
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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  Resistance Memories مقاومت ی ازخاطره ھائ

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ نومبر ١٨

 !روسی ضد تظاھرات از يادی

 !افغانستان راستين فرزندان دليری و شھامت از ه ایقص
 

 مقاومت يادآور  تلخيھايش آنھمه با آغازيد اش »تکاملی« ۀمرحل و ثور ھفتم ننگين کوتای از که زندگی تلخ روزھای

 مبارزه وادی به قدم ميھن آزادی و ناموس از دفاع برای اجتماعی جايگاه و قشر ھر از که است برکفانی جان ايثار و

ه ب و  پيمودند متين ھای قدم با و  تحمل دهآبدي فوالد ھمچو صبوری  با را ھا سختی و ناماليمات تمام و نھادند 

  .دادند نشان را آزادگان ملت شصت ضرب  وخارجی داخلی دشمنان

 ھمچو و بود داده دست از را اش زيبائی برف ، نداشت را گذشته ھای زيبائی و بود سوزنده و سرد کابلستان زمستان

 زندکی وھم و اضطراب  و ترس در  مردم ۀھم و نبود خبری خوشحالی و شادی از ديگر نمود؛ می جلوه کفن

 و بود ساخته ھموار را غم بستر ای خانه ھر در شان طبقاتی ظلم و فاشيسم اعمال با ثوری ھفت چيان کودتا. دنميکر

 .بود کشيده وزنجير غل در يا و سپرده مرگ گامه ب يا را ای گوشه جگر

 می فرا گوش اخبار شنيدن  خاطره ب شان ھای راديو به ھمه معمول طبق که شب يک گذشت می بدينمنوال ھا روز

 کودتای تکاملی مرحلۀ از که شد شنيده تاشکند راديوی از  روباه ببرک ھنجاز نا و منحوس صدای گھان نا ند،داد

 شدنی نا فراموش و شوم شب ،آنشب و داد می خبر وشعف شور با  ما سرزمين به سرخ قشون آمدن و ثور ننگين

 ميمون نا آواز شنيدن با گرديد؛ باز کشور تاريخ در خونينی ۀصفح و خورد ورق کشور تاريخ که بود جدی ششم

 منشانۀ نوکر و وطنفروشانه ارتجاعی ماھيت از  مردم زيرا شد چندان صد قلبھا تپش و شدند منقلب ھمه شياد ببرک

 !داشتند قبلی  آگاھی  کارمل ببرک

 سوسيال طرف از مان زيبای ميھن که دانستيم خيابانھا در روسی عساکر نديد با شديم بلند پريشان خواب از که فردا

 می نفرت و خشم جوانان سيمای از گريستند، می خون پدران و مادران است؛ شده نظامی اشغال شوروی امپرياليسم

  .ساختند می آماده خونين و معلوم نا نبرد يک برای را خويش جوانان و باريد

 رفتنه ب ه ایعالق کس ھيچ البته خونين حوت سوم حادثه از بعد و ام نوشته مفصالً  حوت مسو شورش مورد در قبالٌ 

 و مکتب و نبود خبری خواندن درس از امين و کی تره حاکميت زمان در زيرا نداشتزتجاوۀ ساي زير در مکتب
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 و دنخوان به ومعرفت معل فراگيری جایه ب پسران و دختران  و بود گشته تبديل جاسوسی و فساد مرکزه ب پوھنتون

ه ب فاميل فشار اثر در  ميلی بی و رغبتی بی رغم علی  اما. گشتند می تشويق تلويزيون و درراديو بودن رقاصه

 کرده انتخاب را  یئھا گوشه  ھمه نبود؛ خبری شادی و شعف و شور  از مکتب داخل در و رفتيم مکتب صوب

 می حکايت و بازگو احتياط با و آھسته آھسته  ،بود شده شان فاميل ردامنگي که را ھا درد و ھا غصه از یئھا وقصه 

 مقاومت جريان در  لحاظ بدان بود شمار انگشت پرچمی و خلقی-خاديست تعداد  نادريه ۀليس در خوشبختانه . ندکرد

 .شد می ناميده "آزادی يسهل"  نادريه ۀليس محصالن و متعلمان تظاھرات و مردم 

 خشم ھایفرياد با درانی عايشه عالی  ۀليس و غازی عالی ۀليس  - حبيبه عالی ۀليس جديد صيلیتح سال آغاز از بعد

 .ريخت کابلزمين خيابانھای بر پسران شير و دختران شير خون و انداخت لرزهه ب را کابل،  تجاوزگران عليه شان

