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  "شھيد ماما غالم محمد اسطورۀ صبر ومقاومت"
  .)نوشتۀ حاضر متن سخنرانيی است که دريک محفل بزرگ ياد بود شھدا ارائه شده است(

  ُمرا بکشيد ولی ننگ وذلت ھمکاری با دشمن متجاوز به ميھن را

  !از دامان تان پاک کنيد
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  ! شھدای راه آزادیه با درود به روان پاک کلي  

صحبت کردن از زندگی شخصيت ھای بزرگ انقالبی چون ماما غالم محمد شھيد که لحظه لحظۀ ھستی شان در 

ُپربھا داشته است در محدودۀ يک سخنرانی کوتاه نميگنجد  رجوش وُحرکات وجنبش ھای اجتماعی اثر و ثمری پ

ُاز بحر پر اثر ه ای ولی به ھر حال ما با ذکر گذرای قطر. وذکر مختصر آن ھم بر دشواری کار گوينده ميافزايد

  .ھستی ھمچو بزرگمردانی ياد آن دالوران تاريخ ساز را زنده ميکنيم

وار شھر ھرات دريک خانوداۀ نيمه روستائی ديده به جھان گشود و در ش در يک قريۀ ج١٣٢٨غالم محمد در سال

ھنوز مکتب ميرفت که بنابر ضرورت ھای اقتصادی بايد کارھم ميکرد ولذا دريک کارگاه کفش . ھمانجا رشد کرد

دوزی درشھر ھرات داخل کار شد و تا پايان تحصيالتش درليسۀ جامی ھرات، کار بوت دوزی اش را نيز ادامه 

  . دادمي

زندگی روستائی، کار در کارگاه پيشه وری شھری و تحصيل در محيط روشنفکری زمينه ھای اوليه ای بودند که 

ُغالم محمد را به طور ملموس و عملی با زندگی فالکتبار روستاھا، و به ويژه دھقانان، کار مشقتبار و پررنج 

آشنائی . اسی محيط تحصيلکرده آشنا ساختند اجتماعی و سي–کارگران شھری و درد عقب ماندگی ھای فرھنگی

مثابه يک نيمه ه ملموس با درد و رنج طبقات واليه ھای مختلف اجتماعی و حمل اين درد و رنج بر دوش خودش ب

روستائی، يک کارگر پيشه ور و يک متعلم مکتب، روح و روان او را به جستجوی راه نجات ازاين دردھا و 

 تحت تاثير برادر بزرگترش به کتاب خواندن تشويق شد و آثار نويسندگان ءبتدادر ا. رنجھای اجتماعی کشاند

انقالبی، به ويژه آثار ماکسيم گورکی که وقايعش شباھت زيادی به زندگی اجتماعی او و پيرامونش داشت بر او 

 جوشی و از سوی ديگر با روحيۀ گرم. اثری فوق العاده ميگذاشت و درک عملی ـ تجربی او را تنظيم ميکرد

مھربانی ويژه اش روابط اجتماعی گسترده ايرا در محيط آموزشی و پيرامون آن به وجود آورد و در ھمين ارتباط 

بود که با چھره ھای شاخص و سرشناسی چون  کريم، رستاخيز، شيرآھنگر، منصوری، حفيظ صارم و يارانی 

با اين آشنائی غالم محمد خود را درجمعی .  آشنا شدديگر که اکثر شان در راه آرمان خلق جان شانرا ھديه کرده اند

اين درست مصادف بود با . يافت که با او ھمفکر وھم نظراند و چون او راه نجات از ستم و رنج را می پويند می

 شمسی که جامعۀ ما بعد از يک دورۀ رکود سياسی زير دکتاتوری نظام پوسيدۀ سلطنتی ١٣۴۵و ١٣۴۴سالھای 

گردھمآئی ھای در گوشه وکنار کشور شور وحال مبارزاتی و .  اجتماعی شده بود–ای سياسی آبستن دگرگونی ھ

اين بار قرعه ای . مثابه بخش ارگانيک کشور خود را دراين راستا عيار ميکرده ھرات نيز ب.  محسوس بوداولی

ان که غالم محمد نيز بنيادگذاری يک حرکت نوين، يک جنبش جديد و يک تشکل رھنما را تاريخ به نام ھمين يار

اين عزيزان برومند که تعداد اوليۀ شان به بيش از ده نفر ميرسيد حلقه ای را بنياد گذاشتند که از . يکی از آنھا بود زد

کار فرھنگی و نشر جرايد ديواری درمکتب، تدارک کنفرانسھا، نمايشنامه ھای انقالبی و کنسرت ھائی با محتوای 

