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روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

به قهرماِن ملی بدهکاریم!



پـس از فروپاشـی حکومت داکتر نجیـب اهلل در ثور 
1371 خورشـیدی که بی ثباتـی و جنگ در پایتخت 
از  بسـیاری  فزاینـده شـعله ور گردیـد،  به صـورِت 
گروه هـا و رهبـراِن درگیـر، به خصـوص گروه هـای 
متحـد و مؤتلـِف نظامـی در جهـت این فروپاشـی، 
انحصارگرایـِی احمدشـاه مسـعود و امتنـاِع وی را 
در تشـکیل دولـِت مشـترک و همه گانـی و یـا بـه 
تعبیـری، دولـت وحـدت ملـی، عامل و یـا یکی از 
عوامـِل اصلِی ایـن منازعـۀ دوام دار و خونین عنوان 

می کردنـد. امـا آیـا واقعًا چنیــن بود؟ 
کـه  ـ  اسـامی  حـزب  رهبـر  حکمتیـار  گلبدیـن 
نیروهـای خـود را بـا همـکاری متحدیـِن داخـل 
حکومـِت داکتـر نجیـب اهلل، روز پنجـم ثـور 1371 
بـرای تصـرِف پایتخـت و تصاحـِب حکومت وارد 
شـهر کابـل کـرد و آتـِش جنـگ شـعله ور گردیـد 
مسـعود،  احمدشـاه  میـان  معاهـدۀ جبل السـراج  ـ 
عبدالعلـی مـزاری و جنـرال عبدالرشـید دوسـتم را 
عامـِل جنـگ وانمـود می سـازد. گفتـه می شـد کـه 
در معاهـدۀ جبـل السـراج، احمدشـاه مسـعود بـه 
عنـوان رییـس دولـت، عبدالعلی مـزاری صدراعظم 
و عبدالرشـید دوسـتم وزیردفـاع تعییـن شـده اند و 
هـر سـه طـرف در پـاِی ایـن سـند امضـا کرده اند. 
حکمتیـار عقـِد ایـن معاهـده را در آن زمـان و تـا 
تشـکیل شـورای هماهنگـی در 11 جـدی 1372 
بـا دو طـرِف دیگـِر ایـن معاهـده، توطیـه و خیانت 
علیـه جهـاد و بـه قـول او، تشـکیل دولـِت ائتافی 
بـا کمونیسـتان و ملیشـه های کمونیسـت تعریـف 
می کـرد کـه گویا بـرای مقابله با آن، جـز جنگ، راهِ 
دیگـری نمانـده بـود. اما پـس از سـقوط حکومت 
نجیـب اهلل کـه اختـاف و تنـش در درون دولـت 
اسـامی میـان حزب وحـدت به رهبـری عبدالعلی 
مـزاری و جنـرال عبدالرشـید دوسـتم و نیروهـای 
او بـا احمدشـاه مسـعود وزیـر دفـاِع ایـن دولـت 
انجامیـد،  خونیـن  جنگ هـای  بـه  و  گرفـت  بـاال 
نخسـتین،  روزهـای  آن  ائتـاِف  طـرف  دو  ایـن 
احمدشـاه مسـعود را متهم بـه سـرپیچی از معاهدۀ 
جبل السـراج و انحصارگرایـی در حکومـت کردنـد 
معاهـدۀ جبل السـراج و  تطبیـق  از  را  او  امتنـاِع  و 
اتخاذ سیاسـت انحصـار در حکومـت، عامل اصلِی 

جنـگ وانمـود سـاختند. 

دروغی به نامِ معاهدۀ جبل السراج 
ایـن اسـت کـه  تأمـل  قابـل  نکتـۀ شـگفت آور و 
هیچ کدام از سـه طـرِف مدعِی معاهدۀ جبل السـراج 
دولـت  و  مسـعود  احمدشـاه  بـا  را  جنـگ  کـه 
مجاهدیـن بـه ایـن معاهـده پیونـد می دهنـد، متـن 
ایـن معاهـده را منتشـر نکردنـد و آن را در اختیـار 
مطبوعـات نگذاشـتند. مـن در سـال های 1371 و 
1372 در ریاسـت نشـرات رادیـو افغانسـتان بارهـا 
از خلیل یـار عضو جنـاح پرچم حـزب دموکراتیک 
خلـق، معـاون نشـرات داخلـی ایـن ریاسـت کـه 
از فاریـاب و از فعـاالن بخـش فرهنگـی جنبـش 
ملـی بـود و از عـدم تطبیـق معاهـدۀ جبل السـراج 
توسـط احمدشـاه مسـعود شـکوه داشـت، خواهاِن 
کـه  کـردم  اسـتدالل  و  شـدم  معاهـده  ایـن  متـِن 
انتشـار ایـن معاهـده در واقـع حقانیـِت موضـع و 
شـکایِت شـما را نشـان می دهـد و ثابـت می کنـد. 
خلیل یـار بـا اطمینـان گفـت کـه کاپی ایـن معاهده 
را از اشـرف شـهکار کـه مسـوول فرهنگـی جنبش 
اسـت، به دسـت مـی آورم. امـا هیچـگاه وی متـِن 
معاهـدۀ مذکـور را به دسـت نیاورد. من یـک بار به 
جنـرال مجید روزی کـه قوماندان نیروهـای جنرال 
عبدالرشـید دوسـتم یـا نیروهـای جنبـش ملـی در 
کابـل بـود و تـا اسـد سـال 1371 شـماری از ایـن 
تلویزیـون  از سـاختمان رادیـو  نیروهـا محافظـت 
دولتـی را در وزیراکبـر خـان بـه عهـده داشـتند، 
مراجعـه کـردم و از او خواسـتم تـا متـن معاهـدۀ 
جبل السـراج را در اختیار مطبوعـات بگذارد. او نیز 
بـه وعـدۀ خود مبنـی بر ارسـال کاپی ایـن معاهده، 
عمـل نکرد. در قـوس 1371 با ابـوذر از فرماندهاِن 
حـزب وحـدت اسـامی و از فرماندهـاِن اصلـی و 
مـورد اعتمـادِ عبدالعلـی مـزاری رهبر ایـن حزب، 
بـر سـِر اختافات و تنش هـای فزاینـده میان حزب 
وحدت و رهبری آن با احمدشـاه مسـعود و دولت 
اسـامی صحبـِت مفصـِل تلیفونـی داشـتم و از او 
نیـز کـه بـه سـرپیچی احمدشـاه مسـعود از معاهدۀ 
کـه  خواسـتم  می گذاشـت،  انگشـت  جبل السـراج 
متـن ایـن معاهـده را منتشـر کننـد. حـزب وحدت 

نیـز متـِن چنیـن معاهده یـی را منتشـر نکـرد!  
پافشاری به تشکیل دولت مشترک 

از  کـه  بـود   1371 میـزان  روزهـای  از  یکـی  در 
آمرصاحب )احمدشـاه مسـعود( پرسـیدم: »آیا شما 
در جبل السـراج در اواخـر حمـل 1371 بـا جنـرال 
دوسـتم و عبدالعلـی مـزاری موافقت نامـۀ تشـکیل 
دولـت مشـترک را امضـا کردیـد کـه بر مبنـای آن، 
شـما رییـس دولـت، عبدالعلـی مـزاری صدراعظم 
و عبدالرشـید دوسـتم معـاوِن صدراعظـم و وزیـر 
دفاع مشـخص شـده باشـد؟« ایشـان پاسـخ دادند: 
»نـه!... آن هـا بـا جمعـی از فرماندهـان و متنفذیـِن 
مردمـی پـس از آن کـه ما شـهر چاریـکار را تصرف 
کردیـم)24 حمل 1371(، از شـمال به جبل السـراج 
آمدنـد و چنیـن طرح و پیشـنهادی را مطرح کردند. 
مـن نپذیرفتم و برای شـان گفتم که بیایید ما و شـما 
شـورای جهـادی را بسـازیم و از همـۀ قوماندانـان 
مجاهدیـن دعـوت  کنیـم وارد شـورا شـوند تـا اگر 
حکومـت نجیـب اهلل حاضـر بـه تسـلیم دهی قدرت 
بـه مجاهدیـن نشـد، از راه عملیات نظامی مشـترک 
بـه رهبـران  را  کنیـم. تشـکیل دولـت  او را وادار 
تنظیم هـا بگذاریـم تـا یک دولـت مشـترک از همه 
بـه وجـود بیاید. زیـرا در افغانسـتان همـۀ تنظیم ها 
و مجاهدین در جهاد سـهم داشـتند و در دولت نیز 

همـه باید مشـارکت داشـته باشـند.« 
بـر  بنـا  مسـعود  احمدشـاه  این کـه  از  صرف نظـر 
چـه انگیـزه و اهدافـی، پیشـنهاد دولـِت مشـترک 
عبدالعلـی  و  دوسـتم  جنـرال  بـا  را  سـه جانبه  و 
مـزاری نپذیرفـت، نکتـۀ قابـِل توجـه به دیـدگاه و 
سیاسـِت وی در نخسـتین طرح شـکل دهی دولت، 
بـه تشـکیل دولـِت مشـترِک تنظیم هـای جهـادی و 
توسـط رهبـراِن ایـن تنظیم هـا برمی گردد. مسـعود 
می توانسـت بـه ایـن طـرح عمـل کنـد و دولـت 
مشـترکی را بـا رهبـر حـزب وحدت و عبدالرشـید 
دوسـتم و بـا بخشـی از حکومـت داکتـر نجیب اهلل 
تشـکیل دهـد. شـاید جنـگ و جبهۀ جنگـی که در 
برابـِر او ایجـاد می گردیـد، گسـترده تر و شـدیدتر 
از آن چـه کـه واقـع شـد، نمی بـود. برخی هـا امتناِع 
پیشـنهاد و  ایـن  بـه  توافـق  از  احمدشـاه مسـعود 
تشـکیل دولـِت سـه جانبه و دعـوِت او از رهبـران 
تنظیم هـای جهـادی مسـتقر در پشـاور را، اشـتباهِ 
کاِن وی تلقـی و ارزیابـی می کننـد. امـا این تلقی، 

نادرسـت و خـود یـک اشـتباه اسـت! 

در  همه گانـی  و  مشـترک  دولـت  بـر  تأکیـد 
مذاکراِت«شـینه«

بـا  حکمتیـار  گلبدیـن  و  مسـعود  احمدشـاه   
شـاهزاده گان  از  نایـف  شـهزاده  میانجی گـري 
عربسـتان سـعودي، جنـرال حمیدگل رییس اسـبِق 
آي اس آي و اعجازالحـق پسـر جنـرال ضیاءالحـق 
روز چهـارم جـوزاي 1371 در منطقـۀ شـینه واقـع 
حومـۀ جنوب شـرقي کابل بـه مذاکـره پرداختند تا 
راه حلـی بـرای توقـف جنـگ و ایجاد صلـح بیابند. 
هرچنـد ایـن مذاکـره بـه امضـاي موافقت نامۀ آتش 
بـس و تأمیـن صلـح میان طرفیـن انجامیـد، اما این 
صلـح پایـدار نمانـد. وقتی احمدشـاه مسـعود یک 
وزیراکبرخـان  در  محـدودی  جمـِع  بـه  بعـد  روز 
کابـل گفت وگوهـای شـینه را توضیـح می کـرد، از 
مذاکـرات خصوصـی و تنهایـِی خـود بـا حکمتیار 
رهبـر حـزب اسـامی سـخن گفـت و اظهـار کرد: 
از  نفـري  دو  و  خـاص  مذاکـرات  در  »حکمتیـار 
مـن تقاضـاي تشـکیل حکومـِت مشـترک را نمود. 
اسـتدالِل او ایـن بود کـه تنظیم هـا و گروهاي دیگر 
نقـش و نیرویي در افغانسـتان ندارند. ما با تشـکیل 
یـک حکومـت مشـترِک قـوي، مي توانیـم بـه ثباِت 
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ـــرار  ـــور ق ـــِی کش ـــان مل ـــهادت قهرم ـــالروز ش ـــن س در پانزدهمی
ـــی«  ـــدت مل ـــت وح ـــعود و دول ـــاِل مس ـــز »س ـــال نی ـــم و امس داری
نام گـــذاری شـــده اســـت. احمدشـــاه مســـعود پانـــزده ســـال 
ـــید  ـــهادت رس ـــه ش ـــاری ب ـــدۀ انتح ـــط دو حمله کنن ـــش توس پی
ـــی  ـــت بررس ـــوی حکوم ـــرورِ او از س ـــدۀ ت ـــون پرون ـــا کن ـــا ت ام
ـــب  ـــه تصوی ـــوز ب ـــز هن ـــی« نی ـــان مل ـــازاِت »قهرم ـــده و امتی نش

ـــت.  ـــیده اس نرس
پانـــزده ســـال بعـــد از شـــهادِت قهرمـــان ملـــی کشـــور، یـــک 
ــده  ــنا شـ ــش آشـ ــا او و کارنامه هایـ ــوان بـ ــازه و جـ ــِل تـ نسـ
و بـــه بزرگـــِی چنیـــن شـــخصیتی مباهـــات می ورزنـــد. 
خاصه  تریـــن برداشـــتی کـــه از احمدشـــاه مســـعود در ذهـــِن 
ـــت  ـــن اس ـــه، ای ـــکل گرفت ـــور ش ـــواِن کش ـــوان و ج ـــِل تازه ج نس
ــی از  ــتان یکـ ــروز افغانسـ ــود، امـ ــعود نمی بـ ــر مسـ ــه اگـ کـ

می رفـــت.    به شـــمار  پاکســـتان  صوبه هـــای 
برداشـــِت دیگـــری نیـــز کـــه از احمدشـــاه مســـعود وجـــود 
ــکیِل  ــای تشـ ــتین پایه هـ ــعود نخسـ ــه: مسـ ــت کـ دارد این اسـ
ــت.  ــته اسـ ــور را گذاشـ ــِی کشـ ــس ملـ ــی و پولیـ ــش ملـ ارتـ
ــه  ــت علیـ ــش در مقاومـ ــِر خویـ ــِی عمـ ــال های پایانـ او در سـ
ـــی را  ـــش مل ـــی و ارت ـــس مل ـــته های پولی ـــتین هس ـــان، نخس طالب
گذاشـــت. مبـــارزه بـــا تروریســـِم بین المللی یـــی کـــه امـــروز 
ــه  ــت کـ ــان مبارزه یی سـ ــۀ همـ ــتیم، ادامـ ــار هسـ ــه آن دچـ بـ
احمدشـــاه مســـعود ســـال ها قبـــل آن را پـــی گرفتـــه بـــود و 
ده ســـال به تنهایـــی در برابـــِر تروریســـِم جهانـــی ایســـتاده گی 

ـــرد.  ک
ـــاندۀ  ـــِت دست نش ـــِر حکوم ـــن در براب ـــروزی مجاهدی ـــد از پی بع
شـــوروی، پاکســـتان بـــه تصـــرِف افغانســـتان طمـــع بســـت و 
گروه هـــای زیـــادی را بـــه کار گرفـــت تـــا ایـــن آرزو محقـــق 
ـــه  ـــن برنام ـــِر ای ـــام در براب ـــِت تم ـــعود به فراس ـــا مس ـــردد. ام گ
ـــیدند  ـــر رس ـــان س ـــه طالب ـــا این ک ـــرد، ت ـــاکام ک ـــتاد و آن را ن ایس

و مبـــارزه بـــا تروریســـم بین المللـــی شـــکل گرفـــت. 
از  منفی یـــی  و  متفـــاوت  برداشـــت های  روزگاران،  آن  در 
ـــت  ـــه ثاب ـــعود صادقان ـــا مس ـــد، ام ـــردم می ش ـــِی م ـــِت مل مقاوم
ـــوام در آن  ـــۀ اق ـــی دارد و هم ـــکِل مل ـــِت او ش ـــه مقاوم ـــرد ک ک
ســـهیم اند. امـــروز نیـــز دولت هایـــی کـــه پـــس از بُـــن شـــکل 
ـــعود و  ـــاه مس ـــارزاِت احمدش ـــتِر مب ـــع در بس ـــد، در واق گرفته ان

مقاومـــِت ملـــِی افغانســـتان نفـــس می کشـــند. 
ـــِث  ـــعود، بح ـــاه مس ـــهید احمدش ـــای ش ـــر از میراث ه ـــی دیگ یک
ــه در صـــِف جنـــگ  ــار این کـ صلح خواهـــی اســـت. او در کنـ
ـــر  ـــح س ـــدای صل ـــواره ن ـــت، هم ـــرار داش ـــمنان ق ـــِر دش در براب
مـــی داد. تاش هایـــی کـــه مســـعود در امـــِر صلـــح انجـــام داد، 
به مراتـــب ارزشـــمندتر از تاش هایی ســـت کـــه در پانـــزده 
ســـال گذشـــته صـــورت گرفتـــه اســـت. مســـعود چندمرتبـــه 
ـــون  ـــا چ ـــرد؛ ام ـــره ک ـــان مذاک ـــا طالب ـــتقیم ب ـــۀ مس ـــه گون ـــود ب خ
طالبـــان تصمیم گیرنـــده نبودنـــد، هیـــچ نتیجه یـــی از ایـــن 

ـــد.  ـــل نش ـــرات حاص مذاک
ـــی،  ـــه دموکراس ـــن ب ـــت یافت ـــفاف و دس ـــاِت ش ـــزاری انتخاب برگ
ـــادی  ـــنادِ زی ـــه اس ـــود ک ـــی ب ـــاِن مل ـــِی قهرم ـــای اصل از دغدغه ه
ایـــن مدعـــا را ثابـــت می کنـــد. اگـــر مـــا امـــروز انتخابـــات 
ــوِن  ــه مرهـ ــه و همـ ــی، همـ ــِق رای دهـ ــان حـ ــم و زنـ داریـ
تاش هایی ســـت کـــه قهرمـــاِن ملـــی بـــر آن تأکیـــد داشـــت. 
امـــا متأســـفانه آن آرمان هـــا و ارزش هـــا کـــه قهرمـــان ملـــِی 
ــدند و  ــی نشـ ــود، درســـت عملـ ــد بـ ــا پای بنـ ــور بدان هـ کشـ
یـــاران و هم ســـنگرانش نتوانســـتند از آرمان هـــای او به درســـتی 
نماینده گـــی کننـــد. اکنـــون نیـــز برخـــی حرکت هـــای زننـــده 
بـــه نـــامِ حمایـــت از قهرمـــاِن ملـــی و روز شـــهید صـــورت 
می گیرنـــد کـــه اصـــًا بـــا روِح آرمان هـــای شـــهید مســـعود 
ــۀ  ــور در همـ ــِی کشـ ــان ملـ ــرا قهرمـ ــد. زیـ ــازگاری ندارنـ سـ
دوران جهـــاد و مقاومتـــش، نظـــم و نزاکـــت و تواضـــع را 
شناســـۀ فعالیت هـــاِی خویـــش قـــرار داده بـــود و از القیـــدی 
و مـــردم آزاری نفـــرت می ورزیـــد. یقینـــًا افـــراد و دســـته هایی 
کـــه در 18 ســـنبلۀ هرســـال بـــدون رعایـــت نظـــم و آرامـــش 
عمومـــی بـــه خیابان هـــا می آینـــد، در صورتـــی کـــه از 
ســـجایاِی نیـــِک قهرمـــاِن ملـــی متأثـــر نباشـــند و در کوچـــه و 
ـــوند، برخـــاف  ـــردم ش ـــِم م ـــر مزاح ـــا خشـــونت و تکب ـــان ب خیاب
آرمان هـــای قهرمـــان ملـــی عمـــل کرده انـــد. زیـــرا هواخـــواهِ 
ــت کم  ــه دسـ ــند کـ ــد باشـ ــانی می تواننـ ــط کسـ ــعود فقـ مسـ
ـــعود  ـــخصیتِی مس ـــای ش ـــه ویژه گی ه ـــود را ب ـــد خ ـــعی دارن س
نزدیـــک ســـازند. ایـــن را بایـــد بدانیـــم کـــه هـــر ســـال در 
ــِق  ــا خلـ ــا بـ ــوند تـ ــه کار می شـ ــت هایی بـ ــنبله، دسـ 18 سـ
حـــوادِث رقت بـــار، تجلیـــل از ایـــن روز و مناســـبت  را زیـــر 
ســـوال ببرنـــد. امیــــد مـــی رود کـــه این بـــار مـــردمِ عزیزمـــان 
ـــازه  ـــردی اج ـــچ ف ـــه هی ـــد و ب ـــف را دریابن ـــای ظری ـــن نکته ه ای
ـــن  ـــهید و پانزدهمی ـــامِ ش ـــت از مق ـــِم بزرگداش ـــه مراس ـــد ک ندهن

ســـالروزِ شـــهادت قهرمـــان ملـــی را تخریـــش کنـــد!  

به قهرماِن ملی بدهکاریم!

محمداکرام اندیشمند

ویژه

احمدشاه مسعود

و وحدت ملی
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    در مـورد شـخصیت، تاریـخ، مبـارزه و سـجایای اخاقی 
و معنوِی احمدشـاه مسـعود، سـخن فراوان رفته اسـت. من 
امـا می خواهـم دربارۀ وجود فیزیکی مسـعود سـخن بگویم 
و بـاور دارم کـه بـا گشـودِن ایـن بـاب کـه ظاهـراً از لحاظ 
ُفـرم و محتـوا تازه گـی دارد، به درِک بیشـتِر رازِ معجزه بودِن 
مسـعود کمـک خواهیم کـرد. البته بحـِث ما پیرامـوِن وجود 
فیزیکـی مسـعود، قطعًا به معنای کالبُدشناسـی و یا سـنجِش 
در  مطـرح  معیارهـای  به کارگیـری  بـا  آن  کیفیـِت  و  نـوع 
معـادالت زیبایی شناسـِی رایـج امـروز نخواهـد بـود، بلکـه 
منظـور بررسـی ایـن هیـکِل افسـانه یی و منحصربه فـرد از 
نقطه نظـر ویژه گـِی تأثیـری و وجـود نوعـی ِسـحر و هیبت 
و فوبیـا در حـرکات و سـکناِت آن و تأثیرگـذاری و نفـوذ 

غیـِرارادی در نفـس و رواِن دیگـران می باشـد.
  مسـعود هماننـد هر انسـانی دیگـر، هیکل و چهـرۀ خاِص 
خـود را داشـت، ُمنتهـا هیـکِل او یـک هیـکل منحصربه فرد 
بـود. البتـه نـه بـه ایـن معنـا کـه بـا قـرار گرفتـن در قالـب 
بـه  عمدتـًا  کـه  رایـج  زیبایی شناسـِی  و ضوابـط  معیارهـا 
سـنجش مقایسـه یی صـورت آدمی می پـردازد، می توانسـت 
زیباتریـن فـرد دنیـا معرفـی شـود، بلکـه منظـور این اسـت 
کـه وجـود فیزیکی او بنا بر درک و شـهادت ِخـَرد و ضمیر 
ناخـودآگاه آدمـی، طـوری آفریـده شـده بـود کـه عظمـت 
معنـوی و شـخصیت افسـانه یِی او را در مقابـل دیـده گان 
بـا  ملمـوس  و  مجسـم  واقعیـِت  یـک  به صـورِت  آدمـی 
کمـال هنرمنـدی نمایـش مـی داد. یعنـی هرکس با تماشـای 
صورت ظاهری مسـعود، جمـال باطن و خصوصیـاِت مؤثِر 
شـخصیت معنـوِی او را بسـیار به خوبـی لمـس می کـرد. 

بـه عبارت دیگر، صورت و سـیرِت مسـعود کامـًا همخوان 
و هماهنـگ بـا یکدیگـر بودنـد؛ قِسـمی که وجـود فیزیکِی 
او ُممثـل سـراپاُقرِص شـخصیت معنـوی و ماورای طبیعـی 
او بـود، و البتـه راز کشـش و جذابیـِت قیافـۀ او نیـز عمدتًا 
در همیـن امـر نهفتـه اسـت. هسـتند کسـانی کـه از لحـاظ 
شـخصیت و مزایـای معنـوی و اخاقـی خیلی برتـر اند، اما 
احسـاِس آدمـی نمی تواند وجـود فیزیکی آن هـا را به عنوان 
تجسـِم یـک واقعیِت ایده آلـی هضم کنـد و از آن حظ ببرد. 
از  کـه  کنـم  اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه  می زیبـد  این جـا  در 
ویژه گی هـای احسـاس و درِک آدمـی کـه اصـوالً یـک امـر 
ماورای طبیعـی و مربـوط به دسـتگاه دراک ضمیـر اَبَرآگاه او 
می باشـد، این اسـت کـه از تجسـم و عینیـِت ایده آل ها و به 
عبـارت دیگـر، از هماهنگـی میـان واقعیـت و خیـال، لذت 
می بـرد و دایـم در پـی ُجسـت وجوی مظاهـری اسـت کـه 
در آن جـا واقعیـت و خیـال به هـم گـره خورده انـد. یعنـی 
از تماشـای نمادهایـی از طبیعـت و مـاده کـه خیال آفریـن 
باشـند و به اصطـاح جلوه هایـی از حقایـق ماورای طبیعـی 
را انعـکاس دهنـد، ُمتهیـج می گـردد. و البتـه قـوام »هنر« نیز 
بـر همیـن چیز اسـت. یعنـی هنـر در تمامی ابعاد و اشـکال 
آن، تاشی سـت بـرای هماهنگ کـردن واقعیـت و خیـال و 

یـا دمیـدن نفخـۀ خیـال در کالبـد واقعیت.
شـک نیسـت که نیـاز به این امـر، یک پدیدۀ ذاتـی و فطری 
در انسـان اسـت. بـه ایـن معنـا کـه احسـاس هنری انسـان، 
از ُکنـه ذات و فطـرِت او برمی خیـزد کـه بـه پدیـدآوردِن 
چنیـن مظاهـری به شـدت ُمشـتاق اسـت. مثـًا هنر نقاشـی 
از نقطه نظـر مـواد طبیعـِی کارآمـد در آن، یک عملیۀ بسـیار 
سـاده و ناچیـز اسـت. امـا راز هنربـودِن آن در ایـن اسـت 
کـه ممثـل یک صحنـه خیالـی و ماوراءِطبیعی بـر روی یک 
تابلـوی رنگ آمیزی شـده اسـت و بـس، آن هم نه بـرای هر 
کـس و هـر احساسـی، بلکه برای کسـی که چنیـن رازی را 
در آن دریابـد و بـه اهمیت و خاقیِت آن پـی ببرد. لذا هنر، 
تاشـی از طـرِف خـود انسـان بـرای خلق همچـو مظاهری 
به هـدف اِشـباع و تأمیـن نیاز حـس طوفندۀ درونی اوسـت.
انسـان  خـود  خاقیـِت  ممثـل  کـه  امـا  هنـر  از  آن سـوتر 
می باشـد، آدمـی در پـی جسـت وجو و کشـِف مظاهـری 
از طبیعـت و پدیده هـای طبیعـی پیرامـوِن خـود اسـت کـه 
خیال برانگیـز باشـند؛ یعنـی بتواننـد یکـی از صحنه هایـی را 
کـه او در عالـم خیـال می آفرینـد و یـا می پـرورد، در بسـتر 
عینیـت تداعـی کننـد. از ایـن رو می تـوان اذعـان داشـت که 
راز زیبایـی مظاهـر طبیعـت، در خیال انگیزبـودِن آن اسـت. 
و شـک نیسـت کـه انسـان در نفـس خـود، یکـی از مظاهر 
طبیعـت و بهتریـن سـوژه بـرای نمایـش زیبایی هـای خیالی 
و ماورای طبیعـی در صـورت هماهنگـی مظهـر بـا معنـا و 
همخوانـی وجـود فیزیکی با نوع احسـاس و برداشـِت برتر 

بیننـده از او می باشـد.
بـا ایـن بیان، ممکن اسـت اصل ُمدعـای ما بیشـتر قابل فهم 
شـده باشـد و از بسـتر همین نوع اسـتدالل می توان خود را 
از زیـر بـارِ اتهـام بـه گزافه گویـی در چنین موارد کـه ظاهراً 
از وجـود نوعـی افراطی گـری در محبـت و گرایـش عاطفی 

نسـبت بـه یک انسـان حکایـت می کند، کنار کشـید.
شـخصیت فوق العـاده و افسـانه یی احمدشـاه مسـعود کـه 
نمایان گـِر نوعـی عظمت معنوی بـود، ارزش و جایگاهِ او را 
در چشـم و دِل دیگـران خیلـی باال بُـرده بـود و البته وجود 
فیزیکـِی او هـم از لحـاظ تأثیر در دیگران بـه هیچ وجه کمتر 
از شـخصیت متافیزیکـِی او نبـود. چنان کـه ایـن واقعیت در 
حیـات طبیعـی او مخصوصًا در برداشـِت کسـانی که گاهی 
بـه ماقاِت او موفق شـده بودند، کامًا مشـهود بوده اسـت.

