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  ۲۰۱۵/۰۹/۱۱ انوری حمید

 !؟ پیغمبر از باالتر مسعود احمدشاه
 

در ذیل نبشتۀ را از قلم " احمد مسعود"، پسر " احمد شاه مسعود" می خوانیم که در ستایش پدرش مرقوم نموده است 
 ده است.و در سایت " گران افغانستان" به نشر رسی

" احمد مسعود" بیشتر عمر خود را در ایران سپری نموده و در جمهوری اسالمی ایران و زیر نظر آخندان ایرانی 
 گویا مشغول تحصیل بوده است، ادبیات  و اصطالحات مورد استفادۀ " احمد مسعود"، ادبیات آخندی ایران است.

احمد مسعود" که فعالً برای اجرای ماموریتی در کابل بسر میبرد، نگاهی می اندازیم به آنچه که گویا از قلم " 
 تراوش کرده است.

او و یا آن کس یا کسانیکه در سیه کردن روی سپید کاغذ اندرین مورد نقش داشته اند، تقال کرده اند تا از " احمد شاه 
ز آنکه مردم عقل و فراست دارند و مسعود" یه پیغمبر و حتی بیشتر از آن جور کرده و به خورد مردم دهند، غافل ا

 قوۀ تفکر قوی و حافظۀ قوی تر از آن. 
 پسر احمد شاه مسعود در مورد مرگ پدرش چه می گوید؟؟

 نویسنده: احمد مسعود
خواهم برگی از خاطرات خویش را با  سال پیش در این روزها چه حالی داشتیم، حال می 14خوب به یاد دارم که 
 شما در میان بگذارم.

برگی خونین و غمناک اما پر از عشق و ایثار؛ چند روزی بود که پنجشیر دیگر مثل سابق نبود، هوا گرفته و آسمان 
اند، روز قبل از حادثه باد و خاک عجیبی همه جا را فراگرفته  گفتند این اتفاق را قبالً هم دیده تاریک بود، بعضی می
روح گردد؛ گویا خاک مرده بود که بر پنجشیر  ا تاریک و بیروز قبل از شهادت، همه ج 2بود و باعث شده بود 

 پاشیده شده بود.
گویا  ولسوالی پنجشیر در آن روزها میدانست که مسعود کشته می شود، یعنی اینکه پنجشیر علم غیب داشت و یا" 

یافت کرده بود. خاک اولیا" بود. آب و هوای ولسوالی پنجشیر نیز خبری از کشته شدن " احمدشاه مسعود" گویا در
آسمان ولسوالی پنجشیر نیز گویا  در آن شب و روزمتفاوت از آسمان هر جای دیگر بوده، دلش گرفته بوده است و 
میخواسته است بگرید که آی مردم پنجشیر بیدار شوید که دو روز بعد مسعود تانرا میکشند. گویا آسمان هم میدانسته 

م است و بس خالص، در هر جای دیگر شاید آسمان صاف و آفتابی بوده است که مسعود فقط برای مردم پنجشیر مه
است.) وضع هوای سر تا سر کشور هم  در  آن تاریخ با تأسف که در دسترس نیست( تا دقت میکردیم که در بقیۀ 

 کشور هم آسمان دلش گرفته بوده است یا خیر.
ی در گذشته ها آسمان ولسوالی پنجشیر تاریک بوده و این بعضی ها اما نگفته اند که در چه سالی و به کدام مناسبت

 هوا گرفته.
عجیب است که دو روز پیش از واقعه هوا گرفته می شود و اسمان تاریک و روز بعد آن، یعنی یک روز قبل از 

 " میگردد. همه جا تاریک و بی روححادثه،" 
ه بود. شاید از نگاه یک فرزند که پدر را خیلی بگفتۀ " احمد مسعود " گویا خاک مرده بود که بر پنجشیر پاشیده شد

دوست داشته است، چنین خیال پردازی ها صورت گیرد، اما در واقعیت او خوب میداند که نه مبالغه و نه غلو، بلکه 
اغراق میکند و خوب میداند که این گفته ها یک خیال بافی بیش نیست، ورنه اگر چنین میبود، پس باید مدعی شد که 

 " احمد شاه مسعود " از مرتبت پیغمبر اسالم هم باالتر بوده است، به این میگویند اغراق.مرتبت 
در زمان رحلت پیغمبر اسالم و یا یکی دو روز قبل برآن، همچو معجزاتی به وقوع نه پیوسته بود، پس آیا پسر و 

دانند که مقام او را باالتر از یک مشت هواداران مسعود که همچو جفنگ هائی را به خورد مردم میدهند، اینرا می
 پیغمبر اسالم قرار میدهند و این خودش توهین به پیغمبر اسالم است.

