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 Martyrs جانبازان

 
یع خالقير محمد شفيانجن  
 ٢٠١۵ مارچ ٠٩

 

یخالق اشرف محمدت ي و انسانید راه آزاديشھ  

  

   مزارمیاد برادر گمشده وبيبه 

  ن آسمان غمزده غرق ستاره ھاستي ا–کشند و باز ين مي به زمیھرشب ستاره ا

نفکر در زمستان سال  بضاعت و روشی بۀک خانوادي در یل خالقي فرزند محمد اسماعیخالق اشرف محمد ديشھ

سه را در ي لۀ و دوری بلخی را در مکتب عنصری ابتدائۀدور. ده به جھان گشودي شھر کابل دۀ در گذِر باران١٣٢٧

ھن و مردم يکه به م یده و بعد از فراغت از صنف دوازدھم، نظر به عشق وعالقه ايان رسانيه به پاي نادری عالۀسيل

سانس يه لي به سوی عالۀپلوم به درجيد و بااخذ دي گردی و مدافعه ھوائیوائده اش داشت،  شامل پوھنتون ھيستمد

ن يآخر. فه نمودي وظیفاي صادقانه ای ھوائۀ و مدافعی ھوائی قوای عمومیفارغ و در بخش ھا و شعبات قوماندان

ه رواش کابل  خواجیدان ھوائي واقع می ھوائۀ اکمال کشف رادار و مدافعی در قومندانیريمحل کارش قبل از دستگ

 حزب یم کودتاي رژی ھا از سویاو با وجود ھمه حق تلف.  نمودیفه مي وظیفايث محاسب ايبود که در آنجا منح

  . افتي ء ارتقای تورنۀ رتبیک خلق اليدموکرات

ت يميگاه  صفا، صم چي ھیگري دی عشق به مطالعه وآموزش داشت،  او مانند ھر انقالبی از آوان کودکديشھ اشرف

ھا، ي رنج و محنت بود و نابرابرۀاو که خود زاد.  را از دست نداد و به ھمه مھربان بودی دوران کودکینگکريو 

، و یاسي، سیش تمام مظالم اجتماعيک شاھد بود وبا گوشت و پوست خويت مردمش را از نزديض ھا و محروميتبع

 ی مردمش می خالۀبه سفر. اوت بماند تفیتوانست نسبت به سرنوشت آنھا ب یکرد نم ی جامعه را لمس میاقتصاد

 یئ که ھرگز مجال شگوفایئ پدران و به کودکان و به استعدادھاۀنه بستي پیدستھاه د، به رنج و حرمان و بيشياند
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داد ي بی با ستم فرھنگی و اقتصادیاسي بود که در آن ستم سیئاي جغرافۀاو زاد. ديشي اندینھا مياو به ھمه ا... افتند و ين

ن راه يرو و توان دريکرد و آماده بود تا با تمام ن ی جامعه را درک میر انقالبيي ضرورت تغیخوبه او ب. کرد یم

 ی و بردگین مرز و بوم را به غالمي که فرزندان ایستم و نظامي آزرم و سیان بيت کودتاچياو به ماھ. قدم بردارد

 ه امان بی قاطع و بۀرون رفت را  در مبارزيراه ب پاکش را  و یآرزوھاو   آرمان یکشاند آگاه بود و تحقق عمل یم

د تا به صورت متشکل ي  کشانیان چپ انقالبيوستن به جرين احساس او را به پيھم. دي دی حاکم مۀضد ارتجاع و طبق

 آورد و اعتقاد راسخ داشت که یسم روي مارکسی به مکتب انسانگرایاو از لحاظ فکر. ش ببرديمبارزاتش را به پ

، ستم، ی انواع نابرابرۀ ھمیشه ھايتواند ر یعنوان سالح بُرنده مه  ب مائو تسه دونۀشي اند- زم يني لن-سميمارکس

او . دي را اعمار نمای انسانۀ، نظام عادالنی طبقاتۀ جامعیرانه ھاي را در جامعه بخشکاند و بر ویض و بھره کشيتبع

 ھا که یخصوص اخوانه ست ھا و بيدالينظر آ نمود که از ید ميکأش درحلقات و مجالس تيشه در صحبت ھايھم

د در يون باي نمودند، انقالبیغ مي محروم تبلیدن توده ھايق و به برده کشانيخاطر تحمه  هللا را بی فءھمواره فنا

