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 خيز بلند روشنفکر
 صفحه ئی از خاطرات زندان

 به مناسبت سالگرد تجاوز شوروی
 

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

ی ارتباط اصرار خواست تا داستان برخورد بعدی با مستنطق را پس از آزادی از زندان که با بحث رويدست ب
  .نيست ، بازگو کنم 

  ازان جائيکه داستان ، افزار شناخت روان آشفته روشنفکر غير متعهد را بدست ميدهد ، دريغ است هر گاه 
  .   خواننده را در ين شب و روزيکه افغانستان به عامل فاجعه موجود به گذشته نظر مينمايد ، در جريان آن نگذارم 

 
***  

  
تادان پوهنتون که دارای دوسيه نسبتی واحدی بودند در خاد صدارت  شخصی  بود بنام مستنطق سه تن از اس  

من شخصًا عالوه بر استنطاق توسط اسداهللا . اسداهللا رحمانی که در حد صنف دوازده مکتب درس فرا گرفته بود
مشاور روسی که اسداهللا رحمانی بالوسيله مامورين بلند رتبه خاد در توقيف و باری در زندان پلچرخی بالوسيله يک 

اما بخش عمده تحقيق طی قريب .رحمانی و يک ترجمان تاجکی وی را همرائی ميکردند مورد بازپرس قرار گرفتم
اما استادان ديگر از وی .پيش آمد مستنطق نسبت بمن چندان بد نبود.  صفحه از طرف اسداهللا رحمانی بعمل آمد150

 زندان بيرون نشده بودم سوال برخورد چند ضلعی مستنطق با استادان نزدم تاوقتيکه از. کم و بيش شکاياتی داشتند
فعًال اين موضوع را به عرض می . روی اين مطلب بعدًا درنگ خواهم کرد. اين سوال بعدآ حل شد . الينحل بود 

عالی ترين رسا نم که قصد خاد از گماشتن شخصی به سويه تعليمی اسداهللا رحمانی برای استنطاق استادانيکه در 
سطح در داخل افغانستان و بيرون افغانستان ديپلوم های فراغت  تحصيل در دست دا شتند اين بودکه بديگران نشان 

  :                    بدهد که 
به . در عصر به اصطالح انقالب ،محک جديد ارزيابی اخالقی بميان آمده است که همان انقالبيگری است.  الف

گر سلسله مراتب معنوی ايکه شاگرد انقالبی را به اطاعت اخالقی  غير هدفمند از استاد ضد اساس اين ظابطه دي
 .انقالب ملزم می ساخت مطرح نيست

يک انقالبی خوب و .   درجامعه معروض به انقالب افغانستان آنچه ارزش داردانقالبيگری است نه تحصيل و ديپلوم
 سطح استاد مورد سوال و جواب قرار بدهد وحتی زمينه مجازات وی لو شاگرد مکتب می تواند يک پوهاند بد را در

  .رافراهم کند 
اين خآل .مجموع معارف افغانستان نتوانسته است ذهنيت انقالبيگری را در ذهن و دماغ شاگردان تعبيه کند.   ب

معارف ) إ(ن فرسودهانقالب به سلول های حزبی اين حق را داد تا ماشي.معارف را بايد سلول های حزبی پر بسازند
به موازات آن بايد محموله های ذهنی اين ماشين يعنی استادان و معلمين به مثابه دماغ . افغانستان  را باز سازی کند 

  .معارف در توقيف گاها و زندان ها تجديد تربيت شوند
و رابطه  فکری ميان آندو   کمونيست ها هيچگاه حاضر نبودند تا ميان رابطه اخالقی بين شاگرد و استاد از يک سو 

اولی را به مثابه يک ارزش واالی فرهنگی  و به عنوان ضمانت هم آهنگی ونظم در معارف تائيد .تميز قائل شوند
  .                    کنند و دومی را به حکم اجبار ايديولوژيک مورد سوال قرار بدهند

 انگيزه پنهانی مرا به سراغ همان سنگر داغ و پر پس ازانکه از زندان پلچرخی  بيرون شدم يک!   بهر حال 
  .مخاطره دوام مبارزه پوهنتون ميکشاند 

با کالن کاری . خود بزرگ بينی عجيبی آزارم ميداد . نظام با همه پنديدگی هايش به نظرم حقير و فقير جلوه ميکرد
شودم بمثابه بگفته مرحوم محمود غير قابل توجيه حضور خودرا در پوهنتون ولو زبان به مخالفت دولت هم نمی ک

