
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
 ارسالی  محمد حيدر اختر

                                                                  ٢٠١٣ فبروری ٢٣

  در محفل) مرستيال(پروين امينی خانم متن سخنرانی 

   به ياد قربانيان يک توطئه
  ميبسم هللا الرحمن الرح

نی ين امين گفتند، من پروي که آقای مھریک شما، قسميخواھران و برادران محترم، بعد ازعرض سالم واحترام به ھر 

ن يزان در ايف آوری وجمع شدن شما عزيز، از تشري ملب آيال وخواھر داکترنجيدخترشھيد خان محمدخان مرست

  .ميگو یرمقدم ميوخ ديخوشآمد ت ساختکی افغانستان ي شروع جمھوره حق وبی گناهن شھدای بياد از اوليومحفل 

                    

ری وآقای يآقای حسن ام ار،يدجان ملکون ومحترم داويرمھريس معاصر آقای نصيخ نوي من ازبرادران محترم تار

 که درجمع ینيطفی رسولی که روحش شاد وھمه محترمم پوپل ومرحوم مصيمحترم قاضی صاحب کر و دراختريح

ده اند، ابراز تشکر يان کشيت، زحمات بی پاين شھدای جمھورين رادمردھا واوليآوری اسناد برای اثبات بی گنأھی ا

  .زدمتعال خواھانمين حصه از بارگاه ايت شان رادراينموده وموفق

د، ئيکی می نماين محفل جمع شده وغمشريده در اي ھای زجر کشلي ونه سال بامافامیکه شما ھموطنان بعدازس ني  ازا

دم، که يشان پرسيندازد، که چند روزبعدازشھادت پدرم ازاياد حرف مادرمرحومم ميرا به ن اينجا م. ممنون تان ھستيم
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 د،بو یدرآن صورت امکان زنده بودنش م. نخواست" معذرت"، )روحشان شاد(م مانند کاکا عبدالرزاق خان يچراباب

  :مادرم درجوابم کفت

خودش را  او برای اوالدھای خود، .وطن خود را پدرت ملت و م کاکا قوماندانت اوالدھای خودرا دوست داشت وي بچ

  . کردء کرد وپدرت برای ملت ووطن، خود را فداءفدا

ا يطنم درافغانستان ونمودن ھرھمو ادي و قدم رنجه نمودن شما .سازديکتر ميرا به ملتم نزدن شه مين حرف مادرم ھميا

  .مي سوختیدگان دوای روحی است که سالھا درآن مرض ميا برای ما زجرديدرھرنقطٔه دن

نی . ز دارندي افغانستان عزیگر شھداي، مقام بلند باال از دءن شھدايا ايم که  تنھاپدرم يگو یز، من نمي ھموطنان عز

اری از يشان و بندی شدن بسين است که با شھادت ايا ءن شھدايوشھداست تنھا فرق ا ن بھادرھاين ما سرزميسرزم

ن يا. ش از طوفان ملت ما بوديخطری پ  ھای افغانستان بود ویو پر فھم مملکت شروع وآغاز بدبختمردمھای با شرف 

 بندی اي ن بردند وين را از بيخ رادمردان آن سرزميد داده و دشمنانش که در طول تاريخ شھين در طول تاريسرزم

ر ايشان خواھد بود غافل ازآن يکه روزی تاريخ دامن گ   فرار دادند، شکنجه  و عذاب کردند اما غافل از آن بودندکردند،

بود تبر  یھمت است چه خوب گفته است درخت که اگر دستٔه تبرازخودم نم با ن مرد ساز ويبودند که افغانستان سرزم

  .ت زدنم را داشت أکی جر

ن بار کوشش کردند که با دسته ھای فاسد خودش اورا يتی است که چندين گيبای ايظت وز افغانستان مانند درخت با ع

فتند و يبا بيست ھا که تبر آھنی بودن به جان درخت زيتوانست روسھا و کمون یبزنندکه موفق نشدند واگر نه چطور م

ن يفرسودٔه ا و ه ھای فاسددانست که دسته اش از شاخ یرا به خاک وخون بکشند، مگر تبر نم شاخه ھای مقبول آن

دھد و  یبا وپرقدرت پرورش ميرٔه وجودخودشاخه ھای بلند باال وزين درخت از شيدرخت با عظمت بود اما ھنوز ھم  ا

