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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
 ميرويس ودان محمودی: ترتيب و ارسال از

   ٢٠١٣ اپريل ٠۴

  

 »رسول جرأت«يادی از زنده ياد 

 

  

در خون خفتند ولی در قلب پر از مھر مردم  اين خاک با آرزوی نا شگفته ۀ که در ھر گوشیاز ھزاران قھرمان گمنام

 لحظه ھای ينخرآ بشری را تا ۀاز نسلی که ارزش ھای جاودان.  بود »تأجر«نام ه جاودانه گرديدند يکی ھم جوانی ب

 درتمام زندگی پر افتخارش »تأرسول جر«. نھا بودآ بزرگ ھم يکی از برجسته ترين »تأجر«زندگی پاسداری کردند 

توان گفت که در زندگی مبارزاتی اش پر بار ترين زندگی يک  يست و با ظلم و ستم جنگيد خالصه میبا درد و رنج ز

  .ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ نمودرا مبارز انسان 

باشد   می»تأجر« تنی از شخصيت ھای با نفوذ و روشن فکر و متخلص به »جوره قابل« فرزند قاری »محمد رسول«

 مترقی و روشن، ۀ خورشيدی در يک خانواد١٣٢٨والی اندخوی واليت فارياب در سال  ولسۀ کارگر خانۀوی در قري

 ۀ دوره آنوقت شامل گرديد»ابومسلم« ۀوی در سن ھشت سالگی از طرف پدر در مکتب متوسط. چشم به جھان گشود 

 عالی ۀ ثانوی را در ليسۀ وی دور.خورداری ازذکاوت عالی موفقانه به پايان رسانيددر آنجا با بررا ی و متوسطه ئابتدا

 » قندھارمؤسسۀ عالی تربيت معلم« علمی به ۀ به منظور ارتقاء سوي ختم نمود و بعداً ١٣٤٩ واليت بلخ در سال »باختر«

 واليت »گرزيوان« ۀ در ليس١٣٥١دھم به درجه عالی در سال دست يابی به سند صنف چھارپس از . جذب گرديد

 نظر به لزوم ديد ١٣٥٢پس از يک سال معلمی در مکتب مذکور در سال .  نمودحيث معلم اشغال وظيفهه  ب»فارياب«
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، از آنجائی صنف ١٣٥٥ تبديل شد و بعد از دوسال خدمت در اوايل سال »ابومسلم اندخوی« ۀمديريت معارف در ليس

  علوم بشری آنروزی ادبيات وځ اجازه يافت تا به پوھن را با درجۀ عالی تمام نموده بود، به اساس قوانين آنروز١٤

مؤسسۀ عالی تربيت «، در سانس دري لۀبا ختم دور. مجدداً به ادامۀ تحصيل آغاز نمايد از سمستر پنجم ،پوھنتون کابل

 توسط دشمنان افغانستان نا جوانمردانه به شھادت ١٣٥٨و در سال  . منحيث استاد ادبيات مقررگرديد»معلم فارياب

 !رھرو بادپر ش روحش شاد راھ .رسيد

 را که ھنوز معلم است مالقات کردم »تأرسول جر«امروز در يک محفلی در کابل يکی از دوستان دوران مکتب شھيد 

 باختر تا شھادت اين مرد ۀاو از دوران مکتب ليس. ت به ميان آمد اشک در چشمانش جاری شد أھمين که سخن از جر

  ،»باختر«شتراک شاگردان ليسه ادر مزار شريف با "  :يش گفت در جريان صحبت ھا.حکايت نمودبی نظير را برايم 

گران کود  تعدادی از کارگران تفحصات و نفت و گاز ، کار، و تمام مکاتب شھر»دارالمعلمين« ، »سلطان رضيه«ليسه 

 که داشت در اين تظاھرات وسيع و جامع بيشتر از یق و بيانط با قوه ن»تأرسول جر «برق تظاھراتی صورت گرفت،

احترام می او  استادان به ۀاو نابغه بود ، در مکتب ھم. اعت مکمل بدون آمادگی قبلی بال وقفه سخنرانی کرد چھار س

