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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 A.R.M.D آرشيف اسناد جنبش انقالبی

 
  زنده ياد داکتر عينعلی بنياد: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از
  ٢٠١۴ نومبر ٠٩

 مقدمه ای بر مقدمه ھا
  بتجليل سه عقر در

١  
  

  :پيشگفتار فرستنده

انسان به مثابۀ موجود اجتماعی، از ھمان بدو تولد در تماس با محيط دور و بر، ضمن تالش برای بقاء پروسه و روند 

اين روند بدون انقطاع فقط زمانی می تواند خاتمه يابد، که انسان بيش ازآن در قيد حيات . فراگيری را نيز آغاز می نمايد

در جريان . »روز مرگ من روزيست که ديگر نتوانم چيزی بردانش خود بيفزايم«فتۀ يکی از استادانم، نباشد، و يا به گ

اين روند طوالنی و متداوم، گاھی برخورد و آشنائی به جمعی و يا فردی، چنان تغييری در وجود و ذھن انسان به وجود 

 ارتباط زندگانی سياسی و اجتماعی خودم، اين می آورد تو گوئی، پيش از آن انسان ھيچ چيزی نمی دانسته است، به

  .نايل شدن بود» داکتر عينعلی بنياد«نقطۀ عطف، به افتخار شاگردی زنده ياد 

چه می دانستم و شناختم از خودم، محيط دور و برم، جامعه ای » داکتر عينعلی بنياد«اين که قبل از آشنائی با زنده ياد 

که در آن می زيستم در چه حدی بود، بدون آن که به گزافه بگرايم، می توانم بنويسم که از آن برخاسته بودم و جامعه ای 

در حدی بود که خالف خيلی ھای ديگر که تماس با آن زنده ياد را خطير تلقی می نمودند، اين آگاھی را داشتم که تماس 

ه می توان خطرات آن را نيز به جان و ، آنقدر ارزشمند است ک»بنياد«و فرا گيری با انسانی از سنخ و سرشت زنده ياد 

  .دل پذيرفت

من که در تمام مدت اقامت ايشان  در برلين ضمن داشتن افتخار شاگردی، نوشته ھای ايشان را نيز تايپ می نمودم و 

طی اين درواقع آن زنده ياد می تواند نخستين استاد و مشوقم در امر دفاع از ميھن  و منافع مردم به شمار بيايد، با تأسف 

سالھای بعد از مرگ ايشان، به اميد واھی قدرگذاری ديگران از وی، در تکثير نوشته ھای ايشان اھمال به خرج دادم، 

امری که انتقاد رفيقانۀ تمام دوستان را پذيرفته، می کوشم در آينده، متناسب با توانائی ھايم، آثاری از آن پيشوا و نسل 

  .حاد جنبش نمايمنخست انقالبيون کشور را تقديم، آ

الزم می دانم بيفزايم، آنانی که عادت دارند تا در ھر نوشته ای، کمی و کاستی بيابند، آرزو مند آن ھستم تا حين بررسی 

  .و ارزشدھی اين نوشته ھا، گذشت زمان و فھم امروز ما از قضايا را ناديده نگيرند

 .م. ن
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  ١٣۵٣سال  بر شبنامۀ سه عقرب١٣۵۴مقدمۀ سال 
ل معروف واقعۀ سه عقرب دليل زندۀ قول وه گفته بوديم کودتا در حقيقت يک سازش است علنی شدن رھائی مسؤچنانچ

  .که گوشت از ناخن جدا نمی شود بالترديد ماست و نمايندۀ اين

 که اً شی بر زخم ناسور خلق ماست، مخصوصستانۀ سه عقرب به منزلۀ نمک پاآعلنی شدن رھائی سردار ولی در 

  . که تا کنون جنرال بر حال بوده نه بد حالفھميده شد

که از سه عقرب دھۀ پيش   مبارزه ایاءً ع مبارزۀ مسلحانه در کشور بود بنبه ھر حال از آنجا که امسال سال شرو

نظر ما اين است که مبارزۀ . شروع شده بود به کيفيت نو تکامل يافت يعنی يک دوره سپری و دورۀ عملی فرا رسيد

را نه فقط محکوم نمی کنيم بلکه ادامۀ  ی بلکه طوالنی شود يعنی ما آنئی و نه تنھا توده ئکری توده مسلحانۀ روشنف

  :اءً بن. ی ھستيمئ مخالف ختم آن قبل از پيروزی نھاخالصه موافق شروع و. را خواستاريم قاطعانۀ آن

با توجه به ھم . ی طوالنی ئحانۀ توده به پيش در راه ساختمان سازمان انقالبی به منظور از عھده برآمدن مبارزۀ مسل

  .آھنگ ساختن نسبی فعاليت گروه ھای مترقی واقعی

  

  ١٣۵٣شبنامۀ سه عقرب سال 
  اھــد فردای منستـو شــبه سـتم کاری ت    را که به خون رنگ نمودی امروزای  هجاد

و اينھا ھم از خواب غفلت تکان   زدسه عقرب جراره يعنی ارتجاع، امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم مردم مارا نيش می

  .خورده به يک وجودگی اتحاد جنبش سه عقرب را به وجود آوردند

سلطنت، جوانان مبارز را در سه عقرب از بين برد و جمھوريت خاندان سلطنتی ھم ياد بود جوانان مبارز يعنی تجليل 

اگر در سلطنت . اما از خاطر خاطرۀ شان که زندۀ جاويد ھستند، دست به اقدام مفتضی می زنيم. سه عقرب را نابود کرد