ن تبرھا يگر دستٔه ايکنم که د یتمنا م و ن ملت از نسل جوان افغانستان تقاضايکی از مادرھای ايث يحه من ب. خواھد داد

  .ل کننديرا به خاک و خون تبد شانی بايبه تبر ندھند که وطن زن قدرت را ينشده وا

  .زيخواھران وبرادران عز

ن بردن و يق انداختند وبا از بيز رابه تعويشرفت وطن عزي که کردند اين بود، که ترقی وآرامی وپین جالدان تنھا کاري ا

ن يا. خواستند دوامدارتروطوالنی ترساختند یدۀ ملت که مملکت را برای خود ملت ميده ورسيده کردن مردمھای فھميپاش

زان رابه درد يخواھم که سرشما عز دھد،  من نمی یپرورش داده وم را زنھا وراد رادمردھا ن ھميشه درخوديسر زم

د ساختن يم که از زجردادن وشھينين وخودفروخته ھا بگويخواھم به آن خا تنھا می .گيرم يتان رابياورم ووقت گرانبھايب

 آنھا معذرت ۀدين ملت مظلوم وازبازماندگان زجرکشيوازا ورزند باشرف ملت انکار نوزوالنه کردن مردمھایريو زنج

  .اين حق را دارد   نه سال درخون وخاک کشانده شد،یملتی که س. بخواھند

قتی که  موترش و در ال را با اويا گفتار خان محمد خان مرستيپرسم که آ یگارد می ايبه ض د مشھوريمجء ايمن ازض

  :ت گفت يخاطرداری که براه رفتی ب یطرف ارک جمھوری م

ت اضافه کرد که خودت ين مملکت جاری خواھد شد وبرايد جوئ ھای خون درايدخان متوجه نشوواگردرنگاه داری داو

  !گريازپدرت که تجربه داردکمک ب»عنی نافھم ھستیي«  کافی درعسکری نداریۀتجرب

که متوجه باشد ودروغ که  ديگو یدشمن رام اي داشته باشد آئینکند اگرکسی فکر کودتان حرف انکاريدوارم که ازايام

جدانت خجالت  و د نزديست که خان محمدخان خودسرانه به وزارت دفاع رفته ومن اورا آوردم بايشمان د ازيبع آری و

  .زنده اند»ج«بکشی چون ھنوز شاھدھای آن زمان به فضل خدا

د، که افتخارافغانستان بودچی يوندوال شھي چومیدکه درلت وکوب کردن وزجردادن مرديد پرسياز آقای صمدازھربا

  .ديديت دي خودت ورفقااچاره ومظلوم وحتين لذت راملت افغانستان ومردم بي اۀبردی؟ مز یلذت م
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ندی  که ا زنامش سیک مرمی وشکستاندن دست خان محمدخانيست وي بابید که چطور توانستيد پرسيمی باي عظیازنب

گرھاراجام شھادت نوشاندی، تا مملکت رابه يد و ديفتادند وھمچنان زرغونشاه شھ ایوپنجابی ھای پاکستان به لرزه م

  .نوسی تا کاغذ را ھم زجربدھی یی کرده حرمت قلم راخراب کرده کتاب مائده دريبرژنف بسپاری مگربازھم د

   . م بازھم کم خواھدبودينھا بگوي  خوب ھرقدرکه راجع به ا

 مگر فغانستان اظھارکردم ،اانا يرآون يزيق تلويری ازطري امایپروگرام چشم اندازآق در من داستان شھادت پدرم را

  :شود یم سخت تمام ميکه برا یباوجود. کنم یده اند تکرارميمندان اگرنه شنه بعضی از عالق

مل جان که درآنوقت دوازده سال يرادرم اب که با کنم ونخواھم کرد، یمن آن شام سرزمستان کابل پربرف رافراموش نم

طرف خانه که درشھرنوبود ه می پدرم ازمحبس دھمزنگ بيش نداشت ساعت شش شام بالباسھای چرک وپرزه خط تسليب

م که يديخواھربرادربه خانه رس مجبورھردو س وجودداشت ونه تکسی،يم چون ھواسرد وپربرف بودنه سرويروان شد

