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 Martyrs جانبازان

 
  کانون ياددھانی از شھدای مردم افغانستان: فرستنده

  *طالب قندھاری

 ١٢ جون ١٢

  

  يادی از زنده ياد استاد علی ياور بشريار
 

  .است ھني  مني  انيفرآ  حماسه  خي  که  باشد  افتخار  به   تارھني  مۀ  گوش  از  ھریزادآ راه  یگرچه افتخار شھدا

  از  ی  زندگۀ  لحظنيخرآ  که  تا  ري  مبارز  دلني  ا"اري  بشراوريعلی "  ۀنامي  از  زندگ آوریادي  ا   برزومندمآ

، يادی که برای ھميشه در نزد دي   بداریگرامياد وی را نيز  ،  نموددفاع  شي   خویئ  توده  کيلوجئوديموضع  ا

  .مرم ما گرامی خواھد ماند

    ی  روزھاني   بودند   در  اولري  مبارز   دلنيخون  ابه   باند  خلق  که  از گذشته ھا  تشنه  ماني  دزخیول

ش  الله     خون  سرخوستي  پی  به  جاودانگی  کندھاراني  زندانگري  با  دو  شد ی  زندان]ثور[  ھفت  گابیکودتا

  .  بادی  گرامادشي  و  ديئرو

      بعداً که  ختم نمود  ی  عالۀبابا  به  درجه   احمد  شاۀسي را  در  لسهي  لۀ  دورالتي  تحص"اري  بشراوري"

مؤسسۀ عالی تربيه "  و  بعداز  فراغت  در هدي  رسانانيا  به  پیعال  ۀ  درجاب باز  ھم را   هي  و  تربمي  تعلیځپوھن

  از  دست  داده  بود  تنھا  تي  که  پدرش  را  در  طفولاو .نمودي  مفهي به   صفت  استاد  انجام  وظ"قندھارم معل

  را  به  فرزندانش   خانه  ھایشپزآ  مادر  قھرمان  که  به  کار  و  ني  ا.  بودليور  فامآمادرش  سرپرست  و نان  

به و  و ح  را  از  جامعه  میبه  مبارزه  بر  خاست  تا  ستم  اقتصاد  اوري  ی  زندگني  از   موضع  اديثمر  رسان

  .  بکشاندینابود

  ی  شخصتي  گونه  ملکچي  ھاري  بشراوري  نداشت  ی  گاه  اقتصادهي  کدام  تکگري  مادر  دني  به جز  ھم"اوري"

    .کرد ی می   را  سپریزندگ یگي   در  ھمساشهينداشت  او    ھم

ت  به  ق  وچي  ھدهونمفاع  د  شي  از  مردم  خورانهي  زندان  دھمزنگ  شد  و  دلۀ دوران  فاکولته  روان  در "اوري"

  شکسته  شي  با  مردم  خوی  داشت   ولی  مقابل  دشمنان  غرور  عالدر  .ه تسليم آنھا نشدشمن  سر  خم  نکردد

  .نفس  بود
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  ی  از  کشورھایکي  سفر  به  شنھادي   پشي  براءرفقاوقتی د  که  چار  بو   دینقدر  به  معضله  اقتصادآ   "اوري"

  خانم  و دو  طفل  خورد  سال  و  یسرپرست ی  و  بیئ  از  تنھاو   نداشتی   او  توان  مالینمودند  ولرا   هيھمسا

    بھتر  است  باشم  :گفت، کرد ی   متيولؤش  سخت  احساس  مسضيمادر  مر

   .   بادی  گرامادتي

  !  بادی  گرامی  زبان  پشتو  لعلی  شاعر  انقالبادي

  انيا  به  پاتي  ادبیځپوھن  اش  را   در  ی  عالالتيص  قندھار  فارغ  وتحی"باباه احمد  شا" ۀسي  ھم  از  لیلعل

  .ديرسان

  که  با  یداري   دنيخرآ  .مده  بودآ  اي  بضاعت  به  دنی  بلي  فامکي  دستان  قندھار  بود  و  در  ی  از  تبار  تھاو

  .بود ١٣۵٨سال  به   یزندان   پلچرخدر او  داشتم  

   چي  ھشد ی  مدهي  شکنج  ھنوز  بر جسمش  دمي  شگنجه  شده  بود  و  عال و به شدت  نحوني  که  به بدتراو 

  صورت  به  چي به  ھ ی  ول، داشتزيادی یداستانھا اخله دگاه  وزارت  ه  از  شکنجبا آن که شکوه  نداشت  و 

  از  یکي  ھفته  در  کي  بعداز  که مد  و  سر  خم  نکردآ  شکنجه  گاه  برزشد  و  سرفرزانه   ا  نميدشمن  تسل

