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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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  Resistance Memories مقاومت ی ازخاطره ھائ

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ جنوری ١١

 

  ! روسی ضد تظاھرات از يادی

٢ 
 !نستانافغا دسته ب کتاب و قلم فرزندان ھای جانبازی و ھا حماسه از ه ایقص

 خلق مبارز فرزندان و ضمير روشن  طبقات  نمودن سرکوب در ھميشه  را شان سياسی یبقا سرکوبگر ھای نظام

  !برسند شان خواھی تماميت آرمان به وطنپرستان بستن زنجير به و کشتن با تا کنند می جو و جست

 یفضا ايجاد با شان روسی امپرياليستی سوسيال تجاوزگر باداران و پرچمی و خادی -خلقی فاشيستی  و نظامی حکومت

 اعتراضات ھمچنين ،محصالن و متعلمان تظاھرات  مسلحانۀ  سرکوب روند تا نمودند کوشش اختناق و وحشت و رعب

 قلم آزاديخواھانۀ مبارزات تا ندنشد بدان قادر ساختن زندانی و کشتن-سرکوب ھمه نآ ، مگر بابخشند سرعت را خيابانی

 .نابود نمايند کلیه ب افغانستان بالديدۀ  ھای روستا و شھر در را  دسته ب تفنگ مبارزان و ندستاه ب  کتاب و

 حکمفرما جامعه ادعاب ھمۀ در عريان  فاشيسم و شناخت نمی را مرزی و حد کرملين وفادار سگان خوئی درنده و سبعيت

 ھای پرنسيب و ھا معيار تمام الفخ روسی قطبی خرسھای اوامر تحت کودتا فاشيستی رژيم  جھت ھمانه ب بود،

 شک بدون روسھا بومی نوکران وقيحانۀ اينحرکت که زدند می سن زير متعلمان کشتار به دست  مدنی حقوق پسنديدۀ

 ھر تا داشت وا بدان را والدين اکثريت کودتاچيان انسانی ضد حرکت اين  بناءً  بود؛ بشريت ارزشمند مقام  عليه جنايت

 ھم پاکستان شرايط بمانند؛ زنده اقالً   تا فرستادند می پاکستانه ب را آنھا و کرده شان فرزندان خرچ داشتند بساط در چه

 راھی يا و شد می کشانيده انحراف هراه ب شان زندگی مسير و گشتند می مخدر مواد اسير يا  جوانان نبود، مساعد و خوب

  .برسانند غربی ھای کشور  به را خويش تا ردند کمی پيدا را

 عليه تا داد می سوق عسکریه طرف ب مدارس و مکاتب از زوره ب بود ساله ھژده که را جوانانی مزدور دولت 

 نادريه ۀليس شاگردان متباقی، گيری سرباز از بعد بجنگند، تجاوزگران و کودتا رژيم نفعه ب گرفته جبھه شان برادران

 مرحلۀه ب و طرحريزی را پالنی ھم اتفاق به ھا روز از يکی. ديمکر می اتخاذ تدابير و  کشيده نقشه مبارزه تداوم برای

 ھا ميز باالی را خويش ھای سر خلقی و پرچمی معلمين شدن وارد محضه ب که بود طوری پالن ، ميگذاشت اجراء

 .دھيمب نشان شان گردن هب قالده نوکران و متجاوزين عليه را خويش نفرت  سکوت با اقالً  تا زديم نمی حرف و گذاشته

 نادريه عالی ۀليس ساينس الف ١٢ صنف ابتکار به محصالن و متعلمان جنبش تاريخ در بار اولين برای حرکت اين

 اين.  نمودند ھمراھی مبارزه اين در  را  ما کابل مکاتب اکثريت که نپائيد ديری و شد گذاشته اجراءۀ مرحله ب و ترسيم
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 وارد را مرکزی ۀکميت سگان تا داشت وا بدان و ساخت سراسيمه ار پوشالی دولت معارف وزارت ما شجاعانۀ حرکت

 را مکتب پای سرا محض  سکوت و بوديم گذاشته ميز روی را ھا سر معمول طبق روزی نمايد؛ ما با مذاکره  صحنه 

 دروازه صدای و شد باز ما صنف ۀدرواز  بود؛ محبوس شده ھا  سينه قفس در ھا نفس که گوئی تو بود، فراگرفته

 به لب صنف در شدن داخل مجرده ب و گرديد صنف وارد منظم لباسھای با ناجوانمرد يک و شکست را طوالنی سکوت

 توأم متواتر حمالت» سرخا« و جاويد شعلۀ باالی و کرد خالی ما باالی داشت  دل در عقده و درد  چه ھر و گشود سخن

 زنده جاويد، شعلۀ« باد زنده زدم فرياد و گشت لبريز صبرم سهکا که بود ھمان آغازيد؛ را  نمودن تحقير و دادن فحش با

 یحين در بود؟ که کثيف» مائويست« اين که زد می فرياد خشم با و پيچيد خود به زخمی جانور ھمچو وی ؛»سرخا باد

