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قله های بلند برفی

عبدالقوی کریمی، کابل، جدی 1380

زمسـتان اسـت و شـهر تازه از شـقاوت و شـالق آزاد شـده. کابل  مصداق کاملی اسـت از »شـهری 

بـه وسـعت آوار.« مـردم بـا نـا بـاوری مـرگ اهریمـن را  پذیرفتـه انـد. چهره هـا آهسـته آهسـته بـاز 

 رها شـوند. فقط از شیشـه ی تلویزیون چند 
ً
می شـوند. امـا هنوز زود اسـت از آن هراس بـزرگ کامال

چهـره ی شـاد و شـیک پـوش بـا نکتایی هـای خوش رنـگ را می بینـم کـه از جاهـای دیگـر آمده اند. 

دیگـران همـه یک رنـگ انـد؛ به رنـگ خاکی انـدوه، اندوهـی تلخ و شـکیبا.

بایـد دوسـتی را می دیـدم کـه همیشـه مشـغول بود. آن شـب هـم دیر برگشـت. خسـتگی اش را 

باتبسـم صمیمانـه پوشـاند و بـه نشسـتن دعوتـم کـرد. روبرویـش نشسـتم. نـگاه خیـره ام را تابلویی 

ربـود کـه کنـار دیـوار، روبـروی مـن، گذاشـته شـده بـود. نمی توانسـتم بـه سـادگی چشـم از تابلـو 

بـردارم. ذوق داشـتن چنـان تابلویـی در دلـم خانـه کـرده بـود. آن گونـه کـه در کودکی سـاعت ها به 

آسـمان نـگاه می کـردم. می خواسـتم تابلـو را تماشـا کنـم. اما رعایـت حال میزبـان  ناگزیـرم  کرد تا 

رفـع زحمـت کنم.

***
 پاسـی از شـب گذشـته  بود که به اتاق خود برگشـتم. شـهر آرام بود. شـب حالت گنگ و ابهام 

آمیـزی داشـت. نمی شـود گفـت مهربان بـود. یا من با خـود مهربـان نبودم. فکـر تابلو قلمـرو ذهنم 

را تسـخیر کـرده بـود. چیز هـای زیـادی را تداعی می کرد: یـادی، دعایـی، درودی، درایـی، دریایی، 

سـرودی، آهسـته آهسـته ذهنم به سـمت کم نـور و خاکسـتری خاطره ها کـوچ می کـرد. زادگاهم را با 

آواز همیشـه مـوزون دریایـی کـه در قلـب آن جاری بـود به یاد مـی آوردم. به سـال هایی دور گذشـته 

می پیوسـتم. سـال هایی که پـدر اسـپ داشـت و من نیـز آرزو می کردم اسـپی کوچکی داشـته باشـم. 
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پـدر اسـپ سـپیدش را ناز مـی داد. یـال و گردنش را نـوازش می کرد و مـن از دورتر تماشـا می کردم. 

یکـی از همـان روزهـا بـود که آوازه ی بدی در شـهر پیچید: »نیـروی بزرگی از مرز گذشـته، به جانب 

شـهر می آیـد.« همـه نگـران بودند. فکـر می کردم حتی اسـپ مـا هم نگران اسـت.

چنـد روز بعدتـر حوالـی عصـر بـود کـه صداهـای گوش خراش نا آشـنا سـکوت شـهر را برهم 

زد. قطـار بـزرگ تانک هـا از طـرف دهانـه ی تنـگ دره ی دراز و مار پیچ بـه جانب شـهر می آمد و دود 

غلیـظ آن هـا آسـمان را به رنگ سـربی درآورده بود. غـرش تانک هـا، دود، انفجار و آتـش؛ چیزهایی 

 جزء هسـتی ما شـدند. بـه همان انـدازه عـادی، که همـه چیز های دیگـر... .  
ً
کـه بعـدا

 بـا صـدای بلنـد خواسـتم پـدر را متوجـه تانک هـا کنـم. رخ به سـویم گردانـد. قطره اشـکی از 

چشـمش سـرازیر شـد. چهـره اش درهم بود. سـر به زیـر انداختـم. چیزی نیافتـم که بگویـم. به پدر 

می اندیشـیدم. او را هیچ گاهـی چنیـن شکسـته ندیـده بـودم. احسـاس بـدی قلبـم را  فشـرد. فقـط 

شـنیدم کـه گفت: 

- برویم خانه. دیگر به اسپش هم توجهی نکرد. 

بعدهـا بـا چیزهـای دیگـری هـم آشـنا شـدم. مثـال یکـی از همـان روزها بـود که آرامش شـهر 

بـا صداهـای وحشـت ناکی برهـم خـورد. دود سـیاه طیاره هـا آسـمان همیشـه آبی شـهرما را سـربی 

کـرد. آن هـا بـه طیاره ی کوچـک آبی و سـفید رنگ که هر هفتـه با صدای آرام در آسـمان شـهر ظاهر 

می شـد و بعـد پشـت همـان کـوه بـزرگ ناپدیـد مـی گردید، شـباهتی نداشـتند. سـمت پـرواز آن ها 

هـم جانـب کوه هـای زیبـای برفـی بودنـد. به وضـوح می دیدم کـه خرمـن خرمـن  دود از آن دورها، 

از دامنه هـای  قله هـای برفـی بلنـد می شـد و چنـد دقیقـه بعد درخشـش نقره یـی بلندترین قلـه باز به 

سـویم لبخنـد می زد. اما فضای شـهر دل گیر و سـربی بـود و روزها باکسـالت می گذشـتند. یک روز 

پـدر بـا مـرد ناشناسـی آمـد و او اسـپ سـفید ما را بـا خود بـرد. بغـض تلخی گلویـم را گرفتـه بود. 

انـگار اسـپ هـم چنیـن حالتـی داشـت. قطـره  اشـکی از چشـمان حیـوان بـه زمیـن ریخـت. وداع 

تلخـی بـود.  دیگر شـبها شـیهه ی اسـپ را نمی شـنیدم... .

***
 شـهر مـا زیبـا بـود. امـا تیغـه کوهی بـه طـول هفت-هشـت کیلومتـر چـون خنجری بـه قلب 

آن فرورفتـه بـود. از سـنگ های سـیاه و خشـن آن بـدم می آمـد. چـون دیـوار کریهـی مـرا از دیـدن 

کنـاره ی سرسـبز آن سـوی شـهر مانع می شـد. ظالمانه تـر از هـر زمانی هنـگام غروب بـود، که چون 

حجـاب سـنگی چهـره ی دلنشـین افـق را می بسـت. حتـی اگـر بـر بلندتریـن تپه ی مشـرف به شـهر 

هـم می برآمـدی، بازهـم ایـن تیغـه بلندتر بـود و با تکبـر به نا چیـزت می انگاشـت. از این کـوه بیزار 

بـودم. شـب ها از بلنـدای آن تـوپ شـلیک می کردنـد. صـدای گـوش خراش شـلیک توپ هـا مرا به 
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وحشـت می انداخـت. می ترسـیدم و خـود را زیـر لحـاف می کشـیدم. اما جانب دیگر شـهر سـمت 

دوسـت داشـتنی مـن بـود. آن طـرف افق باز بـود. هـر روز آفتاب از فـراز قلـه ی بلند برفـی می تابید. 

طلـوع آفتـاب زیبایـی درخشـنده یی داشـت. یـک سـال فکر سـنت شـکنی بـه سـرم افتاد و بـه جای 

»سـبزی کاری« معمـول، صحـن باغچـه را شـبدر کاشـتم. پدر هـم با اعتراضـی خفیفـی  پذیرفت. 

شـب ها همانجـا می خوابیـدم. بـوی مالیم شـبدر کـه تـازه گل کرده بـود، مرا بـه سـرزمین دل انگیز 

رویاهـا می بـرد. سـاعت های دراز بـه آسـمان و سـتارگانش می نگریسـتم و آواز یک نواخـت دریـا 

گوشـم را نـوازش مـی داد. از دورهـا، از نزدیکی های افـق، قله ی برفـی بلندتر و زیباتـر از همه کوه ها 

نمایـان بـود. فقـط گاه گاه صداهـای شـلیک تـوپ کـه در همان قله هـای بلنـد برفی منفجر می شـد، 

رشـته ی افـکارم را می دریدنـد یا بیـدارم می کردند. آن قله ها را دوسـت داشـتم. می گفتند سـاکنانش 

سـواران افسـانوی اند. اسـپ های شـان هم از جنس دگر اسـت. حتی می پنداشـتم آن مرد نا شـناس 

اسـپ مـا را هـم همانجـا بـرده؛ همـان نزدیکی های افـق. پدر کـه دیگر اسـپ نداشـت، دل و گوش 

بـه رادیـو سـپرده بـود. رادیـو را هـم مخفیانـه می شـنید؛ چنان که مـن و بچه های قـد و نیم قـد مکتب 

مـان، کتاب هـا را مخفیانـه دسـت بـه دسـت می گرداندیـم. خبـر داغ آن روزهـا؛ هجـوم تانک هـا و 

طیاره هـا بـه قله هـای برفـی بـود. مطمئـن بـودم سـواران آنجـا از طیاره و شـلیک تـوپ نمی ترسـند. 

یکـی از آن هـا بسـیار بـزرگ بـود. پـدر ایـن را می گفـت. رادیو ها هـم همیـن را می گفتند. مـردم هم 

همیـن را می گفتنـد و امیـد هـای شـان را بـه نـام او پیونـد داده بودنـد. شـکی نداشـتم پدر اسـپش را 

هـم بـرای او فرسـتاده بود. اما من نپرسـیدم. نمی خواسـتم اندوه نداشـتن اسـپ را دردلش تـازه کنم. 

مـی پنداشـتم او، همـان سـوار افسـانوی، سـوار بـر اسـپ سـپید، شـاید همـان اسـپ سـپید مـا، از 

بلندتریـن قله هـای کوه هـای برفـی، همـان نزدیکی هـای افـق، بـا شـتاب عبـور می کنـد. همانجایی 

کـه از بلنـدای کـوه بـزرگ شـهر ما به سـویش تـوپ شـلیک می کردند. 

 چنـد سـالی گذشـت. بـه میانه هـای مکتـب رسـیده بـودم. کتـاب خـوان شـده بـودم. غزلیات 

حافــظ ندیـم همیشـگی تنهایی هایـم بـود. از خــود می پرسـیدم او هــم کتـاب را دوسـت دارد؟ 

می خواسـتم مخفیانـه کتابـی برایـش بفرسـتم. مثـال غزلیات حافـظ را ولـی نمی دانسـتم او حافظ را 

دوسـت دارد یـا خیر.

***
روزهـا دوسـتان پـدر،  بـه دکان او جمـع می شـدند و ماننـد مـا کـه کتاب هـا را مخفیانـه رد و 

بـدل می کردیـم نجـوا وار اخبـار و اطالعـات جنـگ را مبادلـه می کردند. بـرای من جالب تـر ازهمه 

پیرمـردی بـود کـه هـرروز از چنـد کیلومتـری علف هایش را به شـهر می آورد تـا بفروشـد. گویی در 

دکان مـا حاضـری داشـت. بعـد از سـالم، کالمش همیشـه ایـن بود:
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-معلم جان خبرها ره شنیدی؟

در اوائـل از او خوشـم نمی آمـد. امـا وقتی پدر گفت، پسـرش را از دسـت داده ترحمـی آمیخته 

بـه الفـت نسـبت بـه اوحـس می کـردم. وقتـی نمی آمـد، نگرانـش می شـدم. یکـروز پـدر نبـود. 

سـروکله اش پیداشـد و احـوال پـدر را پرسـید. بعـد از این کـه علـت نیامدنش را دانسـت، نشسـت. 

بی اختیـار چـای تعارفـش کـردم او کـه انتظـار چنیـن لطفـی را از مـن نداشـت بـا عجلـه گفت:

-چای سبز بچیم.

امـا  بپرسـد.  چیـزی  می خواسـت  بـود.  سـاکت  گذاشـتم.  پیشـش  هـم  شـیرینی  چـای،  بـا 

پرسـید: و  نیـاورد  تـاب  عاقبـت  بگیـرد.  تصمیـم  نمی توانسـت 

-بچیم خبرها ره شنیدی؟

-بلی کاکا جان.

از این کـه او ازمـن پرسـید بـه خـود می بالیـدم. خـودم را آدمـی فاضل و قابـل اطمئنان بـرای او 

می پنداشـتم.

-خو بچیم، چه گپ ها؟

خالصـه آنچـه از اخبـار شـب کـه در ذهنم مانـده بود، با کمـی مبالغه بـرای دلخوشـی اش نقل 

کـردم. احسـاس کـردم راضی تـر از روزهـای دگـر بـه نظرمی رسـد. لنگـی سـرمه یی اش را جمـع و 

جـور نمـوده، با حرکـت مخصوصـی گفت:

-ری نزن خدا نگه دارش است.

-نگهدار کی؟

-مثل این که تجاهل مرا نپسندید و گفت:

- مردا، مردای خدا.

می دانستم همان سوار افسانوی را می گوید. از اول هم می دانستم.

***
تقدیـر چنـان بـود که چنـد سـال بعـد سـوار افسـانوی را دریکـی از »گریبان هـای هندوکش«1 

نزدیکی هـای همـان قلـه ی بلنـد برفـی کـه از کوه بزرگ شـهر ما بـه طرفش تـوپ شـلیک می کردند، 

دیـدم. دو سـه روز همـه منتظـرش بودند. وسـواس عجیبی بـرای دیدنش داشـتم. لحظه هـا به کندی 

می گذشـتند. باآلخـره یـک روز نزدیکی هـای عصربـود، کـه گفتنـد: »آمـد.« از آن طـرف دریـا؛ از 

سـمت قلـه ی بـزرگ برفـی، موازی همـان دریـای نیلگون که به شـهر ما ختم می شـد، جمعی سـوار 

و پیـاده بـه طـرف پل می آمدند. پل سـه چهـار کیلومتر دورتـر بود. همه دویدیم. اسـپش سـفید بود. 

شـباهت زیـادی بـه اسـپ سـفید ما که چند سـال قبل مـرد ناشـناس آن را با خـود برده بود، داشـت. 
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نجابـت وحشـی داشـت. عـرق از مفاصـل آهنینـش سـرازیر شـده بود. سـوار اسـپ شـکوه خاصی 

داشـت. او اسـتوار بـر خانـه ی زیـن نشسـته بـود. حاضـران مشـتاقانه او را نـگاه می کردنـد. مـن هم 

نگاهـش کـردم. می خواسـتم هـر چـه بیش تـر تماشـایش کنـم. چهـره اش دلنشـین و بـا ابهـت بود. 

مصافحـه بسـیار سـریعی کـرد. بـرای یـک لحظـه گرمـی دسـت هایش را حس کـردم. به نظـرم آمد 

کـه عجلـه دارد. نگاهـی بـه دریـا انداخـت و گفـت: »عصـر اسـت.« بـه طرف دریـا رفـت. همه به 

طـرف دریـا رفتنـد. وضـو گرفـت. آن عجله ی چنـد لحظه قبـل را نداشـت. نمـاز را با تأنـی ادا کرد. 

دسـت هایش را بلنـد کـرد، نگاهـش بـه افـق دوخته شـده بود. افـق چون دامن سـرخ بر قامـت قله ی 

بلنـد برفـی پهـن شـده بـود. آرزو می کـردم بلندتـر نیایـش کنـد تا بشـنوم بـا خدایش چـه می گوید. 

امـا او ایـن کار را نکـرد. نگاهم به چشـمانش افتـاد، غمگیـن و صمیمی بودند. به نحـو عجیبی عطر 

شـبنم و غزل هـای حافـظ را تداعـی می کردند. 

 شـب میزبـان بسـاط ضیافـت مختصر خود را در باغچه گسـترده بود. آسـمان آن شـب صاف و 

پرسـتاره بـود و مهتـاب کریمانه نور می افشـاند. صـدای دریا، مـوزون و هماهنگ با بـوی علف های 

وحشـی موسـیقی مالیـم و روحانـی جمـع مـا  بـود. آن شـب او تا نـا وقت هـا صحبت کـرد. همه را 

بـه نـام صـدا می کـرد. به درسـتی می شـد بـه او اطمینـان نمـود. همه  اشـتیاق شـنیدن داشـتند. فقط 

یک پرسـش را می خواسـتم بی مهابا از او بپرسـم: »حافظ را دوسـت داری؟« چیزی مانعم می شـد. 

شـاید حجب و شـاید هـم غیر معمول بـودن سـوال در آن جمع.

بامـدادان، در دامنه هـای قله هـای بلنـد برفـی، بـه پیشـواز طلـوع آفتـاب، صـدای مالیـم دریـا 

موسـیقی روان آدمی اسـت. نمی شـود خسـبید. لحظه یـی کنار دریـا، گفتگویی با خویـش، وضویی 

بـرای خـدا، روح را شستشـو می  دهنـد. لحظـات خجسـته ای کـه در هیچ جـای دگـر نمی توانـی 

تجربـه کنـی. سـواران قله هـای بلنـد برفـی روز هـا را چنیـن آغـاز می کردنـد و بعد پی مهـم خویش 

می رفتنـد. آن روز صبـح وقـت مـن و دوسـتم، کـه تـازه از دانشـگاه کابـل آمـده بـود، همیـن کار را 

کردیـم. در سـکوتی کـه فقط آواز دریا طنین زیبایی داشـت، باالی سـنگی نشسـتیم. ازش پرسـیدم: 

سـوار را چگونـه یافتـی. فقـط بـه دریـا اشـاره کـرد. او عاشـق دریـا بـود. بعد هـا همان جـا خودش 

دریایـی شـد. چیـز دیگـری نگفـت. بـرای من هـم کافی بـود. او دیـوان حافـظ را که همیشـه با خود 

داشـت، از جیـب درآورد و ایـن غـزل خواجـه را خواند:

زدر درآ و شبستان ما منور کن

هوای مجلس روحانیان معطر کن

وقتی به این بیت:

ستاره شب هجران نمی فشاند نور
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به بام قصر برآ و چراغ مه برکن

رسـید، گیرایـی و کشـش صدایـش بیش تـر شـد. احسـاس کـردم کسـی بـه طـرف مـا می آید، 

نـگاه کـردم خـودش بـود. آمـد و بی تکلـف وسـط مـان نشسـت و گفت:

-بخوانید.

 رفتـارش چنـان خودمانـی و بی ریـا بود که دوسـتم با همـان حـرارت و هیجان ادامـه داد و او به 

آرامـی به امـواج دریا نـگاه می کرد. 

بعـد خـودش دیـوان خواجـه را گشـود و غزلـی خوانـد. مـن هم غزلـی باز کـردم و کتـاب را به 

دسـتش دادم. راسـتش بـدون تأمـل ایـن کار را کـردم. بـه شـوخی گفـت: »نیـت کـردی« و خندید. 

دوسـت مـن هـم خندید و غـزل را تـا آخرخواند. حضـورش بسـیار مالیم و آوازش دلنشـین بـود. با 

ریتـم صـدای دریـا هماهنگـی زیبایی داشـت. یکـی دو جـا توضیحاتی داد. دوسـتم با حجـب زیاد 

دیـوان حافـظ را برایـش هدیـه کرد. با رفتار صمیمی آن را پذیرفت. پاسـخ پرسـش خود را که سـال ها 

ذهـن مـرا مشـغول کرده بود بـه سـادگی دریافت کرده بـودم و بـا آرامی به امـواج دریا می نگریسـتم.

***
کابـل مصـداق کاملـی اسـت از »شـهری بـه وسـعت آوار.« از پنجـره بـه بیـرون می نگـرم. اثر 

کمرنگـی ازشـب مانـده. نگاهـم بی تابانـه افـق را می پایـد. با آن که شـب مهتابی اسـت، هیـچ قله ی 

برفـی بـه نظـر نمی آیـد. دلتنگـی عجیبـی دارم. می خواهـم در دل شـب نـواری بشـنوم تـا »دمـی از 

آردم.«2 بـرون  کدورت 

دکلمه شعر است از همان میانه های مکتب آشنا:

»بزرگ بود

 و از اهالی امروز بود.«3

مثل کشف تازه یی از یک چیز قدیمی، زیر لب تکرار می کنم:

»و با تمام افق های باز نسبت داشت.«4

گویا اندوه نجیب شب با من همصدا می خواند:

»و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید.«5

یـک بـار دیگـر تابلـو یـادم می آیـد. تابلویـی کـه صالبت یـک حماسـه را بـه زیبایی تغـزل گره 

می زنـد. سـوار، اسـپ، قله هـای بلنـد برفـی، دریـا، آسـمان آبـی در پـس زمینـه ی زیبـای نقشـه ی 

کشـورمان بـه رنـگ سـربی. شـتاب در فضـای کلـی تابلـو چنـان بـاز تـاب دارد کـه حـس می کنی 

سـوار بـه سـوی هفـت خـوان حادثه هـا می تـازد و درنـگ برایـش جائز نیسـت. شـاید هم به سـوی 

قلـه ی بلنـد برفـی، همـان نزدیکی هـای افق. اسـپش هـم نجابتی وحشـی دارد و سـفید اسـت. گویا 
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از سـالله ی رخـش اسـت. از آن اسـپ هایـی نیسـت کـه هرکـس پـا در رکابش بگـذارد. سـوار باید 

مـرد خطـر باشـد تا پـا در رکاب چنان توسـن سـرکش بگذارد. سـرویال اسـپ از عرق می درخشـد. 

بـه اسـپ سـفید پدر، که سـال ها قبـل آن مرد ناشـناس با خود بردش، شـباهت بسـیاری دارد. سـوار 

اسـتوار بـر خانـه ی زیـن نشسـته و نگاهـش به سـوی افق هـای دور دوخته شـده. چهـره اش صالبت 

سـرمدی و چشـمانش درخشـش لطیفی دارد... . 

***
آفتـاب زمسـتان بـا همـه بی مهـری اش در جاهـای دیگـر، در کابـل مهربـان اسـت. بـا نـوازش 

لطیفـش بیـدارم می کنـد. دیـوان حافـظ روی میـز اسـت. بـازش می کنـم و ایـن غـزل می آیـد:

»حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

خوشا دمی که از آن چهره پرده برفگنم«

می گوینـد او یـک شـبی کـه سـحر نداشـت، چنـد بـار نیـت کـرده و ایـن بیـت را زمزمـه کرد. 

شـاید همان گونـه شـکوهمندانه کـه در دامـن قله هـای بلنـد برفی دعـا کرده بـود. فهم همیـن نکته ی 

کوچـک مصرانـه می خواهـد انـدوه کبیـر نبـود او را تالفی کنـد... . 

پایان

پاورقی:
1. تعبیری از قهار عاصی.

2. از حضرت حافظ.
3. )3، 4 و 5( وامی از سهراب سپهری.





خاطره ی دردناک مراسم تودیع آفتاب

عبدالقیوم ملکزاد

آه و دریـغ و درد کـه یک سـال پیـش درهمین روز تابوت غرقه بـه خون سـرورآزادگان، امام مجاهدان 

افغانسـتان مسـعود بزرگ )رح( به شـانه های عـزاداران حمل می گشـت و زمین و زمان شـاهد هجوم 

سـوگواران اشـک بار بـه سـوی تابـوت بـود؛ که بـا ناله هـای برخاسـته از ژرفای قلـب خونیـن ماننده 

بررعد آسـمان، فریاد می کشـیدند:

مسعود عزیز! 

دست از رخنه ی تابوت برون آر که خلق

بوسه از دست تـو یکـباره سـتانند همه

...آن روز، خورشـید غمگینانـه می تابیـد و ایـن واپسـین لحظـات دیـدار، از پیکرخورشـیدوار 

»او« بـود، کـه در الی کفنـی آغشـته در عطـر دالویزخونـش و درفـش عزت جهـاد پیچانیده شـده و 

داشـت دقایقـی بعـد، تاغروبـگاه ابدی و یا منزل بی بازگشـت او، برده می شـد و همقدم هـزاران مردم 

اشـک افشـان و نـاالن، همتـای ایثارگـر خود را، تـا گورسـتان مشـایعت می کرند...!

هرچـه می دیـدی آهنـگ ماتـم داشـت، نیـالب، کهکشـان فلکبوس و سـنگ و صخـره و خار و 

دانـه ی ریـگ سـنگالخ ها، کوها، وادی هـا، کوچه هـا و... .

گیـن خـون سـرخ سپه سـاالر بی ماننـد روزگار را، بـه  بـاد غم سـاز دره، درحالی کـه بـوی عبیرآ

فضـا می پاشـید، بـا آه و انیـن بـه یاد می آورد که چگونه و با چه شـور و شـوق و مسـتی، در جسـتوی 

یافتـن نقـش قدم هـای پرصالبـت و پرتمکیـن »او« می شـد و بـا چـه غـرور از مقدم مبـارک پی اش، 

بوسـه می ربـود و آن را بـه مشـام شـیفتگان »وی« ارمغـان می کرد...!

...امـواج متالطـم شـیون بـود و غریـو پیهـم گریـه، آهنـگ انقطـاع ناپذیـر ندبـه بـود و زاری و 
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ضجـه... .
بلـی! آن روز درمیـان هـزاران عـزادار، هیـچ چیـزی را نمی توانسـتی بی نالـه بیابـی. همگـی، از 
پیرتـا جـوان، سـیه پوش شـده بودنـد. همـه آه می فشـاندند و همه سـیل اشـک جـاری می کردند...! 
سـوگواران همین کـه می دیدنـد تصاویـری از قایـد سـفرکرده و محبـوب شـان، در میـان جمعیـت 
تقسـیم می شـود شـتابان تـالش بـه سـتاندن آن می کردند تـا آن را بر چشـمان خونین خویـش بمالند 

و گرم درسـینه بفشـارند...!
بـه نظـر می خورد مـادران و پدران سـالخورده بیش تـر از دیگران عنـان صبر و قـرار را ازکف داده 
بودنـد. درحالی کـه صـدای هـق هـق گریـه ی شـان پرطنین تـر بـه فضـا می پیچید، برسـر و سـینه ی 

خـود مشـت عـزا می کوفتنـد و فریـاد می زدند:
ای پیشتاز قافله!

بی همسفر شدیم...!
تو گویی:

»محرم است شده تازه در دل تاریخ
دوباره حادثه ی کربال و ظلـم یزید«

هرکـه تـالش می ورزیـد تا نوحه کنـان خود را به کنـار تابوت گلپـوش آن الگوی سـعادت آفرین 
برسـاند کـه آن را ببویـد و ببوسـد؛ تـا بدینوسـیله توانسـته باشـد، بـرای آخریـن بـار مراتـب احترام و 
قدردانـی خـود را از آن سـرور غم خـوار، بـه نمایـش بگـذارد و بـه یـاد چنـان بزرگ مردی بسـوزد که 
جهـان معاصـر نظیـرش را سـراغ نـدارد و بعـد از این هم به بـاوری نخواهـد گنجید که مـادر وطن و 

گیتـی، نـو زادی به سـان وی به جهـان آرد...!
خورشـید ما داشـت باهمه وداع می کرد و عزای بزرگ ملی در سرتاسـر کشـور سـایه می گسـترد 
و ایـن تنهـا مـردم رنجـور و درد دیـده ی میهن بال کشـیده ی ما نبود که احسـاس کند در عالم اسـباب 
تکیـه گاه خـود را ازدسـت داده، بل کـه ایـن ضایعـه بسـا مـردم آزادی دوسـت جهـان را نیز به سـوگ 

والم نشـانده بود... .
گفتنـد: در دقایـق نهایـت غم انگیز و پرحسـرتی که تابوت قاید دلسـوز و نام دار جهـاد و قهرمان 
بی نظیرمـا، برشـانه ی یـاران و عـزادران وی حمـل بـود، هـزاران سـوگوار، پروانـه وار، بـه گـرد تابوت 

حلقـه زده بانک می کشـیدند: 
فرمانده عزیر!

مسعود قهرمان!

    و ای یارمهربان!

هرچـه التمـاس و عـذر و دعـا نمودیـم و گفتیـم بمـان و ما را تنهـا مگذار کـه اکنـون گاه رفتنت 
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نیسـت، و هنـوز لحظه هـای روبروشـدن فداییانـت و فداییـان اسـالم و وطن بـه رهبری تـو، همره ی 

اهریمـن اسـت... بمـان و شـب را بـدران و سـحر را بشـکفان و ...، اما نتوانسـتی بپذیری و باشـتاب 

تمـام، بـه فـواره ی خـون سـرخت و ضـو گرفتـی، مثل این که شـوق سـفر بـه سـوی جانـان را، مقدم 

دانسـتی و محـال شـد کـه ازمهمانی بـه بارگاه خـدا، سـرباز زنـی... مبرهن شـد قدسـیان بی صبرانه 

پـرواز تـو را انتظـار می کشـند و عاشـق تر از ما، تـو را می طلبند و بـه پذیرایی گرم تو بال می گسـترند، 

و ایـن صـدای دلپذیز عشـق بـود که از بـام فلـک می آمد: 

» درگشایید که مهمان خدا می آید... .«

آری! ایـن مهمـان عزیـز، »تـو« بـودی و فرشـته ها ایـن بشـارت را، در رابطـه بـا تـو زمزمـه 

می کردنـد:

»درگـشایید کـه ایـن تـحفه به مـا می آرند

عاشـقان سـجده ی تعظیم به جـا می آرنـد

خاکـیان هــدیه به درگـاه خـدا مـی آرند

کشتگان نامـه ی تسلیم و رضا مـی آرند«

آری! چـه هدیـه  ی بزرگـی و چـه تحفـه  ی گران بهایی... ایـن تحفه ی بـزرگ غیر از پیکـر گلگون 

تـو نبـود.  ای مظهـر صداقـت و شـجاعت،  ای گوهر یکتـا،  ای نمای وحـدت،  ای آیینـه ی ایمان،  ای 

»گل سـرخ چمـن رحمـن«، و  ای »مایـه ی ناز زمین و آسـمان و مفخرت انسـان!...«

»تاکه با بـال ملک سوی خداوند روی

رسند روی«
ُ

با دل مطمئن و خاطر خ

ای سپه سـاالر افتـاده در آغـوش پرخـون تابـوت،  ای عزیز،  ای سـرور،  ای سـایه ی خـدا! خدای 

را، یکبـار دیگر:

»دست از رخـنه ی تابوت برون آر که خلق

بوسـه از دست تـو یکـباره ستاننـد همه«





مسعود از دیدگاه شخصیت های داخلی و خارجی

دوکتور محمد اسلم خاموش-کلیفورنیا

از مشـخصات مـردان بـزرگ همیـن اسـت کـه بـه شـخصیت منحصـر به فـرد خـود پی بـرده و طبق 

تمایـالت درونـی خـود زندگی می کننـد. این اشـخاص راه و روش مشـخص دارند، وجـدان آن ها را 

نمی تـوان خریـد و شـخصیت شـان را نمی تـوان تغییر داد و ایشـان بر طبـق شـخصیت بی نظیر خود 

بـه زندگـی ادامـه می  دهنـد و روی همیـن دالیل زندگی شـان بی نظیر اسـت.

مجاهد کبیر قهرمان جنگ افغان شوروی
سـاالر شـهدا احمدشـاه مسـعود از ایـن سـجایای نیـک انسـانی برخـوردار بـود و از همـه مهم تـر 

صفـات مشـخصه ی دفـاع از میهن کـه غریزه ی فطری اسـت و از اجـداد به اوالد منتقـل می گردد در 

وجـود ایـن فرزنـد فرزانـه بـه حد اعلی رشـد نموده بود که در طی بیسـت و سـه سـال مبـارزه و دفاع 

از میهـن آن را بـه اثبات رسـانید و برگشـت ناپذیری نیرومندتریـن ارتش جهان با پیش رفته ترین سـاز 

و بـرگ نظامـی آن را برگشـت پذیـر سـاخت و در راه رسـیدن بـه هـدف نجـات وطن از چنگال سـتم 

گـران مثلـث شـوم پاکسـتان، بـن الدن و طالبان جـان خود را فـدا نمود.

احمدشـاه مسـعود بـه پا خاسـت تا از تمامیـت ارضی و اسـتقالل وطـن، از شـرافت و نوامیس 

ملـی پـاس داری و حراسـت نمایـد. او بـرای آزادی می رزمیـد و زندگـی را در زیـر چتـر بردگـی 

پسـت ترین نـوع زندگـی می دانسـت و غرورملـی برایـش باالتـر ازهمـه چیز بـود. زندگـی را آزادی و 

اسـتقالل انسـان می شـمرد. احمدشـاه مسـعود به آزادی عقیده و بیان در کشـور خود ایمان داشـت و 

عزیزتریـن خیـال و آرزوی وی ایـن بود تا در سـاختمان دوباره ی افغانسـتان مسـتقل و آزاد در پهلوی 

سـایر بـرادران خود سـهیم باشـد و همـکاری کند.
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مسـعود می دانسـت که شـرایط اساسـی بـرای پیش رفـت و توسـعه در یک مملکـت موجودیت 

امنیـت اسـت، و در عـدم موجودیـت امنیـت زمینه ی مهیا سـاختن خوراکـه، مسـکن، کار و آموزش 

فراهـم شـده نمی توانـد و تأمین امنیـت را یکی از اساسـی ترین ضرورت ها و پیش شـرط های توسـعه 

می دانسـت و بـه هرحـال تأمیـن امنیت چه فـردی، چـه اجتماعی و یا ملـی را اساسـی ترین وظیفه ی 

خـود می شـمرد و فهمیـده بـود کـه در هـر جامعـه ای هـرگاه افـراد آن احسـاس امنیـت نکننـد دچار 

اضطـراب گردیـده بـه زندگی بـه صـورت عـادی دوام داده نمی توانند و برای داشـتن جامعه ی سـالم 

و رو بـه توسـعه امنیـت را ضروری می پنداشـت.

شـهید احمدشـاه مسـعود شـخص دراک و پـر مطالعه بـود و از مطالعـه ی کتب تاریـخ دریافته 

 دو ابر قدرت شـمال و 
ً
بـود کـه یکـی از علـل پسـمانی مملکت مـا مداخلـه ی خارجـی و خصوصـا

جنـوب اسـت. واقعـه ی 1842 را خـوب بـه خاطر داشـت کـه شـانزده هزار عسـکر انگلیـس به چه 

 زندگی نامـه ی امیـر عبدالرحمن خـان را از نظر گذشـتانده بود 
ً
سرنوشـت دچـار شـدند و هـم حتمـا

کـه در آن زندگینامـه آمـده اسـت: »افغانسـتان کـه یـک قـدرت کوچـک اسـت بـه یـک بز شـباهت 

می رسـاند کـه بیـن دو شـیر درگیـر شـده اسـت و یا بـه دانـه ی گنـدم می ماند که بین دو سـنگ آسـیا 

قـرار داشـته باشـد. چگونـه امـکان دارد کـه دانـه ی مذکور بین دوسـنگ به گـرد مبدل نشـود.«

در جـای دیگـری می نویسـد: »سیاسـت مداخله گرانه ی روسـیه آرام و اسـتوار اسـت تغییری در 

آن بـه وجـود نمی آیـد... عـادت آن هـا به عادت یـک فیل شـباهت دارد که نخسـت جـای را می بیند 

و بعـد پایـش را گذاشـته بـاز از آنجـا دور نمی شـود و هم قـدم دیگر را تـا زمانی بر نمـی دارد که وزن 

کامـل خـود را بـاالی قـدم اولـی قـرار ندهد. بـه این ترتیـب هرچیزی کـه زیر پایـش قرار گیـرد خرد 

می شـود.«

 گذشـته از آن مرحـوم مسـعود می دانسـت کـه ارمغـان و میـراث شـوم کمونیـزم ظلـم، غربـت 

و زندگـی بی رونـق اسـت و در هـر جایی کـه مارکسـیزم و لیننـزم کامیـاب شـده اسـت در آنجـا قتـل 

و غـارت و غالمـی حکم فرمـا گردیـده، و روس هـا ایـن ارمغـان را از 1917 الـی 1979 بـه اروپـای 

شـرقی، چیـن، کیوبـا، ویتنام، کمبودیا، حبشـه، انگـوال، موزامبیق، یمـن جنوبی و افغانسـتان صادر 

نمودنـد و در ایـن مـدت بـه تعـداد 180 ملیـون نفـر قربانی ایـن مفکـوره گردید.

بـه منظـور جلوگیـری از مانـدگار شـدن و عمیـق کـردن ریشـه های کمونیـزم در وطـن مـا مثـل 

سـایر اقمـار شـوروی احمدشـاه مسـعود در سـال 1358-1979 بـه عنـوان آمـر یک گـروه چریکی 

شـصت نفـری مبـارزه ی مسـلحانه را بر ضـد رژیم کمونیسـتی ترکـی آغاز کـرد و مبارزه را تـا زمانی 

ادامـه داد کـه روس هـا را مجبـور بـه تـرک افغانسـتان نمـود و بعـد از ده سـال جنـگ بـه تاریـخ 15 

فبـروری 1989 بـوروس گرومـوف قومنـدان عمومـی نیروهـای شـوروی آخریـن نفـری بـود کـه از 
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افغانسـتان خارج شـد.

یات شخصیت های داخلی و خارجی در باره ی شهید احمدشاه مسعود نظر
جنـرال بـوروس گرومـوف قومنـدان عمومی نیروهـای اتحاد جماهیر شـوروی سـابق در افغانسـتان 

کـه مـدت ده سـال در سـنگر گرم با شـهیدا احمدشـاه مسـعود مصـروف نبرد بـود در بـاره اش چنین 

می گویـد: »احمدشـاه مسـعود بـدون شـک مـرد خیلـی هوشـیار و از سـایر رهبـران مجاهدیـن در 

سـازمان دهی امـور نظامـی برتری دارد، و شـخص نهایت با اراده و پرشـور اسـت. در حل مسـایل از 

هدف منـدی و پیگـری خارق العـاده ای کار می گیـرد. در وقـت پیش بـرد عملیـات جنگـی اوضـاع و 

تـوازن قـوا را بـا هوشـیاری ارزیابـی می کنـد و توانایـی تصمیم گیـری را به طـور مسـتقل دارد. خیلی 

بـرد بـار اسـت، لبـاس سـاده می پوشـد، کوشـش می کنـد از همراهـان و همـکاران خـود تفکیـک 

نگردد.«

جنـرال محمـد نبـی عظیمـی معـاون وزارت دفـاع افغانسـتان چشـم دیـد خـود را در یکـی از 

سـفرهایش بـه دره ی پنجشـیر کـه بـا یـک تعـداد از جنـراالن و مشـاورین روسـی مربـوط بـه ارتش 

سـرخ کـه شکسـت ناپذیـر نامیده می شـد جهـت بررسـی وضعیت روانـه آنجا بـود و در عـرض راه 

هلیکوپتـر شـان مورد حمله ی مجاهدین شـیر پنجشـیر احمدشـاه مسـعود قـرار گرفت و مشـاورین 

روسـی از تـرس جـان گریـه می کردند در صفحـه ی 295 کتـاب اردو و سیاسـت چنین می نویسـد: 

»در زمسـتان 1364 هنگامی کـه وضـع نظامـی در دره ی پنجشـیر رو بـه وخامـت نهـاد بـرای مـن 

وظیفـه داده شـد تـا همـراه بـا قومنـدان اردوی 40 تـورن جنـرال »جنرالوف« وعـده  ای از مشـاورین 

وزارت دفـاع بـه پنجشـیر برویـم و بعـد از مطالعـه ی وضعیـت تدابیـر الزم اتخـاذ نماییـم... مـا در 

بـارک پنجشـیر بـه زمیـن نشسـتیم و جنـرال شـهنواز تنـی را کـه در آن وقـت قومنـدان قـول اردوی 

مرکـز بـود بـا خـود گرفتیـم و ذریعـه ی هلیکوپترهـای اردوی 40 به طرف پشـغور پـرواز نمودیم. در 

همـان روز در منطقـه ی پـل آشـابه بیـن قطعـات دولتـی )شـوروی و افغـان( و مجاهدین احمدشـاه 

مسـعود جنـگ شـدیدی جریان داشـت و راه اکماالتی به طرف پشـغور قطع شـده بـود. هلیکوپترها 

هنـوز چنـد کیلـو متـر نرفتـه بودنـد کـه از دو طـرف دره بـاالی هلیکوپترها توسـط اسـلحه ی پیاده و 

ماشـیندارهای »دهشـکه« آتش هـای شـدید و دوام دار شـروع گردید. مـن در پهلوی کلکین نشسـته 

بـودم... قومنـدان اردوی چهـل داخـل کابیـن بـود. مرمی هـا به شـدت و سـرعت دیوارهای راسـت 

و چـپ هلیکوپترهـا را سـوراخ، سـوراخ کـرده بـود و هـم چنـان در پروانه و انجـن آن اصابـت کرده 

بـود. سرمشـاور قومنـدان عمومـی توپچـی تورنجنـرال »بیبکـوف«... همراه مـن آمده بـود... در آن 

هیاهـوی بـزرگ و وحشـتناک از عقـب مـرا کـش کـرد و بـه کـف هلیکوپتـر انداخـت و بـا جثـه ی 
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بزرگـش مـرا پوشـانید. بعضی از مشـاورین می گریسـتند.« قابل ذکر اسـت که مشـاورین روسـی که 

در آن زمـان بـه وزارت دفاع افغانسـتان فرسـتاده می شـدند همه  اشـخاص بـا تجربه و جنـراالن بلند 

پایـه و رسـیده ی اردوی شکسـت ناپذیـر اتحـاد جماهیـر شـوروی بودند که از ضرب شمشـیر شـیر 

ژیـان، قهرمـان جنـگ افغان شـوروی شـهید احمدشـاه مسـعود می گریسـتند.

از گریسـتن یـک تعـداد جنـراالن پرتحـرک و بـا تجربـه ی ارتـش سـرخ برمی آیـد که ایشـان در 

طـول مـدت 62 سـال 1917-1979 تصـرف ممالک مختلـف دنیا به قـول جنرال تیـپ گریگوریان 

بـه جنگـی که بـه چنین دلیـری وشـجاعت صورت گرفتـه باشـد برنخـورده بودند.

می نویسـد:   84 صفحـه  در  افغانسـتان«  پـرده ی  »پشـت  کتـاب  در  هاریسـن  اس.  سـلیک 

»حمـالت مجاهدیـن مسـعود بـر میـدان هوایـی بگرام یـک بار دیگـر ماننـد سـال 1981 روس ها را 

برانگیخـت کـه بـه عملیات متقابل دسـت بزننـد. مجاهدیـن که از خـط دفاعی شـوروی ها مخفیانه 

عبورکـرده و داخـل میـدان هوایـی شـده بودنـد بـه شـب 25 اپریـل بیـش از ده فرونـد هـوا پیمـای 

جنگـی روس هـا را در داخـل میـدان تخریـب نمودنـد. دو هفتـه بعـد از ایـن جریان حـدود 11 هزار 

سـرباز روسـی و 4 هزار عسـکر افغانسـتان بر دره ی پنجشـیر از طـرف جنوب حمله بردنـد. وقتی که 

قـوای زمینـی معابـر دره را مسـدود سـاختند هواپیماهـای جنگـی نـوع سـو 25 و دیگـر هواپیماهای 

بم افگـن دهـات را بی رحمانـه بمبـاران کردنـد و در نتیجـه تعـداد زیـادی از روسـتاها بـه خـاک یک 

سـان شـد. بعـد از آن سـربازان توسـط هلیکوپتـر بـه دره ی پنجشـیر انتقـال داده شـدند. چـون ایـن 

سـربازان بـا اراضـی ناآشـنا بودنـد و نمی توانسـتند خـود را به جـای مخفی کننـد مجاهدین بـه آن ها 

حملـه می کردنـد و بعـد از حمـالت بـه پنـاه گاهـای خـود بر می گشـتند.«

جنـرال تیـب گریکوریـان کـه فرماندهـی عملیـات را بـه عهـده داشـت می گویـد: »مجاهدین 

احمدشـاه مسـعود سرسـختانه جنگیدنـد سـربازان مـا قبـل از ایـن بـا جنگـی کـه چنیـن دلیـری و 

شـجاعت در آن بـه خـرج داده شـود برنخـورده بودنـد.«

الکزانـدر لیاخفسـکی یکـی از افسـران ارتش سـرخ در افغانسـتان در کتـاب خود به نـام »توفان 

در افغانسـتان« در صفحه 92 می نویسـد که: »...با احمدشـاه مسـعود در دوران اقامت در افغانستان 

در نبـرد بودیـم. مسـعود برجسـته ترین و نیرومند تریـن قومندان مخالـف و ضد ما در افغانسـتان بود. 

رسـانه های خبری غرب او را شـیر افسـانوی پنجشـیر می نامند.«

برناردهانری لویی فیلسـوف و اندیشـمند بزرگ فرانسـوی در دیدارهایی که با احمدشـاه مسـعود 

شـهید داشـته ویژگی های مسـعود را چنین تحلیـل می کند:

»...افغان هـا ملتـی هسـتند کـه تاریـخ هرگـز فرامـوش شـان نخواهـد کرد. احمدشـاه مسـعود 

نمونـه ای از همیـن ملـت اسـت؛ ملتی کـه درس هـای فرامـوش ناشـدنی را در تاریـخ ایـن قـرن بـه 
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ً
یـادگار گذاشـته اسـت... مـن دیدم کـه مسـعود آنچه را بـه اتحـاد و اتفـاق مبارزانش می گفـت جدا

بـه آن معتقـد بـود، کـه بـه نظـر مـن، او امـروز یگانه شـخصیت افغانـی در این راسـتا اسـت.«

محمـد ظاهـر، پادشـاه سـابق دربـاره ی شـهید احمدشـاه مسـعود چنیـن اظهـار نظـر می کند: 

»احمدشـاه مسـعود وزیـر اکبرخـان معاصر اسـت.«

عبداللـه عـزام دربـاره ی احمدشـاه مسـعود شـهید چنیـن می گویـد: »مسـعود پدیـده ای تکرار 

ناپذیـر اسـت، او بهتـر از »ناپلیـون بناپـارت« در مقابـل روس هـا ایسـتادگی کرده اسـت.«

مسـعود شـهید در سـفر خود بـه اروپا پیغامـی به آقای بـوش رییس جمهـور امریکا فرسـتاد که 

اگـر بـوش بـه آن گوش می داد بـه مصیبت 11 سـپتمبر دچار نمی شـد و پیغـام مذکـور چنین بود:

»جنـگ در افغانسـتان و وجـود پایـگاه تروریسـتی تنها به افغانسـتان محـدود نمانـده بل که دیر 

یـا زود ایـن خطـرات گریبان گیر امریکا و تعـداد بیش تر از کشـورها در منطقه و جهان خواهد شـد.«

بـا درک این کـه گفتنی هـا بسـیار اسـت امـا مـن بـا اتحاف دعـا بـر روح فرزنـد فرزانـه و عقاب 

بلنـد پـرواز قله هـای آسـمان سـای هندوکـش، قهرمـان جنـگ افغـان شـوروی احمدشـاه مسـعود 

عزیـز، ایـن نوشـته را بـه پایـان می رسـانم.





نگاهی به شخصیت احمدشاه مسعود

محمدصدیق چکری

الحمدللـه و کفـی و سـالم علی عبـاده الذین اصطفـی و بعد، فقد قال اللـه تعالی فی کتابـه الکریم: 

أعـوذ بالله من الشـیطن الرجیم. بسـم الله الرحمـن الرحیم.

}مـن المؤمنیـن رجـال صدقـوا مـا عاهـدوا اللـه علیـه فمهنـم مـن قضـی نحبـه و منهـم مـن 

.)23 )األحـراب:  تبدیـال{.  ینتظرومابدلـوا 

در ایـن شـکی نیسـت کـه شـهید احمدشـاه مسـعود قهرمان ملی و اسـالمی  کشـور محسـوب 

می گـردد، زیـرا موصـوف مردانـه وار در راه اللـه جلـت قدرتـه بـا کمـال متانـت و مردانگـی رزمید و 

جهـاد نمـود و بـدون خسـتگی از اسـتقالل سیاسـی کشـور بـه قیمـت جـان و مـال دفـاع کـرد و بـه 

عهـدی کـه باخـدای خود داشـت صادقانـه وفا نمود. بـه ارتبـاط فضایل، شـمایل، اخـالق، دیانت، 

عبـادت، جـرأت، ذکاوت، قاطعیـت، متانـت، مردانگـی، پایـه داری، مقاومـت، جهاد، آزادمنشـی و 

دیگـر ممیـزات و مواصفـات کـه خداونـد بـرای وی ارزانـی و مرحمـت فرمـوده بـود هر قدر نوشـته 

شـود بازهم کـم خواهـد بود.

شـهید مسـعود که دوسـت شـخصی من بـود و سـال هایی متمـادی عضو یـک تنظیـم بودیم، و 

بدیـن سـبب همیشـه در جلسـات، و مناسـبت ها با هـم می دیدیـم و از عـادات و نظریـات همدیگر 

گاهـی کامـل داشـتیم، برازندگی هـای زیـادی داشـت. نمی دانـم مـن از کجـا آغـاز کنـم تـا باشـد  آ

کـه حـق او را کمـا حقـه اداء نمایـم، زیـرا اللـه می فرمایـد: } ...وال تبخسـوا النـاس أشـیاءهم ...{. 

إال  الجـن واإلنـس  مـا خلقـت  از خلقـت عبـادت اسـت، }و  )األعـراف: 85(. چـون حکمـت 

لیعبـدون{. )الذاریـات: 56(. بنـاًء ترجیـح می دهـم کـه اول تـر از همـه نظـر مختصـری بـه جانب 

عبـادت شـهید احمدشـاه مسـعود انداختـه و آغـاز سـخن را از عبـادت وی نمایـم.
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1. مسعود و عبادت

شـهید مسـعود یک مـرد عابد، زاهد و خدا شـناس بـود. موصـوف هیچ وقت نمـاز را بی جماعت 

اداء نمی کـرد. شـهید مسـعود بـا وجـود همـه مصروفیت های جهـادی همیشـه یک نفر عالـم و یک 

نفـر قـاری قـرآن را در سـفر و در حضـر با خـود می داشـت. از عالم دین تفسـیر و فقـه می آموخت و 

 قـاری نمی بود خـود امامت می کـرد. قرآن 
ً
قـاری همیشـه پیـش نمـاز و امام وی می بـود. اگـر احیانا

را بـا تجویـد و بـه آواز خـوش تالوت می کـرد و همیشـه پهـره داران و محافظینی را انتخـاب می نمود 

کـه از لحـاظ تقوی و فهـم برازندگی می داشـتند.

در سـال 1988کـه بـه معیـت محترم اسـتاذ ربانی عازم پنجشـیر شـده بـودم خواسـتم صحبت 

محرمانـه ای بـه ارتبـاط جبهـات جنـوب شـرق کابل کـه مسـوولیت آن را به عهده داشـتم با مسـعود 

شـهید داشـته باشـم. موضـوع را برایـش گفتـم، ایشـان فرمودنـد: وقتـی از پنجشـیر بـه طـرف تخار 

رهسـپار شـدیم مـن و تـو در گوشـه ی بـا هم صحبـت خواهیـم نمود.

طبـق وعده با شـهید مسـعود عـازم تخار گردیدیـم. خالصه این که بعـد از تبادل نظـر در نصف 

راه هـر کـدام رهسـپار خیمـه ی خـود گردیدیم. وقت نمـاز صبح شـد از این که من یک مقدار خسـته 

 تیمـم نمـوده نماز را 
ً
بـودم و از عـادات شـهید مسـعود هـم تـا همـان لحظه چیـزی نمی دانسـتم فورا

در خیمـه ی خود انفـرادی اداء کردم.

وقتـی از نمـاز فارغ شـدم دیدیم که شـهید مسـعود بـه فاصله ی چند صـد متر به طـرف دامنه ی 

کـوه رفتـه و آنجـا وضـوء نمـوده و برمی گـردد. برایـم گفـت: پیش شـو کـه نمـاز را به جماعـت اداء 

نماییـم. گفتـم: مـن تیمـم نمـودم و نمـاز را خوانـدم، شـما نمـاز خـود را بخوانیـد. شـوخی کـرد و 

گفـت: »مـال همیشـه یـک روایـت برای خـود پیدا می کند«، شـهید مسـعود پیـش شـده امامت کرد 

و پهره دارانـش بـه حیـث مقتـدی بـا وی نمـاز را بـه جماعـت اداء نمودنـد. من سـر تا پا گـوش بودم 

تـا ببینـم کـه موصـوف قرائـت خوب دارد یـا خیر؟ ولـی دیدم که قـرآن را بـه آواز خـوش می خواند و 

 به طریقه ی مسـنونه برابر 
ً
حـروف را از مخارجـش اداء نمـوده قیـام، قعـده، رکوع و سـجده اش کامـال

بـوده، و بـا تأمـل و تأنـی با خـدای خـود راز و نیـاز می نماید.

 قـرآن تـالوت می کـرد وخیلـی از سـوره های قـرآن را حفـظ نمـوده بود و 
ً
 مسـعود شـهید مرتبـا

 نمـاز تهجـد را قضـاء نمی کرد.
ً
اکثـرا

2. مسعود و مخالفین

مسـعود شـهید چنان کـه همـه می دانیم در مسـائل عسـکری نبوغ داشـت و در مسـایل سیاسـی 

فهـم عمیـق خداونـد برایـش ارزانی فرمـوده بـود و قضایای اسـالمی را نیـز می فهمید و روح اسـالم 
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را خـوب درک کـرده بـود. خداونـد یـک اسـتعداد و ذکاوت و جاذبیـت عجیـب بـه وی اعطـاء کرده 

بـود. بـه مجـرد مالقـات کـردن و داخـل صحبت شـدن بـا سرسـخت ترین دشـمنش وی را دوسـت 

می سـاخت و چنـان فریفتـه اش می گردانیـد کـه دشـمن سرسـخت دیـروزش بـه دوسـت صمیمـی 

می گردید. مبـدل  امـروزش 

از آن جملـه می تـوان قصـه ی شـهید عبداللـه عـزام را با شـهید مسـعود مثـال زد. شـیخ عبدالله 

عـزام کـه بـا شـهید مسـعود همیشـه مخالفـت می کـرد و مواقـف او را نقـد می نمـود و حتـی حرفی 

تأییـدی هـم راجع به شـهید مسـعود ننوشـته بـود، در حالی که بـه خاطر تشـویق جهـاد و مجاهدین 

در تألیفـات خویـش از عادی تریـن قومندانـان نـام می بـرد و بـه خوبـی یاد می کـرد، ولی از مسـعود 

هیـچ چیـز نمی گفـت و حرفـی نمی نوشـت. تـا باآلخره بـه اثر تشـویق بنـده و محتـرم اسـتاذ ربانی 

شـیخ شـهید با مـا یکجا عازم جبهات شـهید مسـعود گردیـد. وقتی نظم، نسـق، دسـپلین و ترتیبات 

عسـکری مسـعود شـهید را دیـد از وی خواسـت تا بـه تنهایی با وی بنشـیند و صحبت نماید. شـهید 

مسـعود پذیرفـت تـا باآلخـره در منطقـه ی پیـو در منـزل کاکا تـاج الدیـن بـا هـم نشسـتند و از مـن 

خواسـتند تـا بـه حیـث ترجمان با ایشـان در جلسـه  اشـتراک کنم. مسـعود همه ی اهـداف و مقاصد 

خـود را برای شـیخ شـهید در خالل سـه شـب و سـه روز توضیح نمـود و صحبت از مشـاکل طاقت 

فرسـای بـه میـان آورد کـه دامـن گیـرش شـده بـود، و آن را بـه شـکل خیلـی عالـی بـرای شـیخ بیان 

کـرد و مـن ترجمـه می کـردم، تـا باآلخره مسـعود شـهید گفت که مـن خیلـی از دوسـتان، قومندانان 

و مجاهدینـم را از دسـت داده ام و بـه همـه آرمان هـای کـه داشـتم بـه فضـل خداونـد نایـل آمـده ام، 

فقـط دو آرمـان باقیسـت، یکـی: آزادی کشـورم، دوم: الحاق و پیوسـت شـدنم به کاروان شـهداء، و 

تـو ای شـیخ عبداللـه برایـم دعـا کـن تـا آزادی کشـور را به چشـم سـر ببینـم و بعـد از آن اللـه جلت 

قدرتـه شـهادت را نصیبـم نمایـد تـا بـا دوسـتانم کـه پیش از مـن رفتند و شـهید شـدند یکجا شـوم. 

چـه منظـر ابهـت آفریـن کـه آنجا بـود! شـیخ مسـعود را غیـر آن می بیند کـه می پنداشـت و بـه زبان 

حـال می گویـد کـه از ایـن مباحثـه بایـد درس آموخت، چـه درسـی؟! درس شـهادت و درس جهاد 

 از جـا برخاسـت و در 
ً
 مسـعود بـزرگ اسـت و عظیـم. همیـن بـود کـه شـیخ فـورا

ً
و مقاومـت. یقینـا

حالی کـه  اشـک از چشـمانش می ریخـت دسـتان مسـعود را گرفـت و گفـت: مسـعود بـاور کـن که 

تـا قبـل از ایـن جلسـه بـا تـو سـخت مخالـف بـودم ولی بـه خـدا قسـم اکنـون تـو را از نزدیک ترین 

دوسـتان و فرزندانـم محبوب تـر و گرامی تـر می شـمارم. شـیخ شـهید در حالی کـه دسـتان مسـعود 

شـهید را فشـار مـی داد می گفـت: »مسـعود مـرا ببخـش کـه در حـق تـو کوتاهـی کـردم و ضـد تـو 

تبلیغـات نمـودم ولـی برایـت وعـده می دهم که همـه  اشـتباهاتم را جبـران خواهم نمـود و از مواقف 

عظیـم تـو دفـاع خواهـم کـرد.« به یـاد دارم که شـیخ شـهید برای قائد شـهید گفـت: »از ایـن به بعد 
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پنجشـیر، پنجشـیر نیسـت بل که شـش شیر اسـت و شـیر ششـم خودت هسـتی، بنابراین پنجشیر را 

کیـد می کـرد و می گفـت: مسـعود را بگو که  بایـد شـش شـیر نامیـد.« به یـاد دارم کـه شـیخ برایم تأ

تـو ناپلیون شـرق هسـتی. شـیخ شـهید از مجاهد شـهید تقاضا نمـود تا همـه نظریـات، تجربیات و 

جنگ هایـی را کـه علیـه روس نموده در صـورت کتابی بنویسـد و آن را طبع نماید تا مورد اسـتفاده ی 

نسـل های بعـدی قـرار گیرد.

 که 
ً
شـهید مسـعود فرمـود: »مـن عمـل می کنـم دیگـران خواهنـد نوشـت.« سـبحان الله واقعـا

مسـعود هیـچ ننوشـت، فقـط عمل کـرد ولی همـه برایـش نوشـتند و همه برایـش می نویسـند و همه 

برایـش خواهند نوشـت.

بلـی از همـان مجلـس بعـد کتـب شـیخ عبدالله عـزام شـهید را بخوانید که همیشـه از مسـعود 

شـهید بـه حیـث یـک بـزرگ مـرد تاریـخ و قهرمـان اسـالم یـاد کـرده اسـت و در تمـام اظهـارات و 

بیاناتـش از وی دفـاع نمـوده و از عقـب هـر منبـر بـه عظمـت او سـالم تقدیـم نموده اسـت.

3. مسعود و استعمار 

در ایـن شـکی نیسـت که شـهید مسـعود یک شـخصیت پر غرور کشـور بـود که هیـچ وقت به 

ذلـت واسـتعمار تـن در نمـی داد و به هیچ وجه نمی خواسـت به ارتباط اسـتقالل کشـور سـودا بازی 

نمایـد، و اگـر اندک تریـن سـازش در ایـن مـورد می داشـت شـاید بـه ایـن همـه مشـاکل و توطئه ها 

 هـم مورد قهر آن کشـور 
ً
روبـرو نمی شـد. بـه همیـن خاطـر گاهی مـورد غضب ایـن کشـور و احیانا

قـرار می گرفـت. مشـوره مـن همیشـه برایـش ایـن بـود کـه جنـگ راه حـل نیسـت زیـرا جنگ هـای 

داخلـی برنـده نداشـته و برنـده ی آن بازنـده اسـت. برایـش گفتـم: شـما تاریـخ را مطالعـه کنید همه 

جنگجویـان و فاتحیـن آخر شکسـت خورده انـد، خالد بن ولید در برابر مسـیلمه ی کذاب شکسـت 

خـورد. ناپلیـون منهـزم گردید. هتلر که دعوت جهان گشـایی داشـت بـه قهقراء رفت. ماسـولونی که 

اعـاده ی دوبـاره امپراطوری روم را می خواسـت نابود شـد، و همینطـور دیگران. برایم گفـت: »برادرم 

بـه خـدا قسـم طرفـدار جنـگ نیسـتم و نمی خواهـم یـک شـخص به ناحـق از بیـن بـرود و اوالدش 

یتیـم شـود. نمی خواهـم خشـتی از یـک دیوار کـم شـود و خانه ای ویـران گـردد. همه جـد و جهدم 

بـه خاطـر اسـتقرار صلـح و آرامـش مـردم، وحدت ملـی و تمامیـت ارضی کشـور اسـت. جنگم به 

خاطـر صلـح اسـت نـه بـه خاطر جنـگ. بازهـم برایـم مشـوره بدهید چـه کنـم.« گفتم: هیئتـی نزد 

طالبـان بفرسـت و بـا ایشـان مذاکـرات را آغـاز کـن. گفـت: »خیلـی خوب خـودت رییـس هیئت، 

چنـد نفـر را از کابـل انتخـاب کن و بـرو به هـرات تا چند نفـر دیگر را امیـر صاحب اسـماعیل خان 

برایـت تعییـن نماید.« سـر انجام هیئت تکمیل شـد و بـرای طالبـان خبردادیم که ما آمـاده ی مذاکره 
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هسـتیم. طالبـان پذیرفتنـد و قـرار شـد کـه مذاکـرات مـا در شـهر گرشـک والیـت هلمنـد صـورت 

بگیرد.

خالصـه این کـه بـا ده نفـر از علمـای کـرام عـازم گرشـک شـدم و در آنجـا بـا مـال عمـر، مـال 

ربانـی، مـال بورجـان، مـال محمـد غـوث، رئیـس عبدالواحد و یـک تعداد دیگـر دو شـب و دو روز 

 خالصـه می گردد.
ً
مذاکـره نمودیـم. سـر انجـام مطالبـی را کـه طالبـان از مـا مطالبـه نمودنـد ذیـال

1. مـا نیـت حکومـت داری را نداریـم. مناطقـی کـه تحـت قلمـرو اسـماعیل خان اسـت مورد 

تأییـد مـا اسـت و در مناطقـی کـه احمدشـاه مسـعود در آن نفـوذ دارد بـه تمـام معنـی از آن راضـی 

هسـتیم زیـرا مسـعود یـک مجاهـد قابل قدر اسـت.

2. حـزب اسـالمی، جنبـش و حـزب وحـدت را بـه هیـچ وجـه نمـی پذیریـم، معاملـه ی ما با 

 اعـالم خواهیـم کرد.
ً
آن هـا چیـزی دیگـر خواهـد بـود، که بعـدا

3. والیاتی که تحت تصرف ما است بودجه ی آن را دولت بپردازد.

4. در والیاتـی کـه در آن طالبـان نفـوذ دارنـد تعییناتـش مربـوط طالبـان می باشـد دولـت بایـد 

نکند. مداخلـه 

5. ما از دولت تطیبق شریعت اسالمی را می خواهیم.

موضـوع را بـا شـهید مسـعود در جریان گذاشـتم، گفتنـد: اگر چه شـرایط آن ها وحـدت ملی را 

تأمیـن نمی کنـد، امـا مـن قبـول دارم ولی به یک شـرط کـه خارجی هـا را از پهلـوی خـود دور کنند. 

وقتـی شـرط مسـعود را به طالبـان گفتم جـواب ندادنـد و مهلت خواسـتند. باهمان مهلت خواسـتن 

رفتنـد کـه رفتنـد. بـار دیگر کـه طالبان شـهرهای زیـادی را گرفته تا چهارآسـیاب و میدان شـهر آمده 

بودنـد بـاز هـم زمینـه ی مالقـات طالبـان را با شـهید مسـعود مسـاعد سـاختیم و از شـهید مسـعود 

خواسـتیم کـه بـه مرکـز طالبان بـه خاطـر برقراری صلح به میدان شـهر برود. شـهید مسـعود سـخن 

مـا را پذیرفـت و بـه میـدان شـهر رفـت و در آنجا بـا مال مشـر و مالربانی نشسـت طوالنی داشـت. 

در اخیـر شـهید مسـعود بـرای شـان گفـت: »بگوییـد از مـا چـه می خواهیـد؟« مالمشـر گفـت: تو 

یـک مجاهـد هسـتی و بـه خاطـر اسـالم جهـاد کـرده ای ما تـو را بـه حیـث وزیر دفـاع مـی پذیریم 

ولـی حکومـت کابـل را بـرای ما واگذار شـو تـا شـریعت را تطبیق نماییم. مسـعود گفت: وقتی شـما 

شـریعت را تطبیـق می کنیـد چـه بهتـر! به خدا قسـم وزارت دفـاع را نیـز برای تان می سـپارم و می روم 

بـه پنجشـیر و مطالعـه را آغـاز می کنم تا بـه معلوماتـم بیفزایم زیرا مـن خیلی ضـرورت دارم. ولی به 

یـک شـرط کـه شـما تعهد کنیـد تـا خارجی ها ازپشـت پرده بـاالی مـردم ما حکومـت نکننـد و اگر 

کـدام خارجـی را در پهلـوی مـن می بینیـد بگویید تـا دورش کنـم. گفتند: فـردا صبـح برایت جواب 

می دهیـم. همیـن بـود کـه فردا صبح جنـگ را آغاز کـرده و با تـوپ و تفنگ جـواب دادنـد و باآلخره 
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شـهادت مسـعود توسـط خارجی هـا، خـود دلیـل واضحی اسـت بر آزادمنشـی ایـن راد مرد شـهید. 

مسـعود جـان داد ولی خـاک نداد.

بـرادران و دوسـتان بـه صراحـت بایـد گفـت کـه: مسـعود یک مکتـب فکـری بود یک مدرسـه 

بـود و یـک دانشـگاهی بـود کـه در آن همـه علـوم و فنون و همـه زیبایی هـا و جمال همـه خوبی ها و 

پاکیزگی هـا وجـود داشـت. نمی تـوان همه ممیـزات و ویژگی هـای خـدا داد او را در صفحـات اندک 

و انگشـت شـمار گنجانیـد. زیـرا او عفیـف بـود و عابد، شـجاع بـود و صـادق، مؤمن بـود و معتقد، 

زکـی بـود و تیـز فهـم، مجاهـد بـود و شـهید، جانبـاز بـود و مقـاوم، و بـدون تردیـد که وی بـه حکم 

 بـل أحیاء عنـد ربهم 
ً
قـرآن شـهید اسـت و زنـده: }وال تحسـبن الذیـن قتلـوا فـی سـبیل اللـه أمواتـا

یرزقـون{. )آل عمرا: 69(.

بیاییـد در فرجـام بـه سـراغ همـان گفته ی سـعدی شـیراز برویم که راجـع به همچو مـردان نیکو 

نـام چـه می گوید:

سـعدیـا مـرد نـیکو نـام نـمـیرد هـرگـز

مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند

راجع به همچو عاشقان جهاد باز هم می گوید:

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت اسـت برجـریـده ی عـالـم دوام ما

بـا وجـود ایـن دالیل عقلـی و نقلی که شـهید زنده اسـت و نمی میـرد بازهم وقتی بـه دقت نگاه 

می کنیـم جـای شـهید مـا از لحاظ فزیکـی خالی اسـت، و  ای کاش یا مسـعود جوان زنـده می بود و 

یـا مثـل او یـا نصـف او در میـان ما وجود می داشـت تـا ما می توانسـتیم با تمـام این نا بسـامانی های 

اجتماعـی حاضر و کشـمکش های سیاسـی، منطقـوی و بین المللی دسـت و پنجه نـرم کنیم، و خود 

و ملـت خـود را از عواقب وخیم و دردنـاک آن نجات دهیم.

روحـت شـاد و یـادت گرامـی بـاد، و راحت کـه آن را با قطـرات خـون پاکت رقم زدی مسـتدام 

بـاد، آمین یـا رب العالمین.



قهرمان ملی

پروفیسور دکتور صدیق

اگـر بـه صفحات تاریخ سـرزمین باسـتانی مـا آریانای باسـتان، خراسـان دیـروز و افغانسـتان امروز 

بـا تأمـل و تعمـق نظـر انداخته شـود، به مالحظـه می رسـد که این کشـور بنابـر موقعیـت تاریخی-

جغرافیایـی در عرصـه ی تاریـخ طوالنـی خویـش تالقی گاه اسـتعمارگران شـرق و غرب بوده اسـت. 

چنان کـه بـه گـواه تاریـخ ایـن سـرزمین باسـتانی باربار در سـیر تهاجم وحشـیانه ی کشـور گشـایان 

و  هجوم هـا  ایـن  شـعله های خان مانسـوز  در  و  گرفتـه  قـرار  سـلطه گر  زمین خـواران  و  انسان سـوز 

ایلغارهـا ماننـد ققنـوس تا پـای مرگ رفتـه و دوباره ازمیان خاکسـتر خود برخاسـته اسـت. زیرا مردم 

شـجاع و آزاده ی آن بـا خصایـل آزادگـی، تسـلیم ناپذیـری، انسـان دوسـتی و دیـن داری کـه در روان 

جمعـی آن هـا تابناک بـوده، علی الرغم سـیطره ی نظام های مسـتبد، خودکامه و آزادی کـش، در برابر 

تجـاوز بیگانـگان مقاومـت سرسـختانه و پایـداری نموده اند.

در همیـن راسـتا مقاومـت و جهـاد اسـالمی مـردم افغانسـتان در برابر قوای  اشـغالگر شـوروی 

سـابق و رژیم کمونیسـتی دسـت نشـانده اش از سـال 1978 میالدی الی 1991 میالدی که با قیام ها 

و مبـارزات خودجـوش همـه اقشـار و ملیت هـای باهـم بـرادر و برابـر بـه شـمول تاجیـک، ازبیـک، 

هـزاره، پشـتون، ایمـاق، بلـوچ و غیـره، اعـم از زن و مرد بـا همه داشـته های مادی و معنـوی صورت 

گرفـت، و سـپس مقاومـت ملی سـنگر نشـینان سـربکف از سـال 1991 به بعـد در برابـر توطئه ها و 

تجـاوزات خارجی هـا قابل یـادآوری می باشـد.

در حقیقـت جنبـش جهـاد اسـالمی و مقاومـت ملـی کشـور بـه مثابـه ی موجـی از تالش های 

قهرمانانـه و جانبازانـه ی آزادی خواهـان و مبـارزان ملیـی تبـارز کـرد کـه بیانگـر اراده ی مـردم مـا در 

جهـت تسـلیم ناپذیـری و رهایـی از چنـگال تجـاوز وحشـیانه ی خارجی هـا و اسـتبداد گماشـتگان 
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وحشـی آنـان بود.

مگـر بدبختانـه براثـر تسـلط سیاسـت های ضـد ملـی و اسـتبدادی رژیم هـای گذشـته و نظر به 

گاهـی ملـی ماننـد همیـش، تالش هـای قهرمانانـه و جانبازانـه ی مبـارزان واقعـی  موجویـت ناخودآ

در موجـی از تفرقـه و نابسـامانی ها غـرق گردیـد، که متأسـفانه تشـکل واقعـی و سراسـری یکپارچه 

نیافتـه، زمینـه ی بهـره برداری هـا و مداخـالت دشـمنان طمـاع خارجـی و خـا ینیـن ملـی بیش تر از 

پیشـتر آمـاده گردید.

بـا آنهـم در ایـن اوضاع و شـرایط ملـت متعهد، معتقـد و برخـوردار از غرور آزادی، با دسـت و 

شـکم خالـی، بـا همه محرومیـت و ناتوانی در کنـار رزمنـدگان و مجاهدان واقعی بار سـنگین جهاد 

و مقاومـت را بـدوش کشـید، و بـا دادن اضافه از یک و نیم ملیون شـهید جبین دشـمن بزرگ و کاسـه 

لیسـانش را به زمیـن کوبید.

امـا ایـن پیـروزی غرورآفریـن خارچشـم دشـمن کهن زخـم خـورده و حیله گـری کـه دهـل 

پشتونسـتان سـال ها پرده هـای گوشـش را خراشـیده بـود، گردید، و واداشـتش تـا در میـان همرزمان 

و همسـنگران دیـروز بـذر نفـاق و چنـد پارچگی بیفگنـد و عالوه بـرآن بعضی دولت هـای مغرض و 

طمـاع دیگـر مانند عربسـتان سـعودی، امـارات عربی، ایـران، ازبیکسـتان و امریکا را بـرای کمک و 

مسـاعدت بـا خاینین در جهت ممانعت از تشـکیل دولت مسـتحکم و مسـتقل ملی تشـویق نماید.

از نظـر آسـیب شناسـی اجتماعـی گفتـه می توانـم کـه در جامعـه ی مـا زمینـه ی چنین اسـتفاده 

جـو یی ها مسـاعد بـود و دشـمن از آن در حـد نهایی بهـره برداشـت. تفنگ های مجاهدان به سـوی 

 بعـد از سـقوط رژیم دسـت نشـانده ی 
ً
همدیگـر بـه نشـانه گیری آغـاز کردنـد. جنـگ داخلـی فـورا

شـوروی سـابق از سـال 1991 میـالدی شـروع و تـا به سـال 2001 میـالدی و سـقوط طالبـان دوام 

نمـود کـه همـه شـاهد خرابی هـا و بربادی هـای ناشـی از آن در تمام سـاحات اجتماعـی، فرهنگی و 

سیاسـی می باشـیم. زیـرا دشـمنان دیرین و دوسـت نما، چـون پاکسـتان و برخی کشـورهای دیگر از 

بـدو جهـاد اسـالمی مـردم مـا در برابـر ابر قـدرت شـرقی آن وقـت و گماشـتگان شـان، ضعف های 

وظیفـه ی و تشـکیالتی و اوضـاع نابسـامان اجتماعی مبارزین سـر به کف جبهات و قشـر روشـنفکر 

جامعـه ی مـا را کـه میـراث حکومت های گذشـته بـود، به خوبـی درک و تشـخیص نمـوده، زمینه را 

بـرای دخالت هـا و پیـاده نمـودن پالن هـای شـیطانی شـان، یعنـی تشـکیل کنفدراسـیون پاکسـتان-

افغانسـتان از یکطـرف و صـدور اهـداف و گماشـتگان شـان از طرف دیگر، مسـاعد دانسـته بودند.

لهـذا بـه نسـبت عـدم توانایـی و پختگـی سیاسـی در فـن حکومـت داری ناشـی از قیـودات 

اجتماعـی و پالیسـی های رژیم های گذشـته که در اثر آن جامعه ی افغانسـتان حالت بسـته را سـپری 

می کـرد، از رشـد سیاسـی جمعـی و تعالـی فرهنگـی کـه زمینه سـاز تأمین وحـدت ملی و تشـکیل 
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کشـور-ملت می گردیـد مـردم مـا دور نگه داشـته شـده بودنـد و در رویـارو یـی بـا گروه هـای جنگ 

طلـب داخلـی در حقیقـت از طـرف دشـمنان بـه ظاهـر دوسـت، ناعاقبـت اندیشـانه آلـه ی دسـت 

و وسـیله ی تحقـق اهـداف شـوم آن هـا قـرار گرفتـه بودنـد. بنابراین نـه تنهـا جانبازی هـای مدافعوی 

قوت هـای مجاهدیـن راه حـق بـه قیـادت قوماندان اعالی مقاومت شـهید احمدشـاه مسـعود به ثمر 

نرسـید کـه حتی حکومـت نوپای مجاهدیـن واقعی هم قـوام پیدا ننمـود، بل که به زوال مواجه شـد.

اگـر جهـاد اسـالمی 14 سـاله ی ملـت متدیـن و آزاده از یکسـو و مقاومـت ملـی 9 سـاله ی 

سـنگر نشـینان قهرمـان و غیـور از جانـب دیگـر در نظر گرفته شـود، بـه حیث یک حقیقـت تاریخی 

جهان شـمول کـه همیـش در یکطـرف خـط جنـگ، ظالـم و متجـاوز و در طـرف دیگـر آن، مظلـوم 

مدافـع قرار می داشـته باشـد، به جـرأت می گوییم کـه در یکطرف خط، سـنگرهای بیـداد متجاوزین 

سـتمگر روسـی، پاکسـتانی، عربـی، همراهان و گماشـتگان شـان و در طـرف دیگر خط سـنگرهای 

مدافعـان ملـی، متدیـن و آزاده قـرار داشـت. چنان کـه دفاع حق مسـلم یـک ملت اسـت، جنگ های 

مدافعـوی مجـاز، مشـروع و مطلـوب می باشـد. بنـاًء اصطـالح »طرف هـای درگیـر جنـگ« کـه 

 در دوران مقاومـت مردم ما در برابر تجاوز عریان پاکسـتان از طرف عده ای از روشـنفکران 
ً
خصوصـا

عجوالنـه بـه کار می رفـت، نامعقـول بی مـورد و ظالمانـه پنداشـته می شـود.

اعتـراف بایـد نمـود کـه در تمام عرصـه ی دفـاع و مقاومت چه در زمـان جهاد اسـالمی در برابر 

رژیـم کمونیسـتی و چـه در هنـگام ایسـتادگی و مقاومـت در مقابـل اهداف سـلطه گرانه ی دشـمنان 

دوسـت نمـا، از تمـام ملیت هـا و اقشـار جامعـه به حیـث پیشـقدمان و قافله سـاالران شـجاع، مدبر 

و شـخصیت های معتقـد و باورمنـد بـا حضـور در سـنگرهای گـرم و جبهه هـای جنـگ، فرماندهی 

آنـان در نبردهـای قهرمانانـه و  مجاهدیـن و مبارزیـن قـوای مقاومـت را عهـده دار بودنـد. نقـش 

فداکارانـه، نقشـی تعییـن کننـده و کارسـاز و حماسـه آفرین بـود، که فراموش کـردن و نادیـده گرفتن 

آنـان و ثبـت نکـردن نـام بزرگ شـان در تاریخ پرفـراز و نشـیب افغانسـتان، کار معقولی نبـوده، بل که 

ظالمانـه می باشـد.

تعـداد ایـن مـردان و قافلـه سـاالران بی نـام، امـا نـام آور که قیـادت جهـاد اسـالمی و مقاومت 

ملـی مـردم را عهـده دار بودند، در تمام شـهرها و والیات جنگ زده و به خاک و خون کشـانیده شـده 

در بیـن تمـام ملیت هـا، اقوام و اقشـار جامعه به وفـور موجود می باشـند که معرفی شـخصیت بزرگ 

و کارنامه هـای شـان در ایـن مختصر مقدور نیسـت.

امـا بـه مناسـبت گرامی داشـت از اولیـن سـالگرد شـهادت زنـده ی جاویـد، سپه سـاالر بـزرگ 

جهـاد و مقاومـت، رهبـر کبیـر و بالمنـازع، ابـر مـرد تاریخ معاصـر، قهرمان ملی شـهید احمدشـاه 

مسـعود )رح( یـادی از زندگـی و کارنامه هـای درخشـان وی می داشـته باشـیم.
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در زمـره ی مردانـی کـه در بسـتر پرتالطم تاریخ پـر ماجرای این خطه ی باسـتانی ظهـور نموده، 

و دگرگونی هـای سـازنده ی تاریخـی اعجاب برانگیـز را در تکامـل و تکویـن دوره ی تاریـخ معاصـر 

کشـور به ارمغان آورده، بارزترین آن ها شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( می باشـد. شـخصیت مقاوم 

و شکسـت ناپذیـری که هم در دوران جهاد اسـالمی در برابـر متجاوزین کمونیسـت و هم در دوره ی 

مقاومـت ملـی در برابـر پاکسـتان و شـرکایش نقـش کلیـدی، برجسـته و اساسـی در تـداوم جهـاد و 

مقاومـت ملـی داشـته اسـت. بنابرایـن نـام نامـی او بـه صـورت غیـر قابـل تفکیک بـا نبـرد دفاعی، 

آزادی خواهـی، اسـتقالل طلبـی و حماسـه ی تاریخـی مـردم مدافع افغانسـتان عجین شـده اسـت. 

بـه مصـداق مقولـه ی معـروف کـه گفتـه انـد: »شـخصیت ها سـازنده ی تاریـخ مـی باشـند، و بدون 

چنیـن شـخصیت ها تاریـخ نمی توانـد قامـت برافرازد.« ما بـه جرأت می گوییم که شـهید احمدشـاه 

مسـعود برجسـته ترین در جملـه ی شـخصیت های تاریـخ سـاز جامعـه ی ما محسـوب می گـردد. او 

ایـن مقـام و منزلـت را بـا نوردیدن فرازهـا و فرودهای فـراوان در عرصـه ی کار زار در سنگسـتان های 

جهـاد و مقاومـت بـا افتیدن هـا و خیزش هـای متعـدد و بـا طـی مسـافه ی اضافـه از دو دهـه سـنگر 

نشـینی و مصـاف رویارویـی بادشـمنان گوناگـون از قماش های مختلـف و با عبور از سـنگالخ های 

سـوزان محیـط نامتجانـس، نامأنـوس و نـا رسـای زمـان خـود کمایـی کـرده و نـام نامـی  خـود را با 

نام هـای برازنـده و افتخـار آفریـن مـردان تاریخ سـاز این سـرزمین باسـتانی پیوند زده اسـت.

دردا بـه ملـت ما و حسـرتا به دیـده ی بخل زده و حسـدبار آن عده از روشـنفکرانی کـه طی تمام 

دوره ی جهـاد اسـالمی و مقاومـت ملی در اثر بی تفاوتـی و گیربودن در دام کابـوس تعصبات ذهنی، 

بـر بـاور گونه هـای تحمیلی و تخدیـری خود فایق نشـدند و در جهت ایفای مسـوولیت ملی و میهنی 

در راه بسـیج همگانـی بـا تشـکیل یـک مجموعـه ی نیرومند واحـد ملی-سیاسـی که مؤیـد جبهه ی 

مقاومـت سـنگرداران جـان بـه کـف می شـد، موفـق نگردیدند. بـرای این هـا الزم بـود تا با تشـکیل 

چنیـن یـک سـازمان، تصویـر و راه کار سـالم و سـازنده ای را بـه طـور متحدانـه و مخلصانـه غـرض 

جلوگیـری از تـداوم بحـران در راسـتای پشـتیبانی از جانبازی هـای جبهـه ی متحـد مقاومـت ملـی 

بـه وجـود می آوردنـد. زیـرا دفـاع همچنان کـه ابـزار دفـاع را الزم داشـت، بـرای تـداوم موفقیت های 

نظامـی در جبهـات پشـتیبانی پرشـور سیاسـی، معنـوی و قلم را هـم ایجـاب می نمود. متأسـفانه از 

ایـن رهگـذر خـالی بزرگی وجود داشـت. گرچـه در این اوضاع و شـرایط عـده ای از وطنـداران دور 

از میهـن بـا اعتقـاد بـه اصالـت و کثـرت وجـود مبـارزه ی برحـق در کشـور بـا گرایش هـای وحدت 

طلبـی و بـا ایـن باور کـه عاشـقان آزادی و تعالـی آرمان خواهی و حق طلبـی در میان همـه ملیت ها، 

نیروهـای سیاسـی و جبهـات داغ دفاعـی وجود دارنـد، غـرض روی کار آمدن چنین یـک نهاد واحد 

سیاسـی در جهـت پشـتیبانی و تأییـد جبهـه ی متحـد مقاومت مـردم افغانسـتان به رهبـری قوماندان 
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اعالی مقاومت، شـهید احمدشـاه مسـعود )رح(، با تشـکیل یک تشـکل مسـتقل ملی در این راسـتا 

سـعی و تـالش نمودنـد. اما متأسـفانه بنابـر عدم همآهنگـی ذهنی و سـلیقه ای اکثریت روشـنفکران 

نرسـیدند. هدف  به 

طوری کـه همـه شـاهد می باشـیم، متأسـفانه اکثریـت روشـنفکران به اهمیـت مقاومـت و دفاع 

ملتفـت نشـده و بـر زخم هـای خـون چکان مـرد، زن و کـودک میهن ترحـم نکردند. یـک لحظه هم 

بـا خـود محاسـبه ننمودنـد کـه دسـت آوردهـای دفـاع کـه بـا چـه قیمـت سـنگین و بهای گـزاف به 

وسـیله ی جانبـازان سـنگر نشـین به دسـت آمده چه سـان به آسـانی در اثر اهمـال و بی تفاوتی شـان 

ارزان و رایـگان از دسـت می رفـت و آن هـا فقـط جملـه ی »طرف هـای درگیـر جنگ« را می دانسـتند 

بس. و 

بـا آنهـم در این شـرایط طرحـی را به غرض تشـکیل جبهه ی متحد ملی سیاسـی آماده سـاخته، 

بـا اسـتفاده از موقـع در نوامبـر سـال 2000 میـالدی در خواجـه بهاءالدیـن تخـار حیـن مالقـات 

خدمت ارواح شـاد احمدشـاه مسـعود )رح( تقدیـم نمودم،1 که مورد دلچسـپی و تأیید جناب شـان 

قـرار گرفتـه، با خوشـی زیـاد پشتیبانی شـان را غرض تحقـق و عملی شـدن آن وعده دادنـد. چنان که 

در اثـر تصمیـم و امریه ایشـان به  اشـتراک عـده ای از روشـنفکران پشـتیبان و طرفـدار جبهه ی متحد 

مقاومـت، در لنـدن جلسـه ای دایـر گردید تا چگونگی تشـکیل چنین یک سـازمان یـا جبهه ی متحد 

سیاسـی وسـیع البنیاد را مـورد غور و بررسـی قـرار دهند. امـا متأسـفانه طوری که به مالحظه رسـید، 

نظـر بـه علتـی که مـا ندانسـتیم، مجلس در مسـیر اصلی طوری کـه توقـع می رفت، جریـان نیافت و 

گرنـه در مجلـس پیترسـبورگ بـن در آلمان جبهـه ی متحد مقاومـت با برخـوردار بودن از پشـتیبانی 

و همراهـی چنیـن یک تشـکل سیاسـی سراسـری موفقیت های سیاسـی بیش تـری را نایل می شـد.

بـه هـر صورت، اعتـراف باید نمـود که دلچسـپی، عالقمندی و توافق ارواح شـاد سـر قوماندان 

اعـالی قـوای مقاومـت بـرای روی کار شـدن چنیـن یـک نهـاد سیاسـی سراسـری ملی در راسـتای 

حمایـت از جبهـه ی متحـد مقاومـت، بیانگـر این واقعیت می باشـد که ایشـان نه تنها با نبـوغ نظامی 

خـود در هنـر رزم آرایـی و مبـارزه در جبهـات دفـاع چیـره دسـت بودند، بل کـه در عرصه ی سیاسـی 

هـم از فهم و درک سرشـاری برخـوردار بودند.

پس گفته می توانیم که ارواح شـاد احمدشـاه مسـعود )رح( با واژه های میهن، اسـتقالل، آزادی 

و آزادگـی گـره خـورده، تجلیـل از ایـن واژه ها در هـر مقطع زمـان در واقعیت تجلیل و گرامی داشـت 

از شـخصیت بـزرگ و کارنامه هـای قهرمانانـه ی او اسـت. لـذا نـام نامـی سپه سـاالر بـزرگ جهـاد، 

اسـوه ی مقاومـت، شـاد روان، شـهید راه حـق احمدشـاه مسـعود )رح(، آن شـخصیت پرصالبـت، 

1. متـن کامل این طرح پیشـنهادی در شـماره ی 15، سـال 2 صفحـه 14 ماهنامه ی وزین صبح امید در دوشـنبه تاجیکسـتان 
به نشـر رسـیده است.
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بـا نفـوذ و فرمانـده مسـلط جـا دارد که بـه حیث قهرمـان ملی ثبـت تاریـخ پرتالطم کشـور و جهان 

گـردد. روحـش شـاد و فـردوس برین جایگاهـش باد.



مسعود عزیز! به خدا سوگند تو زنده ای

مجیب الرحمن رحیمی

10 سپتمبر 2001

روزی را در تاریـخ درخشـان و پرشـکوه اسـالم عزیـز بـه یـاد مـی آورم کـه پیامبـر بزرگـوار اسـالم 

حضـرت محمـد )ص(  دنیـای فانی را تـرک گفته به مالقات پـروردگارش شـتافت. آن روز در تاریخ 

اسـالم و بـرای یـاران راسـتین پیامبـر )ص(، آن هایی کـه در رکاب وی بـا اخـالص، شـوق، محبت و 

صمیمیـت رزمیـده بودند، روز دشـوار و بـاور ناکردنی بـود؛ روزی که دیگر آن چراغ درخشـان وحی 

و نبـوت را در میـان خویـش نمی دیدنـد، چـون او بـه قول پـروردگار، دیگر رسـالت خویـش را تمام 

نمـوده بود.

در همچـو حالتـی کـه غـم و اندوه سـایه اش را بر همـه جا گسـترده بود، حضرت عمـر )رض(، 

ایـن رادمـرد بـزرگ تاریـخ، از درگذشـت پیامبـر )ص( اطـالع یافـت. ایـن در حالـی بـود کـه یاران 

صدیـق و پـاک طینـت پیامبـر )ص( در مسـجد تجمع نمـوده در غم و انـدوه عمیق فرو رفتـه بودند. 

وی بـا دریافـت ایـن خبـر وارد مسـجد گردیـده، بـا قـرار گرفتـن در مقابـل یـاران پیامبر خـدا )ص( 

گفـت: بـه خـدا سـوگند، پیامبـر نمـرده اسـت. وی تا دین خـدا مکمـل نگـردد نمی میرد. اگر کسـی 

بگویـد پیامبـر مـرده اسـت، بـه خـدا سـوگند، با ایـن شمشـیر گردنـش را قطـع می کنم. ایـن حالت 

خـود گویایـی عمـق درد و حالـت اندوه بـاری اسـت کـه بـر یـاران رسـول خدا و بـر فضـای مدینه و 

دولـت نوبنیـاد اسـالم حکم فرمـا بود.

در همیـن حالـت  ابوبکـر صدیـق )رض( از خانـه اش کـه در اطـراف مدینـه موقعیـت داشـت 

فرارسـیده و بـا وارد شـدن بـه منـزل حضـرت عائشـه از درگذشـت پیامبـر )ص( اطمینـان حاصـل 

می کنـد. او کـه نیـز چـون دیگـران، از درگذشـت رسـول خدا )ص( حیـرت زده شـده بـود، آخریـن 

بوسـه هایش را نثـار رخسـارهایی مبـارک پیامبـر )ص( نمـوده از خانـه بیـرون شـده راهـی مسـجد 
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می گـردد و درمیابـد کـه عمـر )رض( در همـان فضـای پـر از انـدوه، در حالی کـه در نزدیـک منبـر 

قـرار دارد، بـه مـردم می گوید: به خـدا سـوگند، پیامبرخدا )ص( نمرده اسـت، اگر کسـی بگوید وی 

مـرده اسـت، گردنـش را بـا ایـن شمشـیر قطـع می کنم.

وی بـا عبـور از تجمـع مسـلمانان، بـه سـوی منبـر مـی رود. عمـر )رض( وقتی ابوبکـر صدیق 

را در حـال آمـدن بـه سـوی منبـر می بینـد، جایـش را بـه وی خالـی می کنـد. ابوبکر صدیـق )رض( 

بـا قـرار گرفتـن بـر منبـر، خطاب بـه حاضریـن فرورفتـه  در غـم و سـردرگمی می گوید: مـرگ پیامبر 

)ص( را خداونـد در زندگـی اش بـه وی اطـالع داده بـود، و آیت هایـی را کـه در این زمینه نازل شـده 

بودنـد بـه زبـان آورده در پایـان متذکر می شـود: کسـی که محمـد را می پرسـتید، محمد مرده اسـت، 

و کسـی که خـدا را می پرسـتید، خـدا زنـده اسـت و نمی میرد.

ایـن بانـگ درای ابوبکـر چنـان بـر گـوش و جـان حاضـران در مجلـس طنیـن انداختـه و تأثیر 

می گـذارد، کـه عمـر )رض( می گویـد: فکـر می کنـم ایـن آیت هـا را پیـش از ایـن نشـنیده بـودم و 

همیـن اکنـون نـازل می شـوند.

مسـعود عزیـز! مـن تـا همیـن لحظـه ای کـه ایـن مقـال را مـی نویسـم، مـرگ نابـه هنگامت را 

نمی توانـم بپذیـرم، چـون شـدت انـدوه و غمی که مـن و هـزاران دیگـر را در چنگال خویش فشـرده، 

همـه را مبهـوت و حیران سـاخته اسـت. مـا دیگر عمـق و پهنای این مصیبـت را نمی توانیـم با حرف 

و سـوگواری ترسـیم و تمثیـل کنیـم، چون تو برای مـا و ملت ما بلندتـر و برتر از همه چیز در هسـتی 

مـا بودی. 

مسـعود!  ای فرمانـده و مجاهـد نسـتوه! مـن بـرای تعریـف شـخصیت، شـجاعت، قهرمانـی، 

اعجـاز آفرینی هـا، مبـارزه، کفـر سـتیزی، مردانگـی، مقاومـت، پایـداری، تواضع، اخـالق، تقوی، 

مـردم دوسـتی، نفـوذ، تأثیرگـذاری، روح آزاد، آزادگـی، آزادمنشـی، اخـالص و اسـتقامتت کلمـات 

شایسـته ای در قامـوس بشـریت سـراغ ندارم.

مسـعود!  ای شـهید راه آزادی و عـزت! نـه مـن بل کـه دنیـا، اعـم از مسـلمان و کافـر، دوسـت و 

دشـمن، بـه مجاهـدت و مبـارزه ی درخشـانت علیـه متجاوزین سـرخ و ایـادی مزدور آن هـا، جهت 

اعـالی کلمـت الله در سـرزمین بـه خون غنوده ی افغانسـتان، در یک نبـرد نابرابر و در یـک مبارزه ی 

خونیـن اعتـراف دارنـد. قهرمانی هـا، جانفشـانی ها، نبردهای کفرشـکن، زحمـات و تکالیف بی حد 

و حصـرت، در آن روزهـای کـه جـز مـدد خـدای متعـال، دیگـر امیـدی بـرای رهـای و آزادی وجود 

نداشـت زبـان زد عـام و خـاص اسـت. پنجـه نـرم نمودن هـای تـو سپه سـاالر بـزرگ و فرزند رشـید 

اسـالم در مقابـل ارتـش تـا دنـدان مسـلح روس و پیمـان نظامـی وارسـا در جهـت رهـای وطـن از 

اسـارت و رهایـی انسـان ایـن دیار از زیر یـوغ اسـارت و بردگی، دیگر نـام و جایگاهـت را ثبت دفتر 
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دنیـا و کـم نظیرتریـن چهره هـای مقاومـت و پایداری کرده اسـت.

مسـعود!  ای شـخصیت درخشـان و تـاج دار تاریـخ! تـو در زندگـی درخشـان و پـر از مبـارزه 

و تالشـت بـرای سـرافرازی اسـالم و پیـروزی مشـت بـر شمشـیر، مکتـب و مدرسـه ای از اخـالق، 

رفتـار، تواضـع، اخـالص، صمیمیـت، دوسـتی و نمونـه ی کاملـی از تقـوی و خـدا پرسـتی بـودی. 

ابعـاد مختلـف و گوناگـون شـخصیت تـو، از تـو چنـان پدیده ی محبوب و دوسـت داشـتنی سـاخته 

بـود، کـه بـرای مـردم و جامعه ی مـا، دیگر همه چیـز بودی، تو بـرای آنـان آنقدر محبـوب، قابل قدر 

و احتـرام گردیـده بـودی، که حاضـر بودند، خـون خویش را که گرانبهاترین دسـت داشـته ی انسـان 

اسـت، در راه اهـداف و مبـارزه ی آزادی بخش و عادالنـه ات قربان نمایند. زندگی تو و سـالمتی ات، 

بـرای عامـه ی ملـت مـا اعـم از زن و مـرد، بلندتریـن آرزو و التجا بـود. آری، کم نیسـتند آن هایی که 

بـا شـنیدن خبـر سـالمتی ات، برمرگ فرزنـد، خانـواده، پدر، بـرادر، دوسـت و عزیز خویـش لبخند 

زده انـد. بلـی، همـه ی این هـا دال بریـن انـد، که تـو از مـردم و برای مـردم بودی، نـه از خـود و برای 

خود.

مسـعود!  ای روح آزادمنـش و رمـز مقاومـت و پایمـردی! سـنگر تـو چـه در دوران جهـاد، چـه 

در جبهـه ی کفرشـکن پنجشـیر، چه در سـطح شـورای نظـار نمونه یـی از نظـم و انضبـاط، امنیت و 

اطمینـان و قانونمنـدی وعدالـت بـود. تـو به عنـوان الگو و رمـز این جبهه، مقتدا و پیشـوای راسـتین 

مردمی بـودی، کـه اهـداف و حتـی طـرز لبـاس پوشـیدن و حرکاتـت را تعقیـب و عملـی می کردند.

اگـر در افغانسـتان، خبـری از یـک رهبـری نظامـی هدفمنـد، اسـتراتیژی جنگی، آینـده نگری، 

تـوازن در فعالیت هـای نظامـی و سیاسـی، توجه به اقتصاد و بازسـازی کشـور، رشـد تعلیـم و تربیه، 

توجـه بـه بخـش صحـت عامـه، ترانسـپورت و ایجـاد ادارات منظـم دولتـی و اداری به میـان میامد، 

بـدون تردیـد جبهـه و نـام تو بـه زبان هـا میامـد. آری، این تو بـودی که نخسـتین بار افتخار سـاختن 

یـک حکومـت نمونـه را در مناطـق تحـت اداره ی مجاهدیـن و در شـهرک تالقان، با اشـتراک همه ی 

نیروهـای مقاومـت به نمایش گذاشـتی.

مسـعود قهرمـان! تـو بـدون تردیـد پدیـده ی تکـرار ناشـدنی در تاریخ کشـور ما هسـتی، و مادر 

گیتـی فرزنـد قهرمانی چـون تو، با آن صالبـت و عظمت دیگر نخواهـد زاد. افغانسـتان در آزادی اش 

از زیـر یـوغ اسـتعمار سـرخ و رژیـم کمونیسـتی مرهـون رشـادت ها، قهرمانی ها و طرح هـای بکر و 

سـازنده ی تو اسـت. اگـر تو با همـان عظمت و پایمـردی ات، در شکسـتن اهرم قدرت و تشـکیالت 

رژیـم بـا همـان اخـالص و هوشـیاری گام نمی برداشـتی، دیگـر سـقوط رژیـم، پیـروزی مجاهدین 

و آزادی کشـور بـه سـادگی میسـر نبـود. فروتنـی و فریفتـه نشـدنت به چوکـی و قدرت، توجـه ات به 

حفـظ اسـتقالل، تمامیـت ارضـی و منافـع ملی کشـور، ارج گذاشـتنت به اشـتراک همـه ی نیروهای 
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مقاومـت در تشـکیل حکومـت آینـده ی افغانسـتان و تعهـدت در حفـظ جـان و مال مـردم کابل، در 

آن روزهـای کـه کابـل را فتـح و رژیـم را درهـم شکسـتی ولـی در انتظـار دولـت عبـوری مجاهدین 

در چاریـکار منتظـر مانـدی، بـه خـط زریـن ثبـت تاریـخ افغانسـتان و مبـارزات رهایـی بخـش و 

آزادی خواهانه ات اسـت.

مسـعود!  ای رمـز آزادی و اسـتقالل ! مبـارزات و زحمات شـبانه روزی و تقال و پیکار خسـتگی 

ناپذیـرت در راه تشـکیل حکومـت اسـالمی در افغانسـتان، حفـظ اسـتقالل و تحکیـم پایه هـای 

اجتماعـی و مردمـی آن در کشـور، ثبت خاطرات هـر افغان آزاد و با ضمیر اسـت. درگیری و مبارزه ی 

برحـق تـو علیـه اهریمنـان ومـزدوران کشـورهای خارجـی و دسـت پـروردگان اجیـر دسـتگاه های 

اطالعاتـی آنـان دیگر برکسـی پوشـیده نیسـت. این تو بـودی که با همـان روح بـزرگ و اراده ی آهنین 

و پرصالبتـت، در مقابـل خواسـت های شـیطانی مشـتی منافـق، وطـن فـروش، خایـن و تشـنه بـه 

قـدرت ایسـتادی و مردانـه ایسـتادی؛ آنانـی کـه در راه رسـیدن به آمال شـیطانی خویـش از هیچ نوع 

وسـیله ای، چـه مشـروع و چـه غیـر مشـروع، از دیـن گرفتـه تا نـژا د و قـوم و تاریـخ اسـتفاده کردند. 

آنانـی کـه بـرای ارضای خواهشـات نفسـانی خویش، برای رسـیدن به قـدرت و چوکی حتـی از قتل 

عـام مـردم کشـور بـا راکـت بـاران هموطنان بی دفـاع خـود، رقصیدن بـه دهل دیگـران، اشـتراک در 

توطئه هـا، ائتـالف هـا و انداختـن حلقـه ی غالمـی به گـردن ابـا نورزیدند. ولـی این تو بـودی، که با 

افتخار و اسـتقالل رزمیدی و در فرجام برای مرد و زن این کشـور ثابت سـاختی که خادم و مسـتقل 

کیسـت و خایـن و وطـن فـروش کیسـت؟ افتخـار به تـو و هزاران افتخـار به تـو، که این آزادمنشـی و 

مبـارزه ات علیـه نفـوذ اجانـب در کشـور، به ویـژه علیه نفوذ پاکسـتان، این دشـمن سـوگند خورده ی 

اسـتقالل، آرامـی، عـزت و آبـروی افغانسـتان و افغان هـا، ملت ومـردم را متوجـه این خطـر عظیم و 

غده ی سـرطانی سـاخت.

مسـعود عزیـز!  ای سپه سـاالر جهـاد و مدافـع آزادی وعـزت! مـردم و ملـت مـا، حتی دشـمنان 

سـوگند خـورده ات، این اهریمنان ددمنـش و الش خوران بی عـزت و وطن فروش، اعجـاز آفرینی ها، 

رشـادت ها و قهرمانی هایـت را، در روزهایـی کـه پاکسـتان، بـا تغییـر گلبدیـن »حکومتیـار« ایـن 

چهـره ی منحـوس و کثیـف تاریـخ، کـه در غالمی بـرای پاکسـتانی های ددمنـش و سـازمان جهنمی 

آی. اس. آی، روی کمونیسـت ها را سـفید سـاخت، و بـا همه زور و توانش در مقابـل بازوان توانایت 

بـه زانـو درآمـد، با تمـام قوا در پوشـش طالـب و مال و عـده ای کمونیسـت و فریب خـورده بر حریم 

کشـور تجـاوز کـرد، بـه خوبی بـه یـاد دارنـد، و از آن بـه نیکی یـاد می کنند.

اراده، پایمـردی و عظمـت تـو در آن نبردهـا، دیگـر از حـد توصیـف و تعریـف بیـرون اسـت. 

روزهـای کـه دیگـر امیـد نجـات و پیـروزی افغانسـتان و مقاومـت علیه تجـاوز از جنوب، با سـقوط 
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همـه ی شـهرها و فـرار همـه ی قومندان هـا، بـه یأس و نـا امیدی مبدل شـده بـود، و دیگر کسـی توان 

مقاومـت را در خویـش نمی دیـد، ایـن تـو بودی که بـا عزم اسـتوارتر و همـت بلندتـر از کوه پایه های 

مردخیـز هندوکـش، مقاومـت را فریـاد کـردی، و صدایـت یکبـار دیگـر طنیـن در کوه هـا و دره هـا 

انداخـت و موجـی از جـوش، قیام و رسـتاخیز ملی را در پـی آورده، یکبار دیگر روح اسـتقالل طلبی 

و تسـلیم نشـدن بـه زور و لشـکر اسـتبداد را بـه اوج و قله ی تسـخیر ناپذیر رسـاند.

مسـعود!  ای رادمـرد بـزرگ و خالـد زمـان! آنـگاه کـه دشـمنان بـا اسـتفاده از مذهـب و التقـاط 

زر و زور و تزویـر، عـده ای از جهـال، دهشـت افگنـان و قاتـالن حرفـوی را بـه عنوان پاسـداران حق 

حاکمیـت یـک قـوم و نـا دیـده گیری اشـتراک همـه ی اقـوام در سـاختار قـدرت در افغانسـتان، برای 

نابـودی تـو، بـه عنـوان سـمبول مقاومـت و اسـتقالل، از هـر جهـت مسـلح و با پـول و داتسـن وارد 

میـدان نبـرد سـاخته، به جان اقـوام دیگر در افغانسـتان انداختنـد، و چه فجایع و زشـتی هایی نبود که  

زیـر نـام دیـن و اسـالم مرتکـب نشـدند، ایـن تو بـودی که با اتـکا به خـدا و نیـروی مردم، بـه عنوان 

مدافـع ملـت و مـردم مـا، بـا تشـکیل یک جبهـه ی ملی با اشـتراک همـه ی اقـوام و قبایل کشـور، در 

مقابـل آنـان رزمیـدی و نگذاشـتی ملـت و مـردم مـا را بـه جـرم مبـارزه و اسـتقالل طلبـی و تسـلیم 

نشـدن بـه پاکسـتان و رژیـم مـزدور و ارتجاعی طالبـان، بیش تـر از آن به مسـلخ اسـارت و بندگی و 

بکشـانند. بردگی 

آری، ایـن تـو بـودی، که آزادی را بر اسـارت، مبـارزه را بر غالمـی، عزت را بر ذلـت، عدالت را 

بـر ظلـم و مصـاف دادن در میـدان نبرد را برفـرار ترجیح داده این را بـه ما و تاریخ به میراث گذاشـتی 

تـا آزادی و آزادمنشـی خویـش را بـه هیـچ قیمت و بهایـی، ولو به قیمت خـون، به دیگران نفروشـیم، 

چـون آزادی تـوأم بـا رنـج و مشـکالت بهتـر از ذلت و اسـارت در آسـایش و زیر یوغ دیگران زیسـتن 

است.

مسـعود!  ای سـمبول وحـدت و آرمان هـای ملی جامعه ی مـا! تو دیگر در مقابل این سـیل عظیم 

تجـاوز، تعـدی، بربریـت، وحشـت، غصـب، تعصـب، قتـل و کشـتار، دربنـد کشـیدن و شـکنجه، 

بیرحمـی و قصـاوت، برچیـدن بسـاط عدالـت، آزادی، مسـاوات، ویـران سـازی نظـم اقتصـادی، 

سیاسـی، اردو و اسـتقالل افغانسـتان، خفـه سـاختن هـر صـدای کـه از آن حق و حق گـوی به گوش 

می رسـید، بربـاد نمـودن فرهنـگ، تمدن، ارزش ها و آثار هنری کشـور، گسـترش قاچـاق و زرع مواد 

مخـدر، تحکیـم پایه هـای یـک حکومـت ارتجاعـی، اسـتبدادی، تک قومـی، متعصـب، بی رحـم، 

گاه و جاهـل از همـه ی اساسـات و نورم ها و پرنسـیپ های شـناخته  بی فرهنـگ، بی خاصیـت و نـا آ

شـده ی اسـالمی و بین المللـی و تبدیل شـدن کشـور بـه یک مرکز قـوی تروریـزم بین المللـی به رمز 

امیدهـا و آرزوهـای ملـی ملـت وجامعـه ی مـا مبدل شـده بودی. دیگـر نام تو بـا عدالـت، انصاف، 
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تشـکیل یـک حکومـت مردمـی و ملـی در کشـور، با اشـتراک همـه ی اقـوام سـاکن در افغانسـتان، 

اسـتقالل و حفـظ منافع کشـور، برگشـت حکومت قانـون و اشـتراک زن و مرد در تعیین سرنوشـت، 

اعـاده ی حیثیـت بین المللـی افغانسـتان، بازسـازی کشـور، احترام به حقوق بشـر، برگشـت به صلح 

و ثبـات و دموکراسـی و باآلخره تشـکیل یک حکومت اسـالمی واقعـی با تأمین عـزت و آبروی مردم 

بود. خـورده  گره 

بـدون هیـچ تردید، ملـت ومردم ما، در زنـده ماندن خویش و در رسـیدن به ایـن مرحله از عمر 

مبارزاتـی خویـش، در مقابـل ایـن سـیلی از وحشـت و بربریـت مرهـون احسـان و جانفشـانی های 

بی دریـغ تـو انـد، و این حقـت را هرگـز فراموش نخواهنـد کرد.

گاهی از  مسـعود!  ای مجاهـد کبیـر! تـو از میـان مـردم، بـا درک از درد و آالم آن هـا، بـا درک و آ

گاهانـه و با شـعور برای  خطـری کـه دیـن، فرهنـگ، اصالـت و ارزش هـای آنـان را تهدید می کـرد، آ

نجـات آن هـا قیـام کـردی، در میان آن هـا، چون یکـی از آنان، بـدون کدام تمیز زیسـتی و تـا آخرین 

لحظـات زندگـی ات، بـدون انحـراف و تغییر مسـیر در طـرز تفکر، مبـارزه و اهداف عالـی خویش، 

مردانـه وار و مسـتقالنه، به رغم تحمل دشـوارترین مشـکالت، کـه کوه ها و صخره هـا از تحمل آن ها 

عاجـز انـد، بـه راهـت کـه دفـاع از اسـالم، مردم عـزت و شـرف آن هـا بـود ادامـه دادی، و در همین 

راه، مردانـه وار و بـا افتخارجـان دادی. ایـن افتخار از آن تو اسـت، که دوسـت و دشـمن، اسـتقالل، 

همـت، درایـت، مبارزه، جهاد، شـخصیت، فهم، سیاسـت دانی و اتخـاذ اسـتراتیژی های منحصر به 

فـردت را پـس از شـهادتت نیـز بـه قدر و احتـرام یـاد می کنند.

تـو تـا آخریـن لحظـات زندگـی، مردانـه وار زیسـتی، بـا دشـمنانت همیشـه در میـدان نبـرد 

مصـاف دادی، و هیـچ گاهـی هـم از مکر و حیلـه و ترور در مقابل آن ها اسـتفاده نکردی، گذشـت و 

رحم دلـی تـو در مقابـل دشـمنان سـوگند خـورده ات، وقتی به دسـت تـو افتاده اند، سـلوک و رفتارت 

در مقابل اسـیران جنگی، دیگر از چشـم کسـی پوشـیده نیسـت. ولی دشـمنان سـوگند خـورده ات، 

ایـن خفاشـان کـوردل بی رحـم، ایـن جاهالن تهـی مغز بی فرهنـگ و ددمنـش، وقتی تـاب مقاومت 

در میـدان جنـگ و نبـرد را، چـون مـردان از دسـت دادند، دسـت بـه مکر و حیلـه زدند، چـون دیگر 

تحمـل درخشـش ایـن نور و این شـعله ی فـروزان را بـر افق تیـره و تار کشـور نداشـتند. آری، همین 

بـود کـه پاکسـتانی ها، دسـتگاه جهنمی آی. اس. آی، اسـامه بن الدن، این سـیاه دل بی رحم دهشـت 

افگـن، بـا اجیـران حلقـه به گـوش طالب نما، توطئـه چیده و تـو را به نامـردی و ناجوانـی، طوری که 

نـه شـیوه ی مردان اسـت و نـه شـیوه ی رزم و مردانگی به شـهادت رسـاندند.

مسـعود عزیـز!  ای قهرمـان نسـتوه جهـاد و مقاومـت! تو سپه سـاالر و سـردار مقاومـت، افتخار 

کشـور عزیـز، تـاج سـر مجاهـدان، رهبر و پیشـوای مظلومان و هسـت و بـود ملت به خـاک و خون 
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کشـانیده شـده ی افغـان بـودی. از این جا اسـت که نبـودت را، مرگ و شـهادت را، بـا آن همه صفات 

و ویژگی هـای کـه داشـتی، در ایـن لحظـات حسـاس و سرنوشـت سـاز مقاومـت، نمی توانیـم باور 

کنیم.

دیگـر نبـود شـخصیت پرتـوان، پرصالبـت و بـا ابهـت و اطمینـان بخـش تـو را نمی توانیـم 

بپذیریـم، تـو بـدون تردیـد، از اولیـای خداوند، هدیـه ای از طـرف پـرودگار، نابغـه ای از نوابغ زمان 

و شمشـیری از شمشـیرهای کفرسـتیز و دشمن شـکن خداونـد بـودی. موجودیـت تو در سـنگر و در 

افغانسـتان، مایـه ی اطمینـان هزاران انسـان مظلـوم و هزاران زن و مرد آواره ی کشـور، در هر گوشـه و 

اطـراف جهـان بود.

نبـود تـو را نـه مـا، بل که وجب وجب خاک شـهید پـرور کشـور، کوه پایه های مقـاوم هندوکش، 

سـرزمین مـرد پـرور مقاومـت در شـمال و سـنگ سـنگ دره ی مرد خیـز و کفر شـکن پنجشـیر، نیز 

احسـاس می کننـد، چـون دیگـر آن ها صـدای گام های اسـتوار و متینـت را بـا آن همـه وزن و بزرگی 

و وقـار، کـه در قلـب دشـمنان طوفـان رعـب و در روان یـاران روح اطمئنـان می دمیـد، بـه بدرقـه 

نمی گیرنـد.

آری، ایـن یـك نبـود وضایعـه ی بـزرگ در تاریـخ بشـریت و تاریـخ کشـور مـا بـود، کـه مـن و 

گاه فریـاد برآوردیـم، کـه به  هـزاران دیگـر را چـون عمـر )رض( بـه انـدوه و غـم فروبـرد، و ناخـود آ

خـدا سـوگند! مسـعود نمـرده اسـت، چـون توان شـنیدن خبـر مرگ تـو عزیـز را در خویش نداشـتیم 

و نمی خواسـتیم کشـتی توفـان زده ی مقاومـت، بـدون ناخـدای الیـق و مجربـی چـون تـو، در ایـن 

لحظـات حسـاس و سرنوشـت سـاز، همین طـور در بحـر پـر تالطـم حـوادث بی رهبـر و بی پیشـوا 

ند. بما

در بحبوحـه ی ایـن افسـردگی و انـدوه بـود، کـه ناگهان صـدای قهر آمیـز و پرمهـر وپرعاطفه ی 

ابوبکـر صدیـق، آن یـار راسـتین پیامبـر خـدا )ص( برگوش هـا طنیـن انداخـت، کـه نـه، این طـور 

نیسـت، همـه می میرنـد، حتـی پیامبـران، و جـز خـدا کسـی زنـده نمی مانـد، اگـر هـدف شـخص 

پرسـتی باشـد، بایـد بدانیـد، که اشـخاص می میرنـد، و اگـر هـدف خـدا پرسـتی باشـد، خـدا زنده 

اسـت و نمی میـرد، آنـگاه بـود که به خـود آمدیـم، و پذیرفتیم که تو جام شـهادت را نوشـیده ای، ولی 

مکتـب و هـدف و مبـارزه ای را بـا هزاران یارجـان برکف و آمـاده ی قربانی به جا گذاشـته ای. همینجا 

بـود کـه بـا میثـاق خون تعهد سـپردیم کـه  راهت را بـا افتخار و سـربلندی دنبـال نموده و دشـمنان و 

قاتالنـت را مجـازات کنیم.

مسـعود!  ای شـهید گلگـون کفـن!  ای سپه سـاالر رزم و جهـاد!  ای ابـر مـرد تاریـخ! در فرجام با 

گنده از عشـق، اراده ی فوالدین و دسـت برماشـه ی تفنگ،  چشـم گریـان، گلـوی پر از بغـض، قلب آ
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شـهادتت را بـه خانـواده ات، بـه یـاران و همسـنگران شـجاع و دلیـرت، بـه دره ی مردخیـز پنجشـیر، 

بـه مـردم شـمالی، آن هایی کـه ایسـتادند و مردانه ایسـتادند، بـه مـردم و مجاهدان صفحات شـمال، 

بـه کافـه ی ملـت مسـلمان و متدیـن افغانسـتان، بـه جهـان اسـالم و باآلخـره بـه همـه ی عزیـزان و 

دوسـتدارانت مبارکبـاد عـرض می کنم.

مسـعود!  ای شـهید غرقـه در خـون! تـو را خـوارج، همـان سـیه دالن کورمغـز بی خبـر از دیـن و 

تعالیـم واالی آن، همان هایـی کـه حضـرت علـی امیرمؤمنـان را به شـهادت رسـانیدند، به شـهادت 

رسـانده اند، لـذا شـهادتت مبـارک و جایگاهـت در بهشـت برین در کنـار انبیاء، صدیقین، شـهداء و 

بادا. صالحیـن 

مسـعود!  ای اسـطوره ی جـاودان تاریـخ! ده هـا سـال مطالعـه ی دیـن، تاریخ و اسـالم شناسـی، 

برایـم اجـازه می دهـد کـه بـدون مبالغـه اعـالم کنـم: نمونـه و مثـال شـخصیت، تقوی، شـجاعت، 

عظمـت و ابهـت تـو، فقـط در دوره های اول تاریخ اسـالم سـراغ اسـت و بـس، و اذعان مـی دارم که 

تـو پدیـده ی تکـرار ناشـدنی در تاریـخ جهـاد و مقاومت مـردم مایی، و مـادر گیتی فرزنـدی چون تو 

در عمرمـا و در سـالیان پیـش روی بـه این عظمـت و بزرگی نخواهـد زاد، لذا راهت مسـتدام و یادت 

گرامـی بادا.

مسـعود!  ای نـام خجسـته ی زمان! تحوالت و تغییرات بعد از شـهادتت به مـن تلقین می نمایند، 

کـه تـو بـدون تردیـد، ولیـی از اولیای خداونـد متعال بـودی، چـون خداوند پـاک اولیـای خویش را 

دریـک زمـان معیـن و تـا انجام یک رسـالت مشـخص در حفـظ و عصمت خـود نگهـداری نموده، 

و آن هـا را در انجـام رسـالت شـان یاری می رسـاند، و بعـد از طـی آن مرحله، آن هـا را طبق حکمت 

غیبـی خویـش بـه سـوی خـود فـرا می خوانـد، و مـن این مهمـان شـدن و تکریـم و عزتـت را برایت 

مبارکبـاد عـرض می کنم.

مسـعود!  ای شـهید راه حـق و آزادی! همان طوری کـه مـا در برابـر خونـت و گرفتـن انتقـام از 

دشـمنان دیـن و وطنـت تعهـد سـپردیم، خداونـد بـا اکـرام بخشـیدنت، خـود بـه انتقـام گیـری از 

دشـمنان زبونت شـتافت. حاال پاکسـتان، النـه ی جاسوسـی آی. اس. آی، طالبان و باند تروریسـتی 

و دهشـت افگـن ابـن الدن، ایـن چهره ی منفـور و کثیف، همه با رسـوایی و فضیحـت، بهای ریختن 

خـون پاکـت را پرداختـه انـد، و آنچنـان بـادار و مـزدور بـه جان هـم افتـاده و در رعب و وحشـت به 

سـر می برنـد کـه دیگـر پناه گاهـی ندارند.

مـا بـاور داریـم که خـون تو آن هـا را چون آل کسـری که نامـه ی پیامبـر )ص( را درید، پـاره پاره 

خواهنـد نمـود، و همـه زبونانه سـزای ایـن عمل ننگیـن خویش را در اسـرع وقت خواهند چشـید، و 

مـا ایـن کرامتت را بـرای تو و ملـت خویـش مبارکباد عـرض می کنیم.
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دشـمن بایـد بدانـد کـه آه و ضجـه ی هـزاران انسـان مظلـوم و سـوگوار و بـه خـون نشسـته ی ما 

هرگـز بـه هـدر نخواهـد رفت، و بـه قول پـروردگار، آن هایی که ظلم و سـتم روا داشـته انـد، به زودی 

جایـگاه و عـودت گاه خویـش را درخواهنـد یافت.

امیدواریـم خـون تـو باعث سـزا و رسـوای دشـمنان داخلـی و خارجی کشـور، وسـیله ی امن و 

نجـات افغانسـتان و باآلخـره باعـث برپایی یـک حکومت سراسـری و عادالنـه در افغانسـتان گردد.

مسـعود عزیـز! مـن کـه چون هـزاران شـهروند دیگـر ایـن سـرزمین، نمی خواسـتم در زندگی ام 

خبر مرگت را بشـنوم - ولی با تأسـف و اندوه تمام که شـنیدم، و روح و روانم را به شـدت و سـختی 

تـکان داد - بـاور دارم کـه مـرگ حـق اسـت، و انسـان ها همـه بـه جـز خداونـد می میرنـد، و افتخار 

دارم کـه تـو در ایـن مسـیر محتـوم، بـا افتخار و سـربلندی در حالی که در حراسـت از سـنگر شـرف 

و عـزت قـرار داشـتی، بـا عزت جـان باختـه جام شـهادت نوشـیدی، لذا مـن این مـرگ پرافتخـار را 

برایـت مبارکبـاد عـرض نمـوده، از خداونـد عز وجـل برایت بهشـت بریـن آرزو می کنم.





مسعود کی بود؟

عبدالقیوم ملکزاد

در آن برهـه ی حسـاس زمـان، کـه خفقـان بزرگی از وحشـت و ترور و سـیاهی کشـور را بـه گروگان 

گرفتـه بـود و گلـوی آن را سـخت می فشـرد، و در آن فرصـت دردآلـودی که بخش اعظـم ملت ما در 

حـال احتضـار قرار داشـت...، تنهـا صدای رسـا و الماسـگون و دسـاتیر مدبرانه ی »وی« بـود که از 

بلنـدای قلـل هندوکـش، پامیـر، جلغـر، بابا و سـلیمان و سـپین غـر... و ده هـا آسـمانبوس دیگر، بر 

شیشـه ی سـیاه و بـی روزن آسـمان می دویـد و بـا دریـای نـور و اطمینان هبـوط می کرد:

-این که هوای عزت و آزادی و اسالم و ایمان و این آهنگ تنفس دردمندان وطن،

- »مسعود«!

آری! »مسعود«...،

و »مسـعود« شـخصیتی که هیچ کـس نمی توانـد، جـای او را بگیـرد، و در دنیایی کـه جـای هـر 

انسـان را، انسـانی دیگـر، بـه راحتی پر می سـازد، او جانشـینی نـدارد... .

»مسـعود«، »مـردی کـه مـرد زمانه هـا بـود«، مـرد میدان هـا...! مـردی کـه عشـق سـخت در 

جانـش نطفـه بسـته بـود؛ عشـق بـه اسـالم، عشـق بـه وطن و عشـق بـه مـردم...!

مـردی کـه عمـری دراز، با لحظـه لحظه ی جان گرامی اش بر دامن کوهسـاران آشـنا بـا گام های 

اسـتوار خـود، خزیـد؛ تا در کام کویریان خسـته بچکد و رود رگ های شـان را، به طغیـان بخواند... .

گویند:

-»انسـان -ایـن پویـای وسـعت اوج- به پهنـه ی دریا می رود و در سـفر محتومش مخیر اسـت 

کـه حلقـوم چرک خوار مرداب یا دهان تشـنه ی دشـت را، پاسـخ گوید. اگـر به کام مـرداب فرو رود، 

خـودی خواهـد داشـت، امـا گندآلـود و مردابـی؛ و اگر بر دشـت بگـذرد، نیمـی از او را زمین سـبز 
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خواهـد نوشـید تـا بـه نیـاز تشـنه ی دانه هایـش، پاسـخ بگویـد و نیمش را بـه دریـا راه خواهـد نمود 

و دعـای سـبز علـف هـا را، بدرقـه ی راهـش خواهد کـرد... »و مسـعود درسـت، از دسـته ی دوم آن 

بود...!

آری! »دریـا از کسـی اسـت کـه ایثـار را می دانـد. آب در محـو قطـره معنـا می شـود و سـبزه در 

مـرگ دانـه... .« بـه قـول فـروغ فرخـزاد: -»بدیـن سـان اسـت که کسـی می میـرد و کسـی می ماند. 

هیـچ صیـادی در جـوی حقیـری کـه، بـه گودالـی می ریـزد، مرواریدی صیـد نخواهـد کرد.«

بنـاًء مـا هرگـز از واقعیـت دور نرفته ایم، اگـر ادعا کنیـم: »او« افتخـار قرن بـود، »او« یک امت 

بـود، »او« آبـروی ملـت بـود و آبـروی جهـان اسـالم... »او« معلـم آزادگی بود و سـمبول انسـانیت 

و آمـوزگار سـترگ مکتـب پـر شـکوه سـرفراز زیسـتن و بـا دیـو جهـل و جرثومه هـای فسـاد، پنجـه 

افگندن...!

»او« گیـو بیرقـدار عظیم الشـأنی بـود کـه شـرف و افتخـار در سـرلوحه ی حیـات و مبـارزات 

خسـتگی ناپذیـرش قـرار داشـت... .

»مسـعود« شـخصیتی بـود باالتر از تصـور تنگ نظـران و کوته بینـان و متعصبین و حسـودان...! 

»او« توانسـته بـود عظمـت خـود را بـرای همـه بـه ویـژه آزادی خواهـان و اسـتقالل دوسـتان برمـال 

سـازد...، پـس چـرا نگویم:

»او« نامی بود »مرهم« برای تمامی زخم ها... .«

»نامی بود »پدر« برای یتیمان کشور... .«

»نامی بود »همراه« برای تمامی تنهایان ... .«

»نامی »نجات« از سلول های وحشتناک زندان، برای تمامی اسیران ... .«

»نامی »انتقام«، برای کلیه ی شهیدان و مظلومان ... .«

»نامی »رهبر« برای همه ی رهجویان ... .«

»نامی »داد« برای تمامی دادخواهان ... .«

نامی »وطن« برای تمامی آوارگان ... .«

»نامی »قهرمان«، برای همه ی نبردها، در تمامی جبهه ها... .«

***
مسـعود بزرگ مـرد خسـتگی ناپذیری کـه سـال هایی دراز، در راه مبـارزه ی حـق علیـه باطل تپید 

و دمـی از پـا ننشسـت، بـه صبر پرمقاومت و حرکت اسـالم عزیـز آویخت و هجوم تمامـی نیروهای 

اهریمنـی را تـاب آورد، بدیـن امیـد کـه بتوانـد طرحی از خطه ی سـعادتبار اسـالمی را نه بـه گونه ای 

کـه دروغگویـان ارایـه می  دهنـد، در قلـب تاریـخ ترسـیم کنـد که متأسـفانه بخـت مجالش نـداد و 
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دیدیـم که سـرانجام گل سـرخ شـهادت را بـر تن پوش سـپیدش منتشـر فرمود.

لـذا، جـا دارد، شـهادت جانگـداز او باالتـر از یـک ضایعـه در یـک کشـور و عظیم تـر از یـک 

فاجعـه ای کـه گاهـی در جهـان اتفـاق می افتـد، تلقـی گـردد.

از همیـن رو اسـت که سـفر نا بـه هنگام »او« گیتـی را به لـرزه درآورد و قلب ملیون ها انسـان را 

جریحـه دار سـاخت و دور از بـاور نبـود که گفتند: »با شـنیدن این ضایعـه ی جبران ناپذیـر، ده ها تن 

از هواخواهـان او اعـم از زن و مـرد، بی هـوش و در اغما شـدند و حتی دچار سـکته گردیدند... .«

ملـت مظلـوم مـا امـروز با مرگ »مسـعود« تنهـا یک »انسـان« و یا یـک »فرمانده« را از دسـت 

نـداده، بل کـه بزرگ تریـن شـخصیت ارجمنـد و عزیـز و محبوبـی را از دسـت داده کـه مزید بـر دارا 

بـودن صفـت سـمبول مقاومت، انسـانی بـود قابـل افتخار بـرای همـه ی آزادی خواهان و مسـلمانان 

راسـتین جهـان و آرزوی بزرگـی بـود بـرای آنـان. آری، او مایـه ی آرامـش و طمأنیـت قلبـی مردمش 

بـود، عظمـت و شـکوه جـالل مجسـم آنـان بـود، مظهـر صفـا و مهربانـی و صمیمیـت آنـان بـود، 

نمونـه ی وفـا و مـروت آنـان بـود و متکای آنـان بود که بعـد از خدا به »او« امید بسـته بودنـد و وجود 

»او« را چـون کـوه می دانسـتند...!

***
آخ،  ای مسعود عزیز!

این که چرا دشـمنان اسـالم و دشـمنان آزادی و انسـانیت و میهن، نتوانسـتند وجود شـریف تو را 

تحمـل کننـد واضـح بود، زیرا تـو جز به اسـتقالل و شـرف و تمامیت ارضـی، فسـادزدایی، تروریزم 

برافگنـی و وحـدت ملی و برده سـتیزی نمی اندیشـدی و مبـارزه نمی نمودی...!

لـذا سـفاکان و وارثیـن روسـیاه قابیـل، بزدالنـه در فکـر پلیـد آن شـدند تـا جمجمه ی تـو را، با 

حیلـه ی شـیطانی، پریشـان کنند.

...در موقعیـت دردزای کنونـی، کـه برخـی از اسـتفراغ شـده ها، فقـدان تـو را جشـن می گیرند! 

نامـردی خـود را چگونـه توجیـه خواهنـد کـرد و بی حیایی شـان را، چـه عنوانـی خواهند تراشـید؟!

آیـا آن را می تـوان دلیلـی غیـر از ایـن دانسـت کـه این هـا قادر بـه مواجه شـدن بـا روح عظیم تو 

 و بی هیچ 
ً
نبودنـد؟ یـا برهانـی غیـر از این دانسـت کـه آنـان مخالـف آزادی و سـرفرازی انـد؟ یقینـا

تردید!

جای تسـلی آن اسـت که »انسـان مسـافر جایی اسـت که اینجا نیسـت« و به مصداق فرموده ی 

قـرآن: »همـه از خداییـم و به سـوی او باز می گردیم،« »و هر نفس چشـنده ی مرگ اسـت.«

ایـن قابیلیـان رسـوا انـد کـه بـه تصور ایجـاد بهشـت خیالـی در دنیـا، جـز فضیحت نـه جایی 

بـرای دنیـا خواهنـد داشـت و نه هـم بویـی از جنـت خواهند شـمید...! 
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عقیـده ی مـا ایـن اسـت: سـر انجـام هر کـه از این خـاک رفتن اسـت، ولی چـه بهتر که انسـان 

آبرومندانـه بمیـرد، نـه این کـه در آغوش ذلـت و خواری و سـرافگندگی جان بسـپارد...!

آری، مسـعود عزیـز! تـو، مـرد تـرس نبـودی، بل کـه خود بارهـا به مـا گفتـه بـودی: »رهایی ما 

را طومـاری از جنـس شـهادت بایـد )کـه( جـز با مهـر سـرخ خون مـان پذیرفتـه نمی شـود.« این تو 

بـودی کـه بـه دشـمن رسـاندی: »و بی چـاره شـما کـه تنهـا با مـرگ و خـون مـا زنده اید و بـه خصم 

تـان، جـز رهایـی و آزادی نمی توانیـد داد ... .«

***
مسـعود عزیـز! مطمئـن بـاش کـه خـون سـرخ تـو، پرچـم رسـوایی قاتـالن و تروریسـتان و 

مغضوبیـن گردیـد کـه بـر چهـره ی سـیاه کالغـان درآمـده بودنـد... .

آری! کالغـان، ایـن »قاصـدان شـب و سـرما و زمسـتان«، بـا چنیـن تبهکاری هـای شـان هرگز 

قـادر نخواهنـد بود کـه بربام کبوتـران بپاینـد... .!

هـر قطـره ی خون تـو، گل تـازه ای از کیـن و انتقام شـکوفاند و درخت تنومنـد اراده و عـزم را، به 

بـرگ و بـار بیش تـر نشـاند و آن روز را شـاهد بودیـم کـه کالغ هـای مـزور و خونخوار از شـاخه های 

جنـگل سرنوشـت و روزگار تیـره ی مـا، پریدند... .!

میـراث خـواران قابیـل، کـه آدمیـت شـان را در هرجایی که هسـتند، نمی تـوان جـز در نادانی و 

 اگـر قادر بر 
ً
جهالـت تفسـیر کـرد، با اقـدام تروریسـتی، یعنی عمـل جبونانـه و ناجوانمردانـه، ظاهرا

آن شـدند وجـود فزیکـی تـو را از میـان بردارنـد، ولـی بـه وضـوح دیدیـم که بیش تـر از چنـد روزی 

گین و گاهی هراسـی که همـزاد فریب و دروغ  نتوانسـتند بـا شـگردها و نفوذ و وسـعت تبلیغات زهرآ

و تزویـر اسـت جمعـی را در »پیلـه ی اسـتحمار« رام و صبور نگـه دارند... .!

تخم گل ریشه طراز از رگ سنبل نشود

هـم در آنجا است آن که سعید است اینجا



خورشید بی غروب آزادی

جنرال محمد عظیم مجاهد

ای خوش آن عاشق صادق که به میدان محبت

غرق خون گردد و در دامن جانانه دهد جان

گر خزان حمله کند بنده آن بلبل مستم

که جدایی نکـــند از گـل و در النـه دهـد جـان

وقتی کـه توفـان پیهـم حـوادث تالطـم می کند وخشـم زمـان به غلیـان می آید، نـا مردمان بد سـگال 

و فاقـد اندیشـه و پشـت کـردگان بـه خواسـت خـدا و ملـت در جسـتجوی فـرار از حـوادث در پـی 

پشـتگاه و پناهـگاه بـر می آینـد، و در گـذرگاه پرآشـوب تاریـخ فقط مردان بـا ایمان و از جان گذشـته 

گاننـد کـه در شـکوه؛ شـکوه افتخـار بـرای سـرمد شـدن و جاودانـه شـدن چـون صخـره ی محکـم 

ایسـتاده و بـر تاریـخ حکـم می رانند.

ازجملـه ی ایـن مـردان بـا ایمـان، می تـوان از محمـود و احمـد و مسـعود، این کشورگشـایان و 

قهرمانـان وطـن عزیـز نـام برد، کـه یادنامه ی درخشـان شـان درحافظه ی تاریخ کشـورما مشعشـع و 

اسـت. تابناک 

محمـود در بـت شـکنی و اشـاعه ی عرفـان اسـالمی شـهره ی آفـاق و انفـس زمانـش گردیـد و 

احمـد در کشـور گشـایی مشـهور زمـان شـد امـا مسـعود هـم محمـود اسـت و هـم احمـد و هـم 

خودش.

اگرمحمـود را غزنـوی و احمـد را ابدالـی می گفتنـد، مسـعود فراتـر از مرزهـای افغانسـتان، 

قهرمـان ملـی و باالتـر از آن افتخـار جهـان اسـالم، اسـطوره ی جهـاد و سـمبول آزادی اسـت!

درسـت در سـال 1354 خورشـیدی بود که بار نخسـت در برابر اسـتبداد و بیداد قد برافراشـت 
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و در کم  تریـن زمـان بـه نـام شـیر بیشـه ی پنجشـیر مسـمی گردیـد و هنـوز در عنفـوان جوانـی بـود 

کـه در برابـر توفـان سـهمگین طاغـوت کمونیـزم شـوروی چـون شـهابی در میـان سـتارگان جهاد به 

درخشـش آمـد و در فـراز و فـرود کارزار رزم و جهـاد در برابـر ارتش سـرخ به خاطر نجات اسـالم و 

اسـتقالل وطنـش چندیـن بار زخم برداشـت، چـون درخت نی خم شـد و دوباره ایسـتاد و در فرجام 

ابرقـدرت شـرق را زمین گیـر کرد.

او بارهـا می گفـت: »اگـر رهبـران با هـم جـور بیایند و از جدال برسـر قـدرت دسـت بردارند و 

بـه خاطـر اعـالی کلمـت اللـه، آبـادی کشـور و خدمت به مـردم شـان کار کننـد بهتر اسـت که من 

امـور نظامـی و رزمـی را کنار بگـذارم و به ادامه ی تحصیـل بپردازم.« امـا دریغا که اسـتعمار نیرنگ 

و حیلـه ی دیگـری بـه کار بـرد، و هـوای حـرص و آز قدرت طلبـی در وجود مار آسـتین جهـاد چنان 

حلـول نمـود کـه در نتیجـه بـا راکت باران شـهر کابـل و بدنـام نمودن اسـالم و حکومـت مجاهدین 

روزانـه صدهـا هموطـن بی گنـاه و مظلـوم مـارا به خـاک و خـون کشـانید. بعـد از آن که ایـن فتنه در 

اشـغال کابـل کارگـر نیفتـاد، زالوهـای تـازه نفـس دیگـری در قیافـه ی آدم نماهایـی بـه نـام طالبان از 

آسـتین اسـتعمار در چتـر حمایت نظامی، سیاسـی و اقتصـادی نظامی گران پاکسـتان و جمعی دیگر 

از کشـورهای وابسـته بـه اسـتعمار سـربرآوردند و بـازی دیگـری را به خاطـر ایجاد حکومت دسـت 

نشـانده در افغانسـتان، سـلب اسـتقالل و آزادی مـردم مـا بـه راه انداختنـد. از آنجایی کـه ایـن هیوال 

همچـون دامـی همرنگ زمین گسـترده شـده بـود در کم ترین وقت همه شـیفتگان قـدرت و کله های 

عـاری از اندیشـه و اهـداف سـترگ انسـانی را مغبـون، مفتـون و مسـموم نمـود و یکی پـی دیگری به 

ایـن گـروه آدم خـوار پیوسـته و یـا ترک جبهـه نمودند و با ایـن عمل مزدور منشـانه بی گانـه را به خاک 

شـدند. رهنما  وطن 

ولـی بازهـم و بازهـم مسـعود بـزرگ بـود کـه پرچـم آزادی و آزادگی میهنـش را همچنـان برفراز 

قلـه ی جهاد بر افراشـته نگه داشـت و بـا عوض نمودن موقعیـت و به اهتـزاز در آوردن درفش مقاومت 

خطـاب بـه هموطنـان و مجاهدیـن حماسه سـاز دوران جهاد گفـت: »گـروه طالبان مـزدوران اجنبی 

هسـتند که توسـط پاکسـتان سـازماندهی، تمویل و تجهیز شـده و برای به اسـارت کشـیدن ملت ما 

و قلـع و قمـع مجاهدیـن بـه افغانسـتان گسـیل شـده اند و تـا وقتی که دشـمن جنـگ را بر مـا تحمیل 

کنـد مـا تـا آخریـن رمـق بـه دفـاع خواهیـم پرداخـت و هدف مـا جـز دفـاع از افغانسـتان، دفـاع از 

اسـالم و دفـاع از مـردم مظلوم مـا و تعالی کشـور چیـز دیگری نبوده اسـت.«

بلـی او بـه دفـاع پرداخـت و تا آخریـن رمـق از جبهـه ی رزمنـدگان مقاومت جدا نشـد و چون 

قافله سـاالری سـترگ و واال، قافلـه ی مقاومـت را گام بـه گام بـه طـور خردمندانه رهبـری کرد.

در حالی کـه اسـتیالی طالبـان بـا حمایـت بی دریـغ مالـی و تسـلیحاتی مسـتقیم نظامی گـران 
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پاکسـتان در والیـات کشـور اکثـر رهبران جهـادی را از نبرد و مقابلـه مأیوس و دل شکسـته نموده بود 

و حتـی بعضی هـا بـه خاطـر سـالمتی شـان ترجیـح دادند تا بـه کشـورهای که میـل داشـتند بروند، 

ولـی مسـعود بـزرگ چـون صخره یـی پابرجا و مردی اسـتوار در سـنگر دفـاع باقی ماند و عهد بسـت 

کـه بـا یـاران همسـنگر و مخلصـان واقعـی خویش تـا در پای درخـت آزادی وطن شـان سـر ندهند 

سـنگر مقاومـت را رهـا نخواهنـد کـرد و در جـواب یکـی از رهبـران کـه آمادگـی رفتـن به خـارج را 

داشـت گفـت: »مـا بـرای آزادی می رزمیـم، بـرای من زیسـتن در زیـر چتر بـرد گی پسـت ترین نوع 

زندگی اسـت.«

او بـود کـه در خاتمـه ی عمرفانـی سـرانجام در پـای شـمع آزادیـی کـه خـود برافروختـه بـود 

پروانـه وار و صادقانـه جـان داد و در حالی کـه خـود بـه وصـال جان آفریـن پیوسـت جهـان را نیـز بـر 

چشـم دشـمنان مـردم و میهـن خـود خیـره سـاخت.

ایـن حضورمعنـوی او اسـت که تـا فروریختن آخریـن النه های شـیطانی تروریـزم بین المللی و 

محـو بقایـای طالبـی برتاریـخ حکم خواهد راند و درخت آزادی کشـور ما همیشـه از خـون او تغذیه 

خواهـد کـرد و تا دنیا هسـت سـبز و خرم خواهـد ماند.

در حالی کـه دوسـتان متعهـد و شایسـتگان آرمانـش راه او را ادامـه می  دهنـد، دشـمنان خاک و 

آزادی مـا یکـی پـی دیگـر آرزوهـای شـوم خـود را در قبـال مفکـوره ی سـیطره بر افغانسـتان بـه گور 

برد. خواهنـد 



 
قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود )رح( و همسنگرش شهید سید نجم الدین  واثق )رح(



آرزوی بی انجام

قاضی عبدالودود

بـا یکعـده از اعضـای ریاسـت ارشـاد و تبلیغ کشـم، روز چهارشـنبه مـؤرخ 1380/6/14هــ ش، از 

جنـاب محتـرم فهیـم صاحب اجـازه گرفتیم تا آمـر جهاد و مقاومـت را در خواجـه بهاءالدین زیارت 

نمـوده، هدایـت الزم در رونـد کارهـای تبلیغاتـی را کسـب نماییـم. همـگام بـا ایـن امـر، به صوب 

مقصـد در حرکـت شـدیم و در اول شـب بدانجـا رسـیدیم؛ صبح پنجشـنبه حوالی سـاعت 9 قبل از 

ظهـر بـه دروازه ی کـه مقـر فرماندهی جبهـه ی مقاومت بـود رفتیم، در گوشـه ی باغ پـل کوچکی که 

یـک موتـر از آن می توانسـت عبـور نمایـد وجـود داشـت و آن طـرف پل، غرفـه ی چوبی پهـره داری 

مربـوط افـراد قاضـی صاحـب کبیـر »مرزبـان« قرار داشـت. بعد از کسـب اجـازه داخـل محوطه ی 

بـاغ شـدیم، کـه تعمیـر کوچکـی در دسـت راسـت و یک تعمیـر دو منزلـه که طبقـه ی پاییـن آن زیر 

زمینـی بـود در جانـب چـپ موقعیـت داشـت. ما به سـوی تعمیر دسـت چپ، زیـر دو چنـار بزرگ 

کـه ماحـول را سـایبانی می کـرد رهنمایـی شـدیم و تـا سـاعت 12 قبـل از ظهـر منتظـر ماندیـم. اما 

مراجعیـن بـه حـدی زیـاد بودند کـه نوبت بـرای افراد غیـر نظامـی و مهمانان میسـر نگردیـد؛ مردم 

می گفتنـد: بعـد از وقـت هـر پنجشـنبه، آمرصاحب خانـه می روند و ما حـدس زدیم که تا روز شـنبه 

مالقـات صـورت نمی گیـرد و از بـاغ بیرون شـدیم.

شـب جمعـه را در قـرارگاه قاضـی صاحـب »مرزبـان« کـه نزدیـک مقـر مهمانخانـه ی وزارت 

خارجـه ی آن زمـان بـود، سـپری نمـوده و فـردای آن به نماز جمعـه رفتیم. وقتـی از نماز فارغ شـدیم 

یکـی از دوسـتان گفـت: آمرصاحـب نـا وقت تـر آمدنـد و در بیـرون مسـجد روی خـاک نمـاز را ادا 

نمـوده و بعـد از دعـاء رفتنـد. آنـگاه دریافتیـم کـه ایشـان نتوانسـته بودند حسـب معمول بـه خانه ی 

شـان برونـد وشـاید در عوض شـب شـنبه به خانه ی شـان برونـد. ما روز شـنبه دوبـاره به بـاغ رفتیم 
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کـه آمرصاحـب بـا جمعـی از بـزرگان جهـادی بـه شـمول سـید نورالله عمـاد جلسـه دارنـد، بعد از 

تمـاس بـا سـکرترهای رهبـر مقاومـت، ایشـان مالقـات را بـه فردا یکشـنبه سـاعت 12 قبـل از ظهر 

موکـول نمودنـد و مـا رخصت شـدیم.

مـا آمـد و شـد آمرصاحـب را بارها در ایـن مدت کوتـاه دیدیم امـا آرزوی دیرین بنـده، مالقات 

طوالنـی و کسـب فیـض از نزدیـک بود، زیـرا هـرگاه که بـا او می بودیم طـوری احسـاس می نمودیم 

کـه گویـا همـه چیـز را داریم و از همـه قوی تر می باشـیم، و هیچ خـوف و دلهره نداشـتیم. عصر روز 

شـنبه در حالی کـه بـازار می رفتیـم بـا دو نفـر خارجی کـه یکی آن هـا تنومندتر بـا »پتلـون کوبای« و 

پیراهـن سـفید و دیگـری بـا »پتلـون« کبـود مایل به رنـگ سـیاه و پیراهن سـفید ملبس بودنـد روبرو 

شـدیم، بـه مجـرد دیدن آن هـا در دلم نفـرت پیدا شـد. یک نفر ترجمان پشـت سـرآنان بـه فاصله ی 

دورتـر تربـوزی را حمـل  می نمـود، آن دو نفـر شـانه به شـانه حرکـت می کردنـد و در حالی که زمین 

را می نگریسـتند چیـزی بین خـود می گفتند، آنـان به طرف سـرک مهمانخانـه ی وزارت خارجه روی 

 به بـازار رفتیم.
ً
آوردنـد و ما مسـتقیما

فـردا بـا شـمارش عقربه هـای سـاعت وقـت مالقـات را نزدیک تـر می یافتیم و سـاعت یـازده و 

نیـم قبـل از ظهـر خویـش را بـه »بـاغ« رسـانیدیم و آمرصاحـب را کماکان مصـروف یافتیم. سـعی 

نمودیـم تـا مالقـات صـورت گیـرد، ولـی کارهـای مهم تـری جـای نوبـت مـا را پـر نمـوده بـود. در 

همیـن وقـت از آن دو نفـر که بعدها معلوم شـد عـرب بودند، همان عـرب تنومند را دیـدم که نهایت 

نومیـد و لب هایـش آویـزان از پهلـوی تعمیـر آمرصاحب بـه سـوی دروازه می آید. با خـود گفتم: این 

خارجـی را هـم نوبـت نرسـیده ناراحـت می باشـد. مـردم بسـیاری در زیـر چنارها حضور داشـتند، 

و یکبـار خبـر رسـید کـه آمرصاحـب می برآیـد. مایـان بـه عجلـه ی زیاد خـود را بـه طـرف دروازه ی 

خروجـی رسـانیدیم. دیـدم کـه آمرصاحـب بـا سـرعت و شـیوه ی خاصـی کـه در راه رفتـن داشـت 

بیـرون شـد و دو نفـر یکـی ابـوذر و شـخصی دیگـری کـه پارچه هـای سـفیدی در دسـت داشـتند با 

آمرصاحـب مصافحـه نمـوده بـه طرف دسـت چـپ به یـک غرفـه ی چوبی جالـی دار بـاالی جوی 

آسـیا رفتنـد و پنـج دقیقـه یا بیش تـر از آن صحبـت نمودنـد. حاضر بـاش آمرصاحب کـه یک جوان 

تنومنـد و دریشـی ابلـق به تن داشـت به سـوی ما کـه از همـه نزدیک تر منتظـر خروجـش بودیم آمد 

 آمرصاحـب از غرفه بیرون شـدند و مردم سـر 
ً
و بـا نگاهـی کاوشـگرانه از نـزد ما عبـور کـرد. متعاقبا

راه ریختنـد، جناب شـان فرمودنـد: »کار دارم وقـت نیسـت!« همـه بـه جـای اصلی شـان در اطراف 

راه برگشـتند، او بـه جانـب مـا آمـد و تـک تـک مـا را سـالم داد و مصافحـه کرد، دسـت های سـفید 

و نرمـش در وجـودم احسـاس رضایـت و نیـک بینـی را برانگیخـت، چهـره اش نسـبت به گذشـته ها 

تازه تـر بـود و دیگـر آن گـرد و غبـار و الغـری دوره ی  اشـغال شـوروی نمانده بـود و خیلـی  امیدوار و 
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 مطمئن می نمود گفت: »دشـمن در 
ً
معتقـد به آزادی کشـورش بـه نظر می رسـید. در حالی که کامـال

شـمالی حملـه نمـوده، خط شکسـته اسـت، شـاید این جا نیز حمله داشـته باشـد، خط مـی روم فردا 

 می بینیـم!.« خداحافظـی نمـود و بـه طـرف موترش رفـت. او همـان لباس هایی 
ً
إن شـاءالله مفصـال

را کـه نمـازش را بـا آن هـا اداء نمـوده و دسـت نیایش بلند نمـوده بود بر تن داشـت، حاضـر باش در 

پشـت سرنشسـت و آمرصاحـب دروازه ی پیـش رو را بـاز نمودنـد و آنجـا تشـریف بردند. ابـو بصیر 

یکـی از مجاهدیـن چنـد ورق را برایـش تقدیم کرد، او قلمش را از جیب بیـرون کرد و چند ورق آن را 

بـه  صـورت »خط منکسـر« امضا نمـود و بعد از تقلب باقـی اوراق، آن را پس داد و دروازه را بسـت. 

گویـا ماهـی را کـه در نظاره اش نشسـته بودیـم در ابر پنهان شـد. موترش حرکت کـرد، آنتن مخابره ی 

موتـرش در شـاخ های چنـاری کـه آنجـا را سـایه می کـرد بنـد می شـد و بعـد از خم شـدن به پشـت 

سـر، کـه دلـم راضـی به خـم شـدن آن نبـود، از شـاخ ها گذشـت و موتـر از دروازه بیرون شـد. یکی 

از ارکان ریاسـت ارشـاد و تبلیـغ همـراه مـا گفـت: خـدا یا! سـردار ما را از سـر ما کم نکنی! و اشـک 

در چشـمان مـا حلقـه زد. لیکـن وعـده ی آن بزرگمـرد بـه دیدار مفصـل در دل هـا امید نویـن آفریده 

بـود. وقتـی از دروازه بیـرون می شـد سـاعت خـودم دوازده و ده دقیقـه را نشـان مـی داد، مـا هـم از 

دروازه پیـاده برآمـده بـازار رفتیـم و مصـروف صرف غذا شـدیم. صـدای جنراتورها و موترهـای بازار 

خیلـی زیـاد بـود و صـدای انفجار بـه گوش مان نرسـید. بعدتر خبرشـدیم کـه حادثه رخ داده اسـت، 

امـا آمرصاحـب قبـل از آن بیرون شـده اسـت. وقتی خـود را به مهمانخانـه و محل حادثه رسـانیدیم 

دروازه بسـته شـده بـود و مسـوولین اجـازه ی ورود نمی دادنـد. در پهلوی سـرک باالی تپـه ی کوچک 

خاکـی مشـرف بـه تعمیـر بـاال شـدیم، دیدیـم کـه اتـاق آخـر طـرف سـرک سـوخته و کلکین هایش 

شکسـته و در وسـط میدان جسـد مردارشـده ی آن مـرد تنومند عرب افتیده اسـت و در میـدان تعمیر 

دیگـر مهمانخانـه یـک زن خارجـی بـاالی میـز خم شـده و چیـزی می خواند. به شـتاب طـرف باغ 

رفتیـم ولی از مسـوولین کسـی را نیافتیـم. همه ی مردم آن جـا می گفتند: خیریت اسـت، آمرصاحب 

در بیـرون دروازه بـود، امـا شـعله ی آتش یک پهلوی رویش را سـوختانده اسـت. دل هـا در تپش بود، 

هرکـی هـر چـه می گفت. شـب را به بی خوابـی و تخیل سـپری نمودیـم، صبحگاهان رادیوهـا که در 

شـب خبـر نبودنـد اخبـار ضـد و نقیض را نشـر نمـوده و تشـویش ما را بـاال بردنـد. بعـد از چای به 

طـرف »بـاغ« رفتیـم، مردم با اسـتاد ربانـی مالقات داشـتند و ما هم ضمـن یک گـروپ 14 نفری به 

اتاقی کـه آمرصاحـب مالقـات می نمودنـد، داخل شـدیم. کوچ ها با پارچه ی سـفید پوشـانیده شـده 

بودنـد، دیگـران نشسـتند و من به سـمت دسـت چپ میـز آمرصاحـب نشسـتم. وقتی اسـتاذ آمد به 

طـرف چوکـی آمرصاحـب نرفـت و دسـت مـرا از بازو گرفـت. فهمیـدم که این جـا می نشـیند، آنجا 

را گذاشـته بـه جـای دیگری نشسـتم، اسـتاذ ضمن صحبت شـان گفتنـد: »الحمدلله خیرت اسـت، 
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آمرصاحـب صحـت شـان خـوب اسـت، یک کمی زخم در سـروصورت شـان هسـت، إن شـاءالله 

عنقریـب بـه سرکارشـان برمی گردند.«

وقتـی از بـاغ بیـرون شـدیم در سـرپل متصـل دیـوار مهمانخانـه ی وزارت خارجـه موتـر فهیـم 

صاحـب توقـف کـرد، وی شیشـه را پایان نمـوده گفت: »مولـوی صاحب هـا! این جا چـه می کنید؟! 

