
  

  گرامی باد خاطرۀ زنده ياد دوکتور روستايی

پنج سال قبل در . درست پنج سال از مرگ نا به ھنگام دوکتور عبدالس�م روستايی گذشت ٢٠٠٩با فرا رسيدن ھفتم نومبر 
چنين روزی ھيو:ی مرگ، ھمکاری صميمی، کارگری مؤلد و سخت کوش، ھمسری وفادار، پدری مھربان و غمخور، 

دوکتور . انق�بی و باورمند به پيروزی حقيقت و فردای روشن و در يک کلمه انسانی ارجــمنـد را به کام خود کشيدمبارزی 
روستايی که به اثر مرض مھلک سرطان به ابديت پيوست، با مرگش ھمسر، فرزندان و جمع وسيعی از ھمرزمان و 

در تورنتو به افتخار او محفلی يادبود ترتيب داده و طی آن  چندی بعد از وفاتش، ھمرزمانش. دوستان خود را به ماتم نشاند
ديدگاه ھا و دريافت ھای او را در رابطه با سرزمين اشغال شده و مردم در زنجيرش برجسته ساخته و ياد و خاطرات وی 

  .را گرامی داشتند

. ستانی و ادب پرور ھرات بودوی زادۀ خانواده ای دھقانی در روستايی واقع در سرزمين با. روستايی فرزند رنج بود
موصوف دورۀ آموزش ابتدايی، متوسطه و ثانوی را با سخت کوشی در آنو: به پايـۀ اکمال رسانيده و با سپری نمودن 

« ش دورۀ آموزش عالی را در دانشکــــــــــدۀ  ١٣۵۶در سال . وارد دانشگاه کابل شد) کانکور( مؤفقانۀ امتحان شموليت 
تقـرر » شـرکت مالداری ھـرات« انشگاه به پايان رسانيده و با اخذ ديپلوم فراغت، به حيث وترنر درآن د» وتــرنـری

  .حاصل کـرد

و پرچم و به » خلق « به وسيلۀ باند ھای خاين و ميھن فروش  ١٣۵٧ولی ديری نگذشت که با کودتای منحوس ھفتم ثور 
سرداری برچيده شده و در فردای آن غ�مان روسی طوق  دستور سوسيال امپرياليسم روس طومار رژيم جمھوری ق�بی

پيآمد حاکميت خونين کودتا چيان و دراز دستی امپرياليسم روس عبارت بود از عصيان . زرين بردگی را به گردن آويختند
وارد مرحلـۀ با:ثر اين کودتا، کشور ما از حالت آرامش قبل از توفان بدر شده و . گستردۀ توده ای از کران تا کران کشور

با گسترش ابعاد جنايت رژيم و به موازات آن ابعاد مقاومت مردمی، دوکتور روستايی مثل . توفانی و تکان ھای سياسی شد
« ھزاران ھموطن آزادۀ ما در تحت حاکميت خشن و خونين رژيم پوليسی کودتا پيوسته در معرض پيگرد جواسيس رژيم 

او از دفتر سوی سنگر شد و به رزم آوران ضد رژيم کودتا و ارباب روسی آن در نتيجه، سرانجام . قرار داشت» خلقی
در جبھـه، وی دانش طبی اش را در خدمت امر آزادی وطن قرارداد و پس از اشغال افغانستان به وسيلـۀ سپاه . پيوست

  .مروز رزميدتاراج گر روسی، دوشادوش مبارزين آزادی خواه در جبھات نـبرد ضد روسی در و:يات ھرات و ني

پس از سالھا خدمت در جبھـۀ مقاومت ضد روسی، مشقات جنگ ويرانگر، مصائب ُسلطـۀ قھار و انحصار طلبی تنظيم 
در نتيجه، وی ھمراه زن و فرزندانش مدتی را در حالت بی . ھای مرتجع و مزدور جھادی، ناگزير به ترک وطن شد

زم کشور کانادا شده و بـقيـۀ عـمـر را در غـربت غــرب در تورنتوی سرنوشتی در ايـران و ھند سپری کرده و سرانجام عا
  .کانادا به پايان رسانيد



روستايی که در دامان رنج  پرورده شده و در اعماق وجودش آنرا حس کرده بود، از ھمان عنفوان جوانی  رنج بيکران از 
ت از سويی ديگر، شخصيت وی را حدادی کرد و سويی و تنفر عميق او در مقابل استبداد و زور گويی، تاريکی و جھال

