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88498481ارتباط با ما

گفت وگوي »جوان« با فرزند دکتر سيدمحمد عليشاه موسوي که 12 مرداد 97 توسط داعش به شهادت رسيد

»چمران افغانستان« عاشق امام و مريد رهبري بود

جدول

پاسخ جدول شماره 5720
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 عليرضا محمدي
»چمران افغانس�تان« لقبي بود که در جبهه 
مقاومت اسالمي به شهيد دکتر سيدمحمد 
عليشاه موسوي گرديزي داده شده بود. اين 
ش�هيد که جهان وطني اس�المي را در عمل 
به منصه  ظهور رس�انده بود، ه�م در مبارزه 
با کمونيس�ت ها و ارتش س�رخ ش�وروي در 
افغانستان فعاليت مي کرد و هم در جبهه هاي 
دف�اع مق�دس علي�ه بعثي ه�ا مي جنگيد. 
لقب »چمران افغانس�تان« به اي�ن علت به 
او داده شد که دکتر موس�وي در کنار جهاد 
مس�لحانه، به س�ازندگي و عم�ران مناطق 
محروم چ�ه در اي�ران و چه در افغانس�تان 
توجه ويژه اي داش�ت. 12 م�رداد 1397 اين 
مجاهد پيشکس�وت در مس�جد ش�يعيان 
گرديز، جايي که خود بنا کرده بود، به همراه 
حدود 35 نفر از نمازگزاران مس�جد توسط 
عوامل داعش به ش�هادت رس�يد. اخيراً که 
اولين س�الگرد شهادتش توس�ط مجموعه 
فرهنگي يادمان ش�هداي هفتم تير برگزار 
شد، با هماهنگي روابط عمومي اين مجموعه با 
دکتر سيدمحمدمجتبي موسوي فرزند ارشد 
شهيد ارتباط برقرار کرديم تا در گفت وگو با 
او با زواياي مختلف زندگي اين شهيد بيشتر 
آشنا شويم. شهيد موسوي به دليل عشقش 
به حضرت امام، در ميان مجاهدان افغانستاني 
به »فرزن�د خمين�ي« ش�هرت يافت�ه بود. 

»چمران افغانس�تان« متولد چه سالي 
بود؟ کمي از زندگي ايشان بگوييد. 

پدرم متولد س��ال 1338 در شهر گردیز استان 
پکتیا در جنوب شرق افغانس��تان بود. پکتیاي 
بزرگ قباًل یک منطقه وس��یع بین افغانستان و 
پاکستان بود که االن بخشي از آن در پاکستان 
قرار دارد. اغلب چهره هاي نامي افغانس��تان از 
پکتیا رشد کرده اند؛ چراکه خاندان ها و قوم هاي 
بانفوذي در این منطق��ه حضور دارن��د. ما اگر 
بخواهیم ویژگي هاي زندگي شهید موسوي را 
بهتر درک کنیم، باید توجه داش��ته باشیم که 
95درصد از اهالي پکتیاي بزرگ، پشتون و سني 
حنفي مذهب هس��تند. پنج درصد باقي مانده 
فارس زبان هستند که از میان همین پنج درصد 
نیز تنها 400 یا نهایتاً 500 خانواده از شیعیان 
سادات هستند و باقي فارس زبان ها سني مذهب 
هستند، بنابراین خانواده پدرم اقلیتي در داخل 
یک اقلیت دیگر بود. جایي که به دلیل مس��ائل 
مذهبي شیعیان ناچار مي شدند به شدت تقیه 
پیشه کنند و حتي نماز براي میت هایشان را در 
خفا و به رسم شیعیان با پنج بار تکبیر بخوانند و 
بعد به صورت علني همین نماز را به شیوه اهل 

سنت با چهار بار تکبیر برگزار کنند. 
در آن شرايط خاص منطقه پکتيا، شهيد 
موس�وي چطور با انديشه هاي حضرت 

امام آشنا شد؟
پدرم دوران مدرسه را که در گردیز مي گذراند، 
به همراه چهار الي پنج نفر از اهالي پکتیا در رشته 
پزشکي دانش��گاه کابل قبول مي شوند. شهید 
سال 56 وارد دانشکده پزشکي کابل مي شود که 
مقارن با حکومت کمونیستي و کمي بعد حمله 
شوروي به افغانستان بود. فضایي خفقان آور در 
محیط دانشگاه شکل مي گیرد و ایشان در چنین 
فضایي یکي ، دو سالي به تحصیل ادامه مي دهد. 
در همان دانشگاه با اندیشه هاي حضرت امام آشنا 
مي شود و به مطالعه کتاب هاي شهید مطهري و 
دکتر شریعتي مي پردازد. کمي بعد درس را رها 
مي کند و به صف مجاهدان افغانستاني مي پیوندد. 
کم کم به خاطر هوش باال و استعداد نظامي اش، 

