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ﯾﺎدى از ﯾك درد ،دردى از ﯾك ﯾﺎد

اﻟﻘدر ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺟدﯾد ﻣﯾﺛﺎق ﺑﺎ آرﻣﺎن آﻧﮭﺎ اﺳت.
ﯾﺎد ﺑود از ﺷﮭدای ﺟﻠﯾل
ِ
ﮐﻔﻧﺎن ﺑﯽ ﻣزار ﺑرای ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ،اﺧﻼق و راه و رﺳم ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﯾراث ﻣﺎﻧده اﺳت.
از ﺧوﻧﯾن
ِ
اﯾن ﻣوارﯾث ﺑزرگ را ﻣﺣﺗرم ﺷﻣرده و در راه ﺗﺣﻘﻖ آن ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم .و ﻣن ﭼﮫ ﺑد ﺑﺧﺗم ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﺳﺎﻟﮫ در ﭼﻧﯾن روزی در ﺑﺎرۀ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺷﮭﯾدم ﻗﻠم ﻣﯽ راﻧم .ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻧوﺷﺗن در ﺑﺎرۀ
ﻖ راھت آزار دھﻧده ﺗر ﻧﯾﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه آﻧﮑﮫ ﺑﺎ او ﻣﺣﺷور ﺑوده ﺑﺎﺷﯽ.
ِ
ﻣرگ رﻓﯾ ِ
»ھﺟﺎﻣﺎ« ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺑرﮔزاری اﯾن ﻣﺣﻔل را دارد ،ﺑﮫ ﻣن وظﯾﻔﮫ ﺳﭘرد ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﺷﮭﯾد ﺳﺎﻣﺎﯾﯽ ﭼﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ای ﺑﻧوﯾﺳم ،ﺷﮭﯾدی ﮐﮫ در زﻧدان ﭘﻠﭼرﺧﯽ دﯾدﻣش و ﺗﺎ آﺧرﯾن روز ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻋداﻣش ﮐردﻧد ،روی
ﯾﮏ ﺳﻔره ﻧﺷﺳﺗﯾم .ﺧﻧده ھﺎی او ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ ھﺎی او ،ﺷوﺧﯽ ھﺎی او ،ﺳﺧن ھﺎی ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ او  ،اﺳﺗواری او
وﻗﺎر او ھﻧوز از ﻟوح ذھﻧم ﭘﺎک ﻧﺷده اﺳت .ﭼﮭرۀ آرام و ﭘُرﺻﻼﺑﺗش زﯾر ﻧظرم ﻣﯽ آﯾد .ﺧﯾﺎل ﻣﯽ ﮐﻧم
و ِ
او ﻣﺗﻔﮑراﻧﮫ ﺑﮫ ﺳوﯾم ﻣﯽ ﻧﮕرد ،ﻣن ﺑﺎ او ﺷوﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻣﯽ ﺧﻧدد و ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد.
ت واﻻی او آﺷﻧﺎ
اﯾن
ﻋزﯾز از دﺳت رﻓﺗﮫ ﻧﻌﯾم ازھر ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﻋده ای از ﺣﺿﺎر ﻣﺣﺗرم ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾ ِ
ِ
ﺑرادر او ﺟﻧﺎب رﺳول ﺟﺎن در ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺷرﯾف دارد .ﻣن از اﯾن دوﺳت ﮔراﻣﯽ ﺧواھش
اﺳﺗﻧدُ .ﺧرﺳﻧدم ﮐﮫ
ِ
ﮐردم ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻌﯾم ﺟﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھد .اﯾن ﻣر ِد ﻣﮭرﺑﺎن ﻗدم رﻧﺟﮫ ﮐرد و ﺗﺎ ھﺎﻟﻧد ﺑﮫ
دﯾدﻧم آﻣد .ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ ﺑود ﺑرای ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن ﺳﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎ .رﺳول ﺟﺎن ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ در ﺑﺎرۀ ﺑرادرش ﮔﻔت
ﻣﺑﺎرز ﺟﺎودان ﯾﺎد ﺗﻌﻣﯾﻖ ﺑﺧﺷﯾد.
ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗم را از آن
ِ
ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔﻔﺗﮥ رﺳول ازھر ،ﻧﻌﯾم در ﺳﺎل  ١٣٢۵ﺧورﺷﯾدی در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ﺗﮭﯾدﺳت در ﺷﮭر ھرات ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
ﮐﺎرﮔران روز ﻣز ِد ﻧﺎﻧواﯾﯽ
ﺑرادر ﺑزرگ ﺗر از او
آﻣد  .ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘدرش را از دﺳت داد .دو
ِ
ِ
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻌﯾم ﺟﺎن و ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﯾﺷت ﺧﺎﻧواده را ﺑر دوش ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻧﻌﯾم در ﺳﺎل  ١٣٣٢ﺷﺎﻣل ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯾﮫ ﺳﯾﻔﯽ ﺷﮭر ھرات ﺷد .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻧف ﺷﺷم در آن ﻣﮑﺗب درس
ﺧواﻧد .ﻋﻼوه ﺑر درس ﻣﮑﺗب  ،ﻧز ِد ﺑزاز ﺑﮫ ﺷﺎﮔردی ﻧﺷﺳت ﺗﺎ ﭼﻧد اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣز ِد زﺣﻣﺗش را ﺑﮕﯾرد.
دوره ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯾﮫ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد و ﺷﺎﻣل ﻟﯾﺳﮫ ﺳﻠطﺎن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻏوری ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﻟﯾﺳﮫ ﺳﻠطﺎن
ھرات ﺷد.
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در ﺳﺎل  ١٣۴۴از ﻟﯾﺳﮫ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧد ﻓراﻏت ﺣﺎﺻل ﮐرد  .ﯾﮏ ﺳﻣﺳﺗر را در ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ طب ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل
درس ﺧواﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدا آن را ﺗرک ﮔﻔت و ﺑﮫ ﻓﺎﮐوﻟﺗﮥ اﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣﺻﯾل را اداﻣﮫ داد.
در ﺳﺎل  ١٣۴٨ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد و ﺷش ﻣﺎه دوره اﺣﺗﯾﺎط ﺳرﺑﺎزی را
ﭘوره ﮐرد ،ﺑﻌدا ً ﻣﺎﻣور ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮑﺷﺎف زراﻋﺗﯽ ﺷد .در ھﻣﯾن ﻣوﻗﻊ ﺟﮭت ﺗﺣﺻﯾل ﺑرای ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﮐرد.
در ﺳﺎل  ١٣۵٣ازدواج ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ازدواﺟش ﺳﮫ دﺧﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﻌﯾم ازھر ﻣطﺎﻟﻌﮫ را از ﺻﻧف ھﻔﺗم ﻣﮑﺗب آﻏﺎز ﮐرد .ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی ادﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد.
آرام آرام داﻣﻧﮥ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗش ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋران ﺑزرگ از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎﻓظ ﺷﯾرازی را ﻣﯽ ﺧواﻧد
و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺷﻌﺎر او را از ﯾﺎد ﮐرده ﺑود .ﺑﺎ اﺷﺗراک اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑزم ﺷﻌر ﺧواﻧﯽ ﺑرﭘﺎ ﻣﯽ ﮐرد .اﻧﮭﻣﺎک
او در ﺷﻌر و ادب زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ و ﻗرﯾﺣﮥ ذاﺗﯽ اش ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺧودش ﻧﯾز ﺷﻌر ﺑﺳراﯾد ،ھرﭼﻧد
اﺷﻌﺎر زﯾﺎدی از او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﮫ ھﻧر رﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی ﻧﯾز ﻋﻼﻗﻣﻧدی و
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷت.
ﻧﻌﯾم ازھر ﺻﻧف دھم ﻣﮑﺗب ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت رو آورد و ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن ﭘﯾوﺳت .ﺑﺎ رھﺑران
آن ﺟرﯾﺎن دﯾدار ھﺎﯾﯽ داﺷت .ﺑﺎ ﺣﺑﯾب ﻣﻧﺻوری ،ﻋﺑداﻟﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز ،اﻧﺟﻧﯾر ﻗدوس ،ﺷﯾر آھﻧﮕر ،ﻣﺎﻣﺎ ﻏﻼم
ﻣﺣﻣد  ،ﮐرﯾم و دﯾﮕران ھم ﻓﮑر و ھﻣراه ﺷد.
