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 Martyrs جانبازان

 
  موسوی

٠٩.٠۶.١٠  

  به بھانۀ روز شھداء

  "قيوم رھبر"يادی از فرزند دلير و فرزانۀ مردم 

  "بخش دوم"
  

امبيز"فردای آنروز بعد از صرف صبحانه، و قتی از زنده ياد  يم خالف خ" ک م کن د زحمت را ک ا اجازه دھ تيم ت واس

شنھادش را . روز قبل کمترين مخالفتی انجام نداده پيشنھاد نمود تا ما را به ھر کجا که خواسته باشيم، برساند م پي ا ھ م

  . از وی خواستيم ما را تا مرکز شھر تھران مقابل مخابرات برساندپذيرفته

اد  امبيز"در بين راه زنده ي و" ک ه می ت ه ک ی و تعھدش ب ستی عناصر انقالب ان گفت درکش از وظايف انترناسيونالي

ی آن " رھبر"انجام آن درک، دست کمی از زنده ياد ای انقالب ستان و نيروھ ردم افغان ه سرنوشت م سبت ب نداشت و ن

ي ل را پ ستان است، صحبت شب قب دان افغان ش چنان مسؤوالنه برخورد می نمود، تو گوئی خودش نيز يکی از فرزن

ازمان  وزش خواست" پيکار"کشيده ضمن آنکه از طرز برخورد اولی رفيق س شتر يک سوءتفاھم ، علپ ت آن را بي

ذکر داد ای آن . ت ای رفق ری ھ ی گ بش چپ برخی از علن ا در جن ا، گوي ستقل از موضوع بحث م ه م ی ک دان معن ب

يد اين قلم را مطرح می نمايد، وی در سازمان مورد انتقاد ديگران قرار داشته است و وقتی کامبيز صحبت از طرز د

را به چھار ميخ بکشند " پيکار"می خواھند سازمان " رھبر"آغاز فکر کرده که کامبيز وساير حضار، در موجوديت 

ان  ای افغ اد رفق ه انتق ۀ بحث متوجه می شود ک به ھمين علت ابتداء برخورد سخت خشن نموده بود اما وقتی در ادام

رار می دھدچپ  بلکه جناح راست جنبش محدود به آنھا نمانده ه ق ، از حدت برخورد را با بيرحمی بيشتر مورد حمل

  .ھايش کاسته می گردد

ر  ه بھت ود ک شنھاد نم وده، پي ق ب ودن اوضاع مواف ر ملتھب ب ھمچنين وی اذعان داشت که خود نيز با درک ما مبنی ب

  .از تھران بيرون شده عازم جبھه گردد" رھبر"است ھرچه زودتر

ه" کامبيز"حوالی ظھر به ميدان توپخانه رسيديم و می بايست از  دائی از ،جدا شويم ، برخورد آن دو فرزان ان ج  زم

م  ين طور ھ ه ھم د، ک ھمديگر چنان رقت آور بود تو گوئی ھر دو طرف می دانستند که ديگر ھمديگر را نخواھند دي

  .شد و آن آخرين ديدار آن دونفر ماند
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  برنامه کار چگونه است؟:  ھم تنھا مانديم، مثل ھميشه از من پرسيدبا" رھبر"وقتی من و 

ده و سفر  ه تکت برآم وانيم در صدد تھي د می ت من ھم توضيح دادم که برنامه خاصی در نظر نيست، اگر موافق باش

  .خويش را آغاز نمائيم

ا و "ت چگونگی سرنوشت بعد از شنيدن حرفھای من پيشنھاد نمود که چند روز در تھران توقف نمائيم تا نخس دوا ھ

ان از طرف " لباس ای الم ه رفق ستان"ھائی را ک ردم افغان ا م ستگی ب ه ھمب ی " کميت تان ايران ن از دوس ام يک ت ه ن ب

يم ه دھ دون موجوديت خود . ًفرستاده بود روشن نموده ، بعدا به مسافرت خويش ادام ر"از آنجائيکه ب ند " رھب ه س ک

ز در را ب" کميته ھمبستگی"نمايندگی  دی ديگر ني اگزير چن ه ن يد ب ا خود داشت انجام آن کار مقدور به نظر نمی رس