اردوگاه اولی . پيام آور جنگ عقيدوی ميان دواردوگاه انقالب و ضد انقالب ميدانستم» شهيد ظلم فرنگ « طرزی 
  .  را حزب ديموکراتيک خلق و دومی را ملت مؤمن افغانستان تمثيل می نمود
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 به استناد قانون براساس لياقت ، اهليت ، ديپلوم  حزبی ها انقالب را برای چور وچپاول امتيازات اداری که معموٌال
( به اين معنی که انقالب معيارهای سياسی . و سابقه کار مامورين اعطا ميشد غنيمت بزرگی به حساب آوردند

را جانشين معيارهای متداول اداری ميکرد تا از آن طريق لشکر کم سواد و عقده بدل اعضای ) اعتماد سياسی 
به اين حساب کمونست ها در اولين ساليانيکه افغانستان معروض  به مصيبت  . اه و مقام بسازدحزب را صاحب ج

،آمرين ديپلوم بدست ادارات )إ ( انقالب نام نهاد گرديد چون موروملخ به ادارات دولتی خزيدند و به حکم انقالب 
 فاصل مناسبات آمر انقالبی و مرز حاکميت و محکوميت درحد. رامحکوم به اطاعت از امرو نهی خود ساختند 

آمر (در رآس سلسله مراتب اداری ،انقالبی نيمه با سواد و در ته آن صاحب ديپلوم . مادون ضد انقالبی قرار گرفت 
  . که بوی به مثابه عنصر بالقوه ضد انقالب نگاه ميشد موقعيت گرفت) قديم 

شد که غالبآ از طريق فرار مامورين دولتی به قصد   اين شيوه حکومت داری منجر به توليد عکس العمل های شديد 
منسوبين حزب در صدد شدند تا کمبود پرسونل مسلکی را از . پيوستن به جبهات گرم ضد انقالب افاده ميگرديد

 80 تا 70ز در طول حاکميت حزب ديموکراتيک خلق ا. خی وشپی پوهنحی تالفی کنند شونطريق دروس شپی 
  . خاديست ها اکمال ميکردندًآفيصد شاگردان شپی پوهنحی را اعضای حزب مخصوص

راديدم ) مستنطق (   شبی از شب ها که به منظور اجرای پروگرام درس شبانه داخل صنف شدم ، اسداهللا رحمانی 
  .که در ميان شاگردان نشسته است

زنده شکنجه خادو مظهر سرتنبگی و يک دندگی نظام دست   مستنطق به نظر من سمبول انقالب نام نهاد،تجسم 
جفای اين نظام درحق مردم افغانستان احساس عميق خصومت رانسبت به آن درمن . نشانده و فاسد به حساب ميرفت

بنًا مانند کسيکه بعد از يک انتظار تلخ طرف دعوی خود را يافته باشد برخاديست به جار بلند . زنده نگاهداشت بود
تقاضا را با جديت . خاديست مستنطق مکث کرد و حاضر نبود بپا بياستد! پا ايستاده  شو :  برآوردم که به بانک

مثل اينکه اينبار نوبت استنطاق ملت . مستنطق باالخره با گردن پت و سرافگنده به پاخاست . بيشتر تکرار کردم 
توتا ! آقا« :بوی گفتم . ميشد و قطعآ  آماده مقابله نبود منفعل و سراسيمه معلوم : افغانستان از انقالبيون رسيده باشد

ديروز از سنگر دفاع از ايديولوژی وارداتی اينجانب را متهم به ضديت با انقالب ، وا بستگی به امپرياليست و غيره 
عم تو اکنون می خواهی که از يک عنصر به ز. می نمودی و دماغ و زبانت را در اختيار بيگانگان قرار داده بودی

واقعيت اينست که من ... « : به گفتار خود چنين ادامه دادم. » وابسته به ارتجاع داخلی و بين المللی چه بياموزی ؟ 
نزاکت اخالقی ايکه بايد ميان استاد و شاگرد بمثابه ظابط تعليم . به صفت معلم هيچ چيزی برای آموختن به توندارم 