 به 
ً
دشـمن چـه تبلیغاتـی را بـراه انداختـه، عاجـل بـه طـرف کشـم حرکـت کنیـد.« ما هـم مسـتقیما

سـوی شـهر کشـم آمدیـم و آرزویـی کـه داشـتیم بی انجـام ماند!



مسعود؛ در متن حادثه ها و آرمان ها

صاحب نظر مرادی

گل نکرد آهی که بر ما خنجر قاتل نشد

آرزو برهم نزد بالی که دل بـسمل نـشد

هـر آنگاهـی کـه در باغسـتان تبـر خـورده ی تاریـخ مـا نخل هـای برومنـدی بـه رویـش و شـگوفه 

آغازیده انـد تـا ثمره هـای از کمـال و پویایـی را بر شـاخه های عقیم شـده ی ایـن نخلسـتان برویانند، 

اهریمن عرصه ی مکارگی و اژدهای هفت سـر اسـتعمار با توسـل به شـیوه های زشـتی و پلشـتی در 

کمیـن نشسـته اند تـا گاهنامـه ی ملی مـا را از پشـت خنجر زننـد، و اراده ی ملـی مـا را در پاس داری 

از ارزش هـای متعالـی انسـانیت و آزادگـی تضعیـف نماینـد و شـیادانه و نامردانه سـوگواری ملت ما 

را به تماشـا بنشـینند.

از شـهادت کوهمـردی می گـذرد کـه سنگسـتان ها و صخره هـای هندوکـش  آری، یک سـال 

ازصالبـت اراده ی او و ایمـان و پیمانـش در برابـر آزادی و دشـمن سـتیزی شـهادت می  دهنـد.

او در یکـی از گریبان هـای هندوکـش دیده به هسـتی گشـود، از صخره های آن رسـم مردانگی و 

ایسـتادگی آموخت و از الالیی رودباران دره ی پنجشـیر سـرود زندگی و چسـان زیسـتن را فراگرفت. 

از یک سـال بدینسـو دیگر شـبانان، دهگانان و سـپاهیان نبرد با ظلمـت و زبونی فریـاد رهبر مقاومت 

خـود را نمی شـنوند، امـا هـر لحظـه و دقیقـه ی ایـن یک سـال جانـکاه را بـا یـاد فرمانده نسـتوه خود 

شـهید جـاودان یـاد احمدشـاه مسـعود زیسـته اند و بـا پیام هـا و خاطره هـای او پیمـان همراهـی و 

همرکابی بسـته اند.

ضـرب المثـل چینـی را تداعی می کنیـم که می گویـد: »مرگ مردان خدا یکسـان نیسـتند، مرگ 

یکـی مثل بال پرسـتو سـبک اسـت و مرگ دیگری چـون کوه »تای« سـنگین و دوش افگـن« و فقدان 
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فرمانـده مسـعود بـرای جامعـه ی ما سـنگین تر از وزن هندو کوه و خسـران جبران ناپذیـری چون نبود 

تهمتـن دوران با اوصاف اسـتثنایی خودش بود. 

زندگـی و دوره ی جوانـی مسـعود با حماسـه های جهـاد در برابـر بزرگترین نیـروی نظامی وقت 

آغـاز شـد، و طـی ربعـی از قـرن در کـوره ی مبـارزه و مقاومت پختـه و آبدیـده گردید و سـر انجام با 

قبـول قربانـی سـنگین و نهایت تراژیک و شـورانگیز خـود پدید آورنـده ی صفحه ویـژه ای دیگری در 

حیـات تاریخـی منطقه و کشـورش گردید.

احمدشـاه مسـعود در واقـع در تاریـخ مبـارزات ملـی و جنگ هـای چریکـی فـرد اسـتثنایی 

عصـر بیسـتم بـود. او در سـال هایی جهـاد در یکـی از گرهی تریـن جغرافیـای اسـتراتژیک این مرز، 

اسـتیالگران را بـه جنـگ فرسایشـی طوالنی کشـانید و با در هـم کوبیدن های متوالی نیـروی ضربتی 

دشـمن، آن هـا را بـه عقـب نشـینی واداشـت و خود بـه تندیـس سـحرانگیز مقاومـت مبـدل گردید. 

نـام  »شـیر پنجشـیر« بـرای او سـمبول یـک قهرمـان بی بدیل و بی برگشـت بـود و چون شـیر بی باک 

و ناتـرس از دیـار پنجشـیر بـر دشـمن می تاخـت و ضربه مـی زد و به دژ تسـخیر ناپذیر خـود )دره ی 

بر می گشـت. پنجشـیر( 

امـروز اگـر از بعـد نظامـی قیام های ملی در جهان سـخنی به میـان آید، بی درنگ نام احمدشـاه 

مسـعود بـر صـدر نام قهرمانـان و فـداکاران جنبش هـای مقاومـت بین المللی چـون ارنسـتوچگوارا، 

فیـدل کاسـترو، هوشـی مینـه، پاژیـس لوممبـا، موسـی چومیـه گابریـس، ماریـگاال و دیگـران بـر 

ذهنیت هـا می درخشـد.

تحلیل گـران، جنـگ افغانسـتان را از بسـیار جهـات با جنـگ ویتنـام در برابر اجانب به مقایسـه 

گرفته انـد. اگـر ایـن مقایسـه را بـا ویژگی هـای تاریخـی و جغرافیایـی افغانسـتان انطبـاق دهیـم، 

بی تردیـد مسـعود پدیـده ای اسـت کـه بـا جنـرال نگویـن جیـاپ نامورتریـن سـردار نظامـی جنـگ 

رهایی بخـش مـردم ویتنـام و همـکار نزدیک »هوشـی مینـه« هم طرازی هـای فراوانی دارد، بـا این که 

از خـود ویژگی هـای برازنـده ای دیگـری نیـزدارد.

در مـورد فرمانـده مسـعود بیش از هرکسـی فرماندهان نظامـی جبهه ی مخالفش چون مارشـال 

اتحـاد شـوروی سـکالوف، آوشـوف و گرومـوف سـخن گفتـه  انـد. در برداشـت های آن هـا مسـعود 

هـر چنـد دشـمن خوانـده شـده اسـت، امـا دشـمن جسـور، فـداکار و داری اوصـاف جوانمـردی 

کـه خاصـه ی عیـاران و وطن دوسـتان خراسـانی اسـت و عـده ای شـخصیت نظامـی و مهارت هـای 

رزمـی او را بـا ناپلیـون بوناپارت و مارشـال سـاموس به سـنجش و مقایسـه گرفته انـد. آنانی که رمان 

معـروف »جنـگ و صلـح« و نبردهـای ناپلیـون را مطالعـه کرده انـد، ایـن را بـه خوبـی درمـی یابند 

کـه تاکتیک هـا و فنـون رزمـی، دفاعـی و تهاجمی احمدشـاه مسـعود بیش تر بـا روش های مارشـال 
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کوتوزوف شـباهت دارد که توانسـت با کاربسـت این گونه روش هـای کارا، ناپلیـون را از پای درآورد.

پایداری و داوم مقاومت از سـوی احمدشـاه مسـعود در گسـتره ی بیش تر از دودهه در وضعیت 

دشـوار سیاسـی و نظامـی افغانسـتان خـود مبیـن ایـن امـر اسـت کـه او از اسـتعداد خارق العـاده ی 

نظامـی تـا مـرز نبـوغ بهـره داشـت. طـی ایـن مـدت بخـش عظیمـی از نـام آوران جهـاد و مقاومت 

گاهانـه صحنـه را تـرک کردند یا به سـمت های لغزیدند کـه نا باوری آن ها را نسـبت  گاهانـه یـا غیرآ آ

  در مسـیر جریان های به شـنا پرداختند 
ً
بـه اراده ی ملـی در تحقـق آزادی برمال می سـاخت، یـا اصال

 بسـیار مجهول هـم نبودند.
ً
کـه از بیـرون هدایـت می گردیـد و منابـع آبشـخور اصال

 در حـرف خـود را متعهـد بـه ادامـه ی جهـاد در برابـر تجـاوز 
ً
رهبـران جهـاد کـه همـواره اقـال

خارجـی می دانسـتند، پـس از تجـاوز لشـکر بی سـراپای چندیـن ملیتـی طالبـی بـا شـعار »جهـان 

وطنـی« یکـی پـی دیگـری صحنـه را تـرک گفتنـد و چه بسـا موضـع گیری هـای کـه در آن، مقاومت 

مسـعود را امـر عبـث جلـوه می دادنـد.

احمدشـاه مسـعود گویـی هیچ گونـه بیان متعـارض و چنـد پهلوی برخـی از کشـورها و رهبران 

داخلـی جهـاد را نمی شـنید و جـز بـه »صراط هـای مسـتقیم« مبـارزه برای عقـب راندن دشـمن باور 

نداشـت. او در لحظـه ای کـه امیدهـای دوسـتان و همسـنگرانش بـه نتایـج ادامه ی مقاومـت به یأس 

مبـدل گردیـده و از لحـاظ سـاحه ی جغرافیایی به محدودیت اندوه باری کشـانیده شـده بـود، با تمام 

قـوت خنجـر پیـام داد کـه: »مـن مقاومـت می کنـم.« آری این فریـاد دیگر در گـوش زمانه هـا طنین 

افگنده اسـت.

در واقـع احمدشـاه مسـعود فـردی نبـود کـه بـر حسـب تصـادف و مسـاعدت شـرایط معینـی 

او در  انـدام نمـوده باشـد. ظهـور، مبـارزه و مقاومـت  بـرای رهبرسـازی و قهرمان گرایـی عـرض 

عرصـه ی مناسـبات ملـی و بین المللـی ناشـی از ضـرورت زمـان بـود و بنـا بـه بیـان یاسـپرس کـه 

گفتـه اسـت: »ایـن گویتـه نیسـت کـه »فاوسـت« را پدیـد آورد، بل کـه ایـن فاوسـت اسـت کـه بـه 

وسـیله گویتـه بـه ظهـور آمد، زیرا فاوسـت صورت ازلـی در روح نژاد آلمانی اسـت.« در افغانسـتان 

 ملی و ضـد اسـتعماری، پـس از سـال های تحمل 
ً
نیـز صـورت پرداختـن بـه یـک خیـزش مضمونـا

رنـج استخوان شـکن نفـاق ملـی، بی عدالتـی اجتماعی، فقـر معنوی و تـداوم پروسـه های »حذف و 

اضافـه ی« هویتـی بـه یـک امـر تاریخی مبـدل گردیـده بود. هر چنـد ملت ما در نشـیب و فـراز یک 

قـرن اخیـر بـا افـت و خیزهـای فراوانـی در این جـاده گام نهاده اسـت، اما پـژواک فریادهـای آنان با 

دسـتان مرمـوز و عیـان دشـمنان ملـی و بین المللـی در حلقـوم شـان خشـکانیده شـد، تا احمدشـاه 

مسـعود ایـن همـه فریادهـای خشـکیده و آرزوهـای سـرکوفته جامعـه ی افغانسـتان را در وجود یک 

گاهـان راه آزادی  نیسـتان مقاومـت فریـاد کشـید. بنـاًء تاریخ معاصر افغانسـتان را بایسـت به خـون آ
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ملـی کـه در زندان هـای نظام هـای کودتـای و اسـارت آوران جـان باخته انـد و بـا خـون احمدشـاه 

مسـعود کـه بـا دشـمن آنان تا سـرحد پیـروزی بـه نبـرد پرداخت، بـه نوشـته آورد. 

تشـکیل چنـد مرحلـه ای »جبهـه ی متحد« تحـت نام ها و شـرایط مختلـف تاریخی کشـور هر 

چنـد نتوانسـت آن را بـه یـک چتـر قابل قبـول برای همـه نهادهـای سیاسـی و نظامـی در آورد، اما به 

رغـم ایـن کاسـتی و کمبـود بـه صورت بسـیار شـکوهمند توانسـت فریـاد مـردم افغانسـتان را که در 

گـرو تروریـزم بین المللـی دسـت و پا می زدنـد به گـوش جهانیان برسـاند و از لحاظ فزیکی دشـمن 

را در چندیـن جبهـه ی نبرد ضربـه بزند و از پـای درآورد.

نگارنـده ی ایـن سـطرها بـاری در تالقـان از زبـان فرمانـده مسـعود شـنیده بـودم کـه می گفت: 

»مـا بـا ادامـه ی مقاومـت نخواهیم توانسـت طالبـان را از تمام شـهرهای افغانسـتان بیرون بکشـیم، 

کیـد می کنیـم که جامعـه ی جهانـی ماهیـت طالبان  امـا ضـرورت ادامـه ی مقاومـت را تـا زمانـی تأ

و تسـلیم ناپذیـری مـردم مـا را در برابـر تجـاوز خارجـی درک نماینـد.« مسـعود حاکمیـت لجـام 

گسـیخته ی گـروه نـام نهـاد طالبـی را بـر هسـتی مـادی و معنـوی جامعـه ی افغانسـتان و بی تفاوتـی 

جامعـه ی جهانـی را در برابـر درک واقعـی از »حقـوق بشـر« فاجعه بـار می دانسـت و بـا ایـن رنـج 

روحـی به مبـارزه ی خـود ادامـه داد.

شـهادت احمدشـاه مسعود در نهم سـپتمبر سـال 2001 و عملیات تروریسـتی بر مرکز تجارت 

جهانـی در نیویـورک در واقـع مـردم رنج دیـده ی مـا را بـا جامعـه ی جهانـی پیونـد زد تـا در جهـت 

آرمـان مبـارزه بـر ضـد بنیادگرایی و تروریـزم همراه هم برونـد. با ایـن روی دادغمیـن آرزوی فرمانده 

مسـعود در جهـت مبـارزه علیه تشـتت و دهشـت افگنـی حلقات تروریسـتی به بارنشسـت. برعالوه 

آرمـان مسـعود در جهت سـاختمان جامعـه ی فردای افغانسـتان بر اصول دموکراسـی، حقـوق بنیاد، 

مدنـی و متعـادل در سـفر موصـوف بـه دعـوت پارلمـان اروپـا بـه ایـن قـاره به صـورت موجـز بیان 

گردیـده اسـت. بر رهـروان مسـیر مقاومـت، آینده سـازان و پیروان راه شـهید مسـعود واجـب می آید 

 بشـگافند و قرائت در خور زمـان از آن 
ً
تـا حرف هـا و تعالیـم او را در پی ریـزی جامعـه ی آینده علمـا

ارایـه نمایند.



احمدشاه مسعود؛ شخصیت چندین بعدی1 

مترجم: احمد شایق قاسم

احمدشـاه مسـعود، فرمانـده افسـانه یی مقاومـت افغانسـتان، بـه حـدی شـجاع، جان بـاز، بصیـر، 

پرمعلومـات، مبـارز آزاد منـش و جـان نثار بود که هیچ فرمانـده مقاومت و یا رهبـر دیگری نمی تواند 

در مشـخصاتی همچـون توانایـی در سـازماندهی، کارازمـه و کشـش شـخصیت و محبوبیت ملی و 

بین المللـی بـا او همسـری نمایـد. لهـذا بـرای مـن آسـان نیسـت کـه در مـدت ده دقیقه ی کـه برایم 

اختصـاص داده شـده اسـت ویژگی هـای بی شـمار وی را تشـریح نمایم.

مـن بـه حیـث یک افغان وطن دوسـت و یـک ژورنالیسـت بی طـرف، وی را حامی بـزرگ آزادی 

و عـزت افغان هـا و همچنـان سرپرسـت بـزرگ اسـتقالل و تمامیت ملـی افغانسـتان می دانـم، که با 

تعـداد انـدک مبارزیـن و اسـلحه ی سـاده و ناچیـز علیه قشـون متجاوز شـوروی سـابق، پاکسـتان و 

مـزدوران جنگـی افغـان و غیر افغـان آن ها، مبـارزه نمود.

 شـهادت وی توسـط دو دهشـت 
ً
سـوءقصد ناجوانمردانه بر زندگی احمدشـاه مسـعود و متعاقبا

افگـن انتحـاری پلیـد در لبـاس ژورنالیسـت، مـادر وطن افغـان را از وجـود دلیرتریـن، وفادارترین و 

 
ً
متعهدتریـن فرزنـد ی که هنوز رسـالتش در قبـال آزادی وطن تمام نشـده بود و میهنش به وی شـدیدا

ضرورت داشـت، محروم سـاخت.

گرچـه قربانـی وی در راه حفاظـت از مـردم و دفـاع از میهنـش، بـدون شـک به مثابـه ی افتخار 

بـزرگ بـرای خـودش، خانواده اش، گـروه مقاومتش، جبهـه ی متحد و جمله افغان های وطن دوسـت 

بـه حسـاب مـی رود، اما از دسـت دادن ایـن سـرمایه ی بی بدیل ملـت در هنگامی که کشـورش هنوز 

1. فشـرده ترجمـه ی سـخنرانی انگلیسـی پروفیسـور حبیـب الرحمن هالـه بـه مناسـبت سـالگرد شـهادت قهرمـان ملـی 
افغانسـتان احمدشـاه مسـعود در مـاه سـپتمبر 2002 در یونورسـتی ملـی آسـترالیا- کنبـرا.
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در چنـگال مصایـب دسـت و پـا میـزد و تمـام آرزوهـا بـه اعـاده صلـح و بازسـازی ایـن سـرزمین 

تخریـب شـده تاریـک جلـوه می کـرد، یـک واقعه ی غـم انگیـز و غیـر قابل تحمـل برای تمـام ملت 

بود.

سـوءقصد علیـه جان احمدشـاه مسـعود و به تعقیب آن حمـالت بیرحمانه بـاالی مرکز تجارت 

جهانـی در نیویـارک و پنتاگـون در واشـنگتن خـود بیانگـر اهمیتـی اسـت، کـه توطئه گران بـه از بین 

بردن احمدشـاه مسـعود قایـل بودند.

آری! اگـر مرکـز تجارتـی جهـان نماد قـدرت اقتصـادی و پنتاگون نمـاد قـدرت نظامی کپیتالیزم 

بود، احمدشـاه مسـعود نمـاد روح مقاومـت ملی بود.

 دو مالقـات دیگـر و 
ً
بـا مجاهدیـن« و متعاقبـا از ترجمـه ی کتـاب »همسـفری ها  مـن بعـد 

صحبت هـای طوالنیـی کـه با وی داشـتم بـه حقیقت شـخصیت چندین بعـدی وی پی  بـرده و بدین 

بـاور شـدم که مسـعود نه تنها شـیر پنجشـیر بل که شـیر مقاومـت ملی و خارچشـم دشـمنان داخلی 

و خارجی اسـت.

چگونگـی شـخصیت چندیـن بعـدی وی را در یـک مضمون مشـرحی کـه در شـهرهای کابل، 

کالیفورنیـا و ادلیـد بـه چاپ رسـیده اسـت، بیان نمـوده ام.

و همچنـان در جنگ هـای  بـزرگ در جنگ هـای مسـلح چریکـی  یـک متخصـص  مسـعود 

 تمـام آثـار پیشـروان مبارزات مسـلح چریکـی را مطالعـه نموده بـود. وی یک 
ً
متـداول بـود و تقریبـا

فرمانـده بـزرگ نظامی-سیاسـی، بـا دید بـاز و مترقی و بـا مفکـوره ی عملگرایانـه و دموکراتیک بود. 

او همچنـان یـک متخصـص بـزرگ در روابـط عمومـی بـه حسـاب می رفـت. او از ارتبـاط وسـیعی 

بـا متباقـی گروه هـای مقاومـت، دانشـمندان و روشـنفکران، ژورنالیسـتان، دول مختلـف جهـان و 

موسسـات ملـل متحـد برخوردار بـود. او یک سـازمانده بزرگ و مدیـر بزرگ بـود. او یک متخصص 

بـزرگ در اتخـاذ و همچـان تطبیـق تصامیـم بسـیار عاجـل بـود. او به اسـالم عقیـده ی اقرار بـه زبان 

گاه و متعهد بـود و از قرآن و سـنت محمد  و تصدیـق بـا قلـب داشـت. او یـک مسـلمان دانشـمند، آ

)ص( بـه طـور جـدی پیروی می کرد و به ارزش های انسـانی دین اسـالم سـخت ارادت داشـت. وی 

نـه خـود پرسـت و نـه قوم پرسـت بل که یـک شـخصیت مترقـی، آزاد اندیـش و یک مسـلمان واقعی 

بود.



احمدشاه مسعود؛ متفکر و استراتیژیست معاصر1

مترجم: احمد شایق قاسم

به نام خداوند قدیر

رییس مجلس، سخنرانان محترم، خانم ها و آقایان!

تـا در مـورد زندگـی خارق العـاده و قهرمانانـه ی اخالقـی و عملـی  امشـب مـا دورهـم آمده ایـم 

یـک انسـان برجسـته و وارسـته صحبـت نماییـم؛ در مـورد زندگی احمدشـاه مسـعود قهرمـان ملی 

فغانسـتان.

مسـعود یـک مرد بزرگ و دارای شـخصیت کثیراالبعـاد عجیبی بود. من حیث یـک رهبر نظامی 

از تفکـرش بـوی نبـوغ اسـتراتیژیک احسـاس می شـد. وی همیشـه ترجیـح مـی داد تـا حداالمـکان 

مسـایل را از طریـق مذاکـره و دپلوماسـی مسـالمت آمیز حمـل نمایـد. مـن حیـث یک سیاسـتمدار 

بـا اصـول، نـه تنهـا تصویر بس آشـکاری بـرای آینده ی سیاسـی کشـورش داشـت بل جهـت تطبیق 

و عملـی نمـودن ایـن تصویـر دارای یـک اسـتراتیژی و پـالن دراز مـدت نیـز بـود؛ دو مشـخصه ی 

مهـم کـه بـه نـدرت می تـوان در سیاسـتمداران امـروزی سـراغش نمـود. او انسـان بسـیار دلیـر و به 

ملتـش خیلـی  متعهـد بـود، تـا حـدی کـه وقتـی تـرک وطـن و زندگـی در خـارج بـه مراتـب برایش 

می توانسـت راحت تـر باشـد، میهن خـود را ترک نگفـت. وی یک مسـلمان میانه رو بود و اسـتقامت 

و پایـداری اش از اسـالمش مایـه می گرفـت.

احمدشـاه مسـعود در سـال 1953 در قریـه ی جنگلـک پنجشـیر تولـد شـد و آوان طفولیـت 

خویـش را در پنجشـیر، هـرات و کابـل سـپری نمـود. وی تحصیـالت عالـی خـود را در لیسـه ی 

1. فشـرده ترجمه ی سـخنرانی انگلیسـی جناب محمود صیقل سـفیرکبیر افغانسـتان در آسترالیا به مناسـبت سالگرد شهادت 
قهرمان ملی افغانسـتان احمدشـاه مسعود در ماه سـپتمبر 2002 در دانشـگاه ملی آسترالیا–کنبرا.
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اسـتقالل، همـان مکتبـی کـه بنـده نیـز در آن درس خوانـده ام، به اتمـام رسـانید. مسـعود زمانی که 

در انسـتیتوت پولیتخنیـک کابـل محصـل بـود رو بـه سیاسـت آورد و در فعالیت هـای سیاسـی ضـد 

رژیـم وقـت که به کمونیسـت ها بسـیار نزدیـک بود اشـتراک ورزید. چون دسـتگاه های اسـتخباراتی 

متوجـه فعالیت هـای مسـعود گردیدنـد، وی بـه ناچـار در سـن 22 سـالگی به پاکسـتان فـرار کرد و 

بعد از یک مدت بسـیار کوتاه دوباره به کشـورش برگشـت و مقاومت ضد کمونیسـتی را در پنجشـیر 

سـازماندهی نمـود و دشـمن را به عقـب زد. بعد از آن که قیام ضد کمونیسـتی سـال 1975 سـرکوب 

گردیـد، مسـعود به پاکسـتان برگشـت و تـا کودتای کمونیسـتی سـال 1978 در آنجا باقـی ماند. وی 

از طریـق نورسـتان دوبـاره بـه پنجشـیر آمـد و بـا گردهـم آوردن یـک گـروه بسـیار کوچـک، دسـت 

بـه سـازماندهی مقاومـت مسـلح ضـد کمونیسـتی زد. سـپس بـه تعقیـب تجـاوز اتحاد شـوروی به 

کشـور، مسـعود پنجشـیر را تبدیـل بـه مهم ترین مرکـز مقاومـت علیه  اشـغالگران خارجـی نمود. در 

اوایـل سـال 1981 مـن موظـف گردیدم تا بـه مناطق مختلف شـمالی رفتـه و ارتباط میـان گروه های 

مقاومـت و اتحادیـه ی غیـر وابسـته ی محصلیـن دانشـگاه کابـل را تأمیـن نمایـم. بـه بـازار یکـی از 

قریه هـای آزاد شـده داخل شـدم، چشـمم به نرخنامه یی کـه بـاالی دروازه ی دوکان ها آویـزان گردیده 

بـود افتـاد. نرخنامـه بـه امضـای احمدشـاه مسـعود صـادر گردیـده بـود. ایـن اولیـن بـاری بـود که 

 زمانی که من بـه خاطر 
ً
مـن بـا چگونگـی فعالیت هـای احمدشـاه مسـعود مواجـه شـده بـودم. بعـدا

مخالفتـم بـا اشـغال کشـور توسـط شـوروی زندانـی سیاسـی بـودم، از طریق هم اتـاق زندانـی ام که 

دوسـت مسـعود بـود در مـورد وی معلومـات  بیش تـری بـه دسـت آوردم. قشـون شـوروی سـابق با 

وجـود هفت بار حمالت سـنگین غول آسـا نتوانسـت دره ی پنجشـیر را بـه طور کامل اشـغال نماید و 

بـه اسـاس گفتـه ی صاحبنظران داخلی و خارجی شـوروی سـابق در حدود 60 فیصـد تلفات نظامی 

خـود را از ناحیـه ی جبهه ی پنجشـیر متقبـل گردید.

در سـال 1984 مسـعود شـورای نظـار را بنیـان گـذاری نمـود، کـه در نتیجـه ی آن مقاومـت در 

مناطق شـمال و شمال شـرق کشـور وسـعت پیـدا نمود. در ایـن مناطق وی توانسـت قانـون و امنیت 

وضـع نمـوده و در جهـت اسـاس گذاری خدمـات اجتماعـی بـرای مـردم قدم هـای مهمی بـردارد. 

همیـن بـود کـه وی بـه نـام آمرصاحب کـه در حقیقت اظهـار احترام مردم در برابرش اسـت مشـهور 

گردیـد. ایـن زمانـی اسـت که مسـعود دیگـر مهم ترین شـخصیت مخالـف پالیسـی مداخله گرانه ی 

آی.اس.آی پاکسـتان در افغانسـتان بـه شـمار می رفـت. در اواخـر سـال هایی 1980 طی سـفری به 

پاکسـتان متوجـه گردیـدم کـه مقامات پاکسـتانی باالی مسـعود تعزیـرات کامل وضع نمـوده بودند. 

سـپس، از پولـی کـه مـا توانسـته بودیم در آسـترالیا جهـت کمک بـه مقاومت جمـع کنیم، توانسـتم 

یـک تعـداد زیـاد چوکی هـای ارابه دار و عصـای فلزی بـرای مجروحین جنگ که احمدشـاه مسـعود 
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جهت تداوی به پاکسـتان فرسـتاده بود خریداری نمایم. در پاسـخ، مسـعود برایم نامه ای فرسـتاده و 

ضمـن اظهار تشـکر، خاطر نشـان نمود کـه در حقیقت خداوند در همچون شـرایطی بـه مجروحین 

اسـت. نموده  کمک 

مسـعود در سـال 1992 کابـل را از یـوغ دولت کمونیسـتی دسـت نشـانده ی شـوروی، که خود 

در سـال 1989 از افغانسـتان خـارج گردیـده بـود، آزاد نمـود. فتح کابل توسـط مسـعود در حقیقت 

ضربـه ی کاری بـود کـه نـه تنهـا بر پیکـر کمونیـزم، بل که بـر ضـد آی.اس.آی نیـز وارد گردیـد. زیرا 

آی.اس.آی در فتـح کابـل به وسـیله مسـعود منافع سـتراتیژیک خـود را در خطر می دید. بـرای اولین 

 مالقات نمودم. وی بسـیار مصروف 
ً
بار من در ماه دسـمبر سـال 1992 مسـعود را در کابل شـخصا

بـود، زیـرا حمـالت راکتـی دسـت نشـانده ی آی.اس.آی، حکمتیار، بـاالی کابل آغاز گردیـده بود و 

 از طالبان و دهشـت 
ً
مسـعود از شـهر دفـاع می نمـود. حمایه ی پیهـم آی.اس.آی از حکمتیـار و بعدا

افگنـان بین المللـی موجـب تخریـب بیش تریـن مناطـق کابـل گردیـد و باآلخـره مسـعود بـه خاطر 

جلوگیـری از تخریـب بیش تـر شـهر توسـط ایـن حلقـات شـوم، در سـال 1996 قـوای خـود را بـه 

سـالمت از کابـل بیـرون کشـید. ایـن زمانی بـود که جهـان فکر می کـرد دیگـر مقاومت افغانسـتان 

از هـم پاشـیده شـده و شکسـت قطعـی اش محتمـل گردیـده اسـت. امـا مسـعود، ماننـد هـر وقت 

دیگـر دوبـاره در مناطق شـمال و شمال شـرق دسـت بـه سـازماندهی زده و فصل جدیـدی در تاریخ 

مقاومـت افغانسـتان گشـود. در سـال 1998 مـن بـه پنجشـیر سـفرکردم و مدتـی را بـا مسـعود در 

حالی کـه وی، طوری کـه ادعـا می گردیـد صـرف ده فیصد خاک افغانسـتان را تحت کنترول داشـت، 

گذرانیـدم. حتـی در چنیـن شـرایطی هـم وی همیشـه صحبت از بازسـازی افغانسـتان می نمـود. او 

بسـیار عالقمنـد مسـلک مهندسـی بود؛ رشـته  یی که مسـلک من نیز اسـت. روزی با مـن یک بحث 

داغ در مـورد پـالن سـاختمان یک مکتب نمود. در آن زمان من مسـوول پروژه ی مهندسـی »سـتدیوم 

بـروس« در »کنبـرا« بـودم و برخـی از دیزاین هـا را باخـود بـه افغانسـتان بـرده بـودم تـا آنجـا بـاالی 

شـان کار کنـم. مسـعود نظـری بـه آن هـا انداختـه و برایم گفت کـه چراغ هـای آویزان شـده از برج ها 

در اسـتدیوم بسـیار بی جـا انـد و زیبـا معلـوم نمی شـوند. ایـن اسـت چیـزی کـه مسـعود در مـورد 

دیزایـن شـما آقـای »فلیـپ کاک« ابـراز داشـت. در ایـن مـدت مـن توانسـتم زندگـی و فعالیت های 

روزمـره ی احمدشـاه مسـعود را از نزدیـک ببینـم. نظـر بـه تجربه یـی که من دارم احمدشـاه مسـعود 

یـک انسـان بسـیار متواضـع، پـرکار، الیـق و دوسـت بـود. مـن متوجـه  ایـن گردیـدم کـه اگـر تمـام 

جهـان در تاریکـی فـرو بـرود بازهـم مسـعود کسـی خواهـد بود کـه به پـا ایسـتاده و چـراغ آزادی و 

اسـتقالل را بلنـد می کنـد. در اواخـر سـال هایی 1990 مسـعود خاصیـت کسـانی را کـه در مقابـل 

شـان می رزمیـد بـه درسـتی درک نمـوده و دانسـت کـه آن هـا چـه خطـر و تهدیـد بزرگـی بـر ضـد 
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بشـریت انـد. پیشـبینی های مسـعود در مـورد آن هـا یـک به یک ثابت شـده مـی رود. در اپریل سـال 

2001 از مسـعود تقاضـا بـه عمل  آمـد تا سـخنرانی یی در پارلمـان اروپا نمایـد و به احتـرام وی همه 

اعضـای پارلمـان در اخیر سـخنرانی به پا خاسـتند. مسـعود به افغانسـتان برگشـت و در ماه سـپتمبر 

سـال 2002 توسـط دو دهشـت افگن بین المللـی که در لباس ژورنالیسـت خود را جـا زده بودند در 

اثـر یک حملـه ی انتحـاری شـهید گردید.

امیـدوارم صحبـت امـروزی مـا سـهمی باشـد در غنـای خاطـرات فرمواش ناشـدنیی کـه ما از 

مسـعود بـزرگ داریـم، تـا باشـد بتوانیم ایـن شـخصیت عالی را بـه آن هایی کـه تا حال نمی شناسـند 

درسـت معرفـی نماییـم. بـا اسـتفاده از فرصـت می خواهـم از مرکـز مطالعـات عربـی و اسـالمی 

دانشـگاه ملـی آسـترالیا و همچنـان از مرکـز تعلیمـی و فرهنگـی افغانسـتان که مربوط خود ما اسـت 

بـه خاطـر برگـزاری ایـن سـیمینار ویـژه که در مـورد یک شـخصیت بسـیار مهم  ترتیب شـده اسـت 

اظهـار امتنـان نمایم.



مسعود فاتح قلب ها

حضرت شاه فرخاری-مکه

گذشـت زمـان همـه چیـز را بـه فراموشـی می سـپارد و دردهـا و مصیبت هـا را از یـاد می بـرد، امـا 

بعضـی از مصیبت هـا آنچنـان سـنگین و توان فرسـا و فراموش ناشـدنی انـد کـه بـرای ابـد در دل 

انسـان ها باقـی و تاریـخ آن را نسـل بـه نسـل منتقـل می نمایـد کـه حتـی بعـد از گذشـت سـال ها و 

قرن هـا نمی تـوان سـنگینی آن هـا را بـه فراموشـی سـپرد.

بـدون شـك شـهادت ابـر مرد جهـاد، معلم آزادگـی، فرمانـده و رهبـر مقاومت ملی و اسـالمی 

کشـور مسـعود عزیـز از جملـه مصیبت هایـی اسـت کـه بـرای ابـد بـه یـاد فـرد فـرد مـردم غیـور 

افغانسـتان و آنانی کـه بـه آزادی ایمـان و عقیـده دارنـد باقـی خواهـد مانـد، و باشـنیدن نـام مسـعود 

بـزرگ و مشـاهده ی کار نامه هـای افتخـار آفریـن و جاویدانـش قلب هـا بـه تپـش خواهنـد افتیـد.

مقاومـت  درخشـان  سـتاره ی  ایـن  و  اسـالم  رشـید  سـردار  ایـن  ازشـهادت  یك سـال   
ً
تقریبـا

می گـذرد، امـا دردهـا باقـی، زخم ها تازه، چشـم ها اشـك بار و شـب و روز ایـن ملت بـزرگ درماتم 

آن شـهید راه آزادی سـپری می شـود. همـه  اشـك مـی ریزنـد و هرکـس بـه نحـوی یـاد آن ابـر مـرد 

تاریـخ معاصـر کشـور را گرامـی و برروان پاکش درود می فرسـتد. با آن که دشـمنان مسـعود عزیز که 

بدون شـك دشـمنان شـرف، عـزت و آبروی کشـور و ملـت آزاده ی افغـان و دشـمنان آزادی، حریت 

و انسـانیت بودنـد، نیسـت و نابـود شـده اند و جـز شـرمندگی و ذلـت چیـزی دیگـری نصیب شـان 

نگردیـد، امـا مقایسـه ی ایـن پیـروزی بـا آن فاجعـه ی بـزرگ و فراموش ناشـدنی غیرممکـن و محال 

خواهـد بـود، زیـرا یك سـال اسـت خانه خانـه و قریه قریـه و حتی کوه و دشـت و دره ها ی کشـور در 

فـراق ایشـان در ماتـم اند.

خداونـد جـل جاللـه چقـدر ارزش و مقام بنـدگان مخلص خـود را بلند می برد کـه ملتی باهمه 
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اقشـار و اصنافـش دل داده و عاشـق راه او گردیـده و تـا دنیـا باقـی اسـت جایگاهـش قلـب ملیون ها 

انسـان آزادی خـواه و مؤمـن گردیـده و بـرای همیـش در خاطره ها باقـی می ماند.

امـا راز ایـن همه محبوبیت در کجا نهفته اسـت و چرا مسـعود محبوب القلوب ملیون ها انسـان 

ایـن سـر زمین گردیده اسـت؟ جـواب این پرسـش را می تـوان در اعمـال، کـردار و خصوصیت های 

خـداداد و کارنامه هـا و آرمان هـای بلنـد و عالـی آن شـهید بـزرگ جسـتجو کـرد. مردمـی کـه بـه او 

عشـق می ورزیدنـد و دیـده و نادیـده در داخـل و خـارج کشـور بـه او و راه او دل بسـته بودنـد همـه 

می دانسـتند کـه او چـه می خواسـت و در چـه مسـیری در حرکـت بـود. او در طول سـالیان مقاومت 

بـرای همـه ثابـت سـاخت که در هر شـرایط و تحـت هر نوع فشـار داخلـی و خارجـی از آرمان های 

مقدسـش بـه نفـع هیـچ تجـاوز گـری کنـار نرفتـه و درفـش آزادی را تـا آخرین فـرد و آخرین سـنگر 

برافراشـته نـگاه خواهـد کـرد. آنچه که مسـعود را یـك رهبر ملـی و مردمی سـاخت طریقـه ی مبارزه 

و پیـکارش بـا هـر تجاوزگـر و طـرز تفکـر و دیدگاه هایش بـرای ایجـاد یك افغانسـتان آزاد، سـربلند 

و مقتـدر بـود. روی ایـن اهـداف همـه خواهـان آن بودند تا با ایـن چهـره ی حماسـه آفرین از نزدیك 

آشـنا گردنـد. همراهـان و همسـنگرانش از همراهـی و هـم سـفری با او لـذت می بردند و کسـانی که 

موفـق بـه دیدارشـان نگردیـده بودنـد عطـش و تشـنگی شـان را بـا مشـاهده ی تصویرهـا، فلم هـا و 

شـنیدن سـخنان دل نشـین آن شـهید گرامـی فرومی نشـاندند. مؤمنان بـه آزادی، در هرکجا کـه بودند 

خـود را مربـوط بـه او و متعهـد به آرمان هایش دانسـته و باورکامل داشـتند که آزادی کشـور به دسـت 

آن سپه سـاالرمقاوم حتمـی خواهـد بود. 

بنـده خـود در سـالیان نخسـت جهـاد زمانی کـه ایـن سـتاره ی درخشـان مقاومـت بـه منطقه ی 

فرخـار والیـت تخار قدم گذاشـت شـاهد بودم کـه مردم ایـن منطقه در سـخت ترین شـرایط زندگی 

و زیـر فشـار بمباردمـان روس هـا روزهـا و شـب ها منتظـر می ماندند تاچشـمان شـان با مشـاهده ی 

چهـره ی مسـعود، این سـپاهی مخلـص راه خدا، روشـن گردد. هـرده بـا مردمش افتخـار می کرد که 

آمرصاحـب سـاعاتی در آنجـا توقـف نمـوده و هر خانه افتخار داشـت که این شـخصیت تاریخ سـاز 

لحظاتـی را در آنجـا سـپری کـرده اسـت. می دیـدم چسـان مـردم منطقـه بایـك دیگـر بـا افتخـار 

حکایـت می نمودنـد کـه موفـق شـدند آمرصاحـب را ببینند. خالصـه آب و هـوا، کـوه و دره و باغ ها 

و بلبـالن منطقـه هریـك به نحـوی از تشـریف آوری این شـخصیت بی همتـا اسـتقبال می کردند. در 

کـوه پایه هـا و دره هـای زیبـا و کنار دریاهای خروشـان آنجـا سـرودها و ترانه های در وصف مسـعود 

رحمت اللـه علیـه و قهرمانی هایـش زمزمـه می گردیـد کـه بـه طـور نمونـه یکـی از سـرودهای آن 

دروان کـه در خاطـره ام باقی اسـت ایـن بود. 



81       مقاالت

بـنازم کوه و دشت و سرزمـینت وادی پـنجشیر

ببوسم خاك مـشك و عنبریـنت وادی پنـجشیر

هـزاران احتـرام از مـردم فرخـار تقدیـم  است

بـه مســعود شــریف و نازنینت وادی پنـجشیر

مـردم بـه او و برنامه هایـش معتقـد بـوده و از خـرد تـا بـزرگ حرف هـا و سـخنانی  را کـه از 

آمرصاحـب می شـنیدند بی درنـگ قبـول و در راه تحققـش آمـاده ی قربانـی و فـداکاری می شـدند. 

همـه روزه علمـاء، دانشـمندان و فرماندهـان مجاهـد و مسـلمان بـه جانـب پنجشـیر، ایـن دره  ای 

پـرآوازه و ایـن سـنگر دلیرمـردان می شـتافتند تـا از ایـن معلـم جهـاد و سـمبول مقاومـت بشـنوند 

و بیآموزنـد و کارنامه هـای افتخـار آفرینـش را سرمشـق خویـش قـرارداده و ازهمـه مهم تـر افتخـار 

همراهـی و هـم هـدف بـودن شـان را کمایی کننـد. مردم بـا قلب مملـوء از ایمان و عشـق بـه آزادی 

بـه دور آن شـمع فـروزان مقاومـت حلقـه زده و بـا افتخارکامـل فرمانـده شـان را پذیرفتنـد و فرخـار 

بـه پایـگاه مهـم و اساسـی ایشـان تبدیـل گردیـده و در دو دهـه ی مقاومـت در برابـر شـوروی های 

متجـاوز و پاکسـتانی های مـکار بـه همـان شـکل باقی مانـد. به یـاد دارم بـه مجـرد ورود اولین گروه 

ازیـاران شـهید مسـعود طیاره هـای روس هـا با پخـش نشـریات و اعالمیه هایـی مـردم را از همکاری 

بـا ایـن چهره ی حماسـه آفریـن برحذر داشـته و سرتاسـر منطقـه را هـدف وحشـیانه ترین بمباردمان 

قرارمی دادنـد تامـردم از همـکاری و همراهـی بـا آمرصاحب و یاران مجاهد شـان دسـت بردارند. از 

جانـب دیگـر جبهـات و گروپ هـای حکمتیار بـا آنچه در تـوان داشـتند در برابر ورود مسـعود عزیز 

و یـاران همسـنگرش در منطقـه بـه مقابله پرداختـه و در ایـن راه از هیچ نوع تبلیغـات و دروغ پراگنی  و 

قتـل و قتـال دریـغ نمی کردند.

در مـاه اسـد سـال 1367 زمانی کـه مرکـز والیـت تخـار به دسـت مجاهدیـن فتح گردیـد چند 

تـن از فرماندهـان حـزب حکمتیـار از شـهید میر عبداللـه قومندان نظامـی آن وقت فرخـار و بعضی 

از مسـوولین دیگـر دعـوت نمودنـد تـا در باره ی برخـی از مسـائل منطقه به تبـادل آراء بپـردا زند. در 

جریـان گفتگوهـا یك تن ازمسـوولین حـزب حکمتیـار جانب مقابـل را مخاطب قـرارداد: »ما مردم 

منطقـه ی فرخـار و تخـار از چـی کـم هسـتیم کـه بـه دیگـران تسـلیم شـویم و پنجشـیری ها بیایند و 

بـاالی ماحکومـت کننـد؟ ایـن یکنـوع ذلـت و بی غیرتی اسـت که ما بـه آن تـن داده ایم.« اما شـهید 

میرعبداللـه بـا کلمـات قناعـت بخش بـه جوابـش پرداخت: »اینجـا مسـأله ی تخاری و پنجشـیری 

مطـرح نیسـت، مسـأله ی اسـالم اسـت و افغانسـتان. مـا کـه خـود را متعهد به اسـالم می دانیـم و به 

آزادی کشـور کمربسـته ایم پـس بایـد بپذیریـم کـه افغانسـتان خانـه ی مشـترك همـه و هـر منطقه ی 

افغانسـتان منطقـه ی هـر افغان اسـت. ما باشـناختی که از بـرادر بـزرگ و مجاهد مـان آمرصاحب و 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        82

آرمان هـای عالـی او داریـم بـا افتخـار کامل همراهـی، هم فکری و همسـنگری بـا ایشـان را پذیرفته 

و اهـداف و آرمان هـای شـان را بـه نفـع خود، منطقـه، افغانسـتان و جهان اسـالم می دانیم و از شـما 

هـم دعـوت مـا این اسـت که اگـر به خاطـر اسـالم و آزادی کشـور مبـارزه می کنیـد بیاییـد متحدانه 

کار کنیـم و از تفرقـه و نفـاق بـه دور بـه راه خویش ادامـه بدهیم.«

سـرانجام مقابلـه و تبلیغـات افـراد حکمتیـار و بمباردمان روس هـای تجاوزگر و هزاران مشـکل 

گاهانه راه شـان را انتخاب  دیگـر در اراده ی مـردم تأثیری نکـرد، زیرا مجاهدین و مردم مؤمن آن دیار آ

و تصمیـم شـان را گرفتـه بودند که عبارت بـود از همـکاری صادقانه و مخلصانه بـا آمرصاحب.

مسـعود شـهید خواسـته هایش را بـه زور بـاالی کسـی و منطقـه ای نمی قبوالنـد و هرگـز در 

مقابـل کسـی بـدون دلیـل دسـت بـه اسـلحه نمی بـرد، بل کـه بـا عملکـرد و کارنامه هـای درسـت 

و خصوصیت هـای معقـول خویـش فاتـح قلب هـا بـود. او خـود را مربـوط بـه همـه و هرگوشـه ی 

افغانسـتان را خانـه ی خویـش می دانسـت. زمانی که یکـی از خبرنگاران از ایشـان پرسـید: وضعیت 

را گفتـه  پنجشـیر  فرمودنـد: »پایـگاه اصلـی  قـرار اسـت؟  از چـه  پنجشـیر  پایـگاه اصلی تـان  در 

نمی توانیـم همـه جـا بـرای مـا پایـگاه اصلـی اسـت و در سلسـله ی پایگاه هـا یکـی از پایگاه هـای 

عـادی پنجشـیر اسـت.«

او تنهـا بـه جنـگ و عمل نظامی فکر نمی کرد بل که در سـخت ترین شـرایط جهاد و دشـوارترین 

ایـام مبـارزه کمیته هـای تعلیـم و تربیـه، فرهنگـی، قضایی و سیاسـی را فعـال و جوانان و دانشـمندان 

مخلـص را در ایـن کمیته هـا گماریدنـد کـه بـه طـور نمونـه از تأسـیس ده ها بـاب مکتب و مدرسـه 

در چـوکات کمیتـه ی تعلیـم و تربیـه در مناطـق آزاد شـده می تـوان نـام بـرد. زمانی کـه مکتب هـای 

ابتدائیـه را تأسـیس کردنـد نـه کتـاب و نـه قلـم و نـه هـم کالس درسـی وجود داشـت، ولـی جوانان 

متعهـد و مجاهـد در ایـن راه بـا اخـالص کامـل گام نهـاده و بـه پیـش رفتنـد. زمانی کـه ترانه هـای 

چـون: من شـیر بچه ی افغـان،  من طفلك بـا ایمان، بنیاد کمونیسـتی از بیـخ براندازم، توسـط اطفال 

معصـوم زمزمـه می شـد صدهـا تـن با اشـتیاق کامـل جمع می شـدند، و بـه ایـن سـرودها ازجان و 

دل گـوش می دادنـد. در زمانی کـه هیچ کـس بـه ایـن بـاور نبود کـه کاخ ظلم و اسـتکبار کمونیسـتی 

بـه دسـت ملـت مظلـوم و مقـاوم افغان شکسـته خواهدشـد، مسـعود بـزرگ ایـن روحیه را بـه مردم 

و اطفـال خردسـال و نسـل های آینـده ی کشـور مـی داد و بـا زبـان معصومانـه ی کـودکان بـه گـوش 

قدرتمنـدان کرملیـن و سـردمداران کمونیسـت می رسـاند کـه نابودی تـان بـه دسـت شـیر بچه هـای 

افغـان حتمـی اسـت و بنیـاد کمونیسـتی بـه همـت واالی ایـن ملـت از بیـخ برکنـده خواهدشـد. با 

گذشـت هـر روز از عمـر جهـاد، محبوبیـت مسـعود عزیـز در قلب هـا جـا می گرفت. بامشـاهده ی 

کارنامه هـای مبارزاتـی اش مـردم مسـلمان، فرماندهـان مؤمـن و هدفمنـد جهـاد از هرگوشـه و کنار 
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کشـور بـه جانـب ایـن فرمانـده مدبر و توانـای جهـاد می شـتافتند و یك حرکـت منظم جهـادی را به 

نـام شـورای نظار هسـته گـذاری نمودند کـه این جریـان در سـرنگونی حکومت کمونیسـتی و بیرون 

 جلوگیـری از مداخـالت بی شـرمانه ی پاکسـتان نقش اصلی 
ً
کـردن قـوای متجـاوز شـوروی و اخیـرا

و کلیـدی را بـازی کرد.

ایشـان  بـا  بـود، همـه می خواسـتند  آمرصاحـب  از خصلت هـای مهـم  هیبـت و صمیمیـت 

صحبـت کننـد و افـکار و نظریـات خویـش را بـا ایشـان در میـان بگذارنـد امـا بـا مقابـل شـدن بـه 

چهـره ی پرهیبـت و عشـق و محبتـی کـه بـا آن هـا داشـتند همـه چیـز را فرامـوش نمـوده و به آسـانی 

نمی توانسـتند اهـداف شـان را شـرح دهنـد. امـا صمیمیت و شـفقت آمرصاحـب چنان انسـان ها را 

مجـذوب خـود می سـاخت کـه هرگـز دل آدمـی نمی خواسـت از ایشـان جـدا شـود. من چهـار بار 

آمرصاحـب شـهید را از نزدیـك دیـده بودم، بـاوردارم که  نمی توانـم کیفیت آن لحظه هـا را آن طوری 

کـه الزم اسـت شـرح دهم.

درمـاه سـرطان سـال 1367 بـا عـده ی از متعلمیـن لیسـه ی مجاهد و مدرسـه ی امـام ابوحنیفه 

رحمت الله علیه با اسـتفاده از رخصتی تابسـتانی آن سـال عازم کشـور گردیدیم، و یکی از آرزوهای 

مهـم مـان ایـن بود کـه اگر خـدا بخواهد و بخـت یاری کنـد آمرصاحـب را از نزدیك دیـده و بعضی 

مشـکالت و نابسـامانی هـای مـان را کـه در محیـط هجـرت بـه آن مواجـه بودیم بـا ایشـان در میان 

بگذاریـم. از شـروع سـفر تا رسـیدن به منطقه ی ورسـچ، جایی که ایشـان را مالقـات نمودیم، هریك 

هـزاران گفتنـی  بـه دل، ایـن سـفر طوالنـی را در صحبت هـای خیالـی بـا جناب شـان سـپری نموده 

و در عشـق دیـدار ایشـان مشـکالت سـفر را هرگـز حـس نمی کردیـم، تـا این کـه بـه منطقـه ی پیوی 

ورسـچ جایـی کـه فامیل آمرصاحب در آنجا سـکونت داشـتند، رسـیدیم. با مشـاهده ی خانه و جای 

زندگـی آمرصاحـب انسـان درك می کـرد که بدون شـك ایشـان یـك شـخصیت بی مانند و اسـتثنایی 

انـد. در پیـو از آمرصاحـب پرسـیدیم. گفتنـد: در فرخـار مـی باشـند. و قتی کـه بـه منطقـه ی قونـدز 

ورسـچ رسـیدیم فهمیدیـم کـه آمرصاحـب در قریـه ی خانقاه تشـریف دارنـد و به طرف پنجشـیر در 

حرکـت انـد. بـه خاطـری که فرصت را از دسـت نداده باشـیم با شـتاب بـه آن طرف حرکـت کردیم، 

چشـم مـان بـه موتـر آمرصاحـب افتـاد کـه مجاهدیـن در اطـراف آن حلقـه زده بودنـد، نمی دانم در 

چنـد دقیقـه فاصلـه را طـی و خود را به سـید یحایی شـهید یکی از همسـنگران آمرصاحب رسـانیده 

گفتیـم: عالقه مندیـم آمرصاحـب را مالقـات کنیـم. شـهید سـیدیحیی مـا را به نـزد ایشـان رهنمایی 

کردنـد. آمرصاحـب مـا را در روی سـرك و درحضـور تعـدادی از قومندان های مشـهور مانند شـهید 

پنـاه، شـهید مال عبدالودود و شـهید سـید یحیـی و بعضی از مجاهدیـن و فرماندهـان دیگر مالقات 

کردنـد. روبروشـدن باچهـره ی کـه از سـیمای پـاك و مطهرش رمـز قهرمانی، صمیمیت و شـجاعت 
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هویـدا بـود، و از جانبـی هـم عشـق بی پایان دیدارشـان مـا را گیج سـاخته بـود و نمـی فهمیدیم چه 

بگوییـم. سـخن اول را بعـد از احـوال پرسـی ایشـان آغاز نمـوده پرسـیدند: »در کدام لیسسـه درس 

می خوانیـد؟«

همـه تـوان سـخن گفتـن را از دسـت داده و فکـر می کردیـم کـه به سـخت ترین سـوال در طول 

عمرمـان مواجـه شـده ایم و جواب این پرسـش آنقدر مشـکل بود که یکـی به دیگری می نگریسـتیم، 

 مـن جـرأت نمـوده گفتـم: در لیسـه ی مجاهد و مدرسـه ی امـام ابو حنیفـه. پرسـیدند: صنف 
ً
اخیـرا

چند هسـتید؟ گفتم: صنف دوازده. شـروع کردند به سـواالتی از الجبر و ریاضیات صنف دوازدهم. 

 صنـف دوازده می رویـم. پرسـش های از فورمول 
ً
گفتـم: آمرصاحـب صنـف یازدهـم را تمام و فعـال

 جواب پرسـش های 
ً
محمدبـن موسـای خوارزمـی و سـاین و کوسـاین و غیره نمودنـد. با آن کـه اکثرا

شـان را می دانسـتم بـه جـز از چند سـوال محـدود باقـی را نتوانسـتم جواب بدهـم. تا این که ایشـان 

ماننـد یـك اسـتاذ مشـفق و توانـا مرا در کنـار خود جای داده و دسـت های مبـارك شـان را روی بانت 

موتـر گذاشـته و بـا پنجه هـای عقـاب گونـه ی شـان شـکل زاویـه و مثلـث را ترسـیم نمـوده گفتنـد: 

»سـاین یعنـی ضلع مقابـل و ... .«

بـه یقیـن می تـوان گفـت کـه در تمـام زندگـی چنیـن معلمـی را ندیـده بـودم. امـا افسـوس آن 

لحظـات کوتـاه و وقـت نـا کافـی و معلـم در حرکـت. آمرصاحب خـدا حافظی نمـوده گفتنـد: »در 

بازگشـت إن شـاءالله  شـما را می بینـم.« جالـب این کـه مـا چنـد عـدد کامـره باخـود بـرده بودیم با 

هـزاران آرزو کـه تصویـری با آمرصاحـب بگیریم، امـا همه ی مان فرامـوش کرده بودیـم. بعد از خدا 

حافظـی جـواب اکثـر پرسـش های شـان بـه ذهنم آمـد و متوجه شـدم کـه کامـره در شـانه ام مانده و 

آمرصاحـب رفته انـد. مـال عبـد الـودود شـهید گفـت: »خواهـرزاده در مقابـل آمرصاحـب بـی اراده 

خنـده می کـردی.« امـا خودم ندانسـتم کـه در آن حالـت چه کـرده و چه حرکاتـی انجـام داده بودم.

مسـعود عزیـز فاتـح قلب هـا بود و بـرای بـه دسـت آوردن دل مردم شـب و روز تـالش و مبارزه 

می نمـود، زیـرا می دانسـت کـه کلیـد فتـح و کامیابـی در بـه دسـت آوردن دل هـای این ملـت نهفته 

اسـت و کسـی که بتوانـد قلب هـا را تسـخیر کنـد قهرمـان حقیقی خواهـد بود.

مسـعود بـزگ در تمـام دوره هـای زندگـی اش موفق، سـربلند، با وقار و آزاده زیسـت و سـرانجام 

جـان عزیـزش را فـدای آرمان هـای عالـی خویـش نمـود. دشـمنان وطـن و ملـت مـا تمام کوشـش 

شـان را در نابـودی مقاومتـی کـه آن هـا رهبـری می کردنـد بـه کار بردنـد، ولـی به جـز از نـا کامی و 

ذلـت چیـزی دیگری نصیب شـان نشـد. سـر انجام طـی عمـل زبونانه ی خویش این سـردار رشـید 

اسـالم و پرچـم دار عدالـت و آزادی را بـه شـهادت رسـانیدند، و امـا آنچنان که زندگی مسـعود بزرگ 

در مبـارزه برضـد متجاوزین سـپری گردید شـهادت شـان نیـز طوفانی ایجـاد کرد کـه کاخ های ظلم 
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و اسـتکبار دشـمنان را یکسـره ویـران و دروازه هـای فتـح و پیـروزی را بـر روی ایـن ملـت در ماتـم 

نشسـته گشـود و درحالی کـه  اشـك از چشـمان مخلصـان مسـعود قهرمـان جـاری بـود نویـد فتـح 

بـه گوش هـا طنیـن انداخـت. گرچـه دشـمنان مـکار، حیله گـر، وحشـی و مـزدور موفـق شـدند این 

شـخصیت افتخارآفریـن و تسـلیم ناپذیر را بـه شـهادت برسـانند، امـا هرگز موفـق نشـده و نخواهند 

شـد تـا صـدای آزادی خواهـی او را خامـوش و محبتـش را از قلب هـای ملـت افغـان و رهـروان راه 

آزادی بزداینـد، زیـرا صـدای او صدای عشـق به وطـن و مردم این سـرزمین مردخیز بـود؛ صدایی که 

می خواسـت همـه ای بدبختی هـا، جهالت هـا و بدبینی هـا از ایـن مرزوبـوم یکسـره نابـود و چـراغ 

عدالـت، علـم، عرفـان و دانـش همه جـا را روشـن کند.



 

 



یخ ساز مرد قرن؛ شهید احمدشاه مسعود سخنان تار

دکتور صمدعلی حکمت

مرحـوم احمدشـاه مسـعود شـهید بـزرگ راه آزادی پنجـاه سـال قبـل در پنجشـیر کـه اسـم آن بـرای 

همـه ی مـردم افغانسـتان آشـنا اسـت بـه  دنیـا آمـد. پـدر ایشـان وظیفـه ی صاحـب منصبـی اردوی 

افغانسـتان را بـه عهـده داشـت. مدتـی در پنجشـیر بـوده و بعد لیسـه ی اسـتقالل را به خوبی سـپری 

کـرد. بعـد در پلتخنیـک قبول شـد. دو سـال از تحصیل وی در دانشـگاه گذشـته بود که سـردار داود 

در کابـل کودتـا کـرد و ایـن واقعـه باعث شـد تـا او دانشـگاه را تـرک و زندگی مخفـی را آغـاز نماید. 

در دوران دولـت سـردار داودخـان و درپـی سـقوط او در جوزای سـال 1358 دوباره به پنجشـیر 

بازگشـت و از آن زمـان جهـاد مسـلحانه را آغاز کرد.

 از پـدر خویـش که به 
ً
بیـش از هـر چیـز از محیـط خانوادگـی خـود اسـتفاده کـرد، مخصوصـا

مسـایل و روی دادهـای سیاسـی عالقمنـد بـود. و ی تـالش می کـرد تـا بفهمـد کـه وضـع و فضـای 

سیاسـی کشـورش و کشـورهای همسـایه در چـه حـال اسـت و بـه چـه شـیوه ی جریـان دارد. در 

زمانی کـه محصـل و دانشـجوی پـل تخنیـک بـود فعالیت هـای سیاسـی آن دوران، توسـط احـزاب 

چـپ و مسـلمانان در داخـل دانشـگاه ها سـازماندهی شـده بـود، ولـی پـس از کودتـای داود خـان، 

بـا شـناختی کـه پـدرش از داود داشـت، به ایـن نکتـه پی برد کـه کمونیسـت ها برسرنوشـت افغان ها 

حاکـم شـده اند. از ایـن رو بـه فعالیت مسـتقیم سیاسـی پرداخت و بـه این ترتیب به حـزب جمعیت 

اسـالمی افغانسـتان پیوسـت. پـس از شـش ماه نقشـه ی شـان برای قیـام علیه داود خان افشـا شـد و 

مجبـور به تـرک کابل شـدند.

وی بـا هجـرت و عـودت دوبـاره علیه دو تجـاوز آن چنـان قهرمانانه رزمید که نامـش در زمره ی 

مـردان جاویـد تاریـخ جاودان شـد. وی که بـدون تردید نمـادی از عظمت و بزرگی تاریـخ و فرهنگ 
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ملـی کشـور مـا اسـت،  در مـوارد مختلـف سـخنان تاریخـی و اعجاب برانگیـزی بـر زبـان آورده 

اسـت کـه انسـان بـه عظمت و بزرگـی و فهـم و دانایـی اش سرتسـلیم فرود مـی آورد. بنـده در ضمن 

التجای مغفرت به این ابرمرد تاریخ و آرزوی ادامه ی راه مقدسـش،  در نخسـتین سـالگرد شـهادتش 

بخش هـای از سـخنان تاریخـی اش را خدمـت خواننـدگان عزیز تقدیـم می کنم. 

مرحـوم مغفـور می گویـد: »در جنگ هـای چریکی قاعده ای اسـت مبنـی بر این کـه عمده ترین 

و اساسـی ترین سـال هایی یـک جنـگ نخسـتین سـال هایی شـکل گیری آن اسـت. اگر کسـی بتواند 

سـال هایی اولیـن مبـارزه را، که نهال آن در حال ریشـه دوانیدن و جوانه زدن اسـت، با موفقیت سـپری 

کنـد، از آن بـه بعـد، جنـگ و مبـارزه می تواند به سـرعت ادامـه یابد. بر این اسـاس، سـال هایی اول 

جهـاد کـه علیـه ترکـی و امیـن می جنگیدیـم، سـال هایی سـخت و دشـواری بـود، زیـرا از تجـارب 

نظامـی  کافـی برخـوردار نبودیـم و مـردم بـه جنگ آن طـور که می بایـد خو نداشـتند و ضـروری بود 

کـه مـا هرچه سـریع تر امـور جهادی را سـازمان دهیـم و به مردم خـود انگیـزه ی الزم را بـرای مبارزه 

ایجـاد کنیـم کـه در هر جنگی این مرحله ی سـختی اسـت. بدیهی اسـت وقتی مردم سـازمان یافتند 

و انگیـزه ی الزم در آن هـا بـه وجـود آمـد، از آن بعـد حمـالت دشـمن هرقـدر سـنگین هـم باشـد و 

شـدید، چنـدان اهمیتی نخواهد داشـت.«

»وضعیـت منطقـه دیـر یـا زود به گونـه ی می شـود که کشـورهای جنگ افـروز، متوجـه خواهند 

شـد کـه جنـگ در افغانسـتان بـه نفع آن ها نیسـت و خودشـان برای اسـتقرار صلـح و امنیـت در این 

کشـور تالش خواهنـد کرد.«

»پاکسـتان می خواهـد کـه یـک حکومـت مـزدور داشـته باشـد و ایـن مسـأله را بارهـا مـن بـه 

پاکسـتانی ها در مالقـات خـود گفتـه ام کـه از ما افغان ها شـما آرزوی غالم شـدن را نداشـته باشـید. 

مـا می توانیـم بـا شـما پاکسـتانی ها بهتریـن دوسـت باشـیم، منفعت شـما در دوسـتی ما اسـت. اما 

اگـر خواسـته باشـید کـه نـه، اینجا غـالم پیـدا می کنیـم، این خیال اسـت و محـال اسـت و جنون.«

»مـا بـرای آزادی می رزمیـم. بـرای مـن زیسـتن در زیـر چتـر بردگـی پسـت ترین نـوع زندگـی 

است.«

بــا ســنگ روزگــار سر پر غـرور مــا

صد بار خونچکان شد و یکبار خم نشد

»بـرای حیـات مـادی همـه چیـز می توان داشـت: آب، نـان و مسـکن. ولی اگـر آزادی مـا برباد 

رفـت، اگـر غـرور ملـی مـا درهـم شکسـته شـد و اگر اسـتقالل مـا نابـود گشـت در آن صـورت این 

زندگـی بـرای مـا کوچک تریـن لـذت و ارزشـی نخواهد داشـت.«

»دامـن زدن بـه اختالفـات قومـی بـه نـام پشـتون، تاجیـک، ازبیـک، هـزاره، بلـوچ و غیـره آب 
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انداختـن بـه آسـیاب دشـمن اسـت. پاکسـتانی ها به ایـن بـاور اند کـه ایجاد یـک افغانسـتان تحت 

الحمایـه می توانـد منافـع ذیـل را بـرای آن ها دربرداشـته باشـد:

1. پیدا کردن عمق استراتیژیک و عمق اسالمی.

2. دسترسی به منابع دست نخورده ای افغانستان.

3. استفاده از افغانستان به حیث یک پایگاه در جهت پخش نفوذ خویش در آسیای میانه.

4. دسترسی به یک راه مواصالتی به آسیای میانه.

5. از بین بردن معضله خط دیورند.« 

»ملـت پاکسـتان بـرادر مـا اسـت و مملکـت از پنجاه و یک سـال به ایـن طرف بـه حیث دولت 

مسـتقل عـرض وجـود کرده اسـت در حالی کـه افغانسـتان و دولت های سـابق آن 2500 سـال عمر 

دارنـد. مـا بـا ملت پاکسـتان فرهنگ مشـترک داریـم و روابطـی در طول تاریخ داشـته ایم. مـا به هیچ 

صـورت در فکـر کشـمکش های بی هـوده نیسـتیم و نمی خواهیـم در منطقه بحـران ایجـاد کنیم. من 

کیـد می کنم تا پاکسـتان در اسـتراتیژی خود تغییر نیاورد، مشـکل افغانسـتان با آن کشـور حل  بـاز تأ

نخواهد شـد.«

»مـردم اسـت کـه تاریـخ می سـازد، مـا آنچـه توانسـته ایم انجـام بدهیـم در همـکاری بـا ملت 

بـوده اسـت و ملـت همیشـه از مـا حمایـت کـرده و قربانی داده اسـت.«

»بـرای مـن ایـن مهـم نیسـت کـه قـدرت را مـن در دسـت بگیـرم یا کسـی دیگـری، تـالش ما 

همیـن اسـت کـه صلح پایـدار به وجـود آید، ملـت خود می داند که چه کسـی مسـلمان اسـت، چه 

کسـی نیسـت، چـه کسـی خدمـت می کنـد، چه کسـی خیانـت و کی بـا این ملـت صادق اسـت.«

»بـرای مـن دیگـر چیـزی کـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه آرمـان شـهدا و مجاهدیـن را تحقق 

بخشـیده بتوانیـم و کشـور را بـه مردمـش تقدیم کنیم و دسـت تجـاوز کاران را کوتاه سـاخته، صلح و 

ثبـات را در کشـور تأمیـن نماییم.«

»مـا بارهـا گفته ایـم کـه مبـارزه ی مـا برحـق بـوده و دیـر نیسـت کـه جهـان روزی از موضع ما 

دفـاع نمـوده و از این کـه آواز مـا را نمی شـنیدند نـادم و پشـیمان گردنـد.«

»مبـارزه فراز و نشـیب زیادی دارد، همین فراز و نشـیب اسـت کـه مبارزین واقعـی و هدفمند را 

از دیگـران تفکیـک می کند. ولی آنچه مسـلم اسـت پیـروزی مبارزین واقعی اسـت.«

»پیـام مـن به آقـای بوش این اسـت که جنـگ در افغانسـتان و وجود پایـگاه تروریسـتی تنها در 

افغانسـتان محـدود نمانـده بل کـه دیر یـا زود، ایـن خطـرات گریبانگیر امریـکا و تعـداد بیش تری از 
کشـورهای منطقـه و جهان خواهد شـد.« 1

1. بـه نقـل ازجریـده ی میزان ارگان نشـراتی سـفارت افغانسـتان در دهلی،  شـماره ی 75-76 صفحه ی 3، مـورخ 28 اکتوبر 
.2001



 



مسعود و آزادی

عبدالله پیمان

بـه انسـانی کـه در پاسـخ بـه فراخـوان آزادی و لبیـک بـه نیـاز ارزش هـا در نجـات از ابتـذال جور و 

خفقـان، جانـش را فـدا می کنـد، و چـون بارانـی تنـد، صاعقـه ی شـتابان و موجـی پرالتهـاب کـه بر 

کویـر می ریـزد، و یـا رودخانـه ی سـیال کـه به دشـتی تشـنه و بی قرار سـر می کشـد، و از قلـب باغی 

سـوخته و مضطـرف می گـذرد، تـا در عمق ناپیـدای آن جرعه ای شـدن بیاشـامد، به قامـت مجروح 

و سـیمای خونیـن و اندوهنـاک آزادی قطـره قطـره خـون نثـار می کند چگونـه  لقب قهرمـان آزادی را 

داد؟ نتوان 

در تاریـخ فرهنـگ مـا، هرگاه صیـادان مکار سیاسـت و ایدئولوژی خواسـتند که پرنـده ی آزادی 

را برباینـد و آن را بـا مهربانـی، نـوازش، سـتایش و محبـت، تعریـف و تمجیـد برقفسـی تنـگ و تـار 

بیندازنـد، تـا از آن صدایـی شـنیده نشـود، از میـان کویـر خفتـگان آزادمنشـی بـا قامـت رسـا، زبان 

گویـا، فرهنـگ ایثـار، قلبـی آهنیـن و مشـتی خشـم گین بـه پـا می خیـزد و بـه سـوی کانـون توطئه و 

ترقنـد و فریـب می شـتابد تا بسـاط دام های خائنانـه را که فراراه پرنـده ی آزادی گسـترانیده اند برچیند!

در دهه هـای پسـین تاریـخ عنصـر تکرارگـر خـود را بـه تکـرار می خوانـد، شـب فـرا می رسـد؛ 

شـبی  کـه آبسـتن روزی تیره و تلخ اسـت، شـبی  که پیام آور سرنوشـت سـیاه و چشـم انـدازی تاریک 

بـرای کسـانی اسـت کـه بیـش از آن کـه به فـردای خویـش بیندیشـند، بـا اضطـراب و دلهـره و ترس 

از پنجـره ی »بیـم و امیـد« بـه پرنـده ی معصـوم و زیبـای خویـش نـگاه می کننـد، و به آینـده ی تداوم 

زندگـی او در ایـن بـاغ کـه هـردم کمینـی بـرای خاموش کـردن نـدای مرمـوز و روح افـزای او به کار 

بسـته می شـود، خیـره شـده اند!

ایـن  بـار برخـالف دفعـات گذشـته، ماهیت توطئـه و ترفنـد، رنگ و رخ دام و شـکل و سـیمای 
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صیـاد، بـه گونـه ای طراحـی و رنگ آمیزی شـده اسـت که تشـخیص آن چشـم  تیزبینی چـون عقاب 

می خواهـد، شـجاعتی همچـون شـیر و صبری چـون کوه!

نـه دیـد و نگاهـی هم چـون بـوم کـه جـز در شـب نمی توانـد ببینـد، و چشـمانش از بازشـدن 

و نگاهـش از پرگشـودن بـه سـوی قامـت توطئـه ای، تفنـگ دشـمنی و تیـر صیـاد خائنـی در روز 

عاجـز اسـت و نـه نگاهـی چـون گوسـفند کـه جـز چند متـر پیـش رو، کـه دایـره ی انعـکاس دید او 

 از نقطـه ی کـور شـالق می خـورد! و نـه 
ً
را می سـازد، چـپ و راسـت و عقـب را نمی بینـد، و غالبـا

شـجاعت، دلیـری، فـداکاری و ایثـاری چـون روبـاه کـه کوچک تریـن تحـول و حادثـه ای در رونـد 

زندگـی طبیعـی آن، او را بـه فریـاد و فـرار می خوانـد، و بـا شـنیدن صدایـی نـا آشـنا و هـراس انگیز، 

دلهـره و تـرس و وحشـت آنچنـان بـر دیـواره ی  قلب و رگ هـای و جـود وی می زند که پـای تحمل و 

ایسـتادگی را از وی می سـتاند.  

در پلـک زدنـی شـب توطئـه جایـش را بـه روز سـکوت مرگبـار می سـپارد، سـکوتی ننگین تـر 

و شـرم آورتر از هـر لحظـات تاریخـی دیگـر! سـکوتی کـه بـا تغییـر شـعارها، نعره هـا، فریادهـا و 

بـا اسـتحاله ی بنیادهـا، و واژگـون شـدن ارزش هـا و افتخـارات... نطفـه مـی بنـدد، و از جویبـار نـا 

اهلی هـا، بی غیرتی هـا، زبونی هـا و از عقـب شمشـیر زدن هـا نیـرو می گیـرد، و از منجـالب گریـز و 

فرارهـا، و بـه پشـت نـگاه نکردن هـا، ترویـج و تبلیـغ فرهنـگ تـرک گفتن هـا تغذیـه می شـود!

در چنیـن روزی اسـت کـه تاریـخ عرصـه ی آزمـون بزرگی را بـه نمایـش می گـذارد؛ آزمونی که 

پایه هـا و مبانـی آن از نفـی تظاهرهـا، شـائبه ها و خودبینی هـا می آیـد، و برمبنـای درک انسـانی از 

حـوزه ی ارزش هـا بنـا می شـود، و هـم چـون هدیه ی خـون به بیمـاری که فشـارهای دمـادم مریضی 

جانـکاه وی را در عمـق دریـای مـواج مـرگ قـرار داده اسـت، از رابطـه ی پـرژرف انسـانی سـامان 

می گیـرد.

در ایـن آزمونـگاه بـزرگ، پرنـده ی آزادی از بیـم و وحشـت شـکارچیان جدیـد کـه مثلثی چون 

پاکسـتان، بـن الدن و طالبـش می خواننـد، بـا پروبالـی خونیـن و شکسـته، و سـینه ی مجـروح از 

تیرهـای گلبدیـن، هراسـان و متحیـر و پردغدغـه این طـرف و آن طـرف مـی پـرد، و از ایـن درخت به 

آن درخـت، از ایـن بـاغ بـه آن بـاغ ... بـا هـر نشسـتنی و نفس گرفتنـی به جـای زمزمـه ی نغمه های 

خـوش و دلنشـین، و سـرودن آهنگ هـای زیبـا و اعجازگـر، کـه در صبـح امیـد بربـام آرزوهـای مـا 

سـر مـی داد، این بـار هـم چـون مـادری که پسـر عزیـزش را در حادثه یـی از دسـت داده اسـت فریاد 

می کشـد، ضجـه و نالـه سـرمی دهد، و اشـک های داغ بـر چشـمان بـا وقـار و مهربانـش جـوش 

می زنـد، و هـم چـون قطره هـای درشـت و تنـد بارانـی کـه در شـب های بهـار صـورت آسـمان را 

می پوشـاند دمـادم برزمیـن فرومـی ریـزد.
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برای پرنده گک روزی سـیاه تر و درد آورتر از این نیسـت، از همه سـو محاصره اسـت، وحشـیان 

جانـی هیـچ منطقـی را جـز شـکار وی نمـی شناسـند، و از هـر طـرف بـر او حملـه می برنـد و هـر 

وسـیله ی نـا مشـروع که در راسـتای بـه دام انداختن و یـا از پا در آوردن او مفید باشـد، بـا هزارها قیل 

و قـال، حدیـث، نقـل و روایـت و فلسـفه بافی هـای موهـوم و مزخرف چاشـنی از تقـدس مذهب و 

برهـان عقلـی می زنـد و مهـر اجتهاد!

»پرنـده گک« در حالی کـه از همـه سـو آمـاج حمله هـا، فیرهـا و تیرهـا قـرار گرفتـه و سـینه ی 

مجـروح و بال هـای خونینـش همچنـان از اصابـت و حلـول گلوله هـای خـون آشـام شـکارچیان 

بی نصیـب نیسـت، در چشـم اشـکبار و قلـب خونیـن هـر بیـوه زنـی ضجـه می کشـد، در رخسـار 

مهربـان هـر طفلـک یتیـم و بی گناهـی نالـه می دهـد و در سـیمای غمگیـن و اندوهنـاک، و روان 

متالطـم و مـواج پـدری که فرزند دوسـت داشـتنی اش را از وی گرفته اند سـرود غم زمزمـه می کند.

صحنه ی عجیب و شـگفتی اسـت، گویی قیامت رخ داده اسـت، و یا صور اسـرافیل برقبرسـتان 

»سـاکت و خامـوش« مـردگان دمیـده اسـت، هر کسـی به فکـر خود اسـت، و برای نجـات خویش 

چـاره مـی اندیشـد، گویی کـه همگان ایـن اصـل را پذیرفته انـد که نجـات خویش مسـتلزم فراموش 

کـردن دیگـران و حتـی نزدیـکان و خودی ها می باشـد، و در گـرو بریـدن و فراموش کـردن پیوند ها!

هیچ کـس بـه ایـن پرنده ی زیبـا و معصوم کـه روزگاری بهتریـن و گرم ترین آهنگ هـا را در گوش 

هـر یـک آن ها از آغاز شـگفتن سـحر تا نیمه های شـب زمزمـه می کرد، نمی اندیشـد، همـه تنهایش 

می گذارنـد، قطره هـای درشـت و ژالـه گونه ی خون سـینه ی تیر خـورده و پر و بال شکسـته وی، هیچ 

چیـزی را در خاطـر و اندیشـه ایـن منادیـان و داعیـان راه حـرف و لفاظـی تداعـی و کوچک تریـن 

ارزش هـای عاطفـی را در صفحـه ی ذهن آن هـا تبلور و تجسـم نمی کند.

شـگفتا! ایـن چـه روزی اسـت کـه ایـن همـه صحنه هـا، حادثه هـا، بریدن هـا، قطـع کردن هـا 

همچـون دریـای مـواج و پـر غـروری کـه در پاسـخ بـه نیـاز عطـش و سـوزش زمینـی در کویـر، به 

آن سـر می کشـد، بـر دیـواره ی رگ هـای عاطفـه ی ایـن انسـان نماهـا کـه از طلـوع خورشـید مبارزه 

تاکنـون یـک لحظـه دسـت از شـعار، تبلیـغ، سـم پاشـی، فریـاد، شـایعه سـازی های ضد ایـن و آن 

برنداشـته انـد نمـی زنـد! و قلب هـای آنـان را بـه تپـش و تحـرک وا نمـی دارد و بـه صحنـه ی آزمـون 

پرتـاب نمی کنـد.

آن زالـو صفـت مـکار و نیرنـگ بـاز که سـینه ی مظلوم و مجـروح این پرنـده ی زیبـا و مرموز که 

تیرهـای خـون آشـام چنـدی از او در آن خانـه کـرده، و از هجـوم پیاپـی درد جانـکاه کـه گلوله هـای 

گیـن و مسـموم وی بـر آن ریختـه، همچنـان نالـه می کنـد، علی الرغـم همـه سـخن پرانی هـا،  زهرآ

لفاظی هـا، الف و گـزاف هـا، عرصـه ی آزمـون و محـک اندیشـه را بـه قصد ایـران تـرک می گوید، و 
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بـه گوشـه ی انـزوا مـی خـزد، و در خلوت جهـل و نادانـی خود بـا خویش بـه اندیشـه های توطئه گر 

و شـیطانی فـرو می رود!

دیگـری از بیـم مالیخولیایـی کـه سـراپا اندامش را فـرا گرفته، و تـرس از جان، آنچنـان بر دهلیز 

فکـر و وجـود وی گسـترده کـه احسـاس، عاطفـه، و بینـش وی را فلـج می سـازد، و منطـق درک و 

تلقـی او را از ارزش »جاودانگـی« بـه طبـل فـرار و گریـز تعویـض می کند، و سـرانجام سـر از ترکیه 

می کشـد.

همین گونـه آن دیگـری و دیگـری کـه همـه معلول یـک علت انـد و محصول یک رویکـرد، و بر 

آینـد یـک شـعار، و زاده ی یـک منطق، گریـز! گریز از بیـوه زن بی پناهی کـه درد فقدان شـوهر و پرپر 

شـدن گل هـای زندگـی اش، چنـان وی را در خود فرو برده اسـت که توانـی برای ضجه هـا و ناله های 

هـر صبـح وشـام ندارد، گریـز از طفلـک یتیم و بی کسـی که تـراوش پی هم اشـک آنچنان چشـمان 

معصـوم وی را خیـره و »تـار« کرده که همه روزش شـب اسـت و همه شـب اش قیامت!

فـرار از آن مـادر سـالخورده و پیـر ناتوانـی کـه بـا اصابـت گلوله هـای مـرگ زا وخـون آشـام در 

سـینه ی تنهـا باز مانـده ی عزیز و جگر گوشـه اش، وی را در عمـق دریای مواج درد و غـم بی فرزندی 

غوطه ور می سـازد!

گریـز از بـاغ هـای سـوخته، قریه هـا و منازل ویـران شـده، کاریزهای مسـموم گردیـده، مزارع و 

مراتـع بـه آتش کشـیده شـده و گریـز از مردان و زنـان و کودکان بی پنـاه و گریـز از آن طفلک معصوم 

کنـده از اشـک در تاریکـی شـب راه می پیمایـد، و با  و بـی گناهـی کـه بادلـی پرخـون و چشـمانی آ

هـر گامـی بـه سـوی آینـده ی مجهـول و سرنوشـتی مبهـم نزدیک می شـود، و چشـم انـدازی تلخ به 

می خورد! رقـم  آن 

در چنیـن حالتـی مـردی بـه بزرگـی وسـعت زمـان، به بلنـدی کوه هـای پرغـرور هندوکـش، به 

درازنـای تاریـخ، بـه عظمـت تابش خورشـید »بـه بی کرانگی عـدم« به گسـتردگی صحـرای بی کران 

و بـه صالبـت و پایـداری شـاخص ترین اسـطوره ی تاریـخ بـار دیگر پـا به عرصـه ی آزمـون و میدان 

مبـارزه مـی گـذارد، و کمـر همـت را بـا دسـتمال رد بـر سـینه آدمک هـای کـه ماهیـت وجود شـان، 

معلـول دشـمنی، خصومـت، حسـادت و کارشـکنی بـا او می باشـد مـی بنـدد، و آنـگاه فریـاد بـر 

می کشـد کـه مبـارزه در راه آزادی و آزادی بـرای زندگـی. ایـن ندا از حقلوم احمدشـاه مسـعود بزرگ 

بـر می خیـزد، مـردی کـه سـینه ی خونیـن و بال هـای شکسـته و غـم آلـود پرنـده ی آزادی سـخت او 

کنـده از خـون می کنـد و گام هـای متیـن  را مـی آزارد، و چشـمان مهربانـش را پـر از اشـک و گاه آ

پرصالبـت و مرمـوز اسـطوره یی وی را بـه تپـش و تـکان وا میـدارد و دسـت های زیبا و اسـرار آمیز او 

را، هـم چـون سـخنور پـر دردی که هجـوم و حمالت دمـادم درد و رنج، سراسـر اندامـش را ملتهب 
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و مرتعـش می سـازد، بـه رقـص مـی آورد، روح و وجـود ملکوتـی اش را، هـم چون صخـره ی بی تاب 

و بی قـراری کـه از میـان صخره هـای سـاکت و سـکون بـه سـوی دره ی بی انتهـا سـر می گیـرد، از جا 

می کنـد و بـه آن سـوی خـط می رانـد.

و آنـگاه بـه بیتابـی مـادری کـه بـرای زدودن قطـرات اشـک از رخسـار طفلـک معصومـش، 

سراسـیمه بـه دسـتمال دسـت می بـرد، نگاهـش را در سـیمای خونیـن پرنـده گک مـی آویـزد، در او 

خیـره می شـود، و داسـتان غـم انگیـز و وحشـتناکی را کـه بـر او رفتـه اسـت در قطـره قطـره خـون 

وی می خوانـد، لمـس می کنـد، حـس می نمایـد و می بینـد، همـه ی درد هـا و رنـج هـای وی را 

یکجـا در خویـش فـرو مـی ریزد، از شـدت هجـوم دمـادم درد همچون پنبـه آتش می گیرد. مشـتعل 

می شـود، می سـوزد، چـون پروانـه ی کـه در عشـق بوسـه زدن به شـمع آهسـته آهسـته آب می شـود، 

سـراپا وجـودش ملتهـب می گـردد، سـیمای غـم انگیـز و درد زایـش همچـون آهویـی کـه به سـوی 

فرزنـدش کـه از کمیـن وحشـتناک پلنگـی تیـز چنـگال نجـات یافتـه، سراسـیمه میدود، بـه حرکت 

و بـازی می آیـد! درون پـر درد و آتـش گرفتـه ی بیتابـش، زبان نـرم و مهربانـش را به ماشـینداری داغ 

تبدیـل کـرده کـه کلمـات را هـم چـون گلولـه، پی هم شـلیک می کنـد، هر یـک از حـروف و واژه ها 

کـه بـر خرمـن دل هـا فـرو می آیـد کارکـرد جادویـی بـه نمایش می گـذارد.

ایـن مـرد لحظـه ای آرام نمی گیـرد، سـکوت نمی کنـد، سـکون نمی خواهـد، افـت و در جـا 

زدن را دوسـت نـدارد، خـوردن و آشـامیدن و آمیـزش روزمرگی کـه قالـب غالـب تاریـخ بوده اسـت 

نمی پسـندد، بـرای تحمـل و کشـیدن کوله بـار درد و آالمی کـه از نقطه هـا و منزل هـای گوناگـون 

و دور دسـت تاریـخ آمـده و بـر او ریختـه اسـت، جـز یکـی دو سـاعت در شـب خـواب را بـا خـود 

بی گانـه کـرده اسـت. چشـمان مرمـوز اعجازگـر و عقـاب گونه وی همـواره باز اسـت، و به سـیمای 

کرکس هـای الشـخور و شـکم گنده کـه جز شـکار دیگران اشـباع شـان نمی کند دوخته شـده اسـت! 

هـم چـون مـادری که فرزند خردسـالش را در انبوه جمعیت گم کرده اسـت، از شـدت غـم و تهاجم 

مسـتمر درد بی قـرار همـه سـو مـی دود و سراسـیمه بـه هرطـرف سـر می زنـد، از همـه جـا دیـدن 

می کنـد، و بـا هـر کـس و هـر شـخص می نشـیند، می گویـد، و سـپس برمی خیـزد و مـی رود.

در هـر سـخن، هـر قـدم، هر نشسـت، هر جـا و هر مـکان با سـیمای خسـته، پیشـانی راز آلود 

گنـده از درد، قلبـی پرخـون، زبانـی آتشـین و سـوزناک از آزادی می گویـد، و از  چیـن دار، لبانـی آ

پرنـده ی سـخن مـی رانـد، که اصابـت و حلـول گلوله های مـرگ بر پیکـر خونیـن و مجروحش، وی 

را از پـرواز در آسـمان صـاف و آغـوش گشـوده و آمیـزش با نسـیم نـرم و مهربان سـحر بـاز می دارد، 

و بـه کویـر آه نالـه و مـرگ مـی رانـد. در حالتـی دشـوار و مهیـب اسـتثنایی، در حالی کـه نگاهش به 

بال هـای مجـروح و سـینه ی خونین و غـم آلود پرنده ی آزادی پرگشـوده و در او آویختـه، و به هر قطره 
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خـون و هـر لحظـه سـکوت غمبـار وی کاسـه ای از اشـک نثـار می کنـد، زنگ هـای چنـدی تیلفون 

وی را بـه صـدا مـی آورد، اسـتاد از کـوالب، دیپلماتـی از دوشـنبه، و دیگـری از...، سـخن ها همـه 

یکـی انـد، همگـون اند، ریشـه ی واحـد دارنـد، شـاید در سـاختارها متفاوت، امـا دو مـورد بیش تر 

نیسـت: یکـی این کـه آیـا هنوز هـم در داخل کشـور حضـور داریـد؟ و دیگر آنکـه، اگـر می خواهید 

 کشـور را ترک گفتـه و به یکـی از بهتریـن و دموکرات ترین کشـورها پناه 
ً
جان تـان سـالم بمانـد، لطفـا

ببرید! احمدشـاه مسـعود بـزرگ علی الرغم فطرت و سرشـت هر انسـان دیگـری، در چنین لحظه ای 

اسـتثنایی و وحشـتناک، بـا شـنیدن هر یـک از حروف و واژه هـا که در بافتارها به کار گماشـته شـده، 

ملتهـب می گـردد، آتـش می گیـرد، و از شـدت ریـزش دمـادم دردی کـه کلمـات حامـل آن اند، هم 

چـون شـمع می سـوزد و قطـره قطـره آب می شـود، و در زیـر ژاله هـای تنـد و بـرق آسـای واژه هـا بر 

افروختـه شـده، خشـم گیـن می گـردد، در خود مـی پیچد، بی تاب می شـود، سـر از پا نمی شناسـد، 

گویـی ایـن سـخن علـی را کـه در جنگی بـه فرزندش پنـد می دهـد خطاب بـه خویش یافته اسـت: 

»کوه هـا بجنبـد تـو مجنـب، دندان هایت را به خشـم برهم بفشـار، تا فرق سـرت دردم شمشـیری که 

فـرو می آیـد مقاومـت کنـد، نگاه هایت را به دور دسـت ترین نقاط سـپاه دشـمن بفرسـت، صف های 

نزدیـک را مبیـن و نقـاط خطـر را نادیـده انـگار... .« و آنـگاه بـا قلبـی خونیـن از تیرهـای واژه هـا، و 

سـیمای بـر افروختـه و اندوهنـاک از دسـت های مهربـان و نوازشـگر آقایـون خیرخـواه و ناصـح، با 

زبـان آتشـین و مشـتعل پاسـخ می دهـد: »نـه، یا مـرگ یـا آزادی«، »من اگـر یکنفر هم بمانم کشـور 

را تـرك نمی گویـم«، »و بـه انـدازه ی کالهـم اگـر جا داشـته باشـم می جنگم.«

خواننـده ی ایـن سـطور اعـم از مخالـف و موافـق، با دقـت، تأمل و تفکـر و تحلیـل و تجزیه ی 

عقلـی و منطقـی بایـد دریابـد که نگرش و نگاه این مرد نسـبت بـه مقوله ی آزادی چیسـت؟ و دریابد 

ایـن کلمـه چیسـت، آن هایی که خـود را منادیـان راه آزادی، پاسـداران دیـن، سنگرنشـینان اصالت و 

ارزش هـا، و نگهبانـان حریـم مذهـب می نامیدنـد به فـرار می خوانند! و هـردم برطبل گریـز و آهنگ 

سـرعت شـان مـی افزایـد، و انـدام شـان را هـم چـون پرنده ی اسـیری کـه از چنـگال مهیـب و مرگ 

زای عقابـی گرسـنه و خشـم گیـن، ناگهان نجات یافتـه، و در گوشـه ای از ترس و بیم تکـرار حادثه ی 

خوفنـاک اسـارت، دمـادم برخـود می لـرزد، مرتعش می سـازد!  زبـان شـان را و همچـون زندانی که 

در برابـر ریـزش بـاران تنـد پرسـش های پـی هم حسـاب شـده و مسـتند دادگاه بی پاسـخ و خاموش 

می مانـد، گنـگ می سـازد، دسـت ها و پاهـای شـان را همچون درختـی که بـا هجوم مسـتمربادهای 

وحشـی سـوگمندانه در کویـری می خشـکد، از تحـرک و بازی باز مـی دارد!

ایـن واژه چیسـت کـه ایـن مـرد را گاه در صحـرای طوفانـی سـوزان و وحشـتناک قیامـت گونـه 

می کشـاند، و گاه در کوه هـا و دره هـای پـر خم و پیچ و سـرد، خشـن، سـربلند و مغـرور، خودخواه، 
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بـی کـس و تنهـا، و گاه در کویـری خشـک بـی آب بی بـاران، ماتمـزده و غمگین که گنجشـکک ها و 

پرنـدگان صحرایـی، بـا پـرواز در آسـمان آرام، سـاکت و ماتم گرفتـه ی آن ترانه های غم و سـرودهای 

کنـده از درد و نومیـدی بـه آدرس آن زمزمـه می کننـد، و گاه وی را در جامـه ی غـم و رنـج آن چنان  آ

مـی پیچانـد کـه گویـی درون بی تـاب و افروختـه آن، کوه هـا دشـت ها و بیابان هـا را، بـا آهـی گـرم 

و سـوزان کـه از »عمـق ناپیـدای« الیه هـای قلـب او سرچشـمه می گیـرد، مـی سـوزاند و ریشـه های 

درختـان سربرافراشـته در دامـان جنگل هـا و بـاغ هـا را کـه نظاره گر بی تـکان و بی تپش ایـن فاجعه ی 

عظیـم اند می خشـکاند!

ایـن واژه چیسـت کـه خرمن سـکون و آرامـش وی را، با کبریـت دغدغه و رنج و شـور و هیجان 

آتـش زده اسـت؟ و شـعله های پرحـرارت و زبانـه کش آن هیـزم زندگـی وی را دمـادم می بلعد؟ و او 

را هم چـون پروانـه کـه در جذبه هـای شـور انگیـز شـمع آهسـته آهسـته نیسـت می شـود، در خود به 

می برد؟! تحلیـل 





...اما مسعود؛ هرگز!

محمدنسیم فقیری

مشـخصات ممتاز، بارز و برجسـته ی سـاالر و سـردار و سپه سـاالر جهـاد و مقاومـت و قهرمان ملی 

افغانسـتان، شـهید احمدشـاه مسـعود را به صورت بسـیار کوتـاه و موجز، می تـوان ردیف نمود:

یـک: نام نامی و بزرگ احمدشـاه مسـعود با نام جهـاد و مقاومت تاریخی مردم مـا پیوند عمیق، 

ناگسسـتنی و مانـدگار دارد. هـرگاه مغرضـان و بداندیشـان بخواهنـد نـام هـر یک از شـخصیت های 

مؤثـر را از تاریـخ معاصـر افغانسـتان حـذف کننـد، شـاید در مـورد رجـال و شـخصیت های دیگـر 

ایـن توفیـق را بـه دسـت آورنـد ولـی در مورد احمدشـاه مسـعود هرگز! ناممکن اسـت کـه از جهاد و 

مقاومـت تاریخـی مـردم مـا در دو دهـه ی اخیر ذکـری به عمـل بیاید و نام مسـعود بـزرگ فراموش و 

یـا نادیده گرفته شـود.

دو: در جریـان جهـاد و مقاومـت بیش تـر از 23 سـال، افـراد، شـخصیت ها، رجـال سیاسـی و 

نظامـی و گروه هـا و مجموعه هـای زیادی سـهیم و دخیـل بوده انـد. در جریان ایـن مقاومت و جنگ 

و پیکارطوالنـی بـا فـراز و فـرودی کـه داشـت بسـا از شـخصیت های بـزرگ نظامـی در اثـر حوادث 

و پیشـامدهای ناگـوار بـه ضعـف، سسـتی و ماندگـی و یـا شکسـت و انصـراف از ادامـه راه و یـا نـا 

امیـدی از پیـروزی ایـن جهـاد و مقاومـت مواجـه شـدند. این مطلـب اگر در مـورد تعـدادی از این 

شـخصیت ها و رجـال سیاسـی و نظامـی صـدق بکنـد، در مـورد احمدشـاه مسـعود هرگز!

تاریـخ شـاهد اسـت کـه در تمام مراحل دشـوار و سـخت ایـن مبارزه ی سـنگین و نابرابـر از هر 

جهـت، چـه در دوران جهـاد و چـه در دوران مقاومـت، هرگز سسـتی، نا امیدی و شکسـت بـه او راه 

نیافـت و تـا آخریـن لحظـه در سـنگر ماند و بـه پیروزی مبـارزات خـود معتقد بود.

سـه: رجـال و شـخصت های بسـیاری در تاریـخ معاصـر افغانسـتان و دنیـا وجـود دارنـد، کـه 
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بـر دل هـا و روان هـای توده هـای ملیونـی مـردم تأثیـر و نفوذ داشـته انـد، ولی شـاید بعضی بـه دلیل 

عالیـق و وابسـتگی های خـاص و یـا طمع رسـیدن به پسـت و مقـام و یا اسـتفاده از امکاناتـی که در 

دسـت آن رجـال، شـخصیت ها، رهبـران و زعمـا وجود داشـته اسـت و یا امثـال آن، ایـن مطلب اگر 

در مـورد دوسـت داران و هواخواهـان دیگـر شـخصیت ها صـدق کنـد در مورد مسـعود هرگز!

بسـا از دوسـت داران احمدشـاه مسـعود در افغانسـتان و جهـان حتـی کسـانی بودنـد و هسـتند 

کـه هرگـز او را ندیده انـد، امـا دل های شـان ماالمـال از محبـت این شـخصیت بزرگ بود و هسـت.

چهـار: مبـارزات مسـلحانه ی احمدشـاه مسـعود 26 سـال را دربرگرفـت! 26 سـال یـک عمـر 

طوالنی اسـت... در جریان مبارزات مسـلحانه بسـا اتفاقات و پیشـامدهای ناگـواری رخ می دهد... 

جنـگ، نبـرد، کشـتن، کشـمکش و درگیری هـای دوام دار... و بسـا از فرماندهـان و شـخصیت های 

سیاسـی و نظامـی در همچـو وضعیت هـا، برخوردهـا، اوج کینه هـا و خصومت هـا بـه تـرور افـراد، 

بـه کشـتن افـراد بـه خنجـر زدن از پشـت متوسـل می شـوند و... اگـر ایـن اتهام بـه بعضـی از افراد و 

فرماندهـان و شـخصیت های نـام آور دوران جهاد و مقاومت وارد باشـد، در مورد احمدشـاه مسـعود 

هرگـز! هیچ کـس حتـی دشـمنان کینه تـوز او تـا هنـوز هیچ گونـه سـند و مدرکـی را ارائـه نکرده اند که 

احمدشـاه مسـعود اقـدام به تـرور کرده باشـد و لو تـرور مخالفان! چه بسـا مواقـع و فرصت هایی که 

بـه دسـت آمـده بـود و بزرگ تریـن و خونخوارترین دشـمنان شـخصی احمدشـاه مسـعود فراچنگش 

 آن هایی کـه به او پنـاه آورده بودند و یا اسـرای 
ً
بودنـد امـا او هرگـز بـه ترور و به کشـتن افـراد خصوصا

نداد. دسـتور  جنگی 

پنـج: در جریـان ایـن مبـارزات، جهـاد و مقاومـت طوالنـی بـه خاطـر ضربـه زدن به دشـمن، 

بسـا از شـخصیت ها، افـراد، گروه هـا و مجموعه هـا، شـعارهای قـوم، زبـان، مذهـب و سـمت را 

سـر دادنـد؛ یـا بـه خاطـر تحریـک احساسـات طـرف داران و هـواداران خـود و یـا بنابـر ضرورت ها 

و مصلحت هایی کـه خودشـان داشـتند و یـا در اثـر واکنـش بـه سـمتی کـه مدعیـان و پرچـم داران 

قـوم، زبـان و مذهـب دیگـر اعمـال می کردنـد... ایـن مطلـب اگـر در مـورد هـر شـخصیت دیگری 

صـدق کنـد در مـورد احمدشـاه مسـعود هرگـز! هیچ سـند و مدرکـی وجود نـدارد که مسـعود بزرگ 

از ایـن انگیزه هـا و شـعارها در مقابلـه بـا دشـمن اسـتفاده کـرده باشـد و یـا آن را روا دانسـته باشـد! 

زمانی کـه یکـی از روزنامـه نـگاران از او می پرسـد کـه شـما متعلق به قـوم تاجیک هسـتید و در آینده 

بـا مشـکالت زیـادی مواجـه خواهید بـود، در جـواب می گوید: »جهاد ما بر اسـاس اسـالم شـروع 

شـده نـه براسـاس قومیـت و ملیـت و زبـان و مسـأله ای کـه امـروز مطرح اسـت مسـأله منافـع ملی 

افغانسـتان و حکومـت اسـالمی افغانسـتان اسـت نـه مسـأله ی زبـان و قومیـت و مـن نمی گویم که 

مـن نماینـده ی قـوم تاجیـک هسـتم من یـک افغـان مسـلمان و مجاهد هسـتم.«
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دموکراسـی،  آزادی،  کـه شـعارهای  دارنـد  گمـان  بعضی هـا  متأسـفانه  این کـه:  آخـر  نکتـه ی 

حقـوق بشـر، انتخابـات، حـق تعییـن سرنوشـت، آزادی های مدنـی، جامعـه ی مدنی و امثـال آن... 

از تحایـف و دسـت آوردهـای بعـد از حادثـه ی تروریسـتی 11 سـپتمبر اسـت! با مراجعه به آرشـیف 

جهـاد، نظریـات و مصاحبه هـا، بـه خصـوص نظریـات و مصاحبه هـای شـهید بزرگـوار احمدشـاه 

مسـعود، بـه وضـوح، روشـنی و صراحـت و حتی در بدترین شـرایط کـه تصورش هـم نمی رفت این 

 مبـارزه ی مـا و جهـاد و مقاومـت بـر 
ً
اهـداف، خواسـته ها و برنامه هـا مطـرح شـده اسـت، و اساسـا

ضـد رژیم هـای دیکتاتـوری و اسـتبدادی کمونیسـتی و تجاوز عریان نظامی شـوروی و بعـد در برابر 

اختنـاق، سـرکوب، فشـار، انحصـار و تحجر طالبـان، به خاطـر آزادی و مردم سـاالری بوده اسـت. 

مـا خواسـتار آزادی های مشـروع بودیم و هسـتیم. ما خواسـتار آزادی هـای مدنی بودیم و هسـتیم. ما 

هرگـز نخواسـته ایم تـا خود را بر جامعـه تحمیل بکنیـم. ما خواسـتار انتخابات آزاد بودیم و هسـتیم؛ 

تـا مـردم خودشـان حکومـت و زمـام داران شـان را تعییـن و انتخـاب کننـد. بنابرایـن، این شـعارها، 

شـعارهای دوران جهاد اسـت و این شـعارها، شـعارهای احمدشـاه مسـعود شـهید اسـت.

ایـن شـعارها نـه توسـط کـس دیگـری دیکته شـده و نـه تعلیم داده شـده اسـت. باآلخـره امروز 

مجاهدیـن، یـاران وهم رزمـان و دوسـتداران احمدشـاه مسـعود هسـتند کـه زمینـه را بـرای تحقـق 

شـعارهایی کـه در دوران جهـاد داده بودنـد، مسـاعد سـاخته اند و بـه آن وفـادار هسـتند و از ایـن 

ارزش هـا، اهـداف و خواسـته ها پـاس داری می کننـد.





عقابی بر فراز پامیر
بخش اول

سلطان ساالر عزیز پور- آلمان

عقاب زخــمی ام و می توانیم کشتن

مگر محال بـود لحظه ا ی کـنی رامم

نمـادی از مقاومـت و پایـداری، اسـطوره ای از آزادگی و اسـتواری، عقاب صخره نشـین، سپه سـاالر 

مقاومـت احمدشـاه »مسـعود« روز یکشـنبه بـه تاریـخ نهـم سـپتمبر در یـک سـوءقصد خاینانـه و 

ناجوانمردانـه به شـهادت رسـید.

بـاز هـم می بینیـم کـه تاریـخ چگونـه تکـرار می شـود و آزاده ای از تبـار ابومسـلم ها، ابومسـلم 

وار به شـهادت می رسـد. شـهادت مسـعود نـه تنها مـردم آزاده و سـتم زده ی ما را، بل کـه مجموعه ای 

جوامع انسـانی را سـوگوار و داغـدار کرد.

در سـر آغـاز بایـد گفـت این ترور سـرآغاز جنایتـی بود کـه پیامدهـای آن را در روزهای پسـین 

بـه ویـژه در فاجعـه ی نیویارک-آمریـکا به تلخی گریسـتیم.

»مسـعود« اگـر زمانـی در برابـر تجاوز روسـیه ایسـتاد و جوان مرادانـه مقاومت کـرد، در زمانی 

دیگـر در برابـر جنایتکارانـی همچـو اسـامه و طالبان کـه مجموعـه  ای از ارزش های مـادی و معنوی 

بشـریت را تهدیـد می کردنـد، ایسـتاد و چـه صادقانـه و مردانـه ایسـتاد! بـه خصـوص در زمانـی بـه 

افشـای جنایـات ایـن آدم ربایـان پرداخـت کـه وجـدان بشـریت در بگیـر و بسـتان های بازرگانـی به 

خـواب غفلت فـرو رفتـه بود.

آزاده و روی دادهـای چنـد دهـه ی پسـین  ایـن بزرگ مـرد  بـه کارنامـه ی  اگـر مـرور کوتاهـی 

بییندازیـم، آنـگاه خواهیـم دانسـت چـرا جنایتـکاران تـرور مسـعود را بـه عنـوان نخسـتین عمـل 

بودنـد. برگزیـده  خویـش  جنایتکارانـه ی 
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می دانیـم کـه کودتـای ثور و تجـاوز روسـیه واکنش هایی را در پی داشـت؛ واکنش هـا از گونه ی 

جنبش هـای خودجـوش، ایـن واکنش ها رفتـه رفته تمام سـرزمین مـا را دربرگرفت.

آمریـکا بـا اسـتفاده از فرصـت به همکاری پاکسـتان دسـت به بـر پایـی نهادهای وابسـته برد و 

ایـن نیروها را به افغانسـتان گسـیل داشـت.

»مسـعود« از همـان آغـاز، از همان دسـته کسـانی می باشـد که به چنیـن حرکت هـای انحرافی 

پشـت می کنـد و در تقویـه و تحکیم حرکت هـای خودجوش ملی و اسـالمی تالش مـی ورزد. فرایند 

ایـن روی کـرد مسـعود بـه نیروهـای ملـی مـا، باعـث خشـم نیروهـای وابسـته و بنیادگـرا می شـود، 

همـان اسـت کـه نیروهای بنیادگـرا بسـیاری از فرماندهان مسـعود را به شـهادت می رسـانند.

مسـعود در پهلـوی مبـارزه بـا نیروهای وابسـته و بنیادگرا، سـنگر شکسـت ناپذیری در پنجشـیر 

ایجـاد کـرد، و روس هـا را در هفـت بار یورش شـان به جبهه ی پنجشـیر به شکسـت مواجه سـاخت 

و همـان بـود که لقـب »شـیر پنجشـیر« را کمایی کرد.

مقاومـت بـه رهبـری مسـعود توانسـت دولـت دسـت نشـانده و وابسـته را وادار بـه تسـلیمی و 

نیروهـای روسـیه را مجبـور بـه عقـب نشـینی نمایـد.

بـه دنبـال آن مسـعود دولـت ائتالفـی را تحـت فشـار بنیادگرایـان و پاکسـتان ایجـاد کـرد، امـا 

ایـن دولـت ناتـوان، در اثـر مداخلـه ی مسـتقیم پاکسـتان و فتنه گـری حکمتیـار و سـایر نیروهـای 

قبایلـی، ناتوان تـر از گذشـته شـد، تـا این کـه زمینه ای بـرای تحقـق برنامه های طالبان مسـاعد شـد. 

بـه این صـورت پاکسـتان و طالبـان توانسـتند بسـیاری از مناطق افغانسـتان را اشـغال کنند و مسـعود 

را در دره ی پنجشـیر در تنگنـا قـرار دهنـد. در پهلـوی فشـار طالبان و پاکسـتان، نماینـده ی آمریکا به 

مسـعود هشـدار داد کـه افغانسـتان را تـرک بگوید.

امـا مسـعود نه تنها کشـور خویـش را تـرک نگفت، مردانه ایسـتاد و بـه جهانیان اعالن داشـت: 

»تـا یـک وجـب جـای برای ایسـتادن داشـته باشـم مقاومـت می کنـم و می رزمم و تسـلیم دشـمنان 

سـرزمین و مـردم خویـش نمی گردم.«

حـال کـه او در میـان مـا نیسـت بایسـتی دانسـت کـه شـهرت و محبوبیـت او به گفتـه ی برخی 

از آشـنایی اش بـا داکتـران فرانسـوی و یـا کـدام مرکـز قـدرت بـر نمی خیـزد... چـرا کسـانی بودنـد 

از فرماندهـان و دسـت انـدرکاران جهـاد کـه سـاده ترین مالقـات و دیـدار شـان بـا صدراعظم هـای 

کشـورها بـود، چه رسـد بـه بگـو و مگو هـای پنهانی با سـازمان های جاسوسـی ایـن و یا آن کشـور.

مسـعود نـه تنهـا با ایـن نهادهـا پیوندی نداشـت بل کـه زیر فشـار ایـن قدرت ها قد راسـت کرد 

و بـا جان بـازی، فـداکاری، مـردم داری و آزادگـی در قلـب ملیون هـا انسـان آزاده جـا گرفـت و حتی 

دشـمنانش بـه ستایشـش پرداختنـد و باآلخـره شـخصیتش حالـت اسـطوره ی به خـود گرفـت و راز 
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مانـدگاری و رمـز جاودانگـی اش را بایسـتی در اسـطوره بودنـش دیـد و بـه بازنگری گرفت. مسـعود 

نـه تنهـا نبـوغ نظامـی  داشـت و نـه تنهـا آزاده ی بـود از تبـار عیـاران و جوان مـردان... بل کـه نامبـرده 

ادامـه دهنـده ی راه کسـانی بـود که جـان خـود را در راه آزادی از دسـت داده اند و هم اکنـون در قلب 

ملیون هـا انسـان روی زمیـن جـا دارند.

مسـعود نـه تنهـا با تیـوری جنگ چریکی آشـنایی داشـت، بل که این تیـوری را با در نظرداشـت 

تنـوع آن در شـرایط افغانسـتان عملـی کرده توسـعه داد. بایسـت افزود: شـهرت بیش تـر او از مردمی 

 بودنـش بـر می خیـزد کـه مجموعـه ای آحـاد ملیت هـا و اقـوام افغانسـتان را در یـک جبهـه ی ملی و 

مردمـی فـرا خواند و رهبـری کرد.

از آخریـن ابتکاراتـش می تـوان از فراخـوان مجموعـه ای از فرهنگیـان، نویسـندگان و نخبـگان 

سیاسـی در باختـر زمیـن نـام بـرد. مسـعود آزاده ی بـود وطن دوسـت و فرهنگ پـرور، بـدون شـک 

سرنوشـت ملـت مـا بـا شـخصیت او گره خـورده و اکنـون مـا شـاهد آن هسـتیم.

انسـانی ترین حرکت هـای  پیشـاپیش  او را در  خوش بختانـه مجموعـه ای روی دادهـای پسـین 

جهانـی قـرار داده و سـنگر مقاومـت کوچک تریـن یـادگاری از او اسـت که ماندگار اسـت و انوشـه.

برمـا اسـت کـه در راه تحکیم و تقویـه ی راهش از هیچ گونه تـالش دریغ نورزیـم و نگذاریم که 

دشـمنان ملـی مـا سـنگر مقاومـت را متالشـی نماینـد و یکبار دیگـر مـا را بی شناسـنامه و بی هویت 

سـازند و سـرزمین ما را به اسـارت بیگانـگان در آورند.

در پایـان ایـن یادبـود کوتـاه می تـوان گفت: مسـعود زنـده اسـت و در میان ما اسـت و هیچ کس 

بـاور نمی کنـد که او مرده باشـد.

مــرد نمیرد به مرگ مرد از او نامجو است

نام که جاوید شد مردنش آسان کجا است





عقابی بر فراز پامیر
بخش دوم

سلطان ساالرعزیز پور-آلمان

در دیباچـه ی ایـن نوشـتار ایـن نکته را فرامـوش نباید کرد کـه آمـاج گفته هایم در این بخش از نبشـته 

و خاطـره، بیش تـر سپاسـمندانه اسـت تـا پژوهشـگرانه. از ایـن رو در پهنـه ی ارزیابی هـای علمـی، 

شـاید نیـم نگاهـی باشـد، بسـیار ابتدایـی و مقدماتـی چـرا کـه پرداختـن به شـخصیت چنـد بعدی 

مسـعود و پـرده برداشـتن از رمـز مانـدگاری و راز جاودانگی اش کار ایـن مقام و این مقال نیسـت، و 

آن را می گـذارم بـه زمانـی و موقعـی دیگـر. در ابتدا می خواسـتم سـیمایی را از او به نمایـش بگذارم 

کـه در البـالی برگ هـای کتاب هـا آمـده و بـه تکـرار هـم آمـده اسـت. البتـه کاری بـود بی زحمـت 

از یک سـو و پـر زحمـت از سـوی دیگـر؛ بی زحمـت از آن رو کـه بـه گونـه ی بازنویسـی گفته هـای 

دیگـران بـود. پـر زحمـت از آن رو کـه ایـن گفته هـا می بایسـت از پرویـزن ذهـن دراک و نقـاد عبور 

داده می شـد و نکته هـای ژرف وظریـف آن بـه عنـوان فرآینـد ایـن گفته هـا جمـع بنـدی می شـد، که 

کاری بـود بسـیار شـاق و همچنان دقـت و وقت تمام می خواسـت. از آنرو این کار پرزحمت و شـاق 

 
ً
را گذاشـتم کنـار و بـه زمـان دیگـر و بـه یـک نوشـته ی فنـی و تخصصـی در سـال های بعـد. عجالتا

در ایـن نوشـتار بـه بازنویسـی برخـی از یادداشـت هایم در بـاره ی این بزرگ مـرد آزاده بسـنده کردم تا 

از یک سـو یادکـرده شـود از آن شـهید بـزرگ و از سـوی دیگـر از تکـرار گفته هـای دیگـران جلوگیری 

کرده باشـم و همچنان کوشـیده ام حرفی از سـرتملق و چاپلوسـی نگویم تا نشـود روزی از گفته های 

خویش شـرمنده و پشـیمان شوم.

گیسـوان  سـپید تاریـخ را بـه گواهی فرا می خوانیـم: از آوانی که سـاالران قلم و شمشـیر و بزرگان 

فلسـفه و اشـراق شمشـیر در نیـام و قلـم در غالف کرده انـد، چنـان در خواب های زمسـتانی فرورفته 
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بودیـم کـه هسـتی واقعـی خـود را از یـاد بـرده بودیـم و غفلت هـا بـر مـا چنـان سـایه افگنـده بودند 

کـه شـب های مـان، شـب های یلـدا را می مانسـت و تـن پروری هـای مـان غفلت هـای ناپیـدا را، 

تـا این کـه سـرداری از سـرزمین خورشـید سـر بـر مـی آورد و ابومسـلم وار پیـام رهایـی مـا را یکبـار 

دیگـر زمزمـه می کنـد؛ پیامی کـه آوای رویـش گیاهـان پـر تحـرک را بـا خـود داشـت و فصل هـای 

همیشـه پاییـز مـا را بـه بهـار آرزوهـای مـا پیونـد زد و جلـوه ی دیگـر بـه آن بخشـید. سـرداری کـه 

ریشـه هایش در ژرفـای خاکـش بـود و تکیه گاهـش زمیـن؛ زمینی کـه بـر آن ایسـتاده بود و همـواره و 

هیـچ گاه ترکـش نکـرد، زمینی کـه ریشـه های مـا در آن نهفته اسـت و هویـت و تاریخ ما بر آن انوشـه 

و پایـدار. او کسـی بـود کـه به افق هـای رهایی انسـان باور داشـت. بدبختانـه ما شـهرت او را حصار 

تنـگ چشـمی های خـود سـاختیم و از ایـن حصارها بـر او تاختیـم ولی او بی خبـر از ایـن همه کینه 

جویی هـای مـا و حسـادت های مـان بـه راه خـود ادامـه مـی داد. او بـر پرتـگاه آشـیان بسـت و از آن 

چکادهـا و افق هـای بلنـد پیـام رسـتگاری و آزادگی مـا را زمزمه کـرد، ولی مـا آن را نشـنیده گرفتیم.

یادم اسـت نخسـتین باری که نام او را شـنیدم سـال 1358 خورشـیدی در دره ی پنجشـیر بود... 

آن روزهـا از تـرس جـان و گرفتـاری بـه آن دره پنـاه برده بـودم و آخریـن پناه گاهم بـود. آرزوی دیدار 

او را داشـتم امـا بدبختانـه میسـر نشـد. از همان تاریخ اسـت کـه او همـواره در ذهنم تکرار می شـود 

و حضـور دارد و حضـور او دیگـر هیـچ گاه رهایـم نکـرد. حضـور او ماننـد شـاه بازی بـود در برابـر 

کرکسـان و الشـه خوران. سـال هایی تجـاوز و غـارت تکـرار می شـد و او همچنـان... تـا این که سـتم 

حاکمـان دیـروز مـرا بـه بیـرون مرزهـا پرتـاب کـرد و در کشـوری مهاجر شـدم کـه مرکـز ترفندها و 

دسـایس اسـتعماری بـود در برابـر ما. در آنجـا، بازهم، تنهـا او بود که تکـرار می شـد؛ در تصویرها، 

در نیایش هـا و شـعارها و مـا سـرافگنده از آنجـا رد می شـدیم و کاری بـه کاری نداشـتیم تـا این کـه 

از غربـت بـه غربتـی دیگـر کوچیدیـم. این بـار سـفر دلتنگی غربت بـود که ریشـه ها را می سـوختاند 

و سـپیدارها را بـه خاکسـتر می نشـاند و مـا در غربـت دلتنگ، بـه نامرادی هـای خود می گریسـتیم و 

در عیـن حـال بـه یک دیگر دشـنام می دادیـم؛ به اصطـالح از سـردانش و روشـنگری! در آن برزخ نا 

امیدی هـا، تنهـا او بـود کـه امیدوارمـان می سـاخت با حضـور عقاب گونـه اش و چشـمان تیز و پیکر 

پوالدینش!

همزمـان بـا آن، مـا نسـبت بـه ارزش هـا بی بـاور می شـدیم و ارزش هـا در ذهـن مـان جـان 

می باختنـد و جـای خـود را بـه هیچـی و پوچـی می دادنـد. مـوازی و همـگام بـا آن، مـا گوهرهـای 

نـاب انسـانی خـود را چـون: عشـق بـه آزادی و امید بـه آینده را به گورسـتان سـینه های مـان به خاک 

می سـپردیم... تـا این کـه زمانـه ی مـا دور دیگـر زد؛ و روان پـدرم مـرا بـه زادگاهـم فرا خوانـد. در آن 

روزهـای کـه پـدر مسـعود در یـک توطئـه ی حسـاب شـده در پاکسـتان تـرور شـده بـود، در همـان 
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روزهـا بـود کـه مسـعود فاتح کابـل بود. امـا چه فتحـی! این فتـح نبود، مصیبـت بود و چـه رنج های 

کـه بـه دنبـال نداشـت همیـن فتـح و فتـوح، که رشـکی برای حسـودان شـد و مایـه ی برای دشـمنان 

افروز. آتـش 

در هنگامـه و هیاهـوی فتـح، مـردم از در و دیـوار می باریدنـد. زن و مـرد می خواسـتند قهرمـان 

شـان را ببیننـد. جوانـان و نوجوانـان و حتی زن هـا بر روی بام هـا، دیوارها و شـاخ های درختان انتظار 

دیـدن قهرمـان شـان را داشـتند. در جـاده، جای برای سـوزن انداختن نبـود. همه در انتظـار، همه در 

انتظـار سپه سـاالر شـان! چشـم ها را از همه سـو دوخته بودنـد به سـوی نامعلوم.

در آنجـا، مـردی بـا قامـت افراشـته و سـرفراز، ایسـتاده در برابـر مـردم، فروتـن، دسـت به روی 

سـینه، متفکـر و آرام... تـا این کـه از آن روزهـا سـال هایی دیگـر گذشـت و او مجبـور شـد بـه زادگاه 

خـود برگـردد. امـا زیـر فشـار، فشـار قدرت های جهانـی، قامت خـم نکـرد، و بازهم مقاومـت کرد. 

بـا چنـگ و دنـدان! بازهم تنها او بـود که در وجودم تکرار می شـد با پایـداری اش و بـا آزادگی اش!... 

بـه همـان گونه از آن روزها سـال های سـپری شـد.

خبـر شـدم بـه دعـوت کشـورهای اروپایی به فرانسـه آمده، خواسـتم بـا اسـتفاده از فرصت و به 

بهانـه ی پرسشـی دیـداری با او تازه کنم. دیدم که در میان دوسـتان و دشـمنان چه سـرفراز و سـرخرو 

اسـت. بدیـن گونـه بازهـم تنهـا حضـور او بود که مـا را رهـا نمی کـرد، گویـی او خـط متداومی  بود 

بر مـدار آزادی!

باآلخـره در یـک شـب ظلمانـی و یلدایـی بـا مـرگ خویـش به مـا فهماند کـه چگونـه در عصر 

تـاراج آهـن و پـوالد می تـوان بـه عشـق وآزادی اندیشـید. او حضور هـزاره ی پسـین آزادگان بـود و او 

همچنـان قافلـه دار و سـردار ایـن سـده های پسـین. بـر همیـن منـوال بـود که شـهرت او از گسـتره ی 

جغرافیایـی پـا فراتـر نهـاد و بـر ضمیـر و روان ما خـط تـداوم داد از آزادی و در پایان، او الگویی شـد 

بـرای آزاد زیسـتن، آزاد بـودن و آزاد ماندن!

در هنگامی کـه مـا در بـرزخ ایدلوژی هـا و هویت گم شـده و در زخم های فـردی و گرفتاری های 

اجتماعی دسـت و پا می زدیم او بشـارتی شـد در رهایی از سـخت گیری و تنگ نظری.

گاهـی را در آزادگـی  گاهـی و خودآ خالصـه او آزاده ای بـود خداجـو کـه آزادگـی را در خودآ

می جسـت. یـادش بـه خیـر و نامـش مانـدگار و انوشـه!





در رثای قهرمان شهید، غازی مسعود عزیز

د. احد معصومی

مسـعود عزیز که روح شـکوهمندت شـاد و خرم و یاد خاطره های تابناک گرامی و وطن پرسـتانه ات، 

قوت بخـش جاویـدان جـان و روان هم تباران سرسـپرده و دوسـت داران ماتـم زده ی میهنـی و جهانی 

ات بـاد، جایـگاه مقـدس و ملکوتـی ات را در کنار دیگر فرشـتگان و شـهدای راه خـدا و خدمتگاران 

مسـتضعفان و بی پناهـان عالـم، فرشـته وار در بهشـت برین می خواهم. هنوز که یکسـال از شـهادت 

جانـکاه تـو عزیزتـر از جـان می گـذرد، هنـوز نمی توانـم بـاور کنـم و مـی بایـد هم بـاور نکنـم که، 

تـو عزیـز قهرمـان، تـو پناهـگاه بی پناهـان و تـو ناجـی آسـمانی که چـون روح مقـدس از سـرزمین 

عدالـت، از پهنـای بی کرانـی کـه آنجـا حـق فرمانروایی می کنـد، برای زدودن سـیاهی و پـاک کردن 

ایـن قطعـه  ای از زمیـن از سـیطره شـب پرسـتان، و بهایمـی  کـه تنها سـر و گوش انسـانی داشـتند، و 

دیگـر غـرق در گنـداب حیوانیـت و وحشـت نمـرودی بودنـد، چـون وحـی منـزل که بـدون جبریل 

بـرای آدمـان در خـور رسـالت فـرود آمده باشـد، برای نجـات این وطـن و مردمان مظلومـش که جز 

آه و سـوز و گریـه دیگـر راهـی و دفاعـی از خود نداشـتند، ایـن خطه را بـا دوام مقاومـت، حوصله و 

دوام مبـارزه ی مقدسـت حیدرگونـه، از چنـگ عزازیل به سـاحل نجات رهنمون شـدی دیگر در میان 

هواخواهـان سرسـپرده و هم تباران جگر سـوخته ات نیسـتی.

مسـعود عزیـز! تویـی کـه اگـر مـن بـه راه و رسـم و بـه نامـت ببالـم چـون از تـو و نسـل تـو و 

قـوم تـوام تعجـب آور نیسـت، ولـی حتی همـان دشـمنان غـدار و بی گانگان اجیـر و فرومایـه ای که 

چرخاننـده ی نظـم طاغوتـی بودنـد اگـر نـام و رسـم تـو بـر زبـان نیاورنـد در دل و در ضمیـر خـود 

از جوانمـردی، از رزم عادالنـه و برحقـت و از عظمـت مـرام و روح بی آالیـش و درخـور تقدیـری 

کـه خدایـت عنایـت فرمـوده، شـاید که جز تحسـین دیگـر اظهـاری و دیگر کالمی نداشـته باشـند. 
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حتـی اگـر صاحـب اندک تریـن وجدان هم باشـند منـت دارتـو، احسـانمند آزادگـی و آزاده بودنت و 

شـرمنده ی اعمالنامـه ی خفـت آور خـود در مقایسـه با تـو و راه مقدسـت خواهند بود. هیچ انسـان با 

وجـدان و سـالمی نیسـت کـه با راه مقدسـت همـراه و به سـرافرازی، عظمـت، مردانگی، شـجاعت 

و پاکدامنـی ات معتقـد نباشـد. مـن کـه بـا شـنیدن اخبـار فتوحـات حیـران کننـده و غـرور آفرینـت 

علیـه متجاوزیـن خارجـی و وطن فروشـان کـوردل و فاشیسـتان داخلـی، عـادت نموده بـودم، هنوز 

بـاور نـدارم کـه تـو دیگـر در کنـار مـردم قهرمـان خـودت و دیگـر اقـوام مظلـوم وطنـت، اقوامی که 

تـو در دفـاع مقـدس خـود از نامـوس، شـرف، اسـتقالل و حفـظ تمامیت کشـوری همـه کمر همت 

و مقاومـت بی مثـال بسـته بـودی، هنـوز گمـان نمی کنـم کـه تـو در میـان مـا و در سـنگر دفـاع از 

آرزوهـای پاکـت بـرای مردمان و کشـورت نیسـتی. مگر ابومسـلم، رسـتم، سـیاوش و هـزاران دیگر 

کـه چـون تـو قهرمـان، عیـار، نیکـوکار، وطـن دوسـت، عـارف و دالور بودنـد مرده اند؟ نـه، هرگز، 

همـه چـون تـو زنـده و جاوید و نیـرو بخش مبـارزات مـا در مقابله با هـر وطنفروش و دشـمن ملت 

جهـان آوازه ات بودنـد و هسـتند. دردا و دریغـا کـه باآلخـره خبـر تکان دهنـده ی شـهادتت را، با همه 

گریـزی کـه از شـنویدنش داشـتم، و خـدا نکند خدا نکنـد آواز می کشـیدم، چون صاعقـه ای برپیکر 

داغدیـده و سـتم کشـیده ام، احسـاس کـردم، و بـه خاطـر بـه ثمر نرسـیدن آرزوهـای پـاک و ندیدن 

زبونـی دشـمنان حقیـرت بـا چشـمان، و تبسـم ظفرنمون خـودت، خیلی گریسـتم. 

مسـعود عزیـز! نـه مـن تنهـا گریسـتم، بل کـه دیـدم پیـران و ضعیفـان، زنـان و اطفال یتیـم همه 

بـرای تـو می گریسـتند و اشـک ندامـت می ریختند. زیرا تـو برای آن زنی کـه شـوهرش را و آن طفلی 

کـه پـدرش را فاشیسـتان و دزدان سـرگردنه ی جـاده ی یکطرفـه ی اسـتبداد مـزدور و مـزور، بـه کمال 

بی گناهـی مزورانـه و مزدورانـه، و تنهـا بـه جـرم وطن خواهـی و دیگرقومـی  کشـته بودند، تـو را برادر 

و پـدر می خواندنـد و هـم تـو بـرای آن هـا، بـرادر و پـدر راسـتین بـودی. مـا از سـختی ها و طاقـت 

فرسـایی های مـرگ قهرمانـان تاریـخ خودشـنیده بودیم، با هزاران افسـوس کـه اکنون این بارسـنگین 

و تبه کـن مـرگ تـو قهرمـان را، در زمـان بزرگتریـن قدرت ها و جنـگ افزارهای برق آسـا که دشـمنان 

وطـن، فرهنـگ و مردمـت بـرای نابـودی مـن و تـو، و وطـن مـان بـه دسـت دشـمنان فرهنگ کش و 

وطن فـروش ایـن خـاک داده بودنـد، و ایـن تـو بودی کـه بارهـا این مـزدوران را، بـا همه سـاز و برگ 

و توانایـی جنـگ افـزاری، رسـتم گونـه شکسـت دادی و واقعیـت نـدای پیروزی حـق را بـر باطل به 

اثبـات رسـانیدی، به دوش می کشـیم. ما شـاهدان زنـده ی فتوحات وجانفشـانی های تـو بودیم، و با 

چشـمان خویـش دیدیـم، و تـا زنده هسـتیم درد نبود تـو و پیام بزرگـت را به دوش تاریخ قـوم قهرمان 

خـود، از سـویی بـه خاطرجلوگیـری از تکـرار تجـاوز فاشیسـتی، و از جهتـی هـم بـه افتخـار حمل 

خواهیـم نمود.
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ولـی بـا آن کـه تـا همیـن اکنـون، دسـت و قلمـم از تحمـل فشـار قبـول شـهادتت می لـرزد، و 

نمی توانـد چیـزی در رثـای شـهادتت که، حتـی یـادش دردناک ترین و اندوه بارترین اسـت بنویسـد، 

بنابـر دیـن و وامی کـه برمـن، و ملیون هـا دوسـت دار  و فدایـی ات داری، مدتـی را کـه تـوان نوشـتن 

نبـود، بـا فشـاندن گهرهـای  اشـک بـه یـادت آنقـدر سـپری نمـودم تـا این چنـد سـطر را بـه گونه ی 

گرامی داشـت و یـادی از تـو، و خاطره هـای شـکوهمندت و تقدیـس راهـی کـه در مسـیر مقاومـت، 

بـرای مـا و همه مسـتضعفان جهان، مبتکرانه به ارمغان گذاشـتی، بـه تحریر درآورم. اگر از یک سـو، 

درد و سـوز جدایی ات را که، همچو داغ ناسـوری تن و روان هر انسـان با وجدان، و انسـان دوسـت 

را می سـوزاند و بـه تقـال در مـی آورد ناچـار بایـد کشـید، ولـی از سـوی دیگـر راه آزادی بخشـت را 

بـا عـزم جـزم و افتخـار غرورآفریـن تـا پـای جـان، بـا تابناکـی ای که در خـور آرزویـت باشـد ادامه 

داد. خواهیم 

مسـعود عزیـز!  ای کاش می شـد تـا باقیمانده ی از عمـرم را به تو می بخشـیدم، تا تو که دوسـت 

داشـتنی ترین همـه، و نیکـو کارتریـن همـه بودی، بـرای دیـدن پیروزی ها و بـه ثمر رسـیدن مبارزات 

قهرمانانـه ات در کنـار مردمـان وطـن و در آغـوش یگانـه محبوبـت کـه میهـن گرامـی و فرهنـگ 

آسـمانی ات بـود می مانـدی، و دمـی را بعـد از ایـن همـه زحمـات جانبازانـه، بـر وفـق آرزویـت به 

آرامـی و آسـوده خیالـی، در وطـن آبایـی، بـا هموطنانـت که از خودگذرانه و عاشـقانه دوسـت شـان 

داشـتی، می گذشـتاندی و مـا را بـرای اعمـار وطـن کـه یگانـه مرامـت بـود رهنمون می شـدی. 

عزیـزم! روحـت شـاد و جایـت فـردوس بریـن بـاد، و بـه ایـن وسـیله شـهادتت را بـه همـه 

آواز وطن پرسـتان و  بلنـدی  و  نوشـتاری ای کـه، در رسـایی  و  وطن خواهـان و رسـانه های خبـری 

افشـای دسـایس وطن فروشـان، از هیچ گونـه قبـول زحمـت و ایثـار، هراسـی در دل ره ندادنـد، و در 

دلسـوزی های بی شـایبه در برابـر مـردم و وطـن شـان از هیچ گونـه زحمـت و عشـق وطن خواهانـه 

دریـغ نکردنـد، تسـلیت می گویـم.



 



یادی از احمدشاه مسعود؛ مبارز راه صلح

امین صیقل

برگردان: مجیب الرحمن رحیمی

اگـر مـردی وجود داشـته باشـد که جهـان در نبـرد علیه تروریـزم بین المللـی مدت ها قبـل از بیداری 

ایـاالت متحـده ی امریـکا و متحدانـش و پی بـردن به عمق و گسـتره ی خطر و دسـت به اقـدام عملی 

زدن مرهـون احسـانش باشـد بـدون تردیـد ایـن مرد احمدشـاه مسـعود رهبـر مقاومت علیـه طالبان 

در افغانسـتان است.

بـرای سـالیان متمادی احمدشـاه مسـعود با شـجاعت و پای مردی تمـام علیه طالبـان و القاعده 

بـه نبـرد ادامـه داد، تـا این کـه توسـط دوتـن از عمـال القاعـده دو روز قبـل از حمـالت مدهـش 

تروریسـتی 11 سـپتمبر بـر ایـاالت متحـده ی امریـکا تـرور گردید.

القاعـده  و  طالبـان  از سـیطره ی  آزاد  افغانسـتان  دیـدن  از  می بـود  زنـده  مسـعود  اگـر  امـروز 

خوش حـال می شـد، امـا از پدیـده ی حمایـت و محافظـت رییـس دولـت افغانسـتان آقـای حامـد 

می بـود. ناخوشـنود  طعبـا  امریکایی هـا  توسـط  کـرزی 

مسـعود شـاید بـه عنـوان یکـی از برجسـته ترین استراتژیسـت نبردهـای رهایـی بخـش و مبارز 

جهانـی در تاریـخ بـه یـاد گار بمانـد. وی که درتابسـتان سـال 1953 به دنیا آمـد، مبارزاتـش را علیه 

رژیـم کمونیسـتی تحـت الحمایـه ی اتحاد شـوروی از سـال 1978 آغـاز نمود.

وی یگانـه رهبـر نیروهای مقاومت و مجاهدین بود که در مدت ده سـال اشـغال اتحاد شـوروی 

افغانسـتان را ترک نگفت. 

احمدشـاه مسـعود، زادگاهـش دره ی پنجشـیر را کـه در صـد کیلومتـری شـمال کابـل موقعیت 

دارد، بـه یـک دژ تسـخیر ناپذیر مبدل سـاخت. ارتش شـوروی چندین بار تالش های همـه جانبه ای 
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را بـه راه انداخـت تـا وی را ریشـه کن سـازد، ولی وی جان به سـالمت بـرد و توانمنـدی و نفوذش رو 

بـه فزونـی نهاد، تـا این که به شـیر پنجشـیر شـهرت یافت.

بعـد از سـقوط رژیـم کمونیسـتی در سـال 1992 ایـن مسـعود بـود که کابـل را تصـرف نمود و 

راه را بـرای برپایـی نخسـتین حکومـت مجاهدیـن هموار سـاخت. ولی موفق نشـد افغانسـتان را که 

از نـگاه  قومـی و قبیلـوی جامعـه ی چندیـن پارچـه و منقسـم به حسـاب می آمد متحد و یـک پارچه 

سـازد. چنان کـه نتوانسـت تجـاوز آرام و ریشـه دار پاکسـتان را بر افغانسـتان کـه به خاطـر آزمندی ها 

و اهـداف منطقـوی آن کشـور در قدم نخسـت از طریق رهبر افراطـی مجاهدین گلبدیـن حکمتیار و 

بعـد از طریـق طالبـان دنبـال گردید به صـورت قطع متوقف سـازد.

مسـعود کـه در سـال 1996 بـار دیگـر توسـط طالبـان، القاعـده و متحـدان پاکسـتانی شـان به 

پنجشـیر عقـب رانـده شـد، مرحلـه ی نوینـی از مقاومـت و مبـارزه را علیـه طالبـان آغـاز نمود.

از سـال 1999 بـه بعـد وی در شمال شـرق افغانسـتان محصورشـد، ولی به رغم ازدسـت دادن 

راه هـای رسـیدن بـه مـرز تاجیکسـتان، یگانه منفـذ ارتباطش بـه جهان بیرون، توانسـت بـه مقاومت 

ادامـه دهد.  

مسـعود بـه تکرار جامعـه ی بین المللی را هشـدار داد که اتحـاد خطرناکی میان تنـدروان طالب 

تحت نام اسـالم، شـبکه ی تروریسـتی القاعده و سـازمان اسـتخبارات ارتش پاکسـتان در حال رشد 

و توسـعه است.

وی چندیـن بـار از ایـاالت متحـده ی امریـکا در خواسـت نمود تا جلـو مداخله ی پاکسـتان در 

امـور افغانسـتان را بگیـرد. واشـنگتن نـه تنهـا از اعمال فشـار الزم باالی پاکسـتان خـود داری نمود، 

کـه اعطـای کمـک به مسـعود را نیـز رد نمود.

بـه رغـم آن مسـعود بـا دریافـت کمـک انـدک و ناچیـز از روسـیه، ایـران و هندوسـتان دوام و 

گسـترش مقاومـت را تضمیـن نمـود.

نیروهـای تحـت فرمـان وی با ایفـای نقش پل ارتبـاط در نبرد علیـه تروریزم در افغانسـتان، بعد 

از 11 سـپتمبر بیش تـر جنگ هـای زمینـی را در این راسـتا به انجام رسـانیدند.

مسـعود یـک استراتژیسـت برجسـته و ماهـر بـود. وی همیشـه مقاومت هایـش را در یک قالب 

و هـدف سیاسـی شـکل دهـی می نمـود. بـا در نظـر داشـتن آرمـان نهایـی اش کـه یـک افغانسـتان 

مسـتقل و مترقـی بـود، هـدف اصلـی مبارزاتـش را گشـایش راهـی بـرای حـل منازعه ی افغانسـتان 

از طریـق مذاکـرات تشـکیل مـی داد، تـا افغان هـا بتواننـد آینده ی شـان را بـدون مداخلـه ی خارجی 

نمایند. تعییـن 

در افغانسـتان مسـعود بـه طـور رسـمی بـه صفت قهرمـان ملـی و مردی کـه آخریـن هدفش را 
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صلـح تشـکیل می داد شـناخته شـده اسـت، و اکنون وقت آن رسـیده اسـت که جامعـه ی بین المللی 
نیـز برایش موقعیـت و جایگاه مشـابهی قایل شـود.1

1. بـه نقـل از هفته نامـه امیـد شـماره ی 543 مـورخ 16 سـپتمبر 2002. امید ایـن مطلـب را ازروزنامه ی )هیرولـد تریبونال 
اینترنیشـنل(، کـه بـه قلـم امین صیقل مسـوول مرکـز مطالعات اسـالمی و عربی در دانشـگاه ملی آسـترالیا در کنبـرا نگارش 

یافتـه نقل نموده اسـت.





او مظهر اقتدار یک ملت بود

انجنیر توریالی غیاثی

نخسـت از همـه درود و تحیـات بی پایـان بـه روان پاک و ملکوتی اسـطوره ی جهـاد و مقاومت ملی، 

اسـوه ی تقـوا و شـهامت، پاسـدار اسـتقالل و تمامیت ارضـی، حافظ سـالمت دینـی و نوامیس ملی 

جامعـه! و سـالم بـر آن مجاهـد مردی کـه 23 سـال از عمـر شـیرینش را در راه خدا و عـزت مردمش 

بـه مبـارزه گرفت و حریت کشـورش را پاس داشـت.

دوسـتان! نمی دانـم چگونـه و بـا کـدام زبان و با چه وسـیله ای، لب به سـخن بگشـایم تا شـاید 

از سـوز و درد درونـی ام اندکی کاسـته باشـد، گهی به شـعر رو آوردم امـا قالب هایـش را تنگ، اوزان 

و قافیه هایـش را کوچـک یافتـم و بازهـم گهی به نثر برگشـتم دیدم کـه واژه هـا و گل واژه های کلمات 

نمی تواننـد درد و انـدوه فـراق عظمت و شایسـتگی او را آیینـه داری کنند.

و امـا بـا ترتیـب کلماتـی چنـد ناگزیر به خـود جـرأت دادم تا برگ سـبزی تحفـه ی درویش نثار 

قـدوم مبارک و روح بـس بزرگ و ملکوتـی اش نمایم.

بلـی ایـن روزهـا در آسـتانه ی برگـزاری و بـزرگ داشـت روز انـدوه بـاری قـرار گرفته ایـم، آری! 

امروزهژدهـم سـنبله اسـت، روزعـزای ملـی؛ روز افتـادن خورشـید بـه دامن خـاک، روز شـهادت و 

بـه خـون غلتیـدن یگانـه فرزند صدیق وطـن، سپه سـاالر جهـاد و مقاومت ملـی و پیشـوای محبوب 

ملـت افغـان اسـت. او کـه ممثـل اقتـدار یـک ملـت بـود... صالبت عمـر، شـکوه خالـد، صداقت 

ابوبکـر، عظمـت علـی، حیـای عثمـان، ریاضت ابـوذر، شـجاعت مالک، خلـوت سـجاد و اراده ی 

 احمدشـاه مسـعود چه کـرد و راز مانـدگاری و محبوبیت او 
ً
حسـین در سـیمایش متجلـی بود. واقعا

چـه بـود کـه او را گرفتار کیـن دشـمنان اسـتقالل و آزادی افغانسـتان نمود؟!

مسـعود بـا شـهادت مظلومانه اش نشـان داد کـه او هنوز برای جامعه ی بشـریت و جهان اسـالم 
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و باالخـص کشـورش افغانسـتان ناشـناخته مانـده بـود و مرثیـه سـرایی های بعـد از مرگـش، نـوش 

داروی بعـد از مـرگ سـهراب را ماننـد بود.

هرگاه وارد صفحات سـبز اندیشـه و تفکر شـفاف و سـازنده ی مسـعود بزرگ )رح( می شـویم، 

می بینیـم کـه او یـک مسـلمان متجـدد، اصـالح طلـب، اعتدال گـرا و آزادی خـواه اسـت. آنـگاه که 

برنامه هـای اصالحاتـی و توسـعوی خویـش را درچارچـوب شـورای نظـار آغـاز کـرد و مناطـق آزاد 

شـده را بـا راه انـدازی تشـکیالت شـبه دولتی اداره می کـرد، منسـوبین محلی و مرکزی شـورای نظار 

در میـان مـردم صفحـات شـمال کشـور بـه نـام نظمی هـا شـهرت یافتنـد، کـه همیشـه بـه اسـتقبال 

بی دریـغ مـردم شـریف افغانسـتان مواجه بودنـد ومردم به صـورت داوطلبانـه فرزندان جوان شـان را 

شـامل کمیته هـا و قطعـات نظامـی شـورای نظار می سـاختند.

مسـعود عزیـز خـود دوران مبـارزه و جهـاد ملتـش را قبـل از پیروزی به سـه مرحله دسـته بندی 

می کننـد:

1. مرحلـه ی اول از آغـاز جهـاد شـروع می شـود تـا شکسـت اتحـاد شـوروی و سـقوط رژیـم 

کمونیسـتی در افغانسـتان.

2. مرحلـه ی دوم از آغـاز پیـروزی جهـاد و مبـارزه ی مردم افغانسـتان تا برپایی صلـح و ثبات و 

اسـتقرار امنیت در کشور.

3. مرحلـه ی سـوم زمانـی خواهـد بـود کـه رژیـم ایـده آل و مطابـق بـه آرزوی ملـت و ممثـل 

 آغـاز گـردد.
ً
اراده ی مـردم در افغانسـتان بـه وجـود آیـد و بازسـازی افغانسـتان عمـال

امـا صـد حیـف و صد افسـوس که هنـوز گرد و غبـار ناشـی از درهم کوفتـن یک تجاوز از سـر 

و شـانه اش نریختـه بـود کـه افغانسـتان یکبـار دیگـر در شـعاع اختالفـات تزریـق شـده ی گروه های 

جهـادی و سـران عاقبـت نیندیش آن مـورد مداخلـه و تجاوز خارجی باالخص کشـورهای همسـایه 

و در رأس پاکسـتان قـرار گرفت.

بـه قـول یکـی از روزنامـه نـگاران ایرانـی: »سـرزمین افغانسـتان، دیـری اسـت کـه در تطـاول 

معـدود  میـان  درایـن  درونـی  اسـت.  نیروهـای  نظری هـای  تنـگ  و  بیگانـگان  فزونخواهی هـای 

چهره هایـی را می تـوان یافـت کـه پیـش از آن که در اندیشـه ی منافـع فردی، فرقـه ای و نژادی باشـند، 

در فکر اسـتقالل و آزادی و بسـط اندیشـه ی دموکراتیک هسـتند. شاید شـمار این افراد در افغانستان، 

چنـدان چشـم گیر نباشـد اما بـه هـر روی، وجود تـک سـتارگانی، رایحـه ی آزادیخواهی و اسـتقالل 

طلبی را در آن سـرزمین می پراگند. احمدشـاه مسـعود فرمانده جسـور و با تدبیر افغانسـتان بی شـک 

از ایـن زمـره بوده اسـت.«

مسـعود بـزرگ رحمت اللـه علیه روزی در جواب سـوال سـر دبیـر مجله ی میهن عشـق را چنین 
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تفسـیر می کنـد: »جهـاد در راه خـدا، وطـن و آزادی آرمـان من بود. چه عشـقی واالتر از این، عشـق 

بـه خـدا، عشـق بـه مردم، عشـق بـه آزادی انسـان، تالش بـرای رهایی انسـان از بنـد و زنجیـر، وقتی 

کـه انسـان چنیـن عشـقی داشـته باشـد و بـه پـاس آرمانش جـان بر کـف بگـذارد و به خاطـر صلح 

و آزادی جهـاد کنـد تـا انسـان بـه حـق طبیعی و انسـانی خـود یعنی بـه آزادی دسـت یابد، عشـق به 

خـودی خـود معنی می شـود.«

او در آب و هـوای کشـوری نمـو کـرد کـه شـاهراه ترقی و سـعادت را بـر روی مردم بسـته بودند 

و تاریـخ پرفـراز و نشـیب آن حکایت گـر ادب، علـم و اندیشـه و روایت گـر، جنـگ، فرهنـگ، ایثار، 

فـداکاری، اسـتیالء گری و اسـتبداد بود.

او در متـن جامعـه ی تکامـل یافـت کـه مـردم آن همـه مسـلمان و پابند اصـول دینـی و مذهبی 

شـان هسـتند و بـه جا اسـت کـه او هدفـش را همیشـه در راسـتای ایجـاد حکومت اسـالمی، تأمین 

عدالـت اجتماعـی، احتـرام و ارزش گذاشـتن بـه کلیـه قوانیـن و موازیـن حقـوق بشـر و جامعـه ی 

بین المللـی، همزیسـتی مسـالمت آمیز و احتـرام متقابـل، آشـتی منافـع، عـدم مداخلـه در امـور 

یکدیگـر، همبسـتگی جهانـی مطابـق اقتضـا آت ملـی و بین المللـی، رشـد و توسـعه ی اقتصـادی و 

سیاسـی، رشـد و تکامـل سـرمایه های ملـی و شـخصی از طریـق بـازار آزاد در فضای امنیـت کامل 

با داشـتن اردوی ملی، برای سـرزمین ویرانه و سـوختانده شـده اش افغانسـتان باسـتان، »قلب آسـیا« 

صادقانـه و شـفاف بیـان می کـرد.

بلـی مسـعود عزیـز، نمـاد برجسـته ی قـوم، تاریـخ و فرهنـگ آریانای کهـن و الگوی تسـامح و 

مـدارای روح آریایـی بود که از ایمان و ایثار اسـالم سـیراب شـده بـود. او روایت گر قرائتی از اسـالم 

بـود کـه عدالـت، آزادی، پیشـرفت و علـم را بـا خـود داشـت و پرچم اسـالم نوگـرا را در افغانسـتان 

برافراشت.

پس بنال امروز، ای وطن، ای مام میهن!

بنال که دگر آن عقاب بلند پرواز هندوکش در آسمان نیلگونت به پرواز نمی آید.

بنال که دگر آن آهوی خرامان و آزاده ات در کوهسارت نمی خرامت.

بنال که دگر آن گل خوشبوی بوستان آرزوهایت را کالغان سیاه بدخبر پرپر ساخته اند.

بنـال و بسـوز  ای بـاغ و بوسـتان وطن که دگـر آن عندلیب آزادمنش تو شاخسـارانت را نوازشـگر 

نخواهـد بود.

بنـال و فریـاد زن  ای مـام میهـن کـه دگـر آن فرزند با وفـا و جانبازت که علم شـرف، اسـتقالل، 

شـکوه و سـربلندی تـورا برافراشـته بـود در خانـه ات به خـواب ابدی فرو رفته اسـت.

پس بیا  ای هموطن، ای خواهر و ای برادر من!
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بیـا کـه آرامگـه او را زیارتگـه آزادی خواهـان بسـازیم و برلـوح مرقـدش آیـات رزم، آزادگـی و 

رسـتگاری بنگاریـم.

بیـا کـه داسـتان ایـن قهرمـان جـوان مـرگ و آرمـان بـه دل را کـه داسـتان پاسـداری از خـاک و 

فرهنـگ این دیار اسـت، در کالم شـاعران و داسـتان سـرایان، در تصاویـر صورتگران و پیکر تراشـان 

و سـینما گـران و در سـاز و سـرود نوازنـدگان و در خلـق هنـر، هنرمنـدان، بنگاریم.

بیـا  ای هموطـن، تـا از سـنگالخ الجوردیـن هندوکـش، بودایـی دیگـر بتراشـیم، بـودای جنگ 

بـرای صلـح، بـودای برخاسـته از تاریـخ خونیـن ایـن دیار.