  .تھران مانديم

دگی ھای اضافی سخت خسته  ا دون انبی ب مدت اقامت اجباری در تھران که حدود يک ھفته به درازا کشيد اگر از ج

ر از ھ ا دو نف ناخت م ای ش رای ارتق ديگرکننده بود از جانب ديگر زمانی بود مناسب ب ستقيم . م ه صورت م ه ب ا ک م

م  نيز۵٩در سال  نيمروز ۀبه جبھ" رھبر" می شناختيم و ضمن مسافرت به بعد ۵٧ھمديگر را از سال  ا ھ ا ب مدتھا ھ

وده شناخت خويش را از  از نم ديگر ب رروی ھم وان گفت دريچه ھای ذھن خويش را ب ه می ت بوديم، طی يک ھفت

  . ھمديگر کامل نموديم

ه وجود " رھبر" آن ميسر شد تا تعدادی از رفقای سازمان را که از ديد امنيتی، ديدارآنھا با به عالوه امکان مشکلی ب

ادنمی آورد نيز با ايشان آشنا بسازيم تا آرمان بزرگی  ده ي دن زن ا از ندي زد برخی ھ ه ن انی" را ک د کلک ه " مجي ز ب ني

  .مبدل شده بود، بر آورده ساخته باشيم" حرمان کشنده ای"

ا در روز نخست، در ا شويش ھ ا وجود ت ه ب د ک ه وجود آي سايل سياسی ب ه م نا ب ينجا شايد سؤالی برای خواننده نا آش

  .چطور ھردونفر به ادارات مراجعه نموده و حتا زمينۀ ديدار با رفقاء را نيز مساعد نموديم

 جماران، در آن مقطع دشمنانش رژيم واليت فقيه و حاکم جبار آن جالد. پاسخ به اين پرسش خيلی کوتاه و ساده است

اری  ه ک ی ن ا چپ ايران اط ب د ارتب ان فاق ر افغ د نف ه چن را در بين جنبش چپ ايران پيگيری نموده ضربت می زد و ب

ور مشخصی از جانب  داشت و نه ھم می توانست کاری داشته باشد چه در بين دومليون افغان پناھنده تا زمانيکه راپ

ار و مزدورانش در وجود آن اجزای  د، حزب اسالمی حکمتي ه وجود آوردن ا حزب وحدت را ب د ھ ده ايکه بع پراکن

ن بحث و ھمکاری -.جمعيت ربانی در دست نمی داشت، نمی توانست به نيروھای انقالبی کشور آسيبی برساند  به اي

  -ھای متقابل رفقای افغان با انقالبی ھای ايران شايد در جای ديگری برگرديم

دان " کميته ھمبستگی"گی ھا و بيرون کشيدن مواد ارسالیبه دنبال ختم دوند ازم زاھ ز ع از کام اژدھای آخندی، ما ني

  . گذشته بود١٣۶٠ جوزای سال ١٨وقتی به زابل رسيديم دوسه روزی از . و از آنجا زابل ايران گرديديم

ين" رھبر" با عالقه مندی مفرط و جبين کشاده از جبھهرفقای  وده، ضمن اول ا استقبال نم ه در رابطه ب  گزارشاتی ک

د، از انی نمودن ادکار مبارزاتی جبھه ياددھ ده ي ه بزرگداشت از شھادت زن ه مثاب ه ب ات نظاميی ک انی" عمي در " کلک

ده " دالرام"منطقۀ  الگرد آن زن ين س ه مناسبت اول ا ب ًانجام داده بودند، ياد دھانی نمودند و ضمنا از من نيز خواستند ت

ات نظامی و دسکه " بھه نيمروزج"ياد، مطلبی از طرف  د،آورد ھای تضمن آن گزارش عملي ده باش ز درج ش  آن ني

  .بنگارم

ياد مجيد را با ادامه راھش گرامی "به خاطر دارم آنچه را رفقاء می خواستند در يک نوشتۀ دو صفحه ئی زير نام  

ر " رھبر"رف زنده ياد تقديم داشتم که بعد از ويراستاری ھای الزم از ط تھيه و به رفقاء!" داريم به نشر رسيده تکثي

