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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Martyrs  جان بازان

 
  :يادداشت نگارنده 

آفرين بر  " تحت عنوان بلخی نعيم محمد انجنير مقاله ای از يک نويسندۀ محترم به نام 2009به تاريخ بيستم فبروری 
  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال در "  رويت سياه: ديگ به ديگچه ميگويد "  !ضياء مسعودحامد کرزی و 

  .نشر گرديد که تحت اين لينک قابل دريافت است
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در اين مقاله ضمن تصديق سخنان کرزی و مسعود مبنی بر خيانتکاری، وطنفروشی و مزدورمنشی متقابل آنها، 
اشاره به يک رويداد تاريخی جنبش روشنفکری مملکت نيز شده است که در آن شهيد انجنير ميرويس واقعيت 

جنايتکاران . و پرچم را از زبان خود آنها تصديق و ثابت می کندمزدورمنشی، خيانت و جاسوسی جنايتکاران خلق 
ميرويس را مانند هزاران هزار انسان بی گناه ديگر اين   انجنير خورشيدی١٣٦١بتاريخ هفدهم سنبله خلقی و پرچمی 

امت، در مورد زندگی پر تالطم اين اسطورۀ مقاومت و نمود شه. سرزمين در پوليگون پلچرخی به شهادت رسانيدند
جان نثاری و وطندوستی او قبًال چند سطری نوشته شده بود که اينک بنا بر ارتباط موضوع، جهت آشنايی بيشتر با 

 .آن شهيد راه آزادی و آزادگی تقديم خوانندگان گرامی ميگردد
 آنشب مبارز قهرمان، آزادمنش و وطنپرست را دربارگاه بت تسليم و. ظلمت شب همه جا سايه افگنده بود"

آنشب ستاره ی . آنشب فرياد های انسان خواهی در برابر دشمنان انسانيت خفه می شد. وطنفروشی قربانی می کردند
روشنی بخش اميد را در ستمگاه تاريکی به زمين می کشيدند و آنشب نيروی توفنده و پرتالطم رادمرد انقالبی را در 

 در قتلگاه پوليگون پلچرخی سينه های آگنده از آرمان ی تفنگداران خلقی و پرچمیاجوخه . سينه اش سد می زدند
  ."انقالب و مملو از عشق به انسان را به گلوله بستند
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  بهلول: گرد آورنده 
  2009 فبروری 22

  
  

   سامايیجانبازی يک مبارز
  
  :  از طفوليت تا نو جوانیــ١

 کرد و از هر جنبنده ای يارای حرکت را گرمای شديد تابستان در ريگستان های فراه در جنوب غرب کشور بيداد می
تو گويی از زمين و زمان آتش می باريد و بال و پر هر پرنده ای را که به سايه ای نمی رسيد، می . می گرفت
در يکی ازين زيرزمينی ها خانواده ای . مناطق مسکونی مردم را به زير زمينی ها رانده بود شدت گرما در. سوخت

ر خانواده جهت بدست آوردن لقمه نانی بيرون از منطقه رفته بود و مادر درهمين گرمای بود و باش داشت که پد
ی برپا می شود که طفلی به اين جهان پرآشوب ديده گشود و آن معصوم ادرين گير و دار هلهله . شديد درد می کشيد

  .با اولين فرياد ها ندای زندگانی را در فضای تنگ زيرزمينی سرمی دهد
.  زندگی، صدايی از هستی، غوغايی از معرکه و مبارزه و فراخوانی به نبرد پرتالش و بی پايان زندگانیفرياد! آری

اولين دقايق حيات، شير پاک خود، شير آگنده از احساسات پاک وطندوستی، نوع پروری، متانت و پايمردی  مادر در
فضای . وری را در گوش پسرک زمزمه می کندرا بکام نوزادش می ريزد و با نوای مادرانه ترانه های تهور و دال

خانواده ديگر چنان لبريز از خوشی گرديده که شدت گرمای ريگستان در برابرش رنگ باخته و به کلی فراموش شده 
  . بود

شام وقتيکه از کار به خانه می آيد، زن همسايه از . پدر هنوز از فرا رسيدن خوشيی که در انتظار آن است آگاه نيست
بعد از اندک نگاهی در حاليکه .  فجر به شبستان می شودی دهد و پدر با قصد ديدار طليعۀسرک به پدر نويد متولد پ

د  بشاش نوزا و به فروغ معصوميتی که از چهرۀ فرزند نشستهموج می زد، در کنار زن به نظارۀخوشی در دلش 
گان نام آور تاريخ وطن را بر طفل گذاشته پسر ين متداول نياکان، اسم يکی از بزرآنگاه طبق آئ. می تراود خيره شد
  .جهت اجرای امری از زيرزمينی به بيرون رفت را به مادر سپرد و

مادر پيوسته با زمزمه های مادرانه اش آهنگ . پسرک با گذشت زمان جان ميگرفت و با ماحولش انس پيدا می کرد
ی طاقت فرسای تموز و طبيعت خشن ريگستان های طفل آهسته آهسته با گرما.  سر می داداومحبت و صفا در گوش 

با چيرگی روح زندگانی و . پيرامونش عادت می کرد، با سختی ها و سفتيهای آن می آميخت و بر آن چيره می شد
ش را طبيعتأ درهمين سختی طفل هستي. جود او فزونی می يافتقوت مبارزه بر اين همه سختی ها نيروی اميد در و