احمدشـاه مسـعود سـردار جهـاد و قهرمـان ملی و فاتـح جنگ های مقـدس میهنی همیشـه در 

سـخنرانی هایش، زوایـای تفکـر سیاسـی و دیدگاهای اسـتراتیژیک خـود را شـفاف وصمیمانه اعالم 

می کـرد. او در رابطـه بـه مجموعـه ی اوضـاع و شـرایط حاکـم بـر کشـور، صادقانـه و بی ریـا سـخن 

می گفـت. او در شـرایطی کـه سـایه ی شـوم تردید، تزلـزل و تذبذب بر زمیـن و زمان سـیطره انداخته 

بـود و بسـیاری از رجـال آیه هـای یـأس و نـا امیـدی می سـرودند و قصیـده تسـلیم می خواندنـد و 

در حالی کـه نگرانـی از تکـرار تاریـخ حافظـه ی ملـی را بـه شـدت تـکان مـی داد طلیعـه دار جهـاد و 

فرمانـده عـزت و شـرف در سـنگری بـه بلنـدای زمـان و گسـتره ی گیتـی، شـکوهمندانه درس امید، 

اسـتقامت و اطمینـان می داد.

چـه زیبـا، تحسـین بـر انگیز و مهـر آفرین اسـت، آن گاه کـه او خاضعانـه خطوط اسـتراتیژیک 

دوسـتی و دشـمنی خـود را مطـرح می کند، مرزهای دوسـتی و دشـمنی اش خطوط قرمـز منافع ملی 

افغانسـتان عزیز اسـت. او به دنبال منافع شـخصی نبود، او در منافع ملی کشـورش ذوب شـده بود. 

منافـع او همـان منافع ملی افغانسـتان بود.

 اگـر گروه هـای جهـادی و جنـگ افـروزان بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی اهـداف ملـی و 

واالیـی داشـتند و اگـر حامـل تطبیـق برنامه های دشـمنان بـه ظاهر دوسـتان وطـن نمی بودنـد و اگر 

توقعـات مذهبـی و سیاسـی نابجا و قبل از موقع نمی داشـتند، اگر پسـت های کلیـدی و غیرکلیدی را 

بهانـه قـرار نمی دادنـد و اگـر به تشـکالت دیکته شـده ی نظامـی، جهت برانـدازی حکومتـی که بعد 

از یـک دهـه و نیـم به آن رسـیده بودند دسـت نمـی یازیدند، اگـر افغانسـتان را در یک کنفدراسـیون 

بـا پاکسـتان مدغـم نمی دانسـتند، باآلخـره دیـروز اگر طالبـان، مـزدور بی گانـه نبودند، اگـر طالبان، 

عقـل و تدبیـر می داشـتند، اگـر طالبان، بـه وطن، اسـتقالل، دیـن و آزادی و عظمت افغانسـتان عزیز 

اندکـی می اندیشـیدند، و اگـر طالبـان یک پدیـده ی داخلی و مسـتقل می بودنـد هرگز به خـود اجازه 

نمی دادنـد تـا بـا خورشـید منظومـه ی اسـتقالل و مظهـر اقتـدار ملـی کشـور بـه سـتیز و خصومـت 

برآیند.
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او را دانشـمندان علـم و معرفـت، سیاسـت و نظـام مرد اندیشـه و عرفان، سیاسـت و اسـتقامت 

خطـاب می کننـد، از همین جـا اسـت کـه اندیشـه های او از انحصـار طلبـی، تعصب و گـروه گرایی 

بـه دور اسـت، همان گونـه کـه در راه رسـالت دینـی و میهنی اش اسـتوار و پـا برجا به نبرد با دشـمنان 

وطـن ایسـتاده بـود، بـاز خاضعانـه بـه آراء و افکار مـردم کشـورش احتـرام می گذاشـت و انتخابات 

عمومـی را در شـرایط مناسـب و مسـاعد مطرح می سـاخت.

اما دریغ و درد:

صد نغمه داشت باغ و همه نا سروده ماند

صــد الله داشت باغ و همه نادمیـده ماند





در سوگ آفتاب...! سفر به »قطب آزادی«1 

عبدالقیوم ملکزاد

بـه زادگاه سـاالر رفتـم؛ بـه گلزمین مشـهد یـار )مسـعود(، آن که عزیـز بود و بـزرگ، دیـدم همه چیز 

سـوگوار بـه نظـر می خـورد... همـه چیـز گریـه دارد، درسـت مثل مویـه ی نیـالب و نیالب ایـن رود 

خروشـان، کـه از جـوار زادگه خورشـیدوش مان، بی قـرار لغزان همی گذشـت، تا هنـوز -که چندین 

مـاه اسـت از عـروج ملکوتـی »او« می گـذرد- همراه بـا ضجـه و زاری ماتمدارانی مدغم گشـته که، 

شرشـر گریه هـای نـاودان چشـم شـان، ره به قلـب آن باز کرده اسـت...!

آری: نیـالب گریـه دارد کـه می بینـد تاریـخ زخـم خـورده ی وطـن، ایـن روزهـا را بـا دردمندی 

تمـام، ایـام عـزا، ایـام سـیاه، ایام غم بـزرگ و ایام خوانش سـوگنامه ی واپسـین دیـدار بـا قهرمان مرد 

جاودانـه نـام، قلـم  داد کـرده کـه از ایـن پـس سـتارگان دیـده ی آن تـکاور رهایی، یـا آن امتـداد کوثر 

جوشـان بـر پیکـر لغزنـده ی او نمی درخشـد، تـا بازهـم بتوانـد رنگینـی جلـوه اش را، از تابـش نـور 

سـیمای ملکوتـی او و بـوی نفـس آن عزیـز سـفر کـرده و تالطم فریـادش، وام بگیـرد...!

***
پنجشـیر مـی گریـد؛ زیـرا شـیران غـران و پراسـتقامت و بـا صالبتی کـه در تمامـی صحنه های 

جنـگ، همـه را بـاور بر ایـن بود:

»هرگاه به عزم رزم ببالد اراده اش

مژگان گشودنی نکشد انتظار فتح«

1. سیاسـتمداران غربی »دره ی پنجشـیر« را به خاطر این که محل تولد قهرمان ملی افغانسـتان )احمدشـاه مسـعود( اسـت، 
بـه عنـوان »قطـب آزادی« گرامـی می دارنـد. آن هـا معتقـد انـد: وی کسـی بـود کـه از انتخابـات، حقوق بشـر و حقـوق زن 

همیشـه دفـاع می نمود.



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        126

و آن متیـن اراده همیشـه حاضـر در کلیه میادیـن نبرد بی امان جهـت مبارزه با عفریتـان، و حافظ 

ثغـور آزادی و شـرف و افتخـار و سـربلندی، کـه همواره به سـاکنین این ضیغمسـتان حماسـه خیز و 

همـه ی وارثـان »قلب آسـیا« دل می بخشـید و نیرو ارزانـی می فرمـود... از پا افتاده اسـت...!

***
هندوکـش مـی نالـد؛ زیرا!  سـنگ سـنگ و صخـره صخـره ی آن کـوه پرغـرور و حادثه آشـنا، با 

معرفتـی کـه از آن سـردار محبـوب و خـوش نام داشـت و سـینه ی پروسـعت خـود را پایگـه ی خرام 

او می انگاشـت...، فقدانـش را ضایعـه ای می دانـد کـه نظیـر ایـن قهرمان وفـادار و نـام دار، در توالی 

سـده ها...، کم تردیـده بـود!

او می گریـد؛ چـون امـروز، عصـر پرپرشـدن گل هـای بهـار فضیلـت و رسـتگاری و سـعادت 

اسـت کـه همـواره از مقـدم عزیـز مـا می چیـد...!

هندوکـش می دانسـت کـه مسـعود، ایـن داروغـه ی تاریخ سـاز حـدود وطـن، وی را و همـه ی 

کهسـاران شـامخ میهـن و سراسـر خـاک کشـور را، چـون جـان عزیـز می داشـت و بـه ذره ذره ی آن، 

عشـق آتشـین می ورزیـد. فرو چکیـدن زمزمه های ماندگار آن سـرور احـرار، برگوش روزگار به سـان 

نـوای دل انگیـزی کـه اینـک همی چکـد، گواهـی اسـت بـر صدق مقـال ما:

»قله ی پر از غرور هند کوه ام را همیش

تـاج زریـن و کـاله کوهسـاران بـنگرم«

***
پامیـر تعزیـه می خوانـد؛ چـون وجـود پـر برکـت مسـعود نامـور، مصـدر خیـر بـود و غـرور و 

شـکوه و فخـر...!

این هم طنین دلنشینی کوتاه، از گلبانگ آرمان مقدسی که از لبش می رویید:

»سطح پامیرم به کیش افتخارات و غرور

در بلنـدی هم عنــان بام کــیهان بنگرم«

***
البـرز نالـه می کـرد؛ آن »جره بـاز تنـد بلندآشـیان« سـینه ی ایـن کـوه را، پرورشـگاه عقابـان و 

می خوانـد...! غـزاالن  قدمـگاه 

اسـطوره ی سلحشـوری کـه هـم فطـرت بلنـد پـروازی و جلوتـازی آنـان بـود و رسـم متانـت و 

صبـوری را، از کهسـاران فلکبـوس، بـه ارث بـرده بـود و می سـرود:

»آلبرزش را بگویم پرورشگاه عقاب

دامن پاکش قدمگاه غزاالن بنگرم«
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***
می شـنیدم، سـلیمان و واخـان و بابـا و سـپین غـر و...، یکجا بـا هـم از آن بنا نوحه سـر داده اند 

کـه زیـن پـس از دیـدار پروقـار سـیمای پـر ابهـت سپه سـاالر مجاهـدان، مسـعود مهربـان، محروم 

مانده انـد. ایـن کوه هـای آشـنا بـا فـراز و نشـیب اعصـار و تاریـخ، از گـردش زریـن عنایت و عشـق 

و محبتـی کـه آن سـر دسـته ی آزادگان، خورشـیدوار برفـراز آنـان می پاشـید، مطلع بودنـد و اطمینان 

داشـتند. هنگامی کـه تجاوزگـری از شـمال، بـه قصد لطمـه زدن بر حیثیـت و آبروی آنـان و آبروی ما 

در وطـن تاختـه بـود، بـا متانت »بـوذری« نعـره ی حیـدری برآورده بـود که: 

»از چه رو این خاک را پامال ظلم ملحدان

از هــری تـا تیغه های کوه واخان بنگرم

پایکوب لــــشکر بــیداد قــوم روسـیه

از سپین غر تا سر تخت سلیمان بنــگرم

غــرق خــون از کـوه بابا تا دل ام البالد

فرش غـم از پکتیا تا خاک بغالن بنـگرم«

آری! آن سـر بفلـک کشـیده ها متیقـن بودنـد و می گفتنـد: در آزمونـگاه بـزرگ کنونـی، کـه این 

رادمـرد، پنجـه بـا خصم زبون دگـری می فگند، بـه خاطر اعاده ی حیثیت، شـکوه و جـالل و عظمت 

آنـان اسـت کـه به عنـوان پیشـتاز و یگانه مرد اسـتوار و امیـدوار به افق هـای تابنـاک و آینده های دور، 

رایـت پرتأللـوی افتخـار را، بـار دیگر برتـارک آنان خواهـد افراخت... و بـه خاطر همیـن بود که: 

»کوهساران فلک سا همه شب ذکر کنند

 روزگــاران ورا بــا فـلک و پـروینش«

***
وطـن می مویـد؛ آری! وطـن بـا دردمنـدی تمـام گریه می کنـد که او شـاهد غروب خورشـیدی 

برخاسـته از دامـن خـود شـده که از هر نیـزه ی آن، برای انشـای منشـور رهیدگی و سـربلندی و رفاه، 

قلـم می تراشـید، تـا ظلمـت اسـارت را، بـا همـه وسـعتی کـه گسـترده شـده بـود، بروبـد و بـر فرق 

بکوبد...! پلیـدان 

در واپسـین دقایـق غم بـاری کـه بـا چشمانی اشـک آلـود، می خواهم بـا روح بزرگ مسـعود و با 

تربـت پرجـالل سـاالر، آهنـگ وداع بخوانـم، باد مالیـم و دلنواز بهاری، دامن کشـان به سـالم »او« 

می آیـد. بعـد از سـتاندن بوسـه ی عاشـقانه، از خاک آن مـزار، زمزمه ای سـر می دهد:

ای سپه ساالر نامور،

شیدای خاک کشور،



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        128

ای مرد بزرگ،

مسعود!

ای آن که:

»شرار شب به میدانت فرو خفت

ستـاره در شبسـتانت فرو خـفت«

همزمان با این نوای غم بار، فرایم می خواند تا همناله با وی فریاد برکشم:

اال ای یار!

ای همواره بیدار!

چرا خورشید چشمانت فرو خفت.

چرا...؟!

چرا...؟!



مسعود، قهرمان ملی و
یخی افغانستان ین شخصیت تار برجسته تر

شفیق احمد ستاک-کویت

دریایـی از شـهامت و فـداکاری در کارنامه هـای مـردان بـزرگ و سـازندگان تاریـخ کشـور مـا مـوج 

می زنـد. مردانـی کـه جـای پـای قهرمانـی، مقاومـت و حماسـه آفرینـی آنان، بـرای حفـظ تمامیت 

ارضـی و اسـتقالل افغانسـتان، در دشـت ها، کوه هـا و دره هـای پرخم و پیچ قلب آسـیا، طی سـالیان 

 مشـهود می باشـد.
ً
متمـادی کامال

آسـمان دنیـای مـا، دارای سـتارگان کوچـک و بزرگـی می باشـد که هر یـک، به نوبـه ی خود در 

پرتـو افشـانی بـر فـراز مناطـق مختلف کـره ی زمین، مشـعل رهنمونـی و هدایت را به دسـت داشـته 

انـد. فضـای میهـن عزیز مـا افغانسـتان نیز از داشـتن یـک چنین سـتارگان درخشـانی بی بهـره نبوده 

اسـت. سـتاره هایی که شـب تا سـحر بیـدار بـوده، جاده های جهـاد و مقاومـت را، فـرا راه رزمندگان 

دلیـر و میهـن دوسـت افغانسـتان روشـن نموده اند و در سـاختن تاریـخ معاصر افغانسـتان نقش بس 

موثـر و سـازنده را ایفـا کرده اند.

درخشـان ترین سـتاره ای کـه ظـرف دو دهـه ی اخیر در آسـمان نیلگـون تاریخ افغانسـتان ظهور 

کـرد، احمدشـاه مسـعود، سـمبول مقاومـت و قهرمـان ملـی ما، بود. او، سـتاره ی روشـن نـه، بل که 

خورشـید فـروزان آسـمان آزادی خواهـی و جهـاد ملت ما، علیـه  اشـغالگران، بود.

 پـس از شـهادت مسـعود و حتـی در دوران حیـات او، بـرای 
ً
بـا همـه کوشـش هایی کـه اخیـرا

شناسـاندن شـخصیت و معرفـی اندیشـه های واالی ایـن رادمـرد تاریـخ معاصـر افغانسـتان صورت 

داده شـده، کم تر کسـی توانسـته اسـت شـخصیت واقعی و سـیمای تابناک احمدشـاه مسـعود را به 

مـا درخشـان تر از پیـش بنمایانـد.

بـزرگان گفته انـد: ناب تریـن گنجینـه ای کـه عمرهـای گـذرا فراهم می آورنـد نام بی ننگ اسـت؛ 
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و هـرگاه کـه از میـان رفـت، انسـان ها جـز اسـتخوان پوسـیده و خاکـی در گورسـتان های متـروک، 

نیسـتند. آری، یکـی از گنجینه هـای مهـم زندگی مسـعود، کسـب نـام و راه یابی در دل هـای اکثریت 

هم وطنـان و افـراد صلـح دوسـت و آزادی خـواه جامعـه ی جهانی بـود. چنان کـه نه تنها دوسـتان بل 

بسـیاری از دشـمنانش نیـز او را بـه دیده ی احتـرام می نگریسـتند و از کنش و واکنش های سـریع وی 

در زیـر بمبـاران حـوادث گوناگـون، ابراز شـگفتی کرده نبـوغ نظامی او را بـه مراتب باالتـر از ناپلیون 

و چگـوارا توصیـف می نمودنـد. مگـر ایـن مسـعود نبـود کـه در میدان های نبـرد، علی الرغـم قدرت 

آتـش و نیـروی غیرقابـل مقایسـه بـا دشـمن، بـا تـوکل بـه خـدا و نیـروی ایمـان، شکسـت ها را بـه 

پیـروزی و عقـب نشـینی ها را بـه پیـش روی مبدل می کـرد؟ مگر این نشـانگر قدرت رهبـری و بینش 

نظامـی قهرمـان ملـی مـا نبود کـه مخالفانـش نه تنهـا از عملیـات تعرضـی، بل که از عقب نشسـتن 

او، نیـز در هراس می شـدند؟

ویژگی هـای شـخصیت مسـعود را نمی تـوان در چنـد جملـه ی کوتـاه خالصـه کـرد، ولـی بـه 

سـادگی می تـوان گفـت: تقـوی، ایثـار، شـجاعت، پای مـردی، صبـر، بردبـاری، تواضـع، مهربانی، 

کنتـرل برنفـس و رویارویـی بدون خوف با دشـوارترین شـرایط، از نـکات مهم شـخصیت برازنده ی 

او بـه شـمار می رونـد. مسـعود بـا دشـمنانش نیـز غـدر و پیمـان شـکنی نکـرده و هیـچ گاه عـادت 

از پشـت خنجـر زدن بـه کسـی را نداشـت و آنچـه را در مـردم عـادی تـرس سـرد و رنـگ پریدگـی 

می نامیـم، در سـینه و سـیمای مـردان بزرگـی ماننـد مسـعود، بـه شـکل شـکیبایی هویـدا بود.

بـاری، در خـون و روح مسـعود، آتـش آزادی و عشـق بـه وطـن، همیشـه در غلیـان بـود. وقتی 

تصمیـم بـه انجـام کاری می گرفـت، عزمـش تـا اوج عظمـت بال می گشـود و به سـوی هـدف مورد 

گیـن افترا هیـچ گاه موفق به شـگافتن قلب او نمی شـدند.  نظـر پـرواز می کـرد؛ چنانکه تیرهـای زهرآ

در برابـر هـر لجـام گسـیختگی دشـمنانش، خشـم را تـاب مـی آورد و به هر سـوالی بهتریـن جواب 

ارائـه می کرد.

عـده ای از افغانسـتانی ها بدیـن باوراند که احمدشـاه مسـعود قـدرت را برای خود می خواسـت 

و همچنـان افـکار و آرزوهـای بلنـد پروازانـه داشـت. امـا بسـیاری ها بـه ایـن نظر انـد که اندیشـه و 

آرزوهـای بـزرگ مسـعود، نه برای کسـب ثروت، شـهرت و یـا جاه و جـالل دنیوی، بل که بـه منظور 

آزادی و حفـظ تمامیـت ارضـی کشـور و ایجـاد نظـام سـالم در روشـنایی شـرایط ناگـوار حاکـم در 

صحنه هـای سیاسـی و نظامـی افغانسـتان بـود. آنانی کـه بـا وی از نزدیـک رابطه داشـته اند شـهادت 

می  دهنـد کـه برقـراری صلـح، آرامـش و امنیـت، آبـادی و شـگوفایی افغانسـتان و این کـه افغان هـا 

 تصمیـم گیری کننـد، از جملـه آرزوهای 
ً
بایسـت در مـورد سرنوشـت و اداره ی کشورشـان، شـخصا

بـزرگ و نگـرش سیاسـی مسـعود بود کـه در هر زمـان و مکانـی، افکار و اندیشـه های نویـن او را در 
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تسـخیر خود داشـتند.

هرگـز هیچ رزم جویی میهن دوسـتی، دل شـادتر از مسـعود زنجیرهای اسـارت را بـدور نیفگنده 

و بـه  فرشـته ی آزادی وطنـش بی قیـد و شـرط، ماننـد او، آغوش نگشـوده اسـت. آن سـان کـه پس از 

آزمـون تمامـی راه هـای مسـالمت آمیز، مجبـور می شـد، تا جنـگ با دشـمنان را جشـن گیرد.

شکسـپیر در نمایشـنامه ی موسـوم به »ریچـارد دوم« از زبان شـاه، ریچارد می نویسـد: »کینه ی 

ژرف، شـقاق ژرف بـه بار می آورد.« آری، هرچند که دشـمنان احمدشـاه مسـعود کینـه ی عمیقی از 

وی بـه دل داشـته و بـرای نابـودی وی، از توسـل به هرگونـه اقدام و دسـت آویزی دریغ نداشـتند، اما 

او هیـچ گاه درجهـت از بیـن بـردن سرسـخت ترین رقبایش، دسـت به توطیـه و تـرور ناجوانمردانه ی 

آنـان نزد. برعکس، این دشـمنان سـوگند خورده و بدخواهان ملت افغانسـتان بودند کـه ناجوانمردانه 

نقشـه ی تـرور مسـعود را کشـیده و ایـن بزرگ مـرد را، از میـان مـا ربودنـد. ولـی بـا آتـش عظیمی که 

بـرای نابـودی او برافروختنـد، زمینه ی اضمحالل و سـقوط همیشـگی خویش را فراهم سـاختند.

در میـان مـا افغان هـا، کسـانی پیـدا می شـوند کـه بـا مسـعود بنابـر دالیلـی، در سـتیز بـوده و 

دسـت های آلـوده و کینـه پـرداز دشـمنان او را بـه گرمـی فشـرده اند، ولی برخـی از این افـراد پس از 

شـهادت ایـن ابرمـرد تاریـخ معاصـر افغانسـتان، در سـوزش دیرپـای پشـیمانی، خویشـتن و دنیای 

خویـش را بـاز شـناخته و برمرگ وی افسـوس ها خورده اند. به عنـوان مثال، چندتن از این اشـخاص 

را می شناسـم کـه در زمـان حیات مسـعود و اوج اقتـدار جنبش نام نهـاد طالبان، با قهرمـان ملی ما، 

دشـمنی و خصومـت کوکورانـه می ورزیدنـد. امـا پـس از شـهادت وی و حملـه ی نظامـی آمریکا به 

افغانسـتان در طـرز دیـد آن هـا نسـبت بـه مسـعود دگرگونـی غیر قابـل تصوری ایجاد شـد. بـه دنبال 

حـوادث یازدهـم سـپتمبر در نیویـارک و واشـنگتن، ایـن افـراد بارهـا اذعـان کرده اند که مسـعود یک 

افغـان وطـن دوسـت بـوده اسـت، زیـرا تـا زمانی کـه او در صحنـه ی نظامـی و سیاسـی افغانسـتان 

حضـور داشـت، امریـکا و متحدانـش فکـر حملـه بـه افغانسـتان و ارسـال نیـرو بـه سـرزمین مـا را 

در سـر نمی پرورانیدنـد. امـا افسـوس و صـد افسـوس کـه بصیـرت برخـی ما افغان هـا را هالـه ای از 

تعصبـات کـور کورانـه و خودخواهـی احاطه کرده اسـت و هنگامی که غبـار بدبینی در مـورد دیگران 

را از جلـو چشـمان خویـش می زداییـم، در مـی یابیم که کار از کار گذشـته اسـت؛ و آنجا اسـت که 

پشـیمانی سـودی ندارد.

از آنجایی کـه رسـیده ترین میـوه نخسـت فرومی ریزد، مسـعود نیز چـون پخته ترین و رسـیده ترین 

میـوه از درخـت مقاومـت و جهاد ملت ما فـرو ریخت، اما از فیـض خود، کام تلخ مردم افغانسـتان را 

شـیرین کـرد و بـه آنان نیرو بخشـید تـا در جهت تحقیـق آرمان هـای واالی خویش برای دسـت یابی 

بـه وحـدت ملـی و برقـراری ثبـات در کشـور گام هـای ملموسـی را برداشـته و چشـم انداز صلح در 
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سـرزمین افغانسـتان را درخشـان تر از پیش تماشـا کنند.

در پایـان از بـارگاه رب العـزت فـردوس بریـن را بـرای همـه ی شـهیدان راه آزادی افغانسـتان بـه 

خصـوص مسـعود و هم قطارانـش اسـتدعا نمـوده و یادشـان را گرامـی مـی دارم. درود بـرروان پـاک 

شـهدای راسـتین راه آزادی. روح  شـان شـاد و یادشـان گرامـی بـاد.



سوگنامه ای در اندوه هندوکش آزادی1 

عزیز الله آریافر

دیرگاهـی اسـت ستیغسـتان هندوکـش آزادی، خـدای را با امامـت آفتاب؛ نمـاز می برنـد؛ از آغازین 

دمـان خلقـت خویش. اما امروز، روز دیگری اسـت. سپاسـی دگرگونه؛ و ستایشـی از آن دسـت، که 

معـراج بلندترین قله را، سـزاوار اسـت.

ایـن یـک سـتیغ در گـوش آن یـک نجوایـی می خوانـد؛ و رازی را درمیـان می نهـد: سـخن از 

عـروج افراخته تریـن قامتـی اسـت، کـه دسـتان ابدیـت او درفـش آسـمان آبـی آزادی را در اهتـزاز 

اسـت. مـردی از آن گونـه عاشـق کـه ایمـان را بـه امامـت پـا برجاتریـن مـردان تاریخ، چـو پوالدین 

کوهـی فرازمنـد و اسـتوار ایسـتاده اسـت: در زمانـه ای کـه آدم ها را، هـر فصل، رنگ دیگری اسـت، 

و مـزدوری، مسـلک مسـلم بازار آن اسـت.

او از کدامیـن سـالله ای اسـت؟ از کدامیـن تبـار؛ کـه اسـتقامت وجـودش را نخایـی نیسـت و 

بارقـه ی نگاهـش آتشـی اسـت، بـر هـر اهریمنی؟!

بـه راسـتی بـاور کنـم!  ای ستیغسـتان هندوکـش آزادی! نبـود او را؛ و انـدوه دردناک تـو را، که در 

عـزای عظیـم او سراسـر بـه ماتـم نشسـته ای. چنـان کـه زاللـی رودخانه های  اشـک تو چشـم آفتاب 

را خیـره خواهـد کرد.

بـاور نمی شـود کـرد؛ مـردی کـه نقـش پاهایـش، مـرز جغرافیـای مناعـت و غـرور ملـت مـا 

را ترسـیم می کـرد؛ یکبارگـی رخـت سـفر بربنـدد. مـردی کـه میـراث سـرزمین آفتـاب را بـر دوش 

می کشـید؛ و چوچـگان تاریکـی را یـارای رویـا رویـی او نبـود.

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 35، چاپ دوشـنبه.
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گریـه ات را می شـنوم؛ دردت را می دانـم؛ چشـمان غـم گرفتـه ات را می بینـم؛  ای هندوکـش 

مقاومـت! کـه تلخـی مصیبتـی بـزرگ بـر آن نشسـته اسـت: مصیبتـی کـه بازتـاب آن درد جانکاهی 

اسـت، بـر انـدام زمـان؛ و شـعله ی خشـمی، که در هر سـنگ و صخـره و هـر ده و دامن ایـن ملک، 

آتـش انتقـام را برخواهـد افروخـت. انتقـام از بـد زادان سـالله ی خبـث و خیانت و فرزنـدان فرهنگ 

ناراسـتی و دروغ و خناسـانی کـه همیشـه از پشـت خنجـر می زننـد.

گاه و بی خبـر از ایـن رمـز کـه ملتی را  آن هـا بـا جبـن و نامـردی بـر قلـب مـرد مـا تاختنـد؛ نـاآ

نمی تـوان کشـت، او اینـک هم زاد تاریخ اسـت؛ هم زاد خورشـید خـدا و هم مرز جغرافیای حماسـی 

مـا اسـت. او هم نـام ایمان و اسـطوره ی شـجاعت و مانـدگاری اسـت و بی تردیـد در درازنای همه ی 

عصرهـا و نسـل ها زندگـی خواهـد کرد.

امـروز آتـش کینـه بـر قلـب هـر جنبنـده ای لهیـب می زند. زمـان، تولـد دوبـاره می یابـد؛ و هر 

مـرد مردسـتانی اسـت. سـتیغ ها تیغ هـای غرور انـد. یـأس از متانت مردان این سـر زمین سـر به زیر 

می افگنـد و خفاشـان آزمنـد شـب، در حضـور قاطع آفتـاب؛ راه فـرار را گـم خواهند کرد.

کوهـوار مـردی کـه اینـک اوج آزادی و معـراج شـهادت خویـش را بـه تجربـه ای بزرگ نشسـته 

اسـت؛ تکثیـر می شـود: به شـماره ی مردانی کـه راه را، پـاس خواهند داشـت و همه کسـانی که مادر 

خـاک را گرامـی مـی دارنـد؛ و قربانـی در راه او را فخر خویش.

مـن حضـور مهربـان خدا را در سـر زمین خویش می شـنوم: آیات بـزرگ رحمـت و عنایتش را. 

اگـر بـه او بشـتابیم؛ پاسـداران ظلمـت را دیگـر تحمل برجـای نخواهد ماند و روشـنایی عشـق خدا 

و مهـر و دوسـتی بر سراسـر این خـاک طالع خواهد شـد.

ای روح بـزرگ کوهسـتان!  ای زاهـدان کرانه هـای کرامت و ماندگاری! و ای گلـوگاه بزرگ آزادی! 

رهایـی را تا بلندای آسـمان خدا، فریـاد برآور!

انـدوه ات را فـرو خـور،  ای ستیغسـتان هندوکـش آزادی!  ای پیرمـرد سـپید جامه ی تاریـخ! به پا 

برخیـز، بـا تمامـت هسـتی خویـش! پرچـم نیلگـون آسـمان را بـه اهتـزاز نگـه دار! از یـاد مبـر که تو 

آزادی را کمرگاهـی و مـردان تـو ضامـن پیـروزی آفتاب!



محفل با عظمت عروسی احمدشاه مسعود

خلیل حنانی-مکه 

آمرصاحـب در میـان مجاهدیـن و پیروانـش، بـه خصـوص آن هایی کـه از نزدیـک بـا او همـکاری 

داشـتند، از جایـگاه و نفـوذ فوق العـاده ای برخـوردار بـود. او بـرای مـا نـه تنها یـک فرمانـده و مربی 

بـود، بل کـه حیثیـت یک بـردار بزرگ و رهبر معنوی را داشـت. ما در وجود و سـلوک ایشـان شـفقت 

بـرادر بـزرگ، دلسـوزی اسـتاد مخلص و الیـق، دقت در طـرح و تطبیـق و ریزه کاری های نقشـه های 

نظامـی و همچنـان تربیـه و تزکیه ی روحی زیر دسـتان را لمـس می کردیم. بنابـرآن در همه امور خرد 

و بـزرگ و حتـی در مسـایل شـخصی با ایشـان مشـوره می کردیـم و از ایشـان اجازه می خواسـتیم. 

اکثـر مجاهدینـی کـه دور ایشـان جمع بودنـد، جوانان بین 18 تا 20 سـال را تشـکیل می دادند. 

گاهـی اوقـات ایـن مجاهدیـن تحـت فشـار خانواده هـای خـود قـرار می گرفتنـد تـا تـن به عروسـی 

دهنـد، زیـرا عمـر مناسـب ازدواج در حـال سـپری شـدن می بـود. وقتی که بـرادران این موضـوع را با 

آمرصاحـب در میـان می گذاشـتند، او یـک پاسـخ داشـت: بگذاریـد جهـاد پیـروز و افغانسـتان آزاد 

شـود، همه ی مـا یکجـا عروسـی می کنیم!

 همین جـواب متحدالمـال را می شـنید، ولی بـا طوالنی 
ً
هرکـس کـه اجـازه می خواسـت تقریبـا

 همـه کسـانی که اجـازه 
ً
شـدن مـدت جهـاد، دیگـر آمرصاحـب مانـع ازدواج کسـی نشـد، و تقریبـا

می خواسـتند، صاحـب زن و اوالد شـدند، تنهـا خـود او باقـی مانـد و همسـری انتخـاب نکـرد. 

پیشـنهادهای زیـادی از جانـب صاحبان رسـوخ منطقه در سـطح چنـد والیت و حتی خارج کشـور 

بـه منظـور ازدواج بـا دختـران اشـخاص صاحـب نـام صـورت می گرفـت، ولی ایشـان یـک جواب 

داشـتند کـه حـاال وقـت آن نیسـت. این معما حل نمی شـد کـه ایـن فرمانده نـام دار با کـدام دختر و 

خانـواده عهد قـران خواهد بسـت.
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یکـی از برجسـتگی های آمرصاحـب ایـن بـود کـه بـا وجـود خاسـتگاه اجتماعـی و موقـف 

جهـادی اش، بـرای خـود مقامـی باالتـر از دیگـران و مجاهدین قایـل نبود. باهـم نـان می خوردیم و 

یکجـا می خوابیدیـم و چـون اعضـای یـک خانـواده بـا حفظ مقـام و حرمـت در خور هر شـخص، 

باهـم صحبـت و شـوخی می کردیـم ... .

در سـال 1367هنگامی کـه بـه منطقـه ی »پیـو« قریـه ای در منتهـا الیـه دره ی ورسـج کـه کاکا 

 اندکـی وضعیـت عـادی آمرصاحـب را دگرگون 
ً
تاج الدیـن در آنجـا مهاجـر بـود می رفتیـم، شـخصا

یافتـم، بـه ایـن معنـی کـه اکثـر اوقـات در حاالتـی کـه مهمـان نمی بـود، نـان را بـا مجاهدیـن در 

مهمانخانـه ی کاکا تاج الدیـن صـرف نمی کـرد، و یکجـا نمـی خوابیدیـم. ایـن تغییر وضعیـت برایم 

سـوال برانگیز بـود. از مجیـب کـه پسـر خاله ی آمرصاحب و مسـوول مخابـره ی او بود، راجـع به این 

دگرگونـی پرسـیدم. وی بـا تعجـب گفـت: خبرنداری کـه آمرصاحـب ازدواج کرده و اکنـون صاحب 

پسـری بـه نـام احمـد می باشـد. بالوقفـه پرسـیدم بـا کی و چـه وقـت؟ گفت: یکسـال قبل بـا دختر 

تاج الدیـن. کاکا 

ایـن شـخص، یعنـی کاکا تاج الدیـن، از ابتـدای جهـاد در سـال 1358 بـه صفـت محافـظ 

شـخصی آمرصاحـب را سـایه وار دنبـال می کـرد، انسـان بسـیار جـدی و هوشـیار اسـت، ولـی از 

طبقـه ی پاییـن و بی بضاعـت جامعـه بود، قـوم و خانواده ی او شـهرت ندارنـد و هیچ امتیـازی به جز 

این کـه خـود و خانـواده اش در خدمـت جهـاد و مجاهدیـن بوده انـد نـدارد.

بـا شـنیدن ایـن خبـر سـرا پایـم را شـگفتی و بهـت زدگـی فراگرفـت. در حیـرت افتـادم کـه 

آمرصاحـب چگونـه ازدواجـی کـرده اسـت کـه حتـی نزدیک تریـن همراهانش کـه شـب و روز با او 

گاه نشـده اند و در منطقـه هیچ کـس نمی دانـد، و ایـن خبرهـم به مجیـب از طریق شـاه نیاز  هسـتند آ

یکـی دیگـر از محافظیـن شـخصی آمرصاحـب بعـد از مدت هـا درز کـرده اسـت.

متوجـه شـدم که این شـخص چقـدر بزرگ اسـت، چگونه توانسـته ارزش های عرفـی و تقلیدی 

را زیـر پـا بگـذارد و بـه ارزش هـای واقعـی ارج بگـذارد. او کـه وابسـته بـه قـوم »سـرکرده ی خیـل« 

 اشـرافی پنجشـیر بـود، بـا شـهرت و امکانـات فـوق العـاده ای کـه 
ً
از خانواده هـای معـروف و نسـبتا

در جریـان جهـاد بـه دسـت آورده بـود، می توانسـت بهتریـن و زیباتریـن دختـر را از مشـهورترین 

خانواده هـا در سـطح چندیـن والیـت و حتـی خارج از کشـور انتخاب کنـد، و مردم بـا دل و جان به 

چنیـن پیونـدی حاضـر بودنـد. همچنـان می توانسـت چندیـن والیـت را به  مناسـبت عروسـی خود 

خبـر کنـد و بـه اصطـالح بزکشـی و نام کشـی کند.

بـه یـادم آمـد چـه بسـا سـرگروپ هایی که افـراد مسـلح آن هـا از ده هـا نفـر و سـاحه ی قلمـرو 

حاکمیـت آن هـا از چنـد قریـه تجـاوز نمی کـرد، در محفل عروسـی خـود مـردم را از چندین والیت 
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دعـوت می کردنـد و بـه ده هـا رأس گاو و گوسـفند و صدهـا سـیر برنـج و ملیون ها افغانـی را مصرف 

می کردنـد. ولـی مسـعود، ایـن فرمانـده نـام دار که شـهرتش عالم گیـر شـده و در اوج اقتـدار نظامی 

 دوازده والیـت سـاحه ی قلمـرو او را تشـکیل می دهـد، بدون سـر و صـدا، و بدون 
ً
قـرار دارد، و فعـال

برگـزاری محفـل شـادی و خبـر کـردن حتـی نزدیک ترین یـاران خـود، این سـنت نبـوی را بی آرایش 

و پیرایـش انجـام می دهـد. ایـن محفـل در یـک کلبـه ی محقـر و در یـک دهکـده ی دور افتـاده کـه 

 نادرسـت اند، 
ً
خانه هایـش همـه یـک منزله اسـت و حتـی کلکیـن ندارند و از نظـر مهندسـی کامال

صـورت می گیـرد.

چگونگی ازدواج
آمرصاحـب بعـد از رسـیدن پیشـنهادهای زیـاد در رابطـه بـا ازدواجـش، و مطالعه ی تک تـک آن ها 

تصمیـم می گیـرد کـه شـریک زندگـی خـود را از خانـواده ای انتخـاب کنـد کـه فقـط یـک خصلـت 

داشـته باشـد: اعتقـاد و تربیـه ی جهادی، ولـو که این خانواده غیر اشـرافی و گم نام باشـد. بـرای پیاده 

شـدن ایـن هـدف، دختـر کاکا تاج الدیـن، محافـظ و دسـتیار شـخصی اش را کـه بـه تازگـی به سـن 

 بـا ایشـان در میان می گـذارد.
ً
مراهقـت رسـیده اسـت، بـر مـی گزیند و شـخصا

کاکا تاج الدیـن در ابتـدا مخالفـت می کنـد، مخالفـت از ایـن ناحیه کـه موقـف اجتماعی خود 

را کم تـر مناسـب ایـن پیونـد می دانـد و فکر می کنـد که چـون آمرصاحـب از طبقه ی باالیـی جامعه 

اسـت، بنابـرآن همسـر او هـم بایـد از آن طبقـه و از خانـدان نـام داری باشـد. ولـی نـزد آمرصاحب 

ایـن مسـأله از مدت هـا قبـل حـل شـده بـود، و او بیش تـر بـا توده ها جـوش می خـورد تا بـا طبقه ی 

متمایـز، زیـرا همسـنگران او بیش تـر از طبقـه ی اول بودند.

آمرصاحـب بـار دیگر این موضـوع را جدی مطـرح می کند و باآلخـره موافقه صـورت می گیرد. 

بـرای عقـد نـکاح، دو نفـر شـاهد از مردمان محـل و یک عالـم دینی کـه پسـر کاکای تاج الدین بود، 

در خانـه ی مهاجـرت کاکا تاج الدین جمع شـده و نـکاح می بندند.

چـه محفل پرشـکوهی! محفلی کـه در آن ارزش های واقعی انسـانی بر ارزش هـای کاذب غلبه 

حاصـل می کننـد، و امتیـازات عرفـی در برابـر حقایق رنـگ می بازند. اینک احمدشـاه مسـعود، این 

فرمانـده نـام دار کـه نـام نامـی اش همـه ی دنیـا را فراگرفتـه، و خلقی بی شـمار گرویده ی شـخصیت 

جـذاب او هسـتند، در کمـال گم نامـی، در روسـتایی متروک و دور افتـاده و در کلبه ی گلیـن و به دور 

ازهمـه آرایـش و پیرایـش و در تنهایـی، به حیـث داماد جـا می گیرد.

مسـعود چـه عظمـت و جاللـی را در سـادگی و بی پیرایگـی می دیـد کـه بـه همـه آن عـادات و 

تقالیـد و ارزش هـا پشـت پـا زد و شـکوهی را در میـان آن گم نامی هـا برگزیـد.
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می تـوان گفـت ایـن عظمـت بـه جـز از رجـال عظیـم، و ایـن شـکوهمندی بـه غیـر از مـردان 

فرهمنـد متصـور نیسـت. آری! مسـعود مـا چنیـن بـزرگ بـود. روحـش شـاد!1 

1. بـه نقـل از امیـد هفته نامه ی مردم افغانسـتان در امریکا، شـماره 498، دوشـنبه 14 عقرب 1380 برابر بـه 5 نوامبر 2001 
میـالدی، صفحه ی چهارم.



پیرامون دیانت، شجاعت و شخصیت ممتاز مسعود قهرمان

سید عزیز الله مرموز-لندن

ایمـان داری و دیانـت باطنـی مبـرا از تظاهـر، راه تابنـاک بـه سـوی پـروردگار اسـت. ایـن راه منور و 

پرشـکوه کـه آمیختـه بـا بـاور و ثبـات، پایـه داری و تقـوا، بـه منظـور نجـات میهن از شـر و شـرارت 

اهریمنـان واشـغالگران باشـد و با شـجاعت و دلیـری رزمنـدگان و ناجیان وطن همآهنـگ درآمیزد و 

در برگیرنـده ی صلـح و سـالم و رفـاه جامعه گردد، بدون شـک همچـون موهبت بزرگی اسـت که در 

ژرفـای جـان و اعمـاق قلب هـا، روح و روان و ذهـن و ضمیر مبـارزان و جانبـازان راه آزادی و آزادگی 

ته نشـین و بـا خـون عجین می شـود.

یـاران هموطـن! اوصـاف متذکـره را دیدیـم کـه بـه مثابـه ی موهبـت بـزرگ بـاری تعالـی، سـی 

سـال متوالـی در وجـود و هسـتی مـردی سلحشـور، عاشـق وطـن و شـیفته ی آزادی میهن، مسـعود 

افغـان طـوری ریشـه گرفـت و گسـترش یافـت که گویـی با مردمک چشـمان و نـوک مژگان تـا ته دل 

درک و لمـس می شـد. ایـن دو صفـت ممتـاز در ردیف ده هـا خصلت و سـجایای حمیده ی انسـانی 

و اسـالمی و جهـادی مسـعود قهرمـان، همـواره برجسـته و متبارز و چشـمگیر تجلی داشـته اسـت. 

روی همیـن اصـل دیانت و شـجاعت و ایمان داری مسـعود بـزرگ بود که شـیاطین خارجی و داخلی 

دسـت از سـرش برنداشـتند و تاکنـون چنـگ به گریبـان یـاران و پیروانـش می زنند.

بـرادران و یاران رزمنده ی مسـعود شـهید! مبـارزات میهنی مسـعود قهرمان که ربع قـرن را احتوا 

کـرد، شـما پیش تـر و بیش تـر و بهتـر در جریـان قـرار داشـته اید، بـه ایـن صـورت در من اسـتعداد و 

گنجایـش آن نیسـت کـه پیرامـون شـخصیت برجسـته ی ملـی و بین المللـی وی اظهـار نظـر کنـم و 

همچنـان فکـر و کلـک من رسـایی آن را ندارنـد تا در رثای مسـعود بزرگ سـخن و رقم زنـم. بنده به 

حیـث یکـی از مخلصـان و ارادتمندان و دوسـتنداران غیابـی اش که مثل من هزاران دارد، احساسـاتم 
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را ارائـه مـی دارم، و هـر آنچـه در مـورد مسـعود و کارنامه هایش گفتـه و می گویم خوشـه ای از خرمن 

شـخصیت و برگـی از گل هـای شـقایق شـهادتش به حسـاب خواهد آمد. 

بگـذار بـه صـورت نمونـه، اندکـی نـوک خامـه، به گوشـه ی از سـجایای عالـی مسـعود تماس 

گیـرد. گاهـی دیـده نشـده مسـعود از عقـب بـر دشـمن حملـه ور شـده باشـد، چـه رسـد بـه تـرور 

 در مخیلـه اش خطـور نکـرده و وسوسـه ی در زمینـه بـه وجـود نیامده، و کسـی از 
ً
دشـمنان کـه ابـدا

مسـعود چنیـن زشـتیی بـه یاد نـدارد.

در مواقـع نبردهـای نظامـی و جدال هـای سیاسـی، ولـو آنگهـی کـه بـه روزگاران دشـوار گرفتار 

آمـده، تکیـه بـه خالـق متعـال داشـته و احساسـات تنـد و آتشـین ملی گرایی مفـرط بر تعقـل و تفکر 

و دور اندیشـی اش غلبـه نداشـته اسـت. عقب نشـینی مظفرانـه ی آمیختـه بـا خـرد و تدبیـر را بـه 

پیش رفـت عجوالنـه ی کـه حیـات یاران رزمنـده اش را مواجـه به خطر می کـرد ترجیح مـی داد، و هر 

آن بـه آینـده ی پیروزمندانـه امیدوار می نمود. مسـعود در مبـارزات ملی و دفـاع و مقاومت طوالنی و 

خسـته کنـی که در پیش داشـت از اسـتعمال شـعارهای میان تهی کـه اعتبارش را خدشـه دار می کرد 

و سـخنان و تبلیغـات و اقدامـات تجـاوز کارانـه ی دور از کرامـت انسـانی ولـو در برابـر بدرفتارترین 

دشـمن، اجتنـاب ورزیـده، احـدی را بـا بی حرمتـی مخاطب قـرار نمی داد.

این مثل آفتاب روشـن اسـت و گردش سـی سـاله ی دوران مبارزات مسـعود به وضاحت نشـان 

داده کـه شـیوه ها و برخوردهـای مطلـوب انسـانی آن فقیـد در نهاد پاکش ریشـه داشـته و در اعمال و 

کـردار و رفتـارش نیـک و زیبـا تظاهـر می نمـوده و ایـن خصلت یکجـا با دیانـت، آدمیـت و کرامت 

وی را در سـاحات ملـی و بین المللـی، میـان دوسـتان و دشـمنان بـه اوج شـهرت و افتخار رسـانید، 

کـه مـادر وطن به داشـتن و پـرورش چنین فرزنـد فرزانه مباهـات دارد.

این پدیده ی تاریخ وطن، همواره از طرف نویسـندگان، تحلیل گران، گزارش گران، مسعودشناسـان، 

از خـود و بی گانـه، بـا اسـتدالل اسـتوار و مدلل و قناعت بخش و دلنشـین ثبت و نقـش و درج تاریخ 

گردیـده که علی الرغـم تالش های اغیار زشـت کار امری اسـت نازدودنی.

مسـعود کـه مبـرا از مـادی پرسـتی و تجمـالت ظاهـری، و ظواهـر فریبنـده می نمـود، بـه ریزه 

کاری هـا، رمـز و رمـوز، ارزش و مقـدار و مـرز و مقـام معنویت به درسـتی پـی می بـرد و از راهروان 

راه معنویـت پیگـری داشـت که وطن دوسـتی و مبارزه و پیکار در راه حراسـت از وطـن از خصایص 

عالـی وی گردیـد و ایـن ویژگـی و اخـالق و سـجایای پسـندیده، سـی سـال تمـام در روح و روان و 

وجـدان و ضمیـر مسـعود چنـان صیقـل خـورد و متبـارز متجلـی گردیـد که به حیـث قهرمـان، مرد 

میـدان و ناجـی افغانسـتان در جهان شـهرت یافت.

ایـن مقـام و منصـب معنـوی را مسـعود، مفـت و رایـگان نصیـب نگردیـده، بـل او از البراتـوار 
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اجتمـاع در شـرایطی تجزیـه وتصفیـه گردیـد و پاکیـزه و نـاب بـه در آمـد کـه حسـاس ترین دوره ی 

تاریخـی و دشـوارگذار وطـن، منطقه و جهان بود. آخرین روزهای مقاومت ملی مسـعود و فشـارهای 

دشـمنان خارجـی کـه منجـر به شـهادت مسـعود گردیـد و شـخصیت آن ابر مـرد تاریـخ را بزرگ تر 

سـاخت امـری اسـت مشـهود، ولـی راز نهفته ی تـرورش هنوز در پـرده ی ابهـام باقیمانـده که روزی 

دور یـا نزدیـک جبـر تاریخ ریشـه های قاتلین و معاونیـن را برمال خواهد سـاخت. مسـعود که بدون 

تـرس و هـراس، شـجاعانه و دلیرانـه و سـربکف از نامـوس و آزادی وطـن دفـاع بی دریغ داشـت و با 

تکیـه بـه نگـه دار حقیقـی پیوسـته و از پرده بیـرون می رزمیـد و ایمان و باور داشـت که بـدون اراده ی 

بـاری تعالـی بـرگ بردرخـت نمی جنبد، مـردی نبود که در بسـتر نـرم دالـر و دینار، مـرگ زیر لحاف 

را می پذیرفـت، شـهادت او اراده و خواسـت خالـق متعـال بود.

دوسـتان محتـرم! اجـازه بفرمایید بـه تأسـی از آزادی عقیده و اندیشـه اظهار بدارم کـه: درتاریخ 

سـه سـده ی افغانسـتان از احمدشـاه ابدالـی تـا احمدشـاه مسـعود افغان، نظیر مسـعود مـورد بحث 

مـا چنیـن شـخصیت ملـی مبـارز بـا اوصافی که انـدک در فـوق گفته آمـد، نه دیـده و نـه خوانده ام.

آری، بـدون تردیـد هـر عصـر و زمـان بـه نـدرت قهرمان هـای دوران خـودش را داشـته ولـی 

مسـعود آن گلـی از بوسـتان تاریخ کشـور خوانده شـده کـه گویی رنگ و بـو و رایحه اش هـر آن دیده 

شـده و بـه مشـام می رسـد، و زبـان بی اختیـار و صفـش مـی دارد.

در ایـام گذشـته می گفتنـد: مسـعود می خواسـته حکم فرمـای افغانسـتان باشـد، نه هرگـز چنین 

اندیشـه و خواسـتی وجـود نداشـته، چـون وی یک سـپاهی مدافع وطن و خادم سـر بـه کف حصول 

آزادی سراسـر افغانسـتان بـود و بـرای او حاکمیـت غیـر اصولی و تصاحـب قدرت با لولـه ی توپ و 

میلـه ی تفنـگ، عملـی بود بسـیار نـازل و نامشـروع و بی مقـدار، چون او بـه مثابه ی سـلطان قلب ها 

در دل هـا جـا و مقـام واال و بـاال از رتبه و منصب دنیا داشـت.

خواننـده ی عزیـز! بـاور دارم کـه: مسـعود شـهید در روح و روان، دل و جـان ملـت افغـان زنده 

و جاویـدان اسـت؛ گویـی رخشـنده سـیمایش روی شـفاف آیینـه ی خاطـرات می لغـزد. در رؤیـا 

می نگریـم، او همچـو صخره هـا و سـتیغ های بلنـد هندوکـش قـد راسـت جلـو دشـمنان وطـن قرار 

دارد، قـد راسـت بـه خاطـری کـه جـز بـه درگاه خدایـش به پیشـگاه بنـدگان زورمنـد خـم نگردید.

مسـعود مـرد اسـتثنایی بـود که غـرور ملـی ولی تـوأم با تعقل داشـت، هـدف نهایـی اش را اول 

تأمیـن صلـح و آزادی کشـورش تشـکیل مـی داد کـه در راه این آرمـان همواره با دوسـتان مـروت و با 

دشـمنان مـدارا داشـت. کارگاه دمـاغ مسـعود در مواقع حسـاس و اضطـرار بالدرنگ و تعلـل اراده ی 

می آفریـد، کـه گاهـی هـم احساسـات و شـتابزدگی بـر عقـل و هوشـش غلبـه نمی توانسـت و راز 

موفقیت هـای مسـعود در آرامـش اعصـاب، حوصله منـدی، صبـر، شـکیبایی و تحمـل بـه طـوری 
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مضمـر بـود که برعکس دشـمن را بـه تصامیم عجوالنـه و بی حوصله گـی وامی داشـت و راهش را به 

بیراهـه می گشـود. عقـب نشـینی های مظفرانه ی مسـعود بـه مثابه ی موهبـت بزرگ، وجود و هسـتی 

یـاران و رزمنـدگان نظامـی و سیاسـی اش را چنـان حفاظت و حراسـت می کرد که دشـمنان از معرکه 

مأیـوس و دوسـتان بـه آینـده ی روشـن امیـدوار می شـدند. در مجمـوع اسـتراتیژی نظامی و سیاسـی 

مسـعود را تـا حـدودی و بـه نظر خـودم این طـور فشـرده ارائـه می توانم:

آزادی سیاسـی وطـن، آمیختـه بـا آن وحـدت ملـی کـه دربرگیرنده ی عدالـت واقعـی اجتماعی 

باشـد، حفـظ تمامیـت ارضـی وطـن و تأمین حکومـت نیرومنـد، قوی و مسـلط مرکزی، افغانسـتان 

مسـتقل و در نظـر و عمل فـارغ از هرگونه محدودیت های سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی، 

روابـط سیاسـی دوسـتانه با کشـورهای خـرد و بزرگ جهـان به ویـژه با همجـواران، مبتنی برتسـاوی 

حقـوق همسـایگی نیـک، مبـرا از هرگونـه دخالت هـا در امـور داخلـی یکدیگـر، بـه ویـژه تفـوق 

طلبی هـای محیالنـه و ابلیـس مآبانـه ی اسـتخباراتی و توطئـه انگیزی هـا و دامـن زدن آتـش نفـاق 

قومـی و برتـری طلبی هـای قبیلـوی.

این اهداف که سـیمای یک افغانسـتان سـعادتمند را می نمایاند، مسـعود همیشـه و در درازنای 

سـی سـال در برابـر ابـر قدرت هـا و قدرت هـا به روشـنی این اهداف را آشـکار سـاخته و بـه ویژه در 

سـفر تاریخـی اش بـه اتحادیـه ی اروپـای بـه وضاحـت و صراحـت آن را بازتـاب داد که رسـانه های 

جمعـی جهـان نیـز انتشـارش دادنـد و این اسـتراتیژی وطـن دوسـتانه و آزادیخواهانه اش شـخصیت 

فرهیختـه وی را یک بـار دیگـر در صـف مـردان نامـور هـزاره ی سـوم ثبـت و درج تاریـخ کـرد و بعد 

از آن احـدی نتوانسـت آفتـاب شـخصیت جاویـدان آن مرد دوران سـاز را با دو انگشـت پنهـان کند.

اگـر یک گوشـه  ای از مبـارزات آزادی خواهانه ی مسـعود را با تعمـق نگاه کنیـم درخواهیم یافت 

کـه در مسـیر دفـاع و مقاومـت، اسـتقامت، حوصله مندی و عدم شـتابزدگی مسـعود و یـاران همرزم 

و همیشـه در کنـارش نقـش ارزنـده و مؤثری داشـته، و مرور زمان پرده  از رازهای دشـمنان برداشـت 

و دار و نـدار شـان در محضـر جهانیـان عریـان و حقانیـت مبـارزه ی مسـعود و ملـت افغانسـتان بـه 

صـورت انـکار ناپذیـر برمـال شـد، چنان که همیـن پالیسـی مقاومـت آمیخته بـا عدم تشـدد گاندی 

فقیـد هنـد را نیـز بـه پیـروزی و آزادی رسـانید. خداونـد کریـم افغانسـتان را از یک توفـان مدهش و 

مـواج و خانه برانـداز بـه سـاحل نجـات کشـید، کـه در مـورد این توفـان مدهـش این سـخن جناب 

چرچـل صدراعظـم و سیاسـت مدار انگلیـس بـه یـادم آمـد کـه در اوج جنـگ عمومـی دوم وقتی که 

حمـالت و عملیـات آلمـان هتلـری در کانـون اروپـا بیـداد می کـرد و لنـدن زیـر توفـان عملیـات 

مدهـش هوایـی قـرار گرفـت، این مرد آزمـوده و از کـوره برآمـده و مقتـدر انگلیـس در مجلس عوام 

حاضـر شـده بـا بـاال کـردن دو انگشـت به عالمـت پیـروزی گفت: »ملـت ما مواجـه به یـک توفان 
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 نوسـانی و زود گـذر اسـت، امـری کـه می تواند انگلسـتان را در امـن و امان 
ً
شـده و توفان هـا طبیعتـا

حفـظ و حراسـت کنـد، مبارزه ی تـوأم با تحمـل و شـکیبایی و مقاومت سرسـختانه اسـت.«

بـود کـه سراسـر  بـا مقاومـت سرسـختانه ی مسـعود  آمیختـه  دفـاع مسـلحانه ی  و  مبـارزات 

کشـور را از اشـغال وحشـیانه ی اهریمنـان و فاشیسـت صفتـان نجـات بخشـید، از همیـن لحـاظ 

کلمـه ی مقاومـت در قامـوس سیاسـی افغانسـتان بایـد حیثیت شـعار ملی را کسـب کند، چـون راز 

قهرمانی هـای مسـعود در سیاسـت مقاومتـش نهفته بود، و ملت سلحشـور افغانسـتان در جنگ های 

میهنـی همـواره از خـود مقاومـت نشـان داده و از مقاومـت مـن حیـث سـالح برنـده اسـتفاده بـه 

عمـل آورده اسـت. مسـعود کـه با تپـش و تالش ها در درازنـای ربع قرن بـه پیروزی های دسـت یازید 

رمـز و نیـروی شکسـت ناپذیر مقاومـت بـود، کـه خـدا کنـد یـاران و بازماندگانش، یعنی نسـل های 

آینـده از ایـن میراث با ارزش و شـکوهمند قهرمان ملی افغانسـتان اسـتفاده ی مثبت و سـالم بتوانند، 

تـا مقاومت هـای حـال و آینـده ی کشـور مواجـه بـه توفان هـای سیاسـی و دسـتخوش شـتابزدگی و 

قـدرت نمایی هـای افـراد و یکه تازی هـا نشـود، چـون بـرای رسـیدن بـه اهـداف نهایی مسـعود فقید 

راه پرخـم و پیـچ و طوالنـی در پیـش و اسـتقامت و مقاومـت در کار اسـت.



 



در این بخش سوال های مختلفی را بـا دوستان و هـم سنگران 
شهید احمـد شاه  مسعود و شخصیت هـای معروف کشور در 
میان گذاشته ایم، که اینک بـرداشت ها و دیدگاه های آنان در 
قبال این شخصیت اسطوره یی و قهرمان ملی کشور، خدمت 

شما تقدیم می گردد.

بخش سوم
مصاحبه ها



محترم احمد ولی مسعود سفیر کبیر افغانستان در دفتر کار شان در لندن

یـوری در حـال انجام  از چـپ بـه راسـت مجیـب الرحمـن رحیمـی، احمدولـی مسـعود و داکتـر سـید اکبرز

مصاحبـه بـا آقـای مسـعود در دفتـر کار شـان در لندن



مصاحبه با احمد ولی مسعود برادر قهرمان ملی افغانستان شهید 
احمدشاه مسعود )رح(

مصاحبه کننده: مجیب الرحمن رحیمی

نخسـتین لحظاتـی را تعریـف کنیـد که خبر زخمی شـدن یا شـهادت قهرمان ملی کشـور احمدشـاه 

مسـعود را شـنیدید؟ از احسـاس و حالت خـاص همان لحظـه صحبت کنید؟

ابتـدا بایـد عـرض کنم کـه من این خبـر را با یـک نا باوری شـنیدم. احسـاس می کـردم این هم 

از همـان نـوع خبرهایـی اسـت کـه در سـال های اخیـر از آن ها زیاد شـنیده بودم و شـاید نادرسـت و 

غلـط باشـد. بنابرایـن جز اندک تشویشـی، کدام حالـت خاص و عجیبـی برایم رخ نـداد. ولی وقتی 

خبـر زخمی شـدن شـان در همان روز جدی تـر مطرح گردید، تشـویش و ناقراری ام خیلی  زیاد شـد. 

کیـد می کردنـد کـه زخم شـان سـطحی و انـدک اسـت، ولی بـه آنهم تشویشـم زیاد شـده  گرچـه تأ

می رفـت. همیـن بـود کـه در صدد یافتن کسـی شـدم تـا موضـوع را دقیق تر تشـریح نماید، یـا بتوانم 

بـا خـود ایشـان یکبـار صحبـت کنم. بـه شـماره هرکسـی که در داخـل بود زنـگ می زدم، سـاعت ها 

جواب هـای هریک شـان را بـا هم ارتباط مـی دادم و باآلخره بایـد نتیجه گیری می نمودم، و شـایعات 

 فکـر 
ً
مثبـت را همچنـان پی گیـری می کـردم. راسـتش را بگویـم، در مـدت چهـار روز اول، اصـال

نمی کـردم کـه ایشـان بـه شـهادت رسـیده باشـند، تصورم ایـن بود که ایشـان به شـدت زخمـی اند. 

لـذا تدبیـری روی دسـت گرفتیـم که ایشـان را جهت تـداوی بهتر این طـرف انتقال بدهیـم. زمانی که 

 نمی توانسـتم 
ً
خبـر دقیـق شـهادت ایشـان را، فکر می کنـم از برادرم احمـد ضیاء، شـنیدم دیگر اصال

 عجیـب و بـاور نکردنـی برایـم رخ داده بـود. می گفتـم: آیـا این 
ً
چیـزی بگویـم، یـک حالـت کامـال

خبـر را احمـد ضیـاء برایـم می گویـد؟ آیـا وی در همانجـا بـوده، ایـن حالـت را دیـده کـه ایـن خبر 
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را برایـم می گویـد؟! بـه ویـژه کـه وی می گویـد: ایشـان در همـان لحظـات و دقایق اول به شـهادت 

 پراگنـده و یک حالـت رکود 
ً
 حواسـم کامال

ً
رسـیده بودنـد، و مـن تـا هنـوز اطالعی نداشـته ام! واقعـا

 آن حالت نهایت بـد را تعریف نمایـم. روزهای اول 
ً
برایـم دسـت داده بـود. راسـتش نمی توانم اصـال

 تنهـا باشـم، هیـچ چیـزی به غیـر از فکر و ذکر ایشـان برایم محسـوس نبـود. هر 
ً
می خواسـتم کامـال

زمانی کـه ازدحـام دوسـتان زیـاد می شـد، تـالش می کـردم به اتـاق دیگـری پناه بـرده تنها باشـم. در 

آن تنهایـی بـه فکـر عمیـق حادثـه، حالـت و چگونگـی آن سـاعت ها فرو می رفتـم. صادقانـه بگویم 

هنگامی کـه دوسـتان بـرای تسـلیت خاطـرم حرف هایـی می گفتنـد و از آینـده صحبـت می نمودند، 

 گـوش شـنوایی به هیـچ یک از این حـرف ها نداشـتم. در تصـورم، در قلبم در گوشـم در کلیه 
ً
اصـال

اعضـای بدنـم فقـط فکـر آمرصاحـب بود و بـس. جهـان برایم تنگـی می کـرد، چنان که ایـن حالت 

فعلـی ام نیـز می باشـد. همـه چیـز اهمیـت خـود را برایم ازدسـت داده بـود؛ یـک دنیـای بی معنی و 

یـک زندگـی بی هـوده و بی هـدف. گاهگاهـی هم کـه از روحیه ی قـوی یک تعـداد دوسـتان نزدیک 

 گیـج می شـدم کـه این دوسـتان چگونـه خود 
ً
ایشـان می شـنیدم و آن هـم در همچـو حالـت، واقعـا

را بـه ایـن زودی بـا شـرایط سازگارسـاخته اند. خـودم حتی بعد ازسـپری شـدن بیش تر از یک سـال 

 کار به خاطـر چه؟ 
ً
 بـا شـرایط آمـاده بسـازم. فکـر می کنـم اصـال

ً
نیـز نتوانسـته بـودم خـود را عمـال

بـرای کـی؟ روی چـه هـدف؟ چه نـوع کار؟ و ...؟ یگانـه چیزی کـه درحالت فعلی با خـودم مطرح 

می کنـم و تـا انـدازه ای تسـلیت خاطـرم می گـردد، همـان اصـل تعقیـب راه آمرصاحـب می باشـد. 

چـه شـخصیتی بـود، چه می خواسـت، چـه کرد و چـه در نظرداشـت انجـام دهد؟ روی چـه هدفی 

سـی سـال مبـارزه ی مـداوم نمـود و بـرای چـه منظـوری باآلخـره جـان خـود را از دسـت داد و ده ها 

مـورد دیگـر؟ گرچـه بعضـی دوسـتان بـا تعجـب و افسـوس کـه پاسـخ به ایـن سـواالت و مـوارد را 

 سـطحی گرفته انـد و فعالیت هـای دگـر گونه ا ی دارنـد، اما احساسـم از روزهای اول شـهادت 
ً
کامـال

 تنظیـم نمـودم تـا الحـال همیـن اسـت و إن شـاءالله 
ً
آمرصاحـب بعـد از این کـه حواسـم را مجـددا

همیـن خواهـد بـود که بقیه ی عمـر خویش را فقـط و فقط در بـه سررسـانیدن اهداف بـرادرم ولو که 

اندکـی هـم بتوانـم مفیـد واقع شـوم سـپری خواهم نمـود. در غیـر آن دنیا برایـم همـان تاریکی یی را 

کـه روزهـای اول داشـت و دارد، در آینـده نیز خواهد داشـت.

از نظر شما عاملین ترورناجوانمردانه ی قهرمان بزرگ احمدشاه مسعود کی ها بودند؟

مـن یقیـن دارم، طوری کـه گـروه القاعـده خـود اعـالن نمـود، کـه ایـن سـازمان مسـوول قتـل 

بـرادرم اسـت، همیـن گروه مسـوول قتل اسـت. ولی مـورد مهم تر از آن این اسـت که یکـی مجریان 

برنامـه انـد و دیگـری طراحـان برنامـه، کـه هـدف و برنامـه ای را طـرح و تعقیـب می کننـد. مـن بـر 
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ایـن بـاورم کـه برنامـه در اصـل از سـوی  آی. اس.  ای. پاکسـتان، سـرویس اطالعاتـی ایـن کشـور، 

طـرح ریزی شـده، سـپس بـه القاعـده، طالبان و یک تعـداد تروریسـت های دیگر سـپرده شـد، تا آن 

را عملـی سـازند. بـه ایـن ترتیـب در بـه شـهادت رسـانیدن آمرصاحـب تاجایی کـه تا الحـال معلوم 

می باشـد حکومـت پاکسـتان، القاعـده و رهبـری طالبـان شـریک اند.

یف، جبل السـراج و اکثـر مناطـق کشـور، همـه از  می گوینـد دروقـت سـقوط مزارشـر

شـهید احمدشـاه مسـعود قهرمان ملی افغانسـتان خواهش نمودند که کشـور را تـرک گویند، 

می توانیـد بگوییـد کـه موقف ایشـان چـه بود؟

جمـع زیـادی از دوسـتان در بیـرون از کشـور، و همچنـان در لنـدن بـه مـن تمـاس می گرفتنـد 

کـه دیگـر مقاومـت در داخـل افغانسـتان مفهومـی نـدارد و بایـد آمرصاحـب از داخل کشـور بیرون 

شـود، چـون مبـارزه در همینجـا توقـف نمی کنـد، می شـود مبـارزه را دوبـاره از بیرون شـروع نماید، 

می شـود مبـارزه ی سیاسـی بـه راه انداخته شـود، چون در شـرایط فعلی چهـار طرف را دشـمن گرفته 

و وضـع بـه نفـع ما نیسـت. دلسـوزانه می گفتند کـه خدای ناخواسـته این طور نشـود کـه آمرصاحب 

ضایـع شـود و ایـن یـک ضایعـه ی بـزرگ و ختـم امیدها خواهـد بود. بـه اثر اصـرار همین دوسـتان، 

 
ً
مـن ایـن نـکات را بـه آمرصاحب بـا کمال احتیـاط انتقـال دادم، زیـرا مفکوره ی ایشـان برایـم کامال

معلـوم بـود کـه هیچ گاهـی راضـی بـه بیـرون رفتـن از کشـور نمی شـوند. بـه خاطـر دارم در اواخـر 

سـال 1978 و اوایـل سـال 1979 هنگامی کـه از ناحیـه ی پـا زخـم شـدید برداشـته بودنـد و بـدون 

چهـار پنـج نفـر کسـی بـا ایشـان باقـی نمانده بـود، یکـی از دوسـتان ایشـان به نـام حفیظ پیشـنهاد 

برگشـت بـه پاکسـتان را نمود کـه به قاطعیت پاسـخ دادند: خـودت می توانـی برگردی من تـا آخرین 

قطـره ی خـون خویش کشـور را تـرك نمی کنم. وقتـی صحبت من تمام شـد، آمرصاحـب بعد ازیک 

مکـث کوتـاه گفـت: از حسـن نظر دوسـتان اظهار سـپاس و تشـکر می کنم، امـا باید بگویـم که این 

افغانسـتان اسـت، مـردم افغانسـتان روزی قیـام می کننـد و شـما مطمئـن باشـید، کـه من تـا آخرین 

قطـره ی خـون ایـن کشـور را تـرک نمی گویـم. در عین حـال موضوع دیگـری را یـاد آور شـده افزود: 

زمانـی مـا در کابـل حکومـت می کردیـم، همین مردم از مـا اطاعـت می نمودند، ولی وقتـی مردم به 

مشـکل دچـار شـد، به چه وجدانـی آدم مـردم را بی دفاع تـرک گفته از کشـور بیرون بـرود، و مردم را 

زیـر ترحـم دشـمنان افغانسـتان، پاکسـتان، القاعده و طالبان بگذارد، این درسـت نیسـت. ایشـان با 

همـان روحیـه ی عالی همیشـگی  شـان، بـه درخواسـت دوسـتان همین طور پاسـخ دادند.
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اهـداف و آرمان هـای شـهید بـزرگ و قهرمـان ملـی کشـور احمدشـاه مسـعود بـا در 

نظرداشـت تحـوالت کنونـی تـا چـه حـد عملـی شـده اسـت؟

فکـر می کنـم یکـی از بزرگ ترین اهداف ایشـان همین بود که افغانسـتان آزاد شـود، اسـتراتیژی 

پاکسـتان شکسـت بخـورد، القاعـده، طالبـان و پاکسـتانی ها از کشـور بیـرون رانـده شـوند و یـك 

اداره ی سـالم بـه وجـود آیـد. امروز تـا جایی که ما شـاهد هسـتیم، این اهداف بـرآورده شـده اند و به 

خاطرتحقـق کامـل همیـن اهـداف تا اکنـون نیز کارهـا به فضل و احسـان خـدا ادامـه دارد تا همه ی 

این اهـداف برآورده شـوند.

اهـداف و آرزوهـای دیگـری نیـز بعد از آزادی افغانسـتان داشـتند، چون ایشـان داعیه ای داشـته 

و شـخصیتی بودنـد کـه افغانسـتان را بـه مثابـه ی خانـه ی خویش فکـر می کردنـد و مردم افغانسـتان 

را مثـل فرزنـدان خـود می پنداشـتند و همیشـه احتیـاط می کردنـد کـه این خانـه و این مـردم متضرر 

نشـده از گزنـد همـه ای آنانی کـه در ایـن رابطـه نیت سـوء دارند حفاظـت و نگه داری شـوند.

اهدافـی را کـه آنـان بعـد از آزادی افغانسـتان، بـرای این کشـور مشـخص سـاخته بودنـد، برای 

همه روشـن اسـت، چیزی که ایشـان برای این کشـور می خواسـتند آزادی و اسـتقاللش بود. ایشـان 

راه حـل بحـران ایـن کشـور را در محـور دموکراسـی در چارچـوب دیـن و فرهنگ کشـور می دیدند. 

خواهـان اسـالم معتـدل، یـا قانونمنـد سـاختن اسـالم معتـدل در کشـور بودنـد. در بـاره ی نظـام 

پارلمانـی همیـش صحبـت می کردنـد. انتخابـات آزاد، وحـدت ملـی، تأمیـن عدالـت اجتماعـی و 

سـاختار مجـدد کشـور از آرزوهـای خاص ایشـان بـود، و بسـا مـوارد دیگر.

مـن بـر این بـاورم، قـدم اولی که در راسـتای شکسـت دشـمنان افغانسـتان برداشـته شـده بود، 

اکنـون بـه خوبـی پیـش مـی رود و در بقیـه ی موارد بایـد کارهای صـورت گیـرد، و ما همـه در همان 

راسـتا در حرکت هسـتیم، و همان طوری که می گوییم پیروان راه آن شـهید هسـتیم، راه و اهدافش را 

نیـز دنبـال می کنیـم، تـا خدا خواسـته باشـد، همـه اهـداف و آرمان هایـش را عملی سـاخته و تطبیق 

نماییـم. این کـه در زندگـی مـا تحقـق می یابـد یـا خیـر مهم نیسـت، مهـم این اسـت که در راسـتای 

عملـی نمـودن اهـداف و آرزوهـا و دیدگاه های ایشـان قـدم برداریم.

شـما بـه عنـوان بـرادر قهرمـان بـزرگ احمدشـاه مسـعود، در مـورد نحـوه ی برخـورد و 

ید؟ آیـا روی کـرد اخالقـی وی همانند  چگونگـی اخـالق وی بـا اعضـای فامیل چـه نظردار

سـایرجنبه های شـخصیت شـان یـگ الگـو بـود، و می شـود از روابط وی بـا خودتـان اندکی 

کنید؟  صحبـت 

در ایـن قسـمت بایـد بگویـم، روابط وی با فامیـل یک رابطه ی عـادی بود، عین همـان رابطه ای 
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را کـه بـا مـردم داشـت، البته با عموم مـردم، با فامیل نیز داشـت. اگـر بگویم وی با فامیل در مقایسـه 

بـا عـام مـردم رابطـه ی خاصی داشـت، این طـور نبـود. وی عیـن رابطه یی را که با من داشـت با شـما 

نیز داشـت و بـا دیگران نیـز همین طور.

بـه جـز در برخـی مـوارد خـاص فامیلـی، به طـور نمونـه وقتـی مـرا می دید، چنـد دقیقـه ای از 

مسـایل خانـه می پرسـید، گذشـته از ایـن آنقـدر زیاد بـه این مسـایل تمـاس نمی گرفت. امـا از نگاه 

 
ً
سیاسـی روابطـش بـا مـن یکمقـدار زیـاد بـود، بـه ویـژه در خـالل اقامتـم در لنـدن کـه مـن عمـال

بیش تـر وعمیق تـر وارد مسـایل سیاسـی شـدم. ایـن رابطـه ی سیاسـی در هفـت هشـت سـال اخیـر 

خیلـی  زیـاد شـده بود، رابطه ی سیاسـی خاصی داشـتیم باهـم خیلی  تبـادل افکار می کردیم، ایشـان 

در مـوارد مختلـف از مـن سـوال های می کردنـد، مـن نیـز چنان کـه می دانسـتم بـرای شـان پاسـخ 

مـی دادم، و تـالش می کـردم مسـایل و موضوعـات اساسـی و حیاتـی را بـدون ضایـع سـاختن وقت 

بـرای شـان انتقـال دهـم. ایشـان سـوال های زیـادی داشـتند، راسـتش ایشـان بیش تـر خبرهـا را از 

البـالی سـوال ها و پاسـخ هـا بـه دسـت می آوردنـد. گاهـی ایشـان ماموریت هـای خـاص سیاسـی 

نیـز بـه مـن می سـپردند، چـون مالقـات با برخـی از شـخصیت ها، انجـام بعضـی از امـور و ارایه ی 

، حـدود یک و نیم سـال قبل از شـهادت ایشـان، به مسـایل 
ً
گـزارش دوبـاره بـه خـود ا یشـان. اخیـرا

سیاسـی سـازمان یافتـه عالقمنـدی زیاد نشـان می دادنـد، به طـور نمونه می تـوان از هدایت شـان به 

مـن درمـورد دایـر نمـودن کنفرانس لندن نـام برد. من خـودم نیز عالقمنـدی زیاد داشـتم، اصرار من 

ایـن بـود تایـک کار سیاسـی صـورت بگیـرد، در ایـن مورد بـه مراتـب همراه شـان صحبـت نمودم، 

نامه هـا فرسـتادم، فکس هـای متعـدد ارسـال کـردم و در مـورد انتظـارات مـردم و تنظیـم یـک کار 

سیاسـی بـرای شـان توضیحـات الزم طبـق فهـم خویـش مـی دادم. ولـی همیـش بـه مـن می گفت: 

خـودت اصـرار داری کـه یـک کار سیاسـی شـود، آیا در این راسـتا گاهی بـه ریش سـفیدان نیز توجه 

کـرده ای )منظورشـان رهبـران تنظیم هـا بـود( کـه عکس العمل شـان چـه خواهد بـود؟ اینجا سـنگر 

اسـت و حسـاب های دیگر، نشـود در آن صورت ایشـان عکس العملی نشـان دهند، و سـنگر خدای 

ناخواسـته ضربـه ببینـد، در شـرایط فعلـی مهـم حفظ همین سـنگر اسـت.

بعـد از مجلـس لنـدن، مجلسـی در »مونشـن« برگزارشـد، کـه در آن یکتعـداد افـراد حـزب 

حکمتیـار و یکتعداد هم از جمعیت اسـالمی و اتحاد اسـالمی اسـتاذ سـیاف اشـتراک کـرده بودند. 

مـن در خصـوص ایـن مجلـس بـرای شـان گـزارش دادم، کـه گویـا ایـن مجلـس در عکس العمـل 

بـه مجلـس لنـدن و یـا تـا حـدی در مخالفـت بـا آن دایر شـده اسـت و گفتم: سـفارت مـا در آلمان 

نیـز در ایـن کار سـهم داشـته اسـت. وی بـا زهـر خنـدی گفـت: سـفارت بیچـاره در آلمـان در ایـن 

کارصالحیتـی نـدارد، خـدا همیـن ریش سـفیدان را هدایـت کند، این ها بیش تر پشـت سـر موضوع 
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انـد. وی افـزود: مـن حتـی بـه یکـی از ایـن ریـش سـفیدان گفتم: هوشـت باشـد که بـه ارتبـاط این 

مجلس از تماس شـما سـوء اسـتفاده می شـود، یـا خدای ناخواسـته باعث نفـاق می گـردد. در پایین 

منـزل ایـن حـرف را پذیرفـت، ولـی وقتی بـه منزل بـاال رفت، بـه همان جلسـه ای تمـاس گرفت که 

موافقـه کـرده بودیـم همراهش تمـاس گرفته نشـود.

روابـط مـا خیلـی  عمیـق بود، همیشـه تبـادل افـکار می کردیـم در ارتبـاط بـه آینده که چـه باید 

شـود و چـه بایـد نشـود. تـالش می کـردم نظریـات ایشـان را در ایـن زمینـه و موضوعـات دیگـر بـه 

دسـت آورم. در مـورد روابـط اجتماعی، افکار و اندیشـه های اسـالمی ایشـان سـوال های می کردم و 

اکثرخـود ایشـان در ایـن مـوارد با من صحبـت می نمودنـد و در پایان هر صحبت ایشـان مـن به این 

 و مهم تـر از همه 
ً
نتیجـه می رسـیدم کـه آمرصاحب گذشـته از مسـایل سیاسـی و ایدیولو ژیـك اصال

یـك انسـان خـوب می باشـند و بـا همـه در سـطح انسـانی رفتـار می نماینـد، ولـی در مـورد آینده ی 

افغانسـتان بیش تـر می پرسـیدم کـه چـه بایـد شـود؟ جـواب آنی همیـن کلمه بـود که خدا خواسـت 

افغانسـتان آزاد گـردد... کلمـه ی آزادی،  رضای خدا،  إن شـاء الله،  بـه توفیق خدا،  مردم و افغانسـتان 

در هرصحبـت ایشـان چـه بـا مـن و چه بـا دیگـران در سـرزبان و از عمق قلب ایشـان مـوج می زد.

یابی می کنید؟ شماشخصیت چند ُبعدی مسعود بزرگ را چگونه ارز

شـخصیت ایشـان همان طـوری کـه شـما گفتیـد، یک شـخصیت چنـد بعـدی بـود. طوری که 

همـه می شـنویم، در رسـانه های جهـان ایـن زیـاد انعـکاس یافته، کـه وی یـک استراتیژیسـت ماهر 

بـود، یـک نظامـی برجسـته بـود. ولـی مـن و مردمی کـه بـا ایشـان از نزدیـک شـناخت داشـته اند 

بـر ایـن باوریـم کـه اکثـر جنبه هـای شـخصیت ایشـان در رسـانه ها برجسـته نشـده، یـا رسـانه ها 

در آن قسـمت ها دلچسـپی خاصـی نداشـته، بل کـه همیشـه بنابـر حـاالت حاکـم وقـت در ُبعـد 

 که یک 
ً
استراتیژیسـت بـودن یـا نظامـی  بـودن شـخصیت وی توجـه داشـته انـد. ولـی ایشـان واقعـا

شـخصیت چنـد ُبعـدی بودنـد، یـک شـخصیت اسـتثنایی اجتماعـی، یک شـخصیت اسـتثنایی با 

داشـتن یـک مفکـوره ی اقتصادی، یک شـخصیت اسـتثنایی بـا تفکر بازسـازی؛ بازسـازی فرهنگی، 

بازسـازی اقتصـادی، بازسـازی اجتماعـی و... . توجـه کنیـد، وقتـی هرمـوردی پیش می آمـد وی با 

یـک نبـوغ خـاص در همـان مـورد بـه نظریه پـردازی می پرداخت، بـه طورنمونـه اگر مسـایل زراعت 

پیـش می آمـد، وی توضیحـات قابـل مالحظـه ای در زمینـه ارایـه می نمـود کـه زراعـت افغانسـتان 

چگونـه باشـد و چطـور مـردم و کشـور می تواننـد از زراعـت اسـتفاده اعظمی نماینـد. وی تنهـا در 

بخـش اعمـار پـل و تعمیـرات مهنـدس نبـود، مهندسـی بـود کـه در بـاره ی چگونگی دوباره سـازی 

کل کشـور طـرح و نظـر داشـت. در عیـن زمـان می بینیـم به شـعر و عرفـان عالقمند بـود، نثر خوب 
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را دوسـت داشـت و بـه ادبیـات عشـق می ورزیـد. یـک شـخصیتی که بـا بـزرگان و خـردان رابطه ی 

درخـور شـأن و حـال آن هـا داشـته و نـزد همـه محبوب بـود،  باهریـك یکنـوع همبسـتگی ورابطه ای 

درونـی داشـت و هریـك خـود را نزدیك تریـن و با رازترین با ایشـان احسـاس می کردند. شـخصیتی 

کـه بـه زنـان سـخت احتـرام قایـل بـود، و ایـن احتـرام شـان را مـن بـه خصـوص در خـود فامیل به 

خوبـی درک می کـردم. شـخصیتی کـه وقتـی از مسـایل افغانسـتان صحبـت می شـد، در فکـر خود 

و مقامـش نـی بل کـه همیـش بـه افغانسـتان می اندیشـید. وی چنـان شـخصیت متدین، متقـی، پاك 

نفـس و بـا صفـا بـود کـه معنویـت مهم تریـن و قوی تریـن ُبعـد شـخصیتش را تشـکیل مـی داد. وی 

 شـخصیتی بود اسـتثنایی و ژرف. وقتـی برایش می گفتم چون افغانسـتان آزاد شـد نظر خودت 
ً
واقعـا

چیسـت، مـردم همین طـور مثل شـما بایـد عمل کننـد و مفکوره ی شـما را داشـته باشـند و در فامیل 

و غیـره چـون زندگـی شـما را داشـته باشـند؟ می گفـت: نخیـر، ایـن زندگی شـخصی خودم اسـت، 

مـن می خواهـم این طـور باشـم، ولـی به هیـچ صـورت نمی خواهم ایـن را بر دیگـران تحمیـل کنم. 

مـردم حـق دارنـد طـوری  کـه می خواهنـد زندگـی خویـش را تنظیم کننـد. وی انسـانی بود سـخت 

 می گفـت: او آدم، 
ً
پاکبـاز، متقـی و متعهـد، بـه طـور نمونه وقتـی از من تحفـه ای می خواسـت فـورا

متوجـه باشـی کـه از پـول بیت المال به من چیـزی نخری، اگـر چنین نمـودی گردنت نزد خدا بسـته 

می شـود، مـن مسـوولیت خویـش را ادا کـردم. اگـر می توانـی از معاشـت خریداری کنـی خوب در 

غیـر آن از پـول بیت المـال بـه مـن خریـداری نکنی. 

مسـعود شـهید یـك مکتب بـود و یـک مکتب می باشـد؛ مکتـب معنـوی،  اجتماعـی، نظامی، 

اقتصـادی، سیاسـی و... . ایشـان در هریـك از ایـن موارد شـاخص های خـاص خویـش را دارند که 

از طریـق نظریـات ایشـان و یـا بیش تر عملکردهای ایشـان و زندگی و مبارزه ی سـی سـاله ی ایشـان 

تجلـی پیـدا می کند.

اعتـدال را در هـر مـورد زندگـی  بودنـد،  بـا یـك جاذبـه ی خـاص  فقیرمشـرب  ایشـان یـك 

می پسـندیدند، از افراطی گـری منحـط متنفـر بودنـد. بـا عام مـردم نهایت مهربـان بودنـد، در مقابل 

مسـتبد،  متکبـر و ظالـم و مغـرور سـخت ایسـتادگی داشـتند و هیـچ مصلحتـی را در ایـن راسـتا 

نمی پذیرفتنـد. از جـاه طلبی و مقام پرسـتی و خود بزرگ بینی و بزرگ منشـی همیش فـرار می نمودند 

و تواضـع و شکسـت نفـس از خصایل ایشـان بـود. در مورد مقـام و جایگاهش چنین نظرداشـت که 

بگذاریـد مـردم قضـاوت نماینـد. هرکـس از مـردم کـه از ایشـان تعریـف می نمـود سـخت خجل و 

شـرمنده می گردیدنـد. در انتهـا سـعی می نمودنـد تـا ازشـنیدن آن طرفه برونـد و اگر ممکـن می بود 

بـا تغییـر بحـث مـورد تعریـف را تغییـر داده وارد یك بحث دیگـر می شـدند. در مجلـس افغانان در 

  جـواب دادند کـه نخیر،  قهرمـان مردم 
ً
پاریـس مـردم غریـو سـردادند که شـما قهرمان هسـتید، فورا
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افغانسـتان می باشـد. کـم  حـرف می زدنـد امـا پرمعنـی، تبلیـغ را دوسـت نداشـتند،  بـه کارعملی و 

جـدی و پیوسـته و نظـم تداوم داشـتند. از تملق سـخت نفرت داشـتند، اسـتغنا در مـوارد مختلف از 

خصوصیت هـای بـارز ایشـان بـود. با دشـمنان مـروت می نمودنـد و بـا دوسـتان جوانمردی.   

آیـا می شـود در بـاره ی آرزوهـای ایشـان دربـاره ی افغانسـتان صحبـت کنیـد، کـه وی 

خواهـان چگونـه افغانسـتانی بـود؟

ایشـان می خواسـتند افغانسـتان را متحـد،  یکپارچـه و مفتخـر ببیننـد. مـردم در رفـاه و آسـایش 

زندگـی نماینـد. افغانسـتان مترقـی و همـگام بـا جهـان امـروز از آرزوهـای شـان بـود. تعلیـم و 

فراگیـری علـم از ابتدایی تریـن مرحلـه تا علوم متـداول معاصـر را از ارکان اساسـی و فرایض امروزی 

می شـمرد. مـردم افغانسـتان را می خواسـتند سـرفراز و مجهـز بـا غرورملی و بـا هویت ملی باشـند.

آرزوی شـان بـود کـه مـردم از حـق مشـروع خویـش بهره منـد باشـند،  و در مـورد حـق مـردم 

سـخت جـدی بونـد. آرزویـی جز خدمـت به مـردم، البته با عشـق مفـرط بـه آن،  آزادی و اسـتقالل 

کشـورش، آسـایش مردمـش،  سـربلندی ملتـش و ترقـی جامعه اش نداشـتند.

خواسـت دیگـر شـان این بـود که افغانسـتان را در حال بازسـازی مجـدد ببینند، البته بـا اقتصاد 

خـوب و سـاختار جدیـد، بـا برخـورداری از همـه سـاختارهای زیربنایـی چـون تعلیـم و تربیـه ی 

خـوب، صحـت عامـه ی مؤثـر و راه های ترانسـپورتی توسـعه یافته، و ایـن گفته ی همیشـگی خودش 

بـود، »می خواهـم در بازسـازی مجـدد کشـور در پهلـوی این ملـت مقاوم سـهم فعال بگیـرم.« وی 

 می خواسـت عملی سـهم بگیـرد. او به عنوان کسـی که در پهلوی سـه دهه مبارزه ی مسـلحانه، 
ً
واقعـا

همیشـه از بعـد اقتصـادی و اجتماعـی جامعه غافل نبـود، در فرجام می خواسـت با فراغـت تمام در 

بازسـازی مجدد کشـور سـهم بگیرد.

 گاهـی هـم کـه از خـودش ذکـر خیـر می نمـودم بـا یـك غـرور پرمعنـی می گفـت: هـر وقتـی 

انسـان در انجـام عمـل و برنامـه ی خـود مؤفـق شـد، جایگاهـش تثبیت اسـت، و مـا ایـن را باید در 

عمـل بـه مـردم ثابـت سـازیم. وقتـی چنین شـد، جایگاه انسـان بـه طـور طبیعـی معلوم می باشـد.

از نظرشـما مسـعود بـزرگ به نقش مـردم در تعیین نظـام و حکومت تا چه انـدازه اهمیت 

بود؟ قایل 

وی خواهـان یـک افغانسـتان آزاد و مسـتقل بـود؛ افغانسـتانی کـه مـردم خـود در آن، در امـور 

خویـش تصمیـم گیرنـده باشـند و اراده ی شـان در تعیین سرنوشـت شـان دخیل باشـد. وی خواهان 

عملـی شـدن تدریجـی یک اسـالم معتدل در کشـور بـود و می خواسـت مبـادی دین در این کشـور 
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شـکل قانونمنـد را بـه خـود گیرنـد، تـا مـردم بتواننـد از مزایای اسـالم بهـره ی بیش تـر ببرند.

می خواهـم بـا اسـتفاده از فرصـت یک مطلـب را توضیح بدهـم و آن این که: بعضی از دوسـتان 

در تعبیـر واژه ی اسـالمی و دموکراسـیی کـه همیشـه آمرصاحـب تذکـر مـی داد بـه دو گـروه تقسـیم 

شـده اند. یـک تعـداد می گوینـد: وی خواهـان یـک حکومـت مطلـق و خالـص اسـالمی  بـود، کـه 

منظورشـان شـاید نـوع افراطـی آن باشـد. امـا حرف اینجا اسـت کـه آمرصاحـب هیچ وقـت همین 

 را در این مورد اسـتفاده نکرده اسـت. وی همیشـه می گفـت: خواهان 
ً
 و خالصـا

ً
دو اصطـالح مطلقـا

یـک حکومـت اسـالمی در افغانسـتان هسـتم، و بعـد ها بـا توضیح بیش تـر می گفـت: خواهان یک 

حکومـت معتـدل اسـالمی در افغانسـتان هسـتم، و این هـم باید از مجـرای دموکراسـی و یا پذیرش 

مـردم به وجـود آید.

عـده ای هـم می گوینـد: وی خواهان دموکراسـی بـود، اگر دموکراسـی را بـه معنای رایـج آن در 

غـرب بـدون کـم و کاسـت در نظـر بگیریـم، ایـن هم یـک برداشـت غلط اسـت، چـون وی همچو 

برداشـتی از دموکراسـی نداشت.

بـه این صـورت تصویـری از سـوی ایـن دو گـروه دوسـتان از برداشـت مسـعود از اسـالم و 

دموکراسـی ارایـه می گـردد کـه هـر دو با هـم در تعـارض اند، ولـی واقعیـت این طور نیسـت، منظور 

وی از دموکراسـی ایـن بـود که در چار چـوکات دین مردم افغانسـتان، در چـوکات فرهنگ و عنعنات 

مـردم افغانسـتان، مـرد حـق داشـته باشـد، زن حـق داشـته باشـد، انتخابات صـورت گیـرد، اراده ی 

مـردم تجلـی یابـد، پارلمـان بـه وجـود بیایـد و مـردم از حـق آزادی بیـان برخـوردار باشـند. این بود 

بحثـی از منظـر ایشـان از ذکر دموکراسـی در افغانسـتان.

هـدف شـان البتـه همـان دموکراسـی کـه در غـرب رایج اسـت نبـود، که هـر کی هر چـه دلش 

 چنیـن نبود. وی بـه بی بنـد و بـاری و آزادی بی حد و 
ً
می خواهـد انجـام دهـد. نـه، منظور شـان قطعا

 بـاور نداشـت. بـاور من این اسـت کـه وی خواهان یـک نظام ملـی و اسـالمی معتدل 
ً
حصـر اصـال

در افغانسـتان بـود؛ نظامی کـه از مجرای دموکراسـی یـا از مجرای پذیـرش مردم در کشـور به تدریج 

حاکم شـود و به اسـاس خواسـت ملت باشـد.

وی صـد در صـد بـه نقـش مـردم اهمیت قایـل بود، نقـش مـردم از نظـر وی تعیین کننـده بود. 

مـن بـرای روشـن شـدن مطلـب به یـک موضوع اشـاره می کنـم، یک تعـداد بـزرگان ما کـه از همین 

احـزاب اسـالمی مـا اند، وقتـی حکومت اسـالمی می گوینـد، معنایی را کـه می خواهند افـاده کنند 

همیـن اسـت کـه آنچـه را خودشـان فکـر می کننـد، همـان تعبیـر را بیاورنـد و بـر افغانسـتان حاکـم 

سـازند. ایـن نـوع حکومـت بـه زعـم آن هـا حکومـت اسـالمی اسـت. آمرصاحـب این طـور نبـود، 

آمرصاحـب می گفـت: نقـش مـردم اساسـی و تعییـن کننـده اسـت. اگر مـردم قبـول کردنـد خوب،  
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اگـر مـردم رد کـرده قبـول ننمودند، بـه طور طبیعـی معنایش این اسـت، که مشـکلی وجـود دارد، یا 

در تعبیـر یـا در تفسـیر و یـا در تطبیـق، و بـه خاطـر همیـن مشـکل اسـت که مـردم قبـول نمی کنند. 

وی باهمـان تدیـن، تعهـد و تقـوی، به پذیرش مردم باور داشـت و نقـش مردم را در تعیین سرنوشـت 

شـان حتمـی می دانسـت، و بـه همین لحـاظ بود کـه همیشـه  می گفتند برویـم به طرف مـردم رجوع 

ییم. نما

از نظـر شـما آیـا کسـی هسـت کـه جـای مسـعود بـزرگ را پرنمایـد؟ اگـر نیسـت بـرای 

ادامـه ی راه وی شـما بـه عنـوان بـرادر ایشـان چـه راه وروش معقولـی را پیشـنهاد می کنیـد؟

 چنیـن شـخصی که جایـش را پر کنـد وجود نـدارد، چرا طوری کـه متذکر شـدم، وی یک 
ً
فعـال

شـخصیت متمایـز، اسـتثنایی و چنـد ُبعـدی بـود.  شـخصیتی کـه در مـدت سـه دهـه با تمـام رنج 

و درد و مشـقت مـردم آشـنایی داشـت. از قلـب مـردم برخاسـته در مبارزات مسـلحانه سـهیم شـده 

در خیـر و شـر آنـان حصـه گرفتـه و در همـه نشـیب و فـراز بـا آنـان همـگام بـوده همراه شـان یکجا 

بـزرگ شـده بـود. به این اسـاس او مـردی بود کـه جامعه و مـردم را بـا نیازمندی های آنـان از نزدیک 

می شـناخت. وی سیاسـت باز و یـا تیـوری پـرداز نبـود، بل که مـردی بود برخاسـته از بطـن جامعه و 

مـردم، و می خواسـت مشـکالت آنـان را حـل نمایـد. آمرصاحـب یک شـخصیت منحصر بـه فرد، 

یـک مکتـب  فکـری، صاحـب دیدگاه هـای روشـن، یـک استراتیژیسـت و یـک متفکربـود. در حال 

حاضـر رهبـری کـه بـه این صفـات بـوده و بتواند جـای شـان را پر نمایـد وجود نـدارد. یگانـه راهی  

کـه می شـود راه ایشـان ادامـه یابـد تشـکیل یـک مجموعـه ای بـه شـکل شـوری، سـازمان یـا حزب 

اسـت کـه بر اسـاس افکار و اندیشـه های شـان بـه وجودآید، تـا اهـداف و آرمان هایی را کـه وی بعد 

از آزادی افغانسـتان مشـخص سـاخته بـود، تعقیـب نمایـد. از نظـر من ایـن یگانه راهی اسـت که با 

اسـتفاده از آن مـا می توانیـم ایـن خأل را پـر کنیم.

درسـت اسـت، دوسـتانی هسـتند کـه در یـک حـد نسـبی ایـن خـأل را در بخش هـای جداگانه 

چـون نظامـی و سیاسـی و فرهنگـی... هریـک بـه تناسـب توانایـی خویـش پـر می کنند، امـا این که 

یکنفـر وجـود داشـته باشـد، و ایـن خـأل را بـه تنهایـی پر کنـد، تا الحال مشـهود نیسـت.

برازندگی هـای  از جمـع صفـات و  بـزرگ  ین صفـت مسـعود  از نظـر شـما برجسـته تر

مختلـف ایشـان کـدام اسـت؟

وی یـک شـخصیت داعیـه دار، هدفمنـد، رسـالت دار، مسـتغنی از مادیـات، مسـتغنی از جـاه 

و مقـام و... بـود. ایشـان بـا مـردم عـام جهـان انسـانی رفتـار می نمودنـد. هیچ گاهـی باهیـچ یکـی 
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دشـمنی شـخصی نداشـت، همـت بـزرگ، حوصله فـراوان، روحیـه ی عالـی در مقابل مشـکالت و 

گاهانه داشـت. آ اسـتقامت 

بـود.  پاکبـازی شـان  پاکـی، تقـوی و  بپرسـید،  اگـر راسـتش را  برجسـته ترین صفـت شـان، 

برجسـته ترین صفـت شـان اخالق شـخصی شـان و روش انسـانی شـان با مـردم بود. برجسـته ترین 

صفـت  شـان همـان روحیـه ی عالـی و تـوکل شـان به خدا بـود. برجسـته ترین صفت شـان عشـق به 

وطـن و آزادی و اسـتقالل بـود و... .

بـدون تردیـد مسـعود شـهید دین بزرگـی باالی ملـت و حکومـت دارد، چـون وی ناجی 

کشـور از چندیـن تجاوز اسـت، از  نظر شـما بـرای ادای این دین مردم و حکومت افغانسـتان 

چـه کارهای عملـی را باید انجـام دهند؟ 

راسـتش را بپرسـید ادای ایـن دین ادامه ی همـان راه و تعقیب همان اهدافی اسـت که ایشـان در 

آن راه شـهید شـده و جـان خویـش را قربـان کردنـد. از نظر من مـا باید همـان راه را ادامـه بدهیم، به 

خاطری کـه آن راه، راه رفـاه افغانسـتان و راه سـالمتی مردم و کشـور اسـت. اصل اساسـی این اسـت 

کـه مـا ایـن راه را بـه طور دسـته جمعی ادامـه دهیم، چـرا اگر به شـکل انفـرادی هر کس ادعـا کند، 

کـه تنهـا من هسـتم که راهـش را ادامه می دهم، ایـن روش معقول نیسـت، و نباید هیچ کـس آن را در 

انحصـار خود داشـته باشـد. اگر مـن ادعا کنم که برادرش هسـتم و فقط من مسـوول ادامـه ی راه وی 

هسـتم، این درسـت نیسـت و همین طور هرکسـی دیگر. چون اگر چنین شـود، خدای ناخواسـته راه 

و شـخصیت برازنـده ی وی صدمـه می بینـد واهدافش بـدون تطبیق و تعقیـب باقی می مانـد. لذا من 

 تعقیب 
ً
معتقـدم کـه بـه خاطر افغانسـتان و بـه خاطر منافـع و آینده ی کشـور، باید ایـن راه را مشـترکا

کنیـم، ایـن از نظـر مـن ادای همان حق و دین وی اسـت.

اکنون یکسـال از شـهادت ایشـان می گذرد و ما شـاهد تحوالت بس شـگرفی در کشـور 

بودیـم، برداشـت شـما چیسـت کـه برخـورد مـردم با نـام و جایـگاه مسـعود بـزرگ در داخل 

چگونـه بوده اسـت؟

بلـی، اکنـون بیـش از یکسـال می گذرد، وقتی شـما بـه داخل افغانسـتان برویـد، می بینید همان 

احترامـی را کـه مـردم یک سـال قبـل داشـتند و همـان سـوگواری که یک سـال قبـل بودند، حـاال هم 

 سـوگوار انـد، و همان دوسـتی و 
ً
برهمـان حـال باقـی انـد. بـه مسـعود شـهید احتـرام دارنـد و واقعـا

محبتـی را کـه بـا وی داشـتند، حـاال نیـز می تـوان بـه درسـتی درك نمود وحتـی بیش تـر از پیش.

وقتی کـه شـما بـه داخـل افغانسـتان برویـد، بـه وضوح حضـور فعـال معنـوی و روحـی وی را 
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احسـاس می کنیـد، تـا حـال من نه از کسـی شـنیده ام و نـه کسـی را دریافته ام کـه گفته باشـد: از وی 

در جایـی از افغانسـتان بـه خوبـی یاد نشـده. هرگاهـی در هر نقطـه ی افغانسـتان نامـش را ببرند، به 

گینـی را که دشـمنان، بـه ویژه  احتـرام یـاد می کننـد. بـه فضـل و احسـان خـدا همـان تبلیغـات زهرآ

پاکسـتان، بـه راه انداختـه بودنـد، کـه گویـا مسـعود از یـک تبار اسـت، و در عـام کشـور جایگاهی 

 غلـط ثابـت شـد. حاال شـما به هرجـای افغانسـتان کـه بروید، مـردم به مسـعود احترام 
ً
نـدارد، کال

یک سـان دارنـد، چـه در شـمال چـه در غـرب و چـه در جنوب و شـرق افغانسـتان.

مـن معتقـدم کـه محبوبیـت وی در میـان مـردم بـا گذشـت زمـان افزون تر خواهد شـد و شـما 

شـاهد تحقـق ایـن ادعـا خواهیـد بـود. ایـن بـاور مـن اسـت، چـون عـده ای می گفتنـد: با گذشـت 

یک سـال قضیـه فروکـش خواهـد نمـود. ولـی دیدیم کـه این طـور نشـد. از نظر مـن توأم با گذشـت 

زمـان مـردم هرچـه بیش تـر بـه افـکار وی آشـنایی پیـدا می کنند، طـوری کـه شـهادت وی انگیزه ی 

قـوی بـرای امیـدواری مـردم به آینده های دور کشـور شـده اسـت، بـه ویژه به اسـتقالل و سـربلندی 

افغانسـتان، اندیشـه ها و افکارش مشـعلی خواهد بود برای تداوم راه و اهدافش و سـالمتی افغانستان. 

 طبقـه ی جـوان عالقمنـدی خاصـی بـه افـکار و اندیشـه های وی دارنـد، آنـان می خواهند 
ً
خصوصـا

یـک تصویـر کامل تـر از وی و اندیشـه هایش به دسـت آورند، تا با پیـروی از اندیشـه های وی راهش 

را، کـه راه افتخـار و سـربلندی اسـت، ادامه دهند.

بازتـاب جهانـی شـخصیت ایشـان را بـه ویـژه پـس از اشـتراک آن همه شـخصیت ها در 

یابی  کنفرانـس بین المللـی مسـعود شناسـی در کابـل از قاره های مختلـف جهان چگونـه ارز

می کنیـد؟

بازتـاب جهانـی شـخصیت شـان را نیـز همان گونـه کـه ُبعـد داخلـی قضیـه را شـرح کـردم، 

درخشـان می بینم. در کنفرانس بین المللی مسـعود شناسـی در کابل، که شـخصیت ها از کشـورهای 

مختلـف دنیـا شـرکت نمـوده بودند، به شـمول محققین، دانشـمندان، ژورنالسـتان، همه شـخصیت 

 آنان نـکات جالبی را مطـرح کردند، 
ً
مسـعود شـهید را از زوایـای مختلـف به بررسـی گرفتند. واقعـا

بـه طـور نمونـه دیدیـم کـه یک فرانسـوی، یـک ایرانـی، یـک تاجیک یـا یک هنـدی یا یـک مصری 

چگونـه مسـعود را می بینـد. راسـتش اینان نـکات خیلی جالـب و فراموش ناشـدنی را بیـان نمودند.

بـه همیـن ترتیـب اگـر شـما بـه رسـانه های ارتبـاط جمعـی، چـون اخبـار، مجـالت، رادیوها، 

تلویزیون هـا وتبصره هـای آنـان توجـه کنیـد، بازتـاب جهانـی شـخصیت وی را بـه درسـتی درک 

درخشـش  و  بازتـاب  شـهادتش  بـا  و  بـود  جهانـی  شـخصیت  یـک  وی  تردیـد  بـدون  می کنیـد. 

شـخصیتش در سـطح جهـان فوق العـاده وسـیع و گسـترده شـد.
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 در نبـرد علیـه تروریـزم، وقتی کـه جهـان وی را فرامـوش نمـوده بـود، و او بـه تنهایـی علیـه این 

هیـوال بـه مبـارزه ادامه مـی داد، او و مقاومتش دسـت کم گرفته می شـد، امـا وقتی جهان خـود با این 

گاهی یافـت و  در حیـرت افتید کـه چگونه این  پدیـده درگیرشـد از عمـق و بزرگـی دشـمن و خطـر آ

مـرد بـه تنهایـی مقاومـت می کـرد. حاال جهـان می خواهـد بفهمـد، کـه وی چگونه شـخصیتی بود 

کـه توانسـته بود همچـو مقاومتی را سـازماندهی کند. حـاال تعداد زیـادی از محققین و دانشـمندان 

جهانـی می خواهنـد پژوهـش و تحقیـق کننـد تـا بداننـد کـه همچـو یک نیـرو و قـوت از کجـا برای 

همچـو شـخصیتی فراهم آمـده بود.

وی بـدون تردیـد یـک شـخصیت جهانـی بـود و حـاال جهانی تـر شـده و با مـرور زمـان براین 

جهانـی شـدنش افـزوده خواهـد شـد، همان طوری کـه یـک هئیـت خارجیـی کـه از غرب آمـده بود 

می گفـت: وقتـی مـا ابعـاد فاجعـه را بررسـی می کنیـم، طالبـان، آی.اس.آی و القاعـده را در ذهـن 

خویـش مجسـم می سـازیم، بـه تعجب فـرو می رویم، ما بـاور داریـم که در پنج سـال آینـده نه تنها 

سیاسـت مـداران کـه دانشـگاه ها نیـز در ایـن زمینه بـه پژوهش آغـاز خواهنـد نمود.

یـات و پیشـنهادات مشـخص خودتـان در مورد زنده نگه داشـتن  می خواسـتم بدانـم نظر

راه و روش مسـعود بـزرگ در کشـور چیسـت، و تـا اکنـون چـه گام هـای عملی در این راسـتا 

برداشـته شـده است؟

 در مـدت یک سـال گذشـته کار و فعالیت هـای از طـرف دوسـتان و هم سـنگران شـان 
ً
تقریبـا

در افغانسـتان شـروع شـده تـا اگرخـدا بخواهد سـازمانی  که ممثـل افکار و اندیشـه های وی باشـد، 

در کشـور بـه وجودآیـد. یـک محوریـت بـه میـان بیایـد تـا مـردم افغانسـتان بتواننـد همـگام بـا این 

محوریـت بـه خاطـر حصـول اهداف شـان بـه پیـش بروند.

در ایـن راسـتا تـا حـدی برنامه ریـزی، دعوت هـا و کارهای دیگری صـورت گرفتـه، و دعوت ها 

گاهی بیش تریابنـد. در فرجام طوری که  همچنـان ادامـه دارد تـا عام مردم افغانسـتان از این موضـوع آ

متذکـر شـدم می خواهیـم سـازمانی را به وجـود آوریـم، که صادقانـه و با امانـت داری، ایـن اهداف 

و راه را دنبـال نماید.

مـن همیشـه گفتـه ام و یکبـار دیگـر تکـرار می کنـم کـه هرگاه مـا توانسـتیم افـکار این شـهید را 

بـه یـک شـوری انتقـال دهیـم و آن شـوری بـه شـکل سـازمان یافتـه عمـل کنـد، در همـان وقت ما 

می توانیـم ادعـا کنیـم کـه راه و اندیشـه های مسـعود بـزرگ ادامـه خواهـد یافـت.

یـک موضـوع  دیگـر را کـه می خواسـتم عالوه کنم، این اسـت که وی همیشـه در تـالش می بود 

تـا خـود را در خدمـت منافـع مـردم و کشـور قـرار دهد، کـه باآلخـره در همیـن راه قربانی هم شـد. 
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ببینیـد یـک فـرق اساسـی وجـود دارد میـان آنعـده سیاسـت مدارانی کـه می خواهنـد بـرای حفـظ 

منافـع خودشـان مـردم را بـه راهی بکشـانند و میـان آن هایی که خـود را در خدمـت منافع مـردم قرار 

می  دهنـد.

مـا بـا سـمبول قـرار دادن ایشـان و بـا اتحـاد و همآهنگـی بـاور دارم می توانیـم ایـن راه را ادامـه 

دهیـم و بیرقـی را کـه وی برافراشـته بود برافراشـته نگه داریم و راهـی را که رفته بود تعقیـب نماییم. در 

این راسـتا کارهای شـده و کارهای در حال شـدن اسـت، و مهم این که کاروان در حرکت می باشـد.

می شود اندک در باره ی بنیاد مسعود معلومات بدهید؟

 گفتـم مسـعود شـهید همیـش می خواسـت از طریـق پذیـرش مـردم حرکتی به 
ً
طوری کـه قبـال

 من در بـاره اش صحبت نمودم، هدفم سـازمان سیاسـیی اسـت،  
ً
وجـود بیایـد. سـازمانی را کـه قبـال

کـه اکنـون آن را »نهضـت ملی افغانسـتان« نام گذاشـته ایم، ولی برخـی از دوسـتان می گویند نامش 

»نهضت ملی اسـالمی افغانسـتان« باشـد. مـا امیدواریـم در یک کنگـره ی ملی در کابل با اشـتراک 

افغانسـتان  علمـا، شـخصیت ها، دانشـمندان، فرماندهـان مجاهدیـن  و نماینـدگان عمـوم مـردم 

از همـه ی والیـات، آن را بـه طـور رسـمی اعـالن کنیـم و مصوباتـی کـه صـورت گرفتـه از طـرف 

همـان کنگـره مـورد تاییـد قـرار گیـرد که پـس از طی ایـن مراحـل نهضت اظهـار موجـودت علنی و 

رسـمی خواهد نمـود.

در قسـمت سـوال شـما در مـورد بنیـاد بایـد بگویـم: آمرصاحـب وقتـی مصـروف مبـارزه ی 

مسـلحانه بـود کارهـای اجتماعی و اقتصـادی را نیز انجام می داد. ما نیز خواسـتیم همین کار ایشـان 

ادامـه پیـدا کنـد. مـا بنیاد مسـعود شـهید را بـه منظور تحقـق دو هـدف تأسـیس کردیم:

1- تحقیقـات: در ایـن بخـش می خواهیم به جمـع آوری زندگینامه، خاطرات و مبارزات ایشـان 

اقـدام کنیـم تـا اندیشـه های شـان بـه صـورت یـک مکتـب درآمـده، تصویـر کاملـی از ایشـان ارایه 

گردد.

در ایـن بخش عـده ای از پژوهشـگران، نویسـندگان و ژورنالسـتان می خواهند عضویت داشـته 

و کارتحقیقاتـی را بـه پیش برند.

2- خدمـات عمومـی و عـام المنفعـت: در این بخش مـا می خواهیم بـا راه انـدازی پروژه های 

دانشـگاه ها، مکاتـب،  ترمیـم  یـا  اعمـار  بگیریـم، چـون  قـرار  مـردم  در خدمـت  المنفعـت  عـام 

کلینیک هـا، کمـک بـه برخـی از  دانشـگاه ها یـا مکاتـب، ترمیـم یـا اعمـار پل هـا، کمـک بـه مـردم 

بی بضاعـت و کمـک بـه ایتـام و بـه خانـواده ی شـهداء.

تصمیـم طـوری اسـت کـه نبایـد کمک هـا طـوری طـرح ریـزی شـود کـه مـردم فقیـر و گـدا 
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نگه داشـته شـوند، بل کـه هـدف ایـن اسـت تا بـرای آنـان از مجرای ایـن کمک هـا کار ایجـاد کنیم و 

آنـان از ایـن طریـق بتواننـد بـه فامیـل و دیگـر مسـوولیت های خویـش رسـیدگی کنند.

همچنـان در بخـش تعلیـم و تربیـه و آموزش جوانان کشـور بـا راه اندازی کورس هـای علمی و 

مسـلکی مصدر خدمت شـویم.

در فرجـام از چگونگـی تحقیـق پیرامون حادثه ی ترور احمدشـاه مسـعود بـزرگ صحبت 

نماییـد کـه آیـا این پروسـه ادامـه دارد یا خیـر، اگر ادامـه دارد کارها به کجا رسـیده اسـت؟

تـا حـال تحقیقاتـی صـورت گرفته، البتـه بیش تـر از طرف دنیـای بیـرون، پولیس انگلسـتان در 

ایـن قسـمت فعـال بـوده و بلژیکی هـا نیـز می خواهنـد فعـال باشـند، که یک قسـمت بیش تـر کارها 

را پولیـس انگلسـتان انجام داده اسـت.

مـن فکـر می کنـم ایـن کافـی نیسـت، و بایـد کمیسـیونی از طـرف دولـت افغانسـتان تشـکیل 

شـود تـا مرکـز تحقیقـی را ایجـاد کند و بـا جلب همـکاری دنیای خـارج به جایی برسـد. متأسـفانه 

از طـرف دولـت افغانسـتان در این قسـمت تا حـال کاری صـورت نگرفته، و این جای خیلی تأسـف 

 جـای خیلـی  تأسـف و تعجـب اسـت که چـرا تـا اکنون ایـن کار نشـده اسـت. گرچه 
ً
اسـت. واقعـا

 ایـن مطلب را دو سـه بار بـه محتـرم حامد کـرزی رییس جمهور یـادآور شـدم، ولی تا 
ً
مـن شـخصا

حـال کـدام اقـدام عملـی در زمینه صـورت نگرفتـه و کدام کمیسـیونی نیز مؤظف نشـده کـه علتش 

را هـم دقیـق نمی دانم.

در قسـمت فعالیـت پولیـس انگلسـتان بایـد اضافه کنم کـه زحمات آن هـا قابل تمجید اسـت، 

ولـی دلسـوزی و محبتـی را کـه مـا به رهبـر و قاید خود داریـم، نمی توانیـم از خارجی ها توقع داشـته 

باشـیم، فعالیـت و کار این هـا در صورتـی مثمـر و مفیـد اسـت کـه مـا بـا ایجاد مــرکزی در کــابل 

همـه ی فعالیت هـا را هماهنگ بسـازیم.





یر  ییس دولت و وز مصاحبه با مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ر
دفاع کشور

مصاحبه کننده: داکتر سیداکبر زیوری

ایـن مصاحبـه در جریـان سـفر جناب مارشـال فهیم به لنـدن،  در حالی صـورت گرفت کـه به علت 

فشـرده بـودن برنامه هـای رسـمی جنـاب وزیـر دفاع، وقـت به شـدت تنگ بـود. در تنهـا فرصتی که 

بـه طـور غیرمنتظـره در موتـر حامـل شـان در آخریـن روز سـفر بـه لنـدن دسـت داد، ایـن مصاحبه 

انجـام شـد و سـپس متـن آن بـرای بازنگـری از طریق بریدجنـرال محمـد هابیل، رییـس دفتر جناب 

مارشـال، بـه اطالع ایشـان رسـید و مـورد تأییـد نهایی قـرار گرفت.  

بـا وجودی کـه یـاد آوری خاطـرات تلـخ مطمئنـا بـرای جناب عالـی ناگـوار و سـخت 

اسـت اما بـرای  مزیـد معلومـات هموطنان گرامی خواهشـمندم احسـاس شـخصی خود را 

در لحظـات شـنیدن خبر شـهادت آمرصاحب شـهید بیان نمـوده، توضیح بفرماییـد که در آن 

لحظـات در کـدام موقعیت قرار داشـتید و چه اتفاقاتـی افتاد؟ در ضمن بفرمایید در شـرایطی 

کـه آمرصاحـب شـهید در صفـوف مقاومـت دیگـر حضـور فزیکـی نداشـتند، جناب عالـی  

 به چه 
ً
چگونـه در رهبـری نیروهـای نظامـی و پیشـبرد کارهـا موفق شـدید و در ایـن راه احیانـا

مشـکالتی برخـورد کردید؟   

سـاعت 12:45 در روز شـهادت شـان مـن در قـرارگاه مرکـزی خـود در کلفـگان بودم. دشـمن 

برنامـه ی عملیـات داشـت. جبهـه ی مـا بـه دو بخش تقسـیم شـده بـود. جبهـه ی مـاورای کوکچه را 

آمرصاحـب برعهـده داشـتند و مسـوولیت جبهـه ی کلفـگان و فرخـار را من داشـتم. 

مـن در خـط اول بـودم و بـا علمـای کشـم و بدخشـان  جلسـه داشـتم. در اثنـای جلسـه و 
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صحبت هـا بـود کـه زنـگ تلفـون آمـد. چـون تلفونچـی نبـود خـودم تلفـون را جـواب دادم. انجنیر 

عـارف بـود. وی گفـت: در اتاق آمرصاحـب انفجار رخ داده و وضـع خالد خراب اسـت و اکنون در 

شـفاخانه می باشـد. انجنیـر عـارف گفـت: از میـدان هوایـی، از هلیکوپتر به مـن تلفون زده اسـت. 

مـن موضـوع را فهمیـدم. گفتـم: عاجـل بـرای مـن هلیکوپتـر روان کنیـد. مولـوی صاحبـان را 

بسـیار عـادی رخصـت کـردم تـا چیـزی را متوجـه نشـوند. نیـم سـاعت طـول کشـید تـا هلیکوپتر 

 آمرصاحب شـهید هم شـده باشـند، 
ً
رسـید. مـن در ایـن نیـم سـاعت تصمیـم گرفتم کـه اگر فرضـا

مـن نبایـد تابـع احساسـات و عواطف خود شـوم. هر چند بـرای من حادثه بسـیار تـکان دهنده بود، 

 امـا مـن در ایـن مـورد دو انتخـاب داشـتم. تصمیـم مردانه بگیـرم یـا جبونانه. اگـر تصمیـم جبونانه 

بگیـرم بایـد خـودم را بـه بی خبری بزنـم. اما اگـر تصمیم مردانـه بگیرم بایـد مسـوولیت ها را برعهده 

بگیـرم. مـن تصمیـم گرفتم کـه تصمیـم مردانه بگیـرم و جبهه نباید سـقوط کنـد. حتی اگـر جبهه به 

بدخشـان و تنگـی پنجشـیر هـم برود، من ایـن مسـوولیت را که بردوش مـن می افتد، بایـد مردانه وار 

برعهـده بگیـرم، حتـی اگر شکسـت هم درپی داشـته باشـد. 

 که به سـاحه مـی روم تابع عواطـف خود نشـوم. اول 
ً
 ُنـه )9( مـورد را یادداشـت کـردم تـا بعـدا

قوماندان هـای جبهـه را عاجـل خواسـتم و گفتـم: مـن عاجـل مـی روم. بـه داکتر قـدم شـاه، یکی از 

قومنداهـای منطقـه گفتـم: شـهادتت را ببینـم امـا جبهه سـقوط نکند. 

 موضـوع مخفی نگه داشـته شـود، 
ً
دوم؛ اگـر چنیـن واقعـه ای صـورت گرفتـه باشـد، بایـد حتما

زیـرا در صـورت برمـال شـدن یـك شـوك عمومـی بـه بـار مـی آورد. بـه خاطـر این کـه آمرصاحـب 

 در جبهـات روحیـه بودنـد. 
ً
شـخصا

ترتیبـات انتقـال پیکـر آن شـهید را نیـز بایـد بـه پنجشـیر مـد نظـر می داشـتم زیـرا آمرصاحـب 

چندیـن مرتبـه بـه تکـرار وصیت کـرده بودند کـه اگر در هرجای وطن شـهید شـوم، باید در پنجشـیر 

دفـن گـردم. بـه هر حـال نه )9( مـورد را پیش خود یادداشـت کـردم. امـا عمده ترین مسـأله، مخفی 

نگه داشـتن قضیـه ی شـهادت احتمالـی آمرصاحـب بـود، که باید بسـیار دقت می شـد. 

بعـد از آمـدن هلیکوپتـر، در خواجـه بهاءالدین پایین شـدم. بچه هـا وارخطا ایسـتاده بودند. از 

شـفاخانه ی فرخـار تاجیکسـتان ضابط صالـح تلفون زد کـه آمرصاحب زنده اسـت. من بـا قومندان 

گـدا و انجنیـر عـارف به فرخار تاجیکسـتان رفتیم. ضابـط صالح در بیرون شـفاخانه ایسـتاده بود، تا 

آن وقـت هـم فکـر می کردم آمرصاحب زخمی  شـده اسـت. 

وقتـی دروازه را بـاز کـردم متوجـه شـدم که شـصت های آمرصاحب بسـته اسـت و قطیفـه ای بر 

روی شـان اسـت و مـن در همانجـا یـك مکـث کرده بـه آمرصاحب خطـاب کـردم: نیامده بـودم تو 

را بـه این وضعیـت ببینم. 



165       مصاحبه ها

در آنجـا قومنـدان گـدا، ودود،  انجنیـر عارف، جمشـید و دو نفـر کوماندو )عالـم و یکی دیگر( 

هـم بودنـد. ضابـط صالـح صـدا کـرد کـه فهیـم صاحـب! آمرصاحـب رفـت، تـو سـنگرش را نگـه 

می کنـی یـا نـی؟ مـن گفتـم: از گذشـته ها تعهـد داشـتیم کـه هر کـدام نبودیـم سـنگر را نگـه کنیم. 

ضابـط صالـح گفـت: کار )را بـر طبـق سـنت( پیغمبـر می کنیـم. پیـش از دفـن پیغمبر بـه یك کس 

بیعـت کردنـد ولـو کـه تعداد معـدودی بودنـد. من قومنـدان گدا را پیشـنهاد کـردم. اما آن هـا گفتند: 

در حیـات شـان هـم تـو مسـوولیت آمرصاحـب را داشـتی و حـاال هـم تـو بایـد ایـن مسـوولیت را 

بگیـری. آن هـا دعـا کردنـد و بیعـت کردنـد. مـن بعـد از بیعـت گفتـم: حـال کـه مـن آمر رسـمی و 

شـرعی تـان شـدم بایـد قومنده ی مـرا بپذیریـد. گفتم: بـرای جلوگیـری از شـوك عمومی بایـد قضیه 

را مخفـی کنیم. 

بعـد بـرادران را دو تقسـیم کـردم. مـن بـا قومنـدان گـدا و یکـی دو نفـر دیگـر بـه جبهـه آمدیم. 

ضابـط صالـح و ودود وظیفـه ی مخفـی کـردن خبـر و جنـازه ی آمرصاحـب را گرفتنـد. تلفـون را 

برداشـته بـه قوماندانـان خواجـه بهاءالدین تلفـون کردم که پروگـرام را ترتیـب و تنظیم کنیـم. به تمام 

 تلفونـی صحبـت کـردم. با )اسـمعیل خـان، داکتـر ابراهیم در 
ً
مسـوولین افغانسـتان خـودم شـخصا

غـور،  داکتـر عبداللـه، حاجی صاحب قدیر،   جنرال دوسـتم، خلیلـی صاحـب و... (. از جمله داکتر 

عبداللـه و جنـرال دوسـتم اصـل مطلـب را فهمیدند. دوسـتم نیم سـاعت بعـد تلفـون زد و گفت: ما 

همان طوری کـه از آمرصاحـب اطاعـت می کردیـم، از شـما هـم اطاعـت می کنیم. من اسـتاد ربانی 

را خواسـتم و مطلـب را بـه ایشـان گفتـم. در آن لحظات حسـاس و در عین حال درد انگیـز تمام فکر 

و ذکـر مـن ایـن بود کـه این جبهـه برهـم نخورد. 

گاه بـود، در مخابره هـای شـان از ایـن مطلب یـاد می کردنـد و حمالت خود  دشـمن از قضیـه آ

را در جبهـه ی شـمال )دو سـرکه ی بگـرام( و تخـار شـروع کردنـد. نیرو هـای مـا مسلسـل مقاومـت 

 مردانگـی کردند 
ً
می کردنـد. طالبـان بـه حـد اعظمـی فشـار خـود را وارد کردنـد. بـرادران مـا واقعـا

کـه حتـی بـرای خود مـن هم یـك نقطـه ی عطف بـود. مـن همیشـه در نبـود آمرصاحـب قومندانی 

می کـردم. امـا ایـن بـار شـدت مقاومـت و انگیـزه ی شـان بـرای من جالـب توجه بـود. تـا اینکه 52 

سـاعت بعدتـر حادثـه ی نیویـارك شـد. ولی طالب هـا و القاعده قوی تر فشـار خـود را ادامـه دادند تا 

 مقاومـت کردیم و حتـی تعرضات 
ً
بـه طـرف بدخشـان و مـاورای کوکچه پیشـروی کننـد. ما شـدیدا

خـود را برخـالف انتظـار طالبان شـروع کردیم. 

آمرصاحـب در همـان اولیـن مرحلـه شـهید شـده بـود. امـا مـا در رسـانه ها انـکار می کردیـم. 

سـه تـا چهـار روز بعـد از حادثه ی نیویـارك روحیه تغییر کـرد و آمادگـی عمومی مردم بـرای پذیرش 

اصـل موضـوع مسـاعد شـد. احمـد ضیـاء را از بیرون خواسـتم، حتـی  هابیل که دسـتیار و مسـوول 
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ارتباطـات تلفونـی مـن بـود تـا آخـر نمی فهمیـد کـه آمرصاحـب شـهید شـده اسـت و از روان و 

روحیـه ی مـن هم بـه ایـن مسـأله پـی نمی برد. 

بعـد از چنـد روز مـن قومندان هـای تخـار را جمع کـرده و خبر شـهادت آمرصاحـب را به آن ها 

گفتـم. هیئـت تعییـن کردیـم، اسـتاد ربانی، بسـم اللـه خـان، داکتـر عبدالله و دیگـران برای تشـییع 

جنـازه بـه پنجشـیر رفتنـد. شـب ترتیـب غسـل و دفـن را گرفتیـم، جنـازه ی آمرصاحـب را صبـح در 

پنجشـیر از هلیکوپتـر پاییـن کردیم. 

وقتی کـه هلیکوپتـر بـه زمیـن نشسـت در نزدیکـی خانـه اش، من بـه آمرصاحب صدا کـردم که 

مـن مسـوولیت خـود را ادا کـردم و تو را پیـش قوم و مردمـت آوردم. مردم پنجشـیر را دیـدم که لباس 

سـیاه پوشـیده بودنـد. در آن وقت احسـاس کردم که چـه حادثه ای و چـه فاجعه ای عظیمـی رخ داده 

است. 

بعـد از ایـن مرحلـه بـود کـه بـه ارزیابـی دوبـاره ی موقعییـت کلـی سیاسـی پرداختم و بـه این 

نتیجـه رسـیدم کـه از این بـه بعد باید تصمیمات بسـیار عمـده ای را اتخـاذ بکنیم کـه نیازمند جرئت 

و اراده زیـادی اسـت. تصمیـم گرفتم که: 

: بـا دنیـا می رویـم، یعنـی همـکاری جامعـه ی بین المللـی در مبـارزه علیـه تروریسـم را با 
ً
اوال

خـود می پذیریـم. 

: خـود را بـرای یك حرکت سیاسـی آمـاده می سـازیم. ائتـالف جبهه ی متحد یـك ائتالف 
ً
ثانیـا

نظامـی اسـت. باید پایه ای را بسـازیم که جنبه ی سیاسـی داشـته باشـد. به اسـتاد ربانـی این موضوع 

را گفتـم، ولـی ایشـان در این زمینـه مالحظاتی داشـتند، تـا این که خودم شـروع کردم. 

امریکایی هـا اولیـن مذاکـره را بـا مـن کردنـد، بـه آن هـا گفتـم: مـا از مدت هـا بـه این طـرف با 

طالبـان و القاعـده درگیـر جنـگ و مقابلـه بودیـم، شـما چـه باشـید و چه نباشـید مـا به نبـرد خود با 

آن هـا ادامـه می دهیـم. در این اولیـن مذاکره بـا امریکایی هـا داکتر عبداللـه، امراللـه و انجنیر عارف 

هـم بودنـد. مـن همـه ای ایـن دسـتاوردها را مرهـون چند چیـز می دانم: 

اول: جبهـه ی مـا نظـام خـود را و قـوای منظم خـود را داشـت. مـا اردوی تربیت شـده، جبهات 

قـوی و سـازماندهی واحد داشـتیم. 

گاهانه ی ما بود که بر اساس آن حرکت کردیم. دوم: تصمیم جرئت مندانه و آ

سوم: ما با همه امکانات، درتشویق دنیا به سرکوبی طالبان و تروریسم کار کردیم. 

چهـارم: تصمیـم مـا ایـن بـود، همان طـوری کـه آمرصاحب هـم بارهـا می گفتنـد، اگـر دوباره 

زمینـه بـرای مـا فراهـم شـود، دیگـر حکومـت یـك سـمتی و یـك گروهـی تشـکیل نمی دهیـم. من 

 تصمیـم گرفتـم و از اسـتاد ربانـی خواهـش نمـودم تـا آمـاده ی انتقـال قـدرت گـردد، البته 
ً
شـخصا
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ایشـان در اول نظـرات دیگـری داشـتند و در ایـن زمینـه مشـکالتی پیش شـد.

یابـی می کنید و به عنوان کسـی که همیشـه  شـما شـخصیت مسـعود بزرگ را چگونـه ارز

ین صفات ایشـان کدام هـا بودند؟  در سـنگرهای داغ در کنـار ایشـان قـرار داشـتید برجسـته تر

یـف جناب عالـی از راه مسـعود چیسـت؟ و آیا تداوم راه مسـعود فقـط از طرق  در ضمـن تعر

دولتـی میسـر اسـت؟ و یـا  فکر می کنیـد که اگـر کـدام تشـکل سیاسـی-اجتماعی متعهد به 

ایـن راه، در عمـق جامعـه هـم به وجودآیـد مؤثرتـر خواهد بود؟  

بـه طـور کلـی تحلیـل مـن از وجـود مسـعود این اسـت که یـك شـخصیت معجـزه ای و کیفی 

بـود. شـخصیتی خود سـاخت بود، بسـیار پیچیده و چنـد الیه. جریـان حـوادث روزگار او را پرورده 

سـاخته بـود. از آب و آتـش روزگار، آب دیـده شـده بـود. در بعـد عرفانـی انسـان کامـل شـده بـود. 

مسـعود یـك نویسـنده زبردسـت نبود کـه از او آثاری برجای مانده باشـد. کسـی خوب تـر او را و راه 

او را درك کـرده می توانـد کـه همـواره با او بوده باشـد. در لحظـات مختلف تصمیم گیـری با وی بوده 

باشـد. تا ظرایف و عمق درك و برداشـت های سیاسـی وی را فهمیده باشـد. مسـعود یك حرکت بود 

یـك مـوج بـود و ایـن حرکت هنـوز هـم دوام دارد. فقط رسـالت و مسـوولیت او تمام شـده اسـت و 

ایـن مسـوولیت بـر دوش رونـدگان راهـش سـنگین تر از دیروز می باشـد. مسـعود یك حرکـت عالی 

انسـانی بـود کـه درك آن بـرای بسـیاری از افراد سـخت و مشـکل اسـت. بـا تقوا،  بـا عزم، بـا اراده و 

مهـذب بـود. یکی از خصوصیات برجسـته اش تهذیب مسـعود بود. در مدت 23 سـال کـه از مبارزه 

مشـترك مـا می گـذرد، حتی یك حرکت خالف انسـانی از وی سـر نزد. مسـعود یك مسـلمان بسـیار 

خـوب بـود. شـاخص اصلی مسـعود، مسـلمان بـودن و مجاهـد بودنش بود. مسـعود می خواسـت 

وطنـش آزاد شـود. مسـعود اسـتقالل می خواسـت، ولـی در عیـن حـال می خواسـت کشـورش یـك 

نظـام اسـالمی و یك موقعییت اسـالمی نیز داشـته باشـد. مسـعود بـا حرکت دنیـا موافق بـود ولی با 

در نظـر داشـت اخالق اسـالمی و فرهنـگ افغانی. 

دوام راه مسـعود را در جریـان حرکـت و زندگـی مـردم افغانسـتان می دانـم. ما نبایـد این حرکت 

را فقـط در قالب هـای تنـگ دولـت و یـا در چـوکات یـك حرکت خشـك سیاسـی خالصـه کنیم. ما 

بایـد هـم در جریان کار دولتی مسـعود و مسـعودی بودن را ثابت بسـازیم و هم در تشـکل سیاسـی، 

و از آن باالتـر در زندگـی خـود مسـعودوار زندگی کنیم. 

 تشـکل سیاسـی، راه مسـعود را در بطن جامعه تعمیق می بخشـد و در عین حال یك پشـتوانه ی 

مطمئـن بـرای دولـت نیـز می باشـد و برعکـس،  دولـت ملـی در افغانسـتان هـم می توانـد همیشـه 

مشـوق، حامـی و تکیـه گاه ایـن تشـکل باشـد. نهضـت بایـد به یـك حرکت قشـری گروهـی تبدیل 
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نشود. 

در مـورد نهضـت، خـودم نهضـت را بـه وجـود آورده ام و بایـد یـك حرکـت فراگیـر باشـد. در 

موضـوع رهبـری آن، مـن بـه عنـوان وارث آمرصاحـب و کالن مـردم خـود و قـوم خود، تنـگ نظری 

نـدارم. بخـش سیاسـی را یـك بـرادر کار بکند، بخش هـای دیگـر را بـرادران دیگر، برای من مشـوره 

دادن کفایـت می کنـد. 

مـن سـابقه ی کار حزبـی و تشـکیالتی را از سـال های قبل داشـته ام. بـا انجنیر حبیـب الرحمن 

شـهید از جملـه اعضـای موسـس نهضـت جوانـان مسـلمان بودیـم. همـراه آمرصاحـب هـم از 

گذشـته های دور بوده ایـم. 

در  فرهنـگ  نـدارد. سـطح  سـازگاری چندانـی  افغانسـتان  بـا وضعیـت  مسـایل حزبـی  امـا 

افغانسـتان در حـدی نیسـت کـه حزب ها و تشـکالت روشـنفکری بتوانند نقش مؤثر داشـته باشـند. 

بل کـه یـك روش مزج شـده و خمیرشـده می توانـد کارآیـی داشـته باشـد. بـا پرنسـیب های حزبـی 

بیـن خـود و بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای ملـی و عنعنـوی بیـن مـردم خـود، می توانیـم مؤثرترحرکت 

کنیـم. تجربه هـای تاریخـی معاصـر از زمـان امیر دوسـت محمد خـان به بعد نشـان داده اسـت، به 

علـت عمـق زیـاد و ریشـه دار شـیوه های قبیلـه ای در این کشـور عقـب مانـده، هر گونـه حرکت های 

روشـنفکرانه در صحنـه ی عمـل بـه حرکت هـای قومی و منطقـه ای تبدیل شـده اند. از جملـه خلق و 

پرچـم هـم در آخـر جنبه ی قومـی بیش تـری گرفتنـد. بنابراین با یـك حرکت روشـنفکرانه ی محض، 

نمی تـوان افغانسـتان را بـه سـوی ترقـی بـرد، بل کـه حرکت هـای ترکیبـی که عناصـر عنعنـوی و ملی 

هـم در آن شـامل باشـند، چانـس موفقیـت بیش تـری دارند. 

بـه نظـر جناب عالی با سـقوط طالبان چه مقداری از راه مسـعود طی شـده اسـت و برای 

تـداوم راه مسـعود بـزرگ، چـه طرح هـای مشـخصی را در عرصه هـای سیاسـی و اجتماعی، 

عملـی و  قابـل اجرا مـی دانید؟   

مسعود در  ارتباط به راه ملی خود چند هدف داشت: 

1. طالبان و القاعده شکست بخورند و آزادی افغانستان دو باره به دست بیاید. 

2. افغانستان از تجرید سیاسی خارج شود. 

3. برای تحکیم وحدت ملی، یك دولت و اداره ی ملی به وجود بیاید. 

4. ایـن دولـت ملـی بایـد از لحـاظ سـاختار اداری سـالم و کارآمـد باشـد تا بتواند مشـکالت 

زندگـی مـردم افغانسـتان را حـل کـرده و یك حیـات ملی آبرومنـد و مرفه را بـرای مردم ما بـه ارمغان 

بیاورد. 
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5. در نهایـت رفتـن به طرف یك جامعه ی آزاد و اسـتقرار دموکراسـی از طریـق انتخابات. روش 

اجـرای ایـن اهـداف از نظـر آمرصاحـب شـهید، تشـکیل یـك اداره ی موقـت بود کـه زمینـه را برای 

تدویـر لویـه جرگـه فراهـم نمایـد. لویه جرگـه باید قانـون اساسـی را تصویب کنـد تا از بسـتر قانون 

اساسـی تصویـب شـده در لویـه جرگـه،  یك نظـام انتخابـی با برگـزاری انتخابـات آزاد مـردم بوجود 

بیایـد. آن وقـت اسـت که مسـوولیت مـا ختم می شـود. همانطوری کـه آمرصاحب گفته اسـت وقتی 

یـك حکومـت انتخابـی بـه وجـود بیایـد، آن وقـت ما سـالح خود را تسـلیم مـی کنیم. پـس به طور 

خالصـه تحکیـم دولت، ایجـاد ثبات، تـداوم اسـتقالل،  تشـکیل اردوی ملی واحـد، تصویب قانون 

 برگـزاری انتخابات مسـیری اسـت که مـا برای 
ً
اساسـی، زمینـه سـازی بـرای انتخابـات آزاد و نهایتـا

تحقـق آرمان هـای آمرصاحـب دنبـال می کنیم. 

6. بعـد از انتخابـات، مـردم افغانسـتان خودشـان سرنوشـت خـود را تعییـن می کننـد و پیروان 

مسـعود هـم در کنـار سـایر مـردم افغانسـتان و مثل همـه ملـت کار و زندگی خـود را پیـش می برند. 

در مبـارزه ی سـه مرحله ای شـما، علیه کمونیسـت ها و شـوروی ها، گلبدین- پاکسـتان و 

ین بوده اسـت؟ طالبـان- پاکسـتان، کدام مرحله دشـوارتر

نفـس جنگ بسـیار سـخت اسـت، زیـرا در چیزهـای دیگر با دانـه و مال بـازی می شـود اما در 

جنـگ با سـر بازی می شـود.

جنـگ بـا شـوروی ها، هـر چنـد از لحاظ ظاهری خشـن بـود، سـخت نبـود، زیرا عشـق بود و 

عشـق هم سـخت نمی باشـد. 

جنجـال گلبدیـن هم معضالت خـاص خود را داشـت. در آن موقع ما، حزب وحدت و دوسـتم 

بیـن خـود می زدیـم و نمـی فهمیدیـم که چـرا؟ کـم تجربگـی سیاسـی آب را بـه آسـیای توطئه های 

دشـمنان افغانسـتان ریخـت و آنچـه که نباید می شـد، اتفـاق افتاد. 

نبـرد بـا طالبـان سـخت ترین نبرد بـود، زیرا طالبان یـك حرکت خبیثـه بود. در زمان شـوروی ها 

هـر قـدر از طرف شـهرها به طـرف دهـات می رفتی، جنجال کـم بود. امـا در زمان طالبـان برعکس 

بـود. هـر قـدر کـه از شـهرها بـه دهـات می رفتـی، کار سـخت تر می شـد. مـا در برابـر یـك حرکت 

بـدوی، خشـن و منافقانـه قـرار داشـتیم که احساسـات و عنعنـات مردم مـا را به بـازی گرفته بود.
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مصاحبه با دکتور عبدالله عبدالله از یاران و همسنگران نزدیک 
یر امورخارجه ی دولت انتقالی اسالمی  شهید احمدشاه مسعود و وز
افغانستان

مصاحبه کننده: مجیب الرحمن رحیمی

یـن شـخصیت ها بـه مسـعود )رح(،  یرصاحـب شـما بـه عنـوان یکـی از نزدیک تر محتـرم وز

یابـی می کنیـد؟ شـخصیت ایشـان را چگونـه ارز

شـانزده سـال قبـل بـرای نخسـتین بار وقتـی شـهید احمدشـاه مسـعود را در قریـه ی پریـان از 

قریه جـات بـاالی پنجشـیر مالقـات کـردم که بـه حیث داکتـر وارد جبهه ی پنجشـیر شـده بـودم. در 

اولیـن لحظـات همان دیدار نخسـت متیقن شـدم کـه می توانم باقی عمـر خویـش را در خدمت این 

شـخصیت بـزرگ سـپری کنم.

بـه رغـم این کـه در مـورد جهـاد، شـخصیت و دیگـر کارنامه های شـان شـنیده بـودم، آن دیدار 

نخسـت تأثیـرات خـاص خـود را داشـت. آری، در اولیـن دیـدار با یک شـخصیت اسـتثنایی مواجه 

شـدم. شـخصیتی  کـه هرچـه می اندیشـم دیگر بـا کسـی مانند او کـه گوشـه ی از ابعاد شـخصیت و 

صفاتـش را دارا باشـد، در زندگـی ام و در دیدارهایـم بـا شـخصیت های بـزرگ جهان، برنخـورده ام.

وی بـه حـق بـه تمـام معنـای کلمـه یـک شـخصیت اسـتثنایی بـود. در حالی کـه شـجاعت، 

 متواضـع با رویه ی 
ً
صداقـت، ایمـان داری و مردانگـی در سـیمایش هویدا بود، شـخصیتی بود کامال

دوسـتانه. بـا اطرافیانـش چنـان صمیمـی و دوسـتانه برخورد می کـرد، که با دوسـتان نزدیکـش. بنده 

در همـان لحظـه ی اول بـر ایـن بـاور شـدم کـه در ضمـن باقـی مانـدن بـه حیـث همـکار خدمـت 

آمرصاحـب، یـک دوسـت خیلـی  صمیمـی و مشـفق نیـز در زندگـی پیـدا کردم. 
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از همـان لحظـات نخسـت تـا سـال ها و باآلخـره تـا آخریـن دقایقـی کـه خدمت شـان حاضر 

بـودم، مسـایل و قضایایـی را متوجـه شـدم کـه از ابعـاد مختلـف شـخصیت و برازندگی هـای شـان 

پـرده بـر می داشـت، و همیـن بـود که اعتقـاد و باور مـن به ایـن شـخصیت بـزرگ و کارنامه هایش با 

گذشـت زمـان افـزون و افزون تـر می شـد.

یکـی از ابعـاد درخشـان و بـزرگ شـخصیت ایـن رادمـرد، درک بسـیار روشـن و واضحـش از 

اوضـاع بـود، کـه بر اسـاس همـان درک و بصیـرت وقایـع و پیامدهـا را در ابعاد نظامی و سیاسـی در 

کشـور در سـال های آینده پیشـبینی نموده و برنامه و اسـتراتیژی خویش را طبق آن تعیین و مشـخص 

می سـاخت. ایـن ویـژ گـی ایشـان، در میـان همـه ی سـران مجاهدیـن یک اسـتثنا بـود، چـون دیگر 

رهبـران و فرماندهـان مجاهدیـن بدون داشـتن کدام پروگـرام و برنامه ی مشـخص، با وقایـع و قضایا 

یـک برخـورد عکس العملـی داشـتند، و بیش تـر چنیـن فکـر می شـد کـه ایـن بیرونی هـا انـد کـه در 

قبـال قضیـه ی افغانسـتان تصمیـم می گیرنـد و سرنوشـت تعییـن می کننـد تا خـود سـران مجاهدین.

در همـان سـال در حالی کـه هنـوز 1/3 پنجشـیر آزاد بـود و باقـی تحـت تصـرف یـا اشـغال 

کمونیسـت ها و روس هـا قـرار داشـت، ایشـان از برنامه هـای آینده صحبـت می کردند؛ از آزاد شـدن 

مناطـق، از شکسـت روس هـا، از شکسـت کمونیسـت ها، از آزادی کابـل بـه دسـت مجاهدیـن و 

پیـروزی جهـاد. در همـان آوان، ایـن وقایـع و مشـکالت ناشـی از آن ها را بـا راه حل هـای معقول به 

بحـث می گرفتنـد. این هـا بحـث هـای بودنـد کـه مـن در همـان روزهـای نخسـت از زبان شـان در 

صحبـت بـا دوسـتان و مجاهدیـن شـنیدم و بـه عظمـت و بزرگـی و دور اندیشـی شـان پی بـردم.

لطـف نموده در باره ی شـنیدن خبر شـهادت احمدشـاه مسـعود )رح(، عـودت خودتان 

بـه داخـل و دیـدار جسـد معطر آن شـهید پاک بـرای ما صحبـت کنید؟

در بـاره ی شـنیدن خبـر شـهادت آمرصاحـب شـهید بایـد گفـت: شـش یـا هشـت روز قبـل از 

شـهادت آمرصاحـب مـن از پنجشـیر برآمـده و جهت اشـتراک در کنفرانسـی کـه در بـاره ی تبعیض 

نـژادی در افریقـای جنوبـی دایر شـده بود، راهـی افریقای جنوبی شـدم. در بازگشـت از کنفرانس به 

سـوی افغانسـتان بـه خاطـر اقامت فامیلـم در هندوسـتان، در آن کشـور توقـف نمودم.

بـه تاریـخ 9 سـپتمبر قـرار بـود سـفری بـه فرانسـه داشـته باشـم و بـه تاریـخ 10 سـپتمبر بـا 

رییـس پارلمـان اروپـا خانـم »نیکـول فانتـن« دیـدار داشـته باشـم. یکـی دو روز قبـل در ایـن مورد 

بـا آمرصاحـب صحبـت داشـتم، و ایشـان هدایت دادنـد که: ایـن خانم در دعوت ایشـان به فرانسـه 

اقـدام شـجاعانه کـرد و در هنـگام اقامـت برخـورد نیک داشـت، لذا من بایـد از این همـه لطف وی 

اظهـار سـپاس و تشـکری کنم.
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مـن آمادگـی سـفر بـه فرانسـه را داشـتم که حوالی سـاعت یـک ظهـر یـا دوازده و نیـم روز نهم 

سـپتمبر تلفنـی از انجنیـر صاحـب عارف آمـد. وی در این صحبـت تلفنی زخمی  شـدن آمرصاحب 

را برایـم اطـالع داد و افـزود: جراحـات شـدید اسـت و ایشـان جهـت تـداوی توسـط هلیکوپتـر بـه 

شـفاخانه ی در خـاک تاجیکسـتان انتقـال یافته اند.

بـه طـور طبیعـی وقتـی کـه از افغانسـتان بیـرون می بودیـم، در قبـال اوضـاع پریشـان می بودیم 

و تشـویش می داشـتیم، و احتمـال بـه شـهادت رسـیدن آمرصاحـب هـر زمـان، هـر لحظـه و هر آن 

وجـود داشـت، ولـی بازهـم بـر این بـاور می شـدیم کـه همه هسـتیم و ایـن تصـور را نمی توانسـتیم 

بپذیریـم یـا در بـاره اش فکـر کنیم.

مـن در طـول زندگـی خبرهای تـکان دهنـده ی زیـادی شـنیده ام، خبر وفـات پـدرم را زمانی که 

در پنجشـیر مصـروف جهـاد بودیـم شـنیدم، والـده ام وفـات کرد، اقـارب نزدیک و دوسـتانم شـهید 

شـدند، ولـی با شـنیدن خبـر مجروح شـدن آمرصاحـب بزرگ تریـن تـکان را در زندگی ام خـوردم و 

هـر آن خـود را تسـلی می دادیـم کـه إن شـاءالله جراحـت کم  و خفیف اسـت.

مـن ایـن خبـر را طبق فیصلـه ی قبلی که بایـد مخفی نگه داشـته شـود، حتی باخانـواده ام مطرح 

نکـردم. یـک تعداد دوسـتان را چـون احمد ضیاء بـرادر آمرصاحـب، داکتر ایوب و خالد را خواسـتم 

تـا بـه خانـه تشـریف بیاورنـد، و می فهمیدم که ایشـان نیـز از موضـوع اطـالع میابند، بهتـر همین را 

دانسـتم تـا یکجـا باشـیم و در بـاره ی برنامـه ی بعـدی صحبت کنیـم. در عیـن حال در صـدد تدارک 

مقدمـات رفتـن بـه داخـل شـدم. فکـر می کنم من بـار دیگر بـه داخـل تلفن کـردم که اگـر جراحت 

بسـیار شـدید باشـد در صدد انتقـال آمرصاحب بـه بیـرون از منطقه جهت تـداوی برآییـم. از داخل 

همیـن مشـوره را دادنـد کـه خوب اسـت ایـن کار تـدارک دیده شـود. در این اثنـا در جسـتجوی این 

شـدیم کـه چطـور هواپیمایـی می تواند به سـرعت جهـت انتقال شـان آمـاده گردد.

البتـه ایـن در حالـی بـود کـه ما فقـط از شـدت جراحت هـای وارده اطالع داشـتیم. بعد از سـه 

سـاعت کـه همه باهـم بودیـم، تلفن دیگـری از صدیق همـکار و سـکرتر آمرصاحـب از داخل آمد. 

وی گفـت: انجنیـر صاحـب عـارف، فهیم خان و قومنـدان گدا به دیـدن آمرصاحب رفتـه بودند و در 

عـودت از صحـت و سـالمتی وی اطمینـان دادند. این نخسـتین لحظه ای بود که در طـول روز اندک 

احسـاس آرامـش کردیـم. بازهـم دلـم آرام نگرفت و بـه انجنیـر صاحب عـارف تلفن کـردم، گفتند: 

وی نمـاز می خوانـد، نمـاز عصر یا شـام بـود. دوباره زنـگ زدم و بـا انجنیر صاحب عـارف صحبت 

نمـودم. وقتـی در جریـان صحبـت وی از همراهانـش در اتـاق خواسـت کـه یـک لحظـه او را تنهـا 

بگذارنـد همیـن وقـت مـن مسـأله را درک کـردم. بعـد انجنیر صاحـب ادامـه داد: چیزی کـه رضای 

خـدا اسـت، حادثـه همین طـور واقع شـد و ایشـان در همـان لحظات اول به شـهادت رسـیدند.
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خـوب حـاال شـما عمـق فاجعـه را خوب تـر درک می توانیـد، وقتـی انسـان بـا کسـی یـک عمر 

دوسـت و همـکار باشـد، زیـر دسـتش کار و فعالیـت نمایـد و او چـون بـرادر بـزرگ بـا آدم برخورد 

داشـته باشـد، گذشـته از این ها، ملت و کشـوری چشـم به مبارزه و پیکارش دوخته باشـد و باآلخره 

سرنوشـت ملـت و مردمـی بـه زندگی اش گره خـورده باشـد و طی چند سـاعت خبر شـهادت وی را 

بشـنود چـه وضـع و احوالی می داشـته باشـد، ایـن را خودتـان می توانیـد تصورکنید.

بیش تریـن افسـوس مـن در آن لحظات ایـن بود که  ای کاش نزدیک می بودیم و شـاید مسـأله به 

اینجـا نمی کشـید، ولـی بـه طور مسـلم قسـمت و تقدیـر همین طـور بـود، و هیچ کس نمی توانسـت 

آن را تغییـر دهـد. ایـن چیزهایـی اسـت کـه در دل انسـان خطـور می کنـد که اگـر نزدیـک می بودیم 

شـاید کاری انجـام می دادیم.