  .اميد است آنھائيکه عادت خوب جمع اسناد را دارند، بر آن سند نيز دسترسی داشته باشند. شد
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اد  ده ي ه زن ائی"ھنوز از رسيدن ما به جبھه بيش از يک ھفته نگذشته بود، ک د غلج انگزار و سرپرست " گل محم بني

ق . ه جبھه برگشتاز مسافرت پاکستان ب" جبھه نيمروز" ه از طري ھرچند قبل از رسيدن وی به جبھه، جسته وگريخت

اما"رسانه ھا شنيده بوديم، که واحد ھای تشکيالتی ان د" س ه در آن زم رار داشت، در اقک درت خويش ق صا ر اوج ق

ان آن اطال١٨نقاط افغانستان،  تيم جوزا را با خون دشمنان ميھن تجليل نموده اند، مگر به درستی از جري ا . ع نداش ب

  :به آن روز متوجه شديمو آوردن اسناد مربوط " گل محمد" رسيدن زنده ياد

 جوزا دست ٢٠ و١٩-١٨احاد سازمان به ابتکار خود و با تکيه به حق استقالل عمل در ساحۀ کارشان، به روز ھای 

ق وھای به يک سلسله عمليات  الدۀ آن خل ن ق ع آن سه نظامی عليه روس اشغالگر و نوکران زري رچم زده و درواق  پ

منان  ا غرش تفنگ و خون دش روز را که جا دارد تا اکنون به مثابه روز ماتم جنبش آزاديخواھانۀ ميھن ما دانست، ب

  :ميھن تجليل نموده اند و آنھم به شرح آتی

داد اعالميه ای را " نبرد مجيد ادامه دارد" در شھر کابل به عالوۀ آنکه مرکزيت سازمان زير نام -١  ۵٠نشر و به تع

صفيه ٧٠ھزار نسخه تکثير نموده بودند، رفقای چريک شھری سازمان ، ظرف سه روز بيش از   عمليات نظامی و ت

وليس و کا ۀ عسکری، پ ات باالرتب ی درجسدی که شامل ، روسھا، عناصر خاد، مقام ام ھای حزب ز انج دند، ني می ش

ستان" نھاد ارگان" رھائی" آنھائيکه به آرشيف نشريه-داده بود ردم افغان ی م بش انقالب د " ھواداران جن دسترسی دارن

ال  اه جوزای س می توانند لست کامل آن افراد و مقام ھای حزبی و دولتی آنھا را در يکی از شماره ھائيکه متعاقب م

  . به نشر رسيد از نظر بگذرانند١٣۶٠

ا  رفقای کوھدامن و کوھستان، به عالوۀ تصفيه ھای جسدی بيشمار – ٢ ه ھ ه وقف منطقه از وجود جواسيس دشمن، ب

ارزاتی -راه کابل سافرتی اھداف مب وان نظامی خويش در داخل بس ھای م تفاده از ت ا اس  سالنگ را مسدود نموده ب

ای  د ھ ازمان و  واح ت س ای مرکزي ه ھ سافران توضيح و اعالمي رای م ان روزی را ب اب چن ت انتخ ازمان و عل س

  . توزيع نمودندتشکيالتی کوھدامن و پروان را

ای دور اری رفق رام و ھمک وائی بگ دان ھ ازمان در داخل مي ای س د از رفق ی چن ار تن ا ابتک ته ب ر آن،  واز آن گذش  ب

را ١٣۶٠ جوزا ١٨جانبازان سازمان به تاريخ  ه ھجم آن  قادر شدند، به داخل ميدان نفوذ نموده ذخاير نفتی ميدان را ک

شند، بنزين وساير مواد نفتی تخمين می نمودندکعب مليون متر م۶ تا ۴در ھمان زمان بين  ه آتش ک رای . ب شيکه ب آت

ود،  شاھده ب ل م ز قاب ل ني ا از شھر کاب ه حت بيش از دوھفته روسھا نتوانستند آنرا خاموش نمايند و گذشته از دود آن ک

  .شعله ھای آتش را نيز می شد از کيلومتر ھا دور مشاھده کرد

ا در آن آتش سوزی و انفجارات تانک ھائيکه در آنھا تيل ذخيره می شد، باعث گرديد تا به ھزاران عدد راکت و بمب ي

