


این  مجموعه ، گزیده ایس��ت  از آن چ��ه  قبالً در محافل  
مختل��ف  به  مناس��بت  روز ش��هیدان  »س��ازمان  رهایی  
افغانستان «، ارائه  شده  بودند كه  در این  جا به  مقتضای  
انتشار چاپی ، تا حدودی  مخترص و یكدست  گردیده  اند.

گ��ردآوری ، تنظی��م  و انتش��ار یادنامه  های  ش��هیدان  را 
س��ازمان  به مثاب��ه  یك��ی  از وظایف  اساس��ی  در برابر 
خ��ود نهاده  و بنابرین  بر رفقاس��ت  ك��ه  در زمینه  تهیه  
رشح  زندگی ، پیكار، ش��هادت  و جمع��آوری  عكس  ها و 
اس��نادی  از همرزمان  جانباخته ، به طور جدی  احساس  
مسئولیت  منوده ، حتی املقدور سازمان  را یاری  بخشند تا 

مجموعه  های  بهرت و دقیقرت به  چاپ  رسند.

كمیته  انتشارات   »سازمان  رهایی  افغانستان «
 نوامرب۱۹۹۶ )عقرب ۱۳۷۵(



تمام  اعضای  سازمان  ما از همان  روزهای  اول  
ش���هادت  رفیق  داكتر، متحد و یك  زبان  بر آن  
بودند و اعالم  داشتند كه  هیچ  سالگرد و هیچگونه  
مجلس  یادب���ودی  از رفقای  ش���هید نمی تواند 
آرامش بخش  باشد؛ گرامیداشت  واقعی  و درخور 
فقط  یكی  اس���ت: گرفتن  انتقام  خون  شعله ور 

آنان  در جریان ادامه راه شان. 
س���ازمان  ما این  پیم���ان  را با خ���ون  رهبر و 
دیگر رفیقان  جانباخته  بس���ته  و هنوز و تا تحقق  
انتقامگیری  بر س���ر این  س���وگند  ش���رف  خود 
باقیست  و آن  را قویاً مالك  سنجش  وفاداری ، 
صداقت  و شرافت  انقالبی  هر عضو سازمان  

می داند.

 از پیام  كمیته  مركزی  مؤقت  »سازمان  رهایی  افغانستان «
 به مناسبت  نخستین  مجلس  یادبود رفیق  فیض احمد

 ۱۲ نوامرب ۱۹۹۰
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انجنیر بصیرجان در فامیل روش��نفکر زاده شد و دوره متوسطه را در لیسه باختر 
مزار ش��ریف خواند. در 1350 شامل تخنیکم نفت و گاز شد و از رشته کیمیا فارغ 
گردید. من در همین س��ال ها با رفیق معرفی ش��دم؛ در آش��نایی کوتاه مدت با وی 
درس ه��ای گرانبها و فراوانی از او آموختم. بخاطر عش��ق بی پایانش به کارگران در 
فابریکه کود و برق مزار شریف وظیفه گرفت. او شخصیت متین داشت و نسبت به 
زحمتکشان بی نهایت مهربان بود. رفیق بصیر اعتقاد داشت که بدون آگاهی سیاسی 
و آبدیدگ��ی ایدئولوژیک نمی توان انقالبی کامل بود. به همین دلیل با حرص و ولع 
بیش��تری مطالعه می کرد و می کوش��ید خصایل تباه کننده روشنفکرانه را در خود و 

همفکرانش زایل سازد. 
رفیق بصیر از برخوردهای آمرانه و بروکراتیک نس��بت ب��ه کارگران متنفر بود؛ 
همیش��ه تاکید می کرد که ابتدا ش��اگرد توده ها باش��یم و بعد به آنان بیاموزانیم. وی 
می گفت نباید با مردم برخوردی کرد که بین ما و آنان فاصله ایجاد ش��ود. حتی در 
صحبت هایش با کارگران بسیار محتاط بود که نباید کلماتی را به کار برد که از آن 

بوی خودخواهی و روشنفکری به مشام رسد.

رفیق بصیر جان

رفیق بصیر 
سمبول 

آگاهی انقالبی 
و ایمان

به توده ها
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رفی��ق وقتی در کود و ب��رق مزار با پرچمی ها و خلقی ه��ا و یا روس ها مواجه 
می شد )زبان روسی را به صورت فصیح بلد بود( نه تنها کسی توان مباحثه تئوریک 
را با او نداش��ت، بلکه همیش��ه می کوش��یدند جایی که بصیرجان باشد با او روبرو 

نشوند.
زمان��ی که محصل بود در صورت غیابت اس��تادان او ب��ه هم صنفانش تدریس 
می کرد. در ابتدا به مسایل مهم سیاسی و اجتماعی می پرداخت و بعد مضمون اصلی 

را درس می داد. محصالن همه نسبت به او احترام و محبت داشتند.
در حوزه ای که من با یک کارگر هم کمیته بودیم، رفیق بصیر جان مسئول ما بود. 
یکبار دیرتر از موعد مقرر به جلس��ه حاضر ش��دم، رفیق بصیر به من گفت که نباید 
بی انضباط بود و باید ارزش جلس��ه را دانس��ت. او در جلسات و تدریس و مبارزه 

ایدئولوژیک بی نهایت سختگیر بود.
روزی به مالقات بصیر جان به منزل شان رفتم، دستانش پر از خمیر بود، پرسیدم 

چرا و وی گفت مادرم بیمار است و باید در کار خانه با او کمک کنم.
سال 1354 با رفیق محسن، یکی از بنیانگذاران سازمان آشنا شدیم. رفیق بصیر، 
احترام و عش��ق عظیمی به آن رفیق داشت. شبی را به یاد دارم: ساعت یک بود که 
بصیر جان به محل کارم در دس��تگاه خشک کننده فابریکه آمد. گفت دلم می خواهد 
برقصم. من پرس��یدم چرا چه ش��ده. گفت خبر نداری فردا رفیق محسن می آید. آن 
زمان رفیق محس��ن عالوه از مش��غولیت های فراوانش در سازمان، مسئولیت مزار را 
هم به دوش داش��ت. همان ش��ب تا چهار صبح بیدار بودی��م و از خصایل انقالبی 
محس��ن، از آگاهی بلند مارکسیستی اش، از زحمتکش��ی های بی پایانش که خود را 

وقف انقالب و مردم می کرد، صحبت کردیم.
رفی��ق بصیر با کارگ��ران فابریکه چنان جوش خورده بود که اگر کارگری بنا به 
معذرتی به کار آمده نمی توانست او در غیابش کار او را پیش می برد؛ اگر کارگری 
دچار مش��کل مالی می بود حتمًا با رفیق بصیر مطرح می کرد، رفیق اگر خودش پول 
نمی داش��ت از دیگران قرض کرده و مش��کل کارگر را حل می نمود؛ اگر کارگری 

مشکل خانوادگی می داشت از رفیق بصیر کمک می خواست.
در کم��پ کارگ��ری کود و برق ک��ه محل زندگی ما بود به ابت��کار رفیق بصیر 
اتحادیه ای از کارگران و انجنیران س��اخته ش��د. او صندوقی از پول حق العضویت 
و اعانه را بین اتحادیه گذاش��ته بود، هر کارگری اگر ضرورت به پول می داش��ت از 

همان صندوق بر می داشت.
من در س��ال 1356 به جرم فعالیت سیاس��ی توقیف ش��دم ، بعد مرا به خدمت 
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عسکری سوق دادند و رابطه ام با رفیق قطع شد. 
در اواخر س��ال 1357 می خواس��تم به منزل رفیق بصیر بروم که او را در مس��یر 
راه دیدم. این آخرین مالقات من با وی بود. برایم گفت: »حضرت دس��تگیر شده و 
اعتراف نموده، یار محمد نورس��تانی هم تمام رفقا را به خاد معرفی کرده. مزدوران 
خلق و پرچم و خاد در صدد گرفتاری تمام رفقا هستند. در کابل خانه رفیق محسن 
هم تالشی ش��ده و تحت تعقیب است. دنبال من هم می گردند. اکثریت رفقا مخفی 

شده اند«.
دیگ��ر رفیق بصیر را ندیدم و با تاس��ف فراوان اطالع یافتم که در اواخر س��ال 
1357 او را دستگیر و به زندان مزار انتقال داده بودند. در زندان بصورت وحشتناکی 
شکنجه شد و مقاومت حماس��ه ای کرد. فاشیست های خلقی و پرچمی کوچکترین 
رازی را از سینه فوالدی اش بیرون نتوانستند. با تن زخمی او و سایر همرزمانش را 
به بهانه انتقال از زندان مزار به زندان کابل س��وار طیاره نموده، زنده زنده از هوا به 
دری��ای آمو پرتاب نمودند. به این ترتیب رفی��ق بصیر فدای وطن، مردم و آرمانش 

شد. 
دش��منان جنایتکار خلقی و پرچمی با این قس��اوت ج��ان بصیر جان را گرفتند 
ولی راه و رسم مبارزه و اندیشه واالیش سرختر از پیش برای رهروانش برجا ماند.

ما راهیان بصیر و بصیرها، س��وگند ش��رف یاد می کنیم که لحظه ای خون سرخ 
آنان را فراموش نکنیم و در صدد انتقام ش��ان باش��یم؛ ما سوگند شرف یاد می کنیم 
که از راه پرافتخار آنان رو نگردانیم و خدمتگار صدیق مردم درددیده خود باشیم.
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رفیق  تاج  محمد 
زخم کاری 

شهادتت
بذر انتقام 

کاشت!

انجنیر تاج  محمد احمدی یکی از انقالبیون  پرشور سازمان  ماست  که  تا آخرین  
نفس هایش  برای آرمان  پرولتاریا رزمید و باالخره  درین  راه  جان  باخت .

او با وصف آن  که  س��ه بار )جمعًا ده  سال ( برای تحصیل به  اتحاد شوروی رفته 
بود لیکن از نفرتش  نس��بت  به   حزب خاین شوروی و باندهای مزدور پرچم و خلق 
کاس��ته نش��د . او عمیقًا دریافته بود که با مسلط  ش��دن  رویزیونیست های خروشفی 
در ارگان های حزب و دولت، حزب بلش��ویک و پرافتخ��ار لنینی  قلب  ماهیت  داده  
و عماًل در راه  سوس��یال  امپریالیزم  گام  بر می دارند. او همیش��ه  می گفت  که  بین  ما و 
این  متظاهران  به  کمونیزم  دریایی از خون  کش��یده  ش��ده  و  باید تا نابودی کامل  آنان  

مبارزه ی قاطع  و بی امانی را دنبال  کرد.
رفی��ق احمدی در س��ال  13۲3 در یک  خان��واده فقیر دهقان��ی در نزدیکی های 
اس��دآباد کنر به دنیا آمد. چون  از متن  توده ها برخاس��ته  بود ب��ا درد و رنج  آنان به  
خوبی آشنا بود و همواره  جهت  رهایی شان  از هر نوع  ستم  و استثمار راه  مبارزه  را 
جس��تجو می نمود تا این که  با آغاز فعالیت  جریان  دموکراتیک  نوین  )شعله  جاوید( 
به  آن  پیوس��ت . او راه  رهایی خلق  دربندش  را در مبارزه ی قهرآمیز توده های مسلح  

با یاد رفیق  تاج  محمد
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علی��ه  طبقات  حاکم  می دید. با وجود حس��اس  بودن  وظیف��ه اش  در قوای هوایی با 
تهور فعالیت  می کرد. بعد از ایجاد  »گروه  انقالبی خلق های افغانس��تان « وی از اولین 

رفقایی بود که به عضویت آن درآمد.
رفیق  در میدان  هوایی بگرام  به حیث  تخنیکر و آخرین  بار به حیث  انجنیر طیارات  
می��ک  �17 ایفای وظیفه  می کرد. در جریان  اقامت  در اتحاد ش��وروی رابطه فعال با 
س��ازمان داشت و با اس��تفاده ازین فرصت تا توان  داش��ت  به مطالعه ی مارکسیزم � 

لنینیزم  پرداخت .
در میدان  هوایی بگرام  به عنوان  انجنیر ورزیده ، آگاه  و با احس��اس  مورد احترام  
اکثر افسران  و بخصوص سربازان  قرار داشت و این محبوبیتش به منزله ی خاری بود 

در چشم  خلقی ها و پرچمی ها.
با حضور او در جلسات ، رفقا  از فصاحت  بیان  و آگاهی تیوریکش  بهره زیادی  
می بردن��د. رفیق  احمدی بین  همقطاران  س��ازمانی خود از تیزبین��ی خاص  انقالبی 
برخ��وردار بود و رفقای خود را با معیارهای دقیق و در پراتیک مورد آزمایش قرار 

می داد.
چنان که  در مورد یکی از افسران  میدان  به نام  غالم حضرت  که  به صورت منظم 
در جلس��ات  ش��رکت  می کرد ش��ک  کرد و گفت که  این فرد باید با ضبط  احواالت  
دولت  )س��ازمان س��تخباراتی دولت داوود(  در تماس  باش��د و دیگران  را هم درین  
رابطه  هش��دار داد. وی زمانی به  آن  فرد بیش��تر مش��کوك  ش��د که  او را به صورت  
غیرمترقبه  در نزدیکی های صدارت  دید. عالوتًا فرد مذکور در جلسات سازمانی  از 
ارائه کامل  گزارش هایش  خودداری می کرد. باالخره بعد از تحقیق بیش��تر  این  شک  

قریب  به  یقین  شد و تماس  با او به شکل مناسبش قطع  گردید.
ش��هید احمدی با پیوستن به سازمان  خوب  می دانست  که  دل به  توفان  زده  زیرا 
راه  پرافتخار س��ازمان مبارزه پیگیر تا س��رحد پذیرفتن مرگ را می خواهد. چنانچه 
زمانی دختر تحصیلکرده ای طی نامه ای خواهان  ازدواج  با او ش��د، وی در جوابش  
نوشت  که  باید مستقیمًا به  گفتگو بنشینند. در دیداری که  با دختر داشت  به او تفهیم 
نم��ود که او  راه  مبازره  انقالبی و پر از دش��واري ها را برگزیده  و به هیچوجه از آن  
برنمی گردد. رفیق احمدی گفته بود: »اگر ازدواج  موجب  ایجاد س��هولتی در کار و  
مبارزه ام نش��ود هرگز به  آن  تن  نخواهم  س��پرد«. با این  توضیحات  جدی و انقالبی 
رفیق  بود که  آن  ازدواج  صورت  نگرفت . این  موضعگیری مارکسیس��تی و دوربینی 
رفیق  در مورد ازدواجش  سرمشقی است  برای تمامی کمونیست هایی که  درگیر نبرد 

شدید طبقاتی اند.
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رفیق در مدت  درازی که  در اتحاد ش��وروی تحصیل  می کرد همیش��ه  در جدل  
با رویزیونیس��ت ها قرار داش��ت  و در پوهنتون،  هیچ  یک  از آن��ان  را یارای بحث  با 
وی نبود. تالش های جواس��یس  کی جی بی و دیگر ارگان های سوس��یال  امپریالیستی 
شوروی در تطمیع  و جذب  رفیق  ما نه تنها به  ثمر نرسید که  هر روز با تحلیل  تجربه  
زندگی در جامعه  ش��وروی و گندیدگی بروکراس��ی حزب  حاکم  بر آن  او را در امر 

مبازره  علیه  سوسیال  امپریالیزم  و مزدورانش  راسختر می ساخت . 
خلقی ها و پرچمی ها که  همیشه  در مقابلش  خود را خوار و سرشکسته  احساس  
می کردند کینه  س��یاهی را از وی در دل  می پرورانیدند. چنانچه  بعد از دستگیری اش  
در 1357 بالفاصله  و بدون  این که  حداقل  مثل  سایر اسیران  سیاسی به مراکز تحقیق  
و اس��تنطاق  برده  ش��ود، وی و یک تن دیگر از افسران  وطنپرست  را در گوشه ای از 
میدان  هوایی بگرام  در صندوقی انداخته  و بعد از بس��تن آن  و پاشیدن  تیل  کراسین ، 

در حضور جمعی از سربازان  و افسران  میدان، صندوق را  آتش  زدند.
رفیق  احمدی زنده  زنده  در میان  ش��عله های آتش  سوخت  و بدین ترتیب  مشعل  

تابناك  راهی شد که  آن  را با عشق  و ایمان  برگزیده  بود.
ش��هادت  رفیق  برای تمامی پرسونل  میدان  هوایی بگرام  زخم کاری ای بود که  تا 

نهایت  روح  شان  اثر گذاشت  و در اغلب  آنان  بذر انتقام کاشت .
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رفیق  متین با  
فعالیت  انقالبی 
و روحیه زنده،
جایگاه خاصی 

داشت
رفیق متین

رفیق  متین در 133۲ در سید خیل  والیت  پروان  متولد شد. بعد از سپری نمودن  
تحصیل  ابتدایی و لیس��ه ، در سال  1355 از پوهنتون نظامی هوایی فارغ  و در میدان  
هوایی بگرام  مقرر گردید و در همین  س��ال  به س��ازمان  پیوست. او در جمع  رفقایی 
که  در بگرام  فعالیت  متش��کل  انقالبی داشتند با پشتکار و روحیه زنده اش برجستگی 

خاصی داشت.
 به  انواع  س��پورت ها عالقمند بود، والیبال  و پینگ پانگ  را خوب  بازی می کرد و 

ازین  طریق نیز توانسته  بود روشنفکران  بسیاری را به سوی خود جلب  کند.
متین هر چه  بیش��تر مارکس��یزم  می آموخت ب��ه همان پیمانه نفرتش  نس��بت  به  
وطنفروشان  خلقی و پرچمی فزونی می یافت  و در افشای عوامل سوسیال امپریالیزم 

روس لحظه ای فروگذار نمی کرد. 
در اواخر س��ال  1356 مش��اور روس��ی غند 3۲۲ بگرام  که  متی��ن  در آنجا  کار 
می کرد به  رخصتی می رفت . خلقی ها تصمیم  گرفتند جهت  خوش��خدمتی، مقداری 
پول  جمعآوری و تحفه ای برایش  خریداری کنند. متین  شهید تمام  افسران  غند را از 
ماهیت  سوس��یال  امپریالیستی روس  و بخصوص  سیاست های تجاوزکارانه ی آن  در 
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افغانس��تان  آگاه  ساخته  و دادن  پول  را خیانت خواند  و با منطق خلقی ها را در جمع  
افس��ران، تحقیر نموده و پول  مورد نظر جمعآوری نشد. مشاوران  روس  و مزدوران  

شان  با این  عمل متین بیشتر از پیش نسبت به او کینه گرفتند.
یکی از فعالیت های دولت  مزدور  خلق و پرچم، اعمار سرك  روستاها بود. شهید 
متین از همان  ابتدا می دانس��ت که این  س��رك ها در آینده  مورد اس��تفاده  تانک های 
روس  ق��رار خواهن��د گرفت  لذا ذهنیت  مردم  را در این  رابطه  روش��ن  می س��اخت . 
پس��ر کاکای وی که  در میدان  هوایی بگرام  افس��ر و تازه  خلقی ش��ده  بود، جهت  
تملق به  روس ها نظارت  کار س��رك س��یدخیل  را به  عهده  گرفته  و با فشار و لت  و 
کوب  وحش��یانه، مردم  را به نام  کار داوطلبانه  به  سرك سازی می برد. متین  این  عمل  
پس��ر کاکایش  را تقبیح کرده  و در گفتگوی تند لفظی آن  خاین  را محکوم  س��اخت . 
خلقی ها که  دنبال  بهانه  می گش��تند در 14 میزان 1357 متین  را دس��تگیر و به  قتلگاه  
میدان  هوایی بگرام  بردند. متین  همچنانی که  در دوران  فعالیت  پربار تش��کیالتی اش 
نمونه  یک  انقالبی راس��تین  در میان  همرزمانش  به  حساب  می آمد در شکنجه گاه  نیز 
این  روحیه خود  را حفظ کرد. مزدوران خلقی چندین  ش��بانه  روز با وحش��یانه ترین  
ش��کنجه ها از او استنطاق  کردند ولی نتوانس��تند چیزی از زبان وی بیرون کشند. او 
ش��کنجه گران  را با مقاومت  خود خوار و ذلیل ساخت . باالخره  دشمن درمانده، این 

دالور سازمان را تیرباران کرد.
مس��ئول  رفیق  که  با او در بگرام زندانی بود، بعداً در زندان  پلچرخی درس هایی 

از مقاومت  متین  را به  سایر زندانیان  بازگو می کرد و آنان  را روحیه  می داد. 
رفی��ق  متین  قب��ل  از دس��تگیری اش  روزی بعد از مطالعه  داس��تان  مقاومت  یک  
کمونیست  ایرانی گفته بود : »وقتی شکنجه گران  ساواکی از تسلیم  شدن  آن  رزمنده ی 
کمونیس��ت  مایوس  شدند، اعالم  کردند که  فردا باید تیرباران  شود. کمونیست  مبارز 
با خونس��ردی و صمیمیت  همیش��گی با رفقای هم  س��لولش  به  صحبت  نشس��ت  و 
گوش��ت  اس��تحقاق  خود را به  رفقای دیگر زندانی پیشکش  نمود و با متانت  خاصی 
توضیح  داد که  من  فقط  امش��ب  با شما هس��تم  فردا سر به پای عشق  آتشینم  خواهم  
گذاش��ت،  این  مقدار گوشت از شما تا در مقابل  شکنجه گران  بعدی پایدار بایستید.« 
رفیق  متین  می گفت که  باید ازین قهرمانان  راس��تین  درس  گرفت  و س��نت  جاودانی 

آنان را سرمشق  قرار داد و خود چنین کرد.
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رفیق حمید  
همرزمانش را 

به  وفاداری  
به پیمان انقالبی  

فرا می خواند 
رفیق حمید اله پوپل

حمید اله  پوپل  در 13۲7 در کابل  بدنیا آمد. تحصیالتش  را در لیسه  نجات  و بعداً 
پوهنحی  اقتصاد به  پایان  رس��انید و تا زمان  دس��تگیری  )13 حوت  1357( در شعبه  

دفترداری  وزارت  مالیه  کار می کرد. 
در اولین  سال های  ایجاد گروه  به  آن  پیوست  و در مبارزه  علیه  مخالفان  گوناگون ، 

استوارانه  جانب  گروه  را گرفت . 
پس  از کودتای  7 ثور، رفیق  حمید بین  رفیق  داکتر فیض  احمد و سرخا )سازمان  
رهاییبخش  خلق های  افغانس��تان ( رابط  بود. قب��ل  از این که  این  تماس ها به  نتایجی  

برسد، سازمان  مذکور ضربه  خورد و متأسفانه  کاماًل متالشی  گردید.
در همین  جریان ، حمید و تعداد دیگری از رفقا توس��ط  عظیم  یک تن  از رهبران  
خاین  س��رخا به  دشمن  معرفی  گردیدند. دولت  تصور می کرد که  با به  چنگ  آوردن  
آن  رفق��ا، رهبری  گروه  و مهمتر از هم��ه  رفیق  داکتر فیض احمد را به  دام  انداخته  و 
کار گروه  را نیز یکس��ره  خواهد کرد. بناًء تمام  رفقای  اسیر و بخصوص  رفیق  حمید 

را زیر شدیدترین  شکنجه های  ممکن  بردند تا ردپای  رفیق  داکتر را بدست  آرند. 
رفی��ق  مطمئن  بود که  دش��من  حکم  مرگش  را صادر ک��رده  ولی  با وجود این  و 
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علیرغم آن که در اثر ش��کنجه  نیم جان  ش��ده  بود، به  رفقا هم بندش روحیه  می داد و 
آنان  را به  مقاومت  و وفاداری  به  پیمان های  انقالبی  شان  فرا می خواند. 

رفیق  حمید در اواخر حوت  1357 در 30 س��الگی  زیر ش��کنجه  جان باخت و 
بدی��ن ترتیب  هرچه  را از گروه  و رهبرش  می دانس��ت  تا آخر و به  قیمت  جانش  در 

سینه  نگهداشت .
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رفیق وحیداله 
حتی پیوند با 
ورزشكاران  را

در مبارزه  
انقالبی  می دید

رفیق وحید

در1337 در یکی  از خانواده  های  متوس��ط  کابل  بدنیا آمد. با اتمام  لیس��ه  نادریه ، 
شامل  پولی تخنیک  گردید.

او از کودکی  مستعد و بسیار عالقمند مطالعه  بود. توسط  یکی  از وابستگانش  که  
از جریان  دموکراتیک  نوین  هواداری  می کرد، با آثار انقالبی  آشنا گردید. از نوجوانی  
تحت  تاثیر رفقایی  قرار گرفته  بود که  با آنان دیدووادیدهایی  داش��ت  و می کوش��ید 
به  نحوی  از انحا در خدمت  آنان  باش��د. در 1357 به  س��ازمان  پیوسته  و با ش�ور و 

حرارت  بیرق  مبارزه  علیه  رژیم  دست نشانده  را در کف  گرفت .
وحید عالقه  فراوانی  به  ورزش  داش��ت  ولی  هنگامی  که  به  آگاهی  انقالبی  دست  
یاف��ت ، ورزش  را هم  جدا از سیاس��ت  نه  بلکه  تاب��ع آن  می دید. او به  توصیه  رفیقی  
ب��ه  یک  کل��ب  بوکس  می رفت . اول  تصور می کرد اکثر اعضای  آن  سیاس��ی  و چپ  
خواهن��د بود. ازین  توهم  که  برآمد، آنگاه  س��عی  کرد با ش��ماری  از آنان  ضمن  جر 
و بحث  های  سیاس��ی  پایه  های  دوس��تی  محکم��ی  را بریزد. اما اتفاق��ًا همه  جوانان  
مذهبی نمای  عقب مانده ای  بودند که  کار با آنان  خیلی  مشکل  و ضیاع  وقت  می نمود. 
او که  مش��تاق  بود با همسن  و سال های  مستعد و نس��بتًا پیشروی  در تماس  باشد تا 
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در نهایت  با ایش��ان  هم  اندیشه  گردد، به  رفیقی  که  به  کلب  معرفیش  کرده  بود گفت : 
»محیط  کلب  بسیار ارتجاعی  است . عده ای  از اعضایش  تحت  تأثیر ترینری  اند که  از 
اخوانی ها هیچ  چیزی  کم  ندارد و عده ای  هم  از سیاست  وحشت  داشته  و ایدئولوژی 
 ش��ان را در بند و بازوی  ش��ان  می دانند! من  می خواهم  جایی  برای  ورزش  بروم  که  
پیوندم  را با ورزش��کاران  در درجه  اول  مبارزه  انقالبی  تش��کیل  دهد و نه  مشت زنی  
بر س��ر یکدیگر. در این  کلب ، تا حال  نتوانسته ام  به  استثنای  یک نفر، کسی  را جلب  
کن��م «. آن  رفیق  با قبول  حرف هایش ، دریافت  که  چه  احساس��ات  توفانی ای  در دل  

وحید انقالبی  موج  می زند.
برخ��ورد او با یک  دوس��ت  ورزش��کارش  هم  خاطره انگیز اس��ت . دوس��تش  با 
خوش��حالی  به  او خبر داد که  برای  انجام  مس��ابقاتی  رفتنی  خارج  است . وحید با او 
بحث  کرده  بود که  »اگر به فرض  به  مدالی  دس��ت یابی ، دولت  خاین  تره کی  � امین  
بیش��تر از آن  اس��تفاده  خواهد برد تا خودت  و مردم  ما. یا نرو،  یا اگر می روی  باید 
به  ش��کلی  پر س��ر و صدا فریاد اعتراضت  را نسبت  به  کش��تار و بگیر و ببند دولت  
میهنفروش بلند کنی  تا به  این  ترتیب  قهرمان  واقعی  مردمت  شوی . در غیر آن  یادت  
باش��د که  اگر سر به  زیر به  اصطالح  سرود ملی  این  دولت  دست نشانده  را خواندی  
دیگر با مردم  نیس��تی .« آن  فرد فقط  یاد داش��ت  مکرراً بگوید که  »ورزش  از سیاست  
جداست .« وحید استدالل  می کرد: »چطور ورزش  از سیاست  جداست  وقتی  به  خرج  
و حمایت  دولت  بروی  و بیایی ، زیر بیرقش  س��رودش  را زمزمه  کنی ، در بازگش��ت  
هم  در صورتی که  مدالی  گرفته  باشی  به  “حضور” حفیظ  اله  امین  “شرفیاب ” شوی  و 
شاید لقب  “ورزشکار خلقی” را هم  کمایی  کنی  و... به  این  ترتیب  تو و امثالت  آلتی  
در دست  دولت  می باشید. هرگونه  به  اصطالح  افتخاری  که  کسب  نمایی ، دولت  آن  
را به  حس��اب  “شکوفایی  ورزش  در افغانس��تان  مترقی ، مستقل  و آباد” جار خواهد 
زد.... اساس��ًا دولت  اگر کوچکترین  نشانی  ناش��ی  از مخالفت  کدام  ورزشکار را با 
خود ببیند، ولو او قهرمان  جهانی  هم  باش��د از رفتن  به  خارج  و مسابقه دادن  محروم  
خواهد نمود زیرا آن را به  نفع  سیاس��تش  نمی بیند.... با همه ی  این ها تو اصرار داری  
که  ورزش  و سیاس��ت  ازهم  جداس��ت ...« در نهایت  چون  فرد مذکور غیرت  سر باز 

زدن  از رفتن  به  خارج  را نداشت ، وحید به  دوستی  چندین ساله اش  با او پایان  داد.
او که  تنگدس��تی  رفق��ا را می دید، با تمام  وجودش  می خواس��ت  مصدر کمکی  
ش��ود. ولی  از آن جایی  که  از وضع  نامس��اعد اقتصادی  خانواده  هیچ  کاری  ساخته  
نبود، به  حکاکی ، خطاطی  و لوحه  نویس��ی  که  در آن ها مهارت  داشت ، پرداخته  و از 

حاصل آن ها برای  سازمان  پول  جمعآوری  می کرد.
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مناسباتش  با اعضای  خانواده  بسیار صمیمانه  و توأم  با شوخی  و بذله  گویی  بود. 
اما در مقابل  خرافه پرستی  و افکار نادرست  آنان  بی گذشت  برخورد می نمود.

با س��ربه  نیس��ت  ش��دن  پدر و چند تن  دیگر از نزدیکترین  وابس��تگانش  توسط  
خاد، ایمان  او به  س��ازمان و مبارزه  راس��خ تر ش��د . یکی  از دوس��تان  پدرش  روزی  
نصیحت کن��ان  به  او گفت : »حاال ک��ه  پدر و اکثریت  اعضای  مرد فامیلت  دس��تگیر 
شده اند، تو باید مواظب  بوده  و زیاد پشت  سیاست  و سازمان  نگردی «، وحید بسیار 
جوان  اما انقالبی  و س��ازمانی ای  پرشور توأم  با عصبانیت  به  آن  فرد پاسخ  داده  بود: 
»عجیب  است ، من  شما را به نام  مبارز  شعله ای  می شناختم ، فکر می کردم  امروز برایم  
درس  پایداری  در مبارزه  و وفاداری  به  سازمان  را خواهید داد و هرگز انتظار شنیدن  

چنین  حرف هایی  را از شما نداشتم .«
این  جریان  را خود آن  فرد که  به  اروپا رفت  و از دس��تگیری  و ش��هادت  وحید 

خبر شد، قصه  می نمود.
در 5 ثور 135۸ بعد از پخش  ش��بنامه ای  هدف  اس��تخبارات رژیم قرار گرفت؛ 
بخصوص  که  قباًل نیز با یکی  از دختران  همصنفی  خود که  از جاسوسان  پلید خلقی  
بش��مار می رفت ، برخورد ش��دیدی  داش��ت . او که  بخاطر لوحه  نویسی  و مشاقی  و 
س��اختن  کلیش��ه  به  اتاق  رییس  پولی  تخنیک  رفت  وآمد می توانس��ت ، با استفاده  از 
غیبت  رییس  ش��بنامه ای  را روی  میز کارش  گذاش��ته  بود. خاینان  خلقی ، بعد از ظهر 
آن  روز، او و تعداد زیادی  دیگر از محصالن  را به  اتهام  پخش  شبنامه  دستگیر کردند 
و اکثر آنان  به  ش��مول  وحیِد نو رس��ته  را در گورهایی  نامعلوم  دس��ته جمعی ، زنده  

مدفون  ساختند.
رفی��ق  وحید زنده  نماند که  چنانچه  همیش��ه  آرزو می کرد در جنگی  مس��لحانه ، 
از میهنفروش��ان  پرچمی  و خلقی  انتقام  بکشد. لیکن  از خون  معصومش  جوانانی  در 
صفوف  س��ازمانش  قد برافراش��ته  که  در راه  نبردی  بی امان  برضد بنیادگرایان  خاین  
جنایت پیشه  این  برادران  خلف  پرچمی ها و خلقی ها، سوگند خورده اند و تا انتقام  او 

و صدها وحید دیگر آرام  نخواهند گرفت .
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رفیق نعمت  اله  
هرگز اصول  

انقالبی سازمان 
خود را به

معامله  نگرفت

رفی��ق  نعمت  اله  )عزی��ز( در 1331 در قلعه  صابر کلن��گار والیت  لوگر دیده  به  
جهان  گشود. هنوز کودك  خردسالی  بود که  پدرش  را از دست  داد. در سال  1347 
پس  از فراغت  از مکتب  متوس��طه  کلنگار، ب��ه  دارالمعلمین  پروان  رفت  و در همان  
جا بود که  با اندیش��ه  های  مارکسیستی  آشنا گش��ت . پس  از به  پایان  رسانیدن  دوره  
دارالمعلمین  ش��امل  پوهنحی  ط��ب  کابل  گردید و درین  هنگام  به  س��بب  ارتباط  با 

رفقایی  امکان  یافت  تا بیشتر به  آگاهی اش  بیفزاید. 
نعم��ت  پ��س  از آن  که  مواضع  تمامی  س��ازمان های  چپ  را دقیق��ًا مطالعه  نمود 
تصمی��م  گرفت  به  »گروه  انقالبی  خلق های  افغانس��تان « بپیون��دد. او که  مثل  انقالبی  
راستین  می دانست  آغاز زندگی  تشکیالتی  مرحله ای  افتخارآمیز و خطیر در عمر یک  
انسان  به  حساب  می آید، پیوستن  به  »گروه « را برای  خود سرنوشت  ساز می پنداشت . 

رفیقی  که  با او خیلی  نزدیک  بود به خاطرمی آورد:
»نعم��ت دو روز قب��ل  از دیدارش  با نمایندگان  گروه  به  من  گفت  که دس��تت  را 
بده. و س��پس  در حالی که  دس��تم  را محکم  می فش��رد اظهار داشت : “بیا تعهد کنیم  
ک��ه  هرکس  از ما به مردم  و آرمان های  انقالبی  پش��ت  کند، او را خاین  بدانیم .” این  

رفیق نعمت  اله عزیز
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جمله ای  معمولی  و س��اده  بود ولی  رفی��ق  آن  را چنان  نافذ و از ته  قلب  ادأ کرد که  
هیچگاه  فراموشم  نخواهد شد.«

رفیقی  که  وظیفه  داشت  تا در حزب  خلق  به  عنوان  »عضو« آن  برای  سازمان  کار 
کند در مورد دستگیری  و دیدارش  با رفیق  نعمت  می نویسد:

»از فرار رفیق  احمد از زندان خلقی ها مدت  زیادی  سپری  نمی شد. وی هنوز از 
زخم های  التیام نیافته ی  ناش��ی  از شکنجه  و دردناك تر از آن  دستگیری  تعداد زیادی  
رفقا که  امیدی  به  زنده  ماندن  شان  نمی رفت ، رنج می برد. ولی  من  مجبور بودم  به  دام  
افتادن  رفیق  رشید را نیز به  او بگویم . او مثل  این که  انتظار شنیدن  این  خبر را داشت  
لحظاتی  مکث  کرد و بعد با نگرانی  گفت : “نعمت  هم  به  یک  وعده  خود بخاطر دیدن  

فردی  حاضر نشده  و تا حال با من  هم  تماس  نگرفته ، باید از او احوال  بگیری .”
چند روز بعد از شکس��ت قیام 14 اسد 135۸،  به  شفاخانه  جمهوریت  )که  رفیق  
در آن جا دوره  س��تاژ خود را می گذراند( س��ر زده و دریافتم  که  او دو روز اس��ت  
نیامده . بر اس��اس نشانی  به سوی  خانه اش  در شاه ش��هید راه  افتیدم . دروازه  خانه  را 
که  تک  تک  زدم  زن  جوانی  از دروازه  همس��ایه  برآمده  و با عجله  و اش��اره  دس��ت  
فهمان��د که  فرار کنم . ول��ی  قبل  از آن که  موفق  به  فرار ش��وم  خود را در محاصره  
ماموران  “اگس��ا” یافتم  که  در خانه  و بی��رون   کمین  کرده  بودند. من  خود را “عضو” 
ح��زب  خلق  معرفی  و ارتباطم  را با نعمت  صرفًا همصنف  بودن  و وطنداری  وانمود 
س��اختم . راجع  به  رفیق  جبار و یک  داکتر پرس��یدند که  اظهار بی خبری  کردم . آنگاه  
مرا برای  مدتی  در اتاقی  تنها گذاش��تند که  در وس��ط  آن  ی��ک  قبضه  تفنگچه  تی تی  
را نهاده  بودند حتمًا به  منظور دیدن  عکس العمل  من  نس��بت  به  آن . من  بدون  دس��ت  
زدن  به  تفنگچه ، با اس��تفاده  از فرصت  یکی  دو ورقه  یادداش��تی  را که  با خود داشتم  
بلعیدم  تا مایه  دردس��ر نشوند. دقایقی  بعد یک  تن  از عوامل  “اگسا” به نام  عبدالباقی  
که  دیگر مرا “خودی” می پنداش��ت  آمد و ضمن  حرف هایی  عادی  و بی اهمیت ، در 
مورد دس��تگیری  رفیق  نعمت  گفت : “نعمت ، جبار و داکتر از مائوئیست هایی  اند که  
در قیام  باالحصار دس��ت  داش��تند. دو روز پیش  نعمت  را که  می خواست  از راه  بام  
خانه  فرار کند گرفتیم  که  فعاًل در مأموریت  پلیس  است . خودت  را هم  اگر چه  رفیق  
هس��تی  ولی  بخاطر اصول  ما یکبار باید به  مأموریت  بفرس��تیم  که  بعد از چند سؤال  
و جواب  رخصت  می ش��وی . حدود نیم  س��اعت  بعد یک  “اگس��ا”یی  با موتر آمد و 
مرا که  توس��ط  عبدالباقی  “رفیق” معرفی شده بودم با خود به  شکنجه گاه  “اگسا” در 
صدارت  برد. در صحن  صدارت  دو نفر با چش��مان  س��رخ ، تفنگچه  به  کمرزدگی  و 
پنجه  بوکس ها در دست هایشان  از پهلوی  ما گذشتند. یکی  از آنان  از همراهم  پرسید 
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“ش��کار کردی ؟” که  جواب  شنید “نه ، رفیق  اس��ت ”. هنوز در دفتر مأموران  نشسته  
بودم  که  صدای  نعمت  در زیر ش��کنجه  به  گوش��م  رس��ید و ده  یا پانزده  دقیقه  ادامه  
داش��ت . شدت  عذاب  را از نعره  هایش  می توانس��تم  حدس  بزنم . غرق  در فکر ده ها 
رفیقی  بودم  که  مثل  نعمت  چه  ش��کنجه  هایی  را متحمل  می ش��وند که  جالدی  تقریبًا 
30 س��اله ، قد بلند، س��یاه  چهره  که  فارس��ی  را به  لهجه  هراتی  صحبت  می کرد وارد 
اتاق  شد. او نفسک  زده  و پرعرق  در حالی که  دکمه های  پیراهنش  باز شده  و قسمت  
زی��اد آن  از زی��ر پتلونش  برآمده  بود به  دروازه  اتاق  تکیه  داد و  گفت : “باز هم  همان  
گپ  س��ابق  است  چیزی  نمی گوید.” ماموران  ساکت  ماندند و شکنجه گر جوان  روی  

چپرکتی  که  در اتاق  بود، دراز کشید.
مرا از آن جا به  اتاق  شماره  7 که  دانستم  معلم  رشید هم  در آن جاست  فرستادند. 
به  اس��تثنای 5�4 نفر، همه  زندانیان  داخل  سلول های  خود بودند. تا زمانی  که  عسکر 
همراهم  برنگش��ته  بود، نه  کس��ی  به سویم  دید و نه  به  س��المم  جواب  داد. با نگاهی  
س��ریع  به  همه ، خواس��تم  از وجود رشید و س��ایر رفقا در آن جا مطمئن  شوم . رفیق  
رش��ید در گوشه ای  بروی  س��ینه  دراز کش��یده  بود. چون  صحبت  های  الزم  با رفیق  
رش��ید صورت  گرفته  بود خواس��تم  سری  به  بیرون  بزنم  تا اگر نعمت  را دیده  بتوانم . 
خوش��بختانه  رفیق  را نشس��ته  روی  زین��ه ی  اتاقش  یافتم  که  به  فکر ف��رو رفته  بود. 
لحظات��ی  ایس��تادم  و چند قدم  هم  این طرف  و آن ط��رف  رفتم  تا توجهش  را جلب  
کن��م  که  فایده  نکرد. بخاطر احتیاط  و نابلدی  مناس��ب  ندی��دم  او را صدا بزنم  و یا 
مس��تقیم  نزدش  بروم . از این رو به  بهانه  تش��ناب  رفتن ، در بلندی  پیشروی  تشناب ها 
درس��ت  در مقابلش  نشستم . رفیق  متوجه  ش��د و به  آرامی  آمد و نزدیکم  نشست . از 
چگونگی  دس��تگیری  ما مختصراً گپ  زدیم . توضیح  داد که  چگونه  فردی  وابسته  به  
یکی  از س��ازمان های  اسالمی ، پلیس  را پشت  خانه اش  آورده  بود. چشم هایم   به  آثار 
زخم  و لت  و کوب  س��ر و صورت  و لکه  های  خون  لباس هایش  دوخته  ش��ده بود .

خودش گفت : “ساعتی  پیش  از زیر شکنجه  برآمدم . شکنجه  زیاد است  ولی  به خوبی  
می توانم  تحمل  کنم .” من  که  صحبت  بیشتر در برابر آن همه  زندانی  را صالح  ندیدم  
و هم  به  خیال  این که  مجدداً او را خواهم  دید از او جدا شده  و به  اتاقم  رفتم . شام  
روز بود که  عس��کری  آمد و مرا نزد همان  باقی  نام  برد. باقی ضمن  معذرت  خواهی  
متأسفانه  مرا از “اگسا” مرخص  کرد. تأسف  ازین  جهت  که  دیگر امکان  دیدن  با رفقا 
کاماًل از بین  رفت . دلم  می خواست  یک  روز دیگر هم  در آن  قتلگاه  مخوف  بمانم  تا 

با آن  قهرمانان  بیشتر صحبت  داشته  باشم .
چند ماه  بعد در چهارراهی  پشتونستان  شخصی  را که  به  دنبالم  دویده  و مرا صدا 
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می زد، ش��ناختم . در “اگس��ا” دیده  بودیم . او پس  از احوالپرسی  و اظهار خوشی  از 
دیدنم  گفت : “همان  ش��امی  که  خودت  از اتاق  خارج  ش��دی  و شب  برنگشتی  ما به  
فکر این که  شهید شدی  برایت  فاتحه خوانی  کردیم ...” در مورد رفقا رشید و نعمت  
گفت : “او )رش��ید( تا چند روز دیگر همانجا بود، هر روز شکنجه  می شد. استقامت  
و پایمردی  معلم  صاحب  همه  را به  تحسین  و تعجب  انداخته  بود... داکتر نعمت هم  
مثل  معلم  صاحب  بود. در اثر شکنجه  پوست  از روی  کاسه  سرش  جدا شده  بود اما 

هیچ  اعترافی  نکرد...”
من  در حالی که  تن  های  خونین  و شکنجه  شده ی  هر دو رفیق  از پیش  چشمم  دور 

نمی شدند، به  سازمان  می بالیدم  که  چه  انسان های  بزرگی  را در دامنش  پرورانیده .«
رفیق  نعمت  توانس��ته  بود با شخصیت  گرم ، توده ای  و پروقارش  با تعداد  زیادی  
روش��نفکر و غیرروش��نفکر پیوندهای  صمیمانه  و  مفید برقرار سازد، اما او بخاطر به  
اصطالح  وجیه المله  بودن  ی��ا هر نیت  محافظه کارانه  و ارتجاعی  دیگر، هرگز اصول  
انقالبی  را به  معامله  نگرفت  و به  همین  س��بب  با برادرش  که  خلقی  بود مناس��باتی  
نداشت . وقتی  در چنگ  »اگسا« گرفتار آمد و همه  می دانستند که  خطر اعدام  تهدیدش  
می کند، دوستی از آن  برادر خاین  که  مهره ای  در دستگاه  بشمار می رفت  خواسته  بود 
تا زود اقدامی  کند ورنه  نعمت  کش��ته خواهد ش��د، ولی  خاین  مذکور که  از نعمت  
انقالبی  و سازش ناپذیر کینه ای  عمیق  در دل  داشت  گفته  بود: »من  در دشت  شادیان  
پش��ت  ضد انقالب  می گردم  و مصروف  جنگ  هس��تم  ولی  حاال در خانه  خودم  ضد 
انقالب  پیدا ش��ده  که  می خواهد با کوکتل  مولوتف  به  قدرت  سیاس��ی  برسد. من  به  

گالب زوی  هم  در مورد وی  گفته ام  که  چطور وی را سر عقل  بیاورد.« 
اما نعمت  از آن  قماش��ی  نب��ود که  در برابر مزدوران  خلقی  »س��رعقل « بیاید. او 
س��خت ترین  مرگ  ها را بر س��ازش  با دش��من  میهنفروش  ترجیح  می داد. او در طول  
زندگی  سیاس��ی اش  ثابت  کرده  بود که  »برادری « با یک  خلقی  را نفرت انگیز و ننگ  
می داند. مگر پیمان  نبس��ته  بود که  هرکس  به  مردم  و آرمان های  انقالب  پش��ت  کند، 

خاین  است ؟
باالخره بعد از 34 س��ال، با بیرون شدن لیست پنج هزار اعدام شدگان سال های 
1357 و 135۸ مش��هور به »لیست مرگ« روشن گردید که نعمت این انقالبی پاکباز 

در 1 سنبله 135۸ اعدام گردیده است.
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رفیق رشید با 
متانت خود، 

امیدی بزرگ 
سازمان 

به شمار می رفت
رفیق معلم رشید

هنگامی که  رفیق  احمد در پنجشیر به  عنوان  داکتر کار می کرد، به  مناسبت هایی  
از خصوصیات  رفیقی  � بدون  آن که  از وی  نا م ببرد� س��خن  می گفت ، از رشادتش ، 
متانتش ، ولعش  به  مطالعه ، عش��قش  به  توده ه��ای  زحمتکش  و... و او را از امیدهای  
بزرگ  س��ازمان  می خواند. بعدها در جریان  قیام  14 اس��د روشن  شد که  منظور وی  

رفیق  رشید )معروف  به  معلم  رشید( بود.
رش��ید در 13۲۹ در قریه ی  پاراخ  مربوط  بازارك  پنجشیر به  دنیا آمد. در مدرسه  
ابوحنیف��ه  و مکتب  ابتدایی��ه  قوای  چهار زرهدار معلمی  ک��رد. هرچند پدرش  ملک  
رس��تم  از متنفذین  محل  بود اما خود رفیق که  از ش��عله ای های  شناخته  شده  بشمار 
می رفت ، با رس��یدگی  به  درد و غم  و مس��ایل  مردم  از احت��رام  و محبوبیت  فراوانی  
برخوردار بود. تعداد زیادی  دریور، کلینر و دیگر اهل  کس��به  پنجشیر به  اتاق  رفیق  
در کابل  رفت  و آمد داش��تند. او با خصای��ل  انقالبی اش  در دل  اعضای  خانواده  جا 
داش��ت . دو برادرش  با آن که  از وی  بزرگتر بودند بر اس��اس  عالقه   ش��دید به  او، 
می خواستند یکسره  در خدمت  رفقا باشند و اگر در جریان  فعالیت های مخاطره آمیز 
قرار می گرفتند، با اصرار داوطلب  انجام  آن می ش��دند. برادران  شرافتمندش  اگرچه  
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درآمد و معاش  ناچیزی  داش��تند اما هرگاهی  که  می توانس��تند از کمک  به  س��ازمان  
مضایقه  نمی کردند. مخصوصًا که  می دیدند رش��ید تمام  معاش  معلمی اش  را به  رفقا 
تحوی��ل  می داد. آنان  می دانس��تند که  برادر ش��ان  در راه  پرافتخار روان  اس��ت  و با 
مبارزانی  از جان  گذش��ته  و پاك  پیوند دارد که  تنها وسیله ای شان را تکیه  به قدرت   

محروم ترین  طبقات  جامعه  تشکیل  می دهد.
رفیق  رش��ید با شکست  قیام  14 اس��د در خون  تپید. جریان  دستگیری اش  چنین  
بود: یکی  از پیلوت  هایی  که  مسئولیتش  به  رشید  سپرده  شده  بود به  اثر خیانت  جگرن  
س��ید محسن  یک  روز قبل  از قیام  متعاقب  ختم  مراسم  عروسی اش  دستگیر می شود. 
او پس  از شکست  قیام  زیر شکنجه  تاب  نیآورده ، به  همراهی  »اگسا« به  نزد برادرش  
رفته  از او می خواهد با »اگس��ا« همکاری  کند تا نجاتش  از مرگ  ممکن  گردد. چند 
روز بعد برادر پیلوت  با رشید در بازار مواجه  می شود )رفیق  رشید پس  از دستگیری  
پیل��وت  دو س��ه  بار بخاطر خبرگیری  و دلداری  به  خان��ه  وی  رفته  بود و طبعا برادر 
پیلوت  با او آش��نا بود(. رفیق  به  او می گوید که  روزی  دیگر با مقداری  پول  غرض  
رفع  مش��کل  مالی  خانواده  پیل��وت  نزد آنان  می آید. برادر پیلوت  که  نقش��ه  خاینانه 
داشت  ضمن  دادن  اطمینان  از ختم  تعقیب  خانه  مصرانه  از او می خواهد همان  لحظه  

با او برود و رفیق  رشید  وارد خانه ای می شود که افراد »اگسا« در انتظارش  بودند.
رنج  خاص  ناش��ی  از به  دام  افتادن  رفیق  رش��ید این  بود که  رفقا از ضعف  نشان  
دادن  پیلوت  آگاهی  داشتند و یونس  اکبری  � که  بعدها خود هم  در لجن  خیانت  فرو 
رف��ت � باید به  او اطالع  می داد. اگر این  فراموش��کاری  خیانت آمیز در کار نمی بود، 

رفیق  رشید در چنگ دشمن نمی افتاد.
رفیقی  که  در شکنجه گاه  »اگسا« در صدارت ، آخرین  دیدار را با نعمت  و رشید 

داشت  می نویسد:
»... با نگاهی  س��ریع  به  همه ، خواس��تم  از وجود رش��ید و س��ایر رفقا در آن جا 
مطمئن  ش��وم . رفیق  رش��ید در گوشه ای  بروی  سینه  دراز کش��یده  بود، همان  پتلون  
س��یاه  و پیراهن  آبی  را به  تن  داش��ت  که  دو روز قبل  در تکس��ی ای  مشکوك  دیده  
بودمش . ازین  که  او را زنده  می یافتم  آرامش��ی  احس��اس  کردم  و هم  سوزشی  شدید 
دلم  را فرا گرفت  چون  از وضعیتش  دانس��تم  که  به  س��ختی  شکنجه  شده  است . همه  
از من  س��وال های  مختلف  می کردند و من  برای  آن که  رشید را متوجه  حضور خود 
بس��ازم ، با صدای  بلند به  آنان جواب  می دادم . رفیق  ملتفت  ش��د. مثل  سایر زندانیان  
با خونس��ردی  احوالپرسی  نمود، نام  و کارم  را پرسید و خواست  تا از روی  کفش ها 
برخاسته  پهلویش  بنشینم . به  صورتی  که  ظاهراً همدیگر را نمی شناسیم ، او از خیانت  



24

پیلوت  و برادرش  گفت  و من  از جریان  دس��تگیری  نعمت برایش گفتم . س��پس  او با 
عجل��ه  گفت : “کلید خانه  را اگر نزدت  هس��ت  از خود دور کن . مرا بخاطر آن  زیاد 
شکنجه  کردند، زیرا عین  کلید را نزد رفیق  احمد یافته  بودند و این  برای  شان  ثبوت  
رابطه  تش��کیالتی  من  با داکتر بود. آنان  ش��کنجه  کردند تا قفل  مربوط  کلید را نشان  
دهم . جایی  برای  انکار از هویت  س��ازمانی ام  باقی  نمانده  بود. یا باید خانه  را نش��ان  
می دادم  یا مقاومت  می کردم . بناًء گفتم  من  از گروه  انقالبی  خلق های  افغانستان  هستم  
و قفل  را هم  نش��ان  نمی دهم . آن وقت  شکنجه  را بیشتر ساختند.” گونه  ها، پیشانی  و 
بینی اش  با پنجه  بوکس  و لگد به ش��دت  مض��روب  بود و در بعضی  جاها لخته های  
خون  هنوز بس��ته  نش��ده  بود. او برای  آن که  حدود ش��کنجه  خاینان  خلقی  را نشان  
دهد، خواس��ت  پیراهنش  را بکشد، ولی  تنها توانست  دکمه های  آن  را باز نماید زیرا 
پیراهن  با خون  زخم ها کاماًل به  بدنش  چس��بیده  بود. آن وقت  پاچه های  پتلونش  را 
باال کرد تا ساق های  کبود زخمی اش  را ببینم . در حالی که  من  به  پاهایش  خیره  مانده  
بودم  با تبس��م  گفت : “به هرحال  ش��کنجه  قابل  تحمل  اس��ت . اصاًل ایمان  که  باشد 
ش��کنجه  کاری را  از پیش  نمی برد.” پس  دانستم  که  او با نشان  دادن  بدن  مجروحش  
می خواس��ت  به  من  که  احتمال  داشت  زیر شکنجه  بروم ، بفهماند که  اگرچه  شکنجه  
درندگان  خلقی  بی نهایت  وحشیانه  است  اما هرگز قادر نیست  روحیه  و مقاومت  یک  

انقالبی  را بشکند.«
قیام  شکس��ت  خورد اما اراده ی  رشید انقالبی  تا دم  واپسین  نشکست . بر اساس  
اطالعاتی  که  بعداً بدس��ت  آمد، رفیق  رش��ید روز ها  زیر ش��کنجه  قرار داشت  تا اگر 
کلمه ای  اعتراف  کند، لیکن  جالدان  خلقی  که دیدند این  سرو »گروه  انقالبی « را هم  
با هیچ  نوع  شکنجه ای  نمی توان خم  کرد و به  خیانت  به  سازمانش  واداشت، بدن  تکه  

پاره اش  را به جوخه اعدام سپردند. 
در لیس��ت پنج هزار تنی که توس��ط »آگسا« سر به نیست شدند برمال گردید که 

رفیق رشید را در 5 سنبله 135۸ اعدام کرده اند.
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رفیق  داوود 
با نثار خونش 

تداوم  حیات  و 
رزم  سازمان را 

تضمین  کرد

رفیق داوود

در ماه ثور س��ال 1330 در خانواده ای که وجود پدر و مادر ش��ان مایه افتخار 
س��ازمان ماست، طفلی بدنیا آمد که نامش را داوود گذاشتند. داوود دوران طفولیت 
را در دامان فامیل علم دوس��تش س��پری کرد و در س��ال 1336 وارد مکتب ابتدائیه 
بی بی مهروی کابل گردید. وی از آوان طفولیت جدی، راس��تکار، امانتدار، شجاع و 
در دروس مکتب ذکی و کوش��ا بود. او نه تنها به درس و تعلیم خود توجه داشت، 

بلکه برای اعضای کوچکتر فامیل نیز یک معلم و مربی خوبی به شمار می رفت.
شهید داوود سال 134۲ وارد لیسه غازی شهر کابل شده و در سال 134۸ از آن 
لیس��ه فارغ گردید. سال های یاد شده، اوج جنبش روشنفکری افغانستان بود. تحت 
تاثیر اندیش��ه های انقالبی و ش��خصیت های مبارز آن دوران، رفیق ش��هید به جریان 
»ش��عله جاوید« پیوس��ت. تالش او بخاطر تهیه  آثار مارکسیستی و باال بردن آگاهی 

خود و اعضای خانواده و رفقای اطرافش، نمونه بود. 
ش��رکت فعال در تظاهرات روش��نفکری، احساسات و طرز تفکرش را دگرگون 
س��اخت. از آن زمان به بعد آگاهی و خصال انقالبی رفیق شهید همه را تحت تاثیر 
قرار می داد. برخوردش به مسایل و پدیده های اطراف، سیاسی و در موضع دفاع از 
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جریان شعله جاوید بود. در عرصه سیاست نووارد ولی طرز تفکر و آینده نگری اش 
چون رهبران باتجربه حیرت انگیز بود.

