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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ نومبر ٠٢

  

 "ساما"به ارتباط " ساما"سخنی با 
 

تن ميد صد ھا  وفه ھای اک ضد تجاوز روسھا  شهدر جنگ مقاومت ميھنی و جريان تظاھرات متعلمان و محصالن ب

توسط روسھا و سگان خونخوار خلقی و پرچمی پر پر گشت و  )ساما(جوانان  اعم از دختر وپسر  تحت نام از 

 !شھادت رسيده ھزاران ھموطن ما در سر تا سر افغانستان ب

بود و يا   خاصی  منطقۀيک گروه چند نفره و ه مختص و متعلق ب) ساما (دھد آيا واقعاً  را رنج مین له که مأيک مس

  ما بود و ھست؟ۀ جامعمشخصاقشار و طبقات مردم يک سازمان سرتاسری و متعلق به تمامی 

 و ند جانباخت، ندرزميد) ساما( خاص بود پس چرا ھزاران نفر تحت درفش منطقۀصرفاٌ مخصوص يک ) ساما(اگر 

را به ) ساما(انه و گستاخانه شکل لومپنه را ميراث پدری شان پنداشته و ب) ساما(چرا يک اقليت انگشت شمار 

 گروگان گرفته اند؟

 :حصه داشتند) ساما( که به نظر من در تشکل برم  نام مییينجا از سه طيفادر

توسط شعله ئيھا ھا گذاشته شد و شعله ئی ھا جانبازانه و فداکارانه در صفوف ) ساما (تھداب -شعله ئی ھا - :اول

 .خاطر وطن و مردم جان باختند هخاطر رھائی ميھن رزميدند و به ب) ساما(

) ساما( ھرگز نداشتند و از طريق شناخت ھای شخصی و بافت ھای قومی داخل ی شعله ئۀ کسانی اند که سابق-:دوم 

 :شده بودند که اين گرو دو نوع بودند

خاطر ه ان ببپيوندند و مردانه وار و تا پای ج) ساما(اين حس واال آنھا را واداشت تا در صفوف ،  وطنپرست–الف 

 .آزادی ملی برزمند و جام شھادت بنوشند

ساز آنھا رقصيده اند و ھم با دولت ه روسپيان سياسی ،اين ميکروبھا با ھر رژيمی سر سازگاری داشته  و ب -ب 

خاطر روز مبادا و زنده ماندن منحيث طفيلی از طريق قوم و ه مزدور روسی و اطالعاتش  ھمکاری داشتند و ھم ب

اين قماش فرصت  .پناه آوردند تا از امکانات اين سازمان استفاده کنند که خيلی ھا  ھم کردند) ساما(امان ده خويش ب

 مبارزه )ساما( لرزه به اندام ھای شان می افتاد و حتا يک روز ھم تحت درفش )ساما(طلبان حتی از شنيدن اسم 

 !نکرده اند
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کاکه ھا در جنگ ميھنی  .پيوستند) ساما(اده کردند و در صفوف اينھا نيز از فرصت استف،  کاکه ھا و لومپنان- :سوم

خاطر استقالل و تماميت ارضی کشور  مردانه گذشتند و در راه مام وطن قربانيھای بيشماری ه از سر و جان شان ب

امن پاک تنھا نجنگيدند بلکه پايه ھای تسليم طلبی را تشکيل داده داغ سيه بر ده را متقبل گشتند و اما لومپنان  ن

خارج مرز ھا فرار نموده و اکثريت شان در صف دولت مزدور و شورای نظار ه  باز آنھا عده ای ه،گذاشت) ساما(

 !خزيدند

*** 

رفيق مجيد قھرمان و مامايم ) کاوه(در سنين کوچکی بودم که روزی از روز ھا با تمام فاميل از طرف غالم نبی 

کردم در سر دريا بود و غرش دريا و  ميل نبی جان که  ماما خطابش می فاۀقلع .موسی در جبل السراج دعوت شديم

ھوا گرگ و ميش شده بود که  مھمانان ديگر  .آسمان نيلگون با آفتاب تابان برای انسان مسرت و شادابی می بخشيد

سالم دادم برايش  م را جلب کرد،جذاب وخوش برخورد توجھ - خوش اندام که در ميان آنھا مردی ندبه جمع ما پيوست