رای  اريخی ب ان مقطع ت ا ھم ات و ضايعات ناشی از آن ت وده، تلف جای خود و يا ھم در مسير ھای نامعلوم انفجار نم

  .روسھا بی سابقه بود

دار روس " انجنير سرور" رفقای قندوز، زير رھبری زنده ياد-٣ زدور نقاب يلۀ م ه وس ا ب اه مسعود(که بعد ھ ) احمدش

ای  ر کاروانھ ه ب د آورده ضمن حمل در را بن دوز وشيرخان بن ديت پيوست، راه قن ه اب ۀ رسوا ب ان يک توطئ در جري

  .تسليحاتی روس اشغالگر در حد امکان به تصفيه جسدی روسھا و مزدوران آنھا نيز دست يازيد

شکيالتی م واليات ديگراعم از بلخ، فارياب، ھرات، فراه، قندھار و مناطق مختلف غرجستان، در تما-۴ د ھای ت  واح

ا  گزارش کامل تمام آن فعاليت –سازمان متناسب با توان رزمی و يا نشراتی آن واحد، کاری انجام داده بود  را می ھ

  – مطالعه نمود" رھائی"توان در ھمان شمارۀ مورد نظر نشريه
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اما" در خارج از افغانستان به خصوص در ھند، اروپا و ايران جلساتی با شرکت جم غفيری از عالقه مندان – ۵ " س

  .بدين منظور داير  وھزاران نسخه اعالميه به نشر رسيده بود" جبھه متحد ملی افغانستان"و 

ا" گل محمد"وقتی اسناديکه زنده ياد ن از رفق نيده با خود آورده بود، و به وسيلۀ يک ت ه ش د از طرف ھم ده ش ء خوان

شد و به دنبال آن بحث ھا و تبصره ھای معينی در ھر زمينه صورت گرفت به خصوص اين قلم را که بنابر وظايف 

اد " قسم ترقانک"مبارزاتی با بيشتر جبھات نبرد و حتا افراد آن آشنائی داشتم تا حدود زيادی  ده ي د، زن ر"کردن  "رھب

م ًکه تا آنزمان کامال خا ن قل شگی، اي ان لحن آرام و نوازشگر ھمي موش بود و فقط به صحبت ھا گوش می داد، با ھم

  : پرسيدقرار دادهرا مخاطب 

ام روز فعال سياسی کادر به عنوان يک استاد تاريخ و يک " ه ن دام روزی ب ستان، ک ا در افغان ه آي می توانی بگوئی ک

  "شھداء ثبت تاريخ شده و يا خير؟

ودهبه آن ًيم کامال غير مترقبه بود و حتا برای يک لحظه ھم راجع نکه سؤال براآبا  راز فکر ننم ا قاطعيت اب ودم، ب  ب

  :داشتم

  ."به چشم من که نخورده و کدام روز رسمی ھم بدين نام نداريم"

ضر در ھريک از رفقای حا. خواست بداند که دليل اين کار را ما در چه می دانيم" رھبر"به دنبال اين پاسخ زنده ياد 

انواده  لطنتی، و ضديت آن خ دان س ودن خان وکر ب ر ن آن مجلس، حرفی و مطلبی گفتند، من جمله اين قلم ھم با تکيه ب

  .در کل با جنبش آزاديبخش مردم، چند کلمه ای افزودم

ن چنيخود رشتۀ سخن را به دست گرفته ضمن آنکه بر اھميت داشتن " رھبر"بعد از ختم صحبت پراکندۀ ما، زنده ياد

روزی روشنی انداختند و علت احتراز خاندان سلطنتی را از عدم توجه به چنين امری مشروح بيان کردند و از ساير 

امبوج و  ام، ک ر، ويتن د الجزاي د، مانن يده ان ه آزادی رس کشور ھائيکه مبارزات آزاديخواھانه را پشت سر گذشتانده و ب

از برخی از کشور ھای اروپائی ياددھانی نمودند و احت ر ب د، در اخي ين روزی توضيح نمودن رام آنھا را به داشتن چن

  :ھم سؤال نمودند

  "چه فکر می کنيد اگر ما ھم روز ی را به مثابه روز شھداء انتخاب و به جنبش پيشنھاد نمائيم؟"

