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گان تدوین شده است  ربداری مادی  . هرگوهن بهره    این کتاب ربای پخش کاماًل رای
 .را رد قبال دارد حقوقی ن مسئولیت      از آ



 

 هدف از بازپخش دیجیتال کتاب »از خاطراتم«

مدت، ثابت    نیا   و اسناد افشاشده یط  ی  قرن اخ   کیبه    کیگذشت نزد 
  الجوانب ی  توطئه کث  ۀجیدر نت   و مستقل امانی   نمود که سقوط دولت میل

  ی وها ی  و ن  نوکران محیل  و همدسن    یدر همکار   س ی انگل  ادارات استخباران  
  کلکانی   هللاب یکه نخست حب  یصورت گرفته است، طور   داخیل  یعقبگرا

ق به  را  بچه سقا  به  رسانمشهور  نوکران    دند یدرت  به کمک  آنرا  و سپس 
از قدرت    "خانواده حکمران"در وجود    شیو قابل اعتمادتر خو   افتهیپرورش  

 آنها مساعد ساختند.  المدتلیطو   ن  حکمروا یرا برا نهی حذف و زم

تکم  ۀفیوظ  او  اخالف  و   شاه  وظ  لینادر  توسط    فهیکردن  شده  آغاز 
طور   هللا کلکانی بیحب با  ی بود؛  وط  شگامانی پ  ستیکه  و    تیمشر اول 

ترق   پ  هواخواهان  فتی و  فز   شر لحاظ  از  اند  ک یوطن  و    ی هاشهیمحو 
وط   هینهضت امان  خواهانه آزادیو    پرستانههنیم  از ب  تیو مشر

ً
ی اول کامال   ی 

 .  شد برده یم

ی هم   یراستا  در    ۀ و خانواد  خان چرخی  نن  با غالم  دشمنی   ،میلی  غ  ۀفیوظ ی 
  انیاز دربار   در محضی جمیع  مانند ن    رحیمصوف با ن  و  مو   د یاو  آغاز گرد

تا    ی  آن از صغ  ۀخانواد  یخانواده اش کشته شد و همه اعضا  یو اعضا
زندان  ی  کب ا روانه  روا  نی ها شدند که   شتاز رسگذ  ی مختض   ن  ی غمنامه 

 دردناک آنهاست.  

و    نیا   بازپخش  راستا   یهاکتابسایر کتاب  ی  همی  افشا کننده  را    در  که 
خصومت  ی آماقدامات  غ  ی  غ  اسالیمی  غ  ،انسانی ی  و    ۀ خانواد   قانونی ی  و 
پ مقابل  در  وط  شگامانی حکمران  مشر نهضت    تینهضت  هواخواهان  و 

وظ  هیامان جز  مکلف   فهیاست  ن  . میدانیم   شیخو   تیو  انی  راه    ن  یصفحه 
نا  یایآن در دن  عیخواهد نمود تا با پخش وس  پرچم سیع   ن یکوچکی    تی نی 

ادای دین در مقابل این وطندوستان و خادمان وطن و آگایه    ی را برا  خدمن  
 وطن انجام دهد.  ندهیآ یهانسل

 ن  آسما قاسم                                    



 

 احمدشاه راستا 

وی    کتاب  نیا درباره نشر الکبر

  ی گو ی ا  ا یمظهر رسشت     گر،ی. جنگ و کشتار همدمیشد  ده یخشونت آفر   با 

در عض ما، به نسل منقرض شده    هیبا رشد رسما تیماست. بشر   ده یپوش

 مبدل شده است.  گانه یو از خود ب

سد سال    خ ی    تار   ژهی. به و ستی تاري    خ کشور جدا از رشد نامتوازن بشر ن  ی  س

و    لهیح  ،ی ز یشدن جنگ، خونر   نهیاز نهاد  یخونبار وطن مان، نماد   ی  اخ

 بوده است.  شانیدگراند ک یفز  یو نابود  بیجفا، مکر، فر  نگ،ی  ن

چرخی   خانواده  قربان  گر ید   ک ی  ،بزرگ  ش  انیاز  تبهکارانه    ی وه یاستبداد 

  س ی و نواستعمار انگل  یاستعمار   یهااستی دربند س  یهام یو رژ   خوارانه ی  ج

 است. 

یم   یهااستیس   نیا  تبلور  نمونه،  شکل  به  را     توانظالمانه 
 

چگونک   در 

 .  د یو برادران پنجگانه در زمان قدرت مطلقه شان د ن  ح یآل  م یعملکرد رژ 

  ۱۹۳۲نوامی  سال    ۶که برابر است با    یدیخورش   ۱۳۱۱عقرب سال   ۱۶  روز 

  نن  غالم   وه، یش  نیتر قانونی ی  و غ  نیتر رحمانهمحمدنادر شاه با ن    ،ن  سای ع

  ک ی. سپس  د یبا قنداق تفنگ به قتل رسان  ی را در محضی شمار   خان چرخی 

را    نیا  ی از عضوها  کی بدتر   ا ی کشت    ا ی خانواده    نیتر   انسانی ی  و غ  نیدر 

ا  . د یبه بند و زندان کش   طیرسر

  کجا یکه هنوز  شش ساله نشده بود، با خانواده اش    صديق چرخی   خالد 

 د یزندان گرد   رایه
 
ده سالگ ی از دامان مادر جداساخته شد و به    . او در سی 

ی در زندان مخوف دهمزنگ چ  ایسیمجرم س  ثیح به دو دهه    کینزد   یی 

  نادر شاه و برادرانش گرد 
 . د ی زندانی

منحيث شخصت   ن  پرداخت و پس از رها در زندان به آموزش شخیص  او 

 دو



 

  یهابه دغدغه   لکرده، یتحص
 

 پرداخت.  زندگ

بلند با رعا  ک یبا    ،صديق چرخی   خالد  ها و موازين  تمام نورم   تیفرهنگ 

در   خواهانی آزد  گر یآنچه بر او، خانواده و د   ی اخالق متداول، فقط راو 

 . باشد یبرابر چشمانش گذشته  است؛ م

در زندان است؛ زبان   شیهاد یاز چشم د ن  از »ازخاطراتم« که شمه کتاب

.آنچه بر او و هموطنان ستی ن  تی خشونت و عصبان  ،ن  فحش، عقده گشا

ی ابش را در همگذشته، بازت  . د یخواننوشته یم ی 

ی چن  انگر یب   کتاب کنونی   گر ی سخن د  به خالد صديق    رسشت اخالق    ک ی   ی 

 است.   چرخی 

راو   نیا تنها  نه  جنا  یدادهایرو   ی كتاب  اسفبار  و  برابر    ت یتلخ  در  انسان 

ناشنایس حق  ناشنایس  ،انسان،  استبداد   نمک  کردن   و  پامال  بلکه 

فر   نیتر ن  ابتدا دگراند  یحق  انسان  هزاران  و  خانواده   ،   ش، یبشر

آزادعدالت ا   خواهی خواه و  بزرگ   نیاست. خوانش  در    ستی کتاب، درس 

 . کشانند یم  و آدمکشر  تی که عقده را به جنا  برابر کسانی 

پسندان که حتا در و عدالت  خواهانیآزاد  یبرا  ستی درس  خاطراتم«  »از 

  نده، یآ  یرا برا  د یآموخت، آموزش داد و ام  توانزندان هم یم   نیتر مخوف 

 
 

 از دست نداد.  کار مبارزه و زندگ

از   ن  هاداشتم که گوشه  ونی یز یتلو   یگفت و شنودها  چرخی   اد یبا زنده    من

 تاري    خ فاجعه بار کشور مان را آشکار ساخته است.   یدایناپ یرازها

شخص  ها ادواره ی  نیا   نکیا همت   ی به 
 

فرهنک ارجمند  قاسم    ت  جناب 

وز   ن  آسما برگه  ونی   ت یسا  نیو  الکی  پرچم«،  س    شود یم   »راه  دسی  به  و 

 . د ی  گهمگان قرار یم

  ن یاش بزرگی    گانی یو راه پرچم که در با  ن  جناب آسما  یآوردهاکار و دست   

 سه



 

سندها  یهانهیگنج و  ذخ  یفرهنگ،کتابخانه  است؛    هی  بااعتبار  شده 

اوار ستا  است.  شیرسی

را وداع گفت.    ا یدن   ۲۰۲۱اگست سال    ۱۲روز    اد یده  زن  صديق چرخی   خالد 

ها ، ديوان شعر، تصنيف  اثرها ، كتاب ش،ی سفر پر از ماجرا ها نیره آورد ا 

مندان نامدار کشور است.  یهااز آهنگ  برخی   هیی

توال  کارها  یروز   د یام  به در  پرچم  راه  گش كتاب  یکه    گر ید  یهاسی 

ی را ن سندهینو  ون ی   بسازد.  و همگانی  کیالکی 

 احمدشاه راستا                                                 
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 خالد صدیق نویسنده 

 

 

 



 گفت یم شنیدم در عدم پروانه 
 تاب و تبم بخش  

 
 دیم از زندگ

م را   پریشان کن سحر خاکسی 
 لیکن سوز و ساز یک شبم بخش   و 

 ( دوکتور اقبال)        

 

 گفتار پیش

 بنام پروردگار عالمیان

مستدام  مخلوقات  همه  بر  رحمتش  خداوندی که  بدرگاه  فراوان  سپاس 

است و بر من این توفیق را ارزانی فرمود تا بتوانم خاطرات خویش را به  

ی کشور تقدیم نمایم. پیشگاه مردم حق شناس و واقع   بی 

تر سیع بلییعی بعمل آمده، تا  دید که در این کتاب اول   خواهد یم خواننده گرا

دشنام،    از  و  ی  توهی   ،
انسانی و کرامت  اخالق  مناقی  بردن کلمات  بکار 

، بهتان و زیاده گزافه ونه سخنان دور از گ روی، عقده و تعصب و هر گونی

ی    ح وقایع  ادب، حن   ی شده و عفت کالم مراعات گردد و در تشر االمکان پرهی 

 اظهارات دروغ بصورت قطیع خودداری به عمل آید.  از 

استعمال   از  نهانی صورت گرفته که در تفصيل مطالب  همچنان کوشش 

مورد که  ها و طوالت ن  ها و لفایطی رویهای نامأنوس و ثقیل، حاشیهواژه 

تر عرض کنم که  سبب عدم درك موضوع گردد، کار گرفته نشود و واضح 

 کالم در این رساله از  صنعت ایجاز و  
 

اختصار، سالست عبارات و سادگ

 آغاز تا فرجام آرزوی نویسنده بوده است. 

من از سالیان درازی باینطرف آرزو داشتم که با مساعدت، فرصت و یاری  
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 یک خانواده صورت  ن   سالهبخت، جریانات و مظالم بیست  
 

را که در زندگ

اف نمایم که  گرفته است بصورت واقیع آن بنویسم. ول صا دقانه باید اعی 

ه اصیل در تسوید این اندوخته ی ها و افشاگری این ماجراها، تشویق و  انگی 

ترغيب يك عده از دوستان صاحبدل و یاران با احساس من بود که بیشی   

 مرا واداشت تا این فریضه را انجام دهم. 

  موضوع دیگری که موجب پیاده شدن این اندیشه گردید این بود که برخی 

قضیه   جزئیات  مورد  در  دقیف   و  معلومات کاقی  م،  محی  نویسندگان  از 

  ۀ های شخیص راجع به خانوادنداشته و هر آنچه در کتب تاری    خ و رساله

روز که  از مطبوعات  را  معلومات  آن  اکیر  اند،  درآورده  تحریر  برشته  من 

و هیچگونه حق    گردید یم چهل سال تمام زیر نظر دولت حکمران پخش  

ا جسته جسته یمطبوعات در کشور وجود نداشت، بدست آورده و  آزادی  

 از هر دهن به نحو افسانوی شنیده اند. 

حاال اگر در نظر باشد تاری    خ نویش تجدید گردد و در يك فضای دیموکرایس  

ها و فارغ از سانسور يك  ها و زندان افگنو آزادی بدون خوف از رسبریدن

 دولت مستبد و جابر مجدد
 
در  ها  یادداشتاین  کنم  یمود، فکر  نوشته ش  ا

پنجسال و  چهل  و  چهل  بخش  قلم    ۀيك  و  ی  مورخی  استفاده  طرف  آن، 

 . بدستان فرهیخته ما قرار گرفته خواهد توانست

درین رساله مرقوم    «از خاطراتم»که تحت عنوان  ها  یادداشتخالصه این  

گفته   افسانهتوانیم گردیده،  و  قصه  که  باالخره    ،م  و  ترانه  و  شعر 

نیستشکایت را  ها  یادداشتاین    ؛نامه  خانواده  يك  تراژیدی  داستان 

، نوع   بصورت حقیف  آن و طرز تفکر، سبك زمامداری، اصول حکمروانی

 يك دوره منحط استبداد  
 

برداشت از قدرت، برخورد با ملت و خودکامک

و صدها تن    ه چرخی به خانواد  . استبداد دولت وقت را که کند یم را، تمثیل  

 شناخت.  توانیمهمان زمان  انیقربان  یظلم کرده است از رو  گر ید

خورد، از  به نظر یم ها  یادداشت   ن یا  یدر البالتصاویری که    است  متمنی 
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 ا آنها يك  
 

هزاران   انگر یب  ر یهر يك از آن تصاو   را ینگردد، ز   ی  تعب  لبوم خانوادگ

  د، ی فرمائها مالحظه یمچهره   نیرا که در   و دردها بوده و خطویط  بتی مص

انواع    یبرا تلفی   ها تی محرومها،  رنج شما  از    ها حق  و    مظالم  کطرف، یرا 

غ  ها،ی دادگر یب د  تیو ضدبشر   انسانی ی  اعمال  جانب  از  بخش    گر ی را  که 

 . کند یم  انیب ،دهد یم  لیرساله را تشک نیا اعظیم

آقا  دانمخود یم  فهیوظ  انیپا  در  دانشمندم  و  م  محی  دوست    ی  نص  یاز 

نموده و زحمات    یو مددگار   ی ار یکتاب    نی و نشر ا   نیکه مرا در تدو   نیمهر 

 . مینما یسپاسگزار  مانهیراستا متحمل شده است، صم نیرا در  یادیز 

 ید یخورش ۱۳۸۶بهار  هامبورگ   

 صديق  خالد                 
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 نصی  مهرین 

    ب   آمرنجهای برگ  نیدرباره ا سخن  

ه خاطره   ، یاندک آثار جد  ن    در  ، که در گسی  کشور   یهای نگار موثق و معتی 

انتشار   خاطراتم»اند؛    افتهیما  دست   «از  آشنا فراورده  جناب   یرنج 

دچرخی )  قیخالدصد اثر  نظام    کیشناخت    یهااز رسچشمه  ستی گر ی( 

ی خون   یو کارکردها ایسیس  آن.   ی 

بن   انخمحمدنادر  که    ن  اسینظام س  یو کارکردها  تیماه برادرانش    اد یو 

و   یالزامات استبداد  یاثر ذهن را به ژرفنا  نیاهای  برگ   نهادند، با توجه به

که جامعه ما در شکنجه گاه آن بش برده است.    سازد یمآشنا    ن  ابعاد فاجعه

  د یرا در رس پروران  خان شور کسب مقام شایهمحمدنادر  که    ن  زمانه  در یط

   ژهی قدرت، و   قبدان هدف و مرحله تعمي   لیتا ن
 

  و خدعه و نفی   لهیح  یهاگ

ی ف    اجتمایع  ،ایسیس  یهات ی شخص  ک یی 
 

نقض    نیتر رحمانهو ن    و فرهنک

 . در آن بمشاهده نشستتوان یم را  حقوق انسانی 

آن دوره است که در   یاز رسگذشت انسان رنج آشنا  بخشر   «از خاطراتم»

  د، ید  نانهی غمگ  توانیمرا    گر یرسگذشت هزاران د  ش،یهاصحنه  ر یتصو   نهیی آ

ت آموخت.    یاستبداد  ی و از عملکرد و خو   ستیگر  نظام حاکم وقت عی 

مغضوب قهر و خشم هم والده    گر یها تن د با ده   کودگ   امیاثر در ا  سندهینو 

ز  است.  قرار گرفته  نظام  چرخی   را یآن  متنفذ  و  رسشناس  خانواده    ها به 

  ی محور   دهخانوا  - فرد    ت یحاکم  ایس ینقد س  جهیوابسته بوده است. در نت 

ی آن ن خی یتار  یهانهی ش ی پ  بردار  اث ی  شاه که م محمدنادر  است، چند نکته   ی 

  در ن    نکهیبا تظاهر به ا   نگی  و ن  لهی ح  نشیگز :  کند یمجلب توجه    شی  ی ب

در  ارانشی خان و هللا امانراه را در برابر  نی. استی ن  هدف قدرت پادشایه
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متوسل شد. به سوگند و تعهد به    ن  گرفت. به سالح جنگ منطقه  شی پ

مج پ  وقیع  د یقرآن  و  برا  مانیننهاد  اما  خو   هیتوج  یشکست.    ش یعمل 

  ن  و تفرقه منطقه  د یکش   شی ملت" و "وكال" و اقوام را پ  ی"خواست امنا

نهاد  قویم تأث  نهیرا  با  تعميق قدرت،  تداوم هدف  ن  یر ی پذ ی  کرد. در   از یاز 

 خواستگاه خودکامه
 

و    یزاترس   استیس  ی خانواده محور   -فرد    گ زندان 

ی خونهای برگ   است،یس نی. از د اعدام و شکنجه را اعمال کر  و هولناک و   ی 

 .  د یآفر  تکاندهنده

هستند که از آغاز تا   خانواده چرخی  یاعضا استیس  نیا انیاز جمله قربان

  را یاز همه در محراق توجه او بوده اند. ز   شی ب  ،یو   یهاانجام کار و کوشش 

عبدالرحمان   ی  )از سپه ساالران ام  خان چرخی   در ینام و نفوذ پشان غالم ح

  ت یدر زمان حاکم  خان چرخی نن   غالم  ایسی و س  تشبثات عمیل  ژه یخان، به و 

او و برادرانش بعنوان   یهان  روابط دوستانه و همنوا  ؛کلکانی هللا  حبیب   ی  ام

جددولت  دوره    یمردان  مطرح  طرحها  نگرانی خان،  هللا  امانو   یهاو 

بسو  را  هنگایمکرد یم معطوف    شانیا  ی نادرشاه  و  یتطم  هایراه که    .  ع 

در نظر    شی از پ  ن  نقش برآب شد، شاه نقشه  شانیا   یچون چرامتابعت ن  

که خلفا    داشته توسل به اعدام را به منصه اجرا نهاد. کاربرد همان سالخ

ی و امرا و شاهان و سالط  یهایادیها و ش له یآن را در کنار ح  شمارین    ی 

خان  نن   غالم  حمانه ی  گوناگون شان در معرض استفاده نهاده اند. با اعدام ب

ت  ،چرخی  خونر   صیشخورق  نظام  و  ب  زانهیمکنونات  آن  ترسناک   شی  ی و 

ی آمچهره نمود. فاجعه  ی ن  ن یدر ا  داد یرو   یی    ده یرس  ا یاست که کودک نو بدن  ی 

رس   دنیو به بر   د ی به اقناع نرسها  شخصیتچند تن از   یاستبداد، با نابود

کودکان  ها و  خانواده   ی دبسنده نکرد؛ بلکه طرح نابو   نهی ش ی پ  یهاتنه نهال   و 

  ی عملکرد آن دوره، جفاها  خ ی    که در تار   . از آن روستکرد یم   آنها را عمیل 

 .  مینی ب یم شانیاز جمله کودکان اها خانواده را در حق   شمارین  

  ن یاش در بهی    سندهیکه نو   نی یبه عنوان شاهد و گواه راست   «از خاطراتم»
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 ی  هاسال
 

  ها مرگاز    یار یبس   یدارهایو د  تیزهر زندان و آزار و اذ  زنده گ

 آن دارد.   انیسته است، سخن از آن استبداد و قربانیو با مرگ ز  دهیرا د

 ژه ی اثر را و   نیا
 

ی ن  ی گر ید   گ آثار   ی  تار   یکه در راستا  یاز  ح مظالم و    خ ی    رسر

منحض به فرد    یرهای . تصو سازد یم  ز یگان منتشر شده است متما  دهیستمد

ی خانواده و متعلق  کیکه سخن از فراز و فرود  بینیم  یمرا   آن دارد. به سخن    ی 

تصو  زنتاک"  تار   یرهای"سوزان  ح    خی    اند که  رسر رو کنند یم را    ی دادهای. 

ی آمغم ی و خون ی   ها نشسته است. که در بسا از چهره بینیم  یم را  ی 

ب  ۀسندینو    خانواده از دو دهه در خارج محيط وابستگان    شی اثر که 
 

با  گ

ی و توه   ی  و تحق  حرمن  ن   آماده چنان رفتار آشناست، هنگام    هایانسان  ی 

بار بار    ،بیند یم  از آنها لطف و مهربانی   شی که کم و ب  هایانسانمواجهه با  

ن ا کند یم   اد ی  ن  کوی به  اما  حال  نی .  برداشت  در  در  که  و  است  ها 

نابسامانی   ش، یخو   یهایی  موضعگ نکوهش  آنها    ایسی س  یهانظام   از 

ی که از پس   ن  است. رنج آشنا   ده یانضاف نورز   پنج سالهی  هاسال  ی 
 

روانه    گ

خانواده را با خاطرات   یاعضا  یهامرگو    ها ی و ناگوار   دها زندان شده و در 

ی آماشک را در نگارش خاطرات   ن  شاگعقده و عقده  گایهچ یه  ورد، آیم   اد یب  ی 

نیم   شیخو  نهاراه  در  و  در   تی دهد.  و    ن یاز   انی یپاهای  برگ   کار،  روز  ماه 

 یی  گ  جهیرا با نت  «از خاطراتم»دگر باره با آنها،  دار یشده و د اد یی هاسال

ده پ  فشر تار   . همان مطلن  دهد یم  انیپا  مانهیصم  امیو  ما    واقیع  خی     را که 

ح   د ی د  د یبا :  ژول ورن گفته بود   یو بار   کند یممطالبه   که هر مورخ ضمن رسر

د یم از آن  ن  جهیچه نت   داد یرو   . دهد یم از آن  و دریس امیچه پ ،گی 

را دارد،    خی     جواب به نگارش تار   تیکه زحمات اش ماه  گرایم   سندهینو   امیپ

 یبرا  ایمیپ .  دل مردم و جامعه استبداد زده اش برخاسته است  یاز ژرفنا

 استبداد و ظلم در افغانستان.  ینابود

 ۲۰۰۷ یم  – ۱۳۸۶ثور  هامبورگ
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 خان چرخ  نن  غالم شهادت

  ۱۹۳۲نوامی  سال   [ 6]   ۲۶  برابر   ،یدیخورش  ۱۳۱۱عقرب سال    ۱۶  روز 

ی انگو غم  نیتر اهیس  ،یسو ی ع من، که    ۀخانواد   خی    است در تار   یروز   نی تر ی 

 کرد.   دا یسال دوام پ ۲۱و ادبار مدت  بدبخن    ،ایهیس نیا

امجدم    ۱۳۱۱عقرب    ۱۶روز    ،یآر  چرخی نن   غالم عم  طرف    ، خان  از 

به    انهیو وحش رحمانه  ن    ار ی، به صورت بس محمدنادر شاه  پادشاه وقت،

ال    میو همزمان کاکا  د یشهادت رس   بیخان، جانباز خان ناجیالنی  غالم جیی

محمد  ساالر و     تیکه به مع  میعموزادگان پدر و کاکاهامشر  فرقه  خان  شی 

خان، نزد نادرشاه احضار شده بودند، به محبس ارگ، کوته  نن   غالم  میکاکا

 . دند یگرد   د یو تجر  قفیل

ح روح  جسد ن    انهیاعدام وحش   ن یقرار است که بعد از ا  نیموضوع بد   رسر

توسط يك تعداد    خان چرخی نن   غالم   میعمو   ده یبه خاك و خون غلطو  

ده شد که همه اعضا  گارد شایه اعم از مرد و زن،    ل،یفام  یبه خانواده سی 

قبهی  حادثه غ  نیاز مشاهده ا  ی  اطفال بزرگ و صغ به قول معروف مات    می 

به س  بعیصی   ده،یو مبهوت گرد  و برخ    ند کردیمو فغان    زدند یم   نهی دست 

. شام آن  سوختند ماتم جانکاه یم  نیتش ا ه آخاك به رس نموده و ب  ،یر گید

خان محمدعمر   که در رأس آن وال  یگر یمسلح د  انیتعداد سپاه کیروز 

داخل شده و    قرار داشتند، به خانه ما واقع اندران    باز خانطره و قوماندان  

را   اتاق  د  تالیسر   ک ی  ک یهر  برا  ن یا  دنیکردند.  اطفال    ها زن   یصحنه  و 

  خانواده    ی  صغ
 
کنندگان    فرسا بود. تالیسر   طاقت  دهشتناک و   یلی خواقعا

تمام شد، بس   شب کار   ۱۲  که حوال اوراق، اخبار، کتب، حتا    یار یشان 

 
  چان  به اشتباه 

ی  نومی  چاپ شده است. آسمان    26در می 
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کردند، جمع و با خود    دا یمبارک، خالصه هرچه را که پ  ی  قرآن مبارک و تفس 

   بردند. 

  
 
از غالم ربانی پشان جوان خانواده را که  عالوتا   ، و غالم مصطفی   عبارت 

  ز یعبدالعز   م یپش کاکا  فیو عبداللط  خان چرخی جیالنی  غالم  میپشان کاکا

 بود، با خداداد خان پدر عبدالخالق )  خان چرخی 
 
قاتل نادرشاه( و موال    بعدا

   یلیعبدالخالق که در رساچه حو   یدادخان، کاکا
 

کردند، با خود  یم   ما زندگ

 بردند. به محبس ارگ  

 

 

 

 

 

 

 

 خان چرخی نن   ساالر غالمنائب

 

نن   غالم   میکاکا  خان پدر عبدالخالق شخص معتمد و ناظر شخیص  خداداد 

خان  جیالنی  غالم  میکاکا  خان و موالداد خان شخص معتمد و ناظر شخیص

 

ات را نزد خود پنهان کرده   کیو    میقرآن کر   جلد   کیخانواده    مادران جلد دالئل الخی 

 بودند 
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پدرم   عاصدیق  غالمو  امور  تمام  در  بودند که  خانه،    د یخان  مصارف  و 

خارج  های  مسافرتاوقات در    تام داشتند و بعیصی عام و    ار یو اخت  تیصالح

الال و    خانواده آنها را خداداد   یند. و اعضاکرد یم  مملکت آنها را همرایه 

 .  نامیدند یم الال  موالداد 

خان و محمدعلم خان   محمد ی  که از آنها نام برده شد، ام  برعالوه کسانی 

محمد  ی  شمشر  فرقه   برادر    انجانباز خان و محمداسلم خساالر  نائب پشان  

شان واقع باغبان کوچه، گرفتار و به زندان ارگ محبوس  های  خانه خان را از  

 ساختند. 

 فهیسکرتر وظ  ث یدر انقره به ح  به سفارت افغانی   یخان چند  ربانی غالم

 داشته و  
 
ی و عبداللطيف، متعلم  بود. غالم مصطفی   کار یب  بعدا   مکتب امانی   ی 

مکتب    ۱۱بودند. عبدالخالق )متعلم صنف    ۱۱)نجات( و شامل صنف  

ل   ی   مکتن    یاز رفقا  ک ینجات بود( و در همان روز بعد از فراغ مکتب به میی

دست قدرت او را به منظور   ب، ی ترت  ن یبود. به ا  امده یرفته و به خانه ن  خود 

 نجات داده بود.   یگر ید فهیوظ  کیانجام 

   ی، ماماخانعیلدو روز بعد، قربان    ک ی
 

  کرد یم  عبدالخالق که در نخاذ زندگ

 . د یهم در محبس ارگ محبوس گرد 

ان  ها خانم خانواده، اعم از  یعقرب، تمام اعضا ۱۶آن روز  خالصه ، دخی 

خان، نن   غالم میهنگام کاکادر ماتم مرگ نابه  ی  جوان و صغی  و پشان صغ

نوحه    هیو گر سوختند  یم ترس و  کردیم و  از  آمدن ند و شب  دهشت در 

را    انیسپاه سانحه  همچو  که  خانه  به   مسلح 
ً
کرده    اصال تصور 

ند. من در آن وقت شش  کردیمماندند و فغان    دار یتا صبح ب  ،ند توانست یم ن

   . آید یم  ادم یبه   صحنه المناک، به خون   نیساله بودم و ا

محمدصفر   ونیآقا  یدیخورش  ۱۳۱۱عقرب    ۱۶روز   ال  خان   جیی

س  نورستانی ساالر  نائب  بخانه    اورانیمشر  فرقه   خان    فیرسر دیو  نادرشاه 
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  ام یپ  خان چرخی نن   غالم   میو به کاکاآیند  یماز طرف صبح    واقع در اندران  

ابالغ   را  دربار    کنند یمنادرشاه  به  معمول  طبق  را  شما  ت  اعليحضی که 

هم با  خان را  جیالنی  غالممرتبه جناب    نی نموده که ا   واهشخواسته و خ

ب در د یاور یخود  با  نی.  باثر نن   غالم  میدهم که کاکا  لیتفص  د یجا  خان 

خان برادر ول  شاه مکرر نادرشاه و باالخره با فرستادن    یخواهش و تقاضاها

ا  ترکیهخان از  ول  شاه   تیخود )نادرشاه( به مع  شانیبه کابل آمده بود. 

  
ً
زمانی  و در اواخر    نمود یم  فهیوظ  یفایافغانستان ا  ی  در آنجا بحيث سفقبال

خودرا  در افغانستان نشست و تمام تعهدات    پادشایه   نادرشاه به کریس   که

ت   اعليحضی مقابل  استعفا هللا  اماندر  از عهده سفارت  نقض کرد،   خان 

 . نمود 

به عزم نجات افغانستان به هندوستان و از آنجا   سیاز پار وقن  که    نادرشاه

آنجا را دور خود جمع    میمق  هایافغانتعداد از    يكرسد  یم  شاور ی شهر په  ب

  که او با همه همکاران خود و با کمک شما و بعیصی   فهماند یمنها آو ب کند یم

  م یجنگیم  ا خان مشهور به بچه سقهللا  حبیبافغانستان در مقابل    لیاز قبا

فتح گرد   میدیبكابل رس  نی کهزماو   ت    د یو کابل  را  هللا  اماناعليحضی خان 

  ث یو ما همه بح میسپار را به او یم دوباره به کابل دعوت نموده و پادشایه

 . کنیمیماو در افغانستان خدمت  نیها و مأمور قوماندان

ی شاه در عمحمدنادر  نن   غالمبرادر  خان چرخی صدیق غالمزمان با پدرم  ی 

  و  رساند  یم  شانیرا به اطالع ا ها  گزارش   در مکاتبه بوده و   خان چرخی 
 
بعضا

 . داد یم نانیاطم رسید یم  شیکه برا  مال هایکمکاز  

 . مین یاو را بب  انی یمثال و نمونه، نامه پا بطور 
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 صدیق خان چرخ  محمدنادر خان عنوان غالم   ۀمتر  نام

 ۱۳۴۸االول عیرب ۱۳

التجار صاحب وكيل  لهیخان آقا يك مكتوب وسصدیق  غالم  زمیعز   برادر 

از  صدیق  غالم پوند جناب    کهزار یکه مبلغ    دهیخان رس  میعبدالحک خان 

معاونت شما فرستاده موجود است کدام معتمد را    یخود برا  مال شخیص 

 . د یروانه داشته وصول دار 

ی قی  زمیعز   ی رسانده براخودرا    مانهیتشکرات صم  ز یعز   برادر  که    دهمیم  ی 

ی هم  و باق    زمیوطن خود و آن عز   یصداقت که برا جوانان وطن دارم، به    ی 

  یهمدرد نیکند. از ا  تیعنا  قیتوف  ادتر یشما معلوم شده باشد، خداوند ز 

 . فرستمیشما از ته دل تشکر م

 دست دوست و وطن( د ی  آن باشد که گ دوست)       

         ...      ...       ... 

بس   زمیعز   برادر  جا  ار یبا وجود  حال  تا  مگر ستی ن  ویسیما  یمشکالت   .

قوم احتياجات ما را اضافه نموده ورنه اگر قوم به    و پسن    اخالق  حالت  

به   حی. مگر توضکرد یچاره آنرا بدون زحمت خودش م  دانستیدرد خود م

دارم. خوب یم  چه  چ  د یفهمو یم  د یدانشما  ی چ  هکه  ا  ی  قوم    نیاست که 

اخالق و حب    . پسن  کند یم مجبور    نیبه ترك د   حن    انت یبدبخت را به خ

ی ب  سه،ی پ است   ی  ی  چی  اگر    ن یدر   يك  هر صورت خداوند  به  بس.  و  ملت 

قوم بدبخت را به يك راه نجات خواهد رساند    نیخواسته باشد رحم کرده ا 

 ور نه

 نتوان شد(  د یبه آب زمزم و کوثر سف اهیرا که بافتند س  بخت کش  می) گل

  ن یصحت در   چنانچه با وجود خران    مینشو   د یو ناام  میکوشش کن  د یما با

  فضل اله   دوار یهفت ماه به هرگونه زحمت صی  و ... از دست نرفته و ام
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و    باشد یمهفت ماه همراه من   باز خان به مدن  جان زمیارجمند عز   میهست 

شاه محمود    ی. اخو میحال هم با جمعه متعلقات شما در .... يك جا هست 

  جان در جاخ  ول  شاه و حال در ... رفته من و    باشد یم خان در محاذ جنگ  

خانو    میهست  باش  باشد یمدر کجه    محمدهاشم  نموده  دگر د یدعا  بار   .

 . میگو   خداحافظ یم ده یرسان زم یآن ارجمند عز  یخود برا تشکرات قلن  

 محمدنادرخان امضاء                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خان چرخی صدیق غالمخان عنوان  محمدنادر نامه  ر یتصو 
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ی نامه د  خان چرخی صدیق غالمخان عنوان محمدنادر   گر یمی 
 مطابق  ۱۳۰۸عقرب  ۲۳
 ۱۹۲۹نوامی    ۱۶

 خان صدیق  غالم زمیعز 

حرارت وطنخواهانه نوشته شده بود و    کی اکتوبر تان که رسارس ب  ۷خط  

  تانرا    قلن    کین  اتیهر نکته آن حس 
 
  میبرا   ،نمود یمشسته  نبدل مرا  عینا

خ  دهیرس خان جیالنی  غالم  زمیخان و عز نن   غالم  زمیکه از طرف عز   با رسر

    وطن را   خارخ  آن حالت    قیشده بود، خواندم، مضمون رق  لیتذئ
 
تماما

شدم. حقأ   انیآنقدر دلم را نرم ساخت که بگر   دهیچشمم حاضی گردان  شی پ

  نام ی بود که ب  کینزد  ان یافغانستان و افغان  ،شد یم شامل ن  یاگر مدد خداوند

ی همه چ  ن    حن    نشان،یو ب   ع یفجا  نیگردد، مگر خدا رحم کرد و زود بد   ی 

 المناک خاتمه داد.  

  یخبارهاا  ۀهمانست که بذريع  ... در سمت جنون    ۀواقع  اناتیماجرا و جر 

  کطرف یکرد، از    یار ی  کار چون خداوند غنی   انیدر پا  د، یواصله خوانده باش

  گر یاتفاق را نهادند و از طرف د   یخود دانسته، بنا  قوم افغان از بدبخن  

  ، که تا آخر با من بودند   ها یبا اقوام شجاع جاج  دهیبه امداد ما رس  ر یلشکر وز 

 
 
 و    متفقا

 
گذاشتند. وقتا که معامله اتفاق   انیحمله را بر سقو   یبنا  متحدا

( را که در ش یدرو   ز ی( و )کار زی گرفت، )گرد  ثبات  یاز فضل خداوند  قویم

   و عمیل  ی بود گذاشته به حکمت جر   انیمستحکم سقو   ی آن قوا
 

  بر )تنک

(  شیدرو )از    ی. اگر چه قوه سقو میاغجان( حمله برده آنجا را متضف شدو 

آنها را زده    نیمجاهد  یار یاما به    خت،یبا لشکر ما درآو   دهیبه عقب رس

( را هم شکستانده کابل را محاضه  ایمتعاقب آن )محمدآغه( و )چار آس

جاللتماب رسدار   قدر ینمودند، بعد از دو روز محاضه کابل از طرف )عال

ی م  ۱۶سه شنبه    ومیحضورم در    لیوک  خانیولاعال شاه   توبر اک  ۱۰مطابق    انی 

  انیجهت که لشکر   نیدر ارگ قلعه بند کرد. ا خودرا  و بچه سقا    ده یفتح گرد
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ق  شی درو   ز ی( و )کار زیاو از )گرد  خودرا  به مدد او    د ی( شا( و )سمت مشر

ی العالمبرسانند. اما از فضل رب  تمام عساکرش در هر سمت که بودن تار   ،ی 

نفر(   ۶۰وقت در ارگ )  نیدر ا نتوانستند اگر چه   ده یرس ی و ب  دهیو مار گرد 

   حن    ات،یاما من بروز سوم فتح از تمام شخص  ود ب  د یعائله من مق
 

  از زندگ

و داخل    وار ی ( به دخود گذشته از تخت )بابر( و )باغ عمویم  د یعائله مق

 ان یآذوقه و جبه خانه که سقو   ،ی  ف  نیارگ حکم به فی  توپ دادم، بچند

در  آتش گرفت،  بودند  ب  صیح  نیاندوخته  تسلهللا  حبیب   ص، یو    م یرس 

ی م  ۱۹در طلوع صبح جمعه    نیاز اغفال مجاهد  فادهنشان داده با است   ان ی 

ارگ، شهر کابل    هیچون بتخل  خت،یگر   کوهستان  اکتوبر از ارگ بطرف  ۱۳و  

 
ً
ب  نیمجاهد  یقوا  د،یفتح گرد   کامال اه  را  داده  سوق  آنها    ز کوهدامن 

طلبهللا  حبيب شهر گرد   دم،یرا  داخل  خودم  سالم   دهیو  عام  در  خانه 

در محضی عام نهاده خاطرنشان نمودم که شخص پادشاه  خودرا  خدمات  

  م یافغانستان انتخاب خواه  ندگانیجرگه مرکب از تمام نما  کیرا بعد از  

اع  . نمود  اهال  انیاما  رسکرده   و  و  و    یلرامتحدا  نیمجاهد  یهاکابل 

امتفق تکل  نیالكلمه  من  بر شخص  را  ترد  ف یمسئله    د ی نمودند، هر چند 

ملک و زنده بودن   باالخره شورش هرجانی   . نمودم به اضار خود افزودند 

ی را در نظر گرفته در هم هللا  حبیب ی م  ۲۱شنبه    سهروز که    ی  اکتوبر    ۱۷و    انی 

 بود بالچار بار گران را بر دوش خود گرفتم.  

  ک یکای  کی من خوب منعکس نشده بود که از دور و نزد  هنوز امر پادشایه 

رسنامهعتیب توجه کردم    دنیها  و  نمودم  را  لهذا شکر خدا    عنی یگرفت. 

تا   ها کوهدامنی  یباال بقوماندانی هللا  حبیب که  بودند  نداده   قدر ی)عال  را 

لشکر    که  یجاللتماب سپه ساالر شاه محمود خان( امر هجوم دادم بمجرد

جلور   نیمجاهد کوهدامن  سهللا  حبيب   دند،یگرد  ز یدر  ی حس دیو    ی 

ی م  ۲۹روز دوشنبه    یالسلطنه و ب ینا حکومت شده    میاکتوبر تسل  ۲۳  انی 

مع  دهللا یبا حم ی برادرش که  وز   ی  و  وال  ر یاسلطنه  محسن  ملک  و  و    ... 

و عبدالغياث سپه ساالران،   لیعبدالوک  ،دربار   ر یوز   جانی  ش  اور یمحمد  دیس
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مع ی محمدمحفوظ  نو   زا ی  م   ه،یحرب  ی  قادر  ...  دیس  ،سندهیغالم  حسن 

اکابر    هی  دربار و غر یبرادر وز ساالر  نائب   قیهللا، محمدصدب یخواهر زاده حب

 در ارگ منفرد یگر یبعد د ک یو زعما خود  
 
   دند. یحبس گرد   ا

   ت یمیمراحل تسل  در یط
 
عا القتل واجب  با او عهد نموده بودم که اگر رسر

  و شخیص   حقوق نکند، من از حقوق خاندانی   یو ملت بر شما دعو   د ینباش

ر جانی  به شما ضی ا  خود گذشته  در  اما  ا  ن ینخواهم رساند،    ن یوقت که 

  کابل که    یافغان و هزاره و مجلس وزرا و وکال  یهانده یرا با نما  معنی 
 
جمعا

م در  داشتند  حضور  دلگشا  اصیل  انیدر  ساخته   یو   نهادم...  منسوب 

  ۱۲الذکر که جمله  را نمودند. اشخاص فوق   شانیباالضار از من طلب ا

دادم و همان   شانیملت، بدست ا ینفر بودند مطابق خواهش امنا و وکال

نوامی  بود از طرف    ۳عقرب و    ۱۰عض از روز جمعه    بجه   ۵/ ۵  ساعت که

ارت از    هیشدند، با اعدام آنها ما  یملت در خندق ارگ چانمار  فساد و رسر

کس را رس آن نماند که از اوامر    چی. هد یتمام افغانستان محو و معدوم گرد

تمایم  د، ینما  حکومت رستان   آن  از  بعد  از  ا   اهال  لهذا  اعم  را  فغانستان 

غ  نکوهدام ه  تیرع  ه،ی  و  دانسته  تابع  و  مباينت   چیصالح  به  را  کدام 

ق    م. از طرف اقواستمیننگر    ه، ی  و شنوار و غ  انی یو خوگ  هیمثل مهمند  رسر

ی حهم در  و آنها   ختند ی ر  یها شده به فوج سقو هجوم من به کابل همت  ی 

و هرات   فیامروز به جز از مزار رسر  هكذا قندهار  را محو و معدوم نمودند. 

تمام افغانستان   گر یشان به باعث بعدت راه .... تلگرام آمده، د  عتیکه ب

 کتبخودرا    عتیب
 
شده    ا بهی   بروز  روز  الحمدهللا  امورات  و  اند  فرستاده 

وطن که خدمات   فرد صالح   ک یهمچو شما    اتیاز نظر   ثیالحد. مع رود یم

کنم. شما و برادرانتان تشکر یم نمائید  یم   خوایهمرا قدر نموده از دل وطن

  نیکه به خاک ا   دانمیم  افته، یوطن    ق یرا در همه حال خدمگزار صادق و ال 

ترق   و  بس   وطن  هست   ار یآن   ... و  و    نی آخر   یهاکوشش   د یدلداده  شما 

 خصوص  تان،یبرادرها
 
برانن   غالم  زمیعز   ا خاطرها   یخان  از  نجات وطن 

عزت و    جاهی خاندان شما در عال  ز ا  ،داند یمو همه کس    ستی ن  محو شدنی 
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محمد  شجاعت همراه جانبازخان و ع.ش   که با من در مشر  فرقه   خان  شی 

نمودند    ها ی بودند و در خط آتش رسباز   مسایع  کیمجاهدات و زحمات رسر 

 و صداقت   روح وطن خوایه  نیا
ً
لهذا من   دهیمشاهده و به اثبات رس کامال

و مؤخرالذکر را به رتبه فرقه    کز مر   یالذکر را به منصب وكالت قول اردو اول

ی . به هم کنند یم با من کار    شانیرسافراز ساخته ام که امروز هر دو ا  یمشر    ی 

هم    نیکه در خاندان شما داشتم بعد از ا  یاعتماد   گر ی د  یهاجهت و جهت 

ی قخواهم داشت. از متعل     و عائله تان که  ی 
ً
  جاخ    در لوگر و بعد از آن در اوال

کرده ام که الحمدهللا به صحت اند و امروز در    یی  بودند همه وقت خی  گ

  ۱۰۰۰  د،ی پاوند که با من کرده ا  ۲۰۰۰و امداد    . از کمک مال باشند یم چرخ  

نرس  تا   گرش ی د  ۱۰۰۰و    ده یرس  میبرا   در سمت جنون   باعث    ده یحال  و 

است. در خاتمه    ده یکه از طرف شما تا حاال نرس  ند یگو آنرا هم یم   دنینرس

دائیم حق  صحت  حافظ  از  را  شما  خاندان  و  بوده    ف  یشما  خواستار 

   . د یمرا اطالع بده د یدر باب خود دار  یا هیخواهشمندم از نظر 

 نادر  محمد                                                                            

   شجاع الدوله خان سالم برسد.  زمیعز  یبرا

 محمدنادر              
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 خان چرخ  صدیق غالم خان عنوان محمدنادر  گر ینامه د ر یتصاو 
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ا   طور نن   غالم  میکاکا  نکهیخالصه 
به    د یدر باال ذکر گرد  که   یخان چرخی

نادرشاه    نکهینادرشاه و به فکر ا   یخان برادر نادرشاه و تقاضاول  شاه   تیمع

وقن     و   د یآبافغانستان یم  یبه تعهدات خود پابرجاست و به منظور همکار 

ا  دلگش   قض که به    شود یم   از طرف نادرشاه دعوت   وستهی پرسد  یم بكابل  که  

در   و  بود(  ارگ کابل  در  افغانستان  پادشاهان  مقر  دلگشا  )قض  رفته 

 امور مملکت صحبت کند.  یهانهیزم

بد  ستی ب روز  هفت  روز  گذرد یم   منوال  ن یو  آمدن کاکا  ۲۷.  از   میبعد 

برابر   یدیخورش  ۱۳۱۱عقرب  ۱۶با   شود یم  مصادف خان چرخی نن   غالم

و    گر ید  یروز خالف روزهاظهر آن    از   بعد   . یسو ی ع  ۱۹۳۱نوامی     ۲۶با  

انتظار اهل خانه و دوستان، جنازه کاکا ال صفر خان   میخارج  توسط جیی

  مسلح به خانه ما آورده   انیسپاه  تعداد   کیخان و    فید رسر یو س  نورستانی 

ما    یلیو به داخل حو   چانده یبداخل يك شال پ  ن  يك چارپا  ن  و برو  شود یم

دقاشود یم  گذاشته هم  ف  ی.  به  جنازه  ی چند  حو   ب ی ترت  ی  صحن    یل یبه 

همه    شیو رس و رو   می. جسد کاکانند یرا بب   شانیتا همه ا  شود یم  گذاشته

 . بود  خون روان شانی پشت رس ا  از خاك آلود بوده و 

به  را   شانیمعلوم شد که نادرشاه ا  بعد  قنداق تفنگ و نوک تفنگ   یهابا ضی

  نیا  دنی. ددهیشهادت رسانه  در صحن دلگشا ب  توسط قطعه گاردشایه

ان    ها خانمهمه اهل خانه اعم از    یبرارفت  یم تصور ن  چیصحنه که ه دخی 

از    توانیم زبان ن  چ یه  طاقت فرسا بود و به   یل یو پشان بزرگ و کوچک خ

 آن ذکر نمود. 

دقا  بعد  ب  ف  یاز  جنازه کاکاصاحبامر  ه  چند  متذکره  توسط    میمنصبان 

ی مالزم ی مردانه خود ما شستشو و تکف  ی  نماز جنازه    ی و بعد از ادا  د یگرد  ی 

حرمشا به    ونی  بود و ب  توسط مالعمر صاحب که شخص عالم و فاضیل 

نزد در  ما،  خود  باغ  در کنج  داشت  بودوباش  اطاق  شاه    ارتی ز   ک یيك 

   . د یدفن گرد ول هی  دوشمش 
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ح  پدر  غالم  سپهساالر  من،  چرخی   در یکالن  ب  ،خان  داشت  پش  ه  چهار 

چرخی نن   غالمهای  نام چرخی جیالنی  غالم  ،خان  خان   ، خان  عبدالعزيز 

 خان چرخی صدیق غالم و  چرخی 

 

 

 

 

 

 

 

 خان چرخی  در یسپهساالر غالم ح    

چرخی نن   غالم .1 وظا  ، خان  انجام  از  اردو   ف یبعد  در    ی متعدد 

ی مع  ثیبح  افغانستان    در   مختار افغانی   ر یوزارت امور خارجه، وز   ی 

 داشت.   ت یمأمور   س،یدر پار  مختار افغانی  ر یو وز  ماسکو 
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مملکت   یدر اردو   انی یپس از خدمات شا  ،چرخی   خانجیالنی  غالم .2

  
 
ا  . نمود یم فهیوظ ی در انقره اجرا مختار افغانی   ر یوز   ثیبحاخی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرخی   ز یعبدالعز   .3     خان 
ً
نااوال وال ب یبحيث  در   اتیالحکومه 

  و    مختلف 
 
ا ی به صفت معاخی   وزارت داخله در خدمت دولت   ی 

 . بود 
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چرخی صدیق  غالم .4 بحيث رسمنشر   خان  اول  دارالتحر   در   ر یدر 

وزارت امور خارجه، سپس بحيث    لیوک  ثیبح  یو چند  شایه

  امور خارجه و    ر یوز 
 
ا ی در برل  مختار افغانی   ر یوز   ثیبحاخی   فهیوظ  ی 

 داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما  قرار خانوادۀ  خانم   ی،  و  مادران  ند،  کردیم  تیمن حکا   یکاکاها  یهاکه 

   یدارا
 

به خصوص زندگ به    افغانی   اجتمایع  عرف و عادات  بوده و همه 

   یل یحو   ک یداخل  
 

خانه طبخ    ک یظهر و شام در    یند. غذاکردیم   زندگ ی آشی 

 . شد یم میها تقس و بعد به تمام خانه 

  ، رسیم  یبعد از فراغت کارها   ، ند بود یمکه به کابل    من وقن    یو کاکاها  پدر 

 
 
ا در    شهی و نان شب را هم  داشتند یم و واديدها و مهمانان مردانه    د ید   اکیر

  عنی یشان خارج حرم رسا با مهمانان ضف و بعد از آن به خانه  خانه  مهمان

 . ند شدیم داخل حرم رسا 

بارد  ی فردا منحوس،  روز  طره  وال   گر ی آن  و  خان  خان  محمدعمر  باز 

ل ما آمدند و به قابخ    انیاز سپاه  با جمیع  قوماندان کوتوال ی دروازه    به میی
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جمع    نهیجهت معا  یل یحو خانواده را از داخل    یما امر کردند که تمام پشها

فوق در   هیر کند. ما همه اطفال صغی  قرار ام  و به حضور آن جنابان معرقی 

جمع شده    ،گفتیمیم خانه  که آن را گل  یلیخارج حو خانه  مهمان  یرو   شی پ

 باز خانطرهو    خان والمحمدعمر  .  میهم، صف بست   گر ی د  ی پهلو   ک یو  

هر کدام ما گذشته و به دقت طرف ما نگاه    ی رو  شی از پ قوماندان کوتوال 

  ی گر ی برادرم و د  د عبدالصم  ک یها،  جمله، دو نفر از بچه   نیند. در ا کردیم

سال داشتند. راجع به    ۱۲عبدالعزيز خان، هر کدام    میپش کاکا  د یعبدالحم

  با هم صحبت و رسگویسر   یل ی خ  باز خانطرهآن دو نفر محمدعمر خان و  

نزدند.  کردیم خان  نفر گرد  ن یا  ک یباالخره محمدعمر    و    ده یدو 
 
با  ظاهرا

  د خو  یبراخواست  یم قتیو در حق د یدست کش  شانی ها یبه رو نوازش  

را   ششانی نه؟ نشود که ر   ا ی دو نفر جوان شده اند    نیا   ا یمعلوم کند که آ 

 . خوردند یمباشند، چون برهنه صورت به نظر  دهیتراش

نظر موافقت کردند که چون    ن یکار هر دو نفر مذکور، به ا  نیاز انجام ا  بعد 

رو از بردنشان به محبس ارگ ضف    نیاند، از ا  مانده همه صغی    پشان باق  

   نظر گردد و بهی  است
ً
 ردند. گبا مادران خود باشند، تا جوان  فعال

ی مالزم   ۀ هم  باق   و عبدهللا و خواجه    محمدنن    در،یمردانه را که غالم ح  ی 

و    رسید یمهشت نفر    ا ینام داشتند و تعدادشان به هفت و    ز یعز   محمد و 

آنها   بعیصی های  اسم     از 
ً
به  فعال محبس    ست،ی ن  ادم یدرست  به  خود  با 

ی بردند. فقط دو نفر از مالزم  الال    یگر یو د   قابخ    نیالدشهاب   ک یما را که    ی 

  ما گذاشتند.  بانی ده یهللا، الال ما بود، جهت محافظت و دضیف

ی مالزم های  اتاق   کوته و     ک یما از طرف    ی 
 
محافظ اشغال و    انیسپاه  دلگ

 . د یقطع گرد   به کیل ونی  و اقارب و عالم ب شاوندانیبا خو رابطۀ ما 

همراه مادران،   ،ی  و ما اطفال صغ  د یسال طول کش   کیحالت مدت    نیا

اندران    یهاخانم خواهران،   واقع  ما،  خود  خانه  در  ان کاکا 
دخی  و    کاکاها 

   . میماند  ی  اس ول هی  شاه دوشمش  ارتیمتصل ز 
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تیاعل  )سفی  افغانی در انقره( و  خان چرخی جیالنی غالمبه همراه خان هللا امان حضی

 ترکیه احمد خان لویناب و محمدحسن خان ضیان  در سفر مض و وال عیل

 

 

 

 

 

 

 

 

تیاعل در انقره( و   افغانی  ی  )سف  جیالنی خان چرخی هللا خان به همراه غالمامان حضی

 ترکیه در سفر مض و  ن  ایو محمد حسن خان ض نابیاحمد خان لو عیل وال
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تیاعل                       جیالنی خان چرخی غالم آتاترک و  هللا خان به همراهامان حضی

 در انقره(  افغانی  ی  )سف
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تبه ترک جیالنی خان چرخی غالم   با یک تن از مقامات عالی 

 

 

 

 

 

 

 

 
تیاعل  : هللا خان به همراهامان حضی

   وزارت خارجه وکیل خان چرخی صدیق غالم  ردیف دوم: از راست

  محمد  و نفر سوم سلطنن  وزیردربار خان  عقوبی سوم: از راست نفر دوم محمد  فیرد

 در سفر مض  ،ن  ای حسن خان ض

 

 

 

 

 

 

 

 ترک   تبهی  به همراه مقامات عال جیالنی خان چرخی غالم
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ال  خان   محمد ب  شمشر فرقه و   خان چرخ  جیالی  غالم شهادت جب 
 چرخ  



مطابق    ،یدی خورش  ۱۳۱۲در برج سنبله    عنی ی  انات،یجر   نیبعد از ا  یچند

اگست   ماه  ال    میکاکا  ،یسو ی ع  ۱۹۳۳به  همراه  جیالنی  غالم جیی خان 

ت    لیخان وک  محمد خان، جناب محمدول ی  مشر شفرقه  هللا اماناعليحضی

هللا خان را  ت یخان و خواجه هدا  یمحمدمهد  زا ی  محمد خان، می  خان، فق

 . دند یو به مقام شهادت رسان ختهی نادرشاه، به حلقه دار آو  ر به ام

نن   ساالر غالمنائب   میخانواده از ماتم مرگ کاکا  هیفغان و گر   یصدا  هنوز 

کاکا جنازه  که  بود  نشده  خاموش  ال    میخان  و جیالنی  غالم جیی   خان 

محمد  مشر  فرقه  شال که    کی به داخل    خان، توسط چند نفر سپایهشی 

 به خانه ما آورده شد.    دهیچانیپ ،داشتند یم انیسپاه

م! تو خو   ۀخوانند صحنه آنقدر   نیکه منظره ا توانی  یم تصور کرده،    د محی 

ح آن ناتوانی دل  . کند یم  خراش و ناهنجار بود که قلم من از رسر

. گذشتیم  ی و زار   هیشب و روز خانواده با آه و افغان و گر   ب ی ترت  ن یا  به

ان جوان همه در ماتم ا  ها خانم    ه ی  و ت  بزرگ و بدبخن    عاتیضا  نیو دخی 

همه افشده و مأيوس گشته، حتا    ده، یپوش گرد  اه یکه اتفاق افتاد، س  یروز 

 
 

 از دست داده بودند. خودرا  اطفال کوچک هم همان نشاط بچک

عقرب   ۱۶روز    عنی یبعد    سال  کیسال دوام کرد. درست    کیحالت    نیا

تفنگچه عبدالخالق که    ی  نادرشاه با سه ف ۱۹۳۳نوامی    ۲۶مطابق    ۱۳۱۲

 

رسنش  اتی جزئ" در کتاب  را  نوشته    انی"زندان  ا یمرگ"    کشن    نانی واقعه  ارگ"  قلعه 

  د ییتوانید مطالعه نمایم یمرحوم عبدالصبور خان غفور 
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ً
  م یکه کاکا  از موصوف نام برده شده، در صحن دلگشا، در همان محیلقبال

 . د یبود، به قتل رس  دهیخان به شهادت رسنن   غالم

ی که ب   یموضوع اختالفات نظر  کاکاها و پدرم با نادرشاه    عنی ی  خانوادۀ ما   ی 

ا به  بود و منجر   ن  در رساله جداگانه  د، یگرد  ها ی ز ی همه خونر   ن یموجود 

   شود. منتذکر داده یم 
ً
ح حوادنر فعال دراز،  انیسال  نیا  انیکه در جر   به رسر

 
 
   پردازم.   سال بر من و خانواده من گذشته یم ستی بتقریبا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
محمد خان چرخی  چرخی  خان  النی یج غالم  فرقه مشر شی 
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 که خون ناحق پروانه، شمع را  یدید

 امان نداد که شب را سحر کند چندان

 م یبادام انتقال داده شد یاز قتل نادر خان به زندان رسا پس

 ،قابخ   نی الدبه اصطالح گوش به گوش و توسط شهاب   قتل نادرشاه خی  

بزرگ ساالن خانواده    شیو تشو   نگرانی   شی  ی و اسباب ب  د یبه خانه ما هم رس

ناظر شخیصد یگرد خان  عبدالخالق پش خداداد  نن   غالم  می کاکا  . چون 

ده، ا    جامخود ان   شخیص   ۀ از اراد  ی و ی  عمل را به پ  نیخان بود. اگر چه نامی 

ه از طرف  و  اعضا  کی  چیداده  بودند،    یاز  زندان  در  همه  خانواده که 

ول  کیتحر  بود،  هم    نشده  آن  منتظر    ها خانم با  و  داشتند  ترس  همه 

 بودند.  ی بدتر  اناتیجر 

 ان یتعداد سپاه  کیشب    کیحادثه،    نیسه روز بعد از ا  ا یکه دو و    نیا  تا 

باز طره محمدعمر خان و    کننده، تحت نظر وال  زنان تالیسر   تیجمع  کیو  

  تالیسر   کی   کیو ما اطفال کوچک را    ها زنقوماندان به خانه ما آمدند،    خان

ی تا فرش، قال   من  یق  اءیکرده، جواهرات و پول نقد و اش   ،نی ی چظروف    ،ی 

ان جوان، ما اطفال   هایزنهمه را با خود بردند. از   کالن سال گرفته تا دخی 

  ک ی  کیکه در تن داشتند و    لبایس  کیها همه را به داخل  صغی  و خدمه

  یل یحو   کیرسباز انداخته و به    یموتر الر   کی ( به داخل  کمپل )لحاف پشیم

 نقل دادند.   ،شد یم   اد یبادام    ی واقع بود و به نام رسا  یکه در کوچه تنور ساز 

له از خشت خام وجود داشت  های  خانه   یلیحو   نیدو قسمت ا  در  ی دو میی

ی که کلک از چوب ساخته شده بود و فقط    یاسه پته  م یآن به طرز قد  یهای 

ی دست باال و پائ   یداشت و همرا  شهی دو تا ش  ک یآن    ن یپته آخر  . شد یم   ی 
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کوچک از خشت خام و در  های  خانه  ادهیدو تا پ   ک ی  یلی قسمت حو   کیدر  

   وار یآن د گر ی سمت د کی
 

 وجود داشت.    بزرگ

نبود.    یبرق در آنها اثر   رسد و از روشنی   یلیو نمناک و خ   کیهمه تار ها  خانه

  دانه فرش شطرنخ    کی  کیخود ما،    ۀدو ساعت بعد از هر اتاق خان  ک ی

بادام    یرساهای  خانه ما آوردند و به   یدو قلمدان شمع برا  ک یبا    م یگل  ا یو  

ی قال  یهاکردند. فرش   میتقس  لوازم خانه و    م هرچه بود، با تما  نچه یو قال  ی 

و دهشت و شدت    میردند. از ترس و بها همه را به تاراج بخانم   وراتیز 

 نتوانست   دهیبه اصطالح چشم به هم پوش رسما، همان شب کش 

و چند دانه دوشک از   لحاف صندل   کی ک یهر خانه  ی آن روز برا یفردا

ی تسخ  لیوسا  ما آوردند، ول  ی خود ما برا  ن  دارا وجود نداشت.    و صندل   ی 

از رو   یمادرها نان گندیم  کی  ،شر یو دوراند  اطیاحت  ی ما  نان   مقدار  که 

به درد خورد و    یلی با خود آورده بودند که در روز اول خ  ند،یگو خشک یم

  یلیدر حو  گر، یکنند. شش روز د  هیتوانستند ما اطفال کوچک را با آن تغذ

از ما خی  نگرفت. شش روز تمام همه گرسنه    ی ما بستند و احد  ی را به رو 

.  سازند یمما را هالک    لهیوس  نیه به اک  میکردیمو فکر    میو تشنه به رس برد

    غی  بزرگ ساالن و به خصوص اطفال ص  یبرا  دنیشش روز فاقه کش 
 
واقعا

 است.  اد یز  یلیخ

ی پائ یسو رسما کی از    گر یو از جانب د ی 
 

اکیر ما را از پا انداخته   رنج گرسنک

که   و نه غذانی   میگرم ساز خودرا  بود. نه چوب و ذغال که آن را آتش نموده  

   م یاندازه بتوان  کی
 

  ک ی  یلیوجود داشت. در صحن حو   م،ینمائ  رفع گرسنک

و    ده ینگردصاف    یادیمدت ز شد  یم چاه آب موجود بود که آب آن معلوم  

  ی برا  میها بد داشت، ما مجبور بودیل یبد و طعم خ  ی پاک نشده بود، بو 

   نیا
 

 . میدو جرعه از آن بنوش ک ی  م،یهالک نشو  که از تشنک

برا  یطور   ، یلیحو   نیا  در  بعدها  زندان  یکه  شد،  روشن    ا ی پاردر   انیما 

شد،    هیکه چاه آب بعد از طرف چاه صاف ها تصف  محبوس بودند. وقن  
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رقم    یهاو کفش  چپیل   ،ازبک   یهاکاله  ،کهنه ازبک   یهاموزه   اد یمقدار ز   کی

 . د ی از آن استخراج گرد به رقم ازبک 

ات موذ   ک یرسد و تار ها  اتاق    هیو از حشر
ً
  یل یخ  یلیبرخوردار بودند. حو   کامال

ی تنگ و به شکل مرب  ع واقع شده بود. زم ه و   ی زار و اثر آن شوره   ی  ی از سی 

ما اطفال کوچک روزها در باغ    ن،یدرخت در آن وجود نداشت. قبل از ا

دارالمعلم و  حقوق  فاکولته  نام  به  بعدتر  ما که  خود  ی خانه   ،شد یم   اد ی  ی 

باز   شهی هم بود   م، یبود  یرسگرم  مجبور  هم   میحاال  داخل  ی به    یل یحو   ی 

ی کوچک که شکل قفس را داشت، در باال فقط آسمان و در پائ ی زم  ی  را    ی 

 . میکن   روز گذرانی یم توانست یم  ده،ید

که از عقب قفل انداخته شده    یلیحو   ۀدرواز   ان،یجر   نیز بعد از ارو   شش

که در    دو نفر مرد معمر با دو نفر سپایه  می دید  د، یما باز گرد یبود، به رو 

شده و آن دو نفر مرد معمر    یلیرس آنها دو تبنگ نان خشک بود، داخل حو 

به تعداد عائله  ها را  . خالصه نانمینان آورده ا   تانیبرا  د،یائیصدا زدند که ب

طرف نان حمله    ها کردند و ما اطفال کوچک مثل وحشر   میهر خانه تقس 

ما گرفت و تنها نان خشک   یدو لقمه، گلو   ک یبعد از خوردن    ول  م، یبردیم

و وزن هر    گردید یم و در محبس دهمزنگ طبخ  شد  یم   اد ی  که به نام پاوگ 

که از    میمجبور بود  ز . باتوانستیم نشده    ی  ما ت  یپاو بود، از گلو   کینان  

ی . به هم میدو جرعه بنوش  ک یچاه    دهیآن آب گند روز گذشت و   بی ترت  ی 

را دوباره    یلی خارج شدند و در حو   یل یو مردان معمر از حو   آن دو نفر سپایه 

 از عقب بسته و قفل کردند. 

ی باز به هم  گر ید  روز  ی کی هر   یبوره و چراغ ها   ،یمقدار چا  کی   بی ترت  ی    ی 

حداقل آن نان خشک را با  یم  توانست یم ما آوردند که ما    یخاک برا  لیبا ت 

ی ک  یهر   ی چراغ ها  و بوره ضف و از روشنی   یچا . آن دو  میاستفاده کن   ی 

معمر   مرد   نفر 
 
نفر    بعدا دو  شد که  اسم   ها قابخ  معلوم  به   یهابودند 

 کی  تیاز ارگ فرستاده شده بودند تا ما را به مع  که  و مهرعیل   میمحمدرح
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حو   انی یسپاه  دلگ خارج  در    یل ی که  داشتند،   گر ید  یلیحو   کیزندان  جا 

 کنند.   بانی ده یمراقبت و د

ی آب صخ   ما   یمادرها نداشی  ا   از شدت رسما و  نفر    نینزد    ها قابخ  دو 

ا  و   تیشکا اگر در    را ی. ز شوند یم باره توجه کنند ممنون    نیتمنا کردند که 

است هالک    ک یرنج را تحمل کرده نتوانسته و نزد  نیا  شانی  صغ  یاوالدها

 شوند. 

سال و چهار ماه داشت و   کیخان که هنوز  جیالنی  غالم  میدخی  کاکا  کی

  نداشت و    کاقی   ی  خور بود، مادرش شی  اسم او رابعه جان است و ش
ً
قبال

ی . همشد یمگاو داده    ی  روز، ش  در یط  شیبرا ناآرام    یلیشش هفت روز را خ  ی 

چه    بهطفل صغی  را    نیبودند ا  انی  و فغان گذشتاند که همه ح  هیو به گر 

رحم انداخت به روز    قابخ    نیکه خدا به دل ا   نیکنند. تا ا  هیتغذ  لهیوس

و   ش  کیششم    ا یهفتم  ته  ی  مقدار  مادرش گذاشت.   هیگاو  دست  به  و 

د  ک یهمچنان   ناج  یگر یطفل  نام  صب   هیبه  خان غالم  هیجان،  صفدر 

  ر خان ازدواج کرده بود، دنن   غالم  میدخی  کاکا  شهیعا  ن  که با ن    یاعتماد

تولد شده و هنوز چهار ماهه    زمان اسارت و در خانه خود ما واقع اندران  

زندان رسا به  را  ما  ا   ی بود که  دادند.  نقل  ن    نیبادام  از  هم    ی ی  شطفل 

نزدکشید  یم  غ یج  وستهیپ رس  کی و  هالکت  ا   دهیبه  مقوله که    نی بود. 

   نجا یاند، در ا  تر نسبت به گل نازکی  و نسبت به سنگ سخت  ها انسان
ً
  کامال

 . تواند یم کرده   دا یصدق پ

آن    بعد  برا  کیروز    ک یاز  ذغال چوب  به    ی مقدار  و  آوردند  ها خانه ما 

د  میتقس  روز  تصف  گر ی کردند.  را  آب  چاه  و  آمدند  چاه صاف  نفر   هیدو 

ی کردند. چند روز به هم   ک یرقم گذشت، روزانه دو تبنگ نان خشک و    ی 

چا برا  یمقدار  بوره  چاآوردند  یمما    ی و  و  خشک  نان  تنها  ما    ی که 

  ن  یبه نام مأمور اسحق که مأمور امن  ک هفته بعد، شخیصی.  خوردیمیم

  ما آمد و دو نفر پشان    دنیکابل بود، به د  ت یخانه وال   ف یتوق
 
بزرگی   نسبتا
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و   ک یرا که   برادرم  سن  میپش کاکا  د یعبدالحم  یگر ید  عبدالصمد  به  ی و    ی 

ی دوازده و س شما از طرف   یداد که برا  حیبودند، نزد خود احضار و توض  دهی 

بزرگ ساالن روزانه   یبرا  ده، یماهانه مقرر گرد  ه ی  ج  ا یمقامات باال معاش و  

تعداد    ستی پول(. شما ل  ۵۰قران )  کیخوردساالن روزانه    ی و برا  افغانی   کی

.  د یمن بسپار   یو برا  بی ساالن را با ذکر نامشان ترت  ورد بزرگ ساالن و خ

نفر خوردساالن و   ۱۲که از آن جمله    رسید یم نفر    ۵۳ما به    تعداد عمویم 

 بزرگ سال به حساب آمدند.   ها بودند و متباق  نفر خدمه  ۵

و خدمت    بی ترت  شانیهاتعداد را با ذکر نام   نیا  ستی دو نفر ل  نیا  خالصه

هفته    کیکردند و مأمور مذکور برگشت و بعد از    میمأمور اسحق خان تقد

که کدام ماه بود، معاش    ستی که روز اول ماه بود و درست به خاطرم ن

پن"   جدهی که مشهور به " ه   میمحمد رح مقرره را به حضور داشت قابخ  

نمود و در ضمن   میتسل  د یعبدالحم  میش کاکابه برادرم عبدالصمد و پ  د بو 

ا از  بعد  ی از هم خودرا    حتاجیماتوانید  یمشما    نیگفت که  ته  ی    هیمعاش 

 .  د یکن

شایه  یهاقابخ  از    ک یخان    م یمحمدرح  قابخ   اعتماد    ارگ  طرف  و 

  جدهیلحاظ او را ه  نیالجثه و فربه بود و از ام یخانواده نادرشاه بود. آدم عظ

 خود ما هم هنوز همراه قابخ    قابخ    نیالد. در آن وقت شهابگفتند یمپن  

پهره دارها در آنجا بود،  های  اتاق که    یلیحو   ونی  جا در ب  کی  میمحمد رح

 که دو نفر قابخ    نیبعد از ا  بود و باش داشت. ول  یمدت مختض   یبرا

بودند، به    شایه  رگا نیهللا و جزء معتمدو نعمت عیلی  مهای نامبه   گر ید

ی معاون   ثیح   ن یخود ما را که شهاب الد  آمدند، قابخ    می محمد رح  قابخ    ی 

که رسنوشت او به    نینام داشت و از مردم چرخ لوگر بود، مرخص کردند، ا 

 ما معلوم نشد.  یبرا  د،یچه انجام

ی از هم  مادرها  خانه،    مجبور بودند اسباب ابتدانی   افغانی   کیپول روزانه    ی 

 ، ها و شام شد  یم . روزها، شام  ند ینما  هیتهخودرا  آذوقه و لباس خود و اطفال  
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 زمستان، کثافت  یطرف، رسد کیبدتر منتظر از   یدادهایروز. ترس از رو 

اعصاب   گر،ی از جانب د  کیدودآلود و تار های  اتاق  بادام و   ی رسا  یلیحو 

 همه را خورد ساخته بود. 

دل   مادرها  با  خون، کوشش    یهاهر کدام  به  روحکردیم آغشته    ات یند 

قو   یاوالدها را  با صحبت   ی شان  دارند.  تسیل   یهانگه  سبب    سودمند 

ما را به صی  و حوصله و مراجعه به خداوند    شهی ند و همشدیمخوردساالن  

تعال او  دربار  از  توص  شیگشا  و   ، ی دراز   هایشب ند.  کردیم   هیخواسی 

ختم هللا   م، یقرآن کر   یهازمستان،  بسم ختم  ختم  الرحمن  الصمد،  هللا 

ان جوان خانه،  شد  یم گرفته    بی ترتها  خانهاز    ک یالرحيم، در   که در آن دخی 

 . میگرفتیمهمه حصه  ،ی  پشان و ما اطفال صغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خان چرخی نن  غالمملقب به کوکو جان همش  میمر ن  ن  
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 می در زندان درس خواند چگونه

   ی  که در رسنوشت اطفال صغ  یامهم و ارزنده   فاکتور 
 

شان    ندهیآ  و زندگ

 
 

ن   ن  خان به نام  نن   غالم   میروز خانم کاکا  کیبود که    نینهاد، ا  اثر بزرگ

ان جوان و پشان   م،یمر    ملقب به کوکو جان، دخی 
 
بزرگی  را نزد خود  نسبتا

شانه خاطرنشان  یمادرانه و دوراند  ن  ایوصا  جمع نمود و به همه آنها یط 

همه آن را    د ی آمده، ما با  خانوادۀ ما   یکه باال  بن  ی ساخت که حاال هر مص

طلب    لبوده و از دربار او تعا  او راضی   یبه قضا  م،یاز طرف خداوند بدان

ان جوان و پشان بزرگی  که صنوف رشد مینمائ  شیگشا   ه ی. اکنون شما دخی 

 فهیوظ  د،ی را خوانده ا   صنوف شش و هفت مکتب امانی   مکتب مستورات و 

دار   نی یسنگ آنچه که    د یبه دوش  را،  برادران کوچکی  خود  که خواهران و 

ی را  د ینمائ میتعل  د،یگرفته ا  اد یخود   و   د یبده اد یو به آنها خواندن و نوشی 

 بمانند. سواد ن  که   د ی نگذار 

د کرد که ادار   در  ی    ا یمدرسه و    نیا   ۀختم به همه گورسر
 

را من    مکتب خانک

 . می  گخود به عهده یم

  مادر بزرگوار را شاد داشته باشد که    نیروح ا   خداوند 
 
  در آن فرصن  واقعا

انواع   بود،    ی  دامنگ  ها بدبخن  که  ناام  أس یخانواده شده  از    ،ی دیو  ترس 

  ، یهمه را افشده و پژمرده ساخته بود، از خود بزرگوار   هیروح  یمظالم بعد

و عزم    اد یز   نشان داد و با مسایع  بخصوض یو از خودگذر   حوصلہ افزانی 

زندان رسا تنورساز   ی راسخ در     ک ی  ، یبادام، واقع کوچه 
 

را    مکتب خانک

د ی پ  یگذار شد. حاال برا  انیبن  قلم و    ،هدف مقدس، کتب دریس  نیا  شی 

 . میبود که ما آن را نداشت  از یکاغذ مورد ن

    که من در حافظه دارم،   جانی   تا 
ً
برادر بزرگم به نام عبدالصمد و پش  اوال

بودند،    که شاگردان صنوف شش و هفت مکتب امانی   د یعبدالحم  میکاکا

 م، ینداشت   آشنانی   فاریس  یل را که به الفباآغاز نمودند تا ما اطفال خوردسا 
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ی زم   ی به رو  ی الفبا    ا یو    زهیسنگ ر   ک یو با    ی    اد ی  را سنگ چل، طرز نوشی 

 بدهند.  
 
صورت    یلی حو   ی وارهاید   ی ذغال چوب به رو   ی عمل همرا  نیا   بعدا

براگرفتیم باالخره    ی، خالصه  اطفال خوردسال،    ار یبس   رسگریم  کیما 

 شد.  دا یپ خون  

به خرج    یی  چه تدبدانم  نیم که مادرها    نیمنوال گذشت، تا ا  ن یبد  روزگارانی 

ی ماه تع  نیسقاء بعد از چند  ثینام را که به ح  نفر مهرعیل  کیدادند و     یی 

به اصطالح    ا یو    لوله کشر   یهارا از آب   دنی یما آب آشام  یشده بود برا

  ار یبس   صورتساختند که در بدل پول و به    راضی   اورد،ی، بگفتند یم آب نل  

  ک ی،  آورد یم   دنی یو محرمانه در هر مرتبه که با مشک خود آب آشام  مخفی 

 . اورد یب ایهیو س قلم نی  د،یمقدار کاغذ سف

، از طرف  آورد یم از مردم هزاره بود و در هر مرتبه که آب    ف یمرد رسر   نیا

  و  شد  یممراقب بدرقه    یهاقابخ  نفر از    کی
 
ل  شدیدا که با    گردید یم کنی 

ل و مراقبت، مادرها توانستند    نیاز اهل خانه سخن نزند. با همه ا  کش کنی 

معاونت    طالبگذارند و    انیرا با او در م  ی  لحظه چند، مشکل ما اطفال صغ

  شوند.  
 
مرد رسر مسلما د   فیآن  به  را  ما  ناهنجار  وضع    ق یعم  دهیسقاء، 

لبيك   ا قبول هرگونه مخاطرات احتمالما ب  یمادرها یو به صدا ستهینگر 

 مشکل ما را حل نمود.  اد یگفته و يك اندازه ز 

 یهاخواهران ما کوزه   ا یقرار بود که مادرها و    نیعمل از ا  نیا  یاجرا  طرز 

خانه    ک یحصه تار   کیند، در  گرفتیمرا که در آن آب    ظرقی   ا یو    خال ی آشی 

نفر در آنجا    کیبود و تنها    تنگ و کوچک   یلی که همان حصه خگذاشتند  یم

، تا  کرد یم  مهرعیل سقاء را همرایه  یکه آقا  . قابخ  توانستیم وارد شده  

خانه با او   ی تا با    ستی در آنجا ن   یگر یکه کس د دید  یمو  آمد  یم دم در آشی 

که سقاء   نیتا اکشید  یملهذا در عقب در انتظار    د،یایمرد سقاء در تماس ب

از آب   پر  ب  کرد یم  خالخودرا  مشک  ی . مرد سقاء در همآمد یم  ونی  و    ی 

خود   نهی س  ی رو  و کرن   اهنی  پ  ر یفرصت تنگ، بسته کاغذ و قلم را که در ز 
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که    ن  انداخت. روزهاآب یم   یهاو در عقب کوزه   ده یپنهان کرده بود، کش 

 که    کرد یم ، و مشاهده  شد یم ن  ش ی م  شی فرصت برا  نیا
 
  فه یوظ  قابخ    شدیدا

.  برد یمبسته کاغذ و قلم را با خود دوباره    نیدار مراقب و متوجه اوست، ا

  آن روز و    یپس فردا  ا ی فردا و  
 
هفته بعدتر، بار    کیکه  شد  یم  قعوابعضا

 . داد یمعمل را انجام  نیا گر ید

ی هم و کارساز   ی  لطف  اثر  در  مددکار   یبود که  و    ی آقا  یخداوند کارساز 

نوک قلم، قلم    ، ایهیمهرعیل سقاء، ما همه صاحب کاغذ و قلم، کتابچه، س

ی آهن ی و تخته سل  ، ی  و کار درس دادن و    مید یگرد  یگر ی بعد د  ک ی   ت، یقلم نی

ا  دا یاندازه رونق پ  کیدرس خواندن     نکرد. تعداد شاگردان پشان و دخی 

. مرحومه کوکو جان، خانم رسید یمنفر  ۱۵خورد سال در آن وقت اول به 

  ک یکرد.    میسه گروپ تقس   ا یپانزده نفر شاگرد را به سه دسته و    نیا  م،یکاکا

گروپ را به    کیو    د یعبدالحم  میگروپ را به برادرم عبدالصمد و پش کاکا

مکتب مستورات   هیعذرا جان که شامل صنف رشدشان به نام    دخی  بزرگ

دند و گروپ سوم  ی بود سی   گرفتند.   تی و ترب م یتعل ر یرا خودشان ز  ی 

   ما شاگردان همه روزه، صبح وقت به اتاق    بی ترت  نیا  به
 

  که خودش زندگ

براکرد یم خواندن    ی،  درس  و  ی  مرخص  رفتیم  یمآموخی  ظهر  وقت  و 

   یکارها  م،یداشت   فهیوظ. بعد از ظهر آن روز همه  میشدیم
 

  ی که برا  خانک

داده   بدهشد یم ما  انجام  را  آن     ی آن، کارها  ی فردا  را یز   م،ی، 
 

همه    خانک

  را    ردانشاگ
 
کرده و از نظر   برریس  کی  کیخود مرحومه کوکو جان،  شخصا

  ن یبعد از ا  ، ن  کرده و شاگردان ابتدا  دا یدوام پها  ماه حالت    ن یاند اگذشتیم

بند و جمله  و خواندن  ی  نوشی  فاریس  یکه  زبان  به  وع    اد ی  را  گرفتند، رسر

  کوکو به نام پنج کتاب که آن را خود مرحومه    کتان    ک یکردند به خواندن  

قرآن   یهاند. کتاب پنج کتاب، تصادف در جمله کتاب کردیم  سیجان تدر 

دالئل   میکر  ات رسر و  مادران    فیالخی  با خود   ک ی  کیبود که  آن  از    جلد 

 بادام آورده بودند.   یگرفته بودند و به زندان رسا
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  وان ید  لیاز قب   یگر ی د  یهاسال دوام کرد و در ضمن کتاب  کی  انیجر   نیا

که در مکاتب    کتب قرائت فاریس   و بعیصی   یخواجه حافظ، گلستان سعد

ی توسط هم   ،شد یم درس داده   س ما رس  خانعیل مهر   ی  که    د یسقاء به دسی 

 . د یگرد   شاگردان به زبان فاریس شی  ی رفت ب شی سبب پ

طور   کیاز    بعد    که    ی سال، 
ً
برادرم،  قبال عبدالصمد  ام،  داده  تذکر 

به مرض توبرکلوز مبتال شدند که    میپشان کاکا  ب یو عبدالحب  د یعبدالحم

رفت کرده    شی پ  شی  ی نوجوان، به رسعت ب  د یمرض مدهش در عبدالحم  نیا

و همه    د ی و چند ماه او را به بسی  انداخت، تا باالخره چشم از جهان پوش

 خانواده در ماتم نشستند.  یاعضا

 

 بادام یدر زندان رسا  ضانیرسنوشت مر 

مادرها    ،شد یم  ضیخانواده، به خصوص اطفال صغی  مر   یاز اعضا  ک ی  اگر 

داکی     را یز   ؛ند کردیممعالجه    ونانی ی که داشتند، او را به اصول طب    با تجارن  

دوا نداشت. گ  ی گر ی د  ی و  حبوبان    ها اه یوجود  مر   و  آن  از    ی هاضیکه 

معالجه   را  همکردیممختلف  از  ی ند،  روزانه    ی  توسط    افغانی   کیمبلغ 

 . گردید یم  هیکه در باال اسم شان ذکر شد، ته  ن  هاقابخ  

  برگ   بود:   ل یو حبوبات قرار ذ  ها اه یآن گ  یکه به حافظه دارم، اسما  جانی   تا 

پن  ،کاسنی  برگ  زرک،  چوب  خوار،  شی  تخم    ک،ی  برگ  بارتنگ،  تخم 

داشت، گل    جالب فلوس که از خود مرکبان    ان،یچاسکو، تخم اسفرزه، باد 

 . دانه، عناب، گل قند، سنون، زمه ..  اهیس له،ی هل ا ی لهی هر  ،ختیم

منوال گذشت و باالخره سه نفر از پشها به مرض توبرکلوز    نیبد  روزگارانی 

.  میپشان کاکا ب یو عبدالحب د یمصاب شدند. عبدالصمد برادرم، عبدالحم
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    شانیها که سن هاسه نفر از داده
 
  و   نهی باالتر بود، در اثر مرض سنسبتا

دند.   بغل و تب مداوم جان بحق سی 

  ی آقا   ست،ی ن  ادم یدرست آن به    خی    چند که تار   شدن زمانی   ی از سی    بعد 

  خان داکی  که    ی  م
 عبدالغنی

ً
  د یکمپاوندور دواخانه ارگ بود، مقرر گرد  اصال

آمده و آنها را معالجه کند.    ضانیمر   نهیمرتبه به معا  کیکه در هر دو هفته  

  خان شخص خدادوست و مهربانی   ی  و دکی  م
ی بود در ع  عبدالغنی که    نیا   ی 

قرآن    اتیاز آ   با تفسی  بعیصی   کرد یم   یرا تداو   ضانیآنچه در قدرتش بود، مر 

ابد نخواهد    یروز برا  نیکه اگفت  یم  شهی و هم داد  یم  مبارک، همه را تسیل

  ماند و خداوند عادل است،  
 
به عمل    شی از دربار او گشا  یروز   کیحتما

 اهد آمد. خو 

ات    یزمستان گذشت و موسم بهار هم سی   شد. در فصل تابستان حشر

قب از  ه  پشه، ک  لیمضی پ  کی مگس،  وافر  حد  به  خسک  و    دا یو  شدند 

ی رمات ا ی درد اعضاء و   ،یگلودرد  لیاز قب یهایصی ی العموم با وجود مر عیل   م،ی 

ماالر  یهاک یکول مرض  به  انفلونزا،  تب   ا یگرده،  را  آن  وقت  آن  در  که 

داکی  ممیمبتال شد  ،گفتند یم   موسیم   ی  . 
ا  عبدالغنی امراض   نیخان  همه 

ادو  قلم  چند  توسط  تنها  را  قب  هیمختلف  از  پودر، کن  لیمحدود،  ی پن    ی 

  کیبا    و منته  د یپروکسا  دروژنیها  سلد و دوسود،   مکسچر، پودر سیل 

 . کرد یم  یتداو   ک،یتون وپی  به نام س هیتقو   یدوا  کین  تر محصول  

رفته بود، به عنفوان    شی پ  یلی که مرض توبرکلوز او خ  میپش کاکا  د یعبدالحم

   ۱۴و سن    جوانی 
 

؟؟، به رحمت حق    ار یبعد از بس  ،ساله گ رنج بردن بسی 

ی . مادر او فقط هموستیپ پش را داشت و در فرقت او تا زنده بود،    کی   ی 

 . کشید یم  اد یو فر  د یبار اشک یم
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 افزوده شد  انیتعداد زندان به

قابخ    ک یبود که    نگذشته  یر ید روزها،  باز    م،یمحمدرح  از  را  زندان  در 

نمود و گفت که    را به داخل زندان رهنمانی   یعائله هفت نفر   ک ینموده و  

  نها یا  یدو اتاق برا  ک یکه   د یشما بمانند و شما کوشش کن  ی همرا  د یبا   نها یا

ی و ساکن  د ی کن  هیتخل ی ب   در که    د یکن  یکار   کیرا شما  ها  اتاق   نیا  ی    خود به   ی 

انور غالم عائله مشتمل بود از خانم ماما    نی. ا د ی کن  میتقس   گر ی دهای  اتاق

ماما او    یخان، پش    پدر من که خود 
ً
اوائل گقبال در  به  و گرفت  ی  و  ها، 

بود.  ف یتوق  ،ارگهای  زندان شده  محبوس  دهمزنگ  محبس  و  خانه 

ان او    دهللای پش او به نام عب  کیهمچنان   های نام   بهجان و سه نفر دخی 

هللا خان، مشهور تیعنا  ی  خانم م   جان و طاهره جان  فهیبهرور جان، رسر 

غاز  همراه   یبه  هم  او    خان،  انور  غالم ماما    خان که 
ً
های زندانبه  قبال

 خان. هللا عنایت  ی  م ینفر خانم معمر خشو   کیالذکر رفته بود و فوق

اسم  ت یعنا  ی  م  خانم به  خان،  جان،  ن   ن  هللا  پدرم    اشنهیخگوهر 

   ی خان بود که براصدیق  غالم
 
ها  خانواده   نیرا داشت. ا   من نسبت خالگ

قرابت و خو  با    ک ینزد  یشاوندینسبت  ما که    داشتند،    خانوادۀ 
 
از  مسلما

که از رسنوشت    خانوادۀ ما و در ضمن    دند یگرد   طرف همه ما استقبال خون  

جان   جان، غالم مصطفی   غالم ربانی های  نام ارگ شان به    زندانی   انجوان

پش کاکاجیالنی  غالم   میپشان کاکا جان  عبداللطيف  و  عبدالعزيز   میخان 

ا در  ه  نیخان،  ا  اطالیع  چیمدت  توسط  داشتند  انتظار   شانینداشتند، 

 . اورند ی بدست ب نها خی  خویسر آراجع ب

بادام    یبزندان رسا  شدن خانواده چرخی   سه سال بعد از زندانی   انیجر   نیا

 صورت گرفت. 
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ها  میدیها را شنتکاندهنده اعدام  یخب 

  بادام، تنها کش  ی خان به زندان رساانور  غالم ما  خانوادۀ مازمان آمدن    تا 

، مأمور  آورد یمکلمه از زنده بودن آنها بر زبان    گانیکه به صد ترس و لرز،  

و    آورد یمما    یمعاش مقرر ما را برا  ا یو    هی  محمداسحق بود که ماهانه ج

 هستند.  ندهخشنود بودند که حداقل آنها ز  ن یخانواده به ا یاعضا

ماکه    وقن   به  انور  غالم ما  خانوادۀ  بعد    ی زندان رساخان  بادام سه سال 

  ها خانمکه   ی، طور ند نمودیم و مصافحه  که روبویس   نیآمدند، در ضمن ا 

  
 
ند،ی صاحب عاطفه بعموما  دانیاز شه  کیهر    یاسما  انیبا افغان و گر   شی 

گداز   انج  یلیصحنه خ  نیانداختند. اند و به اصطالح آواز یمکرد یم  اد یرا  

ی به زم  و بعیصی   دند یکش چند فغان یم  بود. همه با هم ساعان   ند  افتادیم  ی 

ند. خالصه تمام آن روز و شب، به آه و افغان و  کردیم غش    و لحظه چند 

سد که آنها چه    چیو نوحه گذشت و ه  هیگر  کس جرأت آن را نداشت تا بی 

سته و زدن نش  غ یهمه از ج یآن روز که صداها یشدند. فردا د یگونه شه

جمع شدند و قصه را به  ها  اتاق از    ک یبود، در    ده یشار   انیها از گر چشم

چن   دند یشن   لیتفص سخنان  آن  ی از  ربانی   ی  غالم  شد که  غالم    ،معلوم 

همراه با خداداد خان پدر، موالداد    م،یپشان کاکا  فیو عبداللط  مصطفی 

و معاون مکتب نجات و    ر یعبدالخالق، مد  یماما  خانعیلخان کاکا، قربان  

ی از متعلم  گر یمحمود خان متعلم و هشت نفر د که تعداد    ه یمکتب امان  ی 

 توطئه؟؟ قتل نادرشاه    هیو از قض  رسید یمنفر    جدهی به ه  عمویم
ً
آگاه   اصال

بادام، به دار    ی شدن ما در رسا  اول زندانی   همان سال   انینبودند، در جر 

 اند.  دهیو به شهادت رس ختهیآو 

انگشت    دند،یچشم کش   انه،یوحش   یل یعبدالخالق را به صورت خ  شخص

و باالخره با نوک برچه تفنگ، سوراخ سوراخ نموده و به هالکت    دند یبر 

ا اجساد  اشخاض  نیرساندند.  ذکر گرد  همه  باال  در  همان    د،ی را که  با 
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در    ن  هالباس  داشتند،  تن  به  جمیع  ک یکه  دسته  محبس    ، قی   عقب 

 . ند دهمزنگ دفن نمود 

   خانوادۀ ما و خانواده اش با    عبدالخالق
 

ک داشته و نا  زندگ ده با  مشی  می 

ان خوردسال هم   پشان بزرگسال و خواهر کوچک او حفيظه جان با دخی 

 بودند.  یباز 

ها  نیا   آن    دنیدردناک که شن   ی خی 
 
نبود و    خانواده کار آسانی   یبراواقعا

ا توان    نیهضم  از  حادثات،  پشان    کیهمه  و  دخی   زن،  عائله  مشت 

گذشته را تازه ساخت    یهاها، زخم زخم  نی ا.  بود   ونی  رسپناه، بکوچک ن  

و    دهیچانی بادام را پ  یزندان رسا  یو ناله فضا  هیگر   یصدا  مدن    یو باز برا

  ن یبه اخودرا    ک یکه هر    نی. مگر اد یبار هر لحظه ماتم یم  آن  وار یدر و د   از 

 در کار قضاء که چاره گر شد؟ : کهداد  یم تسیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نن  چرخی غالمشهید 
شهید غالم مصطفی  

 چرخی 
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           شهید عبدالخالق    شهید عبدالطیف چرخی 

 و همراهانش لحظان  قبل از اعدام  عبدالخالق د یشه
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 ورزشکاران غالم مصطفی و عبدالخالق در جمیع از 

 

 

 

 از راست: اسحق، عبدالخالق و عبدهللا
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 ادامه درس خواندن ما 

ا   نیبد   وضع   مدن   تا  خانم کاکا  نیمنوال گذشت  مرحومه  دوباره    میکه 

ان و    شانیشاگردان را جمع و با نصايح سودمند به ا ارشاد فرمود که دخی 

  ی دامن صی  و حوصله و اطاعت اوامر خداوند   د یپشان ما و شما، همه ما با 

وع کن  تان  یهادوباره به درس   د یائی. بمیرا از دست نده   حوال و همه ا  د یرسر

 . د یرا به خداوند کارساز بسپار 

درس دادن آموزگار، هر روز   خواندن البته به همان تناسب و توانانی   درس

که عبارت   گر ید د کرد و در جمع ما شاگردان، چهار شاگر   دا یبالوقفه ادامه پ

  شان    ی خان باشند و اسماانور  غالمپش ماما    کیاز سه دخی  و  
ً
تذکر  قبال

ی . همچن د یداده شده است، هم اضافه گرد و معاونت مرد    یار یدست    ی 

  ،  خانعیل سقاء مهر 
 
 فوقتا

 
پوقتا تا    ما مواد دریس  یکرده و برا  دا یادامه  را 

 . رسانید یم اندازه 

 

 را از نزد ما بردند  جوانان

دو نفر    ک ی با    باز خانطره روز باز قوماندان    کینگذشت که    ی ر ید  ار یبس   اما 

نزد خود    یاز صاحب منصبان عسکر   ی گر ید ظاهر شد و همه پشان را 

  ک یقرار داد. بعد از دقت و مالحظه تمام،    نهیاحضار و به دقت طرف معا

ی تعداد پشان را که به سن  ی بودند، از ب دهیسال رس  ۱۵و   ۱۴  ی  و امر  جدا   ی 

اناث خانواده    یحاال جوان شده اند، و بودن شان همرا  نها یکرد که چون ا 

جوانان عبدالصمد،    نیبه محابس مردانه برده شوند. ا  د یبا  ست،ی مناسب ن

دستگ و غالم  محمد    ی  عبدالغفار  جانباز ر  ساالنائب پش    ن  ح یبرادرانم، 

 پش ماما انور خان بودند.  دهللایخان و عب
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انور غالم پش ماما    دهللایبرادرانم و عب  ی  عبدالغفار، غالم دستگ  عبدالصمد،

جد قلعه  محبس  به  را  محمد    د یخان  و  ساالر نائبپش    ن  ح یدهمزنگ 

در ع دادند.  نقل  ارگ  به محبس  پدرش  نزد  را  ی جانبازخان  حال جناب    ی 

خانطره قوماندان   ش  باز  از  خودشان  نظر  به    یبزرگوار   وه یبه  کار گرفته 

ی باش رسد،  کدام صدمه نیم   نها یبه ا   د یمادران ما خطاب کرد که شما مطمیی

دو نفر از پشان   ک یقول،    نیاثبات ا  ی. براشود یم   لیفقط محبس شان تبد

پنج نفر به کجا نقل    نیا  که  نند یبرم تا بب جا یم  کی  شانیخوردسال را من با ا

 . شوند یم داده 

جان که با من    میرا به نام عبدالعظ  میپش کاکا  کیمن و    صله،یف  نیا  یرو 

عبهم و  برادرانم  همراه  بود،  و    دهللایسن  دهمزنگ  محبس  به  جان 

را همراه او به محبس ارگ بردند    ن  ح یعبدالرحمن جان برادر کوچک محمد  

ده شده اند. شا  مین یتا بب    م که آنها کشته نشده اند و به محبس مردانه سی 

 مادران ما کردند.  م یبادام آوردند و تسل یآن روز، ما را دوباره به زندان رسا 

وع حادثه تا هم   مادرها چگونه قانع شوند؟ در حال ول ی که از رسر لحظه    ی 

پشان از که  را    آنها    شان 
 
غجدا چ  ی  کردند،  بد  خی   ی از   دهینشن   یگر ید   ی 

عنا و  لطف  به  حال  هر  به  د  تیبودند.  رسیم  گر ی خداوند،  در    کشتار 

به  یعکه ما از زنده بودن آنها اطال   ن  مسئله  گانهیخانواده صورت نگرفت.  

ی از محافظ  نفر سپایه   ک یروز،    کیبود که در هفته    نیا  م، یآوردیم دست     ی 

ی ما، البسه شست و شو شده و تم  یآنها را که خواهران ما در زندان رسا  ی 

  واز یپا  ثیمحبس دهمزنگ به ح  برادران زندانی   یند، براگرفتیم   بی بادام ترت

ی چرک یهاو از آن طرف لباس  برد یم  . آورد یم آنها را با خود  ی 

ی سال به هم  کیاز    کمی   در    یسوگوار ماتم و  برعالوه  شد.    یسی    بی ترت  ی 

نوجوانان، امراض گوناگون    بزرگان و جوانان و اندوه و غصه در جدانی   یعزا

 بود.   دهیهمه گرد  ی  هم دامنگ  روخ یهاو ناراحن  
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 خانعل  یانتقال به زندان رسا

م  کی داکی   معمول    پروگرایم  آقا، یط  عبدالغنی   ی  روز  داشت، طبق  که 

معا تداو   نهیجهت  انجام کارها  ضان یمر   یو  از  بعد  و  آمد  ما  زندان    یبه 

ی نسخه   نهیمعا ی آمتسیل  یهاها، ضمن صحبتو نوشی    ات یو خواندن آ  ی 

رسر  احاد  فیقرآن  تفس   ث یو  و  خدمت    ی  مبارک  من  عالوه کرد که  آن، 

ت صدرا   ط ی، عرض کرده ام که محمحمدهاشم خانصاحب    عظمواالحضی

نبوده،    کاقی   یکه در آن سکونت دارند، جا  ن  یجمع  یبادام، برا  یزندان رسا

م محبوس  یهاکروب ی با  اکیر  و  آگنده  امراض  ی گوناگون  امراض    ی  به  آن 

حو  باشد، کدام  داشته  امکان  اگر  اند،  شده  مبتال    یبزرگی    یلی گوناگون 

داشته باشد. جناب صدراعظم صاحب   یشی  ی بهای  اتاق   منظور گردد که

 . دهند یم بهی   یشما جا یبرا یود، به ز هللاشاموافقت کرده اند، ان

    ها،ی ناجور   گر ی زندان برعالوه د  نیگفته آمد، در   نجا ی که تا ا  یطور 
 
عموما

ی خانواده به مرض رومات مبتال شده بودند که آثار و عوارض آن،    کی کرون  می 

است. سه نفر از آن جمله به مرض    دهیخانواده گرد  یاکیر اعضا  ی  دامنگ

اسما که  شدند  گرفتار  توبرکلوز  برادر،   یمدهش  عبدالصمد  شان 

 یدر زندان رسا  د یبودند. عبدالحم  میپشان کاکا  ب یو عبدالحب  د یالحمعبد

ی ا وستیبادام به رحمت حق پ با داشی  مرض مدهش به    نی. عبدالصمد 

بلند شده  ا  گر یکه د  بیزندان دهمزنگ نقل داده شد و عبدالحب ز بسی  

 بادام ماند.  ی، با ما به زندان رسا توانستیم ن

  دا یپ  قتیآقا حق  می  عبدالغنی نگذشته بود که گفتار داکی     ی چند  خالصه

  ت یاز وال   ی بود، دو عراده موتر الر   ده یگرد  ک یروز که روز تار   کیکرد و  

  انی یموظف و سپاه  یهاقابخ  دو نفر صاحب منصب و سه نفر    ک یکابل با  

از ما حراست   اثاث مختض کردیم که  با    ان از زند  م،یکه داشت   یند، ما را 

شد، و یم   اد یخان  عیل   ی که اسم آن به نام رسا  گر ی دزندان    بادام به  یرسا
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 مردان قرار داشت، نقل دادند. عیل در منطقه باغ 

 از یامت  گانهیبادام نداشت.    ینسبت به زندان رسا  یشی  ی ب  از یزندان، امت  نیا

 آن  
 
ی چراغ برق بود که واقعا ما بعد    را ی. ز د یگرد   خویسر دل   هیما ما  ی برا  داشی 

بادام نقل داده شده    یبه زندان رسا  که از خانه خود ما واقع اندران  این    از 

 . میبود دهیبرق را ند  سال، روشنی  م یمدت سه و ن یاب م، یبود

  ی وارهایداشت. د  یاطبقه  کی  یهااتاق  ، یلی زندان به سه سمت حو   نیا

به شکل د حا   یل ی و خ  میضخ   یلی خ  ، یمیقد  یهاقلعه  یوارهایاطه کننده 

در تماس آمدن با مردم و    یبرا  گونه امکانی   چید که از درون آن هبو بلند  

ی ون زندان وجود نداشت. مگر ما هم بی    طیمح شده   لیما تبد ط یکه مح  ی 

 . میخوش بود یل یاطفال کوچک خ صوصخبود، به  

را  عیل   یرسا  زندان    م یضخ  یل یدروازه خ  کیخان 
 

بزرگ   یل یحو   کی از    و 

 محافظ   انیو هفت نفر سپاه  ها قابخ  که در آن سه نفر    یگر ی وچکی  دک

هم    کونت س از  ا   یمجدا  داشتند،  ه  نیکرد.  به    هیهمسا  کی  چیزندان 

  افتهیقلعه بنا    کینداشت، از همه مجزا و به صورت    وار ید  به اصطالح در  

 بود. 

ا  یهوا به علت  بود، و آسمان    یایکه در جوار در   نیآن  کابل واقع شده 

 ن
 
  ی  ی بادام بهی  بود. م  یزندان رسا  یداشت، نسبت به هوا  یتر عیوس  سبتا

آن    ونی  ب  یلیر حو دبرق   ی و محافظ  ها قابخ  که در  بود.    ی  بودند، نصب 

وقن   تار   روزانه  فردا  ی  یم  شد،یم   کیهوا  و  چاالن  سحر   یبرق  آن که 

ی قطع یم   ک یاز طرف    د،یمدیم ما فقط از نور آن حق    عنی ی.  شد از محافظی 

. نه  میاستفاده را داشت  ی  از تسخی 

ا  درس وجود  با  خوردسال  اطفال  ما  نام   کیکه    نیخواندن  به  آموزگار 

مر   د یبدالحمع د  یصی یبه  و  به مرگ  به    یگر یتوبر کلوز  نام عبدالصمد  به 

 
 

در حال ماز    زندگ و  زندان   ا وداع کرد  به  و  بود  توبرکلوز  دچار مرض  که 
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  م، یآنها را خود خانم کاکا  فیشد، باز هم ادامه داشت و وظادهمزنگ برده  

مکتب    هیبه نام عذرا جان که شامل صنف رشد   میکوکو جان و دخی  کاکا

 ت بود، به عهده گرفتند. مستورا

پش کاکا  یر ید بود که  مرض    بیعبدالحب  مینگذشته  به  مصاب  جان 

الزم    یداشت و نه دوا  ن  رفته بود، نه غذا  ش ی پ  یلیاو خ  یصی یتوبرکلوز که مر 

 گفته و به سن چهارده ساله  کیاجل را لب   بود، دایع ش ی م  شیبرا
 

چشم    گ

ا پوش  نیاز  اعضا  د یجهان  همه  و  خواهر  مادر،  ماتم    یو  به  خانواده 

 نشستند. 

ا  ک ی  هر  داغ نابه   یهامرگ   ن یاز  نوجوانان،  داغ   ن  هاهنگام   یهابود که 

ان و پشان کوچک،   گذشته را در قلوب خون آلود مادران، خواهران، دخی 

 . د یکشان  و ماتم را به درازا یم یو سلسله سوگوار ساخت یم تازه 

 

 دار ید کی  خاطره

هم  زمانی  به  ی چند  ا  ی  تا  روزها  ک یکه    نیحال گذشت،  ماما    د،یع  ی از 

جان از قوماندان    دهللایپش خود عب  یخان محبوس دهمزنگ، براانور  غالم

  ک یرا گرفت تا پشش همراه  نیاجازه ا ضهیعر  کی کابل، یط  تیوال  هیامن

مادر و خواهران    دنیدهمزنگ به د  د یمحافظ از محبس قلعه جد  سپایه

آمده بتواند. مادر و خواهران او و ما همه    خانعیل   یبه محبس رسا د،خو 

و بعد از مدت دو    و آمدن او به صورت ناگهانی   مینداشت  امر اطالیع  نیاز ا

   د یو واد  د ید  د یسال که ام
ً
امر    کیتمام خانواده    یرفت، برا  تصور نیم  اصال

او    ته نوبه خود رس و صور ب  ک یبود. هر    ی آور و موهبت خداوندتعجب

ند و  کردیم  هیگر   اد،یز   از خویسر   . مادر، خواهرانش و همه، گایهد یبوسرا یم 
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  گر، یبه د ک ی ند و  کردیم شادمانی  و گایهآوردند یم را به جا  یشکر خداوند

 . ند دادیم  او را چشم روشنی  دار ید

جان، همان روز را تا عض نزد ما گذشتاند و بعد از عض دوباره    دهللایعب

  گر ی د  یهاهمراه محافظ خود به محبس دهمزنگ رفت. در ضمن صحبت 

  که    ی  برادرانم عبدالصمد، عبدالغفار و غالم دستگ  از صحت و سالمن  
ً
قبال

او   اطم  جا   کیبا  به خانواده  بودند،  برده شده   نانیبه محبس دهمزنگ 

خداوند همه صحت داشته و هرکدام با استقامت و   تیکه از عناداد  یم

 حوصله تمام مضوف درس خواندن هستند. 

  
 
در زندان   که زندان به ذات خود، زندان است، ول داد  یم   لیتفصعالوتا

محبوس   کی از جمله  فاضل  و  دانشمند  استادان  ی تعداد  وجود    ایسیس  ی 

. شما از طرف من و  میآموز و یم   م یخوانها نزد آنها درس یمدارند که ما بچه 

 آنها  
ً
  م، یر ها داکه ما بچه  شهیو اند  شی. تنها تشو د یخاطر جمع باش  کامال

ی ارتباط و مکاتبه ب  لهیاست که وس  نیا ما وجود ندارد و ما فقط توسط    ی 

سپایه تم  همان  البسه  ی که  برا  ی  شما  جانب  از  را  احوال  آورد یم ما    یما   ،

یمیم شما را  و سالمن   تیی  خ  . گی 

 

 هاخانواده در زندان  ی اعضا انیرمزها م جاد یا

صحبت کرد، خواهرم صديقه جان   انیجان از احوال زندان  دهللایعب  وقن  

معلمه    ثیبه ح  گر،یدراز د  انیما از زندان، و بعد از سال  ن  که پس از رها)

د  میقرآن کر  ا   اتین یو  زرغونه  مکتب  مکردیم  فهیوظ  یفایدر  از    ان ی(، 

تا با تو    یجان گفت: که خوب شد حاال تو آمد  دهللایعب  یبرخاست و برا

  گر ی از احوال همد  م یشده بود که بتوان  دا ی نزد من پ   مفکوره را که از مدن  

 ان یو سپاه  ها قابخ  راز را توسط    نیبگذارم. البته من ا  انیدر م  م،یمطلع شو 
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برا رسان  یمحافظ  برادرانم  و  برا توانستیم ن  دهیتو  حاال  و  گویم  یم  تیم. 