زمانـی از خـود می پرسـیدم کـه چرا بدبینـاِن مسـعود وقتی 
می شـوند  متحـول  یک بـاره  می بیننـد،  او  بـا  نزدیـک  از 
و بـا تغییـر برداشـِت قبلـی خـود، یک سـره تـا بـه سـرحد 
عشـق، مشـتاِق او می گردند و بیشـتر از دیگران، گرویدۀ او 
می شـوند؟! بـاز بدیـن فکـر می افتـادم که شـاید او بـا قوِت 

منطـق و جـادوی گفتـار و کاربُـرد زبـان، موفـق بـه جلـب 
توجـه دیگـران می گردد. امـا این هـم نمی توانسـت قناعِت 
مـرا در جهـت کشـف رازِ عمـدۀ ایـن واقعیـت به بـارآورد، 
تـا آن کـه خـودم از نزدیـک بـا او آشـنا شـدم و توانسـتم 
کـه در کوتاه مـدت، در ضمـن شـناخت و لمـس جوانـِب 
متعـددِ شـخصیت او، بـه ایـن واقعیـت نیـز پـی ببـرم کـه 
وجـود فیزیکـِی منحصربه فـردِ او در کنـار تمـام انگیزه های 
دیگـری که غالبـًا از برتری قابل احترامِ شـخصیت او منشـأ 
می گیـرد، دارای نوعـی از کشـش و جذابیـت اسـت کـه بـا 
حـرکات و سـکناِت سـحرانگیز خود، در تسـخیر سـرزمین 
دِل آدمـی خیلـی فعـال و مؤثـر اسـت؛ به ویـژه زمانـی کـه 
انسـان در محضـر او بـه عنوان یک شـخصیت افسـانه یی و 
یگانـه یـادگارِ باوفـای دوران جهاد مقـدس و دارای عظمت 
ذاتـی و منزلـت رفیـع در میـان بشـریت زمانـش، حضـور 

می یافـت و بـا همیـن برداشـت بـه دیـدار او می رفـت.
در خـال چنیـن دیـداری می بـود کـه زیبایـی و عظمـت 
درونـِی او در سـیما و هیکلـش بـا قـوت و مهـارِت تمـام، 
تجلـی می کـرد و بـا ایـن همخوانـی خـاِق ظاهـر و باطن، 
حتـا بدگمان تریـن دل را بـه طـرِف خـود می کشـید و آن را 
بـه وجـد مـی آورد. و خوش بختانـه کـه یکـی از بارزتریـن 
صفـاِت موجـود در ایـن شـخصیت بی بدیـل، صداقـت و 
صراحـت بـود و او بنا به گفتـۀ یک دانشـمند غربی، چیزی 
او  هضـِم  و  درک  ایـن رو  از  نداشـت.  پنهان کـردن  بـرای 

به کلـی سـاده و آسـان بـود.
بـاری بـه دوسـتان می گفتـم: مـردم اکثـراً به خاطر بـرآوردِن 
نیازشـان نـزد سـران و قدرتمنـدان می رونـد و اگـر نیـازی 
دل گیـر  و  آن هـا خسـته  دیـدارِ  از  اصـًا  باشـند،  نداشـته 
می شـوند. اما در این میان، مسـعود را شـأِن دیگری اسـت؛ 
تنهـا دیـدار خـودش بـرای مـردم، کمـال مطلـوب اسـت؛ 
چـون از تماشـای او در هـر حالـت، حـظ می برنـد و بـه 
همیـن دلیـل اسـت که حاضـر انـد لحظـات دیـدارِ او را با 

بخرند.  پـول 
نمی خواهـم بیشـتر از ایـن، تأثـرات شـخصِی خـودم را که 
عمیقـًا از تمـام جوانب شـخصیت گران مایـۀ او باالخص از 
سـیما و هیکلـش متأثـرم، بـه عنوان شـواهدی بـرای اثبات 
ُمدعـا تذکـر دهـم. بهتـر اسـت بـه کشـف و تفسـیِر ایـن 
رازِ ارزش منـد از خـال اظهارنظـِر شـخصیت های بـزرگ 
جهانـی از نژادهـا و گرایش هـای مختلـف کـه بـه دیـدار 
مسـعود موفـق شـده انـد و از او خاطره هـا دارنـد و غالبـًا 
شـیفته هیـکل و سـیمای جـذاب او می باشـند، بپـردازم کـه 

بـه گفتـۀ حضـرت موالنا:
خوش تر آن باشد که ِسر دلبران

گفته آید در حدیث دیگران
احمدشـاه مسـعود بـه دلیل جایـگاه خاصی که در چشـم و 
دِل جهانیـان بـه عنـوان یـک شـخصیت افسـانه یی و دارای 
و  مبـارز  ُدرخشـان ترین چهـرۀ  بـه حیـث  و  ذاتـی  نبـوغ 
فعـال بشـری در عصـر حاضـر کسـب کـرده بـود، در مرکز 
توجـه دانشـمندان، خبرنگاران و شـخصیت های سیاسـی و 
فرهنگـِی دنیـا قـرار داشـت. از ایـن رو، از نقـاط مختلـف 

جهـان خبرنـگاران، کارشناسـان امـور سیاسـی و نظامـی، 
فرهنگیـان و پژوهش گـران و حتـا دانشـمندان و فیلسـوفان 
او  بـا  ماقـات  و  دیـدار  جهـت  غیِرمسـلمان  و  مسـلمان 
حضـور به هـم می رسـاندند و اکثـراً پس از بازگشـت از نزد 
او، بافاصلـه بـه ثبـت و درج خاطره های ایـن دیدار، همت 
می گماشـتند و آن را بـه نشـر می سـپردند کـه خوش بختانه 
بخـش بزرگـی از آن در دسـترِس عموم قـرار دارد و گاهی 
به صـورِت مجموعـی، ضمن کتابی به چاپ رسـیده اسـت.
آن چـه در مجمـوِع ایـن خاطره هـا بـرای مـن جالـب توجه 
افتـاد، اظهـار شـیفته گی هـر یـِک آن هـا نسـبت بـه هیـکل 
فیزیکـی احمدشـاه مسـعود می باشـد کـه در یـک نگـرش 
کلـی بـه همـه، می تـوان حـدس زد که آن هـا تا چـه اندازه 
تحـت تأثیـر قیافـۀ جادویی مسـعود قـرار گرفتـه و هر یک 
بـه نوعـی از تأثـر روانـی اش به خوبـی تعبیـر کـرده اسـت؛ 
امـری کـه بـه روشـنی دال بر آن اسـت کـه وجـود فیزیکی 
مسـعود، از نوعـی مافوقیِت خـاص برخوردار بـوده و اکثراً 

روان هـا را تحـت تأثیـر قـرار می داده اسـت.
گمـان می کنـم در تاریـخ تجـارب بشـری، مـواردی کـه به 
هـر حـال نمایان گـر چنیـن واقعیت ها باشـد، آن قـدر متعدد 
نیسـت؛ یعنـی نمی تـوان موارد زیـادی در تاریخ ُجسـت که 
شـخصی از خـواص بشـریت، از ناحیـۀ وجـود فیزیکی اش 
بـا چنیـن گسـترده گی در دیگـران تأثیـر گذاشـته باشـد. از 
ایـن رو می تـوان مدعـی شـد کـه هیـکل فیزیکـی مسـعود، 
یـک هیـکل منحصربه فـرد بـوده و متأثرشـدِن روان هـا در 

جلـوه گاه آن هـم ناموجـه نبوده اسـت.
شـهید عبداهلل عزام، از رهبران و دانشـمندان بلندپایۀ عرب، 
کـه در آغـاز، میانـۀ خوبـی بـا مسـعود نداشـت و بنـا بـر 
اعتـراِف خـودش شـدیداً او را بـد می دیـد و به حـدی از او 
متنفـر بـود کـه حتا تحمل شـنیدِن نامـش را نداشـت، باری 
تصمیـم گرفـت کـه مسـعود را از نزدیـک ببینـد و واقعیت 
را بهتـر و کامل تـر لمـس کند. لـذا ضمن سـفری یک ماهه، 
موفـق بـه دیـدار او می شـود، تـا آن کـه بی انـدازه مشـتاِق 
مسـعود می گـردد. او کـه بعـداً خاطـرات ایـن سـفر و ایـن 
دیـدار را در قالـب یک کتاب درج کرد، از نخسـتین مراحل 
دیـدارِ مسـعود چنیـن حکایـت می کنـد: »مـن شـوخی ُکنان 
بـه اسـتاد ربانـی گفتـم: به مسـعود بگـو که گوشـِت بدنت 
کجـا شـد؟ چـون در وجـود وی بیـش از روح، پوسـت و 
اسـتخوان، چیـز دیگـری نیسـت! سـپس خـودم ایـن بیـت 

متنبـی را برایـش خوانـدم کـه می گوید:
کفی بجسمی نُحوالً أننی َرُجل         

لوال ُمخاَطبتی إیاک لم تَرنِی
یعنـی مـن به خاطـر مردبودنـم، الغـرم. اگر من خـودم با تو 

ماقی نشـوم، به آسـانی مـرا نمی یابی.
آن گاه لب خندی بر لبان مسعود، نقش بست«. 

الغـِر  و  نحیـف  هیـکل  از  وی  کـه  می بینیـم  این جـا  در 
مسـعود، متأثر شـده و این تأثر را در شـکل پُرسـش از خود 
مسـعود، اظهـار مـی دارد. آن دم بافاصلـه خـودش برای آن 
پاسـخ می جویـد و آن را نشـاِن مردانه گـی و مظهـر عظمت 
و بزرگـی قلمـداد می کنـد. سـپس حکایـت از لبخنـدزدِن 

مسـعود در ایـن میـان، میـزان دل بسـته گی مفـرط او را بـه 
مسـعود، ایـن پدیـدۀ دوست داشـتنی، نشـان می دهـد که در 

ذهـِن آدمـی یـک فضـای عاشـقانه را تداعـی می کند. 
عبـداهلل عـزام در قسـمِت دیگـری از خاطراتش می نویسـد: 
»مـن از پنـج چین پیشـانی او که به سـان شـیارها بـر صفحۀ 
جبینـش نقـش بسـته و نشـان یـک ُعمـر رنـج و مصیبـت 
اسـت، حکایـِت دردهـا را می خواندم و تـازه درک می کردم 
کـه تـا چـه حـد سـنگینی مسـوولیت های عظیمـی کـه از 
نوجوانـی بـه دوش وی سـپرده شـده، زخم هـای کاری بـر 
جسـم و رواِن او زده و تازه گـی و درخشـنده گی جوانـی را 

از وی سـلب کرده اسـت«. 
ایـن فقـره از لحاظ ُفـرم و محتـوا، گویاترین تعبیری اسـت 
کـه ُعمق محبت شـهید عزام نسـبت به مسـعود و احسـاس 
ژرِف همـدردی بـا او را نشـان می دهـد و آتـش اشـتیاِق 
درونـی او از خـال لحـن ایـن گفتـار، کامـًا مشـهود و 
معهـود اسـت. می بینیم که در واقع خطوط ُدرشـت پیشـانی 
مسـعود بـوده کـه قلـِب با احسـاس عزام شـهید را به سـوز 
و گـداز آورده و او بـا خیره شـدن در جلوه هـای الهام بخـش 
ایـن خطـوط، یـک بار دیگر ُعمـق دقت و تفکـِر خود را در 
آن نشـان می دهـد و هـم می رسـاند کـه ِسـحر ایـن خطوط 
بـا کششـی غیـِرارادی، او را در خـود غـرق کـرده اسـت. 
بدیـن ترتیـب، به وضـوح دیده می شـود که این قسـمت از 
وجـود فیزیکـی مسـعود، عـزامِ بـزرگ را چنان تحـت تأثیر 
بـرده اسـت کـه یک باره بـه وجد آمـده و با لحنـی دل گداز، 

ُسـرود عشـق می نوازد.
چنگیـز پهلـوان، نویسـنده و دانشـمند بـزرگ ایرانـی، کـه 
ُخرده گیـر  و  ُمحتـاط  خیلـی  شخصیت پرسـتی  لحـاظ  از 
دل بسـته گی  و  ارادت  مسـعود،  بـا  دیـدار  از  پـس  اسـت، 
مفرطـی بـه او پیـدا کـرد کـه حتـا لحظـات دیـدار بـا او را 
از شـیرین ترین و آموزنده تریـن لحظـات در طـوِل عمـرش 
خوانـده اسـت. وی اخیـراً کتابی در مورد افغانسـتان انتشـار 
داده اسـت و در بخش هایـی از آن، خاطـرات سـفرش بـه 
افغانسـتان و دیدارهایش با شـخصیت ها و از جمله مسـعود 
شـهید را درج نمـوده و کتـاب را بـه عنـوان تحفـۀ محبت، 
بـه احمدشـاه مسـعود اِهداء کـرده اسـت. او در قسـمتی از 
کتابـش تصویـری را آورده کـه تنهـا هر دو دسـت مسـعود 
اسـت:  نوشـته  آن  زیـر  در  و  بـس،  و  می دهـد  نشـان  را 

مسـعود«. احمدشـاه  »دسـت های 
از  او  متأثرشـدِن  نمایان گـر  همـه،  از  پیـش  امـر،  ایـن 
بـا آوردن همیـن  تنهـا  دسـت های مسـعود می باشـد و او 
تصویـر، از انفعـاالت روانـِی خودش به بهتریـن وجه، تعبیر 
کـرده اسـت. زیـرا اهمیت ایـن تصویـر از لحـاظ داللت بر 
تأثـر نویسـنده، مسـاوی اسـت بـا ارزش یک چکامـه ُممتد 
شـعری. بـه ایـن معنـا کـه او بـا آوردن و درِج ایـن تصویر 
در چنیـن موقـع، وظیفـۀ یک غزل را کـه عمدتـًا تعبیری از 
شـعور باطـن و حالـت روانـی شـاعر می باشـد، انجـام داده 
اسـت. پـس او بیشـتر تحـت تأثیـر دسـت های احمدشـاه 
مسـعود قـرار گرفته و این تأثر را پوشـیده نگذاشـته اسـت.
سـندیگال، روزنامه نـگار بریتانیایـی هـم از جملـه کسـانی 
او  از  و  نمـوده  دیـدار  مسـعود  بـا  چندین بـار  کـه  بـوده 
اظهـار  او  بـه  نسـبت  محبتـش  از  دایـم  و  دارد  خاطره هـا 
مافی الضمیـر کـرده اسـت. وی در قسـمتی از خاطراتـش 
از راهـی کـه در  بلنـد،  بـا گام هـای  می نویسـد: »مسـعود 
پاییـن اتـاِق ما قـرار داشـت، آمد. انـگار هیچ غمـی در دنیا 
نداشـت. الغرانـدام، بـا شـانه های اندکی خمیـده و با همان 

گام هـای َفنَـری و همـان چشـم های تیـز و هوشـمند«. 
از خـال ایـن جمـات به خوبـی معلـوم و مفهوم می شـود 
تأثیـر هیـکل  بیشـتر تحـت  نیـز هماننـد دیگـران،  او  کـه 
فیزیکـی مسـعود قرار گرفته و نتوانسـته اسـت کـه این تأثر 
را پنهـان دارد. می بینیـم کـه او از گام هـای بلنـد و فنـری، 
انـدام الغـر، شـانه های اندکـی خمیـده و چشـم های تیـز 
و هوشـمنِد مسـعود بـا لحنـی گویـا و صـادق، یاد کـرده و 
نشـان داده اسـت کـه قلـب و شـعورِ او هـم در دام جادوی 

هیـکِل سـحرانگیز مسـعود، گیـر افتاده اسـت.
یـک نویسـندۀ خارجـی دیگـر که هویتش مشـخص نشـده 
و ظاهـراً بـا مسـعود دیدن کـرده اسـت، در خاطـراِت خود 
از ایـن دیـدار می نویسـد: »مـن از چهـرۀ ظاهـری و جوانی 
مسـعود، مخصوصـًا از ریـِش او کـه بـه تناسـب مجاهدیـِن 
تحـت فرمانـش خیلـی کـم بـود، ُمتعجـب شـدم. او دارای 

حـرکاِت سـاده بـود و ضمنـًا متوسـط الجثه اسـت«. 
ظاهـری  سـیمای  و  قیافـه  از  به صراحـت  او  این جـا  در 
مسـعود، اظهـار شـگفتی می کنـد و البتـه آن چه بیشـتر برای 
او مایـۀ تعجـب بـوده، ایـن اسـت کـه برداشـت قبلـی و 
غایبانـۀ او از مسـعود به عنـوان یکی از قهرماناِن سرشـناِس 
جهانـی کـه غالبـًا صورِت یـک مـرد کان سـال و قوی البنیه 
و پُرهیبـت را در ذهـن آدمـی تداعـی می کنـد، بـا آن چـه او 
اینـک در برابـر دیـده گان خـود می بینـد، کامـًا متفـاوت و 
برخـاف انتظـار بوده اسـت؛ چـون او را مـردی در ُعنفوان 
جوانـی بـا هیکلی نه چنـدان بزرگ و ریِش خفیـف و دارای 

حـرکات سـاده و عـادی یافته اسـت.
سـردوکوف، خبرنـگار روسـی، نیـز از راه یافتـه گاِن دربـار 
اولیـن  از  یـادی  ضمـن  وی  می باشـد.  بـزرگ  مسـعودِ 
دیـدارش بـا مسـعود، می گوید: »آدمـی بسـیار آرام، با پکول 
همیشـه گی و تسـبیح در دسـت، بـه باالی ُصفه آمد. دسـت 
محکـم و الغـِر خـود را پیـش کرد. به چشـم های میشـِی او 
دقـت کردم، دانسـتم کـه همچنان بـه زنده گی ادامـه خواهد 

داد«. 
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مهندس توریالی غیاثی
زنده گِی  پهنای  و  در گستره  احمدشاه مسعود هرچند 
ارایه  مدونی  فرهنگِی  سیاسِت  مبارزاتی  اش،  پُربارِ 
به لحاظ عملی و رفتاری در حوزۀ رهبری  اما  نکرد، 
فرهنگِی  سیاسِت  همواره  او،  فرماندهِی  و  مدیریتی  و 
اهمیِت  از  آموزشی،  فرهنگی  فعالیت های  بر  معطوف 
ویژه یی برخوردار بود. در این راستا می توان از تأسیس 
و  علما  شورای  تربیه،  و  تعلیم  کمیته های  حمایِت  و 
کابل،  شمال  جبهات  فرهنگِی  دفتر  اسامی،  ارشاد 
عقیدتی  و  نظامی  تعلیمات  مکتب  محلی،  شورا های 
فعال سازی  و  بازسازی  رادیویی،  نشرات  سیاسی، 
سینمای شهر تالقان، بنیاد غزالی، مرکز آموزشی عامه 
سید جمال الدین افغانی، کانون فرهنگی میهن، و جراید 
چاپی ماننِد ندای جهاد، هفته نامۀ شورا، هفته نامۀ کابل، 
همبستگی،  هفته نامۀ  افغان نیوز،  مجاهد،  پیام  هفته نامۀ 
مجلۀ میهن، و همین طور از بازسازی و حمایت مادی 
و معنوِی رادیو تلویزیون ملی افغانستان برای دوباره به 

پا ایستادِن آن، نام برد.
سفر  در  را  کوچکش  کتاب خانۀ  و  کوله پشتی  مسعود 
و حضر، در دشوارترین روزگاران جهاد و مقاومت با 
خود داشت، یاران و هم سنگرانش را به مطالعۀ کتاب 
و  شعرا  با  هم صحبتی  و  مجلس  از  می نمود،  تشویق 
ادبا و فرهنگیان چنان لذت می برد که کمتر از مجلس 
فرماندهان و مجاهدین برایش نبود. او با ارج گزاری به 
نخبه گان عرصه های فرهنگ و سیاست در جامعه و با 
آرمان ها  به  رفتارگرایانه،  فرهنگِی  سیاست  به  رویکرد 
را  تجلی  و  تجسم  فرصِت  ملت،  یک  آرزوی های  و 
فراهم آورد و در فرایند آن، سعی در نیرومند ساختِن 
میان  در  مشترک  پیوند های  تقویِت  و  ملی  همبستگی 

مردم نمود.
سیاسی،  همبستگی های  که  می دانست  به درستی  او 
فرهنگ،  به یک  وابسته  معنوِی گروه های  و  اجتماعی 
آن  تکامِل  و  نیرومندی   گسترش،  برای  اساسی  شرط 
و  زبان  آداب،  سنت ها،  همین طور  و  است  فرهنگ 
به  از عناصری هستند که گروه های مردم را  ادبیات... 
فرهنگِی  سیاست  این رو،  از  می دهند.  پیوند  یکدیگر 
پیوند های  تقویت  به  معطوف  را  خود  رفتارگرایانۀ 

مشترک میاِن مردم ساخته بود. 
که   1368 سال   در  اسامی  رادیکالیسِم  اوج  در  او 
اسام  خاِف  و  کفری  مظاهِر  از  را  سینما  دیگران 
می دانستند، به منظور ایجاد سرگرمِی مثبت برای مردم 
به ویژه جوانان و آشنایِی آن ها با مظاهر پیشرفِت دنیای 
معاصر و ارتقای سطح آگاهی های عمومی و تاریخی 
مردم، دستور به بازسازی و آغاز فعالیِت سینمای شهر 
تالقان مرکز والیت تخار می دهد. این سینما پس از آن، 
تحت ادارۀ کمیتۀ فرهنگی شورای نظار فعالیت می کرد. 
ودیعه  به  او  وجود  در  خداوند  که  دیگری  موهبِت 
جامعه شناختِی  و  مردم  روان شناختی  بود،  گذاشته 
رفتارگرایانۀ  او کمک کرد سیاست  به  که  بود  سیاسی 
پیش قراوِل  و  نماید  تبیین  پُرجذبه  را  فرهنگی اش 

آرمان های میهنِی مردمش گردد.
»در  می گویند  سیاست  و  فرهنگ  حوزۀ  اندیشمنداِن 
نتیجۀ عرضۀ آرمان های ملی از سوی سیاست فرهنگی 
و دریافِت آن از سوی مردم هست که آرمان های مزبور، 
می گردند«.  همه گانی  خواسِت  و  هدف  یک  به  بدل 
میان  در  رویدادی  چنین  شاهد  امروز  خوش بختانه 

مردماِن با بصیرِت این مرز و بوم هستیم. 
فرهنگی  سیاست  »هدف  پژوهشی،  علمی  متون  در 
یک  آرمان های  علمِی  شناسایی  فشرده،  به صورت 
در  که  ملت  هر  آرمان های  است.  شده  تعریف  ملت 
با روش های  تنها  است،  نهفته  ملت  آن  فرهنِگ  قالب 
این روش ها،  با  قابل شناخت می باشد.  هرگاه  علمی 
آن  سوی  به  حرکت  شود،  شناخته  ملی  آرمان های 
آرمان ها، موجب حرکِت عمومِی مردم در راه سازندگی 
و رفاه می گردد و ملت با گام های بلند و استوار در راه 
تجلی استعداد های خود، پیش خواهد رفت.« متأسفانه 
تأسیس  از  پس  مسعود  عمل گرایانۀ  فرهنگِی  سیاست 
دولت و قبل از شناسایی علمی آن، دستخوِش حوادث 
خارجی  و  داخلی  بدخواهاِن  و  دشمنان  کیِن  آماج  و 
ماند.  باقی  ستروند  بازدهی،  مسیر  در  و  گرفت  قرار 
او با درک این که »سنت ها، آداب، زبان و ادبیات... از 
عناصری هستند که گروه های مردم را به یکدیگر پیوند 
می دهد«، از میان این عناصر، آن هایی را که بر عواطِف 
پهناورتری  قلمرِو  دارای  و  هستند  متکی  اصیل تری 
می باشند، مورد توجه قرار داد و از همۀ وسایل برای 

تقویت آن ها استفاده نمود. 

فرهنگ سیاسی
انسجام و یکپارچه گی در فرهنگ سیاسی، عامل اصلِی 
همگونی و هماهنگی در جهت گیری رفتار شهروندان 
است. هر قدر که فرهنگ عمومی یک جامعه ارتقا یابد، 

به همان تناسب سیر رشد جامعه نیز افزایش می یابد.
فرهنگ سیاسی، مجموعه یی از نظام اعتقادی، ارزش  ها 
و نماد های موجود در یک جامعه است که به رفتار های 
می دهد  جهت  سیاسی  نظام  یا  حکومت  یک  سیاسِی 
که اصوالً حاصل تجربۀ تاریخِی یک ملت در برخورد 
اما  و  است.  جامعه  سیاسی  پدیده های  و  حوادث  با 
ملی،  دولت  مفهوم  ملت،  چون:  ارزشمندی  مفاهیم 
آرای  پرورش،  و  آموزش  مسایل  فرهنگی،  حقوق 
مردم، انتخابات و...، همواره مورد بحث و توجه شهید 
به  اظهارنظری،  از هر  قبل  قرار می گرفت، که  مسعود 
عنوان یک رفتار سیاسی در حوزۀ فرهنِگ سیاسی قابل 
بحث پنداشته می شود. بی تردید قوام و ثباِت این رفتار 
سیاسی مدنی، بیشتر بسته گی دارد به چگونه گی رفتار 
و کنِش سیاسِی دولت های حاکم یا سیاست مداران بر 

سِر اقتدار!
به عبارت دیگر، »فرهنگ سیاسی مجموعه  نگرش ها و 
ارزش هایی ست که به فرایندها و زنده گی سیاسی شکل 
می بخشد، که در قرن بیستم به ویژه در رابطه با زمینه های 
فرهنگی ظهور دموکراسی، مطرح شده است و پرسش 
اصلی این بوده که چه نوعی از فرهنگ سیاسی، مستعد 
در  اما  سیاسی  رفتار  است...«.  دموکراسی  گسترش 
معنای گستردۀ آن، اعماِل نگرش هایی ست که به وسیلۀ 
رخ  سیاسی  نهادهای  چارچوب  در  سیاست گزاران 
می دهد. در نخستین برداشت از این تعریف درمی یابیم 
که گونه های متفاوِت فرهنِگ سیاسی در جامعۀ سیاسِی 
یک کشور به ظهور می رسد که در رفتار سیاسِی هیأت 

حاکمۀ یک کشور، ظاهر می شود.
سیاست گزار  و  دولت مرد  یک  عنوان  به  مسعود  حاال 
پیروی  سیاسی یی  فرهنِگ  از  زمام داری  میدان  در 
می نمود که در آن آموزه های اخاقی و فرهنگ اسامی 
از مطبوعاِت  او  بود.  متبارز  از هر چیِز دیگری  بیشتر 
حقوق  تبیین کنندۀ  عنوان  به  رسالتمند  و  حرفه یی 
مدنی و انعکاس دهندۀ خواست های مردم به دولت و 
برعکس، سخن می گفت. او سیاست را با اخاق آشتی 
بنیان  داد و فرهنگ سیاسِی اخاق محور را در جامعه 
تضاد  مبنای  بر  که  از خط فکری یی  گذاشت. مسعود 
طبقاتی و مذهبی، برتری جویی زبانی، تمامیت خواهی 
قومی و سمتی، شکل می گرفت و فعالیت می نمود، نه 
تنها متنفر بود، بلکه آن را منافِی باورهای دینی و در 
با منافع و مصالح علیای کشور می دانست. وی  تضاد 
از برخورد سالم و عدالت محور نسبت به تأمین حقوق 
عادالنۀ  توزیع  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی،  برابر 
حمایت  کشور،  اقشار  و  اقوام  کلیۀ  برای  ملی  ثروت 

می نمود و بدان باور داشت.
سیاسی  احزاِب  بازار  کساد  مسعود،  سیاسی  فرهنگ 
دو  فعاِل  و  قدرتمند  حضور  هماره  و  برنمی تافت  را 
صاِح  و  خیر  به  جامعه  در  را  سیاسی  حزِب  سه  یا 
کم  بینی  و  سیاسی  غرور  می پنداشت.  کشور  آیندۀ 
سیاسِی  فرهنگ  در  که  مسایلی ست  دیگر  از  دیگران، 
وجود  در  امروزه  که  آن چه  نداشت.  جای  مسعود 
آزاردهنده  افغانستان، چنان  از سیاست مداران  شماری 
سیاست  به  نسبت  را  انسان  رویکرد  گاهی  که  است 
در  می کرد  فکر  مسعود  این وصف،  با  می دهد.  تغییر 
و  مشروع  وسیلۀ  هر  به  زمام دارانش  که  کشور هایی 
باور  باز  و  می آورند  به دست  را  اهداف شان  نامشروع 
دارند که هدف وسیله را توجیه می کند، قدرت سیاسِی 
مردمی و مشروع شکل نمی گیرد و از این نوع فرهنِگ 
سیاسی متنفر بود و به مثال هایی هم اشاره می نمودند. 
واقعًا در جهان پیرامونِی ما هنوز هستند سیاست مداران 
فرهنگ  از  نوعی  آن ها  وجود  در  که  کشور هایی  و 
سیاسِی قرون وسطایی و متحجر و معطوف به ارزش ها 
و معیار های غیرمدرن خودنمایی می کند. آن ها مفاهیمی 
دولت،  ـ  ملت  شهروندی،  حقوق  دموکراسی،  چون 

کشورِ عاری از جنگ و دولِت ملی را برنمی تابند. 
منش ملی، از دیگر مولفه های فرهنگ سیاسِی مسعود 
دیده  جوامعی  در  ملی  منِش  که  داشت  باور  او  بود. 
و  شده  نهادینه  ملی  وحدت  آن جا  در  که  می شود 
مانند  ـ  آن  شدۀ  پذیرفته  مؤلفه های  با  ملی  هویت 
حریم  به  احترام  تساهل،  تسامح،  همدیگرپذیری، 
تاریخی،  پسندیدۀ  اعتقادات  و  افتخارات  ارزش ها، 
فرهنگی، زبانی و دینِی کتله ها و هویت های فرهنگی 
قومی ـ به صورِت یکپارچه به عنوان یک ارزش گرانبها 
در روح و رواِن مردماِن یک کشور حلول کرده و برای 
مشترک  ارزِش  یک  عنوان  به  آن  نگهداشِت  و  حفظ 
قربانی می دهند. این جاست که مفهوم ملت با خطوط 
قرمز منافع ملی، نه این که ساخته می شود، بلکه ظهور 

می کند.
 1362 سال  در  نظار  شورای  ایجاد  از  پس  مسعود 
فکری  تربیۀ  و  تعلیم  به  پیش  از  بیشتر  خورشیدی، 
میاِن  از  و  ورزید  اهتمام  مجاهدین  فرهنگِی  و 
 2٠ کوچِک  دسته های  پرورش یافته،  آموزش دیده گان 
داد  »قطعاِت متحرک« تشکیل  نام  زیر  را  نفری  و ٥٠ 
ملبس  آنان  بودند.  وارسته  و  آراسته  حیث  هر  از  که 
مجاهدیِن  کمک  به  نظار،  شورای  نظامی  یونیُفرم  به 
سایر مناطق که تحت فشار جنگ قرار  داشتند، اعزام 
از  که  را  نیِت خویش  هیأت حسن  می  شدند. مسعود 

رأس  در  بودند،  آموزش دیده  تحصیل یافته گاِن  زمرۀ 
دیگر  فرماندهاِن  جانب  به  دسته ها  این  ترکیِب  در  یا 
معروف  »نظمی ها«  به  عام  مردم  میاِن  که  می فرستاد 
روش  این  از  استفاده  با  او  ترتیب،  این  به  گردیدند. 
فرهنگی ـ سیاسی، ساحۀ نفوذ و آمار دوستان و میزان 

اعتمادِ متحدیِن خویش را بیشتر می ساخت.  
احترام و دستیابی به منافع علیای کشور تضمین کنندۀ 
و  بستر  ملی،  وحدت  است.  ملی  وحدت  فرایند 
تکیه گاه مطمیِن ثبات سیاسی پنداشته می شود. جوامع 
انسانی با حفظ و نیکوداشت و صیانت از هویت های 
قله های  به  و  می مانند  باقی  پویا  و  زنده  فرهنگی شان 
می کنند،  صعود  توانایی  و  دانایی  رستگاری،  و  فاح 
و نهایتًا با گذار از تنگنا های تاریِک هویت های قومی، 
و  می گزیند  مأوا  ملی  هویت  فرهت بخِش  وادی  در 
این جاست که مفهوم ملت ـ دولت به ظهور می رسد و 
حقوق شهروندی مطرح می  گردد. یعنی همان مولفه ها 
و باورمندی های ارزشمند برای ساختن دولتی مقتدر و 
کشوری متحد که امروزه از سوی شماری از شهرونداِن 
با  مسلمًا  و  شده  واقع  تاخت وتاز  مورد  سرزمین  این 
تداوم چنین روش و منشی، کشتی توفان زدۀ مملکت 
به صخرۀ سخِت دریای پُرتاطم حوادث و مداخات 
مسووالنه  بیایید  پس  نمود.  خواهد  برخورد  خارجی 

حرف بزنیم و عاقانه گام برداریم! 
به باور من، از رفتار سیاسی یا همان فرهنگ سیاسی یی 
نوع  که:  نمود  استنباط  چنین  می توان  شهید  مسعود 
فرهنگ سیاسی حاکم در دستگاه رهبری یک کشور، 
از اهمیِت به سزایی برخوردار است. لذا نخست از همه 
از  در کشور،  دولت های حاکم  که  آید  به عمل  سعی 
منش های  و  کنش ها  رفتارها،  در  سیاسی یی  فرهنگ 
بهره  خویش  فرهنگِی  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
معیارِی  و  ارزشی  نظام  یک  به  فرجام  در  که  گیرند 
پای بنِد اخاق و فرهنگ اسامی، نایل آیند. نظامی که 
در ضمن داشتن قوای سه گانۀ مستقل ولی متحد با هم، 
به مطبوعات و آزادی بیان به عنوان قوۀ چهارم باورمند 
متعهد  ملی  ثروت  و  قدرت  عادالنۀ  توزیع  به  باشد، 
باشد، در راستای نهادینه شدِن مردم ساالری، صادقانه و 
با تمامِ وجود بکوشد، فرصت را برای تأسیس احزاب 
صدارتی  پارلمانِی  نظام  یک  و  ملی  قدرتمنِد  سیاسِی 
مساعد گرداند، کشور را در مسیر پیشرفت هدایت کند 

و مردم را در وادی رفاه و خوشبختی ماوا دهد.
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با  قبل  سال  پانزده  ذیل،  طرح گونۀ  یادداشت: 
شنیدن خبرِ شهادِت مسعود نوشته شده است.

***
خدا  باروت آلودِ  آسماِن  تکۀ  است،  چاشتگهی 
کرۀ  چین وچروِک  از  پُر  جبیِن  شرافِت  فراز  بر 
خاکی اش که ادواری ست میدان نبرد بی پایاِن اهورا 

و اهریمن بوده، مضطربانه چشم دوخته است...
پیرامون  در  تب کرده  فضای  است،  چاشتگهی 
بر  ناآشنایی  نقش قدومِ  سنگاخ هایی که هیچگاه 
به  از دلهرۀ حادثه  جلد ستبر تن شان حک نشده، 

اغما رفته است... 
هالۀ  ورای  از  آفتاب  چشمان  است،  چاشتگهی 
آهش ناباورانه و مبهوت به غروِب کسی از جنِس 

خودش خیره شده است...
آرامِ  و  ُکند  میلودی  با  باد  است،  چاشتگهی 
نیمروزی اش صحنۀ درام آب تنی قوی غروری را 
در چشمه سار گرم عشق و خون همراهی می کند...

جنوِن  در  زمانه  مرتعِش  اندام  است،  چاشتگهی 
ناخواسته  اتفاقی  محور  به دور  ناگزیری  و  تردد 

می چرخد... 
چاشتگهی است، نبض شریِف قله های حماسه تند 

شرحه شرحۀ  سینه های  و  می تپد 
شکوه  هندوکش، 

زخم های عقابی را 
با زبان گنگ 

می نالد...
شفاف ترین  در  دریاچه ها  است،  چاشتگهی 
از  را  معنا  سرود  اصیل ترین  حزن،  ترنم های 
حنجره های خونین کوه بچه های استوار می سراید...

چاشتگهی است، گل وگیاه در زیر بارِ غم انگیزترین 
هجرِت هدهد باغ خمیازه می کشد...

