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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  Resistance Memories مقاومت ی ازخاطره ھائ

  
  "بڼوال"نپيکا
  ٢٠١٣ جنوری ٢٢

 ...................يادی ازگذ شته

  ......ويا به گونه ای

  !تبصره

 زدم ومطلبی رامی سری به آن میگاھی گاھ  آشنا شدم،"زادافغانستانآ - افغانستان آزاد"که باپورتال ءابتدا  

ه شدم که جزودی متوه ب ديدم ومطلبی را برای مطلعه انتخاب ميکردم؛ ويب سايت ھای ديگری رانيزمی ضمناً  خواندم،

جانبی پورتال واز ونظريات مختلف نبودندء  آراۀداشتند وانعکاس دھندوسعت پورتال تنوع مطلب ن ۀکدام به انداز ھيچ

چھره  .اين باعث شدکه ھرروز سربه پورتال بزنم ومقاالت مورد نظررابخوانم کند، ھمه روزه مقاالت جديدی رانشر می

-افغانستان آزاد"دست اندرکاران پورتال  برشما باد شاد .ھای گمشده راپيداکنم وبه گونه ای ھم خودرا بيابم

  "!!!آزادافغانستان

به جواب شبنامه نويس "بدين سو سلسله مقاالتی را زيرعنوان ٢٠١١نومبر ٨ريخمحترم آقای موسوی ازتا 

آموزنده ودرضمن قابل  که جداً  دست نشرسپرده اند،ه ب"وافشای ماھيت پليد وی ياتوطئه انقيادطلبان جبون وننگنامه آنھا

دور  گاه بدون تعصب وھر .آنی  جنبش چپ وبيانيست ازکارنامه ھایھربخش آن صفحه ايست ازگذشته ھا .تعمق است

 ؛" پرچمی وخلقیۀنه به گون به معنی واقعی کلمه،" ازغرض خوانده شود ھرکس که درآن سال ھا به جنبش چپ،

خاموشانه باخودش که  کند، میرابيان ن صدای بلند جايش را وموقيعتش با حاالاگر کند، وابستگی داشته خودش راپيدا می

  دارد صادقانه بيان کند تاهھرچ ،هشته استفاده گرديده وھرکين نوا خوبيست تاازۀاين زمين. وکی است داند کی بوده؟ می

 .ٔ حرفھا وگفته ھا گذشته روشن گردداءور از

 ۴٨دھم که بيشترازاين مکث کنم ونه ھم درصالحيت من است، اما قسمت آخر بخش میرابه خود نمن اين حق   

چون حرفی برای  خواستم خاموش باشم،ن .جلب نمود خوده ب بيشتر از ساير بخشھارا ن توجه م۵٠و ۴٩قسمت ھای و

خودم  .کنم  بيان می،که دارمرا اندکی آن م درکنارش  ھ شروع کرده من"موسوی "شايد به دردکسی بخورد، گفتن دارم،

سالھا وھمه کسانی که درآن  کنم گويش من وتو من فکرمی .توھم اگرسراغی يافتی بگو  استاد يافتم،ۀالی نوشته رادرالب

تاباشد  يم؛ئ سنگ اول را گذاشته ما ھم دين خودرا ادا نما"موسوی"تجاربی دارند وحاال که  درتظاھرات سھم داشته اند،

  . بعدی ميسری آن برای نسلھاۀتاريخ جنبش چپ روشنتر گردد ومطالع

م دارو دسته ھا تما آن سال ھا دوران عظمت وبزرگی شعله جاويد بود، .روم روی اصل مطلب با اين تمھيد می  

آينده را  و کردند سخن رانان ونطاقان باچنان مھارت صحبت می ،ندت شعله را نداشتيع نصف جمۀديگر يکجا به انداز
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 نه ،درصف م يکی ازآنھا بودم، ھمن آوردند؛  می"شعله"کردند که مکتبی ھا دسته دسته روبه  چنان ترسيم می

  به عنوان نيروی انقالب نظر داشتيم وازته دل مرده باد وزنده باد میماکه به صف طوالنی اشتراک کننده ھا .گویسخن

اين موضوع توسط يکی ازنطاقان شعله به ما ابالغ   .به ما گفتند اشتراک درچنين تظاھرات کار اشتباھی است گفتيم،

