
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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 
 Martyrs جانبازان

  
  حميد از پروان

٠۵/٠٢/١١ 

  

  !نا، رھروانت ھنوز زنده انديم
 

تبداد می ھركشوریخيافتخارات تار ل اشغال، استعمار و اس راد و اشخ.  سازدی را مبارزات ملت آن درمقاب اص اف

ه ی را به خود كسب میگاه خاصين مبارزات جاي ای و نقش شان در رھبری نظر به جانفشانینيمع ه بعضاً ب  كنند، ك

  . شوندیرفته مي آن ملت پذیمثابه قھرمانان واقع

ان اني یجنبش چپ افغانستان افتخار آنرا دارد دركنار مردان بزرگ ازقھرمان زن ه زم د ك ريولؤ مسیاد كن   یت رھب

  .ن جنبش را به عھده داشته انديا از یبخش

ا در صدر زنانيم ارين ست در ت ه توان ارزاتيست ك واري ایخ مب رايط سخت و دش شد و در ش بش خوب بدرخ  ،ن جن

  . تشکيالتی را رھبری کند که از ھرطرف مورد حمله دشمنان رنگارنگ قرار داشت

الت خود به منظور شركت در ي به دستور تشكءا بود كه بنی زمان١٣۶١ل سال ينا روبرو شدم اواي كه با مین بارياول

ه گردياليال امپريه اشغالگران سوسي مسلحانه علۀمبارز ودميزم و مزدورانش عازم پشت جبھ ود . ده ب رآن ب رار ب ق

اھي تنظی آموزشی از حوزه ھایكي برم در یسر مه  را كه درآنجا بیمدت ردن سطح آگ اال ب ه من یم شده و جھت ب  ب

  . داده شود یآموزش ماركسيست

ا يولؤم كه خالف تصور، مسيم شدي تنظی مدت چند ماه در كورسیگر برايه پشاور ھمراه سه تن دي نوتۀدر منطق ت م

  .نا بوديم كه او مير وی، دانستي بعد ازمرگش و با مشاھده تصوی به عھده داشت كه سالھایرا زن

انی بود آگاه، جدینا زنيم د.  و مھرب ا حوصله من ایداد و از دشواريح مي توضل راي مسایاو ب ه پئ ھ  یش رويی ك

ود و از تھدیۀ عالينا از روحيم. ساختيجنبش چپ افغانستان قرار داشت، آگاه م ه خصوص ي برخوردار ب د دشمن ب

اي بھتری اس آی آی كه در آنروزھا با تبانیني گلبدیادگراھايبن ا را شھین رفق د، ھراسي م او .  نداشتید ساخته بودن

  . كردیب مي ترغء آموخت و به ادامۀ راه رفقای را میداريت و پابه ما استقام

رد بيم ميف وناتوان ترسيشد و آنانرا موجود ضعي كه به زنان ميینا از برخورد عاطفيم اور ه ك ود و  ب ر ب شدت متنف

اھيكامل داشت زنان درصورت ریكه به خود آگ شكل شده و خوب رھب ند، مت ه نی برس دل یمي عظیروي شوند، ب  مب

 ،است و زناني پرولتارئیزم علم رھاي گفت ماركسیاو م.  كنندءفاي بزرگی را ایخيتوانند نقش تاريخواھند گشت كه م
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. ابندي خود را درئی مبارزه و رھاین علم راه اصليتوانند با متوسل شدن به اي برند، تنھا میه رنج ميكه از ستم چند ال

  . ما بودی برایموزگار خوب داشت و آی كافیزم آگاھينا از ماركسيم

اچيبردم احساس كردم كه تشكيسرمه كه در پشاور بيزمان ات ن ایزيالت ما از امكان ا رفق ا ی برخوردار است ام ا ب  م

ذر  برخوردار بودند و علت آنرا برخورد صادقانه ویۀ عالين مشكل بازھم از روحيدرك ا ریاز خودگ سبت ی رھب  ن

ريولؤد بود كه باوجود مسي شھینايمثال خوب آن م. دانميبه صفوف م  ئی ھرگز بزرگنمایت بزرگش در موقف رھب

  .م كه او از رھبران جنبش چپ افغانستان استي كرد و ما تصور نداشتینم

ه سوسیاد مي جھان ی خلقھایمثابه دشمن طبقاته زم بياليشه از امپرينا ھميم ود ك د ب اد ياليال امپري كرد و معتق زم اتح

كا را دست يد خطر امري نبایك سكه بوده كه در تقابل و مبارزه با اتحاد شوروي یكا دو رويامرزم يالي و امپریشورو

الیاو باور داشت كه اشغال شورو. كم گرفت د داشت و امپریادي آن دوام زی و دولت پوش ا يزم امريالي نخواھن ا ب ك

ذھبیروھاين نيست ترين و فاشي تند روتریكه بااليی  قویه گذاريسرما ايماني می م  را یاه  و دشواري سید، روز ھ

  . مردم ما به آرمغان خواھد آوردیبرا

مه راھش چه خفتبار ھمرزمانش را يوست و ھمرھان نيت پيش به واقعي ھاینيش بيند چگونه پينا، كه ببياما كجاست م

اتي به پیستيالي امپریخاطر پول، پروژه، انجو و مدالھاه واداشتند تا ب انرا  شان گردیش دشمنان طبق د و آن ن خم كنن

  . شان منحرف سازندیر مبارزاتيازمس

اتیم مي ترسیگرينا چھرۀ دي  باآنكه امروز از م ا اورا از جوھر طبق ه ی اش تھی كنند ت سبت ب ر اورا ن  ساخته و تنف

د دادیزم كمرنگ جلوه دھند، اما بايد ھمه بدانند كه رھروان واقعياليامپر د و اجازه نخواھن ده ان وز زن م  اش ھن ا عل  ت

  . اش خم كنندی دشمنان طبقاتیش را به پايمبارزات

  !فروزان باد مشعل راه مينا                                        

  ! جھانی خلقھاین دشمن طبقاتيزم اياليمرگ بر امپر                       

  )د از پروانيحم(                                                

  

  

 


