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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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 Martyrs  جانبازان

  
  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩ جون ٢٣
  

  شناخت من  از استاد و ھمرزمم زنده ياد
  "روھين يار شاھپور قريشی"

  
ًھمزمان با گسترش رسانه ھای الکترونيک و فضای نسبتا بدون 

سانسور و کنترول در دنيای مجازی توأم با ناديده گرفتن يکی از 

اصول اساسی بحث که نبايد در مورد چيزی که اطالع ندارد، 

بحث کرد و يا نوشت؛ ديده می شود که از مدتھا بدين سو جوی 

به وجود آمده که ھر کسی می خواھد راجع به کس ديگری به 

لبته در غياب نھاد ا. چيزی بنگاردنبازان راه مردم  جاوصخص

 به رزمندگان عراج به اين کار، نوشتن موظفھا و کميته ھای 

راه آزادی و جانبازانش امر بدی نيست و می بايد ادامه يابد 

مشروط بر آن که نويسندگان قبل و حين نگارش، حد اقل دو 

  :نکتۀ آتی را در نظر گيرند
يکی تالش به منظور تکميل معلومات فردی در قبال شخص 

مورد نظر و دوم برخورد بيطرفانه و عاری از حب و بغض و 

يا ھم مخالفت و موافقت با فرد مورد نظر و اجتناب از قھرمان 

  .سازی و شيطان سازی

به نظر من جھت ادای دين نسبت به پيشکسوتان پاکباز و جانباز مردم، با تمام تالشی که جھت تکميل شناخت خود از 

را بپذيريم که ممکن بعدی از ابعاد زندگانی آن بزرگان پيشکسوت از نظر ما مانده باشد و درب آنھا می نمائيم، بايد اين 

 زيادی در اننقلمزيکی از افرادی که از مدتھا بدين سو . تکميل شناخت افراد در مورد وی را برای ھميشه باز بگذاريم

می " شاھپور قريشی روھين يار"، زنده ياد موردش مطلب نگاشته اند و بر گوشه ھائی از زندگی اش پرتو افگنده اند

  . باشد

.  و رابطۀ سياسی، رابطۀ شخصیرابطۀ خانوادگی:  رابطه استوار استسهًعمدتا بر " شاھپور"شناخت من از زنده ياد 

ير  سال از من مسنتر بود، به ھمين اساس می توانم بنويسم که نزد وی و تحت تأث٤زنده ياد پسر کاکايم می باشد، سه الی 
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ھرچند در روابط شخصی بر مبنای مناسبات خانوادگی ما، که احترام به بزرگساالن از . افکار و عقايدش بزرگ شده ام

ًاز من مسنتر بود و قاعدتا می بايست بين ما فاصله وجود می داشت، " شاھپور"واجبات به شمار می رفت، زنده ياد 

مانه ای که نسبت به تمام افراد جامعه به خصوص و احساس مسؤوليت صميياد  زندهمگر اخالق و شخصيت اين 

اعضای خانواده می نمود، روابط شخصی ما را چنان شکل داده بود که نزد من، نزديکترين فرد بين تمام اقوام و اقارب 

من تالش می کردم تا از وی بياموزم و در جای پايش پای گذارم، او ھم .  آن زنده ياد بود و خويشاوندانشناآو حتا 

 ساخت که بدون متوجهرا من ھمين مناسبات زمانی .  ھايش را با من نيز شريک سازدنستنیاد صميمانه می کوشيد

  .شده امداخل " شاھپور"آمادگی حتا آگاھی الزم، در جمع يکی از پيروان و اعضای محفل زنده ياد 

او با آن که . رساند ليسۀ استقالل به اتمام مکتب را از ليسۀ استقالل شروع نمود و دورۀ ابتدائيه را در" شاھپور"زنده ياد 

 را داشت تا در صورت ادامۀ تحصيل در ليسۀ استقالل از انسچ، و اين از جمع نخبگان صنف خود به شمار می رفت

، مگر خودش آگاھانه به جای ليسۀ استقالل، شموليت در مکتب حبيبيه و  بورس ھای فرانسۀ آن مکتب برخوردار گردد

 در يکی از روز ھا که علت اين تبديل مکتب را از وی پرسيدم، او با يدآ يادم می. ر آنجا را پيش گرفتادامۀ تحصيل د

  :اندکی مکث و تأمل گفت

در ليسۀ استقالل در صنف ما بيشتر بچه ھای خاندانی، وزراء و نجباء بودند، برخوردھای تفرعن آميز و خودخواھانۀ "

