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 مشرف : سخنران

  سھيال دھماسی: انتقال به زبان نوشتار
  ٢٠١۶ مارچ ٠٧

  

  حماسۀ سياھکل
  و تأثير آن بر جنبش انقالبی افغانستان

  

رامی، و ادای احترام به ياد جانبازان سياھکل و تمام جانبازان راه آزادی و با عرض سالم خدمت تک تک شما حضار گ

  !سوسياليسم

دوستان عزيز، من کوشش می کنم که اندکی شمرده تر و آھسته تر صحبت کنم تا تغيير لھجه باعث آن نشود که حرفم را 

  .کنم و افھام و تفھيم صورت نگيرد نتوانم درست بيان

ی که از تاريخ سياھکل گذشته، شما بارھا شاھد و شنونده بوده ايد که دوستان گرامی آمده اند و  سال۴۵به يقين در ظرف 

ی بسيار تاريک و ژرف از اين  گوشه ھاًانئ و مطمراجع به نقش سياھکل در جنبش چپ ايران سخنرانی داشته اند

  . مسلحانه و خيزش ظفرنمون چند انسان آزاده را بيان کرده اندۀمبارز

نخستين مبارزۀ ) ی که ما می دانيمئتا جا(تأثير سياھکل، به مثابه ن امروز کوشش می کنم برايتان بيان کنم، آنچه م

  .مسلحانۀ منطقه از موضع چپ و تأثير آن بر کشورھای ھمسايه اش، به خصوص افغانستان است

رصت اين را يافته اند که تأثير در طول اين چھل و پنج سال فايران ی خلق ئی دانم که آيا رفقای چريکھای فدامن نم

  ؟ کنند، يا نهبررسیسياھکل را در افغانستان، ترکيه، پاکستان و در منطقه 

من فقط می خواھم از نقاط کوچکی از افغانستان آغاز کنم و اميدوارم خودشان در تداوم مبارزات خود، نقش سياھکل را 

  . جو کنند و ببينند که چگونه بوده و در منطقه جست

پيرمردی .  سال عقب تر برويد۴۵خواھم که با من  خاطر اين که نقش سياھکل را درست بتوانم بيان کنم، از شما میبه 

افغانستان را . کالس دوم دانشگاه است، ببينيددر ی که ئت يک جوان دانشجوأکه در پيش رويتان ايستاده است را در ھي

در اين جنبش روشنفکری، نيروھای سياسی معينی . ی داريمما يک جنبش روشنفکری خيلی وسيع.  ببينيد١٣۴٩درسال 

حزب "کمپرادوريسم سرخ در وجود . که وجود دارند، ھر کدام از اينھا منافع طبقات معينی را نمايندگی می کنند

به مثابه نماينده فئوداليسم، و جناح ھای به اصطالح " اخوان"، )آن" پرچم"و " خلق"ھر دو جناح " (دمکراتيک خلق

 نمايندۀ مردم افغانستان در ۀسيال دمکرات به مثابه نمايندۀ امپرياليسم امريکا، و جنبش انقالبی افغانستان به مثابسو

تاريخ مبارزۀ متشکل جنبش انقالبی افغانستان به . ی استئاما اين وجود، وجود خيلی نوپا. دصحنۀ مبارزات وجود دارن
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 سخنران ھای ۀما که در آن زمان به مثاب.  پيش می رودمواج بشجن. ١٣۴٩ تا ١٣۴۴ سال می رسد، يعنی از سال ۵

چيزی (ش فرا بگيرد شکل منسجمجنبش به حساب می آمديم، آنچه را که امروز می فھميم که بايد انسان مارکسيسم را به 

يخ کشور  ھم در پيوند با تار...جزء مارکسيسم است و سه منبع و سه ، )که رفيق چنگيز به يک نکته اش اشاره کرد

  آنخودش، وھم جنبش ھای سوسياليستی منطقه و جھان، منجمله جنبش ھای آزاديبخش، من که سخنران بودم ھيچ از

     .آن کسانی که برای من کف می زدند  تا چه رسد به بودمنشنيده 

  .وجود بيايد کارگر چه گونه بايد به ۀی، بحث ايجاد حزب به ميان آمد، که حزب طبقئدر ھمان موقع در چنين فضا