  .هستی اجتماعی با سختی هايش وی را هر آن بيشتر آبديده و سخت جان ميساختها می يافت و اين 
و لباس های تکه پاره   مندرس با خريطه ای حاوی چند ورق پارۀپسرک ديگر هفت بهار زندگی را گذشتانده اينک

سمت بيشتر  زياد دارد و قمکتب از قريه فاصلۀ. د مکتب استهمانند ساير همصنفان خود در قريه ای دورتر شاگر
پسرک که آثار ذکاوت و تيزهوشی از ناصيه اش پيداست . وقت طفالن در طی طريق می گذرد تا در خاکزار مکتب

برای مکتب ابتدايی ديگر چيزی برای آموختاندن به او ندارد و اينک او . از صنفی به صنف باال و باال تر می رود
محيط شهر با آنکه در واليتی به اين . نی تر دارد، می رود طوالکه فاصلۀ شهر فراه فراگيری درس بيشتر به ليسۀ

دوردستی از مرکز قرارگرفته با محيط روستای ريگستان تفاوت دارد و چيزهای جالب تری را در برابر چشمان 
پسرک آهسته آهسته به سن نوجوانی پا گذاشته درس های مکتب را به تندی می آموزد و صنفی . کنجکاو او می گذارد

وی با استعداد سرشاری که دارد می کوشد در خواندن درس از حد معمول پا . عد از صنفی پشت سر می گذاردرا ب
لذا بر آن می شود که تابستان ها را که در فراه . بنا بر آن محيط واليتش هم برايش تنگی می کند. فراتر گذارد

اين به .  جامی شامل می شود و به ليسۀو به هرات رفتها. رخصتی است به هرات برود و در آنجا درس بخواند
ش که درين زمان هرات يکی از کانون های گرم مبارزات هـ  ١٣٤٨صورت دقيق مصادف است به سال 

و " کريم" درخشان اين مبارزات، جوان با دو چهرۀ. برافراشته انددموکراتيک است و چهره های مبارزی از آن سر 
او نيز با همراهی . ا کرده بودند همصنفی و بعد بيشتر آشنا و رفيق می شودکه در سطح جنبش آوازه بپ" غالم محمد"

 هنگام همه روزه در آن ظاهرات و راهپيمايی های با عظمتی می شود که درينماين رفقايش يکی از چهره های فعال 
 برای کار انقالبی نوجوان مسافر محيط انقالبی و دوستان مبارز را ايده آل خود و رفقايش نيز او را. ستشهر برپا

 عالقه و لذا وی در يکی از حلقه های کار سياسی ـ تشکيالتی هرات تنظيم شده و بنا بر استعداد،. مساعد می يابند
ظاهرات راه می يابد و سخنران ماهری می شود که به زبان های پشتو و دری م سخنرانان پشتکارش بزودی به حلقۀ

روزی سرکوبگران نظام مستبد شاهی برای جلوگيری از . دم برساندميتواند مسايل مطروحه را بخوبی به مر
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 ليسه مانع بيرون دی عسکر و پوليس پيش روی دروازۀعده ای زيا. ظاهرات، ليسه جامی را در محاصره گرفتندم
 اهداف عساکر را مخاطب قرار داده و) کريم(ران نامدار مکتب درين زمان يکی از سخنو. ن می شدندشدن شاگردا

به دنبال آن جوان مسافر به ستيژ رفت و . ظاهرات نشوندم شانرا شرح داد و از آنها خواست تا مانع می مبارزۀمرد
اين سخنرانی ها چنان بر عساکر و پوليس اثر گذاشته بود که بدون هيچ گونه مقاومتی . به زبان پشتو سخنرانی کرد

روز به بعد نام اين جوان مسافر نيز در همه جا ورد زبان ازين . مظاهره کنندگان توانستند از مکتب به بيرون بروند
 خونين پوليس بر هـ ش و حملۀ ١٣٤٨بعد از تاريخ دهم سرطان . بود و دولت نيز او را در ليست سياهش داخل کرد

جوان مسافر نيز برای . ن مجبور شدند به زندگی مخفی پناه ببرندمخصوصًا متعلما زيادی از مردم و ظاهرات عدۀم
  . ی مخفی را گذرانداناوم مبارزه در هرات ماند و توسط رفقايش مخفی شد و مدت طوالنی زندگتد

. ول حلقه اش سخت کوشی، پيگيری و آموزش جدی ويژگی هايی بود که در جوان تبارز جالب داشتندبه گفته مسؤ
ضاع و شرايط تحصيلی ه اوش در رابطه بمعلمروزی در جلسه رفيق ديگری که با او همراه به هرات آمده بود، از 

 سياسی وقت را به امور شخصی ضايع انه از او خواهش کرد که در جلسۀجوان معترض. ال کرددر پوهنتون سؤ
او کتابچه و قلمی داشت و هميشه از صحبت . دن اجتماعی به بحث گرفته شوــنکند و بگذارد که مسايل سياسی 

  . زش خود را باال می برددبيرش ياداشت می گرفت و به اين ترتيب سطح آمو
 ليسه س و تعليم گرديد و سرانجام دورۀ دربه هرحال بعد از يک دورۀ گسستگی تحميلی جوان دوباره مرفق به ادامۀ

