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 Political     سياسی

  
   ٢٠٠٨ دسمبر ٢۴

  

  !استاد بزرگوار و مبارز شهير کشور، جناب داکتر روستار تره کی
، "ان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانست"بالفاصله پس از تلفون نوازشگر شما به يکی از فعاالن پورتال 

  .ن گرديد، که اينک با کمال افتخار به نشرش می پردازيمچشم ما به مقالۀ ارسالی شما روش
يد، ه افروخته و سفاکی بوود ــ شما قربانی تصاميم رژيم خ که همه افغانان آگاه اطالع دارند، چنان

مانند لی روح بزرگ شما به  داشت، وقرار" شورای انقالبی"نام  دستگاه منفوری به که در رأس آن
هندوکش و سپين غر در برابر تندبادهای حوادث ايستاد و نام نامی شما را در صف آزاديخواهان 

  .گرامی اين مرز و بوم ثبت دفتر ايام ساخت
از صميم قلب خير مقدم گفته و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ما تشريف آوری شما را به پورتال 

  .ر همکاريها و ارسال مقاالت عالمانۀ شما ميباشيممنتظ
  !موفق باشيد و سرفراز دارين

  

                            با تقديم ارادت و محبت
    AA-AA                             پورتال 

  
  
  

  دوکتور روستار تره کی
  ٢٠٠٨ دسامبر ٢۴فرانسه ـ 

  
  
  
  

  خيز بلند روشنفکر
  

  ندانی از خاطرات زاصفحه 
 

، يکی از ) إ ؟ ( ت روی مسائل داغ کشور به يکی از شاگردان حقوق سؤاالچندی قبل اندکی پس از ارائه جواب به 
بعد از تعارفات معمول با . دوستان همکار در پوهنتون که در جريان بحث قرار داشت تلفونی با من تماس گرفت 

يدست بی ارتباط نيست از آزادی از زندان که با بحث رواصرار خواست تا داستان برخورد بعدی با مستنطق را پس 
  .، بازگو کنم

 روشنفکر غير متعهد را بدست ميدهد ، دريغ است هر گاه ۀ داستان، افزار شناخت روان آشفتکه ن جائی آاز
  .   گذاشته نشودخواننده در جريان آن 

 

******  
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واحدی بودند در خاد صدارت   نسبتی ۀکه دارای دوسيمستنطق سه تن از استادان پوهنتون 

من شخصًا . شخصی  بود بنام اسداهللا رحمانی که در حد صنف دوازده مکتب درس فرا گرفته بود
 و باری در  مامورين بلند رتبه خاد در توقيفۀبالوسيلعالوه بر استنطاق توسط اسداهللا رحمانی 

رجمان تاجکی وی را نی و يک ت يک مشاور روسی که اسداهللا رحماۀزندان پلچرخی بالوسيل
 صفحه از ١۵٠ تحقيق طی قريب ۀاما بخش عمد . مورد بازپرس قرار گرفتم،ی ميکردندههمرا

اما استادان ديگر  .من چندان بد نبوده پيش آمد مستنطق نسبت ب. طرف اسداهللا رحمانی بعمل آمد
برخورد چند ضلعی  سؤالکه از زندان بيرون نشده بودم  وقتی تا. از وی کم و بيش شکاياتی داشتند

روی اين مطلب بعدًا درنگ خواهم . سؤال بعدآ حل شداين . تنطق با استادان نزدم الينحل بودمس
 تعليمی ۀ به سويفعًال اين موضوع را به عرض می رسا نم که قصد خاد از گماشتن شخصی. کرد

ان و بيرون که در عالی ترين سطح در داخل افغانست اسداهللا رحمانی برای استنطاق استادانی
  :                    که بديگران نشان بدهد که   اين بود،افغانستان ديپلوم های فراغت  تحصيل در دست دا شتند

محک جديد ارزيابی اخالقی بميان آمده است که همان  ، در عصر به اصطالح انقالب :الف
گرد انقالبی را به اطاعت که شا ی مراتب معنويۀ ديگر سلسلابطهضبه اساس اين . انقالبيگری است

 . مطرح نيست،اخالقی  غير هدفمند از استاد ضد انقالب ملزم می ساخت
. انقالبيگری است نه تحصيل و ديپلوم  معروض به انقالب افغانستان آنچه ارزش داردۀجامع در

 و سؤاليک انقالبی خوب و لو شاگرد مکتب می تواند يک پوهاند بد را در سطح استاد مورد 
  . مجازات وی رافراهم کندۀحتی زمين  قرار بدهد وجواب

مجموع معارف افغانستان نتوانسته است ذهنيت انقالبيگری را در ذهن و دماغ شاگردان تعبيه  : ب
انقالب به سلول های حزبی اين حق را  . معارف را بايد سلول های حزبی پر بسازندیاين خال .کند

وازات آن بايد محموله های به ُم. ان  را باز سازی کندعارف افغانستم) إ(ۀتا ماشين فرسودداد 
ها و زندان ها تجديد ه گادر توقيف دماغ معارف ۀنی استادان و معلمين به مثابذهنی اين ماشين يع