ولـی وقتـی بـه قضیـه از یک دیـد دیگر نـگاه می کردیـم، متوجه می شـدیم کـه ایـن رادمرد یک 

عمـر بـا افتخـار زندگـی کـرد، بیش تـر از یـک عمـر، یک ربع قـرن بـرای ملت، مـردم، کشـور، دین 

و آرمانـش مبـارزه کـرد؛ مبـارزه ی صادقانـه، پیگیـر و خسـتگی ناپذیـر و در فرجام توسـط دشـمنان 

افغانسـتان، دشـمنان بشـریت، توسـط تروریسـت ها، بدنام تریـن گـروه در روی زمیـن، بـه شـهادت 

رسـید، ایـن افتخاری اسـت بـرای خـودش و بـرای بازماندگانش.

از طـرف دیگـر در حالی کـه بـه خداونـد تـوکل و اطمئنان داشـتیم که سرنوشـت افغانسـتان إن 

شـاءالله بـه برکـت خـون شـهداء و ایـن شـهید بـزرگ مسـیر درسـتی در پیـش خواهد گرفـت، ولی 

در عالـم امکانـات هیـچ وسـیله ای دیـده نمی شـد و تشـویش مـن از ایـن بود کـه خدای ناخواسـته 

مقاومـت سـقوط می کنـد. البته این تشـویش ناشـی از تـرس و خوف نبـود بل که ناشـی از فهم دقیق 

اوضـاع بـود و مـن کـه همه چیز را شـاهد بـودم اوضـاع را خوب مـی فهمیدم. امروز شـاید کسـانی 

بگوینـد کـه نـی ما شمشـیر می کشـیدیم و مقاومـت را ادامـه می دادیم، ولـی بر عکس مـن روحیه ی 

گاهـی داشـتم. اوضاع طوری بـود که اگر خبـر در همان  همـه را می دانسـتم و از وضعیـت همـگان آ

لحظاتـی کـه حادثـه واقـع شـده بـود پخـش می شـد جبهـات مقاومـت در همـان لحظـات سـقوط 

می کـرد و اگـر در همـان روز پخـش می شـد یـا فردایـش بازهـم قضیـه همین طـور بود.

چـون خداونـد بـزرگ ایـن توفیـق را بـه همیـن مـرد ارزانی نمـوده بـود که ماننـد یک کـوه برای 

حفـظ روحیـه، مـورال و حالـت مجاهدیـن حضور داشـته باشـد. باقی همـه ی مسـایل و کمبودهای 

موجـود، چـون عـدم توازن میان نیروهـای درگیر نبرد، کمبـود امکانات نظامی و مادی را شـخصیت، 

فکـر، رهبـری، برنامـه، جـرأت و شـجاعت ایـن رادمـرد معاوضـه می کـرد و مـن ایـن را بـه خوبـی 

می دانسـتم. 

عجلـه و شـتاب مـن در ایـن بود کـه هرچـه زودتر بـه افغانسـتان برسـیم و ترتیب تدفیـن جنازه 
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را در پنجشـیر بدهیـم، البتـه قبـل از این کـه افشـای ایـن خبـر باعـث کـدام وضعیـت دشـوار شـود. 

چـون وصیـت همیشـگی اش همیـن بـود کـه اگـر روزی مـن شـهید شـدم بایـد در پنجشـیر دفـن 

شـوم. حتـی وقت هایـی کـه در کابـل بـود بـه یـادم هسـت کـه ایـن وصیـت را تکـرار می کـرد و مـا 

 پنجشـیر از چندین 
ً
نمی خواسـتیم کـه این حرف را بشـنویم و سـخنش را ناتمـام می گذاشـتیم. طبعا

لحاظ برایش اهمیت داشـت، یک: پنجشـیر حیثیت پایگاه مسـتحکمی را داشـت که سـالیان درازی 

در آنجـا مبـارزه کـرده بـود. دو: چندیـن هـزار نفـر از پیـروان و همسـنگرانش در آنجـا در پهلویـش 

بـه شـهادت رسـیده اند. سـه: مـردم ایـن دیـار نیـز در راه مبـارزه مصیبت هـای بی حـد و حصـری را 

متحمـل شـده اند. شـاید روی ایـن علـل و انگیزه هـا بـود کـه می خواسـتند آخریـن آرامگاه شـان در 

آن دیـار باشـد. مـن در قدم نخسـت تدفیـن و جنازه ی شـان را در پنجشـیر یک اولویت و مسـوولیت 

می دانسـتم کـه بایـد به انجـام  می رسـید.

از هندوسـتان مسـیرهای مختلفـی را بـرای رسـیدن به دوشـنبه جسـتجو کردیم و از سـریع ترین 

 در آن روز حادثـه ی 11 سـپتمبر نیـز بـه وقوع 
ً
راه شـام یـازده سـپتمبر بـه دوشـنبه رسـیدیم، کـه طبعـا

بود. پیوسـته 

بـه فـردای آن همـراه بـا احمـد ضیـاء، خالـد و داکتـر ایوب کـه خبـر را هنوز بـرای شـان نگفته 

بـودم و فقـط از جریـان زخمی شـدن اطـالع داشـتند و می دانسـتم کـه اگر خبـر را برای شـان بگویم 

بـاالی شـان سـخت تمـام می شـود و شـاید آن را پنهـان نگه داشـته نتواننـد، بـه »درقـد« رفتیـم و در 

آنجـا بـا اسـتاد ربانـی و فهیم خـان مالقات نمودیـم. در آنجا مـن از اسـتاد خواهش نمـودم که خبر 

را بـه احمـد ضیـاء و خالـد بگویـد کـه آن دو نیـز از موضـوع بـا خبـر شـدند. از آنجا به کـوالب در 

 آن یک حالـت عجیبـی بود کـه وصفش 
ً
محلـی کـه جنـازه ی شـان نگـه داری می شـد رفتیـم، طبعـا

کـرده نمی توانـم.

بـه رغـم همـه ی این هـا یک مسـأله  یی که مـرا راحت می سـاخت همین بـود کـه آمرصاحب در 

راه آرمـان بسـیار بـزرگ، خیلـی  مقدس و نـاب صادقانه و بـا تعهد کامل سـال ها مبارزه کـرد و در راه 

همیـن آرمـان و اهـداف مقـدس جان باخـت. حاال ایـن میراث بـرای دیگـران مانده و دیده شـود که 

پیروانـش در این راسـتا چـه می کنند.

یـن افراد به ایشـان بودید آیا می شـود فضای تصمیـم گیری روزی  شـما یکـی از نزدیک تر

یـف کنیـد و ایـن را واضح  را کـه همـه ی کشـور بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرد بـرای مـا تعر

ید کـه نظـر ایشـان در آن وقت چـه بود؟ سـاز

در روزهـای مختلـف در کنـار آمرصاحـب بودیـم، در لحظات خوشـی و در لحظات تأسـف و 
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انـدوه. در هـر حالـت مـا دچـار حالت هـای مختلف می شـدیم، ولـی یگانه چیـزی که ثابـت بود و 

بـاز بـرای همـه ی ما روحیـه می داد، در وضـع روانی مان تعـادل ایجاد می کـرد و همه ی مـا را دوباره 

سـرپا ایسـتاد می کـرد، همـان روحیه ی تـازه، بلند، عالـی و مقـاوم آمرصاحب بود. ایـن صحنه ها در 

مـوارد مختلـف تکـرار می شـد، که به طـور نمونه چنـد صحنـه ی آن را یاد آور می شـوم:

یـک شـب قبـل از سـقوط کابـل مـن از جمهـوری اسـالمی ایـران بـه بگـرام آمـدم. ایـن خـود 

داسـتان طوالنـی دارد، چـون یـک روز قبـل بـر آن از سـقوط جـالل آبـاد و سـروبی مطلع شـدیم، و 

پیلوتـان آریانـا را قناعـت دادیـم تا آخریـن پرواز شـان را به بگرام انجـام دهند، و به این صورت شـب 

بـه بگرام آمدیـم و طیـاره دوباره برگشـت.

آمرصاحـب را در بگـرام دیـدم و از بگـرام بـه طرف خطی رفتیم که بسـم الله خان در اسـتقامت 

جـاده ی جدیـد در منطقـه ی ده سـبز در کوتلـی کـه ده سـبز را بـه قـره بـاغ از طریـق جـاده ی جدیـد 

وصـل می کنـد، موظـف بـه ایجـاد و اسـتحکام آن بود. چـون پیش بینی طوری بود که دشـمن شـاید 

از ایـن راه حملـه کنـد و بسـم اللـه خـان وظیفه داشـت بـرای جلوگیـری از آن خطی تشـکیل بدهد. 

مـا بدانجـا رسـیده پیـاده شـدیم و مجاهدیـن مصـروف میـن گـذاری، البتـه ماین هـای ضـد تانک، 

در دو طـرف سـرک بودنـد، کـه ناگهان صـدای نالـه و فریاد یک تعـداد مجاهدیـن را شـنیدیم. وقتی 

پیش تـر آمدیـم متوجـه شـدیم کـه بـر اثـر انفجـار ماین ها حـدود 30 نفـر شـهید و زخمی شـده اند. 

سـه چهـار موتـری کـه ما با خـود داشـتیم همـه را در خدمـت انتقـال زخمی ها وشـهداء قـرار دادیم 

و بعـد موتـر دیگـری پیـدا شـد و دوباره بـه بگرام برگشـتیم. در بگـرام نیز بـا قومندانـان صحبت های 

داشـتند و حوالـی سـاعت 4 صبـح ایشـان بـه جبل السـراج رفتند و مـن جهت دیـدار فامیل بـه کابل 

رفتـم. تـا سـاعت 10 یـا 11 صبـح در کابل بودم کـه مخابروی مـرا به طرف جبل السـراج خواسـتند. 

در مسـیر جبل السـراج بـا ایشـان روبرو شـده، به طـرف قره بـاغ حرکت نمودیـم. در قره بـاغ هدایت 

دادنـد تـا تانک هـا در نقـاط مشـخصی جابجـا شـوند و از آنجا به طـرف کابـل آمدیم. از مقـر قوای 

16 زرهـدار در دامـن کوتـل خیرخانـه مخابـروی بـا همه ی جبهـات صحبـت کردنـد و در فرجام به 

ایـن نتیجـه رسـیدند کـه باید از کابل عقب نشـینی شـود. ایشـان قومنـده ی عقب نشـینی را در کمال 

راحتـی بـه فرماندهـان صـادر نمودنـد ولـی اکثـر فرماندهـان متوجـه ایـن نشـده بودنـد کـه آیـا این 

 بسـم اللـه خـان در لحظـات بعـد متوجه شـد که 
ً
جابجـای قوت هـا اسـت یـا عقـب نشـینی. مثـال

مسـأله ی عقب نشـینی مطرح اسـت.

از رهبـران پرسـیدند کـه کـی در کجـا اسـت و مطمئن شـدند کـه رهبران همه به شـمول اسـتاد 

برهان الدیـن ربانـی از کابـل خـارج شـده اند. بعـد نزدیکی هـای شـام بـود که همراه شـان بـه طرف 

جبل السـراج رفتیـم. در جبل السـراج نیـز مسـایل دیگـری پیـش آمـد که مـن باید بـه بگـرام می رفتم 
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و رفتـم و دوباره برگشـتم.

بـه هـر صـورت، نخسـتین توجـه شـان همین بود کـه بایـد رهبـران مجاهدیـن به نقطـه ی امنی 

انتقـال یابنـد و بـه من وظیفه سـپردند تـا جهت انتقال آنـان هلیکوپتر آمـاده سـازم. در اول صبح پنج 

بـال هلیکوپتـر کـه یـک بالش بعدتر مشـکل تخنیکـی پیدا کـرد و روزهـای بعدش به دسـت طالبان 

افتیـد و بـاز دوبـاره به دسـت مـا افتیـد، رهبـران را به طـرف چمن خسـده در فرخـار انتقـال دادند و 

دسـتور دادیـم تـا از آنـان پذیرایـی به عمل آیـد. البتـه در جمع رهبران به شـمول اسـتاد ربانـی رییس 

جمهـور، اسـتاد سـیاف، حکمتیـار، آقـای اکبـری، آقـای جاوید تعـداد دیگـری از شـخصیت ها نیز 

حضور داشـتند.

ایـن روز را نیـز در جبل السـراج سـپری کردیم یـا همین روز شـامش بعد از اتخـاذ ترتیبات الزم 

پنجشـیر رفتیـم. بعد طالبـان تا دهانه ی دره ی پنجشـیر پیشـروی کردند.

در جریـان ایـن همـه تحوالت شـگرف و بـزرگ روحیـه ی آمرصاحب چنـان اسـتوار و قوی بود 

کـه گویـی یک مانـور نظامـی را هدایـت می کند.

ولـی جاهالنـه و خائنانـه یـک تعـداد بعدهـا این طـور تبصـره کردنـد که عقـب نشـینی از کابل 

خیانتـی بـود که آمرصاحب در همسـویی با آمریکا برای آوردن ظاهرشـاه مرتکب شـدند. کسـانی که 

ایـن تبصره هـا را بـه راه انداختنـد امـروز بایـد خجالـت کشـیده و از حـرف هـای نادرسـت خویش 

شـرمنده باشـند. در حالی کـه امـروز بازهـم از راه آمرصاحب و راه مسـعود صحبـت می کنند، من نه 

تنهـا شـاهد ایـن دسیسـه ی آنان بودم و هسـتم و حتـی انعکاس آن را در رسـانه ها مالحظـه کردم، که 

شـاهد عملکردهـا و چیزهایـی خائنانـه ی دیگـری نیز بودم کـه در وقتش آن هـا را تذکـر خواهم داد.

ببینیـد مسـأله ی عوامل عقب نشـینی بسـیار واضح اسـت، همـه ی خطوط دفاعی کـه حکمتیار 

و نیروهـای وابسـته بـه وی مسـوولیت دفـاع آن هـا را بـه عهـده داشـتند شکسـتند، کـه ابتـدا از لوگر 

و حصـارک شـروع شـد. از طـرف دیگـر مـردم مجاهدیـن و دولـت را مانـع صلـح می دانسـتند، و 

 از دسـت داده بود. در عیـن حال طالبـان یک نیروی صلـح آور تلقی 
ً
دولـت حمایـت مـردم را کامـال

می شـدند. وضـع بین المللـی هـم بـه نفـع مـا نبـود. این هـا بـر عـالوه ی کمبـودات دیگـر و تـرس 

ویرانـی کامـل نیمـه ی دیگـر کابـل انگیزه هـای واقعی عقـب نشـینی بودند.

ایـن عقـب نشـینی نه به معنای تسـلیمی به طالبـان بود و نه به معنای تسـلیمی به خواسـت های 

کـس دیگـر، بل کـه یـک ضـرورت واقعـی و اسـتراتیژیک بـود. ولـی همیـن مسـأله را عـده ای درک 

نکـرده و چنـان تعبیـر کردنـد کـه آمریکا بـرای آمدن ظاهر شـاه گویـا آمرصاحـب را فریب داد.

ایـن مـرد بـزرگ در حالی کـه بـار عظیمـی از مشـکالت و مقابلـه بـا مداخلـه ی خارجـی را بـر 

دوش داشـت، بـا ایـن طـور قضاوت هـای خائنانه هم روبـرو بـود و باید در ایـن جبهه هم بـه مبارزه 
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گیـن هیـچ گاه در عـزم، تصمیـم و اراده اش  می پرداخـت. ولـی ایـن گونـه مسـایل و تبلیغـات زهرآ

تأثیـری نمی گذاشـت، و وقتـی همچـو تبصره هـای صـورت می گرفت شـاهد ناراحتـی اش می بودیم 

ولـی می گفـت: از ایـن افـراد توقـع بیش تـر از ایـن هـم نداریم.

همـان وقتـی کـه کابـل و برخـی مناطـق دیگر سـقوط کـرد. یک تعـداد از دوسـتان فکـر کردند 

چـاره ایـن اسـت کـه بـا دوسـتم در تمـاس شـده بدانجـا برونـد و شـاید همـکاری دوسـتم سـبب 

جلوگیـری از سـقوط بیش تـر مناطـق گـردد. بنابـر ایـن آنـان مـزار رفتنـد و آمرصاحب هم بـا دیدگاه 

شـان نظـر مسـاعد نشـان دادنـد. ولی خـود شـان مصـروف ترتیبات دفاعـی شـده و با مـردم تماس 

مسـتقیم برقـرار کردنـد. ایـن تمـاس را از قریه ی باالی پنجشـیر، دشـت ریوت شـروع کردنـد. مردم 

در ایـن مالقات هـا آمادگـی کامـل نشـان داده گفتنـد: مـا آمـاده ی دفـاع هسـتیم. در پهلـوی این کـه 

مـردم را بسـیج نمودنـد، مجاهدیـن را نیـز هدایـت دادنـد تـا ترتیبـات الزم دفاعـی را در محاذ هـای 

مختلـف اتخـاذ نماینـد. ایشـان در ایـن راسـتا دهانـه ی دره ی پنجشـیر را تخریـب کردنـد، و به رغم 

این کـه عـده ای می گفتنـد چطـور بـا یـک نیـروی مثـل طالبـان می توانیـم بـا تخریـب جـاده مبـارزه 

کنیـم، خودشـان می فهمیدنـد و بـه صراحـت می گفتنـد: »ببینیـد اگـر إن شـاءالله همین کار سـبب 

شـود که سـه یا چهـار روز فرصـت به دسـت بیاوریم، در مقابـل طالبان به دفـاع می پردازیـم و آنگاه 

 همین طور شـد، ما حـدود ده الـی پانـزده روز در حالت دفاع 
ً
دوبـاره آنـان را ضربـه می زنیـم.« عینـا

بـه سـربردیم و آنـگاه بـه حالـت تعـرض در آمده تـا نزدیکی هـای کابـل پیشـروی نمودیم.

داسـتان همیـن چنـد روزی را کـه خدمـت شـما می گویـم در تاریـخ جنـگ کم سـابقه اسـت. 

سـابقه نـدارد کـه یـک نیرو از پایتخت شکسـت خورده عقب نشـینی نمایـد و بعد از عقب نشـینی با 

امکانـات محـدود دوبـاره وارد معرکه شـده تـا نزدیکی کابل پیشـرود. در قدم نخسـت عقب نشـینی 

آنقـدر بـه سـرعت انجـام گرفت که مـا باید همـه چیز خویـش را از دسـت می دادیم. ولـی برخالف 

تلفـات خیلـی  محدود داشـتیم، اسـلحه ی ثقیـل، مهمات و وسـایط خویـش را به اماکن امـن انتقال 

دادیم.

همـه ای این هـا بدون تردیـد به کمک خداونـد انجام یافت ولی در عالم اسـباب قـدرت رهبری 

و درایـت یـک رهبـر و فرمانـده را بـه نمایـش می گـذارد که در دشـوارترین شـرایط با اعصـاب آرام و 

اطمینـان خاطـر به برنامـه ریزی و فعالیـت پرداخت.

در یـک مـورد دیگـر مـن شـاهد بـودم کـه از بیـرون و داخـل همـه مشـوره می دادنـد کـه وقت 

مبـارزه ی نظامـی پایـان یافتـه، حالـت طـور دیگـری شـده، بیاییـد فعالیـت سیاسـی بـه راه اندازید. 

ایشـان بـا کمـال مردانگی بـدون این که باالی کسـی منـت بگذارنـد گفتنـد: »مردمی  کـه در کنار ما 

مبـارزه نموده انـد بـر مـا حـق دارنـد و تنها سرنوشـت من و فامیلـم مطرح نیسـت، که در باره ی شـان 
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تصمیـم بگیـرم، موضـوع فراتر از این اسـت، موضوع سرنوشـت کشـورو آبرو و حیثیت مـردم مطرح 

اسـت، و مـا بایـد از این ها دفاع کنیـم.« با همیـن روحیه ی عالی و مردانگی با قامت رسـا ایسـتادند 

و بـا کسـانی که صحنـه ی جنـگ را ترک کـرده بودند تماس خـود را حفظ نموده تشـویق شـان کردند 

کـه دوباره برگشـته و در مقاومت سـهیم شـوند. با مردانگـی و بزرگواری، بدون درنظرداشـت حوادث 

گذشـته کـه متأسـفانه باعث رنجش های زیـادی در میـان نیروها گردیده بـود، با آنان برخـورد کردند 

و بـه ایـن ترتیـب با عـزم و اراده ی متیـن تا دم شـهادت به مبـارزه ی خود ادامـه دادند.

یـخ معاصـر بل کـه در هیـچ  شـما طـی مصاحبـه ای گفته ایـد: »مسـعود نـه تنهـا در تار

یـخ افغانسـتان هماننـد نـدارد«، آیـا می توانید  نکاتی را در مورد شـخصیت ایشـان  دوره ی تار

یخی افغانسـتان باشـد؟ بیـان کنیـد کـه مبیـن تمایز ایشـان از  سـایر رجـال تار

در مـورد این کـه چـه چیزهـای آمرصاحـب را از دیگـران متمایـز می سـازند، می توانم پـاره ی از 

مسـایل را یادآور شـوم:

در دهـه ی هشـتاد یـک ابرقـدرت، و در دهه ی بعـدی آن تروریزم، کـه یک آفت جهانی اسـت، 

افغانسـتان را مـورد تجـاوز قـرار دادنـد. در هـر دو مبارزه این شـخصیت بـا متانت و پایـداری تحت 

زمـان و شـرایط مختلـف بـه پیـکار ادامـه دادند، بـدون این کـه چیزی بـرای خـود بخواهنـد. از نظر 

مـن ایـن بزرگ ترین ممیزه اسـت.

وقتی کـه وارد کابـل شـدند رهبـران مجاهدیـن را فرصـت دادنـد تا تصمیـم بگیرنـد در حالی که 

خـود می توانسـتند حکومـت اعالن نمـوده و بـه تنهایی تصمیـم بگیرند.

وقتی کـه رهبـران مجاهدیـن تصمیـم گرفتنـد و یکـی از رهبـران خیانت کـرد به خاطر دسـتیابی 

بـه صلـح و پایـان جنـگ، در حالی که در محـور همه ی تحـوالت سیاسـی و نظامی قرار داشـتند، از 

پسـت وزارت دفاع اسـتعفی دادند.

وقتی کـه بـه حیـث معیـن رییـس جمهـور تعییـن شـدند هیچ گاهـی از ایـن عنـوان اسـتفاده 

نکردنـد، بل کـه محـور اصلـی زندگی شـان مبـارزه بـرای آزادی و به دسـت آوردن حقوق مـردم بود. 

این هـا ویژگی هـای ناچیـز و اندکـی نیسـتند، بل کـه هـر یـک از وزن و اعتبـار بلنـدی برخـوردار اند 

کـه جـز در وجـود قهرمانان راسـتین سـراغ نمی شـوند.

در طـول تاریـخ افغانسـتان مجاهدان زیادی وجود داشـته که از خود شـهامت و قهرمانی نشـان 

داده و در راه حفـظ آبـرو، عـزت، حیثیـت، دین، ناموس و کشـور خویـش قربانی داده انـد، و بر ملت 

و مـردم الزم اسـت کـه کارنامه هـای درخشـان ایـن فرزنـدان عزیز میهـن را فرامـوش نکننـد. ولی به 

رغـم این هـا مطالعـه ی دقیـق تاریـخ نشـان می دهـد کـه همچو یـک شـخصیت اسـتثنایی در تاریخ 
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مـا تکـرار نشـده اسـت؛ شـخصیت اسـتثنایی که بـا اسـتفاده از کم تریـن امکانات در سـخت ترین و 

دشـوارترین اوضـاع در برابـر یـک ابـر قدرتـی مثل اتحاد شـوروی سـابق با یـک برنامه و اسـتراتیژی 

گاهـی کامـل مسـیرش را تـا پیـروزی پیمـود، تنهـا همیـن  مشـخص بـه پـا ایسـتاد و بـا بصیـرت و آ

بصیـرت و آینده نگـری ایشـان یک اسـتثنا اسـت.

شـخصیت های بودنـد کـه در صحنـه ی نظامـی مهارت خـوب داشـتند، شـخصیت های بودند 

کـه در صحنـه ی سیاسـی خوب تبـارز کردند و شـخصیت های بودند کـه در خدمت بـه مردم خوب 

درخشـیدند، ولـی هـر یک در یک بعد درخشـش داشـت، یـا در بیش تر از یـک بعد، اما مسـعود در 

همـه ی این ابعـاد سـرآمد روزگار خود بود.

بـر عـالوه ی ایـن بخش هـا، مسـعود عزیز انسـانی بود کـه باالی انسـان ها فـوق العـاده ترحم و 

مهربانـی داشـت. توجـه بـه زندگی مـردم و حتی افـراد برایـش از اهیمت فـوق العاده برخـوردار بود. 

شـخصیتی بـود که همیشـه بـه مطالعه می پرداخـت، از دیـن، از تاریـخ افغانسـتان و از تاریخ جهان 

اندوخته هـای علمـی ومطالعاتـی داشـت. بـه شـعر و عرفـان عالقمنـدی ویـژه داشـت. در پهلـوی 

همـه ای ایـن صفـات تواضعـی داشـت، کـه تصـورش هـم نمـی رود. این هـا ویژگی هایی  اسـت که 

ایـن شـخصیت را از دیگـران متمایز می سـازد.

در سـال های جهـاد وقتـی مجاهدیـن باالی جـالل آبـاد برنامه ی حمله داشـتند به درسـتی یادم 

اسـت کـه ایشـان ایـن حملـه را با عوامـل مختلـف داخلـی و خارجـی و محیطی بـه بررسـی گرفته 

و چنیـن نتیجـه گیـری نمودنـد کـه حمله بـه شکسـت مواجه می شـود و خدای ناخواسـته شکسـت 

مجاهدیـن باعـث پاییـن آمـدن روحیـه در همـه جـا می گـردد، و کاش ایـن حملـه به شـکل دیگری 

صـورت گیـرد. امـا بـه دلیـل این کـه برنامـه ی همچـو حمـالت در خـارج ترتیـب داده می شـد، این 

ارزیابی هـا چنـدان تأثیـری در تغییـر برنامـه ی عملیات نداشـتند.

بـاز وقتـی حملـه ی جـالل آباد بـه شکسـت مواجه شـد و همه مأیـوس شـده اظهار داشـتند که 

دیگـر نجیـب قابـل شکسـت و سـقوط نیسـت ایشـان گفتنـد: نخیـر، اگر درسـت طبق یـک طرح و 

برنامـه کار شـود نجیـب قابـل شکسـت اسـت و سـقوط می کنـد، کـه همین طور هم شـد.

در مـوارد مختلـف می بینیـم، در دشـوارترین حـاالت، بهتـر و خوب تـر از دیگران بـرای آینده ی 

افغانسـتان فکـر نموده انـد. در همان شـرایط و اوضاع دشـواری کـه در کابل به سـر می بردند همیش 

در فکـر سـپردن حـق تعییـن سرنوشـت بـه مـردم افغانسـتان بودنـد و بـه تکـرار می گفتنـد: »یگانـه 

راهی کـه می توانـد از مداخلـه ی خارجـی، مداخلـه ی کشـورهای همسـایه و خود خواهـی و قلدری 

مهره هـای داخلـی جلوگیـری کند سـپردن سرنوشـت ملت و مـردم به دسـت نماینـدگان واقعی آن ها 

اسـت.« در ایـن مسـیر تالش های بـزرگ و مثمری نمودنـد که می تـوان از برگزاری شـورای اهل حل 
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و عقـد و شـورای هرات نـام برد.

از نظـر شـما عاملیـن تـرور ناجوانمردانه ی قهرمان ملی کشـور احمدشـاه مسـعود کی ها 

بودند؟ 

در مـورد عاملیـن تـرور بایـد گفـت: در ایـن شـکی نیسـت کـه القاعـده مسـوول ترور اسـت و 

افـرادی کـه ایـن برنامه ی شـوم و نامیمون را عملی سـاختند نیز منسـوب بـه القاعده بودنـد. این ها از 

طریـق طالبـان و کسـانی که از طالبـان حمایـت می کردند، وارد افغانسـتان شـده و باآلخره دسـت به 

ایـن جنایـت فراموش ناشـدنی زدند.

اگـر لطـف نماییـد، عوامـل و انگیزه هـای اختـالف ایشـان را بـا گلبدیـن و پاکسـتان بـه 

اختصـار بـرای مـا بـاز گـو کنیـد بهتر می شـود؟

 اختـالف حکمتیـار با 
ً
مسـأله، مسـأله ی اختـالف آمرصاحـب بـا حکمتیـار نبـود، بل کـه اصال

همـه بـود. ببینیـد وقتـی همـه ی رهبـران مجاهدیـن و مجاهـدان توافـق نمودند کـه وارد کابل شـوند 

حکمتیـار در مقابـل همـه ی آنان ایسـتاد.

قبـل بـر آن حکمتیـار نخسـتین کسـی بـود کـه مرتکـب تـرور و قتـل در میـان اولیـن هسـته ی 

نهضـت اسالمی شـد و ناجوانمردانـه انجنیـر جـان محمد را به شـهادت رسـانید و ایـن حادثه امروز 

ثبـت تاریـخ اسـت. گذشـته از ایـن حکمتیـار در طـول زندگـی اش همیـش بـا اسـتفاده از نیروهای 

شـریر باعـث برهـم زدن کار و فعالیـت مجاهدیـن در مناطـق مختلف افغانسـتان می شـد. او نه تنها 

در شـمال افغانسـتان بـه ایـن نبردهـا ادامـه داد که در شـرق و جنوب نیـز جنگ های خونینـی را علیه 

مجاهدیـن سـازماندهی نمود.

انگیـزه ی اختـالف بـدون تردیـد بـه جنـون و دیوانگـی حکمتیـار، قدرت طلبـی و غیـر معقول 

بـودن وی بـر می گشـت، کـه مجموعـه ای ایـن عوامل بـا وابسـتگی های حـاد خارجـی اش، همیش 

وی را در برابـر همـه قـرار می داد.

در مـورد پاکسـتان بایـد گفـت: ایشـان از همـکاری مـردم پاکسـتان، از رویـه ی نیـک آنـان و 

احسـاس اسـالمی شـان در دوران جهـاد با مـردم افغانسـتان بـه قدردانی یـاد نموده و اظهار سـپاس 

می کردنـد.

درمـورد همـکاری حکومـت پاکسـتان بـه ایـن بـاور بودند کـه ایـن کمک بـه معنای ایـن بوده 

نمی توانـد کـه در آینـده افغانسـتان بایـد بـه حیـث یـک زون پاکسـتان عمـل کنـد. ایـن دو کشـور 

همسـایه بایـد از حقوق مسـاوی برخوردار باشـند و افغانسـتان با برقـراری روابط دوسـتانه حق مردم 
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و حکومـت پاکسـتان را طبـق نورم هـای بین المللـی و منافـع ملـی دو کشـور اداء نمایـد. ولـی بـه 

هیچ صـورت آمادگـی نداشـتند که افغانسـتان به بهانـه ی ادای این حـق، حاکمیت ملی، اسـتقالل یا 

خـود ارادیـت خویـش را زیر سـوال قـرار دهد.

از طـرف دیگـر درک روحیـه ی افغانـی آقای احمدشـاه مسـعود برای پاکسـتانی ها مشـکل بود، 

چـون پاکسـتانی ها بـا همـه افغان هایی کـه در ارتبـاط بودنـد برخـورد دیگـری داشـتند و آنـان نیـز 

بـا پاکسـتانی ها تعامـل جداگانـه ای داشـتند یـا بنـا بـر مجبوریت هـا، ضرورت هـا یـا طبـق طبیعت 

اشـخاص تعامـل پاکسـتان بـا آنـان و همچنـان تعامل آنـان بـا پاکسـتان از آمرصاحب فرق داشـت. 

ایـن اسـتقالل، آزادمنشـی و خـود محـوری آمرصاحـب بـرای پاکسـتانی ها قابـل تحمـل نبود.

گذشـته از این هـا، همان طوری کـه  اشـاره کـردم، آمرصاحب معتقد بودند که سرنوشـت کشـور 

را، در حالی کـه مـردم دیگـری هـم نادیده گرفته نشـوند، خـود افغان ها تعییـن کنند و نبایـد حالتی به 

وجـود بیایـد که سـبب تشـویش دیگران شـود. ولی حـق تعیین سرنوشـت، حق ویژه ی ملـت و مردم 

مـا اسـت و هیـچ فـرد یا دولتـی حـق مداخلـه در آن را نـدارد. اگر دنیـا به افغانسـتان کمک کـرده به 

خاطـر منافـع خودشـان و برای جلوگیـری از تهدیدهـای بالقوه خطرنـاک علیه منافع ملی شـان بوده 

اسـت. همچنـان پاکسـتان بـه خاطری به افغانسـتان کمک نموده که از هجوم قشـون سـرخ به سـوی 

پاکسـتان و خطـرات ناشـی از آن در آینـده جلوگیری به عمل آید، چون پاکسـتان نمی توانسـت از یک 

طـرف دشـمنی با هندوسـتان و از سـوی دیگـر این وضع جدیـد را تحمل کند. ایشـان معتقـد بودند 

وقتـی قضیـه اینقـدر روشـن و واضح اسـت نتایج آن نیز باید روشـن و واضح باشـد.

ایشـان همیـش طـرف دار ایـن بودند کـه روزی بـا پاکسـتان رابطـه ی دوسـتانه و برادرانه داشـته 

باشـند، ولـی ایـن اصـل را همیـش بـه درک و درایـت سیاسـی و عقالنـی رهبـران پاکسـتان مربـوط 

گاهی  می دانسـتند کـه چـه وقـت آن هـا از افغانسـتان از تاریخ و فرهنـگ این ملـت و این سـرزمین آ

و درک معقـول پیـدا نمـوده و نظریـه ی تحـت قیمومیـت در آوردن افغانسـتان را کنار گذاشـته متوجه 

واقعیت هـا می شـوند. ایشـان همیشـه متوجـه ایـن واقعیـت بودنـد و می دانسـتند کـه در پاکسـتان 

سیاسـتی دنبـال می شـود کـه حتـی بـه نفع خود پاکسـتان هم نیسـت، چه رسـد بـه منطقـه و جهان. 

بنابرایـن ناگزیـر بودنـد در راسـتای دفـاع از منافـع ملـی کشـور در مقابـل زورگویی ها با قامت رسـا 

. ستند بیا

توجـه کنیـد به سیاسـت قبل از 11 سـپتمبر پاکسـتان، به طور آشـکار برخالف منافع پاکسـتان، 

صلـح منطقـه و صلـح و امنیـت جهانی بود و امـروز همگی بـه اتفاق بـه آن اعتراف دارنـد که بعدتر 

آن سیاسـت  تحـت تأثیـر عوامل مختلف تعدیـل گردید.

خالصـه ایشـان نـه مخالـف ملـت و مـردم پاکسـتان بل که مخالـف سیاسـت های بودنـد که از 
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سـوی پاکسـتان برخـالف منافع کشـور مـا اعمال مـی گردیـد. همچنان بـا حکمتیار کدام مسـأله ی 

شـخصی وجود نداشـت، ایشـان بـه خوبـی درک می کردند کـه حکمتیار به افغانسـتان و سرنوشـت 

آن کـدام عالقمنـدی نـدارد و همـه شـاهد بودیم کـه وی چـه کارهای را در حـق مردم افغانسـتان روا 

داشـت و امـروز هـم می دانیـم کـه حکمتیـار در کجا اسـت و چـه می کند.

یرصاحـب طوری کـه معلـوم اسـت شـما در سـفر قهرمـان بـزرگ احمدشـاه  محتـرم وز

مسـعود بـه میدان شـهر که بـه دیدن طالب هـا رفتند همراه ایشـان تـا یک مسـافه ی راه حضور 

یخـی  بـرای مـا صحبـت کنیـد؟ اگر  داشـتید، می شـود از انگیـزه و چگونگـی آن روی داد تار

ممکـن باشـد از احسـاس درونی تـان در آن لحظه تا وقت عودت ایشـان اندکـی حرف بزنید؟

در مـورد سـفر بـه میـدان شـهر، چـه قبـل بـر آن و چـه در جریان انجـام گرفتنـش، تعـدادی از 

دوسـتان اصـرار داشـتند کـه رفتـن آمرصاحـب بـه مناطـق تحـت اداره ی طالبـان یـک خطـر امنیتی 

اسـت و نبایـد ایشـان چنین سـفری را انجام دهند. بـه رغم این همـه مخالفت ها خودشـان اصرار به 

سـفر داشـتند و بـر ایـن بـاور بودند کـه می توانند بـا این دیـدار از جنگ جلوگیـری نمـوده و راه حلی 

بـرای قضیـه ی افغانسـتان به دسـت آورند.

گذشـته از ایـن چهـره ی طالبـان تـا آن وقـت به طـور آشـکار نمایان نشـده بـود و آنان مبـارزه با 

بی امنیتـی، خلـع سـالح عمومی و صلح و اسـتقرار را شـعار خویش قـرار داده بودند کـه در آن زمان 

از مقبولیـت فراگیـر مردمـی برخـوردار بـود و مـا هـم کـه از آن حالـت رنـج می بردیـم ایـن را یـک 

فرصـت خوبـی بـرای پیـدا نمـودن راه حـل و جلوگیـری از خونریـزی ارزیابـی می کردیم.

در مسـیر رفتـن بـه سـوی میـدان شـهر، وقتـی از خـط عبـور نمودیـم، افـراد مسـلحی کـه با ما 

همـراه بودنـد در خـط منتظـر ماندنـد و مـا حـدود چهـار یـا پنـج کیلومتـر بـه پیـش رفتیـم. در یک 

جـاده ی عمومـی بـه طـرف راسـت سـرک در دامنه هـای کوه قـرار گاهـی دیـده می شـد، آمرصاحب 

 در تخـار حضـور دارند، و یـک نفر مجاهـد به طرف همـان قـرار گاه حرکت 
ً
بـا آقـای داود کـه فعـال

کردنـد و مـن بـا دو مجاهـد دیگـر و با یک موتـر یا دو موتـر در فاصلـه ی 300 متری منتظـر ماندیم. 

ایشـان نخواسـتند مـرا بـا خـود ببرنـد، ابتـدا می گفتنـد بـاالی خـط منتظر باشـم کـه آن را مـن قبول 

نکـردم و بعـد کـه بدینجـا رسـیدیم، گفتنـد: »شـما اینجا باشـید.« خـوب به یادم هسـت کـه باالی 

بـام یـک اتـاق که برفـراز کوه موقعیت داشـت بـا رهبران طالبـان به اسـتثنای مالعمر که همه ی شـان 

حضـور داشـتند صحبـت کردنـد. وقتی کـه دوبـاره برگشـتند چنـدان خوشـبین بـه نظر نمی رسـیدند 

ولـی بازهـم می گفتنـد: مـا منتظـر می باشـیم، چـون فیصلـه بـه همین شـده کـه دو سـه نفـر از آن ها 

بـرای مذاکـره و صحبت بـه کابـل میایند.
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ایشـان بـا برداشـت ویژه ی خویـش از این دیـدار می گفتنـد: این ها بـه فکرهای دیگری هسـتند 

و از مسـایلی صحبـت بـه میـان می آورند کـه گویـی تصمیم ادامـه ی جنگ را داشـته باشـند. بعد از 

ختـم ایـن دیـدار دوبـاره به کابـل برگشـتیم. دو روز یا سـه روز بعـدش طالبـان بر غرب کابـل حمله 

کردنـد که حـوادث بعدی شـکل گرفت.

یان  یخی قهرمان بزرگ شـهید احمدشاه مسـعود را به کشور فرانسـه در جر شـما سـفر تار

مقاومـت در پیونـد بـا جهانی سـاختن صـدای مقاومت و جلب توجـه جامعـه ی بین المللی 

یابـی می کنید؟ چگونـه ارز

در بـاره ی سـفر بـه فرانسـه تا آخریـن روزهای مسـافرت متیقـن نبودند که بـه این سـفر بروند یا 

خیـر، چـون از یـک طرف احتمـال حمالت طالبـان وجود داشـت که همیـش مانع کارها می شـد و 

از طـرف دیگـر از نتایج سـفر اطمینان نداشـتند که آیا این سـفر به حیثیـت و آینده ی افغانسـتان تأثیر 

مثبـت خواهـد داشـت یا در حد یک سـفر تشـریفاتی خالصه خواهد شـد.

مـن در ایـن مـورد تلفنـی همـراه شـان صحبـت کـردم. ایشـان بعـد از مشـوره بـه تاجیکسـتان 

تشـریف آوردنـد. در تاجیکسـتان نیـز یـک تعـداد دوسـتان را چـون داکتـر مهـدی و داکتـر مشـاهد 

خواسـته همـراه شـان در خصـوص سـفر مشـوره نمودنـد کـه همـه نظـر مثبـت دادند.

 در جایـی نیسـتیم کـه بگویید 
ً
آخریـن بـاری کـه مـن همـراه شـان صحبت کـردم گفتـم: فعـال

ایـن سـفر مفیـد اسـت یا نی، حـاال چون همـه ترتیبات سـفر گرفته شـده اگر شـما تشـریف نیاورید 

مضـر واقع می شـود.

در ایـن جریـان مـن، مسـعود خلیلـی، احمـد ولـی مسـعود، محراب الدین مسـتان شـارژدافیر 

سـفارت فرانسـه و همایـون تنـدر همـه در فرانسـه بودیـم و مقدمـات مسـافرت ایشـان را تـدارک 

می دیدیـم.

ایشـان پـس از اخـذ پیـام ما تصمیـم نهایی را برای مسـافرت اتخـاذ نمودند و یکی از دوسـتان1 

شـان همـکاری نمـوده هواپیمایـی را برای شـان تهیه کردند. همین بود که ایشـان به فرانسـه تشـریف 

آوردنـد و ایـن مسـافرت نتایج بس مثبتی در پاریس، استراسـبورگ و پارلمان اروپا به جای گذاشـت.

برداشـتی کـه قبـل بـر آن از نیروهـای مقاومت وجود داشـت چنین بـود که آنان نیروهـای درگیر 

در یـک نبـرد داخلـی و طرفـدار ادامـه ی جنگ انـد و برخی ها نبـرد آنـان را جنبه ی قومـی و اختالف 

 تغییـر کـرد و در حقیقت این نخسـتین بار 
ً
گروهـی می دادنـد. ایـن برداشـت بعـد از این سـفر کامال

بـود کـه پیـام مقاومـت به صدای بسـیار رسـا توسـط شـخصیتی که مـورد احتـرام همه بـود به گوش 

1. این دوست اعلیحضرت شهزاده،کریم آغا خان رهبر اسماعلی های جهان است.
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می رسـید. جهانیان 

خالصـه ی ایـن پیـام این بود کـه: ما در مبـارزه علیه تروریـزم جهانـی در خط اول قـرار داریم و 

تروریـزم دشـمن بشـریت و تهدیـدی بـرای صلـح و امنیـت جهانی اسـت، ولی با تأسـف کـه ما در 

ایـن مبـارزه تنها هسـتیم. اگر بشـریت و جهان می خواهند از شـر تروریـزم در امان باشـند و در آینده 

از ایـن آفـت صدمـه نبیننـد باید مـا را در این نبـرد و پیکار همـکاری کنند.

البتـه ایـن پیـام تأثیـر خیلـی  جدی در میـان جوامـع غربی به ویـژه افغان هـای مقیم کشـورهای 

خارجـی داشـت و تعـداد زیـادی از ایـن افغان هـا حاضـر شـدند در مقاومـت سـهم فعـال بگیرند، 

کـه بعـد بـه مـن وظیفـه دادند تا ایـن افغان ها را منسـجم بسـازم و سـپس ایـن مسـوولیت را به دوش 

محتـرم قانونـی صاحـب گذاشـتند تـا تبـادل افـکار و همـکاری بـا افغان هـای خـارج از کشـور را 

پیگیـری نمـوده و راه هـای اسـتفاده از سـهم گیـری آنـان را ارزیابـی نمایـد و از آنـان در زمینه هـای 

مختلف اسـتفاده شـود.

در حالی کـه مقاومـت جریـان داشـت و در حسـاس ترین لحظات خود قرار داشـت و دشـمن با 

تمرکـز همـه ی قـوا و نیرو هـرآن قصد درهم شکسـتن مقاومت را در سـر می پرورانید، ایشـان در فکر 

ایـن بودنـد کـه بایـد افغان هـا کمیته هـای به نـام بازسـازی، صحـت عامـه و تعلیـم و تربیه تشـکیل 

بدهنـد تـا از نیـروی افغان هایـی کـه در خـارج حضـور دارنـد در حـدی کـه اکنـون ممکـن اسـت 

همیـن حـاال و تـا جایی کـه بـرای آینـده ی افغانسـتان میسـر اسـت اسـتفاده شـود. این اندیشـه هایی 

اسـتثنایی اسـت و بـاز مـرا بـه همان طـرف می کشـاند کـه ایشـان چگونه یک شـخصیت اسـتثنایی 

بودنـد. ببینیـد! در همچـو فرصتـی کـه باید همـه امکانـات و همه هم و غـم صرف مسـایل نظامی و 

ادامـه ی مقاومـت شـود ایشـان بـرای افغان ها از یـک طرف پیـام ملی سـاختن مقاومت را در سـطح 

عـام کشـور عرضـه داشـتند و از طرف دیگـر به یک جنبـه ی مقاومت که جنگ اسـت بسـنده نکرده، 

فعالیـت در زمینه هـای مختلـف بازسـازی، فرهنگـی، صحـی و... را ضروری می شـمردند.

یف کنیـد کـه در تصمیم گیـری و تنظیم  روزهـای بعـد از شـهادت ایشـان را بـرای مـا تعر

کارهـا در نبـود ایشـان به چـه مشـکالت عمـده ای برخوردید؟

البتـه روزهـای بعـد از شـهادت آمرصاحـب روزهـای دشـواری بودنـد و تـا حاال هـم روزهای 

دشـواری انـد و از سـنگینی تأثـر و انـدوه مـن بـه عنوان یـک دوسـت و تأثر جامعـه ی افغانسـتان که 

قایـد و زعیـم خویـش را از دسـت داده بـه هیچ صورت کاسـته نشـده اسـت.

در روزهـای بعـد از شـهادتش مـا بیش تـر بـا فهیم خـان و قانونی صاحـب و دیگر دوسـتانی که 

در مرکـز بودنـد همیـش در قبـال مسـایل و کارهـا مشـوره می کردیـم. یک مسـأله را همـه درک کرده 
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بودنـد و همـه درک می کردیـم و مـن بـه تکـرار می گفتـم: امـروز آمرصاحـب در میـان مـا نیسـت، 

یگانـه چیـزی کـه می توانـد ایـن خـأل و نقیصـه را تا حـدی جبـران کند شـوری و همآهنگ سـاختن 

نظریـات در رونـد کارهـا اسـت تا ما بتوانیم با تمسـک بـه آرمان هایش مسـیر و اهـداف وی را دنبال 

کنیـم. آرمـان آمرصاحـب هیچ وقت رسـیدن خـودش در رأس قـدرت به خاطـر قدرت نبود، ایشـان 

عالقمنـد بودنـد کـه در صـورت مسـاعد شـدن فرصت بـه مـردم صادقانه خدمـت کنند و ما و شـما 

بایـد همیـن آرمـان را چـراغ راه و مسـیر خویش قـرار داده با همین روحیه و اندیشـه بـه کار و فعالیت 

ادامـه بدهیـم تا خـدا بخواهـد کارها به جـای مطلوب برسـند.

مـن فکـر می کنـم تصامیمـی  کـه بعـد از شـهادت  آمرصاحـب شـهید تـا زمـان آمدن بـه کابل 

گرفتـه شـدند تصامیـم درسـت و به جا بودنـد که در مجموع برسرنوشـت کشـور و مـردم تأثیر مثبت 

داشتند.

البتـه بـدون شـک که این تصامیـم نتیجه ی روحیه ی مشـوره، تفاهم و تأثیر روانی آن شـخصیت 

بزرگـوار بر بازماندگان، همراهـان و اطرافیانش بود.

در این کـه آیـا مشـکالت وجـود داشـت یـا خیـر؟ بلـی، مـا در هـر لحظـه و هـر آن به مشـکل 

کمبـود رهبـر و رهنمـای همـه ی مان مواجـه بودیـم. در حالی که یک تعـداد در زمان حیات شـان در 

ذهـن خـود ادعـای رقابـت و همسـری داشـتند، ولـی وقتی که نبـود همه می دانسـتیم کـه در میان هر 

یـک مـا و ایشـان و در میـان همه ی ما و ایشـان چقـدر فرق وجـود دارد.

در راه اندازی سیاست خارجی کشور مسعود)رح( چه اندیشه و مفکوره ای داشتند؟

در ُبعـد سیاسـت خارجـی از این کـه سیاسـت پاکسـتان با تأسـف در تقابل بـا منافع افغانسـتان 

قرارداشـت منافـع کشـور را در ایـن می دانسـتند تا روابـط خارجی بـا منطقه و دنیای خارج گسـترش 

یابـد. ایشـان توقـع داشـتند که این گسـترش روابـط زمینه هـای درک چهـره ی واقعی طالبان، اسـامه، 

تروریسـت ها و مداخلـه ی پاکسـتان در امـور افغانسـتان را بـه کشـورهای مختلـف جهـان مسـاعد 

خواهـد سـاخت و در نتیجـه ی فشـار آن هـا پاکسـتان مجبـور خواهـد شـد از حمایـت طالبـان و 

تروریسـت ها دسـت کشـیده و در سیاسـت خـود تعدیـل بیـاورد. مسـافرت شـان بـه فرانسـه هم در 

همیـن راسـتا صـورت گرفـت. در سـال های اول مقاومـت وقتـی مـا بـه کشـورهای مختلـف سـفر 

می کردیـم و دوباره برگشـته برای شـان گـزارش می دادیـم که: دنیا تا هنـوز آماده ی همکاری نیسـت، 

ایـن را خـوب درک نمـوده، می گفتنـد: »هنـوز چهـره ی طالبـان و القاعـده در حـدی افشـا نشـده که 

جهـان متوجـه آن هـا شـود، هنـوز وقـت اسـت، ولی اگـر خـدا بخواهـد آن روز می رسـد کـه جهان 

متوجـه ایـن خطـر بزرگ شـود و تـا رسـیدن آن روز ما باید کمـر خود را بسـته کنیم، خود را منسـجم 
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سـازیم و ازهمـکاری دوسـتانی کـه آمـاده ی همـکاری انـد اسـتفاده نماییـم و از نیـرو و امکانـات 

خویـش نیـز به شـیوه ی درسـت و خـوب بهـره گیـری کنیم.«

ایشـان در بعـد سیاسـت خارجـی کشـور در کل، در حالی کـه اسـتقالل و حاکمیـت ملـی 

افغانسـتان برای شـان ارزش قطعی داشـت، طـرف دار یک سیاسـت متعادل، بی طرفی فعـال و مثبت 

و خواهـان روابـط خـوب بـا درنظرداشـت اصـل تسـاوی و احتـرام متقابل بـا همه کشـورهای جهان 

بـه ویـژه بـا همسـایگان، با صـرف نظر از گذشـته، بـا یک روحیـه ی نـو بودند. ایشـان افغانسـتان را 

جزئـی از جامعـه ی بین المللـی می دانسـتند و می خواسـتند افغانسـتان در قطـار سـایر کشـورهای 

جهـان از عـزت و شـوکت برخوردار باشـد.

از نظـر شـما آیا کسـی هسـت که جـای مسـعود )رح( را پر نمایـد، اگر نیسـت پس برای 

ادامـه بخشـیدن بـه راه و مکتب ایشـان چه راهـی را پیشـنهاد می کنید؟

در پاسـخ بـه این کـه آیـا کسـی می توانـد جـای ایشـان را بگیـرد، بایـد بگویـم: ایشـان از یـک 

طـرف زاده ی همـان شـرایط خـاص بودنـد و از طرف دیگـر خصلت هـا و ویژگی هـای ذاتی خویش 

را داشـتند و در دو دهـه ی مقاومـت و پیـکار بـه پختگـی و کمال رسـیده بودند. مـن در ضمن این که 

هیچکـس را در سـطح ملـی نمی بینـم تـا جـای آن شـخصیت بـزرگ را بگیـرد، نمونـه ی همچـو 

 در سـطح دنیـا هم سـراغ نـدارم.
ً
شـخصیت را فعـال

بـرای ادامـه بخشـیدن راهـش فکـر می کنـم درک و فهـم درسـت از آرمان هـا و اهدافـش خیلی  

مهـم و حیاتـی اسـت و در قـدم بعـدی پابنـدی صادقانـه بـه همیـن آرمان ها و اهـداف. ادعـای این 

مسـأله فکـر می کنـم خیلـی  آسـان اسـت و هـر کـس می توانـد مدعـی باشـد کـه راهـش را ادامـه 

می دهـد، ولـی از نظـر مـن عملی سـاختن آن مهم تـر از ادعی اسـت، و هرکس این داعیـه را در پیش 

گرفتـه بایـد با دقـت کامـل متوجه این مسـأله باشـد.

از نظـر مـن آمرصاحـب از لحـاظ فکـری و عقیدتـی یـک مسـلمان بـود، مسـلمان معتقـد، بـا 

عمـل و صـادق. در حالی کـه بـرای مسـلمانان امنیـت، پیش رفـت و رفاه می خواسـت، طرفـدار این 

بـود کـه مسـلمانان در پهلـوی سـایر مـردم جهـان بـه شـکل مسـالمت آمیز زندگـی به سـر برند.

ایشـان چهـره ی زشـتی را کـه طالبـان و القاعـده از اسـالم و مسـلمانان تصویـر نمـوده بودنـد 

نمی پذیرفتنـد و آن را شایسـته ی مسـلمانان و اسـالم نمی دانسـتند و روش آنـان را خیانت به اسـالم و 

مسـلمانان تلقـی می کردنـد. در پهلـوی این شـخصیتی بودند کـه به تاریـخ افغانسـتان، فرهنگ این 

کشـور ومردمـش افتخـار می کردند.

می شـود بگوییـد کـه آمرصاحـب رحمت اللـه علیـه اوقـات فراغـت خویـش را چگونه 
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سـپری می نمودنـد؟ 

ایشـان اوقـات فراغـت خویـش را بـا تـالوت، مطالعـه، ذکـر، ورزش هـای چـون فتبـال و آب 

بـازی، شـعر خوانـی، صحبت با دوسـتان، یـاد آوری روزهای گذشـته و گاهی قـدم زدن در باغ یا در 

جـای دیگـری سـپری می کردند.

ین خاطرات خویش را از ایشان برای ما بیان کنید؟ می شود یکی از جالب تر

همـه ی زندگـی ام با آمرصاحب خاطره بسـیار جالب و فراموش ناشـدنی اسـت و مـن نمی توانم 

یکـی آن را بـه حیث بهتریـن خاطره از آمرصاحـب انتخاب کنم.



یـر امورخارجـه در سـفارت  مجیـب الرحمـن رحیمـی بعـد از انجـام مصاحبـه بـا محتـرم دکتـور عبداللـه وز

افغانسـتان در لنـدن

یـر امورخارجـه، قهرمـان ملـی کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( و محتـرم  محتـرم دکتـور عبداللـه وز

همایـون تنـدر سـفیر افغانسـتان در جامعـه ی اروپـا





یر تعلیم و تربیه ی  مصاحبه با محمدیونس قانونی وز
دولت انتقالی اسالمی افغانستان

مصاحبه کننده: مجیب الرحمن رحیمی

یابی می کنید؟ شخصیت شهید احمدشاه مسعود را در ابعاد مختلف آن چگونه ارز

بـاور مـن این اسـت کـه شـخصیت آمرصاحـب ابعـاد مختلف داشـت و گاهـی کـه آمرصاحب در 

یکـی از همـان بخش هـا می درخشـید تصـور می کـردی کـه وی در همـان بخـش تخصـص و نبـوغ 

دارد.

شـخصیت یـک رهبـر واقعـی ایجـاب می کنـد تـا ابعـاد مختلـف شـخصیتش متکامل بـوده و 

ازصفـات فوق العـاده برجسـته برخوردار باشـد. ایـن صفات کمال همـه در وجـود آمرصاحب جمع 

بودنـد. شـخصیت ایشـان تجمعـی بـود از عظمت هـا و بزرگی هـای منحصر بـه فرد.

وقتـی آمرصاحـب را در ابعـاد سیاسـی مطالعه می کـردی، می دیدی شـخصیت کامل سیاسـی 

بـا صفـات ویـژه اسـت. وقتـی وی را در ابعـاد نظامی مطالعـه می کـردی، وی را یک نابغـه ی نظامی 

و استراتیژیسـت ماهـر میافتـی. وقتـی شـخصیتش را در ابعـاد فرهنگـی مطالعه می کـردی، او را یک 

انسـان فرهنگـی طـراز اول میافتی. وقتی شـخصیتش را در ابعـاد اجتماعی مطالعه می کـردی، وی را 

یـک شـخصیت منحصر به فـرد اجتماعـی میافتی.

بـه این صـورت آمرصاحـب را در همه ی ابعـاد زندگی یک شـخصیت کامل و منحصـر به فرد و 

خارق العـاده میابیـم و وقتـی در هر بعدی می درخشـید نبوغـش در همان بعـد هویدا بود.

لطـف نمـوده در مـورد آرمان هـا و آرزوهـای ایشـان در قبـال افغانسـتان بـه عنـوان یـک 

کشـور کـه وی سـالیان دراز بـرای آزادی اش مبـارزه کـرد صحبـت نماییـد، از نظـر شـما وی 
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خواهـان چگونـه افغانسـتانی بـود؟

آمرصاحـب شـهید در زندگـی دارای آرمان هـا و اهـداف عالـی بـود کـه بـرای تحقـق همیـن 

آرمان هـا و اهـداف مبـارزه و تـالش نمـود. شـخصیت های بزرگـی وجـود داشـته کـه آرمان هـا و 

اهـداف بزرگـی داشـته انـد ولـی هیچ گاهـی بـرای تحقـق آن هـا چـون آمرصاحـب شـهید مبـارزه و 

پیـکار نکرده انـد. یکـی از عظمت هـای شـخصیت آمرصاحـب همیـن بـود کـه آرمان هـا و اهـداف 

انسـانی و اسـالمی  داشـت و دیگـر این کـه 23 سـال برای تحقـق این اهـداف صادقانه مبـارزه کرد تا 

این کـه خـودش را در ایـن راه قربـان نمـود.

آمرصاحـب از ابتـدا خواهـان یـک اعتـدال اسـالمی بود و بـه افـراط و تفریـط باوری نداشـت؛ 

نـه تعبیـر طالبـان را بـه شـکل افراطـی آن از دیـن می پذیرفـت و نـه قـول آن هایـی را کـه بـرای دیـن 

در جامعـه نقشـی قایـل نیسـتند. او یـک مسـلمان، مجاهـد، معتقـد و معتـدل بـود و باورداشـت که 

افغانسـتان را می تـوان بـا یـک اسـالم معتـدل از نـو اسـاس گذاری نمـود.

وی خواهـان تحقـق وحدت ملـی، وحدت اقوام و همبسـتگی در کشـور بود. وی می خواسـت 

در افغانسـتان صلح و امنیت و ثبات را شـاهد باشـد. در کشـور آزادی می خواسـت، به آزادی عشـق 

 مبـارزه می کـرد، و همیـش می گفت: »جنـگ ما نه 
ً
 و روحـا

ً
داشـت و بـرای آزادی افغانسـتان جسـما

بـرای جنـگ؛ کـه بـرای صلح اسـت.« همیشـه جنـگ را بـه عنـوان یک وسـیله دنبـال می نمـود، نه 

بـه عنـوان یـک هدف. مـا شـاهد هسـتیم هرجایی که صـدای برای صلـح بلند می شـد اولین پاسـخ 

مثبـت را وی مـی داد. در اکثـر مذاکـرات حضـور می داشـتیم و ایـن لطـف را بـر مـن می نمـود تـا از 

ایشـان نمایندگـی کنـم. این هـا نشـان می  دهند کـه آمرصاحب بـه صلـح و آزادی عالقه داشـت نه به 

جنـگ، و جنـگ وسـیله ی بـود بـرای تحقق صلـح. وی خواهان یـک افغانسـتان آزاد، مسـتقل، مرفه 

و واحـد بـود. افغانسـتانی کـه بـا جامعه ی جهانی و با کشـورهای همسـایه بر اسـاس احتـرام متقابل 

و تسـاوی روابـط دوسـتانه و همـه جانبـه داشـته باشـد و معتقـد بود کـه با همچـو روابطی بـا جهان 

می توانیـم زمینه ی بازسـازی افغانسـتان را فراهم سـازیم.

 وی خواهـان افغانسـتانی بـود کـه زنـان در آن چـون مـردان از حـق تعلیـم و تربیـه، انتخـاب و 

انتخـاب شـدن، کار و فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگـی برخـوردار باشـند. فکـر می کنـم برخی از 

ایـن اهـداف تـا اکنـون بـا درنظر داشـت تحـوالت اخیر بـرآورده شـده اند.

در بـاره ی تحقـق ایـن ایده آل هـا و اهداف ایشـان بعد از تحـوالت جدیـد در عرصه های 

مختلـف در کشـور بگوییـد کـه این هـا چقـدر جامـه ی عمل پوشـیده اند؟ اگـر نپو شـیده اند 

بـرای تحقق آن هـا چه کارهـای عملی الزم اسـت؟
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طـوری کـه درپاسـخ به سـوال قبلی اشـاره نمـودم، برخـی از آرزوهـای آمرصاحب بـا تحوالت 

اخیـر در کشـور تحقـق یافته انـد. آمرصاحب بـرای آزادی افغانسـتان مبـارزه می کرد، خـوش بختانه 

ایـن آرزو در شـرایط کنونـی بـرآورده شـده اسـت. آمرصاحـب بـرای بـه میـان آمدن وحدمـت ملی 

مبـارزه می نمـود، کـه امـروز تا حـدی ایـن مأمول برآورده شـده اسـت.

آمرصاحـب بـرای صلـح در کشـورش مبـارزه می کـرد، که برقـراری صلح در کشـور آغاز شـده 

اسـت، اگـر چـه ثبـات و اسـتقرار دایمـی  کار دشـوار و دراز مدت اسـت ولـی گام های نخسـتین در 

این راسـتا برداشـته شـده است.

آمرصاحـب همیشـه روی ایجـاد یـک اداره ی موقـت و گذرا در قدم نخسـت بـرای تأمین صلح 

کیـد می نمـود، کـه ایـن هدف در گام نخسـت بعـد از تحـوالت فعلی برآورده شـد. در کشـور تأ

آمرصاحـب بـه خاطـر ایجـاد نظام و سیسـتمی  مبـارزه می کرد که توسـط خود مردم افغانسـتان 

کید  بـه وجـود بیاید و بـاالی تدویر لویه جرگـه به عنوان یکی از راه هـای تبارز اراده ی جمعـی مردم تأ

همیشـگی می نمـود. ما شـاهد بودیـم که زمینه ی انتخاب برای مردم مسـاعد شـد و نماینـدگان مردم 

خـود در لویـه ی جرگه بـا رأی و انتخاب خویش در بـاره ی آینده ی کشـور تصمیم گرفتند.

آمرصاحـب در مرحلـه ی بعـد از لویـه جرگـه خواهـان تدویـن قانـون اساسـی و رفتن به سـوی 

انتخابـات آزاد و مسـتقل در کشـور بـود کـه جریـان فعلـی بـه همان مسـیر در حرکت اسـت.

بـه این صـورت برخـی از خواسـت های آمرصاحب تحقق یافتـه و برخی دیگر آن ها در سـاختن 

افغانسـتان جدیـد بـا شـاخص های کـه خودشـان در نظر داشـتند باقی اسـت و مـا به عنـوان رهروان 

راه آمرصاحـب مسـوولیتی بزرگی در برآورده شـدن ایـن آرمان ها بـه دوش داریم.

بـرای تحقـق آرمان هـای آمرصاحـب ضـرورت اسـت تـا شـخصیت های کشـور و آن هایی کـه 

بـه راه و آرمـان آمرصاحـب در سـاختن یـک افغانسـتان نویـن و مرفـه معتقد انـد در یک چتـر بزرگ 

سیاسـی و ملـی منسـجم شـده و بـا ایجـاد یـک تشـکل سیاسـی فراگیـر و فعـال در راسـتای تحقـق 

آرمان هـای معتـدل آمرصاحـب فعالیـت نماینـد.

مسـعود رحمـت اللـه علیـه بـدون تردیـد یـک مکتـب بـود، شـما بـه عنـوان یکـی از 

یـن دوسـتان و همــکاران ایشـان در عــرصه های سیاســی، اقتصـادی، فرهنگـی و  نزدیک تر

اجتماعـی چـه راه هـای عملـی را در ادامـه بخشـیدن و زنـده نگه داشـتن ایـن مکتـب توصیه 

می کنیـد؟

بخش هایـی از راه هـا را در پاسـخ بـه سـوال قبلـی مطـرح سـاختم. چیـزی را که بازهـم باالیش 

کیـد می کنـم نظـام و سیسـتم اسـت. در چـوکات یـک نظـام و سیسـتم مـا می توانیـم بـه تحقـق  تأ
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اهـداف و آرمان هـای آمرصاحـب نایـل شـویم. همیـن نظـام و سیسـتم سـاخته ی خـود آمرصاحب 

بـود کـه بعـد از شـهادتش مـا را قادر سـاخت تـا در بحرانی ترین شـرایط سـرپا ایسـتیم و منسـجم و 

منظـم در بـاره ی قضایـا تصمیـم گیـری کنیم.

بـاور مـا ایـن اسـت کـه در قـدم نخسـت اندیشـه ها و افـکار آمرصاحـب مشـخص و تدویـن 

گـردد. خطـوط فکـری آمرصاحـب مشـخص شـود. شـاخص های اصلـی اهـداف و آرمان هـای 

آمرصاحـب واضـح گـردد و پـس از تدویـن تیوریـک اهـداف، افـکار و اندیشـه های آمرصاحـب ما 

می توانیـم دسـت بـه ایجـاد یـک تشـکل سیاسـی قـوی بزنیـم کـه در راسـتای تحقـق این اهـداف و 

بـردارد. آرمان هـا گام 

شـما بـه صفـت یـک سیاسـت مدار می شـود از آرزوهـای سیاسـی مسـعود بـزرگ کـه 

خواهـان تحقـق آن هـا بـود ولی بـه اثـر مشـکالت، مداخله یا شـهادت عمـال تحقـق نیافتند 

کنید؟ صحبـت 

 خدمـت شـما عـرض کـردم آمرصاحـب آرزوهـای زیـادی داشـت ازجمله ای 
ً
طوری کـه قبـال

آرزوهایـش اسـتقالل و حاکمیـت ملـی کشـور بـود. آمرصاحـب معتقـد بـه یـک افغانسـتان آزاد، 

مسـتقل، فـارغ از هـر نـوع مداخلـه و نفـوذ خارجـی بـود و خـود شـخصیتی بـود کـه علیـه نفـوذ و 

مداخلـه ی خارجـی بـا قامـت اسـتوار ایسـتاد و مبـارزه کـرد. امیـدوار هسـتم بتوانیـم در آینـده ایـن 

دیـدگاه آمرصاحـب را جامـه ی عمـل بپوشـانیم.

و  فـراز  زندگـی اش  مختلـف  دوره هـای  در  علیـه  رحمت اللـه  مسـعود  تردیـد  بـدون 

ین روزهـای مبارزاتی اش  نشـیب های متعـددی را بـه تجربه گرفته اسـت می شـود از دشـوارتر

یـد؟ در دوره هـای مختلـف نـام ببر

می کنـم  فکـر  مـن  اسـت.  داشـته  دشـواری های  لحظـه اش  هـر  پیگیـر  مبـارزه ی  سـال   23

بلندتریـن شـاخص در شـخصیت آمرصاحـب ایـن اسـت: در لحظاتی کـه یـأس و نا امیـدی همه را 

فـرا می گرفـت و در اوج بحـران شـخصیتش بـه دیگـران اطمینـان می بخشـید. به عنـوان مثـال بارها 

روس هـا درحمـالت شـان بـاالی پنجشـیر بـا فشـار و اسـتفاده از زور آنچنـان زمینـه را بـر مـردم و 

نیروهـای مقاومـت تنگ سـاختند که دیگـر مقاومت علیـه آن ها بی نتیجـه می نمود، ولی شـخصیت 

و رهبـری آمرصاحـب همـه را در آن حالـت بحرانی روحیـه و اطمینان داده و به مبارزه و تالش سـوق 

می داد.  

عقب نشـینی شـکوهمندی را که از کابل سـازماندهی کرد، اوج رهبری و عظمتش را به نمایش 
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می گـذارد. بـه یـادم می آیـد در لحظاتی کـه همه چیز از دسـت مـا رفته بـود، این آمرصاحـب بود که 

در اوج همـان بحـران زعامـت ایجاد کرد و اسـاس یـک مقاومت جدیـد را پایه ریزی نمـود. همه در 

آن شـرایط بـه شـمول رهبـران به یـأس و نا امیـدی کامل رسـیده بودند، ایـن شـخصیت  آمرصاحب 

بـود کـه در همـان لحظـات زعامـت و اطمینـان ایجـاد کـرد و کشـتیی را که خـود ناخدایـش بود به 

رغـم توفـان به سـاحل نجات رهبـری کرد.

یـن برازندگی و  مسـعود )رح( برازندگی هـای مختلفـی داشـت، از نظـر شـما برجسـته تر

عالمـه ممیـز ایشـان از دیگـر رهبـران و فرماندهان چـه بود؟

از نظـر مـن برجسـته ترین برازندگـی شـخصیتش ویژگـی رهبـری و زعامـت بـود. آمرصاحـب 

یـک رهبـر بـود؛ رهبـری برخاسـته از قلـب حـوادث و از متـن جامعـه، نـه یـک رهبـر تصنعـی. بـه 

ایـن صـورت، خصوصیـت رهبـری آمرصاحـب در قطـار سـایر برجسـتگی های منحصر بـه فردش، 

طـوری بـود کـه وی را پیشـتاز سـاخته بـود. چنان کـه شـاهد بودیـم در همـه تحـوالت و حـوادث و 

در زمان هـای مختلـف وی بـه عنـوان یـک پیشـتاز در جلـو قـرار داشـت و دیگـران را بـه عقب خود 

می کشـاند.

در بحـران زعامـت می داد، در اوج پیـروزی زعامت می داد، در اوج مأیوسـیت زعامت می داد و 

شـخصیت خویـش را بـه عنـوان یک رهبـر واقعی برجسـته می سـاخت. بـه همین خاطر اسـت که، 

بـه رغـم موجودیـت رهبـران متعدد و بـا احترامی کـه ما به ایشـان داریـم، آمرصاحب از همـه متمایز 

و پیشـتاز بـود. وی بـه عنوان استراتیژیسـت ماهر در عرصـه ی نظامی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی 

بـا داشـتن یـک هـدف و برنامـه، کار و فعالیت خویـش را آغـاز نمود وموفقانـه به پیش رفـت. این ها 

خـود مبین خصوصیـت یک رهبـر واقعی و پیروز اسـت.

اسـتراتیژیی کـه جهـاد را از آغـاز پیروزمندانه رهبـری نمود، نیروهای ارتش اشـغالگر شـوروی 

را بـه شکسـت مواجـه سـاخت، رژیـم وابسـته بـه ماسـکو را سـرنگون نمـود و تروریـزم و اسـتبداد 

را از افغانسـتان ریشـه کـن سـاخت نمونه یـی دیگـری از ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد آمرصاحـب 

می باشـد.

وی بـا مبـارزه ی در خشـانش علیه تجاوز از شـمال و جنـوب دین بزرگی بـر ملت و مردم 

افغانسـتان دارد از نظـر شـما دولـت و مـردم بـرای ادای ایـن دیـن چـه گام هـای عملـی بایـد 

بردارند؟

آمرصاحـب در واقـع دوبـار افغانسـتان را از اشـغال و تجـاوز نجـات بخشـید، یکبـار از تجاوز 
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و اشـغال از سـوی شـمال و بـار دیگـر از سـوی جنـوب، به همین اسـاس دیـن بزرگی بـاالی مردم و 

حکومت دارد. 

از جانـب دیگـر مبـارزه ی آمرصاحب نـه تنها بـرای نجات افغانسـتان که برای نجـات جامعه ی 

بین المللـی در کل بـود. اگـر مبـارزات آمرصاحـب نمی بـود و کمونیـزم یا تروریـزم در افغانسـتان به 

قـدرت می رسـید امـروز وضعیـت جغرافیایی-سیاسـی منطقه دگرگـون می بود.

در واقـع همان طـوری کـه مسـعود بزرگ افغانسـتان را از شـر تروریـزم نجات بخشـید جامعه ی 

بین المللـی را نیـز از شـر تروریـزم نجات داد.

گذشـته از ایـن آمرصاحـب مسـعود شـخصیت بزرگی اسـت که افغانسـتان را از شـر تحجر نیز 

نجـات داد. بـه ایـن صورت دیـن آمرصاحب هم باالی مردم افغانسـتان اسـت و هم بـاالی جامعه ی 

بین المللـی. احمدشـاه مسـعود بـزرگ راهـی را که آغـاز کرده بـود با مردی و قامت رسـا ادامـه داد و 

در همـان راه جان باخت.

مـن فکـر می کنـم وظیفـه ی بازمانـدگان آمرصاحب شـهید و وظیفه ی مسـوولین دولتی اسـت؛ 

دولتـی کـه در واقع ثمـره ی قربانی و مبارزه ی آمرصاحب شـهید می باشـد، تا شـخصیت آمرصاحب 

را بـه عنـوان قهرمـان ملـی پذیرفتـه و آن را در تاریخ افغانسـتان و سـینه به سـینه  ثبت و حـک نماییم 

و همیشـه در یـاد بـود آزادی افغانسـتان به وی ارج و احتـرام بگذاریم.

در این راسـتا گام های مشـخص و روشـنی باید برداشـته شـود؛ چه در سـطح موسسـات دولتی 

و چـه در سـطح موسسـات غیـر دولتـی و حتـی در سـطح موسسـات بین المللـی تـا شـخصیتی که 

باعـث نجـات کشـور و دفـع و طـرد تروریـزم گردیـده بـرای همـه جهـان بـه طور درسـت و روشـن 

معرفـی گردد.

در نخسـتین سـالگرد شـهادت آمرصاحـب دیدیـم کـه هـم دولـت سـهم گرفـت و هـم مـردم. 

جاللتمـآب حامـد کـرزی بـه طـور رسـمی سـیمینار بین المللـی مسـعود شناسـی را افتتـاح کـرد و 

همچنـان مراسـم بزرگداشـت بـه  اشـتراک اعضـای بلنـد رتبـه ی دولتـی افتتـاح گردیـد کـه همـه 

موسسـات و ارگان هـای دولتـی و غیـر دولتـی و سـازمان های بین المللـی و نماینـدگان کشـورهای 

دوسـت در افغانسـتان بـا ادای احتـرام بـه مقـام آمرصاحـب شـهید در آن سـهم گرفتنـد.

روز شـهادت آمرصاحـب بـه نـام روز شـهید در کشـور اعـالن شـد. عـالوه بـر آن هـزاران تـن 

زن و مـردم در والیت هـای مختلـف، بـه ویـژه در کابـل، در مراسـم بـاالی مقبـره ی آمرصاحب، در 

نهادهـای علمـی و فرهنگـی و در سـفارت خانه هـای کشـور در بیـرون اشـتراک کردنـد.

ایـن نشـان می دهـد که وی بـه عنوان قهرمـان ملی افغانسـتان پذیرفته شـده و از مقام شـامخش 

همیشـه بـه قـدر درانـی یـاد خواهـد شـد و همـه افغانی ها چـه در داخـل و چـه در خارج و دوسـتان 
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آمرصاحـب از بقیـه کشـورهای جهان از روز سـالگرد شـهادت وی  تجلیـل به عمل خواهنـد آورد و 

نامـش بـه این صـورت زنـده و جاوید خواهـد بود.

یف  در پایـان اگـر لطـف نماییـد لحظـات شـنیدن خبـر شـهادت ایشـان را بـرای مـا تعر

کنیـد کـه چگونـه ایـن خبر نامیمـون را تحمـل نمودیـد و حالت روانی شـما و دیگر دوسـتان 

بود؟ چگونـه 

مـن از لطف دوسـتان عزیز ممنون هسـتم کـه این خبر را به شـکل مسـتقیم و در همان لحظه ی 

اول برایـم نگفتنـد. من در پنجشـیر بودم و نخسـت از مجروح شـدنش اطالع گرفتم. برای نخسـتین 

 
ً
بـار حاجـی صاحـب عبدالقدیـر و آقای انـوری به دفتـرم آمده گفتنـد: از تخـار اطـالع داری؟ واقعا

تـکان خـوردم. پرسـیدم: چـه گپ شـده؟ گفتنـد: سـوء قصدی بـه جـان آمرصاحب صـورت گرفته 

بـود ولی به خیر سـپری شـد.

بعـد پـای تلفـن رفتم و بـا جهت هـای مختلف در تماس شـدم؛ با فهیـم خـان، انجنیر صاحب 

عـارف و ... ولـی همـه لطـف نمـوده ایـن خبـر را برایـم نگفتند، چـون آن ها می دانسـتند که شـنیدن 

ایـن خبر بـه یکبارگـی از تحمل بیرون اسـت.

گاهـی مـرا کمک کرد تا بـرای ایجاد روحیـه در بین مـردم کار بکنـم و در مصاحبه ها با  ایـن نـا آ

رسـانه ها جهانـی بـا جرأت و روحیـه ی عالی صحبـت نمایم. همچنان پخش نشـدن خبـر در همان 

لحظـات در حفـظ روحیـه ی مجاهدیـن، به ویژه در خط شـمالی که طالبـان آمادگی کامـل حمله را 

داشـتند، کمـک حیاتـی نمـود. البته ایـن بعدها بود کـه از اصل حادثه اطـالع گرفتم.





مصاحبه با دگر جنرال بسم الله خان معاون اول وزارت دفاع ملی 
ین چهره های دوران مقاومت و از یاران  افغانستان و یکی از درخشان تر
نزدیک احمدشاه مسعود )رح(

مصاحبه کننده: عبدالواحد خراسانی

گرچـه شـخصیت و نزدیکـی شـما با مسـعود )رح( آشـکار و روشـن می باشـد، ولـی به رغم 

آن مـی خواهیـم داسـتان ایـن آشـنایی پر میمنـت را از زبان خود شـما بشـنویم؟

بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم. قهرمـان ملـی افغانسـتان شـهید احمدشـاه مسـعود، قسـمی که 

تمـام هموطنـان مـا اطـالع دارنـد، در سـال 1354 زمانی کـه داوود خـان رییـس جمهور افغانسـتان 

بـود، بـه خاطـر برانـدازی حکومـت وی بـا جمعی از بـرادران دیگر یـک حرکـت را بـه راه انداختند. 

ایـن حرکـت در بعضـی ولسـوالی ها موفـق بـود و در برخـی دیگـر نـی. باآلخـره قیـام خنثـی شـد و 

آن هـا دوبـاره بـه پشـاور هجـرت نمودنـد. در همان سـال 1354 رهبـری قیام در ولسـوالی پنجشـیر 

را خودشـان بـه عهده داشـتند و ولسـوالی پنجشـیر بـه دسـت مجاهدین سـقوط کرد. ولی بـه خاطر 

گاهـی دولـت از طریق جواسـیس متأسـفانه قیام به شکسـت مواجه شـد. من  فراگیـر نشـدن قیـام و آ

در همـان وقـت کـه سـن و سـالم خرد بـود نـام آمرصاحـب را شـنیده بودم.

بعـد از این کـه حکومـت کمونیسـتی به وجـود آمد و رژیـم ترکی به میـان آمد من در مدرسـه ی 

امـام ابوحنیفـه )رح( متعلـم بـودم. هفـت یاهشـت ماه بعـد از بـه میان آمـدن حکومت کمونیسـتی 

بـرادران مسـلمان و جمعیـت اسـالمی  کـه در آن وقـت اساسـش نو گذاشـته شـده بود می خواسـتند 

قیـام و حرکتـی را علیـه حکومـت کمونیسـتی بـه راه اندازنـد. مـن همـراه بـا جمعـی از هـم صنفیان 

و بـرادران مسـلمان خـود بـه تشـویق جنـاب قانونـی صاحـب بـه جمعیت جـذب شـدیم. در همان 
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وقـت بـود کـه بـا سـازمان جمعیت آشـنا شـدیم و عضویت ایـن سـازمان را پذیرفتیـم. بعـد در قیام 

چنـدوال، کـه تاریـخ دقیـق آن بـه یـادم نمانده، و یـک قیـام تاریخی و درخشـان به حسـاب می رود، 

در برانـدازی حکومـت ترکـی سـهم فعـال داشـتیم که یک قسـمت شـهر هم گرفته شـده بـود. ما در 

قسـمت گرفتـن مأموریت هـا وظیفـه داشـتیم، ماموریتـی که بـرای من و گـروپ مربوط ما داده شـده 

بـود، ماموریـت بـاغ علـی مردان بـود. ما ایـن ماموریت را به تصـرف در آوردیـم. برادران مـا باید در 

قطعـات عسـکری حرکـت می کردند کـه این طور نشـد. متأسـفانه بعدهـا فهمیدیم که حرکـت به اثر 

گاهـی قبلـی از این قیام خنثی شـد. نفـوذ عمـال دولـت و جواسـیس آن در میـان افـراد ما و آ

 3 ماه در پنجشـیر 
ً
بعـد از آن مـن بـا جمعی از بـرادران صفحات شـمال پنجشـیر رفتیـم. تقریبا

 با 
ً
مخفـی بـودم تـا این کـه آمرصاحـب شـهید با گـروپ معیتی شـان وارد پنجشـیر شـدند. مـن قبال

آمرصاحـب آشـنایی نداشـتم و تنهـا نامـش را شـنیده بودم. معـاون آمرصاحـب در آن وقـت کفایت 

اللـه )مصطفـای( شـهید بـود؛ مصطفـای شـهید از قریـه ی مـا و از قومی های نزدیـک ما بـود و با او 

شـناخت داشـتم. در همینجـا بـا جمعی از بـرادران دیگر از رخه پنجشـیر با ایشـان یکجاشـده جهاد 

را شـروع کـردم. البتـه بـا آمـدن آن ها ولسـوالی پنجشـیر سـقوط کـرد. این بـود داسـتان پیوسـتنم به 

ایشـان. خـدا آمرصاحـب و مصطفـای شـهید را رحمـت کنـد که هر دو شـهید شـدند و مسـوولیت 

خـود را در قبـال خـدا و وطـن اداء کردنـد. از همـان وقـت تـا لحظاتـی که ایشـان شـهید شـدند من 

شـرف همـکاری با ایشـان را حاصـل نمـودم، و بعـد از آن روز طوری ٔکه شـما در جریان هسـتید در 

پهلـوی آن هـا مـن حیث یـک مجاهد، یـک خدمتـگار و دسـتیار نزدیک ایفـای وظیفـه نمودم.

یـن دوسـتان آن شـهید قهرمـان بودید  یـن و معتمدتر روشـن اسـت کـه شـما از نزدیک تر

می شـود از آغـاز تـا فرجـام فهرسـت وظایفـی را کـه در کنـار ایشـان انجـام داده ایـد متذکـر 

ید؟ شو

مـن شـش سـال اول بـه طـور متواتـر و همیشـگی دسـتیار ایشـان بـودم و در تمـام بخش هـای 

کاری آمرصاحـب بـه عنـوان دسـتیار نزدیـک شـان همـکاری می نمـودم و شـب و روز را بـا ایشـان 

سـپری می کـردم. ایشـان به خاطر پیشـبرد امور طریقـه ی خوبی داشـتند. چون در آن وقـت به خاطر 

حضـور روس هـا و کمونیسـت ها شـرایط سـخت بود، بمبـاران همیشـه جریان داشـت و آمرصاحب 

همیشـه از طـرف دشـمن و دسـتگاه های اطالعاتـی کا. جـی. بـی وقـت، خـاد و دولت کمونیسـت 

تعقیـب و پی گیـری می شـدند، مـا مرکـز ثابت نداشـتیم و بسـیار کارهـای ما سـیار بود. نـه تنها من، 

کـه ایشـان یـک جماعت در حـدود 15 تـا 20 نفر از جوانان مسـلمان، متعهـد و با فکـر را دور خود 

جمـع کـرده بودنـد. در پهلـوی این کـه کار پنجشـیر و همـه مناطـق را خـود شـان انجـام می دادنـد، 
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از تیـم مرکـزی کـه بـا خـود داشـتند نیـز در کارهـای شـان اسـتفاده می کردنـد. مـا نیـز در خدمـت 

شـان قـرار داشـتیم و همـان تعـداد 15 و 20 نفـری کـه در مرکز بـا او بودیـم جمع می شـدیم هدایت 

می گرفتیـم و از طـرف روز بـه سـوی انجـام کارهای محولـه می رفتیم و شـب بار دیگـر از این که یک 

مرکـز ثابـت نداشـتیم جمـع می گردیدیم.

بعـد از این کـه مهاجریـن از پنجشـیر بـه شـکل تاکتیکـی طـرف خوسـت و انـدراب بیـرون 

 یـک سـال در آن سـمت مسـوولیت داشـتم. در سـال 1363 روس هـا می خواسـتند 
ً
شـدند تقریبـا

جبهـه پنجشـیر را بـه زعـم باطـل خودشـان نابـود کننـد و جنگ تمـام عیـاری روی دسـت گرفتند و 

بـه حمـالت پـی در پـی خـود ادامـه دادنـد و آمرصاحـب هم مـن حیـث یـک فرمانده قـوی مطرح 

شـدند و منطقـه را از دسـت روس هـا نجـات داده روس هـا را ضربـات کاری زدنـد. آمرصاحـب بـه 

ایـن فکـر بودنـد که اگـر ما دوام دار در پنجشـیر باقی بمانیم پنجشـیر شـکننده اسـت، بنـاًء باید یک 

پایـگاه پنجشـیر را بـه ده هـا پایـگاه تبدیـل کنیـم. آمرصاحـب به قصـد ایجـاد پایگاه هـا در اطراف و 

اکنـاف پنجشـیر برآمـد، انـدراب را یـک پایگاه سـاخت، خوسـت، خیالب و رسـج و فرخـار را یک 

پایـگاه سـاخت، باآلخـره طـرف غوربنـد و شـمالی رفت، مناطق خود را وسـعت بخشـید، به سـوی 

مناطـق شـرق طـرف منجـان و نورسـتان رفت، خدا رحمـت کند طـارق صاحب را، وی نیـز یکی از 

فرماندهـان لغمـان و همـگام در ایـن مسـیر بود، بـه این صـورت آمرصاحـب برآمد و یک پنجشـیر 

را در مقابـل روس هـا ده پنجشـیر سـاخت. وقتی کـه مناطـق تحـت کنتـرول اش وسـیع شـد، آن ها را 

بـه زون هـای مختلـف تقسـیم کـرد. از جمله ی زون هـا یکی هـم زون مرکز بـود که مسـوولیت آن به 

 بـه حیـث معیـن اداری وزارت داخله 
ً
دوش بـرادر عزیـز مـا جنـاب عظیمـی صاحـب بود کـه فعـال

کار می کننـد و مـن بـه حیـث معـاون زون مرکـز کـه مقـر آن در جبـل السـراج بـود انتخـاب شـدم. 

مـدت پنج سـال، درسـت تـا زمانی کـه حکومت کمونیسـتی سـقوط کرد، مـن به حیث معـاون زون 

مرکـز همیشـه در خدمـت مـردم و مجاهدیـن و جبهـات شـمالی کـه علیـه روس ها و کمونیسـت ها 

می جنگیدنـد قـرار داشـتم. جنـاب آمرصاحـب عمومـی بـا درنظرداشـت اوضـاع و شـرایط موجود 

تصمیـم قاطـع اتخـاذ کـرد تـا بـاالی رژیـم کمونیسـت عملیـات قاطـع و فیصلـه کـن خـود را آغاز 

نمایـد. شـرایط از جبهـات مختلف مسـاعد شـده بـود و رژیـم دچار اختالفـات شـدید داخلی بود، 

پشـتیبانی مـردم را مکمـل از دسـت داده بـود و وضـع از نظـر سیاسـی هـم آماده بـود. بناًء بـه خاطر 

اجـرای ایـن عملیات سرنوشـت سـاز جنـاب آمرصاحب عمومـی اسـتقامت های مختلفـی را تعیین 

کـرد. مـن بـا بیـش از حـدود هـزار نفـر از طـرف شـخص آمرصاحـب موظف بـه اجـرای عملیات 

بـاالی فـرودگاه بگـرام شـدم. شـما می دانید که فـرودگاه بگرام یـک فـرودگاه مهم و با اهمیت اسـت 

و بـا شـناختی کـه مـن از شـمالی داشـتم و بلدیتـی کـه حاصل کرده بـودم عملیـات خویـش را آغاز 
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کردیـم که الحمدلله سـرآغاز سـقوط رژیم از سـالنگ شـروع شـد و در پـی آن چاریکار سـقوط کرد 

و عملیـات الحمدللـه موفقانـه به انجام رسـید.

در پنـج سـال بعـد از پیـروزی مجاهدیـن، 4 سـال آن را مـن حیث مسـوول فرقـه ی 40 بگرام و 

گارنیـزون هوائـی بگرام سـپری نمودم. یک سـال آخر به امر جنـاب آمرصاحب شـهید در باالحصار 

کابـل مسـوولیت جنـگ در برابـر طالبـان در اسـتقامت چهـار آسـیاب را بـه عهـده داشـتم. بعـد از 

این کـه آمرصاحـب عمومـی امـر عقب نشـینی از کابل را صـادر نمودنـد، در خدمـت مجاهدین در 

پنجشـیر و در شـمالی بـودم. در دوران پنـج سـال اخیـر حاکمیت طالبان در شـمال کابل مسـوولیت 

عمومـی قوماندانـی جنـگ را علیـه طالبان و تروریسـتان به دوش داشـتم.

شـما کـه بیش تـر بـا آمرصاحـب زندگـی کردیـد و همیشـه بـا ایشـان بودیـد شـخصیت 

یابـی می کنیـد آیـا ایشـان یـک فرمانـده برجسـته ی جنـگ بودنـد یا یک  ایشـان را چگونـه ارز

سیاسـتمدار یـا این کـه ایـن هـردو صفـت در وجـود شـان جمـع گردیـده بود؟

از ابتـدا کـه همـراه شـان بـودم، برداشـتم چنین بـود کـه آمرصاحب یک انسـان عادی نیسـت. 

آمرصاحـب لیاقـت و شایسـتگی خـود را در بدتریـن شـرایط کـه روس هـا باتمـام سـازوبرگ نظامی 

بریـن کشـور یـورش آوردنـد و می خواسـتند افغانسـتان را اشـغال کننـد و خـود را بـه آب هـای گـرم 

رسـانیده افغانسـتان را بـه یکـی از جمهوریت های خـود تبدیل کننـد، ثابت سـاخت. آمرصاحب در 

همچـو وضعیـت یگانـه شـخصیتی بود کـه در مقابل اشـغالگران ایسـتادگی و اسـتقامت نمـود. اگر 

چـه در آن نبـرد رهـای بخش تمام ملت افغانسـتان از خود ایسـتادگی نشـان داد و همـه ی ملیت ها و 

همـه ی اقـوام سـهم خود را بـازی نمودند ولـی آمرصاحـب از اول پیدا بـود که چون فـوالد در مقابل 

سـیل تهاجـم ایسـتاد و خـود را انتظام بخشـید، و خـالف دیگر جاها جنـگ را به صـورت ایله جاری 

پیـش نبـرد، بل کـه تـالش نمـود افراد چیـز فهـم، متعهد، متخصـص، بـا تعلیـم و تربیه و بادسـپلین 

داشـته باشـد. در طـول دوران جهـاد بـا وجـود نبـودن امکانـات و ناهنجاری های که ناشـی از جنگ 

بـود در هیـچ حالـت تعلیـم و تربیـه فکـری و نظـم افـراد را تـرک نمی نمـود و همیشـه مجاهدیـن را 

 بـه حیـث معلـم در پهلـوی سـایر معلمیـن در تعلیمات سـهم 
ً
تعلیـم و تربیـه می کـرد. وی شـخصا

می گرفـت. آدم از نظریـات و پیشـنهاداتش می فهمیـد کـه شـتاب زده نبـود، زود تصمیـم نمی گرفت 

و همیشـه می گفـت: جنـگ در افغانسـتان طوالنـی اسـت، روس هـا یـک قدرت بـزرگ هسـتند، در 

برابـر این هـا بسـیار بـه آرامی و بـه مالیمت و بـا برنامه و اسـتراتیژی باید جنـگ کرد. تمـام تصامیم، 

اسـتراتیژی ها و تاکتیک هایـی را کـه اتخـاذ می نمـود یا مسـایلی را که پیشـبینی می کرد و شـرایطی را 

کـه در نظـر می گرفـت یـک بـه یک درسـت ثابـت شـده و عملـی می گردید.
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ایشـان یـک مسـلمان واقعـی بودنـد، یک مسـلمان متعهد بـه دین و وطـن؛ به وطن شـان آنقدر 

عشـق داشـتند که از تعریف بیرون اسـت، بارها به کشـورهای عربی، امریکا و اروپا دعوت شـدند، 

حتـی بـرادران مسـلمان بـه شـمول بـرادران عـرب از آمرصاحب تقاضـا کردنـد جهـت ادای حج به 

زیـارت خانـه ی خـدا بیاینـد، ولـی بـه خاطـر مصروفیت هـای جهادیی کـه داشـتند، می گفتنـد: من 

همیـن جـا می مانـم. آرزو داشـت و بارهـا تکرار می کـرد که بـرود به حـج و یکـی از ارکان و فرایض 

اسـالمی را بـه جـا آورد. حتـی برادران عرب و سـعودی خفه شـدند که بـه حج دعوت کردیـم نیامد. 

ایشـان همیـش ترجیـح می دادنـد در داخـل بمانند تا خـدای ناخواسـته در داخل کدام سـکتگی رخ 

ندهـد. آمرصاحـب شـهید بـه مجاهدین طوری شـده بودند کـه نفس نام شـان برای مـا و مجاهدین 

مـورال بـود. آن هـا در طـول جهـاد و مقاومـت ثابـت سـاختند کـه نـه تنهـا یـک فرمانـده شـجاع و 

دالور و استراتیژیسـت بسـیار خـوب و یـک نابغـه ی نظامـی اند بل که یک سیاسـتمدار بسـیار خوب 

و معتـدل نیـز هسـتند. ایشـان جامع الکمـاالت بودنـد، خـدا رحمـت شـان کنـاد، اینجانـب مـدت 

 همه را لمـس می کردم 
ً
مدیـدی همـراه شـان زندگی کـرده ام اوصافی کـه در وجود شـان بود، انصافـا

و متیقـن بـودم کـه آدم عـادی نیسـت. در مسـایل عبـادات و ادای فرائض دینـی از جمله نماز بسـیار 

مواظـب بـود کـه سـال های را یکجا با ایشـان شـب و روز سـپری کرده ام و شـاهد هسـتم. بـه خاطر 

خـدا گواهـی می دهـم کـه دائـم با وضـو می بود و شـب خیـزی داشـت، قرآن کریـم روزمـره تالوت 

می کـرد و دائـم مـا را بـه تقوی و تـرس از خدا دعـوت می کـرد و کلید پیـروزی تقوی را می دانسـت.  

آدمـی  بـود باخـدا و در پنـاه و رعایـت خـدا، سیاسـت مداری بـود تیزهوش و زیـرک و استراتژیسـتی 

بـود بسـیار ماهـر. در تمـام بخش هـا می دیـدی از خـود لیاقـت و شایسـتگی نشـان مـی داد، اگر در 

کار رعیـت بـود، اگـر در کار بازسـازی بـود یـا در کار اردو سـازی. حـاال مـا و شـما وجیزه هایش را 

می بینیـم کـه می گفـت: بـا اسـالم معتدل مـا می توانیـم هم کشـور خـود را آباد نماییـم و هم بـا دنیا 

زندگـی مسـالمت آمیـز داشـته باشـیم. در جنـگ هیـچ وقـت طرفـدار خونریزی نبـود. مـرا ده ها بار 

می گفـت: کوشـش کـن در جنـگ از اطالعـات و کشـف اسـتفاده کنـی و غافلگیـری و صرفه جوی 

را مـد نظر داشـته باشـی. همیشـه کوشـش می کـرد تلفات انسـانی و ضایعات بشـری کم باشـد. آدم 

بـا رحمی بـود، مـا فکـر می کردیـم هم پـدر ما بـود و هم بـرادر کالن مـا و باآلخـره همه چیـز ما، نه 

تنهـا بـرای ما بل کـه برای همه پیروانش. شـخصیتی بـود کـه آزادی خواهی در وجـودش اوج می زد و 

یگانـه چیـزی کـه او را از دیگران متمایز سـاخته بود همان اسـتقالل طلبـی و آزادی خواهی مفرطش 

 ISI بـود. حتـی یـک لحظـه حاضـر نبـود تسـلط خارجـی را قبـول کنـد. سـردمداران پاکسـتانی و

پاکسـتان می خواسـتند کـه از جبهـات و مبـارزه ی برحق مردم مسـلمان افغانسـتان به نفع خـود بهره 

ببرنـد و بـه دنیـا نشـان بدهند که رهبـر اصلـی و فرمانده اصلـی و طراحـان جنگ اصلـی مجاهدین 
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پاکسـتانی ها هسـتند، بـه همیـن خاطـر به هـر جبهه و هـر قومانـدان پـروژه عملیاتـی می دادند ولی 

آمرصاحـب عمومـی بـه هیـچ عنـوان پـالن و پـروژه ی شـان را نمـی پذیرفـت. می گفت: مـن خودم 

می دانـم کـه چـه وقـت و در کجـا بجنگـم و تا آخـر نظـرات شـان را رد می کرد و اهداف شـوم شـان 

را خـوب می دانسـت و بـه همین لحـاظ جبهه ی پنجشـیر و بعدتر شـورای نظار را کـه آمرصاحب در 

رأس آن قـرار داشـت از همـه امکانـات جهادی محروم کردنـد و بدین ترتیب جنایات نابخشـودنی را 

در حـق آمرصاحـب شـهید مرتکب شـدند. ما از مردم مسـلمان و شـریف پاکسـتان که با هـم برادر 

هسـتیم تشـکر می کنیـم کـه ما را پنـاه دادنـد و کمک کردنـد و سـال های مرهون احسـان و همکاری 

دینی و اسـالمی شـان خواهیم بود، البته که حسـاب مردم پاکسـتان از سـردمداران شـان جدا اسـت.  

بـه ایـن صورت ایشـان نه تنهـا یک نابغـه ی نظامی، بل کـه یک سیاسـتمدار ماهـر و ورزیده نیز 

بودنـد، نـه تنهـا نظامـی و سیاسـتمدار که یـک عـارف، زاهد، متقـی، فرهنگـی، اجتماعی، دوسـت 

خـوب و ... نیـز بودنـد. به ورزش عالقه داشـت، صبحانـه ورزش می کرد، قدرت و توان جسـمی در 

وی بـاال بـود. روزانـه بیـن 15 الـی 18 سـاعت کارمی کرد، مزاج معتدل داشـت شـرایط خـوب و بد 

باالیـش یکسـان بـود و در ناکامـی مأیـوس نمی شـد. در صبـر و بردبـاری نظیـر نداشـت و این عمل 

سـبب پیـروزی اش در زندگـی گردیـد. به عرفان و تصـوف عالقه ی خاص داشـت. به حافـظ، موالنا 

و سـعدی عالقـه ی مفـرط داشـت، بیش تـر از همه  اشـعار حافـظ را می خوانـد و آخرین شـبی که به 

فردای آن شـربت شـهادت نوشـید محفل شـب شـعر داشـت و کتـاب حافـظ می خواند. با اسـراء با 

مالیمـت و جوانمـردی رفتـار می کـرد. در عفـت و پاکدامنی و پاک زبانـی بی همتا بود. از سـگرت، 

نصـوار و چـرس به شـدت نفـرت داشـت و در تمام ابعـاد زندگـی سـاده و بی تکلف بود.

بـا  بـرای آن هایـی کـه  بـه خصـوص  افغانسـتان،  بـرای ملـت  تلـخ  از خبرهـای  یکـی 

آمرصاحـب نزدیـک بودنـد، خبـر شـهادت ایشـان بـود، شـما در چـه حالتی قـرار داشـتید و 

چگونـه خبـر شـهادت آمرصاحـب را شـنیدید؟

دشـمن چنـدی قبـل از شـهادت آمرصاحب جهـت تصرف شـمالی و خاتمـه دادن مقاومت در 

افغانسـتان دسـت به حمالت نظامی  شـدید و گسـترده ای در شـمالی زد. خدا را شـکر گزار هسـتیم 

بـا وجـود جنگ هـای مسـتمر و عملیات های مکـرر در برابـر تمام عملیات های شـان جـواب دندان 

شـکن دیدنـد و بـا دادان تلفـات سـنگین بـه شکسـت مفتضحانـه ای روبرو شـدند و اسـیر و کشـته 

زیـادی از خـود بـه جا گذاشـتند. آمرصاحـب عمومی پـی در پی از مـن جویای احـوال و چگونگی 

وضـع می شـد و مـن دایـم و پـی در پـی وی را در جریـان قـرار مـی دادم. حمـالت مکـرر دشـمن 

 20 روز 
ً
بـاالی جبهـه ی شـمال صـورت می گرفـت و الحمـد للـه دفـع می شـد. ایـن جنـگ تقریبـا
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طـول کشـید. در طـول ایـن مـدت آمرصاحـب عمومـی در شـمال و در تخـار )خواجـه بهاءالدین( 

می بـود. مـن در شـبکه یـک روز قبـل از شـهادتش تقاضـا کـردم تـا یکبـار حتمـی بیایـد و جبهـه ی 

شـمالی و قومندانـان را ببینـد و بعـد بـرود. قبـول کـرده بـه مـن اطمینـان داد کـه میایـد و گفت: یک 

شـوربای خـوب هم چاشـت تهیه کن، مـا میاییم. در ایـن گفتگو ما در شـمالی بودیـم و آمرصاحب 

در خواجـه بهاءالدیـن. بعـد قـرار گفتـه ی جمشـید کـه دسـتیار و مسـوول مخابـره اش بـود، بعـد از 

صحبـت بـا مـا بـه آنان هدایـت می دهـد که خـود را آمـاده کنید کـه برویم طرف شـمالی. جمشـید 

می گویـد: مـا هلیکوپترهـا را آمـاده کردیـم، در همیـن حالـت کـه سـاعت یـازده بجـه ی روز بـود 

)و آمرصاحـب سـاعت 12 و چنـد دقیقـه همـان روز بـه شـهادت رسـید( عاصـم، نماینـده وزارت 

خارجـه، کـه خـدا رحمتـش کناد، میایـد و برایـش می گوید: چنـد نفر عـرب یک هفته شـده معطل 

هسـتند، در شـمالی هـم همـراه شـان ندیدیـد، چـه بهتـر کـه همـراه این هـا ببینیـد کـه بـا انتبـاه بـد 

نرونـد. آمرصاحـب می گوینـد: بـرو اگـر پنجشـیر آمدند بـاز می بینیـم. بسـیار خواهـش می کند که 

آن هـا را مالقـات کننـد. از همین مسـیر که حرکـت می کردند تا پیـش هلیکوپترها برونـد، نمایندگی 

وزارت خارجـه در مسـیر راه قـرار داشـته، همینجـا دور می خورنـد تـا با آن هـا مصاحبه کننـد. ما در 

اینجـا نـان مـان برابـر و منتظـر بودیـم. آنجـا متأسـفانه چنین عملـی صـورت می گیرد. سـاعت یک 

بجـه و دو بجـه شـد کـه آن هـا نیامدنـد. زنـگ زدم، هرچـه کـه زنـگ زدم هیچ کـس گوشـی را بلنـد 

نکـرد، و هـر طـرف که تلفـن کـردم هیچ کس جـواب نـداد. آن هایی که جـواب دادند وقتی پرسـیدم: 

آمرصاحـب کجـا اسـت؟ گفتنـد: آمرصاحـب در خـط اسـت. قـرار بـود کـه طرف شـما بیایـد ولی 

طـرف خـط دشـت قلعـه و ای خانـم رفتنـد. در  آی خانم یـک تلفن بـود، تمـاس گرفتم، معلوم شـد 

کـه آنجـا نیسـتند. در شـک و تردید افتیدیـم، بعدتر تلفن هـای مختلف آمـد، یکی از دوسـتانم تلفن 

زد و گفـت: خبـر نـداری بـرای آمرصاحـب کـدام واقعه پیـش شـده، تلفن می کنیـم پیدا نمی شـود. 

از جزئیـات می گذریـم، شـب را نیـز در جسـتجو سـپری کـردم، و بـا جگرخونـی مـن بـا جمـع از 

قومندانـان و مسـوولین انتظـار آمدنش را در جبل السـراج می کشـیدیم که جمشـید مسـوول مخابره و 

دسـتیار نزدیکـش بـه مـن اطمینـان داد که در حـال حرکت انـد؛ ما یک سـاعت بعـد از اطمینانش به 

هـوا می دیدیـم تـا هلیکوپتـراش بیایـد، انتظـاری زیاد کشـیدیم به سـاعت موعود نیامد. من سـاعت 

2 بجـه همـان روز خواسـتم بپرسـم کـه چـرا نیامد تـا مطمئن شـوم، متأسـفانه که هیچ تلفـن جواب 

نـداد و تلفن هـا خامـوش بودنـد، بعـد از جسـتجوی زیـاد عصر همـان روز تلفنـی را کـه در نزدیک 

آمرصاحـب بـود پیـدا کـردم. آن تلفـن ودودخـان خواهـرزاده ی آمرصاحـب بـود کـه در پهلویـش 

حضـور داشـت، البتـه آمرصاحـب در آن وقت به شـهادت رسـیده بودنـد، ولی وی بـا جرئت گفت: 

آمرصاحـب بـر اثـر انفجـاری که صـورت گرفتـه بود زخمی شـده ولـی زنده اسـت و صحبـت کرده 
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نمی توانـد. بعـد شـب بـا انجنیـر عـارف کـه در جریـان شـهادت آمرصاحـب قـرار داشـت صحبت 

کـردم، از حـرف هایـش بـه گـو نـه ای دریافتم که آمرصاحب شـهید شـده اسـت.

 وقتـی انسـان خبـر شـهادت همچـو یـک رهبـر عزیـزی را کـه در دو دهـه سـبب نجـات 
ً
طبعـا

افغانسـتان شـده بـود، و مـا تمـام عمـر خویـش را درکنـارش و در خدمتش سـپری نمـوده بودیم و او 

را بـه عنـوان یـک برادر مشـفق، یـک پدر مهربـان و یـک رهبر گرانقـدر تلقـی می نمودیم بشـنود، به 

انسـان حالتـی بلندتـر از تصـور رخ می دهـد. ما بـا از دسـت دادن نور دیـده ی خویـش و عزیزترین 

راهنمایـی مـان در یـک حالـت عجیـب و غریـب قـرار داشـتیم کـه اکنـون حتـی تصـورش را کـرده 

نمی توانـم، چـون رنـج آور و آزار دهنـده اسـت.

زمانی کـه متیقیـن شـدم آمرصاحـب شـهید شـده در شـمالی قومندانـان، مـردم، مسـوولین 

پـروان و کاپیسـا، زن و مـرد جمـع شـده بودنـد و انتظـار می کشـیدند تـا از زبان من یـک خبر خوب 

بشـنوند کـه تأثیـر آن بـر روحیه ی مـا حیاتی تلقـی می شـد. مـن از روی مجبوریت با درنظر داشـت 

مالحظـه ی فـوق گفتـم: آمرصاحـب جور اسـت و زنـده. آنگاه خـود در یک گوشـه ی از مـردم کناره 

گرفتـم، البتـه آن یـک حالـت بسـیار دشـوار و جانکاهی بود کـه اکنون نه تصـورش را کـرده می توانم 

و نـه بـه زبـان توصیفـش، حالتـی بود کـه در زندگـی ام اتفـاق نیفتاده بـود و نخواهـد افتید.

مـردم را عقیـده بـر آن اسـت کـه آمرصاحـب مسـعود یـک مکتـب بـود، شـما کـه از 

یـن دوسـتان و همـکاران آمرصاحب هسـتید در زمینه ی تداوم و اسـتمرار این مکتب  نزدیک تر

چـه کارهـای را سـازماندهی کرده ایـد و دیگـر این کـه آیـا کسـی هسـت کـه جـای آن شـهید 

گرانقـدر را پـر کند؟

یـک مکتـب  معنـی  تمـام  بـه  ایشـان  نبـود،  یـک شـخص  آمرصاحـب  گفتیـد،  دقیـق  شـما 

بودنـد. برازندگـی شـخصیت آمرصاحـب، رهبـری آمرصاحـب، خردمنـدی آمرصاحـب، لیاقـت و 

شایسـتگی اش در رهبـری جهـاد و مقاومـت در یـک ربـع قـرن دیگـر برای مـا و ملت ما ثابت شـده 

اسـت. انسـان خـارق العـاده ای بـود از خصائـل و فضائـل انسـانی بـه حـد کمـال برخـوردار بـود.

بـدون شـک یکـی از بزرگتریـن خصلت هایـش ایـن بـود کـه هیـچ گاه فـردی عمـل نمی کـرد. 

همیشـه مشـوره می نمـود. سیسـتم و نظامـی ایجـاد کـرده بود کـه همیشـه دیگـران را در مسـوولیت 

و تصمیـم گیـری سـهیم می سـاخت و بـه نظریـات و دیدگاه هـای مـردم ارج قایـل بـود. آمرصاحب 

یـک فـرد نبـود کـه بـا رحلتـش همـه چیـز از هـم پاشـیده باشـد، آمرصاحب از خـود یـک مکتب و 

یـک طـرز فکـر روشـن و واضـح به جا گذاشـته اسـت. اهـل مطالعـه بـود هیـچ گاه مطالعـه را ترک 

نمی کـرد حتـی در شـرایط بـد جنـگ. اهدافـش بسـیار مقـدس، بسـیار شـفاف و روشـن بـود. برای 



207       مصاحبه ها

یـک لحظـه تسـلط خارجـی را نمی خواسـت و در برابـر متجاوزیـن جنگیـده بـود و آزادی وطـن را 

می خواسـت. بـه آراء و نظریـات مردم همیشـه ارج می گذاشـت. ده ها بار از ایشـان شـنیده بودم و در 

جـر و بحـث هـا همیشـه می گفـت: راه حل قضیـه ی افغانسـتان رفتن به طـرف وحدت ملی اسـت، 

تـا زمانی کـه همـه اقـوام و ملیت هـا بـه حق خـود نرسـند و قانع نشـوند، دسـت از جنگ نمی کشـند 

و افغانسـتان آزاد نمی شـود. بـه لویـه جرگـه و بـه عنعنـات قدیـم افغانسـتان ارج می گذاشـت. بـه 

انتخابـات اعتقـاد داشـت و می گفـت: یگانـه طریق همین اسـت کـه آدم به طـرف آرای مـردم برود. 

همیشـه کشـمکش های کـه حکمتیـار می داشـت و زورگـوی می کـرد، این طـرف را کم زنـی می کرد 

و خـود را می گفـت مـن رهبـر هسـتم و این هـا در اقلیـت قـرار دارنـد یـا مـورد قبـول مردم نیسـتند، 

چـون دشـمن مـا بـود همیـش حرف هـای از ایـن قبیـل را عنـوان می کـرد، ولـی پاسـخ آمرصاحـب 

همیـش یـک حـرف بـود: هرکـس هردعـوای دارد، برای حـل آن بیایـد می رویـم طـرف انتخابات.

در ایـن شـکی نیسـت کـه آدم متعهـد بـه دیـن بـود و حتـی کوچک ترین تعـرض بر دیـن و آیین 

مـا، اسـالم عزیـز را، تحمـل نمی کـرد. اسـالم را بـه عنـوان یک دیـن معتـدل و حنیف می شـناخت 

و همیشـه می گفـت: افـراط و تفریـط در دیـن مـا نیسـت. در تمـام عرصه هـای زندگی اش از اسـالم 

معتـدل حـرف مـی زد و به ایـن اعتقاد داشـت.

بـدون شـک آمرصاحـب روش هـای روشـنی از خـود به جـا گذاشـته اند، چیـز مهم این اسـت 

کـه در تمام موارد اهداف شـان مشـخص، شـفاف و روشـن بود. کسـانی که خویش را پیـرو و متعهد 

 اهـداف مـا اسـت و خواسـته های ملـت و مـردم ما. مـا و مردم 
ً
راه وی می دانیـم اهـداف شـان واقعـا

مـا ربـع قـرن به خاطـر آن اهـداف حرکت و جانفشـانی نموده ایـم. روش و اهـداف وی نـه تنها برای 

پیروانـش کـه بـرای عـام مردم افغانسـتان نیـز قابـل قبـول و ارج اسـت. همان طوری که او جـان خود 

را در راه اسـتقال و آزادی از دسـت داد مـا نیـز آمـاده هسـتیم کـه راه او را ادامـه بدهیم و بـا حفظ خط 

جهـاد و اعتقـاد بـه وحـدت ملـی و حکومـت مرکـزی و ارج نهـادن بـه عقایـد و آرای مـردم و اعمار 

مجـدد افغانسـتان راه آن شـهید قهرمـان ادامـه خواهد یافت.

 اگـر آمرصاحب رفته اند برادران زیادی هسـتند کـه رهبری این جبهه را بـه دوش گرفته اند. 
ً
طبعـا

بـرادر عزیـز مـان مارشـال صاحـب فهیم که بـه حیـث جانشـین آمرصاحب شـهید تعیین شـده اند، 

ایـن بـار و مسـوولیت سـنگین را بـه دوش دارنـد. بعـد از شـهادت آمرصاحـب شـهید بـا لیاقـت و 

شایسـتگی موفـق شـده کـه ایـن حرکـت و قافله 23 سـاله را موفقانـه رهبـری نماید و همگـی پیروان 

آمرصاحـب شـهید متحدانـه و صادقانـه تحـت قومانـده شـان از دسـت آوردهای جهـاد پشـتیبانی 

خواهنـد کـرد، و مـا رمـز پیـروزی را در وحـدت ملـی و همدلی دانسـته و بـه آن عمـل می نماییم.   

یان  لطـف نمـوده یکـی از ابتـکارات و اسـتراتیژی های موثر نظامـی آمرصاحـب را در جر



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        208

مقاومـت علیه طالبـان بـرای خوانندگان متذکر شـوید؟

سـال گذشـته، دقیق سـه ماه پیش از شـهادت آمرصاحب، پاکسـتانی ها، طالبان و تروریسـت ها 

تصمیـم گرفتنـد بـه حیـات و زندگـی مجاهدیـن بـرای همیـش خاتمـه بدهنـد و افغانسـتان را بـه 

صـورت قطـع تحت اشـغال کامـل خـود درآورند. همیـن بود کـه طالبان، پاکسـتان و تروریسـت ها 

عملیات هـای بسـیار قـوی و تمـام عیـاری را در دو محـور سـازمان دادند.

یک: می خواستند شمال کابل را تا پنجشیر عقب بزنند و اشغال کنند.

دو: تخـار را بـه بدخشـان برسـانند، کـه بـه این صـورت به حیـات مقاومـت و مجاهدیـن پایان 

داده شود. 

یکـی از بزرگ تریـن ابتکاراتـی کـه آمرصاحب شـهید در جریان مقاومـت علیه طالبـان به خرج 

دادنـد ایـن بـود که جنگ را از یـک محور به چندیـن محور کشـانیدند. آمرصاحب در یکی دو سـال 

اخیـر مقاومـت موفـق شـده بودند طبـق برنامه ی خود جنـگ را پراگنده بسـازند، و جبهـات جدیدی 

را بـه رخ دشـمن بـاز کننـد تا دشـمن در همـه ی جبهات مصروف شـود و نتوانـد جبهه را به سـادگی 

بشـکناند. بـه همیـن خاطـر هلیکوپترهـای ما کالن هـا و سـران مقاومت را که شـما با آن ها آشـنایی 

داریـد در عمـق  دشـمن پیاده کردنـد و آنان جبهات جدیـدی را بازگشـایی نمودند.

 
ً
همیـن ابتـکار گشـودن جبهـات در عمـق مدافعه دشـمن در اطـراف و اکنـاف افغانسـتان واقعا

ابتـکار بی نظیـری بـود. مـا اگر در یک جبهـه پوالدین هـم می بودیم می شکسـتیم و همگـی می دانند 

کـه دفـاع حالـت دشـواری اسـت. بنـاًء بـه خاطـری  کـه دشـمن را پراگنـده کرده باشـد بـا زحمت و 

عـرق ریـزی زیـاد جبهـات جدیـدی را باز کـرد و از سـران جبهـه متحـد و قومندانان جهـادی که در 

دوران اشـغال طالبـان و تروریسـتان و ISI بـر کشـورمان هـر کـدا مهاجـر شـده بودنـد دعـوت کرد 

تـا بیاینـد و جهـاد و مقاومـت را در مناطـق شـان آغـاز نماینـد. البتـه ایـن در حالی بود کـه در مدت 

چهارسـال مقاومـت سرسـختانه ای علیـه دشـمنان مـردم افغانسـتان صورت گرفتـه بود و دشـمن از 

حالـت تعـرض بـه مدافعـه آمـده بـود.  این جا اسـت کـه بـرای اولین بار بـرادر عزیـز ما اسـتاد عطا 

محمـد کـه در متن سـنگرداران آمرصاحب شـهید قرار داشـت داوطلبانـه توسـط هلیکوپترها رفت و 

در بلخـاب و کـوه بنـد سـمنگان پایین شـد و با قبول مـرگ و مصائبی کـه احتمالـش می رفت مناطق 

زیـادی را آزاد سـاخت و جهـاد را علیـه طالبـان و تروریسـتان آغـاز کـرد. همچنـان بـرادر عزیـز مان 

اسـتاد محقـق کـه خـود در سـنگر قـرار داشـت بـه ترتیـب و تنظیم مـردم به جهـاد پرداخـت. همین 

طـور جنـاب امیـر صاحـب اسـمعیل خان بعـد از فـرار از زنـدان طالبـان در حالی که زخمـی  بود به 

غـور و بادغیـس رفـت. داکتـر صاحـب ابراهیـم و قومنـدان احمد خـان در غـور به جهـاد خویش با 

وجـودی کـه در محاصـره بودند و مشـکالت بی شـماری داشـتند بـه مقاومـت ادامه دادنـد و جناب 
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 زحمـت زیـادی در غـور کشـیدند. رفتـن جنـاب اسـتاد خلیلـی کـه همگی 
ً
ایمـاق صاحـب واقعـا

مأیـوس ازپیـروزی بودنـد نقطـه ی آغـازی بـرای امیـد مـردم در نقـاط مرکـزی بـود. فعالیـت جناب 

حاجـی صاحـب قدیـر، قومنـدان حضـرت علـی و جانـداد خـان و بـرادران لغمـان و حاجـی دیـن 

محمدخـان در مشـرقی و نورسـتان قابـل قـدر اسـت کـه جبهه ی وسـیعی را علیه دشـمن گشـودند. 

همچنیـن فعالیــت جنـاب انـوری صاحـب در هزاره جـات و غوربنـد قابـل قـدر اسـت. فعالیــت 

بـرادران کندهـار و هلمنـد چـه در سـنگر گرم مبـارزه در شـمالی و ایجـاد جبهه جدید به سرپرسـتی 

مولـوی صاحـب عطـا و غیـره بـرادران کندهـار و هلمنـد و ارزگان قابل قـدر اسـت. همچنین تالش 

بـرادر عزیـز مـان عارف خان نـورزی که در گشـایش جبهه ی جدیـد علیه دشـمن از هیچ گونه تالش 

دریـغ نورزیـد قابل قدر اسـت. 

بدیـن ترتیـب دشـمنی که می خواسـت جبهـه ی مقاومـت اصلی را کـه جبهه ی شـمالی و تخار 

بـود بـه عقـب بزنـد و به هدف شـومش کـه  اشـغال مکمل افغانسـتان بـود برسـد آرمانـش را به گور 

بـرد و در تمـام ایـن جبهاتـی که ذکر کـردم به قومندانـی آمرصاحـب عمومی جنگ آغاز شـد و قوای 

دشـمن پراگنـده گردیـد. تمـام ایـن جبهـات از طریـق هلیکوپتـر اکمـال می شـد. هلیکوپترهـای ما 

در عمـق دشـمن 300 الـی 400 کیلومتـر می رفتنـد و جبهـات را اکمـال می کردند.  دشـمن بسـیار 

 نمونـه ی از ابتـکارات 
ً
تـالش کـرد تـا جلـو رفتـن هلیکوپترهـا را بگیـرد امـا موفق نشـد. ایـن واقعـا

نظامـی درخشـان آمرصاحـب در جریـان مقاومـت بـود کـه باعـث گسـترش مقاومت، سـهم گیری 

اقـوام، وحـدت ملی و نجـات کشـور گردید.

یـم یکـی از خاطره های خود را با احمدشـاه مسـعود شـهید  در اخیـر از شـما تقاضـا دار

بـرای خوانندگان بیـان نمایید؟

بـدون شـک زندگـی و مصاحبـت با چنان یک شـخصیت بـا ایمان و بـا خدا و در عیـن وقت پر 

آوازه و مجاهـد کـه عمـر عزیـز خود را صـرف جهـاد و مبـارزه و آزادی خواهی نمـود تمامش خاطره 

و سـراپا لحظـات شـرین و سـازنده اسـت. مـن یکـی از آن خاطره هـای خـود را بـرای تـان تعریـف 

می کنـم:

سـال 1361 از سـال هایی بـود کـه بـرای دو طـرف، مجاهدیـن و روس هـا، سـال فیصلـه کـن 

بـه حسـاب می آمـد. دشـمن در صـدد آن بـود تـا مجاهدیـن را ریشـه کن سـازد و داسـتان جهـاد و 

مجاهدیـن را در همانجـا بـه پایـان برسـاند. پنجشـیر یـک دره ی طوالنـی 130 کیلومتری اسـت. در 

ایـن امتـداد دره هـای کوچـک و فرعـی وجـود دارنـد. روس هـا حملـه گسـترده و تمـام عیـاری را به 

مقصـد نابـودی جبهـه ی پنجشـیر آغـاز کردنـد. حملـه بسـیار وسـیع، همـه جانبـه و وحشـیانه بود. 
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روس هـا بعـد از چنـد روز درگیـری موفـق شـدند کـه در بخـش زیـادی از دره ی عمومی افـراد پیاده 
کننـد و مسـلط شـوند. مگـر در دره های جانبـی مجاهدیـن در قرارگاه هـای خویش حضور داشـتند.
در یکـی از شـب های همیـن جنـگ در کـوه پارنـده و آسـتانه بـا جنـاب آمرصاحب شـهید قرار 
داشـتم. شـبانه در تمـام نقـاط کـه روس هـا و مـزدوران شـان مسـلط شـده بودنـد بـه رسـم اطمینان 
فشـنگ هایی بـه رنـگ سـرخ بلنـد می کردنـد. مـا از یـک نقطـه بسـیار حاکـم مشـاهده می کردیم و 
آمرصاحـب عمومـی می خواسـت کـه بـا اسـتفاده از ایـن نقطه حاکـم ارتباط خـود را بـا قرارگاه های 
اطـراف محکـم نمایـد. مـن از دیـدن ایـن وضـع مأیـوس شـدم. فکـر می کـردم کـه دیگر گـپ تمام 
اسـت. مـن از جنـاب محترم آمرصاحب عمومی سـوال کـردم که آینـده را چه فکر می کنیـد؟ در این 
حالـت هوا بسـیار سـرد بود. گفـت: همین جا جای سـوال کردن اسـت. بعدتر از قله ی بـاال پایین تر 
شـدیم و در یکجـا آتـش افروختیم و در اطـراف آن گرم شـدیم. در این جا بـاز از آمرصاحب عمومی 
همیـن سـوال را تکـرار کـردم. آمرصاحب فرمـود: در تاریخ بشـریت ملت هـای زیادی مـورد تجاوز 
و ظلـم قـرار گرفته انـد. آزادی، شـرف، عـزت و سـربلندی از آن مـردم و ملتی بوده اسـت که تصمیم 
بـه دفـاع و بـه دفـع تجـاوز گرفته انـد و بـه مبـارزه ی خویـش ایمـان داشـته اند و بـرای آزادی کشـور 
خـود آمـاده ی تحمـل هرنـوع مشـکالت و سـختی ها بوده انـد. در نتیجه ی صبـر و حوصلـه و تحمل 
سـختی ها بوده اسـت که متجاوزین را شکسـت داده اند و اسـتقالل خود را به دسـت آورده اند. هنوز 
مـا در ابتـدای مبـارزه و جهـاد قـرار داریم، شـاید سـال ها ایـن مبـارزه ادامه یابـد ولی سـرانجام ما به 
حکـم خداونـد پیـروز خواهیم شـد. خوب بـه یـاد دارم که آیـه کریمه ی }والتهنـو والتحزنـوا و أنتم 
األعلـون إن کنتـم مومنیـن{، و آیـه ی }التحـزن إن الله معنـا...{ را با شـأن نزولش خواند و تشـریح 
کـرد و از آزادی خواهـی و مبـارزات ویتنامی هـا در مقابـل امریکائی هـا و الجزایری هـا در مقابـل 
فرانسـوی ها و تجـاوز انگلیـس بـه افغانسـتان صحبت نمـود. جالب این جا اسـت یاد آور شـد که ما 
نـه تنهـا ایـن روزهـا را سـپری می کنیم و کشـور خـود را آزاد می کنیـم، بل که ایـن مبارزات مـا باعث 
آزادی کشـورهای زیرسـلطه ی روس ها نیز خواهد شـد و از تاجیکسـتان، ازبیکسـتان وغیره یاد کرد.
مـن ایـن خاطـره ام را بـرای دوسـتان گفتـه ام. تمـام پیشـگویی های آمرصاحـب شـهید عینیـت 
یافـت و حرف هایی کـه چندیـن سـال قبـل فرمودنـد بعـد از گذشـت زمـان صدق پیـدا کرد. ایشـان 
روح بـزرگ داشـتند و بـه اسـالم و دیـن خویـش ایمـان و بـاور راسـخ داشـتند. صفتی کـه بیش تر از 
همـه در وجـودش دیـده می شـد و عامـل مهمـی در پیروزی هایـش و زندگـی اش بـه شـمار می رفت 

همانـا تصمیـم و اراده ی خلـل ناپذیـرش بود.
خداونـد روح شـان را شـاد داشـته باشـد و مـأوای شـان را جنـات بریـن گردانـد ویـاد شـان را 

گرامـی نگـه دارد.



عبدالواحد خراسانی در حال انجام مصاحبه با محترم بسم الله محمدی





ین شب حیات مسعود )رح( خاطره یی از آخر
مصاحبه با مسعود خلیلی سفیر کبیر افغانستان در دهلی و یکی از یاران 
و همسنگران شهید احمدشاه مسعود )رح(1

مصاحبه کننده: محمد قوی کوشان

مسـعود خلیلـی سـفیر کبیـر افغانسـتان در دهلـی جدیـد یکـی از دوسـتان و یـاران نزدیـك مسـعود 

شـهید اسـت کـه در هنـگام حادثه دلخراش شـهادت آن مـرد کبیر تا آخریـن لحظه در کنارشـان بود 

و  در اثـر آن حادثـه بـه شـدت زخمـی گردید.

ایـن مصاحبـه از طـرف جریـده ی وزیـن امیـد در حالـی بـا ایشـان صـورت گرفته اسـت که با 

تن خونیـن و زخمـی در »ولچیـر«  قـرار داشـت و روح و روانش از آنچـه که اتفاق افتیده بود سـخت 

آزرده بود.

بـا در نظـر داشـت اهمیت این مصاحبـه که خاطرات جالبـی از آخرین لحظات حیات مسـعود 

عزیـز را در بـردارد و از زبـان کسـی حکایـت شـده  کـه خـود نـه تنهـا در طـول سـال های جهـاد و 

مقاومت در کنار سـاالر مجاهدین احمدشـاه مسـعود شـهید قرار داشـت، بل که در آخرین لحظات 

حیـات پـر افتخـار او نیـز در کنـارش بـود، با تشـکر از نشـریه وزیـن امید و بـا اصالحـات اندک در 

سـبک نوشـته ی آن جهـت سـهولت فهـم همگان، به نشـر مجـدد آن در این کتـاب اقـدام نمودیم.

جنـاب آقـای مسـعود خلیلی سـفیر کبیر افغانسـتان در هندوسـتان کـه از دوسـتان و ارادتمندان 

نزدیـك سـاالر جهـاد و مبـارزه ملـی افغانسـتان، غازی بزرگ، شـهید احمدشـاه مسـعود رحمـة الله 

علیـه می باشـد و در آخریـن لحظـات حیات پر ارزش آن سـرور مجاهدیـن و سـردار مبارزین میهن 

در کنـارش بـود و در انفجـار بمب هـای انتحـاری دو عـرب کثیف و مـردار بن الدنی که بدون شـك 
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ارواح خبیـث شـان اکنـون درجهنم می باشـد زخم های عمیـق و جراحـات فراوانی برداشـت پس از 

 به دهلی برگشـته اسـت.
ً
مقـداری تـداوی در داخـل کشـور و بعـد درجرمنی اخیرا

شـهید مسـعود عزیـز چنـد روز پیش از شـهادتش مسـعود خلیلـی را بـرای مشـوره و مذاکره از 

دهلـی بـه تخـار خواسـت و شـب قبـل از رحلتـش نیـز بـا آقـای خلیلی سـاعات زیـادی را به شـعر 

خوانـی و صحبت هـای عارفانـه و صوفیانـه گذرانـد.

بـرای این کـه خواننـدگان گرامی هفته نامـه امید از صحبت های گهربار شـهید مسـعود عزیز در 

گاهی بیابنـد، مصاحبه تیلفونـی با جناب مسـعود خلیلی بـه عمل آوردیم  آخریـن شـب زندگـی اش آ

کـه امیدواریم بتوانیم در دو سـه شـماره تقدیم کنیم.

تـا جایی کـه اطـالع دارم، شـما جنـاب خلیلـی، شـب قبـل از حادثـه تـرور آمرصاحـب 

شـهید، بـا ایشـان محفـل شـعرخوانی داشـتید و اشـعاری از حضـرت حافـظ خوانـده شـد 

یـن روزهایـی کـه سـعادت   مقـداری در آن بـاره و نیـز از آخر
ً
و صحبت هـای عرفانـی، لطفـا

مصاحبـت بـا آن عزیـز شـهید را داشـتید، بفرماییـد؟

تـا جایی کـه حافظـه ام کار بدهـد بـه شـما می گویـم. سـه چهـار روز قبـل از نهـم سـپتمبر 

آمرصاحـب بـه مـن تلفـون کردنـد کـه شـما عاجـل بیاییـد کـه مـا و شـما کار داریـم. من هـم روز 

هفتـم سـپتمبر رفتـم و خدمت شـان رسـیدم. در هوتلی در دوشـنبه که »اوسـتا« نام دارد  شـام به من 

گفتنـد کـه جنـاب آمرصاحب تشـریف آورده اند. شـب تا ناوقـت آن جا بودیم و صبحـش طرف های 

سـاعت یـازده رفتیـم بـه طـرف خواجـه بهاءالدیـن و امـروز هشـتم سـپتمبر اسـت، نـان چاشـت را 

خوردیـم و صحبت هایـی کردیـم. مـن از همـان اول دلهـره و وسوسـه داشـتم و می خواسـتم پرسـان 

کنـم از ایشـان کـه چـه امـری دارنـد و کار عاجل چیسـت. پریشـان بـودم. به هـر حـال فرمودند که 

گپ مهمی نیسـت فقط خواسـتم شـما باشـین همینجا. خوشـحال شـدم، چون هر وقت کار عاجل 

و گـپ مهمـی می بـود تمـام بار مشـکالت را بر دوش مبـارك خود می گرفتنـد و آنگاه کـه در خدمت 

شـان می بودیـم قسـمت بسـیار کوچـك آن بـه ما می رسـید.

همـان روز بسـیار در بـاره ی هندوسـتان صحبـت کردیـم تـا به دیگر، و صحبت سیاسـت نشـد 

و در بـاره معابـد و مسـاجد و مذاهـب و روابـط شـان بـا یکدیگـر، در بـاره هنـر و حتـی از بعضـی 

هنرمنـدان یـاد شـد. در بـاره صوفی هـا و صوفی گـری گـپ زدیـم و از ایـن قبیـل.

بعـد طرف هـای دیگـر خدمـت شـان رفتیـم بـه طـرف جایی کـه یـك اتـاق خـواب دارنـد. یك 

اتـاق خوابـی کـه یـك »ایرکندیشـن« در اونجـه بـود. یعنی »ایرکندیشـن« داشـتن یك فیشـن بسـیار 

کالن شـمرده می شـد. ایـن »ایرکندیشـن« هـم بسـیار ترقـس و صـدا مـی داد. یعنی یك شـخصیت 
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بسـیار بـزرگ، یـك قهرمـان، یك وزیر دفـاع و معـاون رییس جمهور، یك اسـطوره و یك شـخصیتی 

کـه منطقـه و جهـان او را می شناسـد و افغانسـتان بـه او افتخار می کند، شـخصیتی که چـه آروزهای 

پاکـی بـرای وطـن خـود دارد،  در اتاقـش یـك ایرکندیشـن صـدا دار کهنـه! به هـر حال، یـك الماری 

گك و تخـت مبارکشـان و یـك الماری کتـاب، یك میزك خرد در کنار تخت شـان کـه روی آنهم یك 

جلـد حضـرت قـرآن بـود، یـك دیـوان حافـظ، این طـرف هم یـك چوکـی چوبی کـه چـون تکلیف 

 روی آن می نشسـتند تا کمـر را راسـت بگیرند.
ً
کمـر داشـتند، بعضـا

هـوا بسـیار زیبـا و خـوب و لطیـف بـود. قومندان هـا آمدنـد و ایشـان آن هـا را یـك یـك دیدند. 

مـن بـه ایـن عـادت شـان بلـد بـودم.  خـود را کنـار می کشـیدم و می رفتم بیـرون یـگان قـدم می زدم 

تـا کارهـای ایشـان تمـام شـود. این شـب هم تا سـاعت نـه و نیـم تمام کارهـا را تمـام کردنـد. تمام 

گپ هایـی را کـه بایـد بـه قوماندان هـا می گفتنـد بـه عجلـه عجلـه گفتنـد. بـه مـن اطـالع دادنـد که 

کارهـای آمرصاحـب تمـام شـد. برگشـتم حضـور شـان. آقـای بریالـی همانجـا بـود. قوماندان های 

شـمال، آقـای گـدا آمدنـد، یك نفـر دیگـر تشـریف آوردنـد. یـك جوان هـم به نـام عاصم و کسـانی 

دیگـری هـم بودنـد کـه تا سـاعت ده و نیـم بودنـد و بعـد رفتند.

آمرصاحـب لباس هـای شـان را تبدیـل کردنـد، یك لبـاس سـفید پوشـیدند. در موهـای مبارك 

شـان هـم رشـته های نقره یـی دیـده می شـد. کاله نپوشـیده بودنـد. در دلم گشـت که نام خـدا چقدر 

زیبـا و نورانـی معلـوم می شـوند. به من گفتنـد پیـش از این که چیـزی بگوییم و گپ هـا و حرف های 

سیاسـی ره شـروع کنیـم،  اگـر چیـزی به یادت اسـت بخـوان. من ایـن ابیـات را خواندم:

برخیــز کـه عاشقان به شـب راز کنند

گـرد در و بـام دوسـت پـرواز کـنـند

هر جا که دری هست به شب بربندند

اال در دوسـت را کـه شـب بـاز کنند

جنـاب آمرصاحـب کـه ذوق ادبـی فراوانـی هم داشـتند، خیلـی کیف کردنـد و فرمودنـد این را 

بـاز بخـوان و مـن هم خوانـدم. این بـرای آغاز صحبت و مباحثه بسـیار خـوب افتـاد. حرف هایی که 

همـه از تاریـخ و تصـوف و عرفـان بـود. یك شـب بسـیار خاصی بـود. چون صـدای من یـك مقدار 

غـور اسـت و آهسـته آهسـته گـپ می زنـم، طرف تحسـین ایشـان قـرار می گرفتـم. گویـا آواز من به 

گـوش شـان خوب تـر می بود. چون از بیسـت و سـه سـال با ایـن آواز آشـنا بودند، راحـت می بودند. 

راسـتی بسـیار کیـف کردنـد و گفتنـد ایـن را یکبـار دیگـر هـم بخوانیـد و معنـا هـم بکنیـد. مـن باز 

خوانـدم، پیـش از این کـه مـن بـرای بار اول خدمت شـان بخوانـم، گفتنـد دروازه را بسـته کنید و یك 

پیالـه چـای سـبز بیاوریـد کـه ما صحبـت خـود را بکنیم. مـن می فهمیـدم که بسـیار در یـك حالت 



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        216

خاصـی کـه می بودنـد،  چنیـن محفلـی را می خواسـتند. بیـت بـاز خوانـده شـد و گفتند معنـا کنید. 

مـن معنـا کـردم و بعـد خود شـان معنا کردنـد و از همین جا شـروع شـد. مقداری در باب سیاسـت 

حـرف زده شـد و همچنین در باب اشـخاص.

بعـد دیـوان حافـظ را برداشـته و گفتنـد ایـن دیـوان را نـو برایـم روان کرده انـد. یـادم نیسـت بـه 

اهتمـام کـی چـاپ شـده و خـدا کنـد بچه ها نـگاه کـرده باشـند. این یـك دیوان حافـظ بود کـه تمام 

لغت هـا در آن تشـریح شـده،  معنـای  اشـعار گفتـه شـده و پاورقـی و تشـریح از خـود دیـوان بسـیار 

زیادتـر بـود. اول گـپ مـا هـم ایـن شـد کـه عجـب کتابـی اسـت کـه از اصـل پاورقـی اش بیش تـر 

. ست ا

فرمودنـد کـه بیـا یك سـاعت غـزل بخوانیم. ایـن را که گفتنـد فهمیدم کـه پروگرام زیاد اسـت و 

مـن هـم خـوش شـدم و در یك حالت خـاص قرار داشـتم و با ایشـان صحبت می کـردم. چند غزلی 

خواندیـم از حافـظ،  و خوانـدم: دوش در حلقـه ی ما قصه گیسـوی تو بـود. آمرصاحـب فرمودند که 

حافـظ »دوش« زیـاد دارد و در چندیـن غـزل از دوش گفتـه اسـت. مـن چنـد بیـت را از دوش هـای 

که: گفتـم  حافظ 

دوش در حـلقه ی مـا قصـه گیسوی تو بود

تا دل شب سخن از سلسله ی مـوی تو بود

و یا:

دوش وقت سحر از غصه نجـاتم دادند

و اندران ظلمت شب آب حیـاتم دادند

این که:

دوش دیدم که مالیك در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانـه زدند

مـن تمـام مطلع هایـی حافـظ را کـه »دوش« داشـت،  همیـن شـب خواندم. بـاز گفتنـد که یك 

»دوش« دیگـر برایـم چندیـن وقـت پیـش خوانـده بودیـد کـه دو سـه »دوش« داشـت، همـو یـادت 

هسـت یانـی؟ یـادم آمـد آن بیـت، و خـوش شـدند کـه یـادم آمـد. بیـت این طـور بود:

ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند

همینجـه یـك مکـث کردم. گفتنـد: مصـرع دوم را بخوان که معطل مصرع دومش هسـتم. شـما 

متوجـه باشـید کـه بسـیار نکته یـی اسـت در این گـپ. گفتنـد: »دوش« مصـرع دوم را بگـو که اصل 

مطلـب در همو اسـت. مـن باز خوانـدم که:

ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند
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در ایـن هنـگام همین طـور کـه سـر مبار ك شـان را به دسـت ها بـه دیوار تکیـه داده بودنـد، خود 

را نزدیك تـر کـرده و از حالـت افتـاده پـس چارزانـو نشسـتند و طرف من سـیل کرده گفتنـد خدا کند 

مصـرع دوم یـادت نرفتـه باشـد. گفتـم نه، مصـرع اول که یـادم آمد مصـرع دوم هم یـادم می آید:

ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند

امـام شـهر که سجاده می کشید به دوش

بسـیار کیـف کردنـد و دو سـه بار تکرار کردند که »امام شـهر که سـجاده می کشـید بـه دوش«، 

»امـام شـهر کـه سـجاده می کشـید بـه دوش«… فرمودند: بـه بـه! ببینید که کـی را از کـوی میکده به 

کجـا می برنـد! »امـام شـهر کـه سـجاده می کشـید بـه دوش.« دو سـه بـار دیگر هـم خواندیـم و من 

معنـا کـردم و ایشـان معنـا کردند. ایشـان معانی خـاص خود را داشـتند و بـازی با کلمات خوشـش 

شـان می آمـد. گفتنـد ببیـن یـك دوش، دو دوش،  سـه دوش. باز ایـن دوش رابطه اش بـا آن دوش.

صحبـت آمرصاحـب شـهید و مـن پیـش رفـت و بحث مـا سـر صوفی هـا و صوفیانه هـا آمد که 

این هـا چـه رقـم مردمی بودنـد و گپ هـای ما حـدود چهل دقیقـه روی همیـن موضوع چـرخ خورد. 

ایشـان بسـیار عالقـه بـه همیـن کتاب هـای تصـوف داشـتند و مطالعـه می کردنـد. خداونـد ایشـان 

را ببخشـد. یـاد شـان بخیـر. ایشـان بـا همیـن امـام صاحـب غزالی و کیمیای سـعادت شـان بسـیار 

محشـور بودنـد. بـه مـن یکـی از بحث هـای این کتـاب را یـاد کردنـد و گفتند: تـو ایـن را خواندی؟ 

عـرض کـردم کـه بلـی خوانـده ام و از بچگـی ایـن کتـاب را خوانـده ام. گفتند: بـاز بخوان کـه کتاب 

بسـیار مهم اسـت.

مـن بهانـه ای کـردم تـا آن بحـث را شـروع نکننـد، چرا که بسـیار طوالنـی بحث اسـت، ولی از 

فصـول مختلـف آن کتـاب صحبت شـد. گفتم: مـن با عطار صاحب هم محشـور هسـتم و صحبت 

از عطـار صاحـب شـد. گفتنـد: اگر یکـی دو قصه از آن به یادت باشـد بگـو، باز قصه کردم و بسـیار 

کیـف کردنـد و صحبـت و مباحثـه دراز شـد. بعد به دیـوان حضرت حافـظ صاحب رجـوع کردیم و 

غزالـی را خواندیـم. گفتنـد: بیـا که یـك فال بگیریـم. فال را کـه باز کردیم، ناوقت شـب بـود. همین 

آمـد که:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشـمنی برکن که رنج بی شمار آرد

گفتند پیش برو! ادامه دادم:

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بـسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آید

این را که خواندم مصرع دوم بسیار برای شان جالب شد. فکر تان شد؟
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شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

بسی گردش کند گـردون بسی لیل و نهار آید

گفتنـد: تـو معنـا کـن، بعـد مـن معنـا می کنـم. همـه فکـر می کننـد کـه آمرصاحـب یـك آدم 

کامـال نظامی بودنـد،  امـا دوسـت هایی کـه نزدیك بـه ایشـان بودند،  وقتی کـه در یـك حالت خاص 

می بودنـد، بعـد از این کـه از سیاسـت می گفتنـد و مسـایل جنگـی را تشـریح می کردنـد، بـاز یـك 

سـاعت نیـم سـاعتی خـود را جـدا می کردنـد و می گفتنـد: بیاییـن کـه یـك چنـد دقیقـه بـه همیـن 

 به مـن این را می گفتند. گفتم: شـاید کـه صدایم خوش 
ً
گپ هـای ادب و شـعر بپردازیـم، مخصوصـا

شـان می آمـد،  نـه این کـه مـن ادیب باشـم. بـه هر حـال در ایـن بیت بسـیار پیچیدنـد و از ایـن بیت 

معنـا گرفتنـد و مـن گفتـم: شـما فکـر کنیـد کـه مـن و شـما کـه نشسـته ایم و هیـچ شـاهدی بـه جز 

خـدا نیسـت و از بیـرون هـم هیـچ صدایـی نمی آیـد، و ایـن شـهر و این دهکـده هم خاموش اسـت 

و همیـن موج هـای آمـو هـم غلتـان غلتـان می رونـد و عمـق آن در دل تاریـخ رفتـه و همین قسـمتی 

کـه مـا و شـما نشسـته ایم تاریـخ اینجا و مـردم اینجـا و وقایعی کـه در اینجـا رفته،  و همین شـبی که 

مـا و خـودت اینجـا نشسـته ایم و بـه همیـن صحبتی که مـا و خـودت می کنیـم ارزش بده که بسـیار 

شـب ها می آیـد،  ولـی همیـن شـب را مـن و تـو نمی داشـته باشـیم! بسـیار روزگار تیر می شـود که به 

حسـرت همیـن شـب باشـیم. گفتـم: به حسـرت همین شـب هـر دوی ما بـاز مـی نشـینیم. گفتند: 

نـی شـاید یکـی از مـا بـه حسـرت این شـب بنشـینیم! کـی می فهمد کـه فردا چـه می شـود؟! خوب 

توجـه کنیـد، مـن نمی گویـم کـه او نیـروی خارق العـاده ای داشـت کـه فـردا را پیش بینـی می کرد که 

چـه می شـود،  و گرنـه خـود نبایـد می رفت بـه جایی کـه بمب بـود. اما به همیـن ابیات دقیق شـدند! 

گفتنـد: یکـی دو بـار دیگـر ایـن ابیـات را بخـوان و معنا کـن که همین شـب راسـتی تیر می شـود، و 

روزگار مـا تیـر می شـود، و ایـن شـب بـاز نمی آید.

بـه مـن گفتند: یـك بیت را یك وقت دیگر خوانده بودی که آبسـتن آبسـتن داشـت، ایشـان هیچ 

بیتـی کامـل یادشـان نمی ماند. گفتند: فریب داشـت، آبسـتن داشـت، همـی بیت یادت هسـت؟  مه 

فـورا یـادم آمـد، از مـن پرسـیدند: از کی هسـت؟ یـادم نیامد، ولـی گفتم: شـاید از نظامی باشـد،2 

گفتنـد بخـوان، بخواندم که: 

فریب جـهان قـصه ی روشـن است

ببین تا چه زاید شب آبستن است

فکـر تـان شـد؟ بسـیار یـك نـگاه عجیبی کردند، پس دسـت های شـان را به پشـت سـر بـرده و 

بالشـت را طـرف چـپ خـود آورده و سـر خـود را به سـر بالش گذاشـته و پاهـای خود را یـك مقدار 

دراز کردنـد، گفتنـد: همـی را یکبـار دیگـر نخوانـی هیـچ امـکان نـدارد! گفـت: ببیـن که مـن یادت 
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آوردم،  از کیسـت! بـاز گفتـم: شـاید از نظامی باشـد. گفتنـد: هـا، شـاید از نظامی  باشـد، شـاید،  باز 

بخـوان! مـن بـاز همین بیـت را خواندم و گفتند: اگر ناوقت شـب اسـت،  بـاز این را هـردو معناکنیم! 

مـن همیـن کلمه ی شـب را برای شـان گفتـم که جهان قصه ای نیسـت بل کـه یك فریـب و یك دروغ 

روشـن اسـت، حـاال بیـن همیـن شـبی که مـن و تو نشسـته ایم آبسـتن یـك روز اسـت، اما مـن و تو 

نمی فهمیـم کـه فردایـی کـه همیـن شـب می زایـد فرزندش چـه می باشـد، گفتنـد: ایـن را هیچ کس 

نمی فهمـد.

بـاز مـن گفتـم: هـر شـب و هـرروز یـك روز نـو اسـت،  ایـن روز نـو، روز پیش تر نیسـت، روز 

 آبسـتن شـب نـو اسـت. گفتنـد: راسـتی هیـچ معلـوم نیسـت کـه امشـب 
ً
نـو اسـت کـه ایـن واقعـا

آبسـتن چیسـت، واللـه اگـر معلـوم باشـد که فـردا چه می شـود؟! بـا همان اکـت خاص خـود گفتند 

کـه راسـتی هیـچ معلـوم نیسـت کـه صبـا چـه می شـود، واللـه اگـه معلـوم باشـد! بـا همان اکـت به 

خصـوص خـود گفتنـد کـه واللـه اگـه معلـوم باشـه که صبـا چی می شـود. 

بـا همیـن گپ هـا، گرچـه کتابچـه گکـم پیشـم نیسـت، کـه مـن همـه چیـز را در آن یادداشـت 

می کنـم، امـا همیـن موضوعـات در حافظـه ام مانـده کـه در خانـه قصـه کردیـم و بـه خانمـم قصـه 

کردیـم و در آلمـان قصـه کردیـم کـه همـان شـب همین طـور بـود.

هـا، یـك بیـت دیگـر هـم یادم هسـت که گـپ سـر این آمـد کـه روز گار چنیـن اسـت و چنان 

بلی: اسـت، 

هر خشت که درکنگره ی ایوانی است

انگشت وزیری و سر سلطانی است

گفتنـد: الحـول وال ...، راسـت میگین، راسـت میگیـن! والله راسـت میگین. چندین بـار این را 

گفتنـد. پـس خودشـان دوباره به مـن گفتند:

هـر خشت که درکنگره ی ایوانی است

انگشت وزیری و سرسلطانی است

بـا همیـن نـوع صحبت هـا  از تذکـرة األولیـاء، از حافـظ، قصه هـای سـنایی و عطـار قسـمت 

زیـاد شـب مـا تیر شـد،  البتـه از امـور سیاسـی هم یك سـاعتی صحبـت کردند کـه بحـث جداگانه 

 گسـتاخی 
ً
اسـت، کـه روی دورانـی که در کابـل بودیم یك مقـدار صحبت کردند، چـرا که من بعضا

 پـس مـی آوردم صحبـت را کـه همـی کابـل دورانـش چـرا آن طـور شـد؟ بـاز از آن 
ً
می کـردم و مثـال

صحبـت مفصـل می کردنـد و تشـریح می کردنـد، و بـه تفصیـل بیـان می نمودند.  راسـتی برای شـما 

بگویـم، خداونـد ایشـان را ببخشـد و ایشـان را بـا پیغمبران محشـور بسـازد، ایشـان یك شـخصیتی 

بودنـد کـه دیگـر ابعـادش را ملـت افغانسـتان خـود می دانـد کـه شـخصیت ملـی بودند، یـك وقار 
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سیاسـی عظیـم داشـتند و یـك وقـار عظیـم اجتماعی داشـتند و یـك صداقـت عظیمـی در کار خود 

داشـتند و یـك شـخصیت بسـیار ذکـی و باهـوش هـم بودنـد، بسـیار زود درك مـن کردنـد یك گپ 

 یـك جملـه ما یـا قصـه و گپ ما بـه پایـان نمی رسـید کـه می گفتند 
ً
را، یـادم هسـت کـه هنـور مثـال

بلـی، و مـا می فهمیدیـم کـه گـپ را وقـت گرفته انـد و رسـیده اند به گـپ. بسـیار خوش داشـتند این 

مصـرع را کـه همیشـه تکـرار می کردنـد وقتـی کسـی بـه گـپ شـان می رسـید، می گفتند: هـوو! من 

همو دوسـتی را خوش دارم که: تو سـخن نگفته باشـی، به سـخن رسـیده باشـد! این اصطالح شـان 

بـود و همیشـه می گفتنـد، و شـخص خود شـان همین طور بودند: تو سـخن نگفته باشـی، به سـخن 

باشد. رسـیده 

فـردا صبـح جنـاب آمرصاحـب بـه اتاق مـن تشـریف آوردند، البتـه ما تـا پانزده کم چـار صبح 

گپ هـای خـود را خاتمـه داده بودیـم، می خواسـتم ایشـان کمـی اسـتراحت کننـد، در غیـر آن از 

صحبت هـای شـان هیچ وقـت سـیر نشـده ام. بسـیار وقت ها سـفر می کردیم تا خدمت شـان برسـیم 

و سـاعتی از صحبت هـای شـان مسـتفید شـویم، به هر حـال، در آخـر صحبت این بیـت را خدمت 

شـان خواندم:

امشب به قصه ی دل من گوش می کنی

فردا مرا چو قـصه فراموش می کنی

حـاال بـه یـاد مـی آورم که چـه غافـل بـودم،  چقـدر بی توجه بـودم کـه آن ها بـه مـن می فرمایند 

کـه هنـوز وقت اسـت و من اصـرار می کردم که دیر شـده و شـما باید اسـتراحت کنید و مـن می روم. 

