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حضور شهید موسوی
در دفاع مقدس

«ســیدمحمد علیشــاه موســوی گردیزی» با حضور در دفاع مقدس ایران ،دوران مجاهدت خود را تکمیل کرد .وی حضور در عملیات والفجر
مقدماتی را «نقطه عطفی در زندگی خود» خواند؛ عملیاتی که وی مســئول اورژانس خط  2آن بــود.وی در خاطراتش از حضور در جبهههای
جنگ ایران علیه باطل مینویسد« :من زمانی که به ایران آمدم با جهاد سازندگی آشنا شــدم و پیش از جنگ ،با بچههای جهاد همکار بودم».

مجاهد و پزشک افغانستانی در عملیات تروریستی به شهادت رسید

شهیدموسوی بعدازآزادیاززندانمخوف
گوانتاناموخاطراتخودرادرکتابی368
صفحهایباعنوان«حقایقناگفتهاززندان
گوانتانامو»درکابلچاپومنتشرکرد

ازسنگرعلم و رزم درایران تا اسارت در زندانگوانتانامو
نوایشهادتباردیگردردیارافغانستانطنیناندازشدوسالله
ای دیگر از تبار شاهدان و مجاهدان راه حق و فضیلت به این ندا
لبیکگفت.طیسالهایاخیرمجاهدانومبارزانحقخواه
در کشورهای منطقه صحنه های سترگی از جهاد و مبارزه در
مسیرحقواعتالیاسالمنابرارقمزدهاندوامتدادعاشورای
اباعبدا...الحسین(ع)رابهخوبیمیراثداریکردهاند.شهید
«سیدمحمدعلیشاهموسویگردیزی»ازتبارهمینمیراثداران
عاشورابودکهجمعهگذشتهپسازعمریجهاددرمسیراعتالی
اسالمنابدرپییکعملیاتانتحاریتوسطگروههایکوردل
تروریستی به مقام رفیع شهادت نایل آمد«.سیدمحمدعلیشاه
موسویگردیزی» در جبهههای دفاع مقدس بسیار فعال بود
و حضور در عملیات والفجر مقدماتی را «نقطه عطف زندگی
خود» میخواند؛ عملیاتی که وی مسئول اورژانس خط  ۲آن
بود.روز جمعه گذشته بود که بار دیگر افغانستان عزادار شد.
حمله انتحاری دیگری این بار در گردیز مرکز والیت پکتیا رخ

دادوروزخونینیرابرایافغانستانیهارقمزد.اینبارشیعیان
کانون این حمله بودند و دو عامل انتحاری با حضور در میان
نمازگزاران جلیقههای خود را منفجر کردند.به دنبال این
انفجار،سخنگویپلیسوالیتپکتیاازآمارباالیتلفاتخبرداد
وگفت:دومهاجمانتحاریپسازآنکهواردمسجدشدند،ابتدا
به مردم تیراندازی و سپس جلیقههای انتحاری خود را منفجر
کردند.وسعت این فاجعه به قدری زیاد بود که همه نهادهای
مسئول از ابتدا آمار باالی کشتهها را دور از ذهن نمیدانستند.
شاهداناینحملهنیزتعدادافرادآسیبدیدهرابیشازآماراعالم
شده بیان میکردند.ساعتی پس از انفجار ،وزارت بهداشت
افغانستان ،آمار کشتههای این فاجعه را  35تن و زخمیها را
بیشاز 70تناعالمکرد.امادراینمیانچیزیکهبیشازهمه
توجههمگانرابهخودجلبمیکرد،نامیدربینکشتههایاین
انفجار بود.دقایقی پس از وقوع انفجار نام «سیدمحمد علیشاه
موسوی گردیزی» رئیس حوادث غیرمترقبه پکتیا در میان آمار

دقایقی پس از وقوع انفجار نام «سیدمحمد
علیشاه موسوی گردیزی» رئیس حوادث
غیرمترقبه استان پکتیا در میان آمار
کشتهشدگان اعالم شد...