پنجشیر همیشه پر از شادی و سرور است، مخصوصاً در تابستان، صدای کودکانی که فریاد زده به سوی رود 
 کنند. های قدیمی را مرور می دوند، پیرمردانی که کنار هم نشسته و قصه می
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ما جناب " احمد مسعود" آنچه برای شما گفته اند، در زمان صلح و یا الاقل زمانی که خطر جنگ و کشتار پنجشیر ا
را تحدید نکند، قابل قبول است، شما در آن زمان طفلی بیش نبودید و برای شما به یقین نگفته اند که ولسوالی 

رد و وضعیت فوق العادۀ نظامی حکمفرما بود و همه پنجشیر را در آن روزگاران حمالت گستردۀ طالبان تحدید میک
 باشندگان پنجشیر در یک حالت جنگ و گریز قرار داشتند، افسانه سرائی نکنید.

روند و درختان سبز و خرم و این دره زیبا پر است از انرژی و  دسته این سو آن سو می زنانی که آزادانه دسته
بستم و به صداهای اطراف خویش گوش  های خویش را می چشم کشیدم و ای دراز می زندگی. گاهی روی سبزه

 کردم. می
رسید  رفتند، صدای کودکان شاد و غمگین با هم به گوش می زدند و آوازخوان به این سو و آن سو می پرندگان پر می

را در شد در میان آن همه صدا شنید و اینها همه تابستان  ترین صدایی بود که می بخش و صدای آب، که آرامش
ترین روزهای مقاومت باز هم پنجشیر  کرد حتی در سخت های این منطقه تبدیل می پنجشیر به یکی از بهترین فصل

 امیدی داشت و مردمانش نشاطی که باور کردنی نبود.
جناب " احمد مسعود"، اگر خود شما این مضمون را نوشته اید یا کس یا کسان دیگری برای تان تهیه دیده اند، آیا 

 ین نوشته یک مقاله راجع به بهار است، یا واقعۀ قتل پدر تان را بازگو میکند ؟!ا
دانستند و نشنیده بودند، در حالی  اش نمی اگر چه همیشه خطر حمله هوایی طالبان بود ولی گویا اصالً مردم درباره

 شدند. ده میشد مردم به هر طرف پراکن که بارها شهید داده بودند ولی باز تا کمی سکوت حاکم می
یکی دنبال زمین و یکی دنبال باغش، یکی بیل به دست دنبال صاف کردن جوی و چندی به خاطر شنا به طرف 

دویدند، در همه حال زندگی جریان داشت؛ اما آن سال این روزها فرق داشت، سکوت عجیبی بر دره حاکم  دریا می
دلهره عجیبی بر همه حاکم بود. گرد و خاک همه جا را فرا آمد نه از مردم، ترس و  شده بود، صدایی نه از پرنده می

 رسید. روح به نظر می گرفته بود، آفتاب دیگر تابان مثل همیشه نبود، آسمان نیز رنگ باخته و بی
بگفتۀ شما آن سال  و آن روزها فرق داشته اند، مردم هم دیگر شاد نبوده اند و سکوت عجیبی گویا در دره  

و گرد و خاک هم همه جا را فرا گرفته  و حتی آفتاب هم دیگر مثل همیشه تابان نبوده است و  حکمفرما بوده است 
آسمان نیز رنگ باخته و بی روح بوده است و... واقعاً قدرت تخیل و خیال پردازی شما بی مثال است، اگر برای 

م مقام پدر شما  باالتر از چهار یار و لحظه ای این خیال پردازی های شاعرانه را حقیقت قبول کنیم، پس گفته میتوانی
 خود پیغمبر اسالم بوده است، حتی در فاجعۀ کربال  هم چنین اتفاقاتی ُرخ نداده بود.