ا  برا  نیخوب متوجه باش و  به    کی   منبرادرانم برسان:    یگفته مرا  نامه 

 شسته  د یقماش سان سف  ا یتکه و    یرو 
 

و آن را در  نویسم  یم که نرم باشد    گ

ی ب و   گذارمیم  م،یفرست شما را یم  یهاو آسی  بقچه که در آن لباس  هیرو   ی 

رو   هیرا که در حاش  ن  هاشما فقط همان کوک به هم    ه یبقچه  را  و آسی  

ی و جواب آن را هم به هم  د ی، باز کنکند یموصل   . د یپس بفرست   بی ترت  ی 

 الهه دوخت  و پارچه د  کیبقچه خود از  
 

پارچه تکه   یبود و نامه ما هم رو   ک

ی که همه چ  ن  هاقابخ  به دست    ش،ی نوشته شده و در وقت تفت ل،  را کن  ی  ی 

 و صدا هم نداشت.  خورد یم زدند، مثل کاغذ ن  و دست یم شی تفت

    میقد  در 
 
چند    ی، برارفتند یم اقارب خود    دنیکه به دهای  خانواده عموما

د  شن   خانه  به  هر کدام  ورت  گذشتیم   یگر ی که  ضی را که  البسه  اند. 

بند  کیبه داخل    ،داشتند یم بسته  با خود    یبقچه  ابردیم کرده و    ن ی ند. 

خوب    ار یبس   یهاهر خانواده از پارچه   قهی بقچه به تناسب استعداد و سل

و آسی     هیبقچه مرکب بود از رو   نی. اشد یماالضالع درست    یمتساو   عمرب  

پانزده سانن    یهاکه به هم به فاصله   هیو حاش تا  . شد یممی  دوخته    ده 

   ن یخواهرم ا
ً
  ن یجان نشان داد، که موصوف از ا   دهللایعب  ی برا  کار را عمال

ی هم  نیمشور شد و گفت که بعد از ا  یلی خ  شنهاد ی مفکوره و پ کار را انجام    ی 

 . دهیمیم

ی شفر و رمز، اول   جاد یو ا   صله یآن ف  براساس نامه را که در آن تنها احوال    ی 

ذکر گرد   سالمن   هم  دهیخانواده  به  ی بود،  در    یبرا  بی ترت  ی  برادرانم که 

  ک یو    میدهمزنگ بودند، بعد از مدت دو سال فرستاد  د یمحبس قلعه جد

  د یپارچه سان سف
 

که آنها در آن پارچه از   میساخت مهیرا هم ضم شسته گ

 . سند یآن طرف، جواب بنو 

  که    د یهفته رس  ک ینامه ما هم به قلم برادرانم بعد از   جواب
 
ما   یبراواقعا

 بود.   ینعمت خداوند ن یبزرگی  
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ی ما به هم  مکاتبات    ی 
 

مرتبه از    کی کرد و ما حداقل هفته    دا یپ  انیجر  سادگ

آورده    اطالع کتن    گر یاحوال همد    وقن    ،ها قابخ  .  میتوانست یم به دست 

که در آن خط  پالیدند  یم ند و  کردیم  شی البسه را تفت  یالبسه و بقچه حاو 

 و کتابت وجود نداشته باشد، 
ً
 . ند شدیم عمل ن  نیمتوجه ا  اصال

 

 برادرم عبدالصمد در زندان دهمزنگ  مرگ

توسط    یر ید عبدالصمد  جوانم  برادر  المناک  مرگ  خی   که  نگذشت 

تم دار شد و به  ما   ه خانوادکه باز همه    د یما رس   ی موظف، برا  یهاقابخ  

  ه یبود و روزها را به گر   ده یخواب از چشمش پر ها  شب خصوص مادرم که  

. من و خواهرانم هر کدام به نوبه  د یرنج کش   ار یاند، بس گذشتیمو افغان  

فغان   با او هم آواز شده، دسته جمیع  و گایه  میدادیم   را تسیل  و ا  خود گایه

 . ن  بایجز صی  و شک م،یچاره نداشت  ول  م،یکردیم

  که    یطور 
ً
بادام به مرض    ی داده ام، عبدالصمد در زندان رسا  ح یتوضقبال

او را همراه برادران   یصی یتوبرکلوز )سل( مبتال شده بود و به همان حالت مر 

دستگ   گرم ید غالم  و  آنجا    ی  عبدالغفار  در  و  بردند  دهمزنگ  محبس  به 

  ر الزم، باالخره د یدواداشت و نه  ن  او کسب شدت نمود، نه غذا یصی یمر 

به سن    ساله  ۱۷شفاخانه محبس 
 

پوش  ،گ از جهان  او    د یچشم  و جنازه 

سپایه نفر  چند  اسما  توسط  برادرانم که  نفر  دو  ذکر    یو  باال  در  شان 

ده شد. و ما رو   ده،یگرد او را بعد    یدر عقب محبس دهمزنگ به خاک سی 

 که از ما    نیاز ا
 
 . مینتوانست   دهید گر ی شده بود، د جدا
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 خان عل  ی باز هم در باره زندان رسا

  ها  اتاق،  خانعیل   یزندان رسا  در 
 
فقط توسط    عنی یبه شکل )پرانه(  عموما

ی زم  یخاک، به رو  بود و در اثر آن   اد یرطوبت ز   یبود. که دارا  افتهیبنا    ی 

مختلف    یتا جوان و اطفال خوردسال به دردها   ی  خانواده از پ  یاکیر اعضا

 خان که  می  عبدالغنی پا و اعضاء مبتال شده بودند. داکی  
ً
نام   شانیاز ا قبال

سالد دو    به نام سیل  یپودر   ن  ترکی  یدوا  کی برده شده، ما را فقط توسط 

م    نیکه اگفت  یم و    کرد یم سود معالجه   ی و    شود یم  اد یدردها به نام روماتی 

ی آن تنها هم   یدوا از    کیهر   ی. برادهمیم شما    یاست که من برا  مرکن    ی 

ا شدگان  برا   نیمصاب  دوا  یمرض،  از  هفته  دو  مذکور    کین  تر   یمدت 

، آن را تکرار  آمد یم  دن یبه د  گر ی و بعد از دو هفته که بار دنوشت  یمنسخه  

اکرد یم از  م  نی.  استعمال  اکه  چه عکس   نیداوم    ی گر ید  یهاالعملدوا، 

   گر ی و د  هیمعده، کل  یباال
 
ی رگان وجود دارد، چا   ان  ی، هرگاه شکا گفتنیم  یی 

ناح قب   ه یاز آن    ،شد یم   دا ی پ  مانیبرا  هی  غ  و   ی درد  هیکل  ،یمعده درد   لیاز 

 . کرد یم به آن عالوه  Pain Pouderدرد را به نام پن پودر  نی یتسک یدوا

 صحت عمویم  و خران    منینش های  اتاق  وضع مرطوب بودن  بی ترت  نیبد

افزون به وقت،  به روز و وقت  براشد  یم تر  خانواده، روز  ما هرچند    ی و 

به  ها  اتاقتا    ند یکه الاقل توجه نما  میکردیم   تیشکا  هیناح  نیاز   ها قابخ  

ی زم   یشکل روباه خانه که از رطوبت رو  شده، بتواند، درست    ی ی  جلوگ  ی 

که    نی. تا ا میآن را ندار   ت یکه ما صالح  گفتند یم آنها در جواب    ول  ود؛ ش

  خان ملتفت وضع پ  ی  از روزها، داکی  م  ک ی
ی رفت مرض رمات  شی عبدالغنی   می 

توانا آن گرد  ن  و عدم  قابخ    یبرا  ده،ی معالجه  تو   محمد رحيم  گفت که 

  و   یرو خود، به ارگ یم  ۀمرتبه، جهت اخذ معاش مقرر   کیکه ماه    وقن  

 ام،    دهیکه من شن   یقرار 
 
ف یمشخصا ت مشر و    ،یشو به حضور اعليحضی

ی راپور ماهوار محبوس اگر از    شود یم  چه  ،رسانی یم  شانیا  به سمعخودرا    ی 

وقت مناسب به    ک یرا هم به  ها  اتاقو مرطوب بودن    ها یصی ی رفت مر   شی پ
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ت عرض کنی  دادن   یی  که امر تغ  حاصل کنی   یو منظور   حضور اعليحضی

موضوع را به حضور    نی. من هم به نوبه خود، ا ند یرا مرحمت نماها  اتاق

ت صدراعظم صاحب     د یرسانم، ام  یم  رضبه ع  محمدهاشم خانواالحضی

 . ند یباره توجه نما   نیاست در ا

چند  نیا  از  در    یصحبت  باالخره  روزها  ک یگذشت.  م  ن  از  داکی     ی  که 

  خان جهت معا
  م یمحمد رح  یما آمد، برا  دنیمريضان به د   نهیعبدالغنی

فکر   تو  حضور    ول  ، نتوانسن    یکدام کار کنم  یم خان گفت که  از  من 

را  ها  اتاق و تمام    اور ینفر بنا را ب  کیصدراعظم صاحب، امر گرفتم. حاال تو  

 ینشان بده تا مضف آن را برآورد کند و صورت مضف آن را برا  شیراب

.  می  آن را از صدراعظم صاحب بگ یو منظور  ی ر یتا من امر تحر  اور،یمن ب

ت ا  قابخ    میمحمد رح   ن یدر جواب گفت که من هم به حضور اعليحضی

 نگرفته ام.  جهیتا حاال نت  موضوع را عرض کردم، ول

نفر بنا را با خود آورد    کیخان    میمحمد رح  ن،ایجر   نیدو هفته بعد از ا  ک ی

ترت اتاق  بی و  ی  به نحو روباخانه ساخی    خان    ی  که داکی  م  ی ها، 
عبدالغنی

 کرده بود، گرفته شد.   تیفعال

های اتاق  قسمت توجه نشد. بعد از آن که  نیمتاسفانه که آن قدر در ا  مگر 

را که طول آن به اندازه عرض اتاق    وارها یکردند، د  ما را از خاک و گل خال

  و ارتفاع آن  
 
کردند و فرش آن را    ی  می  بود، از خشت خام تعم   ک یتقریبا

رطوبت    ما را از رسر   یمدت مختض   کی  یعمل برا   نیتخته پوش کردند. ا

خام، به   یوارها یاز د  اد یرطوبت ز  گر یسال، بار د انیدر جر  نجات داد. ول

صحت مصاب شده گان درد اعضاء، اثر  یود تخته چوب  ها اثر کرد و در بهب

   . د ینبخش   مثبن  
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 به زندان دهمزنگ منتقل شدم  ب   من ن

که نوبت انتقال   نیشد. تا ا  یها سی  تیمنوال با انواع محروم  نیبد  یروزگار 

 جان  و عبدالرحمن م یجان پش کاکا میبه زندان دهمزنگ به من و عبدالعظ

بود،    میخان، که از عموزادگان پدر و کاکاهاجانباز  ساالر  نائب پش مرحوم  

 .  د یرس

وع زمستان سال  یاز روزها  ک ی   م یبه نام برگد عبدالکر   ، شخیص۱۳۱۸رسر

کابل موظف    هیامن  و قوماندانی   تیخان، که از مردم نورستان بود، از وال 

آمده و ما سه نفر را نزد خود احضار    خانعیل   ی بود به زندان رسا  ده یگرد

فاریس  زبان  با  نورستانی   و  لهجه  را    مطالن    شکسته و  ما مفهوم آن  را که 

فرمود که حاال شما سه نفر    انیاظهار و در پا  م،یتوانست یم ن  دهیدرست فهم

ا  ب  د، یجوان شده  ی حکومت بودن شما را در  اناث الزم نیم   ی    ند،ی بطبقه 

  ک یبدهم. شما    لیما را به محبس دهمزنگ تحو دارم که ش   فهیلهذا من وظ

و    د یکه با مادران و خواهران خود باش  د یمن وقت دار   طرف  از   گر یهفته د

آرایم به  آنها  از  د یینما   خداحافظی   با  بعد  ترت  کی.  شما  خودرا    بی هفته 

تان را جمع    دنی یبسی  خواب و لباس پوش   کی  کیو هرکدام تان،    د یی  بگ

ی به محبس دهمزنگ باش د یکن  . د یو آماده رفی 

به سن  ک ی  انیجر   در  نفر که  ما سه  ی س  یهاهفته،  ن  ده ی  چهارده و    م، یو 

بود حساب    م، یپانزده  روزه  چند  مهمان  را  ما  خانواده که  ند،  کردیمنزد 

  ب ی ترت  نی. به ا میگرفتیمطرف نوازش قرار    شی  ی کرده و ب  دا یپ  ی گر ی د  تیث یح

که مقدورشان بود، به نوبه    ما، دعون    یکاکاها  یهاخانم از    ک یکه هر شب  

  ند شدیمخانه جمع    کیخانواده به    یداده و همه اعضا  بی ما ترت  یخود برا
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با    یبعد  دار ید   د یام  را یز   نند،یبب   تر ی  بار س  نیآخر   یما را براخواستند  یمو  

 نبود.   ش ی پشان خانواده داشتند، م گر یکه از د  خاطره و تجارب تلخی 

جر  در  داشتم،    ن یا  انیمن  حالت  دو  مادر،   ک یهفته،  از  تأثر که  حالت 

  و دوم حالت خویسر   مشدیم جدا  خانواده خود    یاعضا  ر یخواهران و سا

یم خود  برادران  به  د  وندمیپکه  به  چشمم  روشن    دار یو    را یز شد  یمآنها 

 . کشیدمیم شان سخت رنج  یبودم و از دور  ده یسال آنها را ند نیچند

و   ستمی طفل و بچه کوچک ن  گر یم که من دکردیمبرآن با خود فکر    عالوه

ا با  و  ام  برآمده  حالت صباوت  مرد  االتیخ  نیاز  احساس  خود  و    یدر 

 
 

 م. کردیم  مردانک

( عبدال  ن یانتظار به ا  عاد یهفته م  کی   م یکر شکل گذشت و برگد )غندمشر

   کیبا    خان نورستانی 
 
تفنگ دار، روز موعود دوباره به زندان   انی سپاه  دلگ

های زندانمانده را به    تا ما سه نفر پشان باق    د یظاهر گرد  خانعیل   یرسا

 مردانه دهمزنگ و ارگ نقل بدهند. 

   ی روزها  نی از دشوارتر   ک یآن روز باز    ،یآر 
 

مادران، خواهران و    یبرا  زندگ

  ی و زار   هیبا آه و افغان و گر   کیبود. هر   خانوادۀ ما طبقه اناث    یهمه اعضا

.  دند یبوسند و رس و صورت ما را بار بار یمکردیم به نوبه خود با ما وداع  

و صورت شان    ها و رس که من دست   در حال  د، ینوبت به مادرم رس  وقن  

به رسم خداحافظی  به زم  کی  دم ید  دم،یبوسیم   را  ی مرتبه   افتاد و    ی 
ً
  کامال

ا ن   و  شد  نگرانی   نیهوش  سبب  رو   ک ی.  د یهمه گرد   حادثه  به    ش یآب 

 زدم و من هرچه صدا یم داد  یم را مالش    شیهاکف دست   یگر ید   د،یپاشیم

 . دمیشن نیم  جوان   ،گفتمیمو مادر، مادر 

بزرگ،    ۀدرواز   گر یزندان صورت گرفت که آن طرف د   ۀعمل دهن درواز   نیا

که زود    کرد یم صدا    و یهکشید  یم خان، انتظار ما را    میغندمشر عبدالکر 

 !  میهم دار   یگر ید  ی ناوقت شده، ما کارها د،یباش
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ا  م یها از دروازه خارج شدها و فغانسه نفر با بدرقه اشک  ما  که    نیو از 

 حال و وضع مادرم باالخره چه گونه شد، 
ً
 نتوانستم.  ده یفهم اصال

سپاه  خان  میعبدالکر   به  که  ن  یمع  انیغندمشر  کرد  امر      خود 
ً
اوال

ه که با خود آورده    رس باز بدون چوگ  یموتر الر   کیما را به داخل    یهابسی 

اخل موتر  و بعد ما را در آن جا بدهند. ما سه نفر هرکدام به د  ندازند ی بود، ب

ه ها  یباال  ،یالر  تفنگدار،  انیو بعد هفت نفر سپاه  میخود نشست   یبسی 

ا خودرا   عبدالکر   نیبه  شخص  جا کردند.  جابه  ،    میموتر  مشر غند  خان 

  یل یهوا خ  د،یوز دريور قرار گرفت و عراده به حرکت افتاد. باد تند یم   یپهلو 

ی که موتر حامل ما از ب  نیرسد بود. تا ا شهر، که به نظر ما    یهاابان یخ  ی 

 
ً
عمارت که دروازه بزرگ    کی  کیناآشنا بود، گذر کرده و باالخره نزد   کامال

 داشت، توقف کرد.  آهنی 

شده و به عقب آمد و به پش    ادهیموتر پ  یخان غندمشر از جلو   میعبدالکر 

ی عبدالرحمن جان خطاب کرد که تو پائ  م،یکاکا که عبدالرحمن    قن  و   ! شو   ی 

خان غندمشر   میعبدالکر   تیبه مع  جان از موتر فرود آمد، دو نفر سپایه

  ن یا   بعد دادند و    لش ی عمارت بدرقه کرده و به آن جا تحو   نیاو را تا داخل ا

تا دوباره   سه نفر دوباره به موتر باال شده و غندمشر صاحب امر فرمود 

ب حرکت  در  د فتد یموتر  غندمشر    ی ر ی.  ما،  حامل  موتر  که  نگذشت 

   ک یخان و    میعبدالکر 
 
  یم یدروازه بزرگ و ضخ  ک ی  ی جلو   ان،یسپاه  دلگ

دو هارن و بوق زدن، دروازه مذکور باز   ک ی توقف نموده و بعد از    یگر ید

.  میدیداخل صحن محبس دهمزنگ گرد یما همه همراه موتر الر و   د یگرد

منتظر   سن  ی خان با  میشده و به امر عبدالکر   ادهیدر آن جا همه از موتر پ

 . ابد یمحبس دهمزنگ انجام  ت یر یما به مد دیه  لیتا مراتب تحو  م یبودیم

انضباط محبس دهمزنگ که اسم    ر یبه اتاق مد  ن  خان به تنها  میعبدالکر 

  ف  یداشت، رفته و بعد از دقا  یمشر دوران خان و از وردک بود و رتبه تول   او 

محبس دهمزنگ به طرف ما آمد و ما دو نفر    ر یچند، همراه دوران خان مد
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ی محبوس  ث یرا به ح نمود. بعد    محبس دهمزنگ معرقی   ر یبه مد  د، یجد  ی 

من تمام    فهیوظ  الوه نمود کهمحبس، ع  ر یمختض با مد  رسگویسر   کیاز  

ی همه محافظ  نیبا ا  د یشد و با   ن یکابل مراجعت کنم. ا  تیدوباره به وال   ،ی 

 . د یکلمات را گفته، مرخص گرد 

ی از جمله محبوس  ینفر مرد قد بلند  ک یمحبس دهمزنگ به    ر یمد امر    ی 

ه ها  نیکرد که ا  شان بی  و در آن  یشان به اتاق برادرها یدو نفر را با بسی 

 بده.    یشان جا  ی جا برا
 
  کل، یه  یشخص قد بلند قو   نیمعلوم شد که ا   بعدا

ی از جمله محبوس     ت یر یبود و اوامر مد  بایسر ده و    ی 
 
 فو   محبس را، وقتا

 
  ،قتا

ی اجرا نموده و از احوال محبوس   نیر یسا  یباال محبس    تی ر یبه مد  وسته یپ  ی 

 . داد یماطالع 

 

 دهمزنگ   د یقلعه جد زندان

پش کاکا  من مع  میعبدالعظ  میو  به  از   بایسر ده   نیا   تیجان،  نفر  دو  و 

ی محبوس ه  گر ی د  ی  مذکور، به پشت خود    بایسر ده ما را به امر    یهاکه بسی 

محبس قلعه   یلیداخل حو   گر،یدروازه کوچک د   کیحمل کرده بودند، از  

ی دروازه بزرگ آهن   کیفاصله کم، به    کیو بعد از    م یدیگرد  د یجد   یم یو س  ی 

سپایه  میرسید نفر  دو  آن،  طرف  دو  به  تفنگ   که  قرار   یهابا  رسشانه 

صاحب، قفل دروازه بزرگ را باز کردند و ما   بایسر ده داشتند و به اشاره رس  

 . میدیگرد  د یزندان قلعه جد دور یداخل کر 

  ی . هواخورد یممدهش به نظر    یلیو خ  کی دور و دراز، تار   یلیخ  دور،یکر   نیا

ی محبوس   یهابلند زوالنه   ی. صدارسید یمناک از آن به مشام  ی رسد و بو    ی 

 ،بایسر ده   ن  و هراسان به رهنما  انی  و ما دو نفر حافزود  یمبه دهشت آن  

ی وسمحب  ب یو غر   بیعج  یها. چهره می نهادو قدم یم   میاشت بردیم قدم     ، ی 
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  گشت و گذار داشتند،    دور یکر   نیکه به داخل ا
 
وحشتناک بود.    یلی خواقعا

  راست و گایه   به طرف  گایه  دور،یکر   نینمودن چند  ما دو نفر بعد از یط

 که   میدیرس   اتاق    ک یدر    کیبه طرف چپ، باالخره نزد 
 
معلوم شد در   بعدا

   ی  آن دو نفر برادرانم، عبدالغفار و غالم دستگ
 

 ند. کردیم  زندگ

دق   دروازه با  شاتاق،  آن    د یباز گرد  بایسر ده   خانعیلی  الباب  داخل  به  و 

محبوب برادرانم، به نظرم خورد که من در آن لحظه، آن قدر از   یهاچهره 

شدن از خانواده و افکار  جدا    هایرنج آنها مشت داشتم، که همه    دنید

.  ردم، فراموش ک کرد یم را که در طول راه به مغزم خطور    ن  یو غر   بیعج

رو ب از  پاها  بویس   ی عد  در  ملتفت شدم که  برادرم    یو مصافحه،  هر دو 

ول بود،  خداوند  یهردو   زوالنه  مرحمت  از  را  و    هیروح  یدارا  ،یشان 

از   یرنج دور   زوالنه و   تیکه در ظاهر، آزار و اذ  دمی. دافتمی  یقو   اتیمعنو 

  ان، یزندان  ی  خانواده، گذشتاندن چند سال در زندان دهمزنگ با جمع غف

 
ً
 . شد یم در چهره شان خوانده ن اصال

  ند دادیم  یرسشار استقبال و دلدار   ما دو نفر را با خنده و شادمانی   برادرانم،

خوب شد که از محبس زنانه به محبس مردانه    د، یهراسان نباش  گفتند یمو  

   د،یآمد
 

 !  د یی  بگ  اد یرا   تا اخالق مردانک

برادر    یر ید محمد  نگذشت که محمداسلم خان،  که  مشر  فرقه  خان  شی 

  
ً
خان،  انور  غالم بود و از عموزادگان پدرم بود، ماما    ده یبه شهادت رسقبال

ماما عب  یپش  خود  پش  با  ماما  دهللایپدرم  ا  میجان،  خان   وبی محمد 

  یهللا خان، مشهور به غاز تیعنا  ی  خان و م  وبیمشهور به الال محمد ا

د  ن،خا به  من  خاله  خود،    دنیشوهر  نوبه  به  هر کدام  و  آمدند  ما 

 . ند شدیم ما  تینشان داده و اسباب تسل ی ادیز  یهامحبت

   اتاق  
 

  مساحت    ی ند، داراکردیم   که در آن برادرانم زندگ
 
می     5در  4تقریبا

با    ک یکوچک، نزد  نی یآن دو کلک   عقن    وار ی بود و به د به سقف اتاق، که 

ی کلک  نیا  یهاشده بود، وجود داشت. پله   هیتعب  آهنی   یهالوله  ها توسط  ی 
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بسته    ک یدراز که در رأس خود    چوب   کی باز و    . شد یمچنگک داشت، 

متذکره،    یها چه یکه در   نیعمل امکان نداشت. به علت ا  نیهمراه دست، ا 

اتاق، قرار داشت   یوارهایاز د   وار ید   کی  یسطح اتاق، به رو   بلندتر از   یلیخ

 . رسید یم و دست انسان به آن ن

با لحاف صندل  صندل  کیاتاق،    یرو   به ما    کوچک  وجود داشت، که 

. آهسته، ساختیمیم گرم    لهیبدان وسخودرا  همه به اطراف آن جا گرفته و  

 ما آمده بودند، از ما خداحافظی   دنیکه به د  و کسانی   د یآهسته شب فرا رس

ی هم در اطراف    میخود رفتند و ما سه برادر و پش کاکاهای  اتاق  گرفته، به   ی 

ه ،صندل  . میدیساخته خوابهموار خودرا  یهابسی 

ی آن روز که ما چهار نفر ب   یفردا وع  ها  قصه   م،یخود بود   ی  از هر طرف رسر

 
 

ی آنها به زندان    یزندان رسا  شد و برادرانم راجع به زندگ بادام، بعد از رفی 

ند و ما  کردیم مطرح    ، سؤاالن  خانعیل   یزندان رسا  اناتیدهمزنگ و جر 

اکیر آن ج  واقعات را به صورت واقیع انگآن که  ی گرخراش و حزن  بود،    ی 

 . میدادیم لیتفص

  نی یها و جوابات، من از برادرانم راجع به محبوسهمه پرسش  ن یضمن ا در 

داخل کر  به  قيافه   دور یکه  و  خوردند،  من  نظر  به  با    یهامحبس  شان 

ی چرک  یهاانبوه و لباس   یهاش یدراز و ر   یموها   و رفتار    ی 
 
  ی عادی  غنسبتا

ی چه گونه محبوس  ها چاره یب نیخواستم که ا حی، توضکرد یم جلب توجه     ی 

 ؟اند 

 
 
ی سلسله معلومات مفصل راجع به محبوس  کیدر اثر    بعدا   اناتیو جر   ی 

معلوم شد که در    م یبرا  د، یزندان دهمزنگ، که از طرف برادرانم ارائه گرد 

ی محبوس   د،یزندان قلعه جد جا محبوس    کیهمه با هم    ،ن  و جنا  ایسیس   ی 

   ک ی  یو ده نفر   ی پانزده نفر   ،ینفر   ستی بهای  اتاق  بودند و در 
 

  جا زندگ

العموم از طرف روز  عیل   ،ن  و جنا  ایسیاعم از س  ان،یند. همه زندانکردیم

 . ند آوردیمند و در مقابل، روزانه دو قرص نان به دست  شدیم به کار برده 
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ی که در داخل محوطه زندان توسط محبوس   ن  کارها سنگ   ،یافتیم انجام    ی 

 ی  مواد تعم  دنیرسان  ،خشت مال  ،شکنی 
  ، ینجار   ،یکار گل  ل،یتوسط زنب   ان 

 بود.  و نانوانی  یساز   ی  تعم ، یآهنگر 

دارا  زندان به    یدهمزنگ  که  بود  بزرگ  عمارت  محبس های  نام سه 

. دو عمارت آن که شد یم   اد ی  د یجد  ی  و تعم  د یقلعه جد  زنگ، دهمیمعمو 

  باشد،    د یو قلعه جد  عبارت از محبس عمویم
ً
  ک یساخته شده بود و  قبال

آن تازه در آن سال گذاشته شده    یکه بنا  د،یجد   ی  عمارت آن به نام تعم

  لیآن تکم  ی  کار تعم  م،یکه ما در زندان بود  وقن    ،بود، و بعد از مدت کیم

 . د یگرد

تعم  در  ی دهل  کی   د،ی قلعه جد  ی  داخل  نام کر   ی    اد یمخصوص    دور یآن به 

ی تعداد محبوس  ک یکه در آن    ،شد یم    ایس یس  ی 
 

ی ند. محبوسکردیم   زندگ   ی 

ی محبوس   ر ی حق نداشتند با سا  دور یکر   نیا   ی  داخل تعم  و جنانی   ایسیس  ی 

 . ند یایدر تماس ب د یقلعه جد

  ل یمن معلوم شد، ذوات ذ  یبودند و بعد برا  دور یکر   نیکه در ا  اشخاض

 بودند: 

قندهار   ز یعبدالعز  .1 مد  ،یخان  مطبوعات،  بابه  به   ر یمشهور 

 قندهار.  تیمطبوعات وال 

 غالم رسور خان جويا.   .2

 خان بهاء.   نیسعدالد لیوک .3

 عبدالغفار خان رسحددار.   .4

 عبدالغفور خان، برادر عبدالغفار خان.  .5

.  عقوبی  محمد  .6  خان غندمشر

 محمد غوث خان رشاد.   .7

 محمدناض خان رشاد.    .8

  . قتیاخبار حق یمتصد قت،یخان حق وسف یمحمد   .9
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خان   ر ینذ  خان، پش منشر   میخان، برادر محمد عظ  ی  محمد من .10

 را در کابل، سبب شد.   سی که حادثه سفارت انگل

 خان موصوف.   میخان، برادر محمد عظ ی  محمد کب .11

 خان.   میعبدهللا جان شور، برادر زاده محمد عظ .12

 ان، متعلم مکتب نجات.  خ ونسیمحمد   .13

 آلمان.   لیخان، فارغ التحصمحمدعمر  .14

 رضا خان ترجمان  .15

 ترجمان   خانعیل .16

 زمان خان   ی  م .17

 خان، که   سی ملک ق .18
 
 محبوس شده بودند.   بعدا

 هزاره.  تی از ملمشر فرقه  خان، نن   غالم .19

ی محبوس    د یکه در قلعه جد  ایسیس  ی 
 

ند، هر کدام به نوبه خود،  کردیم   زندگ

ند و از طرف برادرانم  آمدیم ما    دنیاز طرف شب، به د   قهیچند دق  یبرا

ا  کیشدند، هر    ما معرقی   یبرا ی محبوس   نیاز  صاحب فضل و دانش    ،ی 

ت    گر ی زندان، با همد  نیدر ا  یقو   ار یبس   هیبودند و با روح صحبت و معارسر

 . شتند دا

نام محبوس   به حافظه دارم ذوات آن    کهیجائ  تا  ی به  در زندان    ،ایسیس  ی 

 بودند :  زندانی   د یقلعه جد

 خان صفا  م یمحمد ابراه یقار  .1

 محمد طاهر خان بسمل   .2

 خان بسمل   میمحمدنع  .3

 محمدانور خان بسمل( یمحمد اسلم خان بسمل، )پشان قار  .4

 محمد اکی  خان اخی     .5

، )پشان محمد اخی  خان ناظر صفر(  محمدهاشم خان .6  اخی 

 عبدالوهاب خان .7
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 ش عبدالوهاب خان( عبدالغفار خان، )پ .8

 حبش خان   لیکرن .9

   میخان ماما  وبیالال محمد ا  .10

 پدرم    یمحمدانور خان، پش ماما .11

 خان انور غالم جان، پش ماما  دهللایعب .12

 محمود خان   اور یخان، برادر  ی  ذب شاغایس .13

 عبدهللا خان   د یس  .14

 خان  عقوبی خان، برادر محمد   ز یمحمد عز  .15

   یدادمحمد خان غوربند .16

  امنی  خانعیلصفر  .17

 (  خانعیل)برادر صفر  ،محمد اسحق خان امنی  .18

خان، که در زندان   میمحمد نس   فهیخان، پش خل  لیمحمد اسمع .19

د   ارگ مدن    محبوس بود و در آنجا، جان به حق سی 

   غالم فاروق خان تلگراقی  .20

   تلگراقی  خان عارف .21

   خان تلگراقی  قی محمد صد .22

  یعبدالصبور خان غفور  .23

 غالم عمر خان از للندر   لیکرن .24

ت و غالم دستگ .25  مذکور   لیپشان کرن  ی  غالم حضی

 احمد خان غندمشر  دیس .26

 خان   فیمحمدرسر  لیکرن .27

ی پ   خانعیلقربان   .28 صنفی ار ی  هم  نجات،  مکتب  متعلم    دوز، 

 عبدالخالق  

 متعلم مکتب نجات   ،خان توخی  ز یعز محمد .29
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محمد  محمداسلم خان، برادر   .30 ، که  شی    خان فرقه مشر
ً
 همراه قبال

وکجیالنی  غالم  میکاکا م  محمدول  لیخان،  و  محمد   زا ی  خان 

 شده بود.   ختهیبه امر نادرشاه، به دار آو  خان، یمهد

 خان   یورد میرح  .31

 هزاره   ت یخان از مل میمحمدنع ی  م .32

 شان فراموشم شده   یدو نفر پشان شاه نور که اسما .33

 عطامحمد خان پش خاله عبدالخالق    .34

 خان تاجر    محمدمویس .35

 آلمان   لیمحمدعثمان خان، فارغ التحص ی  م .36

   هیمال ر یخان، وز  وبی پش محمد ا  ،ون  یخان ا ر جعف .37

 محمد حسن خان ملک اصغر  .38

 احمد خان   ی  ش زا ی  م .39

 برادران   یبودجه، مشهور به آقا ر یخان، مد ومیعبدالق .40

 ، از مکتب استقالل  خانعیل در یح .41

 از قندهار   لیخان، مشهور به الال کرنهللا حبیب .42

 عبدالغفار برادرم   .43

 برادرم    ی  دستگ مغال  .44

   میجان، پش کاکا میعبدالعظ .45

 ام   خان شوهر خاله یخان، مشهور به غاز هللا عنایت ی  م .46

   نیی  مشهور به آقا ش  ،یجان منصور   نن   .47

 خان معلم   ن یظهورالد د یس .48

 عبدالخالق   هم صنفی محمد اسحق    .49

 کورير    میمحمد رح  .50

 خان عیل قمی   .51

 (  خانعیل محمدانور خان )پش قمی   .52

 (  خانعیل محمداکی  خان )پش قمی   .53
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 خان ماسی  سکاوت  عقوبیمحمد .54

 رسحد(  هایافغانسنگ )از  تههیم .55

 ق یصد کتاب خالد   نیا سندهینو  .56

آلوده با دود  همه مرطوب، بدبو و  ها  اتاق و    ف یکث  یل یداخل زندان خ  یهوا

ی اکیر محبوس  را یچلم بود. ز  از آنها    معتاد به تنباکو بودند و بعیصی   ،جنانی  ی 

اعت هم  چرس     اد یبه 
 

زندگ وضع  خ  داشتند.  برخورد    یلیشان  و  خراب 

حداقل    تی اظالمانه و بدور از رع  یل یالعموم خعیل  شان،یزندان با ا  نیمأمور 

 بود.   کرامت انسانی 

اگر هم در    مدت کوتایه  یحتا برا  زندان را هرکش  نیظالمانه مأمور   رفتار 

  . همچنان کسانی تواند یم   ده یفهم  آن زمان بوده باشد، به خون  های  زندان

نزد از  در    دانند بودند یم  انیزندان  کانیکه  اوضاع  آن وقت  های  زندانکه 

 اناتیجر از آن    ن  هکه به خاطرم هست، شم  چگونه بوده است. من تا جانی 

  خواننده گرایم  یرساله، برا  نیا  ندهیرا به صورت جسته جسته، در سطور آ

 . سمینو یم

ح بقیم   حاال  اول زندان قلعه   ی از برداشت خود در روزها  هیپردازم به رسر

 با برادرانم:  دار یو د  د یجد

 

 برادرانم به درس خواندن ما در زندان دهمزنگ  توجه

به    خانعیل  یبادام و رسا  ی زندان رسا  یهاکه قصه   آن روز، زمانی   یفردا

که ما دو نفر تا چه اندازه درس خوانده    نی برادرانم راجع به ا  د،یرس  انیپا

ما    یآن چه که برا  ۀطرح کردند و ما دربار   سئواالن    م،یو چه خوانده ا   میا

در اثر تالش و  که    میشان روشن ساخت  یالزم داده، برا   لیبود، تفص  ش ی م

  که اسم شان را    میخانم کاکا  یهازحمت کشر 
ً
ی تذکر داده ام، همقبال قدر    ی 
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ی را با تالوت قرآن مبارک    خواندن و فاریس  که فاریس  میتوانست    اد ینوشی 

 . میی  بگ

 عالوت
 
گرفته بودم    یچند درس به زبان فرانسو   به،ی حب میمن نزد دخی  کاکا ا

الفبا به  چشمم  بند  یفرانسو   یکه  جمله  بود.    یهای و  آشنا  کوچک 

ی آم  ت یبرادرانم در ضمن کلمات تسل ما خاطر نشان    یکننده، برا  تیو تقو   ی 

ا  در  حاال  که  جد  عنی یجا،    نیساختند  قلعه  زندان  اشخاص    د، یدر 

و شما هم رس از فردا،    میهستند که ما نزد آنها درس خوانده ا   یدانشمند

خداوند با همه مشکالت و   یار یبه    م،یساز یم   تانیکه برا  پروگرایم  یبر رو 

مد  ودان  یق طرف  از  زم  ت یر یکه  در  درس    نهیمحبس  به  است،  موجود 

وع یم  . د یکن  خواندن رسر

  ان یاز جمله زندان  ،شد یم   اد یصاحب    نفر که به نام مفن    ک یآن روز،    یفردا

خواندند،  را درس یم   اهل قندهار بود و برادرانم نزد او اصول و قواعد عرن  

 . میشد معرقی  شانی به اتاق ما آمد و ما دو نفر به ا 

بس   مفن   شخص  وقن    ده یفهم  ار یصاحب  و  بود  عالم  تدر   و  از    س یکه 

از کتب   ما و شما  فرمودند که  نموده،  به طرف ما  فارغ شد، رو  برادرانم 

وع و بعد، کتب نحو را یم   ابتدانی  ما    یکه در اول برا  . کتان  میخوانضف رسر

علم ضف را به    نام داشت که اصول ابتدانی   ن  ضف بها  ،شد یم   سیتدر 

 . کرد یم  حی    تشر  عرن   نزبا

  
 
ی الت   یباو  من به الف    ن  که از آشنا  وقن    ،ی  برادرم غالم دستگعالوتا آگاه    ی 

  شد، و خودش  
ً
را نزد محمد طاهر خان بسمل درس خوانده    زبان آلمانی قبال

خون   به  و  مکاتبه    بود  و  محاوره  است  توانستیممطالعه،  بهی   ، گفت 

وع کنی   درس آلمانی   کیروزانه   ی . هم را نزد من رسر   کی  انهبود که من روز   ی 

 م. گرفتیم  درس زبان آلمانی  کیو   درس متود عرن  
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 ما را زوالنه کردند  یهایپا

بعد   ول  م،یشکل گذشت و ما دو نفر هنوز زوالنه نداشت   ن یهفته به ا  کی

برادرانم    یبه اتاق ما آمد و برا   ،بایسر ده   خانعیل ی  روز ش  ک یهفته،    ک یاز  

شما مقررات    م، یانداز یدو نفر زوالنه ب  نیا  یتا به پا  د یگفت که اجازه بده

ی محبوس  د ی فهممحبس را یم  ی که زوالنه داشی    ک یو من    ست ا   امر حتیم  ، ی 

،  توانمنیم   نیاز ا  شی  ی ب  ام، ول  خود، مراعات نموده  ت یهفته به مسئول

محبس برسد، مرا مورد قهر و غضب خود    ر یخی  به گوش مد  ن یاگر ا  را یز 

و جزا داده  ی سنگ   ی. جزادهد یم   نی ی سنگ  یقرار  ال  ی  از صد  بود    عبارت 

ی پنجصد قمچ ی صورت برادرانم، چ  نی زدن. در ای  و ما   ند گفته نتوانست   یی 

که موظف زوالنه کردن    نزد شخیص  میمذکور رفت  بایسر ده   یدو نفر همرا

ی محبوس جوره زوالنه انداخت و    کی  ک یما  ی شخص در پاها ن یبود، و ا  ی 

ی در هم   . ولمیپس به اتاق آمد  ،بایسر ده به همراه    بی ترت  ن یبه ا فاصله    ی 

اتاق،    لما زوالنه انداختند، تا داخ  یکه در پاها  که از صحن محبس، جانی 

دو    ک یعمل،    نی. ا د ی ما خون آلود گرد  یپاها  م، یکه نابلد بود  نیبه علت ا 

دوام   را  هفته  زوالنه  با  ی  رفی  راه  و طرز  آن عادت کرده  به  ما  تا    اد یکرد، 

 . میگرفت

 

 آموختم و یم  دمیشنو دانشمندان یم نیمنور  از 

ا  روزها  به  ها  هفته     بی ترت  ن یو 
 

زندگ آهسته،  آهسته،  و    یعاد  گذشت 

وع شد و من هر روز در ضمن ا انجام  خودرا  که پروگرام روزانه    نیروزمره رسر

ی محبوس  شی  ی هر روز با تعداد ب  م،دادیم و راجع به    مشدیم آشنا    ایسیس  ی 

  کر و گرفت اشخاص روشن ف  ی  و گ  د یرس  که نادرشاه به پادشایه   انان  یجر 

 م. کردیمحاصل  شی  ی ب و منور مملکت، آگایه 
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حکا   کیهر   آنها  س  ان  یاز  اختناق  از  و  در   ایسیداشتند  زمان  آن  در  که 

با  خودرا    یند و حالت گرفتار کردیم کرده بود صحبت    دا یپ  انیمملکت جر 

ح    نیا همه    نیا  دنیمن شن   ی. براند دادیم که چه بر رس آنها گذشته بود، رسر

ده بودند،  ی به شهادت رس  میکه کاکاها و پشان کاکاها  نیبعد از ا  دادها، یرو 

ل خود به   ی نقل    خانعیل  یبادام و رسا  یرساهای  زندانو ما از خانه و میی

  ار یبس   گر ی و از جانب د  پچس دل   یلیطرف، خ  کیاز    م،یداده شده بود

مثال دل بود؛  توخی   ز ی محمدعز   : خراش  صنفی  خان  بود،    که  عبدالخالق 

با عبدالخالق، محمود خان و عبدهللا جان، مشهور خودرا    قاتیتحق  انیجر 

ی ق  لیاز قبها  شکنجهبه کاله دوز و اسحق جان و   ی وفانه، قمچ   ی    لیزدن، ت  ی 

که    نی یاز محبوس  بعیصی  ا یو   کرد یم   تیحکا هی  دادن و غ  خوان    دار یداغ و ب

عمو  محبس  زندان  به  ارگ  زندان  بودند،    زنگ،دهمیماز  شده  داده  نقل 

ال    میداستان کاکا محمد  مشر  فرقه    ،خان چرخی جیالنی  غالمجیی خان  شی 

م  چرخی  محمدول  یمحمدمهد  زا ی  و  جناب  با  که  را  خان   خان 

ت  السلطنه  نائب  از پشان    ا یو   دند یخان، به شهادت رسهللا  امان اعليحضی

 را که    میکاکا
 
خان  بعدا موالداد  پدر  خان  خداداد  قربان    ،با  ، خانعیلکاکا 

 ند. کردیم صحبت  دند،یعبدالخالق به شهادت رس یماما

مظالم    برخی   همچنان از  آنها  خاناز  و    محمدهاشم  ترس  و  صدراعظم 

ر   دهشن   و  او  صدارت  زمان  در  مملکت  ضبط   استیکه  در  او  احواالت 

اعتماد نداشت و هرکس به اصطالح   یگر ی به د  کیشده بود و هر    مستول

ی انگ تی  ح  اتیحکا  ،ترسید یم خود  هیاز سا  داشتند.  ی ی 

نداشته فقط ما را شب    قان  یکدام اوراق تحق  چیکه ما ه  گفتند یم   آنها   اکیر 

ل ب ی از ما سؤال    یاز محابس نقل دادند و احد  ک یآورده و به    ونی  از میی

ا و  رسنوشت  بدون  تا کنون  و  ما    نینکرده  و گناه  جرم  شود  معلوم  که 

از کجا    شانی  عيال و اوالد صغ  نهیکه هز   نی . و امیدر زندان مانده ا  ست،ی چ

   شود یم   ل یشخص تمو   و توسط کدام
 

ی شان چگونه تأم   و زندگ ،  گردد یم   ی 
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چشیم  اعتنانی   نیتر جزنی  دولن    و گوشه  جابر  مقامات  طرف  وجود    از 

 ندارد.  

 افتمی دنیشیاند توان

در فکر    دادها یهمه رو   نیا  دنیدر آن وقت چارده سال داشتم و از شن   من

انسان به همنوع خود    ک ی  تواند یمم که چه طور  کردیم . فکر  رفتمفرو یم 

القلب باشد که از زحمت، رنج،  قدر قش   نی ا   ا یقدر مظالم را روا دارد و    نیا

 از خداوند )ج( و هرایس  تریس  گرانیو باالخره قتل نفس د  تیشکنجه، اذ

بازپریس آن عق  از روز  به  ما مسلمانان  ا  دهیکه  و  دار   مانی راسخ    م، یکامل 

 نداشته باشد.  

ی العموم، محبوس عیل خود، مأمور دولت بودند و    یدر زمان آزاد  ایسیس  ی 

 
 

ی خود و عائله شان را تأم از معاش مقرره ماهانه، زندگ در    ند، ولکردیم   ی 

اوالد    شدن، معاش  حبس و زندانی   انیجر  شان قطع، خودشان، عائله و 

  شانی  صغ
 

 ند. کردیم  بدون رسنوشت، به حالت مشقت بار زندگ

ی از محبوس   بعیصی   عائله   از طرف اقارب شان که    ی 
 
شان    وضع مالنسبتا

اکیر شوهران محبوس توسط    . ولند شدیم بود، کمک و معاونت    بهی  یم

س   لیبافت کرشن  رو   خ،یو  ی م  یپرده  و    ،یی  جراب  شال گردن،  جاکت، 

 ند. کردیماعاشه خودرا خود و عائله   بافتند،دستکش یم 

نفر از آنها که از محبس ارگ به زندان دهمزنگ، نقل داده شده بود،    کی

که    د کر یم فیتعر  یخان داو  یاز جناب فاضل دانشمند عبدالهاد داستانی 

وط  کی مشر اول  هواخواهان  از  مبارز   تیتن  آزاد  نیو  اول  و    یدرجه 

دشی پ ا  موکرایس یقدمان  وطن    میل  ،علیم  ت ی واجد شخص  شانی بود،  و 

داشت به    بود و داستانی  ایسیدر محبس ارگ محبوس س یخواه بودند. و 

 : قرار نیا
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 یاجازه دادند که از داو   شانیدراز، به عائله ا  انیشدن سال  یبعد از سی  

انجام داده و به اتاق  خودرا  عائله    د ی و واد  د ی د  ، یو که دا  . زمانی ند ینما   دنید

در زندان و هم قفس    شانیا  یاو که همرا  گر یگشت، دوستان د  خود بریم

ن استقبال  به رسم  ا  و چشم روشنی   ک یبودند،  از   ، ی   دند، یپرس  شانیگفی 

سالمت  ان و  صحت  به  را  همه  خ  د یافتیشااله  داو   ت یی  و  در    ی بود. 

 را خواند که:  تی ب نیجوابشان ا

 بلبل صبا قدم زد و گفت  نۀایآش به

 نمیبخراب یم  انب  که خانمان اس

پ  برخی   همچنان، با  ش ی از  ظالمانه  برخورد  و  خانطره آمد  قوماندان    باز 

ی که در ح   کوتوال داشتند    ن  هابه آن مواجه شده بودند، داستان  یگرفتار   ی 

 یارهایو مع  انسانی   یهاآن کلمات دور از همه ارزش   تواند یمکه انسان ن

 کند.   دا یرا در قاموس زبان پ اخالق  

 گذشتیممنوال    نیها، بدها و ماه و روزها، هفتهها  شب که،    نیا  مختض 

 
 

 از شش ساله   که  ایسیمحبوس س  کیکردن    و من روز به روز به زندگ
 

 گ

  زندانی 
 

رفتم.    و به فکر یم   دمیش یاندیم   انیزندان   هیبق شده است و به زندگ

ی توه  ، ی  مظالم، تحق   و زوالنه، کوته قفیل   ی  لت و کوب، چوب زدن، زنج  ،ی 

بهانه    ک یآنها    یمحبس، باال  نیکه مأمور   دمیدرا یم   نی یو فاقه دادن محبوس

 م. گرفتیم  یآهسته آهسته خو . دادند یم ند و انجام گرفتیم

و دل    رسگریم  ه یما  گانهی من    یو برارفت  یم  ش ی دروس ما روز به روز پ  اما 

ی بود و به خصوص هم   خویسر  روز بهی  از گذشته به متودها و    کیکه    ی 

را   یدیمضمون جد کی  ا یم و  کردیم  دا یپ ن  آشنا  و آلمانی  اصول زبان عرن  

 ت سعاد  نی و يأس و اضطراب، بهی    ها تیآموختم، در عالم انواع محرومیم

 بود. 
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 وضع در داخل زندان 

ی فصل پائ   گر ی د  یو زمستان گذشت، بهاران شد و تابستان آمد. در پهلو   ی 

ه، ک ات مضی و خسک و پشه و مگس، هر کدام به نوبه خود در    ک یحشر

    کردند و   رکشر کزندان به جان ما لش های  سلول 
 
از طرف شب،  مخصوصا

و از طرف روز  گذاشت  نیم را به خواب    کش  ،کیخسک و ک  لیپشه، خ

 . شد یم  ممزاح یل یفوج مگس خ

ی و توه   ی  رنج زوالنه، تحق ه، برا  نیمأمور   ی  ات مضی ما    یمحبس، اذيت حشر

 متدرج
 
ی روت   ا فکر    ی  من  و  ا کردیمشده  ن    نیم  جزء    ها،عدالن  همه 

در    ن  یشکا را یو تحمل کرد. ز   رفتی آنها را پذ  د یزندان است و با  یدستورها

مأمور   نیا از طرف  واریس  نیمورد  زندان،  آن    و کششد  یم ن  مستبد  به 

 . کرد یم ن عتناءا

ی محبوس   که    جنانی   ی 
 
  بعیصی   ا ینه، و    ا یرا مرتکب شده بودند،    ن  ی جناواقعا

آن    ن  یکه از طرف اداره امن  ن  سهی داشتند، به دسکه اظهار یم   یاز آنها قرار 

  یکارها  یبودند، از طرف روز برا   ساخته شده بود، زندانی   شان  یوقت، برا

قب از  مال  ،سنگ شکنی   لیشاقه،    ، یآهنگر   ،یکار گل  ،یساز راه   ،خشت 

   ، ینجار   ،یساز ی  تعم
 

 یهااز طلوع آفتاب تا غروب، با زوالنه  ه،ی  و غ   بافندگ

ی سنگ ند و در بدل کار انجام شده، دو قرص نان که وزن آن  شدیم برده    ی 

دست    کی به  بود،  شام آوردند  یم پاو  به  و  بر های  سلول گاهان    زندان 

 . گشتند یم

ی محبوس شاعر و متفکر بودند، روز    سنده،یاز آنها که نو   بعیصی   ،ایسیس  ی 

ی غزل ی دل نش   یهاو شب رسگرم مطالعه و نوشی  ی و مضام   ی  بودند  یمعل  ی 

ی جاکت، دست   ی گر یو برخ د    خ یتوسط س  کش، شال پشیمروز را به بافی 

ی پرده، رسم ی بافت و بافی  ل، به وس  نی ی لوازم تزئ  ه،ی  و غ   ی ی  ی  لیکرشن   لهیمیی

  که    ی. طور گشتند یمبر    شان  یهااندند و عض روز به اتاقگذشتیم
ً
قبال
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خودرا  رسپناه  خود و عائله ن    شان،یهمه کارها  نیتوسط ا   نها یتذکر داده ام، ا

نداشتند. و نه از طرف  یدیکدام در آمد و عا  شان،یا را یند. ز کردیماعاشه 

 . شد یم  شان غذا و لباس داده یدولت برا

ی محبوس  ،به اتفاق دو نفر سپایه  عمویم  بایسر دهروز،    عض    را به داخل  ی 

های اتاق   کس از   چیزمان، ه  ن ی، که در اکرد یم  ی شان، رسشمار های  اتاق

و تعداد    خورد یم. و در آخر اگر حساب رس  توانستیم نخود، خارج شده  

به    ،ینفر از اشخاص موظف رسشمار   کی   ،بود یمپوره    ان،یمجموع زندان

خ بلندگو،  توسط  بلند،  اعالم    تی ی  آواز  تعداد  کرد یمرا  وقت،  آن  در   .

ی محبوس  بی ترت  نیکه به ا   رسید یم زندان، چارهزار و دوصد و پنجاه    نیدر ا  ی 

 است.  ت یی  خ ی  : چارهزار و دو صد و پنجاه نفر، خشد یم جهر زده 

وع و بعیصی   ،شد یم در حساب اشتباه    اگر  عمل    ن یاوقات ا  دوباره حساب رسر

. بعد از آن آمد یمکه حساب برابر    نیتا ا  ، گردید یمسه چهار مرتبه تکرار  

از توانست یم   انیزندان به کور های  اتاق  ند  از    دور یشان  آمده  در  به  زندان 

اح زندان که محبوس ی مسی   ند، استفاده کنند. گرفتیمنوبت  ی 

ی زندان، محبوس  دور یکور   در  اجاق کوچک    ا یمنقل و    ک یاجازه داشتند    ی 

  ی به قدر استطاعت خود، غذا  کیآن هر    یداشته باشند که باال  ذغال

  ند. آن  کردیم درست  ی و چا دادند یم پخت و پز نموده و آب جوش خودرا 

 نیبود که از چند  چهیجو   ا یکوچک و    یجو   کیند، از  کردیمرا که استفاده  

و محبس    د یزندان قلعه جد   یلیو از صحن حو   گذشتیمخارج زندان    نهخا

داخل    کرد یم عبور    زنگ، دهمیمعمو  ی ساکن   گر ی دهای  خانهو  دهمزنگ    ی 

ی . محبوس شد یم ی در هم  ی  و   شستند یم خودرا    یهابدن و لباس   چه،ی جو   ی 

ی هم از هم   ند.  کردیم   هیتهخودرا    دنی ی آب آشام  چه،یجو   ی 
 
ی ساکنمسلما   ی 

پائ   گر یدهای  خانه و  ی باال  لباس و ظروف   یهم، طور   ی  بود،  معمول  که 

 ند.  کردیمبه آب جو شست و شو  خودرا  
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روزهای  هاسال در    ایسیس  انیزندان داشتند  حق  تر،  با    یبعد  جمعه، 

د  خود،  ی  واد   د یمربوطی  د   کنند. کسانی   د یو  به  اقارب  اسم  به    دن یکه 

ی محبوس ی ند، نام "پايواز" را داشتند. محبوسآمدیم   ی  مردانه را    یوازها ی پا  ی 

در   زندان،  دراز رسگشاده،   محیل  کیخارج صحن  برنده  دو  به شکل  که 

و صحبت   دهیدو برنده دو می  از هم فاصله داشت، د  نیشده بود، و ا   ی  تعم

  قتو   کیبه    ، و جنانی   ایسیس  انیمردانه زندان  یوازهایند. پاتوانست یمکرده  

ی مع   ی وار ید  کی ند و تا ظهر اجازه داشتند که از عقب  آمدیم از ظهر    ش ی پ  ،ی 

ی به هم  یگر ید  وار یکه در عقب د  انیمی  با زندان  میو ن   کی  یبه بلند ارتفاع    ی 

 . ند ینما قرار داشتند، صحبت و احوال پریس

ا  کسانی  به  روز،  اول  در  واد   د ید  نیکه  ند  توانست یم  ند،شدیم موفق    د یو 

آرایم  به  راه   کسانی   ولبا هم صحبت کنند.    لحظه چند  از  دور،    یهاکه 

،  کرد یم کوشش    کیو هر شد  یم   اد یچون ازدحام ز   ند،رسیدیم   رتر ید  یقدر 

  ک ی  چیه  انیرا به گوش همدگر برسانند، و در پا  شانیهرچه بلندتر، صدا

شن   یگر ی د  حرف  از   انیسپاه  تول  کیبا    ها بایسر ده ،  توانستیم ن  ده یرا 

ی خالف مقررات زندان به محبوس  وازها،یند که پا کردیم اوضاع مراقبت     ی 

ی خود چ نداشته باشند،    زندان، با هم صحبن    شی خالف پال   ا ی و    اورند ین   ی ی 

را از آنجا و از دروازه    وازها یو تنبه، پا  لهیو با ت   کرد یم ختم وقت را اعالم  

ضخ و  خارج    میبزرگ  ا کردیمزندان  به  به    انیزندان  بی ترت  نیند.  پس 

 . ند شدیمشان داخل های سلول 

ند به داخل صحن زندان آمده و هر توانست یمزنانه و عائله شان،    یوازهایپا

ی از محبوس  وار یمختلف، رو به طرف د  یهای کدام با چادر  خود که در    ی 

 کنند.   د ینشستند، بازد یم وار یمقابل شان، پشت به د

زندان  بعیصی  زود کوشش    ان،یاز  براکردیم صبح  تر  اول  جا  یند،    ی خود 

ه بند، رو  یمناسب تر    جانی  یرا اشغال کنند و در آنجا از چادر شب، بسی 

خانه گک کوچک بسازند و به داخل    ک یخود    یو امثالهم استفاده کرده برا
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  شکل ها، به  خانه گک  نیا  ند،یمالقات نما آن لحظه با عائله خود به آرایم

 باالنی   یکه گوشه ها  بی ترت  نیبه ا  ،شد یمتر درست  ابتدانی   ار یبس   ول  مهیخ

  م یقا  خیمحبس با م  وار یطرف آن را به د  کیو    بستند یطناب م  کیآن را با  

  ، بود یم تر    کی بوته که نزد  ا یآن را به شاخه درخت و    گر یگوشه د   ند و کردیم

ی آن را به زم نیر یند و قسمت ز کردیمبسته   سنگ    کی  ا یند و  کردیم   خیم  ی 

ی سنگ  گذاشتند.   آن یم یرا باال ی 

در  بود، ول  ر یامکان پذ  صاف تابستانی   یگرم و هوا   یتعامل در روزها  نیا

ی پائ  بارانی   یروزها ا   ی  زمستانی   امیو  برف  سال که    پر  فصل  اوائل   و 
 
ا   اکیر

 . توانستیم نصورت گرفته  ها  مالقات نی، ا کرد یم تصادف 

شان بود و    شاوندانیآن روزها را که اجازه مالقات با عائله و خو   انیزندان

انتظار   ناقرار  صورت  به  هفته  طول  ناسازگار   ند کشیدیمدر  اثر  در   یو 

یم  عتیطب محروم  آن  خاز  دشوار   یلیماندند،  خلق   یبه   و 
 

 یسی    تنک

با رسنوشت، جنگ    گشودند، گایه  و دشنام یم  ند. زبان به بدگونی کردیم

زمانی   داشتند  در گالو   و  و طالع  بخت  و  بودند  یم  ز یبا  زوال  به  باالخره  و 

    لهیوس   نیبه ا خودرا  ند و  کردیم بد    یدولت حکمران دعا  رسنگونی 
 
ظاهرا

ی تسک بیلدادند یم   ی     نیا  ، . 
 

تنک عصبان  خلق  عامیل  ها تی و  شده    هم 

  ر هرقد  را ی. ز ند دادیم ند و فحش  آمدیم  انیبه طغ  انیکه زندان  توانستیم

دکردیماضار   از  جمعه  روز  اگر  ماندند،    واز یپا  دنیند که  محروم  خود 

به   را  روز  آن  د  کیاستحقاق  ان کنند. کش  یگر یروز  جی  هفته  به    از 

و دشنام    در اثر بدگونی   شانیاوقات ا  . بعیصی داد یم اثر ن  بی شان ترت  یتقاضا

  د بو رحم  ن  ظالم و مستبد و    یلیدادن به محمدهاشم خان صدراعظم که خ

ی شکنجه و قمچ  ت، یاذ  ،مورد بازپریس  ، ن  حیو نادرشاه و آل    ن یمأمور   یکار   ی 

  ی توبيخ، برا  ا ی.  ند گردیدیم  و کوته قفیل د ی ند، تجر گرفتیمظالم زندان قرار 

د  نیچند از  ی خود محروم یم   دنیهفته  د مربوطی  با    د یو واد  د یماندند و 

ی هفته  نی. تا ا شد یمممنوع قرار داده    شان،  یپايوازها ها و که بعد از گذشی 
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 از داخل زندان    هیزندان و قوماندان امن  ر یمراجعات مکرر به مد
 
از   مستقیما

طرف خودشان و از خارج زندان توسط عائله و اقارب شان دوباره با هزاران  

ی و توه   د یتهد ا  جمعه، ول  یمالقات را به روزها  اجازه  ی  محدودتر    ط یبا رسر

 ند. آوردیم و وقت کوتاه تر به دست 

  ی قرار   م،یعبدالعظ  میو پش کاکا  ی  و برادرانم عبدالغفار و غالم دستگ  من

  که  
ً
احوال    ا یو    د ی و واد  د یکه از ما د  مینداشت   یواز ی تذکر داده ام، پاقبال

ی پائ   یهاما همه مجرد و سن  را ی. ز د ینما   یی  گ و مادران، خواهران،    م یداشت   ی 

زندان رسا  یهاخانم  همه در  ان کاکا،  ما  خانعیل   یکاکاها و دخی  از  جدا  ، 

ما همه، حتا دوستان    شاوندانیاقارب، خو   ک،یمحبوس بودند، اقوام نزد 

 یارگ، رساهای  زندانالعموم در  عیل   خانوادۀ ما   کیدور و نزد  انیو آشنا

 بودند.  ف یو توقمحروم  یکابل از نعمت آزاد  تیو وال  مون  

 عالوت
 
ی دولت حکمران به مردم چن  ،ا با    وانمود کرده بودند که هرگاه کش  ی 

مراود و    دا یپ  ۀما  گ  ا یکند  ما خی  پهلو   د،ینما  یی  از  دوم  ما خواهد    یروز 

 یهابار لباس  کیکه هفته    نفر سپایه  کی ما عبارت بود از    واز ینشست. پا

ی تم   آورد یمما    یبرا  ما از نزد مادران    خانعیل  یو شسته ما را از زندان رسا  ی 

ی و البسه چرک    . ما از احوال و سالمن  د یرسانیم  شانیما را از ما گرفته به ا  ی 

قرار  مکاتبه رو   یهمدگر،  توسط  آمد،   د یپارچه سان سف  کی  یکه گفته 

 
 

. پارچه  میشدیمباخی   شد  یم ها رد و بدل  بقچه لباس  انیکه در م  شستک

هم  د یسف حاش  شهی را  لباس  هی در  یمبقچه  دوباره    میاشت گذها  را  آن  و 

 . میآوردیم استفاده را به عمل  نیا یی  و از آن بعنوان احوال گ میدوختیم

هم دگر    و سالمن    اتیکه حداقل از ح  می شاد بود دل   نیبه ا   قیطر   نی  از 

که ما زنده    خانوادۀ ما   یبه خصوص برا  ،شویمیم مرتبه با خی     کیهفته  

موهبت    ن ی. بزرگی  میا  ده یما به قتل نرس  یپشان کاکا  گر یو مثل د  میهست 

ا  آسمانی  از  که  وقت  هر  نامه    م یگرفتیم   ن  نامه  شانیبود.  آن  در  و 

از خداوند )ج( سپاس گذار بوده و ما را    مانهیکه آنها به کدام پ  م یخواندیم
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عبادت و  حوصله   ، صی  با کلمات  یم   هیتوص  یخداوند  به  و  فرمودند 

روح تقو   اتیسودمندشان  را  بکردیم  تیما  .  میگرفتیم  هیروح  شی  ی ند 

 باد.  بشانینص یروحشان شاد و رحمت خداوند

 

 اس یس انیدر باره زندان اندیک

ی خود که در خارج زندان هم وضع    ایسیس  انیزندان هر کدام توسط مربوطی 

و جشن   د ی ع  یروزها  بیو آن هم به تقر   داشتند، گه گایه   یفالکت بار 

  ت یعائله شان و محروم  رسپرسن  شان و ن  گنایه  ن  از    ن  استقالل عريضه

صغ رسدار   شانی  اوالد  ت  واالحضی نشان!  الف  ج.ع.ج.ا.  حضور  به 

ند  کردیم رحم و الطاف    ی نموده و تمنا  میدصدراعظم تق   محمدهاشم خان

ی  هاسالمبارک و مقدس بعد از گذشتاندن    ی روزها  ن یکه به مناسبت ا

باالخره در    ها،و کوته قفیل   د یو زوالنه، تجر   ی  در زندان و رنج زنج  طوالنی 

  ه زندان رها گردند تا عائل  د یکار گرفته از ق  یحق آنها از عدالت و بزرگوار 

ی و تأم را رسپرسن   شانی  پناه و اوالد معصوم و صغن    . ند ینما شتی مع  ی 

  س ی محمدشاه خان، رئ  زا ی  که از هاشم خان قش  القلب توسط م  جوان  

 بود که:   نیاآوردند یم استخبارات او به دست 

پاک است،   یکار خدا  ست،ی خانه کار من نیاز بند  و آزاد شدن  یگر یبند

  بهی  است به دربار او تعال   د،یس ینو که به من عريضه یم  نیشما در عوض ا

که شما را از زندان رها    ندازد ی تا خداوند در دل من رحم ب  د ی دعا و التجا کن

 سازم. 

 عالوت
 
قسمت بنام    کیند.  شدیم  اد یبه دو قسمت    اس یس  یهازندای    ،ا

آنها گرفته   یهاه یدوس  یدو نام از رو   نیقسمت بنام باز. ا  ک یباشه و  
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که  داد  یمرا    نیا  شده بود. باشه، مادام العمر به زندان باشد و باز معن  

   . شود یم دهیمربوطه بازد هیچند سال بعد دوس

   شهی هم  هیجواب  نیا
 

و    کرد یماصابت    انیزندان  د یام  ۀش ی بود که به ش  سنک

و  ساخت  یمرسنوشت غرق    یهاک یو تار   أس یحرمان و    یایرا در دن  شانیا

صدمه سخت وارد    شانی  رسپرست و اطفال صغآنها و عائله ن    هیبه روح

  ره، از سنگ خا  نداشتند. بیل   ۀچار   ،جز از صی  و حوصله افزانی   . ولنمود یم

ی  شهی انتظار ش .  رود یمبشکسی  ی  و از مردمان سنگ دل، دل شکسی 

  ن یو حكم محكمه، ا  قاتیبدون تحق  یعمر   یهاس ها و حب همه اعدام  نیا

ی و توه   ی  ، تحقها شکنجه همه مظالم و   ی ها، قی  و زوالنه،   ی  و فانه، زنج  ی 

ب  لیت و  زمان    خوان  دار یداغ  در  و صاحب    کتاتور ی د  ک یدادن،  خودکامه 

نادرشاه و حکمرانی   ظالم  پادشاه   کیعقده،   ،  محمدهاشم خان  و سفاک 

سلطنت ظاهر شاه، پش او و    انینادرشاه در جر صدراعظم و بعد از قتل  

 . گرفتیم صورت  محمدهاشم خانوارث تخت و تاج و حکومت  

 را رسشت یکه تلخ است و   درخنر 

 به باغ بهشت  بر نشای   گرش

  ی ور از جو 
 
 لدش به هنگام آبخ

 و شهد ناب یز یر  ت   انگب خیبه ب

 رسانجام گوهر به کار آورد

 تلخ بار آورد  ۀو یهمان م

 زاغ ظلمت رسشت  ۀضیاگر ب

 طاوس باغ بهشت  ر یز  نیه

 پروردنش  ضه یبه هنگام آن ب

 ارزنش   جنت دیه ب  ز انج

 شود عاقبت بيضه زاغ، زاغ 

                                                       طاوس باغ هودهیرنج ببرد 

 ( ) فردوس 
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   کی  ا یپادشاه و    ک یها و مردم از  العموم ملت عیل
 

  زعيم مملکت انتظار بزرگ

برند  را یم  یعدل و انصاف و اوصاف خداوند  ،نی یبجهان  ع،یوس  نشیو ب

ی زم  یدر رو   که ممثل ذات او تعال مملکت    کی در    ا یو    فهیخل  ثیبه ح  ی 

ح و    ثیبه  تع  ا یپادشاه  ی زعيم  مسلمانی   گردد یم  یی  مملکت  در  لقب    و 

 خدا را دارد.  هیبا هللا تشبيه سا عنی یهللا ظل

 خدا استفاده منفی   هیاسم مقدس سا  نیهمه صاحبان قدرت از   نیا  بالعکس

ی نموده، هم که زمام قدرت را به دست آوردند، اول تر از همه به قلع و    ی 

ی قمع و از ب ی بردن مردم واقع ب   ی  دانشمندان، فضال، صاحبان دانش و    ،ی 

پرست با صفا دست به کار بردند.    نهیدوست و مخواه، ملت وطن  نش،یب

عقده  ا ب    ،شخیص  یهابرآوردن 
 

خودکامک عطش  فرونشاندن  آرام   و  و 

ی غريزه سبع ها  خانواده اجحاف    ها،شان انواع مظالم و حق تلفی   تیساخی 

صغ اطفال  ی  ساخی  محروم  تعل  ی  و  پائ  م یاز  مکاتب،  ی در  سو   ی    ۀیآوردن 

 شه ی را پ  هی  و غ  هی  و جهل و غ  ی سوادو سوق دادن ملت در راه ن    یمیتعل

ی مب   اوند کردند. خد به    انیو پروردگار عالم  ی  در آن جهان در روز بازپرس 

که محكمه    یهمه اعمال ناهنجارشان گرفتار سازد. همان طور   نیا  یجزا

 . کند یمامروز محکوم شان  خ، ی    تار 

منش و دور از  صادق، بزرگ   زعيم مملکت اگر خود   کی  ا یزمامدار و    کی

از همکاران و اشخاص منور و روشنفکر   د یباشد، نبا  انتیخ  یهاشهیاند

و زبون احساس   ی  در برابر آنها حقخودرا  که    نیا  یداشته، به جا  میترس و ب 

ق    ،یاز خردمند  د ی کند، با  ی شنهادهای آنها، از پ  دانش، تجربه و افکار می 

رفت مملکت و   شی کار دولت و پ  یراه بهبودالمنفعه آنها در معقول و عام

رساله از    نی که در   . مگر بالعکس زمامدارانی د ینما  رفاه ملت استفاده اعظیم

بص دانشمندان صاحب  همه  از  آنها،  امثال  و  شد  برده  نام  از   ت،ی  آنها 

مرد  خته،یفره  سندگانینو  دار و صاحب صفت  مردم  اشخاص  از    ،یماز 

از معارف، از محصل و متعلم با   مایعمردمان وطن دوست و صادق و اجت
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خود هم هراس داشتند و همه    هیسا  هوش و باالخره به اصطالح معروف از 

آئ  نیا به  را  مردم  نگاه    ی  قلب ضم  نهی طبقه  در کردیم خود  و  آنها  ند  بارۀ 

  ی جا برا  نی . در ساختند یم   عمیلخودرا  و مقاصد شوم    ند نمود یمقضاوت  

که او    یزدی   فرخی   اتیاز رباع  ک یکه از موضوع به دور نرفته باشم، به    نیا

ح باق    و بریمکنم  یمشده، اکتفا    مردم قربانی   یهم در راه آزاد   گردم به رسر

 زندان دهمزنگ.  اناتیجر 

 دم دل ما غم زدگان شاد نشد کی

 ما از ستم آباد نشد  ۀرانیو 

 جان  ی به راه آزاد دادند بیس

 ملت آزاد نشد جه،یاما چه نت

 ( یزدی فرخ  )                                                          



 شب زمستای   کی  خاطره

و جوان را که    ی  تعداد مردمان پ  کیرسد زمستان،    هایشب   شب از   کی

و زوالنه به زندان به صورت    ی  با زنج  ،رسید یمصد نفر    تعدادشان به چهار 

 مرموز آوردند.  یلیخ

ی و چ  چهیگوپ  لیاز قب  ،ن  کلفت پنبه  یهابا لباس   نها یا ملبس    ن  پنبه   یهای 

پاها در  داشتند و کمرها  یبوده و  با  خودرا    ی خود موزه، چماق و چکمه 

بودند. محبوس   یکمربندها ی مخصوص سخت بسته  آنها  در    گر ی د  ی  بارۀ 

نظر   پاردر کردیماظهار  از  است  ممکن  مردمان    ا یند که  ترکمن  او  و  زبک 

و رازدارانه از زندان   مخفی   یلی دو هفته، به صورت خ  ک یبعد از    . ولاشند ب

 . دند یگرد   بیدهمزنگ غ
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  همه    نیبعد معلوم شد که ا
 
  میچهارصد نفر به اتهام طرفداران ابراهتقریبا

اعدام و به   به صورت دسته جمیع  گر ی شب د ک یدر  لف    میابراه ا یو  گیب

جمیع دسته  تجه  ،کدام گورستان  ی بدون  تکف  ی  ی و  دفن    ی  جنازه،  نماز  و 

 . دند یگرد

زندان   ن یا  بعدها  به گوش  رس  انی آوازه  وز   د ی هم  محمود خان،    ر یکه شاه 

ی    نیفرو نشاندن ا  یظاهر شاه، برا  گر ی حربيه، عم د غائله و خاموش ساخی 

  ک یقطغن رفته و در آنجا تا که توانست    تی به وال   گیب  میابراه  انیشورش

ی و به قول مردم آن رسزم   د یمردان را رس بر   ی  تعداد جوانان و پ  ها  از کله   ،ی 

و زوالنه، به کابل   ی  را با زنج گر یگناه دن   ی  عده کث  کی هیمنار ساخت و بق

 . د یانجام دسته جمیع یهابه اعدام شان،یفرستاد که رسنوشت ا 

 خطاست به دست کسای   استیر 

 که از دستشان، دستها بر خداست

 



 محمدعمرخان  ضهیعر  جهینت

  ل یبه نام محمدعمر خان، فارغ التحص  ایسیس   انیاز زندان  ک ی  گر، ید  روز 

  گرفته بود؛ و اسم او خودرا  مملکت آلمان، که در رشته چرم تخصص 
ً
قبال

 یبه اعضا  شی به زبان انگل  ن  ضهیعر   ده،یذکر گرد  ،ایسیس  انیدر زمره زندان

اعضا  أتیه بودند.  آمده  به کابل  داد که  متحد  ج  أتیه  یملل    مله در 

ند، و به  کردیم  دنیهم د   ایسیسهای  زندانروز از    کیکه داشتند،    فی یوظا

جد قلعه  ن   د یزندان  ی دهمزنگ  بودند،    ی  را  محمدعمر  آمده  فرصت  خان 

بدست  خودرا    ضهیالعاده عر مغتنم شمرده، با شهامت تمام و جرأت فوق  

  ، کرد یم  تی که خودش بعدها حکا  ی. در آن عريضه، قرار د یرسان  أتیه  نیا
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رسنوشت خود، و وضع    ت یو محکمه، از مجهول  قاتیاز حبس بدون تحق

خ  نیآمد ظالمانه مأمور شی خراب زندان و پ  نوشته بود.  زندان رسر

 یط شان،ی دهایچشم د گر ید  یملل متحد، عريضه او را در پهلو  ندگانینما

  ن یا  د یکردند، به ام  میصدراعظم تقد  محمدهاشم خانراپور مفصل به    کی

ح به  او  دربار   ثیکه  مسئول  شکا  ن یا  ۀ شخص  طبق    واریس  اتیهمه  و 

ی مقررات ب  رفتار کند.  ایسیس  انیبا زندان  ،الملیلی 

روز،    یفردا  از  بمحمدعمر  آن  انتظار   در حال   چاره،یخان موصوف  که 

  د یو تجر   و زوالنه و کوته قفیل  ی  به شالق زدن، زنج  ،کشید یم خودرا    ن  رها

 مدت شش ماه دوام کرد.  د، یتجر  ن یکه ا  د، یمحکوم گرد

 

 یرا که فاروق جان ت ی  قصه
 
 گفت   میبرا لگراف

که اصل    ،به اسم فاروق جان تلگراقی   ایسیس  انیاز زندان  یگر ی د  شخص

ی را چن  شینامش غالم فاروق خواهد بود، داستان گرفتار   : داد یم لیتفص  ی 

روزها  کی» از  و   ،کلکانی هللا  حبیبانقالب،    یروز  بچه سقأ،  به  مشهور 

ی جنگ ب ت    ی  خان و قواء بچه سقا در جنوب  هللا  امانطرفداران اعليحضی

ها بود  زبان  گرم در شهر کابل و اطراف و اکناف آن رس   ار یمملکت، آوازه بس 

ت   و    شود یم  هبرگرداند  ا یو    گردد یم خان، دو باره بر  هللا  امانکه اعليحضی

  ی . صداند ی نش زمام امور مملکت را به دست گرفته و بر تخت سلطنت یم 

و مردم    رسید یمتوپ و تانک از اطراف و اکناف حومه کابل به گوش    ی  ف

همکاران من در شعبه تلگرام  بودند. من و    شهر همه در حالت خوف و رجاء

به    ۀادار  تلگراقی   قیصدهای  نام مخابرات،  تلگراقی   جان  جان  عارف    ، و 

  م یآوردیمبه دست    د یدفی  بوده، هرلحظه اطالعات جد  یمضوف کارها

جد  اوامر  مخابره    د یو  مربوطه  منابع  به  را  دمیکردیم حکومت  که    میدی. 
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  ما یبلند باال، خوش س یباز شد، مرد ابقهسناگهان دروازه دفی  با شتاب ن  

ق ا   افهیو خوش  و  شد  ز   نی داخل  افغانی   با یجوان  اندام    با چهره  و  قد  و 

 
 

زمه مجهز، رس و  و به تن داشته، با تفنگ و قطار و    برجسته، لباس جنک

  دان یم  کیتازه از  شد  یم همه خاک آلود بود و معلوم    شیهاصورتش و لباس 

  د، یصدا زد که برادرها، جنگ فتح گرد  جانیکارزار آمده، با جهر بلند و ه

عاجل که به شهر    یل یدارم خ  ایمیپ»ضمن گفت:    در   چشم تان روشن باد. 

    مخابره شود،   د یبا  ا ی تالیا  تخت یرم، پا
 
ورق    ک یدانه قلم و    ک یبه من  لطفا

 . «دیکن  تیکاغذ عنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی م  یبه عجله تمام، قلم و کاغذ رو   ش یبرا  ما    و آن جوانی   میکار خود گذاشت   ی 

 
 

  صفحه کاغذ، تلگرایم ی بود، رو  دا یاز ظواهر او هو  که شجاعت و مردانک

 مضمون نوشت:  نیبه ا

 

 فاروق جان تلگراقی 
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ت غاز »  کیتی    تانی کابل فتح شد، تخت و تاج سلطنت را برا  ،یاعليحضی

 . م«یگو   یم

را    گر ید  کی و    دهیختم جنگ، شادمان گرد  د یهمکار، همه از نو   یرفقا  ما 

آغوش کش  خویسر   هیبا گر   ده،یدر  دل  از  همد  که  بود،  را    گر یبرخاسته 

 . گفتیمیم  ت یتهن ک یبه هر   ک یو هر  میدیبوسیم

و    میآن جوان مرد را به عجله هرچه تمام تر به شهر رم مخابره کرد   تلگرام

روبویس  و  از مصافحه  اظ  بعد  ا و  از  خ  ۂ مژد  نیهار شکران  فزا،    یل ی جان 

ام کارانه از اسم، هو    کل یاندام و ه  ن  بایو شغل آن مرد دالور که ز   ت یاحی 

 دنیرس  کابلفتح جنگ و به    انیمردانه او ما را محو خود ساخته بود، و جر 

 
 

محمد  . او در جواب گفت که اسم من  میشد   ا یجو   ،مردان جنک است،  شی 

ی و اول  باشمیم نفر صاحب منصب    ک ی  من از چرخ لوگر هستم و    ی فرد  ی 

 
 

را شکست داده،   ها یسقو   یواغجان قوا  هستم که بعد از فتح جنگ تنک

ی به اول  نکی وارد کابل شده و ا ی هم   دم،یرسانخودرا  که    مرجیع  ی  تلگراف    ی 

مژده را به شاه جوان وطن خواه و    نیخانه شما است، که هر چه زودتر ا

ها به شمول  قوماندان   گر یگفت د  گران؟ید  م یدی. پرسنمملت پرور ما برسا

 رسند.   آنها هم یم  ب،یخان از عقب روان هستند و عنقر   نادر خان و شاول

 چند جمله را به عجله تمام اظهار و    نیا
 
از    را یبروم، ز   د ی گفت که من با  بعدا

به آن برسم. صاحب منصب جوان    د یدارم که با  ار یعاجل بس   یکارها  نیا

 . د یچند خی  کوچک، از دروازه دفی  خارج گرد   نیبا ذکر ا

ی و مالزم   نیمأمور   ر یو همکاران من و سا  من از نشاط و   ی  تلگراف خانه، 

تماشا  کیهر   ،شادمانی  به  را بسته و  نتوانسته، دفی   لباس گنجيده    یدر 

 . میهرج و مرج شهر کابل برآمد

 
 
همان    ما،یصاحب منصب جوان خوش س   نیما معلوم شد که ا   یبرا  بعدا

محمد   ، از مردان نامور، رسباز شجشی  از عموزادگان    ک یو    عیخان فرقه مشر
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با باشد یم  خان چرخی نن   ساالر غالمنائب  همراه  ال    ، که  جیالنی  غالمجیی

ت    لیوک  ،یخان درواز   محمدول  ،خان چرخی   زا ی  مخان،  هللا  اماناعليحضی

  یخان، چند  ی  هللا خان و فقت یخواجه هدا ،خان رس منشر  یمحمدمهد

از شهادت   به شهادت    قیخان، بدون تحقنن   غالم بعد  و حکم محکمه، 

 . دند یرس

ت    ما  که    م یبردیمخان، شاه محبوب را  هللا  امانهمه انتظار مقدم اعليحضی

د یم و زمام زعامت را به دست    گردد یمقرار افواه عوام، به وطن باز     ول   ،گی 

 که صحنه    میدید
ً
و نادر خان پادشاه شد و قدرت    د یگرد   یگر ی طور د  کامال

آل   دست  به  شاه   د ی افت  ن  حیحاکمه  نادر   ولو  برادر  القاب    شاه،خان، 

ا  مارشال شگفت    یلی منتظره، خ   ی  عمل غ  نیو فاتح کابل را حاصل کرد. 

ی انگ ی اکیر ساکن  یو برا ی   قابل باور بود«.  ی  شهر کابل، غ ی 

که: »بعد از  فت  گیم ها  صحبت   نیغالم فاروق جان موصوف به ادامه ا

به ساالر  نائبخان  نن   غالم گرم آمدن    ۀآواز   ،یسال و چند  ک یگذشت  

نادرشاه، در کابل پخش و مردم  ول  شاه  تیمع برادر    ی گر یبه د  ک یخان 

ت    گفتند یمند و  کردیم  رسگویسر  خان  هللا  امانحاال ممکن است اعليحضی

نن   غالم  عنی ی  –خان را نزد او    ولنادرشاه، برادر خود شاه   را یبرگردد، ز   ارهدوب

و راجع به    د یایدعوت نموده تا به کابل ب  یفرستاده و از و   ترکیهبه    -خان  

ی ماب  قی   که در موضوع پادشایه   ی اختالفات نظر  وجود دارد، صحبت و    ی 

 . د ی مذاکره و مفاهمه نما

شن   یقرار  با  نن   غالم آمدن    م، یدیکه  بس خان،  صورت    گریم  ار یاستقبال 

ت   دا یپ  شی  ی ب  ی دوار یام  ن یگرفت و نزد مردم ا شده و مراجعت اعليحضی

و    أس یهم به    دها یام  ن یکه ا  میدید   . ولند کشیدیم خان را انتظار  هللا  امان

خان  نن   غالم  م، یدیماه شن   کیکمی  از    ار یبعد از مدت بس   د، یحرمان انجام

ی . هم د ینادرشاه به شهادت رسنائب ساالر، به امر   محمد    ی  خان فرقه  شی 

، آن رسباز جوان خوش ق ال    تیبه مع  افه،یمشر خان، برادر جیالنی  غالم جیی
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کاکانن   غالم پشان  و  محمد    یخان  و شی  خان  محمدعمر  خان، 

  ار یبس   وداتیخان، به زندان ارگ با ق  جانباز   ساالر  نائبمحمدعثمان خان،  

ی روز شدند. و بع  زندانی   د یشد ساالر نائب  یچند، به استثنا  ی د از گذشی 

جانباز خان و برادران او محمدعمرخان و محمد عثمان خان، همه با امر  

 . دند یو به شهادت رس ختهینادرشاه، به دار آو 

  ه ی  شهر در نظر مردم، ت  ی ها، فضاو گرفت   ی  ها و گ همه اعدام  نیا  متعاقب

کس    چیداشتند و ه  ن  یکابل واهمه و ترس عج  انیو همه شهر   دهیو تار گرد

و باز کدام بدبخت    شود یم   فردا رسنوشت آنها به چه منجر   دانست،نیم 

 . گردد یم حکومت جابر  نیا  کیتار های زندان  رایه

خان و عارف جان   قیپر از خوف و دهشت، من و صد  یروزها  نیاز ا  ک ی

محمد  تلگرام را که از طرف    ن یکه چرا ا  نیهم به جرم ا ،  شی  خان فرقه مشر

تیبه اعل گرفتار و به    م،یخان عنوان شده بود، مخابره نمودهللا امان حضی

ی و اعدام، به حبس    یما گفته شد که جزا  یو برا  میدیافت  زندان شما از کشی 

 . د«یگرد  لیالعمر تبدحبس مادام عنی یدوام، 

به   س یکه از پار   که نادر خان، وقن    نجاست،یگزارش در ا   نیا قتیحق ، بیل

ی قدرت از دست شورش ،  کرد یمبه طرف افغانستان حرکت    ان،یعزم گرفی 

پدرم   با  قدم  به  که  صدیق  غالمقدم    خان، 
 
ا پادشایه اخی  وقت    در 

ت   ی خان، سمت سفارت افغانستان را در برل هللا  اماناعليحضی   تخت یپا   ،ی 

  انات یس و مکاتبه بود و از تمام جر به عهده داشت، در تماآلمان    مملکت 

اطالع   خود  مرام  و  نقشه  اداد یم و  و  به    اناتیجر   ن ی.  مرتب  صورت  به 

ت  ی خان نهللا اماناعليحضی  . شد یم مفاهمه ی 

  
 
هندوستان سابقه و   یاز شهرها  ک یکه به پشاور،    نادرخان، زمانی عالوتا

خان پدرم،  صدیق  غالم هم از طرف    پول  یهاپاکستان موجوده بود، کمک

 . رسید یم نادرخان  یبرا



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

86 

 

ت    همه وقن    در  هللا امانصحبت از نجات افغانستان و آوردن اعليحضی

که نادر خان، از جنوب    نیبود، تا ا   انیسلطنت در م  ر یخان، دوباره بر رس 

و در همه جا و با همه اقوام از    ده یافغانستان داخل خاک افغانستان گرد

ت    نیا  أمور قوماندان م  کی  ث یخان، به حهللا  امانکه او از طرف اعليحضی

و همکارانش نجات بدهد    کلکانی هللا  حبیبتا مملکت را از دست    ده،یگرد

ت   را به    یدد و زمام امور مملکت دار خان، دوباره برگر هللا  امانو اعليحضی

 . کرد یم  تیحکا  د،ی  دست گ

  د، یلوگر گرد  تیخان، داخل وال ول  شاه برادرش    یکه همرا  هنگایم  نادرشاه،

اقامت    ،شد یم  اد یما که به نام تاالر    یقسمت قلعه پدر   کیچرخ در    هیدر قر 

شد. در آن وقت دو نفر از عموزادگان پدران ما، جانبازان خان صاحب    نیگز 

محمد منصب و     تمامخان صاحب منصب در چرخ اقامت داشتند که  شی 

ان و پشان و اطفال صغها خانم را اعم از    خانوادۀ ما   که از دست  یی  ، دخی 

بودند،    ها،یسقو  داده شده  انتقال  به چرخ  از کابل  بودند، و  آواره شده 

 ند. کردیم  بانی  دهیفاظت و دح

دو    ن یبا اخودرا  خان، نقشه و پالن ول  شاهآن وقت نادرشاه و برادرش   در 

محمد  نفر صاحب منصبان، جانباز خان و   و  گذارند  یم  انیخان در مشی 

جنگ، نجات دادن مملکت از دست    نیکه هدف ما از ا  دهند یم  لیتفص

ت    انیشورش   د یخان، دوباره به وطن است و باهللا  امانو آوردن اعليحضی

بکوشرادر ب و  داده  به دست هم  ا   م یها، همه دست  برآورده    نیتا  مأمول 

 گردد. 

محمد  خان و    جانباز  خان، که از جمله منصبداران صادق و وفادار وقت  شی 

، باور  کرد یمصحبت    جانیبا ه  یل ینادرشاه، که خ  یگفتارها  نیبودند، به ا 

 کردند.   هیدو برادر را در تاالر قلعه ما ته  نیا   شیرها  لیکرده و وسا  دا یتمام پ

تا از اعتبار و نفوذ خود کار گرفته، از لوگر و از  کردیم کوشش    کی  هر  ند 

مردم    ه،ی  منگل، چخانسور، مچل غو و غ   ، جاخ    اطراف آن، سمت جنون  
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 حمله به کابل مسلح سازند.  یرا برا

، مجالس مذاکره و گفتگو  گرفتیم بزرگان قوم، هر روز تماس ها صورت    با 

ی تعهدات براشد  یم برابر     ، یهمکار   ی و هر محفل، بعد از ضف غذا و گرفی 

فتح و ظفر و دوباره آمدن پادشاه محبوب، خاتمه    ینماز و دعا  یبا ادا

 . افتییم

ی    بعد  بس   دو مایه  ک یاز گذشی  به صورت    یآور خوب جمع   ار یکه مردم 

   د یگرد
 

وع شد و رسکردگ حمله    نیا  و همه مسلح شدند، حمله بر کابل رسر

محمد  به   ده شد.  شی  محمد  خان سی  و    ور یغ  یلی مرد خ  ک یخان که  شی 

قوماندانی   شجایع در مدت کوتایه  نیا   بود،  و  قبول کرده  را  قواء    حمله 

  شکسترا  یسقو 
 

 . د ی دالورانه جنگ یلیخ واغجان داده و در تنک

ی هم فاتح  ی  دست  به  شهر کابل  ی بود که  اعل  ی  طرفداران  تیجنگ    حضی

ی نادرشاه، هم خان افتاد. ولهللا امان که قدرت را به دست گرفت، خود    ی 

  مهم دولن    یدر رأس کارهاخودرا  از برادران    ک یکرده و هر   اعالن پادشایه

ی تع  و مملکن   را به حيث صدر اعظم، شاه    محمدهاشم خاننمود؛ مثال:    یی 

خان را، لقب فاتح کابل اعطاء ول  شاهو    هیحرب   ر یوز   ثیمحمود خان را به ح

د.  حسایس یهانموده پست   سی 

  محمد ی  ش  یو برا  ینائب ساالر   ۀجانبازخان در اول، رتب  یجمله برا  نیدر 

 را منظور و    یخان، رتبه فرقه مشر 
 
  ی گر ی و د  یالذکر را به حبس عمر اول   بعدا

ی که چرا چن  نیرا به اعدام، به جرم ا را مخابره نموده، "مجازات"   تلگرایم ی 

 کرد. 

این   نادرشاه،  دربارۀ  عقده،   کیموضوع که  صاحب  خودخواه  شخص 

ی از مورخ کیاست و هر  اد یخودکامه بود، داستان ز  ما و قلم به   ختهیفره ی 

الزم را داده اند. بهی     الت یباره، تفص  نیخود در ا  ۀ دستان آگاه ما، به نوب
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متباق   به  برگردم  من  طو   اناتیجر   است  و    لیزندان  دهمزنگ  المدت 

ی محبوس شاتگزار   . ایسیس ی 

 

 محمدهاشم خان  یبرا یشنهادیپ ضهیعر  کی د یتسو 

  د، یشد  یکه همه از دست گرما   گرم و سوزان تابستانی   ی از روزها  ی روز   کی

ه، عفونت زندان و مظالم و ستم مأمور  ات مضی زندان به ستوه آمده    ن یحشر

دوم جهانی  زندان  انیهنوز جر   و جنگ  گردهم جمع    ،ایسیس  انیداشت، 

  ک یو استخالص خود بسنجند، و هر   ن  رها  ی برا  ۀ که چار دربارۀ این  شدند و  

الخره  دادند و تبادل افکار نمودند. با  بی ترت  ابراز دارند، محفیل خودرا    نظر 

ا بر  هم    نیقرار  باز  حضور    ضهیعر   کی شد که  خانبه   محمدهاشم 

بنو  عر   سند یصدراعظم  مضمون  طور   ضهیو  دل    یرا  در  انشاء کنند که 

سنگ   از  تر  خانسخت  به    بی ترت  محمدهاشم  همه  نظر    کیاثر کند. 

خان بها گذاشتند.   نیرا به دوش سعدالد  ضهیعر   ن یا  د یتسو   و موافقه کردند  

توانا  نیسعدالد  را یز  قلم  بها،  مضام  ن  خان  رشته،  هر  در  و  ی داشت    ی 

  رفت ی پذ  خویسر   را به  ف یتکل  ن یسعدالدين بها، ا  ی . آقانوشتیم  یپسنددل

  
را طرح    مضمون آن    ،المجلس قلم و کاغذ را برداشت و پس از اندگو قی

 نمود: 

ت افخم صدراعظم صاحب، الف نشان ا به حضور ج، ع، ج، »  واالحضی

ما   قان  یتحق  هیکه دوس  میرسانبه عرض یم  ضهیعر   نیامضاء کنندگان ا  ما 
  ده ی)استخبارات( حکم پوست منقوش بقه خشک  نیالمخی    سی در دفی  رئ

  جاده را دارد.  یرو 
 
 . ند«یتوجه فرما نهیدر زملطفا

د   ن یا  وقن   را  ی محبوس  گر یجمله  آقا  ی  گفتند،  اگر    ی خواندند،  بها، 

که بر ما رحم کند،    نیمضمون را بخواند، در عوض ا  نیمحمدهاشم خان ا
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ی و پنج صد قمچ   د یو تجر   ی  هر کدام ما را به زنج و شالق زدن محکوم    ی 

 . کند یم

 بها در جواب گفت، من    یآقا
ً
  اجع ر   گر یامر مخالفت دارم که د  نیبه ا  اصال

بهی  است   م، یس یالقلب، عريضه بنو قش  محمدهاشم خانما به  ی به آزاد

  خان صفا، که    میمحمدابراه  یبه نظر قار 
ً
رساله نام    نیدر ا  شانیاز اقبال

  م یکه نظرشان صائب تر است، صی  کن  ایسیس  انیزندان  گر ی برده شده و د

ملل   جامعهبرسد و در آن وقت امکان دارد که    انیدوم به پا  تا جنگ جهانی 

ی و اداره عفو ب    یمی تصم  ا،یدر تمام نقاط دن  ایسیس  انیدر مورد زندان  الملیل  ی 

 صادر کند.  صلهیو ف د یاتخاذ نما

هم   چنانچه ی که  دوم جهانی   عنی یکار شد.    ی  از ختم جنگ  در سال    ، بعد 

ی از محبوس  بعیصی   ،یدیخورش  ۱۳۲۵مطابق    ،یسو ی ع  ۱۹۴۶ در   یسایس  ی 

قرار گرفتند، که حکومت افغانستان هم مجبور بود    مورد عفو عمویم  ا،یدن

ا ول   نیاز  اطاعت کند.  وقن    نیا  امر  در  صورت گرفت که    معامله 

  ،  محمدهاشم خان
 
مزاج و مر ظاهرا از عهد  یصی یبنابر عاللت    ۂ مستدام، 

ظاهر شاه به حيث    گر ید  یصدارت استعفا داده و شاه محمود خان کاکا

 . د یصدراعظم مقرر گرد

  یسو ی ع  ۱۹۴۳  - ۱۹۴۲ی  هاسال بها در    یو مضمون آقا  ضهیموضوع عر 

آن دانشمند و    یجمله بند ترکیببود که  ی دیخورش  ۱۳۲۲و  ۱۳۲۱برابر 

 . رود یم ن  ادمیتوانا، هرگز از  سندهینو 
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 جشن استقالل  یو روزها اد یاع

مردم آن را به قدر   ۀکه هم  جشن استقالل، در حال  امیو ا  د یع  یروزها

احتفال   خود،  یم   کنند یم استطاعت  خوش  برا  گذرانند،و    یبالعکس، 

از   شی روز پ  کیکه    بی ترت  نی. به اشد یمنحس حساب    یاز روزها  انیزندان

ی محبوس   یباال  ام،یآن ا  دنیرس   بتی و مصشد  یم اجرا    دتر یشد  ودات یق  ،ی 

 . گردید یم  ازلن  یگر ید

نگهبان، جهت انجام رسم گذشت، از حضور  انیکه اکیر سپاه  نیبه ا نظر 

 فهیبه حکم وظ  د یبا   ی در چمن حضور   دها،یجشن و ع  ی ملوکانه، در روزها

از فرار نمودن   یی  و به منظور جلوگشد  یمکمی     ن  یامن  ۀو قو   ند شدیم جمع  

داکی     قیو تصد  اد یز   یصی ی که در اثر مر   هر محبویس  ه،ی  از زندان و غ  انیزندان

برا  موقت  به صورت  معاف    ک ی  یشفاخانه،  زوالنه  ی  داشی  از  هفته  دو 

او در نظر    ف یکه تکل  نیو شب جشن استقالل، بدون ا  د یبود، در شب عیم

های سلول کمی  از    ایسیس  انیو زندان  گردید یم گرفته شود، دوباره زوالنه  

ی شب از هم  کیند.  توانست یمشان، برآمده   ، ۱۱  ساعتبود که به  ها  شب   ی 

دروازه اتاق ما به شدت   م،یکه من و برادرانم همه در خواب بود  در حال

  ، با دو نفر سپایه  ایسر بده نفر   کی  مید ید م،یدر را گشود شد. وقن   دهیکوب

ول زوالنه است، با  دند یداخل اتاق گرد که   کسانی   د یو به جهر گفتند کنی 

همرا ندارند،  ب  ی زوالنه  من کند یایما  فقط  در جمله  به    ه .  و  داشتم  تب 

دو هفته از   یداکی  برا  قیو بغل مبتال شده بودم، در اثر تصد   نهی س  یمار یب

رفتم و در عقب دروازه بزرگ و   شانیا یزوالنه معاف بودم. همرا ی پا کی

ی هنآ  میضخ محبوس  ی  نفر  چند  پا   نی یزندان  به  زوالنه  هم    که خودشان 

  ی ها نشسته بودند و داشتند به پاهاداشتند، با سندان و چکش و زوالنه

ی محبوس  انداختند. زوالنه یم  گر،ی د ی 

و    د یع  نی ی ی  ش  ث یخود، به ح  ی هم به نوبه خود جلو رفتم و به پاها  من
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که پس به جانب اتاق خود    جوره زوالنه حاصل نمودم! وقن    کیجشن،  

د بودم،  زندانی   ک ی  دم یروان  یم   گر ی د  نفر  من  عقب   ار یبس   ول  د، یآاز 

با صدا اعصاب خراب  و  ا   یبرآشفته  از    تیحرکت ظالمانه شکا  نیبلند 

ی م. در ه کرد یم دانم  نیم مرتبه به جهر بلند صدا زد که خداوندا،    ک یاثناء    ی 

  کی، نزد کرد یم مملکت کفر است؟ او فکر    ا یاست و    مملکت اسالیم   نیا

،  کرد یماو را که به حضور خداوند خود عرض    ی بود و صدا  ده یاتاق خود رس

بدبختانه، آواز   نخواهند توانست. ول  دهیظالم زندان، شن   نیمأمور   د یشا

ی و به محافظ   د یزندان رس  نیاز مأمور   ک یاو به گوش     ن ی امر کرد که ا  گر ی د  ی 

ی . محافظد ی اور یرا پس نزد من ب  زندانی    چاره یکار را انجام دادند و آن ب  نیا  ی 

ساعت   بردند.  زندان  مأمور  نزد  هم    کیرا کشان کشان  من  بود،  شب 

خداوند خود ناله و    ش ی کنجکاو شده و از عقب آن بدبخت که داشت پ

صحنه    نی و مورد غضب مأمور زندان قرار گرفت، روان شدم تا ا  کرد یم  یزار 

 انجامد.  که به کجا یم  نمیبب  کیرا از نزد 

نشسته  کریس  کی یمأمور زندان که فرعونانه باال  کینزد  چاره یب  نیا  وقن  

:  د یمأمور موصوف ازو پرس  د؛ ی، رسکرد یم زوالنه را تماشا    یبود و صحنه باز 

بود روان  راه که  یم   ی در  ب  ؟گفن  چه  محبوس  از    چاره یآن  تنش  که 

ی چ:  با عجز تمام گفت  د،ی لرز یم  تی عصبان   ی خدا  شی ، تنها پگفتمیم ن  یی 

  ، ما را کافر گفن    دمیمن شن   ، ی  م، مأمور گفت نخکردیم   یخود، عذر و زار 

را    کرد که نگفته ام. مأمور گفت اگر راسن    اد یبه نام خداوند قسم    زندانی 

ی ممکن است ترا عفو کنم، واال آن قدر ترا قمچ   ،ن  بگو کنم که از   یکار   ی 

ب ی  گفی  بفن  یهللا  محبوس  باالخره  را   چارهی.  شما  من  که  کرد    اظهار 

به خداا فقط  من  ام،  نگفته    ن ی ا  ا یخود گفتم که خدا  یستغفرهللا، کافر 

 کفر؟  ا یاست   مملکت اسالیم

کلمه به غضب آمده، امر کرد تا دو نفر از دو دست    نیا  دنیآن مأمور از شن 

ی گرفته، او را از زم   یاو و دو نفر از دو پا امر    گر ی و به دو نفر د  ند ی  بلند بگ ی 
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ی کرد که او را قمچ  کنند.   یکار   ی 

ی قمچ داشت    دسته چون    کیشکنجه و عذاب،    له یوس  ک یعبارت بود از    ی 

   و دو تسمه چریم
 

پنجه.    یانسان قو   کیبه ضخامت انگشت بزرگ    بافتک

ی هم بود، آن قدر قمچ  ضیرا که مر   چارهیخالصه آن محبوس ب زدند، که    ی 

  ی همه پارچه پارچه شد و باالخره خون از تخته پشت او جار   شیهالباس 

م  وس. محبد یگرد داد  ی مذکور  فغان    د ی  ام،    و یم  کرد یمو  بد کرده  گفت، 

تماشا    آن مأمور وحشر   خورده ام، توبه، ول  ...   توبه، توبه، بد کرده ام،

. آن بخت برگشته را به اندازه با آن  دشیکه باز هم بزن  کرد یم و امر    کرد یم

   یها  انهیتاز 
 

  و مدن    د یکردند که از توبه کردن افت   یکار   انهیتاز   م، یضخ  بافتک

 غش کرد. 

امر توقف    د،یبرآ   نیم   مدن    یاو برا  یمتوجه شد که صدا  زندان وقن    مأمور 

  که به   نیخالص شد، و بعد از ا  یکار   انهی از تاز   مذکور وقن    را داد. زندانی 

ی آمد، از زم   حال تا به اتاق خود برود. باالخره، دو   توانستیم نبلند شده   ی 

او درآمده، او را کشان کشان، با تن خون آلود و    یهاقول   ر یبه ز   نفر سپایه

بودند،    دهیهم در آن افت   گر ید   نفر زندانی   ستی زوالنه به اتاق او که پانزده، ب

 . دند یرسان

برگشتم، ول  من دوباره  اتاق خود،  به  د  هم  رنج  از    ن یا  دنیهمان شب 

صحنه دلخراش، تا صبح خواب از چشمان من فرار کرده بود   نیا  منظره و 

آن محبوس و باالخره آن تن    اد یو هر لحظه که آن شالق زدن و داد و فر 

ی او   خودرا  که چشم    ، وقن  آمد یم   ادمیخون آلود و آن حالت از حال رفی 

ی پنهان    هب خوردم و چشمانم  یم  د یتکان شد  کیم،  کردیمفکر خواب رفی 

 . دمیافت یم وس یو باز دوباره به فکر آن محبوس مأ شد یمباز  ار یاختن  

همه    نیهمه رنج ها و دردها، ا  نیسال عمر داشتم، ا  ۱۷من در آن هنگام،  

  شی  ی ها را ب  ت یهمه بربر   نیهمه مظالم صاحبان قدرت و ا  نیا  ها،عدالن    ن  

 م. بردیمسخت رنج  انات،یهمچو جر  دنی م و از دتوانستیم احساس کرده 
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  ی نفر به نام خواجه محمد مالزم ما است که همرا  کیاز   گر ی د انیجر  کی

شخص هم    نیشده بود. ا  جا زندانی   کی  میکاکا  دنیما بعد از به شهادت رس

محبوس ی از  سا  ایسیس  ی  مثل  و  بود  ی محبوس   ر یدهمزنگ  کار   ایسیس  ی 

ن   یاجبار  نان  قرص  دو  برابر  لکرد یمدر  از   ک یخودرا  مثل گذشته،    کنی. 