او که با جهانبینی علمی و بینش طبقاتی پرولتاریا مسلح شده بود، لحظه ای آرام 
نگرفت و س��کوت و خاموش��ی و بی تحرکی را خیانت به امر پرولتاریا می دانست. 
دفاع از مارکس��یزم و مبارزه علیه رویزیونیزم و نوکران روس در صدر کارهای آن 
دوران قرار داشت. او اوضاع را به درستی تشخیص و با دوراندیشی حلقه ی اساسی 
را که همانا مبارزه ایدئولوژیک � سیاس��ی علی��ه خلقی ها و پرچمی های میهنفروش 
بود، محکم بدست گرفت و در زدودن نظرات خاینانه و مزدورمنشانه ی آنان که زیر 
نام مارکس��یزم برآمد داش��تند، قدعلم کرد. داوود کار پیوند با جنبش چپ و تالش 
برای سیاس��ی ساختن محیط خانواده، محل زندگی و مکتب را آغاز نمود. جلسات 
بحث و مطالعه را جهت ارتقای آگاهی دیگران س��ازمان داد. کوش��ش وی این بود 
تا رفقای مح��ل صاحب کرکتر و خصال انقالبی گردند. مب��ارزه علیه آلودگی های 
اجتماعی و دور نگهداش��تن رفقا از آن محیط برایش ارزش بس��یار داش��ت. به این 

دالیل بود که گروپی از شعله ای ها را به دور خویش بسیج توانسته بود. 
جهت تندرستی و رشد شخصیت انقالبی رفقا و هکذا جلب روشنفکران به دور 
این حلقه دس��ت به ایجاد تیم های ورزشی برای جوانان و نوجوانان محل زد و عده 
زیادی را دور این تیم گرد آورد. ش��هید داوود چنان مصروف ش��د که به ندرت در 
انظار دیده می ش��د. رفقا و آش��نایانش وی را دوست داشتند و او نیز به همه احترام 
می گذاشت. از غرور و تکبر نشانی در وجودش دیده نمی شد. زندگی ساده و اراده 

محکمش در مبارزه، وصف ناپذیر بود.
با کس��انی که تمایل به خلق و پرچم داش��تند با حوصله مندی بحث می کرد و 
عواقب و خطرناك بودن نظرات آنان را برای جنبش انقالبی کشور روشن می ساخت. 

دشمن آشتی ناپذیر سردمداران این جریان بغایت ضد انقالبی و ضد مردمی بود.
رفی��ق داوود در س��ال 134۹ وارد اکادمی پلیس گردید. خاطره ش��مولیتش در 
اکادم��ی پلیس جالب اس��ت. با یک تن از دوس��تانش در امتح��ان کانکور اکادمی 
پلیس اش��تراك کرد تا او را حین امتحان کمک کند و برای خودش تجربه ای باش��د 
جهت آمادگی و ش��مولیت در پوهنتون کابل. در نتیجه، برخالف خواس��ته  خودش 
در کانکور اکادمی پلیس نمره بلند گرفت و دوس��تش ناکام ش��د. او حاضر نبود که 
در اکادمی پلیس تحصیل نماید و می گفت: »پلیس و ارتش جزء متشکله دولت اند 
و وسیله ایس��ت جهت س��رکوب مردم و جنبش های مترقی«. درین زمینه بحث های 
زی��ادی صورت گرف��ت تا باالخره رفیقی او را با این اس��تدالل که می توان در بین 
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دش��من نفوذ کرد و از آن طری��ق خدماتی برای جنبش انقالب��ی انجام داد، متقاعد 
س��اخت ت��ا اکادمی پلیس را بخواند. او این دلی��ل را پذیرفت و با موفقیت اکادمی 
پلیس را به اتمام رسانید. تا زمانی که در اکادمی پلیس بود هرگز ارتباطش با جنبش 
انقالب��ی قطع نگردید. در اختیار ک��ردن دو زندگی )علنی و مخفی( و تلفیق خود با 

شرایط جدید، هوشیارانه عمل می کرد.
با آش��کار ش��دن اختالفات بین رهبران شعله  جاوید و س��ازمان جوانان مترقی 
موضع بیطرفانه گرفت و با جدیت به مطالعه پرداخت. انتشار »با طرد اپورتونیزم...« 
و ایج��اد »گروه انقالبی...« او را تح��ت تاثیر قرار داد و با تعهد انقالبی به عضویت 

»گروه انقالبی خلق های افغانستان« درآمد که تا پایان زندگی به آن وفادار ماند. 
انش��عابات بعدی هیچگونه تزلزلی در وی نس��بت به رفقا و خط مش��ی سیاسی 
آن بوج��ود نیاورد. با متانت و قاطعیت در دفاع از خط مش��ی سیاس��ی – تئوریک 
س��ازمان در برابر افکار و احساس��ات بچگانه ی  چند روش��نفکر از دماغ فیل افتاده 
برآمد و مش��غولیتش را بیش��تر وظایف محوله اش تشکیل می داد. سازش و مصالحه 
در اصول را خیانت به امر س��ازمان می دانس��ت. سرسختی اش در مسایل اصولی به 
حدی بود که با برادر مبارز و انقالبی اش )س��هراب( گذش��ت نکرد و همیش از او 
انتقاد می کرد تا نظرات اش��تباه آمیزش را در مورد جنبش چپ و سیاست های عملی 
دیگر اصالح کند. چنانچه اختالف با او تا آخر زندگی اش ادامه داش��ت و هرگز به 

وحدت نرسیدند.
رفیق داوود همان گونه که با نوکران روس��ی آش��تی ناپذیر بود، اخوان را نیز از 
دش��منان خطرناك مردم و وطن ما تش��خیص نموده، در افش��ای چهره اصلی آنان 
می کوش��ید و مب��ارزه علیه ش��ان را همردیف با مبارزه بخاطر رس��یدن به آزادی و 

دموکراسی می دانست.
کودت��ای ننگین هفت ثور وظایف انقالبیون را س��نگینتر س��اخت. مبارزه علیه 
نوکران روس نسبت به دوره های قبل از کودتا شکل پیچیده ای به خود گرفت. دقت 
در امر مخفی کاری و پیشبرد کارها از جمله تامین ارتباطات، کار کمیته ای، آموزش، 
چاپ و نش��ر، پخش شبنامه و غیره اهمیت حیاتی داشت. رفیق داوود با وجود کار 
علنی در وزارت داخله و اکادمی پلیس، به تمام این وظایف با شور و شوق انقالبی 
رسیدگی می کرد. کار مشترك با او به انسان نیرو و جرات می بخشید. واقعه کوچکی 

بخاطرم هست که بیانگر جسارت و احساس مسئولیت رفیق می باشد:
شام 5 ثور 135۸ در کنار سایر رفقا بخاطر پخش شبنامه موظف گردیدیم. زمان 
و جای پخش ش��بنامه از قبل نقش��ه شده بود. با رفیق ش��هید وارد محل شدیم و به 
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وقت معین ش��روع به پخش شبنامه نمودیم. در آن شب تردد خلقی ها زیاد بود و ما 
نتوانستیم همه اوراق شبنامه را تا ختم وقت معینه پخش نماییم. به ما گفته شده بود 
که اگر تمام اوراق به وقت معین پخش نش��د همه را در جایی که جلب توجه کند 
گذاشته و به سرعت از محل دور شویم. باید طبق برنامه عمل می کردیم و اما رفیق 
داوود رو به من کرد و گفت: »بهتر اس��ت خود را از این محل دور سازیم و شبنامه 
را در محل نزدیکتر پخش کنیم. حیف اس��ت که شبنامه پخش نشود و بدست مردم 
نرسد. اگر آن را در جایی بگذاریم به احتمال زیاد به دست دشمن خواهد رسید که 
در آن ص��ورت آن را از بی��ن می برند و کار نیمه تمام باقی می ماند.« با عجله به راه 
افتادیم و با وجود این که خلقی ها متوجه پخش ش��بنامه در آن شب گردیده بودند، 
تمام اوراق را در محل دیگری پخش و به س��رعت از آن جا دور ش��دیم. دقت و 

جرات در پخش شبنامه را در آن شب از رفیق داوود آموختم.
ش��هید داوود از آغاز تا زمان دس��تگیری در طرح و پالن نظامی قیام باالحصار 
شرکت فعال داشت. او با نظامیان رابطه برقرار کرده ارتباط شان را با گروه رهبری 
»جبهه مبارزین مجاهد افغانس��تان« تامین می کرد. در عملی ش��دن قیام، بنابر دستور 
سازمان فعاالنه سهم گرفت. وظیفه مشخص خودش این بود تا با رهبران اهل تشیع 
که در افشار کابل )نزدیک اکادمی پلیس( زندگی داشتند کار قیام را همآهنگ سازد 
و در روز قیام خلقی ها و پرچمی ها را نابود کرده، دیپوی اسلحه را متصرف شوند. 
قب��ل از این که مردم دس��ت به قی��ام بزنند، خیانتی از درون ش��ورای رهبری جبهه 

صورت گرفت و رفیق داوود صبح روز قیام به چنگ دشمن افتاد. 
داوود را با سایر رفقای شهید چون رفیق فیض احمد، رفیق محسن و دیگران به 
اگسای صدارت انتقال دادند. رفقایی که جریان را از نزدیک شاهد بودند می گویند 
اسد اله سروری رییس اگسا با جمعی از مشاورین روسی چون گرگان گرسنه به آن 
جا ریختند تا رفیق داوود را به اعتراف واداشته و اسرار سازمانش را از وی بگیرند. 
داوود که به خود، س��ازمان و خلقش اعتماد داشت، تسلیم شدن در برابر دشمن را 
مترادف با خیانت به امر انقالب می دانس��ت. دش��من به شکل حیوانی مو و پوست 
صورت��ش را با چنگ و دندان کند ولی ش��هید داوود با لبخن��د ظفرمندانه و قامت 
ایس��تاده ش��کنجه گران را خوار و زبون ساخت و هرگز تسلیم نشد. شکنجه آن قدر 
ادامه یافت که دشمن از خشم به خود می پیچید و عجله داشت تا به سرعت از وی 

اعتراف گرفته و دست به کار شوند.
دش��من  که  دریافته  بود با محس��ن  دیگری  روبروس��ت  و ش��کنجه  کاری  را از 
پیش  نمی برد، تن  پاره  پاره ی  او را به تاریخ 10 س��نبله 135۸ به  دلگی  اعدام  س��پرد. 
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بدینترتی��ب  رفی��ق  داوود خونش  را نثار کرد تا به  س��هم  خود ت��داوم  حیات  و رزم  
سازمانش  را تضمین  کند. 

 س��ازمان ما خاطرات ش��هید داوود را گرامی می دارد و با س��وگند وفاداری به 
آرمان پاك و انسانی آن رفیق ارجمند و سایر شهدای به خون خفته  سازمان تجدید 
پیمان می کند که راه شان را استوارانه ادامه داده و نگذارد که جنایتکاران و خاینان 

به وطن و مردم، به اهداف غیرانسانی شان در افغانستان نایل آیند.
شایس��ته ترین خدمت به آرمان شهدا و بهترین یادبود از آنان این خواهد بود تا 
رفقای سازمان با وحدت مستحکم و با احساس مسئولیت سازمانی به وظایف خود 
در رش��د س��ازمان رسیدگی نمایند تا این که دشمنان را در پیکارهای آینده خوار و 

خوارتر سازند.

خاطراتی از رفیق داوود

زندگیشفافرفیقداوودچه»معناواعتبارعظیمی«داشت!
در یک��ی  از جلس��ات  که  هنوز دو رفیق  دیگر نیامده  بودن��د، من  و رفیق  داوود 
تنها ماندیم  و او با اس��تفاده  از فرصت  راجع  به  نشریاتی  از چریک های  فدایی  ایران  
که  تازه  خوانده  بود حرف  می زد: »با سیاست  عمومی  چریک ها نمی توان  موافق  بود 
اما قهرمانی های  اینان  بدون  ش��ک  با ش��کوه  و ستودنی  است . اینان  با چنان  جسارت  
و دالوری  در برابر ش��کنجه  و اعدام  محمد رضا شاه  می ایستند که  نمونه  مرگ  شان  
واقعًا به صورت  خواستنی ترین  و زیباترین  مرگ ها جلوه  می کند. مخصوصًا هر وقت  
کاست  احمد خرم آبادی  را می شنوم  دچار هیجان  می شوم  و فکر می کنم  که  شهادت  

پرافتخار او و امثالش  به  زندگی  آدم  چه  معنا و اعتبار عظیمی  می بخشد.«
این  بازتاب  صداقت  و ایمان  انقالبی  رفیقی  است  که  غیر از حماسه  جان باختنش  
در زیر ش��کنجه  نوکران  سوس��یال  امپریالیزم ، زندگی  شفاف  خودش  هم  چه  »معنا و 

اعتبار عظیمی « داشت .
او در دوران  مکتب  به  مثابه  جوانی  پرش��ور و جس��تجوگر نمی توانست  در برابر 
س��تم ها و بی عدالتی  ه��ای  حاکم  در جامعه  و در برابر جریان های  سیاس��ی  آن  زمان  
حس��اس  نباشد. همانند بس��یاری  دیگر از جوانان  همسن  و سالش ، قبل  از آن که  از 
لحاظ  سیاسی  به  درك  کافی  از اختالف  بین  جریان  دموکراتیک  نوین  و حزب  پرچم  
و خلق  رس��یده  باش��د، شخصیت  متظاهر، س��بک  و غیرجدی  پرچمی ها و خلقی ها، 
وی را از حزب  آنان  متنفر س��اخته  بود. در مقابل  س��خت  تحت  تأثیر شخصیت  های  
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انقالبی  جریان  ش��عله  جاوید قرار داده  و مشتاقانه  به  هواداری  از آن  برخاست . او به  
خاطر کس��ب  آگاهی،  و بهتر و مؤثرتر به  مبارزه  علیه  دشمن  رفتن ، با اتکأ به خود و 

با احساس  مسئولیت  کم نظیری  کتاب  می خواند.
آن  زمان  که  روش��نفکران  در مضیقه  مواد انقالبی  بس��ر می بردند و وسایل  چاپ  
و نش��ر در دس��ترس  نبود، رفیق  داوود توانست  با س��ازمان  دادن  عده ای  از دوستان  
سیاس��ی اش  نشریات  مارکسیستی  زیادی  را دس��ت نویس  کرده  و آن ها را در اختیار 
دیگ��ران  قرار دهد. همچنان  به  ابتکار خود با وجود تنگدس��تی ، توانس��ت  کتابخانه  

کوچکی  بسازد و دوستان  و آشنایانش  را به  استفاده  از آن  تشویق  کند.
او با اعتقاد محکم  بر این که  اگر اندیشه های  انقالبی  در میان  توده ها رسوخ  یابد 
به  نیروی  عظیم  مادی  بدل  می شوند، به شدت  تالش  می کرد تا تعداد هرچه  بیشتری  
از روشنفکران  را به  سوی  سیاست  انقالبی  بکشاند. او با پشتکار فراوان  موفق  شد در 
محیط  خانواده ، مکتب ، کوچه  و روس��تا هایی  که  رفت  و آمد داشت ، جوانان  زیادی  

را متمایل  به   شعله جاوید سازد.
فعالیت های  سیاس��ی  رفیق  داوود از چنان  نظم  و نس��ق  خوبی  برخوردار بود که  
گویی  س��ال ها کار تشکیالتی  کرده  است . روش��نفکرانی  که  به دور وی  جمع  بودند 
خود را در محیط  گرم  و سرشار از رفاقت  و تعهد عمیق  سیاسی  می دیدند و با شور 

و شوق  زایدالوصفی  به  مطالعه ، بحث  و جلب  و جذب  می پرداختند.
او که  سیس��تماتیک ، بدون  هدر دادن  س��اعتی  و با ولع  مطالعه  می کرد توانس��ت  
در م��دت  کوتاهی  به  س��طح  دانش  انقالبی  باالیی  دس��ت  یابد. و دری��ن  زمینه  هم  
تجارب��ش  را ب��ا دقت  و حوصله  به  دیگران  انتقال  می داد تا آنان  را از توهم  مش��کل  
بودن  دسترسی  به  گنجینه  مارکسیزم  بدر آرد. او به  منظور تجربه  اندوزی  و برای  آن 
که  مش��وقی  برای  رفقا و دوستانش  باشد، سعی  می کرد از شرکت  در هیچ  تظاهرات  
ش��عله ای  باز نماند. علیه  افکار رویزیونیس��تی  خاینان  خلق  و پرچم  در هر جایی  که  
ایجاب  می کرد با حرارت  موضع  گرفته  و به  دفاع  از مارکس��یزم  � لنینیزم  � اندیش��ه  

مائوتسه دون  می ایستاد.
 روزی  با چند پرچمی  مشهور تا نصف  شب  به  مشاجره  داغی  پرداخت  که  چون  
آنان  در برابر استدالل  وی  چنته ی  خود را خالی  یافتند، در همان  وقت  شب  رفتند و 
چهار تن  از به  اصطالح  کادرهای  برجس��ته تر خود را آوردند تا عجز خود را تالفی 
نمایند. بحث  تا صبح  دوام  کرد ولی  رویزیونیست  ها با احساس  درماندگی  بیشتر در 

برابر رفیق ، خانه  را ترك  گفتند.
از غ��رور، خودخواهی  و فضل فروش��ی  اثری  در او دیده  نمی ش��د. همه  رفقا و 
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دوس��تان  نزدیکش  را به  س��اده  زندگی  کردن  تشویق  می کرد و در این مورد خودش  
به  راس��تی  نمونه ای  درخش��ان  بود. در مبارزه  با تجمل پرس��تی  و رس��وم  خرافی  با 
ب��وی  گند فئودالی  و خرده بورژوایی ، چه  در خان��واده  و چه  در خارج  از آن  هرگز 
انعطاف  نمی ش��ناخت. هیچ  بهانه ای  را برای  توجیه  طرز تفکر یا عمل  ناش��ی  از آن 
گون��ه  جهالت  ها و عقب ماندگی ه��ای  دردناك  و مس��خره  نمی پذیرفت. از رفقا هم 
موکداً می خواست  با هیچ  نشانی  از افکار و عادات  ارتجاعی  در چهارچوب  محدود 
خانواده  و اقارب  نس��ازند تا بتوانند در سطح  وسیع تر در کل  جامعه  جنگاور خوب  

ضد فرهنگ  امپریالیستی  و فئودالی  و ما قبل  آن  به شمار روند.
داوود همیش��ه  مدافع  اصولی  و اس��توار مش��ی  س��ازمان  بود. هنگامی  که  اولین  
انشعاب  در گروه  در حال  تکوین  بود، تأثر شدیدی  او را فرا گرفته  بود در حدی  که  
یکی  دوبار در جلس��ات  نیز حاضر نش��د. ولی  سرانجام  تصمیم  گرفت  از بالتکلیفی  
بدر آمده ، قضایا را هرچه  باش��د برای  خود روش��ن  نم��وده  و موضعی  قاطع  اتخاذ 
کند. او که  مدام  از روشنفکران  دورو و محیل  نفرتش  را بیان  می داشت  و شهامت  و 
صراحت  را جزء الینفک  خصوصیت  یک  انقالبی  می دانس��ت ، برای  رفیق  مسئولش  
پیامی  گذاشت  به  این  مضمون : »از آن چه  می شنوم  بسیار متأثر و ناآرامم . عالقمندی  
و احترامم  به  رفقا بیکران  است . لیکن  نمی خواهم  با حرکت  از احساسات  و عواطفم  
موضع گیری  کنم . می کوش��م  با تحقیق  و دیدن  آنانی  که  بنای  مخالفت  را سر داده اند 
ب��ه  حقای��ق  پی برم . بناًء تا مدتی  نامعلوم  در جلس��ات  نخواهم  آمد و بخاطر توضیح  
خواس��تن  در مورد نکاتی  و نیز اعالم  نتیجه گی��ری ام  ممکن  خودم  گاهگاهی  تماس  

بگیرم .«
دو س��ه  م��اه  بعد که  مجدداً ب��ا آن  رفیق  دید در حالی ک��ه  می خندید گفت : »به  
اصطالح  تحقیق  من  خالف  انتظار بسیار زود تکمیل  شد. تصور می کردم  کسانی  که  
به خود اجازه  می دهند با آن همه  طمطراق  سازمان  را متهم  به  اکونومیزم  و اخالقیات  
ایده آلیس��تی  س��ازند، خود باید افرادی  جدی  و در سطح  باالیی  باشند ولی  واقعیت  
این ط��ور نبود. من  اگر صاحب  تجربه  می بودم  باید از همان  اول  درك  می کردم  که  

این  هیاهو و ادعاها واقعًا جز توفانی  در پیاله  نیست .«
س��پس  خواس��ت  تا هرچه  زودتر با رفقای  دیگر ببیند. وقتی  در جلس��ه ، رفقا از 
دیدش  به  مس��ئله  انشعاب  س��تایش  کردند، رفیق  داوود قاطعانه  گفت : »نه  رفقا، من  
در برخ��وردم  یک نوع  ضعف  یا بی تجربگی  را هم  می بینم ، ما اگر بحد کافی  دراك  
باش��یم  و کاه  را کوه  نبینیم  در این گونه  موارد فوری  می توانیم  به  واقعیت  برس��یم . 
در ب��ه  اصطالح  موضع  تحقیقی  اتخاذ کردن  رگه  هایی  از قیافه گیری  و افاده فروش��ی  
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روشنفکرانه  هم  نهفته  است  که  نباید آن  را نادیده  انگاشت .«
بعد با اشاره  به  رفیقی  حاضر در جلسه  و چند رفیق  دیگر مسئله  را بیشتر توضیح  
داد که  برای  همه  تازه  و آموزنده  بود. با همین  برخورد به  خود و جمعبندی  تجاربش  
بود که  در دومین  انشعاب  که  سختتر و پیچیده تر از انشعاب  نخستین  بشمار می رفت ، 

بدون  لحظه ای  تردید جانب  سازمان  را گرفت .
او با آن که  وظایف  حساسی  در دستگاه  حاکم  داشت ، کارهایش  را طوری  تنظیم  
می کرد که  نه  پیش��رفت امور سازمانی اش  کند شود و نه  سوءظن  دولت  را برانگیزد. 
برای  او موقعیت  رسمی  پشیزی  ارزش  نداشت  مگر این که  مصلحت  و سود سازمان  
در آن  مضم��ر می بود. در دوره  اس��تبداد داوودی ، دو رفیق  ط��ی  درگیری  با پلیس  
دستگیر شدند و قضیه  صورتی  سیاسی  و جدی  به خود اختیار کرد. به  داوود اطالع  
داده  ش��د تا هر چه  زودتر برای  رهایی  آن  دو یا الاقل  سیاس��ی  نشدن  موضوع  اقدام  
کند. منتها ریس��ک  افشاء شدن  خودش  هم  هست  که  باید متوجه  باشد. اما رفیق  در 
مقابل  گفته  بود: »اگر خواس��ت  سازمان  مطرح  نباش��د، این  لباس  پلیس  را یک  روز 
هم  نمی خواهم  بپوش��م . کوشش  می کنم  توس��ط  دوستانی  مطمئن  دو رفیق  را نجات  
دهم  و اگر نش��د و دخالت  مس��تقیم  خودم  را ایجاب  می کرد درآن صورت  مثلی که  
وقت  وداع  با این  لباس  هم  فرا رسیده !« قضیه  آن  دو رفیق  حل  شد لیکن  رفیق  داوود 
برای  چندمین  بار ثابت  ساخت  که  عالقمندی  شخصی  به  مقام ، موقعیت ، امکانات  و 
کوچکترین  سستی  در پشت  پا زدن  به  آن ها در راه  منافع  سازمان  را برای  خود و هر 

انقالبی ، ننگ  و خفتی  نابخشودنی  می داند.
در اوایل  س��ال  5۸ که  س��ازمان  در وحدت  با چند س��ازمان  دیگر طرح  قیامی  
مس��لحانه  را ریخت ، مصروفیت  رفیق  بیشتر از پیش  گردید. هم  باید روی  نقشه  قیام  
کار می کرد و هم  به  نمایندگی  از س��ازمان  به  دی��د و وادید با متحدان  می پرداخت . 
با این وصف  او دیگر اس��تاد شده  بود که  در عین حالی  که  به  کلیه  مسئولیت هایش  

برسد، چشم  جاسوسان  را به  خود معطوف  نسازد.
دولت  کودتا تا روز قیام  نیز نتوانس��ته  بود بوی  برد که  یکی  از افس��ران  دستگاه  

پلیس اش  برای  سرنگونی  آن  کار می کند.
ولی  قیام  به  خون  نشست  و عده ای  از رهبرانش  منجمله  رفیق  داوود به  اثر خیانت  
به  دام  افتادند و بالفاصله  زیر ش��کنجه  های  دژخیمان  خلق��ی  قرار گرفتند. هنوز دو 
هفته ای  س��پری  نشده  بود که  در شکنجه گاه  صدارت  امکان  فرار برای  صرفًا یک  نفر 
پیدا ش��د. رفیقی  که  امکان  را بدس��ت  آورده  بود از داوود خواست  تا از آن  استفاده  
کن��د. اما رفی��ق  داوود این  انقالبی  پرولتری  که  نه  شکس��ت  قیام  خردش  کرده  بود، 
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نه  امیدش  به  س��ازمان  خدشه ای  برداش��ته  بود و با وصف  درد شکست  و شکنجه  به  
هیچوجه  دنیا  را به  آخر رسیده  فکر نمی کرد، به  آن  رفیق  فهماند که  از امکان  مذکور 
کسی  باید استفاده  کند که  وجودش  برای  سازمان  از همه  مهمتر است  و بعد بی درنگ  
به  رفیق  داکتر فیض  احمد پیش��نهاد کرد تا هر طوری  ش��ده  آن  ش��انس  را بیآزماید. 
بدین گونه  چنان که  می دانیم  رفیق  احمد توانس��ت  از چنگ  دش��من  برهد. هرچند 
پس  از فرار وی ، رفقا زنجیرپیچ  گردیده  و ش��کنجه  بر آنان  ش��دید شد ولی  دشمن  
نمی دانست  که  با آن  فرار موفقانه ، داوود و سایر رفقا چقدر دلشاد شده ، نیرو گرفته  

و رزمنده تر از پیش  توانایی  روبرو شدن  با هرگونه  مرگی  را داشتند.
رفیق  داوود با س��ندی  مربوط  به  قیام  و  کلیدی  دس��تگیر ش��ده  بود که  عین  آن  
نزد رفیق  احمد هم  موجود بود بناًء دش��من  حدس  زد که  غیر از داکتر فیض احمد، 
فردی  که  باید دارای  بیش��ترین  اطالعات  باشد داوود است . ازینرو شکنجه  بر داوود 
قهرم��ان  حد نمی ش��ناخت  تا او را به  اعترافی  وادارد. با افش��أ ش��دن  اطالعاتی  که  
داوود از س��ازمان  و قیام  داشت ، ضربات  جبران  ناپذیری  به  سازمان  وارد می آمد. او 
تشکیالت  و روابط  نظامی  سازمان  را در کابل  و والیات  می شناخت ؛ با تعداد زیادی  
از مسئوالن  دیگر قیام  که  دستگیرنشده  بودند آشنایی  داشت ؛ کار بخش  قابل  توجهی  
از تشکیالت  و سازمان  در دستش  بود؛ یکی  از جاهای  چاپ  و نشر سازمان  را اداره  
می ک��رد؛ می دانس��ت  که  رفیق  احمد احتمااًل در کدام  خانه  ه��ا خواهد بود و... ولی  
او با اعتقاد به این که  انس��ان  یک  روز به  دنیا می آید و یک  روز هم  می میرد و برای  
مبارز انقالبی  اساسی  اینست  که  هیچگاه  نگذارد مرگ  سبکی  به  سراغش  آید و فقط 
مقاومت تا به آخر  یا تس��لیم  در برابر دش��من  است  که  وفاداری  فرد را به  انقالب  و 
س��ازمانش  تعیین  می کند  ش��کنجه  ها و تهدید به  مرگ  دشمن  را به  تحقیر گرفت  و با 

گذشتن  از جانش  نگذاشت  کوچکترین  رازی  از سینه ی  پر رازش  برون  افتد.



34

رفیق ابراهیم    
عوامفریبی  و 
تبلیغات  شوم

دشمن را 
افشا می نمود

رفیق ابراهیم

ابراهیم  در س��ال  1333در جبل الس��راج  چشم  به  جهان  گشود. در 135۲ از لیسه  
نادریه  فارغ  و شامل  پوهنحی  پولیتخنیک  شد.

اعت��الی  جنبش  چپ  در س��ال های  134۹ بر اغلب  روش��نفکران  کش��ور ما اثر 
گذاش��ت . ابراهیم  و تعدادی  از دوس��تان  محله ای  که  در آن  زندگی  داشتند نیز متأثر 
از همین  جنبش  به  اندیش��ه های  انقالبی  گرایی��ده  و جمع  همفکر و صمیمی  خود را 
تشکیل  دادند. تیم  فوتبالی  که  توسط  یکی  از نزدیکترین  دوستانش  رفیق  شهید داوود 
بوجود آمده  بود وس��یله  خوبی  ش��د جهت  جلب  هرچه  بیشتر روشنفکران  به  مبارزه  

علیه  دولت  نامنهاد و ارتجاعی  خلق  و پرچم .
بعد از تأسیس  »گروه  انقالبی  خلق های  افغانستان « کتله ی  نسبتًا بزرگی  از جوانان  
محل��ه  منجمله  ابراهیم  به  گروه  پیوس��ته  و در کمیته  های  آموزش��ی  تنظیم  ش��دند تا 
آگاهی  ش��ان  ارتقاء یافته  و مطابق  موازین  س��ازمانی  تربیت  ش��وند. ابراهیم  به مثابه  
عضو یکی  از همین  کمیته  ها با ش��ور و ش��وق  زیاد به  مطالعه  پرداخته  و در پابندی  
به  انضباط  و اصول  س��ازمانی  بس��یار احساس  مس��ئولیت  می کرد. او همیشه  تالش  
می ورزید تا براس��اس  معیار صداقت ، ش��جاعت  و کرکتر عالی  تعداد هرچه  بیش��تر 



35

روش��نفکران  را به  طرف  گروه  بکشاند. پس  از تش��کیالتی  شدن ، عقاید سیاسی اش  
برای  او تعیین کننده ترین  عامل  مناس��بات  اجتماعی اش  محس��وب  می شد و از اینرو 
هرگونه  ادامه  »محبوبیت « بین  پرچمی ها و خلقی ها و سایر مخالفان  جدی  سیاسی اش 
را  � که  بسیاری  از آنان  دوستان  و همبازی های  دوران  کودکی اش  بودند�  به درستی  

معامله گری  با شرف  و شخصیت انقالبی  می پنداشت .
هنگام��ی  که  خلقی ها به قدرت  رس��یدند او در افش��ای  ماهیت  میهنفروش��انه  و 
جنایتکارانه  آنان  در حدی  دچار خش��م  و نفرت  می ش��د که  متأسفانه  در کمتر جایی  
می توانس��ت  خوددار باشد. با آن که  درین  مورد انتقاد رفقا را می پذیرفت  ولی  اکثراً 

موفق  نمی شد بر تبارز سوز درونی  و انزجارش  علیه  مزدوران  روس  فایق  آید.
خلقی  ها زی��ر نام  »کار داوطلبانه « محصالن  را جب��راً به  صفایی  صحن  پوهنتون  
می بردند اما ابراهیم  عالوه  از آن که  درین  بازی  های  میهنفروش��ان  ش��رکت  نمی کرد 
علنًا به  افش��ای  عوامفریبی  و تبلیغات  دروغین  آنان  می پرداخت . دش��من  با شناسایی  
افراد مخالف  لیس��ت  های  س��یاه  خ��ود را ترتیب  می داد. و ن��ام  ابراهیم  در صدر آن  

لیست  ها جا داشت .
در 5 ثور 135۸ به  مناسبت  اولین  سالروز کودتای  7 ثور، گروه  شبنامه ای  را در 
کابل  پخش  نمود که  ابراهیم  در توزیع  آن  به نوبه  خود سهم  مهمی  داشت . وی  با آن 
که  در کلیه  مناطق  معین  ورقه  را پخش  کرده  بود، تعدادی  از آن ها را که  نزدش  باقی 
مانده  بود فردای  آن  ش��ب  با خود به  پولیتخنی��ک  برده  و همه  را در جاهای مختلف  

گذاشت. 
خلقی ها و پرچمی ها که  از دیدن و پخش  اولین  ش��بنامه  با آن  وسعت  سراسیمه  
ش��ده  بودند با وحشت  تمام  به  صنف  های  درسی  حمله  می بردند تا افراد »مشکوك « 
را دس��تگیر کنن��د. در آن  روز، جاسوس��ان  مس��لح  خل��ق  و پرچ��م 4۹ محصل  را 
دس��تگیرکردند. اسیرش��دگان  را ابتدا به  زیرزمینی  جمنازیوم  پولیتخنیک  و از آن جا 
ب��ه  زندان  دهمزنگ  کابل  انتق��ال  دادند. روز بعد 4۹ جوان  آزادیخواه  را بدون  انجام  
تحقیقات��ی ، به  پولیگون  پلچرخی  برده  همه  را یکجا تیرباران  و در گور  دس��تجمعی  

مدفون  ساختند.
بدین گونه  رفیق  ابراهیم  در زمره  نخستین  رفقایی بود که  خون  شان  در راه  پیکار 
بر ضد س��لطه ی  میهنفروش��ان  جاری  شد و برای  س��ازمان  خود سرافرازی  و افتخار 

بیشتر کمایی  کرد.
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رفیق کبیر را
شكنجه جالدان  

هرگز  درهم  
شكسته  
نتوانست

رفیق  کبیر در 13۲۹ در یک  خانواده  میانه حال  دهقانی  در قریه  بهسود جالل آباد 
به  دنیا آمد. دوران متوس��طه  را در یکی  از لیس��ه  های  آن ش��هر به  پایان  رس��انیده  و 
ش��امل  فاکولت��ه زراعت  پوهنتون  کابل  گردید. هنگامی ک��ه محصل بود  تحت  تأثیر 
جریان  شعله  جاوید قرار گرفته  و در اکثر تظاهرات ، میتنگ ها و اعتصاباتی  که  علیه  
حکومت های  وقت  و سیاست های  امپریالیستی  و سوسیال  امپریالیستی  شوروی  به راه  
انداخته  می شد با عالقمندی  زیاد اشتراك  می نمود. در سال  135۲ که  »گروه  انقالبی  
خلق های  افغانس��تان « ایجاد گردید رفیق  کبیر در یکی  از کمیته ها به  مسئولیت  رفیق  
محسن ، طبق  برنامه ای  که  توسط  رهبر و بنیانگذار شهید سازمان  ما  داکتر فیض  احمد 
تنظیم  شده  بود، به  فراگیری  مارکسیزم  پرداخت . بعد از فراغت  از فاکولته در 1357، 
به  منظور تدریس  در آن  جا در امتحان  کادر پوهنتون  موفق  گردید. ولی  از آن جایی 
که  در شرایط  حاکمیت  وطنفروشان  خلقی  و پرچمی  جو مکاتب  و پوهنتون  ها برای  
فعالیت  سیاس��ی ، به شدت  پلیسی  و مختنق  ش��ده  و عالوتًا رفیق  مورد سؤظن  خاد 
قرار گرفته  بود، از ادامه  کار در پوهنتون  کابل  صرفنظر نموده  و تمام  انرژی  خویش 
را وقف  پیش��برد امور »گروه « کرد. از آغاز کودتای  ثور تا روز دستگیری  مسئولیت  

رفیق کبیر
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چند کمیته  در کابل  و مسئولیت  رفقای  جالل آباد را به عهده  داشت . 
در یک��ی از روزهای جوزای  135۸ از کابل  به  جالل آباد رفت  ولی  همان ش��ام 
خادی ه��ا خانه ای را که در آن با رفقای  جالل آباد ق��رار مانده بود محاصره  کردند. 
وقتی  رفیق  محاصره  را می بیند، فوری  دس��ت  به کار می ش��ود تا کتاب های  موجود 
در خانه  را پنهان  کند و یادداش��ت ها و اس��ناد و شبنامه ها را آتش  بزند. اما خادی ها 
مج��ال  نمی دهن��د و از در و دیوار به  داخل  خانه  می ریزند. بعد از تالش��ی  دقیق  و 
مفصل ، چند ش��بنامه  و نش��ریه ای  که  در البالی  کتاب های  مکتب  مانده  بود، بدست  

شان  می آرند. کبیر و سایر رفقا را همان  شب  به  خاد جالل آباد می برند.
 فردا که  خانواده  رفیق  از قضیه  خبر می شوند، می خواهند بقیه کتاب ها، عکس ها 
و غی��ره  اس��ناد را به  خانه  امن تری  انتق��ال   دهند. اما حوالی  س��اعت  1۲ همان  روز 
دس��ته ای  از خادی ها به  خانه  هجوم  برده  و تالش��ی  بیس��ابقه ای  را شروع  می کنند و 
چون  قطعه  عکس��ی  از مائوتس��ه دون  را در الی  یک  کتاب  درسی  می یابند، او را به  
عنوان  »مائویس��ت « زیر شکنجه  می گیرند. وقتی  رفیق  احس��اس  می کند دیگر منکر 
شدن  از اسناد سود ندارد و نیز شکنجه  های  حیوانی  بر رفقای دیگر دلش  را به  شدت  
می فش��رد،  تصمیم  می گیرد به  بهای  خونش  جان  آن  همرزمانش  را حفظ  کرده  و هم  
از ضربات  بیش��تر بر س��ازمان  جلو گیرد. به  رفقا چنین پیش��نهاد می کند: »من  تمام  
مس��ئولیت  اس��ناد و کتاب ها را می گیرم  و شما هم  مرا مس��ئول  قلمداد کنید. به  این  

ترتیب  شاید از مرگ  نجات  یافته  و بتوانید به  سازمان  خدمت  کنید.«
رفیق  به  تاریخ  6 س��رطان  به  ش��عبه  خاد صدارت  در کابل  انتقال  می شود. در آن 
جا نیز به  دژخیمان  حرفش  را تکرار می کند که : »همه  اس��ناد مربوط  من  اس��ت . من  
عضو تازه ی  گروه  انقالبی  خلق های  افغانس��تان  هس��تم . چون  سیس��تم  کار ما مخفی  
است  نام  و نشان  اصلی  و خانه  هیچ کسی  را بلد نیستم .« جالدان  خادی  با هیچگونه  
ش��کنجه ای ، مقاومت  قهرمانانه ی  رفیق  را درهم  شکس��ته  نمی توانن��د. او جز همان  
جمالت  باال، کلمه ای  بر زبان  نمی آورد. دشمن  میهنفروش  چون  ناامید از اعتراف  او 

می گردد، به  تاریخ  14 سرطان  135۸ تیربارانش  می کند.
رفیق  کبیر با آن  ازخودگذری  حماسی اش ، نمونه ی  با شکوهی  از تسلیم  ناپذیری  
و فداکاری  پرعشق  و ایمان  انقالبی  را برای  همرزمانش  به  ارثیه  گذاشته  که  منبع  نیرو 

و الهام  در ادامه  نبرد شان  برای  تحقق  اهداف  سازمان  خواهد بود.
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رفیق  محسن 
مارکسیستی با 
آگاهی، تهور و 

آبدیدگی 
انقالبی بود

رفیق محسن

»محسن  از نظر سن  تفاوت  زیادی  با من  داشت  و حتی  بین  بسیاری  رفقای  دیگر 
هم  جوان ترین  بش��مار می رفت . اما پس  از اندك  مدت��ی  کار با هم  او را از بهترین ، 

صاحب نظرترین  و متهورترین  رفقا یافتم .«
ای��ن  را رفیق  داکت��ر فیض احمد ضمن  صحبت هایی  راجع  به  محس��ن  ش��هید 
می گفت . رفیق  محس��ن  از بس��یار جوانی  در کوره ی  مبارزه  ضد امپریالیس��تی ، ضد 

ارتجاعی  و ضد رویزیونیستی  افتاد و به  سرعت  تجربه  و آبدیدگی  کسب  کرد.
در اواخر س��ال های  چهل ، س��ال های  ج��وش  و خروش  مبارزات  دانش��جویی ، 
محسن  جوان  با چند تن  دیگر، در واقع  رهبری  جنبش  دموکراتیک  نوین  را در لیسه  
حبیبیه  به  عهده  داش��ت  و نامش  س��ر زبان ها بود. شاگردان  پرچمی  که  از شخصیت  
قوی ، محبوب  و صالبت  و نفوذ کالمش  می هراس��یدند کین��ه ای  نازدودنی  از او در 
دل  می گرفتند. البته  کینه ی  ارتجاع  آن  زمان  نس��بت  به  وی  به  س��ادگی  در اخراجش  
از مکت��ب  تبارز یافت . ای��ن  امر صرفًا بخاطر آن که  او را از تماس  نزدیک  با رفقا و 
دوستان  بسیارش  محروم  می ساخت  برایش  ناگوار بود اما روحیه  و آگاهی  انقالبیش  
او را از »اندوه « محروم  ماندن  از تحصیل  مطلقًا باز می داشت . زیرا به  خوبی  پی برده  
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ب��ود که  وقتی  به  منظور تغییر بنیادی  نظام  حاکم  مبارزه  می کند، دیگر دل بس��تن  به  
فرهنگ  و معارف  آن  نظام  احمقانه  اس��ت  و درس  و آموزش  انقالبی  را نمی توان  از 

مدارس  سیستم  ارتجاعی  فرا گرفت .
بازمان��دن  از مکت��ب ، محس��ن  را عمیق تر به  مب��ارزه  انقالبی  کش��انید. فرصت  
بیش��تری  ب��رای  مطالعه  آثار مارکسیس��تی  یافت  و با برخ��ورداری  از رابطه  با رفیق  
داکتر فیض احمد، افق  دید و تجربه اش  در زمینه  س��ازماندهی  گس��ترده تر گردید و 
می توانست  سهم  بیش��تری  در ارتقای  آگاهی  و ایجاد و رهبری  کمیته  های  متعدد ادا 

کند. او به مثابه  یک  انقالبی  حرفه ای  به  کار مشغول  گشت .
رفیق  محس��ن  دریافته  بود که  بدون  وجود سازمانی  مجهز به  مارکسیزم  � لنینیز م � 
 اندیش��ه  مائوتس��ه دون ، جنبش  فاقد ابزار حیاتی  پیکار علیه  ارتجاع  و میهنفروش��ان  
پرچمی  و خلقی  اس��ت . جریان  وس��یع  ش��عله  جاوید را باید از محدوده ی  شهرها و 
محص��الن  بی��رون  و پایگاهش  را بین  کارگران  و بخصوص  دهقانان  مس��تحکم  کرد 
و برای  مبارزات  بس��یار دش��وار و خونین  در آینده  آمادگی  گرفت . اگر انقالب  امر 
توده هاس��ت  در این صورت  چگونه  ممکن  اس��ت  با محصور ماندن  در چهارچوب  
کار بین  عمدتًا روشنفکران  آرزوی  یورش  آگاهانه  و تعیین کننده  توده ها را بر دشمن  
در س��ر پروراند؟ او به نوبه  خود به  این  نتیجه  رس��یده  بود که  س��ازمانی  که  جریان  
دموکراتیک  نوین  را رهبری  کند وجود ندارد و اگر وجود هم  داشته  باشد علی الرغم  

فعالیت های  بسیار ارزشمندش  دچار اشتباهاتی  جدیست .
این  اندیش��ه  ها در ذهن  بس��یاری  از هواخواهان  جریان  خط��ور می کرد. اما تنها 
رفی��ق  احم��د بود که  آن ه��ا را فرموله  کرده  و ب��ا بردن  آن ها بی��ن  حلقه های  تحت  
رهب��ری  خود و طرفداران  جریان ، مرحله ی  نوینی  از مبارزه ی  انقالبیون  ش��عله ای  را 
بنیاد نهاد. بحث های  داغ  و پرش��ور پیرامون  مسایل  اساسی  انقالب  کشور و به  انتقاد 
گرفتن  سیاست های  اشتباه آمیز »سازمان  جوانان  مترقی « � که  با آغاز بحث  های  مذکور 
موجودیتش  از س��وی  رهبران  آن  مورد تایید قرار گرفته  بود� سرتاس��ر کابل  و سایر 
والیات  را فرا گرفت . محس��ن  از آگاه ترین  و خستگی ناپذیرترین  یاوران  رفیق  احمد 
در پیشبرد منظم  و دقیق  آن  بحث  ها به شمار می رفت . کار رفیق  محسن  درین  سال ها 
در کاب��ل ، صفحات  ش��مال ، ننگرهار و مناطق  مرک��زی  از اهمیت  زیادی  برخوردار 
بود و نقش  بزرگی  در ایجاد »گروه  انقالبی  خلق های  افغانس��تان « و انتش��ار »با طرد 

اپورتونیزم  در راه  انقالب  سرخ  به  پیش  رویم! « داشت .
فعالیت های  یاد ش��ده  تحت  رهبری  رفیق  احمد و محس��ن ، ایجاد س��ازمانی  را 
که  بتواند به  مبارزه  وس��عت ، ژرفا  و استحکام  بخش��د به  ضرورتی  انکارناپذیر بدل  
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کرده  بود. س��رانجام  آرزوی  رفقا در 1۲ ق��وس  135۲ تحقق  یافت  و »گروه  انقالبی  
خلق های  افغانس��تان « تأسیس  گردید که  رفیق  محسن  از بنیانگذاران  آن  بود. پس  از 
این ، مسئولیت  های  وی  بیشتر شد. غیر از کابل ، برای  رسیدگی  به  امور سازمانی  باید 
به  دورترین  نقاط  س��فر می کرد. رفیق  آن همه  کار را با ش��ور و ایمان  یک  انقالبی  

پرولتری  انجام  می داد علی الرغم  آن که  از بیماری  شدید مرگی  رنج  می برد.
در س��ال های  جمهوری  مخوف  داوود که  جنبش  انقالبی  در اثر سرکوب  دولت  
به  همدس��تی  خاینان  پرچمی  و خلقی ، در دوره ی  فروکش  و س��کوت  قرار داش��ت  
و رژیم  می خواس��ت  با تصویب  قانون  اساس��ی  در لویه  جرگه ای  فرمایشی  سلطه ی  
خونین  اس��تبدادی اش  را جامه  »قانونیت « بپوشاند، س��ازمان  تصمیم  گرفت  تا مبتنی  
بر خواس��ت  مشتاقانه  انقالبیون  و توده های  ستمدیده ، و جهت  شکستن  سکوت  چند 
س��اله ، شبنامه ای  را در افشای  آن  حرکت  ارتجاع  انتشار دهد. شبنامه  معروف  »قانون  
اساسی  داوود، طناب  اسارت  خلق  ما« همزمان  و به طور بی سابقه ای  وسیع  در کابل  
و چند والیت  دیگر پخش  ش��د و رژیم  و همدستان  پرچمی  و خلقی  آن  را چنان  به  
وحش��ت  انداخت  که  خیال  می کردند پس  از آن  قیام��ی  عمومی  طومارش  را درهم  
خواهد چید. ولی  متأسفانه  س��ازمان  هنوز در موقعیتی  نبود که  بتواند از دستپاچگی  
و آس��یب پذیری  رژیم  حداکثر استفاده  برد. سهم  رفیق  محسن  در سازماندهی  پخش  
شبنامه  مذکور از یاد نرفتنی  است . او با ابتکارهای  خاص ، نه  تنها در محالت  تعیین  
شده  برای  بخش  خودش  بلکه  در چندین  محله  دیگر کابل  نیز با کمک  تیمش  صدها 
شبنامه  را به  خانه  ها تقسیم  کرده  بود. او خود از جمله  حکایت  می کرد: »در محله ای  
مرد سالمندی  با پسر جوانش  که  گویا فهمیده  بودند پخش  شبنامه  کار ماست ، وقتی  
مج��دداً از نزدیک  خانه ی  ش��ان  عبور می کردیم  هر دو خ��ود را به  آرامی  نزدیک  ما 
رسانیده  و در حالی که  چند نان  گرم  با کوفته  را به  ما پیش  می کردند، پدر با لحنی  
محب��ت  آمیز و هیج��ان  زده  گفت : بگیرید بچه هایم  خیرات  اس��ت . یکی  از رفقا در 
حالی که  می خواست  نان  را بگیرد، چندین  نسخه  شبنامه  از بغلش  پایین  افتاد. درین  
لحظه  قبل  از آن که  رفیق  ش��ور بخورد پدر و پس��ر به  س��رعت  شبنامه  ها را از زمین  
برداش��ته  و پدر یکی  دوتای  آن را که  کمی  گل آلود شده  بود با پیراهنش  پاك  کرده  
و آن ها را زیر جمپر رفیق  گذاش��ت . ما به  روش��نی  متوجه  شدیم  که  آن  دو همه  چیز 
را درك  کرده ان��د. فهمیدی��م  که  نان  و کوفته  هم  »خیرات « ن��ه  بلکه  آن را به منظور 
ع��ادی  جلوه  کردن  گفته  بودند. از برخورد گرم  و پرمهر پدر و پس��ر  آن قدر تحت  
تأثیر قرار گرفتیم  که  نمی دانستیم  به  آنان  چه  بگوییم . وقتی  من  از مهربانی  آنان  تشکر 
کردم ، پدر که  در چش��م هایش  اش��ک  حلقه  زده  بود جواب  داد: من  چه  کاری  برای 
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تان  کرده ام  بچیم ؟ کاغذتان را خواندم  حیف  که  از من  پیر کاری  ساخته  نیست  ولی  
اگر می خواهید این  پس��رم  را همراه تان  بگیرید. ما با تمام  وجود احساس  کردیم  که  
به  راس��تی  اگر نیرویی  انقالبی  از درد و خواست  خلق  حرف  بزند خلق  با او خواهد 

بود .«
پس  از گذشت  مدتی  کوتاه  از تأسیس  سازمان ، رفیق  خود را در مبارزه  با عناصر 
رنگارنگ  ضد س��ازمان  از درون  و بیرون  روبرو یافت  که  نه  از جهت  ایدئولوژیک ، 
نه  سیاس��ی  و نه  تش��کیالتی  هیچ  نظری  پیش��رفته تر و منطبق تر با اوضاع  نداشتند و 
ه��م  و غم  اصلی  ش��ان  را فقط  ضربه  زدن  و تضعیف  س��ازمان  تش��کیل  می داد. اما 
رفیق  محس��ن  همچون  یک  انقالبی  صادق ، جدی ، تیزبین  و کس��ی  که  در پاکیزگی  
ایدئولوژیک ، س��طح  معرفت  و ازجان  گذش��تگی  رفیق  احمد ذره ای  تردید نداشت ، 
همه ی  آن  انش��عاب گران  و مخالفان  بی پرنس��یب  و بی برنامه  را به  تحقیر گرفته  و به  
مب��ارزه ای  قاطع  علیه  آنان  پرداخت . او می گفت : »وقتی  در س��خت ترین  ش��رایط  و 
ش��رایطی  ک��ه  کوه هایی  از کار در برابر انقالبیون  قد کش��یده ، ع��ده ای  هم  از درون  
به  خرابکاری  بپردازند، نام  آن  را چه  می توان  گذاش��ت  جز عماًل همنوا و همدس��ت  
شدن  با ارتجاع ؟« طبعًا مواجهه  با یک  دشواری  داخلی ، سازمان  را در فایق  آمدن  به  
دشواری  بعدی  صاحب  تجربه  می ساخت . رفیق  محسن  همواره  تذکر می داد: »قبل  از 
آن که  اولین  بار انشعابی  را از سر بگذرانیم ، اهمیت  این  نکته  را که  مارکسیزم  و یک  
س��ازمان  مارکسیستی  در مبارزه  پیروزمندانه  علیه  گرایش های  انحرافی  رشد می کند، 
چندان  درك  نمی کردیم . لیکن  حاال از این  عناصر مخالف  و انشعابی  باید سپاسگزار 

بود که  موجب  رشد و تجربه  اندوزی  ما در زمینه  هایی  شدند!«
زمانی  که  س��ازمان  مسئله پیوند یافتن  با توده ها را در دستور روز خود قرار داد، 
بر آن  ش��د تا همه  راه روس��تاهای  کش��ور را در پیش  گیرند، محسن  همراه  احمد و 
چند رفیق  دیگر به  والیت  بامیان  رفتند. درآن  سفر تمام  رفقا به  خصوصیات  انقالبی  
تازه تری  از محس��ن  آشنا شدند که  تا مدت ها برای  دیگران  بازگو می کردند تا از او 
بیآموزند. رفیق  احمد یاد می کرد: »تصور می کردم  محس��ن  نیز از خصوصیات  منفی  
روشنفکرانه  در ارتباط  با درآمیختن  با توده ها بری  نیست . ولی  درین  سفر دیدیم  که  
او منحیث  انقالبی ای  عاش��ق  توده ها چگونه  به  آس��انی  با آنان  می جوشد و کار بین  
آنان  را نس��بت  به  هر کار دیگر  ترجیح  می دهد. او به  همان  اندازه ای  که  قادر اس��ت  
روش��نفکران  را جلب  کند دهقانان  را هم  بزودی  مجذوب  حرف های  دقیق  و صفای  