نشعابی بود که زير نام شايد اين نخستين ا .البته اکثريت طرفدار شرکت کردن بودند ما چند نفر محدود جدا شديم .گرديد

گوی سخن کنند ظاھراً  لمان زندگی میاکه اآلن زنده ھستند ودر "غ"آقای .وجود آمده ب "پس منظر تاريخی" طرفداران

 سالھا شاگرد آنکه در کسانی . حبيبيه استۀ مشخص اين حوادث ليسۀموضوع مربوط به ھمان سالھاست وساح .مابودند

جروبحث بين  .نطاق بودندھمه شناسند که  را می"غ" و"محسن"زنده ياد  ،"روئين زقرا" برادر "سليمان" بودند حتماً 

 کرد، بعد ھر يک جداگانه ازدرست بودن حرفھايش استدالل می شديم شنونده بوديم، شد وما که دعوت می آنھا می

 اطالع دقيقی از مسائل ماکه .وھرکدام اين افراد تالش داشتند تا مارا قانع بسازند که نظراتشان اصولی ودرست است

ه  مشترکی که بۀھر حال صف ماجدا شد ودرمظاھره ب .نداشتيم وکسی ھم نبود که توضيح درستی بدھد سردرگم بوديم

رفقای ما کسی درمظاھره  از ولين به من وظيفه داد تا ازدورببينم آياؤياد دارم که يکی از مسه ب راه افتاد شرکت نکرديم،

اسمش عبدهللا بود،   را ديدم،ءبر را نگاه ويکی ازرفقا کردم آدم مھمی شده ام دورو که فکرمیمن ھم ؟ شرکت کرده يانه

نزديک رفتم واورا از صف بيرون آوردم وبا عصبانيت يک سيلی به صورتش زدم وبرايش توضيح دادم که او خالف 

دم؟ وقتی گزارش دادم نين برخوردی کرتا سالھا وتا اکنون با خود فکر کرده ام که به کدام حقی من چ فيصله عمل کرده،

  .باط ويا دور ازماضيا باما تحت چنين ان ئيد ھم شد،أحتی يادم ھست که ت گفت،کسی چيزی ن

 که جلسه ایآنھم من درھراب  توضيح داده اند جلسات نظم الزم را نداشت،"موسوی"که استاد  ھمان طوری  

 که من آن باط وپابندی به وقت شناسی درحدی بودضتٲکيد ھميشگی آموزگاران روی ان شدم، داشتيم سروقت حاضر می

اما ازخود  آموختاندند، به ماانتقادازخودرامی .کرد بگذريم که بارھا واعظ ما خود کمتر عمل می دانستم، را الزمی می

به خيابانھا کشاندند چھره ھا ر کشور در سراس ھزارجوان احساساتی راده ھا و صد ھا کنند، نه می و کردند انتقاد نه می

ياد نکردند وتجارب   خودیازعملکردھا "سازمان جوانان مترقی" بارھم که شده رھبران برای يک رامعرفی کردند،

ال کنم که ؤترسم اگرس می .ندادند به خود را زحمت انتقاد ازخود و آينده قرار نداده اند و خودرادراختيار نسل موجود

 جاويد دچار چنان ۀرنکرديد تا ماآگاه شويم که چی اشتباھاتی صورت گرفت که جريان باعظمت شعلچرارساله ای نش

چندسال  . قبلی دارمۀچون تجرب جواب سرباالئی بگيرم که ازگفته پشيمان شوم، وضعی شد وبه ده ھا پارچه تقسيم شد؛

 محفلی که يادم نيست به چی مناسبتی دريک تصادفٲ ،"نگارگر"حاال"مضطرب"باآقای "انگلستان" قبل درشھربرمنگھم

بعد  چندلحظه به ھم تعارفات معمولی تحويل داديم، .ديدم نزديک می از را که جنابشان اولين باری بود بودسرخوردم،

  :الی کردم وپرسيدمؤمن س

 "سازمان جوانان مترقی"وجود  واز  رادرک کرديد"شعله جاويد"که اشتباھات  استادمحترم شما بعد ازاين  

جوانان راروشنگری کرده  داديد تا را"پس منظرتاريخی  "ۀزبان به اعتراض گشوديد ورسال اطالع حاصل کرديد؛

  :صحبتش راقطع کردم وگفتم شروع کردبه موعظه، ياد داريد؟ه حتمٲب .باشيد

وتوان راه نادرست است ".ا.ل.م" شما که درک کرديد الم اينست،ؤس ببخشيد من توضيح آنزمان را الزم ندارم،  