ی ممالز  کردن   هیپخت و پز و ته  گانیاتاق ما را و    یما پنداشته و کار پاک کار   ی 

کنج اتاق ما چهار    کیو در    کرد یم من و برادرانم اجرا    یرا برا  یغذا و چا

 . د یخوابنفر یم

انضباط محبس به نام    ر یبود، مد   گرم تابستانی   یلیخ  یروز از روزها  کی

، تولدوران خان   دماغ ساخته بود،    یرا مو   شانیچه جناب ادانم نیم   مشر

خود کار گرفته و امر صادر  وانی ی ح  یمورد و از پهلو   که از قهر و غضب ن  

ی کرده بود که هرچه از محبوس    ک یبه    ههم  د ی که تا کنون کار نکرده اند، با  ی 

  ، گل بردن، جاروکشر   لیزنب   ، یآهنگر   ،سنگ شکنی   ،خشت مال  یاز کارها

   ،ینجار   ،یگلکار 
 

مشغول گردند و در مقابل دو قرص نان به   هی  و غ  بافندگ

 شود. نیم   رفتهیپذ  ،معذرن   چیه  اورند،یدست ب

نفر    ک یبا    امر آمده و دو نفر سپایه   نیمحمد موصوف هم تحت ا  خواجه

  امر رسکشر  نیخواجه محمد از ا امر را به او ابالغ کردند. ول نیا ،بایسر ده

خواهم.  و نه دو قرص نان یمکنم  یمکرده و در جواب گفت که من نه کار  

  د یپرس  بایسر ده . شخص  دهمیم چهار نفر را انجام    نیمن ضف خدمت ا

ایم  ست؟ی چهار نفر ک  نآ که نسبت به ما    البته نظر به ارادت و پاس احی 

اداشت، گ بادارها  نیفت  نفر  هستند.    یچهار  مذکور گفت   بایسر ده من 

مطلب را در    ن یصاحب محبس برو، ا  ر ینزد مد  ما   یخوب است، پس همرا

که   میرا ندار   تیصالح  نیمگر ما ا  ،یتو از کار معاف شو   د یآنجا بگو، شا

 . میمعاف کن لیدل نیترا به ا

 ساعت بعد برگشت، ول  کیمحمد مذکور همراه آنان روان شد و    خواجه

  و    خورد یم ( به نظر  دهیآماس کرده ) پند یلیصورت او خ
 
او صاحب  عالوتا
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   میضخ  یل یخ  یهابروت 
 

از آن بروتها به پشت لب    ی آثار   بود، ول   تو دادگ

 یبود و با صدا  دهیچانیبه شف لنگوته خود پخودرا    ی. رو شد یم ن  دهیاو د

لعنتیم   ف یضع  یلیخ پدر  بس گفت:  مرا  و کوب کردند. وقن    ار یها    لت 

صورت او از شالق زدن، رسخ  م یدیخود دور کرد، د ی شف لنگوته را از رو 

. واقعه را از او  شد یم   اهیبود و آهسته، آهسته داشت کبود و س  ده یو پند

ی من هم   گفت: بیل  م،یشد  ا یجو  ر  یجواب تکرار کردم و مد در  خودرا  گفته    ی 

کنند و باالخره امر کرد که    یند قفاق کار توانست یم محبس امر کرد که مرا تا  

  شود که کار کند. ول   تا راضی   د ی را چور کن  ا یحن    نیشخ ا   یجفت بروتها

راضی  آخر  تا  ا  من  و  قفاق   نینشدم  با چند  باالخره  نکردم،  قبول  را  امر 

 . ودند مرا دوباره رخصت نم  گر،ید یها، دشنام و فحش دادن هازدن

هفته و ماه،   انیزندان در جر  نیمأمور  انهیوحش  یمظالم و کارها لیقب نیاز 

صورت    نیچند برا  گرفتیمبار  وظا  انیزندان  یو  جمله  ی روت  فی از    ی 

 رفت.  زندان به حساب یم  نیمأمور 

 

 دشنر  کتاب عل

 امیا»عنوان    ر یز   کتان    ران،یدست مملکت ا  هی  چ  سندهینو   دشن    عیل  یآقا

ا  «محبس بود، که  دست    نینوشته  به  زندان  ک یکتاب  از   ایسیس  انیاز 

رس  قیطر  شان  ا  ده یخانواده  قدر  آن  آهسته   نیو  بود، که  جالب  کتاب 

زندان اکیر  محتو   ایس یس  انیآهسته،  بر  و  مطالعه کرده  را  آن   اتیآن 

 .  دند یخندیم

روز را در آنجا    جدهی شده و مدت ه  زندانی   تصادقی   کی  ی رو   دشن    عیل

خودرا    د یو واقعات چشم د   اناتیروز جر   جده یه  نیگذاشتنده، در مدت ا

آمد زشت    شی داده و آن قدر از وضع زندان و پ  لیبه صورت روز مره تفص
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رو  مأمور   هیو  شکا  نیبد  ن    تی زندان  و  داد  و  نظر  کرده  به  نموده که  داد 

در آن وقت هفت، هشت سال را    ک یدهمزنگ، که هر    ایس یس  انیزندان

بودند و من چهار سال را گذشتانده بودم، آن جر    یل یخ  اناتیگذشتانده 

سوژه گرد هم جمع شدن و   مدن    یکتاب برا  نیشده بود. خالصه ا  یعاد

  ک یروز زندان  جدهیدر مدت ه صحبت کردن در آن باره شده بود. دشن  

رو  و  واقعات  تفصر   ن  دادهایسلسله  مشابه   لیا  آن  اکیر  بود، که  داده 

ول های  زندان   اناتیجر  بود.  داشت.    افغانستان  تفاوت  آن  دوام  مدت 

  
 
در زندان تا اندازه    از اتالف حقوق بشر و هتک حرمت انسانی   دشن  عالوتا

  شی  ی که آن اعمال، به شمول لت و کوب، شکنجه و مظالم ب  کرد یم   تیحکا

 وجود داشت.  شی  ی به مراتب ب  گدر زندان دهمزن

دور   را یز  خانمنحط صدارت    ۀآن  همه    محمدهاشم  آن  و  او  استبداد  و 

او در مملکت مستول  خوف و دهشن   در کنم  یمبود، فکر    که در زمان 

تر   نیتر   کیتار  مانده  عقب  در  و  جهان  دنم  نینقطه    ی شاهد  ا، یملکت 

 . د ی نما  فیموجود نباشد تا آنرا تعر 

 زایخواننده عز 

آن    اگر بتوانی   ا یو    داشته بایسر   «محبس  امی ا »را به نام    دشن    کتاب عیل  اگر 

    ،یرا به دست آور 
 
روز زندان    جده یاو را از ه  اتیبار مطالعه و شکا  کیلطفا

، صدراعظم  محمدهاشم خانساله زمان قدرت    ستی و ب  ۱۵های  زندانبا  

به صورت    هک  انان  ینموده و راجع به جر   سهیعم ظاهر شاه پادشاه وقت مقا

آن را شمه از مظالم توان یم و حتا  دهیرساله ذکر گرد نیمختض در ا یلیخ

 . توانی  قضاوت کرده یم  روزمره گفت، به خون  

از    یدینو   ول   ،رسید یم  انیو به پاشد  یمنو    ها سال ،  محبس دهمزنگ  در 

و رفتار خشن و ظالمانه    انیوضع زندان  یدر بهبود  نبود و حرکن    دا یپ  یآزاد

 . آمد یم زندان به عمل ن  نیمأمور 
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ی از قوان  شی  ی اندازه ب  کیپنج سال زندان دهمزنگ، که  نیا  انیدر جر   من   ی 

که دامن شان به    از استادانی   به زبان عرن    اتیضف، نحو، منطق و ادب

ی درس   دا یپ  آگایه  د،یافتنگم یم چ تر آسان  می رفته براهم   یها رو کرده و گرفی 

 م. بردیم لذت   از تکرار دروس روزمره و مطالعه علیم یلیشده بود، خ

 میاز ابر بهار، آموخت هیگر   ،ناله از ی  

 م یشمه کار آموخت ک ی ز هر صاحبدیل  ما 

 

 یبادام، رسا یرساهای زندان که در   خانوادۀ ما اناث  یفهرست اعضا
 بودند:  و قلعه چه زندای   خانعل

 خاننن  غالم  همش  ن  ن   نیی  به ش ملقب گمی ب ر یوز  .1

 خاننن  غالمهمش  ملقب به کوکو جان میمر  .2

 خان نن  غالم همش  ملقب به خواهر پادشاه خانجان ن  ن    .3

 نن  خانخان همش غالم  لیملقب به خواهر اصن  ن  شا .4

 ن  همش غالم جیالنی خانملقب به شان   ماه پرور  .5

 همش عبدالعزیزخان  بوبو  ن یی  ملقب به شگلشاه   .6

ین هاجره   .7  گل همش عبدالعزیز خانملقب به شی 

 صدیق خانملقب به کوکوگل همش غالم منی  م .8

 صدیق خانگل همش غالمن  ملقب به ن  شاه گل  .9

 نن  خان همش غالم صفدرخانغالم ۀصبي شهیعا .10

 جوان غالم ربانی خان شهید  نن  خان همش غالم ۀصبي جهیخد .11

 نن  خانغالم ۀصبيعذرا  .12

 خان نن  غالم ۀصبيحبيبه  .13

غالمغالم   ۀصبيناجيه   .14 نواسۀ  نوزاد،  خان  دخی  نن   و  خان  نن  

 غالم صفدراعتمادی 

ا   .15  جیالنی خان دخی  جوان غالم کی 
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 جیالنی خان دخی  جوان غالم  دهیزب .16

 جیالنی خاندخی  خوردسال غالمصالحه  .17

 جیالنی خاندخی  خوردسال غالم  هیراض .18

 جیالنی خاندخی  خوردسال غالم  حهیمل .19

 جیالنی خانطفل یک ساله غالم رابعه  .20

 پش عبدالعزیزخان د یعبدالحم .21

 عبدالعزیزخانپش  بیعبدالحب .22

 دخی  عبدالعزیز خان زهیعز   .23

 پش خورد سال عبدالعزيز خان  میعبدالعظ  .24

 صدیق خاندخی  جوان غالم صديقه  .25

 صدیق خاندخی  خورد سال غالم مستوره  .26

 صدیقپش خورد سال غالم عبدالصمد  .27

 صدیق خانخان پش خورد سال غالمعبدالغفار  .28

 صدیق خان پش خورد سال غالم ی  غالم دستگ  .29

 صدیق خانپش خورد سال غالم  الد خ .30

 ملقب به مادر بهرور خانم ماما غالم انورخان گمیب .31

ین  گوهر جان .32  خانهللا عنایتجان خانم می  ملقب به شی 

 خانهللا عنایت خشوی می   مایم .33

 انورخان دخی  جوان ماما غالم  بهرور  .34

 پش خورد سال ماما غالم انورخان عبيدهللا .35

 ماما غالم انورخاندخی  خورد سال  فهیرسر  .36

 دخی  خورد سال ماما غالم انورخان  طاهره .37

 خدمه  آپه گل .38

 خدمه  جوجو   .39

 خدمه  گل  زه یر  .40

 خدمه  جانو  .41



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

98 

 

 خدمه  زن ملنگ .42

 خدمه   خانم .43

 ساالر جانباز خان ب یهمش نا  ن یی  به گل ش ملقب .44

 جانباز خان ساالر نائبگل همش  ن  ن  ملقب به  حوا   .45

 جانباز خان ساالر نائبجان دخی   م یحکخانم  جهیخد .46

 جانباز خانساالر نائب دخی   آمنه  .47

 جانباز خان ساالر نائب پش    ی  صغ ن  حی .48

 جانباز خان ساالر نائب  پش صغی  عبدالرحمن  .49

 جانباز خانساالر نائب پش  ی  عبدالقادر صغ .50

 ارگ طفل خانم محمدعلم خان، پش جانباز خان، زندانی جنتو  .51

 صغی  محمد علم خان محمدامان   .52

 جانباز خانساالر نائب   ی  مادر پ بوبو  .53

 چهعبدالخالق در زندان قلعه یخاله و همش کاکاگلناز  .54

 چهخواهر کوچک عبداخالق در زندان قلعه ظهیحف .55

  ک یتنگ و تار   یل یخانواده و خدمه در آن حو   یپنجاه و پنج نفر اعضا  تعداد 

  ی بادام واقع کوچه تنور ساز   ی در زندان رسا  صخ   دنی یو بدون آب آشام

   ی به داخل چند اطاق محدود
 

جمله در زندان   نیند. دو نفر از ا کردیم   زندگ

 قلعه چه بودند. 

تا    ک یو اقارب نزد  اناث و ذکور خانواده چرخی   انیتعداد زندان  کی  ر یتصاو 

آن    د یگرد  ش ی م  که جانی  صفحات  م  در  مالحظه  از کسانسد ی  به   کهی. 

اکتفا گرد  شانیهاعکس نام شان  تنها با ذکر    دهیبدست آمده نتوانست 

 . است
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همش  ن  ماه پرور ملقب به شان  

 جیالنی خان چرخی )بعد از زندان( غالم

مشهور به کوکوگل همش   منی  م

 )بعد از زندان( صدیق خان چرخی غالم

 

 

 

 

 
 نن  خان چرخی ملقب به کوکو جان همش غالم میمر 

 ( از زندان بعد )
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نن  خان چرخی  عایشه جان دخی  غالم

 )بعد از زندان( 

 
نن  خان چرخی خدیجه جان دخی  غالم

 )بعد از زندان( 

ی جان دخی   جیالنی خان چرخی غالمکی 

 )بعد از زندان( 

نن  خان چرخی  حبیبه جان دخی  غالم

 )بعد از زندان( 
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جیالنی خان چرخی  زبیده دخی  غالم

 )بعد از زندان( 

 

صدیق خان  صدیقه جان دخی  غالم

 چرخی )بعد از زندان( 

عبدالعزیز خان چرخی عزیزه جان دخی  

 )بعد از زندان( 

صدیق خان چرخی مستوره جان دخی  غالم

 )بعد از زندان( 
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جیالنی خان چرخی  صالحه دخی  غالم

 )بعد از زندان( 

 

                                   جیالنی خان چرخی جان دخی  غالمهیراض

 از زندان(  بعد )

 

 جیالنی خان چرخی رابعه جان دخی  غالم

 از زندان(  بعد )

 

 جیالنی خان چرخی جان دخی  غالم  حهیمل

 از زندان(  بعد )

 



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
خانواده   یاز خدمه ها کی  خانم،

 )بعد از زندان( 

 

 

 

 

 نن  خان چرخی ناجیه جان نواسه غالم

 )بعد از زندان( 
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جان زمان    بهیجان و حب  یاز راست به چپ: کی  

 )قبل از زندان( سیدر پار  لیتحص

 

 جان   دهیاول از چپ اول نفر دوم زب ستادهیا فیجان رد جهیخد

  و  جیالنی خانن  همش غالمدوم از چپ اول صديقه جان دوم شان   فیرد

 )قبل از زندان(   جان یکی  

ان  حهیجان، مل  دهیجان، حم  هیجلو: از چپ راض ستادهیا فیرد   جان دخی 

 جیالنی خان و حفيظه جان خواهر کوچک عبدالخالق غالم  کوچک
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ال غالم حهیجان و مل  هیجان، راض دهیحم ان جیی  جیالنی خان جان دخی 

 ی خان درواز   محمدول لیاز زندان( و کوکبه جان دخی  کوچک وک قبل)

 

 
ملقب به مادر بهره ور همش ماما  گمیب

 )بعد از زندان(  انور خانغالم

 

 
 بهره ورجان 
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مختلف  های زندان  در  و مربوطت   ذكور خانواده من  ت   فهرست منسوب
 افغانستان

در زندان ارگ بعد از چهارده سال   ،جانباز خان چرخی ساالر  نائب  .1

 اسارت وفات نمود.  

سال   ۱۴جانباز خان،  ساالر  نائببرادر    ، محمدعمر خان چرخی  .2

 ارگ   زندان در 

سال   ۱۴جانباز خان،  ساالر  نائببرادر    محمدعثمان خان چرخی  .3

 ارگ   زندان در 

 سال در زندان ارگ   ۱۴محمد خان پش جانباز خان،  ی  پ .4

 سال در زندان ارگ.   ۱۴از خان، محمدعلم خان پش جانب .5

 
یفه جان                                             طاهره جان                      رسر

ان ماما غالم                               انور خان )بعد از زندان( دخی 
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در   .6 خان،  جانباز  پش  جان  بادام،    ی رساهای  زندانعبدالرحمن 

 و زندان ارگ.  خانعیل  یرسا

خان، در زندان ارگ نن   غالم   میکاکا  یعبدالسالم خان پش ماما .7

 .  نمود  وفات

 خان، در زندان ارگ وفات نمود.   نیالداءیض .8

 خان، در زندان ارگ وفات نمود.   میخليفه نس  .9

 محمد خان، در زندان ارگ وفات نمود.  نید .10

 ف یسال در زندان توق  ۱۴پدرم،    یخان، پش ماماصدیق  غالم  .11

 خانه. 

ماماغالم .12 پش  خان،  توق  ۱۴پدرم،    یغوث  زندان  در    ف یسال 

 . هخان

محمد   ی  نینجا .13 مادرم،  یآلمان، پش کاکا لیخان، فارغ التحصشی 

 وفات نمود.   مون   یرسا زندان در 

 مادرم ینورمحمد خان، پش کاکا زا ی  م .14

تاتا، پش ماما .15 سال در   ۱۴مادرم،    یمحمدعمرخان، مشهور به 

 زندان ارگ.  

ی محمد ام  .16  سال در زندان ارگ   ۱۴مادرم،   یخان، پش ماما  ی 

  پدرم، او   یخان، پش ماماانور  غالمماما    .17
ً
 زندان ارگ،    در ال

 
در   بعدا

 سال.  ۱۴زندان دهمزنگ، مدت  

 در زندان ارگ،    لپدرم، او   یغالم محبوب خان، پش ماما  .18
 
  بعدا

 سال.  ۱۴مدت  دهمزنگ، در زندان

    عبيدهللا، پش ماما انور، .19
ً
  ی بادام و رسا  یرساهای  زنداندر  اوال

مادر و خواهران و بعد در زندان دهمزنگ مدت    همراه  ،خانعیل

 سال.   ازدهی

به غاز هللا  عنایتی  م .20 مشهور      خان،  یخان، 
ً
ارگ، اوال زندان  در 

 
 
 سال.   ۱۴دهمزنگ، مدت   زندان در  بعدا
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  عبدالخالق در زندان   یعبدهللا پش خوردسال موالداد خان کاکا  .21

 وفات نمود.   دهمزنگ 

 . عبدالخالق در زندان دهمزنگ وفات نمود   یعبدالرحمن پش کاکا .22

  ۱۴عطا محمد، پش خاله عبدالخالق، در زندان دهمزنگ، مدت   .23

 سال. 

 سال.   ۱۴خواجه محمد، مالزم ما در زندان دهمزنگ، مدت  .24

    من،  یخان، ماما  وبیمحمدا .25
ً
 در زندان ارگ،  اوال

 
  دان در زن  بعدا

 سال.   ۱۴مدت  دهمزنگ، 

نس   ل،یمحمداسماع .26 خليفه  دهمزنگ،   میپش  زندان  در  خان، 

 .  سال۱۴مدت 

وز   عقوبیمحمد .27 مامار یخان  مدت    یدربار،  در   ک یمن،  سال 

   ارگ،  زندان
 
  د ی سال با خانواده از مملکت تبع  جده یه  ی برا  بعدا

 . د یگرد

محمد سمیع خان، وال و قوماندان امنیه والیت کابل مامای من  .28

 مدت یک سال در زندان ارگ محبوس و  
 
از مملکت تبعید   بعدا

 گردید و در مهاجرت وفات نمود. 

   ق،ی عبدالصمد صد  .29
ً
 ی بادام و رسا  یرسا  یهادر زندان  برادرم، اوال

  خان،عیل
 
 در زندان دهمزنگ وفات نمود.   بعدا

 عیل   یبادام، رسا  یرسا  یهابرادرم، در زندان  ق،یعبدالغفار صد .30

 سال.   ۱۴دهمزنگ مدت  زندان خان و 

زندان ها  ق،ی صد  ی  دستگغالم   .31   ی بادام، رسا  ی رسا  یبرادرم در 

 سال.   ۱۴زندان دهمزنگ مدت  و  خان عیل

پش کاکا  میعبدالعظ  .32 زندان  میجان،  در  خان،   ی هاعبدالعزيز 

 سال.   ۱۴خان و زندان دهمزنگ مدت   عیل ی رسا بادام، یرسا

نو   نیا  .33 خالد صد  سندهیجانب  زندان   ق، یکتاب،   یرسا  یهادر 

 سال.  ۱۴خان و زندان دهمزنگ مدت  عیل  یرسا بادام،
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        ساالر جانباز خان چرخی نائب

 از زندان( قبل)

 

 

علم خان پش جانباز  محمد 

 از زندان(  قبل)خان

 

 

عبدالرحمن جان پش جانباز خان  

 )بعد از زندان( 

 

 
 زندان( عبدالقادر )بعد از 
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 محمد امان )بعد از زندان( 

 

      پدرم  یصدیق خان، پش ماماغالم 

 )قبل از زندان(

 

 

پدرم   یانور خان پش ماماغالم ماما 

 )بعد از زندان( 

 

 

                 پدرم  یغوث خان، پش ماما غالم

 )بعد از زندان( 
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  پدرم یغالم محبوب خان، پش ماما

 از زندان(  بعد )

 

 
  جان، پش ماما انور خان دهللایعب

 از زندان(  بعد )

 

 

 در  من یخان، ماما  وبیمحمد ا

 زندان دهمزنگ 

 

 

  کابل  تی وال  خان، وال عیسم محمد 

 من )بعد از زندان(  یماما
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نور محمد خان پش   زا ی  م

 مادرم )بعد از زندان(  یعمو 

 

محمد خان پش عمو  ی  نجنیا    یشی 

 مادرم قبل از زندان(

 
 

برادرم که به   ق،یعبدالغفار صد 

  ۱۰سن 
 

به زندان رفت   ساله گ

 )بعد از زندان( 

 

          برادرم ق،ی صد ی  دستگ غالم

 از زندان(  بعد )
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  میجان، پش کاکا  میعبدالعظ  

 از زندان(  بعد ) خان ز یعبدالعز 

 

      قیکتاب، خالد صد   سندهینو 

 از زندان(  بعد )

 

 

  ۱۲به سن   قیعبدالصمد صد

 
 

 که به زندان رفت(   سال ساله گ

 

 

ساله   ۹به سن  قی صد ی  دستگ غالم

 
 

 که به زندان رفت(   سال گ
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ا محمد  ماما  وبی الال  من    یخان  در   مختلفی های  پستبزرگ  و  داشت 

. بعد از شهادت نمود یم  فهیوظ  یفایاستالف ا  یاواخر بحيث حاکم اعال

برابر به    ید یخورش  یهجر   ۱۳۱۱در سال    خان چرخی نن   غالم عم بزرگم  

مختلف  های  زندان سال را در    ۱۴و حدود    دهیگرد  ایسیس  زندانی   ۱۹۳۳

در   و  تبع  یسو ی ع  ۱۹۴۶  سالگذشتانده  آباد  به خان  و  رها    د یاز حبس 

 . د یگرد

  پست وزارت دربار سلطنن   ن یمن که آخر   گر ید  یخان ماما عقوبی  محمد 

پادشایه عهد  در  ت    را  وقن  هللا  اماناعليحضی داشت  بعهده  که    خان 

    شاه زمام قدرت را بدست گرفت،محمدنادر  
ً
  ایس یس  زندانی   یچند  یبرااوال

 و  
 
  د یتبع  رانی سال از وطن به کشور ا  جدهیمدت ه  یاش برا  خانواده  با   بعدا

نش  ل  ی باق    منیشد. میی اد یغصب گرد  شانیا  ملکیما   و  از   نی.  قبل  عمل 

 
کتاب( که در سن   سندهی)نو  قیخالد صد 

۶  
 

 به زندان رفت   ساله گ
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و بشهادت برسد    د یایاز خارج به افغانستان ب  ۱۳۱۱در سال    میکاکا  نکهیا

  ان یسال  یخان برا  وب یبزرگم الال محمدا  یصورت گرفته بود، ورنه مثل ماما

 افتاد.  به زندان یم یدراز 

امن  خان وال  عیسممحمد قوماندان  تر   هیو  من هم    یماما   نیکابل جوان 

محمدنادر   سلطنت  لیدربار، در اوا   ر یخان وز   عقوبیش محمد  مثل برادر 

که    د یگرد  د یتبع  رانیو بعد با عائله خود به کشور ا  زندانی  یچند  ی برا  شاه

   ۳۶به سن   اد یبا تأسف ز   هیمشارال
 

  ی زدیبرحمت ا  د یدر حالت تبع  ساله گ

  ت ی . همچنان خانه و ملکد یو دوباره به کشور افغانستان برنگرد  وستیپ

 . د یاز طرف دولت جابر ضبط گرد شانیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خان مشهور به يعقوب جان  عقوبیمحمد 

 ( دیهللا خان )قبل از تبعدربار امان ر یوز 

 

 

و قوماندان   خان وال عیسم محمد 

 د یزمان تبع در  کابل  هیامن
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 ساله در تهران ۱۸ د یهنگام تبع میما خانوادۀ ما 

 

 : ستادهیاز راست به چپ ا 

   یعیمحمدرسور جان سم .1

  عقون  یجان   محمد مویس .2

   یعیجان سم مهیرح .3

  عقون  ی شی محمد ع  .4

 یعیجان سم فهیعف .5

  عقون  یجان  طاهره .6

  عقون  یجان   محمد ول .7

 ۹ عقون  ی جان  سی بلق  .8

   عقون  یيعقوبجان  .9

  عقون  یبهيجه جان   .10

  عقون  یجان   ن  حی .11

 



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

117 

 

 عقون  یجان   ههیوج .12

  عقون  یمحمد بصی  جان  .13

 از راست به چپ نشسته: 

   یعیجان سم ر یمحمد قد .1

 3 عقون  یجان  د یخورش .2

 بهادر داماد ماما   ضیخان ف .3

 خان   عقوبیهمش محمد  عقون  ی  هیی  خ  .4

 خان   عقوبیمحمد  میماما .5

 خان  عیمنه همش محمد سمآ  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

  خواهر  همش نگارنده، مستوره بهیخواهر نگارنده، حب  قهیاز راست: صد  ستادهیا فیرد
 نگارنده  قینگارنده، خالد صد 

ساله،   ۱۸  د یبعد از تبعوزیردربار خان   عقوبینشسته از راست به چپ: محمد  فیرد
 ق، ی صد ی  همش غالم دستگ یمادر نگارنده، کی   منی  خانم م 

 برادر نگارنده  قیصد  ی  سوم نشسته: غالم دستگ فیرد
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      قی صد ی  بهلول و غالم دستگ خینگارنده خاطرات، ش  : از راست به چپ

 زندان دهمزنگ(  در ) 

 بهلول خیش بارقه

را    شخیص  م، یابی  رهانی ها  زندان که من و خانواده من از    نیسال قبل از ا   دو 

  ل یدهمزنگ تحو   د یکابل به زندان قلعه جد  تیوال   خانه کوتوال ف ی از توق

 رساله تذکر رفته جا دادند.  نیها که در مخصوص دور یو در کور 

د   نیا با  نداشت  اجازه  اوائل  در  ی محبوس  گر یشخص  تماس    ایس یس  ی  در 

به   گر ی د  ایسیس  یهازندانی  ،ی. بعد از چندد یاصحبت نم  ن  و لحظه   د یایب

ا   دند یورز   مختلف سیع   یهابهانه  ب  نیتا  از  را  ی حائل  با ش  ی  و    خ یبردارند 

ب به  ی  رفی  راه  در  موصوف  به  تی بهلول  دادن  پول  وقت  و  از   ک یالخالء 

ی محافظ حوائج شان از خارج زندان، در تماس آمده    هیمحبس جهت ته  ی 

 
 

ده کسب معلومات نما و راجع به چگونک  . ند یو علل حبس نامی 

حافظه    کی  یو دارا  علیم  تی شخص  کیشخص    نیمعلوم شد که ا  باالخره

فقخارق ب،ی  العاده،  نامش ش  شی درو   مشر و  است  متصوف  بهلول    خیو 

که    دوم، وقن    آخر جنگ جهانی ی  هاسالبهلول در    خ ی. جناب شباشد یم
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برداشته   رانیا  هایزن   یرضا شاه، حجاب از رو   ران یبه امر پادشاه ا  رانیدر ا

که توسط او صورت    حرکن    ن یتر نموده و بزرگ   امیعمل ق  ن یا  ه یشد، عل

بهلول    خی. ش باشد یم مسجد گوهرشاد در مشهد    ی ز یگرفت، سانحه خونر 

و    د ینمایم  در مسجد گوهرشاد به حيث رهی  صاحبان مذهب سخن رانی 

و    ی. قواء ژاندارمر کند یم اغوا    حجان  عمل رضا شاه و ن    نیا  هیمردم را عل

توپ و تفنگ قرار   یهاک یمسجد را تحت شل  نیشاه ا   رضا به امر    س ی پول

عده  و  ذ   ن  داده  مردم  تماشاخ  یاز  و  بار    قربانی   عالقه  راو آورد یمبه    ان ی. 

ی حادثات خون نی حادثه را از بزرگ تر  نیاخبار، ا  . کنند یم  فیتعر  رانیا ی 

ش  بعد  آن  فرار    خیاز  افغانستان  به طرف  افغانستان    کند یمبهلول  در  و 

 شود.   یم زندانی 

  ی هااز زندانی   شخص فاضل و دانشمند بود و بعیصی   کیبرده  که نام  نیا

ا  ،ایسیس پ  ن یآهسته آهسته راه  ا  دا یرا   استفاده علیم  شانیکردند که از 

 . ند ینما

که    میرا حاصل کرد  نیهم اجازه ا   ی  عبدالغفار و غالم دستگ  و برادرانم   من

او    ک ی)محافظ زندان( روزانه    نفر سپایه  کیتحت نظر   نزد  دو ساعت 

  ه اعظیماستفاد کو یفرصت ن نیکه امکان دارد از ا  و تا جانی  میدرس بخوان

 . مینمائ

دارا  زندان مد  یدهمزنگ  مد  یادار   ت یر یمد  ک یبود،    تی ر یدو  آن    ر یکه 

  یادار   یدنده، کارها  کیو  سواد  ن  به نام دوران خان از وردک، مرد    شخیص

به نام عبدالخالق خان، شخص    ی گر ی. و د داد یم زندان را انجام    و انضبایط 

 محبس را به عهده داشت.  و صاحب دانش، امور صناعن   میحل

ی دوران خان، روزانه تعذيب، قمچ  ر یکار مد و زوالنه نمودن،    ی  زدن، زنج   ی 

قفیل ی تع  د،ی تجر   ،کوته  محبوس  یی  وقت کار  ی کردن  ی تع  ،ی  و   یی  باز  وقت 
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ی آهن   م یبسته شدن دروازه ضخ آمدن و قدغن کردن   واز یزندان، اجازه پا   ی 

ی و توه  ی  زندان، تحقهای سلول  آن، تالیسر   بود.    ی 

ول صنا  ۀوظيف که توسط    نی یو ماش  دسن    عیمدير عبدالخالق خان، کنی 

ی ، تعگرفتیم پاوه صورت    کیدر بدل دو قرص نان    جنانی   انیزندان شده    یی 

 یکه باال  بود، در ظاهر به مظالیم تی با خدا و خوش ن  یل یمرد خ ن یا بود. 

زندان،   صناعن   ر ینداشت. کوتاه سخن، مد   ی، کار آمد یم به عمل  انیزندان

پ  نی یح اطالع  شکند یم   دا یکه  صاحب    کیبهلول    خی؛  و  عالم  شخص 

محوله،    ی، روزانه بعد از فراغت کارهاباشد یم در هر رشته    معلومات علیم 

ه  بهلول را ب  خ یفرستد و شها یم مخصوص  دور یاز نگهبانان را به کر   ر نف  کی

زندان  تیر یمد ما  مثل  مفرط،  عالقه  با  و  احضار  ا  انیمحبس   شان یاز 

 . کرد یم استفاده علیم

 نیخان، از ا  میکابل خواجه محمدنع  هیبعدتر قوماندان امن  یچند  همچنان

کابل   تیوال   هیخان قوماندان امن  میکرد. خواجه محمدنع  دا یپ  آگایه  انیجر 

. او  کرد یم  محبس واریس  یچهارشنبه از کارها  ی روز به روزها  کیدر هفته  

به درس    شانیبهلول را احضار کرده و نزد ا  خیهم بعد از فراغت از کارش، ش

 . د یورز  خواندن مبادرت یم 

را که در اوائل   انسانی   ی  و غ  معنی ن    وداتی زندان ق  تیر یمد  بی ترت  نیا  به

 او گذاشته بود، آهسته آهسته مرفوع کرد.  یباال

  ی عشق و عالقه مفرط داشت و به صدا  میو تعل  سیبهلول به تدر   خیش

گفته با عجز و تواضع    کیلب  ،نمود یم را    العلیمطالب   ی که آرزو   هر کش

 
واژه  گفتند. وجه تسمیه آن از ضد  آمدند، یمپایواز به کسانی که به دیدن زندانیان یم

ی در پاهای خود زوالنه داشتند و پای   پای بسته به زوالنه گرفته شده است، زیرا محبوسی 
 بسته بودند. 
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  ا یو خداوند نگه دارش در هر گوشه دن  ی  به خ   ادشی.  کرد یم   سیتمام تدر 

 باد.  شی جا  نید، روحش شاد و بهشت بر اگر وفات کرده باش که باشد. و 

پوست    یبهلول در آن زمان چهل سال داشت، مرد قد کوتاه و دارا  خیش

ر  بود.  پا  ار یبس   ش یگندم گون  در  او که  خود    انیتنک  صورت  قسمت 

  ی دارا  ،علیم  یافزود. او برعالوه مقام واالاو یم   داشت، به وقار چهره علیم

  او روزانه هفت افغانی   ی بود. در زندان برا  شر یو درو   انسانی   یلیخصفات  

پرداختند.  شود، طور معاش ماهوار یم   ماه دو صد و ده افغانی   کیکه در  

معاش ماهوار را به مضف خود    نیا  بهلول مبلغ شصت افغانی   خیش  ول

متباق    یم به مستحق  رساند و  پا  انی یزندان  نیتر را  نه  داشتند که   ی واز یکه 

به صورت بخور    زندان، حن    تیر یکند و نه از طرف مد  یی  را دستگ  شانیا

 میتقس   رازدارانه و پنهانی   یلی به طور خ  ند،شدیم هم کمک و معاونت    ی  و نم

ه   کرد یم ا  توانستیم نبرده  ن  و    ده یفهم  ک ی  چیکه  به که  پول   ن یکه  ها 

 . دهیو به که نرس دهیرس

افغانی   از  برا  ،مبلغ شصت  د  یروزانه  نان   و خود  قرص  دو  و  ماست  پاو 

ی و چهار ساعت، هم   ستی . او در بشد یم تمام    افغانی و که د  د یخر یم دو پاو    ی 

 ماست و دو قرص نان، خوراک داشت. 

  ک یاز سان کوره بود که    یو تنبان عاد  اهنی  او عبارت از دو دست پ   لباس

ی که چرک   دست آن را وقن   ی    یبراشد  یم   ی  آن را به    گر ی د  ک یو  داد  یم شسی 

 داشتتن یم 
 

تکلف و بر ما همه    ساده و ن    یل ی او خ  یظاهر   . خالصه، زندگ

 ناعتگذارد و از بحر قگونه وقع نیم   چیبه ظواهر ه  شانیروشن بود که ا

 برخوردار است.  ها یل یخ  ی نفس و صفات قلندر   هیو تزک

ش  نیا استادم  داستان  اول  در  من  خارق   خیکه  حافظه  از حضور  بهلول 

  ن یرا به طور نمونه در ا  دو مثال  ک ی، جا دارد تا  کنمیم   فیاو تعر العاده  

ح بدهم:     ۀخواندم، الفي  یم  شانیکه من نزد ا  از کتب دریس  ک یراستا رسر

ی کتاب به اسم ابن مالک، جميع قوان  سندهیابن مالک نام داشت که نو    ی 
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به   تی در هزار ب  ی نحو   ی تمام متودها  عنی ی بود،    ده یرا در آن گنجان  ی نحو 

  صاحب،    خ یکتاب نوشته شده بود. ش  نیدر ا  زبان عرن  
ً
کتاب را    نی اقبال

 کرده بود.   سی تدر  رانیدر ا گر ی به شاگردان د

نداشت و ش   اصل را    خیکتاب وجود  آن   صاحب 
ً
و    کامال بود  حفظ کرده 

   ،داد یم من آن را درس    یکه برا  وقن  
ً
. و  گرفتیماز حافظه خود کار    کامال

صاحب    خیخواندم، درس همان روز را ش   درس یم  شانیمن هر روز که نزد ا

که آن   تی . حفظ نمودن هزار ب نوشتمو من یمگفت  یم در حافظه داشت،  

  ،  باشد یم هم عل
 
 دشوار است. عالوت  ار یکار بس واقعا

 
  ی غزل، مثنو   د، یقصا  ا

 خودش در حافظه اش بود.  و تفننی  و همه آثار علیم

صاحب در   خی، ش کرد یممطالبه    شانیآثار را از ا  نیاز ا  ک ی  شخیص  هرگاه

عمل    ن یو ا  سی روم و تو بنو   قلم و کاغذ بردار، من گفته یم گفت  یم جواب  

 . داد یمرا به طور احسن انجام 

  ، یوضح المالک" نام داشت، که آن هم در مسائل نحو »ا  یگر ید  کتاب

  صاحب    خیداشت و ش  به زبان عرن    یشی  ی ب  حاتیتوض
ً
کتاب را    نیا قبال

تذکر رفته، درس    شی  ی رساله پ  نیطاهر جان بسمل، که اسمش در ا   یبرا

   خ یخواندم، ش  کتاب را یم  ن یمن ا  داده بود. وقن  
ً
  صاحب کتاب را اصوال

کتاب    نیا  یمن صفحه به صفحه و موضوع به موضوع محتوا  بهو  دید  یم ن

 . کرد یم  سی را تدر 

تا    د یگرد   ش ی م  مونیفرصت م  نیمن در دو سال آخر زندان ا  یبرا  خالصه

م. عشق  یشی  ی ب  ضیصاحب در هر رشته ف  خیش علیم  یهااز صحبت بی 

کنم، کم است،    فیهرقدر که من تعر   یو آموزگار   س یو عالقه او را به تدر 

عز   کیفقط   خواننده  نمونه خدمت  را طور  آن   به عرض یم  ز یداستان 

 رسانم: 
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  جالن    یهابود که از مسائل حکمت بحث   اسم کتان    «الحكمه  تیهدا»

ش عالقه   خیداشت.  با  تدر   یمندصاحب  را  آن  با    کرد یم   سی تمام  من  و 

،ی خواندم و هر روز از روز پ  مفرط درس یم   اقیاشت  به مسائل    شی  ی ب  شی 

دوم ختم    که جنگ جهانی   روز از روزهانی  ک یم. کردیم  دا یپ آشنانی   حکمن  

ی شاه محمود خان در عوض محمدهاشم خان صدراعظم تع  و   ود شده ب   یی 

که    یکار بود، و طور   ر یز   ایسیس  انیزندان  یبدون محتوا   یهاهیشده و دوس

  
ً
مؤسسه ملل متحد که در آن    عفو عمویم  صلهی تذکر رفته، نظر به فقبال

ب جامعه  ی زمان  زندانشد یم   اد یاالقوام  ی  از  نفر  سه  دو  هفته  هر  در   انی، 

چهره   ایسیس با  و  رها  حبس  مع  یهااز  به  شادمان  و    ت یخندان 

ی و آهن  میضخ  ۀکه خارج درواز   شانی وازهایپا زندان به انتظار آنها بودند،    ی 

ل خو  ی  . ند شدیمروان  شیجانب میی

و    میو خواجه محمد مالزم هنوز در زندان بود  مینم و پش کاکاو برادرا  من

 . میکردیم صحنه را هر هفته تماشا  نیا میداشت 

درس محوله    د یصاحب به اطاق ما طبق معمول آمد و با  خیآن روز ش  در 

 . یافتیم روز انجام 

که تحت    ودات،یآن ق  گر ی تذکر بدهم که در سه ماه آخر زندان د  د یبا  راسن  

صاحب اجازه    خیبرداشته شده بود و ش  می درس بخوان  نفر سپایه  کینظر  

کند. موضوع درس در همان روز،   سیداشت به داخل اطاق ما آمده و تدر 

صاحب برعالوه چند    خیاثبات ادعا ش  یصحبت از جوهر و عرض بود. برا

  ی تا برا د یکتاب متوجه گرد   خاموش شد و به حوایسر  دم ید که آورد،  یلیدل

ا  دا یپ  یشی  ی ب  لیقناعت من دال  پ  قی دقا  ، خامویسر   ن یکند.    دا یچند ادامه 

صاحب تمنا کردم تا    خیو از ش  دمیکش   یکرد و من دل تنگ شدم و آه رسد

 نیاز ا  ایسیس  انیزندان  ر یکه ما هم مثل سا  د ی ما بنما  یبرا  ی  خ  یدعا  کی

 
 

 . میو از زندان آزاد شو  میابیفالکت بار نجات    زندگ
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صدا  خیش به  ه  یصاحب  نگذاشت، گو   چیمن  را    ا یوقع  آن   که 
ً
  اصال

وع کرد    نیپس از ا  قهی. بعد از چند دقدهینشن  که دوباره به درس دادن رسر

خالد    راسن    د،یکرد، در ختم پرس  انیاثبات موضوع ب  یمقنعه برا  لیو دال 

  کتاب بودم، تو از من سؤال   که من مضوف مطالعه حوایسر   جان، وقن  

 . حاال بگو تا بدانم. دمیدرست نفهم منکه   یکرد

که ما و    د یدعا کن   کینداشتم، فقط گفتم که    من در جواب گفتم، سؤال

و    میابیحالت نجات    نیاز ا  تیو عاف  ی  به خ  انیزندان  گر یشما هم مانند د 

  ا یمکث کرد و در جواب گفت که ب  صاحب باز هم اندگ  خی. شمیآزاد شو 

  ی و تا هر د  میو از حضور پروردگار التجاء نمائ  م یمن و تو دست به هم بده

ا   کیما را     ن یا  انیزندان نجات دهد که در خارج زندان هم تا پا  نیجا از 

نرفته باشد    یطور اراده خداوند  نی. و اگر امیکتاب به درس خود ادامه ده

خداوند    م،یو تو بعدتر از زندان برائ  شی  ی من پ   ا یو من بعدتر،    شی  ی و تو پ

. بعد از ختم  ندهد کتاب از زندان نجات    نیما را تا ختم ا  ی متعال هر دو 

و من و تو هم رحم    انیکتاب خداوند به مرحمت خود، در حق همه زندان

 . م یابینجات   ک یتار   نیتا از ا د ینما

 فاضل و عال  تی شخص  نیزندان، از ا  ی  دو سال اخ  انیمن در جر   خالصه،

بردار  بهره  ا   علیم   اد یز   ی مقام،  و  نموده  دانش  داستان   نیو  آغاز  در  که 

   ت یقائل شده ام، واقع  شانیموصوف، صفت بارقه را به ا
 

  دارد و در زندگ

 من،  العلیمطالب
 
 حکم بارقه را داشت. حقیقتا
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 جان از محبس ارگ به شفاخانه زندان دهمزنگ ن  حی آوردن

را کاکا خطاب  ساالر  نائب   جان، پش کاکا   ن  حی او  همه  ما  جانباز خان که 

    ی  م یو آقا برد یم در زندان ارگ از درد معده رنج  مدن   م،یکردیم
عبدالغنی

 کتاب   نیخان داکی  که اسمش در ا
ً
و معالجه  ی او را تداو  ده،یذکر گردقبال

 . کرد یم

من و خانواده    یکه در قسمت تداو   یآقا همان طور   عبدالغنی   ی  داکی  م  ول

که    خانعیل  ی رساو    یبادام، واقع کوچه تنورساز   ی رساهای  زندانمن در  

 
 
کار   کین  تر   هیاز چند قلم محدود ادو   ،شد یم  اد یشعبه    یبه نام رسا  بعدا

ی ، محبوسگرفتیم ی زندان ارگ را هم به هم  ی   . کرد یمشکل معالجه  ی 

مر   نیا  بدون تشخ  ن  ح ی  یصی یکه  معصوم  ماه  صیجان  تمام    یهاشود، 

،  کرد یم   تی که خودش حکا  ی. قرار برد یم و رنج    گرفتیم درد    ی محض دوا

اش طاقت فرسا شده  و درد معده  ده یخراب گرد  ار یکه حالش بس   نیبعد از ا

از دست داده بود؛  خودرا    ی  تأث   گرفت یم  شهی که هم  یدرد  ی دواها  گر ی و د

  عب  ی  م
برا  دالغنی داکی   محبس    ش یخان  شفاخانه  به  تا  بود  اجازه گرفته 

 فرستاده شود.  شی  ی ب ی دهمزنگ جهت مداوا

ی هم   ت یاز زندان ارگ به مع  ض یساله مر   ستی جان جوان ب  ن  حیاست که    ی 

)سپایه  کی محافظ  بس نفر  حالت  به  شفا  ار ی(  به  محبس  خراب  خانه 

 . شود یم  داده لیتحو 

  شفاخانه زندان دهمزنگ وضع    در 
 
داکی  و دو   کیبهی  بود. حداقل  نسبتا

از   نفر متخصص جراخ  کیبار    کیو هفته    کرد یمنفر معاون داکی  کار  

صح وزارت  مر آمد  یم  هیطرف  جراخ  ضانی یو  عمل  به  ورت    را که  ضی

که در انگلستان   خان، داکی  جراخ  ونی. و دکتور هماکرد یمعمل    داشتند یم

موعود به شفاخانه محبس   یاز روزها  ک یل کرده بود، طبق معمول  یتحص



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

126 

 

 هایمدتاو را مشاهده و از سی  مرض او که    طاقن    آمده و وضع خراب و ن  

درد، معلومات    یدواها  لهیموصوف به وس  ی دوام کرده و از طرز تداو   ر ید

توص بود،  اطاق عمل  به عمل جراخ  هیحاصل کرده   اتینمود. خالصه، 

قرار گرفت. پس از انجام    جان ما تحت عمل جراخ   ن  حی و    دهید آماده گر 

بود، دکتور هما بر گرفته  اتاق    ونیکار که سه چهار ساعت را در  از  خان 

ام انتظار  به طرف من و برادرانم که با اضطراب تم   ی عمليات خارج و رو 

مر  دهیگردان میکشیدیم را    جهینت    ک یتوبرکلوز کرون فیتکل  ضیگفت که 

ز  حصه  من  و  داشت  جانی روده  اد یامعاء  تا  را  غ  ها  نظرم  به   سالمی  که 

 .خورد، قطع کردمیم

  یلیدر جواب گفت که چون مرض خ  انه؟ی   ود ی  م  یشانس بهبود  مید یپرس 

معلوم   شی پ است،  مزمن شده  و  ز   شود یم   رفته  آن    ی ادیمدت  وع  از رسر

ی و هم  کمی  است.   یشده، به نظرم شانس بهبود  یسی   جان   ن  حیبود که    ی 

  ن یرا به جان آفر   نیی  جان ش  گر یبعد از سه روز د ناامیدی  و    أسیما در عالم  

افزود و خانواده باز در ماتم و غم و    یدگر   یو داغ تازه بر داغ ها  د یسپار 

 جوان ناکام نشست.   نیا یسوگوار 

  نفر زندانی   کیموضوع که نام برده   تیجان ما نظر به اهم ن  حیمرگ   خی  

ب  ایسیس به  ارگ  زندان  از  و  دهمزنگ    مارستانیبود  الحفظ  تحتزندان 

  ده یانضباط محبس رسان  ر یداده شده بود، به سمع دوران خان مد  لیتحو 

و    دهیرسان  هیخی  را بالدرنگ به اطالع قوماندان امن  نیمحبس ا   ر یو مدشد  

ی تدف  اناتیبه جر   راجع  هی. قوماندان امند یگرد  تیو نحوه آن طالب هدا  ی 

  خان بعد از    م یکابل، خواجه محمدنع  تیوال 
 
ساعت به زندان    کیتقریبا

انضباط،   ر یدو نفر عسكر و دوران خان مد  تیو به مع  دهیدهمزنگ رس

 مشاهده کرد    قیو تصد   د یرسم تأئه  جان جوان را ب  ن  حیجان  جسد ن  
 
  بعدا

ی حادثه سخت غمگ  نیو برادرانم که از   منجانب   رو گشتانده و با    میبود   ی 
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ی آم  تیاظهار چند کلمه تسل   م یدر باره جنازه چه تصم  د یده، پرس  تیو تعز   ی 

   د؟یدار 

    هیپرسش و سؤال قوماندان امن  نیا
 
ی شگفت انگ  یلیما خ  یبراواقعا بود.    ی 

ی اول  را یز     ی 
 

از طرف    بار است که ما در زندگ طرف    مقام رسیم  کیخود 

قرار   یم یمپرسش  جنازه    گی  و  مرده  به  راجع  ما  از  اعضا  ک یو  از   ینفر 

  خانواده که    یاز اعضا  ک یهر    را یز   ،شد یم   نظرخوایه   خانوادۀ ما 
ً
وفات  قبال

به    نموده بود، توسط چند نفر سپایه او  دفن    نامعلویم  یجا  ک یجنازه 

 . داشتینم کس از آن آگایه  چیکه ه  گردید یم

که هفته دو   زمانی   ه،یپرسش قوماندان امن  نیما از ا  یبه هر صورت، برا

از زندان نفر  از آن ذکر رفت    یطور   –  ایسیس  انیسه  از    -که در گذشته 

رها   اندگ  ند،دگردییم حبس  قوماندان    دا یپ  یدوار یام  هم  لطف  از  شد، 

ام تمنا نمود   م یتشکر کرد  هیامن   توسط که اگر اجازه بدهند    میو با کمال احی 

ی و تدف  ی خود ما تكفی  جنازه   تیکه ما به مع  ند یگردد و هم اگر اجازه فرما  ی 

که مقررات زندان    ی، طور خانعیل   یخانواده به زندان رسا  ت یتسل  یبرا

. شویمیمممنون    یل یخ  می، نزد مادران و خواهران خود برو کند یم   جابیا

  ت یمحبس هدا  ر یدر جواب گفت: خوب است من به مد  ه یقوماندان امن

ا  دهمیم ی پائ خودرا  جمله رس    ن یو با ختم    ر یکه مد  انداخت و در حال   ی 

مشا را  او  مسلح  عسكر  نفر  دو  و  اطاق کردیم  عتیمحبس  جانب  ند، 

 انضباط زندان روانه شد.  تیر یمد

  ۀ که هنوز جناز   ساعت مدير دوران خان در شفاخانه به جانی   م یاز ن  بعد 

به اطراف    میجان گذاشته شده بود، آمد. من و برادرانم و پش کاکا  ن  حی

محبس گفت    ر یمد   م،یبود  میجنازه مضوف دعا خواندن و تالوت قرآن کر 

ا  اجازه  و    نیقوماندان صاحب  مادرها  نزد  زنانه  زندان  در  را  جنازه  را که 

بی   هم  د،ی خواهران  در  است  بهی   نفرمودند،  ی منظور  نزد  ی  در    ک یجا 

ستان است دفن گردد.   کیدهمزنگ که   قی 
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ی رفته گان خانواده تکف   گر یجان هم مانند د   ن  حی جنازه    خالصه، ی و تدف   ی    ی 

مدافتی اظهارات  از  چن  ر ی.  خان،  ی دوران  خواجه  شد یماستنباط    ی  که 

هدا  میمحمدنع طالب  باالتر  مقامات  از  قوماندان،  ا  ت یخان  و    ن یشده 

و جواب رد داده    دهیما از طرف مقام باالتر طرف قبول واقع نگرد   یآرزو 

ما زده شد و    ی دوار یام  شهی به ش  یگر یشده است. به هر صورت سنگ د

  ی ملل متحد در باره آزاد  صلهی که با وجود ف  د یروشن گرد   شی  ی ما ب  یراب

  یی  تغخودرا  ، دولت خود کامه، موقف  خانوادۀ ما راجع به    ،ایسیس  انیزندان

ی نداده و تمک   نخواهد کرد.   ی 

  عه یچشمان ما در ضا  یهاحادثه المناک نگذشته بود و اشک   نیاز ا  یچند

جانباز خان را ساالر  نائب بود که خود    دهیجان جوان هنوز نه خشک   ن  حی

 به حالت  
ً
  لیزندان دهمزنگ تحو   مارستانی مفلوج از زندان ارگ به ب  کامال

وقن   جر   دادند.  از  برادرانم  و  من  خ  م،یبا خی  شد  انیکه    یل یبه صورت 

 ک یکه   نیا د یبه ام میرفت شانیا دنیبه د د یشتاب زده از محبس قلعه جد

به دار آو  از مرگ  بزرگان خانواده را که  ی یاز  اند، مالقات    افتهینجات    خی 

ی و غم انگ  کیتراژ   ار یولو که بس   شانیو لحظه از صحبتها  میکن هم باشد،    ی 

 . میشو  د یمستف

 ینشسته و رو   یمار یبسی  ب  یرو   میدید  م،یشان در آمدبه اتاق  وقن    ول

  م یدیورز   یم سالم، هرکدام سیع  یدانموده اند. بعد از ا هیدو سه بالش تك

  ها  دست   م یدی. دمیشان را گرفته و ببوس  فیضع  یهادست
 
حرکت  قطعا

  ، تنها وقن  ند توانست یم نخورد، حرف زده نداشت و پاها همچنان تکان نیم

هر کدام    که بس   م،یکردیم  معرقی خودرا  ما  از کاکا  ار یبه  ال    میمشکل  جیی

نام  جیالنی  غالم برادرانم    ی. براختیر   و اشک یم  برد یمخان    من و 
 
واقعا

 دشوار و طاقت فرسا بود.  یلیمنظره خ نیا دنید

  جان،   ف یجان و لط  جان، مصطفی   از جوانان خانواده، ربانی   همچنان
 
جدا

  
 
نظر    شی همه از پ  نیا  را ی. ز کرد یم   هیو گر   برد یممشکل نام    ار یو به بس جدا
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برا ابردرحمانه  ن    یکشتارها  یاو  بودند.  شده  ا  شانیه  همه    ن یشاهد 

ی خون   یهاصحنه ی و غم انگ   ی  م یکه در اول کاکا  بودند، به خصوص زمانی   ی 

ال   معجیالنی  غالم جیی به  محمدمهد  ت یرا  و    یمرحوم  مشر فرقه   خان 

محمد   پدر و    یبه پاخودرا  ها هر کدام  ند و بچهبردیم اعدام    ی خان براشی 

  گر ی جانباز خان با دساالر  نائب   ند،کشیدیمانداختند و فغان    شان یم  یکاکا

ی محبوس نوبت    ی  انتظار  ا  ند،کشیدیم خودرا  که  را  ها  صحنه  ن یهمه 

 ند. کردیممشاهده 

  المناک و تکان دهنده را    یهاداستان  نیا
ً
که از زندان   انی یما زندان  یبراقبال

 کرده بودند.   ت یارگ به زندان دهمزنگ نقل داده شده بودند، حکا

دادند که    لیبه شفاخانه دهمزنگ تحو   جانباز خان را به حالن  ساالر  نائب 

  ی مانده بود، قرار  باق    شانیحرف زدن برا  یاراینه قوت حرکت کردن و نه 

که   گفتند یم معلومات به دست آمد، آنها    شانیکه بعد از دکتوران معالج ا

  که داشته،    فی یتکالبرعالوه  شخص    نیا
 
ا مصاب    یسکته مغز   ک یبه  اخی 

بر    ک یتخن  نات یو معا  ی ر یکه از اعراض ض   یطور   یسکته مغز   ن یا  ده یگرد

    شده که  یاز آن سی    یاد یمعلوم است، مدت ز   د یآیم
ً
  ر یعالج ناپذفعال

  است.  
 
و مهم    اصیل  یکه اورگان ها  دهد یمنشان    ی البراتوار   ناتیمعاعالوتا

ا  میشده، متأسف  بیو تخر   دهیوجود همه عاطل گرد را   شانیکه طبابت 

 . تواند یم کمک کرده ن

شن   ول با  هم    ن یا  دنیما  باز  اطالعات،  ساخته  خودرا  همه  قانع 

که اگر    میکرد یم تمنا و تقاضا    مارستانیاز دکتوران ب  وستهیو پیم  توانست یم ن

چند کلمه صحبت کرده بتوانند،    کیرا بتوانند کمک کنند که الاقل    شانیا

 شود.   آرزو عمیل نیما موهبت بزرگ خواهد بود اگر ا  یبرا

ی و امکانات ناچ  لی دکتوران معالج که وسا  مسایع  جهیدر دست داشتند، نت   ی 

فته ه  کی نداده و حال کاکا جانباز خان روز به روز خراب تر شده و بعد از  

د.   نیبه جان آفر خودرا  جان   سی 
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محبوس    ک یکه    القلب و قدرت ظالم حاکمه تا زمانی   نگهبانان قش  یآر 

ند او را از  شدیم ن  راضی   د، یافتاز دست و پا و حرکت و گفتار نیم  ایسیس

اصیل ب  زندان  به  ز   مارستانیاو  بدهند.  نقل  دهمزنگ    را یدهمزنگ  زندان 

 مه الز   لیولو که با وسا  مارستانیب  کیبود که به داخل خود    زندانی   گانهی

آوردند  یمزندان دهمزنگ  مارستانیرا به ب  شانیا مجهز نبود. داشت. وقن  

ی چ  چی ه  ضیآن محبوس مر   یکه برا   مهیکالبد ن  کینمانده بود و تنها    باق    ی 

 . دادند یم لیتحو  مارستانی جان او را به منظور مردن به ب

 ار یجانباز خان که وجودشان نزد خانواده بس ساالر  نائب مرحوم    رسنوشت

عالوت و   یمحبوب 
 
شج  کیو    جاهیعال  تی شخص  ا منصب  و   عیصاحب 

  محبس زمانی   تیر ی. مدافتیمنوال رسانجام    نیبزرگان بودند، بد  وفادار به

    اطالع حاصل کرد،  شانیکه از وفات ا 
ً
 هیرا به قوماندان امن  هیقضمتصال

انضباط   ر ی خان مخابره نمود که شخص قوماندان با مد  میخواجه محمدنع

 نانیدهمزنگ آمده و اطم  مارستانی تعداد حاضی باش ها به ب  کیمحبس و  

 که    د حاصل کردن
 
 جانباز خان وفات نموده است. ساالر نائب واقعا

  که    یوقت طور   نیدر 
ً
ی تذکر داده شده، محمدهاشم خان سنگقبال دل از    ی 

ظاهر   گر یعهده صدارت استعفا داده و در عوض او شاه محمودخان عم د

ی شاه به حيث صدر اعظم تع  بود.   دهیگرد  یی 

  یبر آزاد  ملل متحد مبنی   صلهیو ف  د یرس  انیبه پا  جنگ دوم جهانی   همچنان

ابالغ گرد  ایسیس  انیزندان هم  افغانستان  دولت  به  .  د ی در رستارس جهان 

ی محبوس   ن  به رها  د یم جدصدراعظ  صلهیف  نیا  یرو  آغاز نموده    ایسیس  ی 

  د، نشدیمزندان آزاد   د یاز ق انیاز زندان یو در هر هفته عده انگشت شمار 

 نبود.   یخی   چیهنوز ه  خانوادۀ ما ما و   ۀدر بار  ول

به اصل مطلب. جناب قوماندان صاحب   میآ   یم  م،یصحبت دور نرو   از 

  آمد    شی مرتبه با وضع و پ  نیا
 
  تیتر بعد از اظهار کلمات تعز مهرباننسبتا

ی آم  تیو تسل . من در  د ی دار   میکه در باره جنازه چه تصم  دند یاز ما پرس  ی 
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  قوماندان    نیگفتم که عرض ما را ا  که در دل خود یم   حال
ً
در باره جنازه  قبال

  گ  میاظهار کرد  یدوار یجهان ام  کیجوانمرگ که به حضورشان با    ن  حی

. به هر  می ی  بگ  که حاال آن آرزو را در باره تکرار کرده و جواب منفی   رفتند یپذ

به    وستهیپ  عت،یشخص مأيوس، به حکم طب  کی  ا یو    تیجمع  کیصورت  

ی   نیتر   ه ی  که خ  یمجرد    یچراغ سی 
 

مشاهده   لخود از جانب مقاب   را در زندگ

  نیاو، او را آرام نگذاشته و به فکر ا  یکند، باز هم جهان توقعات و آرزوها

شا ت  ن یا  د یکه  واقع گردد،    ش ی  مرتبه  ترحم  مورد  و  خورده  هدف  به 

 . کند یم تکرار خودرا    یآرزوها

اصل باز هم برادرانم به حضور قوماندان بعد از اظهار شکران و    ن یا  یرو 

شان، عارض شده تمنا کردند که اگر    تیو تسل  تیاز کلمات تعز   تی ممنون

بفرما  یبرا اجازه  نفر  امنتا طب  ند یما چهار  به    عنی یزندان،    ن  یق مقررات 

ما    واهرانچند نفر نگهبان جنازه را نزد عائله شان که با مادرها و خ   تیمع

ه آبا  میمحبوس بودند بی    خانعیل  یدر زندان رسا ما در    ن  و از آنجا به مقی 

ی از اقوام ما نقل داده شود و مراسم تدف  چرخ توسط بعیصی   هیقر  انجام    ی 

 ی
 

بزرگ منت     را یز   . د یگذار یم   ابد 
 

زندگ در  اگر  او  صغی   اوالد  و  از    عائله 

  - شان را    یمرتبه رو   کیمحروم بودند، حداقل در حالت مرگ    دارشانید

 ها انسانکه    ند یگو بتوانند. یم  دهید  -گذرد  سخت یم  یلیخ  شانیاگر چه برا

 ی  در غ  ابند،ی  یم  تیخود، تسل  یشخص متوفا  نیتر ز یعز   یرو   دنیبعد از د

 . کند یمشان  تیاذ  وستهیمانده و پ باق   شهی هم انعقده به دل ش نیآن ا

ما    آبانی   ۀجانباز خان به مقی  ساالر  نائب جنازه مرحوم    میخواه  که یم  نیا

ا   هیدر قر  ده شود، علتش  است که ما در شهر کابل    نیچرخ به خاک سی 

 . میتا جنازه را در آنجا دفن نمائ  میباش نیم شخیص  ۀ ی  صاحب کدام حض

را که برادرانم خدمت شان   مرتبه همه مطالن    ن یقوماندان صاحب ا  میدید

خوب،    یلی در جواب فرمودند که خ  دهیبه عرض رساندند، به دقت تمام شن 

   شانیها که آنها ا بردن جنازه نزد خانم 
 

بودند    دهی د   ی گر یطور د   را در زندگ
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است    هی  به نظر من مناسب نخواهد بود. ب   نند،ی بیم  ی گر یو حاال به شکل د 

ده شود، ول   د یبگذار   د یدانکه صواب یم  شما آن را هر جانی    به خاک سی 

 شانیو ا  د ی روز نزد مادرها و خواهران برو  کی  یبراتوانید  یم شما چهار نفر 

محبس گشتانده، فرمود:    ر یبه طرف مدخودرا    ی. بعد رو د یبده  تیرا تسل

برا  ر یمد بده  نها یا   یصاحب  زند ی طور   د یاجازه  مقررات    جاب یا  انکه 

 مادر ها و خواهران خود بروند.  دنیروز به د  کی کند یم

 را خو  میتصم  نی ا ه یکه جناب قوماندان امن  نیا
 
  ا یاتخاذ نمودند و  دشان آنا

  
ً
معلوم    ما به خون    یاز مقامات باالتر اجازه حاصل نموده بودند، براقبال

که   هیجمالت از دهن قوماندان امن  نیا  دنیشخص من شن   یبرا  نشد ول

ی اول   یبرا    ی 
 

  ب ی ترت  ا م  یالمدت ما به تقاضا اسارت مجهول   مرتبه در زندگ

داده مثبن    شود یم   اثر  جواب  فکر    م،یشنو   یم  و  و  بود  تصور  قابل  غی  

 . نمی برا در خواب یمها صحنههمه  نی م در عالم رؤيا هستم و اکردیم

ا   به ابالغ  با  قوماندان  جناب  ما خداحافظی   نیهر صورت  با  نموده    امر 

 زندان را ترک کردند.   مارستانیب

ی تجه  بی زندان ترت  ت یر یمد  و  ی و تکف  ی  را گرفته و نماز جنازه بعد از غسل   ی 

ی جنازه و تکف   ی موتر الر   کیو   افت یداخل زندان انجام  یهای توسط قار  ی 

    جنازه را   لهیما گذاشته شد تا بدان وس  ار یبه اخت
ً
محمدعمر به خانه  اوال

هم در    ها جانباز خان که آنساالر  نائبخان و محمد عثمان خان برادران  

زندان ارگ محبوس بودند و خانواده شان در ده افغانان شهر کابل واقع بود  

  عمل به رهنمانی  نیچرخ انتقال داده شود. ا   هی. تا از آنجا به قر مینقل بده

  ده یبه منظور انتقال جنازه به محبس رسانخودرا  ما که    دو نفر از مردم قویم 

برادرا البته در خانه  جانباز خان هم  ساالر  ائب ن  نبودند، صورت گرفت. 

تنها   بودند.  زندان  در  خانواده  مردان  همه  و  نداشت  وجود  ذکور  طبقه 

  یاطفال صغی  با مادرها
 

 ند. کرد یم شان در آنجا زندگ

ی هم به مع  ی  بدانجا    کی  تیکه ما جنازه را  از زندان  نفر صاحب منصب 
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ه آنها  از مردم قوم ما در آنجا جمع شده بودند که هم  تیجمع  کیو    م یبرد

خانم  صغبشمول  اطفال  و  و گر   ،ی  ها  افغان  با  را  فرسا    هیجنازه  طاقت 

 استقبال نمودند. 

و به همان حالت    دهیاز ما را در آغوش کش   کیبه نوبه خود هر   هرکدام

اله  و نوحه صدا یم  هیگر  بار شکر که شماها زنده    زدند که  شکر، هزار 

ی ما وقن    نیا   را یز   د،یهست   ی  بودند، همه اطفال صغ  دهیکه ما را د   مربوطی 

 شانیا  یبرا  د یو واد   د ید  ن یو اکنون پانزده سال از آن زمان گذشته و ا  م یبود

از افراد ذکور خانواده که به سن    کیکه هر    نیا  گر ی قابل تصور بود. و د  ی  غ

برده    ند رسیدیم بلوغ   زندان مردانه  به     نشا  ند، برگشتشدیم و 
 

  به زندگ

 متصور نبود. 

ما از نگهبانان    دو ساعت جنازه را مردم قویم  ک یکه بعد از    ن یسخن ا  کوتاه

  که    یموتر الر   کی  یگرفتند و باال  لیتحو 
ً
کرده بودند حمل و از    هیتهقبال

 رود یملوگر به شمار    تیوال   یاز قصبه ها  ک یچرخ که    هیآن جا جانب قر 

 . دادند  نقل

همه   میعبدالعظ میپش کاکا  کیو  ی  و برادرانم عبدالغفار و غالم دستگ من

بودند، وداع نموده    یآن خانه که همه در حالت نوحه و زار   یهاخانماز  

ند  کردیم   که ما را همرایه  نفر مبض زندان و دو نفر سپایه  کی  تیبه مع

رهسپار   د،که ما را از زندان دهمزنگ اورده بو   یهمان موتر الر   یبه سوار 

کاکاها،   یهاو مادران، خانم شد  یم  اد ی  خانعیل   یکه به نام رسا  م یشد  زندانی 

ان کاکاها  ما در آن جا محبوس بودند.  یخواهران و دخی 

ن  موتر  از  دق  ا یساعت و    میبعد  افغانان و   قه،یچهل  ده  ی  بی  راه  مسافت 

ل رس  مودهیرا پ  خانعیل   ی زندان رسا ی     نجا ی. در د یو به میی
ً
مبض زندان اوال

ی شده و با نگهبانان و محافظ  ادهیدهمزنگ از موتر پ  خانعیل  یزندان رسا  ی 

را به    نگمحبس دهمز   تیر یو مد  هیامر قوماندان امن  دهیداخل مفاهمه گرد

شده و    ادهیآنها ابالغ و بعد از اخذ اجازه به ما دستور دادند که از موتر پ
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    خانوادۀ ما .  مینمائ  دن یه دو از خانواد  م یداخل زندان زنانه گرد
ً
  نیاز ا قبال

 ذهن بودند.   خال  به کیل  د یو واد  د ید  نینداشتند و از ا  اطالیع  چیموضوع ه

ا  مادایم ناگهانی   نیکه  شان    ی برا  م یمحمدرح  قابخ    وسط ما ت  خی  آمدن 

و   د یاز درون زندان به گوش ما رس بیو غر   ب یعج و یغر  ک یشد،  ده یرسان

خانواده   اهل  از  د  ک یهر کدام  داشتند    ی گر یبر  و کوشش  سبقت کرده 

زندان برسند و ما را در آغوش   میضخ هرچه زودتر به دهن دروازه بزرگ و 

 بکشند. 
 
ی صحنه شگفت انگواقعا   انات یهمه جر   نیمن هم ا یبود و برا یی 

ی چ  نیم همه اکردیمفکر    وستهی . پکرد یم غی  قابل تصور جلوه    یرا طور   ها ی 

  که  
ً
. و  بینمیممرتبه باز هم خواب    نیبودم، ا  ده یبار، بار به خواب دقبال

خودرا  چشمان    شوم و زمانی   دار یکه از خواب ب  مدادیم تکان  خودرا    گایه

  ن یقانع بسازم که اخودرا  و    ستهینگر   تیکه با چشمان باز به واقع  دمیمالیم

 ستیدار یو همه مشاهدات من در عالم ب  ستی حالت خواب ن  گر یمرتبه د 

خانواده مرا به صورت   یاز اعضا  کیدارد و هر    قتیحق  نگرم یو هرچه م

 . کنند یم و بوسه بارانم  ند ی  گ  مکرر در آغوش یم

رسند و در    که دست به دست نیم   بینمیمرا   میبرادران و پش کاکا  همچنان

که در بحر   انیو آغوش پرمحبت مادران و خواهران مثل ماه  گرم جویسر 

 در حرکت هستند.  کنند یم شنا 

  ی بعد از هفت سال و برا  میمن و پش کاکا  یکه برا  د ی و واد  د ید   نیا  یآر 

بود و    یاز مواهب خداوند  ک یسال صورت گرفت،    ازده یبرادرانم بعد از  

نکنم   مبالغه  یم   ک یاگر  حساب  به  چشمان    معجزه  از  و    ها خانم رفت. 

خانواده گایه  ان  زمانی   یهااشک   دخی  و  و مشت    خویسر   یهااشک   غم 

 شده بود.  ختهیغم و مشت به هم آم نجا یا ی بود. آر  یجار 

از بزرگان خانواده بود که بعد از گذشتاندن پانزده سال   ک ی  عهیغم ما ضا و 

  مارستانیدر زندان ارگ با انواع رنج و زحمت و باالخره به حالت مفلوج در ب

ی ی. نشاط ما پد یزندان دهمزنگ چشم از جهان پوش دوباره به خانواده    وسی 
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 و در عالم    نی طوال  ار یبس   انیما بود که بعد از سال  دهیمحروم و رنج د 
ً
  کامال

 يأس و حرمان اتفاق افتاده بود. 

ی ی  انیاز پا  بعد  ی   دست و روبویس   اناتیجر   افی  ها متوجه  ها و در آغوش گرفی 

ان خانواده همه چادرها  ها خانم شدم     بر رس داشتند و معلوم   اه یس  یو دخی 

قادر   ش،یخو   زانیعز   یهامرگ که با گذشت پانزده سال هنوز از ماتم  شد  یم

را کوتاه سازند.    یکشند و دامنه سوگوار   ونی  بخودرا  نشده بودند که    نیبه ا

  
 
ی اعضاء که منشاء رومات  یهمه از دردهاعالوتا ند و  بردیمداشت رنج    یمی 

  و جسیم  خرو   یاز هزاران دردها  کیهر    ف یضع  یهاهیزرد و بن   یهاگونه 

 پروردگار، روح  تیهمه را از عنا  . ول کرد یم   تیحکا
 
به    افتم،ی  ی قو   یل یخ  ا

مادران    ینحو  خداوند  العموم  عیل که  درگاه  به  سپاس  و  شکر  اظهار  با 

دلدار  را  ما  هنوز  تقو   ی متعال،  و  کردیم  تیو  چ  گفتند یم ند  همه  ی که    ی 

ی چ  چیاعتبار ندارد، و ه  ا یاست. دن  گذشتنی  ماند.    نیم  اق  حال ب  کیبه    ی 

خودرا  اوند  در همه حال خد   د یاست. شما با  ش ی م  روشنی   ک یبعد از هر تار 

  ی قو خودرا  و در مقابل حوادث    د یو راست کار باش  مانیبا ا   د،ی فراموش نکن

 . د ینگه دار 

ما    گر یمرتبه د  کی  گر یمتقابل به همد  یهادادن   تیتسل  نیگفتارها و ا  نیا

و    دادها یو رو ها  گزارش   نیو من صحنه همه اساخت  یم  دوار یام  ندهیرا به آ

خانواده سفاک و ظالم حکمران وقت را که در  کی یهای دادگر یمظالم و ب

 اظهارات به    شی  ی و ب  دمیگذرانمن واقع شده بود، از نظر یم   ۀ حق خانواد

 . مشدیم سودمندانه مادرها متوجه 

شب رفت و سحر  »و به قول معروف    د ی رس  انیزود به پا  یل یروز خ  نیا

که    داخل زندان شده و صدا زد   م یمحمد رح  قابخ    مید ی. د«نشد شب آمد

دوباره   د یناشده ما با  کینگهبانان زندان دهمزنگ اضار دارند که تا هوا تار 

اصیل  زندان  برگرد  به  مد  م، یخود  واقع    ت یر یورنه طرف غضب  محبس 

 . گردیمیم
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  لطف ناگهانی   نیکه در برابر ا   ن یو به مالحظه ا  ت یهم به حکم مجبور   ما 

ی اول   یما برا  یکه به تقاضا  هیقوماندان امن اسارت پانزده    انیبار در جر   ی 

با    م،ینکرده باش  یرو   ادهیو ز   اطاعن    ساله ما جواب مثبت داده شده، ن  

شده،    هنموده با اشک و افغان بدرق  خانواده خداحافظی   یاز اعضا  ک یهر  

نگهبانان موظف رهسپار زندان   خارج و به همرایه  خانعیل   یاز زندان رسا

 . میدیدهمزنگ گرد 

تر، رسدتر و وحشتناک تر جلوه    ک یبار به نظر من تار   نیزندان دهمزنگ ا

خانواده    یاز اعضا  کیو افشده هر   فیضع  یهاو هر لحظه چهره   نمود یم

که شب همه شب خواب    ی به نحو   ،افتاد یم   ادمیآنها به    اهیس  یو چادرها

آن،   یو فردا  د یرس  انیشب به پا   حالیا   ه بود، عیلاز چشمان من فرار کرد

 
 

خود مضوف و   دریس  یو ما هر کدام با کتاب ها افتیروزمره آغاز  زندگ

 . میادامه بده  زندگانی   نیبه ا  میو به حکم اجبار، مجبور بود   میمشغول شد

  بایسر ده  گر،ی هفته د  ی روز از روزها  کیماجرا گذشت و    ن یهفته از ا  کی

صاحب محبس   ر یموظف به اتاق ما آمده و اظهار داشت که شما را مد

ی و چند کلمه صحبت دارد، برخ  خواهد یم  شانیتا نزد ا   د یو حاضی شو   د یی 

ی صاحب ما چن  بایسر ده . از لحن صحبت  میبرو   حتکه    م یاستنباط کرد  ی 
 
  ما

  ر یما مانند سا  ن  محبس امر رها  تیر یو به مد  دهیرها گرد   زندانهم از  ما  

خوش    االتیخ  نیخواهد بود. با ا  دهیکه از زندان برآمده اند، رس  نی یمحبوس

زندان    تیر یاتاق مد  و پر اضطراب، با شتاب و عجله هرچه تمام تر، رایه 

 . میدیگرد

ماند  چند  انتظار  در  اتاق  درب  عقب  بدرقه    بایسر ده .  میلحظه  را  ما  که 

  ر یاجازه دخول، دروازه اتاق مد، داخل اتاق شده و بعد از حصول  کرد یم

به    م یو تکر   میتعظ  یو بعد از ادا  ده یصاحب باز شد و ما داخل اتاق گرد

مد  باال  ر یاشاره  زندان  بود    هانی صندل   یصاحب  شده  آنجا گذاشته  که 

  ر یرا از زبان مد  یو به شدت و ولع تمام، انتظار خی  خوش آزاد  میت نشس 
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 . میکشیدیمزندان 

  دو مکتون    ک یزندان را تمام و    وکرایسی  ب  یکه کارها  ن یزندان بعد از ا  ر یمد

او گذاشته شده بود، امضاء نمود، به جانب ما رو نموده   یرو  یرا که جلو 

کابل، امروز به من امر نموده که شما    هیفرمود: جناب قوماندان صاحب امن

ی مرتبه طبق قوان   کیدر هر دو هفته  توانید  یم   ک ی  تیبه مع  عنی یزندان،    ی 

و در    د یبرو   خانعیل   ی خانواده تان در زندان رسا  دنینفر مبض زندان، به د

عالوه  خ  ن ی. به ادامه اعالم اد یختم روز پس به زندان دهمزنگ برگرد  نمود  ی 

، تنها روز جمعه را  باشد یم خود شما    ار یهفته از اخت  ی روزها  که انتخاب 

  ایسیو س جنانی   انیزندان  ی وازهای که در آن روز پا  ،توانید نیم   انتخاب کرده 

د محافظآیند  یم خود    یهازندانی   دنیبه  ی و  وظا  ی  زندان  نگهبانان   فیو 

ی و سنگ شی  ی ب  دارند.  ی تر  ی 

ی با اظهار چند کلمه عاطفه آم  انیپا  در  گذشت    ا،یدن   ثبان    از ن    مانه یو حک  ی 

پروردگار   الطاف  و  خداحافظی   ادآور یزمان  ما  با  و مضوف    شده  نموده 

ی م یکه به رو   مانده اوراق   خواندن باق    . د ی او تراکم کرده بود، گرد ی 

ی ا  میو برادرانم و پش کاکا  من   که منتظر خی  رهانی   در حال  ام، یپ نیبا گرفی 

ی و در ب  میموظف به اتاق خود برگشت   بایسر ده   تیبه مع  م،یاز زندان بود   ی 

آن    گایه  م،یکردیمتبضه و تبادل افکار    حکم قوماندانی   نیاتاق، راجع به ا

ما نزد    رهانی   د یشا  م یکردیم و فکر    میدادیم  تسیلخودرا  گرفته و    کیرا فال ن

   داشته باشد و زمانی   مراحل مختلفی   د یصدراعظم جد
 
  جه ینت   نیبه ا  متفقا

ی که هم   میرسیدیم ی ما هم  یخواهد بود و برا  قطیع  صلهی ف  ی   یقدر آزاد  ی 

 ماند.  میابد در زندان خواه یرا روا داشته اند و برا

  یم یتصم  نی و از شد  یمبر من غالب    شی  ی کننده ب  وس یهر صورت افکار مأ  به

 م یتوانست یم نگرفته   مثبن   جهیکه در حق ما مبذول شده بود، نت 

ی و به هم   مینداشت   ی و حوصله چاره ا  بانی یهم جز از شک  باز  که   پروگرایم ی 
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ی ما تع  یبرا   بار هنگام صبح به همرایه   کیشده بود، در هر دو هفته    یی 

رفته و تا عض    خانعیل   ینفر مبض از زندان دهمزنگ به زندان رسا  کی

و بعد از ختم وقت، دو باره به  ماندیم  یم ناث خانواده  ا  یدر آنجا نزد اعضا

دهمزن خالزندان  هفته  به  هفته  تر    گ که  وک  می  و  د شد  یم تر    گر یو 

 . میگشت ند، بر یم شدیم جوقه جرقه از آنجا خارج و رها  ایسیس انیزندان

 انیجر   نیآهسته آهسته به ا  میکرد و ما داشت   دا یادامه پها  ماهتعامل    نیا

 . میعادت گرفته و خوشنود باش

  گر یشاه محمود خان عم د   د، یبا گذشت زمان بعد از تقرر صدراعظم جد

ی ظاهر شاه که جانش  برج    خ ی    شده بود، از تار   محمدهاشم خانصدراعظم    ی 

سال    انیبه بعد، در جر   ۱۹۴۶  لیبرابر به آخر اپر   ی دیخورش  ۱۳۲۵ثور  

ی محبوس   ر یسا که   زندان دهمزنگ از حبس رها شدند. تنها کسانی   ایس یس  ی 

برادرانم عبدالغفار صد  نیا  سندهیبودند، نو   نده ما  باق   غالم    ق،یسطور، 

برادر   میعبدالعظ  میپش کاکا  ق؛ی صد  ی  دستگ خان  اسلم  محمد  جان، 

محمد  مرحوم     که داستان مذکور  مشر  فرقه  خان  شی 
ً
تذکر داده شده و  قبال

جان   دهللای پدرم، عب  یخان پش ماماانور  غالم بهلول استاد ما، ماما    خیش

نفر مالزم ما به نام خواجه محمد که   کیخان و هللا  عنایت   ی  و م  نپششا

 ماند.  میعمر در آنجا خواه  انیتا پا   میکردیم فکر 

  ی کابل، رسا  تیخانه وال ف یتوق  ،ارگهای  زندان  ایسیس  انیزندان  همچنان

به    دند یهمه از حبس رها گرد  ست،ی ن  ادمیآنها به    که اسایم  هی  و غ  مون  

ی    یاستثنا خان و محمد  محمدعمر  که در زندان ارگ،    خانوادۀ ما مربوطی 

برادران   خان  پ ساالر  نائب عثمان  خان،  خان، محمدعلم    ی  جانباز  محمد 

  ت یخانه وال   ف یخان و عبدالرحمان جان پشان جانباز خان و در زندان توق

 یخان، غالم غوث خان و غالم محبوب خان پشان ماماصدیق  غالمکابل،  

 خان بودند. صدیق المغپدر من 

  یشمار   که در زندان دهمزنگ روز   یاشخاص فوق الذکر و ما ده نفر   ۀبار   در 
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 ،یسو ی ع  ۱۹۴۶مطابق به دسمی     یدیخورش  ۱۳۲۵  ی تا ماه جد  م یکردیم

مرتبه از خانواده    کیما چهار نفر در دو هفته    م یکه بتوان  یاز یامت  نیاز ا  ی  غ

  ک ی  یرو   شینموده و محتاج نامه نو   دنی د  خانعیل   یخود در زندان رسا

ی آن با هزاران ترس و لرز در ال  قماش کتانی  بقچه که البسه ما،   یو گذاشی 

،  گرفتیممعامله صورت    نیا  نفر سپایه  کیدر آن رد و بدل و توسط  

   صورت نگرفت.  ارفاق   ک ی گر ی د م،ینشده باش

سال   دسمی   ماه  در  جد  یسو ی ع  ۱۹۴۶اما  ماه  اول    ۱۳۲۵سال    ی و 

   تحول   ی دیخورش
 

  ک یآن را بعد از گزارش   انیما واقع شد که جر   در زندگ

آمده بود،    انیکه در خالل مدت اسارت ما به م  یگر ی د  یدادهایسلسله رو 

 خواهم داد.  حیتوض

جان پش ماما انور خان  دهللای بخان و عانور غالمروزها ماما  نیا انیجر  در 

خان، غالم غوث خان صدیق  غالم هللا خان از زندان دهمزنگ،  ت یعنا  ی  و م

کابل   تیخانه وال   ف یپدرم از زندان توق  یو غالم محبوب خان پشان ماما 

بهلول    خیو ش  میصورت من و برادرانم و پش کاکا  نیکه در ا  دند یهم رها گرد 

ی در ب  ایسیس  انیاستاد، ما جمله پنج نفر از زندان    جنانی   انیجمع از زندان   ی 

 . م یماند در محبس دهمزنگ باق  

 

 آباد  عل شفاخانه

  که گفته آمد، ما    جانی   تا 
 
ی به هم تدریجا بار   کیحکم که در هر دو هفته    ی 

   اله   ی خو کرده و رضا به قضا  م ینمائ  دار یاز خانواده خود د
 

  داده و به زندگ

و سلسله درس خواندن ما نزد استاد بزرگوارم    میدادیم در زندان ادامه    یعاد

 داشت.  انیبهلول جر  خیش
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   پر 
 

زندگ است که  به    واضح  مصاب شدن  با  توام  زندان  های مرییصی در 

  که    مانهیگوناگون بود به پ
 
داشت و    یم   ناراحن    شی  ی ها بیصی ی مر   نیابعضا

 . شد یممانع ادامه درس خواندن ما 

س ب  ل یوسا  چون دهمزنگ    مارستانی طبابت و ادويه الزمه آن قدر در دسی 

به در    ،آید یم   شی که پ  ن  های مار یموجود نبود که بتواند از عهده معالجه ب

  د یجدهای نام که   زشی مزمن ر  یمار ی مرتبه به ب ک یاصل من  نیا ی رو  . د یآ

گرفتار شدم که شبانه به مشکل تنفس    باشد یم آنفلونزا و امثالهم    پ،یآن گر 

خراب شده بود. در آن زمان معمول بود    م و در اثر آن خوابم به کیلکردیم

ی از متخصص  بار بعیصی   کیکه در ماه   مختلف    یهاوزارت صحيه در رشته   ی 

  را    ضانیند و مر آمدیم دهمزنگ    مارستانیبه ب
 
االمکان حن    و   نهیمعاظاهرا

ی تجربه در قسمت ب  کار اصیل   ند، ولکردیممعالجه     هانی یمار ی آنها اندوخی 

  نیبود و وزارت صحيه آنها را بد شد  یم  دا ی پ  شی  ی که در زندان دهمزنگ ب

به شفاخانه دهمزنگ   ا فرستاد یممنظور  از یکه    نی. خالصه کالم  ک روز 

نفر متخصص گوش، گلو    کی  نده یکه در هفته آ  میاطالع گرفت  مارستانیب

و   نهیرا معا  ها ی مار ی ب  نیمصاب شده به ا  ضانیبه محبس آمده و مر   نی یو ب

 . کند یم  یتداو 

 مارستانیمشور شدم و بر روز موعود به ب   یل یخی  خ  نیا  دنیهم از شن   من

  دم یکه به دکتور رس  نینوبت گرفتم، تا ا   نیمنتظر   فیدهمزنگ رفته و در رد 

معا بعد  آقا ،نی یب   نهیو  و گلو،  را    یگوش  اسمش  زمان  آن  تا  دکتور که 

پر    یلیو با الفاظ خ  خورد یممهربان و دلسوز به نظر    یل یخ  ول  دانستم،ینم

 شما    نی ی، به من گفت که بکرد یم لطف صحبت  
ً
مسدود است و پرده    کامال

شما شده    حیآن تراکم کرده که مانع تنفس صح  در حصہ باالنی   م یضخ  یها

که    د یعمل کوچک الزم دار   ک ی. شما  دهیمزمن تان گرد  زش ی ر   نیو موجب ا 

  د یمحبس نظر به قلت وسائل امکان ندارد. شما با  مارستانی عمل در ب  نیا

 خودرا  یهاضی که من مر آباد  عیلبه شفاخانه 
 
  در آنجا عمل جراخ عموما
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سفارش خط   کیشما   یو من برا د یداخل بسی  شو چند روز   ی، براکنمیم

 رند یپذبه اساس آن شما را در آنجا یم   سم،ینو یم
 

خود از    . من که در زندگ

ی محافظ آمد    شی پبودم، از    دهید   یادیز   یو نگهبانان زندان خشونت ها  ی 

رفته بودم. باالخره    ی  تأث  ر یو ز   دهیدکتور به تعجب افت  نیا   بیبا تهذ  یلیخ

دكتور من که محبوسم و اجازه    یها گفتم که آقا  همه مهربانی   نیدر جواب ا 

مراجعه    یگر ید   مارستانیزندان دهمزنگ به کدام ب مارستانیاز ب  ی  ندارم غ

 کنم. 

  و بعد از اندگ   دهیمتأثر گرد  یلی جواب من، دکتور مذکور خ  نیا  دنیشن   از 

و رازدارانه که پرستاران نشنوند گفت که من   به آرایم  یل یمکث و تفکر خ

  که به اثر آن نویسم  یمنامه تصدیق  کی تانیبرا
 
اجازه را   نی شما ا یبراحتما

صورت   شما   عمل جراخآباد عیلشفاخانه   جراخ  سی که در رسو   دهند یم

 . د ی  بگ

ی زندان قوان  تیر یبا اظهار تشکر و امتنان دوباره گفتم مد  من دارد    یدیشد  ی 

ی قوان  ن یا  ی که رو  با    ی گردد. آقا  امر عمیل  ن یاکنم  یم فکر ن  ی    کیدکتور 

ی تبسم نمک  شما آن    یمار یندارد، اگر چه ب  بیبه من نگاه کرده و گفت ع  ی 

مر   باشد یم ن   م یقدر وخ از  نفر  شما صدها  مانند  من    ن یاز خودرا    ضانیو 

ول  یمار یب ام.  داده  تکل  نجات  تصد  فی من  در  را  برا  ف  یشما    تان یکه 

محبس اگر انصاف داشته    تیر یکه مدکنم  یم وانمود    ت یبا اهمنویسم  یم

  باشد، 
 
 . د ی نداشته باش  شی. تشو دهد یماجازه را  نیشما ا یبراحتما

که    یکاغذ  کی  یقلمش را برداشته و رو  ر،یجمالت دل پذ  نیاز ختم ا بعد 

را  نامه  تصدیقنسخه نوشته شده بود،    شانی ی در پ  شانیاسم و تخصص ا

  انشاء و بعد از مهر و امضاء به دست من داد و عالوه نمود که اگر مشکیل 

  د یئمحبس بگو   ر یآمد، به مد  شی تان پ  یاز جانب اداره زندان برا  و ممانعن  

شفاخانه   تلفن رسطبابت  توسط  ب آباد  عیلکه  تماس  در  من  من  د یایبا   .

 . کنمیم  نهیرا معا ضانیهستم و مر   نجا یدر ا  ر یامروز تا عض د
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د  کی  من ا  گر ی مرتبه  ممنون  شانیاز  و    تی اظهار  از نامه  تصدیق کردم  را 

 نوبت برسد.  گر ی منتظران د یدستشان گرفته از اتاق خارج شدم تا برا

نامه را به دقت خواندم و اول تر  ق یدکتور مذکور تصد  نه یاز اتاق معا  خارج

علیم  عنوان  و  اسم  به  همه  شدم،    از  آشنا   دکتور 
 
را که   بعدا نامه  ی  می 

من، عمل  یمار یب بعد از تذکر اسم علیم  شانیملتفت شدم که ا  خواندم،

در شفاخانه    جراخ ور آباد  عیلمرا  و خاطرنشان    ی اشد ضی وانمود کرده 

    د،ی  قرار نگ  طرف عمل جراخ  یبه زود  ضیساخته بودند که اگر مر 
 
شديدا

 . رود خطر تلف شدنش یم 

بود    یدیاسم شان دكتور عبدالواحد رش  دمینوشته فهم  ن یاز خواندن ا  بعد 

  ایس یس  انی نفر از زندان  کی  را یز   آشنا جلوه نمود.   ار یاسم به نظرم بس   نیو ا

   د یکه با ما در زندان جد
 

پروگرام    یط  دهمزنگ محبوس بود و به تازه گ

ی محبوس  رهانی   یدیخان رش فیاز زندان رها شده بود، محمدرسر  ایسیس ی 

خانواده رش باره  در  من  و  داشت  زبان رسر   ها ی دینام  رش  ف یاز    یدیخان 

چه اندازه به خانواده من و بزرگان   ا اند و ت  انیداشتم که آنها ک  معلومات کاقی 

 عالئق و وابسته
 

 داشتند.  گ

از    بعد از رهانی   ، یدیخان رش  فیصورت نزد من روشن شد که رسر   نیا  در 

که به خانه خود برگشته    ساله و گذشتاندن انواع مظالم وقن    ۱۳  حبس

نزد خانواده    میزندان از من و برادرانم و پش کاکا  یهابود، در ضمن قصه 

نام خود   هو هم  با  من  اسم  نموده که  و صحبت  دکتور    تم یبرده  نظر  به 

با من    یو دل سوز   شناخته شده خورد و با کمال لطف و مهربانی   یدیرش

ی آمد نموده و چن  شی پ  داد.  بی من ترت  یرا برانامه تصدیق   ی 

  ده یکه در باال ذکر گرد  ی هر صورت با اظهار امتنان و شکران مکرر طور  به

مسافت دور به   کیزندان شده و از    تیر یاتاق مد  رایهنامه  تصدیق   نیبا ا

و   ومی  صاحب م  ر یکه من نزد مد   دمیکه به نگهبانان فهمان  نیبعد پس از ا

م،یرا خدمت شان منامه  تصدیق   نیا و به    دهبدرقه ش  نفر سپایه  کیبا    ی 
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زندان تمنا نمودم    ر یاز حاضی باش در اتاق مد   ده یزندان رس  ت یر یدروازه مد

 تا مرا اجازه دخول بدهد. 

که چه    نیزندان بعد از اخذ معلومات اسم من و ا  تیر یاتاق مد  محافظ

آمده و به من گفت   ونی  مطلب دارم، داخل اتاق شده و چند لحظه بعد ب

    صاحب  ر یمد  د،یانتظار بکش   که
ً
مضوف است. من به اطاعت    ار یبس فعال

  از امر  
 
  ر یمنتظر ماندم و هر لحظه که حاضی باش مد  قهیچهل دقتقریبا

م  کردیممن فکر  ،شد یم داخل اتاق رفته و خارج  یکار   یاجرا یصاحب برا

  ی گر ید  یحاضی باش صاحب به کارها  دمی دیم  ول   ده،یحاال نوبت من رس

که از اتاق برآمد،    ی. باالخره دفعه آخر داد یمموظف شده و آن را انجام  

 زندان برد و خودش از اتاق خارج شد.  ر یمرا با خود نزد مد

  زندان دهمزنگ به کریس   صناعن    ر یهمان ساعت عبدالخالق خان مد  در 

سواد  ن  زندان به نام دوران خان که شخص    ی ادار   ر یخود نشسته بود و مد

که در    صناعن    ر یبود. عبدالخالق خان مد  بیود، الحمدهللا غاب  و جاهیل 

ی زندان تع  سی اواخر به حيث رئ   شده بود، مرد    یی 
 
رو    انهیدل و مرحم نسبتا

ی م یرو  ش ی کردم و پ  می. من تصديق دکتور را خدمت شان تقدبود   شانیا ی 

 . شنومچه جواب یم  کشیدمیمماندم و انتظار  ستادهیا

تصد  ر یمد خواندن  از  بعد  اجرا  قیزندان  فرمودند که  از   نیا   ینامه،  کار 

موضوع   م،ی  اجازه بگ هیاز قوماندان امن ستیو من با ستی من ن تیصالح

همان طور عمل   ند، یفرما  تی، هرچه هدا کنمیمعرض    شانیرا خدمت ا 

   . شما کنمیم
 
ون دروازه اتاق انتظار بکش لطفا  . د یبی 

داشتم،    مختلفی   ی در، در انتظار نشستم و نزد خود فکرها  ونی  ب  ساعن    من

 هی بعد از مفاهمه با جناب قوماندان امنهللءگفتم که ان شا به خود یم   گایه

ی مرا به شفاخانه    ر یخان مد  میخواجه محمدنع منظور  آباد  عیلزندان رفی 

به نظرم    م،کردیمگذشته مراجعه    یها  التفان  که به ن    خواهد کرد و زمانی 

 . نمود یم محال جلوه  یلی امر خ نیا
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م،  کردیم  ی شناور   ض یافکار ضد و نق  نیکه من در ا  سخن در حال  کوتاه 

ی م  یزنگ رو  زندان به صدا درآمد و حاضی باش دروازه، داخل اتاق    ر یمد   ی 

 . د یپس خارج شد و به من گفت شما داخل اتاق شو  یرفته و به زود

هم   نیا خالل  در  ی که  مد  کی  ی  امن  ر یساعت،  قوماندان  با  چه    هیزندان 

ی ساعت دوام کرد، من از آن چ  کیمصاحبه چرا    نیصحبت کرده و ا  یی 

د، د  قیتصد وقن   نتوانستم، ول  ده یفهم در   دم یدکتور را دوباره به من سی 

 جهت انجام عمل جراخ  نفر محافظ سپایه  کیآن نوشته بود: با    یپا

و فرستاده شود و بعد از   معرقی آباد  عیلبه شفاخانه    رسیم  ماستعال   یط

دكتور مربوطه دوباره به زندان دهمزنگ آورده شود. بعد به    ۀ ختم معالج

آنها طبق مقررات رسشته فرستادن   د،یامر را به دفی  بسپار   نیمن گفت که ا

  ی ادا  و . من با اظهارات شکران و امتنان  ند ی  گ   یمآباد  عیل شما را به شفاخانه  

ام از اتاق مد  میتعظ   اد یاز مشت ز   راسن    زندان خارج شده و راسن    ر یو احی 

م که چنان کردیم هرگز تصور ن  را ی. ز دمیگنج  نیم  اهنی  به اصطالح عام در پ

قبه صورت بگ  ی  غ عمیل  کی  . د ی  می 

م،  کردیمدشوار تصور    یل یآن را خ  یکه من اجرا  عمیل  ن یا  مطلب   خالصه

آسانی  مد  د ی گرد  ش ی م  به  امر  و  دکتور  من تصديق  دفی     ر یو  به  را  زندان 

دم. مأمور موظف ورقه را از دست من گرفته،    تیر یمد  هیاجرائ زندان سی 

  د، یائیب  نجا یخوب شما فردا صبح زود ا   یلی گفت، خ  قیبعد از مطالعه دق

و شما با آن    دهمیم   بی ترتآباد  عیلشما را به شفاخانه    استعالم معرقی   من

مراقبت    کیورقه و   از شما  آنجا  کند یم نفر محافظ که شب و روز  به   ،

به همراه آن محافظ دوباره به زندان   د،یشد  ابیکه صحت    وقن    د،یرو یم

شده    ارجزندان خ   تیر یمد  هیاز دفی  اجرائ  تی . من با ابراز ممنونگردید یمبر 

تر   تمام  هرچه  عجله  بخودرا  به  به  زندان    مارستانیدوباره  شفاخانه 

تا خی     دمی بود، رسان  ضانیمضوف مر   ید یدهمزنگ که هنوز دکتور رش

امر  ی  ا   ر یمد  هیگرفی  به  را  هدا  میبگو   شانیزندان  خودشان،   ت یو حسب 
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ا  خظ  معرقی  جناب  ح  شانیاز  شفاخانه   ث یبه  عنوان  معالج  دکتور 

 . میشدن را حاصل نما یو امر بسی  آباد عیل

موصوف که   احسایس  ار یبس   تی شخص   کیدکتور  یم  با  نظر  خورد،  به 

خود، بعد از چند سطر معمول، اسم    ورق نسخه رسیم  کی  یالفور رو عیل

به آن مبتال    ی مار یب  صیو تشخ با  باشمیم مرا که  هرچه زودتر مورد    د ی و 

ده عالوه    م،ی  قرار بگ  عمل جراخ نوشته و بعد از امضاء آن را به من سی 

ا با پرسونال    شانیا   د،یبده آباد  عیلورق را به دفی  شفاخانه    ن ینمود که 

. همچنان گفت که سازند یم مربوطه در تماس آمده و شما را داخل بسی   

  فهمند و جراخ  یم  روم،به آنجا یم را که من جهت عمل جراخ ی آنها روز 

برا را  تعآ  یشما  روز  ی ن  اتاق عمل  یی  و  آماده    اتینموده  هم  .  سازند یمرا 

به رسم    انی. در پاد ینداشته باش  شی، تشو باشد یم مهم ن  ار یشما بس   یمار یب

  نده یبا من دست داده و گفت که انشاءهللا شما را در هفته آ  خداحافظی 

 . بینمیم

دکتور گرفته از اتاق    ی خط را از دست آقا  جمالت من معرقی   ن یا  دنیشن   با 

ی خارج شدم و در راه ب که    د یزندان دهمزنگ و زندان قلعه جد مارستانیب ی 

ی نوشته آقا  م،یما در آنجا اتاق داشت    ی مار یدکتور متوجه شدم ب  یبه می 

  ند، یگو   آن را "انحراف حجاب انف" یم  که به زبان عرن    Diviationمرا  

به خون    صیتشخ از آن  بعد  بود.  ا   مدیفهم  نموده  مهلک    یمار ی ب  نیکه 

که    باز گردد و شخیص  نی یعمل شود تا راه تنفس از راه ب  د یبا  ، ولباشد یم ن

  نی، بعد از انجام اباشد یم به آن مصاب 
 

 . کند یم  عمل راحت تر زندگ

فردا  کوتاه  اجرائ  یسخن،  دفی   به  روز  ورقه    تیر یمد   هیآن  رفته،  زندان 

دست    کی که با خود    نفر نگهبان در حال  ک ی  تیاستعالم را گرفته به مع

دو کتاب گرفتم، رهسپار شفاخانه   ک یدندان و    م یرخت خواب، برس و کر 

 . دمیگردآباد  عیل

من گفته بود،    یبرا  یدیکه دکتور رش  یآباد، طور   دفی  شفاخانه عیل  در 
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ی همه چ دادند و بعد    یجا  ینفر   کیاتاق    ک یانجام شد و مرا به    به خون    ی 

مد  استعالم  جواب  در  آن  را    تی ر یاز  مذکور  محبوس  نوشتند که  زندان 

   . میشد میتسل

 هیورقه استعالم  شود. وقن    یم  یدار طبق مقررات شفاخانه از نام برده نگه

ندان  ز   تی ر یرا پس به مد  ن یرا دوباره به نگهبان من دادند و به او گفتند ا

امر معذرت خواسته و در جواب گفت که   نیبسپار، نگهبان من از قبول ا

  فهیو وظ  ته وقت تنها نگذاش  چ یرا ه  زندانی  نیداده شده تا ا  تیبه من هدا

پ د  وستهیدارم که  و  مراقبت  او  هرچه   بانی ده یاز  شفاخانه  پرسونل  کنم. 

بدهند و    حیمحافظ من توض  سپایه  یرا برا  مارستانی مقررات ب  دند یکوش

  ی ادار   ر یکه مد  نیروشن سازند، قناعت او را فراهم ساخته نتوانستند تا ا 

  و    افتیشفاخانه از موضوع اطالع  
 
نمود و    تبا محافظ من صحبشخصا

 یرا من امضاء نموده ام و من در برابر امضا  هیجواب  نیگفت که ا  شیبرا

ی باش، همچنان    تیخود مسئول محبس بگو که    ر یبه مددارم و تو مطمیی

  اداره شفاخانه از شخص مذکور  
 
فرار    یگر ید  یکه جا  کند یممراقبت  شدیدا

  نی یمعو بعد از ساعت    م یندار   یمحافظ محبوس جا  ی نکند، عالوت ما برا

شان یم  ضانیکس در عمارت شفاخانه، جز از مر   چیه خوابند    که در بسی 

  و دکتوران موظف شب و پرستاران مربوطه وجود نداشته و دروازه عمویم 

 . شود یم بسته

 یعسکر   مات یسواد نداشته و در وقت تعل  چارهیمذکور که ب  سپایه  مگر 

   کیکه از طرف  
 
بوده  سواد  ن  مشر که خود آنها هم    تول  ا یمشر و    نفر دلگ

ی اند، ح ی قواعد عسکر   ی  ی جز اطاعت از امر آمر چ  ش یبرا  یآموخی    ی گر ید   ی 

  ر فهم نداشته و د  ل یو دال   لیهمه دل  ن یا  دنیشن   یآموخته نشده بود، برا

ا  تمام  مد  نیجواب  شخص  و  اداره  اظهارات  شفاخانه    یادار   ر یهمه 

  د یفرمائیشما درست مگفت  یم و    کرد یمجمله را تکرار    کیآباد، فقط  عیل
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 که آمر من   مگر تا زمانی 
 
را   محبویس توانم نیم ر ندهد، من  به من امشخصا

 جا آورده ام، تنها بگذارم.   نیکه من در ا

زندان ذريعه تلفون    ر یبا مد  د یشفاخانه در همان روز هرچه کوش   ی ادار   ر یمد

  . لهذا محافظ مند یدر تماس آمده نتوانست تا مسئله را همراه او حل نما

ا تا  من گذشتاند  اتاق  در  پشت  در  را  شب  فردا   نیهمان  روز   یکه  آن 

ب به  موظف  ماجرا  مارستان یدوکتوران  از  و  و سپایه  ی آمده  نگهبان   من 

ی مطلع شدند و در ع دکتور واحد خان    ضیکه من مر   ن یحال برعالوه ا  ی 

هستم و به    که من گدربارۀ این    ،باشمیممتخصص گوش و گلو    یدیرش

ام، معلومات شده    و زندانی   دهیرسان  جوانی   نیرا به ا  چه جرم دوران طفیل

زندان   تی ر یبا مد  یگرفتند به صورت جد  م یمفصل به دست آوردند. تصم

ب تماس  از   ند یایدر  مرا  محافظ  ی سنگ  فهیوظ  نیو  ساخته  سبک   ،ی  دوش 

 . ند یمرخص نما

  
 
"بند  دنیشن مسلما افغانستان  در  به اصطالح عام  " یکلمه محبوس که 

من رنج آور بود    یبرا  یلی شود، از دهن نگهبان به صورت مکرر خ  گفته یم

وجود   لحظه  هر  ن  ن  خودرا  و  و  احساس  تیاهممقدارتر  و  کردیمتر  م 

دست    گفتم خداوندا چه وقت خواهد بود و کدام فرصن    با خود یم  وستهیپ

  ی از ارزش بشر   گر ید  یهاانسان مثل انسان  کی  ثیداد که من به ح  د خواه

ی برخوردار شده بتوانم و چن نشنوم و   نیاز ا  شی  ی کننده را ب  ی  کلمات تحق  ی 

 ابم؟ ینجات   روخ تیاذ نیاز ا

محافظ من در    و سپایه  مارستانیب  یادار   ر یکه با مد  یاثناء دکتور   نیا  در 

ادا  با  داشتند،  مباحثه  من  مد  نیا  یاتاق  با  من خود  زندان    ر یکلمات که 

 از اتاق من خارج شد.  م،یآ  س یمدهمزنگ در تما

ی ب   انی یکه چه جر   نیا زندان    ر یو مد  مارستانیب  یادار   ر یدکتور مذکور، مد  ی 

چ من  ی دهمزنگ گذشت،  فهم  ی ی  آن  ول  ده یاز  چند    نتوانستم  از  بعد 

ساعت دکتور مذکور با نگهبان من دوباره به اتاق من داخل شده و گفت  
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ی زندان موافقت کرد و عالوه نمود که هم   ر یکه مد   را که تلفونی   جمالن    ی 

شخص    نگهبانی   تیو مسئول  د یس یدر جواب استعالم بنو   د یگوئ  من یم  هب

که    د یه بدهتلفون را به محافظ مربوط   و گویسر   د یی  مذکور را به عهده بگ

 . میابالغ نما ش یمن امر برگشت را با جواب استعالم برا

و به محافظ شما    ر یزندان تحر   ر یمد  تیمن جواب استعالم را حسب هدا

دم و گذاشتم که به گوش خود ذريع  زندان را بشنود.  ر یتلفون امر مد  ۀسی 

  یدیفردا که روز آمدن دکتور واحد خان رش  یو برا  د یشما راحت باش  اکنون

 افغانی   ستی نوت ب  کی  دمیجمالت د  نی. با ختم اد یآماده ساز خودرا  است،  

 محافظ من داد و او را مرخص نمود.    یبرا  دهیخود کش   بیاز ج
 
رو به   بعدا

به من    طرا که مربو   ضانی ی مر   د ی کار دارم، با  ار یمن کرده گفت من حاال بس 

بازد  ادو   د یاست  برا  هیو  را  بدهم، وقن    یالزمه  تمام شد و    میکارها   شان 

و با    م یآ  رسد، نزد شما یم  یم  انیبه پا   رسیم  ف یعض که وقت وظا  حوال 

 . کنمیم شما صحبت 

  های انساننموده و با    یاحساس آزاد  فرصت که به صورت نسن    نیدر   من

م و  کردیمخوش بخت احساس   یلیخخودرا  با تهذيب مواجه شده بودم،  

  ن ی. تا اکشیدمیم به شدت انتظار آمدن آن دکتور مهربان و با احساس را  

که وظائف شان تمام شده بود با    دوکتورانی   د، یکه ساعت موعود رس رس

ند  کردیم را ترک  آباد  عیل   مارستانی قه بو قه جو ج  ، یو یو اجرائ  یادار   نمأمورا

ی منظره را از کلک   نیو من ا شفاخانه از آن   خود که دروازه خروخ  اتاق    ی 

 م. کردیم تماشا  ،شد یم  دهید

که    یدکتور   دمیدر را باز کردم د   الباب شد. وقن  دروازه اتاق من دق   باالخره

نفر دكتور جوان   کیزندان حل کرده بود، با    ر ینگهبان مرا با مد  یماجرا

من گرد   گر ید اتاق  اسم  د یداخل  ابتدا  در  من   معرقی خودرا  .  و گفت  کرد 

نموده افزود    معرقی خودرا    گر ینام دارم و بعد دکتور همکار د  نیفخرالدی  م

ا اسم  زمان  نیکه  دكتور  من  و   نیالدهمکار  دادن  دست  از  بعد  است. 
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بود    ستادهی که به عقبش ا  یبه پرستار   نیفخرالد  ی  مصافحه با من، دکتور م 

دو    ک ینموده و گفت    ی رو   ،کشید یم را    یامر   یانتظار اجراشد  یم و معلوم  

از دفی  من ب)صندل  چوگ  ا  اور ی(  اتاق  به  ب  ن یو  به    تا کسانی   گذار آقا  که 

ی داشته باشند. وقن    یجا  ند،یآ  یم  دنشانید جمالت را از   نیمن ا   نشسی 

ی    دم،یخان شن   نیفخرالد  ی  دکتور م  یدهن آقا در جواب گفتم: از شناخی 

همه لطف و    نیخرسندم و از ا  یلیخان خالدین  زمانشما و جناب دکتور  

  من کش  سپاس گذارم، ول   د،یکه راجع به من از خود نشان داد  مهربانی 

د  به  ب  دنیندارم که      د،یایمن 
 
اثاثلطفا و    د ینده  یی  تغخودرا  دفی     هیشما 

 . د ینساز  تاز خاطر من ناراحخودرا  نیاز ا شی  ی ب

نمود و پرستار خودرا  دکتور موصوف گفته    ول   او را همرایهکه    یتکرار 

با خود    چند دو عدد چوگ  ف  یاز اتاق من خارج شده و بعد از دقا  کرد یم

 آورده و به اتاق من گذاشت. 