ه  داد شان ب ه می شود گفت تع اء ک ابق خواست، سويه ٣٠در پاسخ به اين سؤال ھريک از رفق يد، مط ر می رس  نف

ا . وطرز تفکر خود پاسخ ارائه داشتند وع پاسخ ھ ود مگر ن شنھاد ب ھرچند تمام پاسخ ھا در خطوط کلی خود، تأئيد پي

را وداشت تا اندکی به تفصيل صحبت نمايد، چه برای برخی از رفقاء که تفنگ شان در دست شان " رھبر"زنده ياد 

ود اضافیبود و فکر می کردند می توانند دنيا را با آن تفنگ تغيير .  دھند، مسأله پيشنھاد و از مردم پرسيدن، امری ب

ھدا"ساما"از ديد آن رفقاء  ه حيث روز ش روز را ب ه پرسش از ء می توانست خودش آن ته و ضرورت ب  اعالم داش

  .مجموع جنبش و مردم افغانستان نبود

دئولوژيک لب به سخن کشوده، يکی از درس ھ" رھبر"در ادامۀ چنين بحثی بود، که زنده ياد  ای فراموش ناشدنی اي

ردم. خويش را تقديم داشت ا م ان . درس رابطه پيشاھنگ با کل جنبش  و ب ا آنزم ه ت ی ک ا از د"بحث اده مم ل افت اغ في

ستيماز لحاظ تيوريک ً يا اصال متوجه آن نبوديم و يا اگر ھم "ھا ا می دان وديم ت داده ب ه خود زحمت ن ان ب يچ زم ، ھ

  .رايط افغانستان به بررسی گيريمچگونگی تطبيق آنرا در ش

ر" ه " رھب ا صراحت گفت ک اما"ب وچکی از " س ا بخش ک ه تنھ ونی، ن ع کن ود در مقط ائی و عظمت خ ام توان ا تم ب

ه صاحبان و  ستان ک ردم افغان ا مجموع م سه ب ازد، بلکه در مقاي مجموع جنبش ضد روسی و آزاديخواھانه را می س

ردم .  بيش نيستمالکان اصلی اين سرزمين اند، قطره ای ه جای م دارد ب لذا اگر از لحاظ توانائی قادر ھم باشد حق ن
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ھادت  روز ، روز ش ال آن د ح ردم بقبوالن ر م ھداء ب ام روز ش ه ن رد و يک روز را ب صميم بگي د"ت ا از " مجي د ي باش

  .وده ھا رفيق ديگر" آغا"و يا " قيوم"

ی می خواھيم آن روز ما از موضع سازمان حق داريم روزی را به نام روز شھدای س ائيم، مگر وقت ازمان تجليل نم

ه و  ردم آگاھان ه م ريم ک يش بب را به مثابه روز شھدای ملت ثبت تاريخ نمائيم، بايد با چنان ستراتيژی کار خويش را پ

  .داوطلبانه آن تصميم را از خود دانسته بدان عمل نمايند

ورد نظر، نقش و اھميت  برای انتخاب چنين روزی بايد نکات متعدد من جمله، مشخ ھيد م ص بودن روز شھادت ش

واداران فرد ستردگی طيف ھ ستان تاريخی فرد مورد نظر، گ ه افغان ا در نظرداشت آنک اد ملت ب ين اح ورد نظر ب  م

اوت و ه شود... کشوريست متشکل از اقوام و مليت ھای متف ه در نظر گرفت ی . ھم اما"وقت ابی را در " س ين انتخ چن

وق می ي" مجيد"وجود  ا رعايت حق د ب دل شود باي ازمانی مب صميم س ابد، برای اينکه، تصميم واحد نيمروز به يک ت

ا " ساما"و برای آنکه . دموکراتيک، حوزۀ غرب و در نھايت تمام سازمان بر آن مھر تأئيد گذارند در اين عرصه تنھ

ان ی دموکراتيک در مي بش مل بش چپ و جن ا از نماند بايد نظرات خويش را با مجموع جن د از توافق آنھ ته بع  گذاش