گفت شماچرا اين  آيارساله ويانوشته ای بيرون داديد؟ ميتواند؛به جامعه تقديم ن روشنفکر و رھنمای انقالب  راندارد،

شما ھزاران جوان رابايکعده مردم عوام تاپشت ديوارھای قصر به  آقای نگارگر، گفتم استاد محترم، کنيد؟ میکارران

که  یمن حاال من بنويسم؟ خود راه عوض کرديد، و ھمه رارھا کرديد ديد؛کر اززندان رھبری می منظورانقالب برديد،

 ومن ھنوز باوردارم؛ وراه انقالب".ا.ل.م"درس ايمان به حقانيت به من درس تعھد داده شده بود، آمدم، ازدنبال شما می
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وايشان باعصبانيت  شدممنتظر  .دورازانصاف است پيروان را بيخبر گذاشتيد، و ما راه عوض کرديد شما که رھبربوديد

  :گفتند

 .ھم ازھمين مقوله باشد"سازمان جوانان مترقی"ترسم جواب رھبران ديروزی می". شما عقل نداشتيد؟"  

  . صحبت موسویۀگردم به سالھای انشعاب وادام برمی گذارم تاباحکم وجدانشان عمل کنند، آنھارامی

 رھبری رابه عھده ۀ باالھام ازکارکميته که وظيف ديگری بودند کهیبخش ھا  اساسی پوھنتون،ۀدرکنارکميت  

 جدی به عمل آورديم وماھيت ۀ حبيبيه مبارزۀدرليس ما .ن وشاگردان قرارداشتند محصالۀدرتقابل با اتحادي داشت،

ی برای ما داشت وچند ئکارما درسطح مکتب ما موفقيت ھا .البته باھمان سطح آگاھی که داشتيم اتحاديه راتوضيح داديم،

رای   پوھنتون را شنيدم،بیچندباری ھم اتفاق افتاد که من صحبت ھای عده ای ازرفقا .گرديد رديگر برجمع ما افزودفن

 . مساعدترگردانيد،که درمباحثات شرکت کنم را  اينۀمن کمک بزرگی بود وتوانم را برای استدالل نمودن باالبرد وزمين

 ازآن ياد "موسوی"ھمان ورقی است که  به يقين  سرخ بود،ۀاممعروف به شبن که،  پخش شبنامه ایۀلأکه مس زمانی

بيشترپافشاری داشت که نبايد دست به پخش آن بزنيم زيرا رھبران ما  "غ" باز اختالف به ميان آمد وآقای کرده است،

جلسات  ۀآن زمان معلم زبان انگليسی بود ودرھم که در"لیفورمعبدهللا " زنده ياد .چنگال دشمن ھستند در و اسير

که  زمانی .را پخش کرديم را سازشکارانه وغيرمنطقی ارزيابی کرد وما آن"غ" استدالل و برخورد رھنمای مابود،

  خود يآدآوری کرديم،ۀ دست داشتیما ازکتابھا  مواد درسی که کمبود آن به شدت محسوس بود مطرح گرديد،ألۀمس

کردم گنجينه  من فکر می قبٲل  آن کتابھا،ۀمن داشتم که از ھمگويم درجمعی که ما بوديم بيشترين کتاب را  صادقانه می

 فيصله به عمل آمد که ما بايد کتابھا را هدرجلس .مورداستفاده قرار بگيرد جلد آن قرارشد١٠يا و٩ بادريغ که ای دارم؛

دساتير از رھبری که کرديم که تمام  ھمپا بارفقای کميته اساسی که مااز وجود آن اطالعی نداشتيم، وفکر می .کاپی کنيم

گويم من صادقانه کار  باتعھد وجدانی می .پذيرفتيم وليت وازته دل میؤبااحساس مس گردد؛ درزندان است به ماابالغ می

احساس  کامٲل نوشتم، سه کاپی می  ديگری را،یوکتابھا "جامعه شناسی قاسمی پس منظر،" کردم وتادير گاه شب، می

وتا حاال افتخار دارم که متعھد به  دانستم؛  ديگرمییاسواد بی انديشه ويا گروھک ھاب کردم وخودم رابرتر از غرورمی

  .ھستم".ا.ل.م"اصل

      

 

 

 