ﺳﺎل  ١٣۵٧ﮐودﺗﺎی ﺛور ﺑﮫ رھﺑری ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾد .ﻧﻌﯾم ﺷﺎﻣل ﮔروه
ھﺎی ﻣﺗﺣده ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن)ﺳﺎﻣﺎ( ﮔردﯾد.
در ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺧﻔﯽ رو آورد .در ﺳﺎل  ١٣۶٠از طرف ﺧﺎد دﺳﺗﮕﯾر و در ﺳﺎل  ١٣۶٢در
زﻧدان ﭘﻠﭼرﺧﯽ اﻋدام ﮔردﯾد.
دو ﺗن از اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ﻧﻌﯾم ازھر اﻋﺿﺎی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﮐوﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﻧﻌﯾم
را از اﻋدام ﻧﺟﺎت دھﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺷدﻧﯽ ﻧﺑود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻌﯾم از راھش ﺑر ﻣﯽ ﮔﺷت و در ﺗﻠوﯾزﯾون
اظﮭﺎر ﻧداﻣت ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن ﺷرطﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺟﺎزاﺗش ﻣﯽ ﮔردﯾد ،اﻣﺎ ﻧﻌﯾم ﮐﺟﺎ و ﺗوﺑﮫ و
اﺳﺗﻐﻔﺎر ﮐﺟﺎ .وﻗﺗﯽ ﻧﻌﯾم اﻋدام ﺷد ،ھﻣﯾن اﻗﺎرب او اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺟﺳد او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺳﻠﯾم
دھﻧد .ﺗﻼش آﻧﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ داد و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ ﻧﻌﯾم ،ﺟﺳد او را از زﻧدان ﭘﻠﭼرﺧﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﺷده  ،ﺑﮫ ﺷﮭر
ھرات ﺑردﻧد و در آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردﻧد.
رواﻧش ﺷﺎد ﺑﺎد!
رﺳول ازھر –ﺟوزای ١٣٩۶
***
ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدۀ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اطﻼع دارد ،ﻧﻘش ﻧﻌﯾم ازھر در »ﺳﺎﻣﺎ« ﭘس از ﭘوﻟﯾﻧوم دوم )ﻋﻘرب ﺳﺎل
 (١٣۵٩درﺧﺷﯾدن ﮔرﻓت .ﺳﮫ ﺗن از اﻋﺿﺎی رھﺑری ﻣﻧﺗﺧب در اوﻟﯾن ﮐﻧﮕرۀ »ﺳﺎﻣﺎ« اﺳﺗﻌﻔﺎ دادﻧد .ﺧﻼء
رھﺑری ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌﯾﻧﯽ را در درون »ﺳﺎﻣﺎ« ﺑﮫ وﺟود آورد .ﺑرای ﭘُر ﮐردن اﯾن ﺧﻼء و رﻓﻊ ﺑرﺧﯽ
ﮐﻣﺑود ھﺎی دﯾﮕر ﭘوﻟﯾﻧوم دوم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﮔزار ﺷد .اﻋﺿﺎی رھﺑری ﻗدﯾم و ﭼﮭره ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﭘوﻟﯾﻧوم
طرف ﺷرﮐت
دﻋوت ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻧﻌﯾم ازھر ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﭼﮭره ھﺎی ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺷد .او ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺳﺗﻌﺎر آذر از
ِ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در رھﺑری »ﺳﺎﻣﺎ« ﺑرﮔزﯾده ﺷد .آذر ﻋﺿو دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺳﺋول ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘس
از ﭘوﻟﯾﻧوم دوم ﺑود .در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺗوﭘﺧﺎﻧﮥ ﺳﻧﮕﯾن ﺳﺎزﻣﺎن)ﻧدای آزادی  -ارﮔﺎن ﻧﺷراﺗﯽ »ﺳﺎﻣﺎ«  ( -ﺑﮫ
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ﻏرش در آﻣد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت آن ﺑر دوش آذر ﻧﮭﺎده ﺷده ﺑود .آذر ﺑرای ﻧدای آزادی ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﻧوﺷت و
ﻣﺿﺎﻣﯾن وارده را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐرد .ﭘذﯾرﻓﺗن و ﭘﯾﺷﺑرد ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ در اوﺿﺎع و ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده
 ،ﺣﺳﺎس و طﺎﻗت زدا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﺷﺳﺗن روی ﺧرﻣﻧﯽ از آﺗش ﺑود .آذر اﯾن وظﯾﻔﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷراﻓت
و ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣدﯾرﯾت ﮐرد و ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم دﺳﺗﮕﯾری اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑر دوش او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
ت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺿرﺑﺎت ﻣﺎه اﺳد ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻣرﮔﺑﺎر ﺑود .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ ﻣﮭره ھﺎی درﺷ ِ
ﺑﮫ ﮐﺎم دﺷﻣن رﻓﺗﻧد .از اﻋﺿﺎی دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻌﯾم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود .ھﻣﮕﺎن ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ او ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﻧﻌﯾم ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺷﮭر ﮐﺎﺑل را ﺗرک ﮔﻔت ﺗﺎ از ﭼﺷم ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ دوﻟت ﺑدور ﺑﻣﺎﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﯽ
داﻧﺳت ھﻣﮑﺎران ﻧزدﯾﮑش ﺗوﺳط »ﺧﺎد« ﺷﮑﺎر ﺷده اﻧد ،ﺑﺎز ھم اﯾن ﺧطر را ﺟدی ﻧﮕرﻓت و ﯾﺎ ﻧﺗواﻧﺳت
ﺟدی ﺑﮕﯾرد .او دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل آﻣد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﮫ اﻓﺗﺎد .ﻣن در زﻧدان از ﻧﻌﯾم ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﭼرا ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل آﻣدی؟ او ﺳﮑوت ﮐرد و ھﯾﭻ ﻧﮕﻔت.
ﺗردﯾدی ﻧدارم ﮐﮫ ﻧﻌﯾم ﺧود را وﻗف »ﺳﺎﻣﺎ« ﮐرده ﺑود .ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑر ﺷﺎﻧﮫ اش اﻓﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﭼﺎر و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾد آن را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد .ﺻد اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎ و ﻣﺟﺑورﯾت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻧﻌﯾم و ﯾﺎران او
را در ﻣﺣﺎﺻره ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .اﮔر اﯾن ﻧﺎﮔزﯾری ھﺎ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎ را در ﻗﺿﺎوت اﻣروزی ﺧود ﺟﺎی
ﻧدھﯾم ،داوری ﻣﺎ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻧﺧواھد ﺑود.
رﻓﯾﻖ ارﺟﻣﻧد ﻣﺎ ﺟﻧﺎب اﻧﺟﻧﯾر ﯾﻘﯾن ﻧﯾز از ﻧﻌﯾم ازھر ﺧﺎطراﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻧﯾدﻧش دﻋوت ﻣﯽ
ﮐﻧم:
» ﻣن ﺑﺎ آذر ﺣدود دو ﺳﺎل ﺗﻣﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم داﺷﺗم .در ﺳﺎل اول اﺳم اﺻﻠﻰ او را ﻧﻣﻲ داﻧﺳﺗم  .ﺑﮫ
ﺳﺧن دﯾﮕر ،راﺑطﮫ وﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣن ﺑﺎ او ﯾك ارﺗﺑﺎط ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻰ و ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺑود .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ درﯾن ﺑرھﮫء
زﻣﺎﻧﻰ ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﻟﮭﺎى  ١٣٥٩و ١٣٦٠ﻣﯽ ﺷود ،دﯾد و ﺑﺎز دﯾد ﻣن و او زﯾﺎد ﺷد .ﺣد اﻗل ﯾﻛﺑﺎر در
ھﻔﺗﮫ وﮔﺎھﻰ ھم ﭼﻧد ﺑﺎر در ﯾك ھﻔﺗﮫ ﯾﻛدﯾﮕر را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰ ﻧﻣودﯾم.
