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 شانیکر بخاک خفته ایپ یباالریل و قصیطو یها یسخن رانبا م . یرا بخاک سپرد زانیعز نیال خاک یبا پرتاب چند ب

       م.یردادا و بر جا اوخود را  یت انسانیاحساسات ، احترام و مسول

و  یاداوریر شود( ازاو و خاطراتش یا شرکت در سالمرگ شان )اگر دایدار با دوستان و یب است که تنها در دیعج

ن یهم یوالیو اند یقیا پاس رفیا م.یسپار یم یم و بس، و با گذشت زمان او و خاطرش را به باد فراموشیکن یم یقدردان

  ؟است

 یایدر دن یشان حتیاز ا ار کوتاهیت بسیک تسلی رسالانشر وبا ک دارندیار نزدیبس شناخت دوستان که ازانها ،ب تریعج

ت ین اوردن شخصییب و پایدرجهت تخر فقط تنداگر هم در باره شان نوشعده  اد نکردند.ی یرون مرزیو نشرات ب یمجاز

شان بود.یا  

م یم که درحدود نیک نسل استیصول ما )بخصوص انها( محم: یبنگر یرت بدون تعصب و تنگ نظریهر گاه با چشم بص

که جراحاتش زمان  یکشور .استفاخر یکه نماد چهره ها یوطن -افغانستانار یدشهرو یو پس کوچه هاقرن در کوچه 

دند یپرسه زده رزم -رسانند یگانه ها دست بدست بفروش میکه فرزندان ناخلفش او را به ب یمادر. برد تا مداوا گردد  یم



سالها زجر و . ساختند  و تجاوزگر استبداد و ارتجاغ ینه خود را سپر مرمیو عدالت بلند کردند س یخواه یاد ازادیفر

جان شان یک اندیتار یاه چال هایس درودند یگردا یغرق درو ییصحرا اعدام. دند یشکنج زندان و زندان بان ها را کش

ر چنگال سرطان و یاسو  ان و مهاجرساخته شدندخانم یب ر خاک شدند.ینام و نشان ز یب یدسته جمع یدر گورها دادند. 

دند.یگر یست قلبیکهولت و ا  

   (ی)و.ا.باختر یجهاند یم یواز خاک ما زاتش و خون فواره ا – یرهاندیعشق ما را زما م یعشق ا یکاش ا یا

در  ،فرد ار فردمارجامعه فارغ از استثجاد یاو  یدموکراس به ،یابربر -عدالت ، یازاد بهه مردم ،عشق بوطن ب ،یار

برد. یمر خاک یکجا زی کر شانیاحساس وعشق را با پ نیاست که ا ن شده است و تنها مرگین نسل اجیخون و احساس ا  

گران  ت ،سیمرگ شان پر قو ن ،ده مردندیلمنرم  در بستر یضیا در کهولت و مریو  شدند یفربانکه درسنگرگرم ییانها

   .استسنگ 

  یو فشار پنچه ها ک جانبیاز  ما یف و استخوانیتن نح تارک دل سرکش ورخسار کهولت وبر  ،یدیش برف نا امیزیر 

ار از خاموشان یبس یدار را برایو د پرداختنقصه ، نوشتن  ،از جانب دگر یو قلب یسکته مغز یغوالن سرطان و اژدها

جنبش مکتوب خ یند تا تاریا بگویسند و یوانتقادات و خاطرات خود را بن،ات ینداد تا گفته ها و نظرا موقع خفته در دل خاک

و  ران اثیم کمبود چنیم در مبارزه خود موفق گردیعلت که ما نتوانستگانه ی . میل کنیاهسته اهسته تکمکشوررا ینقالبا

افغانستان  یاجتماع یاسیط و اوضاع سیشرا انها در یعملمبارزات  و تا مطابق تجارب .مانده از گذشته بود یمدارک باف

 یثان یاخ کشورهیواز کتب و تار میکرد یم میش را طرح و تنظیک خویدور و نزد افهداک ویتاکت ،پالن ها امه ها ، برن

بود. یسان مکیهمه مان یم تا برداشت هاینمود ینم یکاپ  

که او رفت یستم بخاطریگر  

که او خفت یستم بخاطریگر  

بود یمکاش زنده  یکه ا ستمیگر  

  گفت. ین روزگار میتا از تلخ و شر

ن کرده باشند. البته خانواده و یند است که چیامگذاشته اند؟  یباف یاد داشتی، ینوشته ا ازخود ادانین زنده یا یکنیا فکر میا

 - یرا در خدمت جنبش مل انها ت دارندیمسئول، وشته هانن اثارویبه چن یشان در صورت دسترسیک به ایزان نزدیعز

