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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

   
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٧ می ٢٨
 

  يادی از يکی از فرزندان فرزانه، شجاع و انقالبی مادر وطن

  
 جميله  مھربان                    داکتر محمد ھاشم مھربان

" فتح آباد" خورشيدی در قرئه ١٣٢١در سال " محمد علم مھربان "فرزند" داکتر محمد ھاشم مھربان"زنده ياد 

بعد از فراغت " داکتر محمد ھاشم مھربان"زنده ياد .  جھان گشودبهچشم " ننگرھار"واليت " سرخرود"ولسوالى 

 بنا  بعد از ختم تحصيل.گرديد) ديپارتمنت طب وقايوی(طب کابل، ) پوھنًحي(ۀ شامل فاکولت" ليسٔه عالی حبيبيه"از

به " پوھنمل"جذب شده با ارتقاء به رتبۀ علمی پوھنًحي طب كابل بر فراغت به درجۀ عالی به حيث اسيستانت در 

  .آغاز نمودمستقل تدريس 

 خورشيدی از معاينه خانه اش در جادٔه ميوند ١٣٥٨به تاريخ ھشتم ثور سال "داکتر محمد ھاشم مھربان"زنده ياد 

گرفتار گرديد و در زمان اشغال نظامی " اكسا" و جاسوسان قسی القلب  نوکر روسجالدكابل، توسط چھار قالده 

افغانستان توسط  سوسيال امپرياليزم شوروی و حاکميت  رژيم خون و آتش خلقی، پرچمی و خادی و به امر کرملين 

رد تھمتن و بی اسم غرور آفرين اين ابر م. نشينان، خالف تمامی موازين و پرنسيب ھای بشری، به شھادت رسيد

 .درج می باشد) ١١٤٧(باک در ليست جانباختگان  و در شمارٔه 

 شامل چھار دختر و دو نفر، شش فرزنددارای ھفت فرزند بود و از جملٔه ھفت " داکتر محمد ھاشم مھربان"زنده ياد 

  . که ھر شش تن آنان متٔاھل بوده و در قيد حيات می باشندندپسر باقيمانده ا
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محصل سال اول پوھنًحي طب کابل، نتوانست که درد " جميله  مھربان"، "مھربان" فرزند زنده ياد اولين!دريغا

 سالگى و در ١٩ از دست دادن و دورى پدر عالم، انقالبی و قھرمانش را تحمل كند و باالخره در عمر هجانكا

  .و دوستانش را عزادار ساختعنفوان جوانی؛ گل شگفتٔه زندگی اش پژمرده گشت و چشم از جھان پوشيد و فاميل 

وی در  . سر سبد جامعه و يک داکتر شفيق و مردم دوست بودنگاليکی از " داکتر محمد ھاشم مھربان"زنده ياد 

- جريان دمکراسی نوين افغانستان"پھلوی صفات و سجايای ارزندٔه انسانی اش يک تن از کادر ھا و گل ھای  سرخ 

لتی ھای اجتماعی، ظلم طبقاتی و اشغال کشور توسط تزاران نو  ونوکران  ضد بی عداهبود که ب "شعلٔه جاويد

مگر کسی که مردمش، وطنش و آزادی را دوست داشته باشد؛ بايد و شايد و  .زالوصفت بومی شان، خاموش نماند

  حتمی کشته شود؟

گز اسارت را نپذيرفت و به خاطر مردم و ميھنش و برای آزادی و آزاد زيستن، ھر" داكتر ھاشم مھربان"زنده ياد 

تقصير اين بزرگمرد جز اين كه به دساتير کرملين نشينان و پای دوان . به طرف قبلٔه کرملين، طواف و سجده نکرد

 رويزيونيستی و ضد انقالبی یپرچمی و خادی، و به خط و مش کفتار صفت آنان يعنی خاينان و وطنفروشان خلقی،

د و به ملت و مردمش خيانت نورزيد ، حاكميت  ملی و آزادی ملی را به شان سر تسليم خم نکرد، وطنفروشی نکر

 دستيابی به كرسى و مقام  بلند دولتی و  حراج نگذاشت و نفروخت ، به خاطرروسھا ، چينائی ھا و امريکائی ھا به

ترجيح داد ن گی ننگي زندررا بسرخ ھمگام شدن با خاينان و ميھن فروشان و باداران سوسيال فاشيستی آنان، مرگ 

، در مقابل دشمن حقير ايستاد و باالخره  توسط ساديست ھای عقده ئی ، افراشتهو تا واپسين لحظات حيات با گردن 

وطنفروش و جنايتکار خلقی، خادی و پرچمی که توان ديدن حريفان سياسی شان را نداشتند ، زيرا که از آنان سخت 

ياد و خاطراتش تا  . آزادگی تير باران گرديد و به ابديت پيوستھراسيدند، در اوج  قله ھای رفيع غرور و می

 !رسيدن به قله ھای بلند آزادی و دو گذار از آن و تا به ابد گرامی باد

 :به جنايتکاران و وطنفروشان قرن خلقی، خادی و پرچمی" داكتر ھاشم مھربان"پيام شير دخت زنده ياد  

دن، شرافتمندانه زيستن و ننگ تجاوز را نپذيرفتن، خدمت به توده ھای بينوا، جرم پدرم فقط آزاد بودن و آزاد انديشي"

 اجتماعی و خالصه  همبارزه عليه ظلم و استبداد،عدالتخواھی و ساختمان يک افغانستان نو و رسيدن به جامعٔه رفا

چه پاسخی برای اين .  بودن، افغان بودن و تسليم نشدن به شما درندگان فاقد شعور و باداران روسی تان بودشھيم

 عام ، خونريزی ھا و وطنفروشی ھای تان در پيشگأه خلق و تاريخ داريد؟ ھای ھمه  مظالم و وحشيگری ھا، قتل