  ھم  به  یلعل  اعدامگاه   کردند  ۀ  روانی  پلچرخلي  را از   باستی  مبارز  و  شاعر  انقالبني  اکي  تاریشبھا

  .  بادیاد  و  خاطره  اش  گرام  روحش  شوستي  پیانگدجاو

  ! بادی  و عدالت  گرامیزادآ  راه  ی   شھداگري   و  دميابراھ  ادي

   ی  کندھارطالب

  

  :يادداشت

يکی از اسامی مشھور بين شعراء و نويسندگان کشور می باشد و اين را ھم می " طالب قندھاری"اسم با آن که  -* 

اسم نويسندۀ اين مقاله را که با ھمان نموده و در ھمانجا دفن ھم می باشد، مگروفات " قم"دانيم که آن افغان شجاع در 

قندھاری بدون ھم نام امضاء نموده، تغيير نداديم، چه از يک جانب ممکن است که شخص نويسنده ھم طالب باشد و 

شد ضمن  ھجری باشد و در ثانی اگر فردی خواسته با۶٠ الی ۴٠معروف دھه ھای " طالب قندھاری"آن که 

 يکی از فرزندان آزادۀ افغان را نيز در اذھان زنده نگھدارد، ،مردم، با انتخاب اسم مستعارياددھانی از شھدای 

  .امريست نيک و به جای

به ميان آمد، بی جا نخواھد بود داستانی را که ويراستار اين مقاله خود از " طالب قندھاری"صحبت از که اينک 

  :گويدباز ه است، افغان آزاده شنيدزبان آن 

، به مانند ميليونھا افغان که با آمدن خلق و پرچم و بعداً تھاجم غارتگرانۀ روسھا بر کشور" طالب قندھاری"زنده ياد 

زندگانی می نمود، مگر ھميشه درب منزلش " قم"ديگر، آوارۀ ديار غير شده بود با آن که در کمال عسرت در 

 چيز ديگری نمی توانست بر سر سفره اش آماده سازد، نان گرم و کاسه برروی ھموطنانش باز بوده، ھرگاه ھيچ

  . خويش می نمودانپيشانی باز تقديم مھمانبا ھای دوغ را 

 سال می رسيد و توان کار نداشت، ھرگاه مھمان نمی داشت، ٧٠از آن جائی که سن وی در ھمان زمان به بيش از 

که از خانه اش زياد فاصله نداشت، زده با افغان ھائی که در آنجا می ديد، درد وطن را " معصومه"سری به زيارت 

 از افغانھا که يا از عده ایچه خالف . يکی از مميزات بارز آن زنده ياد طرز لباس پوشيدن وی بود. باز می گفت

ھيچ " طالب" زنده ياد ی ساختند،روی اجبار و يا ھم نوعی تقليد، لباس شان را به زودی با لباس مردم محل ھمسان م
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تنبان وطنی، با سری که موی زيادی نداشت و در مقابل اشعۀ خورشيد از و گاھی تغيير لباس نداده با ھمان پيراھن 

دور می درخشيد، اين طرف و آن طرف کشت و گذار نموده، ھيچ ھراسی از متلک گوئی برخی از ايرانی ھا 

  .نداشت

يشه به زيارت رفته  و می خواست با پناه بردن در سايۀ يک ديوار، گرمی شھر قم را  که مثل ھمھادر يکی از روز

و به گفتۀ خودش در دنيای خودش غرق بود، به يک باره متوجه شد که دو تن از طلبه ھا با بسيار قابل تحمل نمايد، 

  :سيدندرگستاخی وی را مخاطب قرار  داده و با تمسخر از وی پ

 سايه نشسته ای، می خواھی و طنت را چه کسی نجات دھد، نکنی اينجا آمده ای و می افغانی، تو که زير"« 

 و تمسخر آميزدر حالی که ھنوز حرفھای اولی تمام نشده بود، دومی با ھمان لحن  "خواھی ما اين کار را انجام دھيم

  :نيشدار افزود

  و به دنبال اين جمله"بياينداينجا دارد که دليلی ن بکنيم، ورنه ومعلومه ديگه، که ميخوان ما برايشان اينکار"

برای يک لحظه فکر کردم که که با اين احمق ھا طرف نشوم و فقد با قرائت آيت . ھردو نفر با صدای بلند خنديدند

اما راستش را بگويم ھمان . ، اکتفاء نمايم-وقتی با جاھل طرف شديد به آنھا سالم گفته بگذريد-..." و اذا خاطبھم "

