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 برادر گمشده وبی مزارم به یاد 

 این آسمان غمزده غرق ستاره هاست –هرشب ستاره ای به زمین میکشند و باز 

فرزنرد محمرد اارما یا خراقیی در یرو خرانواده بری بررا ف و روشرنستر در زمار ا  اراا  خراقیی اشرر  محمد شهید

قیاره را در  دورۀ اب ردایی را در مت رع  نیررل ب خری و دورۀ. به جها  گشرود شهر کابا دیده بارانۀ در گذر   7231

ایتره بره مریه  و مرردم  القره غف از ین  دوازدهم، نظر به  شر  وقیاه  اقی نادریه به پایا  راانیده و بعد از فرا

م بره درجرۀ  راقی بره ارویه قیاران  دافعره هروایی گردیرد و بااخرذ دیپ روشاما پوهن رو  هروایی و م ا مدیده اش داشف، 

آخرری   .هروایی و مدافعره هروایی یرادقانه ایسرال وظیسره نمرودقومانردانی  مرومی قروال  فارغ و در بخش ها و شرعباف

یدا  هروایی خواجره رواش کابرا واقع مکش  رادار و مدافعه هوایی اکماا در قومندانی  محا کارش قبا از دا گیرل

ود همره حر    سری هرا از ارول رویرم کود رال حرزع برا وجراو . بود که در آنجا منحیث محااع ایسال وظیسه مری نمرود

 . دموکرا یو خ   اقی ر بۀ  ورنی ار یا یافف

یرمیمیف او مانند هر انیالع دیگررل هیگگراه  یرسا،  داشف،  از آوا  کودکی  ش  به مطاقعه وآموزش شهید اشر 

و نابرابریهرا،  زادۀ رنر  و محنرف برود داو کره خرو. و یترنگی دورا  کودکی را از داف نداد و بره همره مهربرا  برود

 با گوشف و پواف خویش  مرام مظراقم اج مرا ی، ایااری، بعیض ها و محرومیف مردم اش را از نزدیو شاهد بود و

بره ارسرۀ خراقی مرردم اش . نوشرف آنهرا بری  سراوف بمانردنمی واناف در نابف بره ار میتردو اق یادل جامعه را قم  

می اندیشید، به رن  و حرما  و بدا هال پینه با ۀ پدرا  و به کودکا  و بره اار عدادهایی کره هرگرز مجراا شرگوفایی 

 او زادۀ جغرافیرایی برود کره در آ  ار م ایااری و اق یرادل برا ار م فرهنگری. او به همه اینهرا مری اندیشرید... نیاف ند و 

نیررو و  روا  دریر  راه  درک میتررد و آمراده برود  را برا  مراماو بخوبی ررورف  غیر انیالبی جامعه را . بیداد میترد

و ایار م و نظرامی کره فرزنردا  ایر  مررز و بروم را بره غالمری و بررده او به ماهیف کود ا گیا  بی آزرم . قدم بردارد

بر  و بی اما  قاطع را  در مبارزۀ و راه بیرو  رففاکش را  گی میتشاند آگاه بود و  حی   م ی  آرما  آرزوهال پ

همرری  احاررا  او را برره پیوارر   برره جریررا  گرری انیالبرری  کشررانید  ررا برره یررورف . دیررد رررد ار جرراط و طبیرره حرراکم مرری

او از قحرراظ فتررل برره مت رع انارانگرال مارکایاررم رول آورد و ا  یراد راارر  . م شرتا مبرارزا ش را برره پریش ببررد

ره کشری را در ، ار م،  بعریض و بهررنرده می وانرد ریشره هرال همره انرواط نرابرابرلمارکایام بعنوا  االح ب   داشف که

هرایش  او همیشره در یرحبف. ویرانه هال جامعۀ طبیا ی، نظرام  ادننرۀ انارانی را ا مرار نمایردجامعه بخشتاند و بر 

کره همرواره فنرا فری   را بخراطر  اخروانی هراح یاف و مجاق   اکید می نمود که از نظر آیداقیاف ها و بخیرو  در

او . فری اقخ ر  شروند فنرا ، حمی  و به برده کشانید   وده هال محروم  ب یغ می نمودند، انیالبیو  باید در آخری   ح یرا