 با حکومت یق از مبارزات مردمش داشت و در ھر حرکتي و عمیاو درک علم.  الخلق شوندی فءل، فناين تحليآخر

  .دي بگشای آزادیسوه  را بیکرد تا پنجره ا ی می سعی در ھر حوزه اشد و یرو مه روب

ت ين مردم محل، اقارب و دوستان از محبوبي در ب؛مياران کابل قديده و از تبارعيات حمي بود با خصوصیاو انسان

  .  برخوردار بودیخاص

 منزل ما قرار یگيھمسا در یمبارزات روشنفکر شتازان نھضت ويشکسوتان و پي از پیکيکه منزل  یئاز آنجا

ک ي ی مانند اعضاه ھا معموالً ي کابل ھمساۀ شھر کھنی مردم بومیو نظر به خصلت ذات) دي فقیل محموديفام(داشت 

ل و در وقت غم و ي با ھم تجلیگر سھم فعال داشتند، در وقت خوشيد کير و شر يشه در خيل بودند و ھميفام

م ظاھر شاه يد در دوران رژي فقیل محموديم فاميدان ی ھمه مکه یطور. بودند یگر ميد کيک يبت غم شريمص

ر يت خود و سايخاطر حفظ امنه ق راه منزل ما بي از طر دولت بود و اکثراً ی استخباراتیروھايگرد نيشه تحت پيھم

ک يدشان از نزي با ااً  اکثراشرفشادروان . کردند یاستفاده م... دال سخندانير عثمان، سيانجن: روشنفکران مانند

ز ي ساخت و خود نید ھا مساعد ميد وا دير مجالس و دي تدوی را برای خوبینه ھا و فرصت ھايھمکار بود  و زم

زبان ه ب( افغانستان یشتاز سازمان جوانان مترقي فعال و پی از کادرھایکياو .  ھا فعاالنه سھم داشتجلسهن يدر

  . بود) ديعوام شعله جاو

ست ي توسط فاشیريباشد که در وقت دستگ یک دختر مي ازدواجش دو پسر و ۀھل بود و ثمرأ متاشرفشادروان 

 نموده و دخترک کوچکش صرف سه ماه  ی را سپری پسر بزرگش شش بھار زندگ- پرچم-خلق- »حزب خپ« یھا

  .ديشه محروم گشتند و داغ نبود پدر در روان شان جاودانه حک گردي ھمی برای که از مھر پدرداشت

 به نفع سردار ی و پرچمیان خلقي با کودتاچیخاطرعدم ھمکاره  ب١٣۵٢سرطان   ٢۶ یدتادر کو  ديشھ اشرف

قرار د ياشرف شھع آن بودم که ي سرطان خودم شاھد وقا٢۶ یدر کودتا.  را متقبل شده بودیادي زیوانه شکنجه ھايد

ً يان کودتا را دقينمود جر یر ھمرزمانش مي ما و سای که برایئصحبت ھا ع که در اردو داشت يبط وس نظر به رواقا

او در ھمان . را رد نموده بود ت آني صورت گرفته بود که با قاطعی ھمکارید و بارھا از اوشان تقاضاي فھمیم

ً . خبرداد" موني نامۀک حادثيوقوع "فه  از ين برگشت از وظيشب کودتا ح  شب کودتا یمه ھاي نھمان بود که واقعا

 ٩ ساعت یفه را نداشت، حوالي رفتن به وظی برایچ عالقه ايکه ھ یحال کودتا در یاو در فردا. صورت گرفت

 پشتونستان برده شد و در ی کودتا واقع چھارراھیفرماندھ از منزل به محل یپ روسيتوسط موتر جاً صبح جبر

ده از خاطر فعال ساختن و استفاه وانه را داشت بيد ن سرداريه ھا و فراميت پخش و نشر اعالميولؤکه مس یته ايکم
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رمخابرات شد، پاچاگل يد وزوم داويد محتاط که دررژيته متشکل از عبدالحمين کميا.  ف شديستم مخابره توظيس

به مقام وزارت سراحدات اً  که بعد»حزب خپ« ی مرکزۀتي وعضوکمیوفادارازجمله صاحب منصبان کودتاچ

ث يحه د محتاط بيکه عبدالحم یته در حالبعد از گذشت چند ھف.  ماندین روز در محل باقي چندیاو برا... د،يرس

