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مقدمه ی چاپ دوم

بـاز سـخن از مسـعود و در بـاره ی مسـعود اسـت. مـن بـه او از لحظاتـی  که خـودم را می شناسـم تا 

لحظه یی کـه ایـن سـطور را در یکی از شـب های مبـارزات انتخاباتـی و تالش برای تعیین سرنوشـت 

و آینـده ی کشـور در کابـل می نویسـم عاشـقانه عشـق ورزیـد ه ام. ضربـان قلبـم بـا فـراز و فرودهای 

مبارزاتـی و پیروزی  هـا و شکسـت های وی بـه صـورت شـگفت انگیزی افت و خیزهـای پراضطرابی 

را بـه تجربه نشسـته  اسـت. من سرنوشـتم و سرنوشـت ملت و تمدنـی را در گرو تالش هـا و مبارزات 

او می دیـدم. شکسـت او بـرای مـن شکسـت و نابـودی ملـت و مبارزه یـی در یکـی از بحرانی تریـن 

برهه هـای تاریـخ بـود. بـه صـورت باورنکردنـی سرنوشـتم و سرنوشـت مردمم بـا گام های اسـتوار، 

دیـد اسـتراتیژیک، اراده ی قاطـع، صالبـت اسـطوره یی و تصامیـم او گره خـورده بـود. مـن، مردمم و 

کشـورم آزادی خـود را مدیـون او هسـتیم. او تا این رهایی،  آزادی و دسـت یافتن به حـق  خودبیانگری 

بـا عـزت، بـا افتخـار، سـربلند،  مسـتقل و بـه مثابـه ی ابرنشـانه ی مبـارزه بـا تجـاوز سـرخ، سـیاه و 

دهشـت افگنی و تحقـق برابـری و عدالـت اجتماعـی مانـد و ما را رهـا نکرد. 

بـه دلیـل ایـن رویکـرد عاشـقانه ، البتـه بی هیـچ چشم داشـتی و بـه دور از هرگونـه اسـتفاده ی 

ابـزاری از نـام و نشـان وی بـرای رسـیدن بـه قـدرت، دسـت یافتن بـه شـهرت و یـا لقمـه نانـی، هـر 

وقـت توانسـته ام کاری بـرای آمرصاحـب کـرده ام. نوشـته ام، سـخنرانی  کـرده ام، دیگران را به نوشـتن 

ترغیـب نمـوده ام، خوانـده ام، کتاب هـا و مقاالت در بـاره ی او را گـرد آورده ام و در زندگـی مبارزاتی ام 

بـه راه و خـط او کـه نمـاد عـزت، سـربلندی و غـرور ما اسـت وفـادار و پابنـد مانـده ام. زمانی که در 

سـال ۲۰۰۱ او از چهـره پـرده برافگنـد و با رهایـی از این قفس راهی گلشـن روضه ی رضـوان گردید 

و بـرای لحظـه ی دیـدار حریـم بندها را پاره کـرد، با درد و انـدوه جانکاه و آغاز تحـول بنیادین در فکر 

و اندیشـه ام، در صـدد کاری بـرای آمرصاحب شـدم.
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حـدود هفده سـال پیـش در لنـدن بـا امکانات محـدود اما بـا عشـق و عالقه یی کـه اندروصف 

دیـدگاه  از  مسـعود  سـیمای  مصاحبه هـا،  مقـاالت،  زندگی نامـه،  از  تـا  شـدم  بـرآن  نمی گنجـد، 

شـخصیت های داخلی و خارجی، بازتاب شـهادت احمدشـاه مسـعود در مطبوعات بریتانیا، اشـعار 

در بـاره ی احمدشـاه مسـعود، احمدشـاه مسـعود از دیدگاه یـاران و همرزمانش، احمدشـاه مسـعود 

از دیـدگاه جنـراالن اتحـاد شـوروی سـابق، روزشـمار وقایـع بعـد از شـهادت احمدشـاه مسـعود و 

دست نوشـت های وی کتابـی زیـر نـام »احمدشـاه مسـعود شـهید راه صلـح و آزادی« تهیـه و ترتیب 

. یم نما

ایـن هـدف بـه توفیـق خداونـد و همـکاری تعـداد زیـادی از دوسـتان و عزیـزان برآورده شـد و 

کتـاب در سـال ۲۰۰۳ از سـوی بنیـاد شـهید احمدشـاه مسـعود در کابـل چـاپ گردیـد. کتـاب بـا 

اسـتقبال کم ماننـد از سـوی مـردم به ویـژه رهـروان و پیـروان قهرمـان ملـی کشـور شـهید احمدشـاه 

مسـعود در سراسـر جهـان روبـه رو شـد و کم یـاب گردیـد. حتی وقتـی خـودم در کابل تـالش کردم 

نسـخه یی از کتـاب را از کتاب فروشـی ها بـه دسـت بیـاورم موفق نشـدم. امـا خوش بختانـه کتاب به 

یکـی از منابـع مهم مسـعود شناسـی تبدیل شـده و در کتاب هـا و بحث هـای فراوانـی از آن به عنوان 

مرجـع اسـتفاده گردیده اسـت.

مدت هـا بـود بـه این می اندیشـیدم تـا کتاب را بـا اضافه نمـودن مقاالت تـازه و ویرایـش جدید 

بـا معیارهـای امـروزی دوباره چاپ نمایـم تا به دسـترس عالقمنـدان قرارگیرد. 

ایـن را نیـز می دانـم کـه با گذشـت هـر روز پهنا و گسـتره ی شـخصیت قهرمـان ملـی و جایگاه 

او در قلـب مـردم و مناسـبات قـدرت برجسـته تر می گـردد. امـروز بیش تـر از هـر زمـان دیگـر، 

درسـتی راه و افـکار و برنامه هـای احمدشـاه مسـعود بـرای افغانسـتان یک پارچـه و سـربلند و مبارزه 

بـا دهشـت افگنی ثابـت می گـردد و درک می کنیـم که جنـگ او برای بقـا، یکپارچگی و عزت کشـور 

بـوده و هیچ گونـه چشـم داشـِت جـز آزادی و سـربلندی مـردم و سـرزمین اش نداشـته اسـت. به این 

اسـاس نیـاز برای نوشـتن در باره ی مسـعود و نقش او در تحوالت پسـین و چشـم اندازش بـرای آینده 

یکـی از نیازهـای بنیادیـن نسـل ما اسـت. با تبییـن مکتب مسـعود می توانیـم چگونه بـودن و چگونه 

زیسـتن را از او بیاموزیـم. او بـه حـق الگـوی با افتخار و پرغرور زیسـتن نسـل ما و نسـل های بعدی 

ما اسـت.

باآلخـره در جریـان کار و بودنـم در کابـل بـه رغـم مصروفیت هـای طاقت فرسـا و شـبا روزی 

فرصتـی دسـت داد تـا برای عملی شـدن این مأمـول اقدام کنم و با دوسـتانی مشـورت کردم. پاسـخ 

ایـن بـود کـه در کار خیر اسـتخاره و مشـورتی نیـاز نیسـت و هرچه زودتـر بهتر.

بـرای آمـاده سـازی کتـاب از بازخوانـی و ویرایـش متـن آغـاز کـردم. آنـگاه بـه سـراغ برخـی 
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از نویسـندگانی رفتـم کـه مقـاالت شـان در کتـاب چـاپ شـده اسـت. آقـای عبدالحفیـظ منصـور 

زندگی نامه یـی را کـه بـرای قهرمـان ملـی نوشـته بـود بازخوانـی کـرد و با اصالحـات الزم دوبـاره به 

مـن فرسـتاد و همچنـان تعـداد دیگـری از نویسـندگان و فرهیختـگان. سـپس سـراغ مقـاالت تـازه  و 

بـا ارزشـی رفتـم کـه در سـال های بعد از گـردآوری کتـاب از سـوی فرهنگیـان و نخبگان کشـور در 

بـاره ی احمدشـاه مسـعود به چاپ رسـیده اند. تعـدادی از این مقـاالت را بعد از دقت و مشـوره های 

الزم بـا نویسـنده گان آن هـا برگزیـدم و وارد متـن کتـاب سـاختم. در بخش هـای دیگـر کتـاب به جز 

بخـش اشـعار تغییـرات زیـادی نیامده اسـت. اما تالش شـده تا حد ممکـن متن از نگاه ویراسـتاری 

یک سـان گـردد. سبک نوشـتار یـک و نیـم دهـه قبـل را بـا دیدگاه هـای ارایـه شـده بـه خاطـر بـه 

تصویرکشـیدن تحـوالت و تغییـرات فکری-اجتماعـی و سـبک نـگارش در این مدت حفـظ کردیم. 

 بیانگر 
ً
تنـوع دیدگاه هـا، برداشـت ها و قرائت هـا بـه نویسـندگان محترم مقـاالت بر می گـردد و الزامـا

دیـدگاه مـن و یـا موافقـت و مخالفتـم بـا این برداشـت ها نیسـت. 

در چـاپ دوم کتـاب، جمعـی از دوسـتان فرهیختـه و صاحب فکر همـکاری بی شـایبه کرده اند 

 سـپاس گزارم. جمشـید یمـا »امیـری«، روزنامه نـگار 
ً
کـه از زحمت کشـی و دسـت گیری آنـان قلبـا

و نویسـنده، زحمـت ویرایـش و پیرایـش متـن را بـه دوش کشـید، عصمت اللـه »احـراری«، طراح و 

گرافیسـت نام آشـنا، به طـور خسـته گی ناپذیر روی طراحـی و صفحه آرایـی متـن کار نمـود و رفیـق 

عیـار مـا عبدالملـک »مبـارز« نیـز در بازخوانـی، گزینـش و ویرایش بخش اشـعار همـکاری کرد.

 از انتشـارات عـازم نیـز صمیمانـه سـپاس گزارم که مسـوولیت چاپ کتـاب را به عهـده گرفت و 

وعـده سـپرد آن را طوری کـه مـا می خواهیم و شایسـته ی کتاب اسـت به چاپ برسـاند.

امیدوارم تجدید چاِپ »احمدشـاه مسـعود شـهید راه صلح و آزادی«، گامی باشـد ولو کوچک 

بـرای معرفـی و شناسـاندن زندگـی، ابعـاد مختلـف شـخصیت، مبـارزه، آرمـان، اخـالق و مسـیر 

مبارزاتـی کـه احمدشـاه مسـعود، سپه سـاالر جهـاد و مقاومـت و چهـره ی تابنـاک تاریـخ مبـارزات 

آزادی خواهانـه ی ملـت افغانسـتان بـا مبـارزه و خـون خود برای نسـل من و نسـل های آینده کشـورم 

بـه خاطـر دسـت یافتن بـه یـک افغانسـتان آزاد، مرفـه و بـا ثبات ترسـیم کرده اسـت.

دکتر مجیب الرحمن رحیمی

کابل، ۳۱ اسد ۱۳۹۸





مقدمه ی چاپ اول

الحمـد للـه الـذی نحمـده و نسـتعینه و نسـتغفره و نسـتهدیه و نعـوذ باللـه مـن شـرور أنفسـنا و من 

سـئیات أعمالنـا مـن یهـده اللـه فـال مضل لـه و من یضللـه فال هادی لـه، و نشـهد أن ال إلـه إال الله 

 عبده و رسـوله )ص(.
ً
وحـده ال شـریک لـه و نشـهد أن محمـدا

خداونـد تبـارک و تعالـی در کتـاب جاویـدان خـود در مـورد انگیزه هـای مشـروعیت قتـال و 

مبـارزه ی مسـلحانه بـرای مسـلمانان می فرمایـد: }أذن للذیـن یقتلـون بأنهـم ظلمـوا و أن اللـه علی 

نصرهـم لقدیـر. الذیـن أخرجـو من دیارهـم بغیر حـق إال أن یقولـوا ربنا اللـه و لوال دفع اللـه الناس 

 و لینصرن 
ً
بعضهـم ببعـض لهدمـت صوامـع و بیـع و صلـوت و مسـاجد یذکر فیها اسـم اللـه کثیـرا

اللـه مـن ینصـره إن الله لقوی عزیـز{. )الحـج: 39-40(. ترجمـه: »بـرای آنانی که مورد سـتم قرار 

گرفته انـد اجـازه جنـگ داده شـده اسـت، و خداونـد بـه یـاری و نصـرت آنـان توانـا اسـت. آنانی که 

فقـط بـه جـرم این کـه می گفتنـد پروردگارمـا اللـه اسـت از خانه های شـان رانـده شـدند، و اگرخدا 

جلـو بعضـی از مـردم را با برخـی دیگر نگیرد، صومعه ها، دیرها، کلیسـاها و مسـاجدی کـه در آن ها 

یـاد خدا بـه کثـرت می شـود، همه ویـران می شـدند.«

بـدون تردید نوشـتن درباره ی شـهید احمدشـاه مسـعود، این سـتاره ی درخشـان جهـاد، تقوی، 

مقاومـت و آزادی کاری اسـت دشـوار. ایـن قلـم عاجز، بـه هیچ صورت خـود را در مقامـی نمی بیند 

کـه بتوانـد بـا نـگارش سـطوری چنـد، از عهـده ی ایـن مأمـول بـه درآید. بـه همـان اندازه کـه مدت 

یک سـال و انـدی شـهادت جانگـدازش، مـن و میلیون هـا انسـان دیگـر را در غـم و انـدوه نشـانیده 

اسـت، ایـن چندیـن ماهـی کـه در جمـع آوری، اصـالح و ردیـف بنـدی مطالـب این کتاب سـپری 

شـد، هرلحظـه اش با سـنگینی تمام تداعـی کننـده ی درد و اندوه جانـکاه فقدان رهبـر و زعیم واقعی 
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جهـاد، مقاومـت و رسـتاخیز ملی کشـور مظلومـم در یکـی از بحرانی ترین دوره هـای تاریخش بود.

حـاال کـه می خواهـم، در آخریـن روزهـای کار باالی کتـاب، کلمات چنـدی به عنـوان مقدمه 

بنویسـم، یکبـار دیگـر خـود را در همـان غـم و انـدوه مضاعف نبـود رهبـر و زعیم خویـش می یابم 

کـه پذیرفتـن نبودنـش برایـم سـخت دردآور و تکان دهنده اسـت.

آری، نمی توانـم بپذیـرم کـه ابرمـرد جهـاد، اسـطوره ی تقـوی، مقاومـت، شـجاعت، آزادگـی، 

تبلـور ایمـان و صالبـت، کـه به تأسـی از همان فرموده ی پروردگار دسـت بـه مبارزه و قیـام زد، دیگر 

درمیـان مـا نیسـت. بـه ویـژه آنـگاه کـه جایـگاه شـامخ و منحصـر بـه فـردش را در فضای سیاسـی 

حاکـم بـر کشـورم خالـی می بینـم، و این پدیـده چنانم مـی آزارد که بـا تلخی تمـام فریاد می کشـم: 

 قبـل از وقـت و در لحظاتی کـه مـا، ملـت ما، مردم ما و کشـور مـا، به وجـودش، رهبری اش 
ً
او واقعـا

و خـرد و اندیشـه اش از هـر وقـت دیگـر بیش تـر نیاز منـد بودیـم، رحلت نموده اسـت.

بـه رغـم ایـن انـدوه تالش می کنـم، نکاتـی را در مـورد شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( در این 

پیشـگفتار تذکـر بدهـم، و شـیوه ی کار بـاالی کتـاب را در پایان بیـان کنم.

احمدشـاه مسـعود بـه صـورت قطـع و یقین یک انسـان مسـلمان، مؤمـن، مجاهد، متعهـد و با 

رسـالت بود. او به اسـالم بـه عنوان یک دین کامل و معتـدل و به ارزش هـا و رهنمودهایش به مثابه ی 

رهنمودهـای واقعـی اعتقـاد و ایمـان داشـت. برداشـت او از اسـالم یـک برداشـت واقعـی، علمی و 

بـه دور از تحجـر، تعصـب و افـراط و تفریـط بـود. او اسـالم را بـه هیـچ  صـورت مخالـف آزادی، 

مردم سـاالری، وطن دوسـتی، پیش رفـت و ترقـی در قالـب ارزش هـا و اصـول و مبادی کلـی این دین 

نمی دانسـت. او بـه افغانسـتان، وحـدت ملـی، اسـتقالل، شـرف، حیثیـت و آزادی مـردم بـه عنـوان 

اصـول و اساسـات ثابـت بـاور داشـت و تحت هیـچ شـرایط و اوضاعی آن هـا را به معاملـه نگرفت. 

او بـه نظـام سیاسـی قانونمـد، انتخابـات، اشـتراک مـرد و زن در تعییـن سرنوشـت شـان، توسـعه ی 

تعلیـم و تربیـه، آزادی رسـانه ها، رشـد اقتصـادی و عمـران مجدد کشـور به عنـوان اهـداف مبارزه ی 

رهایی بخـش اعتقـاد داشـت. او عـزت، افتخـار، رفـاه و ترقی را نـه تنها برای مـردم افغانسـتان بل که 

بـرای همـه مسـلمانان آرزو داشـت. او بـه زندگـی مسـالمت آمیز با همه کشـورهای جهان به اسـاس 

احتـرام متقابـل باور داشـت. او استراتیژیسـت مبتکر، شـریعتمدار عـارف، رهبر خردمنـد و فرهیخته 

و سیاسـتمدار ماهـر و متعهـد بـود. او آخریـن رهبر از سلسـله ی رهبـران و نوابغ نبردهـای گوریالیی 

در انجـام قـرن بیسـت بود. او مـردی بود که در هنـگام یأس و نا امیـدی همـه و در فضایی که عده ای 

دیگـر بـه افغانسـتان بـه عنـوان یـک کشـور مسـتقل بـاور نداشـتند، در سـفر تاریخـی اش به کشـور 

فرانسـه، بـا ایمـان و اطمینان راسـخ اعالن نمود: مـن از دولت و ملتـی نمایندگی می کنم که در آسـیا 

پنـج هـزار سـال سـابقه ی تاریخـی دارد. او مـرد باصالبـت و با عظمتـی بود که بـه تنهایـی در مقابل 
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سـیلی از تهاجـم نیروهـای متجـاوز داخلی و خارجی با قامت رسـا و اسـتوار ایسـتاد. او شـخصیتی 

بـود که نجـات، اسـتقالل، آزادی، ثبات، عمـران مجدد، نظام سیاسـی، وحدت ملی، رهایی انسـان 

افغانسـتان از چنـگال کمونیـزم، تروریزم و تحجر و اسـاس گذاری افغانسـتان نوین -کـه بدون تردید 

او موسـس و پایـه گذار آن اسـت- مرهـون مبارزات و جانفشـانی های او اسـت.

در یـک دوره ای از تاریـخ، تـالش و تقالی نویسـندگان، دوسـتان و رهروان این رهبر شـهید، در 

نوشـته ها، تحلیل هـا و مقـاالت، در دفـاع و بـر حـق بـودن مبـارزات و قهرمانی های این شـخصیت 

ممتـاز تمرکز داشـت، تا حقانیت مبـارزه و مجاهدت هـای وی و همراهان عزیـزش را، در بحبوحه ی 

تهاجـم  داخلـی، منطقـوی و بین المللی، به دشـمنان و دوسـتان واضح سـازند.

امـا اکنـون، بعـد از شـهادت جانگـدازش و تحـوالت داخلـی و بین المللـی، نـه تنهـا حقانیت 

جهـاد و مبـارزه اش برای دفاع از اسـتقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و وحدت ملی افغانسـتان 

در داخـل و خـارج پذیرفتـه شـده کـه از او بـه عنـوان مدافـع تمـدن بشـری و مدافـع صلـح، ثبات و 

امنیـت جهانـی نـام بـرده می شـود. بـه دلیـل این کـه او بـه تنهایـی در مقابـل تروریـزم بین المللـی و 

مداخـالت تجاوزکارانـه ی پاکسـتان و مـزدوران داخلـی آنـان، کـه صلـح، امنیـت و ثبـات منطقـه و 

جهـان را تهدیـد می کردنـد، ایسـتاده بـود و بدون کـدام حمایت جدی از سـوی جامعـه ی جهانی به 

نبـرد و مبـارزه در این راسـتا ادامـه می داد.

حـاال در ایـن مرحله زمان آن فرا رسـیده اسـت که نویسـندگان، پژوهشـگران و نهادهای علمی 

فعـال در مـورد تدویـن تاریـخ مکمـل زندگـی، مراحـل مختلـف مبـارزه، اسـتراتیژی های نظامـی، 

اهـداف، آرمان هـا و ... آن شـهید واال مقـام کار نماینـد تـا بـا تدویـن و تکمیل تاریـخ واقعی زندگی 

ایـن قهرمـان ملـی و تاریـخ پر از فـراز و فرود این دوره ی کشـور، از یکسـو واقعیت ها را به نسـل های 

آینـده و جهـان بـه میـراث بگذاریـم و از سـوی دیگـر، او را بـه مثابه ی الگویـی از یک انسـان کامل، 

مبـارز، آزاد، مؤمـن، وطندوسـت، متعهـد، بـا اراده و استراتیژیسـت بـرای نسـل آینـده ی کشـور بـا 

رشـادت ها، قهرمانی هـا، آزادمنشـی ها و وطن دوسـتی هایی که از خویـش بـه ارمغـان آورده، عرضـه 

نماییـم. او قهرمـان ملـی مـا، تـراوش و عصـاره ی فرآورده هـای تمدنـی مـا، نمونـه ا ی از یـک مبارز 

هدفمنـد راه عدالـت و آزادی و مسـلمان مؤمـن و بـا رسـالتی اسـت کـه تمـام عمـرش را در مبارزه و 

جهـاد سـپری نمـود، و می سـزد عظمـت و رادمنشـی اش بـا جوانـب معنوی و انسـانی شـخصیتش، 

سرمشـقی بـرای چگونه بودن و چگونه شـدن نسـل امـروز و فردای ما باشـد. تنها از طریـق تدوین و 

تبییـن راه، اهـداف و آرمان هایـی واالیـش اسـت که ملت مـا می تواند راهـش را ادامه دهـد. از طریق 

تدویـن و تبییـن اسـت کـه می توان راه و مسـیرش را بـه عنوان راه ملـی و خودش را به مثابه ی سـمبول 

و محـور وحـدت و همبسـتگی ملـی در کشـور و حـوزه ی مشـترک تمدنـی مـا تقدیـم نمـود، چـون 
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او – همان طوری کـه در زندگـی اش ثابـت سـاخت- از مـردم و بـرای مـردم بـود و باید راه و مسـیرش 

نیـز در خدمـت مـردم و بـرای مـردم و کشـور باشـد. آری، چـون او در همـه ابعـاد زندگـی نظامـی، 

سیاسـی، اداری، اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی، شـخصی و ... با در نظرداشـت شـرایط و اوضاع 

حاکـم برکشـور، نبـوغ، اسـتعداد و تفوق خویـش را در مراحل مختلف مبـارزه اش به اثبات رسـانید.

او در نخسـتین گام بـا سـنت شـکنی و نقـض اطاعـت بی چـون چـرای حاکـم، کـه از سـوی 

نظام هـای اسـتبدادی در تاریـخ چنـد صد سـاله ی کشـور، بر مـردم تحمیل شـده بود، بـا درک خطر 

و بازی هـای مرگبـار رژیـم وقـت و انحـراف مشـت فریـب خـورده، بـه عنـوان یک جـوان بـا درک و 

هدفمنـد علیـه فعالیت هـای کمونیسـتی و لجام گسـیختگی نظام سـردار محمـد داود دسـت به قیام 

و مبـارزه زد.

آنگاه که کشـور با کودتای کمونیسـتی و مداخله ی مسـتقیم اتحاد شـوروی، اسـتقالل و حیثیت 

اسـالمی و ملـی خویـش را از دسـت داد، دسـت بـه سـالح بـرده و به مبـارزه ی تمـام عیار مسـلح و 

چریکـی پرداخت.

او در جریـان تجـاوز و اشـغال نظامـی ارتـش اتحـاد شـوروی و نظامیـان بلوک سوسیالیسـتی، 

 غیر مسـاوی و 
ً
در دشـوارترین اوضـاع در وطـن و زادگاهـش باقـی مانـد، و بـه نبرد و مبـارزه ی کامال

نابرابـر از نـگاه امکانـات و وسـایل تا لحظـه ی پیـروزی ادامه داد.

او پـس از شکسـت و خـروج نیروهای اشـغالگر شـوروی، بـا درک واقعیت هـای عینـی و برنامه 

ریزی هـای الزم، توانسـت رژیـم کمونیسـتی را شکسـت داده فاتحانـه وارد کابل گردد.

او بـا داشـتن کلیـد فتح و پیروزی و امـکان تکیه زدن بر کرسـی قدرت، از روی مسـوولیت ملی 

قـدرت را بـه رهبـران جهـادی و مردم افغانسـتان تحویـل داد و خود بـدون کدام امتیـازی در خدمت 

مردم قـرار گرفت.

او هنـگام برپایـی حکومـت نوپـای اسـالمی مجاهدیـن در افغانسـتان، بـا تمـام دسیسـه ها و 

مداخـالت ضـد ملـی کشـورهای خارجی و مـزدوران داخلی شـان، بـه ویـژه پاکسـتان و حکمتیار، 

مردانـه وار دسـت و پنجـه نرم کـرد، و حتی لحظـه ای مداخله و مـزدوری دیگـران را در امور مملکت 

نپذیرفت.

او در مقابـل لشـکر جهـل و اسـتبداد طالـب، هیـوالی تروریـزم بین المللی، ابـن الدن و تجاوز 

بی شـرمانه ی ارتـش پاکسـتان، در حالی کـه مقاومـت در سراسـر افغانسـتان بـه سـقوط مواجه شـده 

بـود، بـا قامت رسـا ایسـتاد و در میـدان نبرد، چـون مردان بـزرگ تاریخ، بـرای دفـاع از نوامیس ملی 

کشـور با دشـمن بـه مقابلـه پرداخت، و بـا شکسـتاندن تهاجم هـای تمام عیـار نیروهـای اهریمنی، 

در حـال دفـاع از سـنگر اسـالم، وطـن و مقدسـات ملـی بـه دسـت نـا پـاک تروریسـتان اجنبـی به 
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شـهادت رسید.

شـهید احمدشـاه مسـعود در همـه ی ایـن دوره های پـر از فـراز و فـرود و مملـو از مصروفیت و 

مسـوولیت های طاقت فرسـا، با این که لحظه ای از دفاع و حراسـت از کشـور و ارزش های اسـالمی 

و ملـی غافـل نمانـد، بر عکس اکثـر نظامیان، از دیگـر بخش های مهم و سـازنده ی زندگی اجتماعی 

و فـردی، چـون اشـتراک مـردم در حیات سیاسـی، سـهم گیری در تعیین مسـوولین، رفـاه اقتصادی، 

خدمـات اجتماعی، سیاسـت خارجی، توسـعه و رشـد امـور فرهنگی، بازسـازی و نوسـازی و توجه 

به مشـکالت روزانـه ی مردم غافـل نماند.

بـرای او، بـه قـول خـودش، جنـگ نـه بـرای جنـگ، کـه بـرای صلـح، رفـاه، تحقـق عدالـت 

اجتماعـی، تطبیـق نظـام اسـالمی معتـدل، انتخابـات آزاد، احتـرام بـه آرای مـردم اعـم از زن و مرد، 

تشـکیل حکومتـی بـا پایه هـای وسـیع اجتماعـی بـا اشـتراک اقـوام مختلـف افغانسـتان و رفتـن بـه 

سـوی یـک جامعـه ی مدنـی و مترقـی بود.

قهرمـان ملـی خواهان حکومت و نظـام دموکراتیکی بود که در افغانسـتان با آرای مردم تشـکیل 

شـود و در سـطح منطقـه و بین المللـی، باکشـورهای همسـایه و اسـالمی و بقیـه ممالک دنیـا روابط 

حسـنه و نیـک داشـته و در یـک فضای مملـو از صلح و ثبات و همـکاری متقابل حیات به سـر ببرد.

او می خواسـت کشـورش از مرکـز تروریـزم جهانـی، جهـل و اسـتبداد و مرکـز تولیـد و قاچـاق 

مـواد مخـدر بیـرون شـود و بـه مرکز رفـاه و آسـایش مبـدل گردد.

شـهید راه صلـح و آزادی بـا توجـه بـه بخش های عملـی فعالیت هـا و عملکردهایش بـه یکی از 

اعجـاب برانگیزتریـن چهره هـای تاریخ جهـان و افغانسـتان تبدیل گردید.

در همـه دوره هـای پربـار مبـارزه و فـراز و فرودهای آن، تعهدش بـه مبادی و اساسـات ذیل قابل 

توجـه اسـت، چـون او در همـه تصمیم گیری هـای حیاتـی خویـش حتـی در دشـوارترین شـرایط و 

اوضـاع روی ایـن اصـول و اساسـات پای نگذاشـت، و پابنـدی به همین اصـول و اساسـات، در هر 

شـرایط و اوضـاع بـود که او را بـه اسـطوره ی جاودان مبدل سـاخت:

1. اسالم به عنوان یک دین کامل،  رهایی بخش و معتدل.

2. استقالل، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان.

3. داشتن برنامه، اهداف و استراتیژی علمی و کارا برای هر مرحله و زمان.

4. استقالل و آزادی در تصمیم گیری.

5. مراجعه به مردم و آرای مردم.

6. تعهد و مسوولیت.

7. تقوی، اخالص، صداقت و شفافیت.
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8. شجاعت و مردانگی.

9. وحـدت و همبسـتگی اقـوام و تبارهای سـاکن در افغانسـتان بر اسـاس عدالت، مسـاوات و 

احتـرام متقابـل در سـایه ی اسـالم و منافع علیای کشـور.

10. داشتن نام و وجه نیک ملی و بین المللی.

11. جلوگیری از مداخالت کشورهای همسایه و اجنبی در امور داخلی کشور.

12. احترام به مخالفین و تحمل آرای آنان.

13. پابندی به عهد و پیمان.

14. دست بردن به سالح به عنوان آخرین وسیله.

15. عملگرایی در بخش های مختلف زندگی.

16. ایمان به آزادی، عدالت و مساوات.

17. دموکراسی و مردم ساالری در چار چوب فرهنگ مردم افغانستان.

در خاتمـه بهتریـن توصیفـی کـه می توانـم بـرای وی انتخـاب کنـم همـان توصیـف قرآنـی از 

مجاهـدان واقعـی اسـت کـه می فرمایـد:

}مـن المؤمنیـن رجـال صدقـوا ما عاهـدوا الله علیـه، فمنهم من قضـی نحبه و منهم مـن ینتظر 

{. )األحـزاب:23(. ترجمـه: »برخـی از مومنـان مردانـی هسـتند کـه بـه عهـد و 
ً
و مـا بدلـوا تبدیـال

پیمانی کـه بـا خـدا بسـتند وفـا کردنـد، برخـی از آنـان در راه خدا بـه شـهادت رسـیدند، و برخی در 

انتظـار شـهادت بـدون کـدام تغییـری در عهد خویـش به مبـارزه ادامـه دادند.«

 همانطوری کـه در نخسـتین روزهـای زندگـی اش بـا خداونـد عهـد و پیمان بسـته بود، 
ً
او واقعـا

بـر همـان عهـد و میثاقـش تـا لحظـات شـهادت و عـروج ملکوتـی اش وفـادار مانـد و بـدون تغییر، 

تبدیـل و انحـراف به دیـدار پروردگارش شـتافت؛ بـه میعادگاهی که پـروردگار باال و برتـر در باره اش 

می فرمایـد:

 بل أحیـاٌء عند ربهـم یرزقون. فرحیـن بما آتهم 
ً
}وال تحسـبن الذیـن قتلـوا فی سـبیل اللـه أمواتا

اللـه مـن فضلـه و یستبشـرون بالذین لم یلحقـوا بهم من خلفهـم أال خوف علیهم و ال هـم یحزنون. 

یستبشـرون بنعمـة مـن اللـه و فضـل و أن اللـه ال یضیـع أجرالمؤمنیـن{. )آل عمـران:171-169(. 

ترجمـه: »شـهیدان راه خـدا را مـرده مپنداریـد، بل کـه زنده انـد و نـزد پروردگارشـان رزق و روزی 

دارنـد. آنـان بـه فیـض و رحمتی که خداونـد نصیب شـان گردانیده شـادمانند، و به آنانی که به ایشـان 

نپیوسـته اند، مـژده می دهنـد کـه نترسـند و در غـم و انـدوه نباشـند. آنـان را بـه فضـل و نعمـت خدا 

بشـارت می دهنـد و این کـه خداونـد اجـر اهـل ایمـان را ضایـع نمی کند.«

آری، بـه خاطـر برداشـتن گامـی ولو کوچک در راسـتای تدویـن و تبییـن راه و اندیشـه های این 
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شـهید گرانقـدر، کـه َدیـن اسـالمی و ملی این شـخصیت جـاودان و اسـطوره ی تقـوی و مقاومت بر 

مـا و نسـل های بعـدی ایـن کشـور می باشـد، بـه خاطـر شناسـاندن هرچـه بیش تـر چهـره ی تابناک 

ایـن الگـوی عدالـت و آزادی، بـه خاطـر تبلـور هرچـه بیش تـر جهـاد، مبـارزات، جانفشـانی ها، 

قهرمانی هـا و ایسـتادگی های ایـن مدافـع راسـتین تمامیـت ارضـی، اسـتقالل، حاکمیـت ملـی و 

وحـدت ملـی کشـور در دوره هـای مختلف تاریخ سـه دهـه ی اخیـر افغانسـتان و به خاطر بـاز تاب 

دیدگاه ها و نظریات دانشـمندان، پژوهشـگران، نویسـندگان، سیاسـتمداران، ژورنالسـتان، دوستان و 

شـیفتگان داخلـی و خارجی مسـعود عزیز، این شـهید راه صلح و آزادی، تصمیـم گرفتیم مجموعه ی 

از مقـاالت، مصاحبه هـا، اشـعار، دیدگاه هـا و بازتـاب شـهادتش را در کتابـی گرد آورده به دسـترس 

ملـت و مـردم داغدیـده ی خویش قـرار دهیم.

همیـن بـود کـه جمـع غفیـری از عزیـزان قلـم بـه دسـت، بـه نـدای مـا لبیـک گفتـه با ارسـال 

مقـاالت، دیدگاه هـا، انجـام مصاحبه هـا، گسـیل اشـعار و فرسـتادن تصویرهـای قهرمـان ملـی و 

راهنمایی هـای سـودمند مـا را در بـرآورده شـدن ایـن مأمـول یـاری رسـانیدند، کـه از همـکاری و 

سپاسـگزاریم. صمیمی شـان  محبت هـای 

البته قبل از پرداختن به مطالعه ی کتاب، ذکر نکات ذیل را ضروری می دانیم:

1. نویسـندگان مطالـب در انتخـاب موضـوع و ابـراز نظر آزاد بـوده، و هرکس از دید و برداشـت 

خویش به تحلیل شـخصیت چند ُبعدی شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( و مسـایل پرداخته اسـت. 

بنابرایـن آراء و نظریـات ارائـه شـده در کتـاب بازتـاب نظریـات و دیدگاه هـای نویسـندگان ارجمنـد 

می باشـند.

2. مطالـب منـدرج در ایـن کتـاب بیش تر بازتـاب دهنده ی احساسـات، عواطف، برداشـت ها 

و نظریـات نویسـندگان اسـت، ولـی بـا آنهـم برخـی از مطالـب بـار تحقیقـی، پژوهشـی و تاریخی 

داشـته و بـا ذکـر منابـع و مآخـذ درج کتاب شـده اند.

3. بـرای بازتـاب هرچـه بیش تـر دیدگاه هـا، نظریـات و برداشـت های هموطنان در ایـن کتاب، 

اکثـر مطالـب همان طوری کـه در دسـترس مـا قـرار گفتند، بـه چاپ رسـیده اند.

4. بـرای یک نواخت سـازی نوشـتار، اصالحاتی صورت گرفته اسـت. همچنـان برخی مطالب 

در بعضـی از نوشـته ها کـه بـه موضـوع کتـاب ارتبـاط مسـتقیم نداشـت، بـه خاطـر بیرون نشـدن از 

موضـوع، کـه شـخصیت آمرصاحب شـهید می باشـد، از مقـاالت حذف شـده اند.

5. بـه جـز از مطالبی کـه از منابـع دیگـر بـا ذکـر مأخـذ در کتـاب گنجانیـده شـده اند، بقیـه 

 از خـود نویسـندگان بـه دسـت آمـده اسـت.
ً
مقـاالت و مطالـب رأسـا

6. در همـه بخش هـای کتـاب بـه مطالبـی بسـنده نموده ایـم کـه بـه موضـوع کتـاب ارتبـاط 
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مسـتقیم داشـته اسـت، بـه طـور نمونه در بخـش »احمدشـاه مسـعود از دیـدگاه جنراالن شـوروی« 

و »بـاز تـاب شـهادت احمدشـاه مسـعود در مطبوعـات بریتانیـا«، به نقـل و ترجمه ی همـان نکاتی 

بسـنده شـده کـه بـه موضـوع ارتبـاط داشـته و از آوردن همـه گفته هـا یـا برخـی اتهامات و پاسـخ به 

آن هـا احتراز شـده اسـت.

7. همان طوری کـه یـاد آور شـدم ایـن گامـی اسـت خیلـی ابتدایـی در راسـتای جمـع آوری 

و تدویـن زندگـی و تاریـخ پـر افتخـار مبـارزات شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( و بایـد در همیـن 

محـدوده مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد.

8. تاریخ تولد شـهید احمدشـاه مسـعود 11 سـنبله 1332 برابر به 2 سـپتمبر 1953 می باشـد. 

بـا توجـه بـه این کـه در برخـی از نوشـته ها تاریخ تولـد دقیق ذکر نشـده، ایـن تاریخ از نظر نویسـنده 

معتبر اسـت.

9. در پایـان از لطـف، راهنمایـی و تشـویق همـه جانبـه ی محتـرم احمـد ولـی مسـعود بـرادر 

قهرمان ملی کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( و سـفیر کبیر افغانسـتان در بریتانیا، از همکاری 

بی شـائبه ی دوسـتان گرانقـدر و فرهیخته محترم غالم ایشـان جاهـد، محمد اکرام اندیشـمند، فضل 

الرحمـن فاضـل، دکتـور عبدالوهـاب، داکتـر سـید اکبر زیـوری و نجیب اللـه مهاجر که هـر یک به 

نوبـه ی خـود در تکمیـل و بـاروری ایـن کتاب همـکاری نمودنـد، از دوسـت فاضل انجنیـر محمد 

شـعیب و محتـرم نورآقـا شـیرزی کـه عکس هـای آمرصاحب شـهید را برای چـاپ در ایـن کتاب به 

مـن تقدیـم نمودنـد، از بـرادر عزیز فیض محمد سـاویز کـه در طرح و دیزایـن کتاب و بـرادر گرامی 

حمیـد نـور که در تایـپ نمودن مطالب مـارا یاری رسـانیدند و از همـه بـرادران  و خواهرانی که در بر 

آورده شـدن ایـن مأمـول مـا را همـکاری نموده انـد اظهار سـپاس می کنم.  

دکتر مجیب الرحمن رحیمی

14 حمل 1382 برابر به 2003/4/2

لندن-بریتانیا
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زندگی نامه1 

عبدالحفیظ منصور

پیش درآمد
صاحـب ایـن قلـم در زمـان حیـات احمد شـاه مسـعود، یکـی از منتقدیـن او بـود، و در رسـاله ها و 

مقـاالت متعـددی عملکردهـای او را بـه نقـد می کشـید، تا سـرحدی کـه برخی هـا این نقدهـا را به 

دشـمنی بـا ایشـان تعبیـر می کردنـد و اشـخاصی هم بـه گسـتاخی و ناسـزا گویی.

امـا حـاال کـه مسـعود از قیـد حیـات رسـته اسـت و هیـچ نفـع و ضـرری بـرای مـا رسـانیده 

نمی توانـد، اظهـار ایـن حقیقـت را بی هـوده نمی دانـم کـه بگویـم: نقـد عملکردهـای احمـد شـاه 

مسـعود بـرای نویسـنده یـک امـر ناسـنجیده نبـود، بل کـه حسـاب شـده و از روی انتخـاب بـه آن 

مبـادرت می ورزیـدم و عواقـب آن را کـه می توانسـت هرچـه بـوده باشـد، پذیرفتـه بودم، دسـت کم 

محرومیـت از کمک هـای جبهـه و تهدیـد و سـرزنش های لفظی، ولی بـرای ادامه ی ایـن کار دالیلی 

بـرای خـود داشـتم و بـر آن پیوسـته ادامـه مـی دادم. یکـی این کـه: می دیـدم، در اطـراف احمدشـاه 

مسـعود بسـان سـایر شـخصیت های برجسـته ی سیاسـی- نظامـی، مداحـان و چاپلوسـان فـراوان 

وجـود داشـتند، و همیشـه لـب بـه تعریـف او می گشـودند، بنابراین به کسـانی نیـاز مبرم بـود، تا در 

برخـی مواقـع بـه او اعتـراض کننـد و از نارسـایی های او بگویند، تـا وی به اشـتباهاتش متوجه گردد، 

کـه در واقعیـت ایـن کار بـه منظـور تخریـب، توهیـن و بی احترامـی نـه، بل کـه در کمـال احتـرام و 

خلـوص نیـت بـه ایشـان صـورت می گرفـت و هـدف هـم، موفقیـت هرچـه بیش تـر ایشـان بود.

دلیـل دومـی آن بـود کـه: صاحب ایـن قلـم از آغاز بـه شـخصیت مسـعود و کارنامه هایش ارج 

خاصـی قایـل بـوده و او را باالتـر از سـایر چهره هـای مطـرح در عرصـه ی سیاسـی – نظامی کشـور 

1. این زندگی نامه تحت عنوان »فاتح جنگ سرد« در هفته نامه ی پیام مجاهد نیز به چاپ رسیده است.
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می دانسـت؛ از ایـن رو ایشـان را قابـل نقـد می انگاشـت، چـون در او محاسـن فـراوان و نواقـص 

محـدودی می دیـد و برایـش آینده هـای بهتـر و روشـن تری را انتظار داشـت، و حتی کار بـازار هم بر 

همیـن اصـل اسـتوار اسـت که طال را بـه نقد می کشـند و محـک می زنند، نه هر سـنگ و چـوب را.

شـاید علـت سـومی هـم در ایـن راسـتا بی دخـل نباشـد و آن این کـه: صاحـب ایـن قلـم بـه 

صـورت طبیعـی از عهـده ی تجلیـل بـه خوبـی بـر نمی آیـد و در عـوض بـه تحلیـل و تجزیـه میل و 

رغبـت نشـان می دهـد.

درسـت، چهـار روز قبـل از شـهادت احمـد شـاه مسـعود در خواجـه بهاء الدین از وی پرسـیده 

شـد کـه چنـد سـال داری؟ پـس از شـوخی و مطایبـه ای در پاسـخ گفـت: »برای هـر انسـانی اندازه 

و طـول عمـر چنـدان اهمیـت نـدارد، بل کـه مهـم این اسـت، کـه این عمـر در چـه راهـی و چگونه 

صرف شـده اسـت، مـن 49 سـال دارم.«

چـه نیکو اسـت سـخن خـودش را بـه کار ببندیم و بررسـی کنیـم که مسـعود عمـرش را چگونه 

صـرف کـرد و چـه کـوه و کوتل هایـی را پشـت سـر گذاشـت تـا بدیـن جـا رسـید. مـن مفتخـرم که 

کارنامه هـای دوران جهـاد و مقاومت ایشـان را از نزدیک شـاهد بوده ام و با ایشـان از نزدیک آشـنایی 

و همـکاری داشـتم. ایـن امر صالحیـت آن را به نویسـنده می دهد، کـه تحلیل و برداشـت های خود 

را نسـبت بـه وی جمع بنـدی نمایـد. تـا در فرجـام دیـده شـود کـه آیـا آنچـه امـروز راجع به مسـعود 

می گوینـد و از او تحسـین می دارنـد، بـر او بسـنده اسـت و یـا این که مسـعود کسـی اسـت که بسـی 

فراتـر از این ها حـق دارد.

مرگش جهان را لرزاند
در اواخـر مـاه اسـد 1380 »ابوهانـی« یکتـن از عرب هایی کـه در دوران جهـاد در مجلـه ی »البنیان 

المرصـوص« کار می کـرد و بـا اتحـاد اسـالمی )بـه رهبری اسـتاد سـیاف( رابطه ی حسـنه داشـت، 

از قندهـار بـه اسـتاد سـیاف یکی از رهبـران مجاهدیـن مسـتقر در گلبهار-پـروان تلفـن می زند و از 

ایشـان می خواهـد، تـا زمینـه ی سـفر دو خبرنگار -تروریسـت- مسـلمان عـرب را کـه در )المرصد 

اإلعالمـی اإلسـالمی( وظیفـه دارنـد و مقرش در لندن اسـت، به مناطـق تحت اداره دولت اسـالمی 

مهیا سـازد.

ایـن دو تروریسـت چنـان وانمـود کردنـد، کـه در پـی تهیـه ی یک فلم مسـتند هسـتند و اسـتاد 

سـیاف نیـز بـرای آنکـه بتوانـد در جهـان عـرب کـه بیشـترینه در تأییـد از طالبـان موضع گرفتـه بود، 

کاری بـه نفـع دولـت اسـالمی کرده باشـد، زمینـه ی سـفر آن هـا را مسـاعد می سـازد.

سـرانجام ایـن دو تروریسـت از طریـق نجـراب وارد منطقـه ی تحـت کنتـرل دولـت در شـمال 
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کابـل شـدند، و توسـط یک عـراده موتر »پک اپ« مربوط اسـتاد سـیاف بـه گلبهار منتقـل گردیدند.

ایـن دو تروریسـت بـدون فـوت وقت به بسـم الله خـان قومانـدان عمومی مجاهدین در شـمال 

کابـل معرفـی می شـوند و زمینـه ی بازدید بـرای آن هـا از خطوط مقـدم جبهه مسـاعد می گردد.

محمـد نذیـر یکتـن از دسـتیاران بسـم اللـه خـان کـه ایـن دو تروریسـت را تـا جبهـه همراهی 

کـرده بـود می گویـد، ایـن دو نفـر برخالف سـایر خبرنـگاران تمایلـی به گفت و گـو با مردم نداشـتند 

و بـه پـرس و جـو از مجاهدیـن راجـع بـه وضعیـت نمی پرداختنـد و تنها حین رفـت و آمد بـه جبهه 

کیـد می نمودنـد، تـا از سـرعت موتـر بکاهـد، زیـرا وسـایل فلـم بـرداری آن هـا صدمه  بـه راننـده تأ

می بینـد.

هـر دو عـرب خـود را تبعـه ی مراکـش وانمود کـرده بودنـد و پاسـپورت بلژیکی با خود داشـتند 

کـه یکـی بـه نام محمـد کریم توزانـی و دیگری بـه نام کاسـم باکلی درج اسـت. پاسـپورت های این 

دو تروریسـت ویـزای یک سـاله ی »کثیراإلسـتفاده« پاکسـتان را داشـت کـه از سـفارت آن کشـور در 

لنـدن صادر شـده بود.

در ایـن ایـام اسـتاد برهان الدین ربانی رییس دولت اسـالمی افغانسـتان به پروان-کاپیسـا سـفر 

نمـود و شـبی کـه در دهانه ی دره ی پنجشـیر میان اسـتاد ربانی، اسـتاد سـیاف و احمد شـاه مسـعود 

مالقـات سـه جانبـه صورت پذیرفـت، این دو عـرب با اصرار خواسـتند بـه آن ها اجازه داده شـود که 

از ایـن سـه تن طـور یکجایی فلـم برداری نمایند. اسـتدالل شـان این بود که در خارج شـایع اسـت 

کـه میـان این سـه تن اختـالف وجود دارد، برای رد این شـایعه الزم اسـت از آن ها فلم برداری شـود، 

اما از سـوی محافظین اسـتاد سـیاف بـه آن ها اجازه داده نشـد.

صبـح 5 سـنبله، وقتـی اسـتاد ربانـی به قصـد بدخشـان از گلبهـار در حرکـت شـد، بازهم این 

دو عـرب اصـرار ورزیدنـد کـه در طیـاره ی اسـتاد ربانـی سـفر کنند، ولـی به آن هـا اجازه داده نشـد، 

از پنجـم سـنبله تـا نهـم سـنبله، ایـن دو عـرب تروریسـت در یکـی از مهمانخانه های پنجشـیر واقع 

»آسـتانه« جـای داده شـدند و بـه اسـتاد سـیاف اطـالع دادنـد، در صورتی کـه مصاحبه با احمدشـاه 

مسـعود میسـر نشـود، مصاحبه ی اخیـر را با او انجام می دهنـد و بر می گردند. غالم حیـدر مهماندار 

آن هـا می گویـد: آن هـا عالقـه بـه صحبـت و تمـاس بـا کسـی نداشـتند، شـب ها وقتـی دیگـران بـه 

خـواب می رفتنـد، آن هـا برق اتاق خـود را روشـن می نمودند و به گفتگـو می پرداختند و او از پشـت 

پنجـره ی شـان چنـد بار دیـده بود کـه شـبانه در بکس خـود مصـروف بودند.

وی می گویـد: ایـن حـرکات غیر معمـول دو عرب سـواالتی در ذهنـش ایجاد کرده بـود، از این 

رو از مقامـات باالیـی خواسـتار اجازه ی تفتیـش از این دو عـرب گردید، ولی این حـرکات غیرعادی 

به سـادگی ایـن دو نفر حمـل گردید و اجازه ی بازرسـی به او داده نشـد.



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        30

غـالم حیـدر می گوید: وقتی احمدشـاه مسـعود عـازم خواجه بهاء الدیـن گردید، ایـن دو عرب 

بـه ظاهـر خبرنـگار پیشـنهاد مکـرر نمودنـد، تـا یکجـا در هلیکوپتـر بـا ایشـان سـفر نماینـد، ولی 

نشـد. پذیرفته 

اسـتاد سـیاف می گویـد: وقتـی بـا مـن مصاحبـه کردنـد، پرسـش های بسـیار سـاده و سـطحی 

را مطـرح نمودنـد، و ایـن باعـث شـک و تردیدهایـی در دلـم شـد، از ایـن رو سـه بـار به احمدشـاه 

 تفتیش 
ً
 بـا ایـن دو عرب صحبـت نکنید، اگر کردیـد، باید نخسـت آن ها را جـدا

ً
مسـعود گفتـم: اوال

. یید نما

روز نهـم سـنبله، ایـن دو تروریسـت، ذریعـه ی هلیکوپتر-کـه مـن هـم از مسـافران بودم-بـه 

خواجـه بهاء الدیـن تخـار منتقـل گردیدنـد، جایی کـه مرکـز فرماندهی احمدشـاه مسـعود در آن بود 

و در آنجـا بـا تعـدادی از خبرنـگاران خارجـی دیگـر، در دفتـر نمایندگـی وزارت امـور خارجـه کـه 

سرپرسـتی آن  را محمـد عاصـم سـهیل بـه عهده داشـت، جـای داده شـدند.

مسـعود بـه تاریـخ 14 سـنبله بـرای آخریـن بـار پنجشـیر را بـه قصـد خواجـه بهاء الدیـن تخار 

تـرک گفـت، در تخـار یـک برنامـه ی عملیاتی در اسـتقامت خواجه غار روی دسـت داشـت و شـام 

14 سـنبله همین کـه بـه قومندانـان دسـتور داد و هر یکی بـه اسـتقامت های کاری خود روان شـدند، 

جلسـه ی اعضـای فرهنگـی را برگزار نمـود. مانند همیشـه در کمال خونسـردی و حوصله به تشـریح 

برنامه هـای جدیـد خـود در عرصـه ی فرهنگـی و تبلیغاتـی پرداخـت و برخـی از افـراد را بدیـن کار 

موظـف گردانیـد، و سـپس بـه تشـریح اسـتراتژی نظامی-سیاسـی خود مبـادرت ورزید کـه در عین 

ایجـاز دلچسـپ و آموزنـده بود.

در اتاقـش سـه کتـاب وجـود داشـت، یکـی جلـد دوم سـیرت پیامبر نوشـته ی اسـتاد ابـو زهره، 

دومـی »حـدود و تعزیـرات« اثر سـید سـابق و ترجمه ی موسـی نهمت و سـومی »دیـوان حافظ« که 

بـا خـط و صحافـت بسـیار زیبا زیـور چاپ یافتـه بود.

سـاعت حملـه شـش بامـداد 15 سـنبله تعییـن گردیـد، امـا به دالیـل متعـدد عملیـات حوالی 

ظهـر آغـاز گردیـد، سـاعاتی ایـن درگیـری دوام کـرد، ولـی برخـالف دفعـات قبـل مجاهدیـن قادر 

بـه کوچک تریـن پیشـروی نشـدند، اطالعـات بعـدی ثابـت سـاخت سـه مرتبـه مدافعیـن طالبان و 

عرب هـا در طـول عملیـات تجدیـد شـدند و جـای آن هـا را نیروهـای تـازه نفـس گرفتنـد و صـدای 

حـدود 40 شـبکه ی پاکسـتانی و عـرب بـه صـورت غیـر منتظـره در آن سـوی جبهه شـنیده می شـد. 

ندادنـد، در حالی کـه  پیام هـای مخابـروی برمی آمـد، طالبـان کـدام دسـتپاچگی نشـان  از  آنچـه 

فرماندهـان آن گـروه در محـل حاضر نبودند، که این خود سـوال عمـده ای را در ذهن مسـعود ایجاد 

نمـود کـه بعـد تر فهمیده شـد، هزاران عـرب و پاکسـتانی مخفیانـه در خواجه غار و هزار باغ مسـتقر 
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شـده اند، تـا بـا وقـوع حملـه ی انتحاری، حمـالت خـود را در مـاورای دریـای کوکچه آغـاز نمایند.

احمـد شـاه مسـعود عصر 16 سـنبله غرض یـک مالقـات راهـی دوشنبه-تاجیکسـتان گردید و 

فـردای آن همـراه با مسـعود خلیلی سـفیر دولت اسـالمی افغانسـتان در دهلی به خواجـه بهاء الدین 

برگشـت. بـه سـرعت فرماندهـان خطـوط جنگ دسـتور یافتنـد، تـا گردهم آینـد و در جمـع آن ها به 

بررسـی حملـه ی قبلـی پرداخـت و طـرح حملـه مجـدد را از آن اسـتقامت پی ریـزی نمـود. جلسـه 

تـا حوالـی 10 شـب ادامـه پیـدا کـرد و بـه دنبـال آن در اتاق خـود به گفتگـو با سـید نوراللـه عماد و 

مسـعود خلیلـی ادامه داد.

عمـاد می گویـد: از مـا خواسـت کـه امشـب، شـب شـعر اسـت، در بـاره ی جنـگ و سیاسـت 

حـرف نزنیـد، فقـط غزلیـات حافـظ می خوانیـم و در بـاره ی آن صحبـت می کنیـم. جلسـه ی شـعر 

خوانـی تـا حوالـی سـاعت 2:30 شـب ادامـه پیـدا کـرد. احمـد شـاه مسـعود از مسـعود خلیلـی 

خواسـت تـا ایـن غـزل حافـظ را بـا صـدای بلنـد چنـد بـار بخواند:

حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفگنم

چنین قفس نه سزای من خوش الحانیست

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم

دریغ و درد که غافل زکار خویشتنم

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس

که در سراچه ی ترکیب تخته بند تنم

اگر ز خون دلم بوی شوق می آید

عجب مدار که همدرد نافه ی ختنم

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع

که سوزها است نهانی درون پیرهنم

بیا وهستی حافظ زپیش او بردار

کـه بـا وجـود تـو کـس نشـنود ز من که منم

عمـاد می گویـد: مـا رفتیـم بـه اسـتراحت، ولـی او بـه وضـوء و نمـاز پرداخـت و یکـی از افراد 

ارتباطـی- فرمانـده طالبـان- را مالقـات نمـود، بدیـن ترتیـب سراسـر این شـب را بیـدار ماند.

تروریستان عرب از 9 روز بدینسو گویا انتظار مصاحبه با احمد شاه مسعود را می کشیدند.

ظهـر روز یکشـنبه 18 سـنبله، احمـد شـاه مسـعود در حالی که راهی شـمال کابل بـود و طالبان 
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در کاپیسـا مکـرر حملـه می کردنـد، محمد عاصم سـهیل از وی خواسـت، تـا کار دو عـرب را تمام 

کنـد، و یـا بـه وی اجازه دهـد که آن هـا را مرخص نماید. قـرار مالقـات در یکـی از مهمانخانه ها که 

در جـوار سـاختمان نمایندگـی وزارت خارجـه قـرار داشـت گذاشـته شـد و سـاعت 12:30 در یک 

اتـاق بـا عرض سـه متر و طـول هفـت متر روبر شـدند.

جمشـید از دسـتیاران احمـد شـاه مسـعود که در آغـاز مالقات بـود، و دقایـق قبـل از انفجار از 

اتـاق خـارج شـده بود می گویـد: این دو عرب می خواسـتند، در مسـیر بین اسـتراحت گاه احمدشـاه 

مسـعود و محـل مصاحبـه در موتـر بـا »آمرصاحـب« یکجـا برونـد، و می گفتنـد: صحبت هـای 

خاصـی بـا وی دارند، ولـی اجـازه نیافتند.

در محـل مصاحبـه، احمدشـاه مسـعود در رأس و مسـعود خلیلـی در سـمت راسـت و یکی از 

عرب هـا -محمـد کریـم توزانـی- کـه در نقـش سـوال کننده بـود، در سـمت چپ وی نشسـتند.

انجنیـر عـارف رییـس امنیت و محمـد عاصم پایین تـر از آن ها در جاهـای خود قـرار گرفتند، و 

محمـد فهیـم دشـتی که می خواسـت فلمبـرداری نمایـد، در صحن اتـاق منتظر آغاز سـوال و جواب 

ماند.

تـا آمـاده شـدن کمـره، احمـد شـاه مسـعود کوشـید، با بسـم اللـه خـان قومنـدان شـمال کابل 

تمـاس تلفنـی برقـرار نمایـد، ولی موفق نشـد و بـه جـای آن هدایاتی بـه حاجی شـیرعلم یکی دیگر 

از قومندانـان در شـمالی صـادر کـرد. انجنیـر محمـد عارف نـزد تلفن دیگـر در اتاق پاییـن می رود، 

موضـوع تمـاس ایـن بـود که در جنـگ اخیر بگـرام چند تروریسـت عـرب دسـتگیر گردیـده بودند، 

عـارف وظیفـه داشـت تا شـهرت آن هـا را از بسـم الله خان بپرسـد.

محمـد قاسـم باکلـی عـرب دومی کـه به حیـث فلمبـردار ایفای نقـش می کـرد، به آمـاده کردن 

کامـره خـود پرداخـت، کار او بـه یـک خبرنـگار شـباهت نداشـت، در باز کردن وسـایل خود سـر و 

صـدا ایجـاد کـرده بود، از این رو احمد شـاه مسـعود می پرسـد، این عرب چـه داره! مسـعود خلیلی 

کـه در کنـار او بـه حیـث ترجمان نشسـته بود از روی خـوش طبعـی می گوید: این خبرنگار نیسـت، 

پهلوان اسـت.

سـرانجام »کریـم توزانـی« در نقـش پرسـنده و محمد قاسـم به حیـث فلمبردار در عقـب کامره 

بـزرگ خـود قـرار می گیـرد، و به گفتـه ی مسـعود خلیلی پرسـش ها بیش تر در مورد اسـامه و مسـایل 

تروریـزم و قضایـای جهان عـرب بود.

اولیـن سـوال گفتـه شـد، مسـعود خلیلـی سـوال را از انگلیسـی بـه فارسـی ترجمـه می کـرد، و 

نوبـت پاسـخ نرسـیده بـود که نور شـدید آبی رنـگ از کامره به سـوی احمد شـاه مسـعود جهید و به 
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دنبـال آن انفجـار سراسـر اتـاق را پوشـاند و همـه جا را آتـش گرفت.1

محمـد عالـم و حاجـی محمـد عمر دو تـن از محافظیـن از بیرون بـه داخل دویدنـد و در میان 

دود و آتـش احمـد شـاه مسـعود فقـط همیـن قـدر گفـت: »مـرا بلنـد کنیـد.« محافظیـن، او را روی 

دسـت از اتـاق بیـرون کشـیدند، و بـا شـتاب ذریعـه موتـر بـه میـدان هوایـی کـه سـه دقیقـه بیش تر 

راه نیسـت، انتقـال داده شـد و بالفاصلـه توسـط هلیکوپتر بـه بیمارسـتان فرخار-تاجیکسـتان انتقال 

یافـت، ولـی در حیـن انتقـال، کار از کار گذشـته بود.

مسـعود خلیلـی را کسـان دیگری از اتـاق بیرون کردنـد و فهیم دشـتی خود از اتاق بیـرون آمد، 

محمـد عاصـم سـهیل جابجـا جـان باخته بـود، و عـرب فلمبـردار جسـدش در اتـاق غلتیـده بود و 

کریـم توزانـی در صـدد فرار از محـل بود.

در ایـن حملـه، از صـورت تـا کمـر مسـعود پارچه های متعـددی اصابت کـرده و سـه پارچه به 

صورت دقیق به قلبش رسـیده بود. سـه انگشـت دسـت راسـتش قطع شـده و از ناحیه ی ران نیز زخم 

عمیقـی برداشـته بـود. برای آن که اوضاع تحت کنترل آید، جسـد وی هشـت روز در سـردخانه ا ی در 

کـوالب مانـد، و در ایـن مـدت سـخنگویان دولـت خبـر از مجـروح شـدن وی می دادند، تـا این که 

بـه تاریـخ 26 سـنبله جسـد این مـرد قهرمان بعد از 31 سـال جهـاد و مبـارزه در میان اشـک و اندوه 

فـراوان همرزمانـش طبـق وصیـت خـودش در پنجشـیر به خاک سـپرده شـد. خدایـش بیامـرزاد، و 

دشـمنش را بـه قهر و غضـب خود گرفتـار کناد.

اعضـای سـازمان القاعـده در سراسـر افغانسـتان به اظهـار خوشـحالی پرداختند و بـه یکدیگر 

تبریـک گفتنـد، در کمـپ هـای تعلیمـی جـالل آبـاد سـران القاعـده بـه شـکرانه ی ایـن پیـروزی به 

پخـش پـول و شـیرینی پرداختنـد، امـا این خوشـی و سـرور، دیـری نپاییـد و دو روز بعدتـر وقتی به 

نیویـارک حمـالت القاعـده صـورت پذیرفـت، جهـان بـه خـود لرزیـد و هشـدارهای مسـعود را بـا 

شـرمندگی بـه یـاد آورد. فشـار سیاسـی-نظامی بـر القاعـده و طالبـان تشـدید یافـت و بعـد از چند 

هفتـه در افغانسـتان هـدف حمـالت قـوای امریـکا قـرار گرفتند.

افغانسـتان از چنـگ طالبـان و القاعـده رهایـی یافـت و مردم این کشـور نفس راحت کشـیدند، 

اما شـهادت احمد شـاه مسـعود بـه معنای واقعی کلمـه »ضایعه ای اسـت جبران ناپذیـر« که جایش 

بـرای سـالیان متمـادی خالـی اسـت و بـه سـخن اسـتاد ربانـی: »قرن ها بایـد انتظار کشـید تـا مادر 

گیتـی فرزنـدی همچو مسـعود بزاید.«

1. در صحبتـی کـه مـن بـا آقـای مسـعود خلیلـی داشـتم ابراز داشـت کـه انتحار کننـده جلیقـه انتحـاری برتن داشـت و در 
اثنـای مصاحبـه دسـت بـه حملـه ی انتحـاری زد. بـه دلیـل  این کـه در آن زمـان بـه مسـایل مربوط بـه انتحـار و اسـتفاده از 

جلیقه هـا آشـنایی نداشـتیم بـاورم ایـن بـود کـه شـاید بم یـا مـواد انفجـاری را در کامـره جابجـا نمـوده باشـند. )رحیمی(
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پدیده ی تکرار ناشده
احمد شـاه مسـعود به سـخن عبدالله عـزام، دانشـمند و مبارز فلسـطینی، پدیده ای بود کـه در تاریخ 

افغانسـتان تکـرار نشـده و در تاریخ معاصـر جهان کم نظیر بوده اسـت.

او از 49 سـال عمرش، سـی سـال تمـام آن را در راه مبارزه علیه اسـتبداد، کمونیـزم و تروریزم به 

سـر رسـانید و در اوج افتخـار، که شایسـته ی او بود، داعی اجـل را لبیک گفت.

احمـد شـاه مسـعود یـک شـخصیت چنـد پهلـو بـود، یـک سـردار واالمقـام، سیاسـتمداری 

برجسـته و عارفـی شـب زنـده دار؛ همیشـه بـا وضوء به سـر می بـرد و نماز تهجـد را قضـا نمی کرد.

قـدرت و تـوان او در اجـرای امـور بـه وی اجـازه مـی داد کـه بیشـتر اوقـات در یـک شـبانه روز 

18-20 سـاعت کار نمایـد و در اکثـر مواقـع نـان شـب را در حوالی 12-1 شـب صـرف می کرد. به 

کیـد کـرده بـود که در هنـگام پیـروزی دعا و تضـرع به حضـرت پـروردگار را فراموش  دسـتیارانش تأ

نکننـد و تضـرع و نیایـش را بـه یـادش آورند.

همـان  گونـه از لحـاظ درونـی، معنویـت عالی داشـت به ظاهـر خود نیـز توجه می کـرد، لباس 

پـاک و نظیـف می پوشـید، رنگ هـای شـفاف را می پسـندید و غذاهـای پـاک را خـوش داشـت، از 

میوه هـا بـه سـیب و ام و از نوشـیدنی ها بـه شـیر عالقـه ی وافـر نشـان می داد.

مطالعـه را هیـچ گاه از دسـت نمـی داد و در شـدیدترین حـاالت جنگـی چنـد جلد کتـاب را با 

خـود می داشـت. از میـان کتاب هـا بعـد از قـرآن و حدیـث سرگذشـت سـرداران جنگـی را مطالعـه 

می کـرد. از جملـه بارهـا دیـده شـده بـود کـه »حیات مـردان نامـی« اثـر ژانـدارک را می خوانـد و به 

دوسـتانش مطالعـه ی آن را سـفارش می نمـود. بـه مطالعـه ی زندگـی نامه های مـردان بـزرگ بیش تر 

رغبـت نشـان مـی داد و از میـان تواریـخ اسـالمی، سـبک ابـن خلـدون را قـدر می کـرد و می گفت: 

مقدمـه ی ابـن خلـدون را چنـد بـار مطالعه نموده اسـت.

در میـان شـعراء شـیفته ی غزلیـات حافـظ بـود و آن را با خـود همراه می داشـت. باری به سـوال 

رضـا دقتـی خبرنـگار معـروف ایرانی گفت: اگر قرار باشـد سـه کتاب را با خـود به همراه ببـرم، قرآن 

مجیـد، مثنـوی معنوی و شـاهنامه ی فردوسـی را بـر می گزینم. در اوقـات فراغت به موسـیقی گوش 

می داد و موسـیقی کالسـیک و غزل را می پسـندید.

ورزش صبحانـه را تـرک نمی کـرد، بـه فوتبـال عالقـه ی فـراوان داشـت و آن گاه کـه فرصـت 

می یافـت بـا مجاهدیـن بـازی می کـرد و بـه بـازی شـطرنج می پرداخـت و اسـتعداد خوبـی هـم در 

ایـن زمینه داشـت.

هرچنـد بـه زبـان سـاده و بی تکلـف حرف مـی زد، ولـی صحبت های بـا محتـوی و مختصر را 

خـوش داشـت و از مخاطـب می خواسـت: »جـان گـپ را بگـو« و یـا خود بعـد از اعالم دسـتوری 
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تکـرار می نمـود: »اول و آخـر گـپ همین.«

دارای جاذبـه ی نیرومنـدی بـود، رفتـار و گفتـارش بـه هیچ کـس دیگر مشـابهت نداشـت و این 

دیگـران بودنـد کـه از او کاپـی بـرداری می کردنـد، تا بسـان وی خـود را بیاراینـد و هماننـد او حرف 

بزننـد. تشـنج شـانه ی چپ داشـت، و بسـیاری اوقات آن  را تـکان می داد و بسـیاری از دوسـتانش با 

تقلیـد از آن شـانه ی خـود را تـکان می دادند و در چند سـال اخیـر از ناحیه ی کمر دچـار تکلیف بود.

کاله پکـول مـی پوشـید کـه اکثـر بزرگتـر از سـرش می بـود، و آن در یکطـرف سـر تمایـل پیـدا 

می کـرد و اندکـی خمیـده راه می رفـت، و عـوام او را »کـج کاله« می خواندنـد کـه بـرای او سـخت 

بود. زیبنـده 

زندگـی سـاده داشـت و ایـن سـادگی از حـرف زدن تـا نشسـتن در مجالـس در او متبـارز بـود. 

سـال ها خانـه نداشـت، در قرارگاه هـا بـا مجاهدیـن یکجـا بـه سـر می بـرد، بـا آن هـا می خـورد و بـا 

آن هـا می خوابیـد، در سـال های پسـین دو اتـاق سـاده در خانـه ی ویرانـه ی پـدرش آبـاد نمـود که در 

یکـی از آن هـا خانـواده ی او زندگـی می نمـود و در دیگـرش مراجعیـن را مـی پذیرفـت.

در پایـان عمـرش یـک خانـه ی جدیـد آبـاد کـرده بـود و همسـرش از ایـن رهگذر کـه صاحب 

خانـه ی شـخصی شـده اند، راضی بـود. باری یکـی از دوسـتان ایرانی از وی پرسـید: آباد کـردن این 

خانـه در نـزد مـردم سـوال ایجـاد نمی کند که بسـیاری ها شـکم شـان گرسـنه اسـت و شـما خانه ای 

آبـاد داشـته اید؟ در جـواب گفـت: »نمی خواهـم فرزندانـم در خارج زندگـی کنند، این خانـه را برای 

آن آبـاد کـرده ام کـه در همین جـا زندگـی کننـد.« احمـد ولی بـرادرش نقل می کنـد که یـک مرتبه از 

وی خواسـته تابگـذارد احمـد -پسـرش- بـه لنـدن آیـد و در آنجـا بـه تحصیـالت خود ادامـه دهد، 

ولـی، مسـعود ایـن درخواسـت را رد نمـوده و گفته اسـت که میان پسـر من و پسـر دیگـران چه فرقی 

وجـود دارد کـه آن هـا در داخل باشـند و احمـد در خارج.

در عفـت و پاکدامنـی و پـاک زبانـی بی همتا بـود، هیچ کس نه تنهـا ذره ای انحـراف اخالقی در 

او سـراغ نـدارد، بل کـه هیچ کس شـاهد فحش و ناسـزا از زبـان وی در طـول مبارزه اش نبوده اسـت. 

آفریـن و صـد آفریـن بر چنیـن مردی! در هنگام خشـم زشـت ترین کلمـات او »فاسـد« و »لوچک« 

بود.

از سـگرت و نصـوار بـدش می آمـد و چـرس نوشـی را به شـدت بـد می گفت، و عادت داشـت 

بـه جای اسـتعمال کلمه ی »مـن«، »آدم« را اسـتعمال نماید.

مسـعود مـزاج معتـدل داشـت، از هرکسـی مطابـق مسـلکش سـوال می کـرد و بـا ایـن شـیوه 

معلومـات خوبـی در هـر زمینـه فراهـم آورده بـود. در مجلـس صوفیـان می نشسـت و مباحثـه ی 

روشـنفکران را می شـنید و بـا متخصصیـن گفت وگـو می کـرد. از خبرنـگاران در بـاره ی کشـور شـان 
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پرسـان می نمـود، و از تجـارب دیگـران بهـره می بـرد.

از لحـاظ مالـی بـا شـفافیت عمـل می کـرد، و هرچنـد گاهـی بـا جزییـات دارایی هـای جبهـه 

را بر می شـمرد کـه گاهـی از سـوی مجلسـیان مـورد انتقـاد قرارمی گرفـت، زیـرا همـه بـه او اعتمـاد 

داشـتند و ذکـر جزییـات مالـی را جزء اسـرار محرم می خواندنـد، اما او اعتقاد داشـت که نسـبت به 

هـر خطـری مهـم آنسـت که سـران جبهـه در ایـن زمینه شـک و تردید نداشـته باشـند.

احمـد شـاه مسـعود در سـال 1366 بـا دختـر یکـی از همـکاران نزدیکـش-کاکا تـاج الدین-

ازدواج نمـود و ایـن ازدواج بـه دالیـل امنیتـی مدت هـا مخفی بـود، از این ازدواج سـخت راضی بود 

و ثمـره ی آن شـش فرزنـد می باشـد کـه اولـی پسـر و پنـج بعدی دختـر اند.

او دارای چهـره ی جـذاب، صورتـی زیبا و فاقـد ریش انبوه بود کـه برایش یک چهره اسـتثنایی و 

دلچسـپ داده بـود. در صبـر و بردباری نظیر نداشـت، و بارها نشـان داد که دشـمنانش را می بخشـد 

و بـا آن هـا بـا جوانمـردی برخـورد می کـرد. یکـی از برازندگی هـای او آن بـود کـه طرف مقابـل را به 

سـرعت درک می کـرد و ذهنـش را می خوانـد و بـه گونـه ی درخورشـأنش بـا او رفتـار می کـرد و از 

همیـن زاویـه بـود که اشـخاص مختلـف را بـا افـکار متضـاد گردهم مـی آورد و به سـوی یـک هدف 

سـوق می داد.

هرچنـد مسـعود یـک سـردار برجسـته بـود، ولـی از خونریـزی خوشـش نمی آمـد و نسـبت به 

آینـده ی خانواده هـا سـخت اظهـار نگرانـی می نمود. به تکرار دیده شـده کـه زمانی مجاهدی شـهید 

می گردیـد، قبـل از همـه مـی پرسـید، مجـرد بـود و یا متأهـل، در صـورت متأهل بـودن بـه تأثراتش 

می گردید. افـزوده 

بعـد از عقـب نشـینی از شـهر کابـل وقتـی خواسـت یک قطعـه ی جدید را سـر و سـامان دهد، 

یکایـک افراد آن را به صورت شـخصی مورد سـوال و جواب قرار داد. طوری کـه از دو برادر یکی آن را 

می پذیرفـت، تقاضـای عضویـت آن هایـی را کـه در گذشـته از خانواده ی شـان شـهید داده بودند، رد 

می کـرد و همچنـان کسـانی را که متأهـل بودند و متکفـل خانـواده ای، در قطعـه نمی پذیرفت. راجع 

بـه »چـام« )خون بهـا( کـه در روسـتاها دختـری را در برابـر یـک قتـل بـه عنـوان مصالحـه می دهند 

 مخالفـت می نمـود و تنهـا در همیـن مـورد بـود که بـه داوری قضات بسـنده نمی کـرد وخود 
ً
شـدیدا

بـرای جلوگیـری از اجـرای چنیـن امر غیر شـرعی مداخلـه می نمود.

راجـع به سـالح های کشـتار جمعـی این آیه ی شـریفه را دلیـل مـی آورد: }ترهبون بـه عدوالله و 

عدوکـم{. )األنفـال:60(. این سـالح ها برای ترسـاندن اند، نـه برای اسـتعمال، بنابرایـن هیچ گاه از 

اسـکاد در برابر دشـمن کار نگرفت.

عـادت داشـت، وقتـی خبـر ناخـوش آینـدی را می شـنید، بـه تنهایـی قـدم مـی زد و بـا خـود 
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می اندیشـید، ولـی در میـان جنـگ آن گاه کـه همه بـه لـرزه می افتادند، خـود پیش می رفـت. به طور 

مثـال در حیـن عقـب نشـینی از کابـل خـود بـا چند نفر محـدود دهانـه ی پنجشـیر را تخریـب نمود 

و بدیـن تاکتیـک جلـو پیشـروی طالبـان را سـد کـرد، و در صـف مقـدم جـا گرفـت. در هنـگام نبرد 

صدایـش کافـی بـود کـه از طریـق مخابـره با رمـز »خالـد« بلند شـود و هـزاران مجاهـد را روحیه ی 

تـازه ببخشـد. رژیـم امنیتـی سـاده داشـت و آدم متـوکل بـود. هرکس می توانسـت بـه دیدنـش بیاید 

و حـل مشـکل نمایـد، در طـول مبـارزه هیچ کـس بـه یاد نـدارد که کسـی را قبـل از مالقات دسـتور 

باشد. داده  بازرسـی 

بـا اسـرا بـا مالیمت و جوانمـردی رفتار می کـرد. تونی دیـوس خبرنگار اسـترالیایی می نویسـد: 

»بـرای نخسـتین بـار وقتـی به مالقات مسـعود رفتم در پنجشـیر بود، و شـب هنگام اسـیر روسـی را 

آوردنـد کـه از شـدت سـرما می لرزید، مسـعود با دیـدن وضعیت اسـیر، مجاهدین را سـرزنش نمود 

 لبـاس گـرم بجانـش کـرد و از وی خواسـت تا بـا او یکجا نان شـب را صـرف کند.«
ً
و فـورا

انجنیـر ابوبصیـر یکـی از مسـوولین امنیتـی می گویـد: چنـدی قبل از شـهادتش به وی دسـتور 

داد تـا بـه خاطر رسـیدن عیـد قربان به همـه زندانیان عرب، پاکسـتانی و سـایر کشـورها که در صف 

طالبـان جنگیده و اسـیر شـده بودند، لباس جدیـد، بوت، کاله، صابون و سـایر ضروریـات را توزیع 

نمایـد و تـا انجـام این کار همیشـه آن را می پرسـید و بر اجـرای آن اصـرار می ورزید.

همچنـان نامـه ای از وی عنوانـی یکـی از مسـوولین جبهـه فرخـار موجوداسـت کـه در آن بـه 

صراحـت دسـتور می دهـد تـا سـید جمـال قومنـدان مربوط حـزب اسـالمی را کـه در حبس به سـر 

می بـرد، بـا بهتریـن وجـه نگهـداری نماییـد. سـید جمـال کسـی  بـود کـه بـه خاطـر قتـل نه تـن از 

فرماندهـان مجاهدیـن انتظـار قصـاص را داشـت.

مسـعود نـه تنهـا با اسـرا بـا عطوفـت و جوانمـردی رفتار می کـرد، بل که دشـمِن در حال فـرار را 

مـورد حملـه قـرار نمـی داد. وقتـی گلبدیـن حکمتیار از چارآسـیاب به سـوی سـروبی عقب نشـینی 

می نمـود راهـش را بـاز گذاشـت و بـه جت هایی کـه آمـاده ی حملـه بـر کاروان حکمتیـار در فضـا 

بودنـد، دوبـاره دسـتور نشسـت داد و قومندان هوایی را سـرزنش نمـود. وی در برابر همه دوسـتانش 

کـه اصـرار برحملـه بـاالی حکمتیـار را داشـتند ایسـتاد و آن را خالف مـروت و جوانمـردی خواند.

بعـد از عقـب نشـینی قـوای شـوروی از افغانسـتان داکتـر نجیـب اللـه بارهـا بـه مسـعود پیـام 

فرسـتاده بـود کـه آماده ی مذاکـره در هر منطقه ای که خواسـت اوسـت می باشـد. نویسـنده از احمد 

شـاه مسـعود پرسـید کـه مذاکره را چـرا رد می  کنـد و به مذاکـره راضی نیسـت؟ در پاسـخ گفت: اگر 

در سـاحه ی زیـر اداره ی خـود بـا نجیـب بـد رفتـاری کنیم و یـا او را اسـیر بگیریـم، پیمان شـکنی و 

نامـردی اسـت و اگـر بگذاریـم دوبـاره برگـردد، از آن تبلیغات سیاسـی بـه راه می انـدازد و بهره گیری 
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می نمایـد.

توصیـه ی مکـررش ایـن بود که هرجایی کشـته شـود، جسـدش را به پنجشـیر در میـان مردمش 

انتقـال دهنـد کـه همان گونـه عمل شـد و از خواجه بهاء الدیـن به پنجشـیر منتقل گردیـد و در تپه ای 

کـه اکنون بنام »تپه ی سـاالر شـهداء« مسـمی گردیده اسـت، چهـره در نقاب خاک کشـید.

پسر شوخ و بازی گوش
احمد شـاه مسـعود فرزند دگروال دوسـت محمد خـان در 133۲ خورشـیدی در دهکده ی جنگلک 

والیـت پنجشـیر دیده به جهان گشـود.

دوسـت محمدخـان فرزنـد محمـد یحیـی خان سـه خانـم یکی پـی دیگری بـه حبالـه ی نکاح 

درآورده بود و احمد شـاه مسـعود یکی از یازده فرزند او- فرزند سـوم از همسـر دوم ایشـان- اسـت.

مسـعود دوران طفولیـت را در پنجشـیر سـپری کـرد و تا صنـف دوم را در مکتـب ابتداییه بازارک 

درس خوانـد. سـپس بـه علـت تغییـر محـل وظیفـه ی پدر بـا خانـواده اش به هـرات رفـت و صنوف 

سـوم و چهـارم را در لیسـه ی موفـق هرات بـه پایان رسـانید. دوره ی ثانوی را در لیسـه ی اسـتقالل که 

یکـی از لیسـه های مشـهور شـهر کابـل بود به پیـش برد و در همانجا به زبان فرانسـوی آشـنا شـد که 

بعدهـا در دوران جهـاد در جلـب توجه خبرنگاران فرانسـوی مؤثـر افتاد.

مسـعود خـود بـه نویسـنده حکایـت می نمـود کـه از کودکـی در درک اخبار و مسـایل سیاسـی 

نسـبت به سـایر اعضـای خانواده اش اسـتعداد نشـان مـی داد، و هرگاهی کـه پدرش از مسـجد، بعد 

از ادای نمـاز خفتـن بـر مـی گشـت، بهتـر از دیگـران اخبـار رادیو را بـه پـدرش بازگو می کـرد، ولی 

در دروس مکتـب شـاگردی ممتـاز نبـود و به سـختی نمـره ی کامیابی را به دسـت مـی آورد. تا این که 

در صنـف دهـم بعـد از این کـه دو سـوال ذهنـی را در میان هـم صنفان پاسـخ داد، مورد توجه اسـتاد 

فرانسـوی اش »ژیـل« واقع شـد و او را مورد تشـویق قـرار داد.

احمـد شـاه مسـعود می گفـت: تشـویق آن اسـتاد کـه سـخت مـورد احتـرام شـاگردان بـود، 

روحیـه ی او را دگرگـون کـرد و بـه مطالعـه وادارش کـرد و چنـان بـه درس عالقـه گرفت کـه روزهای 

تعطیـل را نیـز از رفتـن بـا رفقایـش از یـاد بـرد و در خانـه بـه مطالعـه می پرداخـت و نتیجـه آن شـد 

کـه در صنـف یازدهـم از شـاگردان ممتـاز گردیـد و یک سـال بعـد از آن خـود کورس ریاضـی برای 

سـایرین افتتـاح نمود.

احمـد شـاه مسـعود به نویسـنده می گفـت: از آوان طفولیـت عالقه ی فـراوان به بـازی و ورزش 

داشـته و همیشـه در رأس همسـاالن در مسـابقات قـرار می گرفتـه، که بنابـر طبیعـت کودکانه، برخی 

اوقـات منجـر به درگیـری میـان طرفین نیـز می گردید.
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مسـعود در نوجوانی به نظامی گری عالقه داشـت و می خواسـت شـامل دانشـگاه نظامی گردد؛ 

ولـی بنـا به مشـوره ی پـدر و دوسـتان پدرش-جنرال غـالم علی خـان-از این تصمیم منصرف شـد، 

و در کانکـور رشـته ی انجنیـری را انتخاب نمود و شـامل پولیتخنیـک کابل گردید.

آشنایی با جوانان مسلمان
بـه قـول خـودش تـا قبـل از کودتـای 26 سـرطان 1352، در نقـش یـک جوان مسـلمان غیروابسـته 

بـه احـزاب اسـالمی فعالیـت داشـت؛ امـا بعـد از آن بـا انجنیر حبیـب الرحمـن – یکی از پیشـتازان 

نهضـت اسـالمی افغانسـتان- )شـاخه ی محصلیـن نهضـت را جوانان مسـلمان می خواندند( آشـنا 

گردیـد که این آشـنایی، مسـیر زندگی او ونیز سـیر تاریخ افغانسـتان را دسـتخوش تحـول و دگرگونی 

. خت سا

انجنیـر حبیـب الرحمن شـهید که مسـوولیت امور نظامی نهضت اسـالمی را به عهده داشـت، 

احمدشـاه مسـعود را در بخـش جلـب و جـذب افسـران قـوای هـوای توظیـف نمـود و او در مـدت 

کوتاهـی بـا اسـتفاده از نفوذ و آشـنایی جگرن محمد غوث )شـوهر خواهرش( توانسـت شـماری از 

پیلوتـان را بـه صفوف نهضت اسـالمی جـذب نماید.

دسـتگیری انجنیر حبیب الرحمن شـش ماه بعد از کودتای 26 سـرطان باعث شـد تا بسـیاری 

از اعضـای نهضـت اسـالمی افغانسـتان خـود را از دید پولیـس داوود خـان مخفی نمایند کـه در آن 

زمره احمدشـاه مسـعود نیز شـامل بود.

خشـونت حکومـت داوود خـان در برابـر نهضت اسـالمی موجب شـد که مسـعود بـه صورت 

تقریبـی مـدت دو سـال را مخفیانه در شـهر کابل و شـمالی با جمعـی از همفکرانش سـپری نماید و 

سـپس بـه پشـاور بـرود. او در آن جا سـران مجاهدین از جمله اسـتاد ربانـی و حکمتیـار را به خاطر 

خـروج از کشـور مـورد انتقـاد قـرار داد، زیـرا او مایـل نبـود کـه نهضـت مرکزیـت خـود را از داخل 

کشـور بـه خارج منتقل سـازد. سـرانجام مسـعود در آنجا کورس کوتـاه مدت نظامی را سـپری نمود. 

در آن زمـان جنـرال نصیراللـه بابـر گورنـر صوبـه سـرحد پاکسـتان بـود، وی در مصاحبه هـای خود 

بارهـا گفته اسـت که احمد شـاه مسـعود نسـبت بـه همقطارانـش در دروس عسـکری از اسـتعداد و 

لیاقـت خوبی برخـوردار بود.

بعـد از ایـن دوره ی آموزشـی، ایـن مجاهدین به چند دسـته تقسـیم شـده، به سـوی بدخشـان، 

لغمـان و پنجشـیر در حرکـت افتادند، و به دسـتور گلبدیـن حکمتیار که گویا در کابل کریم مسـتغنی 

کودتـا می نمایـد، بـه تاریخ 29 سـرطان 1354 مسـعود با یکدسـته همکارانش ولسـوالی و دو عالقه 

داری پنجشـیر را بـه تصـرف درآورد. امـا ایـن آزاد سـازی بیـش از نیـم روز بـه طـول نینجامیـد، و 
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همین کـه از طریـق رادیـو خبـری از کودتـا در کابل بگوش نرسـید، به عقـب نشـینی پرداختند و طی 

ایـن گیـر و دار 12 تـن از مجاهدین شـهید و یا دسـتگیر گردیدند کـه برای نهضت اسـالمی ضربه ی 

سـختی بـه شـمار می رفت.

مسـعود و همراهانـش دوبـاره بـه پشـاور برگشـتند، امـا هیچ کـس حاضر نبـود بـار مالمتی این 

شکسـت را به دوش بکشـد. گلبدین حکمتیار در تبانی با  آی.اس .آی خواسـت تعدادی از مجاهدین 

بـه شـمول احمد شـاه مسـعود را بـه اتهام همـکاری با حکومـت داوود خان به قتل برسـاند و سـپس 

بـار مالمتـی را بـه دوش آن ها بینـدازد و خود را تبرئـه نماید. حکمتیـار بدین هدف خـود نایل نیامد، 

امـا شـگاف عمیـق و دوام دار میـان وی و احمدشـاه مسـعود بـه وجـود آمد، کـه در طول جهـاد این 

دو پارچگـی عمیق تـر شـده رفـت، تـا این کـه بعد از سـرنگونی رژیـم داکتر نجیـب الله، بـه درگیری 

تمـام عیـاری مبدل شـد و فاجعـه ی خونینـی را در کابل به بـار آورد.

بعـد از کودتـای هفـت ثـور احمدشـاه مسـعود نخسـتین بـار در نقـش ترجمـان بـا یک دسـته 

از خبرنـگاران فرانسـوی بـه نورسـتان سـفر نمـود )آن زمان نورسـتان آزاد شـده بـود(، و اوضـاع را از 

نزدیـک مطالعـه نمـود و بـار دیگر بتاریـخ 17 سـرطان 1358 در رأس یـک دسـته از مجاهدین عازم 

پنجشـیر گردیـد و جهـاد مسـلحانه را در برابـر رژیـم ترکی آغـاز نمود.

مقاومـت مسـعود در پنجشـیر علیـه ارتـش سـرخ او را بـه اسـطوره ی مقاومـت مبـدل سـاخت 

وشـهرتش را فراتـر از افغانسـتان پخـش نمـود. در 1362 وی اسـاس شـورای نظـار را در داخـل 

جمعیـت اسالمی گذاشـت. او بـا کار و تالش خسـتگی ناپذیر و مـداوم، نیروی کار آزمـوده ای تنظیم 

کـرد کـه توسـط آن در 5 ثـور 1371 رژیـم کمونیسـتی داکتـر نجیـب الله را سـرنگون سـاخت، و به 

حیـث فاتـح کابـل و قهرمـان جهـاد، پایتخـت افغانسـتان را در تصـرف خویـش درآورد.

پایداری و ایسـتادگی احمدشـاه مسـعود در برابر طالبان، لیاقت، کاردانی و وطندوسـتی او را در 

حـد کمـال به نمایش گذاشـت، و او را به سـردار مقاومت در برابـر تروریزم و طالبـان مبدل نمود.

احمدشـاه مسـعود که از نوجوانی دسـت بـه مبارزه زده بـود، وقتی در اثر یک حملـه ی انتحاری 

در خواجـه بهاء الدیـن تخـار، به شـهادت رسـید، موهایش به سـفیدی گراییده بود، و در پیشـانی اش 

خطـوط متعـددی رونمـا بود که هـر یـک آن از صدها حادثه ی طاقت فرسـا حکایـت می نمود.

احمـد فرزنـد 14 سـاله اش می گویـد: پـدرش چنـد روز قبل از شـهادتش بـه وی گفته بـود، که 

جسـد وی را در تپـه ی مشـرف بـر منـزل مسـکونی اش دفن نماینـد، و از او خواسـته بود، کـه هر روز 

بـر سـر قبـرش بیاید و دعـا کند.
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آغاز کار در پنجشیر
احمـد شـاه مسـعود بـاری به نویسـنده گفت: قبـل از این که جنـگ را علیه رژیـم ترکی آغـاز نماییم، 

طرحـی را پیـش خـود تهیه کرده بـودم، کـه دارای دو اصل بود:

اصـل اول: عضویـت در جمعیـت اسـالمی، کـه رهبـر آن اسـتاد برهـان الدیـن ربانی شـخص 

دانشـمند، دارای سیاسـت معتـدل و بـا وسـعت نظـر ارزیابـی شـده بود.

اصـل دوم: کار سـازنده را نمی تـوان در محیـط مهاجـرت و در کشـورهای همسـایه بـه ثمـر 

رسـانید و بایـد بـه داخـل رفـت و در میـان مـردم افغانسـتان بـه فعالیـت پرداخـت.

وی بـا دسـته ای از مجاهدیـن در 27 ثور 1358 از پشـاور عازم داخل کشـور گردیـد و کار خود 

را از زادگاهـش پنجشـیر آغاز نمود.

در ابتـدا احمدشـاه مسـعود، مردم را کـه در برابر رژیم کمونیسـت ترکی سـخت ناراضی بودند، 

بـه قیـام عمومـی واداشـت و در ظـرف چند روز، سراسـر پنجشـیر را آزاد کـرد؛ ولی این قیـام مردمی 

از دهانـه ی پنجشـیر پیش تـر نرفـت و جنـگ بـه مـدت 40 روز در ابتـدای دره ی پنجشـیر دوام پیـدا 

کـرد و سـرانجام جبهـه ی مقاومـت -بعد از این که احمدشـاه مسـعود مجـروح گردید- به شکسـت 

روبـرو شـد و قـوای رژیـم ترکی به سراسـر دره رخنـه نمود.

بعدهـا احمدشـاه مسـعود، این کار را یک اشـتباه جـدی می خواند و از آن درس گرفته، شـیوه ی 

مبـارزه را تغییـر داد. او یک دسـته ی سـی نفـری از جوانان داوطلـب )فدایی( را گردهـم آورد و بعد از 

یـک دوره آمـوزش نظامی، جنـگ چریکی را آغـاز کرد. از آنجایی کـه در جنگ چریکی دشـوارترین 

مرحلـه آغـاز آن اسـت، بنابرایـن به نقش ایـن گروپ سـخت ارج می نهاد و بـه هر یک آن هـا احترام 

ویـژه ای قایل بود.

اگـر ویژگی هـای کار احمـد شـاه مسـعود را در پنجشـیر دسـته بنـدی کنیـم، بـه چند مسـأله بر 

می خوریـم:

- مسـعود در افغانسـتان یـک جنـگ چریکـی را اسـاس گذاشـت؛ درحالی کـه در بسـیاری 

جبهـات دیگـر فرماندهـان، نبرد هـای خـود را در تشـکیالت اردوی معمـول همچون تولـی، کندک، 

غنـد و فرقـه تنظیـم نمودنـد و در برخـی نقـاط نیروهـای مجاهدیـن شـکل دسـته بندی هـای قومـی 

داشـت. مسـعود بـرای ایـن کار خود یک صنف مشـخص از جهادگران را تشـکیل داد کـه به صورت 

دایمـی آمـاده فعالیـت و نبـرد بودند.

بـرای این کـه جنـگ را بـه سراسـر دره ی پنجشـیر بگسـتراند، بـا توجـه بـه سـاختار جغرافیـای 

طبیعـی آن دره، 22 قـرارگاه را در آنجـا ایجـاد نمـود، کـه بدیـن ترتیب نیـروی مهاجم در پنجشـیر به 

صـورت طبیعـی در محاصـره در می آمـد و از چندیـن جـا مـورد حمـالت چریکی )جنـگ و گریز( 
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قـرار می گرفـت.

گاه بود، از این  - احمـد شـاه مسـعود، از اهمیت نقـش مردم در جنـگ آزادی بخش به خوبـی آ

رو همپـای پیشـبرد جنـگ بـه خدمـات اجتماعـی توجه جدی مبـذول نمـوده و کمیته هـای مختلفی 

همچـون قضـا، مالیـه، تعلیـم و تربیـه، صحـی، عمـران و فرهنگی تشـکیل داد کـه ایـن کار رابطه ی 

نیـک مـردم را با مجاهدین پیوسـته حسـنه نگهداشـت و از همین بابـت بود که مجاهدین مسـلح در 

پنجشـیر داوطلبانـی بودنـد که بـرای جنگ در برابر دشـمن وظیفه داشـتند، نه حل و فصـل منازعات 

اجتماعـی و قضـاوت در مـورد افراد مظنـون و اسـرای جنگی. نتیجه ای کـه این سیاسـت برجا نهاد، 

در سـه مثـال بـه خوبـی درک می گـردد. یکـی این کـه پنجشـیر یگانـه محلـی در افغانسـتان بـود که 

بـا وجـود تالش هـای فـراوان شـوروی ها، ملیشـه نداشـت ومـردم یکپارچـه از مجاهدین پشـتیبانی 

کردنـد، نمونـه ی دیگـر آن مهاجـرت دسـته جمعی حـدود صـد هـزار خانـواده از پنجشـیر بـود کـه 

بـه دسـتور احمدشـاه مسـعود در بهـار 1363 خانـه و کاشـانه ی شـان را تـرک نمـوده و بـه مناطـق 

دیگـر کوچیدنـد و ایـن عالی تریـن نمونـه ی همـکاری مردم را نسـبت به رهبر شـان بازگو مـی دارد و 

نمونـه ی سـوم این کـه پنجشـیر برخالف سـایر مناطـق تحـت اداره ی مجاهدین هیچ گاهـی به جنگ 

داخلـی کشـانیده نشـد و همـواره الگویـی بـرای امنیـت و نظم به حسـاب مـی آمد.

- احمـد شـاه مسـعود، سـعی زیـادی به خـرج داد، تـا وحدت مـردم پنجشـیر را حفـظ نماید؛ 

ایـن مـردم کـه از لحاظ قومـی، مذهبی و زبانی یکدسـت اند، نگذاشـت کـه سـازمان های مختلف 

جهـادی در آنجـا نفـوذ نماینـد و وحـدت مـردم را متضرر سـازند. هرچنـد حرکت انقالب اسـالمی 

و حـزب اسـالمی حکمتیـار در دو نقطـه ی پنجشـیر دسـت بـه ایجـاد قرارگاه هایـی زدنـد، امـا افراد 

وابسـته بـه گروه هـای مذکـور ناتوان تـر از آن بودنـد کـه در برابـر ابتـکارات مسـعود مقابلـه نماینـد؛ 

از ایـن رو بـا گذشـت هـر روز ضعیف تـر گردیـده و در پایـان منحـل شـدند. از جانب دیگـر احمد 

شـاه مسـعود سیاسـت همـه جانبـه ای را بـه کار گرفـت که در آن اقشـار مختلـف جامعه جـای خود 

را داشـتند، عالـم و عامـی، روشـنفکر و بی سـواد در کنارهـم قـرار گرفتـه و صف متحدی را تشـکیل 

نمودند.

- بـر اسـاس اصـول جنـگ چریکـی، احمد شـاه مسـعود از ابتـدا در صدد توسـعه ی سـاحه ی 

جنـگ بـود، و آنچـه در سـالیان اول در راسـتای بـرآورده شـدن ایـن هـدف انجـام داد آن بـود کـه 

دسـته های سـی نفـری از مجاهدیـن ورزیـده را در دسـته های جداگانـه ای تنظیـم نمـود کـه بـه نـام 

»گروپ هـای متحـرک« یـاد می شـدند. ایـن مجاهدیـن وظیفـه داشـتند، در خـارج از پنجشـیر بـر 

نیروهای دشـمن حمالت خود را انجام دهند. از آن گذشـته وقتی در سـایر مناطق سـفر می نمودند، 

نظـم و دسـپلین ایـن دسـته ها اثـرات مثبتـی بـر وضـع آن محـالت برجا می گذاشـت.
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افـراد »گـروپ متحـرک« نـه تنهـا از لحـاظ آموزش های نظامـی در سـطح برتری قرار داشـتند، 

بل کـه بـا داشـتن یونیفورم خاص که متشـکل از دریشـی عسـکری و کاله پکـول بود، نظر هـر بیننده 

را بـه خـود جلـب می کردند.

- رویـه ی مالیم و انسـانی مسـعود با اسـرای جنگـی ویژگی دیگـر کار او بود که در سـایر نقاط 

افغانسـتان مشـابه نداشـت. مسـعود بـا ارایه ی ایـن روش در میان ارتش شـوروی و رژیـم کابل رخنه 

کـرد. او اسـرا را نـه تنهـا آزاد می کرد، بل کـه لباس، بوت و مصارف بازگشـت شـان را تهیـه می نمود. 

ایـن سیاسـت در دراز مـدت احمدشـاه مسـعود را از اعتبـار خاصـی برخـوردار نمـود، تـا حدی که 

مقامـات عالی رتبـه ی رژیـم کابـل بـه دیدنـش می رفتنـد و راضـی بـر می گشـتند. یکتـن از اسـرای 

روسـی تحـت تأثیـر جوانمردی و انسـان دوسـتی احمد شـاه مسـعود قرار گرفـت و برای سـال ها در 

جمـع محافظیـن مسـعود ایفای وظیفـه می نمـود. او را »اسـالم الدین« نامیـده بودند.

بدیـن ترتیـب احمـد شـاه مسـعود شـهرت خـود را در جنـگ علیـه ارتش اشـغالگر شـوروی و 

محبوبیتـش را در توجـه بـه خدمـات اجتماعـی، زندگـی سـاده و همگونـش بـا مجاهدین به دسـت 

آورد و مهـرش را در اعمـاق قلـوب مـردم افغانسـتان جـا داد و او را به »آمرصاحب« ملقـب گردانید.

شکسـت حمـالت پی هم قـوای شـوروی بیـن سـالیان 1358–1361 در دره ی پنجشـیر، احمد 

شـاه مسـعود را بـه سـطح جهانـی شـهرت داد و البتـه در پهلـوی قابلیـت رهبـری اش، موقعیـت 

اسـتراتیژیکی، سـاختمان فزیکی مناسـب و پشـتیبانی کم نظیر مردم پنجشـیر از مجاهدین، به حیث 

عوامـل عمـده ی موفقیت هـای مسـعود به حسـاب می رونـد؛ و ایـن امر قبـل از این که وی دسـت به 

تأسـیس شـورای نظـار بزنـد، یک دسـتاورد خوب و ضـروری بود، زیرا مسـعود به صـورت واقعی به 

یـک الگـوی عالـی نیاز داشـت که بـه کارآیـی آن همـه معتقد بوده باشـند. پنجشـیر چنین نقشـی را 

به خوبـی ایفـا نمود.

پنجشـیر طـی ده سـال جهـاد، شـاهد هفـت  بار لشـکر کشـی سـنگین قوای شـوروی بـود؛ هر 

یکـی از ایـن حمـالت در چنـد مرحلـه اجـراء گردیـد و هـر یـک آن بـه شکسـت انجامیـد و بدیـن 

ترتیـب احمـد شـاه مسـعود نقـش قاطعـی در شکسـتاندن قـوای شـوروی ایفـا نمود.

مقاومـت قهرمانانـه ی مجاهدیـن پنجشـیر تحـت فرماندهـی مسـعود، گرچـه وی را در محراق 

توجـه جـدی عالقمنـدان قرار داد، ولـی او با عقد قرارداد یک سـاله ی آتش بس در 1361 با شـوروی 

در پنجشـیر بـه طور مؤثری در سـطح افغانسـتان مطرح شـد. رقبـای وی از جمله گلبدیـن حکمتیار 

همیشـه ایـن قـرارداد را فـروش داعیـه ی جهـاد از جانـب مسـعود خواندند و بـه بهانـه ی آن تبلیغات 

گسـترده ای بـر ضـد وی بـه راه انداختنـد، اما فرصتی را که احمد شـاه مسـعود در این مدت بدسـت 

آورد، صـرف پایه گـذاری شـورای نظـار نمـود، و بـه قـول خـودش از یـک پنجشـیر، پنـج پنجشـیر 
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سـاخت کـه بعدهـا موجب تغییـر تاریخ افغانسـتان گردیـد. از جانب دیگـر توافق بر آتـش بس میان 

مجاهدیـن و قـوای شـوروی از سـوی تحلیل گـران بین المللی نشـانه ی ضعـف ارتش سـرخ در برابر 

مردم افغانسـتان محسـوب گردید.

سـران شـوروی از ایـن آتـش بس چنـد منظـور داشـتند: بدنام سـازی مسـعود، ترور مسـعود و 

کسـب اطالعـات؛ امـا در پایـان هیچ چیزی به دسـت نیاوردند و بـه گفته ی جنرال لیاخفسـکی، این 

مسـعود بود که افسـران شـوروی را اسـتخدام کـرده بـود و از آن ها اطالعـات جمـع آوری می نمود.

مهم تریـن درگیـری پنجشـیر، حملـه ی هفتـم قـوای شـوروی در 21 حمـل 1363 بـه آن دره 

اسـت، کـه در عیـن حـال بزرگتریـن لشـکر کشـی ارتش سـرخ بـه افغانسـتان نیز به شـمار مـی رود. 

در همیـن تهاجـم بـود کـه شـوروی از طیارات اسـتراتیژیک تی یـو 16 که معـادل بـی 52 امریکایی 

اسـت اسـتفاده بـه عمـل آورد. ایـن جنـگ بـه مدت پنج سـال بـه طـول انجامیـد؛ شـوروی ها که در 

آغـاز می خواسـتند بـا ایـن حمله ی سـنگین مجاهدیـن پنجشـیر را نابود سـازند، بـا تدبیـر زیرکانه و 

تحسـین آفریـن احمـد شـاه مسـعود مواجه شـدند. او 24 سـاعت قبـل از آغـاز حمله پنجشـیر را از 

سـکنه خالـی نمـود و مجاهدیـن را به سـه دسـته تقسـیم نمود: دسـته اولی کـه تعداد شـان اندک بود 

در نقـاط مرتفـع جابجـا شـدند، دسـته ی دومی در خـارج از دره ی پنجشـیر حمالت خود را تشـدید 

نمودنـد و دسـته ی اخیـر بـه حیـث نیروهـای ذخیـره در اطـراف پنجشـیر مسـتقر گردیدنـد. بـا ایـن 

تاکتیـک تمـام ضربـات هوایـی قـوای شـوروی به هـدر رفـت، و زمانی که عسـاکر پیـاده نظـام آن ها 

وارد پنجشـیر شـدند، بـه یـک منطقـه ی مملـو از مایـن و خالی از سـکنه مواجـه گردیدند.

بـه کارگیـری ایـن شـیوه، افزون بـر این کـه نبوغ نظامـی احمدشـاه مسـعود را در سـطح جهانی 

بـه نمایـش گذاشـت، گـواه قـدرت و توانایـی سـازمان اسـتخباراتی وی نیز بود کـه از جزییـات این 

تهاجـم خبـر یافتـه بـود و تعجـب ناظریـن بین المللـی را برانگیخت.

مـردم سـاده ی افغانسـتان در آغـاز، ایـن عقـب نشـینی را یـک شکسـت می پنداشـتند، امـا در 

توجیـه ایـن عقب نشـینی تاکتیکی انجنیر محمد اسـحاق یکتن از مشـاورین مسـعود گفت: »جنگ 

بـا روس مسـابقه ی بوکـس نیسـت، کـه از رینـگ بیـرون نرویم، بل کـه این یـک نبرد چریکی اسـت 

کـه بایـد نیروهـای خـود را حفـظ نمـود و بـا ضربـات کوچـک پیهـم و ناگهانی، دشـمن را به سـتوه 

آورد.« در مراحـل بعـدی احمـد شـاه مسـعود قـوای شـوروی را در یـک دره ی کوهسـتانی خالـی از 

سـکنه )پنجشـیر( بـرای چنـد سـال مصـروف سـاخت، و خود در شـمال کشـور بـه توسـعه و تنظیم 

پایگاه هـای نظامـی پرداخـت کـه ایـن کار یـک موفقیـت چشـم گیر بـرای وی بود.
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شورای نظار
احمـد شـاه مسـعود در میـان قوماندانـان مجاهدیـن یگانـه فرماندهی بـود کـه از دید اسـتراتیژیکی 

برخـوردار بـود و در محدوده هـای تنـگ جغرافیایـی، قومـی و حتی سـازمانی محدود نمانـد، بل که 

بـرای تشـکیل یـک نیـروی منسـجم از پایـگاه اولیـه اش »پنجشـیر« بیـرون شـد. او با تعـداد زیادی 

از فرماندهـان تاجـک، پشـتون، ازبیـک و هـزاره دسـت وحـدت داد و اسـاس »شـورای نظـار« را 

گذاشـت. کسـانی که با مسـعود دسـت همکاری دادنـد، تنهـا اعضای جمعیـت نبودند. احمد شـاه 

مسـعود بـا اسـتراتیژی »تفاهـم و نفـوذ« در صفـوف احـزاب جهـادی، توانسـت بـه اسـتثنای حزب 

اسـالمی حکمتیـار، دیگـران را دور خود جمـع نماید و برای مقابله با ارتش سـرخ، جبهات وسـیعی 

را همآهنگ سـازد.

از تأسـیس شـورای نظار تا سـقوط رژیم کابل شـش بار مسـوولین آن شـوری در نقاط مختلف 

دورهـم جمـع شـدند و تصامیـم الزم را در مـوارد مختلـف اتخـاذ نمودنـد. نخسـتین جلسـه کـه 

به صـورت رسـمی در آن بـرای تأسـیس مرکـز واحـد سیاسـی-نظامی میـان فرماندهـان پنـج والیت 

بغـالن، کندز، تخار، بدخشـان و پروان-کاپیسـا فیصله به عمل آمد، 15 قوس 1362 واقع »شرشـر-

اشـکمش« والیت تخار بود. »دو آب خاواک-پنجشـیر« در 1363 شـاهد دومین جلسـه ی شـورای 

نظـار بـود کـه در آن یک هیـأت اداری چار نفره برای پیشـبرد امـور اداری والیت تخار برگزیده شـد. 

جلسـه ی سـومی که می تـوان آن  را مهم ترین جلسـه نامیـد، در دلو 1364 در »دره ی سـلطان صاحب 

اشـکمش« منعقـد گردیـد کـه طـی آن مسـوولین شـورای نظـار فیصلـه نمودنـد تـا گارنیزیون هـای 

رژیـم کابـل را کـه در اطراف شـهرها قـرار دارند تصفیـه کنند. در جلسـه ی چهارم طـرح مصالحه ی 

ملـی رژیـم وابسـته کابـل رد گردیـد و در پنجمیـن جلسـه در سـال 1366 منعقده »ورسـج« فرخار 

فیصلـه بـه عمل آمـد تـا قلمرو شـورای نظـار را بـه والیات شـرقی افغانسـتان ماننـد لغمـان و جالل 

آبـاد گسـترش بخشـند و بدیـن منظـور محمـد اسـمعیل طـارق امیـر مجاهدیـن در لغمان بـه حیث 

مسـوول زون شـرقی کشـور برگزیـده شـد. او چنـدی بعـد توسـط افـراد حزب اسـالمی به شـهادت 

رسـید و کارهـا نیمـه تمـام ماند. طبق ایـن برنامه رهبری شـورای نظار می خواسـت سـاحات اطراف 

دو جـاده ی مهـم افغانسـتان »جـاده کابل-حیرتـان و جـاده کابـل- تورخـم« را تحت نظـم و اداره ی 

دلخواه خویـش درآورد.

البتـه با گذشـت هـر سـال مجاهدین والیـات بیش تری بـه عضویت شـوری در آمدند کـه رفته 

رفتـه والیـات سـمنگان، بلـخ، جوزجان، فاریـاب و کابل نیز شـامل قلمرو شـوری گردیدند.

سـیر توسـعه ی شـورای نظار درسـت به »لکه ی روغن« مشـابهت می رسـاند که آهسـته آهسـته 

وسـعت مـی یابد و منتشـر می شـود، ولی آنچه در چارچوب این سیاسـت شـگفت انگیـز می نماید، 
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دقـت در طـرح مسـایل اسـت کـه همیشـه مسـعود برنامه هـای خویـش را بـا نیـرو و توانمنـدی اش 

متناسـب می نمـود، یعنـی پیش از آن کـه تـوان کاری را بیابد از اظهـار نظرهای بلنـد پروازانه اجتناب 

ورزیـد و طبـق مقولـه ی نظامی »مخفـی کاری در قدرت ضعف اسـت، اما مخفـی کاری در ضعف 

قـدرت اسـت« عمـل نمـود. لـذا مراعـات همیـن اصـل، موصـوف را از بسـیاری خطـرات مصـون 

نگه داشـت.

احـزاب رقیـب انگیـزه ی تأسـیس شـورای نظـار در شـمال افغانسـتان را بهانه ی خوبـی یافتند و 

آن را زاده ی گرایش هـای قومـی احمـد شـاه مسـعود قلمـداد کردند، زیـرا موصوف از ملیـت تاجیک 

اسـت. اما مسـعود نقـش عالقمنـدی فرماندهـان شـمال، ویژگی های طبیعـی و امتیـازات اقتصادی 

مناطـق شـمال افغانسـتان را در ایـن رابطـه مهـم می انگاشـت. شـمال افغانسـتان با داشـتن کوه های 

مرتفـع و دره هـای پـرآب مکان مناسـبی برای جنگ چریکی اسـت. همچنان داشـتن راه هـای متعدد 

مواصالتـی بـه پاکسـتان و وجـود معـادن زمـرد پنجشـیر، الجـورد بدخشـان، نمـک تالقـان و ذغال 

سـنگ پلخمـری از امتیـازات دیگر شـمال افغانسـتان می باشـد کـه در پهلوی حاصل خیـزی اراضی 

آن والیـات، مجاهدیـن را تـا حـد زیـادی خـود کفا می سـاخت. قلـع و قمـع گروپ های سـتم ملی 

در پنجشـیر و بدخشـان در 1359 بـه وسـیله ی مسـعود و درگیری هـای سـخت شـورای نظـار در 

سـالیان 1369- 1370 با »سـازا« )سـازمان انقالب زحمتکشـان افغانسـتان( و »سـفزا« )سـازمان 

فداییـان زحمتکشـان افغانسـتان( در والیـت تخار که بر اسـاس قوم گرایی بنـا یافته بودنـد، ادعاهای 

مخالفیـن مسـعود را نادرسـت ثابت می سـازد.

شـباهت اراضی شـمال افغانسـتان با شـمال چیـن وضع مشـابه عملکرد چریک هـای چین را به 

یـاد مـی آورد، یعنـی مسـعود با تقسـیم اراضی بـه دو دسـته، مناطق کوهـی و مناطق هموار شـهری، 

بـه تسـخیر مناطـق کوهـی ارجحیـت داد. طوری کـه بـا تصفیـه ی آن مناطـق، سـاحات شـهری بـه 

صـورت طبیعـی در محاصـره قـرار می گرفت. طـرح حملـه بـاالی گارنیزیون های مسـتقر در مناطق 

کوهـی چنیـن ریختـه شـد: »جمـع شـدن نیروهـا از پایگاه های مختلـف، حملـه ی ناگهانـی باالی 

ضعیف تریـن نقطـه ی دشـمن و بـه سـرعت پراگنـده شـدن.« بـا اجـرای ایـن طـرح مسـعود حملـه 

بـاالی گارنیزیون هـای کوچـک دشـمن را بـه تجربـه گرفـت، کـه بالترتیـب از سـال 1364 بـه بعـد 

گارنیزیون هـای پشـغور در پنجشـیر، فرخـار در تخـار، نهریـن در بغـالن، کلفـگان در تخـار، کـران 

و منجـان در بدخشـان، بورکـه در بغـالن، تنبنـه در پنجشـیر و سـپس شـهر تالقان به دسـت شـورای 

افتاد. نظـار 

روس هـا در سـالیان اخیر حضور قوای شـان در افغانسـتان کـه از پیروزی کامـل نظامی مأیوس 

شـده بودنـد، تصمیـم داشـتند تا بـا تجزیـه ی افغانسـتان، شـمال آن را به حیـث یک کمربنـد امنیتی 
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تحـت تسـلط خود داشـته باشـند. از ایـن رو همزمـان با ادامـه ی مذاکرات ژنیـو به تقویه ی مسـتقیم 

ملیشـیای قوم گـرای سـتم ملی که در شـمال افغانسـتان مرکز داشـتند، مبـادرت ورزیدنـد و همچنان 

در این راسـتا گام هایی در جهت توسـعه و گسـترش شـهر مزارشـریف به پیش نهادند. ولی موفقیت 

شـورای نظار در امر بسـیج وسـیع مردم در شـمال افغانسـتان و پیروزی های نظامی اش در سـاحات 

متذکـره بـه حیـث عمـده تریـن عامـل بازدارنـده از تجزیـه ی افغانسـتان عمـل نمـود. ایـن همـه در 

حالـی بود که احمدشـاه مسـعود به پیشـنهاد مکـرر روس ها مبنی بـر اعالم خود مختاری در شـمال 

افغانسـتان پاسـخ رد داد و از یکپارچگـی افغانسـتان با قـوت دفاع نمود.

قـوای شـوروی سـرانجام مجبور شـد از افغانسـتان خارج گـردد که بـه گفته ی اکثـر تحلیل گران 

ارتـش سـرخ 60 در صـد تلفـات و خسـارات را از ناحیـه ی نیروهـای تحت امر احمد شـاه مسـعود 

متحمـل گردیـد و ایـن شکسـت سـرآغاز فروپاشـی اتحاد شـوروی گردید، جنگ سـرد پایـان یافت 

و امریـکا در عرصـه ی جهانـی بی رقیـب مانـد. مارک کیـالن روزنامـه نـگار امریکایی از احمدشـاه 

مسـعود همردیـف رونالـد ریـگان و لیخ والیسـا بـه عنـوان فاتحان جنگ نـام برد. 

در داخـل افغانسـتان ایـن پیروزی هـا سرمشـق قـرار گرفـت و فرماندهـان نخبـه ی مجاهدیـن 

کوشـیدند تـا مراکـز مشـابهی بـا شـورای نظـار در سـایر مناطـق افغانسـتان ایجـاد نماینـد. محمـد 

اسـمعیل خـان فرمانـده هـرات در 1367 بـاری فرماندهان جنـوب غرب افغانسـتان را در ولسـوالی 

»سـاغر« والیـت غـور گردهـم آورد. داکتر فضـل الله مجـددی قومنـدان والیت لوگر کوشـش هایی 

بـرای نزدیک تـر سـاختن فرماندهـان والیـات جنـوب و جنوب شـرق انجـام داد. اما رقبای مسـعود 

دسـت به یک سلسـله واکنش ها زدند. اسـتخبارات پاکسـتان کوشـید تا در جنوب افغانسـتان مولوی 

جـالل الدیـن حقانـی قومندان معروف »خوسـت« را بـا پول، اسـلحه و تبلیغ یک شـخصیت بزرگتر 

از مسـعود بسـازد. از این رو تشـکیالتی به نام »شـورای سراسری قومندانان افغانسـتان« روی صحنه 

آمـد کـه در عمـل کاری را بـه پیش برده نتوانسـت.

گلبدیـن حکمتیـار بـا دسـتور و تجهیـز جبهـات خویـش در شـمال تحـت فرماندهـی انجنیـر 

عبدالبشـیر شـهادتیار خواسـت تـا از گسـترش شـورای نظـار جلوگیـری بـه عمـل آرد و جنگ هـا و 

دسـایس متعـدد علیـه شـورای نظـار بـه راه انداختـه شـد کـه از جملـه در سـال 1368 سـید جمال 

ولیـد قومنـدان حزب اسـالمی چند تن از فرماندهان سرشـناس شـورای نظـار را در »تنگـی فرخار« 

والیـت تخـار طی یـک کمیـن به شـهادت رسـانید.

سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان در طـول جهـاد روی انجنیر گلبدیـن حکمتیار سـرمایه گذاری 

کـرد و بدیـن بـاور بود که سرنوشـت آینـده ی افغانسـتان به دسـت حکمتیار رقم زده شـود. پاکسـتان 

توانایـی خویـش را در حمایـت از گلبدیـن حکمتیـار بـا دادن سـالح، پـول و مشـاور بـه کار بـرد، 
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ولـی بی نتیجـه مانـد. امـا در مقابـل شـورای نظار تحـت رهبری احمدشـاه مسـعود در شـرایطی که 

سیاسـتمداران جهـان روی موفقیـت طـرح ملـل متحد به سرپرسـتی بینن سـیوان می اندیشـیدند، در 

ثـور 1371 موفـق بـه سـقوط رژیـم دکتـر نجیب اللـه در کابـل گردید؛ کـه ایـن پیـروزی ناتوانی آی. 

اس. ای را نیـز بازگـو نمـود، زیرا آن سـازمان پیوسـته کوشـیده بود، تا گلبدیـن حکمتیـار را وارد کابل 

ید. نما

گلبدیـن حکمتیـار رقیب سرسـخت احمدشـاه مسـعود پیوسـته می کوشـید کـه شـورای نظار را 

سـازمان جـدا از جمعیت اسـالمی افغانسـتان قلمـداد نماید، تـا بتواند مناسـبات میان اسـتاد ربانی 

و مسـعود را تیـره سـازد؛ ولـی در عمـل به خصـوص بعد از پیـروزی مجاهدین دیده شـد کـه احمد 

شـاه مسـعود نـه تنهـا در برابر اسـتاد ربانی بـه حیث یک افسـر مطیع عمل کـرد، بل که هـر دو واقف 

بودنـد کـه بـه یـک دیگـر نیازمندنـد. برای احمد شـاه مسـعود شـورای نظـار چیـزی زیادتـر از یک 

تشـکیالت خـود سـاخته و قابـل دسـترس نبـود و بنابرایـن بعـد از سـقوط رژیـم نجیب الله بـه دوام 

شـورای نظـار مبـادرت نورزیـد و در مقابـل آن را بار بـار به »بوت تنگ« تشـبیه نمود و طی نشسـتی 

آن را منحـل اعـالم کرد.

مرحله ی سرنوشت ساز
عقـب نشـینی قوای شـوروی از افغانسـتان در دلـو 1367 فضای جدیدی در کشـور به وجـود آورد و 

اولویت هـای تـازه ای بـرای گروه ها و احزاب جهادی پیشـکش نمود کـه برمبنای آن تمام کشـورهای 

دوسـت و احـزاب جهـادی را نوعـی خوشـبینی مفـرط مبنی بر سـقوط رژیـم نجیب در کوتـاه مدت 

فراگرفـت. در ایـن میـان تنها مسـعود بود که گفـت در کار مجاهدیـن خالیی به وجود آمـده و مدتی 

درکار اسـت تـا مجاهدیـن از حالـت »دفـاع« به حالـت »تعرض« عیـار شـوند، تعلیـم و تربیه الزم 

ببیننـد، اسـلحه و تجهیـزات مناسـب به دسـت آورنـد و تشـکیالت نظامی منظمـی به میـان آید، که 

ایـن مسـایل مدتـی را در برمی گیرد. لـذا در پنجمین اجالس شـورای نظار در 15 جـوزای 1367 در 

پایـگاه فرخـار موضـوع تشـکیل اردوی اسـالمی در صدر برنامه ی کاری قرار داده شـد؛ چـون به نظر 

وی در مرحلـه ی »دفـاع« چریک هـا کار اساسـی را انجـام می دهند، ولـی برای انجـام تعرض باالی 

شـهرهای بـزرگ بـه ارتـش منظم نیاز اسـت که ایـن نکته بـار دیگر نبوغ نظامی مسـعود را بـه نمایش 

گذاشـت. در آغـاز معنـای ایـن حرف را کسـی نمی فهمیـد، اما بعدها دیده شـد که تمـام تالش های 

پاکسـتان بـرای تصـرف جالل آباد و خوسـت بنابر داشـتن همیـن نقیصه به ثمر ننشسـت.

شکسـت قـوای شـوروی در جنـگ افغانسـتان و سـرانجام عقـب نشـینی آنـان آینـده ی رژیـم 

کمونیسـت کابـل را معیـن سـاخته و از آن گذشـته اعالن »مصالحـه ی ملی« از سـوی نجیب رییس 
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رژیـم کابـل و دعـوت از مخالفیـن بـرای تشـکیل حکومـت ائتالفـی روحیـه ی نظامیـان رژیـم را به 

زمیـن زد، زیـرا نـه آینـده ای بـرای خـود می دیدنـد و نـه دلیلی بـرای جنگ، و احمد شـاه مسـعود در 

آن زمـان بـه نگارنـده گفـت: مرحلـه ی فعلـی دارای چند ویژگی اسـت:

- این مرحله کوتاه مدت خواهد بود.

- این مرحله سرنوشت ساز می باشد.

- در این مرحله اوضاع به شدت متغییر و متحول خواهد بود.

- در این مرحله دسته بندی های سیاسی جدیدی به وجود می آید.

بـر اسـاس ایـن تحلیل، احمد شـاه مسـعود فعالیت های خود را بعد از خروج عسـاکر شـوروی 

از افغانسـتان، تنظیـم نمـود و نتیجه ی مثبت هم بـه بار آورد.

آنچـه کـه در سـالیان پسـین عمـر رژیـم کابـل بـه نفـع مسـعود تمـام شـد، سیاسـت های غلط 

نجیـب و گلبدیـن حکمتیـار بـود. نجیـب بـا تشـدید پالیسـی جنگانـدن یـک قـوم علیـه قـوم دیگـر 

بـه خصـوص جنگانـدن ملیشـه ها علیـه اقـوام دیگـر و انحصـار قـدرت به دسـت خویـش، آن عده 

چهره هـای بلنـد پایـه ی رژیـم خـود را کـه متعلـق بـه اقـوام غیـر پشـتون بودنـد بـه سـتوه آورد و در 

پشـتیبانی از احمد شـاه مسـعود قـرار داد. همچنـان کودتای نـاکام تنی کـه اسـاس آن  را پیوند قومی 

میـان گلبدیـن حکمتیـار و شـهنواز تنـی وزیـر دفـاع رژیـم کابل تشـکیل مـی داد، ملیت هـای دیگر 

افغانسـتان را بـه واکنـش واداشـت کـه در نتیجه نبـی عظیمی معـاون وزیر دفـاع، آصـف دالور لوی 

درسـتیز، بابـه جـان قومنـدان لوای 55 و جنـرال مومن قومنـدان لوای 70 مسـتقر در حیرتـان و ده ها 

جنـرال دیگـر به احمد شـاه مسـعود دسـت همـکاری دادنـد و در فرجام ایـن همه عوامل مسـوولین 

شـورای نظـار را واداشـت تـا توانمنـدی شـان را در امر سـقوط رژیم کمونیسـت نجیب در ششـمین 

اجـالس شـورای نظـار در ثـور 1370 محاسـبه نمایند.

سیاسـت های مسـتقالنه ی احمـد شـاه مسـعود در برابر کشـورهای کمـک دهنده باعـث گردید 

تـا وی امکانـات زیادی از خارج کشـور به دسـت نیـاورد، در پهلوی آن کمک دهنـدگان به خصوص 

پاکسـتان بـرای یـک فرمانـده تاجیـک آینـده ی خوبـی پیـش بینـی نمی کردند. لـذا کمک هـای وافر 

را بـرای وی بی هـوده می انگاشـتند. ولـی مسـعود بـا تدبیـر نظامـی در به کارگیـری درسـت نیروها و 

دقـت در تعییـن اهـداف، ایـن خـال را پـر نمـود و در شـرایطی کـه همـه جهان به طـرح بینن سـیوان 

امیـد بسـته بودنـد و اکثریـت رهبـران مجاهدین راهی جـز قبول طرح ملـل متحـد نمی دیدند، احمد 

شـاه مسـعود بـا درایـت سیاسـی-نظامی ای که داشـت، رژیم نجیب الله را سـرنگون سـاخت.
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فاتح بی مقام
دولـت مجاهدیـن چهـار سـال و پنـج ماه به طـول انجامیـد، و در ایـن مـدت از آنجایی کـه کابل در 

تصـرف نیروهـای تحـت فرمـان احمدشـاه مسـعود قـرار داشـت، او در ایـن تحوالت نقـش کلیدی 

ایفـا نمـود. امیدهـای پاکسـتان در امر به قـدرت رسـانیدن حکمتیار به یأس مبدل شـده بـود، لذا آن 

کشـور به مخالفـت با دولـت مجاهدین برخاسـت.

حکومـت مجاهدیـن از آغـاز همـراه بـا مشـکالت فراوانـی پا بـه عرصـه ی وجود گذاشـت، از 

یک سـو احمدشـاه مسـعود بـا حملـه ی نظامی بر کابـل که منجـر به تصرف آن شـهر گردیـد، طرح 

بینـن سـیوان را کـه در صـدد انتقـال قـدرت بـه یک گـروه بی طرف بـود عقیم سـاخت و با شکسـت 

طـرح بینـن سـیوان سـازمان ملـل متحـد و کشـورهای غربـی در برابـر مجاهدین عقـده گرفتنـد و تا 

اخیـر حاضـر نشـدند دولـت مجاهدین را همـکاری نمایند. از جانـب دیگر برای تصرف شـهر کابل 

میـان حکمتیـار و مسـعود یـک رقابـت شـدید نظامـی وجود داشـت که بـا یـاری عوامل دیگـر رفته 

رفتـه بـه یـک درگیـری تمام عیـار بدل شـد و در اثرآن شـهر کابل بـه ویرانه مبـدل گردیـد، و در واقع 

ایـن جنـگ هیـچ برنده یـی نداشـت و مـردم از این کـه مجاهدیـن نتوانسـتند صلـح را تأمیـن نمایند، 

نسـبت به تمـام گروه هـای جهـادی متنفـر گردیدند.

 مسـتقالنه بـود، 
ً
همچنـان، از آنجایی کـه آزاد سـازی کابـل توسـط احمدشـاه مسـعود، کامـال

و هیـچ یـک از کشـورهای دور و نزدیـک در آن سـهم نداشـتند، خـود بـه حیـث یـک عامـل منفـی 

دیگـر تبـارز نمـود، زیرا کشـورهای همسـایه نیروهای حاکم برشـهر کابل را همدسـت کشـور دیگر 

می دانسـتند و نتیجـه آن شـد کـه دولـت نوپـای مجاهدیـن از هیـچ طـرف حمایـت نگردد. مسـعود 

بـاری بـه نویسـنده گفـت: »در آن زمـان نقـش مناسـبات خارجـی را بـه خوبـی درک نمی کردیـم.«

احمدشـاه مسـعود در ایـن دوره بـه خاطـر اسـتقالل پسـندی و سـهیم سـاختن کلیـه احـزاب 

جهـادی و اقـوام سـاکن کشـور در قـدرت، متحمل تهمت هـا ومشـکالت فراوانی گردیـد. او از آغاز 

طـرح پی ریـزی یـک حکومـت مشـترک میـان شـورای نظـار، حـزب وحـدت اسـالمی و ملیشـیای 

جنـرال دوسـتم را رد نمـود، و از رهبـران جهـادی مسـتقر در پشـاور خواسـت تـا روی یـک دولـت 

متشـکل از همـه ی اقـوام و احـزاب جهـادی توافـق نمایند و قـدرت را به دسـت گیرند، کـه در تاریخ 

چنیـن بـزرگ منشـی کمتـر دیـده شـده اسـت؛ امـا بعدهـا وقتـی عملکردهـای سـران مجاهدیـن را 

مشـاهده نمـود، سـپردن قـدرت به سـران مجاهدین را اشـتباه تلقـی می کرد. بـا وجود آن مسـعود به 

ایـن بهانـه از سـوی شـماری از رهبران جهادی به همدسـتی با کمونیسـتان متهم گردید و بسـیاری از 

سـران مجاهدیـن آن طوری کـه ایجـاب می کـرد، با دولـت مجاهدیـن همـکاری نکردند. مسـعود با 

صراحـت از موضـع اشـتراک همـه اقوام بـه دفاع پرداخـت و دولت بـدون حضور نمایندگان پشـتون 
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را رد کـرد، ولـی برخی هـا روی حسـادت های قومـی و منطقـوی ایـن همـه وسـعت نظر احمدشـاه 

مسـعود را نادیـده انگاشـتند، و او را به تـاراج تاج و تخت عنعنوی پشـتون ها متهـم نمودند و اکثریت 

آن هـا در برابـر وی بسـیج شـدند کـه دولـت پاکسـتان ایـن مسـأله را بیش تر دامـن مـی زد، و هر روز 

آن را فربه تـر می سـاخت.

در واقـع بـا ورود مجاهدیـن به کابـل دو تعبیر از جهاد شـکل گرفت، یکی حفـظ اصالت جهاد 

و اسـتقالل کشـور کـه مسـعود از آن نمایندگـی می کـرد، دیگـری وابسـتگی بـه پاکسـتان و نداشـتن 

طـرح ملـی کـه حکمتیـار، طالبـان، مولوی نبـی و جالل الدیـن حقانی در آن راسـتا عمـل کردند.

در همـان روزهـای اول آزادی شـهر کابـل، از احمدشـاه مسـعود پرسـیدم که راجع به پاکسـتان 

چـه فکـر می کنـد؟ در پاسـخ گفـت: »پاکسـتان در دوران جهـاد رابطـه ی خوبـی بـا شـورای نظـار 

نداشـت، ولـی فکـر می شـود بعـد از آزادی کابل به نفع آن کشـور خواهـد بود تا با دولـت مجاهدین 

رابطـه ی حسـنه برقـرار نماید و از پشـتیبانی گلبدین حکمتیـار که کاری از دسـتش برنیامده، منصرف 

گـردد.« بـه همیـن دلیـل بـود کـه در روزهـای اول کـه نیروهـای حکمتیـار در اطـراف کابل سـخت 

آسـیب پذیـر بودنـد از حملـه بـاالی آن هـا اجتنـاب ورزیـد، زیـرا نمی خواسـت احـزاب جهـادی 

تضعیـف گردنـد. ولـی در عمـل پاکسـتان از یکسـو به تأمیـن روابط با دولـت مجاهدیـن پرداخت و 

از سـوی دیگـر آی.اس. ای بـه تحریـک، تمویـل و تجهیـز حکمتیار علیـه دولت مجاهدین متوسـل 

شـد وجنگ هـا را تشـدید نمود.

درگیـری حـزب اسـالمی به تحریک پاکسـتان بـا دولـت مجاهدین، جنگلـی از امکانـات را به 

حریـق کشـید، و در ابعـاد مختلـف باعـث ضعف و فتـور دولت مجاهدیـن گردیـد، و مجاهدین در 

کابـل چنـان بـه بی بندبـاری پرداختنـد کـه مسـعود بـار بـار از این کـه قبـل از رسـیدن به شـهر کابل 

شـهید نشـده بـود، اظهار اندوه و تأسـف می کـرد و باری از فرط خشـم و نا رضایتـی تصویر خودش 

را کـه در میـدان خواجـه رواش نصـب شـده بـود، پـاره نمـود و آنـرا سـر دسـته ی دزدان و غارتگـران 

خواند.

در این مرحله احمدشـاه مسـعود در عرصه ی روابط خارجی دچار اشـتباهات فاحشـی گردید. 

او در آغـاز بدیـن اندیشـه بـود کـه با برقـراری روابـط با دولت هـای غربـی می تواند، پایه هـای دولت 

مجاهدیـن را مسـتحکم نمـوده و در پـی آن همسـایه های افغانسـتان را مجبور به تأمین روابط حسـنه 

نمایـد، ولـی غربی هـا تـا اخیر بـه دولت مجاهدیـن روی خوش نشـان ندادنـد، و حتـی در تضعیف 

آن عمـل می کردند.

در ایـن دوره مسـعود به هیچ یک از کشـورهای همسـایه سـفر نکرد. انتظار داشـت کـه نظامیان 

پاکسـتان به اشـتباهات گذشـته ی خـود مبنـی بـر حمایـت از گلبدیـن حکمتیـار اعتراف نمـوده و در 
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صـدد جبـران آن برآینـد. دولـت ایـران را یکـی از کشـورهای منـزوی در جهـان می دانسـت و عقیده 

داشـت کـه تأمیـن روابط بـا آن با منافـع و مصالح کشـور مطابقت ندارد. کشـورهای آسـیای میانه به 

خاطـر سـهم شـان در تجـاوز به افغانسـتان هنـوز مقصر شـناخته می شـدند و می باید طبـق مقررات 

بین المللـی غرامـت بپردازنـد. بنابرایـن از مجاهدین تاجیکسـتان پشـتیبانی کـرد، به آن هـا پایگاه داد 

و بـه تعلیـم و تربیـه ی آن هـا پرداخـت. بدیـن ترتیـب دولـت افغانسـتان در داخـل بـا چنـد مخالف 

مسـلح مواجـه و در منطقـه منزوی گردیـد. عالوه بـر آن جمهوریت های مسـتقل مشـترک المنافع به 

تقویـه ی جنـرال دوسـتم پرداختنـد، و او را از سـطح یـک فرمانـده عـادی به حـد یک رهبر سیاسـی 

نظامـی مقتـدر ارتقـا بخشـیدند کـه در فرجـام کشـورهای همسـایه، مخالفیـن دولـت مجاهدین را 

متحـد سـاخته و زیـر عنـوان »شـورای هماهنگـی« در 11 جـدی 1372 کودتایـی را سـازمان دادند. 

گرچـه ایـن کودتـا از لحـاظ نظامـی نـاکام ماند، ولـی از نظـر سیاسـی انـزوای دولـت مجاهدین را 

بخشـید. افزایش 

احمـد شـاه مسـعود بـرای آنکـه بتواند آتـش جنـگ در افغانسـتان را خاموش سـازد، دسـت به 

چنـد ابتـکار زد، ولـی ثمـری ببـار نیاورد. بـرای مالقات بـا حکمتیار در سـاحه ی تحـت کنترول وی 

رفـت، فیصله هـای رهبـران مجاهدیـن در جـالل آبـاد را پذیرفـت، بـه امید این کـه بهانـه جویی های 

حکمتیـار تمـام شـود، بـه تاریـخ 10 ثـور 1372 از وزارت دفاع کنار گرفـت، ولی گلبدیـن حکمتیار 

بهانه هـای زیـادی بـرای دوام جنـگ و راکتباران شـهر کابل داشـت، و جنگ همچنـان دوام پیدا کرد. 

ایـن کار بـدون تردید محبوبیت احمدشـاه مسـعود را باال برد، زیرا مسـعود یک سـال قبـل از آن کابل 

را متصـرف شـده و رهبـران را دعـوت بـه تشـکیل حکومت کـرده بود و اکنـون به خاطـر تأمین صلح 

از مقامـش کنـاره گیـری می نمود.

در اوایـل سـرطان 1373 اجالسـی در هـرات ترتیـب یافـت کـه در آن قـرار بـود اسـتاد برهـان 

الدیـن ربانـی رییـس دولـت اسـالمی افغانسـتان در محضر جمعـی از نماینـدگان مـردم از مقامش 

اسـتعفا دهـد و زمینـه را بـرای آمـدن یک شـخص ثالث بـه مقام ریاسـت دولت مسـاعد نمایـد و با 

ایـن شـیوه بـار مالمتـی را در سـطح ملـی و بین المللـی از گـردن خـود بـردارد. امـا اسـتاد ربانی از 

انجـام چنیـن امـری امتناع ورزید و احمد شـاه مسـعود از این که اسـتاد ربانی پیشـنهادش را نپذیرفته 

بـود خشـمگین گردیـد و میـان دو شـخصیت عمده ی کشـور شـگاف ایجاد شـد. امـا با آغـاز دوران 

مقاومـت، مسـعود می گفـت، اگـر اسـتاد ربانـی در آن زمـان کنـار می رفـت، ایـن خالیـگاه پرکـرده 

نمی شـد.

گاه بود کـه این گروه وابسـته به  وقتـی گـروه طالبـان ظهـور کردند، احمدشـاه مسـعود هرچنـد آ

پاکسـتان اسـت، و آن کشـور می خواهـد حـزب اسـالمی حکمتیـار را توسـط آن ها تعویـض نماید، 
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ولـی ماننـد همـه ناظریـن دیگـر عواقـب کار را پیش بینی درسـت نتوانسـت و هرگـز بدین بـاور نبود 

کـه طالبـان روزی بسـی خطرناکتـر از حکمتیـار در برابرش قـد علم نماینـد. بنابراین طالبـان را یک 

گاه بـه مسـایل سیاسـی نظامـی محاسـبه نمـود و کمـک بـه آن هـا را در برابـر  گـروه نامنسـجم، نـا آ

گلبدیـن حکمتیـار ترجیـح داد کـه در اثـر همیـن کمک هـای نظامـی و مالـی، طالبان به سـرعت از 

سـپین بولـدک تـا حومـه ی شـهر کابـل رسـیدند و روی همیـن بـاور بـود کـه خـود بـا دو محافظ در 

میـدان شـهر در داخـل قـرارگاه طالبـان رفـت و پیشـنهادات آن هـا را در بـاب تأمیـن صلـح و تطبیـق 

قوانیـن شـرعی پذیرفـت. ولـی از آنجایی که طالبـان برنامـه ای غیر از جنگ نداشـتند، ایـن گفتگوها 

بی نتیجـه مانـد و حمـالت طالبـان از چند طرف بـه کابل آغـاز گردید، تا این که احمد شـاه مسـعود 

بتاریـخ 5 میـزان 1375 مجبـور گردیـد، نیروهایش را از کابل عقب بکشـد و به پایـگاه اصلی خود-

پنجشیر-برگردد.

ایـن عقب نشـینی بازهـم درایت نظامی مسـعود را بـه نمایش گذاشـت، زیرا بـدون این که کدام 

پسـته از نظامیـان خـود را از دسـت بدهـد و یـا افسـری عالی رتبـه اش کشـته شـود، به گونـه ی منظم 

همـه نیروهـای او از کابـل خـارج گردیدنـد و این عقب نشـینی موفقانه آینـده ی مقاومـت را در برابر 

نمود. تضمیـن  طالبان 

ترجیح طالبان نسبت به حکمتیار
رابطـه ی احمـد شـاه مسـعود بـا طالبان با خوشـبینی آغاز شـد، ولـی به نبردهـای خونین و شـدیدی 

منجـر گردیـد و سـرانجام خـودش در اثـر یـک توطئه ی مشـترک طالبـان، پاکسـتان و القاعـده جان 

خود را از دسـت داد.

وقتـی مجاهدیـن کابل را ترک گفتند، در جبل السـراج جلسـه ای میان سـران مجاهدین تشـکیل 

یافـت کـه در آن بیش تـر کسـان بـه فکـر آن بودنـد کـه پایان عمـر دولـت اسـالمی اعالم گـردد و به 

مقاومـت نقطـه ی پایان گذاشـته شـود. چون در تاریخ گذشـته هم هر آن که بر کابل مسـلط می شـد، 

آن دیگـری یامتـواری و یـا تسـلیم می گردیـد، امـا ایـن بـار پـای مسـعود در میان بـود که نه سـازش 

و تسـلیمی در مخیلـه اش خطـور می کـرد و نـه شکسـت و فرار. اسـتاد ربانـی و حکمتیـار را به تخار 

منتقـل سـاخت و خود به سـنگر بنـدی پرداخت.

معنـای شکسـت جنگـی را روشـنفکران تصـور می کنند، امـا نظامیـان در عمـل درک می نمایند 

کـه در آن شـرایط چـه رخ می دهـد: لشـکر چطـور پراگنـده می شـود، و روحیـه تـا چـه حـد پاییـن 

می آیـد. در چنیـن شـرایطی احمد شـاه مسـعود خـود بعـد از ادای دو رکعـت نماز، کلنگ به دسـت 

می گیـرد و خـود بـرای منفجـر نمـودن دهانـه ی پنجشـیر دسـت بـه کار می شـود، بـرای آن کـه راه 
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پیشـروی طالبـان را قطـع نمایـد، تـا عراده جـات نتواننـد از آنجـا عبـور نمایند.

مشـکل دیگـر در آن زمـان مسـأله ی مشـروعیت جنـگ بود، چـون این بـار در برابرش کسـانی 

قـرار داشـتند کـه خـود را مسـلمان می خواندنـد و در فقـه سـنتی برداشـت بـر ایـن بـوده اسـت کـه 

}الملـک لمـن غلـب{ سـلطنت حـق مسـلمان غالب اسـت. او بایـد فتـوای علمـا را می گرفت، که 

آن هـا را جمـع نمـود و آنـان بر دوام دولت اسـالمی و بر مشـروعیت جنگ نظر دادنـد؛ آنگاه آموزش 

دسـته های جدیـد مجاهدیـن آغـاز گردیـد. در چنین حالت احمدشـاه مسـعود بعد از عقب نشـینی 

از کابـل زمینـه ی تفاهـم میـان مجاهدیـن و دولـت تاجیکسـتان را فراهـم آورد و در تخـار گفتگـوی 

سـازنده ای میـان طرفیـن صـورت پذیرفت کـه این تحـول از جهتـی بـرای دوام مقاومـت مجاهدین 

نقـش حیاتـی ایفـا نمـود و از طرفـی نبوغ سیاسـی مسـعود را به خوبی آشـکار سـاخت.

طالبـان بـه همـکاری مسـتقیم پاکسـتان و حمایـت مخفیانـه ی کشـورهای عربـی و اغمـاض 

آشـکار امریـکا چنـد مـاه بعدتـر از اشـغال کابـل، شـمال افغانسـتان را در اثـر یـک تبانی بـا جنرال 

عبدالملـک متصـرف شـدند و از آن بـه بعد احمد شـاه مسـعود یگانه کسـی بـود که در برابـر طالبان 

تـا اخیـر ایسـتادگی نمـود و رویای اشـغال افغانسـتان را کـه پاکسـتانی ها در سـر می پروراندند، غلط 

سـاخت. ثابت 

احمـد شـاه مسـعود در مناطـق پروان، کاپیسـا، ماورای کوکچه و بدخشـان مسـلط بـود و از راه 

تاجیکسـتان اکمـال می گردیـد؛ و بعـد از این کـه تالقـان نیـز بـه تصـرف طالبـان درآمـد، فقـط چند 

فرونـد هلیکوپتـر فرسـوده در اختیـار داشـت کـه جبهـات شـمال کابـل را بـا شـمال افغانسـتان بـه 

وسـیله ی آن هـا وصـل می نمود.

اسـتراتیژی احمـد شـاه مسـعود در برابـر طالبـان یـک اسـتراتیژی دفاعـی بـود کـه در دو جمله 

خالصـه می شـد، مقاومـت در برابـر حمـالت و اعمـال فشـار سیاسـی بـر پاکسـتان.

از لحاظ نظامی مشی دفاعی مسعود در برابر طالبان عبارت بود از:

1. حفـظ نیروهـای خـودی: وی هیچ گاهـی نخواسـت قوت های خـود را در نبردی کـه نتیجه ی 

آن روشـن نباشـد، بـه جنـگ بگمـارد. روی همین اندیشـه از کابـل موفقانه عقب نشـینی کرد و سـه 

بـار در شـمالی نیـز بـا عقب نشـینی تاکتیکـی و حمـالت ناگهانـی ضربات سـختی بر طالبـان وارد 

آورد و همـه را بـه حیرت واداشـت.

2. توسـعه و گسـترش سـاحه جنـگ: احمد شـاه مسـعود سـعی تمـام به خـرج داد تا سـاحه ی 

جنـگ را توسـعه بخشـد و نگـذارد قوت هـای طالبان در یـک نقطه متمرکـز گردند کـه در آن صورت 

شکسـتاندن خطـوط دفاعـی مجاهدیـن یـک امـر حتمـی می شـد. از ایـن رو بـا گشـودن جبهـات 

جدیـدی در گوشـه و کنار افغانسـتان، در دره ی صوف )اسـتاد عطـا محمد نور(، غـور ) داکترابراهیم 
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ملکـزاده(، بامیـان )اسـتاد خلیلـی(، مشـرقی )حاجـی عبدالقدیـر، حاجـی حضرت علـی، عبدالله 

جـان واحـدی و دایـی گل(، سـنکچارک )محمـد رحیـم ایوبی(، سـرپل )جنـرال دوسـتم(، نیمروز 

)عبدالکریـم براهویـی( و بادغیـس )اسـماعیل خـان( آتـش جنـگ را گسـترش می بخشـید کـه این 

کار هـم نیروهـای جنگـی طالبـان را پراگنـده می کرد و هـم از نظر لوژسـتیکی مصارف آن هـا را باال 

می بـرد.

3. احمـد شـاه مسـعود فکـر می کرد کـه امکانـات مالی و سیاسـی پاکسـتان در تجهیـز طالبان 

بی پایـان نیسـت و روزی ایـن امکانـات تمام می شـود و سیاسـتمداران پاکسـتان حوصلـه ی جنگ را 

از دسـت خواهنـد داد. بنابرایـن او بـه دوام جنـگ می اندیشـید وهرگـز در فکـر آن نبـود کـه بـا قبول 

خطـر، یـک ضربـت قاطـع و فیصلـه کـن بـاالی طالبـان وارد نماید؛ چـون ایـن مسـأله را غیرعملی 

می شـمرد. تجربـه نشـان داده بـود کـه فرماندهـان دیگـر همچـون اسـماعیل خـان، جنرال دوسـتم، 

حاجـی عبدالقدیـر کـه بـا ایـن مفکوره بـا طالبان روبرو شـدند، تمـام نیـرو و امکانـات جنگی خود 

را از دسـت دادنـد. بـر اسـاس همیـن طرز فکـر وقتی در سـال 1378 بعـد از دو ماه درگیری شـدید، 

احمـد شـاه مسـعود شـهر تالقـان را تخلیه نمـود، تحلیل گـران نظامی جهان بـار دیگر تبصـره کردند 

کـه مسـعود نیروهـای خـود را از خطـر نابودی نجات بخشـید.

در بعد سیاسی، مسعود کار خود را بر چند اصل استوار کرد:

1. اختالفـات قبلـی تنظیمـی را از یـاد بـرد. به توسـعه ی جبهه ی سیاسـی خود پرداخـت و برای 

بسـیج همـه نیروهـا از تمام کسـانی که عالقه به مقابلـه در برابر طالبان داشـتند، دعوت به همسـویی 

و هماهنگـی نمـود. برهمیـن اسـاس ابتدا شـورای عالـی دفاع و سـپس جبهه ی متحد اسـالمی برای 

نجـات افغانسـتان تشـکیل شـد و حتـی از جنـرال دوسـتم کـه در گذشـته جنگ هـای سـختی بـا او 

داشـت، بـرای این کـه جبهـه ی جدیـدی در مقابـل طالبان گشـوده شـود، بـه گرمـی اسـتقبال نمود. 

مسـعود می خواسـت ایـن تبلیغـات منفی را کـه این جنـگ، جنگ پشـتون ها علیه تاجیک ها اسـت، 

خنثـی نمایـد. بنابرایـن بـا زمینه سـازی و همدسـتی فرماندهـان متعلق به اقـوام مختلف خواسـت، 

طالبـان را از لحـاظ سیاسـی در افغانسـتان تجریـد نماید و بـه تعبیر دیگر یک تشـکل ملـی و فراگیر 

را در برابـر طالبـان ایجـاد نمـود و در نتیجـه این پالیسـی بـه اعتبار او در میان کشـورهای همسـایه و 

جهـان افزود.

2. کرسـی افغانسـتان در ملـل متحـد نـه بـه دلیـل فعالیـت سیاسـی جبهـه ی متحـد در اختیار 

دولـت اسـالمی بود، بل کـه عملکردهـای ضـد بشـری طالبان جهان را واداشـته بـود، تا از شناسـایی 

آن گـروه ابـا ورزد. بـا وجـود آن احمـد شـاه مسـعود تـالش داشـت، تـا سـفارت های افغانسـتان در 

اختیـار جبهـه ی متحـد باقـی بمانـد؛ در حالی کـه حـدود 25 در صـد قلمـرو افغانسـتان را تحـت 
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کنتـرول خـود داشـت، فقـط طالبـان در سـه کشـور پاکسـتان، امـارات متحـده ی عربی و عربسـتان 

سـعودی نمایندگی سیاسـی داشـتند.

3. احمـد شـاه مسـعود، بـرای این کـه بتواند، جبهـه ی طالبان را از نظر سیاسـی بشـکافد، راهی 

جـز برگـزاری لویـه جرگـه در پیـش روی خـود نمی دید و بـرای به  سـر رسـانیدن موفقانـه ی این کار 

شـاه سـابق را بهتریـن چهـره می شـمرد و بـه خاطر همین مسـأله بـا او در تمـاس شـد و گفتگو هایی 

در میـان نماینده هـای طرفیـن صـورت گرفت.

4. مسـعود، نگـران ایـن مسـأله بـود که وقتـی جبهه ی متحـد در سـطح جهانی دولت مشـروع 

شـناخته می شـود، بایـد ادارات فعالـی در داخـل کشـور داشـته باشـد. برای ایـن منظـور کمیته هایی 

را در بخـش معـارف، مالـی، صحـی، فرهنگـی، بازسـازی و مهاجرین فعال نگهداشـت، تـا از یک 

سـو بـرای مـردم خدمـات درخور تـوان را عرضـه نماینـد و از جانبی دیگـر اعتماد جهان را از دسـت 

ندهد.

وقتـی مـن از او پرسـیدم، که روی چـه دالیلی امید به شکسـتاندن قـوای برتر طالبـان و القاعده 

دارد، در حالی کـه جهـان از جبهـه ی متحـد حمایـت الزم بـه عمـل نمـی آورد؟ گفـت: »کاری کـه 

مـا انجـام می دهیـم، حفـظ و گسـترش مقاومت اسـت، ولـی بـرای شکسـتاندن طالبان جهـان باید 

متوجـه شـود و مـن فکـر می کنـم افراطی گری، اعمـال تروریسـتی و پامال کردن حقوق بشـر توسـط 

ایـن گـروه بـه زودی جهـان را متوجه ایـن پدیده می نمایـد و به واکنش وامـی دارد، و آن گاه اسـت که 

باید طالبـان از میـان بروند.«

در مجمـوع پـس از عقب نشـینی از کابل سـه بـار حالت خطرناکی به سـراغ جبهـه ی مقاومت 

آمـد: اولـی در 8 میـزان 1375 بـود کـه طالبـان شـمالی را بـه  صـورت کامـل متصـرف شـدند و بـه 

 تاریخ 13 میزان جلسـه ای مشـتمل از موی سـفیدان، علما و فرماندهان در پنجشـیر برگزارشـد و در 

آن همـه بـه مقاومـت و ایسـتادگی در برابر طالبـان رأی دادند.

بـار دوم معاملـه ی جنرال عبدالملک با طالبان در ثور 1376 بود که شـمال افغانسـتان به اشـغال 

طالبـان درآمـد و در شمال شـرق پرچم هایـی به عنوان تسـلیمی به طالبـان بلند گردید.

بارسـوم، طالبـان بعـد از اشـغال بامیـان و والیـات شمال شـرق به اسـتثنای بدخشـان و ماورای 

کوکچـه از طریـق خـاواک -عقـب پنجشـیر- هجـوم آوردنـد، درحالی که در شـمالی جنـگ در پنج 

جبهـه دیگـر نیز به شـدت دوام داشـت. این تهاجـم از آن جهت نهایـت خطرناک بود کـه مجاهدین 

بـرای دفـاع از آن جبهـه هیچ آمادگی نداشـتند.
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مرگ بارها از او فرار کرد
وقتـی از احمدشـاه مسـعود سـخن بـه میـان می آوریـم، او نه رسـتم اسـت کـه سـاخته و پرداخته ی 

ذهـن و قریحـه ی حکیـم طوس باشـد، نـه قهرمان فیلم کـه به صورت نمایشـی نقش ایفا کرده باشـد 

و نـه وزیـر اکبـر خان کـه در عمرش یکبـار تفنگچه ی خـود را به چاالکی بکشـد و مکناتـن را هدف 

قـرار دهـد و همـه اوالد ایـن سـرزمین بـر او مباهـات نماینـد. بل کـه او قهرمانی اسـت که 23 سـال 

از عمـر خـود را در یـک مبـارزه ی واقعـی و نابرابر سـپری نمـود و از تمـام صحنه ها پیـروز بدرآمد.

امـا ایـن پیروزی هـا بر روی فـرش مخملین به دسـت نیآمـد، و نه ماننـد بسـیاری از فرماندهان 

ارتش هـای بـزرگ کـه از دور دسـت ها بـر قشـون خویـش دسـتور می  دهنـد و خـود از محـل حادثه 

کیلومترهـا فاصلـه دارنـد، بل کـه مسـعود ایـن مـدت را در متـن حـوادث خطرنـاک کـه پیوسـته بیم 

مرگ در آن بود پشـت سـر گذاشـت.

مسـعود مـرد خود سـاخته ای اسـت، بـدون این کـه از کـدام دانشـکده ی نظامی سـند فراغت به 

دسـت آورده باشـد. بـا اسـتعداد و نبـوغ ذاتی اش جنـراالن معـروف جهـان را در عرصـه ی کارزار به 

شکسـت مواجـه سـاخت و نیرومندتریـن ارتـش جهان کـه مجهـز بـا پیش رفته ترین وسـایل جنگی 

و اسـتخباراتی بـود در برابـر او بـه زانـو درآمـد، بـه یقین کـه مقابله بـا چنین ارتشـی در هـرگام خطر 

مـرگ بـه همـراه داشـت کـه مسـعود بـرای رهبری و تشـجیع افـراد الزم مـی  دید، تـن به خطـر بدهد 

و آنـگاه کـه شـجاع ترین فرماندهـان در بیـم و هـراس می افتادند، همچون سـرداران افسـانوی تاریخ 

خـود بـه تهلکـه می رفـت، و با چشـمان باز و دل روشـن به اسـتقبال مرگ می شـتافت، ولـی مرگ از 

او بـار بـار فـرار می کرد.

احمدشـاه مسـعود در سـال 1354 به اثر دسیسـه ی گلبدین حکمتیار در پاکسـتان به باالحصار 

پشـاور بـرده شـد، خـود می گفـت: از آغـاز عادتـش بـر ایـن بـود کـه دو تفنگچـه بـا خـود حمـل 

می کـرد، محافظیـن یـک تفنگچـه ی وی را گرفتنـد، امـا هرگـز فکـر نمی کردنـد کـه او تفنگچـه ی 

دیگـری هـم بـا خـود دارد. وقتی مسـعود در داخل باالحصـار وضـع را وخیم تشـخیص داد -قبل بر 

آن دو همـکارش بـه نـام انجنیـر جـان محمد و شـیرولی را نیز به همین دسیسـه شـهید کـرده بودند-  

تفنگچـه خـود را عیـار کـرد و افسـران پاکسـتانی را تهدیـد نمـود و ایـن تهدیـد موجب آن شـد که از 

باالحصار پشـاور سـالم خـارج گردد.

مسـعود بـه نویسـنده حکایـت می کـرد: »وقتـی در پنجشـیر جنـگ آغـاز شـد، چنـد حملـه ی 

مجاهدیـن بـاالی عالقـه داری حصـه ی اول پنجشـیر نتیجـه نـداده و یـک عـراده زرهپـوش کـه در 

موضـع جابجـا شـده بـود، مقاومت کرد. از سـه طـرف موضع آن پوشـیده بـود و تنها یـک راه وجود 

داشـت کـه روبـروی زرهپـوش قـرار داشـت و از همـان مسـیر بـاالی مجاهدیـن فیـر می کرد.«
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احمدشـاه مسـعود گفـت: »در این حـال، یک مرمی راکت در دسـترس مجاهدین قرار داشـت. 

بـا همـکاران خـود مشـورت کردیـم، یـا زرهپـوش زده شـود و یـا این کـه دوبـاره بـه پاکسـتان عقب 

نشـینی نماییـم و فقـط به یـک ایثارگری واقعی نیـاز بود.« چند بـرادر از جمله کفایت  اللـه و قومندان 

ابراهیـم بـم دسـتی داشـتند و مسـعود بـا راکت روبـروی زرهپـوش حرکت کـرد، اراده ی خـدا بر این 

رفتـه بـود کـه در همیـن لحظـه شـرید مرمـی زرهپـوش تمـام شـده، و می بایـد تجدیـد شـود؛ ایـن 

فرصتـی بـه دسـت داد کـه زرهپـوش هـدف قـرار گیـرد و آن عالقـه داری بـا یـک فیـر راکت تسـلیم 

گردد.

در ابتـدای دوران جهـاد بـار دیگـر در بلندی هـای مشـرف برجبـل السـراج در یـک درگیـری از 

ناحیـه ی پـا مجـروح گردیـد و چیـزی نمانـده بـود کـه در همانجا باقـی بمانـد و به دسـت نیروهای 

رژیـم ترکـی اسـیر گـردد. حیـن فـرار احمد شـاه مسـعود که نمی توانسـت خـود راه بـرود، سـوار بر 

اسـپی در حـال عزیمـت بـه سـوی نواحی علیـای پنجشـیر مورد تعقیـب نیروهـای رژیم واقع شـد، 

امـا او خـود را در میـان کشـتزار جـواری پنهـان نمـود و سـربازان رژیم ازچنـد متری او گذشـتند.

در یکی از شـب های تابسـتان 1359، جیپ حامل احمدشـاه مسـعود در سـریچه ی پنجشیر از 

فاصلـه ی چهـار متـری هـدف رگبـار یک جوان مسـلح قـرار گرفت و آسـیبی بـه وی نرسـید. واکنش 

مسـعود در برابـر ایـن مهاجـم اوج بزرگـواری، فتـوت و جوانمـردی او را بـه نمایـش می گـذارد. بـه 

مجـردی کـه از موتـر پاییـن شـد و به طـرف مهاجم رفـت، بـدون این که او را مـورد ضرب و شـتم و 

یـا مالمـت قـرار دهـد، طـور طنـز آمیـزی گفـت: »وطندار دسـتت می لـرزد، خـوب نشـان زدن بلد 

نیستی.«

ارتـش شـوروی پیوسـته فعالیت هـای احمدشـاه مسـعود را زیـر نظـر داشـت. در سـالیان اول 

بسـیار کوشـیدند کـه بـه وسـیله ی بمباردمـان هوایی محـل اقامـت وی را هدف قـرار دهنـد وکارش 

را یکسـره کننـد. امـا مسـعود در مـدت ده سـال دو شـب پیهـم در یکجا نخوابیـد و همیشـه در حال 

حرکـت از یکجـا بـه جایـی دیگـر بـود و در مـوارد زیـادی قریه ها به نـام این که احمد شـاه مسـعود 

سـاعاتی در آنجـا دیـده شـده بـود، هدف حمـالت هوایی قـرار گرفـت و ویـران گردید. اما در سـال 

1361 کـه قشـون شـوروی تهاجـم خـود را با یـک حملـه ی کوماندویـی در پنجشـیر آغـاز نمودند، 

احمـد شـاه مسـعود در »ملسـپه« در خواب بود، چون بـه اثر بمباردمـان پیهم بیشـتر در آن روزها در 

تمـام شـب کار می کـرد و در محاصره ی کوماندوهای شـوروی قـرار گرفت. در فضای پنجشـیر ده ها 

هلیکوپتـر در پـرواز بـود و در بسـیاری از نقـاط کوماندوهـای شـوروی پاییـن شـده بودند، مسـعود 

راهـی نداشـت. یـا اسـارت یا شـهادت؛ معلوم اسـت کـه چنیـن مردانی شـهادت را با جبین گشـاده 

نسـبت بـه اسـارت ترجیـح می  دهنـد. مسـعود در این حـال بـرای شکسـتاندن محاصـره ی روس ها 
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بـه سـوی کـوه حرکـت می کنـد، در این زمـان تنها »شـاه نیـاز« یکـی از محافظیـن همراه او اسـت.

مسـعود خـود پیش می شـود و شـاه نیـاز را در چنـد متری عقـب خود وظیفـه می دهد، تـا راه او 

را تعقیـب نمایـد و بـه وی دسـتور صـادر می کنـد در صورتی کـه احتمال دسـتگیری او بـرود، وظیفه 

دارد کـه از عقـب، وی را مـورد رگبـار قـرار دهـد و نگذارد که زنده اسـیر روس هـا گردد.

وقتـی حملـه ی روس هـا بعد از نـه ماه به شکسـت انجامید و قـرارداد آتش بس میـان مجاهدین 

و شـوروی در پنجشـیر برقـرار گردید، مسـعود از علمـای منطقه فتـوای دینی خواسـت: از آنجایی که 

رازهـای زیـادی را بـا خـود دارد، آیـا مطابـق احـکام شـرعی در صـورت اسـارت می تواند دسـت به 

خودکشـی بزند.

روس هـا در سـال آتـش بـس، بـرای تـرور احمـد شـاه مسـعود دو اندیشـه را دنبـال می کردنـد: 

یکـی کشـانیدن وی بـه داخـل گارنیزیـون شـان در »اعنابه« پنجشـیر به بهانـه ی مذاکـره و گفتگو که 

در واقـع قصـد دسـتگیری وی را داشـتند، و برنامه شـان به وسـیله ی یک ترجمان تاجیکسـتانی افشـا 

گردیـد. طـرح دوم ایـن بـود کـه »عبدالقـادر ناچـار« یکـی از مسـوولین مجاهدیـن را اجیر سـاخته 

بودنـد، تـا در غـذای مسـعود زهر بریزد و ناچـار دسـتگیر گردید. اما مسـعود او را بدون کـدام انتقام 

گیـری مـورد عفو قـرار داد.

در همیـن سـال، داکتـر نجیب اللـه رییـس خـاد وقـت از رفاقـت دوران کودکـی مسـعود بـا 

گاه بود که مسـعود  »کامـران« )دروازه بـان تیـم ملـی فوتبـال( اسـتفاده بـرد. نجیـب الله بـه خوبـی آ

بـا دوسـتانش از نیکـی و جوانمـردی کار می گیـرد، از ایـن رو کامـران را اسـتخدام نمـود، تـا از ایـن 

آشـنایی و دوسـتی اسـتفاده ببـرد و به وسـیله ی تفنگچـه ی بی صدا احمد شـاه مسـعود را مورد هدف 

قـرار دهـد که خوشـبختانه کامـران خود پـرده از این راز برداشـت و تفنگچـه ی خود را به احمد شـاه 

مسـعود تسـلیم داد و خـود بـه آلمـان غرب پنـاه برد. 

در جریـان حملـه ی هفتـم قـوای شـوروی، بـاری احمد شـاه مسـعود بـا شـماری از یارانش در 

»سـفیدچهر« پنجشـیر شناسـایی گردیـد و به سـرعت 12 جت بـم افگن منطقـه را مـورد بمباردمان 

متواتـر قـرار دادنـد، در حالی کـه در ارتفاعـات کـوه نیـز نیروهـای پیـاده نظام شـوروی سـنگر گرفته 

بودنـد، وی یکـه و تنهـا در اوج بمباردمـان بـه سـوی دامنـه ای کـه امـن فکر می شـد به پیـش رفت و 

در جـواب همکارانـش کـه او را بـه پنهان شـدن در مغاره کـوه رهنمایی می کردنـد، در همان لحظات 

گفت: »شـهادت بهتر از اسـارت اسـت.«

قومنـدان نجیـم خـان می گویـد: »در 1367 یکجـا بـا آمرصاحـب شـبانه بـدون سـالح بـرای 

کشـف و ترصـد بـاغ ذخیـره در تالقـان رفتیـم و بـه قـدری با پوسـته ی دشـمن نزدیـک شـدیم که به 

سـیم خـاردار رسـیدیم و پهـره دار دشـمن در چند متری قرار داشـت و متوجه شـد، بـدون معطلی ما 
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را بـه مسلسـل بسـت و فقـط یـک پسـتی زمین بـود کـه در آن خوابیدیـم و بـرای بیش از نیم سـاعت 

تمـام سـاحه زیر آتـش گرفته شـد. »در جریان این آتشـباری آمرصاحب پرسـید: چه با خـود داری؟ 

گفتـم تفنگچـه اسـت، آن گاه تفنگچـه را گرفـت و در میـان آتش با شـتاب خود را به عقب کشـید.«

در همیـن سـال صمـد پاچا یکـی از فرماندهان سـتم ملی کـه در خواجه غار مرکزیت داشـت، 

مسـعود را بـه بهانـه ی مذاکـره دعـوت کـرد و بـه وی وعـده داده بـود کـه آمـاده ی تسـلیم شـدن بـه 

مجاهدیـن اسـت و مسـعود بـا چنـد نفـر محـدود از محافظیـن خـود به سـوی قـرارگاه صمـد پاچا 

گاهـی یافـت و بـر گشـت. حرکـت کـرد و در نزدیـک محـل از توطئـه و کمیـن سـتمی ها آ

وقتی مناسـبات ملیشـیای دوسـتم و مسـعود بعد از سـقوط رژیم کابل رو به وخامت گذاشـت، 

شـبی یکـی از ملیشـیا موتـرش را از فاصلـه ی چنـد متـری در منطقـه ی وزیـر اکبـر خان شـهر کابل 

مـورد هـدف قـرار داد. در سـال 1372 هلیکوپتـر حامـل وی در نهریـن مـورد تعقیب طیـارات جت 

جنـرال دوسـتم قـرار گرفـت کـه در آن حادثـه دو هلیکوپتـر هدف قـرار گرفـت و هلیکوپتر مسـعود 

طـور معجـزه آسـا از این خطـر جان سـالم بـه در برد.

زمانـی طالبـان در 1373 بـه میدان شـهر رسـیدند، احمد شـاه مسـعود بـا دو محافـظ در میان 

طالبـان رفـت و بـا آنـان به گفتگو نشسـت، وقتـی از آنجا برگشـت و سـران طالبان از این که مسـعود 

از میـان شـان زنده برگشـته بود، سـخت افسـوس می خوردنـد و خـود را مالمـت می نمودند.

بعـد از عقب نشـینی از کابل احمد شـاه مسـعود، ضرورت احسـاس کـرد، تا پیلوتـی بیاموزد و 

در چنـد سـال اخیـر عمـرش گاهـی در نقش معـاون پیلوت پـرواز می نمـود. در جریان ایـن پروازها 

کـه بـه صـورت عمـده میـان پنجشـیر و تالقـان صـورت می پذیرفـت در سـال 1377 فقط یـک تایر 

هلیکوپتـر حاملـش فعـال بـود و بقیـه از کار افتـاده بودنـد. در تالقـان در سـال 1379 زمانـی در 

محاصـره ی شـدید طالبـان قـرار گرفـت و سـرانجام از آنجـا هم جـان به سـالمت برد.

مسـوولین اداره ی امنیـت ملـی کـه از سـال ها وظیفـه ی حفـظ جـان احمـد شـاه مسـعود را بـه 

عهـده داشـتند، مدعـی اند کـه در چندین مـورد بمب هایی را کشـف و خنثـی کرده اند کـه از راه دور 

کنتـرول می گردیـد و بـه قصـد جـان مسـعود تعبیه شـده بود.

ذکـر ایـن حـوادث تنهـا می توانـد شـمه ای از خطراتـی را نشـاندهی نمایـد که مسـعود طی 23 

سـال مبـارزه اش بـه طـور جدی با آن هـا روبرو بـود؛ ورنـه فرماندهـی جنگ های متعـددی در صف 

مقـدم و رفتـن روی کشـتزار مایـن برای کسـانی که در افغانسـتان می خواهنـد قومندانـی نمایند، یک 

امـر معمـول اسـت و نمی شـود آن همه را به رشـته ی تحریـر درآورد.

ایـن همـه حوادث بـدون این کـه کوچک ترین اثر منفـی بر روحیـه ی وی بگذارد، هـر روز یکی 

پـی دیگری می گذشـت و مسـعود همچون صخره ی اسـتوار در برابـر تهاجمـات و توطئه ها مقاومت 
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می کـرد و از بررسـی ایـن نـکات به خوبـی در می یابیـم که کسـی را در افغانسـتان در ردیـف او قرار 

دادن خطـا نـه، بل که جفا اسـت.

در پایـان مسـعود در اثـر یـک حملـه ی انتحـاری بـه شـهادت رسـید کـه در جنـگ افغانسـتان 

فقـط یـک سـابقه داشـت و آن حملـه ی انتحـاری یـک عـرب به جـان مولوی جمیـل الرحمـن رهبر 

سـلفی ها در کنـر بـود.

سوژه ها مرده بودند
در ده سـال پسـین تـا جایی کـه بـه ذهنـم می رسـد، مفهـوم سـه نکتـه را دریافتـه ام: یکـی »نشـه ی 

قـدرت«، دیگـری »واقـع بینـی« و سـومی »ضایعه ی جبـران ناپذیـر« کـه در گفت وگو هـای روزمره 

و در نوشـته های متـداول بارهـا بـه  ٔآن هـا برمـی خوریـم، ولی اسـتعمال ایـن کلمات چیزی اسـت و 

درک معانـی آن هـا چیـز دیگری.

بسـیار اوقـات بـه اثـر کثـرت بـه کارگیـری کلمـات، انسـان چنان بـه اسـتعمال کلمـات عادت 

می گیـرد کـه حساسـیت خـود را از دسـت می دهـد و بـه معنـای واقعـی کلمـات دقـت نمـی ورزد.

در ایـن جـا روی سـخن ما جانب کلمـه ی »واقع بینی« اسـت که روزانـه بارها آن را می شـنویم 

و می گوییـم و هـر یکـی را بـه واقع بیـن و غیر واقع بیـن وصف می نماییـم، ولی برای شـخصیت های 

بزرگـی همچـون مسـعود اسـتعداد واقـع بینی یـک امر بسـیار مهم اسـت، و میـزان موفقیـت آنان به 

ایـن مسـأله بسـتگی دارد. بـرای این کـه این موضـوع را بشـکافیم، به یـک خاطره  اشـاره می کنم.

در اواخـر بـرج ثـور 1376 طالبـان در اثـر تبانی با جنـرال عبدالملک به والیات شـمال کشـور 

مسـتولی شـدند و گلیم پر زرق و برق جنرال عبدالرشـید دوسـتم را برچیدند. شـهر مهم مزارشـریف 

بـه دسـت طالبـان افتاد و طالبان و همدسـتان عرب و پاکسـتانی آن گروه وارد شـمال کشـور شـدند. 

در ظـرف ده روز ده والیـت شـمال و شـمال شـرق به اشـغال طالبـان درآمـد، در برخی نقـاط والیت 

بدخشـان پرچـم سـفید بـه عنـوان طرفـداری از طالبـان برافراشـته شـد و تنهـا دره ی پنجشـیر بود که 

مقاومـت می کـرد کـه از پنـج جهـت مـورد حملـه ی طالبان قـرار داشـت و انـدراب در آشـفتگی به 

سـر می برد.

پاکسـتان طالبـان را بعـد از این پیشـرفت به رسـمیت شـناخت و به طور رسـمی پشـتیبانی خود 

را از آن هـا اعـالم کـرد. گوهـر ایـوب خـان وزیـر خارجـه ی آن وقـت پاکسـتان اعـالم داشـت که به 

زودی اسـتاد ربانی، جنرال دوسـتم و احمد شـاه مسـعود به وسـیله ی طالبان دسـتگیر خواهند شـد.

اسـتاد برهـان الدیـن ربانی رییـس دولت افغانسـتان از تالقـان خارج شـد و به تاجیکسـتان پناه 

بـرد؛ اسـتاد سـیاف کـه در کنـدز به سـر می بـرد و در محاصـره واقع شـده بود نیـز با زحمـت فراوان 
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راهـی تاجیکسـتان گردیـد. جنرال دوسـتم پیشـتر از دیگـران با همـکاران نزدیکـش به ازبیکسـتان و 

از آنجـا بـه ترکیـه رفته بود. سـید منصـور نـادری رهبر فرقـه ی اسـماعیلیه ذریعه ی یـک هلیکوپتر به 

ازبیکسـتان فـرار نمـود. محمـد کریـم خلیلی رهبـر حزب وحـدت اسـالمی در بامیان باقـی مانده و 

یـک فرونـد هلیکوپتـر در آنجـا آماده بـود تا ذریعـه ی آن به خـارج انتقال داده شـود.

از  پنجشـیر  راه هـای  پنجشـیر-درمرکز مقاومـت- چـه می گذشـت؟  در  در چنیـن وضعیتـی 

مدت هـا توسـط طالبـان قطـع شـده بـود و نـرخ گنـدم به هر سـیر سـیصد هـزار افغانی صعـود کرده 

بود، چندین هزار مجاهد از پروان، کاپیسـا و شـمال کابل در پنجشـیر به سـر می بردند. در پنجشـیر 

اکثـر خانواده هـا نـان نداشـتند، از تـوت و تلخـان اسـتفاده می کردند و میزان گرسـنگی بـه حدی بود 

کـه چنـد نفـر در بیمارسـتان چهل بسـتر »رخه« ی پنجشـیر بـه علت گرسـنگی چند روزه و خشـک 

شـدن روده های شـان جـان باختند.

بـرای مجاهدیـن توسـط دو فرونـد هلیکوپتـر از تالقـان نـان پختـه به پنجشـیر انتقـال می یافت 

و اگـر آسـمان ابرآلـود می بـود، ایـن کار هم صـورت نمی گرفـت. در خزانه ی مسـعود بیـش از چند 

لـک افغانـی چیـزی نمانـده بـود؛ چند هفتـه پیش از آن احمد شـاه مسـعود می خواسـت بـرای پیدا 

کـردن مبالغـی موترهای سـواری اش را در مزار شـریف به فروش رسـاند و در جمع کثیـری از علما و 

قومندانـان کـه همـه به فـروش آن رأی دادنـد، صاحب این قلـم به دالیلی بـا ایـن کار مخالفت نمود 

کـه آن مطالـب همیـن حـاال در کتاب جلسـات درج اسـت و در نتیجـه از فروش آن هـا جلوگیری به 

عمل  آمـد.

در چنیـن وضعیتـی طبیعی اسـت کـه روحیه ی مردم تـا چه حد پاییـن می آید، همـه روزه همراه 

بـا همـکاران خویـش کـه در رأس مـا انجنیـر محمـد اسـحاق قـرار داشـت، ذریعـه ی یـک جیپ به 

دفتـر می رفتیـم، مـردم نگـران دیـده می شـدند و دسـت ها بـه عنـوان سـالم به سـختی باال می شـد. 

انجنیـر محمـد اسـحاق کـه در مقاومتـش در برابر حوادث انگشـت نما اسـت و به شـعر هـم چندان 

رغبـت نـدارد، در مسـیر راه ایـن بیت حافـظ را زمزمـه می کرد:

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کـجا دانـنـد حـال مـا سـبکساران ساحل ها

آن روز قـرار بـود، سـرمقاله ای بـرای هفتـه نامـه ی پیام مجاهـد بنویسـم، خدا می دانـد، چقدر 

در کنـار دریـای پارنـده قـدم زدم، تـا سـوژه ای بیابم، اما گویـی در آن روز همه سـوژه ها مـرده بودند.

در جـوار منـزل سـاده ی احمد شـاه مسـعود نظـم و ترتیـب محافظیـن برهم خـورده بـود و تنها 

یـک هلیکوپتـر در پاییـن منـزل ایسـتاده بود کـه آن هم برای یـک پرواز مواد سـوخت داشـت، از دو 

اتـاق فرماندهـی مسـعود، در یکـی مخابـره جابجـا بـود و در دیگـری شـب چهـارم جـوزای 1376 
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جلسـه ای مشـتمل از سـران جبهه ی پنجشـیر تحت ریاسـت احمدشـاه مسـعود تشـکیل گردید.

در هـر چنـد دقیقـه خبـر تسـلیمی یـک ولسـوالی و یـا یـک منطقـه از طریـق مخابره بـه گوش 

می رسـید، طالبـان راه سـالنگ را شـگافتند و قوای شـان از دو طریق با هم وصل گردیـد. مالعبیدالله 

وزیـر دفـاع طالبـان از طریـق مخابـره پیهـم عنوانـی مسـعود پیـام می فرسـتاد که باید تسـلیم شـود. 

یکـی از فرماندهـان مشـهور مجاهدین-بصیرسـالنگی-در سـالنگ نیز که تسـلیم طالبان شـده بود، 

ذریعـه ی مخابـره از مسـعود می خواسـت، تـا تسـلیم شـود و می گفـت: مقاومـت بی هـوده اسـت. 

چـون پیشـرفت سـریع طالبـان کشـورهای آسـیای میانـه را وحشـت زده کـرده بـود، آن هـا در صـدد 

تأمیـن روابـط بـا طالبـان افتاده  بودنـد. اسـتاد ربانی از تاجیکسـتان ذریعـه ی تلفن به مسـعود اطالع 

داد کـه سیاسـت در اینجـا تغییـر کـرده و دیگر آمـاده ی همکاری نیسـتند، بایـد در فکـر نجات جان 

خـود باشـید. بدیـن معنـی که بایـد فـرار نمایید، مسـعود خلیلی سـفیر افغانسـتان در دهلـی، احمد 

ولـی مسـعود بـرادر احمـد شـاه مسـعود در لندن و جمعـی دیگـر پیام های مشـابهی می فرسـتادند و 

کیـد می کردنـد کـه مقاومت بی هـوده اسـت و باید کشـور را تـرک بگوید.  بـه احمـد شـاه مسـعود تأ

افـراد ارتباطـی با ریاسـت اطالعات روابط خـود را با ایـن اداره قطع کرده بودند و ریاسـت اطالعات 

طرحـی را ترتیـب کـرده بـود کـه در آن گفتـه شـده بـود: مسـعود از کشـور خـارج شـود، فهیـم خان 

کـه برخـی کسـان فکـر می کردنـد در مواقعـی بـا سیاسـت های احمدشـاه مسـعود موافقـت نشـان 

نمی دهـد، قـدرت را در پنجشـیر در دسـت بگیـرد و از طریـق تفاهـم بـا طالبـان کنـار آیـد و بدیـن 

طریـق از قتل عـام در پنجشـیر جلوگیری شـود.

در جلسـه ی سـران پنجشـیر، تنهـا یکنفـر مقاومـت را بی فایـده و زیانبـار خوانـد و راه مذاکره و 

گفتگـو بـا طالبـان را پیشـنهاد کـرد، امـا بقیـه آن را رد کردنـد و زیانبار دانسـتند؛ ولی روشـن نبود که 

ایـن مقاومـت بـه مقصد نجات کشـور اسـت و یـا مقاومـت انتحاری؟

مقصـد مـا از قـدرت واقـع بینـی مسـعود اسـت، در حالی کـه تعـدادی از افـراد سرشـناس و 

همـکار احمـد شـاه مسـعود به خـارج پناه بـرده بودنـد و مقاومـت را یک امر بـی ثمـر می خواندند، 

یکـی قبـل از مقاومـت تخلیه ی دسـت جمعی پنجشـیر و رفتـن مردم به سـوی تاجیکسـتان را مطرح 

نمـود، تـا بعـد از تخلیـه، مجاهدیـن بتواننـد با خیـال راحت جنـگ را پیش ببرنـد، به یقیـن تخلیه ی 

دسـت جمعی در آن شـرایط نـه ممکـن بـود نـه مفیـد. دیگـری ختم هـای قـرآن مجیـد را در سراسـر 

مسـاجد پنجشـیر مطـرح نمود، سـومی وجود زن و اطفـال را در منطقه الزم می دانسـت تا مجاهدین 

بـا سرسـختی دفـاع نماینـد. آینـده ی افغانسـتان به تصمیـم این جلسـه به ویژه بـه اراده ی احمد شـاه 

مسـعود گـره خـورده بـود و گـوش میلیون هـا افغـان انتظـار تصمیـم او را داشـت. در جریان جلسـه 

غـالم رضـا حـدادی سـفیر ایـران در امور افغانسـتان بـه مسـعود تلفـن زد و در اولین پرسـش گفت: 
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آمرصاحـب هنـوز در داخـل هسـتی؟ وی بـا لحنـی گرفتـه ناشـی از چنـد شـبانه روز بی خوابـی اما 

مصمـم در پاسـخ گفـت: »چـه فکـر می کنی؟ مـن بایـد در میان مردمـم باشـم و ... .«

سـوال دوم آن بـود کـه مـا چـه کـرده می توانیم، احمد شـاه مسـعود گفت: مـواد غذایی کنسـرو 

شـده، هرچـه عاجـل از هـوا بفرسـتید، مـا مقاومـت می کنیـم، و همـان شـب از طریق رادیـو بی بی 

سـی مسـعود اعـالم کـرد کـه: »اگر یـک نفر هـم باقـی بمانم نه تسـلیم می شـوم و نـه فـرار می کنم، 

بل کـه مقاومـت می کنـم.«

ایـن صـدا هـزاران مجاهد را به شـور آورد، و مردم تحت سـتم طالبـان را به تعجب واداشـت که 

این چگونه مردی اسـت؟ و راز این اسـتواری چیسـت؟

برای دوام مقاومت در پنجشیر یک چنین برنامه یی را مطرح نمود:

1. قطعـه کومانـدو راه هـای عقبـی پنجشـیر در کـران منجـان و خـاواک را مایـن کاری نماید، تا 

دشـمن از عقـب حملـه نکند.

2. قرارگاه های دوران جهاد که در عمق دره های فرعی موقعیت داشتند، دوباره فعال شوند.

3. خانواده هایـی کـه داوطلبانـه می تواننـد، از پنجشـیر خـارج شـوند بایـد تشـویق گردنـد، تـا 

مـواد خوراکـی کم تـر مصرف شـود.

4. پـل کوکچـه در والیـت تخـار منفجـر گـردد تـا طالبـان نتواننـد بـه سـوی مناطـق مـاورای 

کوکچـه پیشـروی نماینـد.

5. بـرای دوام مقاومـت در پنجشـیر، بـا علمـا و مـوی سـفیدان مشـوره صـورت گیـرد، چـون 

در صورتـی کـه مـردم خواسـتار دوام جنـگ نباشـند، بایـد راه دیگـری را سـنجید کـه فـردا جلسـه با 

اشـتراک نمایندگان سراسـر پنجشـیر تشـکیل شـد و همه بـه یک صدا گفتنـد: »همـه می میریم، ولی 

تسـلیم طالبـان نمی شـویم« و بـه احمـد شـاه مسـعود پیشـنهاد کردنـد کـه جوانان دسـت بـه حمله 

در شـمالی بزننـد و راه طالبـان بـه سـوی مناطـق شـمال را قطـع کنند و موی سـفیدان همـه از داخل 

می کنند. دفـاع  پنجشـیر 

هفتـه نامـه ی پیـام مجاهـد در آن شـماره در برابـر آمادگی جانبازانـه ی مردم چیزی بهتر از شـعر 

عبدالقهـار عاصـی نیافت و به سـتایش از ایـن فیصله ی مردمی نوشـت:

خیال من یقین من

جناب کفر و دین و من

بهشت هفتمین من

دیار نازنین من

***
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کوه و کمر غالم شان

چه آفتاب و آتشی

قیامتی قیام شان

چه مردمان سرکشی

به خانه خانه رستمی

به خانه خانه آرشی

برای روز امتحان

دالوری کمان کشی

***
چه سرفراز ملتی

چه سر بلند مردمی

که خاک راه شان بود

شرافت جبین من

***
شهادت و مراد را

به گوش سنگ سنگ خود

چه سخت نعره می کشد

گلوی سرزمین من

***
6. بـا جنـرال عبدالملـک تمـاس گرفتـه شـود و پیـش از این کـه طالبان نفـوذ خود را در شـمال 

محکـم نماینـد، وی بـه قیـام تشـویق گردد، چـون تحلیل این بـود که ملک به اثر دشـمنی با دوسـتم 

دسـت بـه چنیـن کاری زده اسـت و به سـلطه ی طالبان راضی نیسـت، ولـی از این که امیر اسـماعیل 

خـان را بـا 600 تـن از مجاهدین تحت فرمانش به طالبان تسـلیم داده شـرمنده اسـت و او نمی تواند 

با ایـن جناح تمـاس بگیرد.

بـر اسـاس ایـن فیصلـه احمـد شـاه مسـعود در صـدد تمـاس بـا جنـرال عبدالملـک برآمـد و 

غفـورزی ایـن تمـاس را برقـرار نمـود و مسـعود او را بـه قیام تشـویق کـرد و از وی پشـتیبانی خود را 

اعـالم داشـت کـه در نتیجـه فـردای آن روز حـدود سـه هـزار از افـراد طالبان در شـمال کشـور تار و 

شـدند. مار 

از سـوی  اتخـاذ نگردیـد و در کنـار سـاحل ها  ایـن تصامیـم در هیـچ مؤسسـه ی پژوهشـی 
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کارشناسـان طـرح ریزی نشـد، بـل  در وضعیتی از جانب مسـعود اتخاذ شـد که مغـز از کار می افتد 

و اعصـاب کرخـت می شـود و ایـن نه تنهـا ثبـات و پایداری بل کـه مهم تـر از همه قـدرت واقع بینی 

ایشـان را در دشـوارترین اوضـاع بـه نمایـش گذاشـت. آنجـا بـود کـه بـه خوبی مفهـوم واقعبینـی را 

دریافتـم و آن یکـی از عطایـای الهـی بـرای مسـعود بـود کـه نظیرش دیگر سـراغ نمی شـود.

استراتژیست بزرگ
احمد شـاه مسـعود در میان فرماندهان افغانسـتان یگانه کسـی بود که از دید اسـتراتیژیک برخوردار 

بـود و حتـی او را یکی از استراتیژیسـت های بزرگ عصـر می خوانند.

در تابسـتان 1366 در ورسـج از او خواسـتم تـا پیونـد جنـگ بـا سیاسـت را بیـان کنـد. سـخن 

کالزویتـس نویسـنده ی اثـر معـروف »در بـاره ی جنـگ« را بیـان داشـت و گفـت: »جنـگ جزیـی 

از سیاسـت اسـت و آن گاه ضـرور می افتـد کـه راه دیگـری بـرای رسـیدن بـه هـدف وجـود نداشـته 

باشـد.« بـه مصـداق این گفته، احمد شـاه مسـعود در تشـکیالت خـود بخش های  مختلفی داشـت 

کـه هماهنـگ بـه کار مـی پرداختنـد و تـا حـد ممکـن سـعی می ورزیـد بـرای گسـترش سـاحه ی 

فرمانروایـی اش دسـت بـه سـالح نبـرد و مشـکالت را بـه صـورت مسـالمت آمیـز حـل کند.

مسـعود قلمـرو تحـت کنترولش را وسـعت می بخشـید و برای ایـن کار او نخسـت یک جبهه ی 

نمونـه در پنجشـیر ایجـاد نمـود و بـرای مـردم امنیـت بـه بـار آورد. کمیته هایـی بـه خاطـر خدمات 

 بـه گونـه ای در مقاومـت علیـه ی قوای شـوروی سـهیم نمود 
ً
اجتماعـی ایجـاد کـرد و مـردم را عمـال

و حتـی از افـراد کارمنـدی کـه در سـاحات تحـت کنترل قـوای شـوروی کار می کردند، ماهـوار پنج 

درصـد از معـاش شـان را اخـذ می نمـود. ایـن پـول بـه هیـچ وجـه مصـارف جبهـه را تأمیـن کـرده 

نمی توانسـت، ولـی رابطـه ای کـه این پول میـان جبهـه و کارمندان دولـت ایجاد می نمـود از اهمیت 

بسـیار باالیـی برخـوردار بـود؛ بـه گونه یی کـه هیچ کس خـود را از مقاومـت بیگانه حـس نمی کرد و 

همـکاری بـا مجاهدیـن با گذشـت هـر روز پهلوهای بیش تر کسـب می نمـود و از همین جـا بود که 

مسـعود گسـترده ترین شـبکه ی اطالعاتـی را در برابر قوای شـوروی و رژیـم کابل تشـکیل داده بود و 

حتـی بـه گفتـه ی خودش افسـران عالیرتبه ی ارتش سـرخ نیـز که از روس ها دل خوشـی نداشـتند، با 

فرسـتادن اطالعـات ارزشـمند، او را یاری می رسـاندند.

در دوران آتـش بـس پنجشـیر، شـبکه ی اسـتخباراتی مسـعود فرصـت یافـت، تا میـان جنراالن 

شـوروی درز ایجـاد نمایـد و آن هـا را بـه دو دسـته ی طرفـداران چرنینکـو و اندروپوف تقسـیم نماید 

کـه البتـه دادن هدایـا از جملـه زمـرد بـه برخی از ایـن افسـران در این معامله بسـیار مفید تمام شـد.

رفتـار مالیـم و انسـانی احمدشـاه مسـعود با اسـرای جنگـی در آغاز هـر چند میـان مجاهدین 
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عـادی کریـه بـه نظـر می رسـید، و حتـی در مـواردی در مـدت یـک سـال یـک عسـکر سـه بـار در 

جبهـه ی پنجشـیر دسـتگیر گردیـد و رهـا شـد، امـا او هیـچ گاه به قضـاوت نپرداخـت، و ایـن کار را 

بـه کمیتـه ی قضـا محـول نمود. این سیاسـت با گذشـت هـر روز وجهه و اعتبار احمد شـاه مسـعود 

را از یـک فرمانـده محـض جنگـی بـه حد یـک رهبـر خردمند سیاسـی ارتقا می بخشـید و ایـن نکته 

را قـوت مـی داد کـه مسـعود نـه یـک قومندان خـون ریز، بل کـه رهبـر مجاهدی اسـت که تنهـا برای 

نجـات وطـن خویـش می اندیشـد و خـود در مصاحبـه ای بـا ایزویسـتیا گفت: »یـک نفر اسـیر را نه 

بـه امـر و نه بـه مرمی نکشـته ام.«

در سـالیان بعد از خروج عسـاکر شـوروی از افغانسـتان اسـتخبارات پاکسـتان باربار از مسعود 

تقاضـا نمـود تـا جاده ی سـالنگ را که شـاهرگ پایتخت افغانسـتان اسـت مسـدود نمایـد؛ اما احمد 

شـاه مسـعود جنبـه ی انسـانی قضیـه را اهمیت مـی داد و خود بـه صراحت بـه خبرنـگاران گفت، که 

رژیـم کابـل افـراد خـود را به هـر طریقی می توانـد اکمال نمایـد، ولی با ایـن کار مردم عـادی صدمه 

می بیننـد. لـذا از ایـن کار اجتنـاب ورزیـد. در نتیجـه ی این سیاسـت، مسـعود در واقع رهبـر و امید 

همـه شـهر نشـینان کابل بـود و محبـت او روز تا روز در کابـل افزایـش می یافت و در مقابـل، رقبای 

او از طریـق رسـانه ها مسـعود را بـه همـکاری با رژیـم داکتر نجیـب الله متهـم می نمودند.

احمـد شـاه مسـعود، عمده ترین شـرط موفقیـت در یـک مبـارزه ی آزادی خواهانـه را حمایت و 

پشـتیبانی مـردم می دانسـت و بنابرایـن مـردم را از طریـق نماینـدگان شـان پیوسـته در جریـان قضایا 

قـرار مـی داد. از آن هـا مشـوره می گرفـت، و در مـوارد الزم از مجمـع علما بـرای انجـام کاری فتوای 

شـرعی می خواسـت و بدیـن ترتیـب او در نقـش یـک رهبـر مردمی عمـل می نمود. ایـن روش چنان 

میـان مـردم و مسـعود پیوند اسـتوار ایجـاد کرد که مـردم محل به جنگیـدن در زیر فرمـان وی افتخار 

می کردنـد و فرزنـدان خـود را یکـی بعـد از شـهادت دیگری بـه جبهه می فرسـتادند.

در تعییـن فرماندهـان، تنهـا معیـار شـجاعت در میـدان معرکه به شـمار نمی رفـت، بل که تعلیم 

و تربیـه، اخـالق، دانـش دینی )تجویـد قرآن مجیـد و فقه( در این راسـتا اهمیت داشـت و »قطعات 

مرکزی« بعد از تشـکیل شـورای نظار این آموزش ها را پشـت سـر می گذاشـتند، و چنان این مسـأله 

بـه اسـتقبال گـرم روبـر شـد کـه از والیـات مختلـف افغانسـتان دسـته دسـته از قومندانـان، علما و 

مـوی سـفیدان بـه احمد شـاه مسـعود مراجعـه می کردند و از وی می خواسـتند، تـا چند نفـر از افراد 

آمـوزش دیـده اش را بـرای تأمین نظـم و امنیت با آن ها بفرسـتد.

در اسـتراتیژی نظامـی مسـعود، دو نکتـه از همـه بارزتـر بـه نظر می رسـد، یکی تحمـل و مدارا 

در جنـگ و دیگـری جلوگیـری از تلفـات خودی. او از دشـمن تحلیل دقیق داشـت و می دانسـت که 

نـه قـوای شـوروی و نـه نیروهای مشـترک طالبان-پاکسـتانی و عـرب را بـا چند حملـه ی فیصله کن 
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می توانـد شکسـت دهـد و هـر آنکـه چنین بیاندیشـد خـود را به نابـودی می کشـاند. از ایـن رو برای 

تصـرف زمیـن بیش تـر هیچ گاهـی حرص نشـان نمـی داد، بل که کسـب زمـان را بـه نفـع می دید که 

بـا هرچـه طوالنی تـر شـدن جنـگ، دشـمن متجـاوز از لحـاظ نظامـی و سیاسـی متحمـل ضربات 

می گـردد و بـا ایـن شـیوه دشـمن را بـه سـتوه مـی آورد. در ایـن بـاره صوفـی محمـد رسـول یکـی از 

فرماندهـان شـمال کابـل لطیفـه ای گفـت و کار مسـعود را بـه آن تشـبیه کـرد. لطیفه چنین اسـت که 

شـخصی بـه دیگـری کـه در بـاالی درخت بـود، گفـت: بـا دو لگد تـورا از درخـت پایین مـی آورم، 

شـخص دومی گفـت: نمی توانـی؛ سـرانجام هر دو شـرط بسـتند، اولی یک لگـد به درخـت زد و راه 

خـود را در پیـش گرفـت. دومی گفـت: چـرا مـی روی، بیـا لگـد دوم ات را هم بـزن. اولـی در جواب 

گفـت: لگـد دوم را یکمـاه بعـد می زنم.

مسـعود بـا چنیـن طـرز فکـری از آغـاز متوجـه آن بود کـه حمالت خـود را بـا کم تریـن تلفات 

ممکـن راه انـدازی نمایـد، زیـرا دادن تلفـات سـنگین در درازمـدت  سـطح همـکاری مـردم را پایین 

مـی آورد و روحیـه ی جنگجویـان را درهـم می شکسـت و بـرای ایـن منظـور بـرای حملـه بـاالی 

گارنیزیون هـای رژیـم کابـل کـه احتمـال مقاومـت بیش تـر در آن هـا متصـور بـود، مسـعود قطعات 

حملـه را از افـراد مناطـق مختلـف انتخـاب می کـرد، تـا در صـورت تلفـات، ایـن رقـم متوجـه یک 

منطقـه و محـل نگـردد. عـالوه از ُبعـد نظامی آن، احمد شـاه مسـعود در این کار یک هدف انسـانی 

نیـز داشـت کـه ممیـزات شـخصی او بود و از ایـن رو برای کسـب پیـروزی در جنگ راضـی نبود، تا 

جـان افـراد تحـت امر خـود را بـه خطر انـدازد.

در میان مجاهدین این یک امر شـناخته شـده اسـت که در صورت فشـار دشـمن مسـعود خود 

دسـتور عقب نشـینی صـادر می نمـود. بـاری نویسـنده در جلسـه ای واقـع وزیـر اکبـر خان در شـهر 

کابـل حاضـر بـود که یکـی از حاضریـن مجلس به مسـعود پیشـنهاد نمود که هـزاران مجاهـد آماده 

وجـود دارد، چـرا دسـتور حملـه به چهلسـتون باالی افـراد حزب اسـالمی را نمی دهد؛ اگر سـه هزار 

آن کشـته شـود، بقیـه غـرب کابل را تصفیـه می کند و شـهر به صورت کامـل در تصـرف وی می آید. 

مسـعود در جـواب پرسـنده گفت: نظر خوب اسـت، با این شـرط کـه در میان گـروپ حمله خودت 

یـا پسـرت شـامل باشـید، این جوانانـی که در جنگ کشـته می شـوند، گیاه نیسـتند که در بهـار دیگر 

سـربزنند، خانـواده ای متالشـی می شـود و قریـه ای بـه ماتـم می نشـیند و بـرای نسـل ها کمبـود ایـن 

جوانـان اثـرات ناگوار خـود را برخانـواده ی آن ها برجـا می گذارد.

یکـی دیگـر از ویژگی هـای کار نظامـی احمـد شـاه مسـعود آن بود کـه مطابق وضعیت دسـت 

بـه ابتـکار جدیـدی مـی زد و قطعـات تـازه ای ایجـاد می نمـود. در آغـاز مجاهدیـن در قـرار گاه هـا 

طـور عمومـی دسـته بنـدی شـدند، سـپس از مجمـوع ایـن قرارگاه هـا و افـراد داوطلـب بعـد از یک 
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دوره ی تعلیمـی »قطعـات متحـرک« تشـکیل یافـت. دوام جنـگ مجاهدین را دسـته بنـدی می کرد و 

اسـتعدادها را مشـخص تر می نمـود. بـا اسـتفاده از آن مسـعود در هـر قـرارگاه از مجاهدیـن ورزیده 

»قطعـات ضربتـی« تشـکیل داد کـه وظیفـه ی جنـگ را بـه عهـده داشـتند و بقیـه بـه کارهـای عقب 

جبهـه توظیـف می گردیدنـد.

بـا پـا گیری شـورای نظار در شـمال شـرق کشـور، »قطعـات مرکزی« ایجـاد گردیـد و با عقب 

نشـینی قـوای شـوروی از افغانسـتان اسـاس یک ارتـش منظم را گذاشـت. اگر از یک سـو ایـن تغییر 

و تحـول تشـکیالت، رکـود را می شکسـت و امیـد مجاهدیـن را تجدیـد می داشـت، از جانـب دیگر 

عمـق فهـم و درایـت احمـد شـاه مسـعود را نیز بازگـو می کند که چطـور پا به پـای زمـان گام به پیش 

می گـذارد.

احمـد شـاه مسـعود، جنگ هـای چریکـی سـایر کشـورها را مطالعـه کـرده بـود و از آن بهـره 

می گرفـت. او از نظـر اراضی میان چین و افغانسـتان مشـابهت هایی را تشـخیص داده بود، طوری که 

بیشـتر شـهرها در محاصـره ی کوه هـا قـرار دارنـد، از ایـن رو بـه کار پایگاه سـازی در مناطـق کوهی 

ارجحیـت قایـل بـود کـه با تطبیـق ایـن برنامه شـهرها خود بـه خـود در محاصـره ی مجاهدیـن قرار 

می گرفـت.

مسعود برای جنگ چریکی افغانستان در برابر ارتش سرخ چهار مرحله قایل بود:

1. مرحله ی نطفه گذاری.

2. مرحله ی دفاع فعال.

3. مرحله ی تعرض.

4. مرحله ی بسیج عمومی.

چنیـن مرحلـه بندیـی در چیـن هـم صـورت گرفتـه بـود و مسـعود خـود اذعـان می داشـت که 

چنیـن شـباهت هایی وجـود دارد و تنها مرحله ی »بسـیج عمومی« در افغانسـتان ایجـاب می دارد که 

در گذشـته در جـای دیگـری تکرار نشـده اسـت وآن به دلیل ضعف کار سـازمانی رهبـران مجاهدین 

می باشـد.

در برنامـه ی کاری خـود، مسـعود همان طوری کـه بـه محتـوای کار اهمیـت قایـل بـود، فـورم و 

ظاهـر آن را نیـز مهـم می انگاشـت، بنابرایـن از ابتـدا مجاهدیـن تحـت فرمـان وی ملبـس بـه لباس 

نظامـی و پکـول بودنـد و سـپس یک دسـتمال گـردن بـه آن اضافه شـد که یونیفـورم آن ها را تشـکیل 

مـی داد و در میـان سـایر مجاهدیـن متبـارز بود و آن ها را در سـایر والیـات به افراد »شـورای نظار« و 

یـا »نظمی هـا« مشـهور سـاخته بود.

بـا تعییـن یونیفـورم اگـر از یکسـو بـه زیبایـی و نظـم آن هـا افـزوده بـود، از جانـب دیگـر ایـن 
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یونیفـورم در مواقعـی نقـش بـاز دارنـده یـی را ایفـا می نمود تـا مجاهدین از دسـت بردن بـه کارهای 

خـالف اجتنـاب ورزنـد، زیـرا بـا آن لبـاس نمی توانسـتند هویـت خـود را پنهـان نمایند.

مسـعود بـه اسـتقالل عمـل سـخت پابند بـود و سیاسـت مداخلـه گرانـه ی نظامیان پاکسـتان را 

گاه  غلـط و بـه زیـان جهاد می انگاشـت و اسـتدالل می کرد که آن ها نسـبت بـه اوضاع افغانسـتان نا آ

انـد و از راه دور قضـاوت می کننـد کـه از صواب به دور اسـت.

احمد شـاه مسـعود بـرای پیشـبرد جنگ، تعـدد احزاب جهـادی را هرچنـد مفید نمی دانسـت، 

ولـی واقعیـت آن را پذیرفتـه بـود و بـرای بسـیج تمـام مجاهدیـن راه تفاهـم و همـکاری را بـا تمـام 

مجاهدیـن متعلـق بـه احـزاب جهـادی بازگذاشـت و در شـمال کشـور در چارچـوب شـورای نظار 

ائتالفـی را بـه وجـود آورد کـه در آن فرماندهـان احـزاب متعـدد جهـادی نقـش فعال داشـتند و برای 

ایـن کار همیشـه توصیـه می کـرد کـه اختالفـات میـان رهبـران مسـتقر در پشـاور را نبایـد بـه داخل 

کشـور کشـانید و نبایـد زمینـه ی افتـراق را به میـان آورد.