 زمين شناسی و تفحص معادن جامد مصروف ل پوليتخنيک کابل شده و در رشتۀپس از آن او شام. پايان يافت
جوان با پيوستن به . ن نيز در تب داغ مبارزات دموکراتيک ميسوختتحصيل گرديد و اين زمانی بود که پوهنتو

  . مبارزات سياسی شد جا نيز به شکل فعالی وارد عرصۀرفقای همفکر وهمسويش درين
  

  :ـ جوان در کارزار انقالب ٢
 روزی دبير حلقه همرزم تازه ای را با خودش آورده به رفقای ديگر معرفی کرد و گفت که وی بعد ازين به 

جوانی الغر اندام و ميانه قامت با گونه های برآمده و چشمان فرو رفته، ژنده پوش ولی . عضويت اين حلقه درمی آيد
تهور و . منضبط، تند پای و تيزهوش که آشنايی با او جرقه های تازه ای از اميد را در دل همرزمان بر می انگيخت

اين جوان با . ب و کار و پيکار انقالبی را سيراب می کردمتانت او چشمه ساری بود که عطش روندگان راه انقال
وی که . ر ديده می شدوجود آن که روزهای متوالی، کار شاقی را به پيش می برد ولی آثار خستگی در وجود او کمت

صحبت شيوا و دل . ش پشتو بود به زبان دری چنان زيبا سخن می گفت که نظيرش را کمتر ميتوان يافتزبان مادري
وی در کمتر جايی بود که به دفاع . يز به زبان های دری و پشتو او را بهترين سخنگوی جنبش انقالبی ساخته بودانگ

آنچه دل هر همسنگری را در گرو اين مبارز قرار می داد نه . ازين جنبش روی ستيژ نرود و با دشمن مصاف ندهد
او قوت عجيبی در بيان مطالب و قدرت فراوانی در . ش نيز بودايل انقالبی او بلکه هنر سخنوريتنها اوصاف و خص

در . ادای معانی داشت و با همان زيبايی که سخن می گفت با همان زيبايی هم به هر دو زبان دری و پشتو می نوشت
جريان سخنرانی های او من همانند صدهای ديگر مجذوب سخنان او می شدم که هر شنونده را به کارزار انقالب و 

 انسانی بر خرابه های ستم آباد اين دنيای کهن  دژخيمان، برای اعمار يک جامعۀدر ستيز بی امان برضدبه اشتراک 
چنانکه گاه گاهی . او با همه توانمندی هايی که داشت انسانی بود متواضع و بردبار. و نا برابر کنونی دعوت می کرد

باهات ميکردند، به اين بيت بيدل که ارادت ُمفقيت های شان ان همفکرش که در امر مبارزه به مرخطاب به جوان
  : بسياری به او داشت استناد می جست

  
     همچو زلف يار می زيبد بما افتادگی  تواضع طينتم  " بيدل"با کمال سرکشی 

  
 اين مختصر بيان کرد و تذکرات من از سجايا پاکباخته را نمی توان در محدودۀصفات پسنديده و انسانی اين رادمرد 

  . خروار استفات روح سرکش او فقط مشت نمونۀصو 
او درينجا .  اين جوان وارد محيط جديد کابل می گردد که برای او ميدان وسيعتر مبارزه است،قسمی که گفته آمد

 و در  وی در کابل با جوانان انقالبی بيشتری آشنايی پيدا کرده. گمشده اش را يافته و پيوسته به آن عشق می ورزد
 فکار انقالبی چنان آتشی در سينۀروابط با جوانان کابل و ا. با ايشان در کارزار انقالب در پيکار استهنگی اهم

وليت های انقالبی ماس با محصالن و عهده دار شدن مسؤت. پرشور جوان ريخته است که خاموشی آن ممکن نيست
وی . فکار انقالبی او بودندعی برای ا کابل جوالنگاه وسينواحدر حوزه های کارگری و حوزه های روستايی دور و 

ميبرد به عهده داشت، از طريق او به زودی با ساير  وليت ارتباط دبيرش را که درين هنگام در زندان بسرکه مسؤ
 مباحثه رهروان جنبش مترقی که همراه با دبيرش زندانی بودند تماس گرفته و در پاره ای از امور با ايشان به شور و

 نبرد که ديگر يک کادر سياسی تمام عياری شده بود، هميشه با تهور و  درخشان عرصۀهرۀاين چ. می نشست
. علنی جدال و مبارزه می کرددالوری، متانت و پايمردی کم نظيری عليه دشمنان رنگارنگ به صورت علنی و غير

 دروس مسلکی نيز پيشگام ی انقالبی و مرد ميدان عمل سياسی شده بود درا همانگونه که سخنوری آگاه، نويسنده او
  . همقطاران بود
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وليت های فراوانی به عهده داشت؛ تربيت جوانان انقالبی، تأمين اين رزمندۀ متعهد در ساحۀ پوهنتون کابل مسؤ
روابط بين حلقات روشنفکری، پيکار همه جانبه عليه دولت، مبارزه عليه خلقی ها، پرچمی ها و مرتجعين اخوانی، 