چاشتگهی است، درختان در اهتراز برگ های خود، 
اظهار  را  خود  بلندشدۀ  دعا  به  دستاِن  بی قراری 

می کنند...
نوازش  بومی  و  مرز  طبیعِت  است،  چاشتگهی 
دستان ابریشمیِن حضور کسی را برای آخرین بار، 

بر زخم های خونیِن خود احساس می کند...
زورق  ناخدای  که  چاشتگه!  آری  بود!  چاشتگه 
با  و  خرامید  غرورش  شفق  شط  در  خورشید، 
انگشت شهادت، جزیرۀ همیشه بهارِ جاودانه گی را 

اشاره داد... 
فرزانه گی،  تبار  از  مردی  که  بود  چاشتگه  آری! 
از دودمان آزاده گی، گوهر آبروی ملتی در  مردی 
سینه و عفِت سرافرازی برهنه پایانی در دست، بر 
اندیشه اش،  منشور  و  زد  تکیه  جاودانه گی  کرسی 
درگسترۀ  را  انسانی  روح  شکوه  رنگین کمان 
متباعد  آرمانش  زالِل  چشمه سار 

ساخت... 
چاشتگه  آری! 
بود، مردی 
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که 
ِو  قلمر

را  اعجاز 
آن  اقصای  تا 

تکبیر  و  درنوردید 
معابد  مناره های  از  را  آزادی 

تاریِخ  شب های  یلداترین  دل  در  شهامت 
با  را  آزاده گی اش  داد، صحیفه های رسالت  ما سر 

خون خودش نوشت... 
را  مویش  تار  هر  که  مردی  بود،  چاشتگه  آری! 
برای سیاه رویی دشمنش سپید ساخته بود، قاموس 
تذهیب  خودش  خون  با  را  مردانه گی اش  حجیم 

کرد...
آری! چاشتگه بود، آن که متن نامه های حق را برای 
نسل ها نوشته بود، با شهادِت خودش مهر و موم 

کرد...
آری! چاشتگه بود، کسی که صابت کوتل نشیناِن 
خوِن  با  بود،  زده  زمانه  محک  به  را  عشق  خطۀ 
خودش بی غشی همِت کوهستان زاده گاِن عاشق را 

ثابت ساخت...
سال ها  عیارانه  که  کج کاهی  بود،  چاشتگه  آری 
از عفت حریِم کلبۀ محقِر مردمش با ساح ایمان 
که  را  ننگی  خویش  خوِن  با  بود،  کرده  پاسداری 
مشتی اجیر به دامان نورانی فرهنِگ این ملت رقم 

زده بود، زدود... 
حتا  عمری  که  پایوارمردی  بود،  چاشتگه  آری! 
از  لبریز  قلِب  مقدس  حریم  در  تزلزل  جوانۀ 
این درس  با خون خودش  بود،  نزده  توکلش سر 

را به دیگران داد...
عطر  تنش  بوی  که  رفت  ما  میاِن  از  کسی  آری! 
باغ های نارنِج جال آباد و جنگل های پستۀ بادغیس 

را در خود داشت...
از  ایمانش  نسج  که  بربست  رخت  کسی  آری! 
صخره های خارای هندوکش تبلور یافته بود و اذان 
عشق را از ستیغ کوهساران کنر و پکتیا شنیده بود...
آری! کسی کوچید که خوِن دل خوردن و لبخند زدن 
انار قندهار آموخته بود و گشاده گی آغوِش  از  را 
خوشامدش را از وسعت دشت های هرات و هلمند 

فهمید 
بود... 

آری! کسی از 
که  رفت  ما  جمِع 
در ذهنش غنای فرهنِگ 
حماسه آفرینی  شکوه  و  بلخ 

تخارستان و غور ترسب کرده بود...
آری! خورشیدی غروب کرد که در ظلمِت قیرگوِن 
پهنای هستی ملتی، برق درخشِش کاریزهای پروان  

و کاپیسا را وام گرفته بود... 
نبض  با  رگ هایش  خوِن  که  کوچید  کسی  آری! 
باالی  باغ  گردنه های  و  شیردروازه  کوه  به  عشق 

کابلستان جاری بود...
نافذش  چشماِن  که  خورد  زخم  عقابی  آری! 
را  وطنش  سنگِی  پیکر  خشِن  رگه های  دورترین 

بوسه می زد... 
آری! مردی شهید شد که طنین نبِض طبل های جنون 
احساس سرافرازی اش، تال های جاودانه گی را در 
بزم سماع تاریخ خواهد نواخت و شوریده گانی از 

این دست را قرن ها شوریده تر خواهد ساخت... 
آری! مسعود رفته است ولی یادهای او در باغ های 
اذهان کرباس پوشان، کاجستانی ست که هیچ پاییزی 

را قدرت تطاول بر سبزینه گی آن نخواهد بود...
گلوی  در  دردی ست  عقدۀ  مسعود  شهادت  آری! 
ز  سرشکی  هیچ  ریختِن  با  که  ما  خونیِن  تاریخ 
خالی  سرهامان  به  خاکی  هیچ  و  چشم هامان 

نخواهد شد... 
تبار  از  مادری  آیا  ولی  است،  رفته  مسعود  آری! 
مادران رستم، بومسلم، مسعود و... تهمتِن دیگری 
و  روح  تا  داد  خواهد  هدیه  وطن  این  آغوِش  به 
غریو  شیر  وطن،  این  شامِخ  قله های  از  او  ضمیِر 
و  بمکد  را  خطه  این  خروشاِن  دریاهای  سرکش 
از  که  را  جویبارانی  شهنامه خوانِی  جانش  گوش 
شیپور کوه بچه های این ملک جاری ست، بشنود و 
باز حماسه آفریند؟! آیا مادری، یلی چنین خواهد 
زاد؟! آیا یلی چون او، فقط یک بار، فقط یک بارِ 

دیگر خواهد آمد؟! 

حکمتیار و مسعود 
در آزمون پیروزی و شکست

------- هارون مجیدی
پیروزی و شکست  آزمون  کتاِب حکمتیار و مسعود در 
و یا 14 روز حساس در تاریخ معاصر افغانستان، عنوان 
یادداشت های سفر عادل بترجی است که توسط عبداالحد 

هادف به فارسی برگردان شده است.
این کتاب در 2٥4 برگ و هزار نسخه از نشانی انتشارات 

سعید در کابل به نشر رسیده است.
کتاب حکمتیار و مسعود را عصمت اهلل احراری برگ آرایی 
روح  به  کتاب  این  و  ریخته  آن  بر  جلد  طرح  و  کرده 
مامحمد اسماعیل، یکی از مجاهدین مخلص و فداکار 

افغانستان، اهدا شده است.
و  حکمتیار  کتاب  مترجم  از  نقل  به  بترجی  عادل  شیخ 
در  که  بود  عرب  برجستۀ  چهره های  از  یکی  مسعود، 
صحنۀ جهاد افغانستان حضور یافت و برخاف بسیاری 
به  آمدنش  یادداشت های  و  خاطرات  همتایانش  از 

افغانستان را منتشر کرد.
آقای بترجی در روایت لحظه به لحظه، صحنه های حساس 
تاریخ افغانستان را در این کتاب به تصویر کشیده و آقای 
پیراسته آن را به فارسی برگردان  نثر زیبایی و  با  هادف 

کرده است.
آقای بترجی در حساس ترین مرحلۀ تاریخ افغانستان یعنی 
در آستانۀ پیروزی مجاهدین و فتح کابل وارد افغانستان 
شده و در مدت بیشتر از یک هفته را در مرکز فرماندهی 
گلبدین حکمتیار در منطقۀ سرخاب والیت لوگر سپری 

کرده است.
به  پیوند  در  و  مترجم«  »پیش گفتار  در  هادف  عبدالحد 
اهمیت برگردان این کتاب می نویسد: اهمیت این کتاب 
بیشتر از آن جا پیدا است که روایتی از اتاق حکمتیار در 
حساس ترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان و حکایتی 
از پشت صحنه های دراماتیک آن مرحله به شمار می رود.

خواننده در پشت صحنه های دراماتیک این کتاب می یابد 
سازمان  برجستۀ  اعضای  با  هم سویی  در  چهره یی  که 
آن  دولت  که  را  شهری  تا  می شود  پاکستان  استخباراتی 
خود آهنگ تسلیم شدن سر داده و بارها گفته است که 

فرونشاندن  بهر  از  بدهد،  تسلیم  را  حکومت  می خواهد 
بیمی  هیچ  و  بکشاند  به خاک و خون  عطش خون ریزی 

هم از ریختن خون شهروندان این شهر ندارد.
نوع  این  مسعود:  و  حکمتیار  کتاِب  مترجم  باور  به 
خاصی  نکهت  هم  سومی  طرف های  زبان  از  روایت ها 
که  باشد  آن  »خوش تر  گفته اند  این که  حکم  هم  و  دارد 
سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران« به اهمیت مراتب 

داسته می افزاید. 
با آن که نویسنده کتاب را با روحیۀ طرف داری از گلبدین 
حکمتیار نوشته، اما در روایت حقایق عینی و تاریخی از 
دقت و امانت الزم کار گرفته و می شود گفت که شیرازۀ 
اصلی اهمیت کتاِب حکمتیار و مسعود نیز در همین امر 

نهفته است.
با  مسعود  و  حکمتیار  کتاِب  مترجم  هم،  سویی  از 
به  پاورقی ها  افغانستان داشته، در  تاریخ  از  آگاهی یی که 
روشنی روایت ها و پشت صحنه های روایت شده پرداخته 

و خواننده را از پهلوهای پنهان آگاه ساخته است.
کتاب حکمتیار و مسعود در مجموع متشکل از دو بخش 
اصلی و ضمایم می باشد که در بخش اصلی آن به روایت 
و تحلیل حوادث چهارده روز سفر پرداخته و در بخش 
تاریخی  گفت وگوی  و  مصاحبه  چند  متن  آن،  ضمایم 
به شمول صحبت مخابره یی قهرمان ملی کشور با گلبدین 

حکمتیار را درج کرده است.
عبداالحد هادف مترجم کتاِب حکمتیار و مسعود متولد 
است.  پنجشیر  والیت  در  میادی  هفتاد  دهۀ  اواخر 
درس های ثانوی خود را در علوم دینی به سر رسانده و 
لیسانس ادبیات عربی و مطالعات اسامی دارد و در دورۀ 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی خوانده است.
دفاع  معتدل،  مسلمان  شخصیت  قهرمانان،  با  یک ماه 
مسعود  بی نظیر،  پدیده یی  مسعود  اعتدال،  عن الحق، 

افغانستان،  در  مدنی  نهضت  طرح  و  عرب  جهان  در 
گذشته  سال های  طی  هادف  آقای  که  است  کتاب هایی 

نوشته و یا از زبان عربی برگردان کرده است.



بسم اهلل محمدی/ وزیر دفاع پیشین
در دوم سـرطان 13٥8 خورشـیدی، در حالـی کـه حاکمیت 
سیاسـی در کابل در دسـت رژیم کمونیسـتی بود حرکتی در 
کابـل از آدرس نهضت اسـامی بـه راه افتاد. افـراد ارتباطی 
بـا جریـان اسـامی در پاکسـتان کـه رهبـران آن عبـارت 
بودنـد از اسـتاد ربانـی شـهید و آقـای حکمتیـار کودتایـی 
را برضـد رژیـم کمونیسـتی برنامه ریـزی کـرده بودنـد. مـن 
دو- سـه مـاه پیشـتر از دوم سـرطان بـه صفـوف جمعیـت 
اسـامی جـذب شـده بـودم و کسـی به نـام آقا  محمـد مرا 
جـذب کرده بـود. در آن زمـان، در صنف دوازدهِم مدرسـۀ 
ابوحنیفـه درس می خوانـدم. پس از سـپری شـدن دو سـه- 
مـاه از وارد شـدنم بـه صفوف جریـان اسـامی، در یکی از 
روزهـای جمعـه بـرای مـا گفته شـد کـه فـردا، روز شـنبه، 
بایـد در حالـت آماده بـاش قـرار داشـته باشـید کـه قیامـی 
صـورت می گیـرد. بـه روز شـنبه از مدرسـۀ ابوحنیفه آمدیم 
بـه شـهر کابـل. از جزئیات قضیـه چیزی نمی دانسـتیم. فقط 
بـرای مـا گفتـه شـده بـود کـه همزمـان بـا این کـه در همـۀ 
شـهر کابـل قیامـی صـورت می گیرد، وظیفۀ شـما این اسـت 
کـه مأموریـت پلیس منطقۀ بـاغ علی مردان را سـقوط دهید. 
یـک نفـر از افسـران مأموریـت را آوردنـد و بـه مـا معرفی 
کردنـد. خـوب بـه یـاد دارم کـه در آن روز، هر وقـت که با 
افـراد ارتباطـی بـا جریان اسـامی در داخل دولـت رو به رو 
می شـدیم بـه مـا عامـت می دادنـد و عامـت این بـود که 
دکمـۀ لبـاس خود را به سـوی مـا تکان بدهنـد. هر کس که 
دکمـۀ لباسـش را تکان می داد مطمئن می شـدیم کـه در قیام 
عمومـی امـروز در کابل که برضد رژیم کمونیسـتی صورت 
می گیـرد بـا مـا همـکاری می کنـد. متأسـفانه وقتی کـه قیام 
شـروع شـد متوجه شـدیم کـه قیـام، در برگیرندۀ همـۀ کابل 
نیسـت و تنهـا در یـک نقطه از شـهر روی داده اسـت. ما در 
جریـان قیام، نه سـاح داشـتیم و نـه تجهیـزات. تنها چیزی 
کـه در اختیار داشـتیم بوتل های شیشـه ای بود کـه در داخل 
آن هـا صابـون و آب را انداختـه بودنـد کـه تعامـل حریـق 
می کنـد و از داخـل آن بوتل هـا فلیته هایـی کشـیده شـده 
بـود کـه مـا وظیفـه داشـتیم در صورتـی که بـا تانـک یا هر 
واسـطۀ نقلیـۀ دشـمن یـا هر هدفـی که مـورد نظر ما باشـد 
مواجـه شـدیم فلیتـه را آتـش بزنیـم و بوتل را تـکان بدهیم 
و پرتـاب کنیـم تـا بشـکند و حریـق انجـام شـود. بعدترها 
که بیشـتر بـه وسـایل نظامی آشـنایی پیـدا کردیـم دریافتیم 
کـه بوتل هـای کذایـی بسـیار پیش پـا افتـاده بودنـد و هیچ 
داشـته  نمی توانسـتند  جنـگ  جریـان  در  مهمـی  کارکـرد 
باشـند. یعنـی چه طـور امـکان داشـت کـه مـا با این وسـیلۀ 

پیـش پـا افتـاده بـه مصاف تانـک دشـمن برویم؟
قیـام چنـداول را کـه در برخـی از مناطـق محـدود کابـل 
صورت گرفت رژیم کمونیسـتی توانسـت بسـیار به آسـانی 
سـرکوب کنـد. اصـل داسـتان ایـن بـود کـه یـک روز قبـل 
از قیـام، یکـی از اعضـای گروپـی کـه رهبـری قیـام ضـد 
کمونیسـتی را برعهـده داشـتند و جاسـوس رژیم بـود، همۀ 
چیـز را افشـا کـرده بود و جزئیـات پـان را در اختیار رژیم 

بود.  داده  قـرار 
قـرار بـود کـه همـۀ افسـران نظامـی ای کـه در قیـام کابـل 
شـرکت داشـتند بـه سـر کار خـود برونـد و حاضری هـا 
را امضـا کننـد و پـس از یکـی- دو سـاعت همـۀ آن هـا بـه 
مناطقـی برونـد کـه برای شـان از قبـل مشـخص شـده بوده 
و قیـام را شـروع کننـد. چـون رژیـم از قبـل آگاه بـود بـه 
مجـرد این کـه همـۀ مأموریـن ملکـی و نظامی  به دفاترشـان 
یـا قراگاه های شـان رفتنـد تمـام دروازه هـا را بـر روی شـان 
بسـت. رژیـم نمی دانسـت کـه چـه تعـداد از پرسـنل دولت 
در ایـن قیـام سـهم دارنـد. به همیـن خاطر، همـه را زندانی 

دفترهـا و پادگان هـای نظامی شـان کـرد. 
رهبـری نظامـی این قیـام برعهدۀ عمـر جان )عارف(، پسـر 
عمـۀ آمر صاحـب شـهید از سـنگانۀ بـازارک بـود. عـارف 
مشـهور بـه عمـر جـان را مـن از قبـل نمی شـناختم و تنهـا 
یکـی دو روز پیـش از قیـام، او را بـه مـن معرفـی کردنـد و 
گفتنـد کـه ایـن شـخص، عـارف خـان اسـت. بـا این همه، 
نمی دانسـتم کـه عـارف خـان هـم در حرکـت مـا شـرکت 
دارد. او در جریـان ایـن قیـام شـهید شـد. در اثنـای انتقـال 
مـواد منفجـره بـا موتـرش مایـن انفجـار کـرد و او را قطعه 

کرد. قطعـه 
 وقتـی عـارف شـهید شـد و قیـام خنثـا گردیـد، مانـدن در 
کابـل را بـه صـاح ندیـدم و مجبور شـدم به پنجشـیر فرار 

. کنم
در پنجشـیر در حـدود بیسـت روز یـا یـک ماه بـه صورت 
مخفیانـه زندگـی می کـردم. ایـن روزهـا مصـادف بـود بـه 
آمـدن آمـر صاحـب شـهید بـه پنجشـیر. بیسـت روز بعـد 
از رفتنـم بـه پنجشـیر، آمـر صاحـب در جمـع سـی یا سـی 
و پنـج نفـر وارد پنجشـیر شـد کـه در جمـع ایـن گـروه 
مصطفـای شـهید هـم بـود. آن هـا وقتـی بـه پنجشـیر آمدند 
اول عاقـه داری حصـۀ اول سـپس عاقـه داری حصـۀ دوم 
را گرفتنـد. مـن بسـیار تـاش داشـتم کـه خـود را بـه آن ها 
برسـانم کـه مبـادا کمونیسـت ها مـرا اسـیر کنند. یکـی- دو 
بـار خانـۀ مـا را هم تاشـی کـرده بودنـد. تـا آن وقت هیچ 
رابطـه ای بـا مجاهدیـن نتوانسـته بـودم برقـرار کنـم. البتـه 
مصطفـای شـهید بـه بـرادرش، مولـوی محمد موسـی، نامه 
نوشـته بـود و از حرکـت کردن شـان بـه سـوی پنجشـیر به 
او خبـر داده بـود. مولـوی محمـد موسـی بـه مـن اطمینـان 
داد کـه مصطفـا همـراه آمر صاحـب به زودی وارد پنجشـیر 
می شـوند و هـر وقت آن هـا به پنجشـیر رسـیدند، رابطه ات 
را بـا آن هـا برقـرار می کنـم تـا بتوانی بـه آن ها ملحق شـوی 

و در دسـت کمونیسـت ها نیفتـی. وقتـی گـروپ مجاهدین 
حصـۀ اول و دوم را گرفتنـد و به بازارک رسـیدند و آمادگی 
می گرفتنـد کـه ولسـوالی را در ُرخـه بگیرنـد، مـن هـم بـه 
آن هـا یک جـا شـدم. بـه جهـت این کـه تـا آن زمـان آمـر 
صاحـب را نمی شـناختم و مصطفـای شـهید از اقـارب ما و 
هم قریـۀ مـا بـود و از قبـل بـا هم شـناخت داشـتیم، بـه نزد 
مصطفـا رفتـم. مصطفا از دیدن من خوشـحال شـد و از من 
پرسـید کـه چه طـور بـه این جا آمـده ای حال آن که تـا جایی 
کـه مـن خبـر داشـتم در کابل بـودی. من داسـتان فـرارم از 

کابـل را برایـش تعریـف کردم. 
مصطفـا معاون آمر صاحب بود و دوسـت بسـیار صمیمی و 
نزدیکـش. در تشـکیاتی هـم که وجود داشـت آمر صاحب 
امیـر والیتـی پـروان و کاپیسـا بـود و مصطفـا بـه حیث آمر 
پنجشـیر بـود که در آن زمان، پنجشـیر جزئـی از پروان بود. 

ایـن را از زبـان آمر صاحب شـهید شـنیده بودم.
مجاهدیـن آمادگـی می گرفتنـد کـه ولسـوالی را بگیرنـد اما 
همـۀ مسـؤوالن و سـربازانی کـه در ولسـوالی بودنـد پیـش 
از آن کـه وارد درگیـری بـا مجاهدیـن شـوند فـرار کردنـد 
چـرا کـه متوجـه شـده بودند کـه مجاهدیـن قـوی و مجهز 
شـده اند و بـه آسـانی می توانند سـربازان دولتی را شکسـت 

بدهند.
تخریب پل پََجک در سالنگ:

قـرار مـا بر این شـد کـه همراه بـا مصطفـا پل پََجـک را در 
سـالنگ انفجـار بدهیم. ایـن کار، ضربه ای بزرگ بر دشـمن 
وارد می کـرد. اگرچـه بعدهـا چند بـار از زبـان آمر صاحب 
شـنیدم کـه این کار را اشـتباه بزرگ می دانسـت چـرا که در 
شـرایطی که پنجشـیر را تازه از دسـت دشـمن گرفته بودند 
کارهـای بسـیاری در داخل پنجشـیر به انجام دادن داشـتند؛ 
باید سـازماندهی می کردند و شـرایط دفاعی شـان را تقویت 
می نمودنـد. این کـه مجاهدیـن دسـت به منفجر سـاختن پل 
شـاهراه سـالنگ زدنـد و خواسـتند رابطۀ دولـت مرکزی را 
بـا شـمال قطـع کننـد سـبب شـد کـه دشـمن فـوراً تصمیم 
بـه سـرکوب مجاهدین در پنجشـیر بگیـرد. در تخریب پل، 
مـن هـم با مصطفای شـهید همـکاری می کردم. به یـاد دارم 
کـه بـا چـه زحمتـی در پشـت خـود مـواد انفجـاری را از 
داالن سـنگ و از طریق ُشـتُل به سـالنگ رسـاندیم و پل را 
انفجـار دادیم. مسـؤولیت تخریب و ایجاد موانع در شـاهراه 

سـالنگ را مصطفا برعهده داشـت.
پـس از حادثـۀ تخریـب پـل، کمونیسـت ها حملـه کردند و 
راه سـالنگ را بـاز نمودنـد. از آن جایـی کـه رژیـم از ناحیۀ 
جبهـۀ پنجشـیر احسـاس خطـر کـرده بـودد تقریبـًا پـس از 
یـک و نیـم مـاه بـه پنجشـیر حملۀ نظامـی کرد و خواسـت 
بدین گونـه بـا ایـن جبهـه تصفیـۀ حسـاب کنـد. در همیـن 
اوضـاع و احـوال بـود که مجاهدین توانسـتند بـه فرماندهی 
مصطفـا عاقـه داری بولغیـن را نیز فتح کنند. قوماندان سـید 
آقـا از آب دره از جملـۀ کسـانی بودنـد کـه در ایـن جنگ با 

مصطفـا همـراه بودند.
آمـر صاحـب از اول هـم برنامـه اش ایـن بود کـه در مناطق 
جوانـان  و  کنـد  ایجـاد  پایگاه هایـی  پنجشـیر،  مختلـف 

داو طلـب را جـذب نماید و بـه آن ها آمـوزش نظامی بدهد. 
او نمی خواسـت از اول قیـام مردمی شـکل دهـد و جنگ را 
بـه صـورت الیجـاری راه انـدازی کنـد، می خواسـت جنـگ 
چریکـی بـه راه بیندازد تا دشـمن از پـا دربیاید. آمر صاحب 
بعدهـا بـرای مـا تعریـف می کرد کـه وقتی به دشـت ریوت 
و مناطـق باالیی پنجشـیر رسـیدیم متوجه شـدیم که روحیۀ 
مـردم، بسـیار آمـاده اسـت و با رفقا مشـوره کردیـم که چرا 
از روحیـۀ ضـد رژیـم مـردم بـه نفـع خـود اسـتفاده نکنیم. 
ایـن بـود کـه مـردم قیـام کردنـد و پنجشـیر را فتـح کردند. 
اگـر اشـتباه نکـرده باشـم حـدوداً در مـدت دو و نیـم ماه یا 

سـه ماه، پنجشـیر در دسـت مجاهدیـن بود. 
آمـر  مجاهدیـن،  بـر  دولتـی  نیروهـای  جریـان حملـۀ  در 
صاحـب در سـالنگ در جریـان جنـگ زخـم برداشـت و 
اگرچـه مقاومت هـای اندکـی در مناطـق مختلـف پنجشـیر 
برضـد آن هـا صـورت گرفـت امـا سـرانجام کمونیسـت ها 
توانسـتند پنجشـیر را دوبـاره بـه تصـرف خـود در بیاورند. 
مجاهدیـن مجبـور به عقب نشـینی به دشـت ریـوت و دهن 
آب تـل و پریـان شـدند. از آن جایی که آمـر صاحب زخمی 
بـه دوش  بازهـم  بـود، مسـؤولیت مدیریـت جبهـه  شـده 
مصطفـا بـود. تمرکـز جبهـه در چنیـن اوضاعی طبعـًا روی 
ایـن بـود کـه چه گونـه دوبـاره افـراد خـود را سـازماندهی 
کنـد. مـا هـم در ایـن روزهـا بـا مصطفـا همـراه بودیـم در 
جمعـی از بـرادران مثـل قومانـدان سـید آقـا و قومانـدان 
گل حیـدر و اسـتاد خبیـر و معلـم عبدالغیـاث و حاجـی 
عبدالوهـاب و بـرادران دیگری از ُرخه. متأسـفانه در جریان 
سـاختن ماین، مصطفا زخمی شـد و انگشـتانش را از دست 
داد و تـا پریـان انتقالـش دادیـم و در همـان جـا در نـزد 
خانـواده اش بـه شـهادت رسـید. در آن روزهـا خانـواده اش 

نیـز بـه پریـان مهاجـر شـده بودند.
از ایـن لحظـه بـه بعـد مـن همیشـه در کنـار آمـر صاحـب 
شـهید بـودم و چنـد سـالی را به عنـوان دسـتیار نزدیکش با 
او کار کـردم تـا این کـه سـنم باالتـر رفـت و تجربـۀ بیشـتر 
بـه دسـت آوردم و آمـر صاحـب مصلحـت دیـد کـه مـن 
را پـس از تأسـیس شـورای نظـار بـه حیـث معـاون زون 
مرکـز شـورای نظـار، بـه شـمالی بفرسـتد. طبعـًا زندگـی با 
آمـر صاحـب خاطره هـای ارزشـمند زیـادی را در ذهن من 

حـک کرده اسـت.
نبـوغ نظامـی آمـر صاحـب و شرم سـاری تاریخـی کی 

بی  جـی 
در سـال 1362 هــ ش در پنجشـیر آتـش بسـی میـان آمـر 
جبهـۀ  گرفـت.  صـورت  شـوروی  نیروهـای  و  صاحـب 
پنجشـیر مصلحـت دیـد کـه دو بار -هـر بار به مدت شـش 
مـاه- بـا روس هـا آتش بـس اعام کنـد. رهبـری جبهه این 
کار را بـه سـود جبهـه می دانسـت چـرا کـه بـا اسـتفاده از 
ایـن فرصـت مـا می توانسـتیم نفـس راحتـی بکشـیم و بـه 
اکمـاالت جبهـه بپردازیـم. آتـش بـس در حالی برقرار شـد 
کـه جبهـه در بدتریـن حالت قرار داشـت. روس هـا پس از 
یـک سـال باز هم تـاش کردند جبهـه را متقاعد بـه تمدید 
آتـش بـس کننـد امـا آمـر صاحـب تمدیـد آتش بـس را به 

سـود خـود نمی دانسـت چـرا کـه بـا برقـرای آتـش بـس، 
فضایـی تبلیغاتـی برضـد جبهه شـکل گرفته بـود و به ویژه 
حـزب اسـامی تبلیغاتی مخرب را برضد جبهـه راه انداخته 
بـود. عـاوه بر این کـه ما اهدافـی را که از طریـق آتش بس 
می خواسـتیم بـه دسـت آورده بودیم. سـاحۀ آتـش منحصر 
در پنجشـیر بود و حتا شـامل درۀ سـالنگ نمی شـد. همزمان 
بـه این کـه در پنجشـیر آتـش بس برقـرار بـود، مجاهدین به 
سـالنگ یا شـمالی یا َسـمت شـمال می رفتند و بـا نیروهای 

اشـغالگر می جنگیدنـد.
وقتـی آتـش بـس در حال ختم شـدن بـود، به آمـر صاحب 
از طریـق منابـع اطاعاتی اش خبر رسـید کـه روس ها برنامه 
دارنـد کـه جنگی تمام عیـار را در پنجشـیر راه انـدازی کنند. 
این کـه کشـور مهاجـم از همـۀ  »جنـگ تمام عیـار« یعنـی 
تـوش و تـوان نظامـی اش بـرای سـرکوب دشـمن اسـتفاده 
کنـد. روس هـا بـه مـا هشـدار هـم داده بودنـد که اگر شـما 
آتـش بـس را قبول نکنید جبهـه و درۀ تان را نابـود می کنیم. 
کـی جـی بـی در آن زمـان هـم از نظـر وسـایل پیشـرفتۀ 
تکنولوژیک و هم از لحاظ نیروی انسـانی به مراتب از سـیا 
)سـازمان اسـتخبارات مرکـزی امریـکا( قوی تـر بـود. وقتی 
مـردم نـام کـی جـی بـی را می شـنیدند لـرزه بـر اندام شـان 
می افتـاد. خـاد )اسـتخبارات دولتـی کمونیسـت ها( را هـم 
خـوب تربیـت کـرده بودند و به عنـوان بازوی نیرومندشـان 
در داخـل افغانسـتان عمـل می کـرد. ولـی روس هـا بـا همۀ 
ایـن امکانـات خارق العـاده نتوانسـتند اسـرار جبهۀ مـا را به 
دسـت بیاورنـد. مثـًا تا آخـر نفهمیدند کـه کـدام مناطق را 
مایـن کاری کرده ایـم، مهمات و اسـلحۀ ما در کجاسـت، در 
کجـا می خواهیـم جنـگ فریب دهنـده انجـام دهیـم. از همه 
مهم تـر این کـه آمـر صاحـب دسـتور داد کـه همـۀ سـاکنان 
پنجشـیر از دره بـه زود تریـن فرصـت بیـرون برونـد. آمـر 
صاحـب برداشـتش ایـن بـود کـه اگـر مـردم در پنجشـیر 
بماننـد بـا توجـه بـه برنامـۀ جنگـی کانـی کـه روس هـا 
می شـوند.  تلـف  مـا  مـردم  اکثریـت  بودنـد  داده  ترتیـب 
تصـور کنیـد کـه صدهـا هـزار نفـر را دسـتور بدهیـد که از 
خانه های شـان بیـرون شـوند و هیـچ امکانـات هـم نداشـته 
باشـند و جبهـه هم هیچ امکاناتی در اختیارشـان قـرار نداده 
باشـد و معلـوم هـم نباشـد کـه سرنوشـت، آن هـا را به کجا 
خواهـد کشـانید. بـا همیـن یـک فرمان و بـا مشـوره ای که 
بـا مـردم صـورت گرفـت، همـۀ سـاکنان دره در طـی یـک 
هفتـه پنجشـیر را تخلیـه کردند. پنجشـیر از لحـاظ موقعیت 
جغرافیایـی بـا هفـت والیـت همجوار و هم سـرحد اسـت: 
پروان، کاپیسـا، لغمان، نورسـتان، بدخشـان، تخـار و بغان. 
مردمـی کـه در داخـل دره بودنـد خـود را بـه والیت هـای 
همجـوار رسـاندند. جالـب این جاسـت کـه صدهـا هـزار 
نفـر از سـاکنان پنجشـیر در طـی یـک هفتـه دره را تـرک 
کردنـد امـا نـه روس هـا خبـر شـدند و نـه دولـت وقت در 
کابـل. دشـمن اگـر از این اتفاق آگاه می شـد بایـد برنامه اش 
را تغییـر مـی داد و نمی بایـد سـنگ و چـوب را بمباردمـان 
می کـرد. همان گونـه کـه پان داشـتند روس ها بـه همکاری 
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یادهایی از مسعود بزرگ 

داستان پیوستنم به جبهۀ شهید مسعود



احمد شاه مسعود و...
 امـا مـن تقاضـاي او را رد کـردم و گفتـم کـه در افغانسـتان 
تمـام تنظیم هـا در جهـاد و مبـارزه سـهیم بوده انـد و دولـت را 
نمي تـوان از یـک یـا دو گـروه تشـکیل داد و دولت بایـد ممثِل 

خواسـت تمـامِ مـردم و گروه هـاي مختلـف باشـد.«
البتـه حکمتیـار در این خواسـته اش نیز صداقت نداشـت و فقط 