اين برنامه ھا توانست طی مدتی کوتاه متعلمان .  و در سطح شھرھرات آغاز کردسياسی ـ اجتماعی در مکاتب

 در امور بيھوده شاگردان ذکور و اناثمکاتب وليسه ھا را به خود جذب کرده و از ضياع وقت و يا گذراندن وقت 

 اجتماعی دلبسته اند حال ديگرخانواده ھا ميديدند که فرزندان شان به مشغوليت ھای فرھنگی ـ. وانحرافی جلو بگيرد

وقتی عوامل و گردانندگان اين چنين گرايش سالم و رشد يابنده را جويا ميشدند به . و در مسير سالمی در حرکتند

نامھائی چون عبداالله، قدوس راد، کريم، غالم محمد، آھنگر وجمع ديگری برميخوردند که ھرکدام شان نمونه ای 

مردم .  و سربرآوردگان فھم ودانش درحد زمان ومحيط زيست شان بودندازجوانمردی، اخالق، مردمداری، رشادت

يت قلبی داشتند و رفاقت فرزندان شان با آنھا رضاھرات با شناخت عميقی که ازاين جمع داشتند به آشنائی، ھمراھی 
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بی کشور به که در سطح سياست انقال(يکی از افتخارات بزرگ اين جمع. ودراين راه مشوق اوالدھای شان نيز بودند

ھمين ھمراھی صادقانه وحمايت دليرانۀ نظری وعملی مردم قھرمان ھرات از اين ) نام محفل ھرات مسما شد

فرزندان خودگذرشان تحت ھرگونه شرايط مبارزاتی بوده است، که نمونه ھای بزرگی مانند دھم ماه سرطان 

تحت رھبری ... ش و١٣۵١مل سال ش، چھارم اسد وسی ميزان ھمان سال و جنبش وسيع مردمی دھم ح١٣۴٨

، موفقيت وتداوم کار اين حلقه به عنوان يگانه حلقۀ ءو اين رمز بقا.  ھمين محفل  درتاريخ به يادگار مانده است

ضد  در اين شھر نامدار، و خارچشم دشمنان رنگارنگ مردم گرديده که ھر ھراتی پذيرفته شدۀ ھراتيانسياسی 

  . ادن به ھمين حلقه، شعله ای گفته و با او دشمنی کرده وھنوز ھم ميکنندمخالف خود را با نسبت دمردم، 

ش که ھنوز کارسياسی اين محفل درنطفه بود، در مبارزات انتخاباتی با عده ای ازدموکراتھای ھرات ١٣۴۴درسال 

اتی شان درتداوم کار مبارز.  روحانی محل پرداختند–به افشای ماھيت ارتجاعی پارلمان و اشرافيت فئودالی 

 مامور، ، و ھواداران اين محفل تا به تجمع و بسيج ھزاران دھقان و کارگر و پيشه ورءدرسالھای بعدی اعضا

صاحب منصب، معلم ومتعلم اعم از زن و مرد و ايجاد تظاھرات و راھپيمائی ھائی که در تاريخ ھرات تا آنزمان 

اين حلقه در تاريخ مبارزات جنبش چپ به نام . امبرديمنظير نداشت پيش رفتند، که نمونه ھای آنرا درسطورباال ن

شبنامه "  م–گروه مبارزين نجات افغانستان"يعنی " گمنام"محفل رستاخيزھم شھرت يافت و در مقطعی ھم به نام 

تحت رھبری ھمين محفل بود که ھرات وبعد درمجموع حوزۀ غرب به يک کانون داغ مبارزاتی با شعارھای . ميداد

ترقی و با حمايت اکثريت عظيم مردم آن ديار تبديل شد، وبعد درسطح کل کشور بخش مھمی از جريان پيشتاز و م

اگر کسی نخواھد از واقعيت چشم بپوشد بايد اذعان کند که نسل روشنفکر آنزمان که . دموکراتيک نوين را ميساخت

ی شانرا به نحوی از کارکرد و اثرات ّبا ارتجاع سرو کاری نداشته، وحتی نسل ھای جوانتر در آن حوزه َشم سياس

  .  گرفتند،که  ماما غالم محمد يکی از رھبران آن بود) محفل ھرات(ھمين ستاد پيشتاز

ش، تحت رھبری ھمين محفل، در ھرات بر سمت دھی ١٣۴٨جنبش سالھای "به قول يکی از استادان شعر و ادب، 

ی اين اثر در مطبوعات رسمی آن زمان نيز مشھود شعر وادبيات و درکل فرھنگ محيط اثر پيشرونده داشت، حت

بايد ياد . و اين افتخاری است که محفل ماما غالم محمد و خودش به عنوان يک عامل موثر در آن سھيم ھستند". بود