شخصیتش  می سازد.«
س��ازمان  برای  استحکام  و گسترش��ش  در جریان  مبارزه  علیه  دیکتاتوری  داوود 
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نقش��ه هایی  ریخته  بود که  کودتای  ثور 1357 روس ه��ا با اتکأ به  نوکران  پرچمی  و 
خلق��ی  آنان  پیش  آم��د. آن  روزها در جنبش  زمزمه هایی  حاکی  از این که  »واژگونی  
رژیم  داوود توسط  هر نیرویی  که  انجام  گرفته  باشد امری  مثبت  است « شنیده  می شد. 
رفیق  محسن  بر آن  بود که  نظر مذکور بسیار خطرناك  و تسلیم طلبانه  است  و باید به  
هیچ  قیمتی  اجازه  نداد راهش  را در صفوف  س��ازمان  باز نماید. او پیش��بینی  می کرد: 
»حزبی  که  مقدراتش  از جای  دیگری  تعیین  ش��ود نمی تواند مورد قبول  ملت  باش��د 
و دی��ر یا زود س��قوط  می کند. ضمنًا ما پرچمی ها  و خلقی  ها را می شناس��یم  که  در 
مزدوری  و وطنفروش��ی  نظی��ر ندارند و بدون  حمایت  روس ها یک  س��ال  هم  دوام  
آورده  نمی توانند. باید نش��ان  دهیم  که  انقالبیون  آنان  را بیش��تر از گذشته  به  دیده ی  

تحقیر نگریسته  و جز نبردی  قاطع  هیچ  وظیفه ای  را در برابر آنان  نمی شناسند.«
محس��ن  اگرچه  در دوران  داوود نیز از زندگی  سراس��ر علنی  محروم  بود، اما از 
کودتای  ثور به  بعد چون  دشمن  او را به خوبی  می شناخت ، همانند شماری از رفقای 
دیگر ناگزیر به  زندگی  کاماًل مخفی  رو آورد. با این حال  از پشتکار و تالشش  کاسته  

نشد و نمی گذاشت  پیشبرد کارها و وظایف  با رکود مواجه  شوند.
زمان��ی  که  حکومت  تره کی  � امین  به  بگیر و ببند انقالبیون  و کلیه  س��ازمان ها و 
افراد مخالف  ش��روع  کرد، رفیق  محسن  گفت : »دشمنی  که  مثل  سگ  دیوانه ای  عمل  
کند، نشاندهنده ی  آنست  که  زیر پایش  را خالی  و عمر فرمانروایی اش  را در شمارش  

می بیند بناًء جز به  سرکوب  و سرنیزه  و کشتار اتکأ و اعتماد نمی تواند.«
در مقابل هارتر ش��دن  دار و دس��ته ی  امین  جنب  و جوش  چش��مگیری  سراسر 
جنبش  انقالبی  و آزادیخواهانه  را فرا گرفت . سازمان  ما بنابر گذشته  و فعالیت هایش  
برضد میهنفروش��ان  پرچمی  و خلقی ، مورد توجه  تعدادی تشکل  ها و شخصیت  های  
آزادیخواه  ملی  و مذهبی  واقع  ش��ده  بود که  خواس��تار واژگون  ساختن  رژیم  بودند. 
نق��ش  رفیق  محس��ن  در جریان  دید و بازدید با تش��کل  ها و عناص��ر مذکور برطبق  
پالتفرم  »جبهه  مبارزین  مجاهد افغانس��تان « برای  برپایی  قیامی  مس��لحانه  در کابل  و 
مهمترین  والیات  کشور، آن قدر پراهمیت ، وسیع  و مشکل  بود که  تفصیل  آن  درین  
مختصر نمی گنجد. رفیقی  در مورد وقف  بودن  رفیق  محسن  و رفیق  داکتر نعمت  در 

راه  بسیج  نیروهای  سازمان  و هماهنگی  نیروهای  دیگر برای  تدارك  قیام  می گفت : 
»رفیق  نعمت  برای  کاری  به  خانه  من  آمد. او طوری  به نظر می رسید که  بالفاصله  
پرس��یدم   مریض  هس��تی. وی با تعجب  جواب  داد: » نه ، کام��اًل خوبم ، چرا؟« گفتم  
رنگ  و رویت  بس��یار خراب  ش��ده . او این بار چش��مانش  را که  در آن  امید و ایمان  
موج  می زد به  من  دوخت  و با حالت  و تبس��می  که  گویی  می خواس��ت  خس��تگی  و 
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بی خوابی  چند ش��به اش  را بپوش��اند گفت : » تو اگر احمد و محس��ن  و رفقای  دیگر 
را ببینی  چه  خواهی  گفت . من  هنوز دینم  را به  س��ازمانی  که  با تمام  رش��ته های  قلبم  
دوستش  دارم ، ادا نکرده ام . شاید خیلی  خسته  و مانده  شده  باشم  اما مریض  نیستم . با 
انجام   کارهای  تش��کیالتی ، دوباره  انرژی  می گیرم . «  درین  هنگام  رفیق  محسن  آمد؛ 
مثل  همیش��ه  خندان  و طبق  معمول  با ش��وخی ای  احوالپرسی  کرد و خواست  تا اگر 
چیزی  خوردنی  هست  برایش  بیآورم . چند کلمه ای  با رفیق  نعمت  صحبت  کرد و به  
دیوار تکیه  زد. پس  از چند دقیقه  که  با پتنوس  غذا برگشتم  دیدم  که  همانطور تکیه  
ب��ر دیوار به  خواب  رفته . از رفیق  نعمت  پرس��یدم ، حمله  که  نیامده ؟ او اطمینان  داد 
که  » نه ، فقط  دو س��ه  شب  است  که  خواب  کافی  نداشته . هرچند همه  برایش  توصیه  
می کنند بیدار خوابی  نکش��د که برای مریضی اش  خوب نیست ولی  فایده  ندارد.«  و 
متبس��مانه  افزود: »به هرحال  برای  او خواب  خوبست  و نان  را بگذار تا من  بخورم .« 
فهمیدم  که  نه  صبح  چیزی  به  زبان  زده  و نه  چاشت . هنگامی که  مشغول  غذا خوردن  
بود، بیش��تر به  س��یمای  هر دو خیره  ماندم . مدت  خیلی  زیادی  نمی شد که  با آنان  در 
ارتباط  قرار گرفته  بودم  لیکن  ش��خصیت  انقالبی  و نجیب  آنان  به  اندازه  مطالعه  ده ها 
کتاب  ایدئولوژیک  بر من  اثر گذاش��ته  بود. دلم  می خواست  فرد فرد اعضای  سازمان  
را ببینم  و از رفقایی  مثل  نعمت  و محسن  برای  شان  بگویم . با خود گفتم  که  سازمانی  
برخ��وردار از چنین  فداییانی  نخواهد مرد و حتمًا پیروز ش��دنی  اس��ت . از ش��دت  
احس��اس  تحسین  نسبت  به  آن  دو چشم هایم  پراشک  شد و برای  آن که  رفیق  متوجه 
نش��ود از اتاق  بیرون  شدم . رفیق  نعمت  پس  از نان  خوردن  رفت  و رفیق  محسن  دو 
س��ه  ساعت  بعد بیدار شد. به  ساعتش  دید و با عجله  برخاست  که  برود. من  هر قدر 
اصرار کردم  کمی  چیزی  بخورد قبول  نکرد و گفت : »با افرادی  وعده  دارم  که  رفقای  
ما نه  بلکه  دوستان  جبهه ای  ما اند. اکثر آنان  با فروتنی  ما را پیشرفته تر و پیشروتر از 

خود می دانند پس  باید ثابت  سازیم  که  اشتباه  نکرده اند!«
متأس��فانه  این  آخرین  دیدارم  با آن  دو رفیق  بود. من اندکی شاهد کار و زندگی  
ه��ر دو بودم  و آنان  را آن قدر دلیر، الهامبخ��ش  و پاکباز یافته  بودم  که  جان باختن  
شان  در جریان  قیام  14 اسد برایم  حماسه   بشمار نمی رود، زندگی  و پیکار آن  دو نیز 

حماسی و به  بزرگی  مرگ  قهرمانانه ی  شان  بود.«
در چهاردهم  اسد 135۸ فقط  ساعتی  قبل  از آغاز قیام  رفیق  محسن  و رفیق  احمد 
از خیانت  مدیر محمد خان ، جگرن  سیدمحسن  و دگروال  محمد ابراهیم  که  وابسته  به  
»حرکت  انقالب  اس��المی « بودند، آگاهی  می یابند. هر دو می کوشند به  هر وسیله  ای  
ش��ده  خود را به  حوالی  رادیو کابل  رس��انیده  و رفق��ا را از مهلکه  نجات  دهند. اما 
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دیگر دیر ش��ده  بود. دگروال  ابراهیم  خاین  زیر چ��ادری  زنانه  در جیپی  پر از عمال  
مس��لح  دش��من  رفیق  داوود را به  آنان  شناس��انده  و به  مجردی  که  موتر حامل  رفقا 
محس��ن  و احمد را می بیند، آن  دو را نیز به  دش��من  نشان  می دهد. هر سه  آنان  و نیز 
رفیق  همایون  به  دام  افتیده ، به  زندان  صدارت  برده  می شوند و زیر ضد انسانی  ترین  
شکنجه  ها قرار می گیرند. همین  که  دشمن  به  هویت  کامل  محسن  پی  می برند، شدت  
ش��کنجه  بر او مرگبارتر می گردد. ولی  در اولین  س��اعات  ش��کنجه  نمی تواند حتی  
کلمه ای  هم  از زبان  او بیرون  کش��د. دش��من  می دانست  که  قیام  شکست  خورده  اما 
حاال می خواس��ت  س��ازمانی  را که  رهبری  اصلی  قیام  را به  عهده  داش��ت  نیز نابود 
کند؛ می خواس��ت  اراده  و غرور شعله ای ها و آن هم  شعله ای های  متشکل  در »گروه  
انقالبی  خلق های  افغانس��تان « را که  موفق  ش��ده  بود با چند س��ازمان  ملی  و مذهبی  
جبهه  متحدی  به  وجود آورد، درهم  ش��کند. روس ها و چاکران  خلقی  ش��ان  اگرچه  
دالوری و تسلیم ناپذیری  ش��عله ای ها را شنیده  و دیده  بودند، اما اکنون  نخستین  بار 

بود که  روبرو شدن  با مارکسیست  های  انقالبی  از تیپ  محسن  را تجربه  می کردند.
نب��رد آغاز یافت ؛ در یکس��و انقالبی ای  پرولتری  قرار داش��ت  که  در راه  آزادی  
توده های  محروم  از زنجیر ستم  و استثمار سوگند خورده، در سوی  دیگر دژخیمانی  

پست که  تنها با تکیه  به  سوسیال  امپریالیزم  قادر به  ادامه  حاکمیت  خود بودند.
جالدان  خلقی  دیوانه وار بر س��ر محس��ن  ریخته  و در همان  اولین  دقایق  چندین  
جای  جس��م  خون آلودش  را شکس��تند. ولی  لبان  او برای  حرف  زدن  باز نش��د. این  
س��کوت  آن چنان  عظیم  و پرابهت  بود که  گویی  میهنفروش��ان  خلقی  و روس ها را 
متقاعد س��اخت  که  تالش  بخاطر واداش��تن  این  مخالف  آشتی  ناپذیر شان  به  سخن  
گفتن ، بیهوده  است  و بناًء از فرط  درماندگی  و خشمی  مزدورانه ، با فیر گلوله ای  در 
س��ینه اش  خواستند تا به  احساس  خواری  و دنائت  خود هم  در برابر مبارزی  انقالبی  

پایان  دهند.
 رفیق  احمد را اگر احساسات  شدیدی  هم  فرا می گرفت ، به  ندرت  اتفاق  می افتاد 
که  بیانش  احساس��اتی  گردد یا در س��یمایش  چنین  چیزی  را بت��وان  خواند. ولی  او 
هروقت  این  واپس��ین  خاطره اش  را از رفیق  محس��ن  نقل  می کرد، نمی توانس��ت  از 
فروریختن  اشکش  جلو گیرد: »آنان  فوری  همگی  ما را زیر شکنجه  گرفتند. اما چون  
محس��ن  را ش��ناخته  بودند، اول  و ش��دیدتر از دیگران  بر او حمله  بردند. آن چنان  
وحش��یانه  بر س��ر و روی  و شکمش  می زدند که  به نظر می رسید چندان  مایل  نیستند 
زنده  بماند تا از او تحقیق  کنند. سر و پیراهن  و پتلونش  غرق  در خون  شده  بود. پس  
از قریب  نیم  ساعت  لت  و کوب ، جالدان  خلقی  برای  رفع  خستگی ، از فوتبال  کردن  
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او دست  کشیدند. دیدم  که  محسن  می کوشد با دستش  یک  چشمش  را که  خون  در 
آن  لخته  ش��ده  بود، باز کند. باالخره  موفق  ش��د و به  مجردی  که  نگاهش  به  من  افتاد 
دس��تش  را کمی  بلند کرد، می خواست  با اشاره  چیزی  بگوید. یکی  دو بار دیگر هم  
کوش��ش  نمود دس��تش  را که  شاید شکسته  بود حرکت  دهد، اما نتوانست . او در آن  
لحظ��ه  چه  می خواس��ت  بگوید؟ برای  انجام  چه  کاری  یا نج��ات  کدام  رفقا نگرانی  
داشت ؟ تن  پر خون  و آن  تقالی  دردناك  رفیق  برای  حرکت  دادن  دستش  هیچگاه  از 
ذهنم  محو نمی شود. چند دقیقه  بعد، دژخیمان ، محسن  را به  اتاق  پهلو بردند و پس  
از لحظاتی  صدای  گلوله ای  از آن  اتاق  برخاست . حس  کردم  قلب  خودم  شکافته  شد 

زیرا تردیدی  نداشتم  که  آن  گلوله  به  زندگی  محسن  پایان  داد.«
بدینترتیب  چنانکه  در اعالمیه ی  سازمان  مورخ  ۲3 اسد 135۸ آمده  است :

»رفیق  محس��ن  ۲۸ ساله  از بنیانگذاران  و عضو مرکزیت  “ گروه  انقالبی  خلق های  
افغانس��تان”  و از مس��ئوالن  مهم  “ جبهه  مبارزین  مجاهد افغانس��تان ”  دو روز پس  از 
مقاومتی  پرشکوه  در حالی که  کوهی  از اسرار گروه  و جبهه  را در قلب  سرخ  خویش  
نگه  داشت ، قهرمانانه  شربت  شهادت  نوشید و بدین گونه  “ گروه  انقالبی”  ما، جنبش  
مارکسیس��تی �  لنینیستی  کش��ور و خلق  ما یکی  از انقالبیون  راستین ، آگاه  و آتشین  

خود را از دست  داد.
)...( ولی  چه  باك ! شهادت  رفیق  محسن  درفش  مبارز “ گروه  انقالبی”  را گلگون  
و پرافتخارتر ساخت ؛ اعضا، طرفداران  و انقالبیون  وطنپرست  سرزمین  ما را در دنبال  
کردن  راه  او � پیکار بخاطر استقالل  میهن  و آزادی  خلق � تا سرحد نثار بیدریغ  خون  

شان  مصمم  گردانیده  است .«
تاریخ  صحت  حرف های  باال را ثابت  کرد. از آن  زمان  تا حال  با آن که  در برابر 
س��ازمان  ما غیر از روس ها و نوکران  ش��ان ، بنیادگرایان  وابس��ته  به  ارتجاع  منطقه  و 
امپریالیست های  گوناگون  قرار گرفتند، و خون  رفیق  احمد، برخی  دیگر از رهبران  و 
شمار زیادی  از کادرها و اعضای  ارجمندش  بر درفشش  نقش  بست ، اراده ی  راهروان  
محس��ن  ها ذره ای  سست  نشد. امروز اعضای  »س��ازمان  رهایی  افغانستان «، در راهی  
که  از محسن  ها و دیگر جانباختگان  انقالبی  ما به جا مانده ، علیه  امپریالیزم  و ارتجاع  
و س��گان  اخوانی  و غیر اخوانی  آنان قاطعان��ه  می رزمند که واالترین و انقالبی ترین  
تجس��م  بزرگداشت  و مهرورزی  نس��بت  به  رفیقان  فداش��ده  در راه  آرمان های  کبیر 

پرولتاریایی  می باشد.
رفیقی  گفته  است : »من  که  مبارزه  و شخصیت  رفیق  محسن  را دیده  و فریفته اش  
ش��ده  بودم ، فکر می کردم  اگر او را از دس��ت  دهیم  کار سازمان  چطور خواهد شد. 
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در قی��ام  14 اس��د نه تنه��ا او که  ده ها رفی��ق  ارزنده ی  دیگر را هم  از دس��ت  دادیم  
لیکن  س��ازمان  قوی تر از پیش  برخاس��ت . بعد در جریان  جنگ  مقاومت  ضد روسی  
و تروریزم  بنیادگرایان ، ش��اهد به  ش��هادت  رس��یدن  رفیقان  زیادی  بودم  که  هر یک  
آنان  صخره های  س��رخ  ایدئولوژیک ، سیاس��ی  و تشکیالتی  سازمان  بودند لیکن  پس  
از مرگ  بزرگ  آنان  هم ، درفش  س��ازمان  از اهتزاز باز نماند. س��رانجام  حادثه ای  که  
حتی  تصورش  آزارم  می داد پیش  آمد، رهبر کبیر ما رفیق  احمد در راه  سازمان  جان  
باخت ، لیکن  ش��عله ی  پیکار سازمان  خاموش  نشد. آنگاه  به  اشتباه  خود پی بردم . من  
این  حقیقت  را خوب  درك  نمی کردم  که  مبارزه  و خون  آن  رفیقان  ریش��ه ی  سازمان  
را اس��تواری  و عمقی  بخش��یده  که  هیچ  نیرویی  را یارای  برکندن  آن  نخواهد بود. و 

بزرگترین  و تابناکترین  سهم  آن  رفیقان  نیز همین  است .«
به راس��تی  خون  احمدها و محس��ن ها و راهب ها در رگ های  »س��ازمان  رهایی  
افغانس��تان « گردش  داشته  که  توانس��ته  در برابر یورش  عظیم  امپریالیزم  و سگ های  
بنیادگرایش  علیه  سوس��یالیزم  در سطح  جهانی  و ملی ، بایستد و با امید و عزم  تزلزل  

ناپذیر به  راهش  ادامه  دهد.

جهاتی  از شخصیت  و کار رفیق  شهید محسن 

دشمنقومگرایی 
رفیق  محس��ن  در خانواده ای  هزاره  از بهس��ود والیت  میدان وردك به  دنیا آمده  
بود اما با نخس��تین  آشنایی  ها به  مارکسیزم ، وجود روحیه  قوم بازی  و ملیت پرستی  را 
برای  هر مدعی  مارکسیس��ت  و انقالبی ، ش��رم آور می دانست . او دریافته  بود که  جز 
مارکس��یزم ، هیچ  ایدئولوژی  و هیچ  مکتب  فکری  دیگر، راهگشای  مسایل  ملی  نبوده  
است . او در نظر و زندگی  روزمره  از عالیترین  نمونه  های  برخورد انقالبی  به  مسئله ی  
ظری��ف  ملی  به ش��مار می رفت . یکی  از مهمترین  معیاره��ای  او در ارزیابی  ظرفیت  
انقالبی  و پیشاهنگی  افراد، عبارت  بود از وسعت  نظر یا کوچک  اندیشی  شان  درباره  

مسئله  ملی .
وقت��ی  راجع  به  کس��انی  که  بر تعصبات  خفتبار ملی  فای��ق  نیامده  بودند گزارش  
می داد، می گفت : »آنان  هنوز در لجن  اند.« او معتقد بود که  »قومپرستی  افراد وابسته  
به  اقلیت  های  ملی  چه  هزاره  چه  غیرهزاره  کمتر از ش��ونیزم  پش��تون  ننگین  و نکبتبار 
نیست . من  که  با روشنفکران  و عوام  هزاره  بیشتر در تماس  هستم  به  مظاهر نفرت انگیز 
این  ناسیونالیزم  ارتجاعی  تنگنظرانه  بهتر آشنایی  دارم . به نظر من  روشنفکر هزاره ای  
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که  ادعای  مترقی بودن  می کند اگر قبل  از همه  ارتجاع  زش��ت  قومپرستی  خودش  را 
تیرباران نکند، دروغگو و ریاکار است .«

زمانی  یکی  از روشنفکران  سرشناس  »چنداول « نوشته ای  را برای  پخش  کردن  به  
او داده  بود. رفیق  محس��ن  با نگاهی  به  نوشته  مذکور گفته  بود: »استاد، از این  نوشته  
بوی  بد هزاره بازی  و ش��یعه گری  می آید که  مضمون  ضد رژیمیش  را تحت الش��عاع  
ق��رار داده  بن��اًء از پخش  آن  عذر می خواهم .« صاحب  نوش��ته  پس  از بحثی  با رفیق  
خواس��تار آن  شده  بود که  کتاب هایی  را در اختیارش  بگذارد تا با درك  بهتر مسئله ، 

نوشته  را هم  دستکاری  کند.
او با تعدادی  دیگر از روش��نفکران  معروف  هم  که  به  گفته  خود رفیق  »صد برابر 
عم��ر ما کتاب  خوانده اند«، وقتی  وارد بحث  می ش��د، ف��وری  حالی  می کرد تا نقطه  
تفاهم  ش��ان  هرگز هزاره  بازی و قومپرستی نباش��د. و ازینرو بحث هایش  با آنانی  که  
دچار این ضعف  بودند، از همان  نخس��تین  دقایق  نمی توانس��ت  به آرامی و دوستانه  

ادامه  یابد.
ب��ه  قول  رفیقی : »محس��ن  بر ض��د تنگنظ��ری  قومبازانه  آنچنان  برخ��ورد  قاطع ، 
گذشت ناپذیر و نافذ داشت  که  شنونده  چه  پشتون  و غیرپشتون  را تکان  داده  و بر او 

اثر می نهاد تا کمبودش  در زمینه را در اندیشه  و عمل  برطرف  سازد.
فک��ر می کن��م  یکی  از عل��ل  در نه  غلتیدن  س��ازمان  ب��ه  انحراف  شونیس��تی  یا 
ناسیونالیس��تی  و خنثی گردیدن  س��ریع  تبلیغات  خاینانی  حقیر را که  چند سال  پیش  
برای  توجیه  فرار ش��ان  به  غرب، عالوه  بر س��ایر اتهامات ، س��ازمان  را »شونیست « 
خواندن��د، باید در وجود رفقایی  چون  محس��ن  نیز دید ک��ه  ارثیه  پرولتری  گرانقدر 
ش��ان  دایر بر پافش��اری  روی  مبارزه  طبقاتی  برپایه  وحدت  آهنین  کلیه  اقوام  میهن  و 
طرد هرگونه  نش��انی  از ش��ونیزم  یا ناسیونالیزم  محلی  و ارتجاعی ، همیشه  سرمشق  و 

راهنمای  ما خواهد بود.«

پوشانیدنعیباعضایخانواده،گاماولانحطاط
نکته ی  دیگری  در ش��خصیت  انقالبی  رفیق  محسن  که  س��تایش  و احترام  عمیق  
انس��ان  را برمی انگیخت ، برخورد او به  نزدیکترین  افراد خانواده  بود. او سخت ترین  
و بی گذش��ت  ترین  انتقادگر برادر کالنش  بود و هیچگاه  و به  هیچ  عنوانی  سعی  نکرد 
جهات  معیوب  ش��خصیت  او را نزد رفقا بپوش��اند. او حقارت  برادرش  حسن  را که  
در ارتباطی  معین  با سازمان  قرار داشت  )بعدها هم  شریک  جرم  خاینان  معدوم  شد( 
با بیزاری  چنین  بیان  می کرد: »او اولتر از همه  یک  س��وداگر نوکیس��ه ی  هزاره  است  
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و بعد هرچیز دیگر«. محس��ن مثل  هر انقالبی  اصیل  و ش��رافتمند، براین  باور بود که  
پوشانیدن  عیب  اعضای  خانواده  و سایر بستگان  نزد سازمان ، اولین  گام  در راه  منافع  

خصوصی  را مقدم  بر منافع  جمعی  دانستن ، و حتی  خیانت  خواهد بود.
زمان��ی  ب��رادرش  با رفیق  حمید ب��ه  آلمان  رفتند تا از آن جا موتر بس��ی  حاوی  
نش��ریات  مارکسیس��تی  را به  کش��ور انتقال  دهند. پس  از بازگشت ، رفیق  حمید که  
اعتماد بزرگی  به  محس��ن  داش��ت  به  او گزارش  داد که  برادرش  در آلمان  و در طول  
راه  در چند کش��ور دیگر، دس��ت  به  هرزه گی هایی  زده  اس��ت . رفیق  محسن  که  از 
برادرش  بحد کافی  ش��ناخت  داش��ت  در صحت  حرف های  رفیق  حمید تردیدی  به 
خرج  نداده  و از او خواس��ت  تا انتقادات و افشاگری هایش را بر حسن در جلسه ای 

با شرکت چند  رفیق  معین دیگر بازگو کند.
 برای  رفیق  محس��ن  ذره ای  ارزش  نداش��ت  که  به  علت  ای��ن گونه  برخوردهای  
صریح  و ضد خانواده بازی و قوم و خویش بازی، برادرش  یا سایر اعضای  خانواده  
بر او خشم  گیرند یا به  قطع  مناسبات  با او بپردازند. برای  او در همه  حاالت ، وفاداری  
و صادق  ماندن  به  س��ازمان  تعیین کننده  بود و بس . ولی  واقعیت  این  بود که  اخالق  
انقالبی ، وزنه  زیادی  در خانواده  برایش  بخش��یده  بود. به  همین  لحاظ  او می توانست  
هرگونه  امکانات  شخصی و خانوادگی اش  را به راحتی  در خدمت  سازمان  قرار دهد. 
او معتقد بود: »اگر ما قادر نباش��یم  حتی  زنجیرهای  عقب مانده  ی  مناسبات  خانوادگی  
را درهم  شکنیم ، در آن صورت  معلوم  نیست  چگونه  به  جنگ  پاره  کردن  زنجیر های  

هزاران  بار سهمگین  تر در جامعه  خواهیم  رفت .«

»بچههایفلم«ونهانقالبیون
رفیق  محس��ن  از روشنفکران  خودنما و با ظواهر جلف  به شدت  متنفر بود و در 
مقابل  افرادی  کم س��واد یا بیس��واد را اگر آماده  و مستعد به  انقالبی  شدن  می یافت  به  
مراتب  ترجیح  می داد و خود را وقف  ارتقای  آگاهی آنان  می ساخت . پیشبینی  او در 

مورد چگونگی  تکامل  افراد اکثراً درست  ثابت  می شد.
در س��ال های  1350 قرار ش��د جوانی  از صنف  اول  فاکولته  حقوق  کابل  را ببیند 
که  برایش  درخش��ان  و برجس��ته  معرفی  شده  بود. اما رفیق  محسن  در اولین  دیدار با 
در نظرداشت  صحبت های  تصنعی  و متظاهرانه  او و بخصوص  موهای  دراز و انگشتر 
کالنش،  او را محصلی  جدی  و مبارز نه  بلکه  جوانک  ژیگولو و سبکسری  تشخیص  
کرد که  موجب  نام  بدی  ش��عله ای ها اس��ت . او درین  باره  ابراز داشت : »اگر ما پشت  
اینگونه  محصالن  بگردیم  خیلی  زیاد اند. اینان  بچه  های  فلم  اند و به درد کار انقالبی  
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نمی خورند. ش��اید در ش��رایط  دیگری  آنان  را هم  بتوان  متشکل  ساخت  اما در حال  
حاضر که  نیروی  ما ضعیف  است  باید بر پیشروترین  عناصر تکیه  کرد. افرادی  نظیر 

این  جوان  نه  فقط  حاال که  هرگز انقالبی  نخواهند شد.«
جالب  است  بدانیم  که  آن  شخص  در یک  مرحله  مایه  دردسر سازمان  بود و بعد 
بی��ن  خاین��ان  اروپا جا گرفت . امروزه  هم  به  تمنای  دس��ت  یافتن  به  مقامی  یا مطرح  
بودن  برای  س��ی .آی .ای  و سایر دستگاه های  جاسوس��ی  امپریالیستی  زیر نام  دفاع  از 

دموکراسی ، به  فعالیت  های  ضد مارکسیستی  و ضد  انقالبی  مشغول  می باشد.

»تنهاچاره،ادامهراهاست«
از نمونه  های  خاطره انگیز جوش  خوردن  رفیق  محس��ن  با رفقای  غیرروشنفکر و 
حتی  بیس��واد اما با خصوصیات  انقالبی  یک��ی  هم  عالقمندی  و احترام  عجیب  رفیق  
حمید نس��بت  به  او بود. چون  حمید از پکتیا بود و در تکلم  به  زبان  فارس��ی  بس��یار 
مش��کالت  داشت ، رفیق  محس��ن  ناگزیر به  پش��توی  نه  چندان  روانش  با او صحبت  
می کرد. حمید با رنگ  گرفتن  از محس��ن  به  درجه  باالیی  از بینش  درس��ت  راجع  به  
مسئله  ملی  رسیده  بود. اما عالوه  بر این  محسن  برای  او مظهر کمال  نجابت ، وارستگی ، 
صداقت  و ازخودگذری  انقالبی  به حس��اب می آمد. او خصوصی ترین  مسایل  خود 
را با محس��ن  درمیان  می گذاش��ت . در جواب  رفقایی  که  راجع  به  س��وادآموزی اش  
می پرس��یدند، با حالت  خاصی  اظهار می داش��ت : »من  مخصوصًا می خواهم  سوادم  
خوب  شود که  می دانم  رفیق  محسن  بسیار آرزوی  آن  را دارد.« رفیق  حمید با آن که  
ادعایی  نمی کرد و حرفه اش  دریوری  بود، در شناخت  کمبودها و اشتباهات  از اغلب  
رفقای  روش��نفکر تیزبین  تر بوده  و انتقاداتش  هیچگاه  غیروارد، س��طحی  و متظاهرانه  
نب��ود. او خصایل  رفقا را با محک  خصایل  محس��ن  می س��نجید و این  جمله  کم  از 
زبانش  شنیده  نمی شد: »داسیمعلومیږیچیتاسیبههیڅكلهمحسنسرهملگرینهوای!« 
او زمانی  ضمن  بحثی  انتقادی  به  دو رفیق  گفت : »تا ش��ما دو نفر  افکار پشتون گرایی  
نفرت انگیز تان را دور نیندازید و انقالبی ای  مثل  محسن  نشوید، به  پرولتاریا و خلق  
پشتون  هم  نمی توانید خدمت  کنید.« شهادت  محسن  تلخ ترین  و فاجعه بارترین  حادثه  
زندگیش  به  حس��اب  می ش��د. به قول  خود او: »اگر مرگ  ناگهانی  زن  و اوالد و تمام  
اعضای  خانواده ام  هم  پیش  می آمد، در حد شهادت  محسن  مرا عذاب  نمی داد. ولی  

چون  دست  پرورده  او بودم ، می دانستم  که  تنها چاره ، ادامه   راهش  است .«
این ش��اگرد ش��رافتمند نیز همانند معلم  ممتازش ، حین  انجام  وظیفه ی  سازمانی  
در جریان  جنگ  ضد روس��ی  جان  باخت . رفیقی  با حسرت  می گفت : »ما نمی توانیم  
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افرادی  راس��تکار از قوم  و اقارب  نزدیک  خویش  را به  آسانی  به  سازمان  جلب  کنیم  
اما رفیق  محس��ن  را ببین  که  قلب  چه  نوع  انس��ان های  صدیق  و شجاع  از اقوام دیگر 

را می توانست  تسخیر کند.«

»اینمرضمرانمیكشد«
رفیق  محس��ن  به  همان  اندازه ای  که  زیاد به  دارو و درمان  رفقا رسیدگی  می کرد 
و مواظب  س��المتی  آنان  بود، به  صحت  خودش  کم  توجه  بود و هنگامی  که  رفقا این  
نکته  را برایش  متذکر می شدند، پاسخ  می داد: »من  از امکانات  نسبی  خوبی  در خانه  
برخوردارم  و این  مس��ایل  به  آسانی  قابل  حل  است ، ولی  رفقایی  اند که  چه  به  علت  
مشکالت  مالی  و چه  مصروف  بودن  در کارهای  سازمان  نمی توانند به  داکتر و دوای  

خود برسند. ما اول  باید به  یاد آنان  باشیم .«
زمانی  مس��ئله  رفتنش  به  خارج  جهت  تداوی  مرگی اش مطرح  شد. ابتدا موضوع  
را به  ش��وخی  برگزار کرد اما بعد که  دی��د رفقا جدی  اند، گفت : »من  خوب  آگاهم  
ک��ه   مرگی تداوی  ندارد و اگر فرضًا ه��م  داکتر و دوای  خارج  اثری  کند اثرش  این  
خواهد بود که  فاصله  حمله ها اندکی  بیش��تر ش��ود، لیکن  این  چیزی  نیس��ت  که  به  
قیم��ت  گزاف  رفت  و آمد و مصارف  آن جا بی��ارزد. این  مقدار پول  تکافوی  کمک  
ب��ه  چندین  رفیق  را می کند و هم  می توان  ب��ا آن  فراوان  کتاب  خرید. این  مرض  مرا 

نمی کشد رفقا مطمئن  باشید!«

»پرندهمردنیاست،پروازرابهخاطرسپار!«
در س��ال های  آخر دیکتاتوری  داوود، رفیق  در اث��ر خیانت  یک  خاین ، به  اتهام  
پخش  ش��بنامه  زندانی  گردید. رفقا می دانس��تند که  اگر رژی��م  کوچکترین  مدرکی  
بدس��ت  آرد جان  رفیق  به  خطر خواهد افتاد. س��ازمان  انتظار داش��ت  تا او طی  چند 
هفت��ه  ره��ا گردد اما وقت��ی  این  امر طول  کش��ید، رفقا نگران  ش��دند. ولی  او از آن  
انقالبیونی  نبود که  اس��ارت  و ش��کنجه  و مرگ  مرعوبش  سازد. هیچ  رفیقی  نبود که  
به  دیدنش  در زندان  رفته  باش��د و با خنده  و ش��وخی ها ی  او مواجه  نش��ده  باشد. با 
توجه  به  همین  اثربخش��ی  و آموزندگی  روحیه  مقاوم  و شورآفرین  وی  بود که  رفیق  
احمد می خواس��ت  تع��داد حتی االمکان  زیاد رفقا او را در زن��دان  ببینند. رفیقی  که  
نمی توانس��ت  او را در زندان  مالقات  کند، برایش  نامه ای  نوشت  و در آن  از این که  
چرا رهایی اش  این قدر دیر ش��د با احساس��ات  اظهار پریشانی  کرده  بود. و محسن  
قهرم��ان  در جواب ، ضم��ن  توجه  دادن  آن  رفیق  به  انجام  چند کار، و اش��اراتی  در 
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مورد وفادار ماندن  به  س��ازمان  تحت  سخت ترین  شرایط  و همیشه  آماده  بودن  برای  
مصاف  دادن  با شکنجه  و اعدام ، در آخر گفته  بود: »رفیق ، پرنده  مردنی  است ، پرواز 

را بخاطر سپار!« و این  سطر  را درشت تر نوشته  بود.

درخونمحسنها،صدهاانقالبیدیگرطلوعنمودهاند
رفیق  محس��ن  هنوز خیلی  جوان ، در صنف  دهم  لیس��ه  حبیبیه  بود که  بر اس��اس  
ارتب��اط  با رفی��ق  داکتر فیض  احم��د، انقالبی  ش��ده  و از نطاقان  و فع��االن  جریان  

دموکراتیک  نوین  در آن  لیسه  محسوب می شد.
او ک��ه  می دی��د نمی توان  به  جری��ان  خدمت  کرد مگر این که  از س��طح  آگاهی 
باال برخوردار ش��د، با ولع  عجیبی  مطالعه  می کرد و با احس��اس  مسئولیت  و اشتیاق  
ش��دیدی  می کوشید به  رفقا نیز کتاب  برساند. او با تقریبًا تمامی  کتابفروش  های  مهم 
کابل  دوس��ت  بود و توانس��ته  بود به  ش��ماری  از ارزنده ترین  و نایاب ترین  کتاب ها 
دس��ت  یابد. همچنان  با برخی  از روشنفکران  سرشناس  آن  سال ها، روشنفکرانی  که  
خوش  داش��تند زیاد حرف  بزنند و راجع  به  هرچیز از سیاس��ت  تا فلسفه  و ادبیات  و 
هنر و... اظهار معلومات  نمایند آش��نایی  داشت . این  زمینه ها می توانست  او را نیز به  
روش��نفکری  انقالبی نما، پرمدعا و حراف  بدل  کند. اما وی  به  آن چه  مائوتس��ه دون  
درب��اره  معی��ار انقالبی  ب��ودن  یک  جوان  گفته  بود باور داش��ت  ک��ه  اگر دانش  یک  
روش��نفکر به  نحوی  از انحا به  متشکل  س��اختن  رنجبران  برای  پیکاری  قطعی  کمک 
نکند، فاقد ارزش  است . روشنفکرانی  که  استعداد شان را وقف  جبهه  انقالب  نکنند، 
خواهی  نخواهی  باید در جبهه  ارتجاع  و ضد انقالب  بایس��تند. زیرا امپریالیس��ت ها، 
ارتجاع  اخوانی  و غیره  نیز روش��نفکران  شان را دارند و آنان  را به  هر شکل  مقتضی  
تطمیع  می کنند تا هرچه  بیش��تر و با جان  و دل  در برابر کار روش��نفکران  انقالبی ، به  

اشاعه  افکار ارتجاعی ، تسلیم طلبانه  و مرتدانه  بپردازند.
محس��ن  با ایمانش  به  مارکس��یزم ، مصمم  ب��ود که  جز به  درآمیخت��ن  با توده ها 
نه اندیشد. از اینرو او از روشنفکران  قافیه پرداز  نفرت  داشت  که  خود را خیلی  »وارد« 
در مارکس��یزم  می پنداشتند ولی  شهامت  و وجدان  اس��تفاده  از آموخته های  خود را 
برای  کار انقالبی  نداش��تند. او این گونه  روشنفکران  انقالبی نما را »انقالبیون  فلمی « 

می خواند که  فقط  به  ظاهر، در حرف  و رویا های  شان  »انقالب « می کنند.
رفیق  محس��ن  که  هزاره تبار بود، از آن  انقالبیون  اصیل  کش��ور به  شمار می رفت  
که  احس��اس ها و گرایش های  قومبازانه  را به  راس��تی  در خود کش��ته  بود. او تبارز 
کوچکترین  نش��انه ی  قومگرایی  را در زندگی  یک  فرد معتقد به  مارکسیزم ، شرم آور 
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و فرومایگی  می دانس��ت . در توصی��ف  افرادی  معین  می گفت : »فالنی  بیش��تر از آن 
که  مارکسیس��ت  باش��د هزاره باز اس��ت  و آن  دیگری  در درجه  اول  پشتون  است  تا 
مارکسیس��ت . او برای  کار تشکیالتی  در چهارگوشه ی  کشور رفت  و آمد داشت  که  
با شخصیت  انقالبی  و پرصفایش  در دل  همه ی  رفقای  آن  مناطق  جا گرفته  بود. هنوز 
هم  رفقایی  اند که  حین  تأمین  رابطه  با س��ازمان  پس  از مدت های  طوالنی  گفته  اند: 
»ما ش��اگردان  رفیق  محسن  هس��تیم ، چگونه  ممکن  بود سازمانی  را که  او خونش  را 

برای  آن  نثار کرد فراموش  کنیم ؟«
برخ��ورد نمونه ای  رفیق  محس��ن  به  مس��ئله ی  ظریف  ملی ، ب��ه  هیچوجه  چیزی  
فوق العاده  و »خداداد« در او نبود. او وجود کوچکترین  نشان  ناسیونالیزم  کوته نظرانه  
را در خود عار می دانس��ت  و همینطور با اعتماد به  خودی  شایس��ته  و انقالبی ، علیه  
شونیزم  پشتون  مبارزه  می کرد. زیرا این را از مارکسیزم  آموخته  بود؛ زیرا این  ضابطه  
ج��زء ایدئولوژی  س��ازمانش  بود. او به  اص��ول  این  ایدئولوژی  در سراس��ر زندگی  

سیاسی  و تا واپسین  دم  وفادار ماند.
حاال رفیق  محس��ن  نیس��ت  که  ببیند س��گ های  بنیادگرا که  قالده  آنان به  دست  
بیگانگان  است  چه  بر سر ملت  اسیرش  آورده اند. امروز افغانستان  و بخصوص  کابل  
توسط  بنیادگرایان  خاین  و جنایت پیشه ، به  نام  قوم  و مذهب ، قطعه  قطعه  شده  و زیر 
کنترول  این  و آن  حزب  وطنفروش  قرار دارد. مدتی  پیش  کسانی  را که  سازمان  برای  
تماس  گرفتن  با خانواده  رفیق  محس��ن  و تهیه  عکسی  از او فرستاده  بود، نزدیک  بود 
در کارته  س��خی  � که  منزل  رفیق  در آن جا موقعیت  داش��ت � جان  شان را از دست  
بدهند. هم  به  خاطر متعلق  بودن  به  قومی  دیگر و هم  به  خاطر آن که  سراغ  خانواده ای  

را می گرفتند که  شهیدی  شعله ای  داشت .
در میهن  ما وجود ملیت  های  گوناگون  و ستم  مستقیم  و غیرمستقیم  ملیت  پشتون  
بر ملیت  های  دیگر واقعیتی  است  که  تنها مرتجعان  اخوانی  و غیراخوانی  آن را نادیده  
می گیرند. شعله  جاوید اولین  نشریه ای  بود که  مسئله  را از دیدی  مارکسیستی  مطرح  
کرد. سازمان  ما هم  حل  مسئله  ملی  را فقط  در پرتو ایده  های  سوسیالیزم  علمی  قابل  
حل  می داند. ستم  ملی  زمانی  از افغانستان  رخت  برخواهد بست  که  طبقات  رنجبر از 
کلیه  ملیت ها، تحت  رهبری  حزبی  پرولتری  بر طبقات  س��تمگر یورش  برند و دولتی  
استوار بر ارزش های  دموکراسی  نوین  ایجاد کنند. فقط  با برادری  طبقاتی  زحمتکشان  
کلیه  ملیت ها است  که  می توان  بر ستم  ملی  یعنی  ستم  طبقات  حاکم  مشتمل  بر مالکان  

ارضی ، سرمایه داران  و بروکرات های  پشتون  و غیرپشتون  خاتمه  بخشید.
متحقق  شدن  هیچ  خواست  برحق  اقلیت  های  ملی  نیز به  دست  عده ای  از بنیادگرایان  
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چاکر امپریالیزم ، پاکس��تان ، ای��ران  و دولت های  ارتجاعی  دیگر ممکن  نیس��ت . در 
طول  تاریخ  در هیچ  جامعه ی  تحت  س��لطه  دولتی  ارتجاعی  و ضد دموکراس��ی  دیده  
نش��ده  که  ملیت  ی��ا ملیت های  در اقلیت  به  آزادی  ملی  دس��ت  یافته  باش��ند. هکذا 
حاکمیت  رهبران  مزدور و تبهکار بر اقلیت  های  قومی ، آنان را بیشتر از کسب  حقوق  
ش��ان  دور می سازد. خاینان  بنیادگرا که  در چند س��ال  اخیر به  سرمایه  های  هنگفت ، 
امکانات  وس��یع ، شهرت  و قدرت  دس��ت  یافته اند، خونین  نگهداشتن  خصومت های  
قومی  و مذهبی  را الزمه  حفظ  منافع  و موقعیت  خود می دانند. زیرا اگر روزی  جای  
احساس��ات  قومی  را احساسات  و آگاهی  طبقاتی  بگیرد، آنگاه  جنایتکاران  »جهادی « 
خود را روی  آتش  و س��رنیزه ی  توده های  رنجبر پش��تون ، ازبک ، هزاره ، تاجیک  و... 

احساس  خواهند کرد.
»س��ازمان  رهایی  افغانس��تان « که  ارثیه ی  تابناك  راه  و رسم  محسن  ها را با خود 
دارد، هرگز درفش  مبارزه  قاطع  برضد باندهای  خیانتکار دوس��تم، خلیلی، گلبدین، 

مسعود  و امثالش  را بر زمین  نخواهد گذاشت .
همان طوری که  فراوان  بودند روشنفکران  انقالبی  که  به  محسن محبت  و احترام  
داش��تند، روش��نفکران  بی مقداری  هم  بودند که  از برخورد با او حذر می کردند و با 
بدبینی  و کینه ای  نهان  به  او می نگریس��تند. زیرا او کسی  نبود که  روشنفکران  دمدمی  
مزاج ، قیافه گیر، از دماغ  فیل  افتاده ، متظاهر، حضری  و بی عمل  را به  آس��انی  تحمل  
کند. ش��ناخت  او ازین  قماش  انقالبیون  کاذب  و پیش��بینی  های  وی  درباره  آنان  هم  

بسیار دقیق  و صحیح  بود.
او با فردی  رابطه  داش��ت  که  از قضا به  س��مت  استادی  در پوهنتون  کابل  رسید. 
رفق��ا فکر می کردند این  امر خوبی  اس��ت  و با اس��تفاده  از موقعی��ت  جدید آن  فرد 
می توان  بهتر بین  محصالن  و استادان  پوهنتون  کار کرد. اما محسن  با اتکأ به  شناختی  
دیرین  از او موکداً اظهار می داش��ت  که  وی  انسان  کم ظرفی  است  که  با استاد شدن  
و بخص��وص  مقرب  بودن  به  رییس  پوهنتون  وقت ، محافظه کار ش��ده ، به  تدریج  از 
س��ازمان  دوری  گزیده  و در پی  ادامه  تحصی��الت  در خارج  می برآید. واقعًا هم  فرد 
مذکور در فرانس��ه  رحل  اقامت  افکند و در جریان  خیانتکاری ها برضد س��ازمان  در 
آلمان ، تا جایی که  از دستش  برمی آمد فعال  بود؛ بر عقاید مارکسیستی اش  پشت  کرد 
تا این  مهمترین  مانع  در راه  پذیرفته  شدن  تابعیتش  و بهره مند شدن  از سایر تسهیالت  

را از میان  برداشته  باشد.
در س��ال های  دیوانگی های  س��ردار داوود و نیز در زمان  اس��تیالی  میهنفروشان  
پرچم  و خلق ، عده ای  از روش��نفکران  چپ ، نوای  »شدیداً اختناقی  بودن  شرایط « را 
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سر می دادند تا بر جبن  و بی ایمانی  شان  نسبت  به  کار انقالبی  پرده  برکشند. محسن  
آن  روش��نفکران  را به  تحقیر و تمس��خر گرفته  و می گفت  که  زندگی  و پیکار انقالبی  
آن هم  در کش��وری  چون  افغانس��تان  جز مواجهه  با ضربات  و س��ختی های  بیشمار 
مفهوم  دیگری  نمی تواند داش��ته  باش��د. ما مارکسیس��ت ها به  امید زنده ایم  و باید به  

آینده  بیندیشیم .
اکنون  هم  کم  نیس��تند کس��انی  که  با توجه  به  ماهیت  و سفاکی های  بنیادگرایان  
خاین ، می ترسند از آن که  با سنتی  انقالبی  لب  بکشایند؛ قلم  شان  را همچون  سالحی  
به  کار گیرند؛ سازماندهی  کنند و در هر سطحی  که  مقدور باشد در آسمان  وطن  ما 
که  از سایه  کرگسان  اخوانی  سیاه  شده ، مانند ستاره ی  امیدی  سو سو زنند. در شرایط  
مساعد، انقالبی  شدن  کمال  و مباهاتی  ندارد، تنها در شرایط  خونبار و پرخفقان  است  
که  تاریخ  ما را می آزماید که آیا از آن گونه  مبارزانی  هستیم  که  بخاطر رهایی  خلق  

از زنجیر اخوان  و مالکان  شان  از چهار شقه  شدن  نهراسیم  یا نه .
جنبش  انقالبی  هیچ  کش��وری  در دنیا، در جاده ای  صاف  جریان  نداش��ته  است . 
انقالب  ما بدون  تردید از ویژگی ها و مشکالتی  برخوردار است  که  نظیر آن ها را در 
جای  دیگری  نمی توان  یافت . ولی  س��ازمان  ما به  نوبه  خود اعتقادی  راس��خ  دارد که  
مب��ارزه  با دژخیمان  بنیادگرا و غیر بنیادگرای وطنی ، از مبارزه  انقالبیون  در گذش��ته  
علیه  تزار ها و استولپین  هایش ، فرانکوها، چانکایشک ها، باتیستاها، محمد رضاشاه  ها، 

پینوشه  ها و خمینی ها و... هرگز دشوارتر نیست .
چندی  قبل  در نشریه ای  ایرانی  آمده  بود: »تجربه  سبعیت  رژیم  اسالمی ... آموخته  
اس��ت  که  چگونه  شریفترین  انس��ان ها نیز زیر شکنجه  جس��می  و روحی  می توانند 
بش��کنند و به  ظاهر یا به  واقع ، دس��ت  از پرنس��یپ های  خود بش��ویند. اما درکش  
هنوز دشوار اس��ت  که  چگونه  عده ای ، برغم  نامساعدترین  شرایط ، تاب  می آورند.« 

)»انترناسیونال « نشریه  حزب  کمونیست  کارگری  ایران ، شماره  7، اگست  1۹۹3(
به  نظر ما درك  مس��ئله  دش��وار نیس��ت . انقالبیون ، آن  هم  از طراز پرولتری ، از 
لحظه ای  که  تصمیم  به  پیوس��تن  به  تشکلی  می گیرند، می دانند در راهی  قدم  نهاده اند 
که  از خون  میلیون ها جانباخته  س��رخ  اس��ت ؛ می دانند که  اگر زنده  به  چنگ  دشمن  
بیفتند ش��کنجه  هایی  در انتظار شان  اس��ت  که  دیروز رفیقان  شان  در زیر آن ها جان  
سپردند ولی  لب  از لب  نگشودند. آنان  به  همه ی  این  واقعیت ها به  چگونه  مردن  خود 
بدست  جالدان  آگاه  اند و در حقیقت  مقاومت  و ترجیح  دادن  مرگ  بر زنده  ماندن  به  
قیمت  زبونی  مقابل  دشمن  را نیز آخرین  پیکار و اثبات  وفاداری  به  رسالتی  می دانند 
که  آگاهانه  به  دوش  گرفته  بودند و خون  شان  نهال  آزادی  را بارور می سازد. در کلیه  
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جنبش  های  انقالبی  بینش  مبارزان  جز این  نبوده  است . ایستادگی  روی  عقاید و خوار 
کردن  دش��من ، در تمامی  کشورها حتی  در سیاهترین  و مختنق ترین  دوره ها، جریان  
عمده  و تعیین  کننده  را می ساخته  است  در حالی که  تسلیم طلبی  و خیانت  پدیده ای  
غیرعمده ، کوچک  و گذرا را. پس  اگر درك  چیزی  دش��وار باشد این  نکته  است  که  
در موجی  از قهرمانی ها چگونه  کس��انی  بخاطر زنده  ماندن ، تن  به  خیانت  به  عقاید، 

همرزمان  و تشکیالتش  می سپارد.
محسن ، رش��ید، داوود، همایون ، داکتر نعمت، نورعلی  و...، در روزگاری  مرگ  
زیر حیوانی ترین  ش��کنجه ها را بر زندگی  ترجیح  دادند که  خاینان  پرچمی  و خلقی  
سعی  داشتند جنبش  شعله ای  ها را تار و مار شده  و مقهور قدرت  خود وانمود سازند. 
خون  محس��ن  ها، یاری ها، مجیدها، بهمن ها، اشرف ها، لهیب ها، رستاخیزها، خلیل ها 
و صدها انقالبی  دیگر، به  مردم  ما این  پیام  را داش��ت  که  ش��عله ای ها، آزادیخواهانی  
آتشین  روح  اند که  در هیچ  وضعیتی ، در فاشیستی ترین  شرایط  نیز سازش  نمی کنند، 

از راه  خود برنمی گردند و استوار و پرشکوه  به  مصاف  مرگ  می روند.
این  س��نت،  این  روحیه  در ایدئولوژی  ما سرشته  است . حال  که  احزاب  پرچم  و 
خلق  در چتل دانی  تاریخ  پرتاب  ش��ده اند و سگ های  اخوانی  و همجنسان  مذبوحانه  
در تق��ال ان��د تا دندان  خود را بر اریکه ی  قدرت  محک��م  کنند، جنبش  انقالبی  چپ  
ما قد بر افراش��تنی  است  و در شط  خون  ش��عله ای ها صدها و هزارها انقالبی  دیگر 
گل  کرده  که  س��رانجام  به هم  پیوس��ته  و نام  افغانس��تان  را با توفانی  ظفرنمون  ضد 

امپریالیستی ، ضد ارتجاعی  و ضد اخوانی ، پرآوازه  خواهند کرد.
رفیق  محسن  و رفیقان  بزرگ  دیگر رفتند ولی  در خون  شان  ده ها و صدها رزمنده  
در صفوف  »سازمان  رهایی  افغانستان « طلوع  نموده  که  درفش  آن ، درفش  نبرد برضد 
امپریالی��زم  و ارتجاع  بنیادگرایی  و غیربنیادگرایی  را حماس��ه آفرین تر از دوره  جنگ  

ضد روسی  و ضد رژیم  پوشالی ، تا آخر در اهتزاز نگه  خواهند داشت .

»مهمادامهیراهاست«
پ��س از ایجاد »گروه« من  از صفحات  ش��مال  آمده  بودم  و با رفیق  محس��ن  در 
کارته  س��خی  کابل  قرار مالقات  داشتم . اما به جای  او رفیق  دیگری  آمد و اطالع  داد 
ک��ه  وی  تحت  تعقیب  پلیس  اس��ت  و باید به  محل  دیگری  ب��ه  دیدنش  بروم . بعد از 
مدتی  توانس��تم  او را در مس��جدی  که  گفته  شده  بود، پیدا کنم . وقت  بسیار کم  بود. 
رفیق  محس��ن  مختصر اش��اره ای  به  وضع  بد امنیتی  خود کرد و ضمن  صحبت  روی  
مس��ایل  مهم  سمت  ش��مال  و دادن  رهنمودهای  الزم ، گفت : »رفیق ، شما با توده ها، 
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کارگران  و دهقانان  تماس  دارید. سیاس��ت  های  س��ازمان  را به طرز مناسبی  بین  آنان  
ببرید. شاید من  و تنی  چند از رفقای  دیگری  که  باید در جو اختناقی  کابل  کار کنیم ، 
دس��تگیر، زندانی  و باالخره  کشته  ش��ویم  که  مسئله ای  غیرطبیعی  نیست . مهم  اینست  
ک��ه  رفقای  دیگر راه  و آرمان  آنان  را ادامه  دهند.« با ش��نیدن  این  کلمات  که  تا آخر 
عمر در گوش��م  طنین ان��داز خواهد بود، به  عظمت  و پاکب��ازی  او پی بردم . او نه  به  
خود می اندیش��ید و نه  واهمه ای  از ش��کنجه  و زندان  و مرگ  داشت . من  در کلمات 
و خونسردی  وی ، نمای  تابنده  و پرجبروت  یک  انقالبی  پرولتری  و خواری  و پستی  

دشمنی  را می دیدم  که  او برضدش  می رزمید.