 نت  زيرا قصه ھای شوخی ھا  و شيط. موسی ھستمۀو بعد از دستبوسی و احوالپرسی ايشان دانستند که خواھر زادھ

  ءً بنا، باشم دانستند  که پدرم را از دست داده  و يتيم می ھای کودکانه ام گوش فلک را کر ساخته بود و ھمچنان می

 . بود"مجيد قھرمان"زرگ محبت ايشان با من صد برابرشد و اين مرد ب

 .کابل نيز تشريف آورده بودند - ھای از کابل و مزار مثل عباس جان و ظاھر جان از خيابان در ھمانروز شعله ئی 

خالصه ساعت ما نھايت خوب  .کردند ھم ماھيھا را بريان میيپجمعی  به ماھی گرفتن آغاز نمودند و ه دوستان دست

 ٌ  جاويد  بعد از ۀتعداد بيشتر از بيست نفر صفوف باالئی و کدر ھای شعله بگذشت و اما در سکوت شب تقريبا

يم که يک موقع ماما يناصرف غذا در آنجا جلسه گرفته و روی موضوعات گوناگون به جر و بحث پرداختند، در

چه ھای خرد سال باز  تندش از من و برادر اندر نبی کاوه و چند تا ۀفرد نھايت با اخالق و اما با دسپلين بود با لھج

ديگر خواست که اطاق را ترک کنيم  و اما دوستان شعله ئی گفتند که ميرويس باشد پرواء ندارد زيرا در جريان 

ليس و وجانب په کردند و کارم غولک زدن ب را روی شانه ھايشان در پوھنتون بلند مین تظاھرات شعله جاويد م

 .شعار دادن بود

 ما می آمد مادرم يک راديوی ۀخانه که ب را از روسيه اخذ کرده بود و ھر زمانینبی کاوه ديپلوم انجنيری اش  

وی يک شخص نھايت مھربان بود و اما بعد از ساليان دراز   .آورد تا جورش کند قراضه را ھميشه نزدش می

 !مبارزه پشت کرد و منحيث رئيس نشرات راديو وتلويزيون مقرر شده مبارزه متأسفانه  باالخره ب

 روز مامايم گفت که ساعت چھار از کاربرمی  شاگرد بودم يک، زمان داوود خان که در مکتب غازی ايوب خاندر

وی را در خانه باال ببر و برايش چای برده و ديگر دروازه را بسته کن  پرسد، گردد و يک نفر می آيد و از من می

که در را باز کردم     در حويلی زده شد و زمانیساعتھای دو بعد از ظھر بود که! گفتم چشم ماما، و مزاحمت نکنی

 باال بردم و خدمتش چای و ۀخانه که ايشان را ب زمانی .متوجه  مرد بلند قامت  با ريش  کوتاه شدم وايشان را شناختم

شيرينی و نقل بردم نصايح ماما را فراموش کرده و فرصت را غنيمت شمرده و چھار زانو نشستم و گفتم شما کاکا 

که شنيده بودم خدمتش   چيزیھرمن  وی بعد ازتعجب و تکان خوردن گفت که مجيد کيست؟ .د کلکانی ھستيدمجي

مجرد ه ساعت چھار بعد از ظھر بود که مامايم با چندين نفر آمد و ب .ال پيچ ساختمؤرا س بيان کردم و ھم ايشان

  خوب و با ھوش میۀود که نه وی يک بچرسيدن از مجيد بزرگ پرسيد که ميرويس آزارت نداده است و ايشان فرم

با من سخت گرفت تا من بعد، بدان مناسبت  مامايم ،رفتندھر صورت زمانيکه جلسه خاتمه يافت و دوستان ه ب .باشد

 .روابط را بر ظوابط برتری ندھم
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 و اما من عمداً بط و پيوندی ندارد باشد و ر  من با مضمون اصلی اين نوشته در تضاد میۀشايد فکر کنيد که اين قص

اگر خود در جريان شعله نبود، اوالً يکی از فعالنرين اعضای  "مجيد قھرمان"اين خاطرات را نوشتم که مردم بدانند 

 رفقايش ھمه شعله ئی بودند و  که اکثريتجنبش دموکراتيک نوين بود و در ثانی با شعله ئی ھا آنقدر نزديک بود 

 را به اوج عظمت و شھرتش رسانيد نه "ساما" شد و اين شعله ئيھا بود که ھا تھداب گذاری  توسط شعله ئی"ساما"