 يک بچۀ بيسواد را که به اتکای مقام یزادربرای من خيلی مشکل بود که زبان . آنھا با روح و روان من سازگار نبود

وقتی امروز به آن تصميمم نظر می اندازم می بينم که ھرگاه در . پدرش می غريد و در امتحان ھم کامياب می شد بپذيرم

يشه ھا و افکار امروزم نمی بودم، امروز با اند" شاھپور"ًليسۀ استقالل و در کنار دردانه ھای سلطنت می ماندم، مطمئنا 

زيرا در آنجا ھيچ زمانی با پسری مواجه نشده بودم که شکم گرسنه و يا با خوردن چای تلخ و نان خشک به مکتب 

  ".بيايد

که قبل از " شاھپور"زنده ياد .  شدلبکازنده ياد شاھپور بعد از ختم دورۀ مکتب، شامل پوھنځی اقتصاد در پوھنتون 

 در ھمين  که،ولته و تشديد فعاليتھای سياسی، از لحاظ شخصيتی، انسانی با صفات عياران و جوانمردانشمول در فاک

حيطه برای خود نام و نشانی بين ھمترازان کمائی نموده بود، وقتی در پوھنتون گام گذاشت که جنبش ھای روشنفکری 

کری آنزمان موضعگيری در قبال شوروی و تازه آغاز يافته و يکی از عرصه ھای مھم بحث ھای درون جامعۀ روشنف

به پوھنتون گام گذاشت، محصالن سياسی " شاھپور"ھر چند وقتی زنده ياد . اختالفات جنبش بين المللی کمونيستی بود

از شوروی آنزمان و " شاھپور"ًعمدتا از طرفداران خلق و پرچم به شمار می رفتند، مگر آگھی و شناخت زنده ياد 

مده به دور خلق و پرچم در حدی بود که ننگ يک ساعت و يا لحظه موافقت با آنھا را در کارنامۀ شخصيت ھای گرد آ

  .زندگانی اش ندارد

زنده ياد شاھپور ھنوز محصل سال سوم فاکولته بود که بنا بر اعتمادی که بزرگان مخالف خلق و پرچم بر وی داشتند، 

  و "اکرم ياری"، "ھادی محمودی"در کنار محافل " شعله جاويد"به مثابۀ يک رکن از ارکان چھارگانۀ تشکيل دھندۀ 

  . به نمايندگی از محفل خودش شرکت نمود"انجنير عثمان"

، "اکرم ياری"و ھمتراز با بزرگان ھمزمان چون " شعلۀ جاويد"در ايجاد  تأسيس " شاھپور"نفس شرکت زنده ياد 

 و منزلت وی را در بين ساير روشنفکران افغانستان نشان می نه تنھا مقام" انجنير عثمان"و " داکتر ھادی محمودی"

  .وی را در بزرگترين جريان روشنفکری ضد سوسيال امپرياليستی نيز نشان می دھد دھد، بلکه عظمت و افتخار

  بنيانگذاران جريدۀمعج  از٥٠دھۀ ل يا او و٤٠با آن که در زمان جنبش ھای روشنفکری اواخر دھۀ " شاھپور"زنده ياد 

تنھا نمايندۀ رکنی از ارکان چھار گانه بود، مگر تواضع انقالبی اش فضائی را به وجود آورده بود که در " شعله جاويد"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ارتباط داشت، وی " شعلۀ جاويد"جمع دوست و دشمن کمتر کسی می دانست که در پوھنتون کابل تا جائی که به جريان 

  .صحبت نمايدتنھا کسی بود که می توانست به نمايندگی از آن 

ھمين تواضع و فروتنی انقالبی به شاھپور آموخته بود  و وی را قادر ساخته بود تا کارش را با بسيار احتياط و در کمال 

ًکه تقريبا مصادف بود با ختم " پس منظر تاريخی" با نشر نپائيدمتأسفانه اين فضاء ديری . مخفی کاری به پيش ببرد

چه کاره " شاھپور" دوست و دشمن متوجه شدند که  به حيث معلم در ليسۀ تجارت،دورۀ تحصيل شاھپور و آغاز کارش

 لتحمي. بوده و چه نقشی در ايجاد بزرگترين و خطرناکترين ارگان نشرانی دشمن سوسيال امپرياليسم روس داشته است

ھپور گرديد و می ھرچند باعث افشای نقش زنده ياد شا" شعلۀ جاويد"انشعابات اصولی و غير اصولی بر جريان 