در صـدد بهره بـرداري به نفع خـود بود.   
دیدگاه احمدشاه مسعود در مورد دولت مشترک 

گلبدیـن  مشـارکت  بـا  جهـادی  تنظیم هـای  رهبـران  وقتـی 
پاکسـتان  میانجی گـری  بـا  اسـامی،  حـزب  رهبـر  حکمتیـار 
موافقت نامـۀ اسـام آباد را امضـا کردنـد کـه بر مبنای آن، اسـتاد 
ربانـی بـه عنوان رییـس دولـت و گلبدین حکمتیـار صدراعظم 
تعیین شـدند، احمدشـاه مسـعود علی رغـم نارضایتی شـدید از 
ایـن موافقت نامـه کـه آن را طرح و توطیـۀ آی اس آی می خواند، 
از آن حمایـت کـرد. با آغاز سـال جدیـد 1372، رهبران احزاب 
اسـام آباد  در  پاکسـتان  پادرمیانـِي  و  بـا وسـاطت  مجاهدیـن 
گـرد آمدنـد تـا در مـورد تأمیـن صلـح، مذاکـرات و توافقاتـي 
به عمـل بیاورنـد. در نتیجـۀ مذاکـراِت آن هـا کـه پشـت درهاي 
بسـته و بـا حضـور میزبانان شـان به شـمول رییس اسـتخبارات 
عربسـتان سـعودي صورت گرفـت، موافقت نامه یـي در هفدهِم 
حمـل 1372 بـه امضـا رسـید کـه بـه موافقت نامـۀ اسـام آباد 
معـروف گردیـد. متـن موافقت نامـه بـه زبـان انگلیسـي تهیـه 
شـده بـود و رهبـران احـزاب که برخـي از آن ها زبان انگلیسـي 
را نمي فهمیدنـد، در پـاي همـان متـن انگلیسـي امضـا کردنـد. 
امضاکننـده گان موافقت نامـۀ اسـام آباد بعد از پایان جلسـات و 
امضـاي موافقت نامـه، بـرای زیارت خانـۀ کعبه راهي عربسـتان 
سـعودي شـدند. و سـپس رهبران احزاب اسـامي در دهم ثور 
1372در شـهر جال آبـاد گـرد آمدند تـا کابینۀ جدیـِد حکومِت 
حکمتیـار را تعییـن و معرفی کنند. احمدشـاه مسـعود در کابینۀ 
جدیـد از وزارت دفـاع برکنـار گردیـد. ایـن در حالـي بـود که 
ایـن رهبـران خواسـت  از  احمدشـاه مسـعود یک سـال قبـل، 
کـه بـراي تحویل گیـري قـدرت از حکومـت داکتـر نجیـب اهلل، 
حکومـِت خـود را تشـکیل دهنـد و بـه کابـل بیایند. احمدشـاه 
مسـعود وزارت دفـاع را تـرک گفـت و بـه جبل السـراج رفت. 
گلبدیـن حکمتیـار از ورود بـه مقـر صـدارت در شـهر کابـل 
امتنـاع ورزیـد و وزیـران کابینـۀ خـود را برای تدویر جلسـات 
کابینـه بـه چهارآسـیاب، قـرارگاه نظامـی خـود فـرا می خوانـد. 
روی هم رفتـه، توافق نامـۀ اسـام آباد بـه پایـان جنـگ و تأمیـن 
صلـح نینجامیـد و جنـگ بـا تشـکیل شـورای هماهنگـی میـان 
مـزاری  عبدالعلـی  و  عبدالرشـید دوسـتم  گلبدیـن حکمتیـار، 
بـرای تصـرف پایتخـت در یازدهـم جـدی 1372 وارد مرحلـۀ 
خونیـن و گسـترده شـد. احمدشـاه مسـعود در تابسـتان 1373 
کـه شـورای هـرات بـرای بررسـی راه هـای صلـح از سـوی 
محمداسـماعیل خـان والی هرات تشـکیل شـده بـود، در صددِ 
آن شـد کـه از شـورا در جهِت یک دولت فراگیـر و مورد توافِق 
همـه اسـتفاده کنـد؛ هرچنـد کـه عبدالعلـی مـزاری و گلبدیـن 
حکمتیـار نسـبت بـه تقاضـای محمداسـماعیل خان کـه خود به 
مراکـز آن هـا رفـت، مبنی بر مشـارکت در شـورا تردیـد کردند 
و هواپیماهـای جنـرال دوسـتم دو بـار شـهر هـرات را در زمان 

تدویـر شـورا مـورد بمباران قـرار داد. 
شـوراي هرات توسـط محمداسـماعیل خان والي هـرات در 28 
سـرطان 1373 بـا شـرکت بیـش از یک هـزار نفـر از بسـیاري 
از والیـات کشـور و پناهنـده گان افغـاِن مقیـم اروپـا، امریـکا و 
ممالِک عربي در شـهر هرات تشـکیل شـد. داکتر محمدیوسـف 
افـراد  از  یکـی  محمدظاهرشـاه،  سـلطنت  دوران  صدراعظـم 
شـرکت کننده در شـورا بـود. احمدشـاه مسـعود در روزهـاي 
پایـان جلسـات شـورا، اسـتعفاي اسـتاد ربانـی رییـس دولـت 
اسـامي و ایجـاد یـک دورۀ کوتـاه انتقالـي را بـه عنـوان ابتکار 
سیاسـي بـه شـوراي هـرات در مجالـس اختصاصـي و محدود 
رهبـري دولـت مطـرح کـرد. او ایـن اقـدام را در سـطح ملي و 
بین المللـي بااهمیـت می پنداشـت و اسـتعفاي رییـس دولـت را 
نـه بـر اسـاِس فشـار خارجي و نـه در یـک توافـق بیرون مرزي 
میـان گروه هـا، بلکـه به صـورِت داوطلبانـه به شـورا و مجمعي 
کـه از مـردم افغانسـتان تشـکیل یافته بـود، ارزیابي مي کـرد. اما 
ایـن طرح و پیشـنهاد احمدشـاه مسـعود بنـا بر مخالفـِت برخی 

در درون دولـت تحقـق نیافـت و شـوراي هـرات بـدون هیـچ 
دسـتاوردي در عرصـۀ سیاسـي و نظامي به کارِ خـود پایان داد.

تـاش نافرجـام بـرای صلـح و ایجـاد دولـت مشـترک بـا 
ن لبا طا

ظهـور طالبان در آسـتانۀ تدویر شـورای هرات و تسـلط سـریِع 
آن هـا بر والیـات جنوب، جنـگ را وارد مرحلۀ دیگر سـاخت. 
احمدشـاه مسـعود در آغاز از طالبان استقبال کرد تا در همکاری 
متقابـل بـا آن هـا، صلـح و ثبـاِت پایدار را در افغانسـتان شـکل 
دهـد. اما پیشـروی طالبان به سـوی کابل، تصرف چهارآسـیاب 
مقـر حکمتیـار و غـرب کابـل، مناطـق تحـت کنتـرول حـزب 
وحـدت بـه رهبـری عبدالعلی مزاری تـا 27 دلو 1373 و سـال 
بعد سـقوط هرات در 14 سـنبلۀ 1374 خورشـیدی، نشـان داد 
کـه طـرح دسـتیابی به صلح و ثبـات در همراهی و مشـارکت با 
طالبان، طرحی غیرقابل دسـترس و غیرعملی اسـت. احمدشـاه 
مسـعود در بیسـت ودوم دلـو 1373، یـک روز بعـد از سـقوط 
یـک  در  ناگهانـي  به صـورت  طالبـان،  به دسـت  میدان شـهر 
ریسـِک بسـیار خطرنـاک وارد شـهرک مذکـور گردیـد و با ما 
ربانـی معـاون ماعمـر رهبر طالبان بـه مذاکـره پرداخت. حملۀ 
طالبـان بـرای تصـرِف پایتخت پـس از این مذاکـره، حکایت از 
ناکامی مذاکره داشـت. اما احمدشـاه مسـعود در تمام سـال های 
جنـگ و مقاومـت علیـه طالبـان همچنان بـه مذاکره و تشـکیل 
دولـِت مشـترک و مورد قبـول همۀ طرف هـا متعهد باقـی ماند. 
مذاکـرات عشـق آباد بـا طالبـان، یکـی از جدی تریـن مذاکرات 
بـود امـا حتا پـس از اعان دسـت یابی توافقاتی در آن از سـوی 
هیـأت مذاکره کننـدۀ طالبـان، بافاصلـه توسـط رهبـر طالبـان 
تردیـد شـد. مذاکـرات عشـق آباد در ترکمنسـتان میـان هیـأت 
طالبـان بـه ریاسـت وکیل احمـد متـوکل وزیـر خارجـۀ طالبـان 
و هیـأت جبهـۀ متحـد بـه ریاسـت محمـد یونـس قانونـي در 
22 حـوت 1377 )13مـارچ 1999( انجـام یافـت. رؤسـاي دو 
هیـأت  بعـد از دو روز مذاکـره، توافـِق خود را بر سـِر تشـکیل 
حکومـِت مشـترک و آزادي اسـیران طرفیـن اعـان کردنـد. اما 
بعـد از بازگشـت هیأت هـا، ماعمـر رهبـر طالبـان توافقـات 
را مـورد تردیـد قـرار داد و خواسـتار تسـلیمِي باقیدوشـرِط 
احمدشـاه مسـعود و تمـام مخالفـاِن خود شـد. طالبـان تقاضاي 
اخضـر ابراهیمـي نمایندۀ سـازمان ملـل را مبنی بر از سـرگیرِي 
مذاکـرات نیمه تمـامِ عشـق آباد، با ایـن اظهار که چـون مخالفان، 
امـارت اسـامي را نمي پذیرنـد، رد کرد. و پاسـخ سـازمان ملل 
در تردیـد رهبـر طالبـان بـراي مذاکـرات صلـح فقـط ایـن بود: 

»مـا نااُمید و شـگفت زده شـدیم.« 

دولت مشترک با گلبدین حکمتیار در شهر کابل
 احمدشـاه مسـعود علی رغـم سـقوط شـورای هماهنگـی در 
کابـل پس از تسـلط طالبـان بر چهارآسـیاب، به تشـکیل دولِت 
مشـترک با احزاب شـامل شـورای مذکور، علی رغـم نارضایتی 
شـدید از گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حـزب اسـامی، تـن داد. 
هرچنـد جنـرال دوسـتم و حـزب وحـدت در مذاکرات بر سـِر 
حکومِت مشـترک سـهم نگرفتند، امـا مذاکره با حزب اسـامی 
حکمتیـار ادامـه یافـت. ایـن مذاکـرات کـه نخسـت از تهران و 
بـا میانجی گـری ایرانی هـا آغـاز یافته بـود، بعد از قـوس 1374 
در داخـِل کشـور ادامـه یافت و پـس از گفت وگوهـاي طوالني 
منجـر بـه توافق نامـۀ ماهي پـر گردیـد. توافق نامـۀ مذکـور روز 
برهان الدیـن  اسـتاد  توسـط   )1996(  137٥ جـوزاي  چهـارم 
ربانـي رییـس دولـت اسـامی و گلبدیـن حکمتیـار امیر حزب 
اسـامی در مهمان خانـۀ بنـد بـرِق ماهي پـر امضـا شـد. ایـن 
توافق نامـه، حکمتیـار را بـه کرسـي صـدارت نشـاند و وزارت 
دفـاع نیـز بـه حـزِب او داده شـد. وي در هفتـم سـرطان 137٥ 
بـه پایتخـت آمـد. امـا طالبـان بـا راکت بـاراِن شـدیِد شـهر در 
آن روز کـه 1٥٠ نفـر کشـته و زخمـي به جا گذاشـت، بـه ورود 
حکمتیـار عکس العمـل نشـان دادنـد. اما این حکومِت مشـترک 
بـا حکمتیـار مانـع سـقوط پایتخـت بـه دسـت طالبـان نشـد و 

طالبـان کابـل را تصـرف کردند. 
رابطـه و مذاکره با محمدظاهرشـاه بر سـِر ایجـاد صلح و دولت 

ملی  وحدت 
محمدظاهـر شـاه پادشـاه اسـبق کـه در شـهر روم ایتالیـا به سـر 
می بـرد، بعـد از خـروج قـواي شـوروي و سـقوط حکومـت 

داکتـر نجیـب اهلل در عرصـۀ سیاسـي فعـال گردیـد و فعالیـت 
سیاسـِی وی بـا ظهـور طالبـان در سـال 1373 افزایـش یافـت. 
هـر انـدازه کـه طالبـان از لحـاظ نظامي قـوِت بیشـتر مي یافتند، 
پیـروزِي بیشـتر کسـب مي کردنـد و مناطق بیشـتری را متصرف 
افـزوده  نیـز  فعالیـت شـاه سـابق  بـه تـاش و  مي گردیدنـد، 
مي شـد. زمانـي که نیروهاي طالبان در سـنبلۀ 137٥ با دسـتیابي 
بـه والیـات شـرقي ننگرهار، کنرهـا و لغمان در آسـتانۀ تصرِف 
شـهر کابـل قـرار گرفتنـد، وزیـری یکي از سـخنگویاِن پادشـاه 
سـابق بـه رادیـو بي بي سـي گفت کـه اعلي حضرت آماده اسـت 
در ظـرِف یکـيـ  دو هفتـۀ آینـده بـه افغانسـتان بـرود. امـا بعد 
از سـقوط کابل که شـاه و هوادارانش برگشـِت مجدد را آسـان 
و عملـي نیافتنـد، از گرمـي هیجانـاِت اولیـۀ تحرکاِت سیاسـي 
کاسـتند و به جـاي صحبـت از بازگشـت قریب الوقـوع شـاه، از 
تدویـر لویه جرگـۀ اضطراري سـخن گفتند. احمدشـاه مسـعود 
حمایـِت خـود را از طـرح لویه جرگـۀ اضطـراري اعـان کـرد 
و پـس از آن، وارد ارتبـاط و مذاکـره بـا شـاه و هوادارانـش 
در روم گریـد. ایـن درحالـي بـود کـه طالبـان بعد از تسـلط بر 
پایتخـت، بـا هرگونه تاش محمدظاهرشـاه غـرض حل بحران 
تدویـر  و  مي زدنـد  مخالفـت  سـازِ  سیاسـي  راه  از  افغانسـتان 
لویه جرگـه را غیرضروري و نادرسـت تلقـي مي کردند. فعالیت 
شـاه و هوادارانـش کـه بیشـتر روي تدویـر لویه جرگـه متمرکز 
مي گردیـد، در میـان حلقـات خارجي به ویژه در ایـاالت متحدۀ 
امریـکا و اتحادیـۀ اروپـا عاقه منـدان و حامیانـي پیـدا کرد. در 
آغـاز ظهـور طالبـان کـه این عاقـه و حمایـت به برخـي افراد 
و عناصـِر غیرمؤثـر در دسـتگاه حکومـت امریـکا و مجلـس 
کانگریـس محـدود مي شـد، سـال هاي بعـد بـا یاغي گري هـاي 
فزاینـدۀ طالبـان در برابـر امریـکا و جامعـۀ بین المللـي، افزایش 
یافـت. در اواخر ثور 1379 )مي 2٠٠٠( در واشـنگتن به صورت 
رسـمي اعان شـد کـه دولـت امریـکا برنامـۀ صلح افغانسـتان 
را در چـوکات طـرح محمدظاهرشـاه فعاالنـه پیـش مي بـرد. 
نخسـتین همایـش و اجـاس مشـترِک طرف داران شـاه و جبهۀ 
متحـد اسـامي در اواخـر سـرطان 1377 )جـوالي 1998( در 
شـهر بـن آلمان صـورت گرفـت. و مجلـس مشـابه دیگر، یک 
سـال بعـد در هشـتم سـرطان 1378 )29 جـون 1999( در روم 
پایتخـت ایتالیـا دایـر گردیـد. در همیـن مجلـس بـه تشـکیل 
لویه جرگـۀ اضطـراري کـه طرح آن توسـط شـاه در بیسـتم ثور 
1378)1٥مـي 1999( ارایـه گردیـده بـود، توافـق به عمـل آمد. 
مجلـس بعـدي در اول قـوس 1378 )22نومبـر 1999( بازهـم 
در روم در یـک سـاختمان قواي مسـلح ایتالیا تدویـر یافت. در 
ایـن اجـاس، کمیته هـاي سـه گانه جهـت برگـزاري لویه جرگۀ 
اضطـراري تشـکیل گردید و هیأت های متعددي از سـوي شـاه 
مذکـور بـا گروه هـاي مختلـِف افغانـي و کشـورهاي خارجـي 
گماشـته شـدند. جلسـۀ دیگـري از طـرف داراِن شـاه سـابق که 
نماینده گان احمدشـاه مسـعود در آن شـامل بودند، در 16 میزان 
1379 )6 اکتوبـر 2٠٠٠( مجـدداً در آلمان دایـر گردید. حمایت 
احمدشـاه مسـعود از طـرح لویه جرگۀ اضطرارِی شـاه سـابق و 
مذاکـرات نماینـده گاِن وی بـا شـاه و گروه روم، مبنای تشـکیل 

دولـت پـس از طالبـان پـس از شـهادِت وی قـرار گرفت. 
نتیجه

نکتـۀ بسـیار روشـنی کـه از ایـن مباحـث اسـتنتاج می شـود، 
و  سیاسـی  گفتمـاِن  بـه  مسـعود  احمدشـاه  بـاورِ  و  دیـدگاه 
تشـکیل دولـِت مشـترک و فراگیـر در تمـام سال هایی سـت که 
او نقـش محـوری در تحـوالت نظامـی و سیاسـِی افغانسـتان 
دارد؛ از 27 حمـل 1371 کـه طـرح دولـت مشـترِک سـه جانبه 
را بـا عبدالرشـید دوسـتم و عبدالعلـی مـزاری رد می کنـد و بـر 
تشـکیل دولـِت همـۀ احـزاب و تنظیم هـا توسـط رهبران شـان 
تأکیـد مـی ورزد، تـا 18 سـنبلۀ 138٠ کـه بـرای تشـکیل دولتی 
مشـترک و قابـل قبـوِل همـه در جهـت صلـح و ثبـات و ختـم 
جنـگ تـاش می کنـد. او در ایـن سـال ها، بـه هـر دروازه یـی 
تک تـک می کنـد، هـر دسـتی را می فشـارد و بـه هـر صدایـی 
لبیـک می گویـد تـا بـا ایجـاد تـوازن و تعـادل بـر سـِر تقسـیم 
قـدرت سیاسـی، دولتی مشـترک بسـازد و به جنـگ و بی ثباتی 

پایان بگـذارد.  نقطـۀ 

ُرخسـاِر جادویِی مسعود...
اخیـر سـخن او، انسـان پی می بـرد که وی تـا چه حد، 
شـاعرانه حـرف زده اسـت کـه در واقـع عمق تأثـِر او 
از چشـم های نافـذ مسـعود را عیـان می سـازد. شـک 
نیسـت کـه پی بـردن بـه طـول بقـا و یـا قـرِب فنـای 
یـک آدمـی زاد از خـال دقـت در عضـوی از اعضـای 
جسـم فیزیکـی او، یـک امـر نامعقـول اسـت؛ چـون 
هیـچ پیونـد ِعلی و معلولـی در میان این ها نیسـت. لذا 
از نقطه نظـر برداشـِت منطقـی، هـر همچـو اسـتنتاجی 
کامـًا بی اسـاس اسـت. امـا در جهـان ادبیـات، آن چه 
ُفرمول هـای  خلـق  اسـت،  برخـوردار  اولویـت  از 
داللتی یـی هسـت کـه بـه هـر حـال بتواند از احسـاس 
و شـعور آدمـی، تعبیر خـوب کند، هرچنـد این فرمول 
قطعـًا تناقضـاِت منطقـی را هـم بـا خود داشـته باشـد. 
مسـعود  زنده گـی  دوامِ  سـردوکوف،  وقتـی  علی هـذا 
را از چشـم هایش کشـف می کنـد، در واقـع خواسـته 
اسـت کـه از عمـق تأثیرپذیـری خودش از چشـماِن او 
تعبیـر کنـد و نشـان دهـد که این چشـم ها خیلـی نافذ 

و الهام بخـش انـد.
ِونسـان هوگیو، نویسـندۀ فرانسـه یی هم کـه از نزدیک 
از  یـاد  اولیـن  در  اسـت،  کـرده  ماقـات  را  مسـعود 
خاطـرۀ دیـدار با مسـعود، مظاهـری از وجـود فیزیکِی 
او را کـه قطعـًا رواِن وی را تحت تأثیر قرار داده اسـت 
اول، خطـوط  نـگاهِ  »در  آورده، می گویـد:  بـه خاطـر 
ُدرشـِت روی جبینـش جلـب نظـر می کنـد. احمدشـاه 
مسـعود، َمـرد اوِل مقاومـت افغانسـتان، روی بـامِ یک 
سـاختمان ُمَحقـر گلـی، ُشـمرده و متیـن قدم مـی زد«. 
هوگیـو نیـز هماننـد بسـیاری از شـیفته گان مسـعود، 
اعتـراف می کند که سـیمای ملکوتی مسـعود، نخسـتین 
ُرباینـدۀ دِل بیننـده اسـت. و البتـه او بیشـتر از خطـوط 
درشـت پیشـانِی او متأثـر بوده اسـت و از فحـوای ُکِل 
سـخنش معلـوم و مفهوم اسـت کـه او در همـان مقطع 
زمانـی بـا یـک اشـتیاِق زایدالوصـف، چشـم بـر پیکر 
هیجان انگیـِز مسـعود دوختـه و او را در هـر حرکـت 
و تپـش، دنبـال می کـرده اسـت و حتـا حاضر بـوده تا 
قدم گذاشـتن های او را کـه توانسـته بـود اسـتواری آن 

را لمـس کند، بشـمارد. 
نویسـنده گان  و  دانشـمندان  از  یکـی  بـرک،  بـری 
امریکایـی اسـت. او را هـم بخت یاری کـرده و توفیق 
دیـدارِ مسـعود برایـش دسـت داده اسـت. وی با لحنی 
گویـا از خاطره های شـیریِن این دیـدار و از تأثر عمیِق 
خـود در برابـر جادوی قیافه ُممتاز احمدشـاه مسـعود، 
یـاد کـرده، می نویسـد: »به آن نحوی که شـیر پنجشـیر 
را بزرگ تریـن مـرد نبردهـای گوریایـی می شـمارند، 
احمدشـاه مسـعود از نقطه نظر ُجثه، شـخصی تنومند و 
قوی هیـکل نیسـت. او با کاه پکول و خطوط پیشـانی 
و ابـروان متفکـر خـود، بـه شـاعراِن ُسخن سـرا زیادتر 

دارد«.  شباهت 
چنـان بـه نظـر می رسـد کـه شـهرت آفاقی مسـعود به 
عنـوان بزرگ تریـن شـخصیت نظامـی جهـان، سـبب 
شـده اسـت کـه بـری بـرک یـک تصویـر منطقـی از 
او در ذهـِن خـود بسـازد کـه از لحـاظ ُجثـه و حجـم، 
بـا بزرگـی نام و شـخصیت مسـعود، همخوانی داشـته 
باشـد. امـا آن چـه اینـک می بینـد، بـا آن تصویـر ذهنی 
متفـاوت اسـت! شـاید اگـر او مسـعود را مطابـق بـا 
داشـت  او  از  ذهـن  در  کـه  هیکلـی  و  سـیما  همـان 
می یافـت، برایـش خیلـی تعجـب آور نمی بـود و از آن 
متأثـر نمی گردیـد. بـاز می بینیـم کـه او از کاه، خطوط 
پیشـانی و ابـروان متفکـِر مسـعود یـادآوری نمـوده و 
بـا تشـبیه او بـه شـاعراِن سخن سـرا در واقع احسـاس 
عمیـق و تأثـر روانِی خویش در برابر آن را ابراز داشـته 
اسـت. پـس او بیشـتر تحـت تأثیـر خطـوط پیشـانی و 
ابـروان متفکـِر مسـعود قـرار گرفتـه و از همیـن ناحیه 

بـه او آفریـن می گویـد. 
اِسـتیو کـول، دبیـر اداری روزنامـۀ واشنگتن پسـت و 
نویسـندۀ کتـاب »جنـگ اشـباح« می نویسـد: »در ختـم 
مسـعود  احمدشـاه  بـا  اندروفـورت  کارل  مجلـس، 
ماقـات نمـود. مسـعود در لبـاس رزمـی و پکـول بـه 
ماقـات اندروفـورت رفت. جذابیت چهـره و حرکاِت 
باوقـار مسـعود، احتـرام اندروفـورت را نسـبت بـه او 

کـرد«.  جلب 
از گفته هـای کـول در روایـت از ماقـات اندروفورت 
بـا مسـعود، بـه ماحظـه می رسـد کـه مثـل همیشـه 
جذابیـِت چهره و جادوی حرکات و سـکناِت مسـعود 
در ایـن ماقـات هم کارِ خـود را کـرده و اندروفورت 
را تحـت تأثیـِر خود قـرار داده اسـت. وقتـی او از این 
دیـدار گـزارش داده، الجـرم در قـدمِ نخسـت از تأثیر 
قیافـه و سـیمای ظاهـرِی مسـعود در الیه هـای پنهانـِی 
رواِن خـودش سـخن گفته و همین امـر را عامِل جلب 

احتـرامِ او نسـبت بـه مسـعود قلمداد کرده اسـت. 
حاال تو خود حدیِث مفصل بخوان از این مجمل:

بـاری یک تـن از اعضـای بلندُرتبۀ پارلمـاِن اروپا که در 
زمـان مقاومـت در رأس هیأتـی به افغانسـتان آمده و با 
مسـعود از نزدیـک دیدوبازدیـد نموده و از شـخصیِت 
او به شـدت متأثر شـده، در خاطراِت خود می نویســد: 

»مسـعود چشـم هایی پیغمبرگونه دارد«.   
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داستان پیوستنم به...
 حملـه کردنـد و جنگـی تمام عیـار را برضـد جبهـۀ 
بـار در جنـگ  اولیـن  بـرای  انداختنـد.  راه  پنجشـیر 
افغانسـتان، از طیاره هـای تیـو شـانزده، مشـهورترین 
  B٥2 طیـارۀ روس هـا، اسـتفاده شـد )طیـاره ای شـبیه
امریکایی هـا(. ایـن طیاره هـا گـروه گـروه در فضـای 
پنجشـیر ظاهـر می شـدند و هـر کـدام از آن هـا حامل 
صدهـا بمـب بـود و همـۀ ایـن بمب هـا را بـر فضای 
پنجشـیر تخلیـه می کردنـد. بـا همـۀ توان شـان دره را 
بمبـارد کردنـد امـا وقتـی نیروهـای زمینی شـان پیـاده 
شـدند متوجـه شـدند کـه هیـچ کسـی در برابـر آن ها 
قـرار نـدارد و همـۀ دره خالـی از سـکنه اسـت. ما از 
قبـل، مناطقـی را کـه تصـور می رفـت ارتـش سـرخ، 
ماین گـذاری  می کنـد  پاییـن  را  خـود  کوماندوهـای 
کـرده بودیم. از آن جایی که پنجشـیر، درۀ تنگ اسـت، 
بایـد کوماندوهـا در جاهـای هموارتـِر ایـن دره پیـاده 
می شـدند و جاهـای همـوار دره بـرای ما معلـوم بود. 
ماین گـذاری مـا باعـث شـد افـراد زیـادی از دشـمن 
تلـف شـوند. آن هـا هـر قـدر جسـتجو می کردنـد که 
افـراد را در روسـتاها پیـدا کننـد موفـق نمی شـدند. 
تنهـا تعـداد کمـی از مجاهدین در برخـی از قرارگاه ها 
مأموریـت داشـتند حـرکات دشـمن را ترصـد کنند و 
مخابـره و دوربیـن در اختیار داشـتند و گـزارش را به 
صـورت دوامدار بـه بیرون پنجشـیر به رهبـری جبهه 
می فرسـتادند. مجاهدیـن هـم کامـًا جبهـه را تخلیـه 
کـرده بودنـد. ایـن در زمانـی اسـت کـه من بـه عنوان 
دسـتیار آمر صاحب بـه صورت شـبانه روز در کنارش 

قـرار دارم.
غافل گیـر شـدن ارتـش سـرخ و در خـأ اطاعاتـی 
شرمسـاری  مایـۀ  انداختـن،  راه  را  بـزرگ  جنگـی 
بـزرگ بـرای این ارتـش نیرومنـد جهان بـود. با آن که 
دسـتگاه عریـض و طویل خـاد را هم با خود داشـتند. 
ارتـش سـرخ محاسـبه اش ایـن بود کـه بـا راه اندازی 
می توانـد  پنجشـیر  جبهـۀ  برضـد  تمام عیـار  جنگـی 
آن را درهـم بشـکند و کامـًا نابـود کنـد. روس هـا از 
فعالیت هـای جبهـۀ پنجشـیر و آمـر صاحـب بسـیار 
عصبانـی بودنـد. آمـر صاحب بـا حرکت هـای نظامی 
شـگرفی کـه انجـام داده بـوده بـه شـخصیتی مشـهور 
تبدیـل شـده بـود و همیشـه کارهایـش در سـرخط 
آمـر  داشـت.  قـرار  خارجـی  رسـانه های  خبرهـای 
صاحـب از نیروهـای کمـی کـه در پنجشـیر داشـت 
توانسـته بـود بسـیار بـه خوبـی اسـتفاده کنـد و بـا 
نظـم و نسـقی کـه در میـان آن هـا ایجـاد کـرده بود و 
آمـوزش نظامـی ای کـه بـه آن هـا داده بـود قادر شـده 
بـود کـه در هـر گوشـۀ ایـن کشـور از آن هـا اسـتفاده 
کنـد و دشـمن را ضربـه بزنـد. در هـر گوشـه ای کـه 
جنگـی صـورت می گرفـت- در پـروان یـا کاپیسـا یا 
هـر منطقـۀ دیگـر پیرامون پنجشـیر- یکـی از قطعات 
سـی نفـری متحـرک مـا در آن جنـگ سـهیم می بـود. 
روس هـا بـه خوبـی خطرناک بـودن جبهۀ پنجشـیر را 

درک کـرده بودنـد.
گرومـوف هـم کـه فرمانـده سـپاه چهلم ارتش سـرخ 
بـود و رهبـری جنـگ را در ایـن سـال ها در پنجشـیر 
برعهـده داشـت در خاطـرات خـود می نویسـد کـه 
مـا در هنـگام پیـاده کـردن نیروهـای نظامی خـود در 
پنجشـیر بـه شـدت غافل گیـر شـدیم و باور خـود را 
بـه سـازمان اسـتخبارات ما از دسـت دادیـم و از خود 
پرسـیدیم کـه دسـتگاه عریـض و طویـل کـی جـی 
بـی چه طـور بـه صـورت وحشـتناکی در خـأ کامـل 

اطاعاتـی از وضعیـت پنجشـیر قـرار داد.
وقتـی روس هـا بـه هیـچ هدفـی در پنجشـیر دسـت 
پیـدا نکردنـد در کنـار این کـه صدهـا نفـر از آن هـا را 
ماین هـای مجاهدیـن تلف کـرد و هلیکوپترهای شـان 
را نیـز ماین هـای مـا تخریـب کـرد؛ ابتـکار دیگری را 

روی دسـت گرفتنـد.
  در آن وقـت ماین هایـی را کـه مـا اسـتفاده می کردیم 
ماین هـای ضـد پرسـنل بـود کـه از خـود روس هـا 
مـا در  ارتباطـی  افـراد  از طریـق  مـا  بودیـم.  گرفتـه 
داخـل جبهـۀ دشـمن، ماین هایـی را کـه قـرار بـود 
برضـد مـا اسـتفاده شـود می خریدیـم. جبهۀ مـا ماین 
ضـد پرسـنل در اختیـار نداشـت. روس هـا خودشـان 
ماین هـا را بـه داخلی هایـی کـه در ارتباط با مـا بودند 
می خریدنـد. همچنیـن مـردم در کشـیدن ماین مهارت 
پیـدا کـرده بـود و مثـل این که شـلغم را از زیـر زمین 
بیـرون بیـاوری، ماین هـا را بیـرون می آوردنـد و به ما 

می فروختنـد.
وقتی دشـمن متوجه شـد کـه نیروهای ما به خوسـِت 
فِِرنـگ منتقل شـده اند به صورت عاجـل کوماندوهای 

خـود را در خوسـت پایین کردند.
خـوب به یـاد دارم که هفـده- هیجده تن از سـربازان 
روسـی را در اسـارت خـود داشـتیم. آمـر صاحـب به 
مـن وظیفـه سـپرده بـود کـه از این اسـیران بـه خوبی 
مواظبـت و محافظـت کنم. ما این اسـیران را در جایی 
در خوسـت در منطقـۀ دو آبـی نگهـدار می کردیـم. 
برعکـس این که اطاعـات روس ها از داخل پنجشـیر، 

صفـر بـود از خوسـت فرنگ اطاع شـان بسـیار قوی 
بـود. قـرار بـود کـه اسـیران را بـه نـزد آمـر عبدالحی 
خـان در نهریـن ببریـم. روس هـا بـه مـا فرصـت این 
کار را ندادنـد. نزدیـک بـود کـه اسـیران بـه دسـت 
روس هـا بیفتـد. اگرچـه بـه ایـن کار موفـق نشـدند و 
عملیات شـان نافرجـام شـد. سـرانجام اسـیران را بـه 
نـزد آمـر عبدالحـی خان انتقـال دادیـم. تنها یـک نفر 
از آن هـا کـه می خواسـت محافـظ را بـه مرمـی بزنـد، 

از پـا درآمد. 
در جنـگ مهـم این اسـت کـه نیروها حفظ شـود و از 
دسـت نـرود، اراضـی زیـاد مهـم نیسـت و می توانـد 
به آسـانی دسـت به دسـت شـود. اگـر رهبـری جبهه 
تجهیـزات و نیروهـای انسـانی اش را در اختیار داشـته 
باشـد می توانـد بـه آسـانی دو بـاره مناطـق از دسـت 

رفتـه را به دسـت بیـاورد. 
اگـر آمـر صاحـب از این تاکتیـک اسـتفاده نمی کرد و 
دشـمن را غافل گیـر نمی سـاخت، بـدون شـک، جبهۀ 
پنجشـیر ضربـه ای مهلـک می دیـد و ما نمی توانسـتیم 

سـال ها تلفـات و خسـارات جبهـه را جبـران کنیم.
نتایـج حملـۀ روس ها بـه پنجشـیر پـس از ختم آتش 
بـس، هـم مایـۀ شرمسـاری بـزرگ روس هـا را فراهم 
کـرد و هـم دور اندیشـی و نبـوغ و فراسـت شـهید 

مسـعود را پیـش از پیـش مسـجل سـاخت.
نبوغ نظامی مسعود در دوران مقاومت 

آمـر صاحـب همیشـه نشـان داده بـود کـه در عرصـۀ 
نظامـی نبـوغ شـگفت انگیزی دارد، نبوغـی کـه همـه 
را- اعـم از دوسـت و دشـمن- غافل گیر می سـاخت. 
زمانـی کـه طالبان اکثریـت مطلق افغانسـتان را گرفتند 
و تنهـا منطقـۀ کوچکـی در اختیـار جبهـۀ مقاومـت 
قـرار داشـت کـه حـدوداً 1٥ درصـد خاک افغانسـتان 
را دربـر می گرفـت. در ایـن شـرایط، جبهـۀ مقاومـت 
از روی ناگزیـری در حالـت دفاعـی قرار داشـت. این 
تعـرض  جنـگ،  نخسـت  اصـل  کـه  حالی اسـت  در 
اسـت و تـا وقتـی کـه نظامـی مجبـور نشـود نمی باید 
در حالـت دفاعـی قـرار بگیـرد. طبعـًا حالـت دفاعـی 
داشـتن مـا به سـود طالبـان بود، امـا آن ها بـا مقاومت 
شـدید نیروهـای مقاومـت مواجه بودنـد. طالبان قصد 
نداشـتند کـه همـۀ افغانسـتان را بگیرند امـا در بخش 
کوچکـی از خـاک افغانسـتان متوقـف شـوند. تمـام 
تـاش دشـمن ایـن بود کـه خطـوط دفاعـی مقاومت 
بـه  را  بدخشـان  و  بشـکند  تخـار  و  شـمالی  در  را 
تصـرف خـود در آورد. اگـر بدخشـان را می توانسـت 
بگیـرد پنجشـیر )مرکـز مقاومـت( در محاصـره قـرار 
می گرفـت و چـاره ای جز پذیرش شکسـت نداشـت. 
یکـی از شـاهکارهای نظامـی آمـر صاحـب در دوران 
مقاومـت ایـن بـود کـه توانسـت جنـگ را بـه نقـاط 
مختلـف افغانسـتان بکشـاند و از منحصـر بـودن آن 
در نقطـه ای خـاص جلوگیـری کنـد. او توانسـت بـا 
در  را  جدیـدی  جبهـات  خـود  خردمندانـۀ  رهبـری 

داخـل افغانسـتان بـاز کنـد. 
آمـر صاحـب رهبـران سیاسـی و فرماندهـان نظامـی 
پناهنـده  مختلـف  کشـورهای  بـه  کـه  را  افغانسـتان 
شـده بودنـد بـه داخـل کشـور دعـوت کـرد و زمینـه 
را مسـاعدت کـرد که آن هـا توسـط هلیکوپترهایی که 
مـا در اختیـار داشـتیم به مناطق شـان برونـد و جبهات 
تـازۀ جنگـی را برضـد طالبـان بگشـایند. همیـن بـود 
کـه جنـگ بـه بامیان و غـور و بلخـاِب مـزار و لغمان 
و نورسـتان گسـترش یافـت. طالبـان که پان داشـتند 
جبهـات ما را در شـمال و شـمالی شکسـت بدهند به 
یک بارگـی بـا جبهـات تـازۀ متعـددی در والیت های 
مختلـف افغانسـتان رو بـه رو شـدند. ایـن کار، سـاده 
نبـود و با چه خـون دل خوردن هایـی صورت گرفت. 

