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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٢ اپريل ٢۴

  

 "عين علی بنياد"دان باد خاطرۀ مبارزآزاده استاد داکتريجاو

  
  

  .نسپردمردم ستمديده و محروم را به فراموشی ای استاد لحظه 

با شور . که ھنوز تخت و بخت ظاھر شاه، شاه بی کفايت و بی خبر از رعيت برقرار بود شروع سالھای ھفتاد زمانی

 ه،و ھيجان جوانی جھت ادامۀ تحصيل با شوھر و طفلم کشور و فاميل را ترک گفته، راه ديارغربت را پيش گرفت

ی که تقريبا حدود چھل سال است عمر خود رادر آن می سرزمين. و پيشرفتۀ المان شديم" تمدن"عازم سرزمين با 

با کدام امکانات  در آن زمان خوب به خاطر دارم که آمادگی جھت ادامۀ تحصيل داشتم مگر با چه شرايط و. گذرانم

زندگی و تحصيل کردن و آن ھم در کشور بيگانه، خارج از مشکالت، سختيھا و . اقتصادی، برايم معلوم نبود

  .يست، ھمه را به عھده گرفته، وارد کشور المان شديممصايب ديگرن

خوشبختانه بايد گفت که شروع سالھای ھفتاد در اروپای غربی مخصوصا در شھر برلين غرب که ما به زندگی 

.  شروع نموديم، اوج جنبشھای سياسی و اجتماعی محصالن و بعضی گروپ ھای ديگر بود در آنجامحصلی خود

 انقالب عظيم فرھنگی در چين، زير تأثير شست بود که ۀ ھفتاد ادامۀ جنبشھای دھۀھای دھبايد تذکر داد که جنبش

محصالن عالوه بر متفکران غربی شخصيت ھای ديگری را مانند مائوتسه دون، . جنبشھا گسترش يافتآن ابعاد 
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وش زندگی خود قرار ن ، چه گووارا و روزالوکسمبورگ،  نمونه و سرمشق ايدئولوژی ، افکارسياسی و راه و رنيل

جنبشھای ندۀ  که جوامع اروپای غربی و امريکا را احتوا نموده بود، نه تنھا در برگيریفضای سياسي. می دادند

ھدف در اين جنبشھا تغييرات سياسی و .  يادآور شددر آنجا محصالن بود بلکه  ازجنبشھای مردمی ھم می توان 

تشديد با . وأم با اعتراضات شديد و ھمبستگی خلق ھا مطرح می شداجتماعی در عرصه ھای مختلف زندگی بود که ت

اين جنبش ھا .  گرديد١٩۶٨ ويتنام اين جنبشھا منجر به اعتصابات و تظاھرات در سال در امپرياليسم امريکا جنايات

 افغانستان  کشور مابرکودتای ننگين ثور و بعدأ با تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی در ادامه به خصوص به دنبال 

 فضای ه و تغيير اوضاع سياسی در کشور ايران و برقراری دولت آخوندی در آن سرزمين دامنآن با و ھمزمان 

راه انداختن جلسات و جر و بحث ھای سياسی و ه با ب. يدانوسيع تر گردرا مبارزاتی محصالن داخلی و خارجی 

 احاطه نموده بود، جز انديشيدن به اوضاع سياسی ايدئولوژيک که ساحۀ زندگی محصالن را در برلين غرب کامأل

دنيا، خريد و فروش کتابھای سياسی، پخش اعالميه ھا، تأسيس اتحاديه ھای محصلی، به راه انداختن تظاھرات و 

که فردا زندگی از نگاه  اين. ليتھای اجتماعی، ديگر فکر و تشويش وجود نداشتاجنگ و جدال ھای سياسی، فع

 از اشکال با یھر کدام به شکل. ش خواھد رفت، اصأل برای تعداد کثيری از محصالن مطرح نبوداقتصادی چطور پي

ھر جای ديگر، زندگی يا و  ی که برای آنھا ميسرمی شد از پاک کاری گرفته تا کار ھای شاقه در فابريکه ھائکار ھا

پس بايد گفت که .  پيش می بردندساده ولی با شور و شوق مبارزاتی خود را بدون داشتن توقعات مادی بيشتربه

  .زندگی ما ھم به حيث محصالن دھۀ ھفتاد خارج از اين دائرۀ سياسی، اقتصادی و اجتماعی نبود

در چنين فضای مبارزاتی وزندگی مشقت بار محصلی وھمزمان به آن اوضاع ناھنجار و تباھکن که دامنگير کشور 

سط دھۀ ھفتاد بود که آشنائی و دوستی ما با نويسندۀ نستوه، استمديدگان يعنی افغانستان گرديده بود، درست او

  .آغاز گرديد" عين علی بنياد"شخصيت علمی و مبارز آزاديخواه کشور، استاد بزرگوار زنده ياد داکتر

  !"عين علی بنياد"  سالروز وفات استاد عالی مقام زنده ياد داکترھژدھمين اپريل مصادف است با ٢۴امروز 