خان به صحبت خود ادامه داده عالوه   نی فخرالد ی  فاصله دکتور م نیا در 

    د،یست ی کس نجا نزد ما ن    نینمود که شما در  
ً
الدین زمانمن و دکتور  اوال

 که    م،یکس تان هست   نیتر   کیآقا نزد 
 
   م یقصه خواه  تانیبرا  بعدا

 
  کرد، ثانيا

به    وقتکسان شما هستند و از شما    مارستانیهمه دکتوران و پرسونال ب 

من و دکتور همکار من از شما چند    د ی. حاال اجازه بدهند ی  گوقت خی  یم 

.  د ینداز ی ب  ما روشنی   یاگر شما در آن باره برا  شویمیم ممنون    م،یدار   پرسشر 

رو   د یبفرمائ رو   ی شما  نفر  دو  ما  و  قرار گرفته  تان  ها    صندل  نیا   یبسی 

 . میده و به صحبت خود ادامه یم مینی نش یم

شن   من از  نش   نیا  دنیکه  دل  و جمالت  مؤدبانه  ی همه کلمات  از    ی  مملو 

ا  از جانب  ام  احی  ناشنایس  نیمحبت و  نفر دکتور مهذب در عالم  و   دو 

    رفته بودم،   ی  تأث   ر یو ز   دهیافت  تی  به ح  معرفت قبیل 
ً
آمد    شی پ  ن یاز ااوال

 و    کو ین
ً
سپاسگزار   شانیا   انسانی   کامال و  تشکر   نموده،    یابراز 

 
 م گفت  بعدا

 توانم؟ تان داده یم  ی من چه معلومات برا  د،یبفرمائ
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خان به سخن آغاز نموده گفت ما دو نفر از جمله    ن یفخرالد  ی  م  دکتور 

ی متعلم که در آن مکتب پشان خانواده شما هم    میباش  مکتب نجات یم   ی 

ی متعلم  ر یما و سا  ند،شدیم   سیتدر  مکتب نجات و همه شاگردان معارف   ی 

خانواده شما آمد، بزرگان و جوانان به شهادت   یکه باال  از حادثه شویم

ان به  خانم   ل یاز قب  لیفام  یهمه اعضا  خوردساالن با   و   دند یرس ها و دخی 

  حادثه متأثر بوده و از همه مظالیم   نیو همه از   میاسارت رفتند، با خی  هست 

    د،یکه شما به آن مواجه شد
 
. بعد از اظهار همچو  میکشیدیم رنج  شديدا

دکتور موصوف از پشان جوان خانواده،    ق،یو تأثرات عم  ی جمالت همدرد

رحمانه ن    ار یو عبداللطيف و عبدالخالق که به صورت بس   مصطفی   مغال 

رس شهادت  عبدالحم  دهیبه  و  عبدالصمد  از  سپس  برده،  نام    د یبودند، 

جان هم  الدین  زماندو نفر با من و دکتور    ن یشده، عالوه نمود که ا  ادآور ی

نوشت شان چه شد؟ و آنها با شما چه  صنف بودند، آنها کجا هستند و رس 

و عبدالحم  داشتند؟نسبت   من  برادر  من   یپش کاکا  د یگفتم عبدالصمد 

جوانی  عنفوان  در  دو  هر  و  دهمزنگ    یرساهای  زندان در    بودند  و  بادام 

 . دند یمسلول شدند و چشم از جهان پوش

د   نیا   دنیاز شن   بعد  نفر دکتور جوان خ   نیا   دمیمعلومات،  متأثر    یلیدو 

خان لب الدین  زمانچند خاموش ماندند و بعد از آن دکتور    ف  یشده و دقا

پرس بگوئ  د یبه سخن گشوده،  باق    ها گ   د یحاال  شما  به کجا    از  و  مانده 

 ؟ باشند یم

گفتم از پشان خوردسال که حاال جوان شده اند، برادران بزرگ تر از من  

و من هنوز زنده    میعبدالعظ  مینفر پش کاکا  کیو    ی  ستگعبدالغفار و غالم د

 یطبقه اناث خانواده در زندان رسا  م،یباشیم   و به زندان دهمزنگ زندانی 

 محبوس هستند.  خانعیل

دو نفر دکتور با احساس دوباره به اظهار   ن یآنوقت متوجه شدم که ا  در 

  های انسان  یهاعدالن  از حد آغاز نمودند و به دولت ظالم و ن    ش ی تأثرات ب



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

151 

 

 فرستادند.   نیرس قدرت، نفر 

ا   من ا صحبت   نیسلسله  از ترس  نمودم،  را ختم  مبادا کش  نیها  در    که 

ا  و  باشد  من  اتاق  دروازه  رسان  نیعقب  باالتر  مقامات  به  را  و    دهیاخبار 

 و زحمت دکتور ها شود.  تیموجب اذ 

از  است  بهی   حاال  ی هم خودرا  من    م، یبگذر ها  قصه  نیگفتم  خ  ی    یلی حاال 

  ط یخوب هستم و در مح  هایانسانکه با شما  کنم  یم خوش بخت حس  

 . باشمیمخارج زندان 

  
 
اگر همچو اطالعات به مقامات باال و به خصوص به اداره استخبارات واقعا

بازپریسن    تیجمع  کی  ا یشخص و    کیبود    کاقی   ،رسید یم مورد  و    گناه 

ين به حواله پنجصد قمچقرار گرفته از جانب رئيس  بیتعق ی المخی    ا یو    ی 

 المدت محکوم گردد. حبس مجهول 

ی    با    فاحشر   یی  کدام تغ  گر،ی برادر از مقام صدارت و آمدن برادر د  کیرفی 

ی دولت رس قدرت و قوان   در خط مشر  آن و برخورد ظالمانه    یاستبداد  ی 

ند و  کردیمخود فکر    حفظ مقام و چوگ  یکه تنها برا   و کارمندانی   نیمأمور 

ند، به مشاهده  کردیمخاطر باداران خود، مانند بردگان کار    یخوشنود  یبرا

داده    یی  همه مالحظات من کوشش کردم صحبت را تغ  ن یا  ی . رو رسید یم ن

آباد، تعداد دکتوران آن   عیل  مارستانیجوانان با احساس راجع به ب  نیو از 

  یمعالجو   س ی چند بسی  و رسو   یکه دارا  نیو ا  ک یو تخن  و پرسونال فنی 

 را به دست آورم.   معلومان   ،باشد یم

  دا یشان هو   افهیو عاطفه از ق  تی که کمال انسان  من و آن دو نفر دکتورانی   و 

و    دهیکه پرستار من داخل اتاق گرد  میها بود صحبت   لیقب  نیبود، رسگرم ا 

ی م  ی شام را رو   یغذا و هوا    دهیرس   انیفرصت روز هم به پا  نیگذاشت. در   ی 

 
ً
گفتند    شده،خود بلند  یشده بود. لذا آن دو نفر دکتور از جا کیتار  کامال

غذا شما  حاال  جان کنخودرا    یکه  روان   د،ینوش  خانه  جانب  هم  ما 
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 . د ید می و فردا شما را باز خواه شویمیم

آماده ساختند و به    انجام عمل جراخ  یآن روز، صبح زود مرا برا  یفردا

  یل ی سبت به زندان دهمزنگ خن  اتیکردند.اتاق عمل  رهنمانی   اتاق جراخ

ی منظم تر و تم به داخل آن وجود    طن    شی  ی ب  لی. وساخورد یمتر به نظر    ی 

 داشت. 

  ی دیقبل از ظهر ملتفت شدم جناب داکی  واحد خان رش  ۹ساعت    حوال 

ی بس  به   د یپاک و سف  ار یبا چهره باز و گشاده و متبسم داخل اتاق شد و چی 

  کاله مخصوص به رس داشت. بعد از انجام سالم و احوال پریس   کیتن و  

را    سلسله معلومان    کیانحراف حجاب انف    یمار ی و ب  در باره عمل جراخ

صورت    محیل  ر یتخد  کیعمل با    نیکرد و عالوه نمود که ا   ح ی    من تشر   یبرا

د یم ال انست  د یو شما الزم ندار   گی  ی جیی .  د یی  تمام( بگ  هویسر   ن    ی)دوا  یی 

ی همچن ساعت   کی از    شی  ی ب  ابد،یمدت عمل اگر به صورت نورمال انجام    ی 

 دوام نخواهد داشت. 

و مرا پس به اتاقم آوردند و آن شب    افتیهمه طبق پروگرام انجام    کارها 

ا ب  نیاز لحاظ  به داخل  برا  نی ی که  تامپون    ،یز یاز خون ر   یی  جلوگ  یمن 

  تنفس کرده نتوانسته و    گذاشته شده بود، به خون  
 
 . دمیناراحت خوابنسبتا

وقن    یفردا روز  موظف    آن  دکتوران  ن    ک یکه   فهیوظ  یباال   ی گر ید   از 

آقاشدیمحاضی    شیخو  رش  یند،  ب  یدیدکتور  به  از   مارستانی هم  آمده 

  ک یبه اتاق من داخل شد، با    . وقن  کرد یم  یی  خود خی  گ  ان  یعمل  ضانیمر 

خاض پریس  لطف  و    احوال  برده  پانسمان  اتاق  به  خود  با  مرا  و  نموده 

 من خارج نموده و مرا    نی ی ها را با اهتمام تمام از بنتامپو 
ً
راحت ساخت.    کامال

 بعد از آن با من دوباره به اتاقم آمد. 

   کار عالوه نمود که عمل جراخ  نیاز انجام ا  پس
ً
  چ یموفق بوده و ه  کامال

ن نظر  به  شما  خورد یم اختالل   توانید  یم. 
 

زندگ ده  به  ادامه  .  د یروزمره 
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 چطور؟ ا ی د ی از بسی  مرخص شو  د یخواهیم

که دکتور موصوف از وجنات من استنباط کرده    جمالت مثیل  نیا  ی ادا  با 

   یبمانم و از فضا  نجا یدر ا  شی  ی ب  یچند روز خواهم  یم بود که من  
 
نسبتا

م،      آزادتر لذت بی 
 
داده به ادامه صحبت خود گفت،    یی  تغخودرا  گفتار  فورا

اگر چند روز    شویمیم خوش    ار یدکتور صاحبان شفاخانه بس   ر یمن و سا

 . د یرا با ما بگذران شی  ی ب

زندان و    یو مرطوب، رسد و بد بو   ک یتار های  سلول به   اثناء  نیمن که در ا

ی احوال رقت بار محبوس  م، بالدرنگ در جواب گفتم که من  کردیمفکر    ی 

  با مردمان آزاد و دانشمند باشم و از هم صحبن    شی  ی ب  خواهد یمدلم    ار یبس 

ی آزاد که در اطراف و اکناف خود نگهبانان و محبوس  یشان و فضا   ی گر ید  ی 

نب  با    نم،یرا  گفتم مگر شما    د یحالت شک و ترد   کیبهره مند شوم. بعد 

 د یزندان شا  د یهستم و مقررات شد  ایسیمحبوس س  کیکه من  دانید  نیم 

 . ند یمرا، اگر کدام معذرت موجه نداشته باشم، منظور ننما شی  ی دن ببو 

  خان که    نیفخرالد  ی  اثناء در اتاق باز شده و دکتور م  نیا  در 
ً
 شان یاز اقبال

که از موضوع    نیتذکر رفته، به اتاق آمده در صحبت ما داخل و بعد از ا

 
ً
رش  حال   کامال دکتور  و  من  به  رو  ه  ی دیشد،    ش یتشو   چی نموده گفت: 

باش ساد ینداشته  و  من  بس   ر ی.  دار   ار یرفقا  باش  میآرزو  شما  با  و    م یکه 

بشنو   ن  دلچس   یهاداستان شما  مدمیاز  مسئله  حل    تیر ی.  ما  را  زندان 

ی باش  م،یکنیم   ن، یفخرالد  ی  جمالت از زبان دکتور م  نیا  دنی. با شن د یمطمیی

رش  یآقا در   یدیدکتور  پس  داده گفت  قرار  مخاطب  ما    نیمرا  صورت 

  بعد و    میکه امکان دارد، در حلقه خود داشته باش  شما را تا جانی   م یتوانیم

ی . و بعد از ظهر همد یاز اتاق من خارج گرد  از خداحافظی  روز    عنی یروز،    ی 

روز بعد از انجام   کیکه مصادف به  آباد  عیل مارستانیسوم بودن من در ب

ورقه    کیداده بود، با    لیتحو   مارستانیکه مرا به ب  بود، نگهبانی   عمل جراخ

بردن من به   پسبر حکم وا   زندان دهمزنگ مبنی   تیر یاستعالم از طرف مد
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حکم من    نی زندان دهمزنگ، به اتاق من داخل شده و گفت که به موجب ا 

م. وقن    د یشما را دوباره با   دم یرا خواندم، د  هیمن استعالم  به محبس بی 

ب  آقا  افته ی  ر یتحر   مارستانیورقه متذکره عنوان رسطبابت  به    ی بود. پس 

ب  نینگهبان گفتم که ا  شان یا  ا یبی  آ  مارستانیورقه را به دفی  رس طبابت 

 نه که من از بسی  خارج شوم؟   ا یموافقه دارند 

نگهبان مذکور حرف مرا قبول نموده و با ورقه استعالم دست داشته به  

ی هم  انیرفت. در جر   مارستانیطرف دفی  رس طبابت ب چند، در    ف  یدقا   ی 

به اطراف مثبت موضوع فکر    و گایه   به جوانب منفی   که من گایه   حال

نگهبان من به اتاق   تیخان به مع  نیفخرالد  ی  دکتور م  یآقا  دمیم، دکردیم

مرخص شده    مارستانی از ب  گر یهفته د  کی  یآمده و فرمود شما حداقل برا

تازه است و احتمال    ار یها هنوز بس زخم   شما   نی یبه درون ب  را یز   ، توانید نیم 

هفته    کیرفته و موجب خطر بزرگ خواهد شد. بعد از    اد یز   ی ز یخون ر 

    گرفت.   میخواه  م یتصم  ده یوضع را د
ً
مطلب را    نیا   مارستانیباداره  فعال

  مارستانیب  ب یرس طب  ی زندان نوشته و به امضا  ت یر یدر جواب استعالم مد

حادثه را به عهده    تیمسئولآباد عیل  انهآن، شفاخ  ی  است. در غ  دهیرسان

ن اتواند یم گرفته  همچنان  با    نی.  را  بس   ک یگزارش  به    ار یزبان  و  ساده 

  کیاو    بی رد، برعالوه در جک  میاصطالح عام فهم به آورنده استعالم تفه

نتوانستم به چه اندازه بود، به هر حال    دهی مقدار پول گذاشت که من فهم

 او را مرخص نمود. 

  گر یهفته د  کی  ی دوباره من به زندان دهمزنگ برا  هیورقه احضار   یماجرا

عیل   د یحل گرد توانستم  من  براو  جمله  خودرا  هفته    ک ی  ی العجاله  از 

با تفنگ    از سپایه  یآزاد تصور نموده و در دور و بر خود اثر   هایانسان

 . نمیبسته به زوالنه نب   یپا انیو زندان بایسر دهرسشانه، 

من    هفته  کی  نیا   یآر    را 
 
خواقعا دکتوران  با    یل ی در حلقه  و  احساس  با 

  ند،  شدیم فارغ    رسیم   ی که آنها از کارها  نیگذشتاندم و بعد از ا  ب یتهذ
 
غالبا
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ی م  کیبه اطراف    خالهای  اتاق  از   ک یدر    یهاو صحبت  مینشست با هم یم   ی 

به شن میداشت   متنویع آنها  ها  دادها یرو   دنی.  احوال    و زندان    یو گزارش 

که من چگونه توانسته ام با   نیتکان دهنده بود، و ا  شانیکه برا  انیزندان

و مواجه بودن    روخ  هایرنج همه    نیو ا  ودات ی همه موانع و ق  نیوجود ا

زندان، به قول معروف چهار کلمه    نیمأمور رحمانه  ن  ها و وضع  با خشونت 

عالقه داشتند    تم،داش   آشنانی   و درست حرف بزنم و به زبان آلمانی   اموزم یب

   مردم آزاد و   یهاو من به داستان
 

به    بی که به چه ترت  نیشان و ا   طرز زندگ

در مکاتب درس خوانده و    کیستماتی مدرسه شامل شده و به صورت س

را به دست آورده    تخصیص   پلومید   موده،ی دانشگاه را پ  یهامراحل صنف

دل چسن     شی  ی ب  ند،ینما  یم  فهیوظ  یفایا  مختلف علیم  یاند و در رشته ها

 داشتم. 

  
 
با    ،شد یم   عمیل  انیکه بر رس زندان  ن  هاشکنجهمن از همه مظالم و  يقينا

دکتوران با   انیکه در مرفت  یمآن  م یم و بتوانستیم نکرده    ت یحکا ات یجزئ

قو  نادرسن    یکرکی   شخص  دل،  صاف  پ  و  جر   دا یهم   نیا  انیشود که 

ضبط احواالت که در   استیها را به مقام باال و به خصوص به ر صحبت

دکتوران   تیبرساند و سبب اذ  محمد شاه خان قرار داشت،  زا ی  م  آنرأس  

ه گردد. از جانب د ی که من دوباره به زندان    هراس داشتم وقن    گر ی جوان و میی

او    تیو شکا  ایسیس  انیاز زندان  ک ی  خان،روم، به رسنوشت محمدعمر یم

  صدر اعظم، که    محمدهاشم خانالعمل  عکس ملل متحد و    نده یبه نما
ً
قبال

را که بر رس او آورده    رفته، مبتال شوم و بالنی از او به صورت مفصل تذکر  

ی دست کم هم   ا ی   اورند،یبودند، بر رس من هم ب من،    یرا که برا  ی از یامت  ی 

بار از خانواده    کیقائل شده اند که در هر دو هفته    میبرادرانم و پش کاکا

د  نما  م،یتوانست یم کرده    دار یخود  سلب  ما  رو ند یاز  مالحظات    نیا   ی. 

  ی م، تنها همراگرفتیم تمام کار    یو محافظه کار   اطیاالمکان من از احتحن  

الدین زمانخان و دکتور    نیفخرالد  ی  که عبارت از دکتور م  ن  یدو شخص

دو دكتور    نیم. ا کردیمه بودند صحبت  شدیم یصم  ار یمن بس   با خان باشد و  
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طرف    ادتر یز   گذشتیمکه    یو هر روز   ند رسیدیمبه من    گرانیاز د  شی  ی ب

اندازه آزادتر و رسگشاده تر با آنها    کیرو    ن یند، از شدیممن واقع    نانیاطم

دکتوران با احساس در   نیکه ا  یم. البته در روزهاتوانستیم صحبت کرده  

تمام شده    مارستانیپرسونال ب  متباق    فیند که وظاشدیم من داخل    تاقا

داشته    ا هم گفتگونی که ما آزادانه بداد  یمدست    آن وقت فرصن    ، بود یم

  دنیآباد، از د  عیل  مارستانی آن لحظات، من از هر لحظه ب  ی  . در غمیباش

، حتا پرستارانی   مردم آزاد، کار و بار   
که   از خاطراتم دکتوران، پرسونال فنی

ی آن ن  یآزاد و غذا  یبودند، همچنان از هوا  ضانیدر خدمت مر   وستهیپ   ی 

گونه بر    نی گشتم و بدآن راه یم   عیدر صحن احاطه وس  م. گایه بردیملذت  

 ! بستمیم ی خود تهمت آزاد

ی    خالصه توان  یمزود گذر بود و    یلیهفته که خ  کیمطلب، بعد از گذشی 

بر    با ورقه استعالم مبنی  گر ی نگهبان من بار د د،ی آن را دولت مستعجل نام

مرتبه باز هم   نیظاهر شد و ا آباد  عیلمن از دفی  شفاخانه    یی  گ  لیتحو 

ن خان یفخرالد ی  دکتور م یآقا اد یمثل هفته گذشته، بعد از جر و بحث ز 

چند نفس    یمانده و روزگار  مارستانیبه ب گر یهفته د کیشد تا من   لهیوس

ا  دهیراحت کش  هستم،  زنده  تا که  من  البته  دکتور   نیبتوانم.  احسان 

 موصوف را فراموش نخواهم کرد. 

  ی برا  مردم آزاد به ذات خود حکم زندان را دارد، ول  یبرا  مارستانی گرچه ب  ا 

های زنداندر    تا جوانی   ت یاز زمان طفولخودرا  من که چهارده سال عمر  

  ک یدر    ده،یرا کش   و روخ   جسیم  یمختلف گذشتانده بودم و انواع رنج ها

 گلستانی   تی ث یح مارستانیب  طیم، محبردیمو حرمان به رس  ناامیدی  یایدن

  را داشت که من در آن مانند مرغک از قفس آزاد شده، هر طرف پرافشانی 

کارگر    گر یدو هفته د  یها فقط براهمه تالش   ن یچه حاصل که ا  داشتم. ول

 نگه کرده توانستند.  مارستانی و دکتوران مهربان مرا به ب د یافت

با    ک یچهارم    هفته با    تی ر یاز طرف مد  نفر سپایه   کی نفر مبض  زندان 
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ب  داللحنی یشد  هیاستعالم  کی صورت آباد  عیل  مارستانیبه  به  و  آمدند 

ند.    مارستانیاضار داشتند که مرا از ب  یجد  یلیخ خارج و دوباره به زندان بی 

  لیدل  رچهدر آنجا نگه دارند و ه   شی  ی داشتند مرا ب  سیع  مارستانیدکتوران ب

و در جواب  شد  یم اقع نند، حرف شان طرف قبول مبض و آوردیم   یل یو دال 

ی را هم   یبند  نیمن موظف هستم که ا:  گفتیم امروز با خود به زندان    ی 

م، برا . شما  د یاور ین  گر ی د  معذرن    چیو ه  یل یگونه دل  چیمن ه  یدهمزنگ بی 

ی هم  د یبا او را  توانم  یم  نآن، م  ی  در غ  د یاکنون نام برده را مرخص نمائ  ی 

م.   بدون اجازه شما با خود بی 

ادبانه، مبض مذکور رو  جمالت خشن و حرکات ن    نیخاطراتم در ختم ا از 

با     د یبه من کرده گفت: تو 
 
ی همفورا به    لحظه با سپایه  ی  که با من آمده 

  نجا یکه با هم از ا  ن  آجمع کرده و پس یم خودرا    یهاو لباس   یاتاقت برو 

 . میبرو 

را از شخص مبض زندان  آمد دور از اخالق انسانی  ش ی همه پ نیمن ا  وقن  

که    نیاز ا   ش ی مشاهده کردم، پ  تی و با ترب  ب یدر برابر آن دکتوران با تهذ

افت    از دکتوران جوانی   د،یایب  شی پ  یشی  ی مشاجره ب که از وجنات شان، رسر

و    موده بود، ابراز امتنان ن  دا یهو   اخالق و جميع صفات انسانی   ب، یو تهذ

خودرا    گر ی گفتم د  شانیبرا  ی  و در اخ  دمیبه خرج رسان  ی ار کمال سپاس گذ

 من    د، یزحمت نده
ً
و خواسته خود از    لیبه مخواهم  یمجور هستم و    کامال

    شفاخانه مرخص شوم،
 
  اسناد مرخیص   مارستانیتا دفی  ب  د یشو   لهیوس لطفا

مبض    یآقامرا به    دیه  لیو مراتب تحو   ب،ی ترت  مارستانیمرا طبق دستور ب

 دست داشته موصوف انجام دهد.  هیزندان در جواب استعالم

 انسانی ی  غ  ی آمدها  ش ی و پها  خشونت   ها،ی گونه بد رفتار   نیمن که به ا  را یز 

    کامل داشته و به آن  ن  و نگهبانان زندان آشنا   ن یمأمور 
 
ا خو کرده بوده  جی 

بیآن را داشتم که آن مبض ب  میو عادت گرفته بودم، ب   نیاز ا  شی  ی ب  تی ی 

دل  ف،یو آن دکتوران رسر   د ینما  یرو   ادهیز  من، دلخور    ا ب  یهمدرد  لیبه 
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ند. لهذا من کوش    د یگفت و شن   ن یهرچه زودتر دامنه ا  دمیشوند و رنج بی 

با   و  قطع  باق    کی  کیرا  و  مهربان  دکتوران  ب   از   مارستان،یپرسونل 

ی ازم ناچ لذا لو   م،ینما  خداحافظی  دو    یاز اتاق برداشته و به همراخودرا    ی 

 جانب زندان دهمزنگ روانه شدم.  نفر مبض و سپایه 

 

 به زندان دهمزنگ برگشتم

ی فاصله راه ب   افت،یانجام    یبه زود  یل یعمل خ  نیا و  آباد  عیلشفاخانه    ی 

  ل ی. تحو می دیبه آنجا رس  ینبود و ما سه نفر به زود  اد یزندان دهمزنگ، ز 

مبض و    انی. آقاافتیمن به دفی  زندان، طبق مقررات زندان انجام    دیه

  بایسر ده  ر نف  کی  تیو من به مع  دند یرسان  انیشان را به پا   فهینگهبان من وظ

نمود، دوباره به سلول    دهمزنگ مرا همرایه  د یزندان قلعه جد  دور یکه تا کر 

 زندان داخل شدم. 

ا   بعد  نمودم، اول تر از همه، با    روبویس   میکه با برادرانم و پش کاکا  نیاز 

ما   از رهانی   دمیپرس  شوم،ی مواجه م  با جواب منفی   دمیفهمکه یم  ی وجود

حال  ست؟ی ن  یخی   در  یم   برادرانم  بلند  مگر کدام    دند یخندکه  گفتند: 

 ،یزادآ  ؟کنی فکر یم   یو آزاد  چطور که به رهانی   ا ی  یاده ید  خواب خون  

که    نیو ا  مارستانیبهی  است از ب  م،یست ی است که ما به آن آشنا ن   یاواژه 

  ان یبه م  اختالالن    د؟ یانجام  به خون    چگونه بر تو گذشت، عمل جراخ

ا  امد؟ین د  نیچرا  برا  نیاز   ؟ی ماند  ر یقدر  .  ما صحبت کنی   یموضوعات 

 
 
  ش ی پ  از کرده،    تیحکا  شانیآنجا را مو به مو براهای  گزارش   من همه  بعدا

نفر دکتور  به خصوص دو  آنجا  به من خ  یآمد دکتوران   یرس  یلی که 
 

  دگ

   شانیباز، از مردمان آزاد، و طرز برداشت ا  ینموده بودند، از فضا
 

  ، از زندگ

اتاق پانسمان،   ات،یداخله و اتاق عمل   ضانی مر   یطرز تداو   ،عمليات جراخ
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خانه و تقسيم غذا ی   کارهانی   عیجم صه از  غذا و خال   تیو نوع  ضانیمر   یآشی 

انجام   آنجا  در  ا  ،یافتیم که  از  همچنان  دادم.  ح  مفصل رسر که    نیطور 

من به آنجا    ه یرا با استعالم احضار   نفر سپایه   کیزندان هر هفته    تیر یمد

دك  فرستاد یم به خصوص  و  هرکدام  موظف  دکتوران  متو    ن یفخرالدی  ور 

و به    گرفتیم مهلت    گر ی هفته د  ک یمن    یو براداد  یم خان آن را جواب  

کرد که من در آنجا مانده بتوانم و باالخره از    دا یسه هفته دوام پ  بی ترت  نیا

آمده و    مارستانیبه ب  نفر سپایه  کی  یکه به همرا  یوضع نامودبانه مبض 

وضع دور از   کینگذاشته و با لجاجت و    وقیع  چیه  دکتوران  یبه تقاضا

انسانی  داش  اخالق  ادب اضار  تا من هم و  ی ت  با   ی  به    یهمرا  د یامروز  او 

از خواهش خود من از دکتوران که به    انی قصه کردم و در پا  م،یایزندان ب

ها  صحبت  ن یبا ا  جهیمن اجازه خارج شدن را بدهند، صحبت کردم. درنت 

 ها آنها را مضوف ساختم. ساعت

ی آخر پائ  یروزها مرطوب و های  سلول   رسد شده ولالعموم  عیل بود، هوا    ی 

 ی، از هواشد یم ن دهیآفتاب در آن جا د یکه رو   نیزندان به علت ا کیتار 

 . گردید یمرسدتر احساس  ونی  ب

همه لطف    نیآزادتر بودم و ا  طیمح  مارستان،یمن که سه هفته در ب  یبرا

زندان    طیدکتوران جوان مرا بدآموز ساخته بود، سازش دوباره با مح   انیپان  

  خارج زندان،    یرو   دنید برعالوه    را یدشوارتر شده بود، ز 
 
همه دوستان تقریبا

  شی ب  تیوضع   نیو ما را ترک کرده بودند. ا  دهیهم قفس از حبس رها گرد 

 از طاقتم باال بود.  میو واضح تر بگو  نمود یم تر بر من ثقلت   شی تر از پ

 در شاخسار بوستای   سحر 

 ی دار   نهیبرآور هرچه اندر س

 مرغ نغمه خوای  گفت یم خوش  چه

 فغای   ،آیه ،یاناله  ،یرسود

 ( یاقبال الهور  دكتور )                                                   
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آن    یفردا  را یز   م،یدیشب همه زودتر خواب  د،یرس  ان یروز به مشکل به پا  آن

ی ما به زندان زنانه فرا رس در طول  یم  توانست یم بود که ما    دهیروز، روز رفی 

خانم  خواهران،  مادران،  با  ان کاکاها  یهاروز  دخی  و  د  یکاکاها    دار یخود 

  ش ی ب  یهاها و شفقتو از محبت   میآنها بگذران  یرا پهلو   و ساعان    م ینمائ

   . میبرخوردار باش شانیاز حد ا

خانواده خود   یبرا د یو بازد  د ید نیا انیکه من در جر   یالبته موضوع تازه ا

بها  قصه داشتم،   به  من  بود که  هفته  سه  اخبار  آباد  عیل  مارستانی و 

و از   میشدیمجا    کیگذشته که با هم    یمثل روزها  گذشتانده بودم. باق  

بود  دار ید شادمان  سی    م،یهمدگر  آسا  برق  روز  ما    دهیگرد  یساعات  و 

  م یشود، پس به زندان دهمزنگ برو   کیکه هوا تار   نیقبل از ا  میبود   مجبور 

 . میبه آنجا برسانخودرا   انی" زندانیو به وقت "رسشمار 

ی که فصل پائ  نیشد تا ا  یسی    مدن    ب،ی ترت  نیا  به با ثقلت تمام و با جهان   ی 

را که استاد    از روزهانی   ی  مدت غ  نیو ما در ا  د یرس  انیو حرمان به پا  أسی

ی و مضامآمد یم صاحب به اتاق ما  خ یما ش و ما   کرد یم  س یرا تدر  یدیجد  ی 

بار از خانواده    کیدر هر دو هفته    ا یو    میبود  روز به آن مضوف یم  طول  در 

 . مینداشت   یگر ید رسگریم م،یتوانست یم کرده   دار یخود د

زندان را   ی هوا و فضا  د یشد  یو رسما  د یفرا رس   یزمستان و برفبار   موسم

ی تر، حزن انگ کیمکدرتر، تار  تر ساخته بود. چند  غم آلودتر و هولناک   تر، ی 

زندان وجود داشت، همه    اطیکه در کنج و کنار ح  یمحدود  یهاته ب  دانه

که در فصل    ، مرغکان خوش خوانی رد خو یمبرگ و برهنه و افشده به نظر  ن  

 نشایط  گر یداشتند، د   کوچک و پر برگ آن نغمه رسانی   یهاتابستان بر شاخ

ی زم  یرسودند و لرزان لرزان به رو نداشتند و همه آهنگ غم یم  پر برف    ی 

کرده بتوانند.    دا یپ  مون  ی کند، قوت ال   یار یتا بتوانند اگر بخت    ستند،ینگر یم

های خانواده آن را که بر    یطاقت فرسا  یمصيبت فصل زمستان و رسما

ن    ی  فق دردآور  و  چگونه  بدگذرد  یمبضاعت  افغانستان  در  ما  گونه    نیو 
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فام زندان یم  م، یدار   لیهزاران  در  ز میدیدما  ی    را ی.  داشی  همه    ن یابرعالوه 

و نادار وجود داشت، ما فاقد نعمت    ی  فقهای  خانواده ها که در  ت یمحروم

و به چشم    میکه به حکم فطرت حق مسلم هر انسان است، هم بود   یآزاد

   خود رنج زمستان را در زندان مشاهده نموده و 
 
ا  . میگردیدیم متحمل جی 

 شی  ی تر از هر سال و رنج زندان ب  لیامسال به نظر من موسم زمستان ثق

از حد اتاق و    شی رطوبت ب  ها،نارسانی ها، آرزوها و  ت یبود. انواع محروم

از نگهبان زندان گرفته تا مقامات باال   ها اعتنانی یو ب  ها التفان  آن، ن    یرسد

به رس    هکه حوصلشد  یم   نیبه ذات خود، سبب ا  ک یو صاحبان قدرت هر  

 
 

 تلخ تر گردد.  رسد و زندگ

  نیا
 

 خض  کم است عمرگر خوش گذرد زندیک

 است ار ینفس بس میبه محنت گذرد، ن گر 

 

 

 از زندان دهمزنگ  ی  رها خب  

 مشدیم گم    ها ک یدر تار   گایه   ضیضد و نق  یهاشهیهمه افکار و اند  نیبا ا   من

زمانی  آ  و  ا  مبارکه:    هیبه  ُيشر   ِ
ُعشر
ْ
ال َمَع   

َّ
ِإن ا  ُيشر   ِ

ُعشر
ْ
ال َمَع   

َّ
ِإن
َ
متوسل  ف  ،

گذرتر از    ر ی. و شب و روز را سخت تر و دمدادیم  تسیل خودرا  و    مشدیم

اگذشتیم  گر ی د  یشب و روزها از گذشتاندن  بعد  رگذر و ید  امیا  نیاندم. 

  لهیکه به وسآباد  عیلگرم اتاق شفاخانه    ی آور، باالخره من که به هوارنج 

ی ذغال سنگ و چوب تسخ  یبخار  اثر   ،شد یم  ی  در  آموز شده بودم،  بد 

    مبتال و   (و بغل  نهی )س  ا یاتاق زندان به مرض نمون   یهوا  یرسد
ً
به  متصال

 . دمیگرد  بسی   زندان دهمزنگ داخل  مارستانیب

ظم گذشته  صدراع  ثیوقت هشت ماه از تقرر شاه محمود خان به ح  نیدر 
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  که    یبود و قرار 
ً
های زنداناز    ایسیس  انیتفصيل داده شده همه زندانقبال

پش    ،ی  بهلول، برادرانم عبدالغفار و غالم دستگ  خیش  یمختلف به استثنا

ش  م،یعبدالعظ  میکاکا برادر  خان،  ،    محمد ی  محمداسلم  مشر فرقه  خان 

ا  و  ما  مالزم  محمد  نو   نیخواجه  رها    نیا   سندهیجانب  حبس  از  سطور 

 بودند.   دهیگرد

رسد و پر برف زمستان که تصادف به اول    ار یبس   یروز از روزها  کی  باالخره

من    ،کرد یم  یسو ی ع  ۱۹۴۶برابر به سال    ید یخورش  ۱۳۲۵سال    یبرج جد

که    ی  زندان قرار داشتم، برادرم غالم دستگ  مارستانیبسی  خود در ب  یرو 

بسی  من وجود داشت    ی که در پهلو   چوگ  ی من آمده بود، رو   ادتیبه ع

بعد    ده،یداخل اتاق گرد  میبود، پش کاکا  و مضوف مطالعه کتان    تهنشس 

به خصوص اظهار نمود که امروز در   جانی ه  کیبا  از سالم و احوال پریس 

و گفت چشم   دهیداخل اتاق گرد   که من تنها به اتاق بودم، شخیص  حال

شما را در    ی من خود فرمان آزاد  د،یا   دهیگرد  ا از زندان رها تان روشن، شم

وال   تیر یمد د  تیمخصوص  شن   دهیکابل  با  من  حواس    نیا  دنیام.  خی  

شادمانی خودرا      اد یز   از 
ً
ه  کامال و  داده  دست  فکر کرده    چ یاز  درست 

که او را با خود گرفته نزد شما    دم یرس صلهی ف ن یکه به ا  نیم. تا اتوانستیم ن

خی  برادرم    نیا  دنیکشد. با شن . اکنون آن شخص عقب در انتظار یماورمیب

به    تا از آن شخص معلومات درسن    دهیاز جا برخاسته از اتاق خارج گرد

  ن یدوباره با شخص حامل ا  بعد از چند لحظه کوتایه   ول  اورد، یدست ب

 .  د یداخل اتاق گرد امیپ

  
 
در انتظار گذارد و بعد از آن شخص سئوال    شی  ی مرا ب  توانستیم نمسلما

  ما    یکه خوب برادر حاال برا  کرد 
ً
که شما از کجا آمده    د یبده  ح یتوضمفصال

ها بس   نیما از ا   را یاز چه قرار است، ز   انیو جر   د یا   م یا  دهیو بار بار شن   ار یخی 

کرده نتوانسته    دا یپ  درسن  اساس برآمده و مصداق  همه ن    جهیدر نت   ول

    یاست. شخص مذکور که با صدا
 
در جواب    زد،حرف یم   ی بلندتر نسبتا
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من   سپایه  کیگفت که  مد  فهیوظ  نفر  دفی   اتاق  مخصوص   تیر یدار 

دباشمیم کابل    تیوال  امروز  مد  دمی.  خان  محمدرسور  مخصوص    ر یکه 

ی را از جعبه م  کابل، فرمانی   تیوال   هیامن  قوماندانی    ک یآورده به    ونی  خود ب  ی 

را داشت،   شیو مکتوب نو   یمحرر   فهیآن شعبه که وظ  نینفر از مأمور 

د  ا   ت یو هدا  سی  را ضم  فرمان  نیداد که  مکتوب    کی   مهیصدارت عظما 

ی زندان دهمزنگ مثل فرام  عمویم  استیجداگانه به صورت خاص به ر    ی 

  که    ی گر ید
ً
بفرست و به دفی     د ی کتاب رس  کیفرستاده شده، به داخل  قبال

تسل  استیر  از    میزندان  بخواند،  را  آن  آن که  از  قبل  مذکور  مأمور  کن. 

مد خان  پرس  ر یمحمدرسور  کدام    مربوط فرمان    نیا   د یمخصوص  به 

فرمان به    نیصاحب مخصوص در جواب گفت ا  ر یمد  ؟باشد یم محبوس  

به    کی بلکه  ندارد،  ارتباط  خانواده    کیشخص  از  عبارت  خانواده که 

ی و مالزماننن   غالم د یم شان باشد، تعلق    خان و برادرانش و مربوطی   . گی 

 
 
 آن را به دقت تمام بخوان تا موضوع  لطفا

ً
 روشن گردد.   ت یبرا کامال

ا   وقن   شن   نیمن  را  به    در حال  دم،یخی   موظف    یگر ی د  فهیوظ  کیکه 

به  خودرا از اتاق خارج شده    فهیبودم، به بهانه انجام دادن آن وظ  ده یگرد

و    م یاول تر من بگو   تانیخی  خوش را برا  نی تا ا   دمیعجله تمام نزد شما رسان

شما با من به    از نفر    کیتوانید  یم   د ی. حاال اگر باور ندار میاخذ نما   نی یی  ش

 قتیخی  حق  ن یاکه    اورد یبخودرا  زندان برود و در آنجا علم    استیدفی  ر 

 نه؟   ا یدارد  

    ی  اخبار برادرم غالم دستگ نیا دنیپس از شن  
 
مذکور از اتاق  با سپایهفورا

به    میزندان شتاب زده به راه افتاد. من و پش کاکا  استیخارج و جانب ر 

و   میکشیدیم  یرا با مژده آزاد  ی  اضطراب تمام برگشت برادرم غالم دستگ

دق و  لحظه  مثابه ساعن    نیا  قهیهر  به  ما    انتظار  بر  . گذشتیم بود که 

  خالصه  
 
خی  فرخنده    ن یکه ا  آن سپایه  یساعت بود برادرم همرا  ک یتقریبا

تمام    لیرا به تفص  انیو جر   دهیگرد  مارستانی ما آورده بود، وارد اتاق ب  یرا برا
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  ده، یمحبس نرس  است یما هنوز به ر   یکرده، افزود که فرمان آزاد  تیحکا

   - بود   مقصودش از شخص سپایه   -برادر    ن یا  یمن همرا  ول
 
كا نزد    مشی 

پرس  سی رئ را  موضوع  و  رفته  خان  عبدالخالق  آقامی دیصاحب    ی . 

 یرا به صورت مفصل از زبان راو   انیکه جر   زمانی   س،ی عبدالخالق خان رئ

ب  ن  لحظه   د،یشن  مد  گویسر   عد مکث کرده،  به  و  برداشت  را    ت یر یتلفن 

وال  مد  تیمخصوص  خان  محمدرسور  شخص  با  در مخصوص    ر یکابل 

به دست آورد.    خی  معلومات کاقی   نیتماس آمد و راجع به صحت و سقم ا

نمود. پس از آن   خوب و با محمدرسور خان خداحافظی   ار یبعد گفت بس 

گفته   خی  درست است، قرار   نیبه طرف من گشتانده گفت اخودرا    یرو 

آزاد  ر یمد دو ساعت   ک ی  د ی شما فرستاده شده، شا  یمخصوص، فرمان 

و انتظار گویم  یم  ک یرا تی    ی آزاد  نیا   تان  یحاال من برا   سد،ما بر   ی بعد برا

تا فرمان مذکور برسد، بعد از آن شما نزد خانواده خود رفته و به   میکش یم

 . د یمژده را برسان  نیهم ا شانیا

ا  با  آقا  نیختم  به  برادرم  نو   سپایه  یجمالت  بود    یآزاد   د یکه حامل  ما 

ان نمائ  ی کو یعمل ن  نیکه ا  می! ما پول ندار ز یگفت: برادر عز    ول   م،یترا جی 

و با   یاز آنجا بردار  یو هرچه دوست دار  ی برو با من به اتاق ما توانی  یمتو 

 . یخود بی  

جا و    کی  شان یبه صورت عاجل آماده ساخته و با اخودرا  اثنا من    نیا  در 

برادر بزرگم عبدالغفار   یخی  را برا  نیروان شدم تا ا   د ی جانب زندان قلعه جد

نبود و عبدالعظ اتاق  به  پ  میکه در همان ساعت  را  او  کرده    دا یجان هم 

ی نست ن نتوا  . میبرسان ی 

خواهش    ی  از برادرم غالم دستگ   اد یز   طاقن  و ن    جانیمن در عرض راه از ه  و 

  م ی  اجازه بگ  شانیمحبس رفته و بگذارد که من از ا   سی نمودم با من نزد رئ

خانوادۀ  نزد    زندانی   کیمثل    نفر سپایه  کی   یما برسد، همرا  تا فرمان رهانی 
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 بروم و    خانعیل   ی به زندان رسا  ما 
 
و شما ها هم    د ی رسکه فرمان    وقن    بعدا

 . میمذکور را مرخص نما سپایه د،یبه موجب آن آمد

ی با الفاظ تسک  برادرم   د ی کار شود و من با  نیکه مانع ا  کرد یم کننده کوشش    ی 

ما به زندان مواصلت کند و همه    انتظار بکشم تا فرمان رهانی   گرانی مثل د

مشاهده نمود که حال    . وقن  میبا هم به حيث افراد آزاد از زندان خارج شو 

از ه و  نبوده  بر من مستول   جانی یمن خوب  آمده    که  لرزه  در  بود  شده 

مطلب را به    نیا توانی  یم و تو    سی نزد رئ  م یو ی  خوب م  یلیبودم، گفت خ

 میپش کاکا  م، یدیزندان رس  استیدفی  ر   گفتگوها به در   نیا  . با عرض برسانی 

ی همرایه د یکه ما را به ام  با مرد سپایه ، برون در ماندند  کرد یم  تحفه گرفی 

 . میدیو ما دو نفر بعد از اخذ اجازه داخل اتاق گرد 

  عبدالخالق خان که    ی خدمت آقاخودرا  مطلب    من
 
رو    انهیشخص منسبتا

  بود،  
ً
رسانمفصال عرض  مر   دمیبه  بسی   از  من  عالوه کردم که    یصی یو 

نفر   کیمن با    د ینخواهد بود اگر اجازه بده  د یبرخاسته ام، از لطف شما بع

را که    یخی    ن یتر نزد خانواده خود بروم و اگذشته اول   یمثل روزها  سپایه

 برسانم.  شانیکرده، به ا  ارزانی  خداوند 

حال  س ی رئ  جناب در  عم  زندان   یکه 
 
نگاه    قا من  معلوم  کرد یم به  شد  یم ، 

  ن یگفت من به ا  ده،یمرا از ظواهر من فهم  درونی   حالت ناآرام و ناراحن  

و مثل مردم آزاد    د یشما امروز از زندان رها شده ا  ندارم، ول  امر مخالفن  

ی هم . توانید یمکابل برسد، از زندان بر آمده    هی امن  که مکتوب قوماندانی   ی 

  ی  شما به دست ما برسد، در غ  ا بعد از ظهر فرمان رهانی امروز تکنم  یمفکر  

دوباره    د یزندان شما را با  ی  ، طبق دساترود یمشما    یکه همرا  آن سپایه

را قبول    کی به شما است که کدام    ار یبدهد، حاال اخت  م یو تسل  اورد یب  نجا یا

ی . من گفتم همد یکن  یم ی همرا  ی    ، دهمیم  حی پس آمدن را ترج  و   سپایه   یرفی 

 
 
 که دفی  مربوطه مطابق قاعده آن را انجام دهد.   د یاجازه بفرمائلطفا

برا  سی رئ  سپس تعامل    ت یهدا  ش ی زندان کارمند دفی  را احضار و  داد که 
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ی مرا با   جهان سپاس    کی. با  د ینما  مینفر نگهبان تنظ  کیالزمه را اجرا و رفی 

از دفی  رئ  یگذار  امتنان    میتسل  یب زندان خارج شده، کارهاصاح  س ی و 

ی    لیدادن و تحو  زودتر    ههرچ  کرد یم که مرا بدرقه    به نگهبانی خودرا  گرفی 

ی ما را    و مرد سپایه  میتمام نموده و با برادرم، پش کاکا که جهت تحفه گرفی 

 ، جانب اتاق زندان روانه شدم. کرد یم  همرایه

م  کردیمفکر    ساخت، گایهمرا مشغول یم  ن  یو غر   بیر عرض راه افکار عجد

خواب    نیا به  را  زمانی   بینمیم حالت  نظر    و  اکناف  و  اطراف  در  که 

ی انداختم، محبوسیم   و    دهیرا در هر طرف د  جنانی   ی 
 
ی خود نزد  عالوتا به رفی 

با    سی رئ ی اجازه بر آمدن  من راه    ینفر نگهبان که پهلو   کیزندان و گرفی 

متوجه  یم حق  شی  ی ب  م،شدیمرفت،  دمرسیدیم  قتیبه  خالصه    ی ر ی. 

 . می دینگذشت که همه به اتاق رس

از وال   سپایه پ   تیکه  برا  یآزاد  امیکابل  بود، تالش داشت    ی را  آورده  ما 

به دست آورده مرخص شود، من عجله داشتم  خودرا  هرچه زودتر تحفه  

نموده و هرچه زودتر از آنجا    لیبه تن داشتم، تبد  مارستانیرا که در ب  لبایس

 ،خانعیل  ینزد خانواده خود در زندان رسا  یخی  آزاد  دنیبا هدف رسان

که منتظر    به آن مرد سپایه   ی رو   ی  برادرم غالم دستگ  دم یخارج شوم. د

اتاق خوشت    نیحاال هرچه از ا  ز یتحفه خود بود، گشتانده گفت برادر عز 

به هر طرف نگاه کرده و    مرد سپایه  بردار.   ،توانی یم و با خود برده    آید یم

او را جلب    جهکه بهی  از همه اثاث اتاق بود، تو   چهیتخته قال  ک یباالخره  

ی نموده گفت اگر اجازه تان باشد، هم . برادرم گفت با  می  گرا یم   چهیقال  ی 

. سپایه چهیقال نیا  لیکمال م مذکور    مال خودت باشد، بردار و با خود بی 

برداشته و ز   چهیقال از تصورش بود،  باالتر  به نظرش  با    ر یرا که  قول زده 

 . شد فراوان از اتاق خارج  یهاو دعاگونی  تی ممنون

نموده و به عجله هرچه تمام تر    لیتبدخودرا    یهم زود زود لباس ها  من

 یبه زندان رسا  . وقن  دمیگرد  خانعیل   یبا نگهبان خود رهسپار زندان رسا
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ماما  دمید   دم،یرس  خانعیل پش  محبوب  زندان    یغالم  در  پدرم که 

خان  صدیق غالم  شیدو نفر پشان کاکا یکابل همرا  ت یوال  هیامن قوماندانی 

تر از من   ش ی بود، پ  ی  و غالم غوث خان اس  ترکستانی   یمشهور به گل آقا

سه    نیا  را ی و از قضيه همه را با خی  ساخته بود. ز   ده یبه آنجا رسانخودرا  

ی   یفرمان آزاد بودند و  کابل زندانی   تینفر در وال  ما که در آن کلمه مربوطی 

مالزم  ی و  نزد   ی  لحاظ  از  تر  اول  بود،  شده  ا  ک یذکر  به  ابالغ   شانی محل 

 بود.   دهیگرد

اثر فرمان به زندان ارگ هم فرستاده شده بود که در    نینقل ا  کی  همچنان

محمد خان، محمد    ی  آن، محمدعمر خان و محمد عثمان خان برادران، پ

مرحوم   پشان  خان  عبدالرحمان  و  خان  از ساالر  نائب علم  خان،  جانباز 

 . افتند ی زندان ارگ رهانی 

   خی    در تار   ی روز  نیآن روز فرخنده تر  ، بیل
 

من و خانواده من به شمار  زندگ

پس از گذشتاندن چهارده، پانزده سال زندان، از دست دادن   را یز   ،آید یم

در داخل و خارج    یمتمادی  هاسال که    از بزرگان و محبانی   یی  عده کث  کی

 حبتمملکت و مردم افغانستان صادقانه خدمت نموده و از م  یکشور برا

ی نام ن  تی و حسن ن  کی  عهیبرخوردار بودند، از ضا  ک یمردم خود و داشی 

ی ها و توه ت یو معصوم، از انواع محروم  ز یو نوجوانان عز   تعداد جوانان ها ی 

 ی  و تحق
 

که    مدهشر های  مرییصی و باالخره از    ها لبایسو ن    ها ها، از گرسنک

را متحمل    فراوانی   هایرنج خانواده تا آخر عمر به آن مبتال بوده اند،    تیاکیر 

بود که در    یموهبت خداوند  نی. آن روز بزرگی  مشدیم اند، آزاد    دهیگرد

 عالم  
ً
 .  د یما گرد بی نصناامیدی   کامال

  ی و سپاس خداوند  دهیدگر را در آغوش کش   ک یکنان،    یآن روز همه شاد  از 

کوتاه    م،یدیخندیم  گایه  م،یست یگر یم   گایه  اد یز   از خویسر   م، یآوردیم را به جا  

به وجود    خانعیل   ی در زندان رسا  شور و شعف به خصوض  ک یسخن،  

  نیبه اتوان یم آمده بود که وصف آن را ن
 

 . آورد  ر یبه رشته تحر  سادگ
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گذشت و بعد از ظهر آن برادرانم عبدالغفار و غالم   یبه زود  یلیروز خ  آن

مگر نه مثل من    وستند، یجان هم با ما پ  می عبدالعظ  میو پش کاکا  ی  دستگ

 قه نگهبان. بلکه مانند مردمان آزاد، بدون بدر   ،زندانی  کی  ثیبه ح

محمد    ،شد یم   کیساعت پنج بعد از ظهر که هوا داشت کم کم تار   حوال

غ  قابخ    میرح برای  به صورت  قبه،  به    ی می  آورد که  مرا  نگهبان  من خی  

  ل یبار پس به زندان دهمزنگ بروم و مراتب تحو   ک ی  د یموجب آن من با 

 انجام دهم. خودرا  دیه

خواست، دوباره به زندان برگردم، هرچند به محافظ    که دلم هرگز نیم  من

خواهم با تو بروم، نگاه کن  و نیم   ستمی ن  گفتم که من دگر زندانی خود یم 

هم اکنون آمده اند، آنها محافظ ندارند، بهی  است    میبرادران و پش کاکا

ی و هم   ی خودت برو  من که    ن. مگر نگهباعرض مرا به دفی  زندان برسانی   ی 

داده شده    تیهدا   ش یکه برا  یطور خودرا    فه یوظ  د یور زندان با نظر به دست

که مرا با خود بار دگر    د یورز   هرگز قانع نشده و اضار یم ،داد یم بود انجام  

د.   به زندان دهمزنگ بی 

 دانستم  یم  من
 
را   ف  یباز هم تالش داشتم طر   حق با اوست ول  که قانونا

که من اکنون دگر    نیا  دهیکار طفره بروم و به عق  نیکنم و از انجام ا   دا یپ

مرا در راه بدرقه و از من   نفر سپایه کیو آرزو ندارم باز هم  ستمی ن زندانی 

سازم و از رسر آن خالص    برده را راضی م نامکردیم کوشش    د،ینما  نگهبانی 

م، طرف قبول نگهبان من که کردیم   ش ی که من پ  یلیهر گونه دل   شوم. ول 

د، واقع   نظر به دستور زندان حق داشت مرا دوباره به زندان دهمزنگ بی 

ی از طرف محافظ  خانعیل   یکه دروازه زندان رسا  نی. تا اتوانستیم نشده     ی 

آنجا که تعدادشان   انیو جمله سپاه د یبخصوص باز گرد فاتیآنجا با تشر 

 د کیو به اصطالح  رسید یمبه هفت نفر 
 
داد، به صورت   یم لیرا تشک لگ

ی را پائ  شانی آماده باش، تفنگ رس شانه ها سالم    ینموده و به رسم ادا  ی 

وقن    یعسکر  بستند.  ا  صف  متوجه  د  ن یمن  شدم،  مرج  و    دم یهرج 
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ی یاز پذ  د بع  ده،یکابل وارد زندان گرد  هیخان قوماندان امنمحمدآصف     رفی 

 یهاخ  بو چند کلمه صحبت مختض با قا یو سالم عسکر   میمراسم تعظ

بودم روان    ستادهیجا ا  ک یمحافظ خود    موظف، جانب من که با سپایه 

پ ام بجا   ش ی شد. من هم چند قدم  احی  بعد    رفته و رسم سالم و  آوردم. 

نزد مادران و خواهران بروم   یل یخواهم درون حو جناب قوماندان فرمود یم 

محافظ    زودتر از رسر سپایه  خواستم . من که یممیو چند لحظه صحبت نما

نجات   امن   یل یخ  ابم، یخود  قوماندان  جناب  با    ی آقا  هیخوب گفته، 

ام    یهاقابخ  خان که از طرف دو نفر  محمدآصف     بدرقه زندان به رسم احی 

 . میشد  یل یجا داخل حو   کی ،شد یم

که از طرف من    از اتاق هانی   ک یکابل به    هی آصف خان قوماندان امن  یآقا

ن اتاق کدام چوگ  د ید  برده، وقن    فی تشر شد  یم  مانی راه  وجود    به داخل 

که در اطراف    از رخت خواب هانی   ک ی  یالجرم رو   ند،ی آن بنش   یندارد تا باال

  ک یکه    ند یگو   وجود داشت قرار گرفت. )رخت خواب بسته را یم  صندل

ه بند    ا یچادر شب    کیدانه لحاف و بالش به داخل    کیدانه دوشک،   بسی 

شود( چون جناب   گذاشته یم  و بسته بوده و در چار طرف صندل  دهیچیپ

  یها در پا داشت، رو ملبس بود، و موزه   قوماندان صاحب با لباس نظایم

ی زم برا  ی  ی  باال  شی نشسی  الجرم  بود،  با  یمشکل  خواب  رخت    د یآن 

 . نشستیم

  م یبزرگ خانواده و ما چهار نفر مردها همه به آن اتاق جمع شد   یهاخانم 

ما از زندان استقبال   و جناب قوماندان صاحب به سخن آغاز و از رهانی 

نمود که: » شما مدت محدود  ک ین آورده، عالوه  ا  ی به عمل  جا    نیدر 

دارا  یبرا  د،یمانیم بخارا که  پادشاه  سابق  ل  ی میی فتوح،  قلعه  در    ی شما 

  اد یز  عمارات
 

ی تع  باشد یم و باغ بزرگ    ده،یگرد   یی 
ً
  ده یبار   اد یچون برف ز فعال

ا  ار یو هوا بس  از  آن منطقه رسدتر  بهی  است  باشد یم  نجا یرسد است و   ،

 ه یهوا بهی  شود، بعد از آن از طرف قوماندان امن  ی تا قدر   میانتظار بکش 
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  ی را همرا  ا که شم  شود یم  گذاشته  تان  ار یو قوت کار در اخت   هینقل  لهیوس

 تان بدانجا نقل بدهد.  اثاث

 عالوت
 
که در فرمان صدارت عظما تذکر داده شده، معاش مقرره    ی قرار   ا

و    افتهیارتقاء    بوده، به روزانه شش افغانی   افغانی   و روزانه تان که تا حال د

و امالک ضبط شده شما صورت گرفته    داد یکه رسشته جا  زمانی   شما، تا 

 . «توانید یم بتواند، در آنجا طور موقت سکونت کرده 

 که    یقرار   ،بیل
 
ی فرمان متذکره معلومات مفصل به دست   بعدا ما خود از می 

 حکم قاطع نوشته شده بود:  ک ی ثیدر آن به ح لیمطالب ذ  م، یآورد

از نن   غالمهای  خانواده  بعد  برادرانش  و  اق  نیخان  و  با  ی  مربوطی  ارب، 

ی مالزم به شش    شان از حبس رها، معاش مقرره شان از روزانه دو افغانی  ی 

ل سابق پادشاه بخارا واقع قلع  ابد یارتقاء    افغانی  ی   فتوح، تا زمانی   ۀو در میی

جا رسشته  یم  داد یکه  شان  امالک   و 
 

زندگ موقت  طور    ه کرد  شود، 

 توانند«. یم

  بوده و    است که مربوط حکومت چاردیه   ن    ه یفتوح، قر   قلعه
 
 ستی بتقریبا

ل نش   داد،یاز شهر کابل فاصله دارد. منظور از جا  لومی  یک ی ما واقع    منیمیی

ی شهر کابل و امالک عبارت از    اندران    ابانیخ پدر    مورونر   زراعن  های  زمی 

ی مقدار    کیو    خان سپه ساالر چرخی   در یکالنم غالم ح پدر    د یرخر ز های  زمی 

 . گرفتیم خانواده تعلق  یبوده که به همه اعضا میو کاکاها

تنها به ح  مگر  داد خانه و امالک  امر اسی    ی نوشته رو   ک ی  ث یمتأسفانه 

باق   ا   ورق  من  امروز که  تا  هرگز  و  یم   نیماند  را  وجود    سم،ینو سطور  با 

آ در  آن  تفصيل  تقاضاها که  و  مکرر  خواهد گرد  ندهیمراجعات    د، یذکر 

 نتوانست.  ده یل پوشجامه عم

محمدآصف  گردم به اصل داستان که جناب    بریم  م،یصحبت دور نرو   از 

  ف یتعر   انه،یدل جو   کابل بعد از انجام صحبت طوالنی   هیخان قوماندان امن
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که    د یشخص شاه محمود خان صدراعظم جد  یهااز کارروانی   ف یو توص

پنداشت، از جا بلند شده با  یم شانیا کینزد ار یبس  نیاز معتمد ک یخودرا 

کرده بتوانم،    دا یو اظهار نمود که من هر وقت فرصت پ  خداحافظی همه  

 
 
 فوقتا

 
 از شما خی  خواهم گرفت. وقتا

که از طرف من و برادرانم بدرقه    در حال  هی آصف خان قوماندان امن یآقا

حو   ،گردید یم حو   یلی از  در  و  شده  خارج  از   ون ی  ب  یلیزندان  زندان 

که از زندان حراست   انی یآن هفت نفر سپاه شنایس فهی و وظ یدار فهیوظ

 فهینمود که وظ  مینموده و به آنها تفه  ند، تشکر و اظهار قدردانی کردیم

ا   شما  شده    نیدر  تمام  بپ توانید  یم جا  خود  قطعه  به    نها یا   د،یوند یحاال 

دانه هرجا رفته  آزا  ستند،ی محبوس ن  گر یبود( د  انی)مقصودش از ما زندان 

برایم همچنان  د  کسانی   یتوانند.  به  از   ند،یآیم  شانیا  دنیکه    ن یبعد 

 وجود ندارد.   ممانعن  

بودند و    ستادهیا  شانیکه در اطراف ا  نی هاقابخ  سه نفر    ۀاز آن دربار   بعد 

به آنها چه هدا  ند کشیدیم انتظار     صحبت نموده،   ، شود  یم   داده   ت یکه 

  
ً
ورن  که به وجود آنها عیل از ما سئوال کرد  اوال نه؟   ا یهست    العجاله ضی

  روازه شود که از د  دا یپ  یگر یکه تا کس د   م یپس از آن که ما موافقت کرد 

به درون  آیند  یم ما    دنیرا که به د   شاوندانی ی مراقبت کرده، خی  اقارب و خو 

برا  یلیحو  دار   یچند  ی برساند،  ورت  آنها ضی ا  م،یبه  اظهار   شانیبه  هم 

ورت نیم  نمود که شما هم هر وقن   توانید  یمشود،    که به شما احساس ضی

 . د یبرگرد خود به ارگ شایه  فهیوظ یباال

آمدن    من موضوع  استفاده کرده،  وقت  از  نفر    کی  ی همراخودرا  هم 

که اضار دارد    نیمن قرار داشت و ا   یمحافظ از زندان دهمزنگ که در پهلو 

د و به دفی  زندان    ت یهدا  ش ی که برا  یطور  داده شده، مرا پس با خود بی 

تحو   تعامیل  یرو  دارد،  وجود  به   لیکه  قوماندان  جناب  خدمت  بدهد، 

دوباره به زندان دهمزنگ نروم. قوماندان هم خواهم  یم که    دمینعرض رسا
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  د یمرا قبول کرده به نگهبان امر کرد تا به دفی  زندان دهمزنگ بگو  شنهاد ی پ

 مرخص نموده است.  هیامنکه مرا قوماندان 

اجازه نداشت    هیکه در برابر امر قوماندان امن  نیموصوف نظر به ا  سپایه

باالخره    ،ی و اطاعت به رسم عسکر   میرسم تعظ  یبا ادا  د، ینما  اطاعن  ن  

 جانب زندان دهمزنگ روانه شد.   مرا رها نموده، خودش به تنهانی 

من امروز در    فهیه وظگفتار آخر ک  نیبا ا   هیجناب قوماندان امن  همچنان

ده، خداحافظ گفته با قبول    ک ی  ک ی، دستان ما را  گردد یمختم    نجا یا فشر

از طرف    یعسکر   سالیم    کی که 
 
نفر( سپاه  دلگ پ  انی ی)هفت  تر    ش ی که 

  د، یند، اجراء گردکردیم ما را حراست    خانواده زندانی   خانعیل   یزندان رسا

 از دروازه زندان خارج شد. 

عبدالرحمان جان   میدید   م،یبرو   یلیداخل حو   میخواست ما دوباره یم  وقن  

جانباز خان که مادر، خواهر و برادر کوچکش عبدالقادر  ساالر  نائب پش  

  دا یمحبوس بودند، پ  خانعیل   یجان با مادران و خواهران ما در زندان رسا

  بوسه و    دهیاو همه شادمان گشته و او را سخت در آغوش کش   دنیشد. از د

  م، یدی. بعد از آن به صورت هراسان از عبدالرحمان جان پرسمیبارانش کرد 

دگرها چه شدند؟ مطلوب ما از محمدعمر خان و محمد عثمان برادران، 

جانباز خان بودند که  ساالر  نائب محمد خان و محمد علم خان پشان    ی  پ

در   شی  ی که ما ب  نیا   یند. عبدالرحمان جان برابرد یمگ به رس  در زندان ار 

زودتر به جواب پرداخته گفت خاطرتان جمع    م،یانتظار و اضطراب نمان 

محمدعمر خان در ده   میباشد، آنها همه از زندان برآمدند و به خانه کاکا

پس فردا همه با هم جمع    ا یادامه داد که ممکن است فردا    افغانان رفتند. و 

که ورود    می دیگرد  یلیتمام همه داخل حو   . بعد از آن با خاطر جمیعمیو ش

 ها همه خانواده را مضوف ساخت. عبدالرحمان جان ساعت
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 خانعل  ی در رسا  یآزاد

و   ده یکه سخن به درازا نکش   نیا  یاست، برا اد یز  یلی گزارش خ  نیا  اتیجزئ

به صورت مو به    انات،یجر   تینگردد، از حکا  ز یاسباب درد رس خواننده عز 

 کوشم.   مو ضف نظر نموده، به اختصار مطلب یم

بسته    شهی هم   یدراز   انیکه سال  خانعیل  یزندان رسا  میبزرگ و ضخ  دروازه

   کی و دوستان قطع بوده،    شاوندانی با خو   خانوادۀ ما بوده و تماس  
 

از    بارگ

   ر یبامدادان تا شامگاهان د
ً
و اقوام    شاوندانیاز خو   کیباز مانده، هر    کامال

نزد  هایراهاز   و  ی هم  ک،یدور  رهانی   ی  خی   به گوششان    که    ، رسید یمما 

به   دار یاز ما د  قابل وصفی   ی  غ  آورده و با گرم جویسر   ف یجوقه، جوقه تشر 

  ند.  آوردیمعمل  
 
ما   دنیمقطع زمان، در هر خانواده که به د  نیدر امسلما

آمده و هر   انیبه م  یا. نوزادان تازه شد یم  دهید  یادیز   اتیی  ند، تغآمدیم

ا  دهیجوان گرد   کی از  اکیر  شن  شانیبودند که  به یم  توانست یم ن  اختهرا  و 

صورت گرفته بود    ن  هاهمچنان ازدواج   م،ی کردیم   دا یپ  اجیآنها احت  معرقی 

 اطالع مانده بودند. خانواده از آن ن   یکه اعضا

  شاوندان یاز خو   ک یا از طرف هر  ها و مهمان شدنهمنوال رفت و آمدن  نیبد

از   شی  ی هر روز ب  اد یز   یهاجستند و گرم جویسر سبقت یم   ی گر ی بر د  ک یکه  

ام    هیما از قر   دوام داشت و به خصوص مردم قویم   گر یروز د چرخ که احی 

خان  در یبه بزرگان ما از زمان پدر کالن من سپه ساالر غالم ح اد یو ارادت ز 

  داشتند، هرکدام به قدر توانانی   شهی من هم  یو پشان او، پدر و کاکاها  چرخی 

 شان با تحفه و  
ُ
دور   هایراهکه مردم افغانستان رواج و عادت دارند،   رتاقت

پ و محبت    ت یمیند و اظهار صمآمدیم ما    دنیدسته دسته به د   موده ی را 

 . ند نمود یم
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 دولت  هیها با مقامات بلند پادیو بازد د ید

  ت یوال   هیجناب قوماندان امن  هیما از زندان، به توص  رهانی   هیاول  یروزها  در 

از   ستیبا  از نظر دولت بود، یم یو ی  محمدآصف خان که به پ یکابل آقا

  نیا  ی. رو م یآورد یمبه عمل  دار یتعداد مهم مقامات دولت آن وقت د  کی

بعد    روز   کی ما مساعد ساخت و    یبرا  هیرا خود قوماندان امن  نهیمنظور زم

  از ظهر، پس از  
 
  تیبه مع  سه ساعت انتظار، در قض صدارت عظیمتقریبا

ساالر نائبمحمدعمر خان و محمد عثمان خان برادران مرحوم جانباز خان  

به حضور واال  و پشان آن مرحویم با هم  ت صدراعظم    یهمه  واالحضی

بار  خان  محمود  وقن  میدی گرد  ابیشاه  دا  .  جناب  ما  دفی   اتاق  خل 

م  شانیا  م،یشد  اعظمصدر  عقب  در  ی را  ا  ی  حال  در  و   ستادهیکارشان 

جمع کردن کاغذها ی م  یرو   یمضوف  معلوم    میافتی  شانی  در شد  یمکه 

 . باشد یم حالت بر آمدن از دفی  

که با محمدعمر خان    نیرسدار شاه محمود خان صدراعظم بعد از ا  جناب

برادران   با جانباز خان   شناسانی   یرو ساالر  نائبو محمد عثمان خان  که 

  
ً
به نام و اسم  کیبا هم داشتند مصافحه نمود. ما، پشان خانواده هر قبال

طرف   از  بالنوبه  خود  صدراعظم  محمدعمر  پدر  واالشأن  خدمت  خان 

گرفته    یطور ا خودر و رسدار شاه محمود خان دست راست  دهیگرد  معرقی 

. خالصه  د ی بوس  ما را یم   یرو   شانیو ا  میدیبوس   آن را یم   ستیبابود که ما یم 

ا انجام  از    که    یعمل، جناب صدراعظم طور   ن یبعد 
ً
در    د، یذکر گردقبال

ا  از    ستاده،یحالت  تعارقی   ک یبعد  مختض  جمله  از   ، دو  شما  فرمود: 

   و افغانستان از شماست. ول   د یهست   تانافغانس 
 

 ار یبس   نیبعد از ا  در زندگ

ی از رس مخودرا  . سپس کاله  د یمحتاط باش کار خود برداشته و خداحافظ    ی 

 گفته از اتاق کار خارج شد. 
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ی هم  به برا  پروگرایم  ی رو   بی ترت  ی  امن  یکه  از طرف قوماندان    ی آقا  هیما 

روز از جناب   کی  میداده شده بود، مجبور بود   بی خان ترتمحمدآصف  

روز از رسدار احمدشاه خان   کیداخله، غالم فاروق خان "عثمان"،  ر یوز 

 ل یکابل، محمد اسماع  تیوال   روز از وال   ک یدرباره خش ظاهر شاه،   ر یوز 

  گر، یپس د   ک یها را  تیمکلف  نیکه ا   م یآوردیمبه عمل    دنیهم د   ار،یخان ما

ی و فورمال ی را که خاصه اراک  هانی   تهیهمه با هم انجام داده و سخنان روتی    ی 

هر   از  است،  نویع  کیدولت  آقادمیشن   به  از جمله  احمدشاه خان   ی. 

ل خود پذوزیردربار   ی   ی سلسله صحبت ها  کیو بعد از    رفتی ما را در میی

 . میضف نمائ شانینمود که نهار را با ا  فیتکل ،تعارقی 

ا   ول ی که م  نیقبل از  ی نهار را مالزم  ی  تعداد    کی آماده سازند گفت: من    ی 

  ی که به آنها دارم در اطراف باغچه خود گردآور   ن  عالقه   یرا رو   وانان  یح

با هم    میرو   که نهار حاضی شود، یم  و تا زمانی   د ینموده ام، اگر عالقه دار 

 . میکنآنها را تماشا یم 

ب  کیوزیردربار  جناب    خالصه در    شی  ی مقدار وقت  نموده  با ما ضف  را 

  م، یروان بود  شانیو ما همه از عقب ارفت  یم   شی شاپی که خود او پ  حال

هر   قفسه  ک یجلو  محفظهاز  و  اندگ ها  هر    کرد یم مکث    ها  از    کیو 

 . نمود یم  ما معرقی  ی را با سوانح آن برا واناتیح

  
 
که    بوده و محیل  صاحب ذوق خون    شانی که ا  تواند یمانسان گفته  واقعا

حکم    ند،شدیم و با اهتمام پرورش    یجالب در آنجا نگهدار   واناتی ح  نیا

ی از مالزم  ک یکار،    نیرا داشت. بعد از انجام ا  باغ وحش کوچک   کی  شانیا  ی 

به اتاق وزیردربار  از آماده بودن نهار خی  آورده که همه ما به شمول جناب  

ی رفته و به اطراف م ینان خور   . میطعام ظهر )نهار( قرار گرفت  ی 

و رفاقت    از دوسن  وزیردربار  در وقت ضف غذا رسدار احمدشاه خان،    و 

که در   جان زمانی  عقوبیمن محمد  یخان و ماماصدیق  غالم خود با پدرم  

 خان با هم همکار بودند، و  هللا  حبیب   ی  ربار امد
 
  ث یالذکر به حاول   بعدا
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اخ   ر یوز  و  خارجه  ح  الذکر ی  امور  سلطنت  وزیردربار    ث یبه  عهد  در 

تیعلا که با    کرد یم  فیکرده و تعر   اد یداشتند،    تی مأمور   خانهللا  امان  حضی

 داشتند.  مانهیو صم  کینزد  ار یهم دگر مناسبات بس 

دل  مرد  و صاف  نظر    خوش صحبت  در  خورد یمبه  چنانچه  ی هاسال . 

نمود که: رسدار   تیحکا   م یبرا  ی خانواده و   یاعضا  ن یتر   ک یاز نزد   ک ی  یبعد

خان زمانی   محمدهاشم  عظیم  صدراعظم  صدارت  امور  عهده    که  به  را 

در   بود،  نکرده  ازدواج  و  مجرد  شخص  عمارت های  اتاق   از   ک یداشت، 

از عمارت صدارت، هم به حيث دفی  کار و هم به    عنی ی.  د یخوابصدارت یم

اتاق  گرفتیمکار    خانه شخیص  ثیح از    ک ی  د یخوابکه در آن شبانه یم   . 

ی کلک   قرار داشت. وزیردربار  آن به طرف باغچه رسدار احمدشاه خان    یهای 

ی از مالزم  ک یصدراعظم    محمدهاشم خانرسدار    یروز  نزد  خودرا  خاص    ی 

رسدار احمدشاه خان   ی داد تا برا  ت یشاه خان فرستاد و هدارسدار احمد  

 . سازند یم خواب  غوغا نموده و او را ن    ار یشبانه بس   شیهاکه سگ   د یبگو 

  
 
دور از عمارت صدارت  های  اتاق  جا از   کی آنها را از طرف شب در  لطفا

 . د یو در اتاق را قفل نما بسته

توسط مالزم    محمدهاشم خانرسدار    یاحمد شاه خان در جواب برا  رسدار 

پ برا  فرستاد یمغایمذکور  لهجه گفت:  با ضاحت  صدراعظم    یو  جناب 

ن  که بسته کردن و کوته قفیل  د یبگوئ  ست،ی نمودن کار شماست، کار من 

 . د یلذا مرا معذور دار 

ی   از  انداخی  مظالم رسدار    هی  نمودن و غ  ها و کوته قفیل آنجا که به زندان 

صدر اعظم به همگان معلوم و زبان زد عوام شده بود،    محمدهاشم خان

خان   احمدشاه  رسدار  عوزیردربار  جواب  در  ی که  عمو   ی  پش    ی حال 

خان رخ کش   ک ی  معنی   ،شد یم هم    محمدهاشم  به  را    دنینوع  او  مظالم 

 داشت. 
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 ما را به قلعه فتوح انتقال دادند 

امن خان  محمدآصف   روزهانی   کیکابل،    هیقوماندان  از  مختض    روز  که 

  گر یما آمده، ضمن د  دنی، به دگرفتیمکه وعده داده بود از ما خی     یطور 

 ها با لهجه صحبت
 
 به سخن آغاز نموده گفت:  یتر   یجدنسبتا

ا برادران من  مراجع  نی!  آمد  و  رفت  ی قدر  الزم    ی  شما  نزد  و  دانم  نیمرا 

،  کند یم   حرکت را دوست نداشته و از آن احساس نگرانی  نیحکومت هم ا 

ی تع  تانیکه برا  بهی  است هرچه زودتر شما را به قلعه فتوح، جانی    ده، یگرد   یی 

و از    است ! از شهر دورتر    فاصله خون    کی آن محله با  را ی. ز میانتقال بده

رفت و آمد  کنم  یم فکر    د،یشد  یبرودت هوا و برفبار   نیبه ا  گر یطرف د

  جمع گردد.    هیناح  نیو خاطر دولت هم از ا  ابد یمردم کاهش  
 
شما هم  ضمنا

   د یبا
 

  شیکه سبب تشو   و از عمیل  د یمحتاط باش  ار یتان بس   ندهی آ  در زندگ

    گردد یم و دردرس دولت  
 
که جناب   ن ی. حاصل سخن اد ینمائ  یخود دار جدا

  جمالت    نیبا اظهار ا  هیقوماندان امن
 
کننده، ما را متوجه    حتینصظاهرا

! رفتار  میمطلق ندار   یآزاد  م، یکن  که خود فکر یم  یساخت که ما آن طور 

  ب یطرف تعق وستهیخود ما نبوده و پ ار یو کردار ما به اراده خود ما در اخت

 . میو مراقبت دولت قرار دار 

ابد    یبرا  گر یو تکرار آن را د   م یرا گذشتانده بود  یبد  ار یکه روزگاران بس   ما 

گفتيم:    هیقوماندان امن  یهابا اطاعت تمام در برابر فرموده   م،یداشت آرزو ن

خ یم  ی  شما  بهی   ما  خود  از  را  دار   د،یدانما  نظر  در  هدا  د یهرچه    ت یو 

ی تا عمل انتقال ما و اثاث ناچ   د یو دستور بده   د ی بفرمائ  د،یدهیم که در   یی 

 . ابد یهرچه زودتر انجام  د یکن  و شما آن را مشاهده یم میدار  ار یاخت

ی خوب، آخر هم   یلی گفت خ  هیقوماندان امن  جناب من    د یهفته آماده باش  ی 

قوماندانی  نقل  ه یامن  از  عمل  هی اسباب  برا  ۀ و  به  یم   تانیکار  شما  و  فرستم 

 . د ی و جانب قلعه فتوح کوچ کن د یاصطالح بارتان را ببند
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ی همان هفته که تع  آخر    روز رهانی   خی    روز از تار   جدهیشده بود، درست ه  یی 

زندان   از  توانست   عنی ی.  گذشتیم ما  ه  میما  در رسا  جده یفقط  را    ی روز 

مطلق و فارغ از هرگونه    ینام زندان را نداشت به آزاد  گر یکه د  خانعیل

 . میو احساس هراس بگذران  شیتشو 

  ی  ما در زندان دهمزنگ اس  یفرصت خواجه محمد مالزم ما که همرا  نیدر 

  ده یما که هنوز زنده مانده و به سن کهولت رس  نینفر از ناظر   ک یبود و  

را اشغال    ها قابخ    فهیچرخ آمده و وظ  هیبود با دو نفر از پشان خود از قر 

به آن    روز هر    یدراز   انیکه سال  دولن    یهاقابخ    یرو   دنیکرده و ما را از د

 . ساختند  از ین  ن   م یمواجه بود

ی به روز س  گردید یمکه مصادف    جدهمیروز ه  درست   ۱۳۲۵دلو سال    دهمی 

بار    ی تعداد موترها  ک ی  ،یسو ی ع  ۱۹۴۶سال    ی جنور   ۲۳برابر    ، یدیخورش

  بودند، از طرف قوماندانی   پشک   انیکار که مرکب از سپاه  ۀبردار و عمل

همه افراد خانواده به قلعه    ی فرستاده شده و کوچ و بار ما را همرا  هیامن

ل سابق پادشاه بخارا نقل دادند.  توحف ی  میی

  که    یطور 
ً
  تذکر رفت، قلعه فتوح از شهر کابل  قبال

 
  لومی  یک  ستی بتقریبا

آن رسدتر از شهر است.   یو هوا  ی  برف گ  شی  ی فاصله داشت و منطقه ب

 یبزرگ و متعدد که دارا  یهامنظره عمارت  م،یدیکه ما بدانجا رس  زمانی 

باغ مشجر که   ک یبزرگ و    اطیما، ح  اجیاز احت   شی  ی حتا ب  اد،یز های  اتاق

ی زم   بیآن دوازده جر   مساحت    یبرف نما  ر یبود و همه در ز   ی 
 

 دا یپ  قشنک

به صورت  ها  اتاق   ر یاز سا  وقن    . نمود یمکرده بود، توجه ما را به خود جلب  

ی ب   ماتیبه منظور تقس   مجمویع تعجب    هیما  م، یبه عمل آورد  دنیخود، د  ی 

 

گردید و  ظاهر یم  شد که اسم او در قرعه کشر گفته یم  به آن مرد نظایم  ،پشک  سپایه

 داد. را انجام یم قی  ب  ر یخدمت ز  یوظيفه اجبار 
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بزرگ را با چند دانه  های  اتاق   همه  نیا  می توانیم که چگونه ما    د یهمه گرد

س دار   فرسوده که در   یهاو شطرنخ    میفرش گل   نی. اما امی بپوشان  میدسی 

و    افتهیزندان نجات    کیتنگ و تار های  اتاق  که ما از   نیموضوع نظر به ا

  تیآن قدرها مهم و قابل شکا  م،ییافتیمباز و پهناور    یفضا  کیدر  خودرا  

خود    یما نبوده و به عجله تمام دست به هم داده هر خانواده برا  یبرا

 نمود.   می تنظ امکاندر حد  ش یرها یجا

و ناچار آن را با    میمواجه شد برق   و باز ما به فقدان روشنی   د یفرا رس  شب

ی هرک  ینور شمع و چراغ ها   م، یدیرسان  انیبه پا  میبا خود داشت   اطیکه احت  ی 

از هر    میفردا که آفتاب طلوع کند و همه جا روشن گردد و ما بتوان  د یبه ام

و کنار عمارت    یهاگوشه 
 

روز   بزرگ بوده    پادشاه  کیاقامت گاه    یرا که 

 های  اتاق   . همه در مینمائ  دنیاست، به صورت مفصل د
 

که نصف    بزرگ

ند  توانست یم که    هانی آن نه، در اطراف صندل  گر یآن فرش داشته و نصف د

 . مید یما را گرم نگه دارند، خواب

دهکده   ک یفتوح    قلعه ولسوال   هانی از  به  حوزه    است که  )حکومت( 

ی تعلق داشته و ساکن   چاردیه  و دام دار بودند.    شهی زراعت پالعموم  عیلآن    ی 

ی زم   ب یدو جر   کیبا  ها  خانواده  که   یاز گاو و گوسفند  و عده قليیل   زراعن    ی 

اخت    ار یدر 
 

تأم  بانهیغر   داشتند، زندگ را  ی شان  به    ند نمود یم   ی  های  خانهو 

 شده سکونت داشتند.  ی  از خشت خام تعم کوچک گیل  الق  یی

 ی دچهار عراده گا  ا یآن دهکده جانب شهر کابل عبارت از سه    هینقل  لیوسا

مرتبه صبح زود از قلعه فتوح به شهر رفته و عض روز مذکور    ک یبود که  

وجود نداشت   ی گر ی د له یمانده ساعات روز وس  . در خالل باق  گشتند یمبر 

 . ند یکه مردم جانب شهر رفت و آمد نما

توانانی   در  کت برق آن قدر    نداشت،    اد یز   آن زمان که رسر
 
قصبات  عموما

ی امت   ک یبرق مواجه بودند که قلعه فتوح    از یشهر به عدم استحقاق داشی 

که در آنجا    دهکده و ما هم تا زمانی   رفت. لذا همه اهال  از آنها به شمار یم 
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ی برق محروم بود  م، یکردیم   زندگ طرف    نی دی. همچنان آب آشام میاز داشی 

همجوار آن رد شده و از   گر ید  یهاکه از باغ  چهیجو   کیاز  خودرا    اجیاحت

و از آن    می گرفتیم،  کرد یم عبور    گرفتیم باغ و باغچه که به ما تعلق    انیم

ما  مینمود یماستفاده   البته   .  
ً
جوشانقبال را  هوا  ده یآن  در  رسد    یو 

ز   کیو    میگذاشت یم روز   یبرا  اد یمقدار  شبانه  ذخ  یمضف    هی  خود 

 م. یکردیم

ا خ  نها یالبته  موضوعات  بس   کوچک   یلیهمه  را  ما  و  ناراحت   ار یبوده 

ز نیم  در    میدانست ما یم   را یساخت.     ک یکه حاال 
 

که  کنیم  یم  دهکده زندگ

 . باشند یم محروم   یشهر  اتیح یا یدھات کشور از مزا ر یمانند سا

باز هم    م،ی که اطالع داشتند ما در کجا نقل داده شده ا  زانی یو عز   دوستان

بار   ی راه، رسد  ی زحمت دور  پ  یو برف  به    وسته یزمستان را قبول نموده 

  ب ی ها ترتند و در منازل شان دعوتبردیمند و ما را با خود  آمدیم ما    دنید

 . دادند یم

  رتر یکه از زندان برآمدن ما د  آن عده عالقه مندان و هواخواهانی   همچنان

خودرا  کرده،    دا یپ  ن  لهیکه امکان داشت، وس  به هر نویع  ند،یافتیماطالع  

رسان ما  محبت  دهیبه  ابراز  و  احساسات گرم  با  مشور  و  و  شاد  را  ما  ها 

شهر   انیم  ستدر   هینقل  لیراه و عدم وسا  یدور   گر یساختند. به عبارت دیم

که    توانستیم نشده    نیهوا و امثالهم، مانع ا  ی و دهکده قلعه فتوح، رسد

وابستگان، دوستان و عالقه مندان را    یهاو گرم جویسر   کیجلو استقبال ن

  ت یمیجز صم  ی گر یصبغه د  دها یها و بازدتماس   نی. چون همه ا د ی  از ما بگ

دل جونی  و  محبت  ابراز  هم  و  ه  یدرد  و  حرکت    چیو  که    عمیل  و گونه 

  شیدولت بوده باشد، در آن نهفته نبود که اسباب تشو   شی مخالف پال

ی آم  نیاز ا یم  توانست یم نگردد، الجرم ما    بی ترت  نی . به ا میی  ها فاصله بگش ی 

گونه احساس   چیها را گذشتانده، هخوب و مملو از شادمانی   یشب و روزها

زمستان با وجود فقدان فرش و لوازم درست خانه،    د یشد  یاز رسد  یبد
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ی وسا  لبایسن     انسانی   کی   حتاج یما  ه، ی  و غ  ه ینقل  لیمناسب و عدم داشی 

 . می نداشت  است، دهیبرآمده و داخل اجتماع گرد  د یکه از عالم تجر 

 

 ها ف  یو ادامه بالتکل هیقوماندان امن یهاوعده

خان  محمدآصف  رسد و پر برف زمستان، جناب    یروزها  ن یروز از ا  کی

به همراه    یعسکر   پ یموتور ج  کی  یکابل به سوار   تیوال   هیقوماندان امن

فتوح تشر   کی قلعه  به  راننده عراده  )گارد( و  باش  آورده،    فی نفر حاضی 

عالم شاه خان   د یعالوه نمود که پادشاه بخارا س  گر ید  یهاضمن صحبت

ا  ی ی  کث  تیعجم  کیبا   در  خود  فعله  و  عمله  خانواده،     نجا یاز 
 

  زندگ

به داخل شهر اقامت   نجا یند. بعد از وفات موصوف، خانواده او از اکردیم

  و همه ساحان    اطیبا ح  د ینی ب  را که یم   ن  هاهمه ساختمان  نیشدند و ا   نیگز 

که اکنون همه    دند،یدولت به فروش رسان  یکه به آن ارتباط دارند، باال

ملکیا زمانی   ت،ین      خودتان کههای  خانهکه    تا 
ً
از مؤسسات   بعیصی فعال

س شما برسد، به اخت  هیدر آن جا داده شده اند، تخل  دولن    ار یو به دسی 

را ترک نموده    نجا یکه خانواده پادشاه بخارا ا  شما گذاشته شده است. زمانی 

پادشاه    اهکه همه از بخارا به همر   شانیاقامت دادند، عمله و فعله ا  یی  و تغ

  یآنها چند  یبه دولت التماس نمودند برا  ن    ضهیعر   بخارا آمده بودند، یط

از نقاط   ک ی خود در    یبرا  مسکن و رسپنایه  هیمهلت داده شود تا بعد از ته

خانه   گر ید به  سل  شان  یهامملکت،  با  خودشان  باغ  اطراف  در   قه یکه 

   ی  تعم مخصوض
 

که شما را به    نیاکرده بتوانند. قبل از   کرده بودند، زندگ

بود، لهذا    دهیزمان مهلت آنها هم به رس رس  و از طرقی   م، ینقل بده  نجا یا

خانم و دو    کیکه    خانواده کوچک   کیرا ترک کردند، به جز    نجا یهمه آنها ا

 که    ن یدهد. نظر به ایم  لیرا تشک م یت یپش کوچک 
ً
بود و   ر او یو  ار ی ن   کامال

رسپناه   نیدر  د یرا بگذار  می  نمود که من و دو نفر اطفال صغ اد یز  دادخوایه
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نموده و اکنون او وفات کرده و ما را بدون رسپرست    ی  که شوهرم آن را تعم

 
 

م نزد ا  گذاشته، زندگ  یکه جد   یخانواده ا  ن یکنم. من حاضی
 
آیند  یم   نجا یا   دا

 کنم.    نفر خدمتگار کار   ک ی  ث یبه ح
 
جناب قوماندان صاحب فرمود    بعدا

اخت را نگه یم  ار یکه حاال  آنها    ت یشان هدا  یبرا  ا ی   د یدار به شماست که 

 . ند ینما هیخانه شان را تخل  گرانیسه نفر هم مانند د  نیکه ا  د یدهیم

ش را مشاهده کرد افهیکه ق  ما    م یآن خانم محروم و مأيوس و اطفال صغی 

ی و در ع خود ما هنوز از خاطرها زدوده نشده بود،    یهات یحال محروم  ی 

دائیم اقامت  به  زمانی   بالدرنگ  تا  رضا  آنها  به  خودشان  خاطر   تی که 

  اعالم نموده،  خودرا  خواسته باشند، موافقت  
 
به آن خانم که مادر عالوتا

خانوادۀ  خودت جزو   نیکه بعد از   میفهماند ،شد یم  اد ی لیماعو اس  میبراها

ا   هسن    ما   روند، خاطرت  خانواده به حساب یم  نیو پشانت اوالد 
ً
  کامال

 جمع باشد. 

شادمانی العمل  عکس   نیا  از  و  نشاط  خانم    دالوصفی یزا  ما  آن  چهره  در 

درخش  دعاگونی   دنیمأيوس  به  و  جناب   گرفت  همچنان  نمود.  آغاز 

 نمود.  ک یحرکت استقبال ن نیقوماندان از ا

و ماه    گذشتیم که    از آن روز و اظهارات جناب قوماندان، هر مایه  بعد 

د   کیاکنون    میکردیم فکر    ،یافتیمآغاز    یگر ید فرمان   ی گر یقسمت  از 

که به ضاحت تمام در آن تذکر رفته بود    یو طور   شود یم   ما عمیل  رهانی 

  ده یروز، ضبط و غصب گرد  کتاتور ی ما که از طرف دولت د  ملکیآنچه از ما

س قدرت حاکمه   مدتو   چهارده، پانزده سال از آن گذشته و هنوز در دسی 

د   یبود، اکنون برا    میتوانو ما یم  شود یم   ما مسی 
 

  بعد از آن راحت تر زندگ

ا م،یکن متأسفانه  در    ن یکه  حکم  فرمان،  آفتاب    خ یبخش  به  و  ی  نوشی 

ی را پ  کرد.    دا یگذاشی 
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 د ی جد یهات یبهاران کوتاه و محافظت و محدود

ا  آهسته بهار   ده یزمستان رس رس  ام یآهسته،  آمد،    یهاامیپ  ،یو مرغکان 

و    گر ید  تیفیما ک  یمرتبه برا  نیکه ا  ند، بهارانی آوردیم آمد بهاران را با خود  

بهاران   نیا  ضی. از فد ینام  گر ی د  یبه آن تولد  توانیم داشت و    یگر ید  تیمز 

ی و خرم گرد ، تپه   د،ی همه جا سی  ی ، شاخ و شاخچه سی  ی ها و  باغ و باغچه سی 

ی و طراوت خدشت ی ها همه سی   . د یگرد  ی 

عمر،    کیبعد از گذشتاندن  ها  زندان   کیتنگ و تار   طیما که از مح  یبرا

در    افته ینجات   وس  یفضا  کیو  و  د   ع، یآزاد    ،بایسر ده   ی رو   دنیبدون 

و نگهبانان، تفنگ و مسلسل، فارغ از هرگونه ترس و هراس،    زوالنه، سپایه 

از دمی داشت   یهر طرف گشت و گذر  رنج د  یرو   دنی.  خود    دهیخانواده 

ی    م یبردیم حظ   از پشت رس گذاشی  بعد  پ  ی لداهایو  به هم    وند یهجران، 

 دنیکه به د   و دوستانی   زانیهمچنان در حلقه عز   م، یکرده بود  دا یدوباره پ

وک بودن و فرامویسر   ،حساس تنهانی ند، ا آمدیمما     .  مینمودیم ن  می 
 
واقعا

 داشت.   ی گر یبهاران عالم د نیا

    وابستگان
 
  ی نقليه، روز   لیراه و عدم وسا   یتر، به علت دور   کینزد نسبتا

که از    دو روز را نزد ما گذشتانده و با امکانات کیم  کیند،  آمدیم که نزد ما  

هكذا ما را هم    ،ساختند یم با دار و ندار ما    م،یداشت   ش یرها  لیلحاظ وسا

دعوت   شهر  داخل  به  خود  منازل  در  خود  کردیمکه  با  و  و  بردیمند  ند 

  ک یو هر    داشتند یم نگه  ها  شب ند،  آوردیماز ما به عمل    انی یشا  یهایرائیپذ

که امکان دارد، وقت ما را خوش    تا جانی   دند یورز یم   خانواده سیع  یاز اعضا

را که در    هانی ت یگوناگون و محروم  هایرنجآن همه    میبگذراند. تا ما بتوان
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   پانزده سال    اردههچ  انیجر 
 

با صفا و    یدر فضا   میمتحمل شده بود   زندگ

 . می ها، فراموش کنمحبت  نیگرم ا 

بد  یر ید  ول    نینگذشت، درست چهار ماه 
 

که در ماه   م یکرد  گونه زندگ

آمد. ما در ماه    انیبه م  ی گر یو مقررات د   د ی از ما سلب گرد   یآزاد  نیپنجم ا 

  ۱۳۲۶سال    یو در ماه جوزا  میاز زندان برآمد  یدیخورش  ۱۳۲۵سال    یجد

ماه یم  یدیخورش به  برابر  ا  یسو ی ع  ۱۹۴۷  که  که    نیشود، و در عوض 

  که    ما حسب فرمان صدارت عظیم  مورونر   ملکیخانه و ما
 
انتظار شدیدا

در آن باره به عمل    توجه   نیتر شود، جزنی   ی ما کارساز   یبرا  م، یآن را داشت 

چشیم  امد ین گوشه  نرس  و  مشاهده  به    د،ی به  وقت  دولت  بالعکس 

  مختلف و    یهابهانه
 
   کیعنوان حفاظت از ما که در    ر یز ظاهرا

 
  احاطه بزرگ

در آن منطقه خوب نبوده و مبادا به ما کدام    ن  یو وضع امن  میسکونت دار 

در نحوه    ی گر ی د  راتیداد و تعز   یی  تغخودرا    شی برسد، پال  یاصدمه  وقن  

 
 

خان  محمدآصف    یمطلب را آقا  نیآورد. ا   انیما بعد از زندان به م   زندگ

امن استخباران    تیوال   هیقوماندان  دستگاه  با  پ  کابل که  را    وستهیخود  ما 

مراقبت  بیتعق ا  نمود یم   و  از  ما  بود  نیو  غافل  آقا  م، یراز    ی توسط 

بود، به ما    که در آن زمان حاکم منطقه چاردیه   خان علویم  میعبدالعظ

 ابالغ نمود. 

ی از مالزم   ک یشاد و زودگذر بهاران،    یروزها  نیروز از ا  کی ما خی  آورد    ی 

   کیبا    حاکم چاردیه  ،خان علویم  میکه عبدالعظ
 
آورده    فیتشر   سپایه  دلگ

  .  د ی شما را مالقات نما  خواهد یم و  
 
خی  همه    نیا   دنیدر اول از شن مسلما

 .  میدیشوک گرفته و متعجب گرد
 
عجله    بهجمع نموده و  خودرا  حواس    بعدا

 

است که    نی سال نوشته شده است، علت آن ا  ۱۵  گایه  ۱۴  زمان اسارت گایه  نکهیا

 مدت زندان 
ً
 سال و دو ماه بود.   ۱۴اصال
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که در خارج رسا انتظار ما را    حاکم چاردیه  دنیهرچه تمامی  به منظور د

 . میروانه شد ،کشید یم

نه به حيث  خودرا  بعد از مصافحه    خان حاکم چاردیه  میعبدالعظ  یآقا

   ک یحاکم، بلکه به صفت    کی
 

نموده اظهار   ما معرقی   ی برا  دوست خانوادگ

  م یاست و من پش مرحوم عبدالکر   علویم  میداشت که اسم من عبدالعظ

. پدرم با همه بزرگان باشمیم   ف یالحكومه اسبق مزار رسر نائب   خان علویم

خان که  نن   غالم مغفور و مرحوم شما جناب    یبه خصوص با کاکا  و شما  

لت کاکا را داشت، دوسن    یبرا ی   ی ادیز   تی می و صم  کینزد   من هم مقام و میی

با خانواده شما   یغم و شاد یدر روزهاخودرا  شهی هم خانوادۀ ما داشته و 

  آمده ام از طرف قوماندانی   نجا ی. امروز که من ادانستند یم  ک یو رسر   میسه

  تیسازم که نظر به عدم امن  شما حال   یکابل مأمور هستم که برا   هیامن

داند  حکومت الزم یم  ،منطقه و به منظور حفاظت شما از خطر احتمال

  نی. لذا ا د ی به عمل آ   ، نگهبانی کند یمدولت تقاضا    ش ی که پال  یاز شما طور 

نفر   تیجمع نظایم  یهفت  برا  یدارند طور   فهیوظ  پشک   افراد   شان یکه 

در    تیداه روز  و  شب  شده،  حرمشا  نیاز   ک یداده  خارج    ی عمارات 

شما از دسته اراذل و اوباش که    یتا برا  ند ی نما  یدار سکونت داشته و پهره 

 مردمان وجود دارند، صدمه نرسد.   لیقب  نی در هر گوشه و کنار مملکت از ا 

چاردیه  جناب عالقه  حاکم  و  محبت  از  هم  به    شخیص   یمندباز  خود 

 دو حادثه که در همان تازه   ک یبار بار تذکر داده، در ضمن    خانوادۀ ما 
 

در    گ

  ی نفر دکاندار   ک یآن حتا منجر به قتل    ک ی و    وستهیفتوح به وقوع پ  هیقر 

  ه، ما قرار داشت، اشاره نمود  یبود که دکان مذکور در هم جوار   ده یگرد

عده مردم تبهکار ساحه   کی  یو اعمال ناهنجار و خراب کار   امنی از ن    شی  ی ب

بود، به صورت شکوه    یجات متعدد  هیکه متشکل از دهات و قر   چاردیه

ی آم  صحبت کرد.  یی 

در راه حفاظت جان و مال مردم مسئول  خودرا  که حکومت    ن یاز ا  سپس
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الزمه    ی  مأمول تداب  نیکوشد به منظور برآوردن ا یماالمکان  حن    دانسته و 

انداخته، عالوه نمود که من    سلسله روشنی   کی  د یاتخاذ نما  شی از پ  شی را ب

  دهم یم  نانیشما پنداشته و اطم  ی  العجاله به خدولت را عیل   صلهیف  نیهم ا

ل    دوام نخواهد کرد و وقن    یادیتعامل مدت ز   ن یکه ا ی که شما به خانه و میی

قرار  آزاد   یخود،  فرمان  در  صدراعظم    یکه  ت  واالحضی جانب  از  شما 

  د ی صاحب امر داده شده، برگرد
 

دهکده قلعه    د، یآغاز نمائ  ن ینو   و به زندگ

  حفاظت و نگهبانی   فهیوظ  ن یا  د،یرا ترک و در شهر کابل نقل مکان کن  وحفت

 . ابد یاز شما انجام یم 

پا با مردم و    خورده از نگرانی   کی  انیدر  ت ما  دولت راجع به طرز معارسر

آمدها و  قرار   یرفت  سوءظن  مندان که طرف  عالقه  و  دوستان  مداوم 

  هرکش   نی هشدار داده گفت: بعد از ا  میمستق  ی  گرفته بود، به صورت غ

به    کابل اجازه کتن    تیوال   اولی  از قوماندانی   د یبا  آید یم شما    دنیکه به د

ب رؤ   اورد یدست  به  د  ت یو  مانع  موظف  داران  پهره  نامه،  اجازه  و    د ی آن 

  د یشو   شما جانب شهر روانه یم  . همچنان وقن  شوند یم شما ن  یدهایواد

    د یبا
ً
امن قبال امر   هیاز جناب قوماندان  تا    د،یدر دست داشته باش  یکابل 

شما    یشما با مردم و هدف رفت و آمدها  یهاهرگونه تماس   لهیوس  نیبد

ل دولت قرار گرفته بتواند و شخص قوماندان امن   ر یدر شهر ز    یطور   هیکنی 

 که فرموده است، از همه احوال آگاه باشد. 

  د یما فهمان  یبرا  گر یبه عبارت د  علویم  یمطلب جناب حاکم، آقا   خالصه

خودتان فکر  که    یداشته و به نحو   نی یشما از زندان حدود مع  یکه آزاد

و باالثر تحت مراقبت و نظارت دولت   د،یاستقالل عام و تام ندار  د،یکنیم

. )از به کار بردن واژه ما، مطلوبم از ما چهار نفر پشان خانواده  د یباش  یم

 است(. 

به نظر    که شخص صاحب احسایس  خان حاکم چاردیه  میعبدالعظ  یآقا

ی آم  تیتسل  یهاسلسله صحبت  کی، باز هم با اظهار  آمد یم  نانیو اطم  ی 
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دو    نیر یو عالئق د  د یو مقررات جد  ناتیی همه تع  نیا  یدار یدهنده از ناپا

دوستانه   ار یخود نسبت به ما، به صورت بس   خانواده و عواطف شخیص

ل ما را ترک نمود.   وده،نم  خداحافظی  ی  میی

وعده داده    علویم   یکه آقا  ی وضع و واکنش دولت طور   نیمگر متأسفانه ا

کرد.    دا یدوام پ  پنج سال متوال  ی بلکه برا  افته، یاختتام ن  ی بود، به آن زود

کمی     خ  ینزد ما به صورت تدر   شاوندانیبعد از آن رفت و آمد دوستان و خو 

ا د یگرد جز  شهر،  جانب  ما  آمد  و  رفت  همچنان  می    نی.  ورت    یم که ضی

 یهای توز   نهیکه ک  میافتیدر   گر ی بار د  کیکم شد و    یلی خشد  یم احساس  

ی فرمان رهانی   یقدرتمندان هنوز انجام و موقف دولت، طور  ما از    که از می 

 است.  افتهین فاحشر  یی  تغ ،شد یمزندان استنباط 

 

 حاصل ی   جیبهبود وضع خود و نتا یما به مقامات برا ضیعرا

ی تر بود، هم   کیو نزد   شی  ی که عالئق شان با ما ب  هم کسانی   باز  ها  زحمت   ی 

کابل جهت اخذ اجازه نامه   تیوال   هیامن  را متقبل شده، اولی  به قوماندانی 

 مراجعه نموده،    رسیم
 
که    یگر ید  ی عده    ک یند.  آمدیمما    دنیبه د  بعدا

 ک یاز    بعد ،  شد یم ن  ش ی م  شانیبرا  ی کابل به زود  هیبه قوماندان امن  دنیرس

ند. خالصه آن  آمدیم ما    دنیو کمی  به د  ند شدیم دو مرتبه مراجعه دل رسد  

  دها یوجود نداشت و آن همه ام  گر ید  م،یداشت   از یکه ما به آنها ن  دارهانی ید

   یکه برا  نقشه و پالنی   ا یو    میکه ما داشت   گوناگونی   یو آرزوها
 

  نده یآ  زندگ

بود  نموده  طرح  خود  نزد  آنه  ک ی  م،یخود  پوش  ا از  عمل  جامه    ده یهم 

ان خانواده آرزو داشتند هم   کینتوانست. مثال   ی تعداد از پشان و دخی    ی 

عالقمندان کمی  گردد،    یدهایو واد  د ید  که فصل زمستان بگذرد و از طرقی 

ب  ند ینما  دا یپ  میل  ا یو    دولن    ر یدر دوا  ن  ی خود شغل و مأمور   یبرا ه آن  و 
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  مضوف گردند. من  
 
مکتب نجات   ازدهیصنف    بهپروگرام داشتم  شخصا

شامل شوم و بعد از دو سال درس خواندن در مکتب، از صنف دوازده به  

ی    ا یدوم فارغ شده،    ا یدرجه اول    یکه برا  دریس  یهااز بورس   ک یبا گرفی 

دوم و سوم و  اول  درجه  حائز  به    ش ی م  شاگردان  مملکت  به خارج  بود، 

به داخل مملکت به فاکولته    ا یتر مسافرت کنم و  عال  الت یمنظور تحص

  ک یمردم خود   یبه علم طب داشتم، شامل و برا طب، که عالقه مفریط

 شوم.  خون   بیطب

در   نمودن سلسله مراتب دریس  که اطالع داشتم، یط   یآن وقت، طور  در 

را داشتند و    ت یمحروم  نیکه ا  نبوده، بلکه کسانی   صنوف مکاتب، حتیم 

باالتر یم امتحان   یهااز صنف  ک یند  توانست یم بود    سن شان  را  منتخبه 

ل مکتب گرد   اقت یداده، حسب  آن صنف  ا  دهیداخل  قبول شوند.    ن یو 

 دهللا یدر آن شامل نبود. چنانچه عب  ۱۲بود، صنف    ازدهیتعامل تا صنف  

ی نزد   ک یخان که  انور  غالم جان پش ماما   و هم قفسان ما   ک یاز مربوطی 

امتحان گرفتند به صنف    یکه از و   نینموده، بعد از ا  مراحل را یط  نیبود، ا 

و دوازده، به حيث    ازده یشامل و بعد از اتمام صنف    هیبی مکتب حب  ازدهی

حائز   مستحق  شاگرد  دوم،  ا   ک یدرجه  ها  نیاز    ه گردیدیمی تعل  یبورس 

ی تحص از طرف وزارت    ،امریکا   متحده  االتیتر، به ا  عال  التیجهت فراگرفی 

 معارف آن وقت فرستاده شد. 

