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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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 Social اجتماعی

  
  کبير توخی

  ٢٠١۵جون 
 

  ميراث خواری و ميراث داری
 

ی از اين قلم ، در کنار آن که عده ا» کوتاه سخنی در مورد زنده ياد دوکتور عبدالرحمان محمودی«به دنبال نشر مطلب 

از دوستان و رفقاء با تمجيد و تأئيد آن مختصر، لطف شان را از من دريغ نورزيدند، يک تن از دوستان خوب و با فھم 

  . جنبش انقالبی افغانستان ، دراين رابطه دو سؤال را مطرح و خواستار پاسخ آنھا شده اند

  

  :ســـؤالھــا

   در مقايسه با ھمترازانش در ھمان مقطع تاريخی چه بود ؟ علت اشتھار و ماندگاری نام زنده ياد دوکتور محمودی-١

   آيا يک انقالبی کمونيست ميراث خوار و ميراث داری دارد و يا خير؟ و اگر دارد آنھا چه کسانی اند؟-٢

با تشکر از اين دوست گرانمايه و طرح پرسش ھای جالب و بحث بر انگيزش ، قبل از پاسخ فشرده  که می خواھم به 

ش بدھم ، الزم است تذکر دھم که آنچه را در ذيل از نظر می گذرانيد ، بيانگر ديد و شيوۀ تلقی و قضاوت اين قلم سؤالھاي

از قضايا می باشد ، اين که چنين طرز ديدی چقدر و از جانب چه کسانی مورد تأئيد و يا رد قرار می گيرد ، امريست 

تن عقيدۀ مستقل ؛ اما در ھر صورتی مسرور خواھم شد که اين مربوط به طرفھای ذی دخل و استفادۀ آنھا از حق داش

  .شگرد ديد مورد نقد و توجه دوستان ورفقاء نيز قرار گرفته ، با اصالح و تکميل آن بر من منت گذارند

  

  :پاسخ سؤال اول

 و تا جائی که مطالعات اين قلم درعرصۀ شناخت از شخصيت ھا در کليت آن و به خصوص شخصيت ھای مبارزاتی

پاسخ بدين سؤال ابعاد مختلفی را احتوا می نمايد که برجسته . انقالبی اجازه می دھد تا در زمينه افکارم را بيان دارم 

  :ترين آنھا قرار آتی  است

  :الف

درايت ، استواری ، شجاعت ، رھکشائی  و جانبازی فرد  در زمان حياتش ، درمسيری که انتخاب نموده ، نخستين پايه 

  . شتھار يک شخص در سطح کشوری و حتا منطقه ئی و جھانی می باشدو اساس ا

  :ب

ميراث فکری و فرھنگی به جای مانده از فرد ، که ممکن است سالھا بعد از مرگ فرد مورد نظر، زمينه ھائی را به 

  .وجود بياورد ، که شھرت و ماندگاری فرد را تا سطح اسطوره ارتقاء بدھد
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  :پ

، چه ھم بعد ازمرگش  راه  و رسم مبارزه ای که بدان اعتقاد داشت ، چه در زمان حيات خودش و پيوند منطقی آن فرد با

  .درواقع به نحوی ادامۀ حيات مبارزاتی فرد را باعث شده ، بر اشتھار و ماندگاری اش می افزايد 

  :ت

 بسا فرد مورد نظر را بيشتر اصوليت و محبوبيت ، دوام و استمرار آن خط مبارزاتی در يک بازۀ  زمانی طوالنی ، چه

از آنچه در زمان حياتش اشتھار داشت ، مشھورتر گردانيده ، متناسب با پيروزيھا و دستاورد ھای آن خط مبارزاتی ، 

  .ماندگاری فرد مورد نظر را بيشتر از پيش نھادينه بسازد

  ...و

 حيات زنده ياد دوکتورعبدالرحمن محمودی با در نظرداشت نکاتی که در باال تذکار يافت و با قبول اين که در زمان

گذشته از آن که » محمودی«برايش کار آسانی نبود ، می بينيم که راز اشتھار و ماندگاری نام زنده ياد » ھمتراز«يافتن 

متأثر از خصوصيات شخصی خودشان ، و آن صداقت و مھرورزی با مردم ودوستان و رفقايشان  ، وآن استواری وپا 