کشتهشدگان اعالم شد .وی که پزشک متبحری بود ،به دلیل
مبارزات شجاعانه و تحمل چهار سال شکنجه در زندانهای
بگرامشهرتخاصیدرافغانستانپیداکردهبود.
▪مجاهدیکهعطایپزشکشدنرابهلقایشبخشید

دکتر سید محمد علیشاه موسوی گردیزی ،سال  38در گردیز
متولد شد .وی پس از اتمام تحصیالت ابتدایی و متوسطه ،در
سال 65دررشتهپزشکیدانشگاهکابلمشغولبهتحصیلشد.
اماپسازرویکارآمدنحکومتکمونیستیدرافغانستانعطای
دانشگاه را به لقایش بخشید و در سال  56به صف مجاهدین
در زادگاهش ،گردیز پیوست .وی در سالهای حضورش در
جهاد به عنوان فرمانده مجاهدین جبهه مرکزی گردیز ،دو بار
از ناحیه گردن زخمی شد.سرانجام؛ موسوی در سال  69به
ایران مهاجرت کرد و وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران و در سال
تحصیلی  77-78موفق به دریافت دانشنامه دکترای پزشکی
خود از این دانشگاه شد.این پزشک مجاهد افغانستانی در
اردیبهشت/ثور 81بهکشورشبازگشتوبارایمردمزادگاهش
به لویی جرگه (مجلس بزرگان) راه یافت .وی نیمه شب 22
مرداد/اسد 82درمنزلشدستگیرشدوبهزندانآمریکاییهادر
بگراموسپسگوانتاناموانتقالیافت.موسویچهارسالازعمر
خودرادرزندانهایآمریکاییهادربگرامافغانستانوگوانتانامو
درکوباگذراندهاست.ویبعدازآزادیاززندانمخوفگوانتانامو
خاطراتخودرادرکتابی 368صفحهایباعنوان«حقایقناگفته
اززندانگوانتانامو»درکابلچاپومنتشرکرد.
▪حضوردردفاعمقدسایران؛نقطهعطفمبارزاتموسوی

«سیدمحمدعلیشاهموسویگردیزی»باحضوردردفاعمقدس
ایران،دورانمجاهدتخودراتکمیلکرد.ویحضوردرعملیات
والفجر مقدماتی را «نقطه عطفی در زندگی خــود» خواند؛
عملیاتیکهویمسئولاورژانسخط 2آنبود.ویدرخاطراتش

شهید موسوی

گفت و گوی خراسان با استاد حسینی مزاری از فعاالن فرهنگی و سیاسی افغانستان:

استاد،ابتدادربارهشهیدموسویبگویید.

دکترسیدعلیشاهموسویگردیزیازشهر«گردیز»ازشخصیت
هایجهادیبودکهدرزمانجهاددراینعرصهحضوریجدی
داشت و از مبارزان «مجاهدین» در خط اول استان «بکتیا»ی
افغانستان بود .پس از این که به ایران مهاجرت کرد ،در ایران
نیزادامهتحصیلدادودکترایپزشکیخودراازدانشگاهتهران
دریافت کرد.دکتر موسوی همواره در کنار تحصیل ،در عرصه
جنگ تحمیلی هم حضور فعال داشت .پس از سقوط طالبان
وقتی به افغانستان بر می گردد توسط آمریکایی ها به اتهام
ارتباطباطالبانوالقاعدهدستگیرمیشودومدتیرادرزندان
بگرام در کابل در اسارت به سر می برد و پس از آن به گوانتانامو
منتقلمیشودوحدودچهارسالرابدوناینکهاتهامشثابت
شوداسارتمیکشد.
آقای موسوی وقتی به کشور باز می گردد ،خاطرات خودش
را نیز در کتابی با عنوان «حقایق ناگفته از زندان گوانتانامو»
منتشر می کند که این کتاب اکنون در دسترس همگان قرار
دارد .ایشان طی این سال ها در داخل کشور حضور و در حوزه
های مختلف فعالیت اثربخش داشت .آقای موسوی یکی از
شخصیت های متدین و والیی افغانستان و معتقد به برقراری

این جاست که معتقدیم این موارد بی ارتباط با
حضور آمریکایی ها نیست و اگر با این حوادث ارتباط ندارند
چرا به صورت جدی وارد مبارزه علیه گروه های تروریستی
نمیشوند؟

حکومتاسالمیدرکشوربود.

