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 Martyrs جانبازان

  
  سازمان انقالبی افغانستان

٠۵/٠٢/١١  
  

  

  زنـی کـه جـاودانـه شـد
  

  

انی از آنچه کرده وقتی دستانش را با زنجير بستند، او ساکت و آرام بود و به جالدانش عذری، طلب استرحامی، پشيم

شکنجه داد و ھی با درماندگی   نداشت و او بود که با استواری در آخرين لحظۀ عمر، قاتالنش را با نگاه تيز،بود

  .ھا پيوست فرياد می زدند، تمام کنيد و لحظه ای بعد، مينا شکست و با تک تيری به جاودانه

شده بود، او را در زير بار يک سازمان، يک جنگ و فيِض ھمرزمش که چند ماه قبل با ساطور گلبدينی ريز ريز 

ای به او  اما عده. ھنگام خوابش را با اشک نيااليد  تنھا گذاشته بود، نمی توانست شبباالخره يک نبرد مسلحانه

زار فيض   دل باور کرده بودند که او اللههِ برخی ھا از ت. چون کوه می ديدند، کوھی که فالت نيرومند و پابرجا بود

پا  دانستند و ناتوان، و وقتی ناپديد شد جشنی بر ا با شادابی گذشته پاسداری خواھد کرد، اما بعضی او را زن میر

  .کردند

مينا که ھمرزمان او، لياليش خطاب می کردند، در کابل زاده شد، درس خواند و پوھنتون رفت، اما سال دومش در 

ی ئر تب و تاب رھااو که د. اوزان سوسيال امپرياليزم درآمدشرعيات بود که وطنش به اسارت دلقکان خلقی و متج

توانست در امان باشد، چون، سرھای  ای نمی تاز جنبش انقالبی شعله ميھنش آرام نداشت و در کنار رھبر تک

رفت و ديگران را به شيوۀ مبارزه در  بسياری از اين بُرش در خاک خفته بود، ليال پنھان شد و پوالدوش پيش می

  .ساخت آشنا میخفا 

او زن بود، اما به قول خودش شيِر خفته ای که بيدار گشته، ِخفتان پوشيده و برُگستوان ھموار کرده و بر رخش 

جنسان زحمتکشش را از ستم مرداِن  ی ھمئبل از کودتای منفور ثور، راه رھاليال ق. راند مھابا می سرکش مبارزه بی

پيکری که در دوزخ زندگی به غل و زنجير  ديد، برای اين نيم میزن ستيز در ھمدلی، ھمرھی و تشکل پذيری 

  . تر شد و چون نبود فرو ريخت کشيده شده تشکلی ساخت آھنين، که تا بود آبداده

ياران ھمرزم او، زنانی از ھمين بُرش بودند، زندان ديدند، شکنجه شدند و دلبندان شان را به قربانگاه فرستادند و تا 

نوشتند و دختران پيشرو را در رھوار  ت به کوه بودند و در کنارش گام می زدند، شبنامه میاو بود، اينان پش
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دادند که بايد زنجيرھای مرد، طبقه و متجاوزان را شکست  نشاندند و ياد می پيشاھنگ بر جايگاه شرف و افتخار می

  .ای ديگر را به فرجام رساند و کار سھمگين تر از نيمه

رزمش راه آوارگی می گرفت، مگر می شد از زادگاھش دل برکند؟ اما او مطيع و دستورپذير او بايد با يگانه ھم

 کردن سر و نفس کشيدن بلکه برای ھدايتگری "بچ"بود، بايد بر فيصله و دستور ھمگانی مھر می گذاشت نه برای 

زرگی چون مارکس، و ضرورت روزگار، چون  می دانست بزرگان ديگری از ھمگنان و ھمکيشان او، پيشوايان ب

ر قدرت پ دشمنان که کوه نبودند، کوھستان بودند، روزگاری از قساوت) اين شھيد بزرگ زمين(لنين و چه گوارا 

فيض کرد و  تری پناه گرفتند، کاری که ليال تر به جای مصون طبقاتی برای سازماندھی بھتر و فرماندھی مطمئن

  .ای قرار و آرام نداشت  کويته ماند اما لحظهدر ميان خيلی از پناھندگان، گاه پشاور و گاه

يد، می خواند، می نوشت، به ديگران می آموزاند و برای اين که فقط در اين محدوده بدر کويته نخوابيد و نخسليال  

پرداخت و ھم پولی به دست  او در آن کورۀ داغ ھم به ساخت و ساز ديگران می. محصور نماند، کارگاه ساخت

ايست بود و نه راه  دِن فراز جنبش انقالبی افغانستان، زير ُسم کثيف انجوھا خم نشود زيرا او نه انجوآورد تا گر می

ی نيست که ُدم آن زير پای استخبارات امپرياليستی قرار ئ انجوھيچ«شناخت و باور داشت که  ھيچ سفارتی می

  . »نداشته باشد

ُخفت، ليال با تمام » کلکانی«و » ياری«له ای، در کنار بعد از آنکه فيض، اين پيشوای بی ھمتای جنبش کبير شع