  .  است۴٩ ]سرطان [ نيست، تيرماه۴٩ ]دلو [ھنوز بھمن

برنظرات طرف [يک طرف بدون اين که نظرات خودش را بيان کند که چگونه حزب بايد به وجود بيايد، فقط 

  .می گذاشتانگشت انتقاد ]ديگر

سم اين است که، تلفيق ت می کرد، طرح خود را مطرح می کرد که برداشت ما از مارکسيسم لنينيأطرف ديگر جر

 مارکسيسم لنينيسم با جنبش طبقاتی پرولتاريا است، و نظر خودش را در مورد تشکيل حزب بيان می ۀآگاھانه و خالقان

ما می دانيم . ژی انقالب يک کشور باشديژی ايجاد حزب نمی تواند مجزا از ستراتيکرد که تئوری ايجاد حزب و يا سترات

 بايد از طريق مبارزه مسلحانه به قدرت برسد، درنتيجه ھر زمان که می خواھيم به سمت ايجاد که پرولتاريا در کشور ما

تا اين جمله نوشته شد، ھنور جوھرش خشک نشده .  مسلحانه به مثابه يک پروسه آغازکنيمۀحزب برويم، بايد از مبارز

سواد چندانی نداشتند و در کم سوادی ن ی خلق،  به ما مھر بی سواد نزدند، چون خودشائخالف چريکھای فدابود که، 

بگذريم که . وانتوريسم بودآ، برچسب پشت برچسب، روی شانه ھای ما "وانتوريستآ"به ما گفتند . مانند ھمديگر بوديم

مثأل يک بار ... وانتوريست و آی که می رفتم به ما می گفتند ئاما ھرجا. ھميديم يا نمی فھميديمش را چند نفر می فيامعن

. ردنم درد می کرد، ريشم بلند شده بود، اشاره به من می کردند و می گفتند با کاستروئيسم نمی شود انقالب کردمن گ

  .، تا مسير بحث را منحرف بسازنديعنی به اشکال مختلف فقط طعنه می زدند

 مائو تسهصدر " نظامیشش اثر"ی که ما می توانستيم از آنھا استفاده کنيم، در بھترين حالت ئدر چنان حالتی، کتاب ھا

مانند خصوص از انگلس ه ب. ما می رسيددست  از لنين و انگلس به ه ھائیدر ھمان زمان نوشت. شدون بود، و يا منتخبات

يک که راجع به جنگ صحبت کرده بود، فکر می کرديم آن را که خوانديم ھرکدام از ما " جنگھای دھقانی در المان"

  متخصص در امر جنگ ھستيم 

  .  مسلحانه زده اندۀيم که در ايران، يک عده از روشنفکرھا دست به مبارز را شنيدھائیان زمان است که آوازه در ھم

ی ئخصوص با رفقای چريکھای فداه ما با جنبش چپ ايران، ب. ھنوز اين رابطه، رابطه تنگاتنگ فيمابين دو نھاد نيست

نه ھای رسمی رژيم، اينطرف و آنطرف می شنويم که کسانی از طريق رسا. رابطۀ مستقيم نداريمھيچ گونه   ايرانخلق

نرال امريکايی را اعدام می کنند، اينھا نه دزد جی که يک ئ که بانک را می زنند، و يا آدمھایئآدمھاکه کشته می شوند، 

 خود ۀ مسلحانۀھستند، نه قاچاقچی ھستند و نه جنايتکار، عناصر انقالبی ھستند که اينھا را به مثابه آغاز کار مبارز

که با نوشته  اينجاست که نخستين صدای شليک گلوله ھای سياھکل به گوش ما می رسد، و ما بدون اين. حساب می کنند

ی خلق آشنايی داشته باشيم، در وجود يک بخش ديگر از منطقه، متحدين طبقاتی خود را می ئچريک ھای فداھای رفقای 

فقط ، ی را که ديگران در آن با سالح زور می گويندئآنھا ھم فکر می کنند که دنيا. ندبينيم که آنھا ھم مثل ما فکر می کن

ی ئکه يک مقدار بيشتر با اينھا آشنای صورت گرفت ئاز ھمين موضع، تالش ھابا حرکت . می توان با سالح تغيير داد

درست است که ما ". م تاکتيکژی ھي مسلحانه ھم ستراتۀمبارز"نوشتۀ گرانسنگ احمدزاده به دست ما رسيد . پيدا کنيم