 من جزء صنف آخر ودر آيد می صنف آخر از صدا که  شد متوجه دفعتاً  بدھم را ھايش توھين جواب خواستم می که

 آن رفت، مديريته ب و گرديد خارج صنف از سرعت با ،طرفمه ب عميق نفرت و خصمانه هنگا با. نبود ديگری کسی

 و آمده دنبالمه ب مسلحانه  کثيف خاديستھای که بود نگشته سپری لحظاتی. نبود جالد» اخگرکاويانی «جزء کسی فرد

 -تورنتو در فعالً  که " ش - ا "داکتر  اش يکی که نفيھايمھمص از تا چھار سه است، خواسته صاحب  مدير راتو که گفتند

 خطری تا کردند ھمراھی مديريت به تا ران م کنند می زندگی کليفورنيا در ديگرش یتا دو و دارد سکونت  کانادا

 هک بود  »قادری فيض« مشھور، خوانندۀ» قادری حبيب« برادر خاديستھا از يکی نماند گفته نا راستی .نشود متوجھم

 را وی مکتب در که بود سازمانی گير پاچه سگان از وی کند، می زندگی آرامش و راحتی کمال در کليفورنيا در فعالً 

 می روابطم یجويا و کردند می مرگه ب تھديد ران م خاديستھا ديگر و »کاويانی«خالصه .زدند می صدا »سياه« فيض

» بشير خان اسلم« پروفيسر گرانقدر محترم ما زيکف -معلمين از دو تن که ببرند خود با ران م که خواستند می و شدند

 -کنند می زندگی امريکا یويرجينا در فعالً  که بيولوژی معلم خان محمود بود، نموده اخذ رااش  ماستری امريکا از که

 معلمين بعضی و  ايشان وساطت با خالصه ، است......و اخالق با و  خوب شاگردان از» م«که گفتند و شدند بلند جا از

  .يافتم رھائی خاديست جالدان خونين چنگال از حزبی غير

 ديروز که توگوئی ، بودم سپرده فراموشی باده ب را ديروز جريانات تمامی رفتم می مکتب طرفه ب خانه از که فردا 

 می اجراء ۀمرحله ب و سنجيديم می پالن ھم با مکتب در شدن وارد محضه ب معموالً  طبق .بود فتادهني اتفاق چيزی ھيچ

 . فگنيمبي دور خويش صنف از را آنھا و ساخته افشاء را خلقی/پرچمی معلمين که اينبود ما کوشش ،گذاشتم

 ھمقالدۀ  اراجيف و زد جف و عف و آمد مرکزی ۀکميت  از ديگری سگ  که بود مدهاني صداه ب اول ساعت زنگ ھنوز

 گوش يک »بز مسعود« اموک »مزدک فريد« جز کسی وی داد؛ نشان دندان و چنگ و کرد تکرار را اش ديروزی

 بپرسد وی ازتا باشد يکی. است شده بخشش طلب افغانستان مردم از ننگينش ھای گذشته به خاطر مزدک امروز .نبود

 و  کرد می افشاء را رفقايش وطنفروشيھای و جنايات ھم باز آيا ماند می پايدار پرچمی و خادی-خلقی منفور دولت اگر

 !خير؟ يا و خواست می معذرت مردم از

 پھلوی در که بود آراء شھر باشندۀ »سياست«معلم و شد می شروع سياست درس اول ساعت »مزدک« رفتن از بعد 

 ما صنف ۀدرواز بود، می بسته کمرش در ھميشه اش تفنگچه و بود نيز  الفوک نھايت و جاھل انسان يک بودن لومپن

 چوکيھای از کوھی نادريه زمينی زير در که بود آھنی و يکنفره ما ھای چوکی و شد می زبا داخل طرفه ب بيرون از

 پشت در و آورديم را زيادی مقدار و بيآوريم را چوکيھا آن از تعدادی تا رفتيم نفر چند .بود شده گذاشته سرھم خراب

 و سر روی چوکيھا ۀھم شد می صنف لداخ ادا و اکت با معمول طبق سياست معلم که زمانی چيديم، سقف به تا دروازه

 رسيم می نتيجه اين به قصه ازين دادند، فرار را معلم پياپی ھای خنده با شاگردان و ساخت خونيش و ريخت صورتش

 و تھديد از که ساختيم نشان خاطر برايش ثانياً  و ساختيم له خويش ھای پا زير را کودن پرچمی آن غرور نخست که
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 رھسپار تاريخ بدکارگان جھنم به کابل شھری چريکھای توسط"  سياست معلم" ،گزارش قرار .ھراسيم نمی اش تفنگچه

 .گشت

 احترام ویه ب شاگردان ۀھمو  بود دسپلينی با شخص که  بود "خان احمد علی" ما رياضی معلم ، معلمين از ديگر يکی

 ھای مو ھميشه "خان احمد علی ".شد دجال "کشتمند سلطانعلی" پالن وزير مخصوص قلم مدير بعداً  وی گذاشتند، می

