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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۵ دسمبر ٢٨

  دو خاطره و نتيجه گيری از آنھا
  " مگر دست بيعت به بيگانه نمی دھند،سر می دھند"

١  

 يکی ازبرجسته ترين روشنفکران انقالبی -"يرويس فراھیم"تا جائی که به خاطرم مانده، آخرين باری که زنده ياد 

در . حوالی ظھر تابستان داغ و سوزان واليت نيمروز بود.  بود١٣۵٩ را ديدم اواسط ماه اسد سال  - افغانستان و منطقه

چند  رای قرار داشت، ب"کنگ"ۀ مربوط ولسوالی و درواز که در مکتب سابقه و بی در" جبھۀ نيمروز" "ماککی"پايگاه 

که يک تن از رفقاء از بيرون در جريان صحبت متوجه شدم .  نموده بودمتن از اعضای آن جبھه حلقۀ آموزشی داير 

  .اتاق به طرفم اشاره می کند، تا نزدش بروم

محيط جنگی و اھميت سرعت عکس العمل در قبال حوادث پيشبينی نشده، وادارم ساخت از اعضای حلقه برای چند 

رفيق که خودش نيز جای ديگری رفتنی بود و به ھمان علت . ته، بيرون اتاق نزد آن رفيق بروملحظه پوزش خواس

  :جريان تدريس را قطع نموده بود، بعد از پوزشخواھی بابت قطع جريان تدريس و دليل عجله اش گفت

 را نيز با "ميرويس" رفيق حين برگشت از پاکستان، رفيق.  می آيم"گل محمد"ھمين اکنون از زابل و از خانۀ رفيق «

 را" گل محمد" رفقای محل زنده ياد - " گلخان"وقتی به اين طرف می آمدم ھر دو رفيق يعنی ھم . خود آورده است

 امشب به زابل که گفتند، تا برايت ضمن دادن احوال آمدن آنھا از پاکستان، بگويم "ميرويس"و ھم  -می گفتند" گلخان"

  ».بيايم

وقتی کارم تمام . و شادمانی از شنيدن خبر آمدن رفقاء به اتاق برگشته، به کارم ادامه دادمپيام  دۀنبا تشکر از رفيق رسان

به رفيق مسؤول پايگاه در را شد و حلقۀ دومی را نيز ديدم، حدود ساعت شش عصر روز ھای دراز تابستانی، جريان 

  .ايران بود، رفتم تا از آنجا عازم زابل گردمکه مربوط " ده دوست محمد" گذاشته با دو تن از رفقای ديگر به ميان

د يک ساعت راه با موتر بود، مگر افراد شناخته شده و وبا شھر زابل چيزی حد" ده دوست محمد"ھر چند فاصله بين 

مسؤول جبھه به لحاظ مسايل امينتی و مخاطراتی که از جانب باند ھای قاچاق مواد مخدر و توطئه ھای نيروھای اخوان 

قتی ، به ھمين لحاظ وا تھديد می کرد، کمتر تحرکات شان را از طريق وسايل نقل و انتقال عمومی انجام می دادندآنھا ر

ً رسيدم، مستقيما به محل تجمع رفقاء که وسايط نقليۀ جبھه نيز در ھمانجا بود، رفته، عزمم را از "ده دوست محمد"به 

  .ان گذاشتمرفتن به شھر زابل با مسؤول ترانسپورت جبھه در مي
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 از مسؤول ترانسپورت که می دانست می بايد برای چنان مواقعی يکی دو موتر آماده داشته باشد، با خوشروئی رفيقانه

زابل ھستند و يا به روانۀ  دقيقه به وی فرصت دھم تا ببيند که آيا رفقاء و دوستان ديگری نيز ٢٠- ١۵من خواست 

.  ھنوز دقايق چند سپری نشده بود، برايم اطالع دادند که موتر حاضر است.ناگزير دوسه رفيق محافظ ھمراھم بفرستد

  . تن از رفقای مجرب جبھه، در داخل موتر نشسته و در انتظار من اند٨وقتی نزديک موتر رسيدم ديدم حدود 

يکی ھای سواد وقتی به نزد. بدون آن که تعجبم را از معيت اينھمه رفيق بر رويم بياورم داخل موتر شده حرکت نموديم

 برساند، بعد از آن به مقصد خود  دارندشھر زابل رسيديم، از رفيق راننده تقاضا نمودم تا اول رفقاء را به جائی که کار

 رفيق، بسيار صميمانه ابراز داشت که آنھا ھم به غرض ٨بعد از شنيدن اين حرفم يک تن از ميان آن . روان خواھم شد

