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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

  
  »سيماب«امين 
  ٢٠٠٩ اکست ٩

مين سالگرد درگذشت مبارز زنده ياد ومناسبت ده ب
  »مهمند«حسيب 

  

  
  »مهمند«مبارزآزاديخواه حسيب 
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حسيب ازبيست و چارماه به . »مھمند«ادوومين سالگرد درگذشت حسيب يکشنبه نھم اگست امسال مصادف بود ب
ًاينسو رخت سفرجاودانگی بسته است ولی حضورمعنوی وی چنان محسوس است که بعضا دوستانش با خود 
درجدال درونی قرار می گيرند تا بپذيرند که دوباره سيمای آرام و پرمحبت آن انسان متين و آن افغان فرھيخته و 

گشته و »  ِگردشھر«درتاريکی برھۀ کنونی جالوطنی » چراغ بدستانی«ھرگاه . را دربرابرخود نخواھند ديدمبارز 
، با يکی از انسان ھای واجد شرايط انسانی ديارما سرخورده باشند ، بدون گزافه گوئی و » از ديو و دد« ملول 

                                                                                       .        بوده است» مھمند«مبالغه می توان گفت که آن انسان حسيب 
با طينت پاک و مردم دوستی بی آاليشی که داشت ، درھرجا بزودی به تعداد دوستان صميمی و » مھمند«حسيب 

نتون تا دکانداران و کسبه کاران محل زيست وی ازھمصنفان مکتب و ھم دوره ھای پوھ. مخلص خود می افزود
 کابل ، ھمه و ھمه اورا می شناختند و به وی احترام قلبی و اعتماد کامل داشتند تا جائيکه ھمان دوستانش ۴درکارتۀ 

ازميان توده ھا ، وی را درامرمخفی کاری به ضد قوای اشغالگرشوروی و نوکران بومی شان ، باارادتمندی و 
  .  می رساندنداخالص مدد 

وی باحوصله مندی ، صداقت . در دورۀ مھاجرت ، خصائل نيک و ستودۀ حسيب بازھم جمع دوستانش رااحياء کرد
و وفاداری خاص خودش برای حل مشکالت دوستان ھموطن ، خود را نزد شان رسانده و درپھلوی ايشان می 

ی ھموطنی حاضر می شد ، گاھی ھم دوست و باری برای کمک به عنوان ترجمان برای حل مشکالت ادار. ايستاد
ھموطنی را که فشارمحيط و زورگوئی فاشيست ھای غربی درکنج خفقان و انزوا می راند ، با ھمدردی برادرانه و 

                         .                                                 تشويق برای غلبه برديو ستم و استثمار ، به زندگی و آينده اميدوار می ساخت
حسيب خود در کشورآلمان مشقات و دشواری ھای زيادی را شجاعانه پشت سرگذاشت و با وجود دردشديدی که 
درشانه و بازوی خود احساس می کرد ؛ و ميراث شوم شکنجه گران زندان پلچرخی بود ، برای پيشبرد زندگانی 

، با جبين باز و ھمت بلند می ) ھرگاھی که مھيا می گرديد(صنعتی را شرافتمندانه ، کارھای مشکل درکارخانه ھای 
» ماينز«پذيرفت تا آنکه دراثر زحمتکشی و قبول خطرات اقتصادی ، توانست رستوران کوچکی درمرکزشھر

بازنمايد وبا استعداد خاصی که داشت ، بھترين انواع خوراکه ھای افغانی و اروپائی را به مشتريان عرضه می 
ًھدف حسيب از تمسک به شغل آزاد که جمعا شايد دوسال به درازا کشيده باشد ،  به ھيچ وجه حرص . نمود

ًزراندوزی و ھوس تجمل نبود بلکه يگانه انتظارش اين بود که از اجبار عرق ريزی برای مؤسسات کاريابی شديدا 
و ارزشی انسانی قائل نيستند ، رھائی استثمارگر، زورگو، نژادپرست و غيرانسانی که به کارگر کوچکترين احترام 

آنچه قابل تذکراست . يابد و چند صبائی از زندگی پرغرور خودرا دور از زوزۀ کارفرمايان فاشيست به سر رساند
اينکه حسيب درتشبث تازه به ھيچ وجه به شيوۀ يک کارفرما برخورد نمی کرد بلکه خيلی متواضعانه و مساويانه با 

.                                                           می نمود و زيادترين کارھا و مشکلترين آنھا را خود انجام می داددو ھمکارخود برخورد 
 اين نمونه ھای برخورد شريفانه و انسانی وی را از نزديک شاھد بوده ام و آنچه را از ھمسرمحترمۀ حسيب  من ھمۀ

حسيب به : ازجمله. دررابطه با انساندوستی وی شنيدم ، اعتقاد مرا به اينکه وی انسانی بوده نادر ، راسخ ترساخت
ور از خانواده و فرزندان خود به سر می برد،  ، د» ماينز«يک ھموطن عليل ، مريض و سالخورده ای که درشھر 