ﺳوﻟﯾت زون) ﻣﻧطﻘﮫ( ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻰ ای
دﻟﯾل ﺗﻣﺎس زﯾﺎد ﻣن ﺑﺎ آذر ﻋﻣدﺗﺎ ً دو ﭼﯾز ﺑود :اول اﯾﻧﻛﮫ او ﻣ ً
را در ﺷﮭر ﻛﺎﺑل ﺑر ﻋﮭده داﺷت ﻛﮫ ﻣن ﻧﯾز در آن ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗم .دوم اﯾﻧﻛﮫ در آن وﻗت ﺑﻌﺿﻰ از
ﺟﻠﺳﺎت ﺣﻠﻘﮫء رھﺑرى ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮫء ﻣﺎ داﯾر ﻣﻲ ﺷد .او ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﻌد از ﺧﺗم اﯾن ﻧﺷﺳﺗﮭﺎ ﻧزد ﻣﺎ
ﻣﯾﻣﺎﻧد .ﺑﺎ آﻧﻛﮫ در طول روز ﺑﺣﺛﮭﺎى ﺑﺳﯾﺎر ﺟدى و ﺳر ﻧوﺷت ﺳﺎزى را ﺗﯾرﻛرده ﺑود  ،وﻟﻰ ھﻣﯾﺷﮫ
ﺣﺎﺿر ﺑود ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎى ﻣن در ﺳﺎﺣﺎت ﮔوﻧﺎﮔون  ،ﺑﺎ ﺟﺑﯾن ﺑﺎز و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕوﯾد.
در روﻧد ﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺎﺳﻰ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎﺣول ﺧوﯾش اﺛرات ﻣﺛﺑت و ﯾﺎ ﻧﺎﮔوار ﺑر ﺟﺎ
ﻣﯾﮕزارﻧد ،و ﺑدرﺟﮫء ﺗواﻧﻣﻧدى  ،ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ و ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺷﺎن  ،اﻧدازهء و ﭘﯾﺎﻣد اﯾن اﺛرات ﻣﯾﺗواﻧد
ﻣﺛﺑت و ﯾﺎ ﻣﺧرب ﺑﺎﺷد .وﻛﺳﺎﻧﻰ ھم ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﻛوﭼﻛﺗرﯾن اﺛرى ﺑر ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ دور و ﺑر و ﯾﺎ زﻧدﮔﻰ
دﯾﮕران ﻧدارﻧد  .ﺑﮫ ﺳﺧن دﯾﮕر اﯾن دﺳﺗﮫ اﻓراد آﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧد ﻛﮫ اﻧدﯾﺷﻣﻧدى ﭼون ﺧﯾﺎم ھم ﻧداﻧﺳت ﻛﮫ» اﯾن
رﻓﺗن و آﻣدن از ﺑﮭر ﭼﮫ ﺑود ! «
اﻣﺎ آذر از آن ﻓرزاﻧﮕﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯾون دوران ﺧود ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫء اﺛرات ﻣﺛﺑت ﺑر ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺎﺳﻰ
وﺟﻧﺑش روﺷن ﻓﻛرى ﯾك ﺑرھﮥ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻼطم و طوﻓﺎﻧﻰ ،زﻧدﮔﻰ اﻧﻘﻼﺑﯾش را ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ رﻗم زد.
ﻣن ﺑﺎ ﺷﮭﯾد آذر در دوران ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺟرﯾﺎن دﻣوﻛراﺗﯾك ﻧوﯾن و ﻓﺿﺎى ﻣﺑﺎرزاﺗﻰ ﭘﯾش از
ﺟﻧﮓ ﺿد روﺳﯽ راﺑطﮫء ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧداﺷﺗم ،ﺑﻠﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ وى در درون ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن) ﺳﺎﻣﺎ( در ارﺗﺑﺎط ﺑودم و آن ھم در ﯾك زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﻣﺑﺎرزاﺗﻰ و ﺧﻔﻘﺎن ﻣطﻠﻖ.
ﺳﺎﺣﮫء ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﻘﻼﺑﻰ و ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻰ آذر در ﺷراﯾطﻰ از ھرات وﺣوزهء ﻏرب ﺑﮫ ﻛﺎﺑل و ﻣرﻛزﯾت
اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت ﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎن را دو وﯾژﮔﻰ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﻣﺗﺷﺧص ﻣﻲ ﺳﺎﺧت .از ﯾﻛطرف
»ﺳﺎﻣﺎ« ھﻧوز ﺑﺧﺎطر اﺛرات ﻧﺎﮔوار از دﺳت دادن رھﺑر ﺷﮭﯾدش ﻣﺟﯾد آرام ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود ،و از ﺟﺎﻧب
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دﯾﮕر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﭘﻼن ﯾك ﻛﺎر وﺳﯾﻊ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺗﻌدد ﻣﺑﺎرزاﺗﻰ را روى دﺳت داﺷت  ،ﻛﮫ ھر
ﺑﺧش آن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻛﺎدر ھﺎ و رھﺑران ﺑﺎ اﯾﻣﺎن  ،ﺻﺎدق و ﺗواﻧﻣﻧد ﺑود.
در ﭘﻼن ﻣﺑﺎرزاﺗﻰ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﺎﻣﺎ« درﯾن ﺑرھﮫ ) ﺳﺎﻟﮭﺎى  (٦٠-٥٩ﭼﻧد اوﻟوﯾت ﮔﻧﺟﺎﻧﯾده ﺷده ﺑود :
ﺗﻛﻣﯾل ﭘروﺳﮫء ادﻏﺎم ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻰ ﻣﯾﺎن واﺣد ھﺎ و ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺗﻌدد ﺣوزهء ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮔﺳﺗرش
ﺗﻼﺷﮭﺎى ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﻰ -ﻓرھﻧﮕﻰ ﺑر ﺿد دﺷﻣن ﺑﺎ ﻧﺷر ﺷب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺑﯾرون دادن ﻧﺷرﯾﮫء ﻧداى آزادى ،ﺗﻛﻣﯾل
ﺣﻠﻘﮥ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﻛﺎر ﻧظﺎﻣﻰ ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ﻛﮫ وﺟود ﺟﺑﮭﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﯾروھﺎى ﺑﻧﯾﺎد ﮔرا در وﺳط اﯾن
دو ﺑدﻧﮫء ﻛﺎر  ،ﻋﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن اﻣر ﺿروری را ﭼﻧد ﺑراﺑر ﻣﺷﻛل ﻣﯾﺳﺎﺧت وﺗﻌﻣﯾﻖ ﻛﺎر ﺗﯾورﯾك
وﺗرﺑﯾﮫء ﻛﺎدر  .ﺷﮭﯾد آذر در ﺗﻣﺎم اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ زﺣﻣت ﻛﺷﯾد  .ﺑﺧﺻوص در ﻣورد ﻛﺎر ﻓرھﻧﮕﻰ و ﻧﺷر
دور اول " ﻧداى آزادى" و ھﻣﭼﻧﺎن در زﻣﯾﻧﮫء ﻛﺎر ﺗﯾورﯾك و آﻣوزﺷﻰ.