،  و فراموش ناشدنیدر برابر استاد بزرگمن به حيث شاگرد اين شخصيت مبارز کشورم، می خواھم دين خويش را 

  . با نوشتن سطوری چند، ادا نمايم

 از ه ایدرک و آمادگی ذھنی خودم تا انداز. استاد نقش تعيين کننده را در روند سياسی و مبارزاتی ام داشته است

جتماعی از يک جانب، روشنگری، تشويق وتبليغ ايشان روی مسايل مطروحه از جانب مسايل سياسی، اقتصادی و ا

 هآشنا شدبه وسيلۀ ايشان ينيسم ن ل- با الفبای مارکسيسم . ديگر، باعث شد تا افکارم با انديشۀ مبارزه پرورش بيابد

مختلف جواب می ر زمينه ھای االتم دؤاستاد با حوصله مندی و آرامش به س. اقتصاد سياسی را نزد ايشان فرا گرفتم

 و هافتکشبطن دنيای سرمايه داری را .  آن خود داری نمی کردندشريحم حاصل نمی شد از بيان و تگفتند و تا قناعت

از رنج بی کران .  تلخ زندگانی محرومان و استثمار شوندگان آشنائی کامل داشتيت ھایبا واقع. تحليل می کرد

  :قب ماندگی فرھنگی آنھا صحبت ھا داشت و می گفت از فقر اقتصادی و ع،مردم خود

 بدبختی ھای ملت ما بيرون از اندازه است و فقط حس وظيفه شناسی، اراده و مقاومت مبارزاتی، کار پرتالش با 

 که کشور ما افغانستان تحت اشغال سوسيال امپرياليسم شوروی است، می تواند ما را به یروحيۀ پرشوردر شرايط

استاد با شور و ھيجان مبارزاتی در جلسات . انسانی که آزادی خلق به اسارت کشيدۀ ماست، برسانداھداف واالی 

تظاھرات را عليه تجاوز سوسيال امپرياليسم . سياسی افغانھا، المانی ھا، ايرانی ھا، ترکھا وغيره اشتراک می کرد

گاه سر سازش با  ھيچ. ه می انداختبه را" ديموکراتيک خلق" خود فروخته و بد نام آن حزب نوکرانشوروی و 

دشمن ارتجاع بود وبا روحيۀ ضد خرافات ، . افکار و سياست ھای انحرافی اشخاص و سازمانھای ديگر نداشت
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نظرات و ارادۀ مبارزاتی خود را در ھر جھت به طور . روشنگری عليه فرھنگ کھنه و عقب مانده را تبليغ می کرد

اين . محرک و انرژی بخش در برداشتن گامھای مبارزاتی ھر انسان با درد بودصحبت ھايش . شايسته بيان می کرد

انقالبی راستين کشور عقيده ای را که خود به جنبش ملی و ديموکراتيک، تحقق ديموکراسی و عدالت اجتماعی، 

  :نزد ھمه کس تبليغ می کرد ومی گفتتساوی حقوق زن ومرد داشت ، در ھمه جا و 

بقات ستمکش جامعه ازبند استعمار و استثمارمبارزۀ ھمه جانبه عليه سوسيال امپرياليسم و  يگانه راھی رھائی ط

ھمين عقيده و روحيۀ وی بود که درمجالس سياسی، تظاھرات و سخنرانيھای . امپرياليسم ايالت متحدۀ امريکا است

شھای مبارزاتی و کار نامه از تال.  ھردو دشمن خلق جھان موقف قاطعانه و نترس خود را بيان می کردهخود علي

 که ھمه در افشای چھرۀ دشمنان خلق یھای پر افتخار وی می توان از نشرچند رسالۀ تاريخی آموزنده، مقاالت

ھمچنان خاطرات زياد ديگری را که از خود در .نگارش يافته، اعالميه ھا و سخنرانی ھای استاد دانشمند، نام برد

  .ميان دوستان به جا گذاشته اند

به طفلم، اگفته نبايد گذاشت که بعضی اوقات نظر به شرايط و مشکالت اقتصادی، خستگی کار و درس ورسيدگی  ن

استاد مرا مخاطب . کار می بردمه  را به ایکه بھان لل در انجام وظايفم روی مسايل سياسی رخ می داد و يا اينعت

  ". سياست مقدم بر ھمه امور است" که قرار می داد و اين جملۀ بزرگان را به زبان می آورد و می گفت

استاد با ارادۀ خستگی ناپذير تا آخرين لحظۀ حيات پر افتخار خود به حيث يک انسان آزاده، مبارز و انقالبی متعھد 

  .در روشنگری اذھان مردم دريغ نورزيد

  :پس بايد گفت

مين خود شان و چه ھم در سرزمين  در تاريخ ھر سرزمينی بودند انسانھای که مرگ و نابودی ايشان چه در سرز

ھای ديگران ھرگز به مفھوم نابودی ايشان نبوده بلکه در اذھان خلق ھا، خود شان و راه شان ھميشه جاويدان باقی 

  . استمانده

  !ياد استاد گرامی و راھرش پر رھرو باد

   