تکان دهنده ترین حادثه در زندگی ام
طالبـان همـۀ تـوش و تـوان خـود را بـه کار بسـتند 
تـا جبهـۀ مقاومـت را از صحنـه بردارنـد امـا موفـق 
نشـدند. ایـن بـود کـه طالبـان بـا همدسـتی دوسـتان 

افتادنـد. خارجی شـان بـه فکـر طراحـی توطئـه 
آمـر صاحـب شـهید، چهـار ماه پیـش از شـهادتش به 
مـن زنـگ زد کـه کجـا اسـتی؟ مـن در پاسـخ گفتـم: 
مـن فعـًا در جبل السـراج در قرارگاهـم اسـتم. آمـر 
صاحـب گفـت: من بـه جنگلـک آمـده ام، یک بـار بیا 
از نزدیـک ببینیـم و کمی تـرکاری و میوه هـم با خود 
بیـاور کـه مهمانـان دیگری هـم دارم. صبـِح زود رفتم 
بـه نـزدش. قـرار ما بر این شـد کـه در چاشـت همان 
روز دو بـاره بـه نـزدش برویـم. در جریـان غـذای 
چاشـت از وضعیـت جبهـۀ شـمالی پرسـید. در میـان 
سـخنانش رو بـه مـن کـرد و گفـت: دشـمن در ایـن 
اواخـر، طبـق اطاعاتـی که مـن به دسـت آورده ام -و 
می دانیـد کـه منابع اطاعاتی من موثق اسـت- بسـیار 
خوشـحال اسـت. نیروهـای دشـمن در میـان خـود 
زمزمـه می کننـد کـه در آیندۀ نزدیک دسـت به اقدامی 
می زنیـم کـه باعث می شـود جبهۀ مقاومت بـه کلی از 
میـان بـرود. آمـر صاحب از من پرسـید که بـه نظرت 
دلیل خوشـحالی طالبان چیسـت؟ راسـتش من هرچه 
فکـر کردم بـه هیچ جـواب قانع کننده ای دسـت نیافتم 
کـه در جـواب آمـر صاحـب بگویـم. فکـر می کـردم 
کـه اگـر فرماندهـی از فرماندهـان جبهـۀ ما بـا طالبان 

معاملـه کنـد اتفـاق کانـی نخواهد افتـاد. طالبـان دو 
بـار پروان و کاپیسـا به تصـرف خـود در آورده بودند 
و مـا باز از دسـت آن هـا بیرونش کرده بودیـم. دو ماه 
بعدتـر آمـر صاحـب از خواجه بهاءالدیـن به من زنگ 
زد و از وضعیـت جبهـه پرسـید. در آن روزهـا طالبان 
در اسـتقامت تگاب کاپیسـا حمله کـرده بودند و کمی 
جلـو آمده بودند ولی سـپس شکسـت خـورده بودند. 
در همـان روزی کـه آمـر صاحب به مـن زنگ زد، من 
فرماندهـان جبهـۀ شـمالی را جمـع کـرده بـودم. آمـر 
صاحـب در ایـن صحبـت تلفنـی از آن هـا هم تشـکر 
کـرد و ضمنـًا وعده داد کـه از نزدیک بـا آن ها می بیند 
و از بابـت این کـه حملـۀ بزرگ دشـمن را دفـع کرده 
آمـر  می کنـد.  قدردانـی  نزدیـک  از  آن هـا  از  بودنـد 
صاحـب یـک سـاعت بعد بـه مـن زنـگ زد و گفت: 
همـو حرفـی را کـه در پنجشـیر بـه شـما زده بـودم 
حتمـًا بـه یـاد داری. منابـع مـن می گوینـد کـه طالبان 
زمزمـه  خـود  میـان  و  شـده  بیشـتر  خوشحالی شـان 
می کننـد کـه بـه زودی دسـت بـه اقدامـی می زنند که 
دشـمن را نابـود می کنـد. این زمزمه در ایـن روزها در 
میان  شـان بسـیار داغ شـده. آیـا تـا هنـوز بـه نتیجه ای 
در ایـن بـاره رسـیده ای؟ من بازهم جوابی نداشـتم که 

به سـؤال آمـر صاحـب بدهم.
چنـد روز بعـد، آمـر صاحـب بـه پنجشـیر آمـد. مـن 
از او خواهـش کـرده بـودم چـون مجاهدیـن شـمالی 
را  دشـمن  پی هـم  حمـات  و  جنگیده انـد  بسـیار 
شکسـت داده انـد، بهتر اسـت که به شـمالی بیاید و از 
نزدیـک بـا آن هـا دیـدار کند و بـه آن ها روحیـه بدهد 
تـا کار مـا هم آسـان شـود. در ضمن، مهمـات جنگی 
مـا هم رو به خاص شـدن بود و مشـکل لوژسـتیکی 
پولـی هـم  و  بودیـم  قراردادی هـا  بدهـکار  داشـتیم. 
نداشـتیم کـه به آن هـا بدهیـم. آمر صاحب به شـمالی 
از قوماندان هـا تشـکر کـرد -بـا آن کـه آمـر  آمـد و 
صاحـب عـادت نداشـت کـه از کسـی در حضـورش 
تشـکر کنـد-، امـا ایـن بـار خطـاب بـه قوماندان های 
جبهـۀ شـمالی گفت:»نمی دانـم بـا کـدام زبان از شـما 

کنم.« تشـکر 
صاحـب،  آمـر  شـهادت  از  پیـش  روز  دو  یکـی- 
طالبـان از طـرف جبهۀ سـرک نـو و کوهدامـن حمله 
کردنـد. خـط جبهـۀ مـا در ایـن زمـان در دو سـرکۀ 
بگـرام بـود. اگرچـه طالبان توانسـتند کمـی پیش روی 
کننـد امـا بـا مقاومـت جانانـۀ بچه هـای مـا مجبـور 
بـه عقب نشـینی شـدند. شـش- هفـت روز متواتـر، 
طالبـان حملـه می کردنـد و مـا حمات شـان را دفـع 
می کردیـم. مـن بـه خاطـر رفـع مشـکات جبهـه و 
خبرگیـری از قوماندان هـا از آمـر صاحـب خواهـش 
کـردم کـه بـه شـمالی تشـریف بیـاورد. آمـر صاحب 
وعـده کرد بـه چاشـت آن روز بـه جبل السـراج بیاید 
و حتـا بـه مـن دسـتور داد کـه شـوربایی ترتیـب کنم 
و حمـام را نیـز گـرم نمایـم کـه غسـل کند. قـرارگاه 
مـا در جبل السـراج، حمـام خـوب و مجهزی داشـت. 
قوماندان هـای شـمالی را بـه نان چاشـت دعوت کردم 
و برای شـان گفتـم کـه آمر صاحـب هم می آیـد. قرار 
بـود پـس از صـرف غـذای چاشـت، جلسـۀ کان را 
برگـزار کنیـم. مـا تـا سـاعت 1 بجـه منتظـر ماندیـم 
چاشـت،  بجـۀ   12:3٠ سـاعت  این کـه  از  بی خبـر 
حادثۀ شـهادت آمـر صاحب اتفاق افتاده اسـت.هرچه 
بـه تلفن هـای آمـر صاحـب زنـگ می زدیـم ارتبـاط 
تأمیـن نمی شـد. در اول می گفتنـد کـه آمـر صاحـب، 
زخمـی شـده. بـه قاضـی کبیـر مرزبـان- که قـرارگاه 
آمـر صاحـب در خانه اش بود- زنـگ زدم. قاضی کبیر 
گریـه می کـرد و بـه مـن خبـر داد کـه آمـر صاحـب 
زخمـی شـده اسـت. از ودود خـان، خواهـر زادۀ آمـر 
صاحـب، پرسـیدم که وضعیـت چه طور اسـت. او هم 
گفـت کـه آمـر صاحـب، تنهـا زخمـی اسـت، منتهـا 
نیـاز دارد و فعـًا در حالـت  کمـی عمـل جراحـی 
بی هوشـی قـرار دارد و بعـد از به هـوش آمدن با شـما 
گـپ می زنـد. کمـی امیـدوار شـدیم. پسـان تر انجنیر 
اسـت.  چه گونـه  وضعیـت  کـه  پرسـیدم  را  عـارف 
انجنیـر عـارف گفـت: خـودت می فهمـی کـه وضـع 
چه گونـه اسـت. همین جـا بـود کـه درک کـردم کـه 

آمـر صاحب، شـهید شـده اسـت. 
شـوک آورترین  صاحـب،  آمـر  شـهادت  بی گمـان، 
حادثـه در زندگـی ام بـود. مـا هیچ گاهـی نبـود آمـر 

صاحـب را تصـور نکـرده بودیـم.
بـه محـض این که خبر شـدم حملـۀ انتحـاری به جان 
آمـر صاحـب صـورت گرفتـه علی الفـور حرف هـای 
آمـر صاحـب بـه یـادم آمـد کـه بـه نقـل از منابـع 
روزهـا  ایـن  در  طالبـان  می گفـت،  اسـتخباراتی اش 
خوش حال انـد و بـه یک دیگـر مـژده می دهنـد کـه به 

زودی بـه حیـات مقاومـت خاتمـه خواهنـد داد. 
همین کـه ایـن حادثـه روی داد، طالبـان خونین تریـن 
حمـات را برضـد جبهـۀ شـمالی راه انـدازی کردنـد. 
امـا برخـاف تصـور آن ها، مجاهدین بسـیار رشـادت 
و پایمـردی از خـود نشـان دادنـد گویـا می خواسـتند 
انتقـام خـون رهبرشـان را از طالبـان بگیرنـد. پـس از 
شکسـت حمـات پی هـم طالبـان، آن هـا درک کردند 

کـه مقاومـت هنـوز هـم زنده اسـت.
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شـــهید مســـعود یـــک رهبـــر نظامـــی 
ـــردارش  ـــار و ک ـــه رفت ـــود ک ـــامی ب اس
بیـــداری  جریان هـــای  از  متأثـــر 
آن  می تـــوان  کـــه  بـــود  اســـامی 
را بـــا ســـید قطـــب و جریان هـــا و 
کســـانیکه بعـــداً آمدنـــد و تـــا امـــروز 
ـــف  ـــد یوس ـــد محم ـــد، مانن ـــه دارن ادام
ـــت  ـــرد و در حقیق ـــه ک ـــاوی مقایس قرض
ــرار  ــاوز قـ ــورد تجـ ــه ها مـ ــان اندیشـ ــاس همـ ــتان براسـ افغانسـ

گرفـــت.
ـــت  ـــت ها دس ـــر کمونیس ـــه در براب ـــن اینک ـــود در ضم ـــهید معس ش
ــتان و  ــاهی افغانسـ ــام شـ ــردردی از نظـ ــرد، دل پـ ــه ســـاح بـ بـ

حکومـــت محمـــد داوود خـــان داشـــت.
ــخصیت های  ــی از شـ ــعود یکـ ــاه مسـ ــورت احمدشـ ــر صـ در هـ
ـــه  ـــود ک ـــتان ب ـــر افغانس ـــخ معاص ـــل تاری ـــی بی بدی ـــی و نظام سیاس
ـــی در  ـــت اخوان ـــت و روای ـــامی و قرائ ـــوژی اس ـــر ایدیول ـــی ب مبتن

افغانســـتان دســـت بهفعالیت هـــای سیاســـی و نظامـــی زد.
احمدشـــاه مســـعود یکـــی از شـــخصیت های مانـــدگار، مهـــم و 
ـــی  ـــان یک ـــت و ایش ـــتان اس ـــر افغانس ـــخ معاص ـــه تاری ـــل توج قاب
ــگ  ــت و جنـ ــته سیاسـ ــه گذشـ ــه دهـ ــی سـ ــران اصلـ از بازی گـ
ـــان  ـــد زم ـــام و توانمن ـــه ن ـــان ب ـــی از فرمانده ـــوده و یک ـــتان ب افغانس
جهـــاد و مقاومـــت افغانســـتان اســـت و بازی گـــر اصلـــی دوران 

ـــود. ـــامی ب ـــت اس حکوم
نقـــش احمدشـــاه مســـعود در دوران مقاومـــت بـــارز و ارزنـــده 
ـــت  ـــل در دوران مقاوم ـــش بی بدی ـــه نق ـــت ک ـــوان گف ـــود و می ت ب
در برابـــر تروریســـتان و طالبـــان داشـــت و زمانیکـــه 9٠ درصـــد 
خـــاک افغانســـتان در کنتـــرول طالبـــان قـــرار داشـــت، مســـعود 
و یـــک تعـــداد از فرماندهـــان بودنـــد کـــه در برابـــر تروریســـتان 
می جنگیدنـــد و در برابـــر تروریســـتان مقاومـــت می کردنـــد و 
ـــتان  ـــد در کل افغانس ـــان نتوانن ـــا طالب ـــده ت ـــبب ش ـــت س ـــن مقاوم ای
ــت  ــودی حکومـ ــبب نابـ ــت سـ ــد و در نهایـ ــدا کننـ ــلط پیـ تسـ

امـــارات اســـامی گردیـــد.

مـــن در ســـال های 1997 در تالقـــان 
بـــا آمرصاحـــب آشـــنا شـــدم و بـــا او 
کار مـــی کـــردم و بـــه عنـــوان وزیـــر 
ربانـــی  کابینۀاســـتاد  در  تجـــارت 

ــتم. ــت داشـ فعالیـ
ــان  ــال در تالقـ ــدود دو سـ ــن در حـ مـ
در خدمـــت آمرصاحـــب بـــودم و او را 
ـــک شـــخصیت  ـــق و ی ـــده الی ـــک فرمان ی
اســـتثنایی و یـــک سیاســـت مـــدار 
زیـــرک و یـــک مدیـــر موفـــق و الیـــق می دانـــم کـــه ارتباطـــات 
ـــش عشـــق  ـــه مردم ـــردم داشـــت و ب ـــا م ـــق ب بســـیار گســـترده و عمی

می روزیـــد.
ـــود، در  ـــجاع ب ـــده دالور و ش ـــک فرمان ـــه ی ـــار اینک ـــعود در کن مس
ـــخصیت  ـــک ش ـــی، ی ـــادی و نظام ـــتنخصوصیت های جه ـــن داش عی
ـــدم  ـــه ش ـــا او متوج ـــنایی ب ـــد از آش ـــن بع ـــود. م ـــم ب ـــی ه فرهنگ

ـــت. ـــد اس ـــتان عاقمن ـــعر و داس ـــات ش ـــایل ادبی ـــه مس ـــه او ب ک
ـــنده گان و  ـــعرا، نویس ـــتان ش ـــت: افغانس ـــن گف ـــه م ـــک روز ب او ی
ـــس  ـــود در کنفران ـــرار ب ـــه ق ـــم ک ـــن ه ـــد، م ـــق دارن ـــگاران الی خبرن
ایکـــو همـــراه بـــا اســـتاد ربانـــی شـــرکت کنـــم، گفتـــم در ایـــن 
ــعار  ــریات و اشـ ــه نشـ ــه از مجموعـ ــم کـ ــعی می کنیـ ــفر سـ سـ
نوســـینده گان را برای تـــان بیـــاورم و ایـــن کار را کـــردم و بســـیار 

ـــد. ـــحال ش خوش
یکـــی از خصوصیـــت بـــارز آمرصاحـــب ایـــن بـــود کـــه تمـــام 
ـــد  ـــر را می دی ـــا نف ـــر روز ده ه ـــرد و در ه ـــات می ک ـــردم را ماق م
و در زمـــان ماقـــات از طـــرف مقابـــل مـــی  پرســـید کـــه اصـــل 
ـــد  ـــم و در ح ـــل کن ـــکل ات را ح ـــن مش ـــه م ـــو ک ـــوع را بگ موض

ــرد. ــل می کـ ــی و حـ ــکل را بررسـ ــا مشـ ــن در همان جـ ممکـ
نقـــش مســـعود در شـــرایط کـــه افغانســـتان توســـط یـــک ابـــر 
قـــدرت اشـــغال شـــده بـــود، بســـیار مهـــم و ارزنـــده بـــود و او 
ســـتاره درخشـــان در در آســـمان جهـــاد و مقاومـــت افغانســـتان 
اســـت و نیـــز یـــک ســـتاره درخشـــان و یـــک شـــخصیت بـــی 

بدیـــل و تکـــرار نشـــدنی خواهـــد بـــود.

عارفرحمانیعضومجلسنمایندهگان:

احمدشاه مسعود ماندگار است

محمدناطقیعضوحزبوحدتاسالمیافغانستان:

شهید مسعود ستاره درخشان آسمان 

جهاد و مقاومت افغانستان است



مســـعود  شـــهید 
عالی تریـــن  از  یکـــی 
دســـت آوردهای جهـــاد 
مـــردم  مقاومـــت  و 
افغانســـتان بـــود کـــه در 
ــی  ــۀ طوالنـ یـــک پروسـ
مبـــارزه و جهـــاد بـــا 
تـــاش و فـــداکاری از 
ــاد  ــوادث جهـ ــان حـ میـ
قـــد بلنـــد کـــرد و ایـــن 

ـــا و افتخـــارات  چهـــره خاصـــه و عصـــارۀ همـــه ارزش ه
جهـــاد افغانســـتان بـــه شـــمار مـــی رود.

ــا  ــد، بـ ــر، خردمنـ ــده مدبـ ــعودیک فرمانـ ــهید مسـ شـ
ــی  ــتگاه تیوریکـ ــری و دسـ ــط فکـ ــر و دارای خـ تدبیـ
ــه  ــا در عرصـ ــود و تنهـ ــاص بـ ــی خـ ــارزۀ چریکـ مبـ
نظامـــی نبـــوغ احمدشـــاه مســـعود تبـــارز نبـــود؛ بـــل 
ــخنان او را در  ــه سـ ــز زمانیکـ ــی نیـ ــه سیاسـ در عرصـ
ــه  ــد، متوجـ ــاگر می بودیـ نشســـت های سیاســـی تماشـ
ــه  ــود کـ ــوی بـ ــان قـ ــتاره او چنـ ــه سـ ــدید کـ می شـ
تحلیل هـــای او تحلیل هـــای عمیـــق و کارشناســـان 
ــی  ــب مـ ــه آدم را متعجـ ــود کـ ــور بـ ــایل کشـ از مسـ
ـــی  ـــای مبارزات ـــه جنبه ه ـــخصیت ک ـــک ش ـــه ی ـــرد ک ک
دارد، تحلیل هـــای عمیـــق سیاســـی عینـــی و دقیـــق از 

ــتان دارد. افغانسـ
ـــود و  ـــک ب ـــخصیت کاریزماتی ـــک ش ـــعود ی ـــهید مس ش
جاذبه هـــای خـــاص خـــود را داشـــت و یـــک رابطـــه 
ـــا اطرافیـــان خـــود برقـــرار کـــرده  بســـیار عمیـــق عاطفـــی ب
ـــدن  ـــود می بالی ـــه خ ـــش ب ـــه اطرافیان ـــه هم ـــود، چنانک ب
ـــن  ـــد و ای ـــرار دارن ـــده ی ق ـــن فرمان ـــار چنی ـــه در کن ک
ـــه  ـــود ک ـــادق ب ـــد ص ـــک مجاه ـــه او ی ـــی داد ک ـــان م نش

ـــود. ـــرده ب ـــش ک ـــف مردم ـــرش را وق ـــام عم تم
تاریـــخ معاصـــر افغانســـتان مخصوصـــًا دهه هـــای 
ـــود،  ـــاز می ش ـــابق ب ـــوری س ـــاوز ش ـــا تج ـــه ب ـــین ک پس
ــته  ــل و برجسـ ــش بی بدیـ ــک نقـ ــعود یـ ــش مسـ نقـ

اســـت.
ــام  ــک نـ ــعود یـ ــام مسـ ــدون نـ ــتان بـ ــاد افغانسـ جهـ
ناشـــناخت و بـــدون ذکـــر نـــام او مقاومـــت معنـــی و 
ـــتان  ـــت افغانس ـــاد و مقاوم ـــن جه ـــدارد، بنابرای ـــی ن تعریف
ـــام  ـــت ن ـــا موجودی ـــورده و ب ـــره خ ـــعود گ ـــام مس ـــا ن ب
مســـعود، جهـــاد و مقاومـــت افغانســـتان بـــا عظمـــت 

ــد. ــی می باشـ ــار جهانـ ــت و دارای اعتبـ اسـ

ــارز  ــک مب ــعود ی ــتان مس ــر افغانس ــخ معاص در تاری
ــت. ــدنی اس ــرار نش ــخصیت تک ــل و ش بی بدی

شــهید مســعود اگــر زنــده می بــود، در تحکیــم 
ــاهد  ــاید ش ــا ش ــرد و م ــاش می ک ــی ت وحــدت مل
ــوب شــمال  ــم و جن ــروزی نمی بودی ــای ام رویداده
افغانســتان در آتــش جنــگ نمی ســوخت و  پاکســتان 
جــرات نمی کــرد هــر روز بــه مــا تروریســت صــادر 

کنــد.
ــه  ــم ک ــی می بین ــارز واقع ــک مب ــعود را ی ــن مس م
ــات در افغانســتان تــاش  ــت و ثب ــن امنی ــرای تامی ب
ــک  ــش ی ــی برای ــدت مل ــرد و وح ــه می ک صادقان

ــود. ــی ب ــدف واقع ــک ه اصــل و ی
ــد  ــت ان ــتان ثب ــخ افغانس ــادی در تاری ــن زی مبارزی
کــه بــرای آزادی افغانســتان رزمیــده انــد، امــا 
ــت  ــتان اس ــن افغانس ــخ زری ــهید، تاری ــعود ش مس

او  کارنامه هــای  و 
هیچــگاه  تاریــخ  را 
نخواهــد  فرامــوش 

ــرد. ک
ــتان  ــردم افغانس ــام م ــب تم ــان در قل ــعود قهرم مس
ــوم آزادی را  ــی و مفه ــانیکه معن ــور دارد و کس حض
ــرام  ــه او احت ــد و ب ــد، مســعود را دوســت دارن بدانن

ــد. قایــل ان
مســعود یــک شــخصیتی ملــی اســت و تنهــا بــه یــک 
قــوم،  یــک والیــت و یــک دره تعلــق نــدارد، او یک 
شــخصیتی ملــی و حتــا فرامــرزی اســت و جهانیــان 
ــند  ــل می شناس ــارزه بی بدی ــک مب ــوان ی ــه عن او را ب
و یکــی از دالیــل اصلــی کــه ســبب تــرور او شــد، 
همیــن مســاله بــود، شــخصیت ملــی کــه بــه وطــن و 

امنیــت و ثبــات مردمــش می اندیشــید.

ــرور  ــان پ ــرزمین قهرم ــتان س افغانس
اســت کــه اگــر قــرار باشــد، نامــی از 
آنــان ببریــم، وقــت زیــادی می طلبــد؛ 
امــا در ایــن میــان ایــن همــه، قهرمان 
ملــی افغانســتان یکــی از چهره هــای 
مانــدگار و نیــک نــام اســت و خواهد 
بــود و از زمــان تجــاوز ارتــش ســرخ 
و تــا مقاومــت مــردم افغانســتان 
ــتان وارد  ــه افغانس ــتان ب ــه تروریس ک
ــا کمتریــن تغییــر از وجــب وجــب  شــدند، احمدشــاه مســعود ب
خــاک افغانســتان دفــاع کــرد و ایــن نشــان می دهــد کــه بــه آب 
و خــاک ایــن وطــن معتقــد بــود و بــه وطــن خــود عشــق مــی 

ورزیــد.
احمدشــاه مســعود بــه دلیــل نزدیــک بودنــش بــه عصــر حاضــر، 
نقــش بــارزی در تاریــخ معاصــر دارد و می توانــد الگــوی بســیار 

خوبــی بــرای نســل جــوان امــروز و نســل های آینــده باشــد.
ــی و همدیگــر  ــی همگرای ــان مل ــارز قهرم ــا ب یکــی از ویژه گی ه
ــرات  ــام و خاط ــتن ن ــده و نگهداش ــن زن ــود، بنابرای ــری او ب پذی
مســعود و افــرادی چــون او می توانــد بــه ایجــاد وحــدت ملــی و 

اتفــاق ملــی کمــک بســیار کنــد.

من از یک خانواده جهادی هستم و 
در دوران مقاومت مبارزاتی داشتم و 
از نزدیک شناخت  با شهید مسعود 
و  بی بدیل  مبارز  یک  را  او  داشتم، 

تکرار نشدنی می دانم.
او مانند سایر مجاهدین برای آزادی 
بسیار  تاش  افغانستان  امنیت  و 
رسید  به شهادت  نهایت  در  و  کرد 
خسته گی  زحمات  و  تاش ها  و 
لقب  امروز  تا  شد  سبب  نا پذیرش 

قهرمان ملی افغانستان را داشته باشد.
بدون شک مسعود یکی از بزرگترین قوماندانان جهاد افغانستان بود 
و نقش کلیدی در براندازی شوروی سابق داشت و نقش اساسی و 
جایگاه خاص در دوران مقاومت داشت و نبود او و سایر رهبران 

جهادی را ضایعه بزرگ در افغانستان می دانم.
متاسفانه برخورد حقیرانۀ بعضی ها سبب شده تا از مسعود بزرگ که 
متعلق به تمام اقوام افغانستان است، یک شخصیت منحصر به یک 
قوم بسازند و این مساله مایه نگرانی ماست و من این مساله را جفا 
بزرگ در حق این مرد بزرگ می دانم و باید به این موضوع توجه 

جدی شود و برای حل آن راه چاره ی جستجو شود.

ــی از  ــعود یک ــاه مس شهیداحمدش
ــا در  ــه تنه ــتنثایی ن ــان اس فرمانده

ــود. ــا ب ــل درکل دنی ــتان ب افغانس
ــت  ــخصیتی اس ــعود ش ــهید مس ش
ــک  ــوم، ی ــک ق ــه ی ــق ب ــه متعل ک
دره  و یــک والیــت نبــود؛ بــل 
ــود کــه  او یــک شــخصیت ملــی ب
بــه تمــام اقــوام وملــت افغانســتان 
ــام  ــه تم ــت و دارد و ب ــق داش تعل
ــت. ــرام داش ــتان احت ــوام افغانس اق
در زمــان تجــاوز شــوروی و زمــان مقاومــت یــک الگــوی مبــارز 
بــرای تمــام فرماندهــان افغانســتان بــود و یکــی از ویژه گی هــای 
او ایــن بــود کــه او یــک نظامــی بــا نظــم بــود و تمــام عملکــردش 

مطابــق برنامــه بــود.
ــه دور  ــب کاری ب ــا و فری ــعود از دروغ، ری ــاه مس ــهید احمدش ش
ــان،  ــا ایم ــخصیت ب ــود و ش ــادت ب ــروف عب ــه مص ــود. همیش ب

ــا تقــوا  ب
و وطن پرست داشت.