  .تربيت شوند
  ۀن شاگرد و استاد از يک سو و رابط اخالقی بيۀ تا ميان رابط،کمونيست ها هيچگاه حاضر نبودند

 يک ارزش واالی فرهنگی  و به عنوان ۀ را به مثاباولی .يز قائل شونديتمدو  فکری ميان آن
 سؤالنظم در معارف تائيد کنند و دومی را به حکم اجبار ايديولوژيک مورد  ضمانت هم آهنگی و

  .                    قرار بدهند
سنگر سراغ همان  پنهانی مرا به ۀم يک انگيزنکه از زندان پلچرخی  بيرون شد آپس از! بهر حال 

  .کشاند دوام مبارزه پوهنتون ميۀداغ و پر مخاطر
. بينی عجيبی آزارم ميدادخود بزرگ . نظام با همه پنديدگی هايش به نظرم حقير و فقير جلوه ميکرد

را در پوهنتون ولو زبان به مخالفت دولت هم نمی  با کالن کاری غير قابل توجيه حضور خود
 پيام آور جنگ عقيدوی ميان دو» شهيد ظلم فرنگ « م محمود طرزی  مرحوۀ بمثابه بگفت،کشودم

اردوگاه اولی را حزب ديموکراتيک خلق و دومی را ملت . اردوگاه انقالب و ضد انقالب ميدانستم
  .  مؤمن افغانستان تمثيل می نمود
س لياقت اسا  به استناد قانون برچپاول امتيازات اداری که معموًال حزبی ها انقالب را برای چور و

به اين معنی .  ميشد غنيمت بزرگی به حساب آوردندء کار مامورين اعطاۀ، اهليت ، ديپلوم و سابق
را جانشين معيارهای متداول اداری ميکرد تا از آن ) اعتماد سياسی ( که انقالب معيارهای سياسی 

 اين حساب به. طريق لشکر کم سواد و عقده بدل اعضای حزب را صاحب جاه و مقام بسازد
  چون مور،انقالب نام نهاد گرديدکه افغانستان معروض به مصيبت  کمونست ها در اولين ساليانی

محکوم به  آمرين ديپلوم بدست ادارات را ،)إ ( ملخ به ادارات دولتی خزيدند و به حکم انقالب  و
حد فاصل مناسبات آمر انقالبی و  مرز حاکميت و محکوميت در.  خود ساختندو نهی اطاعت از امر

در رآس سلسله مراتب اداری ،انقالبی نيمه با سواد و در ته آن . مادون ضد انقالبی قرار گرفت 
  .  موقعيت گرفت، ضد انقالب نگاه ميشدۀ عنصر بالقوۀوی به مثابه که ب) آمر قديم (صاحب ديپلوم 
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 از طريق فرار مامورين ًا که غالب،د شدداری منجر به توليد عکس العمل های شدي حکومتۀاين شيو
منسوبين حزب در صدد شدند تا . دولتی به قصد پيوستن به جبهات گرم ضد انقالب افاده ميگرديد

در طول . ی تالفی کنندشپی پوهن  ویشونکمبود پرسونل مسلکی را از طريق دروس شپی 
ی را اعضای حزب هن فيصد شاگردان شپی پو٨٠ تا ٧٠حاکميت حزب ديموکراتيک خلق از 

  . خاديست ها اکمال ميکردندًاآمخصوص
 شبی از شب ها که به منظور اجرای پروگرام درس شبانه داخل صنف شدم ، اسداهللا رحمانی

  .ديدم که در ميان شاگردان نشسته است را) مستنطق (
يک و مظهر سرتنبگی و   خادۀ شکنجۀتجسم زند مستنطق به نظر من سمبول انقالب نام نهاد،

حق مردم افغانستان احساس  جفای اين نظام در. دندگی نظام دست نشانده و فاسد به حساب ميرفت
که بعد از يک انتظار   مانند کسیءًًبنًا. من زنده نگاهداشت بود نسبت به آن در عميق خصومت را
  يستادهپا ا:  برآوردم که به گخاديست به جار بلند بان  بر،ی خود را يافته باشداتلخ طرف دعو

. جديت بيشتر تکرار کردم را با ءتقاضا. ستدياستنطق مکث کرد و حاضر نبود بپا بخاديست م! شو
بار نوبت استنطاق ملت  مثل اينکه اين. خاست ت و سرافگنده به پامستنطق باالخره با گردن َپ

ه ب. مقابله نبود ۀ  آمادًامنفعل و سراسيمه معلوم ميشد و قطع: افغانستان از انقالبيون رسيده باشد
تا ديروز از سنگر دفاع از ايديولوژی وارداتی اينجانب را متهم به ضديت با  تو! آقا«  :وی گفتم 

انقالب ، وا بستگی به امپرياليست و غيره می نمودی و دماغ و زبانت را در اختيار بيگانگان قرار 
ارتجاع داخلی و بين المللی اکنون می خواهی که از يک عنصر به زعم تو وابسته به . داده بودی