ر بی امان او در بی و تأمين روابط بين روشنفکران و محيط های کارگری و دهقانی جزئی از پيکادفاع از جنبش انقال
 پرچمی و اخوانيت وی در بسياری از جر و بحث ها و مشاجرات عليه وطنفروشان خلقی،. ش بودکارزار انقالبي

 مرکزی پوهنتون عام خوری ليليۀ در سالون طروزی.  عام به دفاع از جنبش انقالبی به پا می خاستارتجاعی در مأل
آن طيف وسيعی از افراد گروه های مختلف سياسی گرد هم آمده بودند، اين  کابل در جم غفيری از محصالن که در

او در حدود يک ساعت وقتی که برايش داده شده بود، قاطعانه از موضع جنبش انقالبی . جوان به سخنرانی برخاست
ش و روند مبارزاتی آنرا روشن کرده و محصالن را به مبارزه و انقالب قهری دفاع بعمل آورده، خط فکری جنب

.  صميمانه شد، آتش کينه را در دل مخالفين روشن کردسخنور پرشور که مثل هميشه بدرقۀصحبت اين . دعوت نمود
 بود، با عاجز آمدهنجيب که در استدالل متقابل علمی در برابر اين جوان . رسيد" گاو"آنگاه نوبت سخنرانی به نجيب 

شما نگاهی به : "بنا بران خطاب به حاضرين گفت که .  بگيردشيوه های مبتذل هميشگيش کوشيد وی را به استهزاء
صورت نحيف اين مرد بياندازيد تا ببينيد که چه مسخره است تنی به اين ضعف و ناتوانی و فکری به اين همه  سر و

ورده بود و به اين ناتوانی های خلقی ها و پرچمی ها از قبل آشنايی کافی  تبرخن که کندۀجوا" خشونت و قهرآميزی؟
آنگاه از رئيس جلسه . ه معطل ماند تا گپ های نجيب به پايان رسداصأل وقعی نگزارد" گاو" اشارات نجيب داشت، به

وی خطاب به ". ماز اينکه سخنان نجيب متوجه من بود فقط يکی دو جمله به جواب او می گوي: "اجازه خواسته گفت
اگر شما متوجه شده باشيد دهقانان و جنگلداران هندی و افريقايی با آنهمه کوچکی و اندام الغری : "حاضرين گفت که

. واب کار می گيرند سوار می شوند و از آنها در راه ص هندی و افريقايید در کوپه سر پيل های قوی الجثۀکه دارن
پس .  های وحشی را يوغ می زنند و زمين را سر شان پاره می کنند"گاو"ما همچنان که دهقانان الغر اندام وطن 

  .در عرق خجالت غرق شد" گاو" خاليق برخاست و نجيب آنگاه هلهلۀ." سر است نه به کمرهويداست که عقل به 
اظب  قصد های مکرر آنها جان بسالمت برده و هميشه مو مخالفين سياسی و دولت بود، از سوءجوان که خار چشم

 سر و سامان دادن جنبش  دری به فعاليت جدی پرداخته و مخصوصًاوی بزودی در حلقات روشنفکر. خود می بود
دانست و آدمی بود بسيار با دسپلين و ميا. ی ايفا کردا پنجاه شمسی سهم فعال و نقش ارزنده های توده ئی در آغاز دهۀ

هميشه چند دقيقه زود تر از . ساسات جوانی حل کردکه قضايای خطير سياسی را نمی توان با خون گرمی و اح
 کابل ر يکی از روزها که جلسه در حومۀد. شروع جلسه حاضر می شد و  پيوسته وظايفش را سر وقت انجام می داد

و سؤال له که برای اعضای حلقه، نو اين مسأ. او سر وقت حاضر نشده بودداير گرديده بود، برخالف عادت، 
بيست دقيقه نگذشته بود که جوان با بايسکل قراضه اش نفس سوخته و عرق  هنوز.  پريشانی آنها شدبرانگيز بود مايۀ

. دبير به سخنانش ادامه داد تا موقعی که تفريح شد. پر، گرسنه و مانده به جلسه رسيد و با تقديم سالم در حلقه نشست
بيست دقيقه ديرتر رسيدم معذرت ازينکه : "ردآنگاه قبل از آنکه از جوان پرسيده شود، خود چنين به سخن آغاز ک

 سنگی در اثر تصادم زير موتر ه خانه بر ميگشت در منطقه  کوتۀامروز چاشت وقتی برادرم از مکتب ب. خواهممي
 اعضای حلقه که همه از. يکبار ديگر معذرت می خواهم. تا او را به دامان خاک سپرديم وقت از من گذشت. گرديد

ترديد به او می نگريستند و در قبول اين   خانواده اش آگاهی داشتند، با شک و انسان و مخصوصًاعطوفت عميق او با
تنها دبير حلقه که او را از سال های زيادی به اين طرف می شناخت در سخنان او شکی . گزارش مبهوت مانده بودند

رابر امر انقالب ر از جان گرامی بود در باين جوان که برادرش برايش بيشت. آنگاه دبير برای او تسليت گفت. نداشت
ست در  عاطفی نتواناين حادثۀ تکان دهندۀ. تفاقی نيافتاده باشد عادی بود که تو گويی اصأل ابرای وی چنان مسألۀ

  .ش حتی حضور در يک جلسه را مانع شودساحه کار و پيکار انقالبي
 شمسی کشور در آتش قحطی و خشکسالی می سوخت، اين روح عصيانگر ١٣٥٠ بخاطر دارم که وقتی در آغاز دهۀ