من اواخر آذرماه سال قبل در دفترم در تهران با ایشان دیداری
داشتم.درآندیداردربارهمسائلومشکالتکنونیافغانستان
گفت و گو و تبادل نظر کردیم .آقای موسوی از این که در میان
گروههایجهادیمسلمان،نظموانسجامیوجودندارد،نگران
بود .در آن دیدار ،قول و قرارهایی گذاشتیم که در بازگشتمان
به افغانستان ،در کابل درباره همکاری های مشترک و موثر و
فعالیت های تشکیالتی و عملیاتی بیشتر گفت و گو و رایزنی
کنیم که متاسفانه حادثه انتحاری دی ماه  96در دفتر تبیان
و خبرگزاری آوا رخ داد که به دلیل تبعات گسترده آن ،دیگر
فرصت جلسه و دیدار مجدد فراهم نشد ،تا این که روز جمعه
گذشتهازشهادتایشاندرجریانعملیاتانتحاریتروریستی
درمسجدامامزمان(عج)شهرگردیزباخبرشدیم.
همانطورکهمیدانیدایشاندرنمازجمعهدرحالسخنرانی
بوده است که نیروهای انتحاری وارد مسجد میشوند و این
حادثهتلخرارقممیزنند.
به نظر جناب عالی حذف چنین شخصیت های
مبارزوموثرافغانستانتوسطچهتفکروجریانهاییصورت
میگیرد؟

معتقدم پشت تمام جریان های تروریستی در افغانستان،
کشورهایغربیودرراسآنهاآمریکاحضوردارد.اگرچهآنها
مدعیباشندکهدرایناتفاقاتدخالتیندارند،اماصددرصد
میتوانمدعیشدکهحتیاگربهصورتغیرمستقیمباحمایت
آن ها این جنایات رخ می دهد به هرحال این ادعا به این دلیل
استکهآمریکاییهابهبهانهتامینامنیت،فراهمکردنزمینه

▪گوانتانامو؛روایتیازجنایاتآمریکاییهادرافغانستان

موسوی پس از آن که از زندان مخوف گوانتانامو آزاد شد ،به
نوشتن کتابی در این خصوص پرداخت .وی در بخشی از این
کتاب مینویسد« :تصورم این بود که در سایه حکومت قانونی
هیچ کار غیر قانونی آن هم از جانب سربازان بیگانه صورت
نخواهد گرفت .وقتی دیدم در کفشداری مهمانخانه مسجد،
سربازانمسلحآمریکاییباوحشیگریلولههایتفنگرابهسوی
مانشانهگرفتهاندهیچاحساسخطرینکردماماتعجبکردم
که یعنی چه؟! آیا این سربازان آمریکایی هستند یا من خیاالتی
شدهام؟فردیکهلباسنظامیداشتوبااسلحهاشمارانشانه
گرفتهبودباصدایبلندبهانگلیسیدادزدکههیچکسازجایش
تکاننخوردوگرنهکشتهخواهدشد».موسویدربخشدیگری
از خاطراتش میگوید« :هنگام ورود در زندان «بگرام» ،زنجیر و
دستبندراازپاهایمگشودند.سربازیباقیچیلباسهایمراپاره
کرد.دروسطسهسربازوحشیبرهنهوایستادهنگهمداشتند.
چندینسرباززنومردبامترجمدرکنارمبودند.شایدازتحقیرو
تماشایمالذتمیبردند.فردیکهروبهرویمنبودبافریادوبا

ماوهمهمردمافغانستانمبارزهجدیتوسطنیروهایخارجی
در افغانستان علیه گروه های تروریستی ندیده ایم .طبیعتا
آمریکاییهادرافغانستانبیشترمحافلوجریانهاییرامورد
هجمه قرار می دهند که در برابر سیاست های آن ها فعالیت
دارنــد شخصیتی همچون شهید موسوی به طور قطع ضد
آمریکایی بود ایشان عالوه بر این که در گذشته در خط مقابل
آمریکا قرار داشت حدود چهار سال در زندان گوانتانامو تحت
بدترین شکنجه های آمریکایی ها بود و قطعا عقده و کینه
نیروهای آمریکایی را در دل داشت.آقای موسوی در این دوره
بیشتر به فعالیت های فکری  ،فرهنگی و سازندگی اشتغال
داشت و همه می دانیم آن چه امروز آمریکایی ها را می ترساند
همین فعالیت های فکری ،فرهنگی و روشنگرانه است که
جایگاه آمریکایی ها را متزلزل می کند .قطعا وجود چنین
شخصیت هایی مخالف اهداف و منویات آمریکایی هاست،
بنابراینازدیربازشاهدیممساجدومراکزفرهنگیورسانهای
مورد حمله داعش و گروه هایی از این دست قرار می گیرد که
آخرینموردنیزهمینمسجدجامعامامزمان(عج)شهرگردیز
بود که منجر به شهادت آقای دکتر موسوی و بسیاری از اهالی
فکروفرهنگاینشهرشد.