شد اما  اند همیشه باد و خاک می القول بودند که تاکنون چنین چیزی ندیده آنان که سن شان از ما بیشتر بود همه متفق
 د و آن گونه دره را بپوشاند را ندیده بودند.اینکه برای چند روز ادامه یابد کن

پس بگفتۀ شما یا آنانیکه از قول شان روایت میکنید، گویا معجزه ای در حال تکوین بوده است، چنان معجزه ایکه 
 هرگز کسی بیاد نداشته است.  

نوز از زمان صبحانه خانه پدرکالنم دعوتیم، ه چند روز بدین منوال گذشت تا اینکه روزی خبر آمد برای نان چاشت
زمان زیادی نگذشته بود که به خانه آنان رسیدیم، مادربزرگم با خنده گفت حاال کجا تا ناهار؟ چقدر زود آمدید! بیایید 

 بیایید.
 به عادت کودکانه شروع به شوخی و بازی کردیم و ساعاتی این گونه گذشت تا همه را برای ناهار فراخواندند.

 دانم چه اتفاقی برای پدرم افتاده؟ م که قاشق از دستم افتاد، مادرکالنم گفت چه شده؟ گفتم نمیدر حال غذا خوردن بودی
 ای وای خدایا!!! پدر شما قدرت ) تله پاتی ( نیز داشته اند و ما تا هنوز بیخبر بوده ایم. عجب!!!

پرچمی شان نیز استفاده  -پدر شما از این قدرت خدا داد خود در تماس با تجاوزگران روسی و نوکران خلقیآیا 
میکرده است و همین قدرت ) تله پاتی( بوده است که از حمالت ساختگی روس ها به درۀ پنجشیر اطالع حاصل 

 میکرده است؟!
به زمین می افتد، چه افسانۀ طفالنه ای. ببینید آقای پدر در تخار منفجر می شود و قاشق از دست پسر در پنجشیر 

احمد شاید و این شاید به نسبت یک بر هزارم است، شاید همان زمان قاشق بصورت بسیار نورمال از دست کودکانۀ 
شما بر زمین افتاده باشد و شاید بازهم به نسبت یک بر هزارم، پدر شما همان روز کشته شده باشد، اما نه همان 

و دقیقه، اما این تخیالت بچه گانه را کنار بگذارید که سخت مضحک است. شما می توانید تخیالت و افکار  ساعت
طفالنۀ خود را حفظ کنید، اما پیروان پدر شما نباید اندر این تخیالت طفالنه شما را تشویق و ترغیب کنند، نه به نفع 

 بازهم خود دانید، از ما یک تذکر دوستانه بود.پدر شهید شما می تواند باشد و نه هم به نفع شما است. 
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شدم و به شدت  مادرکالنم جواب داد: بد به دلت راه نده؟ چیزی نشده خداوند همراهشان است، اما اصالً قانع نمی
 ناآرام بودم.

ید. در جناب شما گویا بر عالوۀ داشتن قدرت خارق العادۀ ) تله پاتی(، از یک حس ششم قوی نیز برخور دار بوده  ا
این صورت زود خواهد بود که به یک چوکی و منصب و مقام ُبلندی در ریاست امنیت نصب شوید و از همین 

 قدرت های خارق العادۀ تان در جنگ علیه پاکستان و تروریزم استفاده کنید.
پنجشیر  که پیش از آن ریاست امنیت« مهندس اشرف»پس از ناهار دوباره مشغول بازی شدیم و چندی نگذشت که 

شد،  را به عهده داشت وارد خانه پدر کالنم شد و سراغ ایشان را گرفت؛ به شدت سراسیمه معلوم می
 شد چیزی شده است. و کاکای بزرگم را گرفت و برای صحبت به آخرین طبقه خانه رفتند و معلوم می پدرکالنم دست

دایی من به همراه پدرکالنم وارد خانه شدند؛ نیم ساعتی نگذشته بود که پایین آمدند و اشرف سریع بیرون رفت، 
 شد. گرفت و چشمانش پر اشک می دیدم که دائم لبان خود را دندان می پدرکالنم را می

 کند. دانستم که چه شده اما قلب کوچک یک کودک هیچگاه تصور نبود قهرمان و پدر خویش را باور نمی دیگر می
شد، تصور نبود پدر را نمی تواند و برای همه کودکان پدر شان یک قلب کوچک هیچ طفلی که پدر از دست داده با