آذر ﺷﮭﯾد  ،ظﺎھر آرام وﻟﻰ ﺑﺎطن ﭘُرﺷور داﺷت  ،ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژى اﻧﻘﻼﺑﻰ ﺳﺧت ﺑﺎورﻣﻧد ﺑود ،اﻣﺎ دﮔم
ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾد .او وﻗﺗﻰ ﻣطﻠﺑﻰ را ﻣﻲ ﺧواﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﺣث ﺗﺎزه ای ﺑر ﻣﯾﺧورد ،ﺧود را اﺗوﻣﺎﺗﯾك ﻣﺟﺑور
ﺑﮫ ﻗﺑول ﯾﺎ رد آن ﻧﻣﻰ ﯾﺎﻓت ،ﺑﻠﻛﮫ در ﻗﺿﯾﮫء ﻣرﺑوط ﺗﻌﻣﻖ و ﺑﺣث ﻣﻲ ﻧﻣود .ﻣن در ﺑﺣﺛﮭﺎى وى ھﻣﯾﺷﮫ
ﭼﯾز ھﺎى ﺗﺎزه اى ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗم ﻛﮫ ﻛﻣﺗر ﻣﻲ ﺷد از ﻻى ﻛﺗﺎﺑﮭﺎ ﭘﯾداﯾش ﻛرد .روزى از او ﭘرﺳﯾدم ﻛﮫ روﺳﮭﺎ
و رژﯾم دﺳت ﻧﺷﺎﻧدهء ﺷﺎن ﭼرا اﯾﻧﻘدر در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺳﯾﺎﺳﻰ و ﻣردم ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﻋﻣل ﻣﻲ ﻛﻧﻧد و ﭼرا
ﺗﺎ اﯾن ﺣد آدم ﻛش و ھﺎر اﻧد؟ او در ﺟواب دو ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﻣطرح ﻧﻣود .اول اﯾﻧﻛﮫ دوﻟت ﻣوﺟود روس از
ﻧظﺎم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ ﺳر ﺑر آورده ﻛﮫ در رﻗﺎﺑت ﺑﺎ دﯾﮕر دول اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻰ ﻛﮫ ﺻﺎﺣب ﺣوزه ھﺎى
درون ﯾك
ِ
ِ
اﺳﺗﺛﻣﺎر از اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻛﻼﺳﯾك اﻧد ﺑﮭرهء ﻛﻣﺗرى دارد ﻛﮫ ﺑراى رﻗﺎﺑت ﺑﺎﯾد زودﺗر ﺑدان دﺳت ﯾﺎﺑد .دوم اﯾﻧﻛﮫ
ﺷﯾوه ﻋﻣل وﺧط ﻓﻛرى ﻧظﺎم روﺳﻰ ﻓﺎﺷﯾ ﺳﺗﻰ اﺳت .ﻓﺎﺷﯾزم ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺗﺷﻛل ﻣﯾﮕردد ،ﺑﮫ ﺷدت ﻋﻣل
ﻣﯾﻛﻧد وﻟﻰ زود ھم از ﺑﯾن ﻣﯾرود .او ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻲ ﮔﻔت دو آدم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺧدﻣت را ﺑﮫ روﺳﮭﺎ
ﻛردﻧد .داود ﺧﺎن در رﺷد و ﭘرورش ﺣزب دﯾﻣوﻛراﺗﯾك ﺧﻠﻖ وﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن در از ﺑﯾن ﺑردن ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن
روﺳﮭﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
ﺿرﺑﮫء روﺳﮭﺎ و دﺳﺗﮕﺎه ﺟﮭﻧﻣﻰ »ﺧﺎد« در ﻣﺎه اﺳد ﺳﺎل ﺷﺻت ﺑر ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ھم ﻛﻣر آذر را ﺷﻛﺳت  ،ﺑﮫ ﺧﺎطر از دﺳت رﻓﺗن ﺑﮭﺗرﯾن ﯾﺎراﻧش و ھم ﻛﻣر او را زﯾر ﺑﺎر
ﺳﻧﮕﯾن ﮐﺎر ﺧم ﻧﻣود .اداﻣﮥ اﯾن ﺿرﺑﮫ ﺳر اﻧﺟﺎم در ﻗوس ھﻣﺎن ﺳﺎل او را ﺑﮫ زﻧدان و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣﯾدان
اﻋدام ﺑرد .ﻣﻲ ﺧواھم روى دﺳﺗﮕﯾرى ھﺎ و ﺳﭘس اﻋداﻣﮭﺎى دردآور ،ﻛﻣﻰ ﻣﻛث ﻛﻧم.
واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻣﺎ درﯾن ﺿرﺑت ﺷوك دﯾدﯾم  ،ﺷوك ﺑﺳﯾﺎر ﻗوى و ﻧﮫ ﯾﻛﺑﺎر ﻛﮫ ﭘﻰ درﭘﻰ .داﻛﺗرﯾن
ﺷوك  ،ﺗﯾورى ای اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﻟﯾﺑراﻟﯾزم ﻧوﯾن وﺗﯾو رى ﭘرداز ﻣﮭم آن ) ﻣﻠﺗون ﻓرﯾدﻣن( ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣد .اﯾن
ﺗﯾورى ھم در درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﺎ ،ھم در ﺷﻛﻧﺟﮥ زﻧداﻧﻰ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎى ﻣﺧوف و رژﯾﻣﮭﺎى اﺳﺗﺑدادى و
ھم در ﻣﯾداﻧﮭﺎى ﺟﻧﮓ ﻛﺎر ﺑرد دارد .ﺑر ﻣﺑﻧﺎى اﯾن ﺗﯾورى ﺿ ِد ﺑﺷرى  ،ھر ﭼﻧد زﻧداﻧﻰ ﻣﻘﺎوم ﺗر ﺑﺎﺷد
ﺑﺎﯾد ﺷوك ﯾﺎ ﺷﻛﻧﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل ﯾﺎ زﻧداﻧﻰ ﻧﺑﺎﯾد ﻓرﺻت آراﯾش ﻓﻛر و روان را داد .در
ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ھر ﭼﻧد طرف ﻗوى وﺳﺧت ﺳر ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺷوك ﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ را ﻗوى ﺗر وارد ﻧﻣود .ﺟﻧراﻟﮭﺎى
ﺷوك ﻗوى ﺑﮫ ﺑزرﮔﻰ و وﺳﻌت ﺧﺎك ﻋراق وارد ﻛرد.
اﻣرﯾﻛﺎﯾﻰ در ﺟﻧﮓ ﻋراق ﻣﻲ ﮔﻔﺗﻧد  ،درﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد
ِ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن آذر ﺷﮭﯾد ،درﯾن ﺑرش زﻧدﮔﻰ ﺳﯾﺎﺳﻰ اش ﺑدﯾن ﺣﺎﻟت ﮔرﻓﺗﺎر آﻣد .دﺳﺗﮕﯾرى
ﻛﺎدر ھﺎ و رھﺑران در ﺷﮭر ،ﺣﻣﻠﮫ ھﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑر ﺟﺑﮭﺎت ﻧظﺎﻣﻰ ﺳﺎزﻣﺎن در روﺳﺗﺎ ﺑﺧﺻوص
ﻛوھداﻣن و اطراف ﻛﺎﺑل ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻓﺷﺎر اﺣزاب اﺧواﻧﻰ ،ﻛﮫ ﺗﺻﺎدﻓﻰ ﻧﺑوده و در ھﻣﺎھﻧﮕﻰ ﻛﺎﻣل
ﺷوك ﺑزرگ ﺑر »ﺳﺎﻣﺎ«
ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎى دوﻟﺗﻰ ﺻورت ﻣﻲ ﮔرﻓت  ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﻰ از وارد ﻛردن ﯾك
ِ
ﺷوك وارده ﺑﮫ ﺑزرﮔﻰ »ﺳﺎﻣﺎ« ﺑود .
ﺑود .وﺳﻌت و ﺑزرﮔﻰ
ِ
ﺗﻧظﯾم ﺑدﻧﮫ ھﺎى آﺳﯾب ﻧدﯾده در ﺷﮭر ،ﺑر
ازﯾن ﺿرﺑت ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺑر دوش آذر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.
ِ
ﻗرار ﺳﺎﺧﺗن دوﺑﺎرۀ راﺑطﮫء ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ ،رﺳﯾدﮔﻰ ﺑﮫ اﻣور ﻧظﺎﻣﻰ ﺟﺑﮭﺎت ﺷﻣﺎﻟﻰ و ﺑر ﺧورد ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ
ﺑﮫ ﻧﻔوذ اﺣﺗﻣﺎﻟﻰ دﺷﻣن در ﮔوﺷﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺗﺷﻛﯾﻼت ،ھﻣﮫ ﺑر دوش ﺗواﻧﺎى او اﻓﺗﺎد و او ﺧﺳﺗﮕﻰ ﻧﺎﭘذﯾر
ﺑﮫ ﭘﺎى اﺟرای آن ﺷﺗﺎﻓت.
ﻣن آﺧرﯾن ﺧﺎطره ﻛﮫ )آﺧرﯾن ﻧﮕﺎه( ھم ﻧﺎم دارد ،را ،ﻧﻣﻲ ﺗواﻧم ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣرم ﻓراﻣوش ﻛﻧم  :ﺑﺎز ھم
ﻣﺎه اﺳد ﺷﺻت ﺑود  .ﻣن در ﺷﮭر ﻛﺎﺑل زﻧدﮔﻰ ﻣﺧﻔﻰ داﺷﺗم ،راﺑطﮫ ﻣن ﺑﺎ آذر از طرﯾﻖ دوﺳت راﺑط ﻛم
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و ﺑﯾش ﺑر ﻗرار ﺑود .ﺳواﻻت زﯾﺎدى داﺷﺗم  ،ﻧﻣﻲ داﻧﺳﺗم ﺑﮫ ﻛدام ﺣوزهء ﻛﺎر ﺑروم ،ﺷﻣﺎﻟﻰ  ،ھرات و ﯾﺎ
ﺟﺎى دﯾﮕر؟ در ﻛﺎرﺗﮫء ﭼﺎر ﺷﮭر ﻛﺎﺑل ﺑﺎ ﻛﺳﻰ ﻗرار داﺷﺗم  .ﺑﮫ ھﻣﺎن آدرس روان ﺑودم  ،ﺷﮭر ﺑوى
ﺧﻔﻘﺎن و ﺧﺷوﻧت ﻣﻲ داد ،ﭘرﯾﺷﺎن ﺣﺎل و ﻧﺎ اﻣﯾد ﺑودم .ﺑﮫ ﻧظرم رﺳﯾد ﻛﮫ از دور ﭼﮭرهء آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﻲ آﯾد.