استاد در این عملیات انتحاری فقط آقای دکتر
موسویموردهدفتروریستیبودهاندیااهدافدیگرینیز
مدنظرتروریستهابودهاست؟

به طور قطع آن ها عالوه بر شهید موسوی ،دیگر نخبگان این
شهر را نیز مد نظر داشتند و همچنین مسجد امام زمان (عج)
را به عنوان یک مرکز مهم دینی و فرهنگی ضد آمریکایی مورد
هدف قرار داده اند که بتوانند در جهت کم رنگ کردن فعالیت
هایجهادیوفرهنگیقدمبردارند.

محمدسرور رجایی را طی این سال ها عــاوه بر این که به
عنواننویسندهوشاعرافغانستانیمیشناسم،امابایداذعان
کنم که او پژوهشگری کوشا در حوزه مجاهدان و رزمندگان
افغانستانیدفاعمقدساستکههرگاه   بهدنبالآدرسونشانه
ای در این زمینه بودم با او درمیان گذاشتم و او با مهربانی یار و
همراهمشد.اتفاقا  رجاییدرمسیرپژوهشدربارهمجاهدان
افغانستانی دفاع مقدس به مجاهد و مبارزی خستگی ناپذیر
برمیخوردکهاودکترسیدعلیشاه موسویگردیزینامدارد.
محمدسروررجاییدرکابلدرسخواندهاست .ازسال۶۳به
عضویت یکی از احــزاب جهادی درآمــده و مشغول کارهای
فرهنگی میشود .در مقاومت غرب کابل حضور داشته و در
سال  ۷۳به ایران مهاجرت میکند .او اکنون در حوزه تاریخ
شفاهی ،ادبیات و شعر فعالیت دارد  .این گفت و گو به بهانه
سالهادوستیوهمراهیاوباشهیدموسویانجامشدهاست.
آقای رجایی چه زمانی و چگونه با شهید موسوی
آشناشدید؟

منباآقایدکترسیدمحمدعلیشاهموسویازحدود 8-9سال
قبل آشنا شدم .در اولین سالهایی که پژوهشهایم را درباره
حضوررزمندگانافغانستانیدفاعمقدسآغازکردهبودم.آن
زمان،یکیازدوستانمآقایدکترموسویرابهمنمعرفیکرد
و گفت که او از مجاهدان افغانستان است که سالها در دفاع
مقدس در برابر رژیم بعث عراق حضور داشته است .سالها
بعدتوسطآمریکاییهادرخانهاشدستگیرشدهومدتچهار
سالنیزدرگوانتاناموزندانیبودهاست.آقایموسویآنزمان
در تهران نبود و در افغانستان زندگی می کرد .زمان گذشت تا
روزیآقاییزنگزدوگفت«:منسیدعلیشاهموسویگردیزی
هستم،شمابامنکاریداشتید؟االندرتهرانهستم».همان
روزقراریگذاشتیموهمدیگررامالقاتکردیموآغازرفاقتما
ازهماندیداربودکهبعدهااستوارترشد.
آقــای رجــایــی ،اکنون گفت و گو دربـــاره شهید
موسویازچهجهتدارایاهمیتاست؟کدامویژگیفردی
وجهادیاوازدیدگاهشمابرجستهبود؟

تصورمنایناستکهشهیددکترموسوی،شخصیتمنحصر
بهفردوجامعاالطرافیداشت.ایثارگر،فداکار،مهربان،
ولی برای من نترسی و صداقتش قابل توجه بود.
ایشانازجهاتمختلفیبرجستگیشخصیتی
داشت .ولی به دلیل شجاعتش همیشه در
دل خطر میرفت .با تمام خطراتی که در
افغانستان برایش وجود داشت ،اما
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▪مجاهدیکههیچگاهاتهاماتشثابتنشد