بعـد از چنـد سـال تجربـه در سـال 1366 هجـری خورشـیدی مسـعود بـه نویسـنده گفـت: 

»برای گسـترش سـاحه ی نفوذ سـه طریقـه وجود دارد، یکـی اسـتفاده از زور، دومی تطمیـع مادی و 

سـومی دادن انگیـزه و پیـام. خـود به صراحـت می گفـت: »راه اولی واکنـش منفی به بار مـی آورد، راه 

دومـی سـطحی و زودگـذر اسـت و تنها از طریـق دادن یک پیام جدیـد می توان دیگـران را قانع کرد و 

بـرای مدتـی طوالنـی زمینـه ی همـکاری و همنوایی را بـه وجـود آورد.« وی می گفت: »بـرای این که 

یـک سـازمان نیرومنـد بـه وجـود آیـد، به یـک مرکزیـت نیاز اسـت و بایـد یـک گـروه از مجاهدین 

بـا نشـان دادن برتـری نظامـی و ارایـه ی سیاسـت های معتـدل و معقـول پیشـتازی به دسـت آرند، تا 

مرکزیـت این سـازمان را حاصـل نمایند.«



بخش دوم
مقاالت

بررسی ابعاد زندگی و شخصیت 
شهید احمدشاه مسعود )رح( از دیدگاه های مختلف



یختن بـر مزاز همسـنگرانش در سـال 1987 در کـران و منجان  شـهید احمدشـاه مسـعود)رح( در حال اشـک ر

والیت بدخشـان



شهید صلح و آزادی 
به مناسبت سالروز شهادت مجاهد قهرمان شهید انجنیر احمدشاه مسعود

پروفیسور استاد برهان الدین ربانی

دوران جهـاد و مقاومـت در تاریـخ افغانسـتان صفحـه ی پرافتخـاری از مبـارزات ملـی ملـت مـا را 

تشـکیل می دهـد. این حماسـه ی تاریخی محصـول مجادله ی بی امـان دلیرمردان و گزیـده فرزندان 

فـداکار این سـرزمین اسـت. اگر شـرایط و اوضـاع تاریخی در میـان جوامع و ملت ها باعـث تبارز و 

ایجـاد شـخصیت های تاریخـی و ملـی گردد در تحوالت سـه دهه ی اخیر کشـور ما شـخصیت های 

ارجمنـدی بودنـد کـه عامـل ایجـاد دگرگونی هـای مهـم تاریخـی بـه سـطح ملـی و بین المللـی 

شـده اند. یکـی از ایـن چهره هـای تابنـاک و پردرخشـش رسـتاخیز عظیـم ملـت مـا، فرزانـه فرزنـد 

افغانسـتان سـپه سـاالر شـهید انجنیر مسـعود بود کـه در این تحوالت نقـش عمده و بنیادی داشـت.

شـخصیت جهـادی او محصـول صاعقـه ی تهاجـم قشـون سـرخ نبـود، او از صبحـگاه جوانی 

علیـه تجـاوز فرهنگـی و سـلطه ی نـاروای سیاسـی و اقتصـادی قدرت هـای خارجی و فسـاد داخلی 

گاهانه روش مبارزه ی رهبر بزرگ شـرق سـید جمـال الدین  در نظـام حاکـم بـه مبـارزه آغاز کـرد. او آ

افغانـی علیـه فسـاد و اسـتبداد داخلی و اسـتعمار خارجـی را به عنوان دسـتور فعالیت هـای جهادی 

و مبـارزات سیاسـی و ملـی خویـش قـرار داد و به حیـث یک نوجوان پرشـور و پر تحـرک در نهضت 

نوپـا و رهایـی بخش اسـالمی بـه کار آغاز کـرد و در فعالیت هـای فرهنگی به هدایت گـری و دعوت 

همسـاالن خویـش در میان نسـل جـوان فعاالنه سـهم گرفت.

و آنـگاه کـه بـا آغـاز کودتاها و سـقوط نظام از درون پوسـیده ی قبلـی، عناصر وابسـته به اجانب 

تـا اعمـاق سـاختار رژیم نفوذ کـرده و راه هرنوع تـالش و مبـارزه ی اصالحی و فرهنگی و سیاسـی را 

بـه روی همـه بسـتند، فشـار، اختنـاق و شـکنجه و آزار و قتل هـای بی رحمانه شـروع شـد و آزادی و 
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اسـتقالل کشـور در معـرض تهدیـد قرار گرفـت و راهی جز مبـارزه ی مسـلح باقی نمانـد، این جوان 

پـر شـور با یـاران همرزمش بـا درس و تحصیـل و خواسـته های عهد شـباب و جوانـی و زندگی آرام 

بـرای همیـش وداع گفتـه بـر بسـتر تیغه های پـر غـرور و صخره های سـخت هندوکش رحـل اقامت 

افگنـد و بـه مبـارزه ی مسـلحانه، )تنهـا راهـی کـه در اختیارش قرار داشـت( آغـاز کرد و خـواب آرام 

را بـر دشـمنان دیـن و میهـن حـرام سـاخت. بـا تهاجم قشـون سـرخ کـه جهاد ملـت ما چـون توفان 

خروشـنده و سـهمگین بـه هـر طـرف پهـن گردیـد، نـام و آوازه ی مبـارزات مسـلح مسـعود عزیز از 

محـدوده ی کشـور بـه سـطح جهانـی گسـترده شـد و شـکل و نحـوه ی مبـارزات مسـلح و تکتیـک 

جنگـی او بـه عنـوان یـک ابتکار جدیـد در میـان روش های مبـارزات مسـلح در جهان عـرض اندام 

نمـود. سـرانجام جهـاد بـه پیـروزی رسـید و دولـت جهـادی در کشـور تشـکیل شـد، اما ایـن فقط 

پایـان یـک دوره از مبـارزات مسـلح او بود. دشـمنان دین و میهن، دشـمنان افغانسـتان آزاد، مسـتقل 

و قدرتمنـد، دشـمنان ملـت بـا غـرور و سـرافراز و آزادمنـش افغانسـتان آرام ننشسـتند. کشـورهای 

جهـان در عهـد مبـارزه ی مردم افغانسـتان علیه تهاجم اتحاد شـوروی که افغانسـتان محـراق توجه و 

نگرانـی شـان را تشـکیل مـی داد، ملت مظلوم مـا را با جراحـات التیـام نیافته اش و کشـور جنگ زده 

و ویرانـش رهـا نمـوده رفتنـد. گروهی یار و یـاور توطئه گران شـدند و به اسـتثنای برخی از کشـورها 

بی ضررتریـن آن هایـی بودنـد کـه فقط نشسـته ادامه جنـگ و خونریـزی و مداخالت آشـکار بیرونی 

 از ایـن صحنه هـا شـاید هـم حظ می بردنـد. گرچـه توطئه هـا یکی بعد 
ً
را تماشـا می کردنـد و بعضـا

دیگـری بـه شکسـت روبـرو می شـدند، امـا سلسـله ی آن منقطع نمی شـد تا ظهـور طالبـان که یکی 

از صحنه هـای خونیـن و بـازی بزرگـی در افغانسـتان و منطقـه بود. مقابلـه با توطئه هـا و به خصوص 

توطئـه ی طالبـان بـرای جبهـه ی مقاومت و شـهید مسـعود پیچیدگی های فـراوان روانـی، اجتماعی، 

سیاسـی و نظامی داشـت. چـه بسـا از کشـورها و جهت هـا در جهان که خـود جزء توطئـه بودند، اما 

تمسـاح گونـه بـه ادامه ی جنـگ در افغانسـتان اشـک می ریختند و مبـارزه ی بر حق جبهـه ی جهاد و 

مقاومـت را محکـوم می نمودنـد. سـنگر دفاع و مقاومت در این مرحله با شکسـت ها و عقب نشـینی 

سـنگینی روبـرو شـد. کابـل سـقوط کرد، مـزار و تخار به دسـت طالبـان افتـاد. بارها شـرایط طوری 

بحرانـی می شـد کـه همـه تصـور می کردند دیگـر مقاومـت خاتمه یافتـه و امـکان ادامـه ی آن از بین 

رفتـه اسـت. در ایـن حـال، در هجـوم یـأس و نا امیدی ها مسـعود سـربلند کـرده و اعـالن می نمود: 

»اگـر یکـه و تنهـا بمانـم مقاومـت می کنـم«، ایـن روحیـه ی عالی بـه قلب ها قـوت می بخشـید و به 

سـنگر نشـینان نویـد فتح و پیـروزی مـی داد. الحق کـه او الگـوی قیـام و مقاومت بود.

مسـعود شـهید در جهاد و مبارزه اراده ی پوالدین و شکسـت ناپذیر داشـت؛ اما دوسـتدار جنگ 

و سـتیز نبـود و بـا همـه وجـود طرفـدار صلـح و خاتمـه ی جنـگ و آشـوب در کشـور بـود، او در 
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مبـارزات مسـلح خویـش از ایـن هدایـت گهربـار پیامبر پیـروی می کـرد کـه: }التتمنوا لقـاء العدو 

فـإذا ابتلیتـم فاثبتـوا{، »بـه تمنـای رویـا رویـی بـا دشـمن نباشـید، امـا چـون درگیـر شـدید ثبات و 

نمایید.« اسـتقامت 

قـرار متارکـه ی جزیـی و موقت با فرماندهان اتحاد شـوروی در شـمالی و پنجشـیر کـه در مورد 

آن هـر کسـی بـا سـلیقه و مـزاج خـاص خـود تفسـیر و تبصره هایـی داشـت، بیانگـر طبیعـت صلح 

طلبـی و آزرم جویـی این شـهید ارجمند اسـت.

زمانی کـه طالبـان بـه میدان و وردک رسـیدند، دولت اسـالمی ضمـن پیامی آن ها را بـه پرهیز از 

جنـگ و قبـول تفاهـم و مذاکـره دعوت کـرد و قرار شـد هیأتی بـا آن ها مالقات کند. مسـعود شـهید 

بـا اصـرار داوطلـب شـد تـا در رأس این هیـأت به میدان شـهر برود. سـر انجـام با چند نفـر محدود 

و غیـر مسـلح بـدون بادیـگارد عـازم میدان شـهر شـد و با طالبـان به مذاکره نشسـت. ایـن صحنه ی 

بهت انگیـز و بـا درک از طبیعـت وحشـتناک طالبان دلیل روشـن به تمایـل قلبی او به صلـح بود، ولو 

این کـه صلـح بـه قیمت جـان او هم تمام شـود.

مگـر شـهید مسـعود نبـود کـه بـدون وقفـه تـالش می نمـود تـا حکمتیـار را از ادامـه ی جنـگ 

و آشـوبگری منصـرف نمـوده و بـه مصالحـه و قطـع جنـگ ترغیـب نمایـد. بارهـا بـا او نشسـت و 

ظالمانه تریـن تقاضاهـا و پیشـنهادهایش را پذیرفـت. قبل از سـقوط کابل به دسـت طالبـان با وجود 

مخالفـت هیـأت مؤظـف دولت انجنیر مسـعود شـهید همـه تقاضاهـای ماجراجویانـه و ظالمانه ی 

حکمتیـار را از جملـه مطالبـه ی سـپردن کرسـی وزارت دفـاع بـه یکتـن از افـراد حـزب را پذیرفت و 

 بـه ماهیپـر رفتـه و بـا حکمتیـار مالقـات و پروگـرام آمـدن او را به شـهر کابل تنظیـم نمود و 
ً
شـخصا

 ثابـت کرد کـه در راه دسـتیابی به صلـح آمـاده ی قبول هرنـوع قربانی می باشـد.
ً
بدیـن وسـیله عمـال

شـهید مسـعود انسـان آزاده و آزادی دوسـت بود، از وابسـتگی و بی گانه پرسـتی سـخت نفرت 

داشـت. روزی در جمـع از دوسـتان شـکوه کنان اظهـار نمود: چون از سـفر اروپا برگشـتم مهاجرین 

افغانـی مقیـم تاجیکسـتان بـا شـور و حـرارت از من پذیرایـی نمودنـد. من از ایـن پیش آمـد آنان به 

جای آنکه خوشـحال شـوم، متأثر شـدم. بـا خود گفتـم بارها از داخل کشـور از سـنگرهای پرافتخار 

و از میـان حماسـه آفرینـان میهنـم بـه دوشـنبه می آمدم امـا یکباری هم ایـن جوش خـروش را ندیده 

بـودم، اینـک در مـن فرقـی پیـش نیامـده همـان انجنیـر مسـعودم که بـودم و فقـط یک تفـاوت پیش 

آمـده کـه از داخـل نه بل کـه از خـارج آمده ام.

مسـعود شـهید در آن حـال کـه یـک فرمانـده حرفـه ای و مبتکـر نظامی بـود بـه شـعر و ادب 

گاهـی عمیق داشـت. آن  دلچسـپی و عالقمنـدی خـاص داشـت. شـاعر نبـود امـا بـه رمـوز شـعر آ

شـب کـه فردایش شـهید شـد بـا جمعـی از یاران و دوسـتان تـا سـحرگاه غزلیـات حافظ شـیرازی را 
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اسـتماع و زمزمـه می کـرد.

مسـعود شـهید به عنوان یـک مجاهد راسـتین در حالی که به ارزش های دینی سـخت متمسـک 

و پابنـد بود، ذوق عرفانی و سـلوک صوفیانه داشـت.

او مظهـر حیـا و وفـا بود، بردبـار و مؤدب بـود، در جوش خشـم و غضب عفت زبان را سـخت 

رعایـت می کرد و سـخنان زشـت و توهین آمیـز را بر زبـان نمی آورد.

توطیـه گـران متحجـر و جاهـالن بـی فرهنـگ با تـرور وحشـتناک این شـعله ی فـروزان جهاد و 

مقاومـت را خامـوش کردنـد. او اکنـون در میـان یـاران همـرزم و همسـنگران و دوسـتدارانش وجود 

نـدارد و اینـک کـه بـه همت ایـن بزرگمـردان بارقه ی صلـح و امنیـت در افق آرمـان مردم مـا پدیدار 

گشـته و غـرش مرگبـار توپ هـا و خمپاره هـا خاموش شـده، مداخله گران و دسیسـه سـازان به ذلت و 

زبونـی شکسـت خـورده و سـرافگنده شـده اند، جای این شـهید ارجمند برای همیشـه خالی اسـت؛ 

امـا یـادش و صفحـات زندگـی پرافتخـارش و کارنامـه و دسـت آوردهـای حماسـه آفرینـش چـون 

مشـعل جـاودان فـرا راه رهـروان راه ایمان و آزادی و اسـتقالل را روشـن می سـازد.

تجلیـل واقعـی از ایـن اسـوه ی جهـاد و مقاومـت تعقیـب راه او و احتـرام بـه فکـر و اندیشـه او 

اسـت، بـا تشـریفات بـی روح و عـاری از محتـوای اعتقـاد و اندیشـه او، نمی تـوان از شـخصیت 

ارجمنـدش تجلیـل نمـود. روحـش شـاد و یـادش جـاودان بـاد!



از راست به چپ استاد برهان الدین ربانی، شهید عبدالله عزام، قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود و 

ین پور در سال 1367 شهید آر



ینپور  از چـپ به راسـت، قهرمان ملی کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود، اسـتاد برهـان الدیـن ربانی، شـهید آر

و شـهید سـید نجم الدیـن واثق



پاکستان مسوول ادامه ی جنگ در افغانستان است1 

شهید احمدشاه مسعود

ده سـال اسـت کـه ارتش سـرخ خاک افغانسـتان را تـرک نمـوده، اما جنـگ و خونریزی در کشـور تا 

هنـوز ادامـه دارد. علت آن چیسـت؟ و گردانند گان آن کیسـتند؟

 درخـارج، مـردم افغانسـتان را بـه خاطـر ادامه ی جنگ در کشـور شـان مالمـت می کنند. 
ً
اکثـرا

گاهـی جنـگ جاری افغانسـتان را جنگ قـدرت می خواننـد و زمانی عامـل قومی و زبانـی را در این 

رابطـه برجسـته می داننـد. ایـن طـرز دیـد می توانـد بخشـی از واقعیـت بـوده باشـد. در حالی کـه به 

عقیـده ی مـن، دو مسـأله ی دیگـر بیـش از همـه در ادامه ی جنـگ و ویرانی افغانسـتان بعـد از عقب 

نشـینی قوای شـوروی نقش داشـته اند:

1- فراموش شدن افغانستان توسط غرب.

2- تحول سیاست پاکستان در جهت ایفای نقش یک قدرت منطقوی.

بعد از شکسـت عسـاکر شوروی سـابق از افغانستان و سـرانجام فروپاشـی آن امپراتوری، غرب 

احسـاس راحـت نمـود، و افغانسـتان را که در خـط مقدم نبرد علیه کمونیزم ایسـتاده بود به فراموشـی 

سـپرد. در مقابـل پاکسـتان کـه از سـال های قبـل بـا افغانسـتان روی موضـوع خـط دیورنـد اختالف 

تاریخـی داشـت، در صـدد برآمـد تا از اوضـاع به نفع خـود بهره بـرداری نماید.

وجـود میلیون هـا مهاجـر افغـان و دفاتـر رهبـران احـزاب جهـادی در پاکسـتان، بـه آن کشـور 

شـرایطی را مسـاعد سـاخت، تـا به آسـانی نفوذ خـود را در میـان برخی حلقـات افغانی بگسـتراند. 

1. فـرزان، احمدشـاه، غیاثـی، توریالـی )1368(، مردی اسـتوار و امیـدوار به افق هـای دور، ایران: چاپ مشـهد، ص 403 
و پیـام مجاهد در داخل افغانسـتان.
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دولـت پاکسـتان در ایـن دوره سـر رشـته کمک  های جهان خـارج را بـه مجاهدیـن و مهاجرین افغان 

در دسـت گرفـت کـه بـه اثـر آن قـادر شـد، تا با دسـت بـاز افـراد مورد نظـر خـود را تقویـه نماید.

پاکسـتان، طـور پالن شـده از وحـدت و همآهنگی میـان احزاب جهـادی تا اخیـر جلوگیری به 

عمـل آورد، تـا از یک سـو در نتیجـه ی اختـالف و چند پارچگـی مجاهدیـن، به داخل صفـوف آن ها 

رخنـه نمایـد، و از سـوی دیگـر در مناسـبات خارجـی نمایندگـی مجاهدیـن افغـان را کـه در جهان 

شـهرت داشـتند، بـه عهـده بگیـرد و تا اخیـر آن کشـور از سـوی مجاهدین نمایندگـی نمود.

شکسـت امپراتـوری شـوروی از یک طـرف، و توجـه مـادی و معنـوی جهـان در سـالیان جهاد 

بـه پاکسـتان از طـرف دیگـر، باعـث گردید، تـا دولت مـردان پاکسـتان دکترینـی را اتخـاذ نمایند که 

هـم نیازمندی هـای امنیتـی آن هـا را بـر آورده سـازد و هـم قلمـرو سیاسـی و اقتصـادی پاکسـتان را 

توسـعه بخشـد. محور اصلی اسـتراتیژی آن هـا را روی کار آوردن یک حکومت مزدور در افغانسـتان 

تشـکیل می دهـد.

پاکسـتانی ها بدیـن باورانـد کـه ایجـاد یـک افغانسـتان تحـت الحمایـه، می تواند منافـع ذیل را 

بـرای آنان در بر داشـته باشـد:

- پیدا کردن عمق استراتژیک.

- دسترسی به منابع دست نخورده ی افغانستان.

- استفاده از افغانستان به حیث یک پایگاه در جهت پخش نفوذ خویش در آسیای میانه.

- دسترسی به یک راه مواصالتی به آسیای میانه.

- از بین بردن معضله ی خط دیورند، که میعاد آن رو به اختتام است.

 پاکسـتان در طـول حیـات سیاسـی خویـش با هنـد و افغانسـتان رابطـه ی خصمانه داشـته و از 

این کـه از دو جانـب شـمال و جنـوب بـا دو دشـمن مواجـه اسـت در رنـج بـه سـر می برد. پاکسـتان 

بـا هنـد روی کشـمیر و بـا افغانسـتان روی خط دیورنـد که یک معضله ی سـرحدی اسـت، اختالف 

دیرینی دارد.

بنابرایـن از دیـدگاه پاکسـتان، ایجـاد یـک حکومـت مـزدور در افغانسـتان از یک سـو اهـداف 

اقتصـادی آن کشـور را بـرآورده می سـازد و از سـوی دیگـر، از نظـر دفاعـی، در جنگ هـای بعـدی 

بـا هندوسـتان برایـش از اهمیـت حیاتـی برخـوردار اسـت، چـون بـه آن کشـور عمـق اسـتراتژیک 

می بخشـد، و نیـروی مقاومتـش را در برابـر حمـالت هنـد افزایـش می دهـد.

قضیـه ی معاهـده ی دیورند با گذشـت هر سـال برای پاکسـتان کسـب اهمیت بیش تـر می کرد، 

زیـرا قـرار داد مـرزی دیورنـد به صد سـالگی خـود نزدیک شـده و افغانسـتان پیروز نمی توانسـت در 

این راسـتا سـکوت اختیار نماید.
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بـا توجـه بدیـن مسـایل، پاکسـتان اسـتراتیژی خـود را در رابطـه به کشـور مـان بیش تـر جنبه ی 

امنیتـی داده اسـت، که بر اسـاس آن سیاسـت های افغانی آن کشـور نـه توسـط وزارت خارجه، بل که 

بـه وسـیله ی نظامیـان پاکسـتان بـه پیـش بـرده می شـود. از ایـن رو، روی صحنـه آمدن یکـی و کنار 

رفتـن دیگـری هیچ گونـه تغییری در این راسـتا آورده نتوانسـته اسـت.

سـقوط رژیـم کمونیسـت داکتر نجیـب الله در بهار سـال 1371 به وسـیله ی مجاهدین شـورای 

نظـار، بـرای اسـتخبارات پاکسـتان مایـه ی سـرافگندگی گردیـد، چـه آن سـازمان روی گروه هایی در 

افغانسـتان سـرمایه گذاری کرده بود که در فتح کابل دسـتاوردی نداشـتند. از سـوی دیگر حساسـیت 

پاکسـتان وقتـی در برابـر حکومـت نـو بنیـاد مجاهدیـن در کابـل بر انگیخته شـد کـه مقـدار معتنابه 

اسـلحه و تجهیـزات جنگـی از راکت هـای اسـکاد روسـی گرفتـه تـا اسـتنگر امریکایـی در اختیـار 

مجاهدیـن قـرار گرفـت، آنهـم با روحیـه ی فاتحانه ای کـه در مبـارزه علیه کمونیـزم پیروز بـه درآمده 

بودند.

نظامیـان پاکسـتان کـه نمی توانسـتند مردانه به  اشـتباهات خود اعتـراف نماینـد، در پی تضعیف 

دولـت مجاهدیـن برآمدنـد، و از اختالفـات موجـود میـان گروه هـای مجاهدیـن به بهره گیـری آغاز 

نمودنـد. نخسـت گلبدیـن حکمتیار دوسـت دیرین خود را علیـه دولت مجاهدیـن تحریک و تجهیز 

نمودنـد، و وقتـی ناتوانـی حکمتیـار در غلبـه بـر دولـت اسـتاد »ربانـی« آشـکار گردیـد، پاکسـتان 

 بـه فعالیت های 
ً
گـروه افراطـی دیگـری را تحت نـام »طالبـان« ایجاد نمود کـه در خـزان 1372 علنا

مسـلحانه ی خویش در افغانسـتان آغـاز نمود.

نظامیـان پاکسـتان بـرای دسـتیابی به اهـداف خویش، پیوسـته از مذهب سـوء اسـتفاده نموده، 

بیش تریـن  نمـوده،  تقویـه  دارد،  بـه خشـونت شـهرت  کـه  را  گلبدیـن حکمتیـار  دوران جهـاد  در 

امکانـات مالـی و نظامـی را در اختیـار وی قـرار دادنـد، بدیـن اسـتدالل کـه بنیادگرایـی کمونیـزم را 

فقـط بـا بنیادگرایـی اسـالمی می توان پاسـخ گفت، ولی بـه زودی جهـان نتیجه ی این سیاسـت غلط 

پاکسـتان را مشـاهده کـرد، کـه چطـور گلبدین حکمتیـار با گروه هـای تروریسـتی در سراسـر جهان 

ارتبـاط قایـم نمـود و بـه جنـگ و کشـتار در بسـیاری از کشـورها دامن زد.

زمانی کـه حکمتیـار راه زوال می پیمـود، وی بـا یـک گـروه خشـن تر از آن بـه نـام طالبـان در 

افغانسـتان تعویـض گردیـد. بـرای نظامیان پاکسـتانی طالبـان دارای دو مزیـت دیگر نیز می باشـند. 

یکـی، بـه کارگیـری ایـن افـراد بی اطـالع از وضعیت جهانی برای شـان آسـان بـود، از سـوی دیگر، 

امیـدوار انـد، تـا بـه وسـیله ی آن هـا دامنـه ی نفـوذ خـود را بـه آسـیای میانـه که مشـتاق بازگشـت به 

اسـالم بودنـد، پخـش نمایند.

پاکسـتان کـه نمی توانسـت، بـه تنهایـی مشـکالت اقتصـادی و سیاسـی حمایـه از طالبـان را 
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تحمـل نمایـد، بـا ترفنـد مداخـالت خویـش را در افغانسـتان توجیـه نمـود، و بدیـن ترتیـب ایاالت 

متحـده ی آمریـکا و کشـورهای عربـی را اغفـال کرده و حمایـت شـان را از گروه طالبـان جلب کرد. 

پاکسـتان، طالبـان را نـه یـک گـروه بنیادگـرا، بل که یک نیـروی ضد پیش رفـت و ترقی معرفـی نمود، 

کـه هیـچ گونـه برنامه ای خـارج از مـرز هـای افغانسـتان ندارنـد. از آن گذشـته پاکسـتان، طالبان را 

یگانـه نیرویـی خوانـد، کـه بـا دولت ایـران دشـمنی داشـته و آمریـکا بـا تقویـه ی طالبـان می تواند، 

ایـران را از جانـب شـرق مورد تهدید قـرار دهـد. امریکایی ها، قانع شـده بودند، کـه موفقیت طالبان 

می توانـد منافـع اقتصـادی فراوانی نیـز نصیب آن ها سـازد. تمدیـد پایپ الین نفت و گاز ترکمنسـتان 

از مسـیر افغانسـتان بـه پاکسـتان و هنـد یکـی از ایـن برنامه هـای عمـده بود، کـه امریکایی هـا از آن 

مـدرک منافـع زیـادی را در سـر می پرورانیدند.

پاکسـتان سیاسـت های تبعیض آمیـز طالبـان را در مـورد زنـان و دختـران یـک روش تاکتیکـی 

وانمـود می سـاخت و بدینوسـیله از واکنـش غـرب می خواسـت جلوگیـری نمایـد.

اشـتباه عمـده ی آمریـکا آن بـود کـه در دوران جهـاد ایـن امتیـاز را بـه پاکسـتان داد، تـا در مورد 

افغانسـتان دسـت بـاز داشـته باشـد، و در رابطـه به احـزاب جهـادی هرچـه می خواهد انجـام دهد. 

ایـن سیاسـت رفته رفتـه  امریـکا را در قضیه ی افغانسـتان دنباله رو پاکسـتان سـاخت، طوری که آن ها 

پذیرفتـه بودنـد تـا افغانسـتان را از دید پاکسـتان بنگرند. 

بعـد از سـقوط رژیـم داکتـر نجیب اللـه و پیـروزی مجاهدین برای بار دوم این اشـتباه از سـوی 

امریـکا تکـرار شـد، و پاکسـتان بـدون کـدام مزاحمـت بین المللـی فرصـت یافـت تا سیاسـت های 

تجـاوز کارانـه ی خـود را در افغانسـتان دنبـال نمایـد و نتیجه ای که این سیاسـت پاکسـتان به دسـت 

داد، افغانسـتان را بـه بزرگتریـن مرکـز صدور مواد مخـدر، پایگاه تربیـه ی تروریسـتان و بی اعتنایی به 

اصـول و قوانیـن بین المللـی در جهان تبدیـل نمود.

بـرای ناظریـن اوضاع افغانسـتان این نکته بسـیار دلچسـپ اسـت که کشـورهای جهـان و ملل 

متحـد هرکـدام تـا زهـر طالبان را  خـود تجربـه نکنند، از سرگذشـت دیگـران عبرت نمـی گیرند.

خانـم »ایمـا بونینـو« اولیـن مقـام عالـی رتبـه ی اروپایی بود، کـه توسـط طالبان در کابـل مورد 

توهیـن وتهدیـد قـرار گرفـت و همراهانـش برای چند سـاعت توقیف شـدند. دنیـا باید بـه خوبی از 

ایـن حادثـه درس می گرفـت و خـود را بـرای مقابلـه با طالبـان عیار می سـاخت.

طالبـان بعـد از تصـرف شـهر کابل در میـزان 1375 دفتـر ملل متحـد را مورد هجوم قـرار دادند 

و بـا حلق آویـز کـردن داکتـر نجیـب اللـه کـه بـه حیـث پناهنـده در آن دفتـر زندگـی می کرد، نشـان 

دادنـد، کـه هیـچ گونـه ارج و مقامـی بـرای سـازمان ملـل متحد قایـل نیسـتند. یک سـال بعدتر یک 

کارمنـد عالیرتبـه ی آن سـازمان بـه وسـیله ی یکی از سـران طالبان در قندهـار مورد لـت و کوب قرار 
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گرفـت. ایـن همـه بـرای ملـل متحـد بسـنده بـود تـا طالبـان را می شـناخت، امـا موضـع گیری های 

ضعیـف آن سـازمان باعـث شـد، تا آقـای »کارمین چـارول« افسـر ایتالوی کـه برای ملـل متحد در 

کابـل کار می کـرد، یـک روز بعـد از حملـه ی راکتـی امریکا بـه پایگاه های اسـامه نیز توسـط طالبان 

کشـته شود.

دنبالـه روی امریـکا از پاکسـتان در مـورد افغانسـتان باعـث آن گردیـد تـا سیاسـت های ایاالت 

متحـده در دو دهـه ی اخیـر بـه ثمـر نرسـند. امریکایی ها تـا زمانـی در مـورد جانبداری پاکسـتان از 

گلبدیـن حکمتیـار سـکوت اختیـار نمودنـد، کـه مرکز تجـارت جهانـی در نیویـارک منفجـر گردید 

و ثابـت شـد کـه تروریسـتان در پایگاه هـای مربـوط حکمتیـار آمـوزش دیده انـد، و زمانـی متوجـه 

گردیدنـد، کـه خوشـبینی شـان در مـورد طالبان غلط اسـت، کـه سـفارتخانه های آمریـکا در کینیا و 

تانزانیـا منفجـر گردید.

توجـه کنیـد، مـال محمـد عمر سـر دسـته ی طالبـان اسـامه را در کنار خویـش جـا داده و با وی 

 از او حمایت می کنـد، اما مقامات عربسـتان سـعودی بازهم 
ً
پیونـد خونـی برقـرار نمـوده و صریحـا

بـاور شـان نمی آیـد. آقـای ترکـی الفیصـل رییـس اسـتخبارات سـعودی وارد قندهـار می گـردد، تـا 

اسـامه را بـا خـود ببـرد. امـا نتیجه ی این سـفر جـز توهین و تحقیـر ترکـی الفیصل از جانـب طالبان 

چیـز دیگری نمی توانسـت باشـد.

طالبـان در برابـر ایـن همـه اقدامـات شـان هرگـز خـود را مقصـر نمی شـمارند، زیرا آن هـا فکر 

می کننـد، کافـران را کشـته و ثـواب کمایـی کرده انـد.

بـه نظـر مـن شـناخت طالبـان بـرای جهانیان بسـیار دشـوار نبـود، آن ها کسـانی اند کـه مادران 

و خواهـران خـود را بـه حیـث کنیـز و بـرادران خـود را بـه عنـوان غـالم می گیرنـد. اما سیاسـت های 

پاکسـتان چنـان غربی ها و عرب هـا را اغفال کـرده بود، که نتوانسـتند چنین واقعیت های برجسـته ای 

را مشـاهده کنند.

عقیـده ی مـن در مـورد سیاسـت پاکسـتان روشـن اسـت، هر کشـوری حـق دارد تـا منافع خود 

را در سـطح ملـی و بین المللـی جسـتجو نمایـد، ولـی متأسـفانه پاکسـتان، بـرای تطبیق اسـتراتیژی 

خـود در افغانسـتان از ظالمانه تریـن شـیوه ها اسـتفاده نمـوده، طوری کـه تاریـخ نظیـر آن را کم تـر 

اسـت. دیده 

دولـت پاکسـتان بـا تحریـک و تجهیـز نیروهـای مـزدور خویش علیـه ملت افغانسـتان بسـنده 

نکـرده، بل کـه بـا تمـاس گیـری با افـراد و گروه هـای متعـدد و تشـویق آن ها بـرای جنـگ و راه بندان 

صدمـات جبـران ناپذیـری بـر پیکر ملـت مـا وارد آوردند.

صدهـا عـراده تانـک، موتر و ده ها فابریکه به وسـیله افراد وابسـته به پاکسـتان به وسـیله دینامت 
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منفجـر گردیـده و آهـن آن در پاکسـتان بـه فـروش رسـیده اسـت. جوی هـا و بند هـای آبیـاری طـور 

پـالن شـده تخریـب گردیـده و زراعـت را بـه رکود مواجه سـاخته اسـت. جنـگالت افغانسـتان طور 

بیرحمانـه قطـع شـده و چـوپ آن به پاکسـتان برده می شـود.

بـا دامـن زدن به اختالفات میان گروه ها، اردوی افغانسـتان فروپاشـید و اکثریت افسـران سـابق 

اردو در کوچه هـای پاکسـتان بـه مزدورکاری و سـایر کارهای سـنگین مجبور گردیدنـد. بخش اعظم 

سـامان آالت و پایگاه هـای نظامـی تخریب و از اسـتفاده خارج شـده اند.

اختـالف قومـی و زبانی توسـط نظامیان پاکسـتان میان مردم افغانسـتان تشـدید گردیده جنگ و 

خونریـزی بـه طـور بی سـابقه ای بـه راه انداخته شـد، طوری که در تابسـتان سـال جـاری طالبان بعد 

از تصـرف شـهر مـزار شـریف هزاران باشـنده ی آن شـهر را بـه خاطر تعلقـات قومی و مذهبی شـان 

به قتل رسـانیدند.

 سیاسـت تصفیه ی قومـی را در 
ً
دامنـه ی دشـمنی بـه حـدی وسـعت پیدا کـرد که طالبـان عمـال

شـمال کشـور روی دسـت گرفتنـد، هـزاران خانـواده مجبـور بـه کـوچ اجباری شـده و صدهـا زن و 

دختـر جوان بـه وسـیله ی آن هـا اختطـاف گردیدند.

آثـار تاریخـی افغانسـتان در جریان ایـن جنگ ها ویران گردیـده و اجناس مربوط بـه موزیم های 

کشـور در بازارهای پاکسـتان به لیالم رفت.

ماموریـن دولتـی بـه بهانه هـای گوناگون از وظایف شـان سـبکدوش شـده و یا به زنـدان افگنده 

شـدند و بدیـن ترتیـب نظام اداری افغانسـتان نیز نابـود گردید.

مکاتـب و مـدارس در افغانسـتان مسـدود شـده و بـه جـای آن پاکسـتان در شـهرهای کویتـه 

و پشـاور بـرای اطفـال و جوانـان مهاجـر مکاتبـی احـداث نمودنـد، تـا بدینگونـه مـردم را وادار بـه 

مهاجـرت کـرده، غـرور و وطندوسـتی آن هـا را صدمـه بزننـد.

وضعیـت زنـان و دختـران در سـاحات تحـت کنتـرول طالبان بسـیار بدتر از آن اسـت کـه گفته 

شـده، آن هـا زن را موجـودی می داننـد، کـه حـق کار، حـق تحصیـل و حق گشـت و گذار خـارج از 

منـزل را نـدارد. بنابرایـن حتـی تداوی آن هـا در بیمارسـتان های تحت کنتـرول طالبان مجاز نیسـت.

این همه گوشـه ی از سیاسـت هایی اسـت که پاکسـتان در حق افغانسـتان و مردم آن روا داشـته 

اسـت، بـرای آنکـه سـلطه و بـاداری آن هـا را بپذیرنـد. بدیـن ترتیـب آنچـه هم اکنـون در افغانسـتان 

جریـان دارد، نـه یـک جنـگ بل کـه یـک فاجعـه اسـت، که بـا گذشـت هـر روز بـه ابعـاد آن اضافه 

می شـود و قریـب اسـت کـه کشـورهای منطقـه را نیز بـه سرنوشـت افغانسـتان مواجه سـازد.

تربیـه ی صدهـا دهشـت افگـن بـه وسـیله ی افسـران پاکسـتانی و همـکاری طالبـان در مناطق 

 به کشـورهای همسـایه ی افغانسـتان گسـترش 
ً
سـرحد شـرقی افغانسـتان، جنگ و آشـوب را سـریعا
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می دهـد. در ایـن مناطـق از جنگجویـان کشـمیری گرفته، تـا آشـوبگران فرغانه و ایالت سـینکیانگ 

چیـن، تعلیـم و تربیـه ی نظامـی می بیننـد. طالبـان اسـامه را کـه در چندین اقدام تروریسـتی دسـت 

دارد، مهمـان خوانـده و از وی بـه عنـوان یـک قهرمـان یـاد می کنند.

با توسـعه ی سـاحه ی تحـت کنتـرول طالبان، زرع تریـاک در افغانسـتان بیش تر می گـردد، طبق 

ن تریـاک در افغانسـتان تولید گردیده، که نسـبت به سـال 
ُ
تـازه تریـن آمـار در سـال جـاری 3,200 ت

گذشـته 16 در صـد افزایش را نشـان می دهد.

طالبـان از زارعیـن خشـخاش »عشـر« )ده فیصـد( اخـذ می دارند، که معنـای آن تنهـا تقویه ی 

بنیـه ی مالـی شـان را نداشـته، بل کـه بـا ایـن کار خویـش بـه زرع خشـخاش مشـروعیت مذهبـی 

می بخشـند و زارعیـن را تشـویق می نماینـد.

سردسـته های گـروه طالبـان و افسـران بلنـد پایـه ی پاکسـتانی هرکـدام در قاچـاق مـواد مخـدر 

سـهم مشـخصی دارنـد، هرکـدام سـهم خـود را از طریق هوا و زمین نخسـت بـه آسـیای میانه صادر 

نمـوده و سـپس بـه اروپـا و امریکا می فرسـتند.

انتظـار مـن ماننـد بسـیاری از هموطنانـم بعـد از پیـروزی در برابر کمونیـزم آن بود، تـا جهان و 

بالخصـوص کشـورهای همسـایه از مـردم مان بـه خاطر دفـع کمونیـزم سـپاس گزاری می کردند و به 

زخم هـای شـان مرهم می گذاشـتند. مردم مسـلمان کشـورما با سـپر سـاختن سـینه های خـود، جان 

میلیون هـا انسـان را در کشـورهای همسـایه و جهان حفظ نمودنـد و در واقـع، از آزادی و آبادی آن ها 

دفـاع نمودنـد. ولـی حیـف در فرجـام، پاکسـتان ملـت مـا را از عقـب خنجـر زد، امریـکا بـه حرف 

شـنوی از پاکسـتان پرداخـت و اروپـا بی تفاوتی اختیـار کرد.

مـردم جهـان بایـد بدانند کـه خطـر طالبان به هیـچ وجه کمتـر از خطـر کمونیزم نیسـت. هنوز 

فرصـت آن وجـود دارد کـه بـا آن مقابلـه صـورت گیـرد. مـردم افغانسـتان در خـط مقدم ایـن مبارزه 

قـرار دارنـد؛ مبـارزه بـا تروریسـم، مبـارزه بـا مـواد مخـدر و مبـارزه بـا کسـانی که حقـوق بشـر را به 

رسـمیت نمی شناسـند و بـه هیچ معیـاری پابندی ندارنـد. در داخل افغانسـتان، مردم آمـاده ی پیکار 

انـد، مـردم طالبـان را مـزدور پاکسـتان می دانند، و بـرای قیام در پـی فرصت اند، جبهـات مجاهدین 

در بسـیاری از بخش هـای کشـور بـه قـوت خویـش باقی اسـت. مجاهدیـن در15 کیلومتری شـمال 

کابـل )پایتخـت افغانسـتان( سـنگر گرفتـه انـد. در روز هـای اخیر شـهر تالقـان و چندیـن منطقه ی 

دیگـر از تصـرف طالبـان آزاد گردیـد. در والیـات بلخ، جوزجـان، سـرپل و فاریاب هـزاران مجاهد 

مسـلح بـرای یـک تهاجـم وسـیع آمادگـی می گیرنـد. مـردم در سـاحات تحت کنتـرول طالبـان، از 

 در والیـات شـرقی کشـور قیامی از سـوی مـردم به 
ً
ظلـم و وحشـت آن هـا بـه سـتوه آمده انـد. اخیـرا

راه افتـاد کـه بـا مداخله ی نظامیان پاکسـتان سـرکوب شـد. اختالف درونـی طالبان روز بـه روز اوج 
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مـی گیـرد  و سـیر تسـلیمی فرماندهـان طالبان بـه مجاهدین در سراسـر کشـور تندتر گردیده اسـت. 

بسـیاری از افـراد آن هـا به اشـتباه خود پـی بـرده و انگیزه ا ی بـرای جنـگ ندارند.

آنچـه جهـان خـارج می توانـد بـرای پایـان دادن بدیـن تراژیـدی انسـانی انجـام دهـد، دو چیز 

اسـت: کمک هـای انسـانی بـه ملـت افغانسـتان و دیگـر پافشـاری بـر قطـع مداخالت پاکسـتان.



همیشه بهار1 

اکادمیسن پوهاند دکتور عبداالحمد جاوید

جهان جام و فلک ساقی اجل می

خالیق باده نوش مجلس وی

خالصی نیست »عرفی« هیچ کس را

از این جام و از این ساقی از این می

اخبارشـهادت جان سـوز و اندوه بارقهرمـان بـزرگ ملی و سپهسـاالر سـرافراز راه آزادی، مبارز نسـتوه 

احمدشـاه مسـعود چـون شـهاب ثاقبی، آتـش برخرمـن آرمان هـای واال و مصالح علیـای جامعه ی 

افغـان زد. آتـش سـوزان و فروزانی کـه شـعله و زبانـه ی آن نـه تنهـا از گندهـارا تـا هریـوا، از باختر تا 

پکتیـا همـه را فراگرفـت، بل کـه دامنـه ی آن بـه شـرق و غـرب کشـید. بـه قـول خداوندگاربلـخ، از 

هجرانـش زمیـن و آسـمان گریسـت و دل ها به خون و آتش نشسـت. آنچه مسـلم اسـت کارنامه های 

درخشـان و حماسـه های جـاودان او و همرزمـان راسـتینش در برابـر اسـتکبار، اسـتثمار و اسـتعمار 

برگلبرک هـای تاریـخ و جریـده ی عالـم بـه خـط زرین و طـراز رنگیـن نقش و درج اسـت:

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمـانه را قلمی، دفتری و دیوانی است

تـا ایـن خـاک اسـت و ایـن ملـت پـاک، حدیـث ایثـار و فـداکاری، سـربازی و جانفشـانی او 

1. برنامـه ی آمـاده سـازی کتـاب را خدمـت مرحوم پوهاند جاوید فرسـتاده و برای شـان جهت مشـوره و طلـب همکار تلفن 
نمـوده، خواهـش کـردم تـا مطلبـی نیز بـرای کتاب مـا بنویسـند. ایشـان در ضمـن رهنمودهایی گفتنـد: همان مطلبـی را که 
در روزهـای شـهادت آمرصاحـب تحریـر نمـوده ام برای کتاب می فرسـتم، چون بـا درد و سـوز خاصی نگارش یافته اسـت. 
اینـک کـه آن مرحومـی نیـز بـه رحمت پـروردگار پیوسـته، با طلب آمـرزش و مغفـرت برای جناب شـان و به پـاس خدمات 

ارجمنـدی کـه بـه علـم و فرهنگ کشـور انجام داده انـد، مطلب ایشـان را به چـاپ می رسـانیم. )رحیمی(
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برسـرزبان ها خواهـد بـود و در طـول روزگاران چون اسـطوره ی رسـتم و سـیاوش سـینه به سـینه نقل 

شـد.  خواهد 

ایـن راد مرد رزم آرا و لشکرشـکن، شـیر پنجشـیر نبـود. او شیرشـرزه و هژبر دلیـر آریانای برباد 

رفتـه، زمـری و ارسـالن کوشانشـهر بحران زده و شـیرعرین و شـیرژیان خراسـان  زمین سـوخته بود. 

او ضیغـم و ضیرغـام افغانسـتان بـه خاک و خون کشـیده؛ او لیث و غضنفر ملت مسـلمه بـود؛ او از 

تبـار ابومسـلم و ازسـالله ی جوانمـردان برمک، او از سـرزمینی بـود که درحقـش گفته اند:

به هرجا توده ی گردی است مردی است

به هرجا پشته ی خاکی است پاکی است

شــکـاف هـر زمـیـنـی را کــه بـیـنـی

گریبان پاره ای یا سـیـنه چـاکـی اسـت

سردارشـهید احمدشـاه مسـعود ازنژاد تاجیکان آزاده چهرنبـود، او ازعشایرسـربلند و اقوام غیور 

پشـتون نبـود، او بـه قبایـل ترکمـن سلحشـور، ازبیـک دلیـر، هـزاره ی نجیب و نورسـتانی پـاک نهاد 

تعلـق نداشـت. نسـب او بـه ملتی می رسـد که صیـت مردانگـی و آوازه ی صولـت او به نـام »افغان« 

در سراسـرجهان پیچیـده اسـت و گلـواژه ی شـعر روز اسـت. او ممثل اعـالی میهن دوسـتی، مظهر 

پیوسـتگی ملـی و علم بـردار آییـن نـاب محمـدی بـود و از لحـاظ جهان شـمولی در ردیـف کسـانی 

چـون فرانکـو و ماندیال.

صـبربسـیار بـباید پـدر پیرفلک را

تا دگر مادرگیتی چو تو فرزند بزاید

می شـنیدم بـه ادب و فرهنـگ کشـورش عالقـه ی فـراوان داشـت، یعنـی ذو الریاسـتین بـود. بـا 

جواهـر نظـم و نثـر دری آشـنا بـود. ازمناجـات پیرهـرات و ازنجواهـای پرمغـز او شـنیده بود:

الهی اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگرجوییم رضای تو جوییم.

از عمق معانی کالم دلپذیرحکیم غزنه بهره مند بود و بار بار زمزمه می کرد:

ملکا ذکر تو گویم که توپاکی و خـدایی

نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

از حجت خراسان، ناصرخسرو بلخی آموخته بود:

خـلق همـه یـکسره نهـال خـدایـنـد

هیچ نه برکن تو این نهال و نه بشکن

این ابیات از عرفان پرحرارت و انسان ساز موالنا ورد زبان او بود:

ای بـسا هـندو و تـرک هـمزبان
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ای بسا دو ترک چون بـیگانگان

غیر رمـز و غـیـر ایـمـا و سـجل

صد هزاران ترجمان خیـزد زدل

پس زبان همدلی خود دیگر است

هـمدلی از هـمزبانی بـهـتراست

به اشارت و بشارت شیخ هرات حضرت جامی، انیس و مونسش کتاب بود:

انیــس کنج تنهایی کتاب است

فـروغ صبح دانایی کتاب است

بــود بی مزد و منت اوستادی

زدانش بخشدت هردم گشادی

ندیمی، مغزداری، پوست پوشی

بــه سـرکـاری گویای خموشی

بـا الهـام از حماسـه های خوشـحال خـان ختـک، کمـر اسـتوار برننـگ افغان بسـته بـود. چون 

ازمـردم بـود بـه ترانه هـای مردمـی گـوش فـرا مـی داد. این دوبیتـی، بـردل و جانـش اثرگذاشـته بود:

مـایـیم نـشسته دریـن تـنـگ دره

جایی که پلنگ و شیر و اژدرگذره

پیران قوی داریـم و جـوانان سره

هرکس که به ما کج نگره سـرنبره

مسـعود، دیهمـی از نورسـتان برسرداشـت و سـبحه ای از قندهـار بـر دسـت، جـای نمـازش از 

بافت هـای هـرات بـود و ردایـش فرآوردهایـی از پکتیـا... بـه قـول مولـوی معنـوی، نـه شـرقی بـود 

نـه غربـی... نیمـش از ترکسـتان بـود و نیمـش از فرغانـه. ایـن همـه محاسـن و صفـات او را عاقبت 

محمود سـاخته اسـت:

مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جو است

نام چوجاوید شد مردنش آسان کجا است

بـزرگا مـردا کـه او بـود! همسـنگران او در ایـن جهـان، او را آمـر می گفتنـد و گلگـون کفنـان آن 

جهـان، امیـر خـود خواهنـد خواند:

دســت زمـانه، یاره ی شـاهـی نـیفگند

بربازویی که آن نکشیده است رنج تیغ

مـن در ایـن عمر بسـیار خـود، کسـی را به یاد نـدارم کـه درمرگش، جمعـی چنین بار بـار و زار 
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زارگریسـته باشـند و بـر سـوگ و عزایش نشسـته؛ بـه یـاد دارم زمانی، خبـر درگذشـت اعلی حضرت 

غـازی امان اللـه خـان منتشرشـد، شـماری از دوسـتداران و تجـدد پسـندان افغـان، متأثـر و متألـم 

شـدند و جمـع غفیـری درمجلـس ترحیم شـرکت کردند و بـه روح پرفتوحـش اتحاف دعـا نمودند. 

شـهادت اعلی حضرت نادرشـاه غـازی، قاطبه ی مـردم را غمگین سـاخت و ذکر و یادش سـال هایی 

درخاطره هـا مانـد. در کودتـای 26 سـرطان و 7 ثـور، هیـچ ژنـرال پاچـه سـرخی را سـراغ نداریـم 

کـه سـینه را گلگـون کـرده باشـد. بـرای فرمانروایـان متأخـر چـون ترکـی، امیـن و ببـرک، جزعده ای 

ازپیـروان شـان، کسـی دیگـر را سـوگوار و دیـده تـر ندیـدم. گروهـی از هم میهنـان دیگراندیـش مـا 

کـه در کشـته شـدن داکترنجیـب اللـه تأثرنشـان دادنـد بیش تـر از بابتـی بوده که به دسـت و دسـتور 

دژخیمـان اجیـر بی گانـه، آن هـم به وضـع بسـیار ناجوانمردانه صـورت گرفتـه بود. شـهادت مزاری 

رییـس حـزب وحـدت و همراهـان وطـن پرسـت او، نـه تنها بـرای مردمی که او را دوسـت داشـتند و 

بـه خـط و ربـط او بودنـد، ناگـوار بـود بل کـه همه مـردم ایـن مرزوبـوم، آن عمـل وحشـیانه را تقبیح 

و محکـوم کردنـد و دور ازمعـارف و معالـم انسـانی و اسـالمی خواندند... امـا شـهادت احمدشـاه 

مسـعود ازلـون دیگـری بـود، گویـا داغـی بـود سـخت جانگـداز کـه شـرح اشـتیاق آن، سـینه های 

شـرحه شـرحه از فـراق می خواهـد. خامـوش ای دل که به غمنـاک تریـن شـعر و واژه، داغ او را نتوان 

گفـت کـه بی همتـا بود.

مـرگ او زمانـی اتفـاق افتـاد که نهـال آزادی و بـه روزی ما تازه رو به سـر و ثمرگذاشـته بود. گویا 

تقدیـر بـر ایـن بود تا ایـن نهال از قطرات خون مسـعود و شـهدای همسـنگرش آب بخورد:

هنـگـام آنکه گل دمد ازصحن بوستان

رفت آن گل شگفته و درخاک شدن هان

هـنگام آن کـه شـاخ شجر نم کشد ز ابر

بی آب ماند نرگـس آن تـازه بـوسـتان

هرچنـد او رخ درنقـاب خـاک کشـیده و بـه ظاهـر از مـا بریـده، امـا در زوایـای ضمیرمـا زنده 

اسـت و نقشـش درکارگاه دیده هـا برازنـده. حضـور او را در ایـن محفـل، چـون شـمعی میـان جمع، 

زنـده، روشـن و شـاداب می بینـم:

رنگ تـوهـنوز درچـمـن هـا است

بـوی تو هـنوز درسـخن هـا اسـت

ازمرگ تو چون بنفشه کـوژ است

درهـرطـرفی کـه نـارون هـا است

پـیــراهــن پــاره پــاره ی گــل
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درمـاتـم روی تـو کـفـن هـا اسـت

درست است که آخر کار آدمی مرگ است و آنچه نمی میرد زندگانی است اما:

بـه هـر بـهار برآرد گلی زبستان سر

گلی برفت که ناید به صد بهار دیگر

آوانی کـه دسـتگاه جهنمـی پاکسـتان، ماننـد اژدر جهانخـوار، دهـن بـاز کـرده بـود کـه کشـور 

عزیزمـا را بـه لطایـف الحیل چـون لقمه ی چرب، آسـان و آرام فرو بلعد، احمدشـاه مسـعود، مردانه 

و قاطعانـه در برابرتجـاوز و اشـغال اجنبـی و مزدورانـش قیـام کرد و نخسـتین هسـته ی مقاومت ملی 

را بنیـاد نهـاد، ایـن امـر برطالبـان و حامیـان او سـخت گـران آمـد زیـرا می دانسـتند که با چه کسـی 

درافتاده انـد:

بس تجربه کردیم در این دیر مکافات

بـا درد کشـان هرکه در افتاد بر افتاد

همـان بـود کـه توطئه ی شـهادت او را به یـاری و راهنمایی نوکـران پطرول و دالر و ریـزه خواران 

خـوان دال و سوسـمار طـرح ریـزی کردنـد. مسـعود باعـزم و ایمانـی که داشـت، سراسـرهمه تن به 

کشـتن داد امـا کشـور به دشـمن نداد:

بناکردند خوش رسمی به خون و خاک غلتیدن

خـدا رحـمت کنـد این عاشقان پاک طیـنت را

چنـد روز پیـش ازشـهادتش، خبرنـگار RCCP ضمـن مصاحبـه ی اختصاصـی در خواجـه 

بهاءالدیـن از او پرسـیده بـود: چـرا هنـوز زنده اید؟ شـما همیشـه در میـدان جنگ بوده اید؟ مسـعود 

درجـواب گفـت: مـن معتقـدم کـه سرنوشـت در دسـت خـدا اسـت، مـن نمی دانـم چگونـه زنـده 

مانده ام.

از دیـر بـاز گفته انـد که قضای ایـزدی چنان رود کـه وی خواهد و گویـد و فرمایـد. برقهرمان ما 

برفـت آنچـه کـه بر ابومسـلم و جوانمـردان برمـک رفته بـود... تاریخ شـاهد و ناظر فاجعـه ی عظیم 

مـرگ آن گوهـر عزیز بود.

 برفت آن نوگل خندان به بادی

دریـغـی مـاند و فریاد و یادی

می گوینـد پـس از سـقوط مـزار، بـه همرزمـان خـود گفـت: اکنـون کـه شکسـت خورده ایـم، 

شـما اختیـار داریـد هرجـا کـه می خواهیـد برویـد. من تـا آخرین قطـره ی خون خـود بـرای آزادی و 

سـرافرازی افغانسـتان، بـرای حفـظ شـرف و شـأن، غـرور و ملـت افغان می جنگـم. چنان هم شـد. 

همیـن اکنـون نهـال پیـروزی و بهـروزی مـا به خـون او و جـان نثـاران دیگر این راه، سـیراب شـده و 
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رو به شـگفتن گذاشـته اسـت:

چـمـنی کـه تا قیامت گل او به بار بادا

صنمی که برجمالش دو جهان نثار بادا

بیاییـد بـا فرشـتگان ملکـوت در حـق ایـن قهرمـان دلیـر کـه از جهـان مـا گسسـته و بـه جـوار 

رحمـت حـق پیوسـته اسـت هـم آواز شـده بگوییـم:

جـلوه گـاه نـور بادا خاک او

رحـمت حق بر روان پاک او

در باره ی رشـادت و شـهامت و شـجاعت احمدشـاه مسـعود، سـخن بسیار رفته اسـت. روایتی 

دارم از یـک مباحثـه ی گـرم و گرامـی. روزی در سـفارت افغانی در لنـدن در دفتـر کار داکتر معروف 

مستشـار سـفارت بـودم. جنـاب جنـرال صافی تشـریف آوردنـد و در ضمـن صحبت ها یاد مسـعود 

کردنـد و فرمودنـد کـه مـن بـه دلیـری و جسـارت احمدشـاه مسـعود، فرماندهـی نـه دیـده ام و نـه 

شـنیده ام، حتـی او از راکت هایـی کـه دور و بـرش منفجـر می شـد بیـم و هراس نداشـت.

دســت زمـانه یــاره ی شـاهی نـیفگند

بر بازویی که آن نکشیده است رنج تیغ

تربت مسعود در زادگاهش نیست. مزار او در سینه های مردم عارف است:

از مـا مـقـام و مـدفـن بـیـدل مـکن سراغ

هرجا که بوی دل دهد آن جای بیدل است

آرامـگاه او در همـه جـا اسـت در کـوه و کمـر هندوکش، در سـینه ی کـوه بابا و در آغوش سـپین 

غـر. بنـده بـه عنوان یـک خدمتگـزار ادب و فرهنـگ نگارین افغانسـتان عزیز یـاد آور می شـوم که به 

زعـم ناقـص مـن، در تاریـخ مـا مردی بـه این رشـادت و شـهامت، کمـال وطن دوسـتی و حماسـه 

آفرینـی نگذشـته اسـت. فکـر می کنم قولی اسـت که جملگـی برآنند. گوییـا هزار و صد و اند سـال 

پیـش، رودکـی در حق او گفته اسـت:

از مـلکـان چــنـو نـبـود جــوانـی

راد و سخندان و شیر مرد و خردمند

دایــم بـر جـان او بـلـرزم زیـراک

مــادر آزادگــان کـم آرد فـرزنـد

شـهادت مسـعود در ایـن برهـه ی خـاص زمانـی و در ایـن حـال و هـوای بحرانـی، بـه رضـا و 

خواسـت خداونـد بـود. قضـای حـق، رضـا جـوی دل او شـد کـه بـه خلـوت گاه حـق آرام گرفـت:

گـر گـریــزی بـر امـید راحـتـی

زآن طرف هـم بـر تـو آیـد آفـتـی
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هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست

جز به خـلوتـگاه حق آرام نیست

خـدا خواسـته بـود که او در اوج شـهرت، محبوبیت و رشـادت، مقـرب بـارگاه و محبوب دل ها 

شـود. خداونـد بندگانـی را کـه دوسـت دارد، بـه سـوی تعالی و تقـدس فـرا می خواند. ما همـه فانی 

هسـتیم و او باقی:

هـر کـه آمد به جهان اهل فنا خواهد بود

آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود

مـن ایـن چنـد سـطر را در حـال و زمانـی نوشـته ام که بـه چنگال چنـد سـرطان گرفتار بـوده ام. 

از سـویی بـا سـرطان پیـری و بدنـی دسـت و گریبانـم، و از سـوی دیگر سـرطان هجـرت و غربت، 

دوری از یـاران و یـاد دیـاری ویـران چنـگ بر دامن زده اسـت. افـزون بـر این ها سـرطان بی درمان و 

فقـدان جبـران ناپذیـر ابـر مرد بـزرگ تاریـخ. دیگر قلـم در الی انگشـتان، یارای نوشـتن نـدارد ورنه 

در مدیحـش داد معنـی می دادم:

چه خوش باغی است باغ زندگانی

گـر ایـمـن بـودی از بـاد خـزانی

بگـذار کالم آخریـن، ناگفتـه نمانـد. غایـت کار آدمـی مـرگ اسـت و از آن گریـزی و گزیـری 

نیسـت. همـه بـر کاروان گاه ایم و تسـبیح عمـر را دانه دانه می شـماریم. ایـن جهان گذرنـده را خلود 

نیسـت. در مقـام خطـاب بـه یـاران و همراهـان او ایـن ابیـات را با هـم زمزمـه می کنیم:

کهن درخت برومند اگر ز پای فتاد

نـهـال نوبر، ز آسیب دهر ایمن باد

روانش شاد و یادش گرامی باد: خداوندا به حق دل ببخشا بیدل ما را!

بـیـخـی نشان که دولت باقیت بر دهد

کاین عمر را گاه بهار است و گه خزان

چون کام جاودان مـتصـور نـمی شود

خرم کسی که زنده کـند نـام جـاودان

 





وداع با مسعود1 

صالح محمد ریگستانی- مسکو

هـمه مسافـر و من در عـجب ز طایفه ای

بر آن کسی که به مقصد رسیده می گـریند

حوالـی بعـد از ظهـر نهم سـپتمبر 2001 بـود. من از پنجره مراسـم جشـن اسـتقالل تاجیکسـتان را 

تماشـا می کـردم کـه ودود برایـم زنـگ زد، صدایـش می لرزیـد، مانند کسـی که در حالـت دویدن یا 

تیـز رفتـن بـا کسـی تلفنی صحبت کنـد. گفت: هرچه عاجـل آماده ی رفتن شـو، پاسـپورتت را هم با 

خـود بگیـر. گفتـم: چـه گپ شـده؟ گفـت: از نزدیـک برایت می گویـم، مـن در راه هسـتم و تا چند 

لحظـه ی دیگر می رسـم.

عبدالودود از سـال 1997 تا 2000 که من در تاجیکسـتان به حیث آتشـه ی نظامی و نماینده ی 

احمدشـاه مسـعود کار می کـردم، بـه حیـث معـاون من ایفـای وظیفه می نمـود. در سـال 2000 من 

بـه حیـث آتشـه ی نظامی در مسـکو مقرر گردیـدم و وی به حیث آتشـه ی نظامی در دوشـنبه.

مـن در همـان هفتـه بـه دوشـنبه رفتـه از مسـعود -کـه مـا او را آمرصاحـب می گوییـم- اجـازه 

خواسـتم تـا بـه امریکا رفتـه خانـواده ام را به مسـکو منتقل کنم، کـه اجـازه داد وگفـت: »در آنجا دیر 

نمـان و زود برگرد.«

بـه عجلـه لباس پوشـیده از بالکـن نگاه کـردم، ودود هنوز نیامده بـود، دلم آرام نگرفـت، دوباره 

برایـش زنـگ زده پرسـیدم چـه خبـر اسـت؟ گفـت: یـک دقیقـه بعد می رسـم. گفتـم: همیـن حاال 

بگـو چـه خبر اسـت؟ گفـت: آمرصاحب زخمی شـده اسـت. گفتـم: زیاد یا کـم؟ گفـت: نمی دانم. 

پرسـیدم: کی گفت؟ گفت: جمشـید -مسـوول تلفـون وی-.

1. به نقل از امید، هفته نامه ی مردم افغانستان در امریکا، شماره های 504، 507 و 508 مورخ 17 دسمبر 2001.
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تـا آمـدن ودود زمـان زیـادی بـر مـن گذشـت. نمی دانم چـرا مـا هیچ وقـت درباره ی شـهادت 
مسـعود یـا زخمی شـدن او زیـاد فکـر نمی کردیـم. شـاید به خاطری که او را بسـیار دوسـت داشـتیم 
و هرگـز چنیـن افـکاری را بـه ذهـن خـود راه نمی دادیـم، یـا او را مطمئنانـه بـه خـدا سـپرده بودیـم و 
بـاور داشـتیم کـه بـه او گزندی نمی رسـد. من فکـر می کنم علـت دیگری هم داشـت کـه گاهگاهی 
چنیـن بـه زبـان آورده می شـد: اگر خدای ناخواسـته یک لحظـه آمرصاحب نباشـد همه چیـز ...! ما 

بـر ایـن نکتـه خـوب واقـف بودیم کـه چگونه همـه رشـته ها به او گـره خـورده بود.
عبدالـودود رسـید و به طـرف میدان هوایی دوشـنبه حرکت نمودیـم. از سـفارت امرالله کارمند 
وزارت خارجـه و داکتـر عصمـت اللـه را بـا مقـداری دوا نیـز بـا خـود گرفتیـم. در راه از جزییـات 
حادثـه از او پرسـیدم، گفـت: همینقـدر گفتنـد دو نفر عرب عملیـات انتحاری انجـام داده خود را در 

نزدیکـی آمرصاحـب منفجـر کرده اند.
وقتـی بـه فـرودگاه رسـیدیم هلیکوپتـر مـا نیـز رسـیده بـود. سـوار هلیکوپتـر شـده بـه طـرف 
افغانسـتان حرکـت نمودیـم. آمرصاحـب را قبـل از رسـیدن مـا بـه شـفاخانه ی کوچکـی در سـرحد 
تاجیکستان–افغانسـتان کـه جهـت تـداوی زخمی هـای عاجـل جنـگ احـداث کـرده بودیـم، انتقال 

داده بودنـد. از دوشـنبه تـا آنجـا چهـل و پنـج دقیقـه فاصلـه ی هوایـی وجـود داشـت.
هنگامی کـه بـه هلیکوپتـر سـوار شـدیم، پیلوتـان مـرا بـه کابیـن سـه نفـری خودشـان دعـوت 
کردنـد. ایـن کاری بـود کـه پیلوتان بـرای مهمانان یا دوسـتان خـود می کردنـد. پهلوی کپتـان پیلوت 
کـه عبدالواسـع بـود نشسـته بـه فکـر فـرو رفتـم. ده هـا سـوال در ذهنم خطـور می کـرد. بیش تـر این 
سـواالت در بـاره ی ایـن نبودنـد که چطور دو تروریسـت به احمدشـاه مسـعود نزدیک شـده اند، و یا 
از ترتیبـات امنیتـی مسـعود موفـق بـه عبور شـده اند، زیرا او همیشـه به خاطـر بی باکی اش نسـبت به 
امنیـت خـود مـورد انتقـاد ما قرار داشـت. من بازرسـی یا تالشـی هیـچ خبرنـگار و یا مهمانـی را که 

بـه مالقات مسـعود رفتـه ، به یـاد ندارم.
او بارهـا بـه خطـر مواجه شـده و نجـات یافته بـود. در این مورد کم تـر به مشـورت ها و تقاضای 
دوسـتانش توجـه می کـرد. سـال های زیـادی از دوران جهـاد را بـا دو سـه محافـظ کـه هیـچ کـدام 
آن هـا تعلیمـات خاصـی در ایـن بـاره ندیده بودنـد، به گشـت و گذار و سـیر و سـفر می پرداخت. ما 
یـک تعـداد جوانانی کـه از نزدیـک با او محشـور بودیـم، داسـتان های زیـادی از او داریم که در بسـا 
مـوارد خـود را بـه خطـر انداختـه و نجات یافتـه بـود. در این بـاره آرزومندم هفتـه نامـه ی وزین امید 
صفحـه ای یـا بخشـی را تحت نـام »در باره ی مسـعود« و یـا تحت عنـوان دیگری بگشـاید تا همه ی 
آن هایـی کـه در بـاره ی او خاطراتـی دارنـد، به نـگارش خاطرات خویـش پرداخته و از ایـن مجموعه 
کتابـی یـا رسـاله ای در بـاره ی او بـه چاپ رسـد. البته ایـن می تواند در مورد شـناخت تحلیلـی ابعاد 

شـخصیت او کمـک نماید.
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بـه داخـل هلیکوپتـر بـر مـی گردیـم، آنچـه مرا بـه شـدت آزار مـی داد، این بـود که اگـر خدای 
ناخواسـته او در اثـر همیـن جراحـت  شـهید شـود، چـه خواهـد شـد؟ حتی فکر کـردن دربـاره ی آن 

رنـج آور و تـکان دهنـده بـود چـه رسـد به مواجه شـدن بـه آن.
بـا خـودم در جنـگ بودم تـا فکرم را به چیز دیگری مشـغول کنـم، اما موفق نمی شـدم. نمی دانم 
چـرا رویـم را بـه طرف کپتـان عبدالواسـع گردانیده از وی پرسـیدم: وضع مریض ما چطـور بود؟ وی 
کـه گوشـی ها در گوشـش بـود، مثـل این که درسـت نشـنید، یا متوجـه نگرانی من شـد. گوشـی را از 
گوشـش کمـی دور کـرده گفـت: نفهمیـدم. تکرار کـردم وضع مریـض ما چطـور بود؟ گفـت: کدام 
مریـض؟ متوجـه شـدم وی از جریـان بی خبـر اسـت. برای فـرار از حقیقت به دروغی متوسـل شـده 
گفتـم: خبـر نـداری که موتر اسـتاد ربانی در بدخشـان چپه شـده و کمی زخمی شـده اسـت؟ گفت: 
نـی خبـر نـدارم، ما از پنجشـیر آمـده می خواسـتیم خواجـه بهاءالدیـن پایین شـویم، قومانـدان امیر 
جـان گفـت: مسـتقیم بـه دوشـنبه رفتـه ریگسـتانی و ودود را بیاوریـد. حاال هـم نمی دانم کجـا باید 
برویـم، بدخشـان؟ گفتـم: نخیـر به فرخـار می رویـم. پس فضای سـکوت بیـن ما حکمفرما شـد و 

مـن همچنـان با افکار پریشـان در جنـگ بودم.
باآلخـره بـه میدانچـه ی کوچـک فرخار)فرخار تاجیکسـتان( رسـیدیم. بـه مجرد پایین شـدن از 
هلیکوپتـر ده هـا تـن از پیلوتـان بـه طـرف هلیکوپتـر هجـوم آورده مـا را حلقـه کردند. کسـی از من 

چیـزی نپرسـید، امـا همـه بـا نگاه هـای حیـران و غمـزده بـه طرف مـا نـگاه می کردند.
آمرصاحـب را یـک سـاعت قبـل از رسـیدن ما، بـه همانجـا آورده و از آنجـا به شـفاخانه ای که 
 تذکـر دادم، بـرده بودنـد. تعداد کمـی از پیلوتان موفق شـده بودنـد او را ببینند، زیـرا همه کارها 

ً
قبـال

بـه سـرعت انجـام گرفتـه بـود. در آنجا دیـر نمانده به طـرف شـفاخانه حرکـت نمودیم، تا شـفاخانه 
پانـزده دقیقـه بـا موتـر فاصلـه بـود، در نیمـه ی راه دو موتر دیگـر از مقابل ما آمـده با چراغ موترشـان 

بـه ما عالمـت توقـف دادند.
ختـم شـاه رییـس امنیت کـوالب بـود، از موتر پایین شـده به مجردی که مـرا دید به گریـه افتاد، 
مـرا در آغـوش گرفتـه گفـت: آمرصاحب بندگـی کرد )اصطـالح تاجیکی کـه برای وفات اشـخاص 
بـه کار می برنـد( مـن ایـن خبـر را چگونـه درک کـردم و یـا چـه احسـاس کردم، درسـت بـه خاطرم 
نیسـت، امـا هرچـه بود مـن آرام بـوده گریه نکـردم، تعجـب نکنید چـرا؟ هنـوز خیلی زود بـود باور 
کنیـم کـه خداونـد مسـعود را از مـا گرفته اسـت، آن هم به این سـهولت و سـادگی، نـه در یک جنگ 

خونیـن، نـه در یـک محاصـره ی خطرنـاک، نه در یـک مبارزه ی تـن به تن. 
بـه شـفاخانه رسـیدیم، داخـل محوطه ی شـفاخانه عـده ای آرام و حیـران، بهـت زده و خاموش 
بـه مـا می نگریسـتند. مـا را بـه اتاقی کـه آمرصاحب بـود رهنمایـی کردند. بـه روی تخـت پارچه ای 

سـفید بـر روی او کشـیده بودنـد. بلـی، درسـت می گفتنـد آمرصاحب شـهید شـده بود.
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هنگامی کـه پارچـه را از روی او دور کـردم تـا او را ببینـم، غوغایـی از گریـه برخاسـت، همـه به 
سـختی گریسـتند، کاش نویسـنده ی خوبـی می بودم تا کلمات مناسـبی بـرای به تصویر کشـیدن آن 
لحظـات می یافتـم. ممکن اسـت درسـت باشـد اگر بگویـم: همه زار زار می گریسـتند، مثـل گریه ی 
مـادری برمـرگ فرزنـد جوانـش، گریـه ی عـروس بیوه بـر مـرگ ناگهانی شـوهرش، گریـه ی فرزندی 
بـر مـادرش، گریه ی پـدری برخانـواده ای از دسـت رفته اش، یـا گریه ی خانـواده ای بر پدر از دسـت 
رفتـه، یـا گریه ی اصحـاب برجنـازه ی پیامبر یا اهل بیـت بر علی و یا مسـلمانان برحسـین در کربال.
در چهـره اش آثـار کمـی از پارچه هـای بمـب دیده می شـد. زیر چشـم راسـتش زخمی  کوچک 
امـا عمیـق به چشـم می خـورد، سـینه اش سـوراخ سـوراخ و خونین بـود. دو زخـم عمیق و فـرو رفته 
 بـر روی قلبـش وجـود داشـت، که سـفیدی اسـتخوان سـینه اش از آن معلوم می شـد. قسـمتی 

ً
دقیقـا

از انگشـتان دسـت راسـتش قطـع شـده و در همـان طـرف زخـم بزرگی بـه قطر پنـج سـانتی متر در 
قسـمت لگـن خاصـره دیده می شـد.

اسـتاد ربانـی در اعالمیـه ای کـه بـه نسـبت شـهادت وی بـه قلـم خـودش نوشـته بـود کلمـه ی 
»پیکـر خسـته و خونیـن« را در مـورد او بسـیار بـه جـا بـه کار بـرده بـود، پیکـر خسـته وخونیـن.

مـن نمی دانـم او چـه زحمتـی کشـید و چـه رنجی بـرد، و اینـک خـود آرام خفته، و مـا را با یک 
جهـان مشـکالت تنهـا گـذارده بـود. در حالی کـه بـه چهـره اش نگاه می کـردم، ایـن آرزویـش را که 

بارهـا از او شـنیده بودیـم بـه خاطر آوردم که می خواسـت در راه خدا شـهید شـود، و شـهید شـد.
آخریـن بـار ایـن آرزویـش را در سـال 1992 کـه در جبل السـراج بودیـم و قـرار بـود بـه کابـل 
برویـم، از زبـان وی شـنیدم. گفـت: مرحلـه ی انتقالـی مرحلـه ی بدنام کننده اسـت، خوشـا به حال 
آن هایی که قبل از رسـیدن به کابل شـهید شـدند. آدم اگر در راه خدا سـوراخ سـوراخ می شـد چقدر 
خـوب می شـد. عـادت داشـت »مـن« نمی گفت، و بـه جـای آن کلمـه ی »آدم« را بـه کار می برد. او 

 چنیـن آرزو داشـت، امـا ما هرگـز چنین چیزی بـرای او آرزو نداشـتیم.
ً
واقعـا

پارچـه را دوبـاره بـر رویـش کشـیده به صحـن حویلی شـفاخانه برگشـتم، متوجه شـدم عده ای 
دور کسـی جمـع شـده اند. بـه طـرف آن ها نزدیک شـدم، دیدم جمشـید مسـوول تلفـون آمرصاحب 
اسـت. بی هـوش شـده بـود. دیگـران هـم حالـت کمـی از او نداشـتند. در صحـن حویلـی تعـداد 
زیـادی نبودنـد، چار یـا پنج نفر داکتـر، تعـدادی از محافظان وفادار او رسـتم، ودود، عالـم، ناصر و 
غیـره، امیرجـان قومانـدان غنـد هلیکوپتر، خلیل معاون آتشـه ی نظامـی و ما چهار تن که از دوشـنبه 

رفتـه بودیم.
آن مجموعـه ی کوچـک بـه یتیمـان بی پـدر مـی ماندنـد. من از حیـث سـابقه از دیگـران بزرگتر 
می نمـودم. مـا بایـد دسـت بـه کار می شـدیم، سـاعت سـه بعـد از ظهـر شـده بـود. مـا دیگـر رهبر 
نداشـتیم و خـود بایـد تصمیـم می گرفتیـم؛ درمـورد کشـور، در مـورد مـردم، درمـورد او، در مـورد 
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خودمـان و ده هـا مـورد دیگـر. زمـان به سـرعت می گذشـت و من می دانسـتم اگر دشـمن و دوسـت 
از ایـن حادثـه خبـر شـود، چگونه در چند سـاعت همه چیـز از هم خواهد پاشـید. لـذا همگی را به 
آرامـش دعـوت کـرده، تصمیـم گرفتـم محمد قسـیم فهیـم را که در فرخـار افغانسـتان بود بـا انجنیر 

عـارف و قومندان گـدا دعـوت نماییم.
بـه فهیـم خـان زنـگ زده گفتـم: هـر چـه زود تر بـا انجنیـر عـارف و قومانـدان گدا بـه محل ما 
بیاینـد. پرسـید: وضـع آمرصاحب چطور اسـت؟ گفتـم: داکتران گفته انـد حد اقل دو هفته در بسـتر 

بمانـد، زخم هـا عمیـق اند، امـا خطرناک نیسـتند، هدایت داد شـما را طلـب نمایم.
نیـم سـاعت گذشـت و آن هـا آمدنـد. هنگامی کـه فهیـم بـه اتـاق داخـل شـد، در دهـن درب 
میخکـوب شـد، گفـت: مـن چنین فکـر نمی کـردم. یکبـار دیگر همه بـه گریـه افتادند، غمـی بزرگ 
 سـیاه و زشـت. 

ً
بـود، مـن آنـروز بی مبالغـه رنـگ غـم واقعـی را دیـدم، همـه چیـز سـیاه بـود، کامال

شـاید بگوییـد: احسـاس درونـی مـن بوده اسـت، نخیـر، مـن آن را دیـدم بر همه جـا گسـترده بود.
از اتـاق خـارج شـده در حویلـی جمـع شـدیم. این هـا بودیـم: فهیـم خـان، انجنیـر عـارف، 
قومانـدان گـدا، عبدالـودود، خلیـل خـان معـاون وی، امیرجـان قومانـدان غنـد هلیکوپتـر، داکتـر 
عصمـت اللـه، حاجی رسـتم، عبدالودود و عالـم محافظان وی، جمشـید و ناصر مسـوولین تلفون، 
نگارنـده و چنـد تـن دیگر کـه به خاطرم نمانـده. من اول به سـخن گفتن آغـاز کردم. بعـد از اتحاف 

دعـا بـه آمرصاحـب، گفتم:
بـرادران! مـا رهبـر خـود را از دسـت دادیـم، اما سـنگر را نباید از دسـت بدهیـم، آمرصاحب در 
راه دفـاع از حفـظ همیـن سـنگرها به شـهادت رسـید، ما اگر خـود را کنترول کـرده بتوانیـم اوضاع را 
هـم کنتـرول کـرده می توانیـم، بـرای حقانیت راه مـا چه دلیلـی باالتر از این کـه ما در این راه مسـعود 

را قربانـی داده ایم.
کیـد نمـود. در مقابـل مـا، انبوهـی از  سـپس فهیـم خـان سـخن گفـت، و برادامـه ی راه او تأ

مشـکالت قـرار داشـت کـه عمده تریـن آن هـا عبـارت بودنـد از:
1. دشمنان نباید از شهادت او مطلع شوند.

2. دوستان باید از شهادت او مطلع گردند، اما نه یکباره.
3. مجاهدین و مردم هم باید مطلع شوند، اما نه ناگهانی.

4. رهبر جدید کی باشد.
5. مراسم تدفین و تشییع جنازه ی آمرصاحب چه وقت و چگونه انجام شود.

بعد از مدتی بحث و غور به این فیصله رسیدیم:
1. راه مسعود ادامه داده شود.

2. فهیم خان رهبری را به دست گیرد.
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3. در قـدم اول، در خارج کشـورهای دوسـت از حادثه مطلع شـوند و در داخـل رییس جمهور 
و رده هـای بـاالی دولت و جبهه ی متحـد و برادرانش.

4. در قدم بعد مجاهدین و مردم.
5. ایـن کارهـا در مـدت یـک هفته یا کـم و زیاد انجـام گیرد. خانـواده ی وی فقط یکـی دو روز 
قبـل از مراسـم تشـییع و دفـن جنـازه مطلـع سـاخته شـوند، سـپس مراسـم انجام گیـرد، تـا آن وقت 

جنـازه در محلـی مصون مخفـی گردد.
6. ایـن فیصلـه بـه اطـالع مقاماتی که الزم اسـت رسـانده شـود، تا اگـر کمبـودی در آن وجود 

داشـت، اصـالح گردد.
7. موضوع از رسانه ها و هرکس دیگر غیر از آنچه گفته آمد، مخفی داشته شود.

برای اجتناب از تفصیل، در چند جمله موضوع از این قرار بود:
1. رهبـری جدیـد و بازمانـدگان مسـعود خود را با شـرایط جدید که دیگر در آن مسـعود حضور 

نداشـت، وفق دهند.
2. عکس العمـل کشـورهای دوسـت معلـوم گـردد که پشـتیبانی خـود را ادامـه خواهنـد داد، یا 
ماننـد بعضـی کشـورها کـه تنها با سـقوط شـهر تالقـان نزدیک بـود طالبان را به رسـمیت بشناسـند، 

اینـک با شـهادت مسـعود تغییر سیاسـت خواهنـد داد.
3. حالـت شـوک و تـکان شـدید بـه جبهه وارد نشـود تا از هـم نپاشـد بل که نیروهای مسـلح و 

مردم آهسـته آهسـته قبـول کنند کـه حادثه ای رخ داده اسـت.
بـر اسـاس همیـن فیصله هر کـدام وظایفـی بـه دوش گرفته بـه کار آغـاز نمودیـم. وظیفه ی من 
و همراهانـم ودود، امراللـه، خلیـل و داکتـر عصمـت ایـن شـد کـه جسـد شـهید را به جایـی مخفی 
انتقـال دهیـم، سـپس مـن به دوشـنبه رفتـه بـا رسـانه ها کار نمایم، طـوری که مطابـق برنامه باشـد.

فهیـم خـان و دیگـران به طرف افغانسـتان پـرواز کردند، و مـن و همراهانم جنـازه ی آمرصاحب 
را حوالـی شـام از مقابـل شـفاخانه بـا هلیکوپتر برداشـته بـه طرف نقطـه ای که هیچ کس جـز خدا و 

مـا چند نفـر نمی دانسـت، پـرواز نمودیم.
بـر مـن روزی سـخت تر از آن نگذشـته اسـت کـه او را در سـردخانه ای تنهـا گذاشـتم ودرش را 
مهـر و الک نمودیـم. آخـر مسـعود بـرای مـا فقـط یک رهبـر نبـود، او بـرای ما پدر بـود، رهبـر بود، 
بـرادر بـود و رفیـق بـود. او تمـام خصایل را داشـت، مـا از او خاطره های زیـادی داریم. ما نسـبت به 
او چنـد یـار وفـادار بـا اخـالص زیـاد کـه آدمی را کـور می کنـد و عیـب طـرف را نمی بینـد، نبودیم. 
 او را مـی شـناختیم، بـر صواب هایـش تحسـین می کردیـم و برخطاهایش انگشـت انتقاد 

ً
مـا عمیقـا

می گذاشـتیم. او خـود دارای چنـان شـجاعتی بـود که به اشـتباهاتش صادقانـه اعتراف می نمـود، و به 
مـا رهبـر بـودن، یا بهتر بگویم انسـان بـودن را می آموزانیـد. او مظهر واالیـی از خصایل انسـانی بود 
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کـه تعریفـش در ایـن مقـال نمی گنجـد. امـا بایـد آن را در ذخیـره ی معنوی ایـن ملت گذاشـت و به 
نسـل های بعـدی منتقـل کرد. مگـر می شـود بـدون مطالعـه ی کارنامه های نیـک بزرگان ایـن ملت، 

اسـاس فردا را گذاشـت؟
در راه تـا دوشـنبه همچنـان بـه فکـر فـرو رفته بودیـم. در دل دعـا می کردم کـه خداوند مـردم ما 
را کمـک کنـد. مـن می دانسـتم کـه اگـر جبهـه بـا قهـر نظامی دشـمن بشـکند، طالبـان با مـردم چه 
معاملـه خواهنـد کـرد. حتـی تصـورش انسـان را شـکنجه می داد! سـاعت از دوی شـب گذشـته بود 

که به دوشـنبه رسـیدم.
اولیـن دروغ را بـه مـادرم گفتـم، وقتـی پرسـید: آمرصاحب چطور اسـت؟ گفتم: خوب اسـت، 

بسـیار قابل تشـویش نیست.
فـردای آن سـاعت هشـت صبـح بـود کـه خانـواده ی مسـعود بـه دوشـنبه آمدنـد. مـا آن هـا را 
 منتقـل کردیـم تـا اگـر شکسـت و ریختـی در جبهـه آمـد، بـه آن هـا دیگـر بیش تـر از ایـن 

ً
احتیاطـا

آسـیب نرسـد. امـا آن هـا برعکـس آمـده بودنـد تـا مسـعود را ببیننـد.
بـه میـدان هوایـی نرفتـم تا بـه سـوال های آن ها روبرو نشـوم، پسـرش احمد بـه برادرم سـلیمان 
کـه بـه اسـتقبال آن هـا رفتـه بـود، گفتـه بـود: در داخـل هلیکوپتـر مرا خـواب برد، پـدرم را دیـدم که 

پیراهـن در تنش نیسـت و سـینه اش خونین اسـت.
سـاعتی از آمـدن شـان نگذشـته بـود کـه احمد برایـم زنـگ زد. گفـت: کاکا من احمد هسـتم، 
گفتـم: احمـد چطـور هسـتی؟ بـه سـوالم جـواب نـداده پرسـید: کاکا پـدرم چطـور اسـت؟ گفتم: 
خـوب اسـت، پسـر زیرک و هوشـیاری اسـت. سـوال های زیـادی در بـاره ی او کرد، و مـن همچنان 
بـرای وی دروغ می گفتـم. نقـش آزاردهنـده ای را بـردوش مـن گذاشـته بودنـد: دروغ گفتـن؛ دروغ 
گفتـن بـه همـه کـس، حتـی بـه خانـواده ی او. مـا نزدیک ترین کسـان او، امـروز بـه خانـواده اش، به 

پسـرش، بـه برادرانـش دروغ می گفتیـم، خداونـد مرا ببخشـد.
گفـت: کـی مرا پیـش پدرم می بـری؟ گفتم: پـس فردا. گفـت: چرا فردا نـی؟ گفتم: فردا بسـیار 
کار دارم. بـاز پرسـید: کاکا همـراه پـدرم در آنجـا کیسـت؟ اولیـن بـار بود کـه در مقابل یـک کودک 
مـات می شـدم. اینجایـش را هیـچ کـدام مـا فکـر نکـرده بودیم. بلـی، پدرش هـم چنین حسـاس و 

دقیـق بـود، چگونـه متوجه ایـن نکته شـده بود؟
مـا بایـد یکـی دو تـن را به عنـوان این کـه در خدمـت وی هسـتند، در جایـی پنهـان می کردیم، 
 جمشـید مسـوول تلفـون وی را در خانـه مخفـی کـرده گفتیم نـزد آمرصاحب اسـت. 

ً
چنان کـه بعـدا

امـا اینـک من چـاره ای جز این نداشـتم کـه از جواب فـرار کنم. گفتـم: بچیم چقدر سـوال می کنی، 
پـس فـردا با هـم می رویـم خـودت از نزدیـک او را می بینی.

در کنـار صدهـا تلفنـی کـه در طـول شـب و روز بـه آن جـواب مـی دادم، تلفون هـای احمد نیز 
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همچنـان ادامـه داشـت، تـا زمانی کـه یـک روز قبـل از انتقـال جنـازه اش، آن هـا را بـه دیدن مسـعود 
بردیـم. در ایـن مـورد نمی خواهـم چیزی بنویسـم. شـما خـود می توانید تصـور کنید که زن، پسـر و 
پنـج دختـر کوچـک وی بـر پیکره ی خسـته و خونین او چه کشـیده اند. دنبالـه ی ماجـرا را خوانندگان 

 از طریـق تمـاس و رسـانه ها می داننـد و ذکـر آن تکرار اسـت.
ً
حتمـا

اینـک می خواهـم چنـد نکتـه ای را در مـورد آخریـن روزهـای زندگـی مسـعود بگویـم. مـن 
آخریـن بـار او را در دوشـنبه دیـدم؛ در خانـه اش، عبدالـودود هم بود. از روسـیه و مسـکو و کارهای 
مـا پرسـید. برایـش پاسـخ دادم. بعـد پرسـید: کار نوشـتن کتاب را بـه کجا رسـاندی؟ گفتم: بسـیار 

پیشـرفت نکـرده، امـا قدم هایـی برداشـته ام.
بایـد تذکـر دهـم هنگامی کـه مـن به مسـکو مقرر شـدم، بـه احمدشـاه مسـعود گفتـم: در نظر 
دارم با تعدادی افسـران و عسـاکر شـوروی که در جنگ افغانسـتان اشـتراک نموده بودند، و همچنان 
 
ً
کمونیسـت های داخلـی دیـده، کتابـی بنویسـم. به ایـن موضوع بسـیار عالقـه گرفت و گفـت: حتما

ایـن کار را بکـن، و رهنمایی هایـی نمـود. از جملـه گفت: من آثـاری را که تا حال نویسـندگان افغان 
و شـوروی نوشـته انـد خوانـده ام؛ بعضـی بسـیار به خطـا رفته انـد و عده ای هـم حقیقـت و کذب را 
بـا هـم مخلـوط کرده انـد. از جملـه از چنـد خطـا در اثـر جنـرال گرومـوف و »چهره هـای عریـان« 
گلبدیـن یـاد کرد. سـپس گفـت: از آتـش بـس )1982( در پنجشـیر آغاز کـن. من گفتـم: آتش بس 
بـا شـوروی ها در پنجشـیر یک گوشـه ای از جهاد اسـت، در فرصتش بـه آن خواهـم پرداخت. گفت 

خیـر در ایـن بـاره تمام نویسـندگان شـوروی و افغـان به خطـا رفته انـد. از همینجـا آغاز کن.
بـر اسـاس همیـن برنامـه کار را آغـاز کـردم. او خـود برای اولیـن بـار در باره ی علـت آتش بس 
بـا شـوروی ها سـخن گفـت و مـن سـخنان او را ثبـت کـردم. همچنـان بـا چنـد تـن افغـان دیگـر و 
ترجمان هـای تاجیکـی کـه در جریـان مذاکرات بودنـد، مالقات نمودم. قـرار بود بـا جنراالنی که در 
آن وقـت از طـرف شـوروی نماینده بودنـد نیز مالقات نمایم، و مسـعود همان موضوع را می پرسـید.
پرسـید: تـا حـال بـا کدام هـای شـان مالقـات کـرده ای؟ گفتـم: بـا رده هـای بـاال هیـچ کـدام، 
امـا بـا پایین ترهـا تعـدادی را دیـده ام. گفـت: چـرا با رده هـای باال کـه جریـان را می فهمنـد مالقات 
نکـرده ای؟ گفتـم: تعـداد زیـادی از آن هـا حـاال بسـیار پولـدار و منصـب دار شـده اند، و ایـن بـرای 
مـن مشـکالتی را پیـش می کنـد. بـه طـور مثـال اگر مـن آن هـا را دعوت کنـم به دفتـر مـن نمی آیند، 
اگـر مـن بخواهـم بـه دفتـر آن هـا بـروم در آنجـا حاضر نمی شـوند یـک صحبـت طوالنـی در باره ی 
گذشـته انجـام دهنـد. اگر به محل سـوم بروم باید رسـتورانت باشـد، در رسـتوانت های عـادی آن ها 
نمی آینـد، و در رسـتورانت های مجلـل تـوان اقتصـادی مـن اجـازه نمی دهـد کـه آن هـا را دعـوت 
نمایـم. تبسـمی  نمـوده گفت: »که عشـق آسـان نمـود اول ولی افتاد مشـکل ها!« خندیدیم، و سـپس 
قسـمتی از کتـاب را کـه نوشـته بـودم برایـش خواندم، که مورد پسـندش واقع شـد. گفـت: مطالعه ی 
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 بـرای همـگان خسـته کن اسـت، کوشـش کـن جریـان حوادث داسـتان 
ً
کتاب هـای نظامـی عمومـا

گونـه بیایـد، تـا اینجـا خـوب پیـش رفتـه ای. ایـن آخریـن دیـدار مـن با مسـعود بـود، فکـر می کنم 
اواخـر مـاه اگسـت 2001 بود.

در اینجـا می خواهـم در بـاره ی آخرین روزهای زندگی مسـعود از زبان همسـرش، محافظانش، 
 پنجـم مـاه سـپتمبر، یعنـی آخریـن بـاری کـه 

ً
مسـعود خلیلـی و دیگـران چیـزی بگویـم. احتمـاال

خانـواده اش مسـعود را دیده انـد، بیـرون خانـه باالی چوکی نشسـته بوده، قسـمت سـاعد دسـتش را 
بر روی چشـم  هایش گذاشـته بوده. ناگهان دسـتش را از روی چشـم برداشـته به خانمش می گوید: 
مـن بـه زودی شـهید می شـوم، نمی دانم سرنوشـت تو چه خواهد شـد، خیاطـی را هـم نمی دانی که 
کار کنـی و زندگـی ات را پیـش ببـری. سـپس اشـاره ای به تپـه ای در عقب باغ شـان نمـوده می گوید: 

مـرا در آنجا دفـن کنید!
خانمـش در ایـن جریـان چندبـار سـخنان او را قطـع می کند و می گویـد: تو چـه می گویی؟ اما 
او ادامـه داده بعـد بـه احمـد پسـرش می گویـد: تـو می توانی به یـک نفس تا سـر قبر پـدرت بدوی؟ 
 قلـم و کاغـذ را می گیـرد تـا وصیتـی نمایـد، خانمـش بـه گریه افتـاده کاغـذ را از نـزدش گرفته 

ً
بعـدا

نمی گـذارد چیزی بنویسـد.
روزی کـه از پنجشـیر بـه شـمال پـرواز می کنـد، هنـگام لباس پوشـیدن بـه خانمـش می گوید: 
ایـن آخریـن لبـاس پوشـیدن مـن در ایـن خانـه اسـت. گویـا او در ایـن چنـد روز اخیـر چنـد بـار 

همسـرش را بـه گریـه انداخته اسـت.
آن شـب بـا مسـعود خلیلـی صحبتـی طوالنـی می کنـد، از سیاسـت کم تـر صحبـت می کنـد 
و بیش تـر بـه سـخنان معنـوی عالقـه می گیـرد. خلیلـی گفـت: از هـر در سـخنی گفتـم، از اولیـاء، 
مرشـدان مشـهور، صوفیـان بـزرگ، روح، خـدا و آسـمان ها. بسـیار به دقت می شـنید، بیش تر شـنید 
و کم تـر گفـت. در میان سـخنان این شـعر را بسـیار پسـندید و آن را چند بـار باالیم تکـرار نمود، هر 

بـار کـه می خوانـدم بـه آن عمیـق می شـد و می گفـت یکبـار دیگـر بخوان:
فریب جـهان قصه ی روشـن است

ببین تا چه زاید شب آبستن است
تا سـاعت سـه شـب همچنان من سـخن گفتم و وی شـنید. چون سـاعت سـه شـد از او اجازه 
 نمی خواسـت امـا اجازه 

ً
خواسـتم کـه بـروم بخوابـم، و اال بـرای نماز بیـدار نخواهم شـد. گرچه قلبا

داد.
بعـد از مرخـص شـدن مسـعود خلیلـی وضـوء گرفتـه بـه خوانـدن نمـاز تهجـد آغـاز می کند. 
مسـعود همیشـه نمـاز تهجـد می خوانـد، بـه وضـوء گرفتن و نمـاز خوانـدن و قـرآن خواندن بسـیار 

حریـص بـود و عالقـه داشـت، امـا هیـچ گاه افـراط نمی کرد.
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محافظانـش گفتنـد: آن شـب تا صبح نمـاز تهجد خوانـد و نخوابید. بعد از نمـاز صبح و طلوع 
آفتـاب، که عادت داشـت کمی خـواب می کرد بازهـم نخوابید.

حوالـی صبـح ناگهـان همـه محافظیـن خـود را طلـب نمـوده دسـتور می دهـد در یـک صـف 
مقابـل وی بایسـتند. سـپس از اتـاق خـارج شـده بـدون این کـه چیـزی بگوید بـه چهـره ی یک یک 
آن هـا خیـره می شـود.  ای کاش آن هـا می دانسـتند که ایـن نگاه های وداع با دوسـتان وفادار او اسـت. 
بعـد آن هـا را مرخـص می کنـد. محافظانـش از ایـن حـرکات اخیـر او هیچ چیـزی نمی داننـد، آن ها 

 دانسـتند کـه آن نگاه هـا، نگاه هـای جدایـی بود.
ً
بعـدا

در مـورد جریـان حادثـه در داخـل اتـاق در فرصت هـای بعـدی خواهم نوشـت. همچنـان اگر 
فرصتـی بـود و مهلتـی، آنچه را من از مسـعود می دانـم و به خاطـر دارم، خواهم نوشـت و آرزومندم 

دیگـران هم چنیـن کنند.
مسـعود رفـت و مـا بـا او وداع گفتیم، اما با جسـم او، نه با فکر او. اسـتراتیژی او بسـیار روشـن 
بـود: افغانسـتان مسـتقل، مترقـی، بـزرگ و قـوی بـا اسـالم معتـدل. او نمونـه ی خوبی از یـک رهبر 
افغـان و مسـلمان بـود. دارای صفاتـی واال، مومـن، شـجاع، صبـور و دانا. انـگار این صفـات مانند 
ابـزار کار در دسـت او بودنـد که می دانسـت آن هـا را در کجا و کـدام موقع به کار بـرد: هوش، دقت، 

خشـم، رحم، سـکوت، صمیمیـت، مزاح، صبـر و عفو.
امـا چهـار چیز را بسـیار دوسـت داشـت، چنان که بعضـی اوقات آدم نمی دانسـت کـدام یک را 

بیش تر دوسـت دارد: دینش، سـرزمینش، مردمـش و آزادی!

یگستانی قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود )رح( در حال شرح برنامه ی جنگ با محترم ر



مسعود مرد مؤمن و معتقد

پروفیسور عبدرب الرسول سیاف

الحمدللـه و الصـالة و السـالم علـی سـیدنا رسـول اللـه و علی آلـه و صحبه و مـن بهدیـه اهتدی و 

بعد:

مـن شـهید انجنیر مسـعود را دوسـت داشـتم و بین ما احسـاس بـرادری و اعتماد متقابل بسـیار قوی 

بـود، لکـن بـا آنهم چیـزی که من در مـورد او می نویسـم مبالغـه نبوده بل کـه حقایقی اسـت که بعد 

از مطالعـه و تشـبث و در یک صف و یک سـنگر زیسـتن و آمیـزش دوامدار به آن رسـیده ام.

مـا همدیگـر را بـه نـام و چهـره از زمانـی می شـناختیم کـه مـن در پوهنتـون اسـتاد بـودم و او 

محصـل بـود. در آن وقـت شـناخت او در مـورد من نسـبت به شـناخت مـن در مـورد او، به صورت 

طبیعـی بیش تـر بـود. بعـد از آن کـه مـن بـه زنـدان رفتـم و او بـه دیـار هجـرت رفـت بـا هـم ارتباط 

داشـتیم و احـوال او را گاه گاه بـرادرش احمـد ضیـاء در محبـس بـه مـن مـی آورد. چـون جهـاد در 

برابـر کمونیسـت ها آغـاز گردیـد و مـن هـم از زندان رها شـدم، با هـم تمـاس داشـتیم و چندین بار 

 هفده بـار با 
ً
پیغام هـای کتبـی بیـن مـا تبادلـه شـد و آنـگاه کـه می خواسـت وارد کابـل شـود، تقریبـا

مـن از طریـق مخابـره صحبـت کرد.

وقتی کـه بعـد از سـقوط رژیـم کمونیسـت ها بـه کابـل آمدیـم با هـم یکجـا شـدیم. از آنجا که 

شـناخت مـا بـا هـم دقیـق و تفصیلـی نبـود در ابتـدا چـون در مجالـس می نشسـتیم تـا حـدی خود 

را گرفتـه صحبـت می کردیـم. اوضـاع در کابـل طـوری شـد کـه مـا بایـد بـا هـم بیش تـر بنشـینیم 

و مجالـس و صحبت هـای پی هـم داشـته باشـیم کـه در خـالل آن بـه جوانـب مختلـف شـخصیت 

یک دیگـر آشـنایی پیـدا می کردیـم. بعـد از مـرور یـک مـدت، شـناخت ها بیش تـر شـده رفـت و 

اعتمـاد و اطمینـان بـه همدیگر قوت گرفت و در حاالت سـخت و دشـوار و شـرایط ناگـوار همدیگر 
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 چـون کابل سـقوط کـرد ما یکجـا به طرف شـمال رفتیـم که این همسـفری 
ً
را بهتـر شـناختیم. بعـدا

درجـه ی اعتمـاد بیـن مـا را بسـیار باال بـرد. انجنیر شـهید از ایـن تطور در شـناخت و بـرادری ما بار 

بـار چنیـن تعبیـر می نمود: »متأسـفانه ما و شـما در دوران جهـاد از همدیگر دور بودیـم و یکدیگر را 

طـوری که شـاید و بایـد نمی شـناختیم.«

در روزهـای سـخت و دشـوار مقاومـت، در شکسـت ها و محاصره هـا و مقاومـت در برابـر 

 کمتر میسـر بـود- و غم ما شـریک 
ً
توطئه هـا بـا هـم یکجـا و همسـنگر بودیـم، خوشـی -کـه طبعـا

بـود. در حـاالت مختلـف و راه های پـر خم و پیچ مقاومت زمینه ی آن مسـاعد شـده بـود تا یکدیگر 

را خـوب مطالعـه نماییـم و خـوب بشناسـیم. بـه عقیـده، طرز تصـور، اندیشـه، اهـداف و مقاصد و 

 
ً
خـوی و عـادت همدیگـر از نزدیـک و بالمشـاهده بلدیـت دقیـق و عمیـق پیدا کنیـم. لذا آنچـه ذیال

در مـوردش می نویسـم نتیجـه ی شـناخت در همیـن همسـفری و هسـمنگری طوالنـی می باشـد که 

در آن هیـچ نـوع مبالغـه و اضافـه گویـی راه و جـا ندارد.

1. او مـرد معتقـد و مؤمـن بـود کـه ایمـان و عقیـده اش در طاعـت و عبـادت او و عملکردهـای 

زندگـی اش انعـکاس واضح و روشـن داشـت.

2. او بـا وجـود این که در علوم اسـالمی تخصص نداشـت به اسـالم من حیث یـک نظام کامل 

و بـه قیـام یک نظام اسـالمی من حیـث یک ضرورت و راه نجات بشـریت از چنـگ آفات و مصایب 

و مظالـم معتقـد بـود و بـرای همیـن هـدف با جدیـت کار می کـرد. او در فـروغ چگونگی قیـام نظام 

اسـالمی و در تصـور از جزئیـات و تفاصیـل یک نظام اسـالمی همیشـه سـوال هایی مطـرح می کرد 

و بحـث هـا و مناقشـه ها می داشـتیم کـه مـن از خـالل صحبت هـا و مناقشـه هایش می دانسـتم کـه 

 اگر 
ً
او می خواهـد در اعمـاق موضـوع وارد شـود و بـا یـک قناعـت تمام قـدم به پیـش گـذارد. احیانا

مـردم از بعضـی صحبت هایـش چنیـن برداشـت می کردند که گویـا او گرویـده ی دیموکراسـی بوده 

و یـا غیـر از اسـالم در تـالش پیـاده کـردن کـدام نظـام دیگـری اسـت آن برداشـت به عدم شـناخت 

شـان از شـهید مسـعود بـر می گردد. مـن که در ایـن رابطه بـا او بحث ها داشـتم از نزدش پرسـش ها 

نمـوده ام، ایـن نـوع صحبت هـا و اظهاراتـش فقـط و فقـط موضع گیری هـای تاکتیکـی بـود کـه روی 

ضـرورت بـه آن متوسـل می شـد و در اصل هدف کـه تالش به خاطر قیـام نظام واال و ارج دار اسـالم 

بـود، یـک لحظـه هـم از راه بیـرون نرفتـه و حتـی آن قدر محتـاط بود کـه در بـه کار بـردن بعضی از 

 از طریـق تلفـن از مـن پرسـان می کـرد که آیـا اسـتعمال فالن 
ً
اصطالحـات یـا مسـتقیم و یـا احیانـا

لفـظ و یـا فـالن اصطالح از لحاظ شـریعت کـدام ممانعتی دارد یـا خیر. من یک بـار در صحبت دو 

بـه دو کـه آخریـن صحبت تنهـا به تنهای ما بـود از او در یـک مورد پرســان کردم، در جــواب برایم 

گفـت: »مـن برای کـم کردن دشـمنی ها، حساسـیت ها یـگان موضع تاکتیکـی می گیـرم، لکن هرگز 
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 در 
ً
بـر سـر اسـالم و جهاد و هـدف معاملـه نخواهم کرد.« ممکن اسـت من عیـن عبـارات او را فعال

ایـن نوشـته انتقـال نـداده باشـم لیکن بـه حیث شـهادت در مورد یـک برادر خـود که به حق پیوسـته 
ایـن را بایـد بگویـم کـه مـن همین مطالـب را بـه عین الفـاظ و یا بـا کمی تغییـر در آخریـن مجلس 

دو بـه دوی خود از او شـنیدم.
3. انسـان عابـد و شـب خیـز بـود، نمـاز را بـا سـکوت و وقـار خـاص ادا می کـرد. بـی وضـوء 
اسـتراحت نمی کـرد. صدهـا شـب بـا مـن تـا 12 یـا یـک بجـه ی شـب در مجلـس می بـود و وقتـی 

طـرف خانـه منصـرف می شـد قبـل از برآمـدن وضـوء می کـرد.
4. انسـان متـوکل بـود و توکل در تمـام تحرکات عسـکری اش واضح و برمال بـود و مقاومت در 

چنـان شـرایط ضیق و دشـوار جـز از طریق تـوکل از طرق دیگـر ممکن نبود.
5. انسـان عفیـف بـود، تـا حـدی کـه هیچ کـس بـه حـد اشـتباه جزئـی هـم در مـورد اخالق و 
عفـت و پاکـی اش چیـزی گفتـه نمی توانسـت. عفـت زبانـش هـم به حـدی بود کـه مـن از دهانش 

نشـنیده ام. دشنام 
6. بـا تقـوی بـود، از حـرام خوردن بـدش می آمد و مردم فاسـق و فاجـر را بد می دید و کوشـش 
می کـرد در جملـه ی مجاهدیـن و قوماندانـان همـه ی مـردم بـا تقـوی و با دیانـت را تقویـت نموده و 

رشـد بدهد.
بـه سـرعت  و  کنـد  را جمـع  می توانسـت موضـوع  زود  بـود.  و صاحـب تصمیـم  قاطـع   .7

نمایـد. اقـدام  می توانسـت 
8. پشـت کار قابـل مالحظـه و چشـم گیر داشـت. مـن خسـتگی و ماندگـی را در او احسـاس 

بودم. نکـرده 
9. در امـور عسـکری صاحـب ابتـکارات و حتـی تـا حـدی صاحـب فرهنـگ مسـتقل بـود. 

اصطالحـات خاصـی را بـه کار می بـرد کـه در جبهـات دیگـر رایـج نبـود.
10. فرماندهـی و مدیریـت فـوق العاده قوی داشـت. خـالی جایگاهش در صـورت غیابش از 

بعضـی جنگ هـا و عملیات هـا بالـکل واضـح و مشـهود می بود.
11. از درک پابنـدی بـه شـریعت و تـرس از خـدا معنویتـی پیـدا کـرده بود کـه محبتی بـرآن در 
دل هـای مادونانـش مرتـب گردیـده بود. بـه این معنی کـه مادونانـش از اوامر وی تنها مـن حیث آمر 
نـه و تنهـا مـن حیث مسـوولیت قانونی نـه، بل که من حیـث ثواب اطاعـت نموده و به رضـا و رغبت 

قلبـی و یـک ارادت خـاص آن را می شـنیدند و بـه عرصه ی اجرا می گذاشـتند.
خالصـه این کـه یـک انسـان مؤمـن، متقی، متـوکل، بـا ثبـات، مقـاوم و هدفمند و صـادق بود. 

مـن اگـر صدها صفحـه را پـر کنـم حـق او اداء نمی گردد.
روحش شاد و نامش یاد باد.





انتقام یک فتح بزرگ 

دکتر خلیل الرحمن حنانی

حملـه هفتـم قـوای اتحـاد جماهیر شـوروی بر دره ی پنجشـیر، از نظر تعـداد قوا، مـدت ادامه جنگ 

و تلفـات انسـانی و تسـلیحاتی، بزرگ تریـن، طوالنی تریـن و سـنگین ترین حملـه ارتـش سـرخ بـر 

دره ی پنجشـیر شـمرده می شـود. هفتمیـن حملـه ی قوای شـوروی بر پنجشـیر که در ماه ثـور ۱۳۶۳ 

صـورت گرفـت، بـه دنبـال یک آتش بس یک سـاله اجراء شـد کـه با حس انتقـام جویـی باالیی توام 

بـود. حملـه قـوای شـوروی بـا بمبـاران سراسـری دره، و از ارتفـاع باال توسـط طیـارات TU16 آغاز 

شـد و پـس از آن ده هـا هـزار نیـروی اتحـاد شـوروی و رژیم کابـل از طریق هـوا و زمین بر پنجشـیر 

یـورش بردنـد. خالی بـودن دره ی پنجشـیر از سـکنه و بی نتیجـه ماندن بمبـاران هوایی، خشـم قوای 

شـوروی را مضاعـف سـاخت و به صـورت وحشـیانه به هر موجـودی حملـه می کردند؛ بر انسـان، 

حیوانـات، نباتـات، خانه هـا، دهـات و... و بـا انـدک اطالعـات از وجـود مجاهدیـن در یکـی از 

قرارگاه هـا، حمـالت کوماندویـی و دیسـانت انجـام می دادنـد. این وضعیت تا اواسـط سـال ۱۳۶۳ 

تقریبـا شـش مـاه ادامـه یافت و قـوای دشـمن در کل وضعیـت تهاجمی داشـت، اما بعدا با اسـتقرار 

در مناطـق معیـن، بـه گارنیزیـون سـازی دسـت زدنـد. قـوای شـوروی عمدتـا در رخـه  مسـتقر بود، 

کمـا این کـه در مناطقـی مانند رحمـان خیل، بهارک و پشـغور گارنیزیون تشـکیل دادنـد و قوت های 

داخلـی مسـتقر شـدند. اولین گارنیزیـون این ها از قسـمت علیای دره، منطقه پشـغور بود کـه با افراز 

پسـته های حمایـوی زیـادی در کوه هـای اطـراف آن و چنـد کمربنـد تحکیـم یافتـه بـود. مجاهدیـن 

از نیمـه دوم سـال ۱۳۶۳ و اوایـل سـال ۱۳۶۴ تجـارب خوبـی از چگونگـی حملـه بـر مواقـع ثابت 

دشـمن کسـب کـرده بودنـد، خصوصـا از حمله بـر مواضع مین کاری شـده. با شـروع سـال ۱۳۶۴ 

آمرصاحـب تصمیـم گرفـت که گارنیزیون پشـغور را از میان بـردارد، که در ذات خـود یک کار بزرگ 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        110

و بی پیشـینه بـه حسـاب می آمـد. بـرای انجـام ایـن کار، از مدت هـا قبـل راه اکماالتـی قـوای دولتی 

در منطقـه پـل شـابه قطع شـد و هم زمـان با آن حملـه بر پسـته های حمایتـی گارنیزیـون در کوه های 

اطـراف پشـغور آغـاز شـد. رژیم کابـل بـرای شکسـتاندن محاصره پایـگاه و رسـاندن کمـک به آن، 

چندیـن تـالش نـاکام انجـام داد، کـه آخریـن تـالش آن فرسـتادن یـک هٔیـت مشـترک از سـه ارگان 

امنیتـی وزارت دفـاع، داخلـه و خـاد تحـت رهبری جنـرال احمـد الدین بود کـه توسـط دو چرخبال 

بـه پشـغور آورده شـدند. یـک چرخبـال در هـوا و دیگـرش در زمیـن هدف سـالح ثقیـل مجاهدین 

قـرار گرفـت و از کار افتادنـد و بعـد از ایـن هیچ هلیکوپتری نتوانسـت بـه گارنیزیون کمک برسـاند. 

محاصـره گارنیزیـون پشـغور صـد در صـد تکمیل شـد و هٔیت در پایـگاه در محاصـره ماند.

شـب هفتـم جـوزای ۱۳۶۴ یـک گـروپ ۵۴ نفـری مجاهدیـن بـه فرماندهـی شـهید قوماندان 

صفـی اللـه مخفیانـه در یـک قریـه کوچـک کـه از پاییـن در ابتـدای قریـه پشـغور و زیـر سـرک قرار 

دارد، مسـتقر گردیدنـد و مجاهدیـن شـبانه ماین هـای کارگـزاری شـده را کـه در مسـیر حمله ایشـان 

قـرار داشـت، خنثـی کردنـد. مجاهدیـن تمـام روز را بـدون آنکه از وجود شـان کسـی اطـالع یابد، 

در همـان قریـه گگ سـپری کردنـد و بـا نزدیـک شـدن شـام، آمـاده حملـه شـدند. ناگفتـه نماند که 

آمرصاحـب قوماندانـی عمومـی عملیـات را بـه مرحـوم قومانـدان عبـد المومن سـپرده بود.

عملیـات بـاالی گارنیزیـون پشـغور بـا انداخت اسـلحه ثقیله کـه از قبـل در اطـراف گارنیزیون 

بـه صـورت موثـر و دقیـق جابه جـا شـده بـود، آغـاز شـد و بـه دنبـال آن مجاهدینـی کـه شـِب قبـل 

در نزدیکـی گارنیزیـون مخفـی شـده بودنـد، بـر پسـته های دفاعی یـورش بردنـد. پسـته های اطراف 

بـه سـرعت فتـح شـدند، امـا جنـگ در مرکـز گارنیزیـون، که هٔیـت اعزامـی کابـل در آنجـا حضور 

داشـت، بـه شـدت ادامـه یافـت و بعـد از دو سـه سـاعت عملیـات پایـان یافـت و تمـام داشـته های 

گارنیزیـون بـه شـمول اسـلحه و پرسـونل به دسـت مجاهدین افتـاد. آمار دقیـق اسـلحه و مهمات به 

یـادم نمانـده، امـا تعداد پرسـونل دولتـی که به اسـارت مجاهدین در آمـده بودند، به حـدود پنجصد 

نفـر می رسـیدند، کـه از جملـه۱۲۰ شـان افسـر بودنـد، به شـمول یـازده نفر هٔیـت مشـترک اعزامی 

مرکـز. جنـرال احمـد الدین، رییس هٔیـت که گفته می شـد از نزدیـکان ببرک کارمـل، رییس جمهور 

وقـت رژیـم بـود، در جریـان جنگ کشـته شـد، اما جسـدش در میـان کشـته ها پیدا نشـد، چند روز 

بعـد کـه قوای دولتی پشـغور را دو باره بدسـت آورد، جسـد او از سـر بـام قوماندانی پیدا شـد و آن را 

بـه کابـل انتقـال دادند و بـا تبلیغـات و تشـریفات زیاد به خاک سـپرده شـد.

تمـام اسـلحه ثقیلـه و بخش اعظـم مهمات به دسـت آمـده از گارنیزیـون، به باالهای پنجشـیر 

انتقـال داده شـد، وهم زمـان بـا آن قـوای دولتـی بعد از اطالع از سـقوط پایـگاه، پیهم منطقه پشـغور 

را بـرای چندیـن روز از زمیـن و هـوا مـورد حملـه قـرار مـی داد. مجاهدین مجبور شـدند از پشـغور 
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عقـب نشـینی کننـد و قوای دولتـی دو بـاره آنجا را تصـرف کردند.

اسـیران بعـد از تحقیـق و تفکیک، به چند دسـته تقسـیم شـدند، سـربازان عادی بعـد از تحقیق 

مختصـر رهـا گردیدنـد و رهسـپار خانه هـای خود شـدند، اما افسـران و افـراد مهـم در چندین محل 

نـی، در محلی معـروف به بی بـی نیکزن 
ُ
و قـرارگاه تقسـیم شـدند، کـه بیش تریـن آن ها در تنگـِی ُمک

نگـه داری می شـدند و در آنجـا عـالوه بـر زنـدان، یـک کلینـک صحـی نیـز وجـود داشـت. هٔیـت 

مشـترک کـه در میـان آنها پسـر یک جنـرال عالی رتبه دولـت قرار داشـت، در خانـه ای در قریه مکنی 

بـه صـورت جداگانـه نگه داری می شـدند.

تصـرف گارنیزیـون پشـغور توسـط مجاهدین کـه در نوع خود در پنجشـیر بی سـابقه بـود، برای 

دولـت کابـل و روس هـا شکسـتی بزرگ به حسـاب می آمـد، بنابراین در صـدد تالفی شـدند. دولت 

کـه یـک تعـداد افسـران عالـی رتبـه اش در اسـارت مجاهدین قرار داشـت، تـالش می کـرد از طریق 

مذاکـره و تبادلـه، افسـران خـود را آزاد سـازد و بـه این منظـور هیئت هایی بـه پنجشـیر در رفت و آمد 

بودنـد، امـا قوای شـوروی بـا ایـن کار موافق نبـود، و به سـبوتاژ روند مذاکـره و انتقام گیـری و ضربه 

وارد کـردن بـر جبهـه پنجشـیر می پرداخـت. اینجـا بـود که دو کوشـش جداگانـه و حتـی مخالف و 

مخفـی از هـم، از جانـب مقابـل به راه افتاد: قوای شـوروی خواهـان حمله نظامی و برهـم  زدن روند 

مذاکـره دولـت بـا مجاهدیـن بودنـد، اما دولت بـرای رهایـی زندانیان و تبادله اسـراء تـالش می کرد. 

آمـر صاحـب در جریـان ایـن دوگانگی و دو دسـتگی قـوای شـوروی و دولت قرار داشـت و همچنان 

می دانسـت دیـر یـا زود مـورد حملـه دشـمن قرار می گیـرد و بـرای مقابله بـا آن آماده می شـد.

آمرصاحـب عادتـا هـرگاه بـا کار مهمی رو بـه رو می بود، با یک تعـداد محـدود همراهان خود، 

بـه منطقـه ای دور افتـاده خلـوت گزیـن می شـد و دور از دسـترس عامه قـرار می گرفت تـا وقت فکر 

کـردن در بـاره آن را داشـته باشـد. بنابرایـن، تقریبـا یک هفتـه را در یـک دره کوچک و کم تر شـناخته 

شـده ای بـه نـام »واخـی« کـه بیـن آریـو و دشـت ریـوت قـرار دارد، دور از انظـار عامه سـپری کرد. 

اواسـط مـاه سـرطان بود کـه بعد از عصـر از دره واخی به جانب دشـت ریوت و سـفید چهـر، که در 

آن زمـان حیثیـت مرکزیـت جبهـه را داشـت، حرکت کردیـم. در منطقـه ای مقابل »کوتل بـام وردار« 

رسـیده بودیـم کـه کوتـل بـام وردار چندیـن بـار آمـاج راکت هـای چهـل میلـه دشـمن قـرار گرفت، 

کـه احتمـاال از پایـگاه پشـغور شـلیک می شـد. شـب به سـفید چهـر رسـیدیم، و رهسـپار منطقه ای 

بـه نـام »خواجـه قلنـدر« شـدیم کـه بیسـت دقیقـه راه باالتـر از دهنـه دره مکنـی موقعیت داشـت و 

اکثـرا مقـر اقامـت مـا بـود. شـب را آنجا سـپری کردیـم، و هنـوز صبح نشـده بود کـه ارتفاعـات دو 

طـرف بـاالی سـر ما، شـدیدا مـورد انداخت تـوپ و چهل میله دشـمن قـرار گرفت. بی درنـگ آماده 

شـدیم و بـه منطقـه »ِنشـپا« آمدیـم، جایی کـه آمرصاحـب قـرار داشـت. در راه بـا اهالـی قریه هـای 
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آن سـو و این سـوی سـفید چهـر رو بـه رو می شـدیم کـه هراسـان و سراسـیمه بـه طـرف دره مکنـی 

در حرکـت بودنـد. همیـن کـه در ِنشـپا رسـیدیم، جت هـای بمـب افگـن دشـمن منطقه مکنـی و ده 

سـفید چهـر و مناطـق بـاالی پنجشـیر را بمبـاران کردنـد. بـا آمرصاحـب داخـل یـک صوف شـدیم 

کـه بـرای همیـن مقصـد، از قبل آماده شـده بـود. چند نفـر محـدود داخل صـوف بودیم کـه ناگهان 

جیت هـا منطقـه نشـپا را هـدف قـرار دادنـد و بمب هـا تقریبـا در دهـن صـوف اصابت کردنـد، فکر 

کردیـم صـوف بـاالی مـا فـرو می ریـزد. آمرصاحـب بی درنگ از صـوف خارج شـد و اندکـی باالتر 

از موقعیـت صـوف، بـدون این کـه به چیزی پناه بگیرد، نشسـت. سـرگرم تماشـای بمبـاران بودیم که 

ناگهـان دسـته ای از چرخبال هـای زرهـی روسـی در ارتفـاع کم از مقابل ما گذشـتند و بـه جانب دره 

مکنـی در پـرواز بودنـد. در دو طـرف تنگـی مکنـی مجاهدین قبـال دو دهشـکه جابجا کـرده بودند. 

دهشـکه ها پیهـم هلیکوپترهـا را هـدف قـرار می دادنـد، امـا پیلوت هـا با توجیـه قسـمت های زرهی 

بدنـه هلیکوپتـر، بی خیـال بـه پـرواز خـود ادامـه می دادند. به چشـم سـر می دیدیـم کـه مرمی ها به 

بدنـه زرهـی چرخبال هـا اصابـت مـی کنند، امـا بـه دور پرت می شـوند.

بـا دیـدن ایـن وضعیت، آمـر صاحب درک کرد کـه هدف قرار گرفته اسـت و دشـمن می خواهد 

او را از دو طـرف تنگـی )دِه مکنـی و دِه سـفیدچهر( در محاصـره بگیـرد. عجالتا از آنجـا فرود آمدیم 

و بعـد از عبـور از دریاچـه مکنـی، بـه کـوه مقابـل باال رفتیـم. در این مسـیر عـالوه بـر آمرصاحب، 

قومانـدان گلـزار شـهید، کاکا تـاج الدیـن، حاجی رحیـم، مرحوم عبداللـه جان توحیـدی، اینجانب 

و شـاید یـک نفـر دیگـر، همـراه و هم سـفر بودیـم و از مـواد غذایـی هیـچ چیزی بـا خود نداشـتیم، 

بـه جـز چنـد تـا چاکلیت کـه آن هـم در ابتـدای روز تقسـیم و تمام شـد. شـاید حدود هفت هشـت 

صـد متـر باالتـر از عمـق دره، در کـوِه وسـط غنجـو و سـفید چهـر بـاال رفتیـم و از آنجـا بمبـاران 

دشـمن را تماشـا می کردیـم کـه همـه جـا را هـدف قـرار مـی داد. باآلخـره موقعیت مـا هم چنـد بار 

هـدف بمبـاران مسـتقیم جیت های دشـمن قـرار گرفـت و بمب هـا در نزدیکـی موقعیت مـا اصابت 

کـرد، امـا به کسـی آسـیب نرسـید. ما خـود را در عقـب کمرهای بـزرگ پنهـان می کردیـم. نمی دانم 

پیلوت هـا موقعیـت مـا را کشـف کـرده بودنـد و یـا ماننـد دیگـر مناطـق تصادفی هـدف قـرار گرفته 

بودیـم. شـاید تا سـاعت دو و سـه بعـد از ظهـر روز آنجا ماندیـم، تا این که از شـدت بمباران کاسـته 

شـد و آمرصاحـب تصمیـم گرفـت به منطقـه بی بی نیکـزن فرود آید تـا از وضعیت دشـمن و مناطق 

گاه شـود و تدابیـر الزم اتخـاذ نمایـد. در آنجا خبر شـد که قوای شـوروی در آخر  اسـتقرار قـوای آن آ

تنگـی و ابتـدای دِه مکنـی و همچنـان ده سـفید چهـر کومانـدو پیـاده کـرده اسـت. وضعیـت در بی 

بـی نیکـزن خـوب نبـود، فضای وحشـت زدگی و متشـنج در آنجـا حاکم بـود. در ایـن منطقه عالوه 

بـر زندانیـان، اعضـای شـورای علمـای پنجشـیر، مهمانـان والیـات دیگـر و یک تعـداد زیـاد بی جا 
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شـدگان منطقـه حضور داشـتند. آمرصاحب بعـد از محاکمه وضعیت، دسـتور داد تـا زندانیان همراه 

بـا مهمانـان و علمـا بـه مکنـی انتقال داده شـوند و تمـام کسـانی که در تنگی هسـتند، منطقـه را ترک 

. کنند

یکـی از اهـداف عمـده حمله کوماندویی قوای شـوروی، به دسـت آوردن افسـران اسـیر دولت 

و هیـأت بـود کـه در تاقـه خانـه ای در ابتـدای ده مکنـی نگـه داری می شـدند. قـوای شـوروی بعـد 

نـی، مسـتقیما بـه آن خانـه هجـوم بردنـد، امـا خانـه را خالـی یافتنـد، چون 
ُ
از پیـاده شـدن در دِه ُمک

نگهبانـان همین که پرواز هواپیمای کشـفی دشـمن را در آسـمان مشـاهده کـرده بودند، اسـیران را به 

منطقـه باالتـر از آن انتقـال داده بودند.

کوماندوهایـی روسـی کـه در مکنـی دیسـانت شـده بودنـد، در ابتـدای دِه مکنـی و در نزدیکی 

دهنـه تنگـی اسـتقرار یافتنـد که کار خروج ما از تنگی را با مشـکل رو به رو سـاخته بـود. آمرصاحب 

بعـد از کسـب اطـالع از محل اسـتقرار قوای شـوروی، با تاریک شـدن هـوا، اخراج کسـانی را آغاز 

کـرد کـه در تنگـی گیر مانـده بودند. در قـدم اول علما و بعد مهمانـان و مهاجریـن و در مرحله اخیر 

مجاهـدان را در فاصله هـای زمانـی معیـن از تنگـی بیـرون کـرد و در آخریـن گروپ خـودش خارج 

گردیـد، قومانـدان مومـن و همراهانـش آخریـن کسـانی بودند کـه از تنگی خـارج می شـدند. بدین 

ترتیـب تنگـی مکنـی کـه حـدود دو سـاعت راه پیاده طـول دارد، به کلی از سـکنه تخلیه شـد.

نزدیک هـای بامـداد بـا آمرصاحـب از تنگـی مکنـی بیـرون شـدیم. شـب تاریـک بـود و پسـته 

روس هـا شـاید در چنـد صد متـری ما قرار داشـت. ما صـدای آن ها را می شـنیدیم اما تاریکی شـب 

مانـع دیـد آن ها شـده بود. در سـمت شـرقی دِه مکنـی دره ای هسـت به نـام زراخیل، و تمام کسـانی 

کـه از تنگـی خـارج شـده بودند، بـه همیـن دره رهنمایی می شـدند تا با عبـور از یک کوتـل، خود را 

بـه عقـب دِه مکنـی برسـانند. همیـن کـه به سـمت زراخیل حرکـت کردیـم، آمرصاحب متوجه شـد 

کـه یـک جـوان زخمـی باالی چارپایـی در سـر راه بجا مانده و کسـانی که وظیفـه انتقـال او را بدوش 

داشـتند، او را گذاشـته و خـود رفتـه انـد. آمرصاحـب بـه همراهـان خـود دسـتور داد کـه چارپایی را 

بردارنـد و خـود نیـز یـک پایه آنـرا شـانه کـرد. ریگسـتانی از آمرصاحب بـا الحاح خواهـش می کرد 

کـه خـود را بـه ایـن کار مشـغول نکنـد، چـون وقـت کـم داریـم و دشـمن در نزدیکی مـا قـرار دارد، 

نشـود بـا روشـن شـدن روز، در معرض دید دشـمن قـرار گیریـم و آنگاه نجات ما مشـکل می شـود. 

ریگسـتانی تعهـد سـپرد که زخمـی را انتقـال می دهیم، امـا آمرصاحب نپذیرفـت و پایـه چارپایی را 

همچنـان بـدوش می کشـید تـا این که از سـاحه دید قوای شـوروی پنهان شـدیم و بعد زخمـی را بجا 

گذاشـت تا به وسـیله اسـپ انتقـال داده شـود و خود بـه راهش ادامـه داد. 

کوتـل زراخیـل را پیمودیـم و باآلخـره بـه منطقـه ای بـه نـام »رشـقه پایـه« فـرود آمدیـم؛ دره ای 
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کوچکـی مملـوء از فراریـان حملـه روس هـا. سراسـر دِه مکنـی تحـت تصـرف قـوای شـوروی قرار 

گرفتـه بـود، مـردم محـل دهات را تـرک کرده بودنـد، تمام ذخایـر مـواد غذایی و مهمـات مجاهدین 

در منطقـه تحـت تصرف قوای شـوروی قـرار گرفته. بنابـر این تصمیم گرفته شـد که روز را در رشـقه 

پایـه سـپری کنیـم و بعد با فرا رسـیدن تاریکی شـب، بـه دره اصلی مکنـی نقل مکان کنیـم که عقب 

آن بـاز اسـت و بـا دره هزاره حصـه دوم پنجشـیر راه دارد.

بـرای تمـام کسـانی که در رشـقه پایـه حضـور داشـتند، نـان چاشـت تهیـه شـد، امـا هنـوز نان 

چاشـت تمـام نشـده بود کـه صدای تـک تیرانـداز از دورها به گـوش رسـید. در ابتـدا موضوع جدی 

گرفتـه نشـد تـا این کـه چنـد مرمـی در نزدیکـی دیـگ برنج اصابـت کـرد، با دوربیـن متوجه شـدیم 

کـه تمـام سـرکوهی هـای عقـب مـا را کوماندوهـای شـوروی تصـرف کرده اند که از سـمت دشـت 

ریـوت بـه آنجا باال شـده بودند. در روشـنایی آسـمان، قطارهایی از ایـن نیروها دیده می شـد که آرام 

آرام داشـتند بـه جانـب مـا می آمدنـد. آمرصاحـب چند نفـر را سـر راه آن هـا فرسـتاد و در عین حال 

دسـتور داد تـا در قـدم اول فامیل هـای مهاجر، علمـا و مهمانان بـه دره دیگر انتقال داده شـوند و بعد 

خـود حرکـت کنـد. هنـوز علمـا و مهمانـان از منطقـه کامال خارج نشـده بودنـد که طیارات کشـفی 

دشـمن در آسـمان پدیدار شـدند و متصـل آن طیارات SU 25 منطقه را شـدیدا زیر بمبـاران گرفتند. 

بمبـاران تقریبـا چهـار سـاعت پیهم دوام کـرد، ما در زیـر کمرهای نزدیکـی محل بمباران پنـاه گرفته 

بودیـم، امـا یـک تعـداد خانواده هـا در مسـیر خروج خود از سـاحه لـچ، چندیـن بار هـدف بمباران 

جیت هـا قـرار گرفتنـد کـه در میان شـان زنـان، اطفـال و سـالمندان بودند. هر بـاری کـه بمب ها در 

میـان خانواده هـا اصابـت می کرد، شـخصا فکـر می کردم دیگـر احـدی از این ها زنده نمانده اسـت، 

امـا همیـن کـه خـاک و دود باال می رفـت، می دیدیـم اطفال ماننـد چوچه های مرغ این سـو و آن سـو 

می دونـد، و مادرشـان بـه دنبـال هر کـدام. هنگامی کـه بمب در میـان شـان انفجار می کـرد، همه به 

زمیـن دراز می کشـیدند بـه جـز مادرشـان! اطفـال مرتبـا صـدا می زدنـد: مادر پـروت کن، امـا مادر 

بی توجـه بـه هشـدارهای اطفـال، تحـت تاثیـر عاطفـه مـادری بـا قامـت اسـتوار و بی خیـال اینجا و 

آنجـا در جسـتجوی اطفـال خـود بود، تـا این که در ختـم بمباران معلوم شـد همـه زنده مانـده اند به 

جـز همیـن مـادر بـا عاطفه که به شـهادت رسـیده بـود. در میان ما شـخصی بـود کـه کودکانش زیر 

بمبـاران قـرار داشـتند. همیـن کـه بمب به زمیـن اصابت می کـرد، آن شـخص چیغ زنان به سـر خود 

مـی زد و می گفـت تبـاه شـدم! امـا همین کـه دود وغبـار بـاال می شـد، می دید کـه اطفالـش را اینجا 

و آنجـا در حرکتنـد، خامـوش می شـد. نجـات آن کـودکان در آن زمیـن لـچ و بی عارضـه، در واقـع 

معجـزه الهـی بـود که ما به چشـم سـر و بی پـرده می دیدیـم که چگونـه خداوند ایـن مردمـان بی پناه 

را حفـظ کـرد؟ در اثـر ایـن بمبـاران عالوه بـر مـادر اطفال، فقـط یک نفر دیگر نیز شـهید شـد.
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بعـد از تقریبـا چهـار سـاعت بمباران شـدید و متواتر، اوضاع آرام تر شـد و با فرارسـیدن تاریکی 

شـب بـه جانـب دره اصلـی مکنی حرکـت کردیم و تا قسـمت های بـاالی دره بـاال رفتیـم؛ دقیقا زیر 

درخت هـای خدنـگ. از شـدت گرسـنگی شـیمه در پاهـای مـا نبـود، در آنجـا همراهان مـا عجالتا 

غذایـی را تـدارک دیـده بودند کـه بیصبرانـه انتظار پخته شـدن آن را می کشـیدیم. غذا عبـارت بود از 

جگـر بـز، کـه قرار بـود تـا پختن گوشـت، آب بـر آتش گرسـنگی مـا افگنـد. در این هنگام کسـی ـ 

گمـان می کنـم مرحـوم معلـم نعیـمـ  پیشـنهاد کرد، بـرای این که غـذا انـرژی بخش باشـد و خوردن 

جگـِر تنهـا مریـض مـان نکنـد، یـک مقـدار آرد بـر آن افـزوده شـود! آرد را بـر جگـر افزودنـد، امـا 

نتوانسـتیم آنـرا بخوریـم چون بسـیار خشـک بـود و خام، و اصـال از گلو نمی گذشـت، کـه بعدا این 

غـذا و طریقـه تنـاول آن بـه جـوک و شـوخی در میان دوسـتان تبدیل شـده بود!

هنـوز از خـوردن جگـِر آرد بریـان خالص نشـده بودیم احوال رسـید کـه آمرصاحـب رفیق ها را 

نـزد خـود خواسـته اسـت. گوشـت نیم پخته را بـه مولوی صاحبـان گذاشـتیم و خود نـزد آمرصاحب 

آمدیـم کـه در یـک دره فرعـی پایان تـر از خدنگ هـا جـا گرفتـه بـود. قبـل از آمـدن مـا، در ایـن دره 

یـک فامیـل پنـاه گرفتـه بـود و مقـداری مـواد غذایـی کـه کفایـت زندگـی خـود آن هـا را می کـرد، با 

خـود آورده بودنـد، امـا بـا رسـیدن آمرصاحـب و همراهانـش کـه حـدود بیسـت نفر می شـدیم، بار 

سـنگین و مسـوولیت کالنـی بـدوش ایـن فامیـل افتـاد، یعنـی تهیـه غـذای اضافی بـرای ایـن تعداد 

مهمـان ناخوانـده. مهمـان دار مـا ضابـط پاینـده، آمـر مالـی قـرارگاه سـفید چهـر بـود کـه بـا کمال 

سـخاوتمندی ظـرف یـک هفته بـا هزینه مایملـک خود، از مـا پذیرایی کرد. گرسـنگی چنان شـدید 

بـود کـه هـرگاه غذایـی را در یـک دو غـوری می آوردند، خوش شـانس ترین ما کسـی بود کـه بیش از 

دو بـار بتوانـد دسـتش بـه غوری دراز شـود و لقمـه نانی بـه چنـگ آورد. آمرصاحب بیـش از همه ما 

گرسـنگی می کشـید، آثـار گرسـنگی و رنـگ زرد و پریده در سـیمای او آشـکار بود. کسـی خبر آورد 

)فکـر مـی کنـم صوفی معراج شـهید( کـه مسـوولین کمیته نظامی کـه اندکـی دورتر از ما جـا گرفته 

بودنـد، گوسـفندی کشـته انـد و می خواهنـد گوشـت آن را بـه تنهایـی بخورنـد. آمرصاحب سـخت 

برآشـفته شـد و فـورا نفـر فرسـتاد تـا آن هـا را حاضر کنـد. آن ها پیشـاپیش یک مقـدار جگـر پخته را 

توسـط ضابـط برهـان – یـادش بخیـر – بـه نـزد آمرصاحب فرسـتادند تـا به نحـوی معـذرت خواهی 

نمـوده و از خشـم او کاسـته باشـند، آمرصاحـب کـه از فـرط خشـم بـر خـود می لرزید، خطـاب به 

او گفـت: چطـور وجـدان تـان قبـول کـرد، در حالی کـه بـرادران تـان اینجـا گرسـنه اند تا بـرای خود 

غـذای تنهایـی تهیـه کنیـد؟! هر قدر کـه برایش گفتنـد از آن جگر بخـورد، هرگز از آن نخـورد، اما به 

دیگـران دسـتور داد کـه از آن بخورند.

مجاهدیـن در دره مکنـی و دیگـر مناطـق سـرگرم جنـگ و مدافعـه بودنـد، آمرصاحـب بـرای 
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قوماندانـان و مجاهدیـن دسـتورات جنگـی مـی داد. جنگ بسـیار شـدید بـود و سراسـر دره مکنی و 

تنگـی بـه شـدت بمبـاران می شـد، قوای شـوروی تنگـی را تسـخیر کردنـد، زنـدان، کلینـک، محل 

اقامـت مـا در خواجـه قلنـدر و برخـی از خانه هـا در مکنـی و سـفید چهـر را بـه آتـش کشـیدند و 

ویـران کردنـد. روزگار بسـیار بـه دشـواری می گذشـت، یـک تعـداد از رفیق هـا پیـش خـود بـه ایـن 

نتیجـه رسـیدند کـه بـه آمرصاحب بگوینـد موجودیـت ما در اینجـا در حالی کـه در جنگ مسـتقیما 

سـهم نداریـم، و از ناحیـه تغذیـه با مشـکالت بسـیاری دچـار هسـتیم، فایـده ای ندارد، بهتر اسـت 

آمرصاحـب بـه قـرارگاه دره هـزاره بـرود تـا از آنجـا هم جنـگ را رهبـری کند و هـم بـرای مجاهدین 

سـفید چهـر اکمـاالت شـود، و در عیـن حـال خـود از مشـکالت کمبـود غـذا نجـات پیـدا کنیـم. 

آمرصاحـب پیشـنهاد آنـان را نپذیرفـت، امـا بـه خود شـان اجـازه داد که بـه دره هـزاره بروند. شـاید 

حـدود ده نفـر از رفیق هـای مـا بـه جانـب دره هـزاره حرکـت کردنـد، امـا بخـت بـد در انتظار شـان 

بـود، و همیـن کـه از کوتـل دره مکنـی عبـور کـرده بودند، قـوای شـوروی دره مکنی را تخلیـه کرده و 

بـه دره هـزاره کومانـدو پیـاده نمـوده بودنـد و بعد از سـرگردانی و مشـکالت زیـاد، رفقای مـا دو باره 

بـه سـفید چهر برگشـتند.

بعـد از یـک هفتـه، ضابـط پاینـده نـزد آمرصاحب آمـد و گفـت: آمرصاحب هـر آنچـه از مواد 

غذایـی اینجـا ذخیـره داشـتم، همه مصرف شـده، حاال نه بـرای فامیل خود مـواد خوراکـی دارم و نه 

بـرای شـما! آمرصاحـب ناچار شـد کاکا تـاج الدین را نـزد مرحوم حاجـی ظاهر که اندکـی باالتر از 

مـا در ییـالق هـا سـکونت داشـت، بفرسـتد و از وی تقاضـا کند کـه برای دفع گرسـنگی مـا چاره ای 

بجویـد. حاجـی ظاهـر یـک بـز و دو سـیر آرد فرسـتاد، و هنـوز بـز و آرد نرسـیده بود کـه خبر عقب 

نشـینی شـوروی ها از دره مکنی داده شـد.

قـوای شـوروی قبـل از این کـه منطقـه را تـرک کننـد، تمـام راه هـا را مایـن گـذاری کرده بـود، و 

آن هـم بـا ماین هـای شـبکه ای که اسـتفاده از آن در پنجشـیر سـابقه نداشـت. مشـکلی که تـازه با آن 

رو بـه رو بودیـم، چگونگـی بازگشـت به سـفید چهر بـود و عبـور از کشـتزارهای ماین. خبـر آمد که 

چنـد نفـر از مجاهدیـن کـه از سـفید چهر بـه مکنـی می آمدنـد، در مسـیر راه در اثر انفجـار ماین به 

شـهادت رسـیده اند، از جملـه سـه قومانـدان دهشـکه بـه نام هـای پهلوان حبیـب الرحمـن و صدیق 

و شـاه رسول.

در بازگشـت آمرصاحـب دسـتور داد کـه فقـط ضابـط صالـح بـا وی بیایـد و دیگـران در عقـب 

باشـند، چـون بـه ایـن ماین هـا بلدیـت ندارنـد، افـگار شـان می کنـد. آمرصاحـب پیشـاپیش همـه 

حرکـت می کـرد، و بـه ایـن خاطر حاجـی رحیم می گریسـت. تعفـن برخاسـته از بـدن حیواناتی که 

توسـط قوای شـوروی در هرجا کشـته شـده بودند، به مشـام می رسـید. راه میان مکنی و سـفیدچهر 
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را در حالی کـه مجاهدیـن تابوت هـای شـهیدان را بـه دوش می کشـیدند، بـدون حادثه سـپری کردیم 

و بعـد معلـوم شـد کـه از روی چندیـن مایـن گذشـته بودیم، امـا خدایـی انفجار نکـرده بودند.

بـه ده سـفید چهـر رسـیدیم، نهایـت گرسـنه بودیـم، بچه ها از شـدت گرسـنگی به شـاخه های 

تـوت و زردآلـو چسـپیده بودنـد. منطقه کامال وحشـت زده بود. در سـفید چهر با سـید یحـی آغا رو 

بـه رو شـدیم؛ بـا چهـره ای نهایـت تابیده و اندامـی الغر. در ابتدا او را نشـناختم. سـید یحیی شـهید 

و یـک مجاهـد پغمانـی همراهـش، هرچند در جنگ بـا ما نبودند، امـا در این جنگ داسـتان دیگری 

داشـتند. سـید یحیـی که جهـت بازدید از خانـواده خود، بـه والیت کنـدز رفته بود، هنگام بازگشـت 

بـه پنجشـیر، در منطقـه غنجـو، بی خبـر از حملـه دشـمن، با قوای شـوروی رو بـه رو می شـود. قبل 

از این کـه قـوای شـوروی متوجـه آن هـا شـوند، سـید یحیـی و همراهـش فـورا خـود را بـه لـب دریا 

می رسـانند و بـا عبـور از دریـا، در کـوه مقابـل پنـاه می گیرند. هفـت روز تمـام را بدون غـذا در آنجا 

سـپری می کننـد. در ایـن مـدت فقـط علـف می خوردند تـا این که دید چشـم شـان به کلـی ضعیف 

می شـود. سـید یحیـی بعـد از هفـت روز متوجـه می شـود کـه روس هـا در منطقـه دیده نمی شـوند، 

بـا مشـکل از دریـا عبـور می کند و شـدت گرسـنگی چنـان او را ناتـوان سـاخته بود که نمی توانسـت 

حرکـت کنـد. بـه گفتـه خـودش، همیـن کـه در غنجو بـه یـک درخـت زردآلو رسـیدم، شـاخه آن را 

محکـم گرفتـم و میـوه خـام و پختـه آن را یـک سـره خـوردم و بعـد بـه جانـب سـفید چهـر حرکـت 

می کنـد کـه با مـا یکجا شـد.

آمرصاحـب راه خـود را بـه سـمت دشـت ریوت ادامـه داد. گرسـنگی همچنـان بیـداد می کرد، 

چنـد روز را در دشـت ریـوت سـپری کردیـم تـا در وجود ما تـوان رفتن به پریـان پیدا شـود. پریان آن 

روزگار، مبالغـه نکنـم حیثیـت دبـی امـروز را داشـت. مجاهدیـن خسـته از جنگ و گرسـنگی، برای 

گذرانیـدن چنـد روز تفریـح و اسـتفاده از فضـا و نعمـات، به آنجـا می رفتنـد. مردم پریان هم بسـیار 

مهربـان و مهمان نـواز بودنـد، و از مهمانـان بـه گرمـی و خوبـی پذیرایـی می کردنـد، اهالـی پریـان 

اکثـرا زندگـی آرام و نسـبتا مرفـه داشـتند. چنـد روزی را در پریـان سـپری کردیـم و از هـوا و نعمـات 

آنجـا اسـتفاده کـرده حـظ بردیـم. در منطقـه پریان بودیـم که داکتـر صاحب حیـدر، مسـوول کمیته 

صحـی سـویدن که همه سـاله داکتـران و مواد طبی را بـه جبهه مـی آورد، از طریق نورسـتان به پریان 

رسـیده بـود و ایـن بـار یـک جوان خـوش سـیما را با خـود آورده بـود و می گفت داکتر چشـم اسـت 

تـا در جبهـه مصـدر خدمت شـود. این طبیب جـوان همان داکتـر عبداللـه عبدالله بود کـه بعدها به 

یکـی از دسـتیاران مهـم و مقـرب آمرصاحـب تبدیل شـد و حاال نیز یکـی از شـخصیت های مطرح 

می باشد.  افغانسـتان 

در پایـان یـاد آور می شـوم کـه این خاطره را بعد از سـی و چهار سـال می نویسـم، امـکان ندارد 
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کـه خالی از اشـتباه باشـد، موجب امتنـان و خرسـندی ام خواهد بود، دوسـتانی کـه آن را می خوانند 

و در آن اشـتباهاتی مالحظـه می کننـد، اینجانـب را نیـز متوجه آن سـازند، تا مشـترکا بـه تصحیح آن 

بپردازیـم و تاریـخ جهـاد ما پاک از غلطی باشـد. 



و نخل های بلند ایستاده می میرند1 

عبدالقوی کریمی

دامـان خونیـن آسـمان در شـامگاه یـک شـنبه نهـم سـپتمبر تداعی کننـده ی غـزل رنج هـای بی کران 

مـردم غریـب مـان بـود؛ در مسـیر راه فرودگاه به شـهر دوشـنبه تلفـن دوسـت همراهم به صـدا آمد. 

مکالمـه بسـیار کوتـاه بـود. اضطـراب چهـره ی او خبـر از حادثـه مـی داد. نجـوای تلخی در گوشـم 

پیچیـد: آمرصاحـب زخمی شـده.

در سـاختمان سـفارت افغانسـتان در دوشـنبه تعـداد زیـادی جمع انـد. اضطراب چـون کابوس 

وحشـتناک سـایه گسـترده، صدای تلفن هـا پیهم بلند می شـود. از کابـل، از مزار شـریف، از هرات، 

از آن سـوی اقیانوس هـا. همگـی یـک پرسـش دارنـد و از حادثـه می پرسـند. کارکنـان ملـل متحد و 

دیپلومات هـای مقیـم دوشـنبه بـه سـفارت می آینـد و پرسـش ها همان اسـت.

تـا صبـح کسـی نمی خسـپد. چهره هـای همـه نـا آرام و نگـران. سـکوت تلخـی، لحظه هـا را 

کند تـر می کنـد. از پنجـره بـه بیـرون نگاه می کنم. شـب آبسـتن حادثه اسـت. همگی در انتظـار فردا 

بی قـرار انـد. دهـم سـپتمبر خبر چـون صاعقـه ای امـواج رادیوهـا و تلویزیون هـا را می پیمایـد و تیتر 

درشـت خبـری در همـان سـاعات اولیـه روز از حادثه خبـر می دهد. دیگـر همه می دانند کـه حادثه 

شـده. اشـک ها، دعاها، امیدهـا ... .

صـدای گریـه ی پیـر مردی را می شـنوم، کـه از آن سـوی خط تلفـن، از آسـترالیا زنـگ می زند و 

دعـا می کنـد. از بلژیـک زنـگ می زنـد و تهدیـد می کنـد، کـه مـا هـم در مقابـل حامیان ایـن توطیه 

عمـل مشـابه می کنیـم. یکـی از یاران مسـعود بـا جـواب آرام و متیـن او را از این گونه اعمـال برحذر 

1. بـه نقـل از اخبـار هفتـه نامـه ی مرکـز فرهنگـی سـفارت دولت اسـالمی افغانسـتان در فدراسـیون روسـیه،  شـماره ی فوق 
العـاده ی 30 سـنبله ی 1380 برابـر بـه 21 سـپتمبر2001.
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مـی دارد. هجـوم پرسـش های شـبکه های خبـری و خبرنـگاران از اطـراف و اکنـاف ایـن سـیاره ی 

خاکـی در آن لحظـات اضطـراب آلـود آزار دهنده اسـت.

دوازدهـم سـپتمبر در قرارگاهـی در خواجـه بهاء الدیـن چهره هـا همچنان نـا آرام انـد. پیرمردی 

بـه لهجـه ی شـیرین قندهـاری و بـا تأثـر از سـالمتی او جویا می شـود. برایـش اطمینـان می دهم که 

زنـده اسـت. دسـتی بـه ریش سـفیدش می کشـد و می گویـد: خدا بـر ملت اسـالم رحم کنـد! همه 

جـا چهره هـا بـا شـنیدن خبر زنـده بودنـش باز می شـوند و شـکر می گوینـد. در رسـتاق برای توشـه 

راه می خواهـم چیـزی بخـرم. دکان دار، کـه از مهاجریـن تالقـان اسـت، می پرسـد از کجـا می آیی؟ 

جوابـش می دهـم از خواجـه بهاءالدیـن، بازهمـان سـوال. می گویـم الحمدلله خوبسـت برایم قصه 

می کنـد کـه سـه روز اسـت نـان از گلویـم پاییـن نرفته اسـت و خانمش بـا شـنیدن این خبر سـه بار 

شـده. بی هوش 

در فیـض آبـاد همسـایه ها و دوسـتان جمع انـد. اخبـار حاکـی از آن اسـت که وضـع صحی رو 

بـه وخامـت مـی رود. بـاز شـب اسـت شـهر تاریـک و در خاموشـی خفته. ضجـه ی دریـای کوکچه 

کـه سـال هایی اسـت بـر مصیبـت این مـرز و بوم گریسـته، آن شـب اندوهبارتر از همیشـه به گوشـم 

می آیـد. بـا بانـگ اذان نمـاز عشـاء بـه مسـجد می شـتابم. بعـد از ادای نمـاز پسـر هشـت سـاله یی 

بـرای بهبـود صحـت او آیاتـی از قـرآن تـالوت می کند:

}تبـارک الـذی بیـده الملـک و هوعلی کل شـیٍء قدیـر. الـذی خلق المـوت و الحیـوة لیبلوکم 

 و هوالعزیز الغفـور{. )الملـك:2-1(.
ً
أیکـم أحسـن عمـال

ترجمـه : »بزرگـوار خدایـی کـه سـلطنت ملـک هسـتی بـه دسـت قـدرت اوسـت و )در همـه 

عالـم( بـر همـه چیـز وی را توانایی اسـت. خدایی که مـرگ و زندگانـی را آفرید که امتحان کند شـما 

بنـدگان را تـا کـدام نیکـو کارتر اسـت و او مقتـدر و آمرزنده اسـت.«

گویـی خـدا خـود بـا ایـن جمـع سـوخته و داغـدار چنیـن صریـح اعـالن می کنـد کـه هـدف 

زندگـی عمـل صالح می باشـد، کسـی دسـت ها را بـاال کرده صـدا می کنـد قوم ها به خاطر سـالمتی 

آمرصاحـب دعـا می کنیـم. بغض هـا می ترکـد. همـه دردمندانـه می گرینـد. صفـای ایـن جمـع و آن 

فضـای روحانـی و دردآلـود چنـان پـاک و منـزه بـود کـه حضـور خـدا را احسـاس می کـردم. امـام 

پیشـنهاد می کنـد، برادرانـم در خانه هـای تـان ختم قـرآن کنیـد و مردم تصمیـم می گیرند کـه فردا در 

گـذر خیرات شـود.

بامـداد پانزدهـم سـپتمبر با صدای ملکوتی قـرآن از بلند گوهای شـهر فیض آباد آغاز می شـود. 

هنـگام عبـور از کنـار مکتـب دخترانـه صـدای ختـم قرآن همـراه با شـیون و فغـان خواهران بگوشـم 

می رسـد. مـردم یکپارچـه عـزا دارانـد. لبخنـد از ایـن شـهر غریـب و همیشـه محـزون یکبـاره کوچ 
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کـرده، بلندگوهـای مسـاجد تـالوت قـرآن پخـش می کننـد و دکان ها بـا پارچه های سـیاه پوشـانیده 

شـده اسـت، گویـی سـنگ و کـوه این دیـار در ایـن سـوگواری ملی ماتـم گرفته اسـت. دیگر کسـی 

نمی پرسـد وضـع صحـی آمرصاحـب چطور اسـت؟

مـردم آرام آرام ایـن واقعیـت تلـخ را بـا انـدوه پذیرفته انـد. غـم در تمام ابعاد احسـاس می شـود 

حتـی در نـگاه معصـوم کـودکان این دیـار نیز »عـزای ملی« تجسـم یافته. مـردم فرهیخته و هوشـیار 

انـد. آن هـا مدت هـا قبل پیـام او را دریافتـه بودند: »دشـمنان افغانسـتان دشـمنان من هسـتند.« این 

مـردم قـدر شـناس بودنـد که بـه او لقب پـر افتخـار قهرمـان ملـی را دادند. از مـرگ گریـز و گزیری 

نیسـت اما او بسـیار با شـکوه این دیر خراب را در نوردید و مردم شـکوهمندانه در سـوگش نشسـتند.

 حیـن بازگشـت، دیـدم خبرنگار فرانسـوی که همسـفرم بود می گریـد. از او پرسـیدم برای چه؟ 

گفـت: بـرای مسـعود. بغـض گلوگیر، اجـازه ی صحبـت بیش تر نمـی داد، امـا او افزود: من مسـعود 

را دوبـاره دیـده بـودم و فکـر نمی کـردم کـه بـا صحبـت چنـد دقیقه یـی در انسـان آنقدر عمیـق نفوذ 

نمایـد و تأثیـر بگـذارد. مطلبـی خوانـدم در یکـی از روزنامه های ایران که پرویز پسـر هفت سـاله ی 

مهاجـر افغانـی بـه خبرنـگار می گویـد: »روزی احمدشـاه مسـعود می آیـد ما را بـا اتوبـوس می برد 

افغانسـتان.« می خواهـم بـه پسـرم پرویـز هفـت سـاله ی مهاجـر در تهـران بگویـم که دیگـر منتظر 

احمدشـاه مسـعود نبـاش تـا تـو را به خانـه ات ببرد. کمـرت را مردانـه ببند تا مـن و تو پاسـدار آرمان 

واالی او باشـیم. بگذار اسـطوره ی شـهادتش مشـعل راه مان باشـد تا روزی خورشـید صلح و آزادی 

از فـراز قله هـای هندوکـش تا دشـت های سـوزان بکـوا جـاودان بتابد.

او سـمبول مقاومـت ملـی، شـرف، عزت و آزاد زیسـتن مـا بود. مسـعود امروز یـک راه و آرمان 

است.

جایش علیین و راهش پر رهرو باد.





احمدشاه مسعود؛ آرمان گرای واقع بین

محمدحسین سعید

تحـوالت اجتماعـی و انقالب هـا زمانـی بـه وقـوع می پیوندنـد کـه مـردم خواسـتار آن باشـند یـا به 

عبـاره ی دیگـر، شـرایط عینـی و ذهنـی بـرای تحقـق آن آماده شـده باشـد.

پـس از جنـگ جهانـی دوم، مبـارزات ملـی ضـد اسـتعمار خارجـی و اسـتبداد داخلـی در 

کشـورهای رو بـه توسـعه اوج گرفـت. رژیم هـای شـاهی در جهـان یکی پـی دیگری در حـال تبدیل 

شـدن بـه نظام هـای جمهـوری بودنـد. بیش تریـن این قیام هـا به شـیوه کودتاهـای نظامی بودنـد و یا 

بـه شـکل جنگ هـای چریکـی کـه بـه آن »جنگ هـای آزادی بخـش« نیـز می گفتنـد.

پیش آهنـگ ایـن جنبش هـا، روشـنفکران انقالبـی و اغلب بـا اندیشـه های چپی و مارکسیسـتی 

بودنـد و نمونه هـا و الگوهـای خـوب و موفقـی از آن هـا به پیـروزی رسـیدند؛ مانند انقـالب مائو در 

چیـن، هوشـی میـن در ویتنـام، فیدل کاسـترو و چـه گـوارا در امریکای التیـن و پاتریـس لومومبا در 

. و...  افریقا 

چـه گـوارا چریـك مشـهور و مـدل جـذاب جنگ هـای پارتیزانـی الهام بخـش جوانانـی بود که 

بـه بخـش نظامـی احـزاب چپی جـذب می شـدند؛ آن زمـان در جهـان سـوم جنگ هـای چریکی و 

کودتاهـای نظامـی بـه مـود روز تبدیـل شـدند. به عنـوان مثال نلسـن ماندیـال رهبر افریقـای جنوبی 

 جایـزه ی صلـح نوبـل را دریافـت کـرد و الگـوی مبـارزات صلح آمیـز شـد، در آن زمان به 
ً
کـه بعـدا

 خاطـر ترورهـا و انفجارهایـی که توسـط او سـازماندهی شـده بود، به زندان ابد محکوم شـد و سـی 

سـال زنـدان را به جـرم مبـارزه ی چریکی تحمـل کرد.

در مصـر کودتـای نظامـی سـازمان »افسـران آزاد« نظـام شـاهی را بـه جمهوریـت بـدل کـرد و 

جمـال عبدالناصـر بـا شـعار سوسیالیسـم عربی مدعی رهبـری جهان عرب شـد. گویند وقتـی پایان 

رژیـم شـاهی اعالم شـد ملک فاروق پادشـاه مخلـوع مصر در یکی از کشـورهای اروپایـی به تفریح 
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گاهـش کردنـد بـی اعتنـا به سـقوط سـلطنت گفـت: من از  رفتـه و در حـال قمـار زدن بـود. وقتـی آ

قبـل می دانسـتم کـه در جهـان تنهـا پنج شـاه باقی می ماننـد و دیگـران از میـان می روند و آن ها شـاه 

قره، شـاه پشـه، شـاه خشـت، شـاه الل به عالوه ملکـه ی انگلیس هسـتند و به بـازی با پرهـای قطعه 

ادامه داد.

در چنیـن جـو و فضـای حاکـم برجهـان، در افغانسـتان نیـز زمینـه ی بـه پایـان رسـیدن رژیـم 

شـاهی فـرا رسـیده بود. عـالوه بر برگشـت پی هم صدها دانشـجو از شـوروی کـه با اندیشـه ی چپی 

و بـه اصطـالح خودشـان »مترقـی« بـاز می گشـتند، نشـرات حزب تـوده  ی ایران بـه زبان فارسـی در 

ترویـج مارکسیسـم در میـان جوانـان موثـر بود؛ ایرانـی کـه بزرگ تریـن نویسـنده گان آن مانند جالل 

آل احمـد و بزرگ تریـن شـاعران آن ماننـد احمـد شـاملو و سـیمین بهبهانـی توده یـی و مارکسیسـت 

شـده بودنـد. مرکـز این اندیشـه ی چپـی و انقالبـی در افغانسـتان شـهر کابل بـه ویژه دانشـگاه کابل 

بود.

رابطه ارتجاع و استبداد و عکس العمل روشنفکران
 حافـظ وضـع موجـود و حامی 

ً
در تشـکیالت سـنتی جامعـه ی افغانسـتان نهادهـای مذهبـی ظاهـرا

 بی سـواد بـود و عـالوه بـر وابسـتگی بـه ملک هـا و 
ً
رژیـم شـاهی محسـوب می شـدند. ملـت اکثـرا

خان هـا، عقایدشـان را از مالهـای دهکـده ی شـان می آموختنـد؛ مالهایـی  کوچـک کـه اکثـرا پیـرو 

یـک مولـوی کالن در منطقـه بودند، مولوی صاحب هـای کالنی که اکثـرا ارادتمنـد پیرهای طریقت 

و روحانیـون بـزرگ بودنـد. شـاه بـا ایجـاد رابطـه ی نزدیک بـا روحانیون بـزرگ و خان هـای قبایل در 

رأس تشـکیالت سـنتی جامعـه قـرار گرفتـه بود. خانـواده ی گیالنـی، خانـواده مجـددی، بهایی جان 

روحانـی قندهـار و دیگـر پیرهـا و پیرخانه هـا کـه نفوذ معنـوی و اجتماعی نیرومندی داشـتند با شـاه 

رابطـه داشـتند. خانـواده ی شـاهی حتـی بـا بعضـی از آنـان رابطـه ی خویشـاوندی برقرار کـرده بود. 

بنـاًء در نظـر روشـنفکران انقالبی مبـارزه با مذهب الزمه ی مبارزه با اسـتعمار و اسـتبداد به حسـاب 

می رفـت.

عـالوه بـر ایـن، روحانیون و بـه تبع آنان خان هـا و فیـوداالن مخالف هر نوع تحـول و پیش رفت 

بودنـد. مسـایل سـاده ی علمـی ماننـد رفتـن انسـان به کـره ی مـاه و حتـی وجـود میکـروب را انکار 

می کردنـد؛ معتقـد بودنـد که ماه در آسـمان اسـت و مالئکـه دربان آسـمان ها اند و دروازه ی آسـمان 

را خداونـد بـه کافـران بـاز نمی کنـد. می گفتنـد میکـروب وجـود نـدارد و ایـن خداونـد اسـت کـه 

مریـض می سـازد و شـفا می دهـد.

گاهی از مسـایل سـاده ی علمـی آن را در تضـاد با مذهب  در چنیـن جـو و فضایـی جوانـان بـا آ
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تصـور می کردنـد بنـاًء از مذهـب و دیـن فاصلـه می گرفتنـد و ایدیولـوژی مارکسیسـم کـه دیـن را 

»افیـون ملت هـا« می دانسـت بـرای آنـان پذیرفتنـی می نمـود.

در چنیـن شـرایطی و در عکس العمـل بـه جنبـش چـپ بـود کـه احـزاب اسـالمی بـه وجـود 

آمدنـد. جوانانـی کـه بـه دلیـل تربیـت در خانواده هـای مذهبـی و یـا آمـوزش در موسسـات مذهبی 

نمی توانسـتند مذهـب را رهـا کننـد بـه جنبـش اخوان المسـلمین پیوسـته و مبـارزه در برابـر »سـتم 

سیاسـی« و »محرومیـت اقتصـادی« را شـکل اسـالمی دادنـد.

ایـن جوانـان می کوشـیدند بـا شـعار بازگشـت بـه صـدر اسـالم نمونه هـای جـذاب عدالـت و 

مسـاوات را از سـیرت پیامبـر و خلفـای راشـدین بازگـو کننـد و جوانـان را بـه جهـاد علیـه رژیمـی 

دعـوت کننـد کـه در  قانـون اساسـی آن قید شـده بود: »شـاه و خانـدان شـاهی واجب اإلحتـرام و در 

مقابـل قانـون غیـر مسـوول انـد.« آن هـا همزمـان مخالف نظـام دموکراسـی بودنـد و دموکراسـی و 

قوانیـن بشـری را در تقابـل باقوانیـن الهـی می دانسـتند.

جالـب اسـت در جـو و فضـای حاکـم بـر جامعـه و سیاسـت از اصطالحـات چپی هـا ماننـد 

انقـالب، ایدیولـوژی، دیالکتیـک و غیـره اسـتفاده می کردنـد. گاهـی در بازگشـت به صدر اسـالم به 

چیـزی شـبیه سوسیالیسـم می رسـیدند.

»ماچـه مـی گوییـم« بـا عنوان هـای »اسـالم مبـارزه می کنـد«، »یـا اسـالم کامـل یـا هیـچ« و 

کتـاب »عدالـت اجتماعـی در اسـالم« از سـید قطـب و »ابـوذر اولین سوسیالیسـت خدا پرسـت«، 

»بازگشـت به خویشـتن« و »اسـالم شناسـی« از دکتر شـریعتی و غرب زده گی از جالل آل احمد از 

عنوان هـای جـذاب آن دوره بودنـد.

آنـان در مقابـل دو بـالک شـرق و غـرب یا امپریالیسـم و کمونیسـم، اسـالم را به حیـث قدرت 

سـوم معرفـی می کردند.

هـر دو جنـاح چپـی و راسـتی بـه انقـالب معتقـد بودنـد و در پـی برانـدازی نظـام از راه هـای 

خشـونت آمیز؛ بـه ایـن منظـور بـه جلب و جـذب افسـران نیروهای مسـلح تـالش داشـتند. کودتای 

داود خـان در سـال 1352 تحـرک جدیـدی را در آن هـا ایجاد کرد و هـر دو جناح را بـه کودتا مصمم 

سـاخت؛ امـا طـرح کوتای جوانان مسـلمان افشـا شـد. انجینر حبیـب الرحمن و موالنـا فیضانی که 

مسـوول طراحی کودتا بودند و عده یی از افسـران و روشـنفکران مسـلمان توسـط رژیم داود دسـتگیر 

شـدند. باقـی کسـانی که بـه ایـن ارتباط خـود را در خطـر می دیدند فـرار کردند. احمد شـاه مسـعود 

و گلبدیـن حکمتیـار از جمله ی آنـان بودند.
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جوانان مسلمان چه کسانی بودند؟
یخی زمینه های تار

برنـارد لویـس شرق شـناس مشـهور بریتانیایی-امریکایی و طـراح نظریه ی معروف برخـورد تمدن ها 

می گویـد: حضـرت موسـی قـوم خـود را از برده گـی و آواره گـی نجـات داد، امـا اجـازه نیافـت بـه 

سـرزمین موعـود وارد گـردد. حضـرت مسـیح پیـش از این کـه بـه موفقیـت دنیـوی دسـت یابـد بـه 

آسـمان رفـت. امـا محمـد )ص( پیامبـر اسـالم دچـار هیچ یـک از ایـن دو سرنوشـت نشـد، بل کـه 

برعکـس در زمـان حیـات خود بـه موفقیت دنیوی دسـت یافت و رهبر حکومت شـد. پیامبر اسـالم 

نـه تنهـا یـک امـت بل کـه یـک سیاسـت، یـک جامعـه و یـک حکومـت را کـه خـود رهبـر آن بـود، 

تاسـیس کـرد. فرماندهـی آنـان را بـه عهده گرفـت، به جنـگ و صلح مبـادرت ورزیـد، قوانین وضع 

 یـک فرمانـروای قدرت مند انجـام می دهد، 
ً
کـرد، مالیـات وضـع کرد و تمـام کارهایـی را که معموال

انجـام داد. زنده گـی پیامبـر و مسـلمانان اولیـه خاطر نشـان می سـازد کـه از همان آغاز اسـالم، دین 

و دولـت بـا یکدیگـر تـوأم بـوده اند. ایـن رابطـه ی ُپرمفهـوم میان ایمـان و قـدرت به عنـوان ویژه گی 

اسـالم در مقایسـه بـا دو مذهـب دیگـر باقی مانده اسـت.1 

بـه  بـرای رسـیدن  قیام هـای مسـلحانه  و  از جنبش هـای اصالحـی  ُپـر اسـت  تاریـخ اسـالم 

حکومـت عـدل الهـی، امـا متأسـفانه اکثـر ایـن مبـارزات خالصانـه به علـت نادیـده گرفتن شـرایط 

و عـدم هماهنگـی بـا واقعیت هـای موجـود و یـا بـه علـت عـدم توانایی هـای عملـی رهبـران شـان 

بـه شکسـت انجامیـده اسـت؛ زیـرا بیش تـر آنـان بـا نادیـده گرفتـن جنبـه ی بشـری و زمینـی دین از 

تاریـخ پیامبـران و رویدادهـای صـدر اسـالم تنهـا معجـزات را می دیدند و هنـوز هم بر همان شـیوه 

تبلیـغ می نماینـد و بـاور دارنـد کـه مـا مکلـف بـه پیـروی از ظاهـر اسـالم هسـتیم و نتایـج آن را به 

خداونـد واگـذار می کنیـم کـه قـادر مطلـق اسـت و وعده ی پیـروزی را بـه بنـده گان صالـح اش داده 

اسـت. معجـزات پیامبـران ماننـد انداختـن ابراهیم در آتش و گذشـتن موسـی از رود نیـل و پیروزی 

پیامبـر آخریـن در برابـر انبـوه دشـمنانش را مثـال می آورنـد. به ایـن باوراند کـه خداوند قـادر متعال 

کـه ابراهیـم را در آتـش نگه داشـت و موسـی را بـر فرعـون پیـروزی داد و رسـول آخریـن را در مقابل 

دشـمنانش بـا فرسـتادن مالئکـه یـاری کرد، مـا را نیزبا کمک هـای غیبی بـه پیروزی خواهد رسـاند. 

در حالی کـه بـا نظـر اجمالـی در زنده گـی پیامبـران الهی به سـاده گی قابل درک اسـت کـه معجزات 

بـه نـدرت اتفـاق افتـاده و پیـش از معجـزه و بعـد از آن در زنده گی آنـان تدبیرهای بشـری و رنج ها و 

فـراز و فرودهـای را می بینیـم. آن هـا ماننـد هر انسـان دیگـری و حتی بیش تـر از طاقت انسـانی خود 

نـه تنهـا رنج هـا و سـختی ها را متحمـل شـده اند کـه منزلـت هـر کـدام آنـان نیـز بـه تناسـب رنج ها 

1. برنارد لویس، پیامبر و فرعون.
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و سـختی هایی کـه بـه عنـوان یـک بشـر و انسـان در راه دعـوت بـه توحیـد متحمـل شـده انـد، فرق 

می کنـد.

شـریعتی می گویـد: »در اسـالم طـراح انقـالب خداونـد اسـت و قهرمـان انقـالب پیامبـران 

هسـتند.« اول بایـد ملـت بـه جان آمـده از ظلـم فرعـون وجود داشـته باشـد تا موسـی بتوانـد به یک 

فرمـان آنـان را از شـهر و زادگاه شـان بیـرون کنـد و اگرچـه در عبـور از نیـل معجـزه بـه یـاری شـان 

می رسـد؛ امـا آن طـرف نیـل دوبـاره واقعیت هـا موسـی را نیـز زمین گیـر می کنـد. گاهـی گوسـاله 

پرسـتی را بـه خـدا پرسـتی بـر می گزیننـد و گاهـی از جهـاد و رفتـن بـه سـر زمیـن موعـود سـر بـاز 

می زننـد و موسـی در صحـرای تیـه و در سـرگردانی از جهـان مـی رود. عیسـی )ع( کـه مـرده را بـه 

معجـزه زنـده می کنـد در حـال فـرار مـداوم از تعقیـب رومی هـا و یهودیـان اسـت. در حالی کـه از 

مخفیگاهـی بـه مخفیگاه دیگر سـرگردان اسـت، به قول مسـلمانان پیـش از مرگ و به قول مسـیحیان 

بعـد از مـرگ، بـه آسـمان صعـود می کند. همه دسـت آوردش چنـد تا حواریون او هسـتند کـه بعد از 

او مسـیحیت را گسـترش می دهنـد.

امازندگی و دعوت پیغمبر آخرین سراسـر درس واقع گرایی و عقالنیت اسـت. شـهید احمدشـاه 

مسـعود می گفـت: »بـا وجود مطالعات وسـیعی کـه در زنده گـی شـخصیت های تاریخی داشـته ام، 

زنده گـی هیچ کـس برابر سـیرت رسـول الله )ص( بـرای من درس های سیاسـی نیاموخته اسـت.«

چـرا پیغمبـر)ص( در سـیزده سـال مکـه دسـت به جنـگ نـزد؟ و چـــرا در مدینه این اجـازه را 

یافـت؟ این سـوالی  اسـت که جوابش مشـکل نیسـت .پیغمبر و مسـلمانان در مکه توانایـی جنگ را 

نداشـــتند و در صـورت جنگ به آسـانی نابود می شـدند. در مدینـه بود که از نظر تعــــداد، اراضی 

و حمایـت مـردم محـل مسـلمانان ایـن توانایـی را پیـدا کردنـد تـا از خـود دفـاع کننـد؛ آنهـم با چه 

امکاناتـی؟ در پیمـان دفاعـی بـا غیرمسـلمانان. نـه تنهـا بـا یهود بل کـه با قبایـل بت پرسـت اطراف 

مدینـه. آنهـم بـا مواد و شـرط هایی که بـه افراط     گرایـان امروز قابـل تحمل نیسـت. به طـور نمونه اگر 

قبایـل مـورد هجـوم قـــرار گیرنـد باید اصحاب بـزرگ پیغمبـر در دفـاع از آن بت پرسـتان بجنگند و 

 کشـته شـوند.
ً
احتماال

آنچـه در ایـن تصامیـم و پیمان هـای سیاسـی و نظامـی روشـن تر از آفتـاب اسـت محاسـبه ی 

عقلـی و تدابیرعملـی پیغمبربـرای دفـاع در مقابل دشـمن اسـت. پیغمبر و مسـلمانان هرگـز عقل را 

تعطیـل نکردنـد تـا ماننـد ماِرکـور خـود را بـه هـر سـوراخ بزننـد و جهـان را به آشـوب بکشـند یا بر 

عکـس، بـدون حرکـت عملـی، رو به سـوی آسـمان در انتظـار معجزه بنشـینند.

بـه داسـتان جنـگ بـدر توجـه کنیـد: پیغمبـر بـه کمیـن کاروان قریش بـه رهبـری ابوسـفیان که 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        128

مسـیرش از بـدر می گـذرد از مدینـه بیـرون می آیـد؛ امـا بـه عـوض برخـورد بـا کاروان تجارتـی و 

انجـام یـک عملیـات آسـان و ُپرسـود با نیروی مسـلح دشـمن که چنـد برابـر افزون تـر و مجهزتر از 

اردوی کوچـك او اسـت مواجـه می شـود. پیغمبـر دسـتور می دهـد در جـای معینـی از اراضـی بدر 

آرایـش جنگـی بگیرنـد. یکـی از اصحـاب می آیـد و می گویـد: یـا رسـول اللـه ایـن وحـی اسـت یا 

تدبیـر جنگـی؟ پیغمبرمی گویـد: تنهـا تدبیـر اسـت. می گویـد: بـه نظـر من اگـر در آنجـا )موضعی 

 جنگ صـورت گرفـت( موضـع بگیریـم بهتر اسـت زیرا:
ً
کـه بعـــدا

یک: پشت سپاه ما به کوه واقع می شود و از دور زدن دشمن از عقب مصون می شویم.

دو: آفتاب از پشت سر ما می تابد، در حالی که اشعه آن مقابل چشم دشمن واقع می شود.

سـه: چشـمه ها در سـاحه ی مـا واقـع می شـود و چشـمه یی را کـه از دسـترس مـا دور اسـت، 

خـاک ُپـر می کنیـم. مـا آب می داشـته باشـیم و دشـمن در سـاحه ی بـدون آب می مانـد. پیغمبربـه 

مشـوره ی او عمـل می کنـد.

بـرای پیغمبـر درعقـب سـپاه؛ در نقطه یی کـه میدان جنـگ را دیده بتوانـد »عریش« )سـایه بانی 

دعـا  نوبـت  انجـام می یابـد  و عملـی  تدابیرعقلـی  وقتـی همـه  اداره ی جنـگ( می سـازند.  بـرای 

می رســد. پیغمبـر دعـا می کنـد، دعایی که بیش تـر به ارائه گـزارش کاری به حضورخـــداوند شـبیه 

: ست ا

الهـی مـارا یـاری کن، اگـر این تعـــدادی که اکنـون و در ایـن میدان بـه جنگ آماده شـــده اند 

شکسـت بخورنـد و نابـود شـوند دیگـر در زمیـن پرســـتنده یی باقـی نمی مانـد. چنان در حـال دعا 

کـردن مضطرب اسـت کـه ردایش از شـانه به زمیـن می افتـد. ابوبکر)رض( کـه در کنارش ایسـتاده 

اسـت ردایـش را بـر مـی دارد و می گوید:

یـا پیغمبـر! بـس اسـت دعای تـو قـــبول شـد! ابوبکـر)رض( بعـــدها می گوید ایـن جمله در 

حالی کـه بـه آن یقیـن داشـتم غیـر ارادی از زبـان مـن برآمد.

این داستان به ما چه می گوید ؟
این کـه پیغمبـر انسـانی اسـت با رسـالت الهـی اما بـا خصوصیـات بشـری و عمل کرد طبیعـی و اما 

خــداوند، خداونـد اسـت در مقـام بی نیـازی و کبریایی اش کـه پیغمبران نیـز بر او ناز نمی فروشـند.

کمـک غیبـی نیـز بـه شـکل رویـداد طبیعـی در »بدر« نـازل می شـود: به صـورت بـاران مالیم 

و زمیـن زیـر پای شـان را کـه ریـگ نرم صحرا اسـت سـخت می سـازد. به شـکل »نعـاس«؛ خواب 

سـبک کـه نهایـت آرامـش قلبـی و مـورال بلند و غیـر عـادی را در میـدان جنگ نشـان می دهد.

داسـتان بـدر و همـه سـیرت پیامبـر این معنا را می رسـاند کـه در رهبـری او، تدبیر و محاسـبه ی 
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عقلـی حـرف اول را می زنـد و حسـاب احتمـاالت خـارج از اراده ی بشـری بـه خداونـد واگـذار 

تـوکل می کنـد.« درسـت همان طوری کـه  بعـد  و  را می بنـدد  اشـتر  زانـوی  یعنـی »اول  می شـود، 

عملکردهـای سیاسـی پیامبـر مرحلـه  بنـدی شـده اسـت و طبـق مقتضیـات زمـان تحـول می یابـد. 

در زمـان خلفـای راشـدین نیـز گواه هماهنگـی عملکردهـای آنان همـگام با تغییرات شـرایط و 

زمـان هسـتیم. از نظـر مـا متأخریـن گاهـی چنـان عمـل می نمایند کـه برخورد شـان بـا ظاهِرقوانین 

و احـکام شـرعی مغایـرت دارد؛ ماننـد لغـو مولفـة القلـوف از فهرسـت مسـتحقین زکات و تعطیـل 

اجـرای حـدود شـرعی ماننـد قطع دسـت دزد در سـال قحطی در زمـان حضرت عمر و عـدم اجرای 

قصـاص در زمـان حضـرت عثمـان و حضـرت علـی در مـورد قاتلیـن و... زیـرا آنـان روح احـکام 

شـریعت را می دانسـتند و بـه اجتهـاد خـود و اقتضـای زمـان عمـل می کردند.

امـا بعـد از خلفـای راشـدین مـا گـواه فاصلـه گرفتـن رهبـران جنبش هـای سیاسـی و اجتماعی 

مسـلمانان از واقعیت های جامعه ی شـان هسـتیم. این ذهن گرایی چه بسـا سـبب شکسـت رهبرانی 

در تاریـخ اسـالم شـده اسـت کـه تاریـخ تقـوا، صـالح، ایثـار و شـجاعت کم نظیـر آنـان را تأییـد 

می کنـد و بـا وجـود محبوبیت عـام و حمایت مسـلمانان، از اثر سـوء تدبیر شکسـت خورده اند. این 

نمونه هـا را در قیام هـای مردمـی علیـه حکام اموی و عباسـی بـه خوبی می تـوان یافت، امـا به عنوان 

بهتریـن نمونـه ی ذهن گرایـی می تـوان از قیـام محمـد بـن علـی بن زیـد بن علی بـن ابـی طالب نام 

بـرد. او مـردی از اهـل بیـت و در فضیلـت و تقـوا شـهره بـود، به ایـن سـبب او را محمد نفـس ذکیه 

می گفتنـد. او در زمـان دومیـن خلیفـه عباسـی در مرحلـه ای قیام کـرد که هنوز سـلطه آن هـا نهادینه 

نشـده بـود. او حقانیـت آنـان را بـه چالـش کشـید و در سراسـر قلمـرو اسـالم نشـانه های همدلی با 

دعـوت محمـد و بـرادرش ابراهیم آشـکار شـده بود.

عباسـیان بـه  نـام خویشـاوندی با پیامبر خـود را مسـتحق خالفت می دانسـتند و اکنـون یکی از 

اهـل بیـت پیامبـر در مقابل شـان قیام کـرده بود کـه در فضیلت و تقوا برتـر بود و در رابطـه ی خونی و 

خانواده گـی از فرزنـدان پیامبـر. منصـور بزرگ ترین شـخصیت خاندان عباسـی چنـان مضطرب بود 

 در جنگ اشـتراک نداشـت از حمـام کردن 
ً
کـه در 50 روزی کـه جنـگ دوام یافـت با آن که شـخصا

پرهیـز کـرده بـود. اما محمد نفـس ذکیه و بـرادرش ابراهیـم در سـازمان دهی طرف داران خـود موفق 

نبودنـد. وقتـی جنـگ آغاز شـد محمد در مدینـه و ابراهیم در بصره بودند. اشـخاص خبـره به محمد 

پیشـنهاد کردنـد کـه از مدینـه بـرای جنگ خـارج شـوند. او نپذیرفـت و گفـت طبق سـنت پیامبر در 

اطراف شـهر خنـدق می زند.

ظهـور محمد المهدی و کشـته شـدن او به نقـل از تاریخ ابـن خلدون: »مشـوره ی یارانش را که 

بـه او گفتنـد از شـهر بیـرون رود نپذیرفـت و در مدینـه بمانـد و گـرد آن را خنـدق زد تا به رسـول الله 
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باشـد.« اقتدا کرده 

مـردم مدینـه از شـهر فرارکـرده به کوه هـا پناهنده بودنـد، یارانش پراکنده شـدند و تنهـا 300 نفر 

بـا او ماندنـد، یکـی ازیارانـش گفت: »شـمار ما چون شـمار اهـل بدر اسـت.« »جنگیـد و چند بار 

دشـمن را واپـس نشـاند تـا بـر اوضربتی آمـد و به زانـو درافتـاد و حمید بن قحطبـه با نیزه بر سـینه ی 

او زد پـس سـرش را ببرید.«

»منصـور پنجـاه روز همچنـان بر مصـالی خود مقام کـرد و جامه و جبه خود دگرگون نسـاخت 

چنان کـه همـه شـوخگن گردیده بود. با لباس سـیاه بـر مردم ظاهر می شـد.«

»ابراهیـم از بصـره روان شـد صـد هزار نفـر در کوفـه طرف دار داشـت.« »بـرای جنگ صف ها 

راسـت کردنـد. یـاران ابراهیـم گفتنـد: سـپاه را بـه شـکل دسـته های متعـدد )کرادیـس( تعبیـه کنیـم 

زیـرا ثبـات در آن گونـه آرایـش نبـرد بهتـر اسـت، زیـرا صف واحـد هربـار کـه قسـمتی از آن در هم 

شـکند، شکسـت قسـمت های دیگـر را نیـز در پـی خواهـد داشـت. امـا ابراهیـم جـز صـف واحـد 

نمی خواسـت، صـف أهـل اسـالم، إن اللـه یحـب الذیـن یقاتلـون فی سـبیله صفـا، باقـی اصحاب 
نیـز بـا او موافقـت کردند.«1

در این جـا هـر دو بـه ظاهـر نـص و سـنت پیامبرعمـل می کننـد و روح و مقصـد آن را نادیـده 

می گیرنـد. بـه ایـن ترتیـب، می بینیـم کـه بـه سـاده گی شکسـت خـورده و شـهید می شـوند.

نهضت اخوان المسلمین
در آسـتانه ی سـقوط امپراتـوری ترکیه سـید جمال الدیـن افغانی اندیشـه و راهکار جدیـدی از مبارزه 

سیاسـی بـر اسـاس اندیشـه دینـی را بنیاد گذاشـت. ایـن فکر به واسـطه ی شـاگردانش شـیخ محمد 

عبـده، رشـید رضـا و عبدالرحمـن کواکبـی پی گیری شـد تا به حسـن البناء رسـید؛ اما حسـن البناء 

بـود که این مبارزه را با تشـکیالت سـازمانی انسـجام بخشـید.

او اخـوان المسـلمین را چنیـن توصیـف می کـرد: اخوان المسـلمین یـک اندیشـه ی سـلفی، 

طریقـت سـنی، یـک حقیقـت صوفـی، یـک سـازمان سیاسـی و یـک باشـگاه ورزشـی اسـت. او 

توانسـت از جوانـی تـا کمـی بیش تـر از چهـل سـاله گی کـه شـهید شـد، بـا نبوغ خـود سـازمانی را 

بنیـان نهـد کـه در زمـان حیاتـش از سـرحدات مصـر فراتـر رفـت و طبـق نظـر محققین بیـش از دو 

میلیـون عضـو و پیـرو داشـت.

در اواخـر قـرن بیسـتم هرجـا در جهان جمعـی از مسـلمانان زنده گی مـی  کردنـد، عده یی پیرو 

اخـوان المسـلمین نیـز وجـود داشـت. این سـازمان در تاریـخ مبارزات خـود دچار تحـوالت فکری 

1. تاریخ ابن خلدون جلد دوم قیام محمدالمهدی.
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و عملـی مختلفـی شـده اسـت. اولیـن تحول نظـری و عملـی در آن بـا ظهور سـید قطب تیوریسـن 

اخـوان و پـس از اندکـی از مـرگ حسـن البنـاء بـه وقـوع پیوسـت. او کـه پیـش از قتـل حسـن البناء 

عالقـه ی چندانـی بـه اخـوان نداشـت بـه ناگهـان بـه ایـن جمـع پیوسـت و بـا کتاب هـا و نظریاتش 

جوانـان را مجـذوب خود سـاخت.

 حسـن البناء 
ً
تیوری هـای او بـا روش و منـش حسـن البنـاء تفاوت هـای اساسـی داشـت، مثـال

در تمـام دوره ی حیـات خـود مطابـق شـرایط مختلـف اسـتراتیژی خویـش را آمـاده می سـاخت و با 

حکومت هـا و احـزاب مختلـف مصـر در حـال گفت وگـو و تعامـل بـود؛ حتـی برخـی از جوانان به 

کارهـای سیاسـی او نـام »سـازش کاری« گذاشـته و از اخوان المسـلمین انشـعاب کردند.

در آخریـن مراحـل زنده گـی اش نیـز از آنچـه که انورالسـادات رییس  جمهور اسـبق مصـر از او 

روایـت می کنـد، واقع بینـی و سیاسـت فهمـی او را می تـوان درك کـرد. )سـادات در جوانی شـیفته ی 

حسـن البناء بوده اسـت(.

حسـن البنـاء بـا اسـتفاده از نزدیکی سـادات بـا دربار ملک فـاروق پادشـاه مصر از او خواسـته 

بـود کـه رابطـه اش را بـا شـاه ترمیم کنـد و زمینه ی مالقاتش را مسـاعد سـازد. سـادات نقـل می کند: 

حسـن البنـاء گرفتاری هـا و خطراتـی را کـه از دو جانـب، پادشـاه و خارجی هـا، بـه او هجـوم آورده 

بودنـد شـرح داد. سـپس گفت: او بیم ناک اسـت که مبـادا پیش از رسـیدن جنبش بـه اوج نیرومندی 

خـود، پادشـا ضربه یـی را وارد آورد. ایـن نخسـتین بار بـود کـه حسـن البنـاء از آسـیب پذیری اخوان 

المسـلمین سـخن می گفـت. او گفـت: وحـدت نظر میـان پادشـاه و اجانب خطـر بزرگـی را متوجه 

اخـوان کـرده اسـت، در چنیـن وضعـی مشـخص نیسـت ضربه هـا از کـدام سـو وارد می آینـد. بعد، 

مـدت زیـادی بـه چشـمانم خیره شـد و گفـت: اگر تـو زمینه ی مالقـات مرا با پادشـاه مسـاعد کنی، 

می توانـم اطمینـان او را جلـب کنـم؛ بایـد چنـان جـو اطمینان بخـش ایجاد شـود که کشـتی اخوان 

المسـلین بتوانـد بـدون برخـورد بـا مانعـی راه خـود را دنبـال کنـد.1 حسـن الهضیبـی رهبـر بعـدی 

اخـوان المسـلمین نیـز قاضـی بـر حـال دادگاه دولـت مصـر بـود و بـه این شـرط رهبـری اخـوان را 

پذیرفـت کـه وظیفـه ی خویـش را نیز حفـظ کند.

امـا ایـن سـید قطـب بود کـه نه تنها بـا حکومـت افسـران آزاد و ناصر اعالم دشـمنی کـرد بل که 

جامعـه ی مصـر و دیگـر کشـورهای اسـالمی را جامعـه ی جاهلـی ماننـد جاهلیـت پیش از اسـالم 

خوانـد و تـرک آن را توصیـه کـرد و از اخـوان المسـلمین خواسـت تـا در مسـجدهای مصـر نمـاز 

نند. نخوا

گـروه التکفیـر و الهجـرة و دیگـر گروه های افراطـی به تاکید محققـان عرب و اروپایـی از کتاب 

1. پاییز خشم، حسنین هیکل، ص 58.
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»معالـم فـی الطریـق« سـید قطـب الهـام گرفته بودنـد کـه دنباله ی آنـان امروز بـه القاعـده و داعش 

کشیده شـده است.

اخوانی ها در افغانستان
احمدشـاه مسـعود معتقـد بـود کـه اندیشـه ی اخوان المسـلمین بـا ورود غـالم  محمد نیـازی رییس 

د انشـکده ی شـرعیات از مصـر بـه کابـل و دانشـگاه کابـل آمد. سـپس اسـتادان دیگری مانند اسـتاد 

ربانـی و اسـتاد سـیاف کـه بـا کمـک او بـرای تحصیل به مصـر رفتنـد در ایـن راه همکار او شـدند.

احمدشـاه مسـعود می گفـت: او در صنـف دوازدهـم بـود که تصمیـم گرفت هیچ چیـز را بدون 

قناعـت عقلـی و وجدانـی نپذیـرد. بـا وجـود داشـتن احسـاس اسـالمی تـا مدتـی بـه هیـچ یـک از 

گروه هـا نپیوسـت.

می گفـت: وقتـی دو جناح -چپ  و راسـت - در دانشـگاه اجتماع می کردند مـن عضو هیچ کدام 

 او در مالقـات بـا انجینـر حبیب الرحمـن شـهید کـه در آن وقـت محصل سـال سـوم 
ً
نبـودم. ظاهـرا

پولیتخنیـک بـوده بـه اثـر نفـوذ کالم، قـدرت منطـق و شـخصیت بی بدیـل او جـذب می شـود و بـه 

عضویـت جمعیـت جوانـان در می آید.

ابواألعـالی معـری شـعری به ایـن مضمـون دارد: »اهل دنیـا دو گونه انـد، یا دین دارنـد و عقل 

ندارنـد و یـا عقـل دارنـد و دیـن ندارنـد.« امـا حبیـب الرحمـن مـردی بـود جامـع عقـل و دیـن که 

می توانسـت کار عقـل و دل را تفکیـک کـرده و از هـر یک در جایش اسـتفاده کند. سـخنرانی های او 

طـرف داران زیـادی داشـت. او بـر جوانـان مسـلمان نفـوذ عمیقی داشـت؛ بـه اندازه یی کـه وقتی در 

زمسـتان سـال 1359 با فهیم خان )مارشـال محمدقسـیم فهیم( آشـنا شـدم هنوز نوار سـخنرانی او 

را بـا خـود داشـت و از طـرز صحبت کـردن او پیـروی می کرد.

از خاطـرات دوره ی دانشـجویی شـهید احمدشـاه مسـعود بـر می آیـد کـه در این میان کسـانی 

و  می کرده انـد  درسـت  بی جـا  دردسـرهای  و  گرفتـاری  سـازمان  بـرای  کـه  داشـته اند  وجـود  نیـز 

حبیب الرحمـن از برخوردهـای احساسـاتی شـان بـا مسـایل سیاسـی ناراضـی بـوده اسـت.

از او نقـل می کـرد: یک بـار گلب الدیـن حکمتیـار و سـیف الدیـن نصرتیـار زندانـی بودنـد کـه 

جلسـه یی تشـکیل شـد. حبیب الرحمـن گفـت: خوب شـد که ایـن دو دیوانـه زندانی هسـتند تا چند 

روز بـا فکـر آرام برنامه هـای خـود را تعقیـب کنیـم. گویـی حکمتیـار خصوصیاتـش را به عـده ای از 

کادرهـای حزب اسـالمی نیـز منتقل کـرده بود.



133       مقاالت

نمونه ی افکار حکمتیار
در نزدیکـی شکسـتن آتـش بـس بـا روس هـا نگارنده شـاهد مالقات احمد شـاه مسـعود بـا یکی از 

فرماندهـان حـزب اسـالمی بـودم.  آمرصاحـب می کوشـید جنگ میان حـزب و جمعیـت در پروان 

متوقف شـود. فرمانده حزب اسـالمی جوان سـخنور و ُپرشـوری بود. در آغاز جلسـه اظهار داشـت: 

»مـن بـه افـراد تحـت فرمـان خـود گفتـه ام کـه جنگ بـا جمعیـت جهاد حسـینی و کشـته شـدن در 

آن شـهادت حسـینی اسـت.« سـپس حـدود یك سـاعت در حقانیـت حزب اسـالمی و باطـل بودن 

جمعیت اسـالمی سـخن زد.

وقتـی نوبـت بـه  آمرصاحـب رسـید، صحبـت خـود را بـا نقـل ایـن جملـه از حبیب الرحمـن 

شـهید آغـار کـرد کـه گفته بـود: بـه جوانـان و نوجوانـان کتاب هـای اسـتاد سـید قطـب را ندهید که 

بـرای آنـان مثـل »نـو شـادر« عمـل می کنـد؛ هـم خـود را خـراب می کننـد و هـم دیگـران را. بعد به 

تشـریح سـابقه و ماهیـت هـر دو حـزب پرداخـت و بـه او توضیـح داد کـه مجاهدیـن افغانسـتان در 

عقیـده و ماهیـت تفاوتـی ندارنـد، نبایـد بـا خواندن چنـد کتـاب ترجمه شـده در باره ی همـه چیز و 

 مهـدور بـودن خون مسـلمانان فتوا داد و متذکر شـد که خودش بسـیاری مسـایل دینی را 
ً
مخصوصـا

از علمـای دیـن بـه ویـژه از مولـوی محمد موسـی می پرسـد .

مسعود در دوره ی داوودخان
جمعیـت کوچکـی از دانشـجویان اخوانـی شکسـت خـورده در مقابـل حکومـت داوود و منزوی از 

جامعـه در پشـاور پاکسـتان زنده گـی خسـته کننده یـی را سـپری می کردنـد. رسـیدن بـه حکومت از 

طریـق کودتـا بـه آرزوی موهـوم بدل شـده بـود. در دنیـای واقعی چشـم انداز دلگـرم کننده یـی آینده 

آنـان را روشـن نمی سـاخت. به ناچار آرزوهای سـرکوب شـده به شـکل نمادهای روحـی در خواب 

بـه آنـان ظاهر می شـد.

حکمتیـار بزرگ تـر ایـن محصلیـن، سـرآمد خـواب دیـده گان و خواب گـزاران بود. بسـیاری از 

خواب هـا بـه شـکل ورود دوبـاره بـه کابـل ظاهـر می شـد و این کـه پیروزمنـد دوبـاره بـه دانشـگاه 

برگشـته اند و همصنفـان شـان را مالقـات می کننـد. از احمدشـاه مسـعود در ایـن مـورد شـنیده ام: 

حکمتیـار خـود بعـد از هر نمـاز صبح از هر یک می پرسـیده که چـه خوابی دیده اند؟ اما احمدشـاه 

مسـعود بـا وجـود اعتقـاد بـه تعبیـر خـواب، از آن آرزوهـا بـه طنـز سـخن می گفـت و می افـزود که 

پیـروزی درخـواب بـه دسـت نمی آیـد.« او حتـی در آن زمان می دانسـته کـه در دنیای واقعـی باید از 

راه هـای عقالنـی و عملی به سـوی هـدف گام برداشـت.

او از حکمتیـار بریـد و بـه اسـتاد ربانـی کـه رهبـری دور اندیـش و معتـدل بـود پیوسـت و همه 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        134

وقـت خـود را صـرف خوانـدن کتاب هـای سیاسـی و نظامی کـرد. می گفـت: هیچ کتاب سیاسـی و 

نظامـی را کـه توانسـته به دسـت بیـاورد ناخوانده نگذاشـته اسـت.

عـالوه بـرآن نقـل می کـرد: »یـک معلـم افریقایـی در آنجـا )پاکسـتان( اسـتراتیژی جنگ هـای 

پارتیزانـی درس مـی داد، امـا اجـازه نمی داد که کسـی یادداشـت بردارد؛ مـن به خاطـر اهمیتی که به 

آن درس قایـل بـودم، در وقـت تفریـح بـه بهانه ی تشـناب خارج شـده و شـنیده های خـود را به روی 

کاغـذ یادداشـت می کـردم تـا این کـه بـه واسـطه ی یکـی از هم درسـانم افشـا و از جلسـات درسـی 

اخراج شـدم.«

پا فشاری حکمتیار به جنگ مسلحانه در برابر محمد داوود
حکمتیـار بارهـا در سـخنرانی هایش بـا افتخـار یـادآور می شـد در حالی کـه دیگـران به کار سیاسـی 

پافشـاری می کردنـد؛ تنهـا او بـود کـه از اول بـه جهاد مسـلحانه باور داشـت.

وقتـی  آمرصاحـب شـنید گفـت: امـا چـه نوع جنـگ؟ بعـد افـزود: بوتـو )ذوالفقار علـی بوتو( 

حکمتیـار را تشـویق بـه مبـارزه مسـلحانه می کـرد و برایـش چهـل میل سـالح خفیفـه داده بـود تا با 

حکومـت بجنگـد. از همیـن تعداد سـالح معلـوم بود که بوتو نمی خواسـت مـا پیروز شـویم؛ بل که 

بـا ایجـاد درگیری هـای کوچک می خواسـت یک جنـگ طوالنی و فرسـاینده را بر افغانسـتان تحمیل 

کند.

تاکتیک هـای جنگـی آن وقـِت حکمتیـار را نیـز به مسـخره می گرفت. گویـا در کودتـا یک میل 

سـالح »دور زن« را در کـوه آسـمایی جابه جـا می کـرده کـه از آنجـا ارگ را زیـر آتـش بگیـرد و افـراد 

پیـاده بایـد از داخـل شـهر مسـتقیمابه ارگ حمله مـی کردند!

مسعود و کمونیست ها
در آغـاز جهـاد احساسـات انتقام جویانـه ی شـدیدی مجاهدیـن را فـرا گرفتـه بـود، بـه قـول یکی از 

مجاهدیـن بدخشـان در آنجا چهـل نفر از اعضای سـازمان خلقی جوانان را در حالی که دسـت های 

شـان را بسـته بودنـد از قره کمـر به زیـر پرتاب کـرده بودند.

ایـن یـک عکس العمـل غلـط امـا طبیعـی در مقابـل قتل هـای دسـته جمعی و اعدام هـای بدون 

محاکمـه ی خلقی هـا بـود کـه مثـال کوچک آن سـر به نیسـت شـدن سـی تـن از مـردان خانـواده ی 

مجـددی در یـک شـب بـود و در خاطـرات زنـدان یـك فعـال جامعـه مدنـی خوانـدم یـک خلقـی 

اعتـراف مـی کـرده کـه دو صـد نفـر را بـدون محاکمـه به دسـت خـود کشـته بود.

در میـان مجاهدیـن احمدشـاه مسـعود یـک اسـتثنا بـود. زمانـی در کار او تعجب کـردم که در 
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سـال 1358 پـس از تصفیـه پنجشـیر و ایجـاد جبهـه ی سـالنگ معلـم خلقـی دوره ی ابتدایـی مـا، 

 بـا کالشـنیکوف دیده بـودم، در داخـل پنجشـیر زنده دیـدم. او 
ً
درویـش خـان گلبهـاری را کـه قبـال

هنـوز زنـده اسـت. گویـا تنهـا خلقی هایی در پنجشـیر کشـته شـده بودند کـه جنگیده بودند. شـاید 

بـه دلیـل ایـن سـعه ی صدربود کـه شـبکه های ارتباطـی او تـا باالتریـن رده هـای حـزب دموکراتیک 

خلـق فعـال بودند.

یعت مسعود و تطبیق شر
زمسـتان سـال 1360 در صحبـت بـا یکـی از بـزرگان هـم دوره ی خـود در بـاره ی مسـایل مختلـف 

مشـورت می کـرد. دوسـتش بـه او گفـت: آمرصاحـب ما و شـما به  نـام تطبیق شـریعت اسـالمی به 

جهـاد آغـاز کردیـم. پنجشـیر نمونه ی یـک واحد اداری اسـت کـه مجاهدیـن در آن حاکم هسـتند. 

الزم اسـت قوانیـن شـرعی در آن رعایـت شـود. شـکایت کـرد کـه وقتـی آذان جمعه گفته می شـود، 

هنـوز برخـی بـه عـوض این کـه به نمـاز جمعـه برونـد در کنـار دکان هـا نشسـته و قصـه می کنند در 

حالی کـه حکـم صریـح قـرآن اسـت وقتـی آذان جمعـه داده می شـود شـما خریـد و فـروش را تـرک 

کـرده بـه نماز بشـتابید. آمرصاحب در جـواب گفت: آرزو دارم ما بـه اندازه یی کار فکـری و فرهنگی 

کنیـم کـه وقتـی آذان داده می شـود مـردم خـود بـه خود بـه طرف مسـجد حرکـت کنند. معتقـدم که 

اجبـار وقتـی شـخص بـه رضایـت خود بـه شـریعت عمل نکنـد هیچ سـودی به شـریعت و اسـالم 

ندارد.

مسعود و روس ها
از بـه کاربـردن اصطالحـات و کلمـات زشـت ماننـد )خرس هـای قطبـی، شـیطان سـرخ، ابرجناور 

شـوری و غیـره( کـه در ادبیـات مجاهدیـن مرسـوم بـود برضـد دشـمنانش اسـتفاده نمی کـرد. بـه 

سـادگی آن هـا را »روس هـا« می نامیـد. پس از حمله ی سـوم روس هـا در 1359 عده یی از باسـوادان 

جبهـه را فراخوانـد تـا کار فرهنگـی را پـی ریزی کننـد. نظرش در مورد جنگ با شـوروی ایـن بود که 

روس هـا بـه آسـانی افغانسـتان را ترک نخواهنـد کرد. گفت مـا باید مـردم را به یک مبـارزه ی دوام دار 

آمـاده سـازیم زیـرا تلفـات انسـانی ارتش شـوروی بـه اندازه یی نیسـت کـه آنـان را بـه زودی وادار به 

عقب نشـینی از افغانسـتان کنـد؛ وسـایطی کـه بـه اردوی افغانسـتان می دهنـد، تانـک و توپ هایـی 

اسـت کـه در جنـگ جهانـی دوم از آن اسـتفاده می کردنـد و اکنـون از رده ی ارتـش شـوروی خـارج 

شـده اسـت. تخریـب آنـان نیـز زیان جـدی بـه شـوروی وارد نمی کند.