ان و پشان جوان خانواده نزد    کیها هر آرزوها و برنامه  لیقب  نیا  از  از دخی 

بس  موفق  ار یخود  صورت  در  همگام    ت، یداشتند که  وجود کرده،  اثبات 

 
 

وع نموده بودند گرد  نی یاجتماع نو   کاروان زندگ فت ی و پ  دهیکه تازه رسر   شر

 . ند ینما

و    دهیگرد  در نطفه خننر   ها یدوار یهمه انتظارات و ام  نیمتأسفانه که ا  ول

نزد هر    هانی نی یبآن همه خوش  فکر    کیکه  از خانواده وجود داشت، و 

اند،    دهیبودن کش   دراز زندانی   انیکه در سال  ی ند که دوران رنج و دردکردیم
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 توانند  یم   گر ی د  ده، یختم گرد
 

   خط مشر   د کنند و به اراده خو   آزاد زندگ
 

  زندگ

ی تعخودرا    ندهیآ بود در   بود بر آب و عالیم  همه و همه نقشر   ند، ینما  یی 

دولت حکمران دور و دراز    یهاکه دامنه درشت مزاخ    نیخواب غافل از ا

 بود.  ده ینرس انیهنوز به پا ها اعتنانی  بود و زمان ن  

ی فرمان آزاد  نیبازهم تالش ما در    ۀما از زندان، ذريع یبود که به استناد می 

  که   یصی یعرا
 
فوقتا  

 
مقاوقتا ذبه  را    م، ینمود یم   میتقد  صالحیمات  دولت 

 ضیعرا  نی گفت که همه ا  د ی. مگر با تأسف بامیمتوجه احوال خود بساز 

 انیم مورد به    ن یدر ا  نی یدر موقف دولت و تمک  ییی  جواب مانده و تغن  

شاعر:  آمد یم ن قول  به  در    یصدا».  است  خنده کبک   ، محشر شور 

 «گوشت

پا  فصل تابستان رس  افت،ی  انیبهاران  اثر د یموسم    ی آقا  یهااز وعده   ی. 

 شان یا  شخیص  کین  تی به حسن نظر و ن  شی  ی که ب  حاکم چاردیه  ،علویم

ی نشد. همچنان فصل پائ  دهی، دکرد یمداللت     چیشد. ه  یو زمستان سی    ی 

از آن برخوردار گشته و به اراده    م یکه ما بتوان  امد یبه عمل ن  گونه تعامیل

 
 

 . میکن  خود زندگ

ی ما را به    هیقوماندان امن جناب که رفت و آمد عالقه مندان را نزد ما و رفی 

خو  امر  به  منحض  مضوف  شی شهر  به  نظر  بود،  که    یادیز   ت یساخته 

  ا ی داشتند، و  آمدن نزد ما را یم   یکه آرزو   نی یمراجع  یبرا  شهی داشت، هم

  م، یفرستادیم   شی برا  محافظ، در خواسن    انیاز سپاه  ک یما که توسط    یبرا

، سبب دل شد یم دو مرتبه تکرار    ک یکه    نی عمل بعد از ا  نینبود. و ا  ش ی م

ی مراجع یرسد  . گردید یمو دوستان  ی 

کارمندان دولت    ر یاوقات مانند سا  بعیصی   ه،یجناب قوماندان امن  همچنان

 
 

مربوطه    یخوب و بد کارها  ی ایروزمره شان و در اثر برخورد با قضا  در زندگ

مختلفی  مزاج  و  لون  ایم   شان،  تأثالعمل  عکس حالت    ن یداشتند که    ی  و 
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ی در برخورد او با مراجع  یبارز  ی و عارض  ی  که به صورت كل    آورد یم   انیبه م  ی 

 . گردید یم مردم  ویسیاسباب ما

ا  کوتاه هر   نیسخن  ا  کیکه  جر   دادها یرو   نیاز  شده    عامیل  اناتیو 

   توانستیم
 

  ده یما منحضتر و روابط ما با دوستان محدودتر گرد  که زندگ

وک در قر  قلعہ فتوح به عمارات بزرگ و   هیو آهسته آهسته به صورت می 

  آن به    که ساحه عمویم  یعیاحاطه وس  داخل
 
  ، رسید یم   ب یجر   یس تقریبا

باش داشته  ت  معارسر خود  خانواده  با  و   میتنها  دوستان  با  ما  ارتباط  و 

 مندان رفته رفته قطع گردد. عالقه

که حسن   علویم  یحالت انزوا و تحت نظارت، البته حسب گفته آقا  نیا

تمث  نظر شخیص را  و کرد یم  لیاو  باور  آن  به  ما  نبود که  قدر کوتاه  آن   ،

و مدت پنج سال را در بر گرفت.    زمان طوالنی   کیبلکه    م،یداشت   یدوار یام

ا  تالش  نیدر خالل  تمام  ذ پنج سال  مقام  به  ما  مراجعات  و  صالح    یها 

ل    یاکه طبق فرمان مقام صدارت، امالک و خانه   نیبر ا  مبنی   ولتد ی که میی

د گردد و    یما بود، برا  منینش  به اندازه    کیاجازه بدهند که هر   ا یما مسی 

و    ده یشامل کار گرد  میل   ا ی  ز شعبات دولن  ا  ک یخود به    استعداد و توانانی 

بتوان معاش کرده  امرار  آن  ماحصل  و  ج  ا یو    م، یاز حقوق  در    ه ی  حداقل 

افزود آ   یروزمره ما  تکافو    د یبه عمل  که مصارف ما را به صورت اوسط 

ی  کرده بتواند، همه و همه ن    ماند. یم  مثبت باق    جهینت   کیاثر و بدون گرفی 

ما    ضیعرا مراجعات  حضور   عنوانی العموم  عیلو  به  سلطنت،  مقام 

تیاعل و    حضی شاه  عظیم  ا یمحمدظاهر  صدارت  مقام  حضور    به 

ت شاه محمود خان عمو  طبق معمول    ضی. عرابود یم پادشاه    یواالحضی

ی از دفاتر عارض  ک یبه   ملت    یو تقاضاها  اتیبه شکا  مرجع واریس  ا یکه گو   ی 

ها و و وعده دادن  شدن مدت طوالنی   یسی    از و بعد  شد  یم   میبود، تقد

ی  ی پاسخ هاامروز و فردا گفی  مطلق    اعتنانی و ن    منفی   یها، رسانجام به گرفی 

 . گردید یم مواجه 
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 یرا که در آن وقت رسدار شاه محمود خان سفر   ی دارم روز   اد یبه    درست

صدارت را به کفالت انجام    یخان کارهامحمدداوود  به اروپا داشت و رسدار  

هفته  داد  یم در  تشر   ک یو  داخله  به وزارت    و    آورد یم   فیروز 
 
به  شخصا

ی واریس  ضیعرا ی . عارضکرد یم  مراجعی  دست داشته شان   ضیهمه با عرا  ی 

باال   فی رد  هب به صف  به داخل    چون    یهاچوگ   یو صف  اتاق    کیکه 

ا به  یم   منظور   نیبزرگ  بود  شده  مدگذاشته  اولی   ی عارض  ر ینشستند.   ،ی 

ی عارض  یاسما ی از مراجع  ک یو به هر  نوشت  یم ورق    کی به    بی را به ترت  ی    ی 

  ی خوانم از جا  تان را به آواز بلند یم  که من اسم  که شما وقن  داد  یم  تیهدا

  ر یصدارت و وز   لیتان بلند شده، اول مطالب تان را خودتان به حضور کف

.  د یبه عرض برسان  و علنی   صورت زبانی خان به  محمدداوود  داخله رسدار  

که الزم    یبه من طور   د،یشما را شن   اتیکه شکا  نیرسدار صاحب بعد از ا

 . کنمیمت آو من طبق آن اجرا  دهد یم  تیداند هدا 

ا   من از  بعد  ا   نیهم  از  را داشت    د یجد  ده یپد   ک یکه حکم    انیجر   نیکه 

ی اطالع حاصل کردم، و در ع خان  محمدداوود  در باره رسدار    ها حال بعیصی   ی 

ی درشت و درست و قاطع و واقع ب   ند که شخیصکردیماظهار نظر   است،    ی 

 ن  ضهیجانب شهر رفته، عر   هیروز بعد از اخذ اجازه از قوماندان امن  کی

که در باال تذکر    یو طور   ده یبه وزارت داخله رسانخودرا  و صبح زود    بی ترت

ی رفته در صف دوم عارض ی جا گرفتم که به م  ی  خان  محمدداوود  کار رسدار    ی 

 
 
 تر بود.   کینزدنسبتا

ی در اتاق عارض  دو ساعت انتظار، هرج و مرج بخصوض  ک یاز    بعد    دا یهو   ی 

.  نمود یمجناب رسدار صاحب    یآور   فیکه داللت بر آمدن و تشر   د یگرد

در هر   یبه لباس عاد گر ی د و مسلح و جمیع از افراد به لباس نظایم جمیع

ی در ب   گوشه و کنار و حن   ی مراجع  ی  ی و عارض  ی    ت یشدند و جمع  میتقس   ی 

ز   واهاندادخ رسدار   بانی ده ید  ر یرا  جناب  آن  از  بعد  مراقبت گرفتند.  و 

اتاق گرد افراد نظایم  و در حال  ده یمحمدداوود داخل  و    میرسم تعظ  که 
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ی و همه عارضداد  یم را انجام    یسالم عسکر    ی خود جهت ادا  یاز جاها  ی 

ام برخاستند و به پا ا ی و در عقب م  کریس  یباال  ستادند،یاحی  کار خود که    ی 

 . گرفت  صدر اتاق گذاشته شده بود، قرار  ر د

ی عارض  ر یمد  ها که  فهرست نام  یاز رو   ی 
ً
  کیگرفته بود، اسم هر    هیتهقبال

به نوبه خود با كمال    ک یو هر    گرفت یم ز بلند به خوانش  را به نوبه و به آوا

سپس    ،رسانید یم به عرض  خودرا  از جا بلند شده مطالب    م یو تکر   میتعظ

ی عارض  ر یمد نزد   ی  او  از دستش    کیبه  را  اش  و عريضه  و    گرفتیمشده 

هدا برا  ن  ی حسب  خان  داوود  پاداد  یم   ش یکه رسدار  عريضه   ی در  ورقه 

  ا یبه دفی  من فردا بگفت  یمو به شخص عارض    کرد یم   یمختض   ادداشتی

ی حاصل نما. به همخودرا  و جواب عريضه   ی عارض  بی ترت  ی    گر ید  ن    ک ی   ی 

 ند. شدیمنموده و مرخص  پروسه را یط  نیا

از جا برخاسته اول    من به نوبه خود  نمودم که من که    معرقی خودرا  هم 

. بعد به عرض مطلب  باشمیمهستم و پش کدام شخص و از کدام خانواده  

دو جمله از من در   ک ی  دنیجناب رسدار صاحب بعد از شن   پرداختم، ول

ی م  ی که چشمانش به رو   حال دوخته بود، صحبت مرا قطع نموده به    شی 

ی ارضع  ر یمد   ی. آقاد یه کابل بخوا  رو گشتانده گفت سوابقش را از وال   ی 

رسدار داوود    کینزد  ار ی بس   نیاز معتمد  ک ی که    خان شاه عالیم  میعبدالحک

  ر یآن روز مثل سا  یکابل بود. فردا  رفت، در آن وقت والخان به شمار یم 

ی عارض ی عارض  ر یمن هم به دفی  مد  ی    ه بخودرا    ضه یوزارت داخله رفته عر   ی 

 من نوشته شده بود:  ۀعريض ۀورق یدست آوردم. در پا

 . )محمدداوود( د یکابل سوابقش را معلومات بده  وال

کدام حکم فوق العاده که درد    دمیفهمکه یم  نیرا گرفته و با وجود ا   ضهیعر 

  را خدمت وال   ضهیمرا دوا کرده بتواند، در آن وجود نداشت، با آن هم عر 

    دنیکابل بردم و بعد از انتظار کش 
 
را در   شانیدو ساعت موفق شدم ا تقریبا

  م یعبدالحک  یاکابل آق  بدهم. وال  لیاتاق کارش مالقات و گزارش را تفص
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داشت، لطف و    خانوادۀ ما که با بزرگان    نظر به شناسانی   خان شاه عالیم

مرا    خون    آمد شی پ فرمود که  داده وعده  نشان  مهلت    ک یاز خود  هفته 

از    د یبده بعد  بگ  کیو  از من خی   را    ان  د،یی  هفته  شااله من همه کارها 

 . کنمیم  میتنظ

 یخان کار   میعبدالحک  وال  یآقا  ول  د،یها طول کش هفته به هفته  کی  نیا

  عنی یکه موجود بود،    را انجام داده نتوانست و من هم باالخره با مشکالن  

امن  گایه خو   هیقوماندان  را  یم  یخوش  شهر  به  آمدن  اجازه  من  به  بود 

  جواب لطف خود کار نگرفته   نیبود از ا  یکه بد خو   و زمانی   کرد یم  تیعنا

دو   ،داد یم رد   و  مراجعه  د  جهینت ن    یها  دنیاز  و    دنیو  رسد  وضع 

به وقت ب  یهااعتنانی ن   خسته شده و از مراجعه   جناب وال  شی  ی وقت 

 ضف نظر کردم.  شی  ی ب

ی از اراک  ک ی  چ یکه ه  ن یمطلب ا  خالصه خانواده حکمران   یدولت و اعضا  ی 

برابر ما تغخودرا    هیموقف و رو  ا  یی  در   رس و سامانی وضع ن    نینداده و 

پنج سال دوام پ ا  دا یمدت  تقاضاها  ن یکرد و در خالل  از    ی پنج سال که 

 خسته و    جهیبدون نت   همیمکرر و مراجعات پ
ً
  م، یبود   دهیگرد   وسیمأ  کامال

ی ب  یهاها و وصلتازدواج  از تمام    یساده و عار   ار یخانواده به صورت بس   ی 

  وستند یپش و دخی  به جمع ما پ  یرسومات مروجه صورت گرفت، نوزادها

 . ند گردیدیمو اسباب رسگر 

باز    طوالنی   یهاما بعد از وقفه  شاوندانیاوقات که دوستان و خو   بعیصی   و 

ی به نزد قوماندان امن  کابل را جهت اخذ اجازه به خود هموار    هیهم رنج رفی 

ننشسته   یساختند که از پا د، ما را مجبور یمنآمدیم ما  دنیساخته و به د

 ق یر را از طر یمن فالن وز گفت  یم  ک ی  م،ی خود ادامه بدههای  تالش و به  

اور گان مهم دولت    کیبه  خودرا    ی گر یو د  شناسمیم   نشیاز مربوط  ک ی

معرقی ک ینزد تقاضا   تر  ما  از  و  تا  کردیمکرده  د  کیند  وضع   گر یبار  از 

 
 

وک و دور از انظار زندگ کردن    ناهنجار و رسنوشت نامفهوم و به صورت می 
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که طرف    مقامان    هند و بگرفتیماز ما عريضه    م، یگاه ساز آ خود دولت را  

تقد  شان  نانیاطم ولکردیم   میبود  زمانی   ند،  ی  از گذشی  به    بعد  چند 

 ند. شدیممواجه و مأيوس  منفی  یهاپاسخ

 

 کسب اجازه کار  یماجراها

ما به   دنیو به د  ستی ن  ادمیاز دوستان که اسمش درست به    روز یک   کی

اکی  خان نام برد که به  دیس  ی ها از آقاقلعه فتوح آمده بود، ضمن صحبت

قوماندان عمویم پول  حيث  و  ا  س ی ژاندارم  داخله  وزارت   فه یوظ  یفا یدر 

با  و امو   باشد یم رسان    ی  و خ  خواه ی  خ  ار ینموده و شخص بس  ر محوله را 

. من  دهد یمو عادالنه انجام   نانهی واقع ب یلی که دارد خ  یجرأت و منطق قو 

خانیاسم جناب س  دنیاز شن  به صحبت    خورد یم که به گوشم آشنا    داکی 

عم دوست  اندگ  قیآن  از  بعد  و  به    گشته  زمره    ادمیتأمل  در  افتاد که 

غندمشر با ما در زندان قلعه احمد خان  دینفر به نام س  کی  ایسیس  انیزندان

جیالنی  غالم  میکاکا  تیوجود داشت که در زمان مأمور   محبس عمویم   د یجد

ح به  پا  ثیخان  انقره  در  افغانستان  دولت  مملکت  یسفی     ، ترکیهتخت 

که در زمان    بوده و در جمله صاحب منصبانی   حرن    التیمضوف تحص

ت یسلطنت اعل فرستاده    یتر عسکر   عال  ماتی تعل  یخان براهللا  امان  حضی

خان  سیداکی   از جناب    کرد یم   تیها حکااز آن داستان  وقن  شده بودند،  

ی از محصل  ک یکه   آور  اد یهم  رفت  یمبه شمار    قیبا استعداد و ال   ار یبس   ی 

اشد یم از  استفاده  با  ضع  نی.  شا  فیامکان  مانند    هیمشارال  د یکه  هم 

هم   شانیو با ا   با ما زندانی احمد خان غندمشر و کلنل حبش خان که  دیس

  ی کو ین  هی و رو   ع ینموده، از اخالق وس  اد ی  ک یو از بزرگان ما به ن  ه دوره بود

ی در برابر محصل  شانیا ی و مراجع  ی  داشته   ک ی ند، خاطره نکردیم  شیستا  ی 

 عمویم  بار توکل به خدا گفته خدمت قوماندان  کیگرفتم    میباشد، تصم
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در   شانیو از ا  م یخان رفته عرض حال نماسیداکی     ی آقا  س ی ژاندارم و پول

 . میراه استعانت جو  نیا

ی از محافظ  ک یروز قبل توسط    کیمجبور شدم    باز  خدمت    درخواسن    ی 

ی به شهر را حاصل و روز بعد اگر    م یتقد  هیقوماندان امن نموده اجازه رفی 

 . میکه مدعا بود عرض مطلب نما  ، به مقایمشد یم مأمول برآورده  نیا

ها از هفته  ک ی  انیکه من در جر   د یمساعد گرد  نه یعمل انجام شد و زم  نیا

که   ار ی  نهی خان مسیداکی     یآقا  سی ژاندارم و پول  خدمت قوماندان عمویم

نما و عرض مطلب  برسم  بود  داخله  در وزارت  تعامل کار  میدفی  کارش   .

عمویم  پول  قوماندان  و  هر   کرد یم   جابیا   سی ژاندارم  مراجع  کیکه  ی از    ی 

 دفی  قوماندان عمویم  سی اسم او توسط رئ مند به نوبه خود وقن   حاجت

 . د یو حل مطلب نما دهی داخل اتاق گرد  ،شد یمخوانده 

و ژاندارم   تعامل به اتاق کار قوماندان عمویم   نیا  یهم به نوبه خود رو  من

سالم و    یکه در دست داشتم داخل شده، بعد از ادا  ن  با عريضه   سی پول

ام الزمه، ورقه عر   کردم.   میتقد شانیبالمواجه خدمت اخودرا   ضهیاحی 

خواند    پا که عريضه مرا رستا    نیبعد از ا  سی ژاندارم و پول  قوماندان عمویم 

    که من به کدام خانواده تعلق دارم،   افتیدر   و به خون  
ً
به من تعارف  اوال

که داخل اتاق موجود بود    هانی از چوگ   ک ی   ی نمانم و رو   ستادهینمود که ا

چند    یدفی  خود رو گشتانده امر فرمود برا  س ی بعد به طرف رئ  نم،ی بنش 

 را داخل اتاق نگذارد.  گر ی د کش  قهیدق

و در را از عقب   دهیامر از دفی  خارج گرد نیدفی  با اطاعت از ا سی رئ وقن  

با   سی ژاندارم و پول  خان قوماندان عمویمسیداکی     یآقا  دمیخود بست، د 

رس صحبت را با من باز نموده بعد از احوال    و لطف مخصوض   مهربانی 

عم  پریس  تأثرات  ابراز  با  رو   ف  یخانواده،  اظ  یدادهایاز  و   هار گذشته 

بس   ،ک یو غمشر   ی همدرد عالئق  به  نظر  من  نمود که  و    نیر ید  ار یعالوه 
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را انجام داده    ی شما کار   یبرا  دوارم یبزرگان شما دارم، ام  که به  ناگسستنی 

خان به کدام اندازه مناسبات محمدداوود که با رسدار    نیبتوانم. سپس از ا 

سلسله    کی ،  تواند یم رس او حساب کرده    مانه یداشته و به کدام پ  کی  ی نزد

 انیدر روز کارم موضوع شما را با او در م  ندهیداده، گفت هفته آ   التیتفص

شما را برآورده سازم، لهذا شما هفته    حاجت  دارم که  ی قو   د یگذاشته، ام

 .  د یی  از من خی  بگ ندهیآ

ا قبیل  نیدر  از مراجعه  ا  فرصت من  و  داوود خان  نزد رسدار  که    نیخود 

ها  مطالبه نموده بود و من هفته  شاه عالیم   یکابل آقا  سابقه مرا از وال

نت   دهیکش   رسگردانی  در  نتوانستم،    جهیو  درست گرفته    جواب 
ً
مفصال

ل  وماتمعل ادامه    داکی  ی س  یآقا  کنی دادم.  باز هم به صحبت خود  خان 

ی به من چن  میمستقی  داده، غ کابل موضوع شما را    وانمود فرمود که وال  ی 

ده    که  فرو گذاشته و از ترس و خوقی  دارد بار دگر خدمت رسدار صاحب نی 

 جمالت از زبان قوماندان عمویم  نیا  دنینشده. من با شن   تیو طالب هدا

پول  ندارمژا ابراز شکران و سپاسگذار   سی و  با  از همه    یاز جا برخاسته و 

خارج و رهسپار   شانیاز اتاق کار ا  هیو وعده معاونت مشارال  الطاف مهربانی 

ل خود، دهکده قلعه فتوح گرد ی مرا    ضی. در طول راه افکار ضد و نقدمیمیی

عمویم   . گایهد یچانیپیم قوماندان  صحبت  مثبت  جوانب  و    به  ژاندارم 

زمانی   سی پول منفی   و  جوانب  ما  به  از  نشأت   یهاویسیآن که  پنج ساله 

 م. توانست یم ن ده یرس درسن   جهینت  ک یبه   م. ولکردیم ، فکر کرد یم

ل رس  هر حال وقن   به ی گذاشتم و    انیرا با برادرانم در م اناتیجر  دم،یبه میی

به زعم    س،ی ژاندارم و پول  از طرز صحبت جناب قوماندان عمویم  کیهر  

  ن  هفته  کی که مدت   میدیرس صلهیف  ن ینموده و باالخره به ا  ی  تعب شیخو 

آقا به  سیداکی     یکه  نظر  اند،  فرموده  وعده  سالخان  پنج    که   زمان 

طوالنی  قدر  آن  آ  د یانتظار کش   د یبا  ست،ی ن  گذشت،  هفته  با    ندهیکه 

ها صورت خواهد    یچه باز   گر ید  ست،ی رسنوشت ما که به دست خود ما ن



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

197 

 

محمود خان صدراعظم هنوز از سفر خارج   گرفت. در آن هنگام رسدار شاه

و کارها امور صدارت  و کفالت  برنگشته  ر   یبه وطن  داخله  مثل  وزارت  ا 

 . داد یم خان انجام محمدداوود گذشته رسدار 

ی روت   میکه رفته رفته برا  مراحیل   و من بعد از یط  د ی موعود رس رس  هفته   ی 

به    دهیگرد روزها  ک یبود،  آقا  یاز  نزد  به  قوماندان  سیداکی     یکار  خان 

ی   یبه آرزو   س،ی ژاندارم و پول عمویم ی جواب مطلوب رفته، هم ک یگرفی    ی 

از شخص نوکر  ا  والیکه  به    شانیدهن دروازه کار  اجازه دخول حاصل و 

ی عقب م  خان از کریسسیداکی     یآقا   دم،یاو وارد اتاق گرد   تیمع کار خود    ی 

به   نموده و  با من مصافحه  به خصوص  با محبت و شفقت  برخاسته و 

  فرصت نگذارد کش  نیموظف امر فرمود ما را تنها گذاشته و در ا   وال ینوکر 

ی از مراجع  گر ید وع   ار یداخل اتاق گردد. بعد از آن به حالت بس   ی  برآشفته رسر

 شخص    نیکه ا  نینمود به مذمت و نکوهش رسدار داوود خان و از ا
ً
  اصال

ی از راه مروت عبور نکرده، ب وجود دارد    یادیز   یهاظاهر و باطن او تفاوت  ی 

سلسله صحبت   کیاو اعتماد کامل داشته باشد،    یباال  تواند یمو انسان ن

 نمود.  خالخودرا  و به اصطالح دل 

   نیمن درست معلوم شده نتوانست که ا   یبرا
 

سیداکی     یآقا  دل خوردگ

از شخص رسدار   دمحمدداوود  خان  سابقه  و    یگر ی خان،  داشته    ا یهم 

  
 
صحبت   انیو آنا از خاطر ما صورت گرفته بود، در هر حال در پامخصوصا

نامرد عرض مرا در باره شما قبول نکرد، بهی  است شما   نیخود افزود که ا

مرد )مطلوبش از صدراعظم شاه محمود    ی  تا که آن پ   د یتحمل کن   و صی   

چند کلمه گپ بزند،    ک ی  شانیبا ا  تواند یم آدم    د، یایخان بود( از مسافرت ب

 هست.  مرد سخن شنو و رحم دل 

با قسیداکی     یآقا نباش  ار یبس   افهیخان  مأيوس  نمود که    د، یمتأثر عالوه 

متان   ار یبس   یسالم ها  د،یحاال شما برو  امات مرا به خانواده محی  گرم و احی 

ی هم  ده،یرسان رس ی  به گوشتان  صاحب  صدراعظم  بازگشت  خی     د یکه 
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شما انجام    یرا برا  یخداوند چه کار   یار یبه    نم یباز بب   د، یائیمن ب  دوباره نزد 

 داده خواهم توانست.  

    جوابات منفی   نیمن که از ا   یبرا
ً
موضوع که    ن یگرفته بودم، ا  ار یبس قبال

را خسیداکی     یآقا به عکس    و عصبانی   احساسان    یلی خان  بود،  ساخته 

ابراز  ن   با  از ختم صحبت،  بعد  از محسوس    تشکر تفاوت معلوم شده و 

ا زحمن    شانیبودن  ا   و  در  خداحافظی   ده یراه کش   نی که  نموده    است، 

    ی. )واژه هادمیمرخص گرد
 
محمدداوود  که راجع به رسدار    ن  زننده نسبتا

  س ی ژاندارم و پول  خان تذکر داده شده است، گفتار شخص قوماندان عمویم

 (باشدیم کتاب ن  سندهیبوده، سخن نو 

ل رس  گاهان وقن  شام ی برادرانم    یگزارش آن روز را مو به مو برا  دم،یبه میی

همه    نیاز ا  ول   دهیتمام داستان را شن   یتفصيل دادم، آنها هم با خون رسد

  س، ی ژاندارم و پول  خان قوماندان عمویم سیداکی     ی تلطف و احساس آقا

از مقامات باالتر و    میدولت بوده و با من بدون خوف و ب  که مأمور رسیم

 در عالم  
ً
ی چن  ،یسناشنا  کامال   یل یرسگشاده و با جرئت صحبت نموده، خ  ی 

 تعجب کردند. 

ت شاه محمود خان از مسافرت   د یکش   انتظار  د یبا حاال  که جناب واالحضی

برادرزاده خود رسدار    ار یبرگردد و عنان اخت از دست  خان محمدداوود  را 

 یشود که تا کدام اندازه به داد مظلومان رس  دهیو د   د ی  پس بگ
 

خواهد    دگ

من   نزد  ا  یدوار یام  گانهیتوانست  داشت  امکان  جناب   نیکه  بود که 

و اروپا که به وطن برگشته، با    امریکا   حاال از مسافرت طوالنی   دراعظمص

مطالعه نموده از ضوابط    قیخارج را عم  یا یدن  تمام اوضاع عمویم  نانیاطم

دستورها آگایهحقو   یو  بشر  د   دا یپ  شی  ی ب  ق  از    نی یبجهان  دگاه یکرده، 

قضاوت نظر،  واقع  یهاوسعت  ب  گرانی   تیعادالنه،  تر کار یقو   نش یو 

   خواهد کرد.   ملت واریس  ضیگرفت و به عرا  هد خوا
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م تا  کردیم  یها روز شمار و تصورات گوناگون، روزها و هفته االتیخ ن یبا ا 

ی رسدار شاه محمود خان توسط نشر   نیا در آن زمان   اتیکه خی  برگشی 

خی     نیمردمان، خانواده من هم از ا  گر یمحدود، پخش و در زمره د  یلیخ

د  ک ی.  د یآگاه گرد هفته  ن    گر ی دو  با  هم  را  یز   دم،یانتظار کش   یصی  را 

بر   بزرگ وقن    یهاکه آدم   دمیفهمیم   یادیگردند، مدت ز یم   از مسافرت 

  ت یرتبه دولت و اقوام وال   عال  نیو مالقات مأمور   د یو واد  د یمضوف د

 یو به امور محوله رس باشند یمافغانستان 
 

 توانند. نیم  دگ

ی به شهر از قوماندان امن  باالخره  یکابل آقا  هیباز هم بعد از اخذ اجازه رفی 

د  کیخان،  محمدآصف   آقا  گر ی روز  قوماندان  دیس  یخدمت  خان  اکی  

 دار،ید   نیکردم. در ا   دهانی   اد یرفته و موضوع را    س، ی ژاندارم و پول  عمویم

و پر   هربانتر م  شی از پ  شی  ی را، ب  سی ژاندارم و پول  جناب قوماندان عمویم

داخل شدم، بعد   شانیکه من به اتاق کار ا  وقن    را یز  م،یافتیم ی لطف و صم

بس  و مصافحه  تعارفات  انجام  به حاضی    ار یاز  دفعات گذشته  مانند  گرم 

  باشمیم  شانیکه من نزد ا   باش موظف امر فرمود ما را تنها گذاشته و تا زمانی 

د ورود  ی مراجع  گر یاز  ضد ینما  یی  جلوگ  ی  در  بعد  عال   من.  و    قیاظهار 

ن خون    کیاحساس  خاطرات  به  راجع  ما،  به  نسبت  بزرگان    خود  از  که 

 نموده و به خصوص از زمانی   تیخانواده من داشت به صورت مفصل حکا

تعداد صاحب    ک یبا    ف یدر شهر مزار رسر   خان چرخی نن   غالم  میکه کاکا

 انخهللا  حبیب   ۀ قو   انیرو در مقابل شورش  در   رو   افتهی  لیمنصبان تحص

جمله آن  خان هم در سیداکی    یو خود آقا د یجنگ مشهور به بچه سقا یم

  ک یخودرا    یدهایوجود داشت، چشم د  افته ی  لیصاحب منصبان تحص

جنگ که در محاذ    نیمن معلومات داده و از اهداف ا   یهمه را برا  کیبه  

  نادر خان و در محاذ سمت شمال به قوماندانی   سمت جنوب به قوماندانی 

 و رسکر 
 

 ی هابود، صحبت  وستهیبه وقوع پ  خان چرخی نن   غالم  میکاکا  دگ

 داشت.  جالن  
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که سمت جنوب و سمت شمال در راه برآورده شدن هدف و    نیراجع به ا

ک،   مشی  ت   انیشورش  رسکون    عنی یمنظور  اعليحضی دوباره  آوردن  و 

دن زعامت به اهللا  امان و بعد از    دند یجنگیم  شانیخان به افغانستان و سی 

محرمانه    ار یبه صورت بس   آمد،  انیکرده و چه به م  یی  آن صحنه چگونه تغ

ی آم   تیباز هم با اظهار چند کلمه تسل  انیانداخته در پا  روشنی   لسلهس   کی   ی 

ناپا  ا یدن  ثبان  و ن   ا  ی دار یو  ا   نیاوضاع زمانه و  بر ما در  فاصله چه    نیکه 

بزرگ است،    ار یخداوند بس   د،یگذشته عالوه نمود که حاال مأيوس نباش

کار من موجود است، هفته   هیات در دوس  ضهیعر   ،یخوب شد که آمد

ی تع  س،ی ژاندارم و پول  عمویم  قوماندانی   یکارها  یکه برا  ینده به روز یآ   یی 

شده، من به مقام صدارت رفته و موضوع شما را به حضور صدراعظم شاه  

امر   کی  نهیخواهم کرد که در زمخودرا    ن  محمود خان عرض و کوشش نها

 .  ی  و خودت آخر هفته از من خی  بگ م یحاصل نما  درسن  

خان سیداکی    یآقا  کیها و احساس نصحبت  نیکه از همه ا  من در حال

 قلب قوماندان عمویم
 
 محسوس و  ا

 
  شان یرفته بودم. دست ا ی  تأث ر یز شديدا

سپاسگذار  جمله  چند  اظهار  با  ده  فشر ام  احی  و  امتنان  کمال  با   ،یرا 

 . دمیموده از اتاق خارج گردن خداحافظی 

عمویم  حاال  قوماندان  جناب  به گفته  د   ک ی  د یبا   نظر  انتظار    گر ی هفته 

ی    د یو بعد از ختم موعد، به ام  کشیدمیم درست، دوباره    جهینت   ک یگرفی 

 رفتم.  یم س ی ژاندارم و پول خان قوماندان عمویمسیداکی   ینزد آقا

  ن یکه تمام ا  ی  مدت من با برادرانم عبدالغفار و غالم دستگ  نیخالل ا  در 

ح   اناتیجر  ی آخر  عمویم  دار ید  ی  قوماندان  جناب  شان   با  اطالع  به  را 

  ی ار یبخت با ما    ا یکه آدربارۀ این  بودم، روزها گرد هم نشسته و    دهیرسان

ها  ساعت  ،نفی م  ا ی  آید یم   انیمثبت به م  جهی مراجعه نت   ن یو از ا  انه،ی  کند یم

و من مثل گذشته بعد از   د یکه روز موعود رس رس  نیتا ا   م،یداشت   رسگریم

رهسپار شهر   ها ی دوار یکابل، با عالم ام  هیپروسه اخذ اجازه از قوماندان امن
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  س ی ژاندارم و پول  داخله خدمت قوماندان عمویم   و به وزارت   ده یکابل گرد

سلسله   کیمرتبه باز بعد از    نیموصوف ا   ی . آقادمیخان رسسیداکی     یآقا

دل سوزانه، باالخره به اصل موضوع آمده گفت برادر گل! من    یهاصحبت

اول  ار یبس  فرمان  مطابق  ت  واالحضی جناب  ی تالش کردم که  امر    ی  خود 

داد خانه و   را به شما که    ت یشما و حق خود اراد  مورونر   یهات یملکاسی 

    ول   د،ی فرما  تیدر آن اجازه کار هم شامل است عنا
ً
موفق    نیتنها به ا فعال

داده شود،    دولن    ی  و غ  دولن    رسیم  ر یشما اجازه کار در دوا  یکه برا  دمیگرد

  دانم، که آن چه من آرزو داشتم و آن را حق مسلم شما یم   د یمرا ببخش 

 . برآورد شده نتوانست

در آن    میشما اجازه کار داده شود" راستش را بگو   یجمله "برا  دنیشن   از 

ی چ  چیبه ه  گر ی من دگر گون شده بود که د  ساعت آن قدر حالت درونی    ی 

 م، توانستیم نفکر کرده  
 
را قطع و بالدرنگ   صحبت قوماندان عمویمدفعتا

 ؟بود  د یامر را انشااله گرفته خواه  نیما ا  ضهیعر  یسئوال کردم که در پا

  که تمام حاالت باطنی   نیمثل ا  س،ی ژاندارم و پول  قوماندان عمویم  جناب

    مرا از چهره من خوانده باشد، به گفتار خود ادامه داده فرمود:   جانیه
ً
فعال

اکتفا نموده، به اصطالح عوام    د یامر که شما آزادانه کار کرده بتوان  ن یما با ا

شغل و    کی که شما صاحب    ن یگفته، در خالل ا  صحبت باق    زنده،  ار یتا  

داد ما م یرو  یم  شی وقت به وقت پ د، یشو  کار یم شما    ملکیو راجع به اسی 

باشد، از ضف    ش ی که در توان من م  دولت است، تا جانی   ار یکه در اخت

کار را از دست نخواهم داد. سپس به جواب    نینکرده و دامن ا   غی    در   مسایع

ت در پا  ا یسئوال من که آ را منظور فرموده    کار عريضه ما اجازه    یواالحضی

عر  در  ت  واالحضی نه،  پرداخته گفت  تحر   ضهیاست،  امر    ی ر یشما کدام 

 داد.  تیبه من هدا مطلب را طور شفایه نیا نداده است ول 

شما    ا ی؟ آباشد یم امر چگونه    ن یا  پس شکل عمیل   دمیتمام پرس  یصی  ن    با 

 چطور؟ ا ی د یفرمائ  یم تیما جواز کار را عنا یاز وزارت داخله برا
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قوماندان عمویم  پاسخ گفت: من    جناب  بکنم ول   نیا   متوانیم به  را    کار 

ز کنمیم ن اراک  را ی،  ی به گفته  ن  ی  انسان  باور    ار یبس   تواند یم دولت  و  اعتماد 

باشد. فلهذا من   به امضا  نیاخواهم  یم داشته  ت    یجواز،  خود واالحضی

  واب به مشکل سؤال و ج  ندهیشما داده شود تا در آ   یشاه محمود خان برا

آزار    شی  ی مواجه نشده و ب  د ی کن  دا یکار پ  د یخواه  که شما در آنجا یم  مراجیع

 . د ین ینب 

خان قوماندان  سیداکی     یباز من در سخن درآمده و هنوز گفتار آقا  نجا یا  در 

ما، پس چگونه    سی ژاندارم و پول  عمویم ختم نشده بود، سؤال کردم محی 

 ؟  تواند یمانداخته شده   انیکار به جر   نیا

  ن یو مثل ا  دهیمرتبه با چهره متبسم متوجه من گرد   نیخان اسیداکی     یآقا

  ار یمرا مطالعه کرده باشد، با لحن بس  ت روختمام حاال  سی که از نگاه پول

ی آرام و محبت آم   ک یو   د یشما اعصابتان را آرام نگه دار  ز یگفت: برادر عز   ی 

ام    دهیجمن همه اطراف و جوانب موضوع را سن  د،یحوصله نمائ  یقدر 

حرف من هنوز    د یگوش کن  د،ینداشته باش  ش یخاطرتان جمع باشد، تشو 

ی است که هم   نیتمام نشده. حرف من ا  از    کیحاال خودت از طرف هر   ی 

قطعه عريضه   کی  کیذکور خانواده تان    طبقه  عنی یبرادران، پشان عمو  

نام   شانیکه از ا  از اشخاض  کیکه در آن هر   سیعنوان مقام صدارت بنو 

را    ضیرااجازه کار را کرده باشد و آن ع  یبردم، به صورت جداگانه تقاضا

ی اگر امکان داشته باشد، هم  ، من برسانی   یکوشش کن هرچه زودتر برا   ی 

ا من فردا که روز کارم به صدارت   را یشود، ز   بهی  یم  کار را بکنی   نیامروز 

 خداوند بزرگ انجام بدهم.  یار یموضوع شما را هم به  خواهم یماست 

وجود    ن  هاس ینو   ضهیتعداد عر   کیدهن دروازه عمارت وزارت داخله    در 

معاونت نموده و مطالب شان را به هر مقام  سواد  ن  داشتند که به اشخاص  

ورقه عريضه   مت یدر بدل ق  ،که آرزو داشتند در ورقه عريضه رسیم  دولن  

الزحمه یم  در عو حق  و  ی نوشتند  برا  ی  که خودشان سواد    کسانی   یحال 
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از آن اوراق   سند،یبنو خودرا    یهابه قلم خود خواسته خواستند  یم  و   تهداش

 .  دند یرسانبه فروش یم 

  کی  انگر یرا که ب  س ی ژاندارم و پول  همه گفتار قوماندان عمویم  نیمن ا  وقن  

 دم،یدر کار بود، به دقت تمام شن   شانیا  تی مرحمت و جد  ،یعالم دل سوز 

عر  آن  نزد  تر  تمام  هرچه    که    ن  هاس ی نو   ضهیبه رسعت 
ً
ذکر  قبال آنها  از 

عر   د یگرد قطعه  چار  برادرانم    ،یدار یخر   رسیم  ضهیرفته،  طرف  از 

 نیا  سندهیو خالد نو   میعبدالعظ  میو پش کاکا  ی  عبدالغفار و غالم دستگ

مضمونی  تقاضا  مبنی   کتاب  واال  یبر  مقام  عنوان  صدارت    ی اجازه کار 

عجله    ار یبس   هرا درج و ب  کیعريضه نام هر   ۀورق  یو در پا  ر یتحر   عظیم

 ضیو عرا ده یرسان سی ژاندارم و پول خدمت قوماندان عمویمخودرا دوباره 

 کردم.    میرا تقد

بلند  خودرا رس   ضیعرا  ن یاز ا  ک یپس از خواندن   ،جناب قوماندان عمویم

جا    نی. در اد یی  خوب، شما فردا بعد از ظهر از من خی  بگ  یل یکرده گفت خ

ما تکل ان خانواده من اگر   فیباز من جسارت کرده سؤال نمودم، محی  دخی 

جانی  آقا بخواهند کدام  بود؟  خواهد  چه  اسیداکی     یکار کنند   نیخان 

بس  را  برا  ت یاهمن    ار یموضوع  ممانعن    ی وانمود کرده گفت:  وجود    آنها 

ی ندارد، هم   ک یخانواده به اراده خود آزادانه وارد    یمردها  که شما پشان  ی 

 . گردد یم ها خود به خود حل موضوع خانم  د،یکار گرد

و من با اظهار امتنان و سپاس فراوان از آن   افت ی  انیپا  نجا یما در ا   صحبت

ژاندارم    خان قوماندان عمویمسیداکی     یآقا  یهانی یبو واقع   ها همه مهربانی 

 . دمیخارج گرد شانینموده از اتاق کار ا  خدا حافظی  س،ی و پول

 ،و قاطعانه قوماندان عمویم  کیآمد ن  شیکه روان بودم، گفتار و پ  رایه  در 

  نانهی کننده بود و به اندازه افکار مرا به صورت خوش ب  دوار یام  میچنان برا

خودرا  و    پنداشتم  عمل را انجام شده یم  نیمضوف ساخته بود که من ا

 انسان    کی
ً
ی م. به همکردیم آزاد تصور    کامال مکلف  خودرا    گر یملحوظ د   ی 
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  که    دانستمینم
 
ل برگردم و مقررات ز حتما ی از   نظارت بودن را   ر یشب به میی

نما  مراعات  دمیخاطراتم  طرف  از  اما  جناب    یاوعده   ن یآخر   گر ی .  که 

  ی فردا  ستیزود بود و من با  یلی فرمود، خ تیبه من عنا  قوماندان عمویم

من و    ندهی مطلوب را که رسنوشت آ  جهینت   ده،یرس  شانیآن روز خدمت ا 

  ک یم. لهذا شب را به خانه  آوردیمخانواده من در آن متصور بود به دست  

آن به ساعت و وقت موعود به دفی     یگذشتانده و فردا  شاوندانیخو   ز ا

قوماندان عمویم پول  کار  بب   سی ژاندارم و  تا  داخله رفتم  که    نمیدر وزارت 

 نه؟!  ا یاست  دهیگرد   دار یمن باالخره ب  دهیخواب ها سال بخت 

ی هم   ده، یانتظار اجازه ورود حاصل گرد  قهیاز چند دق  بعد    یکه چشم آقا  ی 

مسیداکی    از عقب  افتاد،  من  به  ی خان  آغوش   ی  مرا در  برآمده،  کار خود 

 حیض   مانه،یصم  ار یگرفت و بعد از مصافحه بس 
 
اظهار نمود که بعد از    ا

هست   نیا مطلق  آزاد  اداره   د،یشما  هر  برا یابه  پ  یکه    ده کر  دا یتان کار 

ی هم   ست،ی موجود ن  ممانعن    ،توانید یم ت    ی  ورقه عرض شما و امر واالحضی

  شان یا  یآن نوشته شده و به امضا  یصدراعظم شاه محمود خان که در پا

جواز کار را دارد. بعد به جانب    تیث یاز شما ح  ک یهر    یاست، برا  دهیرس

ی م و    گرفتهداده بودم،    شانیا  یرا که برا  یصی ی عرا  یکار خود رفته ورقه ها  ی 

  ه یمتذکره، امر   ضیاز اوراق عرا  ک یهر   یمن در پا  به دست من داد. وقن  

  د یمضمون تسو   نیبه ا  یامر   دمیصدراعظم شاه محمود خان را خواندم، د

 شده بود: 

  دهیشامل گرد  دولنر   ب  و غ  به دوائر دولنر   تواند یمشد، عارض    مالحظه

 شاه محمود خان(  ی)محل امضا. د ی نما شت یمع  ت   و از ممر آن تأم

   کیدر باره    سپس
 
ی مرکب از هفت نفر محافظ  دلگ که مدت پنج سال    ی 

آنها تا    د یخواه  که یم   د یند، صحبت نموده و پرسکردیم   تمام از ما نگهبانی 

 نینه؟ از لحاظ ا  ا ی در آنجا باشند    د، یکه در قلعه فتوح سکونت دار   زمانی 

  آن از    شما به تنهانی   د یبزرگ است، شا  ار یکه عمارات و ملحقات آن بس 
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 تیوال  هیامن  به قوماندانی  د یاهخو  و اگر آنها را نیم د،ی کرده نتوان  حفاظت

 بروند.  شیبدهم که به قطعه مربوطه خو  ت یکابل امر و هدا

   من
 

   ستی تا ب  که از شش ساله گ
 

گذشته بود،    عمرم با سپایه  و پنج ساله گ

ممنون اظهار  و  ام  احی  ن  تی با کمال  نظر  قوماندان    کیاز  جناب  لطف  و 

در جواب گفتم: جناب قوماندان صاحب، من تا    سی ژاندارم و پول  عمویم

   یچشم گشوده ام و تا حد
 

  دارم، چشمم به چشم سپایه  اد یبه    که از زندگ

س  اگر راسن    خورده،  خسته   گر یخانواده من د   یمن و همه اعضا  د،یرا بی 

    . میرا ندار   سپایه   یلحظه رو   کی  دنیتوان د   م، یشده ا
 
هرچه ممکن  لطفا

را    وجود سپایه  د،یکه نموده ا  و معاونن    ت یعنا  همه  نیا  یزودتر در پهلو 

  مودم تمنا عالوه ن  نیا  انی. در پاد یهم از محوطه ما دور ساخته منت گذار 

ی از مالزم  که کسانی  مانده باشند و هم پشانشان   سابقه ما اگر زنده باق    ی 

    که همه جوان ها هستند،
 
ی مالزم مخصوصا ند به    قویم  ی  ما، همه حاضی

سیداکی     ی حفاظت را انجام دهند. آقا  فهینزد ما آمده وظ  خویسر   ار یبس 

ی خوب، هم   یلیخان فرمود، خ  امروز رسما و کتب  ی 
 
 تیوال   هیمن ا  به قوماندانی   ا

 عمل را انجام بدهد.  نیکه ا  دهمیم  تیکابل امر صادر کرده، هدا 

  ن یو از ا  ها تی و ممنون  ق یسلسله عرض شکران عم  کیبعد من با اظهارات  

 همه احسان، لطف و مهربانی   نیا  ونیمد  می که من و خانواده من تا زنده باش

بود،    میاهخو   س ی ژاندارم و پول  شائبه جناب قوماندان عمویمو مساعدت ن  

آنها    انیکه امر شاه محمود خان صدر اعظم در پاخودرا    ضیچار قطعه عرا

وداع و از    ز کار را داشت، گرفته با جناب قوماندان عمویمبود و حکم جوا

 آنجا  
 
ل خود روانه شدم، تا ا  مستقیما ی مژده    نیجانب دهکده قلعه فتوح، میی

 خانواده خود برسانم.  یرا هرچه زودتر به اعضا

رس  وقن   ل  ی میی ا   دم ید  دم، یبه  از  ن  نیبرادرانم  به خانه  من شب    آمده یکه 

تشو  به  ناراحت گرد   ش یبودم،  و  ول  دهیافتاده  ا  بودند.  به  زود    ن یمن 

ده و بعد داستان  کیاتمه داده، اولی  جواز هر خ شیتشو  را به دستش سی 
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  و شادمانی   یتفصيل دادم که موجب خورسند  شانیرا از آغاز تا انجام برا

 .  د یگرد   همگانی 

ظاهر    قی  ب   ر یخدمت ز   ،یکه اسم او به قرعه عسکر   ی  غالم دستگ  برادرم

    ش،ی پ  بود، اندگ  دهیگرد
 
آماده  خودرا    انات،یجر   نیماه قبل از ا  کی تقریبا

ی به عسکر  و به    دهیگرد  وسی ساخت. او از بس که از وضع موجود ما  یرفی 

ی ستوه آمده بود، هم   ت یفمکل  تی ر یکه ورقه جلب و احضار او از طرف مد  ی 

  خ  یرسپ بدون معارضه، عذر آوردن و   د،یرس  شی نفر عسکر برا ک یتوسط 

که   نیا  لی ، به دلتوانستیمورنه او    دهیامر حاضی به تسجيل گرد  نیاز ا

دولت    ایسیس  زندانی   یدراز ی  هاسال نظارت  تحت  هم  حاال  و  بوده 

  . هنگایم د ی نما  یمعاف شدن از خدمت عسکر   ی، طفره رفته تقاضاباشد یم

ا  یبرا  ی  دستگ  مکه غال  مد  طیانجام رسر رفت،  از    تیمکلف  ت یر یتسجيل 

قرار   حاصل کرد،  اطالع  او  و گذشته  مکلف  ک یسوانح  قانون  مواد   تیاز 

عسکر  ی ح  ایسیس  زندانی   ؛یخدمت  خدمت    یاجرا  ی  ساله  دو  دوره 

ن  ،یعسکر  شده  انداز  سالح  و  صورت  تواند یم محارب  به  آن  بنابر   ،

تا در آنجا    د یگرد  وزارت فوائد عامه معرقی   به محارب و به شکل "معابر"  ی  غ

آرد    ی  و شش س  افغانی   را در مقابل معاش ماهانه یس  یجاده ساز   یکارها

 گندم انجام دهد. 

  
 
از ایم سواد  ن  و    وبیکه معلول و مع  اشخاضعموما بعد  که    نیبودند، 

عسکر  قرعه  به  شان  یط   یاسم  از  بعد  و  شده  نام    ظاهر  به  مراحل 

  ده یعامه که وزارت کار هم ناممحارب به حيث "معابر" به وزارت فوائد  ی  غ

وظند گردیدیم  معرقی   ،شود  یم انداز   نیا  فهی.  جغله  از    ی رو   یاشخاص 

ی سالح را که    تا صفانی   گرفتهها  جاده  شهر بود. چون توان برداشی 
ً
معموال

ده    ک ی  یبرا کارگر    کی  ث ینداشتند، فلهذا به حشد  یمعسکر نورمال سی 

باال  یعاد تا شام کار کرده و دوره دو ساله  ها از  جاده   یو روز مزد  صبح 

  ، ی  اندند. برادرم غالم دستگگذشتیم  یرا با معاش و حقوق عسکر   تیمکلف
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بود،    دهیکش   دوره اسارت طوالنی   که در   هانی خداوند با وجود رنج   تیعنااز  

 ایسیس  انیدر باره زندان  نبود. ول  وبیسالم داشته، معلول و مع  یاعضا

هم   االعضاء  سالم  ا  ،ند ودبیم که  از  مفهوم  و  تعب  نیمنظور  دو    ی  قانون 

آن زمان، سالح به ذات   یبود که در قانون عسکر   نیاول ا  ی  داشت. تعب

افت و وظ  تی خود واجد قدس   شیمحارب که برا  سپایه  رد ف  کی  فهیو رسر

ده     ی از رو   ایسیس  زندانی   کی  ی. براباشد یم مقدس    یلی ، خشد یم سالح سی 

دوم، عدم اعتماد و خوف از    ی  . تعبشد یمداده ن   تیث یحق و ح  نیا  ی  تحق

  ی روز   کیصاحب اسلحه گردد، مبادا    ایسیس  زندانی   کیبود که اگر    نیا

که با    یناهنجار   یبرخوردهاآمد و    شی از پ  دوره زندان او نایسر   یهاعقده

 نموده موجب قتل گردد.  کینام برده به عمل آمده، او را تحر 

محارب به    ی  غ  به نام جلن    قی صد  ی  هر صورت برادر من غالم دستگ  به

"معابر" کار گرفته   ثیتا از نام برده به ح  د یگرد  وزارت فوائد عامه معرقی 

ا  از  ی محبوس   لیقب  نیشود.  هم    کیکه    ی  سواد کم   ،داشتند یماندازه 

و شش    افغانی   به همان معاش ماهانه یس  ند به حيث كاتب ولتوانست یم

غله   ی  س نام  به   آرد گندم که 
 

دولن    ،شد یم   اد ی  گ دفاتر  ورت    در  اگر ضی

 را بگذرانند.  یعسکر  ۀدوساله دور  عاد یبود، کار کنند و میم

مسلط و به لسان   برخوردار بود، و به زبان آلمانی   من که از سواد خون    برادر 

  یفوائدعامه آن وقت، آقا  ر ی، به امر وز کرد یم صحبت    به خون    شی انگل

ی آن وزارت تع  به شعبه ترجمانی   عالیم  ه خان شا  میعبدالحک . در  د یگرد  یی 

شاه   یرسو  ر که کا  نیوزارت فوائدعامه به علت ا ترجمانی   یآن وقت کارها

و    انی  نجنی آباد و قندهار کابل توسط ا ی  جالل یسالنگ وات، ماه  هایراه

ی متخصص رسو   گرفتیمصورت    نی اامریک  و   آلمانی   ی  اوراق  تمام  و    یو 

به زبان برآوردها  انگل  آلمانی   یهاصورت    اد یز   یلیخ  ،شد یم نگاشته    ش ی و 

 خاض  یازمندین  دهیورز   یهابوده و وزارت فوائد عامه به وجود ترجمان

ی داشت، چن  ی بود که وزارت فوائدعامه به استخدام چن   ی    اج یاحت  اشخاض  ی 
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م داشت و به خصوص به که در بدل حقوق کم و به اصطالح    کسانی   می 

ی ناچ انجام    ی  را  اولو   ند،دادیم امور دشوار  به    تیحق  را  آنها  از    ک یداده، 

 . نمود یم مقرر  شیشعب خو 

م عبدالغفار صد برادر  امر   ن یبه موجب ا م یعبدالعظ میو پش کاکا ق یبزرگی 

منظور  به    ی و  داشت  را  جواز کار  حکم  خان صدراعظم که  محمود  شاه 

کرده مشغول کار   دا یپ  ن  ی خود مأمور   یمراجعه و در آنجا برا  هیوزارت مال

 شدند. 

بودم،   دهی شن  اخبار گوناگونی  دولن   ر یکه در باره دوا  ق یخالد صد نجانبیا

از    ک یادارات شامل شوم، بلکه آرزو داشتم به    نیاز ا  ک یخواستم به  نیم 

.  میجستجو نما   یا  فهیگردد، وظ  ش ی ممکن و م  میاگر برا   مؤسسات میل 

محمد  صالح  ی آقا  یم یو صم  ک ینزد  ار یاز دوستان بس   ک یاصل نزد    ن یا  یرو 

کت  آمد  یملوگر    تی چرخ وال   هیکه از قر   فی یحنخان   و امور ترانسپورت رسر

کت موصوف پ  یاز رؤسا  ک ی  ثیرا به ح  نساخ   رفته، موضوع    برد یم   شی رسر

ی گذاشتم. در ع  انیدر م  شانیبا اخواهم  یم را که مرام من چه است و چه     ی 

نشان   شیصدراعظم شاه محمود خان را برا  ی و منظور   ضهیحال ورقه عر 

ی بودم که آقا که نسبت   و محبن    تیمی نظر به صم  فی یحن   یدادم. مطمیی

 ت غلط نخواهد داد. به خانواده من داشت، مشور 

ی عر   نیبعد از ا   موصوف شاه محمود خان را به دقت    هیمن و امر   ضهی که می 

  ن یشکر که شما باالخره از ا  گفت: اله  ف  یمطالعه نمود، با احساسات عم

 توانید  یم و حاال    افتهینجات    ها ت یو محروم  بتی مص
 

  به اراده خود راه زندگ

 . د یکن  دا یتان را پ

نموده گفت من از مؤسسات   و از آن استقبال خون    د یئانظر مرا ت  سپس

کت نساخ    بانک میل   ،دولن  ی  غ بهی  است    ،دهمیم  ح یرا ترج  افغان و رسر

آقا نزد  میل  سی رئ  لی خان که کفمحمدعمر    یخودت  و    باشد یم  بانک 
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کت نساخ    استیر    است یمربوط به ر   ،مؤسسات میل  ر یهم در جمله سا  رسر

 .  یاست برو  یلبانک م  عمویم

خان   د یعبدالمج  ی را آقا  تمام مؤسسات میل  عمویم  است یدر آن وقت ر 

محمدعمر   یافزودند آقا  فی یحن  یاقتصاد به عهده داشت. آقا  ر یوز   زابیل

م    طوالنی  ار یسابقه بس   کیکه من معلومات دارم،    خان تا جانی  با پدر محی 

  ی کار کو ی خواهد کرد. شخص ن  خون     ما را راهنمانی شما داشته و انشاهللا

ی است و در ع از دست    رد، دا  ت یمیحال با من هم صم  ی  پس فرصت را 

ی که هم   د یبلند شو   د،ینده و اگر خدا بخواهد کار    میبرو   شانیامروز نزد ا  ی 

 . میرا انجام بده

  ،فی یحن  یآقا   یو هم کار   هربانی همه م  نیاز ا  قیاز اظهار تشکرات عم  پس

  
 
که از طرف   موتر خدمن    یجا به سوار   کی   شانیاز جا برخاسته و با افورا

کت نساخ    لیرفته، نزد کف  بانک میل  استیداشت، جانب ر   ار یدر اخت  رسر

 . می دیخان رسمحمدعمر صاحب 

  ی  آن پ  دمی نمود، د   خان معرقی محمدعمر    یمرا به آقا  فی یحن  یآقا  وقن  

از  بعد  و  آغوش گرفته  در  مرا  و  برخاست  جا  از  بالدرنگ  م،  محی  مرد 

بس  به کریس  یمیصم  ار یمصافحه  محبت  پر  پهلو   و  وجود    ی که  خودش 

برادرش   و  خودش  مناسبات  از  سپس  نمود.  ی  نشسی  تعارف  داشت، 

ی اسیمحمد   هانی تیمیبوده و صم   کینزد   مانهیخان با پدر من که به کدام پ  ی 

ب ی که  خویسر   ی  خاطرات  از  و  بوده  موجود  ا  آنها  از  داشته،   شانیکه 

  له یکه وس  نیبا اظهار تشکر از ا  فی یحن  یاز آقا  انیها نموده و در پاصحبت

غ   د یپرس  ده،یمعرفت گرد   نیا به صورت  امروز  را  و  ی  چطور شما  قب  می 

ی قبیل  نم؟یب یجا م  ن یدر ا بدون قرار گذاشی 

و از   باشمیم ن  یکار و مشغول  کی یمطلب مرا که در جستجو  فی یحن یآقا

باالخره موفق گرد  نیا به امضا  دهیکه  ت    یام اجازه کار کردن را  واالحضی

  ک یکه آرزو دارم به    ن یو ا  اورمیشاه محمود خان صدر اعظم، به دست ب
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خان  محمدعمر    یآقا  یکار کنم، به صورت مفصل برا  از مؤسسات میل

قب،  ی  آمدن غ  نیاز اخواهم  یمالوه نمود که معذرت  ح کرده و عیتوض می 

آمدن به خدمت شما،    نیمطلوب از ا   ول  د، یاسباب زحمت شدم ببخش 

ی از شما و دوم لطف و توجه شماست که در اثر آن   اول مشورت خواسی 

 کند.   دا یپ  ن  یمأمور  از مؤسسات میل  ک ینظر شما به  ر یخالد جان بتواند ز 

جا من از جا برخاسته ورقه عريضه و امر صدراعظم شاه محمود    ن یا  در 

داشت جلو  را  را که حکم جواز کار    بانک میل   است یر   لیکف  یرو   ی خان 

 خود نشستم.  یگذاشتم و پس به جا

دقت   ار یکه امر شاه محمود خان را به بس   نیخان پس از امحمدعمر    یآقا

نب من رو گشتانده مکث و تفکر به جا  قهیمطالعه نمود، بعد از چند دق

هفته مرا مهلت بده که من همه جوانب    کی  خوب شد ول  یلیگفت: خ

 ؟یاددار یو چه    یاکار بدهم. حاال بگو چه خوانده   کی  ت یبرا  ده یآن را سنج

سال عمر من به    ستی ب  د، یاطالع دار   اناتیمن گفتم شما که از همه جر 

و پنج سال عمر    ستی گوناگون گذشته و اکنون ب  یهات یزندان و محروم

موانع قضانی  به  ا  ک ی به    دارم، نظر  افغانستان وجود    مکاتن    نیاز  در  که 

  موده یرا که معمول است نه پ  دارد، شامل شده نتوانسته و سلسله دریس

  ش ی م  میممکن و با وجود همه موانع برا  می که برا  در زندان تا جانی   ل ام، و

آموخته و اندوخته ام    ن  از علوم متداول تا اندازه    ده،یکش   اد یبود، زحمت ز 

ی و در عتوانم  یم به درآمده    به خون    به زبان فاریس  ی که از عهده محرر    ی 

و فرانسه    شی انگل  یهاداشته و به زبان  خون    تیبلد   حال به زبان آلمانی 

 هم آشنا هستم. 

 ک یبا تعجب    د یگفتار مرا تا ختم شن   نیخان امحمدعمر    لیجناب کف  وقن  

به    و طوالنی   قیخوب عم باز هم مرا  هفته حوصله نمودن و    کیگفته، 

هفته   کی نمود که  د یفرموده و به صورت مکرر تأک  هیتوص  دنیانتظار کش 

 . می  خی  بگ شانیبعد از ا
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 یبا ابراز امتنان و تشکر از جناب آقا  فی یحن   یمن و آقا  دار یاز آن د  پس

ی . در بمیخارج شد   کرده از بانک میل   خان خداحافظی محمدعمر     رایه   ی 

خان محمدعمر  در باره جناب    فی یحن  یآقا  م، یکه جانب موتور روانه بود

  ک یکه موصوف    نیا  ی انداخته گفت در پهلو   من روشنی   ی برا  اندازه   کی

ن و  مهربان  خ  ی کوکار یشخص  دوراند  یل ی است،  و  هم    شیمحافظه کار 

حاال اگر   ابد، یتا کار ما انجام    میداشته باش  اد یحوصله ز   د ی، ما باباشد یم

  کیکه در شهر    نی. من نظر به امیخور با هم نهار یم  میرو یم   د یخواسته باش

معذرت خواسته،    شانیاز ا  م،دادیم انجام    د یرا هم با  ی گر ی د  ی هاسلسله کار 

ی ح  . میآ را گرفتم خدمت شما یم جهیکه نت   گر ی گفتم هفته د  خداحافظی   ی 

مراجعه کردم،    بانک میل  استیر   لیخدمت کف  گر یهفته بعد که بار د  کی

خان چک بوک  محمدعمر  جناب    دمیدوستانه، د  ار یبس   بعد از احوال پریس

ی از روک مخودرا   ی گرد  دهیخود کش   ی  . سپس ورقه چک را  د یمضوف نوشی 

  از کنده آن  
 
   ببخش که من  ار ینموده به دست من داد و گفت بس جدا

ً
فعال

اگر زحمت نشود از   گر ی را انجام داده نتوانستم، هفته د  یکار   کدام  تیبرا

چک را به مضف برسان. به    ن یو تا آن زمان مبلغ مندرجه ا  ی  من خی  بگ

 در وجه خودم".  هزار افغانی   کید: "مبلغ ورقه چک نوشته شده بو  یرو 

 که    بانک، در حال  لیخان کفمحمدعمر    یحرکت آقا  نیا  از 
ً
با حسن    کامال

نما  تی ن و   یصورت گرفته 
 

ن  ندگ احساسات  ،  کرد یم  شانیا  کوکارانهیاز 

ی م  یرا دوباره رو   هزار افغانی   کیمبلغ    یچک حاو   ده،یسخت متأثر گرد    ی 

معذرت   مذکور  چک  ی  از گرفی  فراوان  سپاس  و  امتنان  ابراز  با  گذاشته 

م، جسارت مرا ببخش   دم یامتناع ورز   ته،خواس   ن یا  ی من برا  د، یو گفتم محی 

ندارد اگر    ب یهستم، ع  تیشغل و مأمور   ک یام، من در طلب    امده یکار ن

 . میآخدمت یم   گر یهفته کار من صورت نگرفت، هفته د نیا

دالعمل  عکس  نیا   بانک وقن    لیکف  جناب از من  از   د، یرا  ملتفت گشتم 

گرفته از جا بلند شده مرا در    یگشته و با گلو   یها جار اشک  شانیچشمان ا
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من با پدر بزرگوارت که به    ت یمیگفت تو از محبت و صم  دهیآغوش کش 

   مانهی کدام پ
 

  مهربان و پر لطف بود و در خانواده من هنوز به لقب خانوادگ

مرا مأيوس    ،تو برادر زاده من هسن    ،یخی  ندار   چیه  شود یم  اد یل"  گ  ی"آقا

 خواهش مرا قبول کن.  نینساز و ا

ن  نیا احساس  پ  ک یهمه  بس   شی و  صم  ار یآمد  و  مرد    مانهی دوستانه  آن 

حائز   شانی که ا  فهیبزرگوار که هم از لحاظ سن و هم از لحاظ مقام و وظ

هزار    کیمبلغ    یبود، الجرم چک حاو   تیقابل اهم   ار یمن بس   یآن بود، برا

م    ار یرا که قبول کردن آن بس   افغانی  سخت تمام شد، از دست آن مرد محی 

 . ولدمیخارج گرد  شانیاز اتاق کار ا  تی گرفتم و با اظهار ممنون  مهربانو  

ب ی در  ل روانه بودم، افکار نادرسن    رایه  ی  ی ،  کرد یم  تی مرا اذ   که جانب میی

و  دانم  نیم  سن  و    جوانی غرور  فکر  نتیط  تی خاص  ا یبود  حال  هر  به   .

  رد و مو   دهی کوچک گرد  یلیو خ  ی  پول، حق  ن یم من امروز با قبول اکردیم

 ترحم قرار گرفته ام. 

صاحب به    لیگفتم کاش امروز که من مراجعه کردم جناب کف  خود یم  با 

آمد  یم ن  انیصحنه به م  ن یم و اآمدیم   گر یروز د  کیبود و من  دفی  خود نیم 

گونه    نیم. خالصه اتوانستیم نبودم و به شهر رفته    یم  ض یهفته مر   ک ی  ا یو  

ناراحت کننده تا دهکده قلعه فتوح و خانه بدرقه راه من بود و مرا    التیتخ

جواز کار در   نکیبود که ا   نیمن ا  یآرزو   را ی . ز ساختی ناآرام م  از نظر روخ

کنم و از حق الزحمه آن با وجدان و    دا یپ  ن  ی مأمور توانم  یم دست دارم و  

ی آرام تأم ی  ضم  . مینما شتی مع  ی 

  د یهفته هم گذشت و وقت آن رس  گر ید  یهر صورت آن روز و روزها  به

ها و  از آن لطف   نمیصاحب بانک مراجعه نموده بب   لیکه باز خدمت کف

من به    یکه از خود نشان دادند، تا چه اندازه کار گرفته و برا   هانی مهربانی 

 خواهد داشت.   من چه ارمغانی  یسخ تقاضاپا

مم آقا  نیا  مگر  محمد خان  صالح   یمرتبه خواستم اولی  نزد آن دوست محی 
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هفته گذشته را گزارش و    داد یتر بوده رفته و رو   یمیصم  شانیکه با ا  فی یحن

 .  میاقدام نما شانیبه مشورت ا

    داستان هفته گذشته را   وقن    فی یحن  یآقا
ً
همان جمله    د،یاز من شن مفصال

  را که  
ً
صاحب   لی کف  شر یو دوراند  یگفته بود تکرار و از محافظه کار قبال

ب صحبت  ان  شی  ی بانک  درستهللاشانموده گفت  کارها  غم    شود یم    

 . میشنو ی چه جواب م مینی به ب میرو  یم شانیحاال با هم خدمت ا د، یمخور 

 لیرفته، جناب کف  بانک میل  استیبه ر   فی یحن  یسخن، من و آقا  کوتاه

. بعد  میخان را در دفی  کارش مالقات نمودمحمدعمر    ی صاحب بانک، آقا

صاحب به سخن آغاز نموده گفت:    لیجناب کف  مانه، یصم  از احوال پریس

کت نساخ    نینظر من ا  و    عیوس  ار یبس   نده یافغان که آ  است که ترا به رسر

  فه یوظ  کی   تیبرا  اقتتیکنم تا در آنجا برابر ل  دارد معرقی   شی  ی ب  ازاتیامت

باره    نیشما در ا  د یگشتانده پرس  فی یحن  یبدهند. سپس رو به جانب آقا 

 د؟ یچه نظر دار 

کت نساخ    فی یحن  یآقا   ن یکامل داشته و از ا  آگه  که از پروگرام و پالن رسر

کت نساخ   الشاج در  و جبل   یقندز، پلخمر   یهاکهیفابر   یدر پهلو   که رسر

تأس  کهیفابر   کی  ک ینزد  ندهیآ در گلبهار    ش یکه گنجا  د ینما   یم  سی بزرگ 

   یهاچهار تا پنج هزار کارگر را خواهد داشت و دستگاه
 

و    تان    خن  ،بافندگ

ی آمرنگ  مملکت  یی  از  همه  ز   ک یو    ده یوارد گردآلمان    آن    اد یتعداد 

متخصص   انی  نینجیا ی و  د ی پ  ی برا  آلمانی   ی  استخدام    شی  با  شوند یمکار   ،

  ی و براکنم  یم  د ی گفت من نظر شما را تأئ  انیصحبت نموده، در پا  لیتفص

 . دهمیم مشورت را  نیخالد جان هم ا  یآقا

تلفن    صاحب بانک گویسر   لیجناب کف  ،فی ی حن  یاز ختم صحبت آقا  پس

با رئ برداشته  کت نساخ    سی را  تماس    نیالدرساج   یآقا  رسر در  نظام  خان 

ی آمده چن   فرمود:  ی 



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

214 

 

  د یگو   که یم  آورد یم را همراه خود نزدت    کش  کی! صالح محمد  نیالد  رساج

فاریس  زبان جرمنی   تیبلد   شینو   به  و  بب فهمد هم یم   داشته  ی .  چه کار   ی 

و    ،یدار  به    ا یكاتب، رسکاتب  باشد  هرچه  خود   ک یترجمان،  شعبات    از 

امر شاه محمود خان را که من خدمت   ۀمقررش کن. بعد ورق عريضه و 

کرده بودم و تا آن لحظه نزد خود داشت، واپس به من داده    میتقد  شانیا

  ن ی رساج الد  شی آرام که عادت داشت، گفت شما هر دو پ  ار یبا لهجه بس 

 شود.  چه یم د ین یبب   د ی برو 

دستان فوق العاده واجب    ر یمعمر و نزد همه ز   بانک که شخیص   لیکف  یآقا

ام بود، رؤسا به    کارمندان مؤسسات میل  ر یرا در جمله سا  نساخ    یاالحی 

  دل آزرده نیم   شانیاز ا  ک ی  چ یه  وه یش  نی و از ا  کرد یم   اد یشان    نام اصیل 

 گشت. 

صاحب بانک    لیاز نزد کف  فی یحن  ی از ابراز تشکرات عميق من و آقا  بعد 

وع  از آپارتمان  ک یآن زمان به  که دفی  آن در    نساخ    است یبه ر   میل ها در رسر

 . میبود، رفت  وند یجاده م

 م،یخان نظام داخل شد  نیرساج الد  یآقا  به اتاق کار رئيس نساخ    وقن  

ی خان در عقب م  نیالدرساج   ی آقا  م یدید ی م  ک ی  کار خود نبود، ول   ی    ی گر ید   ی 

ی مقابل م   است یدر آن دفی  وجود داشت که در عقب آن معاون ر   س ی رئ  ی 

  ا با رؤس   فی ی حن  ی احمد خان نشسته بود. چون آقا  ی  م  ی به اسم آقا  نساخ  

ی و معاون احمد خان، معاون  ی  م  یمعرفت کامل داشت، آقا  نساخ    استیر   ی 

ام ا  نساخ    استیر  از جا برخاسته و بعد از مراسم دست دادن    شانیبه احی 

آقا بفرمائ  فی یحن  یبه  نموده گفت  تعارف  من  آقاد ینی بنش   د یو  مگر    ی. 

  ؟ ندارد   فی صاحب تشر   سی رئ  د یپرس  ند ی بنش   که به کریس  نیقبل از ا  فی یحن

جواب گفت    احمد ی  م  یآقا در  پ  کیخان  عاجل  رئ  شی کار  و    س ی آمد 

بر   ک یصاحب رفت،   بعد  بفرمائگردد یم ساعت  من که    د ینی بنش   د ی، شما 

 د؟یخواه چه یم  د یهستم، امر کن
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ی گفت ما هم   فی یحن  یآقا  شانیا  م،ی صاحب بانک آمده ا  لیحاال از نزد کف  ی 

خان   نیرساج الد یصاحب آقا سی موضوع را به رئ ک یراجع به خالد جان 

  من که   نه؟ بعد به معرقی   ا ی  د یشما از آن اطالع دار دانم  نیم فرمود،    تیهدا

برا  پش گ و  پرداخته  هستم  خانواده  از کدام  م  یو  خان    احمد ی  معاون 

 معلومات مفصل ارائه نمود. 

بس ی  م  یآقا  سپس آقا  من گشتانده گفت:  به  رو  خان  خوش    ار یاحمد 

آورد  د،یآمد صفا  بس   د،یقدم  نزد  ار یمن  از  را  شما  که    ک یخرسندم 

م هست   ار یاده بس خانو   کیشما از    را یز   شناسم،یم که همه مردم به    د یمحی 

ام دارند و من هم در پهلو  ام، خاطرات خون    نیا  ی بزرگان شما احی  از    احی 

مر  ال   حومجناب  زمانی   یخان، کاکاجیالنی  غالم  جیی شما،  م  در   محی  که 

قوا اداره    یهرات  را  محبت کرد یم اردو  و  دارم  وقت    چیه  شانیا  یها، 

 د؟ یخواه  چه یم د ی فراموش من نشده. حاال بفرمائ

ی شاه محمود خان تزئ   یکه به امضاخودرا  فرصت من جواز کار    نیا  در    ی 

ی م ی بود رو  افتهی م! من کار یم   شانیا  ی   خواهم. گذاشته گفتم محی 

کت نساخ    استیجناب معاون ر   سپس تن    ک یاحمد خان که  ی  م  ی آقا  ،رسر

ی م  ی بود، زنگ رو   ن  ی از تجار رسشناس مردم کابل و آدم نج به صدا  خودرا    ی 

پ آن  اثر  در  آورد که  اتاق گرد  شخدمتی در  داخل  جناب    د یموظف،  و 

 فرمود.  تیرا هدا نیمعاون، احضار مدير مأمور 

کت وارد اتاق شده و جناب معاون   نیمأمور   ر یچند، مد   ی از لحظه ا  بعد  رسر

کت، ا آقا را که    نی عزت! ا   یرا طرف خطاب قرار داده گفت: آقا  شانیرسر

فرستاده و آرزو    بانک میل   عمویم  استیر   ل ینام دارد کف قیخالد جان صد

فکر   ما همکار گردد،  با  آلمانی کنم  یمدارد  زبان  ترجمان  به  ور   شما    ت ضی

در صورت موافقت، راجع   د،یصحبت کن  د یدر آن صورت با هم برو   د،یدار 

ی به تع عزت   ی. آقاد ی ی  بگ  تیهدا  استیاز مقام ر   شانیرتبه و حقوق ا  یی 

به اتاق من تا با هم    د یخوب گفته، بعد رو به من کرده گفت: بفرمائ یلیخ
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نمائ جا میصحبت  از  هم  من  ا  می .  اتاق  به  باال  شانیبلند شده  و    یرفتم 

ی ه مقابل مک  کریس  قرار گرفتم.  د،یبود و به من تعارف گرد  شانیکار ا  ی 

 
 
که من کدام مکتب و فاکولته را خوانده، شهادت   نیعزت از ا  یآقا  بعدا

در اثر اعالن   ا یرا در دست داشته و چه آموخته ام، و آ   نامه کدام مرکز علیم 

کت نساخ   ورت دارد مراجعه    که به ترجمان آلمانی   سی در روزنامه ان  رسر ضی

 . ود از من نم سلسله سئواالن   کی چطور سابقه کار و  ا یکرده ام و  

از جر   من ده     انان  یدر جواب، فشر
 

م  را که در زندگ به  بود،    انیمن  آمده 

خاطر نشان ساختم که من متأسفانه نتوانسته ام    ان،یگزارش داده و در پا

و واجد    می نما  ها یطاز مکاتب و فاکولته   ک یرا در    یم یمراتب سلسلہ تعل

ی موهبت محروم مانده ام. چ   نی و باالتر از   ده یشهادت نامه گرد که در   یی 

هم  دارم  ی دست  امضا  ی  به  است که  افغانستان    یجواز کار  صدراعظم 

و هم از اعالن    یزه کار نداشتم و از آن رو سابقه کار اجا  ن ی، قبل از اباشد یم

ه شما اطالع ندارم،   منتشر
 
ا محافظه کارانه تذکر دادم   ار یبه صورت بس اخی 

و جی  زمان بوده،   ینه، بلکه اضطرار  یار ی البته اخت ها همه نارسانی  نیکه ا

درس خوانده    و مقدور بود، طور خصوض   ش ی م  م یکه برا  من تا جانی   ول

 یو نو   حسان    ا ی  یام، اگر کار دفی  
 

دارم    یقو   د یام  د،یرا به من بسپار   سندگ

ورت    از عهده آن بدر شده بتوانم. همچنان اگر به ترجمان زبان آلمانی  ضی

م و موافقت دارم. آقا کت نساخ    نیمأمور   ر یمدعزت    یباشد، من حاضی  رسر

ما به    ،ک ین، خنده کنان گفت چه تصادف ن م  یهاپس از استماع سخن 

نفر ترجمان   ک یرا که به    نیطرف اعالن ا  نی به ا   ی از چند  سی ان  روزنامه میل

ورت دار   زبان آلمانی  من فکر کردم که شما آن    م،یا   دهیبه نشر رسان  م،یضی

   هر صورت ما  ه. بد یمراجعه کرده ا نجا یرا خوانده به ا 
ً
از همه اولی  به  فعال

کت را به زبان آلمانی   میدار   از ین  شخیص  کی برده    شی پ   که امور ترجمه رسر

ز  نساخ    را یبتواند،  کت  نما  رسر  یبا 
 

میل  ندگ م  بانک  شهر  در    ونشن یکه 

 ی. نماکند یممکاتبه    دفی  دارد به زبان آلمانی   کیآلمان    مملکت 
 

بانک    ندگ
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کت نساخ    از یمتاع مورد ن  یدار یخر تمام امور    ونشنیم  میمق  میل را از    رسر

انجام داده و اسناد مربوطه را به زبان  آلمان  اروپا و به خصوص از مملکت

کت یم  بی ترت  آلمانی    ن یا  د یخواهگذارد. پس حاال شما اگر یم   و به دست رسر

  ی قرارداد  کی در آن صورت با شما    د،یانجام بده  ی  را به حيث اج  فهیوظ

د یم صورت   ی که در بدل حقوق مع  گی  به شما    که مؤسسه نساخ    تا زمانی   ی 

دارد، کار یم ورت  بد یکنضی ترفيع  و  انکشاف  اما    ل یما  ا ی  و .  د ی ندار   شی  ی . 

رتبه باشد و سال به سال رتبه اش    یکه دارا  یمأمور   ک ی  ث یبه ح  د یهست 

ی گردد، ن  شی  ی باال رفته و به همان تناسب وقت به وقت مستحق حقوق ب   ی 

کت هر دو امکان د یرا اجراء نمائ  امور ترجمانی   توانید یم . در اساسنامه رسر

 با شماست.  ار یموجود است، حاال اخت

که    یمأمور صاحب رتبه شامل کار شوم، و طور   ثیاگر من به ح  دمیپرس

  
ً
رسیمقبال تصديق  هرگونه  فاقد  مع باشمیم   عرض کردم،  بتواند   ار یکه 

ی مرا تع  یل یتحص کت رو   د، ینما  یی  چه مقرره    یدر آن صورت اساسنامه رسر

 با من معامله و به کدام رتبه مرا استخدام خواهد نمود. 

مند  یآقا حوصله  با کمال  را    ک ی  یعزت  کت  رسر اساسنامه  مواد  اندازه 

ی مراجع  ی رتبه را که ما برا  نیتفصيل داده، فرمود باالتر  و    فاقد کار قبیل  ی 

ی کدام رتبه در مؤسسات دولن     ل یفارغ التحص  ،شویمیم قائل    میل   ا یو    داشی 

ی که فاقد چن  نی یآن به مراجع  ی  . در غباشد یم فاکولته )دانشگاه(   اسناد    ی 

کت نساخ    ی. رتبه هاشویمیمرا قائل    کیرتبه    شانی، براباشند یم   ک یاز    رسر

وع شده و به  ک  باشد یم   دولن    یو بالعکس رتبه ها  رود یمبه باال   ه از باال رسر

رتبه کاتب اول و رتبه   ،و نساخ   بانک میل  کی. مثال رتبه گردد یم ختم  کی

وز   ،دولن    ر یدوا   کی حاال باشد یم  ر یرتبه  مشورت    .  من  از  اگر  شما 

قبول کندهمیم نظر    د،یخواهیم ح  د ی.  رتبه،    کی  ثیبه  صاحب  مأمور 

وع شا د،یرا انجام ده ترجمانی  یکارها که از آن به    حقوق   د یاگر چه در رسر

به مرور زمان که    باشد، ول  یترجمان قرارداد  کیکمی  از    د یآور   دست یم
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ان خواهد شد و اگر شما    عهیضا  نیا  ،رسید یمباالتر    یشما به رتبه ها جی 

 در قبال شما است.  یعیوس ندهیآ  د،یپشت کار داشته باش

کت نساخ    نیعزت، مدير مأمور   یاز ضاحت لهجه و گفتار آقا   یبرا  رسر

 شد:  دا یمن در احساس پ

ا  نیا   اول رس  کیرا    شانیکه  تهذ  ده یجوان  با  مت  افتم ی  ب یو  دوم    قنیو 

ا  دمیگرد جناب  پهلو   شانیکه  و    نیا  یدر  کت  اساسنامه رسر مقررات  که 

درست و    مرا رهنمانی   خواهد یم در نظر دارد،    فهیمنفعت آن را به حکم وظ

 . د ی نما معاونت

   تی با اظهار ممنون  لهذا 
 

  ی مأمور با رتبه و اجرا  ث یخود به ح  فراوان از آمادگ

که مرا به کدام رتبه مقرر خواهد    نیداده، راجع به ا  نانیاطم  کار ترجمانی 

 خواستم.  یشی  ی ب حاتیفرمود، توض

تع  یآقا فرمود  ی عزت  از صالح  یی  کت    سهی رئ  أت یه  ت یرتبه  ،  باشد یم رسر

کت و از ا  س ی به اتاق رئ  میرو   حاال یم   ت یمورد هدا  نیدر ا  شانیصاحب رسر

بار دوم وارد اتاق    ی برا  نیعزت مدير مأمور   یمن همراه آقا  . وقن  می  گ  یم

ا   دمید  م، یشد  استیر  آقا  نیدر  رئ  نیالدرساج   یفرصت  نظام،    س ی خان 

که از اوضاع استباط کردم، معلومم    یآورده بود و طور  ف یهم تشر  کترسر 

  من    ابیدر غ  فی یحن  ی شد آقا
ً
کت، آقا  س ی با رئقبال خان   نیالدرساج   یرسر

نموده است،    معرقی   را انجام داده و مرا به تمام معنی   نظام، صحبت مفصیل 

 قرار گرفتم.  شانیکه در اثر آن مورد استقبال گرم ا

کت    سی انه، جناب رئمهربان  و تعارفات معمول ول  از احوال پریس  پس رسر

در باره خاندان ما و    نانهی ب  خوش   ی سلسله صحبت ها  ک یدر ختم    نساخ  

 ار یعزت رو گشتانده گفت: ما بس   ی کردن بزرگان، به طرف آقا  اد ی  ک یبه ن

با ما    قیصد  یمثل آقا  ب ینجهای  خانواده از    که کش   شویمیم خورسند  

 د؟ یشود، حاال بگو چه کار شد و موافقه تان به کجا رس ار همک
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نت   یآقا از  جواب،  در  بود  صحبن    جهیعزت  داده  انجام  هم  با    م، یکه 

 و بی را ترت شانینهاد کار و استخدام اش ی داده عالوه کرد که من پ  نانیاطم

  آورم، چون    از خاطراتم خدمت یم
ً
کار نکرده و جواز کار    ی به کدام دفی  قبال

را ارائه کند، ندارد، هرچه شما    شانیرتبه ا   نیآن مؤسسه را که بتواند آخر 

    . کنمیمت  آهمان طور اجرا   د،یامر فرمائ
ً
  یاگر اجازه شما باشد، آقافعال

ب  قیصد فردا  از  نما  د یایرس  آغاز  به کار    ک ی قابل ترجمه    راقاو   را یز   د،یو 

 تراکم نموده است.  اد یمقدار ز 

عزت    یرو به من کرده گفت: شما رس از فردا به شعبه که آقا  سی رئ  یآقا

وع کن  کند یم   به شما معرقی  فرمود،    تی عزت هدا  یو به آقا  د یبه کار خود رسر

حاضی کند. پس    ی و غرض منظور   ه یاستخدام مرا ته  شنهاد ی هرچه زودتر پ

ی    فی یحن  یاز آن من و آقا ،  کرد یم   مرا همرایه  جهینت که تا ختم کار و گرفی 

کت و آقا  سی رئ  یبا اظهار سپاس از جناب آقا عزت، مؤسسه   یو معاون رسر

 . میکرد  ترک را  نساخ  

ا  خالصه نساخ    ب ی ترت  ن یبه  کت  در رسر رتبه    دهیشامل کار گرد  من  به  و 

  را در ابتدا با حقوق نهصد افغانی   امور ترجمه زبان آلمانی   سانسی معادل ل

رتبه   یبعدی  هاسالبا گذشت    ول  مدادیم انجام   به  به وقت   یهاوقت 

کت نساخ    م. زمانی کردیمکار    یشی  ی و با حقوق ب  ده یباالتر رس   را   که من رسر

ترک گفتم،    افت یبه گلبهار انتقال    یمرکز   عمویم  استیکه ر   نیبه علت ا

 بود.  ( افغانی ۵۴۰۰معاش من پنج هزار و چهار صد )

ی نساخ    علت بود که اطفال من در مکاتب شهر کابل متعلم    نیا  ترک گفی 

و یبودند. از   به آنجا رفته نتوانستم.   یی

ا   کوتاه جر   نیسخن  در  مأمور   نیا  انیکه  از  سال، گذشته  در    تیپانزده 

ا امت  افتیمؤسسه و در   نیشعبات مختلف  به سال    ازاتیحقوق و  سال 
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،ی ب من ارزش    ی کردم که برا  دا یپ  آشنانی   یبا ذوات و اشخاص قابل قدر   شی 

 بود.  تی در خور اهم یل یخ ها آشنانی  نیا

و مهربان   ب یبا تهذ  یهات ی شخصالعموم  عیل که    سهی رئ  أت یه  ی پهلو   در 

داشتند،    کونی ی آمد قابل وصف و ن  شی و پ  هیرو   شانیاز ا  کیبودند و هر  

  م یمانند محمد ابراه  خته،یو فره   علیم  یهاتی تعداد شخص  کیاز    توانیم

ام  ،فی یعف مطبوعان    نی یعبدالغفور  سابقه  و    طوالنی   که  داشتند 

ک داشت نام برد که من  محمدآصف   جان آهنگ، که با من رنج و درد مشی 

 کرده بودم.   دا یرا پ شانیا و هم صحبن   افتخار آشنانی 

 

   یدوار یو ام د یام یهانهیزم
 

 من در زندیک

با  یبرا  یل یکه خ  یگر ی د  موضوع  را    د یمن شگفت آور جلوه نموده و  آن 

 میدرب ضخ  نیا  یم اگر روز کردیمفکر    شهی بود که من هم  نیتذکر داد، ا

  ی  ها، حقها، ستمها، رنج ت یبشکند، سلسله انواع محرومها  زندان   نیپوالد

انزوا،  شمردن نارسانی   أسیها،  پا  ها و  و فرصت    یار یبرسد، بخت    انیبه 

سال    ستی که ب  کند و من در جامعه آزادگان داخل شوم، در حال  مساعدت

ها، تحت نظارت و انزوا گذشته، طرز پندار، گفتار و  از عمر من در زندان

د از  من  هم  انسانی   کی  د یرفتار     شهی که 
 

زندگ ی    آزاد  نهال رسسی  و  نموده 

و    ی  چه تعب  ده،یند  یزمستان گزند  یو رسما  از باد رسد خزانی   یعمرش روز 

  که نام بزرگان خانواده من  ن یمردم، از لحاظ ا  ا یخواهد داشت؟ و    ی ر یتصو 

  
 
ا  ار یسال در د  ستی ب  نیمملکت زدوده و در عرصه ا  خی    از صفحه تار جی 

جا  ها فرامویسر  اذهان  است  ممکن  و  شده  ده  ات  سی  نشر اثر  در  ما  معه 

 یکه از طرف دولت خودکامه وقت پس از کشتارها  نی ینادرست و دروغ
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به خود گرفته باشد،   ی گر یاجحاف و تاراج خانواده من، صبغه د  انه،ظالم

 د؟ی خواهند د  به من از چه نگایه

ان   یهامحدود به اورگان شانینسل جوان ما که معلومات ا بخصوص   نشر

در خدمت دولت مستبد    ا یدیروز بوده و آن م   یاید یو منحض به م  دولن  

  ی داشته، به حکم و فرمان حکومت مطلق العنان به صورت دستور   تیفعال

  دا یپ  با من مواجه شوند و از گذشته من آگایه  ، وقن  نمود یم  فهیوظ  یاجرا

وجود    یار یسئواالت بس   لیقب  نیخواهند داشت؟ از ا  کنند، چه برداشن  

خطور  داشت ک من  ذهن  در  پ  کرد یمه  و    وسته یو  مشغول  خود  به  مرا 

 . ساختمضوف یم 

مردم ما حق شناس    تیکه از نعمت خداوند بزرگ، اکیر   دم یبالعکس د  ول

ی تم   ستیرا از ناشا  ستیبوده، شا و بد را نکوهش نموده    ش یخوب را ستا  ،ی 

جر   یبرا آن    ایسیس  اناتیهرگونه  اثر  در  و  گذشته  مملکت  در  که 

و  های  خانواده  فکر  قربانی اصالح  روشن  برعل  ها طلب  سخت    هیداده، 

ملكيت   ها،عدالن  ن   تاراج  استبداد، غصب  و  اجحاف  باالخره  و  بوده  ها 

اند، فهم و درک در  به ن  یخور قدر   شده  که حتا    افتمیدر   کونی یداشتند. 

  کیمن با گذشت زمان، چه در کار در    کرده اند. وقن    یی  قشر جوان ما تغ

ک و چه در چارچوب خارج کار با ا کردم و    دا ی پ  آشنانی   شانیمؤسسه مشی 

  د، یمنجر گرد  یمی محکم و صم  ار یبس   یهارفته رفته به دوسن    ها آشنانی   نیا

ی صاحب نظر واقع ب  ،یقو   یاز آنها واجد کاراکی    یار یبس  و قضاوت آزاد    ی 

 بودند. 

  و کاسن    کیم  ،ن  احساس تنها  گر یکه من دتوانم  یمتمام گفته    نانیاطم  با 

  به صورت بوده نه به معنی  ی ساله از مردم دور  ستی ب ی دور  ن یننموده و ا

  مثل آب پاره    ا ی
 
همه نکات برجسته که به صورت    نیاز ابحار. بنابر آن اجدا

   د یمختض ذکر گرد
 

  ن یمرا به ا  شی  ی داشت، ب  یمن اثر بارز   ندهی آ   و در زندگ

ی یکه انسان اگر با خو ساخت  یمفلسفه معتقد  کس    چینباشد، ه  گانهیب  شی 
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ا  ست،ی ن  گانهیب  شیبرا به  وط  از مح  نیمشر او  و ماحول    ط یکه برداشت 

 باشد.  نانهی خودش واقع ب

مردم، خود    ک یگرم و استقبال ن  یبرخوردها  ر یسا  ی در پهلو   ب،ی ترت  نیبد

  نی ی و واقع ب  یقو   هیکه ممثل روح  دمیرا از دوستان شن   یگر یحرکت د   کی

 تیتثب  شی  ی ب  قتیحق  کیرا به    شانیقشر جوان ما به شمار رفته و باور ا

 .  کرد یم

  که    یطور 
ً
شان بدر آورده    همرا از خانه و کاشان  ۀ خانواد  تذکر رفته، وقن  قبال

نقل دادند، منازل ما از طرف   یبادام در کوچه تنورساز   یبه زندان رسا  و 

دولن   دوائر  س  دسی  به  و  ضبط  حکمران  در    دولت  شد.  داده    کیقرار 

تعلق   به وزارت معارف    ،  گرفتیم قسمت آن که 
 
ا دانشگاه حقوق را  اخی 

ی ساخته بودند. محصل  نیجاگز   آگایه  که  دانشگاه، زمانی   نیجوان و با درد ا   ی 

ل به کدام خانواده ارتباط داشته و در جوار آن عمارت و    نیکردند ا  دا یپ ی میی

آن شه  اطیبه داخل ح دارد که در  ه وجود  های نامبه    دانی یآن سه مقی 

چرخی نن   غالم چرخی جیالنی  غالم   ،خان  محمد  و    خان  چرخی شی    خان 

محفل   نی افغا  یو عنعنو   مدفون اند، دست به هم دادند، بر رسم اسالیم

به ارواح    ،داده، به صورت دسته جمیع  بی الشان را ترت  میختم قرآن عظ

و به    هینان و حلوا ته  شان  آنها دعاها و درودها فرستاده از پول شخیص 

نام خ   یفقرا ا  میتقس   اتی  خارج دروازه دانشگاه به  شهامت و    نیکردند. 

  همچو جوانان با احساس، نزد من    دتیعق  یاستوار 
 
  ر یقددر خور تواقعا

هر   و  برداشت   لیقب  نیا  از   کیبود  و  فهم  و  طبقات   نسن    یهاحرکات 

پ اقشار  و  شخص  ی  مختلف  به  هموطنان، که  جوان  ارج    میل   یهاتی و 

 که مرا روح  توانستیم شده    ند، عامیلکردیم  یادبودی  شانیگذاشته از ا
 
  ا

آ  تیتقو  به  آرام  دوار یام  ندهیو  با خاطر  تا  پ  تر سازد،  راه  د ی در     شی 
 

  زندگ

ب  شیخو  ن  شی  ی تالش  برادرانم  باشم.  ی داشته  ی چن  ی  حاصل   ن  هیروح  ی  را 

 کردند. 
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که گذشت، برادر بزرگم عبدالغفار   یبعدی  هاسال  انیاصل در جر   نیا  یرو 

مال وزارت  فت ی پ  ه یدر  انی   یهاشر شعبات   بشی به  وقت  به  وقت  نموده 

در    ی  . و برادرم غالم دستگد یگرد   ی بهی    یمختلف آن وزارت مصدر کارها 

محارب که    ی  غ  ی وزارت فوائد عامه بعد از گذشتاندن دوره دو ساله عسکر 

را در آن    ی، پست بهی  نمود یم  فهیوظ  یفایا   ترجمان زبان آلمانی   يثبه ح

  ک یدر افغانستان    آلمانی   فیت     هوخ  وزارت به دست آورد و با آمدن کمپانی 

جد مد   یدیاداره  اسم  هوخ  تی ر یبه  موصوف  - ارتباط  وزارت  در  تيف 

آن  لیتشک رأس  در  ی تع  و  و  -دفی  هوخ  ارتبایط  یکه کارها  د یگرد  یی  تيف 

 . داد یم را با وزارت فوائد عامه انجام  خارخ   انی  نجنیا

 خان که  نن   غالم   میدخی  کاکا  بهی چنان از طبقه نسوان خانواده، حب  هم
 
 بعدا

من گرد     د،ی همش 
ً
حاوال ت  ثی به  با  فرانسه  زبان  مؤسسه   میترجمان 

وع کرده بود، همکار   سفی ونی نمود و بعد   ی که در افغانستان تازه به کار رسر

 . کرد یماز آن در مؤسسه حمايه طفل و مادر مربوط به وزارت صحيه کار 

 

 

 

 

 

 

 

ی جان در ب   بهیحب  همکار بودند.  سفیونی میکه در ت  بانوانی  ی 

ماما    فهیرسر  ان  و طاهره جان دخی  نرسنگ  انور  غالم جان  به کورس  خان 

حيث   به  مستورات  شفاخانه  به  آن  ختم  از  بعد  و  وظشامل    فهینرس 
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انجام دادند. رسر   یپرستار  برا  فهیرا  از فراغت کورس نرسنگ  بعد    ی جان 

تعل  کیتوسط    لیادامه تحص برا  یمیبورس  به مملکت   شیکه    داده شد 

 د. ی اعزام گردآلمان 

و قرآن   اتین ید  ۀمعلمه، رشت  ثیبه ح  لصديقه، خواهرم در مکتب مال 

 . کرد یم  س یرا تدر  میکر 

 و    خان، اول در مکتب ماللجیالنی  غالم   میجان دخی  کاکا  حهیمل
 
در   بعدا

 . داد یم را درس  معلمه، مضمون فاریس ث یمکتب نازوانا به ح

جانباز خان که ساالر نائب   ۀجان و محمد امان جان پش و نواس عبدالقادر 

همراه    ۱۳۲۵سال    یاول جد  عنی یبه علت صغارت تا آخر دوره اسارت،  

زندان رسا در  خواهران  و  همبردیمبه رس    خانعیل  یمادران  ی ند،  قدر    ی 

ب اخ   اموزند یتوانستند  و  بانک  افغانستان  در  الذکر  اول  در    الذکر ی  که 

 کنند.   دا یپ ن  یخود مأمور  ی برا دولن   نحصاراتا

 ۀخان که در زندان تولد شده بود به شعبنن   غالم   میجان نواسه کاکا  هیناج

 کرد.   دا یپ ن   فهیخود وظ یمأموره برا ث یوزارت معارف به ح صخ 

اندازه از آسمان    کیغم، اندوه و ترس تا    کی و تار   اهیس   یابرها  بی ترت  نیا  به

 
 

توانست   زندگ ما  رفته و  دور  به  روز   میخانواده من  نف  ی باالخره  س  چند، 

 . میراحت بکش 

جان و طاهره    فهیجان، رسر   هیجان، ناج  حهی متذکر شوم که مل  د یبا   نجا یا  در 

از سن ی جان  های زنداندر  خودرا    ز یعمر عز   تا عنفوان جوانی   تیطفول  ی 

گذشتانده مثل عبدالقادر جان و محمد امان   خانعیل  یبادام و رسا  یرسا

 خانه  جان در همان مدرسه اصیل
 

خان به اسم نن   غالم   میکه خانم کاکا  گ

 بودند.  دهی کرده بود، با سواد گرد   سی و ملقب به کوکو جان تأس م یمر ن  ن  
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 آن:  یبعد ی امدهایو پ ب  پاسپورت برادرم غالم دستگ هیقض

ی هم   انیدر جر   ی  جان طفل هفت ساله برادرم غالم دستگ  ن یپرو    انی یسال  ی 

  ر یآزادانه در دوا  کینموده و هر    یاحساس آزاد  میکه ما باالخره توانست 

میل  دولن   مؤسسات  اشت   ،و  سیع  اقیبا  مشغول کار گرد  و  به    م،یتمام 

 کی. دکتوران معالج، بعد از د یپا مبتال گرد  د یزانو و درد شد نکیع یصی یمر 

تداو  نت   ی سلسله  به  معالجه که  نگرد  درسن    جهیو    م یتصم  دند،یموفق 

ی به پائ   ن یطفل معصوم را از حصه رس   نیا  ۀ گرفتند بدن    ی 
ً
پالسی  و گچ    کامال

اند ینما  یی  گ اثر  در  پرو   نی.  معالج،  دکتوران  نظر  به  و  جان    نیعمل 

ی محروم گردد. نظر    دهیبسی  خواب  یمادام العمر رو   ستیبایم و از راه رفی 

ی از    وبیمع  یپا  کیدوم دکتوران موصوف، قطع کردن   و باالثر کار گرفی 

  ی همه اعضا  یبرا  صیسالم بود، که قبول هردو فيصله و تشخ  گر ید  یپا

برا به خصوص  و  سا   ی خانواده  مانند  او  مادر  و  پدران،   ر یپدر  و  مادران 

  موده قناعت ن  زاتیتجو   نیبه ا  میآن ما نتوانست قابل تحمل بود. بنابر  ی  غ

  اد، یز   ی. باالخره در اثر جستجوهامیمتوقف گرد  شی  ی از تالش و مجاهدت ب

برا  معلومان   افغانستان،  وزارت صحيه  آمد که  دست  که    ضانی ی مر   یبه 

شان به    در داخل مملکت ممکن نبوده و به مصارف شخیص  شانیعالج ا

ی مقدار مع   کی  ند ی  گ  ه قرار یمخارج مملکت رفته و تحت معالج اسعار را    ی 

وط به ا  یم  شانیا  ار یدر اخت  به نرخ بانک  که دکتوران معالج   نیگذارد. مشر

 حیض   داخیل
 
امکانات    ند ینما  قیتصد  ا به عدم  که شخص مريض نسبت 

ب  طن   تداو   یها  مارستانیدر  مملکت  ا  یداخل  نتوانسته،   جابیشده 

معالجه در آنجا موجود است،    شی  ی که امکانات ب  از ممالگ   ک یبه    کند یم

 مسافرت کند.  یتداو غرض 

چن ی  داشی  ی با  متخصص   قیتصد   ی  و  دکتوران  از  نفر  سه  طرف  از  ی که    ی 

صدور پاسپورت    یوزارت صحيه راجع به اعطا  ،شد یم امضاء    د یمربوطه با

 هیامن  و قوماندانی   تیآن عنوان وال   ن  ینفر مع  کیشخص مريض و    یبرا
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مکتون   مراجع  کابل،  س  دسی  ی در  مد  یم  ی  آن  از  بعد    ت یر یگذاشت. که 

قوماند یط تی وال   هیامن  انی پاسپورت  از  بعد  برا  کابل  همچو    یمراحل، 

 یشان پاسپورت مسافرت به خارج را به امضا  ن  یو اشخاص مع  ضانیمر 

 . کرد یمصادر  هیقوماندان امن

تصد  بی ترت  نیا  به وزارت   قی مراحل  مکتوب  و  معالج  دکتوران  از  ی  گرفی 

ی مقدار ناچ   کیو موضوع    هیصح جان   نیاسعار در باره برادرزاده من پرو   ی 

  ع یمشا  ثی به ح  قیصد   ی  او و پدرش غالم دستگ  یو صدور پاسپورت برا

بس   ضیمر  صورت  به  همه  و  شعبات   قانونی   ار یهمه  مقررات  مطابق  و 

و  صیم خود که در باره او تشخو برادرم با طفل معصو  د ید گر   مربوطه یط

بدنه او را به پالسی     مینادرست و دور از انصاف صورت گرفته و ن   ز یتجو 

 . د یگردآلمان   گرفته بودند، عازم مملکت 

چرخی صدیق  غالم  پدرم اعل  ر یوز   ، خان  سلطنت  دوره  تیخارجه   حضی

ی افغانستان در برل   ی  سف  ثی خان که در اواخر به حهللا  امان  فهیوظ  یفایا   ی 

توسط نادرشاه    خان چرخی نن   غالم  میبعد از حادثه شهادت کاکا  ، نمود یم

به    شمش  یهجر   ۱۳۱۱در سال   به    ،یسو ی ع  ۱۹۳۲برابر  آن وقت  در 

ی صورت مهاجر در برل    ی 
 

ی از دکتور و امور   کرد یم  زندگ و موضوع وقت گرفی 

  را    مارستانیب
ً
وقن    میتنظ قبال بود.  معالج   کرده  ورقه  آلمان    دکتوران 

  مه یرا که در کابل صورت گرفته بود از نظر گذشتانده و ملتفت ن صیتشخ

گرفته شده و در    میجان شدند که به داخل گچ و پالسی  ضخ  ن یبدنه پرو 

ا آن  محر   ز اثر  پا  حرکات  اول   دهیوم گردهرگونه  ی بود،  انجام    یکار   ی  را که 

ی را از ب  میدادند، آن پالسی  ضخ   او را آزاد ساختند.  یبرده و پاها ی 

وقن   پا  عمویم  ناتیمعا  بعد  به  خ   کی  د یرس  انیآن  سبک    یلیپالسی  

ی آغاز نمودند. در ع  یو به تداو   ز یزانو تجو   نکیرا در حصه ع  موضویع  ی 

را که از طرف دکتوران معالج در افغانستان صورت   و عمیل  صیحال تشخ

  گرفته بود،  
 
را در مورد آن طفل    صیتشخ  ک یو حتا همچو    حیتقبشدیدا
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 خواندند.  میت عظیمعصوم جنا

ی پاسپورت بگو   انیاز جر خواهم یم  نجا یارتباط در ا نیا در   : م یگرفی 

ا   ک ی ی در افغانستان معرقی   طیاز رسر نفر به عنوان ضامن   کی  پاسپورت گرفی 

پاسپورت گ شخص  بود.  یط  نده،ی  رس  عالوه  عدم   به  مراحل  نمودن 

پول  تیمسئول را    یگر یشخص د  ک یخود    یبرا  ستیبایم   سی از شعبات 

که شخص    د یطرف ضمانت نما  ک یکه آن شخص از    د ینما   و معرقی   دا یپ

یم  بهرا    ندهی  پاسپورت گ معنا  مسئولتمام  از   تیشناسد،  شدن  خارج 

هرگاه به احضار    گر ی مملکت و برگشت او را به عهده داشته و از جانب د

ورن    ندهی  شخص پاسپورت گ شود و او حاضی نشود،    دا یپ  نزد دولت ضی

پاسپورت گ است شخص  مکلف  و  مجبور  هرچه    نده ی  شخص ضامن  را 

که شخص پاسپورت    ا زمانی آن شخص ضامن ت  ی  در غ  د،یزودتر حاضی نما

 گردد.   زندانی  ستیحاضی شود با ندهی  گ

به نام مأمور    تعامل را هم انجام داده بود و شخیص  نیا   ی  غالم دستگ  برادرم

 لوگر که در شهر کابل سکونت داشت، بنابر شناسانی   تیاز وال   ونسیمحمد

به    داخل وثيقه رسیم خودرا  اسم و آدرس مکمل    ر،یتصو   ت، یهو   ک، ینزد

ده و    ت یپاسپورت وال   تیر یمد   قی ضامن رس معر  ثیبه حخودرا  کابل سی 

ی برادرم جانب مملکت آلمان،    ا ی کرده بود. دو   روز    کیسه هفته بعد از رفی 

بعد مالزم ما احوال    قهیصبح زود زنگ دروازه ما به صدا درآمد. چند دق

صحبت    با شما   خواهد یم آمده و    ونسیبه نام مأمور محمد  آورد که شخیص

 کند. 