باد شرق بر باد غرب چيرگی "آور شد که اين حرکت در زمانی شکل گرفت که درسطح جھان نيز به قول معروف 

ی آزاديبخش جھان درمجموع، به ويژه سه قارۀ تحت ستم آسيا، افريقا و امريکای التين تحت و جنبش ھا" داشت

لوای دموکراسی نوين بر امپرياليسم و ارتجاع ضربات کوبنده ای وارد ميآورد، که اين خود نيز در اوج گيری 

  . جنبش دموکراتيک نوين درکشورما اثر داشت

ُد به پاس قدردانی از شھدای بزرگ اين جنبش که ھمه دردانه ھای کم حال که صحبت از جنبش دموکراتيک نوين ش

ُنظير دانش، فداکاری، ايمان، اخالق، بردباری، پشتکار و عصارۀ ارزش ھای واالی انسانی بودند و شھيد ماما غالم  ُ

  . محمد نيز يکی از آنھاست، ميخواھم مکثی روی  اين جنبش داشته باشم

معروف شد ازدھۀ چھل شمسی تا حال به نحوی " شعلۀ جاويد"کشور ما به نام جنبش دموکراتيک نوين که در

درميدانھای مبارزه، ازجمله درميدان مبارزۀ مسلحانۀ ضد تجاوز شوروی، حضور داشته و برمجموع جامعه به 

رقدرت درنتيجۀ ھمين اثرگذاری بوده که تمام نيروھای ارتجاعی درقدرت و انتظا. نحوی و درحدی اثر گذاشته است

به ھزاران انسان فرھيختۀ سر زمين . با سرو صدای زياد عليه آن تبليغ وبا آن برخورد خونبار و ددمنشانه کرده اند

بودن به زندانھا انداختند، اعدام " شعله ای"ما را به ارتباط با جنبش دمکراتيک نوين وبه قول خودشان به جرم 

ويا طرفداران " شعله ايھا"ھزاران فشار وستم را بر...  تاختند وکردند، درميدانھای نبرد ضدتجاوز به جبھات شان
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با اين حال اکثر به اصطالح محققين وتاريخ نويسان وابسته، سودجو ويا . جنبش دموکراتيک نوين تحميل کرده اند

پوشند ُترسوی معاصر کشور با اثر برداری از جريانات ارتجاعی مستبد و حاکم، ازاين برش تاريخ کشور يا چشم مي

اين نوع برخورد را به تاريخ فقط ميتوان . ويا طفره ميروند ويادی ازجنبش دموراتيک نوين، جزدر نفی آن نميکنند

واما که اين مقطع درتاريخ کشور ما، چه کسی بخواھد وچه نخواھد حضور دارد . ديده درائی وظلم به تاريخ دانست

  . وآيندگان ازآن يادميکنند

   دموکراسی است؟ وفرق آن با دموکراسی ليبرال چيست؟ دموکراسی نوين  چگونه

 نيمه مستعمره و در -دموکراسی نوين که مايۀ بنيادين شرقی دارد و در تقابل با نظام ھای مستبد نيمه فئودالی

روياروئی با امپرياليسم و فئوداليسم به ميدان آمده است؛ با آنکه به عنوان يک روند آنرا مائوتسه دون مدون کرده 

مين منافع ھمه جانبۀ اکثريت تحت ستم أاين دموکراسی بر عدالت اجتماعی مبتنی بر ت. است، اما مختص چين نيست

ھمين ويژگی است که دموکراسی نوين را . کيد دارد و در اين راستا در برابر ثروت اندوزی ناکرانمند ميايستدأت

 جور ، توجيه گران ثروتھای بيکرانۀ حاصل از ستمهماليسم، ارتجاع و ھدموکراسی توده ھا ميسازد وبه مذاق امپري

به ويژه در جوامع عقب مانده دانشمند نمايان بورژوا شده با کين ونفرت عجيبی به آن برخورد ميکنند و . در نميآيد

  .در تقابل با آن حاضرند با شيطان ھمدست شوند

اسی ليبرال تدوين شده توسط غربيھا، که  دموکرح حقوقی مطرو- دموکراسی نوين تنھا به تساوی نام نھاد سياسی

ًدرآن اکثرا حاکميت ھا، با  زر و تزوير ودرنھايت زور از آن به سود خود بھره ميگيرند و مثالھای فراوان آن 

مين عادالنۀ کليه أ نميکند، بلکه تا تءدرجھان وجود دارد و درافغانستان شما ھم اکنون شاھد رسوائيش ھستيد، اکتفا