قهرمان است و شما هم از این قاعده مستثنی نبودید و می شود احساس کودکانۀ تانرا درک کرد. ده ها و صد ها 
 روس پدران شانرا از دست دادند و همه برای کودکان شان قهرمان بودند. -هزار کودک در جنگ افغان

 برد.« جنگلک»ای خزیده بودند که مادرکالنم آمد و همه ما را به خانه خود مان در  شت و همه به گوشهچندی گذ 
خزید، آرام آرام به  ای می دید به گوشه ای متفاوت داشتند هر کس تا مرا می همه چیز تغییر کرده بود و همگی چهره

حمدشاه مسعود( از شما خواسته به تاجیکستان سمت خانه رفتیم. کاکایم رو به مادرم کرد و گفت که آمرصاحب )ا
 بروید.

ایم، چگونه به این سرعت ما را خواسته؟ مادرم  مادرم گفت: به من که چیزی نگفت! ما تازه به این خانه کوچ کرده
گفت چگونه به این سرعت آماده  روز پیش می 2عصبانی شد و گفت تلفن بیاورید با خودش صحبت کنم، حداقل یکی 

 شویم؟
شود تا اینکه گفتند آمرصاحب )مسعود( زخمی شده است.  الصه هر چه کردند مادرم قبول نکرد و گفت نمیخ

شد؛ گویا خواب دیده است؛ مادرکالنم دستش  پریده و متعجب مادرم را هنوز به یاد دارم، باورش نمی  صورت رنگ
 .شود یک زخم کوچک است گفت چیزی نیست، انشاهللا خوب می را گرفته و می
شود، حتماً شهید شده است. خانه ما قیامتی بود  گفت او زخمی نمی کرد و مدام می رود مادرم قبول نمی هرگز یادم نمی

 ای مشغول راز و نیاز و شیون و گریه بود. هر کس به گوشه
د"، " زخمی نمی شو مادر شما را نیز در آن حالت میتوان درک کرد و اینکه بگفتۀ ایشان، پدر شما گویا حالت

 میتوان از حاالت روحی بد ایکه برایش ُرخ داده بوده است، دانست، ورنه زخمی نمی شود یعنی چه؟!
شد؛ خواهرانم گرداگرد مادرم نشسته و آرام آرام  خانه ما دیگر آن صفای قدیمی را نداشت، صدایی از کسی بلند نمی

 گریستند. می
دادند  هایی که همیشه به من آرامش می تا کمی از پنجره به ستارهتحمل دیدن این وضع را نداشتم، به اتاق باال رفتم 

 دیده من کافی نبود. ها هم برای خوشحال کردن و آرام ساختن دل غم نگاه کنم، دیگر حتی ستاره
دیگرم  کند کمی دورتر کاکای زند و گریه می که همیشه با ما بود، دور حوض قدم می« طارق»از پنجره دیدم کاکایم 

 به دیواری تکیه داده بود و سرش را با دستانش پوشانده بود.بود که 
برای ما تا هنوز ناشناخته است، اگر کاکای اصلی تان یعنی برادر پدر تان بوده باشد، " طارق"  این کاکای شما

چگونه در بعد از سقوط رژیم طالبان به هیچ مقام و منصب ای نرسیده است و اگر کاکای واقعی تان نبود، کاش 
 می بیشتر در مورد شان معلومات ارائه میکردید.ک

کنم شاید همه اینها یک خواب باشد که  خواست هم باور کند، هنوز هم فکر می کرد و نمی تا آن زمان قلبم باور نمی
 «.احمد بلند شو وقت نماز است«  گوید: شنوم که می شوم و صدای مهربان پدری را می روزی از آن بلند می

 شدیم و به سمت تاجیکستان پرواز کردیم. ه آن شب سیاه سحر شد و با طلوع خورشید سوار هلیکوپتردانم چگون نمی
شما چون کودک بودید هرگز به مغز کوچک شما نمی توانست خطور کند که آن  هلی کوپتر  دشمن مردم افغانستان 

 بود که شماها را به یک کشور دشمن میبرد و.... 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رفتیم اگرچه گاهی تنهایی نیز سفر کرده بودیم، اما این بار جای  جشیر تا تاجیکستان میها با پدرم از پن خیلی وقت
خواستیم در بالگرد همراه ما باشد و دلداری دهد که این  شد، از هر زمان دیگری بیشتر می خالی او به شدت حس می

 ها چیزی نیست. تکان
میدان هوائی کوالب در تاجکستان نیز میدان هوائی خانۀ  گویا در آن زمان تاجکستان برای شما ها خانۀ خاله بوده و

 خاله!!!
به تاجیکستان رسیدیم، خانه ما در آنجا سردتر از هر جای دیگری بود، تمام نور و برکت خانه رفته بود، هر چه 

نه در  بعد گفتند« دوشنبه»کردیم که  است، تا آن زمان فکر می« کوالب»سراغ پدر را گرفتیم گفتند این جا نیست 
 کوالب است.