»رازسازمانرابایدچونمردمكچشمتانحفظكنید«
در س��ال  135۲ باید ب��ا رفقای  والیت  جوزجان  دیدن  می ک��رد و کار را در آن  
والیت  جمعبندی  می نمود. در والیت  به  محضی  که  رفیق  مرا دید گفت  که  رفقا جمع  
ش��وند تا کارهای  خود را جمعبندی  کرده  و درس  های  الزم  را بگیریم . و نیز نامه ای  
از رفیق  داکتر فیض احمد را برایم  س��پرد. نامه  را با عجله  باز نمودم  که  از جمله  در 
آن  نوشته  بود: رفیق  محسن  درین  روزها وضعش  خوب  نیست  و مریضی اش  شدت  
یافته . بهتر است  روز و شب  اول  استراحت  کند و فردای  آن  به  کار بپردازد. من  هم  
از رفیق  خواستم  تا فردا کار را آغاز نماید، اما رفیق  محسن  اظهار داشت : »نه  رفیق ، 
من  آن قدر خسته  و مریض  نیستم  که  جلسه  گرفته نتوانیم . رفقا را خبر کن  تا کار را 

شروع  نماییم  چرا که  روز سوم  با رفقای  والیت  دیگری  وعده  دارم .«
من  مجبور شدم  قبول  کنم . رفیق  محسن  پس  از دو روز به  والیت  کندز رفت . به 

راستی  که  چقدر خستگی ناپذیر و پرتالش  بود.
او نمی خواست  ساعتی  از وقت  خودش  یا رفقای  دیگر هدر رود. همیشه  گوشزد 

می کرد تا زندگی  سیاسی  روزمره  خود را با برنامه  و نقشه  دقیق  تنظیم  نماییم .
در یکی  از روزهای  حوت  س��ال  1354 قرار بود که  حلقه  را با رفیق  محس��ن  در 
مزار دایر سازیم . صبح  در خانه ی  رفیقی  جلسه  ما آغاز شد. نیم  ساعتی  نگذشته  بود 
که  کاکاخس��ر رفیق  آمد و پس  از احوالپرسی  به  تصور این که  برای  چاشت  مهمان  
دامادش  هس��تیم  همان جا نشس��ت . کاکا چون  بسیار پریش��ان  به  نظر می آمد رفیقی  
جویای  حالش  ش��د و کاکا قصه ی  طوالنی  گاو شیریش  را شروع  کرد که  با خوردن  
گیاهی  زهری  تلف  شد. قصه  گاو حدود یک ساعت  به طول  انجامید. او با سوگواری 
می گفت  و ما شنونده  بودیم  و نمی دانستیم  چطور به  او بفهمانیم  که  ما را تنها بگذارد. 
رفیق  محس��ن  که  مخصوصًا از اتالف  وقت  ناراحت  بود، ابتکار را بدس��ت  گرفته  و 
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به صورت  بس��یار مناس��ب  کاکا را متوجه  س��اخت  که  ما مهمان  نیامده  بلکه  بخاطر 
کار جمع  ش��ده ایم  و می خواهیم  تنها باش��یم . در نتیجه  کاکا هم  بدون  آن که  آزرده  
ش��ده  باش��د از ما خداحافظی  کرد. ما یاد گرفتیم  که  در آن  موقع  ادامه  جلسه ی  ما و 
استفاده  از وقت  خیلی  ارزشمندتر از آن  بود که  همه ی  ما با احساسات  در اندوه  فرو 
می رفتیم  تا با کاکا » غم ش��ریکی «  کرده  باش��یم . ما یاد گرفتیم  که  اگر ارزش  وقت  را 
درك  کنیم ، درین گونه  مواقع  طوری  خود را بیچاره  و بالتکلیف  حس  نمی کنیم  که  

نتوانیم  به  شکلی  شایسته  عذر کاکاها را بخواهیم .
ج��وش  خ��وردن  او با کارگران  و رفقای  دهقانش  چنان  آکنده  از عش��ق  بود که  
به  آدم  روح  و ایمان  و باور می بخش��ید. به یاد دارم  که  رفیق  همیش��ه  در جلس��ات  
اظهار می کرد: »رفقا، راز س��ازمان  تان را چون  مردمک  چش��م  تان  باید حفظ  کنید. 
ممکن  اس��ت  روزی  به دست  دشمن  بیافتیم . باید آمادگی  قبلی  داشت  و مصمم  بود 
که  در مقابل  هر نوع  ش��کنجه  و ش��قه  شقه  ش��دن  مقاومت  کرده  و دشمن  را ذلیل  و 
خوار س��ازیم . تنها به  این  ترتیب  اس��ت  که  می توان  انقالبی  بودن  خود را به  اثبات  
برسانیم .« و جوانب  این  حکم  را قسمی  استادانه  تشریح  می کرد که  بر شنونده  سخت  

اثر می گذاشت .
او همیش��ه  از سالح  انتقاد و انتقاد از خود س��خن  می گفت ، آن  را اصل  اساسی  
در زندگی  و فعالیت  انقالبی  قلمداد می کرد و با  کس��انی که  به  آن  کم  بها می دادند 
بی رحمانه  مبارزه  می کرد. رفیق  محسن  همان  طور که  می گفت  عمل  می کرد. او تمام  

تار و پود و غرور و افتخارش  را فقط  در رابطه  با سازمانش  می دید و بس .
روزی  رفیق  در حالی  که  حامل  مقداری  نش��ریه  سازمان  بود مورد تعقیب  خاین  
یار محمد نورس��تانی  )که  قباًل به  س��ازمان  پشت  کرده  بود( قرار می گیرد. محسن به 
خانه  من  که  نزدیک تر و به  نظرش  امن تر بود رفته  و بدون  گرفتن  اجازه  وارد حویلی  
ش��ده  بود. مادر و خواهرم  حیرت زده  می ش��وند که  شخص  ناشناس  با چپن  دراز و 
پندکی ای  در بغل  را داخل  خانه  می بینند. رفیق  هم  که  متوجه  تعجب  آنان  می ش��ود، 
آهسته  نام  مرا به  زبان  آورده  خود را از دوستانم  معرفی  می کند. مادرم  از او استقبال  
نموده  و به  اتاقی  راهنمایی اش  می کند. چند دقیقه  بعد من  هم  رسیدم  و او را به  جای  
امن ت��ری  انتق��ال  دادم . رفیق  هر وقت  آن  روز را به یاد م��ی آورد می خندید و تذکر 
می داد که  در آن  وضع  فکر کرد با آن چنان  شتاب  و عجله داخل  خانه  شدن ، مادرم  
یا دیگران  را می توانس��ت به  آس��انی  مجاب  س��ازد که  دزد یا بیگانه  نیست  ولی  اگر 
این  نکته  اخالقی  را خیلی  مهم  می پنداش��ت  و در رفتن  به  خانه  تعلل  می کرد ش��اید 

حادثه ای  پیش  می آمد.
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رفیق یمین
دوست صادق 

و غمخوار آگاه 
دهقانان رنجبر

وطن ما
رفیق یمین الدین

رفیق  یمین  الدین  در 131۹ در چاردهی  والیت  لغمان  در خانواده  متوسط  دهقانی  
متولد گردید. تحصیالت  ابتدایی  و متوسط  را در لیسه  روشان  لغمان  با درجه  عالی  به  
پایان  رسانید و بعد از فراغت  از تخنیک  ثانوی  کابل  شامل  فاکولته انجنیری  گردید.

همزمان  با اوج  جنبش  روش��نفکری  در کش��ور، رفیق  با مارکسیزم  آشنا گشت . 
او از آغاز به راه  افتیدن  جریان  دموکراتیک  نوین  از فعاالن آن محس��وب  می ش��د و 
در مبارزات  ضد رویزیونیس��تی  چهره  سرشناسی  بود. وی  در تظاهرات  سوم  عقرب  
1344 که  از طرف  رژیم  ش��اه  سرکوب  خونین  شد، شرکت  فعال  داشت  و در نتیجه  
به  دو س��ال  محرومیتش  از تحصیل  انجامید. بعد از دو س��ال  دوباره  در صنف  سوم  
فاکولته  انجنیری  به  تحصیل  ادامه  داد. در این  سال  محصالن  فاکولته  انجنیری  و سایر 
فاکولته  ها بخاطر تحقق  خواس��ت های  صنفی  � منجمله  اخراج  اس��تادان  خارجی  از 
فاکولته ها و سپردن  امور تدریس  به  استادان  افغانی � دست  به  اعتصاب  زدند. دولت  
به  منظور ضرب  شس��ت  نش��ان  دادن  به  محصالن  انجنیری  که  در پیشاپیش  اعتصاب  
قرار داش��تند و مرعوب  س��اختن  دیگران ، تمام  آن  محصالن  به ش��مول  یمین را که  
قباًل دو س��ال  حق  تحصیل  از آنان  س��لب  شده  بود به  عس��کری  جلب  کرد. جنبش  
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فروکش  کرده  بود. رفیق  یمین  به  مش��ورت  رفیق  احمد به جای  رفتن  به  عس��کری  
ش��غل  معلمی  را برگزید تا کماکان  بتواند اندیشه های  انقالبی  را بین  مهمترین  بخش  
روشنفکران  اشاعه  دهد. ارتجاع  تصور می کرد با آن همه  فشار، او را به  انصراف از 
راه  انقالبی اش  وادارد. ولی  نمی دانست  برای  انقالبی  مصممی  چون  او، ادامه تحصیل 
در پوهنتون  عمدتًا از نظر سیاسی  اهمیت  داشت  و نه  »انجنیر« و »داکتر« و... شدن .

او بر اساس  درك  عمیق  ماهیت  پرچم  و خلق ، به  رفیقی که  مقارن کودتای  7 ثور 
از زندان  رها شده  بود گفت: »این  میهنفروشان  اکت  دموکراسی خواهی  و وطندوستی  
می کنند اما از آن جایی  که  بین  توده ها پایه  ندارند و نوکران  بی اراده ی  مسکو اند، به  

مجردی  که  با خشم  مردم  روبرو شوند به  قوای  روسیه  تکیه  خواهند کرد.«
رفیق  یمین  با ش��ور و ش��وق  به  کار بین  معلمان  و شاگردان  مشغول  گردید ولی  
در عی��ن ح��ال  هرگ��ز از ادامه  و تعمیق  پیون��دش  با دهقانان  غافل  نب��ود. زمانی  به  
رفیقی  که  گفته  بود این همه  کار و زحمتکش��ی اش  اگر بین  کارگران  متمرکز می بود 
نتایج  ارزنده تری  می داش��ت ، توضیح  نمود: »مهم  اینس��ت  که  ما با کدام  توده  سر و 
کار داری��م . به  نظر من  هر رفیق  یا با روش��نفکران  یا کارگران  و یا دهقانان ، خواهی  
نخواهی  بیشترین  امکان  درآمیختن  را دارد. بناًء اگر هر یک  با وظیفه شناسی  و روحیه  
انقالبی  تالش  به خرج  دهد، در آن صورت  در واقع  پیوند س��ازمان  با هرس��ه  برقرار 
شده  می تواند. اگر این  جریان  طبق  سیاست  سازمان  تکامل  یابد، مسئله  بسیج  اکثریت  
خلق  تحت  رهبری  طبقه  کارگر بخاطر نابودی  ارتجاع  و محافظان  خارجی اش  دیگر 

دور نخواهد بود.«
رفی��ق  یمین  با تمام  وجود  و با اس��تفاده  از هر فرصتی  به  کار بین  روش��نفکران  
و دهقان��ان  می پرداخت . اما ارتجاع  که  از نتایج  کارش  می ترس��ید، او را هیچ  جایی  
تحمل  نمی کرد. اول  به  هلمند از آن جا به  پغمان  و باالخره  به  چارآسیاب  تبدیل  شد 
و س��رانجام  دوباره  به  لغمان  در لیسه  مستوره مقرر گردید . او در هر مکتبی  که  معلم  
می شد، جهت  آگاهی  دادن  به  شاگردانش  و توده های  محل ، تیم  های  ورزشی  درست  
می کرد؛ به  کمک  ش��اگردان  و اهالی  نمایش��نامه  های  س��اده  با مضمون  سیاسی  ضد 
امپریالیس��تی  و ضد فئودالی  را در قریه های  دوردست  والیت  لغمان  به  روی  صحنه  
م��ی آورد؛ کورس  های  رایگان  روزانه  و ش��بانه ی  فزیک  و ریاضی و نیز کورس های  

سوادآموزی  را برای  دهقانان  دایر می کرد.
ع��الوه  ب��ر مبارزاتش  برضد پرچ��م  و خلق ، محبوبیت  و اث��ر فعالیت هایش  بین  
ش��اگردان  و دهقان��ان  منطقه  در حدی  نب��ود که  دولت  کودت��ا آن  را نادیده  انگارد. 
بنابرین  او را به  قریه ای  دورافتاده  به  لیس��ه  ش��یخ  محمد حسین  تبدیل  کردند و بعد 
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تصمیم  گرفتند به  قصد بیش��تر دور نگهداش��تن او  از زادگاهش و تحمیل  فشارهایی  
دیگر، او را به  پکتیا بفرس��تند. ولی  ب��ه  زودی  دریافتند که  انقالبی ای  نظیر او را این 
گونه  مجازات ها از پا در نمی آورد و در هر جایی  که  باشد آن  را به  آسانی  به  سنگر 
پیشبرد و تبلیغ  سیاست های  سازمانش  بدل  می کند. میهنفروشان  پرچمی  و خلقی  که  
کینه ای  دیرینه  از او در دل  داشتند، سنجیدند حاال که  در قدرت  اند چرا نباید یک بار 
و برای  همیش��ه  خود را از شر این  یکی  از »خطرناکترین « شعله ای ها راحت  سازند. 
نقشه  توطئه  ریخته  شد. والی  لغمان  در جوزای  135۸ طی نامه ای  از او و نصرالدین  
همرزم  و نیز پس��رکاکایش  )او هم  معلم  بود و باید به  پکتیا می رفت ( خواس��ته  بود 
بیایند تا روی  رفتن  و نرفتن  شان  به  پکتیا صحبت  کنند. او همراه  با رفیق  نصرالدین  

نزد والی  خاین  رفتند  و دیگر هیچکدام  برنگشتند. 
با آن که  بعدها معلوم  شد هر دو یک  هفته  در محبس  والیت  لغمان  زندانی  بودند 
اما تالش  ش��باروزی  خانواده  و دوستان  و رفقا برای  دیدن  آنان  به  جایی  نرسید. تنها 
هنگام��ی  که  از لغمان  به  وزارت  داخله  در کابل  انتق��ال  یافته  بودند، امکان  مالقات  
میس��ر گش��ت . رفیقی  که  در اواخر جوزای  135۸ با هزار و یک  مشکل  موفق  شده  
بود اولین  و آخرین  دیدار با او و رفیق  نصرالدین  در وزارت  داخله  داش��ته باش��د، 
می گوید: »به  مجردی  که  چشمم  به  دو رفیق  افتاد، در حالی که  دوای  رفیق  یمین  را 
به  دستش  می دادم ، در ذهنم  گپ های  بیشماری  هجوم  آورد. روشن  بود که  آن دو هم  
بیش��تر از من  مشتاق  چند کلمه  حرف  زدن  بودند لیکن  همه  می دانستیم  که  زیادتر از 
دو سه  دقیقه  وقت  نداریم . من  که  درمانده  بودم  در آن  لحظه  چه  بر زبان  رانم ، گفتم : 
»رفقا، غیر از مقاومت  تا به  آخر هیچ  راهی  نیس��ت . باید...« که  رفیق  یمین  با تبسمی  
حرف��م  را قطع  ک��رد: »فکر می کنم  این ها حتمًا ما را تیرب��اران  می کنند ولی  مطمئن  
باش  رفیق ، هرگز به  این  سگ ها تسلیم  نخواهیم  شد. این  را به  رفقا هم  اطمینان  بده .«

از آن  به  بعد دیگر هیچ  خبر و نش��انی  از دو رفیق  نش��د. باالخره با بیرون شدن 
»لیس��ت مرگ« روش��ن گردید که هر دو رفیق؛ یمین و نصرالدین در س��وم سرطان 

135۸ به جوخه اعدام سپرده شدند.

خ�اطراتی  از رفی�ق  یمی�ن 

اگرهررفیقمثلاوبادهقاناندرآمیزد...
زمانی که  رفقا دیگر از بازگش��ت  رفیق  یمین  الدین  ناامید شدند اکثراً می گفتند، 
س��ازمان  یکی  از توده ای  ترین ، آگاهترین  و پرجاذبه ترین  معلمانش  را از دس��ت  داد. 
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ولی  من  معتقد بودم  که  سازمان  قبل  از همه  یک تن  از باتجربه ترین  یاوران  و معلمان  
دهقانیش  را از دس��ت  داد. اگر او تا حال  زنده  می ماند، وضع  در منطقه  بدون  تردید 

صورت  دیگری  می داشت .
رفیق  یمین  مناس��بات  بس��یار فش��رده ، گرم  و وس��یع  با دهقانان  پیدا کرده  بود. 
ب��ا وج��ود آن که  معلم  بود و بیش��تر باید با جوانان  مکتبی  محش��ور می بود اما بنابر 
عالقه  ش��دید به  دهقانان  و درك  عمیق  نقش  ش��ان  در انقالب ، در هیچ  حالتی  و به  
هی��چ  عنوانی  کار بین  آنان  را فراموش  نمی کرد. وی با اس��تفاده  از نفوذ و محبوبیت  
فراوانش ، دهقانان  را وامی داش��ت  تا فرزندان  پس��ر و دختر خود را ش��امل  مکتب  
س��ازند. آنان  به  او اعتماد کامل  داشتند و حتی  مسایل  خصوصی  خانوادگی  خود را 
هم  با او مطرح  س��اخته  مشورت  می گرفتند. در موسم  کم آبی ، رفیق  یمین  مخصوصًا 
مرجع  حل  و فصل  مس��ایل  ش��ان  بود و گرفتاریش  زیادتر می شد. ولی  او از این که  
در خدمت  آن  توده ی  رنجبر باش��د حظ  می برد و با شکیبایی  و دقت  به  مسایل  شان  

رسیدگی  می کرد.
مناطق  چاردهی  و حیدرخانی  والیت  لغمان  سال  دو تا سه  ماه  در فصل  جواری  
و گن��دم  دچار کم آبی  بود. یمی��ن  همراه  عده ای  از دهقانان  به  علینگار و علیش��نگ  
می رف��ت  ت��ا زمینداران  را به  جاری  ماندن  آب  در روزه��ای  معین  هفته  به  دو منطقه  

مذکور متقاعد سازد که  این  خواست  معمواًل برآورده  می شد. 
در اواخر رژیم  داوود  متنفذی  بنام  گل  آخندزاده  با دور دادن  آب  به سوی  آسیاب  
خودش ، مانع  جریان  آب  به  چاردهی  و حیدرخانی  شد، دهقانان  حاضر بودند به  هر 
عملی  علیه  متنفذ مذکور متوسل  شوند. رفیق  یمین  نه تنها دهقانان  آن  دو ناحیه  بلکه  
دهقانان  غندی ، ده زیارت  و عمرزایی  را هم  متحد گردانیده  و در پیش��اپیش  همه  به  
ط��رف  قریه  متنفذ راه  افتاد. متنفذ که  از مارش  ناگهانی  دهقانان  اطالع  یافت  از قریه  
ف��رار و نزد والی  پناه  برد. والی  فوراً تعدادی  پلیس  فرس��تاد تا مانع  حرکت  دهقانان  
ش��ده  و رفیق  یمین  را دستگیر کنند. اما دهقانان  بی اعتنا به  نیروی  پلیس ، جریان  آب  

به  آسیاب  آخندزاده  را قطع  کردند و سپس  به  والیت  آمدند.
والی  از دیدن  صدها دهقان  و این  هشدار آنان  که  اگر انجنیر )رفیق  بین  دهقانان  
به  انجنیر مش��هور بود( زندانی  می شود، همه ی  ما باید زندانی  شویم ، تکان  خورد و 
ناگهان  از در س��ازش  و مالیمت  پیش  آمده  به  متنفذ هم  توصیه  کرد که  دیگر نباید 

موجب   خشم  دهقانان  گردد.
چنانچ��ه گفت��م  دهقانان  رفیق  یمین  را کاماًل از خود و ش��ریک  غم  و ش��ادی  و 

مشکالت  شان  می دانستند.
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روزی  در قریه  باغ  مرزا بر س��ر تقس��یم  آب  برخوردهای��ی  بین  دهقانان  صورت  
گرفت  و جنجال  و جرگه ی  ش��ان  بخاطر حل  مس��ایل  به  نتیجه ای  نرس��ید تا این که  
س��اعت  ۲ ش��ب  توافق  کردند ک��ه  انجنیر را بیاورند و هر چ��ه  او فیصله  کرد مورد 
قبول  ش��ان  می باشد. رفیق  یمین  که  ناوقت  همان  شب  تازه  از علیشنگ  برگشته  بود ، 
با خوش��رویی  و صمیمیت  همیش��گی  از خواب بیدار شده تا آن جا رفته و نزاع بین 
دهقانان را حل و فصل نماید. باالخره دهقانانی  را که  دعوا داش��تند نیز باهم  آش��تی  

داد.
روزهایی  که  رفیق  در چنگ  خاینان  میهنفروش  اس��یر بود و دهقانان  دیگر با آن  
دوس��ت  و غمخوار خویش  دسترسی  نداشتند، گذرم  به  منطقه  افتاد. هرچند از پیوند 
وی  بین  دهقانان  می دانس��تم  ولی  با دیدن  عده ای  از آنان  در آن  روز، بیشتر به  پایه  و 
وس��عت  این  پیوند پی بردم . بس��یاری  از آنان  حینی که  از گذشته  ها و برخورد وی  به  
زندگی  و مس��ایل  شان  یاد می کردند، گریسته  و نفرت  شدید خود را نسبت  به  رژیم  

جنایتکار ابراز می داشتند. 
و من  اندیش��یدم  که  اگر هر رفیق  بتواند همانند او این چنین  رابطه ای  با دهقانان  

برقرار سازد، چه  نیروی  عظیمی  به  گردش  درخواهد آمد.
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رفیق جبار 
با تحمل 

شدیدترین
شكنجه ها 

گلوله باران شد
رفیق جبار

در س��ال  1330 به  دنیا آمد. در یک س��الگی  پدر و در دو سالگی  مادرش  را که  
از قریه  نیالب  نورس��تان  بودند از دس��ت  داد و سرپرس��تی  او به  دوش  خواهر هفت  

ساله اش  افتاد.
ت��ا صنف  دهم  در غزنی  درس  خواند و بعد به  جالل آباد آمد. در همین  س��ال ها  
اوج  جنبش  های  روش��نفکری  بود که  با مارکس��یزم � لنینیزم � اندیش��ه  مائوتسه دون  

آشنایی  یافته  و با چند رفیق  در تماس  شد.
پس  از فراغت  از حربی  پوهنتون  )135۲( در میدان  هوایی  شیندند وظیفه  گرفت . 
در 1354 ب��ه  قوای  15 زرهدار کابل  تبدیل  و در همان س��ال  برای ادامه  تحصیالت  
عالی  در رش��ته  شلکا به  ش��وروی  اعزام  گردید. در 1355 که  از شوروی  باز گشت ، 
مجدداً در قوای  15 زرهدار کابل  به عنوان  قومندان  تولی  شلکا تعیین  شد و تا سال  

1357 در آن  جا ماند.
بع��د از کودتای  7 ث��ور منحیث  »عنصر ناباب « از وظیفه  س��بکدوش  و به  تولی  

احتیاط  سوق  گردید تا هم  غیرفعال  و هم  تحت  مراقبت  باشد.
رفیق  با اس��تفاده  از دوس��تی  ها و آشنایی  های  وسیعش  در اردو و غیر آن  چندین  
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وظیفه  مهم  را در قیام  باالحصار کابل  )14 اس��د 135۸( به  عهده  داش��ت . او در ۲۸ 
اس��د در اثر خیانت  دو خاین  معروف  )دگروال  ابراهیم  و مدیر خان  محمد( دستگیر 
و بالفاصله  زیر ش��دیدترین  ش��کنجه ها قرار گرفت . درخشش  شخصیت  واالی  این  

انقالبی  نیز در جریان  آن  شکست  و شکنجه  به  منصه  ظهور رسید.
یکی  از رفقایی  که  روز اول  دستگیری  وی  را دیده  بود می گوید:

»رفیق  در همان  اولین  ساعات  به طور وحشیانه ای  شکنجه  شده  بود. چشم  چپش  
را کشیده  بودند و گوشت های    ناحیه  گردن  تا بند پایش  با ضرب  چوب  کاماًل تکیده  

بود و نمی توانست  حرکت  کند.«
دش��من  از طریق  دو خاین  می دانست  که  جبار از مسئوالن  برجسته ی  قیام  است  
و اس��رار زیادی  را می داند. واقعًا او رفق��ا و خانه های  تعدادی  از آنان  را دیده  بود؛ 
از نقش��ه  قیام  و رهبران  اصلی  آن  شناخت  داشت ؛ رفقای  نظامی  و غیرنظامی  زیادی  
را در س��ایر والیات  می شناخت . جالدان  روس��ی  و سگان  خلقی  شان ، کوشیدند او 
را زن��ده  نگهدارند تا مگر چیزی  به  زبان  آرد ول��ی  جبار قهرمان ، وصف ناپذیرترین  
ش��کنجه  ها را تحم��ل  کرد اما هیچ  راز س��ازمانش  را از قلب  بزرگ��ش  بیرون  نداد.  
دش��من  هم  که  دیگر مطمئن  ش��ده  بود به  هیچوجه  ممکن  نیس��ت  او را به  اعتراف  

وادارد، در اول سنبله  135۸ جسم  نیمه جانش  را گلوله  باران  کرد.
اگر چه  قیام  به  خون  نشس��ت  و تعدادی  از رهبران  و کادرهای  گرانقدر سازمان  
جان باختند، اما مقاومت  و مرگ  قهرمانانه ی  جبار نورس��تانی  ها منبع  الهام  و نیرویی  
بود که  س��ازمان  توانست  اندوه  بیکران  در خون  تپیدن  آنان  را به  نیرو بدل  کرده ، بار 

دیگر برخاسته  و در راه  شهیدانش  پویا باشد.
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با یاد رفیق فرید آشکار

رفیق فرید
هنگام فرار از 

دشمن روی 
سرک جان 

باخت

احمد فرید آش��کار پس  از به  پایان  رسانیدن  لیس��ه  غازی ، در 1357 از فاکولته  
ادبیات  فارغ  شد. او که  با رفیق  ضیاءگوهری  در مکتب  همصنف  بود تا آخر به مثابه  
نزدیکترین  دوستش  باقی  ماند و هر دو همزمان  به  »گروه  انقالبی  خلق های  افغانستان « 

پیوستند.
رفیق  فرید با توجه  به  ناشناخته  بودنش ، در قیام  14 اسد سهم  گسترده ای  داشت  
و پس  از به  خون  نشس��تن  قیام  هم  آماج  دش��من  قرار نگرفته  بود. ولی  چون  سگان  
»اگس��ا« به  رفیق  ضیاءگوهری  در خانه ی  او دس��ت  یافته  بودن��د، رفیق  فرید را نیز 
دس��تگیر کردند. رفیق  هنگامی  که  می خواست  از وزارت  داخله  پا به  فرار بگذارد با 

گلوله های  رژیم  خاین  امین  روی  سرك  جان باخت. 
قابل  یاد آوریس��ت  که  پدر رفیق ، داکتر محمد حس��ین  )برادر داکتر محمد اکرم  
وزیر معارف  اسبق ( که  همیشه  حامی  و دوستدار سیاسی  فرزند انقالبیش  بود در اثر 

راکت پرانی های  خاینان  بنیادگرا در کابل  جانش  را از دست  داد.
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رفیق امداداله

رفیق امداد اله  »اکس��یر« در حمل  1333 در یک  خانواده  فقیر روحانی چش��م  به 
جهان  گش��ود. پدرش  مولوی سید هاش��م که  عالقمند بود روزی فرزندش  هم  مثل  
خ��ودش  روضه خوان  منبر گردد بعد از ختم  دوران  ابتدائیه  در زادگاهش  ولس��والی 
رس��تاق  والیت  تخ��ار او را به  لیس��ه  ابوحنیفه  فرس��تاد. رفی��ق تحصیالتش را در 

دارالمعلمین پروان ادامه داده در سال 135۲ فارغ گردید.
روح  حس��اس  و استعداد سرش��ار امداد اله  در آن  روزگار نوجوانی او را متوجه  
نابرابري ها، س��تم ها و فالکت های جامعه  می ساخت . او که بین بی چیزترین  دهقانان 
متولد ش��ده  بود نمی توانس��ت  خود را ش��ریک  رنج  و مرارت آنان  نداند و همپای 
ارتقای آگاهي اش ، بخاطر بهروزی آنان تالش  نکند. تحکیم  این  اندیش��ه ها در ذهن  
امداد اله  جوان  همزمان  اس��ت  با مبارزه  جریان  ش��عله  جاوید، جریانی که با انقالب  
قهری دگرگوني های عمیق  اجتماعی را ممکن  می دانس��ت  و عطش فعالیت امداد اله 
را فقط پیوستن  به  چنین  جریانی می توانست فرو نشاند. او به زودی نه تنها از پیروان  
پر حرارت این  جنبش  رزمنده  به حساب می رفت که  به  یکی از سازماندهان  مهم  آن  
در لیس��ه  ابوحنیفه  مبدل  شد. او نخستین شعله ای رستاق بود که آگاهی مارکسیستی 

رفیق  امداد اله  
با خونش شهامت 

کمونیست ها را 

به دشمن اخوانی 

نشان داد 
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را آنجا برد و چندین حلقه جوانان را سازماندهی نمود.
در ده ه��ا اعتص��اب  و تظاهراتي ک��ه  در آن  مکتب  به راه  می افت��اد نقش  مهم  و 
کلیدی ایفا می کرد. روحیه  پرشور و مقاوم  او در مکتب  زبانزد تمامی شاگردان  شده  
بود. رژیم که  در وجود امداد اله »خطر جدی« را می دید باالخره  اخراجش  را از آن  
مکتب  اعالم  کرد و او درباره  به  زادگاهش  رفت . او که  دیگر به  مارکس��یزم � لنینیزم 
� اندیشه  مائوتسه دون  روی آورده  بود فراگیری علوم  مثبته  را شرط  اساسی فراگیری 
آموزش های آن علم  دانس��ته  لذا اخراجش  از لیسه  ابوحنیفه  را که  لیسه مذهبی بود، 

غنیمت دانسته دوباره  مصروف  تحصیل  در لیسه  رستاق  شد.
روحیه  توفانی امداد اله  آرامش  را از او می گرفت . او هر چه  بیش��تر مارکس��یزم 
را فرا می گرفت  به همان  پیمانه  فعالیت های انقالبي اش گس��ترده می شد ؛ به  جلب  و 
جذب  شاگران  فقیر مکتب  می پرداخت؛ با دهقانان  صحبت می کرد و آنان را از ستم  

و استثماري که  باالی شان  می رفت به زبان ساده  آگاه  می ساخت .
پدر رفیق، آدم روحانی و پیشنماز بود و با برادرش  به  باند گلبدین  خاین  پیوسته  
بود لذا محیط خانواده  جهت  فعالیت های سیاس��ی اش محدود بود. ولی هیچ  نیروی 
بازدارنده  چه خانوادگی و چه غیرخانوادگی قادر نبود روح  سرکش  او را مهار کند.

بین س��ال های 134۹�1350 قحطی مدهش��ی سراس��ر کش��ور از جمله  تخار را 
فرا گرفت  و دهقانان  به  قیام های متعددی دس��ت  زدند. رفیق  امداد اله  در پیش��اپیش  
قیام کنندگان  حرکت  می کرد و راه  و رسم  مبارزه  منظم  و قاطع  را به  آنان یاد می داد. 
او بین  دهقانان  روس��تاهای تالقان  ش��عله ای شناخته ش��ده ای بود. خیزش  پرخروش  
دهقانان  بنیاد سیس��تم  فرتوت  س��تم  ش��اهی را به  لرزه  در م��ی آورد. والی رژیم  در 
تالقان  وقتی به  ولس��والی رستاق  آمد، جوششی عجیبی آن  دیار را فرا گرفته  بود. او 
می خواس��ت  دهقانان  را بفریبد و آنان را از طغیان  باز دارد. او در صحن  ولس��والی 
به  س��خنرانی مکارانه ای پرداخت . درحالي ک��ه خلقی ها و پرچمی ها و اخوانی های 
بسیاری در آن جا حضور داشتند ولی هیچکدام  جرأت  کوچکترین  صحبتی در دفاع  
از دهقانان  را به خود نداده  و چون  موش های ترسویی در هر گوشه  نظاره گر ماندند، 
این  فقط  امداد اله  بود که  نترس  و اس��توار بروی ستیج رفت  تا از منافع  دهقاناني که  
به  آنان عش��ق  می ورزید دفاع  کند. سخنرانی تاریخی رفیق  شهید ما که بر بی کفایتی 
رژیم  و افش��ای ش��خص  والی متمرکز بود و بیانیه  کذایی اش  را به  تمسخر گرفت ، 
با هلهله ی دهقانان  اس��تقبال  گردید. امداد اله  دیگر به  یکی از رهبران  جنبش  توده ای 
رستاق  بدل  شده  بود. رفیق به  این  آگاهی رسیده  بود که  روشنفکران  زمانی می توانند 
ادعای انقالبی بودن  را کنند که  بین  توده ها رفته  همگام  با آنان در راه  بدست آوردن  
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حقوق  شان مبارزه  نمایند.
زماني که  فعالیت های روش��نفکری در تمام  افغانستان  فروکش  کرده  بود امداد اله  
از معدود روش��نفکرانی بود که  با حرارت  فراوان به کارش  ادامه  می داد. با پراکنده  
ش��دن  جریان  ش��عله  جاوید او به دنبال  تشکلی می گش��ت که  بتوان  از آن  طریق  بر 
آرمان  زحمتکش��ان  جامه ی عمل  پوش��اند. با شکل گیری س��ازمان  رهایی )آن وقت  
»گ��روه  انقالبی خلق های افغانس��تان« ( او از اولین  کس��انی بود که  به  آن  پیوس��ت . 
مبارزات  او جدی تر از گذش��ته  شد. شب  و روز آرام  نداشت  و به  تشکل  دهقانان  و 

روشنفکران  می پرداخت .
کودت��ای هفت  ثور یک  برادر اخوانی اش  را به کام  خود فرو برد. برادر اخوانی 
دیگرش  در جریان  درگیری با رژیم  کودتا به قتل  رسید. امداد اله  که  این  درگیری و 
جدال  را بین  دو نیروی س��یاه  و مزدور ارزیابی می کرد مرگ  برادرانش  را بی ارزش  
تلقی کرده  نه تنها برایشان  اشکی نریخت  که  دیگران  را هم  از ماهیت  چنین  مرگ های 

سبک و بي مقدار آگاه  کرد.
کودتاچیان  هفت ثور با هزار حیله  و نیرنگ  خواستند امداد اله  را تطمیع  کنند زیرا 
آنان از نفوذ و شهرتش  در میان  دهقانان فقیر و روشنفکران آگاه  بودند و می فهمیدند 
که  از طریق  او می توانند به  این  توده ها جهت  برآورده  ساختن  امیال  شوم  شان  دست  
یابند. ولی او همکاری با وطنفروش��ان  را س��یاه ترین  ننگ  دانسته، پیشنهاد شان را با 
نیش��خند و تکرار س��وگند پیکار تا به  آخر علیه  رژیم  کودتا، جواب داد. اعتراضات  
توده ای بعد از کودتا و اش��غال  کشور و ش��روع  جنگ  مقاومت  رفیق  امداد اله  را در 
مقابل  مس��ئولیت  خطیر رهبری آنان قرار داد. او با قیام کنندگان  از دل  و جان  ایستاد 

و برای تأمین  امکانات  تسلیحاتی جهت  ایجاد جبهه هایی تالش  می کرد.
فاشیست های اخوانی که  با حمایت وسیع  باداران  پاکستانی و غربی خود توانسته  
بودند جبهات  مس��لحانه  را ایجاد کنند از نفوذ و ش��خصیت  محبوب  امداد اله  در آن 
منطقه  اطالع  داشته و او را خطری برای آینده ی خود می دانستند، در صدد دستگیری 
او برآمدن��د. باالخ��ره  در ۲۸ عقرب  135۸ او را به چنگ آوردند و در محضرعام  از 
او پرسیدند که  در مورد  اتهام  کمونیست  و شعله ای بودن چه  پاسخی دارد. امداد اله  
که  نمی توانس��ت  نن��گ  کرنش  در مقابل  اخوان  را بپذی��رد در مقابل  جمع  کثیری از 
دهقانان  و روش��نفکران  منطقه  نترس  و بیباك  از ایدئولوژی و آرمانش  دفاع  کرد. او 
گفت : »ش��عله ای ها هرگز به  مردم  خیانت  نکرده اند. آنان همیشه  دوستدار ملت بوده  
و کوچکتری��ن  اتهام  خیانت  را نمی توان به آنان نس��بت  داد. پس هیچ  دلیلی وجود 
ندارد که  من  از ش��عله ای بودنم  انکار کنم . همچنان  بین  کمونیس��ت های واقعی که  



69

خواس��تار خوش��بختی و بهروزی مردم اند و جنایتکاران  خلق��ی و پرچمی زمین  تا 
آس��مان  فرق  است . اینان  فقط  مزدوران  سوسیال  امپریالیزم  روس  اند که  با تظاهر به  
کمونیزم  می خواهند راه  اس��تعمار روس  را در افغانس��تان  هرچه  بهتر و بیشتر هموار 
سازند در حالي که  کمونیست های راستین از دل  و جان  مخالف  استعمار و استثمار 
اند و هرکه  با هر مهر و نشانش  قصد اشغال  وطن  ما را داشته  باشد در دفاع  از وطن  

علیه شان سالح  می گیرند.«
صحبت های امداد اله  در آن  فضای اختناق  س��یاه که  اخوانی های مسلح  در تخار 
پرقدرت بودند تحس��ین  و حیرت  حاضران  را برانگیخ��ت . اخوانی ها امداد اله  را به 
پای��گاه خود انتقال  دادند و پس از زجر و ش��کنجه های نوع اخوانی، او را همراه با 
همرزمش معلم امان  اله در س��نگالخ سمرغیان رس��تاق با ساطور تکه  تکه  کرده، در 

گور نامعلومی دفن  نمودند.
شهادت جانگداز رفیق  امداد اله  با این که  ضایعه  بزرگی برای سازمان  ما و مردم  
زحمتکش  رس��تاق  محسوب  می شد ولی او با جانبازی قهرمانانه ی خود یکبار دیگر 
نشان  داد که  کمونیست ها به خاطر آزادی و نبرد  با دشمنان  خلق  نترس اند و او این  
سند درخشان  را با قطعه  قطعه  شدنش ، در درفش تاریخ  جنبش  کمونیستی افغانستان  

حک  کرد.
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رفیق گوهری
ثابت نمود که 

در راه خلق
 از سر و جان

تیر است

رفیق ضیاء قبل  از کودتای  7 ثور که  هنوز پس  از فراغت  از فاکولته  اقتصاد در 
وزارت  پالن  کار می کرد گفته  بود: »ظاهر و زندگی ام  شاید قسم  دیگری  به نظر آید 
ولی  هیچ  چیزی  در این  دنیا وجود ندارد که  در اعتقاد و آمادگی  راسخم  به  انقالب  
در افغانس��تان  بر اساس  مارکس��یزم � لنینیزم � اندیشه مائوتسه دون  خللی  وارد کندکه 
بر اساس آن به  معنی  وطنفروش  بودن  پرچمی  ها و خلقی ها بهتر فهمیده ام . اگر اینان 

منحیث  عوامل  روس ها از بین  نروند، حاضر به  هر خیانتی  اند...«
او فردی  بس��یار آرام  بود و هیچگاه  هیجان  و احساس��ات  در صحبت  هایش  راه  
نمی یافت . اما آن  روز آن  کلمات  را بلند و با احساسات  خاصی  به  زبان  آورد. وقتی  
از او توضیح  خواس��تم  معلوم  ش��د که  روز قبل با پرچم��ی ای  بلند رتبه  در وزارت  
گفتگوی  ش��دیدی  داش��ته  و او را پس��ت  و خاین  نامیده  بود. من  ضمن  تأیید اراده  
و صداقت��ش  گفت��م  که  باید راهی  طوالنی  و فوق العاده  دش��وار و خونین  را رفت  تا 

انقالب  این  محرومترین  خلق  کره  زمین  را رهبری  کرد و...
می خواس��تم  کمی  بیشتر از دشواری ها و خطرات  بگویم  که  حرفم  را قطع  کرده  
و گفت : »رفیق ، این  راه  چه  چیزی  زیادتر از قطره  های  خونم  خواهد خواس��ت ؟ در 

رفیق ضیأ گوهری
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کج��ا و چطور ثابت  کنم  که  درین  راه  از س��رم  تیرم ؟« و بع��د با خنده  ادامه  داد که  
دیگر ازین  نوع  صحبت  ها نکنم  چون  به  خود می خورد که  ش��اید او را بس��یار بچه 
ننه  و دودل  می پندارم ! چنین  بود ادعای  س��اده ی  یک  انقالبی  که  در سراس��ر زندگی  
سیاسی اش  به  آن  صادق  ماند و سرانجام  هم  با مرگی  قهرمانانه  ثابت  کرد که  هیچگاه  

»دودل « نبود و با تمام  نجابتش  خود را به  توفان  افکنده  بود.
ضیاء گوهری  فرزند میرعلی  گوهری  س��ابق  وکیل  ش��ورا، خواه��رزاده  جنرال  
حیدررسولی  وزیر دفاع  رژیم  داوود بود و ضمنًا تعداد زیادی از نزدیکترین  اقاربش  
را پلیدترین  پرچمی ها تش��کیل  می دادند. ولی  او از هر لجن  ارتجاع  که  در پیرامون 
خانواده اش  می دید به جای  آن که  دچار سس��تی  و تردید ش��ود، عمیقتر و بیشتر به  

سمت  مبارزه  انقالبی  طبقاتی  گرایش  می یافت .
رفقا ارزیابی  کردند که  اگر وابستگی  ضیاء به  »گروه  انقالبی  خلق های  افغانستان « 
حتی االمکان  تا آخر شناخته  نشود، خواهد توانست  بهتر و وسیعتر برای  سازمان  کار 
کند. او کلیه  امکانات  متعدد خانوادگی  و دوستان  و آشنایان  بیشمارش  را در خدمت  
س��ازمان  می گرفت  و چون  زندگی  معمولی  خود را باز هم  متفاوت  از رفقا می دید، 
ازین  بابت  رنج  برده  و می گفت  »اگر بدانم  که  با این  شرایط  و نحوه  زندگی  در مقابل 
رفقا قرار می گیرم، لحظه ای  آن  را تحمل  نخواهم  کرد.« اگر رفقا به  پول  نیاز داشتند 
و به  او رجوع  می کردند به  هر ش��کلی  بود نیاز رفقا را برآورده  می س��اخت ، فراوان  
اتفاق  افتاده  بود که  نزد بیش  از ده  نفر هم  رفته  قرض  می گرفت  یا می کوشید چند ماه  
معاش  پیش��کی اش  را بگیرد و از مجموعه  آن  تمام  یا قسمتی  از پول  مورد ضرورت  
را تهیه  کند. می توان  گفت  که  رفیق  ضیاء در آن  س��ال ها بیش��ترین  کمک  مالی  را به  
س��ازمان  می کرد. برای  او خدمت  به  تش��کیالت  پرافتخارترین  و مقدس ترین  وظیفه  

محسوب  می شد.
ماه های  اول  س��ال  135۸، زمان  تدارك  قیام  مس��لحانه  باالحصار بود و رفیق  که  
از مسئوالن  توزیع  سالح  در شهر بود، همه ی  توان  و استعدادش  را بی دریغ ، پرشور 
و بی هراس  در راه  قیام  وقف  کرده  بود. شکس��ت  قیام  بیش��تر در به  شهادت  رسیدن  
جمعی از رهبران  و فعاالن  ارجمند س��ازمان  جل��وه  کرد و بر تارك  حیات  پرافتخار 

ضیاء گوهری  نیز ستاره ی  مرگ  حماسی  او بود که  پس  از شکست  قیام  درخشید.
رژیم  امین  رفیق  را ش��ناخته  و در جریان  اولین  یورش  ها برای  دس��تگیری  رفقا، 
در ص��دد برآم��د او را به  چنگ  آورد. بالکی  در مکروری��ان  که  محل  زندگیش  بود 
محاصره  گردید و او با پناه  بردن  به  خانه  همسایه ای  شرافتمند توانست  خود را از دام  
»اگسا« نجات  داده  و در شهرنو در خانه  رفیق  فرید آشکار مخفی  شود. چند روز بعد 
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مادر آن  رفیق  فوت  می کند و به  اثر رفت  و آمد زیاد و فاتحه داری ، دگروال  متقاعد 
اس��حق علم  )برادر داکتر اسماعیل  علم ( از جالدان  کثیف  »اگسا« او را می بیند. رفیق  
ضیاء قبل  از آن که  جنازه  برداشته  شود با وانمود ساختن  این که  عازم  غوربند است ، 
ظاهراً آن جا را ترك  گفته  و چون  ارتباطات  سازمانی  به هم  خورده  و هیچیک  از قوم  
و خویش  هایش  را قابل  اعتماد تشخیص  نمی دهد، مجدداً به  منزل  رفیق  فرید می آید. 
فردای  آن  روز عوامل  »اگس��ا« به  خانه اش  در غوربند ریخته  آن  را تالش��ی  کردند. 
بعد با تحقیقات  وس��یعی  که  انجام  داده  بودند به  خانه  فرید رفته  هر دو را دس��تگیر 
می کنند )اواخر سنبله  135۸(. او که  مطمئن  بود دشمن  سند و برگه ای  از رفیق  فرید 
در دس��ت  ندارد و یگانه  جرمش  پناه  دادن  او می باشد، کلیه  اتهامات  را متوجه  خود 
دانس��ته  و گفته  بود که  فرید بی گناه  است  و بدون  آن که  از واقعیت  چیزی  بفهمد به  

اساس  دوستی  و همصنفی  بودن  در خانه اش  مخفی  شده  بود.
آن  رفیق  هم  اظهار داشته  بود که  اطالع  نداشت  ضیاء در یک  حرکت  ضد دولتی  
س��هیم  می باش��د و فقط منحیث  یک  همصنفی از وی  مهمانداری  کرده  اس��ت . پلیس  
بر فرید س��خت  نگرفت  و او با اس��تفاده  از آن  وضع  ساعت  هفت  شام  به  قصد فرار 
خواس��ت  از دروازه  وزارت  داخله  خارج  ش��ود که  پلیس  موظف  متوجه  گردید. او 
وقتی شروع  به  دویدن  کرد پلیس  تیراندازی  نمود و در نتیجه با بدن سوراخ سوراخ 
روی زمین افتاد و با  خون س��رخ خود س��نگ فرش س��رك را رنگین نمود. پس  از 
این  حادثه ، »اگس��ا« وحش��یانه تر از پیش رفیق  ضیاء را زیر شکنجه  گرفت  و از وی  
خواست  الاقل  یک  نفر را قلمداد کند تا شکنجه  متوقف  شود. اما او مثل  هر انقالبی  
اصیل ، در آن  لحظات  هم  به  رفیقان  و یارانش  می اندیش��ید که  بی تابانه  به او چش��م  
دوخته اند تا آن  آزمایش  را چگونه  از س��ر خواهد گذراند. او خبر داش��ت  که  تا آن  
زمان  هیچکدام  از دستگیرش��دگان  وابس��ته  به  »گروه  انقالبی  خلق های  افغانستان « با 
وصف  س��خت ترین  شکنجه ها ضعف  نش��ان  نداده اند ، پس  بار نابودکننده ی  پستی  و 
خفت  اعترافچی  ش��دن  را چه  کس��ی  تحمل  خواهد کرد؟ او که  با آن  کلمات  از یاد 
نرفتنی  راه  دش��وار س��ازمانش  را آگاهانه  پذیرفته  بود. در س��اعات  شکنجه  نه  دچار 
بدبین��ی  و یأس  ش��د و نه  آتش  امیدش  نس��بت  به  ادامه  مب��ارزه  در راه  رهایی  خلق  
خاموش��ی  گرفت . در برابر دژخیمان  کلمه ای  ب��ر زبان  نیآورد و می گویند گاهگاهی  
صرفًا تبس��می  بر لبانش  نقش  می بست  که  جالدان  خلقی  را دیوانه تر می ساخت  زیرا 
میهنفروشان  می دانس��تند که  معنی  آن  تبسم  ها به  تمسخر گرفتن  زور و وحشت  آنان  

است  و نترسیدن  از سالخی  شان . 
ضیاء تا اول  جدی  135۸ )یک  هفته  قبل  از تجاوز روس ها( در زندان  پلچرخی  
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ب��ود و خانواده اش  در مقابل  س��پردن  لباس هایش  از وی  نامه  ه��م  گرفته  بودند. بناًء 
رفی��ق  ب��ه  احتمال  قوی  بین  روزهای  7 تا 13 جدی  135۸ ک��ه  زندان  را از زندانیان  
»خطرناك « چپ  تصفیه  می کردند، تیرباران  ش��ده  باشد تا گناه  آن کشتار  را به  گردن  
امین  انداخته  و نیز روس ها و س��گان  شان  خود را از وجود دشمنان  سازش ناپذیر و 

انقالبی  راحت  ساخته  باشند. 
او در پشت  عکسی  که  در 1354 به  رفیقی  در پولند فرستاده ، نوشته  بود: »رفیق  
هم��رزم ، امیدوارم  مبارزه  در راه  کمونیزم  و خلق های  س��تمدیده  سراس��ر جهان  را 
هیچگاه  فراموش  نکرده  و این  اصل  مقدس  را همچون  مردمک  چشم  عزیز نگه داری .«

ضی��اء با مرگ  س��ترگش  درفش  کبی��ر آن  »اصل  مقدس « را با چنان  ش��کوهی  
برافراشته  نگهداش��ت  که  برای  کلیه  همرزمان  و جنبش  انقالبی  پرولتری  میهن  ما در 
سراسر دوران  مبارزه  ضد امپریالیزم  و ضد مزدوران  بنیادگرای  آن ، مشعل  و سرمشقی  

تابنده  به  حساب  خواهد رفت .
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رفیق  حازم 
انقالبی بی باک
و چهره تابناک 
سازمان رهایی

افغانستان
رفیق عبدالقدوس حازم

رفیق  عبدالقدوس  حازم  یکی از تابناکترین چهره های س��ازمان  رهایی افغانستان  
اس��ت. او  در طول  زندگی فراز و نش��یب های بیش��ماری را پش��ت  سرگذاشت ، از 
آزمون های دش��واری گذش��ت  و باالخره  با مرگ  قهرمانانه اش ثابت  س��اخت  که  از 
وفاداران  پیگیر مارکسیس��زم � لنینیزم � اندیشه  مائوتسه دون  می باشد. او که  در سال  
13۲۹ در کوهس��تان های عالقه داری شهر بزرگ  بدخش��ان  زاده  شده  از همان  ابتدا 
طعم  تلخ  زندگی و س��تم طبقاتی را چش��ید. او دهقانان  پا برهنه  را می دید که  از بام  
تا شام  به روی زمین  اربابان  عرق می ریزند ولی از کوچکترین  نعم مادی و تمدن  و 
 فرهنگ  برخوردار نیس��تند. شبانانی را می دید که  با شکم های گرسنه  بر کوهپایه های 
پربرف گوسفندان  اربابان  را می چرانند و شبانگاه  سر بر فرق  سنگ  خواری گذاشته  تا 
طلوع شفق به خواب می رفتند. این رنج های خونالود طبقاتی از همان  دوران  کودکی 
و نوجوانی بر روح  و روان  حازم  اثر گذاش��ت  و  او را به س��وی دس��ت و پنجه  نرم  

کردن  با این  تفاوت ها  کشاند.
حازم  تحصیالت  ابتداییه  و متوسطه  را در زادگاهش  به سر رسانید. نخست  تحت  
تاثیر جریان  انحرافی  س��تم  ملی که  در آن وقت  بین  روشنفکران  شمال کشور جاذبه  



75

داشت  قرار گرفت . ولی هنوز دوره ی تحصیل در دارالمعلمین  را به پایان  نرسانیده  بود 
که  با مارکسیزم � لنینیزم � اندیشه مائوتسه دون  آشنا شد. سر آغاز نخستین آشنایی ها، 
فاصله  گرفتنش  از جریان  س��تم  ملی بود، جریانی که  سیاس��ت  آن  عبارت بود از به 
ج��ان  هم  انداختن  ملیت های مختلف  وطن  ما، مخدوش کردن مرزهای طبقاتی و در 
آخرین  تحلیل  سیاست  حالل  کردن  طبقات  زحمتکش  اقلیت های ملی به پای اربابان  
فیودال. حازم  با آن  احساسات  طبقاتی که  در زندگی عینی و عملی اش  شکل  گرفته  
بود نمی توانس��ت  با چنان  سیاس��ت های ارتجاعی هماهنگی داشته  باشد و  آن گروه 

ارتجاعی را برای همیشه  و قاطعانه  طرد کرد.
در س��ال های 134۹�1350 که  قحطی هولناکی  سراس��ر  افغانس��تان  و از جمله  
بدخش��ان  را فرا گرفت ، دهقانان  تهیدس��ت  با دیگر اقش��ار زیر س��تم  آن  دیار به پا 
خاستند. روش��نفکران  مترقی و  از جمله  حازم  در پیشاپیش  قیام کنندگان  قرار گرفته  

ارتجاع  را لرزاندند. و اما قیام  با سرکوب وحشیانه  روبرو گشت .
حازم  در مقابله  رویاروی با پلیس  رژیم  توانست  از معرکه  بدر رفته و تا کودتای 
داوود ب��ه صورت مخفی زندگی  کند، ام��ا زندگی ای نارام ، پرجوش  و ثمربخش . با 
دهقانان  دید و وادید داش��ت؛ به  آنان  آگاهی می داد و آنان را به منافع  طبقاتی و راه  
و رسم  انقالب کردن  آشنا می ساخت . وی  می کوشید تا هیچ  روشنفکری با روحیه  و 

 مستعد از دایره روابط  انقالبي اش  دور نماند.
بعد از کودتای داوود که  دیگر لزومی برای زندگی مخفی  رفیق  نبود، در یکی از 

دوایر دولتی کار گرفت  تا روپوشی باشد جهت  پیشبرد امور سیاسی اش .
ح��ازم  بعد از تش��کیل  » گ��روه  انقالبی خلق های افغانس��تان «  به  آن  پیوس��ت  و 

فعالیت هایش آگاهانه تر و منسجم تر گردید.
نفرت  رفیق  از پرچمی ها و خلقی ها بیکران  بود. در یکی از روزها رفیقی با چند 
خلقی بحث  تندی داشت . وقتی حازم  از جریان  اطالع  یافت  رفیق  را سرزنش  نمود 
که  جدال با این  مزدوران  ضیاع وقت است  و باید فقط  با گلوله  به  استقبال آنان  رفت .

