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 Martyrs جانبازان

   

  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٧ جون ٠٢

 

  "محمد يوسف ترين"يادی از انقالبی شعله ئی، زنده ياد 

 

محمد علم "، و فرزند "داکتر محمد ھاشم مھربان"، برادر جوانتر زنده ياد "انجنير محمد يوسف ترين"زنده ياد 

تولد شد و بعد از " ننگرھار"واليت "  سرخرود"ولسوالی " فتح آباد" خورشيدی در قرئه ١٣٢٥، در سال "مھربان

 .شامل حربى پوھنتون گرديد" ليسٔه حبيبيه"فراغت از 

سفر نمود، بار اول " چكوسلواكيا"، دو بار به خاطری ادامٔه  تحصيل به کشور "انجنير محمد يوسف ترين"زنده ياد  

 .ارتقاء نمود" جكتورن"که به رتبٔه  مدت سه سال و بار دوم  به مدت شش سال را  در آنکشور گذرانيد و تا آنبه 

دستگير " اكسا" خورشيدی در جريان وظيفٔه رسمى توسط جاسوسان دستگأه جھنمى ١٣٥٧ حوت سال ٢۴به تاريخ 

سپری نمود و " پلچرخی"در سلول ھای زندان مدت شش ماه را  .انتقال داده شد" پلچرخى"و به بالك چھارم زندان 

بعد از شش ماه ؛ تيغ جالدان خاديست قلب ماالمال از عشق  به وطن و عشق به مردمش را دريد و از حرکت 

 ليست جانباختگان درج ٤١٥٠ ۀاسم پر غرور اين ابر مرد تاريخ وجانباختٔه ھميشه جاويد شعله ئی درشمار. انداخت

 .می باشد

که يک انقالبی شعله ئی و يک نظامی ماھر و با تجربه می باشد، در " ترين"ن ھمرزم زنده ياد يکی از دوستا

 :، چنين می نويسد"انجنير محمد يوسف ترين" وصف راد مرد زنجير شکن
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به ياد آن روزی افتادم که مصادف بود به روز اول عيد روزه ، و " ميرويس عزيز"را گراف تاريخی  پبا مطالعهٔ "

به مشکل به سلول ما آمد و با ھم نشستيم و از چھار طرف تبصره ھا و قصه ھا " انجينر يوسف ترين "در آنروز

ياد دارم که در ه ب. ھستيم" پلچرخی"نموديم و فضای محفل ما آنقدر صميمی بود که فکر نمی شد در زندان مخوف 

وقتی که به . شامل آن ليست بود" ترينانجينر "ليست نام خوانی شد و " امين جالد"اولين روز ھای سلطٔه خونين 

گرامی با چند زندانی ديگر " انجنير ترين"بھانٔه تشناب، از سلول عمومی خارج می شدم، در مرکز دھليز عمومی، 

در يک صف نشسته و به فکر عميق فرو رفته بود و درک می کرد که اين بار به جائی برده می شود که برگشت 

 از بين زندانيان که صف دراز کشيده بودند، ٢ثنای بيرون شدن از بالک  شمارٔه  در ا" انجنير ترين. "ندارد

به " مغرورانه  و با جرأت يک انقالبی واقعی و نترس در حالی که قدم ھای متين برمی داشت، چنين شعار می داد

اد مرد واقعاً ستودنی شھامت آن ر .گاه فراموش نخواھم کرد چھرٔه بشاش و رفيقانه اش را ھيچ". اميد رھائی شما 

مدت ھا بعد از رھائی در محل وظيفه  با داکتر دواساز، ھم صحبت شدم و به ويژه راجع به دوران زندان و . بود

و " انجينر ترين" داکتر دوا ساز که اسمش فراموشم شده  است گفت که با .وری نمودم آياد " انجينر ترين"راجع به 

داکتر "ھم چنان راجع به  دختر جوانمرگ "داکتر دوا ساز" .انوادگی داردقرابت خ" داکتر مھربان"زنده ياد 

نزديک بود که ھيچ گاه کاکايش را در پھلوی پدر فراموش " انجنير ترين"گفت که وی آنقدر به کاکايش " مھربان

موش رفقايش دو برادر انقالبی ھرگز فرا .کرده نمی توانست و تا آنوقت گريست تا در سوگ پدر و کاکا ؛ جان سپرد

راھی که به خون آنھا سرخ و گلگون گرديده است پر روھرو و ياد و خاطرات آنان گرامی . و مردمش نخواھد شد

  !"باد

 .انی زين دمنــاقی چو دامن برفشــوی بـــتا ش      جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش"

 "خاقانی

انقالبی بی باک و نترس و مردی بود از تبار راد مردان زنجير نمونٔه يک " انجنير يوسف مھربان"زنده ياد ! آری

شکن که به تجاوز و اسارت نه گفت و در پھلوی مردمش ايستاد و ھمانندی کسانی نبود که اذعان می نمودند که  ھم 

ن خود شان و ھم روسھا به ماترياليزم ديالکتيک عقيده دارند، يعنی به روسھا و سگان پرچمی، خادی و خلقی شا

 .چراغ سبز نشان می دادند و با فروتنی در مقابل استعمار شوروی گردن می نھادند

را که بايد باالی آن مکث شود اين است که بيشتر از پنجاه ھزار تن از انقالبيون شعله ئی و رزمندگان أله ای مس

ھن و دفاع از مردم توسط روسھا و تازی  نجات ميهاجنبش ملی و انقالبی متعلق به مليت ھای مختلف کشور، در ر