و افغانستان آقای سالم جاللی يونشسته بودند وصدائ نطاق خوش آواز راديش راديالون مادرمرحومم بادوخواھرم پسدر 

مور محبس خط أکه م شام سرد ايدر ھمان روز. کرد می شنيدند  یو بخش ميرا که اعدام شش بی گناه را از راد

  :نقدر نوشته بوديدرم بود فقط ا پیباين دست نوشت زيولباسھای پدرم را داد درآن پرزه خط که آخر

ش ملت تان سرافکنده يشما پ. ديد تشکر زمستان سرد شروع  شده گردمادرتان جمع باشيزرسي چهھم. پدرقربانتان"

  ."ديستين

.  کند ین رادمردھاراميز فھم اثبات بی گناھی ايده وچين جمله برای ماثابت بودواست وبرای ھر انسان  فھمي  وا

باشد، ارسال کرده بودکه قصٔه  یم ھم مينی شوھرم که پسرکاکايگرش را که در محبس برای داکتراميکه خط د یباوجود

گرش در حضورشماآوردم که آنھانه يسه باخط دين خط را من امروزبرای اثبات بيگنأھی آنھا با مقايجداگانه است وا

 ه این جملين چني که جالدان آنوقت اکنم یمن فکرنم. کردند ونه درفکرقدرت وبربادی وطن خودبودند ی مئیکودتا

  .سند يبرای بازماندکان خود بنو

ن رادمردھا خبری يد شدن اينی را ازمحبس رھاکردند اودرمحبس ازشھي  چندروز بعدازشھادت پدرم، شوھرم داکترام

م يش گفتيبراد شدن آنھا ياماوقتی ازشھ. گرھاھم آزاد خواھندشديم وديروزبعد ان شأهللا کاکا گفت که چند نداشت و

ضه رابه يمل جان به وزارت داخله رفته عريمن وا. ت پدرم بودينام مانوشت که درخواست مه  به ایضيعر

. ميخواھ یت پدرخودراميم که ما ميگر کرديضٔه ديچند روزبعد عر.ضه خبری نشد ين عريم که ازايرنورستانی داديقد

  :ضه راگرفت وگفتياوعر. رداخله روان کرديوزض محمد يمارانزدف) که صدقۀ نام نورستان شود(نورستانی

بالھجۀ . انت کرده نخواھدتوانستيتش خيد ميترس یتش ھم ميش گفتم که ازمين بودند من برايد آنھا خايکن یت را چه مي م

  :م گفت که يفرعونی برا

  .تواند خودت نی  یفرداشب تنھا پسرش آمده م. ت چیيامر  رھبراست ورنه م

س مخفی ساعت يش بادونفرپوله ادست پسر دوازده ساله ک پدررابيت خون پرومرمی خوردۀ يت کاران مين جناي ا

د ونی به دوزدن داويدردم دروازه شوھرم ام.  خانه آوردنده ده بودند بي شب بعدازھژده روزکه ازخاک کشۀھشت بج

  .خان ودارودسته اش بناکرد

دی يوانه ای تمام تکٔه سفيپدرم راداخل خانه کردند من ھمچو دت يوقتی م د،يبرای ماگفته شدکه حق فاتحه واعالن راندار

قه اش يک مرمی به شقيومقبولش و بايست مرمی برتن زين دستھا بيوی خاک پرش انداخته بودند پاره کردم وبا ارکه بر

ا مرتکب ت رين جناي اءن شھداين ھستم که باالی تمام ايکنم ومطم یمن فکرم. ودستش راشکستانده بودند. خورده بود

» ج«دانم که آنھا چی جوابی مقابل خدا یشوند نم یوانات وحشی ھم مرتکب نميت راحين نوع جنايا. شده اند

  .کنند یت کارخودچطورنگاه ميشناسند امابا آن دستھای جنا خواھنددادکه خدائی ھم نمی
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دوباره به " رھبر"م و ينت به رژجرم اھاه نی رابيسھا آمدند وشوھرم امي فردای آنروزکه ھنوزجنازه درخانه بود پول

مل جان با يدما را برادردوازده ساله ام ايجنازٔه پدرشھ.دم ياما من آنقدر درغم پدربودم که ازبردن اونفھم. محبس بردند