زماني که  گروه،  سیاس��ت  رفتن  به دهات  و کار بی سر و صدا را مطرح نمود او 
از اولین  کسانی بود که به آن لبیک  گفته به روستاهای شهر بزرگ بدخشان رفت.

حازم  با تمام بیباکی انقالبی  ش��دیداً پابند انضباط  تشکیالتی سازمان بود. دوران  
طوالنی مخفی زیستن  او را  به  انقالبی مجربی درین  زمینه  مبدل  ساخته  بود.

در یکی  از بحث ها رفیقی مخفی کاری در س��ازمان را اضافی دانسته  و استدالل 
می کرد که   در ش��رایطی قرار داریم  که  دسترسی دستگاه  حاکم  به ما ضعیف  به  نظر 
می رس��د، لذا این قدر تاکید بر مخفی کاری درست  نیس��ت. حازم  مسئله  را مفصاًل 
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شکافته  و استدالل  کرد که : »این  یک  اصل  تشکیالتی است  که  باید به خاطر پیشبرد 
کارها در دراز مدت  به  مخفی کاری خو گرفت . در مقابل  ما نیروهای سیاه  نیرومندی 
قرار دارند. ما باید دژ قوی دش��منان  طبقاتی خود را تس��خیر کنیم ، این  میسر نیست  
جز آن که  قضایای انقالب  را دراز مدت  ببینیم ، بخصوص  سگ های خلقی و پرچمی 
در حول  و حوش ما را می پالند. اخوانی های جنایتکار حاضرند به هر پستی ای علیه  
ما تن  بدهند و ستمی ها جواسیسی اند که  ما را زیر نظر دارند. همه ی آنان از نیروی 
انقالبی ای چون  سازمان ما به شدت  هراس  دارند و پایه  گرفتن  آن  در منطقه  را مرگ  
خود تلقی می کنند. آنان سایه ی ما را به گلوله  می بندند لذا باید اصل  کار مخفی را 
مراعات کرد. زندگی علنی ما باید در خدمت کار مخفی باش��د در غیر آن  نباید به 

این  زندگی علنی دل  خوش  کرد.
ح��ازم  که  جریان  س��تم  مل��ی را از درون  دیده  و  از آن  ارزیاب��ی و آگاهی دقیق  
داشت بهتر از هر کسی می توانست  ماهیت  ضد مردمی آن  را به  توده های زحمتکش  
نش��ان دهد. او درین  زمینه  نقش  ارزش��مندی ایفا نمود. او در آن وقت  مي گفت  که  
س��تمی ها نیروهای ذخیره ی روس ها  در افغانستان اند. گذشت  تاریخ  این پیشبینی را 
به  اثبات  رسانید و  معلوم شد که  چطور این  جریان  به عنوان  چوبدست  روس  عمل  

می کند.
با اوجگیری جنبش  توده ها علیه مزدوران  روس  در  135۸، ولسوالی شهر بزرگ  
نیز از حیطه ی قدرت  دولت  پوش��الی خارج  گشت . ستمی ها که  نیروی مسلح  نسبتًا 
بزرگی را در آنجا تشکیل  می دادند و کینه خونینی از رفیق  به دل  داشتند به  منزل  او 
هجوم  بردند. باران  گلوله  بر س��نگر حازم  بارید. ولی او با تنها تفنچگه اش  مقاومت  
می کرد. باالخره  بعد از مدتی  درگیری که مهاجمان  از دس��تگیری اش  ناامید ش��دند 
تصمی��م  گرفتند او را با تمام  خانواده اش  در آتش  بس��وزانند. ح��ازم  وقتی زندگی 
ع��ده ای از زنان  و ک��ودکان  معصوم  را در معرض  نابودی آتش  کین  س��تمی ها دید 
آخرین  مرمی  را ش��لیک  ک��رده  تفنگچه اش  را از کلکین  به  بی��رون  پرتاب نمود. به 
مجردی که حازم  از س��نگرش  بیرون  ش��د سگ های بزدل  س��تمی بر او یورش  برده  
دس��ت هایش  را با زنجیر از پش��ت  بستند و او را به  مرکز قرارگاه  خود انتقال  دادند. 
ای��ن دژخیم��ان رفیق حازم را در زیر ش��کنجه های حیوانی قرار داده در بیس��ت  و 

هشتمین بهار زندگی اش تکه تکه  نموده در گور نامعلومی دفن  کردند.
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رفیق فیاض
در بند دژخیم  

باپروازگاه 
ایمانش،  جایگاه

رفیع  داشت
رفیق فیاض

زمس��تان  سال  1360 بود. س��ازمان  رهایی  افغانس��تان  مورد ضربه  قرار گرفته  و 
عده  زیادی  به  جرم  عضویت  در آن  و مبارزه  علیه  رژیم  وطنفروش��ان  پرچم  و خلق  
دستگیر ش��ده  بودند و از »چرخ  گوشت سای « شکنجه  خادی  می گذشتند. من  نیز به  

جرم  عضویت  در سازمان  رهایی  دستگیر و در جریان  تحقیق  قرار داشتم .
آن گاهی  که  در مکتب  مبارزه ، درس  عش��ق  به  وطن  و کینه ی  س��وزان  نسبت  به  
وطنفروشان  می آموختم ، خوانده  بودم  که  تهمتنان  و جاویدانگان  راه  انقالب  و مبارزه  
رهایی بخش  انس��ان  زحمتکش  هرگز  از دار و رس��ن ، زندان  و س��یاهچال  و شکنجه  
و صی��اد نهراس��یده  بودند و مرگ  و درد را به  مس��خره  گرفت��ه  و با غرور و عظمت  
پایداری  خود س��بعیت ، زبونی  و حقارت  شکنجه گران  و دستگاه  شان  را به  رخ  شان  
می کشیدند. این  را خوانده  و شنیده  بودم ، اما ندیده  بودم ! در آن  هنگام  می ترسیدم  و 
قلبم  بشدت  می زد. به  روی  زبانم  الیه  تلخ  زهری  بسته  شده  بود. هزاران  فکر به  ذهنم  
هج��وم  می آوردند ولی  یک  آواز از همه  رس��اتر در گنبد جمجمه ام  می پیچید: نباید 
خادی ها به  ترس��م  پی برند و نباید چیزی  بگویم  که  برای  شکنجه گران  علیه  خودم  یا 
رفقایم  و س��ازمانم  برگه ای  بدس��ت  دهد. در آن  لحظات  تبدار این قدر مفهوم  وسیع  
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نمی توانس��ت  در خاطرم  ببندد، یگانه  نقش��ی  که  می توانس��ت  به  خود بگیرد پژواك  
الیتناهی  دو کلمه ای  بود که  در قلب  و دماغم  پیچیده  می رفت : »نباید بترس��ی ! نباید 

بترسی !«.
نزدیک  به  نیمه  ش��ب  بود که  در خاد پنج  واقع  جای  رییس  داراالمان  مرا دوباره  
ب��رای  ادامه  بازپرس��ی  به  ات��اق  تحقیق  فرا خواندند. از س��لولی  که  م��را نگهداری  
می کردن��د تا اتاق  تحقیق  و ش��کنجه  حویلی  گونه ای  قرار داش��ت  که  با س��ربازی  
که  برای  احضار کردنم  آمده  بود باید از آن  می گذش��تم . ش��ب  بی  ستاره  بود و روی  
حویل��ی  از برف  پوش��یده  ولی  در نور چراغ ها همه  چیز به وضاحت  دیده  می ش��د. 
در بی��رون  دروازه  یکی  از اتاق ها، زندانی ای  به  نظ��ر می خورد که  باالی  برف  او را 
»جزایی « ایس��تاده  کرده  بودند. مسیرم  قسمی  بود که  باید از سه  قدمی  او می گذشتم  
و ش��اید ه��م  دژخیمان  او را قصداً به آن ج��ا آورده بودند تا من ببینمش و به  گمان 
آنان  نهاد عزم  و ایمانم  بلرزد. فرد جزایی  را ش��ناختم . او »فیاض « رفیق  ده ها جلسه ، 
 پخش  ش��بنامه  و غیره وظایف  سازمانی ام  بود که  چون  من  و بسیاری  دیگر اینک  در 
چنگال  دشمن  افتاده  بود. فقط  نوزده  سال  داشت  و محصل  صنف  دوم  فارمسی  بود. 
او از جوان ترین  رفقای  ما بود ولی  جدیت  و پش��تکارش ، ایمان  و اعتقاد خارایینش  
به  امر مبارزه  و انقالب ، توجه و محبت عمیق  رفقا را برانگیخته  بود. در آن  هنگامی  
که  در مورد کار و بار سیاس��ی  گفتگو می کردیم ، فیاض  س��راپا ش��ور و انرژی  بود؛ 
خستگی  نمی شناخت  و سرشار از نشاط  انقالبی  با شوخی ها و بذله گویی هایش  رفقا 
را می خندان��د. زمان��ی که  با خود می ماند غیر از مطالع��ه ، به  ورزش،  نواختن  آالت  

موسیقی  و خواندن  آهنگ های  میهنی  و انقالبی  مصروف  می شد.
فیاض  دس��ت  و پای بس��ته  و بدون  پاپوش  روی  برف  ایستاده  بود. چهره اش  به  
مش��کل  شناخته  می ش��د. او را  آن قدر با مش��ت  و لگد  کوبیده  بودند که  گونه ها و 
پیش��انی اش  آماس  کرده  و گرد چشمانش   هاله ا ی  کبود  تشکیل  شده  بود. چند جای  
زخم  بر ش��قیقه  و کنج  چش��مش  دیده  می ش��د که  با خون  لخته  پوشیده  شده  بودند. 
جاهایی  از لباسش  هم  لکه های  خون  داشت . آن  زمان  درست  نمی دانستم  ولی  بعدها 
دیگران  برایم  قصه  کردند که  چگونه  ددمنشی  خاص  شکنجه گران  خاد متوجه  فیاض  
ش��ده  بود: وی  باری  هم  از ترس  و درد فریاد نکش��یده  بود. در زیر شکنجه  با نفرین  
پیهم  خود جنون  حیوانی  اراذل  خادی  را ش��الق  می زد. اینک  درین  ش��ب  س��رد و 
ظلمان��ی ، درین  کنج  النه  ش��کنجه گران  بیمار، چهره  دیگ��ری  از فیاض  را می دیدم : 
چهره  ش��کوهمند عقاب  رام  نشدنی ، چهره  پر هیبت  انقالبی ای که  جسمش  به دست  
دژخیم  شکس��ته  بود ولی  پروازگاه  ایمان  و عزمش  رفیع تر از آن  بود که  میهنفروشان  
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فرومایه را یارای  دسترس��ی  به  آن  باش��د. در آن  لحظه  شتابنده  چشمان  ما با هم  گره  
خ��ورد. در آن  یک  لحظه ای که  گویی  ابدیت  تراکم  یافته  بود فیاض  برویم  لبخند زد، 
لبخن��دی  ک��ه  تا ژرفای  قلبم  کار کرد. در آن  لحظه  من  به  معنی  »تهمتن « و به  بلندای  

عشق  و آرمان  یک  مبارز انقالبی  پی  بردم .
فیاض  با لبخندش  به  من  می گفت  که  شکنجه ، درد و مرگی  که  در رویاروی  یک  
انقالب��ی  پرولتری  قرار می گیرد ارزش��ی  بیش  از یک  لبخند ن��دارد. من  فقط  از کنار 
او گذش��تم  و ای��ن  آخرین  نگاهم  بر او بود، ولی  آن  لبخن��د، جالل  و جبروت روح  
تس��لیم ناپذیر او را در من  حلول  داده  بود. اکنون  ترس  از من  گریخته  و ش��کنجه  و 

مرگ  نزدم  خوار و زبون  شده  بود.
فی��اض  را دیگ��ر ندیدم  او در ۲5 حوت  1360 دس��تگیر و یک  هفته  بعد در زیر 
ش��کنجه  به  شهادت  رسیده  بود. اما دش��من  پلید به  خاطر کتمان  جنایت  و حقارت  
خود چنان  ش��ایع  ساخت  که  او فرار کرده است . حتی  چند روزی  دو سه  نفر سرباز 

را نیز به  جرم  به  اصطالح  » اهمال  در وظیفه «   زندانی  ساختند! 
مادر فی��اض تا آخرین روز زندگی منتظر فرزندش بود اما من نمی توانس��تم  به  
م��ادر فیاض  بگویم  که  او دیگر بر نمی گردد، ولی  نه  اینس��ت  که  فیاض  هرگز نرفته  
است ؟ مگر نه  اینست  که  تا پیکار انقالبی  و سازمان  فیاض  باقیست  فیاض  زنده  است  

و باماست ؟
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خیر اله در سال 1340 در یک قریه دور افتاده قرمقول ولسوالی اندخوی چشم به 
دنیا گش��ود. تحصیالت ابتدایی و متوسط را در مکتب قرمقول و سند فراغت صنف 

14 را از تخنیکم نفت و گاز مزار شریف در سال 135۹ به دست آورد. 
رفی��ق خیر اله جوان خیلی جدی، فع��ال و خوش برخورد بود. از همان روزهای 
نخست کارش در تخنیکم نفت و گاز به صفوف جوانان رزمنده و انقالبی پیوست. 
مبارزات بی امان خیر اله در حلقات روشنفکری علیه دستگاه فاسد و خون آشام خلقی 
و پرچمی، نمونه صداقت و راس��تکاری را به همگان آش��کار ساخت. خیر اله دیگر 
آن جوان دیروزی نبود؛ با گذشت هرروز آزموده تر، فعال تر وقاطع تر می گردید. وی 
که طعم تلخ بدبختی و محرومیت را با گوشت و پوست خویش لمس کرده بود در 

صف مقدم مبارزه علیه مزدوران جیره خوار روس قرار گرفت. 
ابت��کار، خالقیت و قاطعیت حیرت انگیزش حت��ی در نوجوانی زبانزد همه بود. 
مبارزه خالق و دشمن ش��کن ش��هید خیر اله همان گونه که دوس��تانش را س��ر بلند 

می نمود دشمنانش را به حسادت و کینه خونین بر می انگیخت. 
به همین دلیل مزدوران روس در تابستان سال 1360 وی را به شهادت رساندند.                                                                       

رفیق خیر اله 
طعم تلخ 

بدبختی را 
چشید و به 

مبارزه رو کرد
رفیق خیراله
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رفیق اسلم

رفیق اسلم
نوجوان دالور، 
رازدار و مبتكر

در اجرای 
وظایف سازمانی  

رفیق اس��لم )اسالم( فرزند حاجی سراج احمد از قریه ریگی مرکز والیت فراه 
در سال 1341 متولد شد و در 1356 با سازمان آشنا شد.

رفی��ق اس��لم از جمله جوانان پاکب��ازی بود که از کودکی در آغوش س��ازمان 
پرورش یافت. در س��ال 1355 که هنوز 14 س��اله بود با سازمان آشنا شد. از همان 
آوان نوجوانی خصایل برجس��ته ای چون دالوری، رازداری، جدیت و شور و شوق 
ف��راوان به مب��ارزه در او نمودار بود. این خصوصیات باعث ش��ده بود تا در تامین 
ارتباط بین رفقا، نقل و انتقال اس��ناد و رساندن گزارش یا نامه به رفقا از یک جا به 
جای دیگر کار کند. سازمان در آن سال ها در فراه فعالیت کاماًل مخفی داشت. طی 
دو یا سه سال رفیق اسلم چنان رشد کرد که همه را به حیرت انداخته بود. چنانچه 
دوس��تان و هواداران س��ازمان که اسلم را می ش��ناختند و تحرك او را می دیدند که 
همه جا حضور دارد و مس��افت های طوالنی بین قرای از هم دورافتاده را گاهی با 
بایسکل و گاهی هم پیاده طی می کند، با شوخی توام با تقدیر از فداکاری او به رفقا 
می گفتند: هر وقت قدرت سیاس��ی را بدست آوردید اسلم را مسئول ارتباطات تان 

بسازید چون نه شب می شناسد و نه روز، نه گرمی و نه سردی.



82

با آن که س��ن رفیق کم و سطح آگاهی اش پایین بود و تجربه الزم برای کار در 
ش��رایط مخفی و اختناقی را نداش��ت ده ها بار با انتقال کتاب، س��الح و مهمات در 
مناطق تحت نفوذ رژیم پوشالی و یا هم جبهات تحت تسلط بنیادگرایان، جانش را 
به خطر انداخت. در جریان انتقال کتاب چندین بار عوامل رژیم پوش��الی نسبت به 
او مش��کوك ش��دند که هر بار با دالوری، خونسردی و ابتکار، خود و رفقای دیگر 

را نجات داد.
رفیقی نقل می کند: »یکبار رفیق اس��لم با رفیق ش��هید یعقوب مس��ئولیت انتقال 
مقداری اوراق تبلیغاتی را از ش��هر به یکی از قرای دور افتاده فراه به عهده گرفت. 
در مسیر راه از چندین پوسته امنیتی رژیم که معمواًل افراد بایسکل سوار یا پیاده را 
تالشی نمی کردند عبور نمودند. چون به رفیق اسلم به عنوان فرد ضد رژیم سوءظن 
داشتند، کتاب ها به رفیق یعقوب سپرده شد و اسلم وظیفه پاك کردن راه را به عهده 
داش��ت و پیش��اپیش یعقوب حرکت می کرد. وقتی خالف معمول در یکی از پوسته 
ها رفیق اسلم را با بایسکلش توقف می دهند او بخاطر متوجه ساختن رفیق یعقوب 
بالفاصل��ه با صدای بلند با مزدوران رژیم س��ر و ص��دا راه می اندازد. در این لحظه 
رفیق یعقوب با ش��نیدن س��ر و صدا، با آن که فاصله زیادی از پوسته رژیم نداشت 
به بهانه ی خرابی بایس��کل توقف کرده و بس��ته کتاب ها را در کنار جوی زیر بته ای 
می گذارد و از پوسته دشمن عبور می کند. کتاب ها را چند ساعت بعد رفیق دیگری 

دوباره به شهر انتقال می دهد.«
زمانی رفیق اس��لم با یک��ی از رفقا که نه در مناطق تحت تس��لط تنظیم ها و نه 
در مناطق تحت نفوذ رژیم زندگی قانونی داش��ت می خواس��تند از قریه ای به قریه  
دیگری بروند. در مسیر راه متوجه شدند که گروپی از تنظیم های حاکم که یک فرد 
شان لباس نظامی دولتی به تن دارد به کمین نشسته و رفت و آمد بین چند قریه را 
زیر نظ��ر گرفته اند. رفیق مذکور که مقداری مهمات، چند تفنگچه و یک دوربین با 
خود داش��ت، تصور می کند افراد رژیم برای دس��تگیری آنان کمین کرده اند. بنًاء به 
این نتیجه می رس��د که اگر توقف کند در صورت اس��یر شدن سرنوشتی جز اعدام 
ندارد پس بهتر اس��ت فرار نماید و از چانس کمی هم که برای نجاتش وجود دارد 
استفاده کند. جانیان تنظیمی وی را حین فرار زیر رگبار می گیرند اما مرمی های آنان 
به هدف نمی خورد و رفیق موفق به فرار می شود. رفیق اسلم که از آن رفیق فاصله 
کمی داش��ت به این تصور که در کمین رژیم افتاده به سرعت اوراق تبلیغاتی را از 
جیب��ش بیرون می اندازد که یکی از افراد تنظیمی متوجه این حرکت وی می ش��ود. 
رفیق اس��لم که زندگی قانونی داشت و متعلم مکتب بود تصمیم به فرار نمی گیرد و 
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توس��ط افراد مسلح توقف داده می شود. از او با تهدید در مورد فردی که فرار کرد 
می پرسند. اسلم شناخت رفیق را انکار کرده می گوید که چون سرك عمومی است 
او رهگذری بود که هم چون ش��ما وی را نش��ناختم. دور انداختن دو نشریه، افراد 
مسلح را به شک می اندازد و رفیق را تهدید می کنند که چرا این نوشته ها را بعد از 
فرار آن فرد به دور انداخت. رفیق را ابتدا لت و کوب نموده و بعد او را با خود به 
قریه می برند تا بعدا با شکنجه های بیشتر از وی اعتراف بگیرند ولی اسلم تا آخر از 

شناسایی آن رفیق انکار می کند. 
وقت��ی اهالی قری��ه از جریان آگاهی می یابن��د و رفیق اس��لم و خانواده اش را 
می شناس��ند، آنان وی را از چنگ افراد مسلح نجات می دهند. مردم می گویند فامیل 
اس��لم هم ضد دولت اس��ت و برادر بزرگش معلم یوس��ف توس��ط رژیم مزدور به 
ش��هادت رس��یده و حتمًا آن فرد را نمی شناسد و چون شما را به لباس نظامی دیده 
به این تصور که عوامل رژیم هستید نشریه ها را از جیبش بیرون انداخته. مردم یک 
صدا افراد مسلح را محکوم می کنند که چرا با لباس نظامی در قرای آزاد شده کمین 
می کنن��د. باالخره گروپ مذکور قیمت مرمی هایی را که فیر نموده بودند از اس��لم 
مطالبه می کنند و چون اس��لم پول نداشت یکی از افراد قریه مبلغ 350 افغانی به آن 

گروپ می پردازد.
بار دیگر در س��ال 135۹ رفیق اسلم و رفیق دیگری که هم سن و سالش بود به 
خان��ه یکی از رفقا برای انتقال کتاب می روند. ای��ن دو رفیق هنوز از خانه نبرآمده 
بودند که خبر می رس��د قریه محاصره اس��ت. هر باری که این قریه محاصره می شد 
این خانه را دقیقتر از سایر جاها می پالیدند. مادر، پدر و خانم رفیق که در این خانه 
زندگی می کردند دچار تش��ویش و اضطراب شده و فکر می کنند این بار دستگیری 
هر دو تن با کتاب ها حتمی اس��ت. اما اس��لم و رفیق دیگر به س��رعت کتاب ها را 
جاس��ازی نم��وده و اعضای فامیل را روحی��ه می دهند که کتاب ه��ا را هرگز یافته 
نمی توانند و اگر ما هم بدست آنان بیافتیم چند روزی زندانی و باالخره به عسکری 
فرس��تاده خواهیم شد. این دو رفیق با خونس��ردی به گوشه ای از کندوی گندم پناه 
می برند، چون دهان کندو به خوبی س��تر و اخفا می گردد، خانه تالشی گردید اما به 

این دو رفیق دست نمی یابند و به این صورت نجات می یابند.
خانه اس��لم در قریه ای دورتر از شهر، از موقعیت خوبی برخوردار بود. یکی از 
فعاالن س��ازمان در سال های 135۸ و 135۹ بیشترین رفت و آمد را به آنجا داشت. 
در اواخ��ر 135۹ رژیم از وجود این رفیق در ف��راه و نیز از رفت و آمدش به خانه 
رفیق اس��لم اط��الع می یابد. عوامل رژیم این خانه و راه های��ی را که به آنجا منتهی 
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می گ��ردد دقیق زیر نظر می گیرند ت��ا آن که روزی گزارش می گیرند که آن رفیق به 
خانه اسلم آمده است. بنابر آن منشی والیتی با افراد مسلح و چند خلقی و پرچمی 
خانه را از طرف ش��ب محاصره نموده و دقیق می پالند. چون آن رفیق یک س��اعت 
قبل خانه را ترك گفته بود آنان جز اعضای فامیل کس��ی را نیافته خبرچین ش��ان را 
به باد ناسزا می گیرند. رفیق اسلم صبح وقت با بایسکل گزارش را به رفیق ما استاد 
شهید می رساند تا این که استاد شهید در اسرع وقت آن رفیق و رفقای دیگر را در 

جریان گذاشته از تماس گیری مجدد به آن خانه جلو می گیرد.
وقتی رفیق اسلم درك کرد که سازمان در پی ایجاد جبهه مستقلی برآمده است، 
ش��ب و روز در فک��ر بود که چ��ه کاری در زمینه می تواند. بع��د از هر چند روزی 
می دیدی��م چند مرمی از س��الح های مختلف یا تیلدانی برای پاك کردن اس��لحه یا 
برچه ای را از جایی پیدا کرده و به رفقا تسلیم می داد. او که می فهمید رفقا در وضع 
بد مالی قرار دارند نه تنها جیب خرجی که از فامیل می گرفت بلکه سایر پول هایش 
را نیز به رفقا می داد. در ضمن س��عی می کرد همصنفان و دوستان هم سن و سالش 
را ک��ه ضد رژیم بودند متقاعد نماید تا مبلغ��ی را به نام کمک به جبهات بپردازند. 
بعدها از عده ای از متعلمین، به صورت منظم مبلغ ده افغانی )که آن زمان برای یک 

متعلم یا بچه دهقان یا خرده مالکی مبلغ کمی نبود( ماهانه کمک می گرفت. 
رفیق اس��لم بعد از دستگیری برادرش رفیق یوسف در حوت 1357 چنان رشد 
کرده بود که رفته رفته جای وی را پر می کرد. یکی از مراکز توزیع کتاب و نشرات 
س��ازمان خانه این رفیق بود. اکثراً جاس��ازی و توزیع کتاب و نشرات از طریق این 
رفیق صورت می گرفت. گرچه همه اعضای خانواده اس��لم عالیق خاصی نسبت به 
سازمان و رفقا داشتند اما اسلم جایگاه خاص خود را داشت. در سال های 1360 و 

1361 بدون تردید رفیق اسلم جای رفیق یوسف را پر کرده بود.
بعد از ایجاد جبهه مستقل رفقا در اواخر سال 135۹، اسلم از جمله اولین کسانی 
بود که به آن جبهه پیوس��ت و از فعال ترین و جدی ترین رزمندگان س��ازمان در آن 

جبهه به حساب می آمد. اما دریغ که عمر رفیق بسیار کوتاه بود.
رفیق اس��لم که می توانس��ت به مثابه یکی از ستون های محکم و استوار سازمان 
عرض اندام نماید، در اثر انفجار ماین در 30 میزان 1361 وقتی با رفیق بصیر و چند 

تن از رفقای دیگر از مرز ایران � افغانستان به داخل می آمدند، به شهادت رسید.
به خونش، به ایمان و اعتماد بزرگش به س��ازمان و به راهش س��وگند که برای 

تحقق آرمان بجامانده اش لحظه ای غافل نمانیم. 
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رفیق  حسن 
تفنگت بدست 

همرزماِن استوار
سازمانت

ماند!
رفیق غالم حسن

رفیق داکتر غالم حس��ن در س��ال 1335 در قریه پدگی ولس��والی چهاربرجک 
والیت نیمروز در یک خانواده دهقان میانه حال چشم به جهان گشود. دوره ابتدایی 
را در قریه قلعه فتح ادامه داد و دوره متوس��طه و لیس��ه را در مکتب فرخی سیستانی 

در مرکز والیت نیمروز به پایان رسانید.
در تمام دوره تحصیل از جمله ش��اگردان ممتاز مکتب خویش بشمار می رفت. 
س��ال 1355 بعد از س��پری نمودن امتحان کانکور شامل فاکولته طب پوهنتون کابل 
گردید و بعد بورس تحصیلی ای در یکی از کشورهای خارجی برایش میسر گردید 
ول��ی مبارزه برای رهایی مردم��ش را بر رفتن به خارج ترجیح داده، زندگی انقالبی 

حرفوی را در پیش گرفت.
داکتر غالم حس��ن در دوران مکتب از جمله طرفداران جریان شعله جاوید بود 
و در جمع همصنفان و س��ایر شاگردان و معلمان با کرکتر، شخصیت متواضع، صفا 

و صمیمیتی بزرگی که داشت از محبوبیت خاصی برخودار بود.
در س��ال 1356 به »گروه انقالبی« پیوس��ت و در یکی از حوزه ها تنظیم گردید. 
زمانی که کودتای دارودس��ته وطنفروش��ان خلق و پرچم ص��ورت گرفت رفیق در 



86

صن��ف دوم فاکولت��ه طب بود. در ماه ه��ای اول حاکمیت م��زدوران روس، پدر و 
تعدادی از برادرانش دستگیر و اعدام گردیدند.

مزدوران روس با شناختی که از فامیل مبارز داکتر غالم حسن داشتند خواستند 
داکتر و س��ایر برادرانش را نیز از س��ر راه بردارند ولی موفق به این عمل شوم خود 
نشدند. زیرا رفیق در اسرع وقت تحصیل را رها و بخاطر پیوستن به جنگ مقاومت 
مل��ی به منطقه آمد و به فکر ایجاد جبهه مس��تقل گردید ت��ا بتواند نقش خویش را 

منحیث پیشاهنگ آگاه با قلب پر از عشق و ایمان به مردم و میهن ادا نماید.
در اواخر س��ال 135۸ با همکاری اقوامش موفق گردید »جبهه آرمان ش��هدا« را 
ایجاد نماید. با چند میل س��الحی که از قریه اش جمعاوری کرده بود توانس��ت در 
چند عملیات نظامی علیه مزدوران روس اشتراك نموده و مقداری سالح و مهمات 

به غنیمت بگیرد.
رفی��ق همان طوری ک��ه در دوران مکتب از احترام خاص برخ��وردار بود، در 
دوران جنگ مقاومت نیز محبوبیت زیادی داش��ت که بعد از مدت یک سال منحیث 

مسئول جبهه تعیین شد.
اعضای خاد چون روحیه انقالبی، قاطعیت و تسلیم ناپذیری رفیق را درك کرده 
بودند تمام توجه خود را متمرکز س��اختند تا وی را از س��ر راه برداش��ته و جبهه را 
از فرمانده خوب و آگاه محروم سازند. روی همین ملحوظ خاد یک تن از اعضای 
خاین و سرس��پرده خود را به لباس مجاه��د در جبهه قومی دیگری که متحد جبهه 
رفیق بود و با ایش��ان پایگاه مش��ترك داشتند، فرس��تاد تا موقعیت پایگاه، سنگرها، 
تعداد مجاهدین و نوع س��الح ش��ان را شناسایی و به خاد گزارش دهد که در موقع 

مناسب ضربه مهلک را بر آن وارد نمایند.
خاد تصمیم داش��ت که رفیق را با دو ت��ن از یاران دیگرش از بین ببرد، جریان 
را یکی از اعضای دیگر خاد که در حادثه ش��هادت رفیق داکتر دست داشت، افشا 

ساخت.
خاد بعد از تحقیقات کامل در تابستان سال 1361 در یک عملیات شبخون باالی 
مرکز پایگاه درگیری را ش��روع می نماید و جنگ چند س��اعت به طول انجامید. در 
جریان جنگ داکتر با وجود زخمی ش��دن از قس��مت ران و دست، همسنگرانش را 
به مقاومت تشویق می نماید. مقاومت دلیرانه رفیق باعث می گردد تا سایر رزمندگان 
نجات یابند و رفیق بخاطر جلوگیری از خونریزی زخم ها، پا و دستش را با دستمال 
می بندد و حینی که می خواهد از س��احه ی زیر آتش ش��دید دشمن فاصله بگیرد و 
سنگر عوض نماید، مورد رگبار وطنفروشان قرار گرفته و از پا درمی آید. چند تن از 
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پرچمی های معروف منطقه به خاطر شناسایی او می آیند و خود را مطمئن می سازند 
که فرد زخمی ش��ده داکتر غالم حس��ن است. وطنفروش��ان جنایتکار پرچمی چند 

برچه را در حنجره داکتر فرو می برند و به زندگی پرافتخار او پایان می دهند.
در ای��ن نبرد دو تن از رزمندگان دلیر جبهه به اس��امی خان محمد و فدا محمد 
نیز به شهادت می رسند. یاران همرزم داکتر و مجاهدین دلیر جبهه »آرمان شهدا« با 
تفنگ و بیرقی که داکتر در دس��ت داشت به راهش ادامه داده و سوگ عظیم وی را 
به نیروی استوار مبارزه به منظور پاك کردن وطن عزیز خود از لوث وطنفروشان و 

سایر دشمنان فاشیست بدل ساختند.
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رفیق  جمعه
راه، آرمان و 

خاطرات واالیی
را از خود 

بر  جا گذاشت
رفیق معلم  جمعه

رفیق معلم جمعه در س��ال 1344 در قریه آبخوری ولسوالی چهاربرجک والیت 
نیمروز در خانواده ای فقیر دهقانی به دنیا آمد. بعد از ختم دوره ابتداییه و متوس��طه 

لیسه را در مکتب فرخی سیستانی نیمروز به پایان رسانید.
سال 1354 به انستیتیوت تربیت بدنی کابل رفت، بعد از ختم دوره تربیت بدنی 
به حیث اس��تاد در همان مکتب ماند و چند ماهی در مکتب فرخی سیس��تانی نیز به 

حیث استاد تربیت بدنی کار نمود.
رفیق معلم جمعه در سال های 134۹ و 1350 با غالم نبی اخگر یکتن از فعاالن 
جریان ش��عله جاوید در والیت نیمروز که در س��ال 135۸ توس��ط مزدوران روس 
دستگیر و بعداً به شهادت رسید، آشنایی پیدا کرده و وارد عرصه سیاست می شود.

در س��ال 1355 رفیق به »گروه انقالبی« پیوست و جهت جلب و جذب دوستان 
و همصنف��ان خوی��ش تمام تالش را به خرج می داد. بع��د از کودتای ثور وظیفه را 
ترك کرده با سایر روشنفکران نیمروز در قیام مسلحانه اشتراك نمود. در سال 135۹ 
به اثر توطئه یکی از فئوداالن منطقه در ش��هر زاهدان ایران توس��ط افراد کمیته سپاه 

پاسداران به زندان افتاد و بعد از چند ماهی دوباره آزاد گردید.



89

رفیق جمعه در جریان جنگ مقاومت ملی در چندین عملیات نظامی علیه دولت 
مزدور در ولس��والی های خاشرود، کنگ و چهاربرجک اش��تراك نموده و از جمله 

قومندان های تثبیت شده به شمار می رفت.
رفیق جمعه چون از شخصیت عالی برخوردار بود، به هر قریه ای که می رفت با 
مردم آن محل زود جوش می خورد و اعتماد شان را نسبت به خود و سایر یارانش 

جلب می نمود.
رفی��ق جمعه در بهار س��ال 1361 ب��ا عبدالرحمن یک تن از رفق��ای دیگر آن 

ولسوالی در دشت جوین چهاربرجک در اثر اصابت با ماین به شهادت می رسد.
رفقایی که در مراس��م س��وگواری رفیق در چهاربرجک اشتراك داشتند، از پدر 
موسفید او یاد می نمودند که گفته بود: »گرچه معلم جمعه فرزند من بود ولی برادر 
و رفیق ش��ما بود، من می دانم که شما بیشتر از من وی را دوست دارید و قلب های 
تان برایش می سوزد. معلم همیشه برایم می گفت اگر زمانی شهید شدم دو برادرم را 
به رفقایم بس��پار که تربیه کنند.« پدر موس��فید توصیه پسر شهیدش را به جا کرد و 

دو پسر نوجوانش را تسلیم رفقا نموده بود.
پدر پیر هش��تاد ساله دومین فرزندش عبدالغنی »حارث« را نیز در سال 1371 با 
انفجار ماین س��اخته خودش در ولسوالی چهاربرجک از دست داد. زمانی که رفقا 
پدر رفیق شهید را از زاهدان ایران جهت مراسم عزاداری به چهاربرجک می آوردند 
به علت کهولت سن و مریضی، دو رفیق بازوی پدر را گرفته به اتاق بردند. او ابتدا 
نام چند رفیق را گرفته و پرس��ید کجا هس��تند چون می خواس��ت آنان را ببیند. قرار 
بود خبر ش��هادت فرزند این پدر متین و اس��توار را یکی از کسانی که خود پسرش 
عبدالرحمان را به همان تازگی ها از دست داده بود برایش بگوید. وقتی پدر جریان 
شهادت دلبندش حارث را می شنود در جواب می گوید: »از روز اولی که پسرانم را 
به رفقای شان سپردم که تربیه نمایند می دانستم راهی را که ایشان بخاطر استقالل و 
آزادی وطن انتخاب نموده اند قربانی می خواهد پس ما و ش��ما باید همه در این راه 

سهیم باشیم و قربانی بدهیم.«
پدر رفیق وقتی به پایگاه می رس��د و عده ای از رفقا و جوانانی را در برابر خود 
می بیند که نمی توانستند جلو گریه خود را بگیرند، خطاب به آنان، شهادت عبدالغنی 
»حارث« دومین پسرش را تسلیت گفته می افزاید: »مگر خون پسرانم از خون شهید 
عبدالرحمان، داکتر غالم حس��ن با پدر و دو برادرش و برادرزاده هایش، ماما حکیم 
و زلمی نوجوانی که در چهاربرجک ش��هید ش��د، سرختر اس��ت، همه شان پسرانم 
بوده که در راه آزادی وطن قربانی ش��ده اند. اگر حارث پسر من بود، رفیق و برادر 
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شماس��ت، ن��زد رفقایش بود که وی را تربیه نمود که ب��ه دوا و درمان مردم محروم 
ولس��والی چهاربرجک برس��د. از این که عمرش کوتاه بود شهید شد، امیدوارم که 

رفقا و برادران دیگرش ادامه دهنده راه او و تمام شهیدان وطن باشند.«
پ��در موس��فید با چنان موضع عالی تم��ام رفقایی را که در جلس��ه عزاداری و 
تسلیت چه از نیمروز و چه از سایر والیات کشور آمده بودند قوت قلب بخشید و 
یاد تمام شهدای سازمان و شهدای بی سازمان وطن را در خاطره ها زنده کرد که یک 
بار دیگر با ش��هادت حارث، عهد بستند تا ادامه دهنده راه او و تمام شهدای بزرگ 
سازمان خویش باشند و یاد آنان را برای همیشه گرامی بدارند و لحظه ای آنان و راه 

درخشان شان را فراموش ننمایند.
کم نیس��تند همچون پدارن موسفید و فامیل های بزرگ و با منزلت رفقای شهید 
ما که خوش��بختانه تا فعاًل در س��ازمان و یا در کنار سازمان ولی در همسویی به آن 
جهت تحقق آرمان و اهداف تمام شهدای سازمان گامزن هستند که بزرگی و منزلت 
خویش را دارند. این افتخار بزرگ را سازمان ما داشته، دارد و در آینده نیز خواهد 

داشت.
رفق��ای مرد و زن، نوجوانان دختر و پس��ر، بیایید یک بار دیگر با تعهد به خون 
ریخته ش��ده تمام شهدای عزیز، بزرگ و گرانقدر سازمان خویش سوگند یاد نماییم 
که خاطرات ش��ان را فراموش نکنیم، راه ش��ان را با اس��تواری و متانت بیشتر ادامه 
دهیم و در راه تحقق آرمان های شهدای سازمان در جهت استقرار جامعه بدون طبقه 

بسان شهدای کبیر خویش تا آخرین لحظه و رمق حیات برزمیم.
رفق��ا، هرگاه راه، آرمان و خاطرات رفقای ش��هید س��ازمان خویش را لحظه ای 
فراموش کنیم و خون ش��ان را زیر پا نماییم خاین به ملت و س��ازمان خود خواهیم 

بود.
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رفیق سلطان 
سرشار از

حس مسئولیت،
پشتكار و 

رازداری بود
با یاد رفیق سلطان

دره ی  »س��بز چوب« یکی از قرای ولسوالی جاغوری است که رفیق سلطان در 
آن ج��ا متولد گردید. صنف دهم مکتب بود ک��ه مردم جاغوری، منطقه را از چنگ 
نوکران روس آزاد س��اختند و وی از آن به بعد نتوانس��ت به تحصیالت خود ادامه 
دهد. س��لطان جوان در س��ال 135۹ )همزمان با آزادی منطقه( به سازمان پیوست تا 
این که س��ال 1361 در نبرد نابرابری که از طرف نوک��ران ایران باالی رفقا تحمیل 

گردید، شهید شد. 
رفیق در عمر کوتاه سیاس��ی و سازمانی اش چنان عالقمند به کار بود که گویی 
س��ال ها در درون س��ازمان آموزش دیده اس��ت. در بحث با رفقا از خصال انقالبی 
و س��ازمانی رفیق سلطان مثال داده می شد. نهایت مس��تعد و رازدار بود. مسئولیت 
حفظ و نگهداری کتاب و اس��ناد سازمان به عهده رفیق سلطان گذاشته شده بود. به 
وظایف خود مسئوالنه برخورد می کرد. توقع زیاد از سازمان نداشت و بیشتر متکی 

به خود بود. 
در مناط��ق دورافتاده و بخصوص در ش��رایط جنگ، رفت و آم��د با پای پیاده 
صورت می گرفت. وی رابط و نامه رسان رفقا در محل بود. ساعت ها منزل می کرد و 
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می کوشید تا بدون فوت وقت نامه را به شخص مسئول برساند. درین کار خستگی 
نمی شناخت و هرگز شکایتش باال نشد.

روزی که رفیق س��لطان برایم فراموش ناشدنی اس��ت: با قامت بلند، بوت های 
س��اقدار به پا و باالپوش بارانی به تن، تفنگش به ش��انه عازم جبهه ائتالفی رفقا با 
مردم بود. قبل از رفتن، سلطان شهید رو به رفقای مسئول کرد و گفت: »ما می رویم 
که راه ها قطع نشوند. کار دیگری ندارید؟« در جواب برایش گفته شد که »نصر« و 
»س��پاه« این مزدوران رژیم ددمنش خمینی جنگ را تحمیل کرده اند و باید در کنار 
مردم و در دفاع از جبهه علیه آن ها به مقاومت بپردازیم. باید حرکت کنید که مردم 
منتظرند. رفیق س��لطان و سایر رفقا با عش��ق فراوان به مردم آماده ی  حرکت شدند. 
وقت��ی از دروازه حویلی خارج می ش��د، رو برگرداند و گف��ت: »امیدواریم دوباره 

همدیگر را ببینیم« این را بگفت و روان شد.
محاصره پایگاه ما یک هفته ادامه یافت. رفیق س��لطان با وجود س��ن و سال کم 
و تجرب��ه ی  اندکش، با تمام وجود به مقاومت در برابر مزدوران ایران ادامه داد و از 
جبهه دفاع کرد. آخر هفته به علت کمبود مهمات رفقا شروع به عقب نشینی کردند. 
ش��هید سلطان با گروپی از رفقا به نقطه دورتری موضع گرفتند. جنگ ادامه داشت. 
دش��من از چهار س��مت آنان را در محاصره کشیده بود. رفقای دیگر توانستند خود 
را از حلقه محاصره بیرون بکش��ند و اما رفیق در همان جا گیر ماند و به مقاومت و 
تیراندازی ادامه داد. تا آن دم جنگید که آخرین مرمی اش از لوله تفنگ خارج ش��د 
ولی، تس��لیم شدن در برابر دش��من خودفروش را ننگ می دانست. بارانی از گلوله 
به س��نگرش می بارید. سلطان ش��هید با سکوت پر هیبت خود دشمن را دست پاچه 
س��اخته بود. آنان جرات نداش��تند به طرف رفیق نزدیک ش��وند. یک تن از جانیان 
وحشی، بمب دستی ای به طرف وی پرتاب کرد. در اثر اصابت پارچه ی  بمب زخم 
برداش��ت و حالش خراب شد. از سنگرش صدایی برنخاست تا این که بمب دستی 
دیگری را به طرفش پرتاب کردند. پارچه های زیادی به سر و بدن رفیق اصابت کرد 
و دیگر مجال حرکت نداش��ت. روحیه ی  تسلیم ناپذیری اش را دشمنان با خجلت و 
رنگ زردی در همه جا نقل می کردند. رفیق س��لطان در آن سنگر که در واقع سنگر 

سازمان علیه فاشیست های مذهبی نوع خمینی بود جان خود را از دست داد. 
بعد از ختم جنگ مردم قریه جس��د آغش��ته به خونش را با غم و اندوه فراوان 
به خاك س��پردند. پیر و جوان قریه در ماتم ش��هید س��لطان ش��ریک بودند و اشک 
می ریختند. از این که سلطان را در جوانی و بیگناه کشته بودند به دشمنان و نفرین 

می فرستادند. 
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خب��ر این واقعه دردناك در تمام جا پخش ش��د، م��ادر پیر و خواهر جوانش را 
ازی��ن واقع��ه مطلع نکردن��د. او در زندگی خود تنها همین دو تن را داش��ت که تا 
ماه ها منتظر آمدنش بودند. خبر ش��هادتش را چند ماه بعد از واقعه به اطالع مادر و 

خواهرش رسانیدند.
با شنیدن شهادت سلطان، رفقای سازمان در غم و اندوه فرو رفتند و همه سوگند 
ی��اد کردند ک��ه انتقامش را از قاتلین ش��رفباخته اش بگیرند. انتقام خون ش��هدا از 
دشمنان شان وجیبه سازمان بوده و رفقای شرافتمند و انقالبی ما این عهد را با خون 

آنان بسته اند که انتقام سختی از قاتلین و جنایتکاران مذهبی و غیرمذهبی بکشند. 
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رفیق اکرم  تعهد 
سپرده بود که 

تا دم مرگ
در راه آرمانش

استوار بماند

»اکنون  که  به  اس��اس  دستور س��ازمان ، افتخار رفتن  به  دامن  وطن  و شرکت  در 
نبرد رهایی  ملت  نصیبم  شده  تعهد می سپارم  که  تا آخرین  قطره  خون  خود از اهداف  
س��ازمانم  دفاع  کرده  و در راه  رهایی  وطنم  از هیچ  جانفش��انی  اب��ا نورزم . زنده  باد 
س��ازمان  ما! زنده  باد رفقای  قهرمان  ما! بگذار با خون  خود عشق  به  سازمان  و میهن  

را به  اثبات  برسانیم !«
این  بخش��ی  از نامه  مورخ  1۹ نوامبر 1۹۸3 رفیق  اکرم  در آستانه  رفتنش  به  جبهه  

بود. او برآن چه  عهد بسته  بود تا پای  جان  ایستاد.
اک��رم در خانواده   مرفه ای  تربیت  یافته  بود. با آن که  با زبان  آلمانی  آش��نا بود و 
امکان  ادامه  زندگی  و تحصیل  در غرب  را داش��ت  و دارای  پاس��پورتی  با ویزه  بود، 
دور شدن  از آغوش  سازمان  را با حرکت  از سلیقه  و خواست  شخصی یا خانوادگی  
خفت  و ننگ  می دانس��ت . وقتی  پیام  خانواده خویش  مبنی  به  ادامه  تحصیل  در غرب  

را دریافت  کرد با خنده  گفت :
»بس��یاری  از پدره��ا و مادرها عالقه  دارند فرزندان  ش��ان  به  تحصیالت  عالی  و 
موقعیتی  برسند، ولی  من  وابسته  به  تشکیالتی  انقالبی  هستم  و خود را با تمام  وجود 

رفیق اکرم
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پابند به آن  می دانم . به  همین  دلیل  احترام  به  خواست  خانواده  بدون  توجه  به  هدایت  
و ضرورت  سازمان  از نظرم  مسخره  است .« 

رفیق  اکرم  به  مطالعه  فراوان  عالقه  داشت . به علت  کارهای  دست  و پاگیر جبهه  
و پشت  جبهه  با آن که  کمتر فرصتی  برایش  دست  می داد تا منظم  بخواند ولی  به  این  
درك  رسیده  بود که  چگونه  از کمترین  وقت  در نامساعدترین  شرایط  هم  باید برای 

ارتقای  آگاهی  خود استفاده  نماید.
برخورد وی  نس��بت  به  مس��ایل  مالی  نمونه  اس��ت . زمانی  خان��واده اش  از کابل  
مقداری قابل توجه  پول  برایش  فرستاد، او همه  را به  سازمان  تحویل  داد ولی  تأسف  
می خورد که  آن  مبلغ  برای  کمک  به  س��ازمان  ناچیز اس��ت . با آن که  رفت  و آمد به  
کابل  در آن  روزها بسیار دشوار بود، تالش  می ورزید  با خانواده  تماس  بگیرد و پول  
بیشتری  بخواهد. همیشه  می کوشید از مادرش  بخاطر خریداری  تفنگچه  یا چیزهایی  

از این  قبیل  پول  بخواهد تا به  سازمان  بدهد.
به  منظور غلبه  بر بخش��ی  از مشکالت  مالی ، سازمان  تصمیم  گرفت  او و عده ای  
دیگر از رفقا در رستورانی  به  کار بپردازند. اکرم  در آن جا چنان  با شور و عالقه  کار 
می کرد که  گویی  تجربه  س��ال ها پیش��خدمتی  در رستوران ها را دارد. او برای  آن که  
نش��ان  دهد به خاطر امر سازمان  حاضر به  انجام  شاقترین  و »پست  ترین « کارهاست ، 
مس��ئولیت  شستش��وی  تشناب  آن  رس��توران  را خود به دوش  گرفته  بود. با توجه  به  
زندگی مرفه اش در کابل هیچگاه  دست  به  اینکار ها نزده  بود، اما مصمم  بود خصال  
پرولتری  را جانش��ین  خصال  بورژوایی  کن��د و نیز ثابت  نماید که  هرگونه  کار برای  

سازمان  و در راه  آن مایه  افتخار است.
اک��رم  ج��وان ، دیگ��ران  را در اولین  برخورد ه��ا مجذوب  ش��خصیت  با وقار و 
انقالبیش  می س��اخت . حتی  چند خبرنگار خارجی  ک��ه  در جبهاتی  آنان  را به  عنوان  
مترجم  همراهی  می کرد س��خت  تحت  تاثیر او ق��رار گرفته  بودند. یکی  از آنان  گفته  
بود که  حاضر اس��ت  از طریق  مؤسس��ه ای  مصارف  رفت  و برگشت  و سه  ماه  اقامت  
وی  در اروپا را تدارك  بیند. اما اکرم  با لحن  موثر از خبرنگار مذکور تش��کر کرده  

اظهار داشته بود :
»من  با آن  مردم  و دوستان  فقیری  که در داخل کشورم و این جا )پاکستان ( دیدید 
خو گرفته ام . قصد دارم  تمام  توانایی و انرژی  و حتی  خونم  را وقف  آنان  کنم . اگر از 
آنان  دور ش��وم  بیمار می شوم .« و اضافه  کرده  بود: »بسیار خوشحال  می شوم  اگر آن  
مؤسس��ه  کلیه  مصارف  را نقداً برایم  بپردازد تا بهتر از آن  استفاده  بتوانم .« و هنگامی  
که  خبرنگار در نامه ای  از کش��ورش  انجام  این  درخواس��ت  را ناممکن  دانسته  بود، 
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رفیق  با خنده  می گفت : »شاید آنان به  بهانه  “گشت  و گذار” و “استراحت ” در اروپا 
و امریکا مرا به منظور شستشوی  مغزی  می خواستند در غیر آن باید لطف  می کردند 

و پول  مصارف  را نقد می پرداختند!«
او درباره  ضعف  های  برادرش  � که   بعد ها به جانی  و خیانتکاری  پلید بدل  ش��د� 
اش��اره  کرده  بود ولی  حیف  که  زنده  نماند تا گلوی آن  خاین  و همدس��تانش  را با 

دست های  خود پاره  کند.
او اولین  فرد کمیته اش  بود که  با نش��اط  فراوان  پاکس��تان  را بس��وی  جبهه  ترك  
گف��ت . دو نفر دیگر )به ش��مول  مس��ئول  کمیته ( دچار جبن ، رو ک��ردن  به  زندگی  
شخصی  و باالخره  خیانت  شدند. رفیق اکرم بار اول مدتی در یکی  از جبهات  غرب  
کش��ور رفت و س��پس بر اساس  شناخت  و ارزیابی   خاین  خان  محمد، در جبهه  بیله  
واقع  مومنددره  )ننگرهار( اعزام گردید. اکرم جوان در 136۲ در جریان  درگیری ای  

کثیف  ناشی از مخاصمات  محلی  به  شهادت  رسید.
با نیرو گرفتن  از خاطره ی  ارجمند اکرم  ها بود که  س��ازمان  قادر ش��د بر اثرات  
ناش��ی  از خیانت  عظیم  برادرش  و همدستان  و سایر خیانت های  درونی  فایق  آمده  و 

در راه  تحقق  آرمان های  او و دیگر رفیقان  جانباخته  به  پیش  رود.