دموکراسی ليبرال مدعی است که .  اجتماعی، اقتصادی به نفع اکثريت جامعه به پيش ميرودحقوقی سياسی،

دموکراسی مساوی به سرمايه داری است و اين دموکراسی مساوی به سرمايه داری به قول رئيس بانک مرکزی 

ند ساختن ثروت و عکس با کرانمه دموکراسی نوين ب. غريب تر ميسازدلمان، ثروتمند را ثروتمندتر و غريب را ا

توزيع عادالنه اش بھره کشی انسان از انسان را لجام ميزند و زمينه سازمحو کامل اين ستم تاريخی ميشود و در 

تکامل خود غريب را از ُغربت ميرھاند ودرجھت ايجاد جامعۀ مرفه حرکت ميکند که در آن ھمه از رفاه بھره 

  . خاطر جلوگيری ازاطالت کالم از آن ميگذريمه د ديگر که بودھھا مور. بگيرند نه گروه ھا ويا طبقات خاصی

پيشکسوتان شھيد وشاھد جنبش دموکراتيک نوين درسرتاسرکشورما، از جمله ماما غالم محمد در راه تحقق اين 

اين رزمندگان پاکباز . آرمانھای واالی انسانی مبارزه کردند وبا اين مبارزه يک ُبرش خاصی درتاريخ ما آفريدند

نھادند که سر فرازانه درفش غرور  سر نگز بر آستان ھيچگونه ستمگر و توانگر و زورگوی داخلی وخارجیھر

  . خود ومردم آزادمنش شانرا بر چکاد بلند زمان برافراشتند و دراين راه ازھمۀ ھستی خود گذشتند

تقالی .  فراموش شدنی نيستاين ُبرش تاريخ، اين روند عظيم مبارزاتی، اين خونھای پاک ريخته شده درآن، ھرگز

در کتمان و يا ناديده ) ترس نوعی شان( کليه نگارگران مغرض ويا سطحی نگری برخی ھا ويا ترس بعضی ھا 

والنه وعملی است ؤ است مذبوحانه ونگرشی است غير مسگرفتن اين مقطع تاريخ و اين روند خروشان تقالئی

  . قدرنشناسانه که بايد آنرا پايان داد

ی نوين ھرگز وھيچگونه قرابتی با ريويزيونيسم،  از نوع روسی و چينی اش نه تنھا ندارد که آنھا را نيز دموکراس

جمع کثيری از شھدای جنبش دموکراتيک نوين در مبارزه با اين جفاکاران و با دست . مدافعان ستم وسرمايه ميشناسد

راف آنھا و يا شکست سوسيال امپرياليسم را شکست ھرگز نبايد انح. و يا سالح  اين ستمگران به شھادت رسيده اند

ھمين اکنون نيز در . چنين ھمسان سازی خيلی ظالمانه و مغرضانه ويا ناشيانه است. آرمان دموکراسی نوين خواند
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ًداخل کشور در کانون ھای داغ مبارزات عملی و تئوريک با انواع ستم و ارتجاع، ازخيل روشنفکران عمدتا ھمان 

 غالم محمدھا و شھدای جنبش دموکراتيک نوين قرار دارند و ما در حاشيه ھا اگر حرفی ھم ميزنيم به رھروان راه

  . پشتوانۀ عمل آن دالوران است

ماماغالم محمد در زمره ای آن عزيزانی است که در ھمان . ًيقينا جنبش دموکراتيک نوين اشتباھاتی  نيز داشته است

از اين اشتباھات پرداختند و با تصحيح سبک کار و خط فکری شان به کار به انتقاد )  ش۵٠-۴٩سالھای ( آغاز

  .عميق انقالبی رجوع کردند که حضور وبقای آن را درھمه عرصه ھای مبارزه تضمين کرد

ش درھرات ١٣۴٨ی در مبارزات پرخروش سال ئشھيد ماما غالم محمد وشھيد کريم دوچھرۀ مبارز واسطوره 

انداخت وحضور شان در صحنه تکيه گاه مطمئن روشنفکران  ن پشت دشمن را به لرزه میبودند که نام پر آوازۀ شا

رژيم سلطنتی سرکوبگر آزادی، بارھا به توطئۀ گرفتاری  اين نامداران متوسل شد ولی . و توده ھای مردم بود

سرانجام در چارم . شدھميشه توطئه ھايش با درايت و سازماندھی تشکل شان و پشتيبانی ھمه جانبۀ توده ھا خنثی مي

 ش با گسيل صدھا سربازفرقۀ عسکری و ده ھا زره پوش با محاصرۀ نظامی ليسۀ جامی غالم محمد را ١٣۴٨اسد 

