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  ) ادامه دھندگان- ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
   

  

  "!عمار"باد خاطرۀ پر شکوه ملنگ جاودان 
  

  کسی از ما اگـر بر خاک افتد  

  ده ھا  تن  ديگر بپا  خيزنـــد   

  که مرگ ما نـه ھـر مرگيست

  و بــود مـا  نــه ھــــر بــودی

  

 کادر برجستۀ و فراموش نشدنی مردم، عضو فعال و ملنگ فرزند مبارز

  ھجری شمسی در ١٣٣١در سال " سازمان آزاديبخش مردم افغانستان "

ولسوالی جبل } فعالً ولسوالی سيد خيل{ سيد خيل ] يکی از روستا ھای[ 

  .السراج واليت پروان ، در يک خانوادۀ فقير دھقانی ديده به جھان گشود

زندگی بس فقيرانۀ خانوادگی و نداشتن فرزند ديگری باعث آن شد که والدينش اسم او را " :گفت اين مبارز دلير می

کند، نامگذاری نيز وجه طبقاتی می داشته  که ستم طبقاتی بيداد می بينم در جامعه ای چه می. گذارند" گ ملن"
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که در يک خانوادۀ فقير وغريب دھقانی تولد يافت، ولی از آوان کودکی دارای ذکاوت و استعـداد،  وی با آن". باشد

  .زيرا فرزند رنج و زحمت بود. متانت و شجاعت بود

در مکتب نيز از زمرۀ شاگردان کوشا، زحمتکش و ممتاز صنف خود به . ش شامل مکتب گرديد١٣٣٧در سال 

بعد که جنبشھای اعتصابی و تظاھراتی  روشنفکران و کارگران سراسر به  ش ١٣۴٧طی سالھای  . رفت شمار می

ر از اين جريان گرديده، کشور را فرا گرفته بود، رفيق گرامی ملنگ ھم به علت زندگی فقيرانه و رنجديدۀ خود متأث

ديگر اين رزمندۀ . به صفوف مظاھره چيان و اعتصاب کنندگان پيوسته و به زندگی مبارزاتی و انقالبی گرايش نمود

زندگی فقيرانه و پر . دانست ليونھا ھموطن خويش را به خوبی میيانقالبی علت اصلی فقر و سيه روزی خود و م

شوند و راه  ک وی کمک نمود که چرا يک عده ستمگر وعده ای ستمکش میزحمت نقش آموزنده ای داشته و به در

وی دريافته بود که راه چاره مبارزه . نجات مظلومان و ستمکشان را از زير يوغ ظالمان و ستمگران نيز دريافته بود

  .باشد و مقاومت و آن ھم مبارزه و مقاومت مسلحانه می

و تظاھرات متعلمين و کارگران منطقه و سازماندھی آنھا نقش برجسته اين مبارز قھرمان در برانگيختن اعتصابات 

و تظاھرات " فابريکۀ نساجی گلبھار"را در جنبش کارگران  توان نقش رھبری کنندۀ وی که می ای داشته، چنانی

 ادبيات اين رفيق گرامی و مبارز در متينگ ھا و تظاھرات با. و ساير مکاتب در منطقه ياد کرد" ليسۀ جبل السراج"

  .سرود، ھمه را به َوجد می آورد که می  فھم خود سخنرانی کرده و با اشعار انقالبی و پرسوزی عامرسا و

مثابه ه و دستگاه استعداد کش آن که به روشنفکران انقالبی نيز ھمانند ديگر رزمندگان ب" ظاھر شاه"رژيم ارتجاعی 

يت، سرزنش،  تھديد و توقيف آنھا بود؛ اين رزمندۀ نگريست و ھميشه در پی اذيت، محکوم خار چشم خويش می

انقالبی را نيز از آماج حمله برکنار نماند و راه ادامۀ تحصيل را بر وی بست و از صنف دھم مکتب جبراً اخراجش 

رفيق ملنگ زندان را . بعد از آن در اثر توطئۀ ناجوانمردانۀ اربابان زور و زر در محل مدتی زندانی گرديد. نمود

بعد از سپری شدن دورۀ زندان با جديت و قاطعيت ھر چه تمامتر مبارزۀ خود .  به صحنۀ مبارزه تبديل نموده بودھم

اما در اين نوبت رفيق با زرنگی و . را ادمه داد که به اين سبب بار دگر از طرف رژيم مستبد شاھی گرفتار گرديد

فرار گرديد که بعد از آن در اثر تعقيب دستگاه ھای ھوشياری خاصش مزدوران کودن رژيم را گول زده و موفق به 

ليسی و نوکران زر خريد شان در محل، رفيق زندگی مخفی را اختيار و با مدت چھار سال فعاليت پرشور و قرار وپ

  . را چون پوالد آبديده ساخت گرفتن در پروسۀ داغ عملی مبارزه، وی

حيث کارگر در ه مدتی ب. اره زندگی قانونی را اختيار کردش زمان کودتای قالبی داوود، رفيق دوب١٣۵٢در سال 