اول ﺑﺎور ﻧﻛردم  ،ﺑﻌد ﺣدﺳم ﮐﺎﻣل ﺷد .راﺳﺗﻰ دﯾدم ﻛﮫ آذر از دور در ﻣﻘﺎﺑﻠم از آن طرف ﻣﻲ آﯾد.
ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗم ﻛﮫ اﯾﺳﺗﺎد ﺷوم و ﺑﺎ وى ﺻﺣﺑت ﻛﻧم ﯾﺎ ﻧﮫ؟ او ﺑﮫ طرف ﻣن ﻧﮕﺎه ﻛرد و ﺑﻌد ﻧﮕﺎھش را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن
دوﺧت  .ﺑﺎز ﺑﮫ طرف ﻣن ﻧﮕﺎه ﻛرد .ﭼﮭره اش ﺑﺳﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎران اﻧدوه از ﭼﺷﻣﺎﻧش ﻣﻲ ﺑﺎرﯾد.
ھر دوى ﻣﺎ ﺑدون ﺣﺗﻰ ﯾك ﺳﻼم از ﻛﻧﺎر ھم ﮔذر ﮐردﯾم  .ﺧﻔﻘﺎن و ﺗﻌﻘﯾب ﺑﮫ ﺣدى ﺑود ﻛﮫ ﯾك ﻛﻠﻣﮫ
ﮔپ وﺣﺗﻰ ﯾك ﺳﻼم را ﻻزم ﻧدﯾدﯾم .أﻧروز أذر از ﻛﻧﺎرم رﻓت و دﯾﮕر او را ھﯾﭻ ﻧدﯾدم ،اﻣﺎ اﯾن ﻧﮕﺎه
اﻣروز ﺑﻌد از ﺳﻰ وﺷش ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾش ﭼﺷﻣﺎﻧم ﺣﻰ وﺣﺎﺿر اﺳت .ﺑﺎر ھﺎ ﺷﻧﯾده ام ﮐﮫ » ﺗﻧﮭﺎ
ﺻداﺳت ﻛﮫ ﻣﻲ ﻣﺎﻧد«  ،اﻣﺎ ﻣن ﺑر اﯾن ﺑﺎورم ﻛﮫ ﻧﮕﺎه ھم ﻣﻲ ﻣﺎﻧد.
ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺿرﺑت ﺟﺎﻧﻛﺎه ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ﺷﺻت ،ﻗﺿﯾﮫ ای اﺳت ﻛﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ذھن ﻣﺎ را
ﻣﺻروف ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﻣﺷﻛل اﺳﺎﺳﻰ ﭼﮫ ﺑود؟ ﻛﺟﺎى ﻛﺎر ﻣﻲ ﻟﻧﮕﯾد؟ آﯾﺎ ﺣﺿور اﯾن ھﻣﮫ ﻛﺎدر در ﺷﮭر
زﯾر ﻓﺷﺎر و اﺧﺗﻧﺎق ﻛﺎر درﺳت ﺑود؟ و دھﮭﺎ ﭘرﺳش دﯾﮕر .و ﺑﺎز اﮔر ﺳﺎزﻣﺎن رھﺑران وﻛﺎدر
ﻛﺎﺑل در ِ
ھﺎى ﺧود را ﺑﯾرون ﻣﻲ ﮐرد و ﺑﮫ ﯾك ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرج ﻛﺷورى ﻣﺑدل ﻣﻲ ﺷد ،ﻛﺎری ﺑﺟﺎ ﺑود؟ اﻣروز ﭘﯾش
از ھر ﻧوع داورى ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻰ وﺷش ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑر ﮔﺷت و اوﺿﺎع آﻧزﻣﺎن را ﺑﮫ ﺑﺣث ﻛﺷﯾد.
اﻣروز ﭘرﭼﻣﻰ ھﺎ اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﻣﻲ ﮔﯾرﻧد و ﺷب ﺷﻌر ﺑر ﮔزار ﻣﻲ ﻛﻧﻧد .ﻣن از آﻧﮭﺎ ﺣﻖ دارم
ﺑﭘرﺳم ﺑراﯾم ﺷﻌر دﻛﻠﻣﮫ ﻧﻛﻧﯾد  ،ﺑﮕوﯾﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﻘﻰ رﻓﻘﺎﯾم راﻛﺷﺗﯾد؟ اﻣروز دوﺳت ﻣن  ،رﺳول ﺟﺎن ازھر
ﺣﻖ دارد از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳد آﺧر ﺑﮫ ﻛدا ﻣﯾن ﮔﻧﺎه ﺑرادرم را ﻛﺷﺗﯾد؟
آذر ﻧﻣﻲ ﺧواﺳت ﺑﻣﯾرد ،اﻣﺎ او را ﻛﺷﺗﻧد .ﺑﮫ ﻣﺻداق اﯾن ﺷﻌر:
ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ ﻧﮫ! ﻧﻣﻲ ﺧواھﯾم ﺑﻣﯾرﯾم!
اﻣﺎ ﻛﺷﺗﻧد اﯾﺷﺎﻧرا!
ﭼﮫ ﺳﺎده! ﭼﮫ ﺳﺎده! ﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﻰ ﻛﺷﺗﻧد اﯾﺷﺎن را!
و ﻣرگ اﯾﺷﺎن ﭼﮫ ارزان ﺑود و ﭼﮫ ﺳﻧﮕﯾن!«
ﯾﻘﯾن ١٨ -ﺟوزاى ١٣٩٦
***
ﭘس از ظﮭر ﺑﯾﺳت و ﺳوم ﺟوزای ﺳﺎل  ١٣۶١را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم .از ﺑﻼک ﺳوم زﻧدان ﭘﻠﭼرﺧﯽ ﺑﯾروﻧم
ﮐردﻧد .ﭼﺷﻣم ﺑﮫ ﺿﺎﺑط ﺿﯾﺎءاﻟﺣﻖ ﮐﮫ ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ،اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺑﻧداژ ﭘﯾﭻ در ﺣوﯾﻠﯽ اﯾﺳﺗﺎده
ﻣﺧﺻوص اﻧﺗﻘﺎل زﻧداﻧﯾﺎن ﮐﮫ در
ﻣوﺗر
ﺑود .وﻗﺗﯽ ﻣرا دﯾد ،ﻟﺑﺧﻧد ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺑر ﻟﺑﺎﻧش ﺷﮑﻔت .آﻧﺳو ﺗرک
ِ
ِ
ت ﺿﯾﺎءاﻟﺣﻖ دﺳﺗﺑﻧد زدﻧد.
ادﺑﯾﺎت زﻧدان »دﯾﮓ ﺑﺧﺎر« ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .دﺳت ﻣرا ﺑﺎ دﺳ ِ
دروازۀ »دﯾﮓ ﺑﺧﺎر« ﺑﺎز ﺷد و ﻣﺎ را داﺧل آن ﺑردﻧد .ھﻣﮫ ﺳرﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣوﺗر ﯾﺎران ﺳﺎﻣﺎﯾﯽ ام ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ ﺻدارت اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﭼﺷﻣﺎﻧم ﻧﻌﯾم ازھر را ﻣﯽ ﭘﺎﻟﯾد .ﻣرد ﮐوﭼﮏ اﻧداﻣﯽ
ﺑﺎ رﯾش ﮐوﺗﺎه ﺧﯾره ﺧﯾره ﺑﮫ ﺳوﯾم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد .ﺣدس زدم ﮐﮫ آذر ﺑﺎﺷد .ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻟب ﺷور ﺑدھد ،ﺑﮫ
آھﺳﺗﮕﯽ ﺳرش را ﺗﮑﺎن داد .ﻣن ﻧﯾز ﺣرﮐت ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادم .اﯾن اوﻟﯾن دﯾدارم ﺑﺎ ﻧﻌﯾم ﺑود.