  .جانب يک جمع تقديم مردم نمايد، تا مردم به تأئيد و يا نفی آن تصميم بگيرند

ه  ه مثاب را ب د آن ه می توانن از لحاظ پرنسيب تا ھر مرحله ای که توافق با آن صورت می گيرد، نمايندگان ھمان مرحل

  . چپ، جنبش ملی دموکراتيکروز شھدای خويش اعالم بدارند، تا مرحله سازمان، جنبش

د " قيوم رھبر" به اين سان ايدۀ داشتن و تجليل از روز خاصی به مثابه روز شھداء از طرف زنده ياد مطرح شده وبع

  .پيشکش جنبش گرديد" ساما"از طی مراحل معين از طرف 

ا ا در مراسم شرکت فع ار ھ ستان ب ا تأسف جنبش انقالبی کشور، با آنکه در داخل و خارج از افغان د، مگر ب ل نمودن

ستند و تأئيدیسندی مبنی بر توافق شان با اين پبشنھاد ارائه نداشتند، شايد ھم به گفته خودشان چنين   را بيھوده می دان

  . دال بر تأئيد شان بودشرکت عملی شان

ه مثاب١٨و مردم نزديک به آن ھميشه " ساما"به ھمه حال از آن تاريخ به بعد نزد افراد  ل  جوزا ب ه روز شھداء تجلي

  .گاھی با خون دشمن و زمانی ھا با خون قلم و بيرون دادن آثار با ارزشی به ھمان مناسبت. شده است

ا ماھيت ءتجاوز امپرياليزم جنايت گستر امريکا و شرکا به دنبال اتی ب ان" بر افغانستان و تدوير تجمع ع خاين و " تجم

شته   چاکری و دمسازی با امپرياليزمھا اسالم سياسی، که در" لويه جرگه"زير نام  ود، روز ک ده ب اء گردي ددا احي ًمج

د" احمد شاه مسعود"شدن يکی از وطنفروشان بنام و قاتالن بيرحم سه دھۀ اخير يعنی  ام انتخاب نمودن . را به ھمين ن

ال شور اع ی ک بش انقالب ود را از جن ون وار خ د ميم ه تقلي ر از آنک ل صرف نظ ن عم ا اي ی ب الم سياس ت، اس م داش

زرگ آخصومت  شتی ناپذير خود را با ارزش ھای جنبش انقالبی نيز تسجيل نموده و در عوض روز به خون خفتن ب

  .بديل قرار دادرا " احمد شاه مسعود"، روز کشته شدن فرد خاينی مانند"مجيدکلکانی"مردی چون زنده ياد 

ال آن  که اسالم سياسی می خواھد با بديل قرار دادن آناگفته پيداست ه در قب دار سلطنتی ک دان غ ن خاين ، خالف خان

ز خط  سکوت مرگ انتخاب نموده بودند، بر يکی از ارزش ھای معنوی جامعۀ ما که اکرام آزادی و آزادگی است ني

  .بطالن بکشد

ه عضو  اما"اين قلم به مثابه يکی از افراديکه ديروز به مثاب ز ب" س روز ني ستم، ام ا در آن انتخاب را درست می دان

ال" علی و عمر"حب و بغض  نظرداشت تمام جوانب قضيه به دور از ن از متصديان پورت ستان "به حيث يک ت افغان

صديان و "  آزادافغانستان-آزاد اير مت شنھاد را خدمت س ن پي ال  اي ری در قب بر آن پيشنھاد صحه گذاشته و موضع گي
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د، صميمانه " مجيد" يکه ھنوز ھم از اعتبارو به آن عده از افراد. ھمکاران پورتال پيشنھاد می نمايم ه می نماين ھزين

  :گوشزد می نمايم 

  "ياد مجيد را با ادامۀ راھش گرامی داريم"

ه  ر آن است ک د"چه اين قلم را اعتقاد ب ی " مجي ه شجاعانه و ب رد، ک ق می گي ائی تعل ه آنھ ل از روز شھداء ب و تجلي

ين " مجيد"سانی ھراس در سنگر آزاديخواھانه، ترقيخواھانه و ان ه "ايستاده اند نه به آنھائيکه در ب ا زبال و خاشاک ھ

  "دانه جمع می نمايند

                    ختم

  

  

  

  

  

 