  . گرفتار و تحت امنيت شديد عسکری تا زندان منتقل کردنده ایبا عد

و ھزاران نفر از شھر و روستا حتی با داس وبيل . ھمان روز مردم برای نجات غالم محمد آمادۀ ھرنوع قربانی بوند

برای اين کار گرد " ماما غالم محمد را آزاد ميکنيم و زنده باد ماما غالم محمد اين فرزند قھرمان خلق"و شعار ھای 

ولی رفقای باقی مانده با درايت جلو . که ازشاھدان عينی آن جريان چند نفر خوشبختانه زنده ھستند. آمده بودند

آنھا اين جريان . ورد نابرابر بين مردم و قوای تا دندان مسلح را گرفتند و نگذاشتند مردم اينچنين تلف شوندبرخ

ماماغالم . نيرومند مردمی را به رسم اعتراض به جانب شھر رھمنون شدند و تا شب سخنرانی و روشنگری نمودند

دگاھای مختلف ھرات، فراه وقلعۀ کرنيل محمد چار سال را با ھمرزمان ديگرش در زندانھای سلطنت و تبعي

شھدای بزرگی چون انجينر قدوس و . ودر تمام اين مدت الگوی ايمان، صبر و مقاومت بود. دھمزنگ کابل گذشتاند

  . شدند با او در يک حلقه بودند وبه شخصيتش احترام فوق العاده داشتند" ساما"پويا که بعدھا بنيان گذاران 

ندان به خيل يارانش پيوست و بدون وقفه به ادامۀ راھيکه آگاھانه برگزيده بود و به حقانيتش ماما پس از رھائی از ز

کسانيکه ماما غالم محمد را ميشناسند ھرگز نخواھند . باور داشت پيوست، ولی اينبار با توشۀ علمی وتجربی بيشتر

  . ارش دريغ بدارندتوانست احترام عميق خود را نسبت به شخصيت صادق، مھربان، خودگذر واثرگذ

ند، ولی ياران ماما کن سايه افش پندارھای گوناگون بر انديشۀ شماری از روشنفکرا١٣۵٧ ثور ٧با کودتای منحوس 

غالم محمد در زمرۀ اولين کسانی بودند که به ماھيت ضد انقالبی کودتا پی برده و عواقب شوم آنرا نيز تا حد زيادی 

ش تحليل ھا و پيشگوئی ھای ١٣۵٨و ١٣۵٧اولين کسانی بودند که درھمان سال آنھا در زمرۀ . پيش نگری ميکردند

معروف شد ارائه دادند وبا " آييژک"و نوشتۀ که به نام ..." از تضاد چه ميدانيم و"شانرا طی دو جزوه با عنوان 

ن جمع، مانند رژيم کودتای ثوری نيزدر وجود اي. به طور قاطع موضع گرفتند" ثوری"ھمان تحليل دربرابر رژيم 

لذا در ماه دوم کودتا براين گروه رزمنده وحشيانه حمله . سايرآحاد جنبش دموکراتيک نوين، دشمنان آگاھش را ميديد

 رستاخيز و بعد کريم را ربود وپس از آن درصدد گرفتاری چند يار ديگر منجمله ماما غالم محمد برآمد ءکرد، ابتدا

وبعد با تکيه به تحليل ھای شان وتشخيص دقيق اوضاع .  برگزيده بودندولی اين ياران برای مدتی زندگی مخفی

وتعيين ستراتيژی وتاکتيک مبارزاتی شان در شرايط جديد به تعيين شعار زمان و ايجاد ابزار مبارزاتی الزم وسبک 

ز ملک ما روسھا ا"و پس از آن " مرگ بر رژيم دست نشاندۀ  کودتای ثور"شعار . کار متناسب آن توفيق يافتند

 است ھرگونه ابھام سازش با رژيم کودتا و اربابانش را منتفی ميساخت و مبارزۀ ءکه طرح اين رفقا!" بيرون شويد
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ابزار الزم اين مبارزه تشکيالت منضبط وکارآی سرتاسری بود که بايد برای ايجاد . درنگ ناپذير عليه آنرا ميطلبيد

م محمد ويارانش در زمرۀ آن بخش از نيروھای مبارز روشنفکر آن تالش بيدريغ صورت ميگرفت، محفل ماماغال

کشور قرار داشتند که مدت مديدی دراين راستا برای وحدت جنبش چپ کار وپيکار کردند، تا سرانجام با جمع 

توفيق حاصل شد وچنانکه ھمه " ساما"وسيعی از گروه ھا ومحافل رزمندۀ ديگر کشور به ايجاد سازمان پر افتخار 