زمينۀ کناره گيری و حتا چون برخی ھا نفرتش را از جريان شعله فراھم " شعله ئی"توانست به مانند صد ھا کادر ديگر 

 بردن کارھای سابقش به شدت و حدت مخفی کاری شيپتأثير منفی نگذاشته، بعد از آن ضمن " شاھپور"سازد، مگر بر 

  :او ھميشه می گفت. اش افزود

منظر باعث افشای ھويتم گرديد، مگر اين ھم حقيقت دارد که چشمم را باز نمود تا ببينم  نشر پسرست است که اين د"

  "که با چه کسانی دست رفاقت داده ام و من بعد بايد بيشتر متوجه انتخاب رفيق باشم

" شاھپور. "تربيه بوددر رياست تأليف و ترجمۀ وزارت تعليم و " شاھپور"تعجب آور ترين مسأله، تقرر زنده ياد 

 -اکرم ياری"به رياست تأليف و ترجمه فرستاده می شود تا در کنار ھمکارانی چون " شعله ئی"عنصر شناخته شدۀ 

و چندين تن از " ستمی بريده از خلق و پرچم -طاھر بدخشی" ، " معروفیئه  شعل-واصف باختری"، "برای مدتی

يعنی کسانی را که حاکميت در .  مواد و خوراک درسی تھيه نمايندھمين سنخ روشنفکران، برای نسل ھای آيندۀ کشور

  . افغانستان را تربيت نماينديندۀآکل با آنھا مشکل داشت، موظف بسازد که فرزندان 

ايا دولت می خواست آنھا يعنی مخالفانش را در منزل چھارم وزارت تعليم و . درک اين مسأله ھيچ زمانی ساده نبود

اشته باشد؟ اگر چنان بود چرا آنھا را به جای گماردن به چنان وظيفۀ خطيری به يکی از ادارات بی تربيه زير نظارت د

تا جائی که امروز از . خطر مقرر نموده بود تا ھم آنھا را کنترول و نظارت نمايد و ھم خودشان را عاطل و باطل بسازد

  کمونيزم ضدامريکائی  ھمان زمان يک تن از عناصرآنھمه تغييرات اطالع داريم دوستانی را عقيده بر آن است که در

در واقع وظيفۀ وی شست و شوی مغزی . که در ساحۀ بين المللی شناخته شده بود در ھمان رياست کار می کرد

  .امری که تا حد زيادی بدان توفيق يافته بود.  چپش در آن رياست بودارانکھم

پرچمی به وسيلۀ روسھا، ھمه به ياد داريم که جنبش - د ھای خلقیبا پيروزی کودتای ثور و به قدرت رساندن ھای بان

يکی از افرادی که خود در رشد اين جنبش سھم . عظيم و گستردۀ وحدت طلبی روی انگيزه ھای متعددی به وجود آمد

ی ثور، از ھمان آغاز پيروزی کودتا" شاھپور"زنده ياد . بود" شاھپور"بسزا داشت و از آن استقبال نمود، زنده ياد 

در اين ميان با وجود تماسھای نزديکی که با زنده .  نمودغازآتماسھای گسترده اش را به بخش ھای مختلف جنبش چپ 

داشت، محور و محراق روشنفکران زمان خودش قرار گرفته، مطابق به " صوفی نجيب"از طريق " مجيد کلکانی"ياد 

گروه چھار . آغاز نمود" چھارمحفل"ری نزديکی با گروه نتيجه اش می باشد، ھمکا" ساما"که " جذب و جمع"طرح 

رفيق اشرف و رفقايش، رفقای ھرات که توسط انجنير قدوس نمايندگی می شد،  رفيق نادر علی " محفل مرکب بود از 

  ".پويا و رفقايش و شاھپور قريشی

صه ھم در درون چھار گروپ و ادامه داشت، بحث ھا در تمام عر" ساما" ماھی که پروسۀ تشکل ١٤ الی ١٢در جريان 

و " سيد بشير بھمن"که بزرگانی چون " گرامی ياد داکتر ھادی محمودی"و " زنده ياد کلکانی"خارج از آن با محافل 

برآمد بحث ھائی چون استخوانبندی فکری نھاد آينده و تدوين برنامه، . نيز باوی بودند، ادامه داشت" مسجدیاستاد "
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...  ھای بعد از مرگ مائو تسه دون و زشغ لی نھاد، موضعگيری ھای نھاد در قبال خيانت ھا ونھاد، ستراتيژی مبارزات