آشنا بودم، به عجله تمام کوت خواب    ونسی که با اسم مأمور محمد  من

  ونس یمأمور محمد    دمید   دم،یبه تن نموده از دروازه خانه خارج گردخودرا  

با    و بعد از سالم و احوال پریس  ستادهیجلو در ا  سی نفر پول  کیخان همراه  

جان از مسافرت    ی  دستگ  ی از من سئوال نمود که آقا  شانیپر   ار یحواس بس 

کابل او را جلب و احضار نموده،    تیوال  هی امن قوماندانی  را ینه؟ ز  ا یبرگشته 
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برگشت او مطلع سازم.    ز کابل را ا  تیوال   هیامن   و قوماندانی   دا یرا پ  هیتا مشارال

شعبه    دارد مرا پس به  فهیوظ  د،یکن  را که مشاهده یم  پوليش  نیآن ا  ی  در غ

رسنوشت من به کجا  دانم  نیم کابل بسپارد و در آنجا    هیامن  جلب قوماندانی 

 .  د یخواهد انجام

را مرتکب نشده، با پاسپورت    ن  ی برادرم کدام جنا  ست؟ی موضوع چ  دمیپرس

مريض    قانونی  به شما    ی براخودرا  طفل  برده،  مملکت  به خارج  معالجه 

فوایدعامه و به کار خود در وزارت    گردد یمبر   یکه به زود  دهمیم  نانیاطم

 . دهد یمادامه 

محمد  ملتفت مأمور  بود که    ونسی شدم  پرت  حواسش  قدر  آن  خان، 

 مرا    یهاحرف 
ً
  ه یامن  در شعبه پاسپورت قوماندانی دانم  نیم.  د یشن نیم   اصال

سخن را    کی فقط    وستهیبر رس او آورده بودند که پ  ن  کابل چه بال  تیوال 

    شما گفت  یم  و یه  کرد یمتکرار  
 
  نیو مرا از ا  د یائیمرتبه با من ب   کیلطفا

،  توانمنیمآنجا رفته    ن  به تنها  گر ی. من دد ینجات ده  سی پول  ی  و گ   شک

از    ک ی  ا یجان را و    ی  با شخص دستگ  د یکه به من امر کرده اند، من با  یطور 

م.    تیوال   هیامن خانواده او را به قوماندانی   کابل با خود بی 

خ همراه   یل یگفتم  من  م  خوب،  بده  وم،ی  تان  اجازه  لباس    کی   د یمگر 

 ن  بانهیصبحانه غر   ک ی  د، یداخل خانه شو   د یتا آن زمان بفرمائ  ما بپوشم، ش

اثنا، مأمور    ن ی. در امیرو   بعد از آن با هم یم کنیم  یم جا ضف    ک ی  میکه دار 

  ف یخود نموده، گفت تکل  ن  یمع  س ی موصوف رو به جانب پول  ونس یمحمد

با    تواند یمندارد او هم مثل برادر ماست،    ن  یگفتم ع  ؟شود  یم  چه  شانیا

 ما صبحانه ضف کند. 

که او    شی شده، با پول دا یخان پ  ونس ی از آن رنگ به رخ مأمور محمد    پس

ل  کرد یم  عتیرا مشا ی   آماده خودرا  و من هم به عجله تمام    د یگرد، وارد میی

کابل    تیوال   هیامن  جانب قوماندانی   شانیساخته بعد از ضف صبحانه با ا

وقن   شدم.  مد  روانه  اتاق  شد  تیر یبه  داخل  مأمور   م،ی پاسپورت 
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مأمور   ونسیمحمد به  معرقی   نیمرا  دفی   نمود کش  آن  عالوه  من   و  که 

کرده    برادر او را حاضی   نکیضمانت او را کرده بودم، از مسافرت برنگشته، ا

 ام. 

ی پائ  یهامذکور از من با اخم   نیاز مأمور   ک ی  سپس برادر تان    د یافتاده پرس  ی 

شعبه ما   ر یکجا رفته که ما را به غضب مقامات باال گرفتار کرده است؟ مد

 .  میه کش معاش شدهم چارهیب  نیاز کار برطرف شد و ما مأمور 

نساز   دم یپرس خراب  را  اعصابتان  برادر؟  است  خی   با  د یچه  من  برادر   !

کابل هم در    هیپاسپورت، قوماندان امن  ر یمد برعالوه  که    قانونی   اسپورتپ

ی آن امضاء نموده و در ع هم  ن  نامهحال از وزارت مربوطه خود موافقت  ی 

از   تیبه دست آورده و آن را در جمله اسناد مربوطه و ورقه عدم مسئول

ده است، طفل مريض    تیر یبه دفی  مد  سی شعبات پول خودرا  پاسپورت سی 

بعد از  کنم  یم . خواهش  گردد یم بر   یبرده و به زودآلمان    معالجه به  یبرا

  ده یگرد   که به نزد شما به حيث ضامن برادرم معرقی   شخیص  ن یمزاحم ا  نیا

 هستم.   ارتانیمن در اخت  د یداشته باش  . هر وقت و هر سئوالد یاست نشو 

ی    انان  یصحبت من ختم شد، مأمور موصوف جر   وقن   از رفی  بعد  را که 

  آمده بود    انیدر آن اداره به م  ی  برادر من غالم دستگ
ً
نموده    تی حکامفصال

م خوب  من  ه  نمدایگفت  شما  برادر  غ  کی  چ یکه  و    قانونی ی  کار  ننموده 

ا   پاسپورن   از  مواد    نیرا که  به  مطابق  و  درست  آورده  دست  به  دفی  

  ی که برا  أن  یرا به ه  شانیا   هیاخذ پاسپورت بوده است. ما دوس  امهاساسن

تع  نیا  قیتحق ی موضوع  د  یی  بود سی  آنها جزنی   م یشده  و    تخظ  نیتر   و 

کرده نتوانستند که در آن انگشت بگذارند.    دا یمذکور پ  هیرا در دوس  غفلن  

که    د یاداره رس  نیضبط احواالت صدارت عظما به ا   استیاز ر   مکتون    ول

  ن ی ا  نیمأمور   ر یما از کار و ده روزه کش معاش سا  ر یمد   به برطرقی   جر من

ر د یشعبه گرد مکتوب  در  احواالت  استی.  است که    ضبط  شده  نوشته 

ممنوع  یمشماها  افغانستان  از  اعضا  ر یمد  د،یباش  الخروج    ت یر یمد  ی و 
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  ق یتحق  نده،ی  راه غفلت نموده و در باره شخص پاسپورت گ  ن یپاسپورت در 

  است یو به ر   دهیاو را کماحقه نفهم  تیهو   اورده،یبه عمل ن  ف  یدرست و عم

کوم  به جزا مح   د یاند، لهذا با   موده ارائه نن   ضبط احواالت، اطالعات موثف  

  که    میکابل برو   تیوال   هیبا هم به نزد قوماندان امن  ا یگردند. حاال ب
 
شدیدا

 کشد.   موضوع یم نیما را در ارتباط با ا تیفعال جهیانتظار نت 

در رشته پوليس در آن  آلمان    النیاز فارغ التحص  ک یعطاءهللا خان    یآقا

وظ و شخص    تیوال   هیامن  قوماندانی   فهیزمان،  داشت  عهده  به  را  کابل 

 رفت.   رسشناس افغانستان به شمار یمهای  خانواده مهذب بوده و از    ار یبس 

او و مأمور شعبه پاسپورت همه با    ن  یمع  سی پول  ونس،یو مأمور محمد  من

امن قوماندان  اتاق کار  به  پاسپورت هم  میرفت  هیهم  ی و مأمور شعبه  که    ی 

خدمت قوماندان    دهیو ترس  دهیلرز   ار یبس   یرا با صدا  انیجر خواست  یم

 ا صحبت او ر   هیعطاءهللا خان قوماندان امن  یبه عرض برساند، آقا  هیامن

  خی  دارم، شما   هیو از تمام قض  شناسمرا یم  شانیقطع نموده، گفت من ا

  
 
و محافظ او بود(    ونس ی از مأمور محمد    مطلوبش)  گر ی دو نفر د  نیبا ا لطفا

 ار ی. پس از آن به صورت بس د یتنها بگذار   قهیچند دق  یما را برا  خارج شده و 

  چیجان، برادرتان ه  ی  که دستگ  دانمیرو به من کرده، فرمود: من م  خودمانی 

ی نکرده که اسباب زحمت شما ن  قانونی ی  کار غ  کی قدر ماجراها   نیشده و ا   ی 

دفی    خود    پاسپورت در  برابر  در  را  دولت  موقف  شما  مگر  خلق گردد. 

هرچه زودتر به وطن برگردد، ورنه،    شانیکه ا   د یحاال كوشش کن  د،یدانیم

باز کدام صدمه   رود یم آن    میب خداناخواسته  تان  خانواده  و  شما  به  که 

ضبط احواالت مقام صدارت برپا    استیماجراها همه از طرف ر   نیبرسد. ا 

 . ستی ن   لین دخما در آ تشده که دس

کابل   تیوال   هیکه من با عطاءهللا خان قوماندان امن  قبیل  به شناسانی   نظر 

 گفتم،   افتم،ی  مانهی صم  ار یرا بس   شانیا  یداشتم و در ضمن همه صحبت ها

نویسم یمبرادرم    یمن برا  د،یمن وقت بده  یخوب لطف فرموده برا  یلیخ
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  د یتان بع  داستان خاتمه دهد. پس از لطف   نیهرچه زودتر برگردد و به ا

شخص ضامن او را    نیشعبه مربوطه بعد از ا  د ی نخواهد بود اگر امر فرمائ

از مأمور محمد ب  ونسیکه عبارت  باشد و   شناسانی   کی   یرو   چارهیخان 

ی تضم  عمل  قویم   س ی برادرم را انجام داده است، از جلب و احضار پول  ی 

  مزاحم او نگردد. من    شی  ی معذور دارد و ب
 
 شانیکه با اکنم  یم تعهد  شخصا

هروقن   و  بوده  اخت  طرف  در  باشند،  خواسته  باال  مقامات   ارشانیکه 

 . باشمیم

  ن یاز ا  اد یکه تأثر ز   کابل در حال  تیوال   هیعطاء هللا خان قوماندان امن  یآقا

بعد از احضار   رفته،یبود، خواهش مرا پذ دا یهو  شانیاز وجنات ا دادها یرو 

 ند،کشیدیمکه با من همراه بودند و در عقب در انتظار    ی دوباره آن سه نفر 

ا از  بعد  فرمود  امر  پاسپورت  شعبه  مأمور  ضامن   ممزاح  نیبه  شخص 

 ار یدر اخت  د یکه هر وقت خواسته باش  د ینما  برادر موصوف تعهد یم   د،ینشو 

   ،باشد یم شما 
ً
 . د یماه مهلت بده کی  شیبرافعال

ی عیل العجاله در هم   ی  پاسپورت برادرم غالم دستگ  یماجرا   افت ی  انیجا پا  ی 

د  کیو   نظر شوم    گر ی مرتبه  از  مرا متوجه ساخت که خانواده من هنوز 

ی شاه محمود   خانواده حکمران به دور مانده نتوانسته و آن همه گفتار روتی 

و    (دیخان صدراعظم )که افغانستان از شماست و شما از افغانستان هست 

روز   نیا آن  در  را  هدا  یجمله  بنابر  ما  امن  ت یکه  وقت،    هیقوماندان 

  گفته وایه   کیابراز داشت،    م،یزندان مالقات کرد   خان بعد از محمدآصف  

 نداشت.  بوده، مفهوم واقیع  ته انیو م

افغانستان مرحله سوم جزاهاممنوع  از  ما  ما   یالخروج بودن  به    خانوادۀ 

  شد  یمکه نزد دولت حکمران معلوم  رفت  یمشمار  
ً
در نظر گرفته شده  قبال

مختلف گذشتاندن، های  زندانمدت چهارده، پانزده سال را در    عنی یبود.  

را تحت نظارت و مراقبت حکومت بودن و به صورت    گر ی مدت پنج سال د

ی     یو میی
 

ا   زندگ از  بعد  و  رنج   نیکردن  محرومهمه  و  باالخره    ها،ت یها 
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همه مظالم    ن یدر برابر ا  ست یبا  الخروج بودن از افغانستان. حاال یم ممنوع 

  ها که سلسله زمانی ی توز  نهیها و کهمه عداوت  نیدر برابر ا ها،عدالن  و ن  

 کرد.   دا یپ  ون  یتر و صی  ا   عیوس ار یداشت، حوصله بس  خ  یو تدر 

آمد و در اثر آن   انیآن به م  هیکه از ناح  ن  پاسپورت برادرم و ماجرا   موضوع

بضاعت دفی  پاسپورت به  کارمندان ن    ر یپاسپورت از کار برطرف و سا  ر یمد

ضامن برادرم مأمور   و باالخره ترس و ناراحن   دند یکش معاش محکوم گرد 

طفل معصوم،    کی  ان  یو ح  طرف، وضع صخ   کیخان از    ونسیمحمد

ی برادرم به مملکت  ا آلمان    رفی    بعد از    ش ی برا  دار ید   نینزد پدرم که 
 
تقریبا

   ستی ب
 

  گر ی شده بود، از جانب د  ش ی پر از درد و رنج م  و هفت سال زندگ

که با عطاءهللا خان    یقرار داده بود. نظر به تعهد  دورایه  کیمرا در رس  

برادرم    یبرا  ودتر هرچه ز   د یکابل انجام داده بودم، با  تیوال   ه یقوماندان امن

و    ساختمی ناآرام کننده مطلع م   یدادهایرو  نیم و او را از افرستادیم  ن  نامه

و واديدها    د ید  ن یگذاشتم برادرم از یم   ا یو    مگردیدیم پدرم    شیسبب تشو 

  موهبت شده بود، زمانی   ش یها برابودن   زندانی   طوالنی   انیکه بعد از سال

به    شانیطفل معصوم ا  ی او چند محظوظ و بهره مند گردد؟ همچنان تد

به وطن برگردد.    هیناح  نیبرسد تا بتواند با خاطر آرام از   مثبن    جهینت   کی

 اهمال    نیکه بر من و خانواده من براثر ا  نیا
 
  ر یو آزار دواگذرد  یم چه    بعدا

پ  س ی پول به کدام  العنان،  اذ  مانهی دولت مطلق  خواهد کرد؟ همه    ت یمرا 

 م. کردیم قبول  ستیبا ا از آن ر  حوادث و خطرات نایسر  نیا

  ن یمن مهلت داده شده بود، رسگرم ا  یکه برا  مایه  کیمدت    انیجر   در 

ا شهیاند تا  بودم  تصم  نیها  باالخره  فرستادن همچو    میکه  از    ک یگرفتم 

فضا  ن  نامه و    یکه  مختل ساخته  را  پش  و  پدر  محبت  از  و رسشار  گرم 

ی . در عم ینما  یدو ماه خوددار   ک ی  یالعجاله براخلق کند، عیل   شیتشو   ی 

مدت، معالجه دخی  برادرم انجام    نیا  یکه بعد از انقضا  بودم  دوار یامحال  

 نیکه داشت، برگشته و به ا  یابرنامه   یرو   یعیو برادرم به صورت طب  افتهی
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 داستان خاتمه بدهد. 

ماه، باز هم از طرف    کیشدن درست    یکه بعد از سی    نیسخن ا  کوتاه

قوماندانی  پوليس جلب  زود،  و ورقه    تیوال   صبح  آمده  ما  ل  ی میی به  کابل 

  س ی پول تی آن من مجبور بودم به مع  تیارائه نمود که به رؤ  م یجلب را برا

موصوف به دفی  جلب و از آنجا به دفی  پاسپورت و باالخره نزد قوماندان  

 . می  بروم و مورد سئوال و جواب قرار بگ هیامن

   هیکه قوماندان امن  وقن  
 

شد    ا یرا جو   راجع به برگشت برادرم از من چگونک

و   یزمان تداو  دنیراجع به طول کش  یر یسلسله معاذ ک یو من در جواب 

ی از هم  ی  عرض و وانمود کردم که غ  شانی معالجه طفلک برادرم خدمت ا   ی 

د علت  تأخ   یگر یمعذرت،  د   نیا  ی  در  نداشته،    یآقا  دمی برگشت وجود 

 ار یو بعد با زبان بس   ده یمتفکر گرد  ن  لحظه  ه یخان قوماندان امن  هللاعطاء

هرچه زودتر برادرتان پس به وطن برگردد،    د یفرمود که کوشش کن   میمال 

کرده و مجبور است   دا یپ تیمسئول نیتر از ا  شی پاسپورت ب  تیر یورنه مد

. سپس به  د ی  را به خود بگ  ی گر یشکل د   هی مزاحم شما شود و قض  شهی هم

مهلت بدهند و از    گر ی من دو هفته د  یداد که برا تیموظف هدا  نیور مأم

 من تا ختم دو هفته امتناع ورزند.  شی  ی ب بیتعق

به گذشته خود و خانواده خود نظر یم   من انداختم و مقاصد شوم و  که 

ر برابر خاندان عادالنه و اعمال ظالمانه دولت خود کامه را دی  تصاميم غ

  ه ی»قض:  که  هیمرتبه از گفتار قوماندان امن  نیا   دانستم،یخود پر واضح م

د بگ  ی گر یشکل  خود  به  د  د« ی  را  ا  یگر ی انتباه  و  را    ن یگرفتم    ک یجمله 

هن پنداشتم. لهذا تصم مدت دو هفته    یاز انقضا  ش ی گرفتم پ  میهشدار می 

ی او به وقوع پ انی یبرادرم بفرستم و جر   یبرا ینامه ا   وسته یرا که بعد از رفی 

 
ً
  ش ی اطالع بدهم و خواهش کنم هرچه زودتر برگردد و ب  شیبرا  بود، مفصال

و متخاصم مساعد  کتاتور یدولت د  یها یی  بهانه گ  یرا برا نهیزم نیتر از ا

 نسازد. 
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و    ناراحن    نامه من  یکه محتوادانستم  یم  مطلب را من به خون    نیا  البته

چاره    ، ولکند یم من خلق    ونی ی  خانواده ب  یرا برا  یالعاده افوق   شانی یپر 

که از برادرم    عمل را انجام دادم. مکتون    نی نداشتم و به حکم اجبار ا  یگر ید

هرچه ممکن    برگشتاز    در جواب نامه ناآرام کننده من به دست آمد، حایک

  بود و    شانیعاجل تر ا
 
در آن مکتوب از من خواسته بود که تا زمان  ضمنا

عامه، که در   د یفوا   ر یوز   شاه عالیم   یاو آقا  ر یمرتبه نزد وز   ک یعودت من  

  نه یزم  نیرا اطالع بدهم و از او در ا  اناتیمهربان بود، رفته، جر   یلیحق او خ 

مملکت، شعبه پوليس جلب و    هتا زمان مواصلت برادرم ب  میاستعانت جو 

 . ند یاحضار مرا مزاحمت ننما

روز   یفردا رس  یآن  من  به دست  نامه  وز   د، یکه   یآقافوایدعامه    ر ینزد 

داده بود،    ت یهدا  میکه برادرم برا  یرفتم و طور   عالیم  هخان شا  میعبدالحک

باالتر جلب و    ونسی موضوع جلب و احضار محمد  برادرم و  خان ضامن 

از   را  تداو   هیناحاحضار خودم  و  معالجه  خارج، جهت  به  برادرم  ی    ی رفی 

نموده و اصل مکتوب برادرم را    تیبود، حکا  انیطفل معصومش، در جر 

 ارائه نمودم.  شانیکه به نام من نوشته شده بود، خدمت ا

صاحب بعد از مطالعه مکتوب و استماع صحبت من، فرمود    ر یوز   جناب

جان برادرتان، بدون اجازه من رفته،    ی  دارم، دستگ  من از همه قضيه آگایه 

ی سنگ  ش یهرچه زودتر برگردد، ورنه برا د یحاال کوشش کن  . شود یم  تمام  ی 

ائط پاسپورت را انجام داده و    نیمن از ا  سپس که برادرم تمام مقررات و رسر

جداگانه شعبه پاسپورت موافقت    هیاستعالم  هم یطفوایدعامه  از وزارت  

  شده است،    یپاسپورت کارساز   ش یاز آن براگرفته و بعد  
ً
خدمت  مفصال

و تمنا کردم قرار درخواست برادرم که به    دم یصاحب به عرض رسان  ر یوز 

  ن یاز ا  شی  ی ب  س ی شعبات پول  ند یلطف فرموده مساعدت فرما  د، یآیم   یودز 

وز  نکنند. جناب  مزاحمت  تمام    یبا خون رسدفوایدعامه  صاحب    ر یمرا 

استعالم در  مد ن  هیفرمودند،  ا  ن، یمأمور   تیر یکه  را    ن یموافقت  وزارت 
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مرا نگرفته و غفلت نموده است. متأسفم که من   یوانمود ساخته، امضا

خودرا  . باز هم سخن  توانمنیم کرده    تیبرا  گونه معاونن  چ یه  ه، یقض  نیدر ا

 برگردد. که کوشش کن هرچه زودتر برادرت کنم  یمتکرار 

وز   یفحوا  از  جناب  چن   د یفوا  ر یگفتار  ی عامه،  اگر  شد یم استنباط    ی  که 

وز   نیمأمور   تیر یمد خدمت  امضاء  جهت  را  برادرم  نامه    ر یموافقت 

  ،  برد یم موصوف  
 
مدمسلما نکرده،  امضاء  را  از  خودرا    نیمأمور   ت یر یآن 

ی هم  م،ینی ب  ساخت. چنانچه بعدتر یمکار منضف یم   نیا  یاجرا طور شد.   ی 

   میبرا  یبعدی  هاسال   انیجر در    را یز 
ً
اراک   د یروشن گرد  کامال ی که  بزرگ    ی 

از طرف قدرت حاکمه که ما نزد    کیهر   مؤسسات میل  یرؤسا  ا یدولت و 

داشتند در قلمرو کار    فهیوظ  م،یکردیمدست کار    ر یمأمور ز   ثیبه ح  شانیا

ضبط احواالت، رفتار   استیو مراقبت ر   بیتعقبرعالوه  شان    ت یو مأمور 

ی را آنها ن ا و اعمال م ول شان داشته باشند.   ی   تحت کنی 

با طفل معصوم خود به مملکت    ی  که برادرم غالم دستگ  نیبعد از ا   چنانچه

 ر یترجمان و مد  ثیخود حاضی شد و دوباره به ح  فهیوظ  یبرگشت، باال

  ت یجد  با   گر یسال د   نیچندفوایدعامه  تيف در وزارت  -هوخ  ارتباط کمپنی 

  ود، به وجه احسن حاصل کرده ب خودرا    انی کارفرما  تیو رضا  کرد یمتمام کار  

ی او از طرف وزارت     دسن    یپاره از کارها  یاجرا  یبرافوایدعامه  راجع به رفی 

 لیآنرا در بخش جداگانه تفص  انیبه وجود آمد که جر   به خارج مخالفن  

 خواهم داد. 
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 شد آلمان  برادرم به داوود خان، مانع مسافرت رسیم

افغانستان دعوت نمود تا به  فوایدعامه  را از وزارت    أن  یهآلمان    حکومت

برا آلمان،  دولت  تعم  ک یمدت    یمضف  مؤسسات  از  هفته   ی  دو 
و    ان 

کت ساختمانی    دنیدآلمان    مختلف مملکت  یدر شهرها  فیت  -هوخ    رسر

 . ند ینما

ی خان مع ی  محمد کب  ی  نجن یا ی آقا أت یه ن یرأس ا در  و فوایدعامه وزارت  ی 

وزارت    اتی  تعم  عمویم  ر یخان مد  نیالدبرهان  د یس  یآقا  ن  یمع  یاعضا

ی ترجمان تع  ثیبه ح  ی  و برادرم غالم دستگ فوایدعامه   تا همراه    دند یگرد   یی 

رئ معاون کمپنی   س ی با  به   ف یت  - هوخ    و  مسافآلمان    در کابل،    رت غرب 

ی . البته تعند ینما  تی نتنها و تنها به حسن  ،اعزایم  أت یه  ن یبرادرم در زمره ا  یی 

ی خان مع  ی  محمد کب  ی  نجنیا در خودرا    الت یکه تحصفوایدعامه  وزارت    ی 

پا به  با غالم حسن جان پش کاکا  دهیرسان  انیفرانسه  خان نن   غالم  میو 

  ت یمیما محبت و صم  ا و بشناخت  یم  را به خون    خانوادۀ ما صنف بود و  هم

 داشت، صورت گرفته بود.  اد یز 

پ  هنگایم  ول به  فوایدعامه  ورقه عرض وزارت    یط  أتیه  نیا  شنهاد ی که 

خان که در آن زمان سمت صدارت را به عهده  محمدداوود  حضور رسدار  

کار وزارت   یاز روزها  ک یدر    ،اعزایم  أتیداشت، جهت منظور نمودن ه 

معدر قض صدارت  فوایدعامه   توسط  ی عظما  تقد  ی  موصوف    میوزارت 

ی دو نفر را منظور و باال  دار شخص رس   د، یگرد اسم    یمحمدداوود خان، رفی 

مع  ده،یبرادرم خط بطالن کش  ی به  به    ت یهدافوایدعامه  وزارت    ی  تا  داد 

د.  ی گر یترجمان د ک ی ،ی  برادرم غالم دستگ یجا  را با خود بی 

  همچنان بعد از  
 
کت نساخ    شش سالتقریبا  ی افغان اجرا  که من در رسر

انمودیم  فهیوظ زمان  آن  در  و  ح  نیالدی  ام   ی  نجنیم  به    ث یخان شنسب 

کت را پ  ، عمویم  سی رئ از    ک یدارم که در    اد ی. خوب به  برد یم   شی امور رسر
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اتاق ر   ادهیپ  تابستانی   لیطو   یروزها به دفی  کار من ظاهر   استیموظف 

کت را به من اب  سی رئ  امیشده و پ   شان یمرتبه نزد ا  کی  د ی الغ نمود که بارسر

ی و معاون  س ی گونه احضارها از طرف رئ  نیبروم. ا کت به منظور هدا  ی    ت یرسر

و    کیدادن   برا  سئواالن    ا یکار  روز     ،شد یم  شی پ  شانیکه در خالل 
ً
  کامال

 .  گرفتیم بار صورت  نیمعمول بوده و روزانه چند

کت داخل شدم،    عمویم   سی به اتاق کار رئ  وقن    ره، مفکو   نیمن هم به ا  رسر

  ی مانند روزها  سی انتظار داشتم، جناب رئ  بعد از انجام سالم و احوال پریس 

ی ش ی پ   ت یرا هدا  کدام موضویع   ا یدارد و    از من در باره امور مربوطه سئوال  ی 

  افتم یبه اصطالح گرفته    را کیم  شانیمرتبه ا  ن یملتفت شدم، ا  . ولدهد یم

فرمود، هرگز    یم   تیرا هدا  ی کار   کیکه به من    گذشته زمانی   یروزها  ر که د

وضع خوب و پر از لطف و چهره باز با    ار یحالت را نداشت، بلکه با بس   نیا

که   نیکه در باال ذکر کردم، بعد از ا  یبار طور  نیا . ولکرد یممن صحبت 

چند    یبرا  گر ی د  نیداد تا از آمدن و مراجعه مأمور   تیدفی  خود هدا   ادهیبه پ

و    د یمالیمخودرا    شانی ی دست پ  کیکه با    و در حال   د ی ممانعت نما  قهیدق

بفرمائ باق    یلی چند خاموش و خ  ف  یدقا  د،ینی بنش   د یبه من گفت    متفکر 

 ماند. 

  
 
 من    یخان شنسب، برا  نی الد  ی  ام  یآمد آقا  شی پ  نیاواقعا

ً
قب    ی  غ   کامال می 

م  کردیمفکر    نمود. گایه  بود و در همان لحظات مرا دچار افکار گوناگونی 

کدام موضوع را اهمال و فروگذاشت نموده    ش یمن در ساحه کار خو   د یشا

مبادا   دم،یش ی اند  یم  نیبه ا  شده باشم. گایه  مرتکب کدام سهو فاحشر   ا یو  

خ  یرو   کدام کش  افغانستان  در  ا   یلیحسادت، که  بود،  خبار معمول 

  راجع به من شانیا تیباشد که ذهن دهیرسان سی جناب رئ یرا برا نادرسن  

هم   یی  تغ ظرف  در  حال  هر  به  است.  ی نموده  دق  ی  که    کوتایه  قهیچند 

 بیرا فرا گرفته بود، افکار عج  س ی دفی  کار جناب رئ  یمطلق فضا  خامویسر 

ا  ن  یو غر  تا  داشت.  نگه  به خود مشغول  مرا  آسا  برق  که    ن یبه صورت 
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را در هم شکسته و از من سئوال نموده گفت:    خامویسر   نیا  س ی جناب رئ

که    د یرا نموده ا  کدام خواهشر   گایه  نساخ    استیشما از ر   ا یآخالد جان،  

بانک میل  ن  هاپروگرام   شما، یط  یبرا کت نساخ    که    دارند، برریس   و رسر

ی ب   یشود تا برا  یکارساز  و فراهم نمودن تجربه افزون تر به    شی  ی آموخی 

 د؟یسفر کنآلمان  مملکت 

در جواب گفتم نه من هرگز    دهیمتعجب گرد  سئوال رئيس نساخ    ن یاز   من

 استیو نه از ر   بانک میل  استینه از ر   عنی ی  ،مرجیع  کی  چیتقاضا را از ه  نیا

 ام.  اوردهیتا امروز به عمل ن نساخ  

 یامژده   کی من    یصاحب برا  سی جناب رئ  د یم شاکردیماثنا من فکر    نیا  در 

غافل گ مرا  و  نت   د ینما  ی  داشته  در  ر   د ی بگو   جهیو  میل   استیکه  و    بانک 

موضوع    دمید  را منظور نموده اند، ول  بوریس  کیتو    یبا تفاهم برا  نساخ  

 
ً
ی چ  کامال     است و آن همه تصورات و توقعات من  ی گر ید   ی 

 
 بود.   هودهی بتماما

ا   نیالدی  ام  یآقا از  بعد  تقاضا  نیخان  عدم  از  ی گرد   یکه  مطمیی   د، یمن 

  ننموده ول   درست معرقی خودرا که   تلفن از شخیص کیگفت: امروز من 

، گرفتم که  کرد یم ادبانه صحبت  ن    ار یداشت و بس   هیکر   یل یخ  یصدا  کی

  من گویسر   وقن    تی تربتکان داده است. آن شخص ن    یلیاعصاب مرا خ

 یصدا  کی با    د، یکه آداب تلفن را مراعات نما  نیبدون ا  برداشتم، تلفن را  

کت نساخ    س ی خشن و بلند گفت: شما رئ من در جواب گفتم    د؟یهست   رسر

مراسم تلفن گفت: من از وزارت داخله    تی ! باز هم بدون رعاد یبفرمائ  ،بیل

ی گپ م که نزد  صدیق  غالم خالد نام، پش    یه که شما براشد  دهیشن   نم،ی 

ی به جرمنی   یمی دارد، بورس تعل  تیر شما مأمو  که نام برده    د یرا داده ا  رفی 

  ب یتعق ر ی الخروج و ز  مذکور نزد ما ممنوع  به خارج سفر کند، شخص د یبا

ی به خارج    بیتعق  ر ی، شما هم او را ز باشد یم داشته و از دادن بورس رفی 

 . د یکن  ینام برده خوددار  یبرا
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 یچنان به عجله، آمرانه و صدا  ی گر ید  ن    ک یجمالت را آن شخص    نیا

   دا یموقع پ کی   چ یمن ه  یکه براگفت  یم بلند 
 

  شده نتوانست تا از چگونک

صحبت او تمام شد،    شوم. باالخره وقن    ا یموضوع در خالل صحبت او جو 

    د؟یهست   آقا، شما گ  د ی: ببخش دمیپرس  یاز و 
 
.  د ینمائ  معرقی خودرا  لطفا

من چه کار   ادبانه گفت: شما به معرقی   هم آن شخص با همان لهجه ن    ز با

هم  د،یدار  ی فقط  برا  ی  خارج سفر کرده گویم  یم  تانیقدر  به  برده  نام  که 

ز   تواند یم ن تعق  بیتعق  ر یو  را تحت  او  هم  در د یی  بگ   بیاست، شما    ن ی. 

بفهمانم که    شیفرصت بالدرنگ من صحبت او را قطع کرده، خواستم برا

لحظه هم مجال    کیانسان صحبت نما و .... و مگر    ک یمن مثل    ا آقا ب

ی . تا باالخره همنمود یمبه صورت مرتب تکرار  خودرا  نداده و حرف   که    ی 

ی وقفه ب  کی مراقبت    ر ی کردن و ز   بیگفتم تعق  ش ید، براش  دا یگفتار او پ  ی 

ی   کت نساخ    نیشما مأمور   فهیشخص، وظ  کیگرفی   کی  دولت است. رسر

تجار  مأمور   سهایمو    یمؤسسه  ما  ز خودرا    نیاست،  گرفته    بیتعق  ر ینه 

تر از   شی خواستم ب . تا یممیو نه عمل مراقبت او را به عهده دار   میتوانیم

طالب معلومات در باره اسم و شماره تلفن او شوم، حرف مرا قطع    نیا

جمله را عالوه    نیتر ا هیبلند تر و کر   یتکرار و با صداخودرا  نموده، گفته  

ی هم   هکرد ک سپس    د،یتان گفتم که شما از موضوع با خی  باش   ی قدر برا  ی 

ی گذاشت.   تلفن را بدون خداحافظی  گویسر   گرفی 

تکان داده است    ن  ادب اعصاب مرا به اندازهعمل آن شخص ن    نیا  خالصه

 .  توانید نیم که تصور کرده  

التحص  ک یشنسب    یآقا فارغ  از  از  آلمان    مملکت  النیتن  بعد  بود که 

به افغانستان برگشته و مشاغل    یی  نجنیا   پلوم یو اخذ د  لیفراغت تحص

  ده یمقرر گرد  نهی بدر کا  عتزرا  ر یوز   ثیبه ح  ی  نموده و در اخ  را یط   مختلفی 

از مدت کوتایه  بود. ول در    رانیکه وز   متوجه شد   وقن    ،بعد  آن دوره، 

یم طیمح امر  هر  در  و  نداشته  استقالل کامل  مقام   ستیبا  کارشان  از 



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

240 

 

هدا صالح  عنی ی  ند،ی  بگ  تیصدارت  برا  ن  یاز  قانون  در    ر یوز   کی  یکه 

ی را نداشت، از مقام   چارچوب امور وزارت، قائل شده بود، حق کار گرفی 

 مندانه استعفاء نموده بود. وزارت به صورت شجاعت

 عالوت
 
آگاه بود و از همه   گذشته بود به خون    خانوادۀ ما که در    انان  یاز جر  ا

و    که شما چه گنایه  د یاطالع کامل داشت. و باالخره از من پرس  دادها یرو 

   د؟یباش بیتعق  ر یز  د یکه با  د یدولت دار  شی پ  چه جریم

 است که از عمر شش ساله   نیدر جواب گفتم جرم و گناه عظيم من ا   من
 

  گ

 ساله   ستی تا ب
 

  کدام گنایه   بوده ام. باق    زندانی   ایسیبه نام محبوس س  گ

  ندارم.  
 
تحت حراست و مراقبت ها  زندانرا بعد از دوره    گر یسال د   پنجعالوتا

تجر  حالت  در  ب  د یو  و  فتوح گذشتانده  قلعه  در  خود  خانواده  از    عد با 

باالخره اجازه کار و حق    ،طوالنی ی  هاسال  نیا  انیمراجعات مکرر در جر 

ت    یرا از مقام منيع صدارت عظما به امضا  ت یخود اراد شخص واالحضی

کت   به رسر باالثر  ام که  توانسته  آورده  به دست  خان  رسدار شاه محمود 

که   ادثان  دادها و حیهمه رو   نیکرده ام. اگر ا  دا یپ  ن  ینزد شما مأمور   ،نساخ  

 
 

اف  گناه و جرم حساب یم  ده،یمن واقع گرد   در زندگ که کنم  یمشود، اعی 

  ده یهمه آزار من گرد  نیکه سبب ا  یگر یآن جرم د  ی  ه کارم، در غمن گنا

 است، وجود ندارد.  

ز   نساخ    سی رئ  ی آقا  سپس تأسف  اظهار  دولت    اد یبا  زشت  اعمال  از 

 
 

خودکامک از  نکوهش  و  قدرت  شما    یهاصاحب  حاال  فرمود:    ک یآن، 

کت نساخ    د یشخص آزاد هست    دهد یم حق را ن  ن یگاه به خود ا  چیه  و رسر

از    د،یها را فراموش کنلذا گذشته  د،یکه از رفتار و اعمال شما مراقبت نما 

خود مشغول    فهیاستفاده کرده و با خاطر آرام به وظ  یقو  هیبا روح ندهیآ

   . د یباش
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 گلبهار  نساخ   کهی فابر  یاز تهداب گذار  ی  خاطره 

  که    یطور 
ً
نساخ  قبال کت  رسر مؤسسه  است،  رفته  و    یط  ،تذكر  پالن 

ی ج  کهی گرفت برعالوه فابر   میتصم  ش، یخو   انکشاقی   یهاپروگرام و پرس    ی 

  کرد یم  د یکه سان کوره تول   ی پل خمر   نساخ    کهی کندز، فابر   تیپنبه در وال 

   نخ تان    کهیو فابر 
 

  تیبا ظرف  یگر ی د  کهی فابر   کیدر جبل الشاج،    و بافندگ

حاو   سی تأس  د یتول  شی  ی ب    ،تان  نخ   یهادستگاه   یکند که 
 

  رنگ   ،بافندگ

ی آم سا  یی  ما  ر یو  جميع  بتواند  باشد. که  با    کهیفابر   ک ی  حتاجیابزار کار 

گلبهار   لیخ   خانیرا در منطقه ش  کهیفابر   نی. لذا اد یعظمت را فراهم نما

 . د ینما سی تأس  د یبا

  ت یالمنفعه با ظرفدستگاه بزرگ عام  کیهمچو    سی از تأس  اصیل  منظور 

 یهاخدمت به مردم و مملکت بود که بتواند با عرضه پارچه  د،ی تول شی  ی ب

در بازار، جنس طرف    واردان    یهاو قشنگ تر و ارزان تر از پارچه  شی  ی ب

ورت ملت ن   ی تا از رف   د یو به اقتصاد مملکت مدد نما  هیبضاعت را ته  ضی   ی 

که مردم    . مملکن  د یبه عمل آ  یی  اندازه اسعار به خارج جلوگ  ک ی  هوده یب

آن را نداشتند تا خوراک و پوشاک    صاحبان قدرت توانانی   یه استثناآن ب

 با درآمد خودرا  
 
 . ند ینما  هیته خود به آسانی  چیهتقریبا

ها گرفته  تماس آلمان    معتی  و مدرن مملکت   یهاکهی اصل با فابر   ن یا  یرو 

مذاکران   باره کم  شد،  در  تمام  مداقه  و  از غور  بعد  و  آمد  و    تیبه عمل 

مقا  تیفیک قراردادهانی مت یق  سهیو  همه    ها،  آن  که  گرفت  صورت 

ی و در ع  یدار یخر آلمان    که از آن نام برده شد، از کشور   هانی دستگاه حال    ی 

کارشناس   ها ی  نجنیا عیل  یهاو  قراردادهامربوطه  داخل  به   یالعجاله 

کرده    دا یپ  علیم   مؤسسه قدرت و توانانی   که کارکنان خود   جداگانه، تا زمانی 

 ها را انجام بدهند.  دستگاه یبتوانند، استخدام گردند و کار بسته کار 

  
ً
و مؤسسه   تعداد جوانان با استعداد افغان به مضف بانک میل   کیقبال
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گلستان و و ان   س یآلمان، فرانسه، سو   لیاز قب  اروپانی   یدر کشورها  نساخ  

مضوف    مختلفی   یدر رشته ها  ، امریکا   متحده  االتیدر ا  گر یتعداد د   کی

به    کیهر   پلوم یو اخذ د   لیبودند که بعد از فراغت تحص  عال  التیتحص

را اشغال و  و کارشناسان خارخ   انی  نجنیا یخود برگشته، جا اصیل ور کش 

انجام    فیوظا احسن  وجه  به  را  ذوان  ند دادیممربوطه  از  و  دارا  .   یکه 

بعیصی   عال  التیتحص و  بوده  مملکت  خارج  و  داخل  آمدن    در  از  قبل 

ی متخصص کت نساخ    گر ید  و برخی   خارخ    ی  را در    بعد از آن امور مهم رسر

توان  یم  لی که من به خاطر دارم، قرار ذ  ند، تا جانی بردیم ش  ی هر قسمت پ

 برد: نام 

   یآقا .1
 محمدابراهيم عفيفی

   نی یعبدالغفور ام یآقا  .2

 داکی  عبدالملک   یآقا .3

ی محمدحس  یآقا .4    ی  نجن یا ی 

   نیالدحسام ی  نجنیا یآقا .5

 زاد   کیعمر نغالم یآقا .6

   نیمحمد لودی  فق یآقا  .7

   فی یمحمد اکی  س یآقا  .8

   یمنصور هللا امان یآقا  .9

ی ام نیالدامان ی  م ی  نجنیا یآقا .10   ی 

 عبدهللا عیل   یآقا .11

 مهمند  ی  نجنیا یآقا .12

   سلجوق   نیالدغالم مخ  ی  نجنیا یآقا .13

 عبداالحمد   یآقا .14

 شامل  احمد عیل ی  دکتور م یآقا .15

  یم یعظ نیالدمخ  ی  نجنیا  یآقا  .16

 دانش   ی  نجنیا یآقا .17
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 عبدالملک نورستانی  ی  نجنیا یآقا .18

بود که در اول به    خان زابیل  د یعبدالمج  ی ابتکارات همه از آقا  نیا  البته

  داشت و    فهیدولت وظ  نهی شامل کاب  ،اقتصاد میل  ر یحيث وز 
 
ا در اثر  اخی 

خودرسانه شاه محمود خان صدراعظم و مداخله در امور مربوطه   یکارها

قرار داشت، و    وزارت اقتصاد میل   یها  تی که به داخل چارچوب صالح

، باالخره با شخص  توانستیم نوزرا قبول کرده    ر یآن را مانند سا   زابیل  یآقا

  زابیل   یو آقا  گرفت یم کار    موضوع از زور گونی   کیشاه محمود خان، که در  

پرنس  را مخالف  برنامه   بی آن  و      خود یم  یهاکارها 
قی المجلس  پنداشت، 

العمل عکس   زابیل  یو اختالف نظر بوجود آمد، که آقا  یدو یبرخورد عق

  
 
اوراق دست داشته را که رو   از خود   یدتر یشدنسبتا آن   ینشان داده و 

ی م  ی ند، به رو کردیمداشتند کار   شاه محمود خان بر رسم احتجاج انداخته    ی 

ل خو  ی که در منطقه خوب داراالمان    د یگرد   شیاز اتاق خارج و رهسپار میی

 واقع بود. 

  ی ادیدر شهر هلهله ز   کتاتور ید   کیدر برابر همچو    زابیل  یحرکت آقا  نیا

ل    دند یکوش  یم  کیهر   زابیل  یو هواخواهان آقا  ارانیبرپا کرده،   ی زودتر به میی

ی سازند که به اخودرا  او رفته،   ی باشد و در ع  دهیصدمه نرس  شانیمطمیی  ی 

از آن   ی  غ  بیلزا  یآقا  بشنوند. ول  زابیل  یرا از زبان خود آقا   انیحال جر 

 
 

    که از خود نشان داد؛  شجاعت و مردانک
ً
  از مقام وزارت اقتصاد میل متصال

که اکیر آن به دست    مؤسسات میل  عمویم  س ی رئ  ثیاستعفاء نموده و به ح

مانده و بعد از مختض اقامت در کابل    بود، باق    ده یگرد   سی تأس  او   تیبا کفا

را از آنجا انجام   و حراست مؤسسات میل استیبه اروپا مسافرت و امور ر 

  یمصدر کارها شهی داده و هم
 

 . گردید یم  بزرگ

  
 
بهی  کار   ،مردم خود نسبت به مؤسسات دولن    یبرا  مؤسسات میلواقعا

ی توه   ،یجانب دار   ض،یتبع  ،یرشوه خوار   ،ی. فساد ادار کرد یم   ی  و تحق  ی 

آمر   ر یز   نیمأمور  طرف  از  غ  نیدست  زشن    هی  و  اعمال  و  در    افعال  که 
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دولن   جر   مؤسسات  روزه  میل  انیهمه  مؤسسات  در  نظر    داشت،  به 

 . شد یم ن اسو احس  خورد یم ن

پره  به ی منظور  درازا  ی  خالصه    یاز  کت نویسم یمسخن  رسر مؤسسه  که 

هدا  نساخ   به  آقا  ت یافغان  اراده  زابیل  د ی عبدالمج  یو    س ی رئ  خان 

  که یفابر   کی گلبهار    لیخ  خانیگرفت در منطقه ش  م یتصم  مؤسسات میل

 . د ینما  سی را تأس یمیعظ

کت نساخ    سانی از رئ  ک ی   فی یحنمحمد خان  صالح  یآقا   مردیم   وهیکه ش  رسر

کار گماشته شد تا با مردم آن محل در تماس    نیا  یبود، برا  شی  ی ب  شانیا

ی مقدار زم  کیآنها    ت یآمده و با رضا  ار یبس   متی آنها را با ق  زراعن    یهای 

در    ا را مساعد سازد، ت  نه یخود مردم آن محله زم  یو برا  ی دار یخوب خر 

  ی همه کارها  نیگلبهار جذب گردند. ا   کهیمختلف در فابر   ی به کارها  ندهیآ

ها از خارج کشور، که اکیر  به وجه احسن صورت گرفت. دستگاه   مقدمان  

ی متخصص   ی بود، وارد و با همکار آلمان   آن از مملکت    داخیل   انی  نجنیو ا   ی 

  لیمنازل با وسا  ی  تعم  که،ی فابر   ی  . کار تعمد ی و فعال گرد   ی بسته کار   و خارخ  

  
 
ی کارگران و مستخدم  ی منازل برا  ی  تعم  ن،ی مأمور   یبرا  شیمدرن رهانسبتا  ،ی 

و    هی  مکتب و مسجد و غ  ی  آبرومند، تعمخانه  مهمان   کی ی  شفاخانه، تعم

پمدت  هی  غ دوام  ا  دا یها  انجام  از  بعد  و  ی    نیکرد  فعال ساخی  و  همه کار 

 بافنده   ،تان  نخ   یدستگاهها
 

ی آمرنگ  ،گ دستگاه    نی و چند  یکار نگ یلدی و   ،یی 

  ه یعظمت را ته  نیبه ا  کهیفابر   از یمورد ن  مقدمان    ی که کارها  ی گر یکوچک د 

 . گرفتیم

پروژه بزرگ،    نیا  یهمه کارها، در وقت تهداب گذار   نیقبل از انجام ا  اما 

   ک یدادن    بی ترت  ،یمرکز   استیر 
 

از   ی  را به عهده داشت که غ  دعوت بزرگ

مستخدم  ن،یمأمور  و  ی کارگران  د  ی  مهمانان  کت،  و    ی گر یرسر دوستان  از 

بگ   ن یدر   انیآشنا هم جمیع   ند ی  محفل حصه  آن    و  روشناس  مردمان  از 

و کارکنان   ن یتعداد از مأمور   ک یکار    نیبرد ا   شی پ  یگردند. برا  وتمحل دع
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کت که من هم در آن     بی دعوت را ترت  نیداشتند ا   فهیجمله بودم، وظرسر

را    یی  عده کث  کیتمام کار گرفته،    . لهذا همه با هم از سیعند ینما  میو تنظ

ی از عمله و فعله که در ب    ا ها وجود داشت، بخدمت  شی ها و پ  آنها طباخ ی 

خانه، فرش، ظرف، م  ی ی لوازم آشی    مواد غذانی   ،کوچ و چوگ  ،یغذاخور   یهای 

که    ساحه خون    ک یو در    میمتنوع از کابل به گلبهار نقل داد  یهاو ناشتانی 

، مشجر و خوش هوا بود، ترت  یلی و خ  کیشتل نزد   یایبه آب در  ی  بی رسسی 

 . میمجلل گرفت ار یدعوت را به صورت بس  نیا

 همه کارها و اتخاذ آماده   نیبعد از اتمام ا   د یبا  حاال 
 

 یتهداب گذار   یها براگ

ی که تع  یبه روز   که،یفابر  شده بود، شخص واالشأن صدراعظم رسدار   یی 

کار   نیدر ا  رول  چیکه دولت ه  و در حال  آورد یم   فیشاه محمود خان، تشر 

کت   سهمؤس   د یو مف  انکشاقی   ینداشته و همه امور مربوط به پالن ها رسر

آن   مال  نهی بوده و تمام زم  خان زابیل  د یو ابتکارات شخص عبدالمج  نساخ  

کت نساخ  از طرف   به دست مبارک   یشده بود، به صورت دستور   هیته  رسر

 . گردید یم یتهداب گذار  شانیا

  که    یطور 
ً
با    نیبعد از ا  ، خان زابیل  د یعبدالمج  یتذکر رفته، آقاقبال که 

رهسپار   و  نمود  مقاطعه   ار یبس   انیسال   یبرا  گر ی د  د،یگرد   وروپیدولت 

السابق    را کماقی   مؤسسات میل   یکارها  به افغانستان برنگشت، ول متوال

 ینما  ق یاز طر   کوتر ی به وجه ن
 

آلمان    مملکت  ونشنیدر شهر م  بانک میل   ندگ

انجام    تیهدا  غرن   آقاداد یمو  لهذا   استیر   لیخان، کفمحمدعمر    ی. 

میل ن  بانک  امور    گر،ید   ی کارهابرعالوه  در کابل    ،زابیل  یآقا  ابت یبه 

ی همچو محافل را ن فان  یتشر   به عهده داشت.   ی 

بلند    ن یکه رؤسا و مأمور   در حال  د، یرس  محفل، روز موعود رس   ن  برپا  یبرا

نساخ    هیپا کت  میل  رسر بانک  ر   و  به  میل  لیکف  استیهمه    یآقا  بانک 

جناب صدراعظم را در   یآور   فیخان، انتظار آمد آمد و تشر محمدعمر  

دو طرف جاده    ند،کشیدیم ،  گرفتیمکه مراسم در آنجا صورت    ن  ساحه



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

246 

 

  بانی   ده یو د  یو صاحب منصبان مسلح نگهدار   انیطرف سپاه  ز ا  عمویم

به    گر یعده د  کیو    سی فورم پولیونی ها به  س ی پول  اد یتعداد ز   کی  ،شد یم

در اطراف، اکناف و گوشه و کنار   ،مخفی   سی فورم به نام پولیونی  ی  البسه غ

بعیصی  باال  ساحه،  برخی   یدر  و  ز   درختان  درختان کش   ر یدر    ک یو عقب 

ی مستقبلو    ند دادیم ند. باالخره موكب جناب صدراعظم  کردیمرا مراقبت    ی 

دور به    یلیاز مسافت خ   رسیم  یموترها  یبه سوار   نهی کاب  أتیاز ه  با جمیع

 . د ینظر رس

  خود برسد و من با بعیصی   شنی است  نیقافله به آخر   نیکه ا   نیقبل از ا  مگر 

کت مضوف رسکشر   گر ید  ن یاز مأمور  ی از م  رسر   دمیخوراکه بودم، د   ی های 

با  شد  یمبه جانب من روان است و معلوم    فی یحنمحمد خان  صالح   یآقا

تر رفته، فکر کردم    ش ی چند قدم پ  شانیدارد. لهذا من هم جانب ا  من گفتنی 

  ی باالخودرا  دست    م، یشد  ک ینزد   یل یبا هم خ  دارد. وقن    ن  ی هدا  دامک

انداخته و   از جمع  کیشانه من  با هم  به    م،یدورتر رفت  تیچند قدم که 

خواهم  یممعذرت    ار یمحرمانه اظهار داشت، خالد جان! بس   ار یصورت بس 

من    یبرا  بانک میل  استیر   لیمحمدعمر خان کف  یکه آقا  م یبگو   تانیبرا

پ  د دا  تیهدا م  شانیا   امیتا  ا  بنی را  تشر   نیبر  وقت  در    ی آور   فی که 

به دور   از انظار عمویم  د ی و کوشش کن  د یصدراعظم، شما در صحنه نباش

 تان برسانم.    یبرا د، یبمان

 خی  باطن کی همچو  دنیکه از شن   من در حال
 
  گر یبار د ک یمتأثر و  یلی خا

  
 
 قلب  عادالنهی  حرکت به نظر من غ  نیاز واقعا

 
    ول   دم،یمأيوس گرد  ا

 
به ظاهرا

از شما، خوب شد  کنم یمتشکر  ار یدر جواب گفتم: بس  اورده یچهره خود ن

ملتفت ساخت در ساحه  د،ی مرا  نداشتم  اراده  هم  مراسم    ن  من خودم  که 

د یم صورت   غ  ،گی  حاال  باشم.  ا  ی  حاضی  نزد   ن یاز  محل  آن  به    ک یکه 

رفقا انجام داده    ر یسا  یکه با همکار   از کارهانی   د ی پرس  راستش را یم  شوم،نیم 
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خواهم از ساحه کار آن قدر دور بروم که به چشم  ام خسته هم شده ام، یم 

 نخورم.   یاحد

مرا خوانده باشد، با اظهار چند جمله    که حالت درونی   مثیل   فی یحن  یآقا

خوب گفته،  یل یمن شده باشد، خ  موجب تسیل  کرد یم که فکر    انهیجو دل

ی مستقبل  تیپس به جمع فرصت استفاده نموده،    نی. من هم از وستیپ  ی 

محیل از  تنها  فابر   نه  تهداب  سنگ  واالشأن صدراعظم  جناب  را    کهیکه 

  نموده، کناره  خودرا  کارکنان و ازدحام انجا    عی گذارد، به دور رفته، بلکه از جم 

   کی  یشتل گلبهار، باال  اچهیکنار در 
 

ی المارت  اد یبه  نشسته و    تخته سنک   ی 

"  اچهیفرانسه و اثر معروف موصوف به نام "خطاب به در   ی  شه  سندهینو 

شتل نجوا    اچه یخروشان در   ی و کتاب " نغمات شاعرانه" او افتاده با آبها

در برابر    داد روزگار و بخصوص به واکنش دوره استب  یهاعدالن  کنان به ن  

محافظه کار   شیخو  معتی    کسانی   یو  مقام  و  رتبه  صاحب  بودند،    یکه 

 . دمیش یاندیم

خود    ن  یمع  أتیو جناب صدراعظم با ه  د یرس  انیکه مراسم به پا  تا زمانی 

مختض منطقه گلبهار را ترک نمود، من از انظار   دنی ینوش  کیبعد از ضف  

جنابان    عال  یاز نقش پا  یثر ا   دمیفهم  دور بودم و بعد از آن وقن    عمویم

د  گر ید ساحه  ن   دهیدر  همخودرا  ،  تواند یمشده  و  رفقا  حلقه    ارانی کبه 

داشتند و من    نی ی ی  ش  یهاو خنده مزاح  تی میکه همه با هم با صم  دمیرسان

حرکت ناجوانمردانه را از کله خود    نیا  ی  توانستم با آنها مضوف شوم و تأث

ی در بخودرا  بسپارم و دوباره    دور نموده و به فرامویسر    ث یآزاده گان به ح  ی 

 . م ی شخص آزاد محسوب نما کی

م و بزرگوارانست، ول  یهاتی از شخص  بعیصی   یکار سخن از محافظه   محی 

 من آنها را  
ً
ظالمانه    یها آن همه اعدام   را یپنداشتم، ز حق به طرف یم   کامال

ی ینادرشاه، به دار آو   ۀو بدون محاكم گناه و به  اشخاص ن    در ن    ن    یهاخی 

ی زندان     ی  العمر طبقه روشن فکر اعم از پالمدت و مادام لیطو   یهاانداخی 
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ی    زندانی   ها،و کوته قفیل   د یها، تجر و جوان، شکنجه ان  ها زنساخی  ، دخی 

ی اطفال  ها خانواده  ی  جوان و اطفال صغ درد  های  خانواده، محروم ساخی 

غ  دهیرس و  مکاتب  از  محبوس  خان  انهیمظالم وحش   ه؛ی  و   محمدهاشم 

ی شاه محمود خان، زمانی  را به    فاعکه وزارت د  صدر اعظم و كله منار ساخی 

روز به    اتیو تار ساخته و نشر   هی  ت  مملکت را به کیل  یعهده داشت، فضا

حکمران،   خانواده  ن    ن  هاخانوادهدستور  و  ظلم   یهاعدالن  را که طرف 

آنها    و اصیل  دشمنان دائیم  ثیدولت خود کامه قرار گرفته بودند، به ح

ات و ت وستهی گان، پ  دهیو برضد مظلومان و ستم د  معرقی  سوء    غاتی بلنشر

 . ند نمود یم

که از طرف دولت به صورت مکرر بر مردم    انسانی   ی  همه تعامل غ  نیا  لهذا 

داشت، مردم به صورت عموم از دولت احساس   انیافغانستان جر  بینج

چن در  داشتند  حق  نموده  دهشت  و  ی ترس  محافظه  ی  باشند. موارد  کار 

ا از گذشت    نیچنانچه  بعد  ب  یبرا  زمانی   اد،یز ی  هاسال مطلب    شی  ی من 

از   بعد  تقاضاهاها  تالش معلوم شد که  هشت سال   انیمکرر در جر   یو 

برابر به    یدیخورش  ۱۳۴۱باالخره در سال    ها،دنیشن   و جواب منفی   گر ید

پدر و    دنی به دست آورم و به د  پاسپورن    دم یموفق گرد   یسو ی ع  ۱۹۶۲

البته جر آلمان    خانواده خود به   یاعضا  باق   پاسپورت    ان یمسافرت کنم. 

ی من هم داستان  دارد که    ن  هاگرفی 
 
خواهم داد.    لیدر آن باره تفص  بعدا

ح اصل مو  حاال یم  ضوع. پردازم به رسر
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 هات یمقامات و شخص یمحافظه کار 

برا  روزگارانی  بود، در    دهیپدرم موهبت گرد   و هم صحبن    دار یمن د  یکه 

صحبت  آقا  کی  گر،ی د  یهاخالل  از  نام  و  محمدعمر    ونیروز  خان 

ی اسیمحمد پ   ی  به کدام  برده شد که  خانواده شان  و  مناسبات   مانه یخان 

 با پدر من داشتند.  تیمی و صم ک ینزد

خان محمدعمر  یآقا ،خان چرخی صدیق غالم گفتار پدرم، مرحوم   حسب

تا از کارهاآلمان    سال به  کی  بانک میل  استیر   لیکف  ی مسافرت نموده 

   ندهینما
 

و بعد به شهر هامبورگ    ونشنیکه در اوائل به شهر م  بانک میل  گ

 یاز نما  کارها و رسکشر . بعد از انجام  د ینما  بود، واریس  دهیمنتقل گرد
 

  ندگ

با من در تماس آمده و خواهش نمود که اگر من وقت    تلفونی   ، بانک میل

ی داشته باشم به شهر برل  را با من بگذراند. من هم در   یآمده و چند روز   ی 

 تی و حسن ن  کیاراده ن  نینداشته از ا  آن فرصت کدام برنامه بخصوض

   شان،یا  رانی یپذ  یاستقبال و برا  شیخو  یمیدوست قد
 

 اننش خودرا    آمادگ

 دادم. 

ی خان به وقت معمحمدعمر    یکوتاه که آقا  سخن ی به شهر برل   ی  آمده و    ی 

  من او را  
 
ی قطار شهر برل  ستگاهیاز اشخصا ل آوردم.    ی  ی  گرفته و به میی

 
واقعا

روز  د  یچند  دوست  با  خ  نهیر یرا   یهاخوش گذشتاندم، صحبت  یلیام 

آمد و    انیروز صحبت از تو در م   ک ی.  میها با هم داشت از گذشته  متنویع

  ت ی، خداوند عناکند یم من گفتم خوش وقتم که پشم خالد نزد شما کار  

ده کارها  د یفرما   ت یانجام داده و اسباب رضا  محوله را به خون    یتا نامی 

 فراهم ساخته بتواند. خودرا  انیکارفرما  ر یشما و سا 

  ی و خورسند   مانهیدوستانه و صمخان برعالوه اظهارات  محمدعمر    یآقا

  دست داده بود، گفت راسن    ش یو معرفت تو برا  ن  که از روز اول از شناسا

دو هفته او را در انتظار   ک یافتاد و از شما معذرت بخواهم که من    ادم یبه  
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با وجود را    ار او، اجازه ک  ضه یعر   یکه شاه محمود خان در پا  یگذاشتم. 

که   یابه هر اداره   نیبعد از ا   تواند یم ام برده  منظور و امضاء نموده بود که ن

و در آنجا مضوف کار گردد    د یرساغ نما  یا  فهیخود وظ  یخواسته باشد برا

ی بودم که آن ورقه حکم    ی جواز کار را داشت و به امضا  ک یو من مطمیی

همان   انیدر جر   اد،یز   اطیباز هم از احت  بود، ول  نیشخص صدراعظم مز 

به جناب صدراعظم شاه محمود خان  خودرا  دو هفته کوشش کردم    ک ی

داشتم آن را به اطالع   فهیکه وظ  ،بانک میل  یکارها  گر یبرسانم، در ضمن د 

برسانم، موضوع مراجعه و درخواست کار پش شما خالد جان را هم    شانیا

ا م  شانیبا  د  انیدر  بالمواجه  صدراعظم  شخص  از  و  باره   ر بگذارم  آن 

. لهذا ورقه  د یاین  شی پ  ن  یمن کدام مسئول  یبرا  ندهیتا در آ  م،ی  بگ  تیهدا

ا امر  از دوس  شانیعرض و  ب  هیرا    شان یا  یرو   یآورده جلو   ونی  کار خود 

نام خالد پش  خودرا  پش جوان    کیگذاشته گفتم،   خان  صدیق  غالم به 

از مؤسسات   ک ینموده و از من تقاضا نموده به    خارجه معرقی   ر یسابق وز 

 یمن با وجود آن که امر شما را که در پا  بدهم. ول   ن  یمأمور   شی برا  میل

شده بود خواندم، باز هم    ده یشما رسان  یو به امضا  ر ینام برده تحر   ضهیعر 

مرتبه از    کی آن پش به کدام خانواده ارتباط دارد، خواستم    دمیچون فهم

 شوم.  ت یهدا نرا خدمت شما به عرض برسانم و خواها هیقض ک ینزد

خان عالوه نمود که رسدار شاه محمود خان از  محمدعمر    یاز آن آقا  بعد 

امر و اجازه    شیمن برا  نموده گفت: بیل  یگفتار من اظهار خوشنود  دنیشن 

کار را منظور نموده ام، خوب است که به شما مراجعه نموده و شما هم  

 . د ی کار بده  کی  شی ا نزد خود نگه داشته و براکه او ر   د یکوشش کن

کت نساخ    نانیبعد از آن با اطم   نده یکه آ  تمام و فراغ خاطر او را به رسر

تا جانی   در قبال دارد، معرقی   خون   که اطالع دارم ماشاءهللا در   نمودم و 

خانواده حکمران    نیم؟ راستش من از ا کردیمخود موفق است. چه    یکارها

 چگونه مردم هستند.  نها یکه ا  د یدان د یمترسم، شما خو  یم
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داشتند و به   یادیمردم از دولت خوف و هراس ز   بی ترت  نیبه ا  خالصه

  ا یمقام باال گردد و    ت یکه بتواند طرف عدم رضا  یامور و موارد  ن یتر   جزنی 

 
ً
واضح تر    ا یو    زدند یم مکدر سازد، خودرسانه دست ن  خاطر عاطر را احتماال

 اجازه دست زدن را نداشتند.  سم،یبنو 

 

 المال ت یاز طرف دولت و استفاده از ب  ها ت یملک  تصاحب

ی را داشت و رسزم  وال یه  ک یدر مقابل مردم حکم    دولت مملکت را مال    ی 

ی خودش زم   ل یبه م  کیخانواده هر   یدانست و اعضاخود یم  را که    هانی ی 

و فروش    د ی در شهر کابل داشت، اشغال و بدون قباله خر   تیموقع  نیبهی  

ی آن زم   یمردم باال  ا یو    ی از طرف شهردار    ی برا  مجلیل  ات ی  منازل و تعم  ها ی 

ی . همچنان زمساختند یم   د خو  مشجر مردم را در هر    یهاباغ   زراعن    یهای 

، در  گرفتیمگوشه و کنار مملکت که طرف توجه خاندان حکمران قرار  

ی ناچ  مت یق  ک یبدل    که    ی 
ً
ی صاحبان زم  اصال     نداشتند،  تیبه آن رضا  ی 

 
ا جی 

اخت در    ار یدر  احدآوردند  یم خود  ا   یو  از  قدرت رسکشر   نیرا  نبود.    امر 

ی  اشخاص وطن خواه و روشن فکر    من یو منازل نش   مورونر   زراعن  های  زمی 

 یهاو عقده  ها خودخوایه   قربانی رحمانه  ن    ار یکه خود آنها به صورت بس 

او   شخیص بودند،  قرار گرفته  حکمران   خانواده 
ً
و    ال ضبط  دولت  نام  به 

 و    گردید یمغصب  
 
سلطنن    ک ی  بعدا خانواده  رسوخان  را    از صاحب  آن 

 . نمود یم تصاحب 

، رسدار شاه محمود خان و رسدار  محمدهاشم خانرسدار    عنی یشاه،    اعمام

دست    را از باور بودند که آنها مملکت    نیشاه ول  خان به زعم خودشان بر ا

مشهور به بچه سقاء نجات داده اند، لهذا    خان کلکانی هللا  حبیب   انیشورش

ی تمام رسزم  افغانستان از آنها است و مردم افغانستان همه برده و کارکنان    ی 
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 یها. پستباشند یم همه و همه خدمت گاران خانواده    دولن    ی  و غ  دولن  

 یاز اعضا  ک یچه در داخل مملکت و چه در خارج مملکت به    مهم دولن  

ارزانی  حکمران  وال شد یم   خانواده  منسوبشهرستان  یها.  از  اگر  ی ها   ی 

سلطنن   یمنیم  رسایعی   گر ید   خانواده  محمد   ستیبا  بود،  قوم  که    زانی از 

  تیعز تقرر حاصل و احراز موقع  گردید یممربوط به قوم خانواده حکمران  

 ند. کردیم

خانواده    کی دور و نزد های  خانواده از    یار یو بس العموم  عیل خانواده    یاعضا

مال  سلطنن   برق،  ی زم   هیاز محصول گمرک، محصول  غ  ی  و    ب یوجا  هی  و 

بودند،   معاف  دولت  تکس  ذکر گرد  ازان  یامت  نیا برعالوه  مقررات    د، یکه 

به    ماهانه حقوق    منسوب به خانواده سلطنن    ک یدور و نزدهای  خانواده 

ورت  ینام معاش مستمر  ماهه را  کی به صورت نقد و مأكوالت طرف ضی

دست   به  دربار  وزارت  از  جنس  صورت  موتر    ک یو  آوردند  یم به  عراده 

از طرف وزارت موصوف در    با راننده آن و کوپون پطرول مصارفان    خدمن  

همه مبالغ هنگفت از بودجه دولت که    نی بود. و ایمها  خانواده آن    ار یاخت

از    یی  گ  هی محصول آب و برق و مال  ،گمرک، محصول صفانی   داتیااز ع

بود،    لیبضاعت افغانستان تحمو بر ملت ن  آمد  یم به دست    بیمردم غر 

 . شد یم  هیتأد

  خانواده سلطنن    کینزد  ار یبس   یاز اعضا  ک یاز قول  خواهم  یم راستا    نیدر 

  ن  یکرده بود، حکا  دا یپ  ک ینزد  و آشنانی   با من شناسانی   یبعد  انیکه در سال

 . باشد یم فوق  اناتیجر   د یآرم که مؤ  انیرا در م

  ی عمو   وسف،ی   خانعیل پش رسدار محمد    وسف یجان    محمدول  رسدار 

روز در حلقه رفقا که من هم    کیفوت کرده بود،    ظاهر شاه که در جوانی 

رسدار  ،سلطنن  وزیردربار هفته گذشته گفت یم در آن جمله مهمان بودم، 

د منظور  به  خان  و   دار یمحمدعیل  معاش  بود.  آمده  ما  خانه  مادرم  از 

برا  یمستمر   مأكوالت   که    مدن    کی  ی مادرم 
 
بر  تقریبا در  را  ماه  سه  دو 
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که با هم داشتند،    یگر ید  یهابود. در ضمن قصه   دهینرس  ش یبرا  گرفتیم

از   محمد  سلطنن  وزیردربار  مادرم  وز   د،یپرس  خانعیلرسدار    ر یجناب 

  صاحب  
 
علت آن   ده،یها و مأكوالت ما نرسکه معاش  شود یم  سه ماهتقریبا

 ؟  باشد یمچه 

ببخش وزیردربار   بودجه    یروزها  نیجان در ن   ن    د یدر جواب گفت:  آخر 

لحاظ    نیو از   ستی و در حساب پول ن  دهی وزارت دربار همه به مضف رس

و اجراء نشده است.    دهیافت  ی  به تأخ  یچند  یمعاشات و مأكوالت مستمر 

با    ار یخانم بس   کیجان که  یخور ن   ن  جان يوسف به نام    مادر رسدار ول

ی پلی سد و   ی  اقارب  همه  جانب  از  و  بود  درست  و  درشت  اصطالح  به  و 

ام ز  که وزارت دربار بودجه    نیاز ا  د یباز هم پرس   ، گردید یم   اد یدوستان احی 

  سلطنن  وزیردربار    ؟شود  یم   ما چه  ف یاست، تکل  ده یبه مضف رسانخودرا  

کرد؟    د ی چه با  جانن   ن    د یباال انداخته پاسخ داد: ببخش خودرا    ی شانه ها

   ی خور   ن  یب
ً
متقابال هم  وز خودرا    یهاشانه  جان  انداخته گفت:    ر یباال 

 کرد؟   د یصاحب، استعفاء با

  هم    من
 
ا  نیاز شخصا همه  وقار که  با  خور   شانیخانم  خاله  جان    یرا 

 خاطره دارم.  کی، گفتند یم

  ده یمدارج خود رس  نیشهر کابل به آخر   یکه گرما   تابستانی   یاز روزها  ک ی

 اتفاق  میپارک پش ماما  نما ی س  ر ی مد  عقون  یجان    شی و محمد ع
 
هم با من   ا

ی مربوط    کیچند جانب پغمان که    ساعان    یبود، خواستم برا منطقه رسسی 

و    تیوال  بوده    کابل 
 
فاص  لومی  یک  ستی ب  -شانزدهتقریبا شهر کابل   لهاز 

 . میرسد آن منطقه استفاده نما یداشت، رفته و از هوا

  وسفیجان    رسدار ول  یکه دوست ما آقا  میفکر افتاد   نیعرض راه به ا  در 

داشتم  ار یعراده موتر مستعمل که در اخت  کی. لهذا با میی  را هم با خود بگ

ل موصوف که در شهر نو کابل واقع بود، روانه شد ی  . م یجانب میی
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ل ا   وقن   ی خورسند    یلیما خ  دنیجان از د  رسدار ول  یآقا  میدیرس  شانیبه میی

که   میگفت  ش ی برا  ش یخو   میبه عمل آورد. ما از تصم  ک یو استقبال ن  دهیگرد

در جواب    د؟ یایبا ما ب خواهد یم او هم  ا یو آ  میجانب پغمان برو   میاراده دار 

. امروز مادرم  مینی با هم بنش   قهیچند دق  د ی ائیب  ول  ،گفت به کمال خویسر 

ل ما تشر  ی   د، ی ساعت ما را ترک نما  م یآورده و ممکن است بعد از ن  ف یبه میی

دارم که    تیبلد  شانیمادرم امروز نهار را با ما ضف نموده و من به عادت ا

ی هم  ،آید یمها  ما و بچه   دنیهر وقت به د  گذراند،  دو سه ساعت را با ما یم  ی 

  تیبه مع عقون  یجان  شی تمام شده. سپس من و ع شانیکه حاال وقت ا 

نش   ول اتاق  داخل  ا  منیجان  مادر  مه  به محی  او  جانب  از  و   شانیرفته 

 . میدی گرد  بود، معرقی  یکه خانم معمر و با وقار   جانی ملقب به خور 

ام و جناب ا شانیدو نفر دستان ا  ما  رس و صورت ما را   شانیرا به رسم احی 

بوس تمام  محبت  شناسانی   دهیبا  از  خورسند  و  اظهار  ن   ن  نمود.    یما 

خوش صحبت و صاحب    یل یظاهر شاه، خانم خ  یخانم کاکا  جانی ور خ

بخصوض باز   ظرافت  به  یس   یبوده  دسی  داشت. کوتاه    خون    شطرنج 

ا خ  نیسخن  در  وقت کوتاه،  صحبت  ر یسا  اللکه  همان  در ظرف  و  ها 

شطرنج خود    یاز باز   جانی آمد و خاله خور   انیشطرنج به م  ی سخن از باز 

نموده   تی خارجه بوده، حکا ر یخان که در آن وقت وز  میبا رسدار محمدنع

وقن   هر  محمدنع  گفت  رسدار  با  من  باز   میکه  طرح    ی خان  را  شطرنج 

  ر یتا هر چه زودتر وز   د ینماوسته تالش یم یخان پ   میرسدار محمدنع  زم،یر یم

ی مرا از ب  د.  ی   دارد؟  شطرنج من چه دشمنی  ر یکه با مهره وز دانم  نیم بی 

    من
ً
ا  از رسدار ولقبال پش  شن   شانیجان  دفعات  خاله    دهیبه  بودم که 

اخوري  مادر  بس   شانیجان  ظرافت کالم  لهذا  باشد یم عالقمند    ار یبه   ،

اظهار نمودم که خاله جان    شانیدر جواب ا  به یبالوقفه و به صورت مطا

 جان ی خاله خور   دمی. د دانمعمل را یم  نیا  ل یخواهم، من دلپوزش یم   یلیخ



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

255 

 

زود باش بگو پشم،    د یخوشنود شده با ولع تمام پرس  یل یخ  سخن من  نیاز ا

  ؟باشد یم آن چه  لیدل

شود،    یم  دهیکه شن   یقرار   ول  خواهم، معذرت یم  ار یگفتم باز هم بس   من

 ت ی حساس  ر یخارجه در مقابل کلمه وز   ر یخان وز   میجناب رسدار محمدنع

ه و  پهلو   ی گر ید   ر یوز   چیداشته  در  د  شیخو   یرا  و  نداشته    ده یدوست 

ساخته شده و    کیپالست   ا یاز عاج، چوب و    ر یکه آن وز   نی، ولو ا تواند یم ن

 باشد.   طرنجمهره ش

وع  ن    د،یجمله را از من شن   نیا   وقن    جانی خور   خاله محابا به خنده بلند رسر

لحظات   خنده دسته جمیع  نیو ا  دند یخند  شانیهمه با هم با انمود که  

 کرد.   دا یدوام پ یر ید

  ت یپشم که رو   ا یمرا مخاطب قرار داده فرمود ب  جانی از آن خاله خور   بعد 

د  کیرا   اکنم  یمببوسم که تشکر    گر یبار  تو  برا  نیکه  را  افشاء    یراز  من 

    ، ینمود
 
خان را خوب    میامر درست است و من رسدار محمدنع  ن یاواقعا

  که   از جا بلند شده در حال  جانی جمالت خاله خور   نی. با ختم اشناسمیم

که    ینموده به عقب موتر   هنوز خنده اش ادامه داشت با همه خداحافظی 

  ش یداشت نشسته به راننده خو   ار یدر اخت  از طرف وزارت دربار سلطنن  

ی   تیهدا شهر نو واقع بود،    گر یمنطقه د  کیکه در    شانیل اداد تا جانب میی

 . د یحرکت نما

است که    ن یطرفه برد ا  ن  مطلب که مرا از موضوع لحظه  ن یاز ذکر ا  منظور 

  خانواده شایه   گر ید   یاعضا  برخی   وسف،ی جان    برعالوه رسدار محمد ول

  هم  
 
خانواده حکمران   اصیل   یمهره ها  ستیاعمال نادرست و ناشامسلما

 . دادند یمرا نکوهش نموده و در برابر انحرافات آنها واکنش نشان 

شخص  م یدار   ن  هامثال چند  ا  ن  هاتی از  قبول  تحمل  را    نی که  وضع 

که شهامت بخصوص از خود نشان داده و آن همه    نداشتند؛ مثال ذوان  
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رسدار    نهی و از کاب   ند توانست یم ن  رفتهیدولت را در هر امر پذ  یهاخودکامک

    شاه محمود خان کناره رفتند، 
ً
  اقتصاد میل  ر یوز   خان زابیل   د یعبدالمجاوال

ی ام  ی  نجنیا  و    زراعت بودند که    ر یخان شنسب وز   نیالد  ی 
ً
در آن مورد  قبال

از آن دکتور نج   ر یهللا خان توروايانا وز ب یتفصيل داده شده است. بعد 

ی ا   افغانی   ی  معارف که به حيث سف ی تع  امریکا   متحده  االتیبه واشنگی    یی 

 ابد برنگشت.  یبه افغانستان برا گر ی د ت یو بعد از ختم مأمور  د یگرد

  ه یبود که وزارت مال  یز م یجناب عبدالملک خان عبدالرح  یگر ی د  تی شخص

ه و وزارت اقتصاد را به عهده داشت و هر دو وزارت را با طرح پالن پنج سال

ق    یهاو پروگرام  ی مدرن ب  یهارم نو    می    ش ی پ  یجد  ار یبه صورت بس   الملیل ی 

شان آن را یو پالن پنج ساله مرتبه ا  که قانون اسایس  ن  یو از صالح  برد یم

 . گرفتیمکار   دانست،یمجاز م

ی که ب  ن  برخورد و معارضه  کیفعال و دانشمند در اثر    ر یوز   نیا او و رسدار   ی 

موضوع داخل    ک ی  ی در مجلس وزرا رو   یخارجه روز   ر یخان وز   میمحمدنع

طرف غضب و ظلم قرار گرفت. رسدار   وست،یمجلس به وقوع پ  یآجندا

و جناب عبدالملک    گرفتیمکار    خان در آن موضوع از زورگونی   میمحمدنع

 او را علم  د یورز یم  سیع  هیمال  ر یوز   یز   میعبدالرح  نخا
 
  کن یمتقاعد بسازد، ل  ا

محمدنع  نیا رسدار  شئونات  به  با    میحرکت  را  مجلس  و  برخورده  خان 

 . د یترک گفت و از اتاق خارج گرد  تی عصبان

ی کار روز به روز ب  ی برخورد فضا  نیاز ا  پس و    یز میعبدالملک عبدالرح  ی 

پ به  ت  مانهی خانواده حکمران  ا  دهیگرد   هی  آخر  تا  از    نیبود،  بعد   که 
 
تقریبا

ماه     شش 
ً
برطرقی اوال منجر گرد  ر یوز   نیا  بر      و   د یکاردان 

ً
متهم  متصال با 

ی     ور د  ها یلی خ  شانیا  تی که از شخص  سن  یسلسله اعمال ناشا  ک یساخی 

سال عمر   ۲۱تا مدت    د یرفت، باعث گرد   بوده و گمان آن هم هرگز نیم

سال    عنی یخودرا   به    یدیخورش  ۱۳۳۶از  سال    یسو ی ع  ۱۹۵۷برابر  تا 

 در زندان بگذراند.  یسو ی ع  ۱۹۷۸برابر  ی دیخورش  ۱۳۵۷
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ی که در زندان، ح  نیا دانشمند چه    ر یوز   نیو بعد از آن بر رس ا  قات یتحق  ی 

اصیل علت  و  است  ا  گذشته  نظر  بوده،    شانیاختالفات  چه  دولت  با 

مشارال   ک ی  دوارمیام فرزندان  رو   هیاز  جناب    یهاادداشت ی  ی از  شخص 

 را برمال سازد.  ق یعبدالملک خان، حقا

  ی  س دنیگردم به د   بریم
 

 و خاطرات شخص خودم:  زندگ

ق    یبا آرزوها  ها انسانبود که    نیبر ا  دهیرا عق  آلمانی   لر یش   ک ی  شیخو   می 

م و با  کردیم آزادانه کار    مدن    ک یکه    نی. من هم بعد از اشوند یم جا بزرگ  

مختلف کشور   اطبقات  وجود  با  بودم،  تماس  در  خوب    نیآزادانه  که 

در قطار مردمان ممنوع الخروج از مملکت قرار دارم، باز هم فکر    دانستمیم

شا کردیم خ  د یم  از  حکمران  دولت  از ک نگایه  هی  حاال  و  نگرفته    نه یکار 

رو   شیخو   یهای ورز  باشد.  شده  سال    ها ی دوار یام  نیا   یمنضف  هر 

راجع به اخذ    ن  کابل مراجعه و تقاضانامه  تیکه معمول بود به وال   یطور 

 . منمودیم  میپاسپورت تقد

ی امر وال   بعد  مضمون که: طبق مقررات    نیبه ا   هیقوماندان امن  ا ی  از گرفی 

ی عمل روت  کیامر    نیاجرا شود، و ا بود که صاحبان امر اجازه آن را داشتند    ی 

ی از عارض  کیهر    ضهیعر   یدر پا ی بودند که ا  سند،یبنو   ی    ن یچون مطمیی

 را ندارد.  تیلمال بوده و حکم قاطعمتحدا نوشته 

  ت یکه انگ  فورمه رسیم  کی  ستیبایم   سی از آن از دفی  مربوطه پول  بعد 

که تعداد آن   سی نام داشت، به دست آورده و در آن از تمام شعبات پول

تصد  اد یز   یلیخ مسئول  قی بود،  و شخص ضامن که   یبرا  تیعدم  خود 

انگ  ر یتصو  آن  در  هم  درج    تیاو  او  شهرت  و   کتب  ، بود یمنصب 
 
به    ا و 

همه اسناد را که با    نیم. سپس اکردیم  حاصل  عبات،ش  نیآمر   یامضاها

ز  زحمات  و  دست    اد یرسعت  مدآوردیمبه  دفی   به  پاسپورت    ت یر یم، 

دم. یم  سی 
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فهرست اسماء    ستیبا  یم  سی بود که دفی  پول  نیپروسه ا  نیمرحله ا  نیآخر 

ی پاسپورت نموده و تمام مراحل    یرا که تقاضا  و شهرت مکمله کسانی  گرفی 

بودند، ضم   الزمه را یط ر   مکتوب رسیم  کی  مهینموده  ضبط    استیبه 

ی احواالت صدارت فرستاده و موافقت آن مقام را ن گرفته و مطابق به آن   ی 

ز ند ینما  تآرا اج صالح  تیر یمد  را ی.  را    تیپاسپورت،  پاسپورت  صدور 

ی از عارض  کیضبط احواالت در برابر نام هر    استیخودرسانه نداشت. ر   ی 

و   مختض کار گرفته  دو کلمه  بردن  به کار  از  فقط  فهرست  آن  داخل 

 . میموافقت ندار  م،ی: موافقت دار نوشتیم

 
 
وجود  با    . ولمشدیم " مواجه  میبه کلمه "موافقت ندار   وستهی من پ  اتفاقا

مراحل را در    نیباز هم ا   گر ی سال د  فتاده،یاز پا ن   ،منفی   یهاهمه پاسخ  نیا

  کند، یط   یمرتبه بخت مددگار   نیا  د یکه شا  ن یراه برآوردن آرزوو به فکر ا

نت   م،نمودیم به  امرسیدیمن   یا  جهیمگر    ها  تالش و    پت  نی. 
 
هفت تقریبا

   یهات ی حتا شخص  ها سال  نیسال دوام کرد و در خالل ا 
 

که هم نزد    بزرگ

رتبه عال مقام و  نزد من خ  دولت  رو   یلی داشتند و هم  بودند،  م    ی محی 

رسانند، اما به بدست آوردن    یار یشان حاضی شدند مرا    کیاحساسات ن

 موفق شده نتوانستند.  مثبن   جهینت 

ا  ک ی خان  عیل ها  شخصیت   ن یاز  ا  سلطنن  وزیردربار  محمد  مرد    نیبود. 

ضمن   احساس،  به    سافرن  م   کیصاحب  خواست  داشت،  اروپا  به  که 

پدرم    دار یمنظور د برل  ،خان چرخی صدیق  غالم از  ی به شهر  ا   ی  و    ام یرفته 

که در گذشته داشتند، با هم بگذرانند.    ک ی نزد  یهارا بنابر آشنانی   یچند

پدر   دنیدربار، چه وقت به د  ر یخان وز محمد  عیلکه    انیجر   نیا  از من    ول

 من رفته و کدام وقت به افغانستان برگشته بود،  
ً
نداشتم و از    اطالیع  اصال

 موضوع  
ً
 آگاه نبودم.  کامال

  داد خان عکاس، عکاس رسیم صاحب  یکار آقا   یاز روزها  ک ی  انیدر جر 

تیاعل ک پدرم و آقا  ک یخان که  هللا  امان  حضی محمد  عیل  یاز دوستان مشی 
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 شهی محبت داشت، و من هم  یل یبود و با من هم خ  سلطنن  وزیردربار  خان  

د  به خصوص در روزگارانی یم  شانیا  دنیبه   شانیا  که وضع صخ   رفتم، 

گ  شی  ی ب  یشده بود و از و   بخرا کت کردیم  یی  خی  م، به دفی  من در رسر

دوستانه از من   صحبت نموده و بعد از احوال پریس  با من تلفونی   نساخ  

نداشته باشم، بعد از فراغت کار و   یگر ید  یخواهش نمود اگر کدام گرفتار 

ل خود بروم، رس   نیقبل از ا ی  بزنم.  شانیخدمت ا یکه جانب میی

کار تمام شد، به    که وقت رسیم  نیامر، بعد از ا   نیهم با اطاعت از ا  من

 خود، که  راجع به دکتور معالج و وضع صخ  شانیکه ا  نیفکر ا
 
در عموما

یم صحبت  من  با  باره  م  مطلن    داشت،آن  در  خواهد گذاشت،    انیرا 

با هم    برسم. خلص کالم، وقن    شانیکوشش کردم هرچه زودتر خدمت ا

شد رو  تصور   م، یروبه  شدم،  ا  یملتفت  از  من  داشتم    ن یکه  مالقات 

 نادرست بود. 

 ی عادت هم  لیخان بر سب داد  صاحب  یآقا
 

اظهار  ها یلی من خ دنیاز د شک

از احوال پریس  ی خورسند بعد  رازدارانه اظهار   ار یبه صورت بس   ، نموده، 

ب من  نزد  خواستم  امروز که  شما  دادن  زحمت  علت    مطلن    د،ی ائینمود: 

توسط تلفون آن    را یز   م، یبا شما صحبت نما  کیاز نزد خواهم  یمهست که  

برا بشنو توانستیم نگفته    تانیرا  از من  آن که  از  قبل  خواهش    د، یم. مگر 

ا کنمیم ب   نی،  ی راز تنها  به احد  ی  تا    ی من و شما باشد و  از خانواده گرفته 

 . د یاز وقت ننمائ شی از انجام کار، اظهارات پ ش ی دوست و آشنا پ

 شه ی را در دربار شاه گذشتانده و هم  یدراز   انیخان که سالداد  صاحب  یآقا

  ی و مالحظه کار   شیالعاده دوراندها داشته، شخص فوقتماس   انیبا دربار 

که با من    ی. حتا در همان روز گرفتیمکار    اد یز  اطیبود و در هر امر از احت

ل حضور نداش  کی  چیقرار داشت، ه ی   تنها   ت،از خانواده خودش هم در میی

من باز نموده و بار    یبار دروازه را به رو   کی بود که    شانینفر مالزم ا  کی
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ی م  یباال  دنی ینوش  الس یگ  کیداخل شده و    منیبه اتاق نش   گر ید   ی پهلو   ی 

 صاحب خانه ما را تنها گذاشت.  تیدست من نهاده و به هدا

خان  صاحب   یآقا  سپس لحظهداد  از  خامویسر   یابعد  به    ، چند  دوباره 

ی آغاز نموده گفت: د به  وزیردربار  خان  محمد  عیل دوستم    روز یسخن گفی 

آلمان   که با من داشت از سفر   هانی گفتنی   گر ی د  یمن آمد و در پهلو   ادتیع

ی صاحب در شهر برل  ر یوز   دنیبه د  یدراز   انیکه بعد از سال  نیخود و از    ی 

خورسند    یلی خ  د یو واد   د ید  ن یگذشتانده و از   شانیرا با ا  ی دو روز   ک یو    تهرف

صاحب، پدر من بود و    ر ینمود. )منظور از کلمه وز   جالن    یهابود، قصه 

  را ی. ز کرد یم  اد یصاحب    ر یپدرم را به نام وز   شهی داد خان همصاحب   یآقا

تیدر عهد سلطنت اعل امور خارجه بود و با    ر یخان، پدرم وز هللا  امان  حضی

 داشتند(.  و رفاقت خون   هم آشنانی 

صاحب   ر یداد خان به سخن خود ادامه داد و گفت: جناب وز صاحب  یآقا

  دربار 
ً
م تان اطم یاز صحت منداوال من و  یکامل داد که برا  نانیپدر محی 

است. بعد از آن عالوه نمود که من از دوست    ی شما نعمت بزرگ خداوند

)  نهیر ید د  ر یوز خود  عمرها  از  بعد  م  ی برا  دارشانیصاحب( که    ش ی من 

ی در زمان اقامت خود در برل   د، یگرد که    دمیها دها و مهربانی لطف   یل یخ  ی 

 
 
پا  مقابلتا ا  دار ید  ن یا   انیدر  برادمیپرس  شانیاز  امر   ی :  اگر  در    یمن 

 . شومی ممنون م یل یخ د ی بفرمائ د،یافغانستان داشته باش

شوم.    ندارم و اسباب زحمت شما نیم  یممنون، کار   یلی پاسخ داد خ  دوستم

دوست و    کی  ثیبه ح  د،ی گفتم تعارف نکن  دهیمن باز هم اضار ورز   ول

را   یشما چه کار   یبرا  نمیبب   د یبفرمائکنم  یم خواهش    قیرف  کیبه صفت  

 توانم.  انجام داده یم

وز  جناب  ا   ر یسپس  شما  حاال که  نمود:  اظهار  محبت    نیصاحب  قدر 

از پشان   ک ی است که   نیخواهش من از شما ا   د یورز  و اضار یم  د یفرمائیم

به   شهی هم  ول  د،ی ایمن ب  دنیبار به د   کیآرزو دارد    ار یمن به نام خالد، بس 
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نیم  شود یم   مواجه  مشکیل موفق  پاسپورت  ی  به گرفی  شما    و  اگر  شود، 

در   یبرا  د ی انبتو  نمائ  ن یموصوف  م  یلی خ  د،یراه مساعدت   شوم، ی ممنون 

  ندارم و باز هم از لطف تان   یکدام کار   باق  
ً
 . کنمیمتشکر قبال

صاحب دربار، از من تقاضا نمود که شما    ر یجمالت، جناب وز   نیختم ا   با 

ی گفته و در ع  تانیمطلب را برا  ن یکنم و ا  دا یرا پ تقاضانامه راجع    کیحال    ی 

کنم یمبرسانم. مگر باز هم تکرار    شانیبه پاسپورت از شما گرفته و خدمت ا

ه با چیکه  بخواهد    نیاز   د یکس  خدا  اگر  تا  نشود،  آگاه  به    کار راز  شما 

هرچه    د یاجرا گردد. حاال كوشش کن  صاحب دربار به خون    ر یوز   یمددگار 

من    باق    د،ی من برسان  یو برا  بی به مقام باال ترت  رسیم   ۀعريض  ک یزودتر  

 و کارم.  دانمیم

غ  من ابراز    یاز عرض سپاسگذار   ی  که  ممنون  کیو  همه    نیاز   تی جهان 

م جناب صاحبوزیردربار  محمد خان  عیل   یمرحمت آقا داد  و دوست محی 

  رسیم   ضهیورقه عر   ک ینداشتم، وعده دادم که فردا    یگر ی د  خان، گفتنی 

ی  و خدمت شما یم  هیته  . د یباشآورم، مطمیی

خدمت  خودرا    ضهیکه قرار گذاشته شده بود، ورقه عر   یآن روز طور   یفردا

 کشیدمیمهفته انتظار    کی  ستیباکردم و یم   میداد خان تقدجناب صاحب

 م. گرفتیم خی   هیو بعد از آن از مشارال

به    ی کار خی    یو از اجرا  د یها کش هفته به هفته  ک ی  ن یبدبختانه که ا  ول

صاحب دربار را توسط    ر یوز   امیکه باالخره پ  نیدست آمده نتوانست. تا ا

مورد انجام    نیرا در   یکه متاسفم کدام کار   نی بر ا  خان مبنی داد  صاحب   یآقا

 داده نتوانستم، حاصل نمودم. 

د ملک  گر یبار  خان  عبدهللا  رسدار   ار یجناب  صدارت  زمان  در  که 

  ، نمود یم  فه یوظ  یفایا  هیمال  ر یمعاون صدارت و وز   ثیمحمدداوود، به ح

که به اروپا    مسافرن    کی  انیدر جر وزیردربار  خان  محمد  عیلمثل جناب  
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برل  شهر  در  من  پدر  از  ی داشت،  د   ی  و    دار یهم  آورده  عمل  به  دوستانه 

  ک یو در    یمی صم  یل یخ  ،نمود یم   فیاز آن تعر   شانیکه ا  یقرار   ا ر   روزگارانی 

 گرم با هم گذشتانده بودند.   ار یبس  یفضا

    ار،یعبدهللا خان ملک  جناب
 
  ی کار   کو یخواه و نی  انسان خوب، خ  ک یشخصا

داشتم، نظر    شانیکه از جناب ا  و برداشن    دمیفهم  که من یم  بود، و تا جانی 

به    تی محبوب  شناختمکه من یم   نزد اکیر حلقه هانی   ک، یآمد ن  شی پ  هیبه رو 

انی   داشت.  رسی

روز به    کی دوباره به افغانستان برگشته بود،   شانیکه ا  نیبعد از ا   خالصه

نساخ    کهیفابر  کت  رسر به  مربوط  واقع گذرگاه که  تشر   جنگلک    ف ی بود، 

شخیص  یبراخواست  یم آورده،   ل  ی فر   کیخود    میی و  موبل    نچر یتعداد 

نساخ   کت  بدهد. رسر نجار   سفارش  دستگاه  ساز   یدر  موبل    کهی فابر   یو 

  ی هاپالن  ر یسا  یط  فیر   ی  نجن یرا به نام ا  متخصص آلمانی   فر ن  کیجنگلک،  

بود که کار موبل ساز   انکشاقی  استخدام کرده  به صورت   یکه داشت،  را 

    فیر   ی  نجنیا  ی. آقاکرد یمو انتظام    مدرن واریس
 
را   شانیا  شی فرماشخصا

 . کرد یم  ادداشتی

در آن    شی و فرما  هیآن را به نام شعبه ته  گر یشعبه د  کی  تیکه مسئول  من

  ش ی را هم پ  ترجمانی   ۀفیوظ  ،اصیل  یزمان به عهده داشتم، برعالوه کارها

   فی ر  ی  نجنیا ی را برا ار یم، صحبت جناب عبدهللا خان ملکبردیم
ً
  و متقابال

  ن یم. بعد از اکردیم ترجمه    هیمال  ر یمعاون صدارت و وز   ی سئواالت او را برا

 به خون  
ی  ار یملک  یآقا  افت،یانجام    که کار سفارش دادن و سفارش گرفی 

دورتر   گرانیچند قدم با من از د  کیشانه من گذاشته و    یباالخودرا  دست  

ی من محرمانه اظهار نمود که به هم  یبرا  انیجر   نیرفت و در     ی 
 

از    تازه گ

  دادن از احوال صخ   نانیپدرتان آمده ام. و در ضمن اطم  از نزد اروپا و  

ا از  از من خواهش نمود فردا قبل  روان   هیکه جانب وزارت مال  نیپدرم، 

ل ا  عنی یشود،   ی   م یضف نما   شانیرفته و صبحانه را با ا  شانی صبح زود به میی
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 بشنوم.  ک یموضوع را از نزد  اتیو جزئ

ملک  تیآن روز طبق هدا  یفردا ا  ار یجناب  ل  ی میی که در منطقه   شانیبه 

صبحانه،  نمودن  ضف  وقت  در  و  رفته  بود،  واقع  شهرنو کابل  خوب 

ها ی نشاط انگ یخی   . دمیشن  شانیاز ا یی 

ملک  یآقا خان  پهلو   ار،یعبدهللا  دوسن    ر یسا  ی در  و  اظهارات  ها 

  ن ی از   طره خویسر خا  مانهیکه به کدام پ  نیها نسبت به پدرم و از ت یمیصم

 انیبا من انجام داده و در پا   گریم   یهاداشته، صحبت  شانیبا ا   د یو واد   د ید

 انیها در جر محبت   یل ی من گفت، من به برادر بزرگوارم، پدر شما که خ  یبرا

تا برا  نیا ام  با من نموده است، وعده داده  را    یکار   کیشما    یمسافرت 

ت رسدار    کیخان، امر صدور  محمدداوود  انجام داده و از حضور واالحضی

ی هم  د ی. پس اگر شما بتوانمی  گذرنامه را بگ به    رسیم  ضهیعر   کیامروز    ی 

برا و  نوشته  عظما  صدارت  مقام  مال  یعنوان  وزارت  عمارت  به    هیمن 

 . شود یم  خوب یلی خ د، یسانبر 

ی که دوم   نیبرعالوه ا   ار یملک   یآقا   ث یبه ح  عنی یرا حائز بود،    مقام دولن    ی 

رسدار محمدداوود خان عز تقرر حاصل کرده    نهی معاون اول صدارت در کاب

ی که ب  با رسدار داوود خان از رهگذر وصلن    ک یبود، قرابت نزد   شانیدخی  ا  ی 

 یو آمدها  تخان صورت گرفته بود، داشته و رف محمدداوود  و پش رسدار  

ی ب  یادیز   دو خانواده موجود بود.  نیا  ی 

از خود نشان   یم که باالخره روزگار، سازگار کردیم من فکر    لیدال   نیا  یرو 

. از جناب معاون صدارت و د ی دارد مطلب به دست آ  یداده و احتمال قو 

  یکار   گرفته در ن    با عرض امتنان و سپاس فراوان، خداحافظی   هیمال  ر یوز 

 روان شدم.  م،دادیمانجام  د یکه هرچه زودتر آن را با

روز عر  همان  از ظهر  بعد  ته  ضهیکوتاه سخن  ت    هیرا  عنوان واالحضی و 

تحر محمدداوود  رسدار   آقا  ر یخان  خدمت  ملک  یو  خان  در   ار یعبدهللا 
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 کردم.   میتقد هیعمارت وزارت مال

خوب، من    ار یتقاضانامه من فرمود: بس   قیپس از مطالعه دق  ار یملک  یآقا

که در   هانی نی ی مرتبه من با وجود تمام بدب  نی . ادهمیمخی     یبه زود  تانیبرا

 ی شاوندیو خو   ار یملک  یآقا  دولن    مقام عال  ت یداشتم، نظر به اهم  هیقض

ت    ی قو   د یخان اممحمدداوود  با رسدار    شانیا از    رسدار داشتم که واالحضی

 گذرنامه را اعطاء خواهد فرمود.   کیمن امر صدور    یلطف کار گرفته و برا

  
 
جر واقعا پ  انیدر  هفته،  آقا  ار،یملک  یآقا  امیهمان  محمداکی     یتوسط 

ی از معاون ک ی فی یس   د ی من با امیپ  نیکه به اثر ا   د یرس م یبرا نساخ   است یر  ی 

انی   ت یمن اهم  یبرا  امیپ  نی. امرسیدیم   هیبه وزارت مال  شانیخدمت ا   به رسی

 . د ی  بگصورت  ی زود نیدور بود که کار من به ا  یل یداشت و از تصورم خ

روان   هیکه جانب وزارت مال  داشتم و در رایه  روز نشاط به خصوض  آن

م، شهر و مردم آن به  کردیم نگاه    نانهی خوش ب  انیبودم، به جهان و جهان

ما  پدرم بودم که روزگار    دار ید  ی داشت. در آرزو   یگر ی د  ی نظرم رونق و نما

  را از هم  
 
ی ساخته بود. فاصله راه بجدا کت نساخ    ی    ت و وزار   عمارت رسر

و شتابان جانب    دمیبه آنجا رس  کوتاه بود و بعد از مدت کیم  یلیخ  هیمال

وز  ا  هیمال  ر یاتاق  دفی   در  محافظ  به  و  مالقات    شان،یروان شدم.  کارت 

وز خودرا   جناب  از  ده گفتم  مال  ر یسی  به    تلفونی   ه یصاحب  ام که  گرفته 

 برسم.  شانیصورت عاجل خدمت ا

   دفی  هنگایم  ادهیپ
 

کارت مرا از دستم    د،یمرا ملتفت گرد  که وضع شتاب زدگ

زود دوباره خارج شده و در را به   یلیرفته و خ  هیمال  ر یگرفته، داخل اتاق وز 

 . ند یشما را بب  خواهد یم صاحب  ر یوز  د،یمن باز نمود، و گفت بفرمائ  یرو 

 با لطف خاض  شانیداخل شدم، ا  ار یملک یکه من به اتاق کار آقا  هنگایم

ها  و محبت  تیمیسلسله اظهار صم  کیو بعد از    رفتیکه داشت مرا پذ 

ت صدراعظم    روز ی به پدرم، فرمود د من موضوع شما را به حضور واالحضی
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داخله هم حضور داشت، عرض   ر یعبدهللا خان وز   د یس  یکه آقا  در حال

تنمودم، و  اثنا    ن یشما پاسپورت داده شود. در   یمنظور فرمود، برا  االحضی

ی چ  چیبه ه  گر یبودم که د   دهیخی  متهيج گرد   نیا  دنیاز شن   ن  من به اندازه     ی 

ناآگاهانه گستاخی توانستیم نفکر کرده   به صورت  نموده صحبت    م، حتا 

 ۀعريض  ۀورق   ی در پا  دوارم یام  دم یرا قطع نموده پرس  ار یملک  ی جناب آقا

ت را مرحمت  یو امضا ی ر یمن امر تحر   واالحضی
 
 بود.   د یگرفته خواه  ا

شما را با خود   ضهیپاسخ داد، اتفاقا همان روز ورقه عر  ار یملک یآقا جناب

 دن یگفتار به پال  نیو با انویسم  یم ندارد من خودم امر آن را   ن  ینداشتم، ع

ی من در ب  ۀعريض  ۀورق ی م  یکه باال  هانی   هیکاغذها و دوس  ی  تراکم   شانی ا  ی 

ی ها و پائ  هیدوس  یچند جستجو   ف  یکرده بود، آغاز نمود. بعد از دقا و    ی 

ی م  ی باال نمودن اوراق رو  ی م  یجعبه ها  دنی و پال  ی  متأسفانه ورقه عريضه   ،ی 

عبدهللا    د ی س  ی تلفن را برداشته با آقا  کرده نتوانست. سپس گویسر   دا یمرا پ

را   شانیداخله در تماس آمده، به آواز بلند که من همه سخنان ا ر یخان وز 

ترا که حضور وا  یهمان روز   انیجر   دم،یشن   یم صدراعظم رسدار   الحضی

بودند، تفصمحمدداوود   با هم  با ضاحت تمام    لیخان،    دهانی   اد ی داده 

ت صدراعظم منظور فرمود    د ی داشت  ف ینموده گفت: شما تشر  که واالحضی

پدر   دنیخان پاسپورت داده شود تا به دصدیق  غالم ش  خالد پ  یکه برا

امور داخله    ر یخان وز   عبدهللا  د یس  ی که آقا  نیرفته بتواند. ا   خود به جرمنی 

  ی  از گفتار اخ  نتوانستم، ول  دهیمن فهمگفت  یماز آن طرف به تلفون چه  

تشکر، من او را خدمت    ار یخوب، بس   یلیجمالت که خ  نیبه ا  ار یملک  یآقا

امور داخله    ر یصورت گرفته و وز   فرستم، درک کرده توانستم که کار   شما یم 

 نموده بود.   د یئارا ت هیمال  ر یمعاون صدارت و وز  ار یملک یآقا یگفته ها

ی به من گفت، شما هم  ار یاز آن جناب ملک  بعد   ر ینزد وز   د ی حاال اگر بتوان  ی 

 . کند یم کار شما را اجراء   د،یعبدهللا خان برو  د یداخله س

کامل    تیمعاون صدارت که بعد از صدر اعظم صالح  صحبت تلفونی   نیا
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.  د یداخله ابالغ گرد   ر یامر قاطع بود که به وز   ک یرا در همه امور داشت  

 همه لطف و مهربانی   نیالفاظ شکران و امتنان از ا  یلهذا باز هم من با ادا

عبدهللا  یآقا م  ملک محی  خان  ا  ار،ی  جناب  گرفته،    خداحافظی   شانیاز 

 وزارت داخله به راه افتادم.  انبج

ی کارت من که در عقب آن نوشته بودم،    ر یوز  امور داخله هم بعد از گرفی 

    معاون اول صدارت آمده ام،   ت یبه هدا
 
  د یس  ی. من به آقارفتی مرا پذفورا

ی نداشتم و اول  قبیل  ن  امور داخله معرفت و شناسا  ر یعبدهللا خان وز    ی بار   ی 

داشت   اتی مرس  ۀو یش  شی  ی ب  د یو واد  د ید  نی مواجه شدم. ا   شانیبود که با ا

از من بشنود، بعد از تعارفات   که سخنی   نیاز ا  شی داخله پ  ر یو جناب وز 

تلفون   لهی را وس  انیمعموله فرمود: معاون صاحب اول صدارت تمام جر 

 داده است،  ت یمن هدا یبرا
 
ی من نواقعا ت   ی  همان روز به حضور واالحضی

بب   صدراعظم بودم و از موضوع آگایه هم از   یر ی کدام امر تحر   نمیدارم. 