روستايی از ايام کودکی تا دم مرگ . يک سری از فضايل نيکو و سجايای عالی انسانی را در او پروريده و آزاده اش آفريد
  .ھرکجا زيست ــ چه در وطن چه در غربت ــ انسانی بود آزاد انديش و سربلند

روستايی در زندگی خانوادگی ھمسری بود شايسته، وفادار و باورمند به  تا جاييکه شناخت ما رخصت ميدھد، دوکتور
او در پرنسيپ به اصل برابری زن ومرد باور راسخ داشت و تا . ارزش ھای مترقی و انسانی ميان زن ومرد باھم برابر

، با عطوفت پدرانه و در عين حال او پدری بود مھربان. حد ممکن در زندگی عملی آنرا به کار ميبست و بدان پابند بود
چنانيکه ما طی سالھای طو:نی در ھمين کانادا شاھد بوديم، دوکتور روستايی در پھلوی مشغله . دلسوز نسبت به فرزندانش

ھای اجتماعی و مسؤوليت ھای پيگير مبارزاتی، نقش و مسؤوليت پدرانۀ خود را نيز در کانون گرم و پر محبت خانواده با 
  .اش وابراز عطوفت و مھر ورزی نسبت به فرزندانش به نيکويی ادا ميکرد کار مستمر و شباروزی

. از زنده ياد دوکتور روستايی به عنوان يک مدد کار و رضاکار اجتماعی خاطرات فراموش نا شدنی ای به جا مانده است
اجتماعی، فرھنگی، در چوکات فعاليت اجتماعی در تورنتو، دوکتور روستايی مصدر خدمات قابل قدری در عرصه ھای 

 .ارائــۀ خدمات و کمک ھای مادی و معنوی به نيازمندان و تازه واردين شده است

اينک که ما به مناسبت پنجمين سالگرد درگذشت المناک شادروان روستايی از وی به نيکويی ياد ميکنيم، خود دليلی است 
ا روستايی را به عنوان رفيق، ھمرزم و ھمکار خوب م. بر تاثير عميق و خاطرات نيکی که او در ما به جا گذاشته است

. مان طی ساليان متمادی در تورنتوی کانادا در کنار خود داشته ايم و با مرگ او يک انسان صمــيمــی را از د ست داديم
تأثير  روستايی در برخورد و مناسبات اجتماعی انسانی بود مؤدب، با وقار و مشفق و نميتوان کسی را سراغ کرد که تحت

متذکر ميشويم که در جھانی که ارزشمندی ھا از نسبيت برخوردار بوده و در دنيايی . صفات پسنديدۀ وی قرار نگرفته باشد
که به گفتۀ فرزانه ای انسان در جايی بين خدا و حيوان قراردارد، نميتوان به سراغ انسان کاملی  رفت که از ھمه کاستی ھا 

  .مبرا باشد

اين تجربه به او آموخت که در . روستايی در دامان رنج بزرگ شد واز آن تجربۀ مستقيم و حسی گرفت طوريکه گفته آمد،
سرانجام او در اين ره جويی به علم انق�ب رسيد که به وسيلـۀ آن . زندگی اجتماعی با ستم، ارتجاع و کھنه گرايی بستيزد

دگی و کارآيی اين س�ح در امر ايجاد جھانی نوين باور راسخ او به برن. ميتوان به شناخت و تغيير انق�بی جامعه پرداخت
  .و علمی داشت و در کوران اين مبارزه عـمــری رزميد

ھمراه با شرکای جرمش به اشغال افغانستان پرداخته و متعاقب آن  ٢٠٠١آوانيکه امپرياليسم جنايت گستر امريکا در اکتوبر 
ی بر مقدرات مردم ستمديدۀ ما حاکم ساخت، نيرو ھای سياسی کشور ما ھر ادارۀ مستعمراتی ای را متشکل از خاينين مل

جمع . يکی از موضع منافع تاريخی و پايگاه ھای طبقاتی و ديدگاه ھای سياسی شان در مقابل آن واکنش نشان دادند
گستری آن داشتيم، در  ھمرزمان ما نيز با شناختی که از ماھيت امپريالسم، اھداف غارتگرانۀ آن،شعار ھای فريبنده و دام