ھکذا جلب وجذب وسمت دھی ساير . زبده ترين ستاد رزمندۀ دو دھۀ مقاومت کشور ما گرديد" ساما"م شاھدي

نيروھای اجتماعی نياز به ارگان گسترده تری داشت تا کليه نيروھای پيکارگر ملی را صرفنظر از تعلقات 

.  دالت اجتماعی بسيج کند تشکيالتی در محور شعارھای پيشرو و اصولی آزادی ملی، دموکراسی و ع- ايدئولوژيک

جبھۀ متحد ملی "که ماماغالم محمد يکی از کادرھای برجستۀ آن بود زير نام " ساما"اين ارگان نيز به يمن ھمت 

به رھبری شخصيت مبارز ومردم پسند زنده ياد مجيد کلکانی به وجود آمد تا بتواند ھمۀ ظرفيت ھای ملی " افغانستان

ی کند، و علمبردار دموکراسی و کار دموکراتيک ونمونۀ کم نظير يک تشکل را در پيکار بزرگ ملی سمت دھ

دموکراتيک شود که در آن از نيروھای چپ دموکرات تا نيروھای ملی مذھبی دموکراتيک ترکيب شوند وعقايد 

 اين جبھه درسرتاسر کشور شکل. يکديگر را تحمل کنند و نکات اشتراک آنرا تقويت ونکات افتراق را بزدايند

که با ابتکار " شورای جانبازان"ميتوان در" ساما"نمونه ھای برجستۀ چنين کارمشترکی را درحوزۀ غرب . گرفت

که " جمعيت علمای حرکت انقالب"عضو رھبری حوزه وھمچنان به ابتکارانجينرآھنگر درھمکاری با " ازھر"نعيم 

لح توده ای ضد تجاوز يادکرد که درتاريخ  ازروحانيت مبارزشرکت داشتند، وايجاد ده ھا جبھۀ مسه ایدرآن عد

  .  مبارزات رھائيبخش خلق ما جاوادانه به ياد گارخواھد ماند

 اين محفل نيز از روشنگری در محافل و مراسم غم وشادی، مجالس مذھبی وغير مذھبی و سبک کار مطروح

اين سبک .  ميکردء را احتوااعتصابات و تظاھرات  گرفته تا داغترين سنگرھای نبرد مسلحانۀ شھری وروستائی

کادرھای . کار ھرگز در گرو نوع خاصی از کار مبارزاتی محدود نمی ماند، بلکه ھمه عرصه ھا را در مينورديد

اجرائی اين سبک کار که ماماغالم محمد شھيد يکی از نمونه ھای بارز آنست، به حق شخصيت ھای ھمه جانبه 

 از تبليغ در مساجد وتکايا تا تدريس در حلقات روشنفکری، و پرواز در و فرزانه ای بوده وھستند که) اونيورسل(

عرصه ھای فرھنگی و نشراتی و پيکار در سنگر ھای داغ نبرد مسلحانه جوالن داشتند و در ھمه عرصه ھای ذکر 

دند که فقط اينان خالف معمول روشنفکران، مال نطقی ھای بی عملی نبو. شده اثری پايا و جاودانه به جا گذاشته اند

آنھا کتاب را به مثابه تجارب عملی وفکری ديگران . با ذکر چند نقل قول از اين و يا آن نويسنده دلخوش کنند

ميخواندند تا از آن به مثابه تئوری رھنما و ھرآنچه در جامعه و محيط شان به درد بخور است استفاده کنند و با 

شای گره ھا و پرابلم ھای موجود و آيندۀ کشور و جامعۀ خود کرھاستفاده از نکات مثبت و منفی آن تجارب، خود 

و دھھا ويژگی ديگر است که . شوند وبعد تجارب خود را نيز به نوشته درآورده وبرگنجينۀ کتابھا وتجارب افزوده اند

ه ای شخصيت ھای مثل ماما غالم محمد و يارانش را در دل جامعه و تاريخ جاودانه ميسازد؛ چه ھر گروه و الي

  . اجتماعی اثری وثمری از آنرا با خود به يادگار دارد

. ماما پس از مخفی شدن به ايران رفت تا از آنجا با چند رفيق ديگر به سازماندھی کار وپيکار انقالبی اش بپردازد

ول تشکيالت حوزه برگزيده شد و تشکيالت خارج کشور را تنظيم ؤحيث مسول حوزۀغرب به ؤاز طرف مسدرآنجا 

  .  تربيت مينمودو

ول ؤخندزاده يار پرتالش وبا ايمان مس محمد آ،با ايجاد جبھۀ انجينران توسط رھبری حوزۀ غرب وتکامل اين جبھه

