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 .ق. ا. د

 ٢٠١٤ جون ٢٩

  !گرامی داشت ن را بايد امبارز ياد
مالقی  قديمی  که با يکی از ياران(.....) به مناسبت درگذشت يکی از دوستانم سفری داشتم به يکی از شھر ھای 

ن يار گذشته ھا بسيار دلچسپ و الحامبخش از آو  گرديدم، اگرچه مجلس سوگواری و خصوصی بود ، ولی برای من

که در خالل صحبت   ، تا ايننموديمالھا ؤداشتيم و از ھمديگر سبا ھم  ی ھای زيادصحبت .گذشته ھای سه دھه قبل بود

ن رفيق آ چون نام مستعار . استمھاجر گرديده (..)  ر ھایقصه ھا برايم گفت که فالن رفيقت به يکی از شھ ھا و

فون لي نمبر تاً جويش بودم، فور و ياد آور شد، گمان کردم ھمان رفيق ديرينه می باشد که ھميشه درجست فرزانه را 

بعداز سپری  . نزد ايشان نبود وعده سپرد که در آينده با من در تماس خواھم شدتيلفون چون نمبر .ايشان را مطالبه نمودم

ون را برايم لطف نمود که از فرط خوشی بر خود می يلفشدن يک ھفته جھت اخذ نمبر با ايشان تماش گرفتم و نمبر ت

شنا برايم آ کسی ديگر جواب داد که صدايش ھم ،ن ادرس تماس حاصل نمودمآيک دنيا از خوشی وقتی به   باليدم و با

   معذرت گفتم اشتباه شد من فالن کس را می  لذا با خواستن، خواستم نبودرفيقی را که من می ، چه شناآبود و ھم نا 

ن رفيق را ياد اور شدم در جواب گفت من ايشان را می شناسم و از جملهّ دوستانم می باشد و خواھش آخواستم وقتی نام 

ه نمی خواستم که خود را چگرا. برايم بدھدونش را يلف نمبر ت  ايشان ۀ تا بعداز اخذ اجاز معرفی کنم خود را نمود که

 ھويتم وی با يک ئۀبعداز ارا که معرفی نمودم   ام برايش  محل کار سابقهۀمعرفی کنم ولی مجبوراّ اسمم را به اضاف

 خودش را برايم معرفی نمود، که در يک فضای گرم و نخست هنمودآغاز  صحبت بهعالم خوشی و بسيار مھربانانه 

  .ديمنمو صميمی از ھم احوال پرسی
 گذشته با ۀن زمان سه دھآورده نتوانستم ولی به اسم و محل آھن ذبه ه چھربه  زنده مانده را ۀ اين قلم آن جانباختبا تأسف

ش  ازادی و عدالت اجتماعی بود که بھترين سالھای زندگیآدر کف راه  او يکی از جمله ياران سر . داشتيمی ئھم شناسا

 لحن صميمانه و رفيقانه چنانمی روسی سپری نموده بود ، با چ خلقی، پررا در پشت ميله ھای زندان دژخيمان

 ..جويش بودم برايم لطف نمود و  که سالھا در جستیونيلفخواست قطع مکالمه نمايم و نمبر ت نمود که دلم نمی صحبت

شتم ، به کسی که ونی گرفتم بسيار ھيجانی بودم و احساس خوشی خاصی را دايلفق فرزانه تماس تين رفآ که به اً بعد

تم و او ھم بنده را بلی گرفتم که به صدا وی را شناخ  جوابۀن رفيق محترم را نمودم در نتيجآ به نام پرسش ،جواب گفت

 را تر ساخته نما ريختن اشک سرور و خوشی چشمان  ما طوری معلوم می شد که ۀاز جريان مکالم .ی نمودئشناسا

به درازا کشيد و بسيار طوالنی شد ولی ما احساس سپری شدن دقايق را نداشتيم الھا و قصه ھای گذشته اگرچه ؤس. است

 .شد که چند دقيقه ھم نگذشته احساس می 

طور مشخص از احوال، ه  و از چگونگی احواالت ايشان زياد بود، ولی بیاالتم در مورد دوستان و ياران قديمؤس

 . جويا شدممعلم صاحب جليل رزشرايط زندگی و محل زيست رفيق فرزانه وسترگ مرد، مبا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

را داد، که ان معلم فرزانه به اثر  ور آثر أناھنجار و بس ت  زبان و عقده در گلو خبر بسيار تاندوه با لکن سف و أبا ت

   . روحش شاد، جاودان و گرامی باد.ه استگفت بدرود حيات، مريضی شکر که عايد حالش بود

ستم از ريختن اشک غم و اندوه ھای دوران جنگ مقاومت فرو رفتم که نتوانروز از اين خبر شوک دھنده به ياد ھمان 