اه  مرام و آرمان وااليشان ، و آن  مقاومت و صالبتی که در زير شکنجه ھای جالدان ظاھرشاه در برجائی در ر

درزندان نشان داد  ، و آن درايت و شھامتی که در راه پر پيچ و خم مبارزه از خود نشان دادند، بود؛ پيوند آن نام بزرگ 

را حين زايش و » شعلۀ جاويد« اگر از يک سو جريان ،» شعلۀ جاويد«و بر آمد علنی آن » دموکراتيک نو « با جريان 

برخوردار ساخته و مجبور نبود با شروع از صفر برای ماه ھا و حتا » محمودی«پيدايش از اعتبار افسانه ئی زنده ياد 

 را نيز از گذشته به زمان حال» محمودی«سالھا ، پروسۀ تثبيت ھويت مبارزاتی را پشت سر بگذراند ، شخص زنده ياد 

  .برگردانده ، نبود فزيکی اش را با بود معنوی و مبارزاتی اش جبران نمود

خالف ساير مبارزان و ھمرزمان زمانش، در پيوند با حرکت » عبدالرحمن محمودی«اينجاست که زنده ياد دوکتور

ی ھمزمان با پيشرو زمان بعد، امکان آن را می يابد تا ابعاد ناشناختۀ شخصيتش نيز به مردم معرفی بگردد ، يعن

 پيروانديشۀ مائوتسه دون ، تصوراتی که در مورد -  لنينيستی- عملکرد شعلۀ جاويد به مثابۀ جريانی مارکسيستی

به مثابۀ يک دموکرات مشروطه خواه نزد عوام وجود داشت ، ابعاد ديگر خود » محمودی«شخصيت مبارزاتی زنده ياد 

بيان شده بود و اشعار » محمودی«ه در آن استخوانبندی فکری زنده ياد ک» مناظره«را نمايانده ، با بيرون افتادن نام 

نه تنھا توانست از » محمودی«طبقاتی کارگری که نمونۀ آن را در نوشتۀ قبلی اين قلم از نظر گذشتانديد، زنده ياد 

؛ بلکه فراتر از زمانش نيز گام برداشته، چھارديواری و حصاری که زمان خودش بر شخصيتش کشيده بود، عبور نمايد 

  .افتخار نخستين رھبر افکار کمونيستی زمانش را نيز از آن خود نمايد

مصداق و اقعی خود را يافت ؛ بلکه در رابطه با فرد فرد » محمودی«به نظر من اين اصل نه تنھا در مورد زنده ياد 

بر ھمين مبناست که از نظر من، .  نيز صدق خواھد نموداعضای جنبش انقالبی و حتا افراد و روند ھای ارتجاعی

بھترين و شايسته ترين ياددھانی از فردی، پافشاری در راه مبارزاتی که آن فرد برگزيده بود، می باشد نه اين که چون 

»  کلکانیمجيد«گرفته تا زنده ياد » محمودی«برخی از به اصطالح ميراث خواران افراد و عناصر انقالبی، از زنده ياد 

، روز به خون کشيده شدن آن رھبران بی ھمتای »مينا و داکتر فيض احمد«گرفته تا زنده يادان » ياری«و از زنده ياد 

، خود را »حلواخور«و تقسيم آن بين چند » حلوا«تجليل نموده، با پختن » عاشورا گونه«جنبش انقالبی افغانستان را 

  .ندميراث دار آن بزرگ انسانان معرفی بدار

  

  :پاسخ سؤال دوم
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ھر چند در پاسخ به سؤال اول ھم اندکی در اين مورد تماس گرفته شد ، با آنھم به اجازه در اين بخش پاسخ، مکث 

  .بيشتری نسبت به آن خواھم نمود

يکی از کلماتيست که جوامع انسانی » ميراث«مبنای حرکت را از اين فرض آغاز می نمايم که ھمه می دانيم در اساس 

عد از پيدايش مالکيت خصوصی و طبقات ، نياز به وجود آمدن  آن را احساس و جھت رفع ھمان نياز آن را به وجود ب

به عبارت ديگر، ميراث به آن مفھومی اطالق می گردد که بعد از مرگ يک فرد، مالکيت خصوصی و . آورده اند

ھمين اصل است که خالف يک  ساختار کمونيستی روی . مالکيت شخصی آن فرد ، چگونه به بازماندگان ، تعلق بگيرد