ھای شکاری شان خلقی ، خادی و پرچمی و ھم چنان باند ھای تروريست اسالمی اخوانی باالخص باند کثيف 

تير باران و ترور شدند و " آی-اس-آی " ،" پاکستان"و به ھمکاری  مستقيم سازمان استخبارات "  گلبدين"اسالمی 

 تسليم طلب، سکتاريست، محليگرا، قومپرست و تجزيه طلب؛ افتخارات چپ انقالبی و اما يک عده ای الوبالی بزدلِ 

 آزادی افغانستان و دفاع از نواميس ملی جان باخته اند، در هاسم ھای قھرمانان شعله ئی و جنبش انقالبی را که در را

 .محدود ساخته اند" کوھدامن"چک و چند قرئه کو" کلکان"انحصار خاينانه و رذيالنٔه شان قرار داده و در ساحٔه 

تاريخ شھادت می دھد که خون انقالبيون پاکباز مربوط  به ھمٔه مليت ھای کشور، دشت و دمن ، کوھساران ، جاده 

 ۀھم . راھا و خيابان ھای اين مرز و بوم  را رنگين و گلگون ساخته است نه از يک و يا دو قرئه کوچک کوھدامن

ادق می دانند که تسليم طلبان خالف ستراتيژی و تاکتيک ھا و تمامی موازين و پرنسيب  انقالبيون و وطنپرستان ص

و راه و رسم رھبران ) سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(به آرمان واالی مردمی و انقالبی ) ساما(ھای مبارزاتی 

ده يادان رفيق مجيد کلکانی، رفيق راز نو و پيشتاز در جنبش انقالبی ھم چو زنتاين سازمان رزمندٔه سياسی و نظامی 
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رھبر، رفيق قاضی ضياء، رفيق نادر علی پويا، رفيق  ميرويس، رفيق سرمد و ده ھا و صد ھا تن  از رفقای به 

خون خفتٔه ديگر؛ سر تسليم به آستان خوجه ئين ربانی نھادند و بعد از استفاده ھای ابزاری  توسط  ھمين ميزبانان 

جای شک نيست که بعضی از . نيز شامل بود" فاروق سرباز"ر بين آنان خاله زادٔه مادرم جمعيتی کشته شدند که د

م "رزميدند و متأسفانه ايدئولوگ نبودند و از ايدئولوژی و تئوری ) ساما( زمانی تحت درفش سرخ ۀآنان در يک برھ

ن آنان به باند جمعيت اسالمی و تسليم شد. اصالً بوئی نبرده و تنھا در جنگ آزاديبخش اشتراک ورزيدند"  ا -  ل -

گذشته ھای نسبتاً خوب شان را تحت الشعاع قرار داد و مھر خيانت و تسليم طلبی بر جبين شان " شورای نظار"بعداٌ 

 تنانی ھم چو اسفنديار  انقياد طلبان قومپرست از تسليم طلبانی که توسط باند جمعيت کشته شده اند ، روئين .حک نمود

 را به راه  ای آنان قھرمانان بی ھمتا ساخته و در وصف و ستايش شان قلم فرسائی و تبليغات خاينانهجلوه داده و از

ببينيد تسليم طلبانی که ايدئولوژی نداشتند و آن عده ای از انقياد طلبان که ظاھراً دارای ايدئولوژی بودند، . انداخته اند

شدند و به  چپلی ھای بد بوی اخوان بوسه زدند و در خواری چگونه به آسانی تسليم خواست ھای سوسيال امپرياليزم 

دولت مزدور  سازمان سياسيی را تشکيل دادند که عليه انقالبيون ) خاد(و ذلت مردند و آنانی که زنده ماندند با 

 .جاسوسی می کردند و حاال به بوت پاکی امپرياليست ھا مشغولند

، پويا، ضياء، بھمن، لطيف محمودی، داکتر دادگر، داکتر رزبان،  تنانی ھم چو مجيد ، ميرويس قھرمان و روئين

داکتر ھاشم مھربان، انجنير محمد يوسف ترين  و ده ھا و صد ھا انقالبی که پيرو ايدئولوژی دورانساز طبقٔه کارگر، 

 سوسيال هه درگابودند، بی باکانه تا واپسين نفس سر تسليم ب" ا- ل - م "زحمتکشان يعنی ۀ دھقان و ھمو نجات دھندۀ 

بومی آنان خم نکردند و ھم چو صخره ھا و ستيغ کوھساران سر به فلک پامير، بابا و ۀ امپرياليزم و سگان تربيه شد

 .سيلمان  در مقابل آنان مقاوم ايستادند و مرگ سرخ را بر تسليمی و خيانت ترجيح دادند

گل سرخ زندگانی اين جوان نامراد، جذاب و با . سال داشت و مجرد بود٣٨، "انجنير محمد يوسف ترين"زنده ياد 

از زندگانی مبارزاتی اين انقالبی شجاع . صالبت در سی و ھشت سالگی توسط کثيفترين دشمنان آزادی پر پر گشت

 .بياموزيم و راھش را که راه و آرمان ھمٔه رھبران جانباخته ما می باشد تا به سرمنزل پيروزی ادامه دھيم

 !"انجنير محمد يوسف ترين"بر ياد و خاطرات  ملی و انقالبی درود ھای فراوان 

 !نابود باد جنايتکاران خلقی، پرچمی،خادی و برادران تنی اخوانی شان

 