 تأمين کت برويم و به فراهم سازی زمينۀانقالب، در حلقه يادآوری کرد که اکنون زمان آن رسيده تا به اطراف ممل
 حلقه دبير. جوان در آنوقت به صنف دوم پوليتخنيک کابل بود. زندگانی دهقانان و قحطی زدگان کشور کمک رسانيم

 اما وی درين خصوص با .برای او گوشزد کرد که بهتر است يکی دو سالی به تحصيلش در پوهنتون ادامه دهد
 طبقاتيست بلکه شرکت فعال در کار توليدی و آزمون کار انقالبی نه تنها مبارزۀ: "تجمالت زيبايی در جواب دبير گف

جهت آموزش . توان فقط از چوکی های پوهنتون آموختولی درس حيات و زندگانی را نمی . های علمی نيز ميباشد
پافشاری دبير حلقه در واقع ". اين علم بايد به روستا شتافت و آنرا از توده های پا برهنه و شکم گرسنه فرا گرفت

 اين جوان جوالنگاهش را در ريگستان های تالطم طوفان انقالب در سينۀ. ز پوالد سرد کوبيدن نبودچيزی بغير ا
  .و جنوب غرب کشور باز مييافتجنوب 

قصبه   قريه ها ويک را به حالش رها کرده و روانۀشده بود که او با چند تن از يارانش پوليتخنچند روزی سپری ن
ايشان با همدستی قحطی زدگان در دو ولسوالی به قلعه های خوانين و فيودالها که غله . های جنوب غرب کشور شدند

بودند حمله برده غله ها را برای دهقانان قحطی زده تقسيم کرده و بيشتر از يک ماه برين و حبوبات را احتکار کرده 
بسياری از اين فيودال ها که در پارلمان کشور نيز قدرتی بهم زده بودند به کمک دولت مرکزی و . کار ادامه دادند

ولی اين ديگر . باره حاکم ساختندقوای عسکری به هردو ولسوالی حمله برده و شرايط خانخانی قرون وسطايی را دو
  .دهقانان قحطی زده غله ها را بدست آورده و خورده بودند. دير شده بود
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وی که در آن زمان درارتباط تنگاتنگ با . بعد ازين حادثه اين جوان رهنورد ميدان حادثه ها مورد پيگرد قرار گرفت
ی مخفی را انتخاب انقرار داشت، به مشورۀ وی زندگ" مجيد کلکانی"بزرگ مرد تاريخ معاصر افغانستان زنده ياد 

شرايط پيش   سرطان با استفاده از26آمدن رژيم  با سقوط دولت شاهی و. ش ادامه داد پيکار انقالبينموده به کار و
آمده به زندگی علنی برگشته، تحصيلش را از سرگرفته و به بسرعت آن را به پايان رسانيده و در رياست تفحصات 

 ، مانند کابينه او،محيط تفحصات نفت و گاز در زمان داوود خان. گاز در شبرغان بحيث انجينر مقرر گرديدنفت و 
ن فرزند نفوذ تشکيالتی آ به خاطر آنکه از اين باند های مزدور. تجمعگاه خلقی ها و پرچمی ها در سمت شمال بود

بنا بران فشار سياسی بر وی .   وی تنگ نمودندرونيت ملی داوود پناه برده عرصه را بصديق مردم بکاهند، به مص
او نيز که در تمام عمر عاشق امر . چنان باال گرفت که بعد از دو سه ماهی بايد دوباره سر به زندگی مخفی ميزد

 بود، با رها کردن کار دولتی به صورت حرفه يی در خدمت انقالب قرار گرفته زمينهکار حرفه يی در آن  انقالب و
ی اناو در جريان زندگ. ی مخفی و زمانی نيمه مخفی را برمی گزيدان اوضاع و احوال سياسی گاهی زندگمتناسب به

ديگر او مردی شده بود آبديده، ورزيده و بال کشيده که فراز و فرود . مخفی پيوسته ميخواند، مينوشت و عمل ميکرد
او . ن ها مناسبات صميمانه ای برقرار کرده بودوی دوستان انقالبی فراوانی داشت که با هرکدام آ. بسيار ديده بود

وقتی او در دهکده ای که ما در آن بود و باش داشتيم می آمد . حتی در شرايط زندگی مخفی هم بسراغ دوستان می آمد
پدر من که از نعمت سواد محروم ولی به اهميت . به زودی به سراغ دهقانان رفته ساعت ها با ايشان صحبت ميکرد

بيجا نبود که او را نيز معلم ميدانست و ساعت ها با هم قصه . بود، هر روشنفکر را معلم صاحب ميخواندآن واقف 
آهنگ و رهگشا بود بلکه در کار و بار دهقانی نيز  اين انقالبی بسان انقالبيون بزرگ ديگر نه تنها پيش. می کردند

ه قول خودش بهترين ب. مد، به ايشان مدد می رساند روزهايی که وی به ده می آيار و ياور دهقانان بوده و چه بسا
مناسبت او با دهقانان چنان وسيع . ش به صورت دقيق همان روزهاييست که با دهقانان سپری می شدروزهای زندگي