 جسارت اخالقى می داشتيد كه متأسفانه نداريد؛ نگاه ه ایفرض محال اگر شما جنايتكاران خلقی، خادی و پرچمی ذر

كنيد و ببينيد كه چگونه مردم و وطن را بدين حالت زار و پريشان انداختيد و خواستيد تا انديشٔه ارتجاعی خود و 

 باداران تان را با زور تانک و طياره و انواع سالح ھای مخرب روسی، تحميل نمائيد؛ جواب تان چيست؟

اين حق را ندارم تا فرياد و صدايم را به گوش ھموطنانم و جھانيان برسانم تا  " مھربان"دختر زنده ياد آيا من حيث 

شما ميكروب ھای اجتماعی را بھتر بشناسند و شرايط را برای به محاکمه کشانيدن تان آماده سازند و سخت ترين 

 ".جزاء ھا را برای تان تعيين دارند

 خورشيدی به دستور و ھمکاری رويزيونيست ھای روسی و ١٣۵٧ينانٔه ھفتم ثور بعد از کودتای ارتجاعی و خا

که بعد از به " شعلٔه جاويد- جريان دمکراسی نوين افغانستان "توسط غالمان حلقه به گوش آنان ، اکثريت صفوف 

 لھيب ، اعظم ، تحت فرمان و رھبری اکرم ياری ، علی حيدر"سازمان جوانان مترقی"، "کنگرٔە سوم "راه اندازی 

داد فر، واصف باختری و عده ای ديگر، علنی گشته بودند، توسط رژيم خون آشام و فاشيستی تره کی و امين به 

آسانی دستگير شده و به زندان افگنده می شوند و اکثريت آنان بدون محاکمه اعدام می گردند و عده ای که از دم تيغ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 می مانند، بعد از تجاوز مستقيم و عريان سوسيال امپرياليزم شوروی، خونچکان تره کی کودن و امين جالد در امان

توسط مخبری ھا و خبر رسانی ھای  بعضی از مرتدان، به  روس ھا و پادو ھای داخلی شان اعدام و جان می 

 !ياد شان بخير و تا ابد گرامی باد. بازند

را در محاصره و " پلچرخی"رنگ، زندان زمانی که قوای اشغالگر روسی داخل کابل می شود، بدون تأمل و د

در آن زمان در پھلوی جاسوسان تربيت شده و گماشته شده از جانب رژيم پوشالی . تصرف خويش در می آورند

جالد ، از قبيل " حفيظ هللا امين"از دورٔه خونبار " پلچرخی"وحاميان و ولينعمتان روسی شان، در درون زندان 

ختری، داکتر نوين و اعظم دادفر و يکعده  از کادر ھای انقالبی شعله ئی ھم چو عبدالرب رسول سياف، واصف با

البته قبل از رويکار آمدن دولت ضد . زنده يادان، داکتر دادگر، داکتر رزبان و داکترھاشم مھربان ، زنده مانده بودند

فر ، دولت پوشالی امين و تره مردمی و ضد انقالبی ، ببرک کارمل روباه ، واصف باختری، داکتر نوين و اعظم داد

در زمان اشغال نظامی افغانستان توسط قوای شوروی با . کی و کودتای ننگين ھفتم ثور را به رسميت شناخته بودند

اين سليطٔه "واصف"در زندان پلچرخی و يا جای ديگری، مصاحبه ای صورت می گيرد،  "واصف باختری"

رت پسند خوار و حقير، رژيم دستنشادٔه کابل تحت رھبری، روزگار، روسپی سياسی ، قدرت طلب دون و شھ

ھم .و تجاوز روس ھا را تأئيد کرده و در مقابل آنان ِسر سجده خم می کند و از زندان خارج می شود "ببرک کارمل"

و )   م-ل (چنان مصاحبه ھای واصف باختری، داکتر نوين و اعظم داد فر و عده ای ديگری از قبيل برادر زنده ياد 

که تسليم خواست ھای سوسيال امپرياليزم و نوکران داخلی شان شده بودند، بعد از آزاد شدن ) م- ع(پسران زنده ياد

 .شان از زندان، از طريق راديو پخش می گردد

و " واصف باختری" قرار اطالع منابع موثق و تحقيقات فاميل ھای انقالبيون، چغلی ھا و راپور ھای خاينانه 

تضاد ھای قومی و زبانی ۀ شده اند و باالی آتش برافروخته شد" خراسانی"و " افغاستانی" که حاال دوستان مرتدش

اگر  .ھيزم خشک می ريزند، باعث اعدام زنده يادان داکتر دادگر ، داکتر رزبان و داکترھاشم مھربان شده است

کثيف ننگ را از جبينش پاک سازد و بايد از خود به دفاع برخيزد و اين لکه و داغ " واصف باختری" چنين نيست 

در " کريم آغا خان"عيش خانه و حرمسرای " خانٔه عقاب"در غير آن به خاطر گذشته ھای ننگينش و اشتراک در 

عياشی و مشروبخواری با خلقی ھا، خادی ھا، پرچمی ھا و جھادی ھا و در آن  و رقص و پايکوبی، "درٔه کيان"

جھادی در کابل، جريان داشت، کابلی جان می باخت و کابل به شھر ارواح  آوانی که سگ جنگی بين نيرو ھای 

 .مبدل می گشت؛ به ميز محاکمه کشانيده خواھد شد

 نابود باد وطنفروشان  و خاينان خلقی  پرچمی و خادی و باداران سوسيال امپرياليستی و امپرياليستی  روسی شان

   آزادی و انقالبهاختگان رادرود ھای بی پايان بر ياد و خاطرات  سرخ جانب

 

 