اینپزشکافغانستانیکههیچگاهاتهاماتشثابتنشدوبیگناه
چهار سال در بند مخوفترین زندانها در گوانتانامو به اسارت
گرفتهشد،حتیدستگاههایدروغسنجآمریکاییهاتروریست
بودن وی را ثابت نکرد و بعد از چهار سال هنوز این سوال را از
خودمیپرسدکهچراچهارسالازعمرخویشرادرمخوفترین
زندانآمریکاییهاگذراندهاست؟تهدید،ارعاب،شکنجهروحی
وروانیازانواعواقساماقداماتیبودهاستکهنیروهایآمریکایی
درطولمدتاسارتبهاینپزشکافغانستانیبهجرمتروریست
بودن تحمیل کرده اند.در بخشی از خاطرات وی آمده است که
«آمریکاییهاجلویچشمخانوادهامبهخانهامریختندوگفتنداگر
باماهمراهنشویجلویخانوادهاتبهتوشلیکمیکنیمومعنی
عذاب و زجر را به تو وخانوادهات میفهمانیم».اتهام همکاری با
گروهالقاعدهوتروریستبودنبهپزشکیچونویکهجزسالها
جهادوخدمتبهمردمشگناهیمرتکبنشدهاستدرباورهیچ
انسانینمیگنجد.موسویدرسال 95باحضوردرخبرگزاری
فارس درخصوص نحوه بازداشتش اظهارکرده بود« :من تازه از
سفرحجبهشهرمانبازگشتهبودموبههمراهبرادروپسرعمویم
کهآنهاهمپزشکهستنددرخانهبودیمکهبهخانهماحملهشد
و من را دستگیر کردند .در ابتدا فکر می کردم که چقدر خوب
استکهآنهاازماحفاظتمیکنند،اماوقتیداخلمهمانخانه
تفنگرارویماگرفتند،گفتندباشماکارداریم،سوالکردمشما

شهید موسوی نا گفته هایش را با خود برد

های رشد اقتصادی و تامین صلح و ثبات کشور در افغانستان
حضور یافته اند و باید پاسخ گوی چنین مسائلی باشند .ما
معتقدیمازروزیکهغربیهاواردافغانستانشدندنهتنهاعمل
مثبتیصورتنگرفتهبلکهروزبهروزناامنیهااوجگرفتهاستو
امروزبسیاریازمحافلرسانهایوتحلیلیمعتقدندکهدرپشت
پرده این گونه اتفاقات تروریستی آمریکایی ها حضور دارند و
ایجادداعشدرافغانستانوانتقالعناصراینگروهتکفیریاز
عراقوسوریهبهافغانستانتوسطآمریکاییهاانجامشدهاست.

شما در افغانستان چقدر با شهید موسوی در
ارتباطبودیدوآخریندیدارتانباویچهزمانیبود؟

از حضور در جبهههای جنگ ایران علیه باطل مینویسد« :من
زمانی که به ایران آمدم با جهاد سازندگی آشنا شدم و پیش از
جنگ،بابچههایجهادهمکاربودم.یعنیسال 59بابچههای
جهاد سازندگی قزوین به ایالم و صالح آباد و میمک و بازی دراز
ومهرانمیرفتیموبااینمناطقآشنابودموچونپزشکبودم،
بهعنوانکمکبههمهسنگرهامیرفتم.فردیبودبهنامشهید
بلندیانکهساختمانبهداشتودرمانسپاهقزوینرابهناماوزده
اند.باویهمسفربودیموشروعکارماندرجنگباجهادبودوهر
سالکهمیآمدم،بهراحتیبهمناطقاعزاممیشدم».سرانجام
در اردیبهشت ماه/ثور  90به طور ویژه از موسوی به عنوان
«سنگربانجبههفرهنگیانقالب»بههمتدفترجبههفرهنگی
مطالعاتانقالباسالمیدرمشهدتجلیلشد.

چشمانازحدقهدرآمدهبهمننگاهمیکرد.مترجمهمباهمان
حالتصحبتهایویراترجمهمیکردکه:فقطبهچشمانمن
نگاهکنوخوبگوشبده.بعددادزدخوببشنواینجاخانهما
وخاکآمریکاست.درخانهوخاکماحرفماقانوناستوباید
ازآناطاعتکنی!اگرتخطیکنیجزاخواهیدید،فهمیدی؟!
گفتم بله .باز هم داد زد :از حاال اسمت «سید محمد علیشاه»
نیست.اسمت«سیکس.ناین.فایو»است.فهمیدی؟»

