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  )ادامه دھندگان(ھواداران ساما : فرستنده

  ٢٠١١ اگست ١١

 
  به مناسبت بزرگداشت ازچھارمين سالروزوفات

  »مھمند«زنده ياد حسيب 
  

  
  »مھمند«زنده ياد حسيب 

  
. سرمی برده رملت و تباری که باشد ودرھرطبقه و قشراجتماعيی که ديده به جھان گشايد ، با آرزومندی بانسان ازھ

روان انسان ازآرزوھا مايه می گيرد و تالش رسيدن  به آرزوھااست که به محرک قوی درزندگی فرد مبدل می 

 به آنچه ازنگاه مادی بدان محتاج اند انسان ھا متناسب با رشد فکری و برداشت ازماحول خود ، برای رسيدن. گردد

ی ولی آنچه اھميت آرزو. ی پرورانندوھرآنچه ازنگاه معنوی به ارضای شان بپردازد ، آرزوھائی را درذھن خود م

آرزوھای فردی و . ، ماھيت آرزو استدانسان را متبارزساخته و به آن ارزش متناسب با آنراتعيين می نماي

  .د با آرزوھای جمعی ھم وزن و ھم پايه باشندھيچوجه نمی تواننه خصوصی ب

يا خود بدان  افراد درطبقات حاکم به زودی وبا صرف قوای اندک ، آرزوھای خودرا برآورده می سازند زيرا

منظورعمالً به پامال نمودن حقوق طبقات محکوم مبادرت می ورزند وياھم حاصل عرق ريزی اقشاروطبقات 
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محکوم ، ازتالش برای  که فرد ولی زمانی. ارگرشان به آنھا به ارث رسيده استواستثم محکوم ، ازاسالف مستبد

، دراولين گام  بزرگتروبيشتری را برآورده بسازد زندگی فراتررفته و بخواھد آرزوھای تکافوی ضروريات اولی

افراد  ھرگزحاضرنيستند که درھم شکسته ومرزطبقاتی را عبورکند زيراطبقات حاکم بايست مانع طبقاتی را

ياھم پرورش آرزوھای محدود ، و زندگی مشقتباروبقای دشوارخودۀ تشويش و وسواس برای ادامۀ، ازمرحلزيردست

ازينجاست که .  برسنديش خودآگاھی و برآورده شدن آرزوی خودارادگی و تعيين سرنوشت خوۀ، به مرحلومعدود

رزوھای فردی ره به قلمروفردگرائی يا ، برآورده شدن آرزومندی به خودی خود نمايان گشتهخصلت طبقاتی آ

يای فرد را مشروط به پامال ساختن نسبی يا کلی حقوق صدھا و ھزارھا فرد جامعه ؤ برده ، تحقق رانديويدوه ليزم

 ، به دليل مشترک بودنرآورده شدن آرزوھای افراد ھمدرد، ھم سرنوشت و تحت ستمعکس آن ، ب. می سازد

قواء رفته ، برآورده شدن آرزوی فرد را مشروط به برآوردن آرزوی جمع می ، به طرف تراکم خواست ھای شان

ازينجاست که انسجام آرزوھای فردی زحمتکشان جامعه ، به آرمان مبارزاتی مبدل گشته و تحقق آن مترادف . سازد

  .با پيروزی انقالب اجتماعی می گردد

 ، درسوگ حسيب ٢٠٠٧ آگست ٩تاريخ ه روز، ب، چھارسال پيش ازام»ساما« آزاديبخش مردم افغانستان سازمان

زنده يادحسيب شخصيت متواضع ، صميمی وفداکاری بود که . ، يکی ازباورمندترين اعضای خود نشست» مھمند«

ميھن آبائی خودرا ۀ دردشوارترين مقاطع زندگی پرافتخارمبارزاتی خود ، انديشيدن به توده ھای مظلوم وپابرھن