ساخت و  را ھرچه بيشتر عاشق کار و پيکار می زندگی کارگری وی. نمود وزارت فوايد عامه ايفای وظيفه می

ش از طرف پوليس رژيم داوودی دستگير و زندانی ١٣۵۴در ماه اسد سال . بخشيد روحيۀ رزمندگی به وی می

که اسرار زيادی در سينه داشت، ولی لب رازدارش  با آن. شد  به شکل بسيار وحشيانه شکنجه میمدت دوماه. گرديد

کرد، به حق در  تخلص می) قوی در ايمان" ( عمار" که آنطوری. نم نزد و به خيانت به ياران و مردمش باز نشد

 رژيم را دچار ی مزدوران ابلۀ و زرنگی انقالبی ومقاومت. برابر دژخيمان داوودی چون کوه ايستاده و خم نگشت

شد، بيشک تحمل آن از عھدۀ يک فرد انقالبی  شکنجه ھائی را که  وی متحمل می. ضعف و درماندگی ساخت

بعد از سپری نمودن دو ماه زندان و تحمل شکنجه ھای وحشيانه رھا گرديد و . راستين چون ملنگ ساخته بود و بس

  .د از پيش به فعاليت انقالبی و مبارزاتی خود ادامه دادھمچنان شاداب و پرتالش با قاطعيت صد چن

توأم با اعمال ستم، " خلق و پرچم"ش و تسلط باندھای وطنفروش  ١٣۵٧با به ميان آمدن کودتای ننگين ھفت ثور 

استبداد، وحشت و ترور باالی مردم عادی، انقالبيون ھم مورد پيگرد و تعقيب قرار گرفته در بند و زنجير کشيده 
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 که بتواند نمود، دوباره زندگی مخفی را اختيار نمود تا اين رفيق ملنگ ھم چون از اين ناحيه احساس خطر می. ندشد

فعاليت ھای . النه در پھلوی ساير ھمرزمان خود در مقابل توطئه گران روسی و چاکران ھرزۀ آنھا مبارزه نمايدفعا

چه در دوران زندگی مخفی اش در بسيج و سازماندھی و انقالبی اين مبارز دلير چه در دوران زندگی قانونی و 

رفيق ملنگ بی ھراس از دشواری و خطر، .  و ساير زحمتکشان در خور تمجيد و ياد آوريستءپرورش انقالبی رفقا

را چون خاری  دشمن ھم به کيفيت انقالبی رفيق پی برده بود و آن. شب و روز در تالش بود و خستگی نمی شناخت

سفانه رفيق شجاع و دلير ما أدر اين گيرودار، مت. کند خاطر گرفتاری اش جان میه ديد و وحشيانه ب در چشمش می

 سالگی ٢٧در يک تصادم غير مترقبه با گزمۀ چوچه سگان روسی به عمر  ش١٣۵٨ شب اول سرطان – ملنگ –

  ! روحش شاد.  شھيد شد

دی وطن و مردمش نمود تا سرمشق خوبی برای ھمه ملنگ فرزند قھرمان ملت ما خون پاکش را نثار راه آزا!  آری

اگر ملنگ ُمرد، . رويم ما در راھی که با خون اين شھيد مبارز سرخ شده به پيش می. رزمندگان راه آزادی باشد

  . يمئرا تا دم مرگ دنبال می نما آرمان مقدس وی. آرمانش جاودان است

منطقه يکطرفه شده و به  کردند که کارما در قانه تصور میجفا پيشه احم" سرگين مغزان"با شھادت اين مبارز دلير

با شھادت فرزندان مبارز ملت، فزندان : را نيز گرفتار خواھند ساخت، غافل از اين که زودی ديگر ھمرزمان وی

رزمند و از ھر قطره خون جوانان جانباز ھزاران  دارند و مردانه می پا خاسته سالح رزم آنھا را برمیه ديگری ب

  .خيزند پا میه ارز ديگر بمب

  کشند و باز     اين آسمان غـمـزده غــرق ستاره ھاست زمين میه ھر شب ستاره ای ب

 مردم ۀاو در قلوب ھم. وی در راه مردم و  وطنش جان خود را فدا ساخت. ملنگ فرزند راستين مردم خود بود

  .شريف و حقشناس خود جای دارد

  !گرامی باد خاطرۀ فراموش ناشدنی ملنگ جانباز. رون نرفته و نخواھد رفتگاه از دل مردمش بي خاطرۀ او ھيچ

را نسبت به دشمن  پخش خبر شھادت رفيق ملنگ عمار، مردم را غرق در اندوه و ماتم نمود، ولی خشم و نفرت شان

وی با شھادت ملنگ قھرمان، فعاليت انقالبی در منطقه قطع نشد و صدای دشمن سوز تفنگ . صد چندان ساخت

يارانش پيشاپيش مردم، با ايمان کامل و ارادۀ خلل ناپذير در راه طرد تجاوز و نابودی وطن . خاموش نگرديد