گریست، به غیر از وقتی که در نماز  کسی آرام و قرار نداشت هر کسی در غم خود غرق بود، مادرم دائم می
های او را نداشتم و برایم  های او کم شود، تحمل اشک کردم که همیشه نماز بخواند تا شاید از گریه ایستاد. دعا می می

 گریستند. های ایشان خواهرانم نیز دور تا دور او نشسته و با او می یهغیر قابل تحمل بود مخصوصاً که با گر
گفت امروز  گفت چشمانش را باز کرد، یکی می گفت حالش خوب است، یکی می رسید، یکی می هر روز خبری می

 گفت مسعود کشته شده است. بلند شد و اوامر جدیدی صادر کرد؛ تلویزیون ایران می
دیگر تحمل خبری را نداشتیم، مادر و مادرکالنم درخواست کردند که بروند پدرم را ببینند کاکایم آمد و گفت بزرگان 

کنند، باید چند روز صبر کنید. خوب به یاد دارم مادرکالنم به شدت عصبانی شد و باالخره مجبورشان  مخالفت می
 کرد که شرایط دیدار را مهیا کنند.

رسید من و مادرم به همراه پدرکالنم و دایی بزرگم به سمت  ید، روزی که ای کاش فرا نمیروز موعود فرا رس
مرا در آغوش گرفت و داستان حضرت « راشدالدین» که نشسته بودیم کاکا کوالب حرکت کردیم، در هلیکوپتر

د در چنینی شرایطی برای من دانستم چرا بای محمد)صلی هللا( را برایم گفت، این داستان را بارها شنیده بودم اما نمی
 داستان بگوید.

بسیار تأکید داشت که حضرت محمد یتیم بود، به دنیا نیامده بود که پدر از دست داده بود و هنوز کودکی بیش نبود 
گفت و نه از حکمت، نه از جنگ و نه از شمشیر، تمام قصه همین  که مادرش نیز از دنیا رفت، نه از معجزه می

 یم بود.بود، او نیز یت
نمی خواهم در این مورد چیزی تذکر بدهم، در حقیقت کاکا" راشدالدین" خواسته است شما را آرام ساخته و دلداری  

بدهد، اما چرا سرگذشت صد ها و هزاران یتیمی که پدران خود را در همان درۀ پنجشیر از دست داده بودند، برای 
سالم  استفاده کردند، نکند او هم فکر های باطل دیگر در کله داشته شما بازگو نکردند که از داستان زندگی پیغمبر ا

 است؟!
آرام آرام نشست، خودرویی دنبال ما آمد و با آن به سمت  باالخره به میدان هوایی کوالب رسیدیم؛ هلیکوپتر

کشور ما مروج دل در دلخانۀ شان نبود در به راه افتادیم، احساس عجیبی بود، همه دل توی دلشان نبود)  شفاخانه
موتر، وسیلۀ نقلیه ونه " .(، خودرو) است، اما شما در ایران بزرگ شده اید و اصطالح ایرانی را استفاده کرده اید

رود تا در کنار اتاقی فلزی ایستاد  نمی گذشت؛ تعجب کردیم که چرا به سمت شفاخانه ( آرام از کنار شفاخانهخودرو"
 و گفتند هنوز پیاده نشوید.

ز شد و شیئی سفید رنگ بر روی زمین گذاشته شد، گفتند بیایید، رفتیم باالی سر چیزی که بر روزی زمین درها با
دانستم چیست، در عمرم چنان چیزی ندیده بودم، پدرکالنم  بود و پارچه سفید رنگی بر رویش گذاشته شده بود، نمی

 کنار زد، پدرم بود.گفت: احمد دست راستش بشین من نشستم و پدر کالنم آرام پارچه را 
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