ارعی   می و  می  از مبارزاف مردمش داشف و در هر حرک ی با حتومف روبرو میشد و در هرر حروزه ال  درک

 .ل بگشایدال را باول آزاد رهمیترد  ا پنج

ز محبوبیرف  یرارا  کابرا قردیم در بری  مرردم محرا، اقرارع و دوار ا  اناانی بود برا خیویریاف حمیرده و از  باراو ا

 . خا  برخوردار بود



گی منرزا مرا قررار داشرف ترل در همارایمبارزاف روشنسوتاو ا  و پیش ازا  نهرف نجاییته منزا یتی از پیشاز آ

و نظر به خی ف ذا ی مردم بومی شهر کهنه کابا هماایه ها معمون مانند ا رال یرو فامیرا ( فییدفامیا محمودل )

عاا داش ند، در وقرف خوشری برا هرم  ج یرا و در وقرف غرم و میریبف غرم بودند و همیشه در خیر و شر یتدیگر اهم ف

رد ظراهر شراه همیشره  حرف پیگرطوریتره همره میردانیم فامیرا محمرودل فییرد در دورا  رویرم . شریو یتدیگر میبودند

: و اکثرا از طریر  راه منرزا مرا بخراطر حسرظ امنیرف خرود و ارایر روشرنسترا  ماننرد نیروهال اا خبارا ی دوقف بود

و زمینره هرا  با ایشا  از نزدیو همتار برود  اکثرآ اشر شادروا  . یتردنداا ساده م... انجنیر  ثما ، ایداا اخندا 

دریر  نشارف هرا فعاننره  اخف و خرود نیرزدید ها مارا د مری ار ر مجاق  و دید واو فریف هال خوبی را برال  دوی

 . بود (بزبا   وام شع ه جاوید)افغانا ا  جوانا  م رقی  اازما و پیش از کادرهال فعاا او یتی از . اهم داشف

ارف هرال یو یو دخ ر میباشد که در وقف دا گیرل  وارط فاشم اها بود و ثمره ازدواجش دو پار  اشر شادروا  

کره از مهرر داشر ند  ر  اره مراه ک کروگتش یرزنده گی را اپرل نموده و دخ ر حزع خی پار بزرگش شش بهار

 .گش ند و داغ نبود پدر در روا  شا  جاودانه حو گردید محروم برال همیشه پدرل

با کود اگیا  خ یی و پرگمی به نسرع ارردار دیوانره   دم همتارلبخاطر 7233ارطا    32در کود ال   شهید اشر 

قرررار اشررر  شررهید ارررطا  خررودم شرراهد وقررایع آ  بررودم کرره  32در کود ررال . شررتنجه هررال زیررادل را م یبررا شررده بررود

مینمود جریا  کود ا را دقییرا نظرر بره روابرط واریع کره در اردو داشرف  ی که برال ما و اایر همرزمانشیحبف های

 او در همرا  شرع. می فهمید و بارها از اوشا   یارال همتارل یورف گرف ه بود که با قاطعیف آنرا رد نموده برود

ود ررا همررا  بررود کرره واقعررا نیمرره هررال شررع ک. خبرررداد" وقرروط یررو حادثررۀ نررامیمو "حرری  برگشررف از وظیسرره  از کود ررا 

یرب   9حواقی ارا ف  ،ه را نداشفبرال رف   به وظیسال کود ا در حاقیته هیچ  القه ال فرداو در . فگرفیورف 

یتره او در کمی ره  هارراهی پش ونار ا  بررده شرد واط مو ر جیی روای از منزا به محا قومانده کود ا واقع گ جبرآ

ز ایار م مخرابره را داشرف بخراطر فعراا اراخ   و اار ساده ا دیوانهماووقیف پخش و نشر ا المیه ها و فرامی  اردار

وفادارازجم ره  ، پاگاگراکه دررویم داود وزیرمخابراف شد  اطای  کمی ه م شتا از  بداقحمید مح.   وظی  ااخ ه شد

او بررال  ...،بره میرام وزارف ارراحداف رارید یراحع منیربا  کود راگی و رروکمی ه مرکرزل حرزع خری کره بعردآ

 مخرابراف و پاگاگراح راط بحیرث وزیربعد از گذشف گند هس ه در حاقیتره  بداقحمیرد م. ماند یر محا باقگندی  روز د

