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 Martyrs  جانبازان

  
  دان محمودیوميرويس 

 ٢٠١٢ نومبر ٢٧

 !)الماس(شھيد گمنام 
 بعد از مجيد بزرگ) ساما(به سلسلۀ شھدای پاکباز 

 کوھدامن در يک فاميل ۀ آخوند زادۀ و گذر در قلع سيآبۀخورشيدی در قري١٣٣٨الماس ولد عبدالملک در سال 

توانست به تحصيالتش ادامه وی تا صنف شش ابتدائی را تمام کرد و نظر به معاذيری ن . چشم به  جھان کشودیدھقان

 .کرد  پدر را در باغبانی کمک میاءً دھد بن

 "ھا و پرچميھاخلقي"تاريخ در وجود کرسی نشستن حرامزادگان ه سيال امپرياليسم روس و ببعد از تجاوز عريان سو

 ۀ و تحت درفش ساما به مبارزهپيوست) ساما(الماس و برادرش عارف به صفوف  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 ندمسلحانه پرداخت

خود جلب ه رنگ زمرد توجه ھا را به خاشگری الماس جوان با قامت بلند و مردانه و چشمان برشادت و پر، شھامت

 سگان عقده ئی  جمعيت اسالمی را بدان وا داشت که يک عنصری ملی و ضد روس را با حيله ھمه اولتراز ه، داشت

 !باداو يادش گرامی روح پاکش شاد ، دنشھادت برسانه ھا و نيرنکھا ب

ۀ  آخوند زاده گذر حملۀلعقبر  "اشرار"بعد از شھادت الماس فاشيستھای روسی تحت اسم حمالت پاک سازی قريه از

خون کشيد که ه جرم ميھنپرستی ساقط ساخت و به ی را بئخاک يکسان نمود و ھستی ھاه حشيانه کرد و قريه را بو

ماری گل و زاری "خواھرجوانش دو  و "عارف و گل محمد"ش انبرادر "ستاره"در ميان شھدای گمنام مادر الماس 

 و ياد شان شاد ھمۀ آنھاروح ، يده بودندشھادت رسه  بیشکله فجيعترين بھمه  بود که "عبدالملک" و پدرش "گل

 !گرامی باد

د و خاطره ھای آن شھيدان گمنام را نکن سازمان رھائی ھميشه از رفقای شھيد شان از ھمه ای اقشار جامعه ياد می

، ھرچند نمی خواھم به ندرت ديده می شود" مجيد قھرمان"د و اما اين فرھنگ در سامای بعد از ندار گرامی می

يلی ارائه بدارم، باز ھم بايد گفت، تاريخ پر از فراز و نشيب ساما که در سينۀ آن از لجھت پوشاندن اين کمبود آنھا د

 چون مجيد ھا، رھبر ھا، پويا ھا، ميرويس ھا تا خاينان بنامی چون صديق ھا و سردار ھا و قھرمانان بزرگ ملت

ياددھانی از شھدای مردم با مالحظاتی رو به ايد يکی از داليلی باشد که آنھا را حين امثال آنھا پرورش يافته است، ش

  :پيشنھادی که برای آنھا دارم چنين است .رو می سازد
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بر سياست کتمان و پوشاندن حقايق تاريخی خاتمه دھيد، با معرفی عناصر شايسته و قھرمان و تجليل از آنھا و 

ار قضاوت يخون شھدای پاکباز ساما دفاع نمائيد، بلکه تاريخ سازمان تان را از بسمعرفی خيانتکاران، نه تنھا از 

 .ھای غلط و عنودانه نجات بدھيد

 ای رفيق کودکی ھايم

  زيبايمۀای خاله زاد

 اگر در ميان ما نيستی

 اما درخششت را در ميان

 تاکستانھای کوھدامن زمين

 ين دور ھای دور می بينمااز

 !است الماسگويم آن الماس  و می

برادران و ، پدر، گر چه انتقامت را از آن جالدان جميعتی گرفتند و اما انتقام خونھای به نا حق  ريخته شده ای  مادر

تنی  راه ۀنيمدر  انهمردناکه  آنھائیخواھرانت و خونھای ريخته شده ای تمامی شھيدان راه آزادی گرفته خواھد شد و 

اصالت بقاء يافتند، روی سياه تاريخ گرديده ھر آن بايد و  ی تسليم طلبافيت دردر سوراخ ھا خزيده و تنی ديگر ع

 .منتظر محاکمۀ خويش باشند

 !پرچمی و خادی -شان و جانيان خلقیووطنفرۀ مرگ بر ھم

  !مرگ بر فاشيزم روس تجاوزگر و ستمگر

  !مرگ بر اشغالگران کنونی

 ! آن و انقياد طلبان در تمام اشکالنفرين بر تسليم طلبان

 ! شھدای راه آزادی و انقالبسايردرود بر شھدای ملی و انقالبی ساما و 

 ويس ودان محمودیمير

 

 

 