  .حال او احوالی نمی آمد همه سراغ معلم صاحب را می گرفتنداو و عميق بود که اگر چند روزی از 
احتی معده و گرده دچار بود و اين دو مريضی سبب شده بود که اندام وی الغرتر از حد او از سنين جوانی به نار

در ساعت هايی که درد بر . ش بيشتر می شدار شاق سياسی و اجتماعی ناراحتيمعمول باشد و در مجموع زير تأثير ک
وقتی او سگرت جست و جو له چنان باهم آميخته بودند که اين دو مسأ. گاهگاهی سگرت می کشيدوی غلبه می کرد، 

اگرچه او هرگز آنرا ابراز نمی کرد . می کرد ديگر معلوم بود که دردش شدت يافته و حوصله اش را گرفته است
او . ولی با آنهم سيمای نا آرامش پيامی از شدت درد بخصوص برای دوستانی بود که وی را از نزديک می شناختند

بنابرهمين . رای اجرای هر امری با قامت استوار تا پای جان توانا بودبا اين همه ناتوانی جسمانی که داشت، ب
  .لقب داده بود" بابا"استواری و مقام ارجمندی که در جنبش انقالبی کشور داشت، مجيد قهرمان او را 

يد تماس با ياران انقالبی مخفی درس های جد. چنانکه ذکر شد، او در دوران حکومت داوود زندگی  نيمه مخفی داشت
ش کاهشی قالبی او هيچگاهی طی زندگی مخفيوليت ها و کار و پيکار انولی مسؤ. رب نوين برای او می آوردو تجا

تنها در مسائل سياسی و ه او ديگر ن.  هايش فزونی گرفتمسؤوليتبا آمدن کودتای منحوس ثور . به خود نديد
 که در ايام استبداد تره کی و امين حلقه های بخاطر دارم. اجتماعی بلکه در مسائل خطير نظامی نيز درگير بود

در شام يکی از روزها که فرياد .  پوهنتون سر و سامان می دادروشنفکری متعدد را در کابل مخصوًص در حوزۀ
مردم از بيداد امين به آسمان بلند شده بود، تعداد زيادی از پوليس های مخفی دولت در پی دستگيری وی و دوستانش 

يکی از دوستان در جلسه . در آن حوالی خانه ای زير ضربت قرار گرفت. او در خيرخانه جلسه داشت. برآمده بودند
جوان نترس خطاب . پيشنهاد کرد که هر چه زود تر منطقه را ترک کنند، در غير آن امکان گرفتاری خيلی زياد است

بسياری اين حرکات . """يوسته خايف استخاين پ: "انديشه ای بخود راه ندهيد، به قول معروف: "به يارانش گفت که
هنوز پاسی از نيمۀ . ه ادامه دادآنگاه به کارش در جلس". دولت دال بر ترس و هراس اوست تا بر جرأت و تهورش

در حين اين حمله يکی از دوستان برآمدن از .  ديگری در همان منطقه زير ضربت گرفته شدشب نگذشته بود که خانۀ
اين مرد ميدان حماسه و نبرد در جواب .  حتی از کشور را برای وی و همرزمانش مشوره دادخانه، از شهر کابل و

 مبارزه از هر اکنون زمينۀ. در عمل پياده کنيمحاال زمان آن فرا رسيده تا هر آنچه را که سال ها گفته بوديم، : "گفت
سی که به برآمدن از وطن مايل است زمان ديگر بهتر آماده شده و هر کسی امکان حضور دارد ولی درين دم هر ک

و ما ازين روند فکری فرسنگ ها فاصله . در واقع هوای پشت کردن به امر مبارزه و مردم کشور را در سر دارد
بحق که او در آن شرايط اين افکار را ". دشمن به مهلت قوت گيرد و به مدت عدت يابد: "بزرگان گفته اند که. داريم

جو می کردند، او کماکان به  و به شدت او را جست" کی جی بی"که دستگاه جهنمی خاد و با آن. بخودش راه نداد
 آزاديخواهانه و ضد استعماری را در ايجاد يک سازمان سياسی ـ رادمرد پيشبرد مبارزۀ. ه می دادمبارزاتش ادام

شور و همکاری او و يارانش باالثر تالش همفکرانش از سر تا سر ک. نظامی انقالبی و يک نهاد ملی و مترقی ميديد
 متحد جبهۀ"و سپس " ساما"م افغانستان  خورشيدی طی کنفرانسی سازمان آزاديبخش مرد١٣۵٨در ماه سرطان سال 
رادمرد بعد از تأسيس اين دو نهاد انقالبی توجه عميقی به مسائل سياسی و . گذاشته شد بنياد" ملی مردم افغانستان

 مسافات دور و دراز بين تاکستان های شمالی و ريگستان های جنوب و جنوب غرب نظامی مبذول داشته و بار ها در
همچنان او برنامه های متعدد از عمليات نظامی . کشور طی طريق کرده و در عمليات نظامی بيشماری شرکت جست

  . ميدان عمل پياده ميکرددرطرح و تدوين کرده و 
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 ستا، وی را که شناخت کافی از حوزۀنهادينه ساختن آن در رو ه واواخر دوره تره کی، بنابر ضرورت امر مبارز در
که خود به خاطر ايجاد آن در کنار ساير همرزمانش از » ساما«جنوب غرب کشور داشت، سازمان سياسی ـ نظامی 