  .رزمند رزميده و می" مرگ يا پيروزی"فروشان و پاک سازی ميھن از وجود کثيف آنھا تا سرحد 

 مستقيماً شرکت داشتند، بعداً –گ  ملن–و برادرش که در شھادت رفيق قھرمان ما ] خلقی[جنايتکارانی چون عبدهللا

بدانند " خلق و پرچم "از طرف ھمرزمان وی به کيفر اعمال خويش رسيده و اعدام گشتند تا وطنفروشان و جانيان 

  ! و بود ما نه ھر بودی–که مرگ ما نه ھر مرگيست 

 برچه ھای روسی به شھر از روستا ھا، در زير حمايت] خلقی ــ پرچمی[ھم اکنون مردم ما شاھد فرار توله سگان 

ولی به اين چاکران ھرزه و وطن فروش حاال ديگر در ميان زرھپوش ھا و تانک ھا در پھلوی باداران . باشند ھا می

 –روسی شان نيز جای امنی سراغ نمی گردد، چه جنبش ھای اعتصابی و تظاھراتی دانشجويان در شھر ھا 

کاش ملنگ در کنار ما  بود تا شاھد فرار اين . تنگ نموده است اين عرصه را نيز بر آنھا –خصوصاً شھر کابل 

  .بود اوباشان ھرزه از زادگاه خويش و ديگر روستاھای کشور می

خشم و نفرت بيحدی نسبت به دشمن، عشق و ايمان عميق . ملنگ نمونۀ يک انقالبی منضبط، قاطع و دورانديش بود

س بی نھايت عميق وظيفه شناسی در کار و پيکار انقالبی وعالقۀ به مردم و انقالب، نينديشيدن به منافع شخصی، ح

ھر کجائی که .  از صفات بارز و برجستۀ اين رفيق پاکبازما بود– و مردم ءبی نھايت آتشين وی نسبت به رفقا
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واضح . ی در کار بود، وی گره کشای آن بودھرکجا که دشواري.  گرفتبود، خود به عھده می مشکلترين کارھا می

ت که از اينگونه انسانھای خود گذر و انقالبی چون ملنگ قھرمان در کارزار جنگ آزاديبخش مردم ما کم نبوده و اس

ن انقالبی ميھن نھا الھام بخش کار و پيکار مبارزامبارزه و مقاومت دليرانه و مرگ قھرمانانۀ ھر يک از آ.  نيست

  !افتخار بر ھمۀ آنھا. پر افتخار ما افغانستان است

  !رياليستھای متجاوز روسی و جانيان وطنفروش پرچم و خلقامپ

بايد بدانيد که خون ملنگ ھا و ھزاران شھيد مبارز و ميھندوست کشور که تنھا گناه شان عشق به آزادی و کينه به 

با زندان، کشتار، . خون اين شھداء گرفته شدنيست.  پا مال نشدنی است–دشمنان خارجی و دست نشاندگان ايشانست 

مردم ما اکنون مصمم و . وحشيگری و ويرانگری نمی توانيد روح آزاديخواھی و ندای حق طلبی مردم را خفه کنيد

  .گونه قربانی ھای الزم نمی ھراسند يکپارچه شده اند تا خود ميھن را آزاد سازند و در اين راه از ھيچ

به زودی کيفر اعمال ضد ملی و .  اسفناک استآيندۀ شما جنايتکاران چون گذشته تان منتھی صد چندان بيشتر تيره و

که به خاطر اعمال رذيالنه وجنايتکارانۀ تان به پای ميز محاکمۀ مردم  آن روزی. ضد انقالبی خود را خواھيد چشيد

  !کشانيده شويد، چندان دور نيست

  !ھموطنان دلير و ھمرزمان شجاع

ياد . از مشکالت و قربانی  نھراسيم  تا  پيروز  شويم. ستراه اگر دور و ناھموار است، آينده  تابناک  و  روشن  ا

افتخار به شھداَئی که در . نام آوران گلگون کفن و شھيدان راه آزادی الھام بخش ما در جنگ آزاديبخش  ملی است

زندانھای سياه و در بستۀ رژيم مزدور روس وحشيانه ترين شکنجه ھا را به جان خريدند و جام شھادت نوشيدند و 

  .افتخار به مادرانی که چنين فرزندانی را در دامان مرد آفرين خود پرورانيدند. لب به خيانت نگشودند

  "!عمار"جاودان باد خاطرۀ پرشکوه ملنگ 

  !فرخنده باد اولين سالگرد شھادت ملنگ قھرمان

  !مرگ بر امپرياليزم متجاوز روس و باندھای وطنفروش پرچم و خلق

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما( آزاديبخش مردم افغانستانسازمان

   شمسی١٣۵٩سرطان 

 
  .ش به نشر رسيده است١٣۵٩نوشتۀ حاضر بازتايپ متن اعالميه ايست که درسرطان  

  
  

 