در مـورد کار فرهنگـی افـزود: وقتـی فکـر و اندیشـه ی مـا را مـردم بپذیرنـد اگر ده  بار شکسـت 
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بخوریـم دوبـاره برمی گردیـم در غیـر آن عقـب نشـینی مـا شکسـت مـا را رقـم خواهد زد.

آتش بس با روس ها
آتـش بـس علی الرغـم تبلیغـات دشـمنانش نمونـه دیگـری از واقع بینی و شـجاعت سیاسـی او بود. 

مـردی کـه شـدیدترین جنـگ هـا را بـر ضـد سـپاهیان شـوروی رهبـری کـرد چـرا بـه آتـش بـس با 

روس هـا تـن درداد؟ از آن مهم تـر روس هـا چـه نیازی به آتـش بس داشـتند؟ تا اکنون جـواب دقیقی 

بـه ایـن تعامـل اسـتثنایی وجـود نـدارد. بـه نظـر مـن جـواب آن را در تغییر سیاسـت شـوروی زمان 

اندروبـوف بایـد جسـتجو کـرد. در آن وقـت تّیـم مخالف برژنـف و مخالف اشـغال افغانسـتان دور 

اندروپـوف جمـع شـده بودنـد و گرباچـوف هـم از جملـه شـاگردان او بـود. آن هـا اما می خواسـتند 

افغانسـتان بعـد از خـروج شـان دوبـاره حیثیـت تاریخـی خـود )کشـور حایـل میـان دو ابـر قدرت 

شـرق و غـرب( را بگیـرد. بـه ایـن منظـور بخـت خویـش را در مذاکـره بـا شـخصیت های ملـی و 

مسـتقل افغانسـتان می آزمودنـد کـه احمدشـاه مسـعود برازنده تریـن  آن هـا بـود.

مـرگ اندروپـوف پـس از سـه مـاه حکومـت و روی کار آمـدن چرنینکـو کـه از تیـم برژنف بود 

ایـن سیاسـت را متوقف سـاخت تا آن کـه بعدها در دوره ی گورباچف دوباره روی دسـت گرفته شـد، 

امـا به شـیوه ی دیگر.

مسـعود بالیخواوینسـا رهبر اتحادیه کارگران لهسـتان که علیه سـلطه ی شـوروی مبـارزه می کرد 

رابطـه ی قلمـی داشـت. از او نقـل می کـرد کـه گفتـه بود: مـن هیـچ کتابی نخوانـده ام و هیـچ مدرک 

تحصیلـی نـدارم، امـا ماننـد یـک چوپان اسـتم و می دانـم که رمـه را در کجا بـه چرا ببـرم و در کجا 

بـرای آب خـوردن رهنمایـی کنـم و چگونه از شـر گرگ نجـات دهم.

آمرصاحـب گفتـار فـوق الـذ کـر را مـی پسـندید و آن را تعریف دقیق یـك رهبر سیاسـی از هنر 

سیاسـت و رهبـری می دانسـت. او بعـد از فروپاشـی شـوروی اولین رییس جمهور کشـورش شـد.

مسعود و غربی ها
شـهید احمدشـاه مسـعود بـه رابطـه بـا غـرب اهمیـت زیاد قایـل بـود، امـا از پالیسـی آنـان ناراض 

بـود. می گفـت غربی هـا نوک »ده دالـری« را نشـان می دهند، بعـد ده پیشـنهاد اسـتعماری را مطرح 

می کننـد.

یک بـار قومنـدان مسـلم را بـه دلیل این کـه تکتیک عملیـات باالی یک پوسـته ی مهـم نظامی و 

تصـرف آن را بـه یـک ژورنالیسـت تشـریح کرده بود سـرزنش کـرد و گفـت: هیچ کـس تاکتیک های 

خـود را در کتاب هـا نمی نویسـد این هـا جزء اسـرار کشـورها اند.
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می گفـت: من ژورنالیسـت و جاسوسـان نظامـی را که در لباس ژورنالیسـت می آیند به سـاد گی 

از طـرز لبـاس پوشـیدن و بوت هـای رنـگ کـرده و کاراکترهـای شـان می شناسـم، بعـد می خندیـد: 

ژورنالیسـت بـه علـت این که کشـال و بی سـلیقه می باشـد از دور شـناخته می شـود.

مسعود و امام خمینی
او معتقـد بـود کـه امـام خمینـی در نپذیرفتـن قطع نامـه ی ملـل متحـد در مـورد آتـش بـس بـا عراق 

اشـتباه کـرده، در حالی کـه آن وقـت، یعنـی یک سـال پـس از تجاوز عـراق، خاک خـود را دوبـاره به 

بود. آورده  دسـت 

ادامـه ی جنـگ تـا هشـت سـال پـس از آن و بعـد قبـول همـان قطع نامه پـس از تلفات سـنگین 

انسـانی و فرسـوده شـدن اقتصاد کشـور معقـول نبود.

قهرمـان ملـی افغانسـتان می گفـت: هر چند شـهادت یک ارزش دینی اسـت، امـا نباید عواقب 

اجتماعـی و عـوارض جانبـی آن را نادیـده گرفـت. مخصوصـا تلفات انسـانیی که هزاران یتیـم و بیوه 

بـه جـای می گـذارد، و ادامـه داد: خـوب اسـت کـه امـام خمینـی در حیـات خـود ایـن شکسـت را 

پذیرفـت تـا مـردم بداننـد کـه رهبـران هـر چنـد بـزرگ و با تقـوا باشـند بـا نادیـده گرفتـن واقعیت ها 

شکسـت می خورنـد.

مسعود و مالعمر
رفتـن مسـعود بـه میـدان شـهر برای دسـت یافتـن به صلـح فـداکاری کم نظیـر و ریسـک خطرناکی 

بـود و همچنـان تمـاس مخابـروی او بـا شـخص مالعمر بعد از سـقوط کابـل اتمام حجـت او بود. 

مالعمـر مسـت خیاالت و تصـورات آرمان گرایانه ی خود بود. او نه تنها شـناختی از جهان نداشـت، 

بل کـه شـناختی درسـت از افغانسـتان و مناسـبات اجتماعـی و قومی آن نیز نداشـت. حتـی پایتخت 

کشـوری را کـه بـر آن فرمـان می رانـد، ندیده بـود. او یک اسـتراتیژی داشـت و آن فشـردن همه مردم 

افغانسـتان در قوطـی سـلطه قومـی و پامـال کردن حقـوق آن ها زیر شـالق و شـکنجه ی طالبان .

ـرد کننـده  مواجه 
ُ

وقتـی در شـمال کابـل و دیگـر نقـاط کشـور بـه قیام مـردم و شکسـت های خ

شـد؛ بازهـم چشـم او بـه واقعیـت باز نشـد. وقتی بـه علت شکسـت هایش فکـر می کـرد، در روش 

و اسـتراتیژی خـود تجدیـد نظـر نکـرد. زمیـن سـوخته ی شـمالی و کوچاندن هـزاران کـودک و زن را 

مخالف شـریعت ندانسـت.

بل کـه جالب تـر از آن این کـه مالعمـر بعـد از تفکـر زیـاد بـه ایـن نتیجـه رسـیده بود که سـبب 

شکسـت گـروه طالبـان آن اسـت کـه بت هـای بامیان را بـه حال خـود گذاشـته اند و تخریـب نکرده 
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ند! ا

تفـاوت دیـن مالعمـر و دیـن مسـعود تفـاوت تفسـیر شـان از عـدل الهی بـود و فاصله شـان به 

انـدازه ی فاصلـه نادانـی و خـرد یـا »دگم اندیشـی« و واقـع بینی.

احمدشاه مسعود و استاد سیاف
اسـتاد سـیاف از بزرگ ترین رهبران مجاهدین و سـخت مورد احترام احمدشـاه مسـعود بود .وقتی که 

حکومـت مجاهدیـن در کابـل بـه پیروزی رسـیده بود، همراه بـا عبدالله انس به دیدار اسـتاد سـیاف 

رفتـم. اسـتاد ضمـن پشـتیبانی از حکومـت اسـتاد ربانـی از این کـه کمونیسـت ها از دولـت تصفیه 

نشـده بودنـد، ناراضـی بـود. بـا همـان لحـن شـمرده و طنـز آمیـز خـود گفـت: »بـه انجنیرصاحب 

مسـعود بگـو تـو کمونیسـت ها را بـا خـود گرفتـه ای کـه امریـکا را خـوش بسـازی، اما می ترسـم که 

امریـکا هـم خـوش نشـود و خداوند را هم خفه بسـازی. بگـو جنرال بابـه جـان را از قوماندانی امنیه 

کابـل پـس کـو، نمی گویـم که کسـی را از من تعییـن کو بل کـه همین قومانـدان پناه را که از پنجشـیر 

اسـت تعیین کـو که مه همـوره دوسـت دارم.«

مـوارد دیگـر انتقـاد او در سـال های بعـد در مـورد سـفر آمرصاحـب بـه اروپـا بـود و بعدترهـا 

مخالفـت جـدی او بـا ظاهرشـاه و مخالفـت شـدید بـا دوسـتم. امـا دیدیـم کـه در تمـام ایـن موارد 

باگذشـت زمـان اسـتاد سـیاف مجبـور شـد واقعیت هـا را بپذیـرد.

امـروز یکـی از افسـران رژیـم سـابق بـه حمایـت او بـه درجـه ی باالتـر از موقـف آن زمـان 

جنـرال بابـه جـان در وزارت دفـاع رسـیده اسـت. ظاهرشـاه را که »کفتار پیـر« می گفـت، در خانه ی 

خـود مهمـان کـرد. بـا امریـکا وارد معاملـه شـد و با دوسـتم هـم مشـکلی نـدارد .در حالی کـه این 

واقعیت پذیـری چیـزی از شـأن اسـتاد کـم نکـرده اسـت.

تفـاوت احمدشـاه مسـعود بـا دیگـر آرمان گراها این بـود که او برخـالف دیگران پیـش از این که 

سـرش بـه دیـوار بخـورد، دیوار را تشـخیص مـی داد و بـا مناسـب ترین روش ممکن از کنـار آن عبور 

می کرد.

واقع بینـی کامـل انسـان ها را پلـه بیـن می سـازد و بـه ذلـت می کشـاند و آرمان گرایـی کامـل نیز 

انسـان را بـه شکسـت مواجه سـاخته ضـد اجتمـاع و عقده یی بار مـی آورد.

خالصه، راه مسـعود راه رسـیدن بـه آرمان هـا از راه واقعیت ها بود و ویژگی او برخـورداری از دو 

نعمـت خـدا داد بود که در قـرآن از آن به »حکمت« و »بصیرت« تعبیر شـده اسـت.



بازخوانی قهرمان ملی1 

محمد نسیم فقیری

 

مردمـان کشـورهای مختلـف دنیـا در پـی دریافـت هویـت ملـی و یا تبـارز آن در سـطح ملـی و بین 

المللـی انـد. بـرای نشـان دادن هویـت ملـی گاهـی از نمادها و سـمبول ها اسـتفاده می نماینـد و در 

طـول تاریـخ ایـن نمادها و سـمبول ها را زنده و مشـهور می سـازند و برای نسـل های کنونـی و بعدی 

آن را بـه حیـث نشـانه های از هویـت ملـی در هـر زمینـه و از جملـه در کتاب هـای درسـی، موزیـم 

و در جرایـد و مجـالت و رادیوهـا و تلویزیون هـا، همـواره بـه نمایـش گذاشـته و اذهـان را متوجـه 

اهمیـت و ابهـت آن سـاخته و آن را تـا درجـه ی پیشـوا و رهبـر معنـوی مورد احتـرام و عـزت وانمود 

. می سـازند... 

 »قهرمـان ملـی« بارزتریـن مثـال در معرفی هویت ملی کشـور اسـت. اکثر دولت هـا در جهان 

سـوم بـرای گریـز از بحران هویت ملـی از یک سـو و معطوف سـاختن توجه  اذهان عمومی از سـوی 

دیگـر، تـالش می نماینـد تـا یک چهـره  از چهره های تاریخی کشـور خویـش را در گذشـته ی نزدیک 

و یـا گذشـته های دور و اسـاطیری بـه حیـث یـک قهرمـان معرفـی نماینـد و همه وسـایل نشـراتی و 

تبلیغاتـی خویـش را در خدمـت آن بگمارنـد و هـر روز آن را بیش تـر و بیش تـر از همـه محبـوب 

و جـذاب جلـوه بدهنـد و تـا سـرحد پرسـتش مـورد احتـرام قـرار دهنـد. صـرف نظـر از چگونگـی 

شـخصیت آن قهرمـان اصلـی یـا دروغیـن، خوبی هـا و نیکویی های زیـادی را به او نسـبت می دهند 

و او را از همـه بدی هـا و پلیدی هـا مبـرا و پاک نشـان می دهنـد... . ایـن از واقعیت های تلـخ روزگار 

گذشـته و روزگار خـود مـا اسـت و ما سـال ها ایـن داسـتان طوالنی و تکـراری شـخصیت ها و کیش 

1. هفتـه نامـه ی مجاهـد، دور ششـم، سـال یازدهـم، شـماره ی ۲۳، ۱۸ سـنبله ۱۳۹۱ برابر به ۱۴ شـوال المکـرم ۱۴۳۳ و ۸ 
.۲۰۱۲ سپتمبر 
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شـخصیت را در کشـور عزیـز خویـش افغانسـتان تکـرار و تجربـه کرده ایـم و بـه خوبـی و روشـنی 

دیدیـم کـه ایـن شـخصیت های دروغیـن و سـاختگی تا چـه انـدازه ای میان خالـی و بـی ارزش بوده 

انـد کـه بـا گذشـت انـدک روز گاری و سـردی هیاهوی تبلیغاتـی و رسـمی از نظرهـا و ذهن ها محو 

شـده و بـه صحنـه ی فکاهـی و مسـخرگی ها راه یافته انـد... داسـتان همچـو قهرمان هـای سـاختگی 

و دولتـی برهمـگان روشـن اسـت و در انـدک زمانـی از صحنـه ی سیاسـی کشـورها محـو و نابـود 

. می شـوند... 

همچنـان برخـی از کشـورها بـرای نشـان دادن روحیـه ی اسـتقالل طلبـی، آزادی خواهـی و 

دشمن سـتیزی تـالش دارنـد تـا چهره هایـی از تاریـخ خود را بـه صورت اصلـی یا دروغیـن به حیث 

قهرمـان جـا بزننـد و یـا هـم به دلیل مسـابقه بـا سـایر کشـورها و هم چشـمی در همچو مسـابقات، 

جریـان قهرمـان سـازی را بـه راه اندازنـد و آن را گسـترش دهنـد... .

امـا موضـوع نهایـت مهـم و اساسـی موضـوع وجـود قهرمان هـای ملـی اسـت! ایـن قهرمان ها 

از متـن جامعـه و مـردم برخاسـته و در همـه غم هـا و شـادی های آنـان شـریک و همـراز انـد. ایـن 

قهرمان هـا و شـخصیت های بـزرگ ملـی در زمـان خودشـان بـا بزرگی و عظمـت راه مـردم و جامعه 

را روشـن سـاخته و در همـه غم هـا و ناگواری هـا شـانه بـه شـانه ی مـردم بـوده و هرگـز از آن هـا جدا 

نگردیـده انـد... ایـن قهرمان هـا کـه می تـوان در تاریـخ تعداد اندکـی از آنـان را یافت در جـوار مردم 

و در کنـار آنـان زندگـی داشـته و هرگـز از راه دور مـردم را رهنمایـی نکـرده و آنـان را هدایـت نـداده 

انـد... بـا مطالعـه ی درسـت و بـا انصـاف تاریخ و بـه دور از همـه غرض هـا و وابسـتگی ها می توان 

دریافـت کـه قهرمـان ملـی مـا افغان هـا به درسـتی و روشـنی یـک قهرمـان واقعـی ملی و برخاسـته 

از میـان مـردم اسـت کـه در همه شـرایط سـخت و دشـوار تاریخ کشـور، در بیش از بیسـت سـال با 

مـردم و تحـت رهبـری زعامـت جهاد و مقاومت قرار داشـته و هرگـز ادعای رهبری و پیشـوایی نکرده 

اسـت... او بـا اخـالص و مردانگـی تمـام بـر همـه عالیـق و گرایش های وسوسـه انگیز دیگر دسـت 

رد زد و تعهـد و اخـالص صادقانـه ی خویـش را بـه اسـالم و وطـن در عمل و قـول نشـان داد و بر آن 

ایسـتادگی نمود... .

احمـد شـاه مسـعود قهرمـان ملـی افغانسـتان اسـت. او هرگـز بـه خاطـر بـاور دیگـران و برای 

جلـب توجـه افـکار و گرایش هـای دیگـران حاضـر نشـد یـک کلمـه از اصـول اسـالمی و اخالقـی 

خویـش را پنهـان و پوشـیده نگـه دارد و یـا حرف هـای دل خویـش را بیـان نکنـد.

زندگـی شـخصی و خانوادگی مسـعود شـهید می توانـد مثال بارز تقوای دینی او باشـد. مسـعود 

در حالی کـه بـا مجموعـه ی بـه نام طالبـان در حال نبـرد بود ولـی هرگز حاضر نشـد تا بـرای محافل 

غـرب از خـود یـک چهـره ی مـورد قبـول غربی هـا بسـازد! او ماننـد یـک مسـلمان و مجاهـد پابنـد 
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احـکام دینـی بـود و چـون مجاهـدان ریـش می گذاشـت و کاله می پوشـید و خانـواده ی او نیز حتی 

سـنتی تر از دیگـران در حجـاب کامـل بـود و بـرای یگانـه فرزنـدش نیـز بـرای تحصیل کدام کشـور 

غربـی را انتخـاب نکـرد و همچنـان پابنـد احکام دینـی بود. ایـن قهرمان ملـی ما مردمی بـود، میان 

توده هـای مـردم بـا آن همـه شـجاعت، دلیری و عظمـت همچنـان تواضع و انکسـار داشـت و با این 

همـه قـدرت و نیـرو بازهـم در کنـار مجاهـدان می نشسـت، بـا آن هـا صحبت و مشـوره می کـرد، به 

عرایـض و خواسـته های شـان گـوش فرا مـی داد و احـکام می نوشـت... .

همـه حـرکات و کردار مسـعود بزرگ را مـردم دنیا از روی فلم هـای زندگی و جهـاد او می توانند 

بیبننـد و داوری نماینـد... قهرمـان بـزرگ ملـی مـا نـه ماننـد قهرمان هـای سـاختگی و دولتی سـایر 

کشـورها اسـت؛ بل کـه قهرمـان اصلـی جامعـه ی افغانسـتان اسـت... مسـعود بـزرگ را در زمـان 

 روی یـک فرش با 
ً
حیـات او هرگـز قهرمـان نخوانـده و نگفتـه انـد... امـا همـان طوری کـه معمـوال

مجاهـدان می نشسـت، روی همـان فـرش در اوقات نمـاز، نمازگـزاران را امامـت نیز می نمـود... او 

دارای صفـات برجسـته ی یـک مجاهد و افغـان بود. در مـورد صفات و خصوصیـات او در کتاب ها، 

مجـالت و جرایـد بسـیار نوشـته اند و یـا در مصاحبه هـا نیز بسـیار گفته شـده ولـی فقط بـه کوتاهی 

و اختصـار می تـوان بیـان کردکه: 

-دولت افغانسـتان، رهبران جهادی و سیاسـی کشـور و اکثر مردم ما شـهید احمد شـاه مسـعود 

را بـه حیـث قهرمان ملـی یادکرده اند.

-او جنـگ را انتخـاب نکـرده بـود، بل کـه در برابـر تهاجـم و زورگویـی کودتاچیـان، تجـاوز 

خارجـی و هجـوم و فتنـه ی طالبـان مجبـور بـه مقاومـت و ایسـتادگی گردیـد. 

-او از همـان روز اول جهـاد و مقاومت تا روز شـهادت هرگز و هرگـز صحنه ی جهاد و مقاومت 

را تـرک نگفـت و همچنان مقاوم، اسـتوار و پایدار ماند.

-او در حالی کـه مـورد هجـوم طالبـان قـرار داشـت همواره بـا رهبران طالبـان باب مذاکـره را نه 

بسـته بـود و پیام هایـی رد و بدل می شـد.

-او کـه بـا طالبـان می جنگید برخـی از اهداف اعالم شـده ی طالبـان را با صراحت مـورد تأیید 

قرار می داد: 

• نفاذ شریعت را ما نیز خواهانیم. 

• خلع سالح را ما نیز آرزو داریم.

• نمی توانیـم سـالح خویـش را بـه طالبـان تسـلیم نماییـم زیرا مـا عسـاکر و مجاهـدان دولت 

اسـالمی افغانسـتان هسـتیم و ایـن دولـت را همـه تنظیـم های جهـادی و اکثر مردم کشـور مـا قبول 

کرده انـد و دالیـل بازپس گیـری بیعت شـرعی نیز وجود نـدارد و... . هـرگاه خلع سـالح عملی گردد 
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گاه گردنـد... چـه کسـانی ایـن  طالبـان بایـد خلـع سـالح شـوند و از توطئه هـای کـه در راه اسـت آ

گـروه را سـاخته و تمویـل می کننـد و سـالح ها را از کجا آورده انـد همرهان و هدایت دهنـدگان آن ها 

–عسـکری و ملکـی– از آن طـرف سـرحد آمده انـد و مقامـات ملکـی و نظامـی کشـور همسـایه، در 

بـاره ی آنـان حـرف می زننـد و نمایندگی مـی کننـد... بیایید یک حکومت مشـترک افغانی بسـازیم و 

بـه آن حکومـت صالحیـت بدهیم تـا خلع سـالح را عملی سـازد... .

-مسـعود شـهید یـک افغان مخلـص و متعلق به همـه افغان ها بود. شـمار همرزمان و دوسـتان 

او را ببینیـد. قهرمـان ملـی متعلـق بـه همـه اقوام کشـورما اسـت؛ پشـتون، ازبیـک، هزاره، پشـه یی، 

ایمـاق، بلـوچ، نورسـتانی، تاجیـک و... . همـه شـخصیت های معروف و با نـام کشـورما در کنار او 

بودنـد: الحـاج عبدالقدیـر، محمد قسـیم فهیم، قاضـی کبیر مرزبـان، الحاج حضرت علـی، الحاج 

اکبـری، براهـوی، موالنـا ربانی نورسـتانی و... . چگونـه همه مـردم از همه مذاهب بـه دور او جمع 

بودنـد و او بـا وجـود داشـتن عقیـده ی خاص، باهمه برادران سـنی و شـیعه، در یک صف قـرار گرفته 

 . بود... 

-او هرگـز حتـی یـک کلمـه را در مدح پاکسـتان، ایـران، عربسـتان سـعودی و... نگفتـه، حتی 

 آزاد و مسـتقل خـود را که باالتر از سیاسـت معمول اسـت بیان کـرده و راه و روش 
ً
حرف هـای کامـال

شـخصیت های عالـم اسـالم چـون امام حسـن البنـاء و مـودودی را تأیید کرده اسـت.

-او بـا وجـود زندگـی طوالنی، همراهی و همسـفری با شـهید اسـتاد برهـان الدیـن ربانی رهبر 

جهـاد و مقاومـت، هرگـز حرفـی از او روایـت نشـده که خـود را جانشـین و یـا هم قطار رهبر شـهید 

خوانـده باشـد... همـه می داننـد که جایـگاه و موقف مسـعود شـهید چنان بـود که هر لحظـه امکان 

تبـارز و پیش قدمـی موجـود بـود ولـی او هرگز در مسـیر دشـوار مبارزه ی سـخت و سـنگین، هرگز به 

بیراهـه نرفـت و بـا وجود یک سلسـله کوشـش ها و تالش هـا همچنان خـود را تابع دولت اسـالمی و 

تابـع رهبـر جمعیت اسـالمی خوانـد و تا لحظات شـهادت از این مسـیر منحـرف نگردید. 

-بسـیار جالـب اسـت کـه شـخصیت ها، خوی هـا و عـادات افـراد متفـاوت اسـت ولی بسـیار 

خـو و عـادات مشـترک را می تـوان در میـان شـخصیت ها و مـن جملـه رهبـر جهـاد و مقاومـت و 

قهرمـان ملـی افغانسـتان دریافـت و مطالعـه کرد:

- »بردبـاری و دگـر پذیـری« کـه در آن زمـان بـرای اکثـر مجاهـدان بـاور کردنی نبـود، چگونه 

میـان رهبـر و قهرمـان وجـود داشـت. باگذشـت چهـارده سـال از جهـاد مسـلحانه و قبـل از آن یک 

دهـه مبـارزه ی فکـری میان مسـلمانان و کمونیسـت ها، باوجود یک و نیـم میلیون شـهید و میلیون ها 

مهاجـر و ده هـا هـزار شـهید در زندان هـا و صدها هـزار زندانـی و... چگونه ایـن رهبران و بـزرگان به 

عفـو عمومـی اقـدام نمودنـد و چگونه همه افـراد آن گروه های پیشـین را بخشـیده و راه را برای خروج 
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آنـان از کشـور بـاز گذاشـتند؟ بسـیار عجیـب و باور نکردنی اسـت که بـا آن همه تعذیب و شـکنجه 

و دوران اختنـاق، سـرکوب و اسـتبداد، در دوران دولـت اسـالمی زندان ها برای سـرکوبگران باز نشـد 

و انتقـام خواهی صـورت نگرفت؟

-همـه می بینیـم کـه بـا وجـود فضـای اختنـاق و اسـتبداد در رژیم هـای کودتایـی و پـس از 

عفـو عمومـی مجاهدیـن و بازمانـدن راه بـرای بازگشـت آن چهره هـای قدیمـی، چگونـه ائتالف هـا 

و سـازش ها صـورت می گیـرد و افـراد مختلـف را در مجموعه هـای سیاسـی در کنـار هـم می بینیم، 

جایـی کـه تصـور آن هرگـز وجـود نداشـت! هیـچ یـک از طرفیـن در دیـروز بـاور نمی کردنـد و در 

تصورشـان موجـود نبـود کـه روزی فـرا خواهد رسـید که همـه چهره هـا را در یک میـز و در یک اتاق 

و حتـی در یـک هماهنگـی مالحظـه نماییم!

-»بردبـاری و دیگـر پذیـری« رهبـر جهـاد و مقاومـت و قهرمـان ملـی را بارها در زندگی شـان 

دیده ایـم و امـروز رهـروان آن مـردان بـزرگ ایـن راه را ادامـه می دهنـد کـه اختـالف و کشـمکش راه 

بربـادی کشـور اسـت و هرکـه از گذشـته و افـکار انحرافی خویـش بازگشـته هموطن ما اسـت و هر 

کـه بـا ما اختالف و کشـمکش حزبی داشـته و از جمع مجاهدان اسـت، برادر و همسـنگر ما اسـت 

و راه بـرادری و دوسـتی بـرای او بـاز اسـت... این راه هرگز بسـته نشـده و دسـت برادری ما به سـوی 

همـه بـرادران دیگر دراز اسـت... .

قهرمـان ملـی ما کـه برخاسـته از متن جامعه و چهره ی بسـیار معروف در کشـورما، کشـورهای 

همسـایه و کشـورهای جهـان اسـت، خـوش بختانـه کـه لقـب قهرمـان ملـی را جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان نیـز پذیرفتـه و همـه سـاله کمیسـیون هایی را بـرای برگزاری مراسـم یـاد بـود از او مؤظف 

می سـازد... ایـن قهرمـان ملـی و قهرمـان دولتی ما اسـت... .

خـوش بختـی دیگر ما افغان ها اشـتراک ملـت و دولت در روز قهرمان ملی اسـت. در بسـیاری 

از کشـورها مـردم، گروه هـا و یـا انجمن ها و احـزاب از افـرادی به نام قهرمـان ملی یـاد می کنند ولی 

دولت هـا هرگز بـه آن اعتبار نمـی دهند... .

اما در مورد قهرمان ملی ما:

-شـخصیت جامـع او کـه باالتـر از اقـوام و مذاهـب و سـمت ها بـود و این حقیقت بـر همگان 

واضح اسـت.

-جهـاد و خدمـات او بـرای مردم نه تنها در پنجشـیر و شـمال بل کـه در هرجای کـه ممکن بود 

و قابـل دسـترس نیز برهمه روشـن اسـت. پس جاذبه هـای شـخصیت او و ارتباط و تعلـق قهرمان به 

همـه اقـوام و همـه سـمت ها از یک سـو بیانگـر اسـتحقاق او به قهرمـان ملی بودن در کشـور اسـت 

و از سـوی دیگـر ایمـان، عقیـده و اخـالص او بـه دیـن مقـدس اسـالم و پابندی بـه احـکام آن که از 
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نشـانه های بـارز تعلـق یـک مسـلمان و یـک افغان اسـت، نشـانه ی مهـم دیگر تعلـق او به اسـالم و 

برحـق بـودن او در کنـار جهـاد و تعلق به همه اقوام کشـور اسـت.

امـا بـاز مـی گردیم به »بـرد باری و دیگر اندیشـی« و مطالعـه ی دوباره در مورد شـخصیت های 

بـزرگ خویش »رهبـر جهاد و مقاومـت« و »قهرمان ملی«:

در بهـار سـال 1358 جریـده ی مجاهـد ارگان نشـرات جمعیـت اسـالمی افغانسـتان در شـهر 

پشـاور کـه تـازه از چـاپ برآمده و به دفتـر کمیته فرهنگی جمعیت اسـالمی افغانسـتان در چارسـده 

رود، رسـیده بـود، در همیـن روز یکـی از محافظـان شـخص رهبـر جمعیـت اسـالمی نیـز بـه دفتر 

کمیتـه فرهنگـی آمـد و یک نامـه را با خـود آورده بود؛ نامـه ی رهبر جمعیـت اسـالمی عنوانی کمیته 

فرهنگـی. در جلسـه ی که شـهید شـارقی معاون کمیتـه نیز حاضر بود، ایـن نامه را خوانـد. در همین 

شـماره ی مجاهـد بیوگرافـی رهبـر جمعیـت اسـالمی تحریر یافته بـود و آقـای زاهدی احمـدزی که 

مدیـر مجاهـد بـود در عنوانی بیوگرافی  نوشـته شـده بود: زندگی نامـه ی پوهاند دوکتـور برهان الدین 

ربانی! 

رهبـر جمعیـت اسـالمی در همـان روز و پـس از خوانـدن جریـده بـه کمیتـه ی فرهنگی نوشـته 

بـود کـه »مـن پوهنمل هسـتم و نه پوهانـد! و برای دوکتـورا ثبت نام کـرده ام و هنوز دوکتور نیسـتم!.«

ایـن خاطـره ی آن روز را بـه یـاد دارم و بـه روح آن شـهید بزرگـوار درود مـی فرسـتم کـه مدیـر 

گاهـی داد تـا از اشـتباه در مـورد خویـش برحـذر باشـد! رهبـر  جریـده ی مجاهـد را در همـان روز آ

جمعیـت اسـالمی نخواسـت که بـا الفاظ و کلماتـی از او سـتایش به عمل آیـد که واقعیـت ندارند و 

تاکیـد کـرد که حـرف راسـت و درسـت در باره اش نوشـته شـود.

امـا قهرمـان ملـی کشـور شـهید احمد شـاه مسـعود نیـز هرگـز نگفته کـه مـن انجنیر هسـتم و 

یـا فـالن هسـتم... و هرگـز همچـو کلمـات از او روایـت نگردیـده اسـت. درسـت اسـت کـه امروز 

هـزاران هزار افغان در مورد شـهید مسـعود نظریـات مختلف و متفاوتـی دارند. کسـانی که او را تایید 

می نماینـد دالیـل زیـادی را ارائـه می نماینـد:

تاییـد کنندگان مسـعود شـهید شـامل همه قشـرها، همـه فکرها و همه اندیشـه ها انـد. برخی از 

دیـد هموطنـی و مقابلـه بـا تسـلط اجنـی او را می پسـندیدند و بعضـی از نظر مسـایل نظامـی و فهم 

برتـر او در مـورد جنـگ او را تأییـد می کننـد. تعـدادی نظریـات سیاسـی او را قبول داشـته و برخی از 

ذوق و اسـتعداد ادبـی او سـخن می گوینـد. بعضی هـا دوسـتی او را با همـه افغان ها و همه سـمت ها 

سـتایش می کننـد و برخـی از توجـه  او بـه قشـر زنان افغـان حمایـت می کننـد... بعضی ها دیـد او را 

در مـورد همـه اقشـار جامعـه و آزادی هـا سـتایش می کننـد و برخی وسـعت نظـر او را بـا وجود یک 
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مـرد نظامـی مـورد شـادباش و آفرین می خواننـد. تعدادی از عادات و سـلیقه های شـخصی او تحت 

تاثیـر قـرار گرفته انـد و اکثر از سـینه ی فـراخ و افق های وسـیع و باز و قلـب خالی از هرگونـه تعصب او.

 جالـب، خواندنی و دیدنی اسـت، صفـات و خصوصیات یکرنگ رهبر جهـاد و مقاومت 
ً
واقعـا

و قهرمان ملی کشـور!





مسعود؛ مبارز معتقد، مستقل و بی گانه ستیز

فضل الرحمن فاضل

زندگی سراسـر افتخار احمدشـاه مسـعود، سیدالشـهدای انقالب اسالمی افغانسـتان ابعاد گوناگونی 

دارد کـه یـک بعـد روشـن کارنامه های ایـن مبـارز معتقد، بی گانه سـتیزی او اسـت. غـرور ملی این 

شـخصیت چندیـن بعـدی در درازنای مبـارزه ی تابناک و خط دهنـده اش، اجازه نداده اسـت و اجازه 

نخواهـد داد تـا بیگانـگان از هر تبار و آیینی، راه مسـتقیم و آرمان واالی او را خدشـه دار سـازند.

مسـعود بـه مثابـه ی یـک جـوان مسـلمان، از همـان روزهـای نخسـتین مبـارزه اش کـه پرچـم 

عصیـان در برابـر رژیـم داوود را کـه آن را »بی گانـه پـرور« می دانسـت و در طـول مبـارزات گرمـش 

بـا ارتـش سـرخ و مـزدوران آن تا آخریـن روزهایی کـه رهبـری مقاومت ملـی را بر دوش داشـت و بر 

ضـد پاکسـتانی ها و نوکـران شـان، طالبان و القاعـده، می رزمید، جوهـر بی گانه سـتیزی اش را حفظ 

کرد.

مسعود در فرجامین سال های مبارزه ی هدفمندش، فصیح و شمرده تصریح نموده بود که:

»مـن مـزدور هیـچ  کـس نیسـتم و از طـرف هیـچ  کـس مبـارزه نمی کنـم و بـدون مراجعـه بـه 

احـدی تصمیـم می گیـرم. از آن گذشـته، ایـن مـردم مـا بودند و هسـتند کـه در مورد جنـگ و صلح 
می گیرنـد.«1 تصمیـم 

مسـعود کبیـر و مسـتقل اندیـش بـاور داشـت کـه بـا خارجیـان چـون طـرف مسـاوی بایسـت 

برخـورد صـورت گیـرد و در مسـایل اختالفی میان کشـورها به سـود هیچ کـدام موضع گیـری نکند. 

او ایـن آرمانـش را بـه طـور مشـخص در مـورد تقاضاهـای بی مـورد پاکسـتان کـه می خواسـت باج 

میزبانـی اش از مهاجریـن افغـان را از دولـت نوپـا و جـوان مجاهدیـن در کابـل بگیرد و حتی سـاده 

1.  رك: زندگینامه ی مسعود. ناشر: انجمن افغان های مقیم فرانکفورت، آلمان،  صفحه ی ۴.
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لوحانه تقاضای بسـته شـدن سـفارت هند را در کابل نموده بود، با تداعی آن پیشـنهاد سـاده لوحانه، 

اسـتقاللیت خـود را چنیـن بازتـاب می دهد:

»پاکسـتان در مقابلـه بـا هنـد، بـه زعـم خـودش، بـا بلنـد پروازی هایـی کـه جنـراالن نظامـی 

آن دارنـد، چیـزی باالتـر از دوسـتی از مـا توقـع دارد. اگـر درخواسـت پاکسـتان، تنها دوسـتی ملت 
 پرابلمـی وجـود نمی داشـت.«1

ً
افغانسـتان می بـود، اصـال

گاهـی داشـت، از آن چنین پـرده برداری  مسـعود کبیـر کـه از ژرفـای نیات شـوم پاکسـتانی ها آ

می کنـد: »پاکسـتان می خواهـد یـک حکومـت مـزدور داشـته باشـد و ایـن مسـأله را بارهـا مـن بـه 

پاکسـتانی ها در مالقات هـای خـود گفتـه ام کـه از مـا افغان ها آرزوی غالم شـدن را نداشـته باشـید، 

مـا می توانیـم بـه شـما پاکسـتانی ها بهتریـن دوسـت باشـیم. منفعت شـما در دوسـتی ما اسـت. اما 
اگـر خواسـته باشـید کـه نـه، اینجا غـالم پیدا می کنیـم، این خیال اسـت و محـال اسـت و جنون.«2

اسـتقاللیت مسـعود، پدیده ای نیسـت که بعد از تشـکیل حکومـت مجاهدین در کابـل آن را به 

نمایـش می گـذارد، بل کـه این اسـتقاللیت جـزء جبلت او در طـول مبارزه اش بوده اسـت.

سـندیگال ژورنالیسـت انگلیسـی که بارها با مسـعود دیدار کرده اسـت و کتابش »همسـفری ها 

بـا مجاهدیـن« نمونـه ای از کارهـای او در ارتبـاط بـا مسـأله ی افغانسـتان بـه ویـژه مسـعود اسـت، 

وقتـی کـه او در سـال ۱۳۶۵ خورشـیدی بـا مسـعود دیـدار می کند، مسـعود بـا طبیعـت کنجکاوی 

کـه داشـت از سـندیگال، راجـع بـه جنـرال ضیـاء الحـق و جنـرال اختـر عبدالرحمـن می پرسـد، 

سـندیگال از دیـدارش بـا جنـرال ضیـاء الحـق رهبـر نظامـی پاکسـتان تذکـر داده، یـاد آور می شـود 

کـه پاکسـتانی ها مایل هسـتند به شـما کمـک کنند و می خواسـتند از نقشـه های شـما اطالع داشـته 

باشـند. در این جـا احسـاس ملـی همیشـگی مسـعود برجسـته می شـود و می گویـد: 

»امـا مـن جزئیـات عملیات هایـم را بـرای آن هـا -پاکسـتانی ها- نخواهـم فرسـتاد، آن هـا در 

عـوض ارسـال اسـلحه بـرای مـان جزئیـات عملیات های مـرا خواسـته اند. اما مـن هرگز ایـن کار را 
نخواهـم کـرد. مـا پیشـاپیش بـه کسـی نمی گوییـم کـه نقشـه های مان چیسـت.«3

بلـی! مسـعود بـه مثابه ی یـک فرمانده داهـی و مردی کـه عالمانه بیـش از دو دهه جنـگ آزادی 

 کاملـی از آرایش 
ً
خواهـی و اسـتقالل طلبـی را در افغانسـتان، رهبـری نمـوده بـود و معلومات نسـبتا

نظامی کشـورهای همسـایه وجهـان داشـت وضـع نیروهـای زیـر فرمانـش را بـا امکانـات نظامـی 

محـدود شـان می دانسـت. ولـی همان بی گانـه سـتیزی، اسـتقاللیت و آزادی خواهی و آزاد اندیشـی 

1.  مأخذ قبلی صفحه ی ۴.
2.  مأخذ قبلی صفحه ی ۵ .

3. رک. گال، سـندی، همسـفری ها بـا مجاهدیـن، ترجمـه ی عبدالغفـار محقـق. ایـن کتـاب را پوهانـد هالـه نیز در پشـاور 
ترجمـه و چـاپ کرده اسـت.
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او بـود کـه بـا دشـمن خارجـی، ارتـش سـرخ بود یـا اردوی پاکسـتان و یـا مـزدوران هـر دو، مصاف 

داد و درعیـن حـال بـاور ژرف بـه پیـروزی داشـت، زیـرا او راهـی را کـه درآن گام نهـاده بـود، برحق 

می دانسـت و خـودش تصریـح کـرده بـود که:
»در جنگ کسانی که از وطن خود دفاع می کنند، همیشه حق به جانب هستند.«1

مسـعود این بی گانه سـتیزی اش را از دسـاتیر واالی دینش که آزادی و آزاد زیسـتن را به پیروانش 

بـه ارمغـان آورد، فراگرفتـه بـود. او می دانسـت که حسـین فرزنـد علی و نـوه ی پیامبر علیهم السـالم 

زندگـی را عقیـده و جهـاد در راه عقیـده خوانـده اسـت. او می دانسـت کـه خلیفـه ی  دادگسـتر عمـر 

فرزنـد خطـاب رضـی اللـه عنـه، قرن ها قبـل همـه بهـره کشـان، اسـتعمارگران و زورگویـان تاریخ را 

مـورد خطاب قـرار داده و فرموده اسـت:

}متـی اسـتعبدتم النـاس و قـد ولدتهـم أمهاتهم أحـرارأ{. »از چه وقت شـما مـردم را به بردگی 

گرفته ایـد، در حالی کـه مادران شـان آن هـا را آزاد به دنیـا آورد.«

وهمیـن بـاور راسـتین بـود کـه زمانی از انگیـزه ی جنگ هـا و آرمانی که در سرداشـت، پرسـیده 

شـد، قاطعانه پاسـخ داد: 

»مـن به خاطر اسـالم، این دین انسـان سـاز، بـه خاطر صلـح و آزادی، به خاطر رهایی انسـان، 
از چنگال اسـتعمار به هر شـکلی که باشـد جنگیـدم و می جنگم.«2

بـاور و اعتقـاد راسـتین مسـعود بـه راه مسـتقیم اش، توأم با بی گانه سـتیزی اش، با سـلول سـلول 

مبـارک او خلـط و عجیـن بـود. از جملـه داکتـر نجیـب اللـه در دورانی که رییـس خاد رژیم وابسـته 

بـه مسـکو بـود، طی نامـه ای به مسـعود عزیز، اخطـار داده بـود که:
»این بار حمله بسیار خطرناک است، حاال که وقت داری، تصمیمت را بگیر!.«3

مسعود معتقد، باور قبلی اش را چنین بیان نموده بود: 
»ما خدا را داریم و برای این کار ساخته شده ایم و هیچ گونه تشویش هم نداریم.«4

مسـعود در برابـر نامـه ی یک جنرال روسـی کـه او را به جنـگ خطرناکی تهدید می کـرد، بازهم 

ایـن بـاور راسـتین خویش را با صالبـت یک مجاهـد چنین بیان نمـوده بود:

»مـا خـدا را داریـم و از ایـن حرف هـا هـم هیچ تشویشـی نداریـم و عالقمند هسـتیم کـه توان 
شـما را ببینیـم. چـون تـا اکنـون در اردوی شـما چیزی ندیـده ایم.«5

1. رك: پیام مجاهد نشریه ی مجاهدین در پنجشیر.
2. مصاحبـه با احمدشـاه مسـعود، فـرزان، احمدشـاه، غیاثی، توریالـی )1368(، مردی اسـتوار و امیدوار بـه افق های دور، 

ایران: چاپ مشـهد.
3. رجوع شود به »مرد استوار وامید وار به افق های دور«، صفحه ی ۵۱۱.
4. رجوع شود به »مرد استوار وامید وار به افق های دور«، صفحه ی ۵۱۱.
5. رجوع شود به »مرد استوار وامید وار به افق های دور«، صفحه ی ۵۱۱.
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مسـعود بـزرگ فشـارهای گوناگونـی را بـه خاطر این اسـتقاللیت نـه تنهـا در دوران حکومت نو 

پـا و جـوان مجاهدیـن در کابـل متحمـل گردیـد، بل کـه عوامـل بی توجهی جهـات کمـک دهنده را 

بـه جبهـات زیـر فرمانـش در همـان دوران جهاد لمـس کرده بـود، او در سـال 1368 هــ ش در این 

مـورد گفته اسـت: 

»دلیـل کـم توجهـی منابـع کمک دهنـده این اسـت که همیـش کوشـش کردیم و هـدف ما این 

بـوده کـه مـا خـود حاکم به سرنوشـت خـود باشـیم و کارهای خود را، خود در دسـت داشـته باشـیم 

و کم تـر حـرف و گپـی از بیرون بشـنویم.«

مسعود بزرگ این طرز دیدش را چنین مدلل می کند:

»چـرا کـه مـا وطن خـود را بهتـر می شناسـیم و خـود بهتـر می فهمیـم کـه در داخل افغانسـتان 

چـه کار سـودمند اسـت و چـه کار سـودمند نیسـت. چـه بایـد بکنیـم و چه بایـد نکنیم و کسـانی که 

 افغانسـتان را بـه آن شـکل نشـناختند و نمی فهمند که چه باید شـود 
ً
در بیـرون هسـتند، آن هـا اصـال

و چـه باید نشـود ... .«1

مسعود در ادامه به ُبعدی از استراتیژی مبارزه اش چنین روشنی می افگند:

»...مگـر هیـچ وقـت طرفـدار وابسـتگی نبـوده و نمی خواهـم کـه وابسـته شـویم، لـذا نگرفتن 
کمـک را بهتـر می دانیـم از این کـه وابسـته بـه یکـی از مراکـز شـویم.«2

مسـعود ایـن قامـت اسـتوار داعیـه ی بـر حـق افغانسـتان آزاد و مسـتقل کـه طبیعـت اسـتقالل 

خواهـی مردمـش را بـه دلیل زندگـی در میان توده هـای محروم و تماس با اقشـار و اصنـاف گوناگون 

ملـت بـه تجربـه گرفتـه بـود، این خصلـت آزادگـی مردمـش را چنیـن بیان کرده اسـت:

 مـردم افغانسـتان زیـر بـار نمی رونـد، سـیطره ی هیچ کشـور را قبـول ندارند و مـن هم تا 
ً
»یقینـا

کشـوری آزاد نداشـته باشـم، مقاومت خواهـم کرد.«

بـاری هـم کـه از او پرسـیده شـد تا کـی می جنگـد، مصمانه همـان پاسـخی را ارائه داشـت که 

شـاید هـزاران بـار با خـود زمزمـه نموده بـود، یعنی:
»تا رسیدن به قله ی آزادی، تا رسیدن به یک کشور آباد و آزاد.«3

مسـعود کبیـر بـا داشـتن ایـن اندیشـه های واال و مسـتقالنه، زندگی سراسـر افتخـارش را وقف 

خدمـت بـه میهن نمود، و تا حیات داشـت در سـنگر دفاع از افغانسـتان مسـتقل قرار داشـت و از آن 

حراسـت و پاسـداری نمود و حاال رسـالت دوسـتدران او اسـت که راه این مبارزه معتقد، مسـتقل و 

بی گانـه سـتیز را ادامـه دهنـد و ایـن جملـه ی او را کـه در پایـان یـک جنگ با دشـمن گفته اسـت، به 

1. هفته نامه ی شورای نظار جمعیت اسالمی افغانستان،  چاپ فرخار.
2. نشریه ی شوری چاپ فرخار سال ۱۳۶۸ خورشیدی.

3. مصاحبه با احمدشاه فرزان.
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حافظـه بسـپارند و بـه نسـل های بعدی انتقـال دهند که مـن آن را به عنوان حسـن ختـام در پایان این 

مقالـه تسـجیل می نمایـم و آن این که:

»شـاید ایـن آخریـن نبـرد بوده باشـد! ولـی من مـرگ را بر تسـلیم شـدن و زندگی زیر سـلطه ی 
دیگـران ترجیـح می دهم.«1

1. هوگـو، ونسـتان )۱۹۹۹(، »درخشـان ترین چهـره ی حماسـه آفریـن انجـام قـرن«، فـرزان، احمدشـاه، غیاثـی، توریالـی 
)1368(، مـردی اسـتوار و امیـدوار بـه افق هـای دور، ایـران: چـاپ مشـهد.



استاد فضل الرحمن فاضل در حال مصاحبه با قهرمان ملی کشور در سال 1369



تهمتنا و ابومسلما و یعقوبا! شهادت تو چنین دور از انتظار نبود
و ناگه غروب کدامین ستاره1 

لطیف پدرام

نوشـتن به مناسـبت نخسـتین سـال »خـدا حافظـی« قهرمان ملـی افغانسـتان، بیش و پیـش از آن که 

 اتفاق افتاده اسـت؛ امـا من تا اکنـون نتوانسـته ام با آن 
ً
دشـوار باشـد، دردنـاک اسـت. »واقعه« قطعـا

خـو کنم و شـاید تـا هرگز! آنچه هم اکنون در افغانسـتان می گـذرد از کدامین جنس و قماش اسـت؟ 

فریـاد داد و رادی و آزادی اسـت، یـا غرور و سـربلند اسـت که گدایـی می کند؟ من، شـماری از این 

آوازهـا را می شناسـم، کـه از جزیرة العـرب تا اسـالم آبـاد و اقیانـوس کبیر با ارکسـتر بی گانـه ای اجرا 

می شـدند. شـک جانسـوز مـن از مرگ بـزرگ او بـر می خیزد؛ اگر خواسـتند اسـتقالل به افغانسـتان 

برگرداننـد چـرا در توطئـه ی بـزرگ او را بـه قتـل رسـاندند، مگـر او، خـود، عین اسـتقالل نبـود؟ نه! 

نمی خواهـم مرگـش را بـاور کنم.

در بینـش اسـاطیری هنـدو می گوینـد: زندگـی خوابـی اسـت کـه »کریشـنا« دیـده اسـت. او 

خـواب مـا را دیـده بـود و یا مـا او را در خـواب دیده بودیـم، نمی دانم!. قـدرت بی پایـان او در تحمل 

رنـج، زهـد و پارسـایی یگانـه در اوج اقتدار و در دسـترس بـودن دلبری های این جهـان و این عصر، 

شـور و شـیدایی نـا متعـارف و بـی بدیـل بـه اسـتقالل افغانسـتان، گـردن بلنـدی کـه در برابـر هیچ 

قدرتـی و دژخیمـی فـرود نیامـد، او را به چهـره ی اسـطوره ای مبدل کرده بـود که در روزگار پسـتی ها 

و زبونی هـا، مصلحت هـا و نـه حقیقت هـا، فقـط در منطق افسـانه ها، رؤیاهـا و خیال هـا قابل تصور 

بود.

در تابسـتان 1997 یعنی آن سـال درد و آهی که پرچم های سـپید تسـلیم بر سراسـر افغانسـتان 

1. و »ناگه غروب کدامین ستاره« از اخوان ثالث.
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بـه اهتـزار درآمدنـد، و »پیامبران گرسـنه و مفلـوک، از وعده گاه هـای الهی گریختنـد.1« تنها صدای 

رعـد آسـا و آن »نـه« ای بـزرگ فرمانده مسـعود بـود، کـه روح آزادی و اسـتقالل را بار دیگـر در پیکر 

ملتـی کـه در هم شکسـته شـده بود، دمیـد. از اعمـاق آن دره ی سـرفراز نه تنها سرنوشـت ملـی ما را 

بـه سـوی آزادی و دالوری رقـم زد، که رفیقان و نارفیقان بسـیاری را که در استخوانسـوزترین روزهای 

زندگـی از پشـت بـر او خنجـر زده بودند، نیـز از مـرگ ناگزیر نجات داد. نام مسـعود احیـاء کننده ی 

حیثیت هـای از دسـت رفتـه، غرورهای شکسـته شـده و آرمان هـای برباد رفتـه ی ملی ما اسـت. اگر 

»کفرآباد«هـا و »اسـالم آباد«هـای زیادی، نامردی ها ونا آزادگی ها دسـت در دسـت هـم از او انتقام 

گرفتنـد بـه خاطـر آن بـود کـه در بـه در و کـوه بـه کوه بـه دنبـال و به فکـر برتخـت نشـاندن آزادگی، 

اسـتقالل و سـربلندی ملـی بـود. پـرواز خسـتگی ناپذیـر او بـر اوج هـا و قله هـای بلنـد هندوکـش 

درسـی بـود بـرای اجتنـاب از بـال گشـودن برکرانه هـای پسـت و زیسـتن در مرداب هـای متعفن. در 

سـفر او بـه اروپـا، در هتـل محـل اقامتش در پاریس، گـواه بودم که چگونـه و با چـه ناراحتی از خود 

باختگـی خـود باختـگان در برابـر بی گانـگان سـخن می گفـت؛ گـواه قطرات شـرم بـر پیشـانی بلند 

نجیبـش بـودم موقعی که شـعری یا کالمی از سـر درسـتی و راسـتی و بـا صمیمیت یـا از روی تملق 

و چاپلوسـی نثـار او می کردند.

از نخسـتین روزی کـه در زمـان حضـور ارتـش سـرخ در افغانسـتان در دره ی پارنده پنجشـیر او 

را مالقـات کـردم تـا دیـدار آخریـن در پاریس، پیوسـته فکر می کـردم چگونه اسـت کـه می تواند در 

برابـر ایـن همـه سـختی ها و مصیبت هـا تـاب آورد. قلبم بـه درد می آید وقتـی می اندیشـم یکبار هم 

مجـال نیافـت بـا خاطـر آرام در باغچـه ی کوچک منـزل محقر پـدری اش کنـار خانواده اش بنشـیند 

و کتاب هایـی را کـه دوسـت داشـت بخوانـد. فرصـت نیافت حقیقتـی را کـه بارها از آن سـخن گفته 

بـود تماشـا کنـد. نمی توانـم »دل فـواره ی جوشـانی را دیـدن« کـه زیرخروارهـا خـاک و سـنگ آرام 

گرفته اسـت. 

»ز من به جرم تپیدن کناره می کردی

بـیا بـه خـاک مـن و آرمـیدنم بنگر«

بعـد از نهـم و یازدهـم سـپتمبر بارها شـنیده ام اگـر فرمانده مسـعود زنده بـود با ایـن ماجراهای 

بـی  در و پیکـر بـا آنچه امـروز در سـرزمین او می گـذرد چگونـه برخورد می کرد؟ پاسـخ مـن همواره 

ایـن بـوده اسـت: همـان کاری را انجـام مـی داد کـه اسـتقالل و سـربلندی افغانسـتان می خواسـت. 

همـان راهـی را در می نوردیـد کـه جانـش را بر سـر آن گذاشـت، و بسـیاری از چیزهـا و حوادثی که 

اتفـاق افتـاد اتفـاق نمی افتیـد. صداهایـی کـه در غیـاب او از افغانسـتان همچـون تیول خود سـخن 

1. فروغ فرخزاد.
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می گوینـد شـنیده نمی شـدند. گروه هـا یا افـرادی که به سـرزمین او خیانـت کرده بودند و جواسـیس 

و نوکـران بی گانـه جـز مخفیانـه، بدینگونه آشـکار، قـادر نبودند پـا به سـرزمین او بگذارنـد. یکی از 

جلوه هـای آشـکار شـخصیت کاریزماتیـک او ایـن بـود کـه جواسـیس وخاینیـن ملی را به وحشـت 

می انداخـت.

در میـان جنبه هـای بـارز شـخصیت او اسـتقالل رأی، اسـتقالل طلبی، مسـتقل بـودن، در برابر 

قدرت هـا کرنـش نکـردن و زیـر بـار زور نرفتـن برجسـته ترین آن هـا بـود. نه تیـغ، نه طال، نه تسـبیح 

»بـه بیـان دکتر شـریعتی« هیچ چیـزی نمی توانسـت در اراده ی آهنین او نسـبت به آزادی و اسـتقالل 

وطنـش خلـل وارد کنـد. قارون هـا، فرعون هـا و بلعـم بـا عورهـا باربـار در برابـر او و در مسـیر او از 

ایـن دام هـا گسـتردند، ولـی هـر بـار و همیشـه سـربلند بیـرون برآمـد. راه دیگـری نیافتند جـز آن که 

بـا حیله هـا و نیرنگ هـای بزدالنـه بـه حـذف فزیکـی او اقـدام نماینـد. بـا وجـود او امکان نداشـت 

برنامه هـای اسـتعماری تحقـق پیـدا کنند.

در اولیـن و آخریـن سـفرش بـه اروپا مورد اسـتقبال پرشـور افغان هـای مقیم خارج کشـور قرار 

گرفـت. افغان هایـی کـه از قاره هـای مختلـف مشـتاقانه بـه خاطـر دیـدار ایـن چهـره ی اسـطوره یی 

افغانسـتان، بـه پاریـس آمـده بودنـد، بی آنکـه قـدرت رسـمی یـا غیـر رسـمیی آن سـیل عاشـقان و 

مشـتاقان را هدایـت کـرده باشـد، باعـث وحشـت و نگرانـی دشـمنان او گردیـد. در سـخنرانی ها، 

 نابغـه ی نظامی که دارای تمـام عناصر 
ً
مصاحبه هـا و دیدارهـای مختلـف خـود نشـان داد که نه صرفـا

و ویژگی هـای یـک رهبـر ملـی در عالی ترین تعریف آن اسـت؛ با حد باالیی از هوش و درک مسـایل 

سیاسـی و موضوعـات عصـر ما. نـه از شـمار بنیادگرایـان متعصب بل کـه روشـنفکر تحصیلکرده ی 

گاهان طـراز اول و روشـن ضمیر، بـا درک و تعریف مـدرن و کارآمد از  مسـلمانی اسـت در ردیـف آ

فرهنـگ ملی و اسـالمی افغانسـتان.

 بعـد از صعود طالبـان و خطری کـه متوجه کشـورهای منطقه 
ً
در سـال هایی پسـین، مخصوصـا

شـده بـود، آن ترس هـای موهومی کـه بـه نـام فرمانـده مسـعود تبلیـغ شـده بـود، انـدک انـدک فـرو 

ریخـت، بی باورتریـن رهبـران منطقـه متوجه شـدند، که مسـعود انقالب گری نیسـت کـه می خواهد 

بنیادگرایـی اسـالمی صـادر کند، مجاهـد و مبارز آزاده ای اسـت کـه می خواهد پیام آور صلح باشـد 

و الگـوی اسـتقالل طلبـی و مسـتقل بـودن. نقـش او در تأمیـن آشـتی و صلـح سراسـری ملـی در 

تاجیکسـتان انـکار ناپذیـر اسـت. حضـور پرقـدرت او در جبهه هـای دفـاع مقـدس، در نبـرد علیـه  

اشـغالگران، بـرای کشـورهای منطقه نیـز ایمنی می بخشـید. حوادث بعد از یازده سـپتمبر نشـان داد 

کـه او یـک تنـه در برابـر چـه توفان هـا و تند بادهـای ویرانگری سـینه سـپر کـرده بود.

نـه تنهـا در افغانسـتان، قاره هـای مختلـف در سـوگ آن شـهید یگانه گریسـتند. از تبـار آزادگی 
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و اسـتقالل کسـی نبـود و کسـی نمانـده بـود کـه در مـرگ او سـوگوار نشـده باشـد. انبـوه نامه هـا، 

نوشـته ها، شـعرها و مرثیه هـا که از سراسـر جهان بـه خاطر بزرگداشـت از فرمانده آفریده شـد، ادای 

احتـرام در برابـر شـخصیتی بـود کـه آوازه ی او و نام بـزرگ او از فـراز مرزها و قاره های جهان گذشـته 

بـود. دژخیمـان کـوردل بـا حملـه به جـان آن عزیـز، ملت مـا را تهیدسـت نمودند.



فرمانده ی ما!

چنگیز پهلوان

آخریـن بـار کـه او را دیـدم سـپتمبر 1999 بـود. به زحمـت بـه تاجیکسـتان وارد شـدم و از آن جا به 

مدد بسـتگان فرمانده مسـعود به سـوی پنجشـیر راه افتادم. شـرح تفصیلی این سـفر را در نوشـته ای 

دیگـر خواهم آورد.

پنجشـیر در آن هنـگام در برابـر حملـه ی بـزرگ طالبـان کـه بـا کمک مسـتقیم پاکسـتان تدارک 

دیـده شـده بـود، یـک بـار دیگـر با سـربلندی قـد بر افراشـته بـود. آن چـه کـه می شـنیدم و می دیدم 

حکایـت از یورشـی سرنوشـت سـاز می کـرد. طالبـان و هـم پیمانان شـان تـا دهانه ی پنجشـیر آمده 

بودنـد. اگـر می توانسـتند گامـی دیگـر بردارند، به خیـال خودشـان کار را یک سـره می کردند. بخش 

اعظـم افغانسـتان بـه هـر حـال زیـر سـلطه ی خشـن و بی رحـم طالبـان بـود، امـا مقاومـت فرمانده 

مسـعود مانـع مشـروعیت یابـی ایـن گـروه شـده بـود. پنجشـیر در ایـن مقطـع زمانـی بسـان نمـاد 

مقاومـت تمامـی افغانسـتان سـر برآورده بـود، و مدام سـلطه ی طالبـان را به چالـش می خواند. گروه 

طالبـان کوشـش فـراوان بـه کار می بسـت تا به کمـک حامیانـش از شناسـایی بین المللی بـر خوردار 

گـردد، لیکـن هیچ کشـور معتبـر و آبرومنـدی حاضـر نبود آشـکارا بـه حمایـت از این جریـان عقب 

افتـاده برخیـزد. تنهـا سـه کشـور بـه شناسـایی طالبـان رو آوردنـد که تـا آخر تنهـا ماندنـد. مقاومت 

مسـعود عمده تریـن عامـل بـاز دارنـده بر سـر راه شناسـایی گسـترده ی طالبـان بود.

 در اواخـر سـال 1999 و سـپس در طـول سـال 2000 در فضای سیاسـی افغانسـتان و در میان 

نیروهـای مقاومـت امـواج نـا امیـدی پراگنـده بـود. برخـی می خواسـتند بـا تکیـه بـر »واقـع بینی« 

بـه نحـوی بـا طالبـان کنـار بیاینـد و از ایـن راه صحنـه ی مبـارزه را تـرک گوینـد. برخی دیگـر مرتب 

از اشـتباهات گوناگـون سـخن می گفتنـد و بـر ایـن تصـور بودنـد کـه بدیـن ترتیـب می تواننـد نظـر 
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مسـاعد پاکسـتان را بـه خـود جلب کننـد. عده ای هـم به طریـق گوناگون و بی سـر و صـدا صحنه ی 

پیـکار را تـرک می کردنـد و از دیـدار بـا آمرصاحـب دوری می جسـتند. البتـه بخش در خـور توجهی 

از رزمنـدگان و مـردم عـادی همچنـان به مقاومـت در برابـر نیروی هـای واپس گرا و خارجـی اعتقاد 

داشتند.

 احمدشـاه مسـعود در اواخـر سـال 1999 در برابـر امـواج دلسـرد کننـده ایسـتادگی می کـرد و 

تنهـا امیـد نهضـت مقاومـت به شـمارمی رفت. بـه خـرده گیری هـا اعتنایـی نداشـت و در صحنه ی 

نبـرد همانسـان دالوری نشـان مـی داد کـه در دوران جهـاد. ایـن خصوصیـت یکتا و برجسـته ی او نه 

تنهـا در منطقـه کـه در مقیـاس جهانـی امری اسـتثنایی به حسـاب می آمـد. در شـمال، در غرب، در 

شـرق و در جنـوب موفقیت هایـی نصیـب طالبان و هم پیمانان  شـان گشـته بود. همه می دانسـتند که 

گروهـی از بیگانـگان حرفـه ای و مـزدور در کنـار طالبـان بـا نیروهای ملـی می جنگنـد و مصمم اند 

افغانسـتان را بـه پایگاهـی تبدیـل کنند به منظـور نفـوذ در کل منطقه.

در صحنـه ی بین المللـی تمایـل بـه شناسـایی طالبـان تقویت شـده بـود و کشـورهای بیش تری 

بـه شناسـایی ایـن گروه خشـن عالقـه نشـان می دادند. در غـرب و حتی سـازمان ملل متحـد گرایش 

بـه ایجـاد روابـط بـا طالبـان و تـدارک روابط منظم بـا آنـان رواج یافته بـود و حتی برخی از کشـورها 

و دیپلومات هـا در ایـن میـدان آشـفته از هـم سـبقت می گرفتنـد. در اکتبـر سـال 2000 در مجمعی 

از کارشناسـان بین المللـی کـه بـه دعوت سـازمان ملـل گردهم آمـده بودند، فکـر شناسـایی طالبان 

تبلیـغ می شـد. در آن هنـگام بـا شـدت تمـام بـا ایـن سیاسـت بـه مخالفـت برخاسـتم. در اقلیـت 

محـض قـرار گرفتـم، در نتیجـه مرا به جلسـات بعـد دعوت نکردنـد. هواخواهـان شناسـایی طالبان 

می گفتنـد، افغانسـتان را بایـد بـه هرحـال بـه سـوی ثبـات سـوق داد و بـا شناسـایی طالبـان آنـان را 

وادار بـه پذیـرش مسـوولیت در برابـر جامعـه ی جهانـی کـرد. ایـن کارشناسـان حضـور نیروی های 

بی گانـه را در افغانسـتان و مداخلـه ی آشـکار نظامـی خارجیـان را یکسـره نادیـده می گرفتنـد و مردم 

افغانسـتان و مصالـح ملـی این کشـور را به هیچ و جـه ارج نمی نهادنـد. آنچه اهمیت داشـت منافع 

اسـتراتیژیک کشـورهای شـان بود. 

فرمانـده احمدشـاه مسـعود با ُهشـیاری کم نظیری ایـن تحوالت را زیـر نظر داشـت و با همه ی 

ایـن دشـواری ها کم تریـن تردیـدی بـه دل راه نمـی داد. او در این مقطع دشـوار به فرماندهـان از جان 

گذشـته ی افغانسـتان تکیـه مـی زد و از کوشـش خسـتگی ناپذیـر خـود ذره ای نمی کاسـت. درسـت 

هنگامی کـه در داخـل و خـارج سـخن از خسـتگی می رفت و سـعی بـرآن بود کـه کار افغانسـتان را 

یکسـره کننـد و به سـود طالبـان گام بردارند، مسـعود بـا مقاومت حیـرت انگیز و بی تردید افسـانه ای 

خـود تمـام معـادالت را برهـم مـی زد و همـه را وادار بـه تأمـل می کـرد. مردمـان همـه در شـرایط 
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عـادی باهـم برابرانـد و رفتـار کمابیـش یکسـان دارنـد. تنهـا در دوران سـختی ها اسـت کـه تفـاوت 

واقعـی آدمیـان از هـم آشـکار می گـردد. در لحظـات حسـاس زندگـی اسـت کـه بزرگـی و حقارت 

و میانمایگـی پدیـدار می گـردد و مـرز بندی هـا آشـکار می شـود. مسـعود از شـخصیت های ممتـاز 

و کـم ماننـد اسـت کـه بارهـا در شـرایط دشـوار خصوصیـات برجسـته ی خـود را نمایـان می کنـد و 

جنبـش مقاومـت را از تـداوم بـر خوردار می سـازد. 

در سـپتمبر 1999 آمرصاحـب بـا همـه ی گرفتاری هایـش بسـان گذشـته با بزرگـواری و محبت 

اجـازه داد بـه خطـوط جبهـه بـروم. فرماندهانـی را می دیـدم کـه بـا سـادگی زندگـی می گذراندنـد و 

لحظـه ای از فکـر نبـرد غافـل نیسـتند. مردمانـی سـاده را می دیـدم که سـالح به دسـت آمـاده ی نبرد 

بـا طالبـان و خارجیـان انـد. از آنـان می پرسـیدم چرا می جنگنـد و در چنیـن و ضعیت دشـواری چه 

 همـه در پاسـخ می گفتنـد مـا می خواهیـم از خانـواده ی خـود و از سـرزمین 
ً
امیـدی دارنـد؟ تقریبـا

مـان دفـاع کنیـم. این مـردم همه مسـلمان و معتقـد بودند امـا هیچ کدام به اسـالم طالبـان عالقه ای 

نشـان نمی دادند، اسـالم طالبان را انحراف آشـکار از دین و از رسـم زندگی افغانسـتان می دانسـتند. 

دیدارهایـم بـا افـراد مختلف به من نشـان داد کـه روحیه ی مقاومـت همچنان نیرومند اسـت. چیزی 

کـه بیـش از همـه توجـه مـرا به خـود جلب کـرد حضـور گسـترده ی جوانـان در سراسـر جبهـه بود. 

کالن سـاالن از ضـرورت نبـرد سـخن می گفتنـد و جوانـان سـالح بـه دسـت در پهنـه ی نبـرد سـهم 

می گرفتنـد. 

در  آنـان  و هم پـای  آنـان می زیسـت  بـا  مـردم.  میـان  از  بـود  فرماندهـی  احمدشـاه مسـعود 

همـه ی نبردهـا شـرکت می جسـت. مـردم احمدشـاه مسـعود را از خـود می دانسـتند و بـه او عشـق 

می ورزیدنـد. او در تصمیـم گیری هـای مهـم و سرنوشـت سـاز نظامی همـواره به سـخن فرماندهان 

خـود و مـردم سـاده ی محلـی گـوش فرامـی داد و از تـک روی و اسـتبداد روی گـردان بـود. چنیـن 

مجموعـه ای از روابـط، چهـره ی خاصـی بـه جبهـات او اعطـا می کـرد و بـر قـدرت و رزمندگی این 

جبهـات می افـزود. اشـتباه اردوی خصـم در ضمـن از ایـن امر ناشـی می شـد کـه نمی توانسـت این 

خصوصیـات را درسـت درک کنـد و ارزش اتباطـات انسـانی حاکـم بـر جبهات مسـعود را درسـت 

بسنجد.

در ماه هـای پایانـی سـال مسـیحی 1999 و پس از شکسـت حیـرت انگیز طالبـان و هم پیمانان  

شـان کوشـش های مسـعود ابعـاد تـازه ای پیـدا کـرد. سیاسـت گشـایش جبهـات جدیـد نبـرد را باز 

پی گرفـت و بـه فرماندهانـی کـه بـا اثـر شکسـت ها ناچـار بـه تـرک افغانسـتان شـده بودنـد، امکان 

داد کـه بـه صحنـه ی نبـرد بازگردنـد. امکانـات انـدک خـود را بـا آنـان تقسـیم کـرد و از ایـن راه بـر 

وسـعت صحنـه ی نبـرد افـزود. بـا آن که همـه  می دانسـتند شـمار زیـادی از خارجی ها به نـام طالب 
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در افغانسـتان حضـور یافته انـد کم تـر رسـانه یـا سیاسـت مداری در سـطح جهانـی از ایـن  موضوع 

سـخن می گفـت. در همـان هنگام در پنجشـیر اسـیرانی را دیدم که از پاکسـتان و چین و کشـورهای 

عربـی آمده بودنـد. موقعیتـی بـود نابرابـر. حضـور مشـاوران نظامـی و سـالح خارجـی همـراه بـا 

مـزدوران و فریـب خـوردگان در تمـام نبردهایی کـه علیـه جبهـات مسـعود تـدارک دیـده می شـد، به 

چشـم می خـورد ولـی در جامعه ی جهانـی انعکاس نمی یافت. سـعی بـر آن بود که گفته شـود مردم 

افغانسـتان بـا هـم سـر سـازگاری ندارنـد و نمی تواننـد بـه صلح دسـت یابنـد. با ایـن حـال پایداری 

مسـعود عامـل تعییـن کننـده ای بـود کـه هیچ کس قـادر نبـود آن را نادیـده بگیرد. بـه تدریج بـا یاری 

مسـعود جبهـات تازه ای گشـوده شـد که برنگرانی هـای مداخله جویـان خارجی در همسـایگی و در 

خـارج از منطقـه افـزود. روحیـه ی نبـرد در صفـوف طالبان آسـیب دیده بـود و حضـور خارجیان در 

صحنه هـای نبـرد بیـش از گذشـته بـه چشـم می خورد. 

گـروه طالبـان بـه تنهایـی قادر نبـود هیچ نبـردی را تدارک بینـد یا به انجام برسـاند، چه رسـد به 

آن کـه به پیروزی دسـت بیابد. در نبردهای آغازین نیز همواره با پشـتیبانی گسـترده ی خارجی دسـت 

بـه حملـه زده بـود. کمک هـای مالـی، اطالعاتـی و تجهیزاتـی )لوژیسـتیکی( بی تردیـد در عملیات 

نظامـی طالبـان نقـش مهمی  داشـته اند ولی حضـور نیروهای خارجـی از کشـورهای مختلف عامل 

مهـم دیگـری بـود که در جـای خـود باید مـورد توجه قـرار بگیـرد. طالبان هرگـز نتوانسـتند در طول 

فعالیت هـای شـان تنهـا بـا اتکا بـه نیروی بومی دسـت به فعالیـت بزننـد. در مراحل مختلف، بسـته 

بـه موقعیـت و بسـته به شـرایط، از نیـروی انسـانی خارجـی بهره مند می شـدند. در آغـاز فقط تصور 

برایـن بـود کـه شـهروندان پاکسـتان در مجموعـه ی ایـن نقشـه سـهم گرفته انـد و در نبردهـا حضور 

پیـدا می کننـد، بـه تدریج آشـکار گشـت که صفـوف طالبان از مردمان متنوعی تشـکیل شـده اسـت 

کـه از کشـورهای گوناگـون بـه ویـژه از کشـورهای عربـی بـر آمده انـد. اسـیران جنگـی در پنجشـیر 

و سـایر جاهـا نشـانگر ایـن واقعیـت بـود کـه یـک بریـگاد بین المللـی علیـه آمرصاحـب و جبهه ی 

مقاومـت شـکل گرفتـه اسـت. در غرب تـا مقطع یازدهم سـپتمبر کسـی نمی خواسـت از تشـکیل و 

از حضـور ایـن بریـگاد بین المللی سـخن بگوید. 

بریـگاد متجـاوز و مـزدور بین المللـی دو هـدف عمـده را تعقیـب می کـرد. نخسـت تصـرف 

افغانسـتان و سـپس تبدیـل ایـن کشـور بـه عنـوان یک پایـگاه منطقـه ای و جهانـی به منظـور تصرف 

کشـورهای هم جـوار و تـرور مخالفـان خـود در سراسـر جهـان. ایـن نقشـه ی دو سـویه ی شـوم و 

خطرنـاک در اسـاس بر اثر مقاومت حماسـه گونه ی احمدشـاه مسـعود نمی توانسـت به طـور کامل 

بـه اجـرا در بیایـد. طراحان این نقشـه در نظر داشـتند نخسـت افغانسـتان را در مدت زمـان کوتاهی 

بـه تصـرف درآورنـد و از آن مرحلـه به بعد راه را برای دسـتیابی به کشـورهای همسـایه بگشـایند. در 
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چارچـوب ایـن نقشـه ایجاد یک خالفت اسـالمی در حـوزه ی آسـیای مرکزی و غربی طراحی شـده 

بـود. ایـن خالفت دروغین می بایسـت با ترویـج زبان عربی و آداب و رسـوم عشـیره ای عرب همه ی 

فرهنگ هـای بومـی را تحـت تأثیـر بگیـرد و در مرحلـه ی بعـد تمـام آن هـا را نابـود کنـد. در ظاهـر 

ترویـج اسـالم تعقیـب می شـد و لی در باطن به نام اسـالم اسـتقرار سـلطه ی تـازه از عقـب ماندگی 

و وابسـتگی بـه منافـع بی گانه را پـی می گرفتند. طراحـان پنهانی و واقعی این نقشـه نیـز اهداف خود 

را پـی می گرفتنـد. بـرای آنـان ترویـج موقت جریان سـاختگی اسـالم سیاسـی و واپس گرا وسـیله ای 

بـود بـرای دسـتیابی به منابـع انرژی عظیم منطقه و تسـلط بـر حوزه گسـترده ای که از آسـیای مرکزی 

شـروع می شـود، در یـای خـزر و قفقـاز را در بـر می گیـرد و تـا خلیـج فـارس امتـداد می یابـد. ایـن 

اهـداف هنـوز هـم در مقیـاس منطقـه ای و جهانی تعقیب می شـوند. در هر دوسـو و در هـر دوگروه.

نکتـه ی در خـور توجه این اسـت کـه چگونه ایـن دو هدف به ظاهـر متضـاد، در عرصه ی عمل 

در خدمـت هدفـی واحـد قـرار می گرفتنـد؟ تنهـا از طریق تشـریح نظریه ی جهانی شـدن اسـت که 

می تـوان بـه توضیـح ایـن ارتبـاط پیچیـده و چنـد ُبعـدی پرداخت. آن چـه که در آغـاز به نام اسـالم 

بنیادیـن رواج می یافـت، در مرحلـه ی دیگـر زمینه سـاز اشـاعه ی معیارهـا و عناصر ی می گشـت که 

عمـال بـه ضد خـود می انجامیـد و حتی حذف خـود را سـازمان می داد. یعنی اسـالم »راسـتین« که 

بـه قصـد مقابله با فرهنگ غیر اسـالمی سـر بـرآورده بود به سـبب رفتارهـای نا متعارف و خردسـتیز 

راه را بـرای ورود همـان چیـزی همـوار می سـاخت کـه رویارویی با آن را در سـرمی پروراند. اسـالم 

افراطـی طالبـان و هم پیمانـان خارجی شـان آشـکار در سـتیز بـا تحول فرهنگـی جامعه قرار داشـتند 

و در نهایـت ناخشـنودی و نارضایـی مردمـان را دامـن می زدنـد. از ایـن رو می تـوان گفـت که تضاد 

واقعـی، در تصـادم میـان دو فرهنـگ اسـالمی و غربـی بـه وقـوع نمی پیوسـت، بل کـه در رویارویی 

میـان نوعـی اسـالم وارداتـی و فرهنـگ بومـی تجلی می یافـت. ایـن پدیده ی پیچیـده هنوز از بسـتر 

منطقـه ی مـا رخـت برنبسـته اسـت. شکسـت سیاسـی- نظامـی طالبـان به معنـای شکسـت کامل 

ایـن جریـان نیسـت. هنـوز تفکـر طالبانـی در کشـورهای منطقـه جریـان دارد و بـه صورت شـبحی 

سـرگردان در جسـت و جـوی مأمـن تـازه ای به ایـن یا آن شـکل قد علم می کنـد. این شـبح چنان که 

نتوانـد در منطقـه جایگاهـی امـن بـرای خود بیابـد، در جسـت و جوی کشـوری دیگـر در منطقه ای 

آمد.  برخواهـد  دیگر 

هنگامی کـه ابر یأس و نا امیدی سراسـر افغانسـتان را فراگرفته بود، احمدشـاه مسـعود توانسـت 

در گوشـه ای از ایـن کشـور شـعله ی مقاومـت را همچنـان فروزان نگـه دارد و نـه تنها نور امیـد را در 

دل هم میهنانـش بتابانـد بل کـه امـواج امیـد و همبسـتگی را در منطقـه ی و سـیعی کـه امروز آسـیای 

میانـه نـام گرفتـه اسـت و هم چنیـن در کشـورهایی چون ایـران بپراگند. در تاجیکسـتان مـردم عادی 
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او را قهرمـان ملـی خـود می دانسـتند و در کشـورهای چـون ایـران دلبسـتگی بـه مسـعود بـه تدریج 

جـان گرفـت و امـروز حتـی رونقی چشـم گیر یافته اسـت. شناسـایی و اهمیت تمدنی نقش مسـعود 

نیازمنـد برسـی تفصیلـی جداگانه ای اسـت. امیـد دارم اگر عمـری بماند مانند گذشـته بـار دیگر در 

ایـن راه سـهم بگیرم.



مسعود بزرگ، یگانه ی دوران

دکتور نصیر احمد نور- کویت

مـن که نویسـنده نیسـتم و مشـق و تمرین نویسـندگی هم نـدارم، نمی دانـم چگونه بتوانـم از عهده ی 

بیان، حتی گوشـه ای از سـجایای خجسـته و ابعاد شـخصیت بزرگمرد دوران، به در آیم؛ شـخصیتی 

کـه تبلوریـک امت اسـت و تجسـم یک آرمـان. مهم تـر از آن این که زبـان و قلم این بنـده هیچ گاهی 

در جهـت مـدح شـخصیت های سیاسـی، بـه ویـژه قدرتمنـدان بـه حرکـت نیامـده اسـت، گـر چـه 

محبـت شـان در قلبم جا داشـته باشـد و شایسـته ی مـدح بوده باشـند؛ ولـی این محبت اگـر نمادی 

داشـته فقـط بـا شـیوه ی مشـورت و یـا نصیحـت و خیرخواهی بوده اسـت نه بـا زبان سـتایش؛ چون 

بیـم آن بـوده اسـت کـه مبـادا چنـان ستایشـی در سـتایش شـده غـرور آفرینـد و در نتیجه تـک رأیی 

و خـوی اسـتبداد بـه جـا گـذارد. ولی حـاال کـه آن بزرگمـرد زمان دیگـر درمیـان ما حضـور فزیکی 

نـدارد و هیـچ شـایبه و طمـع و غرضـی از ذکـر خیر ایشـان متصور نیسـت؛ بـه جا خواهد بـود چند 

فقـره ای را ولـو بـه عنـوان خاطره به یـاد آن یگانـه ی روزگار مـا و آن هم در سـال روز شـهادت بزرگش 

پیشـکش کنم.

اولیـن دیـدار بنـده بـا مسـعود بـزرگ چنـد مـاه قبـل از کودتـای 26 سـرطان 1352 صـورت 

 
ً
گرفـت، و آن زمانـی بـود کـه بـا جمعـی از جوانـان و نوجوانـان هم سـن و سـال و هـم دوره و تقریبا

همگـی از شـاگردان و محصـالن ممتـاز و اول نمـره در موقعیت هـای تعلیمـی و تحصیلـی خویش، 

گردهـم آمـده بودیـم و منتظـر ورود مهمانـی بودیـم کـه بـه جمـع مـا پیوسـت. بنـده بـا ایـن مهمان 

گرامـی آشـنایی نداشـتم و از نـام و زادگاهـش هـم نپرسـیدم و ندانسـتم؛ امـا پـس از ختـم مجلـس 

برداشـت و بـاور قلبـی ام ایـن بـود که این شـخص با وجودی که با ما هم سـن و سـال اسـت از همه 

برازنـده تـر می نمایـد و شـخصیتی اسـت فـوق العـاده و غیـر عـادی کـه در هر جـا و هر صـف قرار 
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گیـرد ناخواسـته صـدر نشـین گردد.

سـال هایی چنـد سـپری شـد و کشـور دچـار بحـران حادتـر و در نتیجه تحت اشـغال شـوروی 

سـابق قـرار گرفـت و ملـت دلیر مـا در هر گوشـه و کنار کشـور عزیز علـم مقاومت و بازیابـی آزادی 

و اسـتقالل برافراشـت، و آهسـته آهسـته رسـانه های جهانی به پخش و نشـر اخبار مقاومت و جهاد 

گـران پرداختنـد. ناگهـان نظرم به عکسـی افتـاد که آشـنا می نمود؛ دریافتـم که این همان شـخصیتی 

اسـت کـه دیـدارش در آن مجلـس فرامـوش ناشـدنی نصیب شـده بـود، حاال دیگـر به نـام نامی اش 

هم آشـنا شـدم که احمدشـاه مسـعود اسـت و از خطه ی دالورخیز پنجشـیر.

هـر روز کـه می گذشـت و جهـاد و مقاومت ملـت غیور افغانسـتان باال می گرفت؛ نام مسـعود، 

جهـاد و پیروزی هـای مسـعود، درایـت و مهـارت مسـعود، نبـوغ سیاسـی-نظامی و استراتیژیسـت 

بـودن مسـعود بیـش از پیش تثبیـت می گردیـد و در نتیجـه مهرتأیید بر آن اکتشـاف، شـناخت و باور 

حاصلـه از آن مجلس، می گذاشـت.

در سـال 1374 فرصـت خوبـی مسـاعد گردیـد کـه بـا قهرمـان ملـی افغانسـتان دیـدار آشـنا 

گونـه داشـته باشـم و ایـن فرصـت طالیـی زمانـی بـود کـه بـدون برنامـه ی قبلی بـا این زعیـم بزرگ 

در سـفر و بازدیـدش از والیـات پـروان، کاپیسـا، بغـالن، تخـار، قندز و سـپس کابل همسـفر شـدم 

و در مجالـس و دیدارهـای ایشـان بـا مجاهـدان، فرماندهـان، بـزرگان و مسـووالن ایـن والیـات و 

آقـای »محمـود مسـتیری« نماینـده ی خـاص ملل متحـد در امـور افغانسـتان و در تفقـد از جبهات 

 در حـدود دو هفته 
ً
مقاومـت و عامـه ی مـردم شـاهد و ناظـر بـودم. من در این سـفر مبارک کـه جمعا

را دربرگرفـت تـا آنجـا کـه مجبور نشـده ام سـاکت بودم و کوششـم ایـن بود که ایـن بزرگمـرد تاریخ 

کشـور را از نزدیـک و در همـه ابعـاد، خصوصیـات، حـرکات و سـکنات، تصرفـات، فعالیت هـای 

شـباروزی، عـادات و عباداتـش مـورد مطالعه و ارزیابی قـرار دهم، تا بنگرم شـنیدگی ها بـا دیدنی ها 

و حقیقـت چـه تناسـبی دارنـد. بنـده دریافتـم کـه ایـن رادمرد نـه تنهـا از زیرکـی و مهارت هـای کم 

نظیـر برخـوردار اسـت بل کـه انـرژی عجیـب و غریـب و جدیـت و پشـتکار بـاور نکردنـی را دارا 

اسـت؛ کسـی که از سـپیده دم هـر روز تـا پـس از نیمـه شـب ها بـه طـور پی گیـر مصروف رسـیدگی 

بـه مسـوولیت های بـزرگ ملی و دفـاع از مادر میهـن و پرداختن به مسـایل نظامی، سیاسـی، اداری، 

فرهنگـی و اجتماعـی و حتـی دپلوماسـی اسـت بـدون آنکـه خسـتگی در جبینـش ظاهـر گـردد و یا 

ناراحتـی در برخـوردش بـا انبوه مراجعـان و عالقمندان و تماس های مخابره ای مسـتمرش با سراسـر 

افغانسـتان بـه چشـم خـورد و بدون این کـه ایـن همـه مسـوولیت ها و مصروفیت هـا وی را از بندگی 

درگاه بی نیـاز بـاز دارد. بـدون تردیـد او انسـان عادیی نیسـت.

ایـن بنـده ی خـدا از یـاد پـروردگارش غافـل نیسـت و نـه تنهـا نمازهـای فـرض  دیـدم کـه 



165       مقاالت

پنجگانـه ی روزمـره را در وقتـش و بـا جماعـت و در مسـجد محـل اقامتـش ادا می کنـد بل که تهجد 

و اذکار مسـنونه را هـم تـرک نمی نمایـد. تذکـر ایـن نکتـه را از آن رو الزم دیـدم تـا قاتلیـن کـوردل و 

گـر دعـوای دینـداری و خدمت به اسـالم را داشـته باشـند  سیاه اندیشـش؛ ایـن خـوارج روزگار مـا، آ

دریابنـد کـه چـه شـخصیتی را بـه شـهادت رسـانیده اند و در نتیجـه قبل از حسـاب و کتاب محشـر 

عـدل الهـی از همیـن حـاال فراینـد جنایـت هولنـاک و نابخشـودنی خویـش را تصـور نماینـد؛ گـو 

این کـه خـدای منتقـم نه تنهـا برنامه ریـزان، تمویـل کنندگان، چراغ سـبز دهنـدگان و اجـرا کنندگان 

قتـل ابـر مـرد مظلوم جهـاد افغانسـتان را فرامـوش نکرد بل که بـرای آنان مهلـت چند روزه هـم نداده 

و هـر کـدام را در هـر کجـا شـرمنده و سـرافگنده کرده و به جـان خود و علیـه همدیگـر انداخته و آن 

سـرمایه گزاری هـای هنگفـت بـرای تمویـل فتنه هـا وجنگ هـای تحمیلـی و صادراتی به قصـد تابع 

سـاختن ملـت با شـهامت افغانسـتان را بربـاد داد.

 یگانـه ی روزگار ما بود. یگانـه بودنش در ابعـاد نظامی و ایسـتادگی اش در 
ً
مسـعود بـزرگ واقعـا

 نابرابـر و پایـداری اش در برابر متجاوزین و اشـغالگران 
ً
برابـر تجاوزهـا و جنگ هـای تحمیلی کامـال

گاهی پوشـیده نیسـت. همچنیـن در دشـوارترین لحظات که  آمـده از شـمال از دیـد هیچ منصف و آ

 همگـی به جز 
ً
کشـور در اشـغال لشـکرخیانت وغـدر سـرازیر شـده از جنـوب قـرار گرفـت و تقریبا

همراهـان وتربیـت یافتـگان مکتـب مسـعود، کشـور و ثمـرات قربانی هـای بی دریغ سـالیان جهاد را 

بربـاد رفتـه انگاشـته و بـا نـا امیدی و نـا بـاوری از ادامه ی مقاومـت، راه خـروج در پیـش گرفته و در 

بیـرون از مرزهـای میهـن در تکاپـو و جسـتجوی پناهـگاه وپناهندگی شـدند، این مسـعود بـود که با 

عـزم اسـتوار و ایمان بـه پیروزی آزادگان صبور و اطمینان شکسـت لشـکریان چندیـن ملیتی متجاوز 

و مـورد حمایـت قدرت هـای بین المللـی و منطقـه ای؛ محاصره هـا، کمبودهـا، نداشـتن خطـوط 

تدارکاتـی پشـت جبهـه و غیـره و غیـره را به چالش طلبیـد و یکبار دیگـر به مقاومـت و مقاومین جان 

تـازه بخشـید و صدر نشـین نبـرد آزادی خواهـی گردید.

مسـعود تنهـا در بعـد نظامی یگانـه ی روزگار نبـود؛ گو این که یگانـه بودنش در این سـاحه مورد 

اتفـاق و اجتمـاع همـه کارشناسـان نظامی در سـطح جهان اسـت. ولی مسـعود در میادیـن دیگر نیز 

کـم نظیر زمـان ما بوده اسـت.

مسـعود در حالی کـه می توانسـت میلیـاردر باشـد، زاهدانه زیسـت و کسـی سـراغ نـدارد که در 

فکـر اندوختـن مال، تملـک خانـه و زمینی بوده اسـت.

مسـعود می توانسـت آنگونـه کـه بـرای برخـی از جهادیـان مـود روز شـده بـود، هرچنـد گاهی 

ازدواج جدیـدی کنـد ولـی با یـک ازدواج و خویشـاوندی سـاده و دور از هرگونه آوازه و تشـریفات و 

آنهـم بـا شـخصیت شـریف، همره و همسـنگر و همـرازش بسـنده کرد.
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مسـعود از سـالیان پیـش می توانسـت انشـعاب کنـد و دارای حـزب، تنظیم، نام و نشـان خاص 

خـود گـردد و یـا پـس از سـقوط رژیـم تحـت الحمایه ی شـوروی سـابق بـه اصـرار برخی ها پاسـخ 

مثبـت دهـد و خـود در صـدر دولـت و حکومت قـرار گیرد.

مسـعود می توانسـت جبهـات وسـنگرها را تـرک گفتـه بیش تـر اوقـات زندگـی خویـش را در 

 این که بـه کرات و مـرات و بـا اصرارها و 
ً
مجلل تریـن هوتل هـا وقصرهـای دنیـا سـپری کند؛ خاصتـا

التماس هـا دعوت هـای سـران و مقامـات کشـورهای مختلـف را دریافـت می داشـت.

مسـعود بـرادران تحصیلکـرده والیـق دارد و می توانسـت آنـان را در رده هـای بعـد از خـود قرار 

دهـد و به جانشـینی خویـش آماده سـازد.

مسـعود می توانسـت کـه آن همـه و غیـر آن همـه باشـد؛ ولـی نکـرد و نبـود و هـرگاه می کـرد 

ومی بـود، دیگـر آن مسـعود یگانـه نبـود. درسـت اسـت کـه مـا شـخصیت هایی داریم کـه از برخی 

مواصفـات ذکـر شـده بر خوردار بوده و هسـتند ولی مسـعود شـخصیتی اسـت که در ابعـاد مختلف 

برازندگـی داشـت و مهارت هـا و شایسـتگی های چنـد جانبـه را در خـود جمـع نمـوده بود.

دشـمنان غـدار و فتنه انگیـز از حربه هـای ناجوانمردانـه ی بسـیاری علیـه وی اسـتفاده کردنـد؛ 

گیـن برانگیختـن تعصبـات جاهلـی، و این حربـه را حتی با زبـان و اظهارات  از جملـه حربـه ی زهرآ

مقامـات طـراز اول مملکتـی بـه شـمول رأس مملکـت خویش بارهـا و بارها بـه کار بردنـد و برخی 

از شـکار شـدگان افغانسـتانی دام غـدر و تزویـر نیـز خویش را بـا آن خاینیـن هم صدا سـاختند ولی 

مسـعود صبـر کـرد و هیچ گاه صـدای تعصبات جاهلـی متقابل از زبانش بیرون نشـد و همیشـه برای 

گسـترش و تحکیـم دیـد ملـی، سـعه ی صـدر ملـی، آشـتی ملـی، وحـدت ملـی، راه اعتـدال دینـی 

و سیاسـی و برقـراری نظـام سـالم عادالنـه ی افغانسـتان شـمول وفـادار مانـد و عـالج دردهـا و حل 

مشـکالت کشـور را در همچوپدیده هـای دیـد.

مشـی سیاسـی خردمندانه و اعتدالی و تدین وسـطی مسـعود، وی را از افراط و تفریط و تناقض 

گویی هـا و شـعارهای تجارتـی دور داشـت؛ و هـرگاه اظهارات و نقطـه نظرهـا و مصاحبه هایش را از 

همـان روز نخسـت آغـاز جهـاد تا لحظـه ی شـهادتش کنارهـم بگذاریـد تعارضـی در آن نمی بینید. 

در تمـام اظهاراتـش سـراغ نمی کنیـد کـه به هیچ کـس و حتی به رهبـران برخـی از تنظیم ها کـه بارها 

بـه وی زشـت گفتنـد و تهمـت بسـتند حرف بد و ناسـزایی به زبـان آورده باشـد و یا حتی نام شـان را 

بـا بی احترامـی یاد کرده باشـد.

قبـل از آنکـه بـه ایـن فقـرات خاطـره گونـه پایـان دهـم بی جـا نخواهـد بـود بـه ذکـر خاطره ای 

بپـردازم کـه فقـط چنـد روزی بـا شـهادتش فاصله داشـته اسـت.

در اواخـر مـاه اسـد سـال 1380 سـفری داشـتم بـه عربسـتان سـعودی. در هـر کجـا کـه رفتم 
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محبـت روز افـزون مسـعود را دیـدم کـه در قلب هـای هموطنـان افغـان دور از میهنـش خانـه کـرده 

اسـت. در هـر کجـا و هـر محفلـی سـخن از او بـود؛ در یکـی از محفل هـا فیلـم ویدیویـی سـفر 

اروپایـی ایشـان را دیـدم کـه تـازه انجام یافتـه بود و اولیـن بار بود کـه بنده ایـن فیلـم را می دیدم. هر 

قـدر بـا جریانـات و صحنه هـا و صحبت هـای ثبت شـده در فیلـم دقت می کـردم و آن را بـه ارزیابی 

می گرفتـم خوفـم بیش تـر می شـد. بـا خود گفتـم و گمـان می کنم بـا برخی از دوسـتان هـم گفتم که 

توطیه هـا و سـوء قصدهـای دشـمن بیـش از پیـش جـان ایـن فرزنـد برومند میهـن را تهدیـد خواهد 

کرد. دشـمنان آزادگی و سـرفرازی و تعالی افغانسـتان که مقاومتش را در در داخل افغانسـتان تحمل 

کـرده نمی توانسـتند حـاال دیگـر تاب آن را کجـا دارند کـه بنگرند این صـدا و این پیام مرزهـای انزوا 

را بـدرد و بـه جهانـی شـدن رو آورد، و فرهیختـگان افغـان و آزادگان جهـان را بـرای پشـتیبانی از آن 

بسـیج دارد. بـاور کنیـد در حالی کـه هـم میهنان شـیفته و قدر شـناس از دیـدن فیلم لـذت می بردند 

و آن را یـک پیـروزی بزرگ در جبهه ی سیاسـی و دپلوماسـی مقاومت می نگریسـتند، قلـب این بنده 

ناراحت تـر می شـد و می گفـت: برخیـز و هرچـه عاجل تـر تماسـی برقرار کـن و برایش بگـو: مراقب 

کید دار کـه از پذیرایـی هر نا آشـنایی هـزاران بار  جانـت بـاش کـه تـو را خواهنـد کشـت و برایـش تأ

برحـذر بـاش. ولـی تدبیـر کـه از تغییر تقدیر عاجز اسـت. تازه از سـفر سـعودی برگشـته بـودم و در 

فکـر برقـراری تمـاس شـدم که ناگهـان در پـرده ی تلویزیـون خبری عاجل ظاهر شـد کـه همان خبر 

جانگـداز شـهادتش بـود و آن حدس و آن خـوف تحقق یافت که  ای کاش و هـزار  ای کاش که تحقق 

نمی یافـت.

مسـعود از میـان مـا رفـت و بـرای آن مـرد بـزرگ ایـن مـرگ بـزرگ شایسـته بـود، گـو این کـه 

پـروردگارش ادامـه ی حیاتـش را در دنیـای پـس از یازدهـم سـپتمبر کسرشـأنش دانسـته باشـد. این 

مـرگ بـزرگ نـام و راه مسـعود و آرمانـش را جاودانه تـر سـاخت و آرامگاهـش را مـزار هـر آزاده.

آری! مسـعود کـه تجسـم یک امت اسـت میراثـش هم از آن امت اسـت و ادامـه ی راهش هم با 

همـت امـت و فراتـر از تنگنای وابسـتگی زمین و زمان. روحش شـاد و یـادش گرامی باد.





 قهرمان ملی افغانستان یک استراتیژیست بزرگ نظامی  بود1 

پوهاند عبدالعزیز

مسـعود بـزرگ اسـتراتیژی درسـت، دقیـق و افتخـار آمیـز نظامـی  داشـت. اسـتراتیژی های نظامی از 

نظـر اهـداف خویـش یـا اسـتراتیژی خط داخلی اسـت و یـا اسـتراتیژی خـط خارجی.

معنـای خـط داخلـی این اسـت کـه استراتیژیسـت بـه نیروهـای داخل کشـور اتـکا می نماید و 

اهـداف ملـی خـود را در یـک حـرب دراز مدت به وسـیله ی افراد ملت خود و کشـور خود به دسـت 

مـی آورد. هرگونـه مداخلـه ی اجنبـی را قاطعانـه رد می کنـد و متکی بـه نیروهای داخلـی خود حرب 

را بـه ضد خصـم سـوق و اداره می نماید.

مـردم خـود را آمـاده ی دفاع مسـلحانه از وطن، اسـتقالل و نوامیس ملی می سـازد، و مردم خود 

را در یـک جنـگ طوالنی بسـیج نموده و وحدت می بخشـد.

کامیـاب  دشـواری ها،  علی الرغـم  کرده انـد،  انتخـاب  را  داخلـی  خـط  اسـتراتیژی  آنانی کـه 

شـده اند. استراتیژیسـت های نـام دار وطـن مـا از طاهـر فوشـنجی، یعقـوب لیـث صفـار، محمـود 

غزنـوی، شیرشـاه سـوری و احمدشـاهابدالی تـا همـه غازیـان نیک نـام در سـه حـرب میهنـی ضـد 

تجـاوز گـران بریتانیـا، متکـی بـه همیـن اسـتراتیژی خـط داخلـی بودنـد.

گاهانـه، مؤمنانه و عاشـقانه بـه پـروردگارش و ملت خـود تکیه کـرده بود،  مسـعود بـزرگ نیـز آ

لـذا تمـام قدرت هـای اسـتکباری و تجاوزگـر و تروریسـت بـر ضـد او متحـد شـدند، ولـی وجدان 

بیـدار مـردم افغانسـتان و تمـام انسـان های آزادی خواه جهـان که اکثریـت عظیم ملت مـا و جهانیان 

را تشـکیل می دهنـد بـا مسـعود بودند و هسـتند.

1. سـخنان پوهانـد بریـد جنـرال عبرالعزیـز عازم رییس تبلیغ و تنویر اردو به مناسـبت سـالروز شـهادت احمدشـاه مسـعود  
در سال 1381.
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پالن هـای  نظامی خـود  اسـتراتیژی  در  او  بـود.  بـزرگ  فرمانـده  مسـعود  فرماندهـی،  نظـر  از 

محاربـوی السـتیکی را پیش بیـن می بـرد. برنامـه ریـز بـود و هیـچ گاه تصادفـی و بی مقدمـه عمـل 

نمی کـرد. بل کـه همیشـه بـا برنامه ریـزی محاربـات را هدفمندانـه ترتیـب و تنظیـم نمـوده و انجـام 

می داد.

برنامه هـای محاربـوی زمانـی السـتیکی می شـوند کـه هـم از قاطعیـت الزم و هـم از انعطـاف 

ضـروری برخـوردار باشـند و در عیـن حـال دارای چندیـن برنامه ی پیش بینی شـده در یـک جبهه ی 

باشـند. واحد 

بـه طـور مثـال، هـرگاه برنامه ی شـماره یک با مشـکالت حـل ناشـدنی مواجه می گـردد، بدون 

 تهیه شـده متناسـب بـه وضعیـت در عمل پیـاده می کند 
ً
فـوت وقـت برنامـه ی دوم و سـوم را کـه قبال

و دشـمن را بـا همـه قـوت متفوقـش سراسـیمه می سـازد. ایـن را خصوصیـت السـتیکی پالن هـای 

محاربـوی در خدمـت اسـتراتیژی واحـد نظامـی می گویند.

او به آسـانی می توانسـت تعـرض را متوقف و به دفاع بپردازد و به آسـانی می توانسـت مانورهای 

عقبـی، جناحـی و جبهه یـی را بـا هـم عـوض کنـد. بـه طـور مثـال: گذاشـتن کابـل بـرای دشـمن و 

کشـیدن سـالم قـوای خـودی بـه عقـب، معنای شکسـت را نداشـت. ایـن یک مانـور عقبی بـود که 

فقـط  فرمانـده دارای نبـوغ نظامی چـون آمرصاحب شـهید )رح( از عهده ی آن بر آمده می توانسـت. 

 بـه مراتب موفقیـت آمیزتـر از مانورهای تعرضی اسـت.
ً
مانورهـای عقبـی ماهرانـه بعضا

قهرمـان ملـی افغانسـتان بـه آسـانی توانسـت در نتیجـه ی ایـن مانـور عقبـی، دشـمن را بـه 

اضمحـالل تدریجـی مواجـه سـازد و در تنگناهـای خطرنـاک قـرار دهـد، راه پیشـرفتش را مسـدود 

 ضربـات مرگبار خود را بر دشـمن وارد آورد.
ً
سـازد و در اوضـاع دشـوار جوی قرارش دهـد و متمادیا

 منطبق و سـازگار بـود؛ هم در 
ً
اسـتراتیژی شـهید احمدشـاه مسـعود بـا منافع ملـی وطن کامـال

محاسـبه بـا همسـایه ها و هـم بـا نیروهـای مختلـف مسـلح داخلی. آینـده سـاز و دقیق بـود. همین 

اسـتراتیژی نظامـی او بـود کـه بـا اتوریتـه ی بـزرگ خـود اکثریـت نیروهـای مسـلح در تنظیم هـای 

مختلـف را در یـک خـط واحـد مقاومـت علیـه دشـمنان وطـن متحد و بسـیج سـاخت. مبتکـر این 

اسـتراتیژی پرافتخـار هـم بـا اهالی، هـم با فرماندهـان و هم بـا همه مبارزان سـر به کف سـنگرهای 

مقاومـت در ارتبـاط مسـتقیم قـرار داشـت و به مشـکالت همه رسـیدگی می توانسـت.

گاه و مؤمن در وجود خود رشـد  اعتـدال را از مدرسـه ی پرنـور اسـالم بـه حیث یـک مسـلمان آ

داده بـود. در جریـان فعالیت هـای داغ محاربـوی درآن حـال کـه اکثـر آدم هـای پرادعـا می لرزیدند، 

وی بـا مـورال بلنـد و اطمینـان کامـل، اسـتواری خـود را حفـظ می کـرد و نیروهای مقاومـت را جان 

تـازه می بخشـید. روحیـه ی عالـی داشـت و به دیگـران مورال می بخشـید.
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استراتیژیسـت بـزرگ نظامـی، سیاسـی و اجتماعی مـا، دارای عمق و وسـعت نظـر بی پهنا بود. 

او از جنـراالن و افسـران اردوی سـابق کشـور ماننـد فرماندهـان جهـادی کار می گرفـت و جنراالن و 

افسـران کادری را بـا فرماندهـان جهـادی در جوشـش و یـک پارچگـی و تفاهـم مثمر قـرار می داد و 

این به سـهم خـود راز مهـم موفقیـت او بود.

قهرمـان ملـی وطـن مـا مـرد بـا فتـوت و بـا مـروت بـود. اسـرای جنگـی را مطابق منشـورهای 

بین المللـی مـورد تفقـد قـرار مـی داد و اجـازه نمـی داد بـه آزار و اذیـت آن هـا پرداختـه شـود.

جناب احمدشـاه مسـعود )رح( دارای قدرت سـوق و اداره ی متین و دوام دار بود و این بارزترین 

خصوصیت فرماندهان بزرگ و استراتیژیسـت اسـت.

 او همـه امکانـات خـود را از دشـمن می گرفـت و ایـن عالی تریـن نبـوغ و قابلیـت نظامـی او را 

می رسـاند. اندیشـه ها، اعمـال و گفتارهـای او تأمیـن کننده ی وحدت ملـی افغان ها بـود و از هرگونه 

تنـگ نظـری و افـراط مبـرا بـود، و صفوف قوای مسـلح مقاومـت را آیینـه ی تمام نمـای وحدت ملی 

افغانسـتانی ها سـاخته بـود. نفـوذ واقتـدار او ناشـی از قدرت مادی و سـالح نبـود بل که یـک نفوذ و 

اقتـدار حقیقـی و معنـوی بـود. از ایـن رو محبـوب و واجب ااِلحترام بود و می باشـد.

 بـا ایجـاد سـتون پنجـم در صفـوف دشـمن، دشـمن را از درون منفجر می سـاخت. احمدشـاه 

مسـعود )رح( مکتبـی را ایجـاد کـرد کـه مردان قلـم و شمشـیر را در آن در سـطح ملـی و بین المللی 

پـرورش داد و بـا پیـروی ازپیامبرگرامـی اسـالم،  بنیـاد گـذار فرهنـگ نوین ملـی در وطن می باشـد. 

وی اسـتاد مسـلم نظامیـان افغـان در طـول قرون خواهـد بود.

یـاد و خاطـره ی استراتیژیسـت و قهرمـان ملـی خـود را گرامـی می داریـم و ارتـش ملـی خود را 

مطابـق مکتـب و اندیشـه ی نظامی وی می سـازیم. 

روح قهرمان ملی کشور ما شاد باد!





احمدشاه مسعود؛ عقاب تیزبین و بلندپرواز هندوکش

پوهاند سید سعد الدین  هاشمی

وقتـی تاریـخ جهـان را بـا تأمـل و تعمـق ورق بزنیـم، تحلیـل و ارزیابـی مـا ایـن خواهـد بـود کـه 

انسـان ها، ایـن ایجادگـران نعمـات مـادی و معنـوی، بنابـر شـرایط مختلـف زمانـی و مکانـی، در 

مانده انـد. بـه جـا  از خـود  تاریخـی  فـراوان  یادمانده هـای  و  گذشـته ها، کارنامه هـا 

مـردم آزاده ی افغانسـتان نیـز  منحیـث جـزء این کتلـه ی عظیم بشـری که عامل اصلـی تحوالت 

و تکامـل تاریخـی بوده انـد، بنابر موقعیت خـاص جغرافیایـی و ژیوپولیتکی کشورشـان در هنموایی 

بـا سـایر شـرایط و عوامـل مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی، چـه در ادوار قدیـم و دوره ی 

اسـالمی و چـه در دوره ی معاصـر، شـاهد تحـوالت و رخ دادهـای عظیم و بـزرگ تاریخـی بوده اند.

مبـارزه ی مـردم کشـور بـرای آزادی، ضدیـت بـا اسـتبداد داخلـی، بی عدالتی هـا، مداخلـه و 

تجـاوز خارجـی و قیـام در برابـر این تجـاوزات، همواره یکـی از صفحـات زرین تاریخ افغانسـتان، 

ایـن »قلـب پر تپش آسـیا« بوده اسـت. ملـت و توده هـای آن با هم دلی و هم دسـتی و در رأس شـان، 

شـیر مـردان و گاهـی هـم شـیر زنـان در رونـد شـکل دهی حـوادث، نقـش عمـده را بـازی کرده اند 

و نیـروی محـوری رویدادهـا و دگرگونی هـای تاریخـی بوده انـد و جریـان تاریـخ را تغییـر داده انـد و 

رهایـی بخش تریـن کارهـا را بـه وجـود آورده اند.

»فرویـد« روانشـناس معـروف جهـان، عقیـده دارد کـه فقـر، تنگ دسـتی، رنـج، مصیبـت و 

آنـان  العـاده ی  اسـتعداد خـارق  و  نبـوغ  اصلـی  نمـوده سـبب  تأثیـر  افـراد  روح  در  بی عدالتی هـا 

می گـردد.1

طوری کـه بیش تـر نویسـندگان نوشـته اند؛ در طـول تاریـخ پـر از هنگامـه، هر زمانی کـه »قلب 

آسـیا«، بـه تپش آمده اسـت، پیکر، یعنی منطقـه و جهان را به لرزه در آورده اسـت. ظهور افغانسـتان 
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معاصـر در اواسـط قـرن هجدهم و حـوادث تاریخی ربع اخیر قرن بیسـتم شـاهد مقال اسـت.

در همیـن دوره ی پـر از هنگامـه اسـت کـه بـه قـول اسـتاد خلیلـی، شـاعر، نویسـنده و مـورخ 

معـروف وطـن، در افغانسـتان »احمد دوگانـه ی افغانی« یا »دو احمد شـاه« که هر دو مولود شـرایط 

داخلـی و خارجـی عصـر خـود بودند پـا به عرصـه ی وجـود می گذارند. یکـی از آنـان در جنوب در 

دشـت های وسـیع و همـوار قندهـار و آن دیگـری در یکـی از دره هـای هندوکـش )دره ی پنجشـیر( 

بـه مبـارزات خـود آغـاز کردنـد. رهبـری خردمندانه ی آنـان بود کـه مـردم افغانسـتان را در مبارزات، 

قیام هـا و قربانی هـای دوام دار شـان در مواقـع مقتضـی بسـیج نمود. قابل یاد آوری اسـت کـه این دو 

رهبـر عالـی مقـام و جلیل القـدر افغانسـتان، با تفـاوت زمانیی کـه در مورد شـان کتب فراوان نوشـته 

شـده اسـت، بسـا صفـات و خصـال مشـترک و ویژگی هـای فـوق العـاده ی رهبـری داشـتند کـه در 

رهبـران ملـی دیگـر کم تـر سـراغ شـده می تواند.

مسـعود با تواضع خاصی که داشـت، در این مقایسـه چنین فرموده اسـت: »این شـکی نیسـت 

کـه احمدشـاه درانـی، شـخصیت بزرگ تاریخ در کشـورما بوده، و من در صدد مقایسـه کـردن با این 

شـخصیت بزرگ نیستم... .«2

بـرای آن کـه از بحـث اصلـی دور نرفتـه باشـیم، بـا پیـش زمینـه ی سـابق الذکر تأملـی می کنیم 

بـه فشـرده ی حـوادث و تحـوالت قـرن بیسـتم، بـه خصـوص رخ دادهـای اخیر قـرن بیسـتم و اوایل 

قـرن بیسـت و یکـم در افغانسـتان کـه اثـرات بنیادیـن در تحـوالت غیـر قابـل پیش بینـی در منطقه و 

جهـان داشـته اسـت و مسـعود بـزرگ، یکـی از رهبـران عمده و محـوری در ایـن حـوادث، قیام های 

خودجـوش دینـی و ملـی و مبـارزات آزادی خواهانـه بوده اسـت.

در طلیعـه ی قـرن بیسـتم، شـرایط خارجـی، به خصـوص »پروسـه ی بیداری آسـیا« همـگام با 

شـرایط داخلـی کشـور، زمینه ی یـک جنبش سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی را در افغانسـتان فراهم 

نمـود. رهبـری ایـن جنبـش را گروهی از نخبـگان به نام »مشـروطه خواهـان اول« به عهده داشـتند. 

متأسـفانه ایـن جنبـش کـه هسـته و مـرام آن را تأمیـن اسـتقالل کامـل سیاسـی، مسـاوات، عدالت، 

حفـظ حقـوق مـردم و تحکیـم مبانی وحـدت ملی تشـکیل مـی داد، سـرکوب گردید.

 فعالیـت نهضـت خاموش گردیـد، ولی تالش به خاطـر خفه کردن کلـی آن عقیم 
ً
گرچـه ظاهـرا

مانـد، چـون وطـن دوسـتان افغان، مبـارزه ی شـان را قطـع نکردنـد و راهی را کـه مشـروطه خواهان 

اول و شـهدای راه حریـت کشـور در پیـش گرفته بودنـد دنبال کردند. ایـن وارثان و تکامـل دهندگان 

مرام هـای مشـروطیت اول کـه بـه نـام »جوانـان افغـان« یاد شـده اند، با اسـتفاده از شـرایط مسـاعد 

ملـی و بین المللـی روی یـک پـالن منظـم، امیـر را از صحنـه ناپدیـد کردنـد و شـهزاده امـان الله که 

خـود عضویـت جمعیـت مشـروطه خواهـان را داشـت، روی صحنـه آمد. امـان الله خـان به کمک 
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مـردم و در سـایه ی رشـادت ملـی، دولـت بـزرگ و فاتـح جنگ جهانـی را مایـل به صلـح و تصدیق 

کامـل اسـتقالل سیاسـی افغانسـتان سـاخت و زمینه ی اصالحـات و توسـعه و ترقی مهیـا گردید.

جنـگ جهانـی دوم کـه در آن خـون میلیون هـا انسـان ریخته شـد، چهـره ی جهـان را تغییر داد، 

مـردم مسـتعمرات فرصـت یافتنـد، متشـکل شـده، مبـارزات آزادی بخـش ملـی خـود را اوج داده به 

پیـروزی برسـانند، در جـوار افغانسـتان، به اسـتعمار و مالکیت اروپایی خاتمه داده شـد و با تقسـیم 

نیـم قـاره ی هنـد، کشـورهای هندوسـتان و پاکسـتان عرض وجـود کردند.

البتـه افغانسـتان کـه بـر سـرچهارراهی آسـیا و منطقـه قـرار داشـت، نمی توانسـت از ایـن همه 

تغییـرات مجـزا باقـی ماند. به همین سـبب بود که اثرات مسـتقیم آن در سیاسـت داخلـی و خارجی 

افغانسـتان بـه مشـاهده رسـید. افغانسـتان از حالـت محاصـره برآمـد و دولت چـه از نظر سیاسـت 

بین المللـی و چـه از نظـر اوضـاع اقتصـادی و سیاسـی داخلـی کشـور بـه تجدید سـازمان سیاسـی 

و تبدیـل پروگرام هـای قبلـی خـود مجبـور گردیـد. بنابـر جبـر تاریـخ »اسـتبداد کبیر« و نسـل کهنه 

جـای خـود را ماننـد اکثـر کشـورهای آزاد شـده، به نسـل جدیـد انتقـال داد، و به گفتـه ی غبار »پس 

از گذشـت سـال های، در لب هـای عبـوس و پرکینـه و جبیـن پـر از چیـن خانـواده ی حکمران تبسـم 

و گشـادگی مصنوعـی پدیـدار گردید و سـخن از آزادی و دموکراسـی، ترقی و تجدد، مـردم و جوانان 

زده شـد... و مقتضیـات جدیـد اقتصـادی و سیاسـی، حکومـت خانـواده ی سـلطنتی را مجبـور بـه 

ریفورم نمـود... .«3

البتـه ایـن زمـان مصـادف بـود با بـروز مشـروطه خواهان سـوم، ایـن وارثـان مشـروطیت دوم، 

»جوانـان افغـان«، جمـع کثیـری از منورین، تعلیم دیـدگان، تحصیل کـردگان و روشـنفکران در این 

حلقـه شـامل شـدند و پیشـروی مبـارزات سیاسـی و اقتصـادی را بـه دوش گرفتنـد. ایـن حلقات در 

پـی آن شـدند کـه جامعه ی عقب نگه داشـته شـده ی خود را به سـوی یـک جامعه ی متمـدن و مترقی 

سـوق دهنـد و در شـئون اقتصـادی، اجتماعی و سیاسـی، به شـمول آزادی های سیاسـی و مسـاوات 

حقوقـی  ریفـورم بیاورنـد و مـردم را از عسـرت اقتصـادی و فشـارهای سیاسـی نجات دهنـد. از این 

جـا اسـت کـه جنبـش سیاسـی در مملکـت بـار دیگـر آغـاز و حلقه هـای سیاسـی متشـکل گردید. 

حکومـت یـک دوره ی امتحانـی دموکراسـی و قوانیـن دموکراتیک را آغـاز کرد و مدتـی حالت انتظار 

بـه خـود گرفـت و منتظر بـود روشـنفکران چه موقفـی اتخـاذ می کنند.

بـا وجـود داشـتن چنیـن پـالن امتحانـی از تشـکیل یـك جبهـه ی واحـد سیاسـی و یـا جبهه ی 

متحـد هـراس داشـت و بـه گفتـه ی غبـار: لـذا در پارچـه پارچـه نگه داشـتن حلقه های روشـنکفران 

 سـعی ورزیـد و هـم حین تشـکیل احـزاب به اقسـام مختلف گماشـتگان خـود را در بیـن آن ها 
ً
جـدا

بگنجانـد. ایـن تنهـا نبـود، حکومـت برای آن کـه بدون رقیب قوی باشـد خـود به تشـکیل یک حزب 
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به نـام »دموکـرات ملـی« پرداخت.

متأسـفانه در همیـن فرصت اسـت که یـک تعداد گماشـتگان پنهانی و علنی تحت نـام مبارزات 

سیاسـی و دموکراتیـک، تمایـالت چپـی خود را کـه هیچ گونه با شـرایط آن وقت افغانسـتان سـازگار 

نبـود، پنهـان نتوانسـته، فریـب شـعارهای احساسـاتی و بـر انگیزنـده ی کمونیسـت ها را خـورده، به 

مـرور بـه دام کمونیـزم افتادنـد و در تقویـت و توسـعه ی ایدیولـوژی بی گانـه، بـدون درنظـر گرفتـن 

شـرایط جامعـه ی افغانـی پرداختنـد. حکومـت وقـت نیـز، در کنـار سـایر مالحظاتـی کـه توسـط 

صاحب نظـران موجـه دانسـته نشـده اسـت عـدم موافقـت و همـکاری ایـاالت متحـده ی امریـکا به 

افغانسـتان را بهانـه گرفتـه خـود و کشـور خـود را بـه دامـان کمونیـزم انداخـت. در چنیـن شـرایطی 

بـود کـه سـردمداران وقـت کرملیـن، اوضـاع را بـه نفع خـود ارزیابـی کردند و بـا اسـتفاده از ضعف 

امریـکا باآلخـره، در پـی تغییـر نظام سیاسـی و حکومـت افغانسـتان برآمدند کـه نتیجـه ی آن کودتا 

یـا بـه اصطـالح انقـالب 7 ثـور 1357 بود، کـه منطقـه و جهان را بـه شـور آورده بی ثبات سـاخت، 

 همه کس و همـه چیز را 
ً
و در افغانسـتان منتـج بـه بحـران، تشـنج، بی ثباتـی و فاجعـه گردید. تقریبـا

منقلـب و واژگـون کـرد. ایـن کودتای پر شـتاب کـه عوامل داخلی و خارجی و ریشـه های خـود را از 

دوره ی کودتـا و خـود کامگی هـای دوره ی دیکتاتـوری بی ثبـات و وابسـتگی های نظامـی و اقتصادی 

قبلـی »شـهزاده ی سـرخ« گرفتـه بـود، سـر آغـاز بحـران، بدبختی هـا و فاجعه هـای پر شـتاب بعدی 

گردیـد و مـورد تنفـر و انزجـار عمیـق مردم قـرار گرفت و بـه عوض شـعارهای میان تهـی و دروغین: 

دادن نـان، خانـه و لبـاس، نـان، لبـاس و خانـه ی مـردم را از آن ها گرفـت و در عوض، خـون، کفن و 

قبـر داد کـه حتـی یک تعـداد مـردم از آنهـم بی نصیب شـدند.

زمانی کـه رژیـم نـو تولـد کمونیسـتی بـه پیشـتبانی شـوروی مـورد تهدیـد و خطر قـرار گرفت، 

 به تهاجـم نظامی آغاز کـرد. توجیهات مقامات شـوروی به 
ً
 بـه مداخله و بعـدا

ً
دولـت شـوروی، اوال

منظـور سـرپوش نهـادن بر ایـن تهاجـم از این قـرار بود. 

»1. ایـن یـک تهاجـم »دفاعـی« اسـت کـه بـه دنبـال مداخـالت خارجیـان در جنـگ داخلـی 

افغانسـتان بـه منظـور تبدیـل این کشـور همسـایه بـه پایـگاه »ضـد انقالبیـون« و توطئه چیـدن برای 

بی ثبـات سـاختن شـوروی صـورت گرفته اسـت.

2. دولـت جمهـوری دموکراتیـک افغانسـتان بـه ریاسـت حفیظ اللـه امین از شـوروی »دعوت 

کـرد« تـا نیروهای خـود را به افغانسـتان اعـزام دارد.«4 

عکس العمـل مـردم در برابـر همـه ی ایـن جریانات و حـوادث آن بود کـه در مراحـل اول، مردم 

افغانسـتان بـا قیام های خودجوش، دسـت خالی و باوسـایل دسـت داشـته بسـیار ابتدایـی محلی از 

1978 بـه مبـارزه پرداختنـد. آنـان مخالفـت و انزجـار خویـش را علیـه رژیـم کمونیسـتی و تحمیل 
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ایدیولـوژی بی گانـه تبـارز دادنـد. بـه تعقیـب آن، بـا تجاوز نظامـی ارتش سـرخ، که پالن آن توسـط 

اندیشـه پـردازان، تیوریسـن ها، و آیدیالوگ هـای سـابقه و کهنـه کار کرملیـن، یعنـی آنانی کـه تحلیل 

نادرسـت از افغانسـتان تهیـه کـرده بودنـد، تدارك دیده شـده بـود، مردم بـا موجی از خشـم به جهاد، 

دفـاع، مقاومـت ومبـارزه پرداختنـد. ایـن دفـاع و مبـارزه به یـک حرکت مقـدس ملی و دینـی تبدیل 

گردیـد و موضـوع »جهـاد« در میـان آمـد. همـه اقـوام و ملیت هـای سـاکن افغانسـتان، َدیـن ملی و 

اسـالمی خـود را بـه جـا کردنـد و یکبـار دیگـر آزادی و آزادگی را بـه دیگران سرمشـق دادند.

بایـد معتـرف باشـیم کـه مبـارزان و سـالح بـه دسـتان میهـن دوسـت و مومـن افغانسـتان در 

نبـرد بـا تجاوزگـران مجهـز بـا عصری تریـن سـالح، در جبهـات تنهـا نبودند بل کـه تعـداد کثیری از 

نویسـندگان، دانشـمندان، فرهنگیـان و مغزهای متفکر جامعه ی پـر درد افغانی، رسـالت ملی، دینی 

و اجتماعـی خـود را انجـام داده، بـا شمشـیر زبـان و قلـم، مبـارزان و مجاهدیـن را یاری رسـانیدند. 

ترانه هـای آزادمنشـی و میهـن و جهـاد برحـق افغـان را بـا آب و تاب تمـام از طرق مختلـف به گوش 

زورگویـان و جهـان خـارج معرفی کردنـد. البته نقش رسـانه های گروهی جهان آزاد در پخش و نشـر 

آن، نیـز در ایـن امـر نقـش عمـده داشـت. واکنش های منفـی و بازتاب هـای خصومت آمیـز و تقبیح 

بین المللـی در برابـر ایـن ماجراجویـی نظامی پر خـرج و کمک های پولـی و تسـلیحاتی و تجهیزات 

نظامـی متنـوع برخـی از کشـورها، نقـش بـه خصـوص و ارزنـده ی خـاص خـود را داشـت. امریکا 

همـان پالیسـی »بـازی بـزرگ« )The Great Game( قـرن 19 را کـه بیـن بریتانیـا و روسـیه تزاری 

موجـود بـود روی دسـت گرفـت و رقابـت دو ابر قـدرت تشـدید گردید.

ایـاالت متحـده ی امریـکا، بزرگتریـن ابرقـدرت جهـان، بعـد از تهاجـم شـوروی، موقعیـت 

اسـتراتژیکی افغانسـتان را بـه خوبـی درک کـرد. چـه سلسـله جبال پر صالبـت هندوکش کـه به قیام 

کننـدگان، جایـگاه و سـتر و اخفـا در مقابـل حمـالت هوایی مـی داد از نظر نظامی سـد عمـده بوده 

اسـت. گذشـته از آن، ایـن کشـور در مـرز میـان خـاور میانـه، آسـیای جنوبی و آسـیای مرکـزی، به 

خصـوص در مجـاورت منطقـه ی نفـت خیـز خلیـج فـارس و در همسـایگی دو ابرقـدرت چیـن و 

شـوروی زمـان قـرار داشـت و با دو کشـور مهم اسـالمی، یعنی ایـران و پاکسـتان، کـه در زمینه ها ی 

مذهبـی، فرهنگـی، و حتـی زبانـی وجـوه مشـترک دارنـد، مـرز مشـترك داشـت،  کـه ایـن خـود بـه 

اهمیـت آن می افـزود.

تهاجـم شـوروی در دسـامبر 1979 کـه مهم تریـن بحـران پس از جنـگ دوم جهانی محسـوب 

شـده اسـت و موجـب آغـاز مرحلـه ی جدیـد درگیری های شـرق و غـرب گردید فرصـت خوبی بود 

بـرای امریـکا، تا پس از شکسـت سیاسـی خود در کیوبـا، ویتنام، انگـوال و امریکای مرکـزی، انتقام 

شکسـت خـود را در افغانسـتان بکشـد. امریکایی هـا پـس از سـقوط شـاه نیـروی نظامـی شـان در 
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منطقـه ضعیف شـد و پیـروزی انقالب ایران در جنـوری 1979 و ناکامی بحـران گروگانان امریکایی 

کـه بـه اعتبـار امریـکا زیان رسـانید، در رابطـه با جنوب غرب آسـیا نگرانی های شـدید نشـان دادند، 

از یک طـرف ظرفیـت نظامـی خـود در منطقـه را بلنـد بردنـد و در عیـن زمـان ضـرورت بـه تقویت 

پاکسـتان احسـاس شـد،  چون پاکسـتانی ها به ضعف نظامی، ضعف سیاسی و مشـکالت اقتصادی 

مواجـه بودنـد، بـه خصوص کـه در نتیجه ی بـه دارآویختـن ذوالفقار علـی بوتو صدراعظم پاکسـتان 

در اپریـل 1979 جنـرال ضیاءالحـق این مسـلمان بنیادگـرا و دیکتاتـور، بدون حمایت مردم کشـور، 

کـه مخالفـان او همـه بـا هـم متحـد شـده بودنـد، و بدون اعتبـار در خـارج و جهان اسـالم کـه بوتو 

دوسـتان زیـادی داشـت، در صحنـه ی بین المللـی منـزوی گردیـده بود. با وجـودی کـه ضیاءالحق، 

تقاضاهـای دو کشـور متحـدش چیـن و امریـکا در مـورد عفـو بوتـو را نادیـده گرفته بود و واشـنگتن 

 هـر چیـز تغییـر کـرد و ضـروت بـه 
ً
کمک هـای خـود بـه پاکسـتان را بـه تعویـق انداختـه بـود دفعتـا

تقویـت پاکسـتان عـرض وجود نمـود5 و دولت جدیـد امریکا تحت رهبـری ریگان مبلـغ بیش تری 

بـرای کمک به پاکسـتان اختصـاص داد.

جهـاد و جنبـش مقاومت بـا حمایت جامعـه ی بین المللـی از این داعیـه ی برحق مـردم آزاده ی 

افغانسـتان بـه پیـروزی رسـید و قوای اشـغال گر و متجـاوز شـوروی در 15 فبروری 1989 بـا آخرین 

فـرد آن »جنـرال بـورس وی – گرومـوف« فرمانـده کل نیروهـای شـوروی سـرافگنده از افغانسـتان 

خـارج گردیدنـد و مقاومـت قهرمانانـه ی مـردم افغانسـتان یکبـار دیگر بـه جهانیان ثابـت گردید.

بایـد یـاد آور شـد کـه در طـی سـال هایی جهـاد عادالنـه ی توده هـا و مـردم وطـن دوسـت 

افغانسـتان شـخصیت های شـاخصی وجـود داشـتند کـه نهضـت مقاومت، جهـاد و مبـارزه ی جان 

نثـاران را بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم هدایـت و رهبـری می کردنـد. نقش این شـخصیت ها 

در نبـرد نقـش تعییـن کننـده بوده اسـت، چـرا که اگـر این مـردان مبارز نمی بودند، شـاید سرنوشـت 

جنـگ و دفـاع در افغانسـتان شـکل دیگـری بـه خـود می گرفت.

یکـی از باورمندتریـن و بـا تدبیرتریـن شـخصیت های بی شـمار در ایـن مبـارزات، احمدشـاه 

مسـعود ایـن »عقـاب تیز بیـن و بلنـد پـرواز هندوکـش« بود.

همـان قسـمی که نوابـغ و بـزرگان تاریـخ، از میـان مـردم برخاسـته اند و در دامـان طبیعت پاک، 

تربیـت اولیـه و نشـو و نمـا دیده انـد، مسـعود نیـز در محیـط کوهسـتانی و زیبایی هـای طبیعـت در 

دنیـای ِده نشـینی؛ ِده نشـینیی کـه روح بـزرگ می آفرینـد، مناعت طبع، علـو همت و اسـتعداد خارق 

العـاده بـه وجـود مـی آورد، بـه دنیـا می آیـد، و بـه آنچه در آن اسـت پشـت پـا می زنـد، تـا بتواند در 

مقابـل هـر نیـرو و قدرتـی به خاطـر آزادی پایـداری کند و تسـلیم بزرگ تریـن قدرت هـا و ظالم ترین 

نگردد. دیکتاتورهـا 
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مسـعود نـه تنهـا آوان طفولیـت را در دره ی پنجشـیر تربیـت دید، بل کـه پس از فراگیـری تیوری 

و برنامه هـای مبـارزه سیاسـی اش، در دره ی پنجشـیر به مبارزه ی مسـلحانه آغاز کـرد، و در همین جا 

بـود کـه بـه سـازمان دهـی و انتظـام نیروهایـش پرداخته، آنـان را در تمـام مراحـل مبارزه بـه ماهیت 

مبـارزه آشـنا و بـا دادن انگیـزه ی قوی و مورال عالی جنگی، در یک تشـکل بسـیار منظـم، آماده برای 

مبـارزه و دفـاع از ارزش هـای اسـالمی و ملی نمود. تلقین شـعار سـازندگی، رعایـت موازین جنگی 

و نظـم و انضبـاط پذیـری در بین افـرادش در قـرار گاه ها و مراکـز فرماندهی، در طـول مبارزاتش چه 

در ضدیـت بـا دیکتاتـوری »شـهزاده ی سـرخ« و چـه در ضدیت با حکومـت کمونیسـتی کابل و چه 

در زمـان تجـاوز نظامـی شـوروی و چـه در دوره ی اتحـاد مثلـث، در ربـع اخیر قـرن بیسـتم و اوایل 

قـرن بیسـت و یکـم، از ابتکارات دیگـر او بود.

مسـعود کـه صالبـت هندوکـش را به شـانه داشـت، کار نامه هایش در قلـوب مردم افغانسـتان و 

اکثـر مـردم منطقـه جـا پیـدا کرده اسـت و ایـن کارنامه ها با سـرود، اشـعار عامیانـه و ادبیـات رزمی  

کشـور و موسـیقی محلـی و ملی وطن همنوا شـده اسـت.

آنچـه بـرای مسـعود بعد از امر مقدس آزادی، دفاع از حریم و اسـتقالل کشـور و صلح و آشـتی 

از اولویـت برخـوردار بود مسـأله ی بسـیار مهم تأمیـن وحدت ملی در افغانسـتان بـود. او می گوید: 

»... آرزو دارم، مـردم کشـور بـا هـر تعلـق قومـی، مذهبـی، زبانـی و حزبـی، وحدت ملـی و اتحاد 

خـود را حفـظ کننـد و در سـایه ی آن و بـا تکیه بـر دین مبین اسـالم شـاهد پیروزی و اعتالی کشـور 

خود باشـند... .«6

مسـعود طرفـدار جـدی احیاء و رشـد مفکوره ی ملی در کشـور بود تـا در محور آن کلیه اقشـار 

و گروه هـای قومـی، نژادی، زبانی، مذهبی و سیاسـی بسـیج گردیـده، و به هویت واحـد جغرافیایی، 

تاریخـی، مدنـی و فرهنگی میهن ببالنند و در غنا و شـگوفایی آن بکوشـند.7

مسـعود حامـی دموکراسـی در افغانسـتان بـود. او به منظور اشـتراک مـردم اعـم از زن و مرد در 

حیـات سیاسـی و تقنینـی کشـور بـه انتخابـات و مراجعه بـه آرای مردم بـه حیث یک اصـل عمده ی 

عدالـت اجتماعـی و مشـخصه ی دموکراسـی معتقـد بود و بـدان ارج می گذاشـت. بیانیه هـای او در 

سـفر اروپایـی اش کـه به دعـوت پارلمـان اروپا در مـاه اپریـل 2001 صـورت گرفته بود سـند معتبر 

تاریخی در این راسـتا اسـت.

مسـعود از برخـورد سـالم در رابطـه بـه تأمیـن حقـوق برابـر سیاسـی و اجتماعـی کلیه اقـوام و 

ملیت هـا در افغانسـتان حمایـت می کـرد. از دیـدگاه مسـعود، افغانسـتان بـه حیـث عضو سـابقه دار 

و وفـادار بـه سـازمان ملـل متحـد بایـد از منشـور آن پیـروی نمـوده، در رعایـت و تعمیـل فیصله ها 

و تصامیـم مجمـع عمومـی و شـورای امنیـت آن سـازمان خـود را متعهـد و ملـزم بدانـد. همچنـان 
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اعالمیـه ی جهانـی حقـوق بشـر و سـایر میثاق هـا، قوانیـن و نورم هـا و مـواز ایـن بین المللـی را کـه 

مؤیـد صلـح، رفـا و دموکراسـی اسـت، احتـرام و رعایـت نمـوده بـدان التزام بـدارد.8

 مفیـد بـا تمـام 
ً
در عرصـه ی روابـط بین المللـی، از برقـراری روابـط مسـاوی الحقوق و متقابـال

کشـورهای آزاد و صلـح دوسـت جهـان اسـتقبال می نمـود.

بـه هرحـال، بـرای عـده  ای ایـن سـوال پیش می آیـد کـه از بیـن رهبـران و مجاهدین و مبـارزان، 

چـرا تنهـا از احمدشـاه مسـعود، بیش تـر داد سـخن می رود؟

اندیشـمندان، سیاسـتمداران،  دیدگاه هـای  از  نمونـه ی چنـد  تذکـر  بـا  را  ایـن سـوال  جـواب 

نویسـندگان، محققـان و مورخـان مختلف جهـان و اعترافات دوسـتان و مخالفـان او، در موجودیت 

فـردی و مبارزاتـی او، در بـاره ی شـاخصه ها ی ویـژه و منحصـر بـه فـرد او کـه در دیگـران کم تـر بـه 

مشـاهده رسـیده اسـت، بـه صـورت مشـت نمونـه خـروار خدمـت خواننـدگان عرضـه می داریـم:

»ملـت افغـان، با همه فقر و نـاداری اش، از رهگذر داشـتن مبـارزان و فرماندهان حماسه سـاز، 

غنـی و پـر مایـه اسـت. ولـی امـروز در جملـه ی تمـام ایـن رزم آوران و فرماندهـان حماسـی، تنهـا، 

احمدشـاه مسـعود باقـی اسـت تا نبـرد را در برابـر طالب ها ادامـه بدهد، دیگران یا کشـته شـده اند یا 

راه تبعیـد در پیـش گرفته انـد و یـا با پـول نقد خریـداری شـده اند... .«9

»صبغـت اللـه مجـددی و یـک تعـداد دیگـری کـه از پاکسـتان آمدنـد و حکومـت را به دسـت 

گرفتنـد نتیجـه ی مسـاعی نابغـه ی گوریال )مسـعود( بـود.«10

»احمدشـاه مسـعود، مـرد اول مقاومـت افغانسـتان ایـن درخشـان ترین چهره ی حماسـه آفرین 

انجـام قـرن بیسـتم دو صفـت ممتـاز خود را همیشـه حفـظ کرده اسـت: یکـی خونسـردی و تحمل 

و دیگـری هنـر رزم آرایـی و مبـارزه، کـه ایـن دو ویژگـی در بیـن رهبـران جنگـی کم تـر بـه چشـم 

می خـورد.«

»مسـعود در طـول سـال های پـر ماجرای کـه گذشـته، در برابر تمـام دسـایس و خیانت هایی که 

از منابـع داخلـی و خارجـی، از طـرف دشـمنان و رقبـای او بـه عمل  آمده ایسـتادگی کـرده و جان به 

است.«11 برده  سـالمت 

»مسعود مانند اسکندر کبیر، به حیث فاتح عرض وجود کرد.«12

نظامـی  استراتژیسـت  بهتریـن  اسـالمی  فرماندهـان جمعیـت  از  یکـی  مسـعود  »احمدشـاه 

اسـت.«13 گوریالیـی  جنگ هـای 

»احمدشـاه مسـعود، فرمانـده محلـی معـروف پنجشـیر، طرفداران بیش تـری پیدا کرده اسـت، 

او بـه معنـای واقعی سـمبول نبـرد افغانسـتان به دنبال تهاجم شـوروی در افغانسـتان اسـت.«14

»احمدشاه مسعود قوی ترین و موثرترین و قدرتمندترین قومندان مجاهدین است.«15
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بینـن سـوان نماینـده ی ملـل متحد، مسـعود را بـا قدرت تریـن قومنـدان حزب جمعیت دانسـته 

است.16

»مسعود این رابن هود هندوکش.«17

»مسـعود آدم جـذاب، بـا دیـد اسـالم معتـدل کـه هیـچ گاه مشـروب نخـورده، آدم بـا فرهنـگ 

وسـیع اسـت. ویکتـور هوگـو، نویسـنده ی معـروف زیـاد مـورد احترامـش بـود. در جوانـی، کار 

روایی هـای چـی گـوارا را مطالعـه می کـرد و همچنـان جنـرال دوگـول مـورد احترامش بود. مسـعود 

یـک استراتیژیسـت خـارق العـاده بـود.«18

»مسـعود »شـیر پنجشـیر« لقبـی که براثـر مقاومـت در برابر تجـاوز شـوروی )1989-1979( 

به دسـت آورد.« 19

خانـم رابـن رافـل، معـاون وزارت خارجه ی امریـکا برای جنوب آسـیا، گفت: ضعـف طالبان و 

قـدرت فزاینـده ی احمدشـاه مسـعود، بیالنس قـوا را به ضـد طالبان تغییـر داده و مانع انجـام اهداف 

شـان در تصرف افغانسـتان گردیده اسـت.20

»مسعود به حیث نابغه و قهرمان فاتح داخل شهر کابل شد.«21

»مسـعود یکی از برجسـته ترین و با اسـتعدادترین قومندان های جهادی اسـت که با شـخصیت 

گیـرا و جذابـش از متـن جهاد ظهور کرد و به نام »شـیر پنجشـیر« شـهرت یافت.«22

»جنـراالن شـوروی، مسـعود را مغـز متفکـر جهـاد و جنگ هـای گوریالیـی تشـخیص داده 

بودنـد.«23

»مسعود فاتح جنگ سرد است.«24

رونالـد ریگـن رییـس جمهـور اسـبق امریـکا گفتـه اسـت کـه او )مسـعود( کمـر امپریالیـزم 

شـوروی را شکسـتاند و جهـان را از شـر طاعـون کمونیـزم نجـات داد.25

جنـرال تـپ- گریگوریانـت، فرمانـده عملیات شـوروی گفته اسـت کـه: »نیروهای احمدشـاه 

مسـعود کـه تهاجـم بیرحمانه یـی را متحمـل شـدند، آنچنـان متعصبانـه می جنگیدنـد که تـا به حال 

بـرای نیروهای ما سـابقه نداشـت.«26

»دره ی پنجشـیر اهمیـت اسـتراتیژیکی داشـت و مشـرف برجـاده ی بـود کـه مرز با شـوروی را 

بـه کابـل وصـل می کـرد. نیروهـای احمدشـاه مسـعود، از آنجا چندیـن حملـه ی انتقامـی در اواخر 

1980 علیـه نیروهـای شـوروی سـازمان دادنـد و آن ها را بـه سـتوه آوردند.«27

»احمدشـاه مسـعود نسـبت بـه هـر قومنـدان گوریالیـی در منطقـه ی شمال شـرق موفـق بوده و 

توانسـته اسـت قـوای متحـد را تشـکیل داده و تـا حدود زیـاد موانع حزبـی، قبیلوی و قومـی و ملیتی 

را از بیـن ببرد.«28
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»یـک تعـداد محـدود قومندان هـا، بـه خصـوص احمدشـاه مسـعود، نسـبت بـه هـر یکـی از 

احـزاب خـرد پشـاور یـا تهـران صاحـب قـدرت انـد.29

»مسـعود بعـد از شـهادت، نسـبت بـه زندگـی اش، بیش تـر معـروف گردیـد. او، چگـووارای 

افغانسـتان، مندیـال، مارلـی )آواز خـوان جیماکایـی( و جـان اف کنـدی بـود ... .«30

»مسـعود یکـی از سرشـناس ترین و با نفوذتریـن شـخصیت های افغانی از زمان تجـاوز نظامی 

شـوروی به افغانسـتان تا بـه حال بوده اسـت.«31

»احمدشـاه مسـعود بر لشـکر نیمـه گوریالیـی و اکثر متشـکل از سـران قبیله های بـا هم رقیب 

فرمـان می رانـد و بـا آژانـس شـوروی، افراطیـون افغـان و عـرب و ارتـش منظـم پاکسـتان جنگیـده 

اسـت. پـس از 22 سـال جنـگ، وی بـا تجربه تریـن تکتیـک دان جنـگ در جهان اسـت.«32

»آخرین مرد اسـتوار، جنرال مسـعود، در راه اندازی جنگ ها، شـبیه یک اسـتاد شـطرنج اسـت 

کـه تنهـا بـا دو تـا اسـپ و یـک فیـل بـا یـک رقیـب نـا ماهـر بـا ذخیـره ی دایمـی از دانه هـا بـازی 

33 کند.«

»مسعود همیشه توانسته است که تعجب همه را برانگیزد.«34

»رهبـری جـذاب مسـعود موجـب شـده اسـت تـا بیش تـر بـرای وحـدت در مقابله علیـه رژیم 

بنیادگـرای طالبـان کـه بـه خاطـر عـدم رعایت حقوق بشـر مـورد تقبیح جهـان قـرار گرفته انـد، کار 

شود.«35

گوریالیـی  جنگ هـای  فوق العـاده ی  بسـیار  قومنـدان  و  پنجشـیر  شـیر  مسـعود،  »احمدشـاه 

اسـت.«36

»مسعود رهبر کارازماتیک مقاومت است.«37

بـه عقیـده ی »ماکـس وبـر« گاه گاه در تاریـخ اقـوام و ملت هـا، اقتـدار بـه صـورت رهبـران 

فـوق العـاده ی سیاسـی پیـدا می شـود کـه بـه عقیـده ی وی، ایـن نـوع اقتـدار، ناشـی از کاریزمـا1 

)Charisma( می باشـد! 38 هـر فـردی کـه ایـن صفـت را دارا باشـد، مشـروعیت اقتـدار وی نـزد 

پیروانـش ناشـی از صفـات و قـدرت خارق العـاده اسـت کـه وی را از دیگـران ممتـاز می سـازد.

آییـن می نویسـد: کاریزمـا، عطیـه ی الهی و کیفیتی اسـت که شـخص را جاذبیـت و محبوبیت 

خـاص می بخشـد. در جهـان معاصـر، »کاریزمـا« بیش تـر به سـتارگان سـینما، قهرمانان ورزشـی، 

بسـا  و  گانـدی  روزولـت،  چرچـل،  دوگـول،  جنـرال  قبیـل:  از  بـزرگ  زعمـای  و  سیاسـت مداران 

»کاریزمـا«  واجـد  رهبـر  و  زعیـم  را  شـهید  مسـعود  احمدشـاه  می شـود.  اطـالق  ژورنالیسـت ها 

1. کاریزمـا، اصطالحـی اسـت کـه از تیولـوژی مسـیحیت گرفته شـده و به معنـای آدم فوق عـادی و دارای قابلیت اسـتثنایی 
می باشـد.
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خوانده انـد.39

اصطـالح مـورد نظـر، بارها در مورد مسـعود بـزرگ، در اخبـار، روزنامه ها و مجالت انگلیسـی 

بـه کار برده شـده اسـت. نوشـته ی اخبار دیلـی تلگراف، یکـی از نمونه های آن اسـت.40

دیدگاه هـا و قضـاوت صاحب نظـران در مـورد مسـعود، و اسـناد بـاال و صدهـا سـند دیگـر، 

برخـالف نظـرات مخالفـان، متعصبیـن و تنگ نظـران، نمایانگـر آن اسـت کـه احمدشـاه مسـعود، 

شـخصیت کثیراألبعـاد تاریخـی، سیاسـی، نظامی، اجتماعی و ملی اسـت که کارنامه های او توسـط 

نویسـندگان، مورخـان، محققـان و صاحب نظـران در نشـرات داخلی و کشـورهای بیرونـی، معرفی 

گردیده اسـت. تدویر سـیمینار بین المللی مسـعود شناسـی به تاریخ هفتم و هشـتم سـپتمبر 2002 

در شـهر کابـل، کـه در آن کثیری از دانشـمندان و صاحب نظـران خارجی از کشـورها مختلف جهان 

و نیـز دانشـمندان و محققـان افغانی، اشـتراک داشـتند و در آن شـخصیت کثیراألبعـاد و کارنامه های 

کم نظیـر مسـعود را تحلیـل و ارزیابـی عالمانـه و منصفانه نمودند، یک سـند معتبر علمـی و نمونه ی 

بارز آن اسـت.

از خـالل نوشـته های نویسـندگان، محققـان و صحبت هـای صاحب نظـران در امور افغانسـتان 

برداشـت مـن این اسـت: از زمانی که احمدشـاه مسـعود بـه صحنه ی مبارزه و سیاسـت وارد شـده تا 

زمـان شـهادتش، مبـارزه اش علیه دیکتاتوری هـای فردی و گروهـی، علیه فعالیت هـای افراطی چپی 

و راسـتی، تجـاوزات خارجـی، ونبرد بـرای اسـتقالل و آزادی علیه کمونیـزم، علیه تروریـزم و صدها 

مسـایل دیگـری کـه در فـوق از آن هـا نامبـرده شـده اسـت، نـه تنهـا در افغانسـتان به حیـث قهرمان 

ملـی شـناخته شـده بل کـه مـردم منطقـه و جهـان از مفکـوره و کارنامه هایش متأثـر شـده و از وی به 

نیکـی یـاد می کننـد. البتـه ایـن بـه ایـن معنـی نخواهد بـود کـه احمدشـاه مسـعود در طـول زندگی 

مبارزاتـی اش، مرتکـب اشـتباهات نگردیـده اسـت بل که ماننـد هر انسـان دیگر لغزش و اشـتباهاتی 

نمـوده اسـت کـه کارنامه هـای کـم نظیر ملـی، منطقـوی و جهانـی اش که ملموس و مشـهود اسـت 

آن را تحـت الشـعاع قرار داده اسـت. 
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همه از مسعود خاطره دارند

دکتور عنایت الله خلیل

هـر کس از مسـعود بزرگ خاطره ای دارد؛ شـهیدان همسـفرش... مجاهدان همسـنگرش، همرزمان 

فکر و اندیشـه اش، هم میهنانش، دوسـتان و آشـنایانش، دانشـمندان و ژورنالسـتان و قلم به دستان از 

گوشـه و کنـار دنیـا و در یك کلمه همه آزادگان از مسـعود بـزرگ خاطره های فراموش ناشـدنی دارند. 

نـه تنهـا ایـن، بل کـه صخره هـای پـر غرور، دشـت و دمـن و کـوه و بـرزن سـرزمین باسـتانی اش نیز 

ازمسـعود خاطره هـای پربهـا و جاویدانـه در سـینه ی خویـش ثبت نمـوده و همه او را دوسـت دارند. 

روزی پیامبـر بزرگـوار اسـالم در جمعـی از یارانـش در مدینـه ی منـوره بـه کـوه »احد« اشـاره نموده 

فرمودنـد: »ایـن کوهی اسـت که ما را دوسـت دارد و مـا آن را دوسـت داریم.«

آری! کـوه احـد مؤمنـان را در مقابـل هجـوم ارتش مهاجـم قریش پنـاه داد و به مسـلمانان یاری 

رسـاند، از ایـن رو پیامبـر و مسـلمانان صخره هـای آن کـوه را دوسـت دارنـد و در مقابـل صخره هـا 

و مغاره هـای احـد کـه شـرف درآغـوش کشـیدن پیامبـر محبـوب و مسـاعدت مجاهـدان را کمایـی 

نمودنـد ایشـان را دوسـت دارنـد. این گونه اسـت رابطـه و برخورد مؤمن بـا مظاهر طبیعـت، رابطه ی 

محبـت و الفـت بـا خشـن ترین مظهر طبیعـت یعنی »کوه خـارا«، نه رابطه ی کشـمکش و خشـونت 

و نـزاع و بقـای زورمنـد، چنان کـه نظریـات الحـادی پیشـکش می نماینـد. بـه تأسـی از ایـن سـنت 

نیکـوی اسـالم در دوسـتی و محبـت بـه میهـن اسـالمی، قله هـای »هندوکـش« کهـن و صخره های 

غـرور آفریـن میهـن همـراه بـا دشـت و بـرزن و بـاغ و راغ ایـن مـرز و بـوم از مسـعود و همرزمانـش 

و کارنامه هـای بی ماننـد شـان خاطره هـا دارنـد و مسـعود بـزرگ را دوسـت دارنـد طـوری کـه او 

وجـب وجـب ایـن سـرزمین را دوسـت داشـت و بـرای دفـاع از آن تـا آخریـن رمـق رزمیـد و جـان 
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عزیـزش را فـدای کشـورش نمود. بل که فراتر از این چشـمه سـارهای زالل، آبشـارهای روان و سـبزه 

زارهـای پرجمـال همـراه بـا مرغـان خوشـخوان و آهـوان رمیده ی کـوه و دره ی افغانسـتان از مسـعود 

قصه هـای ناگفتـه دارنـد، همچنـان کـه سـتاره های آسـمان الجوردیـن شـب های نیلگون ایـن میهن 

همـراز چشـمان تیزبیـن و پردرخشـش مسـعود قهرمـان و مشـعل جهـش مـداوم آزدی خواهانـه ی 

او می باشـند و همـه شـاهد جهـاد و پیـکار راسـتین و قهرمانی هـای او هسـتند. پـس هـر کـس از 

مسـعود بـزرگ خاطره و برداشـت و گفتنی هایـی دارد، خاطره هـای جاویدانه، پنداشـت های متنوع و 

برداشـت های گوناگـون از ابعـاد شـخصیت ایـن ابر مـرد تاریـخ معاصر خـاور زمیـن. از آنجایی که 

شـخصیت مسـعود بـزرگ و خط فکـری و کارنامه هـای عظیم وی با تاریـخ و افتخارات کشـور عزیز 

مـا افغانسـتان گره خـورده، پـس ایـن شـخصیت و تاریخ مبارزاتـی اش سـرمایه ی کشـور و گنجینه ی 

پـر بهـای ملـت آزاده ی افغانسـتان در یکـی از پرافتخارتریـن دوره هـای تاریـخ این سـرزمین اسـت. 

بنابرایـن بایسـت ابعـاد شـخصیت این سـرمایه ی گران بهای میهن و اسـوه ی نیکوی ملت با شـهامت 

 رهـروان راه مسـعود و همرزمان و 
ً
افغـان ثبـت تاریـخ و مـورد تحلیـل و نگـرش قرار گیـرد کـه یقینـا

دوسـتان و آشـنایانش این حقیقت را نادیده نخواهند گرفت، و بنیاد مسـعود شـهید رسـالت سـنگینی 

را در ایـن راسـتا به عهـده دارد.

آنچـه مسـلم اسـت این که ذکر نام مسـعود بـزرگ برای کسـانی که نام او را شـنیده اند به سـرعت 

شـخصیت نظامـی و مبـارزه ی مسـلحانه وی را در اذهـان تداعی می نمایـد، و کم تر کسـانی به ابعاد 

دیگـر شـخصیت ایـن ابـر مـرد تاریـخ ملتفـت می شـوند. البتـه ایـن پنـدار بـه جـای خـود درسـت 

اسـت، زیـرا بیش تـر از دو دهـه زندگی مسـعود را پیـکار متـداوم آزادی بخـش تشـکیل می دهد و از 

ایـن رو بـه حیـث اسـطوره ی مقاومت و جهـاد ملت افغانسـتان در گوشـه و کنار دنیا معرفـی گردیده 

اسـت. ولـی بـرای کسـانی که مسـعود بـزرگ را از نزدیـک مـی شناسـند شـخصیت وی دارای ابعـاد 

مختلـف اسـت و بـه هیچ صورت در بعد نظامی خالصه نمی شـود. دوسـتان مسـعود و کارشناسـان 

منطقـه و جهـان هـر یـک در توضیـح و تشـریح ابعـاد مختلـف شـخصیت مسـعود چیزهایـی گفته 

انـد و می گوینـد و بـه تحلیـل و تجزیه ی ابعـاد شـخصیت وی پرداختـه و می پردازند، ولـی آنچه در 

ایـن نبشـته مطـرح می گردد مشـاهداتی اسـت که طـی دقایـق و یاسـاعات کوتاهی مـورد مالحظه و 

نگـرش قـرار گرفتـه و به زبان سـاده عـرض می گـردد. به عبـارت دیگر این سـطور تحلیل و اسـتنتاج 

از دور نیسـت بل کـه مشـاهداتی اسـت کـه بـه صـورت طبیعی عمـق اهتمـام و توجه مسـعود بزرگ 

را در بحرانی تریـن شـرایط جنگ نسـبت بـه قضایای فکـری، سیاسـی، اجتماعی، عمرانـی و زیبایی 

برمـال می سـازد. نویسـنده ی ایـن سـطور نسـبت این کـه این یاد داشـت ها شـخصی بـوده و مواردی 

 بـا نویسـنده مطـرح گردیـده بـود، در وهله ی نخسـت در نشـر آن تردد داشـتم، گرچه 
ً
از آن شـخصا
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مطالبـی از ایـن نوشـته را در مـواردی بـا تعـدادی از دوسـتان در زمـان حیـات آمرصاحـب شـهید 

درمیـان گذاشـتم، ولـی طوری کـه  اشـاره بـه عمل  آمد ایـن خاطـرات و برداشـت ها به عنـوان امانت 

و دیـن شـهید بـاالی دوسـتان و رهروانـش می باشـد، بنابرایـن بـرآن شـدم تـا ایـن کلمـات ناچیز را 

بـه مناسـبت نخسـتین سـال روز شـهادت قهرمـان ملـی کشـور نثـار خواننـدگان سـیرت وی نمایم. 

طوری کـه در بـاال اشـاره شـد در ایـن نبشـته به شـخصیت نظامـی و مبـارزات مسـلحانه و ابتکارات 

 در آن نبـوغ دارد تماس گرفته نخواهد شـد، چـه در این زمینه 
ً
عسـکری آمرصاحـب شـهید که اصـال

کسـان دیگـری نوشـته اند و یـا می نویسـند، و هـم بـه دلیـل این کـه در ایـن مشـاهدات فعالیت های 

 وجـود نداشـت. بـه نظـر نویسـنده اهمیت موضـوع هم 
ً
نظامـی جلـب توجـه نکـرده، بل کـه اصـال

در همینجـا اسـت، زیـرا ایـن مشـاهدات در روزهایی ثبت گردیـده که طالبـان همراه بـا  آی.اس.آی 

و سـایر نیروهـا و سـتون های پشـت سرشـان از زمسـتان آن سـال )1378( بـرای حملـه ی تابسـتانی 

نهایـی آمادگـی همـه جانبـه گرفتـه و ماه ها بـود که هـر روز احتمال آغاز هجوم شـان در شـمال کابل 

پیـش بینـی می گردیـد، و همان طـور هـم شـد و فقـط چنـد روز بعـد آخرین حملـه ی وسـیع طالبان 

در شـمال کابـل بـه راه افتاد و با اشـغال سـریع والیت پـروان و جبل السـراج و گلبهـار و مناطق دیگر 

طـی حملـه ی متقابـل نیروهـای دولت و قیام هـای مردمی بعد از دو سـه روز دوباره شکسـت خورده 

تـا حومـه ی کابـل عقـب زده شـدند، و این آخرین حمالت شـان برای  اشـغال شـمالی بـود، که بعد 

از آن دیگـر هرگـز یـارای پیشـروی در شـمال کابـل را نکردنـد. بنابرایـن در چنیـن اوضـاع و احوالی 

مالحظـه می نماییـم کـه مسـعود بـزرگ در چـه فکر و خیـال و کار و زار اسـت؟!

مسعود یار کتاب و طالب دانش و فرهنگ
نویسـنده ی ایـن سـطور بـه حکـم اجـرای وظیفـه در سـفارت افغانسـتان در کشـور سـودان بعـد از 

چندیـن سـال دوری از کشـور در سـال 1999م عـازم افغانسـتان گردیـدم و مصـادف بـا اول بـرج 

جـوالی فرصـت یافتم با آمرصاحـب شـهید در هیلیکوپتر حاملش از دوشـنبه پایتخت تاجیکسـتان 

 در داخـل هواپیما جابجا شـده بودیـم و آمرصاحب همراه 
ً
به قصد افغانسـتان همسـفر شـوم. مـا قبال

بـا یارانـش طبـق معمـول بـا لباس هـای جهـادی و چهـره ی بشـاش وارد هواپیمـا گردیـد و بـا همـه 

سـواری ها مصافحـه نمـوده بـه جایش نشسـت و بی درنـگ هیلیکوپتـر قدیمی پـرکار آمـاده ی پرواز 

گردیـد. هنـوز هواپیمـا در حـال بلند شـدن از زمین بود کـه آمرصاحب شـهید به یکـی از یارانش رو 

آورده گفـت: کتـاب مـرا چـه کردی؟ آن شـخص جـواب داد: کتـاب در داخل بکس اسـت. هدایت 

 پـر حجمـی را از داخل بکس 
ً
داد: کتـاب را برایـم بـده می خوانـم. آن بـرادر بـا مشـقت کتاب نسـبتا

بیـرون آورد و بـه آمرصاحـب تسـلیم داد و هـوا پیمـا از زمیـن ارتفـاع گرفـت. مالحظـه نمـودم در 
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طـول راه میـان دوشـنبه تـا تالقـان در حالی که مـا همـه از غـرش هیلیکوپتـر در تنگنا قرار داشـتیم و 

گاهـی هـم بـه کوه هـا و دره هـای زیر نظـر می نمودیـم آمرصاحب شـهید حدود سـه سـاعت را پیهم 

بـه مطالعـه کتابـش سـپری نمـود تـا آن که هوا پیمـا در تالقـان به زمیـن نشسـت و کتاب را دوبـاره به 

داد. همراهش 

حیـن بیـرون شـدن از هـوا پیمـا رو بـه آمرصاحـب آورده گفتـم: مـن از سـودان آمـده ام چـون 

راهـی بدخشـان هسـتم می خواهـم دقایقـی بـا شـما ببینـم. جـواب دادنـد: بسـیار خـوب، اگرچـه 

 به 
ً
همیـن اکنـون روانـه ی جایـی هسـتم ولـی می بینیـم. بـا آن که مهمـان ایشـان نبـودم ولی شـخصا

بـرادری بنـام داکتـر کـه نامـش را نگرفـت هدایـت داد: مهمـان را در همـان جـای ... ببرید. مـا را به 

یکـی از مهمانخانه هـای دولتـی تالقـان بردنـد و بعـد از دقایقـی برادری آمـد که آمرصاحب شـما را 

خواسـته. بـه محل دیـدار رسـیدیم، در صفه ای فرش شـده با موکت زیـر چنارهای بلند نان چاشـت 

مختصـری گذاشـته شـده و آمرصاحـب بـا آقایان جنـرال فهیـم، انجنیر سـباوون و یک مهمـان دیگر 

نشسـته اند. در آن مجلـس نیـز مشـاهده نمـودم که همـان کتـاب نـزدش وجـود دارد. در آن دیدار از 

اوضـاع سـودان و تحـوالت سیاسـی و اقتصـادی آن کشـور صحبـت بـه عمل  آمـد و آمرصاحـب بـا 

توجـه خیلـی جـدی استفسـار می نمـود و از دیدارهایش بـا برخی شـخصیت های سـودانی از جمله 

دکتـور ترابـی و افکار سیاسـی وی با خوشـبینی یـاد نمود. یک گـزارش مفصلی از اوضاع سیاسـی و 

اقتصـادی سـودان و تحـوالت تهیـه ی قانـون اساسـی جدید و قانـون احزاب کـه در پانـزده صفحه به 

فارسـی ترتیـب داده بـودم در آن جلسـه بـرای شـان دادم. از اوضـاع تعلیمی سـودان معلوماتـی ارایه 

داشـتم، فرمودنـد: می خواهـم زمینـه ی تعلیـم وتربیـه ی یـک مجموعه ی یکصـد نفـری از جوانان را 

در موسسـات تعلیمـی سـودان برابـر بسـازید، تحـت نظر سـفارت مصـارف ایشـان را می پـردازم تا 

در آنجـا تعلیـم و تربیـه ی اسـالمی  شـوند. ایـن موضـوع را بـه تکرار یـاد نمـوده فرمود: بعـد از ختم 

 مـرا ببیـن کـه کار دارم، و بـا ایـن فیصلـه برنامـه ی مالقـات به قصـد دیدار دوبـاره در 
ً
سـفرت حتمـا

ختم سـفر پایـان یافت.

مسعود در جستجوی خدمات اجتماعی
در ایـن اثنـا گروهـی از فرماندهـان والیـت کنـدز در صفـه تجمـع نمـوده بودنـد. آمرصاحـب بـه 

جمـع ایشـان پیوسـته و حلقـه ی بـاز تشـکیل شـد کـه مـا هم جـزء حلقـه قـرار گرفتیـم. در آن وقت 

کنـدز در اشـغال طالبـان قـرار داشـت و حمـالت پیهـم نظامـی بـاالی تخـار و وحشـت کوچانـدن 

اجبـاری و آوارگـی مـردم غیر نظامی بـی داد می کـرد. فرماندهـان آواره ی کندز مطالـب و گفتنی های 

فراوانـی داشـتند و آمرصاحـب شـهید بـا اطمینـان قلبـی و بـا اسـلوب قاطـع و منطق رسـا و مؤثرش 
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بـه قناعـت ایشـان می پرداخـت. در حالی کـه وخامـت اوضـاع، تنگ دسـتی مجاهدیـن و بیچارگـی 

مـردم در برابـر حمـالت وحشـیانه ی طالبـان و ارتـش پاکسـتان در اذهان همـه حکم فرما بـود، ولی 

آمرصاحب شـهید با اسـتواری وخون سـردی بـا مشـکالت و ضرورت های مجاهدیـن در آن اجتماع  

برخـورد می نمـود و در فرجـام توجیهاتـش قانـع کننـده و نهایـی بـود. تنهـا مشـکالت مجاهدیـن و 

ضرورت هـای جبهـات جنـگ مطـرح بحث نبـود، بل که در همـان نشسـت کوتاه قضایـای مختلفی 

مطـرح شـد. مشـکالت اقتصـادی مـردم تالقـان و آواره هـای والیـات دیگـر و ممانعت انتقـال مواد 

غذایـی از طـرف طالبـان بـه مناطـق تحـت کنتـرول دولـت، مشـکالت صحـی والیـت تالقـان، 

مشـکالت اسـیران مجاهدیـن نـزد طالبـان و دیگـر قضایـای مردمـی و همـه از آمرصاحـب شـهید 

طالـب حل مشـکالت بودند و ایشـان نیز به مشـکالت و سـواالت شـان جواب می دادنـد. مالحظه 

نمـودم آمرصاحـب شـهید بـه شـخصی خطـاب نمود کـه موضـوع پشـه ی مالریا و مبـارزه بـا آن را 

بـه کجـا رسـاندید؟ آن شـخص برنامـه ی کاری خویـش را در زمینـه تشـریح نمـود وخیلـی جالـب 

بـود. چنان کـه آمرصاحـب هیأتی را که غـرض تنظیم اسـتخراج و فروش الجورد بدخشـان گماشـته 

شـده بـود طلـب نمـوده اجـراآت شـان را در زمینه بازرسـی کرد. بـه مـا رو آورده گفت: همـراه با آغا 

صاحـب سـید نجم الدیـن و بـرادران دیگر فیصلـه نمودیم کـه برنامه ی اسـتخراج و تجـارت الجورد 

و دیگـر معـادن دسـت داشـته تنظیم شـود و از حالـت بی نظمی برآیـد. همچنان در همین سـفر چند 

تـن از جوانـان ژورنالسـت و کارمنـدان سـابقه ی رادیـو تلویزیـون افغانسـتان را کـه به تاجیکسـتان و 

دیگـر کشـورهای همسـایه پناهنـده شـده بودند بـا خود بـه تالقـان آورده بود تـا برنامه هـای رادیویی 

را در تالقـان فعـال سـازند. یکـی از انجنیـران سـاختمانی که در آن جلسـه نشسـته بود بـه من گفت: 

آمرصاحـب وی را از تاجیکسـتان آورده و می خواهـد نقشـه ی سـاختن کـدام مهمانخانـه ی دولتی را 

برنامـه ریـزی کنـم. این هـا و قضایـای مشـابه دیگـری در همـان جلسـه ی کوتاه مـورد ارزیابـی قرار 

. گرفت

یبایی و آبادی مسعود عاشق ز
همچنـان قـرار معلـوم فیصلـه بـه عمل  آمـده بود تـا هیأتی بـه ریاسـت محترم جنـرال فهیم بـه فیض 

آبـاد غـرض دیـدار بـا جناب رییـس دولت پروفیسـور برهـان الدیـن ربانی سـفر نماید، و قـرار بر آن 

شـد تـا بنـده نیـز معیتی هییـت را در سـفر به بدخشـان داشـته باشـم. آمرصاحـب شـهید در حالت 

قـدم زدن در محوطـه ی بـاغ آخریـن هدایات را بـه محترم جنرال فهیم در میان گذاشـته سـپس منطقه 

را تـرک گفـت. فـردای آن روز هلیکوپتـر حامـل مـا در مسـیر راه بـه قصد فیض آبـاد بعد از پـرواز از 

شـهر تالقـان در منطقـه ای بـه نـام چمـن خسـده در دامنه ی تپـه ای بـه زمین نشسـت. مـا از هواپیما 
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بیـرون شـده توسـط چند عـراده موتر »لندکـروزر« حرکـت نمودیم و بعـد از دقایقی به چمـن زیبایی 

واقـع در دامنـه ی کوهـی کـه دریاچه ی سـفیدی در جوارش جـاری بود رسـیدیم. جریان شـیر مانند 

آب بـاالی صخره هـای طبیعـی محـاط به درختـان متنـوع در دو پهلـوی دریاچه توأم با هـوای صاف 

و سـحرآمیز طبیعـت حداقـل بـرای مـن کـه از محیط هـای گـرم و همـوار آمـده بـودم روح بخـش و 

دلنـواز بـود. در گوشـه ی از چمـن قطـاری از جیپ هـای نظامـی تـازه عیـار شـده بـا خمپـاره انـداز 

کـه توسـط نیروهـای مجاهدیـن دولت سـاخته شـده بود خـود نمایـی می کـرد و خیمـه ی بزرگی در 

وسـط میـدان زیـر درخـت انبوهـی کشـیده شـده بـود که بـه حیـث مرکـز تعلیمـی وآموزشـی از آن 

اسـتفاده بـه عمـل می آمـد. در انتهـای چمن متصل بـه دامنه ی کـوه اتاق هـای نشـیمن و در رده های 

باالیـی تپـه غرفه هـای کوچـک بـه رنگ هـای ماشـی همرنـگ اراضـی طبیعـی بـه چشـم می خـورد 

کـه بـرای تـدارکات نظامی سـاخته شـده بـود. این هـا همـه تنهـا در محـدوده موقعیـت کوچکـی که 

 ایـن سـطور بـا توقف زمانـی کوتاه کـه بیش تـر از یک 
ً
مـا قـرار داشـتیم مشـاهده می گردیـد، و یقینـا

سـاعت نبـود از وصـف حقیقـی آن دیـار زیبـا و با طـراوت عاجز اسـت. به مجرد رسـیدن بـه محل، 

آمرصاحـب شـهید بـا لباس هـای شـخصی فـوالدی رنـگ از بـاال بـه پاییـن بـه اسـتقبال مهمانـان 

آمـده بـا تـک تـک مصافحـه نمـود، البتـه تعـدادی از فرماندهـان سرشـناس مجاهدیـن از تالقان به 

 بـزرگ مرکـب از دو جنـاح رهنمایـی کردنـد کـه با 
ً
آنجـا رفتـه بودنـد. مـا را بـه مهمانخانـه ی نسـبتا

قالین هـای افغانـی و کوچ هـای نشسـت خـوب آراسـته شـده بـود. آمرصاحب نخسـت با همـه وارد 

 برخاسـت و گفـت: ما و شـما جداگانـه در دفتر دیگـری مالقات 
ً
سـالون مهمانخانـه شـده و متعاقبـا

می کنیـم. در حالی کـه مراجعیـن بـه نوبـت بـرای مالقـات نـزد آمرصاحـب می رفتنـد مـا بـا برخی 

دوسـتان مشـغول صحبـت و نوشـیدن چـای بودیـم. همـان برادر مهنـدس کـه از تاجیکسـتان همراه 

بـا آمرصاحـب آمـده بـود در آنجا بود و اظهار داشـت کـه آمرصاحب از وی خواسـته طرح سـاختن 

یـک مهمانخانـه ی دولتـی سـیاحتی را در همیـن چمن تهیـه نماید. با خـود گفتم در ایـن روزها همه 

بـه فکـر جنـگ و حمالت طالبـان انـد و آمرصاحب در چـه خیال! در ایـن اثنا شـخص مؤظف وارد 

سـالون شـده بـه مـن گفـت: آمرصاحـب شـما را می خواهـد. گفتـم مـن کـه برنامـه ی دیـدار جدید 

نـدارم، چـون قـرار فیصلـه روز قبـل دیگر برنامـه ی مالقات نداشـتم و مسـافرتم بـه آن منطقه ضمنی 

و تصادفـی بـود، بـه هر صورت نـزد ایشـان شـتافتم. آمرصاحب داخل اتـاق کوچک مسـتطیل که با 

میزنشسـت کم عـرض و چوکی هـای فلـزی فوق العـاده بی ثبـات و در رأس آن سـتیژ قیـادت کوچک 

بـا چـراغ سـرمیزی عیار شـده بود ایسـتاده بودنـد، و بـه مجـرد ورودم به اتـاق فرمودنـد: گزارش تان 

را خوانـدم جالـب بـود، چیز دیگـری با خود نیـآورده ای؟ جـواب دادم: قانون اساسـی تـازه تصویب 

شـده ی سـودان را همـراه بـا قانـون احـزاب و برخـی لوایـح دیگـر با خـود دارم ولـی به زبـان عربی، 
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 برای شـما آماده بسـازند. 
ً
آن هـا را بـه بـرادران دیگـر که به زبـان عربی آشـنایی دارند می دهـم تا بعدا

بی درنـگ فرمودنـد: همیـن اکنـون یـک یـک نسـخه از آن را برایـم بـده، در همیـن جـا کـه می بینی 

وسـایل ترجمـه و طباعـت موجـود اسـت. مـن کـه از اصـرار ایشـان تا ایـن حد نسـبت بـه دریافت 

قضایـای سیاسـی و فکـری و قانونی دهشـت زده شـده بـودم، گفتم: آمرصاحـب متأسـفانه اوراق در 

بکسـم داخـل طیـاره مانـده. گفت مشـکل نیسـت، محافـظ خـود را خواسـت و برایـش هدایت داد 

کـه حیـن برگشـت بـا مـا رفتـه و اوراق مـورد نظـر را برایـش بدهم. سـپس پرسـید: برنامه ی سـفرت 

چیسـت؟ گفتـم: طـوری که خدمت تان دیـروز عرض کردم برای دیـدن جناب اسـتاد و دیگر برادران 

بـه فیـض آبـاد می روم و قصـد دارم یکبار تـا »درواز« بروم. با شـنیدن کلمه ی درواز بـا تعجب گفت: 

درواز بـرای چـه مـی روی؟ گفتم: برای دیدن خانواده و دوسـتان. ایشـان که از مشـکالت راه تا درواز 

گاه بودنـد، بـا مهربانـی بـی ماننـد فرمودنـد: پیاده سـفر به درواز مشـکل اسـت، تا  بیش تـر از مـن آ

فیـض آبـاد رفتـه جنـاب اسـتاد را ببیـن و دوباره بـه تالقان بیـا و از تالقـان برایت پـرواز طیـاره ترتیب 

می کنـم تـا درواز! در مقابـل این التفات نیک ایشـان گفتم: تشـکر جنـاب آمرصاحب. دوسـت دارم 

زمینـی سـفر نمایـم تـا از برخـی مناطق و دوسـتان دیدن نمایـم. فرمودنـد: اختیار به خـودت. با این 

کلمـات جاودانـه و فرامـوش ناشـدنی بـا ایشـان وداع نمـوده حیـن عـودت، محافظ شـان تـا داخل 

هواپیمـا بـا مـا آمـده و یـک یـک نسـخه از قوانیـن و اوراق مورد نظـر را به زبـان عربی برایش سـپردم 

تـا خدمـت آمرصاحـب عزیز برسـاند، و مـا آن دیار زیبا و دیدار آشـنا را تـرک نمودیم. بـا خود گفتم 

مـردی کـه بـا ایـن روح عالـی و قلب بـزرگ و عـزم آهنین همچـون کوهپایه هـای سـرزمین نیاکانش 

جهـاد و مبـارزه می نمایـد هرگـز در مقابـل سـتمگر و سـلطه گری تسـلیم نخواهـد شـد و بـه سـان 

قله هـای عالـی و درختـان اسـتاده ی سـرزمینش ایسـتاده و مقاوم جان خواهـد داد، و همان هم شـد. 

نامـت نیکـو و راهـت مسـتدام باد مسـعود عزیز!





تالش های جان بازانه ی احمدشاه مسعود در راه صلح 

دکتر خلیل الرحمن حنانی

احمدشـاه مسـعود از برجسـته ترین رجال افغانسـتان )حد اقل در سـه دهـه اخیـر( در عرصه نظامی 

و سیاسـی کشـور می باشـد. در این مدت او توانسـت سـاحه کاری و نفوذ خود را ابتدا از یک دره یی 

 با اسـقاط رژیـم کابل به 
ً
در محاصـره )پنجشـیر( بـه 12 والیـت شـمالی و مرکزی افغانسـتان و بعدا

سراسـر افغانسـتان و منطقه گسترش دهد.

بـدون شـک شـخصیتی به حجـم احمدشـاه مسـعود در دوران زندگـی پرماجرای خـود، فرازها 

و فرودهـای زیـادی را تجربـه نمـوده و طبیعتـا دوسـتان و دشـمنانی بـرای خـود خلـق کرده اسـت؛ 

زیـرا در تاریـخ بـه تکـرار دیـده شـده کـه موفق تریـن شـخصیت ها، بل کـه مقدس ترین رجـال الهی 

)پیامبـران( از حسـد حاسـدان و طعنـه ی حاقـدان در امـان نبـوده و احمد شـاه مسـعود نمی تواند از 

این امر مسـتثنی باشـد.

به همگان معلوم اسـت که احمد شـاه مسـعود در 14 سـال جهاد )1357 -1371( حماسه های 

زیادی آفرید، سـازماندهی مبتکرانه ای از خود نشـان داد، در جغرافایی که حضور داشـت، سـازندگی 

قابـل لمسـی به جـا گذاشـت و باآلخره نقـش قاطـع در سـرنگونی رژیم دست نشـانده و کمونیسـتی 

داکتـر نجیـب داشـت. البتـه این هـا رویدادهایـی بودنـد کـه بـه مـذاق و مـزاج بعضـی گروه هـا در 

داخل افغانسـتان و منافع برخی کشـورهای همسـایه افغانسـتان سـازگار نبود.

بنابرایـن، طـرح تـرور شـخصیتی احمـد شـاه مسـعود قبـل از تـرور فیزیکـی او سـال ها قبـل 

ریختـه شـده بـود که این دو دسـته از مخالفان احمد شـاه مسـعود بـا هماهنگی گسـترده و طرح های 

 راه انـدازی جنگ های خانمان سـوز 
ً
یپچیـده، برنامـه تـرور فزیکـی او را پیگیـری می کردنـد که قطعـا

کابل بعد از پیروزی جهاد و سـقوط رژیم کابل توسـط نیروهای احمد شـاه مسـعود در همین راسـتا 
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صـورت گرفـت تـا از احمد شـاه مسـعود، قهرمـان جهاد ـ کـه در عین حـال یک مجاهـد صلح جو 

 با 
ً
و دل سـوز بـه ملـت و وطـن خـود نیـز بـود ـ چهـره ای جنگجـو و جاه طلـب ارایـه دهنـد که یقینـا

توجـه بـه شـخصیت حقیقـی او، جفـا و ظلم بـه حق آن مجاهـد فداکار اسـت که من بـه حیث یکی 

 احمد 
ً
از همرزمانـش، مسـوولیت خـود می دانـم تـا چشـم دیدهای خـود را از صحنه هایی که واقعـا

شـاه مسـعود حیـات خـود را گاهـی به خاطـر تأمیـن صلح میـان احـزاب رقیـب و گروه هـای درگیر 

 بـه خاطـر تحقـق صلح سراسـری در افغانسـتان بـه خطر جـدی مواجه سـاخت، یاددهانی 
ً
و احیانـا

کنـم و نوشـتن آن را امانـت و مسـوولیت اخالقی خـود می دانم.

اگرچه مدت زیادی از آن سـال ها سـپری می شـود و ممکن بسـیاری از صحنه ها فراموش شـده 

 اشـاره کنم کـه به یـادم مانده اند. 
ً
باشـد، امـا مـن در ایـن مقاله سـعی می کنم تـا به مـواردی مختصرا

امیـدوارم دوسـتان و همسـنگران آن بزرگ مـرد از صحنه هایـی کـه جنبـه صلح جویـی شـخصیت 

ایشـان را آشـکار می سـازد، یـادآوری کننـد، واقعیت هـا را بگوینـد و بنویسـند تا به نسـل های فعلی 

و آینـده کـه تشـنه اطالع یابـی از کارنامه هـای قهرمـان ملـی خود هسـتند، الگویـی ارایه دهنـد. این 

مـوارد بالترتیب حسـب ذیـل توضیح داده می شـوند:

1 . صلـح بـا اسـتاد فرید، آمر جهادی حزب اسـالمی )حکمتیار( در کوهسـتان والیت کاپیسـا 

1360؛ سال 

2 . صلـح بـا سـید منصور آغا، آمـر والیتی حزب اسـالمی )حکمتیـار( در والیت بغالن سـال 

1362؛

3. صلح با اسـتاد عیسـی خـان، آمر والیتـی حزب اسـالمی )حکمتیار( در والیت پروان سـال 

1363؛

4 . صلح با سیدجمال ولید، آمر جهادی حزب اسالمی )حکمتیار( در تالقان سال 1366؛

5 . مذاکـرات بـا شـورای علمـای افغانسـتان در دفتـر مرکـزی حرکـت انقـالب اسـالمی کابل 

سـال 1371؛

6 . تـالش بـرای آتش بـس میـان حـزب وحـدت و اتحاد اسـالمی در غـرب کابل )قلعه شـاده( 

1371؛ سال 

7 . مذاکرات صلح با آقای حکمتیار در بگرامی کابل سال 1371؛

8 . تـالش بـرای تأمیـن آتش بـس میـان حزب وحـدت و اتحـاد اسـالمی در حوزه پنجـم کابل 

1371؛ سال 

9 . تالش برای صلح با حرکت طالبان در والیت میدان در سال 1374؛

10 . بازهم صلح با حکومت طالبان در سال 1376 در منطقه زمه شمال کابل،
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11 . نقش برجسته احمد شاه مسعود در استقرار صلح میان طرف های درگیر در تاجیکستان.

ید در سال 1360 ا. صلح با استاد فر

 در 
ً
در سـال 1360 رقابت هـای تنظیمـی تـازه در جبهـات جهادی آغاز شـده و مناطـق آزاد اکثرا

میـان گروه هـای مختلـف جهادی تقسـیم شـده بـود، از جمله ولسـوالی کوهسـتان والیت کاپیسـا. 

اکثریـت مناطـق هموار کوهسـتان در اختیـار افراد حزب اسـالمی حکمتیار به فرماندهی اسـتاد عبد 

الصبـور فریـد قـرار داشـت، در مقابـل اکثریت مناطـق کوه بندها )سـنجن، بولغیـن، درنامـه، گیاوه، 

پفـدم و...( توسـط نیروهـای جمعیـت اسـالمی تحـت فرماندهی احمد شـاه مسـعود، آمـر والیتی 

پروان و کاپیسـا اداره می شـدند.

 ریشـه در رقابت هـای ذات البینـی متنفذیـن منطقـه داشـت کـه 
ً
تنش هـا میـان تنظیم هـا اکثـرا

تحـت پوشـش اختـالف تنظیمی و سیاسـی صورت مـی گرفت. با گذشـت زمان، این کشـمکش ها 

از حـدود قومانـدان منطقـه تجـاوز می کرد و پـای آمرین جبهات و مرکـز رهبری حزب به آن کشـیده 

می شـد. وضعیـت در منطقـه کوهسـتان و کوه بندهـا در تابسـتان 1360چنیـن بـود و درگیری هایـی 

میـان افـراد و قوماندان هـای محلـی دو تنظیـم صـورت می گرفـت و تشـدید می یافت. 

احمـد شـاه مسـعود اسـتاد عبـد المالـک خـان را کـه خویشـاوند نزدیـک اسـتاد فرید بـود، به 

کوهسـتان فرسـتاد تـا او را بـه مصالحه دعـوت نماید. اسـتاد فرید این پیشـنهاد را با تـردد پذیرفت و 

قـرار شـد مالقـات در منطقـه کوه بندهـا صـورت گیرد، امـا بعدها اسـتاد فریـد از آمدن بـه کوه بندها 

ابـا ورزیـد و اصـرار کـرد کـه مسـعود بایـد در منطقـه »قلعـه عطا خـان« کـه در قلب قلمـرو حزب 

اسـالمی قـرار داشـت، بیاید. فکر می شـد که اسـتاد فریـد از مقامـات باالیی حزب تحت فشـار قرار 

داشـت تـا ایـن مالقـات صـورت نگیرد، بنـا بـرآن در پی بهانـه بـود، اما مسـعود نخواسـت فرصت 

تأمیـن صلـح و جلوگیـری از کشـتار ناحـق مردم را از دسـت بدهـد، بناًء به پیشـنهاد اسـتاد فرید تن 

داد و بـه دیـدار او در قلمـرو حـزب اسـالمی رفـت کـه البتـه ایـن کار در آن اوضاع جنگـی و گذر از 

مناطـق نـا  امـن یـک اقـدام متهورانه بـود و خطر صـد در صد حیـات او را تهدیـد می کـرد. از این رو 

بسـیاری مشـاورینش به آن موافـق نبودند.

باآلخـره احمد شـاه مسـعود و اسـتاد فریـد تحت شـرایط امنیتی شـدید با هم مالقـات کردند و 

هنـوز روی مسـایل اساسـی بـه توافق نرسـیده بودند کـه طیارات جیت رژیـم کابل در آسـمان منطقه 

ظاهـر شـدند و بـا یک چشـم بهـم زدن منطقه را تحـت بمباران شـدید قرار دادنـد که تلفات انسـانی 

داشـت، امـا احمد شـاه مسـعود و اسـتاد فریـد از آن جان به سـالمت بردنـد که بارهـا آمرصاحب از 

شـدت بمبـاران آن روز یـاد می کرد.
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ایـن اولیـن دیـدار ایـن دو فرمانـده مهـم جهـادی منطقه بود کـه دومیـن آن بعد از سـقوط رژیم 

نجیـب در کابـل صـورت گرفـت، و آنهـم زمانـی بـود کـه یکـی وزیـر دفـاع و دیگـری صـدر اعظم 

حکومـت مجاهدیـن بودنـد. خداونـد هـر دو فرمانـده شـهید و همـه شـهدای جهـاد و مقاومـت 

افغانسـتان را غریـق رحمـت نماید.

2 . صلح با سید منصور در سال 1362

سـید منصـور از فرماندهـان برجسـته حزب اسـالمی )حکمتیـار( و آمـر والیتـی آن در والیت 

بغـالن بـود. پنجمیـن حمله ارتش شـوروی به دره پنجشـیر در سـال1361 صورت گرفـت. همزمان 

بـا آن نیروهـای حـزب اسـالمی در انـدراب، کوهسـتان و نجـراب، راه اکماالتـی جبهـه پنجشـیر را 

مسـدود سـاختند. مجاهدیـن پنجشـیر ناگزیـر بـرای بازکـردن راه اکماالتی جبهه، در زمسـتان سـال 

1361 ولسـوالی انـدراب را تحـت کنتـرول خـود درآوردنـد و فرماندهـان حـزب اسـالمی، از جمله 

سـید منصور منطقـه را تـرک کردند.

آمرصاحـب بعـد از تسـلط بر انـدراب، در اولین اقدام بـا فرماندهان متواری حزب اسـالمی در 

تمـاس شـد و آن هـا را بـه صلـح و عـودت بـه انـدراب دعوت نمـود که یـک تعـداد آن ها مانند سـید 

منصـور و انجینیـر سـلیم پذیرفتند و برگشـتند، اما جمعه خـان، قوماندان نظامی اندراب از بازگشـتن 

ابـا ورزیـد تـا آنکه در ثـور 1363 همراه بـا نیروهای اتحـاد شـوروی و دولتی به اندراب برگشـت.

سـید منصـور ویژگی های زیادی داشـت، شـاخص ترین آن ها خصلـت عیـاری و جوانمردی او 

بـود. بـا توجـه به ایـن ویژگـی، آمرصاحب خواسـت صلح با سـید منصـور را از طریق تأمیـن روابط 

شـخصی ایجـاد نمایـد. زمینه هـای تأمیـن روابـط ایجـاد شـد و سـید منصور آغـا آمرصاحـب را به 

خانـه خـود در شـهر »بنو«ی انـدراب که از امنیـت چندانـی برخوردار نبـود، دعوت کـرد. همراهان 

آمرصاحـب مخالـف رفتـن او به خانه سـید منصـور آغا بودنـد؛ زیرا اگرچه سـید منصور بـه اندراب 

برگشـته بـود، امـا با توجه به سـوابق حزبـی منصور و همچنـان بیـم از انتقام گیری به هیـچ وجه قابل 

اعتمـاد نبـود. امـا ایـن واهمـه نمی توانسـت مانـع رفتـن آمرصاحب بـه خانه ی سـید منصور شـود؛ 

چـون مسـعود هـدف باالتـری را دنبـال مـی کـرد کـه رسـیدن بـه صلـح بـا مخالفین بـود، کـه برای 

دسـت یابی بـدان آمـاده بـود حیات خـود را نیـز به خطـر اندازد.

آمـر صاحـب بـا یـک تعـداد از مجاهدیـن معیتـی خـود ـ از  جملـه نویسـنده ـ بـه خانـه سـید 

منصـور آغـا در بنـو رفـت. در دور و بـر محـل سـکونت او مردمـان عجیـب و غریـب بـا قیافه هـای 

خطرناکـی بـه مشـاهده می رسـید. آمرصاحب علی رغـم خطرات جـدی، مذاکرات طوالنی با سـید 

منصـور آغـا داشـت و در نهایـت بـه هـدف خـود کـه ایجـاد روابط دوسـتی و دسـت یابی بـه صلح 
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بـود، توفیـق یافـت و سـید منصور یکی از دوسـتان وفادار احمد شـاه مسـعود شـد. اما مناسـباتش با 

رهبـری حـزب بـا چالش مواجـه گردید، و باآلخـره عرصه بـرای منصـور در والیت بغالن تنگ شـد 

و ناگزیـر گردیـد بـه پشـاور بـرود و در آن جـا متأسـفانه در اثر یـک حادثـه ترافیکی در جاده شمشـتو 

)کمـپ حزب اسـالمی( در سـال 1365 کشـته شـد کـه برخی ها قتـل موصـوف را با روابـط پرتنش 

سـید منصـور بـا رهبری حـزب اسـالمی مرتبـط می دانند. 

3 . صلح با استاد عیسی خان در سال 1363

از همـان اوایـل آغـاز جهـاد، اکثریـت مناطـق دره غوربنـد قلمرو حـزب اسـالمی حکمتیار به 

حسـاب می آمـد، اما منطقه »آشـابه« کـه در مدخل دره غوربنـد موقعیت دارد، سـاحه نفوذ جمعیت 

اسـالمی بـود کـه بالطبع میان ایـن دو تنظیم رقیـب بارها جنـگ و برخورد نظامی صـورت می گرفت 

و تلفـات زیـادی به بـار می آورد.

سـال 1363 بـرای اهالـی و مجاهدیـن پنجشـیر از سـخت ترین سـال های دوران جهاد شـمرده 

می شـود. در 29 ثـور همیـن سـال هفتمیـن حملـه قشـون اتحـاد شـوروی بـر دره پنجشـیر صورت 

 نـود و پنـج فیصـد اهالـی پنجشـیر روسـتاهای خـود را از بیـم شـدت 
ً
گرفـت و قبـل از آن تقریبـا

حمـالت و اسـتعمال اسـلحه خطرنـاک تـرک کـرده و به شـهر کابـل و مناطـق همجوار پنجشـیر در 

والیـات بغـالن، تخـار، پـروان، کاپیسـا و غیـره مهاجر شـده بودنـد و تعـداد اندکـی از مجاهدین به 

غـرض مراقبـت تحـرکات قـوای شـوروی در منطقـه باقـی ماندند.

حمـالت تهاجمـی قـوای شـوروی تـا آخـر مـاه سـنبله سـال 1363 ادامـه یافـت و بعـد از آن 

روس هـا حالـت دفاعـی اتخـاذ نمودنـد و فشـار جنـگ بـر مجاهدین کاهـش یافـت، امـا بدبختانه 

فصـل سـردی و زمسـتان زودتـر از راه رسـید، کوتل هـا را بـرف گرفـت و راه هـای اکماالتـی جبهه از 

همـه سـو مسـدود گردیـد. بـا اسـتفاده از کاهـش جنـگ در موسـم زمسـتان، آمرصاحب خواسـت 

بـا فرماندهـان حـزب اسـالمی غوربنـد کـه ادامـه تنش و برخـورد بـرای همه اطـراف پر هزینـه بود، 

صلـح کنـد. فرماندهـان حـزب اسـالمی غوربنـد نیز بـرای ایـن کار ابـراز آمادگـی کـرده بودند.

حـزب اسـالمی حکمتیـار در غوربنـد سـه فرمانـده سرشـناس داشـت: اسـتاد عیسـی  خـان، 

آمـر والیتـی پـروان، سـارنوال عبد الـرؤوف، قوماندان ولسـوالی دره سـرخ پارسـا و سـیف  الرحمن، 

قومانـدان ولسـوالی شـینواری. دقیـق بـه یادم نیسـت که در کـدام تاریخ از پنجشـیر حرکـت کردیم، 

ه زمسـتان بود و بـرف کوه ها و دره ها را پوشـانیده بـود. آمرصاحب با 
ّ
امـا ایـن را بـه خاطر دارم که چل

جمعی از مجاهدین ـ از جمله نویسـنده ـ از »درخینج« در قسـمت علیا و سـمت نشـر دره پنجشیر، 

حرکـت کردیـم. قـوای دولتـی پایان تـر از خینـچ در منطقـه پیشـغور مسـتقر بودنـد و عملیات هـای 
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نامنظـم بـاالی قوای دشـمن گه گاهی رخ مـی داد و ما مجبـور شـدیم از کوتل »جوکار« به ولسـوالی 

حصـه دوم دره پنجشـیر عبـور کرده، خط سـیر بادقول، ملسـپه، پارنده، کرواشـی، چمالـورده، تاواخ 

و شـتل را پیـش بگیریـم و بعـد از چندیـن روز راه پیمایـی در کوه هـا وکوتل هـای پـر بـرف، بـه درۀ 

سـالنگ رسـیدیم. آمرصاحـب تـالش داشـت کـه شـوروی ها و رژیـم کابـل از آمدن وی به سـالنگ 

اطـالع نیابنـد، اما دیری نگذشـت کـه کاجی بی )اسـتخبارات شـوروی( و خـاد از ورود آمرصاحب 

 بمبـاران نمـود و در اثـر آن یک 
ً
بـه سـالنگ اطـالع یافـت و یـک روز بعـد قریـه »هنـروه« را شـدیدا

تعـداد مـردم بـه شـهادت رسـیدند و خانه هـای زیادی ویران شـد. بـه همین ترتیـب تمـام قریه هایی 

کـه محـل اسـتقرار و یا گـذرگاه آمرصاحب بود، تقریبـا همه روزه مـورد حمالت هوایی قـرار گرفت.

محـل مالقـات بـا قوماندان هـای حـزب اسـالمی منطقـه آشـابه تعییـن گردیـده بـود و بـرای 

رسـیدن بـدان بایـد شـاهراه سـالنگ را که همـواره تانک ها و وسـایط جنگی شـوروی و دولـت در آن 

رفـت و آمـد داشـتند، عبـور می کردیم و گذشـتن از این شـاهراه خیلـی خطرناک بود. شـب هنگام از 

جـاده سـالنگ عبـور کردیم و شـب را در »گـرگ دره« سـپری نمودیم و فـردای آن به منطقـه »اورتی« 

رسـیدیم و روز بعد هم از راه »شـغال کنده« وارد آشـابه شـدیم. اگرچه فصل زمسـتان بود، اما آشـابه 

نسـبت بـه دره پنجشـیر آب و هـوای مالیم داشـت و از آن حـظ بردیم.

بعـد از بحـث و گفتگـوی زیـاد در مـورد محـل و زمـان مالقـات، اولیـن قریـه منطقه آشـابه به 

حیـث محـل مالقـات تعیین شـد و از جملـه فرماندهـان حزب تنها عیسـی  خـان و سـیف  الرحمن 

حاضـر بـه مذاکره شـدند کـه مذاکرات تـا صبح ادامـه یافـت و دو طرف بـه موافقاتی دسـت یافتند، 

امـا ایـن دیـدار بـرای عیسـی  خـان وسـیف  الرحمـن مصیبت بـار تمام شـد؛ چـون سـارنوال رؤوف 

کـه رقیـب منطقـوی و درون تنظیمـی عیسـی  خـان و سـیف  الرحمـن بـه حسـاب می آمـد، مذاکـره 

و مالقـات بـا احمـد شـاه مسـعود را سـازش تلقـی نمـوده و بـه بهانـه آن علیـه ایـن دو نفر بـه جنگ 

پرداخـت و باآلخـره نیروهـای عیسـی  خـان و سـیف  الرحمـن از دره غوربنـد رانـده شـدند و اصـال 

جایـی بـرای ایـن دو فرمانـده در حـزب اسـالمی باقـی نمانـد، بنابرایـن ناگزیـر شـدند بـه اتحـاد 

اسـالمی اسـتاد سـیاف پنـاه ببرند.

آری، مصالحـه و دیـدار فرماندهـان حـزب اسـالمی بـا احمـد شـاه مسـعود خطرآفریـن بـود. 

گاه بودنـد و تـوان تحمـل خطر را نداشـتند، سـعی می کردنـد تا از  فرماندهانـی کـه از ایـن فرمـول آ

مذاکـره و مالقـات بـا احمـد شـاه مسـعود طفـره برونـد؛ زیـرا پی آمـد آن طاقت فرسـا بـود و قربانی 

می طلبیـد.

بعـد از انجـام مالقـات یک شـبه بـا فرماندهـان غوربند حزب اسـالمی، از آشـابه برگشـتیم و تا 

کـه بـه دره پنجشـیر رسـیدیم، زمسـتان پایـان یافتـه بـود. فصـل بهـار خـاک و فضـای دره را دگرگون 
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سـاخته بـود، امـا قرارگاه هـای جبهه پنجشـیر روزگار بدی داشـتند؛ زیـرا کوتل ها و راه هـای اکماالتی 

هنـوز مسـدود بودنـد و تمام مواد غذایی ذخیره شـده در زمسـتان به مصرف رسـیده بـود و مجاهدین 

در تأمیـن غـذای خـود بیش تـر بـه علف های کوهـی تازه رسـیده اتکاء داشـتند کـه این مورد داسـتان 

دارد. مستقلی 

سـفر زمسـتانی چندماهـه، آنهـم در فصـل سـرما از راه کوه هـای بلنـد و کوتل هـای پربـرف از 

قسـمت علیـای پنجشـیر تـا به آشـابه و عکس آن در مسـیر دشـوار و عبور شـبانه از مقابل پسـته های 

دشـمن و جـاده قیـر سـالنگ و خطـر حمالت هوایـی روس هـا و غیره، همـه خطراتی بـود که حیات 

مسـعود را تهدیـد می کـرد. بـه یـاد دارم کـه در آن سـال بیـش از ده نفـر از مجاهدین پنجشـیر در اثر 

ریـزش برف کـوچ در همـان مسـیری کـه احمـد شـاه مسـعود از خینـج بـه آشـابه رفتـه بـود، شـهید 

 این که 
ً
شـدند. همچنـان عبور از سـرک قیر سـالنگ همیشـه بـرای عابریـن پرتلفات بـود، خصوصـا

دسـتگاه اسـتخباراتی)K.G.B(  و خـاد )اسـتخبارات رژیـم کابـل( در منطقـه خیلی قـوی و پرنفوذ 

بودند.

4 . صلح با سیدجمال ولید در سال 1366

شـورای نظـار جمعیـت اسـالمی افغانسـتان در ماه قـوس 1362 در منطقه »شرشـر« ولسـوالی 

اشـکمش والیـت تخـار در جریـان یـک اجالس بـزرگ بـه اشـتراک فرماندهـان جمعیت اسـالمی 

و برخـی احـزاب دیگـر، بـه وجـود آمـد و احمـد شـاه مسـعود در رأس آن قـرار گرفت. ایـن در واقع 

مقدمـه ای بـود بـرای رهبـری احمد شـاه مسـعود در تنظیـم و سـازماندهی جبهات والیات شـمالی 

و والیـات مرکـزی کشـور کـه آمرصاحـب هـم بـه محـض کاهـش شـدت جنگ هـای روس هـا در 

پنجشـیر، قـدم بـه قـدم بـه تنظیـم آن مناطـق پرداخت و والیـت تخـار را مقـر کار خود قـرار داد.

 میان دو 
ً
 برخوردهـای تنظیمی، خصوصـا

ً
والیـت تخـار یکـی از والیاتی بـود که متأسـفانه مرتبا

تنظیـم قدرتمنـد حـزب اسـالمی و جمعیت اسـالمی رخ می داد که دامنـه آن تا دشـت های کلفگان، 

قشـالق های رسـتاق و چـاه آب، روسـتاهای ورسـج و فرخـار و دره هـای شـیره و مانـدره و خیـالب 

کشـانده می شـد. البتـه ایـن بدان معنا نیسـت کـه این دو حـزب کاری جز جنـگ تنظیمی نداشـتند، 

بلکـه بیش تریـن جنگ هـا بـا قـوای اتحاد شـوروی و دولـت کابـل در این مناطـق توسـط مجاهدین 

ایـن دو حـزب صـورت می گرفـت کـه مـا در ایـن جـا در صـدد بررسـی علـل و عوامـل جنگ هـا و 

شناسـایی طرف مقصر آن نیسـتیم.

فتـح ولسـوالی فرخـار به رهبری احمدشـاه مسـعود در ماه اسـد 1365 فاتحه خوبی بـرای آغاز 

کار تنظیمـی و عملیات هـای جنگـی شـورای نظـار در والیـت تخار بود کـه آمرصاحب بعـد از فتح 
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فرخـار بـال فاصلـه ولسـوالی فرخـار ورسـج را تنظیـم کرد و در سـال بعدی سـه عملیات مهـم دیگر 

را بـاالی گارنیزیـون کلفـگان والیـت تخـار، فرقـه نهرین والیـت بغـالن و گارنیزیون کـران و منجان 

والیـت بدخشـان بـه راه انداخـت کـه همـه موفقانـه بودنـد. بدیـن ترتیـب جای قـدم ایشـان در این 

مناطـق و نفـوذ آن بـر فرماندهـان و مـردم بیش از پیـش تقویه و تحکیـم یافت.

اگرچـه شـهر تالقـان، مرکـز والیـت تخـار در دسـت رژیـم کابـل بـود، امـا مناطق وسـیعی از 

اطـراف آن در دسـت گروپ هـای مجاهدیـن تنظیم هـای مختلف قرار داشـت که مانند سـایر مناطق 

والیـت تخـار گاه و نـاگاه بـا هـم درگیـری داشـتند. در سـال 1367 اختالفـات میـان فرماندهـان دو 

تنظیـم یادشـده در شـهر تالقان شـدت یافت، ترتیبـات و آمادگـی الزم از طـرف فرماندهان جمعیت 

اسـالمی بـه غـرض حملـه بـر نیروهای حـزب اسـالمی در تالقان کـه در رأس آن سـید جمـال ولید 

قـرار داشـت، اتخـاذ شـد. آمادگـی عملیـات صد در صـد اتخاذ شـده بود و امیـدواری بـرای اجرای 

موفقانـه آن همچنـان فـوق العاده بـود، بنا بـرآن فرماندهان جمعیـت آمرصاحب را تحت فشـار قرار 

می دادنـد تـا بـه اجـرای آن دسـتور دهد، ولـی آمرصاحب در جسـتجوی چیـز دیگری غیـر از جنگ 

بـود. سـیدجمال ولیـد هـم از تصمیـم فرماندهـان جمعیت بی اطـالع نبود.