باچهمجوزحقوقیوامنیتیواردشدهایدکهبانشاندادناسلحه
گفتندماخودقانونهستیمودرآنجابودکهمتوجهشدمحقوق
بشر و دموکراسی برای ما نقشی ندارد ».وی به خبرنگار سایت
افغانستان خبرگزاری فارس ،درباره سرنوشت کسانی که در
زندان گوانتانامو زندانی بودند ،چنین گفته بود« :پسر بچه 10
سالهای به نام اسدا ...در زندان بود که االن 23سال سن دارد و
باگذشتسالهاهنوزتحتتأثیرشکنجههایآمریکاییهادچار
مشکالت روحی و روانی شده است .زندانیهایی که جزو سران
القاعده بودند به داعش پیوستند ،گروه های دیگر مثل «حاجی
غالب»بهدولتپیوستند،گروههایافراطیدرزندانگوانتانامو
افراطیترشدندوهماکنونبهداعشپیوستهاند.برخیازآنها
االنبادولتافغانستانهمکاریمیکنندوبرخیهمانندمسلم
دوست امیر نویسنده کتاب «زنجیرهای شکسته گوانتانامو» به
داعشپیوستهاست».زندانیشماره 1154گوانتاناموکههیچ
گاه اتهاماتش ثابت نشد و بیگناه چهار سال در بند مخوفترین
زندانها به اســارت گرفته شد ،در خصوص توهین نیروهای
آمریکایی به زندانیان افزود« :در زندان بگرام مجبور بودیم که
در مقابل سربازان زن و مرد آمریکایی لخت شویم و غسل کنیم
این عمل سنگین ترین تحقیر و توهین و بیعزتی برای ما بود که
در مقابل چشمان چند نفر برهنه شویم اولین باری که در این
موقعیتقرارگرفتمزیردوشآبسردرفتموخودمراصابونزدم
شاید  2دقیقه هم نشده بود که فریاد زدند بیاییم بیرون و آب را
بستند،گفتمکههنوزکفصابوندارمیکیازآنهاباوحشیگری
به زور مرا بیرون انداخت و بعد از آن تا در بگرام بودم از صابون
استفاده نکردم».موسوی سرانجام بعد از آزادی از گوانتانامو با
تأسیسمدرسهوکلینیکخیریهایدرزادگاهشگردیزمشغول
خدمت به مردم افغانستان شد و صبح روز جمعه ( 12اسد) در
مسجد شیعیان زادگاهش به دست عمال کوردل در یک انفجار
کشته شد و افغانستان را با فقدان مجاهدی متدین ،شجاع و
محبوبروبهروکرد.

گفت و گو با محمدسرور رجایی نویسنده و فعال فرهنگی افغانستان و همراهان شهید دکترموسوی

شهید دکتر موسوی قطعا یک ضدآمریکایی بود

حملههایتروریستیبهمراکزدینی،فکری،فرهنگیورسانه
ایافغانستاندرشرایطکنونیبهمیزانگرایشیامخالفتآن
ها با اهداف آمریکایی بی ارتباط نیست .مجاهدان و مبارزان
جریان مقاومت اسالمی در تمامی کشورهای منطقه بیش از
هر جریان دیگری می توانند در خصوص مداخالت آمریکایی
در مسائل کشورهای شان و فعالیت گروه های تروریستی و
حضور داعش در منطقه اظهارنظر کنند .استاد سید عیسی
حسینی مــزاری مدیرمرکز اسالمی تبیان و مدیرمسئول
خبرگزاری صدای افغان(آوا) که هم اکنون در افغانستان به
فعالیت های فرهنگی  ،اجتماعی و سیاسی مشغول است در
گفتوگوباخراسان،ترورشهیدسیدعلیشاهموسوی گردیزی
یکیازشخصیتهایجهادیراکهدرزمانجهاددراینعرصه
حضوری جدی داشت و از مبارزان «مجاهدین» در خط اول
استان«بکتیا»یافغانستانبود ،نتیجهحضورآمریکاییهادر
افغانستان می داند و تاکید می کند شهید موسوی قطعا یک
ضدآمریکاییبود.مرکزاسالمیتبیانوخبرگزاریآوانیزدی
ماه سال گذشته هدف حمله تروریستی قرار گرفت که ده ها
نفر در این حادثه به شهادت رسیدند .حسینی مزاری درباره
فعالیتهایتروریستیدرافغانستانامروزنیزبهبیانمطالبی
میپردازد.
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ترسوواهمهایازآننداشت.حرفشنیزاینبود«ماکهفدایی
اینراههستیمازچهبترسیم ،بایدباحضورماندروسطمیدان
مبارزه و در رشد و پیشرفت جامعه موثر باشیم .این بود که با
تمام توانمندی در راه مبارزه و هدفش که آن را آگاهانه انتخاب
کردهبودگامبرداشت.امروزمنازاینمتاسفمکهافغانستانو
مردم کشورم در چنین وضعیت بحرانی ،شخصیتی را در این
حادثهکوردالنهازدستدادندکهمیتوانستکمکحالمردم
وکشورشباشد.ولیافسوسکهدکترموسویازمیانمارفت
و بسیاری از ناگفتههای ویژ ه او در سینه اش ماند و آن را با خود
به آن جهان برد .در آخرین صحبتی که با هم داشتیم ،مصمم
شدهبودکهحرفهاوتجربههایسیاسیوجهادیاشراثبت
و ضبط کند .اما فکر می کنم این فرصت برایش فراهم نشد.
اگرچه موفق شدم بخش هایی از خاطراتش را ثبت کنم اما
اکنونبسیارناراحتمکهنتوانستمتمامخاطراتشراضبطکنم.
آقای رجایی عالقه مندم بخشی از این ناگفته ها
دربارهشهیدموسویرااکنونبهروایتشمابشنوم