با ظاھرآرام ولی ذھن نھايت کنجکاو و متجسس ، ازعنفوان جوانی آرزوھای فردی » ندمھم«حسيب . فراموش ننمود

خودرا باآرزوھای جمعی اقشار و طبقات زيرستم ومحروم جامعه ِگره زد و برای برآورده شدن آرزوھای بزرگ 

  . انقالبی قدم نھادۀتوده ھا ، درراه دشوارگذار مبارز

ی سنگرمبارزات انقالبی کشور ـ مجيد کلکانی ـ بود وبه راه اه ابرمردافسانه ئۀ رادامه دھند» مھمند«زنده ياد حسيب 

وی متعاقب به قدرت .  با آن وفادارماند آخرين نفسورسم آن فرزند صديق خلق ھای افغانستان سخت باور داشت وتا

 ۀما ، مبارز خلق ـ پرچم و تجاوزنظامی سوسيال امپرياليزم شوروی به کشورآبائی ۀرسيدن باند جنايت پيش

 پيشبرد بھترآن رادرتالطم امواج خيزش ۀولوژيک خود به ضد دشمنان ملی و طبقاتی را شدت بخشيده وزمينيدئوا

زنده ياد حسيب ازھيچ فعاليت نظری و عملی به ضد سوسيال امپرياليست ھای . جو می نمود و ھای توده ئی جست

رد بلکه با رعايت دقيق موازين تشکيالتی و تطبيق جدی  بومی آنھا ، شانه خالی نکۀمتجاوز ونوکران خودفروخت

  .اصول مخفی کاری ، به اجرای وظايف سازمانی می پرداخت

 ملت ما به ضد استعمارشوروی و نوکران آن ، که سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ۀمبارزات اوج گيرند

ازپيروزی ھا و . حسيب خودرا درآن می ديد تمام نمائی بود که زنده ياد ۀدراکثرسنگرھای شان حضورداشت ، آئين

درکنارملت مبارزما ، جان می گرفت وبه آن می باليد ؛ ولی ازشکست » ساما«پيشرفت ھای مبارزان وچريک ھای 

 ھمين اميد تزلزل .ھای مقطعی سازمان ، با آنکه ناراحتی زياد به وی دست می داد ، ھيچکاه مأيوس نمی گرديد

 ناپذيروی به برآورده شدن آرزوھای جمعی ملت استعمارشکن ما بود که وی را درپيشبرد مبارزه نيرومی بخشيد

 شمسی مطابق ١٣٥٩درتابستان درمعرض پيگرد سگان بوکش خلقی ـ پرچمی قرارمی داد تا آنکه وھمزمان ، بيشتر 

، مدت اضافه ازھفت سال را با تحمل بدترين شکنجه ھا ،  آن جواسيس وطنفروش گشته ۀ ميالدی ، طعم١٩٨٠با 

  .درزندان پلچرخی سپری نمود

سان صدھا و ھزارھا جوان ه  شوروی سوسيال امپرياليستی ، حسيب را بۀ ، دولت دست نشاند١٣٦٦درسال 

ا ازدام وانست خودرتگوشت دم توپ مبدل گردد ولی حسيب اسيردرباستيل روسی ، خواست به جبھه بفرستد تا به 
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 تمام عياربه ضد متجاوزين روسی ۀدشمن برھاند وباوجود مجبوريت به ترک کشورآبائی خود ، دوباره به مبارز

  .  خلقی ـ پرچمی آنھا روآوردۀونوکران شرف باخت

 ازآنجائی که به توده ھای محروم سرزمين پرافتخارما عشق می ورزيد و خودرا ھمدرد» مھمند«زنده ياد حسيب 

لمان فدرال ، احساس آرامش اگاه درمحيط مھاجرت ، چه درھند و چه در مشقات آنھا می دانست ، ھيچرنج ھا و 

وی . اشعارزيبا و موزون او مملو ازدرد جانکاه جالوطنی و عصيان دربرابرظلم وبربريت معاصراست. نمی نمود