در ایـن میـان یـک تعـداد از مجاهدین عـرب که در جبهات هـر دو طرف حضور داشـتند، برای 

جلوگیـری از ایـن عملیـات، طـرح مذاکـره و مالقـات میـان آمرصاحـب و سـید جمال را پیشـکش 

کردنـد کـه آمرصاحـب بـدان موافقت کـرد. افـراد عربی که ایـن مالقـات را سـازماندهی وامنیت آن 

 طرفـدار حـزب اسـالمی بودنـد، از جمله دو نفـر الجزایری بـه نام های 
ً
را تضمیـن می کردنـد، اکثـرا

مـرزوق و قـاری سـعید؛ بـه یادم هسـت که ایـن دو از افراطیـون و از طرفـداران سرسـخت حکمتیار 

بودنـد. البتـه تضمینـی وجـود نداشـت کـه این مالقـات طرحـی یک توطئـه بـرای ترور احمد شـاه 

 این کـه محـل مالقات روسـتایی به نـام »دهک« در قسـمت سـفالی دره 
ً
مسـعود نباشـد، خصوصـا

فرخـار تعییـن شـده بود کـه کوه هـای عقبی آن در دسـت افراد حزب اسـالمی قـرار داشـت و امنیت 

محـل هـم توسـط همیـن عرب هـا گرفته می شـد کـه از هـر دو طرف خواسـته بودند تـا افـراد امنیتی 

خـود را دور از محـل مالقـات جابه جـا نمـوده و خود شـان بدون سـالح داخـل اتاق مالقات شـوند 

کـه ایـن شـرایط را آمرصاحـب مو بـه مو رعایـت کرد.

آمرصاحـب افـراد امنیتـی خـود را در قریـه دورتـر از قریـه دهک به جا گذاشـت و خـود با چند 

نفـر، مـن جملـه سـید یحیای شـهید، صالـح محمـد ریگسـتانی، مولـوی سـید اسـحاق فرخاری، 

ولسـوال عبـد الـرووف و یکـی دو نفر دیگـر از اهالی منطقه به مالقات سـید جمال رفـت. در جریان 

مالقـات یکـی از همراهـان سـید جمال در مقابـل آمرصاحب گسـتاخی می کـرد و او بـا کمال ادب 

و حوصله منـدی بـه حرف هایـش پاسـخ می گفـت. بـه هـر حـال، گفتگوها بـا همـه نامالیمت هایی 
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کـه داشـت بـه پایـان رسـید و دو جانـب بـه یـک سلسـله توافقـات دسـت یافتنـد کـه مهم تریـن آن 

 تحت فشـار شـدید 
ً
جلوگیـری از اجـرای عملیـات تالقان بود کـه این کار برای آمرصاحب که اصوال

فرماندهـان تالقـان بـرای آغـاز عملیات قرار داشـت، خیلی دشـوار بود. احمد شـاه مسـعود دسـتور 

داد کـه عملیـات معطـل شـود و فرماندهان را بـه فرخـار فراخواند. توقـف عملیات برای کسـانی که 

مدت هـا بـرای انجـام آن زیـاد زحمـت کشـیده بودنـد و آمادگی داشـتند، خیلی سـخت تمام شـد؛ 

زیـرا فرصـت درهم کوبیـدن حریفـان از دسـت می رفـت. از ایـن رو برخی هـا قهـر کردنـد و آمـاده 

نشـدند بـه فرخـار بیاینـد. این داسـتان جلـوه دیگـری از شـخصیت صلح جوی احمد شـاه مسـعود 

بـود کـه برای دسـت یابی بـه صلـح و جلوگیـری از جنـگ و خون ریزی، حاضر شـد جـان و جایگاه 

 مورد 
ً
خـود را بـه خطـر انـدازد و بـه جایی بـرود که محـل برگـزاری مالقـات و افـراد امنیتی آن قطعـا

اعتمـاد نبودنـد، امـا بـرای مسـعود صلح هدفـی بزرگ تـر از زندگی  و جـاه و مقامـش بود.

الزم بـه یـادآوری اسـت، سـیدجمال ولید کسـی بـود کـه در اواخر سـرطان سـال 1368 تعهد 

خـود بـا قوماندانـان جمعیـت اسـالمی در والیت تخار را نقـض کـرده و 12 نفر از آن هـا را در تنگی 

فرخـار اسـیر نمـود و سـپس بـا بی رحمـی کشـت و در اثـر آن خـودش دسـتگیر گردیـد و بعـد از 

محاکمـه در مـاه عقـرب همان سـال بـه دار آویخته شـد. 

5 . مذاکـرات بـا شـورای علمای افغانسـتان در دفتـر مرکزی حرکت انقالب اسـالمی در 

1371 سال 

پیـروزی جهـاد و سـقوط رژیم کمونیسـتی کابل در سـال 1371 آرمان  مشـترکی بود که سـال ها 

مجاهدیـن و مـردم افغانسـتان انتظـار آن را می کشـیدند، اما ایـن رویداد مهـم تاریخی متأسـفانه در 

کابـل انارشـیزم، جنـگ و ویرانـی بـه دنبال داشـت، چون هنـوز مجاهدیـن از نظر سیاسـی و کادری 

 برای تشـکیل یک حکومت حسـابی و مسـوول در سراسـر 
ً
بـه پختگـی الزم نرسـیده بودنـد و عمـال

کشـور آمادگـی نداشـتند کـه البتـه عوامـل داخلـی و خارجـی متعـدد داشـت، از  جمله بسـیاری از 

تنظیم هـا بـرای مرحلـه ی بعـد از پیـروزی جهـاد آجنداهـای خـاص خـود را پیگیـری می کردنـد و 

حاضـر نبودنـد در هماهنگـی بـا دیگـر تنظیم ها عمل نماینـد. هر تنظیـم و هر قوماندانی کـه به یکی 

از تأسیسـات و ادارات دولتـی دسـت می یافـت، خـود را مالک بالمنازع آن می دانسـت و آمـاده نبود 

محـل تحـت کنتـرول خـود را بـه دولـت بسـپارد و حتـی بـه خاطـر حفـظ آن می جنگید کـه همه ی 

این هـا در مجمـوع بـرای کلیت نظـام و دولـت افغانسـتان، فاجعه بـار بود.

در کشـاکش ایـن دوره کـه در شـهر کابـل در چنـد محـور جنـگ وجـود داشـت و بیش تریـن 

تـالش بـرای تضعیـف حکومـت مرکزی صـورت می گرفـت، احمد شـاه مسـعود وزیر دفـاع دولت 
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اسـالمی بـود و عـالوه بر آن مسـوولیت های تنظیمـی و مصروفیت های سیاسـی دیگری نیز داشـت.

تعمیـر کمیتـه مرکـزی حـزب وطن کـه در نزدیکی تعمیـر وزارت دفـاع موقعیت داشـت، تحت 

تسـلط حرکـت انقـالب اسـالمی مولـوی محمد نبـی و دفتر مرکـزی آن حـزب قرارداشـت. اعضای 

شـورای علمـای افغانسـتان کـه اکثریـت آن از هـواداران ایـن تنظیم بودنـد، بیش تر در اینجـا اجتماع 

می کردنـد. حرکـت انقـالب اسـالمی اگرچـه در ظاهـر از تنظیم هـای همسـوی دولـت بـه حسـاب 

می آمـد، ولـی فرماندهـان آن موضع گیـری مسـتقل خـود را داشـتند. مولـوی ذاکری، رئیس شـورای 

علمـا کـه نسـبت به احمد شـاه مسـعود نظـر خوبی نداشـت، از آمرصاحـب دعوت به عمـل آورد تا 

غـرض مذاکـره بـه دفتر حرکـت انقالب اسـالمی بیایـد. آمرصاحب دعـوت را پذیرفت، اما اشـکال 

اینجـا بـود کـه باید بـه جایی برود کـه امنیت آن در دسـت دیگران اسـت و تضمینی هم وجـود ندارد 

کـه ایـن دسـته های بزرگ مسـلح غیرمسـوول که در همه جا حضور داشـتند، سـوءقصدی نسـبت به 

احمد شـاه مسـعود ننمایند.

آمـر صاحـب فقـط با چنـد نفر محافظ مسـلح بـه دفتر حرکـت انقـالب )کمیته مرکـزی حزب 

وطـن( رفـت، در محیـط و دور و بـر آنجـا مـردان مسـلحی را دیدیم که مشـکل بـود بر آن هـا اعتماد 

کـرد و هیـچ اطمینـان امنیتـی وجـود نداشـت. اعضـای شـورای علمـا صحبت هـای خـود را آغـاز 

کردنـد کـه بسـیاری آنهـا غیـر واقع بینانه بـود، به خصـوص حرف هـای مولـوی ذاکری که شـنیدن و 

تحمـل آن دشـوار بـود، ولـی آمرصاحـب همه صحبت هـا و خواسـته ها را بـا حوصله مندی شـنید و 

وعـده سـپرد کـه جهـت رسـیدن به صلـح و قطع جنـگ آماده هـر نـوع همـکاری می باشـد، البته او 

در وعده هایـش صـادق بـود، امـا اخالل گـران موقـع ندادنـد تا نتایـج ایـن صحبت ها و مذاکـرات به 

بنشیند.  کرسـی 

6 . آتش بس حزب وحدت و حزب اتحاد اسالمی در سال 1371

 گفته شـد، فتح شـهر کابل توسـط مجاهدین در سـال 1371 متأسـفانه انارشـیزم 
ً
چنان کـه قبـال

 در صـدد محکم کردن جای پـای خود در 
ً
و جنگ هـای تنظیمـی را بـه دنبـال داشـت؛ تنظیم ها اکثـرا

پایتخـت، جلـب و جـذب افراد، کـه متأسـفانه در میان آنهـا عناصر اوبـاش، جنایتـکار و بی بندوبار 

زیـادی وجود داشـت، تصاحـب امکانات و تأسیسـات دولتـی بودند. 

غـرب شـهر کابل منطقه ای بـود از نظـر دموگرافی عمدتا تحت سـیطره حزب وحدت اسـالمی 

)عبـد العلـی مـزاری( قـرار داشـت، امـا از ناحیـه جابه جایی نیـروی نظامـی، حزب اتحاد اسـالمی 

)اسـتاد سـیاف( قدرتمنـد بـود و ایـن دو حـزب بـا توجـه بـه مبانـی فکـری وگرایش هـای سیاسـی، 

همچنـان هـوس اقتداریابـی و تـالش بـرای کنتـرل بیش تـر منطقه بـا هم در رقابـت و مخالفـت قرار 
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داشـتند. ایـن اختـالف نظر میان آن دو حـزب باآلخره به برخوردهای نظامی و اسـتعمال سـالح های 

ثقیلـه علیـه یک دیگـر انجامید.

مـاه جـوزا و یا سـرطان 1371 بود که جنگ شـدید و گسـترده ای میـان این دو حـزب و نیروهای 

همسـوی آن هـا در سراسـر غـرب کابل آغاز شـد و به زودی دشـت برچـی، کوته  ی سـنگی، کارته ی 

سـخی، دهبـوری، قلعـه ی شـاده، کارته ی سـه، کارته ی چهار، پل سـوخته، پل سـرخ و غیـره مناطق 

را فـرا گرفـت. ایـن اولیـن جنـگ گسـترده میـان گروه هـای مجاهدیـن بعـد از جنـگ میـان حـزب 

اسـالمی و دولـت موقـت بـه زعامـت صبغت اللـه مجـددی در نخسـتین روزهـای فتـح شـهر کابل 

بـود. در ایـن جنـگ اتحاد اسـالمی از نظر نیـروی جنگی، قدرت آتـش و تجهیزات نسـبت به حزب 

 تحت فشـار قـرار داده بود و امـکان آن می رفت که 
ً
وحـدت برتـری داشـت و حزب وحدت را شـدیدا

گلیـم حـزب وحـدت در غرب کابل جمع شـود. مسـعود باورمنـد به حفـظ تنوع قومـی در پایتخت 

افغانسـتان بـود و می گفـت نبایـد ایـن موزائیـک زیبـای تباری شـهر کابـل از بیـن بـرود. وی با درک 

خطـر پی آمدهـای ایـن گونـه جنگ هـا تصمیـم گرفـت بـرای مهـار کـردن و توقـف آن تـالش کنـد. 

چـون تالش هـا بـرای صلـح از فاصلـه دور موثر واقع نشـد، بنابـرآن آمرصاحـب تصمیـم گرفت که 

بـا مداخلـه شـخصی و حضـور در صحنـه ی جنگ، شـعله این جنـگ را خاموش سـازد.

احمـد شـاه مسـعود عصر روزی کـه میان این دو حـزب جنگ سـختی در گرفته بـود، به منطقه 

دهبـوری و قلعـه ی شـاده رفـت. جنـگ بسـیار شـدیدی جریان داشـت و قربانـی می گرفـت. جنگ 

باآلخـره بـا تـالش و میانجی گـری آمرصاحـب متوقف شـد کـه ایـن کار در آن زمـان، در واقع طوق 

نجاتـی بـود کـه حـزب وحـدت را از خطـر نابـودی نجـات داد. بـه قـول آمرصاحـب اگـر مداخلـه 

نمی کردیـم، گلیـم حـزب وحـدت در غـرب کابـل جمع شـده بود.

رفتـن احمد شـاه مسـعود، وزیـر دفاع دولت اسـالمی بـه منطقه دهبـوری و قلعه ی شـاده که به 

میـدان جنـگ دو حـزب اتحـاد و وحدت تبدیل شـده بـود و همچنـان میانجی گری میـان گروه هایی 

کـه در آن شـرایط جنگـی کـه بحـران بی اعتمـادی در همـه جـا و میـان همه کـس حاکم بود، نشـانه 

آشـکاری از عالقه منـدی زاید الوصف احمد شـاه مسـعود را نسـبت بـه تأمین صلح و ثبـات و حفظ 

اسـتقرار در کشـور و ایجـاد آشـتی میـان گروه هـای متخاصـم را نشـان می دهـد کـه حاضر بـود این 

هـدف را بـه قیمت بـه  خطـر انداختن جان خـود به دسـت آورد.

7 . صلح با گلبدین حکمتیار در سال 1371

چنان کـه همـه می داننـد، بعـد از آن کـه حکومـت داکتـر نجیـب در مـاه حمـل 1371 اعـالن 

نمـود آمـاده اسـت حکومت را بـه مجاهدین تحت رهبری احمد شـاه مسـعود تسـلیم دهـد، رهبران 
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تنظیم هـای جهـادی در پاکسـتان حکومت موقت تشـکیل دادند. آقای حکمتیـار اگرچه در حکومت 

موقـت بـه حیـث صدراعظـم تعیین شـده بـود، امـا در رابطه بـه کابـل پـالن و برنامه خـاص خود را 

داشـت، بنـا بـرآن فیصلـه ی شـورای رهبران جهـادی را نپذیرفـت و به لوگـر آمد. التماس هـای مکرر 

دانشـمندان جهـان اسـالم و تقاضاهـای رهبـران جهـادی را نادیـده گرفـت و جنـگ علیـه حکومت 

نوپـای مجاهدیـن تحـت رهبـری صبغت الله مجـددی را آغـاز کرد. آقـای حکمتیار با ایـن کار خود 

در واقـع دسـتاورد بـزرگ و پیـروزی مجاهدیـن را کـه بعـد از چهارده سـال جهـاد، شـهادت بیش از 

یـک و نیـم ملیـون انسـان، معلولیـت و مهاجـرت ملیون هـا افغـان و ویرانـی بخـش بزرگ کشـور به 

دسـت آمـده بـود، در برابر چشـم جهانیـان، بربـاد داد و بنیاد شـوم جنگ بـه خاطر کسـب قدرت را 

در افغانسـتان پایـه  ریـزی کـرد. در ایـن جنگ آقای حکمتیار شکسـت خـورد و نیروهایـش بیرون از 

حومه هـای شـهر کابل رانده شـدند. دو تن از طرفـداران پرنفـوذ مجاهدین، جنرال حمیـدگل، رئیس 

سـابق اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان )آی.  اس.  آی( و شـهزاده نایـف، یکـی از شـهزاده های خانواده 

سـلطنتی عربسـتان سـعودی کـه بـا هـر دو جانـب روابـط خوبـی داشـتد، در کابـل بسـر می بردند. 

ایـن دو بـرای آشـتی دادن آقـای حکمتیـار کـه در آن زمـان تهدیـد بزرگـی در برابـر حکومـت متزلزل 

و نوپـای مجاهدیـن بـه حسـاب می آمـد، بـا احمـد شـاه مسـعود پـا در میانـی کردنـد. آمرصاحب 

هماننـد همیشـه از پیشـنهاد و مفکـوره صلـح اسـتقبال کـرد و باآلخره موافقت شـد که ایـن دیدار در 

منطقـه بگرامی صـورت گیرد.

منطقـه بگرامـی اگرچـه در حومه شـهر کابـل موقعیـت دارد، امـا گروپ های مجاهدین مسـتقر 

در آن، رابطـه ارگانیـک و وفـاداری بـا حکومـت مرکـزی نداشـتند و در واقـع از هم پیمانـان حـزب 

اسـالمی شـمرده می شـدند. رفتـن آمرصاحب به ایـن منطقه خیلی خطرنـاک بود. از این رو بسـیاری 

از همراهـان و مشـاورانش نگرانـی داشـتند و مخالـف رفتـن او بـه آنجـا بودنـد. بـه هر حـال، احمد 

شـاه مسـعود بـه هـدف دسـت یابی بـه صلـح و قطـع جنـگ بـه بگرامـی رفـت و بـا آقـای حکمتیار 

دیـدار و مذاکـره نمـود و بـه موافقت هایـی دسـت یافتند کـه متأسـفانه با راه انـدازی حمـالت راکتی 

مـاه اسـد 1371 نیروهـای حـزب اسـالمی بر شـهر کابل، نقض شـد و جنگ سـال های دیگـر ادامه 

یافت.

8 . بازهـم تـالش بـرای برقـراری آتش بس میان حزب وحدت و اتحاد اسـالمی در سـال 

1371

 یـادآوری شـد، حـزب وحـدت و اتحـاد اسـالمی در غـرب کابـل بـا هـم 
ً
همان گونـه کـه قبـال

درگیـری داشـتند. درگیری هـا بـا گذشـت هـر روز گسـترش می یافـت و هـر جانـب بـرای خـود 
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طرفدارانـی از تنظیم هـا و گروه هـای مسـلح دیگـر پیـدا کـرده و رونـد جنـگ پیچیده تـر می شـد. در 

جریـان درگیری هـای شـهر کابـل، یک دسـته متشـکل از شـخصیت های ردۀ دوم و سـوم تنظیم های 

جهـادی ایجـاد شـده بود کـه در رأس آن آمرصاحب قرار داشـت. این ها وظیفه داشـتند تا مشـکالت 

ذات البینـی تنظیم هـا را کـه نماینده هـر کدام آن ها عضویت این شـورا داشـت، حل و فصـل نمایند.

اواخـر تابسـتان 1371 بـار دیگـر جنگ شـدیدی میـان ایـن دو حزب آغاز شـد. این بـار جنگ 

بیش تـر در محـور حوزه پنجم )خوشـحال خان، سـیلو و افشـار...( تمرکـز یافته بـود. نیروهای اتحاد 

اسـالمی در مرکـز حـوزه ی پنجـم مسـتقر بودنـد و حـزب وحـدت در مقر دانشـگاه علـوم اجتماعی 

)دانشـگاه تعلیـم و تربیـه اسـتاد ربانـی(. در ایـن جنـگ برخـالف جنـگ اول، حـزب وحـدت بـا 

اسـتقرار تانک هـا و اسـلحه ی ثقیله در مرتفعـات عقب علـوم اجتماعی )موضع زیـارت( و همچنان 

داشـتن تـوان و سـازماندهی بهتـر جنگـی، در موقعیـت جنگی بهتری قرار داشـت. توصیه ها سـودی 

نداشـت، هـر جانب خـود را بی گنـاه و طرف مقابـل را مقصر قلـم داد می کرد. اعضـای هیئت صلح 

بـه رهبـری آمرصاحـب تصمیـم گرفتنـد کـه بـه منطقـه ای نزدیک بـه سـاحه جنـگ برونـد. انجینیر 

احمدشـاه احمـدزی، معـاون اتحاد اسـالمی، سـید نور اللـه عماد، معاون جمعیت اسـالمی، سـید 

حسـین انـوری، قومانـدان معـروف حرکـت اسـالمی، سـید مصطفـی کاظمـی از شـخصیت های 

عمـده حـزب وحدت، خالـد فاروقـی از فرماندهان حزب اسـالمی، محمـد یونس قانونـی، حاجی 

قره بیـگ از اعضـای برجسـته جمعیـت و یـک تعـداد از فرماندهـان تنظیم هـای دیگر بـا آمرصاحب 

ابتـدا بـه هوتـل کانتیننتـال کابل رفتنـد. صحبت ها بـرای توقف جنگ فایده نداشـت، سـپس تصمیم 

گرفتنـد کـه خـود را بیش تـر بـه سـاحه جنگ نزدیـک کنند. بـه این منظـور بـه دانشـگاه پولی تخنیک 

کـه قـرارگاه قـوای مشـترک تنظیم هـای جهادی بـود، رفتنـد. این قـرارگاه که محـل اسـتقرار نیروهای 

مشـترک جهـادی تعییـن شـده بـود، بـا شـروع جنگ هـا در دور و بـر آن، از جملـه فقـط نیروهـای 

شـورای نظـار جمعیـت و حرکت اسـالمی آیت الله محسـنی باقی مانـده بودند و بقیه همـه فرار کرده 

بودنـد. نیروهـای آقای محسـنی نیز بعـد از این کـه پولی تخنیک در ایـن درگیری هدف قـرار گرفت، 

آنجـا را تـرک کردنـد. اعضـای شـوری سـاعت ها در پولی تخنیک تـالش کردند تا جنـگ را خاموش 

کننـد و بـا رهبـران ایـن دو حـزب تمـاس گرفتند. اسـتاد سـیاف در پغمـان بود و عـذر آورد کـه آمده 

نمی توانـد، امـا آقـای مـزاری کـه در علوم اجتماعـی قرارگاه داشـت، حاضر نشـد با اعضای شـوری 

دیـدار کنـد. پولی تخنیـک نیـز از جانـب طرف هـای درگیـر هـدف قـرار گرفـت و چنـد نفـر زخمی 

شـدند. در آن جـا نیـز تالش هـا بـرای مهـار جنـگ ناموفـق بود، بنـا بـرآن فیصله شـد به مرکـز حوزه 

پنجـم کـه محـل اسـتقرار نیروهای ضابـط نعیم مربوط اسـتاد سـیاف اسـت، بروند.

بـا کاروان بزرگـی بـدان سـو حرکـت کردنـد. وقتـی کاروان از رو بـه روی سـیلو به طـرف مرکز 
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حـوزه دور زد، دنبالـه کاروان از طـرف نیروهـای حـزب وحـدت کـه در چارراهـی در کوتـه سـنگی 

مسـتقر بودنـد، هـدف شـلیک راکـت و پیکـه قـرار گرفت کـه بـه موتر آقـای فاروقـی اصابـت کرد، 

ولـی تلفـات نداشـت. کاروان کـه در پیشـاپیش آن آمرصاحب قرار داشـت، به سـوی حـوزه ی پنجم 

در حرکـت بـود کـه ناگهـان از طـرف نیروهـای اتحاد کـه بـاالی بام های دوکان هـا و خانه هـا موضع 

گرفتـه بودنـد، توقـف داده شـد. موقعیـت بسـیار بـد و لحظـه ی دشـواری بـود. اگـر آن هـا کاروان را 

 فاجعـه جبـران ناپذیـری بـه  بـار می آمـد. باآلخـره بعـد از گفتگـوی 
ً
هـدف قـرار مـی دادنـد، حتمـا

زیـاد، کاروان اجـازه یافـت کـه بـه مرکـز حـوزه ی پنجـم بـرود. در چهـار طرف حـوزه اسـلحه ثقیله 

و تانک هـا جابه جـا بـود. هیئـت صلـح در حـوزه نیـز نهایـت تـالش کـرد کـه جنـگ متوقف شـود، 

ولـی اطـراف درگیـری که هـر کدام خـود را پیـروز میدان فکر مـی کردند، بـه حرف هـا و خواهش ها 

توجـه نمی کردنـد. سـالح های مسـتقر در حـوزه ی پنجـم مرتـب به مواضع حـزب وحـدت در علوم 

اجتماعـی و موضـع زیـارت شـلیک می کردنـد و در مقابل، حزب وحـدت نیز توسـط تانک هایی که 

در مرتفعـات و موضـع زیـارت بـاال کـرده بودنـد و همچنان بـا آتش تـوپ و هـاوان، دور و بر محلی 

را کـه اعضـای هیئـت صلـح در آن قـرار داشـتند، مسـتقیما هـدف قـرار می داد. هـر لحظـه احتمال 

آن مـی رفـت کـه محـل اسـتقرار هیئـت مـورد اصابـت گلولـه تانـک، راکـت و خمپـاره قـرار گیرد. 

آمرصاحـب توجـه چندانـی بـه خطـرات ناشـی ازیـن گلوله بـاران نداشـت، امـا بعضـی از اعضـای 

هیئـت عالقه منـد بـه  مخاطره انداختـن جـان خـود بـه خاطر توقـف جنـگ نبودنـد، بنابـرآن مرتبا به 

یونـس قانونـی سرگوشـی می کردنـد تـا آمرصاحـب را قناعت دهد کـه از این جـا برویم. دلیل شـان 

ایـن بـود کـه بـودن در این جـا هیـچ فایـده ای نـدارد. بعـد از شـدت گرفتن انداخت های اسـلحه در 

نزدیکـی مرکـز حـوزه، آمرصاحـب متوجـه نگرانـی همراهـان خـود و بی هودگی مکـث در این محل 

شـد و تصمیـم گرفـت کـه بـه تعمیـر سـیلوی مرکـزی برونـد تـا از آن جـا به تالش هـای خـود برای 

توقـف جنـگ ادامـه دهنـد. آمرصاحب نویسـنده این سـطور را بـه خاطـر جابه جا کـردن مجاهدین 

در موضع هـای اسـلحه ثقیلـه ضابـط نعیـم توظیف کـرد و خود منطقـه را تـرک نمود. بعـد از خارج 

 هدف 
ً
شـدن آمرصاحـب از سـاحه، جنـگ شـدت بیش تـر یافـت و مناطقـی کـه مـا بودیـم شـدیدا

انداخـت سـالح های ثقیلـه حـزب وحـدت قـرار گرفـت. مجاهدینـی که قـرار بـود وظایـف محوله 

را انجـام دهنـد، در بحبوحـه ایـن سـر در گمی هـای جنـگ پراگنـده شـدند و بعـد از مدتـی مـن نیز 

منطقـه را تـرک کـردم. امـا آمرصاحب با افـراد معیتی اش تا نیمه های شـب در سـیلو باقـی ماند، ولی 

آتـش جنـگ خامـوش نشـد و تالش ها بی ثمـر ماند؛ زیـرا گروه هـای درگیر فقـط از دسـتور رهبران و 

قوماندان هـای خـود اطاعـت می کردنـد و بـس.

بلـی، صحنه هـای خطرنـاک و لحظـات دشـواری بـود، حـد اقـل در چنـد محل هدف شـلیک 
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مسـتقیم نیروهـای دو طـرف جنـگ قـرار گرفتیـم که الحمـد لله همـه به خیر گذشـت.

9 . مذاکرات صلح با حرکت طالبان در والیت میدان در سال 1374

ظهـور طالبـان در سـپتامبر 1994م در قندهار با شـعار تطبیق شـریعت، تأمین امنیت، گشـودن 

 
ً
راه هـا و خلـع سـالح افـراد و گروه هـای مخل امنیـت و آنهم در شـرایطی کـه وضعیت امنیتـی تقریبا

در تمـام افغانسـتان مختـل و متشـنج بـود، در مجمـوع در ابتـداء بـا اسـتقبال گـرم مردم مواجه شـد 

و حکومـت مرکـزی بـه رهبـری اسـتاد ربانی هـم از اهداف آنها اسـتقبال کـرد و قوماندانـان جهادی 

مربـوط بـه حکومـت در حـوزه جنـوب غـرب، بـه خصـوص مـال نقیب اللـه قومانـدان قـول اردوی 

قندهـار، آمـر عبدالواحـد باغـران، والی هلمنـد و قاری بابـا، والی غزنی بـا آن ها همـکاری کردند تا 

ایـن کـه بـه میدان شـهر در همسـایگی کابل رسـیدند. ایـن خوش بینی همچنان شـامل حال کسـانی 

می شـد کـه از جنگ هـای داخلـی بـه سـتوه آمـده و تشـنه ی آرامـش و صلـح بودنـد. بنا بـرآن از هر 

جریـان و حرکتـی کـه انتظـار می رفـت پدیده شـوم ناامنـی و خانه جنگـی را پایان ببخشـد، اسـتقبال 

می کردنـد.

احمـد شـاه مسـعود کـه جنگ هـای داخلـی او را خسـته سـاخته بـود، بـه هـر روزنه ای کـه نور 

صلـح و قطـع جنـگ از آن می تابیـد، امیـد می بسـت کـه البتـه حرکـت طالبـانـ  چنان که گفته شـد 

ـ در آغـاز کار یکـی از روزنه هـای تأمیـن امنیـت و اسـتقرار صلح در کشـور بود و شـهید احمد شـاه 

مسـعود بـا تحمـل خطرات جانـی به اسـتقبال آن هـا رفت.

مـن اینک داسـتان مالقات احمد شـاه مسـعود با رهبـران طالبـان را از زبان قوماندان مسـلم )از 

همـکاران سـابقه دار احمد شـاه مسـعود( که شـاهد و حاضـر صحنه بوده، نقـل می کنم.

بـه گفتـه آقـای مسـلم، طالبـان همیـن که بـه میدان شـهر رسـیدند، بـه شـمس الرحمـن خان، 

یکـی از قوماندانـان جمعیـت در والیـت بغالن که از همکاران احمدشـاه مسـعود و طـرف دار اتحاد 

وی بـا طالبـان بـود، پیـام فرسـتادند و در پیام خـود از آمرصاحب دعـوت کردند تا به غـرض مذاکره 

بـا آن هـا بـه میدان شـهر بیایـد. احمـد شـاه مسـعود آقـای مسـلم را موظـف می سـازد تـا وضعیـت 

امنیتـی محـل مالقـات در میدان شـهر را کـه در عمـق چهـار کیلومتری اراضـی تحت کنتـرل طالبان 

انتخـاب شـده بـود، مـورد ارزیابی قـرار دهد. قوماندان مسـلم بعـد از مطالعـه اراضی به ایـن نتیجه 

می رسـد کـه اگر از طـرف دشـمن توطئـه ای در کار باشـد، راه نجات وجود نـدارد. قوماندان مسـلم 

ایـن موضـوع را بـه شـمس الرحمن خـان بیـان می کنـد، وی در جـواب می گویـد: در مـورد طالبـان 

فکـر غلـط نکنیـد، آن هـا مسـلمان های واقعـی هسـتند، تـو طـرف دار وحـدت مسـلمانان نیسـتی! 

قومانـدان مسـلم در دیـداری کـه بـا آمرصاحـب شـهید در خط مقـدم جبهه جنـگ در پغمـان دارد، 
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وضعیـت امنیتـی خطرنـاک محـل مالقـات با طالبـان را بیـان می کنـد که بـار دیگر شـمس الرحمن 

خـان و امـام مسـجد وزیر اکبر خـان مداخله کـرده و روی مسـلمان بودن طالبان اصرار مـی ورزند و 

خطـاب بـه آمرصاحـب می گویند: طالبـان به شـما احترام دارنـد، هیچ تشـویش نکنید، آنهـا منتظر 

شـما هستند.

آمرصاحـب قوماندان مسـلم را به گوشـه ای فـرا می خوانـد و می گوید: تفنگچه داری؟ مسـلم: 

بلـی دارم، هشـت مرمـی دارد. آمـر صاحب: جاغـور )شـاژور( دیگر نداری؟ مسـلم: نـه! قوماندان 

 باید 
ً
مسـلم از آمرصاحـب خواهـش می کنـد کـه فریب آن هـا را نخـورد و اگر تصمیـم دارد که حتمـا

بـرود، بگـذارد تـا قومانـدان بصیـر خان سـالنگ با قطعـه و وسـایط زرهی خـود در قـدم اول امنیت 

محـل را تأمیـن کنـد. قوماندان مسـلم می افزایـد: آمرصاحـب گپ هایم را شـنید، اما باور نکـرد و با 

لحـن جـدی گفـت: شـما هم بـا مـن نیایید، مـن تنها مـی روم. سـپس به سـرعت با شـمس الرحمن 

خـان، مولـوی مسـجد وزیـر اکبرخـان، داکتـر عبدالله عبداللـه و یک محافظ سـوار موتر خود شـده 

بـه طـرف میدان شـهر حرکـت می کنـد. قومانـدان مسـلم نیـز ناگزیر بـا دو محافـظ دیگر بـه تعقیب 

آنهـا حرکـت می نماید.

 از طـرف طالبان امنیت گرفته شـده بـود و در هر پنج صد 
ً
بـه قول آقای مسـلم، مسـیر راه شـدیدا

متـری افـراد مسـلح طالبـان بـا راکت انـداز و ماشـیندار پیـکا مسـتقر بودنـد. آمرصاحـب باآلخره به 

محـل مالقـات می رسـد کـه یک اتـاق بغل تپـه خاکـی انتخاب شـده بود. ایـن محل در اصل پسـته 

امنیتـی طالبـان و قـرارگاه رهبـری آن هـا بـود کـه بـام اتـاق آن بـا لحاف هـای کهنـه فرش شـده بود و 

تمـام رهبـران طالبـان به اسـتثنای مالعمر باالی آن نشسـته بودند. بعد از ظهر اسـت و مذاکرات سـه 

 از طرف 
ً
سـاعت ادامـه می یابـد. از جملـه تقاضاهای عمـده طالبان خلع سـالح دولت بود که طبعـا

آمرصاحـب شـهید رد شـد و در نهایـت توافـق به عمـل آمد کـه مذاکرات میـان دو طـرف ادامه یابد 

و بـه ایـن خاطـر مـال محمـد ربانـی و رئیـس عبدالواحـد باغران بـه ارگ ریاسـت جمهـوری جهت 

مذاکـره بـا اسـتاد ربانی دعوت شـدند و روز بعـد مالقات صـورت گرفت.

و  طالبـان  واقع بینانـه  غیـر  خواسـت های  متوجـه  آمرصاحـب  مذاکـرات،  جریـان  در 

ندانم کاری هـای آنـان می شـود و بیـش از پیـش خطرناک بـودن محـل مالقـات و افراد پیرامـون خود 

را احسـاس می کنـد. بنـا بـرآن صحبت هـا را بـا وعـده بـرای مالقـات دیگـر خاتمـه می بخشـد و به 

برمی گـردد. کابـل 

قومانـدان مسـلم می افزایـد: آمرصاحب بعـد از این که بـه مهمان خانه وزیر اکبر خان برگشـت، 

راجـع بـه مذاکـرات گفـت: مـا و طالبان بـه خاطـر آوردن صلـح و ثبات در کشـور نظرات مشـترکی 

داشـتیم و همچنـان در تطبیـق شـریعت و خلـع سـالح گروه هـای مختلـف و پاک سـازی دولـت 
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از عناصـر بدنـام،  هم نظـر بودیـم. بـه قـرار گفتـه آقـای مسـلم حیـات، شـبکه های کشـفی دولـت، 

گفتگوهـای پاکسـتانی ها بـا طالبـان در میدان شـهر را ثبـت کـرده بودنـد کـه در آن پاکسـتانی ها بـه 

طالبـان دسـتور می دهنـد تـا مسـعود را توقیف کننـد، اما مـال ربانی با این خواسـت آن هـا مخالفت 

کـرده می گویـد: مسـعود بـا مـا همـکاری دارد و ضرورت به ایـن کار نیسـت و کدام مشـکلی وجود 

نـدارد. همچنـان بسـیاری از عناصـر طالبـان قبـال مسـعود را ندیـده بودنـد و بـاور نمی کردنـد کـه 

وی بـه ایـن سـادگی بـه میدان شـهر و در عمـق اراضـی دشـمن بیایـد و در تیـررس آن هـا قـرار گیرد. 

برگشـت وی خبـر می شـوند،  و  آمـدن  از  طالبـان  و  برگشـت  آمرصاحـب  هنگامی کـه  می گوینـد 

افسـوس می خورنـد کـه چـرا گذاشـتند کـه این شـکار بـا ارزش از دسـت شـان برود!

قابـل یـادآوری اسـت، طالبـان در آغـاز حرکـت خـود چنیـن وانمـود می کردنـد که گویـا قصد 

 بازکـردن و تأمین امنیـت راه ها، 
ً
حکومت کـردن را ندارنـد و ادعـا می نمودنـد کـه وظیفـه آن ها صرفـا

خلـع سـالح گروه هـا و افـراد مسـلح غیرمسـوول و مخل امنیت اسـت. اما با رسـیدن به میدان شـهر 

در همسـایگی پایتخـت، لحـن و محتـوای پیـام و برنامه شـان تغییر کـرد و مطلب جدیـدی را عنوان 

کردنـد، یعنـی تحویل  دهـی قـدرت و خلـع سـالح دولت، که اختالف شـان بـا حکومـت مرکزی از 

می شـود. شـروع  همین جا 

10 . بازهم صلح با حکومت طالبان در 1376

بعـد از اشـغال کابل توسـط طالبـان در 25 میزان 1375، حکومت اسـتاد ربانـی و نیروهای آن 

بـه طـرف شـمال افغانسـتان عقـب نشـینی کردند. جنـگ میان دو طـرف جـذر و مد زیادی داشـت 

و در یـک مرحلـه نیروهـای تحت فرمان احمد شـاه مسـعود بـه نزدیکی کوتـل خیرخانه رسـیدند تا 

باآلخـره در قسـمت پـل صوفیان حسـین خیل مرز جبهـه جنگ دو طـرف تعیین گردیـد. آمرصاحب 

 بـه طـرح و رهبـری عملیات جنگـی می پرداخـت، در عین حال از جسـتجوی حـل صلح آمیز 
ً
عادتـا

قضایـا نیـز غافـل نمی بـود. می توان گفت کـه وی اگر در یک دسـت سـالح، مظهر قـدرت و اراده را 

داشـت، دسـت دیگـر خود را برای مصالحه و آشـتی به سـوی دشـمنان خـود دراز می کـرد )والصلح 

خیـر( که جنـگ با طالبـان از آن مسـتثنی نبود.

آن هـا  میـان  در  امـا  اسـت،  معـروف  و سـخت گیری  زورگویـی  بـه   
ً
عمومـا طالبـان  حرکـت 

شـخصیت هایی بودنـد کـه قضایـای مهـم کشـور را بـا عقالنیـت و بـه  دور از احساسـات خشـک 

افـراد  همچـو  آن هـا  میـان  در  البتـه  کـه  می دادنـد  قـرار  بررسـی  و  بحـث  مـورد  قشـری گرایی،  و 

انگشت شـمار بودنـد. از جملـه ایـن شـخصیت های طالبـان مـال محمد ربانـی، معاون مـال محمد 

عمـر بـود کـه در زمـان کوتاه حکومـت داری خود بـه حیـث صدراعظم حکومـت طالبـان در کابل، 
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اعتبـار جایـگاه خوبـی از خود بـه  جا گذاشـت. مـال محمدربانی از عواقـب سیاسـت های تندروانه 

گاه بـود و می دانسـت کـه ادامـه جنـگ راه  رهبـری طالبـان و اقدامـات سـخت گیرانه عناصـر آن هـا آ

حـل نیسـت و پایـان هـر جنـگ متارکـه و صلح اسـت، چـه بهتر که ایـن صلح بـا کم تریـن تلفات و 

اندک تریـن خسـارات جانـی و مالـی بـه دسـت آید.

تماس هـای احمـد شـاه مسـعود کـه در دره ی پنجشـیر مرکـز داشـت، توسـط مـال خاکسـار با 

مـال محمـد ربانـی تأمیـن شـد که متأسـفانه ایـن ارتباطـات و تماس هـا از آغـاز با دقت تمـام تحت 

گاه نبودند. شـبی  نظر و شـنود اسـتخبارات پاکسـتان قرار داشـت کـه آمرصاحب و مال ربانـی از آن آ

کـه قـرار بـود ایـن دو نفـر در منطقـه »زمـه« کوهدامـن غرض حـل منازعـه افغانسـتان با هـم دیدار 

و مذاکـره نماینـد، برنامـه مالقـات از طـرف آی.  اس.  آی سـبوتاژ شـد و بعـد از آن مال ربانـی بیمار 

گردیـد و بـه خـارج از کشـور فرسـتاده شـد که بعـد از مـدت کوتاهی در پاکسـتان وفـات نمود.

یزی 11. یک هفته انتظار در بیرون از شهر کابل برای جلوگیری از خونر

از مواردی که عالقه مندی شـدید احمدشـاه مسـعود برای تأمین صلح و جلوگیـری از خونریزی 

را نشـان می دهـد و ذکـر آن در اینجـا ضروری می باشـد، خـودداری او از داخل شـدن به شـهر کابل 

بعـد از تسـلیمی کامـل دولـت داکتـر نجیـب در اوائـل مـاه ثور 1371 اسـت. بـه دنبال سـرپیچی ها 

و شـورش هایی کـه در سـمت شـمال کشـور علیـه حکومـت داکتـر نجیـب صـورت گرفـت، احمد 

شـاه مسـعود مناطق وسـیعی در شـمال کابل به شـمول پایـگاه هوایی بگـرام را تحت کنتـرل خود در 

آورد. وی دولـت داکتـر نجیـب را شـدیدا تحت فشـار قرار داد تا تسـلیمی بال قید و شـرط خـود را به 

مجاهدیـن اعـالم بـدارد، کـه چنین شـد. حکومـت داکتر نجیب کـه در اصل بـا بحران هـای متعدد 

رو بـه رو بـود، با شـدت گرفتـن اختالفات میـان جناحی حزب، با بحران شـدید بی اعتمـادی مواجه 

گردیـده و در شـرف از هم پاشـی قـرار گرفت. نیروهای طرف دار احمدشـاه مسـعود در داخل دولت، 

از او مصرانـه می خواسـتند تـا برای بدسـت گرفتـن زمام امور دولـت، بدون معطلی وارد کابل شـود. 

همچنـان برخـی از گروه هـای سیاسـی و احـزاب جهـادی کـه در این برهـه ی زمان با وی همسـویی 

داشـتند، خواهـان تشـکیل حکومـت بـدون اشـتراک رهبـران جهـادی مسـتقر در پشـاور بودنـد، که 

احمدشـاه مسـعود بـا آن مخالفت کـرد و از تشـکیل حکومت بـدون حضور و اشـتراک همه احزاب 

جهـادی ابـا ورزیـد. یـک تعـداد از تحلیل گـران ایـن کار احمدشـاه مسـعود را یک خبط سیاسـی و 

ضایـع کـردن یـک فرصـت طالیـی بـرای کسـب اقتـدار سیاسـی می داننـد. وی به ایـن عقیـده بودـ  

چنان کـه مـی گفـت: در جهاد افغانسـتان همه اقشـار ملت و همه اقوام افغانسـتان و احـزاب جهادی 

اشـتراک داشـته و برای پیـروزی آن قربانـی داده انـد، بنابراین پیروزی جهاد دسـت آورد مشـترک همه 
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مجاهدیـن شـمرده می شـود و همـه بایـد در این دسـتاورد شـریک باشـند. تشـکیل حکومـت بدون 

توافـق همگانـی، زمینه احسـاس محرومیت دیگـران را فراهم مـی آورد، و تصاحـب و غصب قدرت 

توسـط یـک و یـا چند حـزب باعـث ادامه جنـگ و تشـدید منازعه بعـد از سـقوط رژیم کمونیسـتی 

نیـز خواهـد شـد؛ بنابرآن آمـر صاحب یک هفتـه در چاریکار انتظار کشـید تـا به رهبـران مجاهدین 

کـه در پشـاور مصـروف چانـه زنـی روی تشـکیل دولـت موقـت بودنـد، فرصـت داده شـود در بیـن 

خـود بـه موافقه برسـند. وی همچنـان از گلبدیـن حکمتیار که به خاطـر تصاحب یـک جانبه قدرت 

در کابـل، جلسـات رهبـران جهـادی در پشـاور را تـرک گفتـه و به افغانسـتان )سـرخاب لوگـر( آمده 

بـود، بـا اصـرار زیـاد و مکـررا تقاضـا کرد کـه از اقـدام یـک جانبه بـرای حمله بـر کابل صـرف نظر 

نمایـد. مسـعود در جریـان یـک مکالمه مخابره یـی از حکمتیار بارها خواسـت به پشـاور بـر گردد و 

بـا رهبـران جهـادی روی تشـکیل حکومت موقت به موافقه برسـد، که متأسـفانه از جانـب حکمتیار 

پذیرفتـه نشـد. وی بـه حکمتیار اسـتدالل می کرد کـه بعد از اعالن تسـلیمی کامل و بال قید و شـرط 

دولـت نجیـب، دیگـر نیـازی به لشـکر کشـی به کابل نیسـت. شـما برویـد با دیگـر رهبـران در قدم 

اول روی تشـکیل حکومـت بـه موافقه برسـید سـپس قدرت سیاسـی در کابـل را بدسـت گیرید؛ در 

غیـر آن هـر اقـدام یک جانبـه بـرای تسـخیر کابل و تصاحـب قـدرت، زمینه منازعـه جدیـد را فراهم 

آورده و قطعـا منجـر بـه آغـاز جنـگ و منازعـه میـان مجاهدیـن و ادامـه خونریـزی بعـد از پیـروزی 

جهـاد خواهـد شـد. در مقابـل حکمتیار می گفـت: همه تدابیـر برای دخـول پیروزمندانـه مجاهدین 

بـه کابـل اتخـاذ شـده اسـت، به شـما اطمینـان می دهم کـه یک فیـر گلوله هم شـلیک نخواهد شـد 

و یـک قطـره خـون بـه زمیـن نخواهـد ریخـت! )جریـان صحبـت مخابره یـی ایـن دو در کسـت ها 

ثبـت و در کتـاب »حکمتیـار و مسـعود در آزمـون جنـگ و پیـروزی« نوشـته عادل بطرجـی، ترجمه 

عبـد االحـد هـادف بـه تفصیـل ذکر شـده اسـت.( امـا گذشـت زمـان و وقایع ناگـواری کـه در دهه 

هفتـاد روی داد، ثابـت سـاخت کـه رأی و نگرانی احمدشـاه مسـعود صائـب، و محاسـبه و اطمینان 

حکمتیار اشـتباه و کاذب بوده اسـت.

12ـ نقش احمد شاه مسعود در آوردن صلح تاجیکستان

یکـی از دسـت آوردهای مهـم احمـد شـاه مسـعود در راسـتای تأمیـن صلـح، نقـش سـازنده و 

تعیین کننـده او در راه انـدازی رونـد صلـح تاجیکسـتان اسـت. احمدشـاه مسـعود کـه تلخی هـای 

جنـگ و پی آمدهـای ناگـوار آن را در کشـور خـود دیده و تجربه کرده بـود، بهتر از دیگـران به اهمیت 

صلـح و آشـتی میـان طرف هـای درگیـر و اسـتفاده از فرصت هـا بـرای اسـتقرار صلـح پـی می بـرد. 

البتـه ایـن هدفـی بود که متأسـفانه مسـعود با همـه فداکاری هـا و جانبازی هایش موفق نشـد آن را در 
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کشـور خـود تحقـق بخشـد، اما دوسـت داشـت و تـالش می کرد کـه این هدف در کشـور همسـایه 

تاجیکسـتان بـه دسـت آیـد تا مـردم آن کشـور از جهنـم جنگ نجـات یابنـد. این جا بود که مسـعود 

 امـام علـی رحمـان، رییـس جمهـور و سـید عبد اللـه نـوری، رهبر 
ً
بـا طرف هـای نـزاع ـ خصوصـا

 دیـدار و صحبـت نمـود و آن هـا را متوجـه عواقـب ناگـوار ادامـه 
ً
حـزب اسـالمی آن کشـورـ  مکـررا

جنـگ سـاخت. خوشـبختانه بـرادران تاجیک ما توانسـتند بـا اسـتفاده از تجربه جنگ در افغانسـتان 

و گوش فـرادادن بـه نصایـح دلسـوزانه اسـتاد ربانـی شـهید و آمرصاحـب شـهید، روند برادرکشـی و 

تخریـب کشـور خـود را توقـف دهنـد و بـه صلح سراسـری و دوام دار در کشـور شـان دسـت یابند.

گفتنـی اسـت کـه بعـد از فروپاشـی اتحاد شـوروی، در تاجیکسـتان جنـگ داخلی آغاز شـد و 

تعـداد زیـادی از مـردم آن کشـور وطن خـود را تـرک گفتند و بـه افغانسـتان آمدند، از  جملـه مرحوم 

سـید عبداللـه نـوری، رهبـر حـزب اسـالمی آن کشـور. از سـید عبداللـه نـوری نقـل قـول می کنند 

کـه گفتـه بـود: روزی احمـد شـاه مسـعود در جریان جنگ هـای کابل مـرا با خـود به کـوه تلویزیون 

گاهـی از  )محـل قومانـده نیروهـای دولتـی( بـرد. مـن فکـر می کـردم کـه مسـعود مـرا بـه خاطـر آ

وضعیـت جنگـی کابـل بـا خـود آورده اسـت تـا در جنـگ تاجیکسـتان علیه نیروهـای دولتـی از آن 

اسـتفاده کنیـم. بـه کـوه تلویزیـون باال شـدیم و احمد شـاه مسـعود برایم شـهر کابل را نشـان داد که 

در هـر گوشـه و کنـار آن دود و آتـش جنـگ بـاال بـود. سـپس گفـت: شـهر را می بینـی؟ گفتـم بلی. 

گفـت: آیـا می خواهـی کشـورتان مانند کابـل ویـران و ملت تان آواره شـود؟ گفتـم: هرگز نـه. گفت: 

پـس بایـد بـرای توقـف ایـن جنگ خانمان سـوز تـالش نماییـد تا مـردم خود را از سرنوشـت شـوم و 

روزگار تلـخ نجـات دهید.

تالش هـای خیرخواهانـه ی احمدشـاه مسـعود مـورد قبول جوانـب درگیر قـرار گرفت تـا این که 

باآلخـره صلـح در تاجیکسـتان تأمیـن شـد. بی جـا نیسـت کـه حـاال مـردم تاجیکسـتان ـ اعـم از 

حکومـت و اپوزیسـیون ـ احتـرام فوق العـاده ای بـه احمد شـاه مسـعود قایل هسـتند، صلـح و ثبات 

کشـور خـود را مدیـون تالش هـای دلسـوزانه او می دانند کـه تاجیکسـتان را از ورطه جنـگ داخلی و 

پی آمدهـای فاجعه بـار آن رهایـی بخشـید.

 آقای صالـح محمد ریگسـتانی که 
ً
مـن امیـدوارم که هم سـنگران آمرصاحـب شـهید، خصوصا

در جریـان تالش هـای او بـرای صلـح تاجیکسـتان بـا ایشـان بـوده انـد، در این مـورد و مـوارد دیگر 

بنویسـند تـا ایـن بخـش از زندگـی پربـار احمـد شـاه مسـعود و مسـاعی آن بزرگ مـرد در عرصـه ی 

صلـح و آرامـی، ثبت تاریـخ گردد.

ایـن بـود نمونه هایی از تالش های جانبازانه احمدشـاه مسـعود بـرای تأمین صلـح و قطع جنگ 
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در کشـور کـه متأسـفانه دسـتان مغـرض داخلـی و مداخـالت خارجـی نگذاشـتند و نمی گذارند که 

کبوتـر صلـح و آشـتی در فضـای کشـور مـا پـر بگشـاید و مـردم افغانسـتان بعـد از تجربـه سـال ها 

مـرارت جنـگ، حـالوت صلح و آشـتی را نیز بچشـند. 





احمدشاه مسعود مبارزی عملگرا
عبدالله انس1 عضو رهبری جبهه ی نجات اسالمی  الجزایر- لندن

برگردان: مجیب الرحمن رحیمی

الحمدلله و کفی و سالم علی عباده الذین اصطفی
نوشـتن مطلب کوتاه در یک کتاب در باره ی شـخصیت احمدشـاه مسـعود رحمه الله و دستاوردهای 

بزرگـش در سـه دهـه ی گذشـته که بـدون مبالغـه در چندین جلـد کتـاب نمی  گنجد تا حـدی به دور 

از انصـاف می نماید.

امـا هـراس و ترسـم از بی انصافـی بـا نوشـتن مطلـب کوتـاه در قبال شـخصیت مسـعود، مرا از 

سـهم گیـری در برجسـته سـازی و بیـان بخش های درخشـان سـیرت وی باز نمـی دارد.

متمنـی ام خواننـده ی عزیـز، مـرا از این که در بـاره ی زندگی نظامی مسـعود چیـزی در این مقال 

ننوشـته ام، معـذور دارد. البتـه ایـن عمـل یـک سـبب داشـت، و آن این کـه، نمی توانسـتم از عهده ی 

نوشـتن در ایـن بعـد طور الزم و شایسـته بـه درآیم. چـون او یگانه فرمانـده نظامی در افغانسـتان بود 

کـه در طـول زندگـی اش جنـگ را نباختـه بـود. در ایـن مـورد یگانـه حرفـی مناسـبی را کـه می توانم 

بگویـم، تکـرار همـان حـرف شـیخ عبدالله عـزام رحمه الله در وصف مسـعود اسـت کـه گفته بود: 

»مسـعود بزرگتـر از ناپلیون اسـت، چـون ناپلیون در زندگی نظامی اش شکسـت خورده ولی مسـعود 

است.« نخورده  شکسـت 

نوشته ی من به توفیق و کمک پروردگار، شامل بخش های ذیل خواهد بود:

1. عبداللـه انـس مجاهـد و مبـارز الجزایری مشـهوری اسـت که با اشـتراک در جهاد افغانسـتان، از سـال 1983 الی 1992 
در کنـار احمدشـاه مسـعود قـرار داشـت، و در ایـن اواخر کتابـی نیز در مـورد زندگی و خاطراتـش از مسـعود و عبدالله عزام 

به چاپ رسـانیده اسـت. )رحیمی(
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1. عالقمندی به فراگیری علم.

2. حسن معاشرت با دوستان و همسنگران و عفت زبان در مورد دشمنان و رقبایش.

3. فهم ظرفیت مردم و تطبیق اصل شایسته ساالری.

1. عالقمندی به فراگیری علم
در مـورد عالقمنـدی و رغبـت مسـعود )رح( بـه فراگیـری علـم هیچ کـس شـک و تردیـد نـدارد؛ نه 

آن هایی که در جریان مهاجرت نخسـتینش به پشـاور پاکسـتان در اواسـط دهه ی هفتاد با وی زندگی 

کرده انـد، و نـه هـم آنانی کـه در دوره ی زندگـی جهـادی اش پـس از تجـاوز روس ها به افغانسـتان در 

سـال 1979 بـا وی به سـر برده اند.

هـر یـك از آنانـی را کـه در زمـان زندگی اش در پشـاور بـا وی همراهی داشـت مالقـات کردم، 

اذعـان نمـود کـه: در آن مرحلـه یگانـه زحمـت و تـالش وی مطالعـه و آموزش بـود. وی هـر کتابی 

را کـه می پنداشـت در زندگـی آینـده اش مفیـد ومثمـر تمـام خواهـد شـد، بـا شـوق و عالقـه ی تمام 

مطالعـه می نمـود. در ایـن راسـتا می تـوان از مطالعـه ی تجـارب رهبـر چینایی هـا مائـو یـا »مبـادی 

اسـالم« نوشـته ی مـودودی نـام برد.

در بخـش زندگـی اش در مرحلـه ی جهـاد مسـلحانه، می خواهم چشـم دیدهای شـخصی ام را، 

کـه تـا ورود فاتحانـه اش بـه کابـل در سـال 1992 ادامه داشـت، در مورد عشـق و عالقمنـدی اش به 

فراگیـری علـم، بـه عنوان دلیـل و حجت خدمـت خواننـده ی عزیز تقدیـم کنم.

مـن همیـش لحظاتـی را بـه خاطـر دارم، کـه وقتـی در سـال 1984 بـرای نخسـتین بـار او را 

مالقـات کـردم، از مـن خواسـت برایـش قرآن تـالوت کنم. وقتـی بعد از تالوتم دانسـت کـه قرآن را 

بـه روایت هـای حفـص و روش می دانـم، از مـن خواهـش نمـود برایش بعـد از هر نمـاز فجر درس 

تجویـد بدهـم کـه این سلسـله درس هـا تا مـدت طوالنـی ادامه داشـت.

درس تجویـد یگانـه درس در برنامـه ی کاری روزانه ی مسـعود نبود، بل کـه وی درس دیگری در 

فقـه در مذهـب امـام ابوحنیفـه رحمـه الله نیـز می گرفت. ایـن تدریس را مولـوی قاری غـالم نبی به 

عهـده داشـت. وی کـه در این راسـتا و انجام این رسـالت بزرگ و دشـوار در بوتـه ی آزمایش خداوند 

قـرار گرفتـه بـود، خـدا خـودش می داند، کـه چندین کـوه را بلند رفتـه و چنـدی را در رکاب مسـعود 

پایـان شـده اسـت، تـا درس روزانـه وی که به هرجایی سـفر داشـته باشـد فـوت نگـردد. ممکن بود 

ایـن مولـوی یـك مرجـع روحی قـوی و بلنـد مرتبت باشـد،  ولی باتأسـف که دوسـتی پـول و دنیا او 

را از بسـا ارزش هـای معنـوی و مقـام و منزلتـی این چنینی محروم سـاخت.

 ترجمـه و طبع 
ً
مسـعود بـه ایـن نیـز اکتفـا نمی کرد، هـر کتابی کـه در ایـران یا پاکسـتان جدیـدا
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می گردیـد، بـه طـور مـداوم می پرسـید، تـا نسـخه ای از آن به دسـت آورد.

عین این عادت را با شـعر داشـت، دوسـت داشـت شـعر را بشـنود و از معانی آن لذت برد. وی 

هرگاهی کـه بـا څارنـوال محمـود آمر پنجشـیر در مجلسـی می نشسـت، از وی خواهـش می نمود تا 

اشـعاری از موالنـا جـالل الدیـن رومـی را برایش بـه خوانش گیـرد. چنان کـه هیچ شـعر جدیدی از 

امیرالشـعراء مرحوم اسـتاذ خلیلـی )رح( از نزدش خطـا نمی رفت.

بـه همیـن منـوال، هـر فرصتی کـه برایـش دسـت مـی داد، از آن در افزایـش معلومـات و علـم و 

معرفـت اسـتفاده می کـرد، کـه امیـدوارم یارانـش بعـد از وی، نیـز از ایـن سـیرت نیکـوی وی پروی 

نماینـد. از عبادتـش کـه دیگـر مپـرس! یـاران و دوسـتانش همه به یـاد دارند کـه چگونه نمازهـا را در 

وقت هـای معیـن شـان و بـا جماعـت اداء می کـرد. چنان کـه روزه، زهـدش در دنیـا، اجتنـاب از دل 

باختـن بـه جمـع آوری مـال و متـاع آن و اکتفـاء بـه ضرورت هـا، در خاطره هـا زنده اسـت.

2. حسن معاشرت با دوستان و همسنگران و عفت زبان در مورد دشمنان و رقبایش
هیچ کـس دربـاره ی هیبت وصالبت و قاطعیت مسـعود شـک و تردیـد ندارد، این ها برجسـتگی های 

و  دوسـتان  بـا  روابطـش  در  صفـات،  ایـن  بودنـد. ولـی  لـزوم  وقـت  در  وی  شـخصیت  ممتـاز 

همسـنگرانش حاکمیـت نداشـتند. وی در ایـن مـورد بیـن فرمانـده و مجاهـد فرقـی قایـل نبـود، از 

آنچـه آنـان می خوردنـد می خـورد، و از آنچـه می نوشـیدند می نوشـید. در هیـچ چیـز خـود را از 

آنـان متمایـز نمی سـاخت، تواضـع و فروتنـی اش، کـه خـدا رحمتـش کنـاد، در همـه ی بخش هـای 

زندگـی اش ملمـوس بـود. اینجا بایـد تصریح بکنـم که ایـن فروتنی و انتخـاب سـادگی، پیامد کدام 

عقـب افتادگـی طبیعـی در زندگـی کـه او در آن رشـد کرده باشـد نبـود، بر عکـس وی آدم بـا ذوق و 

سـلیقه ای بـود، چـه در خـوراک و تنـوع در آن و چـه در لباس پوشـیدن. وی همیش به مظهـر بیرونی 

شـخصیتش اهمیـت قایـل بـود. از همیـن رو بـه انتخـاب رنگ هـای مناسـب بـرای لبـاس ، انتخاب 

بوت هـا و رسـیدگی بـه موهایـش توجـه می نمـود.

چنان کـه همیـش بـا دوسـتان و همسـنگرانش، بـدون کدام فرقـی میان خـرد و کالن آنـان بازی 

و شـوخی می کـرد. وی همیـش بـا آنـان در وقت هـای فراغت در مسـابقه ی سـنگ انـدازی، فوتبال، 

اسپ سـواری و امثـال این هـا سـهم می گرفـت.

از بارزتریـن شـوخی هایش همیـن بـود کـه بـرای آمـر پنجشـیر څارنـوال محمـود، وقتی که وی 

بـرای وضـو کـردن برمی خاسـت و پیاله هـای چـای برزمیـن چیـده می بودنـد، می گفـت: »متوجـه 

باشـی کـه پیاله هـا را بـا پایـت نزنـی.« این اشـاره بـه همان شـوخی مشـهور در پنجشـیر اسـت، که 

می گوینـد: هـر کـس از آبـی کـه در »خنـج« اسـت بنوشـد، دچـار ضعـف بینایـی می گردد.
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خـوب بـه خاطـر دارم کـه روزی از معاونـش دکتـور عبدالرحمـن بـه طـور شـوخی پرسـید: 

»نمی دانـم وقتـی بمیـری، نوحـه خوانـان تـو را چگونـه توصیـف خواهنـد نمـود؟ تـو نه مـوی داری 

-اشـاره بـه تـاس بـودن سـرش- و نـه چشـم، -اشـاره بـه ضعـف چشـمانش-.«

نمی خواهـم حـرف را بـا تعبیر شـوخی هایی که بـا دیگر دوسـتانش چـون: آمر مجاهـد، دکتور 

حسـین، دکتـور عبداللـه، فهیـم خان، بسـم الله خـان و ... می نمود، به درازا بکشـم. چـون نمی توان 

همـه ای آنـان را در ایـن مقـال گنجانیـد. هـدف از تذکـر برخـی از آنـان فقـط همیـن بود کـه روابط 

دوسـتانه و فضـای دوسـتی و صداقتـی را کـه میـان مسـعود و دوسـتان و همسـنگرانش حاکـم بود به 

نمایـش بگذارم.

از بـارز تریـن صفات مسـعود )رح( برعـالوه ی صمیمیت و دوسـتی با رفقایش، سـالمت قلب 

و عفـت زبـان وی، حتـی بـا مخالفین و دشـمنانش بـود، کـه در رأس همـه می تـوان از حکمتیار نام 

بـرد. مـن در طـول سـال هایی که بـا وی زندگی کـردم، روزی از وی نشـنیدم که حکمتیـار را، طوری 

کـه رقیبـان در حـق یکدیگـر روا مـی دارند، دشـنام داده، مورد طعـن قـرار داده یا غیبت کرده باشـد. 

هـرگاه کـه بـه حکمتیـار تمـاس می گرفـت، دربـاره ی مسـیری حـرف مـی زد کـه وی در پیـش گرفته 

بـود، یـا در بـاره ی خطاهـا و اشـتباهات مکـررش سـخن می گفـت، و همیـش حرفـش را بـا چنیـن 

وصفـی از وی آغـاز می کـرد: انجنیـر صاحـب این طـور و آن طـور نمـوده ...، در حالی کـه طـرف 

دیگـر هـر فرصتـی کـه بـه دسـتش می آمد، بـا زبان بـاز بـه غیبـت و تحقیر بی حـد و حصر مسـعود 

می پرداخـت. آری چـه راسـت گفتـه اسـت خدایـی برتـر و بـزرگ: }وما یلقاهـا إال ذوحـظ عظیم{. 

)فصلـت : 35(.

 ایـن بـود، نمونه هایی چند از مشـخصات شـخصیت مسـعود در روابطش با دوسـتان و رقبایش 

کـه بـدون تردیـد عالی ترین اخالق و سـجایای یک انسـان را به نمایـش می گذارند.

3. فهم ظرفیت مردم و تطبیق اصل  شایسته ساالری 
از بارزتریـن صفت هـای مسـعود )رح( در اداره ی کارهـا و رهبـری مـردم، نبوغش در فهـم ظرفیت ها 

وتوانایی هـای آنـان و بـه کارگیـری بایسـته ی ایـن توانایی هـا بـود، یـا بـه تعبیـر دقیق تـر تطبیـق اصل 

شایسته سـاالری.

اگـر ادعـا کنـم کـه از ایـن امتیـاز همـه ی رهبـران افغانسـتانیی را کـه از نزدیـک دیـده ام، به جز 

انـدک آنـان برخـوردار نیسـتند مبالغـه نگفتـه ام. در هنگامی کـه اصـل و معیـار در بـروز و رشـد 

رهبـران رده هـای بـاال در تنظیم هـای جهادی مربـوط افغان هـا، قدرت نطـق و وارد بـودن دربحث و 

جـدل بـود، البتـه بـا توجه بـه این که این هـا از اهمیـت بـه سـزایی برخوردارانـد، مسـعود معیارهای 
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دیگـری در ایـن زمینـه در نظر داشـت، که به دسـتاوردهای میـدان نبـرد و اهلیت های عملـی ارتباط 

می گرفـت. معیارهایـی کـه با موهبـه ی نطق و وارد بـودن در بحث و جـدل کدام تعارضـی ندارند، و 

اگـر همـه در برخـی از مـردم فراهـم آینـد، بـدون تردید کـه خیر مضاعف اسـت.

مـن بـا یقیـن کامـل می توانـم بگویـم کـه اگر مسـعود بـه توفیـق خداونـد زمینه سـاز و مشـوق 

رشـد و تبـارز شـخصیت ها و فرماندهـان نمی بـود بـدون تردیـد اکثـر این همـه فرماندهان مشـهور 

 به این تابندگی نمی درخشـیدند. 
ً
میدان هـای نبـرد، گرداننـدگان امور امنیتی، اداری و سـازمانی اصال

وی در ایـن راسـتا هیچ گاهی بین پنجشـیری و غیر پنجشـیری تمیـزی قایل نبود. همه از درخشـش و 

دسـتاوردهای شـهید سـید یحی که اهـل والیت کندز بـود اطالع دارنـد و از عمل کردهـا و خدماتی 

گاهـی دارند.  کـه جنـرال داود باشـنده ی والیـت تخـار بـرای وطـن تقدیـم نمـوده و تقدیم می کنـد آ

مـن بـا تأسـف به خاطـر نبـود زمینـه ی مناسـب در ایـن مقـال، نمی توانـم از دیگـر مناطـق وطن از 

تاجیک هـا، پشـتون ها، ازبیک هـا، ترکمن هـا و نورسـتانی ها نـام ببـرم، کـه تحـت زعامـت و رهبری 

مسـعود تابناکانـه و بـدون تبعیض درخشـیدند، که شـاید هـم بهترین نمونـه اش دکتـور عبدالرحمن 

باشد.

در فرجـام مـی خواهـم همراهـی و هـم صحبتـی همـان نخبـگان صالـح و راد مردانـی را تذکر 

بدهـم کـه جهـاد مـرا بـا آنـان پیونـد داده یکجـا سـاخت؛ شـخصیت های بزرگـی چـون: څارنـوال 

محمـود، بسـم اللـه خـان، فهیـم خـان، شـهید محمـد پنـاه )رح(، گـدا محمـد، ضابـط صالـح، 

حسـین، مسـلم، عـارف، مجیـب، عبداللـه و دیگـر ظرفیت هـا و توانایی هایی کـه اگر خداونـد و باز 

 این طور تبـارز و تجلی 
ً
تـالش مسـعود، کـه خداوند بهشـت بریـن را جایگاهـش گرداند، نبود اصـال

نمی کردنـد.
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کارنامه ی سیاسی احمدشاه مسعود

عبدالحفیظ منصور

میزان 1383 هـ.ش

* چهار صنف اجتماعی را در کار سیاسـی به یاد داشـته باشـید: علمای دینی، فرماندهان 
جهادی، موی سـفیدان و روشن فکران.

* اصولـی کـه من بـه آن پای بنـدم عبارت اند از: اسـتقالل کشـور، حفظ تمامیـت ارضی، 
اجـرای قوانین اسـالمی و برگزاری انتخابـات عمومی.

مایـه  آن  و  دارنـد  را  نابودی شـان  و  زوال  مایـه ی  خـود،  درون  در  القاعـده  و  طالبـان   *
آن هـا اسـت. افراطی گـری 

مسعود )رح(

بررسـی کارکردهـای سیاسـی احمدشـاه مسـعود از دو نـگاه بـرای مـا حایـز اهمیـت فراوان اسـت: 

یکـی از ایـن نـگاه کـه مسـعود در بیـش از دو دهه تاریـخ پرماجرای افغانسـتان به  حیـث یک طرف، 

زمانـی کم تـر و سـالیانی هـم بیش تـر نقـش ایفـا نمـوده اسـت. مبـارزات مسـعود در برابـر قـوای 

شـوروی آغـاز شـد، سـپس بـرای اسـتقرار یک دولـت ملـی و اسـالمی رزمیـد و در فرجـام در برابر 

گاهی از کارنامه ی سیاسـی مسـعود، کـه انبوهی از تجـارب را به  طالبـان مقاومـت کـرد. بنابرایـن، آ

همـراه دارد، بـرای نسـل جـوان بسـی مفید خواهـد بود. دیگر این که، احمدشـاه مسـعود با سیاسـت 

مسـتقالنه اش بـه نسـل های امروز و فـردای افغانسـتان می آموزانـد کـه چـه راه هایـی را رفتـه اسـت و 

چـه روش هایـی را بـه کار بسـته و نتایـج آن بـرای مـردم و سـرزمین افغانسـتان چـه بـوده اسـت. بـه 

سـخن دیگر، مرور تالش های سیاسـی احمدشـاه مسـعود مسـأله آزاد زیستن و مسـتقل اندیشیدن را 

بـرای مـردم و سیاسـت مداراِن ایـن کشـور کالبدشـکافی می کنـد و آسـیب های آن را نشـان می دهد. 
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لـذا آن هایی کـه بـه فکـر تأمین امنیـت و  وحدت ملـی در افغانسـتانند و بـرای ایجـاد حاکمیت ملی 

در ایـن کشـور تـالش می ورزنـد، چـه نسـبت به احمدشـاه مسـعود محبت دارنـد و چه عـداوت، به 

گاهـی از کارنامـه ی سیاسـی او نیازمنـد اند. آ

احمدشـاه مسـعود کار سیاسـی ـ نظامی خود را از فرماندهی چند نفر )1358( در پنجشـیر در 

برابـر رژیـم تره کـی آغاز نمـود و به مدد اسـتعداد فطری خـود، تا رهبـری کل مقاومت در افغانسـتان 

)1380( بـاال رفـت. از زاویـه نقش هایـی کـه احمدشـاه مسـعود ایفـا کـرد، حیـات سیاسـی او را به 

سـه مرحله می تـوان تقسـیم کرد:

نخست؛ احمدشاه مسعود به  حیث فرمانده چریک ها )1358- 1371 هـ. ش(

دوم؛ احمدشاه مسعود به  حیث وزیر دفاع افغانستان )1371-1375هـ. ش(

سوم؛ احمدشاه مسعود به  حیث فرمانده کل مقاومت )1375-1380هـ ش(

یک ها مسعود به  حیث فرمانده چر
جنگ هـای انقالبـی، آمیزه یـی از جنـگ و سیاسـت اند. بنابراین رهبران ایـن جنگ ها در کنـار لیاقت 

و شایسـته گی نظامـی، از اسـتعداد خـوب سیاسـی نیـز برخـوردار بوده انـد، کـه احمدشـاه مسـعود 

یکـی از آن ها اسـت.

در جنگ هـای انقالبـی مسـایل مختلـف چنـان درهـم تنیـده شـده اند کـه گاهـی بـه دشـواری 

می تـوان میـان یـک کار سیاسـی و یـک اقـدام فرهنگـیـ  اجتماعـی فـرق قایـل گردید. از ایـن رو در 

مقالـه حاضـر شـاید بـه مسـایل مبهـم و گاهی تکـراری مواجه شـویم کـه به فکـر نویسـنده عاملش 

همـان به هـم پیوسـته گیی  اسـت کـه گفتـه آمد.

احمدشـاه مسـعود در دوران جهـاد، یگانه فرماندهی بود کـه از یک اسـتراتیژی معین برخوردار 

بـود. او از همـان آغـاز اقدامات خـود را در بخش نظامی، سیاسـی، اجتماعی، اقتصـادی و فرهنگی 

چنـان می آراسـت کـه هـر اقـدام بـه  سـان خشـتی در یـک سـاختماِن کالن روی خشـِت دیگـر قرار 

می گرفـت و سـاختمان را بـاال می برد.

برنامه احمدشـاه مسـعود در سـال های آغازین جهـاد برای مـردم و همرزمانش قابـل فهم نبود، 

از ایـن رو شـکایات و انتقاداتـی نسـبت بـه کارکردهـای او وجـود داشـت؛ امـا با گذشـت زمـان این 

انتقـادات جـای خـود را بـه تحسـین و تمجیـد دادنـد. بـه گونـه مثـال: مسـعود هنـوز بـر یک چهارِم 

حصـه دره پنجشـیر مسـلط نشـده بود که با جبهات مختلف در شـمال کشـور تماس برقـرار می کرد، 

بـه برخـی از جبهـات سـالح  می فرسـتاد و شـماری را هم تحـت آمـوزش نظامی قـرار می داد.

ایـن عمـل، نمایـی غیرعـادی داشـت و انتقادهایـی را برانگیخـت؛ امـا چندسـال بعدتـر وقتی 
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احمدشـاه مسـعود تصمیـم بـه توسـعه مناطـق تحـت فرمـاِن خود گرفـت و از پنجشـیر بیرون شـد، 

دیگـر زمینـه فراهـم بـود و مانـع زیـادی در این راسـتا وجود نداشـت. دقت در کار سیاسـی مسـعود 

در دوران جهـاد، می رسـاند کـه نقـاط زیرین محورهای اساسـی اسـتراتژی او را تشـکیل می داده اند:

- ترجیح سنگر نسبت به دفتر هجرت 

مسـعود بـه  سـان ده هـا تـن از مبارزیـِن مسـلمان و نـاراض از زعامـت داوودخـان، در پشـاورـ 

پاکسـتان زنده گـی می کـرد؛ ولـی بـا فـرا رسـیدن فرصـت، آمـاده رفتن بـه داخـل افغانسـتان گردید، 

درحالی کـه بسـیاری از دوسـتانش تـا پایـاِن دوران جهـاد در محیـط هجـرت باقـی ماندنـد. امـا در 

فرجـام، ایـن تصمیـم از مسـعود قهرمـان ملـی سـاخت و از کسـانی که در دفاتـر هجـرت سـرگرم 

پاکسـتان. و دسـت آموز  بی اثـر  ماندنـد، شـخصیت های 

احمدشـاه مسـعود بارهـا می گفـت کـه بـا آغـاز جهـاد مسـلحانه، بـه ایـن نتیجـه رسـید که از 

 کشـور نمی تـوان کار زیـادی بـه نفـع مـردم افغانسـتان انجـام داد.
ِ

خـارج

- میانه روی جمعیت اسالمی

عضویـت احمدشـاه مسـعود در جمعیـت اسـالمی یـک تصادف نبـود، بل که یـک انتخاب بـود. او 

جمعیـت اسـالمی را یک سـازمان معتدل می دانسـت کـه به گفته او، رهبرش )اسـتاد ربانـی( از علم 

و وسـعت نظـر برخوردار اسـت. مسـعود باری به نویسـنده )1367 هــ.ش( گفت، در میـان احزاب 

جهـادی تنهـا در جمعیت اسـالمی زمینـه ابتکار و نوآوری مسـاعد اسـت و زمینه پیش رفـت و ترقی 

افـراد در آن وجود دارد.

مسـعود بـدون شـک از ویژه گـی اعتدالـی جمعیـت اسـالمی بهـره خوبـی گرفـت؛ طوری کـه 

او بـدون کـدام ممانعـت جـدی، در سـاحات مختلـف کشـور بـرای تطبیـق برنامه های خویـش، با 

دسـِت بـاز عمـل کـرد، در حالی کـه در سـایر احـزاب جهـادی به ویـژه در حـزب اسـالمی گلبدیـن 

حکمتیـار، سـاحه فعالیـت هـر یـک از فرماندهـاْن مشـخص و محـدود بود.

- فرمانده نظامی یا رهبری سیاسی 

احمدشـاه مسـعود فعالیـِت خـود را چنـان ترتیـب مـی داد کـه پهلوهـای مختلـف زنده گی مـردم را 

شـامل می گردیـد؛ از ایـن رو او در عیـن فرماندهـی چریک هـا در سـاحه زیـر سـلطه ی خویـش، به 

عنـوان یـک رهبر سیاسـی نیـز نقش ایفـا می نمـود. بخش هـای اداری، قضایـی، آموزشـی، فرهنگی 

و اقتصـادی ایجـاد نمـود و نظـم و قانـون را در سـاحه حکم فرما سـاخت.

بسـیاری از کارشناسـان معتقدند که مسـعود شـهرت خـود را در جنگ؛ ولـی محبوبیت خود را 

در عرصـه ی خدمـات اجتماعـی و تأمین نظـم و قانون در قلمـرو زیر کنترول خویش به  دسـت آورد.

احمدشـاه مسـعود دربـاره پیونـد »جنـگ« و »سیاسـت« از »کالزویتـس« متأثر بـود. چنان که 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        224

نویسـنده در سـال 1367 هـ. ش در این مورد پرسـش مشـخصی از او داشـت و مسـعود همان گفته 

معـروِف »جنـگ ادامـه سیاسـت اسـت و زمانی بـه کار گرفته می شـود کـه راه های دیگر به بن بسـت 

رسـیده باشـد« را در پاسـخ بیان نمود.

احمدشـاه مسـعود در توجیه حملـه بـاالی گارنیزیون های رژیـم دکتر نجیب الله بین سـال های 

1365- 1369 هــ.ش در شـمال افغانسـتان، نظریـه »کالزویتـس« را بـه کار گرفـت و گفـت: ایـن 

پیروزی هـا، راه را بـرای فعالیت هـای سیاسـی همـوار می نمایـد و تـا آن زمان حمله دیگـری صورت 

نخواهـد گرفت تـا کاِر سیاسـی به بن بسـت روبـه رو نگردد.

جنگ جوی دپلومات 

در زمسـتان 1358هــ. ش، قبـل از نخسـتین تهاجم قوای شـوروی به پنجشـیر، ببـرک کارمل هیأتی 

نـزد احمدشـاه مسـعود فرسـتاد و بـا دادن وعده هایـی، از او خواسـت که به دولـت بپیوندد.

در آن شـرایط کـه خشـم و کینـه در افغانسـتان از هـر سـو زبانـه می کشـید و با اندک سـوءظن، 

کسـانی در هـر دو سـو جـاِن خود را از دسـت می دادند، احمدشـاه مسـعود با روش مالیـم و مؤدبانه 

در برابـر هیـأت اعزامـی رژیم وابسـته به ماسـکو، نشـان داد که معنـای مصونیت نماینده گاِن دشـمن 

را می دانـد و بـه حقـوِق فرسـتاده ها احتـرام می گذارد.

این پیشـامد برای احمدشـاه مسـعود مایه یی شـد تا دوسـتان و دشـمنانش تنها او را جنگ جویی 

شـجاع نشـمارند، بل کـه بـه دیـده فرماندهی بـا اخـالق و پای بنـد قانـون بنگرنـد. در 1361 هـ. ش 

جانـب شـوروی آمـاده مذاکـره بـا مسـعود در منطقـه زیـر سـلطه مجاهدین شـد و قـرارداد آتش بس 

میـان دوجانـب عقـد گردیـد و از آن بـه بعـد، شـماری از سـران رژیـم کابـل بـدون بیم وهـراس بـا 

احمدشـاه مسـعود تمـاس گرفتنـد و بـه مذاکره نشسـتند کـه در فرجـام، بـرای پیروزی های مسـعود 

ممـد واقع شـدند.

دین مداری

جوهـره کار احمدشـاه مسـعود، اعتقـاد بـه اسـالم و پای بنـدی به احـکاِم آن بـود. در اجـرای احکام 

دینـی، دقـت و پای بنـدی سرسـختانه یی نشـان مـی داد و بـرای افزایـش معلومـات دینـی خویش، از 

کم تریـن فرصـت اسـتفاده می بـرد و نـزد علمـای دینی زانـو می زد.

مجاهدیـن را بـه فـرا گرفتـن معـارف دینـی تشـویق می کـرد و دروس دینـی را شـامل برنامـه 

آموزشـی آن هـا سـاخته بـود.

دادگاه هـا مطابـق احـکام شـرعی فیصلـه می کردنـد و مسـعود بـا قاطعیـت در اجـرای فیصلـه 

شـرعی دادگاه دسـت بـه کار می شـد.

بـر اسـاس احکام دین، با اسـرا بـا مالیمت و نیکویـی رفتار می نمـود و در معامله بـا مخالفین، 
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معیـار دیـن بـر مناسـبت های قومـی، زبانـی و منطقه یی حاکم بود. مسـعود بـا تکیه بـر همین اصل، 

ابتـدا در دره پنجشـیر بـا »سـتم ملـی« درافتـاد و در سـال های 1368- 1369 هــ.ش  در تخـار و 

بدخشـان بـا آن گروه درگیری های شـدیدی داشـت.

سازمان؛ وسیله نه هدف

احمدشـاه مسـعود نسـبت بـه احـزاب، نـگاه انعطاف پذیـری داشـت. او نـه تنهـا از لحـاظ فکـری، 

 بـا همه کسـانی که بـه تقویـت جهـاد و آزادی افغانسـتان می اندیشـیدند، همکار شـد و 
ً
بل کـه عمـال

بـا چنین نگرشـی »شـورای نظـار« را تشـکیل داد.

هرچنـد »شـورای نظـار« در چهارچـوب جمعیت اسـالمی فعالیـت می نمود؛ اما کلیه کسـانی 

کـه بـه آن تنظیـم وارد شـده بودنـد و فعالیـت می کردند، متعلـق به جمعیـت نبودند، بل کـه متعهد به 

احـزاب مختلف جهـادی بودند.

»اهمیـت شـورای نظـار« در ایـن نبـود کـه جبهـات مختلـف در یـک اراضـی  وسـیع و به هـم 

پیوسـته در عرصـه نظامـی بـا هـم همـکاری داشـتند؛ بل کـه مهم تـر این اسـت کـه از نظر سیاسـی، 

شـماری از فرماندهـان بـا تعلقـات مختلف سیاسـی در این تشـکیالت با هـم متحد شـده بودند که 

مبتکـر آن، احمدشـاه مسـعود بود.

در فرصتی کـه بسـیاری کسـان در برتـری سـازمان مربوطه خویش داِد سـخن می راندنـد، مقاله 

و کتـاب می نوشـتند، افـراد متعلـق بـه سـایر گروه هـای جهـادی را فروتر از خـود می انگاشـتند و در 

مـواردی هـم دسـت بـه قتل و کشـتار می زدند، تشـکیل »شـورای نظار« یک ابتـکار ارزنده به شـمار 

می رفـت.

شفافیت در امور 

احمدشـاه مسـعود احتـراِم مـردم و مجاهدیـن را بـه سـاده گی به دسـت نیـاورد. او نسـبت بـه اعتماِد 

مردم همیشـه حسـاب می کرد، در سـطوح مختلف مـردم و همکاراِن خـود را در جریـاِن اوضاع قرار 

مـی داد و تـا حـدی کـه ایجـاب می کـرد، پـرده از روی مسـایل برمی داشـت و ایـن کار جـزء عادات 

دایمـی اش بود.

مسـعود در جامعه شـناختی افغانسـتان بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه افـراد موثـِر ایـن جامعه 

فرماندهـان، دسـته ی  بـه چهـار صنـف تقسـیم می شـوند: دسـته ی علمـا و روحانیـون، دسـته ی 

روشـن فکران. دسـته ی  و  معززیـن  و  موی سـفیدان 

مجالـس چهـار دسـته ی نام بـرده، بیشـترینه جـدا از هـم تدویـر می یافـت؛ چـه مسـعود بـا 

نظرداشـِت روحیـه ی هـر صنـف بـا آن هـا صحبـت می کـرد و از آن هـا مشـوره می گرفـت. او گاهی 

دربـاره ی دارایـی شـخصی خود هم معلومـات می داد و شـبهات را زایل می نمود و گاهـی عمده ترین 
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مسـایل )از جملـه آتش بـس پنجشـیر 1361هــ. ش، تخلیـه ی پنجشـیر از مـردم 1363 و مقاومـت 

در برابـر طالبـان 1378( را بـا نماینـده گان مـردم در میـان می گذاشـت و حمایـت آن هـا را کسـب 

می نمـود.

در اثـر چنیـن کار شـفافی بود کـه مردم و مجاهدین نسـبت بـه او اعتماد کامل پیـدا کردند و در 

شکسـت و پیروزی او، خود را شـریک می دانسـتند.

-استقالل رأی و آزادی عمل 

احمدشـاه مسـعود در طـول کارزار سیاسـی ـ نظامـی خود؛ بـه دیانـت، اسـتقالل رأی و آزادی عمل 

 پای بنـد باقـی ماند و ایـن ویژه گی در تکوین شـخصیِت او به عنـوان قهرمان ملی افغانسـتان، 
ً
کامـال

نقـش برازنده یی ایفـا نمود.

مسـعود همـواره یـا در برابـر متجاوزیـِن خارجـی ایسـتاد و یـا در مقابل وابسـته گان آن هـا. او با 

شـوروی رزمیـد، از پاکسـتان و امریـکا پول و سـالح گرفت. بـا طالبـان و القاعده جنگیـد، از ایران، 

روسـیه و هنـد کمـک مالـی و نظامـی دریافـت کـرد؛ ولـی هیـچ گاه اسـتقالل و آزادی خـود و مردِم 

خویـش را بـه معامله نگذاشـت. مسـعود بـه این دلیل بـا گلبدین حکمتیار کینه داشـت کـه از روابط 

پنهانـی حکمتیـار با اسـتخبارات پاکسـتان مطلـع بود و نمی خواسـت افغانسـتان از دامـی برهد و به 

دام دیگـری گرفتـار آید.

با وجود مشـکالت و مجبوریت های فراوان در سـال های جهاد، احمدشـاه مسـعود کوشـید که 

بـه پاکسـتان سـفر نکند و با مانـدن در داخل افغانسـتان، اسـتقاللیِت خـود را حفظ نمایـد. در طول 

ایـن سـال ها، از مداخلـه ی دولـت پاکسـتان در امور افغانسـتان به شـدت انتقـاد کرد. از دسـتورهای 

پاکسـتان همـواره سـر باز زد، از شـرکت در جنـِگ جالل آباد ابـا ورزید و در سـرکوب کودتای تنی که 

ریشـه در پاکسـتان داشـت، نقـش موثـری ایفا کـرد. از همین جـا بود که پاکسـتان آزاد گی احمدشـاه 

مسـعود را بـه خـود توهیـن تلقی کـرد و تا اخیـر با او دشـمنی ورزید.

-سیاست لکه روغن

اسـتراتیژی احمدشـاه مسـعود از نظر مراحل توسـعه، به »لکه روغن« شـباهت داشـت. او کار خود 

را در پنجشـیر از صفـر شـروع کـرد. از پنجشـیر یـک پایـگاه منظـم و الگو بـه  وجـود آورد )1358-

پنجشـیر هم چـون سـالنگ ها،  منطقـه ی هم جـواِر  پنـج  در  را  نمونـه  ایـن  1361هــ.ش(، سـپس 

انـدراب، خوسـت و فرنـگ، ورسـج، فرخـار و خیـالب تطبیـق کـرد و به گفتـه ی خـودش، »از یک 

پنجشـیر، پنـج پنجشـیر بـه  وجـود آورد« کـه بـرای شـورای نظار هسـته اولی شـدند.

در مرحله ی سـوم، شـورایی متشـکل از فرماندهان شـش والیت پروان، کاپیسـا، بغالن، کندز، 

تخـار و بدخشـان ایجـاد کـرد. در گام بعدی، مسـعود در نظر داشـت که شـورای نظـار را در والیات 
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شـرقی افغانسـتان توسـعه بخشـد؛ ولـی با خـروج قـوای شـوروی از افغانسـتان، روال عـادی برنامه 

کاری او متوقـف گردیـد و اولویت هـای دیگـری به  وجـود آمد.

احمدشـاه مسـعود بـرای توسـعه و گسـترش قلمـرو خـود، از سـه وسـیله اسـتفاده نمـود: اولی 

فکـر، دومـی زور و سـومی پـول. او بـا تجربـه دریافتـه بـود کـه بهتریـن شـیوه بـرای گسـترش نفوذ، 

پخـش فکـر و برنامـه اسـت. زیـرا اقدامات نظامـی که منجر بـه درگیری هـای داخلی نیـز می گردید، 

نـه تنهـا مفیـد نبـود، بل کـه زیان هایـی را هـم به بـار آورد. 

احمدشـاه مسـعود بدیـن بـاور بود که »حـرف آدِم غریب، شـنونده نـدارد«؛ از این لحـاظ برای 

آن کـه برنامه یـی جامـه ی عمـل بپوشـد، قبـل از همـه باید »معقول« باشـد، سـپس مدعی خـود باید 

در تطبیـِق آن پیشـگام گـردد، تـا دیگران به پذیرِش آن تشـویق شـوند.

یر دفاع افغانستان  -مسعود به حیث وز

در بهـار 1371هـ.ش، کابل پایتخت افغانسـتان در شـرایطی توسـط مجاهدین زیر فرماِن احمدشـاه 

مسـعود فتـح شـد، کـه آقـای بینـن سـیوان نماینـده ی خاص دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد در امور 

افغانسـتان، کار خـود را بـرای تشـکیل یـک اداره ی موقت به مرحله ی حساسـی رسـانیده بـود و قرار 

بـود تـا چنـد روز آینـده ایـن اداره ایجاد شـود و قـدرت را از دکتـر نجیب الله تحویـل گیرد.

فتـح کابـل توسـط احمدشـاه مسـعود از آن جایـی کـه طرح سـازمان ملـل متحد را با شکسـت 

مواجـه سـاخت، سـازمان ملـل را در تقابـل با دولـت مجاهدین قـرار داد. 

ایـاالت متحـده امریکا و کشـورهای اروپایـی که در عقب طـرح ملل متحد قرار داشـتند، عقده 

ناکامـی آن را بـه  دل گرفتنـد و از هرگونه مسـاعدت بـا دولت نوپـای مجاهدین اجتنـاب ورزیدند، و 

حتـی این کشـورها در حمایـت از طالبان قـرار گرفتند.

بـه سـخن دیگـر، دولـت مجاهدیـن، تجربـه ی دولتـی بـود کـه بـدون همـکاری و نظـر موافق 

ملـل متحـد و جامعـه ی جهانـی روی صحنـه آمده بـود و این خـال را نه احساسـات هـزاران مجاهد 

و نـه انبارهـای سـالح و تجهیـزات جنگـی کـه از رژیـم دکتـر نجیب اللـه به جـا مانـده بود، پـر کرده 

نتوانسـت و در پایـان بـه شکسـت انجامید.

احمدشـاه مسـعود کـه در دولـت مجاهدیـن به عنـوان وزیر دفـاع افغانسـتان فعالیـت می کرد، 

دایـره صالحیـت وی بسـی فراتـر از آن بـود. او بـه حیـث فاتـح کابـل و نیرومندتریـن شـخصیت در 

دولـت مجاهدیـن نـه تنهـا مسـوولیت دفـاع از شـهر کابـل را بـه عهـده داشـت، بل کـه در مسـایل 

سیاسـی نیـز حـرِف آخـر را می زد.

مسـعود کـه پیـش از آن در بخشـی از افغانسـتان حکمروایـی می کـرد، بـا فتـح کابل در سـطح 

افغانسـتان و منطقـه بایـد راه خـود را پیـدا می کـرد، بـا ایـن اضافـه کـه خوش بینـی غـرب نسـبت به 
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مجاهدیـن، بـه نفـرت و بدبینـی بـدل شـده بـود و کشـورهای پاکسـتان و ایـران سیاسـت دفـاع از 

مجاهدیـن را بـا سیاسـت مداخلـه در افغانسـتان تعویـض کـرده بودنـد.

بـه نظـر شـماری، شـرط رفاقـت آن اسـت که بـر خطای دوسـتان بـه  ویژه بـزرگان چشم پوشـی 

شـود و اشتباهات شـان هیچ گاهـی یـاد نگـردد. شـاید ایـن نکتـه در حـد دوسـتی های عـادی صدق 

کنـد؛ ولـی درباره شـخصیت هایی که در سـطح کشـور عمل داشـته اند و عمـِر خـود را در راه اعتال، 

آزادی و سـربلندی افغانسـتان به  سـر رسـانیده اند، درسـت نمی باشـد؛ زیرا این شـخصیت ها در هر 

اقدامـی بیش تـر از دو مقصـد نداشـته اند، یـا رسـیدن بـه هـدف و یـا هـم پنددهـی بـه دیگـران تا آن 

راه را دوبـاره نپیماینـد و بـه تکـراِر خطـا نپردازنـد. ما که جـز گمان نیک درباره ی احمدشـاه مسـعود 

نداریـم، کارکردهـای او را در مقـام بلندپایه تریـن و بـا اعتبارتریـن شـخصیت جهـاد، هرگـز در خور 

نمی دانیم. فراموشـی 

بـه هـر صورت، نقاط اساسـی سیاسـت احمدشـاه مسـعود در دوره ی دولت اسـالمی )1371- 

1375 هــ. ش( از نظـر ما به شـرح زیر اسـت: 

- دولت فراگیر اسالمی 

دولـت دکتـر نجیب اللـه را ایتـالف سـه گـروه )احمدشـاه مسـعود، جنـرال عبدالرشـید دوسـتم و 

عبدالعلـی مـزاری( درهـم شکسـت و قـرار بـر ایـن بـود کـه سـه گـروه نام بـرده قـدرت را در کابـل 

بـه  دسـت گیرنـد و هسـته ی اصلـی دولـت مجاهدیـن را تشـکیل دهنـد. امـا احمدشـاه مسـعود در 

شـرایطی کـه اداره رژیـم کابـل از هـم پاشـیده بـود و شـهر کابـل بـرای پذیرایـی از مجاهدیـن آماده 

بود، پیشـروی به کابل را متوقف گردانید و در عوض از سـران مجاهدین مسـتقر در پشـاور خواسـت 

دولتـی تشـکیل دهنـد و زمـام امـور را در کابل به  دسـت گیرند. بـا این اقدام، احمدشـاه مسـعود دو 

مسـأله را مـورد نظـر خویـش قـرار داده بود: یکی سـهیم سـاختن رهبران احـزاب جهـادی در دولت 

کـه هر کداِم آن سـنگ مسـلمانی و طهـارت را به سـینه می کوفتند؛ و دیگـری باز کـردِن راه در دولت 

بـرای شـخصیت های پشـتون تبار کـه در تحـول پسـین نقش نداشـتند. 

اگـر بـه آن چـه کـه در »تپـه سـرخ ـ جبل السـراج« وعـده شـده بـود عمـل می شـد، دولتـی بـا 

انگیزه هـای قومـی روی صحنـه می آمـد و سـران پشـتون به حاشـیه رانـده می شـدند. این مسـأله که 

احمدشـاه مسـعود در ایـن موضع گیـری بـه خطـا رفـت و یـا به صـواب، هر کسـی می توانـد داوری 

و قضـاوت کنـد؛ ولـی مسـلم آن اسـت که مسـعود به  خاطر تشـکیل دولـت اسـالمی و فراگیر ملی، 

مخالفـت جنرال دوسـتم و اسـتاد مـزاری را متحمل شـد.

-جذب همه و طرد حکمتیار 

احمدشـاه مسـعود نسـبت به گلبدین حکمتیار، حساسـیت عجیبی داشـت و او را بسـی خطرناک تر 
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از آن چـه کـه بـود، می پنداشـت؛ بنابرایـن در نخسـتین دیـداری کـه مـا فرهنگیـان چنـد روز بعـد از 

آزادی شـهر کابـل در مقـر »وزارت امنیـت دولتـی« بـا مسـعود داشـتیم، موصـوف بی پـرده گفـت: 

دولـت آینـده را بـا شـرکت همـه سـران مجاهدیـن تشـکیل خواهیـم داد، تنهـا حکمتیـار حاضـر به 

مشـارکت نخواهـد گردید.

احمدشـاه مسـعود در ادامـه سـخنانش گفـت: اگر گلبدیـن حکمتیار بـه راکت باراِن شـهر کابل 

بپـردازد، نفـرت مـردم نسـبت بـه او بیش تر می گـردد و زمینه بـرای حمله ی قـوای دولتی بـاالی افراد 

حکمتیـار مسـاعد می شـود. بـر اسـاس همیـن طـرز فکـر بـود کـه مسـعود در کنفرانـس خبری یـی 

کـه چنـد روز بعدتـر در وزارت خارجـه دایـر کـرد، گفت: حکمتیـار را تـا جایی عقـب خواهیم راند 

کـه تـوان راکت انـدازی بـاالی شـهر کابـل را نداشـته باشـد. امـا در عمـل دیـده شـد که عقـب زدِن 

حکمتیـار کار سـاده یی نبـود و احمدشـاه مسـعود که مسـوولیت تأمین امنیـت، رفاه و آسـایش مردم 

را بـه دوش داشـت، بـا دیـد نظامی گرانـه، راه اشـتباهی را پیمود.

هرچند احمدشـاه مسـعود بـه  زودی درک کرد که راه خطایـی را در مواجهه بـا گلبدین حکمتیار 

پیمـوده اسـت و بـرای کاسـتِن فشـار از دولـت، یک سـال بعدتـر از پسـت وزارت دفـاع کنـار رفت؛ 

ولـی دیگـر دیر شـده بـود و این حرکـت به جـای این که حکمتیـار را به همـکاری با دولت بکشـاند، 

به دشـمنی بـا او تشـویق نمود.

ید و مراد  - رابطه ی مر

احمدشـاه مسـعود با وجود کارکردهای مسـتقالنه اش بعد از آزادی شـهر کابل نشـان داد که در برابر 

اسـتاد برهان الدیـن ربانـی بـه  حیـث یـک فرمانـده مطیـع عمـل می کنـد و حتـی فراتـر از آن، کلیـد 

بسـیاری از مشـکالت را در دسـتان اسـتاد ربانـی می بیند.

بـا چنیـن نگرشـی بـود کـه پـس از سـپری شـدن دوره ی کار صبغت اللـه مجـددی بـر اسـاس 

موافقت نامـه ی »گورنـر هـاوس ـ پشـاور«، احمدشـاه مسـعود بـه مداخلـه پرداخـت و او را وادار به 

کناره گیـری از قـدرت نمـود، در حالـی کـه مجـددی حاضـر بـه تحویل دهـی قـدرت نبـود و بـرای 

تمدیـد دوره زعامـت خویـش تـالش فراوانـی بـه خـرج مـی داد. شـواهدی وجـود دارد کـه مداخله 

به خاطـر تطبیـق مفـاد موافقت نامـه  ربانـی،  اسـتاد  آمـدِن  بـرای روی صحنـه  احمدشـاه مسـعود 

پشـاور نبـود؛ بل کـه او فکـر می کـرد اسـتاد ربانـی می تواند بـر مشـکالت فایق آیـد. زمانی کـه دوره 

چهارماهـه کار اسـتاد ربانـی بـه پایـان رسـید، شـورای حـل  وعقـد بـه ابتـکار دولـت در کابـل دایر 

گردیـد و هـژده مـاه دیگـر دوره کار اسـتاد ربانی تمدید شـد، صحت نظریه بـاال نیز به اثبات رسـید.

امـا بـا گذشـت زمـان، انبـوه مشـکالت و فشـارهای چندجانبه یـی که بـاالی دولـت مجاهدین 

جریـان داشـت، مسـعود را بـه این معتقد سـاخت که باید مسـوولیت رهبری کشـور را بـه دوش کس 
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دیگـری انـدازد و مسـوولیت دولـت داری را تقسـیم نمایـد. از این رو، وقتـی در میـزان 1373 هـ. ش 

اجـالس هـرات با اشـتراک شـمار زیـادی از شـخصیت های کشـور دایر گردید، احمدشـاه مسـعود 

سـخت متمایـل بـود که اسـتاد ربانـی قدرت را بـه شـخص دیگری تسـلیم نمایـد؛ اما اسـتاد ربانی 

چنیـن نکـرد و در نتیجـه، میـان این دوچهـره پرقدرِت دولـت مجاهدیـن اختالف نهانی شـدیدی به  

وجـود آمد.

دو اشتباه مهم
الف: بی اعتنایی به کشورهای همسایه 

از تحلیـل عملکردهـای سـران دولـت در آغـاز پیـروزی می تـوان اسـتنباط کـرد کـه آن هـا در روابط 

خارجـی بـه تأمیـن روابـط بـا قدرت هـای بـزرگ جهانـی متمایـل بودنـد. ایشـان فکـر می کردنـد با 

تأمیـن روابـط بـا کشـورهای قدرتمنـد جهانـی می توانند کشـورهای منطقه را بدون دردسـر به سـوی 

دوسـتی بـا خـود بکشـانند، و برخی هـم انتظار داشـتند که جهـان به خاطر نقشـی کـه مجاهدین در 

شکسـتاندن اتحـاد شـوروی ایفا کـرده بودنـد، ممنوِن آن ها باشـد.

بـوده و در  اهـداف توسـعه طلبانه در منطقـه  بـه دنبـال  پاکسـتان  از دیـد دولـت مجاهدیـن، 

افغانسـتان جـز بـا حکمتیـار بـا هیـچ گـروه دیگری کنـار نخواهـد آمـد؛ از این رو پاکسـتان دشـمن 

پنداشـته می شـد. آشـتی ناپذیر 

برخـی از صاحب نظـران معتقدهسـتند اشـتباه عمـده دولـت اسـالمی آن بـود کـه بـه مخالفت 

بـا کشـوری )پاکسـتان( برآمـد کـه در تولـِد او نقـش عمـده داشـت؛ اما هسـتند کسـان دیگـری که 

نشـان نـدادِن واکنش شـدید در برابر دولت پاکسـتان را از سـوی دولـت مجاهدین یک اشـتباه جدی 

می داننـد کـه موجب شـد پاکسـتان قدم به قـدم مداخله خـود را در افغانسـتان بیش تر نمایـد. به نظر 

نویسـنده عملکردهـای بعدی پاکسـتان در افغانسـتان مـا را بر این نکته واقف می سـازد که پاکسـتان 

بـه چیـزی کم تـر از اشـغال افغانسـتان قانـع نبـود و نیرنگ های سیاسـی فقـط می توانسـت اقدامات 

آن کشـور را به تأخیـر اندازد.

از نظـر دولـت اسـالمی گشـایش بـاب دوسـتی بـا ایران کـه با جهـان غـرب رابطه نیکـی ندارد 

دولـت نوپـای مجاهدیـن را دچـار مشـکالت فراوانـی می سـاخت. از همین جـا بـود کـه وقتی علی 

اکبـر والیتـی وزیـر خارجـه وقت ایـران به کابل سـفر نمـود مسـعود حاضر نشـد که بـا وی مالقات 

نمایـد. ایـن اقـدام جمهوری اسـالمی ایـران را که تـا آن زمان خـود را بـه دولت مجاهدیـن نزدیک تر 

احسـاس می کرد برآشـفته سـاخت.

علـی اکبـر والیتـی که بـرای میانجی گـری میان دولـت، جنبش ملـی و حزب وحدت اسـالمی 
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بـه کابـل آمـده بـود با خشـم کابـل را تـرک گفـت و در نتیجه غـرب کابل )مرکـز حزب وحـدت( به 

زودی بـه سـنگر مخالفیـِن دولت تبدیـل گردید.

آقـای رفسـنجانی رییس جمهـور وقـت ایـران رهبـران مجاهدین را بـه  خاطر جنگ هـای داخلی 

»بی خـرد« خوانـد و روزنامـه تهران  تایمز به دنبال سـفر وزیرخارجه افغانسـتان به تهران در سـرمقاله 

خـود نوشـت: جمهـوری اسـالمی ایـران نمی تواند پول مالیـه اتباعش را به کسـانی دهد کـه یکدیگِر 

خود را می کشـند. 

 از آن 
ً
ایـران قبـل بـر آن، نسـبت به حکومـت مجاهدین خوش بیـن بود و ایـن خوش بینی عمدتـا

ناحیـه آب می خـورد کـه به وضاحـت می دید پاکسـتان در پیـروزی مجاهدین سـهمی ندارد.

ب: صدور انقالب اسالمی 

اشـتباه جـدی دیگـر دولـت اسـالمی در ارتبـاط بـا تحـوالت تاجیکسـتان به  وقـوع پیوسـت. در اثر 

یـک کشـمکش قـدرت میـان مسـلمانان و کمونیسـتاِن آن کشـور که از سـوی روسـیه و ازبیکسـتان 

 حمایـت می شـدند، افـراد وابسـته به نهضت اسـالمی تاجیکسـتان و حـدود 50 هـزار تن از 
ً
شـدیدا

تاجیک هـا مجبـور بـه مهاجـرت به افغانسـتان شـدند. ایـن عده به شـمال افغانسـتان وارد شـدند که 

قلمـرو حـزب بـر سـر اقتـدار افغانسـتان )جمعیت اسـالمی( به حسـاب می آمـد؛ از ایـن رو هرگونه 

پیشـامدی در این راسـتا به حسـاب دولت اسـالمی افغانسـتان قلمـداد گردید. چریک هـای تاجیک 

بـه  طـور دوامـدار دریـای آمـو را کـه مـرز مشـترک دو کشـور افغانسـتان و تاجیکسـتان اسـت، عبور 

نمـوده وارد تاجیکسـتان می شـدند.

شـماری از چریک هـای تاجیـک در پایگاه های احمدشـاه مسـعود تحـت آمـوزش نظامی قرار 

گرفتنـد. بـا دوام جنـگ در تاجیکسـتان دیگـر پذیرفته شـده بود کـه مخالفیـن دولت تاجیکسـتان به 

رهبـری سـید عبدالله نوری از سـوی دولت اسـتاد ربانی حمایت و پشـتیبانی می گردنـد. آقای نوری 

 حـدس و گمان های رهبـران جمهوری های مسـتقل 
ً
در تالقـان مرکزیـت داشـت. ایـن پیشـامد، قویا

مشـترک المنافع مبنی بر گسـترش »بنیادگرایی« در آسـیای میانه از سـوی دولت اسـالمی افغانسـتان 

را، تبدیـل به یک واقعیت نمود. شـاید احمدشـاه مسـعود بـا حمایت چریک های مسـلمان تاجیک، 

از یک سـو می خواسـت رسـالت دینـی خـود را ایفـا نمایـد و از سـوی دیگـر، پشـتیبانی کشـورهای 

غربـی و عربـی را بـه ایـن قضیه جلب سـازد و زیر ایـن عنـوان، امنیت را در افغانسـتان تأمیـن کند و 

بازسـازی را آغـاز. در ابتـدا پاکسـتان چریک های تاجیـک را تقویت نمـود، اما همین که شـعله های 

جنـگ بلنـد شـد، نه تنها دسـت خـود را گرفـت، بل که فشـار بر دولـت مجاهدیـن را چنـان افزایش 

داد کـه بـه دفـاع از خویـش مصروف شـد و دیگـر توان کمـک به چریک هـای تاجیـک را نیافت.

جمهوری هـای آسـیای مرکـزی در مقابـل سیاسـت دولـت افغانسـتان واکنـش چندجانبه یـی 
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دادند: نشـان 

1. والیـات سـرحدی شـمال ماننـد تالقـان و بدخشـان به دفعـات مـورد حمـالت هواپیماهای 

روسـی کـه از پایگاه هـای هوایـی تاجیکسـتان به پـرواز درمی آمدنـد، قرار گرفـت و دلیـِل آن ها فقط 

درهـم کوبیـدِن مراکـز نظامـی چریک هـای تاجیـک در افغانسـتان بـود کـه از آن مناطـق بـه داخـل 

قلمـرِو تاجیکسـتان رخنـه می کردند.

2. جمهوریت هـای مسـتقل مشـترک المنافع در صـدد آن برآمدنـد کـه بـرای تأمیـن امنیـت 

سـرحدات جنوبی شـان، جنبـش ملـی صفحـاِت شـمال بـه رهبری جنـرال دوسـتم را تقویـت کنند.

3. کمک هـای مالـی و نظامـی از سـوی ازبیکسـتان و روسـیه بـه جنرال دوسـتم سـرازیر گردید 

و دوسـتم از حالـت فرماندهـی کـه خـود را موظـف سـاخته بـود سـرحدات جنوبـی ازبیکسـتان، 

تاجیکسـتان و ترکمنسـتان را در امـن نگـه دارد، نبردهایـی را بـه سـمت قنـدوز و بادغیـس بـه  راه 

انداخـت، کـه مصروفیـت جنگـی دولت را از یـک جبهه بـه دو جبهه، در جنـوب بر علیـه حکمتیار 

و شـمال در برابـر دوسـتم، افزایـش بخشـید.

4. دو کشـور ازبیکسـتان و پاکسـتان کـه بـه ترتیـب در پشـتیبانی جنـرال دوسـتم و گلبدیـن 

حکمتیـار قـرار داشـتند، بـرای برکنـاری دولـت اسـتاد ربانـی بـه یک تفاهـِم مهـم نایل آمدنـد که بر 

اسـاس آن، حـزب اسـالمی و جنبش ملی که در افغانسـتان در یک اختالف شـدید به سـر می بردند، 

آشـتی نمودنـد و سـرانجام بـه تاریـخ 11جـدی 1372 کودتایـی در کابل از سـوی ایتالف »شـورای 

هماهنگـی« بـر ضـد دولت اسـتاد ربانـی بـه  راه افتاد کـه نـاکام ماند.

5. گرچـه ایـن کودتـا بـه موفقیت نرسـید، اما در نتیجـه ی نبردهایی کـه حدود دو سـال به طول 

انجامیـد، کابـل بـه ویرانـه مبـدل گشـت و امکانـات جنگـی دولـت اسـتاد ربانـی و جنبـش ملی از 

میـان رفت.

غربـی  رسـانه های  در  کـه  سـودان  کشـور  مسـلمان  رهبـران  آشـفته یی،  وضعیـت  چنیـن  در 

»بنیادگـرا« خوانـده می شـوند، خـود را مکلف دانسـتند که برای میانجـی  گری میان احـزاب جهادی 

تـالش نماینـد. بنابرایـن، »حسـن ترابـی« رهبـر مذهبی سـودان به افغانسـتان سـفر نمـود و مقامات 

درجـه دوِم آن کشـور نیـز در چنـد نوبـت وارد افغانسـتان شـدند.

ایـن رفت وآمدهـا به خـودی خود باعـث نگرانی بسـیاری از کشـورها به  ویژه کشـورهای غربی 

گردیـد؛ امـا زمانـی که فاش شـد طیـارات سـودانی از میـدان هوایی بگرام به آن کشـور بمـب منتقل 

کرده انـد، دولـت مجاهدیـن در افغانسـتان از دیـد ناظـران خارجـی چهـره خشـن و نامطلوب تـری 

به خـود گرفـت و فضایـی مملـوء از سـوءظن و بی اعتمـادی میـان دولـت افغانسـتان و دولت هـای 

مسـلمان عـرب کـه از وجـود جوانـان افراطـی در رنج بـه  سـر می برند، ایجاد گشـت. 
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فرمانده کل مقاومت
تصـرف شـهر کابل به وسـیله طالبـان در پنجم میزان 1375 هــ. ش، مرحله ی جدیـدی را در کارزار 

سیاسـی احمدشـاه مسـعود گشـود. بـا توجـه بـه تجاربی کـه او از پنـج سـال کشـمکش در کابل فرا 

گرفتـه بـود، سیاسـتی را اتخـاذ نمـود که محورهای اساسـی آن به شـرح زیر اسـت:

- دوام مقاومت و حفظ دولت

در تاریـخ افغانسـتان وقتـی زمامـداری کابل را از دسـت مـی داد، ادعـای زعامت را نیز از سـر بیرون 

می کـرد؛ امـا ایـن نخسـتین بار بود کـه اسـتاد ربانی وقتی بـه عقب نشـینی از کابل وادار شـد، اعالن 

کـرد کـه اداره دولتـی را بـه شـمال کشـور منتقل سـاخته اسـت. بدیـن ترتیب، احمدشـاه مسـعود نه 

تنهـا بـه دوام مقاومـت مسـلحانه در برابـر یـورش طالبـان پرداخت، بل که ادعـای دولـت داری را نیز 

فـرو نگذاشـت. ایـن ایسـتاده گی باعـث آن گردیـد کـه جامعـه ی جهانی نیز سیاسـت های خشـن و 

غیرانسـانی طالبـان را بهانه قـرار داده و از شناسـایی آن گـروه اجتناب ورزد.

حفـظ مشـروعیت دولـت در کنار سرسـختی، حکایت از هوشـیاری اسـتاد ربانی و احمدشـاه 

مسـعود داشـت و در بخـش سیاسـی مقاومـت سـهولت های فراوانی به  وجـود آورد؛ طـوری که زیر 

نـام دولـت اسـالمی تـا اخیـر بـه چـاپ بانک نـوت پرداختـه شـد، سـفارت خانه های افغانسـتان در 

کنتـرول مجاهدیـن باقـی مانـد و برخـی قراردادهـا میان افغانسـتان و کشـورهای همسـایه بـه همین 

اعتبـار صـورت پذیرفت.

- ایجاد جبهه ی متحد ملی

تصـرف کابـل بـه وسـیله طالبـان همان گونه کـه گروه هـای سیاسـی ـ نظامی افغانسـتان را به  شـدت 

تـکان داد، کشـورهای منطقـه از جملـه ایـران، روسـیه، هند، ازبکسـتان و تاجیکسـتان را نیـز متوجه 

خطـِر جنـوب گردانیـد. تالش هـای گسـترده یی بـه  راه افتـاد؛ نشسـتی میـان سـه جنـاح جمعیـت 

اسـالمی، حـزب وحدت اسـالمی و جنبـش ملی در»خنجـان« صـورت پذیرفت که در آن نشسـت 

بیـن اشـتراک کننده گان جلسـه، توافق نامه یـی به خاطـر مقاومـِت هماهنـگ در برابر طالبـان به امضا 

رسید.

احمدشـاه مسـعود بـرای تقویت و گسـترش جبهه ی متحد ملی کوشـش فراوانی به خـرج داد تا 

این کـه شـخصیت هایی همچـون حاجـی عبدالقدیر شـهید از مشـرقی، خان محمدخـان از قندهار، 

محمـد عـارف نورزایـی از قندهـار و مولـوی نیک محمدخـان از قندهـار را نیز شـامل جبهه ی متحد 

ملی سـاخت و رنگ قومـی را از جبهـه مقاومت زدود.
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تشـکیل ایتـالف تـازه، فشـار جنـگ را از شـانه ی احمدشـاه مسـعود تقلیـل داد و فشـار جنـگ 

را بـه سـاحات مختلـف تقسـیم نمـود. بـا تشـکیل ایـن جبهـه، دیـد مسـعود نسـبت پنج سـال قبل 

دگرگـون شـده بـود و دیگـر بـه ایـن نمی اندیشـید که چه کسـی با چـه سـوابقی در جبهـه ی مقاومت 

می جنگـد؛ بل کـه بـرای او ایـن مسـأله اهمیـت داشـت کـه برای دفـع تهاجـم طالبـان بایـد از تمام 

تـوان بهـره گرفت.

 ایـن نگـرش تنهـا در عرصـه ی جنـگ و نظامی گـری باقـی نمانـد، بل کـه یـک سـال بعدتـر در 

نشسـت پنجشـیر، مرحـوم »عبدالرحیم غفـورزی« به عنـوان صدر اعظم افغانسـتان پذیرفته شـد، و 

ایـن نخسـتین چهره یـی بود کـه فعاالنه در جهاد افغانسـتان سـهم نداشـت و در دولـت مجاهدین به 

نخسـت وزیری رسـید. بدیـن ترتیب، احمدشـاه مسـعود آماده شـده بود کـه از تمام شـخصیت های 

افغانسـتان کـه تمایـل دفـاع از افغانسـتان در برابر مداخله ی پاکسـتان را داشـتند، در حد اسـتعداد و 

توانایی شـان اسـتقبال کند.

- آشتی میان تاجیک ها

از اثـرات زودرِس تصـرف کابـل بـه وسـیله ی طالبـان، یکـی هـم آن بود که سـران دولـت مجاهدین 

بـه حـل معضله ی تاجیکسـتان اولویت بخشـیدند؛ زیرا تاجیکسـتان جبهـه ی عقبی آن ها را تشـکیل 

می داد.

اسـتاد ربانـی و احمدشـاه مسـعود در تالقـان میزبـان امام علـی رحمانـوف و عبداللـه نـوری 

شـدند و در نتیجـه آن توافقـی میـان دولـت تاجیکسـتان و نهضـت اسـالمی آن کشـور امضـا شـد 

و زمینـه بازگشـت آواره گاِن تاجیـک بـه سرزمین شـان مسـاعد گردیـد. ایـن تحـول، پایـه و اسـاس 

همکاری هـای تاجیکسـتان را در سـال های مقاومـت تشـکیل داد. از طریق تاجیکسـتان بـود که هم 

اسـلحه و تجهیـزات جنگـی به احمدشـاه مسـعود می رسـید و هم افغانسـتان به جهان خـارج وصل 

می گشـت. در ایـن دوره، نقـش تاجیکسـتان  با نقش پاکسـتان در دوران جهاد، قابل مقایسـه اسـت.

- ایجاد تشکیالت ملی

احمدشـاه مسـعود در سـال های پسـین عمر خویـش، به این باور رسـیده بود کـه مردم افغانسـتان به 

گروه هـای سیاسـی، قومـی و زبانـی گوناگونـی تقسـیم شـده اند و ایـن حالـت تنها به سـود دشـمنان 

افغانسـتان اسـت. بنابرایـن می گفـت: برای بقـای افغانسـتان راهی جز این نیسـت کـه ایدیولوژی ها 

معطـل گذاشـته شـوند و گرایش هـای قومـی و زبانـی مهار گردنـد تا زمینه بـرای ایجاد یـک جبهه ی 

 آن 
ِ

ملـی فراهـم آیـد. او فکـر می کرد کـه بدون تشـکیل چنین صفـی، نمی تـوان از افغانسـتان و منافع
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دفـاع نمـود؛ از ایـن رو بـا همه جناح هـا تماس گرفـت و زمینـه را بـرای سهم گیری شـان در مقاومت 

مسـاعد کرد و هر دسـتی که به سـویش دراز شـد، آن را با گرمی فشـرد. مسـعود به این باور رسـیده 

بـود که تشـکیالت ملی آن نیسـت که کسـانی از گوشـه و کنـاِر افغانسـتان با تعلقـات مختلف قومی 

و زبانـی و مذهبـی در آن عضویـت داشـته باشـند؛ بل کـه ویژه گـی عمـده تشـکیالت ملی آن اسـت 

کـه افـراد بـا افـکار و گرایش هـای گوناگـون سیاسـی، روی دفـاع از منافع کشـور بـه توافق برسـند و 

یکدیگـر را یـاری رسـانند. او می گفـت، فرصِت آن رسـیده که بـه ایدیولوژی ها »نـه« بگوییم و برای 

حراسـت از بقـای افغانسـتان دسـت بـه کار شـویم. از همیـن جا بـود که به احـزاب جهادی بسـنده 

نکـرد، بل کـه همه کسـانی را که عشـق دفاع از کشـور داشـتند، دعـوت نمود.

احمدشـاه مسـعود می گفـت: مردم افغانسـتان به گونه یی از سـوی پاکسـتان تشـویق می شـوند 

کـه هـر کـدام فرهنـگ قومـی خـود را بـاال بکشـد و بـه آن مباهـات ورزد. اما بـا ایـن کار، همکاری 

جمعـی در افغانسـتان بـه میـان نمی آید. دشـمنان افغانسـتان، مردِم مـا را با توصیف هـای دروغین به 

بی راهـه سـوق می دهنـد و راه ایجـاد تشـکیالت منظِم سراسـری را بـه روی شـان می بندند. 

مسـعود بـر اسـاس این طـرز دیـد، اداره های دولتـی را در سـاحات تحـت کنتروِل دولـت فعال 

نگـه داشـت، مقـررات دولتـی را حفـظ نمـود و در سـطح نظامـی، یونیفـورم مجاهدیـن ـ یونیفـورم 

شـناخته شـده افغانسـتان ـ را تطبیـق کرد.

پاکستان؛ عامل اساسی جنگ در افغانستان

احمدشـاه مسـعود معتقـد بود کـه دوام جنـگ و بی ثباتی در افغانسـتان، بـا سیاسـت مداخله گرانه ی 

پاکسـتان ارتبـاط دارد؛ بنابرایـن برای مقابله بـا مداخله ی پاکسـتان، یک اسـتراتیژی دوجانبه را دنبال 

می کـرد؛ دوام مقاومـت در برابـر تهاجـم طالبـان و القاعـده و کار سیاسـی در عرصـه ی بین المللـی 

بـرای زیر فشـار قرار دادن پاکسـتان.

مسـعود بدیـن اندیشـه بود که پاکسـتان بـه چیزی کم تـر از اشـغاِل افغانسـتان قانع نیسـت؛ اما 

بـه گفتـه او آن چـه جالـب می نمایـد، نحـوه اشـغال گری ایـن کشـور اسـت کـه در هیچ جـای دنیـا 

سـابقه نداشـته است.

بـه گفته احمدشـاه مسـعود، پاکسـتان تالش داشـت تـا با از میـان بردِن همـه نهادهـای اداری، 

فرهنگـی و اقتصـادی، افغانسـتان را چنـان درمانـده سـازد کـه دیگـر زمینه یی بـرای روی پا ایسـتادِن 

مـردم افغانسـتان باقـی نمانـد. او کارکـرد طالبـان را در نابـودی اداره هـای دولتـی و مراکـز فرهنگـی 

کشـور، از ایـن زاویه می نگریسـت.

مسـعود می گفـت: پاکسـتان بـا حفـظ طالبـان در دسـته های جـدا از هـم، نمی خواهـد یـک 
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نیـروی قابـل توجـه نظامی در افغانسـتان شـکل بگیرد؛ بل که می کوشـد هر دسـته طالبـان را یکی از 

کرنیل هـای پاکسـتانی بـه  راحتـی زیِر دسـتور قـرار دهد.

بـه تصـور احمدشـاه مسـعود، پاکسـتان خواسـتار یـک افغانسـتان از هـم پاشـیده، متفـرق و 

فاقـد مرکزیـت اسـت کـه به  راحتـی بتوانـد آن را کنتـرول نمایـد. او تخریباتـی را که در زمـان دولت 

مجاهدیـن صـورت گرفـت، یـک برنامـه ی طرح شـده از سـوی پاکسـتان می شـمرد کـه بـه قصـد 

نابـودی بنیادهـای اقتصـادی افغانسـتان اجـرا شـده بـود.

او عقیـده داشـت کـه طالبـان و القاعـده از درون افغانسـتان شکسـت نخواهنـد خـورد، بل کـه 

روش طالبـان در سـطح جهانـی اسـباب زوال و نابودی شـان را فراهم می آورد؛ لذا بـه روابط خارجی 

اهمیـت زیـادی قایـل بـود و خود بر خـالف دوران جهاد، سـفرهای متعـددی به کشـورهای منطقه و 

بـاری هم بـه اروپا انجـام داد.

سخن آخر
بـا جمع بنـدی کارکردهـای سـه دوره از حیـات سیاسـی احمدشـاه مسـعود، بـه یک سلسـله عناصر 

دسـت می یابیـم کـه می توان از آن هـا به عنـوان زیربنای فکری مسـعود در پهنه ی سیاسـت یـاد کرد.

انسان گرایی

صحبـت بـا دوسـتان، ترحـم بـا اسـیران جنگـی و رفتـار صمیمانـه بـا مهمانـان از خصایـص بـارِز 

مسـعود بـود. عفـو و گذشـت در برابر کسـانی که با او بـه مخاصمت برمی خاسـتند و احتـرام به همه 

کسـانی که در سـاحات مختلـف حاکمیـِت او بـه رفت وآمـد می پرداختنـد، احمدشـاه مسـعود را در 

ردیـف مـردان تاریـخ جـا داده اسـت. او بـه موجب ایـن ویژه گـی اخالقـی، در قلب ها جـا گرفت و 

محبـِت او سراسـر افغانسـتان را درنوردیـد و حتـی فراتـر از مرزهای افغانسـتان رفت.

درهم تنیده گی عقل و احساس

مسـعود پـراز درد و احسـاس دینـی بـود؛ امـا در هنـگام تصمیم گیـری بـر احساسـاِت خـود لـگام 

در کمـال خون سـردی تصمیـم می گرفـت. و  عاقالنـه می اندیشـید  مـی زد، 

ویژه گـی نـادری کـه در او یافـت می شـد درآمیخته گـی میـان عقـل و احسـاس بـود و ایـن دو 

را بسـیار زیبـا بـا هـم داشـت. مسـعود بـه هنـر عالقـه داشـت و آثـار ظریف هنـری همچون شـعر، 

نقاشـی و موسـیقی را دوسـت می داشـت. خصیصـه بخشـنده گی در او بیشـترینه از احسـاس بلنـد 

انسـانی اش آب می خـورد و بارهـا دیـده شـد که دشـمناِن خـود را عفو کـرد و به مخالفین سرسـخِت 
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خـود زمانی کـه درمانـده شـدند، یاری رسـاند. 

درهم تنیده گـی مـوزوِن عقـل و احسـاس در نهاد احمدشـاه مسـعود، بـه حدی بود که توانسـت 

بـر تاریـخ اثـر بگذارد و نـاِم خود را جاودانه سـازد. بـه گونه مثال: هیچ کـس در دروازه او به بازرسـی 

گرفتـه نشـد و همه گان بـدون مزاحمـت او را مالقـات می کردند، که این امـر برای فرمانـده نامداری 

چـون او، دور از تصـور می نمـود و یـا این کـه یک سـرباز روسـی بعد از این که اسـالم آورد، سـال ها 

بـه عنـوان محافظ شـخصی او ایفـای وظیفه نمود کـه در تاریخ نمونـه ندارد.

عمل گرایی

احمدشـاه مسـعود بـه  سـاِن بسـیاری از شـخصیت های تاریـخ، کم تـر می گفـت امـا بیش تـر عمـل 

می کـرد. او در ایـن راسـتا نـه این کـه تـواِن گفتـن نداشـت، بل که بدین بـاور بود کـه با کار، بسـیاری 

حرف هـا را می تـوان زد.

مقولـه »روشـن فکر« نـزد او معنـای خوبـی را افـاده نمی کـرد. از نظـر مسـعود، »روشـن فکر« 

کسـی بـود کـه همیشـه بگوید و تـوان انجـام کاری را نداشـته باشـد؛ بنابراین کسـانی را که بسـیاری 

از وقـِت خـود را بـه تحلیل هـا و تفسـیرهای روز می پرداختنـد، بـا برچسـپ زدِن واژه »روشـن فکر« 

بـر آن هـا، بـه نقـد می کشـید و این چنیـن، مخالفـت خـود را بیـان می داشـت. در گزینـش افـراد، به 

القـاب و گواهی نامه هـای آموزشـی بهـای زیـادی قایـل نبـود، بل که اسـتعداد و تـوان عملی افـراد را 

در صحنـه ارزیابـی می کـرد و روی آن حسـاب می نمـود.

- اقتدارگرایی

بـه نظـر مسـعود، بـا ضعـف و ناتوانـی نمی تـوان گامـی به پیـش نهـاد و حرفی را بر کرسـی نشـاند؛ 

از ایـن رو بـرای این کـه حـرِف خـود را جامـه عمل بپوشـاند، سـخت به کسـب قـدرت فکـر می کرد 

 خـود را در تـوازن بـا زور و قـوِت خویـش نگـه دارد. تفـاوت جالبـی که 
ِ

و همیشـه می کوشـید طـرح

میـاِن او و سـایر سیاسـت مداران هم عصـِر وی در افغانسـتان دیده می شـود، این اسـت که مسـعود به 

تحـوالت دروِن کشـور بیش تـر می نگریسـت و آن را اسـاِس عمـل قرار مـی داد، در حالی کـه دیگران 

بـه سیاسـت های کشـورهای خارجی چشـم امید می بسـتند.

- طرح و برنامه 

تـا جایی کـه اطالعـات نویسـنده اجـازه می دهـد و شـناختی کـه از سـایر فعـاالن عرصه سیاسـی و 

نظامـی افغانسـتان دارد، کسـی در داشـتن برنامـه و پـالن بـا احمدشـاه مسـعود نمی تواند همسـری 
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کند.

داوری روی برنامه هـا، به جـای خـود؛ اما مسـعود داشـتِن برنامـه را یک امر اساسـی در زنده گی 

خویـش می شـمرد. خدایـش بیامرزد و ما را در روز بازپرس از زمره دوسـتانش بشـمارد.



کارنامه ی تبلیغاتی احمدشاه مسعود

عبدالحفیظ منصور 

20 سنبله 1382

* اعـالی کلمة اللـه، معنایـش این نیسـت که یک تکه ی سـبز را بر سـر چوبـی بلند کنیم؛ 
بل کـه معنـای اعـالی کلمة اللـه ایـن اسـت کـه مـردم در زیـر کلمـه ی اسـالم احسـاس 

آرامـش، عـزت و امنیـت نمایند.

* در جنگ، کسانی که از وطِن خویش دفاع می کنند، همیشه حق  به جانب هستند.
مسعود )رح(

در میانـه ی تابسـتان 1358 یـک گـروه از اهالـی پنجشـیر مجهـز به تفنگ هـای قدیمـی دهان پرـ  که 

مـردِم آن جـا انواع آن را دوبسـت، رفل و شـیرحلقه می نامندـ به سـوی قسـمت پایینی دره ی پنجشـیر 

در حرکـت بودنـد. برخـی از ایـن افـراد کاردهـای دراز کـه »سـیالبه« خوانـده می شـود، در دسـت 

داشـتند و بـا دسـتمال های سـرخ  و سـفید موسـوم بـه »گل سـیب« کمرهـا را بسـته بودند. ایـن گروه 

چنـد روز قبـل نیروهـای رژیـم تره کـی را از پنجشـیر وادار به عقب نشـینی کـرده بودند و سـنگرهای 

مجاهدیـن تـا بلندی  هـای مشـرف بـر گلبهار، جبل السـراج و شـاهراه سـالنگ پیـش رفته بـود و این 

 دیگـران در آن مناطـق بپیوندند. در میـان این گـروه، جوانی نـو ریش، 
ِ

دسـته می رفتنـد کـه بـه جمـع

بـا قـد میانـه، بـدن اسـتخوانی، چهـره ی گندم گـون مایل بـه زردی، چشـمان عقابـی و بینی کشـیده 

خودنمایـی می کـرد. در بیـن جـاده در میـاِن گـروه راه می رفت، بـا قامتی انـدک مایل بـه خمیده گی، 

گام هـای بلنـدی برمی داشـت، نگاه هـای تنـد و شـتاب آلودش گاهـی بـه چـپ و زمانـی بـه راسـت 

می لغزیـد و در میـان جمـع غفیـر، عـادی بـه نظـر می آمد.

نویسـنده نیـز بـا عده یـی از بچه هـای دهکـده، در کنـار جاده بـا دقت آن ها را به تماشـا نشسـته 
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بـود؛ بزرگ سـاالن بـا عبـور ایـن گـروه یکی بـه دیگـری می گفتنـد: همـان »جوان کوسـه« کـه کاله 

نورسـتانی بـه  سـر دارد، آمر جبهه اسـت.

بدیـن ترتیـب، قبـل از این که ناِم احمدشـاه مسـعود را شـنیده باشـم، او را دیدم و در دل نسـبت 

بـه او احساسـی دوگانـه داشـتم: احسـاس بدبینی بـه  خاطر این کـه جنگـی را راه اندازی کـرده بود که 

مـرا از درس بازمانـد و آرزوی این کـه روزی طـب بخوانم و داکتر شـوم را بر بـاد داد. از جانبی دیگر، 

احسـاس غـرور می کـردم به  دلیـل این که روزهـای قبـل هواپیماهای رژیـم تره کی از فضـای دهکده 

مـا عبـور نمـوده، به سـراغ او  رفتـه و سـنگرهای او و یارانـش را بمباردمان کـرده بودند، امـا در فرجام 

ایـن بمباردمان هـا اثـری نبخشـید، نیروهـای رژیـم تره کـی مجبـور بـه عقب نشـینی شـدند و دره را 

بـرای او واگذاشـتند. ایـن تحول، سـواِل روز بـود، تا با هم سـاالِن خویش دربـاره ی توانایـی این مرد 

چیزهایـی رد و بـدل نماییـم و در عالمـی از تعجـب فرو رفتـه، او را به سـتایش گیریم.

هیچ کـس و هیـچ دسـتگاهی وجـود نداشـت کـه در آن روزهـا تبلیغـات را سـازمان دهی کنـد؛ 

ولـی همسـویی مـردم و انزجـاِر آن هـا نسـبت بـه عملکردهـای رژیـم تره کـی، خودبه خود شـایعات 

فراوانـی را در میـان مـردم ایجـاد نمـود کـه همـه ی آن شـایعات از لیاقـت، کاردانی، مهـارت نظامی 

و سـرعت عمـِل »آمـر جبهـه مجاهدیـن« حکایـت می کـرد. بر اسـاس این شـایعات، آمـر جبهه ی 

مجاهدیـن در عیـن زمـان در دو تـا چنـد جبهـه حضـور می یافـت و از تفنـگ وی با هر فیـر، صدای 

اللـه اکبـر برمی خاسـت و هـر مرمی آن چند دشـمن را هدف قرار مـی داد، هرگز به خـواب نمی رفت 

و پالن هـای دشـمِن خویـش را به طـور غیبـی می دانسـت؛ زیـرا »مرد خـدا« بود.

شـایعات برخاسـته از متـن مـردم، برنامه ریـزی شـده نبودنـد؛ اما مهم ایـن بود که در نخسـتین 

مرحلـه ی جهـاد، ایـن سـخن ها بـه هـزاران نفـر انگیـزه ی جنـگ مـی داد و محبـِت آمـر جبهـه را در 

دل هـا می کاشـت.

از ایـن رو، کار تبلیغاتی در سـاحات تحت فرماندهی احمدشـاه مسـعود با »شـایعه« آغاز شـد 

و سـپس برنامه هایـی در عرصـه ی تبلیغاتـی روی دسـت گرفته شـد؛ اما تا واپسـین روزهـای حیاتش 

در میـان مردم نسـبت به اسـتعداد احمدشـاه مسـعود افسـانه هایی و جود داشـت، تا حـدی که وقتی 

 از طریـق رادیوهـا پخـش گردیـد، در جبل السـراج و چاریـکار بسـیاری از 
ً
خبـر شـهادت وی رسـما

مـردم آن را بـاور نمی کردنـد و بـر سـِر صحـت و سـقِم ایـن گزارش هـا، کسـانی بـا هـم شـرط    بندی 

کردند.

از امتیازاتـی کـه مسـعود نسـبت بـه سـایر فرماندهـان جهـاد دارا بـود، یکـی دیـدگاه او نسـبت 

بـه جنـگ چریکـی بـود. او بـاور داشـت کـه پهلـوی سیاسـی جنگ چریکـی بـه مراتـب چرب تر از 

پهلـوی نظامـی آن اسـت. بنابرایـن هرچنـد مسـعود  بـه عنـوان یـک فرمانـده برجسـته ی جنگ های 
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گوریالیـی مشـهور شـده؛ امـا واقعیت این اسـت کـه کارنامه احمدشـاه مسـعود به یـک رهبر جنگ 

چریکـی نزدیک اسـت، تـا به یک فرمانـده. زیرا بخش هـای کاری یی مـورد نیـاز را در اولین فرصت 

بـه  دسـت آمـده بـود، در جبهـه پنجشـیر ایجـاد کـرد. ایـن بخش هـا شـامِل امـور مالـی، تبلیغاتی، 

اداری، قضایـی، آمـوزش و پـرورش و نظامـی بودند، که در آن زمـان یک اقدام ابتـکاری و جدید در 

جهـاد افغانسـتان بـه حسـاب می آمد. 

او  روزگاِر  و شـرایط  اوضـاع  درک  مسـعود،  احمدشـاه  تبلیغاتـی  کارنامه هـای  بررسـی  بـرای 

ضـروری اسـت. هم چنـان پیچیده گی هـای نبـرد چریکـی در یـک کشـور عقب مانـده و سـنتی در 

برابـر ابرقدرتـی ماننـد شـوروی، مسـأله دیگـری اسـت کـه بایـد از آن غافل نبـود؛ ورنه طـرح چنین 

مبحثـی، بی کیفیـت و حتـی در مـواردی نابه جـا جلـوه خواهـد کـرد. بنابرایـن، ابزارهایـی کـه در 

راسـتای تبلیغـات بـه کار گرفتـه شـده اند، بسـیار گوناگـون و گاه غریب انـد و چه  گونه گـی به کارگیری 

ایـن ابزارهـا از یک سـو به هـم پیوسـته گی پهلوهـای جنـگ را نشـان می دهد و از سـوی دیگـر لیاقت 

و کاردانـی مسـعود را کـه چه طـور از هـر حرکتـی بـه نفـع خویـش بهـره می گرفـت.

احمدشـاه مسـعود در آغـاز جهـاد، جوانی بود کـه دروس خویـش را در دانشـکده پولی تخنیک 

نیمه تمـام گذاشـته بـود، مسـایل مربـوط بـه جنـگ چریکـی را در کتاب هـا خوانـده بـود و از لحاظ 

عملـی تنهـا یـک تجربه نـاکام نظامـی را به همراه داشـت.

مولـوی محمـد موسـی از بـرادر خـود کفایت اللـه کـه در آن زمـان سـمت معاونـت احمدشـاه 

مسـعود را داشـت، پرسـید: آمرتـان در کارهـای نظامـی چه طـور اسـت؟ کفایت اللـه گفـت: یـک 

کـورس 45 روزه خوانـده، ولـی در کار مـردم داری خـوب اسـت.

ایـن 45 روز، پشـتوانه ی دانش نظامی مسـعود را تشـکیل مـی داد، که ارزیابی آن بـرای همه گان 

آسـان اسـت و ایـن گفتـه را کـه نوابـغ از مـادر نابغـه بـه دنیـا نمی آینـد بل کـه بـر اثـر سـعی و تالش 

خسـته گی ناپذیر، خـود را بـاال می کشـند، تأییـد مـی دارد.

مسـعود قـادر بـود از تجـارب مفیـِد دیگـران بهـره گیـرد، نقـاط ضعـِف خـود را زود شناسـایی 

کنـد و در صـدد اصـالح برآیـد، و ایـن یکـی از ویژه گی هـای بارز احمدشـاه مسـعود بود کـه بعدها 

در تحـوالت افغانسـتان نقـش بـارزی ایفـا نمـود و شـهرتش در سراسـر جهـان پیچیـد و لقب هـای 

سـتایش آمیزی هم چـون »شـیر پنجشـیر«، از سـوی خبرنـگاران خارجـی گرفـت.

تجاوز شـوروی در افغانسـتان یک دگرگونی عمده در نظر احمدشـاه مسـعود وارد آورد؛ طوری 

کـه مسـعود بـر اسـاِس آن خـود را بـرای یک جنـگ درازمدت عیار سـاخت، بـه شـیوه های گوناگون 

مـردم را بـه سـوی خـود جلب  نمـود و به تشـکیالت خود پهلوهـای تازه یی بخشـید تا دوام مبـارزه را 

علیه قوای اشـغالگر شـوروی تضمیـن نماید.
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اقداماتـی کـه مسـعود بر مبنای این طـرز فکر انجـام داد، گونه گون و در اسـتقامت های مختلف 

بـود؛ ولـی هر اقدامی دو روی یک سـکه را می مانسـت که یـک صفحه آن جنبه تبلیغاتی داشـت.

از آغـاز جهـاد احمدشـاه مسـعود جنـگ را از حالـت »ایله جـاری« دیگرگـون سـاخت و یـک 

صنـف مشـخص از جهادگـران را تشـکیل داد. این جهادگـران از نقـاط مختلفی بودند کـه داوطلبانه 

بـه انجـام ایـن کار تعهـد می سـپردند، بـه دریشـی ملبـس بودنـد، دوره ی آموزشـی یی را سـپری 

می کردنـد و سـپس در قطعـات رزمی تنظیم می شـدند. ایـن کار، رزمنـده گان را از مـردم عادی جدا 

می سـاخت و بـه  طـور دایمـی بـرای جنـگ و دفـاع آمـاده می کـرد. تشـکیل چنیـن دسـته هایی، هم 

بـرای مـردم افغانسـتان جالـب توجـه بود و هـم بـرای خبرنـگاران خارجی.

مسـعود بـه قصـد تربیـت کادر فکـری کـه بتوانـد چـرخ جبهـه و جهـاد را پیوسـته علیه قشـون 

شـوروی در حرکـت نگـه دارد، در جنـب قرارگاه هـای نظامـی، کمیته ی »دعـوت و جهاد« را تأسـیس 

نمـود. در ایـن کمیتـه جوانـان باسـواد جابه جـا شـده بودند، درس هـای عقیدتـی ـ سیاسـی هفته وار 

ارایـه می شـد و دوره هـای آموزشـی کوتاه مدت زیر نظر شـخص احمدشـاه مسـعود تدویـر می یافت 

و کسـانی از سراسـر قرارگاه هـای پنجشـیر بـه ایـن دوره هـای آموزشـی معرفـی می شـدند و شـرکت 

می کردنـد و در ایـن دوره ها احمدشـاه مسـعود درباره نیات اتحاد شـوروی در سـطح منطقه و جهان 

و اوضـاع افغانسـتان درس مـی داد، کـه بـه دلیـل کـم بـودِن آثـاری در ایـن بـاب، حرف هایـش نو و 

بود. شـنیدنی 

گرچـه مسـعود نتوانسـت به خاطـر حمالت پیاپـی نیروهای شـوروی، از تشـکیل ایـن کمیته ها 

بـه هـدف اساسـی خود کـه تربیـه کادرهایـی برای جبهـه بـود، نایل آیـد؛ اما توانسـت فکـر و بینِش 

خـود را بـا تدویر این دوره های آموزشـی در میان حلقات باسـواد که مسـعود آن ها را »روشـن فکران« 

می خوانـد، پخـش نمایـد و رابطه ی اسـتواری بـا آن ها برقـرار نماید. 

مسـعود در زمسـتان 1359 نشـریه ی »پیـام جهـاد« را کـه ذریعـه گسـتتنر تکثیـر می شـد، در 

پنجشـیر تاسـیس کـرد که مسـوولیت آن را محمد اسـحاق یکـی از یـاران نزدیکش بر عهده داشـت. 

ایـن  نسـخه های  بیشـتر  و  می نمـود  پخـش  را  اخبـار جنگـی  و  تبصره هـای سیاسـی  نشـریه  ایـن 

هفته نامـه، در مسـاجد بـرای نمازگـزاران خوانـده می شـد.

بـا نشـر ایـن جریـده، مسـعود به مـردم اطمینـان مـی داد حرکتـی را که علیـه نیروهای شـوروی  

بـه راه انداختـه اسـت، موسـمی و زودگذر نیسـت، و با تشـریح سیاسـت های توسـعه جویانه ی اتحاد 

شـوروی، مسـوولیت مـردم افغانسـتان را در برابـر آن نشـان مـی داد. از جانبـی هـم پنجشـیر کـه در 

گذشـته نشـریه یی نداشـت، بـا چـاپ »پیـام جهـاد« مـواد تبلیغاتی بـرای جوانـان و اهل سـواد تهیه 

داشـت و آن هـا را دل گـرم نمود.
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ارزِش ایـن کار را از نـگاه مسـعود از این جـا می تـوان سـنجید کـه آوردِن یـک پارچـه کاغـذ که 

»راپـور« نامیـده می شـد، از کابـل کار دشـواری بـود و کسـانی هم سـِر خـود را از دسـت می دادند. 

ولـی در چنیـن شـرایطی، همکاران احمدشـاه مسـعود کاغذ و رنـگ را از کابل خریـداری می کردند 

و مخفیانـه بـه پنجشـیر منتقل می سـاختند.

»پیـام جهـاد« بعدتـر چنـد نشـریه ی دیـواری را در پـی داشـت کـه هفتـه وار در نقـاط مزدحـِم 

پنجشـیر نصـب می شـدند و مـردم آن هـا را مطالعـه می کردنـد و نویسـنده، مسـوول یکـی از آن هـا 

بـه نـام »طلـوع« بـود. بخـش فرهنگـی جبهـه بـه تشـویق شـاعران محلـی پرداخـت و ترانه هایی در 

بـاب جهـاد سـروده شـد. ایـن ترانه ها توسـط دانشـجویان خوانـده می شـد و در این راسـتا، »صوفی 

مجیـد« آوازخـوان محلـی، با آواز دل نشـین خـود، در تشـویق مجاهدین نقـش خوبی را ایفـا نمود.

یـک کامـره عکاسـی در جبهـه وجـود داشـت و از وسـایط تخریب شـده ی نیروهای شـوروی و 

رژیـم کابـل، عکـس می گرفـت )مجاهـدی کـه ایـن کار را انجام مـی داد، »شـیرآقا« نام اشـت(. از 

همیـن رو، بیش تـر عکس هایـی کـه در آن زمـان در نشـراِت جمعیـت اسـالمی در پشـاور بـه چـاپ 

می رسـید، از پنجشـیر بـود. سـفر »فریـدون گنجـور« عـکاس ایرانی در سـال 1359 به پنجشـیر نیز 

یـک حادثـه بـود. او کـه سـالیانی را در جنـوب لبنـان سـپری کرده بـود و تجربـه ی عکس بـرداری از 

صحنه هـای نبـرد را داشـت، در معرفـی کردِن مبـارزات مجاهدیـن افغانسـتان در مطبوعات خارجی 

نقـش خوبی ایفـا نمود. 

در دو طـرف جـاده ی پنجشـیر، در روی سـنگ ها و دیوارهـا شـعارهایی بـه رنگ هـای سـفید و 

سـبز حک شـده بـود که عبـارت بودند از »جاسـوس اعدام می شـود«، »مـرگ بر روس اشـغال گر«، 

»چرس نوشـی تـو را دیوانـه می کنـد« و »چـرس دشـمن عقـل اسـت.« از ایـن شـعارها بـه خوبـی 

برمی آیـد کـه مسـعود از آغـاز متوجه دو جبهـه بود: جبهـه ی خارجـی و مقابله با دشـمن، و جبهه ی 

داخلـی؛ تزکیـه صفـوف و تشـکیل یک صـف منظم.

مسـعود روان شناسـی مـردم را درک می کـرد و در جامعـه کم سـواد افغانسـتان، از نقـش انـدِک 

گاه بـود؛ بنابرایـن به تبلیغات شـفاهی توجه فراوانی داشـت و مطالب مـورد نظر خویش  مطبوعـات آ

را بـدون خسـته گی روزانـه به تکـرار می گفت و چـون مجالِس او پیوسـته از افراد تـازه وارد پر و خالی 

می گردیـد، گفته هایـش بـه سـرعت در سـاحه ی تحت فرماندهـی اش پخـش می گردید.

از مسـاجد بـه خوبـی اسـتفاده می کـرد، علمـای دینـی را بـه حیـث یـک قشـر محتـرم در بیـن 

مـردم افغانسـتان شـناخته بـود و هـر از گاهی علمـا را در یک محل جمـع می نمود و از آن ها مشـوره 

می گرفـت و بدیهـی اسـت کـه مباحثـات این مجالـس به هر سـو پراکنده می  گشـت؛ آن هـم از زبان 

یـک عالـم دینـی کـه در تأییـِد آن روایاتـی از متـون دینی نیز بـه کار گرفته می شـد.
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در بخـش مالـی، احمدشـاه مسـعود مقرراتی وضع نمـود که بر اسـاس آن؛ تاجران سـنگ های 

قیمتـی زمـرد و الجـورد مکلـف بودنـد پنـج درصـد از بهای سـنگ را بـه جبهـه بپردازنـد، ده درصد 

از محصـول حاصـالت زراعتـی دهاقیـن بـه مجاهدیـن تعلـق می گرفـت و تمـام مأموریـن ملکی و 

نظامـی مـردم پنجشـیر که در دوایـر رژیم وظیفه داشـتند، ماهـوار ده درصد از معـاش ماهانه ی خود 

را تحویـل جبهـه می کردنـد، کـه نویسـنده نیز سـالیانی مسـوولیت امور مالـی قریه خود را داشـت.

هرچنـد ایـن اقـدام دارای اهمیـت مالـی بود، ولـی پیوندی کـه این مقـررات میـان مجاهدین و 

سـایر اقشـار جامعـه به  وجـود آورد و بـه گونه یی همـه را در امر جهاد علیه نیروهای شـوروی سـهیم 

 سـاخت، از اهمیـت بیشـتری برخـوردار بـود و ایـن روابـط بـا گذشـِت زمـان برای بسـیاری کسـان 

زمینـه ی همکاری هـای نظامـی و اطالعاتـی را فراهـم آورد و در نهایـت، صفـی متحـد و یک پارچـه 

تشکیل داد. را 

رفتار مملوء از عفو و گذشـِت مسـعود در برابر اسـرای جنگی، آوازه او را در سراسـر افغانستان و 

حتـی در میـان نظامیـان ارتش رژیـم و نیروهای شـوروی پخش نمـود و در مقابل، وقتی در تابسـتان 

1359 نیروهـای شـوروی یـورش دوم شـان را بـه دره ی پنجشـیر آغاز کردنـد و در چند قریـه قتل عام 

بـه راه انداختنـد و حتـی حیوانـات را بـه گلولـه بسـتند، گفته هـای مسـعود در بـاِب ظلـم و بربریـِت 

روس هـا، ثابـت شـد و صـف مـردم و مجاهدیـن فشـرده تر گشـت. ایـن خطایـی بـود کـه روس هـا 

گاه جنگ چریکـی، از آن بـه نفع خود اسـتفاده کرد. مرتکـب شـدند و مسـعود در نقـش یک رهبـر آ

اولیـن تحلیل گـر خارجـی کـه وارد پنجشـیر گردیـد و در مطبوعـات اروپایـی راجع به مسـعود 

و جبهـه پنجشـیر نوشـت، »ژان جـوزه پوییـک« بـود. برداشـت های این شـخص، بنیادی شـد برای 

سـایر خبرنـگاران بـه  ویـژه فرانسـویان که نسـبت بـه پنجشـیر توجهی ویـژه داشـتند و همـان بود که 

در 1360 یک دسـته از داکتران موسسـه »امی« متعلق به کشـور فرانسـه، وارد پنجشـیر شـدند و در 

آن جـا بـرای تـداوی مجروحیـن جنـگ، مرکـز گرفتنـد. ایـن کار اگر از یک سـو توجه کشـور فرانسـه 

را نشـان می دهـد، از سـوی دیگـر بازگوکننـده جرأت مسـعود اسـت کـه در آن شـرایط بـه خارجیان 

اجـازه فعالیـت در پنجشـیر را داد، در حالـی که مـردم در برابر »کفر« برخاسـته بودنـد و هر خارجی 

از نظـِر آن هـا کافـر بـود و اندک تریـن لغـزش در ایـن راسـتا می توانسـت اعتمـاد مـردم را نسـبت به 

مسـعود لطمـه بزند.

حضـور داکتـران فرانسـوی در پنجشـیر باعـث شـد کـه گزارش هایـی دقیق تـری از پنجشـیر در 

سراسـر دنیـا پخـش شـود، و از جانبـی هـم سـایر خبرنـگاران اروپایـی ایـن جـرأت را یافتنـد کـه با 

اطمینـان بـه پنجشـیر سـفر کننـد و رنج عبـور از پنج کوتل نورسـتان را که در مسـیر راه پنجشـیر قرار 

دارد و هـر یـک دارای 11- 14هـزار فـوت ارتفـاع اسـت، به جـان بخرند.
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در سـال 1361 یـک موسسـه فرانسـوی، یـک پایـه فرسـتنده رادیویـی را در اختیـار جبهـه قـرار 

ـمشرف بر شـمال کابل  داد کـه روی مـوج اف .ام نشـرات می کـرد. ایـن فرسـتنده در ارتفـاع دربنـدـ 

نصـب شـده بـود. گرچـه در آن وقـت تعـداد رادیوهایـی کـه دارای مـوج اف.ام بودنـد، انـدک بـود؛ 

ولـی ایـن کار از یـک برنامـه حسـاب شـده ی تبلیغاتی حکایـت می کرد کـه در نهایـِت مخفی کاری 

انجـام می یافـت. نشـرات ایـن رادیـو زمانـی قطـع گردیـد کـه دو کارمنـد آن بـه نام هـای »انجینـر 

سـخی احمد« و »عبدالظاهـر« در یـک حملـه کوماندویـی روس هـا بـا اسـناد دسـتگیر شـدند.

»تونـی دیـوس« خبرنـگار مجلـه معتبـر دفاعـی »جیمـز دیفنـس«، حیـن تمریـِن یک گـروه از 

مجاهدیـن بـا مسـعود )1360( روبـرو شـد. او کـه برخـی از جبهات مجاهدیـن را در گوشـه و کنار 

افغانسـتان دیـده بـود، از دیـدن مجاهدیـِن ملبـس بـه یونیفـورم و در حـال تمریـن، آن هـم بـا تعداد 

شـمرده شـده شـگفت زده شـد. ایـن دیـدار سـرآغاز مالقات هـای متعـددی میـان وی و احمدشـاه 

مسـعود گردیـد و ایـن رابطـه تـا مـرز نوشـتِن زنده گی نامـه مفصِل مسـعود توسـط تونی دیـوس پیش 

رفـت. ایـن اثـر با توجه به فراسـتی که تونـی دیوس در امـور نظامـی دارد و زحماتی که در این راسـتا 

متقبـل شـده، می توانـد دارای ارزش فراوانـی باشـد. 

از فیلم بــرداران مشـهوری کــه بــا مســعود رابطــه عاطفــی برقــرار کردند، یکی »کریستف 

دوپانفلـی« و دیگـری »انـدی« اسـت. دوپانفلـی چندیـن فیلـم مسـتند از مسـعود و کارنامه های او 

تهیـه کـرد و »انـدی« کـه بـه فیلم هـای مسـتند جنگـی عشـق فـراوان داشـت، بـا قومانـدان پنـاه بـه 

صحنه هـای جنـگ می رفـت، تـا این کـه به دسـت افـراد حکمتیـار بـه جـرِم محبتـی کـه نسـبت بـه 

مسـعود داشـت، در نورسـتان در سـال 1367 کشـته شـد. 

بـاری از احمدشـاه مسـعود پرسـیدم، بر اسـاس چـه عواملی نیروهای شـوروی در پنجشـیر تن 

بـه آتش بـس دادنـد؟ مسـعود با بر شـمردِن شـماری از عوامل گفـت: در آن زمـان نامه هایـی عنوانی 

برخـی از فرماندهـان شـمال کابـل که با دسـتگاه خـاد هم در ارتبـاط بودنـد، نوشـتم. در آن نامه ها، 

سـراپا از آماده گی هـای مجاهدیـن و رسـیدن امکانـات فـراوان مالـی و نظامـی سـخن رفتـه بـود بـه 

گونه یـی کـه خواننـده را بـه یقیـن وامی داشـت. امـا مقصـد از نـگارش چنیـن نامه هـا ایـن بـود کـه 

اطالعـات کاذبـی در دسـترس خاد قـرار گیرد. 

کار طبـق برنامـه پیـش رفـت و به بـاور او، ایـن نامه ها که در ظاهـر جنبه ی نظامی داشـت، ولی 

در واقـع ماهیـت تبلیغاتـیـ  اطالعاتـی را دارا بـود کـه در نتیجـه، اثـر خـود را در تضعیـف روحیه ی 

دشـمن بـر جـای گذاشـت. بـه گفتـه او، در پهلـوی سـایر عوامـل، ایـن نامه هـا در این کـه نیروهای 

شـوروی را بـه آتش بـس وادار سـازد، موثـر افتـاد. این کار یـک پهلوی دیگـِر کار تبلیغاتی مسـعود را 

بازگو مـی دارد.



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        246

آشـنایی احمدشـاه مسـعود بـه زبـان فرانسـوی، او را کمـک کـرد تـا بـا آن عـده از خبرنـگاران 

 صحبـت کنـد و ایـن یـک امتیـاز بـرای او بـه 
ً
خارجـی کـه زبـان فرانسـوی می دانسـتند، شـخصا

حسـاب می آمـد. هم چنـان در سـال های نخسـتین جهـاد، همـکاری انجینـر محمـد اسـحاق کـه 

زبـان انگلیسـی بلـد اسـت، در تشـریح اوضـاع و رهنمایـی خبرنـگاران خارجـی از اهمیـت زیادی 

برخـوردار بـود، در حالـی کـه سـایر جبهـات از چنیـن افـرادی کم تـر بهره منـد بودنـد.

موقعیـت حسـاس پنجشـیر، وجـود نظـم و امنیـت در منطقـه، توجـه بـه خدمـات اجتماعـی، 

پذیرایـی مناسـب از خبرنـگاران و جاذبه شـخصی مسـعود، از عواملـی بودند که توجـه خبرنگاران را 

به احمدشـاه مسـعود در پنجشـیر جلب کرد. مسـعود حاشـیه روی در تشریح مسـایل را نمی پسندید 

و یک راسـت بـا متـن مسـأله تمـاس می گرفـت و مسـایل را بـه  طـور شـفاف و موجـز بیـان می کرد، 

او هنـر دسـته بندی کـردِن مسـایل را بـه خوبی بلـد بود، درسـت همان چیـزی که خبرنـگاران در پی 

هستند. آن 

وجـود شـبکه ی فعال اسـتخباراتی، به احمدشـاه مسـعود این امـکان را داده بود که بـه برخی از 

تصامیـم در درون دسـتگاه رژیـِم کابل دسـت پیدا کنـد، که تشـریح آن برای خبرنـگاران جالب تمام 

می شـد و باعث تشـویق بیشـتِر آن ها بـه ایـن کار می گردید.

سـازمان یافتـِن چنیـن تبلیغاتـی در حول وحـوِش احمدشـاه مسـعود کـه گاه بـه قـول »چنگیـز 

پهلـوان«، جهـاد افغانسـتان در کارنامه هـای او خالصـه می شـد، یـک نتیجـه منفـی نیز به بـار آورد؛ 

جبهه پنجشـیر تحت فرماندهی مسـعود بـه یک مرکز افسـانه یی مقاومت تبدیل گردیـد و فرماندهان 

ارشـد نیروهـای شـوروی را در برابـر آن جبهـه حسـاس نمـود و این فکـر را به اذهـان آن هـا القا کرد 

کـه بـا درهـم کوبیـدِن مقاومـت در پنجشـیر، می تواننـد ضربـه ی محکمی بـر روحیـه مجاهدین در 

سراسـر افغانسـتان وارد آورنـد و حتی در سـطح جهانی روی ایـن پیروزی خود تبلیـغ کنند؛ از این رو 

شـوروی ها بـرای تسـخیر پنجشـیر حمالتی پیاپـی را بـه  راه انداختند کـه این حمـالت هرچند برای 

نیروهـای شـوری هیـچ موفقیتـی به بـار نیـاورد، امـا سـاکنین پنجشـیر را با مشـقات طاقت فرسـایی 

 تخلیه کننـد. می توان 
ً
مواجـه گردانیـد و حتـی در سـال 1363 راهـی جـز ایـن نماند تـا دره را کامـال

حـدس زد کـه کـوچ دسـته جمعی حـدود صدهـزار نفـر بـه شـهرها کـه همه  ی شـان زنده گـی سـاده 

سـنتی داشـتند و در خارج از پنجشـیر نه سـرپناهی داشـتند و نه کاری بلـد بودند، به چـه پیمانه رنج 

و مصیبـت را بـاالی این مـردم وارد آورد.

یکـی از تاکتیک هـای مسـعود در کارزار تبلیغاتـی در دوران آتش بـس )1362( ایـن بود که چند 

عـدد صنـدوق مملـوء از مـواد غذایـی را کـه بـه قـول مسـعود، عرب هـا بـه مجاهدیـن کمـک کرده 

بودنـد و ظاهـر لوکسـی داشـتند، طـوری از یک جـا به جـای دیگـر منتقـل می کردند که جاسوسـان 
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رژیـم کابـل گمـان می کردنـد آن هـا محتـوی راکت هـای پیشـرفته ضـد هوایـی هسـتند و به خـاد از 

دسترسـی مسـعود بـه آن راکت هـا گـزارش دادند.

احمدشـاه مسـعود بـه نویسـنده گفـت: ایـن کار بـه ایـن منظـور صـورت گرفـت کـه نیروهای 

 بـا دیسـانِت نیـرو ذریعـه هلیکوپتـر 
ً
شـوروی در دوران آتش بـس از حملـه ی ناگهانـی کـه معمـوال

صـورت می پذیرفـت، اجتنـاب ورزنـد.

 گرچـه نیروهای شـوروی بر تعهـدات خویش در مدت آتش بس اسـتوار ماندنـد و کدام تخطی 

صـورت نگرفـت و بـه تعبیـری، ایـن نیرنـگ اثـر مفید خـود را بر جـای گذاشـت؛ اما نویسـنده فکر 

می کنـد ایـن اقـدام موجـِب آن شـد کـه شـوروی در حملـه بعـدی خود کـه موسـوم به حملـه هفتم 

بـه دره پنجشـیر اسـت، از طیـارات اسـتراتژیک تی یـو 16 اسـتفاده کنـد تـا موجودیت ایـن راکت ها 

را بی اثـر سـازد و بدیهـی بـود کـه بمباردمـاِن ایـن طیـارات، از دقـت و شـدِت چندبرابری نسـبت به 

گذشـته برخـوردار بود.

عنـوان  زیـر  گال«  »سـندی  توسـط  کـه  فرخـار)1366(  گارنیزیـون  تصـرف  مسـتند  فیلـم 

»افغانسـتان؛ درد و رنـج یـک ملـت« ترتیـب یافتـه اسـت، اثـر عمیقـی بـر مسـعود گذاشـت و اگر 

تـا آن  زمـان در مـورد اهمیـت فیلـم متـردد بـود، از آن  پـس عـزِم خـود را جـزم نمـود و جوانانـی را 

کـه در ایـن رابطـه عالقـه داشـتند، مـورد تشـویق قـرار داد و امکاناتـی را برای  آن هـا فراهم کـرد تا به 

فیلم بـرداری درگیری هـا و جلسـات سیاسـی بپردازند؛ از همین روسـت کـه در حال حاضر بسـیاری 

از کارکردهـای او را »یوسـف جان نثـار« بـه روی نـوار فیلـم دارد.

احمدشـاه مسـعود در فرخـار یـک مرکـز فرهنگـی کـه در آن بیشـترینه بـه فیلـم توجـه می شـد 

تشـکیل داد، و در آن جـا فیلـم مسـتنِد فتح خواجه غار تنظیـم گردید و هم چنین فیلـم هنری »عروج« 

بـه کارگردانـی صدیق برمک اسـاس گذاشـته شـد و جریده »شـوری«ِ ارگان نشـراتی شـورای نظار را 

در تالقـان تخـار پایه گـذاری نمود.

ایـن اقدامـات اگرچـه در مقایسـه بـا بخـش تبلیغاتـی سـایر جنگ هـای چریکـی دنیـا بسـیار 

ناچیـز جلـوه می کند؛ ولی وقتی با سـایر جبهات مجاهدین در افغانسـتان مقایسـه شـود، پیشـگامی 

احمدشـاه مسـعود در ایـن عرصـه نیـز روشـن می گردد.

مسـعود صـدای عمـل را رسـاتر از حرف می دانسـت؛ از ایـن رو ترجیح مـی داد کـه خبرنگاران 

نخسـت از مناطـق آزادشـده دیدن نماینـد و از اوضـاع آن جا باخبر شـوند. این شـیوه ی عمل، برخی 

از سـواالت خبرنـگاران را قبـل از روبـه رو شـدن با مسـعود حـل می کرد و حتـی معلومات بیشـتری 

در اختیـاِر آن ها قـرار می داد.

بعـد از تاسـیس شـورای نظـار تمـاس مخابره یـی میـان داخـل و پشـاور برقـرار شـد و مسـعود 
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به طـور منظـم تحـووالت داخـل را بـه پشـاور مخابـره می نمـود. پی گیری ایـن مسـأله از یک طرف و 

دقـت در تهیـه گزارش هـای ارسـالی از دیگرسـو، رفته رفته باعِث آن شـد کـه تمـام خبرگزاری ها، این 

گزارش هـا را جـدی بگیرنـد و دفتـر سیاسـی جمعیـت اسـالمی کـه در آن مسـعود خلیلـی و انجنیر 

اسـحاق فعالیـت داشـتند، بـه یک منبـع معتبـِر خبری تبدیل شـود.

احمدشـاه مسـعود در سـالیان اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی، از نظر تبلیغاتی بر چند نکته 

کیـد می کرد: تأ

- انعکاس ظلم و جنایت سربازان شوروی در برابر افراد ملکی.

- انعـکاس اقدامـات مجاهدیـن در عرصـه خدمـات ملکی در مناطق آزاد شـده، تا بـه جهانیان 

توجـه مجاهدیـن را در امـر اداره و رهبری مـردم بازگو نماید.

کیـد بـر جلوگیـری از مهاجـرت بیش تر مـردم به خـارج کشـور، از طریـق دادن کمک های  - تأ

اقتصـادی، تأمیـن امنیـت در سـاحات آزاد شـده و ایجـاد شـغل بـرای مـردم محـل؛ زیرا مسـعود از 

ایـن بابـت نگـران بود که تجربه مهاجرت فلسـطینیان در افغانسـتان تکرار شـود و شـوروی سـاحات 

تخلیه  شـده را با اسـکان باشـنده گاِن آسـیای میانه ُپر سـازد. بنابراین، مسـعود از کشـورهای دوسـِت 

مجاهدیـن می خواسـت کـه در ایـن رابطـه توجه ویژه یـی مبـذول نمایند.

- احمدشـاه مسـعود از آغـاز در رابطـه با سیاسـت پاکسـتان در قبـال مجاهدین انتقاد داشـت؛ 

توزیـع پـول و تجهیـزات جنگـی در دسـِت ایـن کشـور بـود و ایـن امکانـات را بیشـترینه در اختیـار 

حـزب اسـالمی حکمتیـار کـه رقیـب سرسـخِت مسـعود شـمرده می شـد، قـرار مـی داد. بنابرایـن 

مسـعود هـر زمانـی که فرصـت می یافت، آشـکارا مخالفِت خـود را در برابر سیاسـت پاکسـتان ابراز 

 بـه 
ً
می نمـود و پیشـنهادش ایـن بـود کـه کشـورهای دوسـت مجاهدیـن بایـد کمک هـا را مسـتقیما

فرماندهـان مجاهدیـن کـه در داخـل کشـور به  سـر می برنـد، تحویـل دهنـد و نماینده گان سیاسـی 

مسـعود همیشـه بـر ایـن مسـأله اصـرار می کردند.

در مجمـوع در دوران جهاد، رسـانه ها پاکسـتان به طور سـازمان یافته، دسـتاوردهای احمدشـاه 

مسـعود را کم رنـگ جلـوه می دادنـد؛ در حالـی کـه در مـورد گلبدیـن حکمتیـار لطـف بسـیاری 

داشـتند. رسـانه های جهـاِن عـرب هـم از مسـعود یـک چهـره ی منفـی ترسـیم می کردند، تـا این که 

عبداللـه عـزام رهبـر فکـری عرب هـای داوطلـِب جهاد در افغانسـتان به پنجشـیر سـفر کـرد و رابطه 

خوبـی میـان آن هـا برقـرار گردیـد؛ امـا با شـهادت عبداللـه عـزام، این رابطـه از هم گسـیخت. 

رسـانه های جهـان غـرب، دیـد بهتـری نسـبت بـه احمدشـاه مسـعود داشـتند؛ اما هیـچ گاه در 

آن حـد نبـود کـه برای شکسـتاندِن ابرقـدرت اتحاد شـوروی ایجـاب می کـرد. عیب مسـعود از نظر 

رسـانه های غـرب این بود که مسـعود به جنبش اسـالمی تعلق داشـت؛ جنبشـی که هرچنـد در برابر 
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هجـوم ارتـش سـرخ ایسـتاده بـود، اما مسـتحق تقدیـر و حمایِت آن ها شـمرده نمی شـد.

تبلیغـات بـر مسـعود بـه  سـان هـر انسـاِن دیگـری اثـر داشـت. زمانـی او را در یـک مقالـه کـه 

در روزنامـه انیـس نشـر شـد، با حکمتیار مقایسـه کـردم. در آن نوشـته بودم: مسـعود استراتیژیسـت 

بزرگـی اسـت، امـا مشـوره را نمی پذیـرد و بیـش از این کـه یـک سیاسـت مدار باشـد، یـک فرمانـده 

نظامـی اسـت؛ در حالی کـه حکمتیـار شـخصی بی نهایـت خودخـواه و کوتاه بیـن می باشـد، امـا در 

تاکتیـک و تبلیـغ اسـتاد ماهری  اسـت.

هم چنیـن در آن مقالـه آمـده بود: تفـاوت جالبی که حکمتیار و مسـعود در برخـورد با مخالفین 

دارنـد، ایـن اسـت کـه حکمتیـار سیاسـت حـذف فیزیکـی مخالفیـِن خـود را دنبـال می کنـد، ولی 

مسـعود مشـی تضعیف و تحقیرشـان را. 

هرچند مسـعود از انتشـار این مقاله، خشـمگین شـد و در سـیمایش آثار تنفر و بدبینی نسـبت 

بـه نویسـنده پدیـدار  گشـت، ولی هیچ گاه سـخنی از آن بر زبـان نیـاورد و توبیخ و سرزنشـی در حِق 

من روا نداشـت. 

وقتـی نیـز دیدگاه هایـش را بـرای مقاله  یـی که بـه روزنامه »فیـگارو« چاپ فرانسـه تهیه می شـد 

مطـرح کـرد و نویسـنده آن را نوشـت. ایـن مطالـب زیـر عنـوان »مسـوول دوام جنـگ و خون ریـزی 

در افغانسـتان پاکسـتان اسـت« بـه عنـوان یگانه مقالـه ای که از مسـعود به جـا مانده اسـت به چاپ 

رسـید. مسـعود مضمـون ایـن مقاله را طـرح نمـود و نویسـنده آن را به روی کاغـذ ریخت.

در دوران مقاومـت علیـه طالبـان کـه بسـیاری از سـراِن مجاهدیـن به خارج از کشـور پنـاه برده 

بودنـد و مقاومـت در بخـش کوچکـی باقـی مانـده بـود، دادِن اطمینان به مـردِم محـل و مجاهدین، 

از اهمیـت فراوانـی برخـوردار بـود. او خانه یـی  را کـه در حـال حاضـر خانـواده اش در آن بـه  سـر 

می برنـد، بـه منظـور اطمینـان بخشـیدن به مـردم بنا نهاد تـا بنمایانـد که اوضـاع چنان عادی اسـت 

کـه می خواهـد خانه یـی جدیـد داشـته باشـد و خانـواده اش در آن زنده گـی کنـد. بدیهـی  اسـت کـه 

مراجعیـِن او کـه از سراسـر افغانسـتان و حتـی خـارج کشـور بودنـد، بـا دیـدِن ایـن صحنه بـر اراده 

گاهـی می یافتنـد و اعتمادشـان بـه مقاومـت بیش تـر می گردیـد. مصمـِم مسـعود آ

در سـالیان مقاومـت چندیـن نشـریه را تمویـل می کـرد؛ پیـام مجاهـد در پنجشـیر، نشـریه 

اسـتقالل و مجلـه میهـن در ایـران، هم بسـته گی و آریـا پـرس در تاجیکسـتان. بـه نظـر نویسـنده، 

پهلـوی مهم کار احمدشـاه مسـعود در این راسـتا، ایـن بود که به ایـن نشـریات آزادی الزم داده بود؛ 

هیـچ نویسـنده یی را سـرزنش نکـرد و برای آن هـا محدودیت وضع ننمود و هرگز از کسـی نخواسـت 

کـه از او نـام ببـرد و تعریـف و تمجیـدش کنـد. خـوب بـه یـاد دارم وقتـی مجموعـه گفت وگوهـای 

رسـانه یی وی توسـط انجنیـر توریالـی غیاثـی در مشـهد چـاپ شـد، راضـی نبود.
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زمانـی در سـال 1376 طالبـان بـرای چنـد روز بـه پـروان رخنـه کردنـد و اوضـاع به سـرعت 

بـه نفـع طالبـان پیـش می رفـت. ایـن مـرد از نفـوذ معنـوی و اعتبـار تاریخی خـود کار گرفـت و در 

جمـع نماینـده گان مـردم و مجاهدیـِن پنجشـیر اعالم کـرد: طالبان به شـمال هجوم بـرده و مصروف 

آن جاینـد، بـرای محافظـت از پنجشـیر موی سـپیدان بسـنده اسـت؛ مجاهدیـن مسـلح بایـد بـرای 

حملـه بـه شـهر کابـل آماده شـوند.

دولت پاکسـتان از دسـتگیری مسـعود طـی چند روز آینده سـخن می گفت و رهبـران مجاهدین 

در جسـت وجوی پناهـگاه خارجـی بودنـد؛ اما مسـعود از حملـه به کابل حـرف زد، روحیـه پژمرده 

همـه را دوبـاره تـازه کرد و دیـدگاه رزمنـده گاِن خـود را یک باره به سـود خویش دگرگون سـاخت. در 

همـان سـخنرانی گفـت: به جـای گـوش دادن به اخبـار رادیـو بی.بی.سـی، بیایید خودمان دشـمن را 

ضربه بزنیم و خبرسـاز شـویم.

احمدشـاه مسـعود در هفته اخیـر زنده گی خود، شـماری از فرهنگیان را در خواجـه بهاءالدین ـ 

تخـار گردهم آورد و می خواسـت بخشـی را کـه کار وزارت اطالعات و فرهنگ را بـه پیش َبرد، ایجاد 

نمایـد. دو شـب پیـش از شـهادتش، محفلی بدیـن منظـور تدویر یافت و یـک سلسـله فیصله ها نیز 

بـه عمـل آمـد؛ اما متأسـفانه شـهادت ایشـان باعث شـد این تصامیـم جامه عمـل نپوشـند و در حد 

حـرف باقـی بماننـد. امـا تاکیـدات وی دربـاره کار رسـانه یی، بـرای همیشـه در ذهـن و فکـرم باقی 

خواهـد بـود کـه می گفـت: بـرای این کـه یـک مسـأله بـه ذهـن مـردم القـا شـود، باید بـار بـار آن را 

تکـرار نماییـد، بـه شـیوه های مختلـف آن را بیـان بداریـد، موضـوع را سـاده و عام فهـم مطـرح کنید 

و بـه زبـان مـردم حـرف بزنید و در نشـرات، توازن مطالب فارسـی و پشـتو را در نظر داشـته باشـید.

یادداشت:

مقصـد از ذکـر نویسـنده بـه حیـث شـاهد در جای جـای این نبشـته، آن اسـت تـا راه روایـاِت درجه 

دوم و سـوم گرفتـه  آیـد و به  سـان گزارش »آخرین پیام احمدشـاه مسـعود« منتشـره شـماره اول مجله 

»یـاد یـار«، زمینـه ی جعل کاری ها مسـدود گردد.



پاکستان از دیدگاه مسعود )رح(

عبدالحفیظ منصور

* اگر قرار بود تسلیم زور شوم، تسلیم شوروی می شدم.
* بـه تاکیـد می گویم، تا پاکسـتان در اسـتراتیژی خـود تغییر نیاورد، مشـکل افغانسـتان با 

آن کشـور حل نخواهد شـد.

* حتـی اگـر بـه اندازه کاله پکولم در افغانسـتان جای داشـته باشـم، بازهم تا آخر ایسـتاده 
شـده و بـا طالبان و پاکسـتانی ها خواهـم جنگید.

* در وضعیـت کنونـی، هسـت وبود کشـور در معـرِض سـوال قـرار گرفته اسـت. در چنین 
شـرایطی، نخسـت بـه کسـب اسـتقالل افغانسـتان، تمـام کوشـش خویـش را معطـوف 

داریـم. هـر حرکتـی کـه مـردم افغانسـتان را بـه گروه ها و احـزاب و اقـوام مختلف تقسـیم 

کنـد، خیانت به افغانسـتان اسـت. پس از کسـب اسـتقالل کشـور، مسـأله نوع نظـام قابل 

اسـت.  بحث 

مسعود )رح(

این نوشته برای کسانی است که: 

خود را در معرض خطا می بینند؛

می خواهند از تاریخ بیاموزند؛

و از تکرار اشتباهاِت گذشته بپرهیزند.

در ماه هـای پسـین، روابـط افغانسـتان بـا پاکسـتان بـه نحـوی تیره شـده که طی پنجاه سـال گذشـته 
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سـابقه نداشـته اسـت. در چنین شـرایطی، درك دیدگاه احمدشـاه مسـعود )رح( نسـبت به پاکستان، 

از چنـد لحـاظ حایز اهمیت اسـت: 

-احمدشـاه مسـعود در میـان سـراِن مجاهدیـن نخسـتین کسـی بـود کـه متوجـه مداخـالت 

پاکسـتان گردیـد و از عواقـب وخیـِم آن هشـدارهای پیاپـی داد.

-مسـعود از ابتـدای جهـاد تـا پایان عمـرش، به درجـات متفاوتی درگیـِر دسـایس و مداخالت 

پاکسـتان بـود. او در نخسـتین سـال های مهاجرتـش بـه آن کشـور، بـه مـرگ تهدیـد شـد. در دوران 

جهـاد، با فشـارهای اقتصادی، تسـلیحاتی و سیاسـی پاکسـتان مواجـه گردید و پـس از آن، به عنوان 

رهبـر مقاومـت در برابـر مداخـالت پاکسـتان، ایفای نقـش نمود.

-زیرکـی و واقع بینـی، دو ویژه گـی اسـتثنایی مسـعود بـود کـه او را در حیاتـش یـاری رسـانید و 

موفقیت هـای کالنـی را نصیـِب او گردانیـد. از ایـن لحاظ نیـز فهم دیدگاِه مسـعود درباره پاکسـتان، 

می توانـد دسـت اندرکاراِن امـور را مجدانـه یاری رسـاند.

***
اعضـای نهضـت اسـالمی افغانسـتان، از تجزیـه شـبه قاره هنـد راضی بودنـد و از تشـکیل یك 

دولت مسـتقل اسـالمی به نام »پاکسـتان« دفــــاع می کردند. سـخنرانی های انجنیـر حبیب الرحمن 

شـهید یکی از پیشـتازان نهضت اسـالمی که توسـط دولت داوودخان دسـتگیر و اعدام شـد، بهترین 

گواِه این مسـأله اسـت.

بـا توجـه بـه عضویـت احمدشـاه مسـعود در نهضـت اسـالمی و روابـط تنگاتنگـی کـــه بـا 

انجنیـــر حبیب الرحمـن داشـت و از او همیشـه بـا قدردانی یاد می کرد، مسـعود نیز در سـالیان آغاز 

عضویـت در نهضـت اسـالمی، دیـدگاه خوش بینانه یـی نسـبت بـه پاکسـتان داشـت.

بـدون تردیـد، دشـمنی داوودخـان در برابـر نهضـت اسـالمی، شـماری از رهبـران و چهره های 

سرشـناس نهضـت اسـالمی افغانسـتان را وادار سـاخت که کشـور را به قصد پاکسـتان تـرك گویند. 

اسـتاد برهان الدیـن ربانـی کـه در آن زمـان در دانشـکده شـرعیات اسـتاد بـود و رهبـری جمعیـت 

اسـالمی را برعهـده داشـت، متوجـه بود کـه رویارویـی با دولـت داوودخـــان، نهضت اسـالمی را 

لطمـه می زنـد؛ بنابرایـن بـا ارسـال پیام هـای کتبـی عنوانـی داوودخـان، کوشـید کـه بـه او از جانِب 

نهضـت اسـالمی اطمینان دهـد و نظر کینه توزانه دولت را نسـبت بـه نهضت اسـالمی تعدیل نماید. 

امـا ایـن کوشـش ها بـه ثمر ننشسـت و دولـت داوودخـان کـه کمونیسـت ها در آن نفـوذ داشـتند، به 

دسـتگیری سـران نهضـت اسـالمی افغانسـتان پرداخت.

گاهی داشـتند که پاکسـتان به خاطـر اختالفاتی  سـران نهضت اسـالمی افغانسـتان از ایـن امر آ

کـه روی مسـاله دیورنـد بـا افغانسـتان دارد، از ورود آن ها به قلمرِو خود اسـتقبال می نمایـد. با چنین 
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دیدگاهـی، بـرای بـار نخسـت انجنیـر حبیب الرحمن بـه منظـور ارزیابی دیدگاه پاکسـتان نسـبت به 

نهضـت اسـالمی افغانسـتان، بنـا بـه دعـوت »جماعـت اسـالمی پاکسـتان«، سـفری بـه آن کشـور 

انجـام داد و با مسـوولین »جماعت اسـالمی پاکسـتان« مذاکـره کرد.

سـفر بـه پاکسـتان از ایـن بابـت انجـام یافت کـه سـران نهضت اسـالمی افغانسـتان نسـبت به 

دولـت داوودخـان نگـران شـده بودنـد. پـس از آن، عده یـی از چهره هـای نامـدار نهضـت اسـالمی 

افغانسـتان از جملـه احمدشـاه مسـعود، از بـِد حادثـه بـه پاکسـتان پناهنده شـدند و برخـورد دولت 

پاکسـتان بـا آن هـا، چنـان بـود کـه پیش بینی می شـد.

در پاکسـتان، از همان آغاز اسـتاد ربانی بدین اندیشـه بود که نهضت اسـالمی افغانسـتان را در 

میـان کشـورهای اسـالمی معرفـی کنـد و نگـذارد این نهضت بـه حربه یی در دسـت پاکسـتان مبدل 

شـود. او بـه منظـور پخـش پیـام نهضت اسـالمی، بـه سـفر حـج پرداخـت و تالش هایـی را در این 

راسـتا انجـام داد، که حاصلی نداشـت.

در ایـن بحبوحـه، بـه قـول معـروف »بـز در غم جـان، قصـاب در غم چربـو« بود. پاکسـتان که 

 خـود می گشـت، در هماهنگـی بـا حکمتیـار، جوانـان نهضت اسـالمی را 
ِ

 بـه دنبـال منافـع
ً
شـدیدا

زیـر تربیـه ی نظامـی قـرار داد و بـرای راه انـدازی فعالیت های مسـلحانه به افغانسـتان اعزام داشـت.

در حرکتـی کـه بـه »قیـام 54« مسـما گردیده اسـت، احمدشـاه مسـعود فرماندهـی قیام گران را 

در پنجشـیر برعهـده داشـت. هرچنـد مسـعود بـدون تلفات پنجشـیر را متصرف شـد؛ امـا 12 تن از 

یـاراِن او بـه  وسـیله مـردِم محل کشـته و یـا اسـیر گردیدند، کـه بعدتر به دولـت تحویل داده شـدند.

بـا ایـن قیـام، پاکسـتان بـه هـدِف خـود کـه تهدیـد مسـلحانه دولـت داوودخـان بود، رسـید و 

دشـمنی دولـت با نهضت اسـالمی افغانسـتان بـاال گرفت و بدیـن گونه، بـرای قیام کننـده گان جایی 

غیـر از پاکسـتان باقـی نمانـد. از ایـن رو آن هایـی کـه از ایـن حادثه جان سـالم بـه  در بردنـد، دوباره 

راهی پاکسـتان شـدند کـه مسـعود از آن زمـره بود.

شکسـت، بیشـترینه اختـالف و تفـــرقـــه بـه  بـار مـی آورد و هر کسـی می خواهد بـار مالمتی 

را بـه گـردِن دیگـری انـدازد. گلبدیـن حکمتیـار که دسـتور این حرکـت نظامـی را داده بود، از سـوی 

قیام گـران بـه بـاد انتقـاد گرفته شـد. او در دفاع از خود، شـماری از ایـن قیام کننـده گان را به همکاری 

بـا دولـت داوودخـان متهـم نمـود و ادعـا داشـت که احمدشـاه مسـعود و انجنیـر جان محمـد )اهل 

کنـر( خبـر کودتـا را به دولـت داده بودنـد و بدین  وسـیله کودتا عقیم گشـت.

حکمتیـار بـا همـکاری افسـران آی.اس.آی،  انجنیـر جان محمـد و شـیرولی را به قتل رسـانید؛ 

امـا مسـعود کـه بـه »باالحصار« پشـاور دعوت شـده بود تـا دسـتگیر گـردد، از داِم آن ها رهیـد و در 

نتیجـه، نیـات دولـت پاکسـتان برای او روشـن تر شـد و اختـالِف او بـا آی.اس.آی و حکمتیـار آغاز 
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یافـت. ایـن حـوادث سـنگ بنای دیدگاه مسـعود نسـبت بـه پاکسـتان را تشـکیل داده بـود و از آن بار 

بـار بـه تلخـی یـاد می کرد. 

هـرگاه از کرنیل هـای پاکسـتانی سـخنی بـه میـان می آمـد، احمدشـاه مسـعود سرگذشـِت خود 

را یـادآوری می کـرد. او می گفـت: »در سـال های هجـرت بـا مشـکالت اقتصـادی شـدیدی روبه رو 

شـدیم، روزی چهـارـ پنـج نفـر تصمیـم گرفتیـم کـه مشـکل خـود را بـه یکـی از مقامـات دولـت 

پاکسـتان برسـانیم. بـه دفتـر نصیراللـه بابـر کـه در آن زمان در پشـاور بـود، رفتیم. یکی پـی دیگری، 

سـخن از مشـکالِت خـود بـه  میـان آوردیم. بابـر در طول یك سـاعت صحبِت مـا، تنها بـه روی میِز 

خـود چشـم دوختـه بـود و بـه مـا و حرف های مـان اعتنایـی نداشـت. وقتـی حرف هـای ما بـه پایان 

رسـید و بـرای خداحافظـی از جـا بلند شـدیم، متوجه شـدم که زیـر شیشـه روی میِز او یـك تصویِر 

نیمه عریـان قـرار داشـت و نصیراللـه بابـر آن را نـگاه می کـرد و ذهنـش بـه آن جا متمرکـز بود.« 

مسـعود بـا یـادآوری ایـن قضیـه، در واقـع تصویـری را کـه از کرنیل هـای پاکسـتانی در ذهـن 

داشـت، بیـان می کـرد.

سـال های بعـد، مسـعود )رح( قیـام مسـلحانه در برابـر دولـت داوودخـان و هجـرت گروهـی 

از اعضـای نهضـت اسـالمی بـه پاکسـتان را، هـم از حیث شـرعی و هم از نظر سیاسـی، نادرسـت 

می خوانـد. او می گفـت: »در آن زمـان بـرای مـا می گفتنـد، قیـام در برابـر داوودخـان مبنای شـرعی 

نـــدارد؛ ولـی ما بــه لحـاظ سن وسـالی که داشـتیم، فکـر می کردیـم علمـــای دینی از جنـــگ و 

خــون می ترسـند و محافظـه کاری می کننـد.« 

مسـعود می گفت: ما در اندیشـه ایجاد یك دولت اسـالمی در افغانسـتان بودیم، ولی پاکسـتان 

در صـدِد آن بـود کـه چه گونـه از ایـن جوانـان در راسـتای اهـداف سیاسـی خـود اسـتفاده کنـد. از 

همـان وهلـه ی نخسـت در رفتـار پاکسـتان، صداقـت و اخـالص دیده نمی شـد، آن کشـور بـا رفتار 

غرض آلـود وارد میـدان گردیـد و در پـی آن شـد کـه فـرد مـورد نظـر خویـش را در رأس نهضـت 

اسـالمی افغانسـتان قـرار دهد. بر اسـاس همیـن دیدگاه بـود که به تأییـد و تقویت گلبدیـن حکمتیار 

پرداخـت و ایـن حمایـت تـا سـال های پـس از جهاد نیـز ادامـه یافت.

احمدشـاه مسـعود در وجـود حکمتیـار سـه ویژه گـی بـارز را می دیـد: اولـی، خودخواهـی و 

جاه طلبـی بی حـد و حصـر؛ دومـی، کوتاه اندیشـی؛ و سـومی، شـتاب زده گی و بی تحملی، کـه او را 

ـمانند کودتاـ متمایل کـرده بود. به گفته مسـعود )رح(  بـه رسـیدن بـه قدرت از طریـق راه های کوتاهـ 

ایـن ویژه گی هـا حکمتیـار را بـه عنـوان مهـره ی دل خـواه اسـتخبارات پاکسـتان درآورده بود.

بـا آغـاز جهـاد در افغانسـتان، مسـعود با رفتـن به داخـل افغانسـتان از تهدید مسـتقیم آی.اس.

آی نجـات یافـت، ولی فشـارهای پاکسـتان بـر مسـعود هم چنان ادامـه یافت.



255       مقاالت

جبهـه پنجشـیر که به رهبری احمدشـاه مسـعود فعالیت داشـت، به تناسـب نیازمنـدی خود، از 

کمك هـای اقتصـادی و تسـلیحاتی جهانـی بـه مجاهدیـن بی بهره بود و چه بسـا که از سـهمیه سـایر 

جبهـات اسـتفاده می کرد.

در سـال 1361 هــ.ش وقتـی مسـعود پـس از درگیری هـای دوام دار بـا ارتـش سـرخ، بـه عقـد 

قـرارداد آتش بـس مبـادرت ورزیـد، آی.اس.آی تبلیغـات فراوانی بـرای تجرید بیش تر مسـعود انجام 

داد و رییـس آی.اس.آی از اسـتاد ربانـی رهبـر جمعیـت اسـالمی، بـا اصرار خواسـت کـه حمایت 

خـود را از مسـعود قطـع کنـد، ولی اسـتاد ربانـی در برابـِر این فشـارها تسـلیم نگردید.

نماینده هـای سیاسـی مسـعود، همیشـه از این که دولـت پاکسـتان در توزیع کمك هـای جهانی 

 در 
ً
بـه مجاهدیـن دسـِت بـاز دارد،  انتقـاد می کردنـد و خواسـتار آن بودنـد کـه کمك هـا مسـتقیما

دسـترس مجاهدیـن قـرار داده شـود. امـا ایـن موضع گیـری بـه  جای آن کـه کمکـی به مسـعود کند، 

خشـم آی.اس.آی را بیش تـر سـاخت.

مسـعود،  اساســی ترین مشــکل مجــاهدین را در دوران جهــاد، اختــالف و چندپارچه گــی 

مجاهدیـن می دانسـت کـه بـا تشـکیل سـازمان های متعـدد جهادی از سـوی دولـت پاکسـتان، این 

معضلـه ایجـاد شـده بـود. او در پـِس ایـن سیاسـت، اهـداف آزمندانه یـی را می دیـد کـه از جانـب 

پاکسـتان طرح ریـزی شـده بـود.

در سـال 1367 هـ.ش از یك سـو نیروهای شـوروی از افغانستان خارج شـدند، و از سوی دیگر 

جنـرال ضیاءالحـق رییس جمهـور پاکسـتان در یك سـانحه هوایی کشـته شـد. در آن زمان بسـیاری 

کسـان بدیـن بـاور بودنـد کـه بـا کشـته شـدن ضیاءالحـق، سیاسـت پاکسـتان در قبـال افغانسـتان 

تغییـر خواهـد کـرد و مجاهدیـن بـا مشـکالت زیـادی مواجـه خواهنـد شـد. از مسـعود، تأثیر مرگ 

ضیاءالحـق را بـر جهاد افغانسـتان پرسـیدم، او در پاسـخ گفت: »پشـتیبانی از جهاد افغانسـتان، نظر 

شـخصی ضیاءالحـق نبـود. حمایـت از جهـاد افغانسـتان خواسـت جهانـی بـود کـه نفـع پاکسـتان 

در آن مضمـر اسـت؛ لـذا هـر کـس دیگـری کـه زمـام امـور را در پاکسـتان به دسـت گیرد، بـا کمی 

تفـاوت این سیاسـت دوام می یابد. پاکسـتان بـا جانـب داری از مجاهدین، در حقیقـت از خود دفاع 

می کنـد.«

بـا آغـاز خـروج نیروهای اشـغال گر شـوروی از افغانسـتان، دولت پاکسـتان برای قایم سـاختِن 

سـلطه خویـش بـر افغانسـتان، بـه برنامه ریـزی پرداخـت. گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حزب اسـالمی 

افغانسـتان، در همـان زمـان از ضرورت ایجاد »کنفدراسـیون« میان دو کشـور صحبـت کرد؛ ولی بر 

اثـر مخالفـت شـدید مجاهدیـن، بـه سـکوت وادار گردیـد. این مسـأله هشـداری بود که احمدشـاه 

مسـعود را بیش از پیش متوجه اهداف درازمدت پاکسـتان سـاخت. مسعود مجاهـــدین را بـــه این 
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نکتـــه ملتفـت می کـرد و پیامدهای ناگـواِر آن را آشـــکار می نمود.

بـا تکمیـل خـروج سـربازان شـوروی از افغانسـتان، مداخـالت پاکسـتان پهلوهـای بیش تـر و 

چهره آشـکارتری به خود گرفت. در نخسـتین مرحله، پاکسـتان سـران جهادی را تشـویق به اشغــال 

جالل آبـاد نمـود و  خــــواست بــا تصـرف جالل آبـاد، »حکومـت عبـوری« مجاهدیـن را در آن 

والیـت مسـتقر سـازد. مسـعود در ایجـاد ایـن دولـت، نقـش آی.اس.آی را برجسـته می دیـد و در 

الفـاظ دیپلوماتیـك، آن را ضعیـف و ناقص می شـمرد، کـه در واقعیت امـر، معنای مخـــالفت با آن 

ارایــه می کرد. را 

در حملـه بـر جالل آبـاد، مسـعود دسـت آی.اس.آی را می دیـد کـه بـرای دولـت خودسـاخته 

خویـش در جسـت وجوی مکانـی در درون افغانسـتان اسـت. وقتـی حملـه بـاالی جالل آبـاد آغـاز 

شـد، مسـعود در انـدراب بـود. او دیـدگاه خویـش را در ایـن مـورد بـه یارانـش چنیـن بیـان کرد:

»نظـر مـرا بدبینانـه تعبیـر نکنیـد؛ جنگ جالل آبـاد به هر پیمانـه که بیش تـر بـه درازا انجامد، به 

نفـع اسـت؛ زیرا شکسـت رژیـم نجیـــب در جالل آباد، پیـروزی مجاهدین نیسـت، بل کـه پیروزی 

آی.اس.آی اسـت و مـردم افغانسـتان در صـورت پیـروزی آی.اس.آی، به مشـکالت زیـادی مواجه 

می گردنـد و در مقابـل، شکسـت مجاهدیـن در جالل آبـاد، رژیـم نجیـب را روحیـه می دهـد و بـه 

می افزاید.« آن  عمـر 

احمدشـاه مسـعود بـا ایـن طـرز دید، دسـت به اقدامـی نزد، تـا رژیم نجیـب زیر فشـار بیش تر 

قـرار گیـرد، در آن شـرایط می توانسـت بـا راه اندازی حمـالت، خطـوط تدارکاتی رژیم در سـالنگ را 

به طـور جـدی مختل سـازد و نیروهـای هوایی رژیـم را در بگـرام خسـاره مند گرداند.

جنـرال اسـلم  بیـگ رییـس سـتاد مشـترك ارتـش پاکسـتان در خـزان 1367 از مسـعود دعـوت 

به عمـل آورد. در مالقاتـی کـه میـاِن طرفیـن در راولپندی صـورت گرفت، مسـعود توانسـت تصمیم 

پاکسـتان مبنـی بـر راه انـدازی حمله چندجانبـه باالی شـهر کابل را فسـخ نماید. مهم تـر این که، این 

گفت وگـو اثـراِت دوام داری بر مسـعود گذاشـت.

در ایـن گفت وگـو، اسـلم بیـگ از ضـرورت ایجـاد یـك پیمـان اسـالمی در سـطح جهانـی بـه 

رهبـری پاکسـتان سـخن رانده بـود. بیگ ایـران را به خاطـر پای بندی به مذهب تشـیع، و کشـورهای 

عربـی را بـه  دلیـل ناتوانـی رهبری شـان، فاقـد صالحیـت شـمرده و گفته بود تنها پاکسـتان اسـت که 

می توانـد عهـده داِر این مسـوولیت شـود. او وانمـود کرده بود که پاکسـتان بـه  »عمق اسـالمی« نیاز 

دارد. سـخنان اسـلم  بیـگ بـا گذشـت زمـان، روشـن تر گردیـد و بـرای مسـعود کـه خـود گفته های 

اسـلم بیگ را شـنیده بـود، تفسـیری ویـژه پیدا کرد و سـند محکمی شـد از توسـعه  طلبی پاکسـتان و 

پیـش روی اش به سـوی آسـیای میانه.
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پـس از سـهم نگرفتـن در جنـگ جالل آباد، گام دوِم مسـعود در برابـر اقدامـات آی.اس.آی این 

بـود کـه؛ بـه مخابره  هایی کـه از سـوی آن اداره بـه جبهات مختلف ارسـال شـده بود،  اجـازه فعالیت 

نـداد. آی.اس.آی از طریـق ایـن مخابره هـا روزانـه اخبـار سراسـر جبهـات را گـردآوری می کردند و 

تنهـا مسـعود بـود کـه در قلمـرو زیـر اداره اش، به چنیـن فعالیتی اجـازه نداد.

شکسـت رژیـم نجیـب به  وسـیله نیروهـای زیر فرمان احمدشـاه مسـعود )رح( در بهـار 1371 

هــ. ش، پهلـوی دیگـِر شکسـت آی.اس.آی در افغانسـتان بود؛ چـون برنامـه آی.اس.آی مبنی بر به 

قـدرت رسـانیدِن گلبدیـن حکمتیـار بـه شکسـت انجامیده بـود و برخالف، قدرت به  دسـت کسـی 

افتـاده بـود کـه دولـت پاکسـتان او را به دیده دشـمن می نگریسـت.

مسـعود در ایـن زمـان فکـر می کـرد کـه پاکسـتان ترجیـح خواهـد داد کـه ایـن واقعیـِت تلخ را 

بپذیـرد و از دولـت مجاهدیـن پشـتیبانی نمایـد. امـا سـه روز پـس از تصـرف کابـل، جونجـوا مدیر 

آی.اس.آی در امـور افغانسـتان، خـود را بـه لوگر رسـانید و بـه حکمتیار مشـوره داد که بـا راه اندازی 

حمـالت راکتـی به شـهر کابل، نگـذارد دولـت مجاهدیـن اسـتحکام یابـد. پاکسـتان از راکت باراِن 

شـهر کابـل چنـد هـدف را دنبـال می کرد:

الف: جلوگیری از برقراری نظام اداری در کابل.

ب: وادار کردِن دیپلومات های خارجی برای خروج از کابل.

ج: زمینه سازی برای نصب حکمتیار در رأس قدرت دولتی.

دولـت پاکسـتان کـه در واقـع نظامی ها گرداننـده اصلی آن اند، در یك دسـت مرهم و در دسـِت 

دیگـر خنجـر داشـتند؛ از یك سـو دروازه دیپوهـای خـود را بـر روی حکمتیـار گشـودند و بـه تجهیز 

و تقویـِت آن در برابـر دولـت مجاهدیـن پرداختنـد، و از جانـب دیگـر هیأت هایـی به منظـور ایجاد 

آشـتی و تفاهـم میـان دولـت و حکمتیـار یکـی پـی دیگری بـه کابل گسـیل نمودند.

احمدشـاه مسـعود از این کـه هیـأت مجاهدیـن در مذاکـره با پاکسـتانی ها با جـرأت و قاطعیت 

حـرف نمـی زد، اظهـار دل تنگـی می کـرد و بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود: نباید کسـانی که سـال های 

مهاجـرت را در پاکسـتان سـپری کرده انـد، به عنـوان نماینـده در گفت وگو با پاکسـتان تعیین شـوند.

در اواخـر سـال 1372، سـه جـوان افغانسـتانی به هدِف گشـایش تورخـم بـر روی کاروان های 

مـواد غذایـی، شـماری از شـاگرداِن یك مکتب را در اسـالم آباد گـروگان گرفتند که در نتیجه، توسـط 

سـربازان پاکسـتانی در سـفارت افغانسـتان واقـع اسـالم آباد کشـته شـدند؛ از همیـن رو شـهروندان 

خشـمگیِن کابـل سـفارت آن کشـور را به آتش کشـیدند. ایـن رویداد بـرای مسـعود تکان دهنده بود، 

زیـرا به اعتبـار سیاسـی وی لطمه زد. 

 خویـش بهره برداری کـرد و در درون، همـه نیروهایش را 
ِ

دولـت پاکسـتان از این پیشـامد به نفع
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در دشـمنی بـا دولـت مجاهدین متحد سـاخت و در بیـرون، از دولت مجاهدین سـیمای یک دولِت 

بـه  دور از قانـون و بی اعتنـا به مقـررات بین المللی ترسـیم کرد.

در ایـن مرحلـه، برخـی از سـران دولـت مجاهدیـن از جملـه مسـعود، بـه تقویـت مجاهدیـِن 

تاجیکسـتان متمایـل شـدند و پایگاهـی در شـمال افغانسـتان برای آمـوزِش آن ها برپـا کردند. برخی 

شـواهد حکایـت از آن دارد کـه دولت پاکسـتان در این برنامه دسـت داشـته و آن را تشـویق و تمویل 

 نمـوده اسـت، سـران مجاهدیـن نیز فریب خـورده و خواسـته اند که از یک سـو انتقام تجاوز شـوروی 

را بـه سرزمین شـان بگیرنـد، و از جانبـی هـم به  سـان پاکسـتان با جلـب کمک های غـرب و اعراب، 

کشورشـان را آبـاد کنند.

نتیجه یـی کـه این سیاسـت به دسـت داد، روابط دولـت مجاهدیـن را با جمهوریت های آسـیای 

میانـه به شـدت تیـره نمـود و حتـی چندیـن بـار تالقـان مـورد حمـالت هوایـی هواپیماهای روسـی 

قـرار گرفـت. از جانـب دیگـر، بـه زودی ریشـه های این برنامـه در پاکسـتان و جهان عرب خشـکید 

و ثمره یـی کـه به دسـت داد، تجریـد بیشـتر دولـت مجاهدیـن در منطقـه و همدسـتی ازبیکسـتان بـا 

پاکسـتان در امـر سـرنگون کـردِن دولت اسـالمی افغانسـتان بود.

پاکسـتان در دوران حکومـت مجاهدیـن، بـرای متفرق سـاختِن سـران مجاهدین، بـا هر والیت 

تماس هـای جداگانه یـی برقـرار نمـود و بـدون این کـه دولـت مرکزی راضی باشـد، قونسـل گری های 

خـود را در جالل آبـاد، هـرات و مزارشـریف افتتـاح کـرد تـا بدیـن طریـق، چنـد مرکـز تصمیم گیری 

آید. به  وجـود 

گاهی داشـت، امـا آن  انـدازه دشـمنی یی را که  احمدشـاه مسـعود از نیـات پاکسـتان تـا حدی آ

پاکسـتان در برابـر افغانسـتان روا داشـت، پیش بینـی نکرده بود. مسـعود اسـناد سـالح و تجهیزاتی را 

کـه ارتـش پاکسـتان در اختیـار حکمتیار قـرار داده بـود، به هیـأت پاکسـتانی تسـلیم داد و کاپی این 

اسـناد در دسـترس مقامـات امریکایـی نیز قـرار داده شـد؛ ولی هیچ کدام سـودی نبخشـید.