 اش ديرينه رقيب دو باالئی ورزش رد نادريه ۀليس ثور ھفتم ننگين کودتای از بعد و خان دادود سالھای اواخر در

 در وحتا آورد دسته راب قھرمانی مقام متواتر سال چند برای کشور سطح در و گرفت پيشی غازی و حبيبيه

 بودم ناراحت نھايت بدانجھت آورد، دسته ب کشور  سطح  در را اول مقام استقالل ۀليس بر غلبه با  درسی مسابقات

 !نشد چنان اما و ميخاست پاه ب کشور اشغال ضد هب ما ليسۀ  نخست بايد که

 منظور بدان ، بسازم متحد را شاگردان صفوف بايد امروز که بستم پيمان و عھد خون با و آمدم مصم خانه از روزی

 و رفته شان ھای صنف به ھمه که ديدم رسيدم مکتب صحن به که زمانی و شدم حرکت در شتابان مکتب طرفه ب

 شمالی جنب ورودی  در طرفه ب که مکتب آبدانھای نزديک من .بود گرفته فرا را مکتب سراپای محض سکوت

 چوب با مکتب معاون خان صمد استاد درينوقت ؛کنم تظاھرات به تشويق را ھا بچهتا  ايستادم داشت قرار مکتب

 و ھندسه معلم ھم و معلم سر گارانی روز ايشان  بروم، صنف به  خواھد می من از که  ديدم را اش بادامی بزرگ

 من .کردند می خطاب) چرسی(صمد را اخالق با نھايت و دسپلين با شخص اين  مکتب  شوخ ھای بچه و بود مثلثات

 بروم صنف به که داشت اصرار ايشان اما و روم می صنف به بعداً  ھستم مريض کمی  استاد گفتم و  کردم سالم تنھا

 فرزندانيکی از  که بسازيم ثابت وطن مادر برای بايد و  است امتحان روز امروز گل استاد گفتم، برايش من و

 به  نکرده ات جوانی حيف اند بيرحم اينھا داری، مادر يک خدا لحاظ به برو گفت متيمال با وی. باشيم می خلفش

 ایبر دادن دشنام به شروع خان صمد رفتن از بعد .رفت سرش تکاندادن با وی و  نکردم قبول کشند؛ می ترا آسانی

 مخاطب......و غيرت بی را آنھا و کردم بودند مشھور مکتب کالنھای پدر صنف  به که ح-و ھای صنف ھای بچه

 آمديم ، باش ھمانجا  جان الال-پدرا گفت می که انداخت طنين ھا صنف از يکی در بلندی صدای بار يک دادم، قرار

ه ب ھمه آمدند، بودم ايستاده من که جائی مکتب شمالی صحن به سيلی ھمچو شاگردان و شکست سکوت باره يک

 ھدايت را وی ھا بچه  که سازمانيھا از  يکتن که کنيم حرکت ارگ طرفه ب تا رفتيم مکتب شرقی ۀدرواز طرف

 سمت آن به من ،شد می متعلمين عبور مانع» پپشه«ماشيندار  با نداشت خوبی اخالقی ۀسابق و گفتند می »فالنی«

 معذرت وی او،  به وتھديد ودشنام دو چند کردن نثار با و خورد تکان من ديدن محضه ب وی رسانيدم را خود

 .نمود باز دررا و خواست

 پيش در رفتن ما اصلی مقصد و  رسيديم پروان کارته مياشت سره نزديک عمومی سرک به فرعی ۀجاد از ما

 که نمود جلب مارا توجه بود شده داریخري خان داوود زمان در  که سياه کاديالک موتر دھھا  دفعتاً  بود »ارگ«

 متعلمان پپشاپيش در بار اولين برای.  داد می انتقال ننتاليکانت انتر ھوتل به را تعھد عدم ھای کشور ۀخارج وزيران

 خواستم ھا بچه از و فرياد زدم قوت تمام با را "روس امپرياليسم سوسيال بر مرگ و روباه ببرک "بر مرگ شعار

 و کشيدند پائين احترام رسمه ب را ھايشان موتر ھای شيشه کدام ھر وزيران. نشوند نزديک وزيران یھا موتر به که
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 تکرار با حادثه آن از بعد .دادند می تکان را شان دستان کشور نظامی اشغال عليه ما تظاھرات از پشتيبانی ۀعالم به

 از را دولتی ھای شعار تمام بھارستان سينما به رسيدن محضه ب شديم حرکت در بھارستان سينما صوبه ب ھا شعار

 منتظر که ما آموز دانش خواھران تشويق مورد و داده ادامه خويش حرکته ب بعد و کشيديم پائين  سينما ديوار و در