خالصه صحبت ھای خيلی شيرين و  .ر و اخالقشنه بود از دانش او گرفته تا رفتاکردند ، او در ميان شاگردان ليسه نمو

 .آموزنده از اين مرد بزرگ نمود 

  :در بخشی از کتاب نو چاپ استاد روشنگر آمده است

 يکی دو بار نزد او ھم بروم و باھم صحبت کنيم او از دوستان ۀکه ھفت رسول جرأت دوست جديد من بود ضرور بود"

ی ئ از بچه ھاگفت و از خالل صحبت ھايش می فھميدم اصالً  من خوشش نمی آمد گرچه خودش در اين باره چيزی نمی

وقت کنند خوشش نمی آمد و راستش آنقدر پول اضافه خرچی را نداشت  ار وقت و نازو سينما و گشت و گولگردی که 

  ".و آنقدر داشت که پول نان و چای و کتاب و قلم و کاغذ می شد

  که از سالھا قبل با زنده ياد»جرأت«شنيده است، زنده ياد » ساما«تا جائی که مرتب و مرسل اين ياد نامه، از بزرگان 

، در تغيير ١٣٥٦ الی ١٣٥٤ در تماس و ھمکاری قرار داشت، به عالوۀ آن که در جريان سالھای »کلکانیمجيد «

نقش بس ارزنده ای داشت، در جريان » داوود سرمد«در کنار زنده ياد » قاضی ضياء«فکری عقيدتی گروه زنده ياد 

، افتخار آن ١٣٥٨در سرطان » ساما«رانس مؤسس نيز نقش برجسته ای داشته، با شرکت در کنف» ساما«پروسۀ تشکيل 

  .را دارد تا به حيث يکی از رفقای مؤسس آن سازمان نيز ارج گذاشته شود

از چنان مرتبت و اعتباری برخوردار بود، که نه تنھا در تمام دوران » کلکانی«زد زنده ياد ن» جرأت«ياد زنده 

س آن رفيق دسترسی داشت، بلکه زمانی که در جريان مذاکرات ، يک تن از محدود کسانی بود، که به آدراشمخفيگری 

نه .  استفاده می نمودبه مثابۀ اقامتگاه خود» کلکانی«وحدت طلبانۀ جنبش چپ در کابل بايد می بود، از خانۀ زنده ياد 

» چھلستون«شوم را به وی می رساند، بلکه زمانی که به اساس حادثۀ » کلکانی«تنھا اين ھمخانگی اوج اعتماد زنده ياد 

نيز به چنگ » جرأت«، زنده ياد ابعاد گسترده تری يافت» ساما«  يک تن از افرادکه بر مبنای ضعف و برخورد جبونانۀ

بر مبنای اصول مخفی کاری، تغيير محل زيست خودش را پيشنھاد » کلکانی«پوليس افتاد و رفقای چندی به زنده ياد 

  : رفقاء داشت، افزودآن از زندان بردادند، با ھمان اطمينانی که در بيرون

 »جرأت« باشد و يا »سرمد« و يا ھم »عزيز« باشد و يا »فقير«تقريباً تمام آنھائی که در اين حادثه به بند افتاده اند، چه 

ريسک ھرقدر بزرگ باشد، نمی خواھم کاری نمايم که اگر آنھا روزی . می دانند ، آدرس خانه ام را»حسين طغيان«و 

 با شناختی که از دولت دست نشانده دارم، ھيچ نوع شانسی در اين باره وجود ندارد، نمی ھرچندند، بان نجات بيااز زند

، استقامت و جانبازی آنھا باور ايمان انقالبیخواھم در ھمان حالت شانس صفر ھم، در دل آنھا بگذرد که گويا من بر 
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ی دانم در آن صورت، درک آن بی باوری، بد تر از تمام شکنجه ھای م .نداشته، برای حفظ خود خانه ام را تغيير داده ام

  .دنيا آنھا را معذب خواھد ساخت

  !ياد اين فرزند خلق و يارانش گرامی باد

 !نشاندھندآلوده می خواھند، چنين نامھائی را نيز »ساما«ننگ تاريخ بر آنانی که با آلوده نشاندادن دامن 

 