اد صورت گرفت تا او را با ي زیدند،  تالشھاين گرديير سرحدات تعيث وزيحه رمخابرات و پاچاگل وفادار بيوز

ت کودتا و ي که از ماھیند، اما با شناختيع نماي پُست باال در وزارت مخابرا ت تطمۀد ھا از جمله وعديوعده وع

  .  وعده ھا را قاطعانه  رد نمودیمان داشت، تمايکودتاچ

 کردنھا، تحت یخانه تالش.  مواجه شدیادي دولت به مشکالت زی و جاسوسی اطالعاتی دستگاه ھایاو بعداً از سو

. طبق قانون که حق مسلمش بود) عيترف( و سلب ارتقاء از رتبه ی جبری ھایليب مداوم قرار گرفتن ھا، تبديتعق

 شدن یبعد از سپر. ب قرار داشتيشه تحت تعقي و ھمی علنیشد گاھ ی می مخفیاھ اش برھم خورده بود گیزندگ

 خواجه رواش کابل به صفت یدان ھوائي واقع می ھوائۀ اکمال کشف رادار و مدافعیندانقومچند سال دوباره به 

. دامه داد ا١٣۵٧ حوت سال ٢١ ین اردو الين منسوبيش در بير خوي ناپذیگخستفه و کار يل و به وظيمحاسب تبد

 ءان ھمکارانش افشايم کودتا را در ميت رژي توانسته بود که ماھی علمیل ھاياو در محل کارش با بحث ھا و تحل

ت نموده و از ين ھمکارانش تثبيط کار بي اش را در محی و اجتماعیاسيق موقف سينطرياو توانسته بود تا از. دينما

 آمر دفترش ی که با عبدالحق صمدیاسيک بحث سيدر . ر شود برخوردایت خاصياعتماد، احترام ، حرمت ومحبوب

 بود که در »حزب خپ« ۀ برجستی کادر ھاۀ و از جملی ب- یج-ی اجنت کیعبدالحق صمد(دو داویم کودتايدررژ

 یري است که در دستگینمود و از جمله کسان یفه مي وظیفاي ایس خاد نظامين حزب به صفت رئيت ايزمان حاکم

وانه بحث داشت و بر رسم اعتراض عکس سردار را ي سردار دی کودتایرو.)  دست داشتديھش اشرف یو مفقود

  . اط سوق داده شديفه سبکدوش و به احتي از وظی مدتین عملش برايد، به جرم اين کشياق کارش پائتوار اياز د

 تحوالت جامعه را عت اردو و جامعه داشت، اوضاع وي که از وضیقيع و درک عميبا داشتن روابط وسد ياشرف شھ

ه  بی دولتۀ رتبیت عالأيک ھيس أوانه درري که سردار دیوقت. کرد یرا دنبال م شه آنيتحت نظر داشت و ھماً ديشد

وستن ي گسستن ازروس و پیاسي بنا برچرخش سی عربستان سعودی مالیجذب کمک ھا خاطرکسب اعتماد غرب و

 برگشت یت داد که اليبل از برگشت به وزارت دفاع ھداان سفرقي سفر نمود، درجریبه غرب، به عربستان سعود

د ياشرف شھچون . ندي را معلوم نمای حسابات و مقروضات افغانستان از شورویتمام)  ساعت٧٢مدت ( به کابلیو

ت عاجل آت داده شد تا درمورد اجرايشان ھداي وزارت برایئنمود، ازمقامات باال یفه مي وظیافيبه صفت محاسب ا

ح ي توضیارعلمين موضوع را به شکل بسيم کودتا داشت، اي که ازرژیشناخت  ویاسيبا درک سد يف شھاشر.ندينما

 ی وۀاشار. زنند یرات مييک سلسله تغي روسھا درافغانستان دست به یزوده م کاسه است و بير کاسه نيداد که ز یم

 یروھايگفت  که در اردو ن ی خلق و پرچم بود و می و جذب صاحب منصبان اردو توسط جناح ھایداريبه خر

ان  مشاوری را به ھمکاریگري دی ھا کودتایکين نزديد در ھمي جلب و جذب ھستند و شای در پیمزدور روس

 یه نام دگروال قادر که ِسَمِت قومندان عموم بی روسۀک اجنت شناخته شديگر ياز جانب د. ندازندي به راه بیروس