داشت اين روز برجسته که گيعنی بزر.  شبنامه ياد می شودشد در جمھوريت در از سه عقرب در روز نامه ياد می

نجا که کودتاچی ھا مجرم ھای سه عقرب را اعدام آاز . شروع تاريخ مبارزۀ طراز نو ماست مخفی شده نه خاموش

عث  معاون قاتل بوده و خود شان از اين رھگذر که آنھا را محافطه می کنند قابل مجازات شديد ھستند تا بااءً نکردند بن

  .عبرت شوند

ت، شبنامۀ روز اول کودتا و شعری را که در شب سه عقرب پارسال پخش کرديم صما الزم ديديم که به اغتنام فر

  .ضميمۀ اين نامه کنيم

  :آزموده را نيازمائيد

  ـ کله پز برخاست جايش سگ نشست١

  ـ گرگ از در بيرون رفت، پلنگ از پنجره داخل شد٢

  ـ سگ زرد برادر شغال٣

  !!! ی زده می شود ليکن خودش به توپ نمی پرد"ظاھر"نۀ سردار ولی به توپ ـ خا٤

   من از طرز خرامت می شناسم  ـ به ھر رنگی که خواھی جامه ميپوش٥

  . از ميدان رفتاً ظاھرشاه ظاھر. ی ھاستئ در دست محمد زاـ باز ھم قدرت٦ 

ناگفته نماند که اودرزادگی شان ھم نه فقط به . قاتیـ ظاھر شاه و سردار داوود فقط اودرزادگی دارند نه دشمنی طب٧  

  .کشت و خون نرسيده و نمی رسد بلکه به خيشی يعنی يازنگی و خسربرگی منجر شده

  "انقالب سفيد"ـ ما انقالب سرخ می خواھيم نه کودتا و ٨
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  ـ آفتاب سرخ در روز می برآيد نه در شب٩

  ـ کودتای ديشب صبح کاذب است١٠

   پاس داده شد،خاندان سلطنتی" انشعابی" يک جناح به جناح ديگر ـ توپ سلطنت از١١

  .ی که جز کشته شدن حتا به قفس انداختن نمی ارزندئمرده باد کل مرغھا. ل آمدکل رفت ديگر کـ  يک ١٢ 

  ـ کودتا در حقيقت يک سازش است از ھمين خاطر خانوادۀ ظاھرشاه در حال آرامش است١٣

  يم نه تغيير شکل می خواھاـ ما تغيير محتو١٤

اگر کاسنی تلخ است از بوستان است و اگر نادر خان، ھاشم خان، سردار نعيم، شاه محمود "ـ برای سردار داوود ١٥

  "خان، شاه ولی خان و سردار ولی مجرم ھستند از دوستان است

  به اصطالح زير دارگريختگی از سردار آمدگی کرده شرف داشت" سقو"ـ بچۀ ١۶

اين است و فقط اينست راه نجات خلقھای کشور .  با جنگ طوالنی توده ھا نابود می شود نه با کودتا ـ ماشين دولتی١٧

  .ھای نيمه فيودالی و نيمه مستعمره

 ـ ١٨

 حقيقــت بارک هللا چشــم بــــد دور              مبـارک بــاد ايـــن جمـــھوری زور

  ن جمھورئی بر ضـــد جمــــھوراز اين پس گوشھا کر چشم ھا کور             چني

  نـــديده ھيچ کــس در ھيچ اعصـار              نبــاشــــد نيــــز در قطـــی عطـــار

 دريـــغ از راه دور رنـــج بســــيار

"از شاعر انقالبی ميرزادۀ عشقی"  

 نظام ستم

   نظـام ستــم اســتبــــه شھيد ســه عقـــــرب قســم اســــت        کـه در ايــن ملــــک

  اِيــــن نظــــاميســت کــــه در بـــابت آن       ھر چه بـد گفته شـــود بـاز کـم اســــت

  داوود خــم اســت" پــــرچــم"ســــــر ســــــردار ولــــی در تـــاريـــخ        جـــورۀ 

  مخـــلوق کشــــی متـھم اســتکجـا ســـــت        که بــه " کـارتـــــۀ چــار"فــاتــــح 

  شاه ولی خان که به سرکوب خوش است        راســـتی بـــاب ديـــار عـــــدم اســـت

  خــان محمد کــــه تـعــرض مـــی کــرد         مــرگ براو کـه يک انبـارغــم اســت

  دو نفر يک رقـم اســتشــــــــــاه و داوود مــحــــــمد زايــــــی        نقـش اين ھـــر

  پيــــر داوود ھـــــم افشــاء شـــدنيســـت        تـا کـه در دســت جــوانـان قلـم اســـت

  يـــاد و بــود ســـــه عقــــــرب امســـال       از خطــرناکـی خــود ھم چو بـم اســـت

   الـــم بـر الـــم اســـتتا در ايــن ملک چنيـــن جمـــھوريســت       رنـج بـــر رنج و

  جنـــبش از دســـت سپــاه کــوفتـه شــــد        شــــرم در خــدمـت زيــرعـــلم اســـت

  آن کــه در جنـــبش مـــا کشـــــته شـــده       پيـــش تـاريـــخ وطـن محتــــرم اســـت

   افســـــوس که نـامنسجــم اســـتقـــــوت مـــــــردم مـــا منتــــقم اســـــت       ليکـن

  ســـــه عقـــــرب شــــــد و در تجـليــلش

  پـــــخش شبنــــامــــۀ مــــا مغتنـم اســت

  ادامه دارد
  