پرتو فلسفۀ سياسی مان و از سنگر منافع مـلــی ــ تاريخی مردم افغانستان عليه اين تجاوز و اشغالگری امپرياليستی موضع 
در جريان بحث ھای داغ، جدی و پرشور آنروزھا پيرامون مسائل پيشگفته، دوکتور روستايی از جملـۀ آن رفقايی . گرفتيم

و مگر و بدون توھم در مورد تجاوز نظامی امريکا و ناتو به افغانستان و اشغال آن ، در مورد ادارۀ بود که بدون اگر 
مستعمراتی کرزی به عنوان زائيدۀ اين تجاوز و اشغالگری و به حيث مولود نامشروع ھمآغوشی امپرياليسم و ارتجاع 



ورد نقش و جايگاه طبقات اجتماعی در معادلۀ تضاد ، در م)خاينين ملی(بومی، در مورد ارتجاع بومی ھمدست امپرياليسم 
عمده و خود تضاد عمدۀ مردم ما با امپرياليسم و ارتجاع ھمدست آن، در مورد خط قرمزين عبور ناپذير بين مردم و 

ديد شفاف و ... دشمنان آن در دورۀ اشغال، در مورد اشکال و اھداف مبارزه در جھت طرد تجاوز و مسائل مرتبط ديگر
حال وقتی ھشت سال بعد به گذشته نگاه ميکنيم، به عيان مشاھده ميشود که واقعيت . ع گيری سالم و اصولی داشتندموض

ھای ملموس و انکار ناپذير و جريان زندگی در درون کشور تحت اشغال امپرياليستی و تحت سلطۀ خونين مشترک 
صحت موضع گيری ھای اصولی و ديد صائب دوکتور امپرياليسم اشغالگر وارتجاع فئودال ــ کمپرادوری ھمزاد آن، 

متوھم را که » فرھنگيان « و » خـبره گان « جريان زندگی در عين حال آن عده از . روستايی و ھمرزمانش را تأئيد ميکند
بی خ�ف جريان رفتن انق�بيون را دليل بر جنگخويی و ماجراجويی شان تعبير می کردند، نيز قسماً از توھم و گران خوا

  .بيدار کرد

وقتی ما دو سه ھفته قبل از مرگ دوکتور روستايی طی جلسۀ رسمی توديعی با وی يکی دو روز قبل از سفرش به ھرات 
: بناًء وی خطاب به حاضرين جلسه چنين گفت. او را م�قات کرديم، تو گويی او ميدانست که آن آخرين ديدارش با رفقا بود

سرزمين آبايی ما در اشغال است و مردم آن به زنجيرجبر اسارت . شايد برنگردم من به ديدار مادر وطن ميروم و" 
سفر :" رفيقی در پاسخ چنين گفت!" شما بر محور تضاد عمدۀ مردم ما با دشمن عمده به مبارزات تان ادامه بدھيد. گرفتار

دو سه !" م و ارتجاع در پيکار باشيمسرنوشت ما چنين رقم خورده است که مادام العـمـربا امپرياليس! به خير رفيق عزيز
او از چنگال مرض کشندۀ . روز بعد او راھی وطن شد، ولی سه ھفته بعد در شامی تار قاصد خبر مرگ او را رساند

  .سرطان رھايی يافته و به خواب ابدی رفت و آرمانش را تحقق نيافته با خود به سينۀ خاک بـــرد

آرام بخواب روستا : م فقيدمان دوکتور روستايی با وی چنين تجديد پيمان می کنيمامسال در پنجمين سالگرد درگذشت ھمرز
رفقايت ھم چنان به اصوليت انق�بی و به آرمان شکوھمند اما نا تمام تو وتمامی رفته گان جنبش انق�بی وفادار ! زادۀ عزيز

  !انق�بی گامــــــزن اند و در مسـيـــــــرتـــــرسـيـــــــم شـــــــــــــــــــــــــدۀ

  

  جمعی از ھمرزمان و ھمکاران زنده نام دوکتور روستايی

  تــــورنــــتــــــــو ــ  کانـــــــــادا

  ٢٠٠٩ھــــــــفــــــتــــــــــم نـــــــــــومــــــبـــــــر

 

 