97

رفیق وحید
جوان پرشوری

که قربانی 
جالدان و اراذل

گلبدینی شد
رفیق غالم حیدر وحید

در می��زان 136۲ ی��ک دس��ته از جنایتکاران گلبدینی 11 ش��ب از راه دیوار بام 
خانه  که در حومه ش��هر کابل قرار داشت، داخل حویلی ما شدند. این وحشی ها به 
بهانه های این که ش��ما مکتب می روید، با دولت کار می کنید و کافر هستید، شروع 
ب��ه تهدید تمام اعضای فامی��ل کردند. به جز پدر و ب��رادر نوجوانم، تمام اعضای 
مرد خانواده ی ما به جنبش مقاومت پیوس��ته بودند. گلبدینی ها اتاق ها را می پالیدند، 
س��الح های خود را به گونه  تهدیدآمیزی بلند می کردند تا بر فرق ما بکوبند. برادرم 
وحید هفده س��اله و متعلم صنف یازدهم لیس��ه حبیبیه، در منزل باال استراحت بود. 
وقتی غالمغال ما بلند ش��د او پایین آمد. اراذل جنایتکار که سر و صورت منحوس 
شان را با دستمال های سیاه پوشانیده و قطار های مرمی و سالح ها را باالی شانه های 
ش��ان آویزان کرده بودند، دس��ت برادرم را گرفته گفتند که تم��ام بچه های قریه را 
برای صحبت در مس��جد جمع کرده اند و تو را نیز آن جا برده و دوباره می فرستیم. 
چند دقیقه پیش، پدرم را از خانه بیرون کرده در باغ نگهداشته بودند. من، مادرم و 
خواهران��م در مخالفت و اعتراض با ربودن برادرم صدا و فریاد خود را بلند کردیم 
چون عواقب این گونه حمالت غافلگیرانه ش��بانه بر جوانان را می دانستیم. اما هیچ 
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فایده نداش��ت، هیچ یک از همس��ایه ها و مردم محل از ترس وحش��ت جنایتکاران 
به کمک ما نیامدند. باالخره با بس��یار خش��ونت و لت و کوب، ما را از برادرم دور 
ساخته برادرم را با پای برهنه با خود بردند. پدرم را که قبال در باغ نگهداشته بودند 
به خانه فرس��تادند. در آن لحظه همه ی  ما با گریه و فریاد س��ر و صدا کردیم. قطعه 
نظامی ای که در نزدیکی خانه ما قرار داش��ت با شنیدن فریاد های ما از ترس شروع 
به فیر های هوایی نمودند. ش��ب تاریک صبح ش��د و همه ی  ما  چشم به راه برگشت 
برادر خود نشس��ته بودیم و هر ثانیه با انتظار آمدنش خود را تسلی می دادیم. اما از 

وحید جان خبری نبود .
فردای آن ش��ب س��یاه بس��یاری از دوستان و اقارب ما جمع ش��دند و به خاطر 
هم��دردی ب��ا ما این طرف و آن طرف جویای برادرم ش��دند. ب��ا کمیته های محلی 
جهادی ها در تماس ش��دند اما هیچ کس درکی از او نمی داد. همه حتی از دیدن او 
انکار می کردند. به مراجع امنیتی دولت هم اطالاع دادیم که طبعا س��ودی نداشت و 

از دست آنان چیزی ساخته نبود.
مادر بیمارم که با چش��مان غمبار و هیبت زده شاهد ربوده شدن دلبند نوجوانش 
بود تا آخر عمر نتوانس��ت این ماجرای دردناك را فراموش کند. چنانچه در آخرین 

لحظات عمرش از وحید جان یاد می کرد و بر تبهکاران جهادی نفرین می فرستاد.
پس از چند سال که آدمکشان به قدرت سیاسی تکیه زدند، معلوم شد که برادرم 
را همان شب فقط به جرم این که از جنایات، بی ناموسی ها و رهزنی های شان پرده 

بر می داشت به شهادت رسانیده بودند. 
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رفیق اسد 
انقالبی  پاکبازی 
که خونش توسط  

بنیادگرایان
به  زمین  ریخت 

رفیق داکتر اسد

یاد داکتر اسد در دل  بسیاری  از رفقایی  که  با او کار و زندگی  داشتند، بی گمان  
ن��ه  صرفًا به  مثابه  انقالبی ای  صدی��ق  بلکه  قبل  از همه  به مثابه  پدر و برادری  مهربان  

زنده  خواهد ماند.
رفیقی  وقتی  جس��د گلوله باران  ش��ده  و آغشته  به  خون  داکتر اسد را دید، گفت : 
»چند وقت  پیش  پدر و یگانه  برادرم  کش��ته  ش��دند، ولی  فقط  حاال با شهادت  داکتر 

اسد احساس  می کنم  عزیزترین  و بهترین  پدر و برادرم  را از دست  داده ام .«
رفیق اس��د »احمدی« در س��ال 13۲4 در والیت کنر بدنیا آم��د و بعد از اتمام 
تحصیالتش در رش��ته طب به حیث یک داکتر نجیب و مهربان در خدمت هموطنان 

نادارش قرار داشت.
داکتر اسد به  علت  شناخته  بودن  و نیز بمباران  شدن  زادگاهش ، از اولین  رفقایی  
بود که  به  پاکستان  آمد. هنوز چند هفته ای  نگذشته  بود که  به  اثر جاسوسی  بنیادگرایان  
)آن روز ها س��گ های  حزب  اسالمی  و غیره  نمی توانس��تند خود به  شکار انقالبیون  
بپردازند( و توطئه گری  های  س��ایر دش��منان  س��ازمان ، او با چند رفیق  دیگر توسط  
پلیس  پاکس��تان  دس��تگیر گردیدند. طی  یکی  از تحقیقات  که  از سواالت  احمقانه  و 
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دیکته ش��ده  گلبدینی ها حوصله اش  سر آمده  بود، با آواز  بلند و خشم آلود گفت : »به  
این  سگ های  اخوانی  تان  بگویید و شما نیز بدانید که  ما هم  برضد وطنفروشان  پرچم  
و خلق  مبارزه  می کنیم  و هم  گلبدین  وغیره  را دش��من  مردم  افغانس��تان  می شماریم . 

حاال ما این جا هستیم ، چه  می خواهید؟«
چون  پلیس  مدرکی  در دس��ت نداش��ت تا اتهام مبنی بر  این را که »داکتر اسد و 
رفقایش  به  منظور کشتن  رهبران  احزاب  اسالمی  به  پاکستان  آمده اند« ثابت  کند، چند 

ماه  بعد آنان  را آزاد ساخت .
س��ازمان  به  داکتر اس��د اطالع  داد که  رفقای  بیشتری  برای  رفتن  به  جبهات  وارد 
پاکس��تان  خواهند ش��د. او می دانست  که  وضع  مالی  س��ازمان  بد است  و عالوتًا با 
شعار »همه  چیز در خدمت  جبهات «، رفقا زندگی  در داخل  یا بخصوص  پاکستان  و 
ایران  را باید حتی االمکان  با اتکا به  خود پیش  برند. پس  با هر مش��کلی  بود خانه ای  
را به  کرایه  گرفت  که  در یک  اتاق آن  خانواده  هش��ت نفری  خودش  زندگی  می کرد 
و بقی��ه  در اختیار رفقا بود. پس  از مدتی  راهی  وجود نداش��ت  جز این که  خودش  
به  طبابت  و خانمش  به  پرس��تاری  در منطقه ای م��رزی در چترال بپردازند تا بتوانند 
زندگ��ی  عده ای از رفقا  را روبراه  کنند. زن  زحمتکش و خوب  و دخترك  باهوش  و 
دوست داش��تنی اش  وقف  خدمت  به  رفقا بودند. داکتر اسد با حداقل  مصرف  ماهانه  
می س��اخت  و قسمت  اعظم  معاش  خود و خانمش  را به  رفقا می فرستاد. حتی  مقدار 
ناچیز چهارمغز و توت  و ازین  قبیل  مواد را که  مردم  محل  برایش  می آوردند به  رفقا 
ارسال  می کرد. با آن  که  در مورد غیرحاضری  یا دیر رسیدن  به  سر کار سخت گیری  
زیادی  وجود داش��ت ، می کوش��ید الاقل  هر ماه  با پیمودن  نیم  روز رفت  و آمد، چند 
س��اعتی  با رفقا باش��د. او می گفت  »به  مجردی  که  بدانم  زندگی  ما به  نحوی  تأمین  
می ش��ود بالفاصله  از کار دست  می کشم . این قدر فاصله  داشتن  از رفقا در کشوری  
بیگانه  برایم  بی نهایت  دشوار است . ضمنًا در پشاور تعداد افغان ها و مشخصًا داکتران  

روزافزون  است  و باید بین  آنان  کار کنم .«
رفیق  اس��د هم��راه  با رفیق  داکتر صمددرانی  در پی  متش��کل  س��اختن  داکتران  
وطندوس��ت  افغانی  ش��دند تا صف  خود را از داکترانی  که  خ��ود را به  بنیادگرایان  
فروخته ان��د جدا کنند؛ به  خاطر دفاع  از حقوق  صنفی  خود دارای  اقتدار و وس��یله  
باشند، تا بهتر و مؤثرتر در جبهات  و بین  مهاجران  خدمت  بتوانند. او و داکتر درانی  
علی الرغم  مش��کالت  فراوان  و بخصوص  اخالل  و تهدیدهای  اخوان، موفق  ش��دند 
با گروهی  دیگر  »اتحادیه  داکتران  و پرس��نل  طبی  افغانستان « را که  نخستین  اتحادیه  
افغانی در پاکستان بود، برپایه  اساسنامه ای  دموکراتیک  بنا نهند. طبیعتًا از همان  آغاز، 
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وجود موضعگیری  ها و دیدگاه های  سیاسی  مختلف  در اتحادیه  اجتناب  ناپذیر بود. و 
رفیق  داکتر اسد بی هراس  از اتهامات  و ارعاب ، منحیث  یک  داکتر وابسته  به  سازمان  
رهایی  نمی توانس��ت  و نمی بایس��ت  مقابل  نظرات  ارتجاعی  یا سازشکارانه ، به  بهانه  
»شناخته  نشدن « و مهر »شعله ای « و »سازمانی « نخوردن ، خاموش  بنشیند. او هرگاهی  
ک��ه  ایجاب  می کرد به  ط��رزی  قاطع  از نقطه  نظراتش  در م��ورد یک  اتحادیه  مترقی  
صنفی ، به  توضیح  و دفاع  برمی خاست . بعد ها بنابر اشتغال  فزاینده او و داکتر درانی  
در امور س��ازمانی  و عوامل دیگر،  اتحادیه  از اهدافش  دور شده  و سرانجام  شهادت  
ه��ر دو رفیق  فرصت  مغتنمی  بود برای  عناصر معامله گر و مش��کوك ، تا اتحادیه  را 

قلب  ماهیت  دهند.
 عش��ق  داکتر اس��د به  رفقا کم نظیر بود. وقتی  پس  از آن که  در راه  سفر به  محل  
کارش ، سیالبی  مهیب ، فرید اولین  و عزیزترین  پسرش  را در برابر چشمانش  با خود 
برد و او جهت خاکس��پاری  به  فرزندش به پش��اور برگشت و به  رفقایی  که  برایش 
تس��لیت  می گفتند، اظهار داشت : »او شش  س��اله  بچه ام  بود و بسیار دوستش  داشتم  
اما اگر به جای  او مثاًل یکی  از ش��ماها را در پیش  چشمم  سیل  می برد چه  می کردم ، 

چگونه  تحمل  می توانستم ؟«
داکتر اس��د، به  انقالبی  بار آمدن  خانواده اش  توجه  خاصی  داش��ت . به  اش��کال  
مختلف  س��عی  می کرد تا فرزندانش  هرچه  محبت  و عالقمندی  کودکانه  است  نسبت  
ب��ه  رفق��ا پیدا نمایند و آن��ان  را ماماها و کاکاهای  واقعی  ش��ان  بدانن��د. زمانی که  
خانواده اش  برای  همیش��ه  از وجود پرمهر وی  محروم  گشت ، هرچند فرزندانش  همه  

خردسال  بودند، با این حال  تأثیر تربیت  او بر آنان  نمودار بود.
به تاریخ 10 جوزای 136۲ )31 می 1۹۸3( ساعت یک و سی بعد از ظهر او از 
کمپ مهاجرین بطرف منزلش روان بود که موتل حامل وی در منطقه »دیر« پاکستان 
مورد حمله س��گان شکاری بنیادگرایان قرار گرفت. داکتر اسد این انقالبی پرولتری 
و س��ازمانی پاکباز درین حادثه تروریس��تی همراه با راننده و یک مهاجر مریض به 

شهادت رسید.
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رفیق  حاتم  
آرزو داشت

هرچه زودتر 
شاهد قیام  

توده ها باشد
رفیق  حاتم

در سپیده دم  یکی از روزهای دلگیر زمستان  1363 مردی در میان  دود و آتش  به  
همرزمانش  دستور یورش  می داد و خود میله ی تفنگش  را بسوی دشمن نموده پیاپی  
س��رب  می کاشت. در ش��امگاهان  آن روز او سر به پای عشق  آتشینش  گذاشت  و با 

غروب  آن روز در افق  خونینی فرو رفت .
این  انقالبی حاتم  بود که  موقع جان  باختنش  فقط بیست سال عمر داشت. حاتم 
در یکی از روستاهای ولسوالی خواجه غار تخار چشم  به جهان  گشود. تلخ کامی های 
جامع��ه  طبقات��ی را از دوران  طفولیت  تجربه  کرد و هن��وز نوجوانی بیش  نبود که  با 

فلسفه ی مارکسیزم  آشنا شد.
روح  توفانی و س��رکش  حاتم  غیر ازین  نمی توانس��ت  راه دیگری را پیش  پایش  
بگذارد. او در محلی زاده  شده  بود که  دهقانان  بوسیله ی مشتی زالوها به  خشن ترین  
و ناانس��انی ترین  وجهی استثمار می ش��دند. او کارگران  سپین زر را می دید که  از بام  
تا ش��ام  پشت  ماشین  ایستاده اند و رنج  و عرق  کوفتگی بر جبین های شان  شیارسرخ  
فردا را ترسیم  می کرد. او که  در سال  1354 شامل  لیسه  خواجه غار شد تالش هایش  
را جهت  ارتباط  با انقالبیون  در همان  س��ال  به  ثمر رس��انید و به  »س��ازمان  رهایی 
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افغانس��تان« پیوس��ت.  حاتم با برخوردهای مودبانه  توأم  با احساس  عمیق  طبقاتی و 
اس��تعداد سرش��ار، در اندك  زمانی توانست  به دل های ش��اگردان  فقیر مکتب  چنگ  
اندازد و احترام  معلمان  آگاه  را نس��بت  به  خود برانگیزد. او در دوران  کوتاه  مکتب  
توانس��ت  عده ای از ش��اگردان  را به س��وی آرمان  پرولتاریا جذب  نماید. از پسران  
فیودال ها و  مأموران  بلندرتبه  بش��دت  نفرت  داشت  و جاسوسان  خلقی و پرچمی را 

سگان  بوکش  می نامید.
حاتم  پس  از ارتباط  با س��ازمان  هش��ت بار پی در پی مانیفست  را خواند و نتیجه  
گرفت  که  درین  اثر چند صفحه ای ده ها مس��ئله  مهم  انقالب  پرولتری نهفته  اس��ت  و 
رهب��ران  کبیر پرولتاریا دریای عظیمی را در پیاله ای گنجانیده اند. او دیگر از زبان  و 
دل ، خود را در پهلوی کارگرانی احس��اس  می کرد که  در پشت  ماشین  ایستاده اند و 

داستان  برابری فردای بشریت  را رقم  می زنند.
پس  از کودت��ای ثور حاتم  و رفقایش  در مکتب  تحت تعقیب خادی های خلقی 
و پرچمی قرار گرفتند. او که  دیگر به  قله  رفیع  آزادگی می اندیش��ید ش��امل  ش��دن  
در س��ازمان های کثیف  خلقی ها را ننگ  ابدی دانس��ته  و به  دیگران  نیز چنین  آگاهی 
می داد. پس  از فش��ارهای بیشماری که می خواستند وی خود را در سازمان جوانان 
ش��امل سازد در حضور منش��ی مکتب  گفته بود که اگر به  سازمان  شما شامل  شوم  
ُرك  و راس��ت  به وطن  خیانت  کرده ام . و وقتی او را به  زندان  تهدید کردند با تبسم  
نیشداری پاسخ  داده بود: »محیط  مکتب  و خانه ی ما بی شباهت  به  زندان  نیستند پس  
تفاوتی درین  که  در س��لول  زندان  ش��ما باش��م  یا بیرون  از آن  وجود ندارد.« حاتم  
این  حرف ها را زمانی به  زبان  می آورد که  خلقی ها سیاس��یون  مخالف  را دسته  دسته  

تیرباران  می کردند.
حاتم  وقتی از شکس��ت  قیام  باالحصار که به وسیله »گروه انقالبی« به راه افتاده 
بود، اطالع  یافت  نه تنها دلمرده  نشد که  اراده اش  در امر انتقام  و استواری اش  نسبت  
به س��ازمان  راس��خ تر گشت . او احساسات  خود را نس��بت  به  جان باختگان  این  قیام  
چنین  ابراز داش��ت : می دانم  خلق  کبیر ما و در پیش��اپیش  آن  سازمان  ما انتقام  قطره  
قطره  خون  این  فداییان  را از سگان  روس  خواهند گرفت ، آرزویم  اینست  که  هرچه  
زودتر در پیشاپیش  قیام  عمومی توده ها قرار گرفته  و جگر این  قاتالن  آزادی را پاره  

پاره  کنم .
شهید حاتم  در تابستان  135۸ قبل  از تجاوز روس ها در پی تدارك  قیام  مسلحانه  
توده ها ش��د. او به دنبال  س��الح  می گشت  و در گزارشی  به سازمان  نوشت : »توده ها 
داس ها را خنجر و تبرها را گرز می س��ازند. ما باید در پیش��اپیش  آنان بجنگیم  و در 
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عمل  ثابت  کنیم  که  بین  کمونیست های اصیل  و انقالبی و وطنفروشان  خلقی دریای 
عمیقی از خون  فاصله  بوجود آورده است .«

وقتی قیام  در روس��تای حاتم  چون  توفان  س��همگینی آغاز ش��د او دوشادوش  
دهقان��ان  می رزمید و توده ها او را از خود می دانس��تند.  بعد وقتی مبارزه مس��لحانه  

اعتالی بیشتری یافت  او را فرمانده  خود تعیین  کردند.
حات��م  با گروپ  مس��لح  خود در جنگ های خونین  خواجه غ��ار، تالقان و ارچی 
ش��رکت کرد و در س��د کردن  مس��یر کاروان های روس  بار بار مبادرت ورزید. در 
امور نظامی چنان  مهارت  کسب  کرد که  بسیاری از رزمندگان  مسلح  آن  دیار سر به  
رهبری او گذاشتند. تهور و شخصیت  محبوب  او سبب  شد که  باالخره  مردم  هزارباغ  

او را به   قومندانی خود برگزینند.
شهید حاتم  انقالبی کوشا و پاکبازی بود و از دنباله روی، محافظه کاری در انتقاد 
و مالحظه کاری بشدت  نفرت  داشت ؛ ُرك  انتقاد می کرد و ُرك  انتقاد را می پذیرفت . 
او کس��انی را که  از انتقاد هراس  داش��تند مزدوران  سیاس��ی می نامید. اس��تحکام  و 
اس��تواری س��ازمان  را در مب��ارزه  ایدیولوژیک  اصولی می دید و ب��ه  آن  عمیقًا ارج  

می گذاشت .
در سال  1363 جهت  تهیه  و انتقال  سالح  و مهمات ، آگاهی بیشتر از سیاست های 
س��ازمان  عازم  پشت جبهه ش��د و پس  از مطالعه  آثاری و جمعبندی دقیق  از کارش  
ب��ه  این  نتیجه  رس��ید که  ب��ا تجهیز هر چه  بیش��تر گروپ  خود باید کار سیاس��ی و 
س��ازماندهی را در صدر وظایف  خود قرار دهد و سیاس��ت  بر تفنگ  رهبری داشته  

باشد. او با کوله باری از آگاهی بیشتر عازم  منطقه  شد.
حاتم  س��رانجام  تعهدش  را نسبت  به  سازمان  و مردمش  به روز دوم  جدی 1363 
در تپه زارهای دش��ت  قویرق  با پذیرا شدن  آتش  متجاوزان  روس  بر سینه  جوانش  به  

اثبات  رساند. 
رسم  او بود که  باید آن طور ایستاده بمیرد.
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رفیق  نظرمحمد 
وظایف انقالبی 

را پر وسواس 
و صادقانه

انجام می داد
رفیق  نظر محمد سلیمان

نظرمحمد )سلیمان(  که  در سال  1341 در خانواده فقیری در ولسوالی خواجه غار 
والیت  تخار زاده  شده  بود و چون  هزاران  هزار روستانشین  میهن  ما فقر و تنگدستی 

را با تمام  وجود خود تجربه  کرد. 
خیلی جوان  بود که  با ایدیولوژی مارکسیس��تی آش��نایی پیدا کرد و به  سازمان  
پیوس��ت . در محیط  مکتب  به  عنوان  نوجوان  پرش��ور و صمیمی در جلب  و جذب  
ش��اگردان  فقیر جدی و کوش��ا بود. او بخصوص  با رنج و عسرت برادرانش را که 

کارگر بودند دیده و به تفاوت بین مردم جامعه می اندیشید.
س��ال  دهم  تحصیلش  در ولسوالی خواجه غار والیت  تخار بود که  کودتای هفت  
ث��ور بوقوع  پیوس��ت  و مزدوران  روس  بر اریکه  دولت  تکی��ه  زدند. بعد از کودتای 
م��زدوران  روس  در منطق��ه که  کینه  ش��دیدی از رفیق  در دل  داش��تند محیط  کار و 
فعالیت  را بر او تنگ  و تنگتر س��اخته و تحت  پیگردش  قرار دادند، بناًء س��ازمان  او 
را به  کابل  منتقل  س��اخت . رفیق  س��لیمان  که  در کابل  ناشناخته  بود بهتر به کارهای 
س��ازمانی اش  رسیدگی می کرد. س��ازمان  در کابل  به  سالح  ضرورت  داشت  و رفیق  
س��لیمان  از نخس��تین جوانانی بود که  حاضر شد به خاطر انجام  این  امر به  عسکری 
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برود. او به  اصطالح  س��رباز داوطلب  ش��د و به  قطعات  مزدوران  روس  پیوست  ولی 
چون سالح  دلخواهش  را به  او ندادند از آن  پُسته  فرار و بعد با نام  دیگری در پُسته 
دیگری س��رباز ش��د اما باز هم  س��الح  دلخواهش  را به چنگ نیاورده و مجبور شد 
آنجا    را هم  ترك  گفته  و بار س��وم  با نام  تازه ای به  پُس��ته دیگری برود و به مجردي 
که  کالش��نکوف  را بدس��ت  آورد فرار کرده و س��الح  را تحویل  سازمان  داد. او بار 
دیگر  می خواس��ت  شامل  عسکری شود که  رفقا اطالع یافتند دولت  پوشالی هویتش  

را دریافته  و بدنبال  او اند، بناًء به هدایت سازمان به پشاور رفت.
وقتی وارد آن ش��هر ش��د تعداد زیادی از رفقا به  علت  افشا  بودن  هویت شان  به 
وس��یله ی اخوان  با دست  باز نمی توانستند کار کنند و سلیمان که شناخته شده نبود 

کار های زیادی را با دقت و روحیه  عالی انجام  می داد.
در س��ال  1363 وقتی چند تن  از سرگروپ های مسلح  رفقای شمال  که  به شکل 
نفوذی در  جمعیت  اس��المی کار می کردند در پشاور توسط جمعیت ربانی دستگیر 
و زندانی ش��دند و عده ای از رفقای ش��مال مجبورا مخفی شدند، باز هم  این  رفیق  

سلیمان  بود که  به آنان  می رسید، رابطه ها را تأمین  و مشکالت  را رفع  می کرد.
او شبی با رفیق  دیگری توسط  موتورسایکل  بخاطر انجام  کاری بیرون شده  بود، 
بعد از عبور چند جاده  متوجه  ش��د که  توس��ط  موتری تعقیب  می ش��ود. او چند بار 
مس��یرش  را عوض  کرد ولی موتر همچنان  بدنبالش  می آمد. رفیق  بدون  دستپاچگی 
موتورس��ایکل  را به جاده های مجاور عبور داد تا رد پایش  را گم  کند و پیهم  رفیق  
پش��ت  س��رش  را روحیه  می داد که  ممکن  نیست  به  ما دس��ت  یابند. او در حالي که  
به س��رعت  در جاده ای می راند ناگهان  همان موتر را دید که  از مقابلش  به س��رعت  
زی��اد می آید و می خواهد موتورس��ایکل اش  را رو در رو بزند ولی رفیق با مهارت  
از تصادف  جلوگیری کرده  و ناوقت های شب  بدون  این که  تعقیب  کنندگان  بتوانند 
ردپایی از او بیابند وارد خانه  شد. او این  جریان  را با تمسخر یاد می کرد و می گفت : 
»باید با چنین  حرکاتی دل  و جگر اخوان  را خون  ساخت،  اینان  سگانی اند که  هرگاه  

شکار از چنگ  شان  برهد دیوانه  می شوند و باید آنان را دیوانه  ساخت .«
رفیق  س��لیمان  در کنار وظایف انقالبی اش در برخورد پروسواس  و صادقانه اش  
نس��بت  به  امور مالی س��ازمان  نمونه  به حساب  می آمد و به همین  سبب  مسئول  مالی 

کمیته  شمال  نیز تعیین  شده  بود.
در س��ال  1363 که  جنبش  مس��لحانه  اوج  بیش��تر گرفته  بود رفقای کمیته شمال  
تصمیم  گرفتند به  هر یک  از سرگروپ های یک  یک  لنگی ابریشمی گرانبها خریداری 
ش��ود. وقت��ی رفیق  س��لیمان  در مقابل  این  تصمی��م   قرار گرفت،  اس��تدالل  کرد که  
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کمونیس��ت ها باید از لوکس پوشی و تجمل پرس��تی بیزار باشند؛ نباید دهقانان  را به 
این ابتذاالت عادت  داد؛ این کار از لحاظ  سیاسی ما را ضربه  می زند....

رفیق  سلیمان  از سردردی مزمن  رنج  می برد. بعداً فهمیده  شد که  هر دو گرده اش  
ش��دیداً عفونت  برداش��ته اند. او حاضر نبود جهت  تداوی به  ش��هر کراچی برود و 
استدالل  می کرد که  تداوی پشاور و کراچی تفاوتی ندارد. تداوی در کراچی مخارج  
گزافی بر می دارد که با مش��کالت  فراوان  مالی س��ازمان نمی خواند. ولی علی الرغم  
عدم تمایل  خودش  به  کراچی فرستاده  شد.در کراچی داکتر معالجش  مشوره  داد که  
جهت  تعویض  یکی از گرده هایش  به خارج  برود. چند رفیق  حاضر ش��دند که  یک  
گرده  خود را به  او بدهند. تالش های فراوان  رفقا جهت  فرستادنش  به خارج  بی نتیجه  
ماند. لذا در ماه  دلو سال  1363 رفیق  سلیمان  در حالي که  جمعی از رفقا به دورش  
حلقه  زده  بودند نابهنگام  به  اس��تقبال  مرگ  رفت . او رسالتش  را به عنوان  یک  سرباز 

راستین  سازمان  بفرجام  رسانیده  بود.
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انجنیر عبدالحکیم  در س��ال 1336 هجری شمس��ی در قریه منگجک ولس��والی 
آقچه والیت جوزجان چش��م به دنیا گش��ود. او در س��ال 135۸ از رشته استخراج 
تخنیکم نفت و گاز مزار ش��ریف فارغ گردید و به علت وخامت اوضاع به دس��تور 

سازمان در ارگان های دولتی کار نکرد.
رفی��ق حکیم بع��د از فراغت از تحصی��ل تمام اوقات خوی��ش را وقف مبارزه 
سیاس��ی و ایدیولوژی��ک نمود. ت��الش و پیگیری رفیق در آقچه برای گس��ترش و 
استحکام سازمان در خور ستایش بود. در ایجاد گروپ های مسلح در آنجا یکجا با 

سایر رفقای انقالبی پیشقدم بود. 
در سال 135۹ همراه گروپی از جوانان وارد پشاور پاکستان گردید. با گذراندن 
مدت سه سال سرانجام در سال 1363 در یکی از کمپ ها در پشاور به بهانه مهمانی 

از طرف تروریست های گلبدینی به شهادت رسید. 

رفیق حكیم در 
راه گسترش و 

استحكام 
سازمان 

پیشقدم بود
رفیق انجنیر عبدالحکیم
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رفیق عبداله عمر

ش��هید عبد اله عمر نیز از جمله رزمندگان جوان و برجس��ته سازمان ما است که 
خون پاکش را در راه نجات توده های مظلوم و محروم و بخاطر مبارزه بر ضد دولت 

پوشالی و اوباشان فاشیست گلبدینی و تمام خاینین و مرتجعین بر زمین ریخت.
عبد اله در س��ال 1335 در والیت فراه دیده به جهان گشود. بعد از ختم مکاتب 
ابتدایی و لیسه در فراه، داخل فاکولته ساینس پوهنتون کابل گردید و آن را موفقانه 
به پایان رس��انید. اما اش��غال وظیفه در دس��تگاه دولت زیر سلطه تجاوزگران روس 
و مزدوران حقیر آن را ننگ دانس��ته، دوشادوش توده های زحمتکش در جنگ ضد 
روس��ی اش��تراك ورزید. او این وظیفه مقدس یعنی مبارزه مس��لحانه بخاطر کسب 

استقالل میهنش را تا زمان جان باختن با صداقت و پایمردی گرامی داشت.
زندگی پر عظمت عبد ال��ه، در برخوردهای صمیمانه و بی آالیش وی با مردم و 
رفقا تبلور یافته بود. همیشه آرزو داشت در خدمت توده ها باشد. هرکس با او روبرو 

می شد، لبخند گرمی را در چهره اش مشاهده می کرد.
از زمره خدمات برجسته و توده ای او یکی هم رسیدگی به امور صحی مریضان 
در روستا بود. گرچه او در این کار مسلکی نبود اما انگیزه خدمت و عشق به توده ها 

رفیق عبد اله 
با برخوردهای 

فداکارانه اش 
محبوب و همدم 

توده ها بود
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او را به اجرای این امر کشانده بود. هر وقت به عیادت مریضان می رفت با مهربانی 
فراوان به تداوی آنان پرداخته س��هم انقالب��ی اش را در برابر مردم ادا می کرد. زنان 
ب��دون روگیری ب��رای معاینه و اخذ دوا نزدش می آمدن��د. دوا را با وجود مخالفت 
برادرانش به پول شخصی خود خریده و رایگان در خدمت مریضان بی بضاعت قرار 
می داد. به همین دلیل مردم او را به طور اس��تثنایی و بی نهایت دوس��ت داشتند و با 

احترام و محبت زیاد او را به نام عبد اله جان صدا می زدند. 
وقتی در زمستان 1364 دوستان و آشنایان عبد اله از شهادت نابهنگام او در رباط 
خبر شدند، همه در غم و اندوه فرو رفتند و یک صدا بخاطر انتقام خونش عازم آن 
منطقه گردیدند. من از یک تن که به رباط آمده بود پرسیدم که چرا این جا آمده اید 
و او فوراً در جوابم گفت: »پرس��ان نکن که عبد اله جان چقدر برایم نیکی و کمک 
کرده. به یاد دارم که یک ش��ب من تب ش��دید داشتم و  او چگونه شب را تا صبح 
باالی بستر من نشسته، از من مراقبت می کرد. حال من آمده ام تا حق او را ادا کنم. 

عبد اله واقعًا با این گونه اعمالش در دل ما جا گرفته بود.«
عالوت��ًا او ش��خصیتی خون گرم، ف��داکار و خوش برخوردی ب��ود. گرچه او با 
برادرانش یکجا زندگی می کرد، اما اتاق ش��خصی اش، هم در افغانس��تان و هم در 
ای��ران، به مهمانان، دوس��تان و رفقایش اختصاص داش��ت. اکثری��ت مردم محل و 
مجاهدین بخصوص همس��نگرانش بخاطر مشورت روی مشکالت و معضالت شان 

نزد او آمده حل مطلب می کردند.
رفیق عبد اله این س��رباز برومند س��ازمان زمانی که مواد لوژستیکی را به جبهه 
انتقال می داد، به تاریخ ۲6 جدی 1364 توسط دشمن خاین و جنایتکار به طرز فجیع 

به شهادت رسید.
رفیق ش��هید! اکنون که جای تو در میان رفقا و همس��نگرانت خالی است، ما به 
خون تو و تمام ش��هدای ارجمند کش��ور و سازمان سوگند وفاداری یاد می کنیم که 

را ه تان را تا محو تمام قاتالن شما و مردم بیگناه افغانستان، استوار ادامه دهیم.
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رفیق قدرت 
با خونسردی 

و شجاعت 
بی نظیری 
می جنگید

رفیق انجنیر قدرت

از خیل ش��هدای پاکباز و گرانقدر س��ازمان ما یکی هم ش��هید قدرت است که 
خون جوشانش را در راه رهایی انسان زحمتکش از قید هرگونه استثمار، فدا کرد.

قدرت در س��ال 133۸ در فراه به دنیا آمد. بعد از ختم دوره ابتدایی و لیس��ه در 
مکاتب فراه، داخل فاکولته انجنیری گردید، اما جهت ش��رکت در جنگ عادالنه و 
بزرگ توده ای بر ضد امپریالیزم متجاوز روس و عمال سرسپرده داخلی اش، از ادامه 
تحصیل در این فاکولته دست برداشت. با آن که مامایش جنرال حمزه خلقی و نوکر 
حلقه به گوش روس ها در کابل پافشاری زیاد کرد تا خواهرزاده اش قدرت را مانند 
خود، به مهره روس تبدیل س��ازد. اما اراده، تصمیم و قاطعیت انقالبی شهید قدرت 
چن��ان بود که نه تنها جنرال حمزه خاین او را از راه و آرمانش منحرف نتوانس��ت، 
بلکه بالدرنگ وی عازم زادگاهش در فراه ش��ده، دوش به دوش همس��نگران خود، 

در مبارزه مسلحانه توده ها فعاالنه شرکت ورزید.
قدرت چون از دوران نوجوانی به تفنگ ش��کاری آش��نایی کامل داشت، تیرش 
بندرت خطا می رفت. او در نبردهای زیادی در منطقه شرکت داشت و با خونسردی 
و ش��جاعت بی نظیری می جنگید، چنانچه همسنگرانش درین زمینه از او خاطره های 



112

فراموش ناشدنی زیادی دارند. طور مثال در یک مورد او با فیر راکت، جان چندین 
رفیق همرزمش را که ممکن دشمن همه را زنده دستگیر می کرد، نجات داد.

ش��هید قدرت رفیق کم حرف، بردبار، مبتکر و پرکار بود. او در استعمال و حتی 
ترمیم تخنیکی هر نوع سالح مهارت کامل داشت.

در ساختن و نواختن آالت موسیقی نیز لیاقت چشمگیر داشت. چنانچه رفقایش، 
کاست های وی را که شامل سرودهای انقالبی است منحیث خاطره و یادگار با خود 

حفظ نموده اند.
ق��درت به پول و زندگی تجملی خرده بورژوایی کوچکترین تمایلی نداش��ت، 
همیشه آرزو داشت در جمع یاران و رفقایش باشد و از زندگی جمعی با رفقا لذت 
می برد. س��راپا زندگی��ش مملو از پاکی، صمیمیت و آمی��زش رفیقانه بود. وقتی در 
جلس��ه با همرزمانش می نشس��ت، بی مدعا و کم گو بود اما در اصل، باطن و ضمیر 
هوشیار و زیرك داشت. وظایف محوله را با متانت و خونسردی کامل انجام می داد 

به همین دلیل از احترام و محبت فراوان همسنگرانش برخوردار بود.
گرچه بعد از فروپاشی جبهه قومی، وی مدتی از مبارزه مسلحانه و سازمان دور 
مان��د و برای حل مش��کل مالی فامیل کار می کرد اما هیچ وقت از س��ازمان مطالبه 
کمک مالی نکرد. در مدتی که در ایران کار می کرد احساس��ات انقالبی و احساس 
مسئولیتش نسبت به جنبش و سازمان او را آرام نگذاشته و از وضعی که داشت رنج 
می برد. وی می خواس��ت هرچه زودتر در کنار سازمان و مردمش تفنگ بر شانه کند 
تا آن که به زاهدان آمد و بعد از دیدار با رفقا اظهار آمادگی مجدد برای شرکت در 

مبارزه مسلحانه کرده و حل مشکالت خانواده را به پدر و برادر کوچکش سپرد.
او دشمن آشتی ناپذیر دولت پوشالی و فاشیزم بنیادگرایی، در راس باند خاین و 
تروریست گلبدین بود. چنانچه در شام دوم حوت 1364 طی کمینی در منطقه رباط 

مقابل این نیروی سیاه قرون وسطایی با شجاعت جنگید. 
جریان درگیری ازین قرار بود: زمانی که گروپ شهید قدرت جهت آوردن آب 
برای پایگاه و پاره ای کارهای دیگر به بازار رباط رفته بودند، از طرف نیروهای این 
باند آدمکش و جانی، غافلگیر و محاصره می شوند. قدرت در این جنگ غافلگیرانه 
بعد از آن که چندین تن از افراد دشمن را به هالکت رسانید، خود نیز در حالی که 
همرزمان تحت محاصره اش را از باالی یک تپه قومانده می دهد، هدف تیر دش��من 
از ناحیه ران قرار می گیرد. قدرت زخمی، شب را در یک سماوار به صبح رسانیده 

و صاحب سماوار با او همکاری و همدردی کرده، زخمش را پانسمان می کند.
ق��درت در این حالت س��خت و نهای��ت زجردهنده باز هم امید، هوش��یاری و 
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زیرکی اش را از دس��ت نداده، تفنگ و بوت هایش را مخفی نموده، خود را یکی از 
افراد رد مرز شده ایران و اهل والیت بادغیس معرفی می کند.

او در ابتدا با خونسردی و مهارت توانسته بود دشمن را فریب دهد، اما یکی از 
خاینان روس��تا که او را می شناخت وی را به عنوان کالن جبهه و سازمان به دشمن 
زخم خورده معرفی کرد. به مجرد شناسایی اش بالفاصله از طرف این باند جنایتکار 
تیرباران می ش��ود. جانیان وحشی و خونریز گلبدینی از تسلیم دادن جسد شهید نیز 

انکار ورزیدند.
ب��ه ای��ن ترتیب قدرت هم به کاروان صدها و هزارها ش��هید بی کفن کش��ور و 

سازمان پرافتخار ما پیوست.
م��ا بخاط��ر انتقام، به خون رفیق قدرت و تمام ش��هیدان قهرمان و انقالبی وطن 
خود تعهد نموده س��وگند یاد می کنیم که راه آنان را تا نابودی کامل دش��منان مردم 
زحمتکش افغانستان بخصوص جنایتکاران فاشیست گلبدینی، امپریالیزم و ارتجاع و 

پیروزی کامل انقالب و ایجاد جامعه فارغ از قید ستم و استثمار ادامه دهیم.
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رفیق یعقوب در س��ال 1340 در قریه پنجله والیت فراه در یک خانواده متوسط 
دهقان��ی متولد ش��د و دوران مکتب ابتداییه را در لیس��ه عطارودی نوبهار به س��ر 

رسانیده و در سال 1356 وارد لیسه زراعت فراه گردید. 
وی در س��ال 1357 به سازمان پیوست. با شروع مبارزه مسلحانه ضدروسی در 
فراه، او متعلم صنف یازدهم بود اما مثل اکثر روشنفکران انقالبی دیگر تحصیالتش 
را ناتمام گذاشته برای شرکت در مبارزه مسلحانه و کسب استقالل وطن آماده شد.

وی از جمله رفقای نمونه، پرش��ور و صمیمی بود. به آموزش و کس��ب آگاهی 
سیاس��ی ولع خاصی از خود نش��ان می داد؛ در انجام کارهای عملی سازمان روحیه 
عالی داشت؛ هر دستوری را از دل و جان می پذیرفت و کارهای محوله را به موقع 
انجام می داد؛ در حوزه آموزش، خصوصیات برجسته ای که در وجود این رفیق کم 
س��ن و سال دیده می شد بارزتر از دیگران بود و همه متفق بودند که او در آینده به 

یکی از کادرهای زبده سازمان مبدل خواهد شد.
نظر به رش��ادت، آگاهی و پشتکاری ای که شهید یعقوب به نمایش گذاشته بود، 

سازمان او را جهت آموزش نظامی به مرکز نظامی خود فرستاد.

رفیق یعقوب

رفیق یعقوب 
با نثار خونش 

سازمان را 
پیروزمندانه از 
معرکه  بدرآورد
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در آنزمان که س��ازمان هنوز امکان راه اندازی جبهات مستقل را نداشت، جهت 
پیوند با توده ها، ارتقای تجارب نظامی و تدارك برای تش��کیل جبهات مس��تقل به 
رفقا دس��تور پیوستن به جبهات قومی ای که در هر گوشه افغانستان تشکیل گردیده 
بودند، داده ش��د. یعقوب نیز در اواخر س��ال 1361 به یکی از این جبهات پیوست 
و در زمان کوتاهی به خاطر ش��جاعت، توانایی و برخورد شایس��ته اش به توده ها از 
محبوبی��ت فراوانی بین مردم برخوردار گردید. او در کنار آموزش نظامی به ارتقای 
آگاهی سیاس��ی مردم می پرداخت و به آن��ان می فهماند که جبهات قومی و تنظیمی 

آینده خوبی نخواهند داشت.
رفیق یعقوب از اولین رفقایی بود که جدی مطرح نمود که بیشتر از این مبارزه 
زیر رهبری جبهات قومی اش��تباه خواهد بود. رهب��ران متنفذ قومی از همان آوان با 
روش��نفکران انقالب��ی ضدیت ورزی��ده در پی نابودی آنان بودن��د. رفیق یعقوب با 
اس��تفاده از نفوذی که در جبهه داشت، بارها روش��نفکران محل و رفقا را که مورد 
تهدید بودند از خطر نجات  داد. بطور نمونه وقتی رفیق توکل می خواس��ت مقداری 
اس��ناد تاریخی و جفرافیایی فراه را به رفیقی بس��پارد، دس��تگیر شد. شهید یعقوب 
فوری به کمک او ش��تافته از قومندان عمومی جبهه خواست تا مسئولیت نگهداری 
توکل به گروپ او س��پرده ش��ود. او در ضمن به رفیقی که قرار بود این اس��ناد را 
تحویل گیرد اطالع می دهد و رفیق توکل را نیز با ابتکار خود از مرگ حتمی نجات 

می دهد.
هرچند رفقای فراه در اواخر س��ال 135۹ کار برای ایجاد جبهه مس��تقل را آغاز 
نموده بودند، اما در همان ابتدای کار، رفیق س��رمعلم قدوس، قومندان نظامی جبهه 
با شش تن از همسنگرانش توسط باند جنایتکار جمعیت اسالمی دستگیر و به تاریخ 

۲7 جوزای 1360 قطعه قطعه گردیدند.
بر اساس سیاست جدید سازمان و تاکید رفیق یعقوب، دو تن از رفقای سازمان 
زلمی و اس��تاد حبیب  اله در اوایل س��ال 1360 جبهه مستقلی را راه اندازی نمودند. 
گرچه فرماندهی نظامی جبهه بدوش رفقا بود، ولی بر اساس اوضاع آنوقت منطقه، 
عمدتا بافت قومی داشت. رفقا با دو جبهه دیگر اتحاد نموده در اواخر 1361 جبهه 
عمومی س��ورخاش ف��راه را ایجاد نمودند. رفیق یعقوب در پ��س پرده فعاالنه و با 

اشتیاق فراوان برای استحکام این جبهه فعالیت می نمود.
جبهه قومی ای که رفیق یعقوب در آن شمولیت داشت، از بزرگترین جبهات فراه 
در آنزمان بود و نمی خواس��ت گروه دیگری در س��احه نفوذش عرض اندام نماید. 
بنا رهبری آن تصمیم می گیرد که رفیق زلمی را دس��تگیر نموده گروپ مستقل او را 
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خلع س��الح نمایند. آنان توطئه ای طرح می کنند که رفیق زلمی را به پایگاه مرکزی 
خود آورده مورد شکنجه قرار دهند. وقتی رفیق یعقوب از این قضیه آگاهی می یابد 

ناوقت شب به رفیق زلمی اطالع  رسانیده و بدینصورت توطئه را خنثی نمود.
باالخره رفیق یعقوب در 136۲ وقتی جبهه عمومی سورخاش سر و سامان یافت 
با استفاده از محبوبیت و نفوذش در جبهه قومی، همراه با چهار گروپ مسلح  به آن 
پیوست و نقش مهمی در تثبیت و استحکام آن ادا کرد. از این تاریخ به بعد تا روز 
ش��هادتش، او  یکی از فعاالن مهم جبهه س��ورخاش بشمار می رفت که در اثر سعی 
و جانفش��انی او و همرزمانش به مهمترین، محبوب ترین و قوی ترین جبهه در سطح 

والیت فراه بدل گشت و بین مردم به »جبهه معلمان« شهرت یافت.
در س��ال 1364 وقتی جنایتکاران حزب اس��المی گلبدین گروپی از رفقا را در 
رباط تهدید به حمله و خلع س��الح نمود، رفیق یعقوب که با RPG7 مسلح بود هر 
لحظه از قومندانش اجازه می خواس��ت امر فیر برایش داده شود اما رفقا مصلحتًا به 
او چنی��ن اجازه ای ندادند. وقتی حزب اس��المی درگیری را آغاز کرد رفیق یعقوب 
اجازه فیر یافت و خیمه محل تجمع آدمکشان گلبدینی را هدف گرفته سبب نابودی 
تعداد زیادی از اوباش��ان آن گردید. آتش س��وزی بزرگی در خیمه زبانه کشید که 
با فرا رس��یدن تاریکی شب و روش��نایی ناشی از سوختن خیمه رفقا توانستند افراد 
حزب اسالمی را که در حال گریز بودند به آسانی از پا درآورند. در این درگیری با 
وجودی که حزب اسالمی از نظر نفرات و تسلیحات بر رفقا برتری فاحش داشت و 
با آمادگی قبلی تدارك حمله را دیده بود، تلفات بیش از حد داد که حتی مخالفان 
و حریفان سیاس��ی نیز نمی توانستند دلیری و ش��هامت رفقا را در این نبرد حماسی 
ان��کار کنند. در همین درگیری تحمیلی در رب��اط به تاریخ  ۲ حوت 1364 بود که 
رفی��ق یعق��وب با دو تن از رزمندگان دلیر جبهه هر یک انجنیر قدرت و جمعه خان 
در جنگ نابرابری با دشمن اخوانی به شهادت رسیدند. با از دست دادن او سازمان 
یکی از کادرهای برجس��ته  و عزیزش را که در قلب همرزمانش عمیقا جا داشت از 

دست داد.
س��وگند به پایمردی و شهامت این عزیزان که تا نابودی دشمنان سوگند خورده 

خلق ما، بیرق گلگون سازمان را بر زمین نگذاریم.
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رفیق جمعه  
بخاطر اعتقاد به
»افكارشعله ای « 

زندگی اش 
را باخت

رفیق جمعه خان قدیر

رفیق جمعه خان )قدیر( در س��ال  134۲ در ولس��والی  خواجه غار والیت  تخار 
به دنیا آمد. تا صنف  دهم  در لیس��ه  زادگاهش  خواند ولی  با اش��غال  کش��ور توسط  
تجاوزکاران  روس��ی  نتوانس��ت  به  تحصیل  ادامه  دهد و به  جنگ  مقاومت  پیوس��ت . 
اوای��ل  1361 پ��س  از آن که  در جبهه  با رفقا ارتباط  یافت  در خزان  همان س��ال  به  
پاکستان  آمد و مدت  سه  سال  در رابطه  با سازمان  کار کرد. اگرچه  سن  و سالش  هم  
بسیار کمتر از رفقایی  بودکه  با آنان  تماس  داشت  اما وقار، گرمی  و عشقش  به  رفقا 

و انجام  کارها، او را بین  همه  عزیز ساخته  بود.
رفیق قدیر درسنبله  1363 تحت پوشش  حرکت  انقالب  اسالمی  با گروپ  خویش  
به  جبهه  رفت . او با خصوصیات  انقالبی  و نیز کارش  برای  ارتقای  آگاهی  توده های  
منطقه  و بخصوص  افراد گروپش ، از س��وی  جمعیت  اس��المی  جنایتکار نشانی  شده  

بود تا در فرصتی  مناسب خونش  را بریزند. 
در بهار 1364 جمعیتي  هاي  خاین  که  براي  ش��کار وی  در کمین  نشس��ته  بودند، 
بعد از نبردي  خونین  قدیر ۲۲ ساله  را زنده  به  چنگ  آورده  و با اتهام  داشتن  »افکار 

شعله اي « جابجا اعدام   کردند.
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رفیق مسلم
طی  درگیری  
با حزب  خاین

گلبدین  
شهید گردید

رفیق فیض الدین مسلم

رفیق فی�ض الدین مس��لم  در رس��تاق  والیت  تخار به  دنیا آمد. او قبل  از آن که  
به  س��ازمان  بپیوندد، صرفًا براس��اس  آگاهی های  آزادیخواهانه   ضد مزدوران  مسکو، 
در تابستان  135۸ خانه  خویش  را ترك  گفته  و به  دهات  رفت  تا در جنگ  مسلحانه  
علیه  دولت  دست  نشانده  شرکت  کند. در جدی  همان سال  برای  آزادی  ولسوالی  های  
رستاق  و چاه آب  دالورانه  جنگید. در 1361 با سازمان  رابطه  گرفت  و بخاطر ایجاد 
جبهه ای  مس��تقل  مجدانه  فعالیت  کرد. در تابس��تان  1363 جمعیت  اس��المی  او را به 
نام  ش��عله ای  به  زندان  انداخت  که  بعد از چند ماه  به علت  تالش  به موقع  آشنایان  و 
بس��تگانش  از قتلگاه  باند خاین  نجات  یافت . با این  تجربه ، مس��لم  عمیقتر و بیشتر به  
ماهیت  خاینانه  و تروریس��تی  باندهای  اخوانی  پی  برد، بناًء با روحیه ای  مصممانه تر 
از پیش  می کوشید تا سرش��ت  جنایتکارانه ، ضد مردمی  و ماورای  ارتجاعی  احزاب  
اس��المی  را در کنار پیش��برد جنگ  ضد روس��ی  به  توده  هایی  که  با آنان  س��ر و کار 

داشت ، افشاء نماید. 
رفیق  مسلم  در حالی که  بیش  از 30 سال  نداشت ، در اوایل  خزان  1364 طی  یک  

درگیری  با حزب  اسالمی جنایتکار گلبدین  به  شهادت رسید.
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رفیق فیض احمد
بدون تردید

زندگی ای به 
بزرگی عقایدش 

داشت

هنرمند مترقی و شهیری پس از شهادت چه گوارا گفت: » بعضی از عقاید بزرگتر 
از انسان ها اند،  اما بعضی از انسان ها به بزرگی عقاید شان«.  رفیق احمد، بنیانگذار و 

رهبر سازمان رهایی افغانستان هم بدون تردید مصداق این گفته است.
رفیق داکتر فیض احمد در 13۲5 در قندهار به دنیا آمد. پس از ختم دوره ابتدایی 
و متوس��طه در مکاتب قندهار و کابل داخل لیس��ه نادریه گردید. او از نوجوانی به 
مطالعه عالقه داش��ت اما فقط از دوره لیس��ه نادریه بود که به نوش��ته های انقالبی 
دسترس��ی پیدا کرد. اولین آشنایی هایش با ایدئولوژی پرولتاریا چنان او را مجذوب 
این علم و س��الح نجات خلق از چنگال امپریالیزم، سرمایه و ارتجاع ساخت که تا 
آخر یگانه چراغ راهش بود و در هیچ لحظه ای از زندگی بزرگش از آن جدا نش��د 
و س��رانجام هم در دف��اع از آن قطره های خونش را نثار ک��رد. او خود درباره این 
سال ها می گفت: » فراوان کتاب می خواندم با آن که نظم خاصی نداشت، به هر حال 
به آثار نویس��ندگان مترقی بیشتر رو می آوردم. انگلیس��ی ام ضعیف بود اما به علت 
عالقمندی ش��دیدم به گورکی اثر  “مادر”ش را با هزار زحمت و در مدتی طوالنی 
به زبان انگلیس��ی خواندم چون فارسی اش را نداشتم. ولی مطالعه آن همه داستان و 

رفیق داکتر فیض احمد
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س��ایر نوشته های پراکنده سیستم فکری معینی برایم ایجاد نکردند تا این که “ تاریخ 
مختصر حزب بلشویک” به دستم افتاد. این کتاب که سه چهار بار آن را خواندم مرا 
دگرگون ساخت. تصور می کردم تاریخ حزب راهی را در برابرم گشوده که استوار 
و تا آخر پیمودن آن باالترین افتخار انس��انی به ش��مار می رود که نه آماتوری بلکه 

صادقانه و با اراده برای رهایی رنجبران میهنش می رزمد.« 
ایدئولوژی پرولتاریا به مثابه ایدیولوژی طبقه ای که جز نیروی کار و زنجیرهایش 
هی��چ چیزی ن��دارد؛ ایدئولوژی علمی ای که راه و وس��یله پای��ان دادن به هر نوع 
س��تم و اس��تثمار را نش��ان می دهد؛ ایدئولوژی ای که هیچ نقطه ای در ساحه تفکر، 
طبیعت و جامعه از قلمرو دید و بررس��ی آن خارج نیس��ت؛ تنها ایدئولوژی ای که 
از آغاز پیداییش��ش تا کنون طبقات س��تمگر مذهبی و غیرمذهبی را به لرزه انداخته 
و ایدئولوگ های آنان را درمانده س��اخته اس��ت و ایدئولوژی ای که حقانیت آن در 
عمل و نظر به اثبات رسیده است، تمام ذهن و قلب رفیق احمد را تسخیر کرده بود 
طوری که او اکثرا روزانه تا 1۲ س��اعت مطالعه می کرد. به قول خودش: » این علم 

بحر بیکرانی است و باید می کوشیدم تا الاقل قطره ای از آن را بچشم.« 
در س��ال آخر مکتب با رفیق شهید اکرم یاری که معلمش بود آشنا شد. هر چند 
رفیق اکرم یاری بنابر مخفی کاری و ش��رایط خاصش نمی توانست صریح و روشن با 
شاگردان صحبت کند، با آن هم رفیق احمد هوشمندانه در وجود او مارکسیست و 
مبارزی بزرگ را دریافته بود. اگر چه مدت این آشنایی بسیار کوتاه بود و نتوانست 
به کار مشترك رفیق اکرم یاری با زبده ترین و رزمنده ترین شاگردش منجر گردد ولی 
رفیق احمد همیش��ه او را به عنوان مارکسیستی انقالبی با دانش و آگاهی ای بی همتا 
می س��تود. قبل از کودتای ثور بس��یار کوشید با وی تماس برقرار کند که دیگر دیر 
شده بود. رفیق یاری از بیماری عصبی سختی که بستری اش ساخته بود رنج می برد.