طي دو الي سه سال فرمانده کل جبهه مرکزي 
شهر گردیز مي شود. همان اوایل پیروزي انقالب 
هم به ایران س��فر مي کند و به مالقات حضرت 
امام مي رود. مي توان به جرئت گفت که شهید 
موسوي حتي پیش از پیروزي انقالب اسالمي 
در ایران، با اهداف واالي ای��ن انقالب به خوبي 
آشنایي داش��ت و در جهت تشکیل و گسترش 

آن تالش مي کرد. 
پدرتان که در افغانستان به عنوان يک 
فرمانده درگير مبارزه با ش�وروي بود، 
چطور پايش به جبهه هاي مقدس ايران 

باز شد؟
به دلیل کوهس��تاني بودن منطقه گردیز، آنجا 
زمستان هاي س��رد و س��ختي دارد طوري که 
جنگ با دولت کمونیس��تي افغانستان و ارتش 
سرخ شوروي در پاییز و زمستان تعطیل مي شد، 
لذا پدرم تصمیم مي گیرد در این فصول به ایران 
بیاید و خ��ودش را به جبهه ه��اي دفاع مقدس 
برساند. اولین بار سال 61 در دفاع مقدس حضور 
مي یابد و در عملیات والفجر مقدماتي ش��رکت 
مي کند. ایشان حتي مس��ئولیت کل اورژانس 
خط2 جبه��ه در والفجرمقدمات��ي را بر عهده 
مي گیرد. س��پس روال کارش اینطور مي شود 
که فصول سرد سال به ایران مي آمد و در جنگ 
تحمیلي حضور مي یافت و فصول گرم س��ال به 
افغانستان مي رفت و در برابر ارتش سرخ شوروي 
مي جنگید. البته خیلي از مجاهدان افغانستاني 
در جبهه هاي ایران شرکت کردند و صدها نفر از 

آنها هم به شهادت رسیدند. 
به خاط�ر حض�ور در دو جبهه هم لقب 
»چمران افغانستان« به شهيد موسوي 

داده شده بود؟
مي توانیم بگوییم در سه جبهه مي جنگید. هم 
اسلحه به دست با شوروي و بعثي ها مي جنگید 
و هم به عنوان یک جهادگر، به محرومیت زدایي 
مي پرداخت؛ موضوع��ي ک��ه در زندگي دکتر 
مصطفي چمران هم دیده مي ش��ود. ایشان در 
لبنان عالوه ب��ر آموزش نظام��ي رزمنده ها، به 
مناطق محروم لبنان خدمات رس��اني مي کرد. 
شهید موسوي گردیزي هم عضو جهادسازندگي 

مي شود و از سال 61 تا سال 68 در مناطق محروم 
ایرانشهر، جهاد سازندگي قزوین )آبیک( ، اراک 
و. . . حضور مي یابد و به مردم محروم این مناطق 
رس��یدگي مي کند. این محرومیت زدایي را در 
افغانستان هم ادامه داد. همین موضوع باعث شد 

به او لقب »چمران افغانستان« داده شود. 
گفتي�د که دکترموس�وي درس�ش را 
در دانش�کده پزش�کي کابل رها کرد. 
چه زماني ادامه تحصي�ل داد و مدرک 

پزشکي اش را گرفت؟
بعد از اینکه طالبان کاب��ل را تصرف کردند و بر 

افغانستان مسلط شدند، پدرم ترجیح داد در ایران 
بماند. همین جا در دانشکده علوم پزشکي تهران 
درس��ش را ادامه داد و سال 77 مدرک پزشکي 
عمومي را دریافت کرد. بعد یک درمانگاه خیریه 
به نام جابربن حیان در ش��هرري راه اندازي کرد 
که به مهاجران و مردم مستمند خدمات رساني 
مي کرد. بعد از یک سال به دلیل سختگیري هاي 
دولت وقت، مجبور شد درمانگاه را تعطیل کند. 
یک سال هم در دانشگاه فارابي تدریس کرد و بعد 
از این مدت با آنجا هم قطع رابطه کرد. این زمان 
مصادف شد با سقوط طالبان و پدرم که سال 80 
در آزمون تخصص شرکت کرده و قبول شده بود. 
بین ادامه تحصیل یا رفتن به افغانستان و خدمت 
به مردم مردد مانده بود. 10 سال از عمرش را در 
جبهه ها جنگیده بود و کسي توقع نداشت بیش 
از این مایه بگذارد ولي دوباره خدمت به مردم را 
انتخاب کرد و با رها کردن درس، به افغانستان 