ن باشد.ا دیهمه ناام یبرا یدینده وامیا ینسل ها یبرا رسبگزارند تا دافغانستان  یانقالب  

 یک فرم رویم مانند عکاس سوژه را در قالب یدار یالوداع خوان یکه با زنده گ -م قرنهینسل ن –کنم نسل ما  یمن فکر م

 ،ابتکارات ،ام که حاصل کارنامه هیزان کنینده اوینسل حال و ا نده گانیب یبه تماشا یالبانق-یخ جنبش ملیوار تارید

 ،یقیدر اثار تحق بمثابه رهنمود انها از ندهیو افتخارات است که نسل ها ا یقهرمان ،یوطن دوست ،تجارب  ،ت هایمسئول

.استفاده کنند شان یماندهو ساز یعلم  

 یابرکه .م بردیر خاک خواهیش انها را به زیوبا جسد خو حفظ ماندهها نه یقفس سدر خاطرات و تجاربران همه یدر غ

 لیب م که با پرتاب چند یه ازان بودیعز یشاهد بخاک سپار چنانچه ماز خواهد بود.یسوال برانگ همچون ما ندهیا ینسل ها

خاک دفن  یر توده هایز کر شانیبا پ کجای ندتداش حفظ خودغزمف یارشرا که در یگرانبها یو خاطره ا خاک تجارب

  . میا کرده

و استقالل  ییرها ،یدر راه ازاد کمتر،ا ی و م قرنین نیا یطرا که  خاطرات ،عمل کرد ها،پس بر ماست تا نظرات 

ن یرا برگوش مظلوم تر یازاد یم و ندایبرد شانیاند کیتار یدر فضا ییفروختن مشعل رهااز با بریافغانستان عز

زحمتکشان  یتان ابله ادس ر ازیناپذ یکار خستگیبا پ و استثمار را یر برده گیم تا زنجیان استعمار زمزمه کردیریزنج

قاط ضعف و نست ، یبا م. یدان نگاه داریش جاویهم یم برایه افروخته اکتا شعله را .میازاد ساز ،ن خون و اتش یسرزم

م . یساخته انرا به نشر برسان یا ضبط نوار صوتیمکتوب  ش رایخو یافتخار و قهرمان ، یناتوان  



گردد بمثابه درس  یما م تیو شخص تیثیو کاهش ح یروان یناراحت مان سبب رون دادن نقاط ضعف و اعترافیه بهرگا

بعد از ش گذاشت تا یز خوین عزیا بدسترس با اعتماد تریانرا حفظ و تا زمان مرگ  ینده گان انرا نوشت ولیا یعبرت برا

نگردند. گرهم و پرمبهسردچارروزگار ما نسل مانندو پند گرفتهنده گان یا مرگ انرا بدست نشر بسپارد تا از تجربه ما   

 یبعد ینده نگرو نسل هاینسل جوان ا ،م قرن جنبشیش نیکم و بخ یتار ب یشیفراز و ن یاف مکتوب شده یبه ارش یدسترس

افسون  شانیک اندیتار ،نیزم نویبرالیل وازاد  یمعترضان فضا یغاتیبنده تبلیفر ید هاین طرز دیب دارد تایرا به تفکر وا م

زارند.رق گف،له گریح "یک داس و چکشیکراتدمو "دولتن یمبلغ وگر  

را خود -ت هر کسیبا حفظ حرمت شخص -تقاداتناو اتینظر ،ک خاطرات یف الزم است اول هر ین ارشیجاد چنیا یبرا

 ور چاپیزابه شکل  کتاب  به ید. و یبه نشر رسان یمجاز یایا دنیو  یرون مرزینشرات ب قی. و از طرمکتوب ساخت

.مشوره کرد موردد دریزان که در تماس استیدوستان و عزا ران بی. در غرساند  

را  یادیده است. به نظرم اگر بنین اثار شان گردماندپ ازچا زان سببیاز عز یاریبس ینات مالده شده امکایکه دیقرار

 یگام م سازدرا فراه ن اثار و خاطراتیشرانه چاپ و نیزم و یرا جمع اورانن اثاریا سندهیبا تماس با نوم که یجاد کنیا

 از داردین یبا تابو شکن یط وخرد امروزیاراستن فکر و ذهن ما بر اساس شرا م.یگذاشته ا شیبه پن راستا یکه به ااست 

م بدست شما است.یتصمپس   

 محمد طاهر

۲۰۱۸ل یاپر ۱۵کا یامر  

  

 

 

                                                                                                                                             

               

 