زمانی که رفیق ش��امل فاکولته طب ش��د، دموکراس��ی نیم بند زمینه فعالیت های 
مطبوعاتی و حزبی را برای نیروهای سیاسی ممکن ساخت. شعله جاوید  به مهمترین 
جریان سیاس��ی کشور بدل شده بود. گروه های مختلف مردم و بخصوص جوانان و 
روشنفکران به طور چشمگیری به این جریان گرایش داشتند. درین دوره رفیق احمد 
نیز بیشتر و پرشورتر از هر زمان دیگر تالش می کرد تا تمام دانستنی هایش از اصول 
جهانبینی مارکسیس��تی را به دوستان و آشنایان روشنفکرش و کارگران انتقال دهد. 
او از معدود انقالبیونی بشمار می رفت که به اهمیت سازماندهی عمیقا آگاهی داشت 
و اس��تعداد و صالحیتش در این کار )س��ازماندهی( کم  نظیر ب��ود. با آن که عضو 
 سازمان جوانان مترقی  نبود و از وجود آن هم نمی دانست ولی در روزهای تظاهرات 
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و فعالیت ه��ای دیگر که به نام جریان دمکراتیک نوین انجام می گرفت، بس��یاری از 
رهبران و فعاالن  س��ازمان جوانان مترقی  از او مش��ورت و راهنمایی می خواس��تند. 
او از برجس��ته ترین نمایندگان جریان در پوهنتون و پلمیس��ین آتشین و توانای ضد 
پرچمی ها و خلقی ها محس��وب می ش��د. چند بحث او با وطنفروش��ان کالنی چون 
نجی��ب و فاروق )مش��هور به زرد( معروف بود. البته خود او از این که نامش س��ر 
زبان ها بیفتد و به اصطالح مش��هور شود دوری می جست و به همین جهت بیش از 

یکی دوبار که ضرورتی ناگزیر می نمود در تظاهرات سخنرانی نکرده بود.
دوره پوهنتون یکی از پربارترین دوره های عمر رفیق ش��مرده می ش��ود. او طی 
آن س��ال ها تعداد زیادی از محصالن و روش��نفکران را با مارکسیزم � لنینیزم � اندیشه 
مائوتس��ه دون، مشخصات انقالب افغانستان، اصول تش��کیالتی، مخفی کاری، کار 
توده ای و غیره آش��نا س��اخت. او با کلیه مسئولین، کادرها و سایر رفقای هم نسلش 
یا جوانترکه تا امروز در س��ازمان هس��تند به معنای واقعی کلمه از الفبای مبارزه و 
انقالب شروع کرد و به آنان وظایف، خصوصیات و صفات یک انقالبی کمونیست 
را با اش��تیاق، حوصله و پیگیری ای بی نظیر یاد می داد. اکثریت افراد در همان اولین 
برخورد با او، در وجودش رهبر و س��ازماندهی مبارز را می دیدند و ش��یفته متانت، 

سادگی و گرمی  او می شدند.
رفیق سیستم آموزشی ای متشکل از چهار بخش ایدئولوژی، سیاسی، اقتصادی و 
تشکیالتی تنظیم نموده بود که نقش دیرپا و بزرگی در پرورش رفقا داشته است. در 
کار آموزشی همواره بر موضع انقالبی تکیه می کرد، آن را تعیین کننده می دانست و 
معتقد بود که بدون ایستادن در کنار محروم ترین طبقه حرف و ادعای بلند باال بیان 
حقیقت عینی نخواهد بود. او اولویت آگاهی و خصال انقالبی را در رابطه با افراد به 
طور مشخص در نظر می گرفت لیکن بیشتر خود را وقف کار با روشنفکرانی می کرد 

که روحیه قوی داشته و مشکالت و مرگ در راه هدف پشت شان را نمی لرزاند.
رفیق احمد تا اواخر س��ال های پوهنتون موفق ش��ده بود تمامی رفقا را در ده ها 
حوزه سازماندهی کند و سطح چندین تن را در حد پیشبرد مسئولیت های تشکیالتی 
باال برد. او همپای محکم بدست گرفتن کار سازماندهی، شرایط افغانستان، تجارب 
شعله جاوید تحت رهبری »سازمان جوانان مترقی« تجارب انقالب سایر کشورها را 
مجدانه بررسی می کرد و نتیجه گرفت که س. ج. م دچار اشتباهات جدی است و با 
ادامه این وضع جنبش دچار شکست های غیر قابل جبران خواهد شد. بناًء نظراتش 
را م��دون نموده و آن ه��ا را به فعاالن جریان ارائه کرد. ب��ه زودی بحث های داغی 
راه افت��اد و از آن جایی که انتقادات و نظرات رفیق وارد و متضمن بقا و رزمندگی 
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جنبش بود تعداد زی��ادی از کادرها و افراد جریان آن ها را پذیرفتند. عالوتا، رکود 
و اضمح��الل تدریجی خود س. ج. م نیز ب��ر حقانیت و صحت نظرات رفیق صحه 

می گذاشت.
اکنون دو کار اساس��ی در برابر رفیق قرار داش��ت: ایجاد سازمان و انتشار نقطه 
نظرات و مواضع آن. رفیق که در واقع مدت ها پیش ش��الوده تشکیالت را پی ریزی 
کرده بود توانست پس از بحث با رفقای معین و آخراالمر دعوت 5 رفیق به تاریخ 

1۲ قوس 135۲ تاسیس » گروه انقالبی خلق های افغانستان«  را رسمیت بخشد.
در آن هنگام کار خس��تگی ناپذیر و ممتد رفیق اعجاب آور بود. مس��ایل فراوان 
باید توضیح و حل می شد. او نمی توانست همه ی رفقا و کسانی را که با او خواستار 
دی��دار بودند در خانه بپذیرد. ناگزیر صحبت با اغلب افراد باید در جاهای دیگر یا 
خانه های خود ش��ان انجام می گرفت که این امر رفیق را مجبور می ساخت از صبح 
تا ناوقت های ش��ب بر س��ر تمام قرارهایش که بعضا به بیش از 10 می رسید حاضر 
باشد. فراوان اتفاق افتیده بود که برخی وعده هایش را حتی از 1۲ شب به بعد تعیین 
کند. در آن حاالت به آن چه بیشتر می اندیشید این بود که رفقا آثار خستگی را در 
س��یمایش نبینند تا مبادا از طرح مس��ایل ش��ان ابا ورزند. گذشته از قدرت استدالل 
رسا، نافذ و مجاب کننده او، رفقا بیشتر تحت تاثیر شور و انرژی انقالبی و احساس 

مسئولیتش قرار می گرفتند.
ب��ا آن همه کار فراوان و بالوقفه، رفیق باید نوش��ته » با ط��رد اپورتونیزم در راه 
انقالب س��رخ به پیش رویم!«  را برای چاپ آم��اده می کرد. این کار در بهار 1353 
تحقق یافت. جزوه » با طرد اپورتونیزم...«  با وصف آن که اش��تباهاتی بخصوص در 
لحن برخورد به رهبران و ماهیت س. ج. م داشت، چون مسایل و انتقادهای مطرح 
ش��ده در آن در مجموع درس��ت بودند وسیعا مورد اس��تقبال واقع شده و به عنوان 
مهمترین س��ند دست به دست می گشت. باز هم در درجه اول خود رفیق بود که با 
گذش��ت مدتی به اشتباهات نش��ریه پی برده و می خواست در فرصتی مناسب به آن 
بپردازد. این امر میس��ر نش��د تا زمان انتشار » مش��عل رهایی«  که رفیق در بخشی از 
آن اساسی ترین اش��تباهات » با طرد اپورتونیزم...«  را تذکر داده است. البته او خیلی 
پیش از انتش��ار » مشعل رهایی«  از اشتباهات » با طرد اپورتونیزم...«  برای رفقا سخن 
می گفت و در حالی که آن ها را ناش��ی از ناپختگی و کم تجربگی می خواند به نقش 
معین س. ج. م، ش��عله جاوید ، و شخصیت  انقالبی رفیق اکرم یاری و چند تن دیگر 
از رهبران آن س��ازمان ارج می نه��اد. رفیق احمد به مثابه ی��ک انقالبی پرولتری به 
خود اعتماد داش��ت و بنابرین » خصومت«  و » رقابت«  شخصی و از این قبیل برایش 
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حقیر تری��ن و مردود تری��ن خصوصیت به حس��اب رفته و آن را ب��رای یک انقالبی 
ش��رم آور می انگاش��ت. تالش و رغبت او جهت ارتباط گیری ب��ا رفیق اکرم یاری و 
عده ای دیگر از رهبران س. ج. م به روش��نی ثابت می نمود که او چقدر همکاری و 
وحدت با آنانی را که مبارز و مارکسیست می شناخت اساسی می داند. جز اختالف 
جدی ایدئولوژیک و سیاس��ی هیچ مرز دیگری او را از انقالبیون جدا نمی س��اخت. 
اما در مواردی هم که می دید فالن و بهمان فرد س��ابقا مبارز، سس��ت عنصرش��ده، 
هیچ س��ازش و گذش��تی را به خود اجازه نمی داد. قاطعیت انقالبی و پافشاری وی 
روی اصول و منافع سازمان موجب شده بود که از آن گونه افراد متزلزل علی الرغم 
رش��ته های خانوادگی و رفاقت های ش��خصی دیرین ببرد زیرا با حفظ آن مناسبات 
س��ودی را برای سازمان و مبارزه مشاهده نمی توانست. او دایمًا گوشزد می کرد که 
معیار ما در ایجاد و تحکیم یا برهم زدن مناسبات با افراد فقط باید مفیدیت و ارزش 
آن برای س��ازمان باش��د. هرگونه معیار دیگری ما را به لجن بی پرنسیپی، لیبرالیزم و 

عامیگری خواهد کشاند.
در 1353 با تحلیل ش��رایط و موافقت رفقا به عنوان داکتر به پنجش��یر رفت تا 
ضمن تقویت و بسط هسته های گروه در آنجا، با روشنفکران زیادی که از آن منطقه 
می ش��ناخت تماس گیرد. دس��تاورد چند ماه کار رفیق در آن جا بیش از حد انتظار 
بود. او با شخصیت و برخوردهای انقالبی اش در دل صدها نفر از مردم پنجشیر جا 
باز کرده بود. زنان به راحتی، تنها و بدون روگیری، برای معاینه و دوا گرفتن نزدش 
می رفتند. نامش در دورترین نقاط دره رس��یده بود. خودش هم طوری با مردم انس 
گرفته بود که آرزو می کرد س��ال ها با آنان باشد ولی ضرورت مخفی شدن باالجبار 
او را از تماس با توده هایی که آن قدر دوستشان می داشت محروم کرد. غیر از کار 
و وجود رفیق رش��ید و رفقای دیگر جای پایی که رفیق احمد در پنجشیر باز کرده 
بود این امکان را به س��ازمان داد که در اولین س��ال های جنگ ضد روسی یکی هم 

در آن منطقه نیرو بگذارد.
در س��ال های حکومت داوود جنبش با فروکش مواجه بود. تش��کل های انقالبی 
فعالیت محس��وس بر ضد اس��تبداد داوودی نداش��تند. برخی از رهبران و کادرهای 
س. ج. م به جای س��ازماندهی صدها ش��عله ای صدیق، غرق زندگی ش��خصی یا 
راهی کشورهای خارجی شدند و راه ارتداد یا مماشات با دولت را برگزیدند. تنها 
» گروه انقالبی خلق های افغانستان«  بود که تحت رهبری رفیق فیض احمد منظما کار 
می کرد. پخش بسیار وسیع و خوب پالن شده ی  شبنامه معروف گروه » قانون اساسی 
داوود طناب اس��ارت خلق ما« ، اس��تبداد و یاران خلقی و پرچمی آن را هراس��ان 
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گردانیده و در دل انقالبیون و آزادیخواهان وطن ما آتش امید و پشتگرمی افروخت.
نقط��ه متبارز دیگ��ر این دوران بریدن رفی��ق مجید کلکانی از رفق��ای نیمه راه 
و مرت��دش و پیوس��تن به گروه ب��ود. رفیق مجید ب��ه داکتر احمد ب��ه دیده احترام 
فوق العاده ای نگریس��ته و خود را ش��اگردش می پنداشت. رفیق مجید مسئولیت نظم 
و نس��ق بخش��یدن به محفلش را فروتنانه به رفیق احمد و گروه محول ساخت و از 
نتایج کار ایدئولوژیک با رفقایش  راضی و خوش��حال بود. درین رابطه رفیق مجید 
با ظرافت می گفت: » ما مریضی های زیادی داش��تیم کاش پیش��تر ازین از تداوی و 
نس��خه های رفیق داکتر برخوردار می ش��دیم!«  رفیق احمد از ایمان راسخ، استعداد 
درخشان، تواضع و صفا و صمیمیت رفیق مجید به رفقا می گفت. با آن که چند ماه 
پس از کودتای روس��ی هفت ثور در جریان اوضاع شدیدا ملتهب، بغرنج و دشوار، 
و بحث روی وحدت  و ایجاد حزب، رفیق مجید در اتحاد با عناصر و س��ازمان های 
دیگر راه پیکاری جدا از » گروه انقالبی«  را اختیار کرد و س��پس به دام دشمن افتاد. 
اما از زندان به رفیق احمد پیام فرستاده بود، پیامی حاکی از آرزوی دیدار و تجدید 
پیون��د. این ناکامی در دیدار مجدد با رفیق مجید، درد مضاعفی بود بر اندوه عظیم 

وی از شهادت ناگهانی رفیق مجید که تا آخر قلب رفیق احمد را می فشرد.
وقت��ی کودتای هف��ت ثور رخ داد، رفیق پیش��بینی کرد که روزگار س��یاهتر و 
مختنق تری را پیش��رو خواهیم داشت و چون سگ های زنجیری شوروی به هیچوجه 

قادر به حفظ قدرت نیستند و احتمال لشکرکشی مستقیم روس ها قوی است.
در آن روزها تش��کل های مختلف چپ مسئله وحدت را به عنوان مسئله ای مبرم 
مط��رح می کردند و دید و وادید ها بین گروه ها و ش��خصیت های جنبش با حرارت، 
خوش��بینی و ش��تاب بیس��ابقه ای جریان داش��ت. اما رفیق احمد دچار خودفریبی 
نمی شد. او وحدت را » امر کبیر« ی می دانست لیکن به عمق و وسعت اختالفات نیز 
به خوبی آگاه بود و نمی توانس��ت صرفا کودتا را » مشکل گش��ا«  و حالل اختالفات 
چندین س��اله جنب��ش بپندارد. او ابتدا حداقل تفاهم ایدئولوژیکی بین تش��کل ها را 
قدم��ی ولو کوچک ولی ارزش��مند و بنیادی در راه وحدت های عالیتر و س��رانجام 
وحدت تشکیالتی قلمداد می کرد. او پروسه وحدت را بخصوص د ر آنچنان وضع 
پیچیده و مختنق کشور و مخفی بودن کلیه تشکل های جنبش، نه جهشی و یک روزه 
بلکه قدم به قدم، بر اس��اس پیوند با توده ها و مبارزه ایدئولوژیک � سیاس��ی سالم و 
سازنده عملی و از آن مهمتر پایدار می دید. در آن هنگام نظرات اصولی، واقعبینانه و 
دوراندیشانه ی رفیق در مورد وحدت برای بسیاری مفهوم نبود.  او یا نماینده دیگری 
از گ��روه در بح��ث روی وحدت تنها می ماند ولی رفیق احمد معامله با اصول را به 
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هیچ قیمتی مجاز نمی دانس��ت. فقط تاریخ ثابت کرد که با اراده گرایی و حرکت از 
تمای��الت خیرخواهانه نمی توان اتحادی محکم بوجود آورد، و اگر چیزی هم پدید 

آید سرنوشتی جز برباد رفتن نیرو، سردرگمی و پراکندگی نخواهد داشت.
در 135۸ بنابر شرایط خاص حاکم در کشور و لرزان بودن حکومت  حفیظ  اله امین، 
و تش��دید فعالیت رفقا، » گروه انقالبی«  و ش��خص رفیق احمد در مرکز توجه چند 
سازمان ملی و اسالمی قرار گرفتند تا بتوانند با ایجاد جبهه مشترکی قیام مسلحانه ای 
را برای س��رنگونی دولت تدارك ببیند. پس از بحث های مفصل و ارزیابی موقعیت 
و نیروهای س��ازمان های چهارگانه، » جبهه مبارزین مجاهد«  تش��کیل شد. اما قیام به 
علت خیانت شکس��ت خورد و رفقا احمد، محس��ن، داوود، داکتر نعمت، همایون 
و تعداد زیاد رفقای دیگر دس��تگیر ش��دند. با دس��تگیری این رفقا بود که گروه ما 
س��نگینی شکست قیام را بر خود احس��اس کرد. تشکیالت با شدیدترین ضربت در 
عمرش مواجه ش��ده بود. اما فرار موفقانه و نیروبخش رفیق احمد از چنگ دش��من 
توانست سازماندهی مجدد و سر پا نگهداشتن گروه را امکان بخشد. سهم او و چند 
رفیق دیگر درین مرحله از یاد نرفتنی و تاریخی می باشد. درباره اشتباهات قیام 14 
اس��د، رفیق در پرتو این رهنمود که: » ارایه نظر درس��ت درباره توازن قوا، ارزیابی 
و محاس��به آن، این است هس��ته علم انقالب و تاکتیک های انقالبی« ، به مالحظات 
تازه ای رس��یده و بخش��ی از آن ها را در مشعل رهایی دوم فرمولبندی نموده بود که 

متاسفانه درجریان خیانت خان محمد این سند هم از بین رفت.
با اش��غال میهن به وس��یله روس ها ملت آزادیخواه ما در کلیه نقاط کش��ور به 
جوش و خروش آمده و علیه تجاوزکاران سالح برداشتند. مرحله ای کامال جدیدی 
از کار و مبارزه برای س��ازمان س��ر رسید. نیروی عمده س��ازمان که در شهرها بود 
باید حتی المقدور به روستاها انتقال می یافت؛ نبود امکانات مالی سازمان که آخرین 
انش��عاب بدترش ساخته بود، بر دش��واری کار می افزود. تعقیب رفقای معینی و در 
قدم اول رفیق احمد تش��دید یافته بود. روس ها می گفتند نیروهای مذهبی از اصول 
کار توده ای بیگانه اند پس در حال حاضر باید از ش��ر » مائویس��ت ها«  خالص شد؛ 
نیروه��ای مذهبی فاشیس��تی با کمک بی دریغ امپریالیزم امریکا و متحدان، س��ر بلند 
کرده فرصت را برای بزرگترین سؤاس��تفاده ها از عقاید دینی مردم تالیی شمردند و 

دشمن اصلی خود را » شعله ای«  ها اعالم داشتند....
مشکالت در برابر سازمان بیشمار بود. ولی روحیه و اراده پرولتری، رفیق احمد 
را قادر س��اخت تا کش��تی سازمان را در آن توفان س��همگین، سکانداری زبردست 
باشد. او جنگیدن برای آزادی وطن را مظهر ایمان به مردم و انقالب نامیده و رفقا را 
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فرا می خواند تا حتی با گذشتن ا ز جان، عشق شان را به آزادی میهن برای توده ها 
ثابت سازند. 

احمد به درس��تی ش��عار » همه چیز درخدمت جبهات«  را به نصب العین سازمان 
بدل س��اخته بود. رفیق با وصف بر شمردن س��ختی های کار سازمان، قاطعانه برآن 
بود که کوره جنگ آزادیبخش برای س��ازمان اعتبار، تجربه و آبدیدگی بیش��تری به 
ارمغان خواهد داش��ت و بر این گفته مائوتسه دون تکیه می کرد که جنگ انقالبی به 
مثابه پادزهری اس��ت که نه تنها دش��من را از پا در می آورد بلکه در آتش آن آثار 
ضعف های ایدئولوژیک خود ما نیز زدوده می ش��ود. او درین زمان غیر از رسیدگی 
به دشواری های قبل الذکر وظیفه خطیر تدوین و ارایه سیاست ها و وظایف انقالبیون 
کمونیست در اوضاع نوین را در برابر خود نهاد که حاصلش انتشار » مشعل رهایی«  

در سال 135۹ بود.
موفقیت های نس��بی س��ازمان ما در شرکت فعال در جنگ مقاومت و به موازات 
آن تأمین پیوندهای محکم تر و فش��رده تر با توده ها مدیون مش��ی و سیاست های در 
مجموع درس��تی می باشد که توسط رفیق احمد در » مش��عل رهایی«  انعکاس یافته 
است. رفیق در پرتو آموزش مائوتسه دون که تنها پراتیک معیار حقیقت و صحت و 
سقم نظرات است و تئوری ها باید از پراتیک برخاسته و در پراتیک آزمایش شوند، 
به جمعبندی تازه ای از تجربیات پنج س��اله سازمان دست زده و در دستخط »مشعل 
رهایی« ش��ماره دوم نه تنها بر کمبودها و اش��تباهات معینی مندرج در مش��عل اول 
اش��اره داش��ت بلکه برخی از نکات آن را بکلی کهنه تلقی ک��رده بود. رفیق احمد 
همچون رهبری انقالبی عمیقا داخل زندگی بود و جرأت داش��ت مس��ایل نوین را 
دریافته، نظرات جدید را ارایه کرده، نظرات اشتباه آمیزی را که با حقایق نمی خوانند 
اصالح نموده و نظرات کهنه شده را کنار گذارد. برای او ارزش اصلی کار تئوریک 
انطباق آن با ش��رایط مشخص بود و نه صرفا انطباق با متون مارکسیستی. این اصل 

انقالبی و علمی نیز ودیعه گرانقدریست که رفیق احمد برای ما بجا مانده است.
با آن که س��ازمان در جنگ بر ضد روس ها و دولت پوش��الی، با س��ختی های 
توانفرسا و پیهم باید دست و پنجه نرم می کرد و با آن که اخوان تروریست حمله را 
بر سازمان ما متمرکز ساخته بود، رفیق احمد با تمام وجود می کوشید در راه ارتقای 
سطح آگاهی رفقا، تأمین وسیع ترین دموکراسی در درون سازمان از طریق برگزاری 
کنگره و انتخاب ارگان های مختلف و ادامه مبارزه ایدئولوژیک، کار انجام گیرد. او 
صرفنظر از تأکید همیشگی روی اهمیت این نکات، برای پیاده کردن آن ها در عمل 
برنامه می گذاشت و عده ای معین از رفقا را در کمیته های جداگانه آموزش می داد تا 
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آنان بتوانند به نوبه خود در رهبری این امور س��هم گیرند. آرزوی رفیق برای انعقاد 
کنگره سازمان برآورده نشد اما بر راهروانش است که به این و آرزوهای بزرگتر او 

جامه عمل بپوشانند.
رفیق احمد راجع به مبارزه درون س��ازمانی اظهار می داش��ت که مسایل درون 
س��ازمانی در رابطه با یک مش��ی سیاسی موضوعیس��ت بین درست و نادرست که 
باید با بحث و انتقاد و انتقاد از خود حل ش��ود نه با ش��یوه برخورد به دشمن و ضد 
انقالب. اما تحت شرایط معینی ممکن است مسایل درون سازمانی در رابطه با مشی 
سیاسی به مسایل ضد انقالبی تغییر یابند که آنگاه دیگر مسایل در چهارچوب مشی 
سیاسی درون سازمانی ارزیابی نمی شوند. باید دقت داشت و هشیار بود که مسایل 
مش��ی سیاسی نباید بی جهت ضد انقالبی تلقی گردند و نه به مسایل ضد انقالبی به 

مثابه مسایل مشی سیاسی برخورد شود.
اولین گروه از ضد سازمانی ها در 136۲ نظیر آخرین گروه ها و افراد پشت کرده، 
متاسفانه به آن چه سروکاری نداشتند انتقاد شرافتمندانه بر مشی سیاسی سازمان بود 
و عرضه چیزی در زمینه از طرف خود شان. آنان فقط افشای اسرار سازمان، معرفی 
کادرها، اعضأ و جبهات س��ازمان به حزب گلبدین، تاراج دارایی و تهدید و تحقیر 
سازما ن را وظیفه مقدس خود می دانستند و بدین ترتیب از همان آوان فعالیت، داغ 
س��یاه خیانت و پیوس��تن به دشمن برای توطئه گری علیه س��ازمان را در جبین خود 

حک می کردند.
س��ازمان ما با اعدام برخی از این خاینین سنت انقالبی معمول تمام تشکل های 
پرولت��ری دنیا را در معامله با توطئه گران ضد انقالبی در ش��رایط س��خت نظامی و 
محاصره دش��منان گوناگون، بجا آورد. س��ازمانی بلش��ویکی با این گونه تصفیه ها 
اس��تحکام می پذیرد. اما پس از اعدام خاینین دش��منان س��ازمان، جاسوسانه زوزه 
کشیدند، پلیسی گری کردند و اتهامات رذیالنه و کثیفی زدند. طبعا آماج همه ی این 
ش��رفباختگی ها رفیق احمد بود، طوری که حس��اب او و دیگر اعضای رهبری را از 
مجموع س��ازمان جدا وانمود می کردند تا بین مرکزیت و اعضای س��ازمان به زعم 
خود فاصله و تضاد ایجاد کنند. در حالی که جارچیان ش��یاد معدومین نمی دانستند 
که اگر ش��کیبایی، تأمل و عدم خواس��ت رفیق احمد در کار نمی بود، خاینان ماه ها 

پیش به سزا می رسیدند.
آن همه خرابکاری علیه سازمان چه چیز را ثابت می کرد؟ این را که 1( از روی 
ماهیت منابعی که برای معدومین قوله سر می دادند بهتر می شد به ماهیت آنان پی برد 
و ۲( پاك کردن صفوف سازمان از وجود خاینین یقینا موجب رشد سازمان بود، در 
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غیر آن منابع و افراد مذکور آن چنان  هار بر سازمان نمی شوریدند.
تاریخ س��ازمان به وضوح مبین آنست که تمام کس��انی که پنهانی یا آشکارا به 
دفاع از خاینان معدوم زبان گش��وده و گلیم آنان را هموار کرده، همه بالاس��تثنأ در 
جای پای آنان قدم گذاش��ته اند یا از موضعی غیر انقالبی و اپورتونیستی به سازمان 

پشت کرده اند.
با س��رکش ش��دن ش��عله های جنگ مقاومت در میهن، امپریالیزم امریکا و اروپا 
و ارتجاع عربی، پاکس��تانی و ایرانی آرام نه نشس��تند. آنان ب��ا تکیه بر درنده خویی، 
عقب ماندگی قرون وس��طایی و اس��تعداد بی انتهای مزدوران جه��ادی » تنظیم« ها به 
وابس��ته ش��دن ، توانستند به آسانی با قالده ی  سیل اس��لحه، پول و امکانات آنان را 
به صورت س��گ های پست زنجیری خود درآورند. امپریالیزم و ارتجاع با سه هدف 
عمده س��گ های ش��ان را پرورانیده و تحت حمایت گرفتند: زخ��م وارد آوردن بر 
رقیب سوس��یال امپریالیستی، هموار س��اختن راه به منظور وابسته بودن دولت آینده 
افغانستان به یکی یا جمعی از آنان، و سرکوب متداوم نیروهای انقالبی، دموکراتیک 
و مل��ی تا خلق ما هیچگاه نتواند خود را از چنگال زوالنه های پر خون و ش��یطانی 

اخوان فاشیست و سایر عمال امپریالیزم برهاند.
با اختطاف و به ش��هادت رسیدن رفقا توس��ط باند های گلبدین، ربانی و سیاف 
قلب رفیق احمد از اندوه و خش��می جانکاه می سوخت. ولی او هرگز نمی توانست 
بپذیرد که س��ازمان بدون توجه به موقعیت کلی و رس��الت تاریخی اش به دسته ای 
انتحاری تقلیل یابد. او خاطر نش��ان می نمود که جنایتکاری های باند گلبدین وغیره 
به هیچوجه به معنی نیرومندی آنان نیس��ت. این باندها چون از همه بیش��تر مزدور، 
وابس��ته و مورد نفرت توده ها اند،  هارتر از باندهای اخوانی دیگر علیه انقالبیون به 
ترور و جنایت پناه می برند و حیات ش��ان برتبهکاری و س��تم اس��توار است. همان 
ط��وری که مائوتس��ه دون در مورد هیتلر گفته وقتی تروری��زم و خونریزی این باند 
فاشیس��تی نیز پایان بگیرد، حیات��ش خاتمه می یابد. وظیفه عمده س��ازمان ما و هر 
سازمان و فرد میهنپرست و آزادیخواه است که با سیاست مشت در مقابل مشت آن 
چنان نبرداش را با حوصله و مدبرانه علیه باندهای جنایتکار اخوانی تمرکز دهد که 
نتیجه اش روفتن این مکروب خبیث نه صرفًا از لحاظ نظامی بلکه از لحاظ سیاس��ی 

وایدئولوژیکی از افغانستان باشد.
رفیق احمد در توفانی ترین اوضاع در جنگ ضد روس��ی، جنگ تحمیلی اخوان 
و در میان موج هماهنگ بی حد و مرز توطئه چینی و لجن پراکنی چپ نمایان س��فله، 

جبون و حاشیه نشین، سازمان را به پیش هدایت کرد.



129

رفی��ق برنامه های فراوان��ی به منظور اس��تحکام س��ازمان و یکپارچگی جنبش 
انقالبی افغانس��تان داش��ت. او آینده جنبش را در افغانس��تانی رس��ته از اشغالگران 
بیگانه و زایده های آنان، با وصف پیش��بینی نبردهای خونین با اخوان و ش��اه سگان 
آنان باندهای گلبدین، ربانی و س��یاف، امیدبخش و روش��ن می دید، به شرط آن که 

سیاست های معینی به مرحله اجرا درآیند.
رفی��ق احمد غیر از زخم معده مزمنش از اوایل س��ال 1365 دچار بیماری قلبی 
نیز ش��د که نمی خواس��ت همه ی رفقا از آن اطالع یابند. از اواسط آن سال بیماری 
قلبی اش وخیم تر گردید. س��ازمان بنابر توصیه داکتران تصمیم گرفت با غلبه بر هر 
مش��کلی او را برای درمان از پاکس��تان به اروپا بفرستد. اما او تکمیل نوشته مشعل 
دوم را بهان��ه م��ی آورد و آمادگی اش را به رفتن به خ��ارج اعالم نکرد تا روزی که 

نوشته را به اتمام رسانید.
سازمان در صدد تدارك اسناد مسافرتش شد و او که از بابت نوشته مشعل دوم 
احساس خاطرجمعی می نمود، تالش داشت تا از فرصت کمی قبل از سفر حداکثر 
اس��تفاده را کند. یکی از مسایلی که برایش عمدگی کسب می کرد وضع خاین خان 
 محمد بود. این خاین که پس از اعدام قمر خود را مخفیانه به گلبدین فروخته بود، 
نقش��ه قتل رفیق احمد را داش��ت. خاین پلید که می دانس��ت احمد چگونه مشتاق 
دس��تیابی سازمان به چند سالح پیش��رفته ضد هوایی برای جبهات می باشد، ضمن 
اظهار این که حاضر اس��ت در هرگونه جلس��ه ای که س��ازمان الزم بداند در مورد 
حمایتش از قمر معدوم از خود انتقاد کند، از امکان قطعی بدست آمدن آن سالح ها 

از طریق منبعی پاکستانی حرف زد تا رفیق را بفریبد.
غیر از اش��تباه س��ازمان، رهبر با کیاس��ت و دقیقی مانند احمد نیز تحت شرایط 
معین��ی می تواند مرتکب اش��تباهی باورنکردنی ش��ود. او که تا چن��د روز پیش از 
پس��ت فطرتی و احتمال قوی گلبدینی شدن او صحبت می کرد، فریب، مکر و دروغ 

خاین را خورد و در دام دشمنی که به خونش تشنه بود گرفتار آمد.
آری چهار سال قبل از امروز خون مؤسس و رهبر سازمان ما و از فرزندان کبیر 
و نامدار مردم افغانس��تان رفیق داکتر فیض احمد در قتلگاه حزب اس��المی گلبدین 
بر زمین چکید. ولی این خون بذرهایی را فش��انده و به بار نشاند؛ درفش پر افتخار 
س��ازمان را س��رخ تر نمود و اراده ی همرزمانش را در به فرجام رسانیدن امر به جا 
مانده اش آهنین ترس��اخت. زندگی حماس��ی و مرگ قهرمانانه ی رفیق احمد و سایر 
رفیقان جانباخته  هر قدر در زندگی و پیکار ما به نحوی ش��ورانگیز و پردالنه تجسم 
یابد به همان اندازه دش��من ضربت دیده، درمانده شده، و در نهایت مغلوب خواهد 
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شد.
رفی��ق احم��د تنها مرب��وط و مایه مباهات س��ازمان ما نیس��ت. او، اکرم یاری، 
مجیدکلکانی، قیوم رهبر و... همه عصاره ش��رف و نجابت طبقه و خلق ما به ش��مار 
رفته و به نام خجسته و الهام بخش شان جنبش چپ و هر فرد انقالبی میهن ما برخود 

می بالد.
درین ایام اگر از یکس��و امپریالیزم و ارتجاع با هزار حیله و دسیس��ه و به غرش 
درآوردن بیس��ابقه ماش��ین تبلیغاتی شان علیه سوس��یالیزم و با تمسک به تحوالت 
اروپای ش��رقی و روس��یه می خواهند ارکان ایمان انقالبیون چپ را درهم ریزند، از 
سوی دیگر از فلیپین و هندوستان گرفته تا کلمبیا و پیرو و افریقای جنوبی و اریتریا 
صفیر گلوله های انقالبیون باالس��ت؛ و در میهن ما افغانس��تان هم سازمان رهایی و 
سایر سازمان ها و عناصر پرولتری در سخت ترین اوضاع بیهراس از قربانی دادن، بر 
ضد دولت پوش��الی، س��گ های دیوانه ی  گلبدینی وغیره دالالن امپریالیزم و ارتجاع 
می رزمند، برزمین می افتند ولی مرعوب و تسلیم نشده و درفش شهیدان را در اهتزاز 

نگه می دارند.
این ها همه خود گواه  اند، تجدید عهد بر خون رفیق احمد و دیگر ش��هدا گواه 
است، گواه زنده بودن و شکست ناپذیری اصول بنیادی مارکسیزم �  لنینیزم �  اندیشه 

مائوتسه دون.
بگذار تا آخر در سپاه احمد و سایر شهیدان پرولتری باشیم!

بگذار عش��ق و احترام عمیق به رهبر ش��هیدمان و سرمش��ق ق��رار دادن وی را 
با حفظ وحدت اصولی، اس��تحکام و تأمین نیروی تهاجمی س��ازمان علیه دشمنان 

گوناگون تجسم بخشیم!
زنده و گرامی باد یاد رفیق داکتر فیض احمد و دیگر جانباختگان!
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رفیق اشرف 
توسط 

سگ زنجیری 
امپریالیزم 

تیرباران شد

ب��ه تاریخ 1۲ نوامب��ر 1۹۸6، در اثر خیانت خان محم��د و توطئه باند جنایتکار 
گلبدین به همکاری مستقیم آی.اس.آی پاکستان رفیق اشرف، انقالبی پرشور جنبش 
طبقه ی کارگر افغانس��تان، مارکسیست �  لنینیس��ت آگاه و کادر برجسته  سازمان ما،  
هم��راه ب��ا رفیق داکتر فیض احم��د به دام افتاد و به احتمال ق��وی هر دو در اولین 

ساعات تیرباران شدند. 
بلی، رفیق اش��رف در همین روز با س��ازمان و خلق خویش وداع کرد و درس 

بزرگی از ایمان خدشه ناپذیر به انقالب و مارکسیزم را به ما آموخت.
وقتی قامت اس��توار رفیق اشرف یک ضربه س��رب گداخته را در سینه جا داد، 
تن مش��بک رفیق ارجمند ما آرام آرام در پهلوی رهبر خویش بروی فرشی از خون 
قرار گرفت. هر دو رفیق تا واپس��ین رمق به ایدئول��وژی پرولتاریا وفادار ماندند و 
آخرین نفرین را با تمام نیرو به گلبدین و یارانش این فرومایه ترین موجودات میهن 

ما، نثار کردند. 
اشرف هرگز نمرده او در قلب توده های میلیونی خلق جاوید است. 

اش��رف در سال 13۲5 در روستای گنده چش��مه ولسوالی رستاق والیت تخار، 

رفیق اشرف
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در خان��واده ی دهقان مرفه تولد یافت. پدر اش��رف )عبدالرحیم( مرد روحانی بود. 
اش��رف تا س��ن نوجوانی در مدارس دینی احکام و اصول دین آموخت. او در کنار 
آموزش دینی در کار دهقانی شرکت می کرد و با دهقانان روستاهای اطرف آشنایی 
داشت. این دهقانان از جانب دو ملک شریر بنام های وکیل صدیق و حاجی تاشبای 
مورد س��تم قرار می گرفتند. اشرف این س��تم را بچشم می دید و خود نیز مورد ستم 
قرار می گرفت. ازینرو با فیوداالن و قدرت سیاس��ی آنان )دولت ظاهر ش��اه( کینه ی 

طبیعی داشت. 
در اواسط سال های چهل رفیق اشرف جهت آموزش رسمی دین، شامل مدرسه  
ابوحنیف��ه ی کابل گردید. در س��ال های 1347 و 134۸ ایده های ایدئولوژی طبقه ی 
کارگر از طریق »س��ازمان جوانان مترقی« و جریان مربوط آن )شعله ی جاوید( بین 
روش��نفکران رسوخ بیشتر یافت. رفیق اشرف ایدئولوژی طبقه کارگر و فلسفه ی آن 
یعنی ماتریالیزم دیالکتیک را در مقایس��ه با ایدئولوژی فیودال � بورژوا و فلس��فه آن 
یعنی ایده آلیزم مورد مطالعه قرار داد. اش��رف که با ایده آلیزم آشنایی داشت بزودی 
ضد علم بودن فلس��فه ی متکی به جهل را درك نمود و بدون اینکه کوچکترین پلی 
را برای بازگش��ت بگ��ذارد همه ارکان ایده آلیزم را در مغ��زش فرو ریخت. به قول 

خودش »مدتها در جهل زیسته بودم«. 
اشرف با پذیرش مارکسیزم � لنینیزم � اندیشه مائوتسه دون، با جدیت تمام علیه 
ایده ها و معنویات تقلبی ماورای زندگی توده ها و افکار مبتنی بر اس��تثمار انسان از 
انس��ان به جنگ طبقاتی برخاست. او با عشق سرش��ار مارکسیزم آموخت و به کار 

آگاهگرانه ی سیاسی میان کارگران و دهقانان پرداخت. 
اش��رف اواخر دهه چهل زمانی که دولت پوسیده ی فیودال بورژوای ظاهرشاه، 
خای��ن به خلق م��ورد اعتراض توده ه��ای قحطی زده بود و مردم کودکان ش��ان را 
ب��ه طبقات دارا و محتکری��ن محل می فروختند و یا در گرما و س��رما در گلخنهای 
حمام، در پناه دیوار ها، مس��اجد و کنار جاده ها رها می کردند، در ولس��والی رستاق 
جنبش خودجوش توده ای دهقانان و کسبه کاران اوج گرفت. رفیق اشرف که کینه ی 
طبقاتی نسبت به طبقات حاکم و ضدیت با رویزیونیزم و ارتجاع تاریخ زده داشت، 
از کابل به یکی از رفقایی که غیابا آش��نا ش��ده بود، نامه ای بدین مضمون نوش��ت: 
»خوشحالم که در زادگاهم جنبش توده ای اوج می گیرد، این وظیفه ی شما رفقاست 
که خلق را در مبارزه با دش��منان خلق رهبری کنید و در صف مقدم آن بایس��تید. 
آرزو دارم هرچه زودتر با شما رفقای آگاه در پیکار طبقاتی عمال شرکت کنم. بیاد 
داشته باشید که خلقی ها و پرچمی های مرتد از مارکسیزم و گروه سکتاریست ستم 
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ملی با جمعی کثیف ترین و بدنام ترین تش��کل س��یاه یعنی اخوان الشیاطین در صف 
جنبش توده ها توطئه می کنند، دست به خیانت می زنند و توده ها را به کجراه و جهل 
سوق می دهند. یکی از وظایف اساسی ما افشای بیدریغ این باندهای خاین به وطن 

است«.
آری، جنگ ملی گفته ی رفیق اشرف را در عمل ثابت ساخت که چطور احزاب 
خل��ق و پرچم و باندهای ارتجاع��ی و نوکر امپریالیزم اخوانی میهن و ملت ما را به 

سیاهی و تباهی سوق داد. 
اش��رف در س��ال 134۹ از مدرسه فارغ ش��د. او تحصیل در پوهنحی شرعیات 
و کار در بخش قضایی دولت را مردود دانس��ت. قضایی که به اس��تناد ایده آلیزم و 
خرافات علیه توده ها و برله طبقات حاکم حکم صادر می کنند و بر شکنجه و زندان 

خلق می افزاید. 
اش��رف در مکتب میخانیکی کابل معلم دینیات ش��د. با س��پری شدن مدتی از 
کارش گف��ت: »به من نهایت رنج آور اس��ت که مغز جوان��ان را از مفاهیم ماورای 
زندگی اجتماعی اندوده س��ازم«. ب��ه ادبیات و علوم مثبته عالقه وافر داش��ت، بنًاء 
شامل دارالمعلمین عالی کابل گردید و بعد از فراغت آموزگار لیسه ی استقالل شد. 
رفیق اش��رف ک��ه از 1353 با تعدادی از رفقا در رابطه بود، در س��ال 1355 به 
عضویت رس��می »گروه انقالبی خلقهای افغانستان« در آمد. در بهار 1357 بدستور 
سازمان زیر پوش��ش وظیفه معلمی جهت کار توده ای و سازماندهی روشنفکران به 
لیس��ه رستاق رفت. اشرف ایمانی که به توده ها و انقالب داشت هیچگاه از کار بین 
توده ها خسته نمی شد و در این پروسه دردناك برعکس روشنفکران آماتور که فقط 
ب��ه کاریکاتوری از انقالب عالقمند اند، از ج��ان و دل کار می کرد. او با فقیرترین 
اقش��ار توده ه��ا در تماس بود، از زندگ��ی با آنان لذت می ب��رد و کار آگاهگرانه  ی 

سیاسی را وظیفه اساسی خود می دانست. 
تابس��تان 135۸ هنگامی که رفیق اشرف زیر تعقیب ماموران سگ صفت اگسای 
دولت قرار داش��ت، جنبش مس��لحانه ی خودبخودی خلق علیه دولت تره کی � امین 
در مناطق کوهس��تانی رس��تاق ش��عله ور گردید. رفیق اش��رف با درایت انقالبی و 
بکاربرد شیوه ی مبارزه با پلیس ضد انقالب به قلب توده های بپاخاسته پناه برد و تیر 
جاسوسان بخاك خورد. روستاییان مسلح به جنگ افزارهای سنتی بدور رفیق اشرف 
متحد شدند. رفیق با استفاده از فرصت و متکی باین منطق که میتوان با دوستان مردد 
و ناپایدار کنار آمد، با یکی از متنفذینی که در آن هنگام دس��ته ی مسلح ضد دولت 
را داش��ت، اتحاد قومی بس��ت. بهار 135۹ این فیودال فرصت طلب صف توده ها را 
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رها به دولت پوش��الی ببرك پیوست. اشرف زیر پیگرد و تهدید ضد انقالبی اخوان 
قرار گرفت؛ در تله افتادن رفیق اشرف بدست نیروهای اخوانی و روسها امر حتمی 

گردید؛ ولی اشرف با هشیاری انقالبی خود را نجات داده مدتی مخفی شد. 
خزان 1360 رفیق اش��رف بدس��تور س��ازمان بار دیگر به منظور کار سیاسی و 
سازمان دادن دهقانان در مبارزه مسلحانه علیه فاشیزم روس به زادگاه خویش رفت. 
در شهر تالقان توسط ماموران خاد به زندان افتاد. اشرف که با شیوه مبارزه با پلیس 
آشنا بود، بدون آنکه لب بکشاید مامورین تحقیق را در دام منطق خویش درانداخته 
و بعد از مدتی رها گردید. اش��رف در روستای گنده چشمه بار دیگر به کار سیاسی 
و ایجاد گروهی از دهقانان مس��لح پرداخت. فیوداالن، اشراف و اخوان که به خون 
رفیق ما تشنه بوده و از رشد نیروهای انقالبی واهمه داشتند، دست به دسیسه دیگری 
زدن��د. یکی از اش��راف رفیق را با جبهه  خود در ائتالف ق��رار داد؛ اما در پس پرده 
توطئه ه��ای اخوان از طریق دو فیودال )محمد عمر و مال نادر( که اولی به جمعیت 
ربانی و دومی به باند گلبدین وابسته بود، جریان داشت. لیکن چون رفیق ما محبوب 

توده های محل بود، اخوان جرئت به ترور علنی او نکرد. 
اش��رف در زمس��تان 1361 جهت تهیه س��الح و مهمات با ۸0 تن از دهقانان به 
پاکستان رفت. دشمن که در داخل به ترور رفیق ما موفق نشد در پاکستان این النه ی 
کثیف تری��ن نیروهای ارتجاعی منطقه، او را زیر پیگرد قرار داد. قاتالن حرفه ای باند 
گلبدین و باند ربانی هر دو به موافقه رس��یدند که رفیق را از غند جمعیت اس��المی 
گرفتار و همان ش��ب بعد از ش��کنجه اعدام نمایند. اشرف با تیزبینی و تجربه ای که 
داش��ت همان روز از محاصره جس��ت. با نجات رفیق، اخوان را تش��نج فرا گرفت. 
گلبدین، برهان الدین ربانی را به عدم قاطعیت در ترور مارکسیست ها سرزنش کرد، 

اما ربانی فقط به ضعف قاتالن حرفه ای خود اعتراف نمود. 
رفیق اش��رف مخفی شد. ناپدید شدن او برای مدت طوالنی برای کسانی که از 
قضیه آگاهی داشتند فکر کردند غیر ازین دوجناح تروریست شاید جناح های دیگر 
اخوان و جاهالن متعصب، وی را ربوده باش��ند. آوازه ی مرگ اش��رف باال گرفت. 
رفیق ما که به مبارزه ی مخفی و بی سروصدا باور داشت و هیچگاه نمی خواست نظیر 
روش��نفکران متظاهر جلوه گری سیاسی کند با خوش��حالی گفت: »حال که آوازه ی 
مرگم پخش شده باز هم قادرم بکار سیاسی و سازمان دادن توده ها مبادرت ورزم و 
وظایف خود را انجام دهم.« اشرف تاکید داشت: »برای یک انقالبی هرگز راه مبارزه 

مسدود نمی گردد به شرط اینکه او خود مسئولیت هایش را درك کند«. 
طی س��الهای 1361�1363 وظیفه عمده رفیق اشرف کار سیاسی بین دهقانان و 
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ترویج مارکس��یزم در حلقه های سازمان بود. اش��رف در پیاده کردن تئوری انقالبی 
در حوزه های س��ازمانی و س��اده ساختن مس��ایل بغرنج سیاس��ی به زبان توده ها و 
روش��نفکران وطن ما، آموزگار نمونه بود. اش��رف بدور از روشنفکربازی و باالبینی 
نسبت به توده ها با تواضع پرولتری و عشق سوزان به انقالب، ایده ها و خصوصیات 
انقالب��ی را در حوزه ها و س��احه ی کار خویش انتقال م��ی داد. رفقا و توده هایی که 
اش��رف را می ش��ناختند و یا با او زندگی جمعی داشتند مش��کل بود از ساحه تاثیر 

برخورد های رفیقانه و سرشار از خصایل انقالبی او بی بهره بمانند.
اش��رف قبل از اینکه زیر س��اطور دش��منان قس��م خورده ی خلق برود، معلم و 
مسئول یکی از مکاتب سازمان بود. او با کودکان و نوجوانان محبت بیکران داشت. 
او در چهره ی کودکان وطن و بازماندگان رفقای جانباخته نس��بت به فاشیزم اخوان 
و طبقات حاکم خش��م و کینه ی عمیقی را می دید. اش��رف آرزو داشت کودکان ما 
ش��جاع، بااخ��الق، آگاه و رزمنده بار آیند. او همیش��ه می گف��ت مفاهیمی را که ما 
آم��وزش می دهی��م باید حتما دارای محتوای سیاس��ی و علمی ب��وده در خدمت و 
رابطه ی مس��تقیم سیاست سازمان ما )مبارزه ملی و مبارزه ی آگاهانه ی طبقاتی( قرار 
گی��رد. او با آموزش دارای محتوای ماورالطبیع��ه، غیرعلمی و فاقد ارزش مبارزه  ی 

آگاهگرانه ی طبقاتی خصومت آشتی ناپذیر داشت. 

نمونه های بارزی از خصال انقالبی رفیق اشرف

ایمانبهماركسیزم
از روزی که رفیق به علم مارکس��یزم � لنینیزم � اندیش��ه مائوتس��ه دون مجهز 
گردید، تمام زندگی سیاس��ی اش مش��حون از برخورد های انقالبی بود. او به اصول 
اساس��ی مارکس��یزم ایمان خدشه ناپذیر داشت. اش��رف همه ی پدیده های اجتماعی 
را طبقاتی می دید و طبقاتی می اندیش��ید. او هرگز با اصول معامله نمی کرد. اش��رف 
مارکسیزم غیرانقالبی، دم بریده و التقاتی را به باد انتقاد می گرفت و پیروان این گونه 
عقاید را تسلیم طلب و مرتد می خواند. بیاد دارم زمانی که خان محمد خاین در یکی 
از بحث های تیوریک با یکی از اصول مارکس��یزم که در مانیفست حزب کمونیست 
قید ش��ده مخالفت کرد، اشرف بدون درنگ و مالحظه کاری با تیزبینی مارکسیستی 
او را چنان در منگنه ی انتقاد و س��وال گرفت که نه  تنها از گفته ی خود انتقاد، بلکه 
ندامت هم کرد. اش��رف گفت: »اپورتونیس��تها و مرتدان همیشه قادر به پنهان کردن 
عقاید خود نیستند اینجا و آنجا ارتداد شان تبارز می کند و باید مچشان را گرفت«.
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 صراحتدرانتقاد
اشرف اصل ایدئولوژیک انتقاد و انتقاد از خود را در همه موارد زندگی سیاسی 
خویش بکار می برد. او با صراحت انتقاد می کرد، یادداش��ت می گرفت و رفقا را به 
جلس��ات انتقادی دعوت می کرد. به همان س��ان که در مورد دیگران اصول را بکار 
می گرف��ت، با فروتنی در صورت انجام اش��تباهی از خود انتق��اد می کرد. او اعتقاد 
داش��ت که مبارزه فعال ایدئولوژیک و برخورد بی گذش��ت به ضعف ها و کمبود ها 

کلید پاکیزگی و استحکام سازمان است.

پیگیردركار
پیگی��ری در امر انج��ام وظایف یکی از خصایل هر انقالبی جدی اس��ت. رفیق 
اش��رف در تعقیب وظایف و انجام دادن به موقع و دقیق وظایف سازمانی نمونه ا ی 
بارز در جمع رفقا بود. او اعتقاد داشت که هر کاری ولو کوچک باشد در انجامش 

می باید پیگیرانه و مسئوالنه برخورد کرد و با دقت انجامش داد.

بخودنیندیشیدن
اندیشه  ی رفیق اشرف برای نجات زحمتکشان و توده ها بود. او منافع خود را در 
منافع خلق می دید. اش��رف با همه جوانب زندگی ش��خصی وداع کرده بود. او همه 
چیز و تمام زندگی خود را در زندگی سیاس��ی و س��ازمان خالصه کرد. هیچ ضرر 

شخصی نمی توانست خدشه ای در ایمان انقالبیش وارد کند. 
اش��رف پنج س��ال از خانواده اش دور بود. اطالع مرگ پدر، برادر و به گروگان 
رفتن زن و پس��رش بدس��ت حزب اس��المی گلبدین به سازمان رس��ید. در یکی از 
دیدار ها رفیق احمد در ردیف مسایل دیگر یادآور شد: »رفیق، اطالع رسیده که پدر 
و برادرت در جنگ با روسها جان باخته اند و خانم و پسرت را باند اسالمی گلبدین 
به گروگان برده اند«. اشرف بعد از اندکی سکوت گفت: »تمام شهر های کشورم در 
اس��ارت سوسیال فاشیزم روس قرار دارند؛ بر روستا های وطنم جاهل ترین نیروهای 
زمان س��تم روا می دارند؛ این تنها زن و پس��ر من نیس��ت که به اسارت درآمده اند؛ 
حمله باند گلبدین به خانواده ی من برایم قابل فهم اس��ت و پدر و برادرم نیز جزء 
جان س��پردگانی اند که از میهن خویش دفاع می کردند و اکنون تعداد ش��ان به یک 

میلیون می رسد. پس اندوه من با اندوه مردمم گره خورده...«. 
اش��رف با چنی��ن اظهاری غم جانکاه��ش را فروخورد و نگذاش��ت این حادثه 

لحظه ای مانع کار و فعالیتش گردد. 
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برخوردبهداراییسازمان
اشرف لباس ساده و ارزان به تن می کرد و غذای ساده می خورد، هرگاه غذایی 
نس��بتا خوبی میسر می شد می گفت: »توده های فقیر ما به نان خشک سیر نیستند، من 
وقتی به این غذا دست دراز می کنم خود را راحت احساس نمی کنم«. اشرف هر جا 
و از طرف هر عضوی از س��ازمان برخورد ناسالم نسبت به دارایی سازمان می دید، 
ب��ا قاطعیت اصولی و آموزنده ب��ه مبارزه ایدئولوژیک بر می خاس��ت. او می گفت: 
»ضعف های کوچک است که تراکم می یابند، جز  ئی است که کل را بمیان می آورد«. 
او در این مبارزه الگوی برجس��ته ای در میان ما ب��ود. خوب بیاد دارم زمانی رفیقی 
یکدانه پیاز را در دیگ اضافه انداخته و رفیق دیگری کچالو را عمیق پوس��ت کرده 

بود، اشرف چه بحثهایی که با آنان نداشت. 

نظافت
اش��رف رفیق پ��اك، با نظافت و منظم ب��ود. او بدین اعتقاد که مارکسیس��ت ها 
در همه س��احات زندگی نمونه و پیش��اهنگ باشند، روش��نفکرانی را که بی نظافتی 
و بی فرهنگ��ی خ��ود را صبغه ی زندگ��ی توده ای می دهند به مس��خره می گرفت. او 
یادآوری می کرد که: »این توهین به توده هاس��ت«. اش��رف در هرجایی که زندگی 

می کرد آثاری از صفایی و فرهنگ عالی یک کمونیست را بجا می گذاشت. 
رفق��ا! ارتجاع  هار اخوانی این چوچه س��گان امپریالیزم تنها خون این دو رفیق 
ارجمند ما را نمکیده، دست این جنایتکاران پلید به خون ده ها انقالبی رنگین است. ما 
بهای خون رفیق احمد، رفیق راهب، اشرف ها، سعید ها، صمد ها، حمید ها، پسرلی ها، 
عبدالحی ها، قدیر ها، قدرت ها، حبیب ها، نورعلی ها، رازاق ها و خون هش��ت جوان 
س��ازمان را که در کشتارگاه های حزب اسالمی در شمشتو سالخی شدند، ولی یک 
گام از راه خود عقب نرفتند؛ یک کلمه هم از راز س��ازمان را به دش��من ندادند از 

گلبدین، از کلیه اخوانیان و مرتجعان و اربابان خارجی شان گرفتنی ایم. 
و اما رفقا! انتقام در ترور چند فرد کثیف نیست؛ آتش مبارزاتی ما با ریختن خون 
گلبدین  و س��یاف  و دیگر جرثومه های جنایت و جهالت فرو نمی نش��یند. ما طبقات 
حاکم و قدرت سیاس��ی آنان را سرنگون می س��ازیم. ما برای ایجاد جامعه ی بدون 
طبقه و انس��ان رهیده از هر س��تم می زرمیم. چنین است راه و رسم مارکسیست های 

انقالبی و چنین است گرفتن انتقام.
رفیق اشرف آرام بخواب،  راه پرافتخاری را که با خون نجیب ات گلگون ساختی 

تا آخرین رمق ادامه خواهیم داد!
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رفیق سعید 
با تمام 

تار و پودش 
به ادامه مبارزه 

می اندیشید
رفیق سعید

سید فقیر )سعید جان( به تاریخ 1۲ سنبله 1335 در شهر کابل متولد گردید. در 
134۲ ش��امل مکتب ابتداییه پلچرخی ش��د. در 134۸ از مکتب ابتداییه بیهقی و در 

1353 از لیسه انصاری فارغ گردید و به دارالمعلمین روشان رفت.
او با آن که به ادبیات خیلی عالقه داش��ت و ش��عر هایی سروده بود، استعدادش 

بخصوص در مضامین فزیک و ریاضی زبانزد همصنفانش بود.
در 1355 از دارالمعلمی��ن ف��ارغ و منحیث معلم در مکت��ب ده خدایداد معرفی 

گردید.
سعید جان به دستور سازمان در اوایل 135۸ به عنوان » سرباز داوطلب«  در قوای 
4 زرهدار ش��امل گردید تا صاحبمنصبان و سربازان هوادار سازمان را برای پیوستن 
به قیام 14 اس��د آماده س��ازد. بعد از شکست قیام باالحصار، به کوه صافی و از آن 

جا به ایران و بعد به پاکستان رفت و تا شهادتش در آن کشور ماند.
نام برخی از رفقا با پس��وند » جان«  چنان آمیخته می باش��د که بدون ذکر آن آدم 
دچار تردید می شود که مگر منظور همان رفیق است یا رفیقی دیگر. نام سعید جان 
از همان نام ها بود که با » جان«  گره خورده بود و هیچ رفیقی پیدا نمی ش��د که او را 
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تنها » س��عید«  صدا بزند. روزی رفیقی از وی پرس��ید چرا » جان«  جز الینفک نام تو 
شده و سعید جان با آن خنده گرم و آرامش بخش همیشگی اش جواب داد: » شنیده ام 
رفقا اش��تباهًا  از سر محبت به نام من جان را اضافه می کنند و چون کوشش من هم 
در رفع این اش��تباه به جایی نرسید بناًء دنبال قضیه نگشتم. ولی یادت باشد که اگر 
پیش رفیقی نام مرا بدون جان یاد کنی،  او منظورت را نخواهد فهمید که این جانب 

است!« 
رفیق س��عید به گواهی کلیه رفقایی که او را دیده بودند، واقعًا جان و محبوب 
هم��ه رفقا، زن، مرد و پیر و جوان بود. در هیچ موضوعی نبود که رفیقی مش��کلش 
را مطرح س��ازد و سعید جان بدون کمک از او جدا شود. بسیاری از زنان می گفتند 
سعید جان با وصف جوانی اش برای ما نه تنها پدر و برادر که مادر و خواهر هم به 
شمار می رود. او اعضای خانواده رفقا را مثل عزیز ترین اعضای خانواده خودش و 

بلکه بیشتر از آنان دوست داشت و به آنان رسیدگی می کرد.
او از هر کاری که س��ازمان برایش می س��پرد نه تنها ش��انه خالی نمی کرد بلکه 
با عش��ق و احساس مس��ئولیت نمونه ای آن را به انجام می رس��انید. بعضی از رفقا 
خصوصیت��ی دارن��د که با یک دی��دار فرد یا افراد را جلب کرده و با آنان دوس��ت 
می ش��وند. رفیق سعید جان بدون تردید از برجسته ترین مثال های آن گونه انقالبیون 
بود. او غیر از داش��تن صد ها دوست و آش��نا در کشور، طی مدت کوتاهی زندگی 
در ایران و پاکس��تان با تعدادی بیش��مار جوانان و روش��نفکران دوست شده بود. و 
بسیاری از دوس��تانش افراد شرافتمندی بودند که به اشکال مختلف دوستی شان را 
با سعید جان حفظ نموده و از هیچ کمکی به او دریغ نمی ورزیدند. رفیق سعید هم 
می کوش��ید به صورتی مناسب از امکانات آنان برای سازمان استفاده کند. مثاًل او از 
ده ها دوستش در ایران ارسال کتاب های معین را درخواست می کرد و از دوستانش 
در پاکستان در گرفتن پست بکس، تلفن، خانه و از این قبیل طالب کمک می شد که 

اکثرا صمیمانه آن را انجام می دادند که برای سازمان فراوان ارزش داشت. 
زمانی در کویته پاکس��تان خانه  بسیار مناس��بی گرفته شده بود که تلفن نداشت 
و گرفتن تلفن کار فوق العاده دش��وار بود. با رش��وه مسئله حل می شد اما مقدار آن 
خیلی زیاد بود و با توان مالی س��ازمان نمی خواند. موضوع که به س��عید جان گفته 
شد او با توسل به یکی از دوستانش ظرف چند روز در آن خانه تلفن نصب نمود.