  : ل که عبارت بودند از يچھارنفرازاعضائ فام

 یت اسحق زيرعناينيم وانجيپسرکاکام، والحاج شاه خان يروزارت خارجه، داکترعبدهللا علی ماماھايزعلی مدي عبدالعز

ختمش باشھادت برادر سی وچھارسالٔه  و ت افغانستان بوديت جمھورين شروع جنايکه ا م، به خاک سپردند،ي کاکاۀنواس

زده سال به وطن عودت کرد يبعدازس مادروخواھرھای خود و برادرم برای سرپرستی برادر. زبودي ملب آيما داگترنج

ساعت دوبجه . ل مابود يگربرای فاميس خاد آن زمان بود به شھادت رسيد که درد ديب که رئيکترنجدرزمان کارمل ودا

تش رامانند دزدھا درموترخرابش که درکراچ بودانداخته بودند ي شب مۀميش چشم مادرش او را ازخانه بردند ودرنيپ

 دپسرم به طب عدلی برده شودتايبا: گفتگربدھند که مادرمرحومم روحش شادباشد، ي ده ایرا جلو خواستند که آن ومی

وقت  توسط زھردر را زيگرثابت کردند که مليداکترد ن باچنديراميسرنذيد که پسرم چطورمرده که داکترپروفيم بگويبرا

  . گفتند که خودکشی کرده است یواندوال ميدميز را بانکتائی نبرده بودند تامانندشھيچون مل. نده اق مسموم کرديتحق

  !ت مھربانيوبرادران نھا خواھران 

 آنھا ترقی ۀديعق!ی ماشادادشھوطن ما که روح ھمۀ ۀ کی ازھزاران خانواديداستان پرغم   ازه ایک حصين بودي ا

گفت که ملت  یپدرم ھميشه م.   اسی داخل نبودنديک ازگروپ ھای حزبی وسيچ يشان بود ودرھيرامی ملت اآوطنشان و

به .  ش ھم باقی مانده استيراث برای ما اوالدھاين مي غربی نه عرب نه عجم که اک پارچه ومتحدباشد نه شرقی نهيما 

  .ی ندامت بزنند ملت زانوةن بدبخت ھادرمقابل قضاي که ایدروزيام

به . شود م کاسته میيزومھربان خود ھستم ازدردھاوغمھاي ونه سال که درجمع شما ھموطنان عزی   من امروزبعدازس

ن جالدان زجروشکنجه شدند ي ایا درزندانھايدند وين ملت جام شھادت نوشي اهوترقيخواھرصورت صدھا وطن پرست 

کنند که شکنجه  یت کاران انکارمين جنايولی ھنوزھم ا.  کالن برای ملت ما بودۀعين خود ضاين رفتند که ايوازب

  .ارھبربازی آنھارا يخوردند و دانم که آنھا بازی رھبر را ینم. ميم، قتل نکردينکرد

 ین به برنامه سازان ومخصوصأ به حقوقدانان وطن ميسان وطن به محققيخ نويدگان به تارين داستان راما زجرکشيا

  .دست فراموشی نسپارنده  وباخبرباشند وحقيقت را بهانھائ وطن خودآگايم، تاجوانان ما ازجريسپار

  .م تاروح شھدائ ماشادباشديکنيادخدامي ما

  .ا درآرامی باشدم تا ديار ميکن یادهللا ميما

   ماباشدیم تادرانتقام شھدايکن یادخداميما

  .ادجوانان ماباشنديم تادريکن یگان باوقار رامادگذشتي ما

 یی اوخداالره خپل نازوالی زانونه قربان کړدان نومونه چه دوطن په ي دھغه شھی ژوندی دی و وی افغانستانً ی تل د

  !وساتی اومتحد آزاد، وطن آباد دادنوی ا فغان  نسل اوجوانانوته قدرت ورکی چه 

  .ه کوميف راولو نه مننه وشکري ستاسودتشر

ن يه جان مھريرازمھريد،  درآخي تان ببخشیادسبب دردسرتان شدم اگردرگفتارم والفاظم اشتباھی بود بابزرگواري  من ز

        .     کنم ی سپاس  وتشکرمینم دادند  جھايب  وتنظين محفل راترتيکه ا  ی کسانۀن و ھمي مھریوآقا

 

 

 