ﻋﺻر ھﻣﺎن روز ﻧوزده ﺳﺎﻣﺎﯾﯽ را از ﮐوﺗﮫ ﻗﻠﻔﯽ ھﺎی ﺻدارت ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﻣوی ﺳر و رﯾش ﺷﺎن
را اﺻﻼح ﮐﻧﻧد .ازھر ﺑﺎ ﺗراﺷﯾدن ﺟﺑری رﯾﺷش ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﺎﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم »ﺧﺎد« ﻗطﻌﯽ ﺑود.
ﺑﻌد از اﻋدام رﻓﻘﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔدھم ﺳﻧﺑﻠﮥ  ١٣۶١اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﻣن و ﻧﻌﯾم ازھر ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧدﯾم .اﯾن ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺑر ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮔران آﻣد .از اﯾن رھﮕذر رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑردﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺧون ﻣﺎ در آن ﺟوﯾﺑﺎری ﻧرﯾﺧت ﮐﮫ از
ﺧون ھﻣراھﺎن ﻣﺎ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻧﻌﯾم در اﯾن راﺑطﮫ ﺷﻌری ﺳرود و از درﯾﺎی ﺧون ﺧواﺳت ﺗﺎ
زود ﺗر او را ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرد .اﯾن ﺣﺎﻟت ھﺷت ﻣﺎه طول ﮐﺷﯾد .طﯽ اﯾن ﻣدت ﻣن و ﻧﻌﯾم در ﮐﻧﺎر ھم ﺑودﯾم.
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اﮔر ﻧﻌﯾم ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎھم ﻧﻣﯽ ﺑود ،ﺳﯾل اﻧدوه ﺑﯾﺧم را ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ طرف رﻧﺞ زﻧدان و طرف دﯾﮕر ﻣﺎﺗم
ﻣرگ ﯾﺎران ،ﺗن و رواﻧم را ﺷﻼق ﻣﯽ زد ،ﺗﺎ ﮐﮫ ﺛور  ١٣۶٢ﻓرا رﺳﯾد .ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮕﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻌﯾم را
ِ
ﻧﯾز از ﮐﻧﺎر ﻣن ﺑردﻧد و اﻋدام ﮐردﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﭼﮫ ﮐﺷﯾدم ،ﺧود داﻧم.
رﻓﯾﻖ ﮔراﻣﯽ ﻣﺎ داﮐﺗرﺻﺎﺣب وﻓﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳﻧﮕران ﻧزدﯾﮏ ﻧﻌﯾم ازھر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﺑﺎرۀ ﺷﺧﺻﯾت
و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی او ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده زﯾر ﻋﻧوان"ﺳﯾﻣﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک آذر ﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ اﺳت" ﮐﮫ ﻣن آن
را ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧم:

ﺳﯾﻣﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک آذر ﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ اﺳت
» زﻣﺎﻧﯽ در » راﺑطﮥ ﺑﻘﺎ و ﻣﺑﺎرزه « از دوﺳت و اﺳﺗﺎد ارﺟﻣﻧدم زﻧده ﯾﺎد ﻧﻌﯾم ﺟﺎن اذھر ﺷﻧﯾده ﺑودم ﮐﮫ
 » :زﻧدﮔﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺑﺎرزۀ اﻧﺳﺎن در ﻋرﺻﮥ ھﻣﮥ ﮔﺳﺗره ھﺎ و ﻧﯾرو ھﺎی ﺳﺎﻗط ﮐﻧﻧدۀ ﺑﻘﺎﯾش« .
ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﭘﮭﻧﮥ
در واﻗﻊ زﻧدﮔﯽ ﻣﺑﺎرزان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و در اﺑﻌﺎد
ِ
زﻣﺎن ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﯾﻧﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .ھرﻗدر اﯾن ﻣﺑﺎرزه اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻌﺗری
را اﺣﺗوا ﮐﻧد و ﺿرورت ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻣردم را ﻣﺿﻣون اﺻﻠﯽ ﺧود ﻗرار داده و در ﺟﮭت اھداف
ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد  ،زﻧدﮔﯽ ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﺑﺎرز ﻣﻔﮭوم ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد.
ﻧﻌﯾم ﺟﺎن اذ ھر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓرھﯾﺧﺗﮫ ای ﺑود ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل زﻧدﮔﯽ ﻟﺣظﮫ ای آرام ﻧﻣﯾﮕرﻓت  ،ھﻣواره ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣردم ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾد و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ را در ﻣرﮐز اھداف و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾش ﻗرارداده ﺑود  .ﭘس از
ﮐودﺗﺎی ﺛور  57و وﻗوع ﻗﯾﺎم ﺧوﻧﯾن ﺣوت ﻣردم ھرات  ،ﺑﺎ ﺗرک وظﯾﻔﮥ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺷﺗﺎﻓت ﺗﺎ دوﺳﺗﺎن
و ﻣردﻣش را در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﻣزدور ﯾﺎری رﺳﺎﻧد  .ﺷﺧﺻﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آرام و ﭘرﻧﺷﺎط ھﻣراه
ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر و ﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ  ،وﯾژﮔﯽ اﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑزرگ ﺑود ﮐﮫ اﻗﺑﺎل ورود و ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑﮫ ﻣﺟﺎﻣﻊ  ،ﻣﺣﺎﻓل
و اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﯾز اﻓراد و ﺳﺎﯾر ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻣردﻣﯽ را ـ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺳر ﻣﯾﺳﺎﺧت.
ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﮫ ﺟﻣﻊ دوﺳﺗﺎﻧش در ھرات و در ھﻣراھﯽ آﻧﮭﺎ ،ﻣﺎھراﻧﮫ دﺳت ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎراﺗﯽ وﺳﯾﻊ در ﻣﻧطﻘﮥ
ﻏرب ﮐﺷور زد و ﺑﺎ اﺗﺣﺎد و ﺗﻧظﯾم ﺗﺷﮑﯾﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﻓوری ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ھﺎی ﻣردﻣﯽ ﭘرداﺧت
 .وی ﺑﺎ ھﻣﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﻋﻣل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻋﻧﺻر آﮔﺎھﯽ و ﻓﮭم اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣﯾﺧﺗﮫ و ﺗﺎ رھﺑری ﺟﻧﺑش
ﻣردم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ روﺷﻧﻔﮑران ﻣردﻣﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد ،ﺑﺎ ھدف ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﺎی ﺑرﺣﻖ ﻣردم ﺑرای
رھﺎﺋﯽ از اﺳﺗﺑداد  ،زورﮔوﺋﯽ و ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮥ ﻣردم ﺑﯾدﻓﺎع ﻣﯾﮭن ﺗﺎزه ﺑﺧون ﻧﺷﺳﺗﮫ  ،ﺗوﺳط ﻋواﻣل
ﺑﯾﮕﺎﻧﮥ ﺧﻠﻘﯽ ــ ﭘرﭼﻣﯽ  »،ﺷورای ﺟﺎﻧﺑﺎزان اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن « را ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاری ﮐردﻧد .اﯾن ﺷورا ﮐﮫ در
اواﯾل ﺧﯾزﺷﮭﺎ و ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﻣردﻣﯽ  ،ﺑدور از دﺧﺎﻟﺗﮭﺎی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ و رﻗﺑﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺷوروی ﺳﺎﺑﻖ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود  ،ﺗواﻧﺳت ﺟﻣﻊ وﺳﯾﻌﯽ از ﻧﯾروھﺎی آزادۀ ﻣﻠﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ را در اﻣر ﻣﺑﺎرزۀ
آزادﯾﺧواھﺎﻧﮥ ﻣردم در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮥ ﻣﺷﺗرک ﻣردﻣﯽ  ،ﺟﻣﻊ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺟرﯾدۀ » ﺣوت ﺧوﻧﯾن « ﻧﺷرﯾﮥ ھﻣﯾن ﺷورا ﺑﺎ ھﻣت واﻻی " آذر " ﺑﮫ ﻣﺳﺎﯾل اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻧﺑش آزادﯾﺑﺧش
ﻣردم ﭘرداﺧت و ﻣردم را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣرﮐت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ھدﻓﻣﻧد دﻋوت ﮐرد  .اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺧطر ﻧﻔوذ اﻓراطﯾت
ﻣذھﺑﯽ و از آﻧطرﯾﻖ دﺧﺎﻟت و ﻧﻔوذ ارﺗﺟﺎع ﻣﻧطﻘﮫ و ﺳﺎﯾر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ را ھﻣواره ﮔوﺷزد ﻣﯾﮑرد ﺗﺎ از
دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﺷدن ﮐﺷور از ﯾﮏ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﮫ دﯾﮕری ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود  .ﻗﻠم ﺗواﻧﺎی ﻧﻌﯾم ﺟﺎن اظﮭر و داﻧش
وﺳﯾﻊ اﻧﻘﻼﺑﯽ اش ﻧﺷرﯾﮥ " ﺣوت ﺧوﻧﯾن" را ﺑﮫ زﺑﺎن ﮔوﯾﺎی ﺟﻧﺑش آزادﯾﺑﺧش ﻣردم ﻣﺑدل ﺳﺎﺧت  .ﺣوت
ﺧوﻧﯾن ﺗواﻧﺳ ت در اﺷﺎﻋﮥ ادﺑﯾﺎت ﻣﻘﺎوﻣت ﻗدم ھﺎی ﺑﻠﻧدی ﺑردارد و ﻣردم را ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل و ﻋدم واﺑﺳﺗﮕﯽ
در ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧد.