یرد هرا از جم ره و ردۀ را برا و رده و   الشهال زیاد یورف گرفرف  را او،  ندوزیر ارحداف  عی  گردید بحیث وفادار

،  مرامی و رده ف کود را و کود اگیرا  داشرفیرهیتره از ماااما با شناخف نمایند،  ف  طمیع در وزارف مخابراپ اف بان 

 . رد نمود انه قاطع ها را

خانره  الشری کردنهرا،  حرف . مواجره شردبه مشتالف زیادل ال ا ی و جااوای دوقف دا گاه هال اط اً از اولبعداو 

. ش برودا طبر  قرانو  کره حر  مار م(  رفیرع)جبررل و ار ع ار یراز از ر بره  هال  عییع مداوم قرار گرف   ها،  بدی ی

 بعرد از ارپرل شرد .  عییرع قررار داشرفزنده گی اش برهم خورده بود گاهی مخسی میشد گاهی   نی و همیشره  حرف 

کشر  رادار و مدافعره هروایی واقرع میردا  هروایی خواجره رواش کابرا بره یرسف اکمراا گند ااا دوباره بره قومانردانی 

. ادامره داد 7231حروف اراا  37و اقری   مناوبی  اردو کار خا ه گی ناپذیر خویش در بیمحااع  بدیا و به وظیسه 

افشرا در میرا  همترارانش  یرف رویرم کود را راکره ماهبرود  وانار ه  ش با بحث ها و  ح یرا هرال   مریکار او در محا

محریط کرار بری  همترارانش  ثبیرف نمروده و از را در  ا ی اشموق  ایاای و اج م ه بود  ا ازینطری ا او  وان .نماید

حث ایاای که با  بداقح  یرمدل آمرر دف ررش در یو ب. دار شودخورراح رام ، حرمف ومحبوبیف خایی ب، ا  ماد

بی و از جم ه کرادر هرال برجار ه حرزع خری برود کره در زمرا   -جی- بداقح  یمدل اجنف کی)دررویم کود ا داود

کرره در دارر گیرل و  نمررود و از جم رره کاررانی ااررفیحاکمیررف ایرر  حررزع برره یررسف ریرری  خرراد نظررامی ایسررال وظیسرره م

داشف و بر رارم ا  رراض  تر  ارردار را از  بحثاردار دیوانه  لرول کود ا.( داف داشف شهید اشر مسیودل 

 . و به اح یاط او  داده شد جرم ای   م ش برال مد ی از وظیسه ابتدوش دیوار اطا  کارش پایی  کشید، به

ف، اوراط و  حونف جامعه که از وریعف اردو و جامعه داش  مییی با داش   روابط وایع و درکاشر  شهید 

 دوق ی یف  اقی ر بۀ  یو هیآدرر وق ی که اردار دیوانه. ا میترد حف نظر داشف و همیشه آنرا دنبا را شدیدآ

و پیوا    رو ایاای گاا   از بنا برگرخش  ربا ا  اعودل بخاطرکاع ا  ماد غرع وجذع کمو هال ماقی

برگشف  ه وزارف دفاط هدایف داد که اقیبدرجریا  اسرقبا از برگشف اسر نمود،  ا ا  اعودلبه  رببه غرع، 



اشر  شهید گو   .شورول را مع وم نمایندافغانا ا  از  حااباف و میروراف ی مام( اا ف 13مدف )به کاباول 

اجرااف  اجا  مورددر وزارف برایشا  هدایف داده شد  ا ییازمیاماف بانبه یسف محااع ایسآل وظیسه مینمود، 

  می  وری  به شتا بایار ای  موروط راداشف،  درک ایاای وشناخف که ازرویم کود ا بااشر  شهید .نمایند

ول به  اشارۀ. به یو ا ا ه  غیراف میزنندافغانا ا  داف رواها درمیداد که زیر کااه نیم کااه ااف و بزودل 

در اردو نیروهال مزدور که  خریدارل و جذع یاحع منیبا  اردو  واط جناح هال خ   و پرگم بود و میگسف 

به را به همتارل مشاوری  روای دیگرل  شاید در همی  نزدیتی ها کود الروای در پی ج ع و جذع ها ند و 