  . مائو بودصدر ديد ما بيشتر تحت تأثير انديشه . با او زوايای خاص خود را داشتيم
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آمد به دست ما از پويان نوشته ھای ديگری از .  ياری کندمان يک کمک می توانست ما را در راھۀاما خودش به مثاب

و آن مسير . اينھا ھمگی يک مسير را برای ما باز کرد. ..و" اصول مخفی کاری"، "رد تئوری بقامبارزۀ مسلحانه و "

اين بود که ما روشنفکری که مبارزه را فقط در آن می ديديم که صبح از منزل بيرون بيائيم، برويم دانشکده و با يک 

افتاديم که حال به اين فکر .  ياد بگيريمعده ای زنده باد مرده باد بگوئيم، به اين فکر افتاديم که بايد اصول مخفی کاری را

را ..... تيقوچا..چه می شود که . ت می کند، اين خطر وجود دارد که با ھر گير افتادن تو را بزند بکشدکه دولت تعقيب

تفاوت ما افغانھا با رفقای ايران اين بود که . اگر تفنگ داری، تفنگت را ھمراه داشته باشی. در جيبت بگذاری

 ۀدرنتيجه وقتی مبارز. ی با اسلحه نيز يک سنت بودئ و آشنا ن داشتن سالح يک سنت بوده در افغانستاخوشبختان

  . نشان می گرفتيم، شليک می کرديم و آن ھم درست بود. مسلحانه را شروع کرديم، زياد تمرين الزم نداشتيم

ی با کتاب پويان در رابطه با ئآشنا.  سياھکلۀی با سبک مبارزئبرد، آشنااما نتيجه اش ما را در مبارزه يک گام به جلو 

  .اصول مخفی کاری، دروازه ھای جديدی را به روی ما باز کرد

. ما شروع کرديم به اين که حال که پول نداريم، بعضی احتياجات خود را می توانيم از طريق مصادره به دست بياوريم

يک دانه . يک دانه تيپ يا ماشين تحرير نخريديم. ديم ندا کرديم يک نفر دستگير سال مصادره۶مصادره ھای موفق، 

ی که ئچون می دانستيم که ھر جا. داشتيماما ده ھا و ده ھا دانه اش را .  نخريديمماشی گستدنريک دانه . استنسيل نخريديم

ث رسيده بود، در ھمين زمان با تفنگ ھای کھنه ای که از پدر به ما ميرا. فقط بايد برويم وبگيريم. ھست مال خود ماست

  .  امکان به وجود آمد که کالشنيکوف ھم به دست بياوريم

 ٧کودتای از يعنی بعد ، گرفت قرار بين المللیدرنتيجه، زمانی که کشور ما در بزرگترين گرداب حوادث ملی و 

وله  فقط ھمان جناحی ظرفيت زنده ماندن خود را داشت که صدای سياھکل، صدای شليک گل،]١٣۵٧ارديبھشت [ثور

کسان ديگری ھم که زنده ماندند، يا اصول مخفی کاری بلد .  فقط جناح ما بودآنھم. ھای سياھکل به گوشش رسيده بود

اينجاست که وقتی ما در مورد رفقای سياھکل صحبت می . بودند و در پيوند با ما زنده ماندند و يا با تفنگ ما زنده ماندند

  . ن می دانيمکنيم، زنده بودن فعلی خود را مديون شا

اگر قرار بود در مورد انقالب صحبت کنيم، طوطی وار می توانستند . کسانی بودند که ده ھا بار از ما بيشتر می فھميدند

چون ھنوز در توھم زندگی می کردند که چطور .  دارندینامعلوم ھای وراما امروز گ. تمام کاپيتال را برايتان نقل کنند

پيروزی کودتا، مخفی شوم و برای حفظ سواد، ظرفيت اين را داشتيم که به مجرد کمما اين ا. بايد با دولت مبارزه کرد

  .اين را مديون سياھکل می دانيم.  را با تفنگ باز کنيممانراه و م، خود تفنگ بگير

 بود، اين تاساين که ما با آنھا اختالف داشتيم، اين که ما با آنھا زاويه داشتيم، اين که سمت حرکت ما بيشتر به طرف رو

اين ويژگی . کادر بومی ھيچ انقالبی نمی تواند پيروز شودرفتن بين مردم و داشتن که ما معتقد به اين بوديم که بدون 