شهید موسوی اگر ناگفتههایش را میگفت ،حسرتی نبود،
حاال هر چه من بگویم که نگاه و برداشت من درباره ایشان
خواهد بود .کاش این واقعیات را از زبان و روایت خودش
می شنیدیم.حاال می خواهم از هموطنان فرهنگی خود
گالیه کنم؛ ما هر روز شاهد از دست دادن چهره های
برجسته سیاسی ،اجتماعی و جهادی خــود هستیم.
چرا کسی به سراغ آن ها نمی رود تا تاریخ دیروز و امروز
کشورمان را ثبت و ضبط کنیم؟
باورم این است که شخصیت منحصر به فرد دکتر موسوی نه
تنها در وضعیت بحرانی افغانستان ،بلکه در اوضاع نه چندان
مطلوب منطقه نیز میتوانست تاثیرات فراوانی داشته باشد.
نگاه و تفکر او به مسائل ،نگاه خاص امت واحده بود و اندیشه
و تفکر فرامذهبی داشت و در کنار برادران
اهل سنت سال ها جهاد کرده بود .یقینا
همین ویژگیهای جهان اسالمی او
بود که سال ها به عنوان فرمانده پایگاه
جهادی ســادات گردیز در تشکیالت
یکی از احزاب جهادی اهل سنت فعال
بود.به طور یقین ،در آن زمان که
یک فــرد شیعی معتقد به
آرمان های واالی مذهب
تشیع ،فرمانده یکی از
پایگاه های جهادی

یکی از احــزاب جهادی اهل سنت باشد ،دنیایی از نکته
دارد که چه اتفاقی افتاده و چه اعتمادی در میان فرماندهان
جهادی اهل سنت و آقای دکتر موسوی به وجود آمده بود
که فرماندهی او را همگی می پذیرفتند.حتی زمانی که
خبر رحلت امام خمینی (ره) در افغانستان منتشر می شود،
پایگاه جهادی تحت امر شهید دکتر موسوی  ،فراخوان برپایی
بزرگداشت حضرت امام را اعالم می کند ،تمام فرماندهان
احزاب جهادی اهل سنت در آن بزرگداشت حضور می یابند.
ای کاش این ویژگی های وحدت آفرینی شهید دکتر موسوی
که ناگفته ماند با شهادتش به بوته فراموش سپرده نشود.در
یکی از دیدارهایمان آقای موسوی به من گفت« :من برخی از
خاطرات زندان گوانتانامو را صالح ندیدم در کتاب خاطراتم
منتشرکنم.تصمیمدارمدرآیندهبنویسموبهاینکتاباضافه
کنم».من یقین دارم بسیاری از نکته ها و خاطرات قابل تامل
شهید موسوی با شهادتش از میان رفت.افسوس که زمان هم
به ایشان فرصت نداد و خیلی زود از میان ما رفت.