 دوش  ايجاد هسته های چريکی را بهمسؤوليتهيچ نوع جانفشانيی دريغ نورزيده بود، وظيفه داد تا به آن مناطق رفته 
در نتيجه وی که هنگام تجاوز مستقيم روس بر کشور، در کابل حضور نداشت بعد از ضربات سختی که بر . گيرد

 وارد شد، با آنکه می دانست رفتن به کابل به پيشواز مرگ شتافتن است، لحظه ای ترديد به ١٣٥٩در اوايل » ساما«
  .را ناخدا گردد»  ساما«وفان زده طخود راه نداده عازم آن ديار گرديد تا کشتی 

  

  :ـ رادمرد در مصاف با مرگ، از کارزار انقالب تا جاودانگی ٣
از همان بدو پيدايش آن زنگ خطری برای متجاوزين و نوکران حلقه بگوش " ساما"فقيت های سياسی و نظامی مر

جوان . کردن آن بودندچنانکه ايشان پيوسته در صدد گرفتاری اعضای اين سازمان و در پی تار و مار . آنها بود
 او راه شبهه ای در دل وجود آن از پا نمی نشست و هيچگاهی مبارز به اين فکر دژخيمان آگاهی کامل داشته و با

فقيت های متوالی فعاليت تجسسی دشمن را شدت اين مر. انقالبی او خيلی طوالنيست دفتر عمليات موفقانۀ. نمی يافت
  . سته می افزودبخشيده بر تعداد جاسوسان دولت پيو

اين سامايی .  بود که اين مرد انقالبی با جمعی از يارانش به دام دژخيمان می افتندشمسی١٣٦٠اخير ماه سرطان  در
نستوه همانند بقيه همرزمانش، چون شيران زخم خورده با بدن خونچکان هنوز بر دشمن می تازيدند و ندای آزادی و 

دشمن با به چنگ افگندن او و يارانش به خود می باليد و . سر می دادندبشر خواهی را هرچه بلند تر و رسا تر 
 مبرا از استعمار و استبداد آنها به آيندۀ. قالب مؤمن بودندفقيت ان شيران زخمی و دربند افتاده به مر.مباهات می کرد

شيران در .  می زدندوفان انقالب به دشمنان آزادی نيشخندور عميق داشته و سرشار از روحيۀ طغيان و طکشور با
ن را به تسليم  پوالدين آنها را بشکنند و ايشاتحويل داده شدند تا مگر ارادۀ" اراده شکن"بند افتاده به شکنجه گاه های 

  ۀ پوالدين انقالبيون بر ماشين شکنجولی ارادۀ. از کرده پشيمان کنند تلويزيون آرند و به اصطالح واداشته، به صفحۀ
  .  دشمن نشدندۀو هيچ يک ازين شيران زخمی و در بند افتاده تسليم اراددژخيمان پيروز شد 

گاهی که امور روزمزه مجالی به وی می داد دوستان را . مند بوده او برسم و آيين جنگجويان، به بازی شطرنج عالق
تا . ار می دادولی مصروفيت در مبارزه و امور انقالبی کمتر چنين فرصتی را در اختيارش قر. به مصاف می طلبيد

 خورشيدی محيط زندان پلچرخی فرصت بازی شطرنج را همراه با تن زخمی به اين انقالبی ١٣٦٠باالخره در سال 
گاه و بيگاهی که از شکنجه، آزار و اذيت . او از خمير نان زندان دانه های شطرنج ساخته بود. ارزانی داشت

  .  دربندش به بازی شطرنج می نشستدژخيمان رهايی می يافت، دور از نظر خاد، با ياران
شکنجه گران روسی و خادی ها توطئه ميکردند که اگر به اصطالح توبه کند و با ايشان همکاری نمايد او را از بند 

بنام نامی عبدالمجيد : "ارنوال چنين ميگويدال جريان محکمه نمايشی در پاسخ به سؤاو در . رها خواهند ساخت
لگون کفن آزادی قسم که اگر صد بار رهايی يابم، بار ديگر به ميدان مبارزه عليه کلکانی و بنام شهدای گ

متجاوزين جنون گرفته در . استعمارگران روسی ميروم و تا برآمدن آخرين اجير استعمار از مبارزه دست نميکشم
ما نميگذاريم که . يندهوا و هوس قدرت، هستی ميهن را به خاک و خون يکسان نموده و هست و بود آنرا تاراج مينما

 خيل کرگسان الشخوار، که ديريست تاريخ سرود مرگ و زوال آنها را بان بلند پرواز آزادی در محاصرۀکشور عقا
اين مبارز پاکباخته تصور نمی کرد که کست های اين صحنه های حماسی روزی از دست ". مينوازد، اسير شود

 مردم ۀرادمرد که به طينت دشمن قسم خورد.  انقالبی او گردد، که شدو ثبت کارنامۀدولت به دست دوستان او بيافتد 
ما آگاهی کافی داشت، زاری و شيون نمی شناخت، به مانند ياران از جان گذشته اش، هيچ گاهی نشانه ای از لغزش 

  اين گفتۀسر می رساند کهارادت او به انقالب حوصله مندی شکنجه گران را چنان به . هراس از خود بجا نگذاشت و
  :را مصداق ميباشد" بيدل"
  

    کز لنگر من شورش طوفان گله دارد منم آن گوهر دريای تحمل     " بيدل"
  