ی خواھند به خانه اش بروند؛ اين گفته ھرچند در جمع رفقاء زياد مھم جلوه نمی کرد، م" گل محمد"ديدن مھمان رفيق 

اصل مخفيکاری را  خالف دقتی که حين انتقال پيام برای من به خرج داده بود، ،پياممگر گويای آن بود که آورندۀ 

در ھمين جای نبايد . ه استرا اطالع داد" ميرويس"  دوستان شخصی اش ھم آمدن رفيقهبدرستی مراعات ننموده و ب

تا حد زيادی از جانب دولت ايران می توانست، آسيب پذير باشد؛ زيرا " ميرويس"فراموش نمود که در آن زمان رفيق 

کمونيست و شعله " دامن داشتند، وی را نزد دولت ايران به مثابۀ بر و درخوانين نيمروزی که از ھر باتالقی لجنی را 

  .معرفی نموده بودند" ئی

ديدن رفيق .  نان نخورده بودند ساعت شام بود و رفقاء تا آن٨رسيديم، ساعت حدود " گل محمد"وقتی به منزل زنده ياد 

 ماه ۶ ماه، با آن که از لحاظ زمانی زياد به نظر نمی رسيد، مگر تحوالتی که در جريان آن ۶بعد از حدود " ميرويس"

صحبت .  توانست دنيای بحث و صحبت را با خود به ارمغان بياورددر جامعه و داخل سازمان صورت گرفته بود، می

ًھائی که بيشتر مربوط به ما دو نفر می شد و اصوال نمی بايست در جمع عناصر غير سازمانی ھرچند دوستان نزديک 

  .ھم باشند، مطرح می شد

ه در کشوری مانند افغانستان، آنھم با دور اتاق نشيمن را پر از رفقاء يافتم، متوجه شدم کوقتی داخل اتاق شديم و دورا

تا چه حد مظلوم واقع " ضوابط"فکری که روشنفکر ما با آن رو به رو است، در بعضی مواقع وحشتناک ماندگی بعق

 ھمين مظلوميت ضوابط است که با وجود تالش در اختفای مسافرت . عيار بسازد"روابط"شده و ناگزير است خود را با 

مشکل قضيه تنھا اطالع يابی نيست، .  رفيق در ھمان روز اول از آمدنش مطلع می گردند٢٠حدود " ميرويس"زنده ياد 

بلکه اساس قضيه در آن است که ھرگاه چنان امری از ساير رفقاء مخفی نگھداشته شود، آنھائی که از جريان اطالع 

مام رفقاء من جمله خودم که مسؤوليت نمی يافتند، خود را تحقير شده و بيگانه احساس می نمودند، چنين امری به ت

شکار می ساخت که کوشش ھای ما در جھت آبه عھده داشتيم، به وضاحت را  ايدئولوژيک ديگران -تربيت فکری

عليه "معنون به " مائو"زدودن تربيت و اخالق ليبراليستی زياد مؤثر نبوده و نبايد يک لحظه آموزش اثر جاودانۀ صدر 

  .ببريمرا از ياد " ليبراليسم

بعد از صرف غذا، رفقاء و دوستانی که از جای ھای دور و نزديک خود را بدانجا رسانيده بودند، شروع کردند به 

ان پھلوانی را مانند بود ھجکه در مباحثه و جوابدھی به سؤاالت " ميرويس". "ميرويس"طرح سؤاالت شان از زنده ياد 

م احساس خستگی نمی کند، با حوصله مندی کامل به تمام سؤاالت، که با وجود تمرين با فرد فرد شاگردان، ھنوز ھ

مطابق ضرورت و سطح برداشت رفقاء پاسخ ارائه داشت، که از آن ميان پاسخش را در مورد دو سؤال به صورت 

بسيار بسيار فشرده، تقديم شما خوانندگان عزيز می نمايم، باشد دقت در آن پاسخھا سنجۀ مؤثری باشد در تشخيص 

  .سانھائی که به خاطر وطن شان می رزميدند از آنھائی که اھداف شخصی شان را تعقيب می نمودندان
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يکی از دو سؤال اين بود، با وجود توانمنديھای نظامی که شوروی اشغالگر دارد و ضعفھائی که در کل مقاومت 

انجام روسھا ھا شکست خورده و آزاديخواھانۀ ما را تھديد و تحديد نموده است، به چه اساس حکم می کنيد که سر

  افغانستان را ترک خواھند گفت؟

کرده بدون توجه به واقعيت ھای " مائو "رخالف برخی کاپی برداری ھای مبتذلی که بخشی از چپ آنروز از آثار صد

 متفاوت بين جاپان کوچک و حمله اش بر چين بزرگ، و شوروی بزرگ و افغانستان کوچک؛ کار شان را آسان ساخته