ایشـان لطـف فرمودنـد تـا پایـان تشـریف آوردنـد و گفتنـد: فردا خوب اسـت کـه نان چاشـت را در 

کنـار دریـای آمـو بخوریـم و همـی گپ هـای خـود را دو بـاره در اونجـه تکـرار می کنیـم،  اگـر خـدا 

خواسـت -سـه مرتبـه تکـرار کردنـد که: اگر خـدا خواسـت-. پرسـیدم: دریای آمـو از اینجـا چقدر 

دور اسـت؟ گفتنـد: از اینجـا خـو ده دقیقه دور اسـت. بـه همین لحن گفتنـد: از اینجه خـو ده دقیقه 

دور اسـت، ایـن لحـن شـان معنایـی داشـت، یعنـی این کـه فاصلـه خـو ده دقیقه اسـت،  امـا این که 

میسـر می شـود یـا نمی شـود، خـدا می دانـد، که نشـد.

بـه هـر حال، سـاعت یـازده صبح بـه اتاقـم تشـریف آوردنـد، انجنیر عارف هـم آنجا بـود. من 

صبح هـا عـادت دارم کـه پـس از بیداری کتابـی چیـزی می خوانم و حاال که سـن پیش رفتـه، بیش تر 

قصه هـای اولیاءاللـه را می خوانـم و تذکـرة األولیـاء را مطالعـه می کنـم. همیـن کتـاب پیشـم بـود و 

آن را می خوانـدم کـه چاشـت آمرصاحـب وقتـی امـر کردنـد چیـزی از کتاب تـازه به خاطرم باشـد، 

بگویم.

راسـتی یـادم اسـت دو بیتـی سـاربان از حضـرت جامی را شـب بـرای شـان خواندم که بسـیار 
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بـرای شـان کیف کـرد و حـاال فهمیـدم چـرا آنقدر کیـف کرد:

ساربان را دوش گـفتم مـاه بـی مهرم کجا است

گفت آن محمل نشین در کـاروان دیـگر است

گفتم از دورش توانم دید؟ گفت از من مپرس

کان زمام اکنون به دست کاروان دیـگر است

شـما متوجـه باشـید کـه هـر کـدام از این هـا پنج شـش دقیقـه را در بـر می گرفـت. چـرا که هر 

مصـرع را کـه می خواندیـم بعـد معنـا و تشـریح می کردیـم. کـی می فهمید که بـه زودی مـن همه ی 

 کان زمـام اکنون بـه دسـت کاروان دیگر اسـت!
ً
این هـا را بـا حسـرت یـاد می کنم کـه واقعـا

از آن حادثـه ی جان گـداز بـه بعـد مـن هر شـب آن را در خـواب می بینـم، نه به شـکل کابوس، 

 خـواب می بینـم و همیـن رباعـی را بـاز می خوانـم که به 
ً
بسـیارهم شـده کـه مـن هر شـب را کامـال

آمرصاحـب خوانـده بودم: 

گفتم از دورش توانم دید؟ گفت از من مپرس

کـان زمام اکنون به دست ساربان دیگر است

آن وقـت معنـای ایـن بیـت را خـوب نمی فهمیـدم،  و حـاال می فهمـم،  حـاال زمـام در دسـت 

سـاربان دیگـر اسـت و دیگـر آنوقـت نمی آید کـه بگوید: بـاش چنـد دقیقه  دیگـر هم،  و تـو ظالمانه 

بگویـی کـه خـو گرفته مـاره! چند وقت پیـش این بیت را برای پسـرم محمـود خوانـدم و او گفت پدر 

حـاال می فهمیم کـه معنایش چیسـت. 

بلـی،  صبـح کـه از خـواب برخاسـتم، دیـدم که یـك چاینك سـرخ چینـی ماندگی اسـت و یك 

پیالـه هـم در پهلویـش، وقتـی انداختـم کافی بـود. باز بزرگـواری شـان را ببینید که آن هـا صبح وقت 

نمـاز کـه برخاسـته  انـد، یـك قوطـی کافـی روان کـرده  انـد بـه دسـت کسـی، کـه به مـن گفتـه بود 

کافـی را خـوش دارم! می بینیـن بـا اینقـدر کارهـای مملکت،  ایـن همـه قضیه های نظامی و سیاسـی 

کـه پاکسـتان چـی می کنـد،  آسـیای میانـه، طالب هـا، ایـن دیگـران، امـا یك کسـی ایـن خصلت ها 

 ُبعدهای 
ً
را داشـت کـه فکـر می کـرد مـن یـك مهمـان دارم کـه کافـی خـوش دارد، ببینیـد کـه واقعـا

متفـاوت شـخصیت یـك انسـان برتر را نشـان می دهـد... .

دیگـر آن هـا سـاعت یـازده و یـا یـازده ونیم تشـریف آوردنـد،  و مه برای شـما بگویم آقـای قوی 

کوشـان،  دوسـت مـه،  کـه از زیباتریـن لمحاتـی بـود کـه مـن ایشـان را آن طـور زیبـا می دیـدم. در 

آن صبـح یـك لبـاس خاکـی،  پیراهـن خاکـی پوشـیده بودنـد، یك کرتـی درازتـر خاکی، یـك پتلون 

بسـیار پـاك نظامـی و همـی بوت هـا بسـیار پـاك و سـتره و خـود شـان کاله بـه سـر نـی،  و همیـن 

حالـت چشـم ها  و در مجمـوع یـك فرمـی،  بـا آن ریـش مبـارك کمی مـاش و برنـج و نیمـه کوتاه تر، 
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 بروت هـای افتـاده ی نـازك و یـك در آمـدن خاص که از بسـتر خـود مه بی مهابـا پریدم، بـدون این که 

توجـه کنـم کـه کمر مـن تکلیـف دارد و مـن نبایـد چنیـن کاری بکنم.

بـا دیـدن سـیمای جـذاب و ملکوتـی آمرصاحـب با خـود گفتم: بـه به! سـبحان الله! شـما باور 

 روی چوکی 
ً
بکنیـد بـه دل خـود گفتـم آیـه مبـارك و }إن یـکاد...{ را بخوانـم کـه نظـر نشـوند. فـورا

نشسـتند و بسـیار بـا محبـت گفتنـد: ما و شـما وعـده داشـتیم، عجلـه کنیم کـه ناوقت نشـود رفتنی 

هسـتیم بـه آن طـرف. از یکـی دو نفـر احوال و تلفـون برای شـان آمد و هدایـت دادند، یکـی دو گپ 

دیگـر هـم زدنـد کـه گپ هـای سیاسـی تر بـود، و بعـد از این هـا کـه تمـام گپ هـا حـدود ده دقیقـه 

عجلـه عجلـه تمـام شـد، بـه مـن گفتند: سـر میـزت چیسـت؟ گفتـم: تذکـرة األولیاء. گفـت خوب 

اسـت کـه امـروز ما و شـما سـر ایـن هم یـك مقـدار کار می کنیـم. روی میـزم پاسـپورتم بـود. آن را 

گرفتنـد و گفتنـد کـه چه خـوب یك پوش چرمـی دارد و خود در جیـب چپ باالی قلبم گذاشـتند.3

آمرصاحـب یك عطر بسـیار خوشـبوی هـم زده بودند که طاقت نتوانسـتم و خدمت شـان گفتم 

امـروز ماشـاءالله چقـدر خـوب و زیبـا معلـوم می شـوین، مثـل این کـه یـك جملـه نـوی را شـنید، 

زیـرا مـن هرگـز چنیـن چیزی قبـال نگفته بـودم. یـك قهرمان بـزرگ، یك مبـارز و یك جنگـی و یك 

شـخصیتی کـه فاتـح جنگ سـرد بوده و کسـی که جنـگ روس را بـرده و فکر کنید چنین شـخصیت 

واالیـی، چنیـن جملـه ای را از کسـی نشـنیده بـود. قهـر شـان آمـد و گفتند: ایـن گپ ها چیسـت که 

بـه مـن می گوییـد و شـما چـرا بگوییـن؟ نـگاه تنـدی به مـن کردنـد، نـگاه مخصـوص و جذابی که 

 گفتم: ایـن به جواب 
ً
داشـتند،  نـگاه نفـوذ کننـده،  کـه این چـه جمله ای اسـت که می شـنوم! من فـورا

شـما اسـت کـه دی شـب گفتید امسـال چند سـاله می شـوی؟  من گفتـم: إن شـاءالله پنجـاه و چار، 

و شـما گفتیـد ده سـال جوان تـر معلوم می شـوی.

راسـتی بـه دلـم گشـت که مبادا نظر شـان کنم بـا آن  همه وقـار و زیبایـی و متانـت و ابهت. بعد 

گفتنـد: همینجـا خبرنـگاران معطـل هسـتند و دو تـا خبرنـگار عـرب هم هسـتند که سـیزده چهارده 

روز معطـل هسـتند، و درسـت نیسـت و صـواب نیسـت کـه اینهـا بیش تـر معطـل باشـند، دیگـران 

باشـند، ولـی مصاحبـه این هـا را زود، در پنـج دقیقـه خـالص می کنیـم،  و بعـد می رویـم بـه سـوی 

آمو. دریـای 

مـن یـك کراهتـی نشـان دادم، نـه به خاطـر این که آن هـا عرب هسـتند، بل کـه در ایـن وقتی که 

مـا طـرف جیحـون می رویـم، چـرا این ها سـبب دیر شـدن می شـوند! از چهـره ام فهمیدنـد و گفتند: 

از پنـج دقیقـه بیش تـر نمیشـه، مـن یك اشـاره گکی کـردم که اگر اجـازه بدهنـد من بروم و دسـت و 

روی تـازه کنـم. گفتنـد: مصاحبـه را زود در پنـج دقیقه خـالص می کنیم.

در پهلـوی اتـاق مـن، در خواجـه بهاءالدین، یك اتاق سـالون بـود که هفت در هفت یا هشـت 
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در هشـت بـود و کلکین هایـی داشـت. در همانجـا بـود، بـه همـان اتـاق درآمدنـد و من پشـت سـر 

شـان درآمـدم. مـن دیگـر جرئـت نمی کردم کـه بگویم اجـازه بدهیـد من کارهـای دیگـرم را بکنم.

انجنیـر صاحـب عـارف درآمـد و آقـای عاصـم بودنـد و آقـای جمشـید بودند یـا نبودنـد فکرم 

نیسـت، آقـای فهیـم بودنـد کـه آن ها هـم یك کمـره داشـتند. دورتـر از ما عکـس می گرفتنـد،  جوان 

خوبـی کـه آن ها بـه فضـل خداوند زنـده ماندنـد... .

هـر دو در همـو کـوچ نشسـتیم کـه دو نفـر جـای می شـد، مـرا هـم در پهلـوی خود نشـاندند. 

من در دسـت راسـت شـان نشسـتم، آقـای عاصـم در چوکی دیگـری در پهلـوی من نشسـتند. دیدم 

کـه دو خبرنـگار درآمدنـد و یـك نفـر شـان سـفید شـکل تر بـا ابروهـای مییـن و نـازك و لب هـای 

مییـن، چشـم های فکـر می کنـم آبـی یا سـبز متمایـل به آبـی، قد کوتـاه متناسـب و یك مقـدار چاق 

و چهـره ی معصـوم شـکل. در کنـار چـپ آمرصاحـب در یك متری شـان نشسـت در چوکـی دیگر، 

عکاسـش کـه آدم قـد بلنـد بـا چهـره ی  منگولیایی بـا بینـی پهن تر، پوسـت تیـره، او هم نشسـت.

آمرصاحـب اول گفتنـد: بسـیار ببخشـید کـه بسـیار معطل شـدید، مـن منتظر ماندم کـه عاصم 

ترجمـه کنـد و اگـر شـود مـن بروم بـه خود برسـم، کـه آمرصاحـب به مـن اشـاره کردند کـه ترجمه 

کنیـد. شـروع کـردم و ترجمه کـردم. آمرصاحـب گفتند: اول سـواالت تـان را بگوییـد، و بگویید که 

ده طـرف طالب هـا چـه گـپ بـود؟ مـن آن وقـت فهمیـدم کـه این هـا از طـرف طالب هـا آمده انـد. 

همینجـا کراهیـت مـن بیش تـر شـد، نـه این که شـك بـر شـوم. آن هـا گـپ را زود تیـر کردنـد که در 

آن طـرف آن هـا شـما را مقصـر می پندارنـد کـه شـما مسـلمان های خـوب نیسـتید و چنیـن و چنان، 

و بـاز پرسـیدند کـه در آن مناطـق مـردم در چـه حـال بودنـد؟ خبرنـگار خـود را تیـر آورده و جـواب 

درسـتی هـم نـداد. یادم نیسـت چـه گفت. بـه هر حـال آمرصاحب بـه من گفتنـد، به این هـا بگو که 

سـواالت تـان را یکجایـی بگوییـد.4 من گفتم خوب اسـت سـوال ها را یك یـك بگویند کـه با کمره 

یکجـا شـود و وقـت را زیادتـر نگیـرد. گفتنـد: نی سـوال ها را زودتـر بگویند تـا من همه را پشـت در 

پشـت جـواب بدهم کـه وقـت زیـاد ره نگیره و خالص شـوه.

فکـر می کنـم قضـا همیـن بـود کـه گـپ معطـل شـده بـرود و اگـه من هـم از نیت سـوء شـان 

می فهمیـدم و چیـزی می کـردم بـا یـك فشـار دکمـه انفجـار می دادنـد. گـپ شـان برابرشـده بـود، 

همین کـه در اتـاق درآمدنـد و نشسـتند دیگـر شـك ماهـم اضافی بـود، شکارشـان پیش شـان بود و 

فکـر می کردنـد کـه چنیـن فرصتـی در جهـان دیگـر بـه دسـت شـان نمی آید. 

بـاز یـادم هسـت که مـرا هم آمرصاحـب به آن هـا معرفی کردنـد، کـه آن را عاصـم ترجمه کرد، 

چـرا مـه از خـود را ترجمـه نمی کنم، یك تبسـم ملیحـی کردند و گفتنـد بهانه پالیـده میری! 

سـوال ها را کـه آن هـا شـروع کردنـد، پانزده سـوال بود، کـه از میان آن هـا به گمان اغلب هشـت 
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آن دربـاره اسـامه بـن الدن بـود، چـرا کـه در همـو دقیقـه بـا خـود گفتم کـه از اصـل سـواالت کرده 

بدلـش زیاد اسـت، سـوال اسـامه بـن الدن بیش تر بـود از اصـل مصاحبه. مثـال چرا اسـامه بن الدن 

را شـما رهبـر نمـی گوییـد؟ شـما چـرا در اروپـا او را به حیث قاتـل گفتید؟ چرا گفتید کسـی اسـت 

کـه مسـلمان نیسـت؟ او کـه یـك رهبـر اسـت، و اگـر شـما کابـل برویـد درمقابـل اوچـه می کنید؟ 

شـما بیـن معتـدل و غیـر معتـدل چـه فـرق می بینیـد، اسـالم یـك اسـالم اسـت؟ شـما بـه اسـامه 

بـن الدن چـرا مهمـان افغانسـتان خطـاب نمی کنیـد؟ از ایـن گپ هـا در اینجـا احسـاس می کنـم 

کـه ناراحتـی خـود آمرصاحـب شـهید مبـارك زیادتـر شـد، چـون بیسـت و سـه سـال می شـناختم، 

فهمیـدم کـه ناراحت شـدند و بسـیار زود می خواسـتند مصاحبه خالص شـود. من اینجـا یك مقدار 

عـرض کـردم که خـوب باآلخره همین سـوال ها اسـت، یعنی قابل پریشـانی نیسـت، و از خبرنگارها 

پرسـیدم که شـما از کدام سـازمان و اخبارهسـتید؟ آن ها گفتند: ما از کدام اخبار نیسـتیم، مانماینده 

یـك سـازمان اسـالمی هسـتیم کـه در تمام اروپا اسـت و نام لنـدن را گرفـت و گفـت: در کل جهان 

هسـتیم! یـك دوسـیه را کشـید که درآن فرانسـوی نوشـته شـده بود، و می خواسـت که بـه آمرصاحب 

بدهـد کـه گویا همیـن معرفی نامه ی شـان اسـت! 

یـادم اسـت کـه باز پرسـیدم کـدام سـازمان؟ یـك چیـزی گفتند کـه نامش حـاال یادم نیسـت. 

آن هـا انگلیسـی شـان هـم قوی نبـود، می خواسـتند بـه فرانسـوی گـپ بزنند، عربـی خو زبان شـان 

بـود. گفتـم: خـوب شـروع کنیـم. کل این گپ هـا حدود پنـج دقیقـه را گرفت؛ پنـج تا هفـت دقیقه. 

در همـان وقـت در چشـمم خـورد که فهیم اسـتاد بـود و فلم می گرفت، و پسـان رویش سـوخت، از 

مـا یـك هفت متـر دور بود در پشـت کمـره و تبسـمی رد و بـدل کردیم.

آمرصاحـب گفتنـد: کمـره ره جـور کنیـد و فلمبـرداری کنیـد! همـی بچـه میـز را بـه شـدت از 

پیـش مـا پـس کـرد، مه یادم هسـت بـه خاطـری کـه آمرصاحـب را  از مـود ناراحتی خـالص کنم و 

 گرفتـه نباشـند، مـه گفتـم: ایـن پهلوان اسـت یـا عـکاس؟! حاال 
ً
از سـوال ها قهـر نباشـند و یـا مثـال

کـه درخـواب همـان لحظـات را می بینـم، متوجـه می شـوم که بسـیار با شـدت میـز را پـس زده بود، 

ومـوزه در پایـش بـود، وقتـی سـه پایـه ی کمـره را ماند، سـه پایـه را بلنـد نکـرد و فقـط روی پایه های 

اصلـی اش گذاشـت کـه تـا انـدازه زانو اسـت، یادم می آیـد که کمـره روبروی زانـو تا سـینه و قلب ما 

بـود در فاصلـه نیـم متـر، هـر وقـت آن لحظـه را در فکـرم می بینم، همـان فاصله نیـم  متر تـا هفتاد و 

پنج سـانتی متـر بود. 

وقتـی کمـره را گذاشـت آن بچـه خـود را دورکـرد و در همیـن لحظه یـك خنده بسـیار عجیب، 

یـك زهرخنـد عجیـب کـرد کـه هیچ وقـت از یـادم نخواهد رفـت!  یـك زهرخندی بـود کـه نمی دانم 

زهرخنـد خوشـی بـود یـا غـم بـود. نمی فهممـم وارخطـا بـود؟ از مـرگ مـی ترسـید یا خـوش بود؟ 
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نمی فهمـم! چـون مـه طرفـش سـیل کردم و می خواسـتم کـه گویا همـان گپـی را که هنـگام پس زدن 

 یك و 
ً
میـز دربـاره اش گفتـه بـودم برایـش بگویم همیـن زهرخنـد در سـیمایش ظاهر شـد، و تقریبـا

نیـم متـر از کمـره دور رفـت، و هیچ نفهمیدیـم و نپرسـیدیم که چرا این همـه از کمـره دور می رود؟! 

کـی بفهمد؟! 

در ایـن وقـت آمرصاحـب مبـارك بـه مـن امـر کردنـد کـه سـوال ها زودتـر خـالص شـود. مـن 

دیـدم کـه هنـوز بشـره و خط هـای پیشـانی کـه از ناراحتـی پیـدا شـده بـود، رفـع نشـده، گرچـه من 

می خواسـتم ناراحتـی را پـس کنـم، بهـر صـورت یـادم هسـت کـه آمرصاحـب شـهید بـه مـن امـر 

کردنـد کـه شـروع کنیم. 

(، و باز یادم هسـت کـه طرف فهیم 
ً
 مـن طـرف عکاس سـیل کـردم و گفتـم: »Please«، )لطفا

سـیل کـردم، طـرف عاصـم کـه تو همـی ترجمـه را نمی کنـی؟! در ایـن وقـت نگاه هـای آمرصاحب 

آنقـدر حاکـم بود کـه دیگر مجـال هیچ چیـزی نبود. 

بچـه ای کـه مصاحبـه می کـرد، یـك ذره خـود را نزدیك تـر سـاخت، حـاال می فهمـم کـه چـرا 

خـود را نزدیـك سـاخت، پسـان بـه مـن گفتنـد کـه در کمـر او بمـب بـود، کمـی خـود را نزدیکتـر 

سـاخت و گفـت:) ?What is the situation in Afghanistan( ، )وضـع در افغانسـتان چطـور 

اسـت؟(، سـوال اول همیـن اسـت تـا بـه سـوال های بعدی برسـند. 

مـن روی خـود را بـه طرف آمرصاحـب دور دادم از چپ به راسـت، و گفتم: وضـع... تا بگویم 

وضـع، کـه گـپ خالص شـد، فرصت حتـی یك کلمـه را نداد کـه ترجمه شـود. یادتان باشـد چرا تا 

 وقت جواب 
ً
اینجـا معطـل کـرد؟ ایـن بمب در کمـره بود و فوکـس بود در قلـب مبارك آن هـا؟ طبعـا

دادن روی مبـارك شـان را بـه طـرف مصاحبـه کننـده می کردند و جسـم مبارك شـان را هـم و من هم 

رویـم آن طـرف بـود. پـس اگـر ایـن را مـی زد شـاید آن طـرف خـوب بـود، امـا این طرف کـه فوکس 

بـود... چـه بـود کـه معطـل کـرد کل گپـه؟ چـرا کمـره خـو برابر شـده بـود، اما کلـش پنج تـا هفت 

دقیقـه معطـل شـد. نمی فهمـم  دلیل چـه بود؟1 

 یـك آواز بلنـد را شـنیدم که کلـش در مغزم جمع 
ً
تـا اینجـا مـن شـاهد عینی هسـتم و من صرفا

شـد، از بیـرون چیـزی نشـنیدم، درحالی کـه گفتنـد انفجـار بعـدی قوی بـود که اتـاق دیگـر را تکان 

داد.

مـن چنـد لحظـه دیگـر راهـم بـه هـوش بـودم و بعـدش را نفهمیـدم. صـدای مهیب شـد ومن 

یـك آتـش بسـیار قـوی را دیـدم کـه آبی بسـیار تیـره طـرف مـه و  آمرصاحب هجـوم مـی آورد. دیگر 

1. در صحبتـی کـه مـن در ایـن اواخـر با آقای مسـعود خلیلی در ریاسـت اجراییه کشـور داشـتم، گفـت: حاال بـه این نظرم 
کـه فـرد انتحـاری بـود و کمربنـد یـا جلیقـه انتحـاری داشـت، چـون در آن زمـان بـه ایـن پدیـده آشـنایی نداشـتم احتمـال 

جابه جایـی بمـب در کامـره را مطـرح سـاختم. 
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ایـن لحظـات کوتـاه بـه نظـرم یك سـاعت آمـد. حـاال کـه فکـر می کنـم می بینـم و می فهمـم کـه 

آمرصاحـب در پهلـوی مـن هسـتند و می فهمـم کـه ایـن آتش قوی بـه طرف مـا آمده. فکـر می کنید 

کـه آتـش بـا چه سـرعتی می آمـده ، ولی مـن هرثانیـه را در فکـرم دارم کـه می بینـم ثانیه بـه ثانیه بما 

نزدیـك می شـود، یعنـی مبالغـه نشـود حرکـت یـك هـزارم ثانیـه آتـش را می دیـدم، چـرا در همیـن 

لحظـه بـه طـرف کلکیـن دیدم و باخـود گفتـم را کتی از کلکین نباشـد! و بـاز طرف آتش دیـدم و باز 

طـرف دیگـران دیـدم، و بـاز پـس آتـش را دیدیـم که بـه طرف مـا می آیـد و باز فکـر کردیم کـه حاال 

می رویـم، همیـن آخـرش اسـت، همیـن لحظه کـه باخـود می گویـم می میریـم، دندان هایـم به هم 

چسـپیده، و یـك گـزز و یـك چیزی کـه گفتـه نمی توانم. یـك چیز عجیب اسـت. همینجـه در فکرم 

می گـردد کـه آخـر وقـت اسـت و تـو هـم یـك آدم مومـن و مسـلمان، گپ هـای اصلـی ات را بگـو! 

 کلمـه گفتیـم و تکبیر کـه دیگـر نفهمیدیم. 

ایـن بـه فکـرم می آیـد و در آلمـان بـه خانمـم قصـه کـردم تـا همیـن آمـدن آتـش را، و بـه فکرم 

می آیـد کـه حـاال خـو می میـری، کلمـه ات را بگـو، این کـه گفتـه ام یـا نـه و تکبیرگفتـه ام یـا نـه، 

نمی فهمـم، در مغـزم همیـن اسـت و در ذهنـم می آیـد کـه گفتـه ام. امـا دیگـر بی هـوش شـده ام و 

نمی فهمـم، بعـد انجنیرعـارف گفـت: بلـی مـا از آوازهـای تکبیـر فهمیدیـم، چـون فکـر کردیم یك 

بمـب از بـاال آمـده  بـدون طیـاره، از آواز تکبیر فهمیدیـم که گپ در همین اتاق اسـت کـه در آمدیم 

کـه دنیـا همـه خـراب بـود و همـه به خـون تـر بود.

مـن این هـا را بـا شـك بـه خانمـم در آلمـان می گفتـم، چرا کـه فکـر می کـردم من هـم میروم، 

شـاید چره هـا در قلبـم باشـد، در بطنـم باشـد و در تخـار هم کسـی مطمئن نبـود. من ایـن گپ ها را 

بماند.  کـه  گفتم 

 
ً
تنهـا چیـز دیگـری کـه به یـادم هسـت، در همان هنـگام یك دسـتی به سـینه ام خورد، کـه حتما

دسـت مبـارك آمرصاحـب شـهید بـود، اما بسـیار ضعیـف. بعد با خـود گفتم حـاال که همـه رفتیم، 

دیگـر دسـت قـوی کـو، مـن پسـان بـه خـود می گفتم کـه آن هـا هنـوز بـه هـوش بوده انـد و حتی در 

همـان لحظـه هـم به فکـر دیگران بـوده و با بزرگواری با دسـت شـان مـرا دور سـاخته اند، یـا به فکر 

مبـارك آمـده باشـد که این آدم نظامی نیسـت و مـن او را خواسـته ام، بیا و حاال از ایـن حادثه نجاتش 

بـده، و با دسـت مبـارك خود مراخواسـته اند دور بسـازند. 

خـوب البتـه ایـن طالع را نداشـتم کـه خون آلود بـا آن مبارك بـروم، ولی این سـعادت را داشـتم 

کـه تـا آخریـن لحظـه در کنارشـان باشـم. از این بزرگ تـر افتخـاری برایم نیسـت. بعد چیـزی که به 

یـادم می آیـد ایـن اسـت که احسـاس کـردم چیزی به سـرم خـورد. فکـر می کنم مـرا کـه انداخته اند 

سـرم بـه زمیـن خورده، چشـمم را بـاز کردم و دیـدم که سـرمبارك آمرصاحب پهلوی سـرمن اسـت. 
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ایـن در بیـن هلیکوپتـر بـود، و دیـدم کـه جمشـید هـم نشسـته بـود، البتـه تاحـال پرسـانش نکردیم 
کـه مبـادا ایـن را بخـواب دیـده باشـم. امـا درسـت می فهمم کـه پهلویـم آمرصاحـب هسـتند و من 
بی هـوش هسـتم. مـن روی مبارك شـان را غرق خون  دیـدم. این آخریـن نگاهم به روی مبارك شـان 
بـود، یعنـی در دقایـق آخـر مصاحبـه، نگاهـای واپسـین نبـود، بل کـه در هلیکوپتر روی مبارك شـان 
را دیـدم و در قسـمتی از مـوی مبـارك شـان خـون بـود. یـادم می آیـد کـه سـرخود را پیش تر کـردم تا 
نزدیـك شـان باشـم و به خـود می گویم کـه رفتن اسـت، اگر تاحـال نرفتیم حـاال وقت رفتن اسـت، 
ولـی در واقـع هنـوز هـم به فکـرم می آید کـه جناب مبـارك شـان زنده اند و بعـد با هـم خواهیم رفت 
 به حضـرت حق رفتـه بودنـد و به رحمت حـق پیوسـته بودند و 

ً
و بعـد بـه مـن گفتنـد کـه ایشـان قبال

جامه شـهادت را پوشـیده بودند و شـراب شـهادت را نوشـیده بودند، روح مبارك شـان شـادباد. 
گـوارا بـاد بـرای شـان، خداونـد رحمـان روح مبـارك شـان را در عرش معلی محشـور بـا ارواح 
پیامبـران )ع( بـدارد و روح مبـارك شـان را محشـور حضـور حضـرت ختـم المرسـلین )ص( بدارد. 

خوشـا بـه حال تـان جنـاب سـفیر صاحـب کـه سـعادت همراهـی بـا آن عالی جنـاب 
یـن لحظـات داشـتید، إن شـاءالله از نزدیـك بـا شـما بنشـینم و خاطـرات  بزرگـوار را تـا آخر
بیش ترتـان را از آن شـهید سـعید و آن رهبـر غـازی و جـاودان بشـنوم و به خواننـدگان گزارش 
کنـم،  هرآنچـه از ایـن مـرد بـزرگ بگوییـد همـه ثبـت کردنـی و گـزارش کردنـی اسـت بـرای 
صدهـا هـزار رهـرو راه پـاك آن مـرد خـدا و خـدا را شـکر کـه شـما صحت یـاب شـدید. از 

تکالیـف شـما کدام هـا رفـع شـده؟ 
بـه لطـف خـدا بهتـر هسـتم، در »ویـل چیـر« هسـتم، امـا چره هـا هنـوز زیـاد اسـت و روز به 
روز احسـاس خوبـی می کنـم. در آلمـان گفتنـد بایـد یك مـاه دیگـر باشـم، ولی مـن اینجـا )دهلی 
جدیـد( آمـدم، چـرا کـه یك وظیفه به دوشـم اسـت، مرگ حق اسـت، شـاید زیـاد نباشـم، وظیفه را 

بایـد انجـام بدهم. 

پاورقی ها:
1. منتشـره هفتـه نامـه امید، چاپ امریـکا شـماره های 499، 500 و 502 تاریخ هـای 21، 28 عقرب 

و 12 قـوس 1380 برابربـا 12 و 19 نوامبر و 3 دسـمبر 2001.
2. این بیت از ساقی نامه ی حافظ است.

3. بعدهـا وقتـی خانـم آقای خلیلـی پاسـپورت را می گشـاید، می بیند کـه چندین چره هـای کوچك بم 
در صفحـه پانزدهم آن رسـیده بود که شـاید سـببی از اسـباب بـرای بقای خلیلی شـده باشـد. والله اعلم.

 اجازه ثبت 
ً
 می خواندنـد و یا می شـنیدند و بعـدا

ً
4. آمرصاحـب شـهید عادت داشـتند سـواالت را قبـال

 بدون آمادگی کمره روشـن نباشـد.
ً
و فلمبـرداری می دادنـد. می کوشـیدند راسـا



محترم مسعود خلیلی با قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود )رح(

محترم مسعود خلیلی همراه با شهید احمدشاه مسعود )رح( در سفر شان به کشور فرانسه



یالی معین وزارت دفاع ملی دولت  مصاحبه با دگر جنرال عتیق الله بر
انتقالی اسالمی افغانستان

مصاحبه کننده: مجیب الرحمن رحیمی

یات این شـهید  یر دفاع تـا چه حـد در تشـکیالت اردوی ملـی نظر شـما بـه صفـت معیـن وز

ید؟ بـزرگ را مد نظـر دار

مجاهدیـن تعلیـم و تربیـه شـوند، از ترکیـب مجاهدیـن و افسـران تعلیـم دیـده یـک ارتش ملی 

بـه وجودآیـد. ایـن مفکوره ی اساسـی آمرصاحب بـود و ما ایـن ترکیـب را در نظر گرفتـه باالیش کار 

داریـم. همچنـان آمرصاحـب بـه فکر این بـود که یک ارتـش ملی مدرن فعـال و با غـروری به وجود 

بیایـد کـه دفـاع از وطـن در اولویـت وظایفش قرار داشـته باشـد نه یک ارتشـی مـزدور و بی عزتی که 

اگـر یـک کشـور خارجـی بر مـا حملـه کند با آن همسـو شـود یـا اینقـدر بی مفکوره نباشـد کـه اگر 

دو تـا جـوان احساسـاتی بخواهنـد کودتـا کنند همـه ی ارتش را بـه همان اسـتقامتی کـه می خواهند 

سـوق دهنـد. یـک اردوی مسـلمان، هشـیار و ملی کـه افراد از تمـام اقـوام و ملیت هـا در آن حضور 

داشـته باشـد. یـک اردوی تعلیم دیـده که از تجـارب مقاومت در مقابـل شـوروی ها، از مقاومت در 

مقابـل کمونیسـت ها و از مقاومـت در مقابـل سـایر جنگ هـای تحمیلـی بهره منـد باشـد و آمادگـی 

تحمل حوادث بسـیار سـخت و دشـوار را داشـته باشـد که در شـرایط عادی قابل پیش بینی نیسـت. 

بـه فکـر ایـن بودند کـه ارتـش در پیش رفـت فرهنگ مـردم، تأمیـن امنیـت در مناطق شـهری و 

دیگرمناطقـی کـه مـردم زندگـی می کننـد، در سـاختن راه هـا، بندها و در نجـات مـردم از صدمات، 

حـوادث طبیعـی و غیرمترقبه سـهم فعـال بگیرد.

ارتـش کوچـک، فعـال و متحـرک کـه از جزوتام هـای کوچک کوچک تشـکیل شـده و خود کفا 

باشـد و مـن بـاالی تطبیـق عین مفکـوره در سـاختن ارتش ملـی کار می کنم.
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یابی می کنید؟ شما شخصیت مسعود بزرگ را چگونه ارز

آمرصاحـب یـک شـخصیت یـک بعـدی نبـود کـه آدم وی را بـا ذکـر چهـار تـا صفت بـه مردم 

معرفـی کنـد، بـه هرحـال تـالش می کنـم در حد تـوان تصویـری از شـخصیت ایشـان ارایـه نمایم.

وی شـخصیتی بـود کـه در هـر بخش زندگـی اوصاف کمـال را داشـت، فهمش، شـخصیتش، 

فرهنگـش،  سـخاوتش،  شـجاعتش،  جوانمـردی اش،  دیانتـش،  تقوایـش،  تحلیلـش،  بینایـی اش، 

عالقمنـدی اش بـه فرهنـگ، به ادبیـات، حماسـی بودنـش، عالقمندی اش بـه تاریخ و حماسـه های 

مختلـف، مـردان بـزرگ تاریـخ، تفکـرش، تئوریسـن بودنـش، نـه تنهـا در عرصـه ی نظامی کـه در 

عرصـه ی سیاسـی و اقتصـادی، تشـخصیش از حـوادث نـا متجانـس، حوادثـی کـه درهـم و برهـم 

اتفـاق می افتـاد، گوشـه های از اوصـاف کمـال شـخصیتش بودنـد.

وی تحلیـل بسـیار صـاف و روشـن داشـت، تحلیـل و برداشـت آمرصاحـب بـه حدی روشـن 

بـود کـه هیـچ وقـت مـا را در تاریکی نمی گذاشـت، همیشـه بهتریـن فرمول هـا را اسـتخراج می کرد 

و بهتریـن راه هـا را در مقابـل مـا قـرار مـی داد و خـودش در پیشـاپیش می بـود. آنقـدر در تصمیمش 

مصمـم، مومـن و متعهـد می بـود کـه هیـچ شـک و تردیـدی نـزدش وجـود نمی داشـت و قاطعانـه 

از حـق دفـاع می کـرد. مـن در زندگـی بـه یـاد نـدارم کـه آمرصاحـب یـک نقطـه ی ضعفـی را ارایـه 

کـرده باشـد، کـه آدم وی را بـا سـایرین مقایسـه کنـد. مـن فکـر می کنـم از لحـاظ تقـوی و از لحاظ 

تدبیـر و جوانمـردی و تحمـل و رحم دلـی در تاریـخ بشـریت بعـد از پیامبـران دیگر شـخصیتی مثل 

آمرصاحـب بـه مراتـب کم گذشـته اسـت. مـن نزدیک ترین فـردی را کـه در تاریخ بشـریت و تاریخ 

اسـالم بـه آمرصاحـب هماننـد می دانـم صالح الدین ایوبی اسـت. روش هـا و کارکردهایـی نظامی، 

سیاسـی و اخالقـی و اجتماعـی صالح الدیـن ایوبـی و آمرصاحـب خیلـی  باهـم هم خوانـی دارند، 

بـا وجـودی کـه در شـرایط مختلـف و در مقابل دو گونه دشـمن قرار داشـتند. میزان درک و برداشـت 

آمرصاحـب از حـوادث و درک و برداشـت صـالح الدیـن ایوبـی از حـوادث، فکـر می کنـم بسـیار 

یک سـان اسـت، و عملکردهـای شـان هـم بـا هم بسـیار نزدیـک اند.

می شود با ذکر نمونه های شجاعت و همت مسعود )رح( را شرح بدهید؟

در ارتباط به  شجاعت آمرصاحب من چند حادثه را که در ذهنم است برای شما می گویم:

 یـک: تمـام تهدیـدات خارجـی را درک می کرد و می شـناخت، تمـام تهدیداتی را کـه در داخل 

در مقابلـش قـرار داشـت به مراتـب از هرکس دیگـر خوب تر و بیش تـر درک می نمود. امـا هیچ وقت 

مرعـوب ومـزدور نمی شـد. باالتریـن معیـارش دفـاع از اسـالم و دفاع از وطـن بود کـه هیچ وقت در 

مقابـل هیچ گونـه تهدیـد، خـدای ناخواسـته، از خـود در برابـر ایـن معیارهـا تردید یا ضعـف و فتور 
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نشـان نمی داد.

 شکسـت های کـه هیـچ یـک از مجاهدیـن و 
ً
دو: در وقـت وقـوع حـوادث خطرنـاک، مثـال

قومندان هـا جـرأت مقاومـت در یـک نقطـه را نمی کردنـد و لشـکر شکسـت می خـورد، آمرصاحب 

بـه تنهایـی اش بـا دو سـه تـن ایسـتاده می شـد و یـک مقاومـت ایجـاد می کـرد. هیـچ وقـت از خود 

بی روحیه گـی نشـان نمـی داد، که سـبب تردد سـایر اعضای لشـکر در مقاومت شـود. هرکـس که در 

نهایـت تـرس هـم قرار می داشـت وقتـی آمرصاحـب را در جنگ می دید یـا به مقاومـت می پرداخت 

یـا حـد اقـل ظاهرش را حفـظ می نمـود. ولـی آمرصاحـب در چندین مرحلـه ای که من شکسـت را 

بـه چشـم خویـش دیـدم و هیچ کـس ایسـتاد نشـد، آمـد و ایسـتاد. در حاالتـی که تمـام افغانسـتان 

سـقوط کـرد و تنهـا دره ی پنجشـیر و مناطـق همجـوارش مانـد، بازهـم مصمـم به دفـاع بـود. به نام 

خـود، بـه عـزت خـود بـه آبـروی خود بـه ایمـان خود بـه قداسـت اهداف خـود خیلـی  معتقـد بود. 

هیـچ وقـت نمی خواسـت ضعفی را نشـان بدهد کـه بـاز در آینده ها در مـوردش دلهره داشـته و آن را 

ننـگ و عـار بدانـد. شـما اگر بـه زندگی اش هـم یکبـار مراجعه بکنیـد، بـه جزییات زندگـی اش هم 

کـه مراجعـه کنیـد هیچ حادثـه ای که در آن سـبکی بوده باشـد وجود نـدارد، نه تنها در مسـایل بزرگ 

کـه حتـی در نشسـتن، در نحوه ی غـذا خوردن، در طـرز افـاده ی کالم، در پیشـامدهای اخالقی، در 

 صفـات متمایـز بـا دیگـران 
ً
نشسـت و برخاسـت، در شـوخی، در میـدان فوتبـال و در ورزش، قطعـا

داشـت. یـک آدمی کـه هـر قـدر بـا آمرصاحـب نابلـد می بـود، وقتی بـه مجلـس داخل می شـد ولو 

این کـه در قبـل چهـره اش را ندیـده بـود، آنقـدر چهـره ی آمرصاحـب برجسـته و پرجاذبـه بـود، کـه 

 
ً
می شـناخت وی احمدشـاه مسـعود اسـت. اگر نمی شـناخت هم که احمدشـاه مسعود اسـت، دقیقا

بـه ایـن پـی می برد کـه وی شـخصیتی اسـت متمایـز از دیگران. 

خیلـی  پـر جاذبـه بـود، هـر قـدر آدم برایـش نزدیـک می بـود همانقـدر تحـت تأثیـرش قـرار 

می گرفـت. هیـچ وقـت نمـاز از نـزدش قضـا نمی شـد و هیـچ وقـت اگـر دو نفر هـم می بود نمـاز را 

بـه تنهایـی نمی خوانـد. همیشـه بـا وضو می بـود. نصف های شـب همیشـه تهجد می خوانـد و هیچ 

وقـت بـا واقعیت هـای دور و بـرش نـا آشـنا و بی گانـه نبـود. 

 درکـش می کردنـد، مالهـا و 
ً
ببینیـد بـا روشـنفکر وقتـی صحبـت می کـرد، روشـنفکران قطعـا

روحانیـون برایـش احتـرام قایـل بودنـد و مـردم عـادی  که اکثـر متعصـب انـد و درک و فهم شـان از 

اسـالم کـم اسـت، آمرصاحـب را معیـار و مـالک دیـن و اسـالم می دانسـتند. وقتـی مـال و مولـوی 

برایـش رجـوع می کردنـد احترامـش می نمودنـد، وقتـی مـردم عـام و مجاهدیـن رجـوع می کردنـد 

می نمودنـد. احترامش 
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لطـف نمـوده در مـورد آغـاز و نحـوه ی همـکاری تـان بـا مسـعود )رح(  انـدك صحبت 

یید؟ نما

در ارتبـاط بـه این کـه در خدمـت آمرصاحـب بـودم و بـا وی همـکاری داشـتم، می خواهم یک 

 بعـد از پیامبر 
ً
 موضـوع همکاری مطرح نیسـت، ما عمال

ً
نکتـه را یـاد آور شـوم: در بـودن با آمر اصال

 بـه میان 
ً
خـدا )ص( دیگـر کسـی را باالتـر از آمرصاحـب نداشـتیم، بنابراین سـوال همـکاری اصال

 مثـل فرزندش، مثـل سـربازش از جان مان تیـر بودیم. مـا در مقابـل آمرصاحب 
ً
نمی آیـد. مـا عمـال

 در برابرش مثـال یک خس را داشـتیم.
ً
کـی بودیـم که همـکاری کنیم، مـا عمـال

لطـف نمـوده حالـت روانـی و نظامی جبهـات را بعـد از  شـهادت آمرصاحـب توضیح 

هید؟ بد

البتـه شـکی نیسـت کـه شـهادت آمرصاحـب یـک حادثـه ی عـادی نبـود، این کـه مـا بنابـه 

ملحوظـات سیاسـی صحبـت از ایـن داشـتیم که ما توانسـتیم جبهـه را حفـظ کنیم موضـوع دیگری 

. ست ا

وقتی کـه آمرصاحـب شـهید شـده بـود، یـک بی روحیه گـی عجیبـی حاکـم بـود، چـرا؟ چـون 

هیچ کـس مـرگ آمرصاحـب را پیشـبینی نمی کـرد و صفـات و خصایـل او طـوری مسـلط بـود کـه 

 اگـر گاهـی در ذهنـم می گذشـت کـه اگر آمرصاحب شـهید شـود چـه وضعیتـی پیش 
ً
مـن شـخصا

 فکـر می کردم این نوع اندیشـیدن 
ً
 بـه خود جرأت نمـی دادم در مورد فکـر کنم، و قطعا

ً
می آیـد، قطعـا

 بـا این نوع اندیشـیدن خود 
ً
گنـاه اسـت و نشـود ایـن یکنوع سـوء نیت بـه آمرصاحب باشـد و وجدانا

را راحـت احسـاس نمی کـردم. ولـی بعـد از شـهادت آمرصاحـب بـا همه دشـواری ایـن فقط لطف 

خداونـد بـود کـه تـوان مقاومـت را بخشـید و نقـش فهیـم صاحـب را هـم در همـان وقت کـه هیچ 

گونـه امیـد بـرای ایسـتادگی وجود نداشـت، آمـد و مسـوولیت های آمرصاحـب را به عهـده گرفت، 

نمی تـوان فرامـوش کـرد. فکـر می کنم شـجاعت وی در حفظ روحیـه نقش جدی داشـت و همچنان 

اخالصـی کـه مـردم به آمرصاحب داشـتند و اخالصـی که به قداسـت راه وی داشـتند و اخالصی که 

بـه منطـق راه وی داشـتند، همـه ی این هـا سـبب شـدند که نه تنهـا جبهات حفظ شـوند که توسـعه و 

ارتقـای بیش ترهـم پیـدا کنند.

لطف نموده چگونگی شنیدن خبرشهادت مسعود )رح( را برای مان بیان نمایید؟

چنـد روز قبـل از شـهادت مسـعود )رح( جنگـی بـه وقـوع پیوسـت کـه بیش تـرش را مـن اداره 

می کـردم و در کل خـود آمرصاحـب فرماندهـی را بـه عهـده داشـت. در بخش اعظم جنـگ که همه 
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امکانـات نظامـی، تعلیمـی، تربیتـی، مهمـات، اسـلحه، تانـک و غیـره فراهم شـده بـود قومندان ها 

ضعـف نشـان دادنـد؛ ضعف سـوق و اداره.

بعـد از ختـم جنـگ آمرصاحـب شـبی کـه بـه فردایـش شـهید شـد، جلسـه ای را دایـر نمـود و 

فرماندهـان را طلـب نمـوده بـاالی شـان ایـراد گرفـت، بـرای آنان گفـت: »مرکـز مسـوولیت خود را 

انجـام داد، امکانـات تخنیکـی و لوژسـتیکی را در خدمـت شـما قـرار داد، دیگـر این وظیفه ی شـما 

بـود کـه وظایـف محولـه را انجـام می دادیـد. حـاال بیاییـد از ایـن جنـگ درس هـای بـرای حـال و 

آینـده بیاموزیـم.« آمرصاحـب بـدون تردیـد از ایشـان ناراحـت بـود، چون عـده ای ضعـف، عده ای 

بی تفاوتـی وعـده ای هـم بی کفایتی نشـان داده بودنـد. وی آنان را بعـد از نماز عصـر رخصت نموده 

گفـت: »برویـد پیـش خود فکـر کنید و همچنـان با فرماندهـان تان مشـوره کنید، که حاضر هسـتید 

جنـگ کنیـد یـا خیـر؟« بعـد از آن آمرصاحـب مـرا بـا خـود بـه اتاقـش بـرد و همان شـب مسـعود 

خلیلـی هـم از هندوسـتان آمـده بـود، تـا یـک قسـمت شـب آمرصاحـب تماس هـای تلفنـی برقرار 

سـاخت و جبهـات را هدایـت داد، از جملـه بـا بسـم اللـه خـان و فهیـم خـان صحبت کـرد. بعد از 

آن آمرصاحـب خواسـت برنامـه اش را تغییـر بدهـد، و بـه همین لحاظ بـه شـعر و ادب پرداخت و به 

مسـایلی فرعـی دیگـر، از جمله  اشـعار حافظ را بـه خوانش گرفت. مسـعود خلیلـی را خواب گرفت 

و بـرای اسـتراحت نمـودن اجـازه گرفته رفـت. در این حال مـن با آمرصاحـب تنها مانـدم، وی برایم 

یک سـاحه را مشـخص سـاخت و گفت: با یـک تعداد نفر کم بـرو و ببین که بایـد امکانات حمله از 

همـان طریـق تدارک شـود و خط دشـمن بشـکند و بعـد از این که آن نقـاط را دیدی برگرد، و سـاعت 

10:30 بجـه در مرکـز سـوق و اداره اش بـه نام خورشـید در ارتفاعات کوکچه، حاضـر باش و آخرین 

برداشـت هایت را بـه مـن بگـو. مـن فقـط »مطلـب بیـگ« را از جملـه ی قومندان هـا می خواهـم و 

حملـه را تنظیـم می کنـم تـا دیگران پنـد بگیرند. سـاعت 4:30 صبح بـود که آمرصاحـب برای وضو 

نمـودن بیـرون شـد و مـن نیز بـه همان طرف مشـخص شـده حرکـت نمودم.

 سـاعتی کـه آمرصاحـب شـهید شـد مـن مصـروف دیـدار از خطـوط جبهه بـودم، ولـی عصر 

کسـی در مخابـره برایـم صدا نمـود که خود را نزدیـک تلفن برسـانم. در همان لحظـات یک دلهره ی 

شـدید نسـبت بـه آمرصاحـب برایم پیدا شـد که خـدای ناخواسـته آمرصاحب زخمی شـده یا چیزی 

و بـه سـرعت حرکـت نمـوده خـود را بـه مرکـز سـوق و اداره رسـانیدم. چـون تلفـن از مـن دور بود، 

نمـاز شـام به مرکز سـوق و اداره ی آمرصاحب رسـیدم. البته در مسـیر راه در دشـت قلعـه از حادثه ی 

زخمی شـدن آمرصاحـب خبـر شـدم، چـون کسـی بـا عبـور از دریـا و پاییـن شـدن از تپه هـا گفت: 

بمبـی انفجـار نمـوده و پای آمرصاحب زخمی شـده و عاصم شـهید شـده اسـت. دانسـتم کـه این ها 

خبـر ندارنـد و خـود را تسـلی دادم کـه آمرصاحب زنده باشـد. رفتم و منطقـه ی انفجـار را از نزدیک 
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مشـاهده کـردم، جسـد عرب هـا را نیـز دیـدم. آنـگاه بـه اتاقـش رفتـم کـه فهیـم صاحـب نشسـته و 

صحبـت تلفنـی دارد، متوجـه شـدم جایـش خالـی اسـت و همان یادداشـت های کـه به مـن ترتیب 

داده بـود در گوشـه ای از میـزش افتیـده اسـت. البته نمی دانسـتم که آمرصاحب شـهید شـده اسـت. 

 یـک روز قبـل یـا دو روز قبل از تشـییع جنازه ی شـان به مـن گفتند که آمرصاحب شـهید 
ً
تقریبـا

شـده اسـت. در ایـن مـدت روزانـه 30 الی 40 بـار تلفنی تمـاس می گرفتم، بـا شـفاخانه و اطرافیان 

آمرصاحـب، بـه مـن می گفتنـد: وضـع آمرصاحـب خوب اسـت. چندیـن مراتـب تقاضا نمـودم که 

 آمرصاحـب را از نزدیـک می بینم، برایـم اجازه داده نشـد. لحظه ای که از شـهادتش 
ً
مـی روم شـخصا

خبـر شـدم، باتوجـه بـه آن همه مهربانی کـه بر من داشـت، و ما را زیر دسـت خود تربیه نمـوده بود، 

در زندگـی ام آن طـور حادثه یی سـخت و المنـاک را هرگز ندیـده بودم.

آیا کسـی هسـت کـه جـای آمرصاحب را پـر کند، اگر نیسـت بـرای ادامه ی راهش شـما 

ید؟ دار پیشـنهادی  چه 

البتـه شـخصیت آمرصاحـب یـک شـخصیت بی نظیـر اسـت. این کـه مـا فکـر کنیـم افـراد بـه 

تنهایـی شـان بتواننـد جانشـین آمرصاحـب شـوند ناممکـن اسـت. چـون شـخصیت آمرصاحـب 

منحصـر بـه خـود آمرصاحـب بـود کـه شـاید هزارهـا حادثـه در طبیعت دسـت به دسـت هـم داده 

بودنـد تـا آمرصاحب بـه آمرصاحب تبدیل شـود. آن حوادث و آن شـرایط دیگر به سـادگی تکرار هم 

شـاید نشـوند. در تاریـخ گذشـته ی افغانسـتان و منطقه هـم چنان که پیش تـر گفتم، هیچ شـخصیت 

را در حـد آمرصاحـب ندیـده ام. قهرمان های جنـگ بوده اند، توانایی سـوق و اداره ی زیاد داشـته اند، 

ولـی فهـم، تشـخیص، تقوی و ایـن تحمل را نداشـته اند، که هیچ وقت زیر بار شـرایط، احساسـات 

شـان تحریک نشـود و خـالف اعتقـاد و ایمـان خویش عمـل نکنند. 

زندگی شـان آنقدرشـفاف اسـت که حتـی لکـه ای درآن دیده نمی شـود. لحظـه ای درمبارزاتش 

سـراغ نیسـت کـه به خاطـر به قدرت رسـیدن مبـارزه کـرده باشـد. در مجموع نـه تنها در افغانسـتان 

بل کـه در منطقـه، فـردی مثـل آمرصاحـب در گذشـته ی یـک هـزار سـال قبل وجود نداشـته اسـت. 

بـرای این کـه بعـد از ایـن هـم بـه وجـود بیایـد، مـا منکـر تکامـل نیسـتیم، پیـش اراده ی خدا آسـان 

اسـت، ولـی برداشـت مـن ایـن اسـت کـه همان طـور یـک شـرایط خاص ضـرورت اسـت تـا مثل 

آمرصاحـب خلـق و تربیه شـود.

برداشـت مـن این اسـت که افـراد به تنهایـی شـان نمی توانند جانشـین آمرصاحب شـوند، مگر 

این کـه یـک نظـام بـه وجـود بیایـد و راه آمرصاحـب در قالـب همان نظـام و همـان تفکر سیاسـی و 

نظامـی شـکل بگیـرد و توسـعه یابـد. فکرمی کنـم َدیـن بسـیار کالن آمرصاحـب برما این اسـت که 



235       مصاحبه ها

راهـش را در عمـل ادامـه بدهیـم، نـه این کـه بـه عکس هایـش اکتفا کنیـم یا به گریـه کردن یـا به ذکر 

کـردن شـفاهی. بسـیار کوشـش کنیـم کـه صفـات و خصایـل آمرصاحـب را برخـود تطبیـق کنیم و 

همـان نـوع طـرز فکـر و بینـش را در واقع تمریـن نماییـم، و از همان دیـدی که آمرصاحـب قضایا را 

می دیـد، کـه نتایـج عملـی اش را هم دیـد و درک کـرد، از همان دیـد قضایـا را ببینیم و همـان زیرکی 

را کـه آمرصاحـب داشـت، خـود را باید بـه همان عیار بسـازیم.





یم هاشمی از صاحب نظران کشور و یاران نزدیک  مصاحبه با عبدالکر
احمدشاه مسعود

مصاحبه کننده: مجیب الرحمن رحیمی

یابی می کنید؟ شخصیت جهادی و انسانی شهید احمدشاه مسعود را چگونه ارز

شـخصیت جهـادی آمرصاحـب مسـعود، امـری اسـت کـه صراحـت دارد؛ جهـاد و آمرصاحب دو 

مقولـه ی فصـل ناپذیـر عصـر مـا انـد. آمرصاحـب مسـعود قهرمـان جهاد اسـت و بـه تبعیـت از آن 

قهرمـان قـرن ما، نسـل ما و قهرمان ملی مـا. آمرصاحب را بهتـر می توان با جهـاد و مقاومت تعریف 

کـرد. ایمـان، پاکی، آزادگی، شـجاعت، ابتکار، تحرک، تیزهوشـی، اسـتواری، صبر، اسـتقامت و... 

صفـات برجسـته ی شـخصیت مسـعود انـد، کـه او را می تـوان یـک مجاهـد واقعـی خوانـد. دونیم 

دهـه جهـاد و مقاومـت مـردم مـا بـا نـام، دسـتورالعمل ها و خاطره هـای تابنـاک ایـن سـردار جـوان 

گره خـورده اسـت. »جهـاد و مسـعود« سـناریوی جاویـدان مردم مـا اند. زندگی سیاسـی مسـعود با 

مبـارزه و جهـاد خلـق شـده اسـت و در بسـتر جهاد رشـد کـرده اسـت و در دامـان جهاد بـه رحلت 

رفته اسـت.

 مسـعود را از دیـدگاه فلسـفی آن یک »انسـان« بـه معنای وسـیع کلمـه می دانم. او 
ً
مـن شـخصا

از برازنده تریـن سـجایای معنـوی و اجتماعـی برخـوردار بـود. مبارزه بـرای احقاق حـق مظلوم ترین 

کتله ی انسـانی در کشـورما، در پربارتریـن دوران زندگی، با دادن عزیزتریـن قربانی ها، تحمل طاقت 

فرسـاترین رنج ها، ریشـه در اعمال ارزشـمندترین تفکرات و احساسـات انسـانی مسـعود دارد. او با 

قـوی پنجه تریـن دشـمنان مردم و سـرزمین مـا در زیر شـالق های منافقانـه ی داعیان دروغین اسـالم 

بـه مصـاف رفتـه اسـت. با مقاومـت سرسـخت و فوالدیـن، خـط مبـارزات آزادی بخش ملـت ما را 

روشـن تر سـاخته است.



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        238

او بـرای ارزش هـای واالی انسـانی چـون: آزادی، صلح، رفاه مـردم، ترقی، قانون و حراسـت از 

مرزهـای اعتقـاد، اسـتقالل و فرهنـگ ملی مـردم می رزمیـد، آن که پرچـم ادای چنین رسـالت بزرگ 

انسـانی را دو نیـم دهـه بـه دوش کشـیده اسـت و در پای ایـن پرچم خونیـن و پر افتخـار حیات خود 

را قربانـی کـرده اسـت، از دیـدگاه مـن »انسـان« بـه معنـی واقعـی کلمه اسـت. او همچون اسـالف 

مـا بـا قامـت رسـا بـه قربانگاه رفته اسـت تـا شـاهد و ضامـن آزادی مـردم و سـرزمین خود باشـد و 

الگـوی اخـالف ما.

ید؟ ین صفات ایشان را برای ما بر شمر می شود بارزتر

برشـمردن صفـات شـخصیت برازنـده ی چـون مسـعود، کار دنبالـه دار و دقیـق می باشـد، ولی 

مـن بـه اختصـار بـه عرض می رسـانم کـه: مسـعود یـک شـخصیت اسـتثنایی و منحصر به فـرد بود 

کـه مجموعـه ی مشـخصات شـکل گرفتـه در نهـاد وی در کم تر شـخصیت های دیگر سـراغ اسـت.

او انسـان مؤمـن و متدیـن بـود و تدین بـرای او یک تظاهـر و تجارت نبـود، او به آنچـه اعتقاد و 

بـاور داشـت بـه صداقت عمـل می کرد.

قـدرت رهبـری از صفات ذاتی مسـعود پنداشـته می شـود. اتوریتـه، جذابیت و نحـوه ی رفتار و 

مهـارت وی، تـوان رهبـری او را بـه سـرعت به نمایـش می گذاشـت. تأثیرگذاری و شـیوه ی آموزش و 

تلقیـن مسـعود یـک خصلت بی تکـرار دیگـر او به مصاحبـان و هم رزمـان بود.

تواضـع و گذشـت بـا وجـود شـهرت و توانمنـدی، صفتـی بـود کـه بـر جذابیـت شـخصیت 

مسـعود می افـزود. وی از فخـر فروشـی و تکبـر جلوه ی تبـارز نمی داد و بـا کمال بزرگواری دوسـتان 

و هم رزمـان خـود را در برابـر خطاهـا مـورد عفـو قـرار مـی داد و بـه این ترتیـب اثرات عمیـق معنوی 

شـخصیت و رهبـری خـود را بـر همـه محفوظ می داشـت.

تیـز هوشـی خـاص مسـعود او را تـوان مـی داد تـا در محاکمـه ی سـریع یـک وضعیـت بسـیار 

پیچیـده بـا منطـق آینده نگـری و محاسـبه ی دقیـق نفـع و ضررهـای آن، بـا مشـکل مواجـه نباشـد. 

داده هـای اطالعاتـی را در مـورد یـک واقعـه ی گذشـته و یـا در حـال وقوع، با اسـتدالل، مشـاجرات 

درونـی، مشـوره و تفکـر بسـیار بـه خوبـی ردیـف می کـرد و مـورد کاربـرد قرار مـی داد.

 بـرای درک 
ً
شـجاعت و تهـور از صفـات برازنـده ی دیگـر در چهـره ی مسـعود اسـت، مرتبـا

گاهـی از کنـه واقعیت هـا، در گرداب هـای خطرنـاک و حتـی در فواصـل چنـد متـری  وضعیـت و آ

دشـمن قـرار می گرفـت، ده هـا بـار از مخوف تریـن دام ها و دسیسـه ها با همیـن شـجاعت و تهور که 

همـراه بـا تدبیـر بـوده اسـت جان سـالم بـه در بـرده بود.

سراسـر زندگـی و مبـارزه ی مسـعود مملـو از داسـتان هایی اسـت که عـزت نفس، سـربلندی و 
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آزادگـی از آن می بـارد. مسـعود در پـای هیـچ پیمـان ذلت بـار ضـد مـردم مهـر تأیید نکوبیده اسـت 

و راه بلـد هیـچ لشـکر خارجـی به سـرزمین خود نبـوده اسـت. او در برابر هیـچ فرعونی سـر تعظیم 

نسـوده اسـت. روح او سرشـار از آزادگـی، افتخـار و غـرور ملـی بود. او بـرای مردم و سـرزمین خود 

از همـه اول تـر همیـن ارزش آزادی را می طلبیـد و در راه همیـن آرمان سـترگ در دامنه های هندوکش 

مقـاوم و آمـوی بـزرگ جـان سـپرد. در عمـر سیاسـی خـود بـا دو تهاجـم علنـی کشـور شـوروی و 

پاکسـتان، ده هـا گونـه مداخلـه و دسـت های پنهـان بـه مبـارزه رفتـه اسـت تـا همچـون عقـاب واال 

همـت، آزادی و اسـتقالل آشـیانه ی فرزنـدان افغانسـتان را تسـجیل کند.

تدبیـر و در واقـع آمادگـی و تحـرک از ممیزه ی دیگر مسـعود اسـت. در مقابله با دشـمن دسـت 

روی دسـت نمی گذاشـت و حتـی المقـدور امکانـات الزم بـرای یـک رویارویـی موفـق را تـدارک 

می دیـد. بـا محاسـبه ی دقیـق، ترکیـب عوامـل موثـر و بـه کارگیـری و اسـتخدام اسـتعدادها بـرای 

دسترسـی بـه اهـداف حرکـت می کـرد. بـرای تمـام حـاالت پـس از جمـع آوری اطالعـات دقیـق، 

برنامـه می سـنجید و بـا تدبیـر اسـتراتیژی پی ریـزی شـده را دنبال می کـرد. آدم ایسـتا نبود کـه منتظر 

حـوادث و تصـادف باشـد، بل کـه با تحرک و پشـت کار وارد عرصه می شـد. به مشـوره و رأی دیگران 

اهمیـت قایـل بـود و بـه صـورت مـداوم و در تمـام عرصه هـا به ایـن امـر مبـادرت می ورزید.

مسـعود شـخصیت هدفمنـد و بـا آرمان بـود. طرد دشـمنان، تأمیـن آزادی و اسـتقالل و صلح، 

اسـتقرار یـک حاکمیـت ملـی بر مبنـای ارزش هـای اعتقـادی و فرهنگـی مـردم افغانسـتان و عمران 

کشـور از اهـداف برجسـته ی مسـعود اسـت. از دیـدگاه و مطالعه ی من؛ مسـعود به تمـام معنی یک 

تجـدد طلـب اسـت و طرفـدار تجـدد در تمـام عرصه هـای زندگـی مردم مـا بود. مسـعود به بسـیار 

شـدت خواسـتار اعمار افغانسـتان مترقی، متمـدن و مرفه بـود و در جریان دو نیم دهـه مقاومت آثار 

بسـیار ارزنـده ای از اندیشـه های خود به جا گذاشـته اسـت. هرچنـد مجالی برای تطبیـق طرح بزرگ 

سیاسـی، اداری و سـازندگی نیافت؛ ولی این آرمان ها همیشـه در احسـاس و قلب وی می جوشـید.

واقـع نگـری یکـی دیگـر از برازندگی هـای مسـعود بـود. اوضـاع را هرگـز مجـرد و بی ارتبـاط 

بـرآن  موثـر  واقعیت هـای  و  ذیدخـل  عوامـل  بـا  تقـارن  و  تناسـب  در  بل کـه  نمی کـرد،  ارزیابـی 

می اندیشـید و اطالعـات الزم را بـرای درک واقعیـت تـدارک می دیـد تـا از میـزان خطـا بکاهـد. در 

ارایـه ی تحلیـل از یـک واقعیـت خـوب محاسـبه و اسـتدالل می کرد وضمـن ردیف سـاختن عوامل 

بـه ریشـه های گذشـته، به حـال و آینـده ی آن می نگریسـت. هرآنچه راه را بـه بیراهه می برد در مسـیر 

آن را متوقـف می کـرد و ایـن اصـل را تکـرار می نمـود کـه: »عملیـه ی غلـط را هـر جـا توقـف دهیم 

آغـاز پیروزی اسـت.«

 او از نظـر روانـی به آسـانی می توانسـت یک وضعیت بسـیار رنـج آور و بسـیار ناگوار را 
ً
عالوتـا
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پشـت سـرگذارد و رونـد عـادی کار را دنبـال کنـد. اگر خطـا و اشـتباهی در کار می بود، بـا جبین باز 

بـه ایراد دوسـتان صاحـب رأی گوش مـی داد و از آنـان می پذیرفت.

متانـت و سـنگینی خـاص در سرشـت مسـعود سـراغ بـود. در تمـام حـاالت بزرگـوار، متیـن 

و اسـتوار جلـوه می کـرد. در برابـر فشـارهایی کـه راه شکسـت و ذلـت در پـی می داشـت، قاطـع 

می ایسـتاد، بـرای دفـاع از آنچـه حـق و سـالم می پنداشـت، انعطـاف ناپذیـر بـود. در برابـر رقبـای 

مـزدور و دشـمنان شـناخته شـده، ایـن خصلـت زیـاد برجسـته می گردیـد.

رهبـری بـود بسـیار رازدار. هـر فـرد می توانسـت به آسـانی بـه وی برسـد و رازهای خـود را با او 

در میـان گـذارد. سـینه ی او محل رازهای بزرگ و ناسـروده بود. رهبری بود جسـتجوگر و از پرسـیدن 

گاه شـدن باکـی نداشـت. بـه جـر و بحث و مشـاجره عالقـه ی ذاتی داشـت. به حرف هـا به دقت  و آ

گـوش مـی داد. کوتـاه و مؤجـز جـواب ارایه می کـرد. طبع ظریـف و مزاج لطیف داشـت و بـرای هر 

کـس در هر سـطح حدود شـوخی داشـت که بسـیار طبیعـی می نمود.

نقـش مسـعود را در مقاومـت علیه تجـاوز و تحجر، در پدید آمدن شـرایط کنونی کشـور 

و مسـاعد شـدن زمینـه ی صلـح و ثبـات و عـودت بـه جامعـه ی بین المللـی چگونه بررسـی 

می کنیـد؟

نقـش مسـعود در جهـاد و مقاومت، نقش درجه اول اسـت؛ نقش یک سـردار مبتکر اسـت. در 

دوران جهـاد وی از برجسـته ترین و پیشـگام ترین فرماندهـان بود، که با داشـتن اسـتراتیژی درازمدت 

گاهـی عمیـق از شـیوه ی دشـمن و اصـول جنـگ بـه مقابلـه بـا دشـمن می رفـت. او بـا حمایـت  و آ

از مـردم، ارایـه ی خدمـات اجتماعـی، ایجـاد اردوی نیمـه منظـم و شـبکه ی مخابـره، اطالعـات، 

لوژسـتیک، تعلیـم و تربیـه نظامـی و فکـری، نظم و دسـپلین و ایجـاد فرماندهی واحد و... توانسـت 

مقاومـت قدرتمنـدی را علیـه تهاجـم شـوروی سـازمان دهـد. وی از کار سیاسـی در بیـن صفـوف 

دشـمن، از کار بـرد روش هـای سیاسـی در راسـتای مقاومـت و یافتـن و جاهـت بین المللـی بـرای 

جهاد هرگـز غافـل نبود.

مقاومـت در برابـر طرح هـای شـیطانی حکومـت پاکسـتان و »اسـتراتیژی جنـگ احـزاب« در 

 در آن جغرافیای سیاسـی- نظامی  کار عـادی نبود. 
ً
برابـر حاکمیـت ملـی افغان ها در کابـل، خاصتـا

ایـن وضعیـت کـه او را در یـک زمـان در چنـد جبهـه ی قدرتمنـد بـه جنـگ می طلبیـد، از دسـایس 

و پروژه هـای بسـیار خطرنـاک منطقـوی بـه حسـاب می رفـت کـه پاکسـتان عامـل اجـرای آن بـود. 

ایـن پاکسـتان بـود که با مسـاعد سـازی شـرایط ذهنـی و اسـتفاده بـردن از اختالفـات و ضعف های 

سیاسـی رهبـران جهـاد، هر از چنـدی جبهه ی جدید می گشـود و لشـکر پیش سـاخته ای را به میدان 
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گسـیل می داشـت.

هیـچ کـدام از ایـن فتنه هـای سـیاه، نتوانسـت اراده ی مسـعود را بـرای رسـیدن بـه آرمان هـای 

مقـدس مغشـوش سـازد. وی انعطـاف ناپذیر، مصمـم و شـجاعانه این راه خطیـر را رفـت و مدبرانه 

لشـکر جهـاد، اسـتقالل و مقاومـت ملـی مـردم را رهبری کرد و نگذاشـت دشـمنان بـر قله ها مارش 

کننـد. ایـن مسـعود اسـت کـه دوبـار قهرمـان حراسـت از تمامیـت ارضی و اسـتقالل کشـور شـده 

اسـت. مسـعود سـردار نام دار مبـارزه علیـه کمونیزم جهانی، تهاجم پاکسـتان و سـپاه سـیاه طالبان و 

ترویـزم جهانـی اسـت و هم او اسـت کـه پرچـم دار صلح و آزادی در کشـور اسـت.

از نظـر شـما چـه کاری بـرای بزرگداشـت مقـام شـامخ این شـهید بـزرگ در سـطح ملی 

بایـد انجـام گیـرد تـا دینـی را که ایشـان بـر ملـت دارد ادا نماییم؟ 

تقدیـر از مقـام مسـعود و بزرگداشـت او بـا توجـه به خدمات بسـیار ارزنـده و دینی کـه بر مردم 

مـا دارد، بـه آسـانی قابـل ادا و انجام نیسـت. بـه رأی من بـرای ادای این دیـن بزرگ باید طـرح بزرگ 

تدویـن کـرد، تـا حداقـل آن راد مـرد تاریـخ خـود را تقدیر کـرده باشـیم. اکنون مـن فقط سـه نکته را 

می توانـم یاد آور شـوم.

- تدویـن افـکار و اهـداف مسـعود و بـه دنبـال آن بررسـی تحقیقـی ویژگی هـا، عملکردهـا و 

شـخصیت مسـعود در مقیـاس همه جانبه و بـه همکاری همـه ی همرزمان و دوسـتان مخلص که از 

او شـناخت، درک و خاطـره ای دارنـد. نتایـج چنیـن تحقیقی باید معرفی واقعی شـخصیت مسـعود، 

همچـون الگـوی ملـی بـرای مـردم ما باشـد؛ تـا او را در کنار شـخصیت های بـزرگ ملـی و تاریخی 

مـردم مـا قـرار دهد. تصویـر و مدلی کـه در راه کار وحـدت ملی، احیـای شـخصیت و وحدت ملی 

مردم افغانسـتان و راهیابی به امر ملت شـدن نقش برازنده داشـته باشـد، تا نسـل افغانسـتان او را در 

کنـار شـخصیت های ملـی دیگـر مشـعل عملکردهـای بعـدی خود قـرار دهنـد. نباید فرامـوش کرد 

کـه مسـعود بـا شـهرت بین المللی ای کـه دارد، الگـوی راه کردهای سیاسـی، اجتماعـی و نظامی در 

ورای مـرز هـای افغانسـتان اسـت و خواهد بود.

- ایجـاد نهـادی بـه نـام مسـعود و تحقـق آرمان هـای خفتـه ی وی بـرای سـاختمان کشـور و 

تجدیـد بنـای مـدرن بـرای افغانسـتان می توانـد تقدیـر ارزنـده ا ی از مقـام مسـعود باشـد. ایـن امـر 

مقـدس می توانـد اندیشـه های مسـعود را بـرای افغانسـتان مسـتقل، مترقـی و متکی به خـود بازتاب 

دهـد. تحقـق پروسـه ی بازسـازی بـا اندیشـه ها و حضـور معنـوی مسـعود، از رسـالت های بـزرگ  

رهـراوان راه مسـعود و نسـل کنونـی ما اسـت.

- مسـعودی را کـه همـه ی عمر خود را نثـار مردم، سـرزمین و آزادی کرده اسـت و اینک قربانی 
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همیـن ارزش هـای واال شـده اسـت، نبایـد بار دیگـر قربانـی کنیم. بکوشـیم هرگـز او را منسـوب به 

یـک حـوزه ی قومی، جغرافیایی و گروهی نسـازیم. مسـعود تمام این سـرحدات را بـا زندگی، عمل، 

 در مقیاس 
ً
مبـارزه و شـهادت خـود نوردیـده اسـت و از ایـن مرزهـا بیرون جسـته اسـت. او را کامـال

ملـی و جهانـی آن بشناسـیم و طـرح سـازیم. اگـر احمدشـاه درانـی را بـه عنـوان بابا و قهرمـان ملی 

و  یـک امپراطـور و بانـی افغانسـتان معاصـر می دانیـم و بـه او می بالیـم، جـای دارد مسـعود را که به 

تمـام معنـی یـک قهرمـان ملی اسـت و با خـون خود سـند افتخـار و آزادی ملـت و بنای افغانسـتان 

جدیـد را تسـجیل کرده اسـت، بابـای جهاد گـران، بابای شـهدا و سـردار آزادی و سـازندگی بدانیم.

- اگـر قـرار اسـت حـزب یا سـازمانی بـه آدرس اندیشـه ی مسـعود بـه راه افتد، الزم اسـت که: 

وجاهـت و ترکیـب عمیـق ملـی داشـته باشـد. ایـن حرکـت بایـد بازگـوی تفکـرات و عملکردهـای 

واقعـی مسـعود و از طرفـی هـم دربردارنـده ی آرزوهـا و خواسـت گروه هـا، اقـوام و اقشـار جامعـه 

باشـد. افتـراق، تـک روی و طـرح یـک داعیـه ی کوچـک نمی توانـد کار به جایی رسـاند. اگـر کاری 

نکرده ایـم، بهتـر، تـا عملی که عظمت شـخصیت و کمـال بزرگواری مسـعود را بـا آرمان های واالی 

وی تحت سـوال گـذارد!

از نظـر شـما عاملیـن تـرور ناجوانمردانـه ی قهرمـان بـزرگ احمدشـاه مسـعود کی هـا 

بودنـد؟

مسـعود بـه صدهـا بـار از زمـان تهاجـم شـوروی بـه بعـد مـورد سـوءقصد بـوده و طرح هـای 

شـیطانی و خطرناکـی بـرای از میـان بردن او از طـرف کی.جی.بی، سـازمان اطالعـات رژیم کابل، 

حـزب آقـای حکمتیـار و بعدهـا از طـرف آی.اس.آی پاکسـتان طراحـی شـده اسـت. در زمانی کـه 

مسـعود بـه شـهادت می رسـد، راه کردهای امنیتـی در منطقه و جهـان نیز ابعـاد تازه یافته بود. اسـامه 

بـن الدن و طالبـان همچـون پدیده هـای مجهول الهویتی کم تر از یـک دهه بدینسـو در منطقه، محور 

تالقـی قضایـای حـاد سیاسـی-امنیتی بودنـد و آن را کسـی جـدی نمی گرفـت. جغرافیـای مخاصم 

سیاسـی بیـن کشـورها برای پیشـی گرفتـن بر رقبا، در راه توسـعه ی سـاحه ی نفـوذ یا توسـعه ی منافع 

اقتصـادی نیـز، التهـاب و بی تابـی مزمـن یافتـه بـود. جریانـات سیاسـی در کشـور مـا مثل همیشـه 

تحـت فشـارهای دو یـا چنـد جانبه بـه پیش می رفت. کشـور مـا که چندی قبـل از مسـوولیت ایجاد 

دیـوار امنیتـی بـرای امنیـت پاکسـتان و بـالک غـرب فارغ شـده بـود، ماموریـت جدید، بـرای تأمین 

امنیـت آسـیای میانـه روسـیه و... را بـه پیـش می بـرد. موضـوع هرچـه باشـد، در کشـور مـا در ایـن 

برهـه ی از مبـارزه نقـش مسـعود یگانـه و کلیـدی بـود؛ وقـوع تـرور آمرصاحـب مسـعود بـه عنـوان 

برازنده تریـن شـخصیت ملـی کـه می توانسـت نقش بزرگـی بـرای برانـدازی طالبان، تأمیـن وحدت 
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ملـی، اسـتقالل، امنیـت سراسـری و ایجـاد حاکمیـت ملـی فراگیـر داشـته باشـد، ضربـه ی کاری 

بـر پیکـر ملـت افغانسـتان بـود. تشـخیص رابطه ایـن موضـوع و وقـوع انفجـارات بـزرگ نیویارک-

واشـنگتن سـوال برانگیـز و دارای ابهـام اسـت. ایـن جزء فرهنـگ تروریزم اسـت که به چنیـن اعمال 

دسـت یـا زد و دشـمنی بن الدن بـا آمرصاحـب از دوران جهـاد تا واقعه ی نهم سـپتمبر مشـهود بوده 

اسـت. آنچـه تحلیـل گـران و صاحب نظـران طـراز اول جهـان در آن تردیـد دارنـد، توانایـی بن الدن 

بـرای دسـت یازیـدن بـه ایـن دو عمل تروریسـتی بسـیار بـزرگ، در یـک زمان می باشـد.

دسیسـه ی تـرور آمرصاحـب بسـیار ماهرانـه طراحـی شـده اسـت و تردیـدی باقـی نیسـت کـه 

طراحـان آن از مهـارت، اطالعات، ارتباطات و امکانات بسـیار پیشـرفته و عمیق برخـوردار بوده اند. 

القاعـده و آی.اس.آی پاکسـتان در رأس دشـمنی بـا ارتش مقاومت که آمرصاحـب آن را رهبری 

می کـرد قـرار داشـتند و می دانیـم ایـن چنیـن دشـمنانی هرچـه در تـوان داشـته باشـند، در مصـاف 

دشـمنی دریـغ نمی ورزنـد. این کـه چگونـه، بـا کـدام نقشـه و راهنمـا بـه ایـن قلعـه وارد شـده اند؟ 

این کـه رابطـه ی نهـم و یازدهـم سـپتمبر چیسـت و بـا کـدام توانایـی ایـن دوتـا را در قلـب دو قاره ی 

بسـیار دور افتـاده بـه اجـرا گذاشـتند، جای سـوال دارد؟



حامد علمی در حال مصاحبه با قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود



پرسش های آتشین و پاسخ های دلنشین از فرمانده راستین

تهیه کننده: حامد علمی

خوانندگان گرامی!

نوشـتاری را کـه در زیـر می خوانید پاسـخ های مسـعود )رح( به پرسـش های ما خبرنگاران اسـت که 

مـن آن هـا را از میـان ده هـا مصاحبـه ی سیاسـی- نظامـی آن بزرگ مـرد بیرون کشـیده در زیـر چهار 

عنـوان خدمت تـان تقدیـم می کنم.

بایـد یادآورشـوم کـه ایـن پرسـش ها در یـک زمـان و در یـک محـل و توسـط یـک خبرنـگار 

صـورت نگرفتـه، بل کـه چندیـن سـوال و پاسـخ  در مصاحبه هـای مختلـف بـا بنـده و چنـدی دیگر 

بـا سـایر خبرنـگاران در زمان هـای مختلـف مطـرح و بیـان شـده اسـت. من بـرای تکمیـل موضوع، 

سـواالت و پاسـخ هـا را بـا امانت تمـام ثبت کـرده در اخیر منابـع و مآخذ آن هـارا گنجانیـده ام. امید 

اسـت بـا خوانـدن ایـن مصاحبه ها بـه عظمت فکـری، گذشـته ی درخشـان و وطن دوسـتی آن عزیز 

از جهـان رفتـه ی مـا، بیش تر آشـنا شـوید.  

مسعود، یک نوجوان مومن
 راجع به تحصیالت و آغاز مبارزه ی تان بگویید.

ً
سوال: چند ساله هستید؟ لطفا

جـواب: مـن در 11 سـنبله 1332 )برابـر بـه 2 سـبتامبر 1953 میـالدی( در پنجشـیر تولـد شـدم. 

 دو یـا سـه سـال در هـرات بـودم بعـد از امتحان 
ً
قسـمت اعظـم مکتـب را در کابـل خوانـدم و بعـدا

کانکـور بـه فاکولتـه پولیتخنیک شـامل شـدم.

صنـف دهـم مکتـب بـودم کـه کمونیسـت ها در مکتـب مـا شـروع بـه فعالیـت کردنـد و مـا به 

حیـث مسـلمان و عقیـده ای کـه داشـتیم علیـه کمونیسـت ها قـرار گرفتیـم و زمانی کـه در دانشـگاه 
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شـامل شـدم دیـدم کـه نهضت اسـالمی بـه فعالیـت آغـاز کرده اسـت.

در سـال 1352 زمانی کـه کودتـای 26 سـرطان رخ داد در آن زمـان جمعیـت اسـالمی تصمیم 

گرفـت تـا در برابـر حکومـت محمـد داوود قیـام مسـلحانه را آغـاز کنـد و سرپرسـتی قیـام را حبیب 

الرحمن بـه عهده داشـت.

 دو روز بعـد از کودتـای داود خـان انجنیـر صاحـب حبیـب الرحمـن از مـن دعوت کرد 
ً
تقریبـا

  افـراد خانـواده مـا نظامـی بودنـد. مـا با سـهم گیری فعـال با 
ً
تـا بـا آن هـا همـکاری کنـم زیـرا اکثـرا

دیگـر بـرادران شـروع بـه فعالیت کردیـم که با کمال تأسـف این مسـأله به دولت افشـا شـد و انجنیر 

صاحـب حبیـب الرحمـن دسـتگیر گردیـد و بعـد از شـش مـاه از کودتـای سـرطان مجبور شـدم تا 

کابـل را تـرک کنـم و بعـد از یک مـدت دوبـاره داخل کابل شـدم.

جمعیـت اسـالمی بـه انجنیـر گلبدیـن حکمتیـار وظیفه داد تـا کارهـای حبیب الرحمن شـهید 

را بـه پیـش ببـرد تا این کـه در سـال 1353 یک تعـداد محصلین و صاحب منصبان دسـتگیر شـدند.

بعـد از مدتـی چـون زمینـه ی فعالیـت در داخـل افغانسـتان تنگ تـر شـده بـود، تعـداد زیـادی 

از محصلیـن و برادرانی کـه در سـطح رهبـری قـرار داشـتند و برادرانی کـه در ردیـف دوم بودنـد همـه 

دسـتگیر شـدند، بنابـر آن بـا انجنیـر جـان محمد که یکـی از بـرادران سـابقه دار نهضت بـود و چند 

تـن از بـرادران بـه طـور مخفـی افغانسـتان را ترک کـردم و بـرای اولین بـار به پاکسـتان رفتـم. بعد از 

مدتـی دوبـاره از طـرف نهضـت بـه مـن وظیفـه داده شـد تـا کارهـای ارتباطـی را در داخـل کابل به 

 در این کار تجربـه و با مردم کابل آشـنایی داشـتم، و این کار را تا سـال 1354 
ً
پیـش ببـرم، زیـرا قبـال

بـه پیـش بردم.

 در سـال 1354 قـرار بـود کـه در چنـد نقطـه ی افغانسـتان قیام هـا صورت گیـرد، بنا به دسـتور 

جمعیـت اسـالمی افغانسـتان با یـک تعداد از برادران در پنجشـیر دسـت بـه قیام مسـلحانه زدیم که 

در ظـرف دو سـاعت یـک ولسـوالی و دو عالقـه داری را تصـرف کردیـم و حدود صد میل سـالح به 

دسـت آوردیم.

 بـه ما گفته شـده بـود زمانی کـه چند نقطه در داخل افغانسـتان اشـغال شـود و قـوای کابل 
ً
قبـال

مجبـور شـود کـه بـه طـرف نقاط دور دسـت کشـور حرکـت کنـد در کابل کودتـای نظامـی صورت 

خواهـد گرفـت. متأسـفانه طوری کـه بعـد تر دیدیـم این مسـأله حقیقت نداشـت و بار دیگـر عده ای 

از بـرادران نهضـت اسـالمی در نقـاط مختلف دسـتگیر شـدند و عده ای هم شـهید گردیدنـد و ما با 

قبـول یـک سلسـله مشـکالت یـک مـاه را در کوه ها سـپری کـرده و نتوانسـتیم به طـرف کابـل بیاییم 

بنابـر آن بـه طرف پاکسـتان حرکـت کردیم.

بعـد از شکسـت ایـن قیـام وضـع در داخـل جمعیـت دگرگـون شـد و دسـته بندی ها بـه وجود 
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آمـد. عـده ای ایـن قیـام را تأییـد کردنـد و عـده ای آن را یـک اشـتباه می دانسـتند و باالی طـرح انتقاد 

می کردنـد.

ایـن اختالفات سـبب شـد کـه نهضت به دو دسـته یا دو پارچه  بزرگ تقسـیم شـود: یـک تعداد 

بـا اسـتاد برهـان الدیـن ربانـی و دیگـران بـا انجنیر گلبدیـن حکمتیـار یکجا شـدند و مـا معقول تر و 

مسـتحق تر برادرانـی را می دانسـتیم کـه بـا اسـتاد ربانـی بودند، بنابـرآن ما یـک طـرف و برادرانی که 

بـا انجنیـر حکمتیـار بودند، به بخش دیگر تقسـیم شـدند.

ایـن دسـته بندی هـا گاهـی بـا هـم نزدیـک و گاهـی دور می شـدند و باآلخـره ایـن دو گـروه 

بـا همدیگـر یکجـا شـده بـرادر قاضـی محمـد امیـن وقـاد را در رأس خـود قبـول کردنـد. متأسـفانه 

زمانی کـه دوبـاره نزدیـک شـدند توطئـه در داخـل صـورت گرفـت، طـوری کـه وقتـی اسـتاد برهان 

الدیـن ربانـی بـرای یک سـفر بـه خارج رفـت انجنیـر حکمتیار قصـد کرد بـا همکاری بـا حکومت 

پاکسـتان برادرانـی را کـه بـا اسـتاد ربانـی همـکاری داشـتند دسـتگیر و سـرکوب کنـد کـه در همین 

هنـگام انجنیـر جـان محمـد یکـی از بـرادران سـابقه دار جمعیت دسـتگیر شـد و بـا اتهامات بسـیار 

ناجوانمردانـه و بعدهـا طـوری کـه افشـا گردیـد توسـط حزب اسـالمی به شـهادت رسـانیده شـد.

بعـد از ایـن توطئـه بـار دگـر جمعیـت دوپارچه شـد که جمعیـت اسـالمی بدنـه ی اصلی خود 

را حفـظ کـرد و بـا نـام اصلـی خـود و حکمتیـار با یـک تعـداد از افـراد خود نـام نوی، یعنـی حزب 

اسـالمی، را گذاشتند.

از آن بـه بعـد فعالیت هـای مـا جـدا از حزب اسـالمی و حکمتیار آغاز شـد و مـن وظیفه گرفتم 

تـا دوبـاره بـه کابـل بـروم و در داخل کابـل و بیـرون آن شـهر فعالیـت کنم. همیـن فعالیت هـا ادامه 

داشـت کـه کودتـای هفـت ثـور صـورت گرفـت و آن زمان مـن با یک دو سـفر دیگـر به نورسـتان و 

دیگـر جاهایـی کـه در آنجـا جنـگ آغاز شـده بـود رفتیـم و در سـال 1358 با بیسـت بـرادر، ُنه میل 

تفنـگ یـازده تیـره کـه در دره پاکسـتان سـاخته شـده بـود و پنـج میـل تفنـگ موش کـش و دو میـل 

ماشـیندار بسـیار کهنـه مشـهور بـه اسـتنگن با یـک لـک افغانی به طـرف پنجشـیر حرکـت کردیم.

 جهـاد را آغـاز کـرده بودنـد از 
ً
در کنـر بـرادران مجاهـد جمعیـت اسـالمی افغانسـتان کـه قبـال

مـا اسـتقبال خوبـی کردنـد و بـرادران دو میـل راکـت آر پـی جـی هفت و هفـت مرمی که از دشـمن 

غنیمـت گرفتـه بودنـد بـه ما بخشـیدند و یک تعـداد بمب دسـتی تحفه دادنـد و از جملـه دو برادری 

کـه تجـارت می کردنـد دو میـل کالشـینکوف برایـم خریدنـد و بـا همیـن امکانـات در سـال 1358 

داخل پنجشـیر شـدیم و در سـرطان 1358 دسـت به حمالت مسـلحانه زدیم که به لطف پروردگار 

بعـد از یکـی دو روز توانسـتیم دو عالقـه داری و ولسـوالی پنجشـیر را از دشـمن بگیریـم و جنـگ 

چهـل روز ادامـه داشـت و طی آن ما توانسـتیم تـا عالقه داری سـالنگ را تصرف کنیـم و عالقه داری 
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بولغیـن را نیـز از تصـرف دشـمن آزاد سـازیم و ُنه روز راه سـالنگ را مسـدود سـاختیم.

بعـد از این کـه مهمـات مـا خـالص شـد و خـودم مجـروح شـدم و از نـگاه تکتیـک جنـگ، 

تکتیـک خاصـی نداشـتیم، نقایـص زیـادی در شـیوه ی عملکـرد مـا موجـود بـود، شکسـت خورده 

عقـب نشـینی کردیـم. بعـد از ایـن شکسـت بـرادران نورسـتان بـا ششـصد تن بـه کمک مـا آمدند، 

آن هـا نیـز شکسـت خوردند و دوبـاره عقب نشـینی کردنـد. بعد از این شکسـت ها ما متوجه شـدیم 

 دلیل شکسـت ها چیسـت؟ همان بـود که تصمیـم گرفتیم تا نبایـد به شـکل عامیانه جنگ 
ً
کـه اصـال

را بـه پیـش ببریـم بایـد مطابـق به اصـول و علم جنـگ گوریالیـی و چریکی خـود را منظم بسـازیم.

 در حـدود 20 نفر 
ً
بـار دیگـر بعـد از شکسـت های متواتـر دوبـاره بـا عـده ای از بـرادران جمعـا

همـه بـا قـرآن تعهـد کردیم تـا زمانـی افغانسـتان آزاد نشـود و حکومت اسـالمی در افغانسـتان قایم 

نکنیـم هیـچ یـک حاضر نمی شـویم که سـالح خـود را بر زمیـن بگذاریم و تـا قدرت و توان بشـری 

و تـا ریختانـدن خـون خـود در راه رسـیدن به هـدف تالش خواهیـم کرد.1

سوال: چرا به جمعیت اسالمی افغانستان پیوستید؟

جـواب: در آن زمـان حالـت طـوری آمـده بـود که حزب اسـالمی معتقد بـود که باید دسـت به 

سـبوتاژ و انفجـارات در داخـل افغانسـتان بزنـد و در آن زمـان مـا با نفس مبـارزه مخالفت نداشـتیم 

بل کـه انتقـاد بـاالی شـیوه و نحوه ی کار داشـتیم و ما بـه این نتیجه رسـیده بودیم کـه حکمتیار قدرت 

اداره ی کارهـا را نـدارد و بیش تـر احساسـاتی تصمیم می گیـرد و تصمیم هایش بسـیار ژرف و معقول 

نیسـت و در اثـر همـان اشـتباهات بـود که کودتـای سـال 1353 با همه قـدرت خویش ناکام شـد و 

 اکثـر برادرانی کـه در پوهنتـون بودند یا وظایـف دیگر به طرف بدخشـان و پکتیـا حرکت کردند 
ً
بعـدا

و در آنجـا جنگ هـای مسـلحانه را آغـاز کردنـد کـه داکتر عمـر و یک تعداد برادران دسـتگیر شـدند 

 در سـال 1354 به امیـد این که کودتـا در کابل صـوت می گیرد، 
ً
و ایـن یـک اشـتباه عظیم بـود. بعـدا

در اطـراف و سـایر نقـاط اغتشـاش بـه وجود آمـد، بازهم این مسـأله یک اشـتباه بـود و برنامه غلط و 

نادرسـت ثابـت گردیـد. ما بر سـر این مسـائل انتقـاد می کردیـم و می گفتیـم اگـر می خواهید جنگ 

گوریالیـی را آغـاز کنیـد بایـد اساسـات و شـیوه های آنرا در نظـر بگیرید، نـه این که به شـکل پراگنده 

کـه گاهـی در پنجشـیر و گاهـی در ارگون قیام هـا صورت گیرد، و ایـن حرکات و بغاوت هـای پراگنده 

و بی سـر و سـامان را بـه نفـع افغانسـتان و نهضـت اسـالمی نمی دانسـتیم. همـان بـود کـه با اسـتاد 

ربانـی و برادرانی کـه دور اسـتاد جمـع شـده بودنـد هم نظـر گردیدیـم و بـه جمعیت اسـالمی وفادار 

ماندم.2

سـوال: زمانی که شـما بـه جهاد و مبـارزه آغـاز کردید محصـل بودید. پـس تاکتیک های 

یکـی را کـه امروز به یـک علم تبدیل شـده چطـور آموختید؟ جنـگ چر
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جـواب: جنـگ در خـود جنـگ آموخته می شـود، اگـر چه مـن مطالعه زیاد داشـتم، اما نسـبت 

بـه همـه نفس خـود تجربه بـود که مـا را پخته سـاخت.3

سـوال: اسـالم در افغانسـتان به شـکل عنعنوی و سـنتی آن وجود داشت و شـما جوانان 

 ایـن مفکـوره را از کی تقلید 
ً
مسـلمان اسـالم سیاسـی را در افغانسـتان مروج سـاختید. دقیقا

کردید؟

جـواب: اسـالم یـک مفکـوره ی بی گانـه و وارداتـی در افغانسـتان نبـوده و نیسـت. مفکـوره ای 

اسـت کـه بعـد از مطالعـه و درک دقیـق، انسـان می فهمـد کـه اسـالم تنهـا بـه روزه و زکات دادن 

تکمیـل نمی گـردد، بل کـه در یـک جامعـه ی اسـالمی انسـان بایـد در همـه شـئون زندگـی خویـش 

قـرآن و اوامـر الهـی را پیـاده کنـد. ایـن مفکوره بیش تر توسـط اسـتادان افغانـی که درمصـر تحصیل 

کـرده بودنـد و بـا سـازمان اخوان  المسـلمین در تمـاس بودند داخل افغانسـتان شـد. چـون من یک 

مسـلمان بـودم و بعـد از یک سلسـله مطالعـات دریافته بـودم که جز اسـالم هیچ نظـام و هیچ قانونی 

نمی توانـد زندگـی معقـول باشـد، بنابـر آن بـه ایـن مفکـوره پیوسـتم و یـک تعـداد کتبی را کـه در آن 

 کتب سـید قطب، محمـد قطب، موالنـا مـودودی و دیگران و 
ً
زمـان داخـل افغانسـتان می شـد، مثال

یـک تعـداد رسـاله های را کـه توسـط افغان هـا نوشـته می شـد خواندم و این همه سـبب شـد تـا این 

مفکـوره و مکتـب را بیش تـر بیاموزیـم.4

یکی کـدام یـک از رهبران  یالیـی شـما بیش تـر به جنگ هـای چر سـوال: جنگ هـای گور

ایـن شـیوه شـباهت دارد؟ مائو؟ چـی گوارا؟ امام شـامل؟

جـواب: در این قسـمت بایـد بگویم کـه از منابع مختلف اسـتفاده کرده ام و به یقین اسـتفاده ای 

که از سـیرت نبـوی کرده ام از کم تر کتب سـود بـرده ام.5

سـوال: زمانی کـه تـازه مبـارزه را آغـاز کردیـد آینـده ی افغانسـتان را چگونـه پیـش بینـی 

می کردیـد و حـاال کـه از آن روزهـا چهـارده سـال می گـذرد چگونـه می اندیشـید؟

جـواب: زمانی کـه مبـارزه را شـروع کـردم بـه روشـنی دیده می شـد کـه روس ها نظرات شـوم و 

برنامه هـای خائنانـه در بـاره ی افغانسـتان دارنـد و می پنداشـتم کـه اگر جلو ایـن نظرات گرفته نشـود 

روزی وطـن مـا بـه کام آن هـا فـرو مـی رود، و دیـده شـد آن طـور کـه تصـور می کردیـم و می گفتیـم 

همانطـور شـد. مگـر حـاال به آینـده ی افغانسـتان سـخت خوشـبین هسـتم و امیـدوارم کـه صلح و 

آرامـش بـار دیگـر به افغانسـتان بـر می گـردد و یک نظـام اسـالمی که خواسـت اکثریت مردم باشـد 

در افغانسـتان مسـتقر می شـود.6

ین خاطرات حیات تان بما بگویید؟ ین تر ین و شر سوال: آیا می توانید از تلخ تر

جـواب: در زندگـی انسـان فـراز و نشـیب های گوناگـون وجـود دارد، امـا آن طـور حادثـه ای که 
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مـرا بسـیار خوشـحال سـاخته باشـد و یـا بسـیار غمگیـن، در زندگی مـن نیامـده، زیرا مـن به لطف 

پـروردگار در برابـر حـوادث عافیت دارم نه از مسـأله بسـیار خوشـحال می شـوم و نه بسـیار غمگین.7

سوال: شغل مورد عالقه ی تان چیست؟

جواب: مطالعه8

سوال: غیر از مسایل نظامی چه مطالعه می کنید؟ 

جـواب: در صورتی کـه فرصـت دسـت دهـد حافـظ را، او شـاعر گرانمایـه ی فارسـی اسـت. 

غزل هـای او سـرودهای مـن اسـت.9

سوال: امروز چه کسانی دوست و کی ها دشمن تان است؟

جـواب: دشـمنان افغانسـتان دشـمنان مـن هسـتند و آن هـا نیرو هایـی هسـتند کـه بـر مـردم ما 

جنـگ را تحمیـل می کننـد. دیـروز شـوری ها دشـمنان مـا بودنـد و امـروز پاکسـتانی ها و ... .10

ید؟ سوال: کدام نوع اسلحه را دوست دار

جواب: کالشینکوف را. برای من این اسلحه حیثیت قلم و کاغذ را پیدا کرده است11.

سوال: آیا متأسف نیستید که از تحصیل باز ماندید؟

جـواب: طبیعـی اسـت. هـر انسـان بـا نهایـت خرسـندی در جهـت کسـب تحصیـالت عالی 

گام برمـی دارد و از کامیابی هـای علمـی خـود احسـاس سـربلندی می کنـد نـه این کـه از فیـر نمودن 

گلولـه، آنهـم بـر بـدن انسـان های زنـده. بـا افسـوس کـه اوضاع و شـرایط مـرا ناگزیـر سـاخت تا به 

جنـگ دسـت بزنم.12

سوال: شما مرد ثروتمندی هستید؟

جواب: من ثروتی ندارم.13

سوال: از میان سیاستمداران کی مورد احترام شماست؟

جواب: از معاصرین هیچ کس.14

سـوال: چند افسـر بلند رتبه ی شـوروی به شـما جاسوسـی می کردنـد آیـا می توانید یکی 

ید؟ از آن ها را نـام ببر

جواب: من به افشاگری عالقه ندارم.15

سوال: غذای دوست داشتنی تان چیست؟

جواب: هر چیزی  که با شیر ارتباط دارد.16

سوال: از میوه ها؟

جواب: سیب.17

سوال: آیا شما کسی را کشته اید؟
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جواب: من بیش تر فرمانده بوده ام نه تیر انداز.18

سوال: آیا دستور کشتن اسیران شوروی را صادر کرده اید؟

جواب: من یکنفر اسیر را نکشته ام و نه به امر من کشته شده اند. نه روس و نه غیر روس.19

ید؟ سوال: کدام شغل را به پسر تان احمد در نظر دار

جـواب: ایـن بـه اسـتعداد و قابلیت خودش ارتبـاط دارد. به نظر من سیاسـت مـدار و دیپلومات 

است.20 بهتر 

سـوال: ولـی آخـر اگـر او شـغل خانوادگـی را دنبـال نکنـد نظامی بـودن فامیـل شـما و 

خانوادگـی تـان چـه می شـود حیـف نیسـت کـه ایـن سلسـله برهـم بخـورد؟

جـواب: بگـذار حیـف باشـد. در عوض صلـح در افغانسـتان اسـتقرار می یابد. مردم مـا بیش تر 

از هـر ملـت از جنـگ خسـته شـده اند. ملـت مـا می خواهنـد یـک زندگـی انسـانی داشـته باشـند. 

می فهمیـد؟ یـک زندگی انسـانی.21

مسعود، یک نابغه ی نظامی
سوال: در طول سال های جهاد بیش تر روی کدام تکتیک نظامی متکی بودید؟

جـواب: بـه نظـر مـن مسـأله ی عمده ای کـه در جنـگ گوریالیـی مـا از آن اسـتفاده کردیـم، عبارت 

از نظـم و سـازماندهی منظـم بـود کـه مـا نـه تنهـا در دره ی پنجشـیر بل کـه در نقـاط مختلـف از آن 

اسـتفاده کردیم. اسـتفاده معقـول از اراضی، سـازماندهی منظم افراد و اسـتفاده موثـر از تکتیک های 

جنگـی بـود کـه مـا بیش تـر از دشـمن از آن فایـده بردیـم. بـه طور مثـال دره ی پنجشـیر حـدود صد 

کیلومتـر طـول دارد. عـالوه بـر دره بـزرگ، دره هـای کوچـک را همـراه دارد. مـا گروه هـای خویش را 

طـوری سـازماندهی کردیـم کـه در هر دره یـک قرارگاه سـاختیم و روس هـا با مجرد داخل شـدن در 

پنجشـیر مـورد حملـه قـرار می گرفتنـد و به جنـگ مـی پرداختند.22

سوال: اولین بار طرح تشکیل شورای نظار را با چه کسی یا کسانی در میان گذاشتید؟

جـواب: در سـال 1360 بـا دو بـرادر دیگر در پنجشـیر بودیـم. برادرانی که حضور داشـتند یکی 

بـرادر شـهید مـا ذبیـح اللـه خـان، دیگری بـرادر شـهید ما اسـماعیل خـان طـارق از لغمـان بودند. 

در آن زمـان بیـن خـود نشسـتیم و بعـد از یـک سلسـله مذاکرات به ایـن نتیجه رسـیدیم که مـا نباید 

بـدون یـک برنامـه حرکت کنیـم. باید برنامه ی دقیق داشـته باشـیم و بفهمیـم که چه می کنیـم و کدام 

طـرف می رویـم. آن زمـان مـا همـه مناطـق افغانسـتان را بـه چند قسـمت، یعنـی چند زون تقسـیم 

کردیـم و عمده تریـن آن سلسـله کوه هـای هندوکش بـود. چون این سـاحه در طول تاریخ افغانسـتان 

منطقـه ی بسـیار حسـاس بـوده و در همـه جنگ هـا نقشـی داشـته، بنا بـر آن فیصله شـد کـه باید در 
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دو طـرف کـوه هندوکـش پایگاه هـای تأسـیس کنیـم تـا بتوانیم در برابر عسـاکر دشـمن که بـا توپ و 

تانـک قوی تـر مجهز هسـتند و اسـلحه ی بهتـر دارند، با تـوکل به خداونـد و اسـتفاده از وضع اراضی 

که سلسـله کوه هـای هندوکـش ایجاد کـرده، مقاومـت کنیم.

چـون راه اکمـاالت نقطـه ی ضعیـف دشـمن اسـت و انسـان می توانـد زود تـر دشـمن را در آن 

نقطـه تهدیـد کنـد و فشـار بیـاورد، فیصله شـد که باقـی پایگاه هـای خـود را در طول راه هـای کابل-

شـوروی و کابل-جـالل آبـاد تأسـیس کـرده و بـرای این کـه پایگاه های ما عمق داشـته باشـد و با یک 

کشـور دوسـت پیوسـت باشـیم فیصله براین شـد کـه در همیـن مثلـث کابل-روسـیه و کابل-جالل 

آبـاد که پشـت سـر آن پاکسـتان می باشـد در همیـن مناطق مـا پایگاه هـای عمیق کوهسـتانی خود را 

تشـکیل بدهیم.

ذبیـح اللـه خـان وظیفه گرفـت تا کارهـای والیات سـمنگان، مزارشـریف، فاریـاب و جوزجان 

را ترتیـب بدهـد. زون مرکـزی که شـامل والیات پروان، کاپیسـا، شـمال کابل به شـمول زون شـمال 

شـرق کـه شـامل والیـات بدخشـان، تخـار، بغـالن و کنـدوز می شـود، به دوش من گذاشـته شـد و 

مناطـق لغمـان، کنـر و قسـمتی از جـالل آبـاد را بـه دوش طـارق صاحـب گذاشـتیم تا هر بـرادر در 

منطقـه و سـاحه ی خـود کار بکننـد. همـان بود کـه برادران طـرف مناطـق خویش حرکـت کردند.

 حملـه می کردنـد و مـا همیشـه در 
ً
مـن دنبـال فرصـت مـی گشـتم، چـون روس هـا منظمـا

جنـگ بودیـم. تـا این کـه در زمسـتان سـال 1362 فرصـت میسـر شـد و من به طـرف شـمال رفته و 

قومندان هـای صفحـات شـمال را جمـع کرده و در پایگاه شرشـر اشـکمش هسـته ی شـورای نظار را 

گذاشتیم.

 جنگ 
ً
باردیگـر بـه پنجشـیر آمـدم و جنگ ها مسلسـل ادامه داشـت و تا سـال 1364 کـه منظما

جریـان داشـت، از آن بـه بعـد مطمئـن شـدم کـه پایـگاه پنجشـیر می توانـد با رهبـری دیگر بـرادران 

جنـگ را ادامـه بدهـد و بـه پیش ببـرد، بنا بر این در آن سـال مسـوولیت پنجشـیر را بـه دوش یکی از 

بـرادران بـه نـام څارنـوال محمـود گذاشـتم و خودم پنجشـیر را بـه قصد صفحات شـمال افغانسـتان 

تـرک کـردم و از آن تاریـخ بـه بعد مسـوولیت شـورای نظـار را به پیـش می برم.

در سـال 1366 مسـوولیت والیـات پـروان و کاپیسـا را نیـز بـه یکتـن از بـرادران به نـام عظیمی 

سـپردم و او توانسـت بـه شـکل بهتـری بـه پیش ببـرد و من به حیث مسـوول شـورای نظار در سـیزده 

والیت افغانسـتان مصـروف خدمت هسـتم.23

سوال: علت موفقیت شما در جنگ ها چه بوده است؟

جـواب: لطـف و توفیـق پـرودگار در رأس همـه قـرار داشـته و شـامل حـال مـا بـوده اسـت و 

مسـأله ی دیگـر این کـه آیـت کریمـه ی }أمرهـم شـوری بینهم{، همیشـه سـرلوحه کارم بوده اسـت، 
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و مـن همیـش بـا بـرادران مشـوره کـرده ام و مشـوره های مفید را می شـنوم و بر سـر نظرات پافشـاری 

نمی کنـم و ایـن مشـوره اکثـر سـبب موفقیـت مـن بوده اسـت.24 

سـوال: تـا اکنـون جلسـه عمومی شـورای نظار دایر نشـده اسـت، علـت تأخیـر آن را در 

می دانید؟ چـه 

جـواب: جلسـات خـود را وقتـی دایـر می کنیـم کـه در وضع یـک تغییر عمـده ای رونما شـود، 

یـا بخواهیـم کـه روی اسـتراتیژی جدیـد یـا سیاسـت های جدیـد بحـث کنیم. چـون وضـع از زمان 

 ضرورتـی ندیدیـم دوباره 
ً
خـروج قـوای شـوروی تـا الحـال بـه یک شـکل ادامـه پیـدا کـرده، اصـال

جلسـه بکنیـم و تصمیم هـای جدیـد اتخـاذ نماییـم. پالنـی کـه مـا در اول طـرح کـرده بودیـم، در 

قسـمت معقـول بـودن پـالن خود شـکی نداریـم، تنها چیـزی که پـالن عملیـات را عقـب انداخته، 

نبـودن و بـه دسـت قـرار نگرفتـن امکانات الزم اسـت.25

سـوال: اتحـاد بـا جنبـش ملـی اسـالمی افغانسـتان و حـزب وحـدت اسـالمی و سـایر 

گروه هـای عضـو شـورای عالـی دفـاع از افغانسـتان بـا چـه کیفیتـی عملـی شـده اسـت؟ با 

توجـه به این که بسـیاری از ائتالف های پیشـین شـکننده و بـه اصطالح تاکتیکی بوده اسـت، 

آیـا نبایـد در دوام ایـن شـورا نیز تردید داشـت؟

جـواب: این کـه ائتالف هـا و اتحادهـای پیشـین شـکننده و غیـر پایـدار بـوده واقعیتـی انـکار 

ناپذیـر اسـت. امـا جبهـه ی متحـد ملـی اسـالمی بـرای نجـات افغانسـتان بـر اسـاس یک سلسـله 

اصـول، اشـتراکات و معیارهـای واقعی که پیوندهای مردمی در آن نقش اساسـی دارند تشـکیل شـده 

اسـت، کـه همـه اعضـای آن بـه ایـن اصـول و معیارهـا وفادارانـد و می تـوان بـه دوام و اعتـالی این 

شـوری امیـدوار باقـی ماند.

تشـکیل حکومـت موقت، خاتمه بخشـیدن به جنـگ، برگـزاری انتخابات سـالم، تدوین قانون 

اساسـی و قانونمنـد کـردن نظـام اسـالمی در افغانسـتان، اصـول و معیارهـای اصلی من در سـالیان 

مبـارزات بـوده اسـت. در طـول حـدود پنج سـال پس از پیـروزی مجاهـدان، ایـن اصـول را بارها با 

رهبـران جهـادی مطـرح کـرده ام و هـم اکنون با جنـرال دوسـتم و آقای خلیلی و سـایر دوسـتان روی 

دفاع مشـترک از افغانسـتان، تشـکیل یک حکومـت موقت متشـکل از همه جناح ها، احـزاب و اقوام 

و فراهـم کـردن زمینـه ی برگـزاری انتخابـات بـه توافق رسـیده ایم. تـا به امـروز همه اعضای شـوری 

بـه ایـن توافـق پای بنـد بوده انـد و یقیـن دارم که ایـن ائتالف جدیـد که بر اسـاس این اصول بنا شـده 

اسـت تـا زمان اسـتقرار صلـح و ثبـات پایـدار در افغانسـتان دوام خواهد یافت.

در بیـن اعضـای ائتـالف جدیـد ضـد طالبـان مشـکل خاصی نیسـت. جنـاح جنرال دوسـتم و 

حـزب وحـدت اسـالمی نیـز بـه دولـت پیوسـته اند. پسـت هایی کـه الزم بـود به آن ها سـپرده شـده 
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اسـت. در ابعـاد نظامـی نیـز ما مشـترک عمـل می کنیـم. با گذشـت هر روز ایـن نزدیکـی و وحدت 

بیش تـر شـده و مـن در ایـن خصـوص خوشـبین هسـتم و یقیـن دارم کـه در آینـده وضـع از ایـن نیز 

بهتـر خواهد شـد.26

مسعود، یک مبارز هدفمند
سوال: دست آورد مذاکرات اخیر شما با هیأت پاکستان چیست؟

جـواب: در جلسـه ششـم شـورای نظـار اولیـن بـار با یـک هیـأت پاکسـتانی ها دیدیـم که بـه داخل 

کیـد می کردند عبارت از بسـته شـدن سـالنگ  افغانسـتان آمـده بودنـد. مسـأله عمـده ای کـه آن ها تأ

بـود و می گفتنـد کـه جنـگ شـاید از جـالل آبـاد و پکتیا بـه طرف کابـل آید و ضرور نیسـت تا شـما 

در جنـگ کابـل مداخلـه کنیـد فقـط وظیفه ی شـما مسـدود سـاختن شـاهراه سـالنگ اسـت و برای 

این کـه در کابـل مشـکالت ایجـاد نشـود و بی نظمـی نیایـد در جنـگ کابـل سـهم نگیرید.

پاکسـتانی ها می گفتنـد کـه حکومـت کابـل روحیه نـدارد و جنگ کافی نیسـت بایـد در اطراف 

کابـل بلندگوهـا نصب شـود و به عسـاکر گفته شـود که تسـلیم شـوند و بـه این  صورت کابل سـقوط 

. می کند

مـا گفتیـم کـه کابـل به ایـن ترتیـب سـقوط نمی کنـد؛ کابـل را بـا لودسـپیکر گرفتن کار آسـان 

نیسـت و چـون مـا در داخـل افغانسـتان هسـتیم می دانیـم کـه گرفتـن یـک پوسـته بـه آسـانی مهیـا 

. نیست

آن هـا فقـط پافشـاری می کردنـد کـه شـما فقـط سـالنگ را مسـدود کنیـد. من بـه پاکسـتانی ها 

گفتـم کـه شـما از سـمت جنـوب هر قـدر الزم می بینیـد می توانیـد به طرف کابل سـوق دهیـد، ولی 

مـن حـد اقـل بـا ده هـزار نفـر باید از سـمت شـمال به طـرف کابـل بروم. بـه آن هـا گفتم: اگـر قبول 

می کنیـد خـوب در غیـر آن کار مـا و شـما و اسـتراتیژی ما جدا اسـت.

آن هـا بعـد از جـر و بحـث زیـاد قبـول کردند کـه به ده هـزار نفر مـا لبـاس بدهند و بعـد از این 

مسـأله آن هـا خواسـتند تـا کمک هـای شـان را آغـاز کننـد. در ایـن زمـان ما عملیـات خویـش را در 

شـمال ادامـه دادیـم و توانسـتیم تالقان را بگیریـم و یک تعداد پوسـته ها را تصرف کنیـم و در آن زمان 

کنـدز گرفتـه شـد ولی دولـت دوبـاره آن را گرفت.

 بـه دسـت 
ً
 مسـدود کردیـم، در جنـوب آن هـا پیشـروی کردنـد، کنـر کامـال

ً
سـالنگ را کامـال

مجاهدیـن افتـاد و در پکتیـا پیشـروی کردند. در این زمان شـوروی ها از افغانسـتان در حـال برآمدن 

بودنـد، آن هـا بـر جـالل آباد حملـه کردنـد، زمانی کـه در جالل آبـاد حمله صـورت گرفـت ما هیچ 

گونـه اطالعـی نداشـتیم، و زمانی که پاکسـتانی ها فکـر کردند جالل آباد سـقوط می کند بـه یکبارگی 
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تمـام مـواد را بـاالی مـا قطـع کردنـد، و فکـر کردنـد کـه به مـا ضـرورت ندارنـد و بهانه ی شـان این 

بـود کـه سـالنگ مسـدود نشـد. سـالنگ به دسـت مـا بـود و تنهـا در اثـر تقاضای مـردم کابـل فقط 

بـه مـواد خوراکـی و ارتزاقـی اجـازه می دادیـم کـه عبـور کنـد. من بـه ایشـان گفتم کـه سـالنگ تنها 

بـه روی کاروان هـای مـواد ارتزاقـی بـاز اسـت و چـون مجاهدیـن در اطراف شـهر جالل آبـاد موفق 

نگردیده انـد بنابـر آن نمی توانیـم تمـام مـردم کابـل را از گرسـنگی هالک سـازیم.

 اطالع نداشـتیم، تنهـا از طریـق رادیو شـنیدیم که در جـالل آباد 
ً
مـا از جنـگ جـالل آبـاد قطعـا

 برنامه هـای 
ً
جنـگ آغـاز گردیـده اسـت. زمانی کـه شـنیدم در جـالل آبـاد جنـگ آغـاز شـده، فـورا

شـمال را گذاشـته بـه طـرف پنجشـیر حرکت کـردم، تـا ببینم که چـه می شـود. زمانی که به پنجشـیر 

رسـیدم جنـگ جـالل آبـاد تمـام شـده بـود و حکومـت تمام فشـارش را بـاالی سـالنگ وارد کـرد تا 

راه را بـاز کنـد. در سـالنگ مقاومـت شـدید صـورت گرفـت و اضافـه از 60 مجاهد شـهید گردید.

مـن دیـدم کـه بنـد سـاختن سـالنگ بی مفهـوم اسـت، زیـرا در جالل آبـاد جنـگ خاتمـه یافته 

بـود و در باقـی حصـص نیـز جنـگ نبـود و مهمـات مـن نیـز خالص شـده بـود و در ذخیره هـا هیچ 

چیـز باقـی نمانـده بـود و پاکسـتان نیـز بـاالی مـا ارسـال مهمـات و مـواد تسـلیحاتی و خوراکـی را 

قطـع نمـوده بـود. من به پنجشـیر رسـیدم کـه قومندانان سـالنگ آمدنـد، من برای شـان گفتـم که از 

سـالنگ عقـب نشـینی کنیـد و ببینیـد کـه چه می شـود.

پاکسـتانی ها دلیـل شکسـت شـان را در جـالل آبـاد باز بـودن سـالنگ می دانسـتند در حالی که 

در نـزد مـا گزارشـات تاریـخ وار موجود اسـت که در طـول جنگ جالل آباد راه سـالنگ مسـدود بود 

و بعـد از آن حکومـت تبلیغـات کرد که گویا سـالنگ باز شـده اسـت.

مـن بـه پاکسـتانی ها گفتـم کـه اگر سـالنگ بـاز می بـود پس چـرا حکومـت کابل یک مـاه بعد 

از جنـگ جـالل آبـاد تبلیغات وسـیع را به راه انداخت که گویا موفق به تسـخیر سـالنگ شـده اسـت 

و خبرنـگاران را از کابـل به سـالنگ برد؟

 برنامه هـای دیگـر 
ً
مرحلـه ی جنـگ جـالل آبـاد گذشـت، وارد مرحلـه ی دیگـر شـدیم، و بعـدا

و اسـتراتیژی دیگـر خـود را مطـرح کردیـم. در پنجشـیر قومندانـان پـروان و کاپیسـا را جمـع نمـوده 

 بـه صفحات شـمال آمدیـم و اسـتراتیژی خویـش را از 
ً
مشـکالتی را کـه داشـتیم حـل کردیـم، بعـدا

اینجـا آغـاز کردیم.

در مـاه سـرطان در جلسـه شـورای نظـار اسـتراتیژی خویـش را تعییـن کردیـم و طـی آن فیصله 

کردیـم کـه بایـد جنـگ از شـهرک ها و دهکده هـای دورتـر آغـاز شـود و بـه طـرف شـرها بـه پیـش 

برویـم، زیـرا دشـمن در حالـت مدافعـه بـود و مـا تجربـه ی کافـی در حمـالت تعرضی نداشـتیم و 

اسـتراتیژی مـا طـوری بود کـه جنگ های پراگنـده در چند نقطه، فشـار بـاالی یک سـاحه، مصروف 
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نگـه داشـتن رژیـم در چنـد منطقـه و حملـه بـاالی یـک نقطـه صـورت گیـرد، و فیصلـه کردیـم که 

شـورای نظار باید در سـاحه ی سیاسـی و نظامی  کار کند. در سـاحه ی سیاسـی با طرف ها و احزاب 

دیگـر گفتگـو نماییـم و آن هـا را در عملیـات سـهیم سـازیم و مـا اسـتراتیژی خـود را به احـزاب بیان 

کنیم.

در مـاه اسـد سـال 1989 بعـد از این کـه حمـالت تالقان بـه پایان رسـید و جنگ با سـیدجمال 

خاتمـه پیـدا کـرد مـا در قلت مـواد تسـلیحاتی به سـر می بردیم. به شـما صادقانـه گفتـه می توانم که 

در سراسـر جبهـات مـا سـه صـد مرمـی راکـت موجـود نبـود و در آن حالت تمـام امکانـات نظامی 

بـاالی ما قطـع گردید.

مـا می دیدیـم کـه پاکسـتانی ها بـا مـا مخالفـت می کنند و بـا حزب اسـالمی مشـکالت فراوان 

داشـتیم، ولـی بازهـم دسـت بـه یک مانـور نظامـی  زدیم و خواسـتیم تـا دولـت در موضع دفـاع قرار 

گیـرد تـا بـاالی جبهـات ما حملـه نکند، زیـرا توانایـی ما به کلـی به تحلیـل رفته بـود. بنابـر آن ما با 

مانورهـای خویـش دولـت را در موضـع مدافعـه قـرار دادیم، زیـرا در آن موقـع زمان به نفـع نبود.27

سـوال: شـما از اسـتراتیژی جدیـد صحبـت کردیـد، ایـن اسـتراتیژی بـا قبل چـه تفاوت 

کلـی دارد؟

جـواب: اسـتراتیژی قبلـی مـا کوتـاه مدت بـود و سرتاسـری نبـود؛ اسـتراتیژی جدید مـا طویل 

المـدت اسـت. بایـد جنـگ دوبـاره از نقـاط ضعیـف دشـمن آغـاز گـردد، و جنـگ نبایـد بـاالی 

یـک نقطـه بل کـه بـاالی اهـداف متعـدد همآهنـگ و همزمـان آغاز شـود، جنـگ چریکـی در نقاط 

مختلـف، سـبوتاژ در داخـل رژیـم و قطـع راه هـای اکماالتـی همچنـان ادمـه پیـدا خواهـد کرد.28

سوال: آیا شما به این نظر هستید که گویا حکومت کابل از داخل سقوط می کند؟

جـواب: مـا طـرح خـود را بیـان کردیـم و گفتیـم کـه کار مـا از نقـاط ضعیـف دشـمن شـروع 

می شـود و بـه طـرف مراکـز می آیـد و نفـس قـوای مجاهدیـن اسـاس کار مـا اسـت و اگـر کسـی از 

داخـل همـکاری کنـد قابـل تأییـد مـا اسـت و مـا همـکاری آنـان را رد نمی کنیـم.29

یـد در حالی کـه شـما قـوای  سـوال: آیـا شـما فکـر می کنیـد کـه می توانیـد کابـل را بگیر

یـد و حکومـت کابـل قوی تـر اسـت؟ هوایـی ندار

جـواب: برعکـس تصـور شـما رژیـم بسـیار قـوی نیسـت، علت بقـای رژیـم کابل اشـتباهات 

مـا در اسـتفاده از قوت هـای مـا بـود. شـما دیدیـد که وزیـر دفاع می خواسـت علیـه آن کودتـا کند و 

 هـم گرفتـاری صاحـب منصبان در داخـل ادامـه دارد و رژیـم باالی همـه اعضایـش بی اعتبار 
ً
فعـال

اسـت. همچنـان از نقطـه نظـر سیاسـی نتوانسـت جناح های خـود را با هم متحد بسـازد و سیاسـت 

 بـا شکسـت مواجه شـده اسـت. فسـاد اداری، رشـوه سـتانی، ظلم، 
ً
مصالحـه ی ملـی رژیـم کامـال
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اختـالس و ده هـا نقیصـه ی دیگـر در داخـل رژیـم کابـل موجود اسـت. فقط و فقـط بقـای رژیم در 

اسـتفاده ی غلـط مـا از فرصت هـا و امکانـات بوده اسـت.30

سـوال: شـما بـا شـورای سراتاسـری قومندانان جلسـه نمودیـد، آیا اسـتراتیژی شـورای 

نظـار و شـورای قومندانان یکسـان اسـت؟

جـواب: در شـاه سـلیم بـا قومندانـان دیدیم و بـا مشـوره یکدیگر اسـتراتیژی خود را سـاختیم و 

 علیـه برنامه ی پاکسـتانی ها 
ً
گفتیـم رهبـران و قومندانـان بایـد بـا همدیگـر کار کننـد. طرح ما کامـال

بـود. پاکسـتانی ها می گفتنـد: بایـد از کابـل جنـگ آغـاز شـود و حکمتیار بـا آن ها هم نظر بـود. ولی 

 
ً
مـا می گفتیـم بایـد جنـگ از نقاط دور دسـت آغاز گـردد. پاکسـتانی ها در روز اول قبـول کردند بعدا

بـا قومندانـان مشـوره کردنـد و همه قومندانـان به یک نظر شـده گفتند کـه عملیات کابل یک اشـتباه 

اسـت. پاکسـتانی ها پافشـاری می کردند و حضـرت صاحب را اخطـار داده بودند که اگـر قبول نکند 

بایـد از پاکسـتان خـارج شـود. همه رهبـران زیر فشـار قرار داشـتند تا عملیـات کابل را امضـا کنند.

زمانی کـه بـا جنـرال درانـی دیدیـم وی بسـیار مغـرور بـود و گفـت: مـن ماننـد جنراالن سـابق 

نیسـتم، مـن اسـتراتیژی دارم و اگـر شـخصی اسـتراتیژی مـرا قبـول می کنـد خـوب، نمی کنـد بـرود 

دنبـال کار خویـش.

مـن گفتـم: از جملـه ی اولین اشـخاصی که طرح شـما را قبـول نمی کند من هسـتم. من می روم 

دنبـال کارم و شـما می دانیـد و کارهای تـان، زیـرا می دانـم کـه برنامه ی شـما ناقص اسـت. گفتم: ما 

قمـار نمی زنیـم و کاری می کنیـم که به هدف برسـیم.

 جنـرال درانـی و جنرال اسـلم بیگ معلومـات کافی از اوضاع نداشـتند. 
ً
پاکسـتانی ها خصوصـا

آن هـا جنـگ چریکـی نکـرده بودنـد و فکـر می کردنـد کـه مجاهدیـن مانند عسـاکر منظم هسـتند، 

می رونـد موضـع را اشـغال می کننـد و بـه تعقیـب آن هـا قـوای دیگـری می آینـد. مـن گفتـم کـه 

مجاهدیـن و عسـاکر فـرق دارنـد و جنـگ گوریالیی با جنـگ منظم جبهه یـی تفاوت زیـاد دارد. این 

حرف هـا کـه شـما می زنیـد راجـع بـه یـک جنـگ منظم اسـت. بـه نظـر مـا دو مسـأله کار را خراب 

سـاخت یکـی این کـه: پاکسـتانی ها در هـر مـورد مداخلـه می کردنـد؛ و دوم این که: معلومات شـان 

خیلـی ضعیـف و ناقص بـود.31

سوال: آیا با شورای قومندانان در مورد تعیین ساحه ی عملیاتی صحبت شد؟

جـواب:  ایـن مسـأله بسـیار مشـکل بـود، زیـرا اکثـر جبهـات منتظـر مهمـات جنـگ انـد و ما 

نمی دانسـتیم کـه در جبهـات دیگـر چـه می گـذرد، و مهم تریـن مسـأله تعییـن سـاحات بـود کـه ما 

بیـن خـود تقسـیم کردیم.

امـا بـه نظـر مـا در جنـگ چریکـی بسـیار مهم اسـت تـا در عیـن سـاعت در چند نقطـه جنگ 
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آغـاز شـود، ولـی اگر مـا می توانسـتیم جنگ را در ظـرف یک هفتـه در چند نقطـه آغـاز می کردیم با 

آنهـم موفقیـت بـه دسـت می آمـد. به طـور  مثال اگـر جنگ در جـالل آباد آغاز شـود، دو یا سـه روز 

بعـد راه سـالنگ را مسـدود بسـازیم و یا میـدان هوایی کندز را زیر فشـار قرار دهیم، بـا آنهم موثریت 

دارد، امـا در عین سـاعت بسـیار مهم اسـت، زیرا ما ایـن را از مطالعـه ی دقیق دشـمن دریافته ایم که 

آن هـا بسـیار دقیـق و پـالن شـده حرکـت نمی کنند و قـوای ذخیـره ی دشـمن نیزموثریت فـوق العاده 

نـدارد و اراضـی افغانسـتان هـم طوری نیسـت که قـوای ذخیره در ظـرف یک روز به سـاحه ی جنگ 

بـرود و روز بعـد بـه حمله ی دیگر اعزام شـود و حکومت چنان امکانات وسـیع در دسـت ندارد.32

سوال: بعد از سقوط خوست استراتیژی شما چه بود؟

جـواب: بعـد از فتـح خوسـت شـورای قومندانـان بـه مـن اطـالع دادنـد تـا بایـد یـک سلسـله 

عملیـات هماهنـگ صـورت گیـرد. بـه حقانی صاحـب اطـالع دادم که اسـماعیل خـان در جبهه ی 

زنـده جـان مصروف اسـت بایـد عملیـات همآهنگـی را در پکتیا آغاز کنید و ما در بدخشـان دسـت 

تعـرض می زنیم. بـه 

مـن می خواسـتم تـا حقانـی صاحـب بـه والیـت غزنـی حملـه کند و بـه آن هـا گفتم کـه غزنی 

بهتـر اسـت و مـن در والیت بدخشـان عملیـات می کنم، زیـرا حکومـت در قندز قوی تر اسـت و در 

قندز مشـکالت وجود داشـت.

شـورای قومندانـان پیشـنهاد کردنـد کـه بایـد قبل از حمله یک جلسـه ی شـوری دایر شـود. من 

پیشـنهاد کـردم کـه جلسـه ی شـورای قومندانان ضرور نیسـت زیرا اگر شـما یـک نقطه ی مهـم را در 

 شـورای قومندانان دایر شـود بهتر اسـت، زیرا با دسـت آورد 
ً
جنـوب و مـا در شـمال فتـح کنیم بعـدا

قـوی شـوری دایـر می گـردد و در آن  صـورت در مسـائل سیاسـی دسـت باالتـر می داشـته باشـیم و 

می توانیـم روی اسـتراتیژی آینـده صحبـت کنیم.

در ایـن زمـان بازهـم پاکسـتانی ها مغـرور شـده و فکـر کردند کـه مجاهدیـن جنـوب می توانند 

 جـالل آباد را بگیرند. بنابر آن در پالیسـی شـان تغییر آوردند، زیـرا فکر کردند که 
ً
شـهر گردیـز و بعـدا

بعـد از فتـح خوسـت، جـالل آباد سـقوط می کنـد و بدین سـبب کمک هـا را بـاالی ما قطـع کردند. 

پاکسـتانی ها می خواسـتند تـا مـا سـالنگ را مسـدود کنیم اما ما می خواسـتیم تـا به فیض آبـاد حمله 

کنیـم و بـاالی نقـاط ضعیف حکومـت حمله نماییـم. در این میـان پاکسـتانی ها بازهم ارسـال مواد 

ارتزاقـی را قطـع کردنـد. مـن بـرای شـان گفتـم کـه مـا توقع کمـک را از شـما نداریـم، صـرف به ما 

اجـازه دهیـد تا مواد خوراکی را از طریق شـما به بدخشـان ارسـال کنیـم، زیرا از تخار نمی توانسـتیم 

مـواد را بـه بدخشـان ببریـم. پاکسـتانی ها مسـتقیم بـه اسـتاد ربانـی گفتنـد کـه مـا به بدخشـان یک 

دانـه گنـدم هـم نمی دهیـم. مـا به کمـک به صفحـات شـمال هیچ ضـرورت نداریـم. اگر مـا از اول 
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می دانسـتیم کـه پاکسـتانی ها کمـک نمی کننـد برنامـه ی بدخشـان را روی دسـت نمی گرفتیم.)33(

مسعود، یک ملی گرای واقعی
سوال: شما من حیث یک فارسی زبان خود را به پاکستان بیش تر نزدیک می دانید یا به ایران؟

جواب: افغانستان فرهنگ خاص خودش را دارا می باشد.34

سـوال: مـا خبـر شـدیم که شـما با سـفیر ایـران مالقـات کردیـد آیا ایـن فرصت مسـاعد 

شـده اسـت کـه احـزاب افغانـی مقیم ایـران با شـما یکجا شـوند؟

جـواب: مـا جـدا از سـفیر ایـران روابـط بسـیار نزدیک بـا بـرادران اهل تشـیع داریـم و چند ماه 

قبـل قـرار داد همـکاری میـان مـا و حزب وحدت اسـالمی بـه امضا رسـید و روابط بسـیار نزدیک با 

ائتـالف نیـز داریـم. در این قسـمت ما به همـکاری ایران ضـرورت نداریم زیـرا این ها افغان هسـتند 

و جزء افغانسـتان می باشـند.35

ید؟ سوال: آیا از موجودیت قوای ایران در مرز و تهدید افغانستان کدام احساسی ندار

جـواب: ایـن بسـیار دردناک اسـت بـه ما، مگـر دردناک تـر از آن کردار طالبان اسـت که سـبب 

دشـمنی همـه دنیـا با مـا گردیده اسـت، نه تنها ایـران.36

سوال: آیا هدف پاکستانی ها در انزوا قرار دادن شورای نظار است؟

جـواب: بـه نظـر من پاکسـتانی ها شـورای نظـار را در حالـت فعلی و فـردای خویش یـک مانع 

بـزرگ می شـمارند و آن هـا بـه ایـن باور هسـتند کـه اگر با حـذف نمـودن شـورا در برنامه ی تسـخیر 

کابل موفق شـوند به نظر آن ها بهتر اسـت، زیرا شـوری در آینده و در سرنوشـت  بعدی سـر راه شـان 

مزاحمـت ایجاد خواهـد کرد.37

ید در حال حاضر؟ سوال: شما از پاکستان چه توقع دار

جـواب: هیـچ؛ فقـط چند پایه ماشـین مخابـره ضـرورت داریم، باقـی را خود ما تهیـه می کنیم، 

ما بی دسـت و پا نیسـتیم.38

یـد که روزی از ایـن درگیری ها پا بیـرون بکشـید و کار و فعالیت  سـوال: آیـا اطمئنـان دار

ید؟ دیگـری را در پیش گیر

جـواب: حـال کـه شـما می خواهیـد عزیزترین آرمـان و آرزوی مـرا بدانیـد برای تـان می گویم، 

آرزوی مـن همیـن اسـت کـه روزی خـود را در یک افغانسـتان پر از صلـح و صفا بیابم و به مسـلک 

انجنیـری ام کـه فرصـت پیشـبرد آن هرگـز برایـم میسـر نشـده اسـت بـا دل و جـان بپـردازم، و این که 

شـما می گوییـد بیسـت سـال جنـگ سـلوک و رویه ی زندگـی مـرا تغییر داده اسـت، چنین نیسـت و 

بایـد به شـما خاطر نشـان سـازم که فکـر و خیالم همـواره متوجه شـهامت و تحمـل و غیرت حیرت 
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 متمایـز ما اسـت و جنگ های بیسـت سـاله همیـن ملت را بـه تغییر 
ً
آور همیـن ملـت و مـردم کامـال

و اسـتحاله دچـار سـاخته اسـت ولـی در خـالل همـه مصیبت هـا و زجرها و مشـقات بی شـمار این 

جنگ هـا هیـچ گاه نتوانسـته اسـت روح و اصـل مقاومت ملت را از تـار و پودش جـدا و خرد و خمیر 

سـازد، و مـن عاشـق و گرویـده ی همیـن خصلـت بی مثـال ملت و مـردم زجـر دیده ی خود هسـتم. 

پـس عزیزتریـن خیـال و آرزوی مـن همین اسـت که در سـاختمان دوباره ی یک افغانسـتان مسـتقل 

و آزاد در پهلـوی ایـن ملـت آزادی خواه سـهیم و همگام باشـم.39

یـن بـه ایـن باورانـد کـه جنـگ فعلـی سـرآغاز یـک نبـرد قومـی در  سـوال: اکثـر مبصر

افغانسـتان اسـت. نظـر شـما در ایـن رابطـه چیسـت؟

جـواب: مـا بـا مطبوعـات غربـی کاری نداریـم؛ آن ها هرچـه می گویند نظر خود شـان اسـت. 

ولـی در افغانسـتان هیـچ گاه نبـرد قومـی رخ نـداده و نمی دهـد. اگـر در گذشـته ها رخ داده، آن هـم 

جنـگ قومـی نـی، بل کـه اسـتفاده از یـک قـوم خـاص برای هـدف خاص بـوده اسـت. من به شـما 

می گویـم کـه در بیـن عـام مردم ایـن نظر که گویـا ما تاجیک هسـتیم یا آن ها پشـتون یا قـوم دیگری، 

وجـود نـدارد. شـما می بینیـد که در صفـوف ما از هر نوع مـردم و هر قـوم و قبیله دیده می شـوند ولی 

اگـر حکمتیـار یـا کـدام گـروه دیگـر ایـن مسـأله را دامن می زنـد آن هـا می دانند و مسـوولیت شـان. 

مـن بـه شـما گفتـه می توانم کـه نه در گذشـته چنین بـوده و نه حـاال و نه مـا طرفدار انحصـار قدرت 

توسـط یـک قـوم هسـتیم و نـه ایـن مفکـوره دیگـر در افغانسـتان جـا دارد و مـردم دیگـر بـا انحصار 

قدرت توسـط یـک قـوم راضی نمی شـوند.40

سـوال: عده ا ی به این باورند که شـما تاجیک هسـتید و مشـکل اسـت تا سـایر ملیت ها 

یه ها چیسـت؟ شـما را مـن حیـث رهبر قبـول کنند، جواب شـما به طرفـداران چنین نظر

 همیـن مسـأله ملیت هـای مختلـف یـک مفکـوره بی گانـه اسـت، دیگـران ایـن 
ً
جـواب: اصـال

مسـأله را دامـن زدنـد و بـه بعضـی اقـوام گویـا حـق خـود ارادیـت قایـل شـدند، در حالی کـه چنین 

نبـود، آن هـا می خواسـتند تـا از یـک قـوم علیـه قوم دیگـر اسـتفاده کننـد. یک نکتـه را متوجه باشـید 

کـه در افغانسـتان دو اصـل وجـود دارد: اول. الحمدلله همه مسـلمان هسـتیم و بهتر اسـت تا به دور 

همیـن اسـاس جمـع شـویم، و دوم: این کـه ما همه افغان هسـتیم چـه هزاره چه پشـتون و یـا ازبیک 

و امثالهـم. ایـن را بـه شـما واضـح بایـد بگویـم کـه اگر بـرادران پشـتون فکـر کننـد کـه می توانند به 

تنهایـی بـر افغانسـتان حکومـت کننـد ایـن مفکـوره غلط اسـت و اگـر تاجیک هـا و یا کسـانی دیگر 

بخواهنـد قـدرت و حکومت را در انحصار داشـته باشـند این هم اشـتباه اسـت، پس بهتر اسـت همه 

در کنـار هـم باشـند و چنـان یـک افغانسـتان هـم ترقـی می کند و هـم در آن صلـح تأمیـن می گردد. 

مـن هم شـایعاتی را شـنیده ام کـه گویا در افغانسـتان جنگ قومی وجـود دارد، این حرف هـا از زبانی 
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 افغانسـتان را ضربـه بزنند، 
ً
کسـانی شـنیده می شـود کـه از افغانسـتان دوراند و یـا می خواهنـد قصدا

در حالی کـه شـما می بینیـد کـه در وزارت دفـاع مـا اکثـر جنـراالن بلنـد رتبـه کـه همین حـاال فعال 

هسـتند بـرادران پشـتون هسـتند و از دولـت پشـتیبانی می کنند.41

سـوال: بـه نظر شـما آیـا بعد از تأسـیس شـورای اهل حـل و عقـد و انتخاب پروفیسـور 

ییس جمهـور معضـالت و نزاکت هـای قومی در افغانسـتان  برهـان الدیـن ربانـی به حیـث ر

رفـع گردیـد و یـا رفـع می گردد؟

جـواب: شـما خـود شـاهد بودیـد که در شـورای اهـل حل و عقـد اکثریـت نماینـدگان حوزه ی 

جنـوب غـرب بـه اسـتاد برهـان الدین ربانـی رأی دادنـد. نمی دانم شـما این سـواالت را چـرا مطرح 

می کنیـد، بگذاریـد این سـواالت را کسـانی مطرح کننـد که در افغانسـتان نیسـتند و از اوضاع تصور 

دیگـر دارند.42

سـوال: اگـر حکمتیـار صدراعظـم باشـد آیـا شـما بـه سـمت یکـی از فرماندهـان بـه 

وظیفـه ی تـان ادامـه مـی دهیـد؟ 

جـواب: حـاال مـن هیـچ وظیفـه ی رسـمی نـدارم، آنچـه بـه منافـع کشـورم باشـد بـرای مـن 

پذیرفتنـی اسـت. مـن بـا حکمتیـار خصومت شـخصی نـدارم، اختالفاتی که میـان ما بـروز کرده به 

خاطـر افغانسـتان اسـت. بـرای مـن منافـع وطنـم نهایـت مهم اسـت.43

سوال: کلمه ی هندوکش به تعبیر روحی شما چه معنی دارد؟

جـواب: مـن فصلـی از زندگـی ام را در هندوکش برگشـوده ام، برای من هندوکـش یعنی اخالص 

و شجاعت.44

سـوال: آیـا خطـر آن اسـت که جنـگ فعلی بـه یک جنـگ میان گروه هـای نـژادی تبدیل 

شود؟

جـواب: می دانـم کـه در غرب تصـور غلطی نسـبت به اوضـاع افغانسـتان وجـود دارد. در آنجا 

همـه چیـز را بـر خط هـای نـژادی محاسـبه می کننـد. من تا یـک درجـه می پذیـرم که مسـأله مطرح 

اسـت ولـی این مسـأله هیچ گاه منشـأ و علـت جنگ نبوده اسـت. به گونه ی مثال: پروفیسـور سـیاف 

یـک پشـتون اسـت و در دولـت می باشـد. حکمتیـار یـک پشـتون اسـت و بـا مـا مذاکـره می کنـد. 

اسـتاد اکبـری یـک هزاره اسـت و شـامل دولت می باشـد. بیش تریـن افـراد اردوی ما که در شـمال با 

دوسـتم رویـا روی ایسـتاده اند، از نظـر گـروپ، طایفـه ی ازبیـک هسـتند. از ایـن گونه مثال هـا زیاد 

داریم.45

سوال: آیا بازهم منطقی به ادامه ی جنگ در افغانستان موجود است؟

جـواب: بلـی واضـح اسـت. مـا بـه نـام افغانسـتان مبـارزه می کنیـم و می جنگیـم. ما بـه ملت 
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افغانسـتان بـاور داریم. متأسـفانه همسـایه ی مـا، پاکسـتانی ها طور دیگـری تصمیم گرفته انـد، آن ها 

خـود را در جنـگ دخیـل کرده اند.46

سـوال: آیا درسـت اسـت که دشـمن دیروزتان یعنی روس ها با شـما دوسـت و هم دست 

است؟ شده 

جـواب: ایـن حرف هایـی اسـت کـه شـما از دور شـنیده اید و ایـن جـز تبلیغـات چیـز دیگـری 

نیسـت. مـن هرگـز مـزدور کسـی نیسـتم و نه به نفـع کسـی می جنگم. مـن به اسـاس فیصلـه و قرار 

 از پاکسـتان اطاعـت می کردم 
ً
ملـت تصمیـم می گیـرم. من اگـر نمایندگـی از دیگـران می کـردم اوال

ولـی تصمیـم بـه دسـت خـودم بـوده و بارها بـه طالبـان گفتم کـه بیایید بـا هـم بنشـینیم و در باره ی 

پایـان جنـگ و صلـح مطابـق فرمـوده ی خدا و رسـولش عمـل نماییـم اما نمی شـود.47

یـد، برخالف  سـوال: ثابت شـده اسـت کـه در گرفتـن تصمیـم و قرار، اسـتقالل تـام دار

دیگـر زعمـای جهادی اما شـنیده می شـود کـه اکنـون از طرف روس ها پشـتیبانی می شـوید، 

آیـا این؛ اسـتقاللیت شـما مغایـرت ندارد؟

جـواب: آن هـا بـرای مصلحـت خود شـان پشـتیبانی می کننـد. پاکسـتان از حکمتیار پشـتیبانی 

می کـرد کـه سـبب مشـکالت وطـن و ملـت مـا شـد و زمانـی ملتفـت شـد کـه حکمتیار قـدرت به 

جـای آوردن پالن هـای شـان را نـدارد او را رهـا کـرده به طالبـان رو آوردند و بـه پشـتیبانی پرداختند. 

فـرق بیـن مـا این اسـت که مـا بـه نظریه و مفکـوره ی خـود تصمیـم می گیریم. مگـر ایشـان از پیش 

خـود هیـچ کاری کـرده نمی تواننـد تـا از پاکسـتان هدایـت نگیرند. ما بـه طالبـان گفتیم کـه بیایید با 

هـم بنشـینیم و مطابـق امر خـدا و رسـول تصمیم بگیریـم اما ایشـان نتوانسـتند چنیـن کاری بکنند. 

پـس ثابت اسـت کـه آن هـا از خود کـدام اختیـار و رأیـی ندارند.48

یـد؟ در حالی که پاکسـتان در ایام جهاد  سـوال: چگونـه از پاکسـتان خاطره ی خوش ندار

بـه شـما کمک کـرد، در صورتی که روس می توانسـت از راه پاکسـتان به هدف خود برسـد؟

جواب: پاکستان اگر به روس اجازه می داد خود پاکستان لقمه اول روس می بود.49

سوال: آیا این نظر تان را در ایام جهاد به پاکستان گفتید؟

 
ً
جـواب: بلـی در یـک سـفر کوتاهی که چند سـال قبـل به پاکسـتان داشـتم در آن روز مسـتقیما

 گفتـم و خواهش نمـودم بیایید با هم دوسـت و 
ً
بـه اسـلم بیـگ رییـس ارکان وقت پاکسـتان صراحتـا

بـرادر باشـیم زیـرا صداقـت و صمیمـت ما و شـما به سـود هـر دو جانب اسـت. اگـر به ایـن عقیده 

باشـید کـه افغانسـتان تحـت فرمانروایـی شـما قرار داشـته باشـد این مفکوره سـبب مشـکالت زیاد 

 از خود بسـازید. ایـن نظری 
ً
می شـود. بهتـر اسـت بـا دوسـتی بی آالیشـانه ملـت افغانسـتان را قلبـا

بـود کـه از ابتـدا تا کنـون ارائه نمـوده ام. خیر پاکسـتان در صداقتش با ما اسـت و همچنـان از ما.50
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سـوال: گمـان می کنیـد کـه کشـوری جرئـت آن را داشـته باشـد که پـای روی نقـش پای 

بگذارد؟ شـوروی ها   اشـتباه 

جواب: برای من تسـلط مسـتقیم و تسـلط غیر مسـتقیم یک معنی دارد. تالش جاری پاکسـتان 

به خاطر پخش تسـلط غیر مسـتقیم بر افغانسـتان اسـت.51

ین بیم شما چیست؟ سوال: بزرگ تر

جواب: سلطه ی خارجی بر وطنم.52
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شـخصیت های  از  برخـی  یـات  نظر و  دیدگاه هـا  نموده ایـم  تـالش  بخـش  ایـن  در 
داخلـی و خارجـی را با ذکـر منابع آن هـا خدمت خواننـدگان عزیز تقدیم کنیـم. البته 
یـات ابـراز شـده در مـورد  ایـن بخـش بـه هیچ صـورت بازتـاب دهنـده ی کامـل نظر
شـخصیت برازنـده ی شـهید احمدشـاه مسـعود از سـوی همـه ی نخبگان، دوسـتان 
داخلـی و خارجی، شـخصیت های ملی و بین المللـی، سیاسـتمداران، نظامیان و... 

نیست.
یـم بتوانیـم از خالل ایـن گفته هـا، گوشـه هایی از شـخصیت  ولـی بـا آنهـم امیـد وار

یم. چنـد بعـدی این قهرمـان ملـی را بـه نمایـش بگذار

بخش چهارم
سیمای مسعود از دیدگاه شخصیت های 

داخلی و خارجی





سیمای مسعود از دیدگاه شخصیت های داخلی

گردآورنده: مجیب الرحمن رحیمی

ییـس جمهـور سـابق و رهبـر جمعیـت اسـالمی  ر ربانـی  الدیـن  برهـان  پروفیسـور 
افغانسـتان

"نـام نامـی احمدشـاه مسـعود تـوأم با مبـارزه، جهـاد و مقاومـت خسـتگی ناپذیر سـی سـاله در راه 

دفاع از عظمت و اسـتقالل میهن اسـالمی و سـرفرازی ملت مظلوم افغانسـتان با افتخـارات تاریخی 

تاریخ خونبـار ایـن ملـت گره خورده اسـت.

مسـعود مظهـر اراده ی آهنیـن دلیـر مـردان بـا صالبت افغانسـتان اسـت کـه طی چند دهـه لرزه 

بـر انـدام و رعـب بـر دل دشـمنان ایـن ملـت انداختـه اسـت. او یکـی از درخشـان ترین چهره هـای 

حماسـه آفریـن تاریخ معاصر افغانسـتان اسـت.