 . فراموش نا شدنی می باشدهنھا برای ھميشآ احساس می کنم که ياد .بپرھيزم ی يارانئجدا

زادی و عدالت اجتماعی آن راه امبارز خواستم چند سطری به يادبود اين ابر مردان مبارز با دوستداران و فريختگان 

 :ارمذزدگان و دشمن شکن به ميان بگآسايت اين   »زادافغانسانآزاد ـ آافغانستان «پورتال  و محترم  وزين در صفحه  

ی از زندان در دوران جنگ مقاومت با من معرفی ئگاھی ندارم، ولی بعداز رھاآاين قلم از سال تولد شادروان معلم جليل 

 . سال بود٣۵ شد سن و سالش کمتر از

پھلوی وظايف  ش را در  ا چرخ زندگیهمعلم جليل که دارای جھار طفل بود با داشتن تنھا معاش معلمی و نداشتن سرپنا

ازکار و   عالی پرۀاز روحي یزندگی شکايت نداشت، و مثل بعضی کسھا از برد و ھيچ وقت  مبارزاتی به پيش می

بر قرار از مبارزه ترجيح داده بودند  که فرار را  و از کسانی اا بود مۀانرژی برخوردار بود که وجودش افتخار ھم

با داشتن . گاھی از زندگی و خستگی شکايت نداشت  ھيچ .بودبه استقامت و پايداری  ۀنفرت داشت و مشوق ھم سخت

 .ی ناپذير بودشتآسخت متنفر و   مردم و متجاوزين روسیاندشمن ازبه توده ھا عميق عشق و با  معلمی ۀزندگی فقيران

 مشکالت زندگی فاميلی در پيشبرد وظايف مبارزاتی يک روز به کابل سفر ۀدوش کشيدن ھمه روان شاد معلم جليل با ب

از انرژی اين معلم سرشار .  بلوچستان و يا ھم به پشاورپاکستان باز ھم درود بر روان پاکتۀداشت و روز ديگر به کويت

 . نداشتنه مبارزاتی ھراس نداشت و ھيچ گاھی ھم ۀفتن وظيف گاھی از گرچزاده ھيآو مبارزاتی 

و  . زندانی گرديدزيست مامحل از با جمعی ديگر ) خاد(  دژخيمان خلقی و پرچمی ۀبه اثر ضرب.  ش  ١٣۶۴در سال 

ور آياد ن رفيق محترم برايم آکه  طوری. شده بود زندان پلچرخی انتقال دادهافغانستان يعنی باستيل از ھمان واليت به 

  الی سقوط دولت پوشالی نا نجيب در پشتکه اعدامش به بيست سال حبس تعديل شده بوداً  محکوم به اعدام و بعداً شد اوال

وقتی از زندان رھا گرديد در : ن رفيق گرامی برايم گفتآ. دم کش پلچرخی زندگی را سپری نمودآ ميله ھای زندان 

از   اً نقدر دشوار گرديد که مجبورآسگ جنگی ھای سگ ھای تنظيمی  نشرايط بسيار بد اقتصادی قرار داشت و زما

 ولی باز ھم نتوانست زنگی را سروسامان دھد لذا واپس. ر مسکن داديکابل به لغمان محل ابايی اش تغي

 روانشاد معلم صاحب از ھمان سال ھای ايام جوانی به مرض شکر مبتال .نجا به کابل برگشت نمودآباد و از آبه جالل 

نقدر پيشرفته گرديد آغير انسانی سلول ھای زندان مرض شکرش  بود و باالخره با تحمل شکنجه ھای زندان و شرايط

تنھا گذاشت ،   رفقای مبارزش را در سوگ، و غم واندوههخاتمه يافت راه مردممبارزاز  حيات پر بار ١٣٩٢که در سال 

 !روحش شاد و گرامی باد

لوژی ئوبا مريضی که عايد حالش بود دست از مبارزه نکشيد و به ايد م أتو  مرگ ۀتا لحظ معلم جليل ،ن رفيقآاز قول 

 .داشت  گام برمیوفادار مانده با استواری تمام جھت تحقق آن که انتخاب نموده بود یو راھ 

خيانت را که در زندان و شکنجه گاھای رژيم مزدور  و کسانی را   فعاالنه شرکت می ورزيد ھا در ديد و باز ديد

 ی بود باتعھدزادیآيا مرگ يا چون شعارش .نفرت داشت  نھاآ و از کردمرتکب شده بودند به ھمرزمانش به معرفی می 

 .اش ادامه داد خواھانه زاديآ مرگ به مبارزات ۀکه داشت تا لحظ

 ! رفقايت ھستینخواھيد شد ھميشه محبوب دلھای رام بخواب کار نامه ھايت به ھيچ زمانی فراموش آمعلم جليل  

 !آنھاد سالم و درود بر ند، در ھر جای دنيا که ھستنکه ھمچو يک پدر داشت به فرزندان و فاميلت افتخار باد 

٠۶/٢٧/٢٠١۴.  

 
  