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ﺳـــﺎﻣـــﺎ ( ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاری ﻣﯾﺷد  ،اﻧﺟﯾﻧﯾر ﺻﺎﺣب ﻗدوس"
ﻣﺣﻔل ھرات "را در ﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﺷور ﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود در ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﺳت ﻣزدوران روس
ﮔﯾر اﻓﺗﺎد ) ﯾﺎد آن ﻋزﯾز ﮔراﻣﯽ و ﺟﺎودان (  .ﭘس از آن و ﺑﺧﺻوص ﭘس از ﮔرﻓﺗﺎری رﻓﯾﻖ ﺑزرگ )
ﻣﺟﯾد رھﺑر ﺧردﻣﻧد ﺳﺎزﻣﺎن (  ،ﻧﻌﯾم ﺟﺎن ) ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﮐوﺷﯾده ﺑود از اﻧظﺎر دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم ﻣﺧﻔﯽ ﺑﻣﺎﻧد (
ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﭼﮭرۀ اﻓﺷﺎ ﻧﺷده ﺗواﻧﺳت داﺧل ﻣرﮐزﯾت ﺷود و ﮐﺎر رﻓﻘﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد  .اﮔر از اﻧﺟﯾﻧﯾر ﺻﺎﺣب
ﻗدوس ﺑﺣﯾث ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺑﻼ واﺳطﮥ ﺳــﺎﻣـﺎ از ﺟﺎﻧب رﻓﻘﺎی " ﻣﺣﻔل ھرات " در ﻣرﮐزﯾت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﯾد ﯾﺎد آوری ﮐرد  ،ﭘروﺳﮥ ادﻏﺎم ﻣﺣﻔل ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣرﮐز را ﻣدﯾون ﻧﻌﯾم ﺟﺎن اظﮭر و
زﺣﻣﺎت ﺑﯾﮑران وی ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم.
ﻧﻌﯾم ﺟﺎن اظﮭر در ﺑدو ﺣﺿور در ﺟﻣﻊ ھﯾﺋت رھﺑری ﺳﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﭘﯾوﺳت و ﺗﺎ
زﻣﺎن دﺳﺗﮕﯾری اش اﻣور ﻣﺗﻌددی را در ﺳطﺢ ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺷور رھﺑری ﮐرده اﺳت  .ﺑﺎر
ھﺎ از " آذر " ﺷﻧﯾده ﺑودم ﮐﮫ ﻣﯾﮕﻔت  :اﻧﻘﻼﺑﯾون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺎدر ھﺎی رھﺑری ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ
ﮐﺎره ﺑﺎﺷﻧد  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﭼﻧد ﺑﻌدی داﺷﺗﮫ و
در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ھر ﯾﮏ از ﻣﺳﺎﯾل ﺟﻧﺑش  ،ﺑﺗواﻧﻧد وارد ﻋﻣل ﺷوﻧد  .اﯾن ادﻋﺎ را ﮐﮫ " آذر ﻋزﯾز " اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﺋﯾﮭﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑود  ،دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وی ﮐﺎر ﻣﺷﺗرک اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد  ،ﺗﺻدﯾﻖ
ﻣﯾﮑﻧﻧد  .او ﻣ ﺗﻔﮑر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑزرگ  ،رھﺑری آﮔﺎه  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺗﮑر  ،اﻗﺗﺻﺎدداﻧﯽ ﮐم ﻧظﯾر در ﮐﺷور ،
ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﭼﯾره دﺳت  ،ﺷﺎﻋری ﭘرﺷور و ﻧﻣوﻧﮥ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑود  .ﭘدری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود و از اﯾﻧﮑﮫ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت در آن ﺷراﯾط ﺟﻧﮕﯽ و ﮔرﻓﺗﺎرﯾﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ  ،رﺷد روزﻣرۀ ﻓرزﻧداﻧش را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد اﺣﺳﺎس
ﮐﻣ ﺑود ﻣﯾﮑرد و در ھر زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﻣﯾﮑوﺷﯾد ﺑر آن ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﯾدار ﻋزﯾزان دﻟﺑﻧدش ﺑﺷﺗﺎﺑد.
دورۀ اول » ﻧدای آزادی « ﺑﺎ ﻗﻠم زﯾﺑﺎی ﻧﻌﯾم ﺟﺎن اظﮭر ﺑﺎر ھﺎ ﻣزﯾن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت  .ﯾﺎدم ھﺳت ﭘس از
ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﺳﺎﻓرت اﯾران و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن دو ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ) اﯾران و ﻋراق ( ﺗﺎزه ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود  ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ای زﯾر ﻋﻧوان " ﺻدام در ﺑﻧد اﻓﺳون دو اﺑرﻗدرت " را ﻧوﺷت و اوﺿﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ اﯾران و ﻋراق و ﺗﺄﺛﯾرات آن ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺷور را ﺑﺻورﺗﯽ ﺳﺣرآﻣﯾز ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮔرﻓت  .وزﻧﮥ ﻋظﯾم ﻧﺷرﯾﮥ ﻧدای آزادی دورۀ اول  ،زﺣﻣﺎت و ﻣﺷﻘﺎت ﻓراوان ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭼون " آذر
ﮔراﻧﻘدر " را ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﮐرده اﺳت ) ﯾﺎد ھﻣﮥ ﺷﺎن ﮔراﻣﯽ ! (.
ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻧﻌﯾم ﺟﺎن اظﮭر اﻓﺗﺧﺎر ﻋﺿوﯾت در ﮐﺎدر رھﺑری آﻧرا داﺷت ،
ﻣﻌﺗﻘد ﺑوده و ھﺳت ﮐﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) اﺳﺗﻌﻣﺎر و دﺳت ﭘروردﮔﺎن ﻣزدورش ( ﮐوﺷﯾده و ﺑﺎز
ھ م ﻣﯾﮑوﺷﻧد ﻣردم زﺣﻣﺗﮑش ﻣﺎ را در ﻣﯾﮭن اﺟدادی ﺷﺎن ﺑﮫ اﺳﺎرت ﻧﮕﮭدارﻧد  .ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھدف
ﺷوم در ھﻣﮥ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻋم از اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻓرھﻧﮕﯽ  ،ﻧظﺎﻣﯽ و رواﻧﯽ ـ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد  .ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺻورﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷﺎھد ﭘﯾروزی را ﺑﮫ آﻏوش ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ در ﻣﺑﺎرزۀ
ﺑﯽ اﻣﺎن ــ ﺟﺎﻣﻊ اﻻطراف  ،اﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﻧدی ﺣﺳﺎﺑﮕراﻧﮫ  ،ﺑدور از ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻣﻠﯾﺗﯽ ــ
ﻗوﻣﯽ و ﻣذھﺑﯽ  ،وﺳﯾﻌﺄ ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﻧد  .ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ  ،ﻣﻠﯽ و دﻣﮑرات ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺎطر آن
ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺷﯾرﯾن ﺷﺎﻧرا ﻧﺛﺎر ﮐرده اﻧد ﺑﺎ ﺟدﯾت و ﻣﺗﺎﻧت اداﻣﮫ ﺑدھﻧد .ﻧﺳﻠﮭﺎی اﻣروزی ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﺷور ﺗﺟﺎرﺑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧون ﺻدھﺎ ھزار ھﻣوطﻧﺎن ﺷﺎن و در آن ﻣﯾﺎن روﺷﻧﻔﮑران
اﻧﻘﻼﺑﯽ و آزادۀ ﻣﯾﮭن  ،ﺗرﺳﯾم ﺷده اﺳت در ﭘس ﻣﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺧطﮫ  ،در دﺳت دارﻧد  .ﺑﺎﯾد
از ﺗﺟﺎرب ﺟﻧﺑش ھﺎ و ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ آﻣوﺧت و ﻋواﻣل ﭘﯾﺷروﯾﮭﺎ و ﺷﮑﺳت ھﺎ را درﯾﺎﻓت«.