 که آريانا چھاراھی تا بھارستان از. دادند سر را ميھنی ھای شعار ما از پشتيبانی به آنھا و شديم مواجه بودند بس ملی

 متره چھل سرک و رفت می مرکز قوای و آراء شھر طرفه ب قسمت يکی شد می تقسيم قسمت دوه ب عمومی رکس

 نرفته دور قدم صد ھنوز، کرديم انتخاب را متره چھل سرک ھمين ما. رسيديم داشت امتداد معارف وزرات طرفه ب

 حرکت مسير و بودند نشسته آن نبي در روسی یکماندو دوکه  شد ظاھر دور از دار مخابره جيب يک که بوديم

 نترس و احساساتی که ھم من و نمود آغاز ھوائی فيرھای به شد ما نزديک که ھمين بود، خيرخانه  شان ومقصد

 و کرد تصادم کثيف روس شقيقۀ در سنگ آنھا  طرفه ب قواء تمام با و سرعته ب بزرگ  سنگ يک پرتاب با بودم 

 »ديوانه«حبيب به و باشد می رھائی سازمان عضو گفتند می که ھايم رفيق و ھا مکتبی ھم از يکتن من از بعد

 قرار شد، جاری خون فواره روسی عسکر فرق از روسی زخمی عسکر طرفه ب خشت يک پرتاب با بود مشھور 

 در زخم اثر در آنھا  ازيکتن و کردند حمله روسی عساکر طرفه ب "آزادی ليسه" متعلمين خارجی ھای راديو گفتۀ

  .پيوست بدکارگان جھنم به باغ بادام واحین

 در که بودم نکرده پيشروی قدم چند وھنوز داده ادامه راه هب و کرديم منسجم را خويش صفوف   روسھا فرار از بعد

 ايستاده آنھا کنار در مسلح نيز کابل ترافيک که يافتيم را خويش مزدور دولت) ضربت(ضربه قوای محاصره

 ما اما و گرديم بر مکتبه ب که خواستند می ما از و دنفرستا می اخطار ما برای ھا يکرلودسپ توسط آنھا.بود

 وفادار سگان آن ھای مرمی باران با دفعتاً  که بوديم حرکت در ھراس کوچکترين  بدون  آنھا طرفه ب مصممانه

 نھاالن نو و  شاگردان از تن چھار ھای قلبھای آنھا داغ ھای  مرمی  شديم؛ روه ب رو استعمار و ارتجاع منافع

 ساخت، رھسپار آزادی راه گمنام شھدای کاروانه ب و آورد در پا از  بيرحمانه را آنھا و شگافت را جامعه فردای

 !باد گرامی شان تابناگ ۀخاطر و شاد شان روح

 گفت عجله به بود »ساما«شھری چريکھای از کاراته تيمور به مشھور تيمور نزديکم رفيق و ھمصنفی  پھلويم در

 تا  خواستم ھا بچه از ھم من شوند، متفرق ھمه که کنی صدا که است بھتر کشند می ناموسھا بی اين را ھمه »بچيم«

 خواست من از و کرد ايستاده را تکسی يک تيمور که بود گيرودار  ينادر .شدند روان طرفی به ھمه و شوند متفرق

 متوسطه مکتب نزديک تا) آبچکان قول(آريانا ۀکارت و بود بارانی یھا ماه چون کنم، پرتاب تکسی داخل را خودم که

 در پايم  يکباره بروم تکسی طرفه ب خواستم می که ھمين .بود شده آب از بحری تلويزيون کوه و پروان کارته

 ھر که  کشيدم فرياد  بااليش بدھد نجاتم که خواست تيمور رفتم، فرو آب در کمر تا و رفت فرو سرک نزديک جوی

 و خونخوار لشکر يک محاصره در  تنھا تنھای را خودم من و کرد حرکت دل نا دل وی و کند حرکت تر زود چه

 کوه که مقصد صوبه ب آب ميان در و بود گرفته آب را جا ھمه چون ، کردم بيرون را خود جوی از .يافتم رحم بی

 که ديدم می چشمانم با را  ھا مرمی و کرد می رفي طرفمه ب وقفه بدون ضربه قوای و شدم حرکت در  بود تلويزيون

 که رسيدم داشت بزرگ آبی دروازۀ که ای منزله يک ۀخان  نزديک در خالصه کردند؛ می تصادم آب در اطرافم در

 گفتم بالدرنگ است؟ گپ چه پرسيد آنھا از يکی شوند می احوال و اوضاع طالب من از نيمقد و قد دختران تا چند

 نگفتم چيزی بود دختر چون !............سگ لعنت پدر بميری خودت نکند خدا گفت دخترک ! است مرده ببرک