به ارتباط چين و جاپان گفته و می توانست در ھمان زمينه درست باشد " مائو"ھمان نکاتی را متذکر می شدند، که صدر

با حوصله مندی تمام با آغاز از تحليل ھای اقتصادی افغانستان تحت اشغال و شوروی " ميرويس"که بود، زنده ياد 

اعی، فلسفی، سياسی، تاريخی و روانشناسی اجتماعی افغانھا اشغالگر شروع نموده، بحث خود را در زمينه ھای اجتم

  :ادامه داده وقتی تمام آن تحليل ھايش را با تحليل جامعی از اوضاع بين المللی به پايان رساند، گفت

ًاز تمام اين بحث ھا نتيجه می گيريم که اوال عصر استعمار کھن و کشوری را ضميمۀ خود ساختن به پايان رسيده و ھيچ 

مستعمرۀ خويش بسازد و را خرين سالھای قرن بيستم قادر نيست، تا تاريخ را به عقب برگردانيده، کشور ما آشوری در ک

 ، سر می دھند، مردم ما در درازنای تاريخ به اثبات رسانيده اند کهدر ثانی ھرگاه کشوری دارای چنين قصدی ھم باشد

طول تاريخ انقياد ناپذير زيسته و پرورش يافته باشد، ھيچ گاھی مردمی که در مگر دست بيعت به بيگانه نمی دھند، 

  .تسليم ارادۀ بيگانگان نشده، تا حصول آزادی از پای نمی شينند

دومين سؤال مھم از جمع ده ھا سؤال ديگر، پيشبينی زمان پيروزی مردم عليه اشغالگران روسی و ارتجاع ھار مذھبی 

  .و تعيين وظايف ما بود

باز ھم با ھمان تأنی  و دقتی که به ساير سؤالھا پاسخ گفته بود، به اين سؤال نيز برخورد نموده " ويسمير" زنده ياد

 در  می توانستند در ھمان مقطع باعث تسريع و يا تأخيرو مؤثرات ملی و بين الملليی را کهتمام عوامل که ضمن آن 

عليه سوسيال امپرياليزم شوروی و ارتجاع ھار مذھبی پيروزی مبارزات مردم گردد، جنگ توده ھای ميليونی افغانستان 

  :را طوالنی اعالم داشته گفت

 را انيا وظايفشآه ای را به دوش داشته و فدر مورد ديگران به خود حق نمی دھم بنويسم که در قبال ميھن چه وظي

م صحبت نموده ايم در کليت که با ھ" ساما"تا جائی که به خودم و آن عده از رفقاید و يا خير، ندرست انجام می دھ

، به عقيدۀ ما ھرگاه اجساد ما پلی شود که رزمندگان راه آزادی کشور و بھروزی می شودآن به نسل ما مربوط 

مردمان آن، در يک کالم رزمندگان انقالب رھائيبخش خلق ما، با درفش ھای افراشته و مزين به آزادی و برابری، از 

  .ن آزاد، مستقل و مرفه را بنيان گذارند، ما وظايف ما را بدرستی انجام داده ايمبااليش عبور نموده يک افغانستا

*****  

  به دنبال ضربات و شکست ھای ناشی از آن، در جمع تعدادی از رفقائی که به نوبت ھای مختلف١٣۶٠زمستان سال 

 ١٧که بيش از " اکبر". "اکبرمحمد" اسم ه بومندی بود، رشيد و تند، يکی ھم پسر جواناز داخل به پاکستان آمده بودن

 که قصاب بود، نتوانسته بود به بود که به اساس شغل پدرشدر کلکان  سال نداشت، از چريکھای مسلح سازمان ١٨الی 

  .بيسواد بودًکامال مکتب رفته درس بخواند، در نتيجه 

اين . ندگانی می نمودم، اقامت نمايدکه من ھم در ھمانجا ز" کبابيان" قرار شد در کوارتریتقسيمات، حسب بر " اکبر"

جوان رشيد که می توان نوشت از تربيت خانوادگی بسيار باالئی برخوردار و احترام عميقی به تمام رفقاء به خصوص 

موج می زد، از ھمان روز ھای اول آمدنش به کوارتری، از در رگ رگ وجودش " ساما"و " مجيد کلکانی"زنده ياد 

از يک سو از ھمه جوانتر است و از جانب ديگر اکثر رفقاء نسبت به وی از فھم و دانش بيشتری  بود ديدهآن جائی که 
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در موردش " خرد قافله"برخوردار ھستند، فکر می کرد، او در اين کوارتری فقط برای خدمت آمده، ضرب المثل 