اگـر کارنامه هـای بزرگان تاریـخ را مؤرخین ثبـت نمایند، حماسـه های جاودانـی و کارنامه های 

تاریخـی جهـاد و مقاومـت مسـعود را کـوه پایه هـای پرغـرور و دره هـای مردخیـز کشـور مـا در دل 

سـنگ سـنگ خویش برای همیشـه ثبـت نموده و نسـل های متعهـد امروز و فردای افغانسـتان نسـل 

انـدر نسـل ایـن افتخـارات الهـام بخش را چـون الواح مقـدس در ضمیـر تاریخ و وجـدان ملی خود 
نمود."1 حفظ خواهنـد 

"یکسـال قبـل از امـروز جهـان را دو حادثه تـکان داد. حادثه ی 9 سـپتمبر و یازدهم سـپتمبر. در 

تاریـخ نهـم سـپتمبر ابـر مـرد قهرمـان، سپه سـاالر بـزرگ جهـاد و مقاومـت و فرزنـد بـا صالبتی که 

1. فـرازی از بیانیـه ی اسـتاذ برهـان الدیـن ربانـی بـه مناسـبت شـهادت قهرمـان ملی کشـور احمدشـاه مسـعود، بـه نقل از 
جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی یازدهـم، 10 

میـزان 1380، چـاپ تهران.
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ملـت افغانسـتان را در بحرانی تریـن شـرایط از حیـات ملـی و سیاسـی شـان کوه بـه کـوه، دره به دره 

یـاری و همراهـی نمـود، بـه دسـت گروه جهـل و جنایت شـهید شـد و ملت افغانسـتان، مسـلمانان 
جهـان و دوسـتداران صلـح و آزادی را در همـه جا سـوگوار سـاخت.«1

»...مـا امـروز از ایـن شـهید ارجمنـد یـاد می کنیـم. او قهرمـان ملـی ما اسـت.  قهرمانـی او به 

عنـوان یـك جنگجـو و یـك مرد نظامـی نبـود. او قهرمان جنـگ نه، بل کـه قهرمان صلح بـود. جنگ 
او بـرای صلـح بـود. او قهرمـان آزادی بود. بـرای آزادی مبـارزه می کرد.«2

استاد سیاف رهبر اتحاد اسالمی افغانستان 
»مـن موسـفید 57 سـاله هسـتم و در کودکـی پـدرم را از دسـت داده ام، در حالی که دیگـران از مرگ 

پـدر یتیـم می شـوند مـن از مرگ مسـعود یتیم شـده ام.«3

»همـه مردمـی کـه تخصص جنگـی دارند بـه ابتـکارات وی قانع و قایـل بودند. لکن شـهامت 

وی را ببینیـد، دیـن داری وی را ببینیـد کـه یـك روز هـم موفقیت هـای خـود را و کار نامه هـای خـود 

را  بـه خـود منسـوب نسـاخته بـود. اگـر بـرادران بـه یـاد داشـته باشـند  همیشـه کـه یـك موفقیـت به 

دسـت می آمـد و  یـك کار خـوب انجـام می شـد، می گفـت: لطـف پـروردگار اسـت، همیـن را هم 

بـه خـدا منسـوب می کـرد. به خـود منسـوب نمی کـرد. مـن یـك روز هـم از زبان ایشـان نشـنیده ام 

کـه گفتـه باشـد مـا این طـور کردیم. یـك روز هـم از زبان ایشـان نشـنیده ام کـه گفته باشـد من فالن 

جـا را فتـح کـردم. همیشـه می گفت: به لطـف پـروردگار ایـن کار این طور شـد، به لطف پـروردگار 

مـا توانسـتیم ایـن کار را بکنیـم. ایـن داللـت بـر ایمـان داری وی می کـرد و داللـت به شـهامت وی 

می کـرد. گـپ دیگـری کـه بسـیار مختصر بایـد بگویم این اسـت کـه ممکن مـردم در مـورد انجنیر 

مسـعود،  گپ هـای مختلـف زده باشـند، دوسـت و دشـمن صحبـت کـرده باشـد، لکـن چیـزی  که 

قابـل فهـم اسـت در مورد انجنیر مسـعود، خداوند غـرق رحمتش کند، این اسـت کـه او آدم مؤمن، 

مجاهـد، خـدا تـرس،  پرهیـزگار و بـا تقوا بود و بـرای قیام یك نظام راشـد اسـالمی کار می کـرد. این 

را کـه مـردم امـروز هـر تعبیـری کـه می کنند بکننـد. مـن او را می شـناختم. گفتـم که مـرد مجاهد و 

مؤمـن بـود و بـرای قیـام یـك نظام اسـالمی کارمی کرد. خدا شـاهد اسـت که مـن ایـن را از دهانش 

چندیـن بـا رشـنیده ام و در عملکـردش همیـن مطلـب را مشـاهده می کـردم کـه او بـرای قیـام یـك 

نظـام راشـد اسـالمی کار می کـرد و امـروز هـم مـن ایـن را چنـد جای تکـرار کـردم و باز هـم تکرار 

1. از سـخنرانی اسـتاد برهـان الدیـن ربانـی در کنفرانـس بین المللـی مسـعود شناسـی در کابـل بـه تاریخ 16-17 سـنبله ی 
1381 موافـق بـه 7-8 سـپتمبر 2002.

2. ازمتن سخنرانی استاد در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
3. فرازی از سـخنان اسـتاد سـیاف در مراسـم جنازه ی شـهید احمدشـاه مسـعود در پنجشـیر، به نقل از مجله ی پیام صلح، 

نشـریه ی بخش فرهنگی سـفارت کبرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 13، سـنبله ی 1380.
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می کنـم. اگـر خواسـته باشـیم کـه گرامی داشـت نـام وی را بکنیـم، اگر خواسـته باشـیم قـدر و عزت 

خـون وی را کـه در ایـن راه ریختـه اسـت داشـته باشـیم، باید در مـورد اقامه ی نظام راشـد اسـالمی 

فروگذاشـت نکنیـم. روح ایـن ملـت در همین گپ فشـرده شـده و تاریـخ این ملت در گرو اسـالم و 
در گـرو جهاد اسـت.«1

ییـس جمهـور سـابق و رهبـر جبهـه نجـات ملـی  پروفیسـور صبغـت اللـه مجـددی ر
افغانسـتان

»...راسـتی یـک قومندان بسـیار ورزیده و یک شـخص بسـیار شـجاع بـود و خدماتی بسـیار زیادی 

کـرده کـه هیچ کـس فرامـوش کـرده نمی توانـد. در وقت ارتش سـرخ شـوروی جهـاد خوبـی را علیه 

روس هـا کـرده بـود و بعـد از آن هـم الحمدللـه از وطـن خود، مـردم خود و کشـور خود دفـاع کرده 

و در همیـن راه قربانی شـد.

...امیـدوار هسـتیم کـه ملـت مسـلمان افغانسـتان بـا این کـه یـک قومنـدان رشـید بـزرگ را از 

دسـت دادنـد از مقاومـت منصـرف نشـوند. در افغانسـتان کسـانی که بـه سرنوشـت افغان ها دسـت 
می زننـد نتیجـه اش را می بیننـد کـه إن شـاءالله خداونـد عزوجـل از آن هـا انتقـام مـا را می گیـرد.«2

»مسـعود شـهید از پیـش مـا رفت،  ولـی اخالقش،  جهـادش،  شـهامتش، غیرتـش و دفاعش از 

وطـن و از خـاك  زنـده اسـت، تا قیامت زنـده خواهد مانـد. همین کـه می گویند طرف دار دموکراسـی 

اسـالمی بود، همین کـه می گوینـد طـرف دار ایـن بـود که حـق تعیین سرنوشـت بـه ملت افغانسـتان 
 حقیقت دارد.«3

ً
داده شـود، کامـال

یر امور خارجه ی دولت انتقالی اسالمی افغانستان دکتور عبدالله عبدالله وز
»مـن در طـول 15 سـال آشـنایی نزدیک خـود با او می توانـم بگویم که: او یک شـخصیت اسـتثنایی 

در تاریـخ افغانسـتان بـود. بیش تـر از دودهـه از عمـر خـود را وقـف خدمـت بـرای مـردم و دفـاع از 
آزادی وعـزت مردمـش کرد.«4

"شـخصیت مسـعود ابعـاد مختلـف داشـت کـه در همـه ابعـاد گفتـه می توانـم برازندگی هـای 

ویـژه ی شـخصیتش را باهمـه شـناخت مختلفـی کـه از مـردم دارم در کسـی ندیده بودم. شـخصتی 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
2. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 

یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.
3. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.

4. بـه نقـل از مصاحبـه ی ایشـان بـا را دیوی بی بی سـی در هنگام شـهادت احمدشـاه مسـعود، مجلـه ی میهن، سـال دوم، 
شـماره ی 17-18، ماه هـای اسـد و سـنبله ی 1380، چـاپ مشـهد، صفحه ی 285.
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بـود شـجاع، راسـت کار، متیـن، بـا ایمـان متواضـع و روشـنفکر و متدین. این هـا صفاتـی بودند که 

همـه در وجـودش وجـود داشـتند و رویـه اش به هرکس متناسـب بـه احوال فـرد بود. از هـر کی این 

نظـر را بپرسـید خاطـره یا خاطرات خوشـی از صحبت های احمدشـاه مسـعود دارد. یک شـخصیت 

مردمـی  بـود که امـروز در میان ما نیسـت. مـا کمبودش را احسـاس می کنیم و سـنگینی بـار غمی را 
کـه متوجـه همـه مـردم ما شـده همه بـا همه وجـود خـود احسـاس می کنند.«1

»]احمدشـاه مسـعود شـهید[ سـه آرمان داشـت: اول آزادی،  آزادی کشـور هم بود، آزادی مردم 

هـم بـود، آزادی عقیـده هـم بـود،  آزادی راه هـم بـود، ایـن اولیـن آرمانش بـود. صلح آرمـان دومش 

بـود. سـپردن حـق تعیین سرنوشـت به مـردم آرمان سـومش بـود. همه ی این هـا را الزمـه ی یکدیگر 

می دانسـت. مـن خوشـحال هسـتم کـه بـه حیـث یـك همـکارش، بـه حیـث کم تریـن همـکارش، 

امـروز شـاهد تأمیـن ایـن آرمان هـای بـزرگ، کـه در حقیقـت تجسـم آرمـان بـزرگ ملـت مـا بود و 

هسـت، می باشـم.

...مـن بهتریـن دوسـتم را از دسـت دادم، دوسـتی کـه شـانزده سـال را بـا وی سـپری کـردم و 

هرگـز احسـاس نکـردم کـه وی رییـس من اسـت. دوسـتی کـه در عین حـال رهبر مـن نیز بـود. من 

 کـه چگونـه بـا وجـود ایـن فقـدان عظیـم هنـوز زنـده مانـده ام. شـاید ایـن هم از 
ً
نمی دانـم شـخصا

مشـخصات انسـان ها اسـت و شـاید ایـن هم یکـی از چیز هایی اسـت که مـن از وی آموختـه ام.«2

یرآموزش و پرورش دولت انتقالی اسالمی افغانستان محمد یونس قانونی وز
»امـروز ملـت بـزرگ افغانسـتان بزرگ تریـن شـخصیت جهـادی و بزرگ تریـن قهرمان ملـی و مدافع 

راسـتین وطن و اسـتقالل کشـور خود را از دسـت داد.

احمدشـاه مسـعود سـردار جهـاد افغانسـتان و محـور مقاومـت ملـی بـود کـه پـس از توطیه ی 

خاینانـه ی تروریسـتی کـه علیـه جان وی صـورت گرفت امـروز سـاعت 10 قبل از ظهر به شـهادت 

رسـید و داعـی اجـل را لبیـک گفت. 

مـن بـا اسـتفاده از فرصـت بـه تمـام مـردم افغانسـتان در داخـل و خـارج کشـور ایـن ضایعه ی 

بـزرگ و ایـن فاجعـه ی عظیـم را تسـلیت عـرض می کنـم و اطمینـان می دهـم راهـی را کـه مسـعود 

بـزرگ انتخـاب کـرده بـود بـه وسـیله ی رهـروان راسـتین او ادامـه خواهـد یافـت. همـه قاطع تـر از 

گذشـته و مصمم تـر از گذشـته در انتقام گیـری خـون مسـعود بـزرگ و ادامـه ی راهـش آماده هسـتیم 

و امیدواریـم کـه بـه یمـن خون پـاک و پیکر شـهید بزرگ افغانسـتان بـه توفیـق خداوند بـزرگ انتقام 

1. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

2. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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جـدی از تروریسـت ها، از اسـامه بـن الدن، طالب هـا و دسـت های شـیطانی آی.اس.آی پاکسـتان 
شـود.«1 گرفته 

ییـس دولـت انتقالـی اسـالمی افغانسـتان و  یـم خلیلـی معـاون ر اسـتاد محمـد کر
اسـالمی وحـدت  رهبرحـزب 

»نـام احمدشـاه مسـعود بـا حماسـه های بلنـد جهـاد گـره خـورده اسـت. مقاومـت و سلحشـوری 

شـگفت انگیز او در جهاد چهارده سـاله از وی سـرداری بلند آوازه ی سـاخت کـه نامش در صفحه ی 

ذهـن فـرد فـرد ملـت افغانسـتان ثبـت شـده اسـت. از ایـن رو نـام مسـعود شـهید همـواره یـاد آور 
زالل تریـن حماسـه ها و فداکاری هـای جهـاد در راه عـزت واسـتقالل ملـی خواهـد بـود.«2

محمد اسماعیل خان امیر عمومی حوزه ی جنوب غرب
»شـهادت مظلومانـه ی قلـب تسـلی جهـاد؛ آزادمـرد تاریخ معاصـر مبارزات حـق علیه باطـل، نماد 

شـکوه و عظمـت ملـت آزاده و مسـلمان افغانسـتان، رفیـق قلـه ی فـداکاری، ایثـار و رشـادت؛ برادر 

مجاهـد احمدشـاه مسـعود معـاون رییـس جمهـور و وزیـر دفـاع دولـت اسـالمی افغانسـتان را بـه 

عمـوم مجاهدیـن مقـاوم و بـا شـرافت ملـت مسـلمان و آزاده ی افغانسـتان، آزادگان جهـان و امـت 

اسـالمی تسـلیت می گویـم.

مـن یقین دارم خون پاک برادرمان شـهید احمدشـاه مسـعود وسـیله ی نجات وطن مـا به زودی 

 
ً
خواهـد شـد. ابتـکار و درایـت و فکـر بسـیار سـالم و اسـتراتیژی بسـیار قوی داشـت. مسـعود واقعا
همیشـه درسـی بـود برای تمـام مجاهدین، مسـعود را مـن به صفت یـک معلم جهاد می شناسـم.«3

پوهاند اکادمیس دکتور عبداالحمد جاوید
»بنـده بـه عنـوان یک خدمتگـزار ادب و فرهنِگ نگارین افغانسـتان عزیـز یاد آور می شـوم که به زعم 

ناقـص مـن، در تاریـخ مـا مـردی به این رشـادت و شـهامت، کمـال وطن دوسـتی و حماسـه آفرینی 
نگذشـته اسـت. فکر می کنم قولی اسـت کـه جملگـی برآنند.«4

1. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

2. به نقل از  اعالمیه ی استاذ محمد کریم خلیلی به مناسبت شهادت شهید احمدشاه مسعود.
3. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 

یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.
4. به نقل از مطلب مرحوم که در همین کتاب به چاپ رسیده است.
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یر پـالن دولـت انتقالی اسـالمی افغانسـتان و یکی از رهبـران حزب  محمـد محقـق وز
وحدت اسـالمی

»...جنـاب آقای احمدشـاه مسـعود وزیر دفاع دولت اسـالمی افغانسـتان در طی دو دهـه آبرومندانه 

زندگـی کـرد و بـرای نجات کشـورش مبارزه کـرد و همچون کوهـی در برابر تهاجم خارجی ایسـتاد.

...آقـای احمدشـاه مسـعود یـک فـرد نبود بل که یـک آرمان اسـت و یک ملت اسـت و ملتی در 
دنبال آرمانی که او رفت در سـیر و سـلوک اسـت.«1

سید نورالله عماد یکی از مقامات بلندپایه ی جمعیت اسالمی افغانستان
»بـرادر مسـعود آخریـن شـب حیات خود را شـب شـعر نامید و تا سـحرگاه بیـدار مانـده و با خدای 

خـود راز و نیـاز نمود.«2

محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان
»در ایـن فرصـت اسـفناک، افغانسـتان یـک فرمانـده سلحشـور، یـک مـرد مجاهد، یـک خدمتگار 

و مـن یـک فرزنـد خـود را از دسـت می دهـم؛ فرزنـدی کـه بـا شـجاعت و دلیـری در برابـر قـوای 

متجـاوز اتحـاد شـوروی از مسـیر و ارزش هـای معنـوی، آزادی و اسـتقالل افغانسـتان بـه مردانگـی 
کـرد.«3 دفاع 

جنرال عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع ملی دولت انتقالی اسالمی افغانستان
"...جـای آمرصاحـب مسـعود را پرکـردن خیلـی مشـکل اسـت چـون او یـک شـخصیت شـناخته 

شـده ی ملـی و بین المللـی بـود... .«4

یر زراعت دولت انتقالی اسالمی افغانستان جنرال انوری وز
»مـن شـهادت سـردار رشـید اسـالم بـرادر قهرمـان انجنیـر احمدشـاه مسـعود را بـه کافـه ی ملـت 

1. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

2. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

3. از بیانیـه ی پـاد شـاه سـابق بـه مناسـبت شـهادت مسـعود)رح(، به نقـل از مجلـه ی پیام صلح، نشـریه ی بخـش فرهنگی 
سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان درتهـران، شـماره ی 13، سـنبله ی 1380، صفحه ی 117.

4. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.
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مسـلمان افغانسـتان و خانواده ی معظم شـان و ریاسـت دولت اسـالمی افغانسـتان و شـورای رهبری 

تبریـک و تسـلیت عـرض می کنـم و از همسـنگرانش تقاضـا دارم سـنگر مقاومـت را نسـبت بـه هر 

زمـان دیگـر مقاوم تـر کننـد. شـهادت انجنیـر صاحـب آمـر مسـعود بـرای مـردم روحیـه ی جدیدی 

بخشـید و بـرای مردم احساسـات گرمـی را داده تـا بتوانند این هـا از خونش دفاع کننـد و از آرزویش 

 در دل تاریخ ثبت اسـت، فراموش ناشـدنی اسـت هم در 
ً
دفـاع کننـد، خدمـات انجنیر مسـعود یقینا

 
ً
زمـان جهـاد و هـم در زمـان دوره ی مقاومـت که آن هـا جبهـه ی مقاومت را تشـکیل دادند کـه واقعا

قابـل قدر اسـت.«1

آیت الله صادقی پروانی یکی از روحانیون برجسته ی اهل تشیع افغانستان
»مسـعود زیـادی از عمـر خـود را در دفـاع وطـن از مهاجمـان خارجـی و فریـب خـوردگان داخلی 

سـپری کـرد و از ملـت افغانسـتان و خـاک وطـن دفاع کـرد.«2

داکتر ابراهیم یکی از فرماندهان عمده ی مجاهدین در والیت غور
»مسـعود عزیـز پدیـده ی بود که هرگز تکرار نخواهد شـد. سـوءقصد از طرف مثلث اسـامه، طالب و 

اسـتخبارات نظامی پاکسـتان به جان سـردار رشـید اسـالم و قهرمان ملی وزیر دفاع دولت اسـالمی 

افغانسـتان کـه روز یکشـنبه داعـی اجـل را لبیک گفته و بـه درجه ی رفیع شـهادت رسـید، قلب همه 

سـنگر داران جهـاد و مبـارزان مـا را جریحـه دار نمـود. مـن در حالی کـه شـهادت مسـعود عزیـز را 

بـه خانـواده ی شـریف و نجیـب و بازمانـدگان وی و مسـوولین دولـت اسـالمی تسـلیت می گویـم، 

اطمینـان می دهـم کـه رهروان راه مسـعود بـزرگ به خاطـر انتقام از آن مثلث شـوم سسـتی و نامردی 

را بـه خـود راه نـداده، نسـبت بـه گذشـته ها مصمم تـر ومقاوم تـر بـرای آزادی و نجات کشـور خود از 

دسـت تروریسـت ها و متجاوزیـن کـه همانـا آرزوی فرمانـده مدبـر و قهرمـان مسـعود بـزرگ بود به 
مبـارزه ی خـود ادامـه می  دهند.«3

آقای سید عسکر موسوی صاحب نظر و تحلیل گر سیاسی
»مـا یـک مسـعود نداریـم: ما یـک مسـعود داریم که بیـن سـال هایی 85 تـا 92 ظهور می کنـد؛ این 

1. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

2. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

3. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.
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مسـعود، مسـعودی اسـت در قطـار خیلـی قومندان هـای داخـل افغانسـتان و بـدون تردیـد یکـی از 

بهترین هـا. بعـد یـک مسـعود داریـم بین سـال هایی 92 تـا 96؛ که از یک نگاه انسـان بسـیار خوب 

و موفـق و فرمانـده خـوب اسـت و متأسـفانه از یک نـگاه در بعضی از نقـاط افغانسـتان آن قدر مورد 

احترام نیسـت.

امـا مسـعود دیگـر از سـال 96 تـا لحظـه ی مرگـش ظهـور کـرد، مسـعودی بـود که برگشـت به 

همـان موقـف بین سـال هایی 85 تا 92 و دوباره برگشـت سـرجای خودش و مورد احتـرام و حرمت 

سراسـری در سـطح یـک فرمانـده و یک مدافـع ملی.

تاریـخ بهتریـن قضاوت گـر اسـت و بـه خصـوص تاریـخ بیـش از دو دهـه ی افغانسـتان کـه 

مرحله یـی از مراحـل توفانـی و متشـنج ایـن کشـور بـود، شـخصیت های فراوانـی آمدنـد و رفتنـد و 

در مـورد هـر کـدام قضاوت هـای گوناگـون اسـت، امـا شـخصیت و نـام نیک احمدشـاه مسـعود را 

همچـون مبـارز واقعـی و قهرمـان ملی مـردم افغانسـتان، حتـی مخالفانـش نمی توانند انـکار کنند.

سـال هایی اخیـر حیـات مسـعود، به خصـوص بعد از سـال 96 که کشـور افغانسـتان، داشـت 

بـاری از نقشـه ی جهـان محـو و بـه مسـتعمره یی مبـدل شـود، سـال هایی اسـت کـه همچـو آفتـاب 

می درخشـد. او بـود کـه شـعار »من فقـط با طالبـان و نظامیـان پاکسـتان می جنگم« را سـر داد و بار 

دیگـر قافله سـاالر مقاومـت ملـی در افغانسـتان گردیـد. او در مقابـل بزرگ تریـن النه هـای تروریـزم 

ایسـتاد و بـا مـرگ خویـش ثابت کـرد که جهـان باید بـا این خطر بـزرگ جهانـی مقابله کنـد. امروز 

مـردم منطقـه و جهـان بیش تـر از گذشـته و در نبـود قهرمـان بی بدیـل افغانسـتان، احسـاس می کنند 

کـه مقاومـت مـردم افغانسـتان بـه سـروری احمدشـاه مسـعود در مقابـل تروریـزم بین المللـی چـه 

اهمیتـی داشـته اسـت؟ مطمئنـم کـه جهانیـان دیگر خطـر تروریـزم بین المللـی را بیـش از هر وقت 

دیگـر احسـاس می کننـد و راهیـان راه مسـعود در افغانسـتان فـراوان انـد و درفـش مبـارزه و آزادی 
خواهـی را تـا آخریـن قله هـای پیـروزی و نجـات میهن شـان حمـل خواهنـد کرد.«1

محتـرم امامی غوری معین وزارت شـهدا ومعلولین دولت انتقالی اسـالمی افغانسـتان 
و نویسـنده و صاحب نظر

»مسـعود مجاهـد قهرمـان دوره ی جهـاد و مقاومـت بود و اسـطوره ی قیـام دفاع از اسـتقالل و آزادی 

افغانسـتان عزیـز بود. شـهادت ایـن ابر مـرد مجاهد و مسـلمان و بزرگ مـرد تاریخ، ضایعـه ی بزرگ 

و جبـران ناپذیـری اسـت که ملت آزاده و مسـلمان افغانسـتان را به سـوگ نشـاند.

مـن ایـن تـرور وحشـیانه و عمـل ددمنشـانه ی دهشـت گران و تروریسـت ها را بـه جـان این ابر 

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 35.
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 تقبیـح و محکـوم می کنم و شـهادت این فرزنـد اصیـل و آزاده ی ملت 
ً
مـرد مؤمـن و مجاهـد شـدیدا

افغانسـتان را ضایعـه ی بزرگـی بـه ملت و مـردم مجاهـد و آزاده ی خود می دانم. شـهادت این شـهید 

بزرگـوار و عزیـز را بـرای ملـت افغانسـتان و همسـنگران ایـن شـهید رادمـرد و ابـر مـرد تاریـخ که با 

افتخـار زندگـی کـرد و دلیرانـه به شـهادت رسـید و جـان باخت و بـرای فامیـل و اعضـای خانواده ی 

ایـن شـهید بزرگـوار تسـلیت عـرض می نمایـم و یقیـن کامـل دارم کـه خون این شـهید هـر قطره اش 

مسـعودهای را در افغانسـتان بـه خاطـر دفـاع از دین و میهن اسـالمی بـه وجود مـی آورد و هم رزمان 

و هم سـنگرانش انتقـام خـون ایـن شـهید بزرگـوار را از جنایتکارانی کـه خفاشـانه ایـن کار را کردنـد 
خواهنـد گرفت.«1

محترم فایز کارشناس امورافغانستان
»شـهادت احمدشـاه مسـعود یکـی از ناگوارتریـن خبرهایـی اسـت کـه من می شـنوم، خـدا کند که 

نباشد.  درسـت 

...وی یکـی از بزرگ تریـن چهره هـای جهادی افغانسـتان و تاریخ افغانسـتان اسـت. احمدشـاه 

مسـعود شـخصیت بی نظیـری بـود کـه هم در بیـن طبقـه ی روشـنفکر افغانسـتان، هم در بیـن مردم 
افغانسـتان و هـم در جامعـه ی بین المللـی یـک محبوبیت خاص داشـت.«2

هاشمی لولنجی نویسنده و صاحب نظر در امور افغانستان
»شـهادت تنهـا چیـزی بـود کـه بایـد نصیـب آقـای احمدشـاه مسـعود می شـد، امـا جـای تأسـف 

اینجـا اسـت کـه در ایـن رابطـه جهـان عکس العمـل مناسـبی از خـود نشـان نـداد. بایـد دنیـا بداند 

کـه ملـت افغانسـتان بهـای چنین خونـی را از اسـتکبار جهانی و از تروریـزم بین المللی و کسـانی که 

در ایـن رابطه دسـت داشـتند خواهند گرفت. احمدشـاه مسـعود شـخصیتی بـود در افغانسـتان ولی 

افغانسـتان فاقـد شـخصیت های مؤثـر نیسـت و ایـن مبـارزه ادامـه خواهـد داشـت تـا زمـان آزادی 
افغانسـتان بـه صـورت کامل.«3

سید طیب جواد صاحب نظر در مسایل افغانستان
»مسـعود یکـی از جملـه مهم تریـن رهبـران نظامیـی  بـود که نـه تنهـا تجربه کافی عسـکری داشـت 

1. بـه نقـل از جریـده ی "انقـالب اسـالمی"، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهـران.

2. بـه نقـل از جریـده ی "انقـالب اسـالمی"، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهـران.

3. بـه نقـل از جریـده ی "انقـالب اسـالمی"، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهـران.
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بل کـه از یـک نـوع پرسـتیژ و شناسـایی مؤثـر بین المللـی برخـوردار بـود. در مجمـوع، مسـعود یک 

سـمبولی از مقاومـت در برابـر نیروهـای خارجـی بـود و نقـش او در سـال هایی آخر با وجـود این که 
مجبـور بـه عقب نشـینی متواتر شـد، در جلوگیـری از پیش روی مزیـد طالب ها تعیین کننـده بود.«1

عطا محمد پویا استاد دانشگاه کابل
»خدمـات ایشـان بـرای معلمین دنیـا و ملت افغانسـتان خیلی خدمـات گرانقدر بود و نـه فقط ملت 

افغـان را نجات دادند از شـر شـوروی، بل که تمام ملت هایی که آزادی پسـند هسـتند، اسـالم پسـند 
هسـتند، خدمات آقای احمدشـاه مسـعود برای شـان خیلی گرانقدر اسـت.«2

ظاهرطنین خبرنگاربی بی سی و صاحب نظر در امور افغانستان
»به فرمانده احمدشـاه مسـعود به عنوان سـمبول مقاومت در جنگ بیسـت و سـه سـاله ی افغانسـتان 

نـگاه می شـود. درسـال هایی 1980 میـالدی احمدشـاه مسـعود مهم تریـن سـیمای جنـگ ضـد 
بود.«3 شـوروی 

خانم دانشیار از فعاالن سیاسی و فرهنگی افغانستان
هرگزنمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبـت است بـرجـریـده ی عالم دوام ما

 نیازمنـد وجود 
ً
»در ایـن مرحلـه ی حسـاس و سرنوشـت سـازی کـه ملـت مظلوم افغانسـتان شـدیدا

رادمـرد و مجاهـد نسـتوهی مانند مسـعود بود با تأسـف و حیرت از شـهادت ناجوانمردانه ی ایشـان 

خبرشدیم.

مـا بـه نمایندگـی ازملـت داغ دار افغانسـتان بـه خصـوص زنان مظلـوم و دربنـد افغانسـتان این 

 محکـوم می نماییـم و اعـالم می داریـم کـه اگرچـه جایـگاه مسـعود و 
ً
حرکـت تروریسـتی را شـدیدا

جـای او همیشـه خالـی خواهد بـود، مجاهدین ملت افغانسـتان قسـم می خورنـد که راه ایشـان را تا 

رانـدن طالبـان و پاکسـتانی ها از سـرزمین افغانسـتان و بـه وجـود آوردن یک حکومـت آزاد و مردمی 

ادامـه خواهنـد داد و خـون ایشـان رایـگان نخواهد رفت.

1. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران

2. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران..«

3. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.
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مسـعود بـا افتخـار زیسـت و بـا افتخار رفـت. یکبـار دیگر ایـن ضایعه ی ملـی را به تمـام ملت 
افغانسـتان و زنـان افغانسـتان از صمیـم قلب تسـلیت عـرض می کنم.«1

آقای عبدالحمید مبارز صاحب نظر در امور افغانستان
»احمدشـاه مسـعود از جمله شـخصیت های افغانسـتان در قرن بیسـتم اسـت که در تاریـخ ماندگار 

اسـت و هیـچ فـرد از مردم افغانسـتان نمی توانـد او را فرامـوش بکند. وقتـی قیام از نورسـتان و دره ی 

صـوف آغـاز شـد احمدشـاه مسـعود هـم قـوای خـود را در پنجشـیر سـازمان می دهـد و مقاومت را 

شـروع می کنـد. مسـعود کـه بـه حیث یک شـخصیت قهرمـان و محبـوب در افغانسـتان تبدیل شـد 
در برابـر ارتش سـرخ شـوروی بود.«2

عرفانی از رهبران بلند پایه ی حزب وحدت اسالمی
»...مسـعود اسـطوره ی مقاومـت، رمـز عـزت و فضیلت جهاد بود، او مرد سـنگر شـکن و خسـتگی 

ناپذیر بـود... .«3

انتقالـی اسـالمی  څارنـوال محمـود دقیـق آمـر پنجشـیر ولـوی څارنـوال در دولـت 
افغانسـتان

»آمرصاحـب شـهید بسـیار شـجاع بـود و بـه کسـی که اعتمـاد می کـرد، قـوی اعتمـاد می کـرد. او 

بسـیار متیـن، دوراندیـش و بـا تحمـل بـود. با دقـت حرف ها را گـوش می کرد و اسـتعداد زیـادی در 

پذیـرش انتقـادات دیگـران داشـت. مسـایل آینـده را خـوب تحلیـل می کرد، چنـان تحلیـل که هیچ 
کـدام مـا نمی توانسـتیم بـه آن شـکل تحلیـل کنیم.«4

سـترجنرال اسـتاد عطا محمـد قومندان قـول اردوی شـماره هفـت وزارت دفاع دولت 
افغانستان اسـالمی  انتقالی 

»احمدشـاه مسـعود شـخصیتی با رشـادت، مقاوم، پرهیـزگار و با تقوی، سراسـر صفا و انسـان 

دوسـت بـود. او نـه تنهـا منحصـر بـه پنجشـیر بل کـه قهرمان ملـی این سـرزمین بـود و نـه تنها یک 

1.  . به نقل از جریده ی »انقالب اسـالمی«، بیانگر اهداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی یازدهم، 
10 میـزان 1380، چاپ تهران.

2.  . به نقل از جریده ی »انقالب اسـالمی«، بیانگر اهداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی یازدهم، 
10 میـزان 1380، چاپ تهران.

3.  . به نقل از پیام مجاهد ارگان نشراتی مجاهدین افغانستان، شماره ی 28، 5 میزان سال 1380.

4.  . به نقل از پیام مجاهد ارگان نشراتی مجاهدین افغانستان، شماره ی 28، 5 میزان سال 1380.
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مبـارز، فرمانـده و سـر لشـکر بل کـه بـرادر هـر زن و مـرد ایـن دیـار بـود. مشـفق یتیمان و دسـتگیر 

بی کسـان بـود. نـه تنهـا یـک نظامـی  بـود بل کـه معلمـی  بـود کـه درس ایثـار، گذشـت، بـرادری، 
شـجاعت، اسـتقامت و درس شـهادت را بـه فرزنـدان وطـن آموخـت.«1

فضل الرحمن فاضل نویسنده و صاحب نظر در امور افغانستان
»راه مسـعود و میـراث مسـعود ایمـان خلـل ناپذیـر، حراسـت از اسـتقالل،  نگهبانـی درخـت تناور 

آزادی خواهـی،  فرهنـگ انسـانی، اعتـدال در همـه چیـز و جهـاد هدفمند او اسـت. هر آنچـه با این 

اصـول خدشـه ناپذیر در تضـاد قـرار گیـرد،  را ه مسـعود و میراث مسـعود نیسـت.«

»برخی احمدشـاه مسـعود را در مبارزات دلیرانه و نبردهای دشـمن شـکنانه و برنامه های پیروز 

مندانـه ی نظامـی اش بـه ناپلئـون، چیگـوارا،  هوچـی میـن و حتـی مائـو تشـبیه می کننـد،  امـا او در 

دیـدگاه یـاران صاحبـدل و بی گانـگان صائـب نظـر،  بزرگ تـر و باالتر و واالتـر و مصمم تـر از همه ی 

آن هـا اسـت. او خالـد زمـان و حمزه ی عصـر و علی دوران بود که نبـردش را،  مبـارزه اش را و باآلخره 
همـه تالش هـای او را، ایمـان راسـخ و عقیده ی توحیـدی اش توجیـه می کرد.«2

دکتور عنایت الله خلیل نویسنده و صاحب نظر
»...شـخصیت مسـعود بـزرگ و خـط فکـری و کارنامه های عظیـم وی با تاریـخ و افتخارات کشـور 

تاریـخ مبارزاتـی اش سـرمایه ی کشـور و  ایـن شـخصیت و  افغانسـتان گره خـورده، پـس  عزیزمـا 

گنجینـه ی پربهـای ملـت آزاده ی افغانسـتان در یکـی از پرافتخارتریـن دوره های تاریخ این سـرزمین 
3 است.«

لطیف پدرام نویسنده و صاحب نظر
»نـام مسـعود احیـا کننده ی حیثیت هـای ازدسـت رفته،  غرورهای شکسـته شـده و آرمان هـای برباد 

رفتـه ی ملـی ما اسـت. اگـر "کفرآباد"ها و "اسـالم آباد"هـای زیـادی،  نامردی ها و نا آزادگی ها دسـت 

در دسـت هـم از او انتقـام گرفتنـد بـه خاطـر آن بـود کـه در بـه در و کـوه بـه کـوه بـه دنبال و بـه فکر 

برتخـت نشـاندن آزادگـی،  اسـتقالل و سـربلندی ملـی بـود... در میـان جنبه هـای بـارز شـخصیت 

او اسـتقالل رأی، اسـتقالل طلبـی، مسـتقل بـودن، در برابـر قدرت هـا کرنـش نکـردن و زیر بـار زور 

1. به نقل از مجله ی میهن چاپ مشهد، شماره ی 17- 18، اسد و سنبله ی 1380، صفحه ی 236.
2. بـه نقـل از  بیانیـه ی ایشـان در محفـل یـاد بـود شـهادت احمدشـاه مسـعود )رح( کـه از سـوی انجمـن افغان هـای مقیم 

آلمـان در شـهر فرانکفـورت بـه تاریـخ 25 سـنبله ی 1381 برگـزار گردیـده بود.
3. به نقل از مقاله ی ایشان که در همین کتاب به نشر رسیده است.
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نرفتـن برجسـته ترین آن هـا بـود. نـه تیـغ، نـه طال، نـه تسـبیح »به بیـان دکتر شـریعتی« هیـچ چیزی 

نمی توانسـت در اراده ی آهنیـن او نسـبت بـه آزادی و اسـتقالل وطنـش خلـل وارد کنـد. قارون هـا، 

فرعون هـا و بلعـم باعورهـا باربـار در برابـر او و در مسـیر او از ایـن دام هـا گسـتردند، ولـی هـر بـار 

و همیشـه سـربلند بیـرون برآمـد. راه دیگـری نیافتنـد جـز آن کـه بـا حیله هـا و نیرنگ هـای بزدالنه به 

حـذف فزیکـی او اقـدام نماینـد. بـا وجـود او امـکان نداشـت برنامه هـای اسـتعماری تحقـق پیـدا 
1 کنند.«

محمد اکرام اندیشمند نویسنده و صاحب نظر
»احمدشـاه مسـعود در طول سـه دهـه مبـارزه و مجاهدت خود بـا ویژگی ها و خصوصیات شـگرف 

و منحصـر بـه فـرد نمایـان گردیـده اسـت. وقتـی آدم نخسـتین بـار او را می دیـد و درپـای صحبتش 

می نشسـت بـه چشـمان نافـذ، دسـتان محکـم و نیرومنـد، گام هـای متیـن و اسـتوار،  کالم قاطـع و 

روشـن،  امیـد بـزرگ و بلنـد و سـیمای راسـخ و گیـرا بـر می خورد.

درحالی کـه مسـیر مبـارزه برای رهبر شـهید آزادی و مقاومت مسـیر پر از فراز و فـرود و راه مملو 

از دشـواری های طاقـت فرسـا بـود،  امـا هیـچ گاه در اراده و عزم او ضعف و سسـتی ایجاد نشـد و در 

هیـچ مقطـع تلخ و ناگوار ایـن مبـارزه،  روان پایدار و مقـاوم او بی ثبات و متزلـزل نگردید.

او فرمانـده واقع بیـن و عملگـرا بـود و پیوسـته تصامیـم و برنامه هایـش را با توان و قـدرت عملی 

خـود هماهنـگ می سـاخت. او در تمـام زمان دوره ی جهـاد و مقاومـت به ویژه در لحظات سـخت 

و دشـواری کـه سـایه ی سـنگین یأس و نـا امیدی همه کـس و همه جا را فـرا می گرفت، بـا امیدواری 
و روحیه ی سرشـار از آرزو نمایان می شـد.«2

یر اطالعات و فرهنگ سیدمخدوم رهین وز
»مـا قهرمانـان بزرگـی در دل تاریـخ کهن سـال خـود داریـم. مـا شـهیدان فـراوان در پهنـای تاریـخ 

خـود داریـم. در میـان ایـن همه قهرمانـان مـا، از زمانه های بسـیار کهن تا امـروز، مسـعود پدیده ای 

اسـتثنایی بـود. بـه همیـن دلیـل مسـعود هرگـز در دل ملت ما نخواهـد مـرد. از این پس تـا ابرها تاج 

هنـدو کـش را می بوسـند یـاد مسـعود زنـده خواهـد مانـد. از ایـن پـس تـا واپسـین روزگار، هـر گاه 

تبسـمی لـب کودکـی را در ایـن سـرزمین  از هـم می گشـاید یـاد مسـعود از میـان نخواهـد رفت. از 

ایـن پـس تـا آفتاب هـر صبحـگاه دیواره هـای  شـیردروازه را می بوسـد یـاد مسـعود از میـان نخواهد 

1. به نقل از مقاله ی ایشان که در همین کتاب به نشر رسیده است.
2. بـه نقـل از بیانیـه ی ایشـان در کنفرانـس نهـم سـپتمبر 2002 در لنـدن به خاطر بزرگداشـت نخسـتین سـالگرد شـهادت 

مسعود)رح(.
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رفت.«1

مسعود خلیلی سفیر کبیر افغانستان در هندوستان
»لشـکر شکسـت ناپذیر مسـعود چـه بود؟ نه فقـط نیـروی نظامی جبهـه ی متحد، نه، بـه هیچ وجه. 

دوسـتان مـن! لشـکر شکسـت ناپذیـر مسـعود -کـه امـروز در میـان مـا نیسـت-  تقـوای وی بـود. 

مسـعود از همـه بیش تـر یـك مـرد با تقـوا بـود. تقوای مالـی داشـت، تقوای سیاسـی داشـت، تقوای 

دینـی داشـت، تقـوای عقیدتی داشـت و تقوای اخالقی داشـت. به خاطر همین لشـکر بـود که او در 
برابـر دشـمنانش شکسـت نخـورد و ایـن پیام او بـه همه ی ما اسـت.«2

یتانیا احمدولی مسعود برادر شهید احمدشاه مسعود و سفیر کبیر افغانستان در بر
»ما در آسـتانه ی نخسـتین سـالروز شـهادت برادر بزرگوار مان احمدشـاه مسـعود شـهید قرار داریم. 

در مـدت تقریبـا یکسـال، روزی نیسـت کـه از عـام مـردم افغانسـتان در مورد ایشـان نشـنوم. روزی 

نیسـت کـه از طریـق جرایـد مختلف و منابع مطبوعاتی از ایشـان نشـنوم. شـبی نیسـت که بـه فکر و 

 دردآور اسـت بـرای خودم و بـرای فامیل شـهید، دوسـتان نزدیکش، 
ً
اندیشـه ی ایشـان نباشـم. واقعـا

 شـخصیت ایشـان را درك کـرده بودنـد می فهمیدنـد کـه 
ً
عـام مـردم افغانسـتان و دوسـتانی که واقعـا

مبـارزه و مقاومـت و جهـاد مسـعود شـهید بـه خاطـر چـی بـود و چـه اندیشـه ها و افـکاری را دنبال 
می کـرد.«3

یوری نویسنده و صاحب نظر در امور افغانستان داکتر سید اکبرز
»اعالمیـه شـاه سـابق در تقبیـح تـرور بزدالنـه ی مسـعود و در تجلیـل از شـخصیت ممتـاز مسـعود 

کـه او را سـمبول شـهامت افغانـی دانسـت. اظهـار تأسـف هـای مکـرر برخـی سـران حـزب افغان 

ملـت حیـن مصاحبه هـای شـان در ایـن مـورد، احسـاس تهییـج شـده و تخریـش شـده ی افغان هـا 

در هرجایـی کـه بودنـد، چـه دشـمنان سـابقه اش، چه دوسـتان دیرینـه اش و چه افـراد عادیـی که در 

 از واقعه ی 
ً
حاشـیه ی صحنه هـای سیاسـی بـه زندگی روزمره ی خـود می پردازند، همـه و همه شـدیدا

تـرور ناجوانمردانـه ی این مجاهد کبیر، این اسـوه ی غیرت و اسـتقامت و شـجاعت افغانی به دسـت 

نـا بـه کار یـك عـرب، تـکان خوردند. انگشـت عسـرت بـه دنـدان گزیدند و آه حسـرت برکشـیدند 

کـه چـرا چشـم واقعیـت بیـن را تا کنـون پوشـیده بودند و دسـت تمکیـن را پس کشـیده... امـا آنچه 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
2. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
3. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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مهـم اسـت احسـاس مشـترك جمعی دریـك واقعه ی خاص اسـت. درسـت ماننـد آنچه کـه پس از 

تخریـب آثـار تاریخـی ما به دسـت »جاهالن زاهد پیشـه ی گمراه« واقع شـد. این احسـاس مشـترك 

جمعـی نویـد آن را می دهـد کـه شـاهد جوانه زدن مفهـوم »ملـت« در بین مـردم خود –اعـم از اقوام 

و اقشـار مختلـف- هسـتیم. این بـار مسـعود عامـل این احسـاس مشـترك جمعی شـده اسـت. پس 

مسـعود تبدیـل بـه یکـی از سـمبول های ملت ما شـده اسـت.

بـا وجـود ادعـای گزاف طالبـان مبنی بر این که  مسـعود  تنهـا عامل ادامه ی جنگ در افغانسـتان  

اسـت و بـا حـذف وی مقاومـت درهم شکسـته می شـود، تجربـه ی جنگ هـای این چند روزه نشـان 

داد آنچـه کـه در برابـر مثلـث شـیطانی طالبـان، پاکسـتان و بـن الدن ایسـتادگی می کنـد، یـك  نفـر 

نیسـت، بل که یك ملت اسـت. مسـعود فقط تبلـور اراده ی جمعی ملـت بود. تمام آرزو هـا، امیدها، 

حسـرت ها، غرورهـا و افتخـارات یك ملـت در وجـود وی تبارز کرده بـود. همان طوری که بـا از بین 

بـردن آثـار تاریخـی مـا، تاریـخ مـا از بیـن نرفت بـا از بین بردن سـمبل مقاومـت و ارزش هـای ملی 
مـا، یعنـی مسـعود قهرمان، ملـت ما نیـز از بین نخواهـد رفت.«1

دکتور نصیر احمد نور دانشمند و صاحب نظر در امور افغانستان
»مسـعود از میـان مـا رفت و بـرای آن مرد بـزرگ این مرگ بزرگ شایسـته بود، گو این کـه پروردگارش 

ادامـه ی حیاتـش را در دنیـا پـس از یازدهم سـپتمبر کسرشـأنش دانسـته باشـد. این مرگ بـزرگ نام و 

راه مسـعود و آرمانـش را جاودانه تر سـاخت و آرامگاهش را مـزار هر آزاده.

آری! مسـعود کـه تجسـم یـک امت اسـت میراثـش هـم از آن امت اسـت و ادامـه ی راهش هم 
بـا همـت امـت و فراتـر از تنگنای وابسـتگی زمیـن و زمـان. روحش شـاد و یادش گرامـی باد.«2

محترم عبدالحی خراسانی نویسنده و صاحب نظر در امور افغانستان
»بـه راسـتی او ممثـل اقتـدار یـک ملـت بـود، او نمـاد و مظهـر فرهنگ و تمـدن افغانسـتان بـود، او 

فریـاد خشـم تاریـخ و مظلومیت مـردم نجیب مملکـت در برابر همـه ای بی عدالتی ها بـود، او طلوع 

خورشـید اراده و تجلـی اوج آرمـان مردم مـا بود.«

»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 بـر حریم مقـدس اسـالم و قرآن و 

جغرافیـای سیاسـی کشـور هجـوم آوردند حمـزه وار فرماندهـی و زعامـت نظامی جهاد را به دسـت 

1. به نقل از مجله ی میهن چاپ مشهد، شماره ی 17- 18، اسد و سنبله ی 1380، صفحه ی 67.
2. به نقل از مقاله ی ایشان که در همین کتاب به نشر رسیده است.
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گرفـت و ایامی کـه متحجریـن نهروانـی و پیـروان مکتـب جهـل و جنـود شـیطان برحریـم تمامیـت 

ارضـی و تمدنـی افغانسـتان بـا حمایـت همسـایه ی ناصالـح تاخـت و تـاز نمودنـد علـی گونـه بـه 

مقاومـت پرداخـت، ایسـتاد، محـور مقاومت شـد، مبـارزه کرد و دسـت رد به سـینه ی تمام کسـانی 
زد کـه بـه تکـرار بـرای او آیات یـأس خوانـده بودند.«1

1. به نقل از مقاله نویسنده در همین کتاب.



سیمای مسعود از دیدگاه شخصیت های خارجی

کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد
»فرمانـده مسـعود بـرای خود یک اسـتراتیژی نظامی  داشـت و برای حفـظ حق حاکمیت افغانسـتان 

کمـک قاطـع و حیاتـی نمـوده بـود. قتل او مسـاعی را بـرای خاتمه دادن بـه جنگ داخلی افغانسـتان 

بـه مشـکل مواجـه می سـازد. وی رهبـری بود کـه در مذاکرات بـرای یافتن یـک راه حل سیاسـی این 
منازعـه ابـراز آمادگی کـرده بود.«1

ییس جمهور جمهوری اسالمی ایران سید محمد خاتمی ر
»خبرشـهادت احمدشـاه مسـعود وزیر دفاع دولت اسـالمی افغانسـتان کـه عمـری را در راه مبارزه با 

دشـمنان ایـن کشـور سـپری کـرده بـود، موجب تأثـر و تألـم شـدید گردید. بی شـک یـاد و خاطره ی 
رشـادت ها و مبـارزات وی بـرای همیشـه در اذهـان ملت مظلـوم افغانسـتان باقی خواهـد ماند.«2

ییس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان ر
»احمدشـاه مسـعود تنهـا در کشـور خـود از اعتبـار و محبوبیـت برخـورادار نبـود، بل کـه در دیگـر 
کشـورها نیـز از او بـه عنـوان قهرمـان حقیقی مـردم افغانسـتان و فرد وطن دوسـت یـاد می کردند.«3

1. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلح، نشـریه ی بخـش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 
13، سـنبله ی 1380، صفحـه ی 117.

2. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

3. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلـح، نشـریه ی بخش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 
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ییس پارلمان اروپا خانم نیکول فانتن ر
»ایـن واقعـه موجـب نگرانـی عمیـق من در بـاره ی آینده ی افغانسـتان می شـود، مسـعود امیـد آزادی 

مـردم افغانسـتان در برابـر جنـون ویـران کننده ی قـدرت در کابـل بود.«1

ییس مجمع تشخیص مصلحت نظـام جمهوری  حجت اإلسالم  هاشمی رفسنجانی ر
اسالمی ایران

»بی شـک نـام و خاطـره ی ایـن فرمانـده شـجاع جبهـه ی متحد اسـالمی افغانسـتان که عمـر خود را 

صـرف مبـارزه بـا اشـغالگران بی گانـه و دفـاع از اسـتقالل، یکپارچگـی، وحدت و حاکمیت اسـالم 

در افغانسـتان کـرد، همـواره در اذهـان و قلوب مـردم افغانسـتان و تاریخ مبارزات اسـالمی این ملت 
ماند.«2 باقی خواهـد 

یر خارجه ی فرانسه ین هیوبرت وز ودر
»مرگ مسعود باعث نگرانی عمیق من شد.«3

یر خارجه ی جمهوری اسالمی ایران داکتر کمال خرازی وز
 یـاد ایـن مـرد بـزرگ کـه عمـر خـود را در راه دفـاع از مـردم، سـرزمین و اسـتقالل میهـن 

ً
»مسـلما

اسـالمی خویـش صـرف کـرد، در ذهـن نسـل ها و تاریـخ افغانسـتان باقـی خواهـد مانـد.«4

یتانیا وزارت خارجه ی بر
»قتـل مسـعود یـک عمـل دهشـت افگنـی بـود کـه ایـن عمـل ضـرورت اعـاده ی دموکراسـی را در 

می دهـد.«5 تبـارز  افغانسـتان 

13، سنبله ی 1380، صفحه ی 117.
1. به نقل از سخنان نیکول فانتن به مناسبت شهادت مسعود.

2. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلـح، نشـریه ی بخش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 
13، سـنبله ی 1380، صفحـه ی 117.

3. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلـح، نشـریه ی بخش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 
13، سـنبله ی 1380، صفحـه ی 117.

4. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلـح، نشـریه ی بخش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 
13، سـنبله ی 1380، صفحـه ی 117.

5. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلـح، نشـریه ی بخش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 
13، سـنبله ی 1380، صفحـه ی 117.
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سید عبدالله نوری رهبر نهضت اسالمی تاجیکستان
گاهی داشـت که تـا امروز  »مجاهـد کبیـر احمدشـاه مسـعود تـا آن انـدازه تـوان جنگی، مهـارت و آ

کسـی نتوانسـت در نبردهـای مردانه و روبـرو او را شکسـت بدهد.«1

داکتر چنگیز پهلوان دانشمند ایرانی و صاحب نظر در باره ی افغانستان
»یـک نکتـه ی واقـع بینانـه ایـن اسـت کـه هیـچ شـخصیت دیگـری نمی توانـد در افغانسـتان جـای 

نشـین او شـود. ایـن را هـر کس نادیده بگیرد بـه هر حال واقعیـت را نادیده گرفتـه. در دوره ی طوالنی 

مبـارزه اش از زمانی کـه دانشـجوی رشـته ی فنـی بـود در پولتخنیـک کابل به بعد توانسـته بـود به هر 

حـال توانایی و اسـتقامت و پایداری اسـتثنایی از خود نشـان دهـد، به خصوص در شـرایط بحران...  

بنـده ایـن حـد از رهبـری و ایـن حـد از خصلـت کارازماتیک و مشـروعی را که او کسـب کـرده بود 
در کسـی دیگـر نمی بینم.«2

»در واقـع موفقیـت 1999 یعنـی آن حملـه ای کـه پـس از سـه روز انجام شـد -اگـر روزی تاریخش 

نوشـته شـود-  یکـی از مهم تریـن عملیات هـای نظامـی اسـت کـه در ایـن دوران اخیـر جهـاد تـا به 

 در تاریـخ نظامی جهانـی هـم دارای جایگاه خاصی اسـت که 
ً
امـروز صـورت گرفتـه اسـت. اصـوال

چگونـه یـك نیـروی کوچك یك نیـروی مهاجم منسـجم بـزرگ را در عرض یك ضـد حمله کوچك 

پراکنـده می کنـد و درهم می شـکند.«

»...امـروز همـه ی مـا مدیـون او هسـتیم. می خواهـم بگویم که مسـعود یـك شـخصیت منحصر به 

افغانسـتان نیسـت، نـه این کـه دوسـتان بسـیار ی دارد،  مسـعود یـك شـخصیت منطقـه ی ما اسـت، 

مسـعود یـك شـخصیت تمدنـی ما اسـت. مـا در این تمـدن به خصـوص در ایـن قرن اخیـر، چنین 

شـخصیتی نداشـته ایم، نـه در ایـران و نـه در جایـی دیگـر، ایـن شـخصیت را افغانسـتان بـه مـا داد، 

مـا مدیـون او هسـتیم. بـا این کـه کشـورهای منطقـه همه نسـبت بـه او درسـت رفتـا ر نکردنـد، من 

نمی خواهـم اسـم ببـرم، کشـوری کـه مداخلـه ی نظامی  کرد و کشـوری کـه ابهام در سیاسـت هایش 
در پیـش گرفـت، هـر یـك بـه جای خـود مقصـر اند.«3

»در جبل السـراج بـه مقـر احمدشـاه مسـعود رسـیدیم. محوطه ای بود بسـیار زیبـا. آمرصاحب 

بـا بزرگـواری و محبتـی اسـتثنایی به دیـدارم آمد. با همـه ی گرفتاری هایـی که دارد وقـت گرانب های 

1. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلح، نشـریه ی بخـش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان در تهران، شـماره ی 
13، سـنبله ی 1380، صفحـه ی 117.

2. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

3. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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خـود را در اختیـارم گذاشـته بـود. سرشـب بـود کـه رسـیدیم. تـا دیـر وقت با مـن نشسـت و از همه 

گاه  جـا صحبـت کردیـم. او بـه مسـایل روز احاطه ی کامـل دارد و از سیاسـت جهان و منطقـه نیک آ

اسـت. در افغانسـتان، او نمـاد ملـی جوانـان به شـمار مـی رود و کسـان زیـادی از رفتـار و کردارش 

الگـو بـرداری می کننـد. کم تر کسـی را در این کشـور دیـده ام که همچون او با خون سـردی و تسـلط 

کامـل بـه مسـایل بنگـرد. جوانی اسـت هوشـمند کـه عمل بـه هنـگام را با شـکیبای اسـتثنایی با هم 

آمیختـه اسـت. کسـی از میـزان و تـوان نظامـی واقعـی او اطـالع درسـت در دسـت نـدارد ولی همه 

می داننـد کـه در محاسـبات نظامـی سـرداری اسـت کم ماننـد. نیروهایـش را بـه علـت هیجان های 

آنـی هیـچ گاه بـه خطـر نمی انـدازد و به قوانیـن جنگ های طوالنی خوب مسـلط اسـت. یـک لحظه 

در ذهنـم او را بـا »چه گـوارا« کـه در جوانـی، در دوره ای کوتـاه او را می سـتودم، مقایسـه کـردم. از 

هـر نظـر بـر او پیشـی دارد. در بافـت فرهنـگ خـود عمـل می کند و هرگـز اتکاء بـه مردم و به بسـیج 

سیاسـی را از یـاد نمی بـرد. بـرای پیـروزی در یـک نبـرد نمی خواهـد ذهنیتـی در مـردم ایجـاد شـود 

کـه آثـار سیاسـی ناخوشـایندی برجای بنهـد. مردی اسـت مسـلمان و پابند بـه اخالقیـات دینی. به 
همیـن سـبب توانسـته اسـت تأییـد روحانیـت افغانسـتان را نیز به سـوی خود جلـب کند.«1

حسین ابراهیمی نماینده ی آیت الله خامنه ی در امور افغانستان
»تاریـخ مبـارزات حق طلبانـه و رهایی بخـش ملت های بزرگ و فرهنگ سـاز مشـحون از دالوری ها 

و حماسـه ها اسـت. در ایـن میـان آنچـه کـه بـر ایـن مبـارزات و حماسـه سـازی ها جلـوه ای خاص 

بخشـیده اسـت وجـود مـردان بـزرگ و دالوری اسـت کـه همچـون نگینـی بـر تـارک این مبـارزات 

می درخشـند. مـردان بزرگـی کـه به عنـوان راهبـر و فرمانده مسـیر حرکـت ملت ها را مشـخص کرده 

و در پایـان نیـز بـا نثـار جـان و خـون خویش بسـان چراغی فـرا راه مـردم و مبـارزان حق طلـب قرار 

گرفتـه و راه آینـده و جهـت مبارزات را روشـنی می بخشـند.

بی شـک در تاریـخ مبـارزات اسـتقالل طلبانـه ی مـردم مظلـوم و مقاوم افغانسـتان بـه خصوص 

در دوره هـای اخیـر، نقـش فرمانـده شـهید احمدشـاه مسـعود تأثیرگذار و مثـال زدنی اسـت. زندگی 

همـراه بـا مبـارزه و جهـاد او و نقـش ارزنـده او در جهاد اسـالمی ملت مسـلمان افغانسـتان و اخراج 

نیروهـای  اشـغال گر در تاریـخ ایـن ملت نسـتوه ثبت خواهد شـد و خون سـرخ او رسـواگر دشـمنان 

اسـتقالل و آزادی و سـعادت ملـت مظلـوم افغانسـتان خواهـد بـود. اینجانـب شـهادت ایـن فرزنـد 

دلیـر اسـالم را بـه تمامـی مبـارزان راه حق بـه خصوص مـردم سنگرنشـین و دالور و دولت اسـالمی 

افغانسـتان تبریـک و تسـلیت گفتـه از درگاه خداونـد متعـال مسـئلت می نمایم که به لطـف و عنایت 

1. پهلوان، چنگیز )1377(، افغانستان، عصر مجاهدین، تهران: نشر قطره، چاپ اول، ص 185.
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خـود رنج هـا و آالم ایـن مـردم سـتمدیده را برطـرف نموده فتنه ی دشـمنان پلیـد آنان را به خودشـان 
برگرداند.«1

ید هالیدی از دانشگاه لندن و صاحب نظر در امور افغانستان پروفیسور فر
»احمدشـاه مسـعود جانشـینی نـدارد دیگـران یا پـول اندوختند یـا به طالبان پیوسـتند و یـا از صحنه 

ناپدیـد شـدند بنابراین نبود احمدشـاه مسـعود ضایعـه ی بزرگی در افغانسـتان خواهـد بود.«2

جانی بیک اکابر نویسنده ی تاجیک
»بـرای مـن احمدشـاه مسـعود نـه تنهـا همچـون یـک شـخصیت راسـتین، بل کـه یـک شـخصیت 

 در آسـیای 
ً
تاریخـی بـه مثـل قهرمانی هـای رسـتم داسـتان اسـت و سـهراب و سـیاووش و خصوصا

وسـطی به مانند احمدشـاه مسـعود انسـانی با ننگ، غیور و شـجاع در قرن بیسـت نگذشـته اسـت.

هـدف احمدشـاه مسـعود معلـوم اسـت، زیـرا روح احمدشـاه مسـعود بسـیاری ها را فـرا گرفته 

بـود، از ایـن روح قـوی، تروریـزم بین المللـی بسـیار در تـرس و هراس بـود و هدف شکسـتن همین 

روح توانـا بود.

امـا ایـن روحیـه ای کـه وی در مـدت 25 سـال جنـگ و 25 سـال برخوردهـای بسـیار شـدید 

بـرای مـردم گذاشـت، پس از ترور احمدشـاه مسـعود برعکـس جوان تـر و قوی تر گردیـد و این روح 

دمیـده ی وی إن شـاءالله بـه پیـروزی خواهد رسـید اما صد افسـوس که خود احمدشـاه مسـعود این 
پیـروزی را نمی بینـد... .«3

ساربان نویسنده ی تاجیک
»وقتی کـه مـن خبـر مـرگ احمدشـاه مسـعود را شـنیدم اشـک از دیده گانـم جاری شـد، آخـر چنین 

یل هـای گردن فـراز و چنیـن قهرمانـان کـم بـه دنیـا می آینـد. بـه خصـوص جـان فدایـی همچـون 

احمدشـاه مسـعود کـه بـرای آزادی و اسـتقالل افغانسـتان چـه سـال هایی طوالنـی مبـارزه بـرد. این 

یـک مـرد انسـان، یلـی قهرمـان و پهلوانـی بود که مـن بعد آفرینش گـران یعنـی ایجـاد کاران این مرد 

1. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیـت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

2. بـه نقـل از جریـده ی »انقـالب اسـالمی«، بیانگـر اهـداف جمعیت اسـالمی افغانسـتان، دور دوم، سـال اول، شـماره ی 
یازدهـم، 10 میـزان 1380، چـاپ تهران.

3. 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 36.
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را همچـون رسـتم، همچـون علـی در صحیفه هـای تاریـخ بـه طور جـاودان ثبـت خواهنـد نمود.«1

یگورویـچ« عضـو اکادمـی علـوم روسـیه و یکـی از کارشناسـان امـور  »ویکتـور گر
افغانسـتان

»مـن خـودم شـخصی را نمی بینـم کـه قـادر باشـد جـای احمدشـاه مسـعود را بگیـرد چـون او نـه 

تنهـا فرمانـده متجـرب و مـرد وطـن پرسـت بود، بل کـه سیاسـتمدار میانـه رو کـه در میـان ملیت ها 

و قبایـل مختلـف افغانسـتان اعتبـار خیلـی عالـی داشـت، برعـالوه او شـخصیتی بـود کـه در رأس 

نیروهـای پراگنـده ی ائتـالف شـمال، می توانسـت اوضاع متشـنج افغانسـتان را تحت کنتـرل محکم 

داشـته باشـد. بدین ترتیب از دسـت دادن احمدشـاه مسـعود ممکن اسـت که به انشـعاب و نفاق و 

تضعیـف روحـی در ائتالف شـمال منجرشـود. ایـن عمل بـه امیدهای همه مـردم افغانسـتان، مردم 
 صدمـه ی قابـل مالحظه خواهـد زد.«2

ً
آسـیای مرکـزی و روسـیه یقینا

یر دفاع جمهوری اسالمی ایران آقای شمخانی وز
»احمدشـاه مسـعود فرمانـده دالور جبهـه ی متحد اسـالمی افغانسـتان مبارز نسـتوه و فـداکاری بود 

کـه سراسـر عمر خـود را وقف دفاع از وطن و سـرافرازی میهن خویش و اسـتقرار حکومت اسـالمی 

در افغانسـتان نمـود و پـس از سـال های مجاهـدت و فـداکاری جـان خویـش را در ایـن راه مقـدس 
تقدیـم کرد.«3

یکایی در امور افغانستان داکتر بارنت روبین کارشناس آمر
»مـرگ احمدشـاه مسـعود در یک سـوء قصد، قبـل از هر چیز، مشـخص کننـده ی مرحلـه ی تازه ای 

در بین المللـی شـدن منازعه ی افغانسـتان اسـت؛ زیـرا به نظر می رسـد وی به وسـیله ی دو نفر عرب 
در پوشـش خبرنـگار بـه قتل رسـید نه به وسـیله ی یک گـروه افغانی.«4

»...ایـن حادثـه نشـان می دهـد کـه اکنـون طالبـان تنهـا یـک گـروه افغـان نیسـت بـل  گروهی 

اسـت کـه بـرای افراطی تریـن عناصر گروه هـای تندرو اسـالمی به ویژه در کشـورهای عـرب اهمیت 

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 37.

2. 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 34.

3. بـه نقـل از مجلـه ی پیـام صلـح، نشـریه ی بخـش فرهنگی سـفارت کبـرای دولت اسـالمی افغانسـان درتهران، شـماره ی 
13، سـنبله ی 1380، صفحـه ی 117.

4. 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 34.
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دارد. از ایـن رو ایـن سـوءقصد بـه جـان رهبر یکـی از گروه هـای افغان توسـط گروه دیگری نیسـت، 

بل کـه حمله یـی اسـت علیـه افغانسـتان کـه از پایگاهـی در خـارج صـورت گرفته اسـت. از دسـت 

رفتـن مسـعود تنهـا مصیبتـی بـرای او و گـروه او نیسـت بـل  مصیبتـی بـرای افغانسـتان اسـت، چون 
کسـی را از دسـت می دهـد کـه ممکـن بـود نقـش مهمـی را در این کشـور ایفـا کند.«1

یف زاده شاعر تاجیک عثمان شر
»احمدشـاه مسـعود سـتون مهره ی ما مـردم فـارس و تاجیک بـود، آن چنان که تمام سلسـله کوه های 

دنیـا را بـه همدیگـر پیچـان و پیچـان بـا سلسـله کوه هـای دیگـری می پیوندنـد. هیچ یـک کوهی در 

عالـم بی سـتون مهـره نیسـت، تمـام تـل و تپه هـا و کوهسـاران دنیـا پیچیده-پیچـده بـه همدیگـر در 

سـتون مهـره ی خـود راسـت هسـتند و گرنه فتـور می رونـد و گر نـه زیر پا می شـوند. به همیـن معنی 

احمدشـاه مسـعود در حقیقـت سـتون مهـره ی تمام بشـر بود؛ سـتون مهره ی مـردم فـارس و تاجیک 

بـود و سـتون مهـره ی اقـوام مشـرق زمین بـود. وقتی  شـنیدم کـه با دسیسـه ی دشـمنان بشـر قهرمان 

 او یک شـیر خدا 
ً
احمدشـاه مسـعود از عالـم گذشـته سـتون مهـره ی من شـاعر هم شکسـت. واقعـا

بـود ولی در پنجشـیر.

پنجشـیر جـای خـون نـاف اجـداد مـن اسـت. بـه خیالـم آن لحظـه ای کـه من مـرگ این شـیر 

خـدا را شـنیدم زمیـن در خیـال مـن لرزیـد، زمـان لرزیـد، لـرزش زمین تـا عرش بـود، زیـرا مردی 

چـون احمدشـاه مسـعود را در عالم بـه جوانمردی، زورآوری و شـجاعت و دلیری پیدا کردن دشـوار 

است.

شـاید در تمـام عالـم کـه دوسـتداران او بسـیار و بسـیار و بسـیار انـد، سـال هایی سـال ماتـم 

بگیرنـد، ماتـم بنـده عثمـان شـریف زاده هم یـک روز و ده روز و صد روز نیسـت، همه سـاله اسـت. 

سـتون مهـره ام شکسـت، دلـم در زمیـن افتاد.

خـدا بـرای او فـردوس جـاودان بدهـد! بـه فرزنـدان افغانسـتان، به مردم شـریف این سـرزمین، 

بـه قـوم تاجیـک و تمام مردم دری زبان قدرت و منزلت و شـجاعت و دل شـیر احمدشـاه مسـعود را 

بدهـد، تـا وطـن را از دسـت دشـمنان ناپـاک خـود آزاد بکنند، تـا ننگ و نامـوس و شـرف ابدیت، و 

شـرف بزرگوارانـه بـه مـردم افغانسـتان بدهند، تا جرئـت و پیامبری همان احمدشـاه مسـعود در روح 
و روان آن هـا جـاری شـود، همچون خون بی زوال احمدشـاه مسـعود.«2

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 36.

2. 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 36.
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رجب علی قدرتوف صاحب نظر تاجیکی
»افغانسـتان ماتـم دارد؛ بـه یـاد پـاک فرزنـد ارجمنـد و برومنـد و قهرمـان خویـش پیراهـن ماتـم به 

برکـرده و از دیدگان اشـک حسـرت می ریـزد. به پیکر افـگار و خون آلود افغانسـتان بـاز یک ضربه ی 

سـنگین و ننگیـن زده شـد. احمدشـاه مسـعود فرزنـد بـزرگ، قهرمـان، اسارت ناپسـند و مبـارز در 

دل خـاک پـاک افغانسـتان بـه خـواب فرو رفـت. دامـان دره وکوه هـای پنجشـیر مسـکن جاودانی او 

گشتند.

قهرمانـی، جوانمـردی و سرسـپرده ای ایـن جهـان را پـدرود گفـت. قهرمانـی  کـه در رگ هایش 

خون پاک مردانی چون: ابومسـلم خراسـانی، سـنباد، دیوشـتیج، مقنع، اسـماعیل سـامانی، منتصر، 

تیمـور ملـک و صدهـا مبـارز راه عدالـت در جـوش بود. احمدشـاه مسـعود 49 سـال داشـت و این 

عمـر عزیـز او سـرا پا صـرف مبـارزه و نبردهای شـدید بـرای دوام آزادی و اسـتقالل وطن گشـت.

احمدشـاه مسـعود هـر صبـح و شـام، هـر روز و هر سـاعت با یاد وطن می زیسـت، غـم وطن، 

تقدیـر وطـن و سرنوشـت ملـت او را لحظه یـی آرام نمی گذاشـت. این قهرمـان واقعی هـم در میدان 

جنـگ و هـم هنـگام ادای نمـاز و هـم در خـواب و هـم در بیداری بـا نام وطـن نفس می کشـید و به 

خاطـر وطـن مردانـه پیـکار می کـرد. او لحظه یی تحمـل کرده نمی توانسـت کـه اجنبیان قـدم ناپاک 

خویـش را بـه سـرزمین مقـدس او بگذارند، مردمـش را تحقیر و به خاک و خون بکشـانند و شـهر و 

دهاتـش را بـه ویرانـه تبدیـل کنند. عشـق وطـن و مبارزه به خاطر آزادی کشـور احمدشـاه مسـعود را 

بـه قهرمـان بی نظیـر و مبارز آشـتی ناپذیر مبدل سـاخته اسـت.

نـام احمدشـاه مسـعود و پیـکار او باعـث افتخـار دوسـتان و باعـث وهـم و تـرس و شکسـت 

دشـمنان او بود. دشـمنان اطمینان کامل داشـتند که احمدشـاه مسعود این رستم داسـتان را در میدان 

جنـگ و مبـارزه نابـود کرده نمی تواننـد. او قهرمـان زاده شـده و قهرمانانه علیه دشـمن می جنگید. از 

ایـن رو دشـمنان در اطـراف او تـار مکـر و حیلـه تنیدند و بـه رذیالنه ترین اقدام دسـت زدند و سـبب 

شـهادت احمدشـاه مسـعود گشـتند. اهریمـن زادگان به مقصـد پلید خویش رسـیدند امـا بی خبر از 

آن بودنـد کـه مرگ احمدشـاه مسـعود تولـد دوبـاره ی او در زیر چـرخ گردان خواهد گشـت.

احمدشـاه مسـعود با افغانسـتان عزیز خویش، با دوسـتان و خیرخواهان بی شمارش از عرصه ی 

جهـان پـدورد گفـت. نـام، کار و پیـکار او بـه ابدیـت پیوسـت. در ردیـف قله هـای پنجشـیر باز یک 

قلـه ی نو پیدا شـد؛ آن قله ی احمدشـاه مسـعود اسـت. این قله همیشـه پایـدار و نوربـار خواهد ماند 

و مـردم آزادی پرسـت و قهرمـان افغانسـتان دیـده بـه این قلـه دوخته، مبـارزه ی آشـتی ناپذیر خویش 

را بـرای آزادی وطـن مردانـه ادامـه می  دهنـد. هـزاران آدمی که از پس تابوت احمدشـاه مسـعود روان 
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بودنـد، بـه عزم راسـخ اظهار می داشـتند کـه مبارزه ی احمدشـاه مسـعود را ادامه خواهنـد داد.«1

الکساندر ژوکوف خبرنگار و صاحب نظر در امور افغانستان
»ایـن جانب بارها به شـمال افغانسـتان سـفر کـرده ام و در باره ی مبـارزه ی دولت قانونی افغانسـتان با 

 باور دارم که نقش احمدشـاه مسـعود در ایـن پیکار به 
ً
گاهـی دارم. قطعا حرکـت طالبـان بـه نکویی آ

مراتـب بزرگ تـر از نقـش یـک سـردار جنگی بـود. این سـعادت نصیب من گردیـد کـه دیدارهایی با 

احمدشـاه مسـعود داشـته باشـم، آنچه تأثیری عظیمی برمن گذاشـته اسـت. احمدشاه مسـعود تنها 

سپه سـاالر بـزرگ و بـا اسـتعداد نبـود. او انسـانی بود کـه باید نامش با حروف درشـت نوشـته شـود. 

احمدشـاه مسـعود بـه گونه یـی فوق العـاده صمیمـی و شـفاف بود کـه برای رهبـری در چنـان مقامی 

خارق العـاده می نمـود. او از خـرد عظیم و فراسـتی سـلیم برخـوردار بـود. صحبت با مسـعود، برای 

هرکـس کـه چنیـن توفیقـی رفیقـش می گشـت، انبسـاط خاطـری ایجـاد می کرد کـه هرگـز فراموش 

نمی شـد. تعجـب آور نیسـت که احمدشـاه مسـعود در میـان دوسـتان و هم رزمان و زیر دسـتان خود 

اتوریتـه، اعتبـار و جاذبـه ی بزرگی داشـت. تعجب آور نیسـت که رهبران کشـورهای مختلف نسـبت 

به وی بی کران اعتماد داشـتند. تعجب آور نیسـت که شـخصیت احمدشـاه مسـعود این همه خشـم 

و نفرت دشـمنان حکومـت قانونی افغانسـتان را برانگیخت.

چنیـن می نمـود کـه ایـن بزرگـی و نجابـت احمدشـاه مسـعود از جانـب خـدا بـه وی ارزانـی 

شـده بـود. مـن بارهـا شـاهد بـوده ام که چگونـه آدم هایـی که بـرای نخسـتین بار بـه دیـدارش توفیق 

می یافتنـد، بـرای همیشـه بـه گـروه محبانـش می پیوسـتند.

راسـتی هـم کـه جاذبـه ی بـزرگ او خدایی بـود! او هرگـز داد نمی زد و سـخنان بی هـوده بر زبان 

نمـی آورد. رفتـار او بـا آدم هـا صمیمـی و محترمانـه بـود و ایـن خصلتـی بی نظیـر یـک انسـان زیبـا 

بـود. خبـر تـرور احمدشـاه مسـعود همـه ی مـا را، کسـانی که او را می شناسـیم، بـه شـدت لرزاند و 

 باورداریـم که نـام، کارنامه ها و پیـام او برای مردم افغانسـتان همیشـه زنده 
ً
اندوه گیـن سـاخت. قطعـا

خواهـد بود.

شـهادت مسـعود قهرمان نـه تنها مردم افغانسـتان را تـکان داد کـه در تمام دنیا پژواکی گسـترده 
2». داشت... 

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 36.

2. بـه نقـل اخبـار هفتـه نامـه ی مرکـز فرهنگـی سـفارت دولـت اسـالمی افغانسـتان در فدراسـیون روسـیه،  شـماره ی فـوق 
العـاده ی 30 سـنبله ی 1380 برابـر بـه 21 سـپتمبر2001، صفحـه ی 11.
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کمال هلباوی نویسنده ی عرب تبار و صاحب نظر در امور افغانستان
»احمدشـاه مسـعود یگانـه فرمانـده بـزرگ جهـاد بـود کـه در مـدت نـه سـال از افغانسـتان بیـرون 

نشـد... وی بـه رغـم خردی سـن و سـالش از برجسـته ترین فرماندهان جهـاد در فهم طبیعـت نبرد، 

معاملـه بـا دیگـر نیروهـای درگیـر داخلـی و خارجـی در امـور افغانسـتان بـه حسـاب می رفت. وی 

در بعـد سیاسـی و نظامـی بـا چنـان مهـارت و بصیرت بـه فعالیـت ادامه داد کـه در فرجام توانسـت 

بـا بی طـرف سـازی یـا جلـب مقامـات عالـی رتبـه ی دولتـی درسـال 1992 رژیـم کمونیسـتی را به 

شکسـت مواجه سـازد.

فتـح کابـل بـه دسـت وی در زمـان و عصـر مـا مسـاوی بـه فتـح قسـطنطنیه بـه دسـت فرمانده 
بـزرگ محمـد فاتـح می باشـد... .«1

یکا برای مجاهدین و صاحب نظر در امور افغانستان پیترتامسن نماینده ی سابق امر
»مـن  همـراه بـا قومنـدان عبدالحـق یـك مسـافرت دو روزه بـه دوشـنبه ی تاجیکسـتان داشـتم تـا با 

فرمانـده مسـعود در بـاره ی آینـده ی افغانسـتان مذاکره نمایـم. آنچه در ایـن صحبت ها جالـب بود و 

محوریت داشـت نقاط نظر احمدشـاه مسـعود بـود در بـاره ی موضوعاتی چون ارزش های انسـانی، 

وسـعت دیـدگاه وی و توانایی هـای وی در موضوعـات مباحثـه و دقـت شـان در جزییـات. نقـل قول 

 راه حـل ایـن اسـت کـه افغانسـتان یـك نظام 
ً
مـن از ایشـان ایـن اسـت کـه ایشـان فرمودنـد: دقیقـا

مرکـزی متکـی بـه قانـون اساسـی و متکـی بـه عدالـت اجتماعـی داشـته باشـد تـا مـردم بتوانند در 

انتخابـات سـهم بگیرنـد و نظـام شـان یـك نظـام نماینـده و منتخب باشـد و تمـام گروه هـای قومی 

بایـد در حکومت صدای شـان شـنیده شـود و نمایندگی داشـته باشـند. در دوران حکومـت موقت و 

حکومـت انتقالـی بایـد سـالح ها جمـع شـوند و مسـوده ی قانون اساسـی ترتیـب داده شـود و وقتی 

زمینـه مسـاعد شـد حکومت موقت بایـد انتخابـات را راه اندازی کنـد. باید از جنـاب وزیر صاحب 

معـارف آقـای قانونـی اظهـار سـپاس کرد کـه ایشـان توانسـتند مظهر دیـدگاه احمدشـاه مسـعود در 

توافقـات بـن باشـند. ایـن توافقات در سـال 2004 بـرای افغانسـتان انتخابـات را به ارمغـان خواهد 

آورد. مشـوره هایی را کـه در ارتبـاط اوضاع افغانسـتان احمدشـاه مسـعود به ما داده بود امـروز بعد از 

سـوءقصد بـه جـان رییـس جمهور کـرزی یکبار دیگـر حقانیت خـود را ثابـت می سـازند. از دیدگاه 
 در بازسـازی افغانسـتان خالصه می شـود.«2

ً
احمدشـاه مسـعود موفقیـت نهایی صرفـا

1. به نقل از متن عربی مقاله. رحیمی.
2. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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آقای مذهب شاه نویسنده و صاحب نظر تاجیکستانی
»در همیـن یکسـال کـه انتشـار تاجیکی »هفته نامـه ی تاجیکسـتان« را جمع و بسـت نمودیم و 

حسـاب کردیـم کـه چـه کسـانی بیش تر در ایـن هفته نامـه روی چـاپ را دیده اسـت،  باز هـم دیدیم 

کـه نـام احمدشـاه مسـعود بی سـابقه بـوده اسـت. از همـه بیش تـر و از همـه زیادتـر نـام و عکس او 

بوده اسـت.«

»...یـك دوسـتم از وزارت عدلیـه ی تاجیکسـتان کـه نام نویسـی فرزنـدان نو تولد تاجیکسـتان 

را بـه قیـد می گیرنـد بـه مـن حکایت کرد که سـالی که سـپری شـد در تاجیکسـتان پسـرانی کـه تولد 

شـدند از همـه بیش تـر نـام احمدشـاه مسـعود را به خـود گرفتند.«

»...در دوشـنبه یـاد بودهایـی زیـادی از احمدشـاه مسـعود بـر پـا شـده بـود؛  در یکـی از آن ها 

دوسـتان ما کوشـش می کردند که احمدشـاه مسـعود را با شـخصیت های پیشـینی و افسـانوی چون 

رسـتم داسـتان و اسـمعیل سـامانی قیـاس کننـد و ماننـد کنند. مـن هم فکر می کردم شـاید درسـت 

باشـد کـه احمدشـاه مسـعود بـا رسـتم داسـتان قیـاس شـود اما بـاز دلـم می گفت کـه نه ایـن دروغ 

اسـت، احمدشـاه باالتـر از آن اسـت، چون رسـتم تخیل فرودسـی اسـت: 

 منش کرده ام رستم داستان

وگرنه یلی بود در سیستان.«

»...مـن وقتـی بـه احمدشـاه مسـعود فکـر می کنـم، در ایـن اندیشـه ام کـه ایـن همـه قـدرت، 

توانایـی و مردانگـی وی از کجا سرچشـمه می گیـرد، زیاد فکر کرده ام، مسـعود خلیلی هـم در اینجا 

می گفـت، بـه هرحـال فلسـفه ی ما مـردم آریایی بر سـه سـتون عظیم اسـتوار اسـت: یکی فلسـفه ی 

پهلوانی که فردوسـی سـتوده اسـت، دوم فلسـفه ی رنـدی خواجه حافظ، که عشـق بـه خداوند رندی 

او بـود و سـوم عارفـی کـه شـیخ عطـار،  موالنـای رومـی بلخـی خودمـان و یا ناصر خسـرو سـروده 

اسـت کـه بـه اسـالم پـاك،  اسـالم بی آلـوده، اسـالم بشـر دوسـتانه و اسـالم سـازنده تکیـه می کنند 

و ایـن فلسـفه ی احمدشـاه مسـعود بـود. بـه مـن می گفتند کـه احمدشـاه مسـعود بی حافـظ زندگی 
ندارد.«1

یر امورخارجه ی بلجیم لوی میشل معاون صدراعظم و وز
»احمدشـاه مسـعود یـك مرد شـجاع بـود، او همیشـه به عنوان یـك مبـارز بـزرگ آزادی در خاطره ها 

 
ً
زنـده خواهـد مانـد. وی کسـی بـود که مظهـر روحیـه ی اسـتقالل طلبی کشـورش بود. من شـخصا

خاطـره ی اولیـن مالقاتـم را با احمدشـاه مسـعود در اپریل پارسـال گرامی می دارم. عزم و عشـق وی 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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بـه خاطر اسـتقالل کشـورش باالی من اثـر عمیقی گذاشـت.«1

یان صاحب نظر و دوست افغانستان از کشور فرانسه جنرال فلیپ مور
»مـن ایـن قهرمـان را از طریـق کارهـای خارق العـاده ای کـه جزء اسـطوره ها شـده بود می شـناختم. 

وقتی کـه مـن در پنجشـیر خـود را در برابـر وی یافتـم، در آن لحظات بسـیار دشـواری که افغانسـتان 

 آرام و مسـلط بـه خـود را دیـدم کـه بـا شـجاعت و مناعت در 
ً
بـه سـر می بـرد، مـن یـك مـرد کامـال

برابـر کـوه عظیـم مشـکالت خـم بـه ابـرو نیـاورده بـود. مـن یـك مردخنـدان و نورانیـی را یافتـم که 

یـك لبخنـدش همـه ی مشـکالت را از بیـن می بـرد. مـن در آن لحظـه احسـاس کردم کـه اطاعت و 

فرمانبـری دوسـتدارانش از وی نـه بـه خاطـر ریاسـت و آمریتش  بل که به خاطر عشـق وافـری بود که 

مسـعود در دل تـك تك افـرادش کاشـته بود.«

 در مسـعود یافتم و آن را دوسـت داشـتم این بود که مسـعود را 
ً
»...من خصوصیتی را که شـخصا

یـك شـخص بـا ایمـان و معتقد یافتـم. چنان که خـود من هم یك فـرد با ایمـان و معتقد هسـتم. من 

مطمئـن هسـتم کـه مسـعود از آن باالهـا امـروز بـه خوشـبختی های مـردم وطـن خود فکـر می کند. 
زنده باد افغانسـتان.«2

یکا در کابل برت هنسن معاون سفیر امر
انجـام  بـا  مسـعود  احمدشـاه   ،80 دهـه ی  جریـان  در  و   70 دهـه ی  اواخـر  در  آغـاز  همـان  »از 

عملیات هـای نظامـی خـود تبدیـل بـه یك اسـطوره گردیـده بـود. شـخصیت، درایـت، هدفمندی و 

رهبـری احمدشـاه مسـعود در آن زمـان بـرای دیگـر فرماندهـان افغان الهام بخش و سرمشـق شـده 
3 بود.«

آقای امری دو مونتسکیو سناتور فرانسوی
»در دفعـه ی اول کـه مـن در 1984 بـه افغانسـتان آمـدم در قـدم اول قـدرت و شـهامت این مـردم را 

دیـدم کـه تـا چه انـدازه بـه آزادی عالقمند انـد. هیچ کس دیگـر چون قومندان مسـعود نمی توانسـت 

از ارزش هـای واالیـی همچـون آزادی و شـهامت دفاع بکنـد، چنان کـه آن قومندان بـزرگ جان خود 

را د ر ایـن راه فـدا نمـود. در ایـن روز درحالی کـه مـن در کابـل هسـتم نـه تنهـا بسـیار خوشـحال 

هسـتم بل کـه نهایـت غمگیـن نیز می باشـم. خوشـبخت هسـتم از این که کابـل آزاد شـده را می بینم 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
2. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
3. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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و نهایـت متأثرهسـتم زیـرا جـای قومنـدان مسـعود را در اینجـا خالی یافتـم. وی ایـن آزادی را ندید، 

بـرای مـن جـای افتخـار اسـت که بـا شـخصیتی ماننـد احمدشـاه مسـعود آشـنایی پیدا کـردم. من 

نظـرات و آرمان هـای او را و نـدای بـر حقـش را بـه تلویزیـون و رادیـو بـرده از آن داعیـه ی بـزرگ 

دفـاع می کـردم. دنیـا همیش به سـمبول هایی ضرورت دارد و احمدشـاه مسـعود سـمبولی بـود برای 

تمـام جهـان. فرانسـه همواره صفحات درخشـان تاریخ را دوسـت دارد و احمدشـاه مسـعود یکی از 

همـان صفحـات مشعشـع تاریـخ را به نمایش گذاشـت کـه هرگز از یاد مـردم فرانسـه نخواهد رفت. 

احمدشـاه مسـعود در قلـب مردم فرانسـه هنـوز هم زنده اسـت، در فکر مردم فرانسـه هنـوز هم زنده 

اسـت و زنـده باد مـردی که مؤسـس افغانسـتان نوین اسـت.

وقتـی در مـاه اپریـل 2001 مـا در فرانسـه از قومنـدان مسـعود پذیرایـی کردیم،  بـه جرئت گفته 

می توانـم کـه مـن و تمامـی اعضـای مجلس فرانسـه شـیفته ی خجسـتگی و شـهامت مسـعود شـده 

بودیـم و در عیـن حـال از »کاریزمـا« و فرهمنـدی فوق العـاده ی شـان تحت تأثیـر قرار گرفتـه بودیم. 

گذشـته از پیـام قوی و شـفاف سیاسـیی که قومنـدان مسـعود، این جنرال دوگـول افغانسـتان، با خود 

آورده بـود، همـه ی مـا از نـور و محبتـی کـه از ایشـان می باریـد،  از گرمـی و صمیمیتی که از ایشـان 
سـاطع می شـد، تحـت تأثیر قـرار گرفتـه شـیفته و مفتون اخـالق نیکوی شـان شـده بودیم.«1

یر امورخارجه ی هندوستان وز
»احمدشـاه مسـعود کـه یـك سـال قبـل از سـوی نیرو هـای تـرور و وحشـت به شـهادت رسـید یك 

فرزنـد افسـانوی و تاریخ سـاز افغانسـتان بـود و زندگی خـود را برای کسـب آینده ی روشـن و مطمئن 

بـرای نسـل های بعـدی افغانسـتان نثـار نمـود. فرمانده مسـعود یـك سیاسـت مدار باهوشـی بود که 

حیـات خـود را بـرای افغانسـتان مقتـدر، متحـد، مسـتقل و آبـاد وقـف نمـوده بـود و در همیـن راه 

شـهید گردیـد. احمدشـاه مسـعود دوسـت صمیمـی هنـد بـود و مایـه ی افتخـار هنـد اسـت کـه ما 

در بـرآوردن آرزو هایـش همـکار وی بوده ایـم. جهـان امـروز قومنـدان مسـعود را بـه حیـث نابغـه ی 

نظامـی می شناسـد، ولـی عالوه بـر این مسـعود زعیمی  بود کـه حیات خـود را برای بهبـود وضعیت 
بی کس هـا و نادارهـا وقـف نمـوده بود، موصـوف یك شـخصیت با فرهنگ و پـر از انسـانیت بود.«2

برنارد هانری لیوی فیلسوف، نویسنده، فلمساز و افغانستان شناس فرانسوی
»می خواهـم عـرض کنـم کـه چـرا در مملکت مـا فرانسـه مثل اینجـا مسـعود یك چهـره ی محبوب 

اسـت. در قـدم اول مسـعود خـودش یك سـمبول مقاومت بـرای ما بود؛ در فرانسـه هم یـك فرهنگ 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
2. از متن بیانیه ی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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مقاومـت موجـود اسـت، همـان فرهنگـی که توسـط جنـرال دوگـول بیان شـده اسـت. مـردی که به 

شـوروی نـی گفـت، مردی کـه به طالبـان نی گفت، مـردی که تـا آخر بـه نیرو های باطـل نی گفت، 

مـردی کـه در تابسـتان بعـد از سـقوط تالقـان بـرای آقای ربانـی کـه گفـت شـما را در هلیکوپترم به 

تاجیکسـتان می بـرم نـی گفتـه افـزود: من باقـی می مانـم. آری، او بـه اسـتاد ربانی گفـت: اگر حتی 

یـك متـر هـم اینجـا روی زمیـن جـای باشـد همانجـا می باشـم، چـون همـان سـرزمین من اسـت 

و ایـن بـه معنـای آزادی زمیـن مـن می باشـد. او گفـت: اگـر مـن قبـول کنـم کـه بـا هلیکوپتر شـما 

پـرواز بکنـم،  دیگـر نمی توانـم بـه چشـم مـردم خـود نـگاه کنـم و نظـر بینـدازم. ایـن مـرد بـزرگ با 

ایـن قهرمانـی خویـش بـه فرانسـوی ها اجـازه داد کـه بـرای یك لحظـه مثل خـواب ببینند کـه جنرال 

دوگـول دو بـاره زنده شـده اسـت. دلیـل دومی کـه مسـعود محبوب القلوب مردم فرانسـه اسـت، این 

اسـت کـه او در مقابـل هیـچ نوع تهدیدی سـر خم نکـرده اسـت. او در مقابـل دو تهدید بـزرگ آخر 

قـرن بیسـت مقاومـت کـرد. او یگانـه مردی بـود کـه در اخیر قـرن بیسـتم در مقابل دو تهدیـد بزرگ 

خـود را روبـرو یافـت. به همه معلوم اسـت که او در قدم اول با توتالیتاریسـم سـرخ مقابلـه کرد و در 
قـدم دوم بـا توتالیتاریسـم سـبز طالبان مقابلـه کرد.«1

آقای سالوادور لمباردو نویسنده، متفکر و افغانستان شناس فرانسوی
»مسـعود نمـرده اسـت، دوسـت مـن »گئوسـین کفیـان« کـه برنـده ی جایـزه ی نوبـل و بزرگ تریـن 

نویسـنده و شـاعر اسـت می گویـد: مـن بـرای اولیـن بـار گریـه ی تـورا وقتـی دیـدم کـه خبـر مـرگ 

قومنـدان مسـعود را شـنیدی. او بـه مـن گفـت: تـو نبایـد گریـه کنی، تـو حق گریـه کـردن را نداری. 

مسـعود دوسـت نخواهد داشـت کـه تو گریـه کنی. بـه خاطر این کـه آرمان هـا و آرزو هـا نمی میرند. 

مسـعود یـك آرزو بـود و یـك آرمـان بود. این آرمـان و ایـن آرزو افغانسـتان آزاد بود و شـما اکنون در 
یـک افغانسـتان آزاد هسـتید و خـود نیـز آزاد می باشـید.«2

یس لالند نویسنده و افغانستان شناس فرانسوی بر
»بـه اجـازه ی شـما، چون سـفیر فرانسـه از اینجا رفـت، مـن می توانم به شـما بگویم که فرانسـوی ها 

سـخت آرزو داشـتند که یك رهبری مثل مسـعود داشـته باشـند.«

»...او مـردی بـود کـه بـه خاطـر شـرافت ملتـش همیشـه بـه یـاد دنیـا می مانـد. اجـازه بدهیـد 

کـه یـك راز دیگـر را نیـز بـه شـما بگویم: مسـعود کسـی بـود کـه آدم هـا را بهتـر از آنچه که هسـتند 

می سـاخت. می توانـم بـه شـما بگویـم که مـن بعد از دیـدن مسـعود خوب تـر از آن چیزی کـه بودم 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
2. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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. شدم

فرانسـوی ها بعـد از این کـه مـرد را دوسـت دارنـد، وطن دوسـت را دوسـت می دارنـد. در دیـد 

آن هـا مسـعود  فقـط یـك مـرد نبود، یـك حزب سیاسـی نبود، یك شـهر یا قریـه یا یك دهکـده نبود، 

مسـعود تمـام افغانسـتان بـود. او مظهر بزرگـی و زیبایی یـك ملت بود. فرانسـوی ها بنابـر عادتی که 

دارنـد همگـی شـان پکـول خریدند و بر سـر خـود گذاشـتند و فکر می کردنـد که با پکول سـر کردن 
همه ی شـان مسعود می شـوند.«1

آقای پروفیسور حق نظروف از تاجیکستان
»بـه نظـر مـن در تمـام فعالیـت و کارروایی هایـی که احمدشـاه مسـعود نشـان داده اسـت در تاریخ 

خراسـان بی نظیـر اسـت. سیاسـتمداران و محققیـن او را بـه شـخص های گذشـته ی افغانسـتان و 

خراسـان مقایسـه و برابـر می کردنـد. بـه نظر مـن او با هیچ کدام از گذشـتگان قابل مقایسـه نیسـت، 

چون کـه از همـه ی آن هـا بزرگ تـر اسـت. لیکـن اگـر مقایسـه کـردن جایـز باشـد فقـط با ابو مسـلم 

خراسـانی او را می تـوان مقایسـه کـرد، چون کـه ابومسـلم خراسـانی هـم در تاریخ خراسـان و هم در 
عالـم اسـالم تحـوالت عظیـم سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی بـه عمـل آورده بود.«2

آقای اتوری مو خبرنگار ایتالوی
»هرکـس کـه می خواسـت احمدشـاه مسـعود را ببینـد و شـخصیتش را درك بکنـد و قهرمانـی اش را 

حـس بکنـد و آن قـد رسـای ملـی اش را ببینـد، بایـد بـه داخل افغانسـتان سـفر می کـرد و می دیدش 

تـا می فهیمـد کـه بـا کـی سـروکار دارد. من 21 سـال قبـل داخل افغانسـتان به پـروان رفتـم و جوانی 

دیـدم 27 سـاله و زیبـا؛ جوانـی که بیش تـر به هنرمندان دوره ی رنسـانس اروپا شـباهت داشـت تا به 

یـك سـرباز. در رخـه در خانـه ای او را دیـدم، مـن بعـد از چند مالقات دانسـتم که با چه شـخصیت 
شـده ام.«3 روبرو  جذابی 

آقای علی شیخ نویسنده و صاحب نظر سودانی
»احمدشـاه مسـعود یك امت بود. دیروز از احمدشـاه مسـعود انسان دوسـت، از احمدشـاه مسـعود 

بـا یـك اسـالم معتـدل و از احمدشـاه مسـعود با یـك دیـد دموکراتیك صحبـت صورت گرفـت. اما 

مـن امـروز از یـك احمدشـاه مسـعود مجاهد و از یك احمدشـاه مسـعود متواضع که با بسـا صفات 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
2. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
3. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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دیگـر خـود در جهان اسـالم یـك نمونه ی بزرگ اسـت یـاد می کنم. 

مـا امـروز بعـد از یـك سـال در یـاد بـود خاطـرات یـك مجاهـد بـزرگ و یـك رهبـر بـزرگ که 

سـیرت سـلف صالـح را دوبـاره بـه یـاد مـا آورده، در این جـا نشسـته ایم. شـهید احمدشـاه مسـعود 

خالـد بـن ولید این زمان اسـت و شمشـیری از شمشـیرهای خداوند که بر دشـمنان خداوند مسـلط 

شـده بود. احمدشـاه مسـعود با شایسـتگی بی نظیـری که داشـت مسـلمان های مرده ی ایـن عصر را 

دوبـاره زنـده سـاخت و با نعـره ی تکبیر خود در دره های پنجشـیر دشـمنان خـدا را به فرار واداشـت. 

دنیـا نمی توانـد در افغانسـتان هیـچ فرقـی بیـن احمدشـاه مسـعود و جهاد قایل شـود، اگـر در باره ی 

 که مردم احمدشـاه مسـعود را بـه یاد می آورنـد و وقتی از 
ً
جهـاد در افغانسـتان صحبـت شـود مطمئنا

احمدشـاه یـاد شـود بازهـم تصویر زیبای جهاد در افغانسـتان مجسـم می شـود؛ جهاد و مسـعود در 
افغانسـتان هر دو یکی هسـتند.«1

آقای حسن زاده نویسنده و سردبیر مجله ی قرن از ایران
»آمرصاحـب مـردی بـود با قلبـی ماالمال از عشـق بـه افغانسـتان. ذهنی خالـی از تعصبـات کور و 

بی هـدف، حسـی تهـی از جاه طلبـی و مقام خواهـی و افق دیـدی بـه وسـعت تمامی جهان. شـجاع، 
ایثارگـر و با درك بسـیار مطلـوب از موقعیت و صاحب موقعیتی بسـیار مطلـوب در افکار عمومی.«2

خانم مهرالنساء شاعر تاجیکستانی
»امـروز مـا همه شـاهد آن هسـتیم کـه در خراسـان زمین مردی به پا شـد و نـام این سـرزمین را؛ نام 

خراسـان بـزرگ را،  نـام ماوراء النهـر را، در تمـام جهـان بـه عنـوان نیکـی، پیـروزی، محبت و عشـق 
داد.«3 تجلی 

1. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
2. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
3. از متن سخنرانی ایشان در کنفرانس بین المللی مسعود شناسی در کابل.
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ترجمه و تهیه: مجیب الرحمن رحیمی

بازتـاب شـهادت قهرمـان ملـی کشـور احمدشـاه مسـعود )رح( در رسـانه های جهانـی گسـترده و 

وسـیع بـود. همان طوری کـه زندگـی و مبـارزات ایشـان بـرای بیـش از دودهـه در سـرخط خبرهـای 

جهـان قـرار داشـت، شـهادت نابهنـگام ایشـان نیز به شـکل صاعقـه در سـرخط رسـانه های جهانی 

بـه زبان هـای مختلـف قـرار گرفت.

البتـه بـدون تردیـد انعـکاس جهانی ایـن شـهادت در رسـانه های بین المللـی بیانگـر اهمیت و 

نقـش مهمـی اسـت کـه این شـخصیت در تحـوالت و حـوادث منطقـوی و جهانـی به عهده داشـته 

اسـت. مـا در ایـن بخـش گوشـه هایی از بازتـاب شـهادت قهرمـان ملـی کشـور را در رسـانه های 

بریتانیـا انتخـاب و خدمـت خواننـدگان گرامـی تقدیـم می داریـم.

تذکـر ایـن نکتـه را الزم می دانیـم کـه مـا از جمع ده هـا روزنامـه و مجله پنـج روزنامـه ی معتبر 

بین المللـی و یـک مجلـه ی معـروف جهانـی ایـن کشـور را برگزیده ایم. 

بازتـاب شـهادت و زندگـی درخشـان احمدشـاه مسـعود )رح( در رسـانه های بریتانیـا آنقـدر 

وسـیع و گسـترده اسـت که اگـر بخواهیم همـه ی آن را ترجمـه نماییم شـاید در چندیـن مجلد قطور 

نگنجـد. بـا در نظرداشـت ایـن نکتـه در ایـن خالصـه فقـط به ترجمـه ی بازتاب شـهادت ایشـان در 

چنـد روز، کـه در مـواردی از یک مـاه هـم تجـاوز نمی کنـد، بسـنده نموده ایـم.

همان طوری کـه یـاد آور شـدم هـدف از آوردن ایـن بخـش در کتـاب توجـه بـه ُبعـد جهانـی 

شـخصیت احمدشـاه مسـعود و نقش ایشـان در تحـوالت جهانی اسـت. گزارش هـای وارده در این 

نشـرات بیانگـر دیدگاه هـای نویسـندگان و گزارشـگران اسـت و مـا بـه ترجمـه ی بخش هایـی اکتفـا 

نموده ایـم کـه بـا موضـوع ارتبـاط دارد و از برگـردان قسـمت هایی که به موضـوع بی ارتباط یـا اضافی 
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ورزیده ایم.  اجتنـاب  بـوده 

)The Times( »روزنامه ی »تایمز
بمبی که در کامره جاسازی شده بود رهبر مقاومت علیه طالبان را زخمی  ساخت

روزنامـه ی »تایمـز« تحـت ایـن عنـوان در شـماره ی 10 سـپتمبر 2001 خویـش بـه نقـل از 

آبـاد می نویسـد: گزارشـگر ایـن روزنامـه در اسـالم 

»رهبـر نبردهـای چریکـی افغانسـتان احمدشـاه مسـعود در یـک حملـه ی سـوءقصد دیـروز 

مجـروح گردیـد. گزارش هـای رسـیده حاکـی اسـت کـه عاملیـن حملـه نیـز در ایـن جریان بـه قتل 

رسـیده اند.«

روزنامـه می افزایـد: »ایـن دو تـن عـرب کـه خویـش را خبرنـگار معرفی نمـوده جهـت اجرای 

مصاحبـه نـزد مسـعود رفتـه بودنـد بمـب را با مهـارت ویژه طـوری عیـار نمـوده بودند کـه در اثنای 

مصاحبـه منفجر شـد.«

روزنامـه بـه نقـل از ویس الدیـن سـالک یکـی از سـخنگویان احمدشـاه مسـعود )رح( ادامـه 

می دهـد: »وضـع جسـمی وی خوب اسـت و در والیت تخـار محل بود و باشـش مورد تـداوی قرار 

گرفته اسـت.« روزنامه می نویسـد: »احمدشـاه مسـعود مشـهور به شـیر پنجشـیر، مردی اسـت که 

حمله هـای وسـیع و گسـترده ی روس هـا را بـه پنجشـیر در سـال های 89-1979 به عقـب راند. وی 

از عمده تریـن و فعال تریـن رهبـران مقاومـت علیـه طالبـان اسـت که رهبـری جبهه ی متحـد را نیز به 

». دارد...  عهده 

شیر در تنگنا قرار گرفت

حمله به جان احمدشاه مسعود بدون تردید به تقویت طالبان خواهد انجامید 

روزنامه ی »تایمز« لندن در سـرمقاله ی شـماره ی 11 سـپتمبر 2001 خویش تحت عنوان فوق چنین 

می نویسـد: »سـوءقصد بـه جـان احمدشـاه مسـعود رهبر نیروهـای مخالـف در افغانسـتان ضربه ی 

محکمـی بـه تالش هـای جهانـی جهـت تحت مراقبـت نگه داشـتن طالبان به حسـاب می رود. شـیر 

پنجشـیر که به قول واشـنگتن و اسـالم آباد به قتل رسـیده اسـت و شـاید هم زنده باشـد ولی رسـیدن 

مهاجمـان بـه حریـم وی اصـل نفـوذ ناپذیـری بـه سـاحه ی امـن او را درهـم شکسـت. وی اکنـون 

آخریـن فرماندهی اسـت کـه علیه افراطی گـری و تعصب اسـالمی مقاومت و پایـداری می کند. وی 

از همـان پایـگاه محکمـش در دره ی پنجشـیر، جایی کـه وی بـا بیش از ده هـا هجوم نیروهـای اتحاد 

شـوروی در میـدان نبـرد مصـاف داد، مقاومـت را علیـه رژیمی کـه در سـخت گیری ضـرب المثـل 
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شـده، زنده نگه داشـت.

حملـه بـر جـان وی بـدون تردیـد از سـوی اسـامه بـن الدن، تروریسـت سـعودی تباری کـه در 

افغانسـتان در تبعیـد بـه سـر می بـرد، و موجودیتـش در ایـن کشـور زمینه سـاز تعزیـرات سـازمان 

ملـل متحـد علیـه افغانسـتان بـوده اسـت، محتمـل بـه نظـر می رسـد. مسـعود فرمانـده بهره منـد از 

مهارت هـا وتجربه هـای قابل مالحظه همیشـه از سـوی محافظیـن تاجیک تبارش نگه داری می شـد. 

ایـن طرفـداران سـر سـپرده، وی را همیـش از گیرافتـادن در کمیـن یـا حملـه ی ناگهانـی محافظـت 

می نمودنـد. بـه رغـم ایـن وی همیـش حاضـر بـود دیدگاه هـای خویـش را در مـورد یک افغانسـتان 

مسـتقل بـرای خارجی هـا، بیگانـگان و متحـدان اصلـی اش بیـان کنـد. بنابرایـن اسـامه بـن الدن به 

خوبـی می دانسـت کـه عرب هـا در لبـاس ژورنالسـت می توانند در مقایسـه بـه طرفـداران طالبان به 

آسـانی بـه سـاحه ی وی نفـوذ نمایند.

مسـعود عقبگردهـای عمـده ای داشـت و بـه همیـن لحـاظ مناطق تحـت کنترول اتحاد شـمال 

نیـز بـه قـدر قابـل مالحظـه ای کاهـش یافتـه بـود. ولـی در عیـن حـال وی از حمایـت و پشـتیبانی 

همـه ی آنانـی برخـوردار بـود کـه طالبـان و پیـروزی آنـان را خطـر جـدی به خـود تلقـی می کردند؛ 

بـه شـمول ازبیک هـا و تاجیک هـای افغانسـتان، ایـران و حکمروایان کشـورهای آسـیای میانـه که از 

سـوی شورشـیان تحت حمایـت طالبـان هجوم های نیز بـر آنان صورت گرفـت. این ها بـدون تردید 

مسـعود را یگانـه سـدی می بیننـد کـه مانـع نفوذ اسـالم افراطی به کشـورهای شـان اسـت.

وی همچنـان موفـق گردیـد حمایـت دشـمن قبلـی اش روسـیه را نیـز جلـب کنـد که بـه خاطر 

کمک هـای طالبـان بـه چچن هـا و تاجیکسـتانی های شورشـی خشـمگین گردیـده بـود.

غـرب از مدت هـا قبـل تـالش جدیـی را در جلوگیـری از نفـوذ و کنتـرل طالبان به شـکل قاطع 

بـر همـه ی افغانسـتان، کـه پیـروان افراطـی آن بـا گذشـت هـر روز روش هـای خشـن تری در پیـش 

می گیرنـد و اوضـاع نیـز در کشـور روبـه خرابـی نهـاده، بـه راه نینداخته اسـت.

در حصـار در آوردن از طریـق انـزوای سیاسـی و دپلماتیک و انزوای فزیکی یکی از اساسـی ترین 

راه هـای مهـار سـاختن رژیمـی اسـت کـه وظیفـه اش صـادر نمـودن مـواد مخـدر و تـرور بـه همـه 

همسـایگانش می باشـد. یکـی از ابزارهـای ایـن در حصـار کشـیدن مهـار سـاختن نیروهـای رزمی 

طالبـان از طریـق نظامی  بود و احمدشـاه مسـعود در این راسـتا یگانـه فرماندهی بود که می توانسـت 

بـه مقاومت ادامـه دهد.

ابـزار دیگـر در ایـن راسـتای منـزوی سـاختن جهانـی و حیثیـت نـدادن طالبـان و بـه رسـمیت 

نشـناختن آن هـا از مجـرای دپلوماتیـک اسـت و تا وقتی مسـعود بخشـی از اراضـی را در افغانسـتان 

تحـت کنتـرل داشـته باشـد ایـن سیاسـت در سـازمان ملـل و دیگـر پایتخت هـا از قابلیـت و کارآیی 
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برخـوردار اسـت. ولـی اگـر همـه ی افغانسـتان به دسـت طالبان بیفتـد، این بـرای کشـورهایی چون 

بریتانیـا کـه اسـاس شناسـایی در آن هـا نـه  ایدلـوژی کـه سـاحه ی کنترل ارضی اسـت دیگر مشـکل 

خواهـد بـود پیـروزی طالبـان را نادیده گرفتـه با برطرفـی نماینـدگان نیروهای مخالف از سـفارت ها 

و سـازمان ملـل متحـد مخالفـت نماید.

موضـوع دیگـر ایـن اسـت کـه در صـورت زخمـی  بـودن مسـعود به شـکل جـدی یا مـرگ وی 

نیروهـای مخالـف بـه سـادگی از هـم خواهد پاشـید و این ها همـه می تواننـد دلیلی فراهـم نمایند تا 

پاکسـتان یکی از سـه کشـوری که طالبان را به رسـمیت شـناخته و در ایجاد و رشـد این هیوال سـهم 

داشـته از آنـان بخواهـد تا حداقـل حقوق بشـر را مراعـات نمایند.«

بخت برای همیش دالوران را یاری نمی کند
روزنامـه ی »تایمـز« در شـماره ی 11 سـپتمبر 2001 خویـش تحـت عنـوان فـوق مقالـه ای را بـه قلم 

»انتونـی لیویـد« بـه چـاپ رسـانیده کـه در ذیـل خالصـه ی آن را ترجمـه می کنیم:

»مـاه نوامبـر سـال قبـل بـود که مسـعود را مالقـات کـردم. این مالقـات بعـد از اولیـن مالقات 

مـان در سـال 1998 صـورت می گرفـت. تغییر زیادی در مسـعود مشـاهده نمی کـردم. او هنوز چون 

»بـاب مارلـی« جـوان بـه نظرمی خـورد و کالهـش نیز در همـان موقعیـت و جایـگاه قبلـی اش قرار 

داشت.

در موتـری کـه از خـط اول همـراه بـا وی برمی گشـتیم خیلـی  خسـته بـه نظـر می رسـید و در 

جریـان سـفر گاهـی که خـواب باالیش غلبـه می نمـود و از یک طرف چوکـی موتر به طـرف دیگرش 

می شـد.« پرت 

»انتونـی لیویـد« بـا ذکـر جذابیـت خارق العـاده ی مسـعود نوشـته اش را چنیـن ادامـه می دهد: 

»چیـزی وجـود داشـت کـه وی را همیـش از شکسـت قطعـی نگـه می داشـت و ایـن امـر بارهـا بـه 

تجربـه تکـرار شـده اسـت. همان طوری کـه از تخلصـش »مسـعود« پیـدا اسـت، او در زندگـی اش 

همیشـه در حـوادث بـر بـال نیک بختـی سـوار بوده اسـت.«

نویسـنده بـا تذکر زندگی مسـعود در دوران تحصیل و قیـام علیه رژیـم داود و باآلخره مهاجرت 

به پاکسـتان و عودت به کشـور و نبردهای تاریخی و فراموش ناشـدنی علیه قوای  اشـغالگر شـوروی 

می دهد: ادامـه  چنین 

»در سـال 1992 وی نیروهـای رزمـی خویـش را بـه سـوی فتـح کابل و سـرنگون سـازی رژیم 

کمونیسـتی تحـت رهبـری دکتـور نجیب رهبـری نمود. ایـن دوره از درخشـان ترین لحظـات زندگی 

مبارزاتـی مسـعود بـه عنـوان رهبـر نبردهـای چریکـی بـه حسـاب می آمـد کـه بـا پیـروزی بـه مقام 
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وزارت دفـاع گزیده شـد.«

نویسـنده بـا مـرور کوتاه و گـذرا بر تحـوالت بعدی کشـور و ورود طالبـان به کابل می نویسـد: 

»قهرمـان فرامـوش شـده ی جنـگ سـرد تنهـا گذاشـته شـد تـا بـا نیروهـای بی رحـم و بهتـر مسـلح 

طالبـان در میـدان نبـرد دسـت و پنجه نـرم کند.«

»انتونـی لیویـد« در ادامـه با ذکر خاطـرات و صحبت هایش با مسـعود )رح( و برداشـت هایش 

از ایـن نابغـه ی نـام دار تاریخ مقالـه اش را چنین خاتمه می بخشـد:

 مهاجمـان حمله ی انتحاری به بخت مسـتدام و همیشـه در جهـش وی خاتمه داده 
ً
»اگـر واقعـا

باشـند بـدون تردیـد بـه حیـات یکـی از پویاتریـن، متحرک تریـن، جذاب تریـن و کارازماتیک تریـن 

چهره هـا در میـدان نبـرد خاتمه بخشـیده اند.«

روزنامـه ی تایمـز لنـدن بازهم در شـماره ی 11 سـپتمبر 2001 خویش در عین همـان صفحه که 

مضمـون قبـل را از آن ترجمـه کـردم بـا چاپ تصویـر بزرگـی از احمدشـاه مسـعود)رح( دو مطلب 

دیگـر را نیـز در بـاره ی وی تحـت عنوان هـای ذیل به چاپ رسـانیده اسـت:

رهبر نیروهای مقاومت در یک حمله ی انتحاری با بمب جان باخت
روزنامـه در ایـن گـزارش متذکـر می شـود که احمدشـاه مسـعود به قـول خبرگـزاری تاس از ماسـکو 

و بـه قـول یـک مقـام امریکایـی در این حادثه به قتل رسـیده اسـت. آنـگاه با ذکـر اخبـار و ادعاهای 

متضـاد در زمینـه از احمـد ولـی مسـعود نقـل می کنـد که: »احمدشـاه مسـعود شـهید نشـده بل که 

مجـروح و بی هـوش اسـت،« و بـه نقـل از وی می افزاید: »تروریسـت ها با پاسـپورت بلژیکی سـفر 

می کردنـد و ویـزه ی کثیرالمسـافرت پاکسـتان را از لنـدن بـه دسـت آورده بودنـد. همـه چیـز توسـط 

پاکسـتان و برخـی حلقـات عربـی طراحی شـده بود.«

گـزارش بـا ذکر زندگی مبارزاتی احمدشـاه مسـعود )رح( در پایان به نقـل از آخرین مصاحبه ی 

وی بـا )Far Eastern Economic Review( می نویسـد: »مـن هرگـز دو شـب در یـک جـای 

نخوابیده ام.«

ین مقاومت درهم شکسته شود بیم آن می رود که آخر
روزنامـه در مطلـب سـومی خویـش تحـت ایـن عنـوان بازهـم بـا پیگـری حادثـه ی مجروح شـدن 

احمدشـاه مسـعود )رح( موضـوع از هـم پاشـیدن مقاومـت، کنتـرل طالبـان بـر افغانسـتان، رشـد 

تروریـزم بین المللـی، عواقـب و عکس العمل هـای ایـن پیامـد در سـطح جهانـی و منطقه یـی را در 

صـورت بـه شـهادت رسـیدن مسـعود بـه تفصیـل مطـرح می کند.
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احمدشـاه مسـعود؛ شـیر پنجشـیر مـردی کـه روس های  اشـغالگر را بـه زانـو درآورد و 
نیرنـگ طالبـان را خنثی سـاخت

»تایمـز لنـدن« تحـت عنـوان فـوق به تاریـخ 17 سـپتمبر 2001 با ذکر شـهادت احمدشـاه مسـعود 

)رح( و چـاپ تصویـری از وی مقالـه ی مفصلـی را بـه چـاپ رسـانیده کـه در بخش هـای از آن 

می خوانیـم:

»احمدشـاه مسـعود از مشـهورترین فرماندهـان مجاهدیـن در عصـر حاضـر بـا برخـورداری 

از شـخصیت برجسـته و فرهمنـدی و شـکوه در جریـان ده سـال نبـرد علیـه روس هـای متجـاوز بـر 

کشـورش توانسـت لقـب شـیر پنجشـیر را بـه دسـت آورد.

وی بعـد از سـرنگونی رژیـم کمونیسـتی تـا قبـل از شـروع جنگ هـای میـان گروهـی یکـی از 

قدرتمندتریـن مهره هـای کشـور بـود. تـا این که طالبـان ظهور نمـوده وارد صحنـه ی نبـرد گردیدند و 

مسـعود یکبـار دیگـر خویـش را در نقـش رهبر نبردهـای چریکـی یافت. 

وی بـه عنـوان کسـی کـه بـدون تـرس و هـراس بـه مقاومـت سرسـختانه علیـه رژیـم بنیادگرا و 

افراطـی کشـورش ادامـه داد، جایـگاه ویـژه ای را بـه دسـت آورد. در میـان گروه هـای کـه بـه تغییـر 

موقـف و درهـم شکسـتن اتحـاد و ائتالف مشـهور اند، نام مسـعود برخـالف همه به عنوان سـمبول 

مقاومـت و آزادی و آورنـده ی ثبـات در افغانسـتان نقـش بسـته اسـت.«

روزنامـه بـا ذکـر مفصـل چگونگـی پیدایـش طالبـان و نقـش پاکسـتان در ایجـاد و تقویت این 

گـروه، رونـد تحوالت در افغانسـتان و شـرح زندگـی خصوصی و مبارزاتی احمدشـاه مسـعود )رح( 

در دوره هـای مختلـف جهـاد، حکومـت و مقاومـت، مقالـه را چنیـن به پایان می رسـاند:

»بـا این کـه همـه صحنه ی نبـرد در افغانسـتان علیه طالبـان را ترک گفتـه و به کشـورهای بیرونی 

رفتنـد مسـعود تنهـا کسـی بـود که با عـودت به دره ی پنجشـیر بـه رغم همه ی دشـواری ها در کشـور 

 نشـان داد که قادر اسـت هجوم های مکرر دشـمن را درهم 
ً
باقـی مانـد و بـه نبرد ادامـه داد. وی عمال

شکسـته وموجودیتـش را در مقابـل هجـوم سیل آسـای اجانـب حفـظ نمایـد. از دسـت دادن رهبری 

چـون وی کـه از قدرت، نفـوذ و صالبت فوق العـاده قوی درمیان صفـوف مجاهدین برخـوردار بود، 

تـوأم بـا نبودن کسـی با ایـن مواصفات تـا جایـش را پر نمایـد، چانس بقـای طالبـان را در قدرت در 

افغانسـتان قوی تـر سـاخته و پایـان یـک دوره را در این کشـور به نمایش مـی گذارد.«

یخته شده است یتانیا ر توطئه ی قتل مسعود در بر
تایمـز لنـدن تحـت عنوان فوق در شـماره ی 26 سـپتمبر 2001 خویـش تحت عنوان فـوق مطلبی را 

بـه قلـم »انتونی لیویـد« از خواجه بهاءالدین به نشـر رسـانیده، کـه در بخش هـای آن آمده:
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»بیـش از دو هفتـه از درگذشـت رهبـر فقید جبهه ی متحد احمدشـاه مسـعود سـپری می شـود، 

ولـی هنوزهـم بیرق هـای سـیاه در خواجـه بهاءالدیـن در اهتزاز اسـت و تصویرهـای وی در هرجا به 

شـمول موترهـا و سـالن ها به چشـم می خورنـد... .«

»اینجـا فرسـخ ها و جهانـی از بریتانیـا فاصلـه دارد، ولـی به آنهم تروریسـت های که مسـعود را 

در نهـم سـپتمبر دو روز قبـل از حملـه بـه امریـکا به قتـل رسـانیدند، سفرشـان را از این کشـور آغاز 

کردنـد. آنـان در بریتانیـا بـه عنـوان یک پایـگاه امن اقامـت گزیدند تا کارهـا و برنامه هـای خویش را 

بـرای انجـام آخرین عمـل، طرح ریـزی نمایند.

دپلومات هـای خارجـی در آسـیای میانـه، پولیـس بریتانیـا و مسـوولین سـازمان ملـل متحـد 

همـه می خواهنـد در مـورد سـابقه ی تروریسـت ها بـه تحقیـق و باز رسـی آغـاز کنند؛ ایـن در حالی 

اسـت کـه جبهـه ی متحـد در روزهـای آینـده اسـناد موثقـی را ارایـه خواهـد نمـود کـه فعالیت های 

تروریسـت ها را در بریتانیـا برمـال می سـازد... .« 

)The Sunday Times( »هفته نامه ی »سندی تایمز
»سـندی تایمـز«  )The Sunday Time( بـه تاریـخ 23 سـپتمبر 2001 حادثـه ی ترور احمدشـاه 

مسـعود )رح( را پیگیـری نمـوده دریـک مضمـون خیلـی  مفصـل و توضیـح مطلـب بـا رسـم یـک 

»چـارت« بـه شـرح چگونگی ترور می پـردازد. مطلب فوق از چگونگی رفتار و سـلوک تروریسـتان، 

رسـیدن شـان به احمدشـاه مسـعود، طراحـان حملـه و ارتباط آن بـا حادثه ی 11 سـپتمبر بـه تفصیل 

می کنـد. صحبت 

لبخندهای پیروزمندانه ی رهروان شیر
»سـندی تایمـز« لنـدن بـه تاریخ 18 نوامبر سـال 2001 تحـت این عنـوان در مقاله ای بـه قلم احمد 

رشـید چنین می نویسـد:

از برجسته ترین فرماندهان نظامی و کارازماتیک ترین شخصیت هایی  »احمدشاه مسعود یکی 

است که از جهاد و مبارزه ی ضد اتحاد شوروی سر برآورده و به خاطر منسوب بودن به زادگاهش 

پنجشیر در شمال کابل شیر پنجشیر لقب گرفته است. وی در ده ی هشتاد در یک نبرد چریکی پنهان 

شدن و برگشت هفت حمله ی گسترده ی اتحاد شوروی را به بن بست کشانید.

جنراالن شـوروی وی را شکسـت ناپذیر و اسـتاد نبردهـای چریکی لقب داده اند. ارتش بیسـت 

هـزار نفـری وی بـه او عشـق می ورزیدنـد و در وقـت فتـح کابل و سـقوط رژیم کمونیسـتی در سـال 

1992 در اوج شـهرت و محبوبیـت خویش قرار داشـت.«
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مقالـه در بخـش دیگـری چنیـن ادامـه میابـد: »موقف تند احمدشـاه مسـعود علیه پاکسـتان در 

اول بـه خاطـر پشـتیبانی از »حکمتیـار« و بعـد از طالبـان به یک وسـواس مبـدل گردیـد. در جریان 

جهـاد علیـه روس ها اسـتدالل مسـعود چنین بـود که سـمت دهی اسـتراتیژیک جنگ در افغانسـتان 

بـه دوش افغان هـا گذاشـته شـود تا در زمینـه تصمیـم بگیرند نه بـه آی. اس. آی سـرویس اطالعاتی 

ارتـش پاکسـتان. ولـی پاکسـتان بدون توجـه به ایـن امر به توزیـع و رسـانیدن سـالح های امریکایی 

بـه مجاهدیـن ادامـه مـی داد و ایـن موضـوع منجـر بـه ایجـاد دشـمنی و عداوتـی گردید که تـا مرگ 

مسـعود ادامـه یافت.

احمدشـاه مسـعود در یـک روز هـژده سـاعت کار می نمـود و به خاطر خـوف از تـرور هیچ گاه 

دو شـب را در یـک جـای سـپری نمی کرد. وی همـواره یکجا با افـراد خویش می خوابیـد، می خورد، 

می جنگیـد و در داغ تریـن لحظـات جنگ در خـط اول نبرد دیده می شـد.«

نویسـنده چنیـن ادامـه می دهـد: »بعـد از فتح کابـل وی از بـه عهده گرفتـن مقـام وزارت کناره 

گیـری نمـود و بـاری در مـاه مـی 1996، درسـت چنـد هفته قبل از سـقوط کابـل به دسـت طالبان، 

برایـم گفـت: »یـک مثل کهن فارسـی اسـت کـه می گویـد: وقتی همـه در صـدد یافتن چوکـی برای 

نشسـتن باشـند بهتراسـت آدم روی زمین بنشیند.«

وی همچنـان افزود: »پاکسـتان در تالش اسـت افغانسـتان را بـا جابجای یـک حکومت مزدور 

و وابسـته بـه یـک مسـتعمره مبدل سـازد ولی ایـن روش کارگر نیسـت چون مردم افغانسـتان همیشـه 

مسـتقل و آزاد زیسته اند.«

نویسـنده بـا پیگـری حـوادث و تحـوالت بعـد از سـقوط کابـل بـه دسـت طالبـان و مقاومت و 

رشـادت های احمدشـاه مسـعود نوشـته اش را چنیـن خاتمـه می بخشـد:

»کابـل تـا هفتـه ی قبل در دسـت طالبـان و طرفـداران آنان بـود، تا این کـه ارتش پیـروز و مظفر 

مسـعود بـا لبخنـد و شـادی و بـدون کدام مقاومـت و مخالفـت وارد کوچه های این شـهر شـدند.«

)The Independent( »روزنامه ی »اندی پندنت
رهبر مقاومت در افغانستان در یک انفجار مجروح گردید

روزنامـه ی »انـدی پندنـت« )The Independent( در شـماره ی 10 سـپتمبر 2001 خویـش 

تحـت این عنـوان می نویسـد:

»احمدشـاه مسـعود رهبـر کار آزمـوده ی نبردهای چریکی افغانسـتان که علیـه طالبان مصروف 

نبـرد اسـت دیروز در یک انفجـار در قریه ی خواجـه بهاءالدین مجروح گردید و یکـی از محافظینش 

به قتل رسـید.«
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طبق گزارش ها شیر پنجشیر در یک حمله ی انتحاری جان باخت
» انـدی پندنـت« )The Independent( بـه تاریـخ 11 سـپتمبر 2001 بـا پیگـری موضـوع زخمی 

 شـدن احمدشـاه مسـعود )رح( در گـزارش مفصلـی می نـگارد:

پیتـر پـاپ از دهلـی می گویـد: موضـوع هنوز روشـن نیسـت کـه وضع احمدشـاه مسـعود بعد 

از حملـه ی انتحـاری چگونـه اسـت ولـی منابـع امریکایی و روسـی برین بـاور اند که وی درگذشـته 

است.

طالبـان بـر ایـن بـاور انـد که بعـد از حملـه به جـان احمدشـاه مسـعود و کنتـرل افغانسـتان از 

سـوی جامعـه ی بین المللـی بـه رسـمیت شـناخته می شـوند.

احمدشـاه مسـعود یگانـه مردی کـه در مقابـل رژیم طالبـان در افغانسـتان مقاومـت می کرد به 

قـول منابـع روسـی و امریکایـی در حمله ی انتحاریـی که از سـوی دو تن صورت گرفـت جان باخته 

است.

احمدشـاه مسـعود فرمانـده اسـطوره ای و نابغـه ی نبردهـای چریکـی، کـه سـالیان متمـادی 

در مقابـل قدرتـی بـه پیمانـه ی اتحـاد شـوروی در کـوه پایه هـای زادگاهـش در دره ی پنجشـیر در 

شمال شـرق کابـل پایتخـت کشـور با قامت رسـا ایسـتاد، توانسـت »لقب شـیر پنجشـیر« را کسـب 

. کند

وی در گیـرودار ایـن نبرد زنده ماند تا تار و مار شـدن اتحاد شـوروی را شـاهد باشـد و همچنان 

از نبردهـای داخلـی میـان گروه هـای مختلـف مجاهدین جان به سـالمت برد و از چندین سـوءقصد 

نیـز زنـده بـه درآمـد. برخی از پیـروان و همـکاران وی مدعی انـد که جراحـات وارده بـر وی در این 

عمل انتحاری سـطحی می باشـد.

احمـد ولـی بـرادر احمدشـاه مسـعود سـفیر افغانسـتان در بریتانیا دیروز بـه خبرنـگاران گفت: 

»داکتـران می گوینـد ده الـی دوازده سـاعت وقـت در کار اسـت تـا مـا وضعیـت را بدانیـم. وضعیت 

وی رو بـه بهبـود اسـت ولـی تـا هنـوز بی هوش می باشـد.«

اگـر مسـعود درگذشـته باشـد ایـن نـه تنها درگذشـت یـک چریک شـجاع بل کـه از میـان رفتن 

آخریـن مخالـف علیـه رژیـم طالبان اسـت. رژیـم طالبان که بـر 95 فیصد خـاک افغانسـتان کنترل 

دارد تا اکنون فقط از طرف سـه کشـور مشـروعیتش به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. سـرازیر شدن 

سـیلی از مهاجریـن ازمرزهـای افغانسـتان خـود ادعـای تأمیـن امنیت از طـرف طالبان را زیر سـوال 

می بـرد. بـا درگذشـت مسـعود جهـان بایـد بـا یکـی از متعصب ٔتریـن و افراطی تریـن رژیم هـای 

اسـالمی در جهـان طـوری کنـار آمده و مشـروعیت آن را به رسـمیت بشناسـد.

مسـعود کـه اکنـون 48 یا 49 سـال عمر دارد به اثـر انفجار بمبی توسـط دو عرب که خویشـتن 
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را خبرنـگار جـا زده بودنـد در دفتـر کارش روز یکشـنبه بعـد از ظهـر از ناحیـه ی سـر جراحـت 

برداشـت. ایـن بمـب یـا در کامره ی این دو عرب جاسـازی شـده بود یـا در کمر یکـی از آن  دو. آنان 

بـه بهانـه ی این که مـی خواهند بـا وی مصاحبه کنند اجـازه ی ورود نـزدش را دریافتـه بودند. هردوی 

ایـن عرب هـا در حادثـه ی انفجـار به قتـل رسـیده اند و یکـی از همکاران مسـعود نیز طبـق خبرهای 

رسـیده در ایـن حادثـه جان باخته اسـت.

روزنامـه بـه نقـل قـول از احمـد ولـی مسـعود ادامـه می دهـد: »همـه چیـز توسـط پاکسـتان و 

 یقینـی و ثابـت اسـت.« البته 
ً
برخـی حلقـات عربـی برنامـه ریـزی شـده بـود. ایـن موضـوع کامـال

پاکسـتان و عربسـتان سـعودی از همـکاران و متحـدان نزدیـک طالبـان از ابتـدای ظهـور این جنبش 

تـا بـه قـدرت رسـیدن آن بوده انـد. بـدون تردید ایـن حرکت طالبان اسـت کـه در صورت درگذشـت 

مسـعود بیش تریـن نفـع را خواهـد برد.«

روزنامـه می افزایـد: »مسـعود بعد از اشـغال افغانسـتان توسـط اتحاد شـوروی در سـال 1979 

در درخشـان ترین نبـرد چریکـی در کوه پایه هـای زادگاهـش، دره ی پنجشـیر، امـواج توفنـده و پی در 

پـی حمـالت گسـترده ی نظامـی روس ها را به عقـب راند و ایـن جانفشـانی ها بود که بـه وی جایگاه 

و حیثیـت اسـطوره ای میان پیروانـش و در بیرون از مرزهای افغانسـتان بخشـید.

در سـال 1989 دیگـر روس هـا افغانسـتان را ترک گفتند، سـه سـال بعـد از آن، مسـعود که مرکز 

قدرتـش را در شـهر تالقـان اسـاس گـذاری نمـوده بـود، بـه یکـی از پـر قدرت ترین شـخصیت های 

افغانسـتان تبدیـل شـد، بـه ویژه بعـد از این که برهـان الدیـن ربانی به ریاسـت دولت و او بـه وزارت 

شـدند.« گزیده  دفاع 

روزنامـه بـا ذکـر نبردهـای قبل از ظهـور طالبـان، مشـروعیت بین المللـی دولت اسـتاد ربانی، 

چگونگـی پدایـش طالبـان و نقـش کلیـدی پاکسـتان و سـعودی در ایـن پـروژه مقالـه اش را چنیـن 

خاتمـه می بخشـد:

»مسـعود بعـد از ایـن همـه تحوالت دوبـاره به همان نقشـی عودت نمـود که در جریـان تجاوز 

اتحـاد شـوروی بر افغانسـتان بـازی می کـرد. وی که بهتریـن استراتیژیسـت و صاحـب تکتیک های 

منحصـر بـه فـرد و یک مسـلمان معتـدل و میانـه رو بود تا اکنـون، یا تا دیـروز، همـه ی مخالفینش را 

رام سـاخته و یگانـه کسـی بود که بـه مقاومت ادامـه می داد.«

)The Economist( »اکونومست«
پنجه ی شیر

مجلـه ی »اکونومسـت« )The Economist( یکـی از مشـهورترین مجله هـای تحلیلی و بـا اعتبار 
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بریتانیـا بـا توجـه به حادثـه ی ترور مسـعود )رح( در شـماره های مختلـف خویش مطالـب متعددی 

در ایـن ارتبـاط بـه چاپ رسـانیده اسـت. ما بـه عنـوان نمونه فقط بـه یکـی از آن ها بسـنده می کنیم. 

ایـن مجلـه در مطلبـی بـه تاریـخ 15 سـپتمبر 2001 تحت عنوان »پنجه ی شـیر« می نویسـد:

»بـا تعجـب وضـع صحی و موقعیت احمدشـاه مسـعود، رهبـر کار آزموده ی نظامی افغانسـتان 

کـه به شـیر پنجشـیر شـهرت دارد، بعـد از حمله ی انتحـاری به جانش توسـط بم در یکشـنبه ی هفته 

قبـل در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. از ابتدایی کـه وی جایـگاه ویژه ای در سـرخط اخبـار بین المللی 

از آغـاز دهـه ی هشـتاد بـه عنـوان رهبـر نیروهـای مجاهدیـن علیـه تجـاوز شـوروی بـر افغانسـتان 

یافتـه اسـت، بـه پیـدا شـدن و ناپدید شـدن ناگهانـی و بدون اطـالع قبلـی در دره ی پنجشـیر، پایگاه 

اصلـی اش در شـمال افغانسـتان یـا در دیگـر مناطـق تحـت اداره اش، شـهرت دارد. حتـی همکاران 

نزدیکـش از موقعیـت دقیـق وی بـه نـدرت اطـالع می داشـتند تا این کـه وی بـه صـورت ناگهانی از 

هلیکوپتـر کهنـه ی روسـی یا جیـپ »پجـرو« اش فـرود می آمد.

ایـن روش وی را کمـک نمـود تـا در جریـان تجاوز و اشـغال روس هـا در افغانسـتان و همچنان 

پنـج سـال نبـرد علیـه طالبـان، کـه وی رهبـری  نیروهـای جبهـه ی متحـد را، بعـد از تصـرف کابـل 

پایتخـت کشـور توسـط طالبـان بـه عهـده داشـت، جـان به سـالمت بـرد. ولی در نهـم سـپتمبر این 

روش، وقتـی بمبـی کـه توسـط دو تروریسـت الجزایـری یا مراکشـی که خویشـتن را ژورنالسـت جا 

زده بودنـد، منفجـر گردیـد، دیگـر کارگـر نیفتاد.

تـا هنـوز طـوری وانمـود می شـود کـه شـاید وی از ایـن حملـه جـان بـه سـالمت بـرده و در 

افغانسـتان یـا تاجیکسـتان تحـت تـداوی قرار داشـته باشـد. ولـی در این حملـه ی انتحـاری یکی از 

همـکاران نزدیـک وی عاصـم سـهیل بـه قتـل رسـیده و مسـعود خلیلـی سـفیر افغانسـتان در دهلی 

بـه شـدت مجـروح شـده اسـت. ایـن حملـه در شـهرک خواجـه بهاءالدیـن اتفـاق افتـاده، جایی که 

احمدشـاه مسـعود یـک مرکـز نشسـت هلیکوپتر و خانـه ای بـرای اسـتراحت دارد. البته این شـهرک 

در نزدیکـی مـرز تاجیکسـتان و خط اول طالبان موقعیت دارد. احمدشـاه مسـعود، شـاید در آخرین 

مصاحبـه ی تلویزیونـی اش یکمـاه قبـل اظهـار داشـت که هـدف وی بیـرون رانـدن طالبـان از کابل 

و بـه دسـت گرفتـن قـدرت در افغانسـتان نیسـت. وی افـزود: »مسـأله ی افغانسـتان راه حـل نظامی 

نـدارد، هـدف و تـالش مـا در جهـت پدید آوردن یـک توازن نظامی اسـت کـه خیلی  مهـم و حیاتی 

می باشـد.« وی مدعـی اسـت کـه 30 فیصـد خاک کشـور را تحـت کنتـرل دارد. ولی طـوری معلوم 

می شـود کـه وی بـر حـدود 20 فیصـد کنتـرل داشـته و باقـی کشـور تحـت اداره ی طالبـان اسـت. 

اسـتراتیژی وی طـور تنظیـم شـده اسـت تـا در یـک جنـگ فرسایشـی علیـه طالبـان، پاکسـتان را از 

ادامـه ی کمک هـای مالـی، نظامـی و آمـوزش و پـرورش بـه رژیـم طالبـان بـه سـتوه آورده وخسـته 
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سازد.

آنـگاه، وی معتقـد اسـت کـه بقیه کشـورهای خارجی بـاالی حکومت پاکسـتان فشـار خواهند 

آورد تـا از کمـک بـه طالبـان دسـت بکشـد و در زمینـه ی عـودت طالبـان بـه میـز مذاکـره همکاری 

نمایـد. مسـعود تصریـح نمـود: »بدون پاکسـتان طالبـان شـش مـاه هـم دوام آورده نمی توانند.«

وی بـر ایـن بـاور اسـت که طالبـان نیز دیگـر در صدد تسـلیمی  کابل بـه جبهه ی متحد نیسـتند 

و بـرآن انـد تـا در یـک معاملـه اختیـار برخـی از مناطـق بـه شـمول بدخشـان و پنجشـیر را بـه وی 

بسـپارند. ولـی ایـن برای مـردی که بـه عنوان یک مسـلمان معتـدل و متجـدد خواهان آزادی کشـور 

از کنتـرل رژیـم بنیادگرا و سـخت گیر طالبان و اسـامه بن الدن، تروریسـت سـعودی تبـاری که متهم 

درجـه اول اکثـر حمـالت بـه امریـکا بـه ویـژه حملـه ی مرگبـار همیـن هفتـه اسـت، می باشـد چیز 

نیسـت. کافی 

این هـا همـه چنیـن تصـوری را بـه میـان آورده کـه بـن الدن در عقـب ایـن حملـه ی انتحـاری 

برجـان احمدشـاه مسـعود قـرار داشـته اسـت تـا از ایـن طریـق موقعیـت خویـش را هر چـه بیش تر 

در ایـن کشـور تثبیـت نمـوده، و بـرای جنبـش طالبـان نیـز مـردی را از میـان بـردارد که رهبـری آنان 

بیش تریـن خـوف و هـراس را از ناحیـه ی وی درسـر داشـتند.

بـدون شـیر پنجشـیر زمینـه ی از میان برداشـتن طالبـان از قدرت خیلـی  اندک به نظر می رسـد. 

وی وزیـر دفـاع حکومتی اسـت که تحت ریاسـت برهـان الدین ربانی در بدخشـان مرکزیت داشـته 

و بـه طور رسـمی از طرف جامعه ی بین المللی به اسـتثنای کشـورهای پاکسـتان، سـعودی و امارات 

به رسـمیت شـناخته می شود.

وی بـه عنـوان رهبـر نیروهـای مقاومت علیـه طالبـان ارزش خیلی  حیاتـی و مهـم دارد. جایگاه 

وی در ایـن نبـرد بـا درنظـر داشـت شـخصیت، حضـور دایم و یکـی از برجسـته ترین رهبـران جنگ 

چریکـی در افغانسـتان قابـل درک و فهم اسـت.

اگـر وی جـان بـه سـالمت نبـرد جنبـش مقاومـت بـه زودی از هـم خواهـد پاشـید، درسـت 

همان طـوری کـه طالبـان بـه عقیـده ی وی در نبـود کمـک پاکسـتان از هـم خواهـد پاشـید.

)The Guardian( »روزنامه ی » گاردین
رهبر نیروهای مقاومت در افغانستان در یک سوءقصد مجروح گردید

روزنامـه ی »گاردیـن« به تاریخ 11 سـپتمبر 2001، در گزارشـی از »لیوک هاردنـگ« خبرنگار بخش 

جنوب آسـیای ایـن روزنامه تحـت عنوان فوق می نویسـد:

»احمدشـاه مسـعود رهبر نیروهـای مقاومت علیه طالبـان، بعد از یک حمله ی انتحاری توسـط 
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دو تـن تروریسـت بـه جـان وی، حالـت خطرناکـی را دی شـب در شـفاخانه پشت سـر گذاشـت. 

رهبـر نیروهـای مقاومـت در این سـوءقصد بـه جانش که روز یکشـنبه در شـمال افغانسـتان به وقوع 

پیوسـت از ناحیه ی سـر، پا و دسـت زخم برداشـته اسـت.

بـه قـول احمد ولی برادر احمدشـاه مسـعود و سـفیر افغانسـتان در بریتانیـا داکتـران می گویند: 

»ده الـی دوازده سـاعت دیگـر وقـت الزم اسـت تـا وضـع وی را بـه درسـتی بدانیـم. حالتـش رو بـه 

بهبـود اسـت ولی تـا هنـوز به هـوش نیامده اسـت.«

روزنامـه ضمـن پیگـری ایـن موضـوع و بررسـی آراء و نظریـات مختلـف و گاهی متعـارض که 

برخـی حاکـی از صحتمندی و سـالمتی وی اند و عـده ای هم دال برشـهادتش می افزاید: »مهاجمان 

از کابـل بـه مناطـق تحـت اداره ی نیروهـای مقاومـت آمـده، بعـد از مالقـات بـا آن ها در شـمالی و 

انتظـار بـه صحبت احمدشـاه مسـعود رفتند.«

روزنامـه ادامـه می دهد: »بعد از انفجار احمدشـاه مسـعود به تاجیکسـتان پرواز داده شـد تا در 

آنجا مـورد تداوی قرار گیـرد ... .«

با مجروح شدن شیر پنجشیر طالبان باالی مقر وی دست به حمله زدند
روزنامـه ی »گاردیـن« بـه تاریـخ 12 سـپتمبر 2001 تحـت عنـوان فـوق بـه نقـل از گزارشـگر ایـن 

روزنامـه »لیوک هاردنـگ« می نویسـد:

»فرمانروایـان خشـن و افراطـی افغانسـتان پس از حمله ی انتحاری تروریسـت ها بـه جان یگانه 

فرمانـده مخالف آنان دسـت بـه حمله علیه مناطـق وی زدند.

ایـن حملـه ی بـزرگ دیـروز از طـرف طالبـان علیـه مناطـق احمدشـاه مسـعود در حالـی آغـاز 

گردیـد کـه وی در حملـه ی روزیکشـبنه بـه شـدت مجـروح گردیـد. البتـه ایـن در حالـی اسـت که 

طالبـان حملـه بـه جـان فرمانـده اسـطوره ی مقاومـت را تکذیـب کرده انـد.«

روزنامـه می افزایـد: »نیروهـای مقاومـت ادعا نموده انـد که طالبان در شـمال کابـل از دو جبهه 

حملـه ی خویـش را بـه صوب پنجشـیر آغـاز نمودنـد. آنـان افزودنـد: نبـرد در ماحول میـدان هوای 

بگـرام و اسـتقامت سـرک کهنـه و نو جریان داشـت.«

روزنامـه بـار دیگـر با پیگیـری مفصل این موضـوع و تذکر شـایعات مختلـف و عکس العمل ها 

کیـد نمودند  در قسـمت اخیـر مطلـب می نویسـد: »مقامـات رسـمی نیروهـای مخالـف طالبـان تأ

کـه حمـالت شـدید طالبـان از طـرف آنان به عقـب زده شـده و طالبان بـا تحمل تلفات و خسـارات 

شـدید عقب رانده شـدند.«

روزنامه می گوید: »همکاران احمدشـاه مسـعود اسـامه بن الدن تروریسـت سـعودی تبار را که 
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تحـت حمایـت طالبـان در افغانسـتان به سـر می برد عامـل اصلی این عمل تروریسـتی و سـوءقصد 

می دانند.«

روزنامـه می افزایـد: »احمـد ولـی مسـعود دیـروز ادعـا نمـود که ایـن برنامـه به صـورت خیلی  

دقیـق از طـرف طالبـان برنامـه ریـزی شـده بود، چـون همآهنگ بـا این عمـل تروریسـتی، حمالت 

خویـش را علیـه مناطـق تحـت اداره ی مسـعود آغـاز کردند. وی همچنان شـکایت داشـت کـه اکثر 

نیروهـای جنگـی طالبـان خارجی هـا اند، و حـدود 2000 تـا 3000 عـرب تحـت اداره ی بن الدن 

بـه نفع طالبـان در نبـرد اند.«

روزنامـه ی »گاردیـن« همچنـان بـه تاریـخ 12 سـپتمبر 2001 مقالـه ای را از »لیوک هاردنـگ« 

در مـورد احمدشـاه مسـعود بـه چـاپ رسـانیده کـه با بـه بحث گیـری جوانـب مختلف زندگـی این 

اسـطوره ی جهـاد و مقاومـت می نویسـد:

»قفسـه های خانـه وی در عمـق دره ی پنجشـیر مملـوء از کتاب هـای نظامـی، اسـتراتیژی و 

تحلیل هـای سیاسـی اسـت. آنجا کتاب هـای متعددی در بـاره ی تاریخ افغانسـتان، در مورد سـتالین 

و اسـکندر کبیر نیز به چشـم می خورد. شـاید همین تفکر سیاسـی و فراسـت تاریخی وی، او را این 

چنیـن نیـروی بـا صالبـت و مهیب بـه بار آورده اسـت کـه ابتـدا در مقابـل نیروهای اتحاد شـوروی 

کـه در سـال 1979 بـر افغانسـتان تجـاوز کردند مقاومـت کرد و هرگز موفق نشـدند وی را شکسـت 

دهنـد و حـاال در مقابـل نیروهـای افراطـی طالبـان به یک دژ شکسـت ناپذیر مبدل شـده اسـت.

این مرد 49 ساله از برجسته ترین فرماندهان و فرهمند ترین )کارازماتیک ترین( شخصیت هایی 

است که از جهاد ضد اشغال شوروی در افغانستان در بیست سال قبل به ظهور رسیده است. او که 

شیر پنجشیر لقب داده شده در یک نبرد گریز و عودت هفت حمله ی بزرگ روس ها را در دهه ی هشتاد 

بر دره ی پنجشیر به شکست و بن بست مواجه ساخت.

داسـتان چگونگـی سـاختن ارتـش مجاهدیـن از یک عـده ای غیر منظم کـه قوام زندگی شـان را 

تـوت تشـکیل مـی داد، احمدشـاه مسـعود را بـا کاله خاکـی رنگ ویژه و شـاخص خـودش و عادت 

برپایـی نمـاز در بحبوحـه ی نبـرد به یک اسـطوره مبدل سـاخت.

احمدشـاه مسـعود قبل از وارد شـدن به پولیتخنیک در رشـته ی مهندسـی در لیسـه ی اسـتقالل 

فرانسـوی مصـروف فراگیـری درس بـود. در اواسـط دهـه ی هفتـاد وی قیـام ناکامـی را علیـه رییـس 

جمهـور وقـت افغانسـتان بـه راه انداخـت و در نتیجـه به پاکسـتان پناهنده شـد.

بعـد از عقب نشـینی روس هـا در 1989 که افغانسـتان وارد مرحله ی نوینـی از نبردهای داخلی 

و مقاومـت گردیـد، احمدشـاه مسـعود به عنـوان یکی از رهبـران مجاهدین بـه نبـرد و مقاومت ادامه 

داد. نیروهـای تحـت فرمـان وی کابـل را میـان سـال های 1992 و 1996 بعد از سـقوط رژیم تحت 
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الحمایـه ی ماسـکو اداره می کردند.«

احمدشاه  طالبان  مترقبه ی  غیر  پیش روی های  خاطر  به  سپتمبر 1996  »در  می افزاید:  روزنامه 

مسعود کابل را تخلیه نموده و به دره ی پنجشیر عقب نشست.

باشـندگان کابـل کـه از عملکـرد نیروهـای مجاهدین بیزار شـده بودنـد، در وهله ی نخسـت از 

ورود جنگجویـان طالبـان اسـتقبال کردنـد، ولـی هنـوز اندکـی نگذشـته بـود که بـه  اشـتباه خویش 

پی بردنـد.

در دهـه ی نـود برخـالف اکثـر فرماندهـان مجاهدیـن کـه یا وطـن را ترک گفتـه یا از نبرد دسـته 

کشـیدند، احمدشـاه مسـعود بـه نبـرد و مقاومـت ادامـه داد و بـه عنـوان یگانـه مانـع بـزرگ در راه به 

قـدرت رسـیدن طالبـان در افغانسـتان تـا آخر باقـی ماند.«

روزنامـه همچنـان ادامـه می دهـد: »قبـل از حملـه ی سـوءقصد بـه جان احمدشـاه مسـعود در 

روز یکشـنبه او همیـش بـا ژورنالسـت های کـه به دیـدار وی می رفتنـد در پایگاهش دیـدار می نمود. 

وی از خـوف حمـالت سـوءقصد و تـرور، بـه عنـوان عادت همیشـگی، هیـچ گاه دو شـب را در یک 

 بـه جا بوده اسـت.«
ً
مـکان سـپری نمی کـرد، هراسـی کـه واقعا

)The Observer(  »هفته نامه »آبزرور
رهبر مقاومت در افغانستان درگذشت

بـه تاریـخ 16 سـپتمبر 2001، هفتـه نامـه ی »آبـزرور« )Observer( بـا پیگیری حـوادث مربوط به 

افغانسـتان به نقل قول از سـخنگوی سـفارت افغانسـتان در ماسـکو می نویسـد: »احمدشـاه مسعود 

رهبـر نیروهـای مقاومـت در افغانسـتان دیروز بر اثـر جراحاتی کـه در حمله ی سـوءقصد در هفته ی 

قبـل از طـرف دو تروریسـت انتحـاری کـه خـود را ژورنالسـت معرفـی نمـوده بودنـد برداشـته بـود 

درگذشت.«

احمدشاه مسعود رهبر میانه رو با آرزوهای واقعبینانه و عملی برای افغانستان
روزنامـه ی »گاردیـن« )Guardian( در شـماره ی 17 سـپتمبر 2001 خویـش مقالـه ای را بـه قلـم 

»سـندی گال« )Sandy Gall( بـه نشـر رسـانیده کـه اینـک ترجمـه ی آن تقدیـم می گـردد:

»در اپریـل 1992، سـه سـال بعـد از عقـب نشـینی روس ها از افغانسـتان، احمدشـاه مسـعود 

کـه در عمـر چهـل و چنـد سـالگی ترور شـد، به جیپ روسـیی در میـدان هـوای بگرام بلند شـده و 

قطـاری از تانک هـا را بـه سـوی کابـل رهبـری نمود.

سـه سـاعت بعدتـر، بعد از یـک توقف کوتـاه در خیابـان خالی بـرای ادای نمـاز، وارد پایتخت 
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گردیـد. مرمیـی هـم فیـر نگردیـد، ایـن در حالـی انجـام پذیرفـت کـه نبـرد شـدیدی قبـل بـر آن 

میـان طرفـداران احمدشـاه مسـعود و نیروهـای گلبدیـن حکمتیـار و وزیـر داخلـه ی کمونیسـت که 

می خواسـتند شـهر را تحـت کنتـرل درآورنـد بـه وقـوع پیوسـته بـود.

پیروزی احمدشـاه مسـعود در نتیجه ی سـه سـال برنامه ریزی و سـرعت عمل در فروپاشـاندن 

رژیـم نجیـب اللـه کـه در فرجـام از طـرف روس هـا، حامـی اصلـی آن، تنهـا گذاشـته شـد همـه را 

گیـج و متعجب سـاخت. اما آی.اس.آی سـازمان اسـتخباراتی ارتش پاکسـتان که حکمتیار پشـتون 

تبـار را در جریـان نبـرد افغانسـتان کمـک نمـوده و مسـعود را در بخـش پـول و مهمـات از چشـم 

انداختـه بـود از این پیشـامد خیلی  خشـمناک شـده بـود. بعـد از این همـه برنامه ریِزی هـای دقیق و 

حساب شـده  فرجـام جنـگ افغانسـتان آنـان را غافلگیـر سـاخته بود.

احمدشـاه مسـعود فرزند یک دگروال در ارتش ظاهر شـاه پادشـاه سـابق همیشـه می خواسـت 

یـک سـپاهی باشـد. در ایـام طفولیت، به قـول پدرش، وی بـا دوسـتانش بازی های رزمـی می نمود. 