با درد واندوه که تير جفای جنايتکاران جھادی اين فرزانه را به خون غلتاند وھمه را . ايدئولوژيک جبھه برگزيده شد
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 ايدئولوژيک اين جبھه -س امور سياسیأ آخندزاده،  ماما غالم محمد در رپس از شھادت محمد. درسوگ او نشاند

چگونگی کارکرد جبھۀ انجينران که سراپايش دالوری، شھامت، . قرارگرفت و آنرا دراين راستا رھبری کرد

من ؤانسان محماسی تطبيق انديشه ھای دموکراتيک نوين توسط جمعی ۀ پاکيزگی وجدان وعمل و در يک کالم نمون

و معتقد  به اين انديشه ھا است، فصل وباب ويژه ومشخصی است که در مورد آن کارھائی شده وکارھای بيشتری 

  .را ميطلبد

 بلند بردن آگاھی رزمندگان و مردم محل هگر داغ نبرد مسلحانه قرار داشت بماما غالم محمد ضمن اينکه در سن

رانش کوله پشتی نظامی ماما و يا. ين و اجرا مينمودکيد ميکرد و برای آن برنامه ھای آموزشی مختلف تدوأت

ما و يارانش نخستين کسانی بودند که برای سھيم ساختن بيشتر مردم در امور مبارزه و ما. ھيچگاھی بدون کتاب نبود

ی محلی دست يازيدند و ازاين طريق مردم را در تمام امور جبھه ئادارۀ زندگی اجتماعی به ايجاد شوراھای توده 

 مسايل درونی و ادارۀ خودشان شرکت دادند و اين نخستين گام دموکراتيزه کردن جامعه  است که با برنامه وحل

ه نبردھای قھرمانان. در عمل توسط ماماغالم محمد و يارانش برداشته شده است" ساما"ريزی رھبری حوزۀ غرب 

خشی از اسطوره ھای حماسی سرزمين  که اين جبھه عليه عمال روس واربابان تجاوزگرشان انجام داد به بای

شھرت روزافزون وموثرات نظامی وسياسی اين جبھه درمنطقه، ھمانندساير . حماسه آفرين ھرات بدل شده است

 پرچمی شان از يکسو و زمينۀ –جبھات آزاديبخش درمناطق ديگر کشور خارچشم تجاوزگران روسی وعمال خلقی 

رمردمی وغيرانسانی گروھھای مجاھد نمای بنيادگرا دربين مردم گرديد مقايسۀ اين جبھه با عملکرد شرم آور وغي

ًکه طبيعتا دعای خير و ھمکاری بيدريغ مردم را برای جبھۀ انجينران ونفرين و نفرت مردم را به مجاھدنمايان 

انب به ج) روس ومزدورانش وارتجاع ھارتنظيمی( لذا دشمنان از دوسو. مزدور، مستبد و انحصارگر ھمراه داشت

جميعت اسالمی با پيش انداختن يک قومندان اوباش وسرازير کردن . آن چشم دوخته و دامھای توطئه پھن نمودند

سيل اسلحه، پول واجير از پاکستان با عمليات مشترک با نيروھای دولتی شروع به قلع وقمع جبھات ھمجوار و به 

  . ويژه جبھۀ انجينران کرد

الم محمد که جنگ داخلی را، که توسط مليشۀ ديگری از حرکت انقالب نيزدامن جبھۀ انجينران به رھبری ماما غ

. زده ميشد، به سود دشمن تجاوزگر ميدانست برای خنثی کردن اين توطئه ھا تالش ھای وسيعی را راه انداخت

 جنگ را وجبھات ھمجوار را نيز از اين توطئه آگاه ساخت و ميکوشيد تا با آتش بس وصلح بين جبھات ضد تجاوز،

مردم محل به ياد دارند که بارھا جبھۀ انجينران محاصرۀ جميعت اسالمی را . به سوی دشمن متجاوز جھت دھد

ودر برگشت . ته است دولتی رسانده وبا آنھا به نبرد پرداخ–شکسته و خود را برای ضربه زدن به پايگاھای روسی

با . فته و با دفاع مردانه خود را به پايگاه خود رسانده استحق، زير آتش مسلسل بنيادگرايان قرار گره از اين نبرد ب

اينحال طی يکسال ونيم امتداد اين جنگھای تحميلی داخلی تعداد زيادی از کادرھا وافراد برجستۀ اين جبھه جام 

  . شھادت نوشيدند که يادھمۀ شان گرامی باد

 پس  سود منافع دشمن و زيان جنبش استرھبری حوزۀ غرب ساما با درک وتشخيص اين نکته که جنگ داخلی به