 استواری و پايمردی ۀچون شکنجه کار بجايی نبرد، آنگاه دژخيمان فرو مانده درکار، اين محبوب توده ها، اين عصار
روزی که او را با .  خورشيدی به قتلگاه پوليگون بردند١٣٦١بله را به تسليخ گاه پلچرخی و از آنجا بتاريخ هفدهم سن

 اعدام چون قهرمانی فاتح که کوتاه  ميان سلول زندان  و جوخۀ رف اعدامگاه می بردند، در فاصلۀساير يارانش بط
 از سازمان ما دور. بر همه زجر و شکنجه که قلم از بيان آن عاجز است، چيره گشته شعار ميداد که ما پيروز شده ايم

 يک ۀ ولی دشمن نتوانست با همه امکانات دست داشت،و ياران خود با دستان خالی بدست دشمن سفاک افتاده ايم
وی در اين . اکنون در اوج درماندگی و شکست دست به نابودی ما می زند.  ما غلبه کندابرقدرت ذره ای بر ارادۀ

: راقب وی بود سپرد و به او گفتر مسلح که دست به ماشه مهنگام ساعت دست خود را از بند دست کشيد و به اجي
رسانند  که برادر و هموطن ترا به قتل ميت حافظ بيگانگان هستی  اين ساعت را بگير و بياد داشته باشتو که با تفنگ"

  ." و اين ساعت از او به يادگار مانده است
ود بجای ترس از اعدام يا کوچکترين لرزه در اندام، بدينگونه اين پيام آور نستوه انقالب در آخرين لحظات حيات خ

 مقاومت مردم افغانستان را ۀدر اوج سرفرازی و غرور با آواز رسا و قامت راست درسی را ماندگار ساخت که چهر
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با همين خط فکری بود که ياران او نيز در سراسر کشور تا آخرين دم . گذارد ضد تجاوز روس به نمايش می
 تيز مبارزه را متوجه متجاوزين روسی و وابستگان زبون آن ساخته، آنها را هر چه ۀ تفنگ ها و لبکوشيدند که همه

  . بيشتر تجريد و آماج مقاومت ملی و مردمی سازند
بارگاه بت تسليم و  آنشب مبارز قهرمان، آزادمنش و وطنپرست را در.  ظلمت شب همه جا سايه افگنده بود

 آنشب ستارۀ.  انسانيت خفه می شدنشب فرياد های انسان خواهی در برابر دشمنانآ. وطنفروشی قربانی می کردند
روشنی بخش اميد را در ستمگاه تاريکی به زمين می کشيدند و آنشب نيروی توفنده و پرتالطم رادمرد انقالبی را در 

 های آگنده از آرمان ی تفنگداران خلقی و پرچمی در قتلگاه پوليگون پلچرخی سينهاجوخه . سينه اش سد می زدند
انقالبيون منجمله رادمرد، قهرمان اين غمنامه، که خرمنی از . انقالب و مملو از عشق به انسان را به گلوله بستند

که در دقايق والدتش فرياد  که در آتش گلوله و خون گرمش می تپيد، همچنانآرزوهای انقالبی بدل سوخته بود، حينی
 بود، بار ديگر پيکر آغشته به خون، در تاريکی و با فرياد آزادی، در عين جوانی با زندگانی را در تاريکی سر داده

  !روحش شاد و يادش گرامی باد. زندگی وداع کرد
  

  ايمن از خاکستراست" بيدل"    آتش ياقوت   مرگ را در طينت شوريده طبعان راه نيست  
  

 او ت گزيده و دوست در نظارۀگشت حسر دشمن از رشک او ان،ش که در کارزار انقالبيمبارزی
 نام "ميرويس" ،ی پر افتخار او بودانچشم حيرت گشاده بود و اين همه سخن شمه ای از زندگ

  . داشت
  . ش را در راه نجات وطن و هموطنش قربان کرد ه هستيقهرمانيک! بلی ميرويس

د مبارزاتی شان نيز فقط راه نجات ست و رونيخ، جاودانه و پايا رزم چنين قهرمانانی در تارما معتقديم که حماسۀ
هر برهه از زمان قهرمانان و حماسه  بنا بران انسان برای نجاتش پيوسته خواهد رزميد و در. انسان را دنبال می کند

درد فقدان قهرمانان از جان گذشته هرگز فراموش نخواهد شد ولی . سازان ديگری را وارد کارزار خواهد ساخت
است که توده های خلق متناسب با شرايط و اشکال مبارزه قهرمانان ديگری خواهند آفريد و ديالکتيک مبارزه چنين 

  . بدينسان تاريخ انسان ادامه خواهد يافت و سرانجام آرمان ميرويس ها و جانباختگان همانندش متحقق خواهد شد
  

  به اميد آنروز
  

  !ث جنايات آنهاننگ و نفرين بر خلقی ها، پرچمی ها و اخوانيت ارتجاعی اين وار
  

  .تو زنده ای، زنده در بسيط خرمن آرزوهای انسانی که در سينه سوخته ای! آرام بخواب! ميرويس
  .ياد تو جاودانه ميماند

  
  "!سازمان آزاديبخش مردم افغانستان"زنده باد ياد فنا ناپذير شهدای 

  
  ٢٠٠٧پانزدهم جنوری 

  
 
 