واقعيت اينست که من به صفت معلم هيچ ... « : به گفتار خود چنين ادامه دادم. » چه بياموزی ؟ 
ابط تعليم و ض ۀکه بايد ميان استاد و شاگرد بمثاب نزاکت اخالقيی. ندارم چيزی برای آموختن به تو

مرز غير قابل عبور منِِِِ ضد . ...دآموزش وجود داشته باشد ، ميان من و تو ديگر وجود ندار
 تقاضای »!  فورًا از صنف خارج شو  لطفاًً....انقالب را از عنصر انقالبی مانند خودت جدا می کند

خود را با جمع کردن اوراق از روی ميز به قصد خروج از صنف در صورت استنکاف مستنطق از 
 ضور در ساعات درسی خود را ازحق ح. خاديست از صنف بيرون شد. تکرار کردمبيرون شدن 

ی ، اداره پوهن . در اخير سمستر حاضر نشدم تا از وی امتحان اخذ کنمًاعالوت. وی سلب نمودم
راشوته شده بود را که در کادر تدريسی از جانب حزب پا) پرچمی  عضو خاد( سميع روشنگر 

   . مستنطق ساخت ظف به اخذ امتحان ازوم
مل های مثبت و منفی شديدی از جانب دوستان و دشمنان  مواجه ازين قضيه  با عکس الع بعد
ی علوم اجتماعی استادّ پوهن( سپاس در سيمای شاغلی حبيب الرحمن  هاله  يت وآثار رضا .شدم

از مستنطق خورده بود و مدتی شنوائی خود را از دست داده بود، به  که سيلی های تابدار) 
گی می  آمادستان پنهانی يی مقابله عليه حمالت احتمالی خادمحصلين ضد انقالب برا .مشاهده رسيد

 کمونيست پوهنتون را عليه من ۀهللا رحمانی در صدد برآمد تا ادار شخص اسدا...گرفتند 
   ....بشوراند

شما در برابر جمع ... «:  من گفته ی بر سبيل تهديد ب  روزی مستنطق در دهليز تعمير پوهن
 ء مرا که طبق صوابديد سياسی بايد پنهان  نگاهداشته شود ، افشاکثيری از هم صنفی ها هويت 

گستاخی بس است پوهنتون قلمرو . ..«: وی گفتم ه  ب»....منتظر عواقب عمل خود باشيد . نموديد
  چند هفته بعد ازين گفت و »....حاکميت ارزش های اخالقی است نه تريبون صدور احکام انقالبی

اما در واقع نسبت تالش در ) إ ( ه اتهام برخورد با نظام حاکم انقالبی  بًاگو بار ديگر مرا ظاهر
( » تجديد تربيت « ت بيشتر به جهت سازماندهی يک گروه نو تشکيل ضد انقالب و ممکن ضرور

 انقالب ۀ اردوگاه ذخيرۀپوهنتون به مثابّ دم به معلوم گرديد که تا آن .روانه زندان ساختند ) إ
  .نگريسته ميشد

  . برخورد آميخته به احترام مستنطق که در آغاز نزدم مطرح بود ، حل گرديدسؤال
 در تراژيدی افغانستان مستنطق ها و امثالهم قربانيان فاقد بلوغ فکری و بيگناه تاجران کارکشته

  . شان در استمرار فاجعه مطرح نيستوليتؤمس. حريص سياسی بودند 
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 انقالبی در قتی پای منفعت شخصی يک روشنفکرو: قعيت بزرگ اين بود مثال کوچک از يک وا
ميان باشد ، وی به سهولت از اصول ميگذرد و بار سنگين و ننگين شاگردی يک ضد انقالب را 

  . بدوش می کشد
  .ت همچنان بی باور باقی مانده است اليزال قدرأ منشۀ مردم به مثابۀبه ارادروشنفکر بی رسالت 

  ولو آنکه با اعمال آن جريان،هل الوصول قدرت چشم دوختهروشنفکر بيشتر به منابع بيرونی س
  .سيالب های خون را پايانی نباشد

 شوره ۀ گياه هرزۀروشنفکر انقالبی ديروز و روشنفکر ديموکرات امروز هردو ريشه های خشکيد
اين شوره زار بيش از سه دهه در وقفه ها به مقتضای منافع مقطعی و . زار سياست اند
  .   وشنفکر با خون هموطنان آبياری شده استاپورتونستی ر

   
انترناسيوناليزم «منبر  ، واقعيت گريز و بی باور به اصول از اخيز بلند روشنفکر ذهنی گر

با گذشتن از فرق سر مردم ) که در حال فرو غلتيدن است ( »  جهانی ۀدهکد « بر ستيج» پرولتاريا
عيت تلخ جنگ امروز افغانستان دی ها بيان واقو مخاطب ساختن توده ها به حکم ديگران از بلن

  .                           است
  »پايان ّ «              

  
  ٢٠٠٨ دسامبر ٢۴فرانسه ـ 

  
                   

  
  
  
  
  
  

 