بعـد از مکتـب ابتداییـه در هـرات وی شـامل لیسـه ی اسـتقالل در کابـل گردیـد. بـه عـوض شـامل 

شـدن در ارتـش، رشـته ی مهندسـی را در پولیتخنیـک کابـل تعقیـب نمـود، جایـی که حکمتیـار نیز 

مصـروف فراگیـری درس و تحصیـل بود.

در سـال 1975 حکمتیـار بـه عنـوان یـک مسـلمان فتنه انگیـز در کودتـای علیه رییـس جمهور 

محمـد داود سـهم گرفـت؛ شـخصی کـه دوسـال قبـل پسـر کاکایش پادشـاه کشـور را از قـدرت بر 

بود. انداختـه 

در حالی کـه سیاسـت های طرفـداری از مسـکو محمـد داود در جامعـه در حـال رنـگ باختـن 

بـود، حکمتیـار از مسـعود خواسـت تـا قیامـی را در زادگاهـش پنجشـیر در 100 کیلومتـری کابل به 

راه اندازد.

مسـعود در ابتـدا از قبـول ایـن امـر سـر بـاز زد، ولـی در فرجام بـه قول یکـی از برادران مسـعود 

وقتـی حکمتیـار وی را به ترسـو بـودن طعنه داد، ایـن امر را پذیرفت. ایـن قیام در پنجشـیر موفقانه به 

انجام رسـید، ولی در سـطح کشـور به شکسـت مواجه شـد و مسـعود و حکمتیار هر دو به پاکسـتان 

پناهنده شـدند.

 وی می افزایـد: در پاکسـتان مسـعود ضمـن فراگیـری یـک دوره آمـوزش نظامـی در بخـش 

جنگ هـای چریکـی کتاب هـای »مائـو«، »چگـووارا« و یـک جنـرال امریکایـی متخصـص در نبرد 

هـای چریکـی را، کـه برایـم بـاری گفت نامـش را فرامـوش نموده، بـه مطالعـه گرفت. در مـاه جون 

1979 وی دوبـاره بـه افغانسـتان برگشـت تـا مقاومـت خویـش را ابتـدا در مقابـل رژیم کمونیسـتی 

افغانسـتان و بعـد هـم در برابر اتحاد شـوروی و تجاوز آن کشـور در دسـامبر همان سـال آغاز نماید.
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در ایـن عـودت او 27 تـن همراه داشـت که اسـلحه ی ذیـل را با خـود حمل می کردنـد: دو میل 

کالشـنکوف، دو میـل راکـت آر. پـی. جـی 7 با هفت فیـر مرمی، پنج میل موشـکش و نـه میل یازده 

تیـره ی قدیمی سـاخت دره ی پاکسـتان.1 در یـک نبـرد بی نتیجـه بـا حکومـت از ناحیـه ی ران زخـم 

برداشـت و ناگهـان، طـوری  کـه بعدهـا خـودش گفـت، دریافـت کـه تمرین و آمـوزش یگانـه کلید 

پیروزی اسـت. 

تـا تابسـتان 1982، وقتی کـه مـن یـک برنامـه ی مسـتند یـک سـاعته  در عقب خطـوط روس ها 

تحـت عنـوان ایـن »تیتـوی تمـام عیـار دوم« بـرای آی. تـی. وی )ITV( آمـاده سـاختم، مسـعود از 

شـش حملـه ی گسـترده ی نظامـی روس هـا جـان به سـالمت بـرده بود.

چهـار سـال بعـد او دایـره ی عملیاتـش را بـه شـمال گسـترش داد و در ایـن راسـتا بـا فتـح یـک 

پایـگاه مهـم دولـت در تخـار مرکـز آن اسـتان را کـه شـهر تالقـان اسـت نیـز متصـرف گردید.

 همـه ی شمال شـرق افغانسـتان را اداره می کردند. 
ً
مسـعود و طرفدارانـش در ایـن مرحلـه تقریبا

در اوایـل 1992 وقتـی یکـی از فرماندهان دکتور نجیب الله در شـمال آقای جنـرال مؤمن و همچنان 

جنـرال دوسـتم از دولـت فاصلـه گرفتنـد مسـعود می دانسـت کـه پیـروزی نزدیـک اسـت. تحوالت 

خیلـی  سـریع شـکل گرفـت؛ به سـرعت یک بـرف کـوچ. در فرایند این تحوالت مسـعود بـه وزارت 

دفـاع در حکومتـی گماشـته شـد کـه برهان الدیـن ربانـی رهبـر جمعیـت اسـالمی ریاسـت آن را به 

عهـده داشـت. ولـی به سـرعت اوضاع دگرگون شـد، سـه مـاه بعدتـر حکمتیار بـا حمایت مسـتقیم 

آی.اس.آی کابـل را مـورد شـدیدترین حمـالت موشـکی قـرار داد. یـک شـاهد عینـی می گوید: در 

یک صبحـگاه 600 راکت را شـماریده اسـت.
در روز اول سـال 1993 مسـعود و حکومـت مـورد حمـالت مشـترک حکمتیار، دوسـتم متحد 
قبلـی مسـعود و شـیعه ها قـرار گرفـت. ولـی بـه رغـم ایـن همـه عهـد شـکنی ها و حمـالت، او و 
حکومـت جـان بـه سـالمت بردنـد، امـا ویرانی های ناشـی از ایـن نبـرد در کابل تـکان دهنـده بود.

در سـال 1994 طالبـان ظهـور کردنـد. مسـعود در قـدم نخسـت از آنـان اسـتقبال کـرد، ولـی 

وقتـی حـرص و آز آنـان بـه قدرت آشـکار گردیـد، تغییرعقیـده داد. در سـال 1995 طالبـان هرات را 

تصـرف کـرده و بـه زودی کابل را محاصره نمودند. در سـال 1996 مسـعود درک نمـود که راهی جز 

عقـب نشـینی در پیـش نـدارد. البتـه این یک عقب نشـینی تـوأم با نبرد بـود که چندین ضـد حمله ی 

درخشـان نظامـی را در پـی داشـت. ولـی او بر اثـر این پیامدها در گوشـه ای از کشـور محدود شـده 

بـه مقاومت ادامـه می داد.

تـرور وی ضایعـه ی اسـت تراژیـک بـرای کشـورش. او به عنـوان یک انسـان معتـدل، عمل گرا، 

1. بـا اصـالح از متـن مصاحبه ی احمدشـاه مسـعود، از بخش دوم فلـم »میثاق با خورشـید«، کنفرانس نهم سـپتمبر 2002 
درلنـدن. رحیمی
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بـا فراسـت و روشـنفکر اندوخته هـای وافری بـرای عرضه نمودن بـه جامعه اش داشـت. وی به خاطر 

مقاومـت نظامـی اش علیه اتحاد شـوروی همیشـه دریادهـا وخاطره ها زنـده خواهد ماند. 

او همچنـان انسـانی بـود متمدن، آراسـته با بهترین سـنن و عادات جامعه ی افغانسـتان و کسـی 

بود که شـعر و شـاعری را دوسـت داشـت. وقتی در سـال 1996 برای آخرین بار کابل را ترک گفت، 

کتابخانـه اش را کـه حـدود 2000 جلد کتاب داشـت نیـز با خود بـرد. او بعد از درگذشـتش، خانم، 

یـک پسـر و پنـج دختر از خود به جای گذاشـته اسـت. احمدشـاه مسـعود، سـپاهی و سیاسـتمدار، 

در 1953 به دنیا آمد و در 15 سـپتمبر سـال 2001 درگذشـت.

)The Financial Times( »روزنامه ی »فایننشل تایمز
گزارش های درگذشـت احمدشـاه مسـعود باعث نگرانـی روز افزون مخالفـان طالبان گردیده 

ست ا

ایـن روزنامـه در شـماره ی یـازده سـپتمبر 2001 خویـش، تحـت عنوان فـوق به نقـل از فرحان 

بخـاری چنین می نویسـد:

تـرور  نشـده ی  تأییـد  خبرهـای  شـایعه ی  از  بعـد  افغانسـتان  در  طالبـان  مخالـف  »جبهـه ی 

احمدشـاه مسـعود فرمانـده ایـن نیروهـا، متحمـل شکسـت و عقب گرد سـنگین شـده اسـت. طبق 

ایـن گزارش هـا وی دیـروز از طـرف دو تـن عرب که خـود را خبرنگار جـا زده بودنـد در یک حمله ی 

انتحـاری بـا بمـب، جـان باخته اسـت.

در عکس العمـل بـه خبـری کـه از واشـنگتن توسـط خبرگـزاری رویتـر بـه نقـل از یـک مقـام 

امریکایـی کـه از وی نـام بـرده نشـده نشـر شـده و گفته: »مـا معتقدیـم که وی جـان باخته اسـت«، 

یـک مقـام پاکسـتانی چنیـن گفـت: »شـواهد زیـادی دال بـر آن انـد، که وی جـان به سـالمت نبرده 

اسـت، ولـی گـروه وی -جبهـه ی متحـد شـمال- ایـن موضـوع را تـا حـال تأییـد نمی کند.«

احمدشـاه مسـعود یگانـه نیـروی مخالـف و توانمنـد علیه گـروه افراطـی طالبان که اکثـر نقاط 

افغانسـتان را کنتـرل می کنند، روز یکشـنبه در حالـی مجروح گردید که دو تن عـرب در اقامتگاهش، 

خواجـه بهاءالدین، در شـمال افغانسـتان با وی مالقات داشـتند.

طبـق یکـی از گزارش هـا بمـب در کامره ی ویدیویی جاسـازی شـده بود که توسـط آن مصاحبه 

ثبـت می گردیـد. گـزارش دیگـری مشـعر اسـت که یکـی از عرب هـا بمـب را در کمر خویش بسـته 

بـود. جبهـه ی متحـد شـمال که از اقلیت هـای تباری در کشـور تشـکیل یافته مدعی اسـت که وی به 

اثـر جراحات خفیف در کشـور همسـایه، تاجیکسـتان، مـورد تداوی قرار گرفته اسـت.«

روزنامـه در ادامـه می افزاید: »احمدشـاه مسـعود در ضمـن این که بر بخش محـدودی از خاک 
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افغانسـتان کنتـرل دارد، ولـی به صـورت یک نیروی مخالـف قدرتمند تبارز کرده اسـت.

وی ایـن برازندگـی را در قـدم نخسـت علیـه ارتـش اتحـاد شـوروی در جریان ده سـال اشـغال 

افغانسـتان توسـط آن کشـور بـه نمایـش گذاشـت و بعـد هـم در مقابـل گـروه طالبان.

بـه عنـوان یـک  دارد  پنجشـیر شـهرت  بـه شـیر  پیمانـه ی وسـیع  بـه  احمدشـاه مسـعود کـه 

استراتیژیسـت ماهـر شـناخته می شـود. پیروزی هـای پیهـم وی در نبردهـای مختلـف او را بـه یـک 

شـخصیت برجسـته و برازنـده مبـدل سـاخته اسـت... .«

روزنامـه در ادامـه ی مطلـب می افزایـد: »... اگـر مـرگ مسـعود تأیید گـردد اکثر تحلیـل گران و 

ناظـران معتقـد انـد کـه جبهـه ی متحد از هـم خواهد پاشـید، ولی برخـی بر این بـاور اند کـه منافع 

جـدی روسـیه و دیگـر کشـورهای منطقـه کـه از طالبان احسـاس خطر می کننـد آن ها را بـه حمایت 

از جبهـه ی متحد وادار خواهد سـاخت.«

نیروهای مخالف در سوگ رهبر خویش شیر پنجشیر به ماتم نشسته اند
روزنامـه ی »فایننشـل تایمز« در شـماره ی 17 سـپتمبر 2001 خویش بازهم به نقـل از فرحان بخاری 

تحـت عنـوان فوق موضـوع را دنبال نموده چنین می نویسـد:

»احمدشـاه مسـعود نابغـه ی جنگ هـای چریکـی و رهبر جبهـه ی متحد شـمال، یگانـه نیروی 

بالقـوه مخالـف حاکمیـت طالبان در افغانسـتان، دیـروز به عمر 48 سـالگی در قریـه ی جنگلک در 

دره ی پنجشـیر افغانسـتان به خاک سـپاریده شـد.

درمراسـم خـاک سـپاری و عـزای وی کـه یک هفتـه بعد از حملـه ی تروریسـتی و انتحـاری به 

جـان وی توسـط دو تـن عـرب که خـود را ژورنالسـت جـا زده بودند برگـزار گردیـد، هزاران عـزا دار 

نمودند. شـرکت 

مسـعود در جریـان 23 سـال حاکمیـت غیـر متنـازع بـر دره ی آبایـی اش تـالش نمـود عـزت و 

افتخـارش را بـه عنـوان شـیر پنجشـیر حفـظ نمـوده و بـا سـربلندی زندگـی نماید.

مـرگ وی در هالـه ای از ابهـام قـرار داشـت، چـون اصـرار جبهـه ی متحد شـمال مبنی بـر زنده 

بـودن وی بـا گزارش هـای از روسـیه و واشـنگتن کـه او در نخسـتین لحظـات حمله جان داده اسـت 

در تعـارض آشـکار قرار داشـت.

اکثـر تحلیل گـران بـر این بـاور اند کـه انگیـزه ی اصلی پنهان سـاختن درگذشـت وی بـه خاطر 

تـرس و هراس از فروپاشـی نیروهـای تحت فرماندهـی وی بود.«

روزنامـه می افزایـد: »مسـعود فرزنـد یک دگروال سـابق ارتش در یک فضای آسـوده رشـد نمود 

و تحصیـالت خویـش را در لیسـه ی فرانسـوی زبـان اسـتقالل در کابل دنبـال کرد. قابل تذکر اسـت 
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کـه بهره منـدی از تحصیـالت خـوب در افغانسـتان به راحتـی برای همه مقدور نیسـت.

حتـی برخـی منتقـدان مسـعود اعتـراف می کننـد کـه وی یـک شـخصیت اسـتثنایی بـود. او به 

صفـت رهبـر واقعـی در سـالیان متمـادی مقاومـت بروز نمـود و ایـن ویژگی را بـه اثبات رسـانید.«

روزنامـه در ادامـه می نویسـد: »احمدشـاه مسـعود بـه خوبی می دانسـت کـه سـیطره ی طالبان 

بـر بخش هـای بیش تـری از خـاک افغانسـتان، طبـق برخی آمارهـا 90 فیصـد آن، نمی توانـد قلب و 

ذهـن مـردم را بـه دسـت آورد. درحالی کـه طالبان زنـان را از راه یافتن بـه اکثر تخصص ها و دانشـگاه 

کابـل منـع نموده انـد، مناطق تحت اداره ی احمدشـاه مسـعود راه جداگانه و مخالف ایـن روش را در 

پیـش گرفتـه اسـت. دیـد آزاد و لیبـرال آن هـا در قبال تحصیل زنان سـال قبـل مقامات در شـهر فیض 

آبـاد مرکز والیت بدخشـان را واداشـت تا دو وقـت دروازه های مکاتـب را به روی شـاگردان به خاطر 

کثرت آنـان بـاز نگه دارند.

دیروز درمراسـم خاک سـپاری احمدشـاه مسـعود پسـر 13 سـاله اش تعهد سـپرد تـا راه پدرش 

را ادامـه دهد.«

)The Daily Telegraph(  »روز نامه ی »دیلی تیلگراف
رهبـر مقاومـت در افغانسـتان بـر اثـر انفجـار بمبـی کـه در کامره جاسـازی شـده بـود زخمی 

ید گرد

»دیلـی تیلگـراف« در شـماره ی 10 سـپتمبر 2001 خـود در گزارشـی از احمـد رشـید تحـت عنوان 

فـوق موضـوع را بـه نقـل از یـک منبـع از سـفارت افغانسـتان در تاجیکسـتان چنیـن دنبـال می کند.

»احمدشـاه مسـعود رهبـر نیروهـای مقاومـت علیـه طالبان در افغانسـتان دیـروز بر اثـر انفجار 

بمبـی کـه در یک کامره جازسـازی شـده بـود مجروح گردیـد. این واقعـه در مرکـز فرماندهی وی در 

خواجـه بهاءالدیـن کـه تحت مراقبت شـدید امنیتی قرار دارد در شـمال افغانسـتان به وقوع پیوسـت. 

حملـه در حالـی صـورت می گیـرد کـه حمـالت شـدید طالبان به صـوب مرکـز اصلی و مسـتحکم 

وی در پنجشـیر ادامه دارد.«

منبـع همچنـان افـزود: »مسـعود در حال اجـرای مصاحبه بـا یک تیـم از خبرنـگاران عرب تبار 

در دفتـر کارش کـه از کابـل آمـده بودنـد قـرار داشـت کـه کامـره وقتـی آن هـا بـه فلـم بـرداری آغاز 

کردنـد منفجر شـد.«

یـک سـخنگوی احمدشـاه مسـعود بـه خبرگـزاری فرانسـس پریـس گفـت: »این یـک حمله ی 

انتحـاری بـود و دو تنـی کـه در نزدیـک کامره قرار داشـتند به قتل رسـیدند. احمدشـاه مسـعود رهبر 

49 سـاله ی مقاومـت و جنگ هـای چریکـی در این حمله جراحات سـطحی برداشـت و در منزلش 
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مـورد مـداوا قـرار گرفت. منبـع افزود: وضـع صحـی وی اکنون خوب اسـت.«

بیم آن می رود که رهبر مقاومت در افغانستان بر اثر انفجار جان باخته باشد
همیـن روزنامـه در شـماره ی 11 سـپتمبر 2001 خویـش بار دیگر موضوع مجروح شـدن احمدشـاه 

مسـعود )رح( را ضمـن گزارشـی از احمـد رشـید تحت عنـوان فـوق دنبال نموده می نویسـد:

»رهبـر جنبـش مقاومـت در افغانسـتان طبـق گزارش هـای رسـیده بر اثـر انفجار روز یک شـنبه 

 زخمی شـده اسـت. این حادثـه ضربه ی بزرگـی به امیدواری های محسـوب 
ً
به قتل رسـیده یا شـدیدا

می شـود که خواهان سـرنگونی رژیـم بنیادگـرای طالبان در افغانسـتان بود.

یـک مقـام رسـمی امریـکا ابراز داشـت: »مـا معتقدیم که وی جـان باخته اسـت.« امـا از دادن 

معلومـات بیش تـر اجتنـاب ورزید.

احمدشـاه مسـعود که از طرف دشـمنان قبلـی اش روس هـا، فرمانده ممتاز جنگ هـای چریکی 

شـناخته شـده بـود در عمـل حامـل آرزوهـای غـرب در افغانسـتان نیـز به حسـاب می رفـت. منابع 

کیـد نمودنـد کـه وی در این حادثه جراحات سـطحی برداشـته اسـت  رسـمی نیروهـای مقاومـت تأ

ولـی بـرادرش گفت: »انفجاری که توسـط مهاجـم انتحاری که خـود را خبرنگار یکی از شـبکه های 

تلویزیونـی جـا زده بـود بـه وقوع پیوسـت باعث جراحات شـدید شـده اسـت.« احمد ولی مسـعود 

سـفیر نیروهـای مخالـف در بریتانیـا دیـروز افـزود: »حالـت وی رو بـه بهبـود اسـت ولی تـا اکنون 

بی هـوش می باشـد و داکتـران می گوینـد: بـرای معلـوم شـدن وضع بـه ده الـی دوازده سـاعت دیگر 

وقت الزم اسـت.«

احمدشـاه مسـعود در حـال دادن مصاحبـه در خواجـه بهاءالدیـن بـه دو تـن عـرب کـه خود را 

ژورنالسـت جـا زده بودند قرار داشـت که بمـب منفجر گردید. گمـان می رود بمب و مـواد انفجاری 

در کامـره ویدیویـی پنهـان شـده بـود یـا در کمر یکـی از آن دو تن جا سـازی شـده بود.

منابـع در آسـیای میانـه می گوینـد: تروریسـت ها سـفر خویـش را از کابل آغـاز نموده بـا عبور 

از مناطـق طالبـان وارد منطقـه ی تحت کنترل احمدشـاه مسـعود شـدند. آنـان قبل از رسـیدن به مقر 

احمدشـاه مسـعود با چندیـن تـن از فرماندهان وی نیـز مصاحبه کـرده بودند.

فرماندهـان جبهـه ی متحـد و دپلومات هـای غربـی در آسـیای میانـه اظهـار داشـتند کـه آقـای 

جنـرال احمدشـاه مسـعود بـه خاطر جراحات شـدید از ناحیه ی سـر در تاجیکسـتان، جایـی که وی 

بعـد از وقـوع انفجـار توسـط طیـاره بدانجـا منتقـل گردیـد، از طـرف جراحـان ارتـش روسـیه مورد 

معالجـه قـرار گرفته اسـت.

سـخنگوی جبهـه ی متحـد خبـر جـان باختـن آقای مسـعود بـر اثـر انفجـار را تکذیـب نمود و 
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طالبـان، ابـن الدن، تروریسـت مطلـوب از طـرف ایاالت متحـده ی امریکا، و پاکسـتان را به دسـت 

داشـتن در برنامـه ریـزی ترور احمدشـاه مسـعود متهم سـاخت.

بـر اثـر انفجـار یکی از همکاران احمدشـاه مسـعود آقای عاصم سـهیل به قتل رسـیده اسـت و 

آقای مسـعود خلیلی سـفیر جبهه ی متحد در هندوسـتان به شـدت زخمی  شـده اسـت. این انفجار 

یکـی از بمب گـذاران را نیـز به هالکت رسـانیده و دومی توسـط رگبار مسلسـل محافظین احمدشـاه 

مسـعود به قتل رسـیده است.

همـکاران احمدشـاه مسـعود افزودنـد: وی قبل از اجرای عمـل جراحی هدایـات الزم را ضمن 

صحبـت بـا فرماندهـان خویـش بـه آنان صـادر نمـود و فرماندهـی نیروها را بـه جنرال فهیـم معاون 

خویـش انتقـال داد. عبدالحـی مطمئن سـخنگوی ارشـد طالبان دسـت داشـتن جنبش طالبـان را در 

ایـن حادثـه تردیـد نمود ولی پیدا اسـت کـه بیش ترین نفـع از این واقعـه نصیب همین گـروه خواهد 

شد.

اگـر جنـرال مسـعود جان باخته باشـد یـا برای مدتـی توانایی رهبـری را از دسـت بدهد جبهه ی 

متحـد کـه از اقلیت هـای تبـاری در افغانسـتان تشـکیل شـده و علیـه طالبـان درگیـر مبـارزه اسـت 

بـه احتمـال قـوی ازهـم خواهد پاشـید. اگـر چنین شـود زمینـه ی کنتـرل کامل افغانسـتان به دسـت 

جنبـش بنیادگـرای طالبـان فراهم می گـردد. جبهه ی متحد در حـال حاضر فقط بـر ده فیصد از خاک 

افغانسـتان تسـلط دارد، ولی جنرال احمدشـاه مسـعود در این اواخر موفق شـده بود با حفظ مواضع 

مقاومـت در شـمال کابـل جبهـات جدیـدی را علیه طالبان در غرب و شـمال افغانسـتان بگشـاید.

در حـدود دو هـزار الـی سـه هـزار عـرب تحـت فرماندهی اسـامه بـن الدن بـه نفع طالبـان در 

نبـرد انـد و جنبش اسـالمی ازبیکسـتان و هزاران بنیادگرای مسـلح پاکسـتانی در این جنگ نیز سـهم 

فعـال دارند.

عرب هـای مسـلح تحـت زعامت ابـن الدن در افغانسـتان مسـوول بدترین فجایع و کشـتارهای 

دسـته جمعـی شـناخته شـده اند کـه در ایـن اواخـر در مناطـق تحـت کنترل جبهـه ی متحد بـه وقوع 

پیوسـته و صدهـا قربانـی از جمـع مردمـان ملکی به جا گذاشـته اسـت.

طالبـان در هفتـه ی قبـل یک تهاجم وسـیع را علیـه نیروهای جبهـه ی متحد در نزدیکـی کابل و 

والیـت تخار در شـمال شـرق افغانسـتان بـه راه انداختنـد. در حدود بیسـت و پنج هـزار از نیروهای 

طالبـان به شـمول حـدود ده هزارعـرب، پاکسـتانی و گروه هـای بنیاد گرا از کشـورهای آسـیای میانه 

بـه احتمـال خیلی  قـوی در حال تـدارک یک حمله ی قـوی و کاری هسـتند. آنان امیـدوار اند که این 

هجـوم باعث درهم شکسـته شـدن روحیـه ی افراد تحت فرماندهی احمدشـاه مسـعود خواهد شـد. 

ایـن در حالـی اسـت که نیروهای مسـعود در ایـن اواخر کمک های از ایران، شـوروی، هندوسـتان و 
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تاجیکسـتان به دسـت آورده اند و کشـور اخیرالذکر پایگاهی را نیز جهت اکمال نیروهای احمدشـاه 

مسـعود در داخل افغانسـتان در خدمت وی قرار داده اسـت.

احمدشـاه مسـعود از جملـه ی نخسـتین کسـانی بود کـه مقاومـت را علیه کمونیسـت ها پس از 

بـه قـدرت رسـیدن آن هـا در کابـل در سـال 1978 آغاز نمـود و یک سـال بعدتـر نبردهایـش را علیه 

نیروهـای ارتـش شـوروی که بر افغانسـتان تجاوز نمـوده و کشـور را قریب به یک دهه تحت اشـغال 

نمود. داشتند شـروع 

جنـراالن شـوروی اعتـراف کردنـد کـه وی بهتریـن فرمانـده مجاهـدان در جریان نبردهـای بود 

کـه آن هـا در افغانسـتان بـه پیـش می بردنـد. نیروهـای مربـوط وی کابـل را در سـال 1992 بعـد از 

عقـب نشـینی اتحـاد شـوروی و سـقوط رژیـم کمونیسـتی بـه دسـت آوردنـد. وی تـا زمـان سـقوط 

کابـل بـه دسـت طالبان در سـال 1996 سـمت وزارت دفاع کشـور را تحت زعامت متحـد نزدیکش 

برهان الدیـن ربانـی بـه عهده داشـت.«

یـم طالبـان بـه خاطـر  احمدشـاه مسـعود رهبـر کارازماتیـک جنبـش مقاومـت علیـه رژ

برداشـت روشـن بینانه و مدرنـش از اسـالم مـورد احتـرام قرارداشـت

روزنامـه ی »دیلـی تیلگراف«، در شـماره ی 17 سـپتمبر 2001 خویش تحت عنـوان فوق بازهم 

مطلـب ذیل را به چاپ رسـانیده اسـت:

»جنـرال احمدشـاه مسـعود کـه به عمـر 49 سـاله گی درگذشـت رهبـری نیروهایی را بـه عهده 

داشـت کـه علیـه رژیم بنیادگـرای طالبان در نبـرد بودند. او یگانه نیـروی نظامی مخالـف طالبان بود 

کـه در غـرب نیز جـدی گرفته می شـد.

احمدشـاه مسـعود مـردی بـود کـه بـه خاطـر مقاومـت سرسـختانه اش در دره ی اسـتراتیژیک 

پنجشـیر در مرکـز افغانسـتان در دهـه ی هشـتاد در مقابل حمالت پیهـم و متوالی نیروهای شـوروی 

به شـیر پنجشـیر شـهرت یافت. وی با داشـتن حـدود 12000 نیرو در والیت کوهسـتانی بدخشـان 

کـه تصویرهایـش در همـه ی اماکـن بـه چشـم می خـورد و داشـتن ده هـزار نیـروی دیگـر در بقیـه 

مناطـق حـدود ده فیصـد خـاک افغانسـتان را کنتـرل می کرد.

مقاومـت  نیروهـای  صفـوف  میـان  الزم  اتحـاد  فراهـم آوری  بـا  وی  »کارازماتیـک«  رهبـری 

امیدواری هـای زیـادی را در مبـارزه علیـه رژیـم بنیادگـرا و افراطی طالبـان به وجـود آورد؛ رژیمی که 

بـه خاطـر نقـض حقـوق بشـر، نابودسـازی مجسـمه های بـزرگ بـودا در ایـن اواخـر و بـه خاطـر 

حمایـت و پنـاه دادن بـه اسـامه بـن الدن بـه ویژه بعـد از حمالت تروریسـتی بـه امریکا مـورد انتقاد 

شـدید جامعـه ی بین المللـی قـرار دارد.
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مسـعود کـه تاجیـک تبـار اسـت در سـال 1953 در بـازارک پنجشـیر چشـم بـه جهان گشـود و 

در کابـل پـرورش یافـت. پـدرش در ارتش ظاهرشـاه، پادشـاه سـابق افغانسـتان، به رتبـه ی دگروالی 

خدمـت کـرده اسـت. پـدرش بـود که بـرای فرزنـدش به اسـاس مسـلک خود آمـوزش نظامـی  داد. 

مسـعود جـوان بـرای فراگیـری تحصیـل شـامل لیسـه ی فرانسـوی زبـان اسـتقالل در کابـل گردید و 

سـپس در پولیتخنیـک کابـل در رشـته ی انجنیـری بـه تحصیـالت ادامـه داد. وی در همـان هنگام به 

سـازمان جوانـان مسـلمان پیوسـت که توسـط یک عالـم دیـن، برهان الدیـن ربانی، رهبری می شـد. 

بـه هـر حـال وی مؤفـق بـه تکمیـل تحصیالت خویـش نگردیـد و بـاری گفته بـود: »امیدوار اسـت 

بتواند با اسـتفاده از رشـته ی تخصصی اش روزی در عمران و بازسـازی کشـور ویران شـده اش سـهم 

بگیرد.«

مسـعود در سـال 1975 بـه یـک چریک تمـام عیار تبدیل شـد و نخسـتین نبـردش را علیه رژیم 

جمهـوری داود بـه نمایـش گذاشـت. وی بعـد از آن قیـام ناگزیـر به هجرت به سـوی پاکسـتان شـد 

و در سـال 1978 دوبـاره بـه وطـن برگشـت. این بـار وی رهبری نیروهـای مقاومت را در پنجشـیر که 

علیـه رژیـم کمونیسـتی و اشـغالگران شـوروی می رزمیدنـد برای سـالیان متمـادی به عهـده گرفت. 

مسـعود بـه عنـوان یک استراتیژیسـت ممتـاز و ماهـر بـا وارد آوردن شکسـت های پیهم بـه روس ها، 

آن هـا را همیشـه بـا قطـع نمـودن راه اکماالتـی سـالنگ کـه کابل را به شـمال وصـل می کند بـه انزوا 

می کشـانید.

بـه رغـم این کـه عسـاکر شـوروی از نـگاه وسـایل و تجهیـزات نظامـی در وضـع بهتـری قـرار 

داشـتند ولـی بـه روحیه و عشـق بی کـران مجاهدان مسـعود در نبرد بـرای آزادی وطن قابل مقایسـه و 

برابـری نبودنـد. آنـان باآلخـره در سـال 1989 خاک افغانسـتان را تـرک گفتند.

مسـعود سـه سـال بعدتر، پس از سـرنگون سـازی مؤفقانـه ی رژیم دکتـور نجیب الله، سـوار بر 

تانکـی وارد کابـل گردیـد و جایگاهـش را بـه عنوان یک رهبر نظامی و وزیر دفاع کشـور در نخسـتین 

رژیـم بعد از اشـغال روس هـا تحت زعامـت برهان الدین ربانـی احرازکرد.«

روزنامـه در ادامـه می افزایـد: »بعـد از این که طالبان از جنوب در سـال 1996 وارد کابل شـدند 

و مسـعود بـه طـرف شـمال عقـب نشـینی نمـود مجبـور گردید دوبـاره بـه جنگ های چریکـی روی 

آورده و فرماندهـی نیروهـای مقاومـت در شـمال را بـه عهده گیرد.

وی نبردهایـش را از طریـق وضـع مالیـات بـر تجـارت زمـرد از دره ی پنجشـیر و الجـورد از 

بدخشـان تمویـل نمـوده و سـالح و مهمات مـورد نیازش را از کشـورهای روسـیه و ایـران خریداری 

می نمـود.

در سـپتمبر سـال 2000 طالبـان بعـد از 33 روز نبـرد خونیـن و تلفات سـنگین دو طرف مؤفق 
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بـه تصـرف شـهر تالقان مرکـز عمده ی احمدشـاه مسـعود گردیدند. بـر اثر ایـن تحـول راه اکماالتی 

میـان پنجشـیر و تاجیکسـتان قطـع گردید و حـدود 350 تـن از نیروهایش تلـف گردیدند.

ایـن حادثـه عقب گـرد جـدی در مبـارزه ی جبهـه ی متحـد علیـه طالبـان بـه حسـاب می رفت، 

ولـی بـه رغـم ایـن واقعـه و نبـود امکانـات مالـی و نظامـی، کـه مسـعود خـود در سـال بعد بـه نبود 

آن اعتـراف نمـوده گفـت: »مـا نـه پـول داشـتیم، نـه طیـاره و نـه سـالح و مهمـات«، وی توانسـت 

سـیطره اش را بـر بدخشـان حفـظ نمایـد. این کار بـه وی کمک کـرد تـا راه تجارت سـنگ های گران  

بهـا را بـاز نگه داشـته و موقعیتـش را در بازارهـای بین المللـی حفـظ نمایـد.

در مـاه اپریل همین سـال مسـعود به دعوت رسـمی رییس پارلمـان اروپا خانـم »نیکول فونتن« 

بـرای بـار نخسـت از اروپـا دیدن نمـود. وی در این سـفر از بلژیک، پاریـس و ستراسـبورگ دیدار به 

عمـل آورد. مسـعود در چندیـن نشسـت در سـطح باال و بـا مقامات عالـی رتبه ی کشـورهای میزبان 

و جامعـه ی اروپـا از رهبـران ایـن کشـورها خواهـش نمود تـا باالی پاکسـتان فشـار وارد کننـد که از 

حمایـت طالبـان دسـت برداشـته و بـه آن هـا سـالح و مهمـات تحویـل ندهـد. وی درصحبت های 

کیـد نمـود: »بـدون کمـک پاکسـتان سـاز و بـرگ نظامـی طالبـان و تالش آنـان بـرای کنترل  خـود تأ

کشـور یک سـال هـم دوام نخواهـد آورد.« وی همچنـان خواهـان افزایـش کمک های بشـر دوسـتانه 

بـه افغانسـتان شـد و تخریـب مجسـمه های تاریخـی بـودا در شـهر بامیـان توسـط طالبـان را کـه به 

قـرن چهـارم یـا پنجـم قبـل از میالد بـر می گشـتند و در ماه مـارچ همین سـال اتفـاق افتـاد محکوم 

کـرد. ولـی وی ضـرورت بـه نیـروی نظامـی خارجـی را در ایـن معرکـه منتفی دانسـته گفـت: »ما به 

نیروهـای خارجـی و مشـاورین نیـازی نداریـم.« وی در ادامـه تصریـح نمـود: »مردم مـا حاضر اند 

خـود بجنگند.«

»نیکـول فونتـن« رییـس پارلمان اروپا اعـالن نمود: »کشـورهای اروپایی باید مسـعود و دیدگاه 

معتدل وی از اسـالم را در سـطح سیاسی به رسـمیت بشناسند.«

سـفر مسـعود بـه بلژیک که در خالل آن با »خاورسـلونا« نیز مالقات داشـت، باعـث گردید که 

وزیـر خارجه ی این کشـور اعـالن نماید که حکومـت متبوعش کمک های انسـانی و بشردوسـتانه را 

به افغانسـتان افزایش می بخشـد.

روزنامـه در بخـش دیگـر ایـن مقالـه می افزاید: »مسـعود مردی که اغلـب اوقات لبـاس نظامی 

گاهی گسـترده ی بهره مند بود، بـه »ویکتورهوگو« به عنوان نویسـنده ی  بـر تـن داشـت و از فرهنگ و آ

مـورد عالقـه اش محبت داشـت. در جوانـی اش وی کارنامه ی »چگـووارا« و صدر »مائـو« را خوانده 

بـود. وی می گفـت: از »مائـو« بسـیار آموخته ولی افـکار »چگووارا« را خیلی  سـاده و سـطحی یافته 

اسـت. وی بـه آثـار جنـرال »دیگـول« نیز عالقمنـد بـود. وی متأهل بود، پنـج دختر و یک پسـر دارد 
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و بـا خانـواده اش در یـک منـزل گلـی در قریه ی بـازارک زندگی به سـر می برد.«



بخش ششم
اشعار





یل کجکن و اژدهای جهنم
عبدالقهار عاصی

یکی دره از دره های بهشت

به بر صخره بر سر هوای بهشت

زهندوکش آغاز می شد همی

ه دامنان باز می شد همی
ُ
به ک

وزان رودباری روان گشته بود

که چرخ از زالل اش جوان گشته بود

شکوه از بر و دوشش انگیخته

شهامت به باالش آویخته

مقام شهیداِن خون جامه یی

مقر دلیران شهنامه یی

دیار اساطیریی عشق و جنگ

مزار بزرگان ناموس و ننگ

به کچکن مسمی شده نیک نام

پرآوازه تا چین و تا روم و شام

به فرهنگ فردوسی و مولوی

به اعجاز شهنامه و مثنوی
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نه مردی هم آورد مردان آن

ردان آن
ُ
نه کوهی هم آوای گ

زر و سیم بر سینه اندوخته

قبای ُزُمرد به تن دوخته

زخورشید و شمشیر بگداخته

علم بر فراز سر افراخته

پر و بال جبریل آیینه اش

سرود اهورا سرو سینه اش

قضا رفته بود و در آن مرز و بوم

جهنم به پا کرد آشوب شوم

چنان که نفس های مکرو را

دمانید مرسنگ و مرکوه را

فرستاد آن سو یکی اژدها

گرسنه به جان و تن آن ِوال

چنان اژدهای که از سر به دم

دهان بود و غارتگری یال و سم

نه سیرابی اش بود از خون خلق

نه رحمیش برحال محزون خلق

عنان سوی کچکن کشید اژدها

برو دوش آفت، سر و پا بال

چنان قصد کرد اژدهای پلید

که سازد همه دره را ناپدید

مگر دره را پهلوان زاده بود

قلندر پسر، سرِو آزاده بود

که از هیبت اش مار موری شدی

که از همت اش شهر گوری شدی

به تن پیل و با بازوان آهنین

به ایمان فلک با صالبت زمین

خداوند شمشیر و گرز و کمر
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خداوند میدان جنگ و هنر

فراخواند مادر ورا نزد خویش

کشانید پهلوش نزدیک بیش

ببست اش کمر راز جنگ اش بگفت

سخن زین هنر رنگ رنگ اش بگفت

بگفت اش که ای تاج فخر سرم

برو دست خالی نیایی برم

برو خصم آبایی ات را ببین

بمگذار ازو نقش پا بر زمین

برو تا که شمشیرداراِن راد

به نیکی ات فردا بیارند یاد

ترا بهر این روز زاییده ام

برای چنین عرصه بگزیده ام

جوان با فالخن کمر بست و رفت

سوی اژدهای سراپا شگفت

همی  مرد را اژدها تا بدید

تکانی به خود خورد و رنگ اش پرید

چنان هیبت آلوده می آمدش

که پنداشتی که می آشامدش

غرور کوه و خشم آبایی اش

برون می زد از چشم غوغایی اش

بخواند از جبین اش حدیث نبرد

بدیدش تناور ازو بیم کرد

سر راه رستم پسر دام چید

خیالی بزد خام و رایی گزید

که اول به رنگی به دام آردش

سپس خوار و زارش کند بکشدش

چه با حیله ها زخم کاری خورد

دم تیغ نیرنگ خوش تر برد
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که نامردها بیش از این کرده اند

بدین شیوه بسیار کین کرده اند

یل از دور شمشیر بیرون کشید

زبان عدالت پی خون کشید

بگفتا به شمشیر کای یار من

انیس شب و روز دشوار من

برونت بیاورده ام تا که داد

نگردد گم از عالم و کم مباد

برونت بیاورده ام تا ز حق

مگر تیره رایان بگیرد سبق

برونت بیاورده ام تا به جای

طریقی کنم راست از عقل و رأی

برونت بیاورده ام تا خدا

به هنگام گردد مرا رهنما

مرا نیست چشم تماشای یی

دل بی غم و خاطر آرای یی

که نابود گردد دهم دره ام

که آتش فتد بر سرو بر ره ام

به ناگاه با حیله اش اژدها

برآمد سر راه یل از دغا

صدا زد به یل اژدهای زبون

که تدبیر بهتر شود رهنمون

بیا تا برایت امانی دهم

به آیندگانت ضمانی دهم

خریدار گردم همه کچکن ات

ده و دره و قلعه و مسکن ات

بگو قیمت کچکن خویش را

بگو بیع این گوهر خوش بها

دهت را بگو خانه ات را بگو
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بگو قیمت دره را مو به مو

سر و پات را سیم و زر می کنم

ترا شاه این بوم و بر می کنم

چه می خواهی از زندگی جز شکوه

و آن هم از این سنگ زاران و کوه؟

چه باتوت و تلخان به سر می بری

غم دره شاخک به جان می خری

وگرنه ستانیم آن را به زور

همان به که خود می نیایی به گور

بیندیش از ضرب بازوی من

میامیز با آتش خوی من

یلش گفت کاین دره را سنگ و خاک

به خونم بود نسبتی سخت پاک

به هر صخره که جلوه بینی منم

ز هر کوه که نقشی گزینی منم

منم که روانم به رگ های ده

منم که تو بینی سراپای ده

درخت بلوط و خدنگ اش من اند

همه گرگ و شیر و پلنگ اش من اند

عقاب سر دره و من یکی ست

در اینجا سری گر دو شد تن یکی ست

اگر گرگ بینی و گر روبه اش

به یک آبخور می فراید ره اش

خودم کچکن خویشم و دره اش

خودم کوه کچکن خودم ذره اش

نه تنها بیان من است این چنین

درختان این دره گوید همین

نیم من دکاندار کاشانه ام

نیم من فروشنده ی خانه ام
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همان به که ره چپ کنی زین وطن

وگرنه سالمت نبینی ز من

دل اژدها را خشونت کفاند

برایش توان و تحمل نماند

پی کشتن یل تپیدن گرفت

سر حمله و سربریدن گرفت

یل نامور خواند یا مام کوه

امانم بده زین گزند الشکوه

همین گفت و از جا پرید و بزد

به شمشیر بر فرق آن زاد بد

دونیمش نمود و دوقاشش فگند

ُمش کردند از قصه ی چون و چند
َ

خ

بلی راد مردان چنین کرده اند

چنین با فرومایه کین کرده اند

خدا کم نسازد یلی را که او

نمی افگند جان به چنگ عدو

خدا کم نسازد یکی تار موی

از آن کس که محفوظ اش است آبروی

جهان باد و مردان داد آورش

خداوندگاران شان و فرش



پامیر قد افراشته
ضیاگل سلطانی-مشهد

ای ساربان آهسته ران کان جان جانان می رود

آن شهسوار شهر ما آن شاه خوبان می رود

از نعره ی تکبیر او پامیر قد افراشته

آخر چرا از دامنش فرزند قرآن می رود

از بلخ می آید ندا، کای رهروان بی وفا

آخر جدا شد از شما، آن عهد و پیمان می رود

میوند از احمد شه مسعود دارد صد نشان

دیگر مپرس از او نشان، کز عرش افغان می رود

تخار و بلخ و بامیان، ماتم سرای دل شده

پیر و جوان و کودکش حیران و گریان می رود

دارد هریوا ناله ها، از داغ سرخ الله ها

کین الله ی پرپر شده، اکنون پریشان می رود

کابل شده آتش فشان، کو یوسفی گم گشته جان

بوی خوش پیراهن اش تا کوی کنعان می رود

در قندهار و میمنه افتاده امشب ولوله

کز انتقام خون او، مکاره شیطان می رود

از خون او آمو شده گلگون چو روی عاشقان

کز هجر او صبر از دل لعل بدخشان می رود



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        338

بر زخم های پیکرش افشان کنید افشان کنید

گل های سرخ باغ را کز باغ و بستان می رود

آهنگ غم را سر کنید ای مردهای آهنین

کان شیر پنجشیر وطن امشب ز میدان می رود



شیر دره ی پنجشیر
مهین بانو ترکمان اسدی-شاعر ایرانی

مهر ما 1380 خورشیدی

کنون گاه آن است ایرانیان

بدین سوگ بندیم یکسر میان

به آیین پیشین ایران زمین

به پاس چنان رادمرد گزین

همه جامه ی سوگواری به تن

بپوشیم یکسر به هر انجمن

به آیین سوگ سیاوش به زار

بنالیم بر داور کردگار

ِه باستان
َ
به یاد آوریم از گ

از آن مرز فرخنده کابل ستان

که رستم از آن تخمه آمد پدید

چنان شیر مردی به دوران که دید؟

مر آن شیر غرنده ی پنجشیر

همان شاه مسعود، مرد دلیر

از آن دوده بودی همو یادگار

که تابان بدی در دل روزگار

نه از سوی ایران کسی یاورش

نه از کشوری لشکری بردرش
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تو گفتی فرامرز باز آمده است

از آن دوده ی سر فراز آمده است

که این گونه تنها به میداِن کین

بلند آسمان بر زند بر زمین

همی بود با روسیه در نبرد

به جنگ اندرون کار شیران بکرد

که گفتند شیری  است در پنجشیر

که آرد همین دشمنان را به زیر

سرانجام آورد کشور به جای

به یاری یاری ده ِ رهگشای

رهانید میهن ز روسی نژاد

زمانه بسی دارد از او به یاد

چو کشور از این سان فتادش به چنگ

نیازرد کس را دالور نهنگ

گنه کرده بخشید و آمد به جای

به فر جهاندار نیکی فزای

بر آن بود کان کشور سرفراز

بگیرد ره دانش و کام و ناز

و لیکن زناپاک مرز جنوب

به پاشد یکی گرد و آمد غروب

گروهی که خوانی ورا طالبان

برآمد از این بی هنر مردمان

نکوهیده مردان تازی نژاد

که گیتی ز نیرنگشان پاک باد

به یاری ایشان به پاخاستند

چو اهریمنان لشکر آراستند

گرفتند سرتاسر آن مرز را

همان مرز فرخنده با ارز را
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جز از دره ی پنجشیر بزرگ

که بودی در آن شیر مرد سترگ

که روباه هر چند باشد دلیر

نیازد همه چنگ بر جای شیر

همین طالبان، این بد اندیشگان

همین ژاژگویان، جفا پیشگان

همه شهر و ده یک به یک سوختند

ز بس آتش کین بر افروختند

نماند است یک خانه در آن بپای

نه باغ و نه ایوان و کاخ و سرای

همان خاک محراب با فر و دین

پدر مادِر رستِم با فرین

زبیداد تازی و از طالبان

به پای آمد آن کشور دلستان

بسی مردمان کشته، افکنده خوار

بسی کودکان را شده دل فکار

همان شاه مسعود تنها به جنگ

جهان کرد بر کام دشمن شرنگ

گهی تالقان و گهی بامیان

تهی کرد ز اهریمن بدگمان

چو دانست اهریمن خیره سر

که بر مرد جنگی پرخاشگر

نیارست این گونه یازید دست

نشاید مر آن شیر شرزه شکست

نگر تا چه سان نزد مسعود راه

بجستند و رفتند در پیشگاه

تن خویش با آتش مرگبار

بیاراسته مرد تازی تبار

به سان گزارشگری چیره دست
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شدندی بدان بارگاه نشست

چو نزدیک مسعود آمد فرود

بپرسید چندی پاسخ شنود

بدین گفت وگو آهِن آتشین

بشد پخش و لرزید روی زمین

همه خانه گردید زیر و زبر

دو تازی به دوزخ نهادند سر

همان نیز مسعود روشن روان

روان اش بر آمد سوی آسمان

به نامردی، تازیان این چنین

بکشتند فرزانه ی تیزبین

تو ای شاه مسعود آزاده مرد

که بودی همه ساله اندر نبرد

روان تو پشت سپاه است و بس

که چون تو نبودست فریاد رس

همه رزم را یک به یک درکنند

بن طالبان از زمین برکنند 

روان تو شادان و نامت به جای

بماناد تا هست گیتی به پای



متن خون
پامیر پارشهری

زمین این قدر گیچ و حیران چیست؟

فلک التهاب غم جان کیست؟

جزامی چرا هست سیمای ماه

و خورشید در هاله ی دود و آه

رگ جان هستی چرا مرده است؟

و زخم نبودن کی  را خورده است؟

چه از این زمین و زمان کم شده؟

که رنگ جهان رنگ ماتم شده؟

می شور عشق از کدام کوزه ریخت؟

که دل ها شررهای افسوس بیخت؟

دو چشم زمانه چه برخاک دید؟

که دل ها شررهای افسوس بیخت؟

دو چشم زمانه چه برخاک دید؟

که دل را بدندان حیف اش گزید؟

چرا تال مجنون آزادگی؟

سراید نواهای دل مردگی؟

چرا چین دارد به سیما وطن؟

مگر عقده کرده است تاریخ من!
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کدام سطر جاوید و فخر قرون؟

شکسته بر اوراق این متن خون

کدام یک سپیدارقامت برفت

که برما غم صد قیامت برفت

چه آورد بر ما قضا و قدر؟

زجنس مصیبت ندیده بشر

چه خاکی بریزد بسر خاک من؟

چه خاکی بسر ریزد افالک من؟

عقاب کدام کوه غیرت تپید؟

بخونش ولی حلقه پایش ندید؟

چه شهکار خلقت ز یزدان پاک!

به دست پلیدانی گشته هالک!

مگر مرده سهراب یا پور زال

فلک رفته از خود، زمینم زحال

مگر مرده کاوه به دست ضحاک

که فریاد خیزد ز هر ذره خاک

و یا رفته یعقوب لیث صفار

همان مرد نامی همان شهسوار

مگر مرده داراب یلی آهنین

که برخاک ساید ستاره جبین

و یا کشته گشته سیاوش غریب

بدستان کین یکی نانجیب

مگر مرده بیژن به چاه سیاه

که خونابه ریزد گدا تا به شاه

مگر رفته باز از خراسان زمین

ابومسلمی سوی جالد کین

و یا طاهری رفته در خواب مرگ

فلک اشک ریزد نه شبنم به برگ
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مگر بسته محمود شه بت شکن

دو چشم اش که تاریک گشته وطن

که بود و شکوه کدام دودمان

کدام آفتاب از کدام آسمان؟

نه سهراب باشد نه اسفندیار

نه کاوه نه یعقوب لیث صفار

نه بیژن، نه رستم، نه بو مسلم است

که آزادگی را یکی معلم است

نه داراب بود او نه محمود بود

که فانوس ره بود و مسعود بود

ز رستم گرفت عرش مردانگی

و از کاوه عنوان آزادگی

ز مهر سیاوش به دل ریشه داشت

چو بو مسلم از سروری پیشه داشت

چو بیژن هواهای جانباخته گی

چو طاهر درفش سر افراختگی

درایت ز محمود نام دار داشت

عیاری ز یعقوب عیار داشت

نه افسانه بود او نه دیروز بود

که مردی زشه کار امروز بود

یک آزاده افغان، شهامت نشان

سروش عقابان هندوکشان

یکی شهسوار مرد کوتل نشین

سپیدار قامت، شرافت جبین

یکی نسج ایمان به هنگام جنگ

که می زد سرش را به خارای سنگ

یکی مرد پرورد گهوار درد

شکوه عطش های داغ نبرد
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نه شه بود و شحنه، نه هم میر بود

جنون هریرود و پامیر بود

کماالت روح یک انسان بود

بلوط ستبری ز ایمان بود

نه خم کرد قامت نه گردن گذاشت

نه عار و نه ننگی به دامن گذاشت

کسی تا به دربش به انگشت زد

به فرقش ز غیرت دو صد مشت زد

ندیدم گروگان زور و زرش

نه در بند ترس از کسی پیکرش

هواخواه خورشید کم یاب بود

نه قانع به کم رنگ شبتاب بود

چه گویم چها بود و چی بود او

ندیدم کسی را که کی بود او

دریغا که یک مرد، نامرد کشت

دو–سه ناجوانی جوانمرد کشت

دو مار از ضحاکان جانی تبار

بزد نیش خنجر به پشت عیار

ولی کشته نی عشق ساری ست او

و در ذهن این باغ جاری ست او

کسی کو رود راه فرزانگی

نبودش بود روح صد زند گی

چراغی بما داد و نقش رهی

که مهوش ندارد گه و بی گهی

و درسی که معلم نداند ورا

به این شیوه مکتب نداند ورا

خوشا کشوری را که در بیشه اش

غرد شیر آزاد اندیشه اش

خوشا مادری را که زاد این چنین
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یک آزاده مرد و شه راستین

خوشا ملتی را که یک چند داشت

چنین یادگاری ز فرزند داشت

بنازم خداوند آن خوی را

که خونش بریزد نه آبروی را





عقاب قله نشین
سید فضل الله قدس

عقاب قله نشین بال می زند بر اوج

دمی که پربکشد آسمان بگیرد موج

به جا نهاده شکوه بلند باال را

عقاب قله رها کرده بام دنیا را

مگو مگو شب سنگر بی آفتاب شده است

که گفته قله ی پامیر بی عقاب شده است

عقاب ها به ترصد نشسته بر پامیر

بماند و نه پرد بال بسته  بر پامیر

جهان ز شهرت ما با صدای او پر بود

شکوه بیست و سه ساله را تبلور بود

اگر حماسه، اگر فتح، اگر ظفر بوده است

درین دیار همه وام دار مسعود است

مبادمان که به سوگ اش نشسته گریه کنیم

شبیه مرد از اندوه خسته گریه کنیم

م برافرازیم
َ
به جای گریه به میدان َعل

هال به خون شهادت حماسه ها سازیم

از او که برو خشمی برایما مانده است
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لوای غیرت و مردانگی به جا مانده است

***
چسان جواب دهم نسل های فردا را

به قله گر نرسانم لوای برپا را

کنون که قلب به آرامش اش دگر نتپد

از این سکون به تالطم کشیده دریا را

به کف بگیر سرت را و گرنه جالدی

ز شانه قطع کند دست های باال را

به راد مردی و مردانگی برون فکنید

ز عرصه معرکه گیران زشت و رسوا را

از این صفی که به وحدت رسیده دور کنید

ز هفت بادیه آن سو صدای تنها را

***
به پای قله فتح و ظفر میان بندیم

از استخوان تن خویش نردبان بندیم

عدوی تو چقدر سفله هست و نامرد است

به هر چه مردی و مردانگی جفا کرده است

خصومت از نفس اش دم به دم بر افرازد

تن اش در آتش چندین تنور می سوزد

تنور کین و تحضر، تنور جهل و جفا

جهنمی شده روشن به پیش رو به قفا

مثلثی شده از جهل در سه ضلع جهان

چه شوم و تلخ و سیاه است عین طینت شان

جهان اگر سبقی زین جفا نیاموزد

زمین در آتش این جهل باز می سوزد

اگر خدا بکند دشمنت زمین گیر است

تو شاد باش که پنجشیر باز پنجشیر است



سوگ سپیدار
عبدالغفور آرزو

چگونه جنگل انبوه را زدند آتش

چسان صالبت یک کوه را زدند آتش

 پر تالطم عشق
ِ

چگونه در دل امواج

حماسه پرور نستوه را زدند آتش

چرا؟ چگونه تیر پروران چقماقی

بنای همت بشکوه را زدند آتش

چسان به سوگ سپیدار، سر دهم فریاد

به عمق عاطفه، اندوه را زدند آتش

درفش عشق بلند است و آسمان گریان

زمرگ آرش آتش نفس، کمان گریان

قسم به آتش ققنوس پروِر جنگل

قسم به سوره ی سرسبز دفتِر جنگل

درفش عشق بلند است از تداوم راه

به اوج الله ترین فصل، رهبر جنگل

به سنگ سنگ وطن درس استقامت داد

به اوج الله ترین فصل، رهبر جنگل

ز برگ برگ شقایق چکد چکامه ی خون

گرفته سیل شقایق سراسر جنگل
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درفش عشق بلند است و آسمان گریان

زمرگ آرش آتش نفس، کمان گریان

اگر عقاب پر افشاند، کهکشان باقی ست

و راز رونق پرواز، همچنان باقی ست

خروش موج بلند است و ناخدا خاموش

دلی به وسعت دریای بیکران باقی ست

نشان روشنی مرز عشق ناپیداست

به یاِد آرش آتش نفس کمان باقی ست

به دره دره ی این سر زمین آتش و خون

غریو غیرت مسعود قهرمان باقی ست

درفش عشق بلند است و آسمان گریان

ز مرد آرش آتش نفس، کمان گریان



رهرو راه رهایی
شبگیر پوالدیان

رخ به تاریکی نهاده آفتاِب اشک و خون

در غروب تلخ زین شهر خراب اشک و خون

اختران سوگ آویزند از دود و دمه

کهکشان سرخ را در پیچ و تاب اشک و خون

از تن صد پاره ی خیل پرستو اهریمن

در تنوری از ستم دارد کباب اشک و خون

با خطه خونین نگارد اهریمن تاریخ شوم

سرنوشت تلخ ما را در کتاب اشک و خون

ملتی بر خویش می پیچد چنان لبریز درد

سر نهاده سوگواران بر عذاب اشک و خون

قهرمانی را نماد جاویدان مسعود راد

رهرو راه رهایی بازتاب اشک و خون

خاک خون آلوده مام میهن آزاده را

برکشیدی چهره اکنون در نقاب اشک و خون

نابهنگام از کنار ما به جاویدان سفر

رخت بستی آخر از شهر خراب اشک و خون

خیز که اینک لشکر آزادگان بی سر شده

های ای سردار فاتح غرق آب و اشک و خون
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خیز یارانت به سنگر انتظارت می کشند

گوش برفرمان چشم به براهت شب شتاب اشک و خون

قامت ات قد قامت سبز نماز سرخ عشق

رو به محراب دعای مستجاب اشک و خون

زورق آزاده ی دریایی ناپیدا کنار

سینه می ساید به موج اضطراب اشک و خون

خون بو مسلم به رگهایت خراسانی سرود

می تپد چون رود باران موج آب اشک و خون

از چکاد هندوکش تا بام پامیر بلند

اوج پرواز شهامت را عقاب اشک و خون

از کران ها می رسی تا برکران ها سرکشی

ای چریک زخمی خورشید تاب اشک و خون

ملت ات گیرد کنون حماسه خیز و رزمجو

راه پر حماسه ات ای راهیاب اشک و خون

مردم آزاده از خون تو نیرومند باد

گرچه خود وامانده اکنون در سراب اشک و خون



پنجشیر و مسعود قهرمان آن
استاد خلیل الله خلیلی

هزار قافله ی آه سحر کند شبگیر

که ناله ام برساند به دره ی پنجشیر

در آن دیار که بارد ز آسمان اش خون

در آن دیار که روید زخاک آن شمشیر

در آن دیار که خورشید هر سحر ساید

جبین به خاک شهیدان قهرمان دلیر

ستاره شب به دل آسمان شود لرزان

چو بشنود ز دل کوه نعره ی تکبیر

به جای خنده ی مواج رود آن خیزد

به دره دره غریو پلنگ و غرش شیر

در آن دیار که آب اش به زهر گشته عجین

در آن دیار که خاک اش به اشک گشته خمیر

به جای الله جگرهای داغدار کشد

مصوری که کند نقش آن چمن تصویر

نگاه دهر نبیند دگر به تاریخ اش

مگر خطی که به تیغ و سنان شده تحریر

به سنگ سنگ اش گویی نوشته آیت حق

رقم طراز حقایق به خامه ی تقدیر
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به موج موج اش گویی نهاده است زفتح

سرود خوان فلک نغمه های روح پذیر

خوشا به سنگر آزادگان که آنجا نیست

کاله داری و نام هما و ذکر سریر

سپاه آبله پایان علم نموده بلند

که هست قافله ساالر شان بشیر و نذیر

پیامبر ادب آموز کفر و نخوت سوز

کهن ردای مهاجر فلک شکوه فقیر

یگانه پیش رو کار زار باطل و حق

که دست و پای ستم را کشیده در زنجیر

سپاه ملت افغان سپاه رحمان است

سپاه رحمان بر فوج کفر گردد چیر

سپاه برهنه پایی که در سراسر عمر

نموده  تر به سفالینه جام نام شعیر

به جای بالش سر بر نهاده بر سر سنگ

به جای بستر پهلو نهاده روی حصیر

کنون نگر که زده صف میان آتش و خون

به جنگ دشمن اهریمن جهان تسخیر

شنو زسنگر آزادگان که می آید

صدای ناله ی دشمن گدازی مادر پیر

که باد؛ بوسه ی گرمم حرامت ای فرزند

اگر به خون نکنی الله گون لب شمشیر

ببین بر آن که خمیده قدش کمان آسا

یگانه سرو روانش به خون فتاده چو تیر

به خنده بوسه زند بر جبین اش و گوید

که ای خدای تو این ارمغان من بپذیر

چه دختران که به خون سرخ کرده زلف سیاه

به جای آنکه بیاالیدش به مشک و عبیر
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چه کودکان که سپردند تن به پنجه ی مرگ

ولی هنوز لب خود نشسته اند به شیر

چه محشر است که شد آن فضای نورانی

به روز روشن در چشم ها سیاه چو قیر

چه وحشت است که کردند آن سیه کاران

به زهرهای جگرسوز آب ما تخمیر

دریغ کاخ ملل شد یکی قفس که در آن

مهین فرشته صلح و عدالت است اسیر

خدای داد بشر را یکی خجسته گهر

که کرده اند به آزادی اش ملل تعبیر

خدای کرد عنایت یکی گهر به جهان

که کرده اند به آزادی بشر تفسیر

ببین که این گهر پاک را چگونه شکست

کاله دار کرملین به کوبه تزویر

چه داغ عار بود بر جبین آن دولت

که گوهر بشری را چنین کند تحقیر

لوای فخر بلند است از دو احمد شاه

سپاه دار جوان و جهان ستان کبیر





با تکان دست تو
سید فضل الله قدسی

ابر کرم اگر به خزانی گذر کند

پیراهن بهار شدن را به بر کند

آری شهادت ابر کریمی ست از کرم

حتی درخت سوخته را بارور کند

هرچند دوست گفته جلودار قافله

فرصت فرا رسیده از اینجا سفر کند

اما طالیه دار سفر کرده بعد از این

بر کاروان ز منظر دیگر نظر کند

***
اهریمنی به وسوسه ی هفت ساله خواست

گوساله های بت شده اش را بقر کند

اکنون چه شد بتی که خودش پروریده بود

این کوه سر شکسته به تیر و تبر کند

این راز؛ داستان بلندی ست، شاعری

در شاه بیت خویش چنین مختصر کند:

»دیدی که خون ناحق پروانه شمع را

چندان امان نداد که شب را سحر کند«



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        360

مسعود! کاروان تو در خوان هفتمین

اینک رسیده است بگو تا خطر کند

زان سو تکان دست تو کشتی شکسته را

از لحظه ی فرود به ساحل خبر کند

زورق براند و نهراسد زبیم موج

بردوش موج، از دل طوفان گذر کند



شهسوار عشق
سرو رسا رفیع زاده

ای اسوه ی مقاومت ای شهسوار عشق

ای پیک آفتاب امید ای بهار عشق

تو جاودانه یی و نباشد ترا ممات

آری نمیرد آن که شود ماندگار عشق

بر صفحه ی طالیی تاریخ این دیار

ثبت است نام پاک تو ای نام دار عشق

مسعود! افتخار وطن اسوه ی دلیر

ای یکه تاز معرکه  ی تک سوار عشق

تو مرد رهنورد کویری و زاد راه

داری نشان بر کف پایت زخار عشق

گر فخر جاودان سزد این مرز و بوم را

نازد به نام تو که تویی افتخار عشق

زیباست هر کجا زتو داد سخن دهند

نیکوست هرکسی ز تو خواند شعار عشق

هرچند از حضور تو خالی ست کوی ما

در خاطر است نقش تو ای یادگار عشق

هر گه به یاد تو چو ز حماسه سرکنم
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از خون تو نویسم هر جا شعار عشق

باشد عبور سرخ تو دریادها مدام

جاوید گشته نام تو زین اختیار عشق

یاد شکوه سبز تو یاد آور بهار

برق نگاهت آیت ظلمت شکار عشق

ای گل! بهار عمر تو پاییز شده چه زود

بی تو نمانده وجد و صفا در بهار عشق

در سینه از فراق تو جای شکیب نیست

افتاده از کف و دل، عنان و قرار عشق

آیینه ی جمال وطن را زدند سنگ

بشکسته پشت ملت  از این انکسار عشق

چون مجمری به سینه ز سوگت شراره ها

هم قلب ها گداخته شد از شرار عشق

آرام و خوش بخواب تو در بستر ابد

خوش آن که رفت چون تو به سوی مزار عشق

زان رو شرر به سینه زند طرعت ای رسا

مسعود بسته رخت به سوی دیار عشق



مسعود! ای همای وطن! ای شهید قوم!
خلیل الله پیمان

حکم قضا نبود و نباشد به دست باد
صاحب قضاست، آنکه مقدر نموده باد

کاز هرچه هست و هرچه مقرر نموده است
آن می رسد، نه بیش، نه کم، نه ز حد زیاد

آنانکه صالح اند، مقیم اند در بهشت
و آنان که طالح اند، سر افگنده در معاد
مسعود! ای همای وطن! ای شهید قوم!

رفتی و دشمنت به طربناکی اوفتاد
از سرگذشتی و نگذشتی ز نام و ننگ:

ای بر روان پاک تو صدها درود باد
حماسه سازی تو جهان را مجاب کرد

راهی به سوی نور فراروی ما گشاد
قایم شد از قیام تو عهد مدام ما
در بازیابی شرف و عز و اتحاد

از غاصبان شرق و شمال و جنوب و غرب
باید گرفت هر وجب خاک برده باد

نامردی است از خط مشی تو کجروی
اندر قبال غاصب بد ذات و بد نژاد

ای کهنورد راه خراسان باستان!
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ای نا رسیده بر هدف خویش و بر مراد
دیگر صدای امر تو باال نمی شود

خالی ست جایگاه تو در رزم و در ستاد
زانسوی مرزهای پر از مار و سوسمار

نامردمی ز تیرهی نمرود و قوم عاد
از ماورای سند و فرا راه دیوبند

در سرزمین پاک خراسان قدم نهاد
خربندگان دالر و دینار و دین فروش

صاحب درفش پاک خراسان به باد داد
با نام تو و شأن تو از پشت قرن ها

مام زمانه نام خراسان دوباره زاد
از هفتخوان رستم دستان گذشت های

ای از تو زنده رستم دوران کیقباد!
از قطره قطره خون تو ای سرفراز عشق

صدها هزار الله ی آزاده روگشاد
تفسیر خوان رستم دستان تو بوده ای

بازار طالب از تو بود تا ابد کساد
تو ساقی شهامت و شور مدام ما

از توست شأن یفتل و یفتل شهان زیاد
از آذرخش خشم تو ای قهرمان قوم
آتش به جان سندی و پنجابی اوفتاد

باز از تو زنده نام خراسان باستان
یارب مباد آن که خراسان رود زیاد!

بادا حاللت آن همه بحث و فحص ها
در درس های مکتب و تفسیر عدل و داد!

هان! از درفش کاوه ترا بهره و نصیب
ما را به کف کتاب و قلم کاغذ و مداد

درد آشنا تو بودی و رمز آشنا منم
»پیمان« رمز و درد تو با ما مدام باد!



محمد آصف رحمانی هروی

راه
راه و روش شیر به جا می ماند

وان دره و شمشیر به جا می ماند

نام اش به بلندای زمان ای مردم

چون قله پامیر به جا می ماند

یا در
دریا دریا درود تقدیم تو باد

صحرا صحرا سرود تقدیم تو باد

مرغان دعا به آسمان معشوق

هر لحظه که پر گشود تقدیم تو باد





عقاب
اکرم کمال

ببین؛ سکوت، فراگیر کوهسار شده

از آن دمی که عقاب از برش کناره شده

عقاب، هیکل بالنده برفرازش بود

-که همسری فلک تازی هما می کرد

خوشا ببانگ رسای گلوی بی همتاش

چه انعکاس غریوی اگر صدا می کرد

مگر چه شد که خموشی به کوه چیره شده

و روز و شب چو بیابان خسته می گذرد

خدای را مردی، ای سروش ای قدیس!

سپیده، سرد، از این باب بسته می گذرد

عقاب، رفته ز کهسار تا دیار دگر

که آشیانه، تهی و غریب افتاده است

و کوهسار، زهجر عقاب، می گرید





یغ در
بانو هنجنی-شاعر ایرانی

کوه می زد بوسه بر پاهای تو

دشت می شد سبز از آوای تو

آسمان محو تو و پیکار تو

قدسیان حیران شده در کار تو

ماه هرشب با تو گرم راز بود

روح تو با عرشیان دم ساز بود

روح تو بوی گل توحید داشت

بوی قرآن عطر و بوی عید داشت

دست هایت صدگره وا می نمود

در نبرد خصم غوغا می نمود

ای دریغا ای دریغا وای ما

بی تو می سوزد زغصه نای ما

با تو می خوابید چشم کودکان

با تو گل می کرد باغ و بوستان

بی تو با یاد تو در راه وطن

گام بر داریم ای خونین کفن





ماتم جانسوز
عبداالحد تارشی

آخر ای مرگ چه بی رحم و ستمگاری تو

چقدر وحشی و غارتگر و خون خواری تو

آفتابی به سیاهی کشی و باکت نیست

شام غم پهن نمای چه سیه کاری تو

تا بکی در جگر خلق خدا تیغ زنی

تا کجا در پی قصابی و کشتاری تو

شیر مردان وطن از تو بخون می غلطند

روبه ی سخت قوی پنجه و مکاری تو

مادران را همه جا غرقه ی ماتم سازی

پدران را همه دم در پس آزاری تو

بازوی ملت پیکارگری می شکنی

زچه با مردم آزاده به پیکاری تو

نخل امید وطن را که نگون می سازی

خبرت هست درین باغ چه می کاری تو

نه به دل های به خون غرقه نمایی رحمی

نه به پروای دو صد دیده ی خونباری تو

عاشق سوخته جان وطن سوخته یی

می  افتد از تو به خون وه چه جفا کاری تو
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***
جان مسعود گرفتی ز تن کشور وی

سوختی جان و دل ملت هم سنگر وی

***
خاک ما می سزد امروز که خون گریه کند

به سرود غم و آهنگ جنون گریه کند

سنگ اگر گریه نمی کرد زغم تا دیروز

سزد امروز شود آب و کنون گریه کند

رایت حریت و مردی و آزادی و حق

سر کهسار وفا گشته نگون گریه کند

چون ز طاقت بود این ماتم جانسوز برون

دل بی طاقت از اندازه برون گریه کند

کوهساری که به مردانگی اش می نازید

خسته و غمزده و زار و زبون گریه کند

در دل سنگر خونین دفاع از میهن

سپه و لشکر و سرباز و قشون گریه کند

آتش افتاده در آن خانه کز آن من و توست

اهل آن خانه چه بیرون و درون گریه کند

همه تاریخ وطن گشته تو گویی خونبار

شهدای همه اعصار و قرون گریه کند

***
خصم وی در دل تاریخ وطن خنجر زد

تیغ بر سینه ی این ملت جنگاور زد

***
پاسبان وطن ای عاشق کشور مسعود

سرو سردار سپه سرور سنگر مسعود

وطن سوخته و زخمی و آغشته به خون

گرید از درد فراق تو چو مادر مسعود

ای بلندای شجاعت چو غرور کهسار
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ای به تنهایی خود قوت لشکر مسعود

آرزوی همه ماتم زدگان میهن

آبروی همه مردان دالور مسعود

سینه ی ملت تو گشت از این داغ کباب

قلب یاران تو گردید چو مجمر مسعود

خم نکردی سر تسلیم به دشمن هرگز

تا نهادی به ره دین و وطن سر مسعود

شیر آن بیشه که پرورد در آغوش ترا

نکند مرگ غم انگیز تو باور مسعود

آن عقابی که بود حافظ کهسار بلند

نبرد ظن که شکستند ترا پر مسعود

رودباری که ترا یورش طوفان آموخت

شد ز آرامش تو خسته و مضطر مسعود

وقت آن بود که از خاک برون اندازی

بستر دشمن مکار ستمگر مسعود

***
نه که خاک سیه ات بستر و بالین گردد

قهرمان قامت تو سوزد و خونین گردد

***
ای سیه  کارترین دشمن ما پاکستان

دشمن بی خرد دین خدا پاکستان

سوختی کشور ما را به شرار نیرنگ

ساختی معرکه ی غدر به پا پاکستان

کشور ما سپر خطه ی نا پاک تو بود

ورنه می گشت وجود تو فنا پاکستان

سر به کف کرد دفاع از تو دلیران وطن

بنگر تا تو چی دادیش جزا پاکستان

خنجر از پشت زدی بر جگر شیردالن

به خیانت، به جنایت، به دغا پاکستان
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حرف اسالم به لب فتنه ی شیطان در دل

این چنین است ره و رسم ترا پاکستان

کشتن مردم ما سوختن خانه ی ما

هست در مذهب و دین تو روا پاکستان

مشکل این است که کور و کر و ناخوانی تو

ورنه تاریخ زند حرف رسا پاکستان

کشور ما نکشد بار غالمی بر دوش

شود این شیر ز هر دام رها پاکستان

گر به پندار تو مسعود شد از راهت دور

این گمانت به یقین است خطا پاکستان

***
تا در این خاک اجیری ز تو موجود بود

هر مجاهد به سر راه تو مسعود بود



مفهوم سرخ تیرباران
جاوید فرهاد

خنده در مفهوم سرخ  تیـرباران مـرده بود

گـریـه در لبـخند تلخ سوگواران مرده بود

رفتـه رفتـه در سکوت جاده ی سنگـِی شب

تک تک گام بلنـِد شهسـواران مرده بـود

در غـروب خستـه زیـر چـادر پاییـزسـرد

آه، بـانوی جـوان نوبهـاران مـرده بـود

روح سیـال طـراوت معنـی سبـز عبـور

اندک اندک در سرود چشمه ساران مرده بود

وقت دلتنـگی کنـار کوچه ی دلگیـر شـام

روز در تابوت ذهن روزگـاران مـرده بـود





به مناسبت سالروز شهادت سپه ساالر رشید اسالم مسعود بزرگ
عبدالخالق

رفتی و حسرتت به دل روزگار ماند

داغت به قلب ملت شب زنده دار ماند

ای تکسوار عرصه ی طوالنی جهاد

ای تند سیر، از سم رخشت غبار ماند

افسانه بود بودن تو در مجاهدت

با یار الوداع به روز شمار ماند

واحسرتا به باغ وطن سرو آرزو

ای باغبان! بدون تو دور از بهار ماند

برقامت رسای صنوبر تبر زدند

ننگی به آن جماعت وحشی تبار ماند

آزادی هم به خون تو آخر رقم گرفت

آزادگی از یمن شما یادگار ماند

سته روی و رذیل و وطن فروش
ُ

جمعی نش

نام کثیف خویش در این رهگذار ماند

فرجام هرتظلم و قتل و ستمگری

آخر حواله بر غضب کردگار ماند

»خوش گلشنی است حیف که گلچین روزگار«

آخر ترا چه زود به خاک مزار ماند





بیداد زمان
شفیق احمد ستاک

غریو جنگ به گوش جهان طنین انداخت

به پای صلح دو زنجیر آهنین انداخت

فلک چو باز به قهر آمد از جهالت ما

هزار جام غضب بر سر زمین انداخت

شب سیاه مصیبت گرفت دامن روز

و شمس، دور ز ما اشعه ی زرین انداخت

فغان که مجمع ابلیسیان ز نظم نوین

هزار فتنه، در این کره ی زمین انداخت

چه شد که باز در این باغ باد صرصر ظلم

برون ز بیخ و بن آن سرو نازنین انداخت

چگونه تیر نفاق و فریب و مکر زمان

به خاک پیکر آن مرد راستین انداخت

شراب فسق چو اندر میانه وارد شد

حجاب شرم ز رخ یار نازنین انداخت

و باز رهبر مکار سرزمین جنون

به زیر سلطه ی غیر »دال« و »واو« و »شین« انداخت

بهار بود ولی طفل نازدانه ی من

به دور سفره ی زیبای هفت سین انداخت



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        380

ببین به پیر جهالت و زشت رویی ها

چه لکه ها که به دامان پاک دین انداخت

چه حکمت است خدایا که »نار« روز نخست؟

زکبر بار مالمت به دوش »طین« انداخت

چرا همای سعادت خودش به کشور ما

ز اوج ناز به پستی سوی زمین انداخت

به مرگ »شیر وطن« آن زمان یقین بستم

که مار غدر خودش را در آستین انداخت

چو گفتمش نفسی نزد من بمان و مرو

برفت و داغ غمش بر دل حزین انداخت

متاع و ثروت دنیا مرا چه کار آید

وطن ز دست چو آن گوهر ثمین انداخت

»ستاک« مرغ خوش الحان این چمن بودی

قضا به النه ی تو تیر آتشین انداخت



سپه ساالر قرن  
سید عبیدالله »جبین«

آفتاب شرق عزت، مهر تابان شد شهید

کوه غیرت، اوج همت، مرد میدان شد شهید

تک سواری شیرگیری از تبار آریا

سرور و سردار نسل سر به داران شد شهید

واژه ی باال بلند باغ سبز معرفت

حامی دین خدا و نص قرآن شد شهید

مرکز ثقل سعادت، دستگاه عدل و داد

سنگر عشق و وفا و عهد و پیمان شد شهید

آن عقاب پر غرور قله ی شأن شرف

با فریب و کید شیادان دوران شد شهید

گوهر یکدانه ی گیتی فروز ما شکست

چلچراغ روشن ملک خراسان شد شهید

آنکه جاری بود در خونش سرود انقالب

آیت صلح و صفا، سمبول ایمان شد شهید

اسوه ی مهر و وفا و منبع صدق و صفا

عارف وارسته یی از شهر عرفان شد شهید

آن مجاهد، آن مبارز، آن سپه ساالر قرن

رادمرد استوار و شیر شیران شد شهید
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مطلع نور امید و مصدر فیض و کرم

مخزن جود و سخا، دریای احسان شد شهید

کشتی بی لنگر دریای توفان خیز را

ناخدای پخته کاری، پخته سامان شد شهید

گشته اقصای جهان در مرگ او ماتم سرا

حسرتا! واحسرتا! مسعود دوران شد شهید

بر فراز قله ی تاریخ بنوشته »جبین«

شیر شیران، مرد میدان، فخر افغان شد شهید



مطلع خورشید  
در رثای سپه ساالر رشید جهاد، شهید احمدشاه مسعود
سید فضل احمد پیمان

آسمان باز همی گریه کند خون، یاران

گشته اوضاع جهان سخت دگرگون، یاران

باز اهریمن ظلمت به هواخواهی شب

زده بر مطلع خورشید شبیخون، یاران

خصم، افروخته در کشور ما آتش جنگ

هیچ کس نیست در آن ناحیه مصون، یاران

پایمال ستم قشر ستم کردار است

ارج انسانیت و حرمت قانون، یاران

باغبان را کمر از جور تبردار شکست

سرو را هم نبود قامت موزون، یاران

روبه یی کرد به سر دسته ی شیران، اسفا

دشمن خاین روبه صفت دون، یاران

رخت بربست چو از عرصه علم دار سترگ

نیست زیبنده ی ما زیستن اکنون، یاران

مهد انصاری و اورنگ یمین الدوله

حیف باشد که بود مزرع افیون، یاران
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همه رفتند از این راه، بیا تا برویم

آنچه ماندیم بجا از کم و افزون، یاران

مصلحت نیست از این بیشتر آسودن ما

در وطن زنده نمانیم، ولو یک تن ما

باز از سنگر ما سرور و سرداری رفت

همدلی، هم نفسی، مؤنس و غمخواری رفت

اسوه ی ناب جهان بینی و افکاری رفت

قهرمان مرد دلیری، یل اعجاز گری

سمبل رزمی و اسطوره ی پیکاری رفت

بعد از این درس وفا از که بباید آموخت؟

کز دبستان وفا، یار وفاداری رفت

کاروان را که شود سوی ظفر راهنمون؟

کز بر هم سفران، قافله ساالری رفت

شده بر بام مالیک چو مسیحا به فلک

به مالقات خدا، تشنه ی دیداری رفت

از دل و حوصله گر غیر زند دم چه عجب

مرد صاحب دل و از حوصله سرشاری رفت

بعد از این خواب، پسندیده نباشد ما را

که از این بزم، دل و دیده ی بیداری رفت

های ای ملت آزاده! علم را به زمین

نگذارید گر از صحنه علم داری رفت

تا به سرمنزل مقصود، علم بردارید!

او اگر رفت، شما نیز قدم بردارید

های ای مرد برازنده ی کشور! مسعود

های ای فاتح پیروز و مظفر، مسعود

های ای صفدر اعجاز گر قلعه گشای

های ای کفر برانداِز دالور! مسعود

حیف باشد که تو در کنج لحد جای کنی

خیز و بشتاب همی جانب سنگر، مسعود



385       اشعار

وقتی آن است که امروز نهی پا به رکاب

قهرمان، صف شکن، آزاده تکاور، مسعود

خیز و بربند میان تا همه یکجا برویم

های سرلشکر اسالم، برادر! مسعود

مادر میهنت از ناله نمی آساید

چشم بگشای و ببین حالت مادر، مسعود

خصم دارد سر طراحی نیرنگ دگر

غیر تدبیر تو کو، چاره ای دیگر، مسعود

هله بردار سر از خواب و صف آرایی کن

هست آماده ی فرمان تو لشکر، مسعود

نام نامی تو بر تارک تاریخ وطن

تا ابد هست درخشنده چو گوهر، مسعود

جاودان جای تو در روضه ی رضوان بادا

دشمنت خوار و سرافگنده به دوران بادا





مرثیه های برای شهید احمدشاه مسعود )رح(  
فایز

بیا با من ای آسمان گریه کن

گل و الله و ارغوان گریه کن

هال بلبل بال و پر سوخته!

به خاکستر آشیان گریه کن

تو؛ ای ابر هندوکش خشمگین!

بیا و به کوهدامنان گریه کن

ز بگرام، آتش نشان ای چریك!

به پا خیز و تا »تالقان« گریه کن

ز پامیر ته شو به سوی هری

رو از غور یا بامیان گریه کن

به »سنگ بریده« برو سر بزن

به »درنامه« و »ریگ روان« گریه کن

فرو پاشی پور پوالد را

به آهنگ آهنگران گریه کن

نشسته به سوگ کالن پنجشیر

برو در برش »سنگران« گریه کن

که گوید به »عاصی« که با من کنون

جنون از نی استخوان گریه کن
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برا »رستما« از دژ داستان

نشین پای این پهلوان گریه کن

از آن خشم جانانه ی پنجشیر

کف سرخ بردار و جان گریه کن

به پور خراسان رسان هر کجاست

به هر چار کنج جهان گریه کن

به »بازارك« افتاده آن چاره زار

برو بر مزارش خزان گریه کن

صدای دالویز مسعود را

به هی های های شبان گریه کن



به مسعود عزیز  
د. احد معصومی

ای ابرمرد دلیر روزگار

ای غرور قرن ها را یادگار

از عمر، بوبکر، عثمان و علی

داده بودت رب تو صد روشنی

مهر میهن در دلت، داده خدا

ای خبیر پاسداِر با وفا

راحت و آرام در راه وطن

هیچ کس نشنید از تو این سخن

آرزویت حفظ آزادی و خاک

اندر این مأمول نبودت هیچ باک

عشق و همت چون به هم آمیختی

مزدوران را ننگ بر سر ریختی

آرزویت آبروی مردمان

خلق ها در دید تو یک مثل و سان

همچو خورشید از کنار کوه ها

پاسدار کشورت، شام و پگاه

چون عقاب تیزبال تیزهوش

بار پاس کشورت بردی به دوش
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در مصاف رهزنان بی شعور

از سر هر مشکلی کردی عبور

در دفاع بنمودی پیکار نوین

خون دل خوردند از تو ظالمین

کاش ای تاج سر آزادگان

رخ نهان ننمودی از پیر و جوان

یادم آید گر نبودی این زمان

زین وطن نامی ندیدی در جهان

بی تو ای نور خدا، ای آفتاب

خنده ی شادی مگر بینم به خواب

کاش ای همزاد جمشید و قباد

کشورت آزاد میدیدی و شاد

کاش میدیدی وطن آباد و فر

دزد میدیدی فرار از کوه و بر

در فراقت نالیم و دایم حزین

تا که این چرخ است و این دور زمین

وقتی چون کوهی به خاطر بگذری

بینمت کز افسران افسرتری

بر روانت چون فرستم من دعا

حال قلبم را فقط داند خدا



برای دالور پنجشیر احمدشاه مسعود که تجسم مبارزه ی نور با   
ظلمت بود!
محمد جالل چیمه )م. سحر( پاریس

اگر چه با سر سبز تو سازگار نبود

زمانه را چو تو سروی به جویبار نبود

تو را که فخر دلیران روزگار منی

خدا گواه است نظیری به روزگار نبود

دل دالورت ای شعله ی زمستان ها

دمی نُبد که در اندیشه ی بهار نبود

فغان که دور زمان بر مدار ظلمت بود

و گرنه چون تو به دوران چراغ دار نبود

چو آرزوی بلندت جهان گلستان بود

زمین به آفت پستی اگر دچار نبود

و گر سموم طبیعت گداز دوزخ تاب

چنین به شهر و دیار تو رهسپار نبود

وگر به نام خدا بامیان و کابل و بلخ

چو قندهار گرفتار گرگ هار نبود

تهمتنا و ابومسلما و یعقوبا

شهادت تو چنین دور از انتظار نبود
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گذشت پیک خیال از جبال هندوکش

گلی ندید و گیاهی که سوگوار نبود

به قله های شرف، الله ها نمی افروخت

که از دریغ حضور تو داغ دار نبود

زهی هنر که سمندت ز حادثات زمان

چنان گذشت که بر دامنت غبار نبود



روز عزاء  
ذیغم

می رود سوی خدا قافله ساالر جهاد

به وداع آمده امروز فدا کار جهاد

قهرمان وطن و دیده ی بیدار جهاد

قوت سنگر و کوه پایه ی ایثار جهاد

این ابر مرد مجاهد به جهان مسعود است

به سوی عرش خدا روح روان مسعود است

دوستان جمله به اندوه غمین می آیند

همه با دیده ی پر اشک حزین می آیند

به سر تربت سر لشکر دین می آیند

همچو پروانه سوی شمع برین می آیند

این درخشنده ی خورشید وطن مسعود است

زینت و زیب گل باغ و چمن مسعود است

سنگ و چوب وطن اکنون به صدا است امروز

مرگ مسعود به اسالم جفا است امروز

به همه مردم ما روز عزاء است امروز

داغ اندوه امیر شهداء است امروز
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همه اخبار جهان در خبر مسعود است

روح تاریخ جوان از اثر مسعود است

مرد سازنده ی تاریخ درخشان جهاد

شیر سنگرشکن سنگر الحاد و فساد

صاحب غیرت و با همت و پاکیزه نهاد

همچو آن پاک گهر، مام زمان هیچ نزاد

سر به کف در ره حق پیش خدا مسعود است

پیش گام صف راه شهداء مسعود است

رفت افسوس از این دار جهان سرور ما

آمر با هدف و نظم و نظام آور ما

رونق شوکت ایجادگر سنگر ما

بی گمان رفت در این توطیه تاج سرما

این بزرگ مرد شهید ره حق مسعود است

سرخر و در دو جهان همچو شفق مسعود است

رهروان ره مسعود وفا باید کرد

سر آن دشمن سفاک جدا باید کرد

امت مسلمه از بند رها باید کرد

شرط پیروزی اسالم به جا باید کرد

رمز آزادگی در خط مشی مسعود است

وحدت و هم نظری از روش مسعود است

ذیغم از سوز دل این اشک پریشان جاری ست

جای مسعود عزیز در صف میدان خالی ست

بازهم شکر بسی سنگر مردان باقی ست

افتخارش به همه ملت افغان کافی ست

راه ما راه طریق هدف مسعود است

صف ما سنگر مردانه، صف مسعود است



در رثای مسعود غازی  
ذکریا احمد مشتاق مجددی

گردون به قهر در صدد ابتالی کیست؟

باد خزان به قصد گل پربهای کیست؟

یک بحر اشک ریخته اندر رثای کیست؟

این عرش و فرش محور ماتم سرای کیست؟

آتش فتاده در دل این خاکدان مگر

افگنده شعله در دل و در دیده ی بشر

این رنگ خون به سلسله ی کهکشان ببین

آثار غم به چهره ی کون و مکان ببین

سوز و فغان به محفل کر و بیان ببین

جوش عزا به مملکت انس و جان ببین

جسمی به خاکدان لحد باز می رود

روحی به سوی عرش به پرواز می رود

آندم که خون پاک تو بر خاکدان رسید

لطف خدا برای تو از المکان رسید

روح االمین زقله ی هفت آسمان رسید

ارواح اولیای خدا در زمان رسید

روحت میان شیشه ی خضرا گذاشتند

در پیشگاه عرش معلی گذاشتند
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امروز محشر است و باز روز کربالست؟

یا روز انقالب حسین آل مصطفی ست؟

یا ماتم شهادت عثمان با حیاست؟

نه! در وداع حضرت مسعود مان عزاست

الحق زمان ماتم اوالد حیدر است

آنگونه ماتم است که در قتل عمر است

هر لب که خنده ایی ست درو سخت بسته به

هر دست کو دراز شد اینجا شکسته به

هر آنکه شاد گشت به ماتم نشسه به

این دشمنان که رشته عمرش گسسته به

بر مرد عدل و داد چه بیداد کرده اند

تعمیر بردگی ست که بنیاد کرده اند

پا را به زور بر سر این خاکدان مزن

حرف بلند بر در این آستان مزن

بی باک سر به تربت آزادگان مزن

بی آب دست، دست تو در این مکان مزن

اینجا شهید ملت اسالم خفته است

سردار با شهامت اسالم خفته است

راه ترا که آرزوی دین و ملت است

عزم ترا که مصدر اقبال و دولت است

عشق ترا که ضامن صد شان و شوکت است

فعل ترا که مادر خیر و سعادت است

دین است بر من و همه هم سنگران تو

برجا کنیم ما همه دین گران تو

از ما رسان به مهدی دوران سالم را

سازد بلند آن علم انتقام را

خالی کند زخنجر بران نیام را

در خون کشد گروه زبون غالم را

تا زهره است و ماه، عدو سر فگنده باد

مشتاق گو که لشکر مسعود زنده باد



آفتابا کی ترا وقت سفر بود این زمان  
عبدالقیوم ملک زاد- کانادا

نه  بسانت قهرمانی نامور بود این زمان

نه کسی در جنگ چون تو راهبر بود این زمان

دیده ی خونبار من در سوگ تو دریا گریست

وسعت درد و غمم زان بیش تر بود این زمان

زین غروب ظهرگاهی تیره شد گیتی به چشم

آفتابا! کی ترا گاه سفر بود این زمان

در عزای تو نه تنها دل زچشمم می چکد

زین مصیبت هر چه دیدم نوحه گر بود این زمان

سرورا! آتش چنان از سینه ها بر می جهد

گویا صد کهکشان دل شعله ور بود این زمان

کی روا بودت، طبیبا! دیده بربندی که چون

وضع بیمار وطن، از بد بتر بود این زمان

گویی آن قلب عزیز پر زسوز و عشق تو

بهر سیر کوی حق، مشتاق تر بود این زمان

فکِر واالی تو تندر، فِن تدبیر و جهاد

حاوی صد طرح بکر و صد هنر بود این زمان
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تا ستاند بوسه ی فخر از کف پای تو، خاک

در ره تو منتظر شام و سحر بود این زمان

خصم بزدل با ترورت کرد این را برمال

کزتو افزون تر زهر کس در حذر بود این زمان

ز آستین ات در مشام هر که در هر سر زمین

عطر باغ سر بلندی، منتشر بود این زمان

گشته اکنون معترف دنیا که پیکار تو صرف

ضد خیل وحشی چون جانور بود این زمان

هست عالم شرم سار روح پاکت کز چه رو

اینقدر از فیض عامت بی خبر بود این زمان



تو رفتی  
بهروز ذبیح

تو رفتی و مردی سیه پوش شد

شهامت ز نو خانه بر دوش شد

تو را خاک وقتی در آغوش کرد

ز حیرت بلرزید، مدهوش شد

بشر الل ماند و اجل العالج

و خورشید یک لحظه خاموش شد

صداقت گریست و جسارت ِبُمرد

که آزادی از نو فراموش شد

کنون شیر پنجشیر نزد خداست

بهشت از قدوم تو گل پوش شد





سپاه دار بزرگ  
عزیز الله ایما–سویس

سپاه دار بزرگ سپاه خاور رفت

بلند قامت آزاده ی تناور رفت

کسی نگفت سخن از زوال خورشیدی

کسی نکرد -شگفتا چه زود- باور رفت





کوه دلگیر است  
رازق فانی

باز کوه و دره اندوهی گران دارند

کوه انگاری که دل گیر است

دره پنداری که خاموش است

باز سهرابی به خاک افتاد

باز تهمینه سیه پوش است

زخم این سهراب

از شمشیر رستم نیست

دشمن این پهلوان دیو است، آدم نیست

قصه گوی طوس اگر می بود

مویه ها می کرد و خون از خامه می بارید

داستان کشتن سهراب را این بار

طرح تازه می بخشید.

ای بلوط سخت جان!

ای قهرمان!

ای مرد!

من نمی دانم چه صبحی

از نشیب دره ها افراختی قامت

ای نمودی از تکاپو!



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        404

ای سراپا استقامت!

قصه ها و غصه هایت را

گرچه از نزدیک نشنیدم

لیک دردی را که تو فریاد می کردی

من به چشم خویش می دیدم

صبح مولودت به یادم نیست

شام مرگت لیک از یادم نخواهد رفت!

مرد در دنیا نهادی گام

زیستی چون قهرمان خوشنام

جان به سنگر باختی

چون مرد

در فرجام.

اینک اکنون

شربت جام شهادت نیز نوشت باد

بر لب هر سبزه

هر گل

هر قناری

جاودان جاری خروشت باد... .

***



برای سپه ساالر شهید احمدشاه مسعود بزرگ  
تبار عشق
احمد نواز بختیار

سفر دور و هوا تاریک

حضور صخره ها چونان طلسم سرد

عبور بادها را در قیام خویش

                مبارکباد می گوید

ستبر کوه تا اوجش

سجود آسمانی را

ز لوح پرنگین اختران شب

به گوش عابر تنها

          به نجوا باز می خواند

و با هم با حلول وحشت از میالد تنهایی

یکایک سنگ ها را آیتی از آشنایی ها همی داند

و پدرود درخت سبز را با سرخی آتش

کنار بستر زنگاری دریا

به قاب ذهن هر تصویر

             نماد لحظه ی هشدار می خواند

دگر آنجا حضور آدمی با هیچ یکسان است

و هجرت، داستان زندگی را برده است از یاد
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بساط ده خاموش است

سرا و برکه خالی

یادی از کبوترهای صبحگاهی ا ست

که آنجا آب می خوردند

و با آذان از اوج سپیدار بلند ده

               به سوی آسمان ها بال می گشودند

دگر آنجا ز پشت کلبه های کوچک خاکی

قیام دود خاموش است

و هنگام غروب آنجا ز برگشتن نشانی نیست

دگر کابوس آنجا آیتش را

                از کتاب سرخ می خواند

و با انگشت تصویر سیاه هیکلی را بر صلیب داستان خویش

به جرم زندگی نابود می سازد

دگر در آستان مسجد از بیداریی

شب زنده داران نیست آوازی

و فریاد صفیر بوم ها هنگامه ی جاری  است

دگر از خنده ی آن دختران پاک دهاتی

و معراج خلود قرمز لب های زیبا شان

کنار چشمه سار ده

                       فقط رویاها باقی  است

و آنجا بر سیال گنگ، شبح مرگ

به زیر هر درخت افسانه می سازد

و باران سراب را ز آب ناشنایی ها

بروی خرمن ده از غبار یأس می بارد

... و آتش داستان ده را تا آسمان فریاد میدارد

و آنگاه بعثت بی گانه را چون آیت شیطان

هیوالی به این افسانه می سازد

و عابر مات و مبهوت و عرق آلود

نفس در سین هاش سنگین
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و عطش لحظهی دیدار قلب کوچکش را می فشارد سخت

و رؤیای سپیدی را که مردی آسمانی از فراز بال های نور بارانش

خلود عشق را بر سینه اش آجین می دارد

پر و لبریز بر هر جلوهی آفاق می بیند

سروشی از دیار غیب می آید:

که اینجا جلگه نور است

و قوس رنگ رنگین قزح آیینه ی از عشق بردامان آفاق است

سیاهی کینه در تصویر این خرگاه نمی گنجد

خلوص، آبی ا ست کز ژرفای هر قلبی فواران است

سجود اینجا

نشانی از جوانمردی است

سالح اینجا حریر لطف یزدان است

بیا اینجا!

ورودت را مبارک باد میگوییم

که ساالر تبار عشق روحت را

چونان آیینه خواهد ساخت

که دستان اش ز نور عرش، چون فواره جوشان است

و آوازش پیام سبز آزادی

و گامش قامت کاخ بلند استواری ها

بیا اینجا!

دماغت را کنار چشمه ی ایمان

به آب عشق

مصفا کن

که اینجا ذره ها آیینه های روشن اجر خداوند است

و عابر میرود از هوش.

***
نگاهایم به روی آفتابی باز می گردد

و خورشیدی فرو می آید اندر قعر چشمانم

مسیحا کهکشانی را زقلبش می کشد بیرون



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        408

و موسی هم زاللی را زحوض نیلی کوثر

برای لحظه ی دیدار

میان شاخه های گل

                         برایم عرضه میدارد.

و آنگاه در غبارهاله ی از عجز

خیالش را که با لبخند آرامی روانم را تسلی داد

                          می دیدم

قسم بر رویش سبز گیاهان باد

که من او را سوار موج های نور می دیدم

و من دستان آن ساالر را با اشک بوسیدم

که او اسطوره ی قرن است

و فرماندار این مرز نیایش های بیپایان

و با او راهِی راه سپید دشت های عشق گردیدم

تا به زیر تک درخت آشنایی ها

به شهر ایمن هستی

به استرخای معراج حقیقت در وجود خویش

                                                   باز برگردم.

زمین و آسمان در آتشی از انتقام ناتمام جنگ می سوزد

و بر ارابه های آهنین غول بربادی

سوارانی زهنگ اهریمن شیپور می دارند

و با قمچین های دوزخی خشم

چو رعدی پیکر این ماجراها را پر از شیار می سازند

صدای خون با شمشیر

صدای قلب ها با تیر

صدای انفجار بمب با رقص هزاران دست و پا و سر

سقوط پرچم سرخ سپه داران رویین تن

به دست الغر مومن

و انبار هزاران کشته از دشمن

بروی سنگفرش جاده ها در شهر
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قیام ده تا پیروزی کوچک

و آغاز شکست »ایسم« تا افسانه ی طاغوت

دیالوگ دراماتیک بازی های فرصت ساز

                                 به دستور سالخ پیر

و لبخند شکست گنگ در پایان این دیدار

و رگبار عبور اژدها برفرق این ماتم

غریو اشتر هر مرمی  هاوان

نفیر وحشت عفریت از چاه عفونتبار هر دشمن

طلسم زهرخند صدهزار ابلیس

هبوط روشنایی برزمین پوچ خاکستر

قیام مرزبانان سیاه  پوش سیاه پندار

                                    به روی سینه ی تاریخ

برای تابلوی این تراژیدی بیپایان

هزاران قصه را با حرف های گنگ

نثار پرده های رنگ می دارند.

و ما بازیگران این نمایش

لحظه ی پایان را در معبر سبزی که آنجا بوته ی

امید چون نور درخشان است

                              می دیدیم.

زمان، چون سیل جاری وهوا چون قیر تاریک است

و پرواز خفاشان از دیار خون

چو ابری بر فراز شهرها مان سایه افگنده است

و رویای امید صبح را کابوس نثار لذت شیطان میدارد

و آنگاه بر حریم جان هر آدم

سقوط سافلین آغاز می گردد

و این گردابها »او« را ز خود بیزار می سازد

از آنجا تا به معراج هزاران کهکشان سبز روحانی

                                                        زمین سجده می بوسد.

و با فریاد و اشک و ناله و زاری
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نجات ملتش را از خداوند باز می خواند

و آنگاه بر فراز قله ی کوهی

قلبش را بیرون از سینه می دارد

و با خونش به دستانی که چون نوری درخشان است

بروی سینه ی آفاق مینویسد:

»برای لحظه ی دیدار

حریم بندها را پاره باید کرد

غبار خاک را از آیینه باید شست

...صدای دوست می آید!

یارانم خدا حافظ

مرا آنجا می خواهند

به بام صبح آزادی

به باغ آبی وصلت

...و یا شاید برای شستن این رودبار غم

نذری باز درکار است...«

زمین و آسمان لرزید

و روح قدس با دستش به پاس خون آن عاشق

دیارش را چراغان کرد

عروجش را گرامی داشت

                    و روحش را فراز آسمان ها برد.



یغ و درد اما در  
م. غیاثی

اما دریغ و درد

دهقان روزگار

سرو امید ملت رنجور این زمان

از بیخ برکشید

اما دریغ و درد

کاین ملت شریف

هرگز نشد تا که ببیند فالح خویش

اما بدیده بود به دامان خویشتن

وارسته سوسنی

کز جور روزگار و سیه روزی وطن

و از دست دشمنان قسم خورده ی وطن

و از تیرگی قلب حریفان کور دلش

هرگز نبود روز سپیدی بخاطرش

آن افتخار من

آن افتخار تو

آن مظهر قیام

آن داعی بزرگ

آن پاسدار ملت و فخر و برادری
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آنگاه که مردمان وطن

با هزار شوق

چشم امید خویش

به درگاه الیزال

با قلب پر ز درد

گلویی ز بغض و آه

در انتظار سرو سهی قامت بلند

دست دعا دراز

به درگاه کبریا

و از ما مگیر تو این قامت بلند

و از ما دریغ مدار تو این شمس والضحی

ما را یتیم مساز در این نیمه راه دهر

اما دریغ و درد...

قضا رفته بود زپیش

دست پلید دشمن تاریخی وطن

و از آستین چو مار بر آمد چه کینه توز

دستی پر از تبر

ببرید از میان

سر و بلند قامت و سمین تن مرا

خون می چکید ز رگ رگ آن سرو ناز من!

خط می نوشت

بر سر آن تیره گلشنی

»هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما«

اما دریغ و درد...

به آنروز پر امید

کآن مرد استوار

»از بیکران کرانه نیلی آسمان

پیوسته می گریست
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تا در عمیق حافظه بار و برگ باغ

از یاد رفته خاطره ها را خبر کند

تا در عمیق تشنه ی یک دشت بی بهار

بر انتظار سبز ستمدیدگان خاک

موج نوی دو باره شگفتن خبر کند«

اما دریغ و درد...

»صد نغمه داشت خاک و همه ناسروده ماند

صد الله داشت باغ و همه نا دمیده ماند

آخر دعای برگ و گل و غنچه و بهار

نا مستجاب و تشنه لب و نا شنیده ماند«

ای هموطن! حاال دگر که نیست

آن قامت بلند، آن ناجی وطن

آن مظهر بزرگی و مردانگی تو

اندر میان ما

پس راه مان کجاست؟

راه نجات مان

راهی که افق تا افقش

نورست و روشنی

از خود بماند بجا

حاال بیا، بیا که چشم انتظار او

با همدلی و پیروی خویش جواب دهیم.





همین طور است  
سید علی صالحی )شاعر ایرانی(

دارد برف می آید

سربازان سرزمینی دور

در کوچه های کابل

پی سیگار و َمی خانه می گردند.

خورشید

رفته به انتهای خوب و

چرت خمارش رسیده است.

لورکا مرده

ژان پل سارتر مرده

ریتسوس و رازدار آیدا مرده

اما یک نفر هنوز هنوز یک نفر شبیه شاه مسعود

پشت همین دریچه رو به سپیده دم بیدار است

بگذار هر چه دل اش می خواهد

برف بیاید!





اسطوره ایم  و آزادی  
نپتون روفی

به پا خیزید یاران!

و مشعل های ایمان را

چو مردان بزرگ عشق

بردارید و

راه راد مرد خون به کف را

که نامش معنی زیبای آزادی ست

تا آن ناکجاهای عظیم و سبز

پیروزی

بیارایید!

به پاخیزید، یاران!

سکوت سنگی دیوار غفلت را

به آهنگ بلند جیغ های تان

چنان چون راد مرد خون بکف

کاواز خمش اش

نغمه ی فریاد خورشید است و

راز آبیی بی انتها

تا عرش تا باال

بلرزانید!
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به پاخیزید یاران!

زمین را در مدار گردشش

سوی طلوع نور

چون آن رادمرد خون بکف

برعکس گردانید و

بغض سینه ی داغ زمان را

با طنین نعره »یاهو«

بترکانید!

به پاخیزید یاران!

و مگذارید

رد گام های استوار رادمرد خون بکف

این بی مثال اسطوره ی ایمان و آزادی

که احیا و شکو »آریانا«

در نماد سرخ، استقالل و فتح اوست

به دستان پلید آن هیوالی عجیب و بی وطن

مغشوش گردد

به پا خیزید یاران!

به پا خیزید یاران!



رفیع کهستان  
نادیه فضل

از غربتی به غربت دیگر

پروانه وار

به دشت زمستان زده

پرسوخته

        مانم

از غربتی

به غربت دیگر

یک شبزده

مسلم گسستن عریانم

از غربتی

به غربت دیگر

بر بازوان سرد خزان

             تکیه داده

              مرثیه می خوانم

***
دیری ست

از آن عظیم ستیغ کهستان
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دیگر تالوت آیات شادمانی

نوازشگر دریا نیست

دیگر طلیعه دار شهادت

چراغدار بلند گام و سرسپاه نجابت

میان ما نیست

دیری ست

که اعجاز آذرخش سوره های مقدس

فرا راه نیست

***
دیری ست

به دیدهی آن روستای آشنا به ماه

به دریا

ابر خاکیی اندوه تیره روزی

چادر گشوده

***
دیری ست

کز جویبار نقره یی

از بیشه های سبز و درخشان روستا

گلدسته ی ستاره و خورشید

عطر لطیف پونه ی وحشی

بی گانه

در البالی خار و گل و سنگ

دامن کشیده 

دیری ست

***
دیری ا ست

خاک گیسوی کهستان روستا

عجز شبان تیره ی بیمه را

ترسیم می کند
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سرپنجه های سوخته

یخ بسته ی تاکستان

نقاش سال خورده ی پرواز و پرگشودن

تصویر خون و درد و تعفن را

                            تنظیم می کند

دیری ست

آفتاب

آن دالور کاجستان

برجلوه گاه دیده نمی تابد

دیری ست

اسطوره ی شهامت آزاده ی دلیر کهستان را

گل دختران ده

تا دورها

به بارگه ی ناصر خسرو

تا کوچه های روشن بوالقاسم

بر سبز با نجابت چودی رابعه

تا قامت بلند ابن سینا

                 مرثیه می خوانند

گل دختران ده

نمناک دیدگان

قامت فراشته

گل خوشه می نشانند

گل دختران ده

گل واژه و گل بانگ گلبهار نجابت را

با مشت، مشت روشنی

گل خوشه می فشانند

گل دختران ده

گل بانگ می دهند

یک شاخه آفتاب
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پیوند کوه و بیشه و دریاهاست

کز شانه ی رفیع کهستان استقامت و بیداری

بر چهر و بر جبین نجیب خاک

مسعود راهیان رهی فرداست

مسعود راهیان ره فرداست



قابیل خفته  
عزیز الله ایما

کابل، 4 جوازی 1371

سالم ای مرد، ای باال بلند، ای اسوه ی ایمان

سالم آیینه دار صورت آزاده ی انسان

سالم ای آفتاب شام گاهان غم و غربت

سالم ای مرد

                ای پیغام دار بی هماورد

سالم ای رستم دوران

که اندر پیشگاه آن پکول تو

کله خود دلیران سپاه مشرق و مغرب

                                   به خاک افتاده با خواری

و تاج شهنشاهان را

                       طلسمش خیره می سازد

سالم

کنون استاره ی فردای بخت خاوران در دست و عقل توست

مبادا اهریمن قابیل را از خواب خیزاند

مبادا!





صدای مرد آزادی  
حضرت شاه »فرخاری«، مکه ی مکرمه

به گوشم می رسد صوتی 

که جز فریاد آزادی دیگر حرفی نمی گوید 

وجز آبادی میهن دیگر چیزی نمیخواهد 

ندا و آرزو و آرمان اش یك هدف دارد  

و آن وحدت 

که جز وحدت دگر هر بانگ بانگ فتنه انگیز است 

ندای مست و دشمن کش بسان موج بی پایان 

طنین انداز بر هر خانه و کاشانه ی افغان   

که ای قوم مجاهد 

الحذر ازفتنه های عصر 

مجویید جز به حبل الله  نجات خویشتن هرگز 

که دیگر راه ها ما را به پیروزی نخواهد برد 

نجات ما به اسالم است و عزت با مسلمان است 

شهادت در مسیر حق نشان قهرمانان است 

ندای یك ابرمرد مجاهد مرد با احساس 

که هرگز دامن کوهپایه های سرزمین مان 

                       فراموشش نخواهد کرد 
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و نام نامی او را به تاریخ وطن 

باخط زیبا این چنین خوانم  

شهید راه استقالل کشور شاه مسعود است

برای فرد فرد میهـن ما مرد محبوب است

ندایش هر کجا این است 

برای رهروان راه ایثار و فداکاری 

که حافظ بر مرام و آرمانم تا ابد باشید

و گر در راه های غیر آن بگذاشتید گامی 

و آن تك آرمانم را که آزادی ست

برای قدرت و باال نشینیها فدا کردید 

 نبخشد قطره های خون پاکم 

                       آن خیانت را 

  ویا با دشمنانم دست دوستی و محبت را 

 بدادید و تغافل کرده اهداف بلندم را

                                 فداکردید

 و یا از بهر قدرت فتنه یی دگربه پاکردید

                    کجا بامن وفا کردید؟

صدای ترجمان قلب های ملت افغان 

صدای حق وعدل و راستی و قهرمانیها 

صدای آشنا برگوشه ای آن وفاداران راه خود 

و بر هر آن که ایمانی به آزادی کشور داشت 

صدای جاویدان و باقی اندر گوش دوران ها 

صدای مرد کوه را من همیشه زنده میبینم 

ندای رزم و پیکارش

به صبح و شام در کشور 

به کوه و دره و دشت وطن پیچیده میبینم 

صدای رهبر آزادی و عمران و آبادی 

صدای مرد آزادی 

 شنیدم من پیام او
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همه با یك صدا تکرار می کردند و میگفتند

         که استقالل وآزادی

                   استقالل وآزادی

                         استقالل وآزادی

                               استقالل وآزادی





بخش هفتم
احمدشاه مسعود)رح( از دیدگاه یاران و 

همرزمانش
ایـن بخـش را بـه ایـن امیـد گشـودیم تـا بتوانیـم زندگـی و شـخصیت شـهید 
کـه  نزدیکـش  همسـنگران  و  یـاران  دیـدگاه  از  را  مسـعود)رح(  احمدشـاه 
یـم.  سـالیانی درازی را درکنـار وی سـپری نموده انـد بـه بحـث و تحلیـل بگیر
ولـی متأسـفانه بـه خاطـر دوری مـکان و عـدم دسترسـی بـه دوسـتان و یـاران 
ایـن شـهید کـه اکثـر در داخل کشـور به سـر می برنـد موفـق نشـدیم آنچنان که 
آرزو می رفـت ایـن بخـش را تکمیـل نماییـم. بـه رغـم آن، گشـودن ایـن بـاب 
را بـه حیـث نمونـه و الگـو بـدان سـبب در کتـاب گنجانیدیـم تـا رهگشـایی 
باشـد بـرای ادامـه ی همچـو روایت هـا از سـوی دوسـتان و عالقمندانـی کـه 
می خواهنـد زندگـی و مبـارزه عملـی ایـن قهرمـان را بـه روایت عملـی از زبان 

یـاران وی بـه تصویـر بکشـند.





خاطره ای از فرمانده گل حیدرخان مجاهد نستوه جهاد و مقاومت

ایـن فرمانـده مشـهور و نـام دار جهاد برای تـداوی به لندن تشـریف آورده بـود. با اسـتفاده از فرصت 

به محل اقامتش رفته خواسـتم از خاطراتش در باره ی شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( برایم صحبت 

نمایـد. وی بـا شـوق و عالقه ی تمام به در خواسـتم پاسـخ مثبت داد.

او کـه بـدون خسـتگی از رنـج و مشـکالت طاقـت فرسـای دوران جهـاد و مبارزه ی سـی سـاله 

هنـوز هـم باثبـات و راسـخ به چشـم می خورد، بـا یـاد آوری دوره هـای مختلف جهـاد و صحنه های 

نبـرد علیـه ارتش اشـغالگر شـوروی، مـزدوران آنـان و نبردهـای رهایی بخـش علیه عمـال بیگانگان 

در کشـور بـه ویـژه طالبـان خاطراتش از شـهید احمدشـاه مسـعود را چنین بیان داشـت:

من در سـال 1358 سـاعت هشـت صبـح آمرصاحـب را در رخه ی پنجشـیر مالقات کـردم. از 

همـان تاریـخ تـا لحظـات شـهادتش در همه تحـوالت و فـراز و فرودهـای روزگار در خدمتـش قرار 

داشتم.

آمرصاحـب بـا حضور دایـم در جبهه، کارهـای فرماندهی و پـالن عمومی عملیـات را به عهده 

می گرفـت. شـجاعت، روحیـه، ایمـان داری، تقـوی و رهبـری و فرماندهـی از مشـخصات بـارز و 

عمـده اش بـه حسـاب می رفـت. چـه در دوران روس هـا و چـه در دوران طالبـان و غیـره هیچ گاهـی 

روحیـه و ثباتـش را از دسـت نداد.

تقـوی و پرهیـزگاری محـور کارهایـش بـود. فراسـت و ایمـان قـوی داشـت. ما با خشـم نزدش 

می رفتیـم ولـی وی بـا فراسـت و جبیـن گشـاده مشـکالت مـان را حـل می کـرد و بـه بیـان موانـع و 

مشـکالت سـر راه جبهـه و دولـت می پرداخـت کـه خـود بـه خـود قانع می شـدیم.

کـدام کلمـه بـد تـا اکنـون از زبانش نشـنیده ایم کـه حتی گفته باشـد »گم شـو«، ولی مـا گاهی 
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در مقابلـش پـر رویـی می کردیـم، و  ای کاش که چیـزی می گفت.

وی چنـان شـخصیتی بـود کـه هرکـس را و جایگاهـش را می شـناخت، و بـا هرکـس طبـق 

شـخصیت و حالـت خاصـش  برخـورد می نمـود. یگانـه پیامی کـه ما از زبانش می شـنیدیم اسـالم، 

افغانسـتان، آزادی و وحـدت ملـی بـود. توصیـه اش به ما همیشـه این بود کـه باید در اعمـال و گفتار 

خویـش نمونه باشـیم.

گل حیـدر خـان ذکـر خاطراتـش را ادامه داده افزود: مـن در زندگی ام دو خاطـره تلخ و فراموش 

ناشـدنی دارم. یـک: مهاجـرت مـردم شـمالی بـه پنجشـیر بعـد از سـقوط کوتـاه مـدت شـمالی بـه 

دسـت طالبـان کـه زن و مـرد با پای برهنه و شـکم گرسـنه در یک ازدحـام و وحشـت توصیف ناپذیر 

بـه سـوی دره ی پنجشـیر راه می پیمودند.

دوم: شـهادت آمرصاحـب. ایـن خبـر نامیمـون را درحالی شـنیدم کـه در مرکز سـوق و اداره در 

شـمالی بـا بسـم اللـه خـان در انتظـار آمـدن آمرصاحـب به سـر می بـردم. البته کـه حالـت روانی و 

اوضـاع همـان لحظـه ام قابـل توصیـف نیسـت و توان تشـریحش را هـم ندارم.

وی در ادامـه بـا مسـوول دانسـتن آی.اس.آی، اسـامه و طالبـان درحادثـه ی قتـل آمرصاحـب، 

بـرای زنـده مانـدن راه و یـاد نیکـش پیشـنهاد نمـود تایک موسسـه ی خیریه در سـطح بزرگ تـر به نام 

آمرصاحـب تأسـیس گردد. 



مسعود شخصیت استثنایی کشور مابود

الحاج محمد محقق1 

شـهید احمدشـاه مسـعود شـخصیتی بسـیار اسـتثنایی در تاریخ کشـور ما بود. او یک ربع قرن برای 

افغانسـتان مبـارزه کـرد. 13 سـال در مقابـل اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق، مدتـی در حکومت با 

مشـکالت درگیر بود و پس از آن مسـأله تروریزم شـد. بازهم ایشـان محکم و اسـتوار ایسـتاد شدند، 

هـر جاکـه طالـب آمـد بـا شـدت مقاومـت او مواجه شـد. کابل و هـرات از دسـت رفت ولـی او در 

شـمال بـه مقاومـت پرداخـت. حرفـش این بـود که اگر بـه اندازه یـک جای پـای در افغانسـتان برای 

مـن جایـی باقـی بماند بازهـم مقاومت خواهـم کرد.

بعـد از سـقوط  مـزار و بامیـان بسـیار صمیمانـه و وطندارانـه بـا ما همـکاری کرد. مـن وقتی که 

بعـد از شکسـت بامیان خواسـتم دوبـاره از تخار و پنجشـیر به طـرف مناطق مرکزی یا کوهسـتانات 

شـمال بـروم بـا شـهید مسـعود مشـورت کـردم که جنـگ به طـرف تخار و پنجشـیر فشـار سـنگینی 

یافتـه و ایـن فشـارها سـرانجام خطـوط را خواهـد پراند. مشـورت این شـد کـه باید جنگ را تقسـیم 

و توسـعه ببخشـیم. مـن بایـد بـه طـرف کوهسـتانات شـمال بـروم و از آنجـا یـک جبهـه ی قـوی را 

در برابـر طالبـان بـاز کنیـم، تـا قوتـش دو تقسـیم شـود. همیـن بـود که بـا همـکاری آن ها بـا دو بال 

هلیکوپتـر مـن را بـه شـب 18 عقـرب سـال 1377 پـرواز داد به طـرف بلخـاب. اگرچـه بلخاب در 

آسـتانه سـقوط قـرار داشـت. اما مـردم از چهار طـرف جمع شـده آمده بودند. مردم بسـیج شـدند و 

جبهـه نـوی باز شـد. سـپس ولسـوالی سـنگچارک گرفته شـد، طرف هـزاره جـات نیرو اعـزام گردید 

1. استاد حاجی محقق وزیرپالن دولت انتقالی اسالمی ویکی از رهبران حزب وحدت اسالمی افغانستان.
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سـرجنگل آزد شـد تـا باآلخـره جنـگ بـه بامیـان و دره ی صوف کشـانده شـد. در تمام ایـن مراحل و 

مـوارد آمـر شـهید همـکاری بی شـایبه می کـرد. مـا را ذریعـه هلیکوپتـر اکمـال می کرد و راسـتی که 

ایـن طـرح بسـیار کار سـاز واقع شـد. دو سـال متوالـی در بلخـاب و بامیـان جبهات مقاومـت علیه 

طالـب گـرم بـود و این بـرای ما مایـه دلگرمی گردیـد. با آمر شـهید مرتـب در تماس بودیم، مشـوره 

می کردیـم کـه چـه کنیـم و چه نکنیـم؟ تمـام مشـوره ها را از نزدیـک باهم داشـتیم، مـن روح بزرگی 

در او دیـدم کـه ممکـن اسـت ماننـد او مـرد بزرگـی در یک قـرن، یک دفعـه بیایـد. این مهـم بود که 

در هیـچ جنگـی متزلـزل نمی شـد و بازهـم یـک آدم بسـیار معنوی بـود. مدتـی راکه مـن گاهگاهی 

بـه پنجشـیر می آمـدم در مسـایل عبـادی و در جزئیـات مسـایل دینـی بسـیار پایبند بـود. خیلی مهم 

اسـت کـه ایـن را بیـان کنم: یـک وقتی من همـراه او از مـاورای کوکچه بـه طرف پنجشـیر می آمدیم. 

نزدیـک غـروب بـود یـک بـاره طیـاره حامل مـا در کنـار دریای که بـه طرف تخـار می رود فـرود آمد 

و بـه زمیـن نشسـت. مـن تعجـب کـردم کـه چـرا طیـاره ی هلیکوپتر بـه زمیـن نشسـت، علی الرغم 

مشـکالت امنیتـی و مشـکالت دیگـر مـن مشـاهده کردم کـه نزدیـک غروب آفتاب اسـت و شـهید 

مسـعود از طیـاره خـارج شـد و در کنـار دریا همراه بـا چند بادیگارد خـود نماز را بـه جماعت خواند 

و ایـن مسـأله خاطـره انگیـز شـد بـرای مـن. در مدتی کـه با ایشـان بـودم پای بندی شـان به مسـایل 
دینـی را محکـم و خلـل ناپذیـر یافتـم. روح بزرگ او همیشـه شـاد و آرام باد. 1

1. بـه نقـل از بهـار، هفتـه نامـه ی اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگی، چاپ کابل سـال اول، شـماره ی هشـتم، 17 سـنبله 1381 
برابـر به 8 سـپتمبر 2002.



دو خاطره از فرمانده احمد مسلم حیات یکی 
از چهره های درخشان جهاد و مقاومت

نمی دانـم خاطراتم را در مورد رهبر شـهید احمدشـاه مسـعود )رح( از کجا شـروع نمایـم. نمی توانم 

زندگـی و مبـارزه آن بزرگ مـرد تاریـخ را در یک شـب از ابتـدا تا ختم جهـاد بر روی کاغذ بیـاورم. تا 

اکنـون برایـم بـاور کردنـی نیسـت که آمرصاحب شـهید در بیـن ما نیسـت. اما صفات نیـک او چون 

تقـوی، ایثـار، فـداکاری، جوانمـردی، دل سـوزی بـه دوسـتان و ملـت در همه فـراز و نشـیب زندگی 

سـال هایی مبارزاتـش مکتبی اسـت بـرای همه مبارزیـن، مردم با ایمان و وطن دوسـت سراسـرجهان 

و ایـن پدیـده در ایـن عصر یا قـرن تکرار نخواهد شـد.

متأسـفانه حـاال در بیـن مـا نیسـت امـا خاطـرات نیـک مبـارزات قهرمانانـه اش اسـتواری و 

مقاومتـش و باآلخـره مکتبش همیشـه زنده و جـاودان در تاریخ بشـریت باقی خواهنـد ماند. چنانکه 

شـاعری می گویـد:

هـرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

ثبت اسـت بـر جـریـده ی عـالـم دوام ما

مـن بـا جمعی از بـرادران در دوشـنبه تاجیکسـتان در دوران مقاومت مصروف کارهای سیاسـی 

و لوژسـتیکی بودیـم. طالبـان جنگ هـای شـدیدی را در شـمال بـه راه انداختنـد. آمرصاحـب بعد از 

سـپری نمـودن کارهـای زیـادی کـه در جبهـات داشـت بـه خاطـر مالقات هـای کـه می داشـت گاه 

نـاگاه بـه شـهر دوشـنبه بـرای چنـد روز کوتاه تشـریف مـی آورد. یکـی از روزهـا از خطوط شـمالی 

یـاد آورشـد کـه طالبـان در خط بگـرام تعداد زیـادی تانـک آورده اند و دسـت به حمالتـی زده اند که 

بـر اثـر آن یـک تعـداد برادران بـه شـهادت رسـیده اند و مدافعه برای قطعات ما بسـیار مشـکل شـده 
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اسـت و بایـد در فکر چاره ای شـد.

بـه یـادم آمـد کـه قبـل از سـقوط داکتـر نجیـب اللـه اتحـاد شـوروی یـک نـوع راکـت را به وی 

 توسـط جنرال مومـن ضبـط و بـه مرکـز انتقـال داده شـد. در دوران حکومت 
ً
فرسـتاده بـود کـه بعـدا

اسـتاد ربانـی در جنگ هـای شـمال سـالنگ جنـرال مصطفـی از آمرصاحـب خواهش نمـود که این 

راکت هـا را بـه پنجشـیر انتقـال دهنـد. من آن وقت متوجه شـده بـودم اما نتوانسـتیم طریق اسـتعمال 

آن را پیـدا کنیـم. بازهـم دوبـاره بـه یـادم آمـد و در فکر ایـن راکت هـا افتادم. موفق شـدم یـک معلم 

پیداکنـم. بعـد از مدتـی پیـام فرسـتادم که در صورت امـکان یکی از ایـن راکت ها را برایم به دوشـنبه 

بفرسـتید. چنـد هفتـه گذشـت تـا این که خودش بـه دوشـنبه تشـریف آورد. برایش یـاد آوری نمودم. 

برایـم گفت: در پـرواز با خـود آورده ام.

عاجـل بـه طـرف منـزل ریگسـتانی رفتـم. چـون راکـت در همانجـا بـود. آن را به یـک محل نا 

معلـوم انتقـال دادم. بـه فردایـش معلـم را پیـدا نمـودم و طریـق اسـتعمال را فراگرفتیـم. بی صبرانه با 

خـود تصمیـم گرفتـم کـه باید به پنجشـیر نـزد آمرصاحـب بروم چـون می فهمیدم بـا اسـتفاده از این 

راکت هـا ضربـات محکمـی بـر پیکـر دشـمن وارد خواهـد شـد و طلسـم طالـب با پـک اپ هایش 

کـه همیشـه دشـمن را تعقیـب می نمـود درهـم خواهد شکسـت. همـان شـب حاجـی عبدالقدیر و 

قانونـی صاحـب مهمـان مـا در دوشـنبه بودنـد. در یکـی از رسـتورانت های شـهر غـذا می خوردیـم 

کـه تلفـن آمرصاحـب آمـد و بـا ایـن دو مهمـان صحبـت نمـود. گفتـم: بـرای آمرصاحـب بگوییـد 

 بـا من داخـل صحبت شـد. برایـش گفتم إن شـاءالله 
ً
مـن می خواهـم بـا ایشـان صحبت کنـم. بعدا

مشـکلی کـه در مـورد تانک هـای دشـمن متذکـر شـدید حل خواهد شـد.

ایـن راکت هـای نـوع )Concord( یا  )Spigod( از جمله سـالح های پیشـرفته روسـیه اسـت 

کـه بعد از خروج شـوروی از افغانسـتان در اردوی روسـیه تولید شـده و سیسـتم رهبـری لیزری دارد 

و در چهـار کیلومتـری قابلیـت نابـود سـازی اهـداف و وسـایط متحـرک دشـمن را دارا اسـت. یقین 

داشـتم کـه إن شـاءالله در خطـوط جبهه تغییرات جـدی خواهد آمـد. آمرصاحب از ایـن خوش بینی 

مطمئـن نبـود. فـردا صبـح بـدون اجـازه بـا یـک هلیکوپتـر بـه پنجشـیر رفتـم تـا هرچـه زودتر یک 

تعـداد بـرادران را تربیـه کنم.

بعـد از ظهـر به پنجشـیر رسـیدم. فکر کـردم آمرصاحب در دفترکارش در نولج اسـت. مسـتقیم 

بـه دفتر کارش رفتم اما تشـریف نداشـت.

می خواسـتم بـه قریـه جنگلـک بیایـم کـه هلیکوپتـرش به طرف شـمال در پـرواز شـد. من یک 

تعـداد از بـرادران مجاهـد سـابقه دار را از ایـن سـالح پیشـرفته واقـف سـاختم. چنـد تـن از بـرادران 

حاضـر گردیدنـد تعلیمـات را فـرا گیرنـد. بـدون معطلـی بـه کار شـروع نمودیـم و بعـد از چند روز 
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تعلیمـات روانـه جبـل السـراج شـدیم. در آنجـا بـا قومندان صاحـب گل حیدر خـان منتظر بـودم تا 

آمرصاحـب بسـم اللـه خـان را مالقـات کنم.

مالقـات صـورت گرفـت. تمـام قومندانـان جمـع شـدند. از پـل متـک به طـور آزمایشـی یک 

تانـک را در فرقـه دوم جبـل السـراج هـدف گرفتم که نتیجـه ی خوب آن را همه به چشـم سـر دیدند. 

همـه فریـاد کشـیدند و خوش حـال و مطمئـن گردیدنـد که با اسـتفاده از این سـالح دشـمن ضربات 

کاری خواهـد خـورد و جلـو پیش روی وسـایط آن هـا گرفته خواهد شـد.

دوبـاره بـا شـاگردان به پنجشـیر رفتـم. تصادف نیک کـه آمرصاحب شـهید تشـریف آورده بود. 

بعـد از مالقـات با ایشـان در منزل شـان در جنگلک و احوال پرسـی از درس ها سـوال نمـود. برایش 

اطمئنـان دادم. از نتیجـه ی کار تعلیمـات از بسـم اللـه خـان تلفنی پرسـید و پاسـخ ایشـان نیز مثبت 

بـود و بسـیار راضـی به نظر می خورد. پرسـید: کـی را تربیـه نموده ایـد؟ بچه ها قوی هسـتند یا خیر؟

شـب بـرای صـرف طعام بـه مهمان خانـه منزلـش تشـریف آورد و برایم گفـت: خداونـد برایت 

اجـر بدهـد بـه ایـن کاری کـه کـردی، نمی دانم مـن برایت چـه کنـم؟ برایش گفتـم: هیـچ چیزی از 

شـما نمی خواهـم وطـن بـاالی همـه مـا و شـما حـق دارد. فـردای آن روز بـرای مجاهدیـن هدایات 

الزم صـادر نمـود و بـه مجـرد شـروع کار نتایـج خوبی به دسـت آمد. دشـمن تعداد زیادی وسـایط 

خویـش را از دسـت داد. پاکسـتانی ها و مالعمـر در تماس هـای مخابـروی می خواسـتند از نوعیـت 

ایـن سـالح معلومـات حاصل کننـد، و گاهی فرانسـه را متهم می سـاختند که برای جبهـه ی مقاومت 

کمـک نمـوده و گاهـی روسـیه را کـه افراد مسـلکی با سـالح جدیـد کمک کرده اسـت.

اسـتفاده از این سـالح دشـمن را سـخت به هراس انداخته و جرئت تعرض را از ایشـان سـلب 

نمـوده بـود چـون بر اثر اسـتفاده از این سـالح بـه ده ها عراده وسـایط خویـش را از دسـت دادند.

مـرا دوبـاره هدایـت داد تا بـه وظیفه ام به دوشـنبه بـروم و بامهمان های خارجیی کـه از وضعیت 

پنجشـیر دیـدن می کردند به دوشـنبه عـودت نمودم.

چنـد روز بعـد اطـالع یافتـم کـه در یـک جلسـه از همـه قومندانـان خواسـته ایـن راکت هـا بـه 

 در 
ً
نـام »مسـلم« مسـمی گردد، بـه خاطـر همـان خدمـت ناچیـزی که مـن انجـام داده بـودم. بعـدا

دوشـنبه بـا ایشـان دیدم اظهـار خرسـندی می کردند. در همـان مجلس کـه جنرال ملـک نیز حضور 

داشـت از راکت هـا تعریـف نمودنـد. جنـرال ملک به شـوخی برای شـان گفت: چه مکافـات برایش 

داده ایـد؟ در جـواب تبسـم نمـوده گفـت: ارتباط مـا مادی نبـوده بل که معنوی اسـت. خـدا وند اجر 

بدهـد. کار بزرگـی در مقابل دشـمن صـورت گرفت.

همـان شـب صـورت حسـاب های خویـش را با ایشـان خـالص می نمودم چـون سـفرکاری به 

اروپـا داشـتم. همـه کارها را باکمال خوشـی حـل نمود و مبلـغ 2000 دوهـزار دالر برایم بخششـی 
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داد.

ایـن بـود یکـی از خاطراتـم بـا این ابر مـرد بزرگ جهـاد و مقاومت که به دسـت ناپاک دشـمنان 

دیـن و وطـن نـا جوانمردانـه بـه شـهادت رسـید و ملـت ما در سـوگش بـه ماتم نشسـت ولـی دیری 

نگذشـته بـود که غضب الهی باالی سـیه دالن نـازل گردید و همه بـه جزای اعمال خویش رسـیدند. 

چگونگی مالقات احمدشاه مسعود با سران طالبان در میدان شهر
هنگامی کـه جنـگ در اطـراف کابـل و برخـی مناطـق دیگـر ادامـه داشـت و همـه روزه ده هـا راکت 

بـاالی مـردم بی دفـاع شـهر کابـل فـرود می آمـد و تلفـات شـدید و جـدی را درپـی داشـت و مـردم 

همیشـه در فکـر نجـات از مـرگ، فقـر و بـاران راکت هـای حکمتیـار رهبـر حـزب اسـالمی بـه سـر 

می بردنـد. در همـان روزهـا زمزمه هـای بـه گـوش می رسـید کـه گویـا سـازمان ملـل متحـد بـه 

خریـداری سـالح اقـدام می کنـد. چنـد هفتـه بعـد از ایـن آوازه ها، خبـر ظهـور طالبان با شـعارهای 

قطـع جنـگ، خلـع سـالح و بـاز شـدن راه هـا بـه گـوش رسـید. ایـن خبرها بـرای مـردم کابـل نوید 

خوشـی بـود، بـه ویـژه خبر بازشـدن راه هـا و قطع جنـگ. حتـی آمرصاحـب گاهی به طور شـوخی 

ایـن مطلـب را بـه برخـی دوسـتانش گوشـزد می کـرد. بـه داکتـر عبدالرحمـن می گفـت طالبـان بـه 

سـراغت مـی آینـد. برداشـت ها از ایـن حرکـت نوپیـدا مختلـف بـود. بعضی هـا می گفتنـد حرکـت 

خـود جـوش اسـت و برخـی دیگـر اظهـار می نمودند کـه پاکسـتانی ها از حکمتیـار نا امید شـده اند 

و بـه فکـر طـرح نـو افتیده اند.

 جنگ 
ً
بـه یـاد دارم کـه بـه مالنقیـب الله دسـتور داده شـد تـا با ایشـان همـکاری نمایـد. بعـدا

بـا گذشـت هـر روز بـه اسـتقامت مرکـز نزدیک شـده می رفـت. در غزنـی هم بـه طرفـداری طالبان 

بمبـاران هوایـی علیـه مخالفین شـان به انجام رسـید. سـپس خـط اول جنگ بـه نزدیک میدان شـهر 

رسـید. در میـدان شـهر رفـت و آمـد صـورت می گرفـت و بـرای زخمی هـای شـان ادویـه ارسـال 

می گردیـد. آمرصاحـب امیدواربـود کـه گلیـم جنـگ برداشـته می شـود و راه هـا بـاز می گردنـد.

یکـی از روزهـا یـک مولـوی با شـمس الرحمن خـان کـه از دوسـتان نزدیک آمرصاحـب بود و 

 در جمعیـت کار می کـرد نـزد آمرصاحـب آمـده و پیشـنهاد صحبت مسـتقیم با رهبـران طالبان 
ً
قبـال

را بـرای اسـتقرار صلـح و ثبات در کشـور مطـرح کردنـد. آمرصاحب این پیشـنهاد را باجبین گشـاده 

پذیرفـت و آمادگـی اش را بـرای مالقات بـا آنان ابراز داشـت.

روز بعـدش مـن هدایـت گرفتـم بـا شـمس الرحمـن خـان بـه طـرف محل مالقـات بـه میدان 

شـهر رفتـه وضعیـت را بررسـی نمـوده گـزارش بدهم.

یکجـا باشـمس الرحمـن خـان به سـوی محل مالقـات رفتیـم و به خـط اول دولت کـه مربوط 
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گاه سـاختم. برایم گفت:  قومنـدان شـیرعلم بـود رسـیدیم. وی را از مالقـات آمرصاحب با طالبـان آ

چـه اعتمـاد وجـود دارد کـه آمرصاحـب به نـزد آن ها می رود؟ مـن هم تردید داشـتم، وقـت مالقات 

بعـد از ظهـر تعییـن شـده بـود. طالبان محـل مالقـات را در عمق جبهـه ی خویش در یک گوشـه که 

در سـمت راسـت از اسـتقامت کابـل موقعیـت داشـت انتخاب کـرده بودنـد. در هر پنجـاه متری از 

خـط اول دولـت تـا محـل مالقـات دو نفرطالـب مسـلح با راکـت و ماشـیندار پـی کا امنیـت گرفته 

بودند. 

مـن در انتظـار رسـیدن آمرصاحـب بـه خطـوط اول دولـت بـودم. حوالـی سـاعت سـه بعـد از 

ظهـر پیام رسـیدنش را به دسـت آوردم. به سـوی ایشـان سـوار بر یک جیـپ با شـمس الرحمن خان 

حرکـت نمودیـم. درمسـیر راه شـمس الرحمـن خـان به طرفـداری طالبـان صحبت کـرده می گفت: 

مـردم مسـلمان هسـتند و اظهـار خرسـندی می کـرد. ولی مـن از این مالقات در تشـویش بـودم، که 

مبـادا مشـکلی پیش آیـد. مـن نظـر شـمس الرحمـن را رد کـرده گفتـم: همـه جنایت ها به نام اسـالم 

صـورت می گیـرد مـن مطمئـن نیسـتم باید هوشـیار باشـیم. ولـی از شـمس الرحمن1 جـواب منفی 

شـنیدم. گفـت: تـو طرفـدار اتحـاد مسـلمانان نیسـتی. برایـش گفتـم: بـه تعهـد نصـاری اگـر تعهد 

بسـپارند می تـوان اعتمـاد کـرد اما بـه تعهـد مسـلمان نماها نمی تـوان اعتمـاد کرد.

بـه آمرصاحـب نزدیـک شـدیم، بعد از سـالم گفـت: وضعیت چطوراسـت و جـای مالقات در 

کجـا اسـت؟  برایـش تشـریح کـرده گفتـم: جای مالقـات مناسـب نیسـت، طالبـان افراد زیـادی را 

جابجـا کرده انـد، مـن نظـر نمی دهـم کـه مالقـات در آنجـا صـورت بگیرد.

امـا شـمس الرحمـن خان گفـت: نخیر هیـچ مسـأله ای نیسـت، آن ها به شـما بسـیار ارج قایل 

انـد، احتـرام دارند، مسـلمان انـد، مجاهد هسـتند و... .

آمرصاحـب کـه با چند تـن محافظ و داکتر عبدالله نشسـته بـود، برایم گفـت: کارات دارم، تنها 

قـدم بزنیـم. چنـد قدم دورتر رفتیـم و دور از چشـم دیگران برایم گفـت: تفنگچـه داری؟ گفتم: بلی. 

گفـت: برایـم بـده. برایـش دادم و گفتـم: هشـت مرمـی دارد و پـر اسـت. گفـت: یک شـاجور دیگر 

نه. نداریـد؟ گفتم: 

کیـد کـردم کـه آنجـا بـه مالقـات نرویـد، اگـر مـی رویـد 200 تـن از افراد   برگشـتیم و تأ
ً
بعـدا

قومنـدان بصیـر سـالنگی را با وسـایط زرهی و مخابـروی می خواهیم. افـزودم: هیچ اعتبار نیسـت و 

از فـرط بی طاقتـی گسـتاخانه گفتم: از تاریـخ باید پند بگیریم بـه نام صلح و مذاکره شـخصیت های 

بسـیاری کشته شـده اند.

گفـت: هیچ کـس نیایـد. مـن مـی روم. جـواب بسـیار سـرد و منفـی! دیگـر چـاره ای نداشـتیم. 

1. این شخص بعد از نفوذ طالبان بر شمال به صف طالبان پیوست. رحیمی
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بـا دوسـه موتـر حرکـت نمودیم. شـخص خـودم هیـچ امید نداشـتم که جـان به سـالمت ببریـم. با 

خـود می گفتـم: آخریـن چانس زندگـی بـرای آمرصاحب خواهـد بود و آنقدر سـردرد شـدم که فکر 

می کـردم سـرم انفجـار می کنـد.   

آمرصاحـب بـا رهبـران طالبـان بـه سـرکردگی مـال ربانـی که بجـز مالعمـر همه حاضـر بودند 

بـه مذاکـره پرداختنـد. تـا نزدیـک عصـر مـن در یـک موتـر و داکتـر عبداللـه در موتـر دیگـر انتظـار 

آمرصاحـب را داشـتیم کـه از مجلـس مذاکره که بـاالی بامی انجـام می گرفت خداحافظـی نمودند. 

فکـر می کـردم در وقت برگشـت کار همـه تمام می شـود. خداوند از ایـن توطئه ایشـان را نجات داد. 

بـه این صـورت داخـل منطقه دولت شـدیم.

ایشـان گفتنـد: بـه موافقـه رسـیدیم کـه یـک هیئـت از طالبـان بـه نـزد رییـس جمهـور بیاید تا 

مشـکالت از طریـق گفتگـو و خلـع سـالح گروپ هـای جنـگ افروز حـل شـود. هیئت طالبـان که 

متشـکل از مالربانـی و عبدالواحـد باغـران بـود آمدنـد و مذاکراتـی صـورت گرفت.

 به دسـت رسـید، و قـراری که 
ً
راپورهـای خصوصـی رادیـو کشـف و اطالعـات موثـق کـه بعدا

خـود آمرصاحـب هـم همیشـه می گفتند، پالن آی.اس.آی همین بود که مسـعود باید دسـتگیر شـود 

و بـا دسـتگیری وی دیگـر مشـکلی برسـر راه طالبـان در افغانسـتان وجـود نخواهد داشـت. این نظر 

قبـل از مجلـس و بعـد از آن به جدیت مطرح شـده بود امـا مالربانی پیشـنهاد آی.اس.آی را رد کرده 

بـود. جوابـش ایـن بـود که مشـکلی با مسـعود وجودنـدارد مـا نظر مشـترک داریـم. البته کـه بعدها 

خیلـی  افسـوس می خوردنـد کـه  ای کاش وی را بـه اسـارت می گرفتیم.

طالبـان چهـار آسـیاب را گرفتنـد و سـالح های قطعـات دولتـی را ضبـط کردنـد. مـاه رمضـان 

بـود، آمرصاحـب همیشـه بـرای قومندانـان یـاد آور می شـد که غـذای افطار برای شـان تهیـه کنید با 

 خـود داری کنید و مانند مهمان از ایشـان 
ً
ایشـان برخـورد خـوب نماییـد، از جنـگ و زد و خورد جدا

اسـتقبال نمایید.

وی فکـر نمی کـرد کـه طالبـان عمـال پاکسـتان و مـزدوران آی.اس.آی باشـند. چنـد روزی 

نگذشـته بـود کـه وضعیـت تغییر کـرد. آنان بـه طـور خصوصی با مـزاری در تماس شـده بـه موافقه 

رسـیدند کـه حمـالت خویـش را بـاالی مرکز آغـاز کننـد. از راه چهلسـتون یـک قطار بزرگ ایشـان 

بـا افـراد مـزاری در حرکت شـد. بـه مجرد رسـیدن ایـن راپـور آمرصاحب دسـتورداد تا آتـش زمینی 

و هوایـی اجـرا گـردد کـه بـر اثـر آن تلفات زیـادی را متحمـل شـدند و هفتاد تن شـان اسـیر گردید. 

البتـه بعـد از ایـن حـوادث بود کـه تصفیه کامـل چارآسـیاب و غرب کابل صـورت گرفـت و طالبان 

تلفـات شـدیدی را متحمـل گردیدند.



وطندوستی و مردم دوستی شهید احمدشاه مسعود

برید جنرال محمد هابیل

انتقالـی اسـالمی  محتـرم بریـد جنـرال محمـد هابیـل رییـس دفتـر معـاون اول ریاسـت دولـت 

افغانسـتان در سـفر رسـمیی به لنـدن تشـریف آورده بود. من در هوتـل محل اقامتـش وی را مالقات 

نمـوده برنامـه ی کتـاب را برایش توضیح دادم و خواهـش نمودم خاطرات خویش را از مسـعود )رح( 

برایـم بازگـو نماید.

وی بـا مهربانـی پیشـنهادم را پذیرفت و بـه رغم مصروفیت هایش در گوشـه ای باهم نشسـتیم تا 

 جالـب، تاریخی 
ً
بتوانـم از صحبت هایـش یادداشـت بـردارم. او خاطـره ای برایم بیان نمـود که واقعا

و آموزنـده اسـت و می تـوان بزرگـی و عظمـت شـخصیت مسـعود )رح( و وطندوسـتی اش را بـه 

درسـتی از ایـن خاطـره درک نمود.

او در حالی کـه در جریـان تذکـر خاطراتـش بـا انـدوه و تأثـر تمام اشـک ریخت و مـرا از این که 

باعـث ایـن اندوهش شـده بودم خجالـت داد حکایتـش را چنین آغـاز نمود:

بعـد از عقـب نشـینی از کابـل و شکسـت حملـه ی اول طالبان بر شـمالی، در جریـان نبردهای 

حملـه ی دوم طالبـان قـرار داشـتیم. منطقـه ی جمـال آغـه نـزد مـا بـود و پـل صیـاد و برخـی مناطق 

دیگـر نـزد طالبـان. آمرصاحـب عمومی با بقیه قومندانان پنجشـیر در داالن سـنگ شـوری داشـتند. 

ناگهـان صـدا شـد کـه طالبان به سـوی جمال آغـه حملـه کرده انـد. از این که همه مصـروف مجلس 

بودنـد، آمرصاحـب بـه مـن گفت: موتـر گرفته بـه موضع پای مـزار برو و آتش سـالح ثقیـل را باالی 

وسـایط و خود دشـمن تنظیم و توجیه کن، چون مسـوول سـالح ثقیل نیز درجلسـه حضور داشـت. 
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مـن خـود را بـه موضـع رسـانیدم، طالبـان بعـد از برخـورد بـا مقاومـت نیروهـای مـا موفـق شـدند 

وارد منطقـه ی تحـت کنتـرل مـا شـوند ولـی براثر آتـش منظم سـالح ثقیل بـاالی مواضع، وسـایط و 

سـالح های ثقیـل آنـان و هجـوم همزمـان نیروهـای خـودی، طالبان شکسـت خـورده دوبـاره عقب 

نشستند.

در همیـن جریان متوجه شـدم که آمرصاحب تشـریف آورد. وی طبق عادت همیشـگی پرسـید 

وضعیـت چطـور اسـت؟ مـن وضـع را بـه اختصـار بـا ذکـر کارآیـی و موفقیت آتـش سـالح ثقیل و 

عقـب نشـینی طالبـان برایـش گزارش دادم. جناب شـان مخابـره را از مـن گرفته از فرمانـده خط اول 

 خوب اسـت، دشـمن با دادن 
ً
اوضـاع را جویـا شـدند. فرمانـده پاسـخ داد: آمرصاحب وضـع کامال

تلفـات و بـه جا گذاشـتن اجسـاد چنـد تن پاکسـتانی منطقـه را ترک گفته اسـت. من کـه در نزدیکی 

آمرصاحـب قـرار داشـتم، حرف هـای فرمانـده را بـه خوبـی می شـنیدم. وی در ادامـه ی گـزارش بـه 

آمرصاحـب چنیـن گفـت: چیـزی را کـه بایـد بـرای شـما یـاد آور شـوم این اسـت که یک مـرد کهن 

سـال محاسـن سـفید بـا داد و فریـاد و ناقـراری تمـام کـه خـود را در گل و آب جمع شـده در سـرک 

جمـال آغـه مـی زنـد می گویـد: طالبـان در وقت عقـب نشـینی دو دختـر جوانـم و خانم پسـرم را با 

خـود برده انـد. بـا شـنیدن ایـن حرف هـا متوجه آمرصاحب شـدم که سـخت بر آشـفت و بـه هیجان 

آمـده چنـان اشـک ریخـت کـه روی و ریـش مبارکش تر شـد. این نخسـتین بـاری بود کـه در مدت 

بیـش از پنـج سـال همراهـی وی را می دیـدم که اشـک مـی ریـزد. در همـان حالـت انـدوه و خشـم 

گفـت: این هـا از افغانسـتان نیسـتند تـا قـدر نامـوس افغانسـتان و قـدر نامـوس مـردم افغانسـتان را 

بشناسـند. این هـا بی گانـه و خارجـی اند.

ایـن بـود خاطـره ای از مردم دوسـتی و وطندوسـتی شـهید راه آزادی مسـعود)رح(، کـه از جمع 

صدهـا خاطـره چـون برگ سـبز تحفـه ی درویش خدمـت خواننـدگان تقدیـم گردید.  



درنگی برشکوه صالبت!

احمدشاه عبید

من مسعود عزیز را می شناختم، اما از پرده ای که دلبستگان آزادگی بدان می نگرند.

مـن ایـن عزیـز مـرد اقلیـم مقاومت را دیـده بودم، مگـر درخطه ای کـه آزادگـی در آنجا یگانـه واژه ی 

زیسـتن بود.

مـن ایـن عزیزبا کرامـت را راهرو بودم، در آن سـنگری که آسـتان خداوند یگانه اسـتقامت برای 

خمیدن بود.

مـن آن عقـاب بلنـد پایه هـای هندوکـش را در اوج پـرواز بـه صـوب شـکوه صالبـت ایمـان در 

هـوای خـدا دیـده بودم.

ایـن بنـده ی خـدا مـرا بـا خاطراتـش از نبـودن امـکان بـه هسـتی وجـود می بـرد. مسـعود یـک 

مکتـب بـود بـا یک نـگاه به مخاطـب، تعلیم گاه ابدیـت را به وی میزبان می گشـت. مسـعود رحمت 

اللـه علیـه فرزنـدان خاکـش را چـون فرزنـدان خـودش دوسـت می داشـت و وجـب وجب سراسـر 

ملکـش زادگاهـش بود.

مـن بامسـعود بـودم و خاطـره ی بـا او بودن عجـب اندوه بزرگـی اسـت!  ای کاش مـرده بودیم و 

داغـت ندیـده بودیم.

راهت همیشه باد مسعود عزیز.





 

یك خاطره از عزیز الله ایما

پنجشیر، تابستان 1378 خورشیدی

آخریـن روزهـای بهار سـال 1376 خورشـیدی بـود. در دهکده ها گفته می شـد: امشـب آمرصاحب 

در مسـجد بازارك ساعت هشت سـخنرانی دارد.

در پنجشـیر ایـن فراخـوان رایج بـود،  هیچ کس نمی دانسـت که گوینـده ی اول کیسـت؟ ولی با 

اعتمـاد کامـل همه در محفـل موعود حاضر می شـدند.

جنگ هـای شـدید در اطـراف ولسـوالی های پنجشـیر و بمباران هـای پیهـم جت هـای طالبـان، 

آرامـش دره هـای زیبـای پنجشـیر را برهـم مـی زد. فکـر کـردن به فردای کشـور هـم و غم همـه بود.

در ایـن جـا وقتـی مسـعود از مـردم خواسـته بـود تـا زنـان و اطفـال خـود را بـه جاهـای امن تر 

بفرسـتند،  مـردم آخریـن سـخن شـان را گفتـه بودند:

»یـا همـه در کنـار هـم ایسـتاده و سـر فـراز می میریـم و یـا همه در کنـار هم ایسـتاده و سـرفراز 

می مانیـم.«

در پایـان نمـاز مغـرب )شـام( چراغ هـای دسـتی در میـان کشـتزاران و کوچـه باغ هـا ِبـل ِبـل 

می کـرد و مـردم جوقـه جوقـه بـه سـوی بـازارك می رفتنـد.

در پنجشـیر مـردم از هرگوشـه و کنار افغانسـتان دیده می شـد: از قول اردوی قندهـار، از قطعه ی 

حاجـی شـیر علـم پغمانـی، از لغمان، از تخـار، از جالل آبـاد، از قنـدز، از بلخ، از هـرات،  از غور،  

از بامیـان،  از سـمنگان،  از بدخشـان،  از غزنـی،  از لوگـر،  از فاریـاب، از جوزجـان، از کابـل و... . 
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پنجشـیر به یـك افغانسـتان کوچـك می ماند.