بـا بـه قـدرت رسـیدن خانـم بی نظیـر بوتـو در پاکسـتان، بارقـه امیـدی بـر دل دولت مـردان 

مجاهدیـن دمیـد؛ از ایـن رو نامـه تبریکی از سـوی مسـعود عنوانـی خانم بوتو فرسـتاده شـد. در این 

نامـه، از پیـروزی نیروهـای مردمـی و شکسـِت بنیادگراها در پاکسـتان سـخن رفته بود و بـرای بهبود 

روابـط میـان دو کشـور اظهار امیدواری شـده بود. امـا بخش هایی از نامـه یادشـده، در روزنامه های 

پاکسـتانی بـه هـدف تضعیـِف شـخصیِت مسـعود به نشـر سـپرده شـد. ایـن اقدام روشـن سـاخت 

کـه چه طـور سیاسـت مداران پاکسـتانی زیـر تاثیـر نظامی هـا هسـتند. اما درسـی کـه مسـعود از این 

پیشـامد گرفـت، ایـن بود:

تـا زمانـی کـه نظامی هـا در پاکسـتان تغییـر دیـدگاه ندهنـد، انتظـار تغییـر از سیاسـت مداران 
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داشـت. ملکـی نباید 

جنگ هـای کابـل همان طـوری که دولـت مجاهدیـن را تضعیف نمـود، قوت و نیـروی گلبدین 

حکمتیـار را نیـز بـه تحلیل بـرد و به اعتبـاِر آن بیش تر از پیـش لطمه زد. پس از دو سـال جنگ، چون 

پاکسـتان وی را بـرای رسـیدن بدیـن هدف نـاکام یافت، گـروه طالبان را ایجـاد نمود و آن گـروه را در 

نقـِش حکمتیار بـه حرکت درآورد.

احمدشـاه مسـعود در مرحلـه ی نخسـت از طالبـان پشـتیبانی کـرد. او در ارزیابـی دو دشـمن، 

طالبـان را در مقایسـه بـا حکمتیـار، کم زیان تـر انگاشـت. ولـی زمانی کـه حکمتیـار از صحنـه کنار 

رفت بـا طالبـان رویـارو گردید.

در سـال 1378 از احمدشـاه مسـعود پرسـیدم: پاکسـتان از افغانسـتان چـه می خواهـد؟ او در 

پاسـخ گفت: »پاکسـتان قصد دارد افغانسـتان را به حیث صوبه پنجم خود درآورد. برای دسـت یابی 

بدیـن امـر، استراتیژیسـت های پاکسـتانی می خواهنـد افغانسـتان را در یـک حالـت قبایلـی بـدون 

حکومـت مرکـزی، ارتـش و تجـارت منظـم حفـظ نماینـد. بـه مـردم افغانسـتان در مسـایل جزیـی 

اسـتقالل عمـل داده، امـا از لحاظ سیاسـی، اقتصـادی و روابط خارجی، از سـوی اسـالم آباد رهبری 

گـردد. از نظـر سیاسـی، هدف پاکسـتان، منـزوی سـاختِن افغانسـتان در منطقه و متفرق نگه داشـتن 

اقـوام سـاکِن افغانسـتان در داخـل اسـت تـا بتواند آن را بـه خوبی کنتـرل کند.

پاکسـتان ابتـکار میانجی گـری میـان دولـت و حکمتیـار را بـرای همیشـه به دسـت گرفـت و 

نشسـت هایی میـان سـران مجاهدین در اسـالم آباد تشـکیل داد. با این شـیوه، پاکسـتان هـم حمایت 

خـود را از گلبدیـن حکمتیـار پرده پوشـی می نمـود و خـود را بی طـرف جـا مـی زد و از جانبـی هـم 

نمی گذاشـت دسـت کشـورهای دیگـر در قضیـه افغانسـتان دراز شـود.

وقتـی بـه اسـتراتیژی پاکسـتان نگاه شـود، حمایـت از اسـامه معنای خـود را می یابد. پاکسـتان 

بـرای آن کـه طالبـان وابسـته بـه خـود را وابسـته تر کنـد و نگـذارد بـا جهـان روابـط سیاسـی برقـرار 

نماینـد، پشـتیبانی از »اسـامه« بهتریـن وسـیله بود. با این شـیوه، طالبـان را در جهان بدنـام و منزوی 

نمـود و کلیـد تمـام مناسـبات سیاسـی آن گـروه را به دسـت گرفت.«

مخـدوش سـاختِن چهـره مـردم افغانسـتان در سـطح بین المللـی، یکـی از برنامه هـای کاری 

عمده پاکسـتان اسـت. آن کشـور به شـیوه های مختلف کوشـیده اسـت مردم افغانسـتان را »جاهل« 

و »ناآشـنا بـه اصـول و قوانیـن بین المللی« نشـان دهـد. بنابرایـن، رفتار طالبـان در برابـر هیأت های 

دیپلماتیـک و موسسـات امـداد بشـری، یک سـره از عقب مانده گی فرهنگـی طالبـان آب نمی خورد، 

بل کـه تلقینـات آی.اس.آی نیـز بـه منظـور بدنـام سـاختِن مـردم افغانسـتان، نقـش به سـزایی در این 

دارد. راستا 
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بارهـا دیـده شـده اسـت کـه پاکسـتان در مجامـع دیپلماتیـک اسـتدالل  کـرده کـه: افغان هـا را 

بایـد بـه حـال خودشـان گذاشـت، آن هـا بـه دور از تمـدن و پیش رفـِت عصـر زنده گـی می کننـد و 

از زنده گـی خـود راضی انـد و هرگـز نمی شـود آن هـا را تغییـر داد؛ پـس بهتـر آن اسـت کـه از طریق 

اسـالم آباد بـه افغانسـتان نگریسـت و از ایـن طریـق، کارهـای خـود را انجـام داد.

از نظـر پاکسـتان، پشـتون ها در افغانسـتان می تواننـد اهـداِف آن کشـور را بـرآورده سـازند؛ از 

ایـن رو از آغـاز تـا اکنـون دولـت پاکسـتان بـرای در رأس قـرار دادِن یک چهره مـزدوِر پشـتون تبار در 

افغانسـتان تـالش ورزیده اسـت.

 پنجابی هـا انـد، بدیـن بـاور هسـتند 
ً
مسـعود بـاور داشـت، دولت مـردان پاکسـتان کـه عمدتـا

قـدرت  رأِس  در  افغانسـتان  در  پشـتون ها  می کنـد  ایجـاب  پاکسـتان،  سـالمت  حفـظ  بـرای  کـه 

باشـند و احسـاِس محرومیـت نکننـد؛ در غیـر آن، پشـتون های دو طـرف سـرحد متحـد شـده و 

حکومـت مسـتقلی را از تجزیه افغانسـتان و پاکسـتان تشـکیل خواهنـد داد. در این راسـتا، اظهارات 

پرویزمشـرف را کـه در حمایـت از طالبـان گفت: پاکسـتان بـه دالیل قومـی و جغرافیایـی، ناگزیر از 

پشـتیبانی طالبـان اسـت، می تـوان ُمهـر تاییـدی بـر ایـن طـرز فکر دانسـت.

پاکسـتان با اجرای اعمال وحشـیانه ی طالبان، خواسـت دسـته بندی های قومی را در افغانسـتان 

تشـدید نمایـد و وحـدت ملی را میان باشـنده گاِن کشـور از بین ببـرد و هم چنین طالبـان را بیش تر از 

پیـش در میـان مـردِم افغانسـتان تجریـد کرده و به حیث یک گروه بی ریشـه در دسـِت خویش داشـته 

باشـد تا سـالیاِن سـال بتواند به وسـیله آن  ها جنگ را در افغانسـتان تداوم بخشـد.

رهبـران سیاسـی پاکسـتان گرچه مسـلمان های خوبـی نبوده اند؛ اما از بدو تاسـیس این کشـور، 

از نـام اسـالم بـه  خوبـی بهره بـرداری سیاسـی کرده اند. پـروژه طالبـان، آخریـن نیرنگی  اسـت که به  

نام اسـالم توسـط زمـام داراِن پاکسـتان طرح ریزی شـده اسـت. زیرا حمایـت از این گـروه، هم برای 

مـردم مسـلماِن پاکسـتان جـذاب اسـت و هـم مقاومـت مـردِم افغانسـتان را بـه  دلیل وجهـه علمای 

دینـی، تضعیـف می کنـد و یا دسـت کم بـه تأخیـر می اندازد.

احمدشـاه مسـعود در مـورد طالبـان می گفت؛ زمانی پاکسـتان دسـت به تشـکیل گـروه طالبان 

زد، کـه هـزاران تـن از ایـن افـراد در مـدارس پاکسـتان درس می خواندنـد و زنده گـی فالکت باری را 

سـپری می کردنـد. آن هـا در انتظـار فرصتـی بودنـد که برای شـان سـخت ایـده آل ولی دسـت نیافتنی 

می نمـود. ایـن افـراد جـوان و ُپرعقـده تنهـا از ایـن جهـت کـه مجهـز بـه یـک ایدیولـوژی افراطـی 

بودنـد و بـرای رسـیدن بـه هـدف آماده گـی داشـتند، مـورد پسـند پاکسـتان نبودنـد؛ بل کـه آنـان بـر 

اسـاس باور های شـان، اطاعـت از بـزرگاِن خویـش را وجیبه شـرعی می دانسـتند و به زنده گی سـاده 

و فقیرانـه عـادت داشـتند که بـا تحریک سیاسـی و تعلیم نظامـی، آماده مقابلـه با هر نیرویـی بودند. 
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بدیـن ترتیـب، گـروه طالبـان هـم از نظر تشـکیل و هـم از نظر حمایـت مالی، بـرای پاکسـتان ارزان 

و مفیـد بـود. عـالوه بـر آن، فهم نـازل طالبان در مسـایل سیاسـی، به پاکسـتان این فرصـت را  داد که 

بـه آسـانی آن هـا را اداره کند.

نامـزد کـردِن مالعمـر در رأس طالبـان، خـود شـگرد جالـب دیگری اسـت؛ او عکـس را حرام 

می دانـد، بـا هیأت هـای خارجـی و خبرنـگاران صحبـت نمی کند، پس بر دولت پاکسـتان اسـت که 

خـالی حضـوِر او را پـر کنـد و به جای او حـرف بزند.

بـرای آن کـه پاکسـتان حمایـت مردمـش را در امـر مداخلـه در افغانسـتان کمایـی کنـد، قضیـه 

افغانسـتان را بـا امنیـت ملی پاکسـتان مرتبـط می شـمارد و آن را »جسـت وجوی عمق اسـتراتژیک« 

می خوانـد. بنابرایـن، پاکسـتان در برابـر سـواِل مردِم خـود و جهانیان، مداخلـه در افغانسـتان را نه از 

سـِر توسـعه جویی و قدرت طلبـی، بل کـه از روی ناگزیـری می خوانـد و چنیـن وانمـود مـی دارد کـه 

گویـا پاکسـتان بـرای بقـای خـود مجبور اسـت در افغانسـتان یک رژیم دوسـت داشـته باشـد، ورنه 

در مقابلـه بـا دو جبهـه شـرق )هنـد( و غـرب )افغانسـتان( نمی توانـد بـه حیـاِت خـود ادامـه دهد. 

ایـن اسـتدالل تـا حـد زیـادی افـکار مـردم پاکسـتان را در راسـتای سیاسـت های دولـت پاکسـتان، 

اسـتقامت بخشـیده اسـت و حتی نظامیان پاکسـتان با این اسـتدالل، جلِو نواندیشـی حکومت های 

ملکـی پاکسـتان را در امـور افغانسـتان گرفته انـد و مداخـالِت خـود را در کشـوِر مـا، پیوسـته زیـر 

عنـوان همدسـتی دولـت افغانسـتان با هنـد توجیـه کرده اند.

در آغـاز، پاکسـتان طالبـان را یـک پدیـده »ضـد مدرنیسـم« و »ضد شـیعه« به امریـکا معرفی 

کـرد. اسـتدالل پاکسـتان ایـن بـود کـه طالبـان تهدیـدی را متوجـه منافـع امریـکا نمی سـازد؛ اما در 

مقابـل، بـا ایران )دشـمن امریکا( و کشـورهای عرب سـِر آشـتی نـدارد. طالبانـی که پاکسـتان برای 

حلقـات غـرب معرفـی می کـرد، در هـوای مقابلـه بـا روسـیه و دشـمنی بـا چیـن بـود؛ چیچن ها را 

پشـتیبانی نمـود، حکومـِت آن هـا را بـه رسـمیت شـناخت و ایغورهـای چینـی را برای جنـگ تعلیم 

داد و مسـلح گردانیـد. ایـن پروژه هایـی بـود کـه بـه دل امریـکا چنـگ مـی زد. از همیـن رو بـود کـه 

در آن مرحلـه، پـای یونیـکال بـرای اعمـار پایپ الیـن به افغانسـتان کشـیده شـد و میلیون هـا دالر از 

کشـورهای خلیـج بـه دامـن آی.اس.آی افتاد. 

در آخریـن اقدام، اسـتخبارات پاکسـتان بـرای ایاالت متحده اسـتدالل می ورزد کـه خطر عمده 

در مقابـل امریـکا، بنیادگرایـی اسـالمی اسـت؛ بنیادگراها می توانند بـرای امریکا دردسـرهای زیادی 

 آن کشـور را بـه خطـر اندازند. مشـوره پاکسـتان بـه امریـکا آن بود کـه بگذارد 
ِ

ایجـاد کننـد و منافـع

آی.اس.آی افراطیـون مسـلمان را از سراسـِر جهـان در افغانسـتان جمـع نمایـد و آن هـا را به مصرِف 

ـجبهات جنگ ـ سـوق دهد. خـود به کشـتارگاهـ 
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بـه گفته مسـعود، نابـود کردِن ارتش افغانسـتان یکـی از اهداف عمده پاکسـتان بـود. از این رو، 

ایـن کشـور در آغاز پیـروزی مجاهدین، مسـأله »قوای جهـادی« و »نیروهای کمونیسـتی« را مطرح 

 دامن زد.
ً
کـرد و آن را به  وسـیله حکمتیار وسـیعا

ارتشـی کـه تسـلیم مجاهـــدین شـده بـــود و می خواسـت در خدمت نظـام باشـد، هیچ عقل 

سـلیمی بـه منحـل سـاختِن آن رأی نمـی داد.  احمدشـاه مسـعود معتـرف بـود کـه جنـرال حمیدگل 

رییـس سـابق آی.اس.آی بـار بـار ضمن سـفرهایش به کابل، از او  خواسـت کـه ارتش افغانسـتان را 

بدیـن دلیـل کـه پرورش یافتـه نظـام کمونیسـتی اند، منحـل گرداند. امـا این ارتـش به دالیـل دیگر از 

بیـن رفت.

پاکسـتان بـرای نابودسـازی ارتـش افغانسـتان، جنگ هـای داخلـی را میـان سـران مجاهدیـن 

مشـتعل سـاخت  و یکـی را علیـه دیگـری تحریك نمـود کـه در نتیجه، هم مقـام و منزلِت خـود را از 

دسـت دادند و هم نیرو و توان نظامی کشـور در ویرانی افغانسـتان و کشـتِن یکدیگرشـان به مصرف 

رسید.

مسـعود  می گفـت: »در حـال حاضـر کـه طالبـان مزدورانـی بیش در دسـت پاکسـتان نیسـتند، 

آی.اس.آی بـا دقـت مراقـِب آن اسـت تـا در افغانسـتان یـك نیروی منسـجم ملی شـکل نگیـرد و از 

همیـن بابـت وزارت دفـاع طالبـان یـك اسـِم بی مسـما اسـت و فرماندهـان طالبـان در رأس تعـداد 

معینـی از افـراد جنگـی قـرار دارنـد که هرکـدام به طور جداگانـه بـا آی.اس.آی در ارتباط انـد و از آن 

طریـق، رهبـری و اکمال می شـوند.

ویـران سـاختِن تأسیسـات نظامـی افغانسـتان و منفجر کـردِن تانك ها، توپ ها و سـایر وسـایل 

حربـی و فـروش آن هـا بـه عنـوان آهن پـاره در بازارهـای پاکسـتان، جـزء برنامـه آن کشـور بـرای 

 بـه  وسـیله خـود 
ً
نابـودی ارتـش افغانسـتان بـود. از جانبـی هـم، پاکسـتان سـعی نمـوده تـا عمدتـا

مـردم افغانسـتان، سـلطه خـود را در آن کشـور قایـم نمایـد، و بـا ایـن کار خواسـته اسـت  مداخلـه 

خـود را از انظـار جهانیـان مخفـی نگـه دارد. از سـوی دیگـر »افغـان را بـه  وسـیله افغـان بکشـد« و 

در نتیجـه، سـلطه خـود را در افغانسـتان قایـم نمایـد. هم اکنـون افسـران تعلیم یافتـه افغانسـتان که با 

طالبان انـد، یـا از وظیفـه سـبك دوش گردیـده و یـا فاقـد صالحیت اند و به جـای آن ها، نقـاط کلیدی 

از صاحب منصبـان پاکسـتانی پـر سـاخته شـده اسـت و روز بـه روز بـه تعداد آن هـا اضافه می شـود.

پاکسـتان بـرای آن کـه افغانسـتان را جـزِو قلمـرو خـود بسـازد، راه جنـگ را برگزیده اسـت و بر 

ادامـه جنگ توسـط طالبـان اصـرار دارد.

پاکسـتان بـرای آن کـه اقتصاد افغانسـتان را درهم شکسـته و کشـور را از لحاظ اقتصادی وابسـته 

بـه خـود سـازد، به تخریـب وسـیع فابریکات، شـهرها و آبادی های افغانسـتان دسـت یازیده اسـت. 



263       مقاالت

قومانـدان زرداد کـه پـس از پیـروزی مجاهدیـن در سـروبی مرکزیـت داشـت و بـه فرمـان گلبدیـن 

حکمتیار علیه دولــت اســـالمی افغـــانستان می جنگید، بعدها اعتراف کرد که افسـران پاکسـتانی 

وی را بـه هـدف قرار دادِن مراکز صنعتی در شـرق کـــابل )پلچــرخی( تشـــویق می کردند. به قول 

نام بـرده،  وی بـاری از یکـی از صاحب منصبـان پاکسـتانی پرسـیده بـود، کـه منظـور از هـدف قـرار 

دادِن مراکـز صنعتـی چیسـت، و ایـن کار چـه فایده یـی دارد. در پاسـخ بـه وی گفتـه شـده بـود؛ تـا 

زمانـی کـه مراکـز تولیدی دولـت افغانسـتان ویران نشـود، در جنگ پیـروزی حاصـل نخواهید کرد.

دامـن زدن بـه آتـش جنـگ،  بـه خـودی خـود ویرانـی بـه  بـار مـی آورد و دارایی های یـك ُملك 

را می بلعـد، بـه  ویـژه افغانسـتان را که چندین سـال جنگ را پشـت سـر گذاشـته بـود. ولی پاکسـتان 

 بـا حکمتیار بـه چاپ 
ً
بـه ایـن کار بسـنده نکـرد؛ بـل بـرای بی اعتبار سـاختن پـول افغانـی، مشـترکا

بانك نوت هـای یک هـزار افغانیگـی پرداخـت، کـه بعـد از سـقوط چهارآسـیاب )1373( اسـناد و 

ماشـین چـاِپ آن به دسـت نیروهـای دولتـی افتاد.

پاکسـتان بـرای آن کـه مصـارف جنـِگ افغانسـتان و سـایر فعالیت هـای تروریسـتی خـود را 

به دسـت آورده باشـد، بـه کشـِت خشـخاش در مناطـق اشـغال شـده افغانسـتان مبـادرت ورزیـد. 

محصـول تریـاك  در بهبـود زنده گـی مـردم عـادی افغانسـتان هیچ گونـه نقشـی نداشـته، بلکـه آن ها 

را در عرصـه جهانـی بدنـام کـرده اسـت؛ در حالی که سـود ناشـی از تجـارِت آن را پاکسـتان به مدِد 

فابریکه هـای تولیـد هیروییـِن خویـش، کمــایی می کنـد. 

پاکسـتان بـرای آن کـه سـرزمین افغانسـتان را زیـر سـیطره خـود درآورد، نابـودی هویـت ملی و 

فرهنگـی مـردم افغانسـتان را در رأس برنامـه خویـش قـرار داده و بـرای دسترسـی بـه ایـن هـدف، به 

شـیوه های متعـدد و گوناگونـی دسـت یازیده اسـت.

مسـعود بدیـن بـاور بـود کـه پاکسـتان تغییـر فرهنـگ و عنعنـات مـردم افغانسـتان و مخـدوش 

سـاختِن چهره هـای تاریخی شـان را بـا آهسـته گی و پیوسـته گی دنبـال می کنـد. احمدشـاه ابدالی که 

روزگاری در رأس یـك امپراتـوری در منطقـه قـرار داشـت، از سـوی آن کشـور، »دزد« و »غارتگـر« 

معرفـی می شـود.

آثـار و نبشـته هایی کـه طـی سـال های اخیـر در پاکسـتان پیرامـون افغانسـتان بـه چـاپ  در 

 بـر ایـن نکتـه تاکیـد صـورت می گیرد کـه افغان هـا مردمی فاقـد فرهنـگ و تمدن 
ً
می رسـند، عمدتـا

بـوده و همیشـه در جنـگ و نـزاع بـه  سـر برده انـد. هرگاه بـا دشـمن خارجی مواجـه شـده اند، متحد 

شـده و سـپس بـه خانه جنگـی و برادرکشـی ادامـه داده انـد.

وانمـود  چنـان  رسـانه ها  در  دانـی(  حسـن  پروفیسـور  جملـه،  )از  پاکسـتانی  تیوریسـن های 

می سـازند کـه سـرزمین افغانسـتان سـالیان متمـادی فاقـد یـك دولت مرکـزی بـوده و بایـد در چند 
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بخـش جداگانـه )ایجنسـی( نگـه داشـته شـود.

آی.اس.آی بـرای آن کـه غـرور و پرسـتیژ تاریخـی افغان هـا را زیـر سـوال ببـرد و آن را لطمـه 

بزنـد، در تازه تریـن ترفنـد تبلیغاتـی خویـش، به تعریـف و تمجیـد از امپراتـوری مغول هـــا در هند 

می پـــردازد و چنیـن می نمایانـد کـه قبـل از تأسـیس افغانسـتان معاصـر توسـط احمدشـاه ابدالی، 

سـرزمین افغانسـتان جـزوء امپراتـوری مغـول بـود کـه در هنـد مرکزیـت داشـت و از آن جایـی کـه 

مغول هـا مسـلمان بودنـد، میـراث آن امپراتـوری مسـلمان بـه کشـور مسـلماِن پاکسـتان می رسـد. 

 زیر عنـوان اجرای 
ً
تـاراج آثـار موزیـم افغانسـتان و ویرانـی تمثـال بودا توسـط طالبـان و ظاهـرا

احـکام شـرعی، جـزء دیگـری از برنامـه پاکسـتان بـود کـه سـعی داشـت افغان هـا را از تاریخ شـان 

جـدا کنـد و بـه مثابه یك قـوِم بی هویـت و بی تاریخ، در دسـِت خود نگـه دارد. آی.اس.آی خواسـتار 

ترویـج سـبك خاصـی از علـوم دینـی در افغانسـتان می باشـد، از همیـن رو از سـال ها بدین سـو بـه 

مـدارس دینـی در میـان مهاجریِن افغان و در سـاحات تحت کنتـرول طالبان توجـه دارد و برخالف، 

بـرای آن کـه جلـِو علـوم عصـری را در میـان افغان ها بگیـرد، همیشـه در ایـن رابطه مشـکالتی خلق 

نمـوده و بـرای فـرار اسـتادان و شـاگردان، قیوداتـی وضـع کـرده اسـت. اگـر ژرف نگریسـته شـود، 

پاکسـتان بـرای تخلیـه افغانسـتان از قشـر دانشـمند و روشـن فکر، از دو دهه بدین سـو پـالن منظمی 

را دنبـال کـرده اسـت؛ نخسـت زمینـه را بـرای زنده گـی آن هـا در افغانسـتان دشـوار می سـازد تـا بـه 

 از طریق پاکسـتان، زمینـه پناهنده گی شـان را به اروپـا و امریکا 
ً
پاکسـتان رو آورنـد، و سـپس عمدتـا

مسـاعد می کند. به سـخن مسـعود، پاکسـتان با ایـن کار می خواهـد افغانسـتان را از طبقه دانشـمند 

و متخصـص تهـی سـازد و جوانـاِن آن را طـوری تربیه کنـد که نتواننـد در هیچ عرصـه، زنده گی خود 

را سـر و سـامان بخشند.

در سـال 1377 روزنامـه ی فیـگارو از مسـعود مقاله یـی جهـِت نشـر مطالبـه نمـود. محتـوای 

این مقاله از سـوی احمدشـاه مسـعود )رح( دیکته و توسـط نویسـنده نگاشـته شـد. مسـعود در این 

مقالـه، عمـق نگرانـی و ناراحتـی خـود را در قبال سیاسـت های پاکسـتان، ابـراز کـرد و چنین گفت: 

»مـا اسـتعمارگر شـنیده بودیم، مانند پاکسـتان نه. مـا تجاوزگر دیده بودیـم،  مثل تجاوز پاکسـتان نه. 

اسـتعمارگران اگـر در کشـوری قـدرت سیاسـی و نظامی را قبضـه می کنند، در پهلوهای دیگر دسـت 

بـه سـازنده گی می زننـد و حداقـل زمینـه کار و زنده گـی را بـرای مـردم فراهـم می سـازند. پاکسـتان 

می خواهـد در افغانسـتان همـه  چیز را نابود کند. اسـتخوان مرده، ریشـه درخت پسـته و بـادام و آهن 

مسـتعمل را خریـداری می کنـد. اداره هـای دولتی را نابود کرده، مامورین را خانه نشـین سـاخته و آثار 

تاریخـی ایـن سـرزمین را به تـاراج می برد.« 

مسـعود گفـت: »پاکسـتان به ایـادی خود دسـتور می دهد، مـادران و خواهراِن خـود را به کنیزی 
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و بـرادراِن خود را بـه غالمی بگیرند.« 

در سـال های مقاومـت، برحسـب وظیفـه دسـت کم هفته یـی یك بـار )روزهـای چهارشـنبه( با 

مسـعود صحبـت  داشـتم و نظریـاِت او را پیرامـون تازه تریـن تحـوالت کشـور غـرض نشـر در »پیام 

مجاهـد« جویا می شـدم. در سـال 1379 از احمدشـاه مسـعود پرسـیدم: بـا توجه به پیشـروی هایی 

کـه طالبـان دارنـد و حمایـت سرسـختانه پاکسـتان از آن گـروه، چـه تضمینی بـرای پیـروزی در این 

مبـارزه وجـود دارد. او گفـت: طالبـان و القاعـده مایـه شکسـت را در نهـاِد خـود دارنـد و آن مایـه، 

افراطی گـری و تحجـِر آن هـا اسـت. جهان امـروز تحمل پذیـرش پدیده طالبـان و القاعـده را ندارد؛ 

گاهی کامـل یابـد، مدتی در کار اسـت.  ولـی تـا زمانـی که جهـان بـر واقعیِت ایـن پدیـده آ

مسـعود معتقـد بـود که فشـار جامعه جهانـی روزی طالبـان و القاعـده را نابود می سـازد، اما تا 

آن زمان باید در درون افغانسـتان مقاومت و ایسـتاده گی شـود و در بیرون از کشـور، اهداف توسـعه  

طلبانه پاکسـتان افشـا گردد. 

او می گفـت: »تـا زمانـی کـه فشـار الزم بـاالی پاکسـتان وارد نشـود، آن کشـور از مداخلـه در 

افغانسـتان و صـدور گروه هـای تروریسـتی بـه منطقـه دسـت بردار نمی باشـد.«

یـک هفتـه پیـش از شـهادت مسـعود )رح(، شـماری از فرهنگیـان از درون و بیـروِن کشـور بـه 

دسـتوِر وی درخواجـه بهاءالدیـن والیـت تخار گرد آمدند و سـه شـب قبل از شـهادتش، بـه توضیح 

اسـتراتیژی خویـش پرداخـت. مسـعود گفت: افغانسـتان در شـرایط کنونی بـه دفاع از خـود نیازمند 

اسـت و مـا بایـد بـا تمام تـوان، همه کسـانی را کـه می خواهند در مقابله با پاکسـتان سـهیم شـوند و 

در آزادی افغانسـتان حصـه بگیرنـد، گردآوری نمـوده و زمینه فعالیـت آن ها را مسـاعد نماییم. ایجاد 

تفرقـه و اختـالف میـان مـردم افغانسـتان بـر اسـاس تعلقات سیاسـی پیشـین  آن هـا، در حقیقت آب 

ریختن به آسـیاب پاکسـتان اسـت. 

قـرار  لیبـرال، مـال، جماعتـی و فوجـی، در کنـاِر هـم  از  اعـم  پاکسـتانی ها  مسـعود گفـت: 

می گیرنـد و از منافـع پاکسـتان دفـاع می کننـد؛ اما آن ها در افغانسـتان تنـوِر اختالف میـان جهادی و 

غیرجهـادی را گـرم می کننـد و بدیـن گونه، اختـالف و چنددسـته گی را عمیق تـر می سـازند. به گفته 

او، آن چـه بـه طالبـان تلقیـن می دارنـد، خـود دولت مردان پاکسـتانی بـه آن بـاور ندارند و تنهـا برای 

صـدور بـه افغانسـتان، آن را طرح ریـزی می کننـد.

مسـعود اظهـار می کـرد: پاکسـتانی ها بـرای دواِم بی نظمی در میان مـردم افغانسـتان، از فرهنگ 

ملـی و لبـاس ملی سـخن می راننـد، مامورین ملکـی و نظامی افغانسـتان را به پوشـیدِن لباس محلی 

تشـویق می کننـد و بـا این عمـل خویش، بـه دوام و بقـای بی نظمـی در افغانسـتان می اندیشـند. اما 

در مقابل، در پاکسـتان لباس ملی مطرح نیسـت و این کشـور دارای ارتشـی منظم اسـت. 
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بـا ایـن بینـش، احمدشـاه مسـعود در سـال های پسـیِن حیاتـش بـا جدیـت کوشـید کـه لبـاس 

قطعـات اردوی ملـی را یك سـان نمایـد و از ترکیـب مجاهدیـن و افسـران آموزش یافتـه، اردوی ملی 

را ایجـاد کند.



اشتباهات قهرمان

عبدالحفیظ منصور 

مـا عـادت کرده ایـم کـه پیرامـوِن شـخصیت و زنده گـی احمدشـاه مسـعود، مدیحه سـرایی کنیـم و 

یـا دربـاره ی شـهادِت او بـه مرثیه سـرایی بپردازیـم. امـا مـن فکـر می کنم بـا ایـن روش نمی تـوان به 

 ارزیابی نمـود و از 
ً
نتیجـه رسـید، بایـد شـخصیت مسـعود را تحلیـل کـرد و کارنامه هـای او را دقیقـا

آن درس گرفـت. 

بـه عقیـده مـن، همان گونـه کـه شـه کار های احمدشـاه مسـعود بـرای ما مهم اسـت، شـناخت 

اشـتباهاِت او نیـز فوق العـاده بـا اهمیـت می باشـد تا از تکـرار آن ها در آینـده اجتناب صـورت گیرد. 

الگـو قـرار دادِن مسـعود ایجـاب می کند کارنامـه او را بـه مطالعه بگیریم. مسـعود به عنـوان قهرمان 

افغانسـتان نـه تنهـا سپه سـاالری بی نظیـر بـود، بل کـه او شـخصیت متفکـری بـود کـه جـرأِت آن را 

داشـت به اشـتباهات خـود اعتـراف نماید و دیگـران را از تکـراِر آن برحذر سـازد. 

اخـالص و صداقـت این عیب را دارد که جسـارت به بار می آورد و شـخِص صادق پرسـش هایی 

 آن اجتنـاب می ورزند و حتی آن را نادرسـت می انگارند.
ِ

مطرح می سـازد که کسـاِن دیگـر از طرح

در چنـد نوبـت بـه احمدشـاه مسـعود گفتـم کـه از دسـتاوردهای جنـاب عالـی بسـیار سـخن 

رفتـه، خـوب اسـت در مـورد اشـتباهات تان هـم چیزی گفتـه شـود. بـا خوش رویـی و فروتنی خود 

لـب بـه سـخن گشـود و اشـتباهاِت خویـش را برشـمرد، و ایـن فضیلـِت کالنی بـود برای مسـعود؛ 

زیـرا از یک سـو نشـان مـی داد کـه زیردسـتانش در چـه فضـای بـاز و دوسـتانه یی بـا ایشـان بـه  سـر 

می برنـد و در طـرح مسـایل هیچ گونـه قید و بنـدی بر آن ها وجود ندارد، و از سـوی دیگر شـخصیت 

درونـی ایشـان را بازگـو می کـرد کـه چه طـور بـا خویشـتن محاسـبه می کنـد و بـه نقد کارهـای خود 

می پـردازد.
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بـه اعتـراف خود احمدشـاه مسـعود، قیـام در برابـر دولت داوودخان از سـوی نهضت اسـالمی 

افغانسـتان، یـک اشـتباه بـود. ایـن اقـدام نهضـت اسـالمی را صدمـه زد، عده یـی را بـه ابزاِر دسـت 

پاکسـتان تبدیـل نمـود و از جانـب دیگـر، دولـت افغانسـتان را بیش تـر بـه هـواداراِن ماسـکو متکی 

. خت سا

مسـعود می گفـت: در سـال 1358 راه اندازی جنـگ جبهه یی در پنجشـیر در برابـر رژیم تره کی 

کـه دارای یـک ارتـش منظـم بود، به صـواب نبـود و در نتیجه، به شکسـت مردم منجر شـد. بـه باوِر 

او، بایـد از همـان ابتدا دسـته های چریکـی سـازمان دهی می گردید.

احمدشـاه مسـعود می گفـت: در سـالیان اول جهـاد بـه مسـأله تعلیـم و تربیـه توجـه چندانـی 

بـه جوانـان تحصیل یافتـه  نیـاز بیش تـری  این کـه جنـگ پیشـرفته گشـت و  تـا  صـورت نگرفـت، 

به وجـود آمـد؛ زیـرا فعال کردِن سیسـتم مخابراتـی، دفاتر لوژسـتیکی، اسـتفاده از تانـک و توپخانه، 

بخـش صحـی و عمرانـی، بـه افـراد تحصیل کـرده نیـاز داشـت.

در ابتـدا مسـعود توجه زیادی بـه کار سیاسـی در درون رژیم کابل نداشـت و آرام آرام به اهمیت 

مسـأله پـی بـرد؛ اما اگـر از آغاز به این امـر مبـادرت می ورزید، نتیجه یـی مطلوب به دسـت می آمد.

وقتـی در سـال 1375، پـس از عقب نشـینی از کابل به پنجشـیر، از احمدشـاه مسـعود پرسـیده 

شـد: عمده تریـن کمبـوِد مـا در پنج سـال پسـین چه بوده اسـت، مسـعود در پاسـخ گفت: مـا در آن 

زمـان اهمیـِت روابـط خارجـی را درک نمی کردیـم و بـه ایـن بـاور بودیـم همان گونـه که در سـالیان 

جهـاد، جهانیـان مـا را حمایت کردنـد، در دوران حکومت داری نیز پشـتیبانی مان خواهنـد نمود؛ اما 

 مسـتقالنه دولـت نجیب را 
ً
بـه زودی ایـن دیـد نادرسـت ثابت شـد. از آن جایی کـه مجاهدین کامال

سـقوط دادنـد و هیـچ کشـوری در ایـن رابطه سـهیم نبـود، جهانیان حکومـت مجاهدیـن را حمایت 

نکردند.

در زمـان دولـت مجاهدیـن، در اثـر بحـران داخلی تاجیکسـتان، هـزاران تاجیـک وارد والیات 

شـماِل افغانسـتان شـدند و احمدشـاه مسـعود به جـای آن کـه از ایـن مهاجریـن پشـتیبانی انسـانی 

نمایـد، شـماری از جوانـاِن تاجیـک را تحـت آموزش نظامـی قرار داد و ایـن امر باعـِث آن گردید که 

کشـورهای آسـیای میانه، دولت مجاهدین را خطری برای خود بشـمارند و با پاکسـتان برای سـقوط 

 یگانه اتخـاذ بدارند.
ِ

دولـت مجاهدیـن، موضـع

احمدشـاه مسـعود بعـد از تصـرف کابل، بر اسـاس مشـورت شـماری از دوسـتانش، در صدد 

تأمیـن روابـط بـا کشـورهای قدرتمنـِد جهـان برآمد و به کشـورهای همسـایه توجـه چندانـی ننمود. 

امـا بعدهـا او اعتـراف کـرد کـه داشـتِن رابطه با یک همسـایه ضعیـف، به مراتـب مفیدتر از دوسـتی 

بـا کشـوری نیرومند در آن سـوی قاره اسـت.
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یکـی از اشـتباهات دیگـِر مسـعود، ترجیـح طالبان نسـبت به حکمتیار بود. احمدشـاه مسـعود 

فرصـِت آن را داشـت کـه در حومـه کابـل، سیاسـت بی طرفـی را اتخاذ نمایـد و برای مدتـی گلبدین 

حکمتیـار و طالبـان را بجنگانـد؛ امـا بر اثر عقده هـای دیرینی که میـاِن او و حکمتیار وجود داشـت، 

مسـعود در مقایسـه میـان طالبـان و حکمتیار، دچار اشـتباه شـد و طالبـان را کم زیان تر انگاشـت که 

در واقع چنـان نبود.

یت به روش مسعود مدیر
مسـعود، ایـن سـردار بی بدیـل، بـه عنوان مدیـری مبتکـر و سـخت کوش و رهبـری فرهمند شـناخته 

شـده اسـت؛ بـه گونه یـی کـه همکارانـش بـه وی عشـق می ورزیدنـد و از بـودن در کنـاِر او بـه خود 

می بالیدنـد.

بسـیارند کسـانی کـه می خواهنـد از لحظـات دیـدار و صحبـت بـا او، خاطـره داشـته باشـند 

و بـه ُرخ دیگـران بکشـند. دوسـتی و صمیمیتـی کـه از او در دل هـا به جـا مانـده، آشـکارا لیاقـت و 

شایسـته گی مسـعود را در مدیریـت و رهبـری مـردم ثابـت می سـازد.

سـال ها آشـنایی و همـکاری بـا مسـعود بـرای نویسـنده ایـن فرصـت را مهیـا سـاخت کـه از 

کارنامه هـای ایشـان برداشـت ها و یادداشـت های فراوانـی داشـته باشـم. امـا دسـت یابی بـه مقصـد 

نهایـی هـر شـخصی دشـوار اسـت، به ویژه کسـی کـه وضعیت زنده گـی اش بـه وی اجـازه نمی دهد 

بی پـرده سـخن بگویـد و آرزوهـای خـود را عیـان گرداند.

بـا آن هـم، برای نشـان دهی شـیوه مدیریت و رهبری احمدشـاه مسـعود، بایسـت دوران کاِر او را 

در کل مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار داد و در پی دریافـت خطوِط مشـترِک آن برآمد. 

بـا وجـود سـعی و دقـِت در حـد توان، نبایـد نکاتی کـه در زیـر می آیند را دست نوشـته مسـعود 

تلقـی کـرد و یا صددرصد مسـوولیِت آن را به دوش ایشـان افکند؛ بل این نکات، برداشـِت نویسـنده 

از کارکردهای چندین سـاله مسـعود می باشـد: 

1. کارهـای بـزرگ بـه انگیزه هـای بـزرگ نیازمند اند. هـدف، انگیـزه خلق می کند؛ برای بسـیج 

مـردم هدف بایـد کالن، سـاده و قابل فهـم، واقعی و انعطاف پذیر باشـد.

2. برنامه را کالن پی بریزید، کار را از کوچک آغاز کنید.

3. کمـک گرفتـن از دیگـران عیـب نیسـت؛ برنامـه گرفتـن از دیگران عیـب اسـت. از هر جایی 

می توانیـد کمـک دریافـت کنید؛ ولـی برنامه خود را داشـته باشـید.
4. فعالیـت اجتماعـی با مـردم پیوند ناگسسـتنی دارد، پیروزی در این راسـتا به میزان مشـارکت 

مردم بسـته اسـت؛ لذا مـردم را به شـیوه های گونه گون در کار شـریک سـازید.
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5. دسـتور ندهیـد، ارزش و اهمیـت مسـأله را به درسـتی بیـان کنیـد تـا مخاطبان به اجـرای آن 
تشـویق و ترغیـب شـوند؛ بنابرایـن بـرای اجـرای کارهای مهـم، نخسـت منطِق آن را بسـازید.

6. پاداش دادن در برابر هر موفقیتی را تمرین کنید ولو در حد تحسین لفظی.
7. جامعـه از طبقـات مختلـف تشـکیل یافتـه اسـت؛ هـر طبقـه را مطابـق روحیـه و توانـش 

بدهیـد. اسـتقامت 
8. صدای عمل، رساتر از حرف است؛ شما کار کنید، کسانی تبلیغش می کنند.

9. در هر نبردی حفظ نیروهای خودی، از اهمیِت درجه اول برخوردار است.
10. رکـود مایـه فسـاد اسـت؛ سـازمان و تشـکیالت خویـش را متناسـب بـا وضعیـت متحـول 

ید. ساز
11. نقـاط مشـترک میـان گروه هـای مختلـف را دریابیـد، سـپس همـه را در برابر دشـمن بسـیج 

یید. نما
12. قـدرت سـازمانی، معقولیـت برنامه و ابتکار، سـه عنصر اساسـی موفقیِت جبهاِت سیاسـی 

را می سـازند.
13. افراد دسپلین گریز را، مسوولیت بدهید و حساب پس بگیرید.

14. افـراد زیـاد انـد، ولـی افراِد کاری زیاد نیسـت. لـذا در برابر افراد کارکن، بخشـنده باشـید و 
گاهـی به منظور کاسـتن از احسـاس گناه شـان، کوتاهی شـان را توجیـه کنید.

15. وعـده دروغ، پیمان شـکنی، توهیـن بـه دوسـتان و بدرفتـاری بـا اسـیران جنگـی، عواقـب 
دارنـد. جبران ناپذیـری 

16. کافـی نیسـت کـه خود درسـت کار باشـید، بل که می بایسـت برنامـه خود را تشـریح کنید و 
همـکاران خود را قناعـت داده، دهان بدگویـان را ببندید.

17. خدمت صادقانه به مردم، بیشتر از پیروزی نظامی راه گشا است.
18. شـتاب زده گی و عـدِم تدبیر در حرکت های سیاسـی، زهری مهلک اسـت؛ بـرای پیش گیری 

از شکسـت، مـی ارزد که تا هر زمانی صبر شـود.
19. پیروزی های بزرگ خلق الساعه نیستند؛ دریاها زاده ی قطره های کوچک اند.

20. اختـالف میـان ابنـای بشـر در اهـداف کالن نیسـت، بـل اختـالف در جزییـات و راه های 
رسـیدن بـه اهداف اسـت.

21. همکاران را به رقابِت مثبت بیاندازید. 
22. خوش بین باشید، پهلوهای مثبِت کار را برجسته نمایید.

23. مشکالت را با صبر و نماز پاسخ گو باشید.
 خـود را 

ِ
24. مجادلـه سـودی نـدارد، بگذاریـد بسـیاری از مسـایل بـا گذشـِت زمـان پاسـخ
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دریابنـد.
25. ارزش کار هـر کـس را بگوییـد و بدین گونـه، عالقـه خـود را ابـراز نماییـد و مخاطـب را 

بدارید. تشـویق 
26. حـرف دیگـران را بـه خوبـی بشـنوید و در موقـع مناسـب، با شایسـته گی سـخِن دیگران را 

قطـع کنید.
27. از سخناِن هول آمیز با همکاران و زیردستاِن خود بپرهیزید.

28. اگـر می خواهیـد کار داوطلبانـه صـورت گیـرد و از خسـته گی همکاران تان بکاهیـد، کار را 
بـه وظیفه تبدیـل کنید.

29. با دوست و دشمن به  درستی دست بدهید و احوال پرسی کنید.
30. استراتیژی خویش را آشکار کنید، ولی تاکتیِک خود را مخفی نگه دارید.

31. اطالعـات ریـز و کم اهمیـِت همکاران تان را به  درسـتی بشـنوید تا در آینـده اطالعاِت مهم 
را از شـما دریغ ننمایند.

32. در برنامه ریـزی، همیشـه بدتریـن وضعیـت را در نظـر بگیریـد و تدابیـر پیش گیرانـه اتخاذ 
کنید.

33. تجربـه ثابت سـاخته اسـت کـه برای پخش و گسـترش نفوذ، از میان سـه وسـیله زور، پول 
و پرورش فکری،  سـومی کارسـازتر و موثرتر می باشـد.

34. واقع بینی؛ شناخت امکاناِت موجود و نحوه ی بهره برداری درست از آن می باشد.
35. تـوده مـردم بی صبـر و عجول انـد، بیشـتِر آن هـا در پـی پیروزی هـای زودرس انـد؛ اما هزار 
بـار بهتـر اسـت به خاطـر نداشـتِن پیـروزی نق نـق کننـد، تـا این کـه بـه قمـاری دسـت زده شـود که 

آینده یـی شـوم و جبران ناپذیـر داشـته باشـد.
36. نخست بشناسید، دوم امتحان کنید و در گام اخیر، مسوولیت بدهید.

37. اگر قصد عمل دارید، هیاهو نکنید.

دو کار احمدشاه مسعود در قاعده نمی گنجد
1. سرباز روسی )اسالم الدین( را محافِظ خود ساخت.

2. در آغـاز جهـاد، پوشـیدِن دریشـی و کاله پکـول کراهـت داشـت؛ اما مسـعود از ابتدا بـر آن پابند 
بود.





چند نما از زندگی مسعود

نوشته: ژیال بنی یعقوب

احمدشـاه مسـعود بعـد از انجـام چندیـن مالقـات در دوشـنبه، پایتخـت تاجیکسـتان، بـه »خواجه 

بهاءالدیـن« بازگشـت و بـه فرماندهانـش دسـتور داد گردهـم آیند تا دربـاره حمله ی مجـدد بحث و 

گفت وگـو کننـد. جلسـه تا سـاعت 10 شـب ادامه پیـدا کرد. بعـد از رفتـن فرماندهـان گفت وگویش 

را بـا دو تـن از دوسـتان نزدیکش سـید نوراللـه عماد و مسـعود خلیلـی ادامه داد. 

عمـاد بعدهـا بـرای کاکا تاج الدیـن تعریف کرد که مسـعود همان شـب )شـب از قبـل انفجار( 

بـه آن هـا گفته بود »امشـب، شـب شـعر اسـت، بیایید در بـاره جنگ و سیاسـت حرف نزنیـم و فقط 

غزل هـای حافـظ را بخوانیـم و درباره آن صحبـت کنیم.« 

جلسـه شـعرخوانی مسـعود بـا دوسـتانش آن شـب تا سـاعت دو و نیـم بامـداد ادامه پیـدا کرد. 

احمدشـاه مسـعود از مسـعود خلیلـی خواسـته بـود تـا ایـن غـزل حافـظ را چندبـار بـا صـدای بلند 

ند:  بخوا

حجاب چهره  ی جان می  شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای من خوش الحانیست

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم

دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

و... . 

کاکا تاج الدیـن بـه یـاد مـی  آورد که »احمـد ولی« یکبار از مسـعود خواسـته بود تا اجـازه بدهد 
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احمـد )پسـر مسـعود( را نزد خودش بـه لندن ببرد تـا در آنجـا تحصیل کند. 

مسـعود بـه سـختی با پیشـنهاد بـرادرش مخالفت کـرده و به او گفته بود: »مگر پسـر من با پسـر 

دیگـران چـه فرقـی دارد که آن ها در داخل باشـند و او به خـارج برود.«

مسـعود زندگـی سـاده ای داشـت و ایـن سـادگی حتـی در حـرف زدن و نحـوه نشسـتنش در 

جلسـات هـم مشـخص بـود. سـال ها خانـه نداشـت و در قرارگاه  هـا بـا مجاهدیـن زندگـی می  کرد. 

بعدهـا دو اتـاق سـاده را در خانـه ویران پـدرش آباد کرد که در یکـی از آن اتاق  ها خانـواده اش زندگی 

می  کردنـد و در دیگـری مراجعـان را می  پذیرفـت.

در اواخـر عمـرش یـك خانه جدید سـاخت و همسـرش از این کـه خانه شـخصی دارند خیلی 

بود.  خوش حـال 

یکبـار یکـی از دوسـتان ایرانـی اش از او پرسـید کـه آیـا سـاختن ایـن خانـه در نزد مردم سـوال 

ایجـاد نمی کنـد چـون بسـیاری از آن هـا شکم های شـان گرسـنه اسـت و شـما بـرای خانواده  ی تـان 

خانـه سـاخته اید، مسـعود در جـواب گفتـه بـود: »دلـم نمی خواهـد اوالدم در خـارج از افغانسـتان 

زندگـی کننـد، ایـن خانـه را بـرای آن سـاخته ام کـه در همین جـا زندگـی کنند.«

کاکا تاج الدیـن، پـدر همسـر احمدشـاه مسـعود طـوری دربـاره دامـادش حـرف می زنـد کـه 

گویـی شـاگردی درباره اسـتادش. کاکا حدود 20 سـال از مسـعود بزرگ تـر بود اما این تفاوت سـنی 

هرگـز باعـث آن نشـد کـه در درسـتی دسـتوراتی کـه فرمانده مسـعود به او مـی داد، تردیـد کند.

کاکا تاج الدیـن کـه در خانـه اش در نزدیکـی »تپـه سـریچه« بـا مـن حـرف می زنـد، می گوید: 

»نخسـتین بـار کـه مسـعود را دیـدم آن قـدر جـوان بـود که هنـوز ریش هایـش درنیامـده بـود. خیلی 

جـوان بـود اما شـناخت بسـیار دقیقـی از وضعیـت ژئوپولتیکی دره پنجشـیر داشـت. مسـعود در آن 

سـال )1354( توانسـته بـود تمـام دره پنجشـیر را در طـول یـك روز از نیروهـای خلقـی و دولتـی 

کمونیسـت  ها پاکسـازی کنـد.

کاکا تاج الدیـن یکـی از نبردهـای مجاهدیـن را بـا روس ها به یـاد می  آورد که از آن سـوی کوه ها 

گلوله ای به سـوی فرمانده مسـعود شـلیك شـد و او را بر زمین انداخت.

کاکا می گویـد: آمـر صاحـب )مسـعود( را روی شـانه ام انداختـم و چهـل، پنجـاه متـر با خودم 

بـردم. مـن کـه در دل امیـدی بـه زنـده ماندنـش نداشـتم، اشـك می ریختـم و او را روی دوش حمل 

می کـردم کـه یکـی از رزمنـدگان را دیـدم کـه از روبـه رو می آمـد. او بـه مـن نهیـب زد که چـرا گریه 

می کنـی؟... و بعـد هـم مسـعود را از من گرفـت و روی دوش خودش گذاشـت... مسـعود در همان 

وضـع نامسـاعدی کـه داشـت به مـن گفت تـو برو جلـو و ببین آیـا نیروهـای دولتی )کمونیسـت ها( 

پیشـروی کرده انـد یـا نه. من شـش عدد کالشـین کوف را کـه از نیروهـای خلقی غنیمـت گرفته بود، 
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بـا خـود داشـتم. مسـعود همچنیـن بـه مـن گفت کـه یك سـاعت و نیـم در همیـن حوالی بایسـت و 

مرتـب شـلیك کـن، تصـور ما این بـود چون دشـمن می دانـد احمدشـاه مسـعود را زخمـی کرده اند 

بـه دنبالـش خواهند آمد تـا او را اسـیر کنند.

گلوله هـای  و  مانـد  آنجـا  بـود  داده  دسـتور  او  بـه  مسـعود  کـه  همان طـور  تاج الدیـن  کاکا 

کالشـینکف را تـا آخریـن عـدد شـلیك کـرد بعـد به عقـب برگشـت و دوبـاره در کنـار مسـعود قرار 

گرفـت: »یـك پیرمـرد شیروعسـل آورد تـا بـه آمـر صاحـب بدهـد. پیرمـرد بـرای این که خیـال ما را 

راحـت کنـد اول خودش از شـیر و عسـل خـورد و بعـد آن را به مسـعود داد تا بخورد. وضع جسـمی 

 خـوب نبـود و هـر لحظه هـم بدتـر می شـد. یکـی از دکترهـای خلقـی را که با 
ً
آمـر صاحـب اصـال

کمونیسـت ها کار می کـرد امـا ارتبـاط خوبـی بـا مسـعود و مجاهدین داشـت خبر کردیـم. دکتر آمد 

و محـل اصابـت گلولـه را جراحـی و بعـد هـم پانسـمان کرد.

کاکا تاج الدیـن بـه یـاد مـی آورد کـه مسـعود بعـد از بهبـودی اش بـه همـه مـردم پنجشـیر ایـن 

پیـام را فرسـتاد کـه پـس از ایـن قصـد نـدارد با اتـکا بـه مجاهدین نیمـه وقت جنـگ را ادامـه بدهد. 

منظـور مسـعود از مجاهدیـن نیمه وقـت نیروهـای بومـی بودند که بنا بر ضرورت اسـلحه در دسـت 

می گرفتنـد و پـس از پایـان حمله به کار و زندگی عادی خود برمی گشـتند. مسـعود به مردم پنجشـیر 

گفـت کـه او بـه فدایـی و مجاهد تمـام وقت نیـاز دارد تا بتوانـد نقشـه های جنگی خود را اجـرا کند. 

او ایـن پیـام را بـه همه مردم پنجشـیر و روسـتاهای اطـراف رسـاند و از آن ها فدایی خواسـت.

کاکا تاج الدیـن در ایـن بـاره می گویـد: »آمر صاحب رووسـا و رهبران پنجشـیر را به قرآن قسـم 

مـی داد کـه ایـن سـخنان و همچنین پیمانـی را که بـا او می بندنـد مخفی نگـه دارند. آن هـا همچنین 

بـه مسـعود قـول دادند آذوقه و تـدارکات الزم را در اختیـار مجاهدین قرار بدهند. فدایی های مسـعود 

در آغـاز 60 نفـر بودنـد و او در آن زمـان جنـگ را بـه حـال خـود رهـا و آمـوزش فدایی ها را شـروع 

کـرد. هـر روز تعـداد فدایی هـای داوطلـب کـه بـه مسـعود می پیوسـتند بیش تـر و بیش تر می شـد تا 

این کـه او تصمیـم گرفـت دره ی پنجشـیر را بـه 22 قـرارگاه تقسـیم کند و در هـر قرارگاه یـك فرمانده 

بـرای چهل نفـر از نیروهـای فدایی آمـوزش بدهد؛ 

فرماند هانی که هر کدام پیش از این خود زیر نظر آمر صاحب تعلیم دیده بودند.«

کاکا تاج الدیـن سـپس از روزی بـرای مـن حـرف می زنـد کـه »فدایی هـا تعـدادی اسـیر از 

خلقی هـا گرفتـه بودنـد و می خواسـتند آن هـا را بکشـند. آمـر صاحـب به فدایی هـا نهیـب زد که »به 

چـه حقـی قصـد کشـتن آن هـا را داشـتید؟.« اکثـر آن اسـیران مجـروح بودند و مسـعود خـودش به 

پانسـمان زخم هـای آن هـا پرداخـت و بعـد هـم آن هـا را راهی مواضـع نیروهـای خلقی کـرد. چون 

امکانـات و لـوازم کافـی بـرای نگـه داری از آن هـا را در اختیار نداشـتند.
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ازدواج مسعود با دختر بادیگاردش
کاکا تاج الدین، عضو گارد شـخصی احمدشـاه مسـعود، حرف های شـنیدنی و جالبی از ماجراهای 

مربوط به ازدواج دخترش با احمدشـاه مسـعود دارد:

»زمانـی آمرصاحـب از دختـرم خواسـتگاری کـرد کـه تبدیـل بـه یکـی از شـخصیت های مهم 

افغانسـتان شـده بـود. پیـش از آن بسـیاری از سـران قبایـل، رووسـای مجاهدیـن، شـخصیت های 

سیاسـی وعلمـای افغانسـتان بـرای او نامـه فرسـتاده بودند که مـا عالقه مندیـم دخترمان را بـه کنیزی 

تـو بدهیـم و افتخـار می کنیـم کـه دختـر مـا را بـه همسـری انتخاب کنـی... .«

بـه گفتـه کاکا تاج الدیـن صدهـا نفر در ایـن باره برای مسـعود نامه نوشـتند، نامه هایـی که هنوز 

موجـود اسـت و در آن اصـرار کـرده بودند دخترشـان را به عقـد آمرصاحـب دربیاورند امـا او با همه 

این پیشـنهادها مخالفـت می کرد.

کاکا تاج الدیـن کـه یکـی از نخسـتین افـرادی بـود که بـه عنـوان مجاهد تمـام وقت به مسـعود 

ملحـق شـده و از سـال ها قبـل بـه عنـوان یکـی از محافظانـش در کنـار او بود، هـر وقت نامـه ای در 

ایـن بـاره می رسـید، می گفت:

»آمرصاحب! چه نظری درباره پیشنهاد این فرد داری؟«

مسـعود فقـط سـرش را پاییـن می انداخـت و بـا حجـب زیـاد پاسـخ مـی داد: »حاال زمـان این 

حرف هـا نیسـت.«

هـر بـار نامـه ای می رسـید کاکا همـان سـوال را تکـرار می کـرد و مسـعود دوبـاره همـان پاسـخ 

کوتـاه را مـی داد و نـه چیـزی بیش تـر.

تـا این کـه یـك روز مسـعود بـه یـك نفـر از بسـتگان کاکا تاج الدین گفـت: »مـن عالقه مندم از 

 با او در ایـن باره صحبـت کنید.« 
ً
دختـر کاکا خواسـتگاری کنـم، لطفـا

آن هـا در پاسـخ مسـعود گفتـه بودنـد: »چرا خـودت بـه کاکا نمی گویـی؟ او کـه از نزدیك ترین 

اسـت.« تو  همرزمان 

مسـعود خیلـی خودمانـی بـرای آن هـا توضیـح داده بـود: »مـن شـرم دارم در ایـن بـاره بـا کاکا 

کنم.« صحبـت 

از ایـن زمـان تـا وقتـی کـه این پیشـنهاد بـا کاکا در میان گذاشـته شـد بیـش از یکسـال به طول 

انجامیـد و هـر بـار که مسـعود آن شـخص را می دیـد از او می پرسـید:

»پس پاسخ درخواست من چه شد؟«

آن فـرد در جـواب می گفـت: »مـن هـم خجالـت می کشـم ایـن موضـوع را بـا کاکا در میـان 

بگـذارم. بهتـر اسـت شـما خودتـان کـه بـه او نزدیك تریـد پیش قـدم شـوید.« 
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تـا این کـه باآلخـره یـك روز مسـعود موضوع را بـا چند نفـر دیگر در میـان گذاشـت و آن ها هم 

بعـد از چنـد روز ایـن دسـت و آن دسـت کردن ایـن پیشـنهاد را در منـزل کاکا تاج الدین بـا او مطرح 

کردند.

کاکا از شـنیدن ایـن پیشـنهاد آن قدر شـگفت زده شـده بـود که تا چنـد روز هیچ پاسـخی به این 

درخواسـت نـداد و بعـد از این کـه بارهـا موضـوع را بـا خـودش سـبك و سـنگین کـرد،  نزد مسـعود 

رفـت و بـه او گفت:

 باید از 
ً
 آمرصاحـب! تـو فرمانـده فرماند هـان مـا، بـزرگ بـزرگان مـا و رهبر مـا هسـتی و حتمـا

خانـواده بـزرگان افغانسـتان دختـری را بـه همسـری بگیری.

مسـعود گفتـه بـود ازدواج و انتخاب همسـر هیچ ربطی به رهبـری و بزرگـی و فرماندهی ندارد. 

ایـن موضوعـی اسـت بین خودم و خـدای خودم کـه تصمیم گرفته ام بـا دختر تـو ازدواج کنم.

کاکا دوبـاره بـه مسـعود گفتـه بـود کـه آمرصاحـب! ایـن همـه کاغـذ از آدم هـای سرشـناس به 

دسـت تـو رسـیده کـه بـا عالقـه می خواسـتند دخترشـان را بـه تـو بدهنـد و تـو هیچ کـدام را قبـول 

نکـردی، حـاال می خواهـی بـا دختر مـن که یـك مجاهد سـاده هسـتم و محافـظ تـو،  ازدواج کنی؟

مسـعود دوبـاره گفتـه بـود: »ازدواج ربطی بـه این مسـائل ندارد، مـن عالقه مندم که بـا دختر تو 

ازدواج کنـم. حـاال قبول می کنـی یا نه؟«

و کاکا این طور پاسخش را داده بود:

»»حـاال کـه شـما این طـور می خواهیـد، مـن در خدمـت هسـتم و بـا افتخار هـم دختـرم را به 

می دهم.  تـو 

ازدواج مسـعود بـا دختـر کاکا تاج الدیـن بـدون کوچک تریـن سـروصدایی برگـزار شـد و فقـط 

 مخفی نگه داشـته شـد.
ً
چنـد نفـر از ایـن ازدواج باخبـر شـدند. ایـن ازدواج تـا دو سـال کامـال

یاد در تاکتیک های نظامی دقت ز
کادمیـك آموزش های  مسـعود هرگـز در هیچ دانشـکده نظامی تحصیـل نکرد و هیـچ گاه به صورت آ

نظامـی را فـرا نگرفـت. بـه گفتـه همرزمانـش »آنچـه او را بـه فرماندهـی الیـق و توانـا تبدیـل کـرد، 

تجربـه عملـی و حضـور مسـتمر و مداومـش در صحنه هـای نبـرد بـود؛ یعنـی زمانـی نزدیـك بـه 

سی سـال حضـور در جبهه هـای جنـگ.«

کاکاتاج الدیـن در ایـن بـاره می گویـد: »مسـعود در هـر حملـه ای کـه توسـط روس هـا انجـام 

از  و  می پرداخـت  نظامـی روس هـا  تاکتیك هـای  بررسـی  و  مطالعـه  بـه  زیـاد  دقـت  بـا  می شـد، 

بـدل همـان تاکتیك هـا در نبردهایـش علیـه روس هـا بهـره می بـرد. روس هـا 12 بـار به دره پنجشـیر 
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حملـه کردنـد و هـر بـار هـم با یـك تاکتیـك ویـژه. آمر صاحـب هم بـا 12 تاکتیـك متفاوت پاسـخ 

حمالت شـان را داد و آن هـا را وادار بـه شکسـت کـرد و هرگـز هـم روس هـا نتوانسـتند از دهانـه دره 

پنجشـیر جلوتـر بیاینـد. مسـعود از طریق 22 قرارگاهی که در سراسـر دره پنجشـیر ایجـاد کرده بود، 

اطالعـات الزم را دربـاره میـزان نیروهـا، تجهیـزات و توانایی هـای دشـمن کسـب و بـر اسـاس ایـن 

اطالعـات، دسـتورات الزم را بـه فرماندهانـش در ایـن قرارگاه هـا صـادر می کـرد.« 

تعـدادی از فرماندهـان مجاهدیـن در ایـن بـاره می گوینـد: »آمـر صاحب مسـعود تاکتیك های 

نظامـی اش را بـه گونـه ای طراحـی می کـرد کـه حداقل تلفـات را بـرای رزمندگانـش به همراه داشـته 

باشـد. مجاهدیـن در سـال های مبـارزه بـا روس ها حداقـل تلفات را داشـتند.

آموزش هـای نظامـی کـه از سـوی مسـعود بـرای مجاهدیـن طراحـی شـده بـود، دو سـطح 

متفـاوت داشـت: فرماندهـان دسـته ها و گروه هـا شـصت روز و مجاهدیـن عـادی چهـل روز تحت 

آموزش هـای سـنگین و فشـرده قـرار می گرفتنـد.«

مسـعود تمـام مجاهدیـن را فـرد بـه فرد و به صـورت مواجهـه حضوری می شـناخت و بـا آن ها 

گفـت و گـو می کـرد و حرف هایشـان را می شـنید.

یـك مجاهـد در یکـی از قرارگاه هـای پنجشـیر بـه مـن می گویـد: »مـن یـك مجاهـد معمولی 

بـودم امـا اجـازه گفت و گو بـا آمر صاحب را داشـتم. او با مـن و بقیـه مجاهدین معمولی نیـز ارتباط 

برقـرار می کـرد. بـا مـا حـرف مـی زد و حرف های مـان را می شـنید. برخوردهـای او بـا ما بـه گونه ای 

بـود کـه می توانسـتیم بـدون کوچک تریـن پرده پوشـی و احترام هـای دسـت و پـا گیـر ظاهـری بـا او 

ارتبـاط برقـرار کنیم.« 

مسـعود همیشـه بـه فرماندهـان و رزمندگانـش می گفـت: »تـا می توانیـد گلوله هـای کم تـری 

شـلیك کنیـد امـا دقیـق شـلیك کنید.

مسعود انتقادپذیر بود
بـه گفتـه یـاران مسـعود از جملـه دکتـر عبداللـه عبداللـه: »آمر صاحـب انتقاد پذیـر بـود و همه نوع 

انتقـاد را بـا عالقـه می شـنید. هـر وقت کسـی در جمـع به مسـعود انتقـاد می کـرد، مورد تشـویق او 

 در حضـور جمـع بـه انتقادکننـده می گفـت: »چـه خـوب سـخن 
ً
قـرار می گرفـت. مسـعود معمـوال

گفتـی. این گونـه سـخن گفتـن را ادامـه بـده. إن شـاءالله به موقـع از انتقـاد تو اسـتفاده خواهـم کرد. 

مسـعود بـا چنیـن برخـوردی هـم انتقادکننـده را خوشـحال می کرد و هـم اجـازه نمی داد بـاب انتقاد 

بسـته شود.

مسـعود اگرچـه بـه همه نیروهایش اعتماد داشـت امـا هرگز قبـل از این که خودش تمـام منطقه 
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عملیاتـی را از نزدیـك مشـاهده و تمـام نقشـه های حملـه را به طور دقیق بررسـی کند، اجازه شـروع 

عملیـات را نمی داد.

»بسـم الله خـان« یکـی از فرماندهـان ارشـد مسـعود در همیـن بـاره بـه مـن می گویـد: پاییـن 

بـودن میـزان تلفـات مجاهدیـن در زمـان روس هـا و حتـی در زمـان طالبـان ناشـی از ایـن روحیـه 

آمرصاحـب بـود کـه قبل از شـروع هـر عملیات نظامـی از نزدیـك، منطقـه عملیاتی را مـورد بازدید 

قـرار مـی داد و پـس از آن نظـر تمـام فرماندهان را می شـنید و آنگاه دسـتور شـروع عملیـات را صادر 

می کـرد.

 شیوه برخورد مسعود با مخالفانش
بـه گفتـه بسـیاری از همرزمـان احمدشـاه مسـعود، او هرگـز کسـی را به سـبب مخالفت بـا خودش 

بـه زنـدان نفرسـتاد. مسـعود حتـی کسـانی را کـه قصد کشـتن او را داشـتند، پـس از مـدت کوتاهی 

بازداشـت کـه بـه منظـور انجـام تحقیقـات اولیه انجام شـده بود رهـا می کرد. اونسـبت بـه مخالفین 

خود خیلی گذشـت داشـت.

ایـن داسـتان یکـی از گذشـت های مسـعود اسـت که توسـط تعـدادی از همرزمـان او از جمله 

صالح ریگسـتانی نقل شـده اسـت:

کسـانی که تصمیم سـوءقصد به جان آمرصاحب )احمد شـاه مسـعود( را داشـتند متاسـفانه از 

میـان مجاهدیـن و از رزمنـدگان جبهه های مسـعود بودند، یکـی از آن ها چند روز پیـش فوت کرد به 

نـام »ناچـار« و دیگـری یـك زندانبـان بود که عاشـق دختـری در قریه در همـان نزدیکـی قرارگاه های 

نظامـی بـود. دسـتگاه امنیتـی او را پیـدا کـرده و بـه وی گفته بود که اگر مسـعود را بکشـی، مـا زمینه 

را فراهـم می کنیـم کـه تـو بـه آرزویت برسـی، بـه دختر هـم پـول داده و از او خواسـته بودنـد که این 

درخواسـت را از مـرد زندانبـان بکنـد و او نیز چنیـن کرده بود. روزی که مسـعود به قـرارگاه می رفت، 

او چنـد گلولـه بـه طـرف ماشـین مسـعود شـلیك می کنـد که سـه تـای از آن ها بـه ماشـین می خورد 

امـا آسـیبی بـه مسـعود نمی رسـد. زندانبـان بـه زودی دسـتگیر شـد و پـس از چنـد روز تحقیقـات، 

مسـعود عفـوش کـرد. دیگـری مردی بـود که بدهـکار بـود و مشـکل مالی داشـت، دسـتگاه امنیتی 

بـه وی زهـر و تپانچـه داده بـود، او نیـز در صـدد مسـموم کـردن مسـعود برآمده بـود که فاش شـد و 

دسـتگیر شـد. بـا ایـن که تمـام نزدیـکان و دوسـتان مسـعود خواسـتار صدور حکـم زنـدان طوالنی 

مـدت و یـا اعـدام بـرای او بودند، مسـعود گفـت: »من حـق دارم او را عفـو کنم و او را می بخشـم.« 

حتـی او را از محـل زندگـی ا ش در پنجشـیر کـه آن وقـت جبهـه اصلی مجاهدیـن افغان بـود، تبعید 

نکـرد و حتـی از جبهـه اخراجـش نکـرد و تـا ایـن اواخـر در میـان یاران مسـعود بـود تـا این که فوت 
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کـرد. مـوارد متعـدد دیگری پیـش آمد که افـرادی قصد تـرور او را کردند امـا موفق نشـدند و در همه 

مـوارد بـا بخشـش مسـعود از زندان آزاد شـدند. هیـچ کس بـه خاطر این که می خواسـت مسـعود را 

بکشـد در زنـدان نماند.

مسـعود عالقـه عجیبـی بـه عفو کردن داشـت و بـا مخالفینـش با گشـاده رویی برخـورد می کرد 

و آنـان را می بخشـید. او بسـیاری را پـس از بازداشـت عفـو و آزاد می کرد. بسـیاری از آنـان بعدها از 

دوسـتان و فرماندهـان نزدیـك مسـعود شـدند. او از جاذبـه باالیی شـخصیتی برخوردار بـود و حتی 

دشـمنانش را به دوسـتانش تبدیـل می کرد.

مسعود اهل مجازات های شدید از جمله زندان های بلندمدت و اعدام نبود
در مـورد اعـدام همـواره نظـرش بر عفو بـود و گاهـی از صالحیتش به عنـوان فرمانده جهاد اسـتفاده 

می کـرد و زندانی هـا و اعدامی هـا را عفـو می کـرد. البتـه مـا اعدام هایـی هـم داشـتیم که به شـخص 

وی مربـوط نمی شـد. مسـائل حقوقـی و جزایـی بـود و بـه دادگاه صالحه ارتبـاط داشـت. مانند چند 

نفـری کـه به یـك دختر تجاوز جنسـی کرده بودند و او را از طبقه سـوم سـاختمانی به بیـرون انداخته 

بودنـد. آن هـا بـه حکـم دادگاه اعـدام شـدند. این اتفـاق و ماننـد آن در کابـل و در سـایر مناطق چند 

بـار اتفـاق افتاد و مربوط به شـخص مسـعود نمی شـد.

مسعود چه نظری در باره مجازات سنگسار داشت؟
در دوران جهـاد یـك زن سنگسـار شـد، آن هـم در دورانـی کـه مسـعود در پنجشـیر نبـود و وقتـی 

بازگشـت بسـیار متأثـر شـد و بـا قاضـی پرونـده خیلـی تنـد برخـورد کـرد. بـه هـر روی ایـن حادثه 

سنگسـار در سـال های آغازیـن جهـاد اتفـاق افتـاد و مسـعود بسـیار ناراحت شـد، امـا قاضی وقت 

گفـت کـه ایـن حکـم اسـالم اسـت و دریغـی از آن نیسـت. مسـعود گفـت: ایـن حکـم یـك حکم 

وحشـیانه اسـت و هیـچ ربطـی بـه اسـالم نـدارد. قاضـی پاسـخ داد کـه مـردم بـه خاطـر جرمی که 

اتفـاق افتـاده بـود، بسـیار احساسـاتی شـدند و مـن نمی توانسـتم از سنگسـار شـدن وی جلوگیـری 

کنـم. مسـعود بـا عصبانیت بـه وی گفت تو بایـد با توضیح شـرایط سنگسـار مردم را قانـع می کردی 

نـه این کـه بـه خاطـر فرونشـاندن احساسـات آن هـا چنیـن حکمـی را اجـرا می کردی.

مسـعود چـون امیـر جهـاد بـود و بایـد احـکام جزایـی را امضـاء می کـرد از ایـن صالحیـت 

برخـوردار بـود کـه عفـو کنـد. مسـعود از صالحیتـش اسـتفاده می کـرد و آنـان را عفـو می کـرد. او 

همیشـه تـالش می کـرد نسـبت بـه مجرمیـن تخفیـف داده شـود و مـردم را در تنگنـا قـرار نمـی داد.

مسـعود بـه ویـژه در مـورد مخالفیـن سیاسـی بسـیار نرم و گشـاده رو بـود و بـا آن ها بـه نرمی و 
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سـعه ی  صـدر برخـورد می کـرد. البته در مسـائل غیرسیاسـی بـه حق مردم توجـه داشـت و مایل نبود 

حـق مـردم بـا تخفیـف ضایع شـود بـا این همـه همیشـه مـردم را به گذشـت تشـویق می کرد.

در قریـه ای کـه مسـعود زندگـی می کـرد دو جوان احساسـاتی شـده بودنـد و یکی دیگـری را در 

نـزاع کشـته بـود. محاکـم قضایـی حکم بـه اعدام دادنـد. در میدان شـاهی جلـو منزل مسـعود مردم 

بسـیاری جمـع شـده بودنـد و پـدر مقتـول تـالش بـر قصـاص داشـت. اما مـو سـفیدان و بـزرگان و 

فرماندهـان یکـی یکـی بلند می شـدند و از پدر مقتول می  خواسـتند کـه از قصاص بگـذرد. در پایان 

مسـعود بلنـد شـد و آیـه ی قصـاص را خوانـد و گفـت کـه »قصـاص حـق شـما اسـت اما اگـر عفو 

کنیـد، خداونـد خوش حـال خواهد شـد.« او تفسـیر جدیـدی از این آیـه داد و با طرح این سـوال که 

چـرا خداونـد بـا وجـود حق قصـاص، بخشـش را توصیه کـرده، گفت کـه »قصاص خـود نوعی قتل 

اسـت و خداونـد از کشـتن و خـون ریختـن اکـراه دارد و آن را پسـندیده نمی دانـد، بنابرایـن با وجود 

حـق قصـاص توصیـه می کنـد که عفـو صورت گیـرد، چـون هم باعـث رحـم و عطوفت می شـود و 

هـم قتـل دیگری صـورت نمی گیـرد.« پس از درخواسـت مسـعود، پدر مقتـول از جایش برخاسـت 

و گفـت: »بـه خاطـر خدا و گل روی شـما مسـعود مـن از قصـاص می گذرم.« مـردم تکبیـر گفتند و 

همـه خوش حـال شـدند و برخی گریه می کردنـد. یکی از اعضـای خانواده قاتل از روی احساسـات 

صـورت پدرمقتول را بوسـید.

مسـعود بـه رعایت مسـائل اخالقی اهمیت زیـادی مـی داد و آن را زیاد توصیه می کرد. مسـعود 

نسـبت بـه حقوق زنان حسـاس بـود و بی  احترامـی به آن هـا را تحمل نمی کـرد. از کودکـی چنین بار 

آمـده بـود. اگر کسـی به زنـان توهیـن می کرد و یا آنـان را تنبیـه بدنی می کرد، مسـعود واکنش نشـان 

مـی داد و برخورد سـخت می کرد. 

بـه گفتـه تعـدادی از یـاران مسـعود، او نسـبت بـه ازدواج مجـدد حسـاس بـود و آن را ناپسـند 

می دانسـت. وقتـی مجاهدیـن به حکومت رسـیدند،  برخـی از آن ها خیلـی زود از راه حـالل یا حرام 

پولـدار شـدند در حالی کـه پیـش از آن فقیر و تنگدسـت بودند. وقتی بـه نوایی رسـیدند، فکر کردند 

کـه زنـان سـابق بـه درد آنـان نمی  خورنـد و از مهمانان شـان نمی تواننـد بـه درسـتی پذیرایـی کننـد 

و پخـت غذاهـای متنـوع را بلـد نیسـتند. بنابرایـن در پـی گرفتـن زنـان شـهری و امـروزی برآمدند. 

مسـعود وقتـی آنـان را می دیـد، ناراحت می شـد و آنـان را مذمت می کـرد. مردانی کـه ازدواج مجدد 

می کردنـد، تـالش می کردنـد بـا مسـعود روبـه رو نشـوند و از وی پنهان می شـدند. اما مسـعود همه 

را بـه یاد داشـت و ناراحـت بود.

گفتـه شـده که یکی از افـراد نزدیك به وی کـه از فرماندهان مشـهور مجاهدان هم بـود، ازدواج 

مجـدد کرد و مسـعود تـا مدت ها با وی سـخن نگفت.
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 سید آقا حسین فاضل سانچارکی

شنبه 21 سنبله 1383 خورشیدی-کابل

قطـار طوالنـی پاجیروهـا و لنـد کروزرهـا در حالی کـه عراده جات سـنگین عسـکری آن را همراهی 

می کـرد، در پیـچ و خـم سـرك دوشـی-کیلگی بـه پیـش می رفت. بنـز ضد گلولـه  جنرال دوسـتم در 

قلـب ایـن قطـار،  جـاده را کـه در سایه-روشـن صبحگاهـی، اژدهـای خفتـه را می مانسـت به نفس 

می کشـید و جنـرال از پشـت شیشـه های ضخیم آن، دور دسـت ها را می دیـد و غرق در اندیشـه بود. 

او در قامـت یـك فرمانـده مقتـدر کـه از کوتـل سـبزك در غرب تا سـالنگ ها شـمال کشـور را کنترل 

می کـرد؛ اکنـون بـا رقیب سـر سـخت اش، مسـعود قهرمان روبرو می شـد؛ رقیبـی که به نظـر او بعد 

از سـقوط کابـل ضعیـف و شکسـته می آمد و جز پنجشـیر نقطه اتکایی نداشـت. اما جنـرال، قدرت 

سـازمان یافتـه با  اسـکادران هوایـی مجهـز، میدان های هوایـی متعدد در بلـخ و شـبرغان و فاریاب، 

قـوای زرهـی و قوماندانـان چابـك، گسـتاخ و جنگ دیـده در اختیار داشـت، بندرهـا و فابریکه هایی 

کـه عوایـد سرشـار بـه جیـب اش می ریخـت تا هر قسـم کـه دلـش خواسـت آن را مصرف کنـد. در 

شـمال او را پادشـاه می خواندنـد؛ بـس که کاخ های افسـانه ای، زرق و برق های چشـم گیر، حشـم و 

خـدم و مهمانی هـای سـلطانی داشـت و بخشـش هایش حاتم وار و شـاهانه بـود. جنـرال نگاهش بر 

سـتیغ های بلنـد کوه هـا چرخیـد و افسـوس مندانه گفـت: »بـرای بـاز پس گیری ایـن قله هـا از چنگ 

مسـعود، چـه جنگ هـا کـه نکردیـم و در هـر وجـب سـنگ و صخره ی ایـن قله هـا، چه قـدر جوانان 

خـود را فـدا کردیـم. آه، ایـن جنگ هـا چه قـدر بی هـوده بود!.«

***
نخسـتین مـاه پاییـزی 75 بـود، کابل سـقوط کرده و مسـعود بـاز پس به دره ی پنجشـیر برگشـته 

بـود، امـا طالبـان عـزم جزم داشـتند تـا نـه تنهـا دره ی پنجشـیر، بل که بـا عبور از گـذرگاه سـالنگ و 
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اسـتقامت های بادغیس، شـیخ علی و شـیبر، همه ی فرماندهان شـمال و مناطق مرکزی را گوشـمالی 

داده، شـریعت را در سراسـر کشـور جاری سازند!

اعـزام  بـا  بـا تشـدید فشـار طالبـان، احمـد شـاه مسـعود  از سـقوط کابـل، هم زمـان  پیـش 

هیأت هایـی تـالش کـرده بـود تـا پـس از جلـب همـکاری حکمتیـار، دو ضلـع قدرتمنـد ایتـالف 

شـورای هماهنگـی، حـزب وحـدت اسـالمی و جنبش ملی اسـالمی، را نیز به سـوی خود بکشـد و 

بـا تشـکیل جبهه یـی نیرومنـد، طالبـان را دفـع نمایـد. امـا این تالش هـا با چانـه زنی های دوسـتم-

خلیلـی بـرای گرفتـن سـهم بیش تـری در قـدرت بـه چالـش کشـیده شـد، تـا این کـه سـقوط کابل، 

زنگ هـای خطـر را در بیخ گـوش آنـان نیـز بـه صـدا در آورد و گفتـه شـد کـه اگر سـد کابل شکسـته 

شـود، طالبـان چونان سـیالبی دهشـتناك، شـمال و مناطق مرکزی را نیـز زیر پا خواهند کـرد، اگر چه 

اسـتاد سـیاف در تحلیلـی خوشـبینانه که به شـعر پهلو مـی زد گفته بود: »شـمالی منطقه یی گسـترده 

 تاجیـك زبـان دارد، اگـر طالبان به ایـن منطقه نزدیك شـوند، دند شـمالی 
ً
اسـت و جمعیتـی عمدتـا

بـه دنـد خـون تبدیـل خواهـد شـد.« امـا طالبـان بی هیـچ مقاومتـی تـا دهانـه ی پنچشـیر تاختند و 

مسـعود بـا فـرو ریختـن کـوه، دروازه ی پنجشـیر را به روی شـان بسـت.

یـك فرمانـده طالبـان در پیشـروی اش تا دهانه سـالنگ بـه یکـی از فرماندهان دوسـتم -جنرال 

روزی- کـه بـا عراده جـات زرهـی راه را بـر آنـان بسـته بـود، نهیـب زده بـود کـه از راه آنـان که سـپاه 

خداونـد و مأمـور تنفیذ شـریعت در شـمال هسـتند، کنـار بروند.

طبیعـی بـود کـه تطبیـق شـریعت بـه قیمـت جـان دوسـتم، خلیلـی و دیگـر فرماندهـان تمـام 

می شـد و آن هـا اکنـون بی درنـگ بـه تقاضـای مسـعود بـرای نشسـت عاجل و مشـترك پاسـخ مثبت 

داده بـود.

کیـد داشـت و می گفت کـه نفس  احمـد شـاه مسـعود بـر اهمیـت اسـتراتیژیك ایـن نشسـت تأ

ایـن نشسـت، مـورال نیروهـای ضـد طالبـان را تقویت می بخشـد.

 قطـار موترهـا در دامـن کوتـل سـالنگ رسـید، کوهسـار عظیـم، امـواج نقره یـی آبـی کـه از 

بلندی هـا می افتـاد و غریوزنـان و کف آلـود در بسـتر سـنگ الخی دره می غلتیـد و سـر باالیـی تنـد 

و یـخ بسـته و پیچ ناکـی کـه هـول و هیبـت می آفرید همـراه با اندیشـه ی خوفنـاك آمد-آمـد طالبان، 

ترسـی گنـگ در جانـت می نشـاند. دهانـه ی تونـل سـالنگ، مخـوف و تاریك و انـدرون  آن سـیاه و 

تیـره و پـر از چقوری هـا و گل و الی بـود و از آن روشـنایی ها، تهویـه مطبـوع، صافـی و آیینه گـی، 

نئون هـای بی پایـان و مهتابی هـای قبلـی، نـام و نشـانی هـم نمانـده بـود. از چندین تونـل مخروبه و 

سـیاه گذشـتیم و سـرانجام در آن سـوی تونل هـا، نزدیك اتاقـك کانتینـری مانند که گویا در گذشـته، 

دفتـر اداره ی ترافیـك و یـا حفـظ و مراقبـت سـالنگ ها بـوده، توقـف کردیـم. موترها در هر گوشـه ای 
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ایسـتاد شـدند و فرماندهـان در میانـه ی انبوه بادیگاردها و افراد مسـلح به سـوی این اتاقـك کانتینری 

ماننـد پیـش آمدنـد. محافظیـن تنهـا بـه افـراد سرشـناس و یـا کسـانی که از طـرف مقامـات تأییـد 

می شـدند اجـازه دخـول می دادنـد. ایـن جا رأس هـرم جبهـه ای اجتماع کرده بـود که بعدهـا ایتالف 

شـمال نـام گرفـت و اجالس سرنوشـت آغاز شـد.

***
نام و آوازه ی مسـعود ظرف دو دهه ی اخیر در کشـور پیچیده بود. او به حیث یک چریك ممتاز، 

آشـنا بـه فنـون رزم هـای گوریالیـی، دارای نبوغ سرشـار، قـدرت سـازمان دهی قوی و استراتژیسـت 

بزرگ در منطقه شـناخته شـده بود. گفته می شـد او شـخصیتی جذاب دارد و همسـنگرانش بی چون 

و چـرا در رکاب او سـر می بازنـد. مـن امـا بـرای اولیـن بـار بـود کـه مسـعود را  از نزدیـک می دیـدم 

و حـرکات او را کـه نشـان دهنـده ی کرکتـر و شـخصیت برجسـته ی او بـود و در فرآینـد حـوادث دو 

دهـه ی اخیـر شـکل گرفته بـود، مطالعـه می کـردم. مسـعود از همـان آغـاز، بـا رقبایـش کـه انتظـار 

داشـتند زردی شکسـت و فـرار را بـر رخ او ببیننـد و با نیش های تلـخ او را بیازارند، قـوی، محکم و با 

صالبـت برخـورد کرد. قسـمی عمل کرد که همگی خواسـته و ناخواسـته، رهبـری او را پذیرفتند و به 

تحلیل هایـش گـوش سـپردند. او نخسـت از هـر یك از رهبـران و فرماندهـان حاضر نظر خواسـت، 

معلومـات گرفـت و بـه نظـرات آن هـا بـه دقـت گـوش داد و با پرسـش های مکـرر، زوایـای مختلف 

دیدگاه هـای آنـان را کاویـد و پختـه سـاخت و سـرانجام به ارایـه دیدگاه هـای خود پرداخت. مسـعود 

قسـمی سـخن می گفت که وسـعت اطالعات او از درون جبهه طالبان و کل کشـور را نشـان می داد. 

فکـر می شـد کـه او از تحـرکات بعـدی دشـمن خبـر دارد و آن چنـان با ریزبینـی و موشـکافی، نقاط 

قـوت و ضعـف جبهـه ی خـود و طالبـان را تشـریح می کرد کـه رقبایـش به حیـرت افتادند. به اشـاره 

او، خریطـه بزرگـی گسـترده شـد و او از روی خریطه به تشـریح دقایق و موقعیت هـای خطوط دفاعی 

نیروهـای خـودی و محورهـای تجمـع نیروهای عملیاتـی طالبان پرداخـت. به نظر او طالبان از سـه 

محـور مهـم هم زمـان عملیـات کوبنده را آغـاز خواهند کرد: از محـور بادغیس، از محور شـیخ علی 

و شـیبر و از محـور سـالنگ. او بـا نیش خنـدی به دوسـتم فهمانـد که محـور بادغیس آسـیب پذیر و 

سـنگرهای تعبیه شـده در آنجا سسـت و شـکننده اسـت؛ اما تنها نقطه ی قوت بادغیس، دشـت های 

افتـاده و خـاك سسـتی اسـت که بـا ریـزش بـاران، بـه گل و الی تبدیل می شـود و پیشـروی تانك ها 

و عراده جـات سـنگین زرهـی طالبـان را دشـوار می سـازد. او گفـت کـه سـالنگ، گـذرگاه آسـانی 

نیسـت و اگـر فشـارها بیـش از حـد سـنگین شـود می تـوان کـوه را منفجـر سـاخت و راه سـالنگ را 

سـد کـرد، امـا مهم تریـن و خطرناك تریـن محـور عملیاتـی طالبـان، گـذر گاه شـیبر اسـت کـه آنان 

قصـد دارنـد با عبور از این گذرگاه، از طریق دره ی شـکاری به سـوی شـمال سـرازیر گردند. مسـعود 
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همچنـان تاکتیك هـای عملیاتـی طالبـان را ریـز بینانـه تشـریح کـرد و گفـت: »یـك عمـل تهاجمی 

نیازمنـد چندیـن روز برنامه ریـزی و اکمـاالت اسـت،  امـا شـگفت آور این اسـت که طالبـان در یك 

شـب، بـه شـش تـا هفـت عملیـات تهاجمـی پشـت سـرهم دسـت می زننـد و آن چنـان با سـرعت 

و گسـتاخی عمـل می کننـد کـه هـر مقاومتـی را در مقابـل خـود می شـکانند.« او گفـت: طالبـان 

 در عملیـات شـبانه، سیسـتم ارتباطـی ندارنـد، مخابـرات آن ها خامـوش اسـت و بی ارتباط 
ً
معمـوال

بـا یکدیگـر عمـل می کننـد. فایـده ی ایـن کار این اسـت کـه اگر یـك محـور جنگی بشـکند، محور 

دیگـر از آن بی خبـر اسـت و تـا آخرین رمـق می جنگد. مسـعود همچنیـن نقش و حضـور نیروهای 

خارجـی، عرب هـا و پاکسـتانی ها در خطـوط رزمی طالبـان و پیچیده گی هـا و مختصـات کار آن ها 

را تشـریح کرد و نشـان داد که مقابله با چنین حریفی که از حمایت گسـترده ی سـازمان اسـتخباراتی 

اردوی پاکسـتان برخـوردار اسـت، کار آسـانی نیسـت. او بـا بر شـمردن برتری های دشـمن و تحلیل 

چگونگـی عملیـات نظامـی او، نـه تنهـا هزیمـت و عقـب نشـینی خـود از کابـل را بدیهـی و گریـز 

ناپذیـر جلـوه داد، بل کـه خـواب رقبایـش را پرانـد و آنـان را به اندیشـه واداشـت. مسـعود از دوسـتم 

پرسـید: جنـرال صاحـب! از اسـتحکام خطـوط دفاعی بادغیس هـا مطمئن باشـم؟ دوسـتم اطمینان 

داد. از مسـؤولین حـزب وحـدت پرسـید: آیـا جبهه ی شـیخ علی و شـیبر محکم اسـت؟ آن هـا تایید 

کردنـد و از جنـرال مجیـد روزی، فرمانـده جنبـش ملی در جبهه ی سـالنگ خواسـت که سـنگرهای 

سـالنگ را محکـم کنـد و افـزود: »مواضعـی که او در مسـیر خـود از نیروهـای جنبش دیـده در برابر 

تهاجـم طالبـان شکسـتنی اسـت و باید سـنگرهای محکم تری سـاخته شـود، حتی سـفارش کرد که 

در صـورت تشـدید فشـار طالبان، تونل سـالنگ بایـد انفجار داده شـود.«

بـرای ایجـاد جبهـه ی واحـد در برابـر طالبـان قرار شـد کـه هر یـك از طرف هـا به تعـداد 500 

نفـر نظامـی بـه شـمالی گسـیل دارنـد. جنـرال دوسـتم مطابـق روحیـه ی سـخاوت مندانه و پهلوانی 

خـود گفـت کـه حاضـر اسـت 2000 نفـر بـه ایـن جبهـه اعـزام کنـد؛ مسـعود خندیـد و گفـت: نه 

جنـرال صاحـب! نیـروی زیـاد دسـت و پاگیر اسـت و اعاشـه و اباته ی آن ها نیز مشـکل اسـت، بهتر 

اسـت کـه نیروهـای کم تـر اعـزام شـود تـا هـم قابـل کنتـرل باشـند و هـم زود بـه زود جای شـان بـا 

نیروهـای تـازه نفـس جا به جا گـردد که مانـده و ذله نشـوند. بعد مسـعود از تجربـه ی جنگی خودش 

 تمـام مایحتـاج  آن ها را 
ً
سـخن گفـت: »مـن اگـر 200 نفـر را بـه یك نقطـه جنگی اعـزام کنـم، اوال

ماننـد البسـه و خـوراك و پوشـاک تأمیـن می کنم. تمام لـوازم شـخصی و صحی شـان را تهیه می کنم 

و نمی گـذارم کـه در بیش تـر از یـك یـا دو عملیـات شـرکت کننـد، بل که زود بـه زود جای شـان را با 

 خودم 
ً
نیروهـای تـازه دم تبدیـل می کنـم تـا همیشـه قدرت و تحـرك دفاعـی آن ها حفظ شـود و ثانیـا

بـا آن هـا ارتبـاط می گیـرم، طوری کـه همیشـه صدایـم را بشـنوند و مـورال شـان تقویت گـردد. او از 
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دوسـتم و سـایر قوماندانـان خواسـت کـه با نفـرات نظامی خود همیشـه ارتبـاط بگیرند و آن هـا را به 

نام شـان صـدا کننـد کـه در تقویت مـورال آن ها بسـیار اثـر دارد... .«

تسـلط روحـی مسـعود بـر رقبایـش مسـجل بـود و منطـق اش قوی تـر از دیگـران می نمـود. بـه 

نظـرم آمـد کـه او را می تـوان محصـول واقعـی جهـاد افغانسـتان دانسـت و عصـاره ی اسـتعدادی که 

در کـوره ی حـوادث دو دهـه پختـه و آب دیـده شـده اسـت. بـا لهجـه ای شـیرین سـخن می گفـت، 

سـخنانش عمـق و غنـا داشـت، تنهـا فرماندهـی بـود کـه از نزدیـك، عـوارض و پیامدهـای مثبـت 

و منفـی کارهـای خـود را می نگریسـت و بـرای جهت دهـی و تأثیرگـذاری بـر روندهـای موجـود 

چاره گـری می کـرد.

پـس از سـاعت ها بحـث، گفتگـو، تصمیم گیـری، قـول و قرارهـا و تعهـدات، لحظـه ی فراغت 

فـرا رسـید، چـای سـبز و کیك و کلچـه و گپ و گفـت دوسـتانه... دوسـتم، پهلوان جنـگ و حریف 

میدان هـای نبـرد مسـعود، بار دیگر به قله ی بلندی خیره شـد و در حالی که یك دسـتش روی شـانه ی 

مسـعود بـود و انگشـتش سـتیغ های بلند را از پشـت شیشـه های اتاقک کانتینـری به او نشـان می داد 

گفـت: » آمرصاحـب! آن قله هـا را می بینیـد؟ بـرای تصـرف آن هـا از چنـگ نیروهای شـما، چندین 

شـبانه روز جنگیدیـم. مهمـات مـا تمـام شـد. جنـگ طوالنـی و شـدید بـود تـا جایی کـه ذخیـره ی 

دیپوهـای رسـمی هـم تمام شـد و مـن امر کـردم مهماتی را کـه در قریـه ی زادگاهم، خواجـه ده کوه، 

ذخیـره شـده بـود آوردنـد تـا ایـن قلـه را از چنـگ شـما در آوردیـم. افسـوس کـه نیروهـا و توان های 

 مسـعود را بـه خاطـر رد تقاضاهای اش 
ً
مـا در مبـارزه بـا یکدیگـر هـدر رفت... دوسـتم کـه تلویحـا

از سـوی او بـرای مشـارکت در قـدرت، سـر زنـش می کـرد، مالمتـی اصلـی را بـه گـردن مسـؤولین 

امنیتـی دو طـرف انداخـت و گفت: آتشـی که بین ما و شـما در گرفـت، به خاطـر گزارش های دروغ 

و مبالغه آمیـز امنیتی هـا بـود. مسـعود، لبخنـد زنان به دوسـتم نـگاه کرد و بـا کف دسـتش محکم بر 

 به گـزارش امنیتی هـای خود توجـه نمی کنم و 
ً
زانـوی او کوبیـد و گفـت، جنـرال صاحـب! من اصـال

منابـع دیگـری دارم کـه گزارش های شـان دقیق تر از گزارش های رسـمی ریاسـت امنیت ملی اسـت.

فهیـم خـان مسـوول امنیتـی او خیره خیـره می نگریسـت و چیـزی نمی گفت.

***
زردی کم رنـگ آفتـاب مدتـی بود که در پس کهسـار لغزیده و سـایه ی سـرد و وهمناکـی بر کوه 

و دره حاکـم بـود، بـاد پاییـزی وحشـی تر از پیش شـالق می کشـید، سـوز سـرما گزنده تر می شـد و 

گرسـنگی و سـرما بـی داد می کرد که مسـعود جلسـه را ترك گفت و بـا جمعـی از چریك های چاالك 

و تیزپایـش و نمی دانـم بـا چـه سـرعتی در میـان کـوه و کمر و صخـره و سـنگ و هم آغـوش نفیر باد 

از نظرهـا ناپدید شـدند... قطار شـمال نیز بـه راه افتاد.
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جمعـی گـرد آمـده در خانـه ی کانتینـری ماننـد کـه عصـاره ی رهبـری جبهـه ی مقاومـت علیـه 

طالبـان را تشـکیل می دادنـد، متفـرق گردیدند و هر یـك راه هـای گوناگونی در پیش گرفتنـد و رفتند. 

گروهـی بـه سـوی کاپیسـا و پروان، جمعی به سـوی شـمال و دسـته ای راه هـای دشـوارگذار کوه ها را 

در پیـش گرفتنـد و ایـن قصه ها کـه بعدها و باربـار در سـالنگ ها و بغالن ها تکرار شـد –و من افتخار 

حضور در شـماری از این نشسـت ها را داشـتم و بارهای دیگر قهرمان افسـانه ای شـرق را از نزدیک 

دیـدم- نمـادی از سـاختار درونـی جبهـه ی متحـد بـود که هر بـار با هـم بـاز می آمدند و بـاز از هم 

دور می شـدند، این داسـتان آیـا همچنان ادامـه دارد؟  



مسعود؛ نیاز دیروز، امروز و فردای ما

سید آقا حسین فاضل سانچارکی

سـال روز شـهادت احمدشـاه مسـعود، قهرمان ملی و روز گرامی داشـت از جان باختگان راه آزادی و 

اسـتقالل کشـور، بهانه ای شـد تـا نگاه دیگـری -هرچند کوتـاه- به شـخصیت و جایگاه مسـعود در 

تاریخ افغانسـتان و سرنوشـت تاریخی مـردم این کشـور بیاندازیم.

اگـر چـه شـاید همـه مـردم افغانسـتان، نـگاه یکسـان یـا عشـق و باور یـك گونـه به احمدشـاه 

مسـعود نداشـته باشـند، امـا تمـام مـردم می تواننـد از وی درس مقاومـت، پایمـردی و غرورملـی 

بیاموزنـد و او را، الگـوی آزاده گـی، سـرافرازی و غیـرت ملـی خـود بداننـد.

مـردم افغانسـتان تجربـه تمـام حکومت هـای راسـت و چـپ را پیـش نظـر دارنـد و کارنامـه 

تمـام شـخصیت ها و بازیگـران عرصـه نظامـی و سیاسـی کشـور در تمـام طـول تاریـخ افغانسـتان 

را می تواننـد مـرور کننـد امـا در کم تریـن شـخصیت و بازیگـر نظامـی و سیاسـی، ویژگی هایـی را 

خواهنـد یافـت کـه در شـخصیت احمدشـاه مسـعود متجلـی و متبـارز بـود و او را علی الرغم برخی 

لغزش هـا و کاسـتی های احتمالـی، در جایـگاه بسـیار برتـر از خیلی هـای دیگـر می نشـاند.

در نگاهـی شـتابان می تـوان دیـد کـه مسـعود بر خـالف بسـیاری از رهبـران و شـخصیت های 

جهـادی، در درون سـنگر، در میـان مـردم و در قلـب حـوادث و تحوالت کوبنده کشـور ماند، رشـد 

 یکی از 
ً
کـرد و شـخصیتش شـکل گرفـت. او بـا جهـاد افغانسـتان پیونـد عمیـق داشـت. او حقیقتـا

عالی تریـن نتایـج جهـاد افغانسـتان بـود. در سـیمای او صالبـت، اسـتحکام، اسـتواری، اطمینان و 

بـاور بـه خویشـتن مـوج مـی زد، مثل ایـن بـود کـه مسـعود در عمـق تاریـخ افغانسـتان و در ژرفای 

فرهنـگ هـزاران سـاله ایـن دیـار ریشـه دارد و شـخصیتش، طـی یـك پروسـه تاریخ هـزار سـاله، به 

نقطـه اوج و اعتـال رسـیده اسـت. غیـرت و اراده ی تاریخـی ملت افغانسـتان در شـخصیت و کرکتر 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        290

عالـی او متبـارز و برجسـته بـود. اگر جهـاد افغانسـتان محصولی داشـت، این محصول، شـخصیت 

مسـعود بـود. او یکـی از بهترین کسـانی بـود که می توانسـت قامت غـرور افغانسـتان را تمثیل کند و 

بـه جهـاد این کشـور اعتبار بخشـد.

مسـعود تنهـا فرماندهی بود که می تـوان گفت در دوران جهاد مقدس اسـالمی مردم افغانسـتان 

در برابـر اردوی اشـغالگر، هیـچ سـفری به خارج کشـور نداشـت، یکـی دو دیدار کوتـاه وی از دفاتر 

مجاهدیـن در پاکسـتان، هرگـز ناقـض ایـن ادعا نیسـت. به همیـن خاطر او هیـچ گاه با رنـگ و بوی 

معاملـه سیاسـی، خون فروشـی، تجـارت بـا جهـاد افغانسـتان و بهره گیـری از فداکاری و شـهادت و 

مصیبت مردم این کشـور آلوده نشـد. او همیشـه در قلب خطرها ماند و از عزت، شـرف و اسـتقالل 

ملی دفـاع کرد.

برخـالف بسـیاری از فرماندهـان و رهبـران تنظیم هـا، او عالی تریـن و مدرن تریـن تشـکیالت 

چریکی در کشـور را پایه گذاری کرد و بر اسـاس اسـتراتیژی روشـن و تکتیك های مشـخص مبارزه 

کـرد. هدفمنـد بـود، به راه خـود باور داشـت و بـا انگیزه ی قـوی مبـارزه می کرد.

زیسـتن در قلـب حادثه هـا و هم پایی بـا عظیم ترین رویدادها، شـخصیت او را پخته و اسـتعداد 

نظامـی و سیاسـی او را شـکوفان سـاخته بود. تحلیـل او از اوضاع نظامی، شـناخت ابعـاد توانایی ها 

و نقـاط ضعـف و قـوت دشـمن و شـیوه های جنگـی و دفاعـی اش، حتـی دانـش آموختـه گان مراکـز 

عالـی نظامی را بـه حیـرت می انداخت.

او اسـتعداد نظامـی فوق العـاده ای داشـت. در سیاسـت نیز عمیق بـود. قدرت فهم سیاسـی  اش 

تیـز و نگاهـش بـرق آسـا بـود. ضرورت هـا و ظرافت هـا را می گرفت و مسـایل را فهـم می کرد.

افغانسـتان دیروز، افغانسـتان اشـغال شـده و افغانسـتان فروافتاده در زیر گام های اردوی سـرخ 

بـه شـخصیتی هماننـد مسـعود نیـاز داشـت که بـه سـتیز و جهـاد برخیـزد و عرصـه را بـر قوی ترین 

اردوی ناشـکن جهـان تنـگ نمایـد. افغانسـتان چند سـال پیش بـه قهرمانی نیاز داشـت کـه در برابر 

سـیل تهاجـم طالبـان کـه با سـاز و بـرگ نظامی گسـترده مجهز بـود، بایسـتد و چونان عقـاب تیزبال 

بربلندی هـا، آزاده گـی و غـرور ملت افغانسـتان را پـاس دارد.

دیـروز، افغانسـتان بـا مـوج نظامـی، با لشکرکشـی ها، بـا تهاجم هـای نظامی سـهمگین مواجه 

بـود و مسـعود، پاسـخ ایـن موج هـا و تهاجم هـا بود. افغانسـتان امـروز نیز دسـت هایش به سـوی او 

دراز اسـت. امـروز اگـر او زنـده می بـود، بدون شـك، شـکل مقاومت تغییـر می کرد، او هرگـز اجازه 

نمـی داد کـه غـرور ملـی افغانسـتان پایمـال شـود و هویـت اعتقـادی و فرهنگـی کشـور زیـر سـوال 

بـرود. مسـعود، تمدن امـروزی، دموکراسـی، برابری حقوقـی زن و مرد در عرصه اجتماع و سیاسـت 

و ضـرورت توسـعه ملـی را بـه خوبـی می شـناخت. بـه آن معتقد بـود و بـرای آن مبارزه می کـرد. اما 
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او، عـزت ملـی، منافـع مـردم و اسـتقالل کشـور را برتر از هـر مصلحـت و هدف دیگر می دانسـت.

مسـعود، همـواره همکاری و توجـه جامعه بین المللی به افغانسـتان را طلب می کـرد و آرزویش 

آن بـود کـه کشـور با اسـتقرار، ثبـات و امنیـت و آغاز روند بازسـازی و نوسـازی، به یـك عضو فعال 

جامعـه بین المللـی تبدیـل شـود و بتواند نقـش خـود را در همگرایی هـا و همکاری هـای منطقه یی و 

بین المللـی در زمینه هـای مختلـف به سـود همبسـتگی و منافـع ملت ها ایفـا کند. اما او با شـناختی 

کـه از بافت هـا و پیچیدگی هـای جامعـه افغانسـتان داشـت، بهتر از هر کـس دیگری می دانسـت که 

همـکاری و مسـاعدت جامعـه جهانـی بـا افغانسـتان، تنهـا در چارچـوب حفـظ اراده ملـی و منافع 

مـردم افغانسـتان و در راسـتای ارزش هـا و هویـت دینـی و فرهنگی کشـور قابـل پذیرش اسـت. او، 

می توانسـت بـا قـدرت زبـان و منطـق نیرومنـد خـود، بـر دیدگاه هـا و ذهنیـت جامعـه بین المللی از 

افغانسـتان اثـر بگـذارد و کمك ها و حمایت های ایشـان از افغانسـتان و ملت آن را در طریق درسـت 

و مناسـبی رهبری کند.

افغانسـتان، کشـوری اسـت بـا ویژگی هـا، سـنت ها، اعتقـادات و فرهنـگ خـودش. هـر نـوع 

توسـعه یی کـه در بسـتر این فرهنـگ و سـنت های اعتقادی صـورت نگیرد، بـا بحران مواجـه خواهد 

شـد. تاریـخ چنـد دهـه ی اخیر افغانسـتان، تاریـخ همین تجربه های بحران زا اسـت. مسـعود کسـی 

بـود کـه واقـع بیـن بـود و از متـن همیـن باورهـا، سـنت ها و اعتقـادات برآمـده و خـودش تمثیـل 

ارزش هـای اعتقـادی و فرهنگـی ملـت افغانسـتان بـود. او را می تـوان دوسـت نداشـت، امـا هرگـز 

نمی تـوان از کاریزمـای شـخصیت، از پای مـردی، شـجاعت، وطن خواهـی، سـاده زیسـتی، باور به 

مـردم و اراده مـردم و سـایر خصلت هـای بـارز انسـانی او چشـم پوشـید.

بهتریـن یاد کرد از مسـعود، شـناخت راه، هدف و اندیشـه او اسـت. سرمشـق گرفتـن از غیرتی 

اسـت کـه او بـا تمام قامـت به ظهـور رسـانید. اگـر کوه پایه های پنجشـیر و سـتیغ های بلنـد پامیر به 

صـدا درآینـد، حماسـه ی اسـطوره ای مـردی را هم صـدا بـا آوای تندرها فریـاد خواهند کرد کـه کتیبه 

یـك تاریـخ شـکوه، عظمت و پایمـردی ملی را در پیشـانی دارد.

مسـعود تنهـا نیـاز دیـروز نبـود، نیاز امروز هم هسـت، فردا و همیشـه نیـز به قهرمـان همانند او 

محتـاج اسـت، کسـانی که بیرق غـرور ملی افغانسـتان را بر سـتیغ چکاد هـای مردانه ی  شـان همواره 

بـه اهتزاز نـگاه دارند.





مسعود، چراغ راه ملت 1

داکتر سید اکبر زیوری-سویس

ییس، خانم ها و آقایان، سالم!  جناب ر
از این کـه در محضـر شـما فرهنگیـان و فرهیختـگان ارجمنـد فرصتی دسـت داد تا مقوالتـی چند را 

در بـاره ی شـهید مسـعود بیـان دارم  باعـث کمال افتخـار برای من اسـت، »اگر چه عـرض هنر پیش 

یـار بی ادبـی اسـت.« در تاریـخ ما بسـیار کـم  اتفاق افتاده اسـت کـه رادمـردان و اسـطوره های مردم 

مـا، پـس از شـهادت چنین عاشـقانه و زیبا مورد گرامی داشـت قرار گرفته باشـند. اما شـهید مسـعود 

چنین شـده است.  

حجـم مطالـب، اشـعار، مرثیه هـا و سـوگنامه هایی کـه بـرای شـهید مسـعود در ایـن فاصلـه ی 

انـدك از زمـان شـهادتش سـروده شـده اند در تاریـخ مـا بی سـابقه و یـا کم سـابقه اسـت. بـا این هم 

بـه قـول حافظ:

یك قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می شنوم نا مکرر است

 امـا بـرای روشـنفکران مـا الزم اسـت در کنـار »تجلیـل« از شـخصیت عظیـم آن شـهید، بـه 

»تحلیـل« آرمان هـا و راه کارهـای عملـی اش کـه خـاص جامعـه ی سـنتی و قبیلـوی افغانسـتان بود، 

نیـز بپردازنـد تـا در راه هـای پـر پیچ وخم فـردا چراغی شـود راهنما و مشـعلی شـود روشـنی بخش. 

در همینجـا الزم می دانـم از ابتـکار بسـیار بـه جـای دسـت اندرکاران محتـرم ایـن گردهمایی تشـکر 

و سپاسـگزاری نمایـم کـه بـا درایـت و هوشـمندی در این زمان حسـاس دسـت بـه  اقدامـی نیکو و 

پسـندیده زدنـد. هـر چنـد اگـر اطـالع رسـانی از ایـن گردهمایـی کمـی زودتـر صـورت می گرفت 

1. این نوشتار به سیمیناری تقدیم گردید كه به مناسبت شهادت آمرصاحب شهید در آلمان دایر شده بود.
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شـاید در فراگیرتـر شـدن دامنـه ی مخاطبـان بهتـر می بود. 

  ایـن نوشـتار تنهـا دیباچـه ای اسـت بـر یـك طـرح بزرگ تر و سـعی می کنـد برخـی محورهای 

تحقیقاتـی و تحلیلـی را کـه می شـود از ورای گفتـار و کـردار شـهید مسـعود اسـتنتاج نمـود تبییـن 

 از بـزرگان حاضـر در مجلس پوزش 
ً
بکنـد. از ایـن نظـر اگـر کوتاه و یا ناپیوسـته به نظر می رسـد قبال

می خواهـم. 

 در ایـن شـرایط حسـاس قطـار ضـد طالبـان بـه منزل رسـیده اسـت. امـا سرنشـینان ایـن قطار 

 جهت آن 
ً
 قطـار دیگر وجود داشـته باشـد ثانیـا

ً
بـرای تبدیـل قطارخـود محتـاج ایـن هسـتند کـه اوال

 دورنمـای هدف و نحوه ی رسـیدن آن به مقصد روشـن بوده و به وضاحت ترسـیم 
ً
معلـوم باشـد ثالثـا

شود. 

 نامتجانسـی کـه ضدیـت بـا طالبـان عمده تریـن عامـل نزدیکـی شـان بـود، 
ً
 نیرو هـای بعضـا

 اکنـون بـا از بیـن رفتـن دشـمن مشـترك ممکن اسـت، متفـرق گردنـد. از طرف دیگـر ،بـا روی کار 

آمـدن بخـش مهـم و اعظـم نیرو هـای ضـد طالبـان بـر سـر قـدرت، موقـف و موضـع ایـن نیروهـا 

درجامعـه نیـز از یـك موقف اعتراضی و جنبشـی به یـك موقف نهاد سـازی و اداره کننـده تغییر یافته 

اسـت و ایـن دو موقـف بـا یکدیگـر تفـاوت ماهیـوی و اساسـی دارند. 

جنبـش  یـك  وقتی کــه  نظریــه ی »انستیتوسیونالیسـم« )Institutionalism( تـا  برحســب 

)ایدیولوژیـك و یـا غیـر ایدیولوژیـك( در حـال مبـارزه بـرای سـرنگونی قـدرت حاکمه می باشـد از 

 انعطاف پذیر 
ً
لحـاظ آرمانـی، فکـری و سیاسـی در یك وضعیـت تهاجمـی، پویا، دینامیـك و کامـال

می باشـد. امـا همین کـه در طـی مبـارزات بـه پیروزی های اولیه دسـت یافـت و به مقـام دولت داری 

و اداره جامعـه رسـید بـه تدریـج دچـار فترت شـده محافظـه کار، ایسـتا و اسـتاتیك گردیـده در یك 

حالـت تدافعـی قـرار می گیـرد و قابلیـت انعطـاف خـود را به تدریـج از دسـت می دهد. هـر چند به 

علـت یکدسـت نبـودن سـاختار قـدرت در دوره ی پـس از طالبـان، ایـن خطر در مـورد رهـروان راه 

 جـدی تلقـی گردد. 
ً
شـهید مسـعود کم تـر وجـود دارد امـا بـا آنهـم بایـد کامال

   از طـرف دیگـر، بـرای فایـق آمدن بر یك بحـران سیاسـی–اجتماعی در قدم اول بایـد از لحاظ 

 روشـن و شـفاف بود. متأسـفانه به نظر می رسـد روشـنفکران 
ً
فکـری و تیوریـك در یك موضع کامال

افغانسـتان، خـود در یـك بحران فکری به سـر برده، با سـردرگمی و تشـتت آراء در مـورد راهکارهای 

بیـرون رفـت از بحـران مواجه هسـتند. بخـش عمده این بحران ناشـی از بحـران ناکار آمدی اسـت. 

متأسـفانه روشـنفکران در طـول بحـران بیسـت و چنـد سـاله ی افغانسـتان بـه تدریـج بـه حاشـیه ی 

تحـوالت سیاسـی-اجتماعی جامعـه رانده شـده و نقش شـان کم رنگ و کم رنگ تر شـده اسـت. هر 

چنـد ممکن اسـت عده ای، علت این حاشـیه رانـده شـدن را خواسـت و اراده ی قدرت های خارجی 



295       مقاالت

و برخـی همسـایگان مـا بداننـد ) که ممکن اسـت تا اندازه ای هم درسـت باشـد(، اما نبایـد از عامل 

اصلـی کـه همانا ضعـف تیوریك و تشـکیالتی خـود روشـنفکران می باشـد غافل بود. حتـی آن عده 

از روشـنفکرانی که از لحـاظ تشـکیالتی هـم بـه درجه ی باالیـی از سـازمان یافتگی رسـیده بودند به 

تدریـج حاشـیه نشـین گردیدند. برخـی محورهایی که روشـنفکران ما هنـوز مطابق بـا واقعییت های 

جامعـه موزاییکـی )Mosaic Society( مـا به پاسـخی در خور نرسـیده اند عبارتند از:

- ارجحیت انقالبی گری یا اصالح گری.

- »ملت سازی« با روی کرد معطوف به جامعه یا »ملت سازی«  دولتی و آمرانه.

 - راجع به اقتدار خود دولت و حوزه ی روابط دولت با جامعه: 

- اقتـدار آمرانـه یـا اقتـدار دموکراتیك، بـه عبـارت دیگـر توسـعه ی اجتماعی-اقتصـادی در پارادایم  

)Paradigm( »دولـت قوی-جامعـه ی ضعیـف« یـا در پارادایـم »جامعـه ی قوی-دولـت قوی.«

راجع به اسالم سیاسی
- سکوالریسم یا دولت دینی؛ دولت دینی با کدام محتوا، کدام ساختار و با چه روی کردهایی. 

- در حوزه ی ایدیولوژی اندیشی و رابطه ی ایدیولوژی با دولت: توتالیتاریسم یا پلورالیسم. 

- در حـوزه ی مبنـا و معیـار روابـط بـا کشـورهای خارجـی )یعنـی چگونگـی رابطـه بـا دولت هـای 

امپریالیسـتی،  اسـالمی و غیـر اسـالمی(: معیارهـای ایدیولوژیـك انترناسیونالیسـتی بایـد در روابط 

بین المللـی مـا حاکـم باشـد یـا معیارهایـی بـر اسـاس منافع ملـی ما. 

این هـا گوشـه هایی از مشـکالت نظـری و فکریـی اند کـه گریبان گیـر بخش اعظم روشـنفکران 

مـا شـده انـد و متأسـفانه بـه نظـر می رسـد تـا هنـوز جـواب متناسـب بـا واقعییت هـای جامعـه ی 

افغانسـتان را پیـدا نکرده انـد.

اسطوره استوار مسعود
 در ایـن میـان تنهـا مسـعود بـود کـه در یـك جامعـه ی قبایلـی،  بسـته و اسـیر جنـگ و جهـل و فتنه 

توانسـت مـدت 23 سـال دوام بیاورد، ریشـه بدوانـد و در عین حالی که مظهر اسـالم بـود، با صدای 

رسـا، منـادی دموکراسـی و حقـوق بشـر نیز شـود. چـرا وی مؤفق شـد و دیگـران نشـدند؟ در این که 

نبـوغ نظامی و شـخصیت مقتـدر و کاریزماتیك خـود فرمانده مسـعود در این امر نقـش تعیین کننده 

را داشـت جـای هیـچ  تردیـدی نیسـت، امـا سـوال اساسـی این اسـت کـه رهـروان  مسـعود چگونه 

می تواننـد ایـن راه دشـوار را ادامـه بدهند؛ رهروانی که فاقد کاریزمای شـهید مسـعود هسـتند. اینجا 

اسـت کـه بـه حسـاس ترین سـوال زمـان خـود می رسـیم؛ سـوالی کـه نحـوه ی پاسـخ دادن بـه آن،  
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جهـت و مسـیر آینـده ی راه مـا را مشـخص می کند. 

 باید بنیادهای تیوریکی که شـهید مسـعود 
ً
   در جـواب بـه ایـن پرسـش به نظر می رسـد کـه اوال

در البـالی سـخنان و مصاحبه هـا ازخـود بـر جـای گذاشـته اسـت یکـی یکـی تبیین شـده بـه طور 

 یك تشـکیالت و سـازمان سیاسـی-اجتماعی به وجود 
ً
مشـروح و مفصـل توضیـح داده شـود و ثانیا

بیایـد کـه در بحبوحـه و اوج مبارزات سیاسـی آینـده بتواند ریزه کاری هـا و ظرایف تیوریـك و عملی 

آرمان هـای بـزرگ آن شـهید عزیـز را تبیین و تشـریح بکند. تشـکل و سیسـتمی کـه بتوانـد در دوران 

گـذار، جامعـه ی قبایلـی و سـنتی مـا را از گـرداب حـوادث، توطئه هـا و مشـکالت بیـرون آورده بـه 

سـاحل ثبـات و آرامش رهنمون شـود. 

    در اینجـا سـعی می کنـم برخـی محورهـای بسـیار مهم را از البالی سـخنان شـهید مسـعود، 

بـه طـور بسـیار اجمالـی بیان دارم. إن شـاء الله باشـد تا از سـوی دانشـمندان و روشـنفکران گرانقدر 

مـا در ایـن بـاره کارهـای علمـی و تحلیلی، فـرا روی روندگان راه مسـعود ارایـه گردد.

ابتدا الزم است به این سوال پرداخته شود که: راز ماندگاری شهید مسعود در چیست؟    

هـر چند عـده ای از ارادتمندانش تقوای اسـالمی، خلـوص قلبی و پرهیزگاری معنوی آن شـهید 

را علـت اصلـی اقتـدار شـهید مسـعود در بیـن مـردم می داننـد،  اما می تـوان ضمـن تأییـد کامل نظر 

آن هـا بـا زبـان جامعـه شناسـی سیاسـی نیـز تـا انـدازه ای علـت اعتبـار و اقتـدار آن شـهید را در بین 

مـردم توضیح داد.

 شهید مسعود و اقتدار جامعه نگر
شـهید مسـعود همیشـه معتقـد بـود کـه ریشـه قـدرت در مقبولیـت مردمـی اسـت. به همیـن خاطر 

هیـچ گاه بـرای کسـب قـدرت سـر بـه آسـتان پاکسـتان و امریکا نسـایید تـا اسـتینگر بسـتاند و هرگز 

دسـت شـیوخ عـرب را نبوسـید تـا دالـر بـه جیـب زنـد. بل کـه  همـواره بـر بـازوی مجاهدیـن جان 

بـر کـف اش تکیـه نمـود و بر پـای مردانگـی مردمش ایسـتاد و بدین ترتیب اسـطوره ی اسـتوار شـان 

گردیـد. »… در نـزد مـن طـرح و عملـی کـردن یك پالیسـی معقـول در مقایسـه با تصرف یك شـهر 

و یـا یـك سـاحه،  اهمیـت فـوق العـاده دارد. اگر با یـك حرکـت تاکتیکی شـهری را به دسـت آوریم 

ولـی در عیـن حـال مـردم شـهر را نتوانیم از خود بسـازیم، این خود شکسـت اسـتراتژیك ما اسـت. 

مرکـز ثقـل اسـتراتیژی و پالیسـی مـا بـر جلـب اعتمـاد مـردم تمرکـز دارد. اگـر اسـتراتیژی مـا رفـاه 

عامـه را تضمیـن کنـد، و مـردم را راضـی گردانـد، ایـن خـود یـك موفقیـت بـزرگ بـوده می توانـد و 

شکسـت های تاکتیکـی نظامـی را جبران  و تالفـی نمایـد1.« در اینجا به وضاحت می تـوان مالحظه 

1. امید 305 ص 10.
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نمود که شـهید مسـعود اسـاس قـدرت خود را از مـردم می گیرد. امـا این اعتبار مردمـی را می خواهد 

بـا روی کـرد هـای انسـانی کسـب نمایـد و از طریق ارایـه ی خدمـت صادقانه به مـردم بـر مبانی غیر 

سـنتی اسـتوار سـازد. بـه ایـن رویکرد نوین در کسـب مشـروعیت سیاسـی مشـروعیت خوشـبختی 

آفریـن یـا  )Eudemonic legitimacy(  می گوینـد.

»… )در ُبعـد عملـی( می توانـم ایجـاد سیسـتم شـوراها و یـا سیسـتم حکومـت شـورایی را بـه 

صفـت یـك مثـال زنـده بیـان کنـم ... شـورا از سـطح قریـه آغاز شـده تـا عالقـه داری، ولسـوالی و 

 مسـتقل بوده و سـاختار ملکـی دارند. قومندان هـا و افراد 
ً
والیـت وجـود دارد. ... ایـن نهـاد ها کامال

نظامـی در آن هـا عضویت ندارنـد... .1«

بنـا بـر نظـر »ماکس وبر« سـه نوع مبنا بـرای مشـروعیت و اقتدار رهبـری سیاسـی در بین مردم 

دارد:  وجود 

مبنـای عقالنـی: اتـکا بـر یك بـاور بـه »قانونی بـودن« الگو هـای قواعـد رفتاری و حـق صدور 

دسـتورهایی در چـار چـوب ایـن قواعد بـرای کسـانی که اقتدار دارنـد ) اقتـدار قانونی(.

مبنـای سـنتی: اتـکا بـر یك بـاور محکـم به احتـرام به سـنت های پیشـین و مشـروعیت جایگاه 

کسـانی که بـا کمك آن هـا به اعمـال اقتـدار می پردازنـد  )اقتدار سـنتی(. 

مبنـای فرهمندانـه: اتـکا بـر تسـلیم افراد بـه تقـدس، قهرمانی یـا منش خـاص و اسـتثنایی یك 

فـرد واحـد و الگو هـای رفتـاری یا نظـم برقرار شـده توسـط او )اقتـدار فرهمندانـه یـا کاریزماتیك(. 

 بـه طـور خالصـه روابـط و مناسـبات متنـوع اجتماعی در این سـه نـوع مبنای اقتـدار در جدول 

زیر نشـان داده شـده است: 

1. امید 305  ص 4.
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سـنتی  عناصـر  در  را  خـود  مشـروعیت  بنیان هـای  تنظیمـی،  رهبـران  سـایر  و  طالبـان  اگـر 

می جسـتند، مبنـای مشـروعیت مسـعود بـر یـك مبنـای جدید اسـتوار بـود. بـا توجه به جـدول فوق 

می تـوان بـه عمـق اندیشـه ی سیاسـی و اوج آرمان هـای اجتماعـی آن شـهید بزرگوار بیش تـر پی برد. 

می تـوان پی بـرد چـرا در حالی کـه دیگـر قوماندان هـا و رهبـران احـزاب خـود را امیـر و پیـر و رهبر و 

حتـی امیرالمؤمنیـن و … می خواندنـد، مسـعود شـهید را سـربازانش فقـط آمرصاحـب می نامیدند. 

زیـرا از ایـن کلمـه فقـط نسـبت سلسـله مراتـب در یـك نظـام عقالنـی و قانونـی افـاده می شـود در 

حالی کـه از کلمـات دیگـر نظام هـای سـنتی و کاریزماتیـك افـاده می شـود کـه در هـر دوحـال بـا 

دموکراسـی و نظام هـای مـدرن فاصلـه ای بسـیار دارنـد.

شـهید مسـعود در مقـام عقالنیـت و دوری از قهرمـان پـروری می گویـد: »هیچ کـس قهرمـان 

نیسـت. بـه یقیـن قهرمـان واقعی ملـت افغانسـتان اسـت«،1 ایـن در حالی اسـت که همـه می دانند 

مسـعود یکـی از قهرمانـان بـزرگ در کل تاریـخ کشـور مـا اسـت. امـا بـا درایـت و دور اندیشـی در 

صـدد دور کردن هالـه ی رمـز و راز از سـیمای خود اسـت. در حالی کـه مال عمر بـا پیچاندن خویش 

در چـادر  و پنهـان شـدن پشـت پـرده سـعی بی هوده داشـت تا در شـخصیت بی مایـه ی خویش یك 

کاریزمـای کاذب ایجـاد کنـد، امـا شـهید عزیر مـا در اجتماع تعلیـم یافتـگان افغان در اروپـا مانند 

یـك معلـم با مـردم خود حـرف زد، درد دل کرد، بـه حرف آن ها گوش داد و به سـواالت آن ها پاسـخ 

گفـت. حتـی بـه شـدیدترین و صریح تریـن انتقادهـا و خرده گیری ها نیز بـا متانت و وقار پاسـخ های 

1. امید 474 ص 9 .

مدرنتوده وارسنتینوع جامعه

قانونی-عقالنیفرهمندانه )کاریزماتیك(سنتینوع مشروعیت

غیر شخصیشخصیشخصیقواعد جاری

اخوت همراه با یك »برادر ارباب-رعیتنظام روابط
بزرگ«

سلسله مراتب

پیران/به ارث برندگان رهبران
قدرت/پدرساالرها

ایدیولوگ ها/ پیشوا/ 
قهرمان

نخبگان و منتخبان 
مردم

غیر شفاف )به دلیل حوزه ی سیاست
عدم تولید اطالعات(

غیر شفاف )به دلیل 
اختصاص اطالعات به یك 

گروه خاص(

شفاف

نظام اطالع 
رسانی

بسته )غیر 
سازماندهی شده(

بازبسته )سازمان دهی شده( 

در چار چوب قانونعین قانونفرا قانونیرهبری
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داد.  مقتضی 

 مخالف 
ً
بنـا برهمیـن نظـام فکـری متیـن بـود کـه در یـك جامعه ی بسـته و سـنتی -کـه اساسـا

اطـالع رسـانی همگانـی می باشـد-، شـهید عزیـز ما طـی سـخنرانی های مردمـی و چاپ نشـریه و 

اخبـار در سـنگرهای جهـاد -بـا کم تریـن امکانـات- مبـادرت بـه اطالع رسـانی بـه مـردم می کرد. 

 از 
ً
 اگـر مسـعود مـا از قانون گرایـی دم مـی زد فقـط بـرای مصـارف تبلیغاتـی نبـود بل کـه دقیقـا

یـك نظـام منسـجم  فکریی نشـأت می گرفـت که در عمل سیاسـی وی نیز تبـارز یافته بود: »تشـکیل 

حکومـت موقـت از بسـتر خاتمـه بخشـیدن بـه جنـگ،  برگـزاری انتخابـات سـالم، تدویـن قانـون 

اساسـی و قانونمنـد کـردن نظـام اسـالمی در افغانسـتان، اصـول و معیارهـای اصلی من در سـالیان 

مبـارزات بـوده اسـت. در طـول پنج سـال پـس از پیـروزی مجاهـدان، این اصـول را بارها بـا رهبران 
جهـادی مطرح کـرده ام.«1

آیـا مسـعود یـك انقالبـی بـود؟  به عبـارت دیگـر آیا شـهید مسـعود طرفـدار تغییرات ریشـه ای 

بنیـادی و ناگهانـی در سـاختار جامعـه اش بـود یـا یك مصلـح اجتماعـی بود؟

خـودش جواب می گوید: »در شـرایط کنونی نادیده گرفتن کلی سیسـتم عنعنـوی،  و ارزش های 

سـنتی جامعـه ممکـن نمی باشـد. ما بایـد خیلـی محتاطانـه و تدریجـی تغییراتـی را معرفـی نماییم 

و جامعـه را تحـول دهیـم. یکـی از کارهایی کـه در تغییـر و تحـول جامعـه نقـش خیلی مثبـت دارد، 

معـارف و تعلیـم و تربیـت و گسـترش مفکوره هـای دموکراتیك در میان مردم اسـت. ... مـا به تطبیق 

تدریجـی تغییـر معتقـد هسـتیم. اول بایـد مـردم به ایـن مفکوره جلـب گردند و بـه دموکراسـی باور 

پیـدا بکننـد، تطبیـق تغییـر بایـد قدم بـه قدم ولـی به صـورت مسـتدام در عمل پیاده گـردد.«2 

 »در مـورد مصالحـه بـا شـوروی ها ... مـا در زمینـه بـا علمـاء،  موی سـفیدان و سـایر بـرادران 

مشـورت کردیـم ... ایـن بـود کـه علمـا مشـوره دادنـد کـه مذاکـره در چنین شـرایط،  از نظر شـرعی 

ممانعتـی نـدارد.«3 در ایـن گفتـار نیـز توجه به جامعه ی سـنتی و عنعنات اسـالمی ) موی سـفیدان و 

علمـا( و نیـز توجـه به مـردم ) سـایر بـرادران( دیده می شـود. 

آیا مسـعود یك توتالیتاریسـت ایدیولـوژی اندیش  بود؟ یا یك سیاسـتمدار واقـع بین، دموکرات 

و صـادق؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا دعوت های مکـرر وی از دیگـران به گفتگـو و همکاری فقط ناشـی 

از مالحظـات تاکتیکـی بـود یـا از یك نظام فکـری معقول و از یك دید مشـارکتی و دموکرات منشـانه 

سـر چشـمه می گرفت؟

»مـن ده هـا قطعه نامه نوشـته کـرده ام: بـه انجنیر حکمتیار و به اسـتاد سـیاف، به شـورای اتحاد 

1. فرزان، احمدشاه، غیاثی، توریالی )1368(، مردی استوار و امیدوار به افق های دور، ایران: چاپ مشهد، ص 034.
2. امید 305  ص 4.

3. مردی استوار ص 501.
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و بـه قومندان هـای حـزب نامـه نوشـتم و خواسـته ام یکبـار بیاییـد، حاضـر شـوید، بـا هـم مذاکره و 

گفتگـو کنیـم. مسـایل و مشـکالت داخلیـی را کـه داریـم، حـل کنیـم. ولی، گویـی پیـش آن ها یك 

مفکـوره اسـت و آن را نمی شـود انـکار کـرد و آن این اسـت که: جز ما مسـلمان، دیگـران همه منافق 

انـد. ایـن تحلیـل آن هـا اسـت و ایـن هم بـرای همـگان قابـل درك اسـت کـه در همه ی احـزاب،در 

حـزب اسـالمی،  در جمعیت اسـالمی در حرکـت و غیره آدم های خـوب و بد وجود دارد، نمی شـود 

بـا داشـتن یـك کارت )حزبی(، یکـی را متهم به کفر و دیگری را مسـلمان بدانیم.«1 شـهید مسـعود 

فیلسـوف نبـود، امـا کارنامـه ی عملـی و گفتارهـای موجـز وی، بـا بزرگتریـن فیلسـوف هـای عصـر 

مـا پهلـو می زنـد. برترانـد راسـل فیلسـوف بـزرگ می گویـد: »خطـا اسـت کـه کسـی معتقـد باشـد 

عـالوه بـر خـوب و بـد موجـود در افـراد مختلـف، خـوب و بدی نیـز ممکـن اسـت در مجموعه ای 

 به یکـه تـازی یـا توتالیتاریسـم می انجامد و 
ً
از انسـان ها وجـود داشـته باشـد –خطایـی کـه مسـتقیما

 بسـیار خطرناك اسـت.«2 در جواب به این سـوال که چرا شـما از افسـران رژیم سـابق  برای تشـکیل 

اردو دعـوت کرده ایـد. مسـعود شـهید یکبـار دیگـر روحیـه ی واقع بینـی و غیـر ایدیولوژیـك خود را 

تبـارز داده گفـت: »فکـر کنیـم اگر به همـان ترتیب ما عمـل کنیم،  هر کـس را که بگوییـم که مربوط 

بـه گذشـته اسـت و یـا در جمـع ما نبـود، همـه را بگیریم طـرد کنیـم، او را بگیریـم طرد کنیـم، آیا به 

همیـن ترتیـب تنهـا از چیـزی کـه باقـی می مانـد، مـا می توانیـم یك حکومـت جـور بکنیـم؟ ... ما 

ضـرورت داریـم بـه داکتـر، ضـرورت داریـم به یـك نفـر متخصص مالـی، ضـرورت داریـم به یك 

نفـر متخصـص در ارتبـاط بـه امـور صحییـه. بـه نـام این کـه تـو در رژیم سـابق بـودی،  ایـن را طرد 

کنیـم،  کـی را بیاوریـم در خدمت بـه مـردم و جامعه؟«3 

 آیا مسعود به پان اسالمیسم اعتقاد داشت یا به یك تفکر ملی؟  
 ما سـر او توجه داریـم این کـه دوبـاره در داخل افغانسـتان طرف 

ً
»یکـی از مسـایلی کـه امـروز جـدا

یـك وحـدت ملـی برویم. برویـم دوباره طرف یـك وحدت ملی. ازو سـبب از همه شـخصیت های 

 در برابر 
ً
مختلـف دعـوت کردیـم و مـا آغـوش خـود را بـه روی همـه بـاز کردیـم کـه بیاییـد مشـترکا

متجـاوز ایسـتاده شـویم و در آینده هم حکومت مشـترکی داشـته باشـیم... .«

 »مـردی در ایـن اسـت که بـا وجودی که هر چیـزی در دل خود دارد، از سـبب خیر افغانسـتان، 

 نجـات افغانسـتان سـر خواسـته های خـود پـای بمانـد و برویـم بـه طـرف وحـدت ملـی... .4« 

1. مردی استوار ص 111.
2. فوالدوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران: طرح نو، ص 213.

3. امید 274، ص 9.

4. امید 274، ص 9.
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»...هرکسی که جهاد می کند برود در کشور خود جهاد کند1.«

مسعود سمبول وحدت ملی 
اعالمیـه ی شـاه سـابق در تقبیـح تـرور بزدالنـه ی مسـعود و در گرامی داشـت از شـخصیت ممتـاز 

مسـعود کـه او را سـمبول شـهامت افغانـی دانسـت، اظهـار تأسـف های مکـرر برخی سـران حزب 

افغـان ملـت حیـن مصاحبه هـای شـان در ایـن مـورد، احسـاس تهییـج شـده و تخریـش شـده ی 

افغان هـا در هـر جایی کـه بودند، چه دشـمنان سـابقه اش، چه دوسـتان دیرینـه اش و چه افـراد عادیی 

 
ً
کـه در حاشـیه ی صحنه هـای سیاسـی بـه زندگی روزمـره ی خـود می پرداختنـد، همه و همه شـدیدا

از واقعـه ی تـرور ناجوانمردانـه ی ایـن مجاهـد کبیـر، ایـن اسـوه ی غیـرت و اسـتقامت و شـجاعت 

افغانـی بـه دسـت نابکار یك عرب، تکان خوردند. انگشـت عسـرت بـه دندان گزیدند و آه حسـرت 

برکشـیدند کـه چـرا چشـم واقعیـت بیـن را تا اکنـون پوشـیده بودند و دسـت تمکیـن را پس کشـیده 

... امـا آنچـه کـه مهم اسـت احسـاس مشـترك جمعـی دریـك واقعه ی خاص اسـت. درسـت مانند 

آنچـه کـه پـس از تخریـب آثـار تاریخـی ما به دسـت »جاهـالن زاهد پیشـه ی متنسـك« واقع شـد. 

ایـن احسـاس مشـترك جمعـی نوید آن را می دهد که شـاهد جوانـه زدن مفهوم »ملـت« در بین مردم 

خـود –اعـم از اقـوام و اقشـار مختلف- هسـتیم. این بار مسـعود عامل این احسـاس مشـترك جمعی 

شـده اسـت. پـس مسـعود تبدیل بـه یکـی از سـمبول های ملت ما شـده اسـت.

معیارهای شهید مسعود برای ایجاد رابطه با کشورهای خارجی
منافـع علیـای ملـی یگانه عامـل تعیین کننـده بـرای ایجاد رابطـه با کشـورهای خارجی بـود. از نظر 

ایشـان مـا دوسـتان و دشـمنان دایمـی نداریـم، بل کـه منافـع ملـی دایمی داریـم. »یکـی گپ هـای 

احساسـاتی زدن اسـت، یکـی واقعییت هایـی کـه در روی صحنه اسـت... یکی داشـتن رابطه اسـت 

یکـی وابسـتگی، رابطـه داشـتن بـه هیچ وجـه جرم نیسـت. مگر وابسـتگی اسـت که ننگ اسـت... 

ایـن را بـه صراحـت می گویم بـه دفاع از کشـورم،  به دفـاع از عزت و آبـروی مردمم، از هـر جایی که 

کمکـی بـه دسـت بیاید،  بـدون قید و شـرط می پذیریـم، اسـتفاده می کنیـم و إن شـاءالله در خدمت 

مـردم و در خدمـت عـزت و شـرف مـردم، و ایـن را عیب نمـی دانیم.«2 

»در ارتبـاط بـه حفـظ اسـتقالل کشـورم،  در قسـمت حفـظ عـزت مردمـم،  در دفـاع از همـه 

ارزش هایـی کـه پیـش ما اسـت،  از هـر جایی کـه به ما سـالح بدهنـد،  بدون قیـد و شـرط می گیریم 

1. امید474، ص 9 .
2. امید 274، ص 9.
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و بـاز هـم می گیریـم.«1 

نظر شهید مسعود راجع به نقش روشنفکران
»آن هـا می تواننـد نقـش اساسـی در بخـش سیاسـی داشـته باشـند. اگـر عالقمنـد بـه بخـش نظامی 

هـم باشـند هیـچ مانعـی در دم روی شـان وجـود نـدارد ... این روشـنفکرها چـراغ جامعه هسـتند، 

نـور چشـم همـه هسـتند. در هـر نـوع طـرح سیاسـی و در هـر نـوع تشـکل سیاسـی این ها جـای به 

خصـوص خـود را خواهند داشـت.«2 

رابطه ی دین و حکومت از نظر شهید مسعود 
حکومـت ایده آل به نظر شـهید مسـعود عبارت اسـت از جمهوری اسـالمی. شـهید عزیـز ما در این 

رابطـه می گویـد: »یـك حکومـت اسـالمی که بـر اسـاس رأی عمومی مـردم به وجـود بیایـد، یعنی 

»جمهـوری اسـالمی.« افـکار قبایلـی مـال عمـر بـا مـا تفـاوت کلـی دارد. در جامعـه ی مـا زن حق 

رأی دارد. می توانـد کاندیـد شـود،  بـه کارهـای اجتماعی مشـغول گـردد. ما بـا تلویزیون و سـینمای 

سـالم مخالـف نیسـتیم.«3 اما مبنای مشـروعیت این جمهوری اسـالمی رأی و نظـر انحصاری چند 

طالـب نـه، بل کـه رأی و نظـر کافـه ی ملـت افغانسـتان اسـت: »بارهـا گفتیم که ما سـر ملـت خود،  

 اطمینـان داریـم. در هر مجلسـی کـه نماینده هـای واقعـی ملت بیایند، سـر 
ً
سـر مـردم خـود کامـال

هـر کسـی کـه بـه توافق برسـند، ما در او قسـمت هیـچ مشـکلی نداریـم و از او همه مـردم و همه ما 
اطاعـت خواهیم کـرد... .«4

نقاط عمده ی اختالف شهید مسعود با طالبان
»جنـگ )مـا بـا طالبان( بر سـر قدرت نیسـت زیرا بارها به ما پیشـنهاد شـریك شـدن در حکومت را 

کیـد کردیم که: دادنـد امـا مـا قبـول نکردیم. ما سـر اصولیتی که بـه آن معتقد هسـتیم تأ

اول: بیاییـد برویـم طـرف انتخابـات و تـن بدهیم به رأی مـردم. یکی از موارد عمـده ی اختالف 

مـا همیـن هسـت که آن هـا بـه انتخابـات و به دموکراسـی هیـچ نـوع بـاوری ندارنـد. در حالی که ما 

بـه این هـا معتقـد هسـتیم و ایـن را یکـی از راه هـای حـل اساسـی  بـه امـروز و فـردای کشـور خـود 

می دانیـم.   

1. امید 471، ص 10.
2. امید 474، ص 9.

3. مردی استوار ص 98.
4. امید 472، ص 9.



303       مقاالت

 بـه حقـوق بشـر و حقـوق زن بـاوری ندارنـد. در حالی کـه مـا بارهـا اعـالم 
ً
دوم: آن هـا اصـال

کرده ایـم کـه مـا بـه این هـا بـاور داریـم. 

سـوم: مـا مخالف هرگونـه افراط و تفریط هسـتیم. بهترین چیـز را خیر األمور أوسـطها، بهترین 

چیـز را ولـو در مسـایل اسـالمی،  میانـه روی می دانیـم، در حالی کـه افراط گرایـی طالب هـا بـر همه 

معلوم هسـت. 

چهـارم: مـا طرفـدار ایـن نیسـتیم که باز هم کشـور مـا مرکز تروریسـت ها باشـد. به نـام این که 

فالن هـا جمـع شـوند در فالنـه جـای و می خواهنـد جهاد بکننـد. این گپ غلط اسـت. هر کسـی که 

جهـاد می کنـد برود در کشـور خود جهـاد کند. 

پنجم:  ما مخالف تولید،  زرع و تجارت مواد مخدر هستیم و این را حرام می دانیم.«1 

حقوق زنان در نظر شهید مسعود
»زنـان نیمـی از پیکـره ی جامعـه ی بشـری هسـتند. در جامعـه ی مدنـی حـق و حقوقی دارنـد. زنان 

کشـور مـا در دوران جهـاد دوشـادوش مـا در صحنـه ایسـتاده بودنـد، فداکاری هـا کردنـد. مـن در 

دوران جهـاد، زنـان زیـادی را دیـدم کـه کارهـای بزرگی را کرده انـد، خیلـی خاطره ها از زنـان فداکار 

بـه خاطـر دارم کـه در شـرایط سـخت، زیـر بمباران های دشـمن به مـا نـان می پختند و جان فشـانی 

می کردنـد. مـا مخالـف بـاز گشـایی مکاتـب دخترانـه نیسـتیم.«2 »پیش مـا زن و مرد هـر دویش از 

نقطـه نظـر انسـانی ارزش برابـر دارنـد. هیچ یك را نسـبت به دیگـری برتری نیسـت. در آینـده زن ها 

می تواننـد تحصیـل کننـد. می تواننـد در کارهای اجتماعی سـهم بگیرنـد. می توانند کـه در انتخابات 
آینـده در تعییـن نـوع رژیـم یـا رأی بدهند ویا کـه خـود را کاندید بکننـد ... .« 3

در پایـان، ایـن وجیـزه را بـا فـراز هایـی از شـعر »خـط خـون«  موسـوی گرمـارودی بـه پایـان 

می رسـانم کـه هـر چنـد در مرثیـه و منقبـت حضـرت امـام حسـین ) ع ( سـروده شـده اسـت، امـا 

بهتریـن وصـف حـال مـن راجـع به مسـعود شـهید اسـت: 

آه  ای مرگ تو معیار!

مرگت چنان زندگی را به ُسخره گرفت

و آن را بی قدر کرد

که مردنی چنان

ِغبطه ی بزرگ زندگانی شد! 

1. امید 474 ص 9.
2. مردی استوار ص 89.

3. امید 274 ص 9.



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        304

…

تو قرآن سرخی

»خون آیه«های دالوری را

بر پوست کشیده ی صحرا نوشتی

…

پایان سخن، پایان من است

تو انتها نداری.



سیمای »یل شرق« در یک نگاه

نوشته: ع. ملکزاد

فراتـر از بـاور بـود کـه بتـوان از شـنیدن کارنامه هـای شـگفت انگیز و بی بدیل و تراوشـات اندیشـه ی 

پـر نبـوغ یـل برخاسـته از تنگنـای دره ای زیبـا مهـر صحـه بگذاشـت کـه تا هنـوز درسـت خطی بر 

پشـت لـب برنیـاورده بود!

یلـی کـه چشـمان نافـذ و تیزبینش، آیینـه دار تیزی هـوش وجودت فکـری فوق العـاده ی او بود و 

می شـد حـدس زد کـه آینده هـای پرافتخار و درخشـانی در گرو تصامیـم او اسـت و از طریق آفریدن 

شـهکاری هایش، نـه تنهـا عقـاب نـام و آوازه ی او باالتـر از آن اوج خواهـد گرفت که شـه ضیغمی از 

ضیغمسـتان مهینـش خواننـد و )قهرمان ملی(اش ...، بل که به اعتراف دوسـت و دشـمن مرد نسـتوه 

و افسـانوی مقاومـت در برابـر نیروهـای خارجـی، بزرگ ترین کارشـناس نظامی در جهـان، صاحب 

جاذبـه ی بی همتـا، استراتیژیسـت بی نظیـر، بزرگ مـرد تاریـخ سـاز، شـخصیت فوق العـاده ممتـاز و 

بـا تدبیـر در گیتـی، ابرمـرد نهایـت بـا اراده و پرشـور و دارای هدفمنـدی و پیگیـری خارق العـاده، 

شـخصیت برجسـته، رهبـر قاطـع و باآلخره درخشـان ترین چهره ی حماسـه پـرداز انجام قـرن... بار 

!. آید... 

از دیـدگاه مسـلمانان، مـردی زاهـد و قانع به لقمـه ی نان، تکرار ناشـدنی در افغانسـتان، آیینه ی 

فضیلت، سـمبول شـکوه و عـزت، خالصه ی جهـاد و مقاومت، یگانه مـرد میدان و بـه عباراتی دیگر 

صـالح الدیـن ایوبـی روزگار، محمـد فاتح عصر، ابومسـلم زمـان، خالد ابـن ولیـد دوران، باالتر از 

ناپلیـون بناپارت و...، شناسـایی گردد.

یلـی کـه انتشـار عطـر پیغامـش، بـه زودی دورتریـن فاصله هـا را در می نـوردد و در دل انبوهی 

از مـردم شـهر و روسـتا، نفـوذ می کنـد و زمینـه را بـرای گرایـش سـاکنین وطنـش، برای خـود فراهم 
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می سـازد، کـه چه؟

- بـرای آن کـه برخیزند و با شکسـتاندن سـکوت منجمد کوچه هـا، گام هـای اراده ی خویش را، 

بـا طنیـن قدم های اسـتوار و پـر مقاومت وی، همنوا سـازند.

وآن کـه او: گـرز سـهمگین شـهامت در شـانه دارد و بـا همآهنگـی درخشـش شمشـیر ایمـان 

نیرومنـدش، می خواهـد گله هـای دیـو و دد را -کـه تـازه بـه هرجـا پراگنـده شـده اند- از کوچه هـا 

برانـد... . 

آری! آنانـی را کـه فرشـته ی آزادی را بـه بنـد کشـیده اند و خورشـید جهـان آرای رفـاه و غـرور و 

آزادی را در حصـار شـب در آورده انـد... .!

دیـری نمی گـذرد کـه پیغـام فراگیـرش، همگام با وسـعت اندیشـه ی سـازنده او، مبنی بـر ایجاد 

صفوفـی ضـد شـب پویـان، بالوسـیله ی حـق جویـان، در رأس آن یـل میـدان، یـل امیـد بخشـایی 

کـه تأییـد خـدا با اوسـت...، از مـرز جغرافیایـی خطه ای کـه )چـار راه حـوادث(اش، نـام کرده اند، 

فراتـر مـی رود، و بـه گوش هایـی می چکـد که همـواره در بسـترهای خواب نـاز و غفلـت لمیده اند و 

سـخت غـرق رؤیاهـای شـیرین و گناه آلـود خویش انـد... .!

عـده ای هـم وقتـی می شـنوند، مشـتی برهنـه پـای تهی دسـت و بی سـالح، تحـت رهبـری یلی 

همچـو وی و یـاران بـا وفایـش، در برابـر ارتشـی تـا دندان مسـلح، شـوریده اند، نـه تنهـا از پذیرفتن 

آنچـه در )قلـب آسـیا( اتفـاق افتـاده، ابـا می ورزنـد، کـه پوزخنـدی حاکـی از تردیـد را نیز بـر لبان 

شـان می رویاننـد و می افزاینـد:

- ارتش جهان ترسای ابرقدرتی چون روس ها کجا و این مشت بی نوا کجا... .!؟

سـال ها از پـی هـم می گذرنـد، وقتی کـه محبوبیـت یل نـام دار اسـالم بـا آفرینش شـهکارهایی 

کـه اهـداف نهایـی آن کسـب رضای خدا اسـت و برتری نـام آن ذات سـرمدی و آزادی بـزرگ و دفع 

جنایـات و ذلـت و بردگی و...، پرده ی شـبهه و تردید، از برابر چشـمان شـان دریده می شـود و ناچار 

می پذیرنـد کـه از بهـر سـد سـیل سـرخ مدهـش و تباهکنـی کـه افغانسـتان را فراگرفته و دارد سـوی 

سـواحل بحـر هنـد سـرازیر می شـود، بـه پهلوانانی چون او نیاز اسـت و یا چشـم داشـت بـه بازوان 

کار سـاز ملـت سلحشـوری کـه: اجـداد دشـمن برافگن آنـان، دیـروز پـوز تجـاوز گـران خام اندیش 

دیگـری را بـر زمیـن مالیده بودند، کـه آفتاب در قلمرو حاکمیت شـان غـروب نمی کـرد. دلیر مردان 

بی شـمار دیگـری نیـز از سـایر گوشـه و کنـار کشـور سـر بـر می کشـند، صف هـا بـا گذشـت هـر 

روز مشـخص تر می شـود. یـک سـوی تابش خورشـید حق اسـت کـه کاروان نـورش هـم رکاب پرتو 

جهـاد، بـا شـعار عاشـقانه ی }إحـدی الحسـنیین{ و آن سـوی، هجوم تیره ی قشـون باطل اسـت، که 

شـب در بغـل دارد و نفـرت خیز اسـت وتعفـن بار.
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نحـوه ی رزم یـل نامـی بیش تـر از آن رو، طـرف توجـه و ورد زبان ها شـده و دیگـران را به حیرت 

واداشـته و صیـت شـهرتش در زبان هـا و اقصـای جهـان پیچیـده، کـه دارای نبوغـی اسـت بی مثـال 

و پالن هـای رزمـی اش منظم تـر از معیارهایـی کـه رزم آزمایـان گیتـی در متالشـی سـاختن قـوای 

دشـمن، بـدان توسـل می جوینـد... .

ایـن، یـک جانب قضیـه، و از جانب دیگـر، »او« مزید برداشـتن اراده ی خلل ناپذیـر و تصمیم 

قاطـع و مـردم داری کـه از زمـره ی شـاخصه های برتـری او عنـوان شـده در میـان قلـل کـوه و دره و 

صحـرا، شـالوده ی چنـان نظامـی را می ریـزد، کـه بـه مراتب منظم تـر از نظـام حاکم در کابـل و اکثر 

کشـورهای دیگـر اسـت. آری! درسـت مثل یـک دولت مقتـدر در تمامـی ابعادش.

حـاال از شـیطان پروده هـا بگوییـم، از آنانی کـه کارشـان نیرنـگ اسـت و تزویـر و از آنـان کـه 

 آن گونـه که فطرت 
ً
همـواره می خواهنـد چـون )اصحـاب فیل( دسـت بـه کید و حیلـه ببرند. مسـلما

ذلیالنـه ی اربـاب جهـل و ظلـم اسـت و شـگرد هم نفسـان ابلیـس، تـاب و تحمـل نظـاره ی ایـن 

همـه قـدرت شـأن و شـکوه و عظمـت بـرای یـل، آن ها را دشـوار می آیـد. از رشـک و حسـد به خود 

می پیچنـد و بـا عنـوان کـردن بهانه ها و اقدامـات ناجوانمردانـه، هر دسیسـه و توطئه ای که از دسـت 

شـان سـاخته می آیـد، دریـغ نمی کنند، تا »یـل« که اکنـون از نظر حق بینـان تنها متعلق به سـرزمین 

خـودش نیسـت، بل کـه افتخـار جهـان اسـالم، متعلق به آنـان نیز هسـت نتواند تـا پای عمر بـر فراز 

عالی تریـن مـدارج عـزت و اعتبـار... تکیـه بزند... .

ذبیـح اللـه اش را جاهالنـه از پـا در مـی افگننـد، صفـی اللـه اش را بـا کمـال قسـاوت سـینه 

می شـگافند، اسـماعیل طـارق اش را بی شـرمانه سـر می برنـد و قاضی اسـالم الدین و داکتر حسـین 

و سـرمعلم طـارق و مولـوی ودود( و ده هـا رادمـرد همسـنگرش را نامردانـه مثلـه می کننـد، مولـوی 

عبدالغفـور رضایـی و سـید نـور محمـد هاشـمی و نیک محمد خـان بادغیسـی و فیـض الرحمن ها 

و ده هـا فرمانـده دیگـر را، از بیـن می برنـد و...، بازهـم می بیننـد درخـت تنـاور جهـاد، همچنـان پا 

برجـا اسـت و بـه یمـن مـدد الهـی، عـزت یـل و همرزمانش تزلـزل نمـی پذیـرد. هرچنـد در تبانی 

بـا ایـن دسـایس، وحشـیانه ترین بمباردهـای ارتـش متجـاوز نیـز هماهنـگ می شـود و فـرو ریختن 

خروارهـا آتـش و بمـب و بـاروت و راکـت زادگاه یـل را بـه قربانگاهـی تبدیـل می سـازد، کـه تلفات 

سـنگین وارده در آن، طـی جنگ هـای متوالـی، موازی اسـت به بدل شـدن هسـتی و دارایی مردمش، 

بـه خاکسـتر... .! ولـی، مـردم دوسـتدارش خم ابرویـی در برابـر او نمی آورنـد، بـل، بـرای حصـول 

اهـداف عالـی رهبرشـان مردانـه حاضرنـد بازهم جـان بدهنـد و آن را جـزء افتخارات خود به شـمار 

آرنـد و چنان کـه دیدیـم همین گونـه پشـتیبانی های بی دریـغ بـود کـه برتأللـوی هرچه بیش تـر آفتاب 

عـزت و افتخـار افـزوده و شـرافت را باال برد و باغسـار سـرافرازی و خداجویی را سرسـبز و شـاداب 
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نگه داشـت.

...مشـکل اسـت اینجا بتـوان به ذکر و بررسـی کلیـه ابعاد و پهلوهـای نامردی هـا و توطئه هایی 

پرداخـت کـه در حـق آن یل عزیـز روا داشـتند! توطئه هایی که سـاالر آبدیـده و بزرگمرد مـا، در برابر 

آن هـا برخـورد حسـاب شـده ی خـود را داشـت و از نحوه ی اتخـاذ تدابیر دشـمن کوبش، همـه را به 

حیـرت وامی داشـت، نامردی هایـی کـه گاه بـا بزرگـواری در برابـر نامردان از گذشـت و مـروت کار 

می گرفـت و یـا این کـه فیصلـه را بـه خـدا محـول می کرد.

او گاهـی بـا اسـتعانت از فطانـت خـدا دادش، در برابـر دسیسـه های تعبیـه شـده در کارخانه ی 

اهریمـن، بـه گزینـش شـیوه ی خون سـردی اکتفـا می ورزیـد کـه خـود نوعـی پیـروزی می باشـد و 

عـروج بـه قلـه ی شـامخ بزرگی و سـروری!

...چـه دلیـر مـرد عظیمی کـه خـدای در برابر شـهکاری های حـق جویانـه و مردم پسـندانه اش، 

مـرد و زن اقصـای گیتـی را بـه تحمـل عظمـت او واداشـت. بزرگتریـن پیروزی هـای نظامی کـه بـه 

جهـان ولولـه می افگنـد، مـردم پیـش از این که بپرسـند این دسـت آورد از کدام غازی اسـالم اسـت، 

می گفتنـد: از شـهکاری های همـان قهرمانـی می باشـد کـه:

هر گه به عزم رزم ببالد اراده اش

مژگان کشودنی نکشد انتظار فتح

قهرمانـی کـه فاتـح بالمنـازع و بـا تدبیـر و شایسـته ی روزگار اسـت و نام مبـارک آن احمدشـاه 

! د مسعو

مسـعود را همیشـه در مسـند دل های مردم جا بود و مردم نسـبت به او چنان عشـق می ورزیدند 

کـه مثال برجسـته ی آن، در حمله ی هفتم وحشـیان روسـی در زادگاهش، نیـک تبلور می یابد:

- آوازه ی یـورش قـوای بـزرگ متجـاوز روسـی و مزدورانـش در 21 حمـل 1363 در پنجشـیر، 

یـل عزیـز را بـدان وامـی دارد کـه از سرتاسـر مـردم زادگاهـش بطلبد، تـا در شـبی که فرارو اسـت، و 

دشـت و دامـان و کوهسـار دره مملـوء از برف و یخ... پنجشـیر را همـه ترک گویند. همه سـلمنایش 

می گوینـد و دسـتور رهبـر را، بدون در نظر داشـت هرگونه تکلیف و تحمل شـداید، تا سـرحد کشـته 

شـدن خـود در چنـگال بیدادگر زمهریـر، لبیـک می گویند.

وحشـیان، بـه گونـه ای کـه اطالع رسـیده بـود، خروارها بمـب و آتـش، از ابتدای دره تـا نهایت 

آن، فـرو می ریزنـد و ایـن عمـل ناجوانمردانـه را مسلسـل و طـی چندیـن روز ادامه می  دهنـد. رژیم 

دسـت نشـانده در کابـل، بـه جشـن و پـای کوبـی می پـردازد کـه نـه تنهـا آن دژ تسـخیر ناپذیـر، به 

تصـرف قـوای روسـی درآمـده، بل کـه در آنجـا زنـده جانی هـم باقـی نمانده )و بـه زعم خودشـان( 

حتـی یل بـزرگ نیـز از پـا درآمده!



309       مقاالت

اکنـون فرصت آن اسـت که نیـروی زمینی روس ها و غالمان بی اراده شـان، به سـرکردگی جنرال 

سـرادوف کـه پـالن جنـگ آن روز به وسـیله مارشـال سـوکلوف وزیـر دفـاع و معاونـش اخریموف، 

طراحـی همـه جانبـه شـده، مسـت از بـاده ی غرور، بـه تصور واهـی نیل به پیـروزی بـزرگ در صدد 

شـوند تـا مزه ی آنچـه را کـه در دیگ خیـال پخته اند، بچشـند.

کاروان عظیمـی بـا بلند کردن دودهای غلیظ وسـایط نقلیه و سـتون های زرهـی و...، در فضای 

نیلـی آسـمان، وارد دره می شـوند... پیـش می آینـد یـک کیلو متـر، ده کیلو متـر و ده هـا کیلومتر و ... 

وقتـی می بیننـد نتیجه ی آن همه جنایات وحشـیانه معکوس اسـت، از خشـم دیوانه وار می خروشـند 

و هذیـان می گویند:

مگـر اجسـاد کشـته شـدگان بـه وسـیله ی طیارات ارتـش سـرخ، همه تبدیل به سـنگ شـده؟ یا 

کـه نیالب توانسـته همـه ی آن هـا را یکباره فـرو ببلعد؟!

اگـر چنیـن اسـت پـس چرا چنـگ و دنـدان اژدهـا گونـه اش خونین نیسـت؟ بل شـفاف و صفا 

و نیلـی اسـت و آبی تـر از پیـش! و امـا آنچـه ایـن رود خروشـان زمزمه می کنـد، نفرین اسـت توأم با 

خنـده ی تمسـخر آمیـز، بـر بیهودگـی اقـدام اهل جهـل و خیاالت خـام و پوچ تجـاوز گـران مغرور! 

در حالی کـه هـر یکـی از افـراد قـوای وحشـی شـامل در کاروان چنـد هـزار نفـری، بـدان پندارانـد 

کـه بـا ارایـه ی گـزارش قتل هـزاران انسـان سـاکن در ایـن دره، هیچ کـدام از سـوی کریملن نشـینان 

بی پـاداش باقـی نخواهنـد ماند!

و ایـن تصـور بـه دلیـل بمباردمـان مسلسـل و وحشـیانه ی چنـد روزه ی که آن هـا انجـام دادند، 

بعیـد هـم تلقـی نمی شـد و تعـداد کشـته ها نه ده، نـه صد، بـل به بیـش از هزار تـن بالـغ می گردید. 

ولـی اکنـون جانیـان برعکـس پندارغلـط شـان، کسـی را نمی یابنـد کـه ببیننـد حتـی بینـی اش خون 

باشد! شـده 

آدمکشـان، بیش تـر از پیـش از خشـم بـر خـود می پیچنـد و ناسـزا می گوینـد. ناگزیر بـه پندار 

این کـه شـاید باآلخـره جسـد حتـی یک نفـر از اهالـی از نظر شـان بگـذرد، تـا آخرین قسـمت دره، 

بـه پیـش می آیند.

 وارد دره 
ً
نیروهـای فرمانـده یـا یـل محبـوب، همیـن کـه مطمئـن می شـوند، قـوای بی گانـه کال

شـده اند، مجـال مـی یابنـد تـا بر سـر آن هـا قیامتی بـر پا کننـد، چنـان قیامتی کـه از کشـته های آنان 

پشـته های سـاخته می شـود و آوازه ی شکسـت و فضیحـت و تلفـات ارتش سـرخ و مزدورانـش، لرزه 

بـرکاخ کریملن مـی افگند!

)یـل( جنـگ آزمـا، با ایـن تدبیر، نه تنهـا محبوبیتـی بیش تر از پیـش در میان مردم خود کسـب 

 خنثـی می سـازد. اگر 
ً
می کنـد، بل کـه پـالن و برنامـه ی حملـه ی جنـون آمیـز روس هـا را نیـز کامـال
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محبوبیـت او در دل مـردم جـا نمی داشـت، شـاید همه ی مـردم، دره را در آن شـب سـرد و یخبندان، 

تـرک نمی گفتنـد و پـالن فرمانـده بزرگ، بـه گونه ای که طرح ریزی شـده بـود، عملی نمی گردیـد... .!

این کـه دکتـور عبداللـه عـزام او را بزرگتـر از ناپلیـون می خوانـد، و پدیـده ای می دانـدش تکـرار 

ناشـدنی در افغانسـتان و در تاریخ، سـخنی اسـت بـر حق، که نمی تـوان مبالغه آمیزش انگاشـت. او 

طـی سـفر ثمـر بـارش در داخـل کشـور، مسـعود را همـه جانبه مطالعـه می کنـد و می فهمـد که یل 

شـرق و یـل جهـان اسـالم و امـام مجاهدیـن افغانسـتان، نـه تنهـا از لحاظ نظامـی، بل کـه از لحاظ 

تدبیـر، تقـوی، خـدا جویـی و آرزویـی کـه بـرای انجـام خدمت بـه اسـالم عزیـز و مسـلمانان دارد 

انسـان یکتـا اسـت، و وقتی اهـداف بلند باالیی وی را برای جهان اسـالم بررسـی می کنـد بال درنگ 

بـاالی همـه جهـان عـرب داد مـی زنـد: کـه در حق سپه سـاالر بـزرگ اسـالم، )مسـعود( جفا شـده 

اسـت. توصیـه اش آنسـت که همـه باید بـه حمایتـش برخیزند و بـه بیعـت او مبادرت ورزنـد... .

ایـن داعیـه کافی اسـت کـه دشـمنان دکتورعزام و دشـمنان مسـعود، صـدای حق گـوی وی را، 

بـرای همیشـه در گلـو خفـه سـازند، زیـرا ایـن اظهار نظـر واقعبینانه سـخنی اسـت غیر قابـل تحمل 

بـرای حریفـان مجاهـد نمای مسـعود و شـهید عـزام و دشـمنان عقیده ی ایـن دو... .!

اکنون بیایید صفحاتی از کتاب بزرگواری و ایثار و از خودگذری های او را ورق بزنیم:

او بـه دروازه هـای کابـل نزدیـک می شـود. قـدرت تصـرف پایتخـت به تنهایی میسـرش شـده. 

مصلحـت جهـاد و مصلحـت ملتـش را در آن می بینـد کـه از تمام مجاهدیـن، به شـمول آن هایی که 

باربـار در حـق او ناجوانمـردی کـرده، راه هـای اکماالتی کاروان های مجاهدینش را مسـدود سـاخته 

و افـراد وابسـته بـه او را بـه شـهادت رسـانده اند...، صادقانـه و ایثارگرانـه تقاضـا کنـد، حکومتـی به 

 اشـتراک همـه بسـازند کـه رژیـم )بـه اثـر رشـادت ها و پای مـردی راد مـردان همرزمـش و در بـدل 

قربانی هایـی کـه در این راه داده شـده( آماده ی تسـلیمی اسـت. متأسـفانه باز عناصـری معلوم الحال 

بـاالی ایـن ایثـار و حسـن نیت پای مـی گذارنـد و ائتالف نامقدسـی با نامقدسـان پـی می ریزند، تا 

بـه زعـم خـود توانسـته باشـند، قـدرت را به انحصـار در آورنـد. ولـی »او« به خاطـر دفـاع از کابل، 

دسـت آوردهـای جهـاد، حفـظ آبـرو وعـزت، نامـوس، حیثیت و شـرف مردم خـود ناگزیر می شـود 

ایـن بارنیـز در برابر توطئـه ی نامردانـه ی متذکره ایسـتادگی ورزد.

دردا و دریغـا! بـاز چـه مولـود زشـت و منحوسـی که از بطـن این اقدام خـود خواهانه بـه میدان 

می آیـد وآن تکویـن کودتایـی اسـت خونیـن و آنهـم بـه جلـو داری خلقی هـای ضـد جهـاد، ضـد 

اسـالم، ضـد مـردم وضد وطـن... .!

توطئـه خنثـی می شـود، دولـت فراگیـر تشـکیل می گـردد؛ سـوای حزبـی که قـدرت را بـه خود 

و یـاران ضـد عقیـده اش طالب بـود. پس در ایـن صورت بایـد ماجراهای خونیـن دیگـر را در انتظار 
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نشسـت؛ یعنـی آغـاز فاجعـه، راکـت باری هـای پیهم بـرای ویـران ترکـردن کابـل و باخـاک و خون 

کشـاندن مـردم بیچـاره ی کابـل و بدنام سـاختن اسـالم و جهاد! بهانه چیسـت؟ مطالبـه ی مضحک! 

خـروج قوای سـمت شـمال! عجب اسـت و خنـده آور... .!

 ایـن خواسـته بـر مبنـای صداقـت و نیـت خیر اسـتوار اسـت؟ 
ً
سـوال اینجاسـت کـه آیـا واقعـا

بازهـم مـردم کشـور و جهانیـان انتظـار آن را دارنـد کـه تاریـخ و آینـده، پاسـخ آن را ارائـه دهـد. امـا 

دیـری نمی گـذرد، چنانکـه حـدس زده می شـد، اینـک بـاز جرثومـه ی وصـال فضیحت بـار دیگری 

در مخیلـه ی جنـون آلـود آن آقـای بهانـه جوی قـدرت پوی، سـربر می کشـد و آن این کـه: مومی الیه 

بـدون هیـچ نـوع اندیشـه ی بدنامـی و فضیحـت، دسـت کسـی را - کـه خـروج قوایـش شـرط برای 

توقـف راکـت بـاری عنـوان شـده- بـا صمیمـت می فشـرد، چنان فشـردنی کـه بـا او عقـد مواخات 

می بنـدد و کار را تامـرز ایجـاد شـورای همآهنگـی بـاال می بـرد!

ایـن خواسـته نیـز، بـه عنوان زهـر جامی که - از ناگزیری به سـر کشـیده شـود - پذیرفتـه می آید 

و بازهـم در پهنـای دنیـای پـر مگر چی زیـاد؟ ...پدیده ی منحوسـی به نـام »بهانه«!

آسـمان کشـور، همچنـان بـه جای ریـزش باران امیـد از فیـض جهاد، گوشـت پاره های انسـان 

را بـه در و دیـوار و سـرک ها و خیابان هـای کابـل عرضـه می کنـد و جـاری شـدن خون بـی گناهان را 

یبارها! برجو

آری! ایـن ارمغانـی اسـت بـزرگ از سـوی یـک رهبـر محتـرم جهـادی! ارمغـان بـرای مـردم 

بیچـاره ای کـه از شـر کمونیزم به سـتوه آمـده بودند و بـرای پیروزی مجاهدیـن عاجزانه و ملتمسـانه، 

دعـا می کردنـد!

پـا در میانی هـا بـرای جلوگیـری از میـزان رسـوایی و بدنامـی بیش تـر جهـاد و مسـلمانان، تـا 

مرحلـه ای می توانـد پیـش بـرود کـه آقـای بهانـه جـو، در جلسـه ای بـه )جـالل آبـاد( می خواهـد 

خواسـت دیگـری را عنـوان کنـد:

فرمایـش جنـاب شـان ایـن اسـت: اکنـون بعـد از راکـت پراکنی هـای بی شـمار و کشـتار مردم 

بسـیار، حاضـر اسـت بـه کرسـی صـدارت اجـالل جلـوس فرمایـد به شـرطی که مسـعود، سـردار 

مجاهدیـن و فاتـح ایثارگـر کابـل و وزیردفـاع افغانسـتان... ازسـمت خـود کنـار برود!

ایثـار را ببینیـد، یـل عزیـز مـا نمی خواهـد از این تقاضـا نیزسـرباز بزند. بـا این که این کسـوت 

فقـط شایسـته ی قامـت مـوزون اوسـت و مهم تـر از آن مشـکل اسـت جـز او و یـک جمـع نیـروی 

وابسـته بـه او کابـل وحتی کشـور را حافـظ صادق باشـند.

مسـعود از کار کنـار مـی رود، چـون لجاجـت از شـأن بزرگوارانـه ی او دور اسـت. نمی خواهـد 

بازجـوی خـون جـاری شـود. زیـرا مردمـش را دوسـت دارد و آرامـی مردمـش را، نـه مثـل دیگـران 
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قـدرت را و راهیابـی بـه مسـند قـدرت را که ولـو با گذر از فـراز جمجمه های هـزاران  انسـان بی گناه 

بـه دسـت آید!

امـا ایـن شـخص بیمـار، که مرض آدم کشـی تـا مغـز و اسـتخوانش اثر کـرده، به این هـم قانع 

نیسـت! چگونـه می توانـد آرام بگیـرد؟ چـرا بایـد بـا حواریون بدخـواه بیرون مـرزی در صـدد ایجاد 

توطئـه ی دیگر نشـوند؟

اما بدخواه شیطان طینت بیرونی، به مصداق: 

حسد سرمایه ی نقد جفایش

تعـلق آیینه ی معنی نـمایش

 جالب 
ً
ایـن بـار تصمیـم خـود را بـه گونـه ی دیگـری اتخاذ کـرد. نامی اسـت مقـدس و ظاهـرا

و همـه پسـند! طالـب، بـا ارائه ی شـعار پایـان تراژیدی های جـاری در افغانسـتان و حـذف »پاتک« 

سـازی هایی کـه اجل دیگـری، به جان مـردم بیچاره ی ماسـت! وارد میدان می شـود، تـا بدین ترتیب 

بـه دسـتور آی. اس. ای فرهنـگ تـازه ای از حمـل اسـلحه را بـه آزمایـش بگیـرد! عجبا! شـعار همین 

اسـت. ولـی آنچـه باعـث بـر سـر پـا ایسـتادن آن پـروژه ی مصیبت بـار می شـود، هیرویین اسـت! و 

تروریـزم بین المللـی و پول هـای گزافـی که از راه حـرام و نامشـروع و برای بدنامی جهاد فراهم شـده!

بازهـم می بینیـم کـه همیـن یل بزرگـوار اسـت و پنجه در افگنـدن با چنین پدیده ی سـیه و شـوم 

و منفـور! یعنـی بازماندگان نحلـه ی آفت پرور خـوارج... .!

یـل مـا، از همـان ابتـدا می داند کـه تنهاخواهـد مانـد. ولی بـه تنهایی خواهـد رزمید. امـا بهتر 

اسـت اسـتراتیژی اش را تجدیـد کنـد. اکنون روش مناسـب، عقب نشـینی تکتیکـی از کابل مجروح 

اسـت، تـا برفـراز قلـه ی هندوکـش و کوه هـای بـزرگ دیگـر، کـه بـار دیگـر بـا شـوق تمـام، آرزوی 

بوسـیدن کـف پـای او را دارنـد، برگردد.

چرکیـن جامگان سـیاه دل، بـا پیش قراولـی تروریزم منحط و کینـه ورزان فتنه جو، اسـالم مظلوم 

را روپـوش جنایت هـای نابخشـودنی شـان قـرار می  دهنـد! و در زیـر این ماسـک، به چنـان جنایاتی 

دسـت مـی یازند کـه خامه از ذکـر آن ها شـرم و عار می کنـد... .

بربـاد سـاختن تاکسـتان های شـمال و کشـتزارهای گنـدم و جـو و جـواری، قطع درختـان مثمر 

و زینـت زا، مسـدود سـاختن چشـمه های آب و کاریـز و بـرده شـدن صدهـا دوشـیزه ی جوانـی کـه 

وابسـتگان شـان از شـرم، جـز گریه هـای پنهانـی به بـارگاه خـدا، چاره ی دیگـری ندارنـد... .

و بدیـن نمـط، قتـل و کشـتار و نابـودی دسـته جمعـی، کوچانـدن اجبـاری مـردم از خانه هـای 

شـان، وجـود سـندهای سـاختگی بـرای تصاحـب اراضـی و ملکیت هـا، آوردن هزارها حلقـه غل و 

زنجیـر و دسـتنبد، کـه بـرای بسـتن و کشـتن مخالفیـن آن ها به کار برده می شـد و شـنیع تـر از آن ها، 
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صـدور نکاحنامه هـای امضـاء شـده به وسـیله ی مالی کـور و منفـور... .!

 می گذریـم، زیـرا شـرح جنایـات ایـن گـروه و فجایـع 
ً
از اطالـه ی کالم در ایـن بـاب عجالتـا

مشـابهی کـه کمونیسـت ها مرتکـب شـدند، ایجـاب تحریـر صدهـا کتـاب را می نمایـد، سـخن از 

یـل عزیـز مـا بـود، یلی کـه اکنـون بـا مقاومـت دلیرانـه اش، فراتـر از مرزهـای جغرافیایـی خطه اش 

محبوبیـت کسـب کـرده و گواهینامـه ی تقدیـر و تمجیـد جهانیـان را به دسـت آورده! یلـی که مرجع 

امیـد مـردم بـال کشـیده و بی پنـاه خـود اسـت. یلـی که: 

شجاعت جرعه نوش ساغر او است

سخاوت مست ایثار از زر او است

بردر خورشید بـا این رنگ گاهی

زشـمعش نسـخه ی زرین کالهی

زیـرا! همـه جـز وی و یـاران پاکبـازش تـرک میـدان کرده انـد. تمـام آوارگانـی کـه از بدحادثـه 

بـه نقـاط مختلـف جهـان پنـاه برده انـد، بـه شـمول اکثـر کشـورهای همسـایه، فقـط چشـم امید به 

ابتـکارات یـل عزیـز مـا دوختـه انـد و هـر جـا سـخن از او مـی رود و یـا چشـمان مضطـرب و گریه 

آهنـگ بیچـارگان، بـه تصویـر او بـر می افتـد، رو بـه وی زمزمـه ای سـر می  دهنـد:

جز اقبال توام کس نیست معلوم

کـه از ظـالم ستاند داد مظلوم

آری! او، اکنون منسـوب به شـرق شـده، نه محدود به افغانسـتان ... و هر قدر سـایه ی سهمگین 

یـأس و دلسـردی در دل ها چیره می شـود، می گویند:

-ببینیم که لطف خدا و ابتکار و تدبیر )یل شرق( چه خواهد کرد؟

همـه روز سـخن از جنـگ اسـت، جنگ با پدیده های شـوم شـیطانی، در لباس انسـانی، و همه 

جـا زمزمـه ی مقاومـت دلیرانـه به رهبـری یگانه مـرد میدان: مسـعود قهرمـان... و هر روز سـخن از 

جنایـت اسـت، جنایـت به وسـیله ی مثلـث شـوم )آی.اس.آی و طالب و بـن الدن( و یل شـرق تمام 

ناراحتی هایـش را از ارتـکاب اعمـال جنایـت بـار و شـرم آوری می دانـد که برمـردم بی وسـیله و بی 

دفـاع تحمیل می شـود!

فقـط  کـه  می شـود  تخلیـه  آن هایـی  اکثـر  وجـود  از  آهسـته  آهسـته  مقاومـت،  صحنه هـای 

می توانسـتند سـیاهی لشـکر باشـند، نـه قـادر بـه راه یابـی بـه قلمـرو قلـوب مـردم... .! او می مانـد 

و یـاران بـا وفایـش و از تنهـا ماندنـش در میـدان نیـز متأثـر نیسـت. آنـگاه اسـت کـه بانکـی تنـد به 

صالبـت رعـد آسـمان بـر مـی دارد:

-اگـر تنهـا هـم بمانـم، خواهـم جنگیـد و اگـر خاکی از کشـورم بـه قـدر کاله هم باقـی بماند، 
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از آن دفـاع خواهـم کرد.

شـنیدن ایـن کالم عاملی می شـود برای جوشـش هرچـه بیش ترعشـق و محبت مردم نسـبت به 

او و بارورشـدن نخلسـتان آمال دلخسـتگان، بیچارگان، آوارگان، مظلومان و دادخواهان! دوسـتداران 

سـنگرش، او را در جایـگاه امـام قـرار می  دهند. سـروران فرهنگ و هنـر، )یل شـرق(اش)1( خطاب 

می کننـد. مسـلمانان واقـع بین، سپهسـاالر عزیز اسـالم لقبش می  دهند. رعیت، سـرور و نورچشـم 

و آیـه ی رجایـش می خواننـد و بیگانـگان او را یگانـه مـرد میدان، نابغـه ی بزرگ، آمـوزگار جنگ های 

گوریالیـی و اسـطوره ی مقاومـت در جهان و درخشـان ترین چهره ی حماسـه آفرین انجـام قرن... .!

او حـق دارد باالتـر از ایـن اوصـاف و عناویـن مخاطـب گـردد. اگـر اندیشـه های مدبرانـه ی او 

جنـگ را بـه بهتریـن اسـلوبی - کـه هیچ جنـگ آوری چـون او در جهـان نتوانسـته- از بامـداد قیام، 

تـا نهـم سـپتمبر سـال پـار رهبـری نمی کـرد، ابـر قدرتـی بـه نـام روس و قـوت بزرگـی به نـام ارتش 

سـرخ از پـا در نمی افتـاد و اتحاد شـوروی متالشـی نمی شـد و کشـورهای در بنـد با الهـام از اعجاز 

جهـاد او و جهـاد رادمـردان همسـنگر او، بـه آزادی نایـل نمی آمدنـد و دیـوار برلیـن بـه این سـادگی 

فـرو نمی ریخـت... و هـرگاه وجـود ایـن یـل شـرق در صحنه نمی بـود هیـوالی تروریـزم - که حتی 

ابرقـدرت دیگـری بـه اینسـوی دنیـا را به وحشـت واداشـته بـود- مضمحل نمی شـد.

بـه بـاور یـاران او، اعطـای لقـب )قهرمان ملـی(، در لویـه جرگه ی اضطـراری کوچک تـر از آن 

اسـت کـه شـخصیت واالی او را سـزاوار دانسـت و بر قامت رسـای او سـازگار!

آری!  ای امـام عزیـز مجاهـدان،  ای مـرد همیشـه حاضـر در میـدان،  ای زعیـم،  ای قائـد،  ای 

سـرور،  ای غـازی،  ای فاتـح،  ای سپه سـاالر گرامی اسـالم،  ای یل شـرق؛ یلی که تو همچـون آفتابی 

بـودی همـواره تابـان بـر زوایـای تاریـک مصایـب کشـور و بی پناهـان کـه همـه از آن کسـب فیـض 

می کردنـد، نـه تنهـا مردمـت، کـه مـردم جهان بـه ایـن فراسـو ها نیـز... آنانی کـه مرزهای خـود را از 

تـرس نفـوذ تروریـزم، دیـوار آهنیـن گرفته بودنـد، برای تسـالی دل لرزان شـان به خود حـق می دادند 

تـا موجودیـت تـرا غنیمتـی بـزرگ تلقی کننـد و چنین هـم بود. چـرا جهانیـان جـرأت آن را نمی کنند 

کـه بگوینـد: یـل بزرگ شـرق تنها مدافـع آرمان هـای واالی مردم مسـلمان و بیچاره ی خـودش نبود، 

مدافـع شـرق و مدافـع مظلومیـن جهـان تـا این سـوی اقیانوس هـا نیـز بـود. مگر تـو نبـودی که یک 

مـاه بعـد از هشـداری کـه مبنی بر سـرایت سـرطان تروریزم بـه امریـکا دادی، پیش بینی ات درسـت 

بـه حقیقت پیوسـت؟

یـل شـرق آفـتـابـی بود کـشتـش دشـمن نامرد

ببین خشم خدا چون سوخت یکسر خرمن نامرد

چـه کسـی می توانـد انـکار ورزد کـه بـه برکـت خـون تـو گوهـر گران بهـای آزادی را بـه دسـت 
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آوردیـم و توانسـتیم کشـتی امیـد را، به سـاحل سـاختن دولتی به جای نظام وحشـت اعـوان تروریزم 

و دسـت انـدرکاران هیروییـن و عاملیـن کشـتار و جنایـت و سـفاکی و بدنامـی و ...، سـوق دهیـم؟ 

نعمـت بزرگـی کـه با رفتنـت تحقـق آن را امر محـال می انگاشـتیم. آری! ایـن خون عزیز تـو بود که 

خـدا بـه وسـیله ی آن بـار دیگر سـر فـراز مـان سـاخت و مـا را در بوتـه ی آزمون بـزرگ دیگـری قرار 

داد ... .

آری! خـدای منتقـم خـون ترا وسـیله ای سـاخت برای فضیحت و از هم پاشـی بسـاط نامردان و 

بازشـدن مشـت ارباب کین و جهـل و عصیان.

آری! او نمی خواسـت خـون تـو به دنیـا نیز هدر بـرود. زیرا تـو مجاهد راهش بـودی، غازی فی 

سـبیل اللـه بـودی و بدین وسـیله خواسـت عرش معالیـش به لـرزه در آیـد و اراده فرمـود مظهری از 

قهاریـت او به ظهور برسـد، که رسـید... .

هـان  ای گرامـی مـرد! معنـای اسـتقالل، تجسـم آزادی، آیینـه ی جهـاد، آفتـاب امیـد،  ای نـام 

توهمیشـه پیونـد در مفهـوم اسـالم و در چهره ی ایمـان،  ای پیغام تـو منقوش در سـکه ی ایثار! چقدر 

سـخت بـود آنـگاه کـه گفتندت: بـه مهمانی خـدا رفتـه ای و بـاز بـر نمی گـردی، از ژرف دل داغدار 

برآوردیم: فریـاد 

-سرنوشـت وطـن چـه خواهـد شـد؟ آن عـده مردمی کـه از دم تیـغ و سـنان آدم کشـان، جـان 

بـه سـالمت برده انـد، چـه خواهنـد کـرد؟ سرنوشـت فرزندانـت چگونـه خواهـد شـد؟ زیرا تـو پدر 

بـودی، نـه تنهـا پدر بـرای فرزندان خـودت، بل پدر مهربـان، برای همـه یتیمـان و برادرعزیزی بودی 

بـرای همـه بزرگ سـاالن... .

مـا تبلـور عشـق مردم را نسـبت به خـودت، حتی آن عـده مردمی را کـه توفیق دیدار تـو در طول 

عمـر، رفیـق شـان نشـده بـود، بی پـرده شـاهد بودیـم چـه برهانـی بزرگ تـر از ایـن خواهـد بـود اگر 

ییم: بگو

-مـرگ طلبیـدن انسـان برای خـودش، حـرف معمولی و سـاده ای نیسـت. حتـی نزدیک ترین و 

دوسـت داشـتنی ترین اعضـای یک خانـواده جرئت مبادرت به ایـن کار را ندارند و نمی توانند نیسـتی 

خـود را، درهسـتی دیگـران معاوضـه کنند. ولی ما دیدیم و شـاهد بودیـم، ده ها تن از دوسـتداران تو، 

وقتـی که شـنیدند گل های سـرخ جراحات بـر پیکر مبارکـت، روییده اند، خاشـعانه به بـارگاه خدای 

جان بخـش بـه عـذر و نیایـش پرداختند: خدایـا! جان ما را بسـتان و اما مسـعود عزیز مـا را نگه دار!

مگـر، مـا و این سـوخته دل هـا چه می دانسـتیم، آنچه مسـعود عزیز ما، عاشـقانه به جسـتجوی 

آن می باشـد، بعـد از ایـن بـودن بـا معشـوق حقیقـی خودش هسـت و مـا کم تـر می توانسـتیم درک 

کنیـم، اگـر در حـد بندگـی عزیـزت می دانیـم، تـو بی تردیـد، یکـی از چنـان بـزرگ عـزت یافتـگان 
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بـارگاه پـر جـالل و عظمـت پرودگار خود هسـتی و از جمع مقربیـن او که، مشـیت ذات عزت بخش 

الهـی اش بـه آن تعلـق نمی گیـرد کـه بیـش از این نـزد دوسـت داران نا توانـت بپایی!

ای نمـاد عـزت و شـرافت و ای حامی صلح و صفـا و صمیمیت! در این روزها سـخن از اعطای 

جایـزه ی نوبـل بـه یکی از شـخصیت های گیتی و یا کسـی که در راه اعـاده و برقراری صلـح و امنیت 

و مبـارزه بـا تروریـزم و بی ثباتـی تـالش کـرده، بـر سـر زبان هـا اسـت! عقـل سـلیم جـز ایـن حکم 

نمی کنـد کـه جایـزه ی مذکـور، جـز بـه نـام تـو اختصـاص بیابـد، زیـرا تـو بیش تـر از سـه دهـه، به 

خاطـر آن مبـارزه کـردی، تـا آزادی و صلـح و رفاه، جـای بی امنی و شـرارت و تجـاوز و تباهی و آدم 

کشـی و وحشـی گـری را بگیرد.

چـه کسـی می توانـد انـکار بـورزد کـه سـکه ی سرلشـکری و سـرفرماندهی مبـارزه بـا تروریزم 

کـه خاسـتگاهش متأسـفانه افغانسـتان شـده بـود و بزرگ تریـن خطر برای جهان و بشـریت به شـمار 

می رفـت تنهـا بـه نام تو نقـش می یافـت وباآلخره همه شـاهد بودنـد کـه در راه امحای ایـن هیوالی 

بـزرگ، بـا قبـول هرگونـه رنـج و آالم و مصایـب، رزمیدی و سـرانجام خون سـرخ خویـش را مردانه 

ریختـی و صلـح را کـه بزرگ تریـن هدیـه بـه جهانیان محسـوب می گردد بـه ارمغـان آوردی.

ای یـار سـفر کـرده ی ما! امیـدوارم، آنگونـه که آموزانیـده بودی، باشـیم و همواره مشـق ما گردد 

و یـاد مان باشـد که:

چگونـه چـون تـو وفـا بورزیـم؟ چگونـه چـون تـو لـوای صداقـت برافرازیـم؟ چگونه چـون تو 

در فرامـوش نکـردن عزیـزان، دفـاع و پشـتیبانی از یـاران و همسـنگران و حمایت از مظلومـان نمونه 

باشـیم؟ چگونـه چـون تـو در برابـر مشـکالت صبـور و پایـدار باشـیم؟ چگونه چـون تو نامـردی را 

بـه مردانگـی پاسـخ بدهیـم؟ چگونـه چـون تـو بـا کبـر و نخـوت در آویزیـم؟ چگونـه چـون تو در 

ره ی عشـق کوشـیم؟ چگونـه چـون تـو همـواره آزادی و سـربلندی را پـاس داریـم و در راه آن سـر 

بازیـم؟ چگونـه چـون تـو از نامـوس وطـن حراسـت نماییـم؟ چگونـه چـون تـو بـا تعصبـات پـوچ 

و کـور بجنگیـم؟ چگونـه چـون تـو طریـق مـروت و مردانگـی در پیـش بگیریـم؟ چگونـه چـون تو 

اخالصمندانـه بـا خـدا بـودن و به خدا تـوکل کردن و به خـدا نیاز کـردن و تنها از خدا مدد خواسـتن 

را پیشـه کنیـم، چـون تـو هیـچ شـبی را بی وضـو و هیچ لیلـی را بی تهجـد و بی ذکر و دعا و گریسـتن 

بـه درگاه خـدا با همه خسـتگی و مشـقات طاقت فرسـایی که بر پیکرت مسـتولی می گشـت سـپری 

نمی کـردی!

 سـردار بازنگردنـده ی مـا! اینـک مـا در آسـتانه ی نخسـتین سـالگرد جانگـداز عـروج ملکوتی 

تـو قـرار داریـم. در ایـن فرصـت، کـه همـه داغـداران مشـتاقانه آرزو دارنـد تـا اکلیل گلی بر مـزار تو 

گذارنـد، کاش مـن نیـز توفیـق حضـور بـا ایـن جمـع را می داشـتم و با این اشـکی کـه به یـاد تو فرو 
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 از تـو پـوزش طلبـم که 
ً
مـی بـارم می توانسـتم تربـت تـو را بـا آن، بـه رنـگ دیگـری آرایـم و مجـددا

نتوانسـته بـودم بـه دعـوت یک هفتـه قبل از سـفر بی بازگشـتت، خـود را به کنـار تو برسـانم! روحت 

شـاد، راهـت پـر رهـرو و جایگاهت بهشـت بریـن باد!

پی نوشت:
 خطـاب بـه سـران جمهـوری 

ً
1. محسـن مخملبـاف یکـی از رجـال مهـم فرهنگـی ایـران، در سـخنرانی ای کـه اخیـرا

اسالمی داشـت، مسـعود قهرمـان را )یـل شـرق( خطـاب کـرد.

بـا بررسـی کوتـاه از ابعـاد زندگـی ارزشـناک ابرمـرد روزگار، مسـعود بـزرگ )رح( می تـوان بـه ایـن بـاور رسـید 

کـه شـخصیت وی تنهـا منحصـر بـه حـدود جغرافیایـی افغانسـتان و مایـه ی افتخار مـردم کشـورش نبود؛ بل کـه )او( 

کـد اسـت، متعلق به شـرق بـود و مایـه ی نازش شـرق آزادی دوسـت و  بـه گونـه ای کـه آقـای مخملبـاف مدعـی و متأ

بی گانـه سـتیز!





یخ جایگاه مسعود در دل تار

ماری خلیلی ناصری

زمـان بالدرنـگ مسـیرش را می پیمایـد. نسـل ها بـه صـورت دسـت جمعـی و انفـرادی، کـودک و 

بـزرگ، بیمـار و صحتمنـد، شـادمان و غمگیـن، قدرتمنـد و ضعیـف، ظالـم و مظلـوم همزمـان بـا 

سـیرزمان درجـاده ی زندگـی بـه سـوی نابـودی گام برمی دارنـد.

صوفیـان مـرگ را سـرمنزل مقصـود و وصلـت بـا پـروردگار می خواننـد. نسـل ها می آینـد و 

می رونـد، قافله هـا بـا قافله سـاالرها نابـود می گردنـد. عـده ای بـا مـرگ می میرنـد و ردپـای شـان بـا 

ورود نسـل های بعـدی پای مـال می گـردد. ایـن گـروه بـا مـرگ می میرنـد و با حـوادث رد پای شـان 

نابـود می شـود.

مـرگ و حادثـات، پادشـاهان، زعما و رهبـران را نیز از صفحـه ی روزگار محو و نابود می سـازد. 

عمـر خیـام تصویر این گـروه را چـه زیبا ترسـیم می کند:

هـر خـشت که در کـنگره ی ایوانی است

انگشـت وزیــری و سر سلــطانی است

شاعری می گوید:

دل در جـهان مـبند کـه دوران روزگـار

هر روز بر سری نهد این تاج خسروی

غالـب  برمـرگ  و شـخصیت شـان  کـه زعامـت  زاده می شـوند  در جهـان  امـا گروهـی هـم 

می گـردد. ایـن گـروه بـا مـرگ نمی میرنـد؛ ایـن گـروه بـا مـرگ بزرگ تـر می شـوند؛ در قلـب ملت ها 

جـای می گیرنـد و صفحـات تاریـخ را تسـخیر می کننـد. هنـوز صـدای اسـپ های سـلطان محمود 

غزنـوی از خرابه هـای غزنـه در گوش هـای هموطنـان طنیـن می افگند. هنـوز نوای نـی موالنای بلخ 
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از مدرسـه های شـعر و ادب در جهان بلند اسـت. هنوز نام سـید جمال الدین افغان از کنر و اشـعار 

دلنشـین جامـی در آسـمان هـرات می تابـد. هنـوز داسـتان عشـق رابعـه ی بلخـی قصـه ی نیم شـب 

دختـران اسـت. هنـوز بنگالیـان با سـروده های تاگـور می رقصند. هنـوز لبنانیـان از گفته هـای خلیل 

جبـران درس آزادی و وطن پرسـتی می آموزنـد. هنـوز آزادی خواهـان هنـدی بـا گرفتن نـام گاندی به 

خـود می بالند.

 از قول پدرم استاذ خلیلی:

مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نامجـو است

نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجا است

ایـن دو بیـت درشـهادت رهبر آزادی احمدشـاه مسـعود چه به جـا صدق می کند. مرگ مسـعود 

را بزرگ تـر، صدایـش را بلندتر و آوازش را از مرزهای کشـورش بیرون کشـید.

مسعود عزیز!

نسـل های بعـدی بـا پیـروی از قدم های تـو درس مبـارزه خواهند آموخـت. مادران افسـانه های 

دلیـری تـورا بـرای دختـران شـان بازگـو خواهنـد کـرد. پـدران داسـتان های شـجاعت تـو را بـرای 

پسـران شـان تکـرار خواهنـد کرد. پسـران جـوان با شـنیدن قصه هـای رزمـی و تاکتیک هـای جنگی 

تـو بـه خـود خواهنـد بالیـد. تاریـخ هرگـز تـو را از یـاد نخواهـد برد. هیـچ حادثـه ای و هیـچ قدرتی 

قـادر نخواهـد شـد شـعله ی عشـق تـو را در دل هموطنانـت خامـوش سـازد. تـو در دیـده  ی تاریخ و 

تاریخ نویسـان، تـو در نـگاه وطن پرسـتان نـه ازبیکـی، نـه تاجیکـی، نـه هـزاره  ای و نـه پشـتون. نه تو 

متعلـق بـه شـمالی، نـه بـه جنوبـی، نـه بـه شـرقی و نه بـه غـرب. جهان تـو را بـه نـام مبـارز افغان، 

تاریـخ تـو را بـه نـام قهرمـان افغـان، وطن دارانـت تـو را بـه نـام مجاهـد افغـان و زنـان تـو را بـه نـام 

مدافـع حقـوق زن خواهنـد شـناخت و هرسـال نهم سـپتمبر 2001 بـا خاطره هـای تو، با یـاد تو و با 

قصه هـای تـو تجلیـل خواهد شـد.



هنوز نام تو را می خوانم ... 

داکتر جمراد جمشید

هندوکـش سـر به فلک کشـیده ی مغـرور و بالنده ی سـرزمین مـا در درازنـای تاریخ اسـتوار و مردانه 

بـه پـای خـود ایسـتاده و در پهنـای شـمال و جنـوب اش مـردان بـزرگ و حادثـه سـاز دوران هـا را بـا 

چشـمان عقابیـن و چنگال هـای خون چـکان مقاومـت شـان، در برابـر مهاجمیـن قرن هـا و اعصار، 

آشـیانه داده و از این هـا فقـط و فقـط جوانمردی هـای شـان، یگانـه مانـدگار از خاطـرات حافظـه ی 

زمـان و تاریـخ اسـت. برفـراز این آشـیانه ی بـزرگ نـام تـو را می خوانم.

آمـو بـا غریـو مسـتانه، هیرمنـد بـا فـروغ غروبیـن، ارغنـداب در تالطـم امـواج، کوکچـه بـا 

گاهانه ی خـود حادثه پرداز هـزاران قهرمـان خونین کفن  زمزمه هـای بالنـده، و کابـل بـا شـیون های آ

معرکه هـای حراسـت نامـوس و پـاس داری انـد. در ایـن صداهـا نـام بزرگـوار تـو را می شـنوم.

در اشـک های سـرگردان زنـان و مـردان و کـودکان پکتیـا و ننگرهـار، در خونابه هـای چشـمان 

مـردم شـمالی، در سـینه های صـاف و گسـترده ی مـاورای کوکچـه، در تپـش قلب هـای هیجانـی 

شـیندند و لشـکرگاه، در انتظـار دیده هـای معرفـت آفریـن بدخشـان زمیـن، در سـکوت غمنـاک 

مزاریـان پهلونشـین شـاه والیـت مـآب، در فرهنگسـتان هـرات پـر فـروغ و در جـوار خرقـه ی مطهر 

پیامبـر، در اشـرف البالد قندهـار، در هـر کجـا و بـه هـر کسـی کـه می نگـرم نـام تـو را می خوانـم.

روزی هـم در انجیـرک بـه ارغـوان زار کنـاره ی آمو پلنـگ بچـه ی مغمومی را به سـایه ی درخت 

پسـته ای از سـرزمین اجـدادم، کف های دسـت به زمیـن مانده دیدم که در درخشـش چشـمان خود 

بـه آن طـرف دریـا خیره شـده بود و هـراس و دلهـره بـه دل نداشـت. در مقاومت چشـمان تهورانگیز 

او هـم نـام زیبای تـو را خواندم.

بـه دهکـده ای در شـمال کشـورم رفتـم. حاکمیـت فرهنـگ و زبـان شـیرین فارسـی، حاکمیت 
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ایمـان و قـوت قـوی قلـب، حاکمیـت تعهـد و پیمـان، حاکمیـت شـرف و وجـدان و صدهـا نـوع 

حکم روایـی اصالـت، هویـت و رقـم که طـی دوران های پی بـه پی هـم، در این دهکده ی فشـردگی 

توحیـد و صالبـت یک رنگـی بازمانـدگان آریانای بزرگ، سـرزمین اجـدادم را تسـجیل می کرد، بدان 

دهکـده پیوسـتم و چـون پرنـده ای کـه خیـل گمشـدگان خـود را در می یابـد داخـل شـدم و همزبان 

شـدیم و هم گریـه شـدیم. ایـن دهکـده بـه ماتـم سـتم قرن هـا فـرو رفتـه بـود و مـردی بـر سـر آن ها 

دسـت می کشـید و غم هـای شـان را بالقـوه بـه تقسـیم می گرفـت. قلـم زن دوران کـه صحیفـه ی 

خاطـرات شـان را بـه نـگارش گرفته بـود عنوان می سـاخت، متن می آفریـد و نتیجه مـی آورد. در یک 

نـگاه چشـمم معطـوف نامـی  شـد و یقین و صدبـار یقین کـه از عنوان تـا متـن و نتیجه نـام زیبای تو 

می خوانـدم. را 

پیـاده در شـمالی روان بـودم کـه پیرمردی کهن سـال و کار آزمـوده ی با قامت خمیـده، با ریش 

سـفید چنـگ چنـگ، بـا چشـمان نافذ سـبز بسـتر، با بینـی کشـیده و پیشـانی بلند فـراخ برآمـده که 

نشـانه و یـادگاری از اجـدادم در آریانـا را بـه یـادم مـی داد، خسـته و گرفتـه مأیـوس بـا خـود زمزمـه 

می کـرد. دقیق تـر شـدم در زمزمـه اش خـط اول خـط اول می گفـت. وقتـی گفتـم چـه مـی گویـی؟ 

سـویم ژرف و دقیـق نگریسـت و خـط اول و مسـعود می گفـت. مـن هـم در آن خـط کـه او اولـش 

گفـت، نـام بزرگـوار تـورا می خوانم.

بـه جنـوب رفتـم. آییـن مردانگی، غیـرت و شـهامت، از دو طرف شـهرك ییالقی کنـار دریاچه، 

هم خانـواده و هم میهنـان دلیرپشـتونم را کـه در دل حادثه سـازی های دالوران اجداد شـان )پکت ها( 

ذره ی نلغزیـده و فتنه هـای پنچـاب و پشـاور آن هـا را یک خطـوه هم به عقب نشـینی نکشـانده بود و 

همان طوری کـه بـا بـزرگان عصـر میرویـس نیکه، احمـد خان ابدالـی و وزیـر جوانمرد اکبـر غازی، 

گره خـورده بودنـد، بـه همان سـترگی و صفا، در جسـتجوی مرد بزرگـی بودند که آمال شـان را تمثیل 

کنـد و ایـن گـروه بنـدگان خدا را دسـتی به سـوی شـان دراز شـد. به آن دسـت دسـت دادند؛ دسـتی 

فشـرده و درشـت تـو را دیـدم کـه در میان انبوه انگشـتان شـان حلقه بسـته شـده بود. مـن در صفوف 

خجسـته ی خطوط سرنوشـت و تقدیرشـان نام واالی تـو را خواندم.

بـه شـهر بامیـان، هزاره های باوفـا و صـادق، بازمانـدگان بامی های بلـخ ام البالد کشـورم رفتم. 

بـودا در تسـلط جابرانـه ی شـیطان آن طـرف مـرز جنـوب از شـرم فـرو ریختـه بـود و قبرهـای دسـته 

جمعـی انسـان های غیـور ایـن سـرزمین حقیقتی تلـخ جنـون غارتگری و قتل و نسـل کشـی تحجر 

زدگان تاریـخ معاصـر را بـه نمونـه ی ننگین و سـیاه خود بـه خاطر مـی آورد. خونین کفنـان زن و مرد 

و کـودک در تقـدس واالی مقاومـت ضـد اهریمن و مدافعـه ی آزادی وجدان، یکی پی هم در تسـلیم 

ناطلبـی بـه جمـع دلیـران رفتـه ی خـود پیوسـته و همتباران، جـای خالـی رفتگان پـر می کردنـد و به 
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می نشستند. سـنگر 

زلـف پریشـان خواهر هزاره ی همیارسـنگر را دسـت برکشـیدم، رخسـار گلگون بـرادر نوجوانم 

را اشـک غیـرت و صفـوت خشـکیدم، و پیـره مـرد مأیـوس سـال دیـده ی پروقـار هـزاره ام را دسـت 

بوسـیدم. از هـر سـه مرجع تقدس، شـرافت و عشـق هم صـدا پشـتوانه ی پرجالل و معظـم همنوایی 

سپه سـاالر رشـید مقاومـت کبیـر میهنـی سـرزمین آزادگان را نجواگرانـه می خواندنـد و می خوانـدم. 

