دالوران رزمنده خلق

يادی از رفيق عزيز معلم
رفيق عزيز معلم درسال  در ديوا نچه يکی از دھکده ھای نزديک
شھر ھرات ديده به جھان کشود.مشاراليه عالقه فراوان به مکتب وآموزش
داشت ولی خانواده اش به خاطر مشکالت اقتصادی از رفتن وی به مکتب
جلوگيری ميکردند  ،ناگزير تا سن دوازده سالگی از درس وآموزش دور ماند
باالخره در اثر سماجت او وتاکيد بيشمار دوستان وآشنايان وارد مکتب شد.
بخاطر تيزھوشی وکوشابود نش اورابه صنف سوم ابتدائی شامل نمودند .دوره
ابتدائی را درد ه تمام کرد .وی به پيشه معلمی عشق ميورزيد از اين روبعد از
تالش فراوان شامل دارالمعلمين ھرات گرديد.دراين ايام به آثار بعضی از
دانشمندان مانند صادق ھدايت ،مونتسکيو وويکتورھوگو آشنائی حاصل نمود.
سالھای اخير تحصيلش ھمراه بود با آغاز جنبش دموکراتيک نوين )شعله
جاويد(.عزيز بزودی با اين جنبش آشنائی پيداکرد ودر آن سھم فعال گرفت وبا
تاثير پذ يری از برادرش رفيق حفيظ صارم) حفيظ صارم در  اسد 
بدست آدمکشان خلقی -پرچمی به شھادت رسيد(يکی از فعالين وپايه گذاران
جريان دموکراتيک نوين شعله جاويد در دارالمعلمين ھرات شد .عزيز در ايام
تحصيل ھمواره تالش داشت تا درسھای خودرا به پايان برساند اما بخاطر کم
بودن معلم در آن سالھاشاگردان دارالمعلمين بعد از صنف دھم رھسپار وظيفه

ميشد ند واجازه تداوم درس از آنان گرفته ميشد .ھرچند عده ای ميتوانستند از
اين قانون مستثنی باشند .اما عزيز بخاطر تفکر وانديشه ھای انقالبی اش
نميتوانست از اين امتياز برخوردار باشد .مشاراليه در دور ترين نقاط ومناطق
اطراف تبديل ميشد اما بخاطر عشق به مسلک وشاگردانش که فرزندان توده
ھای زحمتکش بودند ،از ررفتن به آن مناطق باکی نداشت وخستگی ناپذير به
وظيفه اش ادامه ميداد.وی در جلب وجذب معلمين مکتب به جريان
دموکراتيک نوين شعله جاويد وانديشه ھای انقالبی تالش فروان نمود .در
اعتصاب معلمين ھرات با يارانش فعاالنه سھم گرفت ودر بسيج معلمين بخاطر
شرکت در اعتصابات نقش موثری داشت .بعد از سالھا معلمی در نقاط دور
دست ،باالخره دريکی از مکاتب نزديک به ديوانچه )دھکده که در آن زيست
ميکرد(تبديل شد اين زمان شايد يکی از پربارترين ولذت بخش ترين دوره
زندگی او بشمار ميرفت .پيوند عميق ونزديک با مردمی که دوست شان داشت
وبه نيروی اليزال شان ايمان داشت .نصف روز در مکتب باشاگردانش
زندگی ميکرد ،ازروزگارو بدبختی ھای جامعه سخن ميگفت وپرده از ستم
واستثمار زورمندان بر ميداشت ونصف ديگر روزرا با محرومان
وزحمتکشان سپری ميکرد با آنان سخن ميگفت ودر کنار آنان به کار
ميپرداخت با دستان توانمندش تاکستانھای بيشماری به ثمر رسيدند
وباغستانھای زيادی پربار شدند .ھمانگونه که بادستانش گندمزاران را آبياری
ميکرد با انديشه ھای پربار وانقالبی اش قلب ھای اندوھگين ستمديدگان را
سرشار وشاداب از اميد ميساخت .از اينرو رفيق معلم در قلب ھمه جاداشت.
زمانيکه کودتای شوم وننگين  ثوربوجودآمدوباندھای جنايت کار ووطن
فروش خلقی -پرچمی وحشيانه به دستگيری وکشتار انقالبيون آغاز نمودند
رفيق معلم ويارانش فعاالنه در افشای حاکميت مزدورودست نشانده سھم فعا ل
گرفتند وآنھارا نزد مردم افشانمودند.
در اين ايام رژيم جنايت کار معلمين را به عسکری سوق نمود ومعلم عزيزنيز
در ماه جوزای در فرقه يازدھم ننگرھاردر کندک توپچی به عسکری
سوق شد .ديری نگذشته بود که خبر کشته شدن برادر خود حفيظ صارم را که
در واقع يار انقالبی اوبود ،شنيد واوراسخت تکان داد .اعدامھا وبه زندان
کشيدن ھا از طرف جنايت کاران خلقی -پرچمی باالگرفت ،در پھلوی آن
فريادآزاديخواھی نيز از ھر گوشه وکنار کشور به گوش ميرسيد ھر محله به
سنگر داغی بر ضد دشمنان ميھن تبديل شده بود .در تحت چنين شرايطی رفيق
عزيز معلم با جمعی از پيشگامان ديگر يک خيزش ھمگانی را بر ضد جباران

و جنايت کاران حاکم تدارک ديدند .اين خيزش جالدان وطن فروش را به تب
لرزه مرگ دچار ساخت .متاسفانه که بعد از مقاومت زياد به شکست مواجه
شد وخيزش کنندگان به دست جالدان وطن فروش قتل عام شدند رفيق معلم
عزيز در صبحدم حمل  به چوخه اعدام سپرده شد .بوی نارنجستان
ھای جالل آباد با بوی خون رفيق معلم وبوی باروت وطن فروشان در ھم
آميخت وعطر دل انگيز فردای آزادی رابمشام کودکان ميھن رسانيد.رفيق
معلم عزيز مانند ھزاران انقالبی ديگربه جاودانگی پيوست.اماداغ ننگ
،جنايت و وطنفروشی تاابد بر جبين کثيف باندھای جنا يت کار ووطن فروش
خلقی -پرچمی وباداران سوسيال امپرياليست آنھا باقيماند .يادآوری از دالوران
رزمنده خلق بخاطر آنست که بايد راه مبارزاتی وانقالبی آنھارا ادامه دھيم
ودرراه ايجادحزب سراسری طبقه کارگر افغانستان با تمام نيرووتوان کار و
پيکارنمائيم.انديشه ھای تکروانه،سکتاريستی وخرده بورژوازی رابدور
اندازيم ودر راه اتحاد ووحدت تمامی نيروھای رزمنده ملی وانقالبی
کاروپيکار نمائيم .تا آرمان شھدای انقالبی کشور ما که جانھای شيرين شان را
فدای منافع مردم خويش نموده اند تحقق پيدا نمايد.
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