  .مصداق دارد

 که کمتر فرصت صحبت با رفقاء را داشتم، با تأسف من که به مانند تمام عمرم، شانه ھايم زير کار چنان فرو رفته بود،

متوجه اين رفيق از خودگذر و فداکار می شدم، حدود يک ھفته بعد از دوم به جای آن که در ھمان روز اول و يا ھم 

، بيشتر با وی آشنا شده متوجه انتقال وی به کوارتری، در روزی که نوبت کار و خدمات خودم در داخل کوارتری بود

ًکاری که تقريبا ظرف چند روز اقامت گذشته اش انجام داده . که می خواھد به جای من، تمام کار ھايم را انجام دھدشدم 

  .و رفقای ديگر ھم توجه چندانی بدان ننموده بودند

 تا چنين آمادگيی اگر برای عده ای از رفقاء عادی جلوه می کرد و يا ھم می توانست مورد تأئيد شان باشد، برای من که

حدودی مطالعاتی در زمينۀ احيای سرمايه داری در شوروی داشته و می دانستم که چگونه از يک جانب در درون 

حزب کمونيست شوروی، مناسبات رفيقانۀ کمونيستی به يک ھيرارشی طبقاتی و ضد کمونيستی استحاله يافت و از 

قۀ جديد را گرفت، برخورد ھای فداکارانه و جانب ديگر چطور حزب در کليتش نسبت به مردم شوروی حيثيت يک طب

 خود انگيزه ای می شد برای باز ساختن بحث ھای الزم و نه تنھا قابل پذيرش نبود، بلکه" اکبر"ی مانند ئبدون ريای رفقا

  .انتقادی، آنھم تا سرحدی که در برخی از مواقع باعث رنجش تعدادی از رفقاء می گرديد

از آن زمان گذشته و بر مبنای ھمين گذشت زمان در سطح فھم و دانش فرد فرد ما  سالده ھا که اميدوارم اکنون 

تم ناراحت می شدند، خود متوجه شده باشند که اتغييرات مثبتی به وجود آمده است، آن عده از رفقای آنروزی که از انتقاد

ايد متوجه شده باشند، سازمانی را که زيرا خود در جريان گذر زمان ب. من در برخورد ھای سختگيرانه ام به حق بوده ام

از سوی ديگر جھانی ضربات مرگبار روسھا و مزدورانش از يک سو و ارتجاع ھار مذھبی به تحريک امپرياليزم 

ن را به دنباله روان امپرياليزم و آنتوانست، از پای بيفکند؛ چگونه ليبراليزم از پای افگنده، با تأسف برخی از آحاد 

  .دارتجاع مبدل نمو

را متوجه شدم، ھمان روز بعد از شستن ظرفھا و قبل از آن که " اکبر"در ھر صورت، وقتی مساعدت ھای زنده ياد 

.  اندکی با ھم صحبت نمائيم،کوارتری نشسته" بيتو تخت بام"موزشی ديگرم را آغاز نمايم، از وی خواستم تا در آحلقۀ 

بعد از شنيدن .  بوده است"ساما"چريکھای مسلح و جان برکف در جريان صحبت متوجه شدم که وی مکتب نرفته و از 

  . گزارش زندگانی اش، از وی راجع به چگونگی عالقه اش نسبت به خواندن و نوشتن سؤال نمودم

وی که جنگ و دھشت تجاوز روس و اخوان نتوانسته بود بر چشمانش اشکی را باعث گردد و تعدادی از روشنفکران 

  :ون گوسفند، چيزی به نام عاطفه در وجودش باقی نگذاشته است، چشمانش اشک آلوده شده گفتفکر می کردند، ديدن خ

آغا صاحب، من از مبارزه و سازمان حتا در صورتی که خود ما پيروز شويم، ھيچ چيز ديگری نمی خواھم، خانه، "

چيزی که از سازمان می خواھم، اگر يگانه . باغ و امکانات زندگانی به ھمان اندازه داريم، که بشود با آن زندکی کرد

امروز اينکار برايش مقدور نيست، بعد از پيروزی دست من را بگيرد و بااليم درس و سبق بخواند، تا از کوری 

  ."خالص شوم

ضمن آن که به وی قول دادم تا اين خواستش را با سازمان طرح نمايم تا درج آرشيف " اکبر "بعد شنيدن يگانه آرزوی

د، وی را متوجه حقوق و ظايفش در سازمان نموده، از وی خواستم تا به جای تمام روزش را به ھمکاری سازمان گرد

  ... با ديگران گذشتاندن، به کار خودش که ارتقای سطح فکری اش در ھمان مقطع است، ھمت بگمارد و

 ادامه دارد

 