 رخمه ب را خدا ۀخان ھای در ھستم چی مظاھره دانست مال که زمانی رسانيدم مسجد يک در را خود  گرفتم وناشنيده

 کوه يا و پروان ارتهک متوسطه مکتب  نزديک را خود که تا دويدم می پلنگ مثل بودم ورزشکار چون .بست
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 و ددنکر می تعقيبم شکاری سگان ھمچو که  ديدم می را ناموس بی لشکر يک خود عقب در اما و  برسانم تلويزيون

 که سفيد سر مادر يک متر سيصد- صد دو فاصلۀ از که بودم دويدن درعين .نمودند می فير طرفمه ب کشتن قصده ب

 صحنه ينااز برسان، ما ۀبخان را خود بچيم گفت می و شد می قربانم و صدقه کرد می صدا بود برآمده بامش باالی

 و بود گشته واقع چقری در سفيد سر مادر آنۀخان برسانم؛ مادر ھمان منزل در سرعته ب را خودم تا  گرفتم جرأت

 رسيدن محضه ب و  رسانيدم پروان کارته ۀمتوسط مکتب سرک در را خودم باالخره بود؛ پائينتر عمومی سرک از

 يک .شد می بلند دود آنھا از يکی پپشۀ ماشيندار از که ديدم مسلح ھای ترافيک محاصره در را خود گذاشتن قدم و 

 من از بلند آواز با کرد می توھين مادرم و پدر به داشت سفيد و سرخ صورت  پوست آمريت منظم لباس با ترافيک

 و روسی ضد ھای شعارکه بل  نکردم را اينکار تنھاه ن من اما و کنم باال تسليم عالمت به را دستانم که خواست می

 خشم با را دستھايم  کوتاھی درگيری از بعد و شدند ور حمله منه ب جمعیه دست باالخره دادم، سر نيز را دولت ضد

 و رماد ببرک الھی گفت می  که شد می شنيده سفيد سر مادر فرياد  ھا کشمکش اين درميان و بستند  تمام ونفرت

   ! ........و شود دچار سرنوشت اين به خودت ھای اوالد الھی بميرد، پدرت

 و فالن..... اوالد اين که کرد امر ترافيک آمر و بود شده تر ام کاوبائی جمپر و پطلون دويدم می آب ميان در چون

 به ايوبخان غازی مکتب رد ام ابتدائيه دوران ھمصنفيھای از يکتن راستی.ندازيدبي موتر بکس تول در را بسمدان

 می پرچمی فاميلش اکثريت که شد معلوم پرچميھا دوران در و کرد می زندگی آراء شھر برکی در که داوود اسم

 معروف  سياه نجيب اسم به بود کرده تمام را نادريه ۀليس ما از  قبل دوره چند  که بزرگش برادر خصوصاً  باشند

 و کنم می رھا ترا من کنی نمی مظاھره ديگر که بده خط و ده بنشان پشيمانی ينکارتااز که گفت و  آمد نزدم بود،

 که شناسند می و دانند می  ھمه زيرا بود خواھد محال منماند زنده و برند می پلچرخی زندانه ب مرا که شد متذکر

 ھا رقاصه و مفعولھا خواستھای تسليم گاھی ھيچ من گفتم و کردم ای خنده. باشد می مشھور ھای ئی شعله از مامايت

 تاخت ما ميھن مقدرات بر روسھا و باشد حاکم مردم سرنوشت بر  پرچمی و خلقی دولت که زمانی تا و شد نخواھم

 خم سر با العملی عکس کدام بدون وی و کردم ببرک و وی نثار مھ ودشنام دو چند و نشست نخواھم آرام کند وتاز

 .نشد ديده ھم مکتب در آن از بعد و رفت

 شان نفر دو و  بودند نشانده ھم سر را نفر چندين موترتقريباً  ودرداخل شد حرکت در پلچرخی زندان صوبه ب وترم

 يک ... ٢کابل ١ کابل گفت می که شد می شنيده ترافيک آمر صدای راه مسير در بود، کی شيوه شريف  مردم از

 در که آمد می جواب آنطرف از   .....و کنم چه آورم می زندان طرفه ب را لعنت پدر » سوز«چشم  مائويست

 اطالع خدمتت بعداً  کردن پيدا جای تا بدھيد انتقال نو شھر موريتأمه ب را آنھا  فعالً  نيست جای اصالً  پلچرخی زندان

 يک در و بردند آنجا رادر ما باالخره داشت، موقعيت نو شھر تيل تانک بروی رو در نو شھر موريتأم. دھيم می