م گران تمام شد که دانستم ھرگاه به جواب آن دو فضول چيزی نگويم، تا آخر عمر عقده ايظۀ فکر آن قدر بريک لح

آن دو جوانک طلبه را مخاطب " مال تاريا"به دل خواھم ماند، لذا ھمه چيز را به گردن گرفته، در زمان دکتاتوری

  :قرار داده، گفتم

اگر ما افغانھا ھم به يعنی آن که . واحد پول کشور ماست" افغانی. "ھستم" افغان"نيستم، بلکه " افغانی"اوالً که من 

  ".ايرانی"صدا بزنيم نه " تومنی"، بر ھمين اساس می توانستيم شما را مانند شما از سواد بی بھره می بوديم

 نکن زيرا چه دوم شما مگر اين ضرب المثل را نشنيده ايد، که ھرگاه کسی از تو در سن بزرگتر بود با وی بی ادبی

  : و اما سوم اين که چرا به اينجا آمده ام، حق داريد بپرسيد، لطفاً جوابش را خوب با دقت بشنوئيد؟بسا پدرت باشد

 از آن می ترسيدند، حمله آورد و ما به جنگ مقابل آن جھانوقتی در وطن ما خرس عظيم الجثه و مھيبی که تمام 

 وطن بر می گشتند احوال آوردند، که در شھر ھمسايۀ ما که برخی از خرس آغاز نموديم، مردمی که از اينجا به

مردم آن نخوت فرعون را دارند، يک شغال حمله کرده و آنھا سخت می کوشند، خود را از شر آن شغال خالص 

ا بيايم و ه دادند تا به اينجفوقتی مردم اين خبر را شنيدند، به من که پيره مردی ھستم جا افتاده و مريض وظي. نمايند

رعن، چگونه خود را از شر شغال می رھانند تا آن تجربه را با خود برده، به عوض فببينم که اين ھمسايه ھای مت

  .ال، خرس بد ھيبت را نابود نمائيمراندن شغ

ھنوز حرفھايم به آخر نرسيده بودند که بين من و آن دو طلبۀ از خود راضی دعوا باال گرفته، ھر دو طرف به قصد 

و سن پيشرفته  درد پا به خاطرزيرا . ويز شدن با ھم از جا برخاستيم، خوشبختانه موقعيت من از آنھا بھتر بودکال

تا آنھا آمدند که به خود بجنبند و در . ، با خود حمل می نمودمتر از تياق گرگ کشی نبودھميشه يک عصاء را که کم

 به ھفتم شان، که فغان زدمتياق محکم به دستھا و پاھايشان آن محل سنگ و يا چوبی برای زدن من بيابند، چنان چند 

  .آسمان رسيد

، با خود به کميته بردند، بزندخالصه افراد کميته آمدند و افغانی را که جرأت کرده بود دو ايرانی آن ھم دو طلبه را 

 و چشم مسؤول کميته به مگر وقتی به کميته داخل شديم. نمايند" رد مرز"تا به زعم خودشان حد اقل با پس گردنی 

برايش نقل نيز نمودم و زا آن گذشته متوجه شد که من بود من و سن و سالم افتاد و بعد تر قضايا را ھمان طوری که 

ھستم و نه تنھا بی کس نيستم بلکه از شاه و کدای افغان و يا " طالب قندھاری" مگر ھرچند افغان و پناھنده ھستم
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زيدی را به خاک ماليده ام،  پشت ھر ي-  وکيل مدافع بود–" دعوا جالبی"يک عمر با ايرانی من را می شناسند که 

  ».من معذرت بخواھندازعذر خواسته با مالمت کردن آن دو طلبه از آنھا خواست تا 

وقتی اين داستان را که چه بسا صد ھا افغان ديگر نيز از زبانش شنيده باشد، قصه می " طالب قندھاری"زنده ياد 

  .اساسی ترين نکته ای را که بر آن تأکيد می ورزيد، آمادگی در حراست از افتخارات کشور ما بودکرد، 

را ديديم ضمن آن " طالب قندھاری" سال از آن تاريخ، در پايان مقاله اسم ٣٠اينک وقتی بعد از سپری شدن حدود 

سپاس پورتال را به خاطر ارسال " انستانکانون ياددھانی از شھدای مردم افغ"م تا از يکه اين را وظيفۀ خود دانست

جديد نيز خوش آمديد گفته، از اين که باعث شد تا ذکر خيری از يکی از " طالب قندھاری"م، به اين يمطلب بيان دار

  .به عرض برسانيمفرزندان ميھن صورت گيرد، امتنان پورتال و تيم ويراستاران  آن را نيز 

  با عرض حرمت

  AA-AAادارۀ پورتال

  

  

  