  .ھای کار ما بود که ما را حفظ کرد

 يکی از ١٣۵٨ بھمن سال ١۴ بھمن ياد می کنيد، ما در ١٩وقتی که روسھا به کشور ما حمله کردند، شما امروز از 

خروش رعد در "به عنوان .  ھزار سرباز روسی١٣٠وی ترين پادگان ھای افغانستان را خلع سالح کرديم، با وجود ق

  . نوشته است]بھمن[١٣۵٨ دلو ١۴ در زمانھمان   اش اعالميه"پکتيا

خلع را ديگر ، يکی از پادگان ھای معروف عمل اولی، يعنی درست يک ماه و شش روز بعد از ]اسفند[حوت در بيستم 

شما تصورش را نمی توانيد بکنيد که وقتی . سالح کرديم، آنقدر اسلحه برديم که در آن موقع نمی توانستيم نگاھش کنيم

 کاميون اسلحه را بار می زند، وقتی که من سياھکل را می خوانم که با چند تفنگ درگيری و جنگ به وجود آمده، باآدم 
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می  ، با انقالبيون ايران مقايسه می کنيمآن رابرديم و  کاميون اسلحه را باا و پادگانی خلع سالح شده؛ و می بينم که م

  .  خود را از تفنگ سياھکل گرفته بودایبينيم که ھرچند که عمل ما باالتر بود اما منش

  !استتان خراب  ی داشتيد، حاال چرا وضعيتئاينقدر تواناوقتی قدر حرف زد، چافغان اين شايد به فکرتان برسد که بابا 

 را داشتيم که ھمزمان با جنگ عليه سوسيال امپرياليسم شوروی، عليه ارتجاع منطقه، هدوستان عزيز، ما اولين تجرب

 که ھنوز غرب جرأت اين را نداشت که خود را ۵٩ما از سال . عليه چين و عليه امپرياليسم امريکا ھمزمان جنگ کرديم

، قدرت شماره ]استان[واليت چھار -خصوص در سه ه اطق روستائی بمستقيم با روس ھا درگير بسازد، در اکثريت من

ھمۀ آن مناطق را از زير نفوذ دولت آزاد کرده بوديم، . ی با ما را نداشتئھيچ نيروی ديگری توان رويارو. يميک بود

   . ھايشان ھمه از آن ما بود]فرمانداری[ولسوالی 

ش مبارزه می کند، بھترين ميدانی را يافت برای انتقام ان در کليتافغانستکه غرب متوجه شد که مردم  اما به محض اين

ی و حمايت ئمريکااباره سيل سالح از چھار طرف آمد، پول عربستان سعودی، سالح چينی،  يک. کشی از شوروی

  . مريکا و ارتجاع منطقه، در کنار سوسيال امپرياليسم شوروی و حدود صد و سی ھزار سربازشا

 ر مقابل ما قرار می گرفت، که ممکن است بعضی از زخم ھايش در بدن بعضی از رفقای ما مننيروی زمينی که د

سالحی که .  سوسيال امپرياليسم شورویآنی ئ بود و نيروی ھوا المسلمينجمله خود من باشد، نيروی زمينی اش اخوان

  .مريکا بودامپرياليسم امال  می شد،  آنبه دست اخوان بود، سالح چينی بود، حمايتی که از

وان کودکی خود با تمام قدرت ھای زمانش مبارزه می آ نمايندگان صلح و سوسياليسم و آزادی انسان، بايد از ۀما به مثاب

أسف در تعيين سرنوشت  و امروز با کمال ت کرديم و نتايج شکست ما اين بود که بيشترين قربانی ھا و کشتار را داديم

، ما با ءدر توازن قوا. ناکام ماندن ما، شکست ما به اين معنا نيست که راه ما غلط بوداين .  نقش نداريمًفعالملت خود 

ی، اگر نتوانيم ئکه خود را قوی بسازيم تا با نيروبايد ياد بگيريم . رو شده بوديمه  روب،نيروی خيلی قوی تر از خود

 به آن روز وقتی خود تصفيۀ حساب بکنيم و بگوئيم قوی تر، با نيروی متحرک تر و با نيروی بيشتر بتوانيم با دشمنان

  .می رسدنيز افتخارش به رفقای بنيانگذار سياھکل  که برسيم من مطمئن ھستم

  .تشکر می کنم

 

 

 
 