ا  آورده  با خود  اول  پاسخ گفتم،   ا ی  د یحضور معاون صاحب  به  نه؟ من 

ب  أ عريض  ۀجناب معاون صاحب اول ورق ی مرا هرقدر جستجو نمود در    ی 

پاسپورت    یبر اعطا  مبنی   یآن امر   یکرده نتوانست تا در پا  دا یاوراق خود پ

صحبت نمود، به من   که با جناب شما تلفونی   نینوشت. فلهذا بعد از ا  یم

 فرمود خدمت شما مراجعه کنم.  تیهدا

  به وال تلفن را برداشته و    عبدهللا خان، گویسر   د یس  ی از آن سخنان آقا  بعد 

 ان یعبدالعزيز آقا، امر معاون اول صدارت را ابالغ و در پا  ی  کابل م  تیوال 

نزد شما   بده  شیبرا  ،آید یم گفت: عارض  به من    د، یپاسپورت  سپس رو 

 . دهد یم تان پاسپورت  یبرا  د،یکابل برو   نزد وال  د یگفت بفرمائ

  ی داشتم و رو   خون    کابل آشنانی   تیوال   عبدالعزيز خان وال   ی  م  یآقا  با 

اتوانستیم   آشنانی   نیا با  نما  یمیصم  شانیم  صحبت  عالوتمی تر   . 
 
  ی  م  ا

از سوابق من که در خواست و آرزو   وال  ث یآقا به ح  ز یعبدالعز    ی کابل 

ی   هم  کیداشی  داشتم و  را    م، شدیممواجه    تیبه محروم   شهی پاسپورت 
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  ر یوز   تیعالوه بر هدا  دم،یرس  شانیخدمت ا  داشت. وقن    کاقی   تمعلوما

اول  معاون  جناب  چگونه  آخر که  تا  اول  از  را  تمام گزارش  داخله،  امور 

  ده، یموضوع را خدمت رسدار محمدداوود خان به عرض رسان ن یصدارت ا

داخله در آن فرصت حضور داشته   ر یعبدهللا خان وز   د یس  یکه آقا  در حال

ت   من پاسپورت داده    ی داوود خان منظور فرموده تا برا  رسدار و واالحضی

هدا  ک یکایشود،   آخر  در  و  دادم  آقا  ت یتفصيل  اول صدارت    ی معاون 

  ت یداخله ابالغ فرمود، حکا ر یتلفون به وز   عهیرا که ذر  ار یعبدهللا خان ملک

ی عريضه مرا در ب  ۀنموده گفتم متأسفانه جناب معاون صاحب اول ورق   ی 

لهذا    ،داد یم  یر یآن امر تحر   ی کرده نتوانست تا در پا  دا یخود پ  یها  هیدوس

 . شود  یم  کار شما اجراء  ست،ی من کاف تلفونی  ت یبه من گفت: هدا

داخله    ر یموضوع گفت: اگر چه وز   اتیهمه جزئ  دنیکابل، بعد از شن   وال

  ی ر یامر تحر  ک ی شانیاگر شما از ا داد، ول  ت یهدا تلفونی  نه یبه من در زم

شما  بود یمبهی     د یآوردیم مطلوب  باالخره  وقتم که  خوش  حال  هر  به   .

 . دهمیم  تیهدا  شی من برا د، یپاسپورت برو   ر یبرآمد، شما نزد مد

تلفون را    خارج نشده بودم که گویسر   شانی از آن من هنوز از دفی  کار ا  پس

برا برده، گفت هم  ر یمد  ی برداشته  نام  من  از  ی پاسپورت  نزد شما    ی  حاال 

  د، یصاحب داخله پاسپورت بده  ر یوز   به امر تلفونی   ش یو شما برا  د یآیم

 . دهد یم  حیتان توض یبرا ک یرا خودش از نزد انیجر  باق  

  ی سابق متصد  هیخان قوماندان امنمحمدآصف  خان، برادر    ب یشع  یآقا

ی تر داشت و در ع  کینزد   پاسپورت بوده و با من آشنانی   تیر یمد حال    ی 

گذشته چه بر من گذشته بود و  ی  هاسال  انیکه در جر   دانستخوب یم 

که   . لهذا هنگایمداد یمدولت حکمران در برابر من چه موقف از خود نشان  

شاد مرا مخاطب قرار داده،    ار یبس   افه یداخل شدم، با ق  شانیا  من به دفی  

به ا   گفت  ساخن    نیگمانم  پخته  را  ی بنش   ا یب  ،مرتبه کارت  چه کار   ی  بگو 

 ؟یکرد
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 ب یشع یآقا یو به صورت دوستانه برا لیهم تمام داستان را به تفص من

ا   ر یخان مد و  از خود    خون  العمل  عکس هم    شانیپاسپودت قصه کردم 

و دو    ا یکار تمام شده، فردا اول وقت ب  نشان داده گفت: حاال وقت رسیم

پاسپورت    ت یهرچه زودتر برا کنم  یم من کوشش    اور،یقطعه عکس با خود ب

  ک یهمان    انیبود. من در جر   دهیکار به آخر رس  وقت رسیم  راسن  بدهم.  

دولت در دو وزارت    هینزد اشخاص بلند پا خودرا  کار    روز تمام مراحل ابتدانی 

وقت کار    دم،یپاسپورت رس  تیر یکه به مد  نموده و زمانی   کابل یط  تیو وال 

 نبود.  رسیم

مد   یفردا به  اول وقت  روز  قطعه   تیر یآن  و دو  پاسپورت حاضی شدم 

 کردم.   میپاسپورت تقد ر یخدمت مدخودرا  ر یتصو 

ی جلد پاسپورت را از جعبه م  کیخان    بیشع  یآقا  دمید  نو ی  کار خود ب  ی 

ی اسم و هو  ی من آغاز نمود، و در ع  تی آورده و به نوشی  فارم    کیحال    ی 

د تا عدم مسئول  ادهیرا به پ  تیانگ  خود سی 
  س ی مرا از شعبات پول  تیدفی 

  جام مراحل را که دستور بود ان  ن یدر آن ورقه به دست آورد و هرچه زودتر ا

 دهد. 

شعيب خان   یهم آقااز اتاق خارج شود باز  خواست  یم دفی     اده یکه پ  وقن  

اگر   او را خطاب نموده گفت مواظب باش  از شعبات مربوطه   ک یتکرار 

تا قبل از ظهر  د ی. با د یایدر تماس ب بگو با من تلفونی  شی برا د،ی ورز تعلل یم

ی هم گرفته    ضاءام   س ی و از آمر هر شعبه پول  کار را انجام بدیه  نیامروز ا  ی 

. سپس رو به من نموده گفت: اگر  بدیه لی من دوباره تحو  یفارم را برا نیا

را انجام    تانیکارها  د یحاال برو توانید  یم   د،ی داشته باش  ی گر ید   یشما کارها

فارم   ۀورق نی. ا شود یم  پاسپورت شما آماده  د،یائیداده بعد از دو ساعت ب

پ  سی پول  ت یعدم مسئول به  من  به شعبات   اده یرا که  را  آن  تا  دادم  دفی  

در    د یاست که با  عمل معمول   ک ی  د، ی  آنها را بگ  ق یبوطه برده و تصدمر 

یم   هیسدو  من  باشد.  موجود  شما  مسئول  دانمپاسپورت  شما  نزد    ن  یکه 
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  ی شما موجود باشد، برا  هیورقه اگر در دوس  نیا   ول  د، یندار   سی شعبات پول

به    د یآ   شی پ  در آن باره سئوال  اگر از کدام مقایم  را یخوب است، ز   ندهیآ

 شهیم و اندکردیم موضوع فکر ن  چ ی. اما من به هشود  یم   منفعت شما تمام

  خوب    یل یخان گفتم، خ  بیشع  ی نداشتم، لهذا به آقا  ی گر ید
 
 یکارهاواقعا

که نزد شما دارم    یکار   نیا آنها را انجام بدهم، ول د یهم دارم که با یگر ید

و گفت من    ده یخان خند  بیشع  ی باالتر و برازنده تر از همه کارهاست. آقا

مرتبه    نیا  ول   د،یا   دهیرنج کش   مانهیکه شما در گذشته به کدام پ  دانمیم

ی باش  د ید   د یزحمت نخواه  گر ید پاسپورت    د، یدوباره برگرد  وقن    د یو مطمیی

ی مراجع  دم یوقت د  نی. در ا شود  یم   گذاشته  ارتانیشما در اخت   ی گر ید   اد یز   ی 

 پاسپورت ن  
انه انتظار  هم در عقب دروازه دفی   و من یم  ند کشیدیمصی 

را ترک نموده    اسپورتپ  ر ی. لهذا اتاق مدمدادیم آنها هم نوبت    یبرا  ستیبا

 روانه شدم.  ی گر ید  یدنبال کارها

  خان دوباره رفتم،    بیشع  یاز دو ساعت که به دفی  آقا   بعد 
 
  یطور واقعا

  ی بود و آقا  افتهیپاسپورت من انجام   یمن وعده داده بود، کارها  یکه برا

ده گفت   قوماندان    ی امضا  کیشعيب خان آن را به دست خود به من سی 

. بعد از د یی  را بگ  شانیا  یشخص خودتان امضا  د یمانده که با  باق    هیامن

ی امضا که به کتاب    د یاور یپس به دفی  من ب  آن را   ه، یقوماندان امن  ی گرفی 

 صادره ثبت و شماره مسلسل در آن نوشته شود. 

امن  وقن   به طرف دفی  قوماندان  ی    تیوال   هیکه من  به منظور گرفی  کابل 

 به مشاهده  نوع هرج و مرخ    کی  شانیجلو دفی  ا  دمیامضاء روانه بودم، د

ی و در ع  رسید یم از اتاق خود خارج و به عجله تمام    هیحال قوماندان امن  ی 

  شد  یم که معلوم    یبه موتر 
ً
 قبال

 
  قوماندانی   اطیداشت نشسته و از ح  آمادگ

امضاد یخارج گرد   هیامن روز  آن  نتوانستم  من  لهذا  امن  ی.  را   هیقوماندان 

ی دفی  کار موصوف سئوال کردم، جناب قوم   اندانحاصل کنم و از موظفی 

ی به   ک ی؟  گردد یم چه وقت بر   د یدان برد و یم  فی صاحب کجا تشر  از موظفی 
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ی هم   ول  م یدانپاسخ گفت: ما درست نیم    ک یکه    میتوانست   دهیقدر فهم  ی 

خارج   از  مهم  با  آید یم مهمان  قوماندان صاحب  ا  د ی و  استقبال   شان یبه 

 دنی. با شن آید یم  فهیوظ  یچه وقت دوباره باال  میداننیم   چیو هرفت  یم

  ر یمد  یرا برا  انیجر   خواستم خی  من دوباره به دفی  پاسپورت رفتم و یم   نیا

خان مشغول جمع کردن اوراق   بیشع  یآقا   دم یکنم. د  تیپاسپورت حکا

ی م  یرو  ی کار خود است و در ع  ی  قوماندان    یامضا  ا یکه آ   د یحال از من پرس  ی 

 نه؟  ا ی د یرا گرفته ا  هیامن

  دم یرفتم، د  شانیاتاق کار ا  کیمن نزد   وقن    ، ی  در جواب گفتم نه خ  من

ی که مراجع   یعجله داشت، با وجود  یل یخ هیجناب قوماندان امن در    اد یز  ی 

کابل خارج شد. بعد    تیاتاق انتظار منتظر نوبت شان بودند، از احاطه وال 

ا دفی  کار  محافظ  از  آن  خارخ    دم،یشن   شانیاز  مهمان    و   آید یم   کدام 

 رفت.  شانیقوماندان به استقبال ا 

خی  درست است، من فراموش کرده بودم،    نیخان گفت ا  بیشع  یآقا

و    ،آید یم خروشچوف    یشورو   ی  که امروز رهی  اتحاد جماه  میبگو   تانیبرا

ی بگرام پائ  هوانی  دانیبه م شانیا یمایهواپ بلند رتبه تا   نیشود. مأمور  یم ی 

مد پ  عمویم  تیر یرتبه  به  باال  مقامات  امر  به  در    شانیا   شواز ی مأمورند 

ی بگرام حاضی باشند، من هم هم   یر کفرودگاه عس  لحظه به آن صوب   ی 

 . شود یم   همه کارها درستشاهللاان  د یائیندارد فردا ب بیروانه هستم. ع

ی امضا  یفردا   ن یکه آخر   هیقوماندان امن  یآن روز بعد از آن که به گرفی 

ا بود موفق گرد   طی مرحله رسر پاسپورت  ی  پاسپورت    تیر یبه مد   دم،یگرفی 

داده و بگذارم گذرنامه   نانیخان اطم بیشع یآقا  یاز اتمام کار برا رفتم تا 

که معمول بود    یمن در کتاب راحسی  ثبت و در آن شماره مسلسل، طور 

 درج گردد. 

ی عبه مکه پاسپورت را از دستم گرفت، از ج   خان هنگایم  ب یشع  یآقا کار   ی 

به آن متوجه    من گذاشت. وقن    ی آورده جلو رو   ونی  ورقه را ب  ک یخود  
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ضبط احواالت بود و در آن نوشته شده    استیر   مکتوب رسیم   دم یشدم، د

شما را    خی ی تار   هیکابل! استعالم  تیپاسپورت وال   عمویم  تیر یبود: "به مد 

ضبط احواالت به    استیکه ر   میساز   به جواب آن خاطر نشان یم  فتم، گر 

خالد پش   ی  امضاصدیق  غالم رفی  )محل  ندارد.  موافقه  خارج  به   یخان 

 ضبط احواالت(.  س ی غالم رسول رئ

شده    نیا  یفحوا  از  استنباط  مد  توانستیممکتوب  از   ر یکه  پاسپورت 

دور بودم،    شانیکه من از ا  فرصت استفاده نموده در آن فاصله دو ساعن  

شعبه خود به   یاز اعضا ک یه و آن را توسط داد بی ترت عاجیل ۀاستعالمي

همان    انینموده است که در جر   د یضبط احواالت فرستاده و تأک  استیر 

 . اورد یبه دست ب  وان  روز ج

من از   یبرا  انجام داده بود، ول  شیخو   تی رفع مسئول  یکار را برا  نیا  البته

چ ی آن  شا  ی ی  وقن    کرد یم فکر    د ینگفت.  به  محمدداوود  رسدار    که  خان 

ی مرا منظور فرموده است و معاون اول صدارت و    ثیح صدراعظم، رفی 

 امر رسدار را سلسلت  نی امور داخله ا  ر یو وز   هیمال  ر یوز 
 
ابالغ    لکاب  ت یبه وال   ا

 موجود نخواهد بود.  کدام ممانعن    گر ی نموده اند، د

دقا  نیا  خواندن مرا خورد ساخت که  اعصاب  اندازه  به  چند    قیمکتوب 

فکر کرده   درست  و  مانده  شعتوانستیم نخاموش  از  باالخره  خان    بیم. 

آ  دمیپرس رئ  ا یکه  خان  رسول  رسدار   سی مقام  مقام  از  احواالت  ضبط 

امر امحمدداوود   باالتر است که  آقا کند یم   را نفی   شانیخان    بیشع  ی؟ 

مد بس   پورتپاس  ر یخان  داد،  یم  ار یپاسخ    ت یر یمد  خواهم، معذرت 

طور  مقامات  یپاسپورت  دستور  برا  که  اتباع    کی   چیه  یباالست،  از 

ضبط احواالت گذرنامه صادر   استیو موافقه ر   ذانیافغانستان بدون است 

ی بودم ا  . من در حالتواند یم کرده ن  مرتبه کار شما صد در صد   نیکه مطمیی

راه موجود نخواهد    نیدر ا  یگر ی ممانعت د  ،افتهیانجام    و به صورت اسایس 

ضبط احواالت    استیاز ر   ،عاجیل  هیاستعالم  توسط  فه،یبود، به حکم وظ
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هرچه زودتر    د،یچنانچه مشاهده نمود  خواستمطالب معلومات شدم، یم

دانم. به نظر من  را من هم نیم   ه یآن طرف قض  کار شما را انجام بدهم، ول 

ی شما هم  گزارش مطلع    نیرا از ا  شانیرفته و ا  ه یصاحب مال  ر یروز نزد وز   ی 

 . د یساز 

ی م  یاثناء پاسپورت مرا که از دست من گرفته و رو  نیدر  کار خود گذاشته    ی 

ی بود، برداشته و دوباره به جعبه م حرکت    نیو با ا   قیطر   نیگذاشت و به ا  ی 

   من روشن ساخت که یبرا
ً
 . توانمنیم پاسپورت داده   تیبرافعال

  ی گر یو چاره د   توانستیم نکار کرده    که مغزم به درسن    هم در حال  من

رهنمانی  به  نداشتم،  مد  بیشع  یاقا  رساغ  به رسعت   ر یخان  پاسپورت، 

آن روز   ک،یبه راه افتادم. از تصادف ن  هی هرچه تمام تر جانب وزارت مال

زودتر  ملک  نیبه  جناب  شدم که  موفق  معاون   ه یمال  ر یز و   ار یفرصت  و 

دولت به دفی     یوزرا  وقن    را یز   م،یمالقات نما  شانیدر دفی  کار ا  ا صدارت ر 

که سکرتر مخصوص    ند دادیمانجام    د یرا با  یادیز   یند، کارهاآمدیمکارشان  

. و  کرد یم  ی ز یبرنامه ر   ر یشخص وز   قبیل  ت یوزارت آن کارها را طبق هدا

داخل وزارت به    یمجلس و مجلس باز عالوه بر آن در هر وزارت موضوع  

ی بود که حاجت مندان و مراجع  اد یز   مانهیپ  ندرت  گر ید   ی 
 
که    افتند ییم   قی توف  ا

 برسند.   ر یبه شخص وز 

آقا  وقن   اتاق کار  ا  ار یملک  یکه من به  با لطف    شانیداخل شدم، جناب 

با احساس از من   و بعد از احوال پریس  رفتیکه داشت، مرا پذ   مخصوض

پرس من،  خانواده  خ   تانیکارها   د یو  به  وقت  چه  شد؟    ف یتشر   ی  درست 

    ار یملک  یآقا  د؟یبر یم
 
ام    انسان مهذن  شخصا بوده و هرکس را به نظر احی 

خ  د،یدیم پ  یلی و  مانه  ا  شی محی  از  و  داشت  با    لحاظ، کسانی   ن یآمد  که 

 شانیا  دهی و اخالق پسند  تی معرفت داشتند از حسن ن  شناخت و   شانیا

 ند. کردیم  ش یو ستا اد ی کونی یبه ن
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جر   هنگایم شن   انیکه  من  از  را  را    گویسر   ده،یمتعجب گرد  د،یکار  تلفن 

غالم رسول خان رئيس ضبط احواالت در تماس آمده،    یبرداشته با آقا

تا آخر و ا اول  از  را  ت در حال  نیتمام گزارش  امور   ر یکه وز   که واالحضی

مطلوبش من بودم    -فالن کس    یداخله حضور داشت، منظور فرمود تا برا

    داده شود. مگر   سپورتپا  –
ً
: شما  د یگو   نام برده نزد من است و یمفعال

پاسپورت    ت یر یبه مد  مکتوب رسیم   عہیمطلب را ذر   نیو ا  د یموافقه ندار 

ا آقاد ی ابالغ نموده  از آن  بعد  به سخنا  ار یملک  ی.  ن آن خاموش مانده و 

گوش   فهم  ،داد یم طرف  من  را  احواالت  ضبط  رئيس    ده یصحبت 

بود که لحظه به لحظه    دا یهو   هیمال  ر یوضع چهره وز   ز ا  م، ول توانستیم ن

تر گرد  به زبان    یگر یحرف د   ، و بیل  و بیل  از کلمه بیل   ی  و غ  دهیمتعجب 

با هم    کی فرستم تا از نزد  را نزد شما یم  شانیو در آخر گفت، من ا  آورد یم ن

متفکر و نگران به    یل یخ  افهیق  ک ی. بعد از ختم صحبت، با  د یصحبت کن

را از   انیکه تمام جر   نیضبط احواالت بعد از ا   س ی که رئ  گفت  ستهیمن نگر 

نزد ر   ار یبس   د،یمن شن  اظهار کرد که شما  باالخره  ضبط    استیگپ زد و 

 د؟یدار  هیشما چه دوسدانم نیم . من  د یدار  هیاحواالت دوس

   نیاز ا  ی  پاسخ دادم که گناه من غ  من
 

  به نام زندانی   که به سن شش ساله گ

   ستی به زندان رفته و به سن ب  ایسیس
 

از زندان بر آمده و پنج سال    ساله گ

ی را تحت نظارت و مراقبت گذشتانده ام، چ  گر ی تمام د و   ستی ن  ی گر ید   ی 

ا من  جرم  ا   نیاگر  از  و  دوس  نی است،  "اعی    ه یلحاظ  باشم،   "افداشته 

 ندارم.   هیکدام دوس  ، باق  کنمیم

  د یشا  د،یضبط احواالت برو   س ی مرتبه نزد رئ  ک یفرمود شما    ار یملک  یآقا

معلوم    تانیآمده باشد، به هر صورت هر چه باشد برا  انیبه م غلط فهیم

م  کردیم، من احساس  کرد یم جمالت را ادا    نیا  ار یجناب ملک  شود. وقن    یم

ا متأثر گردصحبت رئيس ضبط    از   شانیکه  بود و هم    دهیاحواالت هم 
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  ک یکاسه    ر یکه به قول معروف ز شد  یم معلوم    شانیمتعجب و از وجنات ا

 کاسه موجود است.   مین

نزد    د یبا  شانیجناب ا  ت یکه به هدا  نینداشتم جز ا  ی گر یمن چاره د   لهذا 

م که مانند  توانستیم . من خوب حدس زده  رفتمضبط احواالت یم   سی رئ

ناممکن بود. با وصف   میبرا  دنیموفق گرد مثبن    جهیبه نت   مراجعات قبیل

ضبط احواالت رفتم و با وجود آن    س ی همان روز به دفی  رئ  انیآن، در جر 

ذريع  هک مرا  داستان  صدارت  معاون  برا  ۀجناب  ضبط    سی رئ  ی تلفون 

تا انجام، موضوعات را   گر یبار د  کیداده بود،    لیاحواالت تفص از آغاز 

وح تر به عرض رسان  یبرا گفتم شخص    انیو در پا  دمیاو به صورت مشر

ت صدراعظم، طور  شما صحبت    یهمرا  ه یمال  ر یکه جناب وز   یواالحضی

ی مرا ا   مرتبه منظور فرموده است.   نینمود، رفی 

من گوش    یکه با توجه تمام به گفته ها  نی غالم رسول خان بعد از ا  یآقا

وقن   متأسفانه  هدا  داد، گفت  ت  واالحضی حضور  از  خواستم،    تیمن 

    فرمود 
ً
    جمله که  نیا  دنی معطل باشد. با شن فعال

ً
  ی معطل باشد، برافعال

  س ی نمانده بود، الجرم از جا برخاسته و از دفی  رئ  باق    یگر یمن سئوال د 

 ضبط احواالت تشکر گفته خارج شدم. 

ی ضبط احواالت هم   سی از آن معلوم شد که رئ  بعد   یجمله آخر را برا  ی 

ی ن   شیخو   صحبت تلفنی   انیدر پا  هیمال  ر یمعاون صدارت و وز   ار یملک  یآقا   ی 

آقا اثر آن وضع  بود که در  نموده و    فاحشر   یی  تغ  ار یملک  یاظهار نموده 

رئخودرا  سلسله گفتار   نزد  ی  رفی  به  مرا  و  من کوتاه گرفته  ضبط    سی با 

 فرمود.   هیتوص التاحوا

که موقف دولت    دمیمطلب باز هم حاجت من برآورده نشد و فهم  خالصه

ننموده است.    ییی  تغ  نیحکمران در برابر من و خانواده من هنوز کوچکی  

با خاطر افشده روان بودم، گایه   در رایه  ول ا   که  که   فتمی  م  نیبه فکر 

قدرت و عظمت، مقام و   نیبه ا  چگونه امکان خواهد داشت و شخیص
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و نشان همچو رسدار محمدداوود خان از سخن خود برگردد،    نامو    کریس

وز   در حال دو  مقتدر کاب  ر یکه  و  و    نهی مقرب  ح  ک یموصوف  به    ث یآن 

ضبط احواالت از   سی رئ  باشد، وقن    انیمعاون صدارت شاهد و ناظر جر 

 امر    پرسد،   او یم
ً
  د یم، شاکردیم فکر    . و گایهدهد یم   معکوس و منفی   کامال

بنابر حفظ موقف خود،    رئيس ضبط احواالت 
ً
از    اصال ننموده و  جرأت 

که در   اشخاضهای  نام فهرست    تیرؤ   بهو    دهینگرد   تیطالب هدا  شانیا

پاسپورت پرداخته    تیر یمد  ه،یآن ممنوع الخروج اند، به جواب استعالم

رتبه   بودم که مأموران عال  دهیمطلب را بار بار شن  نیکه ا  نیا  یاست. برا

  دند یترس  هراس فراوان داشتند و یم  از ذکر نام ما نزد خانواده سلطنن    دولن  

ا سخن  مبادا  واقع گرد  نزد   شانیکه  نامطبوع  دمایعی   ده، یرسداران  "  "مو 

 را از دست بدهند.  شیموقف خو  جهیبارآورد و در نت 

دو راهه قرار گرفته بودم که نه درست موضوع را    کیمن بر رس    جهینت   در 

دو روز    ک ی م. لهذا  توانستیمه  گرفتیم یم و نه تصمتوانستیمداده    صیتشخ

 
 

زانه ادامه دادم و روز سوم نامه  رو   یعاد  رس موضوع فکر کرده و به زندگ

عر   یا شکل  رو   ضهیکه  و  نداشت  رسیم   یرا  صورت    ضهیعر   ورقه  هم 

رو   گرفتهن به  سف  کی  ی بود،  ا  د یورق  رسدار   نیبه  عنوان  مضمون 

 خان صدراعظم نوشتم: محمدداوود 

تا   !  واالحضی

وز   یقرار  و  صدارت  معاون  جناب  از  مال  ر یکه  حاصل    هیصاحب  اطالع 

ت در مورد عر  مقام واال  یا  ضهی کردم، واالحضی به  صدارت عظما    ی که 

من امر صدور   یلطف و مرحمت، برا  یو در آن آرزو کرده بودم از رو   ر یتحر 
در حال   کی اعطاء گردد،  به خارج  وز   پاسپورت مسافرت  صاحب   ر ی که 

پذ   نداخله هم در آ مرا  ف حضور داشت، عرض  و منظور   رفتهیروز رسر

ت از طر   انیپا  لطف ن    ن یفرموده اند. و ا معاون صاحب    ق یحضور واالحضی

وز  و  وال   ر یصدارت  به  مد  تی داخله  و  ابالغ  طبق    تیر یکابل  پاسپورت، 
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ضبط احواالت استعالم نموده است    استیاز ر   نه یمقررات معموله در زم

ضبط   استیر  بدهد. ول نانیاطم شیخو  فقتاعدم مو  ا یتا از موافقت و 
 یابراز و به اثر آن براخودرا  احواالت متأسفانه در آن باره عدم موافقت  

  ا یبدانم که آ خواهم  یم   حاال .  من صدور پاسپورت صورت گرفته نتوانست

ت     حضور واالحضی
 
به  واقعا پاسپورت گرفته و  اند که من  منظور فرموده 

 نه؟  ا ی  متوانیم پدرم رفته  دنید

ام ...  با            احی 

ت رسدار    نیزود آن روز قبل از ا  صبح خان محمدداوود  که حضور واالحضی

ل شخیص  فیبه قض صدارت تشر  ی د، به میی خودرا  رفته و نوشته    شانیا  بی 

ی خان ناظر خاص محمدداوود خان که با چند نفر محافظ  میکر   یبه آقا   ی 

ی و مالزم ل   از آنها به داخل و برخی  که بعیصی   گر ی د ی  ی به خارج در مدخل میی

ت برساند.  شانیا دم تا به حضور واالحضی  وجود داشت سی 

بود    لیخان از مردم تره خمحمدداوود  خان ناظر خاص رسدار    میکر   یآقا

با   لحاظ با هم    نیداشت، از ا  یشاوندیمن خو خانواده    یاز اعضا  ک یو 

پذ   میداشت   خون    آشنانی  مرا  دستم گرفته    رفتهیو خواهش  از  مرا  و کاغذ 

ع  ی جانب حرم رسا در  و  روانه شد  ل  ی ی میی اتاق    ی  به  مرا  پهلو   حال    ی که 

ل وجود داشت، رهنمانی   درآمد ول  وازهدر  ی کرده گفت شما در   به داخل میی

 آورم.  احوال یم  تانیبرا یمن به زود د،یاتاق انتظار بکش  نیا

دقا  بعد  د  ف  یاز  برا  میکر   یآقا  دمیچند  برگشته و  آورده    یخان  من خی  

رسدار صاحب دادم و رسدار کاغذ شما را از اول تا    یگفت: کاغذ شما را برا

  پاره کرده و در باطله دانی   شهی که همچو نوشته ها را هم  یاخر خواند، طور 

به ج  یم بلکه  نکرده،  پاره  پاره  را    ول   ذاشتخود گ  بیافگند، کاغذ شما 

برا بگو   یفرمود که  بیل  میشما  رفته    که  بودم که  داده  امر  وقت  آن  من 

ی ا توانی که رفته نیم کنم  یم و حاال امر  توانی  یم جواب قاطع که   نی. با گرفی 

 خان  محمدداوود  خان ناظر خاص رسدار    میکر   یمن از آقا
 
  گرفتم، مقابلتا
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 یکردم که چهره ظاهر   اد یکوشش ز   تشکر نموده،  شانیزهرخنده از ا  کیبا  

به صورت غخودرا   آخر  در  ولكن  انتظار    یاراد  ی  حفظ کنم،  گفتم، من 

 پاسخ را داشتم.  ک یهمچو 

ل شخیص  وقن   ی میی در  د  خان یممحمدداوود  رسدار    از    ک ی  دمیبرآمدم، 

حب نام  به  مأمور   ب یدوستم  عامه  فوائد  در وزارت  مهندس، که    ت یجان 

ی ع داشت و در  ی خان را نمحمدداوود رسدار  شخیص یحال کارها ی  انجام   ی 

ل ا  ساختمانی   فهیوظ  یو از چندداد  یم ی را به عهده داشت، با من    شانیمیی

  نجا یبا تعجب سؤال نمود، خودت ا  روبرو شده بعد از سالم و احوال پریس

 ؟ یو ی  م آلمان ت جانب چه وق ؟چه کار داشن  

ا  از  ی من و  انجام    یاندازه کارها  ک یکه    ن یعزم رفی  از    ی  بود، غ  افتهیمن 

بعیصی  خودم  نزد  خانواده  دوستان  ی ن  کم یاز  باال  ی  من  داشتند.    ی اطالع 

  ی گر یفشار آورده، از تجاهل کار گرفته و گفتم: کار د یل یخ  شیاعصاب خو 

ی آمده    نداشتم، خواستم خدمت رسدار صاحب برسم، خداحافظی  گرفی 

نداشته به سخن دروغ مطلق    یگر ی جان سؤال د  بیحب  یبودم. دوستم آقا

از نظر   ب   هایانسانمن که  ی خوش  بود، باور    کی نزد  ار یبس   قتیبه حق  ی 

 . مینموده با هم وداع کرد

ده با  به ضبط    استینبود که ر   نیکه شگفت در ا  سمیبنو   د یصورت فشر

از عدم موافقت خو  گذرنامه    کی درباره حصول    شیاحواالت همه ساله 

شخص در    نیتر   ی بود که قو   نی، شگفت اکرد یم   جاد یا  من موانیع   یبرا

ی در مملکت که به گفته خودش اول   شخیص  گانهیدولت و   ی که تع  کش  ی    یی 

  طلب را زمانی م نیقدرت او بود، )و ا د یدر  انیو افغان نرسنوشت افغانستا

موضوع پشتونستان به حد آخر    یکه مناسبات افغانستان و پاکستان رو 

تار گرد   هی  ت طر   دهیو  از  خاض  کابل یط  و یراد  ق یبود  ابراز کرد(    خطابه 

ی اولخودرا  که    شخیص مسئول    ی  شخیص  اد یفرد  رئيس    کرد  نام  به  که 

 اتیشهر در وال  یها در مرکز و والها خانهمقتدر، از امور وزارت  یالوزرا
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  افغانستان  
 
احد  نمود یم  واریسشخصا صالح  یو  خود  اجازه    ت یاز  و 

د.  ش ی را از پ یاو کار  ینداشت بدون امر و منظور   بی 

کشور را در دست   ن  یو امن  یاقتصاد  ،نظایم  ،ایسیکه تمام امور س  یمیزع

به   توانستیم ها مضوف بود، چگونه شهی اند نیداشت و شب و روز به ا

  و توانانی   ایس یچون من که فاقد هرگونه موقف س  یموجود  نیتر فیضع

 یعهدبدکرده و    یی  دشمنانه جبهه گ  یو با و   دهیباشد، متوجه گرد   مال

 ؟کند یم

  ه یبلند پا  ت ی شخص  کیمن برآورده نشد و زحمات    یباز هم آرزو   باالخره

یم ی مقام و    ار یچون جناب عبدهللا خان ملک  دولت و محی  با در نظر گرفی 

 حاصل بود. خان داشت، همه ن  محمدداوود  که با رسدار   قرابن  

 روزگار یابنا وهیاست ش کیسر   عاجز 

 نگاهان زبون مباش  ه ب  به چشم خ دلیب

 

 و دردناک پاسپورت من طوالی    یماجرا  ادامه

که    د یام  ن یهم گذشت و من به ا  ی گر ید  یمتمادی  هاسال   انیجر   نیا  از 

ی و ستاره من به گفته منجم  د یفرا خواهد رس  یروز  برج ادبار به در   ر یاز ز   ی 

   د، یمن خواهد خند   ی خواهد شد و روزگار به رو 
 

روزانه ادامه    یعاد  به زندگ

   یها  ت یداده در راه انجام مسئول
 

ی و تأم   هاعاش  فه،یکه از لحاظ وظ  بزرگ   ی 

 
 

رسان  زندگ ترب  دنیخانواده،  داشتم،    تی و  دوش  بر  خوردسال  اوالد 

 . دمیکوشیم

پش رسدار نضهللا خان   انی یمحمد انور خان ض  ی، آقاها سال   نیخالل ا  در 

کت نساخ    استیر   یمعاون ادار   ثیبه ح که در   نمود یم  فهیوظ  یفایا  رسر
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به حمحمدداوود  رسدار    نهی در کاب  ی  اخی  هاسال عز   هیمال  ر یوز   ثیخان 

 تقرر حاصل نموده بود. 

کت بزرگ گلبهار، در کابل   کهیفابر   دنیو به کار افت  سی قبل از تأس  نساخ    رسر

 ینما  کی
 

کت پخته قندز و فابريكه  یفروش داشت که کارها  ندگ  نساخ    رسر

ی . پخته فابريكه ج د یرسانآن را به فروش یم   دات یرا انجام و تول  ی پل خمر    ی 

در و از فروش آن اسعار طرف احتياج  و پرس قندز را به خارج مملکت صا

را در داخل کشور  ی پل خمر  نساخ    کهیفابر   ۀرا به دست آورده و سان كور 

 . رسانید یم معينه و به صورت عمده به فروش   هیبه داخل سهم

کت بانک    صخ   مهیدر ب  شیمحدود خو   التیدر آن زمان با تشک  نساخ    رسر

ی و مستخدم  نیداشت که مأمور   تیافغان عضو   میل کت نساخ    ضی مر   ی   رسر

دکتورانی  ر   توسط  از طرف  بودند،    دهیاستخدام گرد  بانک میل   استیکه 

معالجه    نهیمعا نساخ  ند شدیم و  کت  بعدها که رسر انکشاف   .  رفته  رفته 

تعداد    د،یگلبهار با چهار هزار کارگر فعال گرد  نساخ    کهیفابر نموده و    شی  ی ب

نسن    نیمأمور  صورت  مستخدم  به  و  کارگران  تعداد  ی و  صورت    ی  به 

و    نیاز مأمور   کرد یم  جابیکه ا  یآن طور   جهیارتقاء نمود، در نت   معتنابه

ی مستخدم   .  آمد یم به عمل ن  ف  یدق  واریس  نساخ    ی 
 
بانک    بيمه صخ مسلما

بتواند    ف  یدق بینی  پیش ن کار  یا  یبرا  میل تناسب که  آن  به  و  نداشت 

 مجهز نبود.  د،یراه فراهم نما نیدر ا یشی  ی ب التیتسه

رسدار محمدانور خان   یکار آقا  یاز روزها  ک یعوامل در خالل    نیا  یرو 

ادار   ،انی یض نساخ    یمعاون  کت  موضوع    رسر خواسته  خود  دفی   به  مرا 

ی و مستخدم  نیمأمور   یبرا  هیناح  نیرا که از ا  مشکالن   ، با من  شد یم   شی پ  ی 

کت نساخ    ینظر دارد براگذاشته و از اراده خود که در    انیدر م  کی  رسر

  داده،    حاتیتوض  اورد یرا به وجود ب   مستقیل  صخ   مهیب
 
  نیاز من در اضمنا

ی نمود. من هم در ع  نظرخوایه  نهیزم   ر یتقد  شانی ا  کیاراده ن  نیکه از ا  نیا  ی 

اطالعان    کینمودم،   ا  سلسله معلومات و  با  رابطه  موضوع    نیرا که در 
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 انی. او در پادمیبه عرض رسان  انی یض  یآقاداشتم، خدمت جناب  شخصا

  ک یتا همچو    د ی نمائ  یراه با من همکار   نی در ا  د یخواه  شما یم  ا یفرمود آ 

کت نساخ    پروژه را عمیل   دارد    که با بانک میل گ  مشی  را از بيمه    و رسر
 
جدا

   م؟یساز 

ی و مستخدم   نیمأمور   ماجرا و رسگردانی   نیکه از ا  نیمن نظر به ا کت    ی  رسر

از   عنی یدور مربوطات مؤسسه،    یکه از راه ها  و به خصوص آنهانی   نساخ  

  ند،  آمدیم گلبهار و جبل الشاج    ،یقندز، پل خمر 
 
مطلع و محسوس  شخصا

  واب امر ج  نیداشتم، با اطاعت از   اد یو طبابت عالقه ز   بوده و به امور صخ 

  مفکوره که    نیبرد ا  شی مثبت داده، گفتم در راه پ
 
است،    ر یقابل تقدواقعا

را    یکار   کی جناب شما   یار یبا دست   دوارمینموده و ام   و کوشش نهانی   سیع

آقا بتوانم. سپس  داده  خ  انی یض  ی انجام  از   یلیگفت  است  بهی   خوب، 

ی هم وع به کار نموده، مقدمات ابتدانی   ی   اجراآتو    سی تأس  امروز به بعد رسر

که    د،یاور یمن ب  یو برا  بی آن را ترت  شنهاد ی گرفته، پ  هیدفی  را ته  کیهمچو  

  ن ی. خالصه در اثر امی  آن را بگ  ی منظور   نساخ    استیر   رهی مد  أتیمن از ه

 صخ   مهی ب  کیاول تر از همه اساسنامه    ،انی یض  یآقا  یکو یامر و نظر ن

ی مو مستخد  نیهمه مأمور   که متضمن احوال صخ   د یگرد  هیته کت    ی  رسر

 بود.  نساخ  

کت حکم    ره یمد  أتیه   ب یاساسنامه بعد از تصو   نیا کت    کرد یم رسر که رسر

و    کیالعجاله  نساخ   عیل داخله  دكتور  به    کینفر  را  اطفال  دكتور  نفر 

فنی  پرسونال  و  صحيه  وزارت  برا  موافقت  ادو پانسمان  یرا  زرق    ه یها، 

از آنها    کی هر    یو برا  د یو بنداژها استخدام نما  ی( بسته بندهایچکار ی)پ

  ی را آماده کند. همچنان در پهلو   و کار با وسائل و لوازم طن    نهیمعا  قاتا

ی چن   صخ   مهیب  نیشامل ا   یاعضا  یمؤسسه، برا  ف یوظا  ر یسا   صله یف  ی 

%( ۲۵صد )  %( و مستخدم دو قی ۵به عمل آمده بود که مأمور پنج فيصد )



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

281 

 

به صندوق   تیالعضو ند، به نام حق آوردیمرا که ماهانه به دست    از حقوق  

دازند. یب  مه بی 

ی و مستخدم  ن یمبلغ، مأمور   ن یدر بدل ا کت در مرکز همراه با عائله و    ی  رسر

تعداد  اطفال هر  به  ب  بود یمکه    یشان  مزا  صخ   مه یشامل  از  آن    یایو 

 ند. توانست یم برخوردار شده 

ی و مستخدم نیمأمور  کت در وال  ی  که امکان داشت از طرف   تا جانی  اتیرسر

ب  دکتوران در  تداو   یهامارستان یو  و هرگاه    ند گردید یم  یمحل معالجه و 

مرکز    یهامارستانی داخل بسی  شدن آنها، در ب  ا یتر و   ق یدق  ناتیمعا  یبرا

ورت یم  پروسه    نیداشت تمام مراحل ا  فهیوظ  صخ   مهیافتاد، شعبه بضی

دازد.   را یط  نموده و مصارف آن را بی 

ا  نیا  یتصد به  ده شد و  به من سی  امور متذکره اجراء،    بی ترت  نیشعبه 

تداو  و  ب  نیمأمور   ی معالجه  بسی   خارج  ی  داخل    مارستانیو مستخدمی  و 

 . گردید یم بسی  انجام 

  که    جمله دکتورانی   در 
 
 فوقتا

 
ی قرارداد مع  کیبه داخل  وقتا با    ی  و موعود 

نساخ   کت  وظ  ی همکار   رسر انجام    فهیو  را  دکتور    یآقا  ند،دادیم متذکره 

ق بود که در سال   به    یسو ی ع  ۱۹۶۲برابر به    یدیخورش  ۱۳۴۱حسن رسر

کت مراجعه و موافقه نمود با ما همکار  ق   ی. آقاد ینما  یرسر دکتور حسن رسر

مد زمان  آن  رسدار    تیر یدر  دفی   و  مخصوص  خان  محمدداوود  قلم 

در آنجا، به عمارت   صدراعظم را به عهده داشت و بعد از ختم کار رسیم 

کت نساخ    صخ   مهیب و معالجه   نهیآمده، مثل دکتوران سلف، کار معا  رسر

ی مراجع کت را انجام  ی   . داد یم رسر

فارغ    از کار رسیم  هم وقن    من و    مشدیم دفی   امور  پرسونال    اجراآتاز 

کت خی  گرفته، و بعد از آن که کار معا     ،شد یممريضان تمام    نه،یرسر
ً
معموال

معالج راجع به وضع مريضان و بهبود کار، نشسته و تبادل افکار  با دكتور  
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آشنا    وقتدکتوران وقت به    ن یاز ا  کیمن با هر    بی ترت  ن ی. به امنمودیم

ق به ح  یکه آقا  مایه  نیشدم. در خالل چند دکتور    ثیدکتور حسن رسر

کت نساخ    مهیب کت را پ  ضانیو معالجه مر   نهیکار معا  ،رسر .  برد یم   شی رسر

 . میبا هم داشت   خون    یکرده و همکار   دا یپ شی  ی شناخت ب شانیمن با ا 

گرفتم که در آن مصاب شدن آلمان    صديق از   د یاز برادرم ز   روز تلگرایم  کی

دن ا  مارستانی و به ب  یسکته مغز   کیپدرم به     یل یداد، خ  خی  یم   شانیسی 

به هدمیناراحت گرد  ی چ  چ ی.  فکر کرده    ی  روز  توانستیم ندرست  آن  در  م. 

طبق معمول    ن،یکار مأمور   وقت رسیم  دنی رس  انیکه من بعد از به پا  زمانی 

ی از جر  ق رفتم، آن قدر افشده    ان،یبه منظور خی  گرفی  نزد دکتور حسن رسر

هم که از وضع   ساعن    کی  ی م حتا براتوانستیم نو در خود فرو رفته بودم و  

حفظ  خودرا  م، ظاهر  کردیم   واریس  پرسونال فنی   یو کارها  ضانیمراجعه مر 

ی مراجع  یکه کارها  . لهذا هنگایممینما   یو من مثل روزها  د یبه اتمام رس  ی 

رو  و  مانده  تنها  ق  رسر دکتور  جناب  با  امور    اصالحان  پروگرام    یگذشته 

ق در    کتور د   ی م، آقاکردیم   نظر خوایه   شانیاز ا  صخ   مهیمربوط به ب رسر

قطع نموده گفت: به نظر من شما امروز   د ی صحبت را بدون تمه ی جا کی

  دوارم یام  د،یباش  دگر رس حال نیم  یحال بوده و مانند روزها  شانیپر   یلیخ

ق تأثرات مرا از چهره من    یباشد. معلوم بود آقا  تیی  خ دکتور حسن رسر

 آن را بفهمد.  علت اصیل  د یورز  خوانده بود که اضار یم 

که آرزو    نی بود و ا   وستهیمن از موضوع تلگرام و حادثه که به وقوع پ  باالخره 

   ک یداشتم  
 

گردد،    ش ی م  میپدرم برا   دار یو به حالت صحت، د   مرتبه در زندگ

 یرا مخالفت دولت راجع به اعطا  تیعدم موفق  نیصحبت کرده و علت ا 

ب  کی مسافرت  پا  انیپاسپورت  در  و  ا   انیکردم.  حا  نیاز  امروز  من    ل که 

کتمان آن را ندارم، بار بار   است و توانانی   شانیرگون بوده و حواسم پر دگ

 معذرت خواستم. 

ق لحظه مکث نموده بعد از نظر طبابت راجع به ب  یآقا   ی مار یدکتور رسر
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مغز  تشر   کی  یسکته  مغز   حاتی سلسله  سکته  افزود  مراحل   یداده، 

  نیا   دوارمی باشد، ام  ی قو   ار یبس   ا یو    فیخف  ار یبس   تواند یم مختلف دارد،  

م شما خف  یآمد برا  شی پ  گردد.   ابیصحت    ی باشد و به زود  فیپدر محی 

ق از من پرس  ی صحبت، آقا  نیختم ا   در    د ی خواه  : چه وقت یمد یدکتور رسر

د برو   دنیبه  حال  د؟ی پدرتان  در  ا  من  از  به    نیکه  ق،  رسر دكتور  سئوال 

  کیمن   یبودم، گفتم اگر امروز برا  ده یمتعجب گرد یلی خ ، صورت ناگهانی 

 ! آن پرواز خواهم کرد   یپاسپورت داده شود، فردا

ق گفت خ فردا صبح به اتاق کار من    د یخوب، پس اگر بتوان  یلیدكتور رسر

و   صدارت  ا  ا یدر  من  ظهر که  از  عنوان   یاضهیعر   کی  میآیم  نجا یبعد 

در آن تذکر داده    د یبا  دادها یهمه رو   ن یو ا  د ی اور یصدراعظم رسدار صاحب ب

 . می  تان امر رسدار صاحب را بگ  یبراکنم یم شده باشد، من کوشش 

ق وعده    یلطف آقا  نیو من با ابراز سپاس از   د یرس  انیبه پا  روز  دکتور رسر

تان آمده نتوانم، ول  د یدادم که فردا شا جا با    نیبعد از ظهر که ا  به دفی 

 . دهمیمفرموده شما را انجام  مینی بهم یم 

عر   یفردا هم  باز  روز  علت    ن  ضه یآن  و  نوشته  صدارت  مقام  عنوان 

به هم خوردن حالت صخ   یتقاضا آن  را در  بالتفص  پاسپورت   لیپدرم 

کار    تا وقت رسیم  کشیدمیمدفی  انتظار    یکارها  ینوشتم. آن روز در پهلو 

ق برسانم. در ع  یآقا  یبرسد تا من عريضه را برا   انیبه پا ی دکتور رسر حال    ی 

یم  یمهنگا نظر  به گذشته  ماجراکه  و  خاطر   یانداختم  به  را  پاسپورت 

 م،  آوردیم
ً
ی نبودم که ا مگردید یم   وسیمأ  کامال من برآورده    ی آرزو   نی. مطمیی

 شود. 

ق به ح   تیبه قدرت و صالح  وقن    گر ی جانب د  از    ر یمد  ثیکار دکتور رسر

خان  محمدداوود  را به رسدار    یبودن و   کی قلم مخصوص صدارت و نزد 

  د ی گفتم اگر خدا بخواهد شا  و با خود یم مشد یم دوار یم، امکردیمحساب 
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ق ا   د یام  نیشده بتواند. به ا  یمن مصدر کار   یمرتبه برا   نیجناب دکتور رسر

هم    از بعد   با  معمول  حسب  روز که  آن  شد  کیظهر    یو کارها  م یجا 

ی مراجع دکتور    یآقا  یداده بودم برا  بی را که ترت  یاضه یهم تمام شد، عر   ی 

ق دادم. دکتور موصوف عريضه مرا خوانده گفت خوب است،   حسن رسر

که    دهمیم  نانیمن اطم  د،یمطلب را به صورت موجز و مختض نوشته ا 

 . دهمیم خی   تانیبراجواب درست گرفته و   کی

که اقدام کرده    ف  یکه در گذشته من چه ماجراها داشته و از هر طر   نیاز ا

ا  بودم و اشخاص عال   یار یراه خواسته بودند مرا    نیجاه دولت هم در 

ق به تفص  یبودم، برا  ده ینرس  جهیو به نت   ند ینما قصه نکرده    لیدکتور رسر

 بودم. 

ق در دفی  کار خود گرفتم  ی از آقا  دو روز بعد تلفونی   ک ی  که    دکتور رسر
ً
  اصال

ق برا ت امر   میانتظار آن را نداشتم. دکتور رسر خی  داد که من از واالحضی

مرتبه نزد من    کیکار پاسپورت شما را گرفته ام، اگر زحمت نشود    یاجرا

 . د یائیقلم مخصوص صدارت ب  تیر یبه مد

بودم    دهیمژده که از تصور من دور بود، چنان شادمان گرد  نیا  دنیشن   از 

همکار   یم، لهذا از رفقاتوانستیم نهم در دفی  مانده    گر ی لحظه د  ک یکه  

 کار مهیم   کیساعت از شما دور هستم و    کی   یاجازه گرفته و گفتم، من برا

تر    مامآن را انجام بدهم. بعد از آن به رسعت هرچه ت  د یآمده که با   شی پ

ق   یقلم مخصوص صدارت، نزد آقا  تیر یجانب دفی  مد  دکتور حسن رسر

 کی  یداخل شدم، تعارف کرد که باال  هیبه اتاق مشارال  دم. وقن  روان ش

ی م  یکه پهلو   چوگ  یاز اعضا  ک ی. بعد از آن به  نمی کارش موجود بود، بنش   ی 

ا  داد تا نمره مکتون    تیآن شعبه هدا   اجلطور ع  شانیرا که به فرموده 

ا  ،گردید یمصادر    سن  یبا در  بسپارد.  من  به  و  جر   نیآورده   انیفرصت 

رسدار   امر  و  تفصمحمدداوود  عريضه  را  صدراعظم  داده گفت    لیخان 

د   ضهیعر  جمله  در  را  فرمود:    ضیعرا  گر یشما  ت  واالحضی خواندم،  که 
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رو به من گشتانده    ض یعرا  ر یبعد از ختم سا  . ولد یپاسپورت بده  شیبرا

در   چه  صدیق  غالم پش    باره گفت:  شما  خان  دادم  پاسخ  من  گفتم؟ 

ت گفت درست است، مگر    د،یپاسپورت بده  شی برا  د یفرمود  بعد واالحضی

 . د یضبط احواالت بفرست  استیر  قیمکتوب او را از طر 

ع  لهذا  ی من  عالوه کردم که    ی  نوشته  مکتوب  در  را  گفتار رسدار صاحب 

ا  شما  پس  است.  فرموده  منظور  را  شما  ی  پاسپورت گرفی  ت    ن یواالحضی

از آنجا  خودرا  ضبط احواالت برده، مکتوب    س ی شماره اوراق را به دفی  رئ

  تیپاسپورت وال   ت یر یشما مد  یقرار آن برا  د، یکن  بیتعق  کابل  تیتا وال 

 .  هد دیم کابل پاسپورت 

تلخی   استینام ر   دنیاز شن  از آن خاطره  داشتم، آن   ضبط احواالت که 

ق برا  یآقا  که توسط صحبت تلفونی   یدوار یام شده بود،    دا یپ  م یدکتور رسر

ماخودرا    یجا مگر    لیتبد   ویسی به    نمود. 
 
نظاهرا خود  چهره    اورده، یبه 

ق، دفی  او را    اد یشماره مکتوب را گرفته با ابراز امتنان ز  از لطف دكتور رسر

نزد رئ ی  نمودم. ول  سی به منظور رفی  ترک  احواالت  ضبط    سی رئ  ضبط 

که معلومات کردم، رئيس    یاحواالت همان روز به دفی  خود نبود و قرار 

وز دوباره  و همان ر   بود از کارها از دفی  برآمده    ن  ه انجام پار   یموصوف برا

ی گشت. در ع  بر نیم   لیحال روز آخر هفته بود و من مجبور بودم تا تعط  ی 

وع بشود، انتظار   یکه روزها  گر یبرسد و تا هفته د  انیآخر هفته به پا کار رسر

ی خود برگشتم. حدس م  فهی وظ  یبکشم. من هم دوباره باال   س ی که از رئ  دم ی 

 . می  گ  یم ضبط احواالت، مثل گذشته جواب منفی 

در  خودرا  دو روز گذاشتم تا مکتوب من مراتب    ک ی  گر یآن هم هفته د  با 

پاسپورت ارسال گردد.   تیر یو به مد  د ینما  ضبط احواالت یط  سی دفی  رئ

غالم رسول خان رفتم    یضبط احواالت آقا  سی نزد رئ  بعد از دو روز وقن  

: "مکتوب  د یگو   م که به من یمکردیمفکر    دم، یو موضوع را به عرض رسان

به مد  را  بگ  تیر یشما  آنجا خی   از  ام،  بالعکس  دیی  پاسپورت فرستاده   ،"
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مد  سی رئ از  را که  شما  مکتوب  من گفت:  به  احواالت  قلم    تیر ی ضبط 

از حضور صدراعظم    تیبود، جهت اخذ هدا   ده یمن رس  یمخصوص برا

    بردم، حضور صدراعظم صاحب فرمود:   شانیخدمت ا
ً
معطل باشد. فعال

گفته از دفی  مذکور خارج و جانب کار خود    داحافظجواب خ  ن یا  دنیبا شن 

ق روبه رو شدم، ماجرا    یکه با آقا  روان شدم. عض آن روز زمانی  دکتور رسر

ق اندگ  یآقا  دمیقصه نمودم. د  ش یرا برا تأمل نموده بعد    دکتور حسن رسر

شناسم و با باور  ندارد، من رسدار را یم  قتیسخن حق  نیت اقاطعانه گف

خان داشت عالوه نمود که  محمدداوود  که به رسدار    حکیمم  دهیتمام و عق

ی رسدار چ ی و چ  گردد یم را که قبول کند، هرگز از آن برن  یی    رد، یرا که نپذ  یی 

 
 
 .  دهد یم جواب رد   آنا

ق به صحبت خود ادامه داده گفت: رسول خان از جانب خود    یآقا رسر

را قطع نموده    شانیجا من حرف ا   نیجواب را داده است. در ا  نیشما ا   یبرا

ا دمیپرس رئ  نی:  ا  سی که  از جانب خود  احواالت  را گفته   نیضبط  سخن 

   د؟ ندار   است، علت آن چه خواهد بود، با من که کدام مخاصمت شخیص

ق پاسخ داد: موضوع مخاصمت شخیص  یآقا  ان یدر م  دکتور حسن رسر

از فرط محافظه کار   بعیصی   ست،ی ن ا  یاشخاص  ترس  از  موقف    ن یو  که 

باشند، نیمخودرا   نداده  نایم از دست  حتا  اشخاص    خواهند  نزد  از شما 

ند   بی  اعضا)بزرگ  مطلوبش  بزرگ  سلطنن    ی اشخاص  در    خانواده  بود( 

من    د، یاور یب  ضهیعر   کیمن    یبرا  گر یبار د  ک ی  ا ندارد شم  بیگفت: ع  ی  اخ

  را که    انی ی. من باز هم جر کنمیممسئله را معلوم    ن یو دروغ ا  راسن  
ً
رفته  قبال

برحال خود    رانیخان به حضور دو نفر از وز محمدداوود  بود و جناب رسدار  

پش  آن گفته  از  بعد  و  موافقت کرده  من  ی  پاسپورت گرفی  گشته   مانیبه 

ق طور  یباور که آقا  نیگرفته بود، به ا   س پخودرا  حرف  که از    یدکتور رسر

برخوردار    اد یو از اعتبار ز   کینزد  ار یبس   شانیبا ا  دم،یشن یم   کیدور و نزد 
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ی بود، چ خ  ی ی  نداده گفتم  برا  یلی معلومات  فردا  را    ضهیعر   تانیمتشکرم، 

 رسانم. یم

حال  یفردا در  روز  بس   آن  ی بخوش  ار یکه  کرده    ی  تصور  و  نبودم 

ی سوء ن  ی م، آقاتوانستیم ن ق با در نظر گرفی  خانواده حکمران،   تی دکتور رسر

نوشته و آن را به    یاضهیباز هم عر   را انجام داده بتواند، ول  یمن کار   یبرا

مد آقا  ت یر یدفی   دم.  سی  عظما  صدارت  مخصوص  ق    ی قلم  رسر دکتور 

باش  مرا عريضه   ی  مطمیی شما  جر   د، یگرفته گفت  روز    ک یهفته    انیدر 

به عرا ت  ان  د ینمایم  مردم واریس  ضیواالحضی شااله  و من در همان روز 

ق با ا   یکلمات را آقا  ن ی. امی  گ  شما امر یم  یبرا تمام و باور   قانیدکتور رسر

  ا یو    نده یکه در هفته آ  نی. و به هر صورت من به انتظار اکرد یم به خود ادا  

کار خود رفته، طبق معمول به    به دست خواهم آورد، ن    جهیتر چه نت   ر ید

مشغول محوله  روز دمیگرد  امور  هر  مگر  رو    ی.  روبه  ق  دکتور رسر با  که 

ق خی    یم آقاکردیمفکر    مشدیم متاسفانه   من دارد، ول   یبرا  یدکتور رسر

 یهایاز گرفتار   وستهیموصوف پ  دم،یدیهفته او را م  انیکه در جر   یهر روز 

ت و پروبل  اد یز  صحبت نموده  آمد  یم   شی که در مجلس وزرا پ  هانی م واالحضی

برا  نیا   از و   است کارها  شانیا  ی که  نتوانسته  و  نداده  دست    ی فرصت 

د، سخن یم  شی مردم را پ  ضیعرا   اد یز   یدوار یه آن قدرها امگفت. من کبی 

  ی هاخواستم با سئوال نمودنرس موضوع فکر نکرده و نیم   ار ینداشتم، بس 

 مورد مزاحم شوم. ن  

ها  انیجر   در    د ی از برادرم ز   خون    ی چند هفته که گذشت، خوشبختانه خی 

که پدرم    یپروردگار حمله سکته مغز   تیبه دست آوردم که از عنا  قیصد

صحت کامل از   ۀنبوده و پدرم با اعاد  د یشد  ار یبه آن مبتال شده بود، بس 

ل برگشته است.  مارستانیب ی  خارج و دوباره به میی

دکتور    یاز آقا   کار، تلفونی   یاز روزها  ک ی  انینگذشت که باز در جر   یر ید

ق گرفتم که معلوم شد ا   مرتبه    نیرسر
 
من انجام داده    یرا برا  کار درسن  واقعا
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مختض گفت که اگر زحمت    ار یبه تلفون به صورت بس   را یخواهد بود. ز 

. من میبا هم صحبت کن  کیتا از نزد  د یائیمرتبه به دفی  من ب  کینباشد  

آقا  نیا ن  یگفته مختض  ق را فال  از رفقا  ک یدکتور رسر باز هم   یگرفته، 

 
 
ق رفتم. اجازه خواسته و به رسعت تمام نزد دکتور   اداره موقتا  رسر

دامن    . ولد یخواهم شن   ی روبه رو شدم منتظر بودم چه خی    شانیبا ا  وقن  

ق به سخن آغاز نموده گفت:    یکوتاه بود. آقا   یل یانتظار خ  نیا دکتور رسر

ت رسدار صاحب عرض کردم و از شما نام بردم و از  من خدمت واالحضی

ده و  خودرا    ضهیعر   گر یکه کارش اجرا نشده است، لهذا بار د  نیا به من سی 

ت بالدرنگ به من گفت که   مرحمت و مهربانی   یآرزو  شما را دارد. واالحضی

  من  
ً
ی . هم د یپاسپورت بده  ش یگفته بودم براقبال جمله را از    ن یکه من ا  ی 

    دم،یشن   شانیزبان ا
 
  یشما امر اجرا  ضهیعر   انیدر پا   ستاده یدر حالت افورا

را  شما  پ  پاسپورت  و  حضور  واالح  ی رو   شی نوشتم  و  گذاشتم  ت  ضی

عر  حاال  نمود.  امضاء  را  آن  هم  ت  ت    ضهیواالحضی واالحضی امر  و  شما 

از دفی  قلم مخصوص،   مکتوب رسیم  کی  مهیصدراعظم صاحب را به ضم

  دادم،  تیهدا
 
کابل صادر و به خود شما بسپارند. شما آن را    تیبه وال راسا

 الزمه را ابالغ دارد.   تیپاسپورت هدا   بهتا به شع  د یکابل بده  به دست وال

را که من   شعبه خطاب نموده گفت مکتون    یاز اعضا  ک یبعد از آن به  

    دادم،  تیامضاء نموده و هدا 
 
آن    مهیکابل صادر کرده و ضم  تیبه وال راسا

ی را ن  ضهیورقه عر  و    د یشخص )مطلوبش من بودم( بسی    نیو به ا   د ی اور یب  ی 

 .  د یی  بگ  ضاءدر کتاب صادره ام شانیاز ا

کتاب   کی مذکور چشم صاحب! گفته مکتوب مطلوب را به داخل    مأمور 

  مرا در کتاب مذکور که  یو امضا م یصادره به من تسل
 
مکتوب   کی شخصا

ق رو به من   یگرفته ام حاصل نمود. سپس آقا  لیرا تحو   رسیم دکتور رسر

ضبط    سی گفته بودم که گفتار رسول خان رئ  تانیگشتانده گفت: من برا

  و    نداشته  قتیاحواالت حق
 
ثانی قطعا بار  ت    ت یهدا   از حضور واالحضی
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ورت ندارد کار شما را از طر   نیلحاظ ا  نینگرفته است. از ا  نام    قیبار ضی

ت را با امضا  م،یداز انیب  انیبرده به جر  در    شانیا  ی حاال شما امر واالحضی

ی قی  د،ی دست دار  در کار پاسپورت شما صورت نخواهد    دارم دگر تعلیل  ی 

 گرفت. 

ق به گفته سعد  ی ار یلطف و    ن یمن که ا  یبرا   ک ی: "چون رزق نیدکتور رسر

گذشته، تصور کرده    اناتی" بود و با نظر داشت جر منت سئوالبختان ن  

ت رسدار   بی نص  همچو امکانی   یم روز توانستیم ن گردد و حضور واالحضی

 ی"مبارک" خود امر اجرا  یمن به امضا  ضهیعر   یمحمدداوود خان در پا

فرما اعطاء  مرا     مضمونی   د، ی پاسپورت 
 

زندگ در  ه  است  به  زبان   چیکه 

ا  فیتعر   توانمنیم  تنها  ا توانم  یمقدر گفته    ن یکنم.  جوان    نیکه  حرکت 

ق را من هرگز فراموش نخواهم کرد.   مردانه دكتور رسر

ق هدا  یرا که آقا  مأمور موظف مکتون    وقن   داده بود، به    تیدکتور رسر

د، د  یصورت رس بسته برا     پاکت کلمه خاص و   یرو   دمیمن سی 
 
عنوان راسا

ما  قلم مخصوص صدارت عظ  تیر یکابل نوشته و از طرف مد  تیوال   وال

حق    گر ید  کابل کش  تیوال   به جز از شخص وال   عنی یمهر و تاپه شده بود.  

 نداشت.  را  آن مودنباز ن

ق را با سپاس گذار   یمکتوب را گرفته و دست آقا   من و    قیعم  یدکتور رسر

را   یاکابل روان شدم تا نامه  تیفشار داده، به صوب وال   تی اظهار ممنون

بود و حکم برات ليلة القدر را داشت هرچه    تیاهم  ار یمن واجد بس   یکه برا

 آقا برسانم.  ز یعبدالعز  ی  م یکابل آقا  تیوال  زودتر خدمت وال

وال   بعد  دفی  کار  به  ورود  اجازه  اخذ  ادا  ت یوال   از  و  و    ی کابل  تعارفات 

رو  را  نامه  امات،  ی م   یاحی  ا   ی  ا   شانیکار  لحظه  ماندم    یگذاشتم و  منتظر 

  د؟ یفرما  چه یم جناب وال  نمیبب 

ی و هم  د ینی بنش   د یآقا فرمود بفرمائ  ز یعبدالعز   ی  م  یآقا که چشمش به نام    ی 
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  و مهر و تاپه آن مقام و کلمه ا قلم مخصوص صدارت عظم  تیر یمد
 
و  راسا

افت لبخند  د،یخاص  فکر    یبا  ما    نیاکنم  یمگفت: خالد جان!  مرتبه رس 

 بود؟    د یآورده خواه  فرمانی 

محمدداوود  گفته پاکت رسبسته را باز نموده، عريضه من، امر رسدار    نیبا ا 

 یقلم مخصوص صدارت را عم  ت یر یخان و مکتوب مد
 
مطالعه و بار دگر    قا

  نمود که حدس من درست بود و    الوهع
 
.  د یمرتبه فرمان آورده ا   نیاواقعا

بس  با کلمات  صم  ار یسپس  و  ا   یم یدوستانه  استقبال    انیجر   نیاز  حسن 

ا نموده   از  هم  نیو  زمانه  در    شهی که  عالم  و  بوده  باق    ک یدر گذر    حال 

تغنیم  در  زمان  با گذشت  و  را    ن  سودمندانه  یهااست، صحبت  یی  ماند 

قلم مخصوص صدارت عظما نوشت:    تی ر یمکتوب مد  یانجام داد و رو 

. بعد  د ینما  اجراآتصدارت    یمقام واال  ت یپاسپورت طبق هدا  تیر یمد

پاسپورت    ت یر یرا به مد  نیضمائم آن به من داده، فرمود ا مکتوب مرا با  

 . ابد ی کار پاسپورت شما انجام یم  د،یبده

پاسپورت    ر یخان مد  بیشع  ی آن روز که من به شعبه پاسپورت نزد آقا

 که  اضخ   د یع  ی مراجعه کردم، مصادف بود به دو روز قبل از حلول روزها

  
ً
مناسبت مسدود بوده    نیبه ا  دولن  ی  و غ  دولن    ر یچهار روز تمام، دوا متصال

ا  نیو مأمور  ا  نیمربوطه  بنابر آن ایم  لیتعط  امیروزها را   ی آقا  ز داشتند. 

آغاز   د یع  امیکه ا  نیخان تقاضا کردم که اگر لطف نموده قبل از ا  بیشع

 های رنج در راه به دست آوردن آن    ها سالرا که    من پاسپورن    یبرا  ابد،ی

  د،ی فرما تیعنا دم،یرا کش  یار یبس 
 

 گذارد.   یم منت بزرگ

،  کرد یمآمد  ش ی با من صميمانه و دوستانه پ شهی خان که هم بیشع یآقا

وجود    یگر ی مانع د   چینزد من ه  د، یفرمان را در دست دار   نیا گفت: حاال که  

    ندارد،
ً
من    د،یاور یفردا دو قطعه عکس با خود ب  ده،یرس  انیروز به پا فعال

  سپورت پا  تانیروز برا  کیکه در ظرف    دهمیم انجام  خودرا    ن  کوشش نها

 بدهم، شما  
ً
ی باش کامال  . د یمطمیی
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  ی آقا  دمیآن روز اول وقت که به دفی  پاسپورت مراجعه کردم، د   یفردا

اول  بیشع مراحل  تمام  تکم  ه یخان  مرا  قطعه    ل یپاسپورت  بود. دو  کرده 

پاسپورت    ی را به رو   ک یرا که با خود برده بودم از دست من گرفته،    یر یتصو 

  عد آن را به کاتب شعبه داد که به دفی  مربوطه نصب کند. ب گر ینصب و د

  پول پاسپورت مرا که    یلیآن تعرفه تحو   از 
ً
د    میگرفته بود برا  هیتهقبال سی 

آن   د یداده رس لیافغانستان بانک تحو  شعبات د  ن یتر  ک یاز نزد  ک یکه به 

 را به دفی  پاسپورت بسپارم. 

پاسپورت    ک یمنوال باالخره من توانستم استحقاق به دست آوردن    نیبد

 . مینما  ت یو حق خود اراد یاحساس آزاد شی  ی قدم ب ک یو باالثر  دا یرا پ

   انیدر جر   اد یز های  تالشهمه    نیکه بعد از ا   پاسپورن  
 

با    هشت سال زندگ

موضوع    کی من    یها برامأيویس  و حرمان  ها، ت یرنج انواع محروم  دنیکش 

  د یع  ام یو دو روز قبل از ا  را یط   بود، در ظرف دو روز مراحل قانونی  ان  یح

س من گذاشته شد. من از ترس ا  ،اضخ   د یسع   گر یکه مبادا بار د  ن یبه دسی 

  عمل انجام شده موانیع  کیشوند و در  مانیمقامات باال از گفته خود پش 

استفاده و هرچه زودتر    د یسع  د یع  لیتعط  یگردد، خواستم از روزها  جاد یا

  قول معروف:   به  را ی. ز مینما  هیو تکت مسافرت را ته  دا یپ  یخود پرواز   یبرا

  ! بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد  هیتک

بار در آن زمان از کابل به جانب    کی  ن  هفته  یشورو   روفلوت یا   مانی یهواپ

 کی  ستیبا   ، یمرفتند یم  غرن  آلمان    که به  نی یماسکو پرواز داشت و مسافر 

آن به پرواز   یاندند و فرداگذشتیم  تیهتل ترانز  کیشب را در ماسکو در 

ی روانه و وارد برل آلمان    جانب مملکت   گر ید ق    ی  آلمان   . دولتند شدیم   رسر

ی    یرا قائل بود که آنها برا  یاز یها امتافغان  یدر آن وقت برا سه ماه به گرفی 

  شی  ی از سه ماه بخواست  یماز اتباع افغان    ک یمجبور نبودند. هرگاه    زه یو 

مراجعه    سی در آن صورت مجبور بود به دفی  پول  ند، یاقامت گز آلمان    در 

اقامت   ويزه   د ینما   د یتمدخودرا  و 
 
اتفاقا نما  وقن    .  به  من   یکه 

 
کت  ت  ندگ
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  د، یگرد  ش ی م  میکه برا   یپرواز   ن یتر   ک یمراجعه کردم، نزد  روفلوت یا   فرویسر 

  د یع  لیتعط  یدر روز عرفات بود که آن روز هم از روزها  عنی یروز بعد    کی

روز قبل از   کیرا که    یرفت. لهذا من همان پرواز   به شمار یم  اضخ   د یسع

ی و   بود گرفتم و از طرقی   د یع   ی از یهم نآلمان    مملکت  دخول  زهیبه گرفی 

هواپ توسط  عرفه  روز  در  توانستم  نبود،    ۱۸  وشنی لیا   یمایموجود 

ل مقصود گردم    روفلوتیا  مانی یهواپ ی خاک افغانستان را ترک و رهسپار میی

ی اول   یبرا بی ترت  ن یو به ا پدرم و   عنی ی ی موجود  ن یبهی    دار یبار سعادت د ی 

پ   م،یخانواده، کاکا  مانده یباق  یاعضا  نیزتر یعز  را  برادرانم  و    دا یپشان کاکا 

   من بعد از یس   ی را که برا  کنم. حالن  
 

پر از رنج و الم، انواع    و دو سال زندگ

   ها ت یمصائب و محروم
 

 دار ید   نیمملو از خوف و رجاء از   و باالخره زندگ

گذارم به    و آن را یم   جانم مختض بگن  نیدر ا  توانمنیم دست داد، متاسفانه  

خود  عز   احساس  جر   ز یخواننده  همه  داشت  نظر  با  ا  انان  یکه  در    ن یکه 

 .  د ینما یم ان  یرساله تذکر داده شده، چگونه ارز 

ظهر   ز ا  بعد از کابل پرواز و با يك توقف مختض در شهر تاشکند،    ما یهواپ

پرواز  آلمان    که جانب کشور   نی یمسافر   ر یو من با سا   د یبه شهر ماسکو رس

ماسکو بش    تیيك شب را در هوتل ترانز   ستیبایطبق پروگرام مداشتند  

ی آن روز بشهر برل ی م و فردابردیم ق   ی   . مرسیدیم  رسر

  که در آن روز در شهر ماسکو صورت گرفت،   یادیز   ی نظر به برفبار   ول

  
ً
شهر    چند در فرودگاه هوانی   ساعان  آلمان    نیحامل مسافر   یمای هواپاوال

 یاز پروگرام معينه به پرواز افتاد و ثان  رتر ینموده و د   ی  ماسکو تأخ
 
باز هم    ا

ی برل  یدر فضا  که  یدو دور   ک یبعد از    شی  ی ب  یدر اثر برفبار  ق    ی  انجام    رسر

  یاز شهرها  ک یشده نتوانسته، الجرم به    ادهیداد، به فرودگاه شهر متذکره پ

ی تر به برل ک ینزد  فرود آمد.  سدنیبنام در  ی 

ی هم ی که اکیر آنها ساکن  نیمسافر   که   ی  ق  آلمان    ی    اده یپ  ما یبودند، از هواپ  رسر

ترم به  و  رس  نلیشده  داشت    دند،ی فرودگاه  تالش  يك  يك  خودرا  هر  به 
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به کسانی   تلفونی  تأخ   برساند و  داشتند علت  را  او  انتظار  را    ما یهواپ  ی  که 

 . بدهد  اطالع

ا  گرانیهم مثل د  من ا   نیدر صف  تا  به من نوبت    نکهیمردم قرار گرفته 

ل پدرم را که با خود داشتم جلو رو   د،یرس ی ی م  ی شماره تلفن میی ی دوش  ی  که    هی 

گذاشته خواهش نمودم مرا با آن    ،داد یمامور وصل کردن تلفن ها را انجام  

 . د یشماره وصل نما

وقن    ول ك  تلفنی   دخی  شماره  برا  به  من  انداخت،    شی که  نظر  دادم، 

شماره    نینموده گفت متأسف هستم که شما را با ا   به من نگایه  نهوسایمأ

ی شماره برل  نیا  توانمنیم وصل کرده    غرب است و ما اهل  ی 

D.D.R    ق  آلمان نداشته و با    ن  اصالخط مو   چگونهیغرب هآلمان    با   رسر

 . می توان همدگر در تماس آمده نیم

مقررات    یاتحاد شورو   سن  ی کمون  میکردم، رژ   دا یبعدها اطالع پ  که  یطور 

ی سنگ ق و تحت  آلمان    ملت  یباال   یدیو ضوابط شد  ی  که به قسمت رسر

   هیتسلط و نفوذ روس
 

  یهاگذاشته بود که در اثر آن آلمانی   ند،کردیم   زندگ

ق با    میمق   نداشته حن    تماس مخابران    چگونهیغرب ه  میمق  یهالمانی آرسر

ی امواج راد دنیشن  ی ساکن  یغرب برا ونی یو گرفی  غرب ممنوع بود و  آلمان  ی 

ات غرب ذر   که کششد  یماگر کشف   ل خود، به نشر ی که    ن  ویراد  عهیدر میی

ل خود داشت گوش  ی   ،داد یم در میی
 
 . گردید یم مجازات شديدا

را که من    دو ساعن    ک یمتذکر شوم که آن روز    د یمطلب دور رفتم و با  از 

ی ی  گر یبهی  شدن هوا و پرواز د  د یدر فرودگاه شهر دريسدن، بام جانب    افی 

ی شهر برل بود که من    رگذر یگذشتاندم، آنقدر خسته کننده، رنج آور و د   ی 

 تیعنا  ز کرده است. باالخره ا  دا یها دوام پکه روزها و هفته  مکردیم فکر  

ی خداوند هوا هم ی انب برلما ج  یمایکه هواپ  د ی قدر بهی  گرد   ی  پرواز و به   ی 

ی فرودگاه برل  ق   ی   فرود آمده توانست.   رسر



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

294 

 

ی در فرودگاه برل  مکردیم فکر  من ق   ی  خانواده را   یاز اعضا ک ی  ا یپدرم و    رسر

 کرده خواهم توانست.   ارتیز 

را که پاسپورت    ورود اشخاض  یاتحاد شورو   سن  ی نظام کمون  نکهیاز ا  غافل

نیم پرواز  تکت  رسزم  و  به  ی داشتند  ق  آلمان    . D.D.R  ی  فرودگاه    رسر و 

ی ممنوع قرار داده بود و بخصوص ساکن  ن  مایهواپ بصورت    غرن  آلمان    ی 

 گردند.   نلیوارد ترم ند توانست یم نآزادانه 

ك حن     باين ك، كلتور مشی  ترتيب يك ملت واحد را که نسل و نژاد مشی 

و    ار یبس های  خانواده  تفكيك  همدگر  از  داشت  ك  مشی  نزديك  هم  به 

نموده    لی حقوق بشر را به آنها تحم  نیهمه مواز   و مناقی   د یتعذيرات شد

 بود.  

اعضا  كی   چیه  وقن   برل  ن  از  فرودگاه  در  ی خانواده  نخورد،    ی  من  نظر  به 

فرودگاه از آنجا خارج    سی و پول  مقررات گمرگ  گرفتم بعد از یط  میتصم

ل پدرم که آدرس ا  م ی  بگ  تاکش  ده،یگرد ی را با خود داشتم    شانیو جانب میی

 . فتمیبراه ب

ی ح  ول ول   ی  و کنی  در جاها  چک کردن  ا  ی پاسپورت که  عمل   ن یمتعدد 

ان پول  ک ی  ، گردید یم اجراء   رس    د، یکه متوجه پاسپورت من گرد  سی از دخی 

به من گفت: آقاخودرا   نموده  برا  ادداشن  یقرار    قیصد  یبلند  من    یکه 

  ت ینموده و به راننده هدا  هیشما ته  یبرا  دارم يك تاکش  فهیمن وظ  ده،یرس

برساند، در آنجا از شما انتظار   دهمیم   شی که برا  شما را به آدریس  بدهم

 .   شود یم برده 

ی چ  چ یاز دست داده بودم و به  که حواسم را بکیل   من درست فکر کرده    ی 

و ولع تمام تالش داشتم هر چه ممکن زودتر به    جانیم، با هتوانستیم ن

داشتم، برسم، از    را   شانیا  دار ید  یو پر از رنج آرزو   اد یز ی  هاسال پدرم که  

   د،ی نما  یار یمرا  خواست  یمکه    سی آن دخی  پول
ً
س  اصال   درس که آن آ  دمینی 
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قطع    کجاست و شخیص را  او  دارد، سخنان  نام  چه  دارد  مرا  انتظار  که 

  ه یته تاکش کیمن   ی برا  د یممنون شما فقط لطف کن  یل ی نموده، گفتم خ

 . بروم کجا   دانممن خود یم  باق   د، ینمائ

ك از دروازه    کجا ی خود برخاسته با من    یخوب و از جا  یل یگفت خ  دخی 

 مساعدت را انجام بدهد.  نیمن ا  یارج شد تا براخ نال یداخل ترم

ترم  وقن   از  شد  دنیبار   م،یدی خارج گرد   نال یما  و    دتر یبرف  بود  شده 

شانرا تمام کرده و از آنجا برآمده    گمرگ   یاز من جلوتر کارها  که  نیمسافر 

 و صف گرفته بودند.  همه منتظر تاکش

فرودگاه   نالیجلو ترمرفت یمکه انتظار   ن وفرن  ه آب  و تاکش هینقل وسائل

از حد الزم انتظار بکشند    شی  ی ب  ستیبایم  نیرو مسافر   ن یوجود نداشت و از 

 . بدست آورده بتوانند   تا يك عراده تاکش

موتر  يك  تاکش  که  یباالخره  معلوم    عاليم  و  نداشته  موتر  شد  یم را  که 

ما توقف   یرو  یجلو  ،کند یمهم کار  بوده و بصورت کرانی   مذکور شخیص

  ن یتعامل وارد بود از من تقاضا نمود تا از ا  نیکه به ا  سی نموده و دخی  پول

 . فتمیاستفاده نموده و به آدرس مطلوب براه ب هینقل لهیوس

تشکر نموده و به عجله تمام و با يك    سی مساعده دخی  پول  نیهم از   من

ب   جانی یحالت مضطرب و ه ن  چیهه  که  تعر   توانیم زبان    م ینما  فیاز آن 

  د ی درست نما  رهنمانی خواست  یم که مرا    یبداخل موتر جا گرفتم و از دخی  

 گرفتم.   و من سخن او را قطع نمودم، خداحافظی 

گفتم که   ش یبروم؟ من برا د یکه کجا با  د یاز آن راننده موتر از من پرس بعد 

تا حص ی ب   که  ی وار ید  ۀمرا  ی برل   ی  برل   ی  ق و  ی رسر و    سی پول  کهی غرب و جائ  ی 

 بروم.  د ی کجا با   دانمیمن خودم م وجود دارد برسان باق   یگمرك رسحد

وع نمودم با راننده موتر   شی  ی فرصت به منظور گذشتاندن ب نیدر  وقت رسر
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امکان داشت   که  طرف و آنطرف تا جانی   نیرس صحبت را باز نموده از ا 

ی برل میمق یهاراجع به وضع آلمانی  ق   ی   . رماو یبدست ب  معلومان   رسر

ی راه ب  مسافه آنقدرها دور نبود و ما بعد    ی رسحد  سی فرودگاه و اداره پول  ی 

 . میدیبآنجا رس ستی ن  ادمیکه درست ب  قهیدق ستی از پانزده ب

بود که راننده موتر حامل من از    نیمتعجب ساخت ا   ار یکه مرا بس   حرکن  

  س ی و دفی  پول وار یصد می  دورتر از د و د ،من خواهش نمود در حدود صد 

 شوم و او حاضی است اثاث مرا خودش تا آنجا برساند.  اده یاز موتر پ

  افه یو ق  دهی ترس  یلی کار را بکنم، راننده مذکور با يك وضع خ  نیچرا ا   دمیپرس

ا  با  من  داد،  جواب  شخیص  نی محرومانه     موتر 
 
رسما ندارم    خود  اجازه 

پولمینما  یمسافربر  اگر  بب   یرسحد  سی .  ی سنگ  یمن جزا  یبرا  ند،یمرا    ی 

ی را مشاهده کردم و در ع  وضع آشفته راننده تاکش  نی. من که ادهد یم   ی 

   یهاحال در باره تفاوت 
 

ق يك اندازه معلومات    یهاآلمانی   زندگ غرب با رسر

ق تحت مقررات شدآلمان    میکه مردمان مق  مدانستداشتم و یم  نظام    د یرسر

   سن  ی کمون
 

بس   تینها  زندگ اقتصاد  و  ی پائ  ار یخراب  رو   ی  از  و   یداشتند 

موافقه نموده و    ی و   شنهاد ی پ  ن یبا  ، زدند یم  اه یس  یدست به کارها  اجیاحت

  س ی شده و جانب عمارت دفی  پول  ادهیمذکور پ  يك اندازه دورتر از تاکش

 شدم.  روانه یرسحد

داد نظر   لی و شخص راننده هم چمدان مرا به من تحو   دمیبه آنجا رس  وقن  

را   نتوانستم چه مبلیعی  ده یبود و من فهم ی  یمفاقد تاکش  ی و  تاکش  نکهیبا

دازم. لذا او خواستم از راننده موصوف در مورد بدهکار    ی مکلف هستم بی 

نظر    یل یخ  ول   مینما   سئوال   شیخو  يك    یی  تغخودرا  زود  و    نوت دادم 

پرس  یدالر   ستی ب داده  نشان  او  د  ا یاست    مبلغ کاقی   نیا  دمیبه   دمینه؟ 

 يك حالت    نی امریکا  دالر   ستی ب   دنیاز د  چشمان راننده تاکش 
ً
  ی دگر   کامال

    کرده و   دا یپ
 
خود پنهان نموده با اظهار تشکر    بیرا به ج  یآن نوت دالر فورا
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  به خصوص و به عجله تمام از من دور شده و جانب تاکش   و شادمانی   اد یز 

وع نمود.  دنیخود به دو   رسر

ی از آن من مراتب چك کردن پاسپورت و مراحل گمرك رسحد ب  پس ی برل ی    ی 

ق و غرب را بآسانی   غرن    نموده  یط  رسر
ی شده و از آنجا که    وارد خاك برلی 

از    ک یتوقف داشتند،    گر یدر عقب د  ک ی  نیبانتظار مسافر   تاکش  نیچند

ل پدرم را گفتم تا مرا بآنجا    ها تاکش   نیا ی را گرفته، به راننده آن آدرس میی

 برساند.  

ح  وقن   در مدخل  پدرم رس  اطیجلو  ل  ی  هوا    دمیمیی
ً
و    ده یتاريك گرد  کامال

شده از راننده   ادهیپ  به عجله تمام از موتر تاکش  و   وقت شام بود.   حوال

    آن اجازه خواستم بگذارد 
ً
ل را  اوال ی فشار بدهم   مرتبه   ک یزنگ دروازه میی

 . مینمایم  هیتصفخودرا بعد حساب 

شده و داشت چمدان مرا از عقب    ادهیپ  تاکش  گر یراننده هم از در د  یآقا

ل پدرم با خود   صندوق )تول بکس( تاکش  ی برون آورده و نزديك دروازه میی

  دند یظاهر گرد  آلمانی   یدروازه باز شد و يك خانم و يك آقا  دمید   اورد،یب

  ،گفتنی   ی  ها بوده اند. لهذا بعد از شب بخ کردم مهمان  الیکه من آنها را خ

خانم و    نی دارد؟ ا  فیتشر   Exelence  کسلنسا   دمیپرس  شانیبالدرنگ از ا

    از آمدن من آگاه بودند   ،شد یم که معلوم    آلمانی   یآقا
 
به سئوال من  فورا

و با    اورد یجواب داده گفتند، اکسلنس عقب شما رفته تا شما را با خود ب 

تاکش   نیا دست  از  مرا  چمدان  تصف  رانگفته  را  او  حساب  و   هیگرفته 

 که    زن و مرد آلمانی   ر دو نف  نیا   نمودند. من به راهنمانی 
 
معلوم    میبرا   بعدا

و مرد آن    شخدمتی پ  ثیبودند که زن آن بح  یزن و شوهر   شانیا  د یگرد

ل پدرم گرد ،کرد یم  باغچه واریس یبحيث باغبان از کارها ی  . دمیداخل میی

 
آگایه داشتم که دوستان آلمانی پدرم ایشان 

ً
را بنام اکسلنس یاد    از واژه اکسلنس قبال

 کردند. یم
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د  وقن   شدم  پدرم  ل  ی میی سالون  به    هیحور   دم، یداخل  ملقب  ن   ن  خانم 

برا  د ی خورد، مادر برادرانم احمد و ز  مادر را    تی ث یمن هم ح  ی صديق که 

  ی و او رو   را   شانیا  یهامن دست   نکهی بود. بعد از ا  ستادهیداشت در آنجا ا

به من خطاب نموده گفت خالد! تو کجا    اد یها زده، با تعجب ز مرا بوسه

  ا یآ  ،کنند یمهمه در عقب تو رسگردان روان هستند و ترا جستجو    ،یودب

من که از   ؟ی که تو تنها آمد  یدیند  از برادرانت را کدام جانی   ک ی  ا ی پدرت و  

   جانیشور احساسات و ه
ً
از دست داده بودم، با اظهار خودرا  حواس    کامال

ی   اطالیعن   ا داشتم با  ر   لاز روبرو شدن با پدر و برادرانم؛ گفتم من آدرس میی

 . دمیرسانخودرا    يك تاکش یسوار 

اثنا زنگ تلفن به صدا درآمد و مادر به عجله تمام جانب تلفن رفته و    نیدر 

بار تلفن    نی است، تا حاال چند  قیتلفن پدرت صد  نیا   دانمیمن مگفت  یم

  ناراحت است که ترا گم کرده است    یل ینموده و خ
 
درست    شانیحرف اواقعا

داده و   فنبه تل   اد یز   که مادر ما با خوشحال   و تلفن از پدرم بود از جوان  

ی خالد هم »  گفت:  خاطرت جمع باشد، زود    د،یجا است شماها کجا هست   ی 

 « دیائیخانه ب ی  بخ

مرا در عرض راه نتوانسته   نکهیمن استنباط نمودم در تلفن پدرم بود و از ا

 است.  دهیو ناراحت گرد شانیکند، پر   دا یبود پ

بان قلب  ،تلفونی   یگفتگو   نیاز ختم ا  بعد  که بشدت خودرا  من داشتم ضی

دنمود یم احساس    شی  ی ب  د یتپ   یم ه  گر ی م،  ی چ   چ یبه  فکر کرده    ی  درست 

خانه  م، تنها و تنها گوشم به دروازه بود که چه وقت پدرم به  توانستیم ن

 شود.  روشن یم شانیا یکو ین یرو  دنیو چشمان من به د  د یآیم

خ  لحظات  نیا ول یلی که  بود  زودگذر  و  ن    کوتاه  من   ر ید  تینهابنظر 

 گذشت. 

زنگ دروازه صحبت ما را قطع    یانتظار هم رسآمد و صدا  ن یزمان ا  باالخره 
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ل روان   ی شدم تا  نمود و من بالدرنگ از جا برخاسته، شتابان جانب در میی

  باق    م یطاقت و توان برا  گر یکه د   دار ینعمت د  نیو از ا  میآنرا خودم بگشا

که    ن    روازه قبل از من د  دمید   نمانده بود، هرچه زودتر برخوردار شوم. ول 

  مهیمن گشوده شده بود، بازگشته و پدرم در ن یبرو  توسط آن مرد آلمانی 

ل رس  اطیراه ح ی سبقت   شانیستقبال ابود که من بصورت شتابان به ا  دهیمیی

 . میدیرا در آغوش کش  گر ی کدینموده و  

پدر  يك  ی  باق    یدر آغوش گرفی  از  پانزده سال  بدبخت  که  مانده خانواده 

ها،  را که پانزده سال رنج زندان  ی مانده بود، پش   ک یتار خی  و در  خود ن  

و پنج سال    ها ی و کم نظر   ی  تحق  ها،لبایسو ن    نانی ی ب  ها،ت یانواع محروم

را    ی گر ید  طوالنی   انیآن و سال  راتیتحت نظارت دولت جابر با انواع تعز 

سال را در فراق گذشتانده    هم رفته یس  یاز مملکت و رو   الخروخ  در ممنوع 

  بود،  
 
جالن  واقعا تمث   صحنه  ز کرد یم  لیرا  من کوشش  از   اد ی.  داشتم که 

 ار یاحساسات کار نگرفته و نگذارم در برخورد اول آن موجود محبوب را بس 

دست    هی  شاعر چ   ،یی  مع  به قول ریه  شوم ول  تیرنج داده و موجب اذ

 : رانیا

 کند  یدار  شتر  یتواند خو  لرزان یک اشك 

  چ یرا که در آن لحظه بر من دست داده بود به ه   کوتاه سخن آن حالن  

 شن    دار،ی شب اول د  انیجر   پردازم به باق  کرد، لذا یم   فیتعر   توانمنیمزبان  

  تیفیکه بار دگر آن ک
 

 . د یمن هرگز تکرار نگرد  در زندگ

ی   من ها وارد  با پدر محبوبم بعد از انجام مصافحه و تنگ در آغوش گرفی 

پرواز    ی  تأخ  انیاز همه جر   شی  ی همدگر نشسته و من پ  ی و پهلو   دهیخانه گرد 

بعد از   ک ی   د یبرادرانم احمد و ز   دمی. دمدادیم  لیو علت آنرا داشتم تفص

ل گرد  گر ید ی ی و اول   دهیوارد میی ی گفتارشان هم  ی    ی کجا بود  و بود که خالد ت  ی 

 . مینتوانست  دهی که ما تو را د   یو از کدام راه آمد

   که  یطور 
 
که بصورت    نی یمسافر   ی برا  د، یصحبت معلوم گرد   انیدر جر   بعدا
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ق به برل   ق یاز طر   ت یترانز  ی رسر ی برلی  ند، سه راه وجود  شدیم غرب داخل    ی 

راه موتررو بود    ( و راه سویمسیراه بس )رسو   یگر یراه قطار و د  ک یداشت:  

از  و گمرك کسانی   ق یطر   که  از خاك  خواستند  یمکه    رسحد  را  مسافرشان 

ی برل  ق بردارند، تا يك جا  ی  موتر    یمحدود اجازه داشتند. پدرم به سوار   ی رسر

ی از هم  یراه گذشته و در نما   ی 
 

کشید یم انتظار مرا    روفولوت ی ا  ن  مایهواپ  ندگ

ی و به فرودگاه برل ق پ  ی  ده بود که مرا معاونت نموده ذر   غامیرسر يك    عهیسی 

ی من که اول  شان،یاز نظر ا  را یز   ند،ینما  به آنجا راهنمانی   تاکش بار مسافرت   ی 

دچار مشکالت   D.D.Rمبادا در خاك    شوم،یو از افغانستان خارج مکنم  یم

  کرد یمقطار منتظر بود و فکر    شنی در است  میشوم. داکی  عثمان پش کاکا

 خواهم آمد.  قیمن از آن طر 

ز   احمد  جانی   د یو  ی برل  نیمسافر   سی رسو   که  در  برل  ی  به  را  ق  ی رسر غرب    ی 

 ، انتظار داشتند. آورد یم

و از    نمود یمقصه  اد یو با ابراز احساسات ز  را هر يك به نویع  اناتیجر   نیا

غ  نکهیا بصورت  پی  من  قبه  رس  شی  ی می  خانه  به  همه  همه    دهیاز  بودم، 

 . میکشیدیم را باربار در آغوش  کدگر ی و  میدیخندمشورانه یم

   شن    نی به نظر من آن شب، فرخنده تر 
 

شده و    من ارزانی   بود که در زندگ

روزگارانی  ف  آن  توانستم  من  را    یموجود  نیبهی    صحبن  هم   ضیچند که 

 روزگاران بود.  نیخجسته تر   م،یحاصل نما دهیخواب ها سال بخت  یار یب

ی جالب و شگفت انگ  ار یکه بس   یگر ید  صحنه بوده و توجه مرا جلب نمود.    ی 

ل پدرم آمده   ی آن شب داستان يك خانواده است که در جمله دوستان به میی

 بودند. 

بنام    نیا از يك مادر، يك دخی  جوان و دو دخی  صغی   خانواده مشتمل 

 ند و  شدیم   اد یخانواده پرگل خان  
ً
 به کشور   ی جهت معالجه و تداو   اصال

نداشتند،    آشنانی   و زبان آلمانی آلمان    به مملکت  آمده بودند. ولآلمان  
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 انپدرم که در قسمت هر فرد افغ  تیبه هدا  د یبنابران برادرانم احمد و ز 

خانه دکتوران    نهیخانواده را هم روزانه به معا  نیا   ند،کردیم عمل را اجرا    نیا

 . ند دادیمانجام  را  شان یمعالج برده و کارها

به اطالع قبیل  نیا که داشتند به مناسبت   خانواده هم در آن شب نظر 

ی به پدرم، آمده بودند.   مدن من و انجام دادن چشم روشنی آ  گفی 

 یهاکه من در کنار پدرم نشسته و داشتم به پرسش   يك فرصت حسایس  در 

ا  شانیا به  از ها  زندانپانزده سال    ان یدر جر   نکهیراجع  بعد  و بخصوص 

ل، واقع جاده اندران    نکهیا
ی چه    خانوادۀ ما بر من و بر    دند،یکش   ما را از میی

پاسخ   بود،  من یم  مدادیم گذشته    دهمیمرا که من    معلومان    دمیکوشو 

دق  ار یبس  و  ز   قیمفصل  و    دانستمیم   را ینباشد،  باال  خون  فشار  پدرم  که 

فتهی پ  یمار ی ب  ف یتکل را بداند    قی حقا  د یورز پدرم اضار یم   قند داشت ول  شر

 ولو بهر اندازه تلخ و ناگوار باشد. 

ا  در  اصحبت  نیخالل  شدم که  ملتفت  يکبار  هر کدام    نیها  خانواده، 

شان را   هیجلو گر   بآسانی   ند توانیم ن  که  بارند گرفته چنان اشك یم   دستمال

 . ند ی  بگ

داده، داستان آن راننده موتر    یی  صحبت را تغ  ی  من با اجازه پدرم مس   سپس

ی را که مرا تا رسحد برل   خواست و آن دخی  فرودگاه را که یم  د یغرب رسان  ی 

ده شده بود، بفرستد حکا  شی و به آدرس که برا  مرا رهنمانی  نمودم    تیسی 

در  هدا  جهینت   که  و  آدرس  آن  باشخاص   ت یمعلوم شد،  پدرم  از جانب 

من به آن آدرس برسم    موظف فرودگاه داده شده بود و انتظار داشت وقن  

ل ب  ی مرا با خود گرفته و به سوار  ی قصه راننده    دنیاز شن   اورد یموتر جانب میی

به موتر شخیص مرا  يك مسافه    که    تا 
 
از دنسبتا ی برل   وار ی دورتر  دفی     و   ی 

پ   یرسحد  س ی پول مرا گرفته تا محل    یهانموده و بکس   ادهی از موتر خود 

پا ل  را در حال  ستیباروان شد و من یم  ادهیپ  یکنی    د ی برف شد  که  او 

دالر حق الزحمه دادم و    ستی ب  شی من برا  نکه یم و اکردیم  بیتعق  د،یبار یم
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ی ب    جانبدالر از دست من، شتاب زده    ستی راننده موصوف به مجرد گرفی 

دو  به  خود  وضع   دنیموتر  از  چون  و  آمده  خنده  به  همه  نمود،  آغاز 

س  یاقتصاد معلومات کاقی آلمان    D.D.R  ایسیو  ق  داشتند، گفتند    رسر

است    لیعی الزحمه يك مب ار بحيث حق   ید  ی باشندگان د  ی دالر برا  ستی ب

 توانند.  صورت بدست آورده نیم  چیکه آنها به

م  توانستیمن   دهیپول مارك نداشتم و دوم فهم نکه یکار را اول ا  نیمن ا البته

  الزحمه راننده موتر  حق 
 
 . دادم  انجام  یچقدر خواهد شد، در اثر نابلدواقعا

غرب بود و يك  آلمان    در آن زمان معادل چار مارك پول  نی امریکا  دالر   يك

ق بود که باآلمان    غرب معادل پنج ماركآلمان    مارك که    پول  نصورتیرسر

ق  آلمان  راننده موتر از من بدست آورد بالغ بر چارصد مارك   . شد یمرسر

 یهاآن شب فرخنده در اثر قصه   نکهیا  یها را برا داستان  نیمن ا   خالصه

ی حزن آور بيك شب تراژيك و غم انگ آوردم    انی باشد در م  ده یمبدل نگرد  ی 

 گردد.   تیوضع صخ  پدرم رعا شی  ی هرچه ممکن ب دمیورز یم و سیع

آمده بودند، همه آهسته آهسته با اهل   ارت یکه به ز   از آن دوستانی   بعد 

  ده یشب به آخر رس  نکهیا  یخانه وداع نموده مرخص شدند و ما هم برا

ی را گرفت  بی بود، ترت  . میبه بسی  رفی 

 که   یطور 
ً
بعد   خان چرخی صدیق غالم تفصيل داده شده است، پدرم قبال

ا نادرشاه، کاکا  نیاز  چرخی نن   غالم  میکه  رسان  خان  شهادت  به  از   د،یرا 

افغانی   فهیوظ برل   سفارت  ی در  گرد   ی  سال    دهیسبکدوش  از    ۱۳۱۱و 

سال    یدیخورش به  مملکت   یسو ی ع  ۱۹۳۲برابر  در  بعد  به  آلمان    به 

   غانفرد اف  کیصورت  
 

خان   ز یعبدالعز   می. همچنان کاکاکرد یم  مهاجر زندگ

شهادت کاکا  چرخی  حادثه  از  قبل  چرخی نن   غالم  میکه  صورت    خان  به 

غالم حسن    میبرنگشته و پشان کاکا  گر یبه خارج سفر کرده بود، د  شخیص

مضوف  آلمان    در   و دویم  سیجان و غالم عثمان جان که اول الذکر در پار 
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 سکونت داشتند. آلمان    همه با هم در   لیاز فراغ تحص  د بودند، بع  لیتحص

بود از   و نعمن    بود آسمانی   موهبن    زانیعز   نیاز ا  کیهر   دار یمن د  یبرا

 . ینعمات خداوند

بودند، هر دو    دهیتولد گردآلمان    صديق برادرانم که در   د یو ز   ق یصد  احمد 

  ولوخ  یدر رشته ب  در فاکولته حقوق و دویم  و اول  دهیرس  به سن جوانی 

 عال   التی بعد از فراغ تحص  قی. احمد صددادند یمادامه  خودرا    التیتحص

ی خود در برل   یبرا  رسیم   یالدعوابه حيث وكيل  نموده    سی دارالوكاله تأس  ی 

به افغانستان آمده،   ولوخ  یدر رشته ب  لیبعد از انجام تحص   قیصد  د یو ز 

 فه یو معادن مشغول وظ  ع یبه منظور خدمت به مملکت در وزارت صنا

 . د یگرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می غالم حسن خان پش کاکا

 نن  خان غالم

 

 
  میغالم عثمان پش کاکا  دکی  

 جیالنی خان غالم
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 عد از س سال در شهر برلت   بهای با هم بودن با خانواده خاطره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برادرم  قی احمد صد

 

 
 صديق برادرم  د یز 

 

ی جان، پدر نگارنده، پروین جان، نگارنده، شخص ایستاده احمد صدیق   از راست: کی 
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 ق یخان و احمد صد  ز ینگارنده عبدالعز  ینگارنده، کاکا ن،یاز راست: پرو 

 

 

  قی صد د یز  )نگارنده(، قی )برادر نگارنده(، خالد صد قیراست: احمد صد  از 

 )برادر نگارنده( 
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ی من مدت شش ماه در برل  یروزگاران برا ن یاز ا ی اقامت داشتم و هر روز  ی 

،ی ب   یهاو پر از خاطره. روز آموختنی   بود فراموش ناشدنی   یمن روز  روز    شی 

ب تعامل    شی  ی آشنا شدن  و طرز  بشر  فلسفه حقوق    دولت    ک یبه 
 
نسبتا

 

خانم دكتور محمد عثمان،   Helelnرساج،   ی  از راست: طاهره جان خانم احمد کب

 جان   یپدر نگارنده، نگارنده و کی  

 

 
 دکی  عثمان  میپش عمو  همراه
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ملت در مقابل دولت. تالش دولت و    فی در برابر ملت و وظا  موکراتید

دادن کارها  انجام  راه  در  و عام  یملت  ک کشور  مشی  هدف  و  المنفعه 

 آزاد.  یایدیم

شب و روز مدت   انیرا که من در جر   انسانی   یهاوه یهمه ش  نیآن ا  بنابر 

گرم و پر از    یفضابرعالوه  م،  کردیم مملکت مشاهده    نیاقامت خود در ا 

ی دل نش   یهامهر خانه پدرم و صحبت  از    شی که من هرگز پ  یو سودمند  ی 

 
 

زندگ در  هر   دهینشن   آن  عوامیل   کی بودم،  خود    از  به  مرا  روزها  بود که 

تا در باره مملکت خود و   نمود یم   کیو احساس مرا تحر   داشتیم  غولمش 

جر  و  خودکامه  و  مطلقه  دولت  م  انان  یوضع  مظلوم  ملت  بر    فت، ی  که 

اختناق، ترس و دهشت،    گر، یقوم بر قوم د  ک ی  ح یترج  ،طبقان    ضیتبع

خانواده حکمران و انواع    یتاز  کهیانحصار قدرت و  ها،ی عدم هرگونه آزاد

م.  شی  ی ب  ها عدالن  ن    فکر کنم و رنج بی 

تنها    کی  میعظ  بت ی مص  ،یآر  است که  آن  در  نام    ک یملت  به  شخص 

ی و تع  د ی  بگ  می زمامدار و فرمانده، تصم  م،یزع   د یکدام شخص با   د،ینما  یی 

افراد ملت با  کیو کدام    د ی  بم بماند، کدام خانواده یم  د یاز   ست یبازنده 

و کدام   تاراج گردد  و     کی بدبخت 
 

باشد، کدام    زندگ داشته  آرام  و  مرفه 

که از مردم    آزاد باشد. حکومت و دولن    کی گردد و کدام    ی  اس  د ی شخص با

باشد    گانهینداشته، او از ملت و ملت از او ب   مردیم  وهیو ش  امدهین  انیبه م

ی عقب پرده آهنخودرا  و مردم   را در    آن منافع میل  یهانگه دارد و اورگان  ی 

ی مال و ثروت و غصب مل   وستهینظر نداشته و پ   ی هاتیکدر فکر اندوخی 

 مردم باشند، 
 
 . ستی کشور متصور ن  کیو انکشاف   تعال ، ترق  مسلما

 خوب و بد   از یگر نباشد امت  یطیدر مح
 کشد  یم  نا یرا فزون از کور، ب یرنج کور 

 دلیب ابولمعای                                                                         
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منضف    نهیدر زم  شی  ی که از موضوع دور نرفته باشم، از ابراز نظر ب  نیا  یبرا

ح بق یم ده، یگرد  : دار ید نیا هیپردازم به رسر

  اول،    یروزها  یهااز گرم جویسر   بعد 
 
شنبه که در اروپا   کی  یروزهاعموما

ل پدرم واقع در شهر برل باشد یمآخر هفته    لیروز تعط ی ی ، همه با هم در میی   ی 

که بعد    گر یعالم و جهان د  نیو از ا  دار یو د  باهیم  نیو من از   ند شدیم جمع  

 شی  ی شی  از پی شده بود، هر روز ب ارزانی  میو دو سال برا از مدت فرقت یس 

 . مگردیدیم لذت برده و شاد 

  هفته    ی هاروز   در 
 
دو ساعت قبل از    ک یداشتم که  را یم   نیافتخار اعموما

ل وجود داشت، پ  کیکه نزد   هانی از پارک  ک یوقت نهار با پدرم در   ی   اده یمیی

که   دمیشن   یم  شانیاز زبان ا  یدیجالب و مف  یهانموده و داستان   گردیسر 

   یبرا
 

 ه،گذشت  انات یو جر   شانیا  ایسیو مشاغل س  من در هر ساحه زندگ

 انداخت.  یم روشنی  شی  ی ب

  ک یرا ارائه نمود که    سلسله مکاتبان    کیروزها، پدرم    نیاز   ک یخالل    در 

ام  از دست  نادرشاه و نجات مملکت  به  هللا  حبیب  ی  قسمت آن مربوط 

اکیر ا بود. مگر متأسفانه که  بچه سقا  به  اثر آب    ن یمشهور  مکاتبات در 

 یرس
 

 . توانستیم نخوانده شده  و به خون   ده یگرد  دهیپوس  دگ

، کوشش  باشد یم اندازه خوانا    کیآن را که    یدو تا  ک یهر صورت من    به

همه مکاتبات و اسناد از   نیکه چرا ا  نیرساله به نشر برسانم. ا  نیکردم در ا

آن  خواهم  یم دارد که    خود داستانی   یشده بود، برا  ده یپوس  دنیآب رس   اثر 

 بدهم.   حیبه صورت مختض توض ز یخواننده عز را خدمت 

و منجر به    دهیرس  انیبه پا  جنگ دوم جهانی   وقن    ،یسو ی ع  ۱۹۴۵سال    در 

چهارگانه    یقوا   د،یگرد آلمان    شکست مطلق دول محور و از جمله مملکت

ی اشغال و داخل شهر برل   را به تمایمآلمان    خاک  نیمتحد   مملکت   تختیپا  ی 

 ها ی ناز   شخیصهای  خانه به چور و چپاول    یشدند. عساکر شورو آلمان  
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کدام   ند توانست یم نداده    صیکه درست تشخ  هانی به امر قوماندان  ته،پرداخ

ناز  االن و اشخاص معتی   به جیی ل  ی به    کیو کدام    گرفتیمتعلق    ها یمیی

د  گران،ید منازل  خارخ    یهاپلومات یحتا  برل   ممالک  در  ی را که  اقامت    ی 

ی ها را که هنوز از برل پلومات ید  ن یتاراج نمودند. اکیر االعموم  عیلداشتند،     ی 

افغانستان و پدرم    ی  خارج نشده بودند، و در آن جمله هللا نواز خان سف

نداشت،    که در آن زمان پست رسیم   نیرا با وجود ا   خان چرخی صدیق  غالم

  ه یکه پشان کوچک بودند به همراه مادرشان حور   د یبا برادرانم احمد و ز 

ن   به  ثر   ن  ملقب  ملکه  خانم  شاه  خواهر  و  تاع   ی بانو   ا یخورد    ليحضی

 بردند.  ی شورو  تخت یبه ماسکو پاالحفظ تحتخان، هللا امان

 افغانی   ی  هللا نواز خان سف  یشورو   انی، نظامکرد یم   ت یکه پدرم حکا  یقرار 

ا در    شانیو  ز های  زندان از    ک یرا  و  احمد  نموده،  محبوس  و    د یماسکو 

ی محدوده مع  ک یماسکو جا داده و در    یهااز هوتل  ک یمادرشان را در     ی 

 نظر و مراقبت قرار داده بودند.   ر یآنها را ز 

هو   هانی پلومات ید اثبات  هللا   ت یکه  شمول  به  توانستند  خان  کرده،  نواز 

  ی پدرم برا ول  ده یرها گرد  ی ممالک خود به زودهای  خانهتوسط سفارت  

د   نیا پاسپورت    او    افغانی   پلومایسیکه 
ً
افغانستان  قبال دولت  طرف  از 

مأمور  نزد  بود،  ح  ی زندان شورو   ن یمصادره شده  افغان   ک ی  ث یبه  فرد 

 د. مان  کرده نتوانسته و در زندان باق    تیهو اثبات 

    د یشدن پدرم به مقامات باال و هيأت صدر رس  زندانی   ه یکه قض  نیتا ا 
 
تقریبا

تازه    در آن وقت که جنگ جهانی   را یسال وقت را گرفت، ز   میمدت دو و ن

و  آلمان    در موضوع اشغال خاک  نیسه گانه متحد  ی ختم شده بود و قوا

برل   ماتیتقس  شهر  خصوص  به  و  ی آن  شورو یپا  ی  اتحاد  با    یتخت 

 ها یل ی در هر طرف خ  یو گرفت رسان ناز   ی  داشتند و در گ   یجد  ن  گفتگوها

  ی که به کارهاداد  یم کمی  فرصت آن دست    انینظام  یف بودند، برامضو 
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درست و قضاوت عادالنه کرده    قیشخص تحق  کیبرسند و در باره    گر ید

 . بتوانند 

دگر دارد که اگر فرصت    طوالنی   انیجر   کی خود    یموضوع برا  نیا  البته

 مفصل خواهم داد.  حیدر آن باره توض امان بدهد، در رساله دویم 

  ک یکه پدرم    د یبه اثبات رس  یدولت اتحاد شورو   ی نزد مقامات باال  وقن  

ا   شانیافغان است، از ا  شناخته شده میل   تی شخص برخورد    نی راجع به 

خواسته،   معذرت  سوار   کی نامناسب  صاحب  یموتر  دو  به  منصب  با 

ی گذاشته و او را با عائله دوباره به شهر برل   شانیا  ار یاخت فرستادند تا خانه    ی 

ل ل    وازم و  ی متهاجمخودرا  میی از طرف  ی که  بود،    ی شورو   ی  به رسقت رفته 

 . اورد یدو نفر صاحب منصب به دست ب نیدوباره توسط ا

ل هرچه کارآمد بود، چکرد یم  ت یکه پدرم حکا  یقرار  ی ی ، از اثاث میی به    یی 

 دوباره که  خودرا دست آمده نتوانست، تنها خانه 
ً
وک بود   خال  کامال و می 

 . گرفته توانست

به درد    تعداد سامانی   کی  کنندگان رویس  چپاول را که کهنه و فرسوده و 

اوراق هم به    نینخور بود، برون عمارت انداخته بودند که در آن جمله ا

  م یدو و ن  نیعرصه ا   وجود داشت. لذا در   چمدان کوچک چریم  کیداخل  

ل و در ماسکو زندانی   شانیکه ا  سال ی  ممکاتبات مه  نیبود، همه ا   دور از میی

ی در اثر برف و باران از ب  رفته و اکیر آنها   ی 
ً
 . توانستیم نخوانده شده    کامال

ی که من در برل  شش مایه  نیا  انیدر جر   میمق  هایافغانتعداد    کیبودم با    ی 

همه  آلمان    یشهرها و    اشخاضکه   مهذب 
 
ا واجد    افتهی  لیتحص  اکیر و 

  بودند و    تی شخص
 
 فوقتا

 
 خون    یهاند، آشنانی آمدیمپدرم    دنیبه دوقتا

 از آنها به ارمغان بردم.  ک یکردم و خاطرات ن  دا یپ

ام و محبت عموم افغان  پدرم آلمان    که در   نیها اعم از االحمدهللا از احی 

و    ا یداشتند،    شخیص  یکارها بودند  نما  ا یمحصل   یدر 
 

دولت    یهاندگ
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داشتند، برخوردار بوده    تیافغانستان به شمول سفارت افغانستان مشغول

   شانیو خود ا 
ً
  نو روابط حسنه داشت. همچنا  کو ین  هیبا آنها رو   هم متقابال

مهم و برازنده آن کشور به نظر قدر    ی ها  تی و شخصآلمان    از طرف دولت 

وطن خواه شناخته شده    تی شخص  ک ی  ث یح  و نزد همه بهشد  یم   دهید

 افغانستان اعتبار داشت. 