رفیق سعید فقط چند ماه پیش از شهادتش با اشتیاق گفته بود که قادر است در 
پشاور و کویته برای تشکیل یک تیم فتبال و کاراته جوانان را جمع کند تا سپس با 

کار آگاهگرانه بتوان آنان را به تدریج با ایده های انقالبی مجهز ساخت.
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او آرزو داش��ت برادرانش را به س��ازمان جلب کند اما وقتی کوش��ش هایش به 
نتیجه نرس��ید از این ناحیه بس��یار رنج می برد و می گفت که نمی داند سرنوشت دو 
برادر کوچکتر از خودش به کجا خواهد کش��ید چرا که دام میهنفروش��ان جنایتکار 
اخوان��ی و پرچم��ی و خلقی برای گیر انداخت��ن و آلوده س��اختن جوانان همواره 
گس��ترده است. او با برادر کالنش که در اروپا بسر می برد از طریق مکاتبه در بحث 
بود که در ش��رایط کنونی، نجیبانه زیس��تن فقط در مبارزه علیه تجاوزکاران روسی 
و سگ های وطنی شان و جنایتکاران اخوانی است که تجسم و معنا می تواند بیابد.

او نمونه کم نظیری از احس��اس مسئولیت عمیق و مآل اندیشی نسبت به مسایل 
سازمانی بود. زمانی  اسناد بسیار مهمی را از کراچی با موتری که خودش می راند به 
کویته انتقال می داد. او نتوانسته بود با رفقای مربوط تماس گرفته آنان را در جریان 
سفر و جای اسناد قرار دهد. بناًء مجبور شده بود با رفیقی در پشاور تلفنی صحبت 
کرده و جای و چگونگی جاس��ازی اس��ناد در موتر را ب��ه او توضیح داده و تاکید 
کرد که اگر دچار حادثه شود و موتر کاماًل تخریب هم گردد اسناد از بین نخواهند 
رفت و می توان به آنها دست یافت. رفیق به سعید جان گفته بود به هر حال زندگی 
خودش نس��بت به اس��ناد مهمتر است و باید خود را س��المت برساند. او با شوخی 
جواب داده بود: » کوش��ش کردم خود را هم خوب و مطمئن در موترجاسازی کنم 

که نشد! اما از طرف اسناد می توانید مطمئن باشید.« 
س��عید جان نخس��تین رفیقی بود که خبر هولناك به دام افتادن داکتر فیض احمد 
توس��ط خاین خان محمد در پشاور را به آگاهی رفقا در سایر جا ها رسانید. می توان 
تصور کرد که این س��انحه چقدر برایش س��نگینی می کرد و توانفرس��ا بود. اما وی 
که با تمام تار و پودش به ادامه پیکار س��ازمان می اندیش��ید، اندوه خرد کننده اش را 
ف��رو خورده، خونس��ردی اش را حفظ کرده، و با تس��لط کامل بر خ��ود، رفقا را به 
آرامش دعوت کرده و می گفت تنها چاره، ادامه راه احمد اس��ت. او که می دانس��ت 
به وجودش در کویته ش��دیداً نیاز اس��ت، همان ناوقت شب به طرف کویته حرکت 
کرد. او در تلفن به رفیقی گفته بود: » رفیق پشت جزئیات نگرد. رفیق داکتر را باید 
از دست رفته فکر کنیم. نه اشک ریختن فایده دارد و نه عزاداری. باید کار سازمان 
پیش برود. این حادثه س��خت تر از شکست قیام باال حصار است. اما رفیق به ما یاد 
داده که در هیچ حالی نباید دست و پاچه شویم و باید کار ادامه یابد تا دشمن ناامید 
ش��ود که به هدفش نرسیده است.«  متانت و استواری رفیق سعید در آن دشوار ترین 

روز های تاریخ سازمان برای کلیه رفقا سرمشق و الهامبخش بود. 
اما بدبختانه سعید جان فرصت نیافت تا پس از شهادت بنیانگذار و رهبر سازمان 
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و رفقا اش��رف،  ش��کور، س��یف، زلمی، ویس، محمود و 34 عضو و هواخواه دیگر 
س��ازمان به دست باند جنایتکار گلبدین، سهمش را در حل مسایل بیشماری که در 
برابر س��ازمان قد برافراش��ته بودند ادا کند. جمیل خاین و همدس��تانش می دانستند 
که با زنده بودن س��عید و اقبال نمی توانند نقش��ه خاینانه شان را عملی کنند. ازینرو 
جنایت��کاران خاین، اول س��عید جان و بع��د رفیق اقبال و  رفیق راه��ب را به قتل 

رسانیدند.
س��رانجام » س��ازمان رهایی افغانستان«  توانس��ت خاین خان محمد و فضل حق 
مجاهد معرفش در باند گلبدین و نیز یک تن از همدستان جمیل را به سزای اعمال 
ش��ان برساند. جمیل و یکی از همدس��تانش نیز توسط دولت پاکستان اعدام شدند. 
ول��ی این ها هیچ کدام داغ س��عید جان و دیگر جانباخت��گان را از دل رفقا نخواهند 
زدود مگر این که با طرد هرگونه تس��لیم طلبی و مقام پرس��تی، بیهراس و پرشور و با 

روحیه ای چون سعید جان ها در راه آرمان های سازمان گامزن باشیم.
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رفیق فهیم
مرگ در میدان
را بر مرگ در 
بستر بیماری

ترجیح می داد
رفیق انجنیر فهیم

من ریخته ش��دن خون رفقای زیادی را ش��اهد بوده ام، رفقایی بسیار جوان ولی 
پرش��ور و با روحیه بزرگ انقالبی؛ رفقایی با سن و سال متوسط ولی بسیار پاکباز، 
آگاه و سرشار از روحیه سازمانی که همیشه فکر می کنم اگر تا حال زنده می ماندند 
چه درد های زیادی از س��ازمان را که دوا نمی بودند؛ من کوه درد و غم از دس��ت 
رفتن رفقا احمد و راهب را بر سر خود احساس کرده ام که مثل هر رفیق دیگر حتی 
مادامی که انتقام ش��ان هم گرفته شود، از آزار خردکننده ی آن رها نخواهم بود؛ اما 
س��همگینی ضربت ش��هادت رفیق فهیم و نیز سعید جان با وصف آن که پس از زیر 
تیغ گلبدین رفتن رفیق احمد و اشرف و دیگران  اتفاق افتاد، مرا تا هم اکنون یعنی با 
گذش��ت 1۹ سال کماکان عذابی مضاعف می دهد، نه به خاطر صرفا برجستگی های 
ش��خصیت کم نظیر انقالبی ش��ان بلکه عمدتا به خاطر چگونگی به شهادت رسیدن 

شان. 
جمیل خاین جنایتکار می دانس��ت که اگر فهیم و سعید جان زنده بمانند، ممکن 
نیس��ت پس از ریختن خون راهب، موفق به فرار ش��وند. کشته شدن توسط دشمن 
ش��ناخته شده و رو در رو یک چیز است �  شاید از یک نظر بتوان گفت طبیعیست � 
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اما کش��ته شدن توسط کسانی که باالترین دوستی ها و اعتماد را به آنان داری، چیز 
دیگری است. ما می دانیم که مثال رفیق و رهبر ما احمد در برابر گلبدین و جالدانش 
اگر مجالی یافته با شعار و تف بروی آنان ایستاده است. اما می توان تصور کرد که 
لحظه ای که فهیم و س��عید جان با حمله و گلوله جمیل خاین مواجه شده اند چقدر 
غافلگیر ش��ده و چه تلخی کشنده ای قبل از مرگ را تجربه کرده اند. به گفته  رفیقی، 
حتی به یاد تنها فهیم شهید هم که شده � چه رسد به رفقا احمد و راهب و دیگران � 

سازمان نباید اجازه دهد که یک چنین فاجعه خیانت های درونی تکرار گردد.
رفی��ق فهیم فقط چند ماه پیش از ش��هادت احمد بود ک��ه برای معایناتی صحی 
به اس��الم آباد رفت و دانس��ت که گرفتار سرطان اس��ت. ولی این امر از پرکاری، 
فعالیت و ش��ادابی او ذره ای نکاست. به رفیقی که در جریان معایناتش با وی بود با 
لحنی آمیخته به ش��وخی می گفت: »بدشانسی اینست که آدم به جای کشته شدن در 
مبارزه بر ضد تجاوزکاران )در آن وقت هنوز افغانس��تان در اشغال روس ها بود( و 
اخوان  به دس��ت جناب س��رطان از بین می رود!« او از آن رفیق مصرانه خواست که 
از مسئله نباید همه ی رفقا خبر شوند » چرا که به یقین عده ای خیلی بیشتر از خودم 
رن��ج خواهند برد.«   و من زمانی ک��ه اولین بار بعد از حادثه 1۲ نوامبر او را دیدم و 
از مریضی اش پرس��یدم گفت: » اوه رفیق، وقتی شهادت احمد و راهب مرا نتوانست 
از پا بیندازد، این س��رطان هرگز نخواهد توانس��ت.«  همه رفقایی که در آن هنگام با 
وی در رابط��ه بودند تایید می کردند ک��ه رفیق فهیم با چه متانت و منطق انقالبی به 
سرطانش برخورد داشته و آن را به مثابه یک انقالبی مارکسیست برایش حل کرده و 
بدین گونه  برای دیگران سرمشق می شد. بازهم به یاد می آورم که روزی در حضور 
چند رفیق و منجمله احمد و راهب اظهار داشت: » با هیچ بیماری ای نیست که مرگ 
دلپذیر باش��د. روزی آدم باید بمیرد چه  با سرطان چه غیر سرطان. در این جا دیگر 
جایی برای غم و غصه ی اضافی نیس��ت. اما برای ما طبعا خواستنی مرگ در میدان 

است و نه مرگ زیر لحاف.« 
رفیق شدیدا دوس��تدار موسیقی و فلم بود. هر چند عموما از موسیقی کالسیک 
هن��دی لذت می برد ولی ب��ه فلم های هندی هم فراوان عالقه داش��ت. منتها پس از 
چن��د ج��ر و بحث جدی رفقا درباره هنر و مش��خصا فلم های هن��دی، اعالم نمود: 
» فکر نمی کنم به این زودی از موسیقی کالسیک و خواندن های فلمی قدیمی هندی 
روگ��ردان ش��وم اما برای همه خاط��ر جمعی می دهم که بعد از دی��دن چندین فلم 
خوب هندی و غیرهندی با مایه سیاس��ی و اجتماعی و خواندن چند کتاب و مقاله، 
از عالقمندی خاصی که به فلم هندی داش��تم خجالت می کش��م. ازین به بعد خود 
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متوجه خواهم بود که عاشقان فلم هندی را گیر کنم!«  چند بار او از من خواست که 
فلم هایی خوب غیر هندی را یکجا ببینم. وقتی جواب دادم  خوبست آن ها را با رفیق 
یا رفقایی ببینی که از یک س��طح آگاهی هنری برخوردار باشند چرا که من راستش 
از تقریبا هیچگونه فلم خوش��م نمی آید،  آنگاه با خنده گفت: » درینصورت تو بیشتر 
از من محتاج رشد و نوسازی ات هستی، من فرهنگ دارم اما سطحش پایین است و 

باید کوشش کنم آن را باال ببرم. اما تو اصال فاقد فرهنگ هستی!« 
در جریان جنگ ضد روسی، دوستانی از اروپا صد ها جوره بوت کهنه  � بیشترش 
زنانه � برای ما فرس��تاده بودند که اکثرا به درد نمی خوردند. رفیق فهیم که آن وقت 
در پش��اور بود مس��ئولیت خانه ای را داش��ت که بوت ها در آن جا انبار شده بودند. 
ولی او با به کار گرفتن چندین رفیق دیگر هر روز س��اعت ها زحمت می کش��ید تا 
حتی االمکان بوت های نس��بتًا قابل استفاده را جدا س��اخته و آن ها را ترمیم و رنگ 
کرده برای استفاده سازمان به داخل بفرستد. مهم است بدانیم که رفیق  قبل از آن که 
به س��ازمان بپیوندد با این کار ها بیگانه بود و به اصطالح به آب گرم و س��رد دست 

نمی زد.
فهیم مدت ها مس��ئول مالی س��ازمان هم بود. دقت، وسواس و سختگیری او در 
کار مالی بدون تردید به یاد همه رفقایی اس��ت که با او مستقیم یا غیرمستقیم سر و 
کار داشتند. من الاقل دو بار شاهد برخورد او بودم با رفیق راهب که بیشتر از همه 
به او عش��ق و احترام رفیقانه داشت و از انگشت شمار رفقایی به شمار می رفت که 
فهیم  در مورد مسایل مالی و لیست هایش از وی کامال راضی بود. با این حال بالحنی 
بسیار جدی و صریح بدون توجه به موقعیت تشکیالتی راهب با او صحبت می کرد 
که کمال صداقت، با پرنس��یپ بودن و مسئولیت شناس��ی اش را می رساند. در یک 
سند سازمان آمده است که دارایی سازمان در دست های پاك قرار دارد که یکی هم 

منظور دست های نجیب فهیم بود.
ام��روز رفیق فهیم و س��ایر رفیقان ارجمن��د جانباخته با ما نیس��تند. یاد های هر 
ک��دام از آنان فراوان اند. اما به نظ��ر من خاطره ی جاودانی آن رفقا و در واقع کلیه 
جانباختگان انقالبی کمونیست دنیا، خون رخشنده ی شان است که بر تارك هرگونه 
خاطره ی آنان خود نمایی دارد و برماست که مصمم و با شرافت از آن الهام گرفته 
و به آن س��وگند یاد کنیم که تا آخر و با قبول ش��کنجه و مرگ تس��لیم زر و زور و 

مقام نشده بیرق سرخ  را هرگز به زمین نگذاریم.
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رفیق سروِر
سلحشور

مایه  مباهات  
مادِر نمونه  و
رفقایش بود

رفیق سرور

عبدالحلی��م  س��رور در س��ال  1335 در خوش گنبد والیت  ننگرهار متولد ش��د. 
تحصیالتش  را در لیس��ه  این والیت به  پایان  رس��انیده  و شامل  فاکولته  حقوق  کابل  
گردید. فعالیت های  سیاس��ی اش  به  دوره  مکتب  بر می گردد که  دوبار زندانی  گردید. 
هنگام  حاکمیت  پوشالی  تره کی  و کارمل  به  ترتیب  یک سال  و دو سال  و یک بار هم  
مدت  ده  روز به  زندان  افتاد. در زمان  تره کی  که  پاسپورت  جعلی  از بین  کتاب هایش  
گم  ش��د س��ازمان  به  او هشدار داد که  خطر دس��تگیری اش  وجود دارد بناًء رفیق  به  

زندگی مخفی  روآورده  در استالف  به  چوپانی  مشغول  شد.
س��رور انقالبی ای  سلحشور بود. وقتی  از طرف  سگان  خلقی  و پرچمی  با شبنامه  
و س��ایر اسناد دستگیر ش��د از آن چه  از نزدش  بدست  آمده  بود با وصف  سختترین  

شکنجه  ها تا آخر انکار کرد و این  موجب  شد تا تعدادی  از رفقا به دام نیفتند. 
در اوایل  1363 که  از زندان  پلچرخی  رهایی  یافت  مدتی  کوتاه  به  پشاور آمد و 
از آن ج��ا با گروه  دیگ��ری  از رفقا عازم  جبهه ای  در ننگرهار گردید. یکی از رفقای  
همس��فرش  می گوید: »رفیق  س��رور از آن جایی  که  چند سال  در زندان  و در شرایط  
س��خت  زندگی  مخفی  بس��ر برده  بود و تمرین  پیاده روی  نداش��ت  و روزانه  هم  باید 
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حدود ش��انزده  ساعت  در کوه  راه  می پیمود، پاهایش  آبله  شده  بود ولی  هیچ یک  ما 
از س��یمای  او درك  نکردیم  که  درد می کشد. هم  آرام  حرف  می زد و هم  می خندید. 

تنها مادامی که  به  جبهه  رسیدیم  متوجه  پاهای  شدیداً زخمی اش  شدیم .«
او با آن که  در خانواده ای  مرفه  پرورش  یافته  بود، با پول  و دارایی  س��ازمان  ولو 
هم  ناچیز می بود با وسواس  و سختگیری  برخورد داشت . در جبهه  عضو کمیته  مالی  
بود و آن چنان  عالی  و سرمشق  دهنده  از عهده  این  مسئولیت  بدرآمد که  یاد آن ، در 
کنار دیگر صفات  خجس��ته ی  انقالبیش  هیچگاه  از ذهن  رفقا نخواهد رفت . درس��ت  
بخاطر یادداشت ها و حساب  و کتاب  دقیق  او بود که  بعد از شهادتش ، رفقا از روی  
آن ها توانستند تمام  حساب های  مالی  جبهه  را بدون  کم  و کاست  و به  آسانی  تصفیه  

نمایند.
درباره  صرفه جویی  س��رور رفیقی  می نویس��د: »زمانی که  منطقه  ما در محاصره  
ش��ش ماهه  روس ها قرار گرفت ، مجبور ش��دیم  در خورد و خوراك  مجدداً و بیشتر 
صرفه جوی��ی  نماییم . رفیق  س��رور مقدار معینی  توت  ی��ا چهارمغز را به  عوض  یک  
وقت  غذا برای  ما تقسیم  می کرد. رفیقی  پیشنهاد کرد که  توت  و چهارمغز یکجا داده  
ش��ود. اما وی  در جواب  گفت : “در یک  وقت  دو قتغ  خورده  نمی ش��ود!” او تا ختم  

محاصره  متکی  به  حداقل  امکانات  جبهه  مشکل  مواد غذایی  را حل  کرد.«
س��رور بین  اطرافیانش  زود محبوبی��ت  می یافت  و نفوذ می کرد. یکی  از متحدین  
جبهه  که  س��الح  گرفته  می خواس��ت  داخل  ببرد و رفیق  موظف  ب��ود او را تا رباط  
همراهی  کند، با صحبت  ها، روحیه  و شخصیت  متینش  آن قدر بر آن  شخص  اثر کرده  

بود که  همیشه  و با ستایش  فراوان  از آن  همسفر بودن  با رفیق  یاد می کرد.
س��رور در جرگه ها و مذاکرات  قومی  به  عنوان  قاضی  جبهه  شرکت  می جست  و 
در تمامی  موارد بدون  توجه  به  دشواری ها و حتی  خطرات  جانی ، طرف  ستمدیدگان  
و برحق  را می گرفت . او اولین  کس��ی  بود که  به  اعدام  یک  متنفذ ش��ریر متهم  به  قتل  

سه  نفر و تجاوز به  چند زن ، رأی  داده  بود.
در خزان  س��ال  1365 که  حمالت  روس ها به ش��کل  ش��بخون  ب��ر جبهه  انجام  
می گرفت ، س��رور که  مقدار زیادی  مرمی  در چانته  و کالش��نکوف  برچه دار بر شانه  
داش��ت  و از باالی  بامی  به  پایین  می پرید به  زمین  خورده  از ناحیه  کمر آس��یب  دید. 
چون  مهره  کمرش  قباًل هم  زیاد درد داشت  بنابر فیصله  رفقا جهت  تداوی  به  پشاور 
اعزام  گردید. کمرش  پلستر شد و باید مدتی  استراحت  می نمود اما فقط  بیست  روز 
گذش��ته  بود )۹ نوامبر 1۹۸6(که  به  اثر خیانت  خان محمد با کمر پلس��تر شده  همراه  
4۸ نفر دیگر از رفقا و مبارزین  جبهه  در شمش��تو به  اس��ارت  حزب  گلبدین  درآمد. 
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جایی  که  هرگز از آن  برنگشت . سرور همان طوری  که  میهنفروشان  خلقی  و پرچمی  
را با شجاعت  و خونسردی اش  خوار ساخته  بود، در برابر آدمکشان  کثیف  گلبدینی  
نیز همچون  کوه  اس��توار ایس��تاد و خود را پاسدار پاکباز غرور و شرف  انقالبی اش  
می دانس��ت . عده ای  )غیر از اعضای  سازمان ( که  بعداً رها شدند می گفتند: »سرور به  
ما درس  دالوری  داده  می گفت  شما وارخطا نباشید ما چند نفر مسئولیت  همه ی  شما 
را به  عهده  می گیریم . شما به  زودی  خالص  خواهید شد. به  این  ترتیب  او و چند نفر 

دیگر خود را فدا و جان  چهل  نفر را نجات  دادند.«
س��رور به  اهمیت  مبارزه  در داخل  کش��ور و پیوندیابی  با توده  ها بخصوص  در 
ش��رایط  جنگ  مقاومت  بخوبی  پی  برده ، رفتن  به  خارج  را فرارطلبی  از پیکار واقعی  
انگاش��ته  و به  این  و آن  عضو خانواده  مقیم  اروپا برای  پیوس��تن  به  آنان  جواب  رد 
می داد. حتی  زمانی  که  از درد کمرش  رنج  می برد دعوت  هایی  »نصیحت  آمیز« ازین  
قبیل  که  »مبارزه  هم  خوب  است  اما توجه  به  صحت  مهمتر از آن  است « را به  مسخره  
می گرفت . او در آخرین  نامه اش  به  کس��ی  که  در رفتنش  به  خارج  اصرار می ورزید، 
جمالتی  با این  مضمون  نوش��ته  بود که در پاکس��تان  به  تداوی   پرداخته و می خواهد  
هرچه  زودتر به  پایگاه  برگردد . از توجه  ش��ان  تش��کر نموده ولی تذکر داده بود که   

نمی تواند  دعوت شان  را بپذیرد  زیرا »وطن  نیاز شدید به  انقالبیون  دارد.«
رفیق  از عش��ق  بیکران  مادرش  نس��بت  به  خود آگاه  بود اما این  موجب  نشد که  

بارها قبل  از دستگیری اش  به  او گوشزد نکرده باشد:
»اگر ما )منظور خود و برادرانش ( را بگیرند یادت  باش��د مادر که  پیش  خلقی  ها 
و پرچمی  های  خاین  بخاطر خالصی  ما واس��طه  نش��وی . اگر اخ��وان  هم  ما را زنده  

دستگیر کرد نزد شان  نروی  و چادر نیندازی .«
زمانی  که  رفقا خبر دس��تگیری سرور را به  مادرش  دادند، او مثل  مادری  قهرمان  
درحالی که  سعی  می کرد حتی  جلو ریختن  اشکش  را بگیرد گفت : »بچه من  از شما 
بهتر نبود و حاال هم  تنها نیس��ت . او خود راهش  را تعیین  کرده  بود و می دانست  که  
چه  می شود و به کجا می رود. او برای  همین  زنده  بود که  فدای  مردم  و وطنش  گردد. 

من  افتخار می کنم  که  وی سربلند در راه  آزادی  مردمش  رفت .«
س��رور نه  تنها مایه  مباهات  مادر نمونه  و کلیه  اعضای  ش��ریف  خانواده اش  بلکه  
مایه  غرور و الهام  فردفرد راهروانش  در »سازمان  رهایی  افغانستان « و جنبش انقالبی 

میهن ما نیز می باشد.
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رفیق علی،
هزاران دست 

تفنگت را
در دست

خواهند گرفت
با یاد رفیق علی محمد

علی  محمد در 133۲ در خانواده  دهقان  فقیری  از قریه  خواجه  سبزپوش  ولسوالی  
شولگره  والیت  بلخ  به  دنیا آمد. بعد از اتمام  مکتب  ابتدایی  »احمد خضریه « شولگره ، 
در 1345 ش��امل  لیسه  باختر مزار ش��د. در همین  جا بود که  با افکار انقالبی  آشنا و 
در مبارزات  روش��نفکری  آن  زمان  فع��ال  گردید. او صنف  دوازدهم  را در 1351 در 
لیس��ه  شیرخان  کندز با درجه  عالی  به  پایان  رس��انید ولی  به علت  مشکالت  فراوان  
اقتصادی  نتوانس��ت  به  تحصیل  ادامه  دهد و ناگزیر در شعبه  تصفیه  کود و برق  مزار 
به حیث  مأمور فنی  مقرر شد. رفیق  علی  از بودن  بین  کارگران  لذت  می برد و به  مثابه  
انقالبی ای  آگاه  با آنان  درآمیخت . او با استفاده  از محبوبیت  فراوانی  که  بین  کارگران  
کس��ب  نموده  بود، در مدت  کوتاهی  توانس��ت  با تعداد زیادی  از آنان  رابطه برقرار 

کرده  به  ارتقای  آگاهی  سیاسی  شان  بپردازد.
بعد از کودتای  روس��ی ، با تبلیغ  و س��ازمان  دادن  کارگران   به  مبارزه  علیه  رژیم  
پوش��الی  برخاس��ت که  در نتیجه  در 1360 به  زندان  افتاد. ولی  چون  س��ندی  از وی  
نیافتن��د پس  از چند ماه  آزادش  س��اختند تا در خ��ارج  از زندان  وی  را تحت  پیگرد 
گرفته  تشکیالتش  را شناسایی  نمایند. علی  هشیارانه  دریافت  که  دیگر امکان  فعالیت  



149

قانونی  نیس��ت  و باید به  روس��تا رفته  و در مبارزه  مس��لحانه ی  ضد روس��ی  توده ها 
شرکت  کند.

در 1360 توانست  با نفوذ در یکی  از احزاب  اسالمی ، گروپ  مسلح  نسبتًا بزرگی  
متش��کل  از کارگران ، دهقانان  و روش��نفکران  تش��کیل  دهد. نیروی  مسلح  او طبعًا با 
گروپ  های  مسلح  همجوار فراوان  فرق  داشت . جبهه اش  مشهور و خوشنام  بود. او به  
رفقا و قومندانان  خود اکیداً می فهماند که  برخورد های  نظیر احزاب  جنایتکار  مذهبی  
را باید در حد خیانت  و پشت پا زدن  به  جمیع  ادعاها و ایده های  واال و آزادیخواهانه  
دانسته  و نباید با نخوت  و حرکت های  زننده ی  نوع  افراد احزاب  پشاوری  و ایرانی ، 

در چشم  مردم  مصیبت  و بار غم  در نظر آیند.
رجوع  مردم  به س��وی  او چش��مگیر بود و جبهه اش  روز بروز تثبیت  شده  اعتبار 
کس��ب  می ک��رد. ام��ا بنیادگرایان  خاین  این  وض��ع  را نمی توانس��تند تحمل  کنند و 
همواره  فکر ترور رفیق  را در س��ر می پروراندند. س��رانجام  در بهار 136۸ توطئه ای  
جنایتکارانه  عملی  ش��د. بنیادگرایان  گروپ  وی  را به  محاصره  کش��یده  و خودش  را 
گلوله باران  کردند. بدینسان  سگان  زنجیری  امپریالیزم  و ارتجاع  منطقه ، شر یکی  دیگر 
از جنگاوران  انقالبی  ضد روس��ی  را که  آرزوی  برافراشته  شدن  آزادی ، دموکراسی  
و عدالت  اجتماعی  را در میهن  آفت زده اش  داش��ت ، از سر خود کم  کردند. ولی  آن  
جاسوس��ان  خاین  نمی دانند که  صدها و هزاران  دست  دیگر برای  برداشتن  درفش  و 
تفنگ  علی  دراز خواهد بود و پیکاری  را که  او در راهش  جان  باخت  تا پیروزی  په  

پیش  خواهند برد.
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رفیق حكیم 
خونت نشان 

درخشان 
پیوند مستحكم 

کلیه اقوام ما!
رفیق اسحاق )ماما حکیم(

این رفیق انقالبی عبدالحکیم اسحاق ولد عبدالوکیل است که در قوس 1340 در 
قریه بی بی عینه ولس��والی پلخمری والیت بغالن چشم به جهان گشود. پس از ختم 
دوره ابتداییه در مکتب باال دوری وارد لیسه فابریکه قند بغالن شد. به علت شناختی 
که دش��من از وطندوس��تی پر شور و خصومتش نس��بت به پرچم و خلق داشت در 
س��ال 135۸ دو بار از س��وی دفتر جاسوس��ی »کام« حفیظ اله امین مورد اس��تنطاق 
قرار گرفت. در همین س��ال در صنف دوازدهم لیس��ه بود که روس ها به کش��ور ما 
تجاوز کردند. در چنین شرایطی رفیق اسحاق ادامه تحصیل را ننگ دانسته و بدون 
گذراندن آخرین روزهای امتحانش، بخاطر پیوستن به مقاومت ملی، خانه و آغوش 
خانواده را رها کرده روانه ایران ش��د. در ایران پس از آش��نایی به راه و ش��خصیت 

برخی مبارزان فراهی عازم آن والیت گردید.
حکیم با عده ای دیگر از همرزمانش در بنیانگذاری جبهه تخت رستم نقش فعال 
و ارزش��مندی ایفا نمود. با اتحاد چند جبهه کوچکتر، جبهه عمومی سورخاش فراه 

به میان آمد که وی مسئول امور تخنیکی آن تعیین گردید. 
به علت محبت و احترام عظیمی که مجاهدان و اهالی منطقه نسبت به او داشتند 
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از همان ابتدا او را »ماما« خطاب می کردند و بنًاء به لقب »ماما حکیم« شهرت یافت.
ماما حکیم به مثابه انقالبی ای راس��تین، بخاطر تحقق آرمان بر حقش و تجس��م 
عالق��ه ای بیتابانه به رش��د جبهه و ت��الش و فعالیت در آنج��ا، از تمامی پیوندهای 

منطقوی، قومی و فامیلی خویش � که همه را بسیار دوست می داشت � بریده بود.
تهور و شهامت ماما زبانزد همه حتی دشمنانش بود. او بارها به کام مرگ رفت و 
معجزه آسا نجات یافت. در هر عملیاتی که خطر مرگ در آن بیشتر وجود داشت او 
اولین داوطلب می بود و طوری درین مورد پافشاری می ورزید مثل این که خواستار 
کس��ب یک »امتیاز« از همسنگرانش باش��د. او با تمام استعداد، دالوری و روحیه ای 
سلحش��ورانه ی یک انقالبی مومن، در برابر دیگران و بخصوص همرزمانش تواضع 

خردکننده ای داشت و این خصوصیت وی دل یارانش را عمیقتر تسخیر می کرد.
او ب��ا عش��ق بیکران به رهایی م��ردم در هر محل و بین ه��ر قومی که می رفت 

بالفاصله با آنان جوش خورده و اعتماد و مهر خالصانه ی شان را جلب می کرد.
وجود صخره های س��رخی چون ماما حکیم در کوه های خاك سفید نمی توانست 

دشمن حقیر کثیف را همواره جهت نابودی او و نظایرش در تحریک نگه ندارد.
ب��ه تاریخ 30 جدی 1370 ماما حکیم حینی که با یک گروپ مبارزان از پایگاه 
مرزی س��ازمان در چوتو به طرف والیت نیمروز به عنوان پیشقراول در حرکت بود 

مورد حمله کمینی مخالفان و دشمنان میهن و مردم ما قرار گرفته و جان باخت.
درین کمین دو تن از رانندگان ش��جاع ما موس��ی خان ولد گل محمد و داد آغا 

ولد میر احمد از ولسوالی نادعلی والیت هلمند نیز به شهادت رسیدند.
زمان��ی ماما حکیم گفته بود: »برای من دوری از زادگاه و خانواده مهم نیس��ت. 
درین اوضاع جنگیدن در راه آزادی افغانس��تان اساسی ترین مسئله است. اگر خونم 
در فراه بریزد بسیار عالی است چرا که شاید در پیوند دادن قومم با مردم فراه سهمی 

کوچک به حساب رود.«
ولی ما فریاد می زنیم که نه ماما حکیم قهرمان، خون تو تنها نشان پیوند دو قوم 
نه بلکه حیات درخش��ان همبس��تگی قوام یافته ایست بین کلیه هموطنان و انقالبیون 
صدیق ما که نه به روس ها و س��گان دست نشانده شان سر تسلیم فرود آوردند و نه 

هر گز سلطه و زورگویی تروریست های اخوانی را می پذیرند.
ما همرزمان ماما حکیم یاور کم همتایی را از دس��ت داده ایم. لیکن یقینا وظیفه 
کماکان اینست که سوگ بزرگش را به نیروی ادامه راسخانه تر مبارزه به منظور پاك 

کردن میهن عزیز از لوث وطنفروشان و سایر دشمنان فاشیست بدل سازیم.
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رفیق  الفت  
جوانی که از 

برجسته ترین  
خصال  انقالبی  

برخوردار بود
رفیق  الفت 

آشنایی  من  با رفیق  الفت  از زمانی  آغاز شد که  با 30 نوجوان  دیگر برای آموزش  
در خانه  مشترکی  زندگی  داشتیم . او از همان  ابتداء با کرکتر  عالی  و برخورد گرمش  
در دل  نوجوان��ان  ج��ا گرفته  بود طوری  که  هرکدام  می کوش��یدیم  با او »هم  اتاقی « 
باش��یم . اگرچ��ه  او با همه ی  ما بی نهای��ت  صمیمی  بود ولی  از  اش��تباهات  ما بدون  

گذشت  و مالحظه کاری  به  انتقاد می پرداخت .
الفت از اس��تعداد و ذکاوت  خاصی  برخوردار بود و در مدتی  کوتاه  توانس��ت  
سطح  آگاهی  سیاسی اش  را با سرعت  باال برد تا جایی  که  سایر نوجوانان  برای  حل  
مش��کالت  خود به  او مراجعه  می کردند. بعد از یک  دوره  مختصر آموزشی ، سازمان  
مس��ئولیت  یکی  از کورس  های  سیاس��ی  و آموزشی  نوجوانان  را برایش  سپرد که  در 
پیشبرد آن  بسیار موفق  بود. در جبهه  نیز چندین  کورس  سواد آموزی  دایر کرده  بود. 
چون  عالقه  فراوانی  به  مس��ایل  نظامی  داش��ت  در اندك  زمان  آن قدر رشد کرد که  
توانست  چندین عملیات  نظامی  را در محل  رهبری  کند. بعداً هم  با توجه  به  استعداد 

وشایستگی هایش  به  عمر ۲3 سالگی  مسئول  سیاسی  و نظامی  پایگاه  شد.
رفی��ق  الفت  با وجود س��ن  و س��ال  جوانش ، از برجس��ته ترین  خص��ال  انقالبی  
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برخوردار بود. اگرچه  هنوز دو س��ال  از زندگی  سازمانی اش  نمی گذشت  وقتی  خبر 
منقلب کننده ی  شهادت  بنیانگذار و رهبر سازمان  ما با هشت  رفیق  دیگر را شنید،  در 
حالی که  سعی  می کرد اشکش  نریزد گفت : »رفقا، باید بدانیم  که  شهادت  رفیق  رهبر 
ما نه تنها ضایعه  بزرگی  برای  س��ازمان  بلکه  برای  جنبش  انقالبی  افغانستان  محسوب  
می گردد ولی  ما باید با فعالیت  و پیکار دوچندان  این  ضایعه  بزرگ  را جبران  کنیم .«

الفت  در نورس��تان  می رزمید که  زادگاهش  نبود ولی  بین  توده  ها به  جوانی  پاك ، 
متین ، ش��جاع  و پرکار معروف  بوده  احترام  همگی  را جلب  کرده  بود و همه  او را از 

خود می انگاشتند. 
در زمس��تان  136۹ با حزب  اس��المی  گلبدی��ن  درگیری  داش��تیم . رفیق  الفت  با 
کالش��نکوف  و راکت  خود ب��ا دالوری  و مهارت  فوق الع��اده ای  می جنگید و چنان  
خونسرد بود که  در همان حال  به  تمام  افراد تحت  فرمان  خود دستور می داد: »توجه  
کنی��د، مهمات  کم  داریم  و نباید بی جا انداخت  کنیم . دش��من  را دقیق  هدف  گرفته  
فیر کنید.« درین  جنگ  مجبور به  عقب نش��ینی  ش��دیم . الفت  همه ی  ما را خواست  و 
گفت : »رفقا، نباید مأیوس  باشید. در جنگ  دو حالت  است ، یا می بریم  و یا شکست  
می خوریم . باید علت  شکس��ت  خود را بیابیم. در صورتی  که  علت  اصلی  شکس��ت  
را یافتی��م  می توانیم  از آن  درس  ه��ای  الزم  را بگیریم  که  ضامن  پیروزی  ما در آینده  

خواهد شد.«
در آن  جنگ  دش��من  پایگاه  ما را به  تصرف  درآورده  آن  را به  آتش  کش��یده  بود. 
چون  س��نجیده  بودیم  که  دش��من  به  علل  گوناگون  نمی تواند در پایگاه  مستقر گردد، 
تصمی��م  گرفتی��م  دوباره  ب��ه  آن جا برگردیم . برف به  ش��دت  می باری��د و باد تندی  
می وزید. حوالی  س��اعت  11 ش��ب  به  پایگاه  رسیدیم . تمام  استحکامات  ما به  خرابه  
بدل  ش��ده  بود. به س��بب  سردی  هوا، گرسنگی  و س��اعت ها راهپیمایی  هر کدام  در 
گوش��ه ای  افتادیم  تا رفع  خستگی  ش��ود. لحظه ای  بعد الفت  به  آرامی  از اتاق  بیرون  
رف��ت  ولی  چون  دیر کرد ما هم  بیرون  ش��دیم  تا مبادا حادثه ای  رخ  داده  باش��د که  
دیدیم  در آن  هوای  سرد مشغول  شکستن  درخت  بزرگی  است  که  آن  را به  تنهایی  از 
کوه  قطع  کرده  و نزدیک  پایگاه  رسانیده  بود. از خودگذری  و خستگی ناپذیری  رفیق،  

همگی  ما را تحت تاثیر قرار داد و از داشتن  چنین  همرزمی  می بالیدیم .
روزی  جهت خریداری  مواد مورد نیاز پایگاه  خواستیم  به  بازار محل  که  بیش  از 
5 س��اعت  از ما فاصله  داش��ت  برویم . بازار در تسلط  دشمن  بود و ما باید با دقت  و 
گرفتن  تدابیر الزم  امنیتی  به  آن جا می رفتیم . پس  از طی  فاصله  زیادی  در قله  کوهی  
َدم  گرفته  و با تدوین  نقشه ی  نهایی  به  طرف  مقصد راه  افتادیم . تعدادی  امنیت  گرفتند 
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و تعدادی  داخل  بازار شدیم . بعد از خریداری  بار هرکس  تعیین  شد. طبق  معمول  بار 
رفیق  الفت  س��نگین  تر از همه ی  ما بود. در جریان  راه  قطی  روغن  یکی  از مجاهدین  
را که  زیاد خسته  بود نیز گرفت . باالخره  شام  به  پایگاه  خود رسیدیم . بعد از صرف  
غذا رفیق  الفت  از من  گاز و دیتول  خواست . با تعجب  پرسیدم  آن ها را چه  می کنی 
و وی با خونسردی  جواب  داد: »پایم  در اثر افتادن  از سنگی  زخمی  شده .« زخمش  
را دیدم  کالن  بود و یقینًا درد ش��دیدی  داشت . پرسیدم : »چرا در جریان  راه  از زخم  
پایت  نگفتنی  و با این حال  این قدر بار س��نگین  را برداش��تی ؟« با تبسم  گفت : »مهم  

نیست  زیاد درد ندارد.« 
همچنین  از یادم  نمی رود که  در راه  برگشت  از پاکستان  به  جبهه ، در قریه ای  که  
قرار بود شب  را در آن  جا سپری  کنیم  خبر آمد که  دشمن  در مسیر راه  کمین  خواهد 
گرفت  و می بایس��ت  همان  شب  از س��احه  تحت  تسلط  دشمن  بگذریم . ما هم  بدون  
اتالف  وقت  راه  افتادیم . یکی  از رفقا شبکوری  داشت  و نمی توانست  در تاریکی  راه  
برود. اما بازهم  الفت  بود که  بالفاصله  پیشقدم  شد و با وجود بار سنگین  خودش  بار 
او را بدوش  نهاده ، دس��تش  را گرفت  و بدینترتیب  توانستیم  به  رفتن  ادامه  داده  و از 
کمین  نجات  یابیم . ما می دانس��تیم  که  او با این  نوع  سرسختی  انقالبی  چگونه  تصویر 
روش��نفکران  شهری  راحت طلب  و به  اصطالح  نازدانه  را از ذهن  مردم  شسته  تصویر 

روحیه  و شخصیت  برازنده ای را جاگزین  آن  می سازد.
روز 10 سنبله  1371 الفت  مرا خواست  و گفت  که  سازمان  ما را به  پشت  جبهه  
خواس��ته  اما قبل  از رفتن  س��احه ای  را که  الزم  اس��ت  باید ماین  گذاری  کنیم  زیرا 
اگر آن  را به  رفقای  محل  بس��پاریم  به  علت  آش��نایی  کمتر شان  به  ماین گذاری  مبادا 
سانحه ای  پیش آید. اما چند دقیقه ای   از کار ما نگذشته  بود که  خودش  دچار سانحه  
شد. ماینی  ناگهان  منفجر گردید و پارچه هایش  قلب  سرخ  و پرآرزوی  الفت  ۲6 ساله  

را از تپیدن  بازماند. 
همگی  غرق  اندوهی جانکاه  ش��دیم . ولی  مش��اهده ی  برخ��ورد توده  های  محل  
به  ش��هادت  دوس��تدار برومند ش��ان  حتی  در آن  حال  هم  توجه  را جلب می کرد و 
تس��کین بخش  بود. توده  ها  نخواس��تند فرزند جوان  شان  در منطقه  دیگری  دفن  شود. 
مردم  فقیر با قبول  شرایط  بدامنیتی  و مشکالت  فراوان  بوجی  های  سمنت  را از محلی  
ک��ه  چندین  روز پیاده  روی  داش��ت  به  ش��انه  حمل  کردند تا آرامگاه  الفت  ش��ان  را 
پخته کاری  نمایند. ازین  کار دو هدف  داشتند، یکی  آن که  خواستند الفت  را منحیث  
سمبول  جوانی  شریف ، دلیر و مبارز از خود و در کنار خود داشته  باشند و از جانب  
دیگر فکر کردند که  اگر بستگان  و اقاربش  بخواهند جسدش  را از آنجا به  زادگاهش  
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انتقال  دهند وقتی  قبر را سمنت  شده  ببینند شاید از این کار منصرف  شوند. بستگان  
الفت  نیز با احترام  به  عالقمندی  مردم  محل  آرامگاه  آن  انقالبی  را گذاش��تند تا برای  

همیشه  مزار یکی  از عزیزترین  و نامدارترین  فرزندان  مردم  »تتین « باشد.
اب��راز عالق��ه  و محبت  پیرزنی  به  الفت ، بدون  تردید به عن��وان مثالی کم نظیر از 
ج��وش  خوردن  یک  روش��نفکر انقالبی  پرولتری  با توده ها، فراموش  ناشدنی اس��ت . 
هنوز چند روزی  از مرگ  نابهنگامش  نگذش��ته  بود ک��ه  پیرزن  دخترش  را به  پایگاه  
آورده  گفت : »من  به  الفت  جان  وعده  کرده  بودم  که  دخترم  را به تو می سپارم  تا وی  
را تربیت  کنی . در زندگی  هرچه  می داشتم  فدای  او می کردم . این  یگانه  دخترم  را به  

یاد الفت  به شما می سپارم .«
رفیق دیگری می نویس��د: » رفیق  الفت  در مکتب  ما معلم  بود. در ساعات  فراغت  
همه  عالقمند بودیم  دور او جمع  ش��ده  و از صحبت  هایش  مس��تفید ش��ویم . او در 
پهلوی  درس های  روزمره ، پروگرام های  علمی  و ادبی  برای  ش��اگردان  ترتیب  می داد. 
عالوه  بر این ، کار آشپزخانه ، صفایی  مکتب ، پهره  چندساعته  شب  و نظافت  شاگردان  
را از وظایفش  می دانس��ت  و با شکیبایی و روحیه نمونه ای به  آنها رسیدگی  می کرد. 
او ش��اگردانش  را فرزندان  سازمان  می دانست  که  باید خوب  تربیت  شوند و به  آنان  
مهری  برادرانه  و پدرانه  داش��ت . روزی  یکی  از شاگردان  مکتب  را که  تکلیف  مزمن  
جلدی  داشت  با مهربانی  بسیار شستشو داد، تمام  بدنش  را دوا زده  و سپس  لباس  او 
را که  خود قباًل شسته  بود به  تنش  کرد. بدین گونه  به  همگی  ما عماًل می آموخت  که  
چگونه  باید به  مش��کل  و بیماری  یکدیگر با صمیمیت  رس��یدگی  کرده  و از همدیگر 

مواظبت  کنیم .« 
رفیق الفت  در زمینه  ازدواج  نیز از خود نمونه  پرارزش  و به یادماندنی ای  به  جا 
گذاش��ته  اس��ت . او در محلی  که  با عده ای  دیگر از اعضای  س��ازمان  کار می کرد به  
یکی  از دختران  س��ازمانی  عالقمند شده  بود و این  همزمان  بود با عزیمتش  به  جبهه . 
او که  پوش��اندن  این  احساس  طبیعی  و عادی  را از رفقا نوعی  عقب ماندگی  مسخره  
و بی ش��هامتی  می دانس��ت  یک  روز قبل  از آن که  رهس��پار جبهه  شود موضوع  را با 
رفیق  مسئولش  در میان  گذاشت  که اگر سازمان  مانعی  نبیند و رفیق  دختر هم  موافق  
باش��د در آن صورت  می خواهد در بازگشت  روی  این  مس��ئله  تصمیم  گرفته  شود. 
رفیق  مس��ئول  ضمن  استقبال  از پیشنهادش  گفته  بود که  هیچ  مانعی  از سوی  سازمان  
در کار نمی باشد و بسیار آرزو دارد که  آن دو را غیر از همرزمان  خوب ، یک  زوج  
موفق  انقالبی  نیز بیابد. جان باختن  غیرمنتظره  الفت ، داغ دل رفقایی   را که از موضوع 

می دانستند و آرزوی  ازدواج  الفت  را داشتند  سنگینتر می کند.
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رفی��ق اک��رم غنی که با نام مس��تعار حارث مش��هور بود در س��ال 1351 قریه 
گلجانپدگ��ی ولس��والی چهاربرجک والیت نیمروز، در فامیل��ی از اقلیت های بلوچ 
افغانس��تان زاده شد. هنوز ده سال نداشت که برادرش رفیق معلم جمعه به شهادت 
رسید و پدرش او را در 1364به سازمان سپرد تا به تربیت انقالبی اش پرداخته شود. 
س��ال بعد وقتی حارث برای دیدار خانواده اش ب��ه ایران رفت، پدرش با دیدن این 
که پس��رش تربیت خوبی یافته و در مدتی کوتاه بیش از حد تصورش سواد کسب 
کرده، بس��یار خوش شد و قول داد: »نه تنها پسر دومی، بلکه سعی می کنم اقارب و 

قومم را متقاعد نمایم که فرزندان خود را به سازمان بسپارند.« 
حارث جوان پر شور و کوشا بود و در کمتر از 5 سال به صنف نهم ارتقا یافت. 
عالوه بر این که وی از شاگردان ممتاز صنف خود بود، در کورس های سیاسی نیز 
سطح و درك عالی داشت. او در 136۹ کورس صحی 3 ماهه را در پشاور به پایان 
رسانید و مدتی هم در یکی از پایگاه های نظامی سازمان مصروف آموزش تئوریک 
و تعلیم��ات نظام��ی گردید. بعد ب��ه جبهه ی مرزی تحت رهبری س��ازمان در رباط 
فرس��تاده ش��د. وقتی پایگاه از رباط به داخل کشور انتقال یافت اکرم نیز در آن جا 

رفیق حارث 
چشم مادران 
زیادی به یاد

تو فرزند پاکباز 
اشكبار است

رفیق اکرم غنی )حارث( 
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مستقر گردید. رفیق اکرم که سرشار از روحیه صداقت، جدیت و فداکاری انقالبی 
بود بیش��تر از هر رفیق��ی در جبهه می ماند. به همین دلیل عالوه بر این که مس��ئول 
صحی جبهه بود مسئولیت سالح کوت، مالی و لوژستیک نیز به او سپرده شد. رفیق 
حارث از روش��نفکران جبون و گریزی اما پرمدعا سخت متنفر بود. وقتی از خیانت 
دو تن از افراد مهم سازمان اطالع یافت با آن که یکی از آنان را می شناخت و زمانی 

مسئول اکرم بود، خواهان تطبیق سختترین جزاهای تشکیالتی بر او بود.
پدر رفیق اکرم مبتال به مرض توبرکلوز بود و مادرش از برانش��یت رنج می برد. 
هر چند این خانواده با فقر و تنگدس��تی دست به گریبان بودند و کار روزمزد برادر 
کوچکش تنها وس��یله امرار معاش آنان به شمار می رفت، هیچگاه از سازمان طالب 
کمک و توجهی خاص نسبت به خانواده اش نشد. با آن که پدر و مادرش عالقمند 
بودند مخصوصا به خاطر مریضی مزمن اکرم بر بالین شان باشد و به آنان رسیدگی 
نماید، اما رفیق اکرم علیرغم عش��ق فراوان به آن دو، به علت مقدم دانستن وظایف 
س��ازمانی اش هیچگاه نتوانست به این خواست آنان پاس��خ مثبت دهد. همیشه این 
رفقا بودند که بعد از 6 ماه یا بعضًا یک س��ال با اصرار فراوان او را وامی داش��تند تا 

به دیدن فامیل برود. 
حارث با وجود س��ن و تجربه کم و رنج بردن از دیس��ک کمر بیش از هر رفیق 
دیگر داوطلب انجام کارهای پر مش��قت می ش��د و بدون داشتن ذره ای از تعصبات 
قومی، مثال در جریان انجام خدمات صحی و معاشرت با مردم چنان جوش خورده 
بود که همه ش��ان به ش��مول حتی برخی مخالفان او را دوس��ت داشته و با او نوع 
برخوردی توام با احترام داش��تند. چنانچه زمانی به ش��هادت رسید مردم قرای دور 
و نزدیک ش��دیداً اندوهگین گشته و در مراسم عزای او به صورت گسترده شرکت 
نمودند. مادران زیادی که اکرم خود را وقف آنان کرده بود، در غم از دس��ت دادن 

این فرزند پاکباز و خدمتگار خود روزها می گریستند.
رفیق اکرم با وجودی که در ساختن و خنثی کردن و انفجار ماین آموزش دیده 
بود و در زمینه مهارت خوبی داش��ت و از خط��رش کاماًل آگاه بود و حتی دیگران 
را از اطراف خود دور ساخت، اما متاسفانه در اثر اشتباهی حین تهیه ماین این کار 

خودِ رفیق را در یکی از روزهای ماه سنبله 1371 قربانی گرفت. 
زندگی سرش��ار از روحیه انقالبی، عشق به توده ها، احساس مسئولیت و ابتکار 
در هر زمینه خدمت و هر جا به س��ازمان، بدون شک رفیق حارث را به سمبولی از 
آن جوانانی مبدل می کند که پاس پرورش در آغوش سازمان را تا آخرین رمق نگه 

می دارد. 
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رفقای عزیز، 

لطفا ضمن خواندن این جزوه به چند نكته توجه کنید:

۱( اگر تاریخ تولد و یا شهادت هرچه دقیقتر شهیدانی را می دانید 
و یا به عكس، دستنویس، صدا و ویدیو و دیگر اسناد آنان دسترسی 

دارید، به ما بفرستید.

۲( اگر در مورد رفیق یا رفقای ش�هید معلومات و خاطرات بیشتر 
دارید، ارایه نمایید.

۳( با ارس�ال یادنامه های س�ایر رفقای ش�هیدی که ب�ا آنان کار 
مش�ترک داش�ته یا از زندگی ش�ان آگاهی دارید، ما را در تكمیل 

این جزوه یاری دهید.

۴( اگر متوجه اش�تباهاتی در متن جزوه ش�دید، حتما ما را مطلع 
سازید تا در چاپ بعدی تصحیح گردند.
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