َمف   اا قادردگرو بنام روای شناخ ه شدۀاز جانع دیگر یو اجنف . راه بیاندازند  قوماندا   مومی قوایی هواییکه ا 

دیوانه به  ربا ا  رف ه بود شاما بود و  مام گذارشاف  هیأف که با اردار عرا به  هده داشف، نیز در  رکی

 را به 7231هسف ثورننگی  رو  ها بالخره کود ال  . رال بادارا  روای خویش فرا اده بود ربا ا  را باسر

ها و جریاناف در آنوقف  مام نیرو. رآوردندطرح و به منیۀ اجرا دشا   کمو و همتارل مزدورا  فروخ ه شدۀ

ریشه  محاف ی که به نحولو دا ه ها، گروی ها، . بار میبردند گی و پراگنده در یو حاقف  ش ف دموکرافی و گ

ایاای قرار و اخ نا  فشار   حف یو جو ادند و پیوند داشف، به  تاپو اف نها به اازما  جوانا  م رقی افغانا ا آ

شرکف در جنگ خ   که بیورف خود جوش جهف  هو کمبود یو  شتیالف انیالبی و اناجام مبارزه ما حان ندگرف 

ه گردید مبدا و نیاز مبرم همه اقشار و نیه هال جامعه یو امر ررورلشتا گرف ه بود به  در میابا رویم کود ا

نظامی در میابا رویم داف نشاندۀ رو  م مرکز  -ایاای  گردا  واحدها در جهف ایجاد یو نیرو الش همه   . بود

او بعنوا  گهره  .آرام نداشف کار میترد و شع و روز و دری   ریه بود هم جزای  روند اشر  شهیدکه  شده بود

دوا ا  و همرزمانش مبنی  بی  اردو و قوال هوایی،  به مشوره و هشدارهال مترر یو  درخب ،شناخ ه شده ال

 جز به من"با گس   اینته  و آنرا جدل نگرفف و خطر دا گیرل و پناه برد  به زندگی مخسی  وجه نترداح ماا  بر

 چه من با ها کثیف این و باشم داشته هراس باید چه از پس، ندارم دیگری جرم کدام مردم به خدمت و وطنپرستی

ا ب ته بیش رینه ر شهید اشر بود که نه  نها  اش باه جبرا  ناپذیرلدر حاقی که ای  یو  وهم و " کرد خواهند

  شهیداشر  بالخره .... .و اایرجریاناف ایاای مخاق  رویم را به کام شتنجه و مرگ فرو برد رهبرا  جنبش گی

در جامعه ومردم پااخگوبه نیازمندل هال  ینی  ،ایجاد  شتیالف واحدبرال  دارک وهماهنگی  پرواۀ جریا در

، قاری ریا، رفی  محمودل هادل داک رداک ررحیم محمودل ، ک تانی،  شهید مجید زدیو باحاقیته روابط بایار ن

ب اری    ،داشف ...و ،  یمور مزار،  یمف مزارهراف ظابط ریا داک ر بد  محمودل ،داود ارمد، محمودل، 

حرورداشف  با ی خواجه رواش،یبجه بعد از ظهر از دف ر کارش واقع میدا  هوا 3اا فحواقی  7231 حوف 37

مهشوربه )   آ  دگرواا نور محمداو نوکرا  رو  که در ر  ماا اا خباراف  واط شیرزل اا خیرمحمددگرو

دا گیر و به یوع  (بی -جی-کی) به دا ور ...وو دگرواا  بداقع ی از قندهاردگرواا شهاع اقدی  ،( گن ه

میگذرد،هیچ نوط اطالط ازول درداف نیاف ،نه اامش  اشاز دا گیرل  ااا 22که  امروز. ی برده شدمع ومنا

اشر   خانم شهید. رایده ااف ثبف و نه در کدام زندانی به ااف مزدوردرکدام قیاف ا ال  شده ازطر  دوقف 

 .شوهرش شد  دش ابطه مسیودرع وماف دروخواا ار م ر یع  ملی دفاع وزارت مخابره رئیس  نوانیال  ریره 

رهایی اززندا  به یسف ریی  مخابرۀ که بعد از خیرمحمد شیرزل نظر  ،ثوررویم کود ا  وزیردفاط جنراا رفیع

 وگند حارریحنه بوداشر   شهید حی  ربود از جناح پرگم  شیرزل) کرد  ایید را ،وزارف دفاط گماش ه شده بود