شــهید مســعود بــه خاطــر رســیدن افغانســتان بــه ثبــات و امنیــت 
بــا تمــام فرماندهــان از تمــام اقــوام رابطــه نزدیــک داشــت و آنــان 

را بــه وحــدت ملــی تشــویق می کــرد.
و  بــود  او  مردانه گــی  او  خــاص  ویژه گی هــای  از  یکــی 
زمانی کــه مــا مــورد تهدیــد قــرار داشــتیم و جــان ماموریــن مــا 
در خطــر بــود، بــه مــا اطــاع و مــا را از آن ماجــرا مطلــع ســاخت 

ــت خــود باشــیم. ــه متوجــه امنی ک
مســعود از زرانــدوزی بــه دور بــود و همــواره بــه وطــن و امنیــت 
ــت داشــت  ــش اولوی ــردم برای ــرد و آســایش م ــردم فکــر می ک م
ــرای افغانســتان برنامه هــای بلنــد مــدت و رویاهــای بزرگــی  و ب
داشــت و یکــی از دالیــل کــه بــه شــهادت رســید همیــن مســاله 

بــود.
ــود شــهید مســعود  ــه شــدت کمب ــی ب ــروز و در شــرایط فعل  ام
ملــی  وحــدت  بــه  همــواره  او  زیــرا  می شــود،  احســاس 
می اندیشــید و ایجــاد وحــدت ملــی بــرای او از اهمیــت خاصــی 

ــود. ــودار ب برخ
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شــخصیت  شــهید  مســعود 
تاریــخ  نشــدنی  تکــراری 
ــه  ــت ک ــتان اس ــر افغانس معاص
کمبــود او در شــرایط فعلــی 
افغانســتان بــه شــدت احســاس 
زنــده  اگــر  و  می شــود 
ــرای  ــروز ب ــاید ام ــود، ش می ب
ــش  ــی نق ــدت مل ــم وح تحکی

بســیار موثــر و مفیــد می داشــت و نقــش بــارزی در ایجــاد 
می کــرد. بــازی  ملــی  وحــدت 

ــردم  ــام م ــه تم ــق ب ــه متعل ــت ک ــی اس ــخصیتی مل او ش
افغانســتان اســت و نبایــد بــه یــک قــوم، یــک والیــت و یــا 

ــود. ــک دره منحصــر ش ی
مبــارزات مســعود و تــاش او بــرای ایجــاد وحــدت ملــی 
ــود  ــر خ ــام عم ــه تم ــود ک ــرد ب ــه ف ــر ب ــاص و منحص خ
را وقــف تامیــن امنیــت و ایجــاد وحــدت ملــی افغانســتان 

کــرد.
مبــارزت او در برابــر ارتــش ســرخ و مبــارزات دوران 
ــرأت  ــان ج ــایر فرمانده ــا س ــده ت ــبب ش ــت او س مقاوم
جنگیــدن در برابــر دشــمنان افغانســتان را پیــدا کننــد و یــک 
ــا  ــود و حت ــرای همســنگران اش ب الگــوی بســیار خــوب ب
ــروز و  ــرای نســل جــوان ام ــک الگــوی بســیار خــوب ب ی

ــد. ــتان باش ــردای افغانس ــل ف ــاید نس ش

فتانه گیالنی فعال جامعۀ مدنی:

مسعود زراندوز نبود
گلمکیصافیفعالحقوقزن:

مسعود 
به یک قوم و دره منحصر نشود

موسیفریوراستاددانشگاهکابل:
محصورسازی مسعود جفاست

شکیباهاشمیعضومجلسنمایندهگان:

مسعود تکرارنشدنی است

سیدآقافاضلسانچارکیمشاورامورفرهنگی:

مقاومت بدون ذکر
 نام مسعود بی معناست

چمنشاهاعتمادیعضومجلسنمایندهگان:
شهید مسعود الگوی بسیار خوبی برای نسل جوان 

امروز و نسل های آینده خواهد بود

ترتیب کننده ناجیه نوری
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قهرمــان ملــی شــهید احمدشــاه 
ــراق  ــا مح ــره گاه ی ــعود گ مس
اصلــی حرکت هــای جهــادی و 
مقاومــت مــردم افغانســتان بــود. 
ــل  ــه اندیشــه یی تبدی مســعود ب
شــده بــود کــه می توانســت 
حرکت هــای  راه نمــای 
بــرای  بــزرگ  اجتماعــی 
ــد. او  ــه باش ــتان و منطق افغانس
توانســت عهــِد وطن دوســتی و دیــن داری خــود را بــا 
ــه  ــود، ب ــه ب ــم یافت ــودش تجس ــه در وج ــی ک اراده و عمل
ــۀ یــک اســطوره ثبــت تاریــخ کنــد. مســعود توانســت  مثاب
ــارزه  ــی مب ــدی را در چگونه گ ــرش جدی ــیوۀ نگ راه و ش
ــاز  ــد ب ــتعمار جدی ــی و اس ــتبداد، خودکامه گ ــر اس در براب
کنــد و توانســت بــه هــر حرکــت اجتماعــی معنــا ببخشــد، 
و  باشــد  داشــته  اراده وجــود  هــرگاه  کــه  به گونه یــی 
تغییــر  ذهن هــای  و  انــرژی  بــا  جــوان  جماعت هــای 
ــن  ــدون شــک ناممکن تری ــوند، ب ــا ش ــم یک ج ــده باه دهن
جریان هــای اجتماعــی را ممکــن خواهنــد ســاخت و 

ــید. ــد بخش ــق خواه ــی را تحق ــی و اجتماع ــداف مل اه
احمدشــاه مســعود چهره یــی بــود ملــی و فراتــر از حــوزه و 
جغرافیــای خــاص. بــرای این کــه تاریــخ افغانســتان صاحب 
یــک ابتــکار جدیــد و معاصــر شــود و بتواننــد نســل جدیــد 
ــر  ــی و فک ــرکاِت فزیک ــد از ح ــکا و تقلی ــا ات ــوان ب و ج
معنویــی کــه مســعود داشــت، افغانســتان را ســربلند متحــد 
ــودن  ــو ب ــش و الگ ــن نق ــد و ای ــط کن ــه حف یک پارچج
مســعود ســبب می شــود کــه در تاریــخ زریــن ایــن کشــور 

ــد. ــوظ باش ــان محف ــگاه او هم چن جای
ــا اراده و اهــداف ملــت نجیــب  در دوران جهــاد مقــدس ب
ــا  ــن چهره ه ــت و ای ــکل گرف ــی ش ــتان، چهره های افغانس
ــری  ــت و رهب ــخ کان را حمای ــک مســیر تاری توانســتند ی
ــی کان و  ــای سیاس ــا جریان ه ــا تنه ــن چهره ه ــد. ای کنن
احــزاب نبودنــد، بلکــه خودشــان براســاس اراه و صداقتــی 
کــه داشــتند، مصــداق تحقــق همــۀ آیه هــای آزادی بخــش 
از  یادبــود  کــه  همین جاســت  از  بودنــد.  کشــور  در 
ــه معنــی جــان تــازه و رونــد تازه یــی  احمدشــاه مســعود ب
ــادی و آزادی بخــش  ــای و حــرکات و کار جه ــه جریان ه ب
در افغانســان اســت و یادبــود او بــه معنــی ایــن اســت کــه 
ــر، اراده و  ــک فک ــا ی ــرد ب ــورت می گی ــاق ص ــد میث تجدی

ــود. ــه ب ــه در وجــود او تجســم یافت تصمیمــی ک
ــاد و چــه در دوران  ــه مســعود چــه در دوران جه آنچــه ک
ــراق و  ــه اش افت ــن دغدغ ــام داد، بزرگت تری ــت انج مقاوم
ــی  ــر تعصــب و قوم ــای سیاســی متکــی ب ــِد دیدگاه ه تباع
بــوده اســت، اما احمدشــاه مســعود توانســت تمــام اراده اش 
را جمــع کــرده تــا از ایــن گسســته گی و تباعــد فکــری کــه  
ــات  ــود، نج ــی ب ــاری قوم ــته گی های مج ــأ آن وابس منش
ــمبول وحــدت  ــک س ــی می خواســت ی ــان مل ــد. قهرم ده
ملــی در افغانســتان به گونه یــی مبــدل شــود کــه همــۀ اقــوام 
و مجموعه هــای اجتماعــی منافــع خــود را در وجــود یــک 
نظــام قــوی ملــی به گونه یــی ببیننــد کــه هرکــس احســاس 
ــی  ــت اجتماع ــام و مدیری ــت، نظ ــی از حکوم ــد، بخش کن
ــود  ــه در وج ــک اراده و روحی ــن ی ــق دارد. ای ــه او تعل ب

احمدشــاه مســعود بــود.
تیــوری  از  برامــدی  فعلــی  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــۀ  ــه روحی ــت، هرگون ــعود اس ــی مس ــدت مل ــاد وح ایج
همدیگرپذیری هــا  اجماع هــا،  شــوراها،  وحدت طلبانــه، 
همــه برآمــدی از دیدگاه هــای بســیار بزرگ وارانــۀ مســعود 

ــت. ــت اس ــاد و مقاوم در دوران جه
ــردم  ــن م ــرده از بط ــور ک ــری ظه ــعود رهب ــاه مس احمدش
بــود. اگــر مســعود زنــده می بــود، بــدون شــک بزرگ تریــن 
معضله هایــی کــه امــروزه دامن گیــر افغانســتان اســت؛ 
وجــود نمی داشــت. نقــش او در تاریــخ جهــاد یــک 
الگوبخــش و رهبری کننــدۀ قــوی  تعیین کننــده،  نقــش 
ــاط  ــا نق ــه اقس ــیر ب ــعود از درۀ پنجش ــدای مس ــت. ص اس
ــردم و  ــۀ م ــت ارادۀ هم ــن و توأمی ــرای تبیی ــتان ب افغانس
مجاهدیــن بــه جهــت پیــروزی می رســید. بخشــی اعظمــی 
از دســت آوردهای امــروزی به ویــژه مقاومــت، مربــوط 

ــود. ــت و ب ــعود اس ــاه مس ــود احمدش به وج
شــهادت مســعود ســبب شــد کــه دنیــا بــه صحــِت 
آن  بــه  و  پی ببــرد  مســعود  واقعیت هــای  صحبت هــا 
ــا متوجــه  ــود کــه دنی ــد. بعــد از قهرمــان ملــی ب اذعــان کن
ــاه  ــده و احمدش ــود آم ــتان به وج ــی در افغانس ــد بحران ش
ــود. ــر آن ایســتاه ب ــه در براب ــود ک ــه کســی ب مســعود یگان
مشــارکت  قناعــت  و  هرگونــه روحیــۀ وحدت طلبانــه 
از  بخشــی  فکــری،  مختلــف  حوزه هــای  در  سیاســی 
ــه  ــعود ب ــاه مس ــه احمدش ــت ک ــی اس ــارش و وصیت صف
ــًا مســعود الگــوی  ــراث گذاشــته اســت، بن ــه می دیگــران ب

ــت. ــی اس ــدت مل وح

ـــدی  ـــام جدی ـــت و نظ حکوم
ــال  ــزده سـ ــی پانـ ــه طـ کـ
افغانســـتان  در  گذشـــته 
به وجـــود آمـــده اســـت، 
محصـــول و نتیجـــۀ مبـــارزات 
شـــهید  خســـته گی ناپذیر 
ـــان  ـــعود قهرم ـــاه مس احمدش
اســـت.  کشـــور  ملـــی 
ـــب  ـــک مکت ـــت و از ی ـــی داش ـــای مل ـــعود باوره مس
ـــب  ـــک مکت ـــری ی ـــود و رهب ـــده ب ـــارغ گردی ـــی ف مل
ملـــی را در کشـــور به عهـــده داشـــت. یکـــی از 
آرزوهـــای او نظـــام دموکراتیـــک بـــود و بـــاور 
ـــان  ـــت خودش ـــه دس ـــردم ب ـــت م ـــه سرنوش ـــت ک داش

رقـــم بخـــورد.
ـــتان  ـــوام افغانس ـــه اق ـــت، هم ـــاد و مقاوم در دوران جه
ــی  ــود نماینده یـ ــد و از خـ ــعود بودنـ ــار مسـ در کنـ
از  نـــورزی  عـــارف  مثـــال:  به گونـــۀ  داشـــتند، 
ـــیع،  ـــل تش ـــوم اه ـــوری از ق ـــین ان ـــار، سیدحس قنده
جنـــرال دوســـتم از قـــوم اوزبیـــک و آقـــای محقـــق 
ـــی  ـــان مل ـــار قهرم ـــزاره در کن ـــاح ه ـــی از جن و خلیل
ــه  ــی پذیرفتـ ــر ملـ ــوان رهبـ ــتاده و او را به عنـ ایسـ
بودنـــد کـــه فکـــر وحدت خواهـــی مســـعود بـــزرگ 

ــذارد. ــش می گـ ــه نمایـ را بـ
مســـعود فکـــر محـــدود نداشـــت و در همـــه 
ــتان  ــردم افغانسـ ــی مـ ــع ملـ ــش منافـ طرح ریزی هایـ
را در نظـــر داشـــت، بـــه ایـــن معنـــی کـــه در پـــی 
ــخص  ــاح مشـ ــوزه و جنـ ــدام حـ ــری به کـ امتیازگیـ
ــمول می اندیشـــید و  ــود، بلکـــه افغانســـتان شـ نبـ
ــدون  ــه بـ ــت کـ ــاور داشـ ــرد. او بـ ــت می کـ حرکـ
به نـــام  کشـــور  شـــهروندان  همـــۀ  مشـــارکت 
ــن  ــرفت ناممکـ ــی و پیشـ ــح و ترقـ ــتان صلـ افغانسـ

اســـت.
ــری  ــه در رأس رهبـ ــی کـ ــن، هرکسـ ــاور مـ ــه بـ بـ
افغانســـتان قـــرار می گیـــرد -ولـــو از هـــر جنـــاح و 
قومـــی کـــه باشـــد- نیازمنـــد تعقیـــِب اندیشـــه های 
ــوم  ــه مفهـ ــی بـ ــدت ملـ ــاد وحـ ــعود در ایجـ مسـ
واقعـــی آن اســـت؛ چـــون باورهـــای مســـعود بـــه 
ــد در ســـوق  ــتراتیژی می توانـ ــکار و اسـ ــۀ راهـ مثابـ
ـــود. ـــع ش ـــودمند واق ـــیار س ـــت بس ـــک مملک و ادارۀ ی
ـــان  ـــوان قهرم ـــتان به عن ـــا و در افغانس ـــعود در دنی مس
ـــت،  ـــده اس ـــناخته ش ـــمیت ش ـــه رس ـــرد ب ـــگ س جن
بنـــٌا او را به عنـــوان یـــک متعهـــد بـــه وطـــن و 
ــتان  ــردم افغانسـ ــۀ مـ ــا در اندیشـ ــش، تنهـ باورهایـ
نبایـــد جســـت وجو کـــرد، او در اذهـــان مـــردم 
ـــت و  ـــجاعت، صداق ـــادی از ش ـــه نم ـــا ب ـــه و دنی منطق
ایســـتاده گی در برابـــر اســـتعمار و اســـتبداد تبدیـــل 
ـــس او را در  ـــن پ ـــت از ای ـــوب اس ـــت؛ خ ـــده اس ش
ـــه  ـــز ب ـــان نی ـــک جهانی ـــتان، از عین ـــردم افغانس ـــار م کن

بررســـی گرفـــت.
ــم،  ــر بگوییـ ــود اگـ ــد بـ ــراق نخواهـ ــتباه و اغـ اشـ
ـــاال  ـــود، او ح ـــتان نمی ش ـــه افغانس ـــوط ب ـــعود مرب مس
مربـــوط بـــه جهـــان و منظقـــه اســـت  و به عنـــوان 
ــدت  ــرای وحـ ــت بـ ــتان الگویی سـ ــی افغانسـ ناجـ

ملـــی بـــرای ســـایر کشـــورهای جهـــان ســـومی.

ــف، همیشــه  ــل مختل ــه دالی ــه ب ــتان کشوری ســت تاریخــی ک افغانس
ــی  ــان مجموعه ی ــوده اســت. در می ــا حــوادث و رویدادهــا ب مواجــه ب
ــه در  ــد برافراشــتند ک ــه صــورت اســتثنأ انســان هایی ق از حــوادث، ب

ــه اش در اســتثنا  ــر داعی ــت در براب ــه لحــاظ شــجاعت و صداق ــردم افغانســتان ب ــوام و م ــان اق می
قــرار گرفتنــد.

فرمانــده احمدشــاه مســعود قهرمــان ملــی افغانســتان قبــل از این کــه بــه صفــات دیگــرش بپــردازم، 
مــرد شــجاع، داعیــه دار و مبــارز واقــی بــود، چیــزی را کــه مــا از مفاهیــم مبــارزه آگاهــی داریــم بــا 
همــان درد تجربــۀ احمدشــاه مســعود در عصــری کــه افغانســتان دچــار حــوادث متعــدد بــود، بــه 
دلیــل شــجاعت و صداقتــش در برابــر داعیــه اش یــک شــخصیت اســتثنایی بــوده اســت و تاریــخ 

آن را هرگــز فرامــوش نخواهــد کــرد.
بــه دلیــل اختافــات میــان اقــوام افغانســتان کــه محصــول حلقــات مــزدور اســت، نــوع نــگاه بــه 
یادداشــت ها در جریــدۀ تاریــخ متفــاوت اســت، امــا مــن انتظــار دارم کــه شــخصیِت قهرمــاه ملــی 
کشــور به عنــوان افتخــار واقعــی تاریــخ معاصــر افغانســتان مــورد پذیــرش باشــد و درج تاریــخ 

شــود.
مــن احمدشــاه مســعود را از نزدیــک می شــناختم، بــا او نشســت های زیــادی داشــته ام و خاطــرات 
زیــادی از اخــاق، شــخصیت، برخــورد و موقف گیرهایــش در برابــر مســایل ملــی دارم. چیــزی 
ــن فکران  ــه روش ــرام او ب ــت، احت ــوده اس ــب ب ــن دلچس ــرای م ــه ب ــی همیش ــان مل ــه از قهرم ک
ــگاه  ــمندی ن ــا ارزش ــیار ب ــور بس ــن فکراِن کش ــه روش ــی ب ــان مل ــت. قهرم ــتان اس ــِد افغانس متح

ــد. ــد ش ــم نخواه ــز فراموش ــه هرگ ــت ک ــتثنایی او اس ــای اس ــه از ویژه گی ه ــرد ک می ک
قهرمــان ملــی کســی بــود کــه تاریــخ و نســل های بعــدی بایــد مدیونــش باشــند، او ویژه گی هــای 
یــک رهبــر واقعــی را در خــود داشــت، شــهید مســعود جــداً از رفتارهــای فاشیســتی و شؤونیســتی 
ــرزمین  ــن س ــهروندان همی ــه را ش ــود و هم ــد ب ــۀ واح ــر او خان ــتان از نظ ــود. افغانس ــر ب متنف
ــچ گاه در  ــی داد. هی ــرار م ــتثنا ق ــان ها را در اس ــش انس ــت و دان ــوا، فضیل ــادِ تق ــت. بربنی می دانس
رفتــار و گفتــار او دیــده نشــده کــه قومــی را بــر قومــی برتــر دانســته باشــد. او آرزو داشــت کــه 
ــرده  ــان ب ــوام از می ــان اق ــراق در می ــات و افت ــردد، وجوه ــل گ ــۀ واحــد تبدی ــه خان افغانســتان ب
ــد مســدود  ــد، بای ــوم وطن فروشــی می کنن ــام ق ــات به ن ــه اشــخاص و حلق ــی ک شــود و کانال های

گــردد.

ــۀ  ــه جامع ــی احمدشــاه مســعود دارم ک ــان مل ــری از قهرم ــن تصوی م
افغانســتان و جامعــۀ بین الملــل دارنــد. مســعود مبــارزۀ خــود را 
به صــورت طوالنــی از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم آغــاز کــرد و تــا 
زمانــی کــه در قیــد حیــات بــود، راه کارهایــش بــه ســود منافــع ملــی 

ــود. ــتان ب افغانس
در جریــان هجــوم قطعــات اتحــاد ســرخ شــوروی بــه افغانســتان، بــه ســردم داری نیروهایــی کــه 
ــاد،  ــه جه ــزش ب ــات داشــت، تمرک ــه حی ــی ک ــا زمان ــت پرداخــت و ت ــارزه ســهم می گرف در مب
ترجیــح دادن بــه منافــع ملــی کشــور و کســب آزادی و اســتقالیت قابــل افتخــار بــرای خــودش و 

بــرای مــردم افغانســتان بــود.
ــن اســت، کســی کــه در  نقــش و کارکردهــای آمــر صاحــب مســعود بســیار گران ســنگ و وزمی
طــی پنجــاه ســال مبــارزۀ خــود هیــچ گاه از افغانســتان بیــرون نرفــت، از مردمــش فاصلــه نگرفــت، 
ــران  ــه بســیاری از رهب ــم ک ــا می بینی ــود. م ــردم ب ــار م همشــه در هرحــال و هــر شــرایطی در کن
ــد؛ امــا قهرمــان  ــد و یــک زمــان دیگــر نبودن ــی در صــف جهــاد بودن جهــادی یــک مــدت زمان
ــرد، در  ــا نک ــاد را ره ــۀ جه ــات داشــت، صحن ــه حی ــی ک ــا زمان ــه و ت ــی به صــورت پی گیران مل
کنــار مــردم بــود و ایــن یکــی از برازنده گی هــای قهرمــان ملــی بــود کــه شــخصیِت ملــی و کــدر 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــداکاری از او ب ــاز و ف جان ب
در جریــان حکومــت مجاهدیــن، افغانســتان بــه چهــار حــوزۀ قومــی تقســیم شــد کــه کســی آن را 
ســازماندهی نکــرد، امــا واقعیت هایــی کــه در داخــل جامعــه بــود، چنیــن بــود. آمــر مســعود وقتــی 
ــه  ــدۀ هم ــد، نماین ــزار می کن ــان برگ ــه در خنج ــی ک ــد، در کنفرانس ــینی می کن ــل عقب نش از کاب
ــرای دشــمنان فرصــت  ــردازد این طــور ب ــه مشــورت می پ ــا ب ــا آن ه ــد، ب ــوام را دعــوت می کن اق
نفاق افگنــی را مســاعد نســاخت. بــه همیــن دلیــل دیــده می شــود کــه در میــان رهبــران جهــاد و 
مقاومــت از میــان اقــوام پشــتون، اوزبیــک و هــزاره و تاجیــک و ترکمــن همــه باشــنده های کشــور 
ــد  ــرأت نمی کن ــی ج ــه کس ــت ک ــده اس ــبب ش ــر س ــن ام ــت و همی ــان را داش نماینده گی های ش
ــوان  ــی می ت ــد؛ یعن ــخص می ش ــوزۀ مش ــک ح ــه ی ــوط ب ــارزه اش مرب ــعود و مب ــه مس ــد ک بگوی

گفــت کــه مســعود بــا اندیشــۀ وحــدت ملــی مبــارزه کــرده اســت.
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یادبود از قهرمان ملی به جریان های 
آزادی بخش جان تازه می بخشد

سمیعاهللصمیم-نمایندۀمردِمفراهدرمجلس:

مسعود جهانی است
بشیربیژن-معاوننهادخدمتگزارانکابل:

شهید مسعود از رفتارهای فاشیستی
 و شؤونیستی متنفر بود

دکترصاحبنظرمرادی-تاریخنگار:

مسعود هرگز مردمش را ترک نکرد



--  یوسف جان نثار
از  را  آمرصاحب  جنازۀ  که  بود  ظهر  از  قبل   1٠ ساعت 
در  آن جا  دادند.  انتقال  پنجشیر  درۀ  به  تاجکستان  فرخار 
در  تا  بودند  آمده  گردهم  نفر  ده هاهزار  جنگلک  قریۀ 
نمایند؛  مراسِم خاک سپارِی یگانه آمرصاحب شان اشتراک 
درحالی که بسیاری از مردم حتا پنجشیری ها درست آگاه 
خاک  به  کجا  در  و  روزی  چه  را  آمرصاحب  که  نبودند 

می سپارند! 
این تجمِع بزرگ را کسانی تشکیل می دادند که به هر طریِق 
و  شوند  آگاه  روزِ  خاک سپاری  از  بودند  توانسته  ممکن 

توسط وسیله یی خود را به محل برسانند. 
نامِ  به  تپه یی  الی  جنگلک  قریۀ  از  را  آمرصاحب  جنازۀ 
سریچه )تپۀ ساالر شهیدان( جمعیتی بزرگ با گریه و ناله، 
با نعره های اهلل اکبر و با شعارهای ضد پاکستانی، همراهی 

کردند و آمرشان را به خاک سپردند. 

بعد از ختم مراسم، مردم به هر سو پراکنده شدند. ساعت 
هنوز  خانه.  به  برگشتم  هم  من  که  بود  ظهر  از  بعد  سه 
داخل صحِن حویلی نشده بودم که یکی از اقارِب من که 
زن جوانی بود، با چشمان پُر از اشک به من نزدیک  شد. 
درحالی که گلویش را بغض گرفته بود و به مشکل حرف 
اما من  می زد، به من گفت: »آمرصاحب را دفن کردید؟« 
»شب  داد:  ادامه  او  و  بگویم  نتوانستم  درجوابش  چیزی 
خبر شدیم که آمرصاحب را صبح وقت می آورند، تا صبح 
حاملش  هلیکوپتِر  که  می کشیدم  انتظار  نبرد،  خوابم  هیچ 

بیاورند،  را  آمرصاحب  این که  از  قبل  فردا صبح  ببینم.  را 
که  دیدم  خواب  در  برد،  خوابم  بودم  خسته  بسیار  چون 
به ما(  برادر شهیدم )توکل مشهور  قبِر  به طرف  می روم 
تا در حقش دعا کنم. هنوز از کنج دیوارِ باغ نگذشته بودم 
که متوجه قبرستان شدم، دیدم که تمام مرده ها پوشیده با 
کفن های سفید، باالی قبرهای شان ایستاده هستند. ترسیدم 
ترس  از  قلبم  درحالی که  کردم.  گوشه تر  را  خود  کمی  و 
می تپید، دوباره از کنج دیوارِ باغ نگاهی به آن ها انداختم، 
آرام  داشت،  قرار  سینه های شان  باالی  دست های شان 
وخاموش ایستاده بودند. برایم بسیار عجیب بود، لحظه یی 
غرِق تماشا بودم که کسی از عقب به شانه ام زد. یادم نیست 
کی بود، با وارخطایی به او گفتم: »آن ها را می بینی؟ مرده ها 
را می گویم!« درحالی که در سیمایش غم و اندوهی بزرگ 
را  آمرصاحب  »جنازۀ  گفت:  برایم  آهسته  می شد،  دیده 

می آورند؛ ُمرده ها ایستاده اند تا احترامش کنند!« 
که  شدم  آسمان  متوجه  شنیدم،  را  هلیکوپتر  صدای 
هلیکوپتری در ارتفاعی بسیار پایین، به طرِف من می آید. 
به یک باره گی بیدار شدم و دیدم در خانه هیچ کسی نیست 
و تنها هستم، اما صدای هلیکوپتر هنوز به گوشم است و 
از این وضیعت کمی ترسیدم، وارخطا  به خوبی می شنوم. 
و  دارد  ادامه  هلیکوپتر هنوز  بیرون شدم؛ صدای  از خانه 
دیدم  رفتم،  پیشتر  نزدیک تر می شود.  و  نزدیک  لحظه  هر 
بسیار  بام هستند و هلیکوپتری  باالی  ما همه  که خانوادۀ 
نزدیک به زمین از باالی سِر ما عبور کرد، همه با صدای 
هلیکوپتر  همان  می کردند.  گریه  و  می گفتند  تکبیر  بلند 

حامِل جنازۀ آمرصاحب بود!«
از  تن  سه  با  بعد  سال  چند  صادق،  و  مهربان  خانِم  این 
اثِر  بر  بود،  به دهن  اعضای خانواده اش، درحالی که روزه 

حادثۀ ترافیکی جامِ شهادت را نوشید.

انا هلل و انا الیه راجعون!
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کــه  مســعود  احمدشــاه 
ملــی  قهرمــان  به عنــوان 
رســمیت  بــه  کشــور  در 
اســت،  شــده  شــناخته 
ــرای  ــه ب ــود ک شــخصیتی ب
آزادی و اعــای کلمــۀ اهلل 
ــی و  ــوی و منظم ــارزۀ ق مب
ــه  ــه راه انداخت ــه را ب موج
در  ملــی  قهرمــان  بــود. 

جنگ هــای چریکــی تخصــص بی نظیــری داشــت 
ــی  ــرای آزادی و رهای ــی، ب ــارزۀ نظام ــار مب ــه در کن ک
از بنــد اســتعمار، فکــر و برنامــۀ مشــخصی نیــز بــرای 

داشــت. مــدرن  نظام ســازی  و  کشــورداری 
او هم چنــان مقاومــت و رشــادت های فراوانــی در 
برابــر تروریســم طالبانــی نیــز انجــام داد و مقاومــت اش 
ــدن در دام  ــتان از افتی ــردم افغانس ــه م ــد ک ــبب ش س

ــد. ــات یابن ــی نج ــر و واپس گرای تحج
بــه  افغانســتان  مــردم  تــا  اســت  نیــاز  بنابرایــن، 
ــر ارج  ــام دیگ ــهدای گمن ــایر ش ــای او و س کارکرده
بگذارنــد و از سالگشــت قهرمــان ملــی و هفتــۀ شــهید 
ــان  ــا حق ش ــد ت ــت کنن ــی آن بزرگ داش ــورت مل به ص
ــن  ــی پرداخت ادا شــود. اراده داشــتن از مولفه هــای اصل
بــه یــک مبــارزه و کاری اســت، احمدشــاه مســعود اراده 
ــان را  ــوند و سرنوشت ش ــش آزاد ش ــا مردم ــت ت داش
خودشــان رقــم بزننــد؛ در کنــار آن، قاطعیــت و داشــتن 
ــک  ــه ی ــن ب ــۀ منظــم عنصــر دیگــِر پرداخت ــک برنام ی
ــا و عناصــر  ــن مولفه ه ــۀ ای ــا هم ــه م ــارزه اســت ک مب
ــح  ــورت واض ــعود به ص ــاه مس ــود احمدش را در وج

مشــاهده می کنیــم.
برجســته ترین عنصــر در مبــارزات مســعود، باورمنــدی 
او بــه وحــدت ملــی اســت کــه تجمــع رهبــران اقــوامِ 
مختلــف در ســنگرهای مبارزاتــی در کنــار او، از مصداق 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی رود و نش ــمار م ــه ش ــارز آن ب ب
قهرمــان ملــی بــه وحــدت و کار مشــترک در افغانســتان 

تــا چــه انــدازه باورمنــد بــوده اســت.

نمــاد  مســعود  احمدشــاه 
عظیمــی از عــزت، شــجاعت، 
ــر  ــد در براب ــت و تعه مقاوم
تجــاوز و بی عدالتــی بــود، 
او بلندتریــن قلــۀ دفــاع از 
ــت  ــی، تمامی ــای دین ارزش ه
ارضــی و از نوامیــس ملــی 
افغانســتان بــود. احمدشــاه 

ــرای اضمحــال  ــخ معاصــر افغانســتان ب مســعود در تاری
روحیــۀ زمــان و دفــع تجــاوز بی نظیــر بــود؛ نــه در 
افغانســتان و نــه هــم در منطقــه، نقش آفرینیــی کــه 
مســعود در آن برهــۀ زمانــی انجــام داد، کســی تــا به حــال 

ــت. ــداده اس ــام ن انج
ــی  ــارزات سیاس ــعود در مب ــذاری مس ــت و تأثیرگ مقاوم
ــاد  ــو اتح ــره از یک س ــه باخ ــود ک ــان ب ــتان چن افغانس
شــوروی شکســت خــورد و از جانــب دیگــر، حکومــت 
گردیــد.  زوال  بــه  محکــوم  وقــت  نشــاندۀ  دســت 
ــتقال  ــوروی، اس ــاد ش ــی اتح ــعود در فروپاش ــش مس نق
ــان  ــوار آلم ــن دی ــان رفت ــیای میانه و از می ــورهای آس کش
کــه ســال های یــک ملــت را از هــم دیگــر جــدا ســاخته 
ــعود در  ــی مس ــت. نقش آفرین ــوده اس ــته ب ــود، برجس ب
ــه  ــه ک ــطح منطق ــا در س ــت نه تنه ــاد و مقاوم ــان جه زم
ــه  ــود کــه متأســفانه جهــان ب ــر ب در ســطح جهــان بی نظی
ــا  شــخصیت، قاطعیــت و ارادۀ مســعود اعتمــاد نکــرد و ب
شــهادت قهرمــان ملــی افغانســتان طعمــۀ تروریســم شــد.
ــت:  ــارز داش ــی ب ــد ویژه گ ــتان چن ــی افغانس ــان مل قهرم
ــت و  ــر نداش ــمتی فک ــی و س ــز قوم ــه هرگ ــی این ک یک
افغانستان شــمول و حتــا جهان شــمول فکــر می کــرد، 
ــا فکــر و اندیشــۀ ملــی وارد  ــۀ ملــی داشــت ب دوم روحی
ــام داری  ــۀ نظ ــوم برنام ــود. س ــده ب ــارزه گردی ــدان مب می
ــاس  ــتان براس ــردم افغانس ــام م ــارکت تم ــر مش ــی  ب مبتن
ــام  ــت ن ــروزه تح ــا ام ــه م ــًا آنچ ــت. بن ــات داش انتخاب
ــل  ــر و عم ــی، آزادی فک ــات، وحــدت مل ــت، انتخاب دول
ــداف  ــارزات و از اه ــۀ مب ــه نتیج ــم، هم ــه داری و اندیش
ــرد و راه را  ــارزه ک ــال ها مب ــه س ــود ک ــی ب ــان مل قهرم

ــاخت. ــوار س ــدی هم ــل های بع ــرای نس ب

عتیقاهللامرخیل-آگاهنظامی:

مسـعود 
ارادۀ آزادی داشت

همان هلیکوپتر حامل جنازۀ آمرصاحب بود!