 نه و زد می اضافی حرف نه داد می را درسش تنھا و بپوشاند را سرش طاسی تا آورد می جلو طرفه ب را سرش پشت

 طرف  جيب باالئی در کرد می حل را ای معادله که ھا روز از يکی پذيرفت، می را وسيله و واسطه نه و کرد می خنده

 تفنگچه رفتم که نزديک ھست، چه که دريابم رفته جلوتر کمی تا واداشت ران م کنجکاوی حس و ديدم را چيزی راستش

 وارد که ھمين" خان احمد علی" معمول طبق و بود رياضی درس اول ساعت فردا  .ديدم را روسيه ساخت تی تی 

 می صورتش و سر بر که گشت مواجه آھنی چوکيھای از کوھی با ناگھان  برود درسی ۀتخت طرفه ب تا شد می صنف

 را چوکيھا که خواست ام ھمصنفی دو از تنھا و نگشود شگوه به لب اما و جاخورد صحنه اين ديدن محضه ب خورد،

 تظاھرات به دست که رفتم زياد سرعته ب  صنف ھر پشت و برآمدم صنف از جازه  بدون ھم من. کنند جور و جمع

 و متعلمين تظاھرات ۀوحشيان سرکوب از بعد که نماند گفته نا گفتند، لبيک ستمخواه ب متعلميناز  زيادی ای عدهکه  بزنيم

 باشد، می شان انتظار در حتمی مرگ که دانستند می زيرا بزنند تظاھرات به دست که کرد نمی جرأت کسی محصلين

 ھايم مکتبی ھم از يکی "بوکسر ناصر" تظاھرات ينادر راستی دانستم، نمی ترس اسم به را چيزی و بوديم جوان چون

 ھمراھی و ھمکاری نھايت ما با بود سامائی که گويند و بود کرده حاصل غلبه" اختری و عزيزی" بر بوکس در که

 دانم نمی ھم را اين و کند می زندگی  کانادا-تورنتو در که دارم خبر و نديدم امروز به تا  را وی ديگر آن از بعد نمود،

   خير؟ يا و است  مانده قدم ثابت آيا که

 ،ندکرد می پشتيانی  ما حرکت از مردم ھم راه در و شديم حرکت در ارگ طرفه ب پروان کارته از صورت ھره ب

 نمودن فير ما طرفه ب آنھا و گشتيم وره ب رو مزدور دولت ۀضرب قوای با رسيديم پروان کارته اول حصه به که ھمين

 رسانيد مکتبه ب دوباره را خويشه ای کوچ پس و کوچه از ھرکس ، يمنداشت فرار جز ای چاره ھم ما  کهنمودند غاز را

 نکرد ھم نگاھی منه ب حتا وی و بود دادن درس مشغول" خان احمد علی" ھنوز که رسانيدم صنف به را خود ھم من و

 !بودم؟ کجا که

 و گرفت بود ئی شعله ويندگ که" پنجشيری خان محمود" استاد را وی جای و نديديم را "خان احمد علی" ديگر فردا از

 ارزشھای دارای و دبؤم انسان وی .بود شده معروف ٣٠٢ محمود به کرد می بيان سرعته ب را درس ايشان چون

 !بخير يادش بود، ليسش کاسه نوکران و روسھا ضد شديداً  و بود انسانی

 خود اين و نبوديم کابل در اتیتظاھر شاھد ديگر شھـ  ١٣۶٢ قوس تا مکتب از فراغت و ١٣۵٩درسی سال  ختم از بعد

 شان سرخ خونھای که بود کھن بالد اين تاريخ نوجوان نسل جانبازترين و قھرمانترين ما نسل که کند می ثبوت

 .بود ساخته رنگين را کابل خيابانھای سنگفرشھای

 ميھن در را قرمزينت خون و کردند له تانکھا زنجير زير راو ت بدن اگر غرورت، پر  و نامی نام به بنازم قھرمان، ناھيد

 می چشمک تابان خورشيد سرزمين آسمان در و ھستی جاويد و زنده تو. ای نمرده ھرگز تو ؛ ريختاندند ات اجدادی

 قھرمانان و عياران زادگاهۀ حماس و رزم تاريخ طالئی صفحات در  و است بالندگی و افتخار مظھر مبارکت اسم. زنی

 .باشد می درج ابد برای

 !قھرمانۀ وژم و زھره -ناھيد بر درود ھزاران و درود

 قصر شان خون نثار و شان  مبارزات با که کابل پوليتخنيک و کابل پوھنتون محصالن اتحاديۀ به درود ھزاران و درود

 !لرزانيدند را کرملين
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 قالدۀ زرين نوکران و روسھا چشمان از را خواب که زمين کابل انقالبی محصالن و متعلمان بر درود ھزاران و  درود

 !است شيران و شاھين النۀ افغانستان که ساختند ثابت و ربودند شان پرچمی و خادی -خلقی

 !بادا شاد  تمام افغانستان دسته ب  کاغذ و قلم شھيدان روح

 محمودی ودان ميرويس

 

 

 