مرز غير قابل عبور منِِِِ ضد ا نقالب را از عنصر ... تو ديگر وجود نداردو آموزش وجود داشته باشد ، ميان من و 
تقاضای خود را با جمع کردن اوراق از . » ! لطفًا فورًا از صنف خارج شو ... انقالبی مانند خودت جدا می کند

صنف خاديست از . روی ميز به قصد خروج از صنف در صورت استنکاف مستنطق از بيرون شدن تکرار کردم 
عالوتآ در اخير سمستر حاضر نشدم تا از . حق حضور در ساعات درسی خود را ازوی سلب نمودم . بيرون شد 

را که در کادر تدريسی از جانب حزب ) پرچمی  عضو خاد( اداره پوهنحی ، سميع روشنگر .وی امتحان اخذ کنم
  . پاراشوته شده بود مؤظف به اخذ امتحان ازمستنطق ساخت

آثار رضائيت .قضيه  با عکس العمل های مثبت و منفی شديدی از جانب دوستان و دشمنان  مواجه شدم  بعدازين 
که سيلی های تابداراز مستنطق ) استادّ پوهنزی علوم اجتماعی ( وسپاس در سيمای شاغلی حبيب الرحمن  هاله 

ضد انقالب برای مقابله عليه محصلين .خورده بود و مدتی شنوائی خود را از دست داده بود، به مشاهده رسيد
شخص اسداهللا رحمانی در صدد برآمد تا اداره کمونيست ... حمالت احتمالی خادستان پنهانی  آماده گی می گرفتند 

  ... پوهنتون را عليه من بشوراند
فی ها شما در برابر جمع کثيری از هم صن... «:    روزی مستنطق در دهليز تعمير پوهنحی بر سبيل تهديد بمن گفت

. » ...منتظر عواقب عمل خود باشيد . هويت  مرا که طبق صوابديد سياسی بايد پنهان  نگاهداشته شود ، افشا نموديد
گستاخی بس است پوهنتون قلمرو حاکميت ارزش های اخالقی است نه تريبون صدور احکام ..«: بوی گفتم 

اما در ) إ ( هرأ به اتهام برخورد با نظام حاکم انقالبی چند هفته بعد ازين گفت وگو بار ديگر مرا ظا. » ...انقالبی
تجديد تربيت « واقع نسبت تالش در جهت سازماندهی يک گروه نو تشکيل ضد انقالب و ممکن ضرورت بيشتر به 

  .د معلوم گرديد که تا آندم به ّّپوهنتون به مثابه اردوگاه ذخيره انقالب نگريسته ميش .روانه زندان ساختند ) إ ( »  
  .  سوال برخورد آميخته به احترام مستنطق که در آغاز نزدم مطرح بود ، حل گرديد 

  در تراژيدی افغانستان مستنطق ها و امثالهم قربانيان فاقد بلوغ فکری و بيگناه تاجران کارکشته حريص سياسی 
  .مسئوليت شان در استمرار فاجعه مطرح نيست . بودند 

وقتی پای منفعت شخصی يک روشنفکرانقالبی درميان باشد ، وی : وا قعيت بزرگ  اين بود مثال کوچک از يک 
  . به سهولت از اصول ميگذرد و بار سنگين و ننگين شاگردی يک ضد انقالب را بدوش می کشد
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  .  روشنفکر بی رسالت به اراده مردم به مثابه منشآ اليزال قدرت همچنان بی باور باقی مانده است 
ر به منابع بيرونی سهل الوصول قدرت چشم دوخته ولو آنکه با اعمال آن جريان سيالب های خون   روشنفکر بيشت
  .را پايانی نباشد 

 روشنفکر انقالبی ديروز و روشنفکر ديموکرات امروز هردو ريشه های خشکيده گياه هرزه شوره زار سياست اند 
ع مقطعی و اپورتونستی روشنفکر با خون هموطنان اين شوره زار  بيش از سه دهه در وقفه ها به مقتضای مناف. 

  .   آبياری شده است 
   

« بر ستيج » انترناسيوناليزم پرولتاريا «  خيز بلند روشنفکر ذهنی گرآ ، واقعيت گريز و بی باور به اصول از منبر 
ده ها به حکم با گذشتن از فرق سر مردم و مخاطب ساختن تو) که در حال فرو غلتيدن است ( » دهکده جهانی 

  »ّ پايان «.                           ديگران از بلندی ها بيان واقعيت تلخ جنگ امروز افغانستان است 
  
  
  

                  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
  