وانه به عربستان رفته بود شامل بود و تمام يأت که با سردار ديب ھيکز در تري را به عھده داشت، نی ھوائیقوا

ن ھفت ي ننگیالخره کودتااروس ھا ب.  ش فرستاده بودي خوی باداران روسیارشات سفرعربستان را برازگ

در آنوقت تمام .  درآوردندء اجراۀ شان طرح و به منصۀ مزدوران فروخته شدی را به کمک و ھمکار١٣۵٧ثور

دسته ھا، گروپ ھا، و . بردند یسر مه  بیک حالت تشتت و پراگندگيانات چپ و دموکرات در يو جرروھا ين

ک جو يوند داشت، به تکاپو افتادند و تحت ي افغانستان پی آنھا به سازمان جوانان مترقۀشي ری که به نحویمحافل
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 مسلحانه جھت شرکت در جنگ ۀمبارز و انسجام یالت انقالبيک تشکي قرار گرفتند و کمبود یاسيفشار و اختناق س

 اقشار و ۀاز مبرم ھمي و نیک امر ضروريم کودتا شکل گرفته بود به يصورت خود جوش در مقابل رژه خلق که ب

 در مقابل ی نظام-  یاسيک گردان واحد سيجاد يروھا در جھت اي  نۀتالش ھم.  ده بودي جامعه مبدل گردیه ھايال

 ین عرصه شب و روز کار مين روند بود و دريھم جزاد ياشرف شھده بود که  روس متمرکز شۀم دست نشانديرژ

،  به مشوره و یئ ھواین اردو و قوايخصوص در به  شناخته شده، بیعنوان چھره اه او ب. کرد و آرام نداشت

 و  توجه نکردی مخفی و پناه بردن به زندگیري بر احتمال خطر دستگی مکرر دوستان و ھمرزمانش مبنیھشدارھا

 چه از پس، ندارم یگريد جرم کدام مردم به خدمت و یوطنپرست جز به من"که  ني نگرفت و با گفتن ایرا جد آن

 یريک توھم و اشتباه جبران ناپذين ي که ایدر حال" کرد خواھند چه من با ھا فيکث نيا و باشم داشته ھراس ديبا

م را به کام ي مخالف رژیاسيانات سيرجري چپ و سانه رھبران جنبشيشتريرا بلکه بد ياشرف شھبود که نه تنھا 

الت واحد، يجاد تشکي ای برای تدارک وھماھنگۀان پروسي درجرد يف شھاشرالخره اب..... شکنجه و مرگ فرو برد

م يداکتررح ، ید کلکانيد مجيک با شھيار نزديکه روابط بس ی جامعه ومردم در حالیني عی ھایازمنديبه ن پاسخگو

 ءايابط ضود سرمد، ضداو  ،ی،  داکترعبدهللا محمودیق محمودي، رفءاي ضی، قاضی محمودیداکتر ھاد  ،یمحمود

 بعد از ظھر از ۀ بج٢ ساعتی حوال١٣۵٧  حوت٢١خ يتاره داشت،  ب... مور مزار، عصمت مزار ويھرات، ت

 توسط عمال استخبارات و یرزيشرمحمد ي خواجه رواش، با حضورداشت دگروال خیئدان ھوايدفتر کارش واقع م

 از ین و دگروال عبدالعليدگروال شھاب الد ،)مھشوربه چنته( دگروال نور محمد ھاس آنأنوکران روس که در ر

 ی اش میري سال از دستگ٣۶امروز که .  برده شدیر و به صوب نامعلومي دستگ)ی ب-یج-یک(به دستور ... قندھارو

ست اعالن شده ازطرف دولت مزدور است و نه ينه اسمش درکدام ل ست،ين دردست ی ازویچ نوع اطالعيھ گذرد،

ب ي ترتیمل دفاع وزارت ۀمخابر سيرئ ی عنوانیضه ايد اشرف عريخانم شھ. ده استي به ثبت رسیدر کدام زندان

رمحمد ينظِر خ  ثور،یم کودتايردفاع رژيع وزيجنرال رف.  مفقود شدن شوھرش شدۀوخواستار معلومات دررابط

 از یرزيش(د کرد يئأ وزارت دفاع گماشته شده بود، را تۀس مخابري اززندان به صفت رئی که بعد ازرھائیرزيش