برگشت. 
جايي خواندم که اواي�ل همان دهه 80 

پدرتان به زندان گوانتانامو افتاده بود. 
بله، ایشان وقتي به افغانستان تحت اشغال امریکا 
برگشت، از طرف مردم پکتیا جزو پنج نفري بود که 
به مجلس لویه جرگه )مجلس بزرگان( راه یافت. 
کار این مجلس تدوین قانون اساسي و تعیین شیوه 
حکومت آینده افغانس��تان و همچنین برگزیدن 
حامد کرزاي به ریاس��ت جمهوري افغانس��تان 

بود. کم��ي بعد پدرم در س��ال 81 هم��راه دو تن 
از عموهایم به حج رفتند. موقع بازگش��ت مردم 
از آنها اس��تقبال عجیبي به عم��ل آوردند. حدود 
300 الي 400 ماشین براي استقبالشان به کابل 
رفته بودند. در کشورهاي تحت اشغالي مثل عراق 
و افغانس��تان یک قانون نانوش��ته اي وجود دارد 
که وقت��ي کاروان نظامیان امریکای��ي روي جاده 
مي آید، باقي اتومبیل ها باید به شانه خاکي جاده 
بزنند اما کاروان استقبال کننده از پدرم به قدري 
زیاد بود که امریکایي ها مجبور مي شوند جاده را 
خالي کنند و به ش��انه خاکي بروند. همین باعث 
مي ش��ود امریکایي ها روي پدرم حساس شوند. 
جاس��وس ها هم گزارش هاي غلط و مغرضانه اي 
علیه ایش��ان مي دهند که باعث مي شود سه شب 
بعد کماندوهاي امریکایي س��اعت دو ونیم بامداد 
به خانه شان  بریزند و بابا را بازداشت کنند. ایشان 
10 ماه در گردیز و بگرام و بعد ح��دود 30 ماه در 
گوانتانامو زنداني شد و نهایتاً در سال 85 آزادش 
کردند. شهید کتابي از دوران زندانش تحت عنوان 
»خاطرات ناگفته گوانتانامو« منتشر کرد که هم در 
افغانستان و هم در ایران مورد استقبال قرار گرفت. 
ش�هيد بعد از آزادي چه فعاليت هايي 

انجام داد؟
س��ختي هاي زندان باعث شد تا شهید موسوي 
تصمیم بگیرد علیه جهلي که ریش��ه بسیاري 
از تعصبات و دش��مني ها در پکتیا و افغانستان 
است، مبارزه کند. ایشان حدود 12 سال پیش 
دو مدرسه در گردیز یکي براي پسرها و دیگري 
براي دخترها تأس��یس کرد و س��طح آموزشي 
این دو مدرسه را بس��یار باال برد. من خودم که 
س��ال 87 براي اولین بار به افغانس��تان رفتم، 
بچه هاي فامیلمان را ک��ه کالس هاي هفتم یا 
هشتم بودند مي دیدم که به زحمت مي توانستند 
اسم خودشان را بنویسند؛ چراکه سطح آموزش 
مدارس آنجا واقعاً پایین بود. در این شرایط پدرم 
مدارسي را تأس��یس کرد که در آن از کامپیوتر 
گرفته تا زبان هاي عربي، انگلیس��ي، فارس��ي 
و. . . آم��وزش داده مي ش��د. دانش آم��وزان این 
مدارس در سطح منطقه و کشور نمونه هستند. 
از دیگر کارهاي شهید راه اندازي درمانگاه خیریه 

پدرم ب�ه واليت فقي�ه اعتق�اد قلبي 
داش�ت. حضرت ام�ام و مق�ام معظم 
رهبري را هم بس�يار دوست داشتند. 
ارادت ايشان به حضرت امام به قدري 
بود که مجاهدان افغانس�تاني ايشان 
را فرزن�د خميني خط�اب مي کردند. 
بعد از ارتحال ام�ام خميني)ره( پدرم 
براي ايش�ان مجل�س بزرگداش�تي 
برگزار کرد که بس�ياري از فرماندهان 
جهادي به رغ�م مخالفت هاي�ي که با 
ام�ام داش�تند در آن ش�رکت کردند
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گردیز بود که خودش��ان به هم��راه عمویم آنجا 
را اداره مي کردند. تأس��یس صندوق حمایت از 
زنان بي سرپرست و خانواده هاي محروم به اسم 
صندوق امام زمان)عج( از دیگر خدمات ایشان بود 
که در این صندوق نسبت به تهیه اقالم خوراکي، 