زناید  مارد آیام مسعود

غالمفاروقمجروح-نمایندۀمردِمهراتدرمجلس:

مسعود فکر سمتی و قومی نداشت

به خیر آباد چال افتاده بودیم
که ناگه در مخابره صدا شدامید زنده گی بر ما عجب بود حدوداً ساعت دونیم شب بود  ولی در سینه ها حب وطن بود  نفس محبوس در زندان تن بود هالک خویش طاعت میشمردیمبرای مرگ ساعت میشردیم زما آنسوترک یک چند فرسنگ  ز دشمن دمبدم آوازه جنگ فلک برنیستی هردم زدی کوس غریب و بیکس و مطرود مایوس دژم بودیم ما احباب جنگی نه نان وآب و نی اسباب جنگی خدنگ مرگ میزد در رگ جان ولی اوضاع خراب و حال ویران دفاع خاک را آماده بودیم

 نوای زنده گانی در نوا شد
 صدای آرزو فریادگر شد

طنین گرم احمدشاه مسعود  دوباره شوکران ما شکر شد 

چو آذان بالل در گوش جان بود
 بگفتا آیم و اکمال سازم
 برآورده همه آمال سازم

 دمی نگذشته بود آمد جهازش
 صدای کفش های دلنوازش

 حضورش زنده گانی را نوا داد 
به  ما بار دگر درس وفا داد 
کمربستیم ما بر قتل طالب

 که تا سازیم شان در گور قالب
 به تن ارواح مان دمساز گردید
 دوباره حمله ها آغاز گردید
 ببخشاید خدا مسعود ما را 

ضمانت کرده هست و بود ما را
 نزاید مادر آیام مسعود

 یکی بر زیر این نیکی فلک بود
 مقام سدره و طوبی مکانش
 درود مستمندان بر روانش 
دعاگویش بود معراج امروز
 بدنیا و به عقبی باد پیروز

 کاله سروری اش بیشترکج
سیدمعراجالدین نبود در زنده گی یک موی سر کج



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1859   پنج   شنبه         18سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   5ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   8 سپتمبر  122016 www.mandegardaily.afویژه

ــه  ــردن ب ــد پناه ب ــا نیازمن م
وزنــده   مســعود  اندیشــه 
کــردن تاریــخ 18 ســنبله 
هســتیم. 18 ســنبله، غمنامــه 
ــتان  ــر افغانس ــخ معاص تاری

ــت. اس
روزی  ســنبله  هژدهــم 
اســت کــه گل واژه هــای 
حماســی قهرمــان، پهلــوان، 
مجاهــد، اســطوره جهــاد، ابرمــرد تاریــخ، عقــاب 
هندوکــش، نمــاد ســنگر، ممثــل وحــدت ملــی، الگــوی 
ــرور  ــزرگ، ت ــۀ ب ــه توطی ــا  بناب ــان م ــت از می مقاوم

. می شــود
ــام تــک متــن از  ــام یــک شــخص نیســت، ن مســعود ن
ــاده  ــای گش ــعود صفحه ه ــه مس ــت، بلک ــاب نیس کت
ــد  ــل جدی ــرای نس ــارف ب ــمول ازدایره المع ــه ش وهم
اســت. مســعود تاریــخ حماســی معاصــر ماســت کــه در 
هــر زمــان می شــود آنــرا خوانــد و از آن الگــو بــرداری 

کــرد.
ــه  ــت ک ــی اس ــه دار راه ــوت وطای ــعود پیشکس  مس
بردشــت  آفتــاب  جانفشــانی هایش همســان  ثمــرۀ 
ــه  ــه هم ــردی ک ــن خــاک مــی تابــد؛ م و دیــار ای
ــرد  ــف ک ــن وق ــربلندی میه ــود را در راه س ــتی خ هس
ــی  ــژادی و زبان ــی، ن ــض قوم ــوع تبعی ــدون هرن و ب
دربرابــر ددمنشــان داخلــی وخارجــی بــه منظــور حفــظ 
اســتقالیت کشــور، تمامیــت ارضــی و نوامیــس ملــی و 
ــده  ــا مــا زن ــد ت داشــتن افغانســتان آزاد وســربلند رزمی
بمانیم.شــخصیت کاریزماتیــک مســعود دیگــر در تاریــخ 

ــرار ناشــدنی اســت. ــا تک م
ــات  ــۀ نج ــب و اندیش ــام مکت ــه ن ــهید ک ــعود ش  مس
افغانســتان اســت، هرچــه بــه لحــاظ زمانــی پیشــتر مــی 
رویــم، درد نبــود مســعود بیشــتر از پیــش در تــار وپــود 
ــه  ــوم ریش ــن مرزوب ــدۀ ای ــالتمند و رزمن ــدان رس فرزن
ــوام  ــاِت ت ــارگ های حی ــعود ش ــن مس ــا رفت می دواند،ب
بــا وحــدت و یــک پارچه گــی کــه از راه برد هــای 
اصلــی اش بــود،از میــان اقلیت هــای چنــد پارچــه ایــن 
ــمع آزادی  ــه ش ــعود ک ــد. مس ــد می کن ــر بلن ــاک س خ
ــا خامــوش شــدن ایــن فانــوس  ــود، ب در ایــن خطــه ب
عدالتخــواه و آزادی طلــب، دیگــر آتــش فتنــه و فســاد 
ــه  ــتان مغرضان ــا دس ــید و ب ــه کش ــا زبان ــان م در می
داخلــی و خارجــی آنچنــان از درون منفجــر شــدیم کــه 
ــام  ــه ن ــی ب ــکاف های اجتماع ــر روز ش ــا گذشــت ه ب
ــود. از  ــی ش ــر م ــاری چاق ت ــت تب ــان و هوی ــوم، زب ق
پانــزده ســال بدینســو حکومــت و سیاســیون افغانســتان 
نــه تنهــا اینکــه بــا انحــراف از ایده هــای بلنــد مســعود 
شــهید، راه نجــات ملــت را گــم کرده انــد، بلکــه خاف 
خواســت و آرمــان ملــت، پرونــدۀ تــرور ایــن یــادگار 
تاریــخ حماســی را نیــز بــه تــاق نســیان گذاشــته انــد؛ 
ــر  ــوان از پامی ــر و ج ــرد و زن، پی ــار م ــه انتظ درحالیک
تــا بُلــدک و از مشــرق تــا بــه مغــرب همــگان انتظــار 
پیگیــری ایــن قضیــه و کشــف رازهــای نهفتــه در ایــن 
پرونــده را دارنــد تــا بــا آگاهــی از آن بــه قــول حافــظ 
شــیرازی: غــش کاران تاریــخ را ســیاه روی کننــد؛ امــا 
ــای از  ــوز الی از آن الیه ه ــه هن ــوس ک ــد افس ــا ص ب
ســوی ســردامداران حکومتــی گشــوده نشــده اســت. 

ــر  ــاری اگ ــی و تب ــی، زبان ــایل قوم ــر از مس ــع نظ قط
منصفانــه بــه عملکــرد مســعود و راه کــه ایشــان بــرای 
نجــات افغانســتان پیــش گرفتــه بودنــد، نــگاه عقانــی 
بیندازیــم، یقینــًا تنهــا بــا تعقیــب خــط مشــی ایــن مــرد 
بــزرگ مــی تــوان بــه تمــام اختافــات ویرانگــر امــروز 
فایــق آمــد، در غیــر آن راهــی را کــه امــروزه سیاســیون 
مــا بــا انحــراف از راه کار مســعود در پیــش گرفتــه انــد، 
ــد  ــگاه قــرار خواهن بیشــتر از پیــش ملــت مــارا در پرت

داد. 
ــارآزادی  ــردی از تب ــعود م ــه مس ــخن این ک ــان س ج
جهــان  شــهره  شــخصیت های  کنــار  در  خواهــی 
همســان گانــدی، چگــوارا، نلســن ماندیــا و ...،نامــش 
ــدگار  ــان مان ــرات جه ــر خاط ــن در دفت ــط زری ــا خ ب

ــد. ــد مان خواه
 مســعود مــردی بــود آراســته بــا اخــاق نیکــو 
کــه همــواره جهــت تعالــی ارزش هــای اخاقــی 
می اندیشــید. اندیشــه مســعود مــرزی بنــدی میــان 
ــام  ــه ن هویت هــای قومــی و زبانــی را در جغرافیایــی ب
ــد  ــه دی ــناخت؛ بلک ــی ش ــمیت نم ــه رس ــتان ب افغانس
مســعود یــک دیــد فراقومــی و افغانســتان شــمول بــود 
کــه همــواره تنهــا بــرای آزادی کشــور و رفــاه مردمــش 

ــید. ــی اندیش م

ــک  ــور را از نزدی ــی کش ــان مل ــعود قهرم ــاه مس ــده احمدش ــن فرمان م
ــان ملــی، شــناخت و از الی برگه هــای  ــده ام؛ شــناخت مــن از قهرم ندی
ــدگاه ام  ــدر دو نکتهدی ــن می خواهم ــت.اما م ــا اس ــا و روزنامه ه کتاب ه

را در مــورد فاتــح جنــگ ســرد بیــان کنــم:
ــوان  ــه عن ــده احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی افغانســتان اســت، جهــان او را ب اول این کــه، فرمان
قهرمــان ملــی افغانســتان شــناخته اســت، وقــت قهرمــان ملــی شــهید شــد، »وال اســترت ژورنــال« 
ــا  ــی کشــور ب ــان مل ــگ قهرم ــد. جن ــگ ســرد خوان ــح جن ــی او را فات ــۀ امریکای ــن روزنام بزرگتری
شــوروی و پیــروزی اش در برابــر رژیــم تــا دنــدان مســلح، زمینه ســاز پیــروزی ملت هــای دیگــری 

ــر ســلطه یی شــوروی شــد.  ــان از زی ــان و آزادی آن جه
نکتــه دوم این کــه قهرمــان ملــی، دیگــر شــخصیت مربــوط بــه جغرافیــای سیاســی بــه نام»افغانســتان« 
ــر  ــا در سراس ــیاری از آدم ه ــت، بس ــان اس ــواه جه ــای آزادی خ ــام ملت ه ــان تم ــت، او قهرم نیس
ــده گان  ــد؛ از رزمن ــان پذیرفته ان ــی خودش ــی زند گ ــوان الگوی ــه عن ــعود را ب ــده مس ــان، فرمان جه
میدان هــای نبــرد گرفتــه تــا سیاســت مــداران اتاق هــای در بســته، همــه معشــوق اوانــد، اضافــه بــر 
ایــن، بســیاری از جنبش هــای آزادی بخــش جهــان، در مبــارزات شــان بــر ضــد اســتبداد و برتــری 

ــد. ــی افغانســتان می آموزن ــان مل ــت را از قهرم ــی، مقاوم طلب
همــان گونــه کــه تروریســم بیــن المللــی، قهرمــان ملــی را تــا افغانســتان دنبــال کــرد و بــه شــهادت 
ــی  ــردازان نظام ــه پ ــد. نظری ــناخت او ان ــال ش ــه دنب ــان ب ــزرگ جه ــروز نویســنده گان ب ــانید، ام رس
ــی  ــن سیاس ــد، دکتری ــن می کنن ــمن تمری ــت دش ــرای شکس ــعود را ب ــت مس ــکار بس ــیوه های ب ش
ــد.  ــگاه می کنن ــج او ن ــه کاه ک ــان ب ــای راهبردی ش ــرح برنامه ه ــت ط ــزرگ، در وق ــای ب قدرت ه
ــا ایــن حــال، مگــر اســرار بــر ایــن کــه مســعود قهرمــان ماســت را چگونــه می شــود پذیرفــت؟  ب
ــده  ــام فرمان ــی« ن ــان همــه مــردم جهــان اســت؛ سال هاســت کــه واژه »قهرمان در حالی کــه او قهرم
مســعود را بــه دنبــال خــودش یــدک می کشــد و افغانســتان پــس از جنــگ ســرد، بــا نــام مســعود 
ــاز  ــعود، آغ ــاه مس ــده احمدش ــهادت فرمان ــه ش ــد ک ــرف ان ــیاری ها معت ــت. بس ــورده اس ــره خ گ
گســترش تروریســم جهانــی اســت. در مــدت کوتاهــی کــه بــا تروریســم در افغانســتان مبــارزه کــرد، 
تعریــف بســیار واضــح و مشــخصی از تروریســم داشــت و جهــان را از خطــر روز افــزون تروریســم 
ــای  ــود، تراوش ه ــم می ش ــروز از تروریس ــه ام ــی ک ــی داد؛ تعریف های ــدار م ــی، هش ــن الملل بی
شــناخت فرمانــده مســعود از ایــن پدیــده درد ســر ســاز جهانــی اســت. امریکایی هــا هنــوز همــان 

تعریفــی را ارایــه می کننــد کــه قهرمــان ملــی، شــانزده ســال پیــش آن را بیــان کــرده بــود.

ــی  ــت اجتماع ــرای آزادی، عدال ــه ب ــه بی وقف ــردی ک ــعود، م ــاه مس ــد ش احم
ــرده اســت. ــاش ک ت

ــت. او  ــت اس ــارزه در راه آزادی و عدال ــخ مب ــان از تاری ــِل درخش ــعود فص  مس
اســطوره یی اســت کــه هرگــز کهنــه نخواهــد شــد و بــاز یــاد نخواهــد رفــت.
ــر  ــت ه ــا گذش ــا ب ــذرد؛ ام ــعود می گ ــاه مس ــرور احمدش ــال از ت  بیش14س

ــد سرتاســر کشــور ســایه  ــی ســترگ و برومن ــی شــود و چــون درخت ــر م روز، مســعود در خاطــرات زنده ت
پهنمی گســترد. 

ــناخت  ــود و ش ــغال ش ــه اش ــندید ک ــد و نمی پس ــرق رزمی ــاک ش ــیطرۀ ب ــر آزادی از س ــعود به خاط مس
ــعود،  ــخصیت مس ــل ش ــناخت کام ــون ش ــت، چ ــز اس ــیار دل انگی ــل از او بس ــعود در نس ــخصیت مس ش

ظرفیت هــا  را شــیفته خــود می ســازد.
ــا برجســتگی های عمــده و قابــل رویــت در شــخصیت فرمانــده  ــا تــاش شــده اســت ت در ایــن نبشــتۀ کوت
ــی در تفســیر شــخصیت او نیســت، احســاس  ــر تازه  ی ــدن مســعود ام مســعود را بیانگــر شــویم. قهرمان خوان

ــل توجــه اســت. نمــودن روح آرمان هــا و آزادی طلبــی و عدالــت خواهــی مســعود قاب
ــا راه  مســعود را  ــوز م ــود، هن ــن ســرزمین ب ــی ای ــاد آزادیخواه ــه نم ــف فکرمســعود ک ــس از توق ــال ها پ س
ــه  ــدیم. آنچ ــل ش ــای نای ــه پیروزی ه ــه ب ــت ک ــرد اس ــن م ــی ای ــم راه آزادی و آزادی خواه ــال می کنی دنب
مســعودِ را بزرگ تــر می ســازد همــان عظمــت اســتثنایی شــهید بــرزگ اســت در مبــارزه، و پیــروزی اســت.

 کمتــر کســی چــون مســعود مي توانــد عمــل بکنــد و تاش هــای خویــش را صــرف آزادی وطــن نمایــد، او 
ــرا آزمونــی می دانســت کــه در آن انســان مــورد ارزیابــی  پــس از هــر پیــروزی تواضــع پیشــه می نمــود و آن

مجــدد قــرار مــی گیــرد و در شکســِت صبــوری اختیــار می کــرد.
مســعود شــهید بــا آنکــه بهتــر از بناپــارت، روســیه را عقــب زد، ولــی هیچــگاه هماننــد دیگــران، رهبــری را 
بــه خــود تقاضــا ننمــود و ایــن امــر مهــم را بــه اراده مــردم گذاشــت، نســبت همیــن خصوصیــات انســانی در 
ــه انســان خــود را  ــرای اینک ــم ب ــاری می دانی ــاد وی را معی ــم و ی ــتکه او را دوســت مي داری شــخصیت اواس
ارزیابــی کنــد کــه در کــدام راه قــرار دارد، درجوگــه بــرده گان و ادامــه دهنــده گان راه ظالمــان بــی هویــت یــا 
در جانــب عدالــت و آزادگــی و مبــارزه بــرای رهایــِی انســان های از زیرظلــم وســتم، من هــر بــار کــه مســعودِ 
ــب  ــرال فلی ــورد شــخصیت مســعود جن ــم.در م ــه مي کن ــاد او آزادي زمزم ــا ی ــی آورم، ب ــاد م ــه ی شــهید را ب
موریــان ازکشــور فرانســه می گویــد: وقتــی مــن بــه پنجشــیر خــودرا دربرابــر وی یافتــم یــک مردکامــًا آرام 
ومســلط بــه خــود رادیــدم کــه باشــجاعت و مناعــت ،دربرابــر کــوه عظیــم مشــکات خــم بــه ابــرو نیــاروده 

بودخنــدان بــود و نورانــی کــه یــک لبخنــدش همــه مشــکات راازبیــن مــي بــرد.
جــدای ازیــن مســایل، مســعود مــرد عمــل بــود مــرد عمــل بــر آنچــه عقیــده داشــت،در آنزمــان کــه زور و 

ــات مي اندیشــید. ــه انتخاب ــي زد، مســعود ب ــگ حــرف اول را م تفن

شــخصیت  و  مبــازرات 
مســعود بــرای همه روشــن 
و هویــدا اســت. شــخصیت 
قهرمــان ملــی کشــور از 
ــی  ــف و متفاوت ــاد مختل ابع
قابــل تحلیــل و بررســی 
ــم  ــوز ه ــا هن ــه ت ــت ک اس
برخــی افــراد در تــاش 
ــن و شــناختن درســت  یافت

او هســتند.
ــم در  ــارز مســعود را می توانی ــده و مب  شــخصیت برازن

ابعــاد مختلــف بررســی کنیــم.
مســعود شــخصی بــود کــه در مقابــل ابــر قــدرت وقــت 
اتحــاد جماهیــر شــوروی و گروه هــای تروریســتی 

ایســتاد و مــردم را بــر جهــاد تشــویق کــرد.
مســعود شــخصیتی  بــود کــه بــه دموکراســی باورمنــد 

بــود و شــعارش وحدت،صلــح و بــرادری بــود.
ــوان در  ــود شــخصیتی چــون شــهید مســعود را می ت نب

پانــزده ســال اخیــر بــه خوبــی احســاس کــرد.

ــعود  ــاه مس ــهید احمدش ش
ــود  ــر خ ــام عم ــه در تم ک
مبــارزات را بــر ضــد اتحــاد 
شــوروی اســبق و گــروه 
تروریســتی بــه نــام طالبــان 
توانســت  داد،  انجــام 
ضربــات پیکــر شــکن را 
بــرای ایــن نیروه هــا وارد 

ــد. کن
احمدشــاه مســعود شــهید، عمــر خــود را صــرف 
ــتعمار  ــود را از اس ــردم خ ــت و م ــا مل ــرد ت ــارزه ک مب
ــی و  ــان واقع ــک قهرم ــد، او ی ــات ده ــی  نج و برده گ

ــود.  ــر ب ــت ناپذی شکس
یابــود از قهرمــان ملــی، یــاد از مبــارزات و جــان نثــاری 

او بــرای مردمــش اســت.
شــهید مســعود فــردی بــود کــه شــحصیت او فرا تــر از 
ــارزۀ مســعود  ــژادی اســت و مب ــی و ن ــای قبیله ی مرزه
ــتعمار  ــتم و اس ــم، س ــر ظل ــارزه در براب ــوان مب را می ت

نامیــد.

ــعود  ــاه مس ــهید احمدش ش
قهرمــان ملــی توانســت کــه 
چهــار ســمت افغانســتان 
افــکار  تاثیــر  تحــت  را 
و  درآورد  اخاقــی خــود 
ــتان از  ــردم افغانس ــام م تم
ــا  ــروع ت ــورد ش ــنین خ س
ــته  ــزرگ و از گذش ــن ب س
ــاال افســوس  ــا ح ــروع ت ش

می خورنــد. را  مســعود  دادنشــخصیت  دســت  از 
ــث  ــن منحی ــود. م ــخصیت بزرگیب ــهید ش ــعود ش  مس
یــک شــهروند ایــن کشــور کمبــود مســعود را در بیــش 

ــم. ــس می  کن ــته ح ــۀ گذش ــک ده از ی
ــث  ــال باع ــا ح ــروع ت ــزرگ از ش ــعود ب ــود مس  نب
ایــن کشــور شــده  ناهمواری هــا در  بدبختی هــا و 
است.مســعود از بیــن مــردم رفتــه امــا رفتنــش یــادگار 

ــت. ــدگار اس ــه مان ــت، بلک ــردم نیس ــب م در قل

عصمتاهللراغبازوالیتغور:

مسعودرزمید تا ما زنده بمانیم

مسعودشیرزیازوالیتغزنی:

شعار قهرمان ملی وحدت، صلح و برادری بود

گلعالمازوالیتننگرهار:
احمدشاه مسعود چهره ملی و افغانستان 

شمول محسوب می شود

احمدشاهکبیریازوالیتفراه:
همه برای از دست دادن مسعود 

افسوس می خورند

هاتفهاشمیازوالیتلوگر:

والستریت ژورنال مسعود را فاتح جنگ 
سرد خواند

وکیلپساکوهیازوالیتبدخشان:
مسعود کهنه ناشدنی است!
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ــت و آزاد  ــزرگ آزاد زیس ــعود ب مس
بارزتریــن  عنــوان  بــه  را  زیســتن 
ــان  ــه ارمغ ــش ب ــراي رهروان ــاد ب نم

گذاشــت.
انســان های بــزرگ بنــا بــر گســتردگي 
بــر  آن  تأثیرگــذاري  و  شــخصیت 
اجتماعــي،  سیاســي،  جریان هــاي 
ــان  ــه قهرم ــد ب فرهنگــي و...، مي توانن

ــوند. ــل ش تبدی
ــادي  ــاني ع ــرو، انس ــا هی ــان ی  قهرم
ــۀ نیچــه فیلســوف  ــه گفت نیســت و ب
مشــهور، قهرمــان ابــر انســانی اســت، 
ــرون  ــي بی ــان مایه گ ــه از می ــي ک کس
آمــده و برقلــۀ شــرف و آزادگــي 

ــت. ــته اس نشس
معنــوي  انســان  یــک  هرقهرمــان، 
ــرۀ  ــرون از دای ــه بی ــرا ک ــت؛ چ اس
نمي توانــد  انســان  معنویــت، 
بــه مرحلــۀ پــا بگــذارد کــه بــا 
ارزش هــاي مــادي قابــل جمــع باشــد.
ــاد  ــی ب ــادت گرام ــاد ی ــت ش روح
احمدشــاه  شــهید  تاریــخ  ابرمــرد 

مســعود قهرمــان ملــی کشــور .

ــتقال  ــمبول آزادی و اس ــعود س مس
ــا  تاریــخ معاصــر افغانســتان اســت. ب
ــخ  ــن تاری ــه ای ــذرا ب ــگاه گ ــک ن ی
در می یابیــم کــه هرکــدام از ایــن 
فرماندهــان ادعــای دفــاع از تمامیــت 
و  ملــی  نوامیــس  حفــظ  ارضــی، 
کرده انــد؛  را  مــردم  ارزش هــای 
ــن  ــًا ای ــه عم ــم ک ــر می بین ــا کمت ام
ــخ  ــای تاری ــت برگه ه ــا را ثب حرف ه

ــند. ــرده باش ک
تنهــا نامــی کــه بــا خــط زریــن بــرای 
نســل های بعــد قابــل دیــد در تاریــخ 
خواهــد بــود، جــز احمدشــاه مســعود 
ــعود  ــت.آری! مس ــر نیس ــی دیگ کس
ــرای  ــی را ب ــط آزاده گ ــه خ ــود ک ب
ــرد  ــیم ک ــر ترس ــخ معاص ــا در تاری م
ــان داد. ــرای م ــی ب و درس آزاد منش

ــی  ــوان چراغ ــه عن ــن ب ــعود را م مس
ــه در بُعدهــای مختلــف  ــم ک ــی دان م
زنده گــی، راه و رســم مشــخص و 
ــیم  ــی ترس ــرای نســل کنون روشــن ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــت.او را بای ــرده اس ک
معلمــی شــناخت کــه مولفه هایــی 
اســتقال،  آزاده گــی،  چــون، 
ــای  ــا دنی ــط ب ــاد رواب ــی ایج چگونگ
غیــر اســامی، عدالــت اجتماعــی 
ــه  ــه گون ــر را ب ــورد دیگ ــا م و ده ه
ــت. ــا درس داده اس ــرای م ــی ب عمل
ــن  ــوان ای ــل ج ــن از نس ــش م خواه
افــکار  و  اندیشــه ها  کــه  اســت 
مســعود را در مولفه هــای جداگانــه 
تحلیــل و تجزیــه کــرده تــا از آن 
اســتفاده  روزمــره  زنده گــی  در 
ــه  ــده ب ــل های آین ــرای نس ــم و ب کنی
ــان تاریخــی و فرهنگــی  ــوان ارمغ عن

جاویــدان بمانــد.

رفیعکوهستانی-والیتکاپیسا:

مسعود آزادی را
 به ارمغان گذاشت

محمدنادراشکان-والیتلوگر:

از اندیشۀ مسعود
 در زندگی خود استفاده کنیم

حشر عمومی به مناسبت هفتۀ شهید
 و پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی

ابوبکر صدیق
پانزدهمین  و  شهید  هفتۀ  مناسبت  به  مسعود  شهید  بنیاد 

تنظیف  عمومی  حشر  کشور  ملی  قهرمان  شهادت  سالروز 
نواحی کابل  با شهر داری کابل در شهر و  را در هماهنگی 

راه اندازی کرد.
احمدشاه  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد 
نظافت  و  پاکی  گفت:  مراسم  این  در  ملی  قهرمان  مسعود 
باید در  انسان  انسانی ماست،  از آموزه های دینی و  بخشی 

نظافت خانه، شهر و محیط خویش محتاط باشند.  
تنظیف،  ریاست  مأموران  از  سپاس  اظهار  با  مسعود  آقای 
گفت: شما هستید که برای پاکی این شهر تاش می کنید و 

این کار شما قابل قدر است.
شهید  که  کرد  تصریح  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
نظافت  و  پاکی  در  خود  ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه 
عاقمندی خاص داشت و همواره بر نظافت محیط و شهر 

دهکده تأکید می ورزید.
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  هم چنان، 
شهر  پاکی  و  نظافت  گفت:  مراسم  این  در  ملی،  وحدت 
وجیبۀ تمام شهروندان است که باید در نظافت و پاکی شهر 

و نواحی خود سهیم شوند.
آقای عبداهلل افزود که مسعود بزرگ خود در نظافت و پاکی 
محیط تاش جدی می کرد، حتا در قدم زدن نخ سگرت را 

که می دید، می گرفت و به جای مناسب می انداخت.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با تأکید افزود: مأموران 
شهر  نظافت  برای  روز  و  شب  اندک  مزد  با  که  تنظیف 

مصروف هستند، باید مورد تقدیر قرار گیرند.

----- ناجیه نوری  
پانزدهمین  و  شهید  هفتۀ  از 
ملی  قهرمان  شهادت  سالروز 
کشور شهید احمدشاه مسعود در 
ربانی  برهان الدین  استاد  دانشگاه 

گرامی داشت به عمل آمد. 
سه  روز  که  مراسم  این  در 
شده  برگزار  سنبله(  شنبه)16 
ابعاد  بررسی  با  سخنرانان،  بود، 
گفتند:  ملی  قهرمان  شخصیت 
نام شان  تا  می جنگند  بعضی ها 
با  مسعود  اما  شود،  تاریخ  ثبت 
مبارزۀ خسته گی ناپذیر کشورش 
یوغ  از  را  مردمش  و  کشید  بیرون  قدرت جهان  ابر  از چنگ  را 

برده گی آزاد کرد.
استادان دانشگاه شهید مسعود را مرد تکرارناشدنی تاریخ افغانستان 

خواندند و جوانان را به ادامۀ راه و آرمان او تشویق کردند.
در این همایش، غام دستگیر خاوری، معاون علمی و سرپرست 
دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی، نقش و جایگاه مسعود را در 

زمان جهاد و مقاومت بارز و ارزنده خواند.
او گفت: بعضی ها می جنگند تا نام شان ثبت تاریخ شود؛ اما مسعود 
مبارزه کرد تا مردمش آزاد زنده گی  کنند و به صلح و ثبات دست 

پیدا کنند.
به باور این استاد دانشگاه: آزادی و دموکراسی امروز را ما مدیون 
و  جهاد  دوران  شهدای  سایر  و  مسعود  شهید  جان فشانی های 

مقاومت افغانستان هستیم.
استاد دستگیر تأکید کرد: شهید مسعود در برابر بی عدالتی ایستاد و 
تا پای جان مبارزه کرد تا ما و شما امروز بتوانیم آزاد زنده گی کنیم.