ﺑرو ﺑﺎ روس ﺑﮕو ﮐﺎرت ﺧراﺑﮫ
ﮔﻣﺎن ﮐردی ﮐﮫ ﻣﻠﮏ ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﯽ

ﭼو ﻣﺷﺗت را ز ﻣﺷت ﻣﺎ ﺟواﺑﮫ
ﺑﮫ اﯾن آﺑﯽ ﮐﮫ ﺗو ﻣﯾری ﺳراﺑﮫ
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ﺑﮫ ﻣﻠﮏ ﻣﺎ ﮐﻧون روس ﻻﻧﮫ ﮐرده
ﭼﻧﺎن زﻧﺟﯾر ﭘﺎی ﻣﺎ ﺻــــدا ﮐــرد

ﺑﮫ دﺳت و ﭘﺎی ﻣﺎ زوﻻﻧﮫ ﮐرده
ﮐﮫ روﺳـــﮫ ﯾﮑﺳره دﯾواﻧﮫ ﮐرده

آﺻف وﻓﺎ -ھﺟدھم ﺟوزای ١٣٩۶
***
ﻧﻌﯾم در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﺿوﯾﺗش را در دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﺎﻣﺎ« اﻧﮑﺎر ﻧﮑرد ،اﺻﻼ ً ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
اﻧﮑﺎر ﮐﻧد .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐوﺗﮫ ﻗﻠﻔﯽ ھﺎ و ﻓﺷﺎر ﺑﺎز ﭘرﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت او را ﺑﮫ زاﻧو در آورد .ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
در ﭘروﻧده اش ﺛﺑت ﺷده ،ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑر ﻣﺣور ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺧودش ﻣﯽ ﭼرﺧد .ﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﯽ ﺑرای
ﺷﮭﺎدت دادن ﺣﺎﺿر ﺷد و ﻧﮫ ﭘﺎی ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ زﻧدان ﮐﺷﺎﻧﯾد .ھر ﭼﮫ ﮔﻔت از ﺧودش ﮔﻔت و ھر ﭼﮫ ﻧوﺷت
در ﻣورد ﺧودش ﻧوﺷت .ﻣن اﯾن را ﺑدون ﺳﻧد ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم.
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٣٧١ﺑود .ﺟﻧﮓ ﺷدﯾدی ﻣﯾﺎن ﺑرادران ﺟﮭﺎدی در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺟرﯾﺎن داﺷت .از ھر طرف
ﺑﺎران راﮐت و ﺧﻣﭘﺎره ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد .ﺳﺗون ھﺎی دود در ھوا ﺑﻠﻧد ﺷده ﺑود .ﻣن ،ﺷﺎد روان ﺳﺧﯽ)ﻣﻼ ﻣﺣﻣد(
و زﻧده ﯾﺎد اﯾوب)ﻧﯾزک( در ﺧﺎﻧﮥ ﭘدری ﺳﺧﯽ واﻗﻊ ﺧواﺟﮫ ﺑﻐرای ﮐﺎﺑل ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم .داﮐﺗر ﺣﺳﯾن ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد ،دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﭼﮭﺎر ﺗن اﻋﺿﺎی دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ »ﺳﺎﻣﺎ« را آورده ﺑود .ھر ﮐدام ﻣﺎ ﯾﮏ
دوﺳﯾﮫ را ﺑرای ﺧواﻧدن ﺑرداﺷﺗﯾم .و ﭼﮫ اﻧدوھﻧﺎک ﺑود ﺧواﻧدن اوراق دوﺳﯾﮫ ھﺎی ﯾﺎران ﺗﯾر ﺑﺎران ﺷدۀ
ﻣﺎ .رﯾزش ﮔرﯾﮫ ﮔرﯾﺑﺎن ھر ﭼﮭﺎر ﻣﺎ را ﺗر ﮐرده ﺑود .ﺣﺟم دوﺳﯾﮥ ازھر ﺷﮭﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﺗر
ﺑود .ﻣن در ﺳﺗون ﺟواﺑﺎت دوﺳﯾﮥ او ھﯾﭻ ﻣوردی ﻧﯾﺎﻓﺗم ﮐﮫ ﻣوﺟب اﻧﮑﺳﺎر ﺑوده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘﺎﺳﺦ او را
ھرﮔز از ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﺑرم ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود »:از ﻧظر ﻣن ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻧﯽ ﺑوده اﺳت
و ﻣرگ او را ﺿﺎﯾﻌﮥ ﺑس ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرم «.آذر ﺑﮫ ﺧود اﯾن ﺣﻖ را ﻧداد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﯾﮏ ﺟو از
ﻣردی ﮐم ﮐﻧد و ﭘﯾﺷوای ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧش را ﺑد و رد ﺑﮕوﯾد.
ﻧﻌﯾم ازھر روﺷن ﻓﮑری ﺑود ﺑﺎ ﺳواد و ﮐﺗﺎب ﺧوان ،ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺑود ﺗواﻧﻣﻧد ،ﺷﺎﻋری ﺑود ﻣﺗﻌﮭد ،اﻧﻘﻼﺑﯽ
ای ﺑود اﺳﺗوار و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﻓروﺗن ﮐﮫ ھرﮔز داﻧﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑر رخ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﺷﯾد .ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻧﻔس ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎ  ،ﺑﮫ آزادی ،ﺑﮫ ﻣردم و ﺑﮫ ﻋداﻟت وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد .ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی زﻧدان را ﺑﺎ ﭘﺎﯾداری ﺗﺣﻣل ﮐرد .ﻣن
ﭘﯾﺷواز ﻣرگ رﻓت و در
ت اﯾﺳﺗﺎده ﺑﮫ
ﮐﻣﺗرﯾن ﺳﺳﺗﯽ ای در اراده اش ﻧدﯾده ام .و ﺳر اﻧﺟﺎم او ﺑﺎ ﻗﺎﻣ ِ
ِ
درﯾﺎی ﺧون ﺷﻧﺎور ﺷد.
ﻧﻌﯾم و ھﻣراھﺎﻧش در اوﺿﺎع ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﮫ رھﺑری »ﺳﺎﻣﺎ« اﻧﺗﺧﺎب ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﺷﮑﺳﺗﮥ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎ را در طوﻓﺎﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﭘﯾش راﻧدﻧد .اﮔر ﻧﻌﯾم و ﻧﻌﯾم ھﺎ ﺧطر ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد و آﺳﺗﯾن ﺑﺎﻻ
ﻧﻣﯽ زدﻧد ،اوراﻗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﺎ ﻧﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﯾن ﺷﺟﺎﻋت ﺳزاوار ارج و اﺣﺗرام ﻓراوان
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣﺑﺎرزان ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر آزادی اﻧﺳﺎن و رﺳﺗﮕﺎری ﺧﻠﻖ ھﺎ از ﭼﺷم ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﻣن ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺷراﻓت ﺗﮏ ﺗﮏ ﮔﻠﮕون ﮐﻔﻧﺎن ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود ﻣﯽ آورم و ﻧﺎم ﺷﺎن را در دل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧدﮔﺎر
ﻣﯽ ﺧواھم.
زﻧده ﺑﺎد آزادی!
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ﻧﺳﯾم رھرو
ھﺟدھم ﺟوزای ١٣٩۶