من بود و در عرصه مدت شش ماه    یدهایکه چشم د   انان  یهمه جر   نیا

افتخارات و   یمشاهده کردم، براآلمان    اقامت خود در مملکت  من جزء 

 ماندگار ماند.  خاطرات بس ارزنده و فراموش ناشدنی 

  
 
دست داد که من توانستم در چهار ماه آخر اقامت خود،    نیفرصت اعالوتا

انگل لسان  فرانسه و هفته دو روز کورس  لسان    ش ی هفته دو روز کورس 

 . مینما تیدو زبان را تقو  نیاندازه ا  کیو  می  بگ

. و من پس به وطن برگشتم  د یرس   انیباالخره به پا  مون یمسافرت م  نیا   دوره

کت نساخ   فهیو به وظ  . دم یمثل گذشته مشغول گرد خود در رسر

کت ا   سهی رئ  ئتیه مأمور    کیاز استحقاق معمول    شی مرا که ب  ابتیغ  نیرسر

لطف و    نی که من از ا  رفتند یو مرا دوباره پذ  ستهیبود به نظر اغماض نگر 

 . دمیممنون گرد تینها  شان ن   ی بزرگوار 

 همان سال، او   انینگذشت که در جر   یر یو بدبختانه د   متأسفانه
ً
 میکاکا  ال

مغز  سکته  يك  اثر  در  خان  قلن    یعبدالعزيز  حمله  جاودانی   و    برحمت 

 و    وستیپ
 
خان به اثر صدیق  غالم دو ماه پدرم    ک یشدن    یپس از سی    بعدا

فتی پ  عارضه جگر و  بسته و به    جهان فانی   نیشکر، چشم از ا   یمار ی ب  شر

 رحلت نمود.  ت یابد یواد

اسالیم  میکاکا  جنازه ستان  قی  يك  ملت    در  برل  ترکیهمربوط  ی در  بخاك    ی 

ده شد و جنازه پدرم نظر به فرموده و توص با اخذ اجازه    شانیخود ا   ه یسی 

  د یو ز   قیبرادرانم احمد صد   عتیبخصوص از دولت افغانستان و به مشا
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ه که تازه از شهردار   قیصد   م، یکرد  هیهد   ی به کابل نقل داده شده و به حضی 

 . د یالرحمه دفن گرد  هیعل  انصار ول م یتم  ارتیدر جوار ز 

به سال    یسو ی ع  ۱۹۶۳سال    در  اختالف نظر و    یدیخورش  ۱۳۴۲برابر 

 د یکش 
 

ی ب   هانی گ   د یصدراعظم و شاه )ظاهر شاه( پدمحمدداوود  رسدار    ی 

 . د یصدراعظم گرد یآمد که منجر به استعفا

  ث یرسدار داوود خان به ح  نهی خان را که در کاب  وسفیجناب محمد  شاه

ی صدراعظم تع  ث ی، به حنمود یم  فهی وظ  یفایو معادن ا  ع یصنا  ر یوز  و    یی 

ر   لیتشکخودرا    نهی تا کاب  د یمأمور گردان به    )ولش   میل  یشورا  استیو 

 . د ینما  اعتماد معرقی  یجرگه( جهت اخذ رأ

محمد  جناب اول  وسفیدكتور  ی خان  اعضا  صدراعظیم  ی  از    ی بود که 

 خانواده حکمران نبوده و 
 
آن قدر دست آزاد در امور صدارت مانند  مسلما

و دو سال    صدراعظمان سلف خود که اعمام و پش عم شاه بودند و یس

 تمام حکومت کردند، نداشت. 

ی و تع  نهی کاب  لیتشک  در  بدون   یامر   چیوزراء شاه نفوذ کامل داشته و ه  یی 

رسدار    ی. بعد از قبول استعفاتوانستیمن صورت گرفته    شانیا  ذانیاستن

ی محمدداوود خان و تع صدراعظم و    ثیخان به ح  وسفیدکتور محمد  یی 

   سی رئ
 
عمل شده و امور مملکت را به    دانیداخل م  الوزرا، ظاهر شاه علنا

  د ی سه صدراعظم جد  گر ی دست قدرت خود گرفت، چنانچه در ده سال د

ی را تع  ان یمجلس شورا و مجلس اع  ینموده، در انتخاب اعضا  لیو تبد  یی 

 . گرفتیماز نفوذ کامل کار  مهم دولن   یهاو پوست 

ی كتور يوسف خان به امر شاه تع که بعد از جناب د   صدراعظمانی  و عز   یی 

از  [،   تقرر حاصل کردند، عبارتند  میوندوال. آسمان    ]جناب محمدهاشم 

اعتماد خان  نوراحمد  جناب  خان،  محمدظاهر  دكتور  جناب    یجناب  و 

ی را اکیر مورخ  دادها یو رو   اناتیجر   نیشفيق. ا  مویس ح    ختهی فره  ی  ما به رسر
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  پندارم، رساله زائد یم  نیا مجدد آن را در    لی مفصل نوشته اند که من تفص

 پردازم به پس آمد گزارش ها.   لهذا یم

  م یصدراعظم و برادرش رسدار محمدنع  ثی خان به حمحمدداوود    رسدار 

وز  از کار کش   ر یخان  دست  تدو   دند یخارجه  از  بعد  خصوص  به  و    نیو 

آمد و در    انیه.ش. به م  ۱۳۴۴که در سال    د یجد  قانون اسایس   بیتصو 

تض   ۲۴ماده   آن  شا  حی    در  اعمام  پشان  و  اعمام  بود که  وارث    هشده 

نیم  شده  قرار   نیا   ند،توانسلطنت  شاه  با  مخالفت  سنگر  در  برادر  دو 

 یکش   نیگرفتند. ا 
 

   دگ
 

کرده و    دا ی مدت ده سال دوام پ  و مخالفت خانوادگ

خان با اشخاص طرف اعتماد خود،  ود  محمدداو مدت، رسدار    ن یا  انیدر جر 

ی سلطنت    خصوض  یهاتماس  و رازدارانه برقرار نموده و در راه برانداخی 

 . سنجيد ها یمو پالن کشید یم  کودتا خود نقشه    یپش عمو 

خان محمدداوود نفوذ رسدار   د،یورز   یم  حکومت دكتور يوسف خان سیع

در امور مملکت کمی     شی  ی مقام سلطنت هرچه ممکن ب  تیرا البته به هدا

  یهمکار   یرا که در زمان صدارت محمدداوود خان با و   نی ی سازد و مأمور 

 داشتند، معزول و دست شان را از کار بکشد.  ک ینزد

ق که به ح  یآقا قلم مخصوص صدارت رسدار   ر یمد  ثیدکتور حسن رسر

وظ خان  ز   فهیمحمدداوود  اعتماد  از  و  صدراعظم  شخ  اد یداشت  ص 

ن بود،  ی برخوردار  وظ  ی  از  و  قرار گرفت  افتاده گان  نظر  از  زمره    فه یدر 

کت نساخ    مهی فرصت امور ب  نی. اما موصوف در اد یسبکدوش گرد  و   رسر

کت برق را که    رسر
ً
قرارداد شده بود مانند گذشته انجام داده و   شانیا  ا بقبال

 
 

ی را تأم   زندگ  یااز روزها از طرف دولت نامه   ک ی  انیدر جر   . ولنمود یم   ی 

کت نساخ   ق از کار   ستیباکه به اساس آن یم  د یرس  به رسر دست دکتور رسر

که من    ن  مکتوب آمرانه دولت از لحاظ ارتباط به شعبه   ن یگرفته شود. ا

ده شد.  یمتصد  آن بودم سی 

ا  وقن   ا  ده یمتعجب گرد  یلینامه را خواندم خ   ن یمن  کت    ن یو  حرکت رسر
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  را اگر    نساخ  
 
ق را به اثر آن از کار  واقعا عمل    کی،  گرفتیمدست دکتور رسر

  ه یافتادم که در مورد ته  نیناجوانمردانه محسوب نموده و به فکر ا   یلیخ

کت هدا سهی رئ أتیو ه نیاز آمر  ک یجواب دادن آن از کدام    . می  بگ تیرسر

کت نساخ    نیجمله آمر   از    شناختمرا یم  فی یحنمحمد خان  صالح   یآقا  رسر

کت، با آقا  فهیکه خارج از وظ ق دوسن    یرسر خوب و    و آشنانی   دکتور رسر

ب ع  شی  ی شناخت  در  ی داشت.  آقا  ی  با  هم  من    تر واضح  فی ی حن  یحال 

  ث یکه به ح  فی یحن  یم. لهذا نامه را گرفته نزد آقاتوانستیمصحبت کرده  

ی اون از مع  ک ی کت وظ  ی  خواهش کردم لحظه    شانیداشت، رفتم و از ا  فهیرسر

ی م  ی. بعد از آن نامه را رو میبا هم تنها باش  یا   ی گذاشتم که آقا  شانیا  ی 

 یهم از خواندن آن عم  فی یحن
 
چند به    یبه فکر افتاد و بعد از لحظه ا  قا

و آزاد است و از    مؤسسه میل   ک ی  سخن آغاز نموده گفت مؤسسه نساخ  

آن و   رهیمد  أتیخود مجلس ه دارد که طبق مواد مندرجه  اساسنامه  و 

 . دهد یم امور مربوطه را انجام  رهی مد أتیتصويبات ه

ا  ی گر ید  مقام داخیل  ن یحق  امور  در  ندارد که  دخالت کرده،    را  مؤسسه 

  دم یرا شن   فی یحن  یاظهارات آقا  ن یمن ا  . وقن  د ینما   م یو تحک  ل یرا تحم  یامر 

و به خصوص در   م،یدرک کردم که در موضوع با هم همنوا هست   به خون  

 طاز من سئوال نمود که شما از نظر ارتبا  شی صحبت خو   انیکه در پا  زمانی 

من به    د،ی کن  ، چه فکر یمباشد یم مربوط    صخ   مهیکه به شعبه ب  هیقض

دکتور   یبا آقا شعبه بيمه صخ  د،یپاسخ گفتم، برعالوه آنچه شما فرمود 

م ق  رسر احسن  سلف  دکتوران  نموده که    یقرارداد  شان،یانند  امضاء  را 

 ل یاز وقت و بدون دل  شی پ  میتوان  نیم  قرارداد، ما   نیحسب مواد داخله ا

باشد، قرارداد مذکور را فسخ   مؤسسه نساخ    یهاپی پرنس   موجه که مناقی 

مکتوب موافقه    نیبه ا   میتوان یم ما    لیدال   ن یا  ی . لذا به نظر من رو مینمائ

  تیبه من هدا  فی یحن  یآقا  سپس  . میآن معذرت بخواه  ی ننموده از اجرا
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ق را معقوالنه بنو   یداد تا جواب مکتوب مربوط به آقا و   سمیدكتور رسر

ی امضا  . میصادر نما شانیا  یبعد از گرفی 

  یبه دفی  خود برگشته و جواب مکتوب دولت را رو   ی  من هم بدون تأخ

رعا و  نساخ    یها پی پرنس   تیاساسنامه  کت  مواد    رسر اساس  به  و  افغان 

ق صورت گرفته بود، نوشته و    یکه با آقا  یردادمندرج قرا دکتور حسن رسر

 و به مرجع مربوط فرستادم.   دهیرسان  فی یحن یآقا یبه امضا

ا  مدن   از مقامات باال نشد و من فکر    یخی    گر ی مکاتبه گذشت و د  نیاز 

کت نساخ    جوان    د ی م شاکردیم از طرف رسر نوشته شده بود، طرف    که 

از طرف   وستهیتقاضا پ  نیبالعکس ا  قناعت دولت قرار گرفته باشد، ول

کت نساخ   گرفتیم دولت صورت  دو ماه بعد نامه به دست   ک یهر  و رسر

کت، دست آقا هک  آورد یم ق را از کار بگ یرسر . و من هم در هر د ی  دکتور رسر

جواب    ،رسید یممکتوب به شعبه مربوط به من    کیکه همچو    ن  مرتبه  

قرارداد  و گایه  مدادیم و  کت  اساسنامه رسر آقا  یبه  با  ق    یکه  دکتور رسر

استناد   بود،  و گایهکردیم صورت گرفته  نساخ    نوشتم،یم   م  کت  به   رسر

کت بگذارد    ار ینفر دکتور طب در اخت  کی نموده تا    جعهوزارت صحيه مرا رسر

نامه معذرت   اتیمحتو   یعمل هنوز صورت نگرفته است و از اجرا  نیو ا

صادر   دهیرسان  فی یحن  یآقا  یرا به امضا  هی جواب  یهاو مکتوب   خواستمیم

 م. کردیم

کت نساخ    نیا تا  را که در مرکز وجود   عمویم استیگرفت ر   میتصم که رسر

داشت، به گلبهار    شی  ی ب  تیگلبهار که اهم  کهیداشت، نظر به حجم کار فابر 

 ینما  کینقل بدهد و در کابل  
 

بگذارد.    کوچک را با پرسونال کمی  باق    ندگ

 فهیوظ  غالگلبهار نقل و اش  کهیبه فابر   یمرکز   استیر   نیمأمور   اد یعده ز   کی

و  د  کی  نموده  تشک  گر ی عده  در  نتوانستند  مختلف  علل    است یر   لی به 

 مقرر گردند.  ن  ی گلبهار به مأمور   کهیفابر  نساخ  
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که کودکان من در مکاتب شهر کابل شامل   نیآن جمله من هم به علت ا  از 

تدر  و  کت  شدیم   س یبودند  رسر از  خواسته،  معذرت  به گلبهار  ی  رفی  از  ند 

 . دم یمضوف گرد  شخیص یقطع عالقه نموده و به کارها نساخ  

 یکه نمادانم  نیم بعد از آن  
 

کت نساخ    ندگ دکتور حسن    یدر کابل با آقا  رسر

ق چه معا ی مکاتبات ب  نینموده و سلسله ا  ملهرسر کت نساخ    ی   دولت و رسر

 . د یبه کجا انجام

 

ت محمدظاهر  دار یاز خاطراتم د  افغانستانشاه پادشاه   با اعليحض 

  
ً
برل  خان چرخی صدیق  غالمبار پدرم  در موضوع فوت حشتقبال ی در    ، ی 

ی انتقال جنازه به افغانستان و انجام مراسم تدف ا  ی  تنها    نکهیدر کابل و از 

احمد صد برادرانم  ز   ق یتوسط   حاتیتوض  د، یگرد   عتیمشا  ق یصد  د یو 

 دثه. حا  نیا  یبعد اناتیپردازم به جر  مفصل داده شده است. اکنون یم

و دکتور غالم عثمان خان   خان چرخی نن   غالم  میحسن خان پش کاکا  غالم

اجازه    خان چرخی جیالنی  غالم  میپشعمو  نتوانستند  پدرم  در وقت فوت 

بعدتر به    یدیمدت مد  ک ی.  ند یایبدست آورند که با جنازه پدرم به کشور ب

ا با وجود  افغانستان مراجعه و  پاسپورت   نکهیسفارت    افغانی   یهاهر دو 

سفارت   ،شد یم   د یتمدآلمان    اقامت آنها در کشور   زهیداشتند و همه ساله و 

با دولت افغانستان و استحصال    طوالنی   یهاباالخره بعد از تماس   افغانی 

که    الزمه، و اخذ دستور از مرکز، مجاز شناخته شدند، به وطنی   اتیهدا

  
 
  دن یو از خانواده د  ند یایدور مانده بودند، ب  شی  ی ب  ا یو پنج سال و    یستقریبا

 . ند ینما
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بود به سن    وستهی که بوقوع پ  نی ی دو عضو خانواده قبل از حوادث خون  نیا

 یس از انقضارفته و پ آلمان    فرانسه و   یبه کشورها   لیتحص  یبرا  جوانی 

پنجسال که مردان معمر   از یس  شی  ی ب برا  ده یگرد  یو  ی اول  یبودند  بار،    ی 

 به عمل آوردند.  یدار ید  دهیدوباره به وطن برگشته و با خانواده رنجد

ما از چرخ و لوگر دسته  دوستان، عالقه مندان و مردم قویم شاوندان،یخو 

د به  شدگان  دنیدسته  پشان  آمدیمشان    گم  و  از   میکاکاند  گرم    نیهم 

هر    استقبال خون    ها جویسر  و  آغوش کش   کینموده  در  ابراز   ده یرا  با  و 

  کروز یهمه دوستان    نیساختند. در جمله ا احساسات گرم شاد و مشور یم 

  ث یخان که بح  میپش مرحوم نائب الحكومه عبدالکر   علویم  جانی  ش  یآقا

ر  بپاس    نمود یم  فهیوظ  یفایا  سلطنن    فاتیتشر   استیمعاون  هم 

ل    یمرحوم شان با پدر و کاکاها  سابقه که پدر   یهاآشنانی  ی من داشت، به میی

با لطف    ،رسم چشم روشنی   یو ادا  آورده و ضمن احوال پریس  فیما تشر 

ن من    ت، ی تمام و حسن  نمود که  فرصت که غالم    نیدر خواهم  یم اظهار 

عثمان و غالم  جان  شما    حسن  اند  آمده  به کابل  هم  با    مرتبه  کیجان 

ت د م زم  د ی. اگر شما خواسته باشد یآر بعمل    یدار یاعليحضی   نهیمن حاضی

معلومات    تان ی برا و زمان آنرا تلفونی  خ ی    را مساعدت ساخته تار  دار ید نیا

 بدهم. 

و    د ید  ن یبه ادامه سخنان خود فرمود، به نظر من ا  علویم   جانی  ش   یآقا

 منا یل یخ  د یبازد
 

 شما موثر واقع خواهد شد.  نده یآ  سب است و در زندگ

صم  ن  ینخوش   ن یاز   میکاکا  پشان سپاس    علویم  جان ی  ش  یآقا  تیمی و 

   یگذار 
 
   نموده، مقابلتا

 
شانرا با نشست بحضور پادشاه افغانستان    آمادگ

 دادند.  نانیاطم

  زمانی که بجانب ما برادران رو گشتانده گفت    علویم   جانی  ش   ی آقا  سپس

تنظ را  مالقات   ،دهمیم خی     تلفونی   تانیبرا  شی  ی پ  کروز ی کردم    میوقت 

ی تع  که   ی در آن روز کنم  یمخواهش   . ما هم  د ی ائیشود، همه با هم ب  یم  یی 
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نوبه خو  ا   ش یبه  نموده گفت  شنهاد ی پ  نیبا  اظهار موافقت  ما    میموصوف 

 . میشما هست  تلفونمنتظر 

  ک ی  ا ی  کیداشت بعد از    یادیز   یگرفتار   نکهیبعلت ا   علویم  یآقا  خالصه

ی با ما و صحبت ها  م یو ن در    ی جالب ما را ترک نمود، و   ی ساعت نشسی 

قبل    ۱۱ما خی  داد که به فالن روز ساعت    ی برا  یهفته بعد  ی از روزها  ک ی

باشخاص موظف   د یدیرس  به دروازه ارگ شایه  زمانی کهو    د یائیاز ظهر ب

بعد از آن    د، یرو یم  فاتینزد معاون تشر  د یو بگوئ  د ینمائ  معرقی خودرا  ا آنج

تلفن   به من  من هدا  کنند یمآنها  به قض    دهمیم   تیو  آمدن شما  مانع 

 دلگشا نشوند. 

 م،یروز موعود، غالم حسن خان و دکتور غالم عثمان خان پشان کاکا  در 

  ق یخالد صد  نجانبیو ا  ق یصد  ی  و غالم دستگ  قیبرادرانم عبدالغفار صد

  علویم   یآقا  کهی و طور   به ارگ شایه   ۱۱همه با هم، درست رس ساعت  

    که  میرفت  شانیداد بود به قض دلگشا بدفی  ا  تیهدا
ً
 علویم  یآقامتصال

نموده   رهنمانی  ینورمحمد خان کهگدا یآقا  فاتیما را به اطاق رئيس تشر 

شما را بحضور    فاتیصاحب تشر   س ی نمودن گفت جناب رئ  و بعد از معرقی 

تیاعل  . کند یم همرایه  حضی

بپاس دوسن    یکهگدا  یآقا هر   یهاهم  با  پریس   کیسابقه  احوال  ما    از 

روزگارانی نمود یمگر  از  ت    ادآور ی  ه  اعليحضی در عهد  خان هللا  امانشد که 

از کاتبان آن دفی    ک ی  شانیو ا  رسمنشر   ثیبح   خان چرخی صدیق  غالمپدرم  

 بود. 

 قانهیخود و حسن طرزالعمل کار و رفتار رف یکو یموصوف و خاطرات ن  از 

عالوه    انی ها نموده و در پا سلسله صحبت   ک یآمر با مأمور در آن زمان  

    سد، ی  نمود که چند لحظه بعد نوبت شما م
ً
ت  فعال شخص    کی اعليحضی

آن شخص مرخص شود، من شما    نکهیاند، هم  رفتهی را به حضور پذ  یگر ید

تی لرا بحضور اع  . کنمیم  همرایه حضی
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صاحب خی  آورد و    جناب رسمنشر   شخدمتی بعد از چند لحظه پ  راسن  

شده بود    رفته یکه بحضور پذ   از مرخص شدن شخیص  یکهگدا  یآقا  یبرا

 داد.  نانیاطم

 شانیاز جا برخواسته و از ما هم خواهش نمود با ا  یکهگدا  یآقا  سپس

 . می داخل اتاق کار پادشاه گرد کجا ی

   کیما همه با هم وارد    بی ترت  نیا  به
 

که    میدیدر قض دلگشا گرد  اتاق بزرگ

ی م  هیپا  کیدر آن   که    کریس  ک یبه عالوه    و باطراف آن پنج عدد کریس  ی 

 آن شخص پادشاه قرار داشت، گذاشته شده بود.  یباال

نزد  رسمنشر   جناب تا  را  ما  در    همرایه   ها کریس   نیا  ک یحضور  و  نموده 

 ن  هابسته و قدم   میبطرف پادشاه بود با دستان به رسم تعظ  شی رو   کهیحال

 . د یبه عقب از اتاق خارج گرد 

ی خ  مهیخود بصورت ن   یاز جا  ظاهرشاه از ما دست    کیبلند شده و با هر    ی 

 . میدیبوس  آنرا یم ستیبا گرفته بود که ما یم   یطور خودرا داد، اما دست 

و   نیا به حضور  هر که  و  بود  او  شاهانه  عادت خاص  ف    یحرکت  مشر

 موضوع  نیو ما از ا د،یبوسرا یم شانیاولی  دست ا د یباشد یم
ً
  اطالیعقبال

 . میداشت 

پادشاه بجا  بعد  باال  یاز آن  تا ما هم  نمود  تعارف  آن   یخود نشست و 

ی به دور م شانیکه مقابل ا  هانی چوگ   . میگذاشته شده بود اخذ مکان کن  ی 

    سپس
ً
برامتصال نمود،  وع  توض  یرسر ج  حیما  با  در    خال   پی بدهد که 

 است.   دهی گرد  و دولت مصدر چه خدمان    افتهیافغانستان چه کارها انجام  

  مهی انجام شده و ن  یاز پروژه ها  کیپادشاه در مورد هر    گفتار معلومان    نیا

  کاره  
 
ب  کیتقریبا و  ا   قهیدق  ستی ساعت  وقت  در  و  بر گرفت  در    ن یرا 

فرمود  کرده یم   بجانب ما برادران نگاه  بطرف پشان کاکا و گایه  صحبتها گایه
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را    هانی   وژهپر   ه ی  و غ  شخور یر   ،ما را در پل چرخی   یعسکر   یهاشما قرارگاه 

نزد   ده یگرد  که عمیل از  ب  د یمشاهده کن  کی است  به    کارها   که چه  د ینی و 

ا از  نگاه   نیصورت گرفته است  به  شد  یممعلوم    شانیا  یهاحرکت و  که 

 هایرنج ما سه برادر هم که چه    حن    مینظر شاه ما همه از اروپا آمده ا 

  ا یگو   م،یا  دهیرا کش ها زندان
 
 . میدر افغانستان نبوده اقطعا

ی با اظهار چند کلمه روت   انیپا  در  که افغانستان از شما و شما از افغانستان    ی 

د   کی  د،یهست  واقعات   گر یجمله  چه  اگر  نموده گفت:  عالوه  هم  را 

ی در ب  یناهنجار    د یمن آنرا فراموش کرده ام، کوشش کن  کنیرفته است ل  ی 

وانمود کرد که وقت    یبعد خاموش شده و طور   د،یشما هم فراموش کن

ا   اتمالق از  برخاسته  جا  از  هم  ما  است،  شده  اظهار   ان  ی بار   نیتمام 

 . میمرخص شد شانینموده از حضور ا  تی ممنون

  بود که ظاهر شاه پادشاه افغانستان،    نیما ا  تصور 
 
ما را    نکهیقبل از امسلما

در باره ما   معلومات کاقی   شایه  ر یاز طرف دفی  دارالتحر   رد،ی به حضور بپذ

در    . میگرد  ابیبار   شانیداشته و ما را شناخته شده قبول کرده که بحضور ا 

بصورت خودرسانه    فاتیجناب معاون تشر   ا یر و  حضو   آن رسمنشر   ی  غ

را    هیصورت نداشتند که اشخاص مجهول الهو   چ یاجازه و جرئت آنرا به ه

 . ند ینما  به دربار شاه معرقی 

داشت   نکه یا   گر ید انتظار  بح  م،یما  و    کی  ث یاو  عظمت  ممثل  و  پادشاه 

ی زم   یدر رو   یصفات خداوند   مقام شاه کار گرفته، در حال   ی از بزرگوار   ی 

ی خون   اناتیاز همه جر   که رفته و باالخره    خانوادۀ ما که در حق    و مظالیم  ی 

  نزده مدت پا  ی در آنجا برا  ی  که مادران، خواهران و اطفال صغهای  زنداناز  

خود در آخر   مخصوص ارگ شایه  یهاقابخ  بودند و توسط  سال زندانی 

مفصیل راپورت  ماه      هر 
 
توضآورد یم بدست  شخصا از  بعد   حاتی، 

ح داد، دست کم صحبت    هانی تیفعال   ی پهلو   کی از  خودرا  که آنها را رسر

ان شمه    ی گر ید وع نموده تفقد شاهانه از خود نشان داده، به منظور جی  رسر
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  ملک یامانده م ما در عالم اسباب باق   دل خویسر  یمظالم و برا  مهه  نیاز ا

رسدار    شانی عم بزرگوار ا  ما را که به امر شفایه  و مورونر   د ی زرخر   یدیالیذ

سال   در  صدراعظم  خان  در    ده یضبط گرد  ۱۳۱۲محمدهاشم  هنوز  و 

  بصورت نسن    بی ترت  ن ی. و بدد یدولت قرار داشت، دوباره اعاده نما  ار یاخت

هم در آن مورد    چشیم  گوشه  که  میدید  ول  اورد، یاز ما بعمل ب  دلجونی 

کشور   کیپادشاه    ا یو    میکه در خور مقام زع  یمبذول نفرموده و بزرگوار 

 باشد، از خود نشان نداد. 

شاه، پادشاه افغانستان هم به  محمدظاهر  با    دار یسخن که آن روز د  کوتاه

ح داده شد، گذشت و ما   ن  ی ترت که موقف    می درک کرد گر ی د کمرتبهیکه رسر

ی مانده و با اظهارات كلمات روت  به حال خود باق    خانوادۀ ما دولت در برابر     ی 

جمله را از    نیا" و ما  دی"افغانستان از شما است و شما از افغانستان هست 

در عمل کدام   میا  دهیاز خانواده حکمران، به کرات و مرات شن   کیزبان هر  

  یی  تأث
 

 . میمحروم بود یادیحقوق ز ما ننموده، در آن خاک از  در زندگ

 

 با رسدار محمد داوودخان  دار یاز خاطراتم د

در کشور فرانسه با رسدار محمد داوودخان در   میحسن جان پش کاکا  غالم

چند    کیاساس    نیبا  بود.   برده همصنفی مدرسه درس خوانده و با نام  کی

د از  بعد  نمود    دار یروز  آرزو  شاه  ظاهر  رسدار    ی دیبازد   کمرتبهیبا  از 

 خان هم بعمل آرد. محمدداوود 

ی وقت رسدار محمد خان خانه نش   نیدر  محمدظاهر و با پش عم خود    ی 

ی رژ    ی ز یسلطنت و برنامه ر   میشاه، مقاطعه نموده و مضوف پالن برانداخی 

 کودتا بود.   کی
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  ک ی  داشت:   لیدو دل  شانیقرار اظهارات ا  میآرزو نزد پش کاکا  ن یاز ا  منظور 

صنف درس خوانده بودند و    کیمکتب و    ک یبا هم در    وقن    ک ی  نکهیا

دو مرتبه که رسدار محمد داوودخان به شهر هامبورگ    ک یملحوظ    ن یا  یرو 

با   مالقات  داشت، ضمن  پش کاکا  میمق  هایافغانسفر  با    اد یب  میآنجا، 

 نموده بود.  یهادر کشور فرانسه، صحبت لیزمان تحص یهمان روزها

خان از مقام صدارت مملکت  محمدداوود  موضوع برکنار شدن رسدار    دوم،

ی و  با محمدظاهر   نکهی بعد از ا  ، کرد یم فکر    میبود. پش کاکا  ی و بخانه نشسی 

د قبل  روز  چند  افغانستان  پادشاه  بازد  د یشاه  مبادا رسدار   م،ینمود   د یو 

نمامحمدداوود   تصور      د، ی خان 
ً
رسیمفعال انظ  که کار  از  دم مر   ار ندارد، 

 ندارد.  به او اعتنانی   افتاده است و کش

ی قی غالم حسن جان عالوه نمود که من    م،یگفتارها پش کاکا  نیا   با  دارم    ی 

ی من نزد پش کاکامحمدداوود  رسدار   شاه محمدظاهر  خود    یخان از رفی 

ده     کمرتبه یاطالع واثق دارد، من که اکنون بافغانستان آمده ام اگر از نامی 

 خواهد بود.   به نظر من حركت ناموزونی  م، یننما دنید

از من خواهش    شیخو   یکو ین  اتیو ن  د یاز عقا  یو ی  به پ  میپش کاکا  خالصه

ی نزد رسدار    شانرا ینمود، ا  کنم.   خان همرایهمحمدداوود به رفی 

ل رسدار   شانیآن روز من با ا  یاز ظهر فردا  شی پ  ۱۱اعت  بنابران، س ی به میی

ی نزد آقا خان ناظر   م یمحمد کر   یمحمدداوود خان به منظور وقت گرفی 

تا    شی براخودرا    شخیص  ت یز یکارت و   کیخاص موصوف رفته و   دم  سی 

 کند.   میخدمت رسدار صاحب تقد

بودم: غالم حسن جان پش کاکا  یرو   بر  نن   غالم  میکارت متذکره نوشته 

ت را اگر امکان داشته باشد   خان از اروپا آمده و آرزو دارد حضور واالحضی

 . د یمالقات نما 
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  خان ناظر خاص رسدار صاحب، کارت مرا گرفته گفت   میمحمد کر   یآقا

  
 
بکش   کیشما  لطفا انتظار  بداخل    د،یلحظه  من خدمت رسدار صاحب 

 آورم.    یم شما جوان    یبرا ی روم و بزود حرمشا یم

  
 
زود برگشته گفت کارت شما را خدمت رسدار   یلیخان خ  م یکر   یآقاواقعا

تقد نگهداشت،   میصاحب  خود  نزد  را  شما  صاحب کارت  رسدار  کردم، 

ی . امروز در همدمیاز آمدنت خورسند گرد  یل یفرمود: خ   ی  ساعت با سف  ی 

من یم   امریکا  نزد  دارم که  هم  د ی آقرار  فردا  ی اگر  تشر   ی    د یاور یب  فی ساعت 

 . شومی مممنون 

ل رسدار    ازدهیکه ما درست رس ساعت    فردا  ی   م یدیخان رسمحمدداوود  به میی

برد، بدون تأخی  بداخل حرمشا خواسته    شانیا  یخان برا  م یما را کر   امیو پ

ح  وقن    م،یشد برو   مید ید  م،یدی گرد  اطیداخل  صاحب  رسدار    ی جناب 

اس تعم ل خود باستقبال غالم حسن، پش کاکا  ی  تی  ی با    برآمده و وقن    میمیی

نموده و بعد    بغل کشر   گرم و برسم افغانی   ار یمصافحه بس   د یاو روبرو گرد

 . میدیگرد  رانی یبا من دست داد همه با هم داخل اتاق پذ

  گر ی از آن جناب رسدار صاحب به صحبت آغاز نموده و در خالل د  بعد 

  ا ی  یحاال بگو حسن جان ازدواج کرده ا  د یاز غالم حسن جان پرس  ها گفتنی 

در جواب گفت من ازدواج    میپش کاکا  ؟ینه؟ چند پش و چند دخی  دار 

در  ندارم.  هم  اوالد  و  ام  تو   نجا ینکرده  تبسم گفت،  با  صاحب  رسدار 

ی ب  شخص در   نیارتر یهش   رفقانی   شانی کلمه ما مطلوب ا  یاز ادا  ،ما هسن    ی 

در  رفت  یمبشمار   تحص  کیکه  فرانسه مضوف  در کشور  و    ل یمدرسه 

 بودند. 

رد و بدل شد و من هم داخل صحبت   ار یبس  قانهیرف یهاسخن  لیقب نیاز 

ت از نظر سن شما بزرگی  هست   دمیشده پرس حسن جان؟ باز   ا ی   د یواالحضی

ت به حالت لبخند جانب پش کاکا رو گشتانده گفت،   میهم جناب واالحضی

 از من بزرگی  است.  شانیمن قهر نشود ا یاگر حسن جان باال
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   م یکاکا  پش 
ً
نموده گفت    د ی خان را تأئمحمدداوود  حرف رسدار    هم متقابال

 کی  است. رسدار صاحب از من کوچ

م جناب رسدار صاحب مرا به خاطر داشته کردیم فرصت که من فکر ن  نیدر 

  بداند که من در کجا    ا یو  
ً
بطرف  خودرا  صحبت    یرو   دم ید  م،کردیمکار  قبال

  ا ی  د یهست  فهیمشغول وظ  شما هنوز بشر کت نساخ    د یمن گشتانده، پرس

    نه؟ من گفتم نه
ً
جواب    نیدارم. داوود خان به ا  شخیص  یمن کارهافعال

است    ن  مؤسسه  ک ی  چرا؟ مؤسسه نساخ    د یمن اکتفا نکرده باز هم پرس

دارد. من گفتم فرموده شما درست است    خون    ار یبس   یو دورنما  نده یکه آ

اطفالم   نکهیاز کابل به گلبهار نقل کرد و من به علت ا   یمرکز   استیر   ،ول

مشغول درس خواندن هستند   نطرف یبا  یاد یاز مدت ز   ی در مکاتب شهر 

د ی دادن مکتب آنها مبادا در پ  یی  و تغ  درس   شی 
 

ی    ها شکستک وارد کند، از رفی 

کت نساخ  خودرا  به گلبهار معذرت خواسته و عالقه   قطع کردم.  با رسر

  نده یرسدار صاحب قناعت دهنده نبوده و راجع به آ   یجواب من برا  بازهم

فت ی پ  ت یگلبهار، اهم  کهیفابر  در آنجا هم    مکتب خون    نکه یدران و اکار   شر

آن متوجه پش    شی  ی که ب  معلومان    یهاسلسله صحبت  کیوجود دارد،  

داد. شد  یم  میکاکا ازان غالم حسن جان پش کاکا  انجام   یاز کارها  میبعد 

شده و   ادآور یکه در وقت صدارت رسدار صاحب صورت گرفته بود   خون  

  ش یستا  خورد یم شهر را که زودتر بچشم    یهاجاده   ی ز یر ی  ق  یاز جمله کارها

 نمود. 

را که   گار یمکث کرده و بعد جعبه س  اندگ  نجا یرسدار صاحب در ا  جناب

ی م یباال و من تعارف نمود که   میگذاشته شده بود بلند نموده به پش کاکا  ی 

ا بعلت  دو  هر  س  نکهیما  و  نداشت   کشر   گار یعادت سگرت  با عرض    میرا 

 . میمعذرت خواست  شانیتشکر از ا

نموده    هیخود تک  را روشن و به عقب کریس   گار ی س  کدانهی خودش    سپس

ی کار   مملکت ساخی  آقا  ن  ک یگفت: حسن جان!    ک یکار    ست،ی شخص 
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  ی ادیز   ی. ما در افغانستان کمبودهالیارسائ  هیبه سو   ملت است و آنهم ملن  

برا  میدار  با  اصالحات  یکه  خودرا  و مملکت    میزحمت بکش   ار یبس   د ی آن 

که در نظر داشت    انکشاقی   یهامشت پروگرام   کیبه    اجع. بعد ر میبساز 

پا  طوالنی   یهاصحبت در  ا  میآن پش کاکا  انینموده که  وقت    نکهیبفکر 

از جا    باشد اجازه خواسته برسم خداحافظی   دهیمالقات مبادا به درازا کش 

 برخاست. 

ل خو   اسی  ت  یتا رو   را   شانیخان هم امحمدداوود    رسدار  ی  عت یمشا  ش ی میی

دن دست با ما وداع نمود.  دار ید نیاز ا  ینموده با اظهار خورسند  و فشر

ب  نیدر  قرار گرفته    شی  ی مالقات دو موضوع   ک ی،  توانستیم طرف توجه 

خان نسبت به گذشته محمدداوود  آمد رسدار    شی در وضع پ  فاحشر   یی  تغ

ی چن  میمستقی  بصورت غو دوم راجع به شخص من بود که   وانمود کرد    ی 

به   نسبت  مرا      طوالنی   ی ماجرا  ک یکه 
 
ناحتقریبا از  ساله که    ه یهشت 

ی   شناسد. یم داشتم، به خون   پاسپورت گرفی 

 

 ی جناب صدراعظم نوراحمد خان اعتماد تیحسن ن امیپ

  
 
 ایمیبا محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان، پ  دار یچار پنج ماه بعد از دتقریبا

نوراحمد    ،خان چرخی جیالنی  غالم   میهمش کاکا  له یبوس از جانب جناب 

اعتماد بدست    یخان  داشت،  عهده  به  را  امور صدارت  زمان  ان  در  که 

ل را در م  شانیا  ق یصد  د یمن و برادرم ز   ستیبا  آوردم که بر اساس آن یم ی   یی

 . مین یهفته از طرف صبح بب  یروزها از  ک یواقع قرغه در  ی و  شخیص

[ ]نوراحمد.    نور محمد خان  یآقا از خواهرزاده    ک یبا    یاعتماد  ق.آسمان 

وصلت،    ن یا   یجان ازدواج نموده بود و رو   هیبنام عال  میهمش کاکا  یها



 از خاطراتم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

326 

 

ام خاض بود، داشته و   یبا وقار   ار یبس   یبانو   کیکه    میبه خانم کاکا  احی 

قبل از صدارت و هم در زمان   شیها  تیرا چه در زمان مأمور   شانیا  شهی هم

  د ید   نیاز ا  ک ی. در خالل  نمود یم   ارت یوقت بوقت ز   خود صدارت    ت یمأمور 

بود،    دهیکه درست ندانستم داستان از کجا آغاز و به کجا انجام  دها یو بازد

اعتماد  یآقا ز   میاز همش کاکا  ینوراحمد خان  و  تا من  بود    د یتمنا کرده 

 . م یبرو  شانیا دار یبد کبار ی برادرم 

ز   به بروز   د،یاساس همان خواهش من و      که  یبرادرم، 
ً
قرار گذاشته قبال

ل آقا ی صدراعظم رفته و با جناب   یاعتمادنوراحمد خان   یشده بود به میی

ی . در حمیضف نمود  صبحانه مفصیل  کی  شانیا ضف نمودن صبحانه   ی 

صم   یداعتما  یآقا و  عالقه  ما به    شانیا  تیمیاز  سلسله   کی   خانوادۀ 

دوس مدت   تانهاظهارات  از  من  نمود که  عالوه  و  با کرده  اراده    نطرفیها 

را انجام    یکار   کیممکن گردد    میخانواده شما اگر برا  یبرا  یداشتم، روز 

مأمول را برآورده سازم.    نیکه ا   دهیحاال وقت آن فرارسکنم  یمبدهم. فکر  

نزد    دفاتر دولن    ی که برو خودرا    ملکیما  ستی که ل  د یکن  یکار   کیپس شما  

ترت  باق  دولت   است  با    بی مانده  توأم  عنوانی   کیو  عريضه   قطعه 

ت برا   یتان که دولت برای  ها. از آن قسمت ملكيت د ی اور یمن ب  یاعليحضی

    ده،یبخش   گر ی مردم د
 
بدست آوردن آن به نظر    را ی. ز د یضف نظر کنلطفا

 ناممکن خواهد بود.    من دشوار و حن  

داشته و دارد باز هم    شهی هم  خانوادۀ ما برابر   که در   ن  یاز حسن ن  انیدر پا

خواهم کرد تا اگر خدا بخواهد    ی کار   کیدارم    ی قو   د یسخن زده، گفت ام

 . د یایتان پس بدست تان ب یها  تیاندازه از ملک کی

نوراحمد  جناب    یها  جان از حسن نظر و جمله مهربانی   د یمن و ز   سپس

دن دستان همدگر با    یصدراعظم، سپاسگزار   یاعتمادخان   نموده و با فشر

 . میهم وداع نمود

عبارت بود از    مییحاصل نما  دولن    از دفاتر رسیم  میکه ما توانست   معلومان  
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ل نش  ک ی ی ی زم  پدر و اعمام من، همچنان کیم  د یو زرخر  مورونر  منیدو میی   ی 

  د یو زرخر  مورونر  یهات یملک  دولت قرار داشت. باق   ار یکه به اخت  زراعن  

ب  پدر کالن ما به اقوام جنون    سپه ساالر چرخی  ال   شی  ی و   یهاآن به جیی

مارشال    یاعزاز  پادشاه  ول  ه شابشمول  از طرف  عم ظاهرشاه، که  خان 

 شده بود.  ده یآنها، بخش  افتهیافغانستان بصورت مکافات از اعمال انجام  

برو   خالصه رسیم  تیآنچه که  ل  دفاتر  آمد  ترت  ستی بدست  و    بی آنرا 

  م یصدراعظم وقت تقد  ،ینوراحمد خان اعتماد  یبعد خدمت آقا  یچند

  یکه جناب صدراعظم چه کار   میگرفتیمخی     د یهفته با  کینموده و پس از  

گذشته   یبار هم مانند بارها   نیمتأسفانه ا  ما انجام خواهد داد. ول  یرا برا

خانواده حاکمه    یهابوده و در درشت مزاخ    آرزوها نقش برآن    نیهمه ا

تغ  رس مونی   کی و خوش    نی ی خوشب   دهیبه مشاهده نرس  و تحول  یی  هم 

با    ن  ین اعتنا جناب صدراعظم وقت هم  به عدم  پادشاه    یمواجه شدن 

 ماند.   باق    ی  تأثن  

یم  نیا  یبرا باشم،  نرفته  دور  مطلب  از  فعال  که  ذکر  به    یهاتیپردازم 

خان با اشخاص طرف  محمدداوود  رسدار    یرس   یهاآنی و گردهم   نی یزمر یز 

ی دولت شایه یبرا  یو  نی یاعتماد و توطئه چ که باالخره در سال    برانداخی 

  ن ی. اد یگرد  کودتا   کیمنجر به   ،یدیخورش ۱۳۵۲برابر به    یسو ی ع  ۱۹۷۳

خلق افغانستان )خلق و پرچم( در   کیموکراتیحزب د   بانی یکودتا به پشت 

معالجه به اروپا سفر کرده بود و    یصورت گرفت که ظاهر شاه، برا  زمانی 

  مهم دولن  های  پستحزب خلق و پرچم به    یاز اعضا  وحله، برخی   لیدر اوا

ی تع    یهاو کریس   دهیگرد   یی 
 

اشغال کردند.    بزرگ رو   نیا را  هم    یکودتا که 

و ملت آن را بدون رس و صدا    افت،یانجام    د یسف  یکودتا  کیرفته به شکل  

 دو علت داشت:  رفت، یپذ

اغلب    نیا   اول به گمان  فکر    ک یکه  اکردیم عده مردم  به    ن یند که  کودتا 

قرار   و  شاه  قبیل   ک یموافقت  رسدار   ائتالف  چون  و  گرفته  صورت 
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مهم خانواده و شخص شناخته شده بود،   یاز اعضا  ک یخان  محمدداوود  

 . ستند ینگر  تفاوت یمرا به نظر ن   یی  تغ نیا

و    یکتاتور ی و سلطنت و حکومت د  که از دوره شایه  یگر ی عده د  کی دوم

واژه   دنیخسته شده بودند، با شن   چهل سال به کیل  انیدر جر   العنانی مطلق 

  و یروز کودتا توسط راد  یخان فردامحمدداوود  که رسدار    یدولت جمهور 

با وجود  ن  هیخطاب  افغانستان یط ن  یبه ملت اعالن نمود،    کونی یکه به 

از افراد خانواده حکمران    ک یکه رسدار محمدداوود خان باز هم    دانستند یم

  متعدد او از قوماندانی   یهات یدر دوره مأمور   ی و   یهاوانی بوده و با کار ر 

آشنانی   یقوا مقام صدارت  تا  ام  مرکز گرفته  هم  باز  داشتند،    دوار یکامل 

 را به دل راه داده بودند.  موکرایسی دولت د ک ی یو آرزو  دهیگرد

قربانی   نیا   بیل آگاه کشور  مردم  وطه   هانی عده  مشر نهضت  راه  در  را که 

مردم حق    . کنند یم وقت فراموش ن  چیه  ده ینرس  جهیرفته و به نت   خوایه 

پ همه  افغانستان  دکتور    شی شناس  مثل  را  خواه  وطه  مشر کسوتان 

مولو   یمولو   ،عبدالغنی  واصف،  خان  ، خانعیل نجف    یمحمدرسور 

خان کابیللعل زانی   وبی محمدا  ،محمد  پوپل  پروانی   ،خان    ، محمدعثمان 

غوربند خان  عبدالق  ،یجوهرشاه  و  خان  الکوز   ومیسعدهللا    ، یخان 

  یخان طرز هللا  حبیب   ، خان لغمانی   قاسمی  م   زاره، محمد خان کاتب هضیف

د امتیجمع  نیا   یاعضا  گر ی و  سلطنت  زمان  در  خان که  هللا  حبیب   ی  . 

افتادند، هنوز  ها  زندانبه    را از دست دادند و برخی   نیی  از آنها جان ش  بعیصی 

 به خاطر دارند. 

آزاد  ن یمبارز   همچنان م  یراه  غالم محمد غبار،   ی  و بزرگ مردان همچو 

و امثالهم    یبابه مطبوعات عبدالعزيز قندهار   ا،ی رسور جو   یدكتور محمود

وطه در دوره  موکرایسید یآرزو  دنیرا که در راه تحقق بخش  و دولت مشر

پنجره   ک یشاه  محمدظاهر  سلطنت   پشت  در  ی آهن  یهاتعدادشان    ی 

د  دند یهالک گرد  ندانز های  سلول  تعداد  به    یادیز ی  هاسال   یگر ی و  را 
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  اد یزندان گذشتانده و چون اجسام بدون روح از زندان برآمده بودند، به  

  ان یبه م  یبرا   نهیزم  د یبودند که شا   دوار یمحاسبات ام  نیا   یند. رو آوردیم

    ی دولت جمهور   کیآمدن  
 
اگر در زمان به قدرت آمدن رسدار   ، واقیعنسبتا

مساعد خواهد    یخان هم ممکن شده نتوانست، در ازمنه بعدمحمدداوود  

 . گفتند یم ک یرا تی   گر یها هم د و بعیصی  ند دادیم  تسیلخودرا  د، یگرد

ی اول تی    ی  بس   ک یتلفن  و  دانشمند  دوست  از  من گرفتم  مم   ار یرا که  محی 

محمود حب ا   ی دوار یام  کی بود، که    ن  یدكتور  در  را  مژده    نیبزرگ  راستا 

ی ها از ب نی یهمه خوش ب  نیا   امیبا گذشت ا   . ولداد یم خودرا    یرفته، جا  ی 

 کرد.   لیتبد  نی ی و بدب أسیبه 

عمل ننموده و    موکرایس ید  یهاپی خان، طبق پرنس محمدداوود  رسدار    را یز 

جرگه    هیلو   کینگذاشت که از طرف مردم افغانستان انتخاب گردد، بلکه  

  عده محدود افراد انتخان    ک یرا که مشتمل از    ( قالن  )مجلس بزرگ میل

    طرف دولت، ول   از
 
نمود و در برابر    ر یملت بود، دا   ندگانیبه نام نماظاهرا

 .  د یظاهر گرد یجمهور  استیمقام ر  د یکاند   گانهی  ثیآنها به ح

افغانستان که چهل سال تمام تحت قيادت   دهیستم د  از ملت  گر ی د  کش

ها، مثل ها و ترس از زنداندنیمستبد خانواده حکمران با خوف از رس بر 

 
 

زندگ ا  گوسفندان  جرأت  رسدار    نیداشتند،  مقابل  در  بتواند  که  را 

ممحمدداوود   در  ا  دانیخان  ر خودرا  و    ستادهیرقابت  مقام    است ینامزد 

 وجود نداشت.  د،ی نما  یجمهور 

  ن یآن رسدار موصوف صد در صد آراء را به دست آورده و از طرف ا  بنابر 

جمهور دولت افغانستان    سی رئ  ثیگماشته شده به ح  یعده محدود وكال

. و به  داستیکه نکوست از بهارش پ  . به قول معروف: سالد یانتخاب گرد 

به    با سلطنت پادشایه  یدر روند دولت جمهور   ییی  کدام تغ  بی ترت  نیا

ی تنها چ  ده، یمشاهده نرس   پر طمطراق    یشعارها  خورد یم که به چشم    یی 

عل    یپالکاردها  ی رو   دولت شایه  هیبود که 
 

د  بزرگ به  و    ی وارهاینوشته 
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  ی ایو مزا  نیافغانستان نو   کیشده و از    ختهی و مراکز عامه آو   عمارات دولن  

 . داد یم نانیبه مردم خوش باور کشور، اطم  یولت جمهور د

ا  مگر  حاو   نیهمه  م  یعبارات  تبل  ب یفر   ، ته  انیکلمات  و    غان  یدهنده 

در خالل    واقیعی  غ و  محمدداوود  رسدار    یزمامدار   یبعدی  هاسال بوده 

که    د ینام نهاد بر ملت افغانستان آشکار گرد  یخان به حيث دولت جمهور 

ی ب  گونه تحول  چیدر عمل ه   ی چهل ساله ظاهر شاه و دولت جمهور   می رژ   ی 

م  ماعال  به  خان  محمدداوود  رسدار  کشور   امدهین  انیشده  امور  و 

 داشت.  انیالسابق و طابق النعل بالنعل جر کماقی 

  ت یو جمهور   موکرایس ید   میرژ   یهاپی پرنس   همه اعمال مناقی   ن یکه ا  مردم

  ن یبه ا  شی  ی ند، بکردیم را از طرف دولت رسدار محمدداوود خان مشاهده  

ی ب  ائتالف قبیل  کی  یکودتا رو   نیند که اآمدیم  دهیعق  ظاهر شاه و رسدار   ی 

را در باره   ی گر ید  نگ ی  محمدداوود خان صورت گرفته و خانواده حکمران ن

 کشور و ملت افغانستان به کار برده است. 

ی ب  یادیز   یهاو گفتنی ها  قصهراستا،    نیهر حال در ا  به مردم افغانستان    ی 

ال  امروز  تا  داشت که  تبضه   نحلیوجود  سبب  و  و   یهامانده  گوناگون 

 است.  دهیو آگاه افغانستان گرد قیعم یهات ی مختلف شخص اتینظر 

  الیدور و دراز خی  هاسال که از    یدر هر صورت دولت اتحاد شورو   مگر 

آرزو   ن یافغانستان در رس داشت و ا قیگرم را از طر   یکردن به آبها  دا یراه پ

کار را در    نی و مقدمات ا  د یپرورانطرف در دل یم   ن یبه ا  ی  را از زمان پی  کب

پادشایه وقت حکومت رس محمدظاهر    زمان  در  به خصوص  و   دار شاه 

  ی و اساس گذار   ی ز یر صدراعظم و رئيس الوزرا ن    ث یخان به حمحمدداوود  

ی پروژه ها استخراج   از ی: امتلیمهم در افغانستان از قب  ینموده بود؛ با گرفی 

و کش  شمال  سمت  در  غان  شی  فرستادن    دنینفت  و  سالنگ  راه  شاه 

ی متخصص آماده    ی  و  افغانستان  حکومت  مختلف  امور  در  و کارشناسان 

 نیدر افغانستان، از ا  یشورو   استیطرفدار س  و ملگ   نظایم  یشدن اعضا
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حزب خلق و پرچم،    بانی یو پشت   ی خان با هم کار محمدداوود  رسدار    یکودتا

 ی هاه و با به دست آوردن کریس نمود یمکه بود استفاده اعظ  به هر عنوانی 

حزب    نیخان از طرف امحمدداوود  رسدار    نهی در کاب  یی  م گو سه  دولن  

عمیلخودرا    تیموقع راه  پالن  در  ی  احساس    شی  ی ب  ش یخو   یهاساخی 

 . نمود یم

د  از  اتحاد شورو   گر یطرف  رژ یم   به خون    یدولت  ی  برانداخی    م یدانست 

جر   پادشایه در  افغانستان که  در  متماد  انیظاهرشاه  سال  در   یچهل 

و ملت آن قدر   دهیدوان  قیعم  شهیافغانستان به هر گوشه و کنار مملکت ر 

به هر صورت    یکتاتور یدولت د   هیرا عل  امی است که توان ق  دهیرسکوب گرد 

دشوار   ،تواند یم ن  رده ک  دا یپ مرحله    یکار  اول  در  بود که  بوده، خوشحال 

 خود خانواده صورت گرفت.  یاز اعضا ک یعمل توسط   نیا یاجرا

  
 
محمدداوود  شدن به رسدار    کیحزب خلق و پرچم با نزد  یاعضامسلما

،  ند نمود یم  قیو تشو   ب یترغ  یبه شورو   ک یمفکوره نزد  یخان و او را برا

ا شورو   نیبنابر  اتحاد  مستق  یدولت  مداخله  دولت    میدر  امور  در 

مهیم رول  چن  افغانستان  ی داشت.  برا  ی  شورو   ی بود که  اتحاد    ی دولت 

صد اوضاع س  د یمساعد گرد  نهیزم  شی  ی از پ  شی  ی ب افغانستان    ایسیکه می 

ل و د ی و کارها ده یگرد   بانی   ده یدولت رسدار محمدداوود خان را تحت کنی 

 مداوم قرار بدهد. 

در  محمدداوود    رسدار  به  شد  یممعلوم    ادتشیق  یبعدی  هاسالخان 

در    یو با مشاهده مداخالت اتحاد شورو   ده یملتفت گرداشتباهات خود  

به صورت مستق مملکت،  غ  میامور  افغانستان  کرد یمفکر    میمستقی  و   ،

رسدار موصوف    ن ی. بنابراگردد یم   یدارد آهسته، آهسته جزء اقمار شورو 

  ر یاز ز خودرا  که    د یرس  میتصم  نیخاصه خود کار گرفته به ا   غرور باالخره از  

ب  دهیکش   هیکشور روس  و فرماندیه  وغ ی نفوذ  از  در    یاتحاد شورو   شی  ی و 

از    اصل اول تر از همه دست بعیصی   ن یا  ی . رو د ینما   یی  افغانستان جلوگ
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 یسفرا  ثی حزب پرچم را از امور دولت از کار گرفته و آنها را به ح  یاعضا

آنها اشخاص دل  نستانافغا خواه و  به خارج کشور فرستاده و در عوض 

ی تع مهم دولن   یعتماد خودش را به کارهاطرف ا  نمود.   یی 

 
 
با لئو بر   مسافرن    کیدر    بعدا دولت    سی رئ  نفیژ یکه به ماسکو داشت، 

 ارونی یرو   ی ضمن مذاکره و مفاهمه برخورد جد  ،یاتحاد شورو   سن  ی کمون

اض ترک و چن  ی نموده، مجلس را به رسم اعی  وانمود کرد که افغانستان    ی 

اتحاد شورو  اقمار  از  ن  یجزء  ا   . ولتواند یم شده    م ی تصم  نیافسوس که 

بوده و به اصطالح    ر ید  یلیدولت افغانستان، خ  یواکنش ها  نیو ا   ها یی  گ

 کار از کار گذشته بود. 

و    نیا رسدار    یهاالعملعکس حرکات  برابر محمدداوود  دولت  در  خان 

ی نظام شایه  یصدر دولت اتحاد شورو   أتیه   ک یتوسط   ،که با برانداخی 

اعضا سلطنن    یاز  خانواده  گام    کیخان،  محمدداوود  رسدار    عنی ی  مهم 

 
 

به شمار یم   شانیبرد مرام و مقاصد اش ی پ  در   بزرگ افغانستان  رفت،    در 

نقض حقوق    ،یفقر و مسکنت، فساد ادار   ها،حق تلفی   ،طبقان    ضیتبع

، رشوه و امثالهم که در مملکت وجود داشت يك سلسله خالء هانی  را    بشر

م اتحاد شورو   آورد یم  انیبه  بردار   یکه دولت  بهره  آن  کند و حزب    یاز 

 . ند ینما تیبر ضد دولت فعال شی  ی شی  از پی خلق و پرچم ب

به ثور    یسو ی ع  ۱۹۷۸سال    لیر اپ  در   نیا  ار یمع  ،یدیخورش  ۱۳۵۷برابر 

علنی   یرس   یهاتیفعال رس  و  خود  اوج  به  پرچم  و  خلق  و    دهیحزب 

ی دولت در مقابل نالعمل  عکس   یل یخ  یاز اعضا  ک یکه    نی. تا ا د یگرد  یجد  ی 

که    در حال  ،یمرموز   ار یبه صورت بس   ی  یخ   اکی  ی  مهم حزب پرچم به نام م 

د ل خود در مکرور   ه،نامی  ی شب روانه بود،    ک یشهر کابل در تار   انیجانب میی

   ز یعمل سبب دستاو   نی. ا د یبه قتل رس
 

حزب خلق و پرچم    اد یز   و برآشفتک

از طرف جمع غف  ی  یاکی  خ  ی  م  ۀو در وقت دفن جناز   ده یگرد از   یی  که 

ان مکاتب با ب  وانی  پ   خ رس   یهاقی  او و جوانان شهر کابل، حتا پشان و دخی 
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برجسته حزب خلق    یاعضا  ،گردید یماز آنها بدرقه    کیرنگ در دست هر  

  ی . قواند دادیم   انقالن    ینموده و شعارها  ی تند  ار یبس   یو پرچم، گفتارها

را از    اناتیو تمام جر   ده یحرکات گرد  نیو استخبارات دولت متوجه ا  ن  یامن

دهکه به خاک س  برداشته و تا محیل   ی  یاکی  خ  ی  که جنازه م  جانی  ، شد یم   ی 

ول شد تحت   رسدار محمدداوود خان    یگرفته بود و برا  د یمراقبت و کنی 

مهم حزب خلق و   یاکیر از اعضا جهیحرکت قابل تحمل نبود. و در نت  نیا

ک کارمل،  گتره به شمول  شد  یم   دهینام  یرهی    أتیپرچم که ه     و بی 
ً
متصال

  د یتجر   داگانه،به صورت ج  کیو هر    که امکان داشت گرفتار، زندانی   تا جانی 

 . دند یگرد   و کوته قلفی 

خان به صورت عاجل مجلس وزرا را  محمدداوود  دو روز بعد رسدار    ک ی  در 

ی امهللا  حفیظ   ی. اما کودتاند ی  بگ  یم یتصمبارۀ آنها  کرد تا در    ر یدا   ش ی پ  ی 

در   یحزب خلق و پرچم، همه و دولت اتحاد شورو   تیکرد. فعال  دسن  

و اردو سبب شد    ن  ی امن  یقوا   ۀکشور افغانستان، سوء ادار   سی پول ارتش و 

 که کودتا زودتر موفق شود.  

ت    م،یقدی  هاسالدر   اعليحضی سلطنت  زمان  اهللا  امان از  به    ن یخان 

به مملکت    لیادامه تحص   یافغانستان برا  ی طرف، صاحب منصبان اردو 

محصل  ترکیه ی و  مملکت   سی پول  ی  به    و  آلمان    ما 
 
به به  بعضا انگلستان، 

  ی سو ی ع  ۱۹۵۷در سال    ند. ولشدیمفرستاده    شی  ی ب  التیمنظور تحص

به   ا  شمش  ی هجر   ۱۳۳۶برابر  از  از محمدداوود  که رسدار    نیبعد  خان 

کشور    امریکا   گفتار که  نیو با ا  توانستیمن کمک گرفته    گر ی د  امریکا   دولت

ات ر افغانستان را در اسی   نیخان امحمدداوود  خود ندارد و رسدار    دفایع   یی 

ی ح   امریکا   یجمهور   استیمعاون ر   کسنین  یجمله را از زبان آقا مالقات    ی 

 بود،    ده یشن   امریکا   متحده   االتیا او در  
ً
  و دروازه دوسن    ده یگرد   وسی مأ  کامال

هم از    هیباز نمود. دولت روس  هیکشور روس  یرا به رو   و مدد خوایه  شی  ی ب

در سال   نموده،  استفاده  بولگانخ که    زمانی   ۱۹۵۷فرصت  ی روشچف و    ی 
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منشر   سی رئ م  و  صد  مبلغ  آمدند،  افغانستان  به  به    ونیلیحزب  دالر 

را در ساحات مختلف کار وعده    یکمک نموده و هرگونه همکار   انافغانست

 دادند. 

دن سامحمدداوود  رسدار    نیبنابرا و    نی عمرا  ی پروژه ها  ر یخان در ضمن سی 

  س ی فرستادن صاحب منصبان اردو و پول  خط مشر   ی به اتحاد شورو   هی  غ

  جرمنی   ،ترکیهکه تذکر داده شد در عوض ممالک    یداده طور   یی  را هم تغ

ی محصل  نیشی  ی و انگلستان، ب تر به اتحاد    عال  التیاردو را جهت تحص  ی 

  لیصاحب منصبان در زمان دوره تحص  نی از ا   یار یفرستاد که بس   یورو ش

توان  یم عمل را    نیشده بودند. ا   یمغز   یشست شو   ی شان در خاک شورو 

که    وقن    را یاشتباه بزرگ رسدار محمدداوود خان به حساب گرفت. ز   کی

  گانهیب  یدئولوژ یاالعموم  عیلصاحب منصبان به افغانستان برگشتند،    نیا

ا   هکرد   دا یپ از ساخت  یم آنها را کورکورانه مجبور    یدئولوژ یا  نیبودند. که 

ات  یاتحاد شودو   ی  دسات اسی  از  از  و  ر اطاعت  افغانستان    هیکه در قض  یی 

 . ند ینما  یو ی  داشت، پ

  ده یحزب خلق و پرچم که هنوز گرفتار نگرد یاز اعضا باق   لیدال  نیا یرو 

ی ام هللا  حفیظ بودند، مثل   فرایه  ی  که خود صاحب منصب    و قادر خان 

افغانستان    سی ارتش و پول  بانی یرا به پشت   نظایم  یکودتا  کیبود    هوانی   یقوا

ا انداختند که  راه  قوا   نیبه  با  پ  هوانی   یکودتا  قت  اده یو  به  رسدار   لمنجر 

و    میمحمدداوود خان، رسدار محمدنع از    کیخان  ، پشان  ها خانمعده 

خانواده گرد خردساالن  و  رس   ده،یجوان  خان محمدداوود  دار  حکومت 

 سقوط و قدرت به دست حزب خلق و پرچم افتاد. 

بعدها شن   یقرار  ا  دهیکه  تعداد  ه   نیشد  به  تأسف  با  نفر    جدهیکشتگان 

ب  رسید یم در  ی که  خانم   ی  جوان،  پشان  و  ان  دخی  خردساالن آنها،  و  ها 

شخص رسدار محمدداوود خان، در   تیمعصوم هم وجود داشت و به هدا

 . ند شدیم جمع  ستیبا  که نام برده سنگر گرفته بود، یم  محیل
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 چه وانمائيم گر یمسما دی   میاسم

   میمائ ستیکه ن  آی   قیچشمه سار تحق در 

 تا چند دانه ما نازد به سخت جای  

 میآسائ ونب  دو چرخ گردون ب ک ی در 

 (دلیب ابوالمعای  )                                                           

 

 حزب خلق و پرچم ادتیق

ا  یطور  تا  سال    نجا یکه  در  آمد  با    ی دیخورش  ۱۳۵۷گفته    ۱۹۷۸برابر 

دست   نی یخون  یکودتا  یسو ی ع به  پرچم  و  خلق  حزب  طرف    ی ار یاز 

خان محمدداوود  رسدار  برعالوه  که باالثر    ی دولت اتحاد شورو   میمستقی  غ

خانواده موصوف    کیو   از  افراد گارد    ی گر ید   اد یز   تیجمع  کیتعداد  از 

طرفدار   منصبانی صاحب   و   یجمهور   استیر  به  محمدداوود  رسدار    یکه 

حزب زمام قدرت    ن یو ا  دند یخان از خود مقاومت نشان دادند، به قتل رس

  را در افغانستان به دست آورد.  
 
رتبه    اشخاص عال  اد یتعداد ز   ک یعالوتا

طرفداران ظاهر شاه و رسدار محمدداوود خان از هر گوشه و کنار شهر و  

 . دند یگرد   زندانی  اعدام و برخی  انهیاز آنها مخف عیصی ب  ،ی  دستگ اتیوال 

 دانیاز ارادت مر   شهی که در افغانستان هم  یمجددهای  خانواده   همچنان

ام دوستان و عالقمندان برخوردار بودند، و ا دور گذشته   یلیز ادوار خو احی 

   ن یبه ا
 

به  ها  شب از    ک یداشتند، در    یآبرومند  طرف در افغانستان زندگ

مرموز  قرار   دند یمفقود گرد   ی صورت  شهر   یو  بعدها  اطال   انیکه    عکابل 

پادشاه    ی  تا جوان به شمول ش   ی  حاصل نمودند، همه مردان خانواده از پ

ت نورالمشا ت شمس المشايخ مشهور به    خیجان پش حضی و پشان حضی
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ت شوربازار به شهادت رس ان خانواده مجدد  ها خانم   ده،ی حضی به    یو دخی 

ان خردساالن به  ها خانمزندان انداخته شدند. تعداد    اد نفر و تعد  ۲۵، دخی 

و پشان جوانی  مفقود گرد   مردان  مر   ۵۷به    دند یکه  تعداد  و  که    دانی نفر 

  ۲۷رفت، به   به حساب یم ی از اقارب خانواده مجدد نبودند ول  یمجدد

افغانستان    اتیقتل عام که در شهر کابل رفت، در وال   نی. مثل ا رسید یمنفر  

 . رفتصورت گ ،یو جوان مجدد ی  حادثه، با مردان پ نیهم همزمان با ا 

م    نیاز   یتعداد محدود  کی   خانواده محی 
ً
در خارج مملکت بودند و  قبال

د  کی وس  گر ی تعداد  هر  به  برا  لهیتوانستند  فرار  امکان   ش ی م  شان  یکه 

و به ممالک خارج آواره گردند.    افتهینجات    کشتار عمویم  نیاز ا   د،یگرد

ان خانواده مجدد خانم     یها و دخی 
 
در اثر مداخله مؤسسه حقوق بشر    بعدا

  از مردان    از حبس رها ول 
 
که داللت    یسالخورده و پشان جوان اثر نسبتا

 
 

مانده خانواده چه    باق    ی. اعضاامد یآنها کرده بتواند، به دست ن  به زندگ

که دو باره به وطن مراجعه نمودند و به    در وقت مهاجرت، چه در زمانی 

صبغت هللا خان که بعد از سقوط دولت خلق    سور ی خصوص جناب پروف

ی تع  اسالیمجمهور دولت    س ی به حيث رئ  پرچم و     دا یپ  نهیدر زم  د،ی گرد  یی 

به هرجانی  آنها  اشتباه یم   کردن  نموده و    ی ادیز   یرفت، جست و جو که 

رفت،  یم یدتر یکه اشتباه مز   یخاك اتحاد شورو  یی  یدر قسمت سا شی  ی ب

 . د ینرس جهیبه نت  صورت گرفت ول شانیاز جانب ا هیمیپ یهاتالش 

که اورگان آن از   گتره نورمحمد    یآقا  یخلق به رهی    ک یموکراتید   دولت

مثل دولت ظاهر شاه که   عنی یبود    افتهی  لیاقشار مختلف مملکت تشک

را اشغال نموده بودند،    دولن    یهااکیر کریس   قوم محمد زانی   ک یاز    شی  ی ب

عده از    کی   ،رسید یم ها در آن به مشاهده نیگونه انتصابات و مقرر   نیا

ا   مردم به  را  شا  شهی اند  نیافغانستان  بود که  ساخته    ن یا  د یمضوف 

 هانی مردم افغانستان با شعارها و وعده  یداشته و برا   مردیم  هیحکومت پا

ل که برا   ه،یته ی   ند،دادیمجامعه خوش باور افغانستان    یغذا، لباس و میی
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اسباب    یمصدر کارها و     کی بهی  
 

تبع  زندگ دارا   ض یبدون  عدالت    یو 

 و مساوات حقوق گردند.  یعاجتما

  ن یطبقه از دانشمندان و روشنفکران که با ا  کیالناس  عوام  ۀاز عد  گذشته

 حزب قب 
ً
و قلم به دستان  سندگانیاز نو  منسوب نبودند، همچنان بعیصی  ال

ا به  ا  نینخبه کشور  بودند که  برا  ی دئولوژ یباور  پرچم  و  خلق    یحزب 

   یدولتدار   یهاستمی افغانستان بهی  از س
 

  ، ی  قشر فق  گذشته بوده و در زندگ

  ی هابا به کار برد واژه داد یم  لیملت را تشک  تیناتوان که اکیر  بضاعت و  ن  

دادن شعار  و  و کارگر  ی آم  کیتحر   یهارنجی   معتنابه  ی  عمل    تحول  به 

 خواهد آمد. 

د  ک یآن که    حال ن  گر ی طبقه  ا  توانستیم درک کرده    کونی یبه    ن یکه 

از    ی دئولوژ یا پرچم  و  د  کی خلق  در کشور    ی گر ی کشور  دارد  و  آمده 

در   یادینادرست بوده و به علل ز   یتئور   نی. اگردد یمافغانستان تطبيق  

عمیل ز توانستیم نشده    افغانستان  پ  را ی.  و  ا  اده یآوردن    ی دئولوژ یکردن 

، کتله  کند یم  جاب یاول تر از همه ا  گر،ی مملکت د  ک یدر    شور ک  کیدولت  

در    د یبا  د،ی عمل اقدام نما  نیبه ا خواهد یمکه   یمحدود  تیجمع  کی ا یو  

به خون   خود  مردم    مملکت  نبض  بوده،  خون  خودرا  وارد  از    به  بداند، 

 
 

ت شهر   ، یلو یقب   عرف، آداب، مذهب، فرهنگ و زندگ   ، و دهان    یمعارسر

مو   یبندیپا سنن    اخالق    نیاز به  غ  و  آگایه  هی  و  باشد.    آن  داشته  کامل 

ا در  مطالعه عم  نیهمچنان  دق  قیراستا  معلومات  رژ   قی و  دولت،    می در 

موافق و مخالف توده    یهاشده، واکنش   ق یتطب یدئولوژ یفرهنگ مردم، ا 

  د ی و امکانات تطابق آن در کشور خود داشته باشد. با تأسف با  گر یکشور د

عمل،  نیقدام به ابود که با ا  آگایه نیگفت که حزب خلق و پرچم، فاقد ا

  ی آمدهاها قرار داد و ن  را در جنجال   یهم خود و هم دولت اتحاد شورو 

به عرض برسانم    د ی جا با  نیبود. در ا   دهیگونه نسنج  نیکودتا را بد  نیا  یبعد

وح و    خته یفره  سانینو   خی     حوادث را تار   نیا  انات یکه جر  ما به صورت مشر
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 . د ینما  نیم  جابیرساله ا  نیآن در ا شی  ی اند که تکرار ب شتهمفصل نو 

ح مختض باق    یم  لهذا  که جزء خاطرات من شده    موضوعان    پردازم به رسر

 . تواند یم

ک کارمل و نور محمد  دار ی د ۀب   انگ  یکتره با بب 

  ی هجر   ۱۳۵۷برابر به ماه ثور    یسو ی ع  ۱۹۷۸در سال    لیپر ا   یاز کودتا  بعد 

که از طرف حزب خلق و پرچم صورت گرفت و زمام قدرت به    یدیخورش

رهی  در رأس دولت اخذ    ث یبه ح  گتره افتاد، نور محمد    انیدست کودتاچ

ی تع  مهم دولن    یهاحزب به پوست   یاز اعضا   ک یهر    مقام کرد. باق   و    یی 

ک کارمل مقام دوم دولت را اشغال و    تیوقعاحراز م نمودند. از جمله بی 

ی حزب تع معاون صدارت و منشر  ثیبه ح  . د ی گرد  یی 

رتبه دولت سابقه   عال  نیو گرفت مأمور   ی  اول کودتا بعد از گ  یروزها  در 

ی آنها، وزارت دفاع شبانه به جمع آور  که    نی هاخانواده ی و به زندان انداخی 

بودند،    که وفادار به خانواده شایه  اشخاض  و   مربوط به خانواده شایه

ا از  بعد  شب  هر  و  نموده  ق  نیآغاز  وع    یگردشب   ود ی که    ، شد یمرسر

ی . در بداد یمنقل  چرخی  پلرا به زندان  ها  خانواده   یها، خانم ها خانواده   نیا   ی 

ان جوان و کوچک، پشان جوان و خوردسال هم وجود داشتند   معمر، دخی 

ی عنوان حفظ و تأم ر یکه ز   . ند شدیم  زندانی  ت،ی امن ی 

  
 
ی از ساکن  کیهر عالوتا و مشکوک   ی  دولت مشبوه  نظر  به  شهر کابل که 

و  یم عقده  ا یبود  محبوس  گرفتیمقرار    شخیص  یهاطرف  و  ، گرفتار 

و دهشت  گردید یم ترس  هر   یفضا.  و  مکدر ساخته  را  افراد    کی شهر  از 

که فردا رسنوشت او به چه منجر و به کجا    توانستیم ن  دهیروشناس فهم

 انجامد.  یم
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به حالت شتاب زده نزد من آمد،    ق،یصد  د یروز صبح زود برادرم ز   کی

  د یاز من پرس  د یتکان خورده بود، بدون تمه  یل یاعصاب او خشد  یم معلوم  

 که به دولت منسوب باشد؟   شنایسیم  کیرا از نزد  که تو کش 

بعد از آن برادرم    ست؟ی چ  هیباشد، قض  ت یی  چه خی  است؟ خ  دمیپرس

پاسداران شبانه وزارت دفاع    شبیجان به صحبت آغاز نموده گفت: د  د یز 

تشخ نیا  بدون نما  صیکه  شوهرش    ند ی درست  با  هم  را  جان  محبوب 

داکتور   یند. محبوب جان دخی  آقابردند و محبوس نموده ا  قیعبدهللا رف

  ق یجان و عبدهللا رف  د ی جان، خانم برادرم ز   هیعبدالستار رساج خواهر عال

جان   لهیهللا خان باجه ظاهر شاه بود. لهذا مادر او جم  قیپش رسدار عت

صبح نموده اند و    هیتمام شب را با افغان و گر   شبیجان د  هیالو ع  یطرز 

 . میگذشتاند  را  یبد  یلی ما همه شب خ

  فیتشر  رانیدکتور عبدالستار رساج در آن فرصت در کابل نبوده به ا یآقا

   هیمن از قض  داشت. وقن  
ً
  ق یجان صد  د یبرادرم ز   یبرا  دم،یآگاه گرد  کامال

ب  گفتم، من کش او هم   شناسم،یم  شی  ی را که  ک کارمل است و خانه  بی 

از    هیلکه مشارا  نی. بهی  است قبل از اباشد یم   یخانه ما در ده بور   کینزد

وظ جانب  باشد    فهیخانه  داشته  امکان  اگر  لش  ی میی در  را  او  روان گردد، 

 کرده بتواند.   یچاره ا  د یشا  م،یبرسان شی مالقات نموده و موضوع را برا

ک خود واقع در ده    هنوز به خانه شخیص  اول کودتا   یکارمل در روزها  بی 

نقل   دولن    یهااز عمارت   ک ی  ا ی ارگ و    ی  بود و باش داشت و به تعم  ی بور 

 مکان نکرده بود. 

ک کارمل روان شد  د یو برادرم ز   من ل بی  ی
  م،یجان به عجله تمام جانب میی

رس  وقن   آنجا  تعداد محاسن    کیاو    یلی دروازه حو   ونی  ب   میدید   مید یبه 

عرا  دانیسپ  را   یصی یبا  ک کارمل  بی  برآمدن  انتظار  داشتند،  دست  در  که 

ل است  شد  یموضع معلوم    نیو از ا  ند کشیدیم ی ک کارمل هنوز در میی که بی 

 نرفته است.   به دفی  رسیم و 
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ی دو نفر هم در صف آنها قرار گرفته و در ع ما    ت یز یکارت و   کیحال من  ی 

ک    نکوفی که با کالش  یرسباز به  خودرا    شخیص ل بی  ی
خود جلو دروازه میی

دم تا برا  ستادهیکارمل ا   یکارمل برساند. چند لحظه بعد آقا  یآقا  ی بود سی 

  جانب تر  که کارت مرا در دست داشت، اول  و در حال  د یکارمل ظاهر گرد

  د یبرادرم ز   و معرقی  روان شد و بعد از مصافحه و احوال پریس من و برادرم

ک کارمل او را  جان که     بی 
ً
شدن   بود. تا خواستم موضوع زندانی   دهیند قبال

عرض کنم، نام برده سخن مرا قطع نموده به فکر    شیمحبوب جان را برا

که در زمان نادرشاه ضبط شده    خانوادۀ ما های  خانه که من راجع به    نیا

مطالن    فتنی بود، گ روز    و  چند  من  به  جان  خالد  بالدرنگ گفت  دارم، 

 کنمیم  میمن همه کارها را تنظ د، یفرصت بده
 
  من با اندک فرصن   . مقابلتا

حاد است    ار یموضوع بس   کیگفتم کارمل صاحب،    شی که دست داد، برا

  ندارم. وقن    یگر ید  یو تقاضا  ضیبدهم، عرا  حیتوض  تانی من برا  د یکه با

ا  ۀلمکارمل ک   یآقا را  شن حاد  من  شما   د،یز  پس      گفت 
 
من  لطفا موتر  به 

    د،ینی بنش 
ً
به د  د یاجازه بده فعال ا  برادرانی   گر یتا  اند واریس   نجا یکه    آمده 

ب   م، ینما در  و شما  ی من  م  رایه  ی  جانب صدارت  هم صحبت    ومی  که  با 

 . میکنیم

او وجود داشت، معلوم    صاحب منصن    کیبه    بعد  شد یم که در عقب 

و یباد هداباشد یم   یگارد  رو گشتانده،  ما    تی،  با  موتر    کیداد که  به  جا 

 . ند ی بنش 

ک کارمل در عقب  یجان با باد   د یو برادرم ز   من   رویس   پی موتر ج  کیگارد بی 

ی از مراجع  کیکارمل با هر    ی . آقامیو منتظر ماند  مینشست  مصافحه و    ی 

نفر از   کی شان را از دست شان گرفته و به    ضیو عرا  نمود یم  بغل کشر 

 . داد یم ت یهدا نهی، در زمکرد یم  کارمندان صدارت که او را همرایه

بس   نیا نکش   ار یتعامل  آقا  د یطول  ا  یو  به علت  روز   نیکارمل  که همان 

با همه خداحافظی   ، گردید یممجلس وزراء دائر   نموده و    عجله داشت و 
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هدا موتر  راننده  به  و  نشست  موتر  به صوب صدارت   تیداخل  تا  داد 

ما    یباز هم برا  م، ی. به داخل موتر که همه با هم روان بودد یحرکت نما

نمائ تا عرض مطلب  نداد  از گرفتار   م،یفرصت  نمود  وع  و    یبالدرنگ رسر

خان که  محمدداوود  لت رسدار  دو   طرف  شدن خود و همکارانش از   زندانی 

که امر اعدام شان هم صادر شده   نیدو هفته قبل صورت گرفته بود و ا  ک ی

که حزب خلق و پرچم چگونه    نیا  داستان و   نی. اد ینما  ت یما حکا  ی بود، برا

موفق گرد  باالخره  و  انداخت  راه  به  را  قدر طوالنی   د،یکودتا  بود که    آن 

ب راه  ی مسافت  پا  ی  صدارت  و  ک کارمل  بی  ل  ی
قض    افتی  انیمیی به  ما  و 

 . میدیصدارت رس

  ی کارمل به موتر آقا  یچشم آقا  م، یشد  اده یهمه از موتر پ  آنجا وقن    در 

ی امهللا  حفیظ   ی که جلو   د ی و د  د ی رت خارجه را داشت افتکه سمت وزا  ی 

ی عمارت صدارت از موتر پائ اک نماشد  یم  ی  به    د،ی تا به مجلس وزراء اشی 

ی ام   ی داد به آقا  ت یراننده موتر خود هدا   د، سازن   ر یمجلس را دا   د،ی بگو   ی 

 . میآبعدتر یم قهیمن چند دق

  د؟ یچه مطلب دار   د یحاال بگوئ  د یاز آن به من و برادرم رو گشتاند و پرس  بعد 

  و    لیتفص  شی برا  ا یمن حادثه را به اصطالح از الف تا  
 
و    حسان  از ن  ضمنا

را اعم از مرد و زن، بزرگ  ها  خانواده عدم سنجش وزارت دفاع که هر شب  

  ن یدهد و ا سوق یم چرخی  پل ساالن و خوردساالن جمع نموده و به زندان  

  ت یو مردم احساس امن  دهیگرد  انیحرکت سبب خوف و دهشت همشهر 

توض  ک یندارند،   همچن   حاتیسلسله  ی دادم.  ز   ی  به    د یبرادرم  راجع  جان 

 
 

معرقی   هیقض  چگونک ب  و  معلومات  رساج  همه    نیا  داد.   شی  ی خانواده 

آقا  ها در حالصحبت ما رو   یکه  با  کوچک    یهاابانیاز خ  ک ی  ی کارمل 

ی و به گفته مردم ما قدم مرفت  یم صدارت راه    مارتع  اطیح صورت    د،ی 

آقا از شن   یگرفت. سپس  بعد  نمود که    قیدق  دنیکارمل  اظهار  ما  گفتار 

آقا  یکارها صاحب  رهی   به  مربوط  دفاع  من    باشد یم   گتره   ی وزارت  و 
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م و به رهی  صاحب    ی گر ی د  یکارها دارم، بهی  است من شما را با خود بی 

 . میبرو  گه تر  یبا هم نزد آقا د یائیب  سپ  م،ینما معرقی 

دو، درست به   ا ی  کیداد جانب قض نمی     تیبه راننده موتر خود هدا بعد 

دروازه عمارت    ی موتر ما جلو   . وقن  د یمقر رهی  حرکت نما  ست،ی ن  ادمی

ی کارمل از موتر پائ   ی توقف کرد، آقا  کیقض نمی    شد، به من و برادرم    ی 

بنش   جان  د یز  لحظه  چند  شما  یم   د،ینی گفت،  تر  اول  رهی     د یبامن  تنها 

   نم،یصاحب را بب 
 
 . خواهم  شما را یم  بعدا

  کارمل درون قض رفته و ما    یآقا
 
به داخل موتر    قهیدق  ستی پانزده، بتقریبا

نفر    ک یکارمل با    یآقا  مید ی. دمیبا راننده موتر منتظر ماند  ی و   رویس  پیج

به ما گفت من قض  د یدار ظاهر گرد  نکوف ی صاحب منصب کالش را    هیو 

  
ً
    خواهد یم  گتره   یرهی  صاحب تفصيل دادم، آقا  یبرامفصال

 
شما  شخصا

د.   فهیوظتړون    ی. حاال آقاد ی مالقات نما  را   دارد شما را نزد رهی  صاحب بی 

جا آمده بود. سپس   کیبود که با کارمل   همان صاحب منصن  تړون   یآقا

  یداد تا ما را نزد رهی  آقا  تیهدا   شی نموده، براتړون    یرو به جانب آقا

 کند.   رهنمانی  گتره 

 اتاق    کیما را به  تړون    یآقا
 

جناب   رانی ی اتاق پذشد  یم برد که معلوم    بزرگ

،  کرد یم   که ما را همرایهتړون    یاز ما دو نفر و آقا  ی  غ  رهی  صاحب بود، ول

که    د یطول نکش   شی  ی ب  قهیدر آن اتاق وجود نداشت. چند دق   گر ید   کش

ل باال پائ   گتره   یآقا ی ی از میی مصافحه    کی ما    با و    د یآمده و داخل اتاق گرد   ی 

ی نمود. بعد از آن بدون    گریم  و بغل کشر  را انجام داده تعارف به نشسی 

ی از    کو یو ن  شی به ستا  د یتمه آغاز نموده، عالوه نمود که    خانوادۀ ما گفی 

  ی ها  یو خدمات صادقانه و فداکار   باشند یمصاحبان نور چشم ما    چرخی 

 دل همه جا دارند.  ر و د ده یوقت فراموش مردم افغانستان نگرد چ یآنها ه

ی آم  فی کلمات توص  نیاز ا دوام کرد از زبان رهی  صاحب    یادیز   قیکه دقا  ی 
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خدمت موظف با  شی فرصت پ  نی. در امی دیشن   ار یخود بس   اکانیدر باره ن

  ی ها  الهیپ   کیهر    ی جلو   ده،یداخل اتاق گرد  نی یی  و ش  یپطنوس چا  کی

دعوت کرد و    یچا  دنیرهی  ما را به نوش  یرا گذاشت و آقا   نی یی  و ش  یچا

  
 
ی هم  د یهم داشت   گر یبرادر د  کیسئوال نمود که شما  ضمنا لحظه اسم او    ی 

قد    انهیچهره و م  د یهست. آدم سف  ادمیاو به    افهیق  فراموشم شده ول 

  بود، 
ً
 ؟کند یماو در کجاست و چه  فعال

 را  گتره نور محمد    یمن آقا
ً
  گونه معرفن    چیه شانیبودم و با ا ده یندقبال

ا   ی  که مطلوب برادرم غالم دستگ   افتم یدر   شانینداشتم، مگر از صحبت 

پرسباشد یم دستگ  دم ی.  غالم  برادرم  از  تان  آر   ی  مطلب    ، یاست؟ گفت 

  ی  تگ. گفتم برادرم غالم دسشناختممن او را یم   را یز   م،یگو جان را یم   ی  دستگ

  
 
و از   وستهیبه رحمت خداوند پ  دنتیاکس   کیسال قبل در اثر    کیتقریبا

آقا  شی پ بعد  است.  رفته  اظهار   گتره   ی ما  حادثه  از  تأثر  و  تأسف  با 

برادرم غالم دستگ  اطالیعن   فقدان  برا  ی  نموده و  داده و    تیما تسل  ی را 

 
 
اگر چه کارمل صاحب، جر   متعاقبا برا  گفتنی   انیگفت  را  ب  ی شما  ان یمن 

از زبان خود شما هم بشنوم که موضوع از چه قرار  خواهم  یم کرد، مگر من  

 است؟ 

که از طرف وزارت  ها  خانواده   یهای من به صورت مفصل از گرفتار   سپس

د یم دفاع شبانه صورت   گذشته از مردها و پشان  ها  خانواده   ن یو در ا  گی 

ی معمر و دوش  یهاخانم جوان،   م وجود دارند،  ه  ی  گان جوان و اطفال صغ  هی 

  ، گردد یم اعمال سبب کاهش اعتبار و اعتماد مردم نسبت به دولت    ن یو ا

  سلسله معلومات داده و    کی
 
که شب گذشته رفته و   یاز حادثه اضمنا

  د یبرادرم ز   اشنهیداکتور عبدالستار رساج را که خ  یمحبوب جان دخی  آقا

 دادم. برده اند، تذکر چرخی پل به زندان  باشد یمجان 

نموده به  تړون    یرو به جانب آقا  گتره   یگفتارها، آقا   نیا  دنیاز شن   بعد 

در جواب گفت نه  تړون    ؟شنایسرا یم   انیآقا  نیتو ا تړون    د یزبان پشتو پرس
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ی صاحب، هم  ف شدم. سپس نورمحمد    ی  تړون    یبه آقا  گتره اکنون مشر

ا  تیهدا آقا م  نی داده و فرمود: همراه  انجام    یو ی  دو  و هرچه خواستند 

 !  دیهیم

چشم    گترهنور محمد    یدولت آقا  سی حسب اطاعت از امر رئتړون    یآقا

صادر نمود،    که امر قاطیع  گتره   یلطف آقا  نیگفته و ما دو نفر هم از ا

 . مینمود اظهار سپاس نموده با او خداحافظی 

تعارف تړون    یآقا  م،یشدیمخارج    کیاز دروازه عمارت قض نمی     وقن  

ل گرد  عتیکرد تا به موتر او نشسته و با مشا ی ی . در بمیاو رهسپار میی راه    ی 

وع به صحبت نموده، از جر تړون    یآقا اندازه گپ زد و از    کیکودتا    انیرسر

    سدس،ی  م   ن یموز یل  اهیموتر س   نیکه ا   نیا
ً
  ورستانن   ر یقد  ی موتر سوار قبال

  خان و بعیصی محمدداوود  داخله دولت رسدار محمدداوود خان بود که    ر یوز 

و   ه گردیدیمزخ  د یکودتا کشته شده و او شد   انیاز افراد خانواده اش در جر 

  جان داد.    مارستانی بعد در ب
 
  أت یاز من سئوال نمود که شما از جمله هضمنا

من در جواب    د؟یست آشنا ه  کیبا کدام    گر ی از کارمل صاحب، د  ی  غ  ،یرهی  

و    بیتهذ  یآقا  ق،یال   مانی سل  یاز کارمل صاحب، من با آقا  ی  گفتم که غ

آشنانی   یآقا هم  صاحب  ول   کشتمند  نزد  گرانی د  دارم،  از    ک یرا 

 شناسم. نیم 

اثناء برادرم    نیشما را کجا برسانم. در ا  د یبفرمائ  د یپرستړون    یاز آن آقا  بعد 

اکی  خان    ر یوز   هیما را به خانه من که در ناح  د یگفت اگر لطف بفرمائ   د یز 

 . شویمیم ممنون  د،یتر است، برسان  ک یو نزد باشد یم

ی هم  در  با    دولن    جان برادرم به داخل موتر رسیم  د یکه من و ز   فرصن    ی 

ل ز تړون    یآقا ی از دوستان و   بعیصی   م، یجان روان بود  د یهمراه جانب میی

که شهر کابل در آن زمان   نیو به علت ا  دهی صحنه گرد  نیمتوجه ا  ان،یآشنا

  که    نداشته و قرار آمار رسیم  اد ینفوس ز 
 
ا  انیصورت گرفته بود، شهر اخی 

 کی. و هر داد یم   لیاز رس جمع نفوس مملکت را تشک  ونیمل  کیکابل کمی  از  
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م  گر ی هم د نفر هم شناخته شد   شناخت،ی را  به موتر رسیم   میما دو    که 

ل ز   کی نزد تړون    یهمراه با آقا  ،لن  دو  ی . موصوف  م یشد  ادهیجان پ  د یدر میی

 
 
، ر   یآقا  یاقوام افغانستان و صحبت ها  شناسانی   یهادر محفل  دائما   هی 

 انیآشنا  نیا  دم،یکه بعد ها شن   ی. قرار داشتیحضور م  گتره نور محمد  

تبضه  ما  را    گوناگونی   یهادرباره  آن  ح  رسر بودند که   نموده 
 
خواهم    بعدا

 نوشت. 

ل ز   شانی، اتړون    یبعد از فرود آمدن از موتر آقا ی جان   د ی هم با ما به میی

پرس و  شد  باش  د یداخل  داشته  تلفن  رهی     د یلطف کن  د، یاگر  امر  من  تا 

. بعد از آن که  میابالغ نماچرخی  پل صاحب را به قوماندان موظف زندان  

  ن تلف  جان به دست آورد، گویسر  د یتمام محبوب جان را از برادرم ز   تیهو 

و قوماندان زندان مذکور را نام    لیرا دا  چرخی را برداشته و شماره زندان پل

خانم به نام محبوب بنت دكتور   ک یداد که    ت یگرفته، احضار نمود و هدا

ا رها  ، قرار امر رهی  صاحب او ر باشد یمعبدالستار رساج نزد شما محبوس  

   د یبگوئ  شی نموده، برا
 

و او را    میآئ   یم  گر یمن با دو برادر د   د ی  بگ  که آمادگ

  خی  بده، در ضمن    یکار را انجام داد  نیا   و وقن    دهیمیمنقل  
به من تلفونی

ل ز  ی ی ن چرخی  پل قوماندان موظف    یجان را برا   د یشماره تلفن میی مخابره    ی 

دق چند  زندان   قهینمود.  قوماندان  و  آمد،  در  صدا  به  تلفن  زنگ  بعد 

تلفن   گویسر تړون    یو آقا  دهدا  نانیاطمتړون    یامر آقا  یاز اجراچرخی  پل

زندان    شیرا رسجا قوماندان  شما    د، یگو   یمچرخی  پل گذاشته، گفت  امر 

که من بدون شوهرم  دارد  یماظهار    ده یخانم محبوب ابا ورز   شد، ول  لیتعم

  د، یساز نام دارد هم رها یم  قی . اگر شوهرم را که عبدهللا رفمیآبر   از زندان نیم

 مانم.  که او محبوس است، در زندان یم  آن من هم تا زمانی  ی  خوب؛ در غ

، شوهر  کند یم خواهش نمودم و گفتم چه فرق  تړون    یجا من از آقا  نیدر ا

    گناه است،هم جوان ن    قیاو عبدهللا رف
 
که او را هم از    د یامر فرمائلطفا
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گفت: حاال من    رفتهیخواهش مرا نپذ ن یاتړون   یآقا زندان رها سازند. ول

 . می  بگ ت یهدا نهیرهی  صاحب برسانم و در زم طالعموضوع را به ا د یبا

رهی     تلفن را برداشته به دفی  خصوض  جمالت دوباره گویسر   ن یختم ا  با 

را به صورت   هیدفی  صحبت نموده و قض  سی با رئ  گتره   یصاحب، آقا

 . د یگرد   تیاو روشن ساخت و طالب هدا یمفصل برا

  مدت انتظار    نیا
 
که    و در حال  د یطول کش   قهیچهل دق  ا یساعت    م ینتقریبا

به گفته او گزارش انقالب   ا یکودتا و    انیبه صورت فاتحانه از جر تړون    یآقا

 رهی  صاحب رس  سی تلفن رئ  ، نمود یمآن صحبت    تیموفق  و 
و از   د یدفی 

را به حضور رهی  صاحب عرض نموده و جناب  تړون    یکه گفتار آقا  نیا

  ی هم از زندان رها گردد، برا قیرهی  صاحب منظور فرمودند تا عبدهللا رف

 داد.  نانیاطمتړون  یآقا

قوماندان زندان   یتلفن را برداشته برا  گویسر   گر ی بار دتړون    یاز آن آقا  بعد 

  ق یداده گفت: حسب امر جناب رهی  صاحب، عبدهللا رف  تیهدا چرخی  پل

  م یآئما یم   د، یجمع نماخودرا    یهاکه لباس   د یبگوئ  ش یو برا  د یرا هم رها ساز 

  . دهیمیمنقل    جا و خانمش محبوب را از آن  قیعبدهللا رف  عنی یدو نفر    نیو ا

  
 
بعد باز تلفن قوماندان    قهی! چند دقد یبده  نانیخود اطم  اجراآتاز  لطفا

  داده، ول  نانیاطم  شانیا  امر ثانی   یاز اجراتړون    یآقا  یزندان آمد و برا

پش    کیمادر معمر و    کیکه من    د یگو   هم یم  قیعالوه نمود که عبدهللا رف

هستند، من    زندانی چرخی  پل خوردسال دارم و آنها در قسمت زنانه زندان  

ن پشم  و  مادر  زندخواهم  یم بدون  برآ از  فرمائمیان  امر  هرچه  حاال    د ی. 

 .  شود یم اطاعت

  تیما حکا   ی را براچرخی  پلکه گفتار قوماندان زندان    نیبعد از اتړون    یآقا

 . می  بگ  تیباز هم از رهی  صاحب هدا د یکرد، گفت اکنون با

نموده موضوع مادر عبدهللا   لهذا  تلفن   رهی  صاحب 
به دفی  مرتبه سوم 
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دولت    سی رئ  ،گتره نور محمد    یدفی  آقا  س ی رئ  ی و پشش را برا  ق یجان رف

هدا نمود که  خواهش  و  تلفنی   تیعرض  را گرفته،  من    رهی  صاحب  به 

 رهی  صاحب، مانند تلفن    سی مرتبه تلفن رئ  نی. اد یبده  نانیاطم
  ک یدفی 

بار  تړون    ی . لهذا آقاد یطول کش   شی  ی و ب  آمدهین   ی تر او به زود  شی ساعت پ

دفی  طالب معلومات    سی و از رئ  دهیدفی  مذکور تلفن کش   استیبه ر  گر ید

 رهی  صاحب، نام برده   سی از زبان رئتړون  ی. قرار اظهارات آقاد یگرد
دفی 

  د یاست، با  گر ید  یمضوف کارها  شانی، اند توایم ن  دهیبه رهی  صاحب رس

 . د یانتظار کش 

  زمان انتظار    نیا
 
 رهی  صاحب    سی از رئ  ساعت دوام کرد، ول  کیتقریبا

دفی 

  برسد و دفاتر دولن    انینشد. روز هم آهسته آهسته داشت به پا  یخی  

رهی  صاحب تلفن    استیبه دفی  ر   گر یبار دتړون    یمسدود گردد. لذا آقا

به رهی     دنیبه دست آورده نتوانست و رس  معلومات درسن    نمود، ول 

 . د ینگرد   ش ی ممکن و م احبص

ی که موضوع مبادا به فردا موکول گردد و فردا ن  نیاثنا من به فکر ا  نیا  در    ی 

ن  شده  معلوم  و  است  رو   تواند یممبهوم  چه    ش ی پ  ی گر ید   یدادهای که 

 گفتم: جناب تړون    ی آقا  ی برا  فتد، یب  قیامر به تعو   نیا   یخواهد آمد، و اجرا

  ، تواند یمشده ن   ش ی به جناب رهی  صاحب م  دنیصاحب، حاال که رستړون  

  ما گوش داده، امر رهانی   ض یو جناب رهی  صاحب لطف فرموده و به عرا

ی قیفرمودند و من    تیرا عنا  قیمحبوب جان و شوهرش عبدهللا جان رف   ی 

هم اگر به خدمت    قیدارم که موضوع مادر و پش خوردسال عبدهللا جان رف

  چه  پس  د،ی فرما آنها را منظور یم  شود، امر رهانی  دهیبه عرض رسان شانیا

   شود یم
 

  ق یخود کار گرفته مادر عبدهللا رف  اگر جناب شما از همت و مردانک

از    د ی، هم امر فرمائباشد یم خانم معمر و پش او را که خوردسال   کیرا که  

 . د یگردان  ش یما را ممنون خو   لهیوس  نیزندان رها سازند. و بد

   وهیکلمات همت و ش  فیاز تعر تړون    یآقا
 

شده    احساسان    یلیخ  مردانک
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   خالد صاحب، و   گونی   گفت: راست یم 
ً
تلفن را برداشته و به    گویسر متصال

داد، مادر عبدهللا رفيق و پش خوردسال   تی هداچرخی پل قوماندان زندان 

  م یآئبعد ما یم  قهیآماده باشند، چند دق  د یبگوئ   شانیاو را هم رها سازند و برا

 . دهیمیمو آنها را از زندان نقل 

خانم  و    قی هللا خان رف  قیپش رسدار عت  ق،یعبدهللا جان رف  ی آقا  باالخره 

آقا  مادر عبدهللا    یاو محبوب جان رساج دخی   دکتور عبدالستار رساج، 

با برادرم  تړون    یآقا  دند،یو پش خوردسال او از حبس رها گرد   قیجان رف

ل ز چرخی  پلجان به زندان    د یز  ی اکی     ر یجان واقع وز   د ی رفته و آنها را به میی

 خان انتقال دادند. 

ا   من آن روز که    ستیبا  یم خودرا    دو کار شخیص  ک یکه    نیبه علت  در 

  
 
ی بود، ن  ده یرس  انیبه پاتقریبا ی همراه آقا   م،دادیمانجام    ی  و  تړون    یاز رفی 

من    د یز  خواسته، گفتم  معذرت  برادرم   جان 
 
د  بعدا که   انی یزندان  دنیبه 

 خواهم آمد.  دهیشان گرد بی نص  ینعمت آزاد

خانم