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 گزارش

 محفل یادبوِد شهید اشرف
 مبر شهر دیژان فرانسهانو ۶۱مؤرخ 

 

 

مانند پنجهزار بمب، افغانستان و سراسر جهان را  لست پنج هزار شهید،انتشار 

رنوالی و پولیس ملی هالند افشا گردید و څاوسیلۀ لوی ه ب این لست تکان داد.

  داده شد.در اختیار عام قرار 

 

 

 

 

 

 

سرفراز را در همین لست یافته  نام این شهید   یاران سیاسی اشرف،خانواده و 

پنجهزار انسانی که . لستی که نام پنجهزار اعدامی در آن درج گردیده است اند.

به شهادت رسیده اند.خانواده و  خلقی و پرچمیدر مدت کوتاهی بوسیلۀ جالدان 
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در سال روان مبرادر شانزدهم نو -سال  ۴۳بعد از  -دوستان اشرف بار دگر 

 سوگ  و مراسم فاتحه خوانی اشرف می نشینند.

دارای کارنامه است.اشرف اشرف یکی از فرزندان آگاه و مبارز این سرزمین  

یکی  های سترگ سیاسی و مبارزاتی است.اشرف بعد از فاجعۀ ثور به حیث 

لحظۀ تبارز کرد و تا  از پایه گذاران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان )ساما(

و  "ساما"ایستاد و برای تأسیس در کنار شهید عبدالمجید کلکانی ،  دستگیری

 ورزید.صادقانه سرسختانه و جنبش مقاومت ملی تالش 

 شانزدهمخانواده ، اقارب و دوستان شهید اشرف محفل یادبودی را بتاریخ 

از سوگمندان  ،ین محفل ا رد مبر در شهر دیژان فرانسه برگذار نمودند.انو

ین محفل نمایندگان ا در اشتراک ورزیده بودند.ر اروپا امریکا و سراس کانادا،

و جانباختگان شان  ءهندو های عزادار افغان نیز بخاطر ادای احترام به شهدا

 در درگلوها بغض، ر از غم ،خاطره و اندوه بود.سالون پ   تشریف آورده بودند.

دیوار های سالون عکس های و بر فوران میزد در خاطره ها یاد  اشک، چشمها

 درخشید. اشرف و نام های پنجهزار شهید مانند پنجهزار شمع می

 .شهید اشرف آغاز گردیددلیر   خواهر  فریده شیبانی  محفل با صدای بغض آلود  

به نمایندگی از مادر قهرمان خود مهمانان را خیر مقدم گفت سوگمند  این خواهر  

رامون سخنانی چند پیاز حضور شان در محفل اظهار خورسندی نمود. سپس و 

و  شهید شدن در راه استقالل میهن برادر شهیدش ارائه داشت و  شخصیت

  .بزرگ خواندبس سعادت  رانجات مردم 

مراسم  آیاتی از قرآن کریم ،قرائت از جناب علی سجاد تقاضا شد تا با بعداً 

 .سازدمتبرک را فاتحه و یادبود 

 بعد از تالوت قرآن ،استاد نصیر مهرین مؤرخ  دلیر و نویسندۀ متعهد کشور،

مهرین با  جناب نصیر به حیث گردانندۀ محفل در پشت میکرافون قرار گرفت.

در مورد سیر زندگی سیاسی و اجتماعی  شهید اشرف  اندوهبارصدای گرفته و 

استاد مهرین اولین سخنران ...وبعد ،، سخنان مشعشع و فشرده ای ارائه نمودند 

 خواند. محفل را  به ستیژ فرا



3 
 

 

 داکتر رسول رحیم 

را داکتر رحیم ، نویسنده ، مترجم ، مبصر و سیاستمدار خوشنام کشور ، سخن 

از دورۀ مکتب ابتدائیۀ شهید اشرف شروع کرد و تا لحظۀ اعدام ادامه داد،با 

داکتر رحیم با  ح نمود.درایت تمام،الیه های متفاوت زندگی اشرف را تشری

گلوی غم آلود از استعداد،صداقت،ایثارگری،عظمت،پایداری،رفاقت،مردم 

بنام  مبارزیانسان و ده ها شاخصۀ دیگر نام برد که همه در وجود  دوستی

 اشرف جمع شده بودند.
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استاد مهرین پیش از آنکه سخنران دوم را به ستیژ دعوت کند، در مورد 

فرهنگ فراموشی بطرز کارشناسانه ای صحبت نمود.مهرین درین بحث در 

پرچمی و حافظۀ تاریخی قربانیان صحبت  -مورد سکوت جنایتکاران خلقی 

  کردبود ایجاب میکرد ،تشریح  نمود و موضوع را تا آنجا که در یک محفل یاد

 و بعد از آن نویسندۀ رنجهای مقدس را به به ستیژ فراخواند.

 نسیم رهرو

ششدرک ،زندان ریاست  "خاد"رهرو کسی است که ده سال تمام را در زندان  

صدارت و پلچرخی سپری کرده است. رهرو کسی است  "خاد"عمومی تحقیق 

ن ها و زندانی را دیده است که شباهنگام از کنارش بسوی پولیگو صد هاکه 

سوی اعدام برده شده اند. رهرو که هیچگاهی نتوانسته در ه دشت های گمنام ب

این بار با صدای سوگوار و دردمند نوشته ای را ، سخنرانی کند  ءمورد شهدا

 به خوانش گرفت.انگشت ها و ماشه ها زیر نام 
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علیه فراموشی در مورد براه اندازی نهضتی بنام  رارزشیپ   گرداننده ، سخنان

از از داکتر  که مورد استقبال حاضرین مجلس قرار گرفت. سپسارائه کردند 

داکتر مالل نویسنده و  تقاضا شد تا روی ستیژ تشریف بیاورد. مالل رهبر،

مبارزی است که در خانوادۀ خود ،عبدالمجید کلکانی و پروفیسور عبدالقیوم 

 رهبر را از دست داده است.

 داکتر مالل رهبر

حرف بزند.داکتر مالل  ءبرای داکتر مالل کار آسانی نیست که در مورد شهدا

شروع به سخن  رهبرولی زمانی که مالل ، شهیدان فراوانی را دیده است 

نمودند، نوشتۀ شان آنقدر قوی و لرزاننده تهیه شده بود که شنونده از طریق 

انی صحبت می شهید اشرف بسوی شهید مجید کشانده می شد.داکتر مالل از زم

در آزادیبخش مردم افغانستان )ساما( بخاطر تأسیس سازمان  کرد که اشرف ،

 خانۀ مخفی شهید مجید می آمد...

 

خواهر  ماری یعقوببه وسیلۀ  حماسیدر البالی سخنرانی ها دو قطعه شعر

 قرائت گردید. انبو آقای معروف غژدی  شهید اشرف

محفل با دعایه ای بوسیلۀ جناب علی سجاد به پایان رسید و اشتراک کنندگان با 

چشمان تر از خانوادۀ شهید اشرف و پنجهزار شهیدی که لست شان بر دیوار 

 سالون آویزان شده بود،خدا حافظی نمودند. 

و افغانهای شهر دیژان ،اقارب اشرف شهید است که خانوادۀ  سپاسگذاریقابل 

در مورد مهمان نوازی و مدیریت محفل از هیچگونه سعی و تالش  و حوالی آن

 .نده ادریغ نورزید

 

 کمیتۀ برگزاری محفل یاد بود زنده یاد اشرف

 میالدی ۳۱۶۴هفدهم نوامبر 
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