 .فرصت طلبان و نه لومپنان

وی رئيس مرکز ساينس  . از ھرات بود که به رفيق سر سفيد مشھور بود"پروانه"يک تن از رفقای مجيد بزرگ  

 "سامائی"وی از رزمندگان بزرگ  .رته پروان ميزيست دوم کاۀمقرر شد و در حص» انقالب «ۀ مدير ليسبود و بعداً 

 اعدام گرديد و بعد از شھادت ايشان فاميلش با فقر دست و "سامائی"نام ه بود که توسط رژيم مزدور گرفتار و  ب

 . نمود کمک می"پروانه"کرد و برای فاميل شھيد  کرد و ھمين موسی بود که از رفقاء پول جمع می پنجه نرم می

 ۀفکر کنم اسمش ظاھر بود؟ در فاکولت ، رفت  راه میبه سرعتئی فقير ديگر که قدش کوتاه بود و خيلی يک شعله 

 .  اعدام گشت"سامائی"نام ه  بود و وی نيز گرفتار و ب"مجيد قھرمان"کرد و از رفقای  انجنيری کار می

 اسمش فراموشم شده است از  معلم صاحب که-   که در کندھار ھمچو انجنير داوود از وردک"ساما"رزمندگان  

 "ساما" به اتھام عضويت در ده ھا مبارز ديگر تحت درفش  ساما مبارزه کردند و توسط دولت مزدور....لغمان و

 .اعدام گشتند

ودود " از آنھا آورد که يکی "ساما"در زمان  امين و تره کی فاشيست مامايم چندين نفر را در ھرات در صفوف  

يک تن از دريوران احصائيه مرکزی که از پغمان بود توسط  . بود که بعد جام شھادت نوشيد از واليت لغمان"جان

در پغمان، بعد از حاکميت " ساما"به دھا عضو و عالقه مند  .مامايم جذب و بعد از مبارزات جام شھادت نوشيد

  .اخوان در آن منطقه، به اشکال مختلف قتل عام گرديدند

 را در دامن "ساما" و اما روسپيان سياسی و لومپن ھا و اوباشان ندج شھرتش رسانيد اوبه را "ساما"شعله ئيھا 

 انبر رھبربا ديده درائی دھد و حتا پا فراتر نھاده  ننگين تسيلم طلبی انداختند که تا امروز ھر کس و ناکسی طعنه می

 !تازند  می"ساما"بزرگ 

کران بومی اش را به آسمان بلند کرده بود در مرحلۀ اول از  که فغان و ناله ھای تجاوز گران و نو"ساما"چريکھای 

 در -پغمان -تنگی سيدان - در چھاردھی کابل"ساما"ن ادر داخل شھر کابل مبارز. ن بودند مرد خيز کابلستاطۀخ

زمين بعد قره باغ و  اطراف و اکناف کابل نخست مھد عياران و فرزندان مير بچه خان و مسجدی خان کوھدامن

 .و بعد از آن ديگر ولسواليھا و واليات بودندکلکان 

 . جان دادند"ساما"در جوارو ده ھا تن گمنام ديگر ) خوانی(در سرای خواجه  - بابه کر خيل )لندی(در قره باغ ظاھر 

د روزگارانی مردانه مبارزه کردند و اما توسط تسليم طلبان خائن در و وبرادرانش مير اعظم و  داو"نصمد سنگي"

خاله زاده ھای مادرم  . کشته شدندبرخی يدند و سرانجام تدند و بعد در صف جمعيت شيطانی غليم طلبی افتادام تسل

 و عارف در گل دره مردانه وار از آزادی ميھن دفاع کردند و اما توسط تسليم طلبان در خدمت "فاروق سرباز"

يوستند در آنجا جمعيت به عوض روسھا چون جھت رائی از تسليم طلبی به جمعيت پدولت مزدور قرار گرفتند و 

 . آنھا به قتل رسانيد

کم سن وسالی بودند بعد از عمليات موفقانه عليه روسھای رشيد اما تن از فاميل مادرم که جوانان ١۵بيشتر از 

کوھدامن توسط سگان حزب اسالمی مولوی خالص در چاه انداخته شده و ھمه ) دکو(وحشی در زمان بازگشت در 
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-  عارف-طاھر - نظير -باشد که عبارت اند از محمد باز يادم میه دت نوشيدند که بعضی از اسمای شان بجام شھا