پوشاک و پول براي نیازمندان اقدام مي شد. 
چه دليلي باعث ش�د افرادي بخواهند 
کس�ي را که عمرش را وق�ف خدمت به 
مردم مح�روم منطقه اش ک�رده بود به 

شهادت برسانند؟
ترور دکتر موسوي و شهادت جمعي از نمازگزاران 
ش��هرمان توس��ط دو نفر از افراد داعش صورت 
گرفت. آنها منطقي براي کارشان ندارند. اعمالشان 
بر اس��اس جهل و تعصب صورت مي گیرد. پدرم 
سال 88 الي 89 اولین مس��جد شیعیان سادات 
پکتیا را بنا نهاد. این مسجد که موسوم به نام نامي 
حضرت امام زمان)عج( اس��ت، یکي از مس��اجد 
بزرگ در کل استان پکتیا به ش��مار مي رود. در 
این مسجد براي اولین بار شیعیان نمازجماعت 
خود را برگزار مي کردند. در خالل همین سال ها 
پدرم به فعالیت ه��اي عام المنفعه خودش ادامه 
مي داد. چنانکه سال 90 رئیس سازمان حوادث 
غیرمترقبه استان پکتیا شد تا به مردم آسیب دیده 
در حوادث طبیعي و غیر طبیعي کمک رساني کند. 
رفتارهاي پدرم باعث شده بود هم اهل تسنن و هم 
ش��یعیان به او احترام بگذارند و دوستش داشته 
باشند. همین کارها باعث خشم داعشي ها شده 
بود. 12 مرداد سال گذشته دو نفر از اعضاي این 
گروه که لباس زنانه به تن کرده بودند، هنگام نماز 
ظهر جمعه به مسجد مي آیند و ابتدا دو نگهبان 
جلوي در را به شهادت مي رس��انند سپس در را 
قفل مي کنند و دو کودک سه الي چهارساله اي را 
که در حیاط بازي مي کردند، به رگبار مي بندند. 

یکي از بچه ها که سه سال داشت نامش علي اصغر 
بود که مثل علي اصغر امام حسین)ع( در اوج پاکي 
و مظلومیت به شهادت رسید. مهاجمان بعد از این 
جنایت به داخل مس��جد مي آیند. یکي از آنها به 
دلیل تیراندازي دو، س��ه نفري که داخل مسجد 
کلت کمري داشتند، همان جلوي در خودش را 
منفجر مي کند. اما در تیراندازي صورت گرفته، 
دو گلوله یکي به سینه )قلب( و دیگري به دست 
پدرم اصابت مي کند. دکتر موسوي قباًل در دوره 
جهادي اش علیه شوروي مجروح شده بود. یک 
گلوله مس��تقیم تانک در گلوی��ش مانده بود که 
دکترها جرئ��ت نمي کردند به آن دس��ت بزنند. 
مي گفتند اگر تکان بخورد امکان مرگش هست. 
یکي از پاهایش هم در دوره جهادش گلوله خورده 
و استخوانش شکسته بود. همان زمان بابا پایش را 
در پاکستان مداوا مي کند و به یک هفته نکشیده، 
دوباره با اسب و اسلحه در حالي که پایش در گچ 
بود به افغانس��تان برمي گردد. روز حادثه وقتي 
مهاجم اول به درک واصل مي ش��ود، پدرم چون 
تجربه مجروحیت داش��ت، خودش را نمي بازد و 
سرپا مي ایس��تد. از مردم مي خواهد روي زمین 
دراز بکشند تا خطر برطرف شود. در همین حین 
مهاجم دوم که با تجربه تر از قبلي بود، وارد مي شود. 
ابتدا دو نارنجک به داخل مسجد مي اندازد که یکي 
از آنها مقابل پدرم منفجر و ایشان به داخل محراب 
پرت مي شود. همان پایش که قباًل شکسته بود، 