ورقه "  :نوشف رپال  ریره شیرزل د . زندانی شد مزنگ کابا  ده نیز واط جناح خ   به زندا خودش  روزبعد

 و الیق منصب صاحب یک که تورن اشرفمحمد :درخیو  ذیآل مع وماف  رض میگردد ..... رض فو  

بحیث محااع ول ردم ره درمدافعه هوایی وظیسه اجرا میترادارومخاب درزمانیته م  بحیث امراکماا.بود یدهزرو

ازبی  شعبه در دراوقاف رامی  7231حوف ااا  37ب اری   نامبرده ،مخابره ای  شعبه ایسایی وظیسه مینمود

،شهاع اقدی  که درآنوقف در (مشهوربه نورک گن ه)نورمحمد بودم ازطر   محررخودم که در شعبه موجود

را ندیدم ،زمانیته در زندا  ده ل وزندانی شدم اا خباراف  مدافعه هوایی وظیسه داشف برده شد و ا زمانیته خودم 

نه  ول را و یوم نیزبه زندا  ده مزنگ آوردند دو از بعد را تورن اشرفامی  جالد ان یاا داده شدیم ،  مزنگ به امر

 اشرفو از موجودیف ....پاگاگا  زندانی آنجا ،مانند بهاواقدی  جگر  ،ابرهیم رزمی ، نها م  دیدم ب ته  مام رفیال 

 تورن اشرف ااخ ند، شهید......امی  خای   به دا ور.... را بعد از انته همه و.زندا  ده مزنگ شاهد اند  در تورن

 .ساختند نیست سربه....مانند نیز میدانم که ول را بردند نامعلومی بجای مزنگ ده زندا  از یوم دو از بعد نیز را

 شخ  حقیقت  ای شاهد که......داشت وشهامت پرستی وطن روحیه اما ،نبوده حزبی رفی  مویو   ور گرگه 

                                                                 ( ":اند برده مزنگ ده زندا  از 7238 ااا حما 8 ب اری  را ول که نماند ناگس ه... . نیز میباشد بهاواقدی 



حوف بود کره برا هرم  37شع دقییآ ،داش ماشر  شهید که با  لری  دیدارآخ

کره فرردا ک یرد اری  و و بالخره قبروا کررد اگس گو کردیم   ا نیمه هال شع

بعرد از آ  وظیسره   ا یم کرده و دف ر را به یتی ازهمتارانش بعری ااناد

، طررور مخسرری برره رف رره دوارر ا  را  ررک و در یترری از ونیرراف شررماا نررزد

ل یرو رویرا حرددر شبا دا گیر شردن اما. ادامه بدهد کار و مبارزه خویش

 .  حی  نیاف ۀ همیشگی باقی ماند

برود کره برا خف و جانگرذاز گنا  ا( حوف 37)شهیداشر  خبر دا گیرل 

آرزو، ارررررمایه کرررره  پرررردرلز حررررر  زد  برررراز مانررررد، ارم پررررد ،شررررنیدنش

شررررجاط ،وطنپراررررف  ،یرررراد ا  فرزنررررد واف خررررارش جز ربیرررره و  یرررردیم

ب راری   بررال آخرری  براراو  .نبرودل دیگرر به جامعره گیرز وخدم گارمردم

 بررا مرر  دا و گشررم ازجهررا  بپوشررد، از قبررا ازاینترره 7227 ثورارراا 39

یردایش  یرد،آ نمری گررا ،یار بگریم کجرا هاشرر   : "زد فریراد ب نردیدال 

 .                                                                                ش خسه شد و جا  دادا نس  ،!"کنید

را در راه  حیر  آرمرا  رهرایی ا متشرا   شیری  اش  اشیانه جا  اشیانه زنده گی کرد و شهیداشر  ! آرل دوا ا 

 مرا بره اثبراف یرحنۀ در کره همرواره در قسرظ بررآ   اکیرد میتررد، برودنش را  فری اقخ ر  فناومیدا   فدا کردمیهنش 

 .روحش شاد و یادش گرامی باد .راانید

 

 با رض حرمف

 خ.ش.ا

 3131حوف ااا 

 

                                                                                                        

 

3131حوف  02 یر مورخ  4اا ف   



 

 



 