آقــای رجایی آخرین بــاری که شهید موسوی را
مالقاتوگفتوگوکردیدچهزمانیبود؟

آخرین بار پنج ماه قبل با همدیگر دیدار کردیم .شهادت آقای
موسوی تلخ ترین و غمبارترین حادثه در قدم اول برای مردم
زادگاهش و منطقه ای است که در آن زندگی و تالش می
کرد ،در قدم بعدی برای کل مردم افغانستان ،اعم از شیعه و
سنی .ببینید وقتی در یک منطقه با یک عمل ناجوانمردانه
تروریستی ده ها نفر به شهادت می رسند ،خود مصیبت
سختی اســت ،حاال اگــردر این جمع شهدا شخصیت کم
نظیری چون آقای دکتر موسوی باشد که تکیه گاه اجتماعی
و علمی مردم آن منطقه بود ،مصیبت عظماست .یک اتفاق
تلخ و ناگواری است که به هیچ عنوان نمی توان آن را جبران
کرد.با آن زاللی و صداقتی که شهید دکتر موسوی داشت،
حیف بــود اگــر پس از ایــن همه جهاد و تــاش و فداکاری
به شهادت نمی رسید ،اما در این وضعیت شهادت دکتر
موسوی برای مردم یک ضایعه است .شهادت ایشان خیلی
زود بود .باز هم خوشا به حالش که این موهبت الهی نصیبش
شد ،اما حسرتش برای ما و مردم افغانستان است که چنین
شخصیت مجاهد ،دلسوز و ارزشمندی را از دست دادیم و
حتی این افسوس برای جبهه مقاومت اسالمی منطقه نیز
هست که از وجود چنین شخصیت با تجربه ای در میادین
گوناگون جهاد محروم شدند؛ ان شــاءا ...روح مطهرش با
اولیاءا ...محشور شود.
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یادداشت  -10هادی – شک  -11از محله های قدیمی
پایتخت  -دالوری  -12حرص -اسمی پسرانه  -قدم يك
پا -13نفع -جام جمشيد -خرمای تازه  -14درختی با
گل های زیبای بهاره – عالمت  -15پول خارجی  -ودیعه
-16كفش چهارپايان – گران بها  -17پسوند شباهت
– صالبت  -گل سرخ  -18گیاه رنگرزی – حرکت اسب
شطرنج  -پرنده آش سردكن  -19بزرگراه  -ستوده -20
ازشهرهای استان اصفهان
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی:  - 1پایان و آخر  -آخرین تزار روسیه بود  -سیستم
گرمایشباموتورخانهمرکزیورادیاتور- 2خاصیتمقاومت
جسم در برابر تغییر سرعت – از هم جدا شده  -خورشید  -از
بحورشعرفارسی- 3ویراستار-شجاع-مستبد- 4ضمیر
خودخواه  -قابل خوردن  -آخرین حد چیزی  -خوابیده- 5
خدمتكاران زیردست فرمانروا -تئاتر  -سبب نزول رحمت
الهیبرانسانمیشود-لمسكردن-6نوعیشناوردریایی
بیموتور-خانوادهایازگیاهاندرختیجنگلیشاملراش
وبلوط-رفتنبهمكانمقدس- 7بافتهشده-جامعهایكه
اساسآنبرتعاوناستواراست-مأیوس-منجمد-8شنونده
 فرق سر  -دریچه كنار كاربراتور خودرو  -طرف - 9ذره ایبدون بار الكتریكی كه در واكنش های هسته ای ایجاد می
شود-پلكاندرشكه-کاتالوگ- 10ازحروفمقطعهقرآن
 برقرار و پابرجا  -دروازه بدن -شهری در استان کرمانشاه- 11ازصفاتخداوند-اتیمولوژی-آوازیدردستگاهشور.
عمودی - 1 :کتف  -دل سراپرده  ...اوســت  -اسم 2
 كوهستانی در مغرب چین  -میان برنامه تلویزیونی - 3قطب مثبت -نوعی بافت گیاهی که سلول های آن قدرت
تقسیم دارند  - 4گلی خوشه ای و زیبا  -دیوار  - 5به پشت
خوابیده  -كیسه پول قدیمی  - 6ورزشگاهی در اسپانیا
 انگور عرب  - 7گلن گدن  -پسوند شباهت  - 8قلیل -پست فطرتی  -روز گذشته  - 9گل ته حوض  -نوعی لباس
مردانه و زنانه  - 10تمدن مکزیک  -آموزشگاه هنری

 - 11كمك كننده  -كم شدن  - 12ترتیب  -درختی با دانه
های روغنی  - 13صوت شگفتی  -دایرةالمعارف فرانسوی
 بوی رطوبت  - 14از آفات نباتی  -سرب خشك  - 15ذرهبــاردار  -سرباز داوطلب  - 16تر و تــازه -پزشک تجویز
میکند - 17هر حفره بسته در بدن  -تفرق و پراكندگی18
 پیامبر اکرم(ص) آن را آفت دانش دانسته اند  -خلق و خو - 19امت ها  -خواهش و تقاضا  - 20نوعی دسر  -سازی
باستانی -افزونی برنج پس از پخته شدن.
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