دوباره مي شکند. مهاجم دوم بعد از اینکه مردم 
را به رگبار مي بندد، خ��ودش را منفجر مي کند. 
بعد از حادثه پسرعمویم به داخل مسجد مي آید و 
بابا را که هنوز زنده بود، به بیمارستان مي برد اما 
آنجا به شهادت مي رسد. در آن ماجرا حدود 35 
نفر به شهادت رسیدند و حدود 200 نفر دیگر هم 

مجروح شدند. 
شما کي از شهادت ايشان مطلع شديد؟ 

گويا بابا را کم مي ديديد؟
آخرین بار هفته آخر اس��فند ماه 1396 بود که 
بابا به ای��ران آمد و با هم مالقات داش��تیم. از آن 
زمان ایش��ان را ندیدم تا اینکه ساعت حدود دو 
عصر روز جمعه 12 مردادماه م��ادرم زنگ زد و 
گفت به مسجد حمله و پدرت هم مجروح شده 
است. مسجد مقابل خانه ما در افغانستان است 
و آنها خیلي زود از ماجرا مطلع شده بودند. بعد 
از این تماس، من سعي کردم در فضاي مجازي 
دنبال اخبار بگردم که دو، س��ه ساعت بعد دیدم 
یکي از دوستان در فیس بوکش عکس بابا را زده 
و شهادتش را تسلیت گفته است. من اینجا زودتر 
از مادرم متوجه شهادت بابا شدم. روز بعد حرکت 
کردم به طرف افغانستان و دوشنبه صبح به آنجا 
رسیدم. واقعاً جمعیت عظیمي چه از شیعه و چه 
از اهل سنت براي مراسم شهید جمع شده بود. 
ش��اید حدود 300 ماشین از س��ردخانه تا خانه 
ما صف کشیده بودند تا پیکر را مشایعت کنند. 
موقع دفن پیکر پدرم، بعد از چندصد سال حضور 
ش��یعیان در آن منطقه، براي اولین بار شیعیان 
توانستند به صورت علني نماز میت را طبق رسم 
و روش خودشان با پنج بار تکبیر بخوانند. شهید 
موسوي حتي بعد از شهادتش هم منشأ خیر شد 
و از محدودیت ها علیه ش��یعیان منطقه کاست. 
االن هم اگر یکي از شیعیان مرحوم شود، نمازش 

را طبق رسم شیعیان برگزار مي کنند. 
نگاه دکتر موسوي به واليت فقيه چگونه 

بود؟
پدرم به والیت فقیه اعتقاد قلبي داشت. حضرت 
امام و مقام معظم رهبري را هم بس��یار دوس��ت 
داشتند. ارادت ایشان به حضرت امام به قدري بود 
که مجاهدان افغانستاني ایشان را فرزند خمیني 
خطاب مي کردند. بعد از ارتحال امام خمیني)ره( 
پدرم براي ایشان مجلس بزرگداشتي برگزار کرد که 
بسیاري از فرماندهان جهادي به رغم مخالفت هایي 
که با امام داشتند در آن شرکت کردند و فوت ایشان 
را به پدرم تسلیت گفتند. بعد پدرم بیعت نامه اي 
نوشت و با امضاي خودش و برخي  مجاهدین، آن 
را از طریق کنسولگري پاکستان در ایران، خدمت 

مقام معظم رهبري فرستاد. 
گويا عالقه ايشان به حضرت آقا دوطرفه 
بود؛ چراکه در خبرها آمده است مقام 
معظم رهبري قرآن�ي را امضا و به خانه 

شهيد اهدا کرده اند؟
بله، این امر باعث افتخار ماست. امسال که مراسم 
ش��هید را روز 11 مردادماه در سرچشمه برگزار 
کردیم، قرآن متب��رک به امض��اي حضرت آقا 
به ما اهدا ش��د. آقا در یادداشت شان نوشته اند: 
»اهدا به خانواده ش��هید عزیز آقاي سیدمحمد 
علیشاه موسوي گردیزي، رضوان و رحمت و سالم 

خداوند بر شهید عزیز باد.«

پ�درم در س�ه جبه�ه مي جنگي�د. 
هم اس�لحه به دس�ت ب�ا ش�وروي و 
بعثي ه�ا مي جنگي�د و هم ب�ه عنوان 
ي�ک جهادگ�ر، ب�ه محروميت زدايي 
مي پرداخت؛  از س�ال 61 تا س�ال 68 
در مناطق مح�روم حض�ور يافت و به 
م�ردم مح�روم رس�يدگي ک�رد. اين 
محروميت زدايي را در افغانستان هم 
ادامه داد. همين موضوع باعث شد به 
او لقب »چمران افغانستان« داده شود
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