درسـت سـاعت هشـت شـب بـود که موجـی از مـردم در کنـار دِر مسـجد از جـا بلند شـدند. 

بـه عقـب نـگاه کـردم دیدم مسـعود با لبـاس سـفید در حالی کـه کالهش را مرتـب می کرد به سـوی 

محـراب در حرکـت بـود. بـه سـادگی تمام در کنـار منبر ایسـتاد و مـردم را به نشسـتن دعـوت کرد.

از سـفرهایش گفـت،  از مشـکالت مـردم گفـت و اوضـاع سیاسـی-نظامی را باهمـه دقایقـش 

بررسـی کـرد. از مـردم خواسـت سـوال و سـخن شـان را بگویند. مسـجد پر از مـردم بـود،  حتی در 

راهـرو و عقـب پنجره هـا نیـز مـردم ایسـتاده بودند.

در قسـمت چـپ محـراب مال امامان مسـاجد نشسـته بودند. مـردم در مورد چنـد مال حرف ها 

و زیر گوشـی هایی نیز داشـتند.

مالیـی از جابرخاسـت و بـا خطـاب اولی األمـر به مسـعود گفت: چـرا جزای شـرعی را در مأل 

عـام در سـاحات تحـت اداره ی تـان جـاری نمی سـازید؟ مـالی دومی و سـومی سـخن مشـابهی را 

بـه الفـاظ گوناگون بیان کردند. شـهردار حکومـت داری )ولسـوالی( حصه ی دوم پنجشـیر از قوانین 

مدنـی سـخن گفت و روشـنفکری از مال پرسـید: در آن صورت چـه تفاوتی میان مـا و طالبان وجود 

خواهد داشـت؟ و... .

مسـعود درحالی کـه بـا دقـت تمـام بـه سـخنان گـوش فـراداده بـود،  رو بـه مالهـا کـرده گفت: 

مـن در سـاحات تحـت نظـرم از سـالیان دراز بـه این سـو اجـازه ی فروش و اسـتفاده ی مـواد مخدر ،  

حتـی سـگرت را،  به کسـی نـداده ام. مامشـکالت فراوانـی داریـم، نباید پـول گزافی را صـرف تورید 

ایـن گونـه اجنـاس مضـر کنیـم. در مـورد جـزای شـرعی به ویـژه بـه  اشـخاص فروشـنده و خریدار 

مسـکرات و مخـدرات هیـچ مانعـی وجـود نـدارد. در ایـن زمینـه مـن اولیـن کمـك کننـده ی شـما 

بود. خواهـم 

مسـعود در مـورد ضـرورت زمانـی و مکانی قوانین شـرعی و مدنـی و بهره گیری از هـر دوی آن 

سـخن گفـت و خط روشـن فاصلـه میان طالبـان و مقاومـت گـران را تصویر کرد.

پایـان سـخن مسـعود پایان جـدال روشـنفکر و مال بود. آن شـب بـه عمق عظمت و درخشـش 

سـیمای مـردی پی بـردم کـه در قلـب مردمش جـای پیر، مرشـد، مـراد و قدیـس را گرفته بود.                     



قهرمان ملی کشور در حال خداحافظی با فرمانده احمد مسلم حیات





بخش هشتم
احمدشاه مسعود از دیدگاه جنراالن 

اتحاد شوروی سابق
یادی از جنـراالن اتحاد شـوروی و آنانی که در اشـغال افغانسـتان  شـاید تعـداد ز
سـهم گرفتـه بودنـد خاطـرات خویـش را در مورد ایـن نبـرد، واقعیت هـای نهفته 
در آن و شـخصیت های بـارز جهـاد برحـق ملت افغانسـتان علیه تجاوز نگاشـته 

باشند.
مـا با دسترسـی بـه تعـداد از این منابـع گزیده هـای از گفتارهـای این جنـراالن را 

در بـاره ی احمدشـاه مسـعود انتخـاب و خدمت خواننـدگان تقدیـم می کنیم.
بایـد توجـه داشـت کـه در این بخـش اقوال کسـانی را نقـل می کنیم کـه روزی بر 
کشـور مـا تجـاوز و علیه ملـت مـا جنگیده اند. ولی وقتـی این ها بعد از گذشـت 
زمـان بـه  اشـتباهات خویش پـی می برنـد و از واقعیت ها پـرده بر می دارنـد، برای 
یخـی سـرزمین  حقانیـت مبـارزه ی ملـت مـا و روشـن شـدن واقعیت هـای تار
مـا قابـل توجـه انـد. از طـرف دیگـر ایـن آثـار در وقتـی بـه نشـر رسـیده اند کـه 
بازی گـران اصلـی صحنه هـا در دو طـرف قضیـه در قیـد حیـات انـد و صحت و 
سـقم گفته هـای شـان مشـهود می باشـد. بنابـر این مـا به نقـل همـان بخش های 

بسـنده کرده ایـم کـه از افتـرا گویـی بـه دور و بـه واقعیت نزدیـک اند.





احمدشاه مسعود از دیدگاه جنراالن اتحاد شوروی سابق

تهیه: مجیب الرحمن رحیمی

سترجنرال الکساندر مایوروف1 
سـترجنرال مایـوروف در بخشـی از کتابـش دربـاره ی شـخصیت، شـجاعت و مهارت هـای نظامـی 

احمدشـاه مسـعود )رح( چنیـن می نویسـد:

»در همه جـا فرماندهـان مجاهـدان دلیرانــه می رزمیدنـد. مگـر هـر یـک بـه شـیوه ی خـود 

می جنگیدنـد. بردبارتریـن، سرسـخت ترین، دلیرتریـن و دوراندیش تریـن آن هـا احمدشـاه بـود، تـا 

جایـی کـه یـادم اسـت او نبـرد رو در رو را دوسـت داشـت و بـرای ایـن مقصـد هنگ هایـی بـرای 

خـود »پـرورش« مـی داد. احمدشـاه از زیـر ضربـه قـرار دادن مـردم احتـراز می کـرد. هیچ گاهـی به 

خاطـر »همدسـتی« بـا »شـوروی ها« یـا یگان هـای ارتـش افغانسـتان از مـردم انتقـام نمی گرفـت؛ 

زیـرا بـه نیکویی می دانسـت کـه آن ها از ترس مرگ دسـت بـه این کار می زدند. احمدشـاه شـناخت 

باالیـی از راه کارهـای )تاکتیک هـای( رزمی داشـت. راسـتش خوشـم می آمـد بـا او در میـدان رزم 

دسـت و پنجـه نـرم کنـم. او چنـد بـار در نبردهـا زخم برداشـته بود. مگـر تـا واپسـین دم در رزمگاه 

دوشـادوش جنگجویـان خـود می رزمید. تنهـا در صورتی کـه با شکسـت روبرو می گردیـد، بی آنکه 

رد پایـی برجـا بگـذارد، ناپدید می شـد. او با جنگجویـان خود رفتار خردمندانه و مسـووالنه داشـت 

و جنگجویـان دلیـر را سـخاوتمندانه پاداش مـی داد. این گفتار وجیـزه گونه ی او را به یـاد دارم: »یک 

سـپاهی بایـد دلیـری، یـک فرمانـده بایـد برازندگـی و یـک رهبـر بایـد پایمـردی و مردانگـی داشـته 

شـمار  از  افغانسـتان«  جنـگ  پرده هـای  »درپشـت  کتـاب  نویسـنده ی  مایـوروف،  الکسـاندرمیخاییلویچ  سـترجنرال   .1
چهره هـای نظامی–سیاسـی برازنـده ای اسـت کـه درسـال های 1980-1981 بـه عنوان بلنـد پایه تریـن مقام نظامی شـوروی 
در افغانسـتان و مشـاور عالـی نظامـی رییس جمهور نـام نهاد ببرک کارمل در افغانسـتان ایفـای وظیفه نموده اسـت. برگرفته 

از دیباچـه و سـخن مترجـم کتـاب »در پشـت پرده هـای جنـگ.« رحیمی
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باشد!.«1

1. مایـوروف، الکسـاندر )2001(، در پشـت پرده هـای جنـگ افغانسـتان، ترجمـه ی عزیـز آریانفـر، کابـل: مرکـز نشـراتی 
میونـد، ص 162.



یس گروموف1  دگر جنرال بور

در  اتحـاد شـوروی  اشـغالگر  ارتـش  فرمانـده  آخریـن  بوریـس گرومـوف  )دگـر جنـرال(  سـپهبد 

افغانسـتان کـه سـالیان درازی در افغانسـتان در پسـت های مختلف ایفـای وظیفه نمـوده و از اوضاع 

کشـور معلومات کافی در دسـت دارد درباره ی احمدشـاه مسـعود )رح( حریف دوران نبردهایش در 

افغانسـتان چنیـن بـه قضـاودت و داوری می نشـیند: 

»احمدشـاه مسـعود در میان دیگـر فرماندهان مجاهدان در گام نخسـت بـا دور اندیش بودنش 

برجسـته تر می باشـد. در اسـتان های زیـر فرمـان او، بـه ویـژه در مناطـق شـمال خاوری افغانسـتان 

 دولـت مسـتقلی را رهبـری می کـرد، زندگی بـر روال عادی خـود در جریـان بود. 
ً
جایی کـه او عمـال

چنیـن جلـوه می کـرد که نه حکومت انقالبـی حاکم در کابل و نـه ادامه ی جنگ توانایـی آن را ندارند 

کـه بـر سـاختار چندین سـده ای زندگی سـنتی در این بخش کشـور اثرگـذاری کنند. همانند گذشـته 

برای کودکان مدرسـه ها تأسـیس می شـد، مسـجدها نوسـازی می گردید، بـه مردم موقـع جمع آوری 

غلـه کمک می شـد. بـرای کشـاورزان کـود شـیمیایی توزیع می گردیـد و... برای احمدشـاه مسـعود 

موجودیـت کان هـای الجـورد، زمـرد و دیگـر سـنگ های زینتـی گران بهـا در قلمـرو تحـت فرمان او 

بـه ویـژه در دره ی پنجشـیر موهبـت عظیمـی بـه شـمار می رفـت. ایـن معـادن اسـتخراج گردیـده و 

مقادیـر بی شـمار سـنگ های گرانب هـا بـه خـارج از کشـور بـرده می شـد و با پـول به دسـت آمده از 

1. دگرجنـرال گرومـوف ابتـدا درسـال 1980 بـه عنوان فرمانده لشـکر 108 نیروهای شـوروی در افغانسـتان وارد این کشـور 
گردیـد. او درسـال 1985 بـار دیگـر بـه صفـت نماینـده ی خـاص ریاسـت سـتاد ارتش ومسـوول گـروه نمایندگان ریاسـت 
کل سـتاد ارتـش در افغانسـتان توظیـف گردیـد. وی درسـال 1987 بـه صفـت فرمانـده کل سـپاه چهلـم مقـرر گردیـد وبـا 
بقـا در ایـن پسـت آخریـن سـرباز روسـیی بـود که خـاک افغانسـتان را تـرک گفـت. برگرفتـه از متن کتـاب »ارتش سـرخ در 

رحیمی افغانسـتان.« 
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فـروش ایـن سـنگ ها، در گام نخسـت محموله هـای بـزرگ جنـگ افـزار خریـداری می شـد. احمد 

شـا ه مسـعود به سـال 1953 در روسـتای بازارک فرمانداری پنجشیر )اسـتان مرکزی پروان-کاپیسا( 

در یـک خانـواده ی افسـرپایه )کادری( ارتـش افغانسـتان زاده شـد. پدرش سـرهنگ دوسـت محمد 

بـه سـال 1978 بـاز نشسـته شـد و بـر پایـه ی برخـی از مـدارک زمـان درازی در پاکسـتان زندگـی 

می کـرد. او یـک تاجیـک اسـت و ایـن امـر بـه میـزان چشـم گیری بـرای وی مزاحمـت می کنـد تـا 

بـه صـورت نهایـی موقعیـت رهبـر رسمی کشـور را احـراز نماید. احمدشـاه پـس از پایان دبیرسـتان 

در کابـل )لیسـه ی فرانسـوی اسـتقالل–م( بـه سـال 1973 بـه دانشـکده ی مهندسـی دانشـگاه کابـل 

)انسـتیوت پلیتکنیـک کابـل-م.( راه یافـت. در سـال هایی تحصیـل بـا اعضـای سـازمان افراطـی 

»بـرادران مسـلمان« ]جوانـان مسـلمان[ همسـویی یافـت و در اقدامات ضـد دولتی فعاالنه شـرکت 

داشـت. بـا افتـادن در »فهرسـت سـیاه« ]مخالفـان دولـت[ نتوانسـت حتی سـال دوم دانشـگاه را به 

پایـان برسـاند و ناگزیـر گردید با دانشـگاه بـدورد گفته و به زادگاه خود پنجشـیر بگریزد. در پنجشـیر 

او توانسـت یـک گـروه کوچـک مسـلح را سـازمان دهد کـه این گـروه به موسسـات مختلـف دولتی 

یـورش بـرده و بـه ایـن ترتیـب بـرای رژیـم داود دردسـرهای بسـیار می آفریدنـد. پـس از چنـد مـاه، 

بعـد از سـرکوب کامـل جنبش ضـد دولتی، احمدشـاه ناگزیـر گردید به پاکسـتان پناه ببـرد. برپایه ی 

برخـی از مـدارک، درسـت در پاکسـتان بـود کـه فرمانـده ی آینـده ی مجاهدان بـا گلبدیـن حکمتیار 

نزدیـک گردیـد ولـی به زودی پـس از آشـنایی، میـان آن دو دعوای بزرگـی رخ داد. 

...در میـان خصایـل شـخصی مسـعود می تـوان از خودبالندگـی و خودخواهـی او نـام بـرد. 

بی تردیـد خیلـی هشـیار اسـت و از دیگـر رهبـران مجاهـدان نظر بـه اسـتعدادی که در سـازماندهی 

امـور نظامـی دارد، برجسـته تر می باشـد. انسـان نهایـت بـا اراده و پرشـوری اسـت. مسـعود در حل 

مسـایلی کـه رویـاروی او قـرار دارنـد، از هدفمندی و پیگیـری خارق العـاده ی کار می گیـرد. هنگام 

پیشـبرد عملیـات رزمـی، اوضـاع و توازن قـوا را با فراسـت ارزیابـی می کنـد و توانایـی آن را دارد که 

بـه طـور مسـتقل تصمیـم گیری کنـد. خیلی بردبـار اسـت و هیچ گاهی دوبـار پی در پـی در یک جا 

نمی خوابـد. همـراه بـا نگهبانانـش بـه راهپیمایی های چندیـن کیلومتری دسـت زده، همـواره با خود 

تفنـگ خـودکار کالشـینکف دارد و بـا جیـپ نظامـی از یکجـا به جـای دیگر مـی رود. با چنـد زبان 

اروپایـی بـه روانـی صحبـت می کنـد. خیلی سـاده لبـاس می پوشـد و کوشـش می کنـد از حواریون 
خـود تفکیک نگـردد.«1

گروموف درمورد تدبیرهای نظامی و توانایی های رزمی مسعود )رح( می گوید:

1. گرومـوف، بوریـس )1375(، ارتـش سـرخ در افغانسـتان، ترجمـه ی عزیـز آریانفـر، تهـران: چـاپ و نشـر وزارت 

امورخارجـه ی جمهـوری اسـالمی ایـران، ص 116-114.
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افزارهـای  جنـگ  کاربـرد  و  می دیدنـد  نظامـی  آمـوزش  منظـم  گونـه ای  بـه  واردان  »...تـازه 

آتشـبار، مین گـذاری و انفجاردهـی را می آموختنـد. بـه پـرورش بدنـی آنـان توجه ی خاصـی مبذول 

می گردید. تابسـتان سـال 1982 گروه های مسـلح مسـعود روی همرفتـه به بیش از دو هـزار و پانصد 

نفـر می رسـیدند کـه یکـی از مهم تریـن مناطـق اسـتراتژیک افغانسـتان -دره ی پنجشـیر و گسـتره ی 

حومـه ی آن- را کنتـرل می کردنـد. بـا بهـره گیـری درسـت از عـوارض محـل، رزمنـدگان مسـعود 

توانسـتند اسـتحکامات نیرومندی بسـازند. به ویژه سـنگرهای آتشـباری برای مسلسـل های با کالیبر 

بـزرگ برپـا گردیـده بـود. اسـتحکامات و بخش هایـی تقسـیم شـده پدافندی میـان گروه هـا از پیش 

آمـاده گردیـده بود. مسـعود گروه هـای ویژه ای را بـرای مین گذاری راه هـا آموزش داده بـود. نیروهای 

عمـده ی او در دفـاع از آسـتانه ها و دهانه هـای دره متمرکز گردیـده بودند. احمدشـاه صادقانه از مردم 

محـل پرسـتاری می کـرد و آنـان از وی اظهـار خوشـنودی می کردند.«1 

گرومـوف دربـاره ی معاهـده ی آتـش بـس میـان احمدشـاه مسـعود )رح( و ارتـش شـوروی در 

افغانسـتان و امتنـاع مسـعود )رح( از کنـار آمـدن بـا رژیـم پوشـالی کابـل و اسـتفاده ی مثبـت ایـن 

نابغـه ی نظامـی از ایـن متارکـه ابـراز نظـر نمـوده می نویسـد:

»...فرماندهی نظامی ارتش شوروی دالیل بسیاری در دست داشت که احمدشاه مسعود بیش 

از همه بنا به مصلحت های تاکتیکی به آتش بس تن درداده است. او در یکی از سخنرانی هایش برای 

نیروهای زیر فرمان خود گفته بود: »ما معاهده را به خاطر »کشتن وقت«، انبار کردن جنگ افزار، 

از سر خواهیم  را  مبارزه  برسیم،  این هدف  به  این که  به محض  و  امضا کرده ایم  مهمات و خواربار 

گرفت.«

شـایان یـادآوری اسـت، هنگامی کـه سـخن از مصالحه بـا حکومـت در میان می آمد، مسـعود 

قاطعانـه از برقـراری تمـاس با رژیـم کابل خـود داری می ورزید. کلیـه ی تالش های مأمـور ارتباطی 

رییـس خدمـات اطالعـات دولتـی وقـت، نجیب اللـه )بعدها رییـس جمهـور( که می بایسـت با او 

 
ً
تمـاس برقـرار سـاخته و در ارتبـاط می بـود، بی هـوده بـود و همـه ی گفتگو هـا بـا مسـعود مسـتقیما

توسـط فرماندهـی نظامی شـوروی انجـام می گرفت.

مسـعود از »آرامـش« پدیـد آمـده فعاالنـه بـرای نیـل بـه اهـداف خویـش سـود می جسـت. او 

افق هـای تـازه ی آتشـباری در نواحـی آبدره، تـاواخ، حصارک، پـری دره و دیگر جاها ایجـاد می کرد، 

اهالـی محل را در امر باسـازی اسـتحکامات ویران شـده بر می گماشـت و سـنگرهای عمده ی خود 

را بـا ابـزار پدافنـد هوایـی از جملـه تیربارهای هوایی و موشـک های ضـد هوایی مجهز می سـاخت.

...افـزون بـر آن مسـعود بـه اندوختـن جنـگ افزارهـای ضـد تانـک و آتشـبارهای بـزرگ کالیبر 

1. همان مرجع صفحات 116- 117.
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می پرداخـت. مصالحـه ی موقـت کـه احمدشـاه از تـرس نابـودی کامـل گروهش توسـط سـپاهیان 

شـوروی در دسـامبر 1982 بـه امضـا رسـانید تـا آوریـل 1984 ادامـه یافـت و درسـت در همیـن 

دوره فرماندهـی سـپاه چهلـم تثبیـت کـرد کـه فعالیـت گروه هـای تحـت فرمـان مسـعود بـه میـزان 

چشـم گیری در بیـرون از دره ی پنجشـیر پـا گرفتـه اسـت.

کاروان هـای راهـی به سـوی کابـل و حیرتـان در دامنه های شـمالی شـاهراه سـالنگ و همچنان 

در اسـتان بغـالن مورد یـورش قرار می گرفتنـد. در دوره ای که پنجشـیر منطقه ی صلح اعـالم گردیده 

بـود، چندیـن گـروه فـراری مخالـف کـه در دیگـر اسـتان ها زیـر ضربـه ی شـدید قـرار داشـتند، بـه 

پنجشـیر پنـاه گاه یافتنـد. ایـن شـگرد تنهـا بخشـی از برنامه ی طرح شـده ی مسـعود را در راه بسـیج 

احـزاب گوناگـون اسـالمی تشـکیل مـی داد. مـا نـزد خـود چنیـن ارزیابـی می کردیـم کـه او پس از 

ایجـاد »جبهـه ی واحـد« مخالف امـکان می یابـد تـا از روش های جنگ هـای چریکی بـه مرحله ی 

عملیـات بـزرگ مقیـاس مانـوری عبـور نمایـد. مصالحـه چندیـن مـاه دوام یافـت، بایـد بگویـم که 

مسـعود بـه تعهـدات خـود به اسـتثنای چند مـورد پابند بود ولی درسـت همیـن چند مورد اسـتثنایی 

بـه معنـای چنـان اوج گیـری فعالیـت شـدید گـروه او بود کـه مـا را متحمـل ناراحتی هـای گوناگونی 

 بـه »مقابله بـه مثـل« می پرداختند. 
ً
می گردانیـد. در ایـن چنیـن مـوارد، فرماندهـان سـپاه چهلم فورا

ما البته نمی توانسـتیم دسـت روی دسـت گذاشـته و ناظر مرگ سـربازان مان باشـیم. ضربه ی متقابل 

 متشـکل از یـک رشـته از عملیـات پرحجـم رزمی کـه نه تنهـا در راسـتای توسـعه ی مناطق 
ً
معمـوال

زیـر کنتـرل سـپاهیان شـوروی در امتداد شـاهراه، بل کـه متوجه نابـود سـازی پایگاه هـا، اردوگاه ها و 

پسـت های وابسـته به نیروهای تحت فرمان مسـعود بـود. فرماندهـی نیروهای محدود بـا انجام کار 

توانفرسـا در رابطه با مسـعود، پیوسـته تحت فشـار زیادی قرار داشـت. از یکسـو خود مسـعود ما را 

بـا انجـام تحریـکات و لبریـز سـاختن »کاسـه ی صبر مـا« به برهـم زدن آتـش بس بـر می انگیخت، 

از این گونـه اعمـال وی می تـوان مثال هـای بسـیاری آورد، ماننـد درخواسـت بیـرون سـازی چنـد 

واحـد نظامـی از دره، تهدید به تسـویه ی حسـاب های شـخصی با افسـران، شـبیخون به پاسـگاه ها، 

سـنگرها و آتشـباری برگشـتی ها... از سـوی دیگـر نماینـدگان ک.گ.ب. مسـتقر در کابـل، سـپاه 

گاهی از  چهلـم را بـه انجـام »عملیـات قاطعانه« ترغیـب می کردنـد. افسـران ک.گ.ب. با وجـود آ

امتنـاع قاطعانـه ی مسـعود از برقـرار سـاختن هرگونه تماس بـا حکومت افغانسـتان پیشـنهادهایی از 

ایـن تبـار بـه مسـکو می فرسـتادند: »در آینـده ی نزدیـک اقداماتـی مبنـی بر وادارسـاختن احمدشـاه 

مسـعود بـه برپایـی تماس هـای رسـمی بـا نماینـدگان حکومـت جمهـوری دمکراتیـک افغانسـتان 

عملـی می گـردد. بـه عنـوان گام نخسـت به مسـعود پیشـنهاد گردد تـا او خود بـرای دیدار بـا رهبران 

جمهـوری دمکراتیـک افغانسـتان بـرای انجـام مذاکـرات پیرامـون رهایـی همـکاران نزدیکـش از 
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اسـارت ابتـکار بـه خـرج بدهـد. در رونـد کار، بـا او، توجـه عمـده بایـد به متمایـل سـاختن وی به 

امر به رسـمیت شـناختن مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم رژیم موجـود در افغانسـتان مبذول گـردد.« برای 

 تازه ای در ایـن فرازها وجود نداشـت. افزون بر آن مشـی 
ً
فرماندهـان سـپاه چهلـم، هیـچ چیز اصـوال

اسـتراتیژیک فعالیـت نظامـی مـا در رابطـه با مسـعود، متمایل سـاختن نهایـی او به سـوی حکومت 

 محال اسـت که مسـعود را به 
ً
انقالبـی بـود ولـی مـا به خوبی می دانسـتیم کـه در کوتاه مـدت، کامال

گونـه ی نهایـی به همـکاری با دولت کابـل و فرماندهی شـوروی وادار بسـازیم. برای ایـن کار ماه ها 

وقـت الزم بـود کـه بایـد بـا امضای آتـش بس بـا وی بـه دسـت می آوردیـم. مأمـوران ک.گ.ب. از 

رونـد کار مـا بـا مسـعود و دورنماهـای آن بـه میـزان الزم مطلـع بودنـد. آنـان همچنـان می دانسـتند 

کـه مـا تحت هیچ شـرایطی نبایـد رزمندگان مسـعود را می گذاشـتیم تا عملیـات نظامـی را در دره ی 

پنجشـیر از سـرگیرند. بـا ایـن همـه افسـران ک.گ.ب. با پیش کشـیدن مطالبـات از پیش غیـر قابل 

قبـول اولیتماتـوم گونه برای مسـعود چنین ادامـه می دادند: »در صورت سرکشـی مسـعود از برآوردن 

خواسـته ی یـاد شـده، عملیاتـی را بایـد در راسـتای سـرکوب وی و همراهانـش انجـام داد. از دیدگاه 

سیاسـی بـرای مـا بس سـودمند خواهد بـود هـرگاه او را در بیرون دره ی پنجشـیر )پیـش از پایان آتش 

بس( زنـده دسـتگیر کنیم.

هـدف ایـن عملکـرد در آن خالصـه خواهـد گردیـد کـه بـا نیل بـه شستشـوی کامل سیاسـی و 

 
ً
روانـی )پـس از انجـام کار الزم با وی( او را وادار بسـازیم طی پیامی خطاب به همکارانش، شـخصا

سـالح بـر زمیـن بگذارد. بـا توجه به پرسـتیژی که سـازمان های ضد انقالبـی برای نام »مسـعود« در 

غـرب آفریده انـد، تدبیـر نامبـرده تأثیر بـس ارزشـمند تبلیغاتی خواهد داشـت و منجر به سـردرگمی 

جـدی در صفـوف حریف خواهـد گردید.

همزمـان، می تـوان در باره ی نابود سـاختن فیزیکی احمدشـاه و همکاران نزدیکـش در صورتی 

اندیشـید کـه هـرگاه بنـا بـه چنـد علـت، ترفنـد بـه  دام انداختـن زنـده ی او غیر ممکـن جلـوه نماید. 

اقدامـات زیـر تـا پایـان زمان آتـش بس با مسـعود الزم پنداشـته می شـود:

برنامـه ریـزی یـک رشـته عملیـات رزمی-فنـی )نظامـی( از جملـه کاربـرد جنـگ افزارهـای 

»فرامخـرب« بـر گـروه مسـعود.«

 پیامدهـای ایـن چنیـن »اقدامـات« در صـورت عمـل بـه آن از پیـش روشـن بـود، مـا نـه تنها 

تماس هـای خیلـی سسـت بـا مسـعود را برهم می زدیـم، بل که با دسـتان خـود در یکـی از مهم ترین 

مناطـق اسـتراتیژیک کشـور، کانـون جـدی تشـنج را می آفریدیـم. روشـن اسـت کـه دفتـر نشـینان 

ک.گ.ب بی آن کـه بارجنـگ را همـراه بـا هـم میهنـان خود بکشـند، تالش داشـتند به هـر قیمتی که 

شـده خـود را در افغانسـتان مبـارز جلوه بدهنـد و تنها به خاطر آنکه کسـی از آنان سـینه ی کت خود 
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را بـرای زدن یک »نشـان دیگر خدمت« سـوراخ کند، سـربازان و افسـران سـپاه چهلم بایـد با زندگی 

خـود بـازی می کردنـد. مأمـوران ک.گ.ب در افغانسـتان بـه گونه ی واضحـی وقار خود را به دسـت 

خـود پایمـال می کردنـد. آن گونـه کـه من بـه خاطـر دارم آنان بیـش از ده بار به مسـکو گـزارش داده 

بودنـد کـه مسـعود به دسـت آنـان نابود شـده اسـت، در حالی کـه مسـعود گاه در یک منطقـه گاهی 

هـم در یـک منطقـه ی دیگر سـربر مـی آورد. دریـغ که احمدشـاه  گزارش هـای مأمـوران ک.گ.ب را 

در بـاره ی خـود خوانده نمی توانسـت.«1 

دگرجنـرال گرومـوف درادامه ی نوشـته اش تحـت عنوان »آخرین نبرد سـپاهیان اتحاد شـوروی« 

دربـاره ی کار زار »توفـان دریایـی« کـه اندکـی قبـل از خـروج نیروهـای شـوروی بـه انجام رسـید و 

ارتشـیان خون آشـام شـوروی جنایات فراموش ناشـدنیی را درسـالنگ جنوبی و مناطق جبل السـراج 

و گلبهـار مرتکـب شـدند، ابراز نظر نموده، از نقـش کلیدی مـزدوران روس در راه اندازی این هجوم، 

بیـم و هـراس آنـان از احمدشـاه مسـعود )رح( و خـوف درگیـری نیروهای شـوروی در افغانسـتان با 

این اسـطوره ی جهـاد و مقاومـت چنین پـرده برمی دارد:

»...بـر رغـم این کـه من به عنـوان فرمانـده کل ارتش چهلـم قاطعانـه مخالف اجـرای عملیات 

گسـترده در سـالنگ جنوبـی بـودم، حکومـت افغانسـتان باآلخـره بـه آرمان خـود که ما بـه نیروهای 

احمدشـاه مسـعود ضربات منطقـه ای وارد آوریم، رسـید.

آخریـن رییـس دولـت انقالبـی افغانسـتان، نجیـب اللـه، در سـیمای مسـعود سرسـخت ترین 

دشـمن خـود را می دیـد. بایـد اعتـراف کـرد کـه آخریـن رییـس جمهـور دولـت انقالبی افغانسـتان 

آینـده ی خـود را درسـت پیـش بینـی کـرده بـود. بـه هـر نیرنگـی کـه بـود، نجیـب اللـه توانسـت 

شـواردنادزه را راضـی سـازد و بـه زودی من فرمان وزیـر دفاع اتحاد شـوروی ارتشـبد دیمیتری یازف 

را مبنـی بـر وارد آوردن ضربـه در مناطـق پیرامـون شـیب جنوبـی سـالنگ بـه دسـت آوردم.

نجیـب اللـه بـا ایـن ترفند خـود توانسـت یک هـدف دیگر را نیـز بزند، سـپاه چهلم بـدون اراده 
یـک بـار دیگر درگیـر نبرد بـا جبهـه ی مخالـف می گردید.« 2

1. همان مرجع، صفحات 121-116.
2. همان مرجع صفحه ی 218.



الکساندر لیاخفسکی1 

الکساندرلیاخفسـکی در بخـش کتابـش کـه بـه احمدشـاه مسـعود )رح( اختصـاص دارد، بـه نقـل 

از یـک گـزارش اطالعاتـی محرمانـه از پرونـده ی احمدشـاه مسـعود )رح(، در بـاره ی شـخصیت و 

توانایی هـای وی چنیـن می نویسـد: 

»احمدشـاه مسـعود یکـی از برجسـته ترین و برازنده ترین سـران ضد انقالب اسـت. احمدشـاه 

بـا مخالفـت دو آتشـه بـا سـاختار دولتـی موجـود در افغانسـتان، رهبـران حـزب دمکراتیـک خلـق 

افغانسـتان و حکومـت را دشـمنان شـخصی خـود می پنـدارد. او یک ملی گرای پرشـور اسـت، ضد 

شـوروی اسـت و ضـد حضـور سـپاهیان شـوروی در افغانسـتان اقدام می کنـد. تماس هـای نزدیکی 

بـا نماینـدگان دولت هـای بـزرگ سـرمایه داری دارد... .

احمدشـاه توجـه پیوسـته یی بـه اتخـاذ تدبیرهـا بـرای تأمیـن امنیـت شـخصی خـود مبـذول 

مـی دارد. نگهبانـان شـخصی او از جملـه افراد خیلی سرسـپرده به او گزیده شـده اند. همـواره با خود 

تـا سـه نگهبـان دارد. هنـگام راه پیمایی هـا بـرای همراهـی و حفاظت از او دسـته هایی که شمارشـان 

نزدیـک بـه 100 شورشـی می رسـد، گماشـته می شـد. سـتاد دایمـی نـدارد. همـواره جـای خـود را 

 شـیوه زندگـی یـک مسـلمان را مراعات می کند. بسـیار سـاده 
ً
عـوض می کنـد. مذهبـی اسـت، جدا

 جامـه ی نیمـه نظامـی و کاله پشـمی نورسـتانی )پکـول( می پوشـد. )بـه 
ً
لبـاس می پوشـد، معمـوال

زبان هـای فرانسـه و انگلیسـی بـه روانـی سـخن می زنـد(.

1. تـورن جنـرال الکساندرلیاخفسـکی زمـان درازی در سـتاد نیروهای مسـلح اتحاد شـوروی کار کـرده و درمرحله ی نهایی 
حضـور نیروهـای اتحـاد شـوروی در افغانسـتان دسـتیار نزدیـک سـترجنرال وارینیکـف رییس گـروه عملیاتـی وزارت دفاع 
شـوروی در افغانسـتان و مشـاور رییـس جمهورنام نهـاد رژیم کابـل داکترنجیب الله بوده اسـت. برگرفتـه از دیباچه ی کتاب 

توفـان در افغانسـتان. رحیمی



احمدشاه مسعود شهید راه صلح و آزادی        460

مسـعود دارای توانایـی خــوب سـازمانگــری و برجستگی هــا و شایسـتگی های شـخصی و 

توانگـری خارق العـاده اسـت کـه به او کمـک می کننـد وظایف رهبـر گروه بـزرگ شورشـیان را اجرا 

نمایـد. او یـک رهبـر بـا اراده، پرشـور، قاطـع و دلیـر اسـت. در دسـتیابی بـه اهـداف مطـرح شـده 

پیگیـر اسـت. عـزم خدشـه ناپذیر دارد و بـه قـول خـود پابند اسـت. او یک حریـف هشـیار، برازنده، 

زرنـگ و خشـن اسـت. در میـان مجاهـدان از اتوریتـه ی توصیـف ناپذیری برخـوردار اسـت و نفوذ 

نیرومنـدی بـر مـردم نواحی زیـر کنترل خـود دارد. نهانکار ماهری اسـت. درون دار و مرموز اسـت و 

بسـیار محتاط می باشـد. سـرکش و بلند پرواز اسـت. سـالح شـخصی او مسلسـل کالشـینکف نوع 

»AKCY« و تفنگچـه اسـت.

بـه مقصـد تحریـف اطالعـات در بـاره ی فعالیـت احمدشـاه و جاهـای اسـتقرار او از پخـش 

آوازه هـا در میـان باشـندگان محـل و همچنـان از طریق شـبکه ی اکتشـافی تنیده شـده در مؤسسـات 

دولتـی مختلـف تـا مـرز الیه هـای عالـی اپـارات حزبـی و دولتـی از جملـه وزارت امنیـت دولتی و 

وزارت دفـاع کارگرفتـه می شـود. پخـش اطالعـات فریبنـده در بـاره ی کاروایی مسـعود، شـخصیت 

او بـه عنـوان قهرمـان افسـانه یی و نیمـه اسـاطیری در میـان مـردم مسـاعدت می کنـد. بسـیاری از 

افغان هـا روایـات شـگفتی انگیز در بـاره ی پیروزی هـای درخشـان اورا می پذیرنـد. به آن بـاور... و به 

پخـش آتیـه ی آن مسـاعدت می کننـد، آنهـم بـا پـرداز بیش تـر آن... .

مسـعود طـی سـال هایی مبارزه، شـبکه ی اسـتخباراتی پرشـاخ و برگـی در ارگان هـای حکومتی 

و حزبـی تنیـد. او برای خود سـرویس ضـد جاسوسـی سـازماندهی و تدبیرهایی بـرای تأمین امنیت 

خـود اتخـاذ کـرد. )محافظـان خیلـی نیرومنـد و وفـادار، تغییر همـه روزه ی مقـر و پخـش آوازه های 

). فریبنده... 

در سراسـر دوره ی یـاد شـده مسـعود حاضـر بـه تمـاس بـه دولـت نگردیـد. در راهبردهـای او 

تمایالتـی در راسـتای پیشـگیری مشـی مسـتقالنه نسـبت بـه رهبـران جمعیـت در پشـاور کـه او را 

متعهـد بـه توافـق حتمـی روی هـر موضـوع نمی گردانیـد، بـه مشـاهده می رسـید. در ایـن هنـگام 

 بـه سـنت های سـده یی ارزش داده شـالوده ی منحصر به فـرد اداره ی دولتـی را ایجاد 
ً
احمدشـاه  جـدا

کـرد و سـاختار اداری ویژه یـی بـرای آن داد. او مشـی ملـی گرایـی را در پیـش گرفته می خواسـت در 

آینـده از رهبـران پاکسـتان نشـین راه خـود را جدا سـازد.

سیاسـت آزاد و مسـتقلی کـه او پیـش گرفتـه بود، بـر شـالوده ی اقتصـادی )اسـتخراج کان های 

زمـرد، الجـورد، و دیگـر سـنگ های گران بهـا و فلـزات کمیـاب در گسـتره ی زیـر کنتـرل کـه بـه او 

امـکان می دادنـد از گرفتـن وام هـای بـزرگ خـود داری ورزد( و همچنـان بر کمک کشـورهای عرب 

و چیـن پی ریـزی شـده بود.
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گنجینـه ی طبیعـی عمـده دره ی پنجشـیر خــاستگاه های سـنگ های گران بهـای زمـرد اسـت. 

موجودیـت گنجینه هـای اکتشـاف شـده ی معـادن در پنجشـیر 50 درصـد کان هـای زمـرد و دیگـر 

سـنگ های گران بهـای موجـود در افغانسـتان را تشـکیل می دهـد. زمرد زیر نظر شورشـیان پنجشـیر 

اسـتخراج می شـد. خاسـتگاه های سـنگ های گران بهـا را به دقـت می پوشـانیدند و با وسـایل پدافند 

هوایـی تجهیـز می کردنـد. کارهـای انفجـاری بیش تر شـب هنـگام صـورت می گرفت، جداسـازی 

سـنگ های گران بهـا از احجـار را روزهـا انجام می دادنـد. روی همرفتـه گروه های جمعیت اسـالمی 

در پاکسـتان همـه سـاله به بهـای بیش از 200 میلیـون افغانی زمـرد می فروختند )بیـش از 5 میلیون 

دالر( بنـا بـه ارزیابی هایـی کارشناسـان غربـی در شـرایطی معینـی درآمـد ناشـی از آن می توانسـت 

10 بـار بیش تـر گردد.

بـرای اجـرای کارهـای انفجـاری و کوهـی روی خاک هـای صخره یـی از دسـتگاه های برمـه ی 

اسـتخراج سـنگ های  کار  پنجشـیر رهبـری  دره ی  کان هـای  در  کارگرفتـه می شـد.  ژاپـن  سـاخت 

گران بهـا را مهندسـان فرانسـوی و آلمانـی بـه دوش داشـتند.1 افـزون بـر اسـتخراج زمرد، شورشـیان 

مسـعود الجـورد را در دره ی جـرم اسـتان بدخشـان اسـتخراج می کردنـد. برپایـه ی اطالعاتـی که ما 

در دسـت داشـتیم، پـول به دسـت آمده از فـروش تنها زمـرد در بازارهـای جهانی )خریـداران اصلی 

فرانسـه، پاکسـتان، هنـد( نزدیـک بـه نیمـی از همـه نیازهـای شـورای نظـار را بـه جنـگ افزارهـای 

مـدرن، مهمـات و پوشـاک نظامـی تأمیـن می کرد.

بخشـی دیگـر بودجـه از منابـع داخلـی بـرآورده می شـد؛ در گام نخسـت از کسـانی که دارای 

زمیـن شـخصی بودنـد بـه میـزان 10 تـا 20 در صـد حاصـالت و تـا 50-60 در صد از کسـانی که 

زمین هـای شورشـیان را بـه اجـاره می گرفتنـد.

از کارکنـان اپـارات حزبی و دولتـی )نظامیان، کارمنـدان وزارت امنیت دولتی و وزارت کشـور( 

بازرگانـان و دیگـران در نواحـی زیـر کنترل به میـزان از 5 تا 15 در صـد در آمد در بسـتگی از وظیفه، 

عضویـت در حـزب و درجـه ی همـکاری بـا دولـت می گرفتنـد... بـه گونـه ی مثـال از پنجشـیریان 

باشـنده ی کابـل 8 میلیـون افغانی جمـع آوری گردیده بـود. از گریزیان ارتـش، وزارت امنیت دولتی 

و وزارت کشـور، و همچنـان از وسـایط ترابـری در جاده هـا فیصـدی می گرفتند.

...در ایـن هنـگام احمدشـاه مسـعود از یـک فرمانـده ی بومـی عـادی بـه یـک مهـره ی بـزرگ 
سیاسـی کـه در سراسـر افغانسـتان و بیـرون از مرزهـای آن نامـور بـود، مبـدل گردیـد.« 2

الکسـاندر لیاخفسـکی بازهم به نقل از یک سـند محرمانه به وزیردفاع اتحاد شـوروی ارتشـبد 

1. البته که این ادعا حقیقت ندارد. رحیمی
2. لیاخفسـکی، الکسـاندر، چـاپ یکـم 1998، جلـد دوم توفـان در افغانسـتان، ترجمـه ی عزیـز آریانفـر، صفحات 99- 

.101
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رفیق یازف د.ت در باره ی احمدشـاه مسـعود )رح(، درمورد شـخصیت و جایگاه وی در افغانسـتان 

می دهد: ادامـه  چنین 

»...هـم اکنـون احمدشـاه مسـعود مهره یـی اسـت کـه از آبرومنـدی بسـیار باالیـی نـزد مـردم 

برخـوردار بـوده و دسـته های بسـیار نیرومنـدی بـا توانایـی بسـیار خـوب رزمـی و کیفیـت خـوب 

تبلیغاتـی در اختیـار دارد. مشـی اجتماعی که از سـوی او پرداخته و عملی می گردد و کار اشـتهاری–

تبلیغاتـی )ماننـد سـاختن نیایشـگاه ها، دبسـتان ها، بیمارسـتان ها، راه هـا، تأمین کاالهای مـورد نیاز 

اولیـه بـرای باشـندگان و ماننـد ایـن( از حمایـت گسـترده ی مردم برخـوردار اسـت ... .«1 

وی باتذکـر درگیری هـای مداوم نیروهای اشـغالگر اتحاد شـوروی با احمدشـاه مسـعود )رح( و 

نیروهـای تحـت فرمان وی، شـخصیت وی را چنیـن ارزیابی می کند:

»در اینجـا بایسـته بگوییـم با احمدشـاه مسـعود طی سراسـر دوره ی حضور سـپاهیان شـوروی 

در افغانسـتان درگیـر نبـرد بودیـم. مسـعود برجسـته ترین و نیرومندتریـن فرمانده اپوزیسـیون مسـلح 

در سراسـر قلمـرو جمهـوری بـود. در رسـانه های گروهـی غـرب او را »شـیر افسـانه یی پنجشـیر« 

نـام او بـه عنـوان قهرمـان  می نامیدنـد. در بـاره ی مسـعود آوازه هایـی گوناگونـی پراگنـده شـده و 

بی ماننـد و جنگجـوی رمانتیـک آرمـان اسـالم و مـردم شـناخته شـده اسـت. در مرحلـه ی نهایـی 

بازگشـت سـپاهیان شـوروی از افغانسـتان فرماندهان نظامی شـوروی کار بس عظیمی را انجام دادند 

تـا موافقـه ی مسـعود را بـرای همـکاری بـا دولت افغانسـتان بـه دسـت آرند؛ مگر نتوانسـتند آشـتی 

ناپذیـری او را بـا رژیـم حاکـم رفـع گرداننـد و او از راه تفاهـم بـا دولـت پیـش نیامـد. ایـن کار برای 

مسـعود تلفـات سـنگینی را بـه همـراه داشـت. در این بـاره بایـد جداگانه سـخن گفـت، فرماندهان 

نظامـی شـوروی در اجـراآت خود دسـت آزاد نداشـتند، زیرا برای آنان دسـتورهای رسـیده از مسـکو 

از سـوی رهبـران سیاسـی تعییـن کننـده بود.«2 

تـورن جنـرال الکسـاندر لیاخفسـکی باتشـریح یکـی از نبردهـا و لشکرکشـی های بی سـابقه ی 

اتحـاد شـوروی برپنجشـیر، از مهارت هـای نظامی و نبوغ احمدشـاه مسـعود )رح(، این اسـطوره ی 

جهـاد و مقاومـت، در ایـن جنـگ نابرابـر تحـت عنوان »نبـرد باشـیر پنجشـیر« چنین یـاد می کند:

»...در ایـن دوره اداره ی کل یکم )اداره ی اسـتخبارات خارجی( ک. گ. ب. که و.ا. کریوچکف 

در صـدر آن قـرار داشـت »عملیـات« دیگـری را از سـوی خـود بـه راه انداخـت کـه هـدف آن نابود 

سـاختن شـخص مسـعود بـود. بـرای این هـدف بنا بـه دسـتور مرکز میبایسـتی  بخشـی از شـبکه ی 

اسـتخباراتی اداره ی کل اسـتخبارات سـتادکل نیروهـای مسـلح اتحـاد شـوروی در افغانسـتان، در 

اختیـار گذاشـته می شـد. مگـر عملیـات بـه پیـروزی نرسـید، گذشـته از آن ناهنجـاری اداری با کار 

1. مرجع قبلی صفحه ی 105.
2. مرجع قبلی صفحه ی 92.
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محولـه در ایـن جـا پدیـدار گردیـد. نماینـدگان ک.گ.ب، مامـوران اسـتخبارات نظامـی را متهم به 

گناهـان گوناگونـی می کردنـد. مامـوران اسـتخبارات نظامـی بـه نوبـه خـود می گفتنـد کـه مامـوران 

ک.گ.ب. بـه کار آنـان مزاحمـت می کننـد. مـن نمی خواهـم در ایـن گیـرودار داوری کنـم. بهتر آن 

خواهـد بـود که تاریـخ در بـاره ی کار آنان داوری کنـد. نماینده ی اسـتخبارات نظامی )سـرهنگ دوم 

اناتولـی.ت( متهـم به همدسـتی با احمدشـاه مسـعود گردید، او را به مسـکو فراخوانـده، از نیروهای 

مسـلح شـوروی بیـرون راندنـد. مگـر چنـدی بعد بـا اعالم مشـی مصالحـه ی ملـی در افغانسـتان، 

پیشـنهاد کردنـد بـار دیگر به افغانسـتان آمده به اجـرای وظایف خـود پرداخته کار را با مسـعود ادامه 

بدهـد. مگـر او از انجـام ایـن کار خـود داری کـرد. مـن اطالعـات کافی در دسـت ندارم کـه نتایج 

کارهـای سـرویس های ویـژه ی شـوروی را ارزیابـی کنم، مگـر در رابطه بـا آن که ما ناگزیـر گردیدیم 

در آتیـه در ایـن ناحیـه بـه اجـرای عملیـات رزمـی بپردازیـم، می توان از شکسـت ما سـخن گفت.

حـاال پـس از گذشـت سـالیان دراز می تـوان بـا قاطعیـت گفـت کـه همانـا مـا بـا گام هـای 

بی سـنجش خـود زمینـه ی مبـدل شـدن احمدشـاه مسـعود بـه جنگجـوی افسـانه یی آرمان اسـالم، 

مـردم و آزادی را فراهـم کردیـم.

مسـعود بـا بهره گیـری از مصالحـه، گروه هـای خـود را تقویـت نمـوده گسـتره ی نفـوذ خـود را 

بیرون از پنجشـیر گسـترش بخشـید. او آغاز به تحکیم سـنگرهای خود در خوسـت و فرنگ، نهرین 

و نواحـی جنوبـی اسـتان تخـار نمـود. در آسـتانه ی آوریـل 1984 شـمار دسـته های او بـه 3500 

نفـر می رسـیدند. در آغـاز سـال 1984 بنابـر تقاضـای مصرانـه ی رهبـران افغانسـتان برای بار سـوم 

تصمیـم گرفته شـد عملیات رزمی گسـترده در پنجشـیر اجرا گـردد که هدف آن وارد آوردن شکسـت 

خردکننـده بـر احمدشـاه مسـعود بـود. ایـن عملیـات بسـیار بـا دقـت و همـه جانبـه آماده می شـد. 

شـمار چشـم گیری از نیروهـای ارتـش شـوروی و افغانسـتان بـه کارزار آمدنـد. عملیـات زیـر نظـر 

مارشـال اتحـاد شـوروی سـرگی لیونیدویـچ سـوکولف )بعدها وزیـر دفاع شـوروی( اجـرا گردید.

نبـرد به سـاعت 4 بامداد 19 آوریل )با پایان رسـیدن میعاد سازشـنامه با مسـعود( بـا وارد آوردن 

ضربـات نیرومنـد هوایـی )از جمله بـا هواپیماهـای دور پرواز مسـتقر در پایگاه های شـوروی( روی 

پنجشـیر آغـاز گردیـد کـه نزدیـک بـه دو سـاعت به درازا کشـید. سـپس در رونـد یک سـاعت و 20 

دقیقـه توپخانـه، باران مرمی را به سـوی پنجشـیر گسـیل کـرد. آنگاه ضربـه ی دومی هوایـی وارد آمد 

و تنهـا پـس از ایـن کار کماندوها پیاده شـده و سـپاهیان به دره سـرازیر گردیدند.

سـپاهیان بـا مقاومـت چشـم گیر روبـرو نگردیدنـد. راسـتش گاه گاهی ماشـین ها بـا مین هایی 

دام  بـه  هنگامی کـه  هـم  تلفاتـی  و  بـود  کارگذاشـته شـده  از سـوی شورشـیان  کـه  برمی خوردنـد 

می افتادنـد، متحمـل مـی گردیدنـد. طـوری بـر می آمـد کـه دسـته های احمدشـاه مسـعود یکسـره 
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نابـود شـده اند، زیـرا مقاومـت شـایان یـادآوری را انجـام نمی دادنـد. آوازه هایـی پخـش گردیـد )از 

سـوی خـود مسـعود( کـه مسـعود کشـته شـده اسـت. فرماندهـی نظامـی شـوروی در آغـاز ایـن 

عملیـات را بـه عنـوان یـک پیـروزی بی چـون و چـرا ارزیابـی کـرد.

سرلشـکر ژنرالـف ال. ای. فرمانـده  کل سـپاه چهلـم در کنفرانـس نظامی-علمـی در نوامبـر 

1984 در کابـل خاطر نشـان سـاخت: »نمونه ی عملیات بسـیار بـزرگ و پربار سـال 1984 می تواند 

نبردهـا در دره ی پنجشـیر باشـد. در نتیجـه ی ایـن عملیـات گـروه ی بـزرگ شورشـیان در شـمال و 

شـمال خاوری کشـور سـرکوب گردیـده، پایگاه حـزب ضـد انقالبی جمعیت اسـالمی از میـان برده 

شـده و مسـیر اصلـی تأمیناتـی از اسـلحه و مهمـات گروه های شورشـی از قلمرو پاکسـتان مسـدود 

گردیـد... عملیـات پنجشـیر آزمـون خـوب بـرای سـپاهیان در مبـارزه با ضـد انقالب اسـت ... .«

پسـان ها روشـن گردیـد کـه ایـن یـک شکسـت منحصـر بـه خـودی بـوده اسـت. بـر رغـم 

فرماندهـی  اهـداف  پنهـان نگه داشـتن  و  تدبیرهـای سـنجیده شـده در زمینـه ی حفـظ محرمیـت 

شـوروی، اطالعـات از درزهـا بیـرون ریختـه بودنـد. مسـعود بـا بهـره منـدی از تکیـه گاه نیرومند و 

شـبکه ی گسـترده و پرشـاخ و بـرگ خبـر چینـی در کابـل، 15 روز پیـش از آغـاز رزمـی )بـه گفته ی 

خـود مسـعود 24 روز پیـش( مـدارک گران بهـای در بـاره ی کلیـه ی برنامه هـای سـپاهیان شـوروی و 

نیروهـای دولتـی افغانسـتان بـه دسـت آورده بود. افزون بر آن اسـتخبارات مسـعود بسـیار خوب کار 

می کـرد )در دسـتیابی بـه اطالعات همه باشـندگان اعم از خرد و بزرگ سـهم می گرفتنـد.( از این رو 

سـپاهیان شـوروی نتوانسـتند هنگام اجـرای عملیات حملـه ی ناگهانی را سـازمان دهند. احمدشـاه 

بـه موقـع مـردم و بیش تـر دسـته های مسـلح خـود را از پنجشـیر بیـرون سـاخته آن هـا را در منطقه ی 

سرسـبز چاریکار، اندراب، نجراب، خوسـت و فرنگ و دیگر نواحی اسـتان های شـمالی افغانسـتان 

و همچنـان در تنگناهـای پرخـم و پیـچ منتهـی بـه پنجشـیر جـا به جا سـاخت.

ژنرال هـا و افسـران سـپاه چهلـم بر پایه ی مدارک اسـتخبارات در این باره به سـپهبد میریمسـکی 

کـه عملیـات رزمی را همآهنگی می داد، هشـدار دادنـد، مگر او پیشـنهادها را نادیده گرفت.

 هیچ کـس از شورشـیان نمانـده بـود. از همین رو 
ً
نبـرد هنگامـی آغـاز گردیـد کـه در دره عمـال

ضربـات هوایـی و آتشـباری ها زیان چشـمگیری بـه نیروهای مسـعود نرسـانیدند؛ با آن که سـپاهیان 

 بـه آسـانی تصـرف کردنـد. دلیل مقاومت محدود شورشـیان در برابر سـپاهیان شـوروی 
ً
دره را نسـبتا

در پنجشـیر همیـن بود. بایسـته اسـت یـاد آور گردیـد واحدهـای هنـگ 191 زرهدار توانسـتند همه 

معاونـان مسـعود بـه رهبـری حاتـم را از میان بـرده خریطه ی اسـناد سـری را به دسـت بیاورند.

بـه افسـران و ژنرال هـای شـوروی ریشـخند مـی زد، تمسـخر می کـرد و  پسـان ها احمدشـاه 

می گفـت کـه آن هـا همـه بـی ارزش انـد. انـدوه فـراوان کـه در ایـن کار او تنهـا نبـود. کـم از کـم آن 
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نیشـخند شـگفتی برانگیز اسـت کـه برخی، حتـی کارمندان بلند پایـه ی ک.گ.ب. پیشـین )الجرم، 

بـا تـالش بـرای انداختـن ناکامی خـود به گـردن ارتـش در کار برضد مسـعود در زمانـه ی مصالحه( 

بـر نظامیـان خـرده می گیرنـد که مسـعود پیش از پیـش در بـاره ی عملیات در دسـت اجـرا اطالع به 

دسـت آورد که به او امکان داد از شکسـت بگریزد. به پندار ما این کار ناروا و نادرسـت اسـت، آن ها 

بایـد مسـوولیت بربـاد رفتـن عملیـات را با ارتش تقسـیم کننـد. چون همانـا سـرویس های امنیتی با 

داشـتن مسـوولیت در قبـال اسـتخبارات و ضـد جاسوسـی میبایسـتی جلـو درز کـردن اطالعات )و 

رسـیدن آن( را بـه دسـت شورشـیان گرفتـه محرمیـت برنامه عملیـات را تأمیـن می کردند.

بازتـاب گسـترده ی »پیـروزی«، اتوریتـه ی احمدشـاه مسـعود را نـزد مردم بسـیار بلند بـرد و به 

او امـکان بخشـید توجـه ی اصلـی خـود را بـه گسـترش آتیـه ی گسـتره ی کنترل خـود در اسـتان های 

شـمالی افغانسـتان متمرکـز گردانـد. در اینجـا، در نواحـی پرفـراز و نشـیب کوهسـتانی، پایگاه های 

تازه یـی را در دره هـای خیـالب و ورسـبح ایجـاد کـرد و گروه های کوچـک مجاهدان را بـه زیر فرمان 

خـود درآورد... عملیـات رزمـی بـر ضد مسـعود در سـال 1985 نیـز اجرا گردیـد. )نگاه بـه »ارتش 

سـرخ در افغانسـتان«( او افـراد و اسـلحه ی خـود را از دسـت مـی داد، مگـر بـه سـرعت توانمنـدی 

جنگـی دسـته های خـود را بازآرایـی کـرده نبـرد بـر ضد رژیـم را از سـر می گرفـت. شـرایط کوه های 

سـر بـه آسـمان کشـیده بـه سـپاهیان دولتـی اجـازه نمـی داد بـه پیمانـه ی کامـل از جنـگ افزارهـای 

رزمـی کار گرفتـه به او شکسـت خردکننده یـی وارد بیاورند. در چنین اوضاعی سـپاهیان شـوروی نیز 

تلفـات بسـیار می دادنـد. ایـن امر مـا را ناگزیـر می گردانید بـا مسـوولیت بیش تر با شـخصیت خود 

احمدشـاه مسـعود برخـورد نماییم.«1 

الکساندرلیاخفسـکی دربخـش دیگـری از نوشـته ی خویـش بـه نقـل ازاداره ی کل اسـتخبارات 

سـتادکل نیروهـای مسـلح اتحـاد شـوروی درکابل، سـال 1988، سـخنان احمدشـاه مسـعود )رح( 

گاهـی این فرزانـه فزند کشـور را از  در پنجمیـن اجـالس شـورای نظـار را، کـه بصیـرت، فراسـت و آ

اوضـاع کشـور و سیاسـت های جهـان و منطقـه بـه نمایـش می گـذارد، چنیـن نقـل می کنـد:

»...دشـمنان مـا نتوانسـتند نماینـدگان گروه هـا و فراکسـیون های مختلفـی را کـه با آنـان روابط 

محـدودی داشـتند بـه سـوی خـود جلـب کنند. افـزون بـر آن تضـاد میـان خلقی هـا و پرچمی ها نه 

تنهـا از میـان نرفتـه اسـت، بل کـه همرونـد بـا آن جریان هـای مختلـف در صفـوف پرچمی هـا بـه 

جان هـم افتاده انـد. حتـی در شـرایط حضـور روس ها دشـمنان خلقـی و پرچمی ما نتوانسـتند متحد 

گردنـد و بـه یگانگـی کامل دسـت یابند.

 از پکتیا( به سـوی دولت 
ً
سیاسـت دشـمنان مـا مبنی بر جلب بخشـی از مـردم و قبایل )عمدتـا

1. مرجع قبلی صفحات 97- 99.
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و همچنـان نماینـدگان گروه هـای مجاهـدان زیـر شـعار جبهـه ی ملـی میهنـی )پدر وطن(، شـورای 

اسـالمی، مشـی آشـتی ملی، قانـون اساسـی و دیگر مانورهای سیاسـی بـرای آن که به همـه جهانیان 

بگوینـد: »ببینیـد چقـدر مـردم از مـا پشـتیبانی می کننـد!« جـدی بـود. مگـر در همه ی این مسـایل 

حکومـت با شکسـت روبـرو گردید.

بایسـته اسـت خاطر نشـان گـردد کـه اندروپـف )هنگامی کـه رهبر شـوروی بود( بـا مداخله ی 

نظامـی شـوروی در افغانسـتان مخالـف بـود. پـس از وی گرباچـف نیـز بـا مداخلـه ی نظامـی در 

افغانسـتان مخالفـت می کنـد؛ زیـرا »دگرگون سـازی« روسـیه و همچنـان اعـاده ی حیثیت شـوروی 

در عرصـه ی سیاسـت خارجی تا هنگامی که مسـأله ی افغانسـتان وجود داشـته باشـد، امـکان ناپذیر 

است.

حـال کـه دشـمنان مـا بسـیار زبـون شـده اند، رهبـران مـا نیـز ماننـد خلقی هـا و پرچمی هـا 

نمی تواننـد در صفـوف خود بـه یکپارچگی دسـت یابند. افزون بـرآن از اتوریته ی سیاسـی برخوردار 

نیسـتند. امـروز ربانـی سـخنرانی می کنـد و پالتفـرم خـود را مطـرح می سـازد. فـردا حکمتیـار همه 

گفته هـای ربانـی را رد می کنـد و پیشـنهادهای خـود را مطـرح می سـازد. سـپس صبغـت اللـه خـان 

مجـددی اعالمیـه صـادر می کنـد! بگذار وحـدت نباشـد، مگر حداقـل می تـوان برنامه ی مشـترکی 

 مشـخص گردانیـد سـرانجام چگونـه حکومتـی برای ما الزم اسـت؛ مطـرح کرد. 
ً
را کـه در آن دقیقـا

آن هـا توانایـی ایـن را ندارنـد. در نتیجـه در غـرب بـه کمـک کابـل ایـن تصـور پـا می گیـرد کـه مـا 

توانایـی اداره ی کشـور را نداریـم... .

بـه مدافعـه رو  از تهاجـم  نیروهـای مسـلح دولـت  نامیـد.  ارتـش کابـل را نمی تـوان ارتـش 

آورده انـد. حریـف رو بـه شکسـت اسـت، مگـر سـوگمندانه مـا نیـز نتوانسـته ایم از این بیمـاری در 

امـان باشـیم. هنگامی کـه حریـف بـه دفـاع رو آورده اسـت، مـا نتوانسـته ایم بـه تهاجـم بپردازیم... 

مـا دریافته ایـم از ده هـزا نفـری کـه بایـد در عملیـات رزمی اشـتراک ورزنـد، بـه دشـواری 1000 

نفـر هـم جمـع نمی شـوند. مـا سـپاه داریـم، اسـلحه داریـم، مهمات و سـاز و بـرگ داریـم، حریف 

داریـم؛ مگـر عملیـات جنگـی راه اندازی نمی شـود. هرگاه ایـن کاهلی نمی بـود، ما می توانسـتیم به 

پیروزی هـای چشـمگیری در شـمال دسـت یابیـم. 

...مـا بـا ضعـف عقیدتـی برخورده ایـم. بایـد توجـه بـه پـرورش عقیدتـی مجاهـدان را افزایش 

دهیـم تـا مشـخص بداننـد که اسـالم چیسـت؟ بی خدایی چیسـت؟ مجاهدان چه کسـانی انـد، ... 
نبایـد گذاشـت که آرمـان جهـاد در جایـگاه دوم قرار گیـرد... .« 1

تـورن جنـرال لیاخفسـکی درمـورد تـرس و هـراس رژیم پوشـالی و مـزدور کابل و رهبـران آنان 

1. مرجع قبلی صفحات 71- 72.
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از احمدشـاه مسـعود و التماس هـای همیشـگی شـان از کرملین نشـینان مبنی بریکسـره نمـودن کار 

مسـعود )رح( و در غیـرآن بقـای ارتـش سـرخ در افغانسـتان، گفته هـای زیـادی دارد. مـا بـه عنـوان 

نمونـه به ذکـر چنـد مثـال آن بسـنده می کنیم:

»نجیـب اللـه بـا تأییـد ایـن مطلـب گفـت تهدیـد حقیقـی بـرای رژیـم نـه از سـوی »ائتـالف 

هفتگانـه«، بل کـه از سـوی مسـعود متوجـه اسـت. در عیـن حال اعـالم داشـت: »رفیق شـواردنادزه 

و رفیـق الکسـاندرف )نـام مسـتعار کریوچکـف- مؤلف( هنـگام بازدید از افغانسـتان در آغاز سـال 

کیـد کردنـد بـا احمدشـاه مسـعود بایـد پـای گفتگـو نشسـت، مگـر هـرگاه از گفت و شـنود  روان تأ

خـودداری ورزد، آنـگاه بایـد دسـته های او را قاطعانـه سـرکوب کـرد.«1 

یـر امنیـت دولتی(: »تـا هنگامی کـه احمدشـاه مسـعود باشـد؛ بزرگراه  فـاروق یعقوبـی )وز

کابل-حیرتـان مسـدود خواهـد بـود. در نتیجـه مسـأله ی حاد رسـانیدن بارها و وسـایل ویـژه نه تنها 

بـه پایتخـت، بل کـه بـه دیگر نواحی کشـور باقـی می ماند. مـرگ و زندگی رژیـم کنونی بسـته به حل 
این مسـأله اسـت... .«2

»گرداننـدگان حکومـت افغانسـتان بـا امید به این که خواهند توانسـت روند بازگشـت سـپاهیان 

شـوروی را باز دارند، می کوشـیدند اوضاع را پرتنش سـازند و پیوسـته با ناله از دسـته های احمدشـاه 

مسـعود بـه شـوروی رو می آوردنـد و از کمبـود وسـایط ترابـری شـکوه سـرمی دادند و همچنـان 

وضعیـت واقعـی امـر را پنهـان می کردند.«3 

»در ایـن حـال نجیـب اللـه در حضـور وزیـران نیروهـای مسـلح جمهـوری افغانسـتان اظهار 

داشـت نقـش اصلـی در راه جویـی برای ایـن مسـأله )یعنی سـرکوب مسـعود( را باید سـپاه چهلم به 

گردن بگیـرد... .«4 

الکسـاندر لیاخفسـکی بادنبـال نمـودن درخواسـت های مکـرر مقامـات کابـل و مالحظـات 

اتحـاد شـوروی حـرف هـای خویـش را در مورد اوضـاع آتـی در افغانسـتان چنین پیگیـری می کند:

»...بـه نظـر مـا پذیـرش پیشـنهادهای رییـس جمهـور مبنـی برکشـانیدن پـای سـپاه چهلـم در 

جنگ هـا بـا مسـعود می توانـد سـپاهیان مـا را در حالـت بـس ناهنجـاری در مرحله ی دوم بازگشـت 

از افغانسـتان قـرار دهـد. بی تردیـد تلفـات سـنگینی بی جـا رخ خواهد داد و ممکن اسـت بازگشـت 

منظـم سـپاهیان طی میعـاد معینه برهم بخورد. در این حال رسـیدن به هدف نابود سـاختن شـخص 

 امـکان ندارد؛ 
ً
 دانسـت که او در کجا اسـت، ایـن کار قطعا

ً
مسـعود ناممکـن اسـت؛ چون باید دقیقا

1. مرجع قبلی صفحه ی 105.

2. همان مرجع صفحه ی86.

3. همان مرجع صفحه ی66.
4. همان مرجع صفحه ی 106.
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زیـرا شـبکه های جاسوسـی افغانسـتان 8 سـال تمـام نمی تواننـد ایـن مسـأله را حـل کنند. افـزون بر 

آن ایـن گونـه اعمـال سـپاهیان مـا نقض آشـکار سـازش های ژنو اسـت. این اقـدام زیانی به پرسـتیژ 

شـوروی خواهـد رسـانید کـه بـه دشـواری خواهیـم توانسـت آن را جبـران کنیـم و همچنـان واکنش 

منفـی را در میـان کشـور مـا برخواهـد انگیخـت... هرگونـه پشـت پازدن بـه سـازش های ژنـو تأثیـر 

منفـی بـر اتوریتـه ی شـوروی برجا خواهد گذاشـت.

...می توان نتیجه گیری هایی زیر را کرد:

1- خطـر اصلـی بـرای رژیـم در اوضـاع پدیـد آمـده اپوزیسـیون داخلـی )رده ی نام نهـاد دوم( 

و در میـان تمامـی رهبـران آن در گام نخسـت مسـعود اسـت. ایـن برداشـت تـازه نیسـت و در رونـد 

دو سـال اخیـر انجـام می گیـرد، مگـر اقدامـات سیاسـی در رابطـه بـا ایـن مهـره تغییـر ناپذیـر باقی 

 بـه اقدامـات نظامـی مبـدل می گردنـد(.
ً
می مانـد )و حتـی ایـن اقدامـات اکثـرا

در مرحلـه ی نهایـی و پـس از بازگشـت سـپاهیان شـوروی بایـد در انتظـار بـود کـه مسـعود 

اقدامـات خـود را در زمینـه ی تصـرف اسـتان های شـمالی پویاتر سـاخته؛ در گام نخسـت مسـاعی 

خـود را بـه بـزرگ راه کابل-حیرتـان متمرکـز خواهـد گردانیـد.

2- زمانی کـه می شـد بـا احمدشـاه بـا دیکتـه کـردن شـرایط خـود بـا او نزدیـک شـد، دیگر از 

 آسـیب ناپذیـر گردیده اسـت. مگـر امکانات برپایـی تماس هـا از میان 
ً
دسـت رفتـه اسـت. او عمـال

نرفتـه اسـت از ایـن رو بـر رهبـران افغـان الزم اسـت بـه او امتیـاز بزرگـی را پیشـنهاد کننـد و بـا او به 

مفاهمـه بپردازنـد. او بایـد بدانـد کـه همـه شـرایط او بـه شـمول دادن خودمختـاری بـه اسـتان های 

شـمالی افغانسـتان بـرآورده خواهد شـد.

3- در آینـده مسـعود می توانـد بـه یـک شـخصیت برجسـته ی سیاسـی مبـدل گـردد کـه اتحاد 

شـوروی الجـرم ناگزیـر خواهـد گردید بـا او همـکاری کند. برای مـا سـودمند خواهد بود هـرگاه او 

متحـد مـا گـردد، نه مخالـف ما.

بـا توجـه به ایـن، سـرویس های عملیاتی شـوروی باید هرچـه زودتر بـا او تماس های مسـتقیم 

برپـا سـازند، آنهـم در حالی کـه بنـا بـه اظهارات خـود مسـعود او در این راه کـدام مخالفـت ویژه یی 

نـدارد. )وارینیکف، اوت 1988(

سـر از پاییـز 1988 رهبـران افغـان از جمله نجیب الله سـرانجام پـی بردند که مسـعود در میان 

»رده ی دوم« اپوزیسـیون مسـلح مهره ی شـماره یک اسـت و ابراز آمادگی کردند به او کرسـی بسـیار 

برجسـته ی وزارت دفـاع را در دولـت ائتالفـی بسـپارند. مگـر مسـعود به همه این پیشـنهادها پاسـخ 

منفـی داد. مسـعود بـا تعلق داشـتن بـه اقلیـت تاجیک افغانسـتان می دانسـت کـه به دشـواری کدام 

وقتـی بتوانـد در پایتخـت که تکیه گاه پشـتون ها اسـت نفـوذ زیاد به دسـت آورد. او بـا نیروهای خود 
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)کـه در آن هنـگام بـه بیـش از ده هزار نفر می رسـید( با داشـتن وضعیـت نهایت سـودمند عملیاتی-

اسـتراتیژیکی حاکـم بـر )بـزرگ راه دارای اهمیـت حیاتی برای کشـور یعنـی بـزرگ راه کابل-حیرتان 

و پایـگاه اصلـی هوایـی کشـور در بگـرام(، مطمئـن بـود کـه در صـورت هرگونـه تحـول رخ دادهـا 

می توانـد مواضـع کلیـدی را تصرف... و شـرایط خـود را دیکتـه نماید.

نتیجـه ی امضـای سازشـنامه های ژنـو مدعـی  آمـده در  ارزیابـی عینـی اوضـاع پدیـد  بـا  او 

کرسـی های مسـوول در حکومـت جمهـوری افغانسـتان نبـود و وظیفـه ی اصلـی خـود را گسـترش 

سـاحه ی نفـوذ قـرار داده بـود.

پـس از آغـاز بازگشـت سـپاهیان شـوروی احمدشـاه فعالیـت خـود را بـه شـدت در راسـتای 

 در اسـتان های شـمالی کشـور-بغالن، تخـار، 
ً
تحکیـم نفـوذ و گسـترش سـاحه ی کنتـرل عمدتـا

بدخشـان، کنـدز، سـمنگان و در جلـب سـران دسـته های دیگـر احـزاب اسـالمی بـه جانـب خـود 

متمرکـز سـاخت... .«1 

بـه قـول لیاخفسـکی به رغم عدم تمایل ارتشـیان شـوروی در افغانسـتان به درگیری بـا نیروهای 

احمدشـاه مسـعود )رح(، مقامـات کابـل موفـق شـدند فرمـان اجـرای عملیـات دیگـری را علیـه 

مسـعود )رح( از بـاداران کرملیـن نشـین خویـش بـه دسـت آورنـد کـه ایـن عملیـات تحـت عنوان 

»توفـان دریایـی« قبـل از شکسـت و بیـرون رفـت نهایـی شـان از کابل بـه انجام رسـید، کـه به قول 

نویسـنده ی کتـاب، احمدشـاه مسـعود )رح( درپـی آن عملیـات وحشـیانه احساسـات خویـش را 

درنامـه ای عنوانـی سـفیر شـوروی در کابـل چنیـن ابراز داشـت:

»آقای ورونتسف!

پیشـنهاد شـما را به دسـت آوردم. بمباران و آن جنایاتی که عمال شـما در سـالنگ و جبل السراج 

در پـی آن انجـام دادنـد، هیـچ چیـزی را تغییـر نمی دهـد. در ایـن رابطـه بایسـته اسـت بگویـم کـه 

موقـف رهبـران شـوروی کـه در ایـن اواخـر در برخوردهای خود بـا مسـایل بین المللی و بـه ویژه در 

قبـال مسـأله ی افغانسـتان از آن پیـروی می کننـد، در ما ایـن بـاور را برانگیخت که رژیم نـو در اتحاد 

شـوروی در مقایسـه بـا پیشـینیان خویـش تغییـر کـرده اسـت و اوضـاع واقعـی را در نظـر می گیرد و 

می خواهـد مسـأله ی افغانسـتان از طریـق گفتگـو  حـل و فصل شـود. مـا نیز می اندیشـیدیم که سـر 

انجـام پـس از ده سـال سـیه روزی های جنگ و کشـتار، شـوروی ها مردم افغانسـتان را )روانشناسـی 

مـردم افغانسـتان را( درک کرده انـد و بـه تجربـه دریافته انـد کـه ایـن مـردم را ممکن نیسـت بـا نیرو و 

تهدیـد بـه زانـو درآورد و ناگزیـر به انجام کاری سـاخت. سـوگمندانه فشـار بی موردی که شـما برای 

پشـتیبانی از مشـتی مـزدور خودفـروش کـه در تعیین سرنوشـت آینـده ی کشـور جایی ندارنـد؛ وارد 
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می آوریـد؛ ادامـه دارد. رفتارهـای دژخیمانـه و بی شـرمانه ی افـراد شـما در سـالنگ و جبل السـراج و 

دیگـر نواحـی در روزهـای اخیـر حضـور شـما در این سـرزمین همـه خوشـبینی هایی را کـه چندی 

پیـش پدیـد آمـده بود، نقـش بـر آب گردانیدند. بر عکـس این کار مـا را ناگزیـر گردانید بـه این باور 

باشـیم کـه شـما می خواهیـد بـه هـر بهـای که شـده ایـن رژیـم رو بـه مـرگ را بر مـردم مسـلمان ما 

تحمیـل کنیـد. ایـن کار بی هـوده و غیر منطقی اسـت.

افغانسـتان مطابـق  در  آن کشـور  نماینـدگان مسـوول  و  آرزومندیـم رهبـران جدیـد شـوروی 

برداشـت های خـود عمـل کـرده، شـجاعت آن را بیابند کـه واقعیات عینـی را بازشـناخته و همآهنگ 

بـا آن رفتـار کننـد... .« 

با سپاسگزاری، احمدشاه مسعود 1367/11/7 )مطابق 1989/1/26-مؤلف(.1 

سـخنان وبرداشـت های الکسـاندر لیاخفسـکی نویسـنده ی کتاب توفان در افغانسـتان را با ذکر 

ایـن داسـتان از کتـاب وی کـه بیانگـر تـرس و هـراس نیروهای اشغالگرشـوروی و مـزدوران آنـان از 

احمدشـاه مسـعود )رح(، فاتـح جنـگ سـرد و سپه سـاالر دشمن شـکن، و پیمانـه ی تسـلط وی بـر 

اوضـاع می باشـد، بـه پایـان می بریم:

»در اوایـل سـپتمبر اطالعاتـی رسـید مبنـی بـر آن کـه دسـته های مسـعود در سـالنگ جنوبـی 

کاروان های خواربار و مهمات را که توسـط نیروهای امنیتی )از وزارت کشـور( اسـکورت می شـوند 

و از حیرتـان راهـی کابـل انـد، بـه آتـش می کشـانند و بـه یغمـا می برنـد و اوضـاع در آن جـا نگـران 

اسـت. کننده 

 هم هنـگام هـر یـک از مجـرای خـود 
ً
 در میانه هـای مـاه  فرمانـده  لشـکر و مـن تقریبـا

ً
تقریبـا

دسـتور گرفتیـم از حیرتـان یـک کاروان مشـترک هنـگ پشـت جبهـه ی ارتـش و کامیون هـای بخش 

 نزدیـک بـه 800 کامیـون( پـر از خواربـار را از طریق سـالنگ به کابل برسـانیم. 
ً
خصوصـی )جمعـا

 غیـر مترقبه بود، چـون تا آن زمـان از طریـق سـالنگ کاروان ها را 
ً
بـرای مـا گرفتـن ایـن وظیفـه کامال

هیچ گاهـی همراهـی نکـرده بودیـم، با آن کـه تجربه ی معینـی رسـانیدن کاروان ها در نواحی شـمالی 

کشـور را داشـتیم. از ایـن رو بـا گرفتـن ایـن چنیـن وظیفـه، آماده گـی مقدماتـی جدیـی را بـه خاطر 

مـارش انجـام دادیم.

بـه تاریـخ 20 سـپتمبر کاروان آغـاز بـه حرکـت به سـوی پایتخـت افغانسـتان کرد. تـا گردنه ی 

سـالنگ بـدون کـدام ماجـرا رسـیدیم. راسـتش در امتـداد راه گاه اینجـا و گاه آنجـا کامیون هـای 

»کامـاز« سـوخته را می دیدیـم کـه از برخـی از آن هـا تـا هنـوز دود بـه هوا بـر می خاسـت. الجرم از 

انهـدام آن هـا زمـان زیـادی نمی گذشـت. دیـدن ایـن مناظـر البتـه مـا را ناگزیـر می گردانیـد بیش تر 
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هشـیار و بیدار باشـیم.

حادثـه ی غیـر منتظـره ی ناخوشـایند به محض آنکـه فرماندهی لشـکر از تونل گردنه ی سـالنگ 

گذشـت، در انتظـار مـا بـود. در سراشـیبی روی جـاده، فرماندهـی گـردان اسـتخبارات لشـکر با دو 

افسـر دیگـر کـه یونیفـرم نیروهـای انتظامـی را در برداشـتند، بـه پیشـواز مـا آمدنـد. یکی از افسـران 

بـه فرمانـده ی لشـکر ژنـرال سـید اعظـم نامه ی سـر بـه مهـری را سـپرد. فرمانـده نامـه را گرفتـه باز 

کـرد و آغـاز بـه خوانـدن آن کـرد. مـن متوجـه بـودم بـه محـض آن کـه آغـاز بـه خوانـدن نامـه کرد، 

شـکل رخسـارش دگرگـون شـد و آغـاز به سـفید شـدن و پریـدن کـرد. ژنـرال روی خود را به سـوی 

مـن برگردانیـده، گفـت: »بگـذار مترجـم شـما نامـه را ترجمـه کنـد... .« شـایان یادآوری اسـت که 

 عالـی می دانـد و می توانسـت بـه روانـی خود متـن نامـه را به من 
ً
سـید اعظـم زبـان روسـی را نسـبتا

بازخوانـی کنـد، مگـر طـوری که پسـان فاش کـرد، از فـرط هیجان و خشـم می ترسـید اشـتباه کند. 

نامـه از مسـعود بـود. حـاال مـن نمی توانـم خط به خـط آنرا بازگـو کنم، راسـتش تالش هـم نورزیده 

بـودم آن را بـه خاطـر بسـپارم؛ مگـر فشـرده ی مطالـب آن ایـن بـود که بـه احمدشـاه اطالع رسـیده 

بـود لشـکر 18 به سـوی سـالنگ جنوبی روان اسـت و وظیفه گرفته اسـت پاسـگاه های خـود را برپا 

نمـوده بـا گذشـت زمـان پاسـداری جـاده جبل السـراج را بـه دوش بگیـرد. او هشـدار داده بـود در 

صـورت تـالش برپایـی پسـت ها، بر ضـد یگان هـای لشـکر عملیـات رزمی تـا نابودی کامـل آن ها 

اجـرا خواهـد گردیـد. نامـه امضـا و مهر گردیـده بود.

فرمانـده ی لشـکر بـا خواندن پیـام چند دقیقـه خاموش ماند و سـپس گفـت: »مـن -ژنرالی که 

کنـدز را فتـح کرده ام- ناگزیرم به دشـمن روشـن بسـازم که چه وظیفه یی به من سـپرده شـده اسـت. 

چـاره ی دیگری نـدارم، زیرا به خاطـر حفظ کاروان مسـوولیت دارم.«

مـا بی درنـگ پاسـخ نوشـتیم و بـه احمدشـاه پیـام دادیـم کـه بـه لشـکر وظیفـه ی پاسـداری از 

جـاده داده نشـده اسـت، بل که هدف اصلـی آن اسـکورت کاروان خواربار تا کابل اسـت. فرمانده ی 

 دو سـاعت 
ً
لشـکر ایـن نامـه را بـه افسـر نیروهـای انتظامـی داد. افسـر انتظامـی خواهش کـرد تقریبا

بایـد صبـر کنیـم تـا از مسـعود پاسـخ بیاید. بـرای ما ایـن دو سـاعت خیلی طول کشـید. سـر انجام 

پاسـخ نامـه را آوردنـد. در آن آمـده بـود کـه فرماندهـی مجاهـدان بـه کاروان اجازه می دهـد حرکت 

کنـد. مگـر هشـدار می دهـد تا جبل السـراج بـدون توقف حرکـت کنید، زیرا هر ماشـینی که بایسـتد 

بـه رگبار بسـته خواهد شـد.

در جـدی بـودن این هشـدار هنگامـی متقاعد گردیدیـم که از سـالنگ جنوبی گـذر می کردیم. 

در میـان پاسـگاه های سـپاه چهلـم، بـه ویـژه جاهایـی کـه بته هـا روی راه خـم می شـدند، آشـکارا 

گروه هـای مجاهـدان مسـلح )هـر گـروه از ده تـا پانـزده نفـر( در یونیفرم هـای سـبز کماندویـی و 
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کاله هـای نورسـتانی مخصـوص مجاهدیـن )پکـول( نشسـته بودنـد. در ارتفاعـات حاکـم بـرای 

توپ هـای خودکششـی )بـی پسـلگد( و مسلسـل های بـزرگ کالیبـر سـنگرهایی سـاخته شـده بود.

می تـوان تنهـا تصـور کـرد که بـا عبـور از ایـن راه زیر هدف دشـمن ها بر مـا چه گذشـت. مگر 

مسـعود بـه قـول خـود عمل کـرد و برای نخسـتین بار طـی دو مـاه اخیر از سـالنگ جنوبـی کاروانی 

را کـه یگان هـای ارتش افغانسـتان اسـکورت می کردنـد، به کابـل راه داد.«1  

1. همان مرجع صفحه ی 110.



ییف1 ستر جنرال محمود قار

محمـود قارییـف یکـی از افسـران کارکشـته ی ارتش سـرخ در افغانسـتان بـا واقع بینی شـخصیت و 

جایـگاه مسـعود بـزرگ را در نوشـته ی خویـش چنیـن به بحـث می گیرد:

»جای شایسـته ی را در میان فرماندهان احمدشـاه مسـعود داشـت که در نواحی شـمال خاوری 

کشـور عمـل می کـرد و پایگاه اصلی او در دره ی پنجشـیر بود. مسـعود به سـال 21954 در روسـتای 

)بـازارک( دره ی پنجشـیر در یـک خانـواده ی افسـروظیفه )پایـه( ارتـش پـا بـه گیتـی نهـاد. پـدرش 

بـه رتبـه ی سـرهنگی بازنشسـته شـده بـود. پـس از پایـان لیسـه ی فرانسـوی »اسـتقالل« در کابل به 

دانشـکده ی مهندسـی )انسـتیتوت پلیتکنیـک کابل-م.( دانشـگاه کابـل درس خواند. در سـال هایی 

تحصیـل با سـازمان »جوانان مسـلمان« همسـویی یافت. به خاطـر اقدامات ضد دولتی از دانشـگاه 

1. سـترجنرال محمـود قارییـف بـه تاریـخ 23 ژوییـه ی 1923 در شهرچلیابینسـک پـا بـه گیتی نهـاد. او بیش از نیـم قرن در 
ارتـش شـوروی خدمـت کـرد. در جنـگ جهانـی دوم در جبهـه ی سـوم بـالروس و جبهه ی یکـم خـاور دور رزمیـد و بارها 
زخمـی گردیـد. در سـال هایی اخیـر در پسـت های گوناگـون فرماندهـی در حوزه هـای نظامـی خـاور دور، بـالروس وارال 
خدمـت می کـرد. او زمانـی رییس سـتاد مستشـار ارشـد نظامی در مصـر بود. بعدها مشـاور سـرفرمانده نیروهای مسـلح و 
رییـس جمهـور نـام نهاد افغانسـتان نجیب الله گردیـد. آخرین سـمت او در ارتش شـوروی معاون رییس سـتاد کل نیروهای 

مسـلح اتحاد شـوروی بود.
محمـود قارییـف اکنون رییس اکادمی علوم نظامی فدراسـیون روسـیه اسـت. او مولـف کتاب های: »آموزش هـا و مانورهای 
تاکتیکـی«، »تعالیـم نظامـی«، »منافع ملـی و امنیت نظامی روسـیه«، »هرگاه فردا جنـگ درگیرد؟« و »صفحـات ناهمگون 
جنـگ«... اسـت. همچنـان بیش از 200 اثر علمی در مسـایل »متدلوژی علـوم نظامی«، »نظریـه ی هنرنظامی«، »روش ها 
و شـیوه های تعالیـم نظامـی«، »آمـوزش و پـرورش نظامـی« و »تاریـخ نظامی« نگاشـته اسـت که هـم در شـوروی و هم در 

خارج بـه چاپ رسـیده اند.
او دارنـده ی جایـزه ی فرونزه اسـت. پروفیسـور محمود قارییـف در علوم نظامی و تاریـخ دکتری دارد. برگرفتـه از زندگینامه ی 

نویسـنده، از کتاب »افغانسـتان بعد از بازگشت سـپاهیان شوروی.«رحیمی
2. تاریخ دقیق تولد آمرصاحب 1953/9/2 می باشد. رحیمی
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رانـده شـد و بـه دره ی پنجشـیر رفـت... در آغـاز گـروه  مسـلحی را سـازمان داد کـه شـبیخون های 

جسـورانه ی بـر تأسیسـات دولتـی می زدنـد. پـس از سـرکوب ایـن گـروه و یـک رشـته شکسـت ها 

مسـعود بـه پاکسـتان گریخت.

 ...در آنجـا بـا برهان الدیـن ربانـی دیـدار کـرد و به جمعیت پیوسـت و بـه رهبری یک دسـته ی 

مسـلح بـرای پیـکار در برابـر رژیـم انقالبی کابل به افغانسـتان فرسـتاده شـد. بدین ترتیـب مرحله ی 

نوینـی در زندگـی او آغـاز گردیـد کـه از او یکـی از برجسـته ترین و نامورتریـن رهبـران اپوزیسـیون 

مسـلح را سـاخت. در رسـانه های غـرب او را بیش تـر بـه نام هـای »نابغـه ی نظامـی«، »مجاهـد 

شکسـت ناپذیـر«، »تیوریسـین )اندیشـه پرداز( نظامی انقـالب اسـالمی افغانسـتان« و از این مانند 

می خواننـد. راسـتش بایـد گفـت احمدشـاه بی تردیـد برجسـته ترین رهبـر اپوزیسـیون مسـلح افغان 

بود و هسـت. او اندیشـه ی روشـن و خارق العاده دارد و از توانگری خوبی در عرصه ی سـازمانگری 

اسـت. برخوردار 

سـرویس های ویژه ی شـوروی پیوسـته در کمین او بودند تا او را شـکار نمایند. بارها بر سـر راه 

او دام گسـترانیدند و سـوءقصدهای سـازماندهی کردنـد، مگر هر بـار با ناکامی روبرو می شـدند که 

)بـا نقـش بر آب شـدن هـر ترفند( اتوریتـه ی مسـعود روز تـا روز باالتر می رفـت. ببینیـم چه چیزی 

او را بـه عنـوان یک رهبر نظامی برجسـته تر می سـاخت؟

 
ً
-در گام نخسـت او از یـک سـو اقدامات نظامی را بـه عنوان یک هدف ارزیابـی نمی کرد و جدا

در پـی هماهنگـی آن با اهداف )اسـتراتیژیک( نظامی-سیاسـی بود. از سـوی دیگر با دور اندیشـی، 

فراسـت مندانه زمینه هـای سیاسـی-اجتماعی را بـرای حـل مسـایل نظامـی فراهـم می سـاخت. او 

تـالش می ورزیـد جلو هرگونـه رفتارهای ناشایسـته با مـردم و باشـندگان محلی را بگیـرد. در نواحی 

زیـر کنتـرل او نیایشـگاه ها، دبسـتان ها، بیمارسـتان ها و درمان گاهـا و بناهـای نشـیمنی بـرای مـردم 

سـاخته می شـد، راه هـا کشـیده می شـد، بـرای کشـاورزان کـود شـیمیایی و تخم هـای بـذری توزیع 

می شـد و بـرای نـاداران و تهـی دسـتان خواربـار آورده می شـد. همـه ی ایـن کارهـا بـه توانمنـدی و 

پاگیـری دسـته های او یـاری می رسـانید.

-دو، دیگـر این کـه او توجـه ی شـایانی بـه آمـوزش و پـرورش نظامـی پرسـنل دسـته های خـود 

مبـذول می گردانیـد. بـرای ایـن منظور او مراکـز آموزشـی را ایجاد کـرده و کار آموزان خـوب نظامی 

را )مربیـان را( از جمـع کارشناسـان خارجـی1 و اسـیران نظامـی جنگی بـر می گزیـد. از جمله یکی 

از اسـیران جنگـی شـوروی کـه او را عبدالله نـام داده اند، به آموزش تفنگداران مسـعود اشـتغال دارد. 

او عروسـی کـرده و در سـال 1989 خانـه و سـه کـودک داشـت. گاه گاهـی مـا بـا او پنهانـی تمـاس 

1. البتـه وجـود کارشناسـان خارجـی بـرای تربیـه ی پرسـونل در جبهـات احمدشـاه مسـعود )رح( آن طـوری کـه نویسـنده 
متذکرشـده عـاری از حقیقـت اسـت. رحیمـی
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می گرفتیـم و بـه او پیشـنهاد می کردیـم کـه فـرار کنـد و بـه میهـن باز گـردد؛ مگـر او قاطعانـه امتناع 

می کـرد. دسـته های مسـعود از نـگاه مـادی بسـیار خـوب اکمـال و تأمیـن می شـدند. او امکانـات 

نامحـدودی در اختیـار داشـت تـا کاروان هـای دولتـی را کـه از حیرتـان راهی کابـل بودنـد بارگیری 

کـرده و مقادیـر الزمـی مهمات، سـوخت و خواربـار را به دسـت آورد.

بـه  ویـژه ای  توجـه   احمدشـاه  رزمـی  اقدامـات  اجـرای  و  تـدارک  رونـد  در  این کـه،  - سـوم 

اسـتخبارات معطـوف می داشـت. هنگامی کـه ارگان هـای دولتـی جوانـان را بـه خدمـت فراخوانده و 

»سـربازگیری« می کردنـد، او افـراد خـود را برای خدمت در ارتش، سـپاهیان وزارت کشـور و وزارت 

امنیـت دولتـی می فرسـتاد تـا در هـر پـادگان نفرهـای خود را داشـته باشـد.

او و همراهانـش بـا اراضـی محلـی بـه خوبـی آشـنایی داشـتند و باشـندگان محلـی را خـوب 

گاه  می شـناختند، کـه پیوسـته آنـان را از کلیـه ی تحـرکات سـپاهیان شـوروی یـا ارتـش افغانسـتان آ

می سـاختند. احمدشـاه بارهـا بـه خبرنـگاران خارجـی و شـوروی )روسـی( اظهار داشـته اسـت که 

 خیلـی  خوب 
ً
او در کابـل خبـر چین هـای بسـیار داشـت. راسـتش شـبکه های اسـتخباراتی او واقعـا

گاهی پیوسـته از اوضاع به عـالوه ی توانایی در ارزیابی درسـت آن و پیش نگری  سـازمان یافتـه بـود. آ

رونـد تحـول اوضـاع به او امـکان می داد نیروهـای اصلی خود را از زیر ضربات سـهمگین سـپاهیان 

شـوروی بیـرون کنـد. در ایـن حـال باید خاطر نشـان بسـازیم که دسـته های مسـلح او به شـیوه های 

جنـگ چریکـی بسـنده نکـرده و هنگامی که الزم می افتاد می توانسـتند با شایسـتگی در کوهسـتان ها 

بـه دفـاع بپردازند.

متفـاوت از شـماری از رهبـران اپوزیسـیون مسـلح، احمدشـاه هیـچ گاه اقدامـات رزمـی را از 

دور رهبـری نمی کـرد؛ بل کـه همـواره در میـدان نبـرد می رزمیـد. او خیلـی  بردبـار اسـت و همـراه با 

، دوبار در 
ً
نگهبانانـش دسـت بـه راهپیمایی هـای دور و درازی از یکجا بـه جای دیگر می زد. معمـوال

یـک جـا نمی خوابیـد. بـه دقت محـل بود و بـاش خـود را پنهان نگـه می داشـت و ماهرانـه به پخش 

اطالعـات تحریـف شـده می پرداخت.

نجیـب اللـه یک گـردان ویژه ی نیروی هوایی را موظف سـاخته بود تا بر محل اقامت احمدشـاه 

ضربـات هوایـی وارد بیاورنـد. مـدارک در بـاره ی اقامتـگاه او پیوسـته از مجـرای سـرویس های ویژه 

می رسـید. بارهـا هواپیماهـا بـه جاهـای نشـانی شـده یـورش می بردنـد؛ مگر همـه ی ایـن اقدامات 

بی نتیجـه باقـی ماندنـد. شایسـتگی احمدشـاه در آن بـود کـه او با در نظر داشـت ویژگی هـای دره ی 

پنجشـیر و کهسـاران پیرامـون آن راهبردهـای کارا وشـیوه های گوناگـون عملکرد را تدویـن کرده بود. 

او اسـتحکامات مهندسـی خـوب، سـنگرهای عالـی سـاخته و ماهرانـه کار پیگیـری را در عرصـه ی 

اقدامـات خرابکارانـه و کمین گیـری انجـام مـی داد. بـه ویـژه دسـته های او در شـبیخون ها برتـری 
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چشـم گیری داشـتند.«1

سـترجنرال محمـود قارییـف درمـورد آمادگی هـای رزمـی و توانایی هـای احمدشـاه مسـعود 

)رح( می نویسـد:

"...بـه گونه ی مثال احمدشـاه مسـعود سـاحه ی دره ی پنجشـیر را کـه 80-100 کیلومتر درازی 

و 12-15 کیلـو متـر پهنـا دارد، بـه 16 ناحیه منقسـم نمـوده و در هـر ناحیه گروه های رزمی متشـکل 

از 40-50 نفر را به عنوان پاسـبان گماشـته بود. مسـعود هسـته ی اصلی تشـکیالت مسـلح خود را 

پراگنـده نسـاخته و بـرای جابه جایـی سـریع در جهات پرخطـر به حالت آمـاده باش نگه می داشـت. 

وظیفـه ی گروه هـای رزمی کـه نواحـی را کنتـرل می کردنـد، در آن خالصـه مـی گردیـد کـه در برابـر 

نخسـتین ضربـات سـپاهیان حکومتـی ایسـتادگی کـرده ومهم تریـن گره هـای راه هـا و گذرگاه هـای 

کوهسـتانی را پاسـداری کنند. زیر پوشـش آن هـا گروه های ضربتـی وارد میدان نبـرد گردیده و حمله 

می کردنـد و تـالش می ورزیدنـد، ارتفاعـات حاکم را گرفته و بـاالی حریف که تالش داشـت در دره 

پیشـروی کند، ضربـات جناحـی وارد  آورند.

احمدشـاه تنهـا در پنجشـیر عمـل نمی کـرد، مگـر بـا تکیـه بـر ایـن پایـگاه بـزرگ، نیروهـای 

متحـرک او فعاالنـه در دیگـر نواحـی عمـل می کردنـد، تـا سـنگرهای مقاومـت را از جـاده ی جالل 

آباد-کابـل تـا اسـتان بدخشـان و از آنجـا در امتداد مـرز با اتحاد شـوروی تا مزار شـریف و همچنان 

از دره ی پنجشـیر تـا کابـل فعال نگه دارند. مگر به اسـتثنای پنجشـیر احمدشـاه نتوانسـته بـود بر این 
نواحـی کنترل پایـداری برقرار سـازد.«2

قارییـف دربخش دیگری ازنوشـته ی خویش درباره ی موضع گیری اصولی و اسـتوار احمدشـاه 

مسـعود )رح( در مـورد تمـاس بـا شـوروی ها  و دولـت مـزدور در کابل بـا آوردن متن نامـه ای از این 

فرمانده اسـطوره ی جهـاد و مقاومت چنین می نویسـد:

»در اوت 1989 پیـام شـخصی سـفیر کبیـر شـوروی در کابـل یولـی ورونتسـف بـه احمدشـاه 

مسـعود فرسـتاده شـد و بـه او پیشـنهاد گردیـد تـا بـا نماینـدگان کابـل گفتگو هـا را آغـاز نمایـد. در 

پاسـخی که احمدشـاه مسـعود به سـفیر شـوروی داده بـود، تمایالت رهبـران اپوزیسـیون در آن دوره 

بـه روشـن ترین وجـه بازتاب یافته اسـت. از این رو بایسـته می دانم نامه ی مسـعود به سـفیر شـوروی 

بیاورم. را 

»آقای ورونتسف!

- در پاسخ به نامه ی تاریخی 13 ژوییه ی 1989 شما:

1. قارییـف، محمود،1998، افغانسـتان پس از بازگشـت سـپاهیان شـوروی، ترجمه ی عزیـز آریانفر، تهـران: بزرگترین مرکز 
نشـر کتاب، صفحات 101- 103.

2. همان مرجع صفحات 109-108.
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پشـتیبانی شـما از حـزب دمکراتیـک خلـق افغانسـتان در گذشـته به کشـته شـدن بیـش از 1/5 

میلیـون نفـر و آواره شـدن نزدیـک بـه 5 میلیون نفـر از مردم کشـور ما انجامیـد که خانه و کاشـانه ی 

خـود را تـرک گفتـه و بـه کشـورهای همسـایه و دیگـر کشـورها پناهنـده شـدند. افغانسـتان بـه یـک 

ویرانـه مبـدل گردیـد. تنهـا چیـزی که شـما در بدل ایـن حمایت بـرای خـود کمایی کردید رسـوایی 

و سـرافگندگی بود. هزاران جوان روسـی در کوه ها و بیابان های افغانسـتان کشـته شـدند و سـرانجام 

شـما بـا تحمـل زیان هـای سـنگین اقتصـادی با شکسـت نظامـی روبـرو گردیدید.

بـا رویـکار آمـدن رهبـری جدید در اتحاد شـوروی و بـا اعتراف رهبران شـوروی بـه لغزش های 

گذشـته ی شـان انتظار می رفت که اتحاد شـوروی در مشـی نـاروای خود بازنگری کـرده و از پیگیری 

سیاسـت نادرسـت پیشـین در قبال افغانسـتان دسـت بردارد و در نتیجه صلح و آرامش به سـرزمینی 

کـه در اثـر جنگ رنج های فراوان کشـیده اسـت، بـاز گردد.

مگـر سـوگمندانه تجزیـه و تحلیل گام های اتحاد شـوروی در روند شـش ماه اخیر مـا را ناگزیر 

می گردانـد چنیـن برداشـت نماییـم که اتحـاد شـوروی موقف خـود را در قبـال منازعه ی افغانسـتان 

تغییـر نـداده اسـت و در نظـر ندارد بـه اهداف خـود از راه دیگری جز از راه کشـتن افغان ها به دسـت 

یکدیگر برسـد.

یـادآور  ادامـه ی خونریـزی می شناسـیم. می خواهـم  مـا رهبـران شـوروی را مسـببان اصلـی 

گـردم کـه در مرحله ی نخسـت بسـیاری می پنداشـتند کـه گویا مـردم افغانسـتان نمی تواننـد در برابر 

تانک هـا و هواپیماهـای ابر قدرت شـوروی بیایسـتند و ارتش سـرخ همه ی مسـایل را طـی چند روز 

حـل خواهـد کـرد. مگـر با گذشـت زمـان روشـن گردیـد کـه اراده ی مـردم را نمی تـوان به زور سـر 

نیـزه درهم شکسـت.

پیـش از آن کـه خون هـای بیش تـری بـه زمیـن بریـزد و بیـش از آن کـه بـار مسـوولیت رهبـران 

شـوروی در پیشـگاه آفریدگار و تاریخ سـنگین تر شـود و درز میان مردم مسـلمان افغانسـتان و مردم 

شـوروی بزرگ تـر و فراخ تـر گـردد، مـی خواهیـم بـار دیگر بـرای شـما خاطر نشـان گردیـم که آتش 

 پایـان نیابد 
ً
جنـگ در افغانسـتان مادامی کـه دسـت اندازی هـای شـوروی در امـور افغانسـتان کامال

و تـا هنگامی کـه حـزب دمکراتیـک خلق که سـد راه تحقـق آرمان های واالی مردم مسـلمان اسـت، 

 باور داریم که شـما و همـه جهانیان بار 
ً
از کارزار سیاسـی دور نـرود، فروکـش نخواهـد کـرد. عمیقـا

 این امـر نه با 
ً
دیگـر شـاهد زبانـه کشـیدن بیش تـر آتش جنـگ در این سـرزمین خواهید بـود و یقینـا

منافـع مـردم شـوروی سـازگاری دارد و نه با منافـع مردم آزاده و سـرفراز افغانسـتان.

با عرض سپاس، احمدشاه مسعود 1989/9/2«
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البتـه می تـوان موضـع گیـری قاطـع و عـدم تمایـل احمدشـاه و دیگـر رهبـران اپوزیسـیون را به 
مصالحـه و ادامـه مبـارزه تـا پایـان درک کرد.«1

1. همان مرجع، صفحات 114- 115.



بخش نهم
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نشـراتی  ارگان  مجاهـد  پیـام  نامـه ی  هفتـه  از  اسـتفاده  بـا  بخـش  ایـن 
یکا،  مجاهدیـن از داخل، امید هفته نامه ی مردم افغانسـتان منتشـره ی امر
یـاد داشـت های محتـرم حامد علمـی و یاد داشـت های شـخصی خودم 

از حـوادث تهیه شـده اسـت.





روز شمار وقایع در یک سال بعد از شهادت احمدشاه مسعود

تهیه: مجیب الرحمن رحیمی

1380/2001

18 سنبله )9 سپتمبر(
دو تـن تروریسـت عـرب کـه از طـرف سـازمان القاعـده، آی.اس.آی سـازمان اطالعاتـی ارتـش 

پاکسـتان و طالبـان در پوشـش خبرنگار جهت سـوءقصد به جان احمدشـاه مسـعود رهبـر نیروهای 

مقاومـت در افغانسـتان فرسـتاده شـده بودنـد بـا انجـام ننگین تریـن، فجیع تریـن و سـیاه ترین عمل، 

مسـعود )رح(، این اسـطوره ی تقـوی، جهاد و مقاومـت را در یک عمل انتحاری، در شـهرک خواجه 

بهاءالدیـن والیـت تخار به شـهادت رسـاندند.

در ایـن حملـه ی تروریسـتی کـه هنـگام اجـرای مصاحبـه اتفـاق افتـاد بـه عـالوه ی احمدشـاه 

مسـعود عاصـم سـهیل کارمند وزارت خارجه نیز به شـهادت رسـید و محترم مسـعود خلیلی سـفیر 

افغانسـتان در هندوسـتان و فهیـم دشـتی به شـدت مجـروح گردیدند.

شـهادت مسـعود )رح( تـا 26 سـنبله )17 سـپتمبر( مخفـی نگه داشـته شـد. ایـن موضـوع کـه 

باعـث پخـش خبرهـای ضـد و نقیـض زیـادی در رسـانه ها گردیـده بـود بـا انجـام مراسـم تدفین و 

خاک سـپاری ایشـان به  اشـتراک هزاران سـوگوار در دره ی پنجشـیر از سـوی مقامات جبهه ی متحد 

اسـالمی بـه طور رسـمی اعـالن و تأییـد گردید.

19 سنبله )10 سپتمبر( 
خبـر مجـروح شـدن احمدشـاه مسـعود بـه سـان صاعقـه در سـر خـط همـه ی اخبـار داخلـی و 

بین المللـی قـرار گرفـت. این خبر مردم افغانسـتان و دوسـتان افغانسـتان را در داخل و خـارج در غم 

و انـدوه بی کـران شـاند، حتـی عـده ای بـا شـنیدن ایـن خبـر بی هـوش شـده یـا سـکته نمودند.
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19 سنبله )10 سپتمبر(
مـردم افغانسـتان در داخـل و خـارج کشـور بـه گمـان این که مسـعود )رح( تـا هنوز زخمی اسـت با 

دعـا و ختـم و خیـرات بـرای شـفایابی اش از بـارگاه الهی طلـب لطف و مرحمـت نمودند.

20 سنبله )11 سپتمبر(
تروریسـت های وابسـته بـه گروه منفـور و بدنـام القاعده دسـت به طیـاره ربایی در ایـاالت متحده ی 

امریـکا زده چهـار فروند طیاره ی مسـافربری خطوط هوای این کشـور را ربودنـد. دو فروند هواپیمای 

ربـوده شـده بـا برج هـای دوگانـه ی مرکـز تجـارت جهانـی نیویـارک برخـورد نمـوده آن هـارا منهدم 

سـاختند، هواپیمای سـومی به سـاختمان وزارت دفـاع امریکا، پنتاگـون، در واشـنگتن اصابت نمود 

و هواپیمـای چهارمی در پنسـلوانیا سـقوط کرد.

ایـن هواپیماهـا کـه بـا سرنشـینان خویـش در یـک عمـل انتحاری ربـوده شـده بودنـد، پس از 

اصابـت بـه اهـداف مـورد نظـر و سـقوط باعث کشـته شـدن هـزاران تـن گردیـده و خشـم و غضب 

ایـاالت متحـده ی امریـکا را بـر انگیختند و برای نخسـتین بـار دولت امریـکا از دادن شـعار به اقدام 

عملـی ضـد تروریـزم در افغانسـتان متوسـل گردید.

20 سنبله )11 سپتمبر(
طالبـان، القاعـده و پاکسـتانی ها حمـالت شـدیدی را در خط شـمالی در اسـتقامت سـرک نو و کهنه 

بـه راه انداختنـد کـه بـه اثـر مقاومت نیروهـای جبهه ی متحد اسـالمی به شکسـت مواجه شـد.

21 سنبله )12 سپتمبر(
جـورج بـوش رییـس جمهور ایـاالت متحـده ی امریکا عمل تروریسـتی 11 سـپتمبر را اقـدام جنگی 

خوانـده و اعـالن نمـود کشـورش بـا عاملین ایـن جنایت بـا تمام نیـرو و تـوان برخورد خواهـد کرد. 

وی همچنـان از کانگـرس خواهـان تصویـب بودجـه ی بیش تر شـد و از کشـورهای جهان خواسـت 

امریـکا را در نبـرد علیـه تروریـزم و عاملین ایـن جنایت همـکاری نمایند.

22 سنبله )13 سپتمبر(
امریکا بن الدن را مظنون درجه اول حمالت تروریستی 11 سپتمبر بر امریکا اعالن نمود.

24 سنبله )15 سپتمبر(
پاکسـتان اعـالن نمـود بـه امریـکا اجـازه می دهـد از خاک این کشـور بـرای حمـالت علیـه طالبان 

کند. اسـتفاده 

26 سنبله )17 سپتمبر(
اعالن رسمی شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود

مراسـم پرشـکوه خاک سـپاری احمدشـاه مسـعود معاون اول رییس جمهور، وزیر دفاع دولت 
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اسـالمی افغانسـتان و رهبـر نیروهـای مقاومـت به  اشـتراک رییـس جمهـور، اعضای شـورای عالی 

جبهـه ی متحـد، فرماندهـان، مجاهدیـن و ده هـا هـزار پیـرو این مـرد اسـطوره ی در پنجشـیر برگزار 

شـد. جنـازه بعـد ازطی مراسـم رسـمی بـا نالـه و فریاد هـزاران انسـان سـوگوار و حضور گسـترده ی 

خبرنـگاران داخلـی و خارجـی در تپه ی سـاالر شـهدا در سـریچه ی پنجشـیر به خاک سـپرده شـد. 

27 سنبله )18 سپتمبر(
به خاطر درگذشـت مسـعود )رح( و شـهادت جاودانه اش در سراسـر افغانسـتان و در همه کشورهای 

خارجـی مراسـم فاتحـه خوانی به  اشـتراک صدهـا و هزاران تن دوسـتان و پیـروان این رادمـرد برگزار 

شـد. همچنـان بـه هـزاران پیـام تسـلیت از جانـب حکومت هـا، سـازمان ها، شـخصیت های ملی و 

بین المللـی عنوانـی دولت اسـالمی و خانواده شـهید مسـعود مواصلـت ورزید.

شـدت انـدوه و اشـک و گریـان مـردم در همـه ی ایـن مراسـم ها هویـدا بـود. دوسـتان وی در کتاب 

یادبـودش خاطـرات و تأثـرات خویـش را نوشـتند، شـعراء، نویسـندگان و سـخنرانان بـه تفصیـل در 

مـورد شـخصیت و جایـگاه ایـن مـرد سـرافراز صحبـت کردند.

27 سنبله )18 سپتمبر(
همان طوری کـه خبـر زخمی شـدن ایشـان در رسـانه های داخلـی و خارجـی بازتاب گسـترده و همه 

روزه داشـت، خبرشـهادت و درگذشـت ایشـان نیز در رسـانه های جهان بازتاب بس گسـترده داشت. 

روزنامه هـا، رادیوهـا، تلویزیون هـا، شـبکه ی انترنیـت و باآلخـره همـه وسـایل ارتبـاط جمعی جهان 

خبـر درگذشـت ایـن »قهرمان« را با تأسـف و انـدوه تمام به نشرسـپردند.

28 سنبله )19 سپتمبر(
پنتاگون دستور داد تا هواپیما های جنگنده ی امریکا به خلیج فارس اعزام گردند.

29 سنبله )20 سپتمبر(
پـس از فشـارهای امریـکا مبنـی بر تحویل دهی اسـامه به آن کشـور علمای کـه به دسـتور طالبان در 

کابـل جمـع شـده بودند از اسـامه بـن الدن خواسـتند خاک افغانسـتان را تـرک گویـد. در عین حال 

وکیـل احمـد متـوکل سـخنگوی ارشـد طالبان اعالن کـرد که این دسـتور جنبـه مشـورتی دارد و ابن 

الدن اگـر نخواهد مجبور نیسـت افغانسـتان را تـرک گوید. 

31 سنبله )22 سپتمبر(
امـارات متحـده ی عربـی روابـط دپلماتیک خویش را بـا طالبان قطع نموده و به سـفیر آن کشـور 42 

سـاعت وقـت داد تا خاک آن کشـور را تـرک گوید.
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1 میزان )23 سپتمبر(
پاکستان همه کارکنان سفارت خود را از کابل فرا خواند.

3 میزان )25 سپتمبر(
سـه روز پـس از امـارات متحـده ی عربـی، عربسـتان سـعودی نیـز روابـط دپلماتیـک خویـش را بـا 

رژیـم طالبـان قطـع نمود.

5 میزان )27 سپتمبر(
مجاهدین در شمال کشور دست به اقدام تهاجمی علیه مواضع طالبان زدند.

6 میزان )28 سپتمبر(
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد با تصویب قطعنامه ی 3731 که از سـوی امریکا پیشـنهاد شـده 

بـود از همـه کشـورهای عضو خواسـتار همـکاری در مبـارزه علیه تروریـزم، تبادل اطالعـات و قطع 

منابـع مالی سـازمان های تروریسـتی گردید.

7 میزان )29 سپتمبر(
مالعمـر رهبـر نـام نهـاد طالبـان اعـالن نمود: جایـی بـرای ظاهر شـاه در افغانسـتان وجود نـدارد و 

اسـامه بـن الدن در عملیـات علیـه امریکا دخالتی نداشـته اسـت.

8 میزان )30 سپتمبر(
داکتـر عبداللـه وزیـر امـور خارجه ی دولت اسـالمی افغانسـتان در تاجیکسـتان با فرانسـس ویندرل 

مالقـات نمـود وهـردو در بـاره ی مبـارزه بـا تروریـزم و قضایـای داغ منطقـه صحبت کردنـد. در این 

دیـدار نماینـده ی خـاص سرمنشـی سـازمان ملـل متحد از شـهادت مسـعود به دسـت تروریسـتان 

اظهـار تأسـف نمود.

9 میزان )1 اکتوبر(
کشـور بریتانیـا 9 ملیـون دالـر حسـاب مربـوط رژیـم طالبـان را در بانک هـای ایـن کشـور مسـدود 

. د نمو

10 میزان )2 اکتوبر(
جـورج بـوش رییـس جمهور امریـکا به رژیـم طالبان اخطـار داد اگـر تروریسـت ها را تحویل ندهد 

عواقـب خطرناکی در پیش خواهد داشـت.

10 میزان )2 اکتوبر(
تونـی بلـر صدراعظـم بریتانیـا گفت: میان ترور احمدشـاه مسـعود و حادثـه ی 11 سـپتمبر در امریکا 

رابطـه وجود دارد.
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11 میزان )3 اکتوبر(
 از سـوی سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد بـه حیـث نماینـده ی خـاص آن 

ً
اخضرابراهیمـی مجـددا

سـازمان در افغانسـتان برگزیـده شـد.

15 میزان )7 اکتوبر(
نیروهـای ائتـالف بین المللـی بـه رهبـری امریکا پـس از این کـه طالبـان از تحویل دهی بـن الدن به 

آن کشـور انـکار نمودنـد حمالت هـوای خویـش را باالی مواضـع طالبـان و پایگاه های تروریسـتی 

در افغانسـتان آغـاز کردند.

در ایـن عملیـات والیـات کابـل، قندهـار، ننگرهـار، هـرات، کنـدز، بلـخ، فـراه و غزنـی مورد 

اصابـت بمـب و راکـت قـرار گرفتند.

در ایـن عملیـات کـه از هـوا و بحـر صـورت گرفـت بـه عـالوه تأسیسـات نظامـی، میدان های 

هـوای و سیسـتم رادار، خانـه ی مالعمـر نیـز مـورد هـدف قـرار گرفت.

متصـل بـه عملیات باالی افغانسـتان جـورج بـوش در صحبت تلویزیونـی اش به مـردم امریکا 

کیـد کـرد کـه عملیـات ضـد تروریسـت ها اسـت نـه ضـد مردم  آغـاز عملیـات را اعـالن نمـود و تأ

افغانسـتان. سـپس تونـی بلـر صدراعظـم بریتانیا در لندن طـی صحبـت تلویزیونی از اشـتراک فعال 

نیروهـای بحـری و هوای انگلسـتان در عملیات صحبت نمـوده حمایت خویـش را از امریکا اعالن 

کرد.

در عملیـات از فضـای پاکسـتان نیـز اسـتفاده شـد و بـه جـز جمهوری اسـالمی ایـران و صدام 

حسـین کـه ایـن عملیات را محکوم کردند و تظاهراتی در پاکسـتان و فلسـطین دیگر همه کشـورهای 

کیـد نمودند. دنیـا از آن حمایـت نمـوده و بر حفـظ جان مـردم ملکی تأ

15 میزان )7 اکتوبر(
اسـامه بـن الدن با پخـش فلمی از طریق تلویزیـون »الجزیـرة« عملیات باالی افغانسـتان را محکوم 

نمـوده علیـه امریکا اعـالن جهاد کرد.

16 میزان )8 اکتوبر(
دور دوم عملیات باالی اهدافی در افغانستان از طرف شب ادامه یافت.

19 میزان )11 اکتوبر(
مجاهدیـن و نیروهـای دولـت اسـالمی شـهر چغچـران مرکـز والیـت غـور را از تصـرف و اشـغال 

آزاد نمودنـد. طالبـان و تروریسـت ها 

19 میزان )11 اکتوبر(
اولین دسته از نیروهای امریکایی در پاکستان مستقر شدند.
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21 میزان )13 اکتوبر(
پاکسـتان بـه ویـژه ارتـش و سـازمان اطالعـات ایـن کشـور در تالش انـد تا از سـقوط رژیـم طالبان 

بـه عمل آید. جلوگیـری 

22 میزان )14 اکتوبر(
وزیر خارجه ی پاکستان از امریکا خواست تا بر قوای طالبان در شمال کابل که در مقابل مخالفان 

شان می جنگند بمباری نکند چون تسخیر کابل توسط جبهه ی شمال وضع را بی ثبات می سازد.

23 میزان )15 اکتوبر(
لیسـه ی بازارک که در حصه ی سـوم پنجشـیر موقعیت دارد و شـهید احمدشـاه مسـعود تا صنف سوم 

در آن درس خوانده بود به نام »لیسـه ی شـهید احمدشـاه مسـعود« مسمی گردید.

26 میزان )18 اکتوبر(
کشـورهای ایـران، روسـیه و آسـیای میانـه طـرح اشـتراک طالبـان را در حکومـت آینده کـه از طرف 

حکومـت پاکسـتان دنبـال می شـد رد کردند.

29 میزان )21 اکتوبر(
بـرای نخسـتین بـار پس از حمـالت هوایـی، نیروهای آمریـکا عملیات نظامیـی را در قندهـار انجام 

دادنـد. کماندوهـای امریکایـی از طـرف شـب بـا فـرود آمـدن در دو نقطـه در شـهر قندهـار و وارد 

آوردن ضربـات بـر طالبـان دوبـاره منطقه را تـرک گفتند.

30 میزان )23 اکتوبر(
اسـتاد برهـان الدیـن ربانی به  اشـتراک جنـرال فهیم و دکتـور عبدالله عبداللـه در تاجیکسـتان با امام 

علـی رحمانـوف و والدیمیر پوتن مالقـات کردند. 

1 عقرب )23 اکتوبر(
بـرای نخسـتین بـار صـدای حامدکـرزی کـه در مقاومت علیـه طالبـان و تروریسـت های بین المللی 

سـهم عملـی می گرفـت از طریـق رسـانه های خبـری از والیـت ارزگان به گوش رسـید.

1 عقرب )23 اکتوبر(
پاکسـتان از جهـان و امریـکا بـه طور مکرر خواسـت تا از حملـه ی نیروهای دولـت و جبهه ی متحد 

بـر کابل و اسـتفاده از وضع موجـود جلوگیری بـه عمل آید.

3 عقرب )25 اکتوبر(
جبهـه ی متحـد اسـالمی افغانسـتان بعـد از بی نتیجـه مانـدن عملیـات هـوای امریـکا اعـالن نمود: 

اگـر امریـکا خواهـان سـرنگونی رژیم طالبان اسـت باید بـا این جبهه همـکاری و هماهنگـی ایجاد 

نمایـد و دیگر فریـب پاکسـتان را نخورد.
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3 عقرب )25 اکتوبر(
توفیق السـری عـرب مصری  تبـار باشـنده ی لندن کـه از »المرصد اإلعالمی اإلسـالمی« بـرای آن دو 

تـن تروریسـت معرفـی خط به عنـوان ژورنالسـت داده بود به اتهام دسـت داشـتن در قتل احمدشـاه 

مسـعود در لندن بازداشـت گردید.

3 عقرب )25 اکتوبر(
هـزاران تـن از افراد پاکسـتانی وابسـته به احزاب مذهبی و مسـلح با سـالح های ثقیـل و خفیف برای 

کمـک بـه طالبان و جنگ علیه جبهه ی متحد اسـالمی و امریکا وارد افغانسـتان شـدند.

4 عقرب )26 اکتوبر(
عبدالحـق یکـی از فرماندهـان والیـت ننگرهار که از چندین سـال بدینسـو در بیرون از افغانسـتان به 

سـر می بـرد و بعـد از حملـه ی 11 سـپتمبر وارد پاکسـتان شـد تـا تغییـری در رژیم طالبان از سـمت 

جنـوب بیـاورد از طـرف طالبـان در والیـت لوگر دسـتگیر و بـه ادعای طالبـان به خاطر همـکاری با 

امریـکا و فعالیـت علیه امـارت نام نهـاد طالبان اعـدام گردید.

10 عقرب )1 نومبر(
طبـق اظهـارات شـاهدان عینـی پاکسـتان بـه رغم وعـده ی همکاری بـا جامعـه ی جهانـی در مبارزه 

علیـه ترویـزم همچنـان بـه کمک هـای مالـی و لوژسـتیکی خویش بـه طالبـان ادامـه می دهد.

14 عقرب )5 نومبر(
مانـور بـزرگ نظامـی از طـرف مجاهدین دولت اسـالمی برای به نمایش گذاشـتن قـدرت رزمی این 

نیروهـا و اظهـار آمادگـی در حمله بر کابل در اسـتان پروان به اجرا گذاشـته شـد.

مانـور کـه بیش از هفت هزار سـرباز و افسـر اردوی اسـالمی در آن اشـتراک نموده بودند با گشـودن 

آتـش بـاالی دشـمن فرضـی خاتمه یافـت. تانک ها و وسـایط نفر بری ایـن مانور همه بـا تصویرهای 

قهرمان ملی کشـور احمدشـاه مسـعود تزیین شـده بودند.

20 عقرب )11 نومبر(
مجاهدیـن پـس از حمـالت شـدید و گسـترده بـه فرماندهـی اسـتاد عطـا محمـد، جنرال دوسـتم و 

همـکاری نیـروی هوایـی ائتـالف بین المللـی والیـت مزارشـریف را از اشـغال طالبـان آزاد کردنـد.

20 عقرب )11 نومبر(
جـورج بـوش و پرویز مشـرف رییس جمهور پاکسـتان در یک کنفرانس خبری مشـترک در واشـنگتن 

از نیروهای جبهه ی متحد خواسـتند تا وارد شـهر کابل نشـوند.

21 عقرب )12 نوامبر(
شهرهای هرات، پلخمری و تخار از اشغال طالبان آزاد گردیدند.
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22 عقرب )13 نومبر(
کابـل از اشـغال نیروهـای طالبـان، القاعـده و پاکسـتانی ها آزاد گردیـد. نیروهای دولت اسـالمی در 

عملیاتـی کـه بـه تاریـخ 12 عقـرب حوالـی بعد از ظهر شـروع شـد بـا شکسـتاندن خطـوط دفاعی 

طالبـان و تروریسـت ها و پاکسـتانی ها فـردای آن بـه رغـم درخواسـت های مکـرر پاکسـتان کـه این 

نیروهـا وارد کابـل نشـوند پیـروز و مظفر وارد شـهرگردیدند.

نیروهـای ارتـش و پولیـس دولت اسـالمی که بالبـاس و نظم خـاص در قطارهـا و صفوف منظم 

بـا حمـل تصویرهـای رهبرفقید و شـهید مقاومت احمدشـاه مسـعود وارد کابل می گردیدند ازسـوی 

مـردم مظلوم و سـتمدیده ی کابل مورد اسـتقبال گـرم قرارگرفتند.

مردم شهر که ازخوشی به رقص و پای کوبی پرداخته بودند به پاس خدمات و جانفشانی های 

و مقاومت  این اسطوره ی جهاد  از تصویرهای  را در لحظات کوتاهی مملو  احمدشاه مسعود شهر 

نمودند.

22 عقرب )13 نومبر(
کشـورهای ایـران، روسـیه، فرانسـه، امریـکا و... فتـح کابـل را تبریـک گفتـه و آن را پایـان عمـر یک 

حکومـت اسـتبدادی و تروریسـتی در افغانسـتان خوانـده، از ایجـاد یـک حکومـت وسـیع البنیاد در 

افغانسـتان حمایـت کردند.

1 قوس )22 نومبر(
شهرهای جالل آباد، کنر و لغمان نیز به تصرف نیروهای دولت اسالمی در آمدند.

2 قوس )23 نومبر(
سفارت طالبان در اسالم آباد از طرف حکومت پاکستان، حامی اصلی طالبان، مسدود گردید.

2 قوس )23 نومبر(
دکتور عبدالله وزیر خارجه ی کشور با وزاری خارجه ی ایران و بریتانیا در ایران مالقات کرد.

2 قوس )23 نومبر(
قبـل از سـقوط شـهر قندز بـه دسـت نیروهای دولت اسـالمی، ارتـش پاکسـتان در چندین پـرواز از 

طـرف شـب جنرال هـا ونیروهـای مربـوط بـه آن کشـور را کـه در قندز گیـر افتـاده بودند از آن شـهر 

بیرون کشـید.

4 قوس )25 نومبر(
شـهر قنـدز بـه تصرف نیروهـای دولت اسـالمی درآمد. اکثـر نیروهای رزمـی طالبان پـس از فرار از 

شـمال در ایـن شـهر گیـر افتاده بودنـد. نیروهای دولتی بـه رهبری فرمانـده محمد داود پـس از ورود 

بـه شـهر مورد اسـتقبال مردم قـرار گرفتند. مـردم و نیروهـای دولتی کـه تصویرهای مسـعود )رح( را 
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حمـل می کردنـد با سـرور و شـادمانی این پیـروزی را جشـن گرفتند.

تعـداد زیـادی از افـراد جنگـی طالبـان که در این شـهر گیرافتـاده بودند بـه جنرال دوسـتم که از 

سـمت مزارشـریف به شـهر قندز نزدیک شـده بود تسـلیم شـدند. 

5 قوس )26 نومبر(
21 تـن از افـراد شـبکه ی القاعـده به اتهام دسـت داشـتن در پروژه ی ترور احمدشـاه مسـعود توسـط 

نیروهـای امنیتی بلژیک و فرانسـه دسـتگیر شـدند.

13 قوس )4 دسمبر(
اسـتاد برهان الدیـن ربانـی رییـس جمهـور دولـت اسـالمی افغانسـتان اعـالن نمـود حاضـر اسـت 

قـدرت را بـه اداره ی موقـت انتقـال دهـد.

15 قوس )6 دسمبر(
چهـار گـروه شـرکت کننـده در اجـالس بـن روی ایجـاد یـک سـاختار جدیـد بـرای افغانسـتان پس 

از طالبـان تحـت سرپرسـتی سـازمان ملـل متحـد و کشـورهای غربـی بعـد از هشـت روز مذاکره و 

مباحثـه بـه نتایج نهایـی دسـت یافتند.

در ایـن مذاکـرات کـه جبهـه ی متحـد، گـروه صلـح پشـاور، گـروه روم و گـروه صلـح قبـرس 

اشـتراک داشـتند روی یـک اداره ی موقـت شـش ماهـه، سـپس تشـکیل لویـه جرگـه و ایجـاد دولت 

انتقالـی بـرای دو سـال، تسـوید قانـون اساسـی، برگزاری لویـه جرگه جهـت تصویب قانون اساسـی 

و رفتـن بـه سـوی انتخابـات آزاد بـه موافقـه رسـیدند و حامـد کـرزی بـه ریاسـت ایـن اداره انتخاب 

گردید.

16 قوس )7 دسمبر(
شهر قندهار آخرین مقر طالبان به دست نیروهای دولت و مخالفین فتح گردید.

19 قوس )10 دسمبر(
بـوره مـورد  تـوره  القاعـده را در کوه هـای  و  بین المللـی مخفیگاه هـای طالبـان  ائتـالف  نیروهـای 

شـدیدترین بمبـاران هوایـی قـرار دادنـد.

23 قوس )14 دسمبر(
حامـد کـرزی رییـس اداره ی موقت وارد بگرام شـد و از طـرف مقامات جبهه ی متحد مورد اسـتقبال 

قـرار گرفـت. وی سـپس بـه کابـل رفـت و بـا برهان الدیـن ربانـی رییـس جمهـور دولـت اسـالمی 

افغانسـتان مالقـات نمود. 

23 قوس )14 دسمبر(
کمیسیونی از طرف دولت اسالمی برای انتقال قدرت به اداره ی موقت تشکیل شد.
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24 قوس )15 دسمبر(
حامـد کـرزی رییـس اداره ی موقت بـرای اتحاف دعا به روح احمدشـاه مسـعود و زیـارت مقبره اش 

به پنجشـیر رفت.

25 قوس )16 دسمبر(
وزیـر دفـاع امریـکا از شـهر کابـل دیـدار نموده بـا وزیر دفـاع کشـور محترم مارشـال محمد قسـیم 

فهیـم گفتگـو نمود.

30 قوس )21 دسمبر(
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد با صـدور قطعنامـه  ای جابه جـای نیروهـای حافظ صلـح را در 

افغانسـتان به تصویب رسـاند.

30 قوس )21 دسمبر(
دولت جاپان دولت افغانستان را به رسمیت شناخت.

1 جدی )22 دسمبر(
بـه اسـاس مصوبات بن طی همایـش بزرگی در کابل به  اشـتراک نمایندگان سـازمان های بین المللی 

و کشـورهای مختلـف جهـان زیـر تصویـر بـزرگ احمدشـاه مسـعود قـدرت از اسـتاد برهان الدیـن 

ربانـی رییـس جمهـور دولت اسـالمی افغانسـتان به حامـد کـرزی و اداره ی موقت انتقـال گردید.

حامـد کـرزی رییـس اداره ی موقـت طی سـخنانی در ایـن کنفرانـس از نقش کلیدی و اساسـی 

احمدشـاه مسـعود در مبـارزه علیه تروریـزم تجلیل بـه عمل آورد.

1 جدی )22 دسمبر(
درحالی کـه کرسـیی در صـدر مجلس برای احمدشـاه مسـعود به خاطـرادای احترام بـه نقش کلیدی 

وی خالی گذاشـته شـده بود همه  سـخنرانان گردهمایی انتقـال قدرت، از نقـش و رهبری وی تجلیل 

بـه عمـل آورده و برخـی از حاضرین مجلس اشـک ریختند و مجلس با نواختن سـرود ملی کشـور و 

پـرده بـرداری از روی تصویر بزرگ احمدشـاه مسـعود به کار خویـش آغاز کرد.

1 جدی )22 دسمبر(
کشورهای ایران، روسیه و ایتالیا اداره ی موقت را به رسمیت شناختند.

11 جدی )1 جنوری 2002(
زلمـی خلیـل زاد، امریکایـی افغانی األصـل، در عیـن حالی کـه مشـاور رییـس جمهـور در امـور 

افغانسـتان و عضـو شـورای امنیـت آن کشـور در امـور خـاور میانـه و آسـیای مرکـزی می باشـد، بـه 

حیـث نماینـده ی خـاص رییـس جمهـور امریـکا در افغانسـتان تعییـن گردیـد.
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16 جدی )6 جنوری(
حکومت هالنـد شـخصی را بـه ارتبـاط شـهادت احمدشـاه مسـعود بازداشـت و به مقامـات بلژیک 

داد. تحویل 

17 جدی )7 جنوری(
تونی بلر صدراعظم بریتانیا به طور غیر مترقبه همراه با همسرش از افغانستان دیدار به عمل آورد.

21 جدی )11 جنوری(
اولیـن گـروه اسـیران طالبـان و القاعـده از میـدان هـوای قندهـار بـه پایـگاه نظامـی امریـکا بـه نـام 

»گوانتنمـا بـی« در کوبـا منتقـل شـدند. 

27 جدی )17 جنوری(
کولن پاول وزیرخارجه ی امریکا از کابل دیدن نمود.

2 دلو )22 جنوری(
کنفرانـس کشـورهای کمـک دهنـده بـرای افغانسـتان کـه در توکیـو برگزار شـده بـود با اعـالن کمک 

چهـار ملیـارد دالـر امریکایـی برای بازسـازی افغانسـتان خاتمـه یافت.

5 دلو )25 جنوری(
کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد در یک سفر رسمی وارد کابل شد.

5 دلو )25 جنوری(
کمیسیون 12 نفری برای تدارک تدویر لویه جرگه در کابل تشکیل و موظف گردید.

6 دلو )26 جنوری(
دکتور عبدالله عبدالله وزیر خارجه وارد امریکا شده و با وزیر خارجه ی آن کشور مالقات نمود.

9 دلو )29 جنوری(
حامد کرزی در مجلس مشترک اعضای پارلمان و مجلس سنای امریکا شرکت نمود.

25 دلو )14 فبروری(
داکتـر عبدالرحمـن وزیـر هوانـوردی اداره ی موقـت در میـدان هوایـی کابـل بـه قتـل رسـید. وی در 

حملـه ای از طـرف حجـاج در میـدان هوایـی کـه در انتظـار طیـاره بـه سـر می بردنـد جـان باخـت.

9 حوت )28 فبروری(
انجنیرگلبدین حکمتیار پس از پنج سال اقامت در ایران از آن کشور اخراج گردید.

11 حوت )2 مارچ(
نیروهـای امریکایـی بـاالی مراکـز سـازمان القاعـده و طالبـان در اطـراف شـهر گردیـز عملیـات 

)اناکونـده( را سـازماندهی نمودنـد. البتـه بعـد از این که حمالت آنـان نتایج مطلوب به دسـت نداد، 
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قوت هـای دولتـی بـه فرماندهـی جنـرال گل حیدرخـان، ایـن حملـه را بـه انجام رسـاندند.

6 حمل 1381)26 مارچ(
زلزله ی شـدیدی در صفحات شـمال به ویژه در ولسـوالی نهرین باعث خرابی شـدید و کشـته شـدن 

صدها تـن گردید.

9 حمل )29 مارچ(
بـه تعقیـب مجلـس اول لندن کـه در زمان حیـات آمرصاحب منعقـد گردیده بود، مجلس مشـورتی 
دوم لنـدن بـه  اشـتراک بیـش از 150 تـن از روشـنفکران، سیاسـت مداران و شـخصیت های ملـی و 

فرهنگـی بـه ابتـکار محترم احمـد ولی مسـعود بـه کار خویش آغـاز نمود.
در ایـن جلسـه محمد یونـس قانونـی و دکتور عبدالله عبدالله نیز اشـتراک داشـتند و سـخنرانی 
نمودنـد. طـی چنـد روز بحـث و تبـادل افـکار، قضایـای مختلـف سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی 

مـورد بحـث قـرار گرفت و مجلـس با صـدور اعالمیـه ای خاتمـه یافت.

یل( 19 حمل )8 اپر
جنـرال محمـد قسـیم فهیم وزیـر دفـاع اداره ی موقت از یـک حادثه ی انفجـار در جالل آبـاد جان به 

سـالمت برد.

یل( 29 حمل )18 اپر
محمد ظاهر شاه پادشاه سابق پس از 29 سال تبعید در ایتالیا دوباره به وطن برگشت.

یل( 8 ثور )28 اپر
بـه اسـاس فرمـان رییـس اداره ی موقـت و تصویب مجلـس وزرا لقب »قهرمـان ملی افغانسـتان« به 

طور رسـمی به شـهید احمدشـاه مسـعود اعطـا گردید.
»بسم الله الرحمن الرحیم

ملت همیشه آزاده و مجاهد افغانستان!
احمدشاه  شهید  افغانستان،  جاویدان  شخصیت  ایثارگری های  و  مجاهدت ها  فداکاری ها،  پاس  به 
مسعود )رح( که افتخاراتش همچو ستاره ی درخشان در افق آزادگی کشور می درخشد لقب »قهرمان 

ملی افغانستان« برای شان اعطا می گردد.
این فرمان مورد تصویب مجلس عالی وزرا قرار گرفته است.

بگذار افغانستان با افتخارات ملی اش یکبار دیگر گامی در مسیر مجد و عظمت بردارد.
شاد باد روح شهدای جهاد و مقاومت!

حامد کرزی
رییس اداره ی موقت افغانستان

».1831/2/8
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یل( 8 ثور )28 اپر
از دهمیـن سـالروز تأسـیس حکومـت اسـالمی در سراسـر کشـور تجلیـل بـه عمل  آمـد. در همـه ی 

جشـن ها و مجالـس تصویرهـای بـزرگ و کوچـک قهرمان ملی کشـور احمدشـاه مسـعود به چشـم 

می خـورد.

12 ثور )2 می(
جـاده ی در کابـل از چهـار راهـی آریانـا الـی میـدان هـوای بـه  اشـتراک جمـع زیـادی از مـردم و 

مسـوولین بـه نـام مسـعود )رح( مسـمی گردیـد.

19 ثور )9 می(
گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در یک دیدار رسمی وارد کابل شد.

28 ثور )18 می(
احمـد ولـی مسـعود برادر احمدشـاه مسـعود طـی تدویـر کنفرانس توضیحـی در کابل بـه ضرورت 

کیـد نمـود. وی تصریح کـرد که ایـن حزب با  ایجـاد یـک حـزب سیاسـی جدیـد )نهضت ملـی( تأ

هـدف پیشـبرد و تحقـق اندیشـه ها و آرمان هـای شـهید احمدشـاه مسـعود، کـه همانـا ایجـاد نظـام 

قانونمنـد معتـدل، تأمیـن عدالـت اجتماعی، وحدت ملـی، احتـرام و رعایت حقوق بشـر، پلورالیزم 

سیاسـی، نهادینـه سـاختن سـاختارها و افکار، بسـط عقالنیت و خـرد ورزی و فراهم سـازی زمینه ی 

مبـارزات سـالم می باشـد، بـه زودی اعـالن موجودیت خواهـد نمود.

2 جوزا )23 می(
ریاسـت پسـت وزارت مخابـرات بـه گرامی داشـت از مقـام سـترگ قهرمـان ملـی کشـور، شـهید 

احمدشـاه مسـعود، تکـت پسـتی مزیـن بـه تصویـر آن شـهید واالمقـام را بـه نشـر سـپرد.

9 جوزا )30 می(
قرارداد انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان به امضا رسید.

21 جوزا )11 جون(
لویـه جرگـه ی اضطـراری در کابـل بـه  اشـتراک نماینـدگان مـردم و رهبـران افغانسـتان و نماینـدگان 

سـازمان ملـل و دپلومات هـا و نماینـدگان کشـورهای مختلـف جهـان آغـاز بـه کار کـرد.

ایـن شـورا ی بـزرگ ملـی پـس از یـک هفتـه کار و فعالیـت و انتخـاب حامـد کـرزی بـه حیث 

رییـس دولـت انتقالـی برای دو سـال آینـده و تصامیم حیاتـی دیگر طبـق معاهده ی بن بـه تاریخ 29 

جـوزا بـه کار خود خاتمـه داد.

21 جوزا )11 جون(
در اولیـن روز کار لویـه جرگـه حامدکـرزی رییـس اداره ی موقـت به محمدظاهرشـاه پادشـاه سـابق 
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لقـب بابای ملـت را داد.

29 جوزا )19 جون(
اعضای جدید کابینه ی دولت انتقالی در لویه جرگه ی اضطراری حلف وفاداری یاد کردند.

11 سرطان )2 جوالی(
رهبـران دولت انتقالی اسـالمی افغانسـتان علیه بمبـاران طیـارات امریکایی بر اهالـی ارزگان در یک 

محفل عروسـی اعتـراض نمودند.

15 سرطان )6 جوالی(
الحـاج عبدالقدیـر معـاون رییس دولـت و وزیر فوایـد عامه ی دولت انتقالی اسـالمی افغانسـتان در 

کابـل هنـگام بیـرون شـدن از دفتـر کارش در حالی کـه بـا محافـظ و راننده اش سـوار بر یـک موتر به 

طـرف ریاسـت جمهـوری در حرکـت بـود از طـرف دو فـرد ناشـناس بـا رگبار مسلسـل به شـهادت 

رسید.

15 سرطان )6 جوالی(
کمیسـیونی تحـت ریاسـت محمـد کریم خلیلـی معـاون رییس دولـت بـرای تحقیق در مـورد ترور 

الحـاج عبدالقدیـر موظـف بـه کار شـد. در عیـن حال جنـازه وی به  اشـتراک هـزاران تن در مسـجد 

عیـدگاه در کابـل خوانـده شـد و آنـگاه جهت خاک سـپاری به شـهرجالل آبـاد انتقـال یافت.

گست( 22 اسد )13 آ
سید محمد خاتمی رییس جمهور ایران با یک هئیت بلند رتبه وارد کابل گردید.

گست(: 28 اسد )19 آ
از هشتاد و سومین سالگرد استقالل افغانستان در داخل و خارج کشور تجلیل به عمل  آمد.

6 سنبله )28 سپتمبر(
احمـد ولـی مسـعود طـی کنفرانـس خبـری در کابـل جزئیـات برنامـه ی اولیـن سـالروز شـهادت 

مسـعود )رح( را اعالن نمود. به قول وی برنامه ی بزرگداشـت از نخسـتین سـالگرد شـهادت شـامل 

ذیـل می باشـد:  پروگرام هـای 

1- سمینیار بین المللی مسعود شناسی.

2- تجلیل از سالگرد شهادت به  اشتراک مردم در استدیوم ورزشی کابل.

3- مراسم دعا و فاتحه در تپه ی ساالر شهدا باالی مقبره ی احمدشاه مسعود.

14 سنبله )5 سپتمبر(:
حامدکرزی رییس دولت انتقالی اسالمی از یک سوءقصد در قندهار جان به سالمت برد.
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16 سنبله )7 سپتمبر(
حامدکرزی رییس دولت انتقالی در آسـتانه ی نخسـتین سـالگرد شـهادت احمدشـاه مسـعود باجمع 

کثیـری ازمقامـات و مسـوولین دولتـی جهـت اتحـاف دعـا بـه روح قهرمـان ملی کشـور احمدشـاه 

مسـعود راهـی دره ی پنجشـیر گردید.

16 سنبله )7 سپتمبر(
سـیمینار بین المللـی مسعودشناسـی بـه  اشـتراک رهبـران جهـادی، مقامـات عالـی رتبـه ی دولتـی، 

افسـران ارتـش ملـی، شـخصیت ها، نماینـدگان دپلوماتیـک، اعضای پارلمـان کشـورهای خارجی، 

نویسـندگان، ژورنالسـتان، شـعرا و دوسـتداران ایـن شـهید گرانمایـه از سراسـرجهان اولین نشسـت 

خویـش را در شـهرکابل آغـاز نمود.

در ایـن سـیمینار کـه بـه مـدت دو روز ادامـه داشـت، به شـمول رییس دولـت، معاونیـن رییس 

دولـت، رهبـران جهـادی، دانشـمندان و ژورنالسـتان ابعـاد مختلـف شـخصیت مسـعود را به بحث 

گرفتنـد. در ایـن سـیمینار کـه از پنـج قـاره ی جهـان  شـخصیت ها اشـتراک داشـتند، از مبـارزات، 

جانفشـانی ها، درایـت، فهـم و رهبـری مسـعود شـهید بـه عنـوان یـک شـخصیت جهانـی تجلیل به 

عمل  آمد. شـخصیت های شـرکت کننده ضمـن ارج گذاری به جهـاد وی در نبرد علیه اتحادشـوروی 

و درایـت و مقاومـت بی نظیـرش در مقابـل تروریـزم و تجـاوز و تحجـر، او را شـخصیتی مربـوط بـه 

تمـدن جهانـی و بشـریت خوانـده و مقاومت و جهـادش را مبارزه و نبـرد برای صلح جهانـی قلم داد 

نمودند.

17 سنبله )8 سپتمبر(
سـیمینار بین المللـی مسعودشناسـی بعـد از دو روز کار در کابل با صدور اعالمیـه ای به کار خویش 

خاتمه داد.

17 سنبله )8 سپتمبر(
»بنیـاد مسـعود« بـه طـور رسـمی موجودیـت و فعالیت هـای خویـش را آغـاز نمـود. ایـن بنیـاد کـه 

بخش هـای مختلفـی دارد، بـه خاطـر تعقیـب دو هـدف اساسـی بـه وجـود آمـده اسـت:

1- فعالیت های عام المنفعه و خدماتی.

2- تحقیق و پژوهش پیرامون شخصیت شهید احمدشاه مسعود.

18 سنبله )9 سپتمبر(
محفـل یادبـود نخسـتین سـالگرد شـهادت ساالرشـهدا و اسـطوره ی تقـوی و مقاومـت، احمدشـاه 

مسـعود، در کابـل در اسـتدیوم ورزشـی شـهر بـه  اشـتراک ده هـا هـزار افغـان و مهمانـان داخلـی و 

خارجـی اعـم از نماینـدگان دپلوماتیک، سـازمان های بین المللـی، نیروهای حافظ صلـح و مقامات 
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عالـی رتبـه ی دولتـی برگـزار گردیـد. در این محفل که بـا تصویر بزرگ این شـهید گرامی مزین شـده 

بـود، بـه عـالوه ی مقامـات دولتـی فرزند احمدشـاه مسـعود، احمد مسـعود، نیـز سـخنرانی نمود.

18 سنبله )9 سپتمبر(
بـرای گرامی داشـت از نخسـتین سـالگرد شـهادت مسـعود )رح(، مجالس یـاد بود در همـه والیات 

افغانسـتان، در سراسـرجهان و در نمایندگی هـای دپلوماتیـک افغانسـتان درخارج به  اشـتراک هزاران 

افغانسـتانی و دوسـتان خارجی افغانسـتان دایرگردید.

18 سنبله )9 سپتمبر(
روز 18 سـنبله بـه افتخـار شـهادت مسـعود )رح( در تاریـخ کشـور روز شـهدا نام گرفـت، و به طور 

رسـمی بـه خاطـر تجلیـل از مقام شـهدا تعطیـل عمومی اعالن شـد.

18 سنبله )9 سپتمبر(:
سالگرد شهادت مسعود )رح( در رسانه های جهانی و داخلی بازتاب گسترده داشت.

19 سنبله )9 سپتمبر(
ده هـا هـزار ازدوسـتان و پیروان مسـعود شـهید و صدهـا مهمان خارجی جهـت ادای احتـرام به مقام 

مسـعود )رح( وارد پنجشـیر گردیـده از مقبره اش دیدار بـه عمل آوردند.



بخش دهم
دست نوشت ها

نمونه های از دست نوشت ها و یاد داشت های 
روزانه ی شهید احمدشاه مسعود )رح(
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501       دست نوشته ها

مرکز تعلیمی

شب دوشنبه دوم قوس

دو شـب را جهـت انجـام یـک سلسـله امور در تالقان سـپری نمـودم و دوشـب دیگر را با اسـتفاده از 

فرصـت در خانـه گذشـتاندم و در ضمـن بعضـی چیزهـای ضـروری را کـه در تعلیمـات الزم بود با 

خـود پائیـن آوردم. در پهلـوی همـه مریضی پسـرکم و احوال خانه نسـبت وخامت مریضـی وی نیز 

سـبب شـد تا با یـک بـرادر داکتر یکجـا دو شـبی را در پیـو بگذرانم.

دو روزی را کـه در تالقان سـپری نمودم مصروفیت زیادی داشـتم. دایر کردن مجلس مسـوولین 

کمیته هـا کـه هـر پانـزده روز بایـد دایرشـود عمده تریـن کاری بـود کـه طی مـدت اقامتم بایـد انجام 

مـی دادم. للـه الحمـد مجلـس دایـر شـد. کار گذشـته کمیته هـا مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـرای 

پانـزده روز آینـده پروگرام کار داده شـد.

کمیتـه سیاسـی بازهـم در کار خود موفق نبود و از جمله کارهایی به ایشـان سـپاریده شـده بود، 

صـرف یکـی را انجام داده بودنـد و آن هم ناقص.

کارهـای نظامی کـه عمـده آن  را جمـع آوری قومندانـان کندک هـا تـا خدمـه تشـکیل مـی داد 

خـوب بود.

کار کمیتـه مالـی رونـد همیشـگی خـود را داشـت و وظایـف محوله خـود را انجـام داده بودند. 

کمیتـه تعلیـم و تربیـه لسـت معلمیـن را ترتیب ولی آن ها را دسـته بنـدی نکرده بود و در قسـمت دایر 

کـردن سـیمینار معلمیـن نیز که باید مقدمات شـان ترتیب می شـد از خـود کم کاری نشـان داده بود.

کمیتـه عمران و بازسـازی به جز کار سـرک فرخار و ورسـچ و سـروی بعضی مناطق کـه در تمام 

قسـمت ها مصـروف کار بـود دیگر وظایف عمده ای نداشـت کارشـان نورمال بود.

کمیته صحی نیز به وظایف خود رسیدگی توانسته بود.

تـا حـال از کمیتـه فرهنگـی هیچ نماینده ی در جلسـات اشـتراک ننمـوده ولی تـا جایی که من با 

ایشـان در تماس هسـتم برادران تالش دارند و کارشـان خوب اسـت.

کمیتـه تفتیـش نیـز از دوایـر دیـدن کرده و راجع بـه اصول کار آن هـا خـود را  وارد و جداول الزم 

را بـرای مطالعه مـن تهیه نمـوده بودند.
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شب نزدهم قوس سال 1368

شب دوشنبه

مکتب خسده

پیروزی هـای مـن همیشـه بعـد از شکسـت ها بـوده. چـه شکسـت انسـان را متوجـه نواقـص اش 

می سـازد و انسـان بـا اراده و هدفمنـد نـه تنهـا از شکسـت مأیـوس نمی شـود، بل کـه در مقابـل بـا 

درد و سـوز و لجاجـت بیش تـر بـه کار ادامـه می دهـد. من امشـب دقیق چنیـن حالتـی را دارم. عدم 

به دسـت آوردن پیروزی هـای نظامـی طـی امسـال، بـه خصـوص در جنگ اخیـر خواجه غـار مرا بر 

آن داشـته تـا بیش تـر از پیـش تـالش نمایـم و در جهـت رسـیدن بـه هدف هیـچ فرصتی را از دسـت 

ندهـم. اگـر چـه جنـگ خواجه غـار را نمی تـوان یک شکسـت نامیـد، چه ما دسـت به عمل وسـیع 

نزدیـم کـه خـدای ناخواسـته نـاکام مانده باشـیم. سـه پوسـته ای که قـرار بود اشـغال شـود در عوض 

یـک پوسـته اضافه تـر یعنی چهار پوسـته  اشـغال شـده.
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مرکز تعلیمی

شب چهار شنبه

ورقـه اطالعیـه را امـروز خوانـدم که نشـان مـی داد دشـمن قصـد دارد به تعداد بیسـت چین ماشـین 

ماشـین های  و  تانک هـا  بدهـد.  انتقـال  غـار  بـه خواجـه  غول پیکـر  تانـک  ده چیـن  و  محاربـوی 

محاربـوی مذکـور فـردا یـا پـس فردا بـا قطار حامـل مهمات سـالح ثقیـل و مـواد غذائـی و غیره از 

طریـق دشـت ارچـی عـازم خواجـه غـار خواهد شـد.

 جهـت جلوگیری از رسـیدن قطـار مذکور بـه خواجه غار به کنـدک پنجـم وظیفه داده 
ً
مـن قبـال

بـودم تـا در منطقـه مناسـبی جلـو قطـار را بگیـرد یا حـد اقل خسـاراتی بـه قطار برسـاند. بـرادران از 

چندیـن روز بدین طـرف مصـروف فعالیت هسـتند و دشـمن نیـز از تصمیـم و آمادگی ایشـان اطالع 

اسـت. نموده  حاصل 

در گذشته ما نمی دانستیم که تعداد وسایط زرهی دشمن به این... .