آنچـه را بـه چشـم می دیـدم نبـود، مگر آن کـه نـام تـو را می خواندم.

دلیـر،  قـوم  ایـن  پیکره هـای مردانگـی  را سـرزدم.  آمـو  کنـار  کـوش  ـرک سـخت 
ُ
ت و  ازبیـک 

بازمانـدگان پرافتخـار تاریـخ چون محمـود یل غزنه، شـاهرخ مرزای تیمـوری، بابر و آل سـلجوق و 

صدهـای دیگـر، امـروز بـاز در یـک آزمون تازه ی دوران زانو زده و سـینه سـپر سـاخته بودند. شـنیدم 

بـزرگان ایـن خیـل بـا عواطـف بـزرگ بـرادری و هم دلـی یکـی پی هـم دره هـای پنجشـیر را نوردیده 

و جوانمردانـه عهـد دفـاع نامـوس ملـت را می بسـتند و گام هـای نخسـتین خطـوط مقـدم عرصـه ی 

قربانـی برمی داشـتند. بـرای مـن گـروه عظیم لشـکریان صفـوف این جمـع انگیزه ی هیجان می شـد 

و آن این کـه هسـتی و خـون همـه را در معـرض تالفـی و مدافعه ی تجـاوز و بیداد بی گانـگان فطرت 

فـروش قـرن نمـوده و اگـر از اسیرشـان پرسـان بـدان سـان می بـود کـه پسـرکی هسـتی؟ می گفـت: 

مـن ولـد وطـن ولـد وطن ولـد وطـن. صفوف شـریف این جمـع چـون عاشـقان شـیدای دلباخته ی 

کاکل وطـن بوسـه می دادنـد و بـه سـینه ی صـاف و پاک وطن سـرود وفا می بسـتند و نعمـت آزادی، 

خون بهـای خـود را، در جمـع همنوایـان و وارثـان دیگـر جـد بزرگـوار آریانـا جشـن می گرفتنـد. در 

شـادی و غـم ایـن جمـع شـریف نـام پرشـکوه تـو را می خواندم.

ابومسـلم، ممثـل و نمونـه ی سـترگ مقاومـت سـرزمینم را ارج می گذاشـتم و نزدم بـزرگ بود و 

هسـت و امـا او را تاریـخ و مـرور اوراق زمانـه بـزرگ کـرد، در حالی که تـو، برگه های تاریـخ میهن را 

بـزرگ کردی.

آثـار مـردان بـزرگ معرکه های سـخن را مرور نمـودم. افکار بونصرابن الرشـد، فردوسـی طوس، 

شـیخ الرئیـس بوعلـی سـینای بلخـی، شـیخ سـعدی، ناصر خسـرو، معـزی، صایـب تبریـز، ناصر 

علـی، شـوکت، جامـی هرات، کلیـم کاشـانی، حافظ شـیراز، نظامی گنجـه، فرخی، انـوری، خیام، 

سـلمان، کمـال، حنظلـه، عنصـری، رودکـی، خاقانـی شـیروانی، وطـواط، مسـعود، اثیـر، موالنای 

بلـخ روم، عطـار نشـیاپور، سـنایی غزنـه، بوسـعید، بیـدل، عصمـت، ناظـم، نوایـی، رحمـن بابـا، 

خوشـحال ختـک، الفـت، عایشـه ی درانـی، رابعه ی بلـخ، تجلـی، نظر، مصرح، قدسـی، شـاهین، 

مشـفقی، فغانـی، عسـجدی، منوچهـری دامغانـی، اقبـال، ندیـم، قـاری، مسـتغنی، شـایق، غیاثی، 

پـری حصـاری، عشـقی، بیتـاب، خلیـل اللـه خلیلـی، جمشـید شـعله، پـژواک، شـفیق شـهید، 
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سـیالب، الجوردیـن شـهری، قهـار عاصـی، واصف باختـری، قاضی، سـودا، شـاه بدخـش، غنی، 

دبیر، حسـرت، حمید موشـگاف، ماشـوخیل، قـاری زاده، عندلیـب، مخفی، عـارف، فطرت، هاللی 

و صدهـا و هـزاران تـن از تبـار معنویـت و اخـالق را کـه بزرگـی و عظمت بیداری سـرزمین مـا را به 

یـاد می دهـد، دقیـق شـدم. شـجاعت و همـت تـو را چکیـده ی پختگـی و غنـای بـزرگ ... این همه 

اجـداد کبیـر فرهنگـت یافتـم. مقـام عـزت نفـس در تو بـه بزرگـی آن نام ها گـره خـورده و در خلوت 

روح بـزرگ مشـترک آن هـا، نـام زیبـای تـو رقم یافته اسـت.

از معرکـه ی جنـگ و سـتیز فرقه گرایـی کـه مشـخصه ی منازعـات اخیـر کشـور مـا بـود، بی غل 

وغـش بیـرون نشـدی و اما برائـت توبیش تر از دیگران اسـت چـون ابعاد اسـتقالل و بیرون شـدن از 

حیطـه ی تعـرض بی گانـه اولویـت راه مقدس تـو بود.

تـو در حیـات اجتماعـی، زوال را می دیـدی وامـا به آینـده امیدوار بـودی. جبن و تـرس در نهاد 

تـو راه نیافت.

گنـده از نومیـدی و تردیـد، دسـت بـه بدتریـن نـوع تخطـی  آنانی کـه در یـک دریـای سـیاه و آ

اخالقـی از ضوابـط اجتمـاع زدنـد، در چنین وضعـی تو صبورانـه و محتـاط متمرکز اهـداف نظامی 

خـود شـده و بـا جهندگـی و شـرافتمندی در پـی هـدف شـدی. هـدف پـاک و مقـدس تـو دفـاع از 

شـرافت و نامـوس مـردم تـو بود.

از دیـدگاه تـو در دوران مقاومـت اصل دفـاع از مردم و دسـتیابی به آرمان واقعی آنـان بود. تو در 

ایـن راسـتا قدم هـای مدبرانـه و متینـی را یکی پی هـم گذاشـتی. جسـارت تاکتیک های میـدان نبرد، 

تـو را در شـمار انـدک از نوابغی نظامی تاریخ بشـریت قـرار داد ... .

خالصـه اگـر حرفـی از غیـرت و مردانگی بود، نـام تو بود. اگـر صدایی از شـرف و وجدان بود، 

نـام تـو بـود. اگر سـخنی از شـهامت و جـرأت بود، نـام تو بـود. اگر کالمـی از محبت و دلسـوزی و 

غم خـواری و فـداکاری بود، نـام تو بود.

مـن مفتخـرم هرکجـا کـه امـروز در سـرزمین های نزدیـک و دور ملـک خـدا، فـردی، جمعی و 

ملتـی بـه پـا می خیـزد و به تجـاوز اسـتکبار و هر نـوع دیگری از تجـاوز پنجه نـرم می کنـد، هنوز نام 

تـو را می خوانـم ... هنـوز نـام تـو را می خوانم... .
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فونتـن رییـس پارلمان اروپا مسـافرتی به ستراسـبورگ نمود که مقـر پارلمان اتحادیه اروپا می باشـد. 

 حکومـت فرانسـه از وی پذیرایـی کـرد و بـا وزیر خارجه ی فرانسـه و روسـای مجلس فرانسـه و 
ً
قبـال

رجـال سیاسـی مالقـات کـرد و در اجتماع بـزرگ افغانان سـخن گفـت. در ستراسـبورگ در اجتماع 

بـزرگ افغانـان کـه از آلمـان و هالند نیز آمـده بودند، بیانیـه داد و در همـه جا با صمیمیت شـورانگیز 

افغانـان روبـرو شـد. همچنـان در ستراسـبورگ یکجا با خانـم نیکول فونتـن کنفرانـس مطبوعاتی داد 

کـه بسـیار هنگامـه برانگیخت و یکـی از تاریخی ترین کنفرانس هـای مطبوعاتی در ستراسـبورگ بود.

در بروکسـل بـا زعمـای اتحادیـه ی اروپـا مالقـات کرد. هرکـس محاسـبه می کرد که مسـافرت 

آینـده ی وی بـه آمریـکا خواهـد بـود، گرچـه هنوز آمریـکا در غفلـت می زیسـت و حتی با پاکسـتان 

بـر ضد اسـتقالل افغانسـتان همکاری داشـت.

بامداد سـه شـنبه سـه اپریل 2001 احمدشـاه مسعود به شـهر ستراسبورگ واصل شـد. عمارت 

پارلمـان اروپایـی بـا کمـال عظمـت و زیبایـی یکـی از بـا شـکوه ترین و زیباتریـن بناهـای تـازه ی 

عصـر مـا اسـت کـه در سـاختن آن معیارهـای جدیـد مهندسـی بـه کار رفتـه اسـت و در فضـای بـا 

صفایـی تعمیـر شـده اسـت. هنگامی کـه احمدشـاه مسـعود داخل تـاالر شـد در طبقه ی بلنـد برای 

پذیرایـی وی ترتیبـات گرفته شـده بـود. همه اعضـای پارلمان به زبان هـای خود فریاد کشـیده او را با 

قدردانی خیر مقدم گفتند. سـپس احمدشـاه مسـعود در یک تاالر مالقات تشـریف برد و سلسـله ی 

مالقات هـا آغـاز شـد کـه همه صبـح و بعد از ظهـر دوام کـرد، هر گروه یـک نفر رییس داشـت و آن 

رییـس بـا لحن مطابـق موقف سیاسـی گروه خویش از احمدشـاه مسـعود سـوال هایی می کرد و وی 
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بـه هر یـک چنان که شایسـته بود، پاسـخ مـی داد.

مالقـات با شـش گـروه سیاسـی اروپایی صـورت گرفـت و معلوم گردید ایشـان همـه طرف دار 

پیـکار مقاومـت افغانسـتان و خواهـان شکسـت طالبـان بودند. معلوم شـد کـه نزد هر گروه سیاسـی 

اروپایی دیگر شـک و شـبهه ای راجع به مفاسـد دسـتگاه جاسوسـی نظامی پاکسـتان، یعنی آی.اس.

آی، و شـرارت »القاعـده« باقـی نمانـده بود و ایـن یک تحول خیلی عمـده در ذهنیـت پارلمان اروپا 

بـود کـه حکومت پاکسـتان را در میدان دیپلوماسـی به اضطـراب افگند.

 فرانسـوی- رییس 
ً
مهم تریـن مذاکـرات بیـن خانـم نیکـول فونتـن -شـخصیت سیاسـی اصـال

 طـی ضیافـت نهـار صـورت گرفـت. ایـن مهمانی 
ً
پارلمـان اروپـا در یـک مالقـات تعارفـی و بعـدا

رسـمی نهـاری در یـک تـاالر انـدازه ی متوسـط بـا یک میز بـه شـکل بیضاوی ترتیـب داده شـده بود 

و در حـدود بیسـت نفـر از اعضـای دسـت چیـن و برگزیـده ی پارلمان از کشـورهای مختلـف اروپا 

-برتانیـه، آلمـان، هسـپانیه، پرتـگال، ایتالیـا، هالنـد، بلژیـک ...- بـه شـمول زن و مـرد در جمله ی 

مهمانـان بودنـد و در طـول صرف نهـار هرکدام از هـر کنج میز بیضاوی سـواالت عمـده را در باره ی 

جریـان جنـگ مقاومـت افغانسـتان بـه احمدشـاه مسـعود متوجـه می سـاختند و آن رهبـر مقاومـت 

جواب هـای روشـن و اسـتوار بـه ایشـان ارائـه می نمـود کـه مـن ترجمـه می کـردم. در ایـن ضیافـت 

نهـار احمدشـاه مسـعود موفق گردیـد برگزیـدگان پارلمان را بـه این قناعـت دهد که پیـکار مقاومت 

 ادامه خواهد یافت و شایسـته اسـت آن که دسـت یـاری اروپا بـرای کامیابی این 
ً
در افغانسـتان حتمـا

پیـکار بـه افغانسـتان برسـد تا ایـن پیکار موفق شـود.

در جـواب سـوال یـک عضـو پارلمـان اروپا احمدشـاه مسـعود گفـت: گرچه دسـته های عرب 

القاعـده در ناحیـه ی قنـدز جمـع شـده اند، امـا از ایشـان هراس زیـاد نداریـم زیـرا از تکتیک جنگ 

گاهـی ندارنـد. خطـر القاعـده در مـورد اقدامـات تروریسـتی اسـت کـه در هـر کنج و کنـار جهان  آ

امـکان پذیـر می باشـد. در زمینه ی عملیات تروریسـتی اسـامه بن الدن بسـیار پیشـرفت کرده اسـت 

و از پایگاه هـای نظامـی داخل افغانسـتان در سـرزمین زیر اشـغال طالبان اسـتفاده می کنـد. القاعده 

خطـر بـزرگ بـرای غرب می باشـد و توجـه شـما را در ایـن زمینـه می خواهم.

یـک پرسـش خانم نیکـول فونتن که به ظاهر به سلسـله ی دیگر سـواالت بود، جناب احمدشـاه 

مسـعود را مجبـور کـرد جـواب مختصر بگوید. سـوال در باره ی شـهر قنـدز بود. خانم نیکـول فونتن 

پرسـید: آیا امـکان آزاد کردن کندز موجود نیسـت؟

احمدشـاه مسـعود بـه پاسـخ گفت: هنوز مشـکالت عملـی داریم. زیـرا جانب مقابـل در آنجا 

 مـا به جایـی رسـیده ایم کـه محض بکوشـیم 
ً
قـوای زیـادی را بـر ضـد مـا جمـع کـرده اسـت. فعال

تـا قـوای مخالف مـاورای ناحیـه ی قندز در شـمال شـرق افغانسـتان غلبه نکنـد و شـرق رودخانه ی 
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کوکچـه را اشـغال ننماید.

بعـد از ختـم ضیافـت نهـار احمدشـاه مسـعود در کنـار تـاالر کـه آن جـا کافـی و چـای صرف 

می شـد بـا مـن تنهـا گردیـد. مـرا کنـاره کـرد و آنچه بـه من گفـت بسـیار خطیر بـود، کـه در گوش و 

دل مـن چندیـن مـاه طنین انداخـت. گفـت: »مطلبی را مصلحـت نمی بینـم در این مجلـس به آواز 

بلنـد بگویـم آن اسـت کـه خطـر قنـدوز بسـیار شـدید اسـت. در قندوز دسـته های سـپاه پاکسـتان، 

متقاعدان نظامی پاکسـتان، ضابطان سـازمان  ای.اس. ای -یعنی دسـتگاه مدهش جاسوسـی نظامی 

پاکسـتان- و گروه هـای عـرب اسـامه بن الدن به تعـدادی جمع شـده اند که خطر ایشـان را به مقصد 

تسـلط نظامـی بـر بدخشـان و همـه ی تخـار بـه شـدت احسـاس می کنـم، زیرا بـه جدیـت ترتیبات 

می گیرنـد و اگـر اوضـاع بـه همیـن گونـه دوام کنـد بایـد، سـال های مقاومـت مسـلح مـا در مقابـل 

خطـر شـدید قنـدز دوام کنـد، مگراین کـه در اثـر جریانـات سیاسـی جهانـی پاکسـتان مجبور شـود 

قـوای خـود را به پاکسـتان بـاز بخواهد.«

سـپس احمدشـاه مسـعود یـک لمحـه سـکوت کـرده به مـن ایـن سـخنان را گفت: »پاکسـتان 

خویشـتن را در جنجـال مدهـش گرفتار کرده اسـت و تصور می کند از راه افغانسـتان آسـیای مرکزی 

را بـه دسـت مـی آورد. جنـرال مشـرف افغانسـتان را نمی شناسـد تا چه رسـد بـه آنکه تاجیکسـتان را 

بشناسـد. اسـامه بـن الدن حکومـت پاکسـتان را بـه بدبختی سـوق می دهـد، مصلحت پاکسـتان در 

آن اسـت طالبـان و بـن الدن را بگـذارد و بـا مـا متفـق شـود. مـن ایـن مطالـب را اعـالن نمی کنم تا 

آن کـه ایـن تصـور در اروپـا و آمریـکا  به میـان نیاید که قوای احمدشـاه مسـعود به ورطه ی شکسـت 

نزدیـک شـده اند ورنـه حقیقت همین اسـت که کار قندز بسـیار دشـوار اسـت، این مطلـب را خاص 

بـه شـما گفتم، خداونـد پـاک افغانسـتان را از این خطر نگـه دارد.«

پـس از ایـن لمحـه، دیگـران نزدیـک مـا شـدند و خانـم نیکـول فونتـن هـم بـه مهمـان خـود 

پیوسـت. در دل و دمـاغ مـن این سـخنان خطیر سـاالرمقاومت افغانسـتان لـرزه افگنده بـود و در ماه 

نوامبـر 2001 بـه معنـای عملـی آن پی بـردم. در آن زمـان نمی توانسـتم ایـن مطلـب وی را بـه گوش 

دیگـران، چـه دوسـت وچه دشـمن، برسـانم.

 





نظری به بیانات و اندیشه های احمدشاه مسعود

داکتر عبدالواسع لطیفی

در ایـن مسـیر اسـف انگیز تاریـخ پـر مصایـب افغانسـتان هیـچ افغـان وطـن دوسـت و آزدی خواه و 

هیـچ انسـان با احسـاس وجـود نخواهد داشـت کـه از سـوءقصد ناجوانمردانـه ی دژخیمـان برجان 

احمدشـاه مسـعود و شـهادت ایـن مبـارز نسـتوه و فـداکار وطـن، دلگیر و اندوهگین نشـده باشـد.

برابـر قشـون سـفاک شـوروی و رژیـم کمونیسـتی دسـت  نبردهـای مسـعود در  مبـارزات و 

نشـانده اش و همچنـان در برابـر دشـمنان رنگارنـگ اسـتقالل و حیثیـت و هویـت ملی افغانسـتان و 

باآلخـره مقاومـت در برابـر ملیشـای طالـب، بـرای همـه ثابـت و آشـکار بـوده و در فصل درخشـان 

تاریـخ قیـام افغان هـا در مقابـل متجاوزین و گماشـتگان اجنبی، جاویدانـه ثبت گردیده اسـت. البته 

راجـع بـه کارنامه هـا و مبـارزات مسـعود مطالب زیـادی در رسـانه های خبـری و مطبوعات سراسـر 

جهان به نشـر رسـیده اسـت، اینـک در این نوشـته ی مختصر، مسـعود را تنهـا در بحثـی از بیانات و 

اندیشـه های او میابیـم و بـه یـاد می آوریـم.

اول تـر از همـه قسـمتی از پیـام تاریخی او را بـه مردم امریکا که در یک جلسـه ی سـنای ایاالت 

متحـده امریـکا بـه سـمع نماینـدگان ملـت و شـهروندان ایـن سـرزمین رسـانیده شـد، و اندیشـه و 

نگرانـی او را از گسـترش اعمـال سـوء و خانه برانداز خرابکاران و دهشـت افگنان در خـارج مرزهای 

افغانسـتان، حتـی تـا قـاره ی امریـکا تبـارز می دهـد، بـه شـما ارایـه می دهـم. مسـعود طی ایـن پیام 

پرمحتـوای خـود چنین گفتـه بود:

»نمایندگان محترم مردم ایاالت متحده ی امریکا!

مـن ایـن پیـام را بـه نمایندگـی از مـردم آزادی خـواه و صلـح دوسـت افغانسـتان، مجاهدیـن و 

مبارزیـن راه آزادی کـه مقاومـت کردنـد و کمونیـزم را شکسـت دادنـد، بـه نمایندگـی از مـردان و 
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زنانی کـه تـا هنـوز در برابـر اسـتعمار و تسـلط خارجـی مقاومـت می نماینـد و بـه نام بیـش از یک و 

نیـم میلیـون شـهیدی که جان هـای شـیرین شـان را در راه ارزش هـا و ایده هایـی نثار کردنـد که اکثر 

امریکایی هـا و افغان هـا علی السـویه در آن شـریک بودنـد، می فرسـتم.

ایـن یـک موقـع بس پـر اهمیـت و فوق العـاده در تاریـخ افغانسـتان و جهـان به شـمار می رود، 

یعنـی وقـت و زمانی کـه افغانسـتان از یـک مرحلـه ی مبـارزه بـرای بقای وجـود من حیـث یک ملت 

آزاد و یـک دولـت مسـتقل بـه مرحلـه ی نوینـی از مبـارزه و مقاومت عبـور می کند.

اینجانـب بیسـت و یک سـال گذشـته و اکثر زمـان جوانی و دوره ی شـباب را همراه بـا وطنداران 

در خدمـت ملـت افغانسـتان در مبـارزه ی مشـکلی سـپری نمودم که بـرای حفظ آزادی و اسـتقالل و 

حـق تعیین سرنوشـت و وقـار و حیثیت مـا می رزمیدند.

 در کنـار جامعـه ی بین المللـی جنگیدند و 
ً
 تنهـا و بعضـا

ً
افغان هـا از بـرای خـدا و وطـن بعضـا

بـا تمـام نامالیمـات باآلخـره همه، یعنـی جهـان آزاد و افغان هـا، جلو توسـعه طلبـی را گرفتند، ولی 

مـردم جنـگ آزمـوده ی کشـورم طعـم میـوه ی فتـح وظفـر را نچشـیدند و در عـوض، آن هـا در گیـر 

گردبـاد دسیسـه های خارجـی شـده، فریـب بـازی بـزرگ را خـورده و دچـار آشـوب داخلی شـدند. 

برکشـور و مـردم نجیـب مـا ظلـم و سـتم روا داشـته شـد و تعدادی هـم قربانـی حرص و نقشـه های 

برتـری طلبـی و جهالـت گردیدند.

امـروز جهـان نتایـج چنین اعمال شـرارت آمیز و گمراه کننده را به چشـم سـر نظاره و احسـاس 

می کند.«

برنـارد هانـری لـوی نویسـنده و مبصـر فرانسـوی در روزنامـه ی لومانـد چـاپ فرانسـه پـس از 

مالقات مسـعود و تحلیل اهداف و افکارش، چنین نوشـت: »ما مسـعود را به حیث یک سـخنگوی 

ماهـر یافتیـم کـه بـه طـور خسـتگی ناپذیـر بـا مالیمـت و گیرایـی خـاص، در حالی کـه در عرض و 

طـول میـدان قـدم مـی زد، قصه هـای دردنـاک و لحظـات مصیبـت بـار و بدبختی های شـهر مـزار را 

بعـد از سـقوط شـهر به دسـت ملیشـای طالـب حکایـت می کـرد. او گاهی از مـردان مبـارزی که تا 

آخریـن نفـس مقاومـت کردنـد، و گاهـی از بـدکاران و منحرفین و گاهی هـم از افراد سسـت عنصر 

و نابـه کار سـخن مـی زد و گزارشـات دردنـاک و غـم انگیـز و تکان دهنده داشـت.

مسـعود پـس از بیـان مصیبت ها و تیـره روزی های مـردم مزار شـریف در هجوم طالبـان، گفتار 

خـود را متوجـه علـل اصلـی نمـوده و بـه رزمنـدگان خـود توضیـح داد که چگونـه طالبـان بازیچه ی 

دسـت پاکسـتانی ها بـوده و ایـن  همـه غلبه ی نظامی شـان از کجـا منشـأ می گیرد و تمویل می شـود. 

چطـور ایـن گـروه عقـب گـرا، تمـدن افغانی را پنـج قرن به عقـب و قهقرا سـوق می دهـد و ظلمت و 

سـیاه کاری های شـان بـه نـام دین اسـالم، این خاصیت شـان را آشـکار می سـازد که دوسـت اسـالم 
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نـه بل که دشـمن ایمـان حقیقی و راسـتین هسـتند. 

سرنوشـت سـیاه و شـومی را کـه بـر سـر زنـان افغـان آورده انـد، در واقـع اهانـت بـه خلقـت 

خداونـدی اسـت. مـن یقیـن دارم شـما و افراد و هم رزمان و پشـتیبانان با شـهامت شـما کـه عده ای 

تـان امـروز در حوالـی این مسـجد جمـع شـده اید، همانقدر شـجاعت و روحیـه ی عالی انسـانی و 

قلـب و دمـاغ حسـاس و ورزیـده دارید کـه بتوانید دیر یا زود وطن را از شـر و آسـیب این بـدکاران و 

افسـون گران قبیـح نجـات دهیـد... .«

 وقتـی از آرزوها و آرمان های مسـعود سـوال شـد، مبـارز بـزرگ و قهرمان نیروهـای افغان 
ً
بعـدا

در برابـر قـوای اجنبی و دشـمنان رنگارنگ افغانسـتان چنین اظهـار نمود:

 آزاد و 
ً
»بهتریـن آرزو و نیـاز دیرینه ی من همین اسـت کـه روزی خود را در یک افغانسـتان کامال

پـر از صلـح و صفـا بیابـم و به مسـلک انجنیری ام در امور سـاختمانی کـه فرصت توسـعه و پیش برد 

آن هرگـز برایـم میسـر نشـده اسـت، بـا دل و جـان بپـردازم. این که مـی گویید بیسـت سـال جنگ و 

مبارزه سـلوک و رویه ی زندگی مرا تغییر داده اسـت، چنین نیسـت. باید به شـما خاطر نشـان سـازم 

کـه فکـر و اندیشـه هایم همیشـه متوجـه شـهامت و تحمـل و غیـرت حیـرت آور همین ملـت و مردم 

آزادی خـواه اسـت. جنگ هـای بیسـت سـاله، ملـت را بـه اسـتحاله و مشـقات و مضیقه ها سـردچار 

سـاخته اسـت، ولـی هیچ گاه نتوانسـته اسـت روحیه و اصـل مقاومتـش را از تارو پودش جدا سـازد! 

مـن عاشـق و گرویـده ی همیـن خصلـت بی مثال ملـت و مردم زجـر دیده ی خود هسـتم.«





شهید احمدشاه مسعود و وحدت ملی

دلجو حسینی

گلشن از اوراق گل عمری است پیش عندلیب

مــی گــشایـد دفــتر خـون شــهیدان تــو را

سـرمه از خـاک شـهیـدان گـرنـینـگیـزد غـبار

کیـست تــا فـهـمد زبــان بـیـنـوایـان تــو را

سپه سـاالر شـهید انجنیر احمدشاه مسـعود، مجاهد نسـتوه، اسـطوره ی مقاومت و پایداری، قهرمان 

ملـی، مظهـر اقتـدار ملـی و تبلـور ایمـان و شـهادت، سـرانجام بعـد از مبـارزه ی طوالنـی و ایجـاد 

حماسـه ی خونیـن در برابـر متجاوزین خارجی، سـتمگران و مـزدوران داخلی، سـیاه کاران متعصب 

و متحجـر، تروریسـتان بین المللـی، در راه نجـات میهـن از چنـگال دیـوان و ددان آدمی صـورت، 

حفـظ اسـتقالل ملـی، ایجاد حکومـت اسـالمی و حاکمیت ملی، و برقـراری عدالـت اجتماعی، به 

دسـت های ناپـاک و آلـوده ی تروریسـت های عرب طالبی سـال گذشـته در هژدهم سـنبله ی 1380 

شـهید و بـه ملکوت اعال پیوسـت.

ایـن رادمـرد دلیـر و قهرمـان آزادی 31 سـال از عمـر کوتاه و پر بـارش را در راه بلنـد کردن دانش 

گلگـون توحیـد و احقاق حقوق مسـتضعفان کشـورش در مبـارزه و جهاد سـپری نمود.

ده سـال در رویارویی با اردوی خون خوار سـرخ، چهارسـال در پیکار بی امان و سـازش ناپذیر 

بـا نوکـران دسـت آمـوز اتحـاد شـوروی سـابق و ده سـال اخیـر را در برابـر هجـوم مغـول وار طالبان 

تروریسـت گذرانیـد. ایـن مجاهد راه خـدا و عاشـق آزادی، همگام بـا ملتش لحظـه ی را در مبارزه و 

نبـرد بـا دشـمنان دیـن تلف نکـرده و تن به سـازش نـداد، و از هیچ مرجـع و هیچ فرد بـه هیچ قیمت 

دسـتور نپذیرفـت و برخـدا و اراده ی پوالدیـن ملتـش تکیـه زد؛ و یـک تنـه در برابر همه ی سـیاهی ها 
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اسـتوار و مقاوم ایسـتاد.

او عصـاره ی مقاومـت ملـی بـر علیه تجـاوز اجنبی بـود، و این مقاومـت ملی توانسـت درختی 

ریشـه دار و پربـار و بـرگ ماننـد او بیافرینـد. از او قهرمانـی بسـازد کـه تنهـا در برابـر اراده ی تمامـی 

تجـاوزکاران و ویرانگـران تروریسـت طالبـی بایسـتد. او چـون بـه ملتش تعلـق داشـت و از حمایت 

ملـی برخـوردار بـود و بـر ملتـش اطمینـان داشـت، از احدی کسـب دسـتور نکـرد، همیشـه ابتکار 

سرنوشـت جهـاد و مبـارزه، جنـگ و صلـح را به دسـت داشـت و بـه هیچ کس نمی سـپرد و تـا او بود 

احـدی را یـارای تصمیم گیـری بـدون رأی و مشـورت او نبـود.

او بـه تنهایـی یـک ملـت بـود نه تنهـا قهرمـان ملـی. از دریای خـون و کوهـی آتش عبـور کرد، 

ولـی تزلزلـی در اراده ی آهنینـش راه نیافـت. او بارهـا از جانـب دشـمنان ملـت مـورد هجـوم قـرار 

گرفـت، چندیـن سـوءقصد را بـرای از میان برداشـتنش تـدارک دیدنـد و توطئه ها چیدند امـا خداوند 

توانـا ایـن ابـر مـرد بـزرگ را از گزنـد توطئـه ی دشـمنان حفـظ نمود. او رسـالت داشـت تـا ملتش را 

یـک پارچـه نمایـد و از تفرقـه ی کـه دشـمنان قصـد داشـتند در میان شـان ایجـاد نماینـد جلوگیری 

کنـد. او توانسـت جبهـه ی واحـدی از تمام ملیت های کشـور در برابر طالبان سـیاه کار و تروریسـتان 

بین المللـی و حامیـان خارجـی آن هـا به وجـود آورد، و مقاومت را بار دیگر در سـطح ملی گسـترش 

دهـد و نگـذارد ثمـره ی خـون صدهـا هـزار شـهید خونیـن کفـن پایمـال دشـمنان زبـون و ویرانگـر 

گـردد. او در برابـر طالبـان سـیاه کار و تروریسـتان بین المللـی و حامیان اجنبی شـان، یکی از حیرت 

انگیزتریـن صفحـات تاریـخ کشـور را رقـم زد. او در ایـن پیـکار حـق علیـه باطل فاسـد، نشـان داد 

گاه، مبتکـر، مدبر و  کـه نـه تنهـا یـک رهبر ملـی، یک فرمانـده مدبـر و بـا اراده، بل کـه سیاسـتمدار آ

برجسـته نیـز می باشـد. جهانیـان بـا گذشـت هـر روز درسـتی و پیشـبینی های دقیقـش را مالحظـه 

نمودنـد، و اهـداف سـلطه ی بیگانـگان در افغانسـتان و منطقـه شـفاف تر گردید.

او نمـاد ایمـان و عشـق به وطن بـود و از ترکیب آن خط جدیدی در مسـیر مقاومـت و در حیات 

سیاسـی کشـور بـه وجـود آورد، کـه نـه تنهـا بـه مقاومت جـان تازه بخیشـد، بـل سرمشـق خوبی به 

آینـدگان گردید.

ایـن مجاهـد دلیر و سـاالر جهـاد، در حالی که نسـبت بـه هر زمان دیگـر ملتش و حتـی امنیت 

منطقـه ای بـه وجـود عزیـزش نیازمنـد بـود، خاینانه آمـاج کینـه ی تروریسـتان و طالبان کـوردل قرار 

گرفـت و ملتـش را به داغ نشـانید.

او کـه روزی بـا دسـتان تهـی و بـا همرهـان انـدک قصـد ایسـتادگی را در برابر قشـون خونخوار 

سـرخ شـعارش سـاخته، و همتـش را همچون قله هایـی رفیع هندوکش بلند سـاخته بـود، با مقاومت 

و پایـداری راه پیشـرفت را برخـود و یارانـش گشـود. او کـه روزی از صفـر آغـاز کـرده بـود به سـبب 
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درایـت و اطمینـان بـه پیـروزی، بـه مقاومت گسـترده ی مبـدل گردید و مظهـر اقتدار ملی شـد.

او درپـای اجانـب بـه هیـچ درگاه و درباری سـر تسـلیم فرود نیـاورد، بـا ابتکار و اسـتقالل نظر 

جهانیـان را بـه خویـش معطوف سـاخت. او قشـون سـرخ را در هشـت هجـوم مرگبار شکسـت داد، 

و از هـم پاشـاند و ممثـل روحیـه ی جهـاد، الگـوی پایـداری نسـل های جـوان و تمثیـل خواسـت 

قشـرهای وسـیع مـردم در راه آزادی و دیانـت شـعاری گردیـد. مبتکر مشـی ای قرار گرفت که کشـور 

را از گم نامـی و از چنـگال متعصبـان کـوردل و سـیاه کار نجـات بخشـید و آن را به صف کشـورهای 

پیشـرو اسـالمی و انقالبـی قـرار داد. به راسـتی او در نظر و در عمـل بازتابی بود از تمامی خواسـته ها 

و افتخـارات تاریخـی مـردم مـا، سـمبول وحدت، اسـتقالل و اقتـدار ملی.

او در تاریـخ معاصـر کشـور حماسـه ای چنـان پرشـور آفریـد کـه عظمـت کـردارش، افتخار و 

غـرور را در سـینه ی هـر افغـان مسـلمان و وطـن دوسـت زنـده می سـازد، و دل های خسـته ی مردان 

رنـج دیـده ی وطـن را کـه بـرای اعـاده ی اسـتقالل و اقتـدار ملی شـان می تپـد و آزادی را شـعار خود 

سـاخته اند بـه سـتایش وامـی دارد. او آیینـه ی بزرگـی بـود کـه همـه قشـرهای جامعـه و ملیت هـای 

محـروم خـود را در آن بـه تماشـا می نشسـتند.

بـه قـول آقای کپالن نویسـنده ی کتاب »سـربازان راه خدا«: »احمدشـاه مسـعود را باید در قطار 

بزرگ تریـن رهبـران نهضت هـای مقاومـت در قـرن بیسـتم حسـاب کـرد... او تـا زمانی کـه مجبـور 

نشـود بـه جنـگ اقـدام نمی نمایـد و ایـن خط مشـی را به حیـث اسـتراتیژی خـود در جریـان چارده 

سـال مقاومت نشـان داده اسـت.«1 
مسـعود در آرزوی بـه وجـود آوردن یـک ملـت واحـد و یکپارچـه در افغانسـتان بـود، او از 
اسـتعدادهای خـالق ملیت هـای کشـور کـه در برهه هـای از تاریـخ تجلـی کـرده بودنـد بـه خوبـی 
واقـف بـود و می دانسـت کـه بایـد وحـدت ملتـش حفـظ شـود، زیـرا رمـز پیـروزی در ایـن نهفتـه 
اسـت. او وحـدت ملـی را شـعار خود قـرار داده بود، و بـه خوبی می دانسـت که این ملـت عظمتش 
را می توانـد در وحـدت بـه دسـت آورد و حفـظ نمایـد، و بـا ایـن طـرز تفکـر و برداشـت واقع بینانه، 
بـا همراهـی وحمایـت مـردم درس هـای فرامـوش ناشـدنی در تاریـخ ایـن قرن بـه یادگار گذاشـت.
او نشـان داد کـه بـه یـک قـوم، یـک نـژاد و بـه یـک مذهـب متعلـق نیسـت، بل کـه بـه ملـت 
افغانسـتان و بـه امـت اسـالمی تعلـق دارد. به ایـن خاطر او بـه اسـطوره ی جاویدان تاریـخ مبارزات 
اسـتقالل طلبانـه ی مـردم خـود در برابـر تهاجم دژخمیان سـرخ و سـیاه مبـدل گردید، کـه عظمتش 

درمحـدوده ی زمـان و مـکان منحصـر نمی مانـد.

مرزهـای دوسـتی و دشـمنی اش را خطـوط سـرخ منافـع ملی کشـور تشـکیل مـی داد. او خود و 

1. فرزان، احمدشاه، غیاثی، توریالی )1368(، مردی استوار و امیدوار به افق های دور، تهران: چاپ مشهد، ص 309.
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هسـتی اش را در منافـع ملـی کشـورش و مردمـش ذوب سـاخته بـود، و منافعش همان منافع کشـور 

و مـردم بود.

قهرمـان ملـی توانسـت مـردم را بـا صف هـای فشـرده و متشـکل از تمام اقـوام سـاکن در میهن 

گـرد آورد، و در برابـر دشـمنان بیارایـد، او بـا خـدا پیمـان بسـته بـود کـه تـا رسـیدن بـه قلـه ی رفیع 

اسـتقالل و آزادی و تثبیـت حاکمیـت ملی در کشـور دسـت از مقاومـت بر نـدارد. او می گوید: »من 

از جانـب هیچ کـس جـز از جانـب ملتـم مبـارزه نمی کنـم، و بـدون مراجعـه بـه احـدی در امورات 

تصمیـم می گیـرم.«

او می گفـت: »بـه اصولـی که مـن به آن هـا پابندم عبـارت اند از: 1. اسـتقالل کشـور. 2. حفظ 

مرزهـای جغرافیـای )تمامیـت ارضـی(. 3. اجرای قوانیـن اسـالمی. 4. برگزاری انتخابـات عمومی 

کشور.«1  در 

در مـورد آزادی و وحـدت ملـی چنین نظر داشـت: »اگر آزادی ما زیر سـوال بـرود، و غرور ملی 

مـا درهـم شکسـته شـود و اگر اسـتقالل مـا نابود گـردد، در آن صـورت ایـن زندگی مـا کوچک ترین 

لذت و ارزشـی نخواهد داشـت.«

در مـورد مقاومـت و دولـت اسـالمی چنین می اندیشـید: »دولت اسـالمی و مقاومـت دو روی 

یـک سـکه هسـتند و میان خـود هیچ فـرق ندارند.«

رهبـر جهـاد و مقاومـت بـه خوبـی می دانسـت کـه در دیـن اسـالم، احـکام، قوانیـن و قواعـد 

فراوانـی در مـوارد گوناگـون اجتماعـی و حیات سیاسـی بشـر وجـود دارد، کـه در صـورت تحقیق و 

پژوهـش و بحـث، خـود می توانـد به بهترین دموکراسـی منجر شـود. چنان کـه در غرب ایـن قضیه با 

پژوهـش در احـکام عیسـویت به دموکراسـی منجر گردید و نیازی به وارد سـاختن دموکراسـی غربی 

بـه آن طریقـی کـه عـده ا ی از آن حمایـت می کننـد دیده نمی شـود.

او معتقـد بـود کـه بایـد جامعـه ی موجـود را از بـن دگرگـون سـاخت، تـا عدالـت در آن حاکم 

گـردد. زیـرا زندگـی بـدون آزادی و عدالـت ارزش زیسـتن نـدارد.

در رابطـه بـا قوم گرایـی و تعصبـات بیهـوده ی قومی  که عـده ی متحجـر و عقب مانده شـفیته آن 

بـوده و منافـع حقیرشـان را در آن می بینند چنین نظرداشـت:

»در ارتبـاط بـا مشـکالت قوم گرایـی هـم وظیفه ی ما اسـت و هـم وظیفـه ی عام روشـنفکران و 

تحصیل کرده هـا کـه در ایـن قسـمت خودشـان قـدم بردارنـد، مگـر تذکـر مـن ایـن اسـت کـه مردم 

افغانسـتان در سـطح پاییـن، بیـن خـود ایـن مشـکل را ندارنـد، و متأسـفانه ایـن مشـکل، از طـرف 

یک تعـداد روشـنفکران ایجاد شـده اسـت.«

1. مردی استوار و امیدوار به افق های دور.
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از ملـت چـه  را شـعار خـود سـاخته اند  نـژادی  و  قومـی  نمی دانـم کسـانی که عصبیت هـای 

تعریفـی دارنـد؟ مگـر ملـت مجموعـه ی ازمـردان و زنانـی نیسـت که بـه حکـم طبیعـت و تاریخ و 

اعتقـادات شـان، حامـالن ایـن کلمه اند و »دولت« شـکل سیاسـی وجـود و عمل همـه ی این مردم 

کـه ملـت واحـد نامیده می شـوند نیسـت؟!

، معالجـه ی بیماری هـای اجتماعـی امـکان پذیـر نخواهد بود مگـر آن که قدرت سیاسـی 
ً
یقینـا

و روح معنـوی و اعتقـادی باهـم متحد شـوند و اصالح سیاسـی مردمان بـه قول یکی از بـزرگان باید 

با تربیـت اخالقی آغاز شـود.

ملـت مـا به سـبب نبـوغ این مرد بـزرگ موفقیت هـای عظیمی  کمایی نموده اسـت و برما اسـت 

کـه آنچـه را بـه دسـت آورده ایـم حفـظ نماییم. بایـد همه ی مـا با وحـدت و همآهنگـی جهت حفظ 

وحـدت ملـی، ایجـاد جامعـه ی مدنـی، دولـت متمرکـز، متخصص و مسـتقل که بـه آن نیـاز داریم 

بکوشـیم، تـا مـا را به نگه داری دسـت آوردهـای ما توانا سـازد.

بـا کسـب تجربه و شناسـایی گذشـته، اگر گذشـته را صحیح و دقیـق مطالعه کنیـم و نیک به یاد 

داشـته باشـیم، خواهیم توانسـت در باره ی آینده بهتر داوری کنیم.

رؤیـای وحـدت و عظمـت ملـی، می توانـد نیـروی الهـام بخش باشـد که بـه زندگـی محتوای 

تـازه می بخشـد. ایـن رویایـی صـادق می توانـد زندگـی سیاسـی مـا را با محتـوا سـازد. به ایـن نکته 

 توجه داشـته باشـیم که میـراث فرهنگی گذشـتگان ما عامـل وحدت ملی کشـور و مردم 
ً
بایـد عمیقـا

مـا می باشـد و رشـته ای کـه همـه ی مـا را بـه هـم مـی پیونـدد قوی تـر از رشـته ی قـوم و نژاد اسـت. 

آرمـان مابایـد ارزشـی مسـتقل تر از قوم و نژاد داشـته باشـد، آرمـان فرهنـگ و تمدن مـا و ادب ما، و 

آرمـان تربیتـی مـا باید آرمـان ملی ما باشـد.

نوعـی قوم گرایـی از ایـن طریـق ظاهر می شـود که قوم خـود را از اقـوام دیگر جدا نـگاه می دارد. 

ایـن گونـه قوم گرایـی زاییـده ی ضعـف و انـزوا طلبی اسـت، و مبتنی بر این احسـاس اسـت که جای 

خـود را تنهـا از راه انـزوای اجبـاری و مصنوعی می توان نسـبت بـه دیگران برتر نگاه داشـت.

بـرای نجـات همیشـگی کشـور از شـر جنـگ و نجـات دادن مـردم از مصیبـت جنگ گرایـی، 

بایسـت هدفـی ملـی و مشـترک یافتـه شـود. وظیفـه ی بنیـادی مـردان حقیقی سیاسـت یافتـن چنین 

هدفـی اسـت. پیـش از هرکاری می بایسـت زندگی سیاسـی مسـوولین از فسـاد و کینـه ی متقابل، از 

کینـه ی خودخواهانـه نسـبت بـه یکدیگر و نسـبت بـه همه، که علت اصلی فسـاد اسـت پاک شـود، 

چـون در اثنـای جنـگ دیده شـد کـه طالبان هـر جنایتـی را توجیه می کردنـد و همه مفاهیـم اخالقی 

را منحـل سـاخته بودند.

او قـرآن را ماننـد هـر مؤمن واقعی برنامه ی زندگی خـود قرار داده بود، و او به خوبی می دانسـت 
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هـر مسـلمان بایـد مسـائل زندگـی شـخصی و اجتماعـی، مـادی و معنـوی خـود را بـا قوانیـن قرآن 

تنظیـم نمایـد. شـهید احمدشـاه مسـعود آزاد زیسـت و آزاد و مردانـه بـا دشـمنان دیـن خـدا و ملت 

مسـلمان افغانسـتان بـه مبـارزه و پیـکار برخاسـت، و آزاد و بی قیـد در راه حـق و حقیقـت و دفـاع از 

عدالـت و آدمیـت جانـش را بـه جـان آفرین تسـلیم نمـود. روحش شـاد و راهـش پر رهـرو باد.

زمشکالت طریقت عنان متاب ای دل

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز



بدبخت ملتی که قهرمان ندارد

لیال صراحت روشنی

قهرمـان چـه کلمـه ای اسـت؟ این جاذبه اش از کجا اسـت و گسـتره ی معنایـی آن تا کجاها گسـترده 

شـده اسـت؟ فقـط یـک کلمه اسـت، اما وقتـی بـه کار برده می شـود شـنونده را چه خـوب مجذوب 

می کنـد.

قهرمـان ملـی، قهرمانـی بـه خـرج داد، قهرمانانه دفاع کـرد، قهرمانانـه جنگیـد، قهرمانانه جان 

سـپرد، قهرمـان اثر هنـری، قهرمـان داسـتان، قهرمان فلـم، قهرمـان تـراژدی، قهرمـان... قهرمان... 

قهرمـان... یعنـی چه؟

بـا آن گسـتره ی معنایی کـه ایـن کلمـه دارد مشـکل می تـوان ایـن »یعنی چـه؟« را پاسـخ گفت. 

قهرمـان در لغـت: پهلـوان، دلیـر، کارفرمـا،1 پهلـوان مظفر و غیـر مغلوب2 معنـی می دهد.

یـک عده قهرمـان را موجودی فرشـته وش و عاری از ضعف هـا و بدی های انسـانی می پندارند؛ 

موجـودی آرمانیی کـه مشکل گشـا و از میـان بردارنـده ی همـه گونـه موانـع اسـت، بـی این کـه هیچ 

صدمـه یـی عایـد کسـی شـود. در حالی کـه بهترین قهرمانـان حتی شـریف ترین آنـان نیز هـم مانند 

 سـهم بزرگی هـم دارد. اما 
ً
همـه انسـان های دیگـر از ضعف هـا و بدی هـای آدم ها سـهم دارد و اغلبا

این کـه ایـن بدی هـا از کجـا می آینـد بایـد آنرا جسـتجو کرد.

 در دنیـای جنـگ بدی هـای آدم هـا، سـنگ  دلی هـای شـان، تزویرهـا و دروغ هـای شـان، 
ً
مثـال

نبردهـای خونیـن شـان، بی رحمیـی  که در جامعه حاکم اسـت همه و همـه در رفتار و کـردار قهرمان 

اثر دارد.

1. فرهنگ عمید.
2. فرهنگ دهخدا.
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حتـی در قهرمانـان اسـاطیری نیـز گاهـی ضعف هـای آشـکاری را می تـوان دیـد و پهلوانـان 

روییـن تنـی چون اسـفند یار و آشـیل نیز نقاط آسـیب پذیـر در خود دارنـد که باعث درهم شکسـتن 

شـان می شود.

رسـتم کـه قهرمـان آرمانی آریانا اسـت بـا جسـتن و یافتـن آن نقطه ی آسـیب پذیر اسـفندیار با 

مکـر و خدعـه او را نابـود می کنـد. همچنـان همیـن جهـان پهلـوان، رسـتم، بـرای کشـتن فرزندش 

سـهراب نیـز بـه مکـر و حیله توسـل می جویـد و حتـی دروغ می گویـد و لکـه ی ننگی بـر زندگی پر 

افتخـار خـود باقـی می گـذارد. نکتـه ی مهم دیگـر این اسـت که اعمالـی در نظـر عـده ای قهرمانانه 

جلـوه می کنـد و در نظـر عـده  ای دیگـر جنایتکارانه.

سـپوژمی زریـاب در داسـتان رسـتم ها و سـهراب ها چـه زیبـا ایـن نکتـه را تصویر کرده اسـت: 

مـادر بـرای کودک چهار سـاله اش داسـتان رسـتم و سـهراب را حکایـت می کند. وقتی سـیر قصه در 

آنجایـی می رسـد کـه رسـتم خنجـر بر پهلـوی سـهراب فرو می کنـد کودک که تـا آن زمـان مجذوب 

دنیـای رویایـی قصـه اسـت به یکبـاره از جا می پـرد و فریاد بـر می آورد! بچـه ی خوده کشـت؟ قاتل! 

و در ذهـن معصومـش رسـتم جهـان پهلـوان تا حـد قاتلی زبـون و ناقابل سـقوط می کند.

فکـر می کنـم آنچـه قهرمـان را از دیگر آدم هـای یک جامعـه متمایز می سـازد اندیشـه ی طغیان 

و جـرأت ایسـتادگی در برابر سـتم اسـت. نیازی کـه ملت های تحت سـتم همواره به داشـتن قهرمان 

احسـاس می کننـد روی همین اصل اسـتوار اسـت. مردم به کسـی نیاز دارنـد که در برابـر بی عدالتی 

و سـتم طغیـان کنـد. در نمایشـنامه ی زنـد گـی گالیلـه نوشـته ی »رلـت برشـت«، وقتـی کـه گالیله 

در برابـر »انگیزیسـیون« زانـو می زنـد، شـاگردانش او را تحقیـر می کننـد و می گوینـد: »بدبخـت 

ملتـی کـه قهرمـان نـدارد.« گالیله با نیشـخندی تلخ جـواب می دهـد: »بدبخت ملتی که بـه قهرمان 

 تنهـا ملت هـای بدبخـت، ملت هایی کـه همـواره تحـت سـتم بوده انـد و یـا 
ً
احتیـاج دارد.« حقیقتـا

مـورد تجـاوز و حملـه ی بیگانـگان قـرار گرفته انـد به قهرمـان نیازمندنـد کـه در برهه هایـی از تاریخ 

بـه اسـاس نیازهـای اجتماعـی عصر قهرمانانـی قد برافراشـته اند و در برابـر اهریمن سـتم و یا تجاوز 

بـه طغیـان و مقابلـه پرداخته انـد، بـه مـردم دلگرمـی و جرأت بخشـیده اند تا تسـلیم سـتم نگردند.

احمدشـاه مسـعود یکـی از ایـن چهره هـای ملی در عصر مـا بـود. اندیشـه ی آزادی و آزادگی او 

را واداشـت تـا علیـه تجاوزگـران روس و بعـد پاکسـتان قـد بـر افـرازد و از آزادی وطـن دفـاع کند که 

باآلخـره بـا خدعـه ی زبونانـه ی دشـمنان وطـن و آزادی افغانسـتان داسـتان زندگـی قهرمانانـه اش به 

پایان رسـید. 



احمدشاه مسعود بدیل طالبان

جمال احمد خاشقجی1

مترجم: مجیب الرحمن رحیمی

چنـد هفتـه قبـل از تـرور شـهید، درسـت در2001/5/13، در جریـده ام »عـرب نیـوز« مقالـه ای 

نوشـتم. در آن نبشـته تـالش کردم احمدشـاه مسـعود فقیـد را به عنوان بدیـل ممکن به جـای طالبان 

معرفـی کنـم. آنـگاه بـه ایـن نمی اندیشـدم کـه دسـتان پلیـد و اندیشـه های بیمـاری ناجوانمردانه در 

صـدد برنامـه ریـزی بـرای تـرور وی اند، و بـرای ایـن عمـل جنایتکارانه ی خویـش از نـام جریده ی 

مـن اسـتفاده نمـوده، جنایـت پیشـگان خـود را طـوری معرفـی می کننـد، کـه گویـا در »عـرب نیوز 

انترنیشـنال« کار می کننـد.

احمدشـاه مسـعود رهبر افغانسـتانی در مسـافرت اخیرش به اروپا، چهره ی دیگری از کشـورش 

عرضـه داشـت، و چـه نیکـو خواهد بود، اگـر برای همچو مسـافرتی به کشـورهای عربـی نیز دعوت 

گـردد. مسـعود ثابـت سـاخته اسـت کـه پدیـده ی آنـی و زود گـذر نیسـت. وی از سـابقه دارترین 

مجاهـدان افغـان، فرزنـد اصیـل نهضـت اسـالمی و رهبر ملی افغانسـتان می باشـد.

مسـعود می توانـد بگویـد که وی از ابتدای سـال 1973، که هنوز بیش تر از بیسـت و چند سـال 

عمـر نداشـت و بـه شـهر پشـاور پاکسـتان بعـد از کودتـای محمـد داود علیه پسـر کاکایش پادشـاه 

کشـور محمـد ظاهـر شـاه به همـکاری کمونیسـت ها، کـه بعـد از چندسـالی به عمـر حکومت وی 

نیـز طـی یـک کودتای خونیـن خاتمـه دادند، مهاجـرت نمود تـا همین لحظـه آرام نگرفته اسـت.

وی در پشـاور دریافت که کشـورش سـال های دشـواری پیش روی دارد، و اسـالم در این کشور 

بـه شـکل بی سـابقه ای بـه چالـش گرفتـه خواهد شـد. وی کـه محصـل دانشـکده ی مهندسـی بود، 

چنـان می نمایـد کـه بـه علـم جامعـه شناسـی و تاریـخ عالقمنـدی فـروان داشـت. آنانی کـه وی را 

1. این همان ژورنالست سعودی تباری است که در سال 2018 در قونسلگری عربستان سعودی در ترکیه به قتل رسید.
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می شناسـند تصریـح می نماینـد کـه وی در همان مقطـع از زمان باجدیـت پیگیر بـه مطالعه ی کتب 

دینـی، تاریـخ و تجـارب انقالب هـا و جنبش هـای رهایی بخـش و تغییر آفریـن در جهـان پرداخـت. 

وی در ایـن راسـتا کتاب هـای کمونیسـت ها را بـه مطالعـه گرفـت و از نوشـته های امـام ابواالعـالی 

مـودودی، کـه بـر آفـاق تفکـر سیاسـی اسـالمی، بـه ویـژه در شـبه قـاره ی هنـد و افغانسـتان، هنوز 

هـم حضـور دارد، و آخریـن روزهـای عمـرش را سـپری می کـرد، اسـتفاده جسـت. وی کتاب هـای 

حسـن البناء و سـید قطـب را نیـز مطالعـه نمـود، ولـی همیـش بـا روحیه ی مسـتقل زیسـت، عملی 

کـه وی را قـادر سـاخت، از قالب هـای جامد و خشـک آزاد باشـد. شـاید در پهلوی ایـن، فهم ژرف 

و شـناخت عمیـق وی از ملـت و مـردم افغانسـتان، او را قـادر سـاخت تـا در یـک ربـع قـرن اخیـر، 

بتوانـد بـه رغم حکومت و نظام اسـتبدادی کمونیسـت ها، تجـاوز بیرحمانه ی خارجی، شـورش های 

خونیـن داخلـی و مداخله هـای الیتناهـی خارجی مردانه وار و با قامت رسـا ایسـتاده و بـه موجودیت 

خویـش ادامـه دهد.

در سـال 1974 در هسـته ای کـه گلبدیـن الدیـن حکمتیـار در رأس آن قـرار داشـت فعالیـت 

می نمـود. آنـان برنامـه ی یـک قیام عمومـی علیه دولت وقـت را در اکثـر بخش های افغانسـتان طرح 

ریـزی نمودنـد، ولـی ایـن برنامـه جـز در منطقه یی که احمدشـاه مسـعود مسـوولیت آن را بـه عهده 

داشـت، در دیگـر مناطق بـه شکسـت انجامید.

 وی از حکمتیـار، بعـد از این کـه از تـک روی و اصـرارش بـر این کـه او امیر اسـت و باید بدون 

چـون و چـرا اطاعـت شـود، خسـته و ناراحـت گردیـد و جـدا شـد. ولـی حکمتیـار به همـان روش 

تک روانـه در طـول سـال های جهـاد ادامـه داد، تـا این کـه سرنوشـتش در فرجام بـا امکانـات زیادی 

بـه پناهندگـی به تهران کشـانیده شـد.

وقتـی جـوان بودیم و به جهاد افغانسـتان پیوند نزدیک داشـتیم، حکمتیار را معذور می دانسـتیم، 

چـون وی از شـخصیت قـوی برخـوردار بـود، و همان مرحلـه نیازمنـد قاطعیت و برخـورد ازموضع 

قـدرت، حتـی در معاملـه بـا بـرادران بـود. ولـی اصـرار حکمتیـار بـر اصـل »یگانـه رهبر« بـه عمر 

او وجهـاد در افغانسـتان نقطـه ای پایـان گذاشـت و طالبـان را بـر مسـند قـدرت نشـانید؛ طالبانـی 

کـه بـدون تردیـد، نـه ناجیـان کشـور انـد و نـه فاتحـان آن، بل کـه در نتیجـه ی شکسـت و ناکامـی 

مجاهدیـن در بـرآورده سـازی آرزویـی بـه وجـود آمده اند کـه افغانسـتانی ها در طول سـال های نبرد 

دشـوار علیـه روس هـا و نظام اسـتبدادی کمونیسـت ها، در انتظار برآورده شـدن آن به سـر می بردند؛ 

آرزوی برپایـی یـک حکومـت بـا ثبـات، عملی کـه مجاهدین در چهار سـال حکومـت خویش بعد 

از فتـح کابـل در سـال 1992، موفـق بـه دسـتیابی بـه آن نگردیدند. مـن به ایـن باورم کـه بیش ترین 

مسـوولیت ایـن ناکامـی بـه دوش حکمتیـار اسـت، چون اصـرار وی روی ایـن اصل که یـا همه چیز 
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 طالبان در پیـش دارند- بـار آور اصلی ایـن ناکامی 
ً
را بگیـرد یـا هیـچ چیـز را -عیـن موقفی که فعـال

و شکسـت بـود. ایـن همان راهبردی اسـت کـه هیچ گاهـی باعث آمدن صلـح و ثبات در افغانسـتان 

نخواهد شـد.

مسـعود اکنـون بدیلـی بهتـری را بـرای نظـام و حکومـت در افغانسـتان عرضـه می کنـد. وی 

تعـدد نـژادی و مذهبـی در کشـور را بـه خوبی درک می کنـد، و وقتـی موجودیت سـالح و مداخله ی 

متعـدد خارجـی را بـه دومسـأله ی قبلـی اضافه کنیـم، آنـگاه درمیابیم کـه مجموعه ی ایـن پدیده ها، 

هرگـز زمینـه ی امنیت و اسـتقرار در کشـور را، جز در سـایه ی یک نظـام اسـالمی دموکراتیک، فراهم 

نمی سـازد؛ نظامی کـه برای افغانسـتانی ها مفاهیم گزینـش از طریق انتخابات و پذیرفتن مشـروعیت 

گـردش قـدرت را بـه ارمغـان مـی آورد. این هـا همـان مفاهیمی هسـتند که وی بـا آن ها رشـد نموده 

و در زندگـی مبارزاتـی اش همـه را تطبیـق کـرده اسـت. وقتـی وی از حکمتیـار جدا و مسـتقل شـد، 

در حالی کـه هـر دو از لحـاظ سـن و سـال بـا هم نزدیـک بودنـد، اقدام به تأسـیس سـازمان جدیدی 

نکـرد، بـل بـه سـازمان جمعیت اسـالمی تحـت زعامـت اسـتاذ برهان الدیـن ربانی، کـه موجودیت 

عینی داشـت پیوسـت.

در طـول سـال های جهـاد، در وادی پنجشـیر در کنـار مردمـش به سـر بـرد. مسـتقالنه تصمیم 

گرفـت و از پاکسـتان فقـط چنـد مـاه قبـل از فتـح کابـل دیـدن بـه عمـل آورد و در آن دیـدارش از 

پاکسـتان تـالش نمـود در آسـتانه ی پیـروزی اش ارتـش پاکسـتان را اطمینـان بخشـد، ولـی چنان به 

نظـر می رسـد کـه در ایـن هـدف کامیـاب نشـد، چـون پاکسـتانی ها نمی توانسـتند وی را، کـه حتی 

روزی هـم چـون همـه ی رهبـران جهـاد بردروازه های شـان نیسـتاده و در تصمیم گیری هایـش با آنان 

مشـوره نکـرده بود، به این سـادگی ببخشـند. از همینجـا بود که در صـدد یافتن بدیلی در این کشـور 

برآمدند.

بعـد از شکسـت روس هـا در افغانسـتان و عقب نشـینی شـان از این کشـور، مجاهدیـن به رغم 

تالش هـای پیگیـر موفـق بـه تشـکیل یـک حکومت واحـد نگردیدنـد و یگانه شـخصیتی کـه در این 

راسـتا موفـق بـه درآمد مسـعود بود. وی دوسـال بعد از عقب نشـینی روس هـا، وارد کابـل گردیده به 

صـورت عملـی کنتـرول پایتخـت را بـه دسـت گرفت و نظـام نجیـب الله از هم پاشـید. ولـی او این 

تحـول تاریخـی را بـه طور رسـمی اعالن نکـرد، در حالی کـه نیروهایش بـه تحکیـم مواضع خویش 

در پایتخـت مشـغول بودنـد، همـان حالت را حفـظ نموده، بـرای رهبرش اسـتاد برهان الدیـن ربانی 

در پشـاور پیغـام فرسـتاد کـه شـما رهبـران کارهـای خویـش را سـازمان داده متحدانـه وارد پایتخت 

کشـور خویـش گردیـد. این یـک موضع گیـری شـجاعانه و کم نظیر از سـوی یك رهبر نظامـی پیروز 

و مظفـر بـود، کـه بـدون تردیـد توانایی آن را داشـت تـا خویشـتن را رهبـر و زعیم اعالن کنـد، چون 
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در آن برهـه از زمـان یکه تـاز میـدان بود.

 در آن روز در قریـه ی سـرخاب در جنـوب کابـل حضـور داشـتم، محلـی کـه حکمتیـار رهبـر 

حـزب اسـالمی آن را بـه عنـوان پایـگاه خویـش بـه خاطر مـارش به سـوی کابـل انتخاب کـرده بود 

و بـه گفـت و شـنود مخابرویـی گـوش دادم کـه بـه اثر وسـاطت علمـای مسـلمان کـه در آن روز در 

پشـاور بـه خاطـر جلوگیـری از درگیـری میـان ایـن دو رهبر به عنـوان آخرین تـالش گرد آمـده بودند 

صـورت گرفـت. در آن روز از مسـعود فاتـح و پیـروز شـنیدم کـه بـرای حکمتیـار که در جسـتجوی 

پیـروزی بـود، بـا ادب و احتـرام می گفـت: آقـای انجنیـر! کابل دوبـار فتـح نمی گردد، همیـن اکنون 

کابـل در دسـت مجاهدین اسـت، و من هرگز کاری را بدون مشـوره ی شـما رهبران انجـام نمی دهم. 

از شـما خواهشـمندم بـه پشـاور برگردیـد و کارهـا را بـا رهبـران هفتگانه تنظیـم نمایید و همـه با هم 

وارد کابـل می شـویم. ولـی حکمتیـار از همه ای این حرف ها سـر باز مـی زد. وی می خواسـت کابل 

عروسـی باشـد بـرای وی، فقـط بـرای خـودش، بـدون این کـه دیگـران بـا وی در آن حصـه و نصیبی 

داشـته باشـند. بـه همین انگیـزه وی با سرکشـی و عناد بـا قوت هایش بـه کابل حمله نمود و مسـعود 

مجبـور بـه طـرد و رانـدن نیروهـای وی از کابـل گردیـد. ایـن عنـاد و سرکشـی؛ آغـازی شـد بـرای 

نبردهـای خونیـن و دوام دار میـان مجاهدیـن، عملی که مـردم را از همه گروهـای مجاهدین ناراضی 

سـاخته و واداشـت تـا طـالب مـدارس را به عنـوان بدیـل خوش آمدیـد گوینـد. آری! هـر بدیلی که 

بـرای آنان امنیـت به ارمغـان  آورد.

همـان اشـتباه حکمتیـار را اکنـون طالبـان و مالعمـر تکـرار می کننـد. طالبـان نمی داننـد کـه 

پیـروزی آنـان در نتیجـه ی کـدام برنامه ی اصالحی به دسـت نیامده کـه در راه مبـارزه ی خویش بدان 

معتقـد بوده انـد، بل کـه در نتیجـه ی  اشـتباهات بزرگـی بـه دسـت آمـده کـه نیروهای مـا قبل آنـان را 

مضمحل سـاخت. اگر طالبان هم سیاسـت به رسـمیت نشـناختن چندگانگی و تعدد را که تشـکیل 

دهنـده ی اساسـی سـاختار جامعه ی افغانسـتان اسـت کنـار نگذارند بـدون تردید جنگ هـای خرد و 

کوچـک، قیام هـای تبـاری و منطقـوی همین طـور ادامه خواهـد یافت.

گذشـته از ایـن، دیگـر قابـل پذیرش نیسـت تا بـر دیگـر نیروهای افغانسـتان این پدیـده تحمیل 

گـردد و آنـان راهـی جـز آمدن تـوأم بـا ذلت و خـواری بـه قندهار جهـت بیعـت بـا امیرالمؤمنین در 

پیـش نداشـته باشـند؛ امیرالمؤمنینـی که در یک شـرایط غیر طبیعـی سـربیرون آورده و اکثریت مردم 

از وی حمایـت و پشـتیبانی نمی کننـد، و اگـر آنـان ایـن کار را انجـام ندادنـد، باغـی وشورشـی علیه 

نظـام به حسـاب آمـده خون و مال شـان مبـاح و قابـل ریختاندن باشـد.

فـرق میـان مسـعود و طالبـان ایـن اسـت کـه اگـر مسـعود در یـک حملـه ی نظامی بـه پیروزی 

دسـت یافتـه دوباره بـه کابل برگـردد –چنان که دور گـردون همینطور اسـت- طالبان و وابسـتگان این 
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رژیـم در هرحکومتـی کـه وی تشـکیل دهد جایـگاه و مقامـی خواهند داشـت، اما طالبـان و قبل بر 

آنـان حکمتیـار منطـق و دیـدگاه شـان طوری اسـت کـه می گوینـد: من دولت هسـتم، من شـریعت 

هسـتم، کسـی را کـه بخواهـم شـریک می سـازم و کسـی را کـه بخواهـم کنـار می زنـم. ایـن همـان 

منطـق و دیدگاهی اسـت کـه زمـان طوالنیی دوام نمـی آورد.1 

1. بـه حـق کـه همینطـور هـم شـد، طالبان بـا همـان دیـد و منطق شکسـت خوردنـد و جبهـه ی متحـد اسـالمی وارد کابل 
گردیـد. )رحیمی(





یایی1 مسعود نماد و شکوه فر آر

شمس الحق آریانفر

از تارک آسمان نگین افتاده است

بـرگونه ی آفتاب چین افتاده است 

در کشور ما مصیبتی هست به پا

خورشید به دامن زمین افتاده است

سـخن از احمدشـاه مسـعود اسـت، از سـرتاج ابرمـردان تاریـخ کـه شـکوه فرآریایـی در نهایـت 

باورمنـدی و ایمـان در تبلـور نامـش بـه تبییـن نشسـته اسـت.

چه آسـان اسـت سـخن گفتن از مسـعود و چه دشـوار بیان مسـعود در سـخن. آسـان از آن که: 

آفتـاب آمـد دلیـل آفتاب. خورشـید آسـیا از مرز خراسـان قامت افراشـت و جهان را از فیض قدسـی 

جهـاد و مبارزاتش ماالمـال کرد.

دشـوار از آن کـه: چگونـه می شـود شـکوه و عظمتـی را در گسـتره ی واژه هـا تحدیـد کـرد؟! 

احمدشـاه مسـعود نـه یـک شـخصیت کـه یک اندیشـه بـود؛ یـک راه بـود و عصـاره ی یـک فرهنگ 

و نمـاد آرمان هـای تاریخـی یـک ملـت کـه با صداقـت تمـام و تمامیـت نیـرو، آزادی را، ایمـان را و 

نجابـت یـک ملـت را با زیسـتار پرنجابـت و شـهادت پرصالبت خویـش، در گوش تاریـخ و پهنای 

زمـان، فریـاد کرد.

اگر پرسیده شود:

- بزرگ ترین شخصیت حماسی سده ی بیستم کیست؟

1. بـه نقـل از ماهنامـه ی تربیتـی، اجتماعـی و فرهنگی صبح امید، شـماره ی بیسـت و دوم، سـال دوم، میـزان 1380 برابر به 
اکتوبـر 2001، صفحه ی 10، چاپ دوشـنبه - تاجیکسـتان.
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- هزاره ی دوم میالدی با کدام چهره ی تابناک طومار خویش را برچید؟

- رواق هزاره ی سوم با کدام نام شکوهنده آذین گرفته است؟

بـی گمـان، نـه تنهـا در افغانسـتان کـه در همـه اقصای عالـم یک پاسـخ ارائـه و یک نـام تکرار 

خواهد شـد: احمدشـاه مسـعود.

مارشـال های  و  حرب هـا  ارکان  جنـراالن،  مسـتقیم،  رویارویـی  سـال  ده  از  بعـد  مردی کـه 

بزرگ تریـن ارتـش نظامـی جهـان در برابـرش صمیمانـه شکسـت خویـش را بـه اعتـراف نشسـتند. 

قهرمانی کـه کرنیل ها و جرنیل های پاکسـتان بعد از بیسـت سـال توطئـه و دسیسـه در برابرش ناگزیر 

و بـه تکـرار زهـر ذلـت و زبونـی را چشـیدند و بـا شکسـت های خفت بار به پسـت ترین وسـیله روی 

آوردنـد و راه تـرور را پیـش گرفتنـد. مجاهدی کـه گام بـه گام پیامبر 23 سـال، بندکفش هایـش در راه 

تحقـق دیـن خـدا و آزادی، بسـته بـود و آمـاده ی جهـاد و مبارزه.

فردوسـی بـزرگ در شـهنامه ی بـی بدیلـش، رسـتم را می آفرینـد که تبلـور آرمان ملتش اسـت و 

جهـان پهلـوان زمان. فردوسـی در تبیین واالیی و شـکوهمندی رسـتم، هفت خـوان را ایجاد می کند. 

هفـت صحنـه ی تخیلـی و هولنـاک و هفت رویـداد عجیب کـه حد اعـالی تخیل انسـان آن روزگار 

اسـت، رسـتم از هفت خـوان می گـذرد و بـی همتـای اش تسـجیل می شـود. اما احمدشـاه مسـعود 

نـه در عالـم خیـال کـه در واقعیـت زندگـی هفت خـوان و حتـی هشـت خوان هایی را تجربـه کرد که 

نمی گنجد. تخیـل  در 

هفـت خـوان اول: تصـور کنیـد، وقتی کـه شـوروی سـابق در افغانسـتان وجـود دارد، چهـارده 

حملـه بـاالی پنجشـیر عملـی می شـود که از جمله هشـت حملـه ی بزرگ باالی احمدشـاه مسـعود 

. ست ا

در یکـی از عملیات هـا فرقه ی 40 روسـیه قطعات قوای مسـلح، وزارت داخلـه، وزارت امنیت، 

ملیشـه های محلـی، یـک هـزار تانـک، 350 بـال طیـاره ی جنگـی  اشـتراک دارنـد. هلیکوپترهـا در 

قله هـا کمانـدو »دیسـاند« می کننـد، طیاره هـای جت، تمام پهنای پنجشـیر را پوشـانده اسـت و یک 

دره را بـه عمـق صـد کیلـو متـر بی وقفـه بمبـارد می کننـد. سـالح های ثقیـل انداخـت می کنند، خط 

درازی از سـربازان و وسـایط و سـالح های ثقیـل، تمام طول دره را پوشـانده اسـت. تصـور نمایید که 

چـه محشـری بـر پـا اسـت؟ بـه توصیـف نمی آیـد و در تخیـل انسـان ها نمی گنجـد . ایـن حمالت 

عملـی می گـردد و مسـعود از میـان همـه پیروز بـه در می آیـد. هشـت خوان )حمله ی( آهـن و فوالد 

و آتـش در برابـرش گسـترده می شـود و مسـعود از همه پیـروز به  در می شـود.

هفت خـوان دوم: سـال 1375 )1996( را بـه یـاد می آریـم. سرتاسـر کشـور بـه دسـت طالبـان 

سـقوط نموده اسـت. اکثـر قومندانـان در دورترین نقاط سـالح های خویـش را جمـع آوری می کنند 
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تـا بـه نماینـده ی طالبـان تسـلیم کننـد. فقـط شـمالی و پنجشـیر مانـده اسـت و مـاورای کوکچـه و 

بدخشان.

دیگـر هیچ کـس شـک نـدارد کـه طالبـان همـه نقـاط را تصـرف می کننـد. در چنیـن وضعیتـی 

مسـعود صـدا می زنـد: مقاومـت می کنـم و حتی یـک نفر هم کـه بمانم تسـلیم نمی شـوم. طالبان به 

ویژه جنراالن پاکسـتان که همه هدف شـان شکسـت مسـعود اسـت، عملیات نظامی را سازماندهی 

می کننـد تـا باآلخره خود از مشـکل مسـعود نجـات یابند، از هفت جبهـه عملیات آغاز می شـود: از 

سـالنگ، غوربند، سـرک کهنه، سـرک نو، کـوه صافی، نجـراب و خاواک.

بـه یاد داشـته باشـیم وقتـی طالبان از طریـق اندراب بـه خاواک رسـیدند، نزدیک ترین دوسـتان 

او هـم بـه بهانه هـای ترک منطقـه نموده بودنـد. طالبان بـا 2500 وسـیله ی نقلیه به اندراب رسـیدند 

کـه می خواسـتند بـا فتح پنجشـیر به کابـل بروند.

در برابـر این حمالت، هندوکش ایسـتاد و اراده یی به اسـتواری هندوکش که احمدشـاه مسـعود 

بـه دوش می کشـید، ایـن هفت خـوان بـا آن شـرایط و اوضـاع حالتـی را بـه نمایـش می گـذارد که به 

تصـور نمی گنجـد؛ زهـره ی اکثـر مـردان را آب می کـرد، این فقط احمدشـاه مسـعود بود کـه تحمل 

کـرد و پیروز از آن بیـرون آمد.

از چنیـن بـزرگ مـردی کـه واقعیتـش فراتر از افسـانه اسـت چگونه می شـود سـخن گفت؟ جز 

آن کـه همـان سـخن فردوسـی حکیـم را تکـرار کنیم کـه پیرامون رسـتم، خطـاب به محمـود غزنوی 

گفتـه بـود:  در سـپاه مـن هـزاران مـرد چـون رسـتم اسـت، گفـت: »ندانـم انـدر سـپاه سـلطان چند 

مـرد چـون رسـتم اسـت، ولی ایـن دانم کـه خداونـد تعالـی خویشـتن را بنـده ای دیگر چون رسـتم 

اسـت.« نیافریده 

اکنـون می گویـم: خداونـد تعالی بعد از صدر اسـالم، سـردار دیگری چون مسـعود برای سـپاه 

خویـش نیافریـده اسـت. تصادفی نیسـت کـه او را، سپه سـاالر جهاد، سـردار اسـالم، سـردار فاتح، 

فرمانـده بـزرگ، قهرمـان ملـی، فاتـح جنگ سـرد، اسـوه ی مقاومت، شـیر پنجشـیر، استراتیژیسـت 

بـزرگ و نابغـه ی نظامـی نام گذاشـته اند.

شـخصیت پرصالبـت و بـا نفوذ مسـعود از او یـک رهبـر و فرمانده مسـلط و کارازماتیـک ارایه 

مـی داد کـه همـگان بی اختیـار قومنـده اش را می پذیرفتنـد و حتـی جنگیـدن و شـهید شـدن را زیـر 

رهبـری و هدایـت او صمیمانـه پذیـرا می شـدند. او شـخصیتی بـود کثیراألبعـاد کـه برخـی از ابعـاد 

شـخصیت ایـن بزرگ تریـن مـرد تاریـخ را بـه شناسـایی می گیریـم:

1. ُبعد فردی شخصیت مسعود

 احمدشـاه مسـعود 30 سـال از 49 سـال زندگـی خـود را صـرف جهـاد و مبـارزه در راه دیـن و 
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اسـتقالل نمـود، آن هـم در رویارویـی بـا بزرگ تریـن قدرت هـای جهانـی و منطقـوی. بـه یقیـن در 

قرن هـای پسـین چنیـن شـخصیت بروز نکرده اسـت و نخواهد شـد. با چنین شـخصیت اسـتثنایی، 

مسـعود زیسـت بسـیار فقیرانـه داشـت. فقیرانـه و همسـان مردمش زیسـت. یکی از شـخصیت های 

 در یـک موسسـه ی بین المللـی در شـهر دوشـنبه مصـروف کار اسـت، بعـد از 
ً
خارجـی کـه فعـال

شـهادت مسـعود حکایـت نمـود: در سـال 1982 مـن از سـوی یـک موسسـه ی تعاونـی بین المللی 

بـه پنجشـیر رفتـه بـودم. قـرار بود جـوی آبـی را احـداث کنیـم و بـرای این که مـردم محل نیـز در آن 

سـهم داشـته باشـند و از آن حفاظـت کننـد، تصمیـم گرفتـم مبلـغ اندکـی را از هر خانـه ی آن محل 

جمـع آوری نمایـم. قلعـه ی ویرانـه ای آنجـا بـود. گفتـم ایـن خانـه ی کیسـت؟ گفتنـد: ایـن خانه ی 

آمرصاحـب احمدشـاه مسـعود اسـت. گفتم: پـس او که قومندان اسـت به انـدازه ی ده نفـر باید پول 

بپـردازد، بـه دیـدارش رفتـم و موضوع را یـادآوری کردم. گفـت: من نه بیش تـر چیزی از خـودم دارم 

و نـه امتیـازی از ایـن مـردم. مـن یکـی از این ها هسـتم. به گونـه ی آن ها یک سـهم می پـردازم. آری 

او ثروتـی از خـود نداشـت و نمی خواسـت بـا پرداخـت یک سـهم بیش تـر، خـود را برتـر از دیگران 

تصـور کند.

بـا درنظـر داشـت شـرایط جنگی و زیسـت در کـوه پایه هـا و دره ها سـخت ترین شـرایط زندگی 

را بـه گونـه ی عادی تریـن حالـت می پذیرفـت. بی ریـا روی خـاک و فـراز صخره هـا می نشسـت، در 

مغاره هـا می خوابیـد و هـر آنچـه را کـه آمـاده بـود، بـدون کراهیت صـرف می کرد.

در شـرایطی کـه مسـعود وزیـر دفـاع و فاتح کابل بود، در شـمال جنگـی را علیه او پاکسـتانی ها 

سـازمان داده بودنـد. در یکـی از جنگ هـای اطـراف بغـالن، یکی از اسـتادان )اسـتاد حمیدالله( که 

دو هفتـه همراهـش بـود قصـه می کـرد: آمرصاحـب در جایـی زندگـی می کـرد و جنـگ را رهبـری 

می نمـود؛ کـه فقـط نـان خشـک سـیاه و گاهـی جوین میسـر بـود. در اتاقی به سـر می بـرد و من هم 

ناگزیـر آنجـا بـودم کـه همـه انواع حشـرات وجـود داشـت، فـرش و کمپلی کـه در آنجا موجـود بود 

عادی تریـن انسـان هـم از آن کراهیـت نشـان مـی داد. ولـی آمرصاحب آن غـذا را چنـان می خورد و 

در آن محـل بـه گونـه ی آرام و بی ریـا زندگـی می کـرد کـه تعجـب می کـردم. معلـوم بود که مسـعود 

بدتـر از آن را نیـز دیـده بـود و در همـه حـاالت بـه آرمانش فکـر می کرد، نه بـه ظواهر امر و شـرایط. 

همـه شـرایط در راسـتای اهداف بزرگـش قابل تحمـل بود.

در نهایـت تقـوا زیسـت نمـود و در بدتریـن و بهتریـن حـاالت زندگـی کوچک تریـن انحـراف 

اخالقـی در او دیـده نشـد. در یکـی از روزهای سـرد زمسـتان بعـد از کودتای 11 جـدی فقط دو روز 

شـده بـود کـه میـدان هوایـی را به دسـت آورده بـود، به دیـدارش رفتیـم. در بلنـدای یکـی از تپه های 

نزدیـک میـدان دو اتـاق کوچـک کـه نیمـه ی آن در تپـه فرو رفته بـود، وجـود داشـت. آمرصاحب در 
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آنجـا بـود. مـا را در یکـی از اتاق هـا رهنمـای کردند. روزهای سـرد ماه جـدی بود و بـرف همه جا را 

پوشـانیده بـود. در اتـاق بخـاری وجود داشـت ولی سـرد بود. بعـد ما را بـه نزدش خواسـت که آنجا 

هـم یـک بخـاری سـرد و بدون آتـش وجود داشـت. بعـد از صحبـت و حل مشـکل از آنجـا خارج 

شـدیم، یکـی از همراهـان کـه خنـک هم خـورده بـود می گفـت: قربانت شـوم آمرصاحـب، هزاران 

نفـر از خیـرات سـرت زندگـی شـاهانه دارد و خـودت در اتاق سـرد به سـر می بری و یـک جای گرم 

نداری. آرام  و 

از نـگاه روحـی حالـت عجیبی داشـت. جاذبـه ی معنوی اش به گونـه ی بود که هر انسـان تحت 

نفـوذش قـرار می گرفـت. هـر کـس بـا یـک دنیا گـپ و پیشـنهاد بـه دیـدارش می رفـت، بـا یکی دو 

سـخن از جـا برمی خاسـت و یـا فقط به شـنیدن ادامـه مـی داد و بسـیار چیزهایی را که می خواسـت 

 طـرح آن را اضافـی و بی مورد 
ً
یـاد آور شـود، بـا مشـاهده ی آمرصاحب یا فرامـوش می کرد و یا اصال

می دانسـت.

اطرافیانـش می گوینـد: اگـر مـواردی را بـه گونـه ی پیش گویـی حدس می زد، در بسـیار مسـایل 

 عملی می شـد.
ً
آنچـه می گفـت تقریبـا

روایت های بعد از شهادت
احمدشـاه مسـعود همچنـان که گفتیـم ویژگی های خاص روحی داشـت و به خصـوص در روزهای 

قبـل از شـهادتش حاالتـی از او بـروز نمـوده که حیرت انگیز اسـت و بیانـی اسـت از معنویت بزرگ 

این مجاهـد کبیر عالم اسـالم.

1. می گویند چندی قبل از شـهادتش، شـب هنگام از خواب برخاسـت و پیوسـته می گریسـت، 

خانـواده اش در حیـرت و تشـویش بودند. چیـزی نمی گوید و بعد از مدتی آرام می شـود.

2. یکـی از روزهـا احمـد پسـرش را بـا خـود بـه گـردش می بـرد و در کنـار تپـه ای کـه مقابـل 

منزلـش قـرار دارد، می ایسـتد و بـه احمـد می گویـد: »ببینـم بچیـم در یـک نفـس تـا سـرهمی تپـه 

دویـده می توانـی یـا نـه؟« احمـد می گویـد: وقتـی که یـک نفس تـا بـاالی تپه رفتـم دوبـاره صدایم 

کـرد و گفـت: »بچیـم هر وقت شـهید شـدم بـاالی همین تپه مـره دفن کن و هـر وقت مـره یاد کدی 

بـه یـک نفس نـزد مـه بیا.«

3. یکـی از روزهـا بـه احمـد پسـرش می گوید: »پسـرم، اگر شـهید شـدم گریان نکنـی. گریان 

وقتـی بکـن که در بسـتر مرده باشـم.«

4. چنـد روز قبـل از شـهادت، بـا کریـم خلیلـی صحبـت می کنـد و هیچ کـس را در اتـاق 

بـود می گفـت:  آورده  را  پیـام خلیلـی  کـه  از شـهادتش سـکرتر کریـم خلیلـی  بعـد  نمی گـذارد، 
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آمرصاحـب همـان روز بـا اسـتاد خلیلی صحبـت کرد و گفـت: در زندگی هـر احتمال وجـود دارد، 

مـا و شـما مدتـی در حـوادث روزگار و زندگـی در کنـار هم بودیم، اگر خطا و اشـتباه سـر زده باشـد 

آرزومنـد عفـو تقصیرات هسـتم.

5. روزی از احمـد پسـرش می خواهـد همراهـش بـه آب بازی بـرود و می گوید: »ایـن آخرین 

آب بـازی مـن و توسـت.« خانـواده و فرزندانـش عکس العمـل نشـان می  دهنـد و می گوینـد: خـدا 

نخواسـته باشـد. چـرا این گونـه حرف هـا را می زنیـد و همیشـه از نبـود و جدایی سـخن مـی گویید؟ 

بـرای دلجویـی خانـواده، سـخنش را توجیـه می کنـد و می گویـد: »هدفـم رسـیدن خزان و زمسـتان 

اسـت، بعـد از این آب سـرد می شـود و دیگـر آب بازی ممکن نیسـت.« همـان روز بـا احمد به آب 

بـازی مـی رود و چندیـن سـاعت در کنار دریـا بـا او می ماند.

6. مـی دانیـم کـه مسـعود از خـود ثـروت و اندوختـه ای به جا نگذاشـته اسـت. بعد از بیسـت 

سـال، در ایـن اواخـر خواسـت دو سـه اتاقـی بـرای خویـش بسـازد. مـردم می گوینـد: آمرصاحـب 

حالـی وقـت خانـه سـاختن نیسـت و حرف هایـی از این گونـه، آمـر ایـن حرف هـا را می شـنود و 

خطـاب بـه آن هـا می گویـد: »اجـازه دهید من هـم سـرپناهی برای خود داشـته باشـم و بـاز من این 

را بـرای خـود نمی سـازم، همچنـان که درطی بیسـت سـال گذشـته به فکـر آن نبـودم. ایـن اتاق ها را 

بـرای آن می سـازم تـا بدین وسـیله پیونـد فرزندانـم را با زادگاهم اسـتوار نگـه دارم و به خاطـر خانه و 

سـرپناه شـان با پنجشـیر و افغانسـتان پیوند شـان مسـتحکم باشـد.«

2. ُبعد دینی

 احمدشـاه مسـعود سـی سـال در راه اعتـالی دین خدا اندیشـه و مبـارزه ی جدی کـرد و به حق 

سپه سـاالر اسـالم لقـب یافـت. وقتـی صحبـت می کرد، همیشـه تکیـه کالمش چنیـن بـود: آینده به 

دسـت پـروردگار اسـت، لطف پروردگار اسـت، باقـی کارها به دسـت پروردگار اسـت.

همـه می داننـد کـه در 23 سـال دوران جهـاد و مبـارزه حتـی یـک نمـازش تـرک نشـده اسـت. 

محمـد گل کسـی که همیشـه بـا او بود می گوید: در طول 20 سـال او را یک سـاعت بـدون طهارت 

ندیده ام.

مسـعود 23 سـال جهـاد نمـود، درسـت برابـر مدتی کـه پیامبـر به رسـالت خویـش پرداخت. 

پیامبـر اسـالم وقتی کـه از دنیـا رحلـت کـرد، امـور اسـالم سـر بـه راه شـده بـود و مسـلمانان رو بـه 

پیش رفـت بودنـد، ولـی هنـوز فـراوان کارهـا مانـده بـود ... .

احمدشـاه مسـعود بـه عنـوان بنده ی صدیق خدا و امت راسـتین پیامبر درسـت گام بـه جای گام 

پیشـوایش گذاشـت. اوضـاع نـا بسـامان کشـور را سـامان داد. جبهـات جهـاد را علیه لشـکر مزدور 

کفـر و اجانـب منظـم کـرد و سـپاه خویـش را آماده ی حملـه و نفوذ به قلب دشـمن نمـود و در چنین 
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حالتـی پـدرود حیـات گفـت و پیامبر گونـه دنبالـه ی کار را به یـاران و اصحاب خویش گذاشـت.

3. ُبعد اجتماعی

احمدشـاه مسـعود، همـه آرزو و آرمانـش را خدمـت بـه جامعه می دانسـت، آزادی افغانسـتان، 

سـربلندی ملتـش و بازسـازی کشـور ویـران افغانسـتان را از آرمان هـای ویـژه ی خود می دانسـت. با 

دشـمنان مـردم و آنانی کـه بـه ملـت و میهـن خیانـت و جفا می کردند، سـر آشـتی نداشـت.

رسـالت اجتماعـی خود را سـنگین ترین وجیبه یی می دانسـت کـه به دوش می کشـید. روزی در 

یـک مجلـس خصوصی کـه نگارنده نیز حضور داشـت حکایـت می کرد:

»وقتـی ملـک خـان بـه پنجشـیر آمد، در سـالنگ به  اشـتراک همـه رهبـران مجلس بزرگـی دایر 

شـده بـود، و آن زمانـی بـود که طالب هـا بعد از بـی داد فراوان از شـمالی رانده شـده بودنـد. یکی از 

علمـا در بـاره ی ظلـم و سـتم طالبان در شـمالی صحبـت گیرایی نمـود و همه گریسـتند و خطاب به 

مـن گفـت: »ایـن مردم مظلـوم که بـه امید و تـوکل خداونـد به جهـاد و مقاومـت برخاسـته اند؛ جز 

تـو کسـی ندارنـد؛ جز تو کسـی ندارنـد؛ این مـردم را تنهـا نگذار.«

بعـد اضافـه نمـود: »احسـاس کـردم هندوکش را به دوشـم گذاشـته اند و در طول بیسـت سـال 

جهـاد و مبـارزه هیـچ گاه چنین فشـار و سـنگینی بار مسـوولیت را احسـاس نکـرده بودم.«

عملکـردش در جامعـه از هماهنگـی نابـی برخـورد دار بـود. بـه همـه اقشـار جامعـه توجـه 

می نمـود، بـه خصـوص در رابطه میـان روشـنفکران و روحانیون سـنتی، تـوازن موثری ایجـاد نموده 

. د بو

4. ُبعد نظامی

در ُبعـد نظامـی نبـوغ مسـعود بـه همـه گان آشـکار اسـت. شکسـت جنـراالن و مارشـال های 

نظامی شـوروی سـابق و نظامیان و جنراالن پاکسـتانی در برابر طرح ها و اسـتراتیژی نظامی مسـعود، 

بـه روشـنی نبـوغ و برتـری او را بـه نمایـش می گـذارد، کافـی اسـت بدانیـم کـه همـه دشـمنانش در 

برابـرش بـه زانـو در آمده انـد. نـگاه بـه دوره هـای مختلـف کارنامه هـای نظامـی او، ایـن اصـل را به 

خوبـی بیـان مـی دارد. سـه مرحلـه در ایـن عرصـه به گونـه ی مشـخص قابل تأمل اسـت:

مرحله ی اول: آغاز جهاد و مبارزات چریکی در برابر ارتش سرخ شوروی وقت.

مرحله ی دوم: فتح کابل و آغاز جنگ های ویرانگر علیه دولت اسالمی افغانستان.

مرحلـه ی سـوم: ایـن مرحلـه از زمانـی آغـاز می گـردد کـه حرکـت طالبان بـه عنـوان معجزه ی 

اسـتخبارات جهانـی بـا ثـروت سرشـار عـرب، تأییـد، یـاری و آمـوزش آمریـکا و طـرح و برنامـه و 

شـیطنت بی نظیـر پاکسـتان وارد عرصـه شـد، اکثـر بخش هـای افغانسـتان را اشـغال کـرد و جنـرال 

اسـماعیل خـان، حاجـی قدیـر، جنـرال دوسـتم و اسـتاد خلیلـی به اجبـار و فشـار از صحنـه خارج 
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گردیدنـد. در چنیـن حالتـی، هـر شـخصیتی متزلـزل می گـردد و هـر اراده ای بـه ضعـف می گرایـد. 

ولـی مسـعود تنها در برابر دشـمن ایسـتاد و در حالی که ایسـتادگی و دفاع و مقاومـت از نظر اکثریت 

مطلـق صاحبنظـران در آن وضـع یـک دیوانگـی محـض خوانـده می شـد، طـرح دفـاع و مقاومت را 

سـنجید و طـی چهـار سـال مقاومت کم همتـا، برنامـه ای را در این عرصـه به نمایش گذاشـت که در 

خـرد طراحـان برنامه هـای نظامـی نمی گنجیـد.

بـه یـاد داریـم در تابسـتان سـال 1379 وقتـی جنـراالن پاکسـتانی با همه سـاز و بـرگ نظامی و 

بـرای خنثـی سـاختن آخریـن هسـته های مقاومت برنامـه ی نهایـی خـود را ریختند با دو صـد تانک 

و بی شـمار تـوپ و ده هـا طیـاره بـا یـاری 15 هـزار عسـکر پاکسـتانی و عـرب از پنـج جبهـه بـاالی 

 نوشـته شـده بود و پاکسـتانی ها بعـد از چند 
ً
شـمالی حملـه نمودنـد. بیانیـه ی پیـروزی مالعمر قبال

سـال جنـگ و شکسـت ایـن بار همـه تجارب خـود را در بوتـه ی آزمایـش گذاشـته بودند.

5. ُبعد سیاسی

در ُبعد سیاسی شخصیت مسعود چند ویژگی وجود دارد:

اول شـناخت پاکسـتان: مسـعود پاکسـتان را دقیـق می شـناخت و می دانسـت کـه پاکسـتان 

هیـچ گاه بـه منافـع ملـی و یـا اسـالمی پای بنـد نیسـت و همیشـه بـه گونـه ی یک کـور مـزدور عمل 

نموده اسـت. می دانسـت که آرزوی پاکسـتان نابودی افغانسـتان و ارزش های جهاد اسـت. گذشـت 

زمـان ایـن نکتـه را بـه اثبات رسـاند. همچنان  که مسـعود در سـفر اروپـا و دیگر جاها اعـالن نموده 

بـود، جهـان بـه وضاحـت دریافـت کـه ام الفسـاد بحـران افغانسـتان پاکسـتان اسـت. مسـعود ایـن 

شـناخت را در دوران جهـاد نیز داشـت.

دوم: حادثـه ی دیگـری کـه خـرد سیاسـی او را به نمایـش می گذارد، مسـأله ی قـرارداد آتش بس 

بـا شـوروی ها اسـت. او با ایـن قـرارداد مجاهدین را به عنـوان یک طـرف قضیه ی افغانسـتان معرفی 

کـرد و دولت دسـت نشـانده ی کابـل را از معادله حـذف نمود.

سـوم: سـومین تابـش خردسیاسـی مسـعود زمانـی هویـدا گردیـد کـه در سـال های 1369 و 

1370 عملیـات نظامـی مجاهدیـن بـه بـن بسـت رسـیده بـود و اکثر رهبـران با نـا امیدی از سـقوط 

رژیـم کابـل ناگزیـر راه سـازش را در پیـش گرفتـه بودنـد. در ایـن مرحله او بـا کار بزرگ سیاسـی در 

حـزب دموکراتیک خلـق انشـعاب آورد.

6. صفات ویژه

1. مسـعود هیـچ گاه دشـمن سیاسـی خـود را تـرور نکـرد، در حالی کـه ایـن عمـل در عـرف 

سیاسـت مـداران و نظامیان یک امر پذیرفته شـده اسـت. شـاهد بودیم کـه حکمتیار بـا آن که چندبار 

ادعـا کـرد مسـعود او را تـرور می کرد، مکـرر در چنگال مسـعود گرفتار شـد، ولی دیدیم که مسـعود 
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هیـچ گاه بـه ایـن امرنیندیشـیده بـود. این صفـت بزرگـی و جوانمـردی او را بـه نمایش می گـذارد که 

یک صفت اسـتثنایی اسـت.

2. اعتمـاد: مسـعود وقتـی بـه کسـی اعتماد می نمود به آسـانی از آن دسـت نمی کشـید. شـاید 

از ایـن نـگاه ضربـه هم خورده باشـد اما این خصلـت بزرگـواری را از فرهنگ کهن و نیـاکان بزرگش 

بـه ارث داشـت و همچنـان به آن عمـل می کرد.

3. نفـوذ در بیـن دشـمن: نفـوذ مسـعود در میـان نیروهای دشـمن داخلی و خارجی بـه گونه ای 

بـود کـه در طـول دوره ی مقاومـت هیـچ گاه در برابـر عملیـات و برنامه هـای تروریسـتی دشـمن 

گاه بـود. غافلگیرنشـد و همیشـه پیـروز و آ

4. آزادگـی: گویـی روح و روان او را بـا آزادی سرشـته بودنـد. او هرگـز در برابـر هیچ قدرتـی 

کرنـش نکـرد، اگـر عملـی کـه در برابـر آزادگـی اش مانـع ایجـاد می کـرد از آن دوری می جسـت.

5. اراده ی اسـتوار: اراده ی مسـعود بـه گونه یـی بـود کـه بـه قـول شـاعر: آسـمان در برابرش خم 

می شـد. هیـچ گاه حالتـی پیـش نیامـد کـه قلـب او را لرزانـده باشـد و در اراده اش تزلـزل رخ دهد.

6. کار مـداوم: هـر انسـان در زندگی توانایی بـه خصوصی دارد. به صورت عادی روزانه هشـت 

سـاعت کار را پیـش بینی کرده اند. اما احمدشـاه مسـعود روزانه 18 تا 20 سـاعت و حتـی بیش تر از 

آن کار می کـرد. در طـول دوره ی جهـاد و مقاومـت عادی ترین وقت اسـتراحتش سـه سـاعت بود. او 

ظرفیـت اسـتثنایی داشـت و چنین شـیوه ی کار را جـزء برنامه و عادت خویـش گردانیده بود.

7. رسـوخ در قلب هـا: قهرمانـان همیشـه محبوب مـردم اند و امـا در این زمینه مسـعود فراتر از 

همـه قـرار دارد. مردم او را پرسـتووار دوسـت داشـتند و حتی کسـی کـه از او آزرده بود نمی خواسـت 

آسـیبی بـه او برسـد. جالب این اسـت که مـردم از زجر، شـکنجه، بربـادی و خانه ویرانیی کـه در راه 

خـدا و در همراهـی بـا مسـعود بـاالی شـان تحمیـل می شـد، نـه تنهـا نمی رنجیدنـد، بل کـه افتخار 

می کردنـد.

8. سـیمای افسـانوی و قدسـی: احمدشـاه مسـعود در زندگی خود به یک سـیمای افسانوی و تا 

حـدی مقـدس تبدیل گردیـده بود. در بـاره ی او روایت هـای زیادی در میـان مردم اسـت. می گفتند: 

وقتـی مسـعود بـا اولیـن گروپ خـود به پنجشـیر آمـد و شـب هنگام حرکـت می کردند، متوجه شـد 

کـه سـنگ ها لـول می خورنـد و صـدای پا شـنیده می شـود. ایسـتاد می شـدند و بـرای دفـاع خویش 

موضـع می گرفتنـد. فکـر می کردنـد دشـمن آن هـا را تعقیب می کنـد ولی هیـچ چیز دیده نمی شـد و 

حادثـه ای رخ نمـی داد. می گفتنـد: آنـان خیـل مالیـک بودند کـه همراه با مسـعود و گـروه او حرکت 

می کردنـد و از اثـر گام هـای آنـان سـنگ ها خطـا می خورند و یـا صدای پا شـنیده می شـد... .

9. مردانگـی: او در طـول دوران جهـاد و مقاومـت خـود نشـان داد کـه حـد اعـالی شـهامت و 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        358

مردانگـی را بـه خویـش اختصـاص داده اسـت. او حتـی یـک بـار هـم نشـد کـه نامردانـه عملـی را 

انجـام دهـد. اگـر قومندانـی را نمی خواسـت، بـه گونه ی دیگـران تـرورش نمی کرد، بل کـه ضعیفش 

می سـاخت و از فعالیـت دورش می کـرد. یکـی از رویدادهـای اسـتثنایی آن بـود کـه بـا یـک عمـل 

مسـعود می توانسـت برقـدرت و حاکمیـت دولـت کمونیسـتی مسـلط شـود، ولـی او ایـن کار را 

. نکرد... 

 شـهید می گردنـد؛ 
ً
10. شـهادت اسـتثنایی: افـراد عـادی در بسـتر می میرنـد و قهرمانـان اکثـرا

شـهادت بـه دسـت دشـمن توسـط میـن، راکـت و یا سـالح گـرم. اما شـهادت مسـعود یک اسـتثنا 

اسـت. او در یـک مصاحبـه گفتـه بـود: »در 23 سـال جهـاد کم تـر بـه یـاد دارم که دو شـب زیر یک 

سـقف خوابیـده باشـم.« از ایـن رو دشـمن نمی توانسـت بـر او دسـت یابد تـا بمباردمانـش کند. در 

مـواردی کـه قرارگاه هایـش بمبارد شـد، بازهم خدا نگاهش داشـت. توطئـه ی ترور او بارها سـنجیده 

شـد امـا اکثـر آن برنامه ها افشـا گردیـد و تروریسـت ها افشـاگردیدند.

بـه هـر حـال در هیـچ گوشـه ی دنیـا چنین نشـده اسـت کـه یک اجنبـی ایـن قـدر خصومت با 

قهرمـان یـک ملـت داشـته باشـد که حاضر شـود خـود را به کشـتن دهد. از این جا اسـت که اسـتثنا 

بـودن امـر هویـدا می گـردد و آن این کـه: در سراسـر افغانسـتان یـک افغـان آمـاده ی به قتل رسـاندن 

وی نمی شـود، بل کـه اجنبی هـا بـه شـهادت او کمـر می بندنـد، و این آزادگی مسـعود را تا آسـمان ها 

صعـود می دهـد. بـه هـر صـورت در یک بررسـی کلـی می نگریم که مسـعود طی سـی سـال مبارزه 

در عرصـه ی نظامـی همیشـه پیـروز مانـد و هیـچ دشـمن بـر او پیـروز نشـد و هر کـی بـا او در افتاد 

بـر افتـاد کـه این نبـوغ نظامـی مسـعود را تسـجیل می کند. شکسـت جنـراالن شـوروی، کرنیل های 

پاکسـتانی و جنـراالن اسـتخبارات جهانـی که با دریـغ حتی تروریـزم را علیه او سـازمان دادند، همه  

گویـای نبوغ نظامی مسـعود اسـت.

در زمینـه ی اجتماعـی، تـوازن کامـل را در همـه عرصه هـا مراعات کرد. بـا طرح اتحـاد اقوام به 

جـای اتحـاد احـزاب، واقعیـت ملموس جامعـه را درک و راه نجات کشـور را به درسـتی ردیابی کرد.

در عرصـه ی فرهنـگ همه تـالش خود را به خـرج می داد. فرهنگیـان را ارج می گذاشـت و هیچ 

گاه نشـد کـه بـا یک برنامـه ی فرهنگی مخالفت نمـوده باشـد و در بحرانی ترین حالت بـه فکر ایجاد 

دانشـگاه البیرونـی شـد. مکاتب در قلمروش همیشـه فعال بود و پسـر و دختـر درس می خواندند.

بـا دریـغ و درد، چنیـن خـرد بـزرگ و مـرد اسـتوار را که تاریـخ بشـریت نظیرش را اندک شـاهد 

بـوده اسـت توطئـه ی اجانـب از مـا گرفـت. مدعی فکـر کرد که بـرده اسـت ولی باخته اسـت.

احمدشـاه مسـعود بـه عنـوان افتخار خـاور و ملت های مسـلمان و جهان آزادی خـواه، تا جهان 

اسـت در شـمار ابر مـردان تاریخ یـاد می گردد.
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مسـعود نشـان داد: قهرمانـان چگونـه زندگـی می کننـد و چگونـه می میرنـد. مرگ پرشـکوه و با 

صالبتـی کـه روان مجاهـد شـهید را بـه عـرش خدایـی گـره زد و جاودانگی مرد همـه زمانه هـا را، بر 

روان تاریـخ تسـجیل نمـود. روانـش شـاد و یـادش جاودانه باد.





مسعود آفتاب خاور زمین

سید محمد نادر خرم-ناروی

لوای فخر بلند است از دو احـمدشاه

سپـهـدارجـوان و جـهـان گشای کبیر

استاد خلیلی

او روشـن تر از مهتـاب و رخشـنده تر از سـتارگان آسـمان بـود؛  در یـک جملـه ی مختصـر او آفتابـی 

بـود کـه بعـد از قرن هـای متوالی در خطـه ی آریانای کبیر و در سـرزمین خورشـید )خراسـان( طلوع 

نمـود و فضـای تاریـک افغانسـتان غـرق به خـون و ظلمت را منور و روشـن سـاخت.

آری! در زمانی کـه آسـمان کشـور را ابرهـای ظلمت و الحاد پوشـانیده بـود، در فرصتی که رژیم 

خلـق و پرچـم بیـداد می کرد و مـردم بی گناه افغانسـتان جوقه جوقه به چوبه ی دار کشـیده می شـدند 

و در موقعـی کـه مردم مسـلمان سـرزمین ما دسـته دسـته بـه گورهای دسـت جمعی زنـده زیر خاک 

می گردیدنـد، مسـعود قهرمـان چـون خورشـید تابـان سـر از پشـت کوه هـای شـامخ هندوکـش بـه 

درنمـود و چشـم هموطنـان ما را روشـن و نـور امید را در دل هـای مأیوس و نـا امید مردم افغانسـتان 

زنـده گردانید.

زمانی کـه طاغـوت سـر از گریبـان ظلـم و اسـتبداد بـه در می کنـد، فرصتـی کـه آتـش بیـداد و 

تـاراج سـتمگران زبانـه می کشـد، آوانـی کـه ظالـم فرومایـه ای برگنبـد قـدرت تکیـه می زنـد اینجـا 

اسـت کـه آزاده مـردان دیگـر نمی تواننـد خاموشـی اختیـار نماینـد و لـذا مردانـه وار دسـت بـه قیـام 

می زننـد و مبـارزه را علیـه طاغـوت و فرعونیـان آغـاز می نماینـد.

 مسـعود آن اسـطوره ی زمـان و آهنیـن اراده در عنفـوان جوانـی مبـارزه ی مسـلحانه را بـر ضـد 

رژیـم خلـق و پرچـم و علیـه کفـر و کمونیـزم و روس جهان خـوار آغـاز نمـود، کـه کارنامه هـای 
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درخشـان و حماسـه آفرینـش صفحـات تاریـخ کشـور را بـا خطـوط درشـت و زرین رنگین سـاخته 

اسـت. شکسـت فضیحت بـار هفـت حملـه ی روس از زمیـن و هوا در دره ی کفر شـکن پنجشـیر که 

صحنـه ی جنـگ دوم جهانـی را در نظرهـا مجسـم می نمود درخشـش و نبوغ نظامی مسـعود را چون 

آفتـاب نمایـان گردانید.

سـوق، اداره، مقاومـت و شـجاعت او بـه حیـث متمازترین قومندان اسـطوره ای جهـان در طول 

مـدت جهـاد و حمالت گروه طالبان باتبانی اردوی پاکسـتان و تروریسـتان عرب و سـایر کشـورهای 

افریقایـی و آسـیایی نـه تنهـا مورد تقدیـر و توصیف رسـانه های جهان قـرار گرفت، بل که دشـمنانش 

نیـز به شـجاعت، ثبـات، پایمردی و نبـوغ نظامـی او متقاعد و قانـع گردیده اند.

دشـمنان روسـی اش او را نابغـه ی نظامـی، غربیان او را فاتح جنگ سـرد و مرحـوم عبدالله عزام 

مـرد متدیـن و ذی نفوذ عـرب او را پدیده ی تکرار ناپذیـر و بهتر از ناپلیون بناپارت محسـوب نمودند. 

ولـی حاسـدان و کـوردالن از درد حقارت سـوختند و ناجوانمردانـه در حق او بهتان نمودند و تشـت 

رسـوایی خویشـتن را از بام فرو ریختند.

به فرموده ی حضرت ابوالمعانی بیدل )رح( : 

ز حسد نمی رسی ای دل به عروج فطرت بیدلی

تـو معلم ملکوت شو که نه ای همراز کالم او

آری: مسـعود آفتابـی اسـت کـه ایـن گردهای سـیاه تهمـت به دامـان پاکـش نمی چسـپد و این 

حرف هـای پـوچ و مبتـذل ذره ی از شـأن و شـخصیت او نمی کاهـد.

ایـن مدعی اسـت کـه می خواهـد با یاوه گویـی و جفنگ سـرایی درد حقـارت خود را تسـکین و 

خاطـر ناپـاک خود را ارضـا نماید.

بلی: 

هرکه از آن سکه که در کان او است

خـود به در آرد که به دکان او است

روان ژنـده پیـل زبـان فارسـی مرحـوم اسـتاد خلیـل اللـه »خلیلـی« خوشـنود بـاد کـه فرموده 

: ست ا

لوای فخر بلند است از دو احمدشاه

سپهـدار جـوان و جـهان گـشای کبیر

هـان: چشـمان ژرف نگـر و قلب حقیقت پسـند اسـتاد بزرگـوار و شـاعر بی بدیل معاصر شـرق 

مرحـوم خلیلـی اسـت کـه مسـعود را درک کـرده و شـناخته اسـت و لهذا شـعر »وطـن دار دلیر من« 

و ده هـا اثـر نـاب دیگـر در رابطه به مسـعود و جهـاد در دیگ سـینه ی توفنـده اش جـوش می زند و از 
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مجـرای دیـده به صفحـات کاغـذ می ریـزد و می گوید:

سـال هـا باید که آرد بـاز ایـن چـرخ کـهن

همچو مسعود در رشادت یا خلیلی در سخن

حقـا کـه هزاران سـال به کار اسـت تا بـاز مسـعودی و خلیلی ای بـار دیگر پا بـه عرصه ی وجود 

گذارد.

مرحـوم شـهید مسـعود پا از مرزهـای افغانسـتان فراتر نهـاده و اکنون تنهـا مربوط به افغانسـتان 

نـه بل کـه مربوط بـه خانواده ی بشـری و جهان اسـت.

آری: مسـعود یـک چهـره ی تابنـاک جهانـی و شـخصیت بین المللـی اسـت. اگـر مسـعود و 

مقاومـت مسـعود در برابر قشـون سـرخ نمی بود، حـاال روس ها در بسـتر آب های گرم سـینه انداخته 

کشـورهای خلیـج و منافـع کشـورهای غربـی را بـه خطـر مواجه سـاخته و دردسـرهای بـرای جهان 

بشـریت بـه وجـود می آوردند.

شـهید مسـعود نـه تنهـا یـک قهرمـان و نابغـه ی نظامی بـود، بل کـه یـک سـخنور، ادیـب و یک 

دانشـمند گـران مایه نیز محسـوب می شـد. او به ادبیـات ذوق و عالقـه ی مفرط داشـت، کتب تاریخ 

و اشـعار شـعرای متقدمیـن در صـدر انتخـاب وی قـرار داشـت و می گفـت: تاریـخ علمـی اسـت 

آموزنـده و بایسـت وقایـع خـوب و مهم آن برجسـته شـده مـورد بهره برداری قـرار گیـرد و از حوادث 

شـوم و فالکـت بـار آن جلوگیـری گـردد و شـعر خوب قلـب را جال و روشـنی می بخشـد.

او شـعر شـناس بـود و به حضـرت موالنا جالل الدیـن بلخی، حافـظ و ابوالمعانـی بیدل )رح( 

عالقـه و ارادت خـاص داشـت و اشـعار زیادی از ایـن بزرگواران در سـینه ی پاکش نقش بسـته بود.

مسـعود در یـک توطیـه ی نامردانـه شـهید گردیـد و مـرغ روحش سـبکبال بـه اوج آسـمان ها و 

بهشـت بریـن پـرواز نمود.

شـهید مسـعود بنـده ی خدا بـود و با کمـال طهارت و تقـوی و سـرفرازی به سـوی خداوند یکتا 

بازگشـت؛ بازگشـتی که نامـش بـا خطـوط زریـن بـه حیـث سـرفرازترین فرزنـد صدیق وطـن در دل 

تاریـخ کشـور بـرای همیـش باقـی خواهد مانـد. روحـش خشـنود و نامش جاویـدان باد.



نویسنده ی مقاله با قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود )رح(



مسعود رمز مقاومت و پایمردی در مقابل تجاوز
علل و انگیزه های مخالفت و دشمنی پاکستان با قهرمان بزرگ احمدشاه مسعود)رح(

محمد نعیم کبیر-کلیفورنیا

نوشـتن در مـورد مسـعود هم آسـان اسـت و هم دشـوار. آسـان بـه خاطر صفـا، سـادگی، صداقت، 

بی آالیشـی، پاکـی، نجابـت، فروتنـی، تواضـع و جوانمـردی وفتوت او؛ و دشـوار به خاطر گشـودن 

راز و رمـزی کـه انسـانی را توفیـق و توانایـی می بخشـد تـا در برابر همـه قدرت های شـیطانی زمان، 

در برابـر همـه توطیه هـای قـرن، در برابـر همـه پیمـان شـکنی ها، دو رنگی هـا، دو رویی هـا، در 

برابـر همـه شـداید، مشـکالت و نـا مالیمات بـه تنهایی دسـت و پنجـه نرم نمـوده، مأیوس نشـود و 

خسـتگی را نشناسـد. گشـودن این معما و دسـت یافتن به این راز می توانسـت توسـط خود مسـعود 

شـهید )رح( آسـان گـردد. ولـی ایـن هـم بـه حیـث رمـزی نهفتـه و رازی نگفتـه باقـی مانـد. تداوم 

گرفتاری هـای بی حـد و تعـدد پریشـانی ها از یک طـرف و دسـت پلیـد اهریمنـان از طـرف دیگـر 

مهلتـی باقـی نگذاشـت تـا مـرد همه میادیـن و مبـارز همه سـنگرها وقهرمـان همه معارک خـود قلم 

را بـه دسـت بگیرد.

هـر بـار که دشـمنان تصـور می کردنـد به آمال خـود دسـت یافته و پیـروزی نهایی شـان نزدیک 

اسـت مسـعود بـا افتخار سـر بلنـد می کرد و با یـک ضربـه ی کاری و بی مثـال دیگر همه نقشـه های 

نظامـی دشـمن را برهم می زد.

این کـه چـرا عناصـر وابسـته ی داخلـی بـه دشـمنی و مخالفت مسـعود صـف آراسـتند؟ این که 

چـرا در برابـر پیمان هـا بـا او عهد شـکنی ها شـد؟ این کـه چرا دوسـتان جهـادی دیروز دشـمنان فردا 

شـدند؟ این کـه چـرا سـازمان های مذهبـی، در برابر یک مؤمـن پارسـا و متعهد فتوای جهـاد دادند؟ 

این کـه چـرا پاکسـتان در حمایـت از تمـام قدرت هـای ضد مسـعود شـهید تـا آخرین دقایق پـا برجا 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        366

مانـد؟ این کـه چـرا امریـکا، ابرقـدرت یگانـه، دسـتخوش وسـواس ها و مشـوره های غلـط نظامیـان 

آی.اس.آی گردیـد و این کـه چرا تبهـکاران بین المللی وعده ای از زمامداران فاسـد کشـورهای عربی 

و مسـلمان، ماننـد جنگ هـای دو صدسـاله ی صلیبی، بـا کفر و بربریـت و قتل و غـارت در برابر هم 

کیـش خـود عهـد و پیمـان بسـتند؟ همـه و همـه نمایانگـر ابعـاد وسـیع توطیه هـای همـه جانبـه در 

مقابل مسـعود شـهید می باشـد. ارائـه جواب در برابـر این همه چراهـا و چراهای دیگـر، مدتی دراز، 

بینـش عمیـق و تحقیـق همـه جانبـه در سیاسـت بین المللـی ده هـای اخیر قـرن بیسـت می خواهد. 

اشـاره ی کوتـاه مـا در این نوشـته به گوشـه  ای از این ماجرا اسـت.

 اسـتثنایی برخـوردار بـود. احتـرام وی بـه 
ً
جهـاد و مقاومـت مسـعود از یـک شـیوه ی کامـال

عالی تریـن نعمـت الهـی، یعنـی آزادی انسـان بـه مفهـوم وسـیع آن، و ایثار و فـداکاری بی حـد برای 

حفـظ و تحقـق آن، وی را در زمـره ی مردان شـاذ و نـادر تاریخ بشـریت قرار می دهد. مسـعود مردی 

بـود کـه تنهـا بـا شـمار محـدودی از همرزمـان و همسـنگرانش، در برابر همـه قدرت هـای متجاوز 

عصـر کـه از دنائـت و زبونـی بـه هـر توطیه دسـت یازیدنـد و از هـر حیلـه و افـزار مدد جسـتند، با 

کم تریـن امکانـات نظامـی و توانمنـدی اقتصـادی تـا آخریـن لحظـه مقاومـت و بـه خاطـر تحقـق 

صلـح و آزادی تـا آخریـن نفـس پیـکار بی امـان نمود.

ایـن توانایی هـای در ناتوانی اسـت که مسـعود را در موقفی باالتـر از یک قهرمان قـرار می دهد. 

رحمـت خداونـد عز و جل بـر او باد!

در دنیایی کـه آزادی بـا معیارهـای متفـاوت سـنجیده و تعریـف می شـود. در جهانـی کـه زور 

و قلـدری هواخواهـان زیـادی دارد. در عصـر و زمانی کـه سـود و سـرمایه در همـه جـا حاکمیـت 

بالمنـازع خـود را جـار می زنـد، دشـمنی در برابـر افـکار و آرمان هـای مقـدس مسـعود، در میـان 

 عادی اسـت. 
ً
طبقـات جاهـل و گروه هـای مسـحور از زر و سـیم و مجنـون از قـدرت، امـری کامال

در میان دشـمنان و مخالفین مسـعود که عده ی شـان زیاد اسـت، پاکسـتان مقام اول را حایز اسـت.

پاکسـتان بـه حیـث تنظیـم کننـده ی همـه مخالفت هـا، دشـمنی ها و توطیه هـا در برابر مسـعود 

در آمـد. رد پـای کثیـف پاکسـتان در همـه مصیبت هـای هنـگام جهـاد و دوران پـر شـکوه مقاومـت 

پیـدا اسـت. جهل و نابکاری پاکسـتانی در همه توطیه ها هویدا، و شـناعت و زشـتی اعمـال متولیان 

محـراب و منبـر دیوبنـدی در همـه فتواهـای غیـر اسـالمی علیـه مسـعود آشـکار اسـت. این که چرا 

پاکسـتان سـر رشـته ی همـه ی دشـمنی ها را در برابـر مـردم افغانسـتان و در مقابـل مسـعود، مدافـع 

حقـوق و آزادی مـردم افغانسـتان، در دسـت داشـت، ریشـه ی عمیـق در گذشـته ها، در شـخصیت 

ممتـاز مسـعود در سیاسـت بین المللـی و سیاسـت حکومت هـای گذشـته ی افغانسـتان و پاکسـتان 

دارد.



367       مقاالت

پاکستان در تالش یافتن هویت ملی
 بـا آزادی نیـم قـاره ی هنـد و تقسـیم آن بـه دو کشـور هنـد و پاکسـتان، پاکسـتان همیشـه از دیـن به 

حیـث یـک حربـه ی سیاسـی اسـتفاده نمـوده اسـت. این سیاسـت که اجـرای آن بـه دسـت نظامیان 

آی.اس.آی افتـاده بـود موجـب آن شـد تا هـزاران مدرسـه که نصاب درسـی آن محدود بـه تعلیمات 

دینـی بود، از هر گوشـه ی پاکسـتان سـر بـرآورد.

احـزاب سیاسـی پاکسـتان کـه روی ایـن مـدارس اتـکا داشـتند، بـه حیـث سـازمان های قـوی 

عـرض وجـود کردنـد. جماعت اسـالمی قاضی حسـین و جمعیـت العلمـای موالنـا فضل الرحمن 

 مرجـع تقلیـد و منبـع تسـلیح طالبـان قـرار گرفتنـد، از جملـه ی قوی ترین 
ً
و سـمیع الحـق کـه بعـدا

ایـن احـزاب بودنـد. حکومت هـای پاکسـتان که آلـه ی دسـت نظامیـان آی.اس.آی بودند، همیشـه 

دسـتخوش نابسـامانی ها توسـط ایـن احـزاب بوده انـد و نفـوذ روز افزون موسسـات مذهبـی در  آی.

اس. آی حکومت هـای پاکسـتان را همیشـه درعرضـه ی خطـر سـقوط قرارداده اسـت.

به اسـاس طـرح جنـرال حمید گل یکـی از نظامیـان آی.اس.آی و طـراح اسـتراتیژی درازمدت 

تجـاوز پاکسـتان در افغانسـتان، بـرای این کـه پاکسـتان از آسـیب حمـالت هنـد مصئـون مانـده 

بتوانـد بایـد بـاالی حکومت هـای افغانسـتان کنترول داشـته باشـد. زمینـه ی چنین کنتـرول در زمان 

ضیاءالحـق زمانـی در دسـترس پاکسـتان قـرار گرفت که روس هـا رود آمـو را عبور کردند. پاکسـتان 

کـه در خـط بعدی تعـرض قرار داشـت، میزبان جبـری و حامی مجاهدیـن خود را تراشـیده و توزیع 

و تنظیـم تمـام کمک هـا را بـه جهـاد در دسـت گرفـت. آی.اس.آی بدینوسـیله می توانسـت چوکات 

سیاسـی آینـده ی افغانسـتان را کنتـرول نماید.

هـراس پاکسـتان از بـه وجـود آمـدن یک حکومـت ملی باثبـات و محکـم در کابـل بنابر دالیل 

تاریخـی نـزد دولتمـردان و سیاسـتمداران پاکسـتان موجه بـه نظر می رسـد. مخالفت قاطـع در برابر 

سـازمان و یا شـخصی که بتواند موجد و موسـس چنین حکومتی باشـد در صدر سیاسـت پاکسـتان 

قـرار گرفـت. با شکسـت قطعـی اتحـاد شـوروی و موفقیت جهـاد چهره ی چنیـن مـردی برازنده ترو 

آشـکارتر گردیـد. مخالفـت پاکسـتان بـا او و خواسـته های ملـی اش در وجـود جنایتـکاری بـه نـام 

گلبدیـن متمرکـز گردیـد، کـه وطنداران عزیـز این تراژیـدی را که نقـش اصلی آن به عهـده ی گلبدین 

 به تلخـی تماشـا کرده اند.
ً
بـود در چندیـن پـرده، مکـررا

سیاست نادرست حکومت های گذشته
حکومت هـای گذشـته ی افغانسـتان بـرای بقـا و تـداوم سـلطه ی خاندانـی، بـرای حفـظ وضعیـت 

موجـود )Statuesque(  سیاسـی، از یـک سیاسـت منفـی در برابـر پاکسـتان کار گرفتنـد. گرچه در 
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مقابـل بـه وجـود آمـدن پاکسـتان، در ملـل متحـد رأی مخالف دادنـد، ولی ایـن مخالفـت که تخم 

دشـمنی های دیرینـه را کاشـت، صـرف بـه حـرف باقـی مانـد. حکومت هـا صرف بـه یـک پروگرام 

رادیویـی یـک سـاعته و چنـد اتـن در چهـار راهـی پشتونسـتان اکتفـا نمـوده و هیـچ گاه صمیمانـه و 

قاطعانـه در صـدد حـل منازعـه برنیامدند.

ایـن خـود دلیـل دیگـری بر هـراس پاکسـتان از به وجـود آمدن یـک دولت قـوی در افغانسـتان 

بـود. پاکسـتان بـه تالفـی ایـن دشـمنی قدیمـی، بعدتـر چنان کـه دیدیـم بـا بـه وجـود آوردن گـروه 

طالبـان، محـو کامـل نظـام سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی افغانسـتان را هـدف خود قـرار داد.

در حالی کـه بخشـی در شـرق و جنـوب، سـیادت طالبـان و مداخلـه ی پاکسـتان را، بـه دالیـل 

قومـی و زبانـی پذیرفتنـد، تنها مسـعود بـود که تعبیـر خواب های پریشـان پاکسـتان را می دانسـت و 

پاکسـتان هـم که دشـمن اصلی خـود را شـناخته بود هیـچ گونه تردیـدی در مخاصمـت و مخالفت 

با او نداشـت.

پیچیدگی بافت قومی
حکومت هـای افغانسـتان بـرای تـداوم و بقـای خـود در صـد سـال اخیـر همیشـه سیاسـت اکثریت 

قومـی را اسـاس قـرار داده و بـه تعذیـب و تضعیـف اقـوام دیگـر پرداختند. ادعـای اکثریـت یک قوم 

هیـچ گاه بـه اسـاس یک احصاییـه موثق ثابـت نشـد و حکومت ها کـه درحقانیت ادعای خود شـک 

داشـتند هیـچ گاه زمینـه ی یـک سرشـماری علمـی را فراهم نکردنـد. این پالیسـی نادرسـت به حیث 

حربـه ی محکـم به دسـت دشـمنان کشـور و پاکسـتان درآمد. پاکسـتان که در حواشـی خـط دیورند 

 از داعیـه ی اکثریت پشـتون ها دفاع 
ً
چنـد ملیـون پشـتون راجزء نفـوس خود می داند، همیشـه ظاهـرا

نمـوده و حمایـت از هرنـوع حکومتـی را کـه از ایـن اکثریـت نمایندگی کنـد در صدر سیاسـت های 

خـود قـرار داده اسـت. بالمقابـل با سـایر اقـوام کشـور میانه ی خوبـی نداشـته و زعامت اقـوام دیگر 

 از در مخالفت 
ً
را مخالـف مصلحـت ملـی خود دانسـته و با انتسـاب مسـعود بـه قوم تاجیـک، علنـا

بـا او پیـش آمدنـد. در ایـن سیاسـت حکومـت پاکسـتان تنها نبـود، بل کـه جریان های فاشیسـتی که 

اعتـراف بـه حقوق سـایر اقوام برای شـان ناممکن اسـت در یاری رسـانیدن به پاکسـتان بـه مخالفت 

مسـعود قـد علـم نمودند کـه در نشـرات بیرون مـرزی عالیم و شـواهد آن بـه کثرت پیدا اسـت.

پاکستان نماینده ی ابرقدرت در منطقه
 بعـد از سـقوط شـاه در ایـران و انقالب جمهوری اسـالمی، امریکا مجبور شـد تا در منطقـه ژاندارم 

دیگـری را پیـدا نمایـد، تـا جـای ایـران را پر کنـد. سیاسـتمداران پاکسـتان با هـر حیلـه و دروغی که 
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بـود، امریـکا را قانـع نمودنـد تـا بـرای حفـظ آن کشـور از خطـرات هنـد و عدم سـقوط آن بـه دامان 

اتحادشـوروی، کمک هـای زیـادی را در اختیـار آن کشـور قـرار داده اردوی پاکسـتان را تجهیـز و 

 هنگامی که پـای اتحاد 
ً
تسـلیح، و اقتصـاد ورشکسـته ی پاکسـتان را تعمیـر و ترمیم نمایـد. خصوصا

شـوروی بـه افغانسـتان رسـید ایـن بهانـه ی پاکسـتان موجه تـر شـد و مقامـات امریکایی به یـاری و 

همـکاری پاکسـتان شـتافتند. بـرای این کـه پاکسـتان ایـن نقش خـود را خوب تر بـازی نمـوده بتواند 

بایسـت حمایـت امریـکا را از قدرت هایـی در منطقـه جلـب نمایـد کـه آرزوهـای ملی پاکسـتان را 

تحقـق بخشـیده بتواننـد. لهـذا در دوران جهاد پاکسـتان با موافقـه ی امریکا زیادتریـن کمک ها را در 

اختیـار گلبدیـن گذاشـت و هنگامی کـه حکمتیـار نتوانسـت آرزوهـای توسـعه طلبانه ی پاکسـتان را 

بـرآورده سـازد، نصیراللـه بابـر وزیـر داخله ی حکومت بـی نظیر بوتو، بـه مشـوره و حمایت مالهای 

مـدارس پاکسـتان، گـروه منفور طالبـان را بر مقـدرات افغانسـتان حاکـم گردانید.

بازهـم ایـن مسـعود بو که با هوشـیاری ایـن توطیه ی پاکسـتان را درك نموده، آن را برمال سـاخته 

و آشـکارا در مقابـل آن بـه مخالفـت پرداخـت. مسـعود وحـدت ملـی را یگانـه پیـروزی در مقابـل 

متجاوزیـن دانسـته و از افـراد پشـتون در پسـت های سیاسـی و نظامی حتـی االمکان اسـتفاده نمود. 

با اسـتاد سـیاف و شـیخ آصف محسـنی دوسـتی نزدیك برقـرار نمود، و از شـهید حاجـی عبدالقدیر 

سـال های در جبـل السـراج بـه حیث یـک مهمـان پذیرایی گرم نمـود. حتی در سـفر تاریخـی اروپا 

 اصـرار نمـوده و موجودیـت افغانسـتان را صرف در 
ً
در جلسـات متعـددی روی وحـدت ملـی اکیـدا

اتحاد اقـوام افغانسـتان خواند.

مخالفت پاکستان با آرمان ملی مسعود
مسـعود در سـاحه ی سیاسـی حکومتی را می خواسـت که از منافع و تمام اقوام و طبقات افغانسـتان 

نمایندگـی نمایـد. چنیـن حکومتـی را اولیـن شـرط بـرای مـداوای زخم هـای عمیـق مـردم و اعمـار 

مجـدد کشـور می دانسـت. رسـیدن به این ایـده آل خطر جـدی در راه خواسـته های توسـعه طلبانه ی 

پاکسـتان بـود. پاکسـتان کـه بـا حیله هـا و دسـایس در همـه جبهـات رخنـه نمود و بـه زور کلـدار و 

دالـر بخـش عمده ی نیروهای سـابق جهـادی را از مقاومت باز داشـته بـود، نتوانسـت در برابر آرمان 

واالی مسـعود از چنیـن حیله ها و دسـایس اسـتفاده نمایـد. در حالی که نمایندگان خارجی پاکسـتان 

در نشسـت های بین المللـی و دولتمـردان پاکسـتانی از مداخلـه و حضـور قوت هـای پاکسـتانی در 

افغانسـتان انـکار می کردنـد، مسـعود بـه صراحـت به جهـان اعـالن می نمود کـه فریـب حرف های 

پاکسـتان را نخورنـد و خطـر تروریـزم بین المللی را دسـت کـم نگیرند.
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پاکستان در تبانی با ترویزم بین المللی
 فرسـتادگان مقاومـت ملـی -داکتـر عبداللـه عبداللـه  و احمـد ولـی مسـعود- هـر بـار کـه مـورد 

اسـتقبال بی شـایبه ی هموطنـان حامـی مقاومـت ملـی در امریـکا قـرار می گرفتند با سـردی مقامات 

وزارت خارجـه ی امریـکا مواجـه می شـدند و هـر بـار از این کـه امریـکا هنـوز در مـراودات و طـرح 

پالیسـی خـود بـه مشـوره های آی.اس.آی توجه داشـت مأیوسـانه برمی گشـتند. این سـردی مقامات 

امریکایـی بـه ترویـزم بین المللـی موقـع مـی داد تـا بیش تـر بـه توسـعه ی پایگاه هـای خود بپـردازد.

مـدارس پاکسـتانی که بـرای طالبان کمک هـای مادی جمـع آوری نموده و قوای بشـری جنگی 

در اختیـار آن هـا قـرار می دادنـد، رفتـه رفتـه بـه حامیـان ترویـزم بین المللـی مبـدل شـدند. در ایـن 

راسـتا در پهلـوی احـزاب اسـالمی پاکسـتان، سـپاه صحابـه و لشـکر انصـار وابسـته به بـن الدن که 

بعدتـر در فهرسـت سـازمان های تروریسـتی وزارت خارجه ی امریـکا قرار گرفتند؛ نقـش مهمی را به 

عهده داشـتند. گروه های تروریسـتی در شـهرهای عمده ی پاکسـتان انسـجام یافته و از مهمان نوازی 

خـاص آی.اس.آی و سـازمان های مذهبـی برخوردار شـدند.

اسـامه بـن الدن رهبـر سـازمان القاعده به سـرعت در صـف مقدم طالبـان افراد خـود را جابجا 

نمـود و نـوار مرزی را به پایگاه مسـتحکمی مبدل سـاخت. رشـته های مشـورت و پیوندهـای فامیلی 

مالعمـر و بن الدن و سـازمان های مذهبی پاکسـتانی، بـا تبانی یونیکال و گروه های دیگر تروریسـتی 

در کشـورهای آسـیای میانـه، یـک اتحـاد نامقـدس را در برابـر مسـعود بـه وجـود آوردند. پاکسـتان 

سرشـار از موفقیـت در ایـن امـر روزهای اخیـر مقاومت ملـی را دقیقه شـماری می کرد. مسـعود در 

برابرهمـه بی تفاوتـی امریـکا، صـدای خـود را هرچـه رسـاتر از پیـش بلنـد نمـود. ولـی افسـوس که 

مقامـات امریکایـی صـرف زمانـی از خـواب غفلـت بیـدار شـدند و بـه هشـدارهای مسـعود واقف 

گردیدنـد کـه کار از کار گذشـته بود.

حملـه ی تروریسـتی بـن الدن ضربـه ی چنـان کاری بـود کـه امریـکا هرگـز قـادر نخواهد شـد 

زیان هـای مـادی ومعنـوی ناشـی از آن را بـه اقتصـاد و حیثیـت امریـکا جبـران نمایـد.

ادامه ی مخالفت پاکستان با آرمان مسعود پس از شهادتش
 بعـد از شـهادت جانگـداز مسـعود در نهـم سـپتمبر 2001، پاکسـتان هنـوز در فکـر آن بـود کـه بـا 

قومنـده ی مسـتقیم و کمـک بـن الدن نیروهـای مقاومت ملـی را برای همیشـه از صحنه بـردارد و راه 

را بـرای تسـلط کامـل بر افغانسـتان توسـط طالبان آماده سـازد و آنگاه به آرزوهای شـوم خـود، یعنی 

»عمـق اسـتراتیژیک« و بازارهـای تجارتی آسـیای میانه دسـت یابد.

دوسـتان نزدیـک مسـعود در یـک نشسـت تاریخـی اضطـراری و سرنوشـت سـاز، در خواجـه 
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بهاءالدیـن مدبرانـه صـالح در این دانسـتند که واقعـه را چند روز کتمـان نمایند و محمد قسـیم فهیم 

یکـی از یـاران نزدیـک آن مجاهد بزرگ را به سرپرسـتی قـوای مقاومت ملی منسـوب نمودند. همین 

چنـد روز مختصـر کفایـت نمـود تـا از یـک سـانحه ی بـزرگ تاریخـی، یعنـی رویارویـی جبهـه ی 

متحـد مقاومـت ملـی در شـرایطی که مسـعود به شـهادت رسـیده بود، با یـک تعرض همـه جانبه ی 

مخالفـان، جلوگیـری بـه عمل آید. با اصابـت اولین طیـاره به مرکز تجـارت بین المللـی در نیویارک، 

در حالی کـه جهـان در بهـت و حیـرت فـرو رفته بود، بـرای اولین بـار حامیان جبهـه ی مقاومت ملی 

و پیـروان خـط فکری مسـعود شـهید حقانیت معجزه ای را که شـهادت مسـعود به میـان آورده بود به 

چشـم سـر مشـاهده نمودند. بعد از بیسـت و سـه سـال انتظار دو نوع اشک از چشمان سـرازیر شد. 

از یک چشـم به ماتم شـهادت مسـعود می گریسـتند و از چشـم دیگر در شـادی رهایی افغانسـتان از 

چنـگال خون آشـام پاکسـتان، طالبـان و تروریـزم بین المللـی. در حقیقـت تراژیدی یازده ی سـپتمبر 

همـه ادعاهـای پاکسـتان را در مـورد طالبان و بـن الدن باطـل ثابت نمود.

حمـالت هوایـی امریکا بـاالی مواضـع القاعده بتاریـخ 17 اکتوبر آغاز شـد، و پاکسـتان موفق 

گردیـد تـا بخـش عمـده ی قوت هـای متجاوز خـود را از قنـدز، با توجـه به اظهـارات جنـرال محمد 

داود، توسـط یـک پـل هوایـی نجات دهـد. ولی بـرای نجات طالبـان بهانه هـا و حیله های پاکسـتان 

دیگـر کاری را از پیـش برده نمی توانسـتند.

بـا داخـل شـدن قوت هـای مقاومـت ملـی بـه کابـل، طالبـان و حامیـان تروریسـت آن هـا فرار 

نمودنـد و افغانسـتان از یـوغ اسـارت یـک متجـاوز دیگـر و یـک رژیـم خـون آشـام وحشـی نجات 

. فت یا

همان طوری کـه  نداشـت،  دیگـری  راه  امریـکا  بـا  همـکاری  جـز  مشـرف  پرویـز  حکومـت 

ضیاءالحـق در برابـر یـک عمـل انجام شـده قـرار گرفته بـود و باید سـیل مهاجریـن را پذیرا می شـد 

 از ایـن معاملـه سـود کالن به جیب پاکسـتان ریخته شـد، پرویز مشـرف هم فکـر نمود که 
ً
کـه بعـدا

ایـن بـار همـکاری با امریـکا بازهم پاکسـتان را از ورطه ی یک شکسـت سیاسـی و اقتصـادی قطعی 

نجـات خواهـد داد. گرچـه پرویز مشـرف برخـالف میـل باطنی و برخـالف تعهدی که بـه آی.اس.

آی در حمایـت از طالبـان سـپرده بود، وعـده ی هرنوع همکاری را بـا امریکا داد، ولی سـفیر نام نهاد 

طالبـان را تـا آخریـن دقایق در اسـالم آباد نگه داشـت.

در مرحلـه ی بعـدی پاکسـتان تمـام تـالش خود را بـه خرج داد تـا در اعتمـاد امریکا نسـبت به 

کارآیـی جبهـه ی متحـد خلـل وارد کنـد. بـا بـه پیـش کشـیدن مفکـوره ی سـخیف طالبـان میانه رو، 

می خواسـت بازهـم پـای منحـوس دخالـت خـود را در حکومت مؤقـت باز نگـه دارد ولـی قاطعیت 

جبهـه ی متحـد بـا توجـه بـه شـناخت دقیـق از پاکسـتان، دیگـر در رد طالبان بـرای امریـکا مجالی 
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باقـی نگذاشـت تـا دوسـتان دیروز را کـه به دشـمنان امروز تبدیل شـده بودند یاری رسـاند. بـه تأیید 

قـول عـده ا ی کـه از نزدیـک شـاهد و ناظر اوضـاع بودند توافـق امریکا صرف به رهایی سـران ارشـد 

طالبـان کـه در قندهـار بودنـد و تا امـروز نام و نشـانی از آن ها نیسـت، محدود ماند. واقعـات بعد از 

نیمـه ی سـپتمبر، عمـق و پهنـای توطئه ها را در مقابل آرمان بزرگ مسـعود آشـکار می سـازد. سـالح 

 به دسـت نیروهای مشـترک امریکا و افغانسـتان 
ً
و مهمـات و ذخایـر انبـوه طالبـان و القاعـده که بعدا

افتـاد، شـاهد گویـای حقانیـت مبـارزه ی مسـعود بـود. در طول یک سـال گذشـته جهان بـه چهره ی 

مـردی آشـنا شـد که توانسـته بـود بـه تنهایـی در مقابل خواسـته های توسـعه طلبانـه ی پاکسـتان، در 

برابـر تفتیـن موالناهـای غـدار پاکسـتان، در مقابـل نقشـه های کمپنی هـای نفـت و گاز، در مقابـل 

گـروه منفـور و متحجـر طالبـان و ترویـزم بـن الدنی، دسـت و پنجه نـرم کند.

ایـن باتوجـه بـه درایـت، نبـوغ نظامـی و اتـکای وی بـه نیروهای ملـی بود کـه تا آخریـن لحظه 

توانسـت از سـقوط تاریخـی جلوگیـری بـه عمـل  آورد. نقشـه ی شـیطانی بـن الدن بـرای شـهادت 

مسـعود کـه بـه کمک پاکسـتان جامـه ی عمل پوشـید، مداخلـه ی پاکسـتان را بیش تر برمال سـاخت 

و هیـچ شـک و تردیـد باقی نگذاشـت کـه مقاومـت مسـعود و یارانش یگانـه مانع مسـتحکم و قوی 

در برابـر تجـاوز عریـان پاکسـتان و بربریـت اعـراب بـن الدنی در کشـور مـا بود.

بـه تحقیـق و بـدون هیـچ نـوع تردید و تذبـذب، مسـعود را می تـوان بانی و مؤسـس افغانسـتان 

نویـن خوانـد. رمـز و راز دیگر پایمـردی و موفقیت مسـعود در اخالص یـاران و مردم شـجیع منطقه 

بـود. تاریـخ هرگـز از یـاد نخواهـد بـرد آن روزی را کـه مسـعود اهالـی پنجشـیر را فراخوانـد و پیـام 

تاریخـی خـود را بـا عبـارات سـاده به آن هـا رسـانید: می توانند بـا اهل و عیـال خود، خـود را نجات 

بخشـند و یـا در دره ی پنجشـیر باقـی بماننـد. واضـح بـود کـه معنـای باقی مانـدن را همه بـه خوبی 

می دانسـتند و جـواب مـردم از صمیـم قلب و قهرمانانـه چنین بود: بـا کندوهای پر از تـوت و تلخان 

و حاصـالت سـال در کنـار مسـعود می مانیـم تـا خـدا هرچـه می خواهـد همان شـود. ایـن تصمیم 

تاریخـی مـردم شـریف پنجشـیر مقبـول درگاه الهـی افتـاد و بـه خواسـت خداوند سـبب خیر شـد و 

بسـاط شـر طالـب و شـرکا ی آن بـه یکبارگی از کشـور برچیده شـد و سـند تاریخـی آزادی کشـور با 

خـون پاک مسـعود شـهید نشـانی گردید.

حکومـت دوره ی انتقالـی و ملـت مجاهـد و مقـاوم و بـا شـهامت افغانسـتان بـر همـه افـکار، 

فداکاری هـا و تصامیـم مسـعود، مهـر تأییـد زدنـد و مسـعود بـه حیث سـمبول مقاومت ملـی، لقب 

قهرمـان ملـی را که سـزاوار و شایسـته بر حق آن بـود در پهلوی افتخارات بی شـمار دیگـر، در تاریخ 

کشـور نصیب شـد.

آیـا راز و رمـز موفقیـت و پایمـردی و مقاومت مسـعود، شـخصیت ممتاز و بی بدیـل و حقانیت 
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مبـارزه ی او اتـکای او بـه مردمـش نبود؟ در آخر این صحبت قسـمتی از شـعری را که چند سـال قبل 

در گرمـا گـرم مقاومـت از ایـن قلـم، در هفته نامه ی مبـارز و وزین مردم افغانسـتان »امیـد« به چاپ 

رسـیده اسـت بار دیگر بـه مالحظه و شـهادت خواننـدگان فرزانه و ارجمند می رسـانم.

نه دیو ماند و نه دد،

نه شوره ماند و نه خار زار،

نه جغد شوم ماند و نه کرگس حرام خوار،

نه گرگ زشت ماند و نه روبه ی فریب کار،

سپاهی دلیر ماند و یکی سپاه کامگار.

درود بر روان پاک سپاهی دلیر مسعود شهید )رح( و مبارک باد پیروزی به سپاه کامگار او.

آخر دعای برگ و گل و غنچه و بهار

نا مستجاب و تشنه لب و ناشنیده ماند





احمدشاه مسعود؛
یک پروژه و مرام، نه یک تصویر و نام

خواجه بشیر احمد انصاری-امریکا

در ایـن اندیشـه بـودم کـه به مناسـبت اولین سـالروز افـول درخشـان ترین سـتاره ی آسـمان مبارزات 

اسـتقالل طلبانـه ی کشـورمان چـه بنویسـم و از کجـا آغـاز کنـم، زیـرا نویسـندگان و سـخنوران مـا 

صفحـات ارزشـمندی را در شـرح و تحلیـل زوایـای مختلـف شـخصیت آن بزرگمـرد رقـم زده انـد. 

مناسـب دیـدم تـا پیرامـون پـروژه و پیام و منـش و مرام آن یار سـفر کرده چیزی بنویسـم تـا پرتوی از 

آن روح بـزرگ در روان مـا ایجـاد شـود و احساسـی مسـعود گونـه پیـدا نماییم.

صد سال می توان سخن از زلف یار گفت

در بـند آن مباش که مضمون نمانده است

در جامعـه ی سیاسـی معاصـر ما که شـعارها سیاسـی، روابط نژادی، پوشـش ها دینـی و اهداف 

اقتصـادی اسـت، در چنیـن آشـفته بـازاری سـخن از مسـعود همیشـه تازگـی دارد، زیـرا او اولیـن 

شـخصیتی بـود کـه بـه مـا تعلیـم داد، عـزت یعنـی چـه؟ شـرف و انسـانیت یعنـی چـه؟ کرامـت و 

اسـتقالل و آزادگـی یعنـی چه؟ و به مـا فهماند که انسـان باید موجـودی معتقد، هدفمنـد و آرمانگرا 

باشـد و بـر سـر آرمـان و عقیـده و مرامـش هیچ گونـه معاملـه ای را نپذیرد.

اگـر بـا ذکـر نـام سیاسـتمداران معاصـر کشـور مـا، قصرهـا، بانک هـا، ثروت هـای اندوخته در 

خـارج و داخـل، معامـالت بزرگ تجارتـی، معامله گری های پشـت پرده، سـوء اسـتفاده های اداری 

و توظیـف متعلقیـن و خویشـاوندان در پسـت های پردرآمـد، در پرده ی ذهن انسـان نقـش می بندد، 

در مقابـل ایـن صحنه هـای ننگیـن، چهـره ی افسـانوی قهرمـان مـا در حافظـه حضـور می یابـد تـا 

مفاهیـم و ارزش هـای واالی اسـتقالل، فرهنـگ، عاطفه، عشـق، اراده، نظم، برنامه، اعتـدال، جهاد، 
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مقاومـت و ایمـان را در شـعور وجدان دوسـتدارانش تداعـی نماید.

آری! مسـعود شـهید چیزی جـز همین پـروژه ی تمدنی و مرام بلنـد برای بازمانـدگان خانواده ی 

بزرگ اندیشـه اش به میراث نگذاشـت.

خبرنـگاری از او پرسـید: »انسـان چطور می تواند مسـعود شـود؟ او با تواضـع و فروتنی خاص 

خـودش گفـت: »فکـر می کنـم مسـعود شـدن مسـأله ای نیسـت ولـی بـه نظـر مـن کافی اسـت که 

انسـان عقیـده و طـرز فکـر داشـته باشـد و در راه آن مجدانه سـعی و تـالش و جهـاد نماید.«۱

مـدعی آیــا ره تـو راه او اســت؟

کاخ های و کوخ ها میراث او است؟

ورنـه صیــادی و بادامی چنـین

می بری صیدی تو ای ناراستـین

بـا مطالعـه ی مراحـل مختلـف زندگی مسـعود شـهید در می یابیم کـه او در امتداد حیـات پربار 

و مثمـرش، انسـان ویـژه ای بـود. خصوصیـات فـردی او نیـز از مـرام و اندیشـه ی ویـژه ی او ریشـه 

می گرفـت. در آن روزگارانـی کـه سـایه ی تاریـک دیگـری کانون هـای دانـش و بینـش کشـور را زیـر 

شـهپر گرفتـه بـود و بی خدایـی و تقلیـد بوزینـه وار سـکه ی رایج حلقات روشـنفکران شـهری گشـته 

بـود، مسـعود جـوان از جملـه ی محصـالن انگشـت شـماری بـود کـه خـود را از کالفه ی سـردرگم 

اندیشـه های بی سـر انجـام و وارداتـی رهانیـد و به حبل المتیـن باورهای راسـتین مردمـش چنگ زد.

مسـعود از همـان آغـاز جوانی مظهر درخشـان ارزش های دینی و ملی بود کـه این خصوصیت، 

او را در قطـب مخالـف بی گانـه پرسـتان قـرار داده بـود. از دیـد او بی گانه پرسـتی در همه  اشـکال آن 

محکـوم بـود، چـه از راه تفنـگ اعمال گـردد و یـا از طریق فرهنگ، در عرصه ی کشـور باشـد و یا در 

لشکر. چارچوب 

هنـوز دو سـال از کودتـای داود خـان -کـه افغانسـتان را یـک قـدم بیش تـر بـه روس هـا نزدیک 

سـاخت- نگذشـته بـود که مسـعود لوای عصیـان و شمشـیر اعتراض برافراشـت و نخسـتین جرقه ی 

اسـتبداد سـوز مقاومت را در زادگاهـش برافروخت. او که می خواسـت مانع نفوذ دشـمن از مرزهای 

شـمالی کشـورش شـود، دیری نگذشـته بود کـه به اهـداف اسـتراتیژیک همسـایه ی جنوبـی نیز پی  

بـرد. او بـرای همسـنگرانش می گفـت: ایـن معقـول نیسـت کـه از گرمـا بـه آتـش پنـاه بریـم و برای 

سـرکوبی داود خـان از بوتـو اسـتعانت جوییـم. ایـن کار که بـا منافع ملی مـا تعارض دارد نـه از دید 

دیانـت صحیـح اسـت و نـه هـم از نظـر سیاسـت. درک ایـن مسـأله کافـی بود کـه پـای صاحبش را 

بـه زنـدان باالحصار پشـاور کشـاند. آری! کشـیدگی میـان اسـتخبارات نظامی پاکسـتان و مـزدوران 

افغانـی آن با مسـعود شـهید، ریشـه در همین اندیشـه داشـت.
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هنگامی کـه روس هـا داخـل افغانسـتان شـدند، مسـعود در رأس فرماندهانـی قـرار داشـت کـه 

دمـاغ خـرس قطبـی را بـه خـاک مالیدنـد. »مسـعود جهـاد را سـاخت و جهـاد مسـعود را«، آخر آیا 

می تـوان از جهـاد قهرمانانـه ی افغانسـتان و دوره ی جنگ سـرد و مرگ کمونیزم سـخن گفـت ولی از 

مسـعود یـادی نکرد؟

در آن روزهـای خجسـته ای کـه روس هـا تصمیـم عقـب نشـینی از خاک مـا را داشـتند، عده ای 

اعـالم نمودنـد کـه روس هـا را در اثنـای خـروج شـان مورد یـورش قـرار خواهنـد داد، ولی مسـعود 

گفـت: مـا می گذاریـم که دشـمن خاک مـا را ترک کنـد، مـا نمی خواهیم حسـاب های دیگـران را بر 

روی جمجمه هـای مظلوم تریـن خلـق دنیـا کـه قربانـی بزرگ جنگ سـرد گشـته اند، تصفیـه نماییم. 

مـا تنها بـه نمایندگـی از خـود می رزمیم.

پـس از خـروج روس هـا هیچ قـدرت خارجـی ای مایل نبـود که کابل به دسـت مسـعود و یاران 

همسـنگرش بیفتـد ولـی خبره و سـازماندهی عالـی او همه نقشـه ها را نقش بـر آب نمود.

مسـعود هنگامی کـه در قـدرت بـود، بـه خاطـر یـک هـدف تـالش می ورزیـد و آن افغانسـتان 

مسـتقل، نیرومنـد و متحـد در قلـب آسـیا بـود. آن هایی کـه تحقق ایـن مأمـول را خطر می انگاشـتند 

همـه از یـک کمـان به سـوی او تیـر انداختند. مسـعود دشـمنان زیادی داشـت ولی دشـمنی های او 

همـه صبغـه ی خارجی داشـتند.

از او پرسـیدند تـا چـه وقـت در ایـن راه می کوشـد؟ پاسـخ داد: »تا رسـیدن بـه قلـه ی آزادی، تا 

رسـیدن بـه یـک کشـور آزاد.«۲ او می گفـت: »همیش کوشـش کردیم که خـود حاکم بر سرنوشـت 

خـود باشـیم، مـا هیچ وقـت طرفدار وابسـتگی نبـوده و نمی خواهیم که وابسـته شـویم، لـذا نگرفتن 

کمـک را بهتـر می دانیـم از این کـه وابسـته بـه یکـی از مراکـز شـویم.«۳ روح آزادگـی و اسـتقالل 

خواهـی در خمیـره ی وجـود او بـه حد افـراط عجین شـده بود.

مسـعود از اختـالف و چنـد دسـتگی و انشـعاب نفرت داشـت و ایـن بیت مولوی زبـان حالش 

بـود کـه می گوید:

ما برای وصل کردن آمدیم

نه برای فصل کردن آمدیم

تشـکیل قطعـات مرکزی، شـورای نظار جمعیت اسـالمی، شـورای قوماندانان کشـور، شـورای 

جهـادی وجبهـه ی متحـد ملـی از ابتـکارات او بـود. جبهـه ی او در دوره ی طالبـان یگانـه چتری بود 

کـه همـه اقـوام و ملیت هـای افغانسـتان را در زیر سـایه خود جـا داده بود. مسـعود در پاسـخ به یکی 

از خبرنـگاران گفـت: »از نظـر مـن هر کـس که بخواهـد بازهم در انشـعاب مجاهدین سـهم بگیرد، 

 
ً
ایـن خـود یـک خیانـت اسـت. اگر کسـی در یـک حـزب سـکتگی ها و خالهایـی می بینیـد و واقعا
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مسـلمان و صـادق اسـت می توانـد همـان خالهـا را در داخـل همـان حـزب خود پـر کنـد و این که 

کسـی در فکـر ایـن باشـد کـه در فالن حـزب خالهایـی وجـود دارد بـه این خاطـر تنظیـم جدیدی 

 بـه ضرر تمام شـده 
ً
درسـت کنـد در گذشـته هـم ثابـت شـده کـه ایـن کار به نفـع نبـوده بل که جـدا

اسـت. از نظـر مـن هـر کس کـه بخواهـد در داخل جمعیـت انشـعابی را به وجـود بیـاورد، روی هر 

 در این فکر 
ً
علـت و بهانـه ای کـه باشـد ایـن خود یـک خیانت اسـت به جهـاد افغانسـتان و مـا ابـدا

نیسـتیم و به کسـی ایـن اجـازه را هـم نمی دهیم.«۴

مسـعود انسـان نهایـت معتقد بود ولـی اعتقاد او بـه دین غیر از اعتقـادی بود که طالبان و سـایر 

بازمانـدگان نحلـه ی خـوارج، آن را دیـن می نامیدنـد. او در عقـرب 1369 در پشـاور اعـالم نمـود: 

»اعـالی کلمـة اللـه معنایـش این نیسـت که یک بیرق سـبز را بر سـر یک چـوب ببندیـم و آن را بلند 

سـازیم. بل کـه هـدف از کلمـة اللـه ایـن اسـت کـه مـردم در زیر سـایه ی اسـالم احسـاس آرامش و 

عـزت و امنیـت کنند.«۵

مسـعود معتقـد بـود که: »زنـان نیمـی از پیکره ی جامعه ی بشـری هسـتند و در جامعـه ی مدنی 

حـق و حقوقـی دارند. در نظام سیاسـی ای کـه ما می خواهیـم زن حـق رأی دارد، زن می تواند کاندید 

شـود و به کارهـای اجتماعی مشـغول گردد.«۶

خالصـه ی سـخن این کـه مسـعود ممثـل صـادق و منـادی برحـق طـرح تمدنـی اسـالم بـود و 

مرتجعیـن سـیه دلی کـه شـمع حیـات او را خامـوش سـاختند هدفـی جـز کشـاندن جامعه بـه عصر 

قبیلـوی قبل از اسـالم نداشـتند.

او گفـت: »هـدف از ایجـاد گـروه طالبـان توهیـن و تحقیـر مجاهـدان و ذلیـل سـاختن مـردم 

افغانسـتان اسـت تـا فرصت مناسـبی بـرای به قـدرت رسـیدن عوامل مـورد نظر کشـورهای مغرض 

خارجـی فراهـم شـود. این گـروه تنها بـه عنوان وسـیله  ای به قـدرت رسـیدن عوامل بی گانه پرسـت، 

بـه کار گرفته شـده اسـت.«۷

مسـعود در هیـچ یـک از اکادمی های سیاسـی جهـان تحصیل نکرده بـود، ولی با عشـق به خدا 

بـه بصیرتـی زالل و شـرح صـدری مؤمنانـه دسـت یافته و دلـش چون جام جهان شـده بـود و حقایق 

زندگـی را در آیینـه ی نور خـدا می دید.۸

مسـعود شـهید لیـل و نهـار و فـراز و فرود زیـادی را در مسـیر زندگانـی مجاهدانـه اش دید ولی 

سـال هایی اخیـر حیـات ثمربار و پـر فیضـش، پرشـکوه ترین، سـازنده ترین و سـخت ترین مرحله ی 

مبـارزات او را تشـکیل مـی داد، زیـرا او در برابر معجون مرکبی از شـرور که بازتـاب دهنده ی ائتالف 

منافـع قدرت هـای گوناگـون و حتـی متعارض منطقـه ای و فـرا منطقه ای بـود، به تنهایـی می جنگید 

و در سـکوت آه می کشـید و پنجـه نـرم می کـرد. ایـن نیـروی اهریمنـی ائتالفـی از بنیاد گرایـی و 
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اسـتعمار، فاشـیزم و مـزدوری، چـرس و شـراب، دیـن و هیروییـن، نفـت و دالـر، دسـتار و چلتـار، 

پیراهـن و نکتایـی، مدرسـه و میکـده و باآلخره کفر و اسـالم بود کـه هم دین و هم دولت را از دسـت 

صاحبـان اصلـی و وارثـان حقیقـی اش اختطاف نمـوده بود.

شاه و شیخ و شحنه درس یک مدرس خوانده اند

قیـل و قـال و جـنگ شــان هم از ره نیرنگ بود

مسـعود خـود بـه خبرنگار روزنامـه ی اطالعات ایـران منتشـره ی 1375/10/10 گفته بـود: »این 

جنـگ بـه مراتـب نسـبت بـه آن جنگی که ما با شـوروی ها داشـتیم مشـکل تر اسـت.«

در آن ایامی کـه سـپاه بی سـروپای مسـمی بـه طالب بـا تفنگـداران بی فرهنگ ماورا ی سـرحد و 

بازمانـدگان نحلـه ی خـوارج همراه شـده، از مرزهای جنوب کشـور سـر بـر آوردند و دولـت مرکزی 

افغانسـتان را در برابـر یـک توطئه شـبه بین المللی قـرار دادنـد، در آن روزها قلوب مجاهـدان از هول 

فشـار به گلوگاه شـان رسـیده بـود۹ و اکثریت قاطع سیاسـتمداران ما سـپرافگنده و به خـارج پریدند. 

در آن لحظـات یگانـه شـخصی کـه بـه اسـتواری و متانـت هندوکـش در سـنگرش ایسـتاد و مبـارز 

طلبیـد، مهندس اسـتقالل مجدد افغانسـتان؛ انجنیراحمدشـاه مسـعود بود.

پایـداری مسـعود ایـن سـخن قـرآن را کـه می گوید: »کف مـی رود کنـاری وآنچه به حـال مردم 

سـودمند اسـت در زمین باقـی می ماند،«۱۰ عینیت بخشـید.

مسـعود گوهـر نایابـی بود کـه »ابر و باد و مه و خورشـید و فلک« را سـال های کار اسـت و پدر 

پیـر فلـک را قرنهـا صبر باید تا مـادر گیتی فرزنـدی چون او بـه دنیا آورد.

آذری طوسی می گوید:

روزهــا بــاید که تا گـــردون گردان یکشبی

عاشقی را وصـــل بخشــد یــا غریــبی را وطن

هفته ها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش

زاهـــدی را خرقه گــردد یا حماری را رســن

ماه ها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و گل

شـــاهدی را حله گـردد یــا شـهیدی را کفن

ســال ها باید که تـا یک کـودکی از ذات طـبع

عـالــم دانــا شــود یا شـاعر شــیرین سخن

عمرها باید که تا یک سـنگ خـاره ز آفتاب

در بدخشــان لعل گردد یــا عقیق انــدر یمن

قرن ها باید که تـا از لطف حق پیـدا شــود
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بـایـزدی در خراسان یـا اویسی در قــرن

مسـعود گوهـر گران سـنگی بـود کـه رعـد و بـرق زندگـی و بـاد و بـاران حـوادث جالیـش داد. 

مسـعود در کـوره ی حـوادث ذوب شـد و تحـت ضربـات دشـمنان سـوگند خـورده اش کـه دشـمنان 

وطـن هـم بودنـد آبدیـده گردیـد. آری! همیـن حـوادث بـزرگ زمانه اسـت کـه بـه تعبیر امـام علی، 

گوهـر بـزرگان )جواهـر الرجـال( را می سـازد و بـه نمایش می گـذارد. اگر سـاکنان زادگاه مسـعود تا 

دیـروز بـه داشـتن معادن نفیسـه ی شـان می بالیدنـد امروز بایـد بداننـد که گوهـر ناپیـدا و عالمتابی 

در بلنـدای روسـتای شـان نهفتـه اسـت. روسـتایی که هر وجب خـاک و هر مـوج دریـای آن از فراق 

آن یـار سـفر کـرده در شـیون اسـت. ولـی باید انتظـار داشـت که ایـن دانه ی لعل گـون که امـروز رو 

در حجـاب خـاک نمـوده زمانـی درخشـان تر از اول به عنوان شـهید و شـاهد و شـفیع سـر از تابوت 

کشـید. برخواهد 

مولوی گوید:

کدام دانه فرو رفت در زمین که نه رست؟

چـرا بـه دانه ی انـسانـیت این گمان باشد!

ترا چنان بـنماید که مـن بـه خـاک شـدم

بزیر پای من ایـن هفت آسـمان بــاشــد

احمدشـاه مسـعود بـه معنـای دقیـق کلمـه از سـرمایه های بـزرگ ملـی مـا بـود. ملت هـای 

بیـدار از سـرمایه های مـادی و معنـوی شـان بهـره می برنـد و در مسـیر حرکـت بـه سـوی کمـال از 

اهـداف، کارنامه هـا، تجـارب، خاطـرات، آرمان هـا، پیام هـا و باآلخـره روش و منش آن ها اسـتمداد 

ینـد. می جو

بـرای مسـعود پیـروزی چنـدان مهـم نبود. شکسـت هـم برایـش معنایی نداشـت. زیـرا او برای 

اهـداف بـزرگ و مبـادی بریـن خویـش زندگـی می کـرد و از همین رو اسـم زیبـای او بر تـارک ادوار 

مبارزاتـی افغانسـتان معاصر خواهد درخشـید.

مـا کـه امروز بـه خاطـر بزرگداشـت از اولین سـالروز شـهادت آن بزرگـوار برنامه هایـی داریم، 

بایـد ایـن مناسـبت را کانـون ارزش هـا، احسـاس ها، عاطفه هـا، آرمان هـا و اراده هـا گردانیم.

دشـمنان بایـد بداننـد که تن خسـته ی مسـعود را یـک روز منفجر سـاختند ولی مسـعود تنها تن 

نبـود تـا از بیـن بـرود، مسـعود یـک راه و برنامـه و یـک احسـاس و پـروژه بود، مسـعود بـا طلوع هر 

صبحـی زنده تـر می شـود و روشـن تر.

امـروز کـه مـا در سـوگ آن آفتـاب خفتـه گریـه سـر می دهیـم و اشـک می ریزیـم بایـد گریـه 

و اشـک مـا پیـام آور هـدف باشـد و بیانگـر وفـاداری بـه راه و مکتـب آن شـهید. آری، ایـن گریـه 
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تعبیـر صادقانـه ای اسـت از اخـالص در برابـر حـق و دشـمنی بـا باطـل و بزرگداشـتی اسـت بـرای 

ایثـار، آزادی، شـجاعت، هدفمنـدی و تکریمـی اسـت بـرای مبـارزه، ظلم سـتیزی، اسـتقالل طلبی 

و وطن خواهـی. حماسـه ی مسـعود، عمـل مسـعود، پیام مسـعود، حادثه ی مسـعود و روح مسـعود، 

تحریـک، راه، نیـرو و درس اسـت.

مسـعود عزیـز! درود خداونـد بـر تو بـاد روزی که راه هجـرت را در پیـش گرفتـی و روزی که با 

اسـتبداد و اسـتعمار پنجـه نـرم کـردی و روزی کـه آخرین النـه ی بقایـای روس را تسـخیر نمودی و 

روزی کـه با اسـتحمار و فاشـیزم و جهل و تحجر مصـاف دادی و روزی که جامه ی گلگون شـهادت 

بـه تـن کـردی و روزی که در پیشـگاه پـروردگارت حاضر خواهی شـد.

رحمـت بی پایـان خداونـد یـارت باد کـه سـر را قهرمانانـه در راه هدف گذاشـتی و ما شـهادت 

می دهیـم کـه تـو از مؤمنانـی بـودی که بـه عهـد و پیمانت با خـدا وفـا نمودی.

آن دو دیوانـه و آن دو فرزنـد جنایـت پیشـه ی ابـن ملجم که دسـت به تـرور تو زدند، روسـیاهی 

دنیـا و عـذاب همیشـگی عقبـی را کمایـی کردنـد، ولی آن هایـی که در جهت تـرور اندیشـه و مرام و 

پـروژه و پیـام تـو انـد بایـد بدانند کـه خیانتی بزرگ تـر از جنایـت ابن ملجم هـا را مرتکب می شـوند.

روی شـان سـیاه، مشـت شـان باز و جایگاه شـان جهنم باد.
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مسعود در عرصه ی نظامی

صالح محمد ریگستانی

بـاری از پـدرش سـرهنگ )دگـروال( دوسـت محمـد شـنیدم که گفـت: احمدشـاه )پـدرش او را به 

همیـن نـام یـاد می کـرد( از نوجوانـی بـه نظامـی گـری عالقمنـد بـود. یـك روز او را دیدم که بر سـر 

نیمـه دیـواری نشسـته و دوسـتانش را کـه بـه تشـویق او رژه نظامـی می رفتنـد، تماشـا می کرد.

احمدشـاه مسـعود در سـال 1972 به مسـیر مبارزان مسـلمان پیوسـت. در همین سـال، رییس 

جمهـور فقیـد افغانسـتان محمـد داوود بـا یك کودتای سـفید پسـر کاکایـش ظاهر شـاه را از قدرت 

خلـع کـرد. شـاه بـه زودی به نفـع او طی نامه یی اسـتعفا داد و محمـد داوود نظام جمهـوری را اعالم 

نمـود. محمـد داوود کـه رهبـران عمـده ی کمونیسـت در حکومتـش حضـور قابـل توجهی داشـتند 

از دیـدگاه مبـارزان مسـلمان متهـم بـه نزدیکـی بـه شـوروی گردیـد. تظاهـرات خیابانی آغاز شـد و 

اوضـاع در مرکـز بحرانـی گردید. 

هنگامی کـه مبـارزان مسـلمان تظاهـرات بر ضد رژیـم محمـد داوود را آغاز می کردنـد، جوانان 

کمونیسـت نیـز بـه پشـتیبانی از حکومـت داوود در مقابـل آن هـا قـرار دارد، در نتیجـه درگیری هـای 

 نهضـت جوانـان مسـلمان که شـاخه یی از جنبـش اسـالمی نوپای آن 
ً
شـدیدی واقـع می شـد. غالبـا

وقـت بود، ابتـکار برگـزاری تظاهـرات را به عهده داشـت. 

رژیـم محمـد داوود )1972-1977( از در مصالحـه بـا مظاهـره کننـدگان پیش نیامـده، بل که 

بـه سـرکوب آن هـا اقـدام نمود. در نتیجـه عده ای دسـتگیر و زندانی شـدند. نهضت جوانـان که دیگر 

بـه قـدر کافـی عقده مند شـده بـود، به فکـر سـرنگونی رژیم شـده، طـرح یك کودتـا را ریخـت، اما 

ایـن کودتـا قبـل از عملی شـدن فـاش گردیـد. در نتیجه تعـدادی از سـران نهضت جوانان مسـلمان، 

از جملـه انجینـر حبیب الرحمـان کـه مسـعود او را اسـتاد خـود خطـاب می نمـود، دسـتگیر و اعدام 
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گردیدنـد. مسـعود نیـز کابـل را تـرك نمـوده مـدت یـك  سـال طـور مخفـی در پنجشـیر گذرانیـد. 

اسـتادان دانشـگاه کابـل چون اسـتاد ربانی، اسـتاد سـیاف و دیگران کـه در عقب صحنه قرار داشـتند 

در اواخـر سـال اول حکومـت محمـد داوود بـه پاکسـتان متـواری گردیدنـد کـه احمدشـاه مسـعود 

هـم در ایـن جمله شـامل بـود. پاکسـتان از زمـان تشـکیل آن در 1947 با افغانسـتان مناسـبات گرم 

و سـردی داشـته اسـت. ایـن مناسـبات در اوایـل حکومت محمـد داوود به شـدت به سـردی گرایید 

تـا جایی کـه رویارویـی نظامی نیـز محتمل به نظـر می رسـید. در چنین اوضـاع مبارزان مسـلمان به 

پاکسـتان فـرار نمـوده در آنجا بـه فعالیت های خویـش علیه رژیم محمـد داوود ادامه دادنـد. مبارزان 

مسـلمان بـار دیگـر طـرح یـك کودتـا علیـه رژیـم را ریختند. بـرای ایـن کار یـك بخـش نظامی در 

نهضـت کـه به نـام جمعیت اسـالمی افغانسـتان یاد مـی گردیـد ایجاد شـد. حکمتیار و مسـعود دو 

شـخص عمـده در ایـن بخـش به حسـاب می آمدنـد و حکمتیـار در رأس قرار داشـت. 

در پاکسـتان اولیـن فرصـت فراگیـری تعلیمـات نظامـی برای مسـعود فراهـم آمد، بـه گفته ی او 

آن تعلیمـات یـك کـورس کوتاه مـدت بود که شـامل مسـایل تاکتیك های پیـاده و قسـمتی از تئوری 

جنـگ پارتیزانـی می شـد. این یگانـه تعلیمـات نظامی  بود کـه او فرا گرفـت. اما خداوند اسـتعدادی 

بـه او داده بـود کـه به زودی بـه جالیش آغـاز نمود. 

در سـال 1975 مسـعود بـا تعـدادی از همراهانـش جهـت اجـرای کودتـا بر ضد رژیـم محمد 

داود وارد پنجشـیر گردیـد. قـرار بـود کودتا با قیـام از اطراف آغاز گردیـده، در عین زمان با پشـتیبانی 

قـوای هـوای در مرکز نیـز کودتا صـورت گیرد. 

ایـن اولیـن بـار بـود که مسـعود اسـتعداد نظامی خـود را در یـك عملیـات بـه کار می گرفت. او 

موفـق شـد در اولیـن لحظـات روشـنی صبـح مرکـز اداری حکومـت در پنجشـیر را به تصـرف خود 

درآورد. عملیـات بسـیار سـریع انجـام گرفت و مسـعود و همراهانش بـه ذخیره ی اسـلحه و مهمات 

ولسـوالی دسـت یافتنـد. عملیـات به خوبی انجـام گرفت و آن هـا منتظر عمـل در کابـل ماندند. اما 

از کابـل بـه جای خبـر کودتا قوایی جهت سـرکوبی آن ها فرا رسـید و مسـعود بـا دادن تلفات مجبور 

بـه عقـب نشـینی گردیـد. دوسـتانش پراگنده شـدند و او به مغـاره ی کوهـی در بلندی بـاالی خانه ی 

برد.  پناه  شـان 

خـودش علـل آن شکسـت را سـه چیـز می دانسـت: ۱. طراحـی غلـط. ۲. عـدم زمینـه سـازی 

حکمتیـار  از  را  تقصیـر  بیش تـر  کودتـا.  رأس  در  حکمتیـار  موجودیـت   .۳ مـردم.  بیـن  در  قبلـی 

می دانسـت. چنان کـه این شکسـت سـبب اختالفـات بیش تر او بـا حکمتیـار گردید. حکمتیـار تنها 

بـا مسـعود اختـالف نداشـت بل که بـا اسـتاد ربانی نیـز بـه زودی مواجه شـده از جمعیت اسـالمی 

انشـعاب نمـوده، اسـاس یك حـزب جدید به نـام حزب اسـالمی را گذاشـت. جدایـی حکمتیار که 
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مانـع تبلـور اسـتعداد نظامـی و سیاسـی مسـعود در آن زمان به حسـاب می آمـد، راه را بـرای حرکت 

مسـتقالنه ی مسـعود فراهـم کرد.

دو سـال و انـدی بعد در سـال 1979 مسـعود بـا 21 تن از همراهانـش بار دیگـر وارد زادگاهش 

»پنجشـیر« شـده جنـگ بـر ضـد حکومـت کمونیسـتی افغانسـتان بـه رهبـری ترکـی را آغـاز نمود. 

کمونیسـت ها کـه در حکومـت محمـد داود در قدمه هـای دوم  ارتـش قـرار داشـتند بـا یـك کودتای 

خونیـن و قتـل بی رحمانـه  ی رییـس جمهـور محمـد داود و خانـواده او بر سـر قـدرت آمدند. 

مسـعود در اولیـن قـدم پنجشـیر را از کنترل دولت خارج نمود و تا سـالنگ پیشـروی کـرده، راه 

پایتخـت به شـمال کشـور را متصرف شـد. حکومت بـرای بازپس گیـری مناطق از دسـت رفته اقدام 

بـه فرسـتادن قـوا از مرکـز نمـود. جنـگ 40 روز ادامه یافـت، حکومت موفق شـد نیروهای مسـعود 

را از سـالنگ عقـب زده و پنجشـیر را نیـز دوبـاره تصـرف نماید. در ایـن جنگ مسـعود از ناحیه ی پا 

مجـروح گردیـده تـا قسـمت های علیـای دره عقب نشـینی نمـود، امـا در آنجا دوبـاره بـه تجدید قوا 

پرداخت. 

مسـعود ایـن بـار اسـاس کار خویـش را تعلیـم و تربیه قـرار داد. او هنـوز مصروف تعلیـم اولین 

دسـته ی 30 نفـری بـود کـه قـوای شـوروی بـه افغانسـتان حملـه نمـود )31 دسـامبر 1979(. فکـر 

می کنـم تهاجـم قوای شـوروی بـه افغانسـتان مسـعود را متوجه پایـه گذاری یـك اسـتراتیژی نظامی 

 سـاخت. او دیگـر می دانسـت کـه جنـگ طوالنـی پیشـرو اسـت. مـن اولیـن بـار در سـال 1981 

اسـتراتیژی 4 مرحله یـی اش را بـرای جنـگ از زبـان خـودش شـنیدم.

اسـتراتیژی 4 مرحله یـی او متاثـر از 6 اثـر نظامـی مائـو رهبـر پارتیزان های چین بـود. به گفته ی 

خـودش آن اثرهـا را بارهـا خوانده بود. 

بـه یـاد دارم کـه یك بـار گفت: من زمـان طوالنیـی دربـاره ی »مرحله ی پایـگاه سـازی« در اثر 

مائـو فکـر می کـردم، امـا مفهوم دقیـق و عملـی آن را نمی دانسـتم. بعدهـا در زمان جنـگ معنای آن 

دریافتم.  را 

بـه نظـر مسـعود مائـو در 6 اثر نظامی خود اساسـات یـك جنـگ پارتیزانی را به خوبی گذاشـته 

اسـت. اما راه رسـیدن به آن ها را نشـان نداده اسـت. 

مسـعود هنـر جنـگ را ماحصـل تجربـه ی انسـان می دانسـت و معتقـد بـود فرماندهـی یـك 

اسـتعداد فطـری اسـت که می توان با کسـب دانـش جنـگ آن را بلند برد، اما اگر شـخصی اسـتعداد 

فرماندهـی فطـری نداشـته باشـد بـا کسـب و آموختـن فرمانـده خوب بـار نمی آیـد، فقـط در جنگ 

اسـت کـه افـراد اسـتعداد فرماندهـی خـود را بـروز می  دهند. 

او نمونـه ی واالیـی یـك فرمانـده الیق بـود و بی جهـت نبود که شـیر پنجشـیر لقب گرفـت. اما 
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وقتـی خبرنگاری از وی پرسـید که به شـما لقب شـیر پنجشـیر داده انـد نظرتان در این باره چیسـت؟ 

گفـت: شـیر یـك حیـوان اسـت و من یك انسـان هسـتم. او بـه معنـای واقعی یك انسـان بـود. خود 

شـجاع بـود و انسـان های شـجاع را می پسـندید. به اسـتراتیژی و تاکتیـك عالقمندی مفرط داشـت، 

کمـا این کـه عالقمنـدی او بـه سـاحه ی نظامـی محـدود نمی شـد. دقـت عجیبـی داشـت در همـه 

مسـایل و همـه امـور. بـه یاد دارم کـه در اوایل 1980 کـه من به جبهه رفتـم و در گـروه کار او پذیرفته 

شـدم روزی بـه مـن گفـت: اگـر چنـد نفـر بوت های خـود را کشـیده باشـند من بـوت تـو را در میان 

آن هـا می شناسـم. مـن بـا تعجـب پرسـیدم چطـور؟! گفـت: تـو وقتـی کـه بوت هـای خـود را از پـا 

می کشـی نوك هـای آن بلنـد می مانـد.

در حالی کـه خنـده ام گرفتـه بـود از دقـت او متحیر شـدم، حتـی خود من هـم متوجه ایـن نکته 

نشـده بـودم. مـن همـان روز دریافتـم کـه او متوجـه همـه چیـز اسـت، از کوچـك تـا بـزرگ. قیافـه 

شناسـی را خـوب می دانسـت و گاه گاه از مـن هـم کـه می دانسـت در ایـن مـورد چیـزی می دانـم، 

در ارتبـاط انتخـاب بعضـی افـراد کـه شـجاعت فرماندهـی دارد یـا خیر سـواالتی می کـرد، البته من 

جـواب مـی دادم و خطایـم را اصـالح می کـرد. 

من حدود 10 سـال ریاسـت بخش عملیات )اپراسـیون( و مسـوولیت مسـتقیم تعلیم و تربیه ی 

کیـد می نمـود تـا هنـگام پیشـنهاد افـراد بـه حیـث  مجاهدیـن تحـت فرمـان او را داشـتم. بسـیار تأ

فرمانـده بعـد از ختـم تعلیـم بـه عالئـم شـجاعت و هوشـیاری در قیافه ی آن هـا توجه نمایم. سـپس 

آن هـا را خـود یـك بـار دیگـر از نزدیك دیـده و انتخاب می نمود. شـاید بـه همین دلیل بود که بسـیار 

کـم اتفـاق می افتـاد قیافـه ی کسـی را فرامـوش کنـد. اما نام هـا گاهـی از خاطـرش می رفت. 

 زمسـتان ها کـه فعالیـت جنگـی ما محدود می شـد مسـوول تعلیـم و تربیه افـراد بودیم. 
ً
عمومـا

او برنامـه ی تعلیـم و تربیـه را خـود طـرح و نظارت می کـرد. مضامین درسـی تنها شـامل موضوعات 

نظامـی نمی شـد بل کـه مسـایل دینـی و سیاسـی نیـز شـامل آن بـود. او خـود یـك یـا دو مضـون را 

تدریـس می نمـود. در تدریـس مضامیـن تاکتیکـی مـن هم بـا او اشـتراك می کـردم اما اسـتراتیژی را 

فقـط خـودش درس مـی داد و من در زمـره ی شـاگردان قـرار می گرفتم. 

مـا در دوره ی جنـگ بـر ضـد شـوروی موفـق شـدیم در سـه سـطح مسـائل نظامـی را تدریـس 

نماییـم، کـه از کورس هـای 1 تـا 3 مسـمی بود. در کـورس اول اسـتعمال اسـلحه و جنـگ منفردانـه 

تدریـس می شـد. کـورس دوم شـامل اداره یك گروه 30 نفری و مسـاعی مشـترك بین 3 دسـته ی 10 

نفـری داخـل گروه می گردید. کورس سـوم شـامل مسـایل اسـتراتیژی )اسـتراتیژی چهـار مرحله یی 

جنـگ پارتیزیانـی( مـا، پـالن سـازی عملیـات و اداره و فرماندهـی جنـگ می شـد. کـورس سـوم 

 بـرای فرماندهـان بود. مسـعود طـی 10 سـال اول جنگ موفق شـد فرماندهان نیـروی اصلی 
ً
عمومـا
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تحـت فرمـان خـود را از جوانـان تحصیـل کرده پـر نماید. 

شـبکه ی اطالعـات نظامـی او بسـیار وسـیع بـود، مـا در جریـان جنـگ بـر ضد قوای شـوروی 

هیـچ گاه غافلگیـر نشـدیم. اطالعات همیشـه قبل از اقـدام به او می رسـید. حتی بمباران هـا که دیگر 

بـه زندگـی عـادی ما تبدیل شـده بود، نیز قبـل از انجام بـه اطالع او می رسـید. او حـرص عجیبی به 

مسـایل اطالعاتـی داشـت. هیـچ گاه از دریافـت اطالعات سـیر نمی گردیـد. دقیق نمی دانـم چگونه 

شـبکه های اطالعاتـی خـود را سـازماندهی می کـرد. اما فکـر می کنم رها نمـودن صدها نفر سـرباز 

و افسـری کـه در جنـگ اسـیر می شـدند، در ایجـاد ایـن شـبکه ها نقـش داشـت، زیـرا هـر افسـری 

 خلوتـی می داشـت. عوامـل دیگـری هـم در داخل نظـام وجود 
ً
کـه رهـا می شـد مسـعود بـا او قبـال

داشـت، مثـل اختالفـات دو جنـاح کمونیسـت افغانـی خلـق و پرچـم. عـده ای از افسـران رژیـم از 

هجـوم شـوروی ها سـرافگنده بودنـد و می خواسـتند بـا نوعـی همـکاری آن را جبـران کننـد. نقـش 

آدم هـای پلـه بیـن و طمـاع را هـم نبایـد از نظـر دور داشـت، و اگـر ناکامـی تهاجمـات پـی در پـی 

شـوروی ها در پنجشـیر و سـایر نقـاط افغانسـتان را بـه آن اضافـه کنیـم می تـوان دریافت که مسـعود 

در ایـن بسـتر زمینـه ی خوبی بـرای اسـتفاده ی اطالعاتـی داشـت. شـوروی ها و نیروهـای دولتی به 

مشـکل می توانسـتند از نفـوذ افـراد مسـعود در دسـتگاه های اطالعاتـی شـان جلوگیـری نماینـد. در 

جریـان جنـگ بـر ضـد شـوروی ها چند بـار این شـبکه ی اطالعاتی مسـعود در صف دشـمن افشـا 

گردیـد و عـده ای از آن ها دسـتگیر و اعـدام گردیدند ولی هیچ گاه نخشـکیدند. مـن در فرصتی دیگر 

بـه این موضـوع خواهـم پرداخت. 

در سـال 1996 یـك خبرنـگار روسـی از وی پرسـید: ایـن درسـت اسـت که افسـران شـوروی 

بـه شـما اطالعـات می دادنـد؟ وی گفـت: بلـی. پرسـید: می توانیـد از آن هـا نـام ببرید؟. گفـت: به 

افشـاگری عالقه یـی نـدارم. 

شـبکه های اطالعاتـی مسـعود تنهـا به دادن اطالعـات از صف دشـمن اکتفـا نمی کردند. بل که 

مسـعود از آن هـا در جهت گمـراه کردن دشـمن نیز خوب اسـتفاده می کرد. 

 در یازدهمیـن حملـه ی شـوروی ها بـر پنجشـیر در سـال 1985 او تمـام مـردم و نیروهای 
ً
مثـال

خـود را از پنجشـیر بـه بیـرون بـرد. در حالی کـه شـوروی ها در نظر داشـتند ایـن نیروهـا را در داخل 

دره محاصـره و سـرکوب نماینـد. شـوروی ها آن حملـه را بـا بمبـاران شـدید توسـط بـم افگن هـای 

اسـتراتیژیك نـوع »TU-160« آغـاز نمودنـد. ابتـدا سرتاسـر دره را بمبـاران و بعـد از قطـع راه هـای 

مواصالتـی دره بـه خارج، در نقاط مرتفع توسـط هلیکوپترهـا افراد پیاده خود را »دیسـانت« نمودند. 

سـپس بـا پشـتیبانی آتـش توپخانه توسـط نفربرهای زرهـی و تانك ها بـه داخل دره هجـوم بردند، اما 

تیـر آن هـا به سـنگ خـورد زیـرا هیچ کس جـز گروه هـای کوچك کشـف و کشـت زارهـای ماین در 
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دره نبـود. شـوروی ها بـا تمـام امکانـات کشـف هوایی و شـبکه های اطالعاتی خـود نتوانسـته بودند 

بفهمنـد کـه دره تخلیـه شـده اسـت. مسـعود پیـروزی خـود در آن جنـگ را مرهـون کار اطالعاتـی 

می دانسـت. 

شـبکه های اطالعاتـی مسـعود تنهـا بـه بخش نظامـی محدود نمی شـد بل کـه تمام سـاحه کار 

او را احتـوا می کـرد. می گفـت قاضـی هـر قـدر ماهـر و باتجربه باشـد، بر اسـاس اطالع نادرسـت، 

قضـاوت نادرسـت می کند. 

در اداره جنـگ از جزئیـات تـا کلیـات را زیـر نظـر می داشـت، از انداخـت یـك ماشـین دار تـا 

حرکـت افـراد پیـاده خـودش و دشـمن. به جزئیـات عالقمنـد بود. گاهـی هنـگام بازدیـد از مواضع 

هـر یـك تیرکش را وارسـی نمـوده، به اصـالح آن هدایت مـی داد. از تلفـات دادن نفرت داشـت و از 

 احتراز می کـرد و این اصل را بـه فرماندهان 
ً
عملیاتـی کـه احتمـال تلـف دادن در آن قطعی بود اکثـرا

خویـش نیـز سـفارش می نمود. 

مسـعود در دوره ی حیـات خـود موفـق به سـاختن نیـروی تعلیم یافته یـی که به تقاضای شـرایط 

جوابگـو باشـد نشـد. زیـرا خـروج شـوروی ها در سـال 1989 او را غافلگیـر نمـود. او فکـر می کرد 

شـوروی ها حـدود 20 تـا 25 سـال در افغانسـتان باقی خواهنـد ماند و اسـتراتیژی چهـار مرحله یی 

جنـگ پارتیزانـی او بـه طـور طبیعـی مراحـل خـود را خواهد پیمـود و او فرصـت کافی بـرای تکمیل 

ارتـش نیمـه منظـم خـود خواهـد داشـت؛ ارتشـی کـه اسـاس آن را تـازه گذاشـته بـود. او درسـت 

می گفـت، مـا تـازه مرحلـه ی پایگاه سـازی را بـه اتمام رسـانیده بودیـم که شـوروی ها از افغانسـتان 

خـارج شـدند. در حالی کـه این خـروج باید در مرحلـه ی آخر تعرض اسـتراتیژیك و بسـیج عمومی 

صـورت می گرفـت.

اینـك چنـد سـخن مختصـر دربـاره ی »اسـتراتیژی جنـگ پارتیزانی« مسـعود در زمـان حضور 

نیروهـای شـوروی در افغانسـتان. او ایـن اسـتراتیژی را چنیـن مرحلـه بندی نمـوده بود:

مرحلـه  ی نطفـه گـذاری: در ایـن مرحلـه پارتیزان ها دسـته های کوچـك 3 تا 5 نفری را تشـکیل 

داده در داخـل شـهرها و والیـات بر اهـداف ضعیف دشـمن حمله می برنـد. در این مرحلـه پارتیزان 

به شـدت از افشـا شـدن خویش احتـراز می نماید. 

مرحلـه ی پایـگاه سـازی: مرحله یـی اسـت کـه پارتیزان هـا در دسـته های بزرگتـر 30 نفـری و 

گاهـی بیش تـر از آن، جنـگ و گریـز را بـرای آزاد سـازی مناطقـی آغـاز می نمایند که حفـظ دوامدار 

آن بـرای دولـت نامقـدور باشـد. البتـه ایجـاد پایگاه هایـی در خـارج از کشـور نقـش عمده یـی در 

تقویـت نیـروی پارتیـزان بـازی می کنـد، کـه مجاهدیـن در زمـان جنگ بر ضد شـوروی پاکسـتان و 

ایران را داشـتند. 



389       مقاالت

مناطـق پایگاهـی، مناطقـی اسـت کـه امـکان حملـه و مانورهـای نظامـی دشـمن در آن کم تـر 

ممکـن باشـد. مناطـق کوهسـتانی بـه طـور طبیعـی برای ایـن مقصد مناسـب هسـتند. 

مسـعود پنجشـیر را در آغـاز پایـگاه خویـش قـرار داد و بعدهـا آن را بـه دره هـای همجـوار مثل 

سـالنگ، انـدرآب، خوسـت و فرنـگ والیـت بغـالن، خیـالب و فرخـار والیـت تخـار و بدخشـان 

توسـعه داد. 

 
ً
 و یا کال

ً
مرحلـه ی تعـرض اسـتراتیژیك: در این مرحلـه پارتیزان هـا از مناطق پایگاهی که قسـما

آزاد شـده هسـتند دسـت بـه یك تعـرض وسـیع می زننـد. هدف ایـن تعـرض مراکز عمده دشـمن و 

شـهرها هستند. 

مسـعود در سـال 1365 بـا حملـه بـه گارنیزیون های دشـمن در پشـغور در پنجشـیر، نهرین در 

بغـالن، فرخـار و کلفـگان در تخـار، کران و منجـان در بدخشـان وارد این مرحلـه گردید. 

مرحلـه ی بسـیج عمومـی: مرحلـه ای اسـت کـه پارتیزان هـا از شـکل گروه هـای کوچـك بـه 

دسـته های بـزرگ و یـك ارتـش نیمـه منظـم درآمـده از والیات بـه مرکـز هجـوم می برنـد. این که در 

هـر یـك از ایـن مراحـل مسـعود چـه کارهایـی را انجـام داد و چگونـه توانسـت زیـر فشـار دوامدار 

دشـمن بـا انبوهـی از مشـکالت قدم بـه قدم بـه مقصد نزدیك شـود بسـیار مفصل اسـت و اگر خدا 

خواهـد و فرصـت دسـت دهـد در کتـاب مسـتقلی بـه آن خواهـم پرداخت. 

طوری کـه خواننـده ی محتـرم توجـه می فرماید، هنـوز مسـعود کار مرحله ی سـوم یعنی تعرض 

اسـتراتیژیك را بـه اتمـام نرسـانده و ارتـش نیمـه منظـم خـود را تکمیـل نکرده بـود که شـوروی ها از 

افغانسـتان خـارج شـدند. بـه همیـن لحـاظ بـود که خـالف پیشـبینی همگان مسـعود گفـت، رژیم 

داکتـر نجیـب اللـه بعـد از خروج شـوروی ها ظرف چنـد ماه سـقوط نخواهد کـرد، زیـرا مجاهدین 

هنـوز به مرحلـه ی الزم نرسـیده بودند. 

اجـازه دهیـد چنـد نکته را بـه عنـوان پایان این بحـث درباره ی مسـعود یـادآوری نمایـم. خیلی 

بی انصافـی اسـت کـه مسـعود را صـرف یك فرمانـده الیق نظامـی بدانیـم. شـخصیت چندُبعدی او 

خصایـل و جنبه هـای مختلفـی داشـت. بـر همگانـی کـه او را می شناسـند الزم اسـت کـه آن را بـه 

رشـته ی تحریـر بیاورند. 

شـجاعت، تقوا، صمیمیت، تواضع، ادب، جوانمردی، مهماندوسـتی، شـوخی، خشـم، عفو و 

دیگـر فضایلـی کـه مـا دربـاره ی آن ها بسـیار گفتنـی داریـم. اما اگـر از من بپرسـند که مسـعود را در 

یـك جملـه ی کوتـاه تعریف کنـم، جواب چنیـن خواهد بود: مسـعود یك مسـلمان آزادی خـواه بود.





احمدشاه مسعود؛ نماد آزادگی

نجیب الله مهاجر- لندن

بـر بـرگ گـل بـه خـون شـقایق نـوشـتـه انـد

کان کس که پخته شد می  چون ارغوان گرفت

مـردان بـزرگ و تاریخ سـاز بـه هیـچ وجـه نمی میرند. مـرگ به مراتـب و بارهـا کوچک تر از آن اسـت 

تـا سـیمای ایـن فرزانـگان را بـا خـود محو نمایـد. این امـر به ویـژه در مـورد قهرمانانی کـه حیات و 

ممـات شـان بـا مردم و بـا آرمان یـک جماعت انسـانی امتزاج عملی  یافته اسـت، به خوبی مشـهود 

است.

همـه ی مـا و کلیـه دوسـتداران مطالعـات تاریخـی، شـنیده و خوانده ایم کـه علی الرغم سـپری 

شـدن ده هـا سـال از خاموشـی و مرگ جمـال عبدالناصر، مهاتما گانـدی و چی گـوارا و ... میلیون ها 

انسـان سراسـر ایـن سـیاره ی خاکـی، بـه دنبـال الگوهـا و راهکارهـای ایشـان می گردنـد و یـاد و 

خاطـره ی آنـان بر قلـوب بخش هـای عظیمـی از منظومه ی خاکـی مـا حکمروایی می کننـد. گاندی 

بـا پایه گـذاری نهضـت عـدم خشـونت و تهـداب نهـادن چهـار چـوب بزرگتریـن نظـام دموکراسـی 

جهـان و حصـول اسـتقالل شـبه قـاره ی هنـد، تصویر سـاده و بومـی خویـش را چنـان در دل تاریخ 

هنـد و جهـان حـک کـرده اسـت کـه تا تاریـخ زنده اسـت، گانـدی هـم زنـده و جاوید اسـت. یاد و 

خاطـره ی جمـال عبـد الناصـر بـرای عرب ها کـه بخش مهمـی از پیکـره ی جهـان اسـالم را به خود 

اختصـاص داده اسـت، شـاید بـه ایـن خاطـر اهمیـت یافتـه و یـادش در ذهـن و ذکاوت خلق عرب 

زنـده اسـت کـه او نمـاد تشـخص بخشـیدن به عـرب و رفع توهیـن و ظلم بی شـمار از این مـردم در 

برابـر صهیونیـزم غاصـب بود.

شـهید احمدشـاه مسـعود هم، در تقویـم تاریخ مبـارزات رهایی بخـش مردم افغانسـتان، در قد 
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و انـدام همیـن چهره هـا ظاهـر شـده و در جـوار کسـانی قـرار می گیـرد کـه  مصـداق اکمـل زندگان 

جاویـد انـد. کارنامـه ی سیاسـی-نظامی احمدشـاه مسـعود بـه حـدی گسـترده و پیچپده اسـت که 

نمی تـوان بـه صـورت گزینشـی و انتخابـی بـه یکـی از آن اشـاره نمـود و بقیه را رها سـاخت.

شـخصیت و زندگـی آن شـهید، پـر بارتـر از آن اسـت تـا در یـک کتاب و یـا یک مقالـه ی کوتاه 

خالصـه گـردد. مقاومـت، درایت و سـازماندهی بی نظیـر او، از یـک فرمانده جبهه و جنگ، سـردار 

بلنـد آوازه ای سـاخت کـه یـاد و خاطـره ی سـبزش در ذهـن فـرد فـرد ملـت افغانسـتان برای سـالیان 

متمـادی باقی خواهـد بود. 

چهـارده سـال مبـارزه ی مسـتمر نظامی در برابر قشـون متجاوز شـوروی و سـال های مقاومت نا 

برابـر و پی گیـر در مقابـل دسیسـه های خارجـی که در سـیمای گروهـک ضاله ی وحشـت و جنایت 

»طالبـان« بـروز کـرد، او را از حصارهـای کوچـک و تنگ قومی و منطقـه ای بر بلندای بـام قهرمانیی 

ملـی عـروج داده و حیثیـت سیاسـی و موقعیت ملـی او را به طور چشـم گیر آفتابی و متبارز سـاخت.

تعهد و صداقت شـهید احمدشـاه مسـعود نسـبت به اسـتقالل و تمامیـت ارضی افغانسـتان در 

مقیاسـی اسـت که »افغانسـتان« و »احمدشـاه مسـعود« را نباید دو نام جدا از هم  به حسـاب آورد. 

او از روزی کـه  خـود و افغانسـتان را شـناخت بـه سـنگر دفـاع از وطن شـتافت و صادقانه و نسـتوه، 

سـی سـال از زندگـی خـود را وقـف دفـاع از حریـم آزادی و عزتمندی افغانسـتان نمود و هیـچ گاه بر 

سـر اهـداف مقـدس میهنی وارد معامله نگشـت. بـه همین دلیل او بـه عنوان یک چهـره ی قابل قبول 

ملی بـرای جبهـه ی متحد مقاومـت تبلور پیـدا کرد.

   شـهادت آن عزیـز توسـط دشـمنان افغانسـتان و تروریـزم بین المللـی، نشـان از آن دارد کـه 

احمدشـاه مسـعود جایگاه واال و شـخصیت ممتازی در جامعه ی افغانسـتان داشـت و نقش تاریخی 

او در دفـاع از اسـتقالل، تمامیـت ارضـی، حیثیـت و کرامـت ملـی افغانسـتان بـه حـدی برجسـته و 

متبـارز بـود کـه جـز بـا کشـتن او امـکان بـه اسـارت گرفتـن افغانسـتان توسـط تروریـزم بین المللی 

منتفـی بـه نظر می رسـید.

مـردم افغانسـتان او را نمـاد اسـتقالل طلبی و بی گانه سـتیزی ملـی خود می شناسـند و به همین 

خاطـر تـا مفکـوره ی اسـتقالل طلبـی و بی گانـه سـتیزی در پهنـای وطـن ما زنده اسـت، احمدشـاه 

مسـعود هم زنده اسـت.



راز قهرمانی مسعود شهید

عبداالحد تارشی

عالمه اقبال در مورد خودش گفته بود:

پس از من شعر من خوانند و دریابند و می گویند

گـاهـی جهانی را دگـرگـون کـرد یک مرد خودآ

مـن ایـن کالم عالمـه را بـا اجـازه روح وی و با انـدک تغییر در مورد سپه سـاالر جهـاد و قهرمان ملی 

کشـور احمدشـاه مسـعود بدین شـکل به کار می برم:

پس از وی نام وی گیرند و دریابند و می گویند

جـهانی را دگـرگـون کرد یک مـرد فـداکـاری

آری مبالغـه نخواهـد بـود اگر ادعـا نماییم که عقیده ی مسـعود، ایمان مسـعود، جهاد مسـعود، 

مقاومـت مسـعود، قهرمانـی مسـعود، عشـق مسـعود بـه وطـن، ثبـات مسـعود، پایـداری مسـعود، 

گاهی و بیداری مسـعود، نبوغ نظامی مسـعود، درایت سیاسـی مسـعود  صبر و اسـتقامت مسـعود، آ

و باآلخـره شـخصیت شـگفت انگیـز و اسـتثنایی مسـعود جهانـی را دگرگـون کـرد... جهانـی از 

برداشـت ها و مفاهیـم را، جهانـی از پالن هـا و نقشـه ها را، جهانـی از امیدهـا و یأس هـا و حتـی 

اوضـاع خـود جهـان را کـه می بایـد در مـورد آن مقاله هـا و کتاب هـا نوشـته و کنفرانس هـا منعقـد و 

سـیمینارها برپـا گـردد و دانشـمندان به تتبـع و تحقیق در بـاره ی زندگـی جهادی و نظامی و سیاسـی 

ایـن اعجوبـه ی دوران بپردازند.

شـاید برخـی از کوته نظـران ایـن ادعـا را نوعـی از مبالغه هـای شـاعرانه و ناشـی از ارادت و 

اخـالص مفرطـی بداننـد کـه نگارنده به مسـعود شـهید دارد. در این شـکی نیسـت که بنده مسـعود 

عزیـز را چـه در زمـان حیاتـش و چـه بعـد از شـهادت غم انگیـزش بـه عنـوان یـک قهرمـان مومن و 
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متعهـد و یـک مجاهـد صـادق و راسـتین کشـور دوسـت داشـته ام و دارم، ولـی حاضـر نیسـتم یـک 

حـرف از آنچـه را کـه در مـورد وی نوشـتم، مبالغـه بدانـم، بل کـه این هـا همـه حقایقی اند کـه ابعاد 

گوناگـون شـخصیت مسـعود را می سـازند و نبـوغ وی را تبـارز می  دهنـد؛ نبوغی که باعث شکسـت 

مفتضحانـه ی دو اسـتعمار جنایتـکار از شـمال و جنـوب کشـور گردیـد، کـه نخسـت حریصانـه 

می خواسـتند افغانسـتان را ببلعنـد و در قـدم دوم آن را تختـه ی خیـز خـود بالترتیب به طـرف جنوب 

و شـمال سـازند. واضح تـر بگوییـم: روس هـا می خواسـتند و پـالن داشـتند کـه بعد از تسـلط کامل 

بـر کشـور مـا، بـه طـرف جنـوب و چاه هـای نفـت در خلیـج پیشـروی نماینـد و پاکسـتانی ها کـه 

بـا کمـک یـاران غربـی و خلیجـی خـود گـروه طالبـان را بـه وجـود آورده بودنـد، قصـد داشـتند تـا 

افغانسـتان را اشـغال و آن را بـازار تولیـدات مبتـذل و فاقـد ارزش خـود سـازند و از طریـق آن بـه 

بازارهـای پهنـاور آسـیای میانـه راه پیـدا کننـد. در بهـم زدن و نقـش بـر آب کـردن ایـن دسیسـه های 

شـوم اگـر چـه قاطبـه ی فرزنـدان مجاهـد کشـور نقـش داشـتند، ولـی آنچـه را نمی تـوان انـکار کرد 

ایـن اسـت کـه نقـش قهرمانی هـا و نبـوغ نظامـی و هشـیاری سیاسـی مسـعود در ایـن میـان از همه 

برازنده تـر بـود، بـه ویـژه در مرحلـه ی دوم جهاد کـه همانا جهـاد علیه دسایسـی بود که بـرای از بین 

بـردن دسـتاوردهای جهـاد خونین و انقالب اسـالمی ظفرمند ما به راه افتاد و پاکسـتان در پیشـاپیش 

توطئـه گـران قرار داشـت.

آری نبـرد علیـه پاکسـتان و مزدورانـش نیـز جهـاد بـا مفهـوم اسـالمی آن بـود. زیـرا مقاومت و 

جنـگ علیـه  اشـغالگر بی گانـه چـه مسـلمان باشـد یـا کافـر جهـاد اسـت، به خصـوص کـه طالبان 

گـروه باغـی و شورشـگری بودنـد کـه با اشـاره و کمـک بیگانـگان علیـه حکومت منتخـب از طرف 

شـورای حـل و عقد دسـت بـه شـورش زده بودند و پیغمبـر اکرم صلی اللـه علیه و سـلم می فرمایند: 

}إذا بویـع لخلیفتیـن فاقتلـوا اآلخـر منهمـا{، یعنـی »هـرگاه بـرای دو خلیفـه بیعـت صـورت گیرد، 

خلیفـه ی دومی را بکشـید.«

امـا بعضی هـا می کوشـند چنیـن وانمـود کننـد که بـا ادعـای دورغین تطبیق شـریعت اسـالمی 

از طـرف طالبـان، دیگـر صفـت اسـالمی  بـودن از مقاومـت مخالفـان آن هـا زائـل گردیـد و ایـن 

مقاومـت را نـه جهـاد بل کـه بـا نام هـای دیگـری کـه رنـگ دینـی نداشـته باشـد، بایـد شـناخت و 

حتـی یکـی از افـرادی کـه در حکومـت مجاهدیـن حائـز مقـام بلنـدی بـود و در شـمال نیز پیوسـته 

حضـور و تـردد داشـت، در اوج حمـالت سـنگین و مکـرر ملیشـه های پاکسـتانی و مـزدوران شـان 

جهـت تسـخیر سـنگرهای مقاوم مسـعود قهرمـان، این ادعـا را به صراحـت در یکـی از بیانیه هایش 

و یـا مصاحبه هایـش )درسـت بـه یـادم نیسـت( عنـوان کـرد. البتـه ضمـن ابطـال ایـن ادعـا، تذکـر 

ایـن نکتـه ضروری اسـت کـه جهاد ملـت مسـلمان و مجاهـد افغانسـتان، از ابتدا تـا انتهـا و در هر 
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دو مرحلـه اش عـالوه بـر داشـتن صبغـه ی نیرومنـد اسـالمی، صبغـه ی ملـی نیز داشـته اسـت، زیرا 

مجاهدیـن صادق تریـن و عاشـق ترین فرزنـدان کشـور بودنـد و هسـتند کـه در راه دفـاع از وطـن و 

ملـت و دیـن خویـش، از ایثـار جان هـای شـیرین خـود دریـغ نکردنـد و مسـعود شـهید کامل ترین 

نمونـه و نمـاد ایـن عشـق بود.