دردی که بر روح و تنش احساس می کرد، دشواريی به ساحل رساندن کشتی فيض را در آن امواج، خوب می 

قسم او به وفاداری . دانست، با تن خسته و قامت بر افراشته، شب از روز نمی شناخت، می دويد و می دويد

  . در آن شش ماه، قادر شد اين خال را پُر سازدھمرزمش راست بود و

ليال در اين شش ماه، فرق بام فيض را نه تنھا برھنه نگذاشت بلکه اجازه نداد کسی برفش را بر او بريزد و تاريخ 

اما او ديگر به خاری از مژه ھا نزديک، برای سگان . نتوانست نام او را در کنار رھبران بزرگ اين خطه نگذارد

  .کرد تر می ين انقالب را درخشانئشد و با آتش وجودش راه خارا دل شده بود، خاری که بايد سوزانده میخادی مب

اش را سوراخ کردند، او  دو شرفباخته، دو خادی، دو جانی به قامت رسايش يورش بردند و با سرب، تارک تابنده

ت و جنايتی که بر او رفت، درکوھستان غمگين ديگر در ميان ما نبود و رفت تا آنچه در شش ماه توانسته بود و خيان

  . جانباختگان به ھمرزمش حکايه کند

ای بود که ديگر   دستانش را از پشت بسته بودند، چون جالدان، تاب نگاه سربينش را نداشتند، چون او شير خفته

 ناسزاھای آماجه، مندان او با قساوت خاصی به خاک رفت، اما دشنام ديد، نامردانه و عقده. بيدار گشته بود

ناشرافتمندانه قرار گرفت، با تير بغض و عداوت شکار شد، ملکه گفتند، روسپی نام نھادند و سر و ُدم حنا بستند که 

  کجا؟ » مدينۀ فاضله«سواد و رانده شده باز شد ورنه ما کجا و اين  ھای بی راه به ما ترشيده

ب ليالفيض نمی رسيد و ھرگز زنی چون او در  تاريخ اين اين باور که دست ھيچ زنی در تاريخ ميھن ما به رکا

درين ميان مھمترين و . دانند که وجدان شان در بازار دين و سرمايه سودا نشده باشد ديار زاده نشد، فقط آنانی می

 را نسبت به مينا "ی لومپنئساما" پست ترين  معيار و محک شرف انقالبی آنست که يک مدعی انقالب، توھين جدی

چون ھر نوع سکوت با ھر . نيده، اما آتشين نگشته و چھرۀ زرد اين اتھامزن بی وجدان را با چتلی نيالوده باشدش

  .  ملحوظی در دفاع از اين زن پيشتاز، جز خيانت به رھبران و رھروان صديق انقالب چيز ديگری نيست

چون زن بود بايد به جايگاھش ليال بزرگ بود، با پر آوازه ترين مردان انقالب، ھمسری می کرد، اما 

پنھان داشتن او و نام انقالبی او، به خاطر ھر سودی، بنابر ھر ملحوظی جز خيانت به . تر ارج گذاشت مندانه شکوه
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او و به تمام زنان افغانستان چه بوده می تواند؟ مينا ھرگز مدال نياويخت و ناصح اشغالگران نشد که چگونه در 

ای از کنار ھمرزم دالورش جدا نشد و ھر جاسوسی که زير ھر  او لحظه. کنند» وليتؤمس«ادای وطن اشغالی ما 

شده، بايد بر چنين » ملی«و يا » دموکرات«ای از فيض جدا انديشيده،  نام و نيتی در ھر کتابی بنويسد که او لحظه

 به القای چنين فکر کثيفی ای که تصميم نيز چتلی ريخت و بر رخسارگان زرد و پليد ھر گوينده و نويسنده» کتابی«

ما نام بزرگ اين زن انقالبی را بر قلۀ شامخ افتخار می نشانيم و آن . نزد درونيان و بيرونيان داشته، بايد تف انداخت

  .دانيم را از جدی ترين و محوری ترين وظايف خود می

کارزار انقالب راسخانه ايستاده و سازمان انقالبی افغانستان که با ايديولوژی و خط مشی روشن انقالبی بر استوای 

شمشير می زند، جايگاه ليال را در کنار به خون خفتگان کبيری چون اکرم، مجيد، فيض، بھمن، رستاخيز، لھيب و 

داند تا از اين زن انقالبی، از اين يگانه، در روز چھارم فبروری،  سيدال می بيند و اين را وظيفۀ انقالبی خود می

ھای بزرگی از زندگی پربار او بيرون بکشد و به ديگران بياموزاند  جليل به عمل آورد، درسروز به خون خفتنش ت

  .که چگونه بايد زيست و چگونه بايد انقالب کرد

ارج گذاردن به اين نھنگی که جز موج آفرينی .  ما در اين روز اشک نمی ريزيم، عزا نمی گيريم و سياه نمی پوشيم

ين بود و شعله کشيد، آموختن از زندگی انقالبی او، سرمشق قرار دادن ئ خارا، به اين خاری کهکاری نداشت

  . استواری و پا فشردن بر اصول او، چيزی نيست جز آن که بايد چنان بود تا چنان کرد و چنان ُمرد

  

  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١١ فبروری ۴

 


