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  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Martyres  جانبازان

 
  داکتر عبدالحنان روستايی

   2008 سپتمبر 12 لمان،ا
  
   

 جانبا زی جاودان" عبداهللا"
  
 تهاجم بيگانه قرار بگيرد  که وطن شان مورًا افغانهاست، مخصوصۀصفات برازند" جان نثاری"و " گذریاز خود "

 چنانکه در جنگ اخير ،ها به اثبات رسيدهن حقيقت در تاريخ اين سرزمين باراي. قالل شان با خطر تهديد گرددتو اس
امريکا و با متجاوزين روسی ابعاد تازه و گسترده تر بخود گرفته و متجلی تر از پيش نمايان شد و اينک در جنگ با 

 افغانهاست، امريکا و ناتو را چنان ۀ آزادی و ميهن و سلحشوری که مميزعشق به. ده استناتو بار ديگر طغيان کر
برای آرام کردن " : گفت که ه ای طی مصاحب2008ی امريکا در جوالی ی قوادرپچال کرده که سر قوماندان اعال

است که چرا استعمار جال در اينؤ س". هزار عسکر و مقادير بسيار زياد اسلحه و مهمات نياز است400افغانستان به 
فقيتی ونمی تواند در اين سرزمين مشرق نتوانست بر سرزمين افغانها چيره گردد و چرا اينک استعمارغرب نيز 

  . ميرودتر فرو فرو ودر منجالب افغانستان و هر روز اصل نمايدح
 ۀچنانکه روزنام. ه دارند با طالبان از سالها به اين طرف روابط دوستانتانسمگان معلوم است که امريکا و انگلبر ه

 آوپتر ی فروند هل2گزارش منابع محلی  براساس":  چنين نوشت 2008 اگست 4به تاريخ " اميد وطن ـ افغانستان"
 تحت آنترول طالبان با ۀ شب در ولسوالي گرمسير در منطقینيمه ها  گذشتهۀ انگليس هفتی هوايی قوایلوجستك
 یهل اين .قندهار رفتند ز توقف نيم ساعته به پرواز در آمده و به سمتخاموش به زمين نشسته و بعد ا یچراغ ها

 هفت و صدها صندوق ی جیپ  فير آر600 آالشينكف و ی صندوق مرم1200آوپترها هنگام توقف در گرمسير 
ان پول اگر انگليس ها در عقب جبهه به طالب"  .اين ولسوالي دادند  آا و دهها بسته لباس و پتو به طالبان دری پیمرم

 د ر معامالت مواد  وو سالح می رسانند، امريکا آنها را در دولت کرزی شامل کرده و کمک های رنگارنگ می کند
  . هر سه با هم شريک اندمخدر اين

بنا بر قول چنانکه .  نبوده، بلکه با مردم افغانستان است و ترور که جنگ امريکا و ناتو با طالبواقعيت اينست
ر اثر ب ،هراتواليت ولسوالی شيندند " عزيز آباد"در منطقۀ  تنها در 2008 اگست 22 مؤرخ کابل تلويزيون آريانای
به قتل  ،نديل می داد نفر غير نظامی که اکثر آنها را اطفال و زنان تشک91 ،در ظرف يکی دو ساعت بمباران امريکا

 امريکا تا حال هزاران نفر از غير نظاميان ۀاز آغاز حمل. دنامريکا و ناتو همه روزه به قتل مردم می پرداز  .رسيدند
  .ناتو به هالکت رسيده اندامريکا و نيرو های  توسط 

   :و اما مردم
 هجوم ،نظامی امريکا و ناتو با دادن قربانی به دشمن تا دندان مسلحمردم بدون کوچکترين هراسی از ماشين غولپيکر 

ظيم را مردم افغانستان نه تنها در جنگ با امريکا و روس نشان داده اند، اين شهامت ع. برده و حماسه می آفرينند
در اينجا کافيست مثالی از جنگ دوم افغان و انگليس . ثاری را نشان داده اند ن چنين جان،بلکه در مقابل انگليس ها هم

  :آورده شود" مشت نمونۀ خروار"به عنوان 
نگ از داخل شهر به قلل کوه های کابل ح انگليس حمله نمودند، جوقتی جنگ آوران افغانی بر قوای تا دندان مسل

افغانستان در مسير " جلد اول کتاب مستطاب 629 و 628 مير غالم محمد غبار در صفحات رحومم. کشيده شد
قوای انگليس تاب جنگهای دست و يخن نياورده توپ خانۀ خود را در ميدان ترک و « : خود چنين می نويسد" تاريخ