  .          مانند فرزند او رسيدگی می نمود و برای آن موسپيد دردمند و چشم انتظار ، منبع اميدی درغروب زندگيش شده بود
 شدن يی بوده باشد که بعد ازبسته» کارفرما«درمورد ديگری از پيشآمد شريفانۀ  وی می توان گفت که شايد او يگانه 

رستوران در حوالی نيمه شب ، ھريک از دو کارمند ھمکار خودرا ذريعۀ موترتا خانه ھای شان می رساند؛ و 
ًھرگاه کسی اين کاراورا مبالغه آميز و قابل اعتراض می يافت ، با تبسم به وی می گفت که اگرخودت کامال خسته و 

   ، چه احساسی به تو دست خواھد داد؟                                شب به خانه برگردیۀمجبور باشی بعد ازنيم» پايکش«بدون 
بود که بعضی ازآنھا چاشتگاھان به دکان خوراکه » ماينز« ديگرحسيب با محصلين پوھنتون ۀبرخورد شريفان

و . حسيب نزديک به دوبرابر به آنچه قيمت تعيين نموده بود ، به آنھا غذا می داد. فروشی وی می شتافتند
ربرابرسؤال دوستانی که ازين کارش تعجب می کردند ، می گفت که اينھا محصل ھستند و پول کافی برای پيشبرد د

 ھيچه ًمسلما اين برخورد ب.  من براساس ھمين تفاھمی که با آنھادارم ، نان زيادتر به آنھا می دھم. زندگی خود ندارند
ً يک برخورد دقيقا انسانی ولی تا ۀباشد بلکه منعکس کنندوجه نمی توانست سرمشقی برای پولدارشدن پول پرستان 

  .       است» مجازی«اندازه ای 
با آنچه گفته آمد ھيچ جای تعجب نيست اگرچھره ھای جوان نا آشنای اروپايی با شنيدن خبرمرگ آن انسان بزرگ به 

ته ھای گل برمزار او ديدند بدون گريه وھق ھق افتادند و بازھم تعجب ندارد اگربار بارھمسر و فرزندان حسيب دس
درحلقات مبارز و . عمل آورده استه  خود يادبود بۀآنکه بدانند کی برمزار وی آمده و از آن دوست ازدست رفت

  .                          اورا گرامی داشتندۀمترقی ايرانيان ھم حسيب دوستان خوبی داشت که ھمه درسوگ وی نشستند و وفادارانه خاطر
  
  

  » جاويد ماند ھرکه نکونام زيست                  کزعقبش ذکرخيرزنده کندنام راۀزند«
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  ):فصل گريستن(» مھمند« اشعارحسيب ۀی ازمجموعگزيده ا
  

  به قربانيان زندان پلچرخی
  
  
  

  سوگنامهسوگنامه
  

  فراخوانيد

  به سوگ من

   نيزارھستی راۀھمان نی ھای بغض آلود

  بار غصه ھای ماتم يک درد می ترکد که قلب من ز

  زقول من به گوش پھنه ھای آبی کيوان پيام درد برخوانيد

   آفاق می گريمۀکه من امشب بجای ابرھای تير

  نمی دانم ، مگرامشب درون ھررگم

  جای خونه ب

  !يد خداوندا روان کوھساران زار می گر

  چی پژواکی زمين و آسمانت را شباھنگام می سوزد

  !زخون کيست می بينم چنين گلگون کران اندرکران آفاق را و کھکشانت را خداوندا 

  مگرامشب ھمان دوزخ سرشت کوره ھای آتش و بيداد

  چراغ ماجرای تلخ و خونين را

  زخون رھروان جاده ھای سرخ آزادی

  ی افروزد؟فرازبرج ھای ناخدای شب م

  صدای غرش رگبار، آنسوتر

  به سان» پوليگون«ميان بيشه ھای سرخ 

  اد می پيچدبای ھزوزه 

  زسوزتارھای ھر رگ جان نعره ئی ، چيغی

  کاخر: به دھليزسکوت شب فرا پيچد
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  خدارا

  زاوج خوابگاه نيلگون وی

  که بازامشب ھمان دوزخ سرشت کوره ھای آتش و بيداد

  ميان دفتررسوا و لرزان

  ره ھای مرگ می خوانندسو

  بساط مرگ و ظلمت را به روی سبزه ھای پاک گستردند

  به خون کاج ھای باغ و کاجستان

  ...سرانگشتان چرک آلود می مالند
  
  

  »مھمند«حسيب 
  زندان پلچرخی

  ١٣۶۵  
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  !يادحسيب زنده و راهش پررهروباد
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  آلمان» ماينز« شھر ۀدرحوم» مھمند«لوح مزارحسيب 
 