زتوسط جناح خلق به زندان ده يچند روزبعد خودش ن حاضرصحنه بود ود اشرف يشھن ربودن يجناح پرچم ح

 معلومات الً يخصوص ذدر.....ورقه عرض فوق : " ضه  نوشتي عری درپایرزيش.  شد یمزنگ کابل  زندان

ث امراکمال يحه که من ب یدرزمان.بود دهيورز و قيال منصب صاحب کي که تورن محمداشرف: گردد  یعرض م

، نمود یفه مي وظیفائين شعبه اي اۀث محاسب مخابريحه  بیکردم و ی مءفه اجراي وظیرادارومخابره درمدافعه ھوائ

ن شعبه در محضرخودم که در شعبه موجود بودم ي ازبیم دراوقات رس١٣۵٧حوت سال  ٢١خ يتاره نامبرده ب

فه داشت ي وظین که درآنوقت در استخبارات  مدافعه ھوائيشھاب الد ،)مشھوربه نورک چنته(ازطرف نورمحمد 

ن جالد انتقال داده يکه در زندان ده مزنگ به امر ام یزمان دم ،ي را ندی شدم ویکه خودم زندان یبرده شد وتا زمان

 ی زندانیدم بلکه تمام رفقاي را نه تنھا من دیزبه زندان ده مزنگ آوردند و ويوم ني را بعد از دو تورن اشرفم ، يشد

 در زندان ده مزنگ شاھد اند تورن اشرفت يو از موجود.... ، پاچاگل یم رزمين ،ابرھړن جگيالدءمانند بھا آنجا ،

 ده از زندان وميز بعد از دو ين را تورن اشرفد ساختند، يشھ......ن ين خايبه دستور ام....که ھمه را  نآو بعد از .

 قيرف موصوف تورنگرچه . ساختند ستين سربه....ز مانندي را نیدانم که وي مبردند ینامعلوم یجاه ب مزنگ

. ... باشد یز مي ننيالدءبھا شخص قتيحق نيا شاھد که......داشت وشھامت یپرست وطن ۀيروح اما، نبوده یحزب

  :" )                                                                اند برده مزنگ ده زندان از ١٣۵٨ سال حمل ٨ خيتاره ب را یو که نماند ناگفته
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ً قيداشتم، دقد اشرف يشھ که با یدارين ديخرآ  حوت بود که ٢١ شبا

الخره قبول کرد که فردا ام او بي کردصحبت شب یمه ھايبا ھم تا ن

م کرده و ي ازھمکارانش تسلیکي اسناد دفتر را به یف و بعضيد سيکل

ات شمال نزد دوستان ي از والیکيفه را ترک و در يبعد از آن وظ

ر ياما با دستگ. ش ادامه بدھدي خوۀار و مبارز به کیرفته، طور مخف

  .  ماندی باقیشگي ھمۀافتي تحقق نیايؤک ريشدنش درحد 

چنان سخت و جانگذاز بود )  حوت٢١(دياشرف شھ یريخبر دستگ

ه ي که آرزو، سرمایدنش، پدرم از حرف زدن باز ماند، پدريکه با شن

وطنپرست  م فرزندان صادق، شجاع ،يه و تقدي جزتربوافتخارش

ه ن بار بي آخریاو برا.  نبودیگريز ديوخدمتگارمردم به جامعه چ

که چشم ازجھان بپوشد، ازعمق  ني قبل ازا١٣۶١ ثورسال ٢٩خ يتار

.                               ن داد، نفسش خفه شد و جا!"ديش کنيد، صداي آی، چرا نمیم کجا ھستياشرف بچ: " اد زدي بلند فریدل و با صدا

 ستمکشان یئش را در راه تحقق آرمان رھانيري کرد وعاشقانه جان شیگعاشقانه زندد ياشرف شھ!  دوستانیآر

 عمل به اثبات ۀکرد، در صحن ید ميکأ الخلق بودنش را که ھمواره در لفظ برآن تی فءھنش فدا کرد ومصداق فنايم

  . بادیادش گرامي شاد و انشرو. ديرسان

  باعرض حرمت

  خ.ش.ا

 ١٣٩٣حوت سال 

  

                                                                                                         

 

 ١٣۵٧ حوت ٢٠ عصر مورخ ۴ساعت 
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