قه گرفت ی صلح به مشورۀ ماما و رفقای جبھه تصميم به عقب کشيدن جبھۀ انجينران از منطاز تالشھای نافرجام برا

ی انتقال نيروھا ومساعد ساختن زمينه در سمت غرب سرک دستور خروج جبھه را از وبا گسيل نيروی کمکی برا

 ميخواست اين عقب نشينی را با يک عمليات بزرگ دولتی ھمراه بسازد، ولی در جريان جبھۀ انجينران. منطقه داد

 از رزمندگان نامی تحت رھبری اش در يک کمين توطئه گرانۀ ه ایتدارکات خروجی ماما غالم محمد وعد

  .ًناجوانمردانۀ مليشيای اجير و برخی قومندانھای خود فروختۀ جھادی اسير وبعدا به شھادت رسيدند
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. خبر شھادت جانگداز ماماغالم محمد و يارانش با دو نوع استقبال متضاد در شھر ھرات و اطراف آن مواجه شد

 پرچمی شان محافل جشن وباده گساری برگذارکردند و بنيادگرايان تنظيمی با - جنراالن روسی و قوله کشان خلقی

رغم   در سوگ عظيم فرورفتند وفردای آن علیازسوی ديگر مردم ھرات و اطراف آن يک قلم. آنھا ھمنوائی نمودند

مخالفت رژيم وبنيادگراھا در تمام مساجد وتکايا مراسم شکوھمند سوگواری برگذار کردند واعالميه ھای منتشرۀ 

آدم ميتوانست دو اثر . جبھه وتشکيالت حوزۀ غرب ساما را به اين مناسبت به در و ديوار شھر نصب ميکردند

  .  ماماغالم محمد ويارانش را در دشمن ودر مردم به خوبی وآشکارا نظاره کندمتضاد ولی عميق شخصيت

ھنوز ديری از شھادت اندوھگين ماما غالم محمد نگذشته بود که کلمات وجمالت ُپر محتوا وحماسه آفرينش در وقت 

اشتند و زير تاثيرش ی که او را ميشناختند ودر صحنۀ اعدام آن رادمرد حضور دئاه ھاعدام توسط يکی دوتن از مليش

  .قرار گرفته بودند به گوش مردم رسيد وپس از آن ھمه جا زمزمه ميشد

  :روسھا در وقت اعدام برايش گفته بودند اگر تو را آزاد کنيم با ما ھمکاری ميکنی؟ ماماغالم محمد گفته بود

عليه تان درکنار مردم خود  رم باشداگر صد بار زنده شوم و بازھم مرا اعدام کنيد تا رد پائی از تجاوزتان درکشو  "

: ولی او به روسھا گفته بود. روسھا گفته بودند با ازبين بردن افرادی مثل تو به زودی پيروز ميشويم." خواھم جنگيد

ملت قھرمان من حتی اگر با موج . ھرگز روی پيروزی را نخواھيد ديد شما با اعدام من وکشتن فرزندان ميھنم" 

  ". اشد شما را تا مسکو عقب خواھد زدخون فرزندانش ھم ب

  :غالم محمد به مليشيای تسليم شده به دشمن گفته بود

يک فرزند اين خاک و اين  من از کشتن خود ھيچگونه باکی ندارم، ولی تشويشم از اينست که شما چگونه به حيث"

کشيد ولی ننگ و ذلت مرا بملت حاضر ميشويد با دشمن متجاوز به خاک وننگ و ناموس تان ھمکاری کنيد؟ 

   ."پاک کنيد ھمکاری با دشمن متجاوزبه ميھن را از دامان تان

برخی مردم محل تعداد زيادی از فريب خوردگان را دوباره ۀ طنين شورانگيز اين جمالت درھمه جا پيچيد وبه عقيد

  .ماسه آفرين نبرد کردندکالم شورانگيز آن قھرمان حۀ به جبھات جنگ ضد تجاوزی بازگشتاند و تاپای جان با زمزم

زندگی . مردم ھرات نيز تا آخرين روز حضور روسھا با ياد شھيد ماما غالم محمد اين جمالت را زمزمه ميکردند

وعملکرد پربار وپرثمرماما غالم محمد ويارانش درس ايمان، شھامت، بردباری، انسان دوستی، وصفات فوق العاده 

 وياد پايا واثرگزار شھيد ماماغالم محمد وياران شھيدش برای ھميشه دردل نيکوی يک مبارز پيشتاز برای ھمه است

  .مردم جاودانه باقی خواھد ماند

  .        رزمندگان شھيد راه آزادیۀ درود بی پايان بر روان ماماغالم محمد وھم

  !   مرگ بر متجاوزين 

 !  مرگ برميھن فروشان و سازشکاران

 