ایـن را هـم بایـد افـزود که هـر جنـگ و مقاومتی، جهـاد نیسـت و برخـی از آنانی که از اسـالم 

و جهـاد روی دالیـل ایدیولوژیکـی و عقیدتـی نفـرت دارنـد، می کوشـند با ترویـج کلماتـی از قبیل 

مقاومـت ملـی و نبـرد میهنـی و امثـال آن بـه عوض جهـاد، صبغه ی دینـی مقاومـت فخرآفرین ملت 

مـا بـه قیـادت قهرمانی همچون مسـعود شـهید را منکر شـوند و حتی ُبعد اسـالمی شـخصیت خود 

مسـعود را کـه قوی تریـن بخش از ابعـاد زندگی این بـزرگ مرد را تشـکیل می دهد، زیر سـوال ببرند.

بـه هرحـال... بعـد از ایـن جمـالت معترضـه ی ضروری، بـه اصل مطلبـی که عنـوان کردیم بر 

می گردیـم و بـه شـرح ایـن موضـوع می پردازیم کـه راز قهرمانـی کم نظیر مسـعود در چـه نهفته بود؟ 

چـرا روس هـا بزرگتریـن و وحشـیانه ترین حمـالت خـود را متوجـه سـنگرهای مسـعود می نمودند و 

چـرا بـه وی ذلیالنـه پیشـنهاد آتش بس کـرده بودنـد؟ چرا پاکسـتانی ها و طالبان و لشـکر اسـامه که 

در سـائر جبهـات بـه سـرعت برق پیـش رفتند و از کمک هـای فراوان نظامـی و غیر نظامـی و تأیید و 

پشـتیبانی آشـکارا و یـا پنهانی بسـیاری از کشـورها بهـره مند بودنـد، در برابر مسـعود که تنهـا مانده 

و جـز خـدا احـدی را نداشـت، ناتوان و مسـتأصل شـدند و راهی جـز تنفیذ جنایت بـزرگ خویش و 

تـرور ناجوانمردانـه او نیافتنـد؟ چـرا در شـرایطی که بسـیاری از مـردم چه در داخل و چـه در خارج، 

تحـت تأثیـر تبلیغات گسـترده ی پاکسـتان و سـایر کشـورهای حامـی طالبان، ایـن گروه را فرشـته ی 

نجـات و برخاسـته از متـن توده هـای ملـت می دانسـتند، مسـعود بـا درک و دور اندیشـی سیاسـی 

عمیقـی کـه داشـت، ایـن گـروه را مزدورانی بیـش نمی دانسـت و می گفـت: »طالب چیسـت که من 

به او تسـلیم شـوم، یـک  گروه مـزدور.«1 

باآلخـره چـرا در مشـکل ترین برهـه ی جهـاد علیـه پاکسـتانی ها و چاکـران شـان کـه همگی از 

صحنـه بـه در رفتنـد و سـنگرها را رهـا کردنـد و یـأس و نـا امیـدی بسـیاری از فرزنـدان راسـتین و 

مجاهـد کشـور را فراگرفتـه بـود و همگـی اعـم از دوسـت و دشـمن درهـم شکسـتن آخرین سـنگر 

مقاومـت را در مـدت کوتاهـی بعـد از پیشـروی طالبـان تـا دهانـه ی دره ی پنجشـیر توقـع داشـتند، 

مسـعود همچـون کوهپایه هـای شـامخ وطن پـا برجا و مقـاوم ایسـتاد و کوچک ترین یـأس و نومیدی 

در دژ تسـخیر ناپذیـر ایمانـش بـه نصـرت خـدا و عشـقش به وطـن رخنـه نکرد؟!

 

1. برگرفته از سخنرانی مسعود از بخش اول فلم مقاومت. )رحیمی(
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این هـا و ده هـا چـرای دیگـر از این قبیل، سـواالتی اند که پاسـخ همـه ی آن ها فقـط و فقط یکی 

اسـت و آن این که مسـعود شـخصی بود سـخت مومن به خداوند و مسـلمانی بود سـخت متعهد، و 

ایـن ایمـان نیرومند، منبع سرشـار و سرچشـمه ی فیاض نبـوغ و راز قهرمانی و رمز شکسـت ناپذیری 

مسعود بود.

اگـر در دوران تهاجـم ارتـش سـرخ، بیش تریـن و سـنگین ترین حمـالت روس ها بر سـنگرهای 

مسـعود صـورت می گرفـت، علتـش آن بـود کـه روس هـا و دولت دسـت نشـانده ی شـان، مسـعود 

را قوی تریـن و موثرتریـن فرمانـده جهـاد می دانسـتند و بدیـن عقیـده بودنـد کـه از بیـن بـردن او و 

درهـم کوبیـدن سـنگرهایش بـرای بلعیـدن افغانسـتان و ضـم آن بـه اتحاد شـوروی ضروری اسـت 

و ایـن حقیقتـی بـود کـه دوسـت و دشـمن از آن خبر داشـتند و این کـه برخی از نویسـندگان وابسـته 

بـه ارتـش سـرخ و یـا کا.جی.بـی امثـال محمـود قارییـف و مـزدوران وطنفروشـی مثـل جنـرال نبی 

عظیمـی، قهرمانی هـای مسـعود و ضربـات کشـنده ی وی را بـر پیکر ارتش سـرخ و چاکـران روس، 

کـم اهمیـت جلـوه می  دهنـد و یـا بـه آن بـه دیـده ی تحقیـر می نگرنـد، ارزشـی نـدارد و ناشـی از 

حقـد و کینه یـی اسـت کـه شکسـت های پـی در پی آن هـا در برابـر ایـن فرمانـده نابغـه، در دل های 

ناپـاک شـان ایجـاد کـرده اسـت، و هـرگاه کسـی از ایشـان بپرسـد کـه اگـر مسـعود آنقـدر ضعیـف 

بـود کـه شـما در نوشـته های سـخیف و دروغبافی هـای مسـخره ی تـان ترسـیم کرده ایـد، پـس چـرا 

ارتـش سـرخ بـا آن همـه قـوت و قـدرت و خونخـواری و غرورش بـه وی ذلیالنـه پیشـنهاد آتش بس 

نمـود جوابـی ندارنـد. زیـرا هـر بی سـواد و مکتـب ناخوانـده و جاهلـی ولـو بی سـوادتر و جاهل تـر 

از نبـی عظیمـی هـم باشـد، می دانـد کـه دشـمن قـوی هرگز بـه دشـمن ضعیف تـر از خود پیشـنهاد 

آتـش بـس نمی دهـد و حتـی حاضـر بـه مذاکـره بـا وی نمی شـود، و تـا زمانی کـه در میـدان نظامی 

در برابـر حریـف شکسـت نخـورده اسـت، بـا وی از راه مسـالمت پیـش نمی آیـد. روس هـا زمانـی 

بـا مسـعود بـاب مذاکـره را گشـودند که همـه ی امکانـات نظامی خـود را در برابـر وی بـه کار برده و 

عاجـز و ناتـوان شـدند و دریافتنـد کـه از میـان برداشـتن ایـن قهرمان ترین فرمانـده جهاد و تسـخیر 

ایـن شـامخ ترین قلـه ی مقاومـت ناممکـن اسـت. درسـت آنگونـه کـه پاکسـتانی ها و چاکران شـان 

بعـد از بـه راه انداختـن وحشـیانه ترین حمـالت کـه هیچکـدام آن هـا نتوانسـت مسـعود قهرمـان را 

از سـر راه شـان بـردارد، متوجـه شـدند کـه این شکسـت دهنـده ی وحشـی ترین ابرقـدرت در مقابل 

مکارتریـن ابرذلـت نیـز همچنـان مقاوم باقـی خواهد مانـد و در نهایـت از این دشـوارترین پیکار نیز 

پیـروز بیـرون خواهـد شـد و از همین جا بـود که مرتکب جنایتی شـدند که تنها از دشـمن شکسـت 

خـورده و مأیـوس سـر می زند.

شـاید بعضی هـا شکسـت های مفتضحانـه ی روس هـا و چاکـران خلقـی و پرچمـی شـان و 
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پاکسـتانی ها و مـزدوران طالـب نمـای شـان در برابـر مسـعود و ایسـتادگی و مقاومـت بی نظیـر ایـن 

ابرمـرد تاریـخ در مقابلـه بـا این دو اسـتعمار وحشـی و جنایتـکار را به موقعیـت اسـتراتیژیک دره ی 

پنجشـیر و جنگجویی و سلحشـوری مردم آن نسـبت دهند. این سـخن تا حدی درسـت نیز هسـت 

ولـی تجربـه ی جنگ هـا ثابت سـاخته اسـت کـه موقعیـت مهـم اسـتراتیژیک و سـپاه جنگجو بدون 

فرمانـده مدبـر و شـجاع چنـدان موثـر نمی باشـند... دور نمی رویـم و مصـداق آن را در کشـور خود 

جسـتجو می کنیـم ... از آنجـا کـه افغانسـتان کشـور کوهسـتانی اسـت لـذا مناطـق اسـتراتیژیک و 

ممتـاز نظامـی در آن بسـیار اسـت و چـه بسـا مناطقـی کـه اگر اهمیـت بیش تـری از دره ی پنجشـیر 

نداشـته باشـند کم تـر هـم نیسـتند و جنگجویی و شـجاعت مـردم افغانسـتان هم حقیقتی اسـت که 

تاریـخ گـواه آن اسـت، ولـی چه در دوران اشـغال کشـور توسـط ارتش سـرخ و چه در هنگام اشـغال 

آن توسـط پاکسـتان فرماندهانـی کـه ایـن مناطـق را تحـت تسـلط داشـتند، امـا در برابـر فشـارهای 

نظامـی مقاومـت کم تـری از خـود نشـان داده و راه فـرار در پیـش می گرفتنـد. بـه طور مثـال گلبدین 

حکمتیـار کـه در والیات جنوب و شـرق کشـور سـنگرهای خیلی مسـتحکم و اسـتراتیژیک سـاخته 

و از چهارآسـیاب کـه مسـتحکم ترین سـنگرش بـود، مـردم کابـل را به راکت می بسـت، با پیشـروی 

طالبـان بـه سـرعت برق سـنگرهایش را از دسـت می داد و بـه ویژه از چارآسـیاب چنان فـرار کرد که 

بـه گفتـه ی رادیوهـای جهانـی حتـی لباس هـای شـخصی اش را نیـز جاگذاشـت، تو گویی سـنگرها 

و جبهـات وی کـه اداره ی اسـتخبارات پاکسـتان و انجنیـران اردوی آن کشـور برایـش سـاخته بودند، 

حیثیـت بندهـای ریگـی را داشـتند کـه بـا سـرازیر شـدن سـیالبی بـه نـام گـروه طالبـان، یکـی پـی 

دیگـری از هـم می پاشـیدند و ویـران می شـدند و یگانـه سـنگری کـه در برابـر ایـن سـیالب چـون 

کوهـی از فـوالد ایسـتاد، ایمـان و عـزم و اراده و شـجاعت مسـعود بود که نمی گذاشـت ملیشـه های 

پاکسـتانی قله هـای پـر غـرور هندوکـش را زیر پا نمـوده و بـر آن پرچم فتـح و ظفر خـود را برافرازند!

حتـی در دوران اشـغال شـوروی نیـز، حکمتیار و امثـال او از قوی ترین سـنگرهای خـود با وارد 

آمـدن انـدک فشـار نظامـی بـه کشـور همسـایه فـرار می نمودند و مسـعود کـه پناهگاهی جـز خدا و 

دامـان دره هـای شـکوه آفرین پنجشـیر و مهـر و محبـت مـردم مجاهـد آن نداشـت، از آغـاز جهاد تا 

زمـان شـهادتش، حتـی یکبـار نیز سـنگر را رها نکـرد و مردم خـود را در برابـر مهاجمان خون آشـام 

شـمالی و جنوبـی تنهـا نگذاشـت... راسـتی اگـر ایمـان قـوی بـه خداوند و عشـق سـوزان بـه وطن 

نبـود، پـس چـه عاملـی مسـعود را مجبـور سـاخت کـه آن سـال هایی خونیـن و پرمشـقت و طاقـت 

فرسـا را در بیـن مـردم مجاهـد و در سـنگرهایی کـه از آسـمانش مـرگ می باریـد و از زمینـش اجـل 

می روییـد، بـه سـر بـرد، در حالی که می توانسـت ماننـد برخی از مدعیـان رهبـری و فرماندهی با هر 

بمبـارد و یـا هـر حمله به کشـور همسـایه پناه بـرد و یا سـنگر را رها کنـد و بگریزد؟! بعـد از پیروزی 
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انقالب اسـالمی، مسـعود بـه خوبی می دانسـت که نیروهـای اسـتعمارگر خارجی به شـمول برخی 

از همسـایگان هرگـز تأسـیس دولـت اسـالمی و آزادی افغانسـتان را نخواهنـد پذیرفت و به دسـایس 

و توطئه هـای خـود جهـت بدنـام کـردن و رانـدن مجاهدیـن از صحنـه و اشـغال مجدد کشـور ادامه 

خواهنـد داد و ایـن مرحلـه خیلـی مشـکل تر از دوران جهـاد علیـه روس هـا خواهـد بـود. لـذا بدون 

این کـه احسـاس خسـتگی و نومیـدی نمایـد خویشـتن را بـرای جهـاد مـداوم و پایان ناپذیـر دیگری 

آمـاده کـرد. ایـن مرحلـه بالفاصلـه بعـد از تشـکیل دولـت مجاهدیـن در کابـل، بـا راکـت پراکنـی 

گلبدیـن حکمتیـار آغـاز گردیـد و بـا ظهـور و پیشـروی برق آسـای طالبـان به اوج خود رسـید.

هـم مسـعود و هـم بسـیاری از فرماندهـان و رهبـران جهـادی و حتـی بسـیاری از مـردم عادی 

ایـن حقیقـت را دریافتـه بودنـد کـه پـروژه ی طالبـان به منظـور پیـاده کردن اهـداف بزرگ سیاسـی و 

اقتصـادی از طـرف قدرت هـای خارجـی و شـرکت های نفتـی آن هـا بـه راه انداخته شـده و طراحان 

ایـن پـروژه بـا حـرص و ولـع زیـاد در صـدد تکمیل آن بـه هر قیمت هسـتند. از این سـبب بسـیاری 

بدیـن نتیجـه رسـیدند کـه مقاومـت در برابر این گـروه بی هوده اسـت و منجـر به شکسـت و نابودی 

مقاومـت کننـده خواهد شـد و این چیزی بود کـه حامیان و ایجاد کننـدگان پروژه ی طالبـان، آن را به 

صراحـت تبلیـغ می کردنـد و از مخالفـان بـا اصرار می خواسـتند که تسـلیم شـوند و سـالح بر زمین 

بگذارنـد. ایـن وضـع و ایـن تبلیغـات تأثیر بسـیار بـدی بر اکثریـت جبهـات و فرماندهان داشـت و 

باعـث سـقوط سـریع آن هـا گردید، امـا در این میـان، فرماندهـی بود که یـأس و نومیـدی و تبلیغات 

و دسـایس و توطئه هـا و تهدید هـا و تطمیع هـا نمی توانسـت، ایمـان وی را بـه خداونـد و نصـرت 

او متزلـزل سـازد... او مسـعود بـود، فرزنـد راسـتین وطـن و پاسـبان حقیقـی خـون شـهداء و حامی 

انقـالب اسـالمی و آزادی و اسـتقالل میهن!

مسـعود بـه خوبـی می دانسـت کـه مرحلـه ی دوم جهـاد از مرحلـه ی اول آن تفـاوت کلـی و 

 همـه ی جهانیـان حامـی و پشـتیبان مجاهدیـن بودنـد و 
ً
فاحـش دارد، زیـرا در مرحلـه ی اول تقریبـا

رهبـران بزرگتریـن و پرقدرت تریـن کشـورها بـه مجاهدین افغان سـالم می دادنـد و آن ها را سـربازان 

راه آزادی می دانسـتند ولـی در مرحلـه ی دوم، دنیـا مجاهدیـن، ایـن نجـات دهنـدگان جهـان از شـر 

سـیالب سـرخ را، فرامـوش کـرد و حتـی آن هایی کـه دیروز بـه جهـاد و مجاهدین سـالم می دادند و 

ثنـا می گفتنـد، بـا توطئـه گران پاکسـتانی همـراه و هم آواز شـدند و در صـدد بدنام کـردن مجاهدین 

راسـتین و از بیـن بـردن دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی و پامـال نمودن خـون شـهدا برآمدند، چون 

راکـت پراکنی هـای حکمتیـار از تحقق این اهداف ناکام شـد، طالبان و لشـکر اسـامه را روی صحنه 

آوردند.

آری مرحلـه ی دوم جهـاد از مرحلـه ی اول تفـاوت کلـی داشـت، زیـرا در مرحلـه ی دوم همه ی 
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دروازه هـا بـه روی مجاهدیـن راسـتین و مدافعـان حقیقی اسـتقالل بسـته شـده بود، به جـز دروازه ی 

لطـف و رحمـت خداونـد، در حالی کـه در مرحلـه ی اول همـه ی دروازه هـای کمک و مسـاعدت به 

روی شـان بـاز بـود و در حقیقـت ایـن مرحلـه، تفکیک صفوف، شـناخت صـادق از خائن، شـجاع 

از بـزدل، وطـن دوسـت از وطنفـروش و باآلخـره دشـوارترین امتحانـی بـود کـه مسـعود از آن موفق 

و سـرفراز برآمـد... توگویـی دسـت تقدیـر می خواسـت در ایـن مرحلـه قهرمان تریـن، مؤمن ترین و 

عاشـق ترین فرزنـد کشـور را بـه جهـان معرفـی کنـد؛ فرزندی کـه حاضر بود جـان بدهـد ولی حتی 

یـک مشـت از خـاک وطـن را بـه بی گانـه ندهـد و از همینجا بـود که بـه رابیـن رافیل معـاون وزارت 

خارجـه ی وقـت امریـکا کـه در آغـاز ظهـور و پیشـروی طالبـان به نـزد مسـعود رفته بـود تـا او را به 

تسـلیم شـدن و رها کردن قدرت به این مزدوران بی گانه تشـویق کند، پاسـخی داد که سـزاوار اسـت 

در تاریـخ کشـور بـه آب زر نوشـته شـود... او به پاسـخ ایـن تقاضای خانـم رابین رافیـل، پکول خود 

را کـه تـاج افتخـار جهـاد بر تـارک مبارکـش بود بر زمیـن گذاشـت و به نماینـده ی رسـمی بزرگترین 

قـدرت یکه تـاز دنیـا گفـت: »حتی اگر بـه اندازه ی همیـن پکول از خاک کشـور در تصـرف من باقی 

بمانـد بازهـم آن را بـه طالبان و پاکسـتانی ها رهـا نخواهم کرد و بـرای حفاظت آن خواهـم جنگید!« 

زهـی ایمـان، زهـی عشـق، زهـی صداقـت و زهـی وطندوسـتی! آیـا چنیـن موقفـی از آن هایی کـه به 

خداونـد ایمـان ندارنـد و یا ایمان شـان ضعیف اسـت، متصور اسـت! ایـن تنها مکتب اسـالم عزیز 

اسـت کـه چنیـن نابغه هـا و قهرمانـان را بـه جامعـه تقدیـم می کنـد! ایـن تنهـا ایمـان بـه خداونـد و 

تقـوی و طهـارت و اخالص ناشـی از تعلیمات رهایی بخش اسـالم بـود که رمز قهرمانـی و راز نبوغ 

مسـعود شـهید را تشـکیل می داد. این تمسـک به اسـالم و عقیده ی اسـالمی و هدف واالی حکومت 

الهـی بـود که شناسـنامه ی مسـعود، هویت مسـعود و حقیقت مسـعود را می سـاخت.

آن هایی کـه نقـش ایمـان و عقیده ی اسـالمی را در تکوین شـخصیت جهـادی و در کارنامه های 

قهرمانانـه ی مسـعود، بـه صـورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم نفـی می کننـد و او را یک قهرمـان ملی 

غیـر مذهبـی می داننـد بایـد از خود بپرسـند که چرا ایشـان که با اسـالم چنـدان سرسـازگاری ندارند 

و از جهـاد و مجاهـد و انقـالب اسـالمی و اصطالحاتـی از این قبیل خوش شـان نمی آید و دوسـت 

دارنـد کـه مـردم آن هـا را بـه حیث اشـخاص و یا شـخصیت های بـه اصطـالح دموکـرات و مترقی و 

روشـنفکر بشناسـند، نتوانسـتند مانند مسـعود جبهه یی و سـنگری بسـازند و در برابـر خونخوارترین 

و مکارتریـن اسـتعمارگران و بزرگتریـن دسیسـه ها مقاومـت نماینـد و از تمامیـت ارضی و اسـتقالل 

کنند؟! دفاع  کشـور 

مسـعود فرزنـد اسـالم، فرزنـد جهـاد، از پیش کسـوتان و موسسـان جنبـش اسـالمی در کشـور 

بـود کـه همیشـه از اسـالم و انقـالب اسـالمی و جهـاد و حکومـت اسـالمی حـرف زد و اعمالـش 
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آیینـه ی تمـام نمـای اقوالـش بـود. هرگـز نگفـت که مـن دموکـرات غیـر مذهبی و یـا روشـفنکر غیر 

مذهبـی هسـتم و یـا مقاومـت مـن در برابر طالبـان جنبه ی ملـی دارد و نـه مذهبی و اسـالمی! و اگر 

چنیـن می گفـت وچنیـن می اندیشـید دگر نه او مشـکلی با اسـتعمارگران و طالب سـازان می داشـت 

و نـه ایشـان مشـکلی بـا او می داشـتند، بل کـه حمایتـش می نمودنـد و تقویتـش می کردنـد و ثنایش 

می گفتنـد و بـه همسـایگان اجـازه ی فرسـتادن ملیشـه های شـان بـه داخـل کشـور مـا را نمی دادند، 

زیـرا تجربـه ی جنـگ بـا روس هـا و پاکسـتانی ها ثابت سـاخت کـه برخی بـه اصطـالح دموکرات ها 

و روشـنفکران ضدمذهبـی و یـا غیرمذهبـی و سیاسـتمداران کار کشـته و بـه اصطالح بـا تجربه ی ما 

کـه همیشـه خـود را بهتـر و برتـر و مسـتحق تر بـرای حکومـت کـردن از مجاهدیـن دانسـته اند، مرد 

میـدان مقابلـه بـا دشـمنان آزادی و اسـتقالل کشـور نیسـتند و زود بـا آن ها کنـار می آیند و یـا هم در 

هنـگام ابتـال و آزمایـش فـرار را بر قـرار ترجیح می  دهنـد و وطن و ملـت را تنها می گذارنـد و نه فقط 

همیـن، بل کـه برخـی از ایشـان تحـت تأثیـر عقده هـا و تمایـالت فاشیسـتی، دوسـت دارند کشـور 

تحـت اشـغال و حاکمیـت بیگانـگان باشـد و نـه حکومـت فـردی از فرزندان کشـور که منسـوب به 

قومیـت آن هـا نیسـت و همـه ی مـا دیدیم کـه چگونه اشـخاصی امثال صمـد حامد و حسـن کاکر از 

طالبـان و ملیشـه های پاکسـتانی و کشـتارهای وحشـیانه ی آن هـا در شـمال کشـور و هـزاره جات از 

طریـق رادیوهـای بی گانـه و بـا نوشـتن مقاله هـا و کتاب هـای مملـوء از اغـالط امالیـی و انشـایی، 

سرسـختانه دفاع می کردند و مداخالت آشـکار و بی شـرمانه ی پاکسـتان در امور کشـور ما را توجیه 

می نمودنـد! 

بـه اصطـالح روشـنفکران و دموکرات هـا و ملی گراهـا و تکنوکرات هـای مـا  از  آری، برخـی 

چنیـن بودنـد و هسـتند و برخـی دیگـر نیـز کـه اگر چـه مخالـف طالبـان بودنـد ولی جرئـت اظهار 

آن را نداشـتند و انتقـاد ایشـان از طالبـان برابـر بـا یـک بـر هـزارم انتقـادی نبـود کـه از مجاهدیـن 

می کردنـد. اشـخاصی ماننـد داکتـر یوسـف مرحـوم و محمـد ظاهـر پادشـاه سـابق که گـه گاهی از 

مداخلـه ی پاکسـتان در امـور کشـور، یـاد آوری می نمودنـد، از آخرین پیشـروی طالبان در شـمال و 

اشـغال تالقـان، بـه نـام تأمین وحـدت و تمامیت ارضی کشـور حمایـت نمودند و آن را سـتودند، در 

حالی کـه ایشـان و امثـال شـان خـوب می دانسـتند کـه سـقوط آخریـن سـنگر مقاومت در شـمال به 

معنـای اکمـال اشـغال کشـور توسـط پاکسـتان و اسـارت مجـدد ملت ما اسـت!

در شـرایطی کـه برخی بـه اصطـالح تکنوکرات هـا و دموکرات هـا و سیاسـتمداران غیرمذهبی و 

غیرجهـادی و یـا ضدجهـادی مـا چنین وضعـی داشـتند، مسـعود مؤمن، مسـعود مجاهد، مسـعود 

قهرمان، فرزند راسـتین اسـالم، فرزند عاشـق کشـور، با قامتی اسـتوار و دلی سرشـار از عشـق الهی، 

بـدون تـرس از قـوت دشـمن و از کثـرت دسـایس و توطئه هـا و بـدون توجه بـه هیاهـوی آن هایی که 



401       مقاالت

پیوسـته در رکاب اسـتعمار روان بوده انـد، بـا تـوکل بـه پـروردگار همچنان بـه دفاع از وطـن و تحقق 

هـدف بزرگـش کـه آزادی کشـور و تأسـیس دولـت اسـالمی بود، ادامـه داد تا آن کـه با لبـاس گلگون 

شـهادت به دیـدار خدا شـتافت.

ایـن مقایسـه و مقارنـه بـه هیچ صورت نبایـد چنین تعبیر شـود که گویا مسـعود به دموکراسـی و 

رأی مـردم عقیـده نداشـت، بل کـه او بیش از مدعیـان دروغین دموکراسـی، به انتخابـات و رأی مردم 

و دموکراسـی ارج می گذاشـت و در بیانیه هـا و مصاحبه هایـش همیشـه این موضوع را تکـرار می کرد 

و ایـن منافاتـی بـا هـدف واالی مسـعود کـه بـه خاطـر آن جهـاد کـرد و بـه شـهادت رسـید، یعنـی 

اقامـه ی حکومـت اسـالمی نداشـت، زیرا اسـالم بـا دموکراسـی واقعی تضـادی ندارد. آنچه اسـالم 

بـا آن مخالـف اسـت دموکراسـی قالبـی و دروغین اسـت کـه آله ی دسـت و تابـع منافـع زور مندان 

باشـد؛ بـه گونه یـی که حکومـت دیکتاتوری جنـرال مشـرف را در آغوش کشـد و تقویتـش نماید اما 

حکومـت منتخـب نجم الدین اربـکان را سـرنگون کند!

بـه هـر حـال... سـخن در مـورد مسـعود شـهید بسـیار اسـت و آن گونـه کـه در آغـاز گفتـم، 

دانشـمندان و محققـان وطن دوسـت، بایـد در مـورد ابعـاد گوناگـون و کارنامه هـای افتخارآفرین این 

قهرمـان وطـن، کتاب هـا بنویسـند و سـیمینارها و کنفرانس ها دائر کنند تا باشـد که گوشـه ای از حق 

ایـن قهرمـان ملی کـه برهمـه ی ابنای کشـور دارد، اداء شـود.

روحش شاد و جایش بهشت برین باد.

یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت

در بند آن مبـاش که مضمون نمانده است





به یاد جاودانه یاد مسعود

دکتور سید مخدوم رهین

مسـعود فقیـد را بارهـا دیـده بـودم؛ هربـار در فضایـی نـو و یـا شـرایطی نـو. خاطـرات فـراوان از آن 

شـادروان بهشـت آشـیان دارم. در سـال 96 میالدی یکـی دوماه بعد از شـورای هـرات او را در کابل 

دیـدم. آن روزهـا کابـل در زیـر بـاران راکـت به تلخی دسـت و پا مـی زد. هـر لحظه گوشـه ای ویران 

می شـد و عـده ای در خـاک و خـون می تپیدنـد. قیامتـی از خـون و آتـش و خشـونت در کابـل بلنـد 

بـود. شـیر دروازه و آسـمایی هرگـز آن روزهـای سـیاه را فرامـوش نخواهنـد کـرد. چندی پیـش از آن 

مسـعود به شـورای هرات دل بسـته بود. می خواسـت برای ملت حاصلی داشـته باشـد، می خواسـت 

ایـن شـوری وسـیله ای گـردد تـا بـاران راکـت بـر کابـل متوقـف شـده و صلـح بـه پایتخـت برگردد. 

آمـاده بـرای هرگونـه سـازش شـرافتمندانه ای در این راه بود. از شـورای هرات پرسـید. می دانسـت که 

عـده ای خرابـش کردنـد و نگذاشـتند کـه بـه ثمر برسـد. همـان عده کـه در 20 سـال گذشـته اغلب 

 می دانسـت. نتیجه گیری قاطـع و پر از تشـویش و 
ً
خرابـی کرده انـد. هـر چـه را کـه من گفتـم او قبـال

نگرانـی مـن غمگینش سـاخت. چین های پیشـانی اش بـه هم نزدیک شـد. این حالت پیشـانی او در 

سـال های آخـر عمـرش سـخت بر من اثـر می گذاشـت. دیدار عکسـی هم کـه از آن حالتـش گرفته 

شـده بـر مـن اثـری عجیـب می گـذارد. هـر چنـد در میـان عکس هـای رنگارنگ او کـه ایـن روزها 

کسـانی بـرای رسـیدن بـه نـام و نـان بـه هـر کنـج و کنـار کابـل می چسـپانند آن عکـس کم تـر پیـدا 

اسـت. از مـن پرسـید: بـه نظر شـما در ایـن حالت باید چه کنیم؟ سـوال سـختی بود. شـهر کابل در 

محاصـره ی قوت هـای مختلـف بـود، مناطـق شـهر هم تقسـیم شـده بـود. خارجیـان دور و برهم به 

درجـات مختلـف بـا او مخالـف بودنـد. گفتـم: یکی از دشـمنان شـما آشـتی ناپذیر اسـت. بقیه در 

گذشـته متحـدان شـما بودنـد، حیف شـد کـه آنان هـم مخالف شـدند. آیا می شـود با اکثریـت کنار 
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بیاییـد و صـرف در برابـر اقلیتـی ماجـرا جـو بجنگیـد؟ گفـت: ایـن صحیح اسـت، اما همسـایگان 

نمی گذارنـد.

آنچـه در مسـعود بی درنـگ جلـب توجـه می کـرد، عالقـه ی خاصش بـه اصالحـات و خوب تر 

 بالوقفـه در چند بخش 
ً
سـاختن بـود. در شـهری کـه آمـاج راکت هـای خونریز بـود و جنـگ تقریبـا

آن جـاری بـود، او یکسـره دل به جنـگ نداده بـود و می خواسـت در مقام یک دولت مـرد اصالحات 

بیـاورد و جلـو تجـاوز بـه دارایی عامـه را بگیرد. آبـاد کند و بـه طرح هـای دراز مدت بییندیشـد. یادم 

می آیـد کـه بـه او گفتنـد: فالن شـخص با وجـودی کـه او را منـع کردید بازهـم می خواهـد در زمین 

عامـه در فـالن ناحیـه ی شـهر بـرای خود قصـر دیگـری بسـازد. چین هـای پیشـانی اش در هم رفت 

و پـس از یـک لحظـه دسـتور داد کـه هـرگاه دیدنـد که بـرآن زمین کـه گویا برای سـاختن پـارک و یا 

کودکسـتان در نظـر گرفتـه شـده بود، کسـی آبـادی می کنـد با تانـک فیر کنند تـا دیگر کسـی جرئت 

نکنـد بـا چنیـن چشـم سـفیدی بـه ملکیت عامـه تجـاوز کنـد. مـن آن شـخص را می شـناختم، در 

سـال های جهـاد از جملـه ی »مکتبی هـای دوآتشـه« بـود و همیـن که دسـتش رسـید مانند بسـیاری 

از مکتبی هـای دوآتشـه تـا توانسـت به جمـع آوری مـال از طریق نامشـروع و تجاوز بـه حقوق مردم 

دسـت برد.

بـا حوصلـه و اشـتیاق بـه  در همـان روزهـا کـه از همـه جـا آتـش می باریـد مسـعود فقیـد 

صحبت هـای ادبـی و مباحـث اجتماعـی گـوش مـی داد و چنـان بـه ایـن مباحـث عالقـه می گرفت 

 خبری از جنـگ و تجاوز وجود ندارد. تاریخ را دوسـت داشـت و از شـنیدن شـرح 
ً
کـه گویـی اصـال

کارنامـه ی بـزرگان پیشـین لـذت می بـرد. او خـودش قهرمانی هماننـد قهرمانـان تاریخی مـا بود. با 

ایـن فـرق کـه وقتـی او را با هـر یـک از قهرمانـان گذشـته ی این دیـار مقایسـه می کـردم می دیدم که 

برتری هایـش بیش تـر اسـت. تـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه وجـود او پدیـده ی اسـتثنایی تاریـخ مـا 

. ست ا

او یـک نابغـه ی نظامی بـود؛ یـک آزادی خـواه تمـام عیـار بـود و فرزنـد ملتـی بـود کـه قرن هـا 

کوشـیده بـود چـون اویـی را بیـاورد. در چین هـای پیشـانی اش عظمـت جاودانـه ی هندوکـش نقش 

بسـته بـود. از دیدارهایـم بـا او خاطره هـای فـراوان دارم کـه او را همیشـه برایـم زنـده نگـه می دارند. 

خـاک بـر او گـوارا باد.



مسعود )رح( در خاطره ها

عبدالقدیر فطرت

مـن در مـاه قوس سـال 1360 مصـادف با ماه های دسـمبر سـال 1981 همراه با یک تن از مسـوولین 

لوژسـتیکی جبهـه ی پنجشـیر بـه نام ضابـط آغاگل روانه دره ی پنجشـیر شـدم و بعد از گذشـت چند 

یـوم بـه معرفـت و وسـاطت جناب انجنیر اسـحق )کـه فعال سـمت رییس عمومـی رادیـو تلویزیون 

را دارد( بـا جنـاب احمدشـاه مسـعود )رح( در قریـه ی بـه نام ملسـپه که در جـوار قریـه ی آبایی خود 

آمرصاحـب یعنـی جنگلـک قـرار دارد، شـرف مالقـات حاصـل نمـودم. مـن باوجودی کـه خصال 

نیکـوی او را از قبـل شـنیده بـودم و در غیـاب شـیفته ی دیـدارش بـودم به مجرد آشـنایی با او یکسـره 

عاشـق شـخصیت بـزرگ و ملکوتـی او گردیـدم و دیگـر آرزو نداشـتم کـه او و یـا ماحـول او را تـرک 

یم. بگو

دفتـر  در  خلیل الرحمـن  نـام  بـه  دوسـتم  یـک  معیـت  بـه  مـرا  صاحـب  مسـعود  جنـاب 

 اسـتاد 
ً
جدیدالتأسیسـی بـه نـام »دفتـر اختصاصـی پـروان کاپیسـا« توظیـف کـرد. در ایـن دفتر قبال

حیـات اللـه خـان باشـنده والیت بغـالن، پوهنمـل اسـتاد عبدالمالـک همـوار )در این اواخـر وزیر 

احیـاء و توسـعه ی دهـات(، اسـتاد آصـف خـان از جمـال آغـه کوهسـتان، دگـروال غـالم جیالنـی 

خـان باشـنده ی جبـل السـراج و غیـره مصـروف خدمت بودنـد. بنده مـدت حـدود چهار مـاه را در 

ایـن دفتـر سـپری کـردم. وظیفه این دفتـر بیش تـر ایجاد همآهنگـی درمیـان جبهات والیـات پروان، 

کاپیسـا و برقـراری روابـط با مرکـز فرماندهی کل این نیروها در پنجشـیر بود. هنگامی کـه فرماندهان 

جبهـات شـمالی، پـروان و کاپیسـا در این دفتر گـرد می آمدند و خواهـش مالقات با جنـاب فرمانده 

کل جهـاد را می نمودنـد بـه جنـاب احمدشـاه مسـعود )رح( بـه وسـیله نامه احـوال می فرسـتادیم و 

ایشـان شـبانگاه بـه دفتـر اختصاصی پـروان کاپیسـا تشـریف می آوردند و بـا فرماندهـان محلی تک 
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تـک مالقـات می کردنـد و مشـکالت لوژسـتیکی آن هـا را در حـدود امکان مرفـوع می سـاختند و به 

قناعـت شـان می پرداختنـد.

در اواسـط مـاه حمـل سـال 1360 اطـالع یک حمله ی بسـیار بـزرگ و فراگیر روس هـا به دره ی 

پنجشـیر بـه جنـاب فرمانـده کل مواصلـت ورزیـد. مدتـی چنـد روز بعد حتـی نقشـه و خریطه این 

تهاجـم بـزرگ نیـز با تمـام تفاصیـل آن، از قبیل سـتون های اصلی قوای پیـاده نظام و تانـک و توپ و 

اسـلحه ی ثقیلـه و ترکیـب اسـتفاده از قوای هوایـی و هلیکوپتر وغیـره به جناب آمرصاحب رسـانیده 

شـد. جنـاب ایشـان تصمیـم گرفتنـد کـه مقـر دفتـر اختصاصـی پـروان کاپیسـا را از قریـه زمانکور 

پنجشـیر بـه قریـه اورتـی یـا یکـی از قریه هـای دیگـر سـالنگ منتقل سـازند. بـال فاصله بعـد از این 

تصمیـم مـن خواسـتم کـه بـه جـای رفتن بـه سـالنگ بـه همـراه دوسـتم آقـای خلیل الرحمـن عازم 

بدخشـان گـردم. امـا جنـاب آمرصاحب با تمـام بزرگواری نفر فرسـتاد و مـرا از نیمـه راه در حالی که 

در قریـه ی مالـه و تلخـه رسـیده بودم پس خواسـتند و به دوسـتم اجازه مسـافرت به بدخشـان دادند. 

 همراه بـرادر 
ً
از ایـن تاریـخ بـه بعـد الـی آخـر مـاه سـرطان سـال 1361 بـه مـدت چهـار مـاه اکثـرا

ارج منـد بسـم اللـه خـان محمـدی )فعـال معـاون وزارت دفـاع ملـی(، مرحـوم سـید یحیـی آغـا از 

کنـدز که شـخص بسـیار تیزهـوش ذهین و خوش خط بـود، و عـده ای محدودی از دوسـتان، معیت 

شـخص جنـاب فرمانده کل را داشـتم. در ماه ثور سـال 1361 به شـکل مخفی در یکـی از خانه های 

قریـه ی خجـه )خـژه( واقـع در ولسـوالی رخـه ی پنجشـیر دفتـر ایجـاد کردیـم و جنـاب آمرصاحب 

 شـبانگاه در آن دفتـر حضـور بهـم می رسـاندند و صبحـگاه در تاریکـی دفتر را تـرک می گفتند 
ً
اکثـرا

و اگـر روزی تصمیـم می گرفتنـد کـه در دفتـر بماننـد دیگـر تـا پایـان روز در دفتـر باقـی می ماندنـد 

و هیـچ از محوطـه آن خـارج نمی شـدند و دلیـل آن پیگـری مسلسـل روس هـا بـود. بـه مجـردی 

 آنجـا را مورد 
ً
کـه روس هـا از موجودیـت جنـاب احمدشـاه مسـعود در قریـه اطـالع می یافتنـد فـورا

بمباردمـان شـدید قـرار می دادنـد. جنـاب فرمانـده کل در ایـن دفتـر بیش تـر مصروف پـالن گذاری 

جهت توسـعه ی پایگاه ها از دره ی پنجشـیر به سـایر نقاط پروان کاپیسـا و والیات شـمال افغانسـتان 

بودنـد. ایشـان همیشـه یـک کتابچـه یادداشـت باخـود داشـتند و اقدامات آینـده ی خود را به شـکل 

پالن هـای کوتـاه مـدت )یعنـی سـه تا شـش مـاه(، متوسـط المـدت )یک سـال تا سـه سـال( و دراز 

مـدت )چهـار سـال و اضافه تـر( درسـاحات مختلـف نظامـی، سیاسـی و اقتصـادی و در حوزه های 

مختلف پنجشـیر، پروان، کاپیسـا، تخار، بغالن، بدخشـان، سـمنگان و حتی مزار شـریف در رابطه 

بـا مرکـز جمعیـت اسـالمی در پاکسـتان و نیـز روابـط بسـیار پیچیـده بـا مقامـات پاکسـتانی جمع 

بنـدی و تنظیـم می نمودنـد. مسـعود )رح( اوقـات خـود را بسـیار دقیـق و منظم تقسـیم نمـوده بود. 

او بـا وجـودی کـه انسـان خیلـی اجتماعـی و خـوش سـلوکی بـود، بـه مالقات هـای خود بـا مردم، 
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فرماندهـان مجاهدیـن، مسـوولین دفاتـر تعلیـم و تربیـه ی  ایدیالوژیک و غیـره اهمیت بسـیار فراوان 

قائـل بودنـد. قسـمتی از اوقـات خـود را بـرای مطالعـه ی کتـب، نمـاز، تالوت قـرآن کریـم، تفکر و 

اسـتراحت تخصیـص داده بـود و مطابـق برنامـه هـر یکـی را در وقت معیـن آن انجـام می داد.

او برعـالوه در ایـن دفتـر مصـروف تهیـه نوت هـا در مـورد درس هـای چریکـی و گوریالیـی و 

حمـالت جنـگ و گریـز بـود کـه از مقتضیـات یـک جنـگ نابرابـر بـا ارتـش سـرخ روس به شـمار 

می رفـت. او بـه عنصـر تعلیـم و تربیـه ارج فـراوان می گذاشـت و لهـذا تـا هنگامی کـه فشـار بسـیار 

طاقـت فرسـا بـاالی جبهـات پنجشـیر نیامـده بـود دروازه هـای مکاتـب و مـدارس پنجشـیر را بـاز 

گذاشـت. درحالی کـه در آن ایـام در تمـام نقاطـی کـه جنـگ جریان داشـت باب مکاتـب و مدارس 

 مسـدود شـده بـود. تـا هنگامی کـه یـک بـاب مکتـب در رخـه مـورد تهاجـم مسـتقیم هوایی 
ً
قطعـا

روس هـا قـرار نگرفـت و خطـرات جانـی متوجه فرزندان مـردم گردید، مسـعود عزیز حاضـر نبود که 

بـه هیـچ قیمتـی سلسـله ی دروس و تعلیـم قطع گـردد. او بـرای تنویـر اذهـان جوانـان، مجاهدین و 

رزمندگانـش ادارات تعلیمـی را بـه نام »جهاد و دعوت« تأسـیس کـرد که درآن درس دینی، سیاسـی 

و فرهنگـی بـه کمـک اسـتادان داوطلـب کـه از نقـاط مختلف کشـور در پنجشـیر جمع شـده بودند 

بـه پیش بـرده می شـد.  

او در بحرانی تریـن مرحلـه از جهـاد و مقاومـت مـردم افغانسـتان علیـه شـوروی سـابق و ایادی 

کمونیسـت و رژیـم دسـت نشـانده آن در کابـل و در اوج وحشـت عسـاکر بی گانـه علیـه مـردم، 

یگانـه فرماندهـی بـود کـه طرفـدار رعایت حقوق بشـر و معاملـه ی نیک و انسـانی با اسـرای جنگی 

 عسـاکر ارتش سـرخ و افسـران اسـیر شـده ی کمونیسـت بـود. بنابرایـن بیش تریـن تعداد 
ً
مخصوصـا

اسـرای جنگـی مربـوط بـه ارتـش سـرخ در مناطـق تحـت فرماندهـی وی بـه اسـارت درآمده انـد و 

بـا هریـک شـان از همـان لحظات نخسـت اسـارت تاپایـان معاملـه ی نیک انسـانی صـورت گرفته 

اسـت. ایـن برخـورد نیکو سـبب شـد یک یـا دوتن از سـربازان اردوی سـرخ بـه دین مقدس اسـالم 

مشـرف شـوند و اعتقـادات و اعمـال گذشـته خـود را نکوهـش کنند.

مسـعود )رح( انسـان خویشـتن دار و دارای عـزت نفـس و حیـای بـزرگ بـود. او در برابـر تمام 

 در برابـر علمـا، دانشـمندان، روشـنفکران و تحصیـل 
ً
انسـان ها چـه خـرد و چـه بـزرگ مخصوصـا

کرده هـا بـا نهایـت احتـرام و تواضع عمـل می کرد. او هرچـه دار و نـداری از جبهه به دسـت می آورد 

مجاهدیـن و همرزمـان خویـش را در آن سـهیم می سـاخت و امکانـات پولـی و نظامـی جبهـه را 

عادالنـه ومطابـق نیـاز بـه فرماندهـان و مجاهدیـن خویـش توزیـع می نمـود و هیـچ مجاهـدی را 

کم لبـاس و گرسـنه نگـه نمی داشـت. او همیشـه حداعتـدال را رعایـت می کـرد و یکمقـدار از ایـن 

امکانـات را بـرای روز مبـادا و روزهای مشـکل آینـده در جاه های محفـوظ نگه داری و انبـار می کرد. 
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تدبیـر سیاسـی و لوژسـتیکی مسـعود )رح( در اولیـن وهلـه وقتـی هویدا شـد که بـه تاریخ 25 

ثـور سـال 1361 تهاجـم بـزرگ روس هـا بـاالی پنجشـیر آغـاز شـد و از زمیـن و فضـا بـاالی مـردم 

بی چـاره و بی بضاعـت و در محاصـره کشـیده شـده ی پنجشـیر بمب و راکـت و خمپاره مـی بارید و 

مـردم از ترس وحشـت عسـاکر اردوی سـرخ زن و مـرد و کودک مجبور بـه ترک خانه و کاشـانه خود 

شـدند و همـراه بـا مجاهدیـن بـه قلـه ی کوه ها و فـراز دره هـا باال شـدند. آن ها هیـچ مـواد خوراکه با 

خـود حمـل کـرده نتوانسـتند و اگـر هـم مـواد بـا خـود آورده بودند باآلخـره در طـی چنـد روز پایان 

یافـت. ایـن انبارهـای ذخیره شـده ی قطعات مسـعود )رح( بود که هـزاران نفر را برای مـدت چندین 

هفتـه از خطـر مـرگ و فاقـه نجات داد تـا این که اکثریـت آن ها به مناطـق اندراب، خوسـت و فرنگ، 

 کابل و مـزار و غیـره مهاجر و متواری شـدند.
ً
دیگـر نواحـی بغـالن و نهایتـا

ایـن قـوه ی درک بـزرگ از یـک جوانـی کـه نه تجربـه بسـیار طوالنی جنـگ و محاربه را داشـت 

و نـه بـه صـورت منظم در کـدام اکادمـی حربـی پیش رفته تمرینـات نظامـی حاصل کرده بـود، یک 

ابتـکار خارق العـاده بـه شـمار مـی رود و تنهـا می توانـد ناشـی ازیـک روح ملکوتی و عنایـت بزرگ 

خداونـد یکتـا در وجـود او بوده باشـد و بس.

قـراری کـه بارهـا مشـاهده نمودیـم مسـعود )رح( همـواره در جریـان مشـکالت طاقـت فرسـا 

و حمـالت سـنگین نیروهـای ارتـش سـرخ زیادتـر بـه نمـاز و صبـر پنـاه می بـرد و بر مصـداق آیه ی 

مبارکـه ی سـوره ی بقـره }اسـتعینوا بالصبـر والصلـوة إن الله مـع الصابریـن{، اوقات بیش تـر خود را 

بـه نمـاز، دعـاء، تـالوت قرآن کریـم، تفکـر و اندیشـه سـپری می نمـود. او در دل شـب ها از خواب 

برمی خاسـت، وضـوء می کـرد و نمـاز تهجـد اداء می نمـود.

یکـی از عـادات نیکــویی او پرهیـز از غیبـت و ناسـزاگویی در مــورد همـه افــراد و حتـی 

سرسـخت ترین مخالفینـش بـود. چندیـن بـار در مجالـس متعدد و حتی در نشسـت های شـخصی 

و خصوصـی تعـدادی از بـرادران صحبـت انتقادآمیز در مورد بعضـی از عملکردهـای حکمتیار امیر 

حـزب اسـالمی و رقیب سرسـخت وی در آن زمـان به عمل آوردند. مسـعود )رح( در یکـی دو مورد 

 خاموشـی اختیـار کـرد و هیـچ حرف خـوب و بدی بـه زبـان نیـاورد و موضوع صحبـت را به 
ً
کامـال

گونـه ی بسـیار مودبانـه و ظریفانـه تغییـر داد و همچنـان در چنـد مـورد دیگـر اگـر صحبـت هـم از 

ایشـان کردنـد بـا کمـال انصـاف و ادب نـام او را بـه بزرگـواری یـاد کردند و هیـچ حرفـی نگفتند که 

شـخصیت وی را جریحـه دار سـازد. در حالی کـه برعکـس دسـتگاه تبلیغاتی هواخواهـان حکمتیار 

بـا تمـام بی رحمـی اتهامـات ناروایـی را بـه او و یـاران نزدیک اونسـبت می دادنـد و از هـر فرصت و 

پدیـده جهـت بهره بـرداری تبلیغاتـی علیـه او اسـتفاده می کردنـد.

چیـزی که شـخصیت بزرگ مسـعود شـهید را بیش تـر متمایز می سـازد و او را در دیـدگاه خاص 
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و عـام عزیزتـر می نمایـد تقـوای مالـی او بـود. مسـعود )رح( چیـزی بـه جـز یـک دربنـد حویلـی 

پـدری درکارتـه ی پـروان و یـک بـاغ در جنگلـک پنجشـیر بـه بازمانـدگان خود بـه میراث نگذاشـته 

اسـت. برخالف سـایر رهبـران سیاسـی و فرماندهان در اطراف و اکناف کشـور از مسـعود شـهید نه 

حسـاب بانکـی باقـی مانـده و نه امالک منقـول و غیرمنقول. او در طـول چهارده سـال دوران جهاد و 

پنـج سـال حکومـت مجاهدیـن در کابل و پنج سـال مقاومت در شـمال کشـور چانس مسـافرت به 

خـارج از کشـور را کم تـر یافـت. از این کـه تمـام دقایق و لحظـات عمر عزیـز او از طلـوع صبح الی 

منتصف الیـل در خدمـت مـردم، مجاهدیـن و قضایـای جهـاد و مقاومت بـه خاطر بقای افغانسـتان 

و دفـاع از مـردم مظلـوم و مـورد تهاجـم کشـور لحظـه لحظه و دقیقه دقیقه تقسـیم شـده بـود چیزی 

بـه نـام »خـودی«، »خانوادگـی« و »شـخصی« در اجنـدای روزمـره او وجـود نداشـت. بـه عبارت 

دیگـر او در مـردم و قضایـای مـردم محو شـده بود و خـود و خانواده ی خـود را یکسـره فراموش کرده 

بـود.  فرزنـدان او از احمـد گرفتـه تـا خردترین هایـش در پهلـوی سـایر فرزنـدان جبل السـراجی ها 

ایـن  بـه مکتـب می رفتنـد ویکسـان می زیسـتند.  آنجـا  آلـود  پنجشـیری ها در کوچه هـای گـرد  و 

مشـخصه نـام نکـوی او را بـه عنوان برجسـته ترین رهبـر مردمی که در پهلـوی مردم و یکسـان با مردم 

زیسـت، تـا دم مـرگ و بـه بهـای خون خـود از داعیـه آن ها دفـاع کرد و سـرانجام بـه آرمـان رهایی و 

خـوش بختـی آن ها جان شـیرین بـه جان آفرین تسـلیم نمـود و لحظه ای هـم آن ها را بی دفـاع و تنها 

نگذاشـت، در اوراق تاریـخ ایـن سـرزمین رقـم زد و به یادگار گذاشـت.

غالم همت آنم که زیر چرخ کبود 

زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

تو ای بلند نظر شاهباز صدره نشین  

نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است

خاطـرات مسـعود )رح( خیلی  شـیرین و آموزنده اسـت. هـر پهلوی زندگی او درسـی از جامعه 

شناسـی و هنـر مـردم داری اسـت. مختصـر این که افـرادی که بـا مسـعود )رح( نشسـتند و از مکتب 

دانـش تجربـی او آموختنـد، در جهـت کمـال رشـد کردنـد و بـه مرحلـه ی از تکامل شـخصی نایل 

آمدنـد و امـروز در رأس رهبـری بیش تـر ادارات و نهادهـای کشـور قـرار دارند.

 
ً
مـن هنگامی کـه بیسـت سـال قبـل در دره ی پنجشـیر با عده ای از این دوسـتان آشـنا شـدم اکثرا

آن هـا جوانـان تـازه بـه میـدان آمـده می نمودنـد کـه با عشـق بـه میهـن و آزادی به نـدای رهبـر عزیز 

شـان لبیـک گفتـه و تـازه بـه مکتـب پرمیمنـت مسـعودی بـه آمـوزش آغـاز کـرده بودنـد. از جناب 

مارشـال فهیـم صاحـب گرفتـه تـا بـرادر عزیـز قانونی صاحـب، انجنیـر صاحب اسـحق، بسـم الله 

خـان، صالـح محمـد ریگسـتانی، صفـی الله شـهید، مصطفای شـهید، محمد پناه شـهید، شـاهین 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        410

شـهید، عظیمـی صاحـب، قومانـدان گل حیدرخـان، احمـد مسـلم، قومنـدان گـدا محمـد خالـد، 

نجابـت خـان وغیـره تـا صدهـا رادمـرد دیگر که ذکـر اسـمای گرامی شـان در ایـن مختصـر مقدور 

نیسـت همـه و همـه شـاگردان این مکتـب تکاملـی بودند.

مـن بـه حیـث یکی از خردتریـن راه روان خط مسـعود کمال افتخـار می دانم کـه خداوند جلت 

عظمتـه مـرا توفیـق عنایـت فرمـود کـه در دو مرحلـه شـرف همـکاری و دسـت یـاری او را حاصـل 

نمایـم.  یکـی در مراحـل نخسـتین جهـاد، یعنـی همـان سـال هایی 1360 و 1361 هجری شمسـی 

کـه از فیـض رهنمایی هـای برادرانـه ی او برخـوردار گشـتم؛ دیگـری هم پـس از پیـروزی مجاهدین 

کـه جناب شـان بـه حیـث قومندان اعـالی نیروی های مسـلح کشـور تحت قیادت اسـتاد دانشـمند 

پروفیسـور برهان الدیـن ربانـی رییـس جمهـور دولـت اسـالمی افغانسـتان بـه حیـث قدرتمندترین 

 ریاسـت کل بانک 
ً
فرمانـده تبـارز نمـوده بودنـد. در ایـن مرحله که بنـده مسـوولیت کفالـت و نهایتا

مرکـزی افغانسـتان را بـه عهـده داشـتم در بسـا مـوارد بـه مشـوره ها و رهنمایی هـای خردمندانـه ی 

قهرمـان ملـی کشـور در بسـا قضایـای پولـی و اقتصـادی کشـور نیـاز شـدید احسـاس می نمـودم 

و ایشـان بـا وصـف تمـام مصروفیت هـای شـدید خـود وقـت کافـی در اختیـار مـا می گذاشـتند و 

بـا دلچسـپی قضایـای اقتصـادی را دنبـال می کردنـد. بـا وجـود این کـه ایشـان در علـم اقتصـاد و 

بانکـداری تخصـص نداشـتند، پیچیده ترین قضایـای اقتصادی را بـه سـرعت درک می کردند و برای 

آن راه حل هـای مطلـوب تجویـز می نمودنـد کـه نمایانگـر ذکاوت خـدا داد او بـود. بـه طـور نمونـه 

می خواهـم در این جـا راجـع به یک مـورد مثال بیاورم. در تابسـتان سـال 1375 مصادف بـا ماه های 

جـوالی 1996 روزی جهـت بحـث و گفتگـو راجـع بـه تـورم سرسـام آور کشـور که جسـم نحیف 

 
ً
اقتصـاد کشـور را نحیف تـر می سـاخت و برزندگـی مـردم غریـب و بی چـاره ی افغانسـتان خصوصا

کارمنـدان مزدبگیـر دولـت و سـایر کسـانی که درآمد ثابت داشـتند سـایه ی شـوم خود را گسـترانیده 

بـود، خواسـتم بـا جنـاب اسـتاد ربانـی رییـس جمهـور مشـوره نمایـم. بعـد از صحبـت مختصـر، 

جنـاب اسـتاد بـه مـن هدایـت داد تـا در ایـن مـورد مشـوره جنـاب مسـعود صاحـب را جویا شـوم. 

مسـعود )رح( در همـان سـاعات در کابل نبـود و من جهت دیدار بـا او راهی جبل السـراج گردیدم و 

او را در مقـر فرقـه ی ۲ کـه در دامنه هـای تپه ی سـرخ موقعیت داشـت دریافتم. فرمانـده کل به مجرد 

گاهـی، مـرا بـه سـرعت به حضـور پذیرفت و مـن هم پیشـنهادی را کـه در مدیریت اسـناد و ارتباط  آ

دافغانسـتان بانـک ترتیـب نموده بـودم به وی تقدیم کـردم. در آن پیشـنهاد دو بدیل یـا الترنیتو تجویز 

شـده بـود: یکـی این که جهـت تمویل بودجه سرسـام آور دولت باید دسـت بـه طبـع بانکنوت ها، یا 

اسـکناس های بـا ارزش اسـمی بـاال دینامنیشـن )Denomination(، ماننـد نوت هـای پنجـاه هزار 

افغانیگـی و یک صـد هـزار افغانیگـی بزنیـم و یا بـه عباره ی دیگـر از تجربـه ی پولی ترکیـه، اندونیزیا 
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و روسـیه ی وقـت اسـتفاده کنیـم. دیگـری این که دسـت بـه یک اصالحـات بنیـادی پولی بزنیـم و به 

جـای ارزش اسـمی پـول، اعتبـار و ارزش خریـدی بانکنوت ها را حـد اقل یک هزار مرتبـه باال ببریم 

و نوت هـای جدیـد بـا دیزاین هـای جدیـد طبع کنیـم و تمـام بانکنوت هـای درجریان را به وسـیله آن 

تعویـض کنیـم و یـا بـه عبـارت دیگـر از تجربـه ی بعـد از سـال هایی 1922 و 1923 آلمان و سـایر 

کشـورهای اروپایـی دیگـر اسـتفاده کنیم. مسـعود )رح( به مجرد خواندن پیشـنهاد، بدیل یـا آلترنیتو 

دومـی را ترجیـج داد، اما مشـکالت آن روز افغانسـتان را که پروسـه عملی نمودن آن را با مشـکالت 

جـدی مواجـه می سـاخت نیـز یـاد آور شـدند و چانـس پیـروزی چنین ریفـورم را مـورد سـوال قرار 

فرمودند: داده 

: مـا بیش تـر قلمـرو افغانسـتان را در کنتـرل نداریـم و سـاحات تحـت کنتـرل دولـت روز 
ً
اوال

تـا روز کوچک تـر شـده مـی رود، چگونـه می تـوان چنیـن ریفـورم بزرگـی را کـه مـورد قبـول مـردم 

افغانسـتان باشـد در سراسـر افغانسـتان پیـاده کـرد؟

: اگـر ریفـورم نامبرده با آن  همه مشـکالت فـراوان لوژسـتیکی آن پیاده شـود، چانس بقای 
ً
ثانیـا

آن تـا چـه حـد اسـت، زیرا هنـوز دولـت درحال جنـگ بـا مخالفیـن قـرار دارد و منابـع عایداتی آن 

نهایـت محـدود اسـت. باز هم مـا اگر مصارف دولـت را از طریق طبـع بانکنوت تمویـل کنیم نتایج 

ریفـورم پولـی بی مفهـوم خواهـد شـد و ما به همـان نقطه ی اولـی یا ادامه ی تـورم سرسـام آور کنونی 

برمی گردیـم. ایشـان بعـد از یک مقـدار تفکر فرمودنـد: من بدیل دومـی پیشـنهاد را ترجیح می دهم 

و بـا وجودی کـه مشـکالت تطبیـق آن نهایـت دشـوار اسـت، شـما می توانیـد در مـورد آن آمادگـی 

مقدماتـی بگیریـد و بـا اهـل خبـره و متخصصین امور بانکـی و اقتصـادی مشـوره های بیش تر انجام 

بدهیـد. امـا تطبیـق آن یـک فرصـت مناسـب نیـاز دارد. ما بـه اسـاس هدایـت آن بزرگمرد شـهید با 

 Afredجرمنـی ونماینـده بازاریابـی آن آقای الفریـد مولر Giesecke & Derient نماینـده کمپنـی

Muler درتمـاس شـدیم و او را جهـت مذاکـرات بـه کابـل دعـوت دادیم تـا در مورد طـرح و دیزاین 

نوت هـا و هزینـه ی تولیـد و ترانسـپورت آن باوی مشـوره نماییـم. بعد از چنـد روز مذاکـرات، درماه 

گسـت سـال 1996 تصاویـر زیـادی را از یادگارهـای تاریخی، مسـاجد وغیـره اماکن مقدسـه به او  آ

دادیـم و قـرار بـود در اول اکتوبـر سـال 1996 در جریـان اجـالس سـاالنه بانـک جهانـی و صندوق 

وجهـی بین المللـی پـول مالقـات بعـدی را بـا وی در واشـنگتن انجـام دهیم که متأسـفانه بـه تاریخ 

26 سـپتمبر 1996 طالبـان کابـل را اشـغال نمودنـد و تطبیـق این برنامه تامـاه فبروری و مارچ سـال 

2002 معطـل مانـد، تـا این کـه اداره ی موقت افغانسـتان تحت ریاسـت آقـای حامدکـرزی آن را به 

کمـک صنـدوق وجهـی بین المللی پول، اداره انکشـاف بین المللـی امریکا ، اداره کمک های توسـعه 

بین المللـی بریتانیـا DFID، موسسـه ملـل متحـد، کمک هـای تخنیکـی و نقـدی دولـت سـویدن، 
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جرمنـی و سـایر دول اروپایـی آن را عملی سـاخت.

 مشـاهده کردیـم که بـا وجود کمک هـای فـراوان تخنیکی، لوژسـتیکی و پولـی دول و 
ً
مـا عمـال

سـازمان های چنـد جانبـه فـوق الذکر مسـأله تطبیق پـروژه تعویـض پـول یکـی از پرمخاطره ترین و 

 هفت سـال قبل مسـعود )رح( 
ً
پرجنجال تریـن پروژه های ملی کشـور محسـوب می شـود کـه حدودا

در مـورد مشـکالت آن هشـدار داده بـود. در اینجـا ناگزیـر بایـد اعتراف کرد کـه تأیید مسـعود، بنیاد 

اولیـه و نخسـتین تهـداب ایـن پـروژه بزرگ ملی را تشـکیل مـی داد که فقـط بعد از چنـد لحظه تفکر 

در مـورد آن هدایـت صـادر فرمـود، در حالی کـه متخصصین اقتصـادی صندوق وجهـی بین المللی 

پـول و سـایر نهادهـای بین المللـی زیربـط معقولیت آن را تـا ماه ها مورد بحـث قرار دادنـد و باآلخره 

بـه عیـن نتیجه نائـل آمدند.

در اخیـر ذکـر یـک نکتـه را ضـروری می دانـم کـه شـخصیت بـزرگ مسـعود یـک شـخصیت 

جامع األطـراف و دارای امتیازهـای منحصـر بـه فـردی بـود کـه تجمـع آن در یـک فـرد بـه صـورت 

بسـیار شـاذ و نادر سـراغ شـده اسـت. به طوری که بسـیاری ها با مطالعه ای که از بیسـت و سـه سال 

اخیـر زندگـی پربار مسـعود دارنـد او را فقط یک استراتیژیسـت بـزرگ و کم نظیر نظامـی می خوانند. 

عـده ای کـه او را در صحبت هـا و مالقات های سیاسـی اش دریافته انـد او را یک سیاسـتمدار معتدل 

عمل گـرا یـا پراگمتیـک و منطقـی می داننـد و از کارزمـا ی سیاسـی او بـه عنـوان محبوب تریـن و 

مطلوب تریـن رهبـر سیاسـی نـام می برنـد. کسـانی که زهـد، تقـوی و رحـم و عطوفـت انسـانی او را 

دیده انـد و عشـق و محبـت زائدالوصـف او را بـه  اشـعار عرفانـی شـاهد بوده انـد او را بـه عنـوان یک 

پیشـوای بـزرگ دینـی و یـک زاهد و عـارف تلقی می کننـد. اما کسـانی که بـا او زیسـته اند در پهلوی 

همـه خصـال شایسـته ی او، او را یـک رفیق بسـیار عزیـز و دلسـوز یافته اند.

لهـذا بایـد بـه ایـن خالصـه اکتفـا نمـود کـه مسـعود )رح( سـتاره ای بـود کـه در افـق آسـمان 

افغانسـتان در خشـید و بـا درخشـش کم نظیـرش از پهنـا تـا پهنـای ایـن سـرزمین را با حـب وطن و 

نـور محبـت بـه انسـان این میهـن منـور سـاخت و در نهایت بتاریـخ 9 سـپتمبر سـال 2001 در افق 

همیـن آسـمان دوبـاره افـول نمـود. روحش شـاد و روانـش گرامـی باد.



رسالت ما بعد از شهادت مسعود )رح(

عبدالحی خراسانی-دهلی نو

بـه اعتقـاد ایـن قلـم، مسـعود در بهتریـن موقعیـت قابل تصـور بـه شـهادت رسـید. او در عالی ترین 

نقطـه ی اوج عـزت، محبوبیـت و اقبـال ملـی قـرار داشـت. بـر سـدرة المنتهای عـزت، آزادگـی و 

اسـتقالل تکیـه زده بـود، بـه مـدارج عالـی از مراتـب طهـارت نفـس، معنویـت و عرفان و شـناخت 

دسـت یافتـه بـود و بـه مرتبـه ی واالی از تقـوا و رسـتگاری رسـیده بود.

در ُبعـد سیاسـی و اجتماعـی، بـه عنـوان زعیـم مقاومـت ملـی و تبلـور اراده و آرمـان مـردم 

افغانسـتان بـه مقـام منحصـر بـه فردی صعـود نموده بـود. به عبـارت دیگر، مسـعود از همـه ی زوایا 

و ابعـاد سـیر تکامـل تدریجـی را پیمـوده و به آهسـتگی و آرامـی به کمـال مطلوب دسـت یافت. در 

روزهـای اخیـر از هـر جهـت متکامـل و متـوازن و متناسـب بـه نظـر می رسـید. ایسـتادن در چنیـن 

نقطـه ی اوجـی، زمـان معیـن دارد و اسـتمرار آن از تـوان بشـر خارج اسـت. خداوند عبـد صالحش 

را از نقطـه ی متعالـی بـه سـوی خـود فـرا خوانـد و مرتبـه ی او را کـه عالـی بـود، اسـتمرار جاودانـی 

. بخشید

کرده انـد.  ظهـور  فراوانـی  شـخصیت های  مـا،  مکتـوب  سـاله ی  هـزاران  تمـدن  تاریـخ  در 

منظومه ی تمدنی ما پر از اختران پرفروغ و سـتارگان تابناک اسـت؛ چنان مملو و سرشـار از اسـمای 

گاه به  عزت آفریـن و افتخـارآور کـه در صـورت درک واقعـی آن همـه عظمـت  و افتخـارات، ناخـودآ

انسـان وجـد و سـرور و ُسـکر دسـت می دهـد. اما بـه قاطعیـت می توان گفـت که شـخصیت جامع 

االبعـادی ماننـد مسـعود در کهکشـان حافظـه ی تمدنـی مـا به ندرت درخشـیده اسـت.

در تاریـخ پرعظمـت و درخشـان صـدر اسـالم او را می تـوان بـا فرمانروایان مقتـدر و مجاهدان 

بـا عظمتـی چون حمـزه و خالد... مقایسـه کـرد و در تاریخ ممالک اسـالمی، او زنده کننـده ی یاد و 
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نـام شـخصیت بزرگ جهـان اسـالم، صالح الدین ایوبی اسـت. 

در عصر دوره ی اسـالمی تاریخ بیداری خراسـان، اگر بعضی از اشـتباهات ابومسـلم خراسـانی 

نمی بـود، شـاید می توانسـتیم او را از بعضی جهات با مسـعود مقایسـه کنیم. 

امـا در ایـن میـان طاهـر ذوالیمنیـن فوشـنجی سـردار و سپه سـاالر بزرگ هریـوا با مسـعود قابل 

مقایسـه اسـت، اگـر تمام جد و جهـدش در گسـترش قلمرو و حاکمیـت مأمون نمی بود و دسـتانش 

در بیعـت امیـر و وزیـر محصـور نمی مانـد. این هـا نـه مبالغه اسـت و نه اغـراق، اگر او را به درسـتی 

شـناخته باشیم.

در تاریـخ سیاسـی معاصـر افغانسـتان با حفـظ این نکتـه که او از مدرسـه ی جمعیت اسـالمی 

افغانسـتان بـه رهبـری اسـتاد برهان الدیـن ربانـی ظهـور نمـود، اما هیچ کـس را یـارای مقایسـه با او 

نیسـت و او چهـره ی منحصـر بـه فـرد و یگانـه ی تاریـخ مبـارزات و مقاومـت ملـی مردم افغانسـتان 

می باشـد.

»بـه راسـتی او ممثـل اقتدار یـک ملت بود؛ او نمـاد و مظهر فرهنـگ و تمدن افغانسـتان بود؛ او 

فریـاد خشـم تاریـخ و مظلومیت مـردم نجیب مملکـت در برابر همـه ای بی عدالتی ها بـود؛ او طلوع 

خورشـید اراده و تجلـی اوج آرمان مـردم ما بود.«1

»مسـعود بـرای احیای مجد و عظمت افغانسـتان سـنگر به سـنگر بـه جهاد و مبـارزه و مقاومت 

پرداخـت. روزگاری در برابـر فسـاد حاکـم بر دسـتگاه و حـکام ظالم حسـین گونه به میـدان اصالح 

و مبـارزه آمـد، و روز دیگـر کـه رهـروان مکتـب الحـاد و دهریـت بر حریم مقـدس اسـالم و قرآن و 

جغرافیـای سیاسـی کشـور هجـوم آوردند، حمـزه وار فرماندهی و زعامـت نظامی جهاد را به دسـت 

گرفـت، و ایامی کـه متحجریـن نهروانـی و پیـروان مکتـب جهـل و جنـود شـیطان برحریـم تمامیت 

ارضـی و تمدنـی افغانسـتان بـا حمایـت همسـایه ی ناصالـح تاخـت و تـاز نمودنـد، علـی گونـه به 

مقاومـت پرداخـت، ایسـتاد و محـور مقاومـت شـد. مبارزه کرد و دسـت رد به سـینه ی تمام کسـانی 

زد کـه به تکـرار بـرای او آیات یـأس خوانـده بودند.«2

مرزهـای دوسـتی و دشـمنی اش خطـوط قرمـز ایمـان، اسـالم و منافع ملی افغانسـتان بـود، او 

بـه دنبـال منافـع شـخصی نبـود، او در منافـع ملـی کشـور ذوب شـده بـود، منافـع او، منافـع علیای 

افغانسـتان عزیـز بود.

»مشـکل مسـعود، اسـتقالل خواهـی و عدم وابسـتگی او بود، مشـکل مسـعود درجـه ی تعالی 

ایمـان، تدیـن، تعبـد و تعهـدش بـود. مشـکل مسـعود، تقـوا و طهـارت و پاکـی و آزادگـی اش بـود. 

مسـعود بـه دلیـل یگانـه بودنـش در فضـای سیاسـی کشـور مـورد حـب و بغض فـراوان واقع شـد و 

رقابـت بعضـی از رجـال و بـزرگان را علیـه خـود برانگیخت.«3
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بعـد از شـهادت مسـعود در بـاره ی او پیـروان همـه اندیشـه ها و مکاتـب سیاسـی مملکـت بـه 

نیکـی سـخن گفتنـد و همگـی از زاویـه ی مـورد نظـر و مطلـوب خـود، او را سـتودند، عـده ای هـم 

انتقاداتـی را مطـرح نمودنـد و برنکاتـی انگشـت نهادنـد، در خـارج از افغانسـتان نیـز مطبوعـات و 

رسـانه های جمعـی در باره ی مسـعود بسـیار نوشـتند و بیش تر از زاویه ی سیاسـی و تأثیـر رفتار او در 

سـاختار معـادالت منطقـه ای و بین المللـی مطالـب فراوان مطـرح نمودنـد و از سـجایای اخالقی و 

فضایـل حمیـده ی انسـانی و ابعـاد آزادی و آزادگـی او داد سـخن دادند.

 از چالش هـای فـراوان و کوالک هـای دشـوار و طاقـت فرسـای 
ً
رقبـای سیاسـی او کـه عمـال

 خالف جهـت عبور نمـوده بودند 
ً
 مـوازی و ندرتـا

ً
عصـر درخشـان جهـاد و دوره ی مقاومـت، گاهـا

و خاطـرات شـیرین و تلـخ داشـتند، همان طوری کـه از سـنن متعالـی فرهنـگ رسـوم و عنعنـات 

پسـندیده ی تمدنـی کشـور مایـه می گرفـت و انتظار می رفـت، از او به نیکی یـاد کردنـد و او را بزرگ 

و محتـرم داشـتند و سـپاس و تکریـم کردنـد و پـاس حرمـت نهادند.

مسـعود را سـتودن و تعریـف و تمجیـد نمـودن کاری سـهل اسـت کـه از هـر رهگـذر و مـراد 

و مریـدی بـه آسـانی بـر می آیـد، امـا مسـعود را بـه درسـتی و واقـع درک نمـودن و شـناختن و او را 

همان طوری کـه بـود بـه جهانیـان، جامعه، نسـل آینده و تاریـخ معرفی نمـودن و ابعاد پنهـان زوایای 

پیچیـده ای چنـد ُبعـدی شـخصیتش را شـکافتن و چـون او فکر کـردن و به ادامـه راه، اندیشـه، تفکر 

و اسـتراتیژی و مکتـب او پایـدار مانـدن، البتـه کاری دشـواری اسـت کـه از هـر ریـا کار و دغل باز و 

فریب گـری بـر نمی آیـد.

و  سـنگین  رفتـارش  پیچیـده،  بعـدی اش  چنـد  شـخصیت  دشـوار،  او  درک  درسـتی  بـه  امـا 

بـود. مقاومـت  عصـر  فصل الخطـاب  گفتـارش  و  قاطـع  عملکـردش 

آیـا مسـعود را بـه درسـتی شـناخته ایم؟ بعضـی از عزیـزان بنـا بـه ذایقـه ی عصر نوین سیاسـی 

در کشـور و پذیـرش زمانـی سـعی نمـوده و می نماینـد کـه مسـعود را چنـان معرفـی نماینـد کـه بـه 

طبـع و انتظـار بازیگران سیاسـی امـروز خوش آید، بعضـی دیگر زوایـای از عملکرد و رفتـار او را در 

راسـتای اهـداف خویـش گزینـش نمـوده و بـه اسـتناد گرفته انـد، امـا حقیقت آن اسـت که مسـعود 

یـک مسـلمان کامـل و هدفمنـد، یک انسـان واال و آزاده و یک عـارف متعهد و رسـتگار معاصر بود. 

مسـعود نـه الئیک و سـیکوالر بـود و نه متعصـب و متحجـر. او را در زاوایه ی افراط و سـکوی تفریط 

نبایـد جسـتجو نمـود. مسـعود نمونـه ی کامـل تعریـف مکتب از انسـان و از مصـداق عینـی اعتدال 

مـورد نظر قـرآن بود.

او یـک شـریعتمدار متدیـن و عارف شـب زنـده دار بود، هیچ گاه نمازشـب و ذکر سـحرش ترک 

نمـی گردیـد، در همـه ای احوال به خدایش توکل داشـت، انسـان پارسـا و متقی بـود و در حضورش 
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می توانسـتی عطـر معنویـت را استشـمام  نمایـی و آرامـش و اعتمـاد بـه نفـس را احسـاس نمایـی، 

رفتـارش موقـر و گفتـارش به روح هـا و روان ها آرامش و سـکون می بخشـید. متأسـفانه شـهرتش در 

ابعـاد نظامـی و اشـتهارش در مدیریـت سیاسـی، ابعـاد گسـترده ی شـخصیت معنـوی مسـعود را از 

نظرهـا پنهان داشـته بود.

در ماتـم عظیـم ومصیبـت جانکاه شـهادت او سرتاسـر کشـور گریسـت و دوسـت و دشـمن به 

بزرگـی و شـخصیت او اعتـراف نمـود و جهـان اسـالم در سـوگ فرزنـد صدیق خـود المناک شـد و 

دنیـای معاصـر یکـی از آزاد مـردان منحصـر بـه فرد خویـش را از دسـت داد.

امـا ایـن قلـم بر اسـاس تعهدی که بـا آن شـهید عزیز دارد، ذکـر نکات آتـی را بـرای نزدیکان و 

پیـروان صدیقش توصیـه می نماید:

الـف: بنیـاد فرهنگـی مسـعود هرچـه زودتر تشـکیل و اعـالم گـردد، تا بتوانـد به طور شایسـته 

و سـزاوار مسـعود را بـه جهـان، نسـل آینـده و جامعـه ی امـروز معرفـی نمایـد، و کارنامه هـای او را 

کـه درخشـان ترین صفحـات تاریـخ سیاسـی افغانسـتان را تشـکیل می دهـد، ثبـت نموده و به نشـر 

رساند.

ب: بعـد از تشـکیل بنیـاد فرهنگـی، می بایسـت تمـام آثـاری کـه در ارتبـاط به مسـعود منتشـر 

می شـود، زیـر نظـر مسـوول بنیـاد و از مرکز فرهنگی بنیاد چاپ و نشـر شـود، تـا از پراگندگی و ذهن 

زدگـی و سـلیقه گرایی نجـات یابد.

ج: تمـام کاسـت های سـخنرانی ها، مصاحبه هـا، مخابره هـا و گفتگوهـای او نـزد هرکسـی که 

اسـت بـه بنیـاد تسـلیم داده شـود، تا بعـد از تنظیـم و بازنگـری در اختیـار تاریـخ و مردم قـرار گیرد.

د: یادداشـت های شـخصی، نوارهـای ویدیـوی و خاطـرات او به تمـام و کمال در بنیـاد جمع و 

در مجموعـه ی آثـار چاپ و نشـر گردد.

هــ: تاریـخ مبـارزات و مجاهـدت و مقاومت او در سـه دوره ای »قیـام علیه حکام فاسـد، جهاد 

در برابـر الحـاد و تجـاوز اتحـاد جماهیـر شـوروی سوسیالسـتی، مقاومـت علیـه تجاوز پاکسـتان و 

هجـوم لشـکر جهـل و جنـود شـیطان، گـروه منفور طالبـان«، به صـورت منظـم تدوین گردیـده و با 

اشـخاصی کـه در دوره هـای مختلـف از نزدیک بـا او در تمـاس بوده انـد، مصاحبه صـورت گرفته و 

خاطـرات شـان ثبت گردیـده و در تاریـخ کارنامه هـای او انتشـار یابد.

و: همچنـان نقش احمدشـاه مسـعود در تغییر معـادالت بین المللی و اثرگـذاری آن در تصامیم 

مهـم منطقـه ای از مطبوعـات و آرشـیف رسـانه ها و مطبوعـات بین المللـی جمـع شـده و نظـرات 

اشـخاص صاحب نظـر و بـا صالحیـت خـارج جمـع آوری و طبقـه بندی شـود.

ز: در رابطـه بـا ناکامـی مجاهدیـن در ایجاد حکومـت با ثبـات و مقتدر مرکزی یادداشـت های 
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مسـعود به صـورت مجزا نشـر گردد.

امـا نکتـه ای دیگـری کـه بسـیار مهـم و حیاتی اسـت و نمی دانم چـرا و بـه چه دلیل با سـکوت 

معنی دار مواجه شـده اسـت، عدم آغاز تحقیقات کامل و اساسـی و شـفاف و روشـن دوسـیه ی ملی 

شـهادت احمدشـاه مسـعود در افغانسـتان می باشـد. چـرا دولتـی که بر سـر خـوان نعمت آن شـهید 

عالی قـدر نشسـته اسـت و بسـیاری از چهره هـای قدرتمنـد از اعتبـار سیاسـی و معنـوی آن عزیـز 

بـه حـق سـود برده انـد، در پیگیـری و شـروع تحقیقـات کامـل و اساسـی اقدامـی نمی نماینـد؟ باید 

متوجـه بـود کـه ایـن خواسـت و اراده ی ملی مردم کشـور اسـت. عده ای گمـان نکنند که با گذشـت 

زمـان بـه فراموشـی سـپرده می شـود. بهتر آن اسـت قبـل از آن که دشـمنان از ایـن بی توجهی شـایعه 

آفریننـد و اذهـان را مشـوش کننـد، دولـت بـه وظیفـه ی ملی و رسـمی خود عمـل نماید.

در سـال گذشـته جفـای بزرگـی بر مسـعود شـهید رفـت، و آن عـدم انتشـار تمثـال مبارکش در 

بانکنـوت 1000 افغانیگـی کشـور بـود. مـن نمی دانـم چـرا عزیزانـی کـه مدیـون اعتبـار سیاسـی و 

معنـوی او انـد، باسـکوت از کنـارش گذشـتند؟! چـه کسـی بهتـر از مسـعود و برازنده تـر از او بود؟ 

اگـر مـا نتوانیـم از کسـی که وطن، اسـتقالل، تمـدن، مدنیت، عـزت و اعتبـار و افتخار مـان را حفظ 

نمـوده و در راه آزادی و تمامیـت ارضـی و حفظ مقدسـات ملی مان به شـهادت رسـیده دفاع نماییم، 

خـاک بر سـر ایـن اقتدار سیاسـی مـا باد!

چـه کسـی بـه کـدام اعتبـار می توانـد در انجام ایـن امر اعتـراض نماید؟ کـدام متروک سیاسـی 

ایـن جرئـت را دارد کـه بـا ناجـی اسـتقالل و سیدالشـهدای انقالب اسـالمی افغانسـتان خـود را در 

مقـام مقایسـه بیند؟!

اگـر نوشـته ای بـوده بـا انتقادی همراه بوده اسـت، و امـروز ادای دیـن می کنم و در برابـر تاریخ، 

مـردم و نسـل آینـده آنچـه بـر ذمـه ای مـن اسـت، بایـد بیـان نمایـم. آن روزهـا گذشـت کـه مادری 

همیشـه ابـو نصـر مشـکان بیارد و مـادری در هر حال سـلطان بیافریند. مـا مصمم بر این هسـتیم که 

دیگـر نـه در مظلومیـت آرام بگیریـم و نـه اجـازه ی ظلم بر کسـی را بدهیـم. دیگر إن شـاءالله در این 

جامعـه ظالـم و مظلومـی وجـود نخواهد داشـت و همگی بـا محبـت و صمیمیت و مهـر و همدلی 

در افغانسـتان آینـده با نشـاط و آرامـش زندگی خواهنـد نمود.

مسعود عزیز!

در عالی تریـن نقطـه ی چشـم انــداز تاریـخ، در پایــانه کـرانه هــای آفرینـش، در آن طــرف 

بی نهایت هـا، خـارج از سـیطره ی ادارک، نشـانه های حضـور و درخشـش تـو را جسـتجو می کنـم.

در تبسـم پـاک و مطهـر مـادر، در فـرود مالیـم قطـرات شـبنم، در لطافت هـوای گـوارای بهار، 

در متـن موسـیقی رگبـار بـاران، در فضـای قرائت آیات قـرآن، در عطر معنویت سـپیده ی سـحر و در 
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خلـوت زیبـای عصـر تهجد، سـیمای منـور تـو را به یاد مـی آورم.

هنـوز طنیـن آوای ملکوتی ات، در ظلمت سـرای مملوء از شـقاوت ها، دروغ و ریـا و دورویی و 

فریـب و تظاهـر و ناسپاسـی و جهل و نفـاق، اطمینان بخش دل هـای هدفمند و اندیشـه های متعالی 

است.

حافظ وظیفه ی تو سخن گفتن است و بس

در بنـد آن مـباش که کـس نشنید یا شنید

پی نوشت ها
1، 2 و 3 به نقل از نوشـته های نویسـنده در مجله ی »میهن« اسـد و سـنبله 1380 شـماره 17 و 18 و مجله ی ام البالد 

به مناسـبت شـهادت احمدشاه مسعود منتشـره مشهد-ایران.

شهید احمدشاه مسعود در حال صحبت با شهید فرمانده محمد پناه



مسعود قهرمان شخصیت ماندگار در خاطره ها

سوسن مهدی زاده

نهـم سـپتمبر 2001 روز خونیـن و فرامـوش ناشـدنی در تاریخ کشـور بـود؛ روزی  که آسـمان باهمه 

وسـعتش در نگاه هـا تنـگ، زمیـن بـا آن بزرگـی اش در نظرهـا کوچك، آفتـاب با آن روشـنایی اش در 

چشـم ها تیـره معلـوم می شـد و اشـك از چشـمان مـن و میلیون هـا هموطنم در سراسـر دنیـا جاری 

بـود و سـرزمین تاریخـی آریانـا نالـه سـرداده و خراسـان زمین در ماتـم فرزند نـام دارش عـزاء داری 

می کـرد و منابـع خبـری جهـان هـر لحظه از ترور و شـهادت سـپاهی قهرمـان اسـالم و مجاهد کبیر 

احمدشـاه مسـعود خبـر می دادنـد. آنان که بـه آزادی کشـور عالقمند و به پیـروزی آن شـهید بزرگوار 

امیـد وار بودنـد در غـم و انـدوه بی پایـان فرورفتـه و هـر لحظـه آرزو داشـتند تـا صـدای دلیـر مـرد 

قهرمـان کشـور بـار دیگـر از امـواج رادیو هـا بلنـد گـردد. کسـی بـه خود ایـن جـرأت را نمـی داد که 

بپذیـرد آن مـرد نام دار کشـور و سـردار آزادی از حرکـت بازمانـده و آن عقاب بلند پـرواز هندوکش با 

جسـد خونیـن و زخمـی اش بـه خواب فرورفتـه و روح پاکش به آسـمان ها پـرواز کرده اسـت و دیگر 

آن نهـال پرثمـر نخلسـتان آزادی از بـاغ کشـور مـا قطـع گردیـده و آن سـپاهی نامی جهان اسـالم از 

وطـن و وطندارانـش جـدا و بـه جهان ابدیت پیوسـته باشـد. اما این یـك حقیقت تلخی بـود که باید 

می پذیرفتیـم و بـه قضـا و قـدر الهی تسـلیم می شـدیم.

حـاال بـه رغم آن که از آن روز خونین و فراموش ناشـدنی یکسـال می گذرد، درد و فراق شـهادت 

مسـعود قهرمـان تـازه اسـت و در نبـود سـرداری چـون او ملـت آزاده ی افغانسـتان خود را سـوگوار و 

ماتـم دار احسـاس می کنـد. بـدون شـك او یـك زعیـم ملـی و یك انسـان مؤمـن و دوسـت مخلص 

خداونـد جـل جاللـه بود که با شـهادتش ملـت او خـود را یتم و بی سرنوشـت احسـاس می کند. نام 

مسـعود قهرمـان بـا فداکاری هـا و مبارزات اسـتقالل طلبانـه اش در دفتر تاریخ کشـور ما ثبت اسـت 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        420

و تـا دنیـا باقی اسـت نسـل های آینـده ی میهـن ما بـه آن افتخـار می نمایند.
آفریـن بـه مـادری کـه درس فـداکاری و آزادگی بـرای آن ابرمرد تاریـخ آموخت وخوشـا به حال 
آن پـدری کـه بسـان او فرزنـد نـام داری تقدیم جامعه نمـود و آفرین بـه آب، هوا و خاکی که مسـعود 
عزیـز را در دامـان پاکـش پـرورش داد و خوشـا بـه حـال آن علم بـردار آزادی کـه عمر عزیـزش را در 
مبـارزه بـه خاطر دین، وطن و اسـتقالل کشـورش سـپری کرد و آمـاده نگردید که لحظـه ای از وطن و 
مردمـش بـه دور زندگـی کند. او همیشـه از کشـور و ملت مظلوم خـود باخبر و رنـج و درد آن ها را از 
نزدیـك احسـاس نمود و بـا قناعت و متواضـع زندگی کرد. اسـتواری و مقاومـت از خصوصیت های 
عمـده و آزاد زیسـتن شـعار همیشـگی اش بـود. مسـعود قهرمـان، آرام، سـاده و بـه زبـان مردمـش 
صحبـت می کـرد و همـه مردم سـخنانش را می فهمیدنـد و اهدافی را که شـرح می داد به آسـانی درك 
می کردنـد. او همیشـه بـرای آینـده امیدوار بود و هـرگاه در اراده ی مـردم ضعفی را مشـاهده می کرد با 
روحیـه ی عالـی وارد معرکـه شـده و به رهـروان راهش نیرو و قوت مبارزه می بخشـید. عـزت و آبروی 
ملـت و کشـورش را باالتـر از هرچیـز می دانسـت و عالقه مند ترقـی و پیش رفت سـرزمینش بود. اما 
افسـوس کـه دشـمنان فرصـت آن  را برایـش ندادند تا اهـداف عالی خویـش را در عمل پیـاده نماید. 
حـاال کـه مسـعود قهرمان در دل پـاك مادر وطن خفته اسـت، روح پـاك او ناظر اعمـال دیگران 
اسـت. پـس بـر فـرد فـرد آزاده ی افغـان الزم اسـت تـا بـه دور از اختالفـات، تبعیـض، جهالـت و 
خودخواهـی در بـرآورده سـاختن اهـداف آن ابرمـرد تاریخ و باقی سرسـپردگان راه اسـتقالل و آزادی 
تـالش صادقانـه نماینـد و نگذارنـد خون پاك شـهدای این سـرزمین ضایع گـردد، زیرا تاریخ شـاهد 
اعمـال همـگان اسـت و نیـك و بـد وقایـع و کارنامه هـای اشـخاص وگروه هـا را یکایك تحریـر و به 
آینـدگان انتقـال می دهـد. بـدون شـك زندگـی و شـهادت مسـعود قهرمان مثـال زنده ای اسـت برای 

کسـانی که می خواهنـد بـا عـزت زندگـی کننـد و نام شـان بـه نیکـی در تاریخ ثبـت گردد.
مسـعود قهرمـان! ای مایـه ی افتخـار و سـربلندی افغانسـتان! آسـمان، زمین، کوه و دشـت های 
کشـور شـاهد فداکاری هـا و قهرمانی هـای تـو اسـت و تاریـخ حماسـه آفرینی هایـت را فرامـوش 
نخواهـد کـرد. آرام و راحـت بخواب که اکنون دشـمنان سـوگند خـورده ات تارومار شـده و آرزوهای 
همیشـگی ات بـرای ایـن کشـور در حال شـکل  گیـری و تحقق یافتـن اسـت. آری! آرام بخـواب، که 
اکنـون کـودکان ایـن مرزوبومـت آرام می خوابنـد. آری! آرام بخواب که دیگر لشـکر جهل و اسـتبداد 
بـر سـرزمینت کـه آن را بـا جان پاس داشـتی حکومـت نمی کننـد. آری! آرام بخواب کـه دیگر مثلث 
شـوم شـیطانی دشـمنان سـوگند خورده ی خاکت درهم شکسـته و خواب سـیطره بر این ملک از سـر 
وهـوای دسـتگاه های جهنمـی و باندهای تروریسـتی بدر شـده اسـت. آری! آرام بخواب کـه تو برای 
همیـش در خاطره هـا زنـده و نـام نامـی ات زیـور دفتر تاریخ کشـور ما خواهـد بود. خداوند بهشـت 

بریـن را جایگاهـت گرداند.



مسعود شهید و پاکستان

عبدالودود ظفری

افغانسـتان یـک فرزنـد فـداکار، مردم افغانسـتان یـک مدافع صدیـق و یـک راد مرد کم نظیـر تاریخ، 

جبهـه ی مقاومـت ملـی یـک رهبـر بـا خـرد و سپه سـاالر بـا کفایـت خـود را از دسـت دادنـد و در 

مجمـوع ملـت افغانسـتان در عـزا و ماتم نشسـت.

در درازنـای تاریـخ هیـچ افغـان در سـطح ملـی و بین المللـی بـه انـدازه ی مسـعود بـزرگ مورد 

توجـه رسـانه های جمعـی جهانـی قـرار نگرفتـه اسـت. در طول 23 سـال جهاد بـر حق علیـه اتحاد 

شـوروی و مقاومـت در برابـر تجـاوز پاکسـتان، اسـامه-طالبان و مداخله ی همسـایگان، احمدشـاه 

مسـعود شـهید پیوسـته با یـاران و مجاهـدان خود در سـنگر دفـاع از مادر وطـن باقی مانـد، به چپ 

یـا راسـت نلغزیـد، آلـه ی دسـت هیچ قـدرت نشـد و از هیچ مقـام فرمـان نبرد. فقـط به افغانسـتان 

اندیشـید و بـرای آزادی اش نبـرد کـرد و به آینده ی افغانسـتان آرزوهـا و آرمان های بزرگ داشـت و در 

همیـن راه جـان شـیرین خـود را در توطئـه ی نامردانـه و رذیالنه ی دشـمنان وطن از دسـت داد.

در دوران دهه ی جهاد، ژورنالسـتان و گزارشـگران خارجی به خاطر ابراز شـجاعت و شکسـتن 

حمـالت مسـتقل قـوای  اشغالگرشـوروی سـابق، بانوشـتن دهـا کتـاب، صدهـا رسـاله، هـزاران 

مقالـه و گـزارش، مسـعود شـهید را افغـان برنـده ی جنگ سـرد، شـیر پنجشـیر، مغز متفکـر جهاد و 

مقاومـت و استراتی ژسـت بی همتـای جنگ هـای پراگنده و صاعقه سـا، لقـب دادند و او را بـا بزرگان و 

سـربرآوردگان تاریـخ جهـان که سرنوشـت دنیا را تغییر دادند، مقایسـه کردند. زمانی مسـعود شـهید 

را چیگـوارا، مارشـال تیتـو و مائوتسـی دونـگ افغانسـتان نـام نهادنـد و گاهـی او را ناپلیـون بناپارت 

خواندنـد. در اخیـر در فروپاشـی اتحـاد شـوروی و سـقوط کمونیزم مسـعود فقید را همتـای ریگن و 

جـان پـال دوم رهبـر دینـی کاتولیک هـای جهان و لخوا لتسـا رییـس جمهور سـابق پولند، دانسـتند.
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نویسـندگان و دانشـمندان افغانـی در آثـار و نوشـته های شـان مسـعود قهرمان را بـا القابی چون 

عقـاب هندوکـش، مجاهـد کبیـر، قهرمـان ملـی، مبـارز قـرن، مسـعود یک ملـت اسـت، جوانمرد 

تاریـخ، اسـوه ی غیـرت، نماد شـجاعت، اسـطوره ی بـزرگ مقاومت و سـپاهی نام دار جهـان معاصر 

اسـالم، یـاد کردنـد و در سـیمای وی شـجاعت، پای مردی و عیاری ابومسـلم خراسـانی را مشـاهده 

نمودند.

ولی، مسـعود شـهید با روح بزرگی که داشـت یک انسـان با حیا، پارسـا، فقیرمشـرب، با تقوا، 

مؤمـن و بـا خـدا بـود و خـود را از هیچ کـس بهتر نمی دانسـت. با یـاران و هم سـنگران خود همیشـه 

در جبهـه بـود، بـا آن هـا در یـک محـل می خـورد و می خوابیـد، خوراکـش غـذای کم تر از عـادی و 

بسـتر خوابـش بـاالی سـنگ و روی زمیـن بـود. در هیـچ فرصـت حتـی در جریـان حملـه و دفاع و 

بمباردمـان دشـمن، نمـاز و فرایـض دینـی را فرامـوش نمی کـرد. در وقـت ادای نمـاز گاهـی امـام و 

زمانـی مقتـدی می بـود. بـه همیـن لحـاظ مـردم عـادی، پیـروان و قومندان هایـش، فرمانده مسـعود 

 احتـرام می کردنـد، و او را تا سـرحد پرسـتش دوسـت داشـتند. اوامرش را بـه جان و 
ً
شـهید را عمیقـا

دل قبـول نمـوده عملـی می کردنـد و هـر کـدام شـان فکـر می کرد کـه او نزدیک ترین دوسـت شـهید 

مسـعود است.

مسـعود شـهید طرفـدار مجاملـه، سـتایش، مـدح و القـاب بلند بـاال نبـود. زمانی کـه در اوایل 

اپریـل 2001 در یـک اجتمـاع بـزرگ افغانسـتانی ها کـه از سـرا سـر جهـان بـه دیـدارش در پاریس 

جمـع شـده بودنـد، سـه نفـر هموطنـان مـا از اروپـا در وقفه هـای مختلف بـه پا خاسـتند تا اشـعار 

خـود را در وصـف و سـتایش شـخصیت مسـعود قرائـت نماینـد، مسـعود شـهید هـر سـه مرتبـه از 

شـاعران تقاضـا نمـود کـه  اشـعار را برایـش بدهنـد، و او خـودش آن هـا را در یـک فرصـت مناسـب 

می خوانـد. مگـر آن ها بـا آواز بلند اشـعار را خواندند. مسـعود شـهید در طول مدت خوانش اشـعار 

مدحیـه، از فـرط حیـا بـا چهـره ی گرفتـه بـر روی میـز مقابلـش نـگاه می کرد، نه سـوی حضـار و نه 

شـاعران. طرف 

فرمانـده مسـعود شـهید بـا کیاسـت و درایـت ذاتیـی کـه داشـت، در آغـاز جهـاد، نیرنـگ و 

خدعـه ی شـیطانی زمام داران و دسـتگاه اهریمنـی آی.اس.آی را در تسـلط برامور سیاسـی و نظامی 

جهـاد درک کـرد و اهـداف اسـتراتیژیک پاکسـتان را در مورد آینده ی افغانسـتان تشـخیص داد. چون 

مسـعود شـهید نمی خواسـت اداره ی جهـاد بر حق مـردم افغانسـتان در اختیار بیگانگان باشـد، علیه 

پاکسـتان و بـه ضـد افغان هایی که صـدای ایجـاد کنفدراسـیون افغانستان–پاکسـتان را بلنـد نمودند، 

و قیـادت آی.اس.آی را قبـول داشـتند، به مخالفت برخاسـت. این عمل افغانی و اسـالمی مسـعود، 

خشـم پاکسـتان را برانگیخت. اسـتقالل فکری و تصمیم قاطع مسـعود در افغانی سـاختن سیاسـت 
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جهـادی، همسـایگان دیگـر را هـم بـر عـالوه ی پاکسـتان، علیـه او تحریـک نمـود. به همیـن خاطر 

هـم از داخـل حلقات جهـادی و هم از جانب تمام همسـایگان علیه مسـعود بـزرگ جفاهای زیادی 

صـورت گرفـت. شـهادت بیسـت و چهـار قومنـدان نامی مسـعود در تنگی فرخـار در تخـار، راکت 

باران هـای گلبدیـن بـر کابـل، اتحادهـای نامقـدس او علیـه مسـعود، قطـع سـهمیه ی کمک هـای 

نظامـی، بیانیه هـا و اتهامـات ناوارد موالناهای رسـوای پاکسـتان، توطیه های عـرب و عجم و صدها 

ناروایی هـای دیگـر از جملـه ی همـان جفاهـا اسـت. بـا آنهـم چـون مسـعود شـهید راهـی را که در 

پیـش گرفتـه بـود، راه اسـالمی  و ملـی بود، به سـرعت باالتر از همه عـروج کرد و در امـر دفاع وطن، 

شـهره ی آفـاق گردید. 

چنگیـز پهلـوان، دانشـمند سرشـناس ایرانـی در ایـن بـاره چنین نظـر می دهد: »مسـعود تالش 

داشـت جریان جنبش افغانسـتان مسـتقل باشـد، تحت تأثیر رهبران سیاسـی کشـورهای منطقه قرار 

نگیـرد. همیـن موجـب شـد کـه گاهـی بـا ایـران اختالف پیـدا کنـد، زمانـی بـا پاکسـتان و گاهی با 

دیگر.« کشـورهای 

 
ً
زمامـداران محیـل پاکسـتان به خاطـر تحقق اهداف اسـتراتیژیک خود از آغاز جهـاد، خصوصا

بـا ایجـاد گـروه طالبـان، از هرگونـه امـکان تـوأم بـا حیلـه، دروغ، نفـاق انـدازی و اعطای رشـوت، 

اسـتفاده کردنـد و شـماری از افغان هـا را کـه از نیت و قصد اصلی پاکسـتان کم تر اطالع داشـتند، به 

نـام قـوم و زبـان فریفتند و قسـمت های زیاد افغانسـتان را به نام طالبـان تصرف کـرده اداره ی والیات 

افغانسـتان را در اختیار خـود گرفتند.

قـرار نوشـته ی احمد رشـید روزنامه نگار مشـهور پاکسـتانی، به صفت شـاهد عینـی: »در امور 

اداره ی والیـت و شـهر هـرات، حتـی یـک نفـر هراتی سـهم نـدارد. همه یـی قـدرت و صالحیت در 

دسـت پاکسـتانی ها و اشـخاص غیر هراتی اسـت.«1 

مسـعود شـهید فقـط آرزو داشـت بی گانه هـای زبـون را از افغانسـتان خـارج گردانیـده، اداره ی 

مملکـت مـا را افغانـی سـاخته و لکه ی ننگ اسـارت زیر سـلطه ی پاکسـتان و دهشـت افگنان عرب 

را از دامـان مـادر وطن پـاک نماید.

مسـعود بـزرگ بهتریـن ایـام جوانی خود را در کوه و دشـت به سـر بـرد، از وطـن، دیانت، عزت 

و شـرف خـود و هموطنـان خـود جانانه دفاع کـرد و بـه اوج قله ی افتخار وطن دوسـتی عـروج کرده 

حـق مـادر وطـن را بـه صفـت صالح ترین فرزنـد آن ادا نمـوده و حتی جان خـود را در همیـن راه  فدا 

کرد.

سرنوشـت اکثریـت قهرمانـان جهـان همین طـور اسـت، زیـرا از روزی کـه راه خـود را انتخاب 

1. طالبان، اسالم، نفت و بازی بزرگ جدید، نوشته ی احمد رشید.
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می نماینـد، ایـن مطلـب را بـه خوبـی می داننـد که سرنوشـت پرخطـری را پیـش رو دارند. بـا درنظر 

داشـت دشـمنان رنگارنـگ داخلـی و خارجـی، آسـیب پذیـری جبهـات، سـیر و حرکـت زمینـی و 

هوایـی، وجـود امـکان تـرور چـه در دوران جهـاد و چه در زمـان مقاومت و میـزان بد نیتی پاکسـتان 

 رذالـت و دنائـت دسـتگاه منحـوس آی.اس.آی، در ترور افغان های سرشـناس، 49 سـال 
ً
خصوصـا

عمـر مرحـوم مسـعود از جملـه 23 سـال در جهـاد و مقاومـت، یک عمر دراز اسـت.

اکنـون بـا وجـودی کـه مسـعود شـهید در میـان نیسـت، روح بـزرگ و کار نامه هـای عظیـم او 

همیشـه در دل، دمـاغ و خاطـر مـا بـرای همیـش باقـی اسـت. خاطـرات مسـعود قهرمـان در قطعـه 

قطعـه ی خـاک وطـن، دره هـا، کوه هـا، دشـت ها و سـنگرهای آن جاودانـه اسـت. یـاران، همرزمان، 

دوسـتان و مـردم افغانسـتان او را تـا زنده انـد فرامـوش نخواهنـد نمـود و تاریـخ افغانسـتان، منطقه و 

جهـان بـا خط زریـن نـام او را ثبـت خواهـد کرد.

خداونـد آن رادمـرد بـزرگ را بیامـرزد، به خانـواده، همرزمان، هـواداران و مردم افغانسـتان صبر 

جمیـل نصیـب گردانـد. مرحـوم احمدشـاه مسـعود بـه یـک قـوم یک سـمت و حتـی به یـک ملت 

مربـوط نبـود زیـرا او پـالن داشـت جهـان را از شـر دهشـت افگنـان بین المللـی، قاچـاق بـران مواد 

مخـدر و متعصبیـن دینـی نجـات دهد.

از دربـار خداونـد دانـا و توانـا آرزو داریـم کـه بـه راهیـان راه مسـعود و مـردم افغانسـتان توفیق 

دهـد تـا بـا بـه کار بسـتن راه و روش ایـن قهرمان، افغانسـتان عزیـز را از لـوث وجود بیگانـگان پاک 

گرداننـد و صلـح را در وطـن برقـرار سـازند و به ما توان عنایت فرماید تا هر سـال، سـالگرد شـهادت 

پـر افتخـار شـهید مسـعود را برگـزار نماییـم و خاطـره ی او را گرامی داریم.



ین روزهای زندگی و فرماندهی قهرمان ملی افغانستان خاطراتی از آخر
مسعود: »این جنگ برای اعاده ی صلح و دفاع از عزت و آزادی است.«

محمد علم ایزدیار

»باغ« خواجه بهاءالدین چهارشنبه 14سنبله 1380، 5 سپتمبر2001

کشـور  آزاد  مناطـق  و  والیـات  در  اداره  و  فرماندهـی  بـرای  متعـددی  مراکـز  مسـعود  احمدشـاه 

داشـت.»چمن خسـده« در فرخـار، »عمـارت اوپراسـیون« در تالقـان، »سـریچه« در پنجشـیر کـه 

اکنـون آرامـگاه  شـان در جـوار آن قـرار دارد، »کلـوپ« در جبـل السـراج، »کوتـی سـتاره« در فیض 

آبـاد و »بـاغ« در خواجـه بهاءالدیـن. در آن  سـوی اولیـن شـاخه ی دریـای آمـو در میان چمـن زارها 

سـاختمان یـک طبقـه ای قـرار دارد کـه از میان آن یـک نهر آب می گذرد. در سـمت غرب سـاختمان 

دو اصلـه چنـار بـزرگ بـه زیبایی و سرسـبزی آن افزوده اسـت که به »باغ« مسـمی اسـت. چهار روز 

قبل به دسـتور احمدشـاه مسـعود شـهید با چنـد تن از مسـوولین امـور فرهنگی مقاومت بـه خواجه 

بهاءالدیـن رفتیـم و بـه هدایـت ایشـان پیشـنهاداتی و تصامیمـی در روزهـای انتظـار غـرض بهبـود، 

توسـعه و انسـجام امـور فرهنگـی و تبلیغاتـی اتخـاذ و جهت پیشـکش آمـاده سـاخته بودیم.

سـاعت یـازده و سـی قبـل از ظهـر مجموعـه ی از قومندانـان، علمـاء، مجاهدین، ژورنالسـتان 

خارجـی و داخلـی و برخـی از مهاجریـن افغانسـتانی مقیـم اروپـا در زیـر سـایه ی چنـار مصـروف 

گفتگـو بـا یکدیگـر بودنـد کـه خبرتشـریف آوری آمرصاحب عمومـی زبان بـه زبان زمزمـه گردید. 

سـفرهای شـان از قبل اعالن نمی شـد و بدون دسـتیاران خاصش کسـی نمی دانسـت که ایشـان چه 

وقـت و بـه کجـا سـفر می نماینـد. از کسـانی که درآن روزهـا در خواجـه بهاءالدیـن انتظـار مالقات 

و اخـذ هدایـت از آمرصاحـب را داشـتند می تـوان از مولـوی عطـا محمـد مسـوول زون جنـوب 

مقاومـت، حاجـی صالح مسـوول والیـت هلمند، قاری بابـا از غزنی، سـید نورالله عمـاد از هرات، 
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مولـوی نبـی از شـهر بـزرگ بدخشـان، قومندان بصیـر خالد از فیـض آباد، سـید خیرالدیـن صیاد از 

تشـکان، حاجـی نورآقـا از مهاجریـن مقیم آلمـان، حکمت اللـه از قندهـار، جوانی که امیراسـمیل 

خـان را نجـات داده بـود، عبدالحـی خراسـانی مسـوول قونسـلی در تهـران، داکتـر مهـدی مسـوول 

آریاپـرس، انجنیـر توریالـی مسـوول دفتـر مجاهدین در ایـران، عبدالحفیـظ منصور مسـوول بخش 

فرهنگـی، اللـه یـار از نیمـروزو جنرال هـالل الدیـن نماینده ی جنرال دوسـتم از صفحات شـمال نام 

بـرد. هلیکوپتـری که سـالون نام داشـت و موظف بـه انتقال آمرصاحـب بود در هوا ظاهر شـد، چند 

دقیقـه بعـد بـه محـل اقامت شـان در »باغ« تشـریف آوردند، کـه درآن لحظـات عقربه ی سـاعت به 

یـک بعـد از ظهـر تقـرب می جسـت. مسـعود بزرگ همیشـه نمازهـای پنجگانه را به سـر وقـت و در 

جماعـت اداء می نمودنـد و اگـر مصـروف مالقـات یـا جلسـه ی مهم می بودنـد، محافظیـن موظف 

بودنـد کـه از فـرا رسـیدن وقـت نمـاز ایشـان را خبـر دهنـد. درسـت سـاعت 1 از دهلیـز سـاختمان 

خـارج شـدند و اهـل مجلـس اعـم از محافظیـن، دسـتیاران و مراجعیـن در اطـراف و دنبـال شـان 

صـف کشـیده بودنـد. بـه مجـرد رسـیدن شـان بـه زیـر چنـار امـام نمـاز را اقامـه کـرد. آمرصاحب 

 عـادت داشـتند کـه بعـد از ادای فـرض، رکعات سـنت را در اتـاق و یـا خانـه اداء می کردند، 
ً
عمومـا

امـا امـروز در زیـر چنـار اداء نمودنـد. بعـد از ادای نماز بـا هریک از حضـار مصافحـه فرموده روی 

فـرش نشسـتند. حلقـه ی بزرگـی از مراجعیـن و مشـتاقین دیـدار وی تشـکیل شـد. از چند تـن کوتاه 

کوتـاه احـوال شـان را پرسـیدند و رو بـه مسـوولین فرهنگی کـرده گفتند: »شـما وقت کافـی به جر و 

بحـث داشـتید، فرهنگیـان بسـیار وقـت می خواهنـد، خدا کند خسـته نشـده باشـید و فیصلـه ی تان 

را کرده باشـید.«

دسـتیارش »صدیق« را خواسـته دسـتور دادند که سـاعت 4 جلسـه ی مسـوولین مالی، اداری و 

لوژسـتیک را سـازمان دهـد، و سـاعت 5 تمـام قومندانـان جبهـات ماورای کوکچـه را به بـاغ بطلبد. 

بـه مسـوولین فرهنگـی فرمودنـد: »اندکی خسـته هسـتم و پس از صرف نان تا سـاعت 3 اسـتراحت 

می کنـم، بعـد جلسـات را تشـکیل می دهـم و بـا شـما پـس از نمـاز شـام مالقـات خواهـم نمود.« 

مولـوی عطـاء محمـد آمـر زون جنـوب را غـرض صـرف نـان چاشـت بـا خـود بـه اتـاق بردنـد. در 

مسـیر راه تـا اتـاق کـه 30 تـا 40 متـر فاصلـه دارد چند تـن از مراجعین کـه کارهـای اداری، حقوقی 

و غیـره داشـتند تحریـری و شـفاهی هدایـت اجـراآت گرفتنـد. آمرصاحـب عمومـی از قـوه ی درک 

فـوق العـاده عالـی برخـوردار بودنـد، به مجردی کـه یکـی از عارضین که مشـکل حقوقی داشـت و 

مسـوول محـل بـه حـل عادالنـه ی موضـوع نپرداخته بـود حرف های خـود را آغـاز کرد، گـوش داده 

 در جریان هسـتم. 
ً
و بعـد فرمودنـد: بـه آخـر مطلب رسـیدم، من از مشـکالت منطقه ی شـما کامـال

احمدشـاه مسـعود بـرای مـردم عـادی، نه تنهـا فرمانـده مقاومـت و جهـاد در برابـر متجاوزیـن بود 
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بل کـه چشـم امیـد همـه در زاویه هـای مختلف به ایشـان دوخته شـده بود. اگـر دهقانی در گوشـه ی 

از مناطـق مفتوحـه مظلـوم قـرار می گرفـت و مسـوولین محلـی بـه دادش نمی رسـیدند، در آخریـن 

تصمیـم می گفـت مجبـور هسـتم خود را بـه آمرصاحب عمومی برسـانم. مسـعود امید خـاص برای 

همـه بـود و وجودشـان ترس و فشـاری بـه خاینین و سـتمگاران.

بعـد از ادای نمـاز عصـر جلسـات موعـود را رهبـری کـرد. در جلسـه ی قومندانـان دو تـن از 

مسـوولین فرهنگـی را نیـز دعـوت فرمـود؛ ایـن دو تـن دقایقـی بعـد خـارج شـده و ترتیبـات اعـزام 

تیم هـای خبرنـگاری و فلـم بـرداری را بـه جبهـه روی دسـت گرفتنـد. روشـن شـد کـه آمرصاحـب 

فرماندهـان  از  یـک  هـر  و  لوژسـتیک  مالـی،  مسـوولین  بـه  هدایاتـی  دارد.  عملیـات  تصمیـم 

اسـتقامت های مختلـف صـادر گردیـد و همـه بـرای اجـراآت حوالی غـروب »بـاغ« را تـرک گفتند.

سـاعت 9 شـب هدایت رسـید که بـرای مالقات در خدمت شـان باشـیم. اتاقی کـه آمرصاحب 

از آن بـه حیـث دفتـر و محـل اسـتراحت اسـتفاده می کردنـد 4/4 متـر بـود. در یک گوشـه ی آن یک 

تخـت خـواب، در گوشـه ی دیگـر یک میـز با چوکـی، در مقابل تخت خـواب و دو سـوی دیگر اتاق 

دوشـک ها فـرش بـود. آمرصاحـب در دوشـک مقابـل تخـت خـواب چهـار زانو نشسـته بودنـد. ما 

 پنـج نفـر بودیـم در دو طـرف شـان قـرار گرفتیـم. من اجـازه ی فلـم برداری خواسـتم، بسـیار 
ً
جمعـا

کوتاه اجازه داد. احمدشـاه مسـعود شـهید، از تشـهیر به وسـیله ی عکس، فلم و تبلیغات دروغ اکراه 

داشـتند و کم تـر اجـازه ی فلـم و عکـس بـرداری می دادنـد و به کسـی فرصـت مداحی و سـتایش از 

ایشـان را هرگـز نمی دادنـد. جلسـه آغاز شـد، ابتـدا گـزارش و متن فیصله خدمت شـان تقدیم شـد. 

ایـن بـار مـن آرامـش خاصـی را در وجـود آمرصاحـب احسـاس می کـردم. در گذشـته آمرصاحـب 

 متبسـم می بـود و بـه دوسـتان نزدیـک و همسـنگرانش گاه گاه بـه شـوخی می پرداخـت، امـا 
ً
اکثـرا

امـروز در جریـان سـه جلسـه ای کـه در معیـت ایشـان بودیم از تبسـم و شـوخی خبری نبـود و چنان 

تصـور می شـد کـه آمرصاحـب در فکـر عمیقـی فـرو رفتـه اسـت. آمرصاحب شـهید پـس از اندک 

مکـث و مالحظـه ی متـن، بـه صحبـت آغـاز نمودنـد. ابتـدا انسـجام و توسـعه ی کارهـای اداری، 

سیاسـی، فرهنگی و اطالعاتی-امنیتی را تشـریح نموده نقایص و مشـکالتی را که در گذشـته وجود 

داشـت و تدابیـرش را بـرای رفـع آن توضیـح دادنـد. در بخش سیاسـی و ارتباطات خارجـی، موقف 

سـازمان ملل، امریکا، روسـیه، اروپا و کشـورهای همسـایه را در قبال افغانسـتان و مقاومت، انزوای 

روز افـزون سیاسـی طالبان و پاکسـتان در سـطح جامعه جهانـی و موقف مقاومـت در برابر هر یکی 

از مـوارد را بـه تفصیـل تشـریح نمودنـد. در قبـال هر موضوع بـا دور اندیشـی عمیق نظـر می دادند و 

همیشـه تحلیـل دقیـق از اوضـاع عمومی کشـور، منطقـه و جهان می داشـتند.

در رابطـه بـه امـور فرهنگـی فیصله هـای شـوری را پذیرفتنـد و هدایـات ذیـل را صـادر نمودند: 
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در تبلیغـات ونشـرات از پروپاگنـد و کـذب خود داری شـود. بـرای حفظ وحدت ملـی کار فرهنگی 

قـوی آغـاز شـود. مرکز واحـد فرهنگی تحـت نام سـتاد فرهنگـی مقاومت در کنـار مرکـز فرماندهی 

مقاومـت ایجـاد شـود. موزیـم ملی ایجـاد و آثار تاریخـی از داخل و خـارج جمع آوری شـود. چند 

جانبـه شمشـیر زده نشـود، دشـمن قـوی در پیشـروی اسـت دشـمنان جدیـد بـه وجـود نیایـد. خبر 

گـزاری »آریـا پـرس«  غـرض رسـاندن اطالعـات و پیـام مقاومـت تقویـه و توسـعه یابد و بـه همین 

دلیـل بنـده را بـه عنوان معـاون این خبرگزاری برگزیدند. زمینه برای  اشـتراک وسـهم گیـری فرهنگیان 

کشـور کـه در خارج انـد فراهم گـردد، و ... . 

مسـعود بـزرگ رونـد کار سیاسـی در میـان مهاجریـن افغـان در خارج، بـه ویژه اروپـا و امریکا 

را توضیـح دادنـد. ویژگی هـای جلسـه ی لنـدن را برشـمردند و بـر ضـرورت اشـتراک مهاجریـن و 

کید فرمودند. پروسـه ی  روشـنفکران افغان در خارج در مقاومت و اداره و بازسـازی آینده ی کشـور تأ

تأمیـن ارتبـاط برخـی از مهاجریـن را کـه در گذشـته ها بـه نحـوی از طالبـان حمایـت می کردنـد 

متذکرشـده از آنـان نـام بردند.

سـپس آمرصاحـب وضعیت عمومی نظامی را تشـریح نمودند، پالن پاکسـتان، اسـامه، طالبان 

و نیروهـای دشـمن را مـورد تحلیـل و ارزیابـی قـرار دادنـد و ایـن نیروهـا را نیروهـای چنـد ملیتـی 

خواندنـد کـه در برابـر مردم مـا می جنگند.  ایشـان فرمودنـد: »پاکسـتان تصمیم آغاز یـک عملیات 

وسـیع را قبـل از رسـیدن فصـل سـرما دارد، هـدف اصلی  اشـغال بدخشـان و ماورای کوکچه اسـت 

و جنـگ اساسـی را در ایـن جبهـه بـا اسـتفاده از اسـتقامت های چترال، نورسـتان، کلفـگان، خواجه 

غـار و فرخـار بـه راه می اندازنـد. امـا در سـایر جبهـات ماننـد شـمال کابـل، سـمنگان و بامیـان نیز 

جنگ هـای مصـروف کننـده را آغـاز می کننـد. دشـمن نیـرو و امکانـات زیـاد جمـع آوری کـرده 

اسـت. چنـد غنـد ارتـش پاکسـتان، تروریسـت های وابسـته بـه اسـامه، طالبان مـدارس پاکسـتان و 

گروپ هـای معـروف طالبـان داخلـی در ایـن آمادگـی متمرکـز شـده اند و ظـرف ده روز یـا کم تـر از 

 نیروهای 
ً
آن جنـگ را آغـاز می نماینـد.« آمرصاحـب در پاسـخ بـه سـوالی راجع بـه این که آیـا واقعـا

ارتـش پاکسـتان مسـتقر شـده اند و در برابـر مجاهدیـن می جنگنـد، فرمودنـد: »مـن هـم بـار بـار 

تحقیـق کـرده ام و از اطالعـات، مکـرر معلومات خواسـته ام کـه حقیقـت از چه قرار اسـت. در یک 

جبهـه هنـگام جنـگ، چـه در دفـاع و چـه در تعـرض، در صورتی کـه مقاومـت جانـب مجاهدیـن 

سـنگین باشـد، دشـمن گروپ هـای مختلفـی را وارد معرکـه می سـازد. از نحـوه ی جنـگ و صـدای 

دسـتگاه های مخابراتـی مشـخص می گـردد کـه گروپ های مختلـف طالبان، افـراد اسـامه و طالبان 

مـدارس پاکسـتان می جنگنـد، امـا در آخـر در صورتی کـه مقاومـت مجاهدیـن تـداوم یابـد، یـک 

 
ً
جنـگ منظـم بـه راه می افتـد؛ آتـش توپچـی، قومانـده و صـدای دسـتگاه های مخابره ی شـان کامال
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ً
بـا گـروپ هـای قبلـی متفـاوت می باشـد. در حمـالت پیـاده کم تـر اشـتراک می نماینـد. مـا دقیقـا

خسـارات و تلفـات ایـن قسـمت از جنـگ را ثبـت می کنیم چـه از طریق دسـتگاه ها و چـه از طریق 

اطالعـات از داخـل جبهـه ی دشـمن و آن را بـا اطالعاتی که از پاکسـتان به دسـت می آوریم مقایسـه 

می کنیـم کـه بـا هم  مشـابه می باشـند. مـا نـام و آدرس چندین صاحب منصب و عسـکر پاکسـتانی 

را داریـم کـه در جنـگ اخیـر افغانسـتان بـه قتل رسـیده اند.«

آمرصاحـب عمومـی در مـورد تروریسـت های موجـود در افغانسـتان فرمودنـد: »قسـم یـاد 

می کنـم؛ عمـل اسـامه ابن الدن بـه نفع امـروز و فردای جامعه ی اسـالمی و مسـلمانان نیسـت. این 

را بـه خاطـر این کـه در برابـر مـا می جنگنـد نمی گویـم. از اول مـن مخالـف بـودم و عمـل آن هـا را 

بـه خیـر اسـالم و جهـان نمی دانسـتم. طاهریلداش سـر دسـته ی مخالفیـن حکومت ازبیکسـتان که 

 از وضعیت برداشـت 
ً
در صـف اسـامه علیـه مقاومـت می جنگند یک آدم احساسـاتی اسـت، اصـال

دقیـق نـدارد وخـالف منافـع خود و کشـورش عمـل می کنـد.« ایشـان ادامه دادنـد: »ما بایـد قبل از 

این کـه طالبـان حمـالت اساسـی خـود را آغـاز نمایند دسـت به کار شـویم، تـا آخر میـزان که فصل 

سـرما از راه می رسـد دشـمن را مصـروف بسـازیم. هـدف اصلـی مـا در بعـد نظامـی در وضعیـت 

فعلـی، حفـظ جبهـات و مناطق آزاد شـده ی موجود اسـت، کـه باید با بـه کار اندازی تمـام امکانات 

از آن حفاظـت نماییـم و تـا اواخـر بهـار سـال آینـده جنگ هـای چریکی را در تمام کشـور گسـترش 

بدهیـم. مقاومـت الحمدللـه بـا گذشـت هـر روز بیش تـر ملـی می شـود و شـما هـم در ایـن جهت 

سـهم خـود را ایفـا نماییـد. در مشـرقی، جنوبـی، قندهـا، هلمنـد و فـراه در طـول زمسـتان جبهات 

جدیـدی علیـه دشـمن ایجـاد می نماییـم؛ منظور از گسـترش مقاومت در کل کشـور، سـهیم شـدن 

کلیـه ی اقـوام در دفـاع از وطـن و آزادی اسـت و از جانـب دیگـر بایـد کمـر پاکسـتان را از لحـاظ 

اقتصـادی و نظامـی شکسـتاند. بعـد از یک سـال مـا وارد مرحله ی جدیـدی از مقاومت می شـویم. 

در چندیـن والیـت آمادگـی بـرای آغـاز جنگ هـای جبهـوی و هجومی به وجـود می آیـد و جامعه ی 

جهانـی در سیاسـت فعلـی خـود تجدید نظـر خواهد کـرد... .«

مسـعود شـهید در طـول سـه سـاعت مالقـات، اسـتوار، مقـاوم و بـه شـکل ابتدایی چهـار زانو 

نشسـته بـود و هرگـز بـه تخـت خواب و بالشـت تکیـه نـزد و پاهـای مبارکـش را برای رفع خسـتگی 

دراز نکـرد؛ همیشـه چنیـن بودنـد، خسـتگی ناپذیر و اسـتوار.

در طـول سـه سـاعت چندیـن نفـر از خـارج و داخـل بـا ایشـان تمـاس تلفنـی گرفتنـد و به هر 

کـدام هدایـت دادنـد. از جملـه دوبـار بسـم اللـه خـان فرمانـده جبهـات جنـوب هندوکـش تماس 

گرفـت و اطـالع داد که دشـمن بـرای تعرض در خطوط شـمال کابل آمادگی دارد، ایشـان دسـتورات 

الزم برایـش صـادر نمـوده فرمودنـد: »در جبهـات مناطـق مرکـزی بـا اسـتاذ خلیلـی، در صفحـات 
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شـمال بـا جنرال دوسـتم و اسـتاد عطـاء، در زون غرب بـا امیر صاحب اسـماعیل خان، در مشـرقی 

بـا حاجـی قدیـر، در جبهـات تخـار بـا فهیم خـان و داود خـان صحبـت کـرده ام و هرکـدام تدابیر و 

آمادگـی خـود را دارنـد و شـما تدابیـر خود را داشـته باشـید ... .«

 اطالعات را برای 
ً
از بامیـان، سـمنگان، کابل، مزارشـریف، پاکسـتان و اروپـا تلفن آمد که اکثـرا

شـان انتقـال می دادنـد. برنامـه ی شـان طـوری بـود کـه از سـاعت 11:30 شـب بـه بعد الـی 2:30 

شـب بـه ایـن تماس هـا پاسـخ می دادنـد و یـا خودشـان تمـاس می گرفتنـد. آمرصاحـب عمومـی 

عـالوه از ریاسـت امنیـت ملـی، شـبکه های خـاص اطالعاتـی دیگـری داشـتند کـه مسـتقیم تحت  

نظـر خودشـان کار می کردنـد. سـاعت 12 شـب مـا را رخصـت نمـوده فرمودنـد: »شـما صبح اول 

وقـت بـه محـل قومانـده می آییـد«، و خودشـان تـا سـاعت 2:30 شـب کار کردند.

پنجشنبه 15 سنبله

سـاعت 5 بامـداد نمـاز اقامـه شـد، در صـف اول نمـاز گـزاران بـا نشـاط و انـرژی نمـاز اداء 

نمـوده بـه جانـب اتـاق خویش رفتنـد. به ما خبـر دادند کـه حرکت کنیـم. ذریعه ی موتـر مخصوص 

آمرصاحـب عمومـی دشـت های خواجـه بهاءالدیـن و دشـت قلعـه را پیمودیـم. درمسـیر راه تپـه ی 

بلنـدی را کـه در قسـمت شـمال پـل کوکچـه موقعیـت دارد و به نام »تانک سـوخته« مسـمی اسـت 

و محـل فرماندهـی آمرصاحـب در مـاورای کوکچـه بـود و تپـه ی معـروف »کلـه کتـه« را که سـنگر 

مسـتحکم تروریسـت ها بـود مشـاهده کردیـم. دریـای آمـو، دریـای کوکچـه، خواجـه غار، دشـت 

قلعـه، قسـمت های از کنـدز و هزاربـاغ نیـز به مشـاهده می رسـید. هلیکوپتـر حامـل آمرصاحب در 

فضـا ظاهـر شـد، و مـن با کامـره ی فلم بـرداری تصویر برداشـتم. طیـاره در میـان یک دره چـه فرود 

آمـد، آمرصاحـب و همراهانـش در میـان انبوهی از گرد و خاک پیاده شـدند. دسـتمال بررخ کشـیده 

بونـد، دریشـی بـه تـن و کاله بـر سرداشـتند، بـا قامت افراشـته و عـزم متین بـه جانب محـل قومنده 

رفتـه و گوشـی مخابـره جگـوار را برداشـته بـا هـر یـک از قومندانـان و مسـوولین جبهـات جداگانـه 

صحبـت کردنـد. بـا جبهه ی  اشـکمش، جبهه ی چـال و جبهـه ی خواجه غـار و از آمادگی شـان و از 

وضعیـت منطقـه پرسـیدند. آنـگاه هدایـت دادند کـه گروپ هـای پیاده در نقـاط معین جابجا شـوند 

 موقعیت هـای خـود را اشـغال نکرده اسـت به 
ً
و تانک هـا و وسـایط زرهـی تـا زمانی کـه پیـاده کامـال

جانـب تپه هـا تقـرب نکننـد. دوا، داکتـر، مهمـات، غـذا و مـواد سـوختی بـه انـدازه ی ضـرورت در 

آن سـوی دریـا انتقـال شـود. بـه قـوای هوایـی هدایت دادنـد که به  اشـکمش و چـال مهمـات و مواد 

انتقـال داده و زخمی هـا را بـه شـفاخانه برسـانند. دوبـار دیگـر بـه دقـت تمـام از موقعیـت و آمادگی 

نیروهـا اطمینـان گرفتنـد. جبهـه ی مـاورای کوکچه را به چهـار بخش تقسـیم کرده بودنـد: دو بخش 

مربـوط مجاهدیـن مـاورای کوکچـه، یک بخش مربـوط مجاهدین سـیدخیل، و بخـش دیگر مربوط 
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مجاهدیـن پنجشـیر. سـاعت 11:30 قبـل از ظهـر مسـعود شـهید فرمـان آغـاز عملیات را بـا دعای 

مختصـر فتـح و این کـه حملـه را با جمله ی بسـم اللـه الرحمـن الرحیم شـروع کنند، صـادر کردند. 

حملـه بـا پرتـاب اولیـن گلولـه ی تـوپ جنـگ آغـاز شـد. تپـه ی »کلـه کتـه«، ارتفاعـات هزارباغ و 

مراکـز اسـلحه ی ثقیل و تجمعات دشـمن زیر آتش سـنگین موشـک و توپ قرار گرفـت. در جبهه ی 

 اشـکمش و چـال ده هـا قریـه آزاد شـد. آمرصاحب جنـگ را خـود فرماندهـی می نمودنـد، و منظور 

از راه انـدازی ایـن عملیـات بـه تحلیل بـردن نیرو و امکانات دشـمن بـود. آمرصاحب در گزارشـاتی 

کـه از بخش هـای مختلـف جنـگ می گرفـت از تلفـات و خسـارات دشـمن می پرسـید و بیش تـر 

 50 طالـب و پاکسـتانی اسـیر و باالتر از 
ً
بـه فکـر ضربـه زدن به دشـمن بـود تا فتـح مناطـق. جمعـا

83 نفـر کشـته و چندیـن تانـک، واسـطه و صدهـا میل اسـلحه تخریـب و یا بـه غنیمـت در آمدند. 

 در جبهـات تخـار 15 نفـر شـهید و چنـد زخمی بـود، کـه 3 نفـر در جبهـه ی  
ً
از مجاهدیـن جمعـا

اشـکمش، 12 نفـر در جبهـه ی خواجـه غار، 2 تـن از مجاهدین شـمالی، یک تن از پنجشـیر و باقی 

از والیـت تخـار بودنـد. عبدالحفیـظ منصـور از آمرصاحـب مصـارف جنگ امـروز را پرسـید، بعد 

از اندکـی مکـث 80 تـا یـک صـد هـزار دالر تخمیـن زد. مـن مصـارف جانب دشـمن را پرسـیدم، 

فردمونـد: بـه همیـن انـدازه. آمرصاحـب بعـد ازیك مکـث کوتـاه گفتند: »مصـارف چنـدان مطرح 

نیسـت، تلفـات بچه هـا مهم اسـت، ما پیـش بین 12 شـهید در این جبهـه نبودیـم.« از انجنیر عارف 

مسـوول اطالعـات علـت را پرسـیدند. خبـر دادند کـه نیروهای دشـمن در طول چند شـب گذشـته 

گاهـی حاصل کرده  باالتـر از حـد انتظار در خطوط مسـتقر شـده بودنـد، مثل این کـه از عملیات ما آ

بودنـد... کسـی از کیـد و توطیه ی دشـمن چه می دانسـت که این همه نیـرو چرا در ایـن جبهه تمرکز 

یافتـه اسـت؟! بـه پیش بینی مسـعود شـهید دشـمن آمـاده ی یک عملیـات بزرگ بـود... اما دشـمن، 

پاکسـتان، تروریسـت ها و مـزدوران بی صبرانـه انتظـار انجـام عملیـات تروریسـتی را به جـان گرامی 

ایـن فرزنـد عزیـز کشـور در این شـب و روز می کشـیدند.

آمرصاحـب از اتـاق قومنـده خـارج شـده پشـت یـک دوربیـن بـزرگ قـرار گرفتنـد و ذریعـه ی 

آن ارتفاعـات »کلـه کتـه« و خواجـه غـار را مشـاهده کردنـد. بعـد بـه ودود خـان آتشـه ی نظامی در 

تاجیکسـتان هدایـت دادنـد تیـم صحـی را هـر چـه زودتر بـه داخل انتقـال دهـد. هنگام خـروج از 

اتـاق دوربیـن، پیشـانی اش به چـوب باالیـی دروازه اصابت کرد، بعـد روی فرش پالسـتیک در جوار 

اتـاق نشسـت، و مـا دو نفـر در کنـارش نشسـتیم. به طرف »کلـه کته« نـگاه کرد؛ نگاهی با چشـمان 

تیزبیـن و دشـمن شناسـش و رخ بـه مـا کـرد و گفـت: »جنـگ... دونیم دهه جنـگ... ایـن جنگ به 

خاطـر صلح اسـت، وسـیله ی بـرای آوردن صلح اسـت، ایـن قربانی برای عـزت و آزادی اسـت. آن 

تپـه را ببیـن -اشـاره به کله کته- پاکسـتانی، عـرب، ازبیکسـتانی... این هـا چه می خواهنـد...؟!« ما 
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بودیم. خامـوش 

بعدتـر هدایـت دادنـد که یـک موتر راحت تـر ما را بـه خواجه بهاءالدین برسـاند. ایشـان بعد از 

نمـاز شـام بـه »باغ« رسـیدند. طبق معمول تا سـاعت 2 شـب کار کردنـد و با قومندانان و مسـوولین 

بدخشـان، کندهـار، هلمند، غزنی و صفحات شـمال مالقـات نمودند.

جمعه 16 سنبله

از سـاعت 8:30 الـی 11:30 تمـام مراجعیـن بـه شـمول مسـوولین نظامـی و اداری مسـتقر 

در خواجـه بهاءالدیـن را بـه صـورت فـردی وگـروپ وار پذیرفتـه وکارهـای شـان را اجـرا کردنـد. 

سـاعت 12:30 از دهلیـز خـارج شـدند. مـا در زیـر چنارها نشسـته بودیـم، فرمودند: »نمـاز جمعه 

خوانـده می شـود.« آمرصاحـب نمـاز هـای جمعه را هیـچ وقت تـرک نمی کردنـد، اما ما نتوانسـتیم 

آمرصاحـب را همراهـی کنیـم، از یکطرف مسـافر بودیم و از جانـب دیگر گرمی بیـداد می کرد. پس 

از ادای نمـاز بـه »باغ« برگشـتند.

ین سفر مسعود شهید به خارج آخر
سـاعت 2:30 بعـد از ظهـر جمشـید یکـی از دسـتیارانش بـه مـن اطـالع داد کـه آمـاده ی رفتـن بـه 

تاجیکسـتان غـرض آغـاز کار در »آریاپـرس« شـوم. سـاعت 3 بعد از ظهـر از اتاق خارج شـدند. تا 

رسـیدن بـه موتـر در قبـال مراجعین جدیـد هدایـت اجـراآت دادنـد و اوراق دو نفـر را در موتر امضا 

نمودنـد. در میـدان هوایـی کـه در کنار شـاخه ی از دریای آمو موقعیت داشـت، قبـل از پرواز وضوی 

تـازه گرفتنـد و پکـول خـود را بـه دسـت گرفتـه در کنـار دریا قـدم زدنـد. عادت داشـتند همیشـه در 

هنـگام حـوادث بـزرگ تنهـا قـدم بزننـد و راجـع بـه قضایـا فکـر نماینـد. در هلیکوپتر 11 نفر سـوار 

شـدیم. بـه شـمول محافظیـن، دو مهمـان از جمهـوری اسـالمی ایـران؛ آقـای موسـوی و افخمـی، 

داکتـر مهـدی و چندیـن تـن دیگـر. آمرصاحـب کتاب سـیرت النبی نوشـته ی محمـد ابو زهـره را در 

طیـاره مطالعـه می کردنـد. مطالعـه را قطـع و رخ بـه داکتـر مهـدی و موسـوی نمـوده توصیـه کردند: 

»ایـن کتـاب بسـیار مفیـد اسـت و زندگـی پیامبـر اسـالم را خـوب تحلیـل نمـوده اسـت. از سـایر 

کتاب های سـیرت تفاوت دارد، نویسـنده خواسـته اسـت فلسـفه و حکمـت زوایای زندگـی پیامبر را 

توضیـح نمایـد، بنـاًء بایـد یـک بـار مطالعه شـود.« بعـد به مطالعـه ادامـه دادند.

ین وداع با مسعود شهید آخر
طیـاره بـه سـاعت 5:30 بـه وقـت افغانسـتان در میدان دوشـنبه فـرود آمـد. آمرصاحب ایسـتادند و 

بـا مهمانـان ایرانـی و مسـافرین افغانـی خداحافظـی کردنـد، بـه مـن هدایت دادنـد با داکتـر مهدی 
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تفاهـم خـوب داشـته باشـم وظـرف ده روز دیگـر کـه بـاز بـه دوشـنبه می آیند یـک گـزارش کامل از 

چگونگـی کار »آریاپـرس« تهیـه کنـم. در یک دسـت کتاب سـیرت و در دسـت دیگر بکس دسـتی 

دپلمـات از زینه هـای هلکوپتـر پاییـن شـدند. منظـور از مسـافرت شـان به دوشـنبه مالقـات با یک 

هیئـت ملـل متحـد بـود کـه صبـح روز شـنبه 17 سـنبله انجام شـد. پـس از انجـام مالقـات بعد از 

 بـه خواجـه بهاءالدیـن باز می گـردد، که فردایش یکشـنبه ی سـیاه، ملـت افغان 
ً
ظهـر آن روز مجـددا

و آزادگان جهـان بـه ماتـم مـی نشـینند و خبـر دردنـاک، تـکان دهنده و جان سـوز سـوءقصد به جان 

مسـعود بـزرگ از طریـق رسـانه های خبـری پخـش می گردد.

سـرانجام بزرگتریـن عطیـه ی الهـی بـه ملـت مـا و مایـه ی مباهـات جهـان اسـالم و بشـریت و 

منـادی آزادی بـا صدهـا آرزوی نهفتـه در دل راه بـه سـوی فـردوس بریـن مـی گشـاید.

دیدی که خون نا حق پروانه شمع را

چندان امان نداد که شب را سحر کند

امـا قطـرات خـون مطهـر ایـن مجاهـد راسـتین چـون توفانـی سـهمناک، بنیـاد ظلم، تجـاوز و 

ددمنشـی را برکنـد و چاکـر و بـادار را چنـان بـا ذلـت و رسـوایی نابود سـاخت کـه تاریخ مثـال آن را 

ندارد.

رهـروان و همسـنگران مسـعود بـزرگ در تـداوم راهـش بار دیگـر افتخـار آزادی کل افغانسـتان 

بـه ویـژه پایتخـت زیبـا و تاریخـی کشـور را کمایـی کردنـد و تصویرهای مسـعود بـزرگ از دروازه ی 

تورخـم در مـرز پاکسـتان تـا حیرتـان و از اسـالم قلعـه تـا تورغندی و سـپین بولـدک کـران در کران 

وطـن در کنـار بیـرق آزادی بلنـد شـد و مـورد احتـرام فـرد فـرد ایـن ملـت آزاده و بی گانـه سـتیز قرار 

گرفت.

مسـعود آزاد بـه دنیـا آمـد، آزاد زیسـت، بـرای آزادی مبـارزه کـرد و در راه آزادی جـان باخـت و 

ملـت و کشـورش همیشـه آزاد خواهنـد بود.

دریا دریا درود تقدیمش باد. صحرا صحرا سرود تقدیمش باد.

جایگاهش بهشت برین، نامش جاودان و راهش مستدام باد.





یخ پرافتخار افغانستان  مسعود یکی از شخصیت های استثنایی تار

و یکی از ستاره های با درخشش روزگار و عصر ما است

تهیه: غالم ایشان جاهد

سـخنان محتـرم محمـد کریم خلیلـی معاون رییس دولـت انتقالی اسـالمی افغانسـتان و رهبرحزب 

وحدت اسـالمی افغانسـتان در سـالگرد شـهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشـاه مسعود )رح( 

بـه تاریخ 18 سـنبله ی 1381 در غازی اسـتدیوم در کابل.

بسم الله  الرحمن الرحیم.

و به نستعین و بعد: قال الله الحکیم فی کتابه المبین:

 بل أحیاٌء عند ربهم یرزقون{. )آل عمران:169(.
ً
}والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا

جنـاب مارشـال صاحـب فهیـم و یـاران عزیـز سـردار شـهید و بـرادر محتـرم شـان و تمـام 

خانـواده ی معظم شـان و شـخصیت های جهادی، سیاسـی، نظامـی و حضار محتـرم و کافه ی ملت 

افغانسـتان، سـالروز شـهادت جانگـداز قهرمـان ملـی را بـه همـه تبریـک و تسـلیت می گویـم. 

صحبـت یـک دوسـت در فـراق و در سـالروز شـهادت بهتریـن دوسـت کار سـخت، دشـوار و 

مشـکل اسـت. یقیـن دارم که در ایـن »هفته ی شـهید« در رابطه به ابعاد شـخصیت شـهید واال مقام 

سـردار ملـی وطن، صحبـت کافـی و الزم صورت گرفته باشـد. من بـه اجازه ی همـه ی حضار عزیز 

چنـد دقیقـه ای مختصـر بـر محـور شـخصیت شـهید واالمقـام قهرمان ملـی افغانسـتان احمدشـاه 

مسـعود صحبتـی تقدیـم می نمایم.

حضـار گرامـی! شـهید مسـعود یکـی از شـخصیت های اسـتثنایی تاریخ پـر افتخار افغانسـتان 

و یکـی از سـتاره های بـا درخشـش روزگار و عصـر مـا اسـت. ایشـان یـک نظامـی برجسـته و یـک 
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تئوریسـن ورزیـده در ُبعـد نظامـی، ولـی نه تنهـا درالبالی کتـاب و گوشـه ی اتاق فرماندهـی، بل که 

بـا طراحـی دقیق تریـن برنامه های عملیاتـی و نظامی و بـا حضور در کنار سـنگرداران و سلحشـوران 

]بـود[. مـن بسـیار مختصـر و فهرسـت وار عـرض می نمایـم، شـهید بـزرگ مسـعود، نـه تنهـا یـک 

نظامـی، چـه در صحنـه ی تیـوری و چـه در صحنـه ی عملـی، بل کـه یـک سیاسـت مـدار دقیـق و 

گاه از روح زمـان و شـرایط عصـر و روزگارش ]بـود[. شـهید مسـعود نـه تنها یک سیاسـت  زرنـگ، آ

مـدار و یـک نظامـی بل که یـک عارف، یـک زاهد و یک عابـد ]نیز بود[. نـه تنها زاهدی در گوشـه ی 

خانقـاه و مسـجد و اتاقـش بل کـه زهـد و تقـوا، صیانـت نفـس، پرهیـز گاری و عرفـان را بـه معنـای 

خلصـش در متـن جامعـه، جامعه ی دردمند و سـتم کشـیده و مورد تجاوز واقع شـده اش، نـه تنها در 

متـن جامعـه و اجتمـاع، بل که در سـایه ی صفیر گلوله هـای تفنگ هـا و در راه دفاع از بنـدگان مظلوم 

خـدا تفسـیر و تعبیـر نمود. خواهشـم از همه ی اندیشـمندان و قلم به دسـتان و سـخنوران این اسـت 

کـه در ایـن ابعـاد وسـیع شـخصیت قهرمـان بـزرگ وطـن، آمر شـهید بایـد بیـش از هر زمـان دیگر 

تحقیـق و بررسـی دقیـق نماینـد، تـا بتواننـد مـردم افغانسـتان در سـایه ی ایـن تحلیل هـا و تحقیق ها 

شـناخت عمیـق و دقیقـی از قهرمـان ملـی شـان پیـدا نماینـد. دیگـر این کـه قهرمـان شـهید در بعد 

ملـی بـه عنـوان قهرمـان ملـی وطن مطـرح اسـت، اما بایـد گفت آمـر شـهید در دو تحول بـزرگ که 

در کشـور افغانسـتان بـه وجـود آمـد، چـه در دوره ی جهاد که بالندگی و درخشـش خاصی داشـت و 

بـه خصـوص در دوره ی مقاومـت کـه رهبـری و فرماندهـی مقاومت را برعهده داشـت، نقشـش را نه 

تنهـا در جغرافیـای افغانسـتان، نـه تنها در سـرزمین و کشـوری بـه نام افغانسـتان و مردم افغانسـتان، 

بل کـه در برابـر بشـریت ایفـا نمود و انجام داد. ما شـهید مسـعود را یکی از پرچم داران بـزرگ دفاع از 

انسـانیت و بشـریت، فراتـر از مرزهـای  افغانسـتان می دانیم. این یک واقعیت اسـت نـه این حرف را 

از روی احساسـات می گویـم نـه بر اسـاس تظاهر، نه آدم احساسـاتی هسـتم و نـه آدم تظاهرگرا. اگر 

شـرایط آن روز را بـه تحلیل بگیریم، اگر وضعیت دوره ی سـیاه حاکمیت طالبـان و حاکمیت تروریزم 

بین المللـی را در افغانسـتان بـه نگـرش بگیریم، آن زمان روشـن خواهد شـد که اهداف شـوم طالبان 

همـان طوری کـه بارهـا مسـوولین جبهـه ی متحـد و رهبران جبهـه ی متحد، بـه خصـوص فرمانده و 

رهبـر این مقاومت، شـهید مسـعود، فریاد مـی زد که: هدف تروریزمی کـه طالبان در افغانسـتان پیاده 

کرده انـد، و ترویـزم جهانـی که در افغانسـتان حاکم شـده نـه تنها جغرافیای افغانسـتان اسـت، بل که 

کل منطقـه اسـت و فراتـر از منطقـه همه ی جهـان را در برخواهـد گرفت. دنیا این حرف را  کم شـنید 

و کـم توجـه نمود ولی بعد از شـهادت آمر شـهید و به تعقیب آن واقعه ی 11 سـپتمبر، آن روز روشـن 

شـد کـه مقاومـت افغانسـتان نه دفـاع از افغانسـتان اسـت، مقاومـت افغانسـتان دفـاع از کل منطقه 
از کل آرامـی انسـانیت و بشـریت اسـت. فرماندهی ایـن مقاومت بـه عهده ی آمرصاحب مسـعود و 
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شـهید بـزرگ وطـن مـا بـود. پس بهتر اسـت به ایـن صـورت نتیجـه بگیریم که شـهید مسـعود، تنها 
شـهید مـردم افغانسـتان و قهرمـان ملـی مردم افغانسـتان نیسـت، بل که شـهید راه دفاع از انسـانیت، 
امنیـت، آرامـی، صلـح و ثبـات در کل منطقـه و جهـان بـوده و هسـت و او را بایـد شـهید بشـریت و 
شـهید دفـاع از راه انسـانیت نـام گذاشـت. بلـه امـروز روزی اسـت کـه نـه تنها مـردم افغانسـتان در 
سـوگ بهتریـن فرزنـدش و صدیق تریـن سـردارش نشسـته اسـت بل کـه همـه ی انسـان های آزاده که 
گاهـی دارنـد و از تالش هـای دلسـوزانه اش در راه دفـاع از بشـریت و  از شـخصیت شـهید بـزرگ آ

انسـانیت و آرامـی و امنیـت منطقـه و دنیـا اطالع دارند به سـوگ نشسـته اند.
 

حضار محترم! مردم سربلند افغانستان!
شـهید بـزرگ احمدشـاه مسـعود رفت، امـا آرمانـش، اهدافـش، خواسـته هایش و راهـش زنده 
اسـت و مربـوط بـه یکایـک فرزنـدان این وطن اسـت که ایـن راه و ایـن آرمـان را ادامه دهنـد. آرمان 
مسـعود شـهید آزادی افغانسـتان، اسـتقالل افغانسـتان، آرامـی و امنیت مـردم افغانسـتان و بر قراری 
عدالـت اجتماعـی و سیاسـی در افغانسـتان بـود و هسـت. امـروز کـه به برکـت این خون هـای پاک 
بـه خصـوص خون سـردار ملـی وطن، مـردم افغانسـتان در یک شـرایط دیگـری و وضعیـت دیگری 
قـرار گرفته انـد و در سـایه ی دولت انتقالی اسـالمی افغانسـتان به رهبـری برادر عزیـزم حامد کرزی، 
بایـد ایـن آرمـان، ایـن آرزو و این اهداف شـهید را تعقیب نماییم تا افغانسـتان در پی گیـری آرزوها و 
خواسـته های همـه ی شـهدا در صلـح و ثبات و آرامـی و امنیت و دوسـتی و اخوت قرار گیـرد. امروز 
فصـل جدیـدی اسـت و ایـن فصل جدیـد به برکـت خون های پاکـی که در طـول تاریخ 23 سـاله ی 
افغانسـتان بـه خصـوص دوره ی مقاومـت افغانسـتان ریختـه شـده، بـه خصـوص خـون پاک شـهید 

واالمقـام آمرصاحب مسـعود شـهید، نصیب مردم افغانسـتان شـده اسـت.
فصـل دوسـتی و بـرادری مـردم افغانسـتان، فصـل پایان رنـج و عذاب ملـت افغانسـتان، فصل 
پیـاده شـدن عدالـت اجتماعـی و سیاسـی در افغانسـتان اسـت. بیاییـم همـه بـا هـم در هرجایـی 
افغانسـتان کـه هسـتیم، از هر سـمت و تبار اقوام افغانسـتان که هسـتیم در این فصل در بـاروری این 

آرزوهـا و آرمان هـا و اهـداف شـهداء تـالش نماییم. 
ایـن وقـت گران بهـای شـما شـخصیت های عزیـز و گرانقـدر را نگرفتـه، در  از  دیگـر بیـش 
پایـان صحبتـم درود می فرسـتم بـه ارواح همـه ی شـهدای راه خـدا، بـه خصـوص سـرداران ملـی، 
بـه خصـوص  قهرمـان ملـی افغانسـتان بـرادرم احمدشـاه مسـعود. زنـده و پاینده بـاد و سـربلند باد 

افغانسـتان عزیـز، متحـد و یکپارچـه بـاد ملـت سـربلند افغانسـتان.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته





تاوان یک آتش بس 

دکتر خلیل الرحمن حنانی

بـا برگـزاری اولین جلسـه فرماندهـان جهادی در ماه قوس 1362 در »شرشـر« اشـکمش، نخسـتین 

گام در جهـت تحقـق اهـداف مهـم آمـر صاحـب از آتش بس با قوای شـوروی و سـفر بـه صفحات 

شـمال کشـور برداشـته شـد. دو ماه زمسـتان 1362 در رفت و آمد میان اندراب، خوسـت و فرنگ، 

نهریـن، خیـالب و اشـکمش سـپری گردید. آمرصاحـب عالقه مند بود شـوروی ها آتش بـس را برای 

مدتـی دیگـر تمدیـد کنند تـا کارهایی کـه به تازگی در سـمت شـمال آغاز کـرده بود، به ثمر نشـیند؛ 

امـا شـوروی ها کـه آتـش بـس را به زیـان خـود ارزیابـی کـرده بودنـد، از تمدید آن ابـا ورزیدنـد. با 

ختـم سـال 1362 آتـش بـس یـک سـاله پایـان می یافـت و آمرصاحـب جهـت آمادگـی بـرای دور 

جدیـد جنگ هـا بـا قـوای شـوروی در پنجشـیر بایـد وارد دره می شـد. اوایـل مـاه حـوت از کوتـل 

خـاواک می گذشـتیم. کاروان مـا در دسـته های مختلـف دامنـه کوتـل را می پیمـود، مـا چنـد نفر در 

پیشـاپیش قطـار قـرار داشـتیم، میان مـا و دیگران شـاید یـک کیلومتر فاصلـه می بود. هنـگام پیمودن 

کوتـل خـاواک برفبـاری شـدت گرفـت و بازگشـت مـا دشـوارتر و خطرناکتـر از ادامـه سـفر بـود و 

مجبـور بودیـم طـی مسـیر کنیم. سـرما وطوفان بیـداد می کرد؛ بـه یـاد دارم در داخل بوت هـا پاهایم 

را یـخ زده بـود کـه قـات نمی شـدند. ما چنـد نفـر از جمله احمـد ضیا، بـرادر آمرصاحـب از کوتل 

گذشـتیم، شـگفت این کـه آن سـوی کوتـل هـوا گـرم و آرام بود و اصـال قابل مقایسـه با طـرف دیگر 

نبـود، امـا آمرصاحـب و همراهانـش به انـدراب برگشـتند و فـردا به ما ملحق شـدند.

اطالعاتـی کـه از پـالن حمله قوای شـوروی به پنجشـیر می رسـید، خیلی وحشـتناک بـود و از 

آن جـز خـود آمرصاحـب و شـاید دو سـه نفـر، دیگران خبـر نداشـتند. طبـق اطالعاتی که پسـان ها 

فـاش شـد، جنـراالن شـوروی می خواسـتند بـا یـک تهاجـم شـدید بی سـابقه و غافگیرانه بـه رهبری 
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جبهـه نشـان دهنـد کـه اسـتفاده از آتـش بـس برای گسـترش سـاحه نفـوذ و کسـب قلمـرو بیش تر، 

برایـش هزینـه کالن دارد. طبـق این اطالعات، در قدم اول سراسـر دره ی پنجشـیر به شـمول دره های 

فرعـی و کوه هـا بـا طیـارات بلنـد پـرواز TU 16 هـدف بمبـاران قـرار می گرفتنـد، بعـد از گازهـای 

سـمی چنـان اسـتفاده می گردیـد کـه زنده جانـی در دره باقـی نمانـد. بمبـاران ادامـه پیـدا می کـرد و 

بـه دنبـال آن نیروهـای کومانـدو در مناطـق مورد نظر دیسـانت می شـدند و سـپس قـوای زرهی وارد 

پنجشـیر می گردیـد تـا کار را تمـام کننـد. آمرصاحـب از طریق شـبکه اطالعاتیـی که در میـان قوای 

شـوروی داشـت، منظـم در جریـان قـرار می گرفـت و اطالعـات پیهـم، مطالب فـوق را بـا جزئیات 

بیش تـر تأییـد می کـرد. جنـراالن شـوروی برای حفـظ محرمیـت پالن هـای عملیاتی خـود، در یکی 

از سـفارت های کشـورهای همـکار شـوروی در کابـل جلسـات دایـر می کردند که خوشـبختانه یک 

نفـر معتمـد از آنجـا به آمرصاحـب گزارش مـی داد. اینجانب در آن زمـان مسـوولیت مخابره مرکزی 

جبهـه را بـدوش داشـتم، هیـچ چیـزی از جزئیات عملیات قوای شـوروی بر پنجشـیر نمی دانسـتم و 

آمرصاحـب فقـط برایـم گفتـه بـود با خـود لباس و بوت درسـت و کافی داشـته باشـم که کـوه گردی 

زیـاد پیـش رو داریم. 

آمرصاحـب در شـبکه اطالعاتـی خـود یـک تعـداد جاسوسـان دو طرفـه را نیـز اسـتخدام کرده 

بـود کـه برای هـر دو طرف: جبهه پنجشـیر و قوای شـوروی و خـاد اطالعات می دادنـد. آمرصاحب 

از ایـن جاسوسـان کـه مرتبـا میـان کابـل و پنجشـیر در رفـت و آمد بودنـد، اسـتفاده الزم و بـه موقع 

کـرد. از طریـق همیـن جاسوسـان دو طرفه، برای قوای شـوروی وانمـود کرد که برای جنـگ و مقابله 

آمادگـی دارد و تـا آخـر می جنگـد، چنان کـه در سراسـر دره پنجشـیر موضـع کنی هـا شـروع شـد و 

آمادگی هـای جنگـی و جابه جایـی اسـلحه ثقیـل ادامـه یافـت. جاسوسـان دو طرفـه به اسـتخبارات 

دولـت کابـل )خـاد( و شـوروی ها اطالع می دادنـد که مسـعود تصمیم مقاومـت و مقابله بـا تهاجم 

قـوای شـوروی را دارد و بـرای آن آمادگـی می گیـرد. اما پالن اصلـی آمرصاحب چیزی دیگـر بود که 

تعـداد انگشـت شـماری از آن مطلـع بودنـد. آمرصاحب می دانسـت مقابل شـدن با ارتـش بی رحم 

شـوروی و آنهـم در یـک جنـگ نابرابر کار آسـانی نیسـت، مقابله مسـتقیم با قشـون شـوروی و آنهم 

در وهلـه اول عملیـات، در نهایـت بـه نابـودی نیروهـای خـودی می انجامـد، بنـاًء اولیـن مشـت 

شـوروی ها بایـد بـه هـوا پرتاب شـود، و بعـد از بررسـی و ارزیابـی نخسـتین اقدامات جنگـی قوای 

شـوروی در پنجشـیر، پـالن بعدی بـرای عملیـات متقابل سـنجیده و عملـی گردد. 

قـرار اطـالع شـبکه های اسـتخباراتی جبهـه، قـرار بـود حمله هفتـم قوای شـوروی بر پنجشـیر 

در ابتـدای سـال 1363 صـورت گیـرد، که وقت زیـادی نمانده بـود، بنابرآن آمرصاحـب در قدم اول 

در فکـر نجـات مـردم عـام شـد تـا از حملـه ی قوای شـوروی کـه قرار اسـت با خشـم و خشـونت و 
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وحشـت بی سـابقه صـورت گیـرد، صدمـه نبیننـد. وی دسـتور داد تـا تمام اهالـی پنجشـیر قریه های 

خـود را تـرک نماینـد و موقتـا بـه جاهـای دیگـر انتقـال یابنـد تـا در حمله ی قوای شـوروی کـه میان 

مردمـان ملکـی و نظامـی فرقـی نمـی گـذارد، آسـیب نبیننـد. اهالـی پنجشـیر کـه بـه رهبـری جبهه 

اعتمـاد کامـل و احتـرام عمیـق داشـتند، دسـتور آمرصاحـب را بدون چـون و چـرا پذیرفتنـد و آماده 

تـرک ده و دیـار خود شـدند. 

35 سال قبل در چنین روزی 

بامـداد روز 12 حـوت 1362 بـود کـه تعـداد زیـادی از خانواده هـا اعـم از زنـان و اطفـال، پیر 

و جـوان خانه هـای خـود را تـرک کـرده و بـا انـدک وسـایل زندگـی و متـاع داشـتگی خود پـای پیاده 

بـه سـوی یگانـه جـاده دره پنجشـیر روان شـدند. در آن زمـان دره های فرعی پنجشـیر سـرک موتر رو 

نداشـتند. مقصـد اولـی بسـیاری این هـا رسـیدن به شـهر کابل بود کـه از یکسـو نزدیک و آسـان بود 

و از جانـب دیگـر خویشـاوندان برخـی آن هـا در کابل زندگـی می کردند. به تناسـب تعداد مسـافران 

وسـایط نقلیـه اندکـی وجـود داشـت، ناگزیـر بسـیاری پـای پیاده بـه سـمت گلبهـار بـه راه افتادند، 

بعضی هـا تـا منطقـه گلبهار پیـاده رفتند و در آنجا به وسـایط نقلیه دسترسـی پیدا کردنـد. صحنه های 

تراژیـدی فراوانـی در سراسـر پنجشـیر بـه مالحظـه می رسـید، در دو طـرف سـرک در هر قریـه مردم 

وحشـت زده ای صـف کشـیده بودنـد و در انتظـار یافتـن وسـیله نقلیـه بودنـد تـا قبـل از فـرود آمدن 

مصیبـت، از ایـن ماتمکـده بیـرون شـوند. خبـر تجمع بی پیشـینه مـردم در اطراف سـرک پنجشـیر و 

کمبـود وسـایط نقلیـه به کابل رسـید، ترانسـپورت های پنجشـیری در کابل و دیگر صاحبـان با همت 

موترهـای مسـافر بـری تصمیـم گرفتنـد به کمک مـردم بی وسـیله برسـند. دولـت کمونیسـتی ببرک 

کارمـل محدودیت هایـی را بـرای ترانسـپورت ها وضـع می کـرد تـا مانـع کمـک رسـانی بـه آوارگان 

شـود. بس هـای ترانسـپورت های پنجشـیری و دیگر مردم با شـهامت افغانسـتان تا گلبهـار می آمدند 

و آوارگان را رایـگان بـه کابـل انتقـال می دادنـد. برخـی از این هـا مـورد تعقیـب و پیگـرد حکومـت 

قـرار گرفتنـد. مـردم بـا احسـاس پنجشـیر کـه در کابـل زندگـی می کردنـد، بـا وجـود ناتوانی هـای 

اقتصـادی، تعـداد زیـادی از ایـن آوارگان بی سـر پنـاه را در خانه های خود اسـتقبال کردنـد، مدت ها 

نگـه داری و کمـک کردنـد کـه ایـن را می تـوان مثال برجسـته پیونـد مسـتحکم جبهه و مـردم خواند. 

در میـان آوارگان خانواده هایـی هـم بودنـد کـه مـردان شـان از بیـم گرفتـاری بـه دسـت حکومـت، 

نمی توانسـتند بـا فامیـل خـود به کابـل برونـد، بنابراین زنان و اطفال شـان بـدون سرپرسـت مردانه، 

بـه صـوب محـل و آینده مجهولـی هجرت کردنـد. روزگار نهایت دشـواری بر این مردم گذشـت. در 

شـهر کابـل زنـان و اطفـال مجبور شـدند برای امـرار معاش، کارهای شـاقه انجـام دهنـد، مانند کار 

سـاختمانی، کشـمش پاکـی وغیـره تـا لقمه نانـی خود بـه دسـت آورنـد و روزگار بگذرانند.
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مـوج اول هجـرت مـردم از پنجشـیر کـه بیش تـر آنـان را زنـان و اطفـال تشـکیل می دادنـد، بـه 

پایـان رسـید، امـا یـک تعداد کهن سـاالن و مـردان که بـرای جابه جـا کـردن دارایی ناچیز و مواشـی 

خـود در روسـتاها باقـی مانـده بودنـد، در مـوج دوم تـا اخیر سـال 1362 از پنجشـیر خارج شـدند. 

در ایـن مرحلـه نیـز بیش تریـن مهاجریـن بـه کابـل رفتنـد و تعـدادی هـم از راه کوتـل خـاواک بـه 

ولسـوالی های مختلـف والیـت بغـالن رفتنـد، تعـدادی هم به جبـل السـراج، کوهسـتان، نجراب و 

کوه بند هـا و دیگـر مناطـق شـمال کابـل. 

شـبکه های اسـتخباراتی جبهه همچنان از اسـتعمال گاز کشـنده در عملیـات قریب الوقوع قوای 

شـوروی در پنجشـیر خبـر می دادنـد، بنابرایـن آمرصاحـب نهایـت سـعی کـرد تـا کسـی در قریه ها 

باقـی نمانـد، و آخریـن مردم باقـی مانده در پنجشـیر، در موج سـوم خارج شـدند.

بـه سـمت های  قرارگاه هـا  نیروهـای مسـلح  در قسـمت مجاهدیـن تصمیـم گرفتـه شـد کـه 

مختلـف حرکـت کننـد. یک تعـداد مجاهدین بـا قومانـدان پناه به سـالنگ، یـک تعداد بـا قوماندان 

عظیـم بـه باجـگاه انـدراب، یک تعـداد بـا قوماندان قـاری کمال الدیـن به شـمالی و اسـتقامت های 

دیگـر سـوق داده شـدند. هـدف عمـده آمرصاحب از بیـرون کشـیدن مجاهدین از پنجشـیر و توزیع 

آن هـا در مناطـق مختلـف، در قـدم اول دور مانـدن آنـان از آسـیب حمـالت کشـنده قوای شـوروی 

بـود و همچنـان اجـرای عملیات هـای پیشـگیرانه علیه قوای دولت و شـوروی در دو طرف سـالنگ و 

در پـروان و کاپیسـا و شـمال کابـل. تعداد محـدودی از مجاهدین کـه در قرارگاه های داخل پنجشـیر 

باقـی مانـده بودنـد، وظیفـه داشـتند کـه فقـط کارکردهای قـوای شـوروی در مناطـق شـان را نظارت 

کننـد و بـه هیـچ وجـه اجـازه نداشـتند دسـت بـه عملیـات بزننـد. در هـر قـرارگاه از 20 تـا 30 نفر 

ورزیـده در نقـاط باالیـی دره هـا بـا مـواد خوراکـه و مهمات مـورد ضـرورت جابجا شـده بودند. 

آمرصاحـب یـک هفتـه قبـل از این کـه از پنجشـیر خـارج شـود، تمام راه هـای دخـول و خروج 

پنجشـیر را مسـدود سـاخت، جاسوسـان دو طرفـه نتوانسـتند از کابـل بـه پنجشـیر و از پنجشـیر بـه 

کابـل برسـند. جاسوسـانی کـه در داخـل دره ی پنجشـیر گیرمانـده بودنـد، همـه دسـتگیر شـدند و 

بعـد از ایـن تاریـخ اسـتخبارات شـوروی نمـی دانسـت کـه در پنجشـیر چـه می گـذرد. مـن هنـوز 

نمی فهمیـدم کـه چه برنامـه ای پیش رو اسـت. آمرصاحب کارهـای مقدماتی عقب نشـینی تاکتیکی 

در داخـل پنجشـیر را بـه سـرعت روی دسـت گرفت. با خارج شـدن اهالی در سـه مرحله، پنجشـیر 

تقریبـا از سـکنه خالـی گردیـد، و قرار شـد در آخرین مرحلـه آمرصاحب بـا همراهانش از پنجشـیر 

شـوند.  خارج 

روزهـای اخیـر مـاه حمـل 1363 بود که به سـمت بـاالی پنجشـیر و از آنجـا به سـوی اندراب 

بـه حرکـت افتادیـم. بـا پـای پیـاده کوتـل خـاواک را می پیمودیم، مسـیر راه پـر از مهاجرینـی بود که 
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بـا انـدک متـاع زندگی و مواشـی خود کوتـل و راه های طوالنـی را بی وقفـه می پیمودنـد. در طول راه 

بـا صحنه هـای رقتبـاری رو بـه رو می شـدیم که قلـم از تعریـف آن عاجز اسـت. باآلخره بـه اندراب 

رسـیدیم، در آنجـا وضعیـت ناگـوار و حالت سراسـیمگی حاکم بـود. دره اندراب هرچند در دسـت 

جمعیـت بـود، امـا وضعیـت خوبی نداشـت؛ جمعـه خـان، قوماندان حزب اسـالمی که یک سـال 

قبـل از انـدراب بـه خنجـان فرار کـرده بود، با قـوای شـوروی و دولت در تماس شـد، فیصلـه کردند 

کـه همزمـان بـا حمله شـوروی بـه پنجشـیر، در معیت قـوای شـوروی به انـدراب حمله کنـد. یکی 

دو روز در انـدراب ماندیـم و بعـد بـه صوب ولسـوالی خوسـت و فرنگ حرکت نمودیـم. آمرصاحب 

خوسـت را قـرارگاه موقـت خـود انتخـاب کـرده بود کـه بایـد داکتر عبـد الحـی الهی، معـاون جبهه 

پنجشـیر پیـش از پیـش آنجـا می رفـت و محـل مناسـبی را با مـواد غذایـی کافی آمـاده می کـرد. اما 

بـا داکتـر صاحـب در انـدراب رو بـه رو شـدیم کـه در رابطه به خوسـت کاری نکـرده بـود. از طریق 

کوتل ُسـچی وارد خوسـت می شـدیم. مسـیر کوتل ُسـچی هم پر از آوارگان وحشـت زده پنجشـیری 

بـود که به طـرف خوسـت در حرکـت بودند.

هفتمین حمله ی شوروی به پنجشیر
بـه یـاد دارم، سـر کوتـل ُسـچی رسـیده بودیـم متوجه شـدیم کـه دسـته هایی از طیـارات غـول پیکر 

شـوروی )TU 16( کـه از ارتفـاع بـاال بمباران می کنند، پی در پی از سـمت ترمذ به سـوی پنجشـیر 

در پـرواز انـد. بـا دیـدن طیـارات، آمرصاحب ابراز خوشـی کرد و گفت: »خوب شـد که شـوروی ها 

عملیـات خـود را آغـاز کردنـد و نخسـتین مشـت گـره کـرده ی شـان به هـوا پرتاب شـد!« یـک هفته 

انسـداد راه هـای دخولـی و خروجـی پنجشـیر واقعا مفید واقع شـده بـود و قوای شـوروی و دولت در 

خـالء اطالعاتـی قـرار داشـتند و نمی دانسـتند که احمد شـاه مسـعود کجا اسـت و چـه کاری انجام 

می دهـد. قوای شـوروی همین که وارد پنجشـیر شـدند و آنجا را خالـی از اهالـی و مجاهدین یافتند، 

تصمیـم گرفتنـد بـه انـدراب حملـه کننـد. در انـدراب عـالوه بر حملـه زمینی کـه از طریـق خنجان 

صـورت گرفـت، در مناطـق باالیـی انـدراب کوماندو پیـاده کردنـد. مجاهدین قـرارگاه پارنـده که در 

نامـک« انـدراب مسـتقر بودند، هدف شـبیخون قوای شـوروی قـرار گرفتند و تقریبـا تمام افراد 
ُ
دره »ا

قطعـه ضربتـی قـرارگاه پارنـده شـهید شـدند وبقیة السـیف مجبور شـدند به پارنـده برگردند کـه بعدا 

در محاصـره روس هـا افتادنـد، و قومانـدان عبدالواحـد بـا چنـد تـن دیگـر به دسـت قوای شـوروی 

اسـیر شدند. 

در انـدراب شـوروی ها اطـالع یافتنـد کـه احمدشـاه مسـعود بـه خوسـت رفتـه، بـال فاصلـه 

ولسـوالی خوسـت وفرنـگ را مـورد حملـه هوایـی قـرار دادنـد. مـردم محـل که تـا آن زمـان بمباران 
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هوایـی را تجربـه نکـرده بودنـد، وحشـت زده شـدند و بـه آوارگان و مجاهدیـن پنجشـیر کـه وجـود 

آن هـا در منطقـه، باعـث شـده بـود تـا این بالی بی سـابقه بـه آنجـا بیاید، چنـدان روی خوش نشـان 

نمی دادنـد. 

فرمانده غیور و ملت صبور
آمرصاحـب هـم بـا جمعـی از مجاهدیـن، ماننـد مهاجرین پنجشـیر اینجـا و آنجا سـرگردان بودند. 

بی مناسـبت نخواهـد بـود کـه در اینجا از صبـر و مردانگی مهاجرین پنجشـیر در خوسـت یـاد کنم. 

آن هـا بـا وجـود مشـکالت آوارگـی و مصایب فراوانـی که درین مسـیر دیـده بودند، در عالـم آوارگی 

بازهـم صبـور بودنـد و در مقابـل آمرصاحـب و مجاهدیـن دسـت و دل گشـاده داشـتند. گذشـته از 

دره »دهنـه« خوسـت، بـه مسـجدی نزدیک شـدیم کـه در آنجا چنـد فامیـل مهاجریـِن مناطق های 

بـاالی پنجشـیر جابه جـا شـده بودنـد و با خود مواشـی داشـتند. با آن هـا در نزدیک مسـجد رو به رو 

شـدیم، شـخصا انتظـار داشـتم حداقـل از آمرصاحب شـکوه و گالیه ای خواهند داشـت کـه آن ها را 

بـا چنیـن روزگاری دچـار سـاخته اسـت، اما برخـالف انتظار، بـا کمـال مهربانی و مهمان نـوازی از 

آمرصاحـب و همراهانـش اسـتقبال کردنـد. گرسـنه بودیم، فـورا برای ما نـان تهیه کردنـد و از لبنیات 

سـیر مـان نمودنـد. شـب را همانجا با ایشـان سـپری کردیم.

قـوای شـوروی بعـد از بمبـاران مناطـق خوسـت و فرنـگ، در بخش هایـی از آن کومانـدو پیاده 

کـرد، مجاهدیـن پنجشـیر کـه در محل حضور داشـتند وهمچنـان مجاهدیـن محـل در مقابل آن ها 

جنگیدنـد. بعـد از ایـن بـود کـه وضعیـت و روحیه مـردم خوسـت تغییر کرد، برخورد شـان نسـبت 

بـه مهاجریـن و مجاهدیـن بهتـر شـد، چندیـن بـار دیگـر که قـوای شـوروی کومانـدو پیاده کـرد، با 

مقاومـت قهرمانانـه مجاهدیـن آنجا رو به رو گردیـد، چنان که فرماندهـان دالوری از میان مجاهدین 

خوسـت سـر بلنـد کردنـد، مانند قـاری مومـن، قومانـدان عبدالعزیـز و قومانـدان عبدالحنـان که از 

خـود رشـادت ها نشـان دادنـد و بعدها همه شـهید شـدند.

آوارگان پنجشـیر کـه تقریبـا در تمـام والیـات همجـوار رفتـه بودنـد، در مجمـوع بـا اسـتقبال و 

برخـورد نیـک مردمـان محل رو بـه رو گردیدند. همدردی مردم کوهسـتان و نجراب والیت کاپیسـا، 

سـالنگ و جبل السـراج والیـت پـروان، نهریـن و خوسـت و فرنـگ والیـت بغـالن، ورسـج والیـت 

تخـار، نورسـتان وغیـره قابـل یاد آوری اسـت، اما از ایـن میان پیش آمد مـردم نجراب و ورسـج، یاد 

آور داسـتان انصـار صدر اسـالم بود کـه چگونه مـردم زندگی خود را بـا مهاجرین تقسـیم می کردند! 

احسـاس همـدری بی نظیـر ورسـجی ها بـا مهاجریـن، قابـل تقدیر و بـه یاد ماندنی اسـت. 

کم تـر از دو مـاه در رفـت و آمـد میـان خوسـت و فرنـگ و خیالب گذشـت و در جریـان آن ماه 
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رمضـان آمـد که اصـال نفهمیدیـم روزه چه وقت بـود و عید چه وقـت؟ قوای شـوروی و دولت کابل 

کـه از محـل دقیـق وجـود آمرصاحـب اطالع نداشـتند، در کابل شـایعه پخـش کردند که احمدشـاه 

دسـتگیر شـده و عن قریـب از طریـق تلویزیـون ظاهـر مـی گـردد. بعـد گفتنـد کشـته شـده و از این 

قبیـل حرف هـا... حاجـی عزم الدین، مسـوول بخـش ارتباطات جبهه که در سـالنگ مسـتقر بود، از 

طریـق مخابـره اطالعاتـی را که از شـبکه اسـتخباراتی جبهه در کابـل راجع به قوای شـوروی، دولت 

و وضعیـت جنگـی پنجشـیر بـه دسـت مـی آورد، مرتـب بـه آمرصاحـب اطالع مـی داد. با اسـتقرار 

نسـبی وضعیـت جنگـی در پنجشـیر، در اواخـر مـاه جـوزای 1363 آمرصاحـب تصمیـم گرفـت به 

پنجشـیر بـر گـردد. قبـل از آن یـک تعـداد مجاهدیـن کـه بیـرون از پنجشـیر رفتـه بودند، کـم کم به 

قرارگاه هـای خـود برگشـتند و در مناطـق باالیی قرارگاه های خود مسـتقر شـدند که بارهـا مورد حمله 

قـوای شـوروی قـرار گرفتـه و با مشـکالت زیـادی رو به رو شـدند که داسـتان های جداگانـه ای دارد. 

بازگشـت آمرصاحـب بـه پنجشـیر باید نهایـت مخفیانه صـورت می گرفـت؛ و الزم بـود قبل از 

اطـالع یافتـن قـوای شـوروی از برگشـت او بـه پنجشـیر، وقـت کافی می داشـت تا وضعیـت جنگی 

دره پنجشـیر را از نزدیـک بررسـی و ارزیابـی کند. 

عودت به پنجشیر
بعـد از ظهـر یکـی از روزهـا، از ییالقـی در دره »خاووش« )دره ی پشـه یی( خوسـت به سـوی کوتل 

»دروازه« کـه خوسـت را بـه انـدراب و پنجشـیر وصل می کنـد، حرکـت کردیـم. در کاروان ما عالوه 

از مجاهدیـن، یـک تعـداد محبوسـین نیـز بودنـد کـه قبـال از پنجشـیر بیرون کشـیده شـده بودند که 

دو بـاره بـر می گشـتند. سـفر مـا بی وقفه به سـوی کوتـل ادامه یافت، شـب فرا رسـید، و مـا همچنان 

بـه راه خـود ادامـه می دادیـم. چند نفـر در پیشـاپیش کاروان قرار داشـتیم، یادم نیسـت سـاعت چند 

شـب بـود کـه از عقـب احوال رسـید کـه آمرصاحب دسـتور داده هـر کـس در هرجایی که رسـیده، 

همانجـا توقـف کنـد. در منطقه ای که ما رسـیده بودیـم، زمین تر بـود و جاجایی برف وجود داشـت، 

ناگزیـر توقـف کردیـم. کسـی از همراهـان سـعی کـرد از بته هـای تـر آتشـی بر افـروزد کـه بی هوده 

بـود. بسـتره سـفری کـه برایم در این شـب اهمیت حیاتی داشـت، نزد کسـی دیگر بود و در آن شـب 

نتوانسـتم از آن اسـتفاده کنـم و چاره نداشـتیم جـز این که باالی سـنگ های بزرگ )کمرهـا( بخوابیم. 

یـادم هسـت، سـر خـود را بـا دسـتمال پیچاندم و جمپر روسـی خـود را دکمه کرده، پشـت به سـنگ 

خوابیـدم. هـوا چنـان سـرد بـود کـه گویا بـدن ما یخ بسـته بـود و تـا طلـوع آفتـاب نتوانسـتیم از جا 

برخیزیـم. بـا برآمـدن آفتـاب یک یـک نفر از جا بلند شـدیم، وضـو گرفتیـم و نماز صبـح را قضایی 

خواندیـم. در تمـام گـروپ فقـط یـک تـا چای جـوش و چنـد تـا پیالـه وجـود داشـت کـه بـرای این 
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جمـع کالن بـه نوبـت چای جوش می شـد و یک تعـداد فقط یـک پیاله چای می توانسـتند بنوشـند. 

روز را تـا عصـر همین جـا سـپری کردیـم و بعـد بـه جانـب کوتـل »دروازه« حرکـت نمودیـم. کوتل 

پـر از بـرف بـود، نزدیک های شـام سـِر کوتـل رسـیدیم. مـا نمی توانسـتیم به انـدراب پایین شـویم، 

حتـی روشـن کـردن چـراغ و آتـش نیـز مجاز نبـود، چـون ملیشـه های طـرف دار دولـت در باالترین 

قریه هـای انـدراب )قلـکا( حضـور داشـتند. سـِر کوتل رسـیده بودیم کـه جیت های شـوروی پدیدار 

شـدند، فکـر کردیـم دشـمن از حرکـت مـا اطـالع یافتـه دیگر هـدف قـرار گرفته ایـم، خـود را اینجا 

و آنجـا پنهـان کردیـم، خوشـبختانه کـه پیلوت هـا متوجـه مـا نشـدند. شـب تاریـک بـود، از خوف 

ملیشـه ها از بـرق دسـتی اسـتفاده کـرده نمی توانسـتیم. پایان تـر از سـر کوتل بـه دریاچه ای رسـیدیم 

کـه غـرض عبـور از آن مجبـور بودیـم بوت های خـود را بکشـیم. یکـی از همراهان آمـر صاحب که 

ضابـط جبـار نـام داشـت و آدم نیرومنـدی بـود، گفـت: آمرصاحـب بوت های خـود را نکشـید، من 

شـما را بـه پشـت خـود از آب عبـور می دهـم. دریاچه دو شـاخه داشـت، ضابـط جبـار آمرصاحب 

را پشـت کـرد و از یـک شـاخه دریاچـه عبور داد، اما از شـدت سـردی آب نتوانسـت از شـاخه دیگر 

بگذرانـد، ناچـار آمرصاحـب هـم مانند ما بوت هـای خود را کشـید و با پـای برهنـه از دریاچه عبور 

کـرد. آب دریاچـه چنـان سـرد بـود تـو گویـی همین لحظـه از یخچـال می ریزد. خسـته و گرسـنه به 

قریـه »َچوِنـی« خـاواک رسـیدیم. چیزی بـرای خـوردن نداشـتیم، گرسـنه خوابیدیم. قبل از سـپیده 

دم، از آنجـا حرکـت کردیـم و خـود را بـه تنگی هـای خـاواک رسـانیدیم و تمـام روز را آنجـا سـپری 

کردیـم. آمرصاحـب سـعی می کـرد تـا قـوای شـوروی از آمـدن او به پنجشـیر اطـالع نیابنـد. از این 

رو نزدیکی هـای شـام بـه جانـب دشـت ریوت حرکـت کردیـم و باآلخره به سـفید چهر رسـیدیم. در 

سـفید چهـر وضعیت وحشـتناکی حاکـم بود. همه جـا را آثار جنـگ و ویرانی و سـوختگی فرا گرفته 

بـود. قـوای شـوروی مواد خوراکـی مردم را از خانه هـا و مخفیگاه ها بیـرون آورده حریق کـرده بودند. 

ِنـی شـدیم. ایـن اولیـن بـاری بـود کـه دره مکنـی را می دیدم؛ 
ُ
شـامگاه از سـفید چهـر راهـی دره ُمک

در میـان دو کوهـی تقریبـا باهـم چسـپیده، دریاچـه باریکی جریـان دارد و مـوازی با آن راهی اسـت 

کـه بعـد از پیمـودن تقریبـا دو سـاعت، بـه دِه مکنـی می رسـد و وسـعت آن نسـبت به تنگـی اندکی 

فراختر اسـت. 

در ییالق هـای مکنـی یـک هفته را نـزد مرحوم حاجـی ظاهر سـپری کردیم. با نهایـت مهربانی 

و مهمان نـوازی از مـا اسـتقبال کـرد. می تـوان گفـت خسـتگی های سـفر دو ماهـه مـا در آنجـا رفـع 

گردیـد. یـک هفتـه مکـث در محلـی بـه دور از اذیـت دشـمن و مزاحمـت مـردم، بـرای آمرصاحب 

فرصـت خوبـی بـود تـا در مـورد چگونگـی مقابله با قـوای شـوروی فکر کنـد و بـرای آن تدابیر الزم 

بسـنجد. بعـد از یـک هفته اسـتراحت در مکنـی، آمرصاحب تصمیـم گرفت به دیـدن مجاهدین در 
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قـرارگاه های شـان بـرود. بـه دلیل این که اندراب در دسـت ملیشـه های طـرف دار دولت قرار داشـت، 

ـر )سلسـله کوه های چـپ( برود تا بـه سـمت َپیَتو )سلسـله کوه های 
َ

ترجیـح داد ابتـدا بـه سـمت ِنش

راسـت دره(. از سـفید چهـر روانـه »درخینـج« شـدیم و از آنجـا از طریق کوتـل کرامـان وارد حصه 

دوم پنجشـیر گردیدیـم و بـه همیـن ترتیـب تا بـه حصارک پیـش رفتیم کـه در تمام این مسـافت بارها 

مـورد بمبـاران و دیسـانت قـوای کومانـدوی شـوروی قـرار گرفتیـم. قرار بـود به آبـدره برویـم، اما به 

علـت بمبـاران شـدید قـوای شـوروی، ناگزیر شـدیم از حصارک دو بـاره برگشـته و راه سـمت َپیَتو را 

در پیـش گریـم. در سـمت راه سلسـله کوه هـای دره ی پنجشـیر تـا دره ی پارنـده پیـش رفتیـم کـه هر 

کـدام داسـتان جداگانـه و طوالنـی دارد، اگر خداوند خواسـت راجع به آن خواهم نوشـت. مهاجرت 

مـردم پنجشـیر از منطقـه پشـغور بـه پاییـن تا سـال 1367 ادامـه یافت. در مـاه عقـرب 1363 اولین 

بـار چشـمم به یـک تعداد زنـان و اطفال در منطقه سـفید چهر خورد و از دیدن آن ها بسـیار خرسـند 

و هیجـان زده شـدم و امیـدواری بـرای آزادی کشـور برایم دسـت داد کـه در زبان و قلـم نمی آید.





»مرگ ته حاضر یم، خو د خاوری ترك ته حاضر نه یم«1 

حامد کرزی

بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم، َنحمـد و ُنصلـی علـی رسـوله کریـم، دیـر معـززو، مشـرانو، رهبرانو، 

دحکومـت اعضـاء، دیپلوماتیکـو او راغلـو میلمنـو، خـدای مـو راولـه . شـهید احمدشـاه مسـعود د 

 تر 
ً
هیـواد د هغـه بچیانـو څخـه دی چـه د افغانسـتان پـه تاریخ کـی به یی نـوم په زریـن لیك او ابـدا

ابـده لپـاره ثبـت وی. ده نـه یواځی د شـورویانو په مقابـل کی، بل که د ټولـو هغو خارجیانـو په مقابل 

کـی چـه د شـوروی اتحـاد د اشـغال او وتـو او ماتـی وروسـته دوی غوښـتل چـه افغانسـتان د خپلـو 

منگولـو النـدی کړی، افغانسـتان ویجـاړ  او در پدره کړی. د افغانسـتان فرهنگ او تاریـخ ورك کړی. 

د افغانسـتان اسـالمیت ولـړی، بدنامـه یـی کړی او افغانسـتان مـزدور کـړی. د هغوی پـه مقابل کی 

یـی هـم په ډیـره میړانـه پـه جهـادی میړانه ودریـد، هیـڅ وخت یـی ماته و نـه منله.

د مسـعود د بهترینـو اظهاراتـو څخـه، هغـه دا دی چـی ده ویل: »چی د افغانسـتان یوه لویشـت 

خـاوره هـم را سـره پاتـی وی، ال زه دا وطن نپریـږدم، مرگ ته حاضـر یم خو د خاوری تـرك ته حاضر 

نـه یم .«

مونـږ ډیـر کسـان مهاجـر شـولو، هـم د شـوروی د حملـی پـه دوران کـی هـم د هغـه وروسـته 

خـو دا سـړی یـوه ثانیـه، یـوه لحظـه د افغانسـتان څخـه غافـل نشـو او د افغانسـتان پـه خدمـت کی 

ودریـده. تـر څـو چـی د دی وطـن لپـاره یی وینه تـوی شـوه. د ده یـاد د جاویـدان وی، همیشـه دی 

وی او د ده قربانـی وه چـه افغانسـتان یـی و سـاته. کنی دا وطن به په دیړه آسانی اشـغال شـوی وای او 

داسی اشـغال چـه ظاهریـی پـه خپلـه د افغانانـو داخلی وه خـو په حقیقت کـی یو ډیـر خطرناکه، ډیر 

1. سـخنان حامـد کـرزی رییـس دولت انتقالی اسـالمی افغانسـتان در کنفرانس بین المللی مسـعود شناسـی درکابـل درباره 
قهرمان ملی افغانسـتان شـهید احمدشـاه مسـعود )رح(، مورخ 7-8 سـپتمبر 2002.
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نحـس خارجی اشـغال وه. داسـی خارجی اشـغال چـه په هغـه کی تروریـزم هم الس در لـوده، هم د 

دنیـا پـه خـالف وه او هم د افغانسـتان پـه خالف.

ډیـر کسـان غـواری چی خبـری وکړی دومـره کافی ده چـی ووایو چی د افغانسـتان پـه قهرمانو، 

اتلـو بچیانـو کـی مسـعود پیـاوړی، اتـل قهرمـان دی. افغانسـتان به پـه ده ویـاړ وی، او د افغانسـتان 

خلـك بـه پـه ده ویـاړ وی. خـدای تعالـی دی د ده د شـهادت له رویـه او د نـورو میلونونـو افغانانو د 

شـهادت لـه رویـه او د ده د ملگری او مجاهد دوسـت حاجـی صاحب عبدالقدیـر، حاجی صاحب 

عبدالحـق د دواړو ورونـو د شـهادت له رویه افغانسـتان د ابد لپاره د تخریـب د خارجی الس وهنی، 

د خارجی اشـغال،  او د تروریـزم او د هـر هغـه آسـیب او تـاوان څخـه چی د افغانسـتان یـو بچی، یو 

سـپین ږیـری، یـو ځـوان په کـی خوگیږی د دوی د شـهادت لـه برکته دی خدای افغانسـتان وسـاتی. 

خـدای دی افغانسـتان آبـاد او آرام لـری او هغه چی د دغه اتـل قهرمان آرزو ده چـی یو پیاوړی، 

متحـد، آزاد افغانسـتان او د یـو قـوی مرکـزی حکومـت خاونـد افغانسـتان او پـه خپلـو پښـوو والړ 

افغانسـتان او یـو مسـلمان او معتقـد افغانسـتان وی، خـدای دی هغـه کامـل حقیقت کړی. 

اللـه تعالـی دی پـه خپـل برکـت او مرسـته مونـږ هغه عالـی مرام تـه ورسـوی چی د افغانسـتان 

د ملـت غوښـتنه او د افغانسـتان د ملـت د شـهدا و آرزو وه او د هغـه لپـاره والړل . کامیاب اوسـی. دا 

کانفرانـس دی کامیـاب وی. مننـه سـالم علیکم.



عروج فرمانده

محمد اکرام اندیشمند

»طنیــن واقـعـه از تـست، زنـده یادت بـاد

حدیث حادثـه از تسـت، زنـده یـادت بـاد

تــو از تـبـار غـروری، غــرور مـی آیـی

و از نــیـای بــلنــدی، ز دور مــی آیــی

بـه کـودکـان وطـن، هـدیه هدیه نام تو یاد

به او، به ما و به من، هدیه هدیه نام تو باد«

نوشـتن در مـورد احمدشـاه مسـعود، نامی کـه نمـاد غـرور و آزادی ملت و سـرزمین کهن و باسـتانی 

در خونین تریـن و پرحادثه تریـن مقطـع تاریخـش اسـت، چندان سـهل و آسـان به نظر نمی رسـد. نه 

بـرای مخالفـان و دشـمنانش و نـه برای دوسـتان و یارانش. نوشـتن در مورد مسـعود برای دشـمنانش 

بسـیار دشـوار و زجرآور اسـت. چون وقتی آن هـا درمورد مسـعود )رح( بگویند و بنویسـند و آنگونه 

 یا بـه سـوی راسـتگویی و واقع گرایـی می رونـد و در برابـر عظمت 
ً
کـه گفته انـد و نوشـته انـد اجبـارا

و شـکوه یـک مـرد تاریـخ و ثمره ی سـده های متوالـی ده ها نسـل مبارز و مقـاوم یک سـرزمین و یک 

ملـت آزادمنـش بـه اعتـراف، پذیـرش و تحسـین می پردازنـد کـه ایـن بـر ای شـان ناگـوار، درد آور و 

گنـده از کین و  آزار دهنـده اسـت و یـا بـا چشـمان بسـته، وجـدان سـیاه و دودگیـن و بـا سـینه های آ

جاهلیـت بـدوی لـب بـه نا راسـتی و بهتـان می گشـایند، دروغ و سـخیف می نویسـند. این هـا نیز به 

گونـه ای زجـر و اذیـت می کشـند و از درون بـه صـورت فزاینـده در تلخـی و عـذاب به سـر می برند. 

نوشـتن در مورد مسـعود برای دوسـتان و یاران او نیز سـخت و دشـوار اسـت. چون نوشـتن در مورد 

مسـعود، نـه نوشـتن در بـاره ی معرفی و شـناخت یک فـرد، بل نوشـتن در مورد یک مکتـب و معرفی 
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یـک تفکر و اندیشـه اسـت. شـناخت و معرفـی اراده و آمال ملتی کـه در خاور زمیـن مظهر مقاومت 

و آزادی شـمرده می شـود. مسـعود عصـاره ی این مقاومـت و آزادی بود که با گذشـت قـرون متمادی 

و از میـان نسـل های متعـدد ایـن ملـت سرکشـید و راه خـود را از کـوره زار خـون و آتـش تـا بلنـدای 

نمـاد هویـت و غـرور آزادگـی آرین زمین گشـود. دشـواری نوشـتن در مورد احمدشـاه مسـعود تنها 

در معرفـی شـخصیت و توضیـح راه و اندیشـه ی او خالصـه نمی شـود. بیـان کامل پهلو هـا و زوایای 

گوناگـون شـخصیت و ابعـاد مختلـف تفکـر و مکتب مسـعود بـا ارائه ی تصویـر واقعی و راسـتین از 

راه و اندیشـه ی او مهم تریـن و دشـوارترین کار فـراروی دوسـتان و یاران آن رائـد دالور و فرمانده فقید 

و شـهید عـزت و مقاومـت اسـت. معرفـی دقیـق و عمیـق شـخصیت و اندیشـه ی مسـعود و ره آورد 

مبـارزه و عمـل او بـه صـورت قطـع الهام بخـش و راه گشـای آینـدگان مـا در چگونـه بـودن و چگونه 

زیسـتن شـان می باشـد و اگـر ایـن معرفی بـا تحریف و نادرسـتی انجـام یابـد بی انصافـی و خیانت 

در حـق آن رادمـرد بـزرگ تاریـخ وطن و کوتاهـی در حق اوالد آینـده ی این مرز و بوم اسـت که پیوند 

شـان را بـا افتخـارات گذشـته خدشـه دار می سـازد و آن هـا را در تأثیـر پذیـری و الهـام از بزرگتریـن 

افتخـار تاریخی شـان بـه تردیـد و بی راهه می کشـاند.

ارزیابـی و تحلیـل دقیـق و عالمانه از راه و اندیشـه ی آن شـهید سـعید و بزرگ جهـت پژوهش و 

دریافت کمبودها و اشـتباهات در مسـیر مبارزه و عمل، بخشـی دیگر از وجیبه و رسـالت دوسـتان و 

یـاران او شـمرده می شـود. این امـر هم برای درک و شـناخت صالبت و بزرگی شـخصیت مسـعود و 

اهمیـت اندیشـه و مکتـب او در جهـت شـکل گیری تاریـخ راسـتین وطن و هـم برای نسـل های فردا 

و پـس فرداهـای دورمیهـن بسـیار ارزشـمند و بـا اهمیـت می باشـد. زیـرا ارائـه ی تصویـر شـفاف و 

روشـن از پهلوهای گوناگون کارنامه و اندیشـه ی مسـعود از یک سـو منبع الهام و راه گشـایی مطمئن 

در مسـیر زندگـی آزاد و بـا عـزت بـرای نسـل آینـده خواهـد بـود و از سـوی دیگـر به تفکـر و مکتب 

مسـعود شـکوه بیش تـر، غنـای افزون تـر و عمـر پایدارتر خواهد بخشـید.

کمبـود و اشـتباه یـک امـر طبیعـی در مسـیر مبـارزه و عمـل هـر رهبر و شـخصیت تاریخ سـاز 

جوامـع بشـری اسـت. امـا بررسـی و شـناخت نواقـص بـه شـفافیت و کمـال اندیشـه و راه آن هـا 

می انجامـد. هیچ کـس بهتـر و شـفاف تر از آن آیـت سـترگ مردانگـی و شـهامت از وجود اشـتباه در 

مسـیر مبـارزه و عمـل صحبت نکـرد. او در اولیـن و آخرین دیدار بـا هموطنان مهاجر خود در شـهر 

 اشـتباه هـم می کنـد...)1(.« 
ً
استراسـبورگ فرانسـه گفـت: »وقتـی انسـان دسـت به عمـل می زند، طبعا

حـاال بـا ایـن همه دشـواری در بحـث و نوشـتن از مسـعود، از سـردار آزادی و از رادمـرد تاریخ 

سـاز وطـن، بـرای من و هر نویسـنده ی دیگر مشـکل اسـت که سـخن را از کجـا آغاز کنـد و چگونه 

بنویسـد؟ بـه هـر حـال مـن در ایـن جـا بـه گوشـه هایی از خاطـرات و چشـم دیدهایـم در مـورد آن 
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اسـطوره ی شـجاعت و آزادگـی می پـردازم و سـخن را از نخسـتین لحظه هـا و روزهایی آغـاز می کنم 

کـه بـرای نخسـتن بـار او را دیـدم و در پای کالمش نشسـتم.

به آن سوی هندوکش
اواسـط پاییز 1359 بود. هوا رو به سـردی می گذاشـت. اما آسـمان خوسـت و فرنگ چون بسـیاری 

از روزهـای ایـن فصـل سـال، رنگ آبـی و نیلگـون داشـت. در چنین افق آبی و روشـن، خورشـید از 

پشـت هندوکـش پیـر صبحگاهـان بال هـای زریـن خود را بـه سراسـر دره های ولسـوالی خوسـت و 

فرنـگ در دامنه هـای شـمالی هندوکـش می گسـترانید و تـا غـروب بـرای سـاکنین این دره هـا و همه 

زنـده جان هـا تـوان و ذوق حیـات و تحـرک می بخشـید. شـب های ایـن ایـام جالب تـر و دیدنی تـر 

از روزهـای آفتابـی و درخشـان بـود. نـگاه از دامنه هـای پاییـن دره هـا بـه قله هـای بلنـد هندوکش به 

سـوی جنـوب کـه سـتارگان را نزدیـک و چسـپیده بـه تیغه هـای شـامخ نشـان می دادنـد انسـان را به 

رؤیـای دسترسـی بـه سـتارگان از فـراز آن قله ها می برد. مـن )نگارنـده( در نیمه ی یکی از شـب های 

پـر سـتاره، روسـتای زادگاهـم را در دامنه هـای نیمه هموار شـمال هندوکـش با گروهـی از مجاهدین 

خوسـت و فرنـگ در حرکت به سـوی جنوب پشـت سـر گذاشـتم. در آن شـب پر خاطـره و فراموش 

ناشـدنی کـه قـدم بـه قـدم دامنه هـای شـمال هندوکـش را در رسـیدن بـه فـراز قله هـا طـی می کردم 

دلـم نـه از رؤیـای دسترسـی بـه سـتارگان بـل از رؤیـای دیـدار بـا فرماندهـی بـه وجـد می آمـد کـه 

طنیـن شـهامت و شـجاعتش بـه دره های دو سـوی هندوکـش پیچیده بود. بعـد از دوشـبانه روز گذر 

از دره هـای پـر خـم و پیـچ و قله هـای بلنـد و صعـب العبـور بـه دامنه هـا و دره هـای نیمه همـوار در 

وسـط وادی پنجشـیر رسـیدیم. مسـعود را در پایان آن روز در روستایی که »سـنگانه« نامیده می شد، 

دیـدم. او را در اولیـن نـگاه باالتـر از آن چـه یافتـم کـه در وجـود یک فرمانـده معرکه ی نبـرد و جنگ 

می تـوان جسـتجو کرد. چشـمان نافـذ و تیزبین، دسـتان نیرومند و محکـم، گام های متین و اسـتوار، 

کالم قاطـع و روشـن و سـیمای جـذاب و گیـرا از نخسـتین نشـانه هایی بودند کـه در اولیـن دیدار با 

او بـا برجسـتگی نمایـان می شـدند. او بـا اطرافیانـش، با مجاهـدان همرزمـش و مردم عـام برخورد 

صمیمانـه و بی ریـا داشـت. همـه بـه او »آمرصاحب« می گفتنـد. در همان نخسـتین روزهـا دریافتم 

کـه ایـن نـام را نـه خـودش و نـه از بـاال بـه صـورت رسـمی و تشـریفاتی بـه خـورد مـردم داده انـد. 

آمرصاحـب نـه فقـط نامـی  بـود کـه از قومندانـی او در میادیـن رزم و پیـکار ناشـی می شـد، چون نه 

تنهـا مجاهدیـن بل کـه عـام مـردم اعـم از زنـان، کـودکان و پیر مـردان او را بـا اخـالص و صمیمیت 

»آمرصاحـب« خطـاب می کردنـد و مـردم او را نه در حضور خـودش و نه در جمـع مجاهدانش و نه 

در مقـام و موقـع بـه خصـوص »آمرصاحـب« می نامیدنـد، بل که آمرصاحـب، نام دلخواه و دوسـت 
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داشـتنی آن هـا در درون خانه هـا و در میـان خانواده هـا، در خاطره هـا و گفتگو های انفـرادی و جمعی 

و در حالـت مختلـف خوشـی ها و اندوه ها بود. گذشـت سـال ها، پیـروزی مجاهدین و مقام رسـمی 

و دولتـی نیـز نـام »آمرصاحـب« را از زبـان و دل مـردم تغییـر نـداد. »آمرصاحب« نام ماندگارشـد و 

اکنـون او در میـان مردمـش نیسـت امـا وقتـی از او سـخن می زننـد، بازهـم آمرصاحـب می گوینـد. 