با این حال، عبدالصمد مشتاق یکی از استادان دانشگاه استاد ربانی 
گفت: وظیفۀ تمام مردم افغانستان و به ویژه جوانان است که شهدا 
و کسانی مانند شهید مسعود را که برای ما آزادی آوردند و غرور 

آفریدند، ارج  نهند.
این استاد دانشگاه همچنان گفت: در شرایط سیاسی و اجتماعی 
فعلی که وضعیت فوق العاده شکننده است، ما باید مناسبات های 
خاص این چنینی را تجلیل کنیم تا سبب ایجاد وحدت میان اقوام 

مختلف گردد.
شجاع خراسانی استاد دیگر دانشگاه استاد ربانی، مسعود را مرد 

استثنایی تاریخ معاصر افغانستان خواند.
استاد خراسانی گفت: اخاص من به مسعود بزرگ به این خاطر 
است که این چهره خط فاصل میان ایدیوژی تمامیت خواه و دین 

بود.
از یک  از یک چهره و  نه  ما   امروز  دانشگاه:  استاد  این  باور  به 
شخصیت؛ بل از یک اسطوره و یک خط فکری و آرمان تجلیل 

می کینم.
او تأکید کرد: امروز مردم و به ویژه جوانان و دانشجویان ما سخت 
به اندیشه و فکر قهرمان ملی محتاج اند. به جز تجلیل کردن و ادامۀ 
راه او چارۀ دیگری نیست، مخصوصًا در جامعه ما که با مشکات 

زیادی مواجه هستیم.
با این حال، امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی در این مراسم 
گفت: مسعود شهید همیشه در کنار سرزبازانش در جبهه حضور 

داشت.
را حفظ  خود  وقار  زمان شکست  در  باید  رهبر  کرد:   تأکید  او 
کند؛ اما امروز ما شاهد هستیم که با یک فشار اندک، وقار رهبران 

می شکند.
به گفته وی: امروز از سربازان خود می خواهیم با دست خالی سینه 
سپر کنند؛ ولی وقتی رهبر ما به میدان نبرد تشریف می برند، برای 

تأمین امنیت ایشان، تمام منطقه را حتا خالی از پرنده ها می کنیم.
می شد،  متوجه  ملی  قهرمان  زمانی که  اما  گفت:   همچنان  صالح 
روحیه سربازان اش ضعیف شده، خود به میدان نبرد می رفت و با 

آنان غذا می خود.
آمر  اعتقادی  افکار  بخش  یک  به  همواره  ما  گفت:  انتقاد  با  او 
صاحب توجه کردیم و بخش دیگر افکار او دست نخورده باقی 

مانده است.
مورد  در  می خواهم  جوانان  از  افزود:  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
از  همواره  او  زیرا  کنند؛  تحقیق  صاحب  آمر  رهبری  جزییات 

وضعیت پیش بینی بسیار دقیق داشت.
نماینده خاص رییس  بیژن پور مشاور  در همین حال، رحمت اهلل 
نازنین مردی خواند که به گفته او، سال های  جمهور، مسعود را 
طوالنی برای آزادی افغانستان مبارزه کرده و در نهایت به شهادت 

رسید.
بیژن پور، مسعود را در زمرۀ  مردان بزرگ تاریخ دانسته افزود: در 
صد سال پسین، شاید ده مرد بزرگ ثبت تاریخ باشد که یکی از 

آنان مسعود قهرمان است.
و  طوالنی  مبارزات  با  که  بود  مردی  مسعود  او،  باور  به 
خسته گی ناپذیرش کشور را از چنگ ابر قدرت جهان بیرون کشید 

و مردمش را از یوغ برده گی آزاد کرد.
ما در هزار سال  بود که  بیژن پور همچنان گفت: مسعود غنیمتی 
از  یکی  و  اسام  بزرگ  از شخصیت های  یکی  او  داشتیم،  پسین 
شخصیت های نظامی بسیار عالی بود؛ بنابراین باید داوری در مورد 

این مرد بزرگ اندیشمندانه صورت گیرد.
شهادت  سالروز  مناسبت  به  مختلفی  برنامه های  گذشته  هفتۀ  در 

قهرمان ملی و هفته شهید در کشور برگزار شده بود
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مبارزۀ نظامیان افغانستان ادامۀ راه شهید مسعود است
--------- هارون مجیدی

عبدالکریم خدام، یکی از چهره های متنفذ ترکمن است 
احمدشاه  شهید  با  هم رکابی  در  درازی  سال های  که 
مسعود، قهرمان ملی کشور و سایر مجاهدان افغانستان 
در  خدام  آقای  است.  رزمیده  افغانستان  آزادی  برای 
در سمت های  آن  از  بعد  و  مجاهدین  زمان حکومت 
زیادی کار کرده، از آن میان: معینت وزارت شهرسازی، 
سرپرست این وزارت، عضو کمیتۀ انتقال قدرت و فعًا 
به عنوان معاون شورای عالی صلح ایفای وظیفه می کند.
دانستن  برای  داد،  دست  که  کوتاهی  فرصت  در 
خاطراتش از شهید احمدشاه مسعود به سراغش رفتیم. 
عبدالکریم خدام می گوید که شخصیت شهید احمدشاه 
مسعود ابعاد مختلف دارد و هر چه از ابعاد شخصیتی 

او گفته شود، اندک است.
احمدشاه  شهید  با  آشنایی اش  روزهای  نخستین  از 
با   13٥7 سال  از  من  می گوید:  او  می پرسم،  مسعود 
قهرمان ملی آشنایی داشتم و اما از دوران مقاومت از 
نزدیک آشنا شدیم و در خواجه بهاالدین به مدت دو 

سال در خدمت شان بودم. 
دیدن شان  به  پنجشیر  درۀ  در  نخستین بار  برای  وقتی 
رفتم، از حال و احوال وطنداران ترکمن جویا شد و به 
مارشاِل فقید هدایت داده گفت که کمِر خدام را بسته 
هر  به  و  برساند  ترکمن  برادران  به  را  ما  پیام  تا  کنید 
تا  بسپارید  برایش  دارید،  اختیار  در  امکاناتی که  اندازه 

برای نجات مردم ترکمن استفاده کند.
آمد  پیش  شرایطی  بهاالدین  خواجه  در  روزگاری  در 
که هیچ مهمات و پول در اختیار نداشتیم و از طرفی 
جنگ نیز شعله ور بود، اما شهید احمدشاه مسعود گفت 
که با توکل به خدا پیش می رویم و مبارزه می کنیم، او 
همواره توکل به خدا داشت و از مردم انتظار می برد. با 
همین شرایط بود که خط دوباره جان گرفت و مقاومت 

ادامه پیدا کرد.
آقای خدام با اشاره به نگاه قهرمان ملی کشور در پیوند 
می گوید:  افغانستان  شهروندان  میان  وحدت  ایجاد  به 
بود.  بی بدیل  شخصیت  واقعًا  مسعود  احمدشاه  شهید 
صداقت، وطن دوستی و همه شمول اندیشی او، همه را 
گرویده خود ساخته بود و تمام شهروندان به قهرمان 
ملی کشور باور داشتند و باالی او هم چون کوه اعتماد 

داشتند.
به باور او: شهید احمدشاه مسعود همواره با خدا بود 
هم  ساعت  که  شب  یک  داشت.  بی نظیری  تقوای  و 

رفتم.  بهاالدین  خواجه  در  قرارگاه شان  به  بود،  یازده 
محافظی که در دهن دروازه ایستاده بود، گفت: نمی داند 
که آمرصاحب خوابیده و یا مصروف تاوت و یا هم 
مطالعه است و برایم گفت که اختیار دارید که داخل 
اتاق می روید و یا منتظر می مانید. وقتی دروازه را اندکی 
پیاله  یک  گفت  و  بیایم  داخل  که  داد  اشاره  گشودم، 
تمام  را  تاوت  دم  آن  تا  من  بریز،  خود  برای  چای 
می کنم، مشکلی که داشتم بعد از پایان تاوت حل کرد. 
او هیچ زمانی کسی را مأیوس نمی ساخت و همواره 
و  قاطعیت  هیچ گاهی  اما  بود؛  مهربان  و  دل سوز  آدم 
تدبیر را از یاد نمی برد. بارها شاهد بوده ام که بی هیچ 
محافظی در ناوقت های شب به جبهات می رفت و از 
حال و احوال مجاهدین خبر می گرفت و به مجاهدین 

روحیه می داد. 
احمدشاه  شهید  با  دیدارش  آخرین  از  خدام  آقای 
روزی که  همان  بامداد  می کند:  حکایت  چنین  مسعود 
به شهادت رسید؛ نزدشان رفتم. آمرصاحب زیر درخت 
چنار باغ حاجی عبدالکبیر نشسته بود، برایم گفت که 
برای حل مشکاتی که داری، صحبت کرده ام. برای حل 
مشکات سیاسی داکترعاصم همراه تان صحبت می کند 
و مشکات نظامی را عتیق اهلل بریالی حل می کند. بعد 
از این صحبت ها، شهید مسعود برایم گفت که جایی 
می رود و مصاحبه دارد، بعد از مصاحبه به خط نبرد در 
دشت قلعه می رویم و ساعت سه بعد از ظهر باردیگر 
باهم می بینیم. با آمرصاحب وداع گفتیم و او برای انجام 
مصاحبه رفت و من با شماری از ریش سفیدانی که با 

من بود، دوباره به قرارگاه برگشتم. 
شاه  که  بود  دقیقه  چند  و  دوازده  که  نمی دانم  دقیق 
علم خان به من مخابره کرد و پرسید که خدام صاحب 

کجا هستی؟ و من جریان را برایش قصه کردم...
حادثه یی  که  برسان  را  عاجل خود  که  برایم گفت  او 
اتفاق  حادثه یی  چه  که  نپرسیدم  هیچ  افتاده،  اتفاق 
افتاده و زود خود را به باغ عبدالکبیر رساندم. دروازۀ 
کنند،  باز  را  دروازه  تا  گفتیم  هرقدر  و  بود  بسته  باغ 
قرارگاه  به  وقتی  برگشتیم.  ناگزیر  و  نکرد  باز  کسی 
برگشتم، شاه علم خان دوباره تماس گرفت و گفت که 
حادثه یی اتفاق افتاده و آمرصاحب زخم برداشته؛ باید 
عاجل خود را به میدان هلیکوپتر برسانیم، تا رسیدیم، 
هلیکوپتر پرواز کرد و ما آمرصاحب را ندیدیم)بغض 
گلوی آقای خدام می ترکد و او نمی تواند تا ادامۀ این 
روایت را بازگو کند( و فقط می گوید که بسیار دردآور 

و تلخ ترین خاطرۀ زنده گی ام بود...
بعد از آن، شهید استاد برهان الدین ربانی و مارشاِل فقید 
به تاجیکستان رفتند و بعد از برگشت برای ما زیاد چیز 
نگفتند و تنها بیان داشتند که آمرصاحب زخم برداشته، 
و  می رفتیم  قلعه  دشت  به  باید  هیأتی  کسوت  در  ما 
به  تا  اطمینان می دادیم  نیروهای مقاومت روحیه و  به 
مبارزه ادامه دهند. وقتی آن جا رسیدیم، همه فرماندهان 
الحمداهلل وضع  که  گفتیم  برای شان  و  بودند  ما  منتظر 
آمرصاحب خوب است، اما آنان پافشاری می کردند تا 
حداقل صدای آمر صاحب را بشنوند و ما به یک نحوی 
آنان را قناعت دادیم که پزشکان اجازۀ صحبت کردن را 
برایش نداده اند. در یک چنین شرایطی که ما هم حال 

خوبی نداشتیم، کوشیدیم تا روحیۀ میان مقاومت گران 
حفظ شود.

از  فرزندانش  برای  همیشه  که  می گوید  خدام  آقای 
رشادت و پای مردی، عزت و قاطعیت قهرمان ملی یاد 
می کند و فرزندانش شهید مسعود را به عنوان الگو در 

زنده گی خود برگزیده اند. 
در  تا  می خواهد  حکومتی  مسووالن  از  خدام  آقای 
زمینۀ حکومت داری از روش های مدیریتی قهرمان ملی 

استفاده ببرند.
امنیتی  نیروهای  مبارزۀ  و  جنگ  که  دارد  باور  او 
احمدشاه  این  از  پیش  که  است  راهی  ادامۀ  افغانستان 

مسعود پیموده است. 

مردی که تاریخ را تغییر داد
احمدفرهاد مجیدی، عضو مجلس نماینده گان

که  است  تاریخی یی  شخصیت های  آن  از  آمرصاحب 
شاید  می جوید.  را  خود  قهرماِن  او  چهرۀ  در  هرکسی 
در  شخصیت هایی  چنین  پایدارِی  و  ماندگاری  دلیِل 
تاریخ کشورها، چندوجهی و چندبُعدی بودِن شخصیِت 
خود  به  را  بزرگی  فضای  که  باشد؛ شخصیت هایی  آنان 
آرامش بخش  و  نجات دهنده  و  می دهند  اختصاص 

می شوند.
هر کسی که در مورد آمرصاحب می نویسد، به آن دسته 
از عایقی می پردازد که خودش بیشتر به آن ها توجه دارد. 
افراد  این گونه  شخصیت های  فراخِی  نیز  موضوع  این  و 
خود  هواخواهاِن  از  دسته  هر  برای  که  می دهد  نشان  را 
آرمان گرا  که  آنانی  باشند.  محبوب  چهره یی  می توانند 
آرمان گرای  یک  چهرۀ  در  برای شان  آمرصاحب  هستند، 

بزرِگ زمانۀ خود تجلی می یابد و آن کس که عمل گرایی 
را دوست می دارد، در کنش و منِش آمرصاحب، شخصیتی 
عمل گرا را پیدا می کند. به نظر من اما آمر صاحب در هیچ 
ظرفی از این ظروف نمی گنجد و در همۀ آن ها نیز یافت 

می شود! 
آمر صاحب از نظر تاریخی، فردی بود که در مقطعی از 
زمان ظهور یافت و کارنامه یی از خود به یادگار گذاشت. 
اما او در عین حال، شخصیتی فراتر از یک تاریِخ خاص 
نیز دارد؛ شخصیتی که با گذشِت یک ونیم دهه از شهادت 
او، هنوز بسیاری از ابعادِ آن کشف نشده  و شاید برخی 
تواِن کندوکاِو نسِل  از  نیز  جوانِب شخصیِت آمرصاحب 
من و نسِل بعد از من بیرون باشد و نسل های بعدی بیایند 
چیزهای  حاال  ما  که  همان گونه  بپردازندـ  ابعاد  آن  به  و 

تازه یی از شخصیت قهرماناِن تاریخی درمی یابیم. 
دانسته  هم ردیف  کبیر  اسکندر  با  را  آمرصاحب  کسانی 
چون  را  او  کسانی  خوانده اند.  سرد  جنِگ  قهرماِن  و 
ارنست چگوارا، مبارز افسانه یی امریکای التین، دیده اند. 
شخصیت آمرصاحب به همه راه می دهد تا آن کسی را که 
دل خواه شان است، در سیمای او ببینند. قهرماناِن ملت ها 
و مردمان، همواره شخصیت های مثبت بوده اند. در کمتر 
چهرۀ  یک  قهرمان شان  که  بود  شاهد  می توان  جامعه یی 
هیتلر  چنگیز،  که  نمی آید  هیچ کس  باشد.  تاریخی  منفِی 
برای  شاید  که  هرچند  بداند،  قهرماِن خود  را  استالین  و 
ملِت خودشان کارنامۀ تاریخی داشته باشند. برخی افراد 
و جریان ها نیز که از چنین شخصیت هایی دفاع می کنند، 

عمدتًا "بیمار" و "منحرف" خوانده می شوند. 
آمرصاحب یک چهرۀ مثبِت تاریخی است و حتا کسانی 

که با او عناد می ورزند نیز نامش را با احترام می برند. برای 
من نیز آمرصاحب "قهرمان" است. من نیز آن چیزهایی 
را در شخصیِت او یافته ام که دوست دارم. من می دانم که 
این راه چنان  دین داشت و در  آمرصاحب داعیه و دردِ 
پیش رفت که حتا جانش را بر سِر آن گذاشت. دین داری از 
ویژه گی های شخصیتی آمرصاحب بود. نماز خواندن هایش 
در آن کوهپایه ها واقعًا زیبا و تحسین برانگیزند. من حس 
می کنم که وقتی نماز می خوانده، چقدر خودش را به خدا 
نزدیک می دیده است. این حس در حرکاِت خاضعانه و 

تواضِع بنده گی اش کامًا مشهود است. 
اما به نظر من، بُعد دیگِر شخصیِت آمر صاحب که گاهی 
در زیر جلوه های جهادی اش کمرنگ شده، ملی گرایی و 
توجه به مسایِل ملی در کشوری مثل افغانستان بوده است. 
آمرصاحب از دیدگاه من، انسانی ملی است و به همین 
دلیل، پسوند ملی با نامِ او چنین طنیِن عینی و خوشایندی 
یافته است. آمر صاحب زمانی که در عنفوان جوانی پا به 
عرصۀ مبارزه گذاشت، تاریخ واقعِی کشورش را به خوبی 
از بر بود. او می دانست که در این کشور چه گذشته است 
و چه می گذرد. داعیۀ مهِم آمرصاحب، حل مسایِل ملی در 
بستری از مناسباِت سیاسِی مدرن و عدالت خواهانه بود. 
او می خواست که افغانستان کشوری شود با ویژه گی های 
عدالِت اجتماعی که همۀ اقوام و ملیت ها و اقلیت ها در 
ببینند. او می دانست تا زمانی که  آیینۀ آن چهرۀ خود را 
پیدا  عادالنه  و  منطقی  راه حِل  افغانستان  در  ملی  مشکل 
نکند، هرگز وحدت و تفاهم ملی که بتواند به آرامش و 
ثباِت سیاسی و اجتماعی بینجامد، به وجود نخواهد آمد. 
آمرصاحب معضِل کشوری چون افغانستان را می دانست و 

به همین دلیل، تاش های پیگیرانه یی برای حِل تنش های 
که  می شناخت  را  قبیله یی  فاشیسِم  او  داد.  ملی صورت 
در بیشتر از صد سال حاکمیِت خونبارش، چه قربانی ها 
ناعادالنۀ  تاریخ  او  بود.  گرفته  سرزمین  این  مردماِن  از 
کشورش را به خوبی بلد بود و می خواست این تاریخ را 
تغییر دهد تا همه خود را بخشی از این سرزمین بدانند. 
تبعیض و تعصب را دیده بود و به همین دلیل، با مظاهِر 

آن جنگی آشتی ناپذیر داشت. 
امیر  خاک سپاری  جریاِن  همین  به  نرویم،  دور  خیلی 
حبیب اهلل کلکانی که چند روز پیش انجام شد توجه کنیم، 
تا ریشه های یک معضِل کاِن ملی را در این کشور ببینیم. 
بیاید  که  شد  حاضر  ریاست جمهوری  ارگ  از  کسی  آیا 
امیر حبیب اهلل کلکانی  و در این مراسم شرکت کند؟ آیا 

پادشاه بخشی از مردم بود؟! 
 بدون شک که واقعیِت تاریخی چنین نیست و نه هم کسی 
و یا قومی آن گونه که بعضًا فکر می شود، با او عناد دارد؛ 
سیاست مداران  پای  و  می شود  سیاسی  مسأله  وقتی  ولی 
که  است  تعصب  و  تبعیض  وقت  آن  می آید،  میـدان  به 
آمرصاحب  ملی.  وحدِت  و  وفاق  نه  و  می گوید  سخن 
در  ملی  کاِن  جداِل  یک  وارد  تاریخ،  از  برهه یی  در 
کشوری شد که چیزی به نام حِق "دیگری" را به رسمیت 
نمی شناخت. این معضل شاید هنوز هم حل نشده باشد، 
ولی آمرصاحب راه باز کردِن آن را به همه نشان داد. او 
به همه درِس ایستاده گی و مقاومت برای به دست آوردِن 

حق شان را داد و این درِس کوچکی نیست. 
من آمر صاحب را این گونه می شناسم و این گونه می بینم! 



--------  عبدالنصیر بخشی
در  معمـوالً  انسـان ها 
متأثـر  رفتارهای شـان 
محیـط  و  انـد  محیـط  از 
اجتماعـی، سـهِم بزرگـی 
چگونه گـِی  تعییـِن  در 
بـه  دارد؛  مـا  رفتارهـای 
هـرگاه  مثـال،  گونـۀ 
محیطـی  در  کسـی 
جنـگ  بـدوِن  و  آرام 
زنده گـی کنـد، رفتارهـای 
منش  در  صلح پسـندانه یی 
و روِش وی پدیـد می آیـد و از خشـونت دوری می جویـد. امـا 
کسـانی کـه بـا خشـونت و در محیِط خشـن پـرورش می یابند، 
بـدون شـک در رفتار و خوی شـان خشـونت تبـارز می یابد. در 
این میان، شـهید احمدشـاه مسـعود قهرمان ملی کشـور، یکی از 
نادرتریـن چهره هایی سـت که بیست وسـه سـال جنـگ و جهاد، 
از مهربانـی و اعتدالـش نکاسـت. بنـا بـر همین ویژه گی هاسـت 
کـه قهرمـان ملـی، محوریـت را به دسـت می گیـرد و تمـام افراد 
و اشـخاِص آزادی خواه و آزادی دوسـت بـه دورش گرد می آیند 
و همچـون کـوه در برابر اسـتبداد، اسـتعمار، ظلـم، بی عدالتی و 

می کننـد.                                                                                  مبـارزه  قوم گرایـی 
عظمـت  بتـوان  کـه  آن انـد  از  بزرگ تـر  شـخصیت ها  گاهـی 
و شـخصیِت آنـان را در محـدودۀ نـژاد، مذهـب، زبـان و یـا 
جغرافیـای خاصـی قیـد کـرد. مسـعود را هـم بایـد آن سـوتر از 
جغرافیـای زبـان، رنـگ، نـژاد و.... دانسـت. او را می تـوان از 
معاصـر  تاریـِخ  کم نظیرتریـن شـخصیت های  و  چندپهلوتریـن 
افغانسـتان خوانـد کـه بـا هیـچ شـخصیِت دیگـِر این سـرزمین 

قابـل مقایسـه نیسـت.
چهره هـای  ماندگارتریـن  و  برجسـته ترین  از  شـهید  مسـعودِ 

تاریخ معاصر افغانسـتان اسـت و حتا فراتر از افغانسـتان، وی را 
بایـد متعلق به جهاِن اسـام و بشـریت دانسـت. مسـعود را باید 
یکـی ازچهره های تکرارنشـدنی تاریخ افغانسـتان دانسـت و حتا 
فراتـر از آن، در منطقـه و جهان نیز به دشـواری می تـوان برای او 
شـخصیتی هم وزن و همسـنگ پیدا کرد. مسـعود شخصیتی ست 
چندپهلـو کـه اخـاق را بـا سیاسـت، سیاسـت را بـا مبـارزه و 
مبـارزه را بـا فرهنـگ و ادبیـات پیونـد زده بـود. او در مسـیر 
آرمان هـای خویـش کـه آرمـاِن یک نسـل و یک ملت هـم بود، 
آگاهانـه گام برمی داشـت و در برابـر هیـچ طوفانـی نمی لرزید و 

بـه هیـچ سـتمی لبیـک نمی گفت.
  او از همـان آواِن جوانـی عاقـه بـه مسـلِک نظامـی داشـت؛ 
ولـی در اثـر اصـرار پـدرش، از ایـن مسـلک رو گردانـد و وارد 
دانشـگاه پولی تخنیـِک کابل شـد تا آن که دسـت قضـا، وی را به 
مبـارزاِت دشـوار و طاقت فرسـای مسـلحانه واداشـت و در این 

عرصـه، سـرآمِد همـۀ فرماندهـاِن هم روزگارش شـد.     
داده انـد  انجـام  خارق العـاده  کارهـای  بـزرگ،  شـخصیت های 
اسـتعمار  از زنجیرهـای دست وپاشـکِن  بـرای رهایـی بشـر  و 
و اسـتبداد، از همـه چیـِز خـود گذشـته و خطرهـا را بـه  جـان 
خریده انـد. مسـعود نیـز بـا رفتارهـای ایثارگرایانـۀ خویـش، از 
جملـه محـدود شخصیت هایی سـت کـه جهانی بودنـش را با در 

نظرداشـت ارزش هـای دینـی و انسـانی، بـه اثبـات رسـانید.
رویارویـی کمونیسـم و اسـام، چیـزی جـز صف آرایـِی آهـن 
و عقیـده نبـود کـه در ایـن مبـارزه، سـرانجام برخـاِف تمـام 
پیش بینی هـا، هیوالی سـرخ کمونیسـم، در عصر اتـم و فضا، در 
برابـِر ایمـاِن قـوی و تعهـِد متیـِن یـک ملـت درهم می شـکند و 
بـه اجـزا تجزیه می شـود کـه ایـن رویداد بـرای جهـان غیرقابل 

بود. بـاور 
به راسـتی چـه کسـی بـاور می کنـد کـه ارتـِش تـا بـِن دنـدان 
مسـلِح قشـوِن سـرخ شـوروی سـابق، با شعار شکسـت ناپذیری 
بـه  را  جهـان  کـه  کارکشـته اش  و  حربـی  کادرِ  هـزاران  بـا  و 
مبـارزه می طلبیـد، در برابـِر جوانـی آموزش ندیـده امـا متعهـد 
چنیـن  پذیرفتـن  مسـلمًا  می شـکند؟...  درهـم  وطن پرسـت  و 

حادثه یـی، دشـوار و حتـا محـال بـه نظـر می رسـد!                                                                 
مسـعود علی رغـم این که فرماندهی کارکشـته و باتجربـه بود، به 
دیـن، جامعـه و ادبیات نیز عشـق می ورزید و به  خوانش اشـعارِ 
حافـظ شـیرازی و دیگـران می پرداخـت و یـا هـم از محضـِر 
دوسـتان می طلبیـد کـه اشـعاری زیبـا، آن هـم در سـخت ترین 
کریـم،  قـرآن  خوانـدن  بخواننـد.  برایـش  جنگـی،  شـرایط 
سـیرت النبی و تاریخ اسـام، از دل مشـغولی های همیشـه گی اش 

بـود. چنیـن رویکـردی، آن هـم در شـرایط و موقعیتی کـه از در 
و دیـوارِ سـرزمینش دشـمن می ریـزد، واقعـًا امِر عجیبی اسـت. 
او در دشـوارترین لحظـات، نمـازش را تـرک نمی کـرد و هرگز 

بـدون طهـارت نمی خوابیـد.                                                                                  
مسـعود شـهید بـا دوراندیشـِی تمام بـه قضایا می دیـد و نگاهی 
بسـیار عمیـق بـه مسـایل داشـت. بـه گونـۀ مثـال، ایـن نکته را 
می تـوان از معاهـدۀ صلـح احمدشـاه مسـعود با شـوروی ها یاد 
کـرد: درحالی کـه وی پیمـاِن آتش بس با شـوروی ها را می پذیرد 
و در فرصـِت به دسـت آمده بـه گسـترش فعالیـت  در والیـات 
هم جـوار می پـردازد تـا آن جـا کـه روس هـا و اراکیـِن دولتی از 
نفـوذ بیـش از حـِد وی می هراسـند و آخریـن و بزرگ تریـن 
حملـۀ روس هـا بر پنجشـیر صـورت می گیرد. مسـعود شـهید با 
دریافـِت اطاعـاِت موثـق و دقیـق و بـا یـک تدبیـر خردمندانه، 
مـردم را آگاه می سـازد و بـا تخلیۀ پنجشـیر، تلفـاِت ملکی را به 
حداقـل می رسـاند. در ایـن میـان، حرکت هایـی هـم بودنـد که 
هـر نـوع سـازش و آتش بـس را بـا روس هـا خـاِف شـریعت 
و اسـام می دانسـتند، امـا بعدهـا نتایـِج مثبـِت ایـن آتش بـس، 
روشـن شـد و جبهـات مجاهدیـن بیشـتر از پیـش در والیـاِت 

دوردسـِت کشـور گسـترش یافت.
مسـعود در سـخت ترین لحظـات جنگـی، به صلح فکـر می کرد 
و ایـن مسـأله را بارهـا در مصاحبه هـای خویش بیان کـرده بود. 
او چـه در دوران جهـاد و چه در زمان مقاومـت، هیچ گاه دروازۀ 
گفت وگـو را بـا مخالفـان مسـلح زمـاِن خـود نبسـت و حاضـر 
بـود بـا دشـمنانش در هـر موقعیـت مذاکـره نمایـد. وی بارهـا 
در دوراِن مقاومـت می گفـت کـه جنـِگ مـا بـرای صلـح اسـت 
و ایـن جنـگ تـا زمانـی ادامـه خواهـد یافت کـه طالبان بـه میز 
مذاکـره حاضـر شـوند. او جنـگ را بـرای صلح می خواسـت و 
صلـح را آرزوی دیرینـۀ مـردم افغانسـتان می دانسـت و برای آن 

می رزمیـد.                                     
تأثیرگـذاری قهرمـان ملـی بر افراد و اشـخاِص تحـت فرمانش، 
واقعـًا سـتودنی بود. صـداِی او در دشـوارترین حـاالت جنگی، 
قـوِت قلبـی بـرای رزمنـده گان و فرماندهانـش به شـمار می آمـد 
دشـمن  علیـه  جنـگ  در  شـگفت انگیز  روحیه یـی  را  آنـان  و 
می بخشـید. ایـن رویکـرد را بایـد نتیجـۀ ایمـاِن قـوی، تقـوا و 

تعهـِد بی بدیـِل وی به حسـاب آورد.
روحش شاد، یادش گرامی و راهش همیشه پُررهرو باد!    
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سکوت، ریشۀ آیین قریه هامان بود
صدا، خالف موازین قریه هامان بود

میان سینۀ تاریخ، ُگم نشان بودم
به پشت خانۀ ارباب پاسبان بودم

به کاج همت یک نسل ریشه ام تو شدی
به بی ستونی بن بست تیشه ام تو شدی

تو از شهامت شمشیر خود سپاه شدی
شبیه شانۀ پامیر تکیه گاه شدی

تو از مساحت یک قطره رود آوردی
و از غیابت نسلی شهود آوردی

تو تیر و ماشه و کلک و تفنگ مان گشتی
تو فاتحانه ترین فصل جنگ مان گشتی

تو راز در دل  ُگل های ارغوان بودی
تو عاشقانه ترین شعر این جهان بودی

پس از تو از لب ابرازمان صدا گم شد
شکسته ایم در امواج و ناخدا گم شد

تو نیستی که چنین سنگ روی شیشۀ ماست
تو نیستی و نبودت غِم همیشۀ ماست

تو نیستی که در این شهر فصل مردن ماست
تو نیستی که تمنا به جان سپردن ماست

تو نیستی و در این برکه جز سیاهی نیست
تو نیستی و صداهای دادخواهی نیست

تو نیستی که بریدند ریشه ریشۀ ما
تو نیستی که به تاراج رفته بیشۀ ما

به بی ستون نرسیدیم بعِد رفتن تو
چه ظالمانه شکستند دسِت تیشۀ ما

غمت که کوه بزرگی ست، مانده در دل ما
تمام خون جگر را تکانده در دل ما

بهار، فصل دروغی ست بی گل رویت
و »مولیان« که نمی آورد دگر »بویت«

کجاستی که زمستان دوباره آمده است
سپهر شوکت مان بی ستاره آمده است

کجاستی که دوباره سکوت آوردیم
به پای هرزه گیاهی، بلوط آوردیم
کجاستی که اناالحق نگفته ام دیریست

و در لبان ُگل ناشگفته ام دیریست
کجاستی که در این بادیه صدایی نیست

در این حوالِی من هیچ آشنایی نیست
سپاهیان تو بعد از تو راه گم کردند

میان خانۀ شان سرپناه گم کردند
به راه رفتۀتان اعتقاد شان کم بود

حقیقتًا که بگویم، سواد شان کم بود
شکوه و شأن ترا ای چریک بخشیدند

ترا به قیمت یک قصر شیک بخشیدند
سرود شرم پس از سربلندی ات خواندیم

به پای کاج تو یک بته کدو شاندیم
پس از تو این سرخم گشته مان بلند نشد

اگر چه مثل تو گاهی کاله کج ماندیم
نقاب چهرۀ مان الیق نگاه تو نیست

سری که َخم شده شایستۀ کاله تو نیست
دوباره پیش تو با بی قراری آمده ایم

به پیش پای تو با شرم ساری آمده ایم
پس از تو باغ خراسان بهار کم دارد

انار وحدت مان قندهار کم دارد
بدون تو ُگل نارنج های مان خشکید

به دشت الله بروید، مزار کم دارد
بدون تو دِل دریای هیرمند شکست

خروش و خیزش آن، آبشار کم دارد
شناسنامۀ بودا و بامیان و هری

ترا ندارد و هی بی شمار کم دارد
تو نیستی و درختان بید می لرزند

ترا چو ریشۀ محکم چنار کم دارد
تو نیستی که ببینی چگونه هندوکش

بلند مانده مگر اقتدار کم دارد

نجیب بارور
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پانزدهمین سالروز شهادت 

قهرمان ملی و هفته شهید
ـــعود  ـــاه مس ـــد ش ـــهید احم ـــور، ش ـــی کش ـــان مل ـــهادت قهرم ـــالیاد ش ـــیدن س ـــا فرارس ب
ـــاع  ـــدا، دف ـــه در راه خ ـــرزمین ک ـــن س ـــهدای ای ـــه ش ـــر از هم ـــار دیگ ـــهید، ب ـــۀ ش و هفت
ـــل در  ـــم و محاف ـــدازی مراس ـــا راه ان ـــد، ب ـــان باختن ـــردم ج ـــت م ـــن و سرنوش از وط

ـــم. ـــل می نمایی ـــور تجلی ـــارج از کش ـــان خ ـــان هموطن ـــور و می ـــر کش سراس
بنیـــاد شـــهید مســـعود منحیـــث آیینـــه دار اندیشـــه ها، افـــکار و آرمان هـــای قهرمـــان 
ــتمر  ــای مسـ ــه فعالیت هـ ــه پـــس از یـــک و نیم دهـ ــار دارد کـ ــور افتخـ ملـــی کشـ
فرهنگـــی ســـرانجام قـــادر می شـــود ایـــن روز و هفتـــه را بـــه یـــک فرهنـــگ ملـــی 
افغانســـتان مبـــدل و نهادینـــه ســـازد تـــا دیگـــر هیچگاهـــی سرگذشـــت مجاهـــدت 
هـــا، مبـــارزات، شـــهادت ها و قربانـــی هـــای میلیون هـــا انســـان ایـــن وطـــن بـــه 
ـــن ارزش  ـــت ای ـــان اس ـــان جه ـــا جه ـــردد و ت ـــل نگ ـــخ جع ـــرود و تاری ـــی ن فراموش

ـــد. ـــدگار بمان ـــان مان ـــدگار همچن ـــای مان ه
ـــام،  ـــال تم ـــدت 1٥ س ـــی م ـــا نیســـت، ط ـــا م ـــهید مســـعود ب ـــه ش ـــنبلۀ 138٠ ک از 18 س
ـــاد  ـــی، نم ـــاد مل ـــت و نم ـــک هوی ـــک راه، ی ـــه، ی ـــک اندیش ـــگاه ی ـــعود در جای ـــام مس ن
ـــا  ـــان میلیون ه ـــان می ـــی همچن ـــاد مل ـــل و اعتم ـــۀ وص ـــزم، نقط ـــه تروری ـــت علی مقام
ـــی  ـــراث کم ـــن می ـــد و ای ـــاده ش ـــا افت ـــان ج ـــان آزادۀ جه ـــرزمین و مردم ـــن س انســـان ای
نیســـت کـــه بـــا گذشـــت هـــرروز دایـــره و روشـــنابی آن گســـترده تر می شـــود و 
باورمنـــدی و عشـــق مـــردم بیشـــتر.چه بســـا در ســـینه های خـــورد ســـاالن دیـــروز 
ـــه  ـــعود ب ـــنای مس ـــام آش ـــد، ن ـــیده ان ـــدی رس ـــه برومن ـــال ب ـــس از 1٥ س ـــروز پ ـــه ام ک
ـــینه  ـــره خورده،س ـــربلندی گ ـــت و س ـــی، عدال ـــتقال، وطنخواه ـــی، اس ـــب آزاده گ مکت
ـــۀ  ـــا در حافظ ـــا و ارزش ه ـــوزه ه ـــن آم ـــان دارد و ای ـــه نســـل جری ـــینه و نســـل ب ـــه س ب

ـــد. ـــد مان ـــه خواه ـــده گان جاویدان ـــی آین مل
 و ایـــن، یعنـــی منظـــره ای از تصویـــر روشـــنی کـــه بـــرای آینـــده هـــا و جوانـــان 

افغانســـتان امیـــدوار بایـــد بـــود.
ـــور  ـــهدای کش ـــه ش ـــزاری ب ـــت گ ـــل حرم ـــن محف ـــده گان ای ـــر از برگزارکنن ـــار دیگ یکب
ــدای  ــتیم و از خـ ــهدا درود می فرسـ ــه روح شـ ــم و بـ ــگزاری می نماییـ ــًا سپاسـ قلبـ
ـــه  ـــی، یکپارچ ـــدت، همدل ـــای وح ـــه روزه ـــا را ب ـــن روزه ـــا ای ـــم ت ـــال می طلبی متع

ـــازد. ـــدل س ـــرزمین مب ـــن س ـــان ای ـــۀ مردم ـــان هم ـــی می ـــی و همصدائ گ

با حرمت فراوان
احمد ولی مسعود

رییس بیناد شهید مسعود


