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 Martyrs  جانبازان

  
  ت تحرير نشريۀ پيشروأھي
 ٢٠١٧ اگست ٠٢

  

   به زمين می کشند و بازه ایھر شب ستار
  !اين آسمان غمزده غرق ستاره ھاست

  

بھترين فرزندان اين مرز و بوم توسط جاھل ترين و . نت نوشته شده استتاريخ چھار دھۀ اخير افغانستان با خون و خيا

وحشی ترين عناصر به خاک و خون کشيده شده و سلسلۀ اين جنايت ھا و به خاک و خون کشيدن فرزندان آزادۀ اين 

 آزاديخواھی دشمنان انسانيت و. سرزمين با برنامۀ سيستماتيک از سوی اجانب و وطنفروشان داخلی کماکان ادامه دارد

تالش دارند تا آسمان مبارزۀ مردم ما عليه بيعدالتی، فقر، استبداد، استعمار و استثمار را با به زمين کشيدن ستاره ھای 

 .ی خلق ھا می گرددئمردمی که بر زمين می افتد، محراب رھاۀ  تاريک و سياه سازند اما ھر ستار، درخشان

ای درخشان و تابناک کشور ما با پسر  يکی از اين ستاره ھ"عبدالرحيم حيدری"

جوان، برادرزاده، خواھرزاده و چند جوان نامراد ديگر در نزديکی شھر فراه به اثر 

 به ١٣٩۶ماين جاسازی شده توسط طالبان جنايتکار و وحشی به تاريخ سوم ماه اسد 

ين شھادت رسيد؛ و بدين سان آسمان غمزدۀ تاريخ خونبار کشور ما بار ديگر با به زم

عبدالرحيم "خبر شھادت . افتادن يکی از ستاره ھای فروزان ماتمزده تر گشت

 چنان جانسوز و جانگداز بود که زن و مرد و پير و جوان را در ماتم فرو "حيدری

با شھادت او فراھيان به ماتم نشستند و در کنار آن صدھا ھمسنگر و رفيق او در . برد

 که تا ديروز حامی و پشتيبان توده ھای پابرھنه، بی صدا و "حيدری"آن . دار گشتندنقاط مختلف افغانستان ماتمدار و داغ

  .  فرو رفته بودیھمه او را صدا می زدند، اما او ديگر به خواب ابد.  خاموش گشته بودهفقير بود، اينک برای ھميش

او انسان . ش را وقف مبارزه در راه برابری، انسانيت، وطن و مردم کرد سراسر عمر پربار اما کوتاھ"حيدری"شھيد 

دوستان و ھمسنگرانش . زحمتکش، متعھد، از خودگذر، مردم دوست، ميھن پرست، مھربان، با وقار و با شھامت بود

 يار و ياور او. ھميشه با نام نيک از او ياد می کردند و فداکاری، استقامت و از خودگذری او را مثال می آوردند

با آن که بر اثر کار عملی زياد به کمردردی شديد مبتال شده بود، اما ھر زمانی نياز می . ھمسنگران و ھمفکرانش بود

شد، با رفقای خود در ھر نوع کار عملی شاقه ھمکاری می کرد و با وصف گوشزد دوستان مبنی بر بيشتر شدن تکليف 

  .کمردردی، به ھيچ وجه آرام نمی نشست
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 شب به ۀصدھا تن به محض خبر رسيدن جسد بی جانش، در آن نيم.  ھمه را شوکه ساخت"حيدری"ھادت نابھنگام ش

 از محبوبيت کم نظير بين روشنفکران آزاديخواه و ميھن دوست و "حيدری". شفاخانه ھجوم آوردند و به مويه پرداختند

زترين و گرامی ترين فرزندان خود را از دست دادند، فراھيان يکی از عزي. مردم فقير در واليت فراه برخوردار بود

او به مردم و ميھنش عشق می . فرزندی که ھمواره در کنار آنان بود؛ با درد و غم، خوشی و خنده ھای آنان آشنا بود

او انسان ھای آزاديخواه و ميھن پرست را چون مردمک چشم . ورزيد و با تعصب لسانی، قومی و سمتی بيگانه بود

  . می داشت و با خاينان و وطنفروشان دشمن بوددوست

  !ياد و خاطرات اش جاودانه و گرامی باد

  ت تحرير نشريۀ پيشرويأھ

 

 