خانـه ی آمرصاحـب، خاطره ی آمرصاحـب و ... مـزار »آمرصاحب.«

مردی با برنامه و استراتیژی در نخستین سال های جهاد
آن روزهـای پاییـز وادی پنجشـیر نیـز روزهـای آفتابی داشـت. رنـگ آبی و روشـن دریای خروشـان 

پنجشـیر به نیلگونی آسـمان وادی می افـزود. درحالی که آرامـش روزهای آفتابـی را گاه گاهی بمباران 

بـم افگن هـا وچـرخ بال های توپـدار شـوروی برهم می زد، اما سـکوت شـب های پر سـتاره در طول 

وادی تنهـا بـا غـرش و غلـت امـواج خروشـان دریـا شکسـته می شـد؛ شـب هایی که منظـر کوه های 

متعـدد سـر به فلک و نمای پیوسـتگی سـتارگان آسـمان بـه بلندی های آن، اسـرار عظیـم و ناگفته ای 

را بـه تصویر می کشـید. قـرارگاه مرکـزی مجاهدان در روسـتای »آسـتانه« بود. آمرصاحب نخسـتین 

»قطعـه ی متحـرک« را در آنجـا آموزش می داد. قوای شـوروی و رژیـم کابل که از ایجـاد و تعلیمات 

نظامـی اولیـن قطعـه ی متحـرک مجاهدین اطـالع یافتـه بودنـد در آن روزها بمبـاران هوایـی خود را 

 تعلیمات و آمـوزش قطعه ی مذکور را انجـام می داد در 
ً
شـدت بخشـیدند. آمرصاحـب که خود اکثـرا

جریـان روز در دامنه هـای کـوه از یـک محـل بـه محلی تغییـر موقعیت می کـرد تا جـان مجاهدان از 

شـرارت بمباران قوای شـوروی و کمونیسـتان در امان بمانـد. ما هم گاه گاهی در آمـوزش و تعلیمات 

قطعـه ی متحرک شـریک می شـدیم. در یکـی از روزها آمرصاحب سـاعاتی را با مجاهدین خوسـت 

و فرنـگ بـه گفتگـو نشسـت و درمـورد چگونگـی ادامـه ی جهـاد و مقاومـت و برنامه هـای آینـده ی 

خودش به تفصیل سـخن زد. او نخسـت از اهداف شـوروی در تجاوز نظامی به افغانسـتان صحبت 

 قـدرت و تـوان نظامـی شـوروی را بـه تحلیـل و ارزیابـی گرفت و سـپس این پرسـش را 
ً
کـرد و بعـدا

مطـرح سـاخت کـه چگونـه می تـوان جهـاد و مقاومـت را در برابـر چنیـن قـدرت متجـاوز ادامه داد 

و مهم تـر از آن متجـاوز را از کشـور اخـراج کـرد و جهـاد را بـه پیـروزی رسـانید. در ایـن راسـتا او 

از »علمی سـاختن جنـگ« سـخن گفـت و جنـگ را بـه مراحـل مختلـف تقسـیم بنـدی نمـود و از 

تاکتیـک و اسـتراتیژی جنگـی در ایـن مراحـل سـخن به میـان  آورد. تحلیـل و بررسـی او آن زمان در 

مـوارد گفتـه شـده بـرای من شـگفت آور بـود. چـون در ماه ها و سـال های آغازیـن جهـاد و مقاومت 

علیـه  اشـغال و تجاوز نظامی شـوروی از برنامه و اسـتراتیژی نظامی و سیاسـی در میـان مجاهدین و 

احـزاب جهـادی اثـر و خبری به چشـم نمی خـورد. قومندانان و رهبـران احزاب مجاهدیـن از جنگ 
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و مقاومـت سـخن می زدنـد و بـرای تـدام جنـگ تا پیـروزی شـعار می دادند امـا در مـورد چگونگی 

جنـگ و بـا چه نظم و برنامـه ای جنگیدن و در باره ی اسـتراتیژی و آینده ی مقاومت تصویر مشـخص 

و منظمـی نداشـتند. احـزاب اسـالمی و جهـادی و رهبـران آن هـا در بیـرون از کشـور )پاکسـتان و 

ایـران( بـرای قومندانـان و جبهـات در داخل بیش تـر دیپودار اسـلحه و منبع اکمـاالت نظامی بودند تا 

مرجـع سـازماندهی و رهبـری جهـاد در داخل. حامیـان بین المللـی مجاهدین به خصـوص آمریکا 

و پاکسـتان نیـز بـه وجود برنامه و اسـتراتیژی نظامی و سیاسـی توجـه و اعتنایی نداشـتند. صرف نظر 

از این کـه آن ها برداشـت و سیاسـت های خود شـان را در آینـده ی جهاد و مجاهدین داشـتند، پهلوی 

دیگـر بـاور و تحلیـل آن هـا در همگانـی بـودن و ایلجـاری بـودن جنـگ و مقاومـت قبایـل و اقـوام 

مختلـف یـک کشـور اسـالمی و بی گانه سـتیز علیـه  اشـغال نظامـی شـوروی نهفتـه بـود و جنـگ با 

چنیـن خصوصیـت و در ایـن چنین سـاختار اجتماعـی نمی توانسـت دارای نظم و اسـتراتیژی گردد. 

امریکایی هـا و متحدیـن بین المللـی شـان فقـط می خواسـتند افغانسـتان باتالقـی بـرای شـوروی ها 

شـود و پـای روس هـا هرچه عمیق تـر و بیش تر در ایـن با تالق فـرو رود. در چنین حالتـی که تصویر 

 تـا پایان به همیـن گونه 
ً
کلـی جهـاد و مقاومـت در داخـل و بیـرون کشـور بـه این گونـه بـود و تقریبا

باقـی ماند، احمدشـاه مسـعود را در نخسـتین سـال ها فرمانده استراتیژیسـت جهـاد و مقاومت یافتم 

و امیـد بزرگـی بـه فـردای جهـاد و آزادی. او در تحلیـل و بحـث »علمی سـاختن جنـگ« و داشـتن 

اسـتراتیژی مطالبـی بـا این مفاهیم و عبـارات گفت: »روح مقاومت و جنگ علیه  اشـغال شـوروی و 

رژیـم دسـت نشـانده ی آن در کشـور عمومی اسـت. اما نکتـه ی مهم این اسـت که ما ایـن مقاومت 

را بـه صـورت منظـم سـازمان بدهیـم تـا جنـگ از حالـت کالسـیک و ایلجـاری آن خـارج شـده به 

صـورت علمـی مراحـل مختلفـی را تـا مـرز پیـروزی طـی کنـد. گام اول مـا در نخسـتین مرحلـه، 

سـربازگیری و آمـاده سـازی آن هـا به صـورت حرفوی در جنگ اسـت. احـزاب مختلـف انقالبی در 

جوامـع گوناگـون برمبنـای بـاور و اعتقـادات خـود به جمـع آوری و بسـیج نیروهای جنگـی از میان 

طبقـات و اقشـار جامعـه می پردازنـد و ما نیـز در این امـر پابند اعتقـادات خود هسـتیم. در حالی که 

پابنـدی افـراد بـه اعتقـادات و اخالقیات اسـالمی در جذب و تنظیـم آن ها به صفوف نیروها همیشـه 

مـورد توجـه باشـد، داوطلبانـه بـودن، جوانـی و تجـرد )عـدم تأهـل( صفات دیگـر قابـل رعایت در 

جـذب افـراد هسـتند. جذب افـراد از طبقات اشـراف و متمول و تحصیـل کردگان در بدنـه ی نیروی 

جنگـی مشـکل آفریـن اسـت. ایـن گپ نبایـد به معنـای نادیـده گرفتـن و کنار گذاشـتن آن هـا و هر 

بخـش و قشـر دیگـر جامعـه از صـف جهـاد و مبـارزه تلقـی شـود. اگـر چنین اشـتباهی انجـام یابد 

هرگونـه تـالش مـا در ایجـاد صفوف رزمـی و جنگی به اخـالل و تخریـب روبرو می شـود. همزمان 

بـا ایجـاد نیـرو بـرای جنـگ، کار بسـیج همگانـی و تنظیـم مشـارکت عمومی مـردم را از هر قشـر و 
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طبقـه ی جامعـه در امـور مربـوط بـه جهـاد و انقـالب فرامـوش نکنیـم. کار مـا در منطقه  ای کـه قرار 

داریـم تنهـا مجاهـد جمـع کـردن و جنگیـدن نیسـت. جنـگ و جبهـه بخشـی از وظایف ما اسـت، 

امـا مـا وظایـف بی شـماری در عقـب جبهـه هـم داریـم. از تأمین امنیـت مردم و رسـیدگی بـه دعوا 

و نـزاع هـای مختلـف حقوقی و جزایی شـان تـا ارائـه ی خدمات مختلـف اجتماعـی در عرصه های 

گوناگـون زندگـی. در انجـام این وظایف سـهم اقشـار مختلف جامعـه از تحصیل کرده و روشـنفکر 

تـا عالـم دیـن و سیاسـت مدار و تا ملـک قریه و تاجـر محل و کسـان دیگر ضرورت اسـت. هر کس 

را بـر اسـاس اسـتعداد و حتـی ذوق و عالقـه اش در اجـرای امـوری توظیـف بداریم تا همـه باهم در 

مقابـل دشـمنی کـه وطـن ما را اشـغال کـرده بتوانیـم مقاومت کنیـم و مهم تـر از آن، ایـن مقاومت را 

به نتیجـه و پیروزی برسـانیم.

همیشـه بـه ایـن نکتـه توجـه کنیم کـه منظم بـودن نیـروی مـا و حرفوی سـاختن جنگ مسـایل 

اساسـی و مهـم محسـوب می شـوند. ایجاد نظم را نخسـت بـا آمـوزش و تعلیم نظامـی و اعتقادی و 

گاهـی و معلومات  سیاسـی نیروهـا آغـاز کنیم؛ اعتقادی و سیاسـی به ایـن معنی که بـه مجاهد این آ

را بدهیـم کـه بـرای چـه می جنگـد؟ فعـال و متحـرک نگه داشـتن نیـرو بـرای جنـگ هم بـه حرفوی 

گاهـی و تسـلط مـا را در فـن و علـم جنگ  بـودن و تخصصـی شـدن جنـگ کمـک می کنـد و هـم آ

بـاال می بـرد. علـم جنـگ بیش تـر از میدان هـا و سـنگرهای جنـگ بـه دسـت می آیـد تـا از البـالی 

کتاب هـا. وقتـی جنگـی انجـام می دهیـم قبـل بـر آن برنامه و پـالن جنگ را بسـازیم. بـدون توجه به 

اساسـات جنـگ چـون نیروی بشـری، نظامی، اقتصـادی، مورال، موقعیـت اراضی و اقلیـم نمی توان 

پـالن یـک جنـگ را ترتیـب کـرد. در هرگونـه عملیـات جنگـی ایـن اساسـات را در خـود و دشـمن 

مطالعـه کنیـم و در پایـان هـر جنگـی بـه ارزیابـی بپردازیـم. نقـاط ضعف و قـوت خـود را در جنگ 

شناسـایی نماییـم تـا بـه تجـارب و فن جنـگ ما افزوده شـود.

در جنـگ نقـش اطالعات و کشـف بسـیار مهم محاسـبه می شـود. جنـگ ما بـا روس ها جنگ 

 رعایت کنیـم. یکی از خصوصیـات جنگ چریکی 
ً
چریکـی اسـت. خصوصیات این جنـگ را دقیقا

متحـرک بـودن جنگ اسـت. ما اکنون نخسـتین قطعه ی متحـرک را تشـکیل داده ایم... افـراد قطعات 

متحـرک را بایـد از روسـتاها و مناطـق مختلـف انتخـاب کرد. اگـر خدا خواسـته باشـد در آینده، در 

سـال هایی بعـدی کـه تصمیـم داریم بـه ایجـاد پایگاه هـای بیش تر در سـایر نقـاط کشـور بپردازیم، 

تشـکیل قطعـات متحـرک از ولسـوالی ها و والیـات مختلف و از افـراد مربوط به قومیـت و زبان های 

مختلـف می توانـد شـالوده و اسـاس وحـدت ملی را در کشـور چند قومی مـا بریزد، و بـه این ترتیب 

اگـر کارهـا طبـق برنامه پیش برود ما در سـال هایی آینـده گام های بزرگـی را برخواهیم داشـت... .«)2( 

احمدشـاه مسـعود در سـال های بعـد بـه تصامیـم و برنامه هـای خـود جامـه ی عمـل پوشـاند. 
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او یگانـه فرمانـده و رهبـر جهـاد و مقاومـت گردیـد کـه جنـگ بـر ضـد کمونیـزم و تجاوز شـوروی 

را از حالـت ایلجـاری و بی  نظمـی بـه جنـگ منظم و سـازمان یافتـه ی چریکـی تغییـر داد. او جنگ 

چریکـی را بـا ابتـکارات متنـوع و متعدد در عرصـه ی تاکتیک و اسـتراتیژی غنای بیش تر بخشـید و با 

ایجـاد لشـکر منظـم چریکی در حالی کـه همسـانی و هماهنگی تنگاتنـگ میان جنگ و سـایر ابعاد 

سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و ... برقرار کرد با این اسـتراتیژی جنگ را بـه قول خودش 

بـه »کمـال« رسـانید. کمـال جنـگ او در شکسـت و خـروج قـوای شـوروی و سـقوط رژیم دسـت 

نشـانده ی آن هـر چنـد بعـد از سـه سـال پایـداری آن رژیـم، تبلـور یافـت. این تنها مسـعود بـود که 

حاکمیـت کمونیسـتان را سـرنگون کـرد در حالی که رهبـران احزاب مجاهدین در پشـاور با بسـیاری 

از قومندان هـای شـان در مشـارکت بـا آی. اس. ای بخـت خود را در سـقوط حکومت نجیـب الله از 

طریـق کودتـا در پایتخـت و جنـگ در جـالل آباد آزمـوده بودند.

مسـعود بزرگتریـن تیوریسـن و تیـوری پـرداز جنگ چریکـی و آزادی بخـش در تاریـخ معاصر 

جهـان اسـت. اگـر »چیگـوارا« و »کاسـترو« در کیوبـا، »هوشـیمن« در ویتنـام، مارشـال »تیتو« در 

یوگسـالویا و »مائوتسـه تونـگ« در چیـن در جنگ هـای چریکـی، انقالبـی و آزادی بخش دشـمنان 

خـود را شکسـت دادنـد و بـه پیروزی رسـیدند، از لحـاظ ایدیولـوژی و سیاسـی وابسـته و متعهد به 

 ایدیولـوژی نهضت هـای آزادی بخش، انقالبی 
ً
مکتـب کمونیـزم بودنـد و کمونیـزم در آن دوره ظاهرا

و پیشـرو بـه خصـوص در کشـورهای آسـیایی و امریـکای التیـن بـود. پیـروزی آن هـا در جنـگ بـر 

حکومت هـای شـان کـه از سـوی امریـکا و جهـان سـرمایه داری آن حمایـت می شـدند و غلبـه ی 

کمونیسـتان ویتنامـی بـر اشـغال و تجـاوز قـوای امریـکا ایـن ذهنیـت را ایجـاد کـرده بود کـه جنگ 

چریکـی و آزادی بخـش در حیطـه ی تـوان و قـدرت کمونیـزم و احـزاب کمونیسـتی اسـت و تنهـا 

کمونیسـتان قـادر هسـتند کـه حاکمیت هـای اسـتبدادی را در کشـورهای شـان از طریـق جنـگ 

چریکی، انقالبی و آزادی بخش سـرنگون سـازند و تجاوز خارجی را شکسـت دهند. اما احمدشـاه 

مسـعود در میـان رهبـران و فرماندهـان جنـگ چریکـی در قـرن بیسـتم یگانـه فـردی اسـت کـه در 

چنیـن جنگـی کمونیـزم را شکسـت داد، چهـره ی اسـتبدادی و تجاوزگرانـه ی کمونیـزم را در جهـان 

برمالسـاخت و نقـش بزرگـی را در اضمحـالل و فروپاشـی امپراتـوری کمونیزم )شـوروی( ایفا کرد. 

بیش تریـن بـار جنـگ را در دوران جهاد مسـعود بـه دوش کشـید و بیش ترین ضربه به قوای شـوروی 

از سـوی او وارد شـد. بـه اعتـراف روس هـا و بسـیاری از محققین و تحلیـل گران، بیـش از نیم جنگ 

و تلفـات شـوروی ها در مقابلـه بـا مسـعود انجـام یافتـه اسـت. او را بسـا از نویسـندگان و کارشـان 

جنـگ و سیاسـت از بزرگتریـن رهبـران مقاومـت و آزادی بخش در جهـان می خواننـد. عبدالله عزام 

نویسـنده ی فلسـطینی مسـعود را مردی بزرگتر از ناپلیون فرانسـوی نامید. »مارک کپالن« نویسـنده ی 
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امریکایی نوشـت: »احمدشـاه مسـعود را بایـد در قطار بزرگتریـن رهبران نهضت هـای مقاومت قرن 

بیسـت حسـاب کـرد. مسـعود ماننـد مارشـال تیتـو، هوشـیمن و چیگـوارا دشـمن خود را شکسـت 

داد. سـاحه ای کـه در تصـرف او بـود با مقایسـه بـر سـاحاتی کـه در دوران رهبری نهضـت مقاومت 

مارشـال تیتـو، مائوتسـه تونـگ، هوچیمن و چیگوارا قرار داشـت، بیش تر زیر فشـار حمالت دشـمن 

بـود. مسـعود تمـام پیروزی هـا و موفقیت هـای خـود را بـدون تخلـف از حقوق انسـانی انجـام داده 

اسـت و بـدون آن که زیر تأثیر سیاسـت کشـور کمک دهنـده رفته باشـد، از آنان کمک گرفـت... .« )3( 

داکتـر چنگیـز پهلـوان از محققـان و نویسـندگان ایرانی مسـعود را باالتر از چیگـوارا می خواند: 

»...کسـانی که بـه تاریـخ جهـاد افغانسـتان آشـنایی دارنـد می داننـد کـه جهـاد گاه فقـط در نـام او 

خالصـه می شـد. کم تـر کسـی در جنگ هـای آزادی خواهانـه ای کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم 

می شناسـم لیاقت هـا و توانایی هـای او را داشـته اسـت. با این حـال چون جنبش چـپ از او حمایت 

نمی کـرد درمیـان جوانـان کشـورهای مختلـف به شـکل درسـت شـناخته نشـد. یـک لحظـه او را با 

»چیگـوارا« کـه در جوانـی در دوره ی کوتـاه او را می سـتودم مقایسـه کـردم، از هـر نظـر بـر او پیـش 

)4(». دارد... 

تجسم تصمیم و عمل و مظهر همت و امید
بـرای شـناخت یک انسـان مصمم و عمل گرا، همیشـه رفتـار و کار عملی او میعـار و مالک قضاوت 

و معرفـت قـرار می گیـرد؛ امـا قدرت تصمیـم و ویژگی عمل گرایـی آمرصاحب از صالبـت و صولت 

چهـره ی ظاهـری او نیـز قابـل درک و شـناخت بـود. انسـان در اولیـن نـگاه و صحبـت با احمدشـاه 

مسـعود متقاعـد می شـد کـه تصمیـم در وجـود او تجسـم یافتـه اسـت و عمـل در دسـتان مصمم و 

گام هـای نیرومنـد او قـرار دارد. سـیمای او، سـیمای یـک انسـان راسـخ، بـا اراده و مصمـم بـود. در 

 بـا اراده و تصمیم در مسـیر 
ً
حالی کـه مـردان تاریـخ سـاز و رهبـران ملت هـا و جوامع بشـری عمدتـا

حـوادث و تحـوالت ظاهـر شـده اند، امـا اراده و تصمیمـم مسـعود و قـدرت مبـارزه و عمـل او در 

میـان همـه تحسـین آفریـن و شـگفت انگیز بـه نظر می آیـد. زیـرا او در اوضـاع و شـرایط متفاوت و 

خاصـی تصمیـم بـه مبارزه و عمـل گرفت؛ مبـارزه و مقاومت در برابـر ابرقدرت شـوروی یکی از دو 

قطـب نظامـی و سیاسـی دنیـای آن دوران. او در جریـان ایـن مبـارزه و در فـراز و نشـیب ایـن پیکار، 

سـختی های فـراوان و طاقـت فرسـایی را متحمل گردید، اما هیـچ گاه در اراده و عزم او فتور و سسـتی 

ایجـاد نشـد و در هیـچ مقطـع تلـخ و ناگـوار ایـن مبـارزه روان پایـدار و مقـاوم او بی ثبـات و متزلزل 

نگردید.

یکـی از شـگفتی های قـدرت اراده و تصمیـم آمرصاحـب در پیگیـری و شـروع مجـدد مبارزه و 
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عمـل بعـد از هـر برگشـت و عقـب نشـینی بـود. او در بدتریـن شکسـت ها و عقـب نشـینی هایی که 

حتـی تعـداد یـاران و همرزمـان باقـی مانـده ی همراهـش از شـمار انگشـتان دسـت و پاهـم بیش تر 

نمی شـد دوبـاره مبـارزه را از صفـر آغـاز کـرده اسـت. او در بهـار 1358 هجـری شمسـی جنـگ را 

بـرای آزاد سـازی دره ی پنجشـیر از چنـگال حاکمیـت کمونیسـتان شـروع کـرد و تـا آغـاز تابسـتان 

 تـا اوایل خزان سـال 
ً
همـان سـال مؤفـق به سـقوط ایـن حاکمیـت در سراسـر پنجشـیر گردید. بعـدا

مذکـور بـا تصـرف سـالنگ و بولغین جنـگ را به بیـرون از پنجشـیر کشـانید. اما در تپه هـای اطراف 

جبل السـراج از ناحیـه ی پـا زخمـی  شـد و جبهـه ی جنـگ به سـرعت متالشـی گردیـد. آمرصاحب 

بـه سـختی خـود را از اسـارت دشـمن نجـات داد. صدهـا نفـر از نیروهایـش او را تـرک کردنـد و بـا 

تعـداد معـدودی بـه »پریـان« آخریـن روسـتا در انتهای شـمال وادی پنجشـیر عقب نشسـت. او در 

پریـان علی الرغـم جراحاتـی کـه در پایش داشـت بـه آن عده ی محـدود همرزمانش جنـگ چریکی 

را آمـوزش داد و بـا ایـن کار انگیـزه و روحیـه ی جدیـدی را در شـروع مجـدد مبـارزه و پیـکار بـرای 

 بـرای راندن 
ً
آن هـا ایجـاد کـرد. آمرصاحـب تـا نیمـه ی خـزان همـان سـال 1358 جنـگ را مجـددا

کمونیسـتان از پنجشـیر بـه راه انداخـت. در این جنـگ علی الرغم همـکاری و مشـارکت تعدادی از 

مجاهدیـن نورسـتان دوبـاره در »پشـغور« واقـع در قسـمت فوقانـی وادی پنجشـیر بـه عقب نشـینی 

مجبـور گردیـد. بـاری آمرصاحـب در یـادآوری از خاطـرات سـال های شـروع جهاد گفـت: »دوبار 

شکسـت در سـال 1358 بـرای مـا بسـیار تلخ و سـنگین بود. بار اول از پشـته ی سـرخ جبل السـراج 

تـا پریـان آخریـن نقطـه ی پنجشـیر کـه پراگندگـی و سراسـیمگی زیـادی به وجـود آمد و بـار دوم که 

مـا بعـد از تعلیـم و آمـوزش بـه دسـته های داوطلـب مجاهدیـن و ایجـاد انگیـزه و روحیـه ی نوتـر و 

بهتـر جنـگ را شـروع کردیـم در »پشـغور« بـاز متحمـل شکسـت شـدیم. ایـن شکسـت آن روحیه 

و امیـدواری را کـه بعـد از شکسـت اول در میـان مجاهدیـن و مـردم ایجـاد شـده بـود از بیـن بـرد. 

کم تـر کسـی حاضـر می شـد که دوبـاره به مـا بپیوندد. فقـط با پانـزده نفر در »دشـت ریـوت« جمع 

شـدیم و تعهـد کردیـم کـه دوبـاره به جهـاد ادامـه می دهیـم. در آن دوران روزهای سـختی را سـپری 

کردیـم. در غارهـای کـوه زندگـی می کردیـم و بـه جنـگ و گریـز ادامـه می دادیم تـا این که دوبـاره به 

پیشـرفت ها و پیروزی هایـی دسـت یافتیـم... .« )5(

مسـعود در تمـام زمـان و دوره ی جهـاد و مقاومـت بـه ویـژه در لحظات سـخت و دشـواری که 

سـایه ی سـنگین یـأس و نـا امیـدی همـه کس و همـه جـا را فرا می گرفـت، بـا امیـدواری و روحیه ی 

سرشـار از آرزو نمایـان می شـد. او در چنیـن اوضـاع و ایـام بیش تـر از هـر زمـان دیگـر بـه یـاران و 

همسـنگران خـود و مـردم خـود نویـد فتح و گشـایش مـی داد. درسـت اواسـط تابسـتان 1363 بود. 

آمرصاحـب سـه مـاه بعـد از تـرک پنجشـیر پـس از هفتمین لشـکر کشـی قـوای شـوروی دوبـاره به 
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سـوی پنجشـیر می رفـت. در آن ایـام سرتاسـر دره ی پنجشـیر در تصـرف ارتش سـرخ و قـوای رژیم 

دسـت نشـانده در کابـل بود. کمونیسـتان خلق و پرچـم در کابل از پیـروزی خود و حامیان شـوروی 

شـان مبنـی بـر تصـرف پنجشـیر »هـورا« می کشـیدند. ماموریـن کی. جـی. بـی از نابودی مسـعود 

بـه سـردمداران کریملیـن مـژده داده بودنـد. در چنیـن حالتـی ده هـا هواپیمـای کشـف، جنگنـده و 

بـم افگـن بـا صدهـا دسـتگاه تانـک، موشـک و تـوپ روسـی شـب و روز وادی پنجشـیر را تحـت 

نظـر داشـتند. در حالی کـه تمـام مـردم دره و مجاهـدان قبـل از شـروع تهاجـم روس هـا پنجشـیر را 

تخلیـه کـرده بودنـد، وجـب وجـب خـاک پنجشـیر بـا بمبـاران و گلوله بـاران قـوای هوایـی وزمینی 

شـوروی هاکوبیده شـده بـود و همچنـان ایـن حمـالت ادامـه داشـت. حرکت هـر جنبـده ای در روز 

از زمیـن وهـوا آتـش بـاران می شـد. شـروع و تـداوم جنـگ و مقاومـت در آن ایـام نا محتمـل به نظر 

می خـورد. در چنیـن اوضـاع و احـوال آمرصاحـب را بـا جمعـی از مجاهدانش در دامنه های شـمال 

هندوکـش دیـدم که دره ی »پشـه ای فارزو« را در خوسـت و فرنگ به سـوی پنجشـیر تـرک می کرد. او 

سـاعاتی قبـل از تـرک آخرین روسـتای ایـن دره بـه مجاهدانش از اوضاع نظامی در پنجشـیر سـخن 

گفـت. عملکـرد دشـمن و برنامه ی خود را تشـریح کـرد. او با چنـان اطمینان و صالبتی ارتش سـرخ 

شـوروی و رژیـم کارمـل را در ایـن هجـوم بـه پنجشـیر شکسـت خـورده و ذلیـل ارزیابـی کـرد و از 

پیـروزی آینـده ی مجاهـدان آنگونه تصویـری ارائه نمود کـه در آن لحظات نـگاه او را به آینـده بلندتر 

و سـرافرازتر از قله هـای بلنـد هندوکـش یافتـم و گام هـای او را بـر روی صخره های بـزرگ دامنه های 

شـمالی هندوکـش اسـتوارتر و پایدارتـر از آن صخره هـا دیـدم. در آن لحظـات او را با چنان سـیمای 

نیرومنـد و امیـدوار یافتـم کـه بـا گذشـت هـژده سـال هنـوز صولـت آن سـیما را در پیـش چشـمانم 

مجسـم میابـم و صالبـت طنیـن صدایـش را همیـن اکنون چـون شـیپور آزادی تازه می شـنوم.

یکـی از ویژگی هـای شـگرف و منحصـر بـه فـرد مسـعود در میـان همـه فرماندهـان و رهبـران 

جهـاد در واقع بینـی و عمل گرایـی او نهفتـه اسـت. آمرصاحـب در تاریخ و مسـیر مبـارزه و مقاومت 

دو دهـه ی اخیـر افغانسـتان، مـرد کـردار، عمـل و واقع گـرا بود. او همیشـه تصمیـم و برنامـه ی خود 

را بـا تحقـق و عمـل آشـکار می سـاخت و اگـر قبـل بـر آن سـخنی بـه میـان مـی آورد از آن تصامیـم 

 تصمیـم و 
ً
و برنامه هایـی صحبـت می کـرد کـه تـوان عمـل و تطبیـق آن را درخـود می دیـد. او دایمـا

برنامـه اش را بـا تـوان و قـدرت عملـی خـود هماهنـگ می سـاخت و در هرگونـه اوضـاع و شـرایط، 

واقع گرایـی را مبنـا و اسـاس تصمیـم و عمـل قـرار مـی داد. وی معتقـد بـود که محـک اصلی خوب 

و بـد در انظـار مـردم فقـط عمـل و کردار اسـت. وقتـی تبلیغات حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیار 

در پشـاور و کمونیسـتان حاکـم در کابـل بعـد از آتـش بـس قـوای شـوروی بـا جبهـه ی پنجشـیر در 

1362 علیـه ایـن جبهـه شـدت گرفت در سـخنرانی خود بـه جمع کثیـری علمای دینـی، مجاهدین 
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و مردم شـمالی و پنجشـیر اظهار داشـت: »...مسـأله ی دیگر عمل اسـت. پنج روز، ده روز دشـمن 

تبلیغـات کنـد ولـی یکمـاه بعـد، دومـاه بعد عمـل ما نشـان می دهد صـادق کی بـود و خایـن کی؟ 

بـاز کی هـا بودنـد کـه قدمـی بـه نفـع مسـلمان ها برداشـتند و کـدام جبهـه اسـت کـه در برابـر قوای 

متجـاوز می جنگـد؟ اعمـال بعـدی ما همـه چیـز را روشـن می سـازد... .«)6(

نشان مقاومت و نماد غرور و آزادی
مقاومـت در برابـر سـلطه ی بی گانه، آزاد زیسـتن و داشـتن غرور ملـی یکی از ویژگی ها و داشـته های 

فطـری و طبیعـی ملت هـای گوناگـون و جوامـع مختلـف بشـری اسـت. ایـن ویژگـی را بـا کیفیـت 

ومیـزان متفـاوت در حیـات گذشـته و امـروز ملت ها چـه آنکه در محـدوده ی جغرافیایی یک کشـور 

زیسـت نماینـد و یـا در چنـد کشـور قـرار داشـته باشـند، می توان مشـاهده کـرد. در حالی کـه پدیده 

 اراده و روحیـه ی جمعـی 
ً
و جریـان مقاومـت و آزادگـی در میـان ملت هـای مقـاوم و آزاد معمـوال

ملت هـا را تشـکیل می دهـد امـا ظهـور افـراد نخبه و مسـتعد در مسـیر خیـزش و امـواج مقاومت ها 

بـه عنـوان رهبـر و فرمانـده به کمـال و ماندگاری ایـن پدیـده می انجامد و نمـاد جاویـدان و تاریخی 

از مقاومـت و آزادمنشـی آن ملت هـا وسـمبول غـرور وآزادی آن هـا می گـردد. بـه گونـه ای کـه وقتـی 

درتاریـخ ازمقاومـت وآزاد منشـی آن ملت هـا بحـث شـود، نـام و کارنامه هـای نخبـگان و رهبـران 

مقاومـت سـرخط این بحث را می سـازند و معـرف شـخصیت و هویت ملت مورد بحث محسـوب 

می شـوند. احمدشـاه مسـعود در مسـیر و گـذر حـوادث و رویدادهـای جامعـه ی بشـری یکـی از 

نخبـگان و رهبـران بخشـی از این جامعـه و نماد مقاومت و نشـان غرور و آزادی در تاریخ افغانسـتان 

اسـت. یکـی از خصوصیـات منحصـر بـه فـرد ایـن نمـاد در محـدود نمانـدن آن بـه مقطـع خـاص 

زمانـی و قلمـرو مشـخصی جغرافیایـی اسـت. مسـعود نـه تنهـا از بزرگمـردان و قهرمانـان تاریـخ 

معاصـر افغانسـتان بـل یکـی از آن رادمـردان تاریخ سـرزمین کهن و باسـتانی ما می باشـد کـه نمونه 

و بدیـل آن را در طـول زمـان مقاومت هـا و بی گانـه سـتیزی ها بـه نـدرت می تـوان جسـتجو کـرد. 

مسـعود نمـاد مقاومـت و اسـطوره ی جاویـدان پیـکار آزادی مردمـی اسـت کـه فراتـر از جغرافیـای 

افغانسـتان در سـرزمین وسـیع تر و بزرگتـر از آن بـا فرهنگ همسـان و همانند و با سرنوشـت و تاریخ 

مشـترک، ملـت واحـد را می سـازند. از همین جا اسـت کـه وقتی مـزدوران جهل و وحشـت، »عزا« 

پرسـتان پـار بـا بدویـان چرکیـن و پرکیـن، قلـب پـر تپـش این نمـاد شـکوه و ابهـت ملـت بزرگی را 

نشـانه می گیرنـد و خـون آن مظهر اسـتقامت و مقاومت را به زمیـن می ریزند، قلبی در فراسـوی مرز 

جغرافیایـی مـا دردمندانـه به تپـش می آید و با سـوز و گداز ناله سـرمی دهد: »...و من اکنـون تنها در 

بغـض خویـش فریـادی دارم و می خواهـم فریـاد بزنـم و با فریـاد بگویم: شـاعری کو تا بـرای مردی 
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از تبارمـا مرثیـه ای بسـراید، مرثیـه ای! کجاینـد بلخیـان، کجـا اسـت موالنـا، کجاییـد سـمرقندیان، 

بخاراییـان، شـیرازیان و تبریزیـان! چرا خاموشـید؟ این جا مگر سـرزمین شـاعران نیسـت؟ کسـی از 

تبـار مـا را کشـته اند؛ بـرادر سـهراب را کشـته اند، مگـر نمی شـنوید ضجه هـای تهمینـه را از کابل، 

مگـر هیـچ شـاهنامه نخوانده ایـد مگـر نمی دانیـد کـه مسـعود رفتـه اسـت و شـادی را بـا خـود برده 

اسـت و امید مردمـان را؟!... .«)7(

احمدشـاه مسـعود در روحیـه و ویژگـی مقاومـت و آزادی خواهـی خـود رمـز و برجسـتگی 

شـگرفی را نهفتـه داشـت؛ آنگونـه راز و برازندگی یـی کـه می تـوان در تعبیری بـه آن »غـرور« نامید؛ 

»غـرور مقاومـت و آزادی« و مسـعود در طـول سـه دهـه مبـارزه و مقاومـت و در تمـام دگرگونی های 

ایـن دوره، در پیـروزی و شکسـت، در ضعـف و قـدرت و در دوسـتی و دشـمنی ایـن غـرور را بـا 

خـود نگه داشـت. در حالی کـه دیگـر رهبـران افغانسـتان از ایـن ویژگـی »غـرور مقاومـت و آزادی« 

کم تـر بهـره داشـتند و حتـی برخـی فاقـد آن بوده انـد. عظمـت و برازندگـی غـرور مقاومـت و آزادی 

مسـعود، وارسـتگی و خـود ارادیـت او، اسـتقالل و عدم وابسـتگی او در مسـیر مبـارزه و مقاومت به 

گونـه ای اسـت کـه دوسـت و دشـمن و بسـیاری از تحلیـل گـران، محققیـن و خبرنـگاران مختلـف 

جهـان نتوانسـته اند از آن انـکار کننـد و یـا ایـن ویژگـی را در او نادیـده بگیرنـد و از آن بـا سـکوت 

بگذرنـد. بسـیاری از جنـراالن و قومندانـان قوای شـوروی که در دوران اشـغال افغانسـتان با مسـعود 

جنگیده انـد او را دشـمن شـجاع و غیـور و آزاده خوانده انـد. در پرونـده ی سـازمان اطالعـات ارتش 

سـرخ شـوروی )جی.آر.یو( در سـال هایی تجـاوز و اشـغال در مورد احمدشـاه مسـعود می خوانیم: 

»...احمدشـاه مسـعود یکـی از برجسـته ترین و برازنده تریـن سـران ضـد انقـالب اسـت... او یـک 

رهبـر بـا اراده، پرشـور، قاطـع و دلیر اسـت. عزم خدشـه ناپذیر دارد و بـه قول خود پابند اسـت. یک 

حریف هوشـیار، برازنده، زرنگ و خشـن اسـت... نهانکار ماهری اسـت. درون دار و مرموز اسـت 

و بسـیار محتـاط می باشـد. سـرکش و بلند پـرواز اسـت ... .«)8(

اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان )آی اس آی( کـه جهـاد در افغانسـتان و شکسـت شـوروی ها را 

زاده ی کار و ابتـکار خـود می دانـد و تنظیم هـا و احـزاب مجاهدیـن را در پشـاور کنتـرول و تمویـل 

می نمـود، بـرای بسـیاری از قومندانـان مجاهدیـن در داخـل طـرح جنـگ و عملیـات نظامـی ارائـه 

می کـرد و بعـد از سـقوط حکومـت نجیـب اللـه بـه گونـه ی مسـتقیم و غیـر مسـتقیم ده سـال را بـا 

احمدشـاه مسـعود در جنگ سـپری کـرد، نیز به خود ارادیت، وارسـتگی واسـتقالل مسـعود معترف 

اسـت: »...حملـه ی شـوروی ها )حملـه ی هفتـم بـه دره ی پنجشـیر( در ارتبـاط بـه زمـان، طاقت و 

بعـد آن نزدمـان شـگفت آور بـود. اگـر چـه مـا در آی.اس.آی وقـت کافی نداشـتیم تـا در مقابل این 

هوشـدار کـدام عکس العمـل فـوری را انسـجام می دادیـم، ولـی مسـعود خودش قـادر بود تـا گردن 
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خویـش را از ایـن تیـغ برنـده خطـا دهـد. وی بـه تعـداد صدهـا تـن اهالـی قریـه جـات را از دهنه و 

قسـمت تحتانـی دره بـه دره گک هـای متصـل انتقـال داد، در امتـداد سـرک ماین هـا را فـرش و یـک 

کمیـن بسـیار موفقیـت آمیـز برشـاهراه سـالنگ را اجـراء نمود کـه در نتیجـه ی آن هفتاد عـراده تانکر 

تیـل از بیـن رفـت... در همیـن روز بمباردمـان هوایـی آغاز یافـت. 34 فرونـد طیـارات Tu-16 بم 

 از سـایر 
ً
افگـن بلنـد پـرواز )خرسـک( همـراه بـا چندین طیـارات سـو 24 بم افگـن )تدافعـی( قبال

نقـاط اتحـاد شـوروی در پایگاه هـای هوایی »مری شـمال و ترمذ« مسـتقر شـده بود... این پنجشـیر 

بـود کـه در نتیجـه ی پیش اندیشـی مسـعود تلفـات محـدودی داد... .«)9(

یکـی از دالیـل مخالفـت و کینـه ی آی. اس. ای با احمدشـاه مسـعود کـه در طـول دوران جهاد 

 بـه مخاصمت و دشـمنی تبدیل شـد به 
ً
علیـه شـوروی و حاکمیـت کمونیسـتان ادامـه یافـت و بعـدا

خـود ارادیـت و غـرور آزادمنشـی مسـعود برمی گردد. 

آمرصاحـب در دوران جهـاد بـا صراحـت و قاطعیت با دخالـت آی.اس.آی در تنظیـم و رهبری 

امـور جنـگ و عملیات نظامـی مخالفت می کرد. او همچنان خواسـت و مطالبات بسـیاری از افراد، 

گروه هـا و سـازمان های اسـالمی ممالـک عربـی و موسسـات کشـورهای غربـی را نمی پذیرفـت. از 

همیـن سـبب مسـعود در طـول دوران جهـاد کم تـر از کمک هـای بیرونی مسـتفید می شـد. آی.اس.

آی تـا آخـر بـرای او از دادن موشـک های اسـتنگر امریکایی خـود داری کرد و بسـیاری از عرب هایی 

کـه بـه نـام جهـاد و اسـالم سـیلی از پـول و امکانـات را بـه تنظیم هـا و جبهـات مجاهدیـن سـرازیر 

می کردنـد از تأمیـن روابـط و کمـک به احمدشـاه مسـعود ابا مـی ورزیدند.

در حالی کـه خـود ارادیـت و داشـتن غـرور آزادی یکـی از برازندگی هـا و افتخـارات احمدشـاه 

مسـعود در تاریـخ مبـارزه ومقاومت او و در اندیشـه و مکتب او محسـوب می شـود، امـا برای برخی 

از تحلیل گـران ایـن خصوصیـت متناقـض بـا واقع گرایـی و مصلحـت اندیشـی عامـل دردسـرها و 

دشـواری های فـراوان در مسـیر حیات سیاسـی او بوده اسـت. اما مسـعود غرور آزادگی و وارسـتگی 

را هیـچ گاه بـا هیـچ قیمتی به تعویـض و معامله نگذاشـت. در سـال هایی جهاد وقتـی خبرنگاری از 

او پرسـید کـه شـما چـرا از کمک هـای خارجـی کم تر مسـتفید شـدید گفـت: »بایـد از منابع کمک 

دهنـده پرسـان بکنیـد، مگـر عقیـده و نظـر مـن این اسـت کـه دلیـل کم توجهـی منابع کمـک کننده 

ایـن اسـت کـه همیـش کوشـش کردیـم و هـدف ما ایـن بوده کـه ما خـود حاکم بـه سرنوشـت خود 

باشـیم و کارهـای خـود را، خـود در دسـت داشـته باشـیم و کم تـر حـرف و گپـی از بیرون بشـنویم. 

چـرا کـه مـا وطن خـود را بهتـر می شناسـیم و خود بهتـر می فهمیم کـه در داخـل افغانسـتان چه کار 

سـودمند اسـت و چـه کار سـودمند نیسـت. چـه باید بکنیـم و چه بایـد نکنیـم. کسـانی که در بیرون 

 افغانسـتان را بـه آن شـکل نشـناختند و نمی فهمنـد کـه چـه باید شـود چـه باید 
ً
هسـتند آن هـا اصـال
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نشـود. مـا همیشـه در برابـر این حرف هـا مقاومت کردیم. مـا بارها اعـالن کردیم که طرفـدار تأمین 

روابـط و همبسـتگی هسـتیم، بایـد به هـر منبـع و هرجا به اقتضـای منافع جهـادی و ملی مـا، رابطه 

و همبسـتگی داشـته باشـیم، مگـر هیـچ وقـت طرفـدار وابسـتگی نبـوده و نمی خواهیـم کـه وابسـته 

)10(». شویم... 

 غـرور آزادگـی احمدشـاه مسـعود در سـال های جهـاد و مبـارزه علیه تجاوز و اشـغال شـوروی 

برای همسـایگان افغانسـتان و کشـورهایی که در حمایت از جهاد مجاهدین قرار داشـتند علی الرغم 

ناخشـنودی و نـا رضایتـی آن هـا تحمیل گردید. چـون در این مبـارزه و مقاومت تضعیف و شکسـت 

شـوروی بـه عنـوان منافـع و مصالـح مهـم سیاسـی و نظامـی شـان مطرح بـود. امـا وقتی مسـعود با 

همـان خصوصیـت آزادمنشـی و وارسـتگی در عرصـه ی حاکمیـت ظاهـر گردیـد، کاسـه ی صبـر و 

تحمـل آن هـا لبریـز شـد. مسـعود در مرحلـه ی جدیـدی از مقاومـت و پایداری قـرار گرفـت. او در 

ایـن مرحلـه تلخی هـا و دشـواری های فراوانـی را تحمـل کـرد. در ایـن دوره مقاومـت و مبـارزه ی او 

بارهـا تـا مـرز مـرگ و زندگـی رسـید، امـا مصمم تـر و بـا ثبات تر از گذشـته فقـط در خـط مقاومت 

و آزادی ایسـتاد و بـرای یـک لحظـه هـم در غـرور مقاومـت و آزادگـی اش ضعـف و سسـتی ایجـاد 

نگردیـد. وقتـی نـگاه خود را از روزها و سـال هایی آغـاز مقاومت در ایـن دوره به روزها و سـال هایی 

پسـین می بریـم، بـا شـگفتی میابیـم کـه غرورمقاومـت و آزادگـی مسـعود پایدارتـر و بـا شـکوه تر از 

گذشـته نمایـان می شـود. در سـال هایی واپسـین و روزهـای پایـان ایـن دوره تنها احمدشـاه مسـعود 

را می بینیـم کـه اسـتوارتر از کوه هـای وطـن، از همواری های سرسـبز و شـاداب جنـوب هندوکش تا 

قله هـای بلنـد پامیـر در خـط مقاومـت و آزادی ایسـتاده اسـت و فقـط فریـاد خشـم او را می شـنویم 

کـه از دل دره هـا، از دامـن کوه هـا، از پهنـای دشـت ها، از فـراز صخره هـا و از بلندی هـای دو سـوی 

هندوکـش بلنـد می شـود: »وطـن یعنـی مقاومـت و مقاومـت یعنـی وطـن« در حالی کـه همـه چیز 

بـرای شکسـتن غـرور مقاومت و آزادگی مسـعود آماده شـده بود؛ نصیراللـه بابر از اسـالم آباد اعالن 

کـرد کـه پنجشـیر تا دو روز دیگر تسـخیر می شـود؛ لشـکر چرکیـن ظلمت بـر دامن سـبز هندوکش 

سـایه افگنـده بـود و بابـر بـا افسـران آی.اس.آی بـه آن هـا فرمان تاخـت و تاز بـه درون دره هـا و فراز 

قله هـای هندوکـش مـی داد. در حالی کـه هجـوم لشـکر سـیاهی و وحشـت و فرمـان فتح و تسـخیر 

هندوکـش از جاسـوس کوته های متعفـن راولپنـدی بـه آن هـا چندبـار تکـرار گردیـد امـا هربـاری 

سـرهای مهاجمـان بـه صخره هـای هندوکـش خـورد و در دامنه هـای سـبز هندوکـش جـز ذلـت و 

مـرگ چیـزی بـه دسـت نیاوردنـد. چنـد بـاری در سـال هایی مقاومت اوضـاع و شـرایط بـه گونه ای 

شـکل گرفـت کـه در داخل و خارج کشـور امیـدی برای پایـداری باقـی نماند. در سـال هایی 1376 

و 1377 هجـری خورشـیدی دوبـار لشـکر وحشـت طالـب با سـپاهیان اجیـر و داوطلـب ویرانی و 
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تـرور از بـالد عرب و عجم به شـمال کشـور سـرازیر شـدند و بـه اسـتثنای وادی پنجشـیر و برخی از 

دره هـا و دامنه هـای شـمال هندوکـش و پامیر سـیطره ی مرگ و وحشـت را برهمه والیات کشـور پهن 

نمودنـد. قلـم به دسـتان فاشـیزم قبیلـه و بدویت در بیرون از کشـور بـرای این لشـکر ظلمت و جهل 

در عنـوان »دوهمه سـقاوی«، »مانیفیسـت طالبی« نوشـتند تا نسـخه ای برای آن هـا در تاخت و تاز، 

سـوختن و بسـتن، تـاراج و غـارت، رانـدن و تبعیـد و کشـتار و ویرانی باشـد. سـپاهیان فاشـیزم قبیله 

عمـل بـه ایـن »مانیفیسـت« را از دامـن سـبز هندوکـش آغاز کردنـد و با هرگامـی در تاخـت و تاز به 

سـوی دره هـا و قله هـای هندوکـش انبوهی از خانه های ویران، تاکسـتان سـیاه و سـرزمین سـوخته ی 

خامـوش و بـی آدم را در عقـب خـود گذاشـتند. آن هـا در حالی کـه همواری هـای سرسـبز و خـرم 

جنـوب هندوکـش را در اثـر مقاومـت بـه آهسـتگی، گام بـه گام و وجـب بـه وجب ویـران می کردند 

و می سـوختاندند و مردمـش را می کشـتند و می کوچاندنـد در سـایر نقـاط مرکـز و شـمال کشـور 

بـه سـرعت پیـش می رفتنـد و آسـان قتـل عـام می کردنـد. همـه رهبـران و فرماندهانـی کـه در ایـن 

مناطـق قـرار داشـتند و از مقاومـت و پایـداری دم می زدنـد میدان و سـنگر را تـرک کرده بـه بیرون از 

کشـور رفتنـد. امـا مسـعود بـه تنهایی باقـی مانده بود. چشـم ها بـه او دوخته شـده بـود و گوش ها در 

سراسـر جهـان منتظـر شـنیدن خبری بود که گفته شـود: احمدشـاه مسـعود آخریـن رهبـر و فرمانده 

باقـی مانـده در برابـر طالبـان کشـور را ترک کـرد. تالش هایی گویا دلسـوزانه بـه عمل  آمد تا مسـعود 

متقاعـد بـه تـرک وطـن شـود. چـون مقاومـت بی ثمـر می نمـود. یـأس و نـا امیـدی همـه جـا را فـرا 

گرفتـه بـود و نگاه هـا در سراسـر وادی پنجشـیر بـا نگرانـی و اضطـراب رد و بـدل می شـدند و گاهی 

بـا خموشـی و سـکوت می پرسـیدند آمرصاحـب چـه خواهـد کـرد؟ در چنیـن اوضـاع غم انگیـز و 

دشـوار همـان »غـرور مقاومـت و آزادی« مسـعود کـه در دو دهه ی گذشـته در بسـتر مبـارزه و جهاد 

تبلـور یافتـه بـود بـار دیگـر با ابهـت و شـکوه عظیـم و بی مانندی متجلـی گردیـد: »... یـک نفر هم 

کـه توفیـق پـروردگار باشـد نـه از افغانسـتان می برآیـم نه از وطـن و نه مبارزه را ضد دشـمن اسـالم، 

دشـمن دیـن، دشـمن عقیـده و مـردم خود تـرک می کنـم. نه خـدای ناخواسـته، خـدای ناخواسـته، 

خـدا او روز را نیـاورد کـه مـرگ هـزار دفعـه بهتـر از این  اسـت که نـام تسـلیمی را آدم بگیـرد. او چه 

اسـت کـه آدم به او تسـلم شـود. یک مـردم پلید بـی فرهنگ مـزدور. به مزدور کسـی تابع می شـود؟ 

خـرد و کالن کمـر خـود را بسـته کنـد. بچه های جـوان کمر خود را بسـته کند. موی سـفید کمر خود 

را بسـته کنـد. او طـرف در دسـت پـروردگار اسـت. من کـه این قسـم نیـروی را نمی بینـم... .«)11(

و فرمانده در بلندای عروج
تابسـتان 1379 هجری خورشـیدی گرم ترین و آفتابی ترین روزهای خود را پشـت سـر می گذاشـت. 
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در گرمـای داغ و سـوزان نیمـه ی اول اسـد، تالقـان یکبـار دیگـر هفـت قـرن به گذشـته برگشـته بود. 

بـه آن گذشـته ی دوری کـه »تـل خونـش« می خواندنـد. بـه آن روزهـا و روزگاران تلـخ و خونیـن که 

لشـکر تـاراج و مـرگ از دشـت های دور دسـت آنسـوی »جیحـون« و »سـیحون« بـه سـرش ریخته 

بودنـد تـا بـا همـه دار و نـدارش بسـوزانند و خاکسـترش بـه بـاد دهنـد. ایـن بـار بازهم لشـکری به 

سـراغ تالقـان آمـده بود. هـر چند این لشـکر از بیابان هـای پهناور در مغولسـتان و از قبایـل بیابانگرد 

و وحشـی مغـول برنخاسـته بـود و هر چند سـر لشـکران این سـپاه تاریکی و وحشـت نـه »چنگیز«، 

»چغتـای«، »اوگتـای« و »تولـی خـان«، بـل »اسـامه بـن الدن«، »مالعمـر«، »ابو حفـص«، »مال 

رزاق«... و جنـراالن آی.اس.آی بودنـد. در حالی کـه سـپاه چنگیـز از بیابانگـردان طوایف و عشـایر 

مغـول تشـکیل یافتـه بـود، لشـکر جهـل و ظلمـت طالـب از طوایـف و گروه هـای مختلـف رانـده 

شـدگان، کینـه تـوزان، جاسوسـان، تروریسـتان، قاچاقبـران، آزمنـدان وتجـاوز گـران عـرب و عجم 

ترکیـب یافتـه بـود، امـا خصوصیـات مشـترک و تشـابه فراوانـی میـان آن هـا علی الرغـم هفـت قـرن 

فاصلـه ی زمانـی وجـود داشـت. لشـکر جهـل و ظلمـت طالبـی در هجـوم و تاخت و تـاز همچون 

آن بیانگـردان وحشـی و فرهنـگ سـوز چنگیزی عمـل می کردند. سـپاهیان طالب ماننـد بیابانگردان 

منگولـی، بـدوی، کینـه تـوز و دشـمن فرهنـگ و تمـدن بودند. عطـش خون آشـامی بدویـان طالبی 

کم تـر از خونخـواری صحـرا گردان مغولی نبود. لشـکر جهل و وحشـت طالب چون غـوالن بیابانی 

چنگیـز در عقـب خـود تل هایی از اجسـاد آدم ها و سـرزمین ویران و سـوخته ی بی آدم می گذاشـتند 

و ماننـد بیابانگـردان مغولی سـینه هایی لبریـز از کینه و خصومـت در برابر هم نوعان خویش داشـتند 

کـه آن کینـه را بـا گذاشـتن اجسـاد بی جان دشـمنان خود در مسـیر راه ها و بـرای خـوراک پرندگان و 

درنـدگان گوشـت خـوار بـه نمایش می گذاشـتند.

تالقـان از سـه طـرف در محاصـره ی سـپاه مهاجـم طالبان کـه بیش ترین نیـروی آن افراد اسـامه 

و پاکسـتانی ها بودنـد، کشـانیده شـد. طالبـان کـه چهارسـال تمـام در تاکسـتانهای شـمالی زمیـن 

گیرشـده بودنـد ایـن بار خواسـتند تـا با تسـخیر تالقان و بدخشـان جبهـات مقاومت را در دو سـوی 

هندوکـش بـه محاصـره ی کامـل در بیاورند.

در حالی کـه لشـکر جهـل و ظلمـت طالـب بـا اسـتفاده از تمـام امکانـات نظامـی و اعمـال 

ویرانـی و کشـتار در صـدد دسـتیابی به تالقان بـود، مدافعـان تالقان بـا پایمردی و دلیـری این هجوم 

را سـنگر بـه سـنگر عقـب می زدند. شـمار مهاجمـان علی الرغـم تلفات سـنگین به صـورت فزاینده 

بـاال می رفـت. داوطلبـان تازه نفس از پاکسـتان و کشـمیر، از چیچین و سـینکیانگ، از شـمال افریقا 

و اعـراب خلیـج، از آسـیای مرکـزی و جنـوب شـرق آسـیا و حتـی از اروپـای غربـی و امریکا سـیل 

آسـا از زمیـن و هـوا از طریق پاکسـتان به سـوی تالقان سـرازیر می شـدند. در داغ تریـن روزهای نبرد 
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تالقـان پرویـز مشـرف حاکم پاکسـتان بـرای توجیه مداخلـه، تجاوز وگرم نگه داشـتن جنـگ و ایجاد 

روحیـه ی پیـروزی بـه مهاجمـان طالـب در گفتگو بـا تلویزیـون بی. بی. سـی )12 اسـد 1379- 2 

اگسـت 200( طالبان را اکثریت مسـلط قوم پشـتون در افغانسـتان خواند که مورد حمایت پاکسـتان 

قـرار دارنـد و در مقابـل آن هـا مکلف به دفـاع از پاکسـتان اند.

تالقـان چهـل شـب و روز مقاومـت کـرد و نبـرد تالقـان یکـی از سـهمگین ترین و خونین تریـن 

نبردهایـی بـود کـه در آن تعـداد جنگجویـان خارجـی لشـکر طالـب بـه بیـش از ده هـزار نفـر بالـغ 

گردیـد. هـر چند »انتونـی دیویز« محقق و نویسـنده ی آسـترالیایی تعـداد مهاجمین خارجی لشـکر 

طالـب را پنـج تـا شـش هـزار نفـر می دانـد کـه بـه عقیـده ی او بخـش اعظـم آن هـا از پاکسـتانی ها 

تشـکیل یافتـه بـود. همچنان »دیویـز« تعداد مشـارکین ارتش پاکسـتان را در جنگ تالقـان چهارصد 

نفـر ذکـر می کند و شـمار تلفات طالبـان را در حدود شـش هزار کشـته و زخمی تخمین مـی دارد.)12(

 احمدشـاه مسـعود فرمانـده و رهبـر مقاومـت کـه در بسـیاری از روزهـای داغ نبـرد تالقـان 

نیروهـای جهـاد و مقاومـت را فرماندهـی می کـرد بعـد از چهل روز جنـگ نابرابـر و خونین تصمیم 

می گیـرد تـا شـهر را تخلیـه کند. مسـعود تخلیـه ی تالقان را بـرای حفـظ نیروهای مقاومـت و آرایش 

مجـدد آن هـا در تـداوم پایـداری امر ضـروری و اجتنـاب ناپذیر محاسـبه مـی دارد. طالبـان که برای 

تسـخیر بدخشـان و همـه دره هـای شـمال هندوکـش بـه تالقـان هجـوم آورده بودنـد در شـهر تالقان 

ماننـد تاکسـتانهای شـمالی زمیـن گیر شـدند. تعرض مکرر آن ها در پیشـروی به سـوی ایـن مناطق 

کـه تـا یک سـال دیگـر ادامـه یافـت، باربار درهم شکسـته شـد. 

مسـعود فرمانـده مقاومـت نه تنهـا در عرصه ی نظامی جبهـات جدیدی را علیه طالبـان در نقاط 

مختلـف کشـور مـی گشـاید و سـاحه ی مقاومـت را بـه بسـیاری از نقاط کشـور گسـترش می دهد، 

بل کـه در عرصـه ی سیاسـی گام هـای مهمـی را بـرای جلب توجـه جامعـه ی بین المللی بـه حقانیت 

مقاومـت بـر مـی دارد. حضـور و سـخنرانی او در پارلمان اروپا در شـانزدهم حمـل 1380 )5 اپریل 

2001( نقطـه ی عطفـی در این عرصه محسـوب می شـود. احمدشـاه مسـعود در پارلمـان اروپا من  

حیـث رهبـر یک نهضت برحـق و آزادی بخش مقاومت اسـتقبال گردیـد. اعضای پارلمـان اروپا در 

برابـر او بـه پـا خاسـتند و لحظـات طوالنی برایـش کف زدنـد. مقاومت در هـر دو عرصـه ی نظامی 

و سیاسـی وارد مرحلـه ی جدیـد پویایـی گردیـد. امـا ایجاد مرحلـه ی جدیـد پویایـی در مقاومت و 

ناکامـی در تسـخیر کوتـاه مدت بدخشـان و دره های شـمال هندوکش، طالبان و شـبکه های خارجی 

حامـی و همـراه شـان را بـه فکر حـذف فزیکی احمدشـاه مسـعود رهبـر و فرمانده مقاومـت می برد. 

اسـامه بـن الدن رییـس سـازمان القاعـده می گوید: »مسـعود باید از سـر راه برداشـته شـود، در غیر 

آن پیـروزی ممکن نیسـت.«)13(
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 قابـل تأمـل و پرسـش به نظـر می آیـد جنـگ اسـامه در افغانسـتان با احمدشـاه 
ً
آنچـه کـه جـدا

مسـعود بـود. اسـامه مسـعود را بـه چـه منظـوری از سـر راه برمی داشـت؟ او هـزاران داوطلب عرب 

و عجـم را از کشـور مغـرب تـا چیچیـن و سـینکیانگ بـا چـه انگیـزه ای وارد جنـگ با مسـعود کرده 

بـود؟ بـرای دفـاع از اسـالم و ایجـاد حاکمیـت اسـالمی یـا غـرض حمایـت و دسـتگیری مظلومین 

و مبـارزه بـا ظلـم و یـا بـه منظـور اخـراج نیروهـای بی گانـه و نامسـلمان از افغانسـتان؟ در حالی که 

همـه می دانسـتند و می داننـد و خـود اسـامه هـم بـه خوبـی می دانسـت کـه مسـعود و مجاهـدان او 

مسـلمان تر و مجاهد تـر از اسـامه و همراهـان او بودنـد. احمدشـاه مسـعود بیـش از دو دهـه عمـر 

خـود را در مبـارزه و جهـاد برای آزادی وطنش، حاکمیت اسـالم و حفظ ارزش های اسـالمی سـپری 

کـرده بـود. مسـعود در میهـن و سـرزمین خـودش با اشـغال و تجـاوز خارجی بـه جهـاد و مقاومت 

دسـت زد و تـا دم مـرگ از حـق مـردم و آزادی میهنـش در برابـر دخالـت و تجـاوز بیگانـگان دفـاع 

کـرد. امـا اسـامه بـن الدن توسـط ترکـی الفیصـل رییـس سـازمان جاسوسـی عربسـتان سـعودی به 

سـفارش و هدایت سـازمان جاسوسـی امریکا سـی.آی.ای و تقاضای سـازمان جاسوسـی پاکسـتان 

آی.اس.آی اسـتخدام گردیـد تـا نـه در وطن خـودش بل در سـرزمین دیگری )افغانسـتان( وظایف و 

ماموریت سـپرده شـده از سـوی آن ها را انجـام دهد: »آی.اس.آی پاکسـتان بارهـا از ترکی بن فیصل 

رییـس آژانس اطالعاتی عربسـتان سـعودی درخواسـت کـرد که یک مقام سـلطنتی را بـه فرماندهی 

نیروهـای نظامـی عربسـتان بگمـارد تـا تعهد خانواده ی سـلطنتی نسـبت بـه جهاد مسـلمانان محرز 

گـردد. تنهـا مـردم فقیـر، محصـالن، تاکسـی داران و قبایـل بدوی عربسـتان بـرای شـرکت در جنگ 

آمادگـی داشـتند. امـا هیـچ شـاهزاده ی نـاز پـرورده حاضر نبـود بـرای جنـگ از کوه های افغانسـتان 

بـاال بـرود. بـن الدن اگـر چـه منسـوب بـه خانـواده ی سـلطنتی نبـود، به حـد کافی بـه ایـن خانواده 

 آن انـدازه ثروت داشـت که موقعیـت رهبری نظامیان عربسـتان را احـراز کند. 
ً
نزدیـک بـود و مطمئنـا

بـن الدن، شـهزاده ترکـی و جنـرال حمیدگل به دالیل مشـترک به صورت دوسـتان و متحـدان نزدیک 

درآمدنـد... بـن الدن بعدهـا در ایـن رابطـه گفت: سـعودی ها بـرای مقابله بـا روس های کافـر مرا به 

عنـوان نماینـده ی خـود در افغانسـتان برگزیدنـد. مـن در پاکسـتان، در ناحیـه ی مرزی با افغانسـتان 

مسـتقر شـدم. در آنجـا از داوطلبانـی اسـتقبال می کـردم کـه از سـعودی و دیگـر کشـورهای عربـی 

و مسـلمان می آمدنـد. اولیـن پایـگاه آموزشـی خـود را در نقطـه ای ایجـاد کـردم کـه در آن افسـران 

پاکسـتانی و امریکایـی داوطلبـان را آمـوزش می دادنـد. تسـلیحات مـورد نیـاز را امریکایی هـا و پول 

آنـرا سـعودی ها تأمیـن می کردنـد... .«)14(

اگـر اسـامه و همراهـان او جنـگ در افغانسـتان و جنـگ علیه مسـعود را دسـتگیری مظلومین و 

مبـارزه بـا ظلـم کـه نوعـی از مکلفیـت دینـی مسـلمانان اسـت، تلقـی می نمودنـد چگونـه می توان 
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پذیرفـت کـه او و همراهانـش درک نمی کردنـد کـه لشـکر بیـداد و ظلـم آن هـا و طالبان هسـتند. این 

یاغی هـا و تروریسـتان اسـامه و بدویـان طالـب بودنـد کـه در افغانسـتان سیاسـت کشـتار و تـاراج، 

برنامـه ی تحقیـر و تبعیـد و روش سـرزمین سـوخته را اعمـال می کردنـد. اگر اسـامه و یـاران هم تبار 

و هم زبـان عـرب او بـه منظـور اخـراج نیروی بی گانـه و نا مسـلمان از افغانسـتان و ایجـاد حاکمیت 

اسـالمی می جنگیدنـد آیـا بـه جـز از آن ها و تروریسـتان عجم همـراه شـان بی گانه و اجنبـی دیگری 

هـم در افغانسـتان بود؟

اگـر اسـامه و جنگجویـان عـرب او از کشـورهای شـمال و شـرق افریقـا و اعـراب خاورمیانـه 

بی گانـه سـتیزی و ایجـاد حاکمیت مسـتقل اسـالمی را جهـاد تلقی می کردنـد، چرا این جهـاد را در 

سـرزمین و وطـن خـود انجـام نمی دادند؟ مگر آن هـا حاکمیت و حاکمـان مزدور و بـی اراده ی عرب 

و نیروهـای بی گانـه را در کشـورهای خـود نمی دیدند؟  اما اسـامه بـن الدن و همراهـان او نه مجاهد 

گاهی و  بودنـد و نـه آزاده وجوانمـرد. نـه آزادی را می شـناختند و نـه حق را تشـخیص می کردند. نـه آ

بصیـرت داشـتند و نـه بـا فرهنـگ و تمـدن معرفـت. از همیـن جا اسـت که اسـامه تصمیـم می گیرد 

تـا مسـعود را از سـر راه بـردارد. یعنـی نمـاد آزادی و ممثـل اقتـدار و شـرف یـک ملـت را. مظهـر 

فرهنـگ و آیـت سـترگ مردانگی و شـهامت را. نشـان مقاومـت و فریاد خشـم تاریـخ در برابر تجاوز 

و بی عدالتـی را. چـون اسـامه بـا طالبـان و آی.اس.آی می خواسـتند کـه نظـام جهـل و وحشـت و 

حاکمیـت بی داد و ترور تسـلط سرتاسـری حاصـل کند. آن گونه نظـام و حاکمیتی که شـرف و آزادی 

ملتـی را پایمـال نمایـد و هیـچ آزاده و سـرافرازی مجـال زندگـی نیابد. آن چنـان نظـام و حاکمیتی که 

همـه هسـت و بـود فرهنـگ و تاریخ کشـور ما را به آتش بکشـد و به جای اسـالم، عدالـت و مدنیت 

عنعنـات منحـط قبیلـه و بدویت حکومـت کند.

امـا اسـامه بـرای برداشـتن مسـعود از سـر راه نـه بـا شـیوه ی دشـمنان شـجاع و جوانمـرد بل با 

شـیوه ی نامـردان و فرومایـگان وارد عمـل می شـود. اسـامه بـرای قتـل مسـعود بـا همـان روش کمر 

می بنـدد کـه همتبـاران او بـه قتـل ابومسـلم خراسـانی رهبـر نهضـت آزادی خواهـی و مقاومـت 

خراسـان زمیـن کمر بسـته بودند. او دو نفر عرب مراکشـی قاتل و تروریسـت خود را بـه نام خبرنگار 

بـه سـوی مسـعود می فرسـتد تـا فرمانـده آزادی و جهـاد را بـا خنجر نامـردی و تزویـر از پـا درآورد. 

در حالی کـه قاتـالن وحشـی و سـفاک مأمـور بـه انجـام شـنیع ترین عمـل غیر اسـالمی هسـتند اما 

شـب ها در سـرزمین مجاهـدان نمـاز طوالنـی ادا می کننـد و بـه تـالوت قـرآن پـاک می پردازنـد تـا 

ناپاکی درون شـان برمال نشـود و پرده ی سـالوس و تزویر شـان نـدرد. حربه ی تزویـر و خدعه کارگر 

می افتـد. قاتـالن ناپـاک و مـزدور بعـد از روزهـا و شـب ها انتظـاری در خواجـه بهاء الدیـن والیـت 

تخـار مرتکـب آن سـیاه تریـن و ننگیـن تریـن جنایت می شـوند.
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فرمانـده جهـاد و آزادی که سـه دهه عمـر خود را در تـالش و مبارزه برای اعتـالی کلمه ی خدا، 

آزادی وطـن و عزت ملتش سـپری کرده اسـت در رسـیدن بـه بلندای عروج نزدیک می شـود.

شـنبه هفدهم سـنبله 1380 هجری خورشـیدی برابر با هشـتم سـپتمبر 2001 میالدی اسـت. 

احمدشـاه مسـعود در خواجـه بهاءالدیـن والیـت تخـار مقر فرماندهی اش در شـمال شـرق کشـور 

قـرار دارد. بیش تریـن حصه هـای از شـب آن روز را بـا همراهـان و مهمانانش به خواندن شـعر حافظ 

می گذرانـد. بـه آن هـا می گوید که امشـب، شـب شـعر اسـت و به جای بحـث از جنگ و سیاسـت، 

غزلیـات حافـظ را می خوانیـم و در مـورد آن گفتگـو می کنیـم. او در خوانـدن اشـعاری از حافـظ بـه 

غزلیاتـی می رسـد کـه از مسـعود خلیلـی چنـد بـار می خواهـد تـا آن غزلیـات را بـا صـدای بلند به 

تکـرار بخواند:

حجـاب چهـره ی جـان مـی شـود غـبار تنـم

خوشا دمـی کـه از آن چهـره پـرده بـرفـگنـم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

روم بـه گـلشن رضـوان کـه مـرغ آن چـمنم

آیـا فرمانـده جهـاد، آیـا آن نماد غرور و آزادی که با سـی سـال تـالش و مبارزه ی پیگیر و دشـوار 

بـه ملتـش عـزت و سـربلندی آورد در آن آخریـن شـب زندگـی احسـاس کـرده بـود کـه نیمـه روز 

فـردا لحظـات افگنـدن حجـاب چهـره ی جـان فـرا می رسـد؟ مگـر او چگونـه خواسـت تـا آن غزل 

خواجـه ی شـیراز را برایـش به تکـرار زمزمـه کنند؟

آری! یکشـنبه هژدهـم سـنبله 1380 زمـان موعـود فرارسـید. زمـان عـروج، عروج بـه باالترین 

قله هـا. عـروج در بلنـدای بلندی هـا. فرمانـده سـاعت 12:30 ظهـر در مقابـل کمـره ی فلمبـرداری 

قاتـالن تـازی قـرار می گیـرد و قبـل از آن که در پاسـخ اولین پرسـش آن ها لب به سـخن بگشـاید نور 

شـدید آبـی رنـگ از کامـره بـه قلبـش می جهد. انفجـار مهیبـی رخ می دهـد. آنـگاه همه چیـز پایان 

میابـد و فرمانـده جهـاد و آزادی در بلنـدای عـروج قـرار می گیرد.
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احمدشاه مسعود؛ یک چهره در سه قاب 

حشمت رادفر

مسـعود، وضعیـت  شـاه  احمـد  تـرور  از  پیـش  روزهـای  در  طالبانـی  مقاومـت ضـد  جغرافیـای 

دیگرگونه یـی داشـت. بیش تـر از سـه چهـارم سـرزمین افغانسـتان زیر حاکمیـت طالبان در سـکوتی 

سـنگین فـرو رفتـه بـود، در قلمـرو مقاومـت امـا از سـکوت و آرامـش خبـری نبـود. نبض مـردم در 

آنسـوی خطـوط مقـدم جبهـات از تاکسـتان های بـه خاکسـتان مبـدل شـده ی شـمالی تـا کرانه های 

آمـو، اگرچـه با سـختی امـا برخالف میـل طالبـان می تپید و سـاکنان ایـن مناطق زیر فرمان مسـعود 

بـا شـکم های گرسـنه و پـای برهنـه در برابـر گسـترش نفـوذ امـارت طالبانـی، بـه سـختی مقاومـت 

می کردنـد. 

امـا گویـی در ایـن روزهـا بخـت بـا طالبـان یـار شـده، چـون خبرهـا و آوازه هـای خزنـده و 

سـوزناک  تـرور احمدشـاه مسـعود سـردار بـا وقار و پـر هیبت مقاومـت که اینـک نمـاد مقاومت در 

برابـر بربریـت طالبانـی شـده بـود، حتـا بـه صفـوف نیروهای مسـلح وفـادار به مسـعود رخنـه کرده 

اسـت. در آن روزگار مـردم می دانسـتند کـه ماشـین جنـگ روانـی – تبلیغاتـی طالبان و سـازمان های 

اسـتخباراتی پشـتیبان شـان در جغرافیـای مقاومـت آنقـدر توانایی نداشـت کـه از خبر مرگ مسـعود 

سـوژه تبلیغاتـی بسـازد تا سـنگرداران او احسـاس کمر شکسـته گی کنند. بـا این حال، ایـن خبرها و 

آوازه هـا نـه دروغ بـود و نـه تبلیغـات، مسـعود عمـال ره بـه دیـار جاودانه گان بـرده بود. 

موجـی از نگرانـی سراسـر قلمـرو افغانسـتان خـارج از کنتـرل طالبـان را فـرا گرفته بـود و مردم 

 »آمرصاحب« شـهید شـده باشـد؟
ً
همـواره از خـود و از هم دیگـر مـی پرسـیدند: واقعـا

اگرچـه کمابیـش شـماری از رسـانه های بین المللـی از شـهادت مسـعود در نتیجـه ی حملـه ی 

انتحـاری دو تروریسـت عـرب در ولسـوالی خواجـه بهاءالدیـن والیـت تخـار خبـر داده بودنـد، اما 
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مـردم در شـام گاه روز هژدهـم سـنبله از امـواج رادیـو دری مشـهد ایـران و بـی بـی سـی شـنیدند که 

داکتـر عبداللـه سـخنگوی جبهه ی مقاومـت با گلـوی بغض آلود خبر شـهادت آمر صاحـب را تایید 

 . و...  کرد 

بـا وقـوع این رویـداد دسـته هایی از طالبان و طـرف داران آنـان در جاده های پایتخت و شـماری 

از شـهرهای تحـت اداره آنـان بـه شـادمانی پرداختنـد و فکـر می کردنـد کـه ترور مسـعود توسـط دو 

تروریسـت عـرب راه آنـان بـرای تسـخیر جغرافیای مقاومـت را باز کـرده و به زودی سرتاسـر »ملک 

خـداداد افغانسـتان« زیر سـلطه ی »امـارت اسـالمی افغانسـتان« در خواهد آمد.

در مـورد این کـه پـس از آن روزهـای پـر دلهـره چـه اتفاقاتـی در افغانسـتان افتـاد زیـاد گفتـه و 

نوشـته شـده اسـت. امـا جایـگاه مسـعود و اندیشـه ها و اهـداف وی در تحـوالت دو دهـه ی پسـین 

چگونـه بوده اسـت؟

بـدون شـک نـگاه نگارنـده بـه مسـعود نگاه تـک ُبعدی بـه یک انسـان مقدس عـاری و مبـرا از 

هـر نـوع عیـب و ایـراد نیسـت، بل کـه در ایـن جسـتار تـالش می شـود تـا بـه گوشـه هایی از زندگی 

و کارکـرد مسـعود بـه عنـوان یکـی از اثرگذارتریـن چهره هـای سیاسـی و نظامـی چهاردهه ی پسـین 

افغانسـتان پرداخته شـود. 

کـه  اسـت  قهرمان پروری هایـی  و  قهرمان سـازی ها  از  کنـده  آ افغانسـتان  معاصـر  تاریـخ 

انگیزه هـای آن را بایـد در ویژگی هـای سـاختاری و تحـوالت اجتماعی این کشـور جسـتجو کرد. از 

جانـب دیگـر، طـرز فکر مسـلطی که قهرمان پـروری و شـهیدپروری را از شـاخصه های برتـر و قابل 

افتخـار ایـن سـرزمین معرفـی می کنـد، جـای بحـث و کنـکاش جداگانـه دارد. 

سـاختار اجتماعـی کشـور بـه گونه یـی اسـت کـه هـرگاه فـرد یـا افـرادی بـه هـر صـورت و بـه 

هـر قمیـت ممکـن از میـان توده هـای بـه شـدت فقیـر و عقـب مانـده ی افغانسـتان نـام و نشـانی 

گاهـی از ایـن گونـه افـراد چهره هـای مقدس  کسـب می کـرده انـد، مـردم از فـرط محرومیـت و نـا آ

و واجب االحترامـی می سـاخته انـد و بـا وجـود تحـوالت گسـترده یی کـه در عرصه هـای مختلـف 

رونمـا گردیـده هنـوز هـم ایـن رونـد ادامـه دارد و در قالـب تعصبـات بـه شـدت نهادینـه شـده در 

الیه هـای متنـوع جامعـه در افغانسـتان شـخصیت های زیـادی وجـود دارنـد کـه برای یـک بخش یا 

بـه تعبیـر کاربردی تـر آن یک قـوم یا پیروان یـک مذهب قهرمـان بالمنـازع اسـت، در حالی که گروه 

قومـی یـا مذهبـی دیگـر آن هـا را نابـکار و جنایـت کار و حتـا دشـمن خویـش می دانـد.

بـا ایـن حـال، آیـا مسـعود نیـز در قالـب همیـن طـرز دیـد تاریخـی – اجتماعـی قابـل تعریف 

؟ ست ا

بـرای فراهـم کـردن پاسـخی درخـور به این پرسـش الزم اسـت تـا زندگـی سیاسـی و مبارزاتی 
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مسـعود در سـه مرحلـه مـورد نقـد و ارزیابی قـرار گیرد: 

یک افسانه یی 1- مسعود مجاهد/چر

در ایـن دوران و در آغـاز کار، مسـعود یکـی از هـزاران جـوان افغانسـتان اسـت که در نخسـتین 

سـال های جوانـی اش بـه نهضـت اسـالمی افغانسـتان می پیونـدد کـه پسـان تر شـاخه های متعدد آن 

بـه جهـاد مسـلحانه در برابر اشـغال افغانسـتان توسـط شـوروی پیشـین پرداختنـد. با آغـاز مبارزات 

مسـلحانه علیه شـوروی در مقـام فرماندهی یکـی از داغ تریـن کانون های مقاومت در برابر شـوروی 

قابلیت هـا و توانایی هـای منحصـر بـه فـردی از خـود تبـارز می دهـد تـا این کـه ایسـتادگی و تدبیـر 

مسـعود یکی از موثرترین عوامل زمین گیرشـدن ارتش سـرخ و باآلخره خروج روس ها از افغانسـتان 

و سـقوط حاکمیت دسـت نشـانده ی آنان در سـال 1371 خورشـیدی در این کشور دانسـته می شود.

 در ایـن دوران وجهـه ی مبارزاتـی مسـعود بـه عنـوان یکـی از فرماندهـان محبـوب و پـر قدرت 

بـر  مبتنـی  ایدیولوژیـک  مناسـبات سیاسـی-  و  در چارچـوب عالیـق  اسـالمی  تنظیـم جمعیـت 

اندیشـه های اخـوان المسـلمین تعریـف می شـود. بـا خـروج سـربازان شـوروی و سـقوط حکومت 

داکتـر نجیـب اللـه کـه ماهیـت جنـگ و بحـران در کشـور تغییـر کـرده و توجیـه جنـگ از منظـر 

آموزه هـای ایدیولوژیـک و مذهبـی دچـار چالش هـای نظری و معنایی شـده بود، احمدشـاه مسـعود 

شـاید از نخسـتین شـخصیت هایـی سیاسـی و نظامی افغانسـتان بود که بـه این خالیـگاه معنایی پی 

بـرده و بـا درک واقعیـت چندگانـه، پراکنـده و پیچیـده ی افغانسـتان پسـا جنگ سـرد، فراوان کوشـید 

تـا رهبـران تنظیم هـای جهـادی مقیـم پشـاور و تهـران را از پیامد هـای زیان بـار جنـگ همـه علیـه 

گاه سـازد. تحلیـل محتوایی صحبـت مخابره یی  همـه پـس از سـقوط حکومـت داکتر نجیـب اللـه آ

تاریخـی و تقـالی دوراندیشـانه ی او بـه گلبدیـن حکمتیـار در بهـار سـال 1371 خورشـیدی بـرای 

پرهیـز از جنـگ در کابـل پـس زمینه هـای ذهنـی و دغدغه هـا و نگرانی هـای او در پیونـد بـا آینـده را 

بـه خوبـی بازتـاب می دهد. 

2- مسعود دولتمرد 

فتـح کابـل توسـط مجاهدیـن در سـال 1371 خورشـیدی، تنهـا یکـی از ده هـا تحولـی بـود که 

در یکـی از کانون هـای گـرم جنگ سـرد در منطقـه ی ما اتفـاق افتاد. مدیریـت اوضاع در افغانسـتان 

پسـا حضـور شـوروی نیازمنـد قابلیت هـا، ظرفیت هـا، انسـجام و پروردگی هایـی بود کـه گروه های 

مجاهدیـن از فاتحـان کابـل گرفتـه تـا جنگجویان مخالـف آنـان، از ایـن قابلیت ها بی بهـره بودند و 

مسـعود در ایـن میـان بـه مقتضـای نقـش بـارزی که در شـکل دهی ایـن تحـول داشـت، در معرض 

انتقاد هـای تنـد و سـوء برداشـت های بی رحمانه یـی قـرار گرفتـه اسـت. زیـرا بـا گذشـت هـر روز 

بخش هـای  از  مجاهدیـن  گروه هـای  می گرفـت،  شـدت  کابـل  مختلـف  بخش هـای  در  جنـگ 
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مفتوحـه ی  شـان در والیت هـا از تامیـن نظـم و تنظیـم ارتباطات سـاختاری و اداری با مرکـز یا عاجز 

بودنـد یـا اصـال چنیـن اراده یـی نداشـتند. زیرسـاخت های اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی دچـار 

بحران هـای فزاینـده و ناشـناخته یی شـده بـود کـه معرفـت ایدیولوژیک-مذهبـی مجاهـدان فاتـح و 

سرمسـت از بـادۀ پیـروزی از درک، مدیریـت و مهـار آن ناتـوان بود.

در ایـن میـان، احمدشـاه مسـعود بـه دلیـل این کـه نیروهایـش در یـک کارزار دشـوار و پیچیده 

موفـق بـه فتـح کابـل و بـه ویـژه ارگ ریاسـت جمهـوری کشـور شـده بودنـد، بـا دشـواری ها و 

چالش هـای بیش تـر و فزاینده تـری روبـرو گردیـد، کمـا این کـه رقیبـان داخلـی و مخالفـان خارجی 

او تقریبـا تـا پایـان عمـرش از مخالفـت، دسیسه سـازی و تـالش بـرای بدنام سـازی و منـزوی کردن 

نبودنـد.  او دسـت بردار 

به این صورت سـوگمندانه مسـعود در دوران حکومت مجاهدین ) 1371 - 1375 خورشـیدی( 

بـه نمـاد بـی برنامه گی هـا، ناتوانی هـا، خطاهـا و اشـتباهات گروه هـای مجاهدیـن بـرای ایجـاد یک 

اداره ی سـالم و فراگیر معرفی شـد.

تعـدد بازیگـران و مدعیـان فتح و پیروزی، ترویج خشـونت مقدس آن هـم در درازای حدود 20 

سـال و بـا توسـل به متون مذهبـی و شـگردهای ایدیولوژیـک در دوران جهاد در برابر شـوروی، بروز 

جنـگ همـه علیـه همه پس از سـقوط حکومـت داکتر نجیـب الله و از میـان رفتن دشـمنی به بزرگی 

و قباحـت اتحاد شـوروی را اجتناب ناپذیر سـاخته بود. 

گنـده از نفـرت و تمامیت خواهـی گروه های درگیـر در کابل  عادت واره هـای جنگـی و ادبیـات آ

و دیگـر والیت هـا از گلبدیـن حکمتیـار تـا طالبـان، در کنـار خشـونت خویـی تقدس آمیـزی که در 

دوران جهـاد در سـاختارهای اجتماعـی کشـور پـرورده شـده بـود، نه بـه احمد شـاه مسـعود و نه بر 

هیـچ فـرد دیگـری در افغانسـتان اجـازه ی تبارز کـردن در هیئـت یک قهرمـان جامع الشـرایط و مورد 

قبـول و احتـرام تمامـی طرف هـا را نمـی داد تـا او بتوانـد بحـران را مهار کند و سیاسـت و قـدرت در 

ایـن کشـور را بـه مسـیر اصلـی و قابل قبـول همه رهبـری کند. 

بـا ایـن همـه منتقـدان وی را یکـی از موثرتریـن و قدرتمندتریـن چهره هـای نظامـی و سیاسـی 

کشـور می داننـد کـه اگـر بـا قضایـای افغانسـتان پساشـوروی، بـا درایـت و عقالنیـت سیاسـی ای 

برخـورد می کـرد کـه در دوران مقاومـت از خـود تبـارز داد، شـاید بسـیاری از چالش هـا، بحران هـا 

و دشـواری هایی کـه در سراسـر دهـه ی هفتـاد خورشـیدی بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل شـد وجود 

نمی داشـت، یـا دسـتکم پهنـا و گسـتردگی فاجعـه کم تـر می بـود. 

3- مسعود آبدیده، سردار مقاومت ضد طالبانی 

احمدشـاه مسـعوداز چهارونیـم سـال جنـگ و تـالش و تقـال بـرای تحکیـم پایه ها و گسـترش 
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جغرافیـای اقتـدار حکومـت مجاهدیـن در کابـل، از پاییـز سـال 1375 تـا زمـان مرگـش در هژدهم 

سـنبله ی 1380 خورشـیدی محـور مقاومـت مـردم افغانسـتان در برابـر تجـاوز پنهـان پاکسـتان و 

اجنـدای منطقه یـی سـازمان های اسـتخباراتی و نیروهـای نیابتـی ارتش هـای قدرتمنـد منطقـه یعنی 

»تحریـک اسـالمی طالبـان افغانسـتان« می باشـد.

این دوران شـاید درخشـان ترین و در عین حال دشـوارترین بخش حیات سیاسـی مسـعود بوده 

باشـد کـه بـا کوله بـاری از تجربه ی جنـگ و حکومت داری در سـخت ترین شـرایط مدیریـت بحران 

 تمام 
ً
کشـور را بـا بلنـد کـردن درفش مقاومـت در برابـر طالبـان و تروریزم بـه عهده گرفـت و تقریبـا

توانایی هـای خـود بـرای مقابلـه بـا طالبـان محک زد و تـا آخرین رمـق حیات اجـازه نداد تـا رویای 

تبدیـل کـردن افغانسـتان به صوبه ی پنجـم پاکسـتان و دیگر اجندا هـای منطقه یی و بیـرون مرزی در 

این کشـور بـه واقعیت مبدل شـود.

مسـعود در ایـن روزگار تـوان مبارزاتی و راهبردی نیرومنـدی را از خود تبـارز داد و به عنوان یک 

رهبـر چنـد ُبعدی عرض وجـود کرد که بسـیاری از منتقدان و حتـا دشـمنان وی او را از ویژه گی های 

رهبـران مبـارزات آزادی خواهانه ی جهان بهره مند دانسـته اند.

اخوان المسـلمین  مذهبـی   – سیاسـی  بـه جریـان  فکـری  نظـر  از  اگرچـه  مسـعود  احمدشـاه 

وابسـته گی داشـت امـا در فرجـام از سـوی داعیـه داران جهـاد جهانـی اسـالم –شـبکه ی القاعـده و 

طالبـان- دو روز پیـش از حملـه بـه برج هـای تجـارت جهانـی در نیویـارک، پـس از آن تـرور شـد 

کـه در سـفر تاریخـی خویـش به اروپـا ماهیت مبـارزه ی میهنـی، مـدرن و ارزش مدار خویـش را به 

جهانیـان آشـکار سـاخت و از خطـر مواجهـه با مـوج عظیمـی از خشـونت، افراط گرایـی و تروریزم 

بـرای دسـتکم دو دهـه پـس از مرگـش پرده برداشـت. 

مسـعود بـا سـفر به اروپـا در سـال 2000 میالدی تـالش کرد تـا از خود یک چهـره ی جدیدی 

کـه بـه اعتقـادات مذهبـی و ارزش هـای جهـان مـدرن بـا دیـد بـاز می نگـرد، ترسـیم نمایـد. او در 

سـخنرانی اش در پارلمـان اروپـا گفـت کـه اگر جلـو طالبـان و القاعده در افغانسـتان گرفته نشـود به 

زودی امنیـت جهـان از رهگـذر رشـد همیـن پدیـده آسـیب های جـدی خواهـد دید. پیـش بینی ای 

کـه دو روز پـس از تـرور وی دامـن ایـاالت متحده ی آمریـکا را با انفجـار برج های سـازمان تجارت 

جهانـی در نیویـارک گرفت.

اما پس از مسعود!
شـخصیتی ماننـد مسـعود و تجربـه  ی زندگـی مبارزاتـی او بی تردیـد بـا آزمـون و خطاهـای فراوانـی 

روبـرو بـوده کـه ممکـن اسـت از تمامی ایـن  آزمون ها بـه موفقیت بیـرون نیامده باشـد، امـا در یک 



جملـه می تـوان گفـت کـه انچـه مسـعود در این کشـور انجـام داد، بـه مراتـب فراتر از حـد بضاعت 

فرهنگـی، اجتماعـی و حتـی اقتصـادی و سیاسـی جامعـه ی آن  روز و حتی امروز افغانسـتان اسـت.

مبـارزه بـا تروریـزم و افراط گرایـی پـس از مسـعود نیـز ادامـه یافـت و در دو دهـه ی گذشـته 

هـزاران تـن از جوانـان افغانسـتان و هم پیمانـان بین المللـی کارزار مبارزه بـا تروریـزم را در این پیکار 

بی امـان بـه پیـش بردنـد  و جان های شـان را در ایـن راه از دسـت داده و میلیاردها دالـر از کمک های 

بین المللـی در ایـن راسـتا بـه مصرف رسـیده اسـت. 

در حالی کـه بسـیاری از نظامیـان و استراتیژیسـت های جنگ هـای پارتیزانـی و جبهه یـی بـه 

درایـت، توانایـی و خالقیت هـای کم نظیـر مسـعود در جنـگ و سیاسـت اعتراف دارند، پرسـش های 

زیـادی از ایـن دسـت قابـل طرح اسـت که آیـا رد پای مسـعود و اندیشـه ها و دکتریـن مبارزاتی او در 

ایـن کارزار و بـه ویـژه در سـاختار دفاعـی و امنیتـی کشـور تا چه حـدی قابل دید اسـت؟

آیـا پـس از 25 سـال مبـارزه بـا غول سـیاه تروریـزم و افراطیـت مسـلح طالبانی هنـوز چیزی به 

گاهـی، معرفـت و شـناختی که مسـعود از ایـن گروه هـا و مراجع تمویـل و تغدیه ی مالـی، فکری و  آ

ایدیولوژیـک آنـان ارایـه داده بـود، افزوده شـده اسـت یا خیر؟ 

اگرچـه در دو دهـه ی گذشـته تالش هـای زیـادی صـورت گرفتـه تـا بـه مسـعود و اندیشـه و 

کارکردهـای او از پشـت عینک هـای تاریـک قومـی و ایدیولوژیـک دیده شـود و بسـیاری از پیروان و 

هم سـنگران او نیـز در جـدال ناشـیانه و فاقـد دورنما بـرای قدرت و ثروت و معیشـت به حاشـیه های 

رونـد سیاسـی و تحـوالت اجتماعـی کشـور پـرت شـده انـد، بـا ایـن حـال ضـرورت فهـم روایت 

مسـعود از قـدرت، سیاسـت، عدالـت و مناسـبات اجتماعـی کشـور بـرای نسـل امـروز و فـردای 

افغانسـتان بـا گذشـت هـر روز برجسـته تر می شـود. 

بسـترهای فرهنگـی و اجتماعـی عقـب جبهـات جنـگ بـه عنـوان پشـتوانه های اساسـی مبارزه 

بـا افراط گرایـی و تروریـزم از ورای چشـم انداز دکتریـن دفاعـی و مبارزاتـی احمد شـاه مسـعود باید 

مـورد توجه قـرار گیرد.

درک ایـن موضـوع کـه مقاومـت در برابـر مـوج نیرومنـدی از زور و زر و تزویـر کـه زیـر نـام 

تحریـک طالبـان در افغانسـتان بـه راه افتـاده و در مـدت کم تر از 5 سـال این کشـور را بـه النه ی امن 

خطرناک تریـن جریان هـای تروریسـتی دنیـا تبدیـل کـرده بـود، و تـا اکنـون جهـان نتوانسـته بـه این 

معضـل جهانـی راه حـل مناسـبی پیـدا کنـد، تـا چه حـدی مشـکل و طاقت فرسـا بوده اسـت، فقط 

بـرای آن بخـش از مـردم افغانسـتان امـکان پذیـر اسـت کـه بـرای رهایـی از شـر ایـن هیوال 5 سـال 

کامـل بـه تدبیـر، شـجاعت، دور اندیشـی، هوشـمندی و اعتماد مسـعود چشـم دوختـه بودند.

در فرجـام این کـه احمـد شـاه مسـعود در دوران جهـاد در برابـر شـوروی به عنوان یـک چریک 
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مجاهـد و یـک جنگجـوی افسـانه یی تبـارز کرد، در کـوره ی جنگ هـای داخلـی در دوران حکومت 

گاهانه و ارزش مـدار در برابر  مجاهدیـن پختـه شـد و در فرجـام به عنوان نماد مقاومت دشـوار، امـا آ

طالبـان، تروریـزم و افراط گرایـی در عاطفـه ی مـردم و ضمیـر اجتماعـی نسـل های امـروز و آینـده ی 

این کشـور جاودانه شـد. 





مسعود؛ همان طوری که بود 1

محمد نسیم فقیری 

مـا بـه حیـث افراد مسـلمان و متعهـد در برابر همه نوشـته ها و گفته هـای خویش، در مقابـل خداوند 

متعـال مسـوول و جوابـده هسـتیم. حرف ها و نوشـته های افراد مسـلمان و متعهد نبایـد مانند دیگران 

آلـوده با مبالغـه و تبلیغات میان خالی باشـد.

 همـگان می داننـد، 
ً
نادرسـتی و خطـای آن را تقریبـا نادرسـت کـه  حرف هـای مبالغه آمیـز و 

حقایـق و درسـتی های واضـح و تاریخـی را نیـز تیـره و تـار خواهد سـاخت و همه گفته های مـا را از 

قمـاش همـان تبلیغـات فریبنـده، دهـن پرکـن و انقالبی نمـای مارکسسـیت ها خواهند دانسـت و در 

دل افـرادی معـدود جـای نخواهـد گرفت. پس حقایـق تاریخی، مواقـف اصولی و دیدگاه هـای افراد 

برجسـته را همـان طـوری کـه بود و هسـت باید بیـان داشـت و نباید دیـدگاه و طرز فکـر کنونی خود 

را بـر رجال گذشـته تحمیـل کرد! 

مـا نبایـد بـه هیچ صـورت مواقـف و دیـدگاه شـخصیت های بـزرگ و گذشـته را تابـع فکـر و 

گاه مواقـف رجـال مهـم را بـه شـکل دیگری  دیدگاه هـای خـود سـازیم و بـه طـرز  وارونـه و ناخـودآ

وانمـود کنیـم کـه ایـن خـود یـک گنـاه بـزرگ و خیانـت در امانت اسـت! 

هـرگاه مـا اصول گـرا و جانبـدار سـخت گیری در مـوارد خانـواده باشـیم، نبایـد شـیوه ی خـاص 

شـهید مسـعود را در مـورد سـخت گیری هـا و عدم حضـور همسـر او را در جمـع برادرانـش و حتی 

حاضـر شـدن همسـر او بـرای یـک مصاحبه را دلیـل عمده بـر بنیادگرایـی او بدانیم و فکر مسـعود را 

در مـورد سـهم فعـال زنـان مسـلمان در جامعه اسـالمی نادیـده بگیریم.

1. هفتـه نامـه ی مجاهـد، دوره ششـم، سـال دهـم، شـماره ی )۲۲(، ۱۹ سـنبله ی ۱۳۹۲ برابر به ۱۱ شـوال المکـرم ۱۴۳۲ و 
۱۰ سـپتمبر ۲۰۱۱.
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هـرگاه مـا خـود را آزادمنـش و جانبـدار شـیوده های مالیـم در زندگـی بدانیم و مالقـات جمعی 

از خواهـران را بـا مسـعود دلیـل آزادی فکـری او بخوانیـم و حکـم نماییم که شـهید مسـعود طرفدار 

شـرکت آزادانـه و بـدون حجـاب خانم هـا در جامعه بود، بازهـم راه خطـا را پیموده و بـه او جفا کرده 

ایـم. پـس الزم اسـت تـا در مـورد فکـر، عقیـده، موقـف و دیدگاه هـای گذشـته گان و بـه خصـوص 

رجـال برجسـته ی مـا و بازهم قهرمان ملی شـهید مسـعود بسـیار محتـاط باشـیم و از هرگونه کمی و 

بیشـی در آن احتـراز نماییم.

یکـی از بـزرگان در دوران جهـاد و هجـرت در مراسـم جنـازه ی بـرادر یـک شـخصیت مهـم 

سـخنرانی کـرد و از متوفـی چنـان تعریـف و تمجیـد کـرد که همـگان را باور بر آن شـد کـه متوفی از 

نخسـتین مجاهـدان عصـر حاضر در کشـور اسـت. اما بـرادر متوفی پـس از سـخنرانی آن مرد بزرگ 

سـخنرانی کـرد و گفـت: متوفـی را خـدا بیامـرزد، او سـال های سـال با مـا و فکر مـا بیگانه بـود و در 

آخـر عمـر خداونـد هجـرت را نصیـب او سـاخت و امروز از جمـع ما به جمـع رفتگان رفته اسـت.

از جنـرال عبدالرشـید دوسـتم در ایران شـنیدم که حکایت روزهـای اول پیروزی جهاد در سـال 

1371 را داشـت کـه جمعـی از فرماندهـان در مورد تشـکیل شـورای جهـادی بحـث می نمودند. در 

مـورد ریاسـت شـورا که همه بـر آن اتفاق داشـتند و مسـعود باید در رأس قـرار می گرفـت و همه دعا 

کردیـم. امـا یکتـن از فرماندهـان گفـت که بـرای معاونیت شـورا  نیـز باید فـردی را تعییـن نماییم و 

از قـدرت و تسـلط مـا بـر چندیـن والیـت در شـمال و در اختیار داشـتن وسـایل و امکانـات جنگی 

صحبـت کـرد و پیشـنیهاد نمـود کـه جنرال دوسـتم فـرد مناسـب برای ایـن مقام اسـت، اما مسـعود 

گفـت کـه ایـن بحـث را می گذاریـم بـرای یـک روز دیگـر و دعـا کـرد و مجلـس را خاتمه بخشـید. 

دوسـتم اضافـه کـرد مـن در مجلـس و در خطاب به مسـعود گفتـم:  آمرصاحـب! ما همه شـما را به 

حیـث کالن قبـول کردیـم ولـی خـودت مـا را  به حیـث زیر دسـت خودهم قبـول نـداری! می گویند 

کـه در شـرایط بسـیار سـخت و دشـوار و احتیـاج خطـاب بـه وزیـر خارجـه ی یک کشـور مسـلمان 

و همسـایه کـه بـه داخـل آمـده بـود بـا صراحت و روشـنی گفـت: من یـک مسـلمان سـنی معتقد و 

متعهـد هسـتم. مـن آثار علمای اخـوان المسـلمین را خوانده و به آن بـاور دارم. فکر مـن فکر اخوان 

المسـلمین اسـت و آثـار موالنـا مـودودی را نیـز مطالعه کـرده و پیرو فکر او هسـتم.

مـی گوینـد کـه یکـی از دیپلومات هـا در دوران مقاومـت بـا اصرار و الحـاح از او می خواسـت 

تـا سـفارش و هدایـت دهـد کـه دو بـاره بـه وظیفـه ی خویـش بـر گـردد و یـا بـه کـدام کشـور دیگر 

اروپایـی فرسـتاده شـود. مسـعود چندبـار توجهـی نکـرد و بـار آخـر )در جمـع چنـد نفـر( گفـت: 

 متوجـه نبـود، سـوره ی اخـالص کـدام اسـت و بـا 
ً
سـوره ی اخـالص را بخـوان! متقاضـی کـه اصـال

دسـت و پاچگـی راه گریـز را می جسـت. مسـعود گفـت: بـرادر ما افـراد دولت اسـالمی افغانسـتان 
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هسـتیم و چقـدر شـرم اسـت که یـک دیپلومـات نتواند یک سـوره ی را کـه مهم تریـن و معروف ترین 

سـوره ی کوتـاه قـرآن کریم اسـت بخوانـد، پس چگونـه خواهان یک پسـت و یا ادامـه ی آن در دولت 

اسـالمی هسـتیم! مـن بـه دلیـل بیمـاری قلبی و عمـل جراحـی توفیـق نیافتم تـا در جبهـات دفاع از 

عقیـده، آزادی و نوامیـس ملـی و اسـالمی کشـور حضـور یابم ولـی در محیط مهاجرت توانسـتم که 

بـا برخـی از شـخصیت های بـزرگ جهـادی و بعـد در جاهای دیگـر دیدار های کوتاه داشـته باشـم. 

بـار اول در بهـار 1357 بـود کـه در سـکندر پـوره ی پشـاور به دیـدار مسـعود رفتیم و بـا برخی 

از بـرادران ماننـد عزیـز مـراد، انجنیـر محمـد اسـحق، انجنیـر محمـد ایـوب، عمـرا خان و... آشـنا 

شـدیم. گرچـه هـوا گرم بـود و مسـعود در حالـت زکام بود و بـرای ما شـیرچای تعارف کـرد. من که 

در هوای گرم شـیر چای را بسـیار دوسـت دارم یک گیالس آن را باکمال میل برداشـتم و با نوشـیدن 

آن در یافتـم کـه نمـک دارد. بسـیار متعجـب گردیـدم و ایـن اولیـن بـاری بود که با شـور چای آشـنا 

شـدم. بعـد از سـفر کوتاه شـهید مسـعود بـه پاکسـتان و یکی دو بـار در کابـل پس از پیـروزی جهاد 

دیدارهـای کوتـاه و در جمـع کوچکـی از برادران داشـتیم و آخرین بار در شـهر دوشـنبه تاجیکسـتان 

در سـال 1378 بود که به دسـتور ریاسـت دولت اسـالمی جهت اشـغال وظیفه به حیث سـخنگوی 

ریاسـت دولـت اسـالمی )با حفـظ وظیفه سـکرتر اول دوشـنبه( عـازم آن دیار شـده بودم. 

مـا در موتـر بنز سـفارت کـه دکتور سـید ابراهیم حکمت سـفیر افغانسـتان در دوشـنبه رانندگی 

می کـرد و مـن در کنـار او نشسـته بودم و مسـعود و اسـتاد شـاداب در سـیت عقـب نشسـته بودند از 

منـزل تـا میـدان هوایـی همـراه او بودیـم و یـک موتـر از عقب اسـکورت می کـرد... در مورد سـفر و 

ماموریـت جدیـد پرسـید و گفـت: مـن که بـه نتیجه رسـیدم هلیکوپتـر را هدایـت می دهم کـه بیاید 

دوشـنبه و شـما را فیـض آبـاد ببـرد. فردا یـا پس فـردا هلیکوپتـر آمد و مـا را به تالقـان برد.

داکتـر عبداللـه لغمانـی حکایـت می کـرد: در پنجشـیر یکـی از جوانـان کندهاری اوراقـی را به 

دسـت داشـت کـه مـن در مـورد لویـه جرگـه و حقایـق تاریخـی آن نوشـته بودم و به شـهید مسـعود 

اعتـراض داشـت کـه افرادی در مـورد عنعنه های ملی مـا چنین و چنان می گویند. مسـعود در پاسـخ 

بـه او گفـت کـه نویسـنده ی مـورد نظـر از والیـت لغمـان، و از اقـوام داکتـر عبدالله لغمانی اسـت، 

 بـا او تصفیه ی حسـاب کنید! 
ً
لطفـا

مولـوی عبدالغفـار احمـدی از مجاهدیـن معـروف قبـل از جهـاد و دوران شـاهی حکایـت 

می کنـد کـه همـراه با طـارق شـهید و مسـعود شـهید در راه نورسـتان در مورد آغـاز جهاد مسـلحانه 

حـرف می زدیـم و شـهید مسـعود کـه تسـبیح بـا دانه هـای کوچـک داشـت خطـاب به طارق شـهید 

گقـت: در ایـن دنیـای پیشـرفته و آالت و وسـایل مجهـز حربـی مـا مسـلمانان تا چـه انـدازه از همه 

نعمت هـا و پیش رفت هـا، محـروم هسـتیم، امـا الحمدللـه کـه ذکـر خـدا بـا ما اسـت و فقط بـا این 
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اسـلحه ی شکسـت ناپذیـر مـا می توانیـم بـه خداتکیـه کنیـم و مـدد او را بجوییم.

از یادگاری هـای تاریخـی شـهید مسـعود روز ورود به کابل و بـه گارنیزیون نظامی کابل اسـت. 

خطـاب بـه قومانـدان پنـاه گفـت: برخیـز و بـرای نمـاز شـام اذان بگـو. بـا ایـن اذان محمـدی همه 

صاحـب منصبـان )بـا وضـو و بی وضو( بـه نماز ایسـتادند.

از توصیف هـا و تمجیدهـای مسـعود شـهید کـه گاه گاهـی در کتاب ها نیـز آمده، گفته می شـود 

کـه او در یـک اتـاق بـا مجاهدیـن جلسـه داشـت و بعـد در اتـاق دیگـر بـرای ادای نمـاز رفـت. در 

حالی کـه همـه بـه خصوص در فلـم های مسـتند دیده ایم که مسـعود همیشـه نماز را بـا جماعت ادا 

می کـرد و در اکثـر نمازهـا یـا امـام بـود و یـا مقتدی. پـس چرا بـه امامت مسـعود افتخار نکنیـم و به 

مقتـدی مسـلمان و نمازخـوان بـودن او، فقـط از نمازهـای تنهایی او یـاد آوری کنیم. 

مسـعود قهرمـان ملـی ما اسـت، همه دعاکنیم کـه خدای متعـال روح بلنـد او را در پناه رحمت 

خویـش نگـه  دارد: خداونـد متعال همه گناهـان ما و گناهان او و همه مجاهدان سـرفراز را ببخشـاید 

و همـه مـا را مورد عفو قـرار دهد.



از ویژگی های شخصی سپه ساالر شهید 
و قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود

م. ناقـــد

سـپه سـاالر انقالب اسـالمی احمدشـاه مسـعود از متن مـردم برخاسـته بود و بـا فرهنـگ عامیانه ی 

مـردم آشـنای کامل داشـت، از این رو می کوشـید شـماریده حرف بزنـد و از ادای کلمـات پیچیده و 

مغلـق بپرهیـزد، آنچـه می گفـت به خـاص و عام قابـل درک و فهـم بود.

کسـانی که هدفمند باشـند و با کیفیت دعوت آشـنایی و شـناخت داشـته باشند سـعی می ورزند 

تـا صـاف و شـفاف آنچـه را می خواهنـد به مـردم بگوینـد، بدون آن کـه کلمـات را آرایـش و پیرایش 

داده و تکلـف به خـرج دهند.

احمدشـاه مسـعود بنابرشـناختی کـه از افـراد داشـت مطابـق بـه سـویه و انـدازه ی فهـم طـرف 

صحبتـش، بـه بحـث و گفتگـو می پرداخت و به طـور حکیمانه وارد بحث می شـد. حتی بـا حریفان 

سرسـختش حیـن مذاکـره بـا احتـرام و صمیمانه حرف مـی زد و از هتـک حرمت دوری می جسـت.

احمدشـاه مسـعود بـه مخاطـب خـود فرصـت مـی داد تـا بـا کمـال آزادی آنچـه می خواهـد 

بگویـد، و بـا دقـت و توجـه به حرف ها گـوش مـی داد و گاهی هم نقـاط مهم صحبـت را روی کاغذ 

یـاد داشـت می کـرد. طوری نبـود که چـون بعضی ها در اثنـای صحبت با دیگـران، خـود را به طرف 

دیگـری مصـروف نمـوده و سـخنان طرف مقابـل را نادیـده گرفتـه و اعتنایی بـه آن نکند.

احمدشـاه مسـعود بعـد از این کـه تمـام حرف هـا را می شـنید، جواب هـای کوتـاه و قناعـت 

بخـش بـه مـردم ارائه مـی داد، از اطاله ی کالم جلوگیـری نموده و از ضیـاع وقت پرهیـز می کرد، زیرا 

»وقـت« بـه نـزد او ارزش و اهمیـت خـاص داشـت. تالش می کـرد از حرکـت زمان عقـب نمانده و 

بـه ابتـکارات تـازه ی نظامی و سیاسـی دسـت یازد، به همین نسـبت خوابـش طوالنی نبـود، عالقه ی 

بـه عیـش و خـوش گذرانی نداشـت، کسـالت و تن پـروری در قلمـرو موجودیتش راه نداشـت و مرد 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        486

اسـتوار و آمـاده بـه کار و فعالیت بود.

شـهید تاریـخ احمدشـاه مسـعود، دوسـت داشـت تا بـا لهجـه ی ناب دری سـخن بگویـد و از 

ادای کلمـات تقلیـدی و نـا آشـنا خوشـش نمی آمـد و بـه سـخنان عامیانـه ی مردمـش اهمیـت قایل 

بـود. جمـالت را طـوری بیـان می کرد کـه پیونـد معنوی کلمات از هم گسسـته نمی شـد و به شـکل 

منظـم و مرتـب به صحبتـش ادامـه می داد.

واقعیـت گرایـی در کالم و نوشـته اش متجلـی بـود، حاشـیه روی را نمی پذیرفـت و معانـی را 

فـدای الفـاظ نمی کـرد. فرامیـن کتبـی او در مـوارد مختلـف، طویـل و مبهـم نبـود، صاف و روشـن 

 بـه اصـل مطلب اشـاره 
ً
می نوشـت و هدایـات کتبـی اش از یکـی دو سـطر بیش تـر نبـود و مسـتقیما

می کـرد.

شـهید گرامـی احمدشـاه مسـعود گاه گاهی در اوقـات فراغت بعضـی از ابیات بیـدل و حافظ را 

زمزمـه می کرد و دوسـت داشـت اشـعار شـعرای متقدم را شـنیده و به معانـی آن دقیق شـود. حتی او 

در چنـد لحظـه ی فراغـت هم نمی خواسـت وقـت قیمت دار خـود را ضایع سـازد، خوش داشـت در 

دنیای معنویت و عرفان به سـیر و سـلوک سـرگرم باشـد.

کسـانی که قلـب شـان گرایـش و تپـش بـه سـوی معرفـت الوهیـت دارد و می خواهنـد از رمـوز 

پوشـیده ی عرفـان و سـلوک چیزهـای را بفهمنـد بـه مطالعـه و خواندان آثار سـالکان راه عشـق چون 

موالنـا، بیـدل، حافـظ و سـنایی خود را تسـکین می بخشـند.



یخ1 خاکستری بر آیینه ی تار

عزیز آریانفر

ناگه در آن سپیده ی بیمار

در باغ مومیایی تاریخ

فانوس روز واقعه

میالد نسل یاوه خاکستر

روشن شد

بانگ نماز مغرب

از شهرهای سوخته برخاست

تابوت سنگواره ی خورشید

در استوای آینه ها بنشست

واصف باختری

تاریـخ آیینـه ی تمام نمایی اسـت که سـیمای سرگذشـت کشـورها و ملت هـا در آن بازتـاب می یابد.  

نـا گفتـه پیـدا و هویـدا اسـت کـه همانا انسـان اسـت که سـازنده ی تاریخ اسـت و انسـان اسـت که 

تاریـخ پـژواك آوای او اسـت. آنچـه مهـم اسـت، این اسـت که تاریخ راسـتین باشـد و مهم تـر از آن 

ایـن کـه چونـان فانوسـی  فـرا راه آینـدگان قرار گیـرد و راهبـر و راهنمون ایشـان گـردد. در ایـن رهرو 

همچنـان درس هـای تاریـخ، ایـن مهم ترین دسـتاورد بشـر، از ارزش هـای فراوانی برخوردار اسـت.

مسـأله دیگـری که بایسـت بـه آن توجه داشـت، نقش رجال و شـخصیت ها در تاریخ اسـت که 

سرنوشـت بشـریت، ملت ها و کشـورها را دگرگون سـاخته اند.
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مـا در تاریـخ رجالـی داشـته ایم کـه در هر هـزاره یکبار پدیـدار گردیده انـد و تأثیر بس شـگرفی 

داشـته اند. همچنـان رجالـی هـم بوده انـد کـه در هـر سـده یکبـار پدیـدار گردیده انـد. همین گونـه 

آدم هایـی داریـم کـه در رده ی دیگـر تأثیـر بس شـگرفی در یـك دهه از کار و شـاید هـم بیش تر از آن 

بـر سرنوشـت و زندگانـی ما داشـته اند.

رسـالت تاریخ نویسـان راسـتین این اسـت که سیمای راسـتین همین رجال و شـخصیت ها را در 

آیینـه ی تاریـخ بازتـاب دهنـد. بـه بیـان دیگر شـخصیت ها و رجـال سیاسـی در تاریخ یك کشـور به 

سـان گوهـر و دانه هایی انـد کـه در یـك دیهیـم شـانده می شـوند. حـال اگر نگین یـا گوهـری را زرگر 

درسـت ننشـاند، زیبایی و ارزش دیهیم در کل خدشـه دار می شـود. 

آری! رسـالت تاریـخ نویـس راسـتین در ایـن اسـت که سـیمای رجـال و شـخصیت ها را همان 

گونـه کـه اسـت نمایش دهد و پـرداز کنـد،  در غیر آن نسـل های آینده را بـه بیراهه و کژراهـه خواهند 

نید. کشا

بـه گواهـی تاریخ، همواره در پیشـاپیش جنبش هـای مردمی رهبـران کارازماتیکـی پدید می آیند 

کـه در برهه هـای معیـن نـام شـان، با نام کشـور و هسـتی مـردم آن پیوند می خـورد. در ایـن حال دو 

گونـه برخـورد بـا این رهبـران رخ می دهـد. یکی این کـه دوسـتان و هـواداران رهبر را به حد پرسـتش 

دوسـت می دارنـد و چنـان گرامـی  می دارند کـه کار از سـتایش به مبالغه و اغراق کشـانیده می شـود.

بـر خـورد دوم بـر عکـس در دشـمنی بـا ایـن گونـه رهبـران خالصـه می شـود. مخالفـان او را چنـان 

دشـمن می دارنـد کـه در نکوهـش و سـرزنش وی بیراهـه ی تهمت و بهتـان و یاوه گویـی و دروغبافی 

را می پیماینـد.

تنهـا گـذار زمـان اسـت کـه می توانـد »خاکسـتر« اغـراق و مبالغـه و بزرگ نمایـی را از یك سـو 

و تهمـت و بهتـان و نـاروا را از سـوی دیگـر از آیینـه ی  تاریـخ بزدایـد و سـیمای راسـتین رهبـران 

کارازماتیـك را روشـن سـازد.

در ایـن نوشـتار مـا کاری بـه مورد نخسـت نداریـم، زیـرا در این مـورد بیش تر  عنصـر عاطفه و 

احسـاس دخیـل اسـت و گذشـت زمـان آن را آهسـته آهسـته می زدایـد و روزی فرا می رسـد که حتی 

پرشـورترین هـواداران ایـن رهبـران  در دیـد خـود در زمینـه دگرگونی می آورنـد و با چشـمان دیگری 

بـه سـیمای او می نگرند.

مـا می خواهیـم روی یـك مثـال مشـخص در قرینـه ی دوم درنـگ کنیـم. پیـش از این کـه وارد 

میـدان بحـث شـویم، بایسـته می دانیـم بگوییـم کـه هـدف مـا از ایـن کار خالف سـنت معمـول نه 

سـتایش از کسـی و نه نکوهش کسـی اسـت. بـه این کار نیـازی نمی بینیم. هـدف ما بسـیار باالتر از 

ایـن چیزهـا اسـت؛ تنها این آرزو که نقد سـازنده و مسـتند و راسـتین جـای هر دو برخـورد را بگیرد.



489       مقاالت

مثالـی را کـه می خواهـم بیـاورم کتابـی اسـت زیـر نـام »اعمـال زور و تهدیـد نابـود سـازی و 

خاموش سـازی: سیاسـت روسـیه در مـاورای قفقاز، آسـیای مرکزی و افغانسـتان«، نوشـته ی بروس 

ریچاردسـن، کـه در مـاه مـارچ 1996 در امریـکا بـه زبـان انگلیسـی و در همـان سـال بـه فارسـی 

ترجمه و چاپ گردید و سـپس زیر نام »مار آسـتین« به پشـتو ترجمه و در پاکسـتان به چاپ رسـید. 

راسـتش مـن ایـن کتـاب را درسـت اندکـی پـس از چـاپ آن بـه دسـت آوردم و بـه دلیـل بی مایگی 

توجهـی بـه آن نکـردم و نوشـتن نقـدی در بـاره ی آن را ضایع کردن وقت می پنداشـتم. از ایـن رو تنها 

در سـخن مترجـم در کتـاب »افغانسـتان پس از بازگشـت سـپاهیان شـوروی« اشـاره یی بـه آن کرده 

بـودم.2 مگـر انگیزه یـی کـه مـرا وادار بـه نگاشـتن ایـن مقالـه سـاخت، ایـن بـود کـه این کتـاب در 

سـال هایی اخیـر مأخـذ اصلـی گروهـی از »تاریـخ نویسـان« گردیده اسـت.

قارییـف )ارتشـبد محمـود قارییـف رییـس اکادمـی علـوم نظامی فدراسـیون روسـیه و مشـاور 

پیشـین نظامـی دکتـر نجیـب اللـه رییـس جمهـور پیشـین افغانسـتان( می نگارد: »... شـمار بسـیار 

کتاب هـا و نوشـتارهای بی مایـه و سـبك بـه چـاپ رسـیده اسـت کـه ویژگی عمـده ی آن هـا عبارت 

اسـت از عـدم تمایـل بـرای درك و پی بـردن بـه آن چـه کـه رخ داده و کوشـش بـرای آن کـه همـه 

چیـز را در چهـار چوب هـای از پیـش تعییـن شـده ی سیاسـی لغزانـد«... و مـی افزایـد: »هماننـد 

کتاب هـای نوشـته شـده پیرامـون جنـگ جهانـی دوم، در برخوردهـا بـا تاریـخ جنـگ افغانسـتان، 

گاهـی آدم را دیده درآیـی و سـبك نگـری داوری هـای شـماری »تاریخ نویسـان« و »نویسـندگان«  در 

بـاره ی پیچیده تریـن رخ دادهـای چنـد ُبعـدی کـه دارای چنـان جوانبـی نیـز انـد کـه می تواننـد برای 

این اشـخاص روشـن نباشـند در شـگفتی اندر می سـازد. در صورت تفسـیر یك جانبـه ی رخ دادها، 

 سـخن بر سـر تـالش در راه نزدیك شـدن 
ً
خواننـده کـم و بیـش مطلـع متـردد می گـردد کـه آیـا واقعا

بـه حقیقـت تاریخـی اسـت، یا ما بـا برخوردهـای بی بنـد و بار با نشـانه های سبك سـرانه سـر و کار 

داریـم.«3 کتـاب بـروس ریچاردسـن از همیـن گونـه کتاب ها اسـت.

شـور بختانـه محتویـات ایـن کتاب از سـوی شـمار بسـیاری هم میهنـان مـورد بهره گیـری قرار 

گرفتـه و از آن در آثـار خـود فـراوان سـود جسـته اند و همیـن امـر باعـث شـده اسـت کـه هـم خـود 

بـه بیراهـه برونـد و هـم دیگـران را درپی خـود بـه بیراهـه بکشـانند. برای نخسـتین بـار از ایـن کتاب 

در مجلـه ی »آیینـه ی افغانسـتان« چـاپ امریـکا جسـتارهایی صـورت گرفتـه بـود. سـپس مطالـب 

 هـر شـماره ی جریـده ی »مجاهـد ولـس« )مقـاالت دکتـر رحمت 
ً
و مندرجـات آن چاشـنی تقریبـا

زی زیرك یـار( چـاپ دانمـارك گردیـد. در پـی آن کتـاب »سـقاوی دوم« از آن نقـل قول هایـی کـرد. 

همچنـان آقـای ژنـرال صافـی در لنـدن در کتـاب خـود روی کردهایی به آن داشـت و سـرانجام آقای 

حکمتیـار در کتـاب اخیرش.
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بایـد گفـت کـه میان عنـوان کتـاب و مندرجـات آن هماهنگی دیده نمی شـود زیرا عنـوان کتاب 

چنیـن می رسـاند کـه بـا کتابـی از تبـار کتاب هـای تاریـخ دیپلوماتیـك سـر و کار داشـته باشـیم، در 

حالی کـه محتویـات آن در راسـتای دیگـری سـیر کرده انـد. همیـن گونـه هنگامی کـه از توجـه دبیـر 

ایـن کتـاب سـخن می زنیـم در شـگفتی  بـه  »مجاهـد ولـس«، ژنـرال صافـی و داکتـر زیرک یـار 

اندرمی شـویم کـه ایـن آقایـان از چه سـری به »سیاسـت روسـیه در مـاورای قفقـاز و آسـیای میانه و 

افغانسـتان، دلچسـپی گرفتـه اند؟«

مـورد  کتـاب  خـود  ماننـد  )درسـت  نوشـته اند  کتاب هایی کـه  و  مقاله هـا  خوانـدن  بـا  مگـر 

روی کـرد( در می یابیـم کـه بحـث روی محـور دیگـری می چرخـد و در بسـتر دیگـری روان اسـت.

بـرای این کـه خواننـدگان گرامـی در روشـنی قـرار بگیرنـد از حاشـیه بـه متـن می رویـم و بـه 

می پردازیـم. کتـاب  محتویـات 

پیـش از ایـن، بـا دویـدن جلـو رخ دادهـا تنهـا می خواهـم یـادآور گـردم که ایـن کتـاب در اوج 

»فتنـه ی طالبـان« بـه گمـان فـراوان بـرای »جـاده صـاف کـردن« پیشـاروی آنان نگاشـته شـده بود و 

بنابـر ایـن تنهـا می توانسـته اسـت جنبـه ی تبلیغاتی داشـته باشـد.

بـه هـر رو در ص 20 کتـاب آمـده اسـت: »طرفـه این کـه زیـان آورتریـن کودتـای اسـتخباراتی 

توسـط نماینـدگان )ك.گ.ب( جـذب و شـکار احمدشـاه مسـعود بـود کـه بـه تنهایی بـر ارتفاعات 

اسـتراتیژیك در امتـداد شـاهراه مواصالتـی دارای ارتبـاط حیاتـی کمـک رسـانی بـه کابـل، یعنـی 

شـاهراه کابل-حیرتـان مسـلط بـود.  )نـگاه: گرومـوف، ص 188-197(. در متـن انگلیسـی کتـاب 
ایـن جملـه چنیـن آمده اسـت:1

در اینجا دو نکته شایان یادآوری است:

یکـی این کـه در کتـاب گرومـوف همچـو جمله یـی نیامده اسـت. خواننـدگان می تواننـد هم به 

اصـل متن روسـی چـاپ بنگاه انتشـارات »پروگـرس« 1994، مسـکو، هم ترجمه ی فارسـی، چاپ 

دفتـر مطالعـات سیاسـی و بین المللـی وزارت خارجه ی  ایران و هـم ترجمه ی پشـتو )داوود جنبش(، 

چاپ پاکسـتان مراجعـه کنند.

  Soviet agents نامـی نیامـده بـل )KGB( دو دیگـر این کـه در متـن انگلیسـی از ك.گ.ب

آمـده اسـت )در واقـع در این جـا منظـور از واحدهای ویژه اسـت(. در ایـن حال از کتـاب گروموف 

بـر می آیـد که آشـکارا سـخن نه بر سـر مامـوران اسـتخبارات نظامی ارتش شـوروی GRU اسـت و 

1. ..Yet, the most damaging intelligence coup by Soviet agents was the coopting of 
Ahmad Shah Massoud, who alone commanded the strategic heights along the vital 
re-supply link to Kabul, the Kabul-Hairotan route (Gyomov 188-197).

)ص 19، 20 کتاب ریچاردسن(
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نـه مامـوران ك.گ.ب. مگـر مترجـم در قـوس ک گ ب آورده اسـت که درسـت نمی باشـد. در واقع 

سـازمان ك.گ.ب و اسـتخبارات نظامـی بـا هـم در رقابـت و مخالفت قرار داشـتند و این آشـکارا از 

متـن کتـاب گرومـوف برمی آیـد. از سـوی دیگر الکسـاندر لیاخفسـکی در جلـد دوم کتـاب »توفان 

در افغانسـتان« بـه تفصیـل در بـاره ی رخ دادهـای آن برهـه ی جنـگ در دره ی پنجشـیر سـخن گفتـه 

اسـت. آنچـه او می نویسـد بی گفتگـو از »کودتـای اسـتخباراتی و جـذب و شـکار« متفـاوت اسـت 

و بـر عکـس سـخن از برقـراری صلـح و آرامش و جسـتجوی تفاهم اسـت. بـر خالف آنچـه مربوط 

بـه ك.گ.ب می گـردد، گرومـوف بـی پـرده می نویسـد کـه هـدف مامـوران ك.گ.ب در یـك چیـز 

خالصـه مـی گردیـد: نابـود سـازی فیزیکـی فرمانـده مسـعود.4 بنابرایـن در این جـا نمی تـوان از 

»جـذب و شـکار« او از سـوی ک.گ.ب سـخن گفت.

همچنـان در ص 21 کتـاب می خوانیـم: »در مراحـل اولیه جنگ شـوروی-افغان کـه در 1982 

شـروع شـد، احمدشـاه مسـعود قومانـدان تاجیکی قـوای مقاومـت در دره ی  پنجشـیر، مـردی که از 

 
ً
تعالیـم و اندیشـه های )تیتـو(، مائـو تسـه تونـگ، و نگویـن گیاپ و چکـوارا آموختـه بـود، و تصادفا

 از آن هـا آموخته 
ً
 بـه همیـن منظـور قبـال

ً
جانگدیـن و بـوری خانـف نیـز بـرای عیـن مقاصـد و عینـا

بودنـد، نـزد روس هـا رفـت و پـالن جنگـی و دفاعـی خـود را نیز همـراه خود بـرد )نـگاه: گروموف، 

 پالن هـای توطئه آمیـز احمدشـاه مسـعود کـه قیمت احضـار و تطبیق آن ها 
ً
ص 188-197(. عالوتـا

از رهگـذر رنج هـا و خسـارات بشـری و اقتصادی برا ی افغانسـتان فوق العاده بلند تمام شـده اسـت، 

تـا امـروز به امـر حامیـان سـابق شـوروی  او دوام دارد. )نگاه: هاتلـت، ص 25(.

 بـاز هـم شـگفتی برانگیـز اسـت کـه در کتـاب گرومـوف همچـو جمله یـی نیامـده اسـت کـه 

مؤلـف بـه آن اسـتناد می ورزد و این دیگر تحریف آشـکار حقایق اسـت. از سـوی دیگـر جنگ میان 

سـپاهیان شـوروی و مجاهدان از سـال 1980 آغاز گردید- دقیق تر از همان نخسـتین روزهای ورود 

سـپاهیان شـوروی در دسـامبر 1979، زیرا نخسـتین نبرد سـنگین میان شـوروی ها و افغان ها هنگام 

سـرنگونی امیـن در کاخ تپـه ی تـاج بیگ رخ داده بـود، نـه 1982 و گروموف به عنوان کسـی که خود 

در نبردهـا اشـتراك بالفصـل داشـته بود، نمی توانسـت همچو چیـزی بنـگارد. افزون بر ایـن در هیچ 

جایـی، هیـچ سـند و مدرکـی موجود نیسـت که مسـعود پـالن جنگـی و دفاعی خـود را بـه روس ها 

سـپرده باشـد. گذشـته از این هـا مترجـم کتـاب کلمـه ی Machinations را پالن هـای توطئـه آمیز 

ترجمـه نموده اسـت که درسـت نمی باشـد.

 همیـن گونـه در ص 26 کتـاب آمـده اسـت: »یکـی از جالب تریـن مسـاعی اسـتخباراتی، این 

واحـد اسـتخباراتی حصـول قـرار دادی بود کـه با معروف تریـن قومانـدان گوریالیی دره ی پنجشـیر، 

احمدشـاه   مسـعود منعقـد گردید. مسـعود از جانب خـود تقاضای پرداخت رشـوتی بـه مبلغ حدود 
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350000 )سـه صـد و پنجـاه( هـزار دالر را نمـود و آن را به مقابل امضـای قـرار داد مصالحه در ماه 

فبـروری 1983 دریافـت نمود )نـگاه: فدوتف(.

در زیـر ایـن »تصویـر« یگانـه چیـزی کـه می تـوان نگاشـت- »بـدون شـرح« اسـت!. مگـر 

می تـوان بـاور کـرد کـه مسـعود 350000 دالـر رشـوه گرفتـه باشـد؟! از سـوی دیگـر آقـای فرانتس 

کلینسـویچ کـه ریچاردسـن از او نـام می بـرد، اکنون در مسـکو رییس »شـورای رزمنـدگان جنگ در 

افغانسـتان« اسـت و کتـاب »توفـان در افغانسـتان« الکسـاندر لیاخفسـکی و نیز کتاب »افغانسـتان 

پس از بازگشـت سـپاهیان شـوروی« نوشـته قارییـف را پیش از چاپ خوانـده و به آن ها مشـوره های 

سـودمندی داده اسـت. بـه گونه یی کـه قارییف در پیشـگفتار کتاب از او سپاسـگزاری نموده اسـت، 

 در کتـاب لیاخفسـکی و قارییف بازتـاب می یافت.
ً
هـر گاه چنیـن چیـزی واقعیت می داشـت، حتما

بی گمـان در رونـد جنـگ چنـد بـار قـرارداد آتـش بـس میـان سـپاهیان شـوروی و فرماندهـان 

 طبیعی بـود؛ زیرا 
ً
مجاهـدان از جملـه فرمانـده احمدشـاه مسـعود به امضاء رسـیده بود و ایـن کامال

جنـگ مجموعه یـی اسـت از آرایـش نیـرو، رویارویی سیاسـی، نبرد، آتـش بس و عقب نشـینی های 

تاکتیکی و مانند آن. در اینجا آشـکارا سـخن برسـر آتش بس میان نیروهای رزمنده شـوروی مسـتقر 

در دره ی پنجشـیر و سـالنگ و فرمانده مسـعود اسـت که بار سـنگین همه بی مهری های جنگ را بر 

شـانه می کشـیدند، نـه رشـوه دهی بـه گروه هـای مجاهـدان، بـرای همکاری بـا حکومـت کابل- به 

گونه یـی کـه ریچاردسـن می نـگارد، زیـرا هیچ سـند و مدرکـی دال بر همکاری مسـعود بـا حکومت 

کابل در سراسـر دهه ی هشـتاد در دسـت نیسـت،5 برعکـس او به گواهـی گروموف، لیاخفسـکی و 

قارییـف قاطعانـه هـر گونـه همکاری با کابل را رد می کرده اسـت. گذشـته از آن آنچـه که در ص 24 

کتاب از زبان کلینسـوویچ آورده شـده اسـت، آشـکارا بر خصلت طبیعی بودن مذاکرات و سـاحوی 

بـودن آن و در واقـع میـان قربانیـان فاجعـه ی خونبـار افغانسـتان داللـت می نمایـد. او می نویسـد: 

»قراردادهـای منعقـده بیـن حملـه آوران و جنگجویان افغـان و اولیـای نظامی شـوروی6 هنگامی به 

مشـکالت و معضالت مواجه گردید که موسسـه اسـتخبارات نظامی شـوروی و ك.گ.ب مداخالت 

خـود را شـروع کردنـد و بـه قـرار یادداشـت کلینسـوویچ گویا آن هـا »همه چیـز را مردار سـاختند.« 

طرزالعمـل آن هـا طـوری بـود کـه ماه هـای دراز مذاکـرات خسـته کننـده بیـن گروه هـای مختلـف 

مقاومـت ملـی را در بـر می گرفـت. عـده ی زیاد صاحـب منصبـان مسـلکی و کارکنان قـوای هوایی 

احسـاس و رنـج بی اطاعتـی می بردنـد از این کـه می دیدند آمران اسـتخبارات نظامـی و ك.گ.ب من 

حیـث نخبه هـای مریـض و مرگبـار، اکثر اوقـات زندگی و امنیت افـراد شـوروی را قربانی مالحظات 

سیاسـی و ایدئولوژیکـی می کردنـد. صاحـب منصبانـی کـه در رأس گروه هـای عملیاتی مقرر شـده 



493       مقاالت

بودنـد، چـون »شـاملون« )واحد خـاص تبلیغاتـی(،1 )تبلیغات خـاص( و ده ها واحد دیگـر در اکثر 

مـوارد فقـط تحـت اثـر فرمانده خـود قرار داشـتند و خود او نیز مسـتقل از موسسـه های اسـتخبارات 

نظامـی و ك.گ.ب عمـل می کـرد )نـگاه: شـوفلد، »نخبه های روسـی«، ص 110(.

بی گفتگـو، روشـن اسـت کـه سـخن بـر سـر کدامیـن زد و بنـد خائنانـه بـا ك.گ.ب و گ.ار.

او نیسـت. بـل تـالش دو گـروه نظامیانـی اسـت کـه بـرای نجـات خـود از آتـش جنـگ بـا توجه به 

واقعیت هـا، مسـتقل از اسـتخبارات نظامـی و ک.گ.ب می کوشـند. آنچه جالب اسـت، این اسـت 

کـه مترجـم کتـاب در گرماگـرم ایـن رخ دادهـا ناگهـان پاورقـی گمـراه کننده یـی را می آورد تا نشـان 

دهـد کـه فرمانـده مسـعود بـه عنوان یـك مجـرای عقبـی خدمـت می نموده اسـت؟!

او می نویسـد: »در مصاحبه یـی کـه به تاریخ 14 اگسـت 1995 در شـهر بوسـتون صورت گرفته 

بـود، سـودوپالتف، کارمنـد سـابق ك.گ.ب، مولـف آثـار و پروفیسـور تاریخ در دانشـگاه مسـکو، 

مطالـب زیـر را بیـان داشـت: »مسـعود برای مـا در افغانسـتان یـك مجرای عقبـی بـود، او همچنین 

در اکادمـی نظامـی برونـز )منظـور از اکادمـی فرونـز اسـت( تحـت یـك نام مسـتعار همـرای چند 

نفـر از یـاران نزدیـك خـود تحصیـل کرده بـود. ایـن مطلـب در نشـریهء اوگونیوك )مسـکو( توسـط 

آرتیـوم براویـك Artyom Baravik گـزارش یافته اسـت. در باره ی تاریخ های مـورد بحث )مقصد 

دوره ی تحصیـل مسـعود در شـوروی اسـت- مترجـم( مـن اطمینـان قطعـی نـدارم. شـاید در سـال 

1983 تـا 1985 بوده اسـت.

از یـك سـپاهی شـوروی در  آورده شـده اسـت  تأییـد گفته هایـی  پاورقـی در  ایـن  واقـع   در 

افغانسـتان بـه نـام ایـوان شـاملوف کـه می گویـد: »مسـعود در اکادمـی نظامی مسـکو، همزمـان با 

ژنـرال ورینیکـوف Varenikov تحصیـل کـرده بود. شـایع بـود که وقتی ژنـرال ورینیکـف روز تولد 

خـود را تجلیـل می کـرد، مسـعود به دیـدن او رفت و تحایفـی برایش بـرده بـود«؟! )ص 32 کتاب(.

ایـن دیگـر درسـت همـان مـوردی اسـت کـه آدم می توانـد شـاخ بکشـد. در بـاره ی اظهـارات 

بـی سـر و تـه ی سـرباز شـوروی حرفـی بـرای گفتـن نـدارم، مگـر آنچـه قابـل تعجـب اسـت تأیید 

مؤلـف کتـاب و از آن هـم شـگفتی برانگیـز تـر گذاشـتن مهـر تأییـد از سـوی مترجـم کتاب اسـت 

کـه تیتـر پروفیسـور، دکتر... و اسـتاد دانشـگاه کابـل را یدك می کشـند. بـرای اینکه موضوع روشـن 

گـردد، نخسـت مـی پردازم بـه معرفی ارتشـبد والنتیـن وارینیکف و چه بهتـر که از قول ژورنالیسـت 

نامـدار و فقیـد شـوروی ارتیوم براویـك )Artyom Baravik( که به سـال 2000 در یك سـانحه ی 

دلخـراش هوایـی جـان سـپرد و در همین سـال کتاب معروفـش زیر نـام در باره ی افغانسـتان »جنگ 

پنهـان« از چـاپ بـر آمـد و مـا از همین کتـاب جسـتاری در زمینـه می کنیم:

1. Spets Prop
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»ورینیکـف بـه سـال 1923 در کرسـنودار )روسـیه( پـا بـه گیتی گذاشـت... او به سـال 1967 

پـس از پایـان اکادمـی علـوم نظامـی ریاسـت سـتاد کل ارتش به فرماندهی یك سـپاه گماشـته شـد. 

از مـاه اگسـت 1979 در سـتاد کل کار کـرد. زمانـی رییـس اداره ی کل و سـپس معاون رییس سـتاد 

ارتـش شـوروی بـود. بهـار سـال 1985 بـه افغانسـتان رفـت و در آنجـا گـروه عملیاتـی وزارت دفاع 

شـوروی را رهبـری کـرد.« )ص 199-198(

خوب، ارتشـبد وارینیکف که به سـال 1923 متولد شـده اسـت، نسـبت به مسـعود که به سـال 

1953 پـا بـه دنیـا نهـاده بود، سـی سـال بزرگتـر بـود. گذشـته از آن هنگامی کـه ورینیکـف اکادمی 

علـوم نظامـی ریاسـت سـتاد کل ارتـش شـوروی را به پایان رسـانید، مسـعود چهارده سـال داشـت، 

یعنـی هنگامـی ورینیکـف سـه سـال پیـش از آن شـامل اکادمـی گردیـده بود، مسـعود نو جـوان 11 

سـاله یی بیـش نبود.

گذشـته از این هـا بـه سـال 1985 ورینیکـف بـه عنـوان بزرگترین نظامی شـوروی به افغانسـتان 

آمـد و همـه ی عملیـات نظامـی را در ایـن کشـور رهبری می کـرد. از جملـه در همیـن 1985 بود که 

 بـا مسـعود در جنـگ بـود. در ص 64 کتـاب 
ً
او عملیـات معـروف پنجشـیر را رهبـری کـرد و عمـال

براوویك تصویری از ورینیکف در سـال 1987 در کابل به چاپ رسـیده اسـت که در پشـت سـرش 

ژنـرال شـاهنواز تنـی و در دسـت چپـش دکتـر نجیـب اللـه و ژنـرال دالور ایسـتاده اند.7 در اینجـا با 

پیـر مـرد 64 سـاله یی روبـرو هسـتیم که معـاون رییـس سـتاد کل ارتش شـوروی اسـت و بزرگترین 

نظامـی شـوروی در افغانسـتان. براویـك می نویسـد: »از هنگامی کـه ورینیکف به افغانسـتان رفت، 

از همـان هنـگام همانـا از او همـه فرماندهـان سـپاه چهلـم رودینـف، دوبینـن و در پایـان بوریـس 

گرومـوف اطاعـت و فرمانبـرداری می کردنـد. برای ژورنالیسـت های شـوروی بردن نـام او تا آخرین 

روز جنـگ ممنـوع بـود.« خوب، افزون بـر این در آثار بسـیاری دیگـر از نویسـندگان از جمله ژنرال 

نبـی عظیمـی بارهـا نـام ورینیکـف آمـده اسـت، کـه حضـور او را در ایـن سـال ها در کشـور نشـان 

می دهـد.

همچنان در کتاب:  

Sowjetische Geheimdokummente zum Afghanistan Krieg (1978-991),  
Strategische Studien 1995, Zürich.
چـاپ مرکـز مطالعـات اسـتراتیژیك سـویس بارهـا از موجودیـت و حضـور او در ایـن سـال ها در 

افغانسـتان یـاد شـده اسـت. بوریـس گروموف و الکسـاندر لیاخفسـکی بارهـا از او در آثار شـان یاد 

کرده انـد. تصـورش را بکنیـد، هـر گاه کسـی از دانشـجویان دانشـگاه در کدامیـن زمینـه ی دیگـری 

بـا تکیـه بـر شـایعات و آوازه هـا، مونوگـراف یـا دیپلـم خـود را مـی نگاشـت، جنـاب پروفیسـور چه 
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برخـوردی بـا او می کـرد؟

همچنـان مترجـم در ص 37 کتـاب بی آنکـه از مناسـبات پیچیده، اختالفات، هم چشـمی ها و 

رویارویی ها ك.گ.ب و گ.ار.او )اسـتخبارات نظامی( اطالعی داشـته باشـد، در پاورقی می نگارد: 

»اسـتخبارات نظامـی شـوروی بـرای آن کـه مسـعود را نـزد ك.گ.ب و اولیای شـوروی مقبـول جلوه 

داده باشـد، در توصیـف او بـرای آن کـه مورد توجـه و مورد معامله قـرار گیرد، مبالغه نموده اسـت«؟!

جالـب ایـن اسـت کـه در پاورقی مترجـم در پیونـد با زندگینامه مسـعود آمده اسـت کـه مؤلف 

آن را از کتـاب »دسـت های مسـکو« نوشـته ی لیونیـد شیبارشـین از گرداننـدگان بلند پایـهء ك.گ.ب 

است؟!. آورده 

مترجـم در جاهـای دیگـر نیـز با کمـال بی دقتـی چیزهایـی را از خود افزوده اسـت. بـه گونه ی 

مثـال در ص 39:

رهبـر ایـن عملیـات نظامـی ژنـرال ان.جـی. ترگریگوریانـت روسـی بـود.1 در متـن کلمه ی روسـی 

نیامـده اسـت و ترگریگوریانـت نامـی اسـت ارمنـی. نمی دانـم چـرا مترجـم او را روسـی خوانـده 

اسـت؟ در این جـا تنهـا خواسـتم بـی دقتـی گزارنـده را نشـان بدهـم. 

در ص 42 متن قرارداد بین احمدشـاه مسـعود و سـپاه چهلم شـوروی و سـندی حاوی »نکات 

قابـل مذاکـره با احمدشـاه مسـعود« آورده شـده اسـت. باید بـی پرده بگویم کـه این دیگـر اوج دیده 

درایـی مؤلـف را نشـان می دهـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن قـرار داد، نـه قـرار داد، بل که مسـوده 

)طـرح( و پیـش نویسـی بـود کـه چونـان یـك پیشـنهاد بـه مسـعود از سـوی سـپاه چهلـم شـوروی 

مسـتقر در افغانسـتان ارائـه گردیـده بـود و هرگـز هم بـه امضاء نرسـید، زیرا مسـعود تا پایـان حاضر 

حتـی بـه دیـدار بـا نماینـدگان شـوروی و گفتگـو در زمینـه نگردیـده بـود. در ایـن بـاره الکسـاندر 

لیاخفسـکی بـه تفصیـل در کتـاب توفان در افغانسـتان روشـنی انداخته اسـت. او بارها مسـعود را به 

خاطـر سـر بـاز زدنـش و حاضر نشـدن برای گفتگو سـر زنـش و نکوهـش می کند و چنیـن می گوید 

کـه اگـر، هـر گاه این دیدار صـورت می پذیرفت و مسـعود قـرارداد را امضـاء می کرد، شـاید آخرین 

عملیـات شـوروی ها در افغانسـتان )دقیـق تـر در سـالنگ شـمالی و پنجشـیر( کـه منجـر بـه تلفات 

سـنگین در میـان نیروهـای مسـعود گردیـد، انجـام نمی پذیرفـت. بـه بـاور نگارنـده در ایـن زمینـه 

حـق بـا لیاخفسـکی اسـت، اما از سـوی دیگـر بایـد در نظر گرفت کـه مسـعود در آن برهـه تنها یك 

فرمانـده نظامی بـود کـه از دیدگاه سیاسـی آزادی عمل زیادی نداشـت و نمی توانسـت بـدون صواب 

دیـد جمعیـت اسـالمی و حکومت مؤقت پشـاور دسـت بـه عملی بزند کـه پیامدهای سیاسـی آن را 

در آن برهـه بـه دشـوار می شـد پیش بینـی کرد.

1. The leader of the operation was General N.G. Ter-Grigoriants 
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حـاال بحـث بر سـر این نیسـت. متن مسـوده ی قـرارداد در کتـاب به گونه یی آورده شـده اسـت 

کـه نخسـت از کلمـه ی مسـوده یـا طـرح یـا پیـش نویـس یـادی نشـده اسـت. دوم آن کـه مترجم با 

افـزودن کلمـه شـوروی در متـن فارسـی مفهـوم متـن انگلیسـی را مقلـوب گردانیـده اسـت. در متن 

انگلیسـی تنهـا کلمـه The Goverment آمـده اسـت کـه منظوز از حکومت افغانسـتان اسـت، در 

حالی کـه در متـن فارسـی حکومـت شـوروی ترجمه شـده اسـت.

بـه هـر حـال آنچه مربـوط به متن نـکات قابـل مذاکره با مسـعود می گـردد، حرفی نیسـت. این 

سـند در ص 112 و 113 جلـد دوم توفـان در افغانسـتان هـم آمـده اسـت و در پایـان آن نوشـته شـده 

اسـت کـه: »این مسـایل با سـفیر شـوروی در افغانسـتان یولـی ورنتسـف و ارتشـبد والنتیـن ایوانیچ 

وارینیکـف بـه موافقه رسـیده اسـت که به نوبـه ی خود آن را بـا رهبران جمهـوری افغانسـتان به توافق 

رسـانیده اند.«

مسـأله ایـن اسـت کـه مؤلـف و مترجـم کوشـیده اند از این مسـوده ی قـرار داد که به شـکل نامه 

بـه فرمانده مسـعود فرسـتاده شـده بـود، بهره بـرداری تبلیغاتی و سـوء اسـتفاده نـاروا نماینـد. )نگاه 

شـود بـه توفان در افغانسـتان، جلـد دوم، ص 112(

 همـه فرماندهـان ارشـد مجاهـدان فرسـتاده شـده 
ً
در حقیقـت همچـو نامه هایـی بـرای تقریبـا

بـود کـه البتـه متـن نامه هـا با توجـه محـل بـود و بـاش فرماندهـان و خصوصیـات و موقعیت شـان 

کمـی فـرق داشـت. در صفحـه 51 توفـان در افغانسـتان جلـد دوم زیـر عنـوان گفتگوهای دشـوار با 

اپوزیسـیون بـه تفصیـل در ایـن بـاره سـخن رانـده شـده اسـت و حتـی متـن نامه یـی کـه بـه فرمانده 

جالل الدیـن حقانی فرسـتاده بودند آورده شـده اسـت. بـا مطالعه مسـایل مورد بررسـی، در این نامه 

هماننـدی آن بـا متنـی کـه به مسـعود فرسـتاده شـده اسـت، بی چـون و چـرا هویدا می باشـد.

طرفـه این کـه بـاز هم مترجـم کتاب با کمال سـماجت کوشـیده اسـت چنیـن وانمود سـازد که 

گویـی دیـداری در زمینـه میـان مسـعود و هیأت شـوروی صـورت پذیرفته باشـد. جالب ایـن که باز 

هـم تـالش ورزیـده اسـت بـا افـزودن »در ایـن مالقـات« آن را از زبـان لیونیـد شیبارشـین بـه اثبات 

رساند. 

در ص 113 جلـد دوم کتاب توفان در افغانسـتان آمده اسـت: »...احمدشـاه مسـعود در پاسـخ 

بـه ایـن نامـه اطـالع داد کـه آمـاده اسـت بـرای بررسـی روی مسـایل دیـدار کنـد و پیشـنهاد هایـی 

دیگـری هـم دارد... از جانـب شـوروی همچنـان ابـراز آمادگـی گردیـد کـه حاضرنـد بـه محلی که 

مسـعود تعییـن کنـد، بـدون محافـظ و اسـلحه بیاینـد. ایـن رسـالت را سـفیر شـوروی در جمهوری 

افغانسـتان یولـی ورنتسـف )کـه در همـان زمـان معـاون اول وزارت خارجـه ی روسـیه هـم بـود( و 

ارتشـبد وارینیکـف بـه دوش گرفتند... مسـعود در حرف از برپایـی تماس ها خـود داری نمی ورزید 
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مگـر وقـت را بـه درازا مـی کشـانید و بـرای دیـدار نمی آمد.

بـرای داوری عادالنه بایسـت یـادآور گردید که در کابل نیروهای بانفـوذی بودند که در همکاری 

بـا مسـعود ذینفـع نبودنـد. هـر بـاری کـه کدامین پیشـرفت در بـر پایـی تماس ها بـا مسـعود پدیدار 

می گردیـد، گـو این کـه بـه گونـه ی »تصادفـی« اعمـال تحریـك آمیـز صـورت می گرفـت )گاهی در 

آسـتانه ی دیـدار قرار گذاشـته شـده بـا او، نیروهای هوایی ارتش افغانسـتان روی دسـته های مسـعود 

یـا روی نواحـی ای کـه ایـن دیـدار بایـد بـه زودی صـورت می گرفـت، ضرباتـی وارد می آوردنـد و 

گاهـی هـم توپخانه ی افغانسـتان بر روسـتاهای زیـر کنتـرول او آتشـباری می کردند.«

از متـن بـاال آشـکارا دیـده می شـود کـه مسـعود هـم در اثـر اعمـال تحریـك آمیـز کابـل و هم 

بنابـر اعمـال فتنه انگیز پشـاور نمی توانسـت بـا دو مقام بلند پایه رسـمی شـوروی- معـاون اول وزیر 

خارجـه و معـاون اول رییس کل سـتاد مشـترك ارتش شـوروی دیـدار کند. مـا کاری به ایـن نداریم. 

متـن بـاال را آقـای ریچاردسـن بـا روریکرد به کتـاب شیبارشـین در ص 43 کتاب آورده اسـت. روی 

 the leader of the operational سـخن ما با مترجم کتاب اسـت. نخسـت ایشـان هر گاه بـه نـام

group of the Soviet Military of Defence General V.I. Varenikov دقـت می کردنـد، 

هیـچ گاه زیـر پـای این شـایعه که مسـعود گویا بـا او در اکادمـی فرونزه یکجـا تحصیل کرده باشـد، 

 متـن را تحریف نموده اسـت. در 
ً
مهـر تأییـد نمی گذاشـتند. دو دیگـر اینکه بـاز هم در ترجمـه عمدا

متن انگلیسـی آمده اسـت:

At this point, it was suggested to Massoud that he conclude an agree-
ment with the government of the RA…. 8
وقتـی ایشـان مـی نگارنـد »در ایـن مالقـات« بـه ایـن معنا اسـت کـه مالقـات صـورت گرفته 

باشـد، در حالی کـه هرگـز چنیـن مالقاتـی انجـام نشـده بـود:

»در ایـن مالقـات به مسـعود پیشـنهاد گردید تا قـراردادی با حکومـت کابل منعقد سـاخته و به 

همـکاری واحدهـای اردوی افغـان به حفاظت شـاهرا کابل- حیرتان بپـردازد...« )نگاه: شیبارشـین 

ص 214-172(.

در ص 44 مؤلـف »مسـوده پروتـکل پیرامـون شـرایط مناسـبات باهمـی  بیـن زعامـت قـوای 

شـوروی مقیـم در افغانسـتان و قـوای مسـلح مخالـف مقیـم پنجشـیر« را آورده اسـت.

 پیـش از آن کـه بـه ایـن پروتـکل بپردازیـم، نگاهـی مـی افگنیم بـه کلمـهء »مقیـم«، در عرف 

دیپلوماتیـك ایـن کلمـه چونـان همتـای »اکریدیته« بـه کار می رود، مانند: »سـفیران کبیـر و اعضای 

کـور دیپلوماتیـك مقیم لندن، مسـکو، کابل ...« و مانند آن. روشـن اسـت که مؤلـف چنین کلمه یی 

را در متـن انگلیسـی نیـاورده اسـت. اینکـه مترجـم آنـرا هـم در قرینـه ی قـوای شـوروی و هـم قوای 
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مسـلح مخالـف در پنجشـیر بـه کار بـرده اسـت سـخت شـگفتی برانگیـز اسـت )تـو خـود حدیث 

مفصـل بخـوان از ایـن مجمل(.

بـه هـر رو مؤلـف تا پایـان متن مسـوده پروتـکل را در ص 45 مـی آورد و حتی تاریـخ آن را- ماه 

دسـامبر 1988  نیـز ذکـر می نماید و منبـع را نیز: باز هـم شیبارشـین، ص 214-177.

مگـر ناگهـان دسـت به شـگرد عجیبی می زنـد: »از مطالعه اسـناد فوق بـر می آید کـه ...« و به 

شـیوه ی بـس ماهرانـه ایـن جمله را بـا جسـتاری از ص 188-197 کتاب ارتش سـرخ در افغانسـتان 

)قطعـات محـدود( نوشـته ی بوریـس گرومـوف پیونـد مـی زند کـه مربـوط به قـرارداد سـال 1982 

)آتـش بـس میان مسـعود و فرماندهی شـوروی( اسـت؟!

یـارب العالمیـن، ایـن دیگـر بـه قـول معـروف »هـرگاه از دمـش بگیـری راه می رود.« راسـتش 

ایـن شـگرد از نمونه هـای تحریـف اطالعـات9 اسـت کـه تنهـا ژورنالیسـت های ماهـر و ورزیده و 

مامـوران اطالعاتـی بـرای فریـب خواننـدگان عـادی بـه کار می برنـد، مگـر از دیـد تیز پژوهشـگران 

تاریـخ پنهـان مانـده نمی تواند.

جالـب این اسـت کـه مترجم بـدون توجـه به تاریـخ ها، بیدرنـگ به تأییـد نگاشـته های مؤلف 

مـی پـردازد و پاورقی دیگـری در فراویز کتـاب می آورد؟!

مؤلـف در ص 48 از قـول شـخصی بـا نـام سـید نورالحق حسـینی می نـگارد »همین قـرار داد 

مسـعود بـا روس هـا )منظـور از آتـش بـس فبروری 1982 اسـت( بـود که هسـته ی مخالفت شـدید 

بیـن مسـعود و حـزب اسـالمی حکمتیـار را به وجـود آورد که تـا امـروز دوام دارد ... .

گاهـان پوشـیده نیسـت کـه هسـته مخالفـت میـان احمدشـاه مسـعود و گلبدیـن حکمتیار  بـر آ

پیشـینه ی دیرینـه دارد و ربطـی بـه »قرارداد« نمی تواند داشـته باشـد. البته مسـعود و حکمتیـار با هم 

رقابـت داشـتند و می کوشـیدند در بعـد تبلیغاتـی یکدیگر را به اصطـالح بکوبند و حکمتیـار نیز در 

ایـن رابطـه کارزار پـر هنگامه یـی را بـه راه انداختـه بـود و ایـن گونه بـه اختالفـات میان او و مسـعود 

افـزوده شـده بـود، مگـر آنچه بـه ریشـه اختالفات می گـردد، همانگونـه که گفته شـد، به سـال هایی 

بسـیار پیش سـر می کشـد- بـه سـال هایی اخیـر زمامـداری داود خان.

مؤلـف در ص 55 می نویسـد کـه گویـا »...بیـن 25 تـا 31 در صـد نفـوس پشـتون افغانسـتان 

بـه قتـل رسـیده باشـد«؟! که البته درسـت نیسـت. روشـن نیسـت چنیـن آمار بی سـرو پـا را از کجا 

اسـت. گرفته 

گنـده از مطالب بی سـروته، تناقضات و یاوه سـرایی اسـت که هر گاه  بـه هـر رو کتاب سراسـر آ

بـه یـادآوری هـر یـك بپردازیم و در بـاره ی آن خامه بسـاییم بـه مثنوی هفتـاد دفتر نیاز خواهـد افتاد. 

در پایـان تنهـا به یك »مشـت نمونه خروار« بسـنده مـی کنیم:
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مترجـم در یکـی از پاورقی هـای خـود در ص 66 ادعـا می کنـد کـه »حتی یك موشـك اسـکاد 

به طـرف مواضع قوای احمدشـاه مسـعود پرتاب نشـده اسـت.«

بایـد گفـت کـه ایشـان از چگونگـی تئاتـر جنگـی افغانسـتان کوچك تریـن اطالعـی ندارنـد. 

موشـك های بالسـتیك Skhod-B کـه در باختـر بیش تـر بـه موشـك های SS معـروف انـد و خـود 

شـوروی ها آن را R-300 می نامنـد، جنـگ افـزاری اسـت از نـوع موشـك های میان بـرد کـه بـرای 

زدن اهدافـی تـا فاصله هـای 300-400 کیلومتـر بـه کار مـی رود و بیش تـر روی اهـداف بـزرگ 

اسـتراتیژیك ماننـد شـهرها، فرودگاه هـا، پایگاه هـای نظامـی و ماننـد آن شـلیك می شـود.

پرتـاب ایـن نـوع موشـك ها روی مواضـع مسـعود در پنجشـیر بـه چند دلیـل ضـرورت نظامی 

نداشت:

1. این موشك ها در کوهستان ها و دره های تنگ و باریك کارآیی چندانی ندارد؛

2. دره ی پنجشـیر در فاصلـه بسـیار نزدیـك از سـکوهای پرتاب اسـکاد قرار داشـت )در پایگاه 

 بـرای 
ً
 ایـن موشـك ها اهـداف نزدیـك را بـه خوبـی نمـی زننـد و اصـوال

ً
هوایـی بگـرام( و معمـوال

اهدافـی بـه مسـافه ی بیش تـر از 60 کیلومتـر در نظـر گرفتـه شـده اند. بـرای زدن اهـداف نزدیـك 

40-60 کیلومتـر بیش تـر از موشـك های نـوع لونـا کار گرفتـه می شـود. از این رو شـلیک اسـکاد به 

پنجشـیر کارایـی چندانـی نداشـت و از دیـدگاه نظامـی درسـت نبود.

3. در نبردهـای پارتیزانـی، بـه ویـژه در دره هـا و مناطـق دشـوار گـذر کوهسـتانی بیش تـر از 

هلیکوپترهـای توپـدار نـوع Mi-24 و Mi-25 کار می گرفتنـد کـه دره ی پنجشـیر هـم در همیـن 

بود. شـمار 

بـا اینهـم دره ی پنجشـیر بـه صدهـا بـار مـورد یـورش هواپیماهـای جنگی شـوروی قـرار گرفته 

بـود. بـاری حتا بمباران گسـترده بـا هواپیماهای اسـتراتیژیك10 مسـتقر در پایگاه های خود شـوروی 

صـورت گرفتـه بـود )مردم پنجشـیر ایـن هواپیمـا ها را بـه نام خرسـك یـاد می کردند.(11

بـه هـر رو، بـا این همـه شـوروی ها بارهـا روی مواضـع مسـعود موشـك های اسـکاد پرتـاب 

بودند.  نمـوده 

 کریـم اللـه خـان صافی )یکـی از فرماندهـان ارشـد مجاهدان( در لنـدن به نویسـنده گفت که 

بـاری یکی از موشـك های اسـکاد به دشـت ریـوت اصابت کـرده بود. )تاریـخ دقیق آن یـادم نمانده 

اسـت(. همچنـان آقـای اندیشـمند )بـه عنـوان شـاهد عینـی( می گوینـد که چند بـار شـوروی ها به 

منطقـه ی فرخـار  اسـکاد پرتاب نمـوده بودند.

گذشـته از این هـا در ص 126 کتـاب افغانسـتان پـس از بازگشـت سـپاهیان شـوروی سـخن از 

شـلیك 10-12 فرونـد موشـك اسـکاد )R-300( از پایـگاه هوایـی بگـرام بـر کنـدز، فیـض آبـاد، 
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زیبـاك و ... در سـپتمبر 1990 در میـان اسـت.

بـه امیـد روزی کـه پژوهشـگران مـا به جـای تکیه بر آثـار و کتـب تبلیغاتـی و هنگامـه برپا کن 

در پـی نـگارش تاریـخ راسـتین مـا بر پایـه آثار مسـتند، گواهی شـهود عینی و اسـناد و مـدارک دقیق 

گردند.

پاورقی ها:
1. این مقاله فشردة سخنرانیی است که به تاریخ 9 سپتمبر 2002 در لندن ایراد گردید. 

2. »در پهلوی آثار انگشـت شـمار علمی که در باره ی رویدادهای دهه ی هشـتاد سـده ی بیسـتم کشـور نگاشـته شـده 

اسـت،... فهرسـت عریـض و طویلـی از کتاب هـای رنگارنگ هسـت که روی اغـراض خاص و آالیش هـای گوناگون 

بـه چـاپ رسـیده اند. ژنـرال لیاخفسـکی در دیباچـه ی کتـاب »تراژیـدی و شـهامت افغـان« )توفـان در افغانسـتان، 

)2000(، ترجمـه ی عزیـز آریانفـر، چـاپ پاکسـتان در دوجلد( در ایـن باره می نگارد: »بسـیاری از نوشـته های چاپ 

گنـده از لغزش هـا و پیش داوری هـا و یا سـاخته و بافتـه ی آفریننـدگان خود اند. بـا خواندن  شـده در بـاره ی افغانسـتان آ

ایـن یاوه هـا مـن از توانایـی نویسـندگان آن در بافتـن دروغ در شـگفتی انـدر می شـوم.« یکـی از این گونـه کتاب هـای 

بی مایـه، اثـر بـروس ریچاردسـن زیـر نـام »اعمـال زور و تهدید نابود سـازی و خاموش سـازی« اسـت که بـا تحریف 

حقایـق بـه شـکل نهایـت ماهرانـه در سـیمای گلچینـی از جسـتارهای فریبنـده نگاشـته شـده اسـت و فاقـد هـر گونه 

ارزش علمـی و تاریخـی اسـت. پانوشـته های گمـراه کننده یـی کـه به آن افزوده شـده اسـت، سـیمای کتـاب را از آنچه 

کـه هسـت هـم سـیاه تر و بی ارزش تـر می سـازد.« قارییـف، محمـود )1997(، افغانسـتان پس از بازگشـت سـپاهیان 

شـوروی، ترجمـه ی عزیـز آریانفـر، آلمان: چـاپ فرانکفورت، سـخن مترجـم، ص 4-3.

  3. قارییـف، محمود )1997(، افغانسـتان پس از بازگشـت سـپاهیان شـوروی، ترجمه ی عزیز آریانفـر، آلمان: چاپ 
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احمدشاه مسعود... شهید مظلوم

فهمی هویدی

برگردان: مجیب الرحمن رحیمی

کنفرانـس بین المللـی مسـعود شناسـی در کابـل بـه تاریـخ 7-8 سـپتمبر 2002 سـال گذشـته بـه 

 اشـتراک شـخصیت های داخلـی و خارجـی به ویژه دوسـتان و شـیفتگان احمدشـاه مسـعود )رح(، 

در نخسـتین سالگردشـهادتش، جلوه هـای از عظمـت و بزرگـی را در وجـود این سـتاره ی درخشـان 

کشـور بـه نمایش گذاشـت.

مصـداق عملـی شـخصیت چندیـن بعـدی ایـن رادمـرد بـا حضـور دوسـتانش از فیلسـوف، 

سیاسـتمدار، نظامـی، شـاعر، نویسـنده، اسـالم شـناس، مبـارز، رهبـر، ادیـب، ورزشـکار و ... بـه 

نمایـش گذاشـته شـد.

 شـاهد بودیم کـه چگونه شـخصیت های سرشـناس و متخصـص در همه ی این رشـته ها 
ً
عمـال

از کشـورهای مختلـف و از قاره هـای مختلف جهان شـرکت ورزیدند.

همـه  آن  بـا  مـرد  ایـن  کـه  می مانـد  مبهـوت  و  می افتـد  فکـر  و  اندیشـه  بـه  انسـان   
ً
واقعـا

مصروفیت هایی کـه داشـت، چگونـه توانسـته بـود ایـن همـه ابعـاد را در خود رشـد داده بارور سـازد 

یـا چـه اسـتعدادی در وی نهفتـه بود کـه او را با این همـه پیوند داده بـود؟ این پدیـده در تاریخ جهان 

اسـت. کم نظیـر 

مسـعود را یکـی از رهبـران و تئوریسـن های نبردهـای چریکـی می خواننـد و بـه حـق کـه او 

آخریـن همچـو رهبـران در عصـر ما بـود، ولی تـا جایی که مـن زندگی رهبـران نظامی آنچنانـی را در 

کشـورهای مختلـف مطالعـه کـرده ام، شـخصیت آنـان از همچو ابعـادی برخـوردار نبـوده و همچو 

روابطـی در زندگی شـان سـراغ نیسـت.

از همین جـا اسـت نتیجـه می گیریـم که مسـعود نه تنهـا یک شـخصیت نظامی، که یـک رهبر، 
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فرمانـده، سیاسـتمدار، عـارف، مجاهـد، عالـم، ادیب، اجتماعـی و باالتـر ازهمه یک انسـان مومن 

شـب زنـده دار نیز می باشـد. 

 ایـن هـم گوشـه های از دیدگاه هـای فهمی هویدی نویسـنده و ژورنالسـت مشـهور مصری، که 

در کنفرانـس بین المللـی مسـعود شناسـی در کابـل به تاریـخ 7-8 سـپتمبر 2001 اشـتراک ورزیده 

بـود، و برداشـت ها و دیدگاه هـای خویـش را در مقالـه ای کـه در جریـده ی بین المللـی »الشـرق 

األوسـط« بـه تاریـخ 16 سـپتمبر 2002 به چاپ رسـیده، برای جهان عرب منعکس سـاخته اسـت.

مـردم افغانسـتان هفته ی گذشـته مصروف یاد آوری نخسـتین سـالگرد حادثه  ی تـکان دهنده ای 

بودنـد، کـه دو روز قبـل از یـازده ی سـپتمبر 2001 در سـال گذشـته اتفاق افتـاد. این حادثـه ی تکان 

دهنـده شـهادت فرمانـده احمدشـاه مسـعود در نهـم سـپتمبر توسـط دو تـن عرب بـود که بـه گمان 

اغلـب از سـوی سـازمان القاعـده بـرای ارتـکاب ایـن جنایت به سـود طالبان فرسـتاده شـده بودند.

سـازمان القاعـده، بعـد از این کـه مسـعود توانسـت نبـرد و مقاومـت علیـه جنبش طالبـان را در 

پنـج سـال گذشـته بـا توانمندی و شـجاعت رهبـری و اداره نماید، برای برداشـتن این مانع از سـر راه 

طالبان دسـت بـه چنیـن اقدامی  زد.

بـه جـرأت می تـوان مدعـی شـد کـه شـهادت مسـعود بـه مثابـه ی زمیـن لـرزه  ای بـود کـه در 

سـرزمین افغانسـتان قبـل از زلزلـه ی نیویـارک بـه وقـوع پیوسـت.

نویسـنده بـا بـه تصویر کشـیدن حالت مردم شـهر کابـل، غم و انـدوه آنان و با ذکـر تصویرهای 

بـزرگ احمدشـاه مسـعود بـر در و دیوار شـهر و اشـتراک فعال مردم در مراسـم یـاد بـود، مقاله اش را 

چنیـن ادامـه می دهد:

اشـتراک گروه هـا و طبقـات و بخش هـای مختلـف جامعـه ی افغانـی در یـاد بـود رسـمیی کـه 

ازسـوی دولـت برگزار شـده بـود، چشـم گیرمی نمود، به ویژه محفلی که در اسـتدیوم ورزشـی شـهر 

در روز نهـم سـپتمبر دایـر گردیده بود، و در تقویم افغانسـتان به عنوان رخصتی رسـمی و روز شـهید 

اعالن شـد.

در کابـل در کنفرانـس بین المللیـی شـرکت جسـتم کـه بدیـن مناسـبت برگـزار شـده بـود. در 

ایـن کنفرانـس هیئت هـا و شـخصیت های مختلفـی از نه کشـور اشـتراک ورزیـده بودنـد. در افتتاح 

ایـن کنفرانـس رهبـران و نماینـدگان بخش هـای مختلـف جامعه ی افغانسـتان صحبـت نمودند و در 

نشسـت های مختلـف آن کـه بـه مـدت دو روز ادامـه یافـت هیئت ها و شـخصیت های دعوت شـده 

بـه سـخنرانی پرداختنـد. برخـی ایـن سـخنرانی ها در بـاره ی شـخصیت احمدشـاه مسـعود تمرکـز 

داشـت و بعضـی دیگـر در بـاره افـکار و دیدگاه هایـش.

در روز سـوم، همـه در محفـل بزرگی اشـتراک نمودنـد کـه در اسـتدیوم ورزشـی شـهر برگـزار 



505       مقاالت

شـده بـود، و اجمـاع مردم افغانسـتان را در زنده داشـتن یـاد بود این مـرد به نمایش می گذاشـت. در 

اسـتدیوم تصویـر بزرگـی از احمدشـاه مسـعود جلب توجـه می نمود کـه در کنارش تصویـر دیگری 

از احمـد خـان ابدالی موسـس افغانسـتان در 250 سـال قبل گذاشـته شـده بود.

روز چهـارم بـه زیـارت مقبـره ایـن شـهید اختصـاص یافته بـود کـه در حوالـی 100 کیلومتری 

کابـل قـرار دارد و مـکان مقبره اش برفراز یکی از کوه های پنجشـیر، که »گورسـتان متجـاوزان« روس 

خوانـده می شـود، انتخـاب گردیده اسـت. درسـت مقبـره در میـان مقـر فرماندهی اش بـاالی کوه و 

قریـه خانیز که در سـطح وادی اسـت، قـرار دارد.

در ایـن روزهـا کابـل پایتخـت کشـور و مناطق شـمال به اماکـن ماتم و عـزا تبدیل شـده بودند. 

فضایـی غـم و انـدوه حاکـم بـر این کشـور، مـرا به یـاد مجالـس و محفل هـای غـم و اندوه بـرادران 

اهـل تشـیع در یادبـود شـهادت امام حسـین در کربـال انداخت.

از تصادف تقدیر، مسـعود در نهم سـپتمبر به شـهادت رسـیده اسـت و آمادگی برای به شـهادت 

رسـانیدن امـام حسـین نیـز در نهم محرم گرفته شـد، و خود جنایـت در روز دهم به وقوع پیوسـت.

عرب هـا از کنفرانـس غایـب بودنـد، بـه اسـتثنای دو نماینـده از حـزب حاکـم سـودان و من که 

سـوم شـان بودم، دیگـر کدام نماینـده ای از عرب هـا وجود نداشـت، در حالی که حضور کشـورهای 

آسـیایی، اروپایـی و امریکایـی قوی و آشـکارا بود.

هیئت هـای شـرکت کننـده در کنفرانـس از نـگاه کمیـت و تعـداد بدیـن ترتیـب بودنـد: هیئـت 

تاجیکسـتان در درجـه اول قـرار داشـت، ایـران در درجـه دوم و فرانسـه در درجـه سـوم. اعضـای هر 

یـک از ایـن هیئت هـا بیـن 10 الـی 15 تـن بودنـد. در هیئـت فرانسـوی اعضـای پارلمان آن کشـور 

و دانشـمندان و ژورنالسـتان نیـز بـه چشـم می خوردنـد. بقیـه هیئت هـا از کشـورهای هندوسـتان، 

جاپـان، ایتالیـا، آلمـان، انگلسـتان، ایـاالت متحـده ی امریـکا و... نمایندگـی می کردنـد.

غیـاب و عـدم حضـور عرب هـا در کنفرانـس یا بـه دلیل تـرس و هراس آنـان یا به خاطـر نادیده 

گیـری جانـب افغانـی، دردنـاک می نمـود. عرب هـا کـه روزی قبل از قـرار گرفتـن در کنـار طالبان و 

صـف بندی هـای نادرسـت، سـرزمین افغانسـتان را به خـون خویش سـیراب نمودنـد و حتی برخی 

از آنـان در کنـار احمدشـاه مسـعود بـه جهـاد و مبـارزه پرداختنـد، امـروز نه تنهـا از کنفرانـس که از 

صحنـه وقایـع افغانسـتان غایـب انـد، و ایـن داسـتان دردنـاک و طوالنیـی اسـت کـه نمی خواهم در 

این مقـال به آن بپـردازم.

آنچـه در ایـن نبشـته برایـم مهـم جلـوه می کنـد، بررسـی و ارزیابی همـان فضایـی خصومت و 

بدبینـی اسـت، کـه پایانش همان حـوادث دردناک و خجلت آوری اسـت کـه همه می دانیـم. از این 

ارزیابـی هدفـم بـه دسـت آوردن عبرت ها و اندرزهایی اسـت کـه بتواند مـا را در عملکردهـای آینده 
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کمک رسـاند.

فرمانـده احمدشـاه مسـعود، نابغـه ای کـه در طـول دوران جهـاد ضد روس ها به شـیر پنجشـیر 

گیـن قرار  شـهرت داشـت و بـه همیـن صفـت یـاد می گردیـد، بعدها مـورد حمـالت تبلیغاتـی زهرآ

گرفـت، از وی تصویـر نادرسـتی ارایه گردیـد، قهرمانی ها، عـزت و اعتقادش مورد جرح واقع شـد و 

حتـی ریختـن خونـش را عده ای مجاز شـمرده کسـانی را با غدر و حیلـه برای قتلش فرسـتادند و آنان 

بـا ارتـکاب ایـن جریمه ی شـنیع مرتکـب جنایـت نابخشـودنی گردیدند. من بـر این بـاورم تعدادی 

زیـادی در ایـن زمینـه نـزد خـدا مـورد باز پـرس قـرار خواهنـد گرفـت؛ از جملـه آنانی که قاتـالن را 

تشـویق نمودنـد، یـا آنانی کـه قاتالن را مـورد تأیید و پشـتیبانی قـرار دادند و حتـی آنانی کـه در گیر و 

دار ایـن فتنـه خاموشـی پیشـه نمودنـد تا ایـن حادثه المنـاک به وقوع پیوسـت.

آنچـه می خواهـم بـه صراحـت بگویـم ایـن اسـت کـه مـا در حـق احمدشـاه مسـعود مرتکب 

خطـا شـدیم؛ در حقـش با قسـاوت توجیـه ناپذیری ظلـم روا داشـتیم و باید از خطایی کـه در حقش 

مرتکـب شـده ایم پـوزش و معـذرت بخواهیـم، چنان کـه در اعالن برائـت و بی ارتباطی بـا قاتالنش، 

بـه شـمول طراحـان و تشـویق کننـدگان بایـد لحظـه ای تردیـد به خـرج ندهیـم، و همـه را مجرم در 

دین قبـل از دنیـا بدانیم.

می دانـم احمدشـاه مسـعود از میـان خود افغان ها دشـمنانی داشـت، کـه در رأس آنـان می توان 

از گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حـزب اسـالمی نـام  برد، کـه در ایـن اواخـر کتابی را نیـز در ایـران علیه 

وی بـه نـام »توطئه هـای پنهـان« به چاپ رسـانیده کـه اکثر بخش هـای آن حاوی حمالت شـخصی 

علیـه احمدشـاه مسـعود و تصفیـه حسـاب های خود وی می باشـد. رهبـران طالبـان نیز از دشـمنان 

وی حسـاب می آمدنـد، و بـه نوبه ی خـود با وی به خصومـت پرداخته و از تفاهم اجتنـاب ورزیدند.

بزرگ تریـن خطایـی را کـه عرب هـا در ایـن میـان مرتکـب شـدند ایـن بـود کـه  بعـد از عقـب 

نشـینی نیروهـای اتحـاد شـوروی و ختـم مرحلـه ی جهـاد، وارد سیاسـت ها و کمکش هـای داخلی 

افغان هـا شـدند، کـه از جهـاد و روحیـه ی جهـاد به دور بـود. ایـن عرب ها بـاری در کنـار حکمتیار 

صـف کشـیدند و بـار دیگـر در کنار طالبـان،  و به ایـن صورت جهـاد و وجه نیک خویـش را ملوث 

سـاخته و نقـش بـارز شـان  را در جهـاد بـرای همیـش زیـر خـاک نمودنـد و در نهایت آنچـه نصیب 

شـان شـد، که بـرای همـه عیان اسـت.

احمدشـاه مسـعود بـدون تردیـد دشـمنانی گوناگـون داخلـی و خارجـی... داشـت  و این همه 

دروغ پراگنی هـا و اکاذیـب علیـه وی، بـه کمـک و همکاری اینـان به هدف ترور شـخصیت وی و در 

نهایـت حـذف عملـی اش از صحنـه راه اندازی شـده بود.

 ... یکـی از اتهامـات در جهـان عـرب علیـه وی، ارتبـاط بـا روس هـا و ائتالف با شـیعه ها بود. 
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ولـی طوری کـه در بعدهـا ثابـت گردیـد، روابـط وی بـا روس ها، روابـط عـادی و دو طرفه بـوده و به 

حسـاب کـدام گـروه یا حرکت اسـالمی تمام نشـده بـود. در بـاره ائتالف بـا گروه های شـیعه مذهب 

همینقـدر کافـی اسـت کـه بگویـم، اگـر ایـن عیب باشـد، حکمتیـار همان کسـی کـه وی را بـه این 

اتهـام سـرزنش می نمـود، خـودش بـا همـان گروه ها علیـه وی اتحـادی را بـه راه انداخت. 

در بـاره رفتـار و اخـالق وی، کافی اسـت که امـام مجاهدین شـهید عبدالله عـزام و رهبر اتحاد 

اسـالمی بـه صالح، تقـوی، اخالق، اسـتقامت، التزام بـه فرایض دینـی، طاعت و عبادتش شـهادت 

می  دهنـد، امـا در بـاره ویژگی هـای شـخصیتش، توانایی هایـی نظامـی و اسـتراتیژیکی منحصـر بـه 

فـردش هیچ کسـی اختالف ننموده اسـت.

آنانـی کـه بـا وی جنگیدنـد، از همـان نمونـه ای انـد کـه حدیث نبـوی شـریف آنـان را محکوم 

نمـوده و تصریـح می نمایـد که نشـان و عالمـه ی بارز آنان این اسـت کـه »وقتی خصوصـت  نمایند 

ناسـزا روا دارند.«

بـا تأسـف همـان صورتـی کـه ظالمانـه بـرای احمدشـاه مسـعود ترسـیم نمودنـد، در جهـان 

عـرب عمومیـت یافـت و حتـی بـر اذهـان و افـکار عموم تأثیـر افگنـد، به حدی کـه در میـان برخی 

از مسـلمانان و جریان هـای اسـالمی شـایع شـد کـه مسـعود در جنـگ علیـه طالبـان، علیـه دولـت 

اسـالمی می جنگـد، کـه البتـه این برداشـت به صـورت مطلق نادرسـت بـود، چون مـردی که حتی 

بـدون وضـو نمـی خوابید، همان طـوری که علیـه افراطی گری بی دینـی در جهاد ضد اتحاد شـوروی 

بـه مبـارزه برخاسـت، علیـه افراطی گـری دینـی در نمونـه ی طالبـان نیز به جنـگ و مبـارزه پرداخت.

ایـن جوهـر آنچـه بـود کـه مـن در کنفرانس بیـان داشـتم و افـزودم: فرمانـده شـهید از آروزها و 

آمـال اهـل اعتـدال در جهان اسـالم دفـاع می نمـود، آنانی کـه آرزو دارند در کشـورهای شـان دولت 

اسـالمی دموکراتیـک، مبتنـی براساسـات کتاب خدا و سـنت پیامبرش قایم شـده و برپایـی عدالت، 

مسـاوات، آزادی و دموکراسـی را تضمیـن نماید.

علمـای مـا نیـز در رابطـه با موضـوع افغانسـتان فریـب خوردنـد، و همین هایی کـه روزی هم از 

جهـاد افغانسـتان و سرنوشـت آن غافل نبودنـد، در مورد دروغ پراگنی ها چشـم  پوشـیدند، و حتی از 

بـازی نقـش میانجـی هـم میان احمدشـاه مسـعود و طالبان طرفـه رفتند و بـه رغم موجودیت اسـتاذ 

ربانـی و اسـتاذ سـیاف در کنـار مسـعود در نبرد بـا طالبان، سـکوت مرگبـاری همه را فـرا گرفت، که 

نـدای صلـح آور قـرآن هـم به گوش هـای شـان ره نیافت.

گاهـی اسـالمی بود، کـه جهـاد و مجاهدیـن در افغانسـتان بهای  بـر اثـر غیـاب و نبـود همیـن آ

سـنگینی پرداختنـد، و حـاال وقـت آن فـرا رسـیده تـا مـا بـه خطـای خویـش اعتـراف نمـوده پوزش 

بخواهیم.
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ولـی سـوالی کـه باقـی می ماند این اسـت کـه ما بـه خاطر تأییـد و تصدیـق همـان مجموعه ای 

از مسـلمانان کـه بـه قـول پیامبـر »وقتـی خصومـت نمودنـد ناسـزا روادارنـد«، چقدر در حـق مردم 

نموده ایم؟ ظلـم 



شیر افغان چشم به مقاومت در نبرد نهایی دارد

پوهاند داکتر عبدالواسع لطیفی

»مسـعود بزرگ تریـن قهرمـان جنـگ افغانسـتان اسـت؛ او یـک مبـارز درخشـان اسـت، نـه یـک 

سـالخ. او یـک مسـلمان فداکار اسـت، نـه یک متعصـب مذهبی، مسـعود مقابل شـوروی ها نه تنها 

مقاومـت کـرد، بل کـه آن هـا را کوبیـد و درهم شکسـت.«

روبرت اوکلی سفیر سابق امریکا

جمـالت تاریخـی باال قسـمتی از گزارش و مضمون مسـتند و جالبی اسـت که به قلم »دکسـتر 

فیلکینـز« در شـماره ی 26 اپریـل روزنامـه ی »لوس انجلـس« تایمز راجـع به آمادگی یـک مقاومت 

 این مقاله 
ً
نهایـی قومندان احمدشـاه مسـعود در برابر ملیشـای طالبان به چاپ رسـیده اسـت. ضمنـا

بـه شـرح رویدادهـا و کارنامه هـای ایـن مبارز حماسـه سـاز افغان کـه »وال اسـتریت ژورنـال« او را 

بـه حیـث افغانی کـه جنـگ سـرد را بـرد، بـه امریکاییـان و جهان معرفـی کرد، می پـردازد، کـه اینک 

ترجمـه و تلخیـص مضمـون »لوس آنجلـس« تایمز به شـما تقدیـم می گردد.

در حالی کـه تعـداد عسـاکرش محـدود گردیـده و طـرق اکماالتـش باریک تـر و موهـای چنین 

رزمنـده ی پرجهـش، روبـه سـفیدی مـی رود، احمدشـاه مسـعود، رهبرحماسـه آفریـن گوریالهـای 

افغـان بـرای یـک مقاومـت و نبـردی که شـاید نهایی باشـد آمادگی می گیرد. مسـعود مـن حیث یک 

جـوان شـجاع و دالور هشـت مرتبـه حمالت تمام مسـلح شـوروی ها را در وادی افسـانوی پنجشـیر 

عقـب زد و قشـون روسـی را بـه شکسـت مواجه سـاخت و لقب شـیر پنجشـیر را کمایـی کرد.

همچنـان همیـن مسـعود اسـت کـه از سـال 1996 تـا حـال دو مرتبـه حمـالت گـروه طالبـان 

بنیادگـرا و متعصـب اسـالمی را کـه اکثر مناطق افغانسـتان را تسـخیر کرده اسـت عقب رانـده و جان 
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بـه سـالمت کشـیده اسـت. امروز مسـعود بـار دیگر رزمنـدگان خـود را برای یـک رویارویـی و نبرد 

شـدید بـا طالبـان، جمـع آوری می کنـد و آمـاده ی کارزار می سـازد. مسـعود در حالی که به نقشـه ی 

دسـت داشـته ی خـود نظر می انـدازد، می گویـد: »آن ها پـس از مدت کوتاهـی حملـه خواهند کرد، 

ولـی مـا ماننـد همیـش به کمـک و یـاری خداوند متعـال توان ایـن را داریم کـه نبرد و مبـارزه ی خود 

را دوام بدهیـم و دشـمن را درهم بشـکنیم.«

مسـعود بـه عمر چهل و شـش سـالگی از جمله ی آن جنگجویـان و مبارزانی اسـت که در قطار 

چهره هـای درخشـان تاریـخ چـون »الرنـس عربیـا« و »چی گـوارا«، یکی از سـپاهیان غامـض و پر 

از روش هـا و شـیوه های رنگیـن مبـارزان عصر خـود به شـمار میاید. مسـعود در بیسـت و چهارمین 

سـال جنـگ و نبـرد هنـوز همـان کاله پکـول افغانـی را بـه سـر می گـذارد کـه بـه چهـره ی پـر از اثر 

حـوادث روزگارش قیافـه ی یـک آرتیسـت را می دهـد. او می توانـد بـه لسـان فرانسـوی صحبت کند 

و گاهـی بـه رشـته ی مهندسـی خـود سـروکار می گیـرد. امریکایی هایـی که در سـال هایی هشـتاد به 

پشـتیبانی اش در بیـرون کشـیدن شـوروی ها با او تماس داشـتند از مهـارت و کارنامه های درخشـان 

او در میـدان نبـرد حکایـت می کننـد و روبـرت او کلـی سـفیر سـابق امریـکا در بـاره ی او چنیـن 

می گویـد: »مسـعود بزرگ تریـن قهرمـان جنگ افغانسـتان اسـت؛ او یک مبارز درخشـان اسـت، نه 

یـک سـالخ یـا قصاب. او یـک مسـلمان معتقد و فـداکار اسـت، نه یـک متعصب مذهبی، مسـعود 

در مقابـل شـوروی ها نـه تنهـا مقاومـت و ایسـتادگی کـرد بل که آن هـا را کوبیـد و درهم شکسـت.«

در جریـان همـه گیـرو دارهـای مسـعود، روزهایی کـه در پیـش دارد از همـه بیش تر مغشـوش و 

غبـار آلود اسـت. در پانزده هزار قشـونش پسـران جوانی نیز سـهم دارند و عسـاکر گـروه طالبان فقط 

چنـد کیلومتـر در نزدیکـی او صـف کشـیده اند و از همـه بدتر، جهان خـارج مملکـت او را که وقتی 

میـدان مرکـزی نبـرد جنـگ سـرد بود بـه گوشـه ی فراموشـی رها کـرده و آن را بـه حیث یـک قطعه ی 

ناچیـز و تاریـک آسـیای مرکـزی تلقـی می کننـد. مسـعود در گذشـته از بسـا معرکه هـا و مضیقه هـا 

بیـرون آمـده اسـت ولـی یکـی از دیپلومات هـای غربـی می گویـد: اگـر در ایـن شـرایط مسـعود بـه 

کدام اشـتباه جدی مواجه شـود، جان به سـالمت کشـیدن او مشـکل اسـت. افغان های شمال شـرق 

افغانسـتان کـه اکثـر تاجیـک هسـتند از این رویـداد در اندیشـه و ترس می باشـند. آن هـا از این ترس 

دارنـد کـه طالبـان در صـورت پیـروزی عیـن رویـه ای را کـه در مناطـق دیگر تسـخیری خـود انجام 

داده انـد در پیـش خواهنـد گرفـت و به کشـتارهای قومـی و تصفیه ی اقلیت ها مانند تابسـتان گذشـته 

 تالقان را تسـخیر کردند همه مردم 
ً
دسـت خواهند زد. وقتی قشـون طالبان در زمسـتان گذشـته مؤقتا

وحشـت زده شـده و رادیوهـا و تلویزیون هـای خـود را زیـر خـاک مدفـون کردند و همین که مسـعود 

آن هـا را دوبـاره شکسـت داد و از شـهر بیـرون کـرد، گوسـفندان خـود را بـه شـکرانه و تجلیـل آنروز 
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قربانـی کردنـد. احمـد جواد شـاگرد مکتب تالقـان می گویـد: »طالبان مردم وحشـی هسـتند، آن ها 

چوکی هـای مکتـب مـا را درهم شکسـتند، مردان وحشـی!... .«

مسـعود می گویـد: کـدام خیـال رؤیایـی را جهـت درهم شکسـتن و از بیـن بردن کامـل طالبان 

درسـر نمی پرورانـد زیـرا آن هـا قوا وعسـاکر زیاد در اختیـار دارنـد و در مملکتی که تاجیـک در برابر 

پشـتون ها و دیگـران یـک اقلیـت شـمرده می شـود، مسـعود امیـد ریاسـت حکومـت آینـده را کم تـر 

بـه خـود راه می دهـد. او بـه ایـن نظـر اسـت که یـا می توانـد همـه اقشـار و اقـوام را در افغانسـتان به 

شـمول طالبـان بـه مذاکـره و تفاهم سیاسـی بکشـاند و یـا این که آینـده بـا جنگ های بیش تـر روبرو 

خواهـد بـود. مسـعود می گویـد: او می خواهـد مناطـق بیش تـر را به دسـت آورد تـا باآلخـره طالبان 

بـه پروسـه ی انتخابـات موافقـت نمـوده راضی شـوند. اگر به ایـن پالن خود موفق شـود، افغانسـتان 

در فرجـام پـس از یـک ربـع قـرن بـرای نخسـتین بار بـه صلـح و صفـا خواهد رسـید، ولی اگـر این 

تالش هـا بـه ناکامـی انجامد، جنگ هـای بیش تـر و زجرهـا و مصیبت هـای بیش تـر گریبانگیر مردم 

و مملکـت خواهـد بـود. در این صـورت مسـعود در میـان همـه اسـتعدادها و کارنامه هـای خـود، 

خاطـره ی یـک سپه سـاالر دیگـر افغـان را در نهـاد خواهـد داشـت کـه بـا همـه ایمـان و آروزهـای 

بزرگـش بـرای زنـده مانـدن، با مرگ و زندگی دسـت و پنجـه بوده اسـت. او می گوید: »هیچ انسـانی 

آرزوی جنـگ را نـدارد و مـن در صلـح، دیگـر زجـر نخواهـم کشـید.« مسـعود در حالی کـه پیاله ی 

 به ایـن ایمـان و عقیـده دارم کـه صلـح باآلخره 
ً
چـای بـه دسـت دارد عـالوه می کنـد: »مـن حقیقتـا

بهتریـن سـال هایی زندگـی برایـم ارمغـان خواهـد آورد... اگـر هیچ گاه و هرگـز جنگـی نمی بود، من 

یـک مهنـدس بسـیار خوبی می بـودم.«

مسـعود در 1953 در یـک فامیـل نظامـی تولـد یافت و نخسـت در سـال 1970 بـا یک گروپ 

محـدود محصلیـن جـوان بـر ضد اختنـاق و دیکتاتـوری وقت بـه فعالیت آغـاز کـرد و در 1975 در 

سـن 22 سـالگی اولیـن قیـام ضـد دولـت را کـه به نـام قیام پنجشـیر یـاد می شـود در پیـش گرفت. 

اکثـر همرزمـان او گرفتـار و توقیـف گردیدنـد و مسـعود بـه سـختی توانسـت خـود را بـه پاکسـتان 

برسـاند و تمرینـات نظامـی بگیـرد. او در 1978 در حالی دوبـاره به افغانسـتان مراجعت کرد که یک 

رژیـم کمونیسـتی طرفدار شـوروی حکومـت را در دسـت گرفته بود و به آمدن قشـون شـوروی چند 

ماهـی باقـی نمانـده بود. مسـعود بر ضـد حکومت مذکـور داخل نبرد شـد و در حیـن عملیات یک 

پایـش زخـم برداشـت. تنهـا ده نفـر از همرزمانـش با او همـراه ماندنـد و در جبهه یگانه غذای شـان 

تـوت و تلخـان بـود. مسـعود در این بـاره می گویـد: »همه مـردم دیگر ما را رهـا کردند، مـا چند نفر 

دسـت بـه دسـت هم دادیـم و عهد کردیم کـه یا وطن خـود را آزاد می سـازیم و یا در همین سـرزمین 

می میریـم، ولـی هیچ گاه خـاک وطـن را ترک نمـی گوییم!.«
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وقتـی پشـتیبانی ایـاالت متحـده امریکا نیز بـه طرفـداری نبردهای ضد شـوروی ضمیمه شـد، 

مبـارزان مسـعود پـی در پـی حمالت و ضربـات را در پیش گرفتند و شـهرت این قومنـدان افغان باال 

گرفـت. مسـعود، ایـن پیـرو و درس آمـوز رهبـران معروف جهـان چون شـارل دوگل و ماوتسـوتنگ، 

بـا تاکتیک هـای گوریالیـی حملـه و فـرار، شـوروی ها را از پـا در آورد و قـرار گفتـار یـک دیپلومـات 

غربـی: »مسـعود یگانـه رهبـر موثـر و کارآزموده ی مقاومـت در این جنـگ بود.«

بـا گـروپ مسـعود  تـا  در سـال 1985 یـک داکتـر جـراح چشـم در کابـل تصمیـم گرفـت 

بپیونـدد، او داکتـر عبداللـه نـام دارد کـه امـروز معیـن وزارت خارجـه ی حکومـت جنـاح مخالـف 

طالبـان می باشـد. داکتـر عبداللـه می گویـد: »آنچـه مـرا به سـوی مسـعود کشـانید آوازه ی شـهرت 

و تبلیغـات علیـه او بـود، وقتـی تبلیغـات بـر ضـد او پخـش گردیـد، با خـود گفتـم این مبـارز افغان 

بایـد سـخت ترین و شـدیدترین ضربـات را بـر روس هـا وارد آورده باشـد کـه در حـق او چنیـن ناروا 

پروپاگنـد می کننـد.«

بـه تناسـب دیگران مسـعود بـا همه ی ایـن موفقیت هـا و پیروزی هایـش کم ترین کمـک ایاالت 

متحـده را دریافـت کـرد و با عملیات مسـتقالنه اش پاکسـتان را به دسـت اندازی در بودجه و سـالح 

ارسـالی امریـکا متهـم کـرد کـه زیادتر سـالح و کمـک و مهمـات را بـه قومندان های پشـتون عرضه 

می داشـت. روبـرت اوکلـی سـفیر سـابق امریـکا می گویـد: »ای کاش مـا کمک هـای بیش تـر را به 

می کردیم!.« مسـعود 

در سـال 1983 مسـعود بـه یـک آتـش بـس موقت بـا شـوروی ها موافقـت کـرد و تا امـروز نیز 

بعضـی از حریفـان او، مسـعود را سـخت بـه بـاد انتقـاد می گیرنـد و یک قومنـدان سـابق مجاهدین 

می گویـد: مسـعود بـا ایـن کار خود هـر یک را مأیوس سـاخت. یـک مامـور اسـتخبارات امریکا که 

سـرکرده مسـاعی سـی.آی.ای در مقابـل شـوروی ها در افغانسـتان بـود می گویـد: مسـعود قابلیت و 

اهلیـت بـارز نظامی داشـت ولـی در سـال هایی بعدی جنگ، عـوض جنـگ، آمادگی بـرای مقابله با 

جنگ هـای آینـده را می گرفـت و موقـف خود را مسـتحکم می سـاخت. 

امـروز مسـعود بـه بازگشـت خـود بـه مناطـق از دسـت رفتـه پـالن گـذاری می کنـد و بـه طور 

مسلسـل در صفحـات شـمال در تـالش و گشـت و گـذار اسـت تـا طرفـداران و هم رزمـان خـود را 

منسـجم سـازد و روحیـات آن هـا را تقویـه بخشـد، در ایـن حـال هلیکوپتـر کهنـه و قدیمـی او کـه 

در زمـان جنـگ بـا شـوروی ها بـه چنـگ آورده اسـت نزدیک به متالشـی شـدن اسـت و در صفوف 

عسـاکر او پسـران خردسـال نیـز شـمولیت دارنـد. در ایـن چرخش خطیـر جنگ، مسـعود که مجهز 

به سـالح و تجهیزات روسـی اسـت، می کوشـد قشـون خـود را بـرای نبردهـای دیگر فعـال نگه دارد. 

روس هـا کـه خـود از نفـوذ بنیادگرایـان طالب در سـرحدات خـود خـوف و نگرانی دارند، مسـعود را 
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در مقابلـه اش بـر ضـد طالبـان کمـک می کنند.

 مسـعود در روز تجلیـل عیـد بـزرگ، بلندترین مراسـم دینـی مسـلمانان، در کنـار مردان 
ً
اخیـرا

قریـه ای در فرخـار، رو بـه سـوی مکـه زانـو زد و بعـد از نیایـش بـا خداونـد متعـال، به مـردم گفت: 

»شـاید سرنوشـت افغانسـتان وطـن مـا چنین بوده که همیشـه آغشـته به جنگ باشـد و همـواره مورد 

دسیسـه و تعـرض همسـایگان بی مـروت قـرار بگیـرد؟ ...راجع به کـردار و روش خـودم در این حال 

بگذاریـد مـردم تصمیـم بگیرنـد ... مـن در چنین جنگـی به مبـارزه ام ادامـه می دهم.« 





احمد شاه مسعود و روابط بین الملل

مصطفی آرین

احمد شـاه مسـعود یکی از مشـهورترین شـخصیت های معاصر افغانسـتان در منطقه و جهان است. 

شـخصیت احمـد شـاه مسـعود دارای ابعـاد مختلف اسـت و بـه حیث یـک فرمانده، سیاسـت مدار 

و رهبـر شـهرت دارد. در کنـار سـایر ویژگی هـای منحصـر بـه فرد مسـعود، آشـنایی او بـا نظریه های 

روابـط بین الملـل یکـی از ویژگی هـای مهمـی اسـت که کم تـر روی آن بحث و گفتگو شـده اسـت. 

مسـعود تئوری هـای روابـط بین الملـل را می دانسـت و دانسـتن آن باعـث شـده بـود تـا مسـعود بـا 

تحلیـل واقع گرایانـه و همـه جانبـه  مسـایل امنیتی و سیاسـی منطقـه ای و جهانی و تاثیـرات آن باالی 

افغانسـتان، راهبـرد خویش را تعییـن نماید.

در یکـی از نوارهـای صوتیـی کـه گفتـه می شـود در سـمیناری کـه حـدود سـی سـال قبـل در 

پنجشـیر برگـزار شـده بـود، احمـد شـاه مسـعود بـرای فرماندهـان و اشـتراک کننـدگان آن سـمینار 

نظریه هـای روابـط بین الملـل )ریالیسـم، لبرالیسـم و...(، نظـام بین الملـل و ویژگـی دولت هـای 

منطقـه و جهـان را تشـریح می نمایـد. مسـعود در سـخنرانی خویـش از نظریه هـا و اصطالحـات 

علمـی روابـط بین الملل اسـتفاده نمـوده و در چاچوب آن اهـداف و منافع کشـورهای منطقه و جهان 

را بحـث نمـوده و وضعیـت آن وقـت منطقـه و جهـان، و تأثیرات آن بـاالی وضعیت در افغانسـتان را 

بـه اعضـای آن سـمینار به صـورت همـه جانبـه بیـان می نمایـد.

احمـد شـاه مسـعود در ادامـه صحبت هـای خویـش در آن سـمینار، جنـگ در افغانسـتان را 

پیچیـده خوانـده و بـا بیـان تضاد منافـع کشـورهای همسـایه، منطقـه و جهـان در افغانسـتان، جنگ 

در ایـن کشـور را طوالنـی پیش بینـی می نمایـد. همچنان، مسـعود با تحلیـل علمی و بیـان وضعیت 

منطقـه و جهـان، خواهـان انتخاب گزینه هـای مطلوب که با تحـوالت منطقه ای و جهانی سـازگاری 
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باشـد، می گردد. داشـته 

 مسـعود از تأثیـر تحـوالت و وضعیـت منطقـه و جهان بـاالی افغانسـتان، درک واقعی داشـت. 

گاهـی احمد شـاه مسـعود از نظام بین الملـل، مسـایل امنیتی منطقـه ای و جهانی  دانـش سیاسـی و آ

نقـش مهمـی در تصامیـم و تعییـن راهبرد او برای منافع افغانسـتان، داشـته اسـت. مسـعود در تأمین 

روابـط بـا کشـورهای همسـایه، منطقـه و جهـان و جلـب حمایـت آن هـا همـواره اصل اسـتقاللیت 

افغانسـتان را معیـار روابـط خویـش می دانسـت و بارهـا در صحبت هـای خویـش خواهـان کمک و 

همکاری هـای بـدون قید و شـرط کشـورها شـده بود. 

در دوره ی مقاومـت و بـا وجـود شـرایط دشـوار، احمـد شـاه مسـعود روی برقـراری و تقویـت 

روابـط بـا کشـورهای مختلـف جهـان، جهـت جلب حمایـت آن هـا از جریـان مقاومت ملـی مردم 

افغانسـتان علیـه طالبـان وگروه های تروریسـتی بـا حفظ اسـتقاللیت افغانسـتان تاکیـد می نمود. در 

آن زمـان، داکتـر عبدالله عبدالله به حیث سرپرسـت وزارت امور خارجه دولت اسـالمی افغانسـتان 

تـالش می نمـود تـا توجـه و حمایت کشـورهای جهان را بـرای حمایـت از مقاومت مردم افغانسـتان 

جلـب نمایـد؛ زمینـه سـازی سـفر احمـد شـاه مسـعود بـه اروپـا جهـت جلـب توجـه جهانیـان به 

وضعیـت افغانسـتان یکـی از مهم تریـن دسـت آوردهای آن زمـان بـه حسـاب می آید.

 احمـد شـاه مسـعود در جریان آن سـفر، تروریسـم را تهدید جهانـی خوانده و بـرای جهانیان و 

ایـاالت متحـده ی امریکا هشـدار داد کـه حضور طالبـان و گروه های تروریسـتی در افغانسـتان، تنها 

تهدیـد بـرای ایـن کشـور نبـوده بل کـه دیر یـا زود امنیـت و ثبـات جهـان را نیـز تهدید خواهـد کرد. 

مسـعود اسـتفاده ابزاری از تروریسـم را از سـوی پاکسـتان بـرای امنیت جهـان تهدید تلقـی نموده و 

از آن انتقـاد نمـود. سـفر احمـد شـاه مسـعود به اروپـا در تغییـر ذهنیت جهانیان نسـبت بـه قضایای 

افغانسـتان، بـه ویـژه در برحـق ثابـت کـردن مقاومـت ملی مـردم افغانسـتان علیـه طالبـان و معرفی 

پاکسـتان بـه عنوان کشـور حامـی تروریسـم، نقش مهم داشـت. 

 فشـار بـاالی پاکسـتان برای توقـف حمایت طالبان و سـایر گروه های تروریسـتی در افغانسـتان 

تروریسـم در  از گسـترش  بـرای جلوگیـری  از خواسـت های عمـده ی احمـد شـاه مسـعود  یکـی 

افغانسـتان و منطقـه بـود. تحـوالت اخیر در اسـتراتیژی ایـاالت متحده امریـکا در راسـتای مبارزه با 

تروریسـم و فشـار باالی پاکسـتان نشـانگر درک دقیق و واقع گرایانه ی احمد شـاه مسـعود از وضعیت 

منطقـه و جهـان اسـت کـه حـدود هـژده سـال قبـل ایـن خواسـت را مطرح نمـوده بـود. سـرانجام، 

احمـد شـاه مسـعود خود قربانی تروریسـم بین المللی شـد ولـی با گذشـت زمان، هـر روز جهانیان 

برحقانیـت مبـارزه ی مسـعود علیه تروریسـم پـی می برند.

احمد شـاه مسـعود بـا  تئوری های روابط بین الملل آشـنایی بـود و از نظـام بین الملل، وضعیت 
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منطقـه و جهان درک درسـت و واقعی داشـت. مسـعود با تحلیـل وضعیت منطقه و جهـان و تاثیرات 

آن بـاالی افغانسـتان راهبـرد خویـش را بـرای بـرآوره سـاختن منافـع ملـی، مبـارزه بـا تروریسـم و 

فراهم سـازی زمینـه جهـت برقـراری نظـام مردم سـاالر و دموکراسـی در افغانسـتان  تعییـن می نمود. 

گاهی  یکـی از عوامـل مهم موفقیت مسـعود، داشـتن دانش سیاسـی، آشـنایی با نظـام بین الملـل و آ

از بازی هـای بـزرگ منطقـه ای و جهانی بـود که به گونـه ای باالی وضعیـت در افغانسـتان تأثیر دارد.

ابعـاد مختلـف شـخصیت احمدشـاه مسـعود از سـوی نویسـندگان و دانشـمندان مـورد بحث 

قـرار گرفتـه اسـت. امیـدوارم در مورد دانش سیاسـی و آشـنایی مسـعود بـا نظریه هـای و تئوری های 

روابـط بین الملـل، نظـام بین الملل و مسـایل امنیتـی منطقـه ای و جهانی نیز تحقیـق و بحث صورت 

گاهان روابـط بین المللی  گیـرد.  تحقیـق علمی روی ایـن موضوع، منبع خـوب برای دانشـجویان و آ

خواهـد بود. 