 -که در آن نه از مالکيت شخصی خبری است و نه ھم از مالکيت خصوصی  و به ھمين اساس ھم نه از لنين چيزی 

 به ميراث ماند و نه ھم از ستالين و يا مائوتسه دون، تا کس و يا کسانی بخواھند آن را -مالکيت شخصی و يا خصوصی

نمايند، تمام جوامع طبقاتی می خواھد مذھبی باشد و يا غير مذھبی وسکوالر، بدون استثناء يکی از مدون بين ھم تقسيم 

مالکيت نزد آنھا خدشه دار » تقدس«آنھا اين قوانين را دارند تا اصل . دارا ھستند» ميراث«ترين قوانين را در ارتباط با 

  .نگردد

استه باشيم، به ارتباط افراد انقالبی و کمونيست ، يعنی آنھائی که در وقتی اصل ميراث خواری و يا ميراث داری را خو

اساس به خاطر لغو مالکيت خصوصی و از بين بردن کار مزدی و استثمار انسان از انسان از خون خويش گذشته اند، 

ی نمی تواند ًتطبيق نمائيم، مبرھن و آشکار است که در چنان موردی، اساسا پای تقسيم مالکيت خصوصی و حتا شخص

» ميراث«ًمطرح باشد؛ زيرا از آنھا چيزی در آن سطح باقی نمی ماند و اصوال نبايد باقی بماند تا جھت تقسيم آن ، قانون 

  .از نو نگاشته شود ؛ بلکه ميراثی که از آنھا باقی می ماند، ميراث مبارزاتی و فرھنگی آنھاست

 يا ھم ميراث داری به وجود می آيد، می توان با نگرش به اصل در چنين حالتی وقتی سؤال تقسيم و ميراث خواری و

 اوالد ، پدر، مادر، برادر، خواھر و -تقسيم ميراث در جوامع طبقاتی، يعنی نزديکی ھرچه بيشتر به دوام فزيکی فرد 

ز قضاوت الی آخر و متناسب با آن بھره بردن ؛ در زمينۀ ميراث خواری و ميراث داری از يک انقالبی کمونيست ني

ًنمود، يعنی وقتی دوام معنوی فرد به جای دوام فزيکی وی مطرح است، ميراث خوار و ميراث دار ھمچو افرادی منطقا 

نيز می تواند تنھا آنھائی باشند که جھت دوام معنوی فرد مورد نظر گام بر می دارند، اين نزديکی ھرچه بيشتر، به ھمان 

  .ر خورداری از حق ميراث خواری و ميراث داری نيز بيشتر خواھد بودًاندازه و مستقيما متناسب با آن ، ب

، »اکرم ياری«، »مجيد کلکانی«، »عبدالرحمن محمودی« وقتی باز ھم بخواھيم اين اصل را در مورد زنده يادان 

ائيم ، ديده تطبيق نم» ...مينا، داکتر فيض احمد ، رھبر، بھمن ، مسجدی ، لطيف محمودی ، نادرعلی پويا ، ميرويس و«

می شود که فقط آنھائی ميراث خوار آنھا می توانند به شمار آيند که شجاعانه از ميراث مبارزاتی آنھا پاسداری نموده، 

ميراث دار صادق و از جان گذشته می باشند ، نه آنھائی که روی روابط خونی ، قومی ، محلی و يا نژادی بخواھند از 

 کمونيستی ، دکان و کاسبی جديدی برای انجو ھا و رسيدن به مقامات عاليۀ دولتی اين بزرگمردان و بزرگ زنان جنبش

  :و يا انجوئی بسازند ؛ زيرا حتا در ھمان سطح جوامع طبقاتی نيز نبايد اين نکته را از ياد برد که گفته اند

  پسر کو نـدارد نشان از پدر         تو بيگانه خوانش ، مخوانش پسر

  می خواھند از تمام شخصيت ھای بزرک و تراز اول جنبش کمونيستی افغانستان ، ميراث خواری در نتيجه آنھائی که

نمايند ، در گام نخست بايد آمادگی داشته باشند تا ميراث دار صادق ، استوار و از جان گذشته باشند ، در غير آن 

 -يستی افغانستان، پای پيش نموده اند بيگانگانی اند که به قصد غارت ميراث مبارزاتی يک بزرگ انسان جنبش کمون

  .پائی که بايد قطع گردد

  
  
 