 يک، کردم می نگاه بيرون به دروازه الی از دقايقی از بعد. انداختد سره سرب را نفر ده از بيشتر کوچک تشناب

 وی ،از داشت خشنی ۀقياف و بود اندام الغر شخصی وی زند، می قدم آنطرف و اينطرف که ديدم را ليسوپ افسر 

 است؟ه ای احمقان الیؤس چه اين هک گفت عصبانيت با و خورد تکان وی ؟ افغان يا و ھستی پرچمی که کردم الؤس

ه ب ران م ناموسھا بی اين گفتم ؛.نيستم مزبی حزبی و ھستم افغان من جوان  گفت وی باالخره و   کردم تکرار ھم باز

ه ب وی و بزند زنگ ........ شماره به که خواستم وی از و بدھم خبر فاميلمه ب خواھم می برند می پلچرخی زندان

 هبرداشت کند می زندگی انجلس الس در فعالً  که مادرم ۀعم دختر را گوشی زدن زنگ از بعد و  گفت لبيک خواستم

 گفتم، برايش را قصه تمام منھم ای؟ کرده چه که گفت و آمد نزدم ليسوپ باره دو !گفت برايش را جريان ليسوپ و

 دشنام و دو چندين روسھا و تدول به بعد  و جوانان اين حيف  گفت آھسته و  شد جاری چشمانش از اشک باره يک
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 برای مسلح ی ه ترافيک  و ضربه قوای است، شده پا بر تظاھرات شھر ديگری ای نقطه در  چون گفت و کرد نثار

 منه ب رسماً  زيرا  توانم نمی کرده رھا را ھا شما، اند رفته منطقه فالن  به جوانان اعتراض ندای نمودن خاموش

 بر و نيامدند آنھا اگر برند، می خود با را وشما گردند می بر  تظاھرات سرکوب از دبع اند گفته آنھا و اند سپرده

 نمی جدی آنقدر  آنھا و است شده شروع تازه متعلمان تظاھرات زيرا  فرستم می کابل واليته ب را  شما  نگشتند

 ما ای ھمه و  دادند انتقال کابل واليته ب را ما و برنگشتند  آدمکشان آن خوب  بخت از. کنند می رھا  و گيرند

 جوانان ھمۀ شدم داخل واليت زندان ۀمحوط در که زمانی. داديم را  غلط اسمای نگفته را خويش اصلی اسمای

  .بود کرده ديگر ھای مکتب متعلمان برای را ھايم قصه  ھمصنفيھايم زيرا زدند می کف برايم و شدند ايستاده

 تحميلی فاشيزم و روسھا وحشيانۀ تجاوز ايام در زمان ترين بحرانی از جدی و تلخ  سرگذشت واقعی قصۀ  اين

ه ب دستانه ب قلم و کتاب  توسط که ما باستانی ميھن رھائی و تجاوز رد برای بود  تالشی روسھا، بومی نوکران

   !لرزانيد را تجاوز و استبداد ھای کاخ و  شد گذاشته نمايش

 :نوت

 بريم که بيا ام آورده دق بچيم گفت برايم کند می زندگی تورنتو در که» ن «ممکتب دوران ھمصنفيھای از يکی روزی

 لبيک دوستم خواسته ب ،بود سرد و بارانی ھوا .اند گرفته جشن را نوروز که) پارک برميلی(در افغانھا محفل در

 قھرمان يک که گفت می لودسپيکر در رسيديم محفل نزديکی به ھمينکه ، شديم حرکت در محفل صوبه ب و گفتم

 بر که گفتم و کردم» ن «به رو کردم نثار ن قھرما به ھم دشنام و دو تا چند و شنيدم را کلمه ھمين ه ھمينک و آيد می

 از بعد ند،شناخت را من جوانان از تا چند ميان در و آيند می ما طرفه ب ھمه هللاو بچيم داد جواب وی برويم؛ و گرديم

 را مبارزاتم از یئھا قصه حضار برای و کردند بدرقه عميق احترام با ران م انجوان ۀھم احوالپرسی و بوسی رو

  .شناختم را نفر يک تنھا آنھا ميان در چه گر کردند، می

 بعضی مثل گاھی ھيچ و  کرديم مبارزه تمام صداقت با تاريخ از ھه ایبر در که بود اين قصه اين آوری ياد از ھدف

 را کشور انقالبی فرزندان مبارزات گاھی ھيچ مردم اما و نزديم پف و الف و  نداديم نشان را خود ھا پوقانه لوانھپ

 .کنند نمی فراموش

 محمودی ودان ميرويس

 ٢٠١٢نومبر ١۶

 

 

 

 