ان و صلح وپيشرفت آرزوی فردی و شخصی نداشت و ھمه اميال وآرزوھايش درآرمان آزادی وطن و ھموطن

زنده ياد .  افراد محروم سرزمين آبائی اش خالصه می شدۀ دموکراسی واقعی وتأمين حقوق حقۀکشورش درساي

 زندگی ۀوی برای پيشبرد آبرومندان. لمان رادرويش منشانه زيستاحسيب بيشترين مدت شانزده سال مھاجرت در

 آثارسياسی و انقالبی ۀبزرگترين خوشی وی مطالع. اوردخود ، به کارھای شاق تن داد ولی ھرگزشکايتی برلب ني

به حق شخصيت گيرائی بود که روابط اجتماعی » مھمند«حسيب . وبه بحث گرفتن آن ھا با ياران و ھم فکرانش بود

خودرا با جلب اعتماد اتباع ممالک مختلف ، به خصوص عناصرانقالبی ، با عالمی ازصميميت ، بی آاليشی و 

 وی ، گاه وبيگاه ، محرمانه  ۀاينکه امروزدست ھای ناآشنا برای خانواد. بيش ازپيش توسعه می دادازخودگذری ، 

دسته ھای گل برمزارآن انسان خجسته می گذارند و سوگ ياران وی ازکشورھای مختلف تسلی ناپذيراست ، درست 

  .ازھمينجا ريشه می گيرد

،  ھای زندان پلچرخی متعذب می ساخترا بيشتزازشکنجه» مھمند«، حسيب » رھبر«آنچه متعاقب شھادت زنده ياد 

» ساما«ازاولين اعضای يکی زنده ياد حسيب . دراروپابود» ساما«غفلت روزافزون عده ای مدعی انتساب به 

درخارج کشوربود که عاليم جازدگی و انحالل طلبی را مشاھده نموده ، ازعواقب شوم آن ھشدارداد و بيباکانه لب به 

ذرازفرورفتن درگنداب ،  به طرف مزمن شدن روان بود ، با حکه آن تمايل منفی ولی ازآنجائی. شوداعتراض گ

 سازمان ، به پخش افکارخود درقالب نظم و نثرونشرآنھا ، بانام ۀگوشه گيری اختيارنمود وباآرزوی تحرک دوبار

  .پرداخت» آذرخش «ۀھای مستعار، درماھنام

 رنگارنگ مردم نش مثبت ھموطنان جالوطن و مشتاق مبارزه به ضد دشمنانواک و  افکاردنروان حسيب ازخوان

وی .  استعماروارتجاع بودۀ، مايه می گرفت و يگانه آرزويش آزادی واقعی ميھن ورھائی انسان سرزمين ما ازپنجما

ن آنھا ، به سربرد ودرراه آرماه چھل ونه سال عمرپرافتخارخودرا با توده ھا و با آرزوی تحقق بھروزی آنھا ، ب

کاش حسيب زنده می . ، آخرين نفس خودرا با جاودانگی پيوند زد راه مجيد ورھبرۀسامائی ادامه دھندعنوان يک 

 سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ۀ مشی اصولی مبارزۀ خودرا که ادامۀبود تا امروزتحقق يکی ازآرزوھای شريفان

،آرزوھای » ساما«ر ياران وفاداربه انديشه ھای دورانسازدرسنگراست ، خود مشاھده می نمود ؛ ولی يقيناً باحضو

  .بزرگ ملت سربلند ما ومن جمله آرزوھای بزرگ زنده ياد حسيب به سوی تحقق روان خواھند بود

  

  !»مھمند« تابناک حسيب ۀجاويدان باد خاطر

  !به پيش درراه تحقق آرمان واالی رھائی انسان دربند

  !ت و نوکران بومی شانن امپرياليسا متجاوزمرگ بر

  !يامرگ يا آزادی

  

  )ادامه دھندگان(» ساما«ھواداران سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
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  ٢٠١١ اگست ٩

  