ه جات قشون شمالی کابل رسيده کوه های خيرخانه و تپه های سياه سنگ را مجددًا اشغال تا اينوقت دست. فرار کردند
در همين جنگ های جبال کابل بود که مردم بيرق های رنگارنگ برافراشتند و زنان کابل وظيفۀ آب و نان . نمودند

ه های آب و بسته های نان مثل دسته جات زنهای مردانه با کوز. رسانی مبارزان ملی را در قلۀ کوه ها بدوش گرفتند
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چهار صد نفر از زنان کابل در اين وظيفه . آهو در سنگالخ های جبال ميدويدند و جنگ آوران دلير را تغذيه مينمودند
  . نفر آنان در جنگ کوه آسمائی شهيد شدند83سهم گرفتند و 

  :ن آمد مهيج عبداهللا عاشقان و عارفانی در طی همين جنگهای کوهی بود که بمياۀقص
در عصر روز . عبداهللا جوان نورسيده از محلۀ عاشقان و عارفان کابل با زهرا دوشيزۀ همسايۀ خود نامزد بود

سيزدهم دسمبر مجلس نکاح مختصری در خانۀ عروس منعقد گرديد و شام عبداهللا داخل مجلس عروسی شد و مادرش 
ان و عارفان همه به جنگ فرنگی رفته اند و اينجا مردان عاشق: "او نهاد، در حالی که عروس گفتحنا در انگشت 

راست گفتی در چنين روزی مرد بايد در : "عبداهللا جوان از تخت عروسی برخاست و گفت." عروسی عبداهللا است
عبداهللا در خانۀ ." ميدان جنگ باشد نه در محفل عروسی، من رفتم اگر بر نگشتم زهرا را در دنيای ديگر خواهم ديد

فردا عصر مبارزين عاشقان و عارفانی بعد از آنکه قشون . سيالوه و تفنگچه بر داشت و به کوه بر شدخود رفت و 
 عروس یزهرا.  مادر پيرش گذاشتندۀمردۀ عبداهللا را آوردند و در خانانگليس تا داخل شير پور جاروب شده بودند، 

  : آمد و تنها انگشت حنا دار عبداهللا را ببوسيد و به مادرش گفت
 ۀکه وعده داده بود تا بمرد در خاناين دوشيزه چناني." ريه نکن من تا زنده ام در عوض عبداهللا فرزند تو هستمگ" 

  ».عبداهللا و بنام عبداهللا زندگی کرد و نام او در تمام شهر کابل بحيث مثال احترام شد
به مستی ها در دامن تاريخ آن بارتاريخ مبارزات مردم افغانستان سرشار از همچو جان نثاريهاست که امواج توفندۀ 

  . در فوران آن طليعۀ آزادی نمايان گرديده استافتاد و
در جنگ سوم افغان  صيانت از خاک و آزادی کشور در بعد از شهادت عبداهللا با خون هزاران عبداهللا و زهرای ديگر

  .و آزمون می گرددو انگليس و در جنگ با روس صورت گرفت که اينک در جنگ با امريکا و ناتو از ن
 سر فراز بزيند، تراد مرد بزرگ تاريخ که جوانيت را در پای آزادی گذاشتی تا بازماندگان در کشور ای !ای عبداهللا

  .بزرگی که برای آزادی داشتیهای تو زنده ای، زنده در بسيط آرمان ! آرام بخواب
  .نام تو جاودانه می ماند! آرام! آرام بخواب! ای عبداهللا
  .هزاران هموطن تو راه ترا ادامه می دهند! آرام بخواب! هللای عبدا

 ای زهرا که جوانی و زيبايت را فدای عبداهللا و فدای ميهن کردی، برای هزاران بانوی ديگر !و تو ای عروس زيبا
  بلکه هزاران ماللی و هزاران ناهيد، تنها ماللی و ناهيد نه.ثاری دادی ندرس  مقاوت، درس قربانی، درس جان

   .درس ترا آموخته اند
 دوران هزاران سالم که به دوشيزگان درس ۀ غيرت و مقاوت، و به تو ای زبيدۀای اسطور! و بر تو ای زهرا
 شما که زندگی را در پای .ه و بذری که افشانديد به بهره رسيدهدرس تو فراگير شد! آرام بخواب. صداقت و وفا دادی

  .  و نور و روشنايی را بخاطر خاک قربان کرديد، جاودانه ايدمرگ و جمال و جوانی را در معرض آزادی
  .روح شما شاد باد ای جفتی که هزاران حرمان در سينه سوخته ايد

  . شما جاودانه ايد،ای عبداهللا و ای زهرا
  