 !!!..عليشاه و

کردند و منھم بھترين   آخند زاده که فاميل مادرم روزگارانی را در کمال سعادت و خوشی سپری میۀگذر در قلع 

 کوھدامن سپری کرده با کوھدامنی ھای بی رياء و بی خاطرات دوران کوچکی و نوجوانی ام را در دل تاکستانھای

 .سازد و قلبم به طپيش می افتد آاليش گذرانيده ام که ياد آن خاطرات زيبا جھان را در نظرم تاريک می

  از نعمت سواد محروم مانده بودند و از سياست چيزی را نمیشفيق و دھقان زاده که اکثراً  - اين مردم صبور

  ده ھا بار به "مجيد قھرمان" آشنائی داشتند زيرا "مجيد قھرمان" جنگ مقاومت آغازيد با نام که دانستند، زمانی

 ، پيوستند"ساما" به "موسی" و "مجيد"خاطر ه ی داشت و  ھمان بود که بئباغھای ما آمده بود  و با مردم مالقات ھا

 جھان ھستی "سامائی"نام ه  دھقان زادگان گمنام باين .گفتند داستند و  تنھا آزاديبخش می  را نمی"ساما"آنھا حتا نام 

 !فراموشی سپرده شده انده  امروز بکه با تأسفرا وداع گفتند 

کنند  کند و ھمه را نامردانه سالخی می گذر حمله می - قلعه آخوند زادهۀروزی از روز ھا روسھای وحشی به قري

 ماری گل و زاری گل و ديگر ش گل محمد و دو دختر پسرانش عارف و-که شھيدان گمنام عبارت از خاله ام ستاره

 توسط جمعيت شيطانی شھيد شده  بود  که قبالً "ساما"نام الماس چريک  ه يک پسر خاله ام ب. فاميلھای مادرم بودند 

 .بود

 يک اقليت بيمار فکر میاگر از يک طرف در تقابل با ين شھداء و خاطرات گذشته اينست که امنظور از يادھانی از

 ھم در جنگ از آنھاکه بينی مرغ ھای بسياري در حالی باشد،  ميراث اجدادی و پدری شان می"ساما"کنند که 

، تنی چند از عناصر خود فروخته به خود حق می دھند تا به علت موجوديت چند تسليم طلب مقاومت خون نشده است

يست ھای فعلی از ئن تسليم طلبان و انجوامروز ايخط بطالن بکشند، از طرف ديگر " ساما"بر خون تمام شھدای 

 را "ساما"پندارند و اينھا دروازه ھای   می"مجيد"داران  را منحيث ميراث   ساخته و خود شانه ایخود پھلوان پوقان

اينھا بدانند که فردا  ھر کس و نا کس و روباه ھای محيل اجازه داده تا در بيشۀ شيران قدم بگذارند؛ه باز گذاشته و ب

 !را خواھد پرداخت ی ھای  شانت اين گستاخی ھا و بيحرمجواب

 ۀخان  حقوق بود ياد کنمۀول بخش چھاردھی  که سال آخر فاکولتؤمس) واحد(فت که از از رفيق شريف راستی يادم ر

 نامزد شده تازهوی  .کردند  فعاليت می"ساما"ش ھمه برای  يايشان در کوه کفتر خانه در چھلستون بود و ھمشيره ھا

 !روحش شاد بادا کاروان شھداء پيوست؛ه بود و خبر شدم که ايشان نيز ب

  در صفوفش مبارزه کرده ايم و ،ی که از مريخ آمده بودئحاال راستی من در شک افتاده ام که آيا ما در کدام ساما

 !گشته است؟ بود که اسير کفتاران "مجيد سامای" ھمان "ساما" ديم و يا واقعاً لذت نوجوانی و جوانی را ندي

کند حتی چند تا   ياد می"شھيد سامائی"نام ه دود بعافراد ماز  تنھا از بعضی "ساما" بود چرا "سامای مجيد"پس اگر 

 ؟؟!!برند  اسمی  نمیحتا شھيد شده اند "ساما"نام ه تسليم طلب و از ديگر شھدائی که ب

 ! جغرافيائی بوده است و بسۀآيا شھدای سامائی تنھا از يک منطق

 .جوابم بپردازنده کنم که ب   تمنا می"مجيد قھرمان" ھای وفادار به "یسامائ"من از وجدان ھای بيدار 

 

 

 