 وحدت طلبانه به خصوص بزرگانی مانند مجيد کلکانی، شاھپور، بھمن و بشنجبار ھائی سنگينی بودند که بر دوش تمام 

  .بقيه رفقاء افتاده بود

به وجود آمد، زنده ياد شاھپور بسيار صادقانه و " ساما"مخفف " سازمان آزاديبخش مردم افغانستان"در نھايت وقتی 

قطع " ساما"صميمانه اختالفش را با استخوانبندی ايدئولوژيک نھاد اعالم داشته، ضمن آن که روابط سازمانی اش را با 

ترين دوست و ادامه داده به مثابۀ نزديک" مجيد کلکانی "زندهبا  ھايش را ديدار" جبھۀ متحد ملی"نمود، در چوکات 

  .ھمرزم آن رفيق در کنارش ايستاد

که جھت  با سازمان ًبا امتناع از شرکت در رأيگيری، عمال" ساما" مؤسسان مجلسبا آن که در " شاھپور"زنده ياد 

د تا  به خود اجازه نداوانینع قطع رابطه کرد، مگر ھيچ زمانی تحت ھيچ ايجادش بيش از يک سال زحمت کشيده بود

 به گوش دشمنان خلق  مالء عام جارزده درغير مسؤوالنه در قبال اسرار ساما برخورد نموده، دانستنی ھايش را 

ھرگاه ھيچ چيزی از زنده ياد شاھپور به مثابۀ ميراث مبارزاتی از شرکت در پروسۀ تشکل يک . افغانستان برساند

ستن و آن را چون ناموس سياسی اش  خود داناسراررا ساما ٌسازمان باقی نمانده باشد مطمئنا راز داری و اسرار 

 کشور می بايد از آن بياموزند و زير نام افشاگری کمونيست ارزنده ايست که نيروھای چپ و ميرثمواظبت نمودن، آن 

  .ًبا افشای اسرار درونی يک سازمان، عمال فعاليت استخباراتی نکنندسياسی، 

جبھۀ متحد "نداشت بلکه از مدتھا روابطی با " اسام"رتباطی با  نه تنھا ھيچ ا١٣٦٠زنده ياد شاھپور با آن که در سال 

 بر ساما، دستگير شده به مانند تمام سامائی ھای اصيل سخت ترين شکنجه ٦٠ ضربات سال مدوانيز نداشت، در " ملی

ود که شکنجه بدان خاطر که شاھپور با صداقت کامل می گفت که سامائی نيست و اين ھمان حرفی ب. ھا را تحمل نمود

  . تمام سامائی ھای مقاوم نيز می گفتند

 مقامات رھبری جنبش چپ درکه را دولت دست نشاندۀ روس که جھت اعدام  افرادی در سطح شاھپور و در کل کسانی 

، نه به داشتن سندی خود را نيازمند احساس می نمود و نه اقرار و يا شاھد، بلکه معلومات خودش از گذشته ند داشتقرار

ًی نھاد، در چنان مواردی از فرد زندانی می خواست، ھرگاه راست می گويد و واقعا در چنان موقعيتی ھا را ارج م

عضو يک سازمان چپی نيست، بايد با آنھا ھمکاری نمايد، وقتی با کوه مقاومت شاھپور قريشی مواجه گرديد، سخت 

 بدان توفيق نيافت وی را نيز در جمع رھبران نوچرذيالنه کوشيد تا وی را مقابل ساير رزمندگان ساما تحريک نمايد و 

  .اعدام نمود" ساما"

 ازرا نسلی ، نه تنھا يک قلم را شکست و "شاھپور قريشی روھين يار"دولت دست نشانده و مزدور روس با اعدام 

ه، در  محروم ساخت، بلکه يک تن از پيشکسوتان جنبش انقالبی افغانستان را از ميان برداشتشثارآمطالعۀ نوشته ھا و 

. دنتا اينک در رکاب امپرياليسم خلق افغانستان را نابود نماي. ميدان را برای اخوان و اخوانيت خالی ساخت لعم

 باشد که به بنانگذاران پاکبازش مانند صاداقانهزمانی می تواند واقعی و " شعلۀ جاويد"ارجگذاری به جريان پر افتخار 

  .احترام گذاشته شود" شاھپورقريشی"

  .باد ياد و خاطرۀ زنده ياد شاھپور قريشی روھين يارجاويد 

  ! که باشندلباسیھر به مرگ بر مزدوران امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم ملبس 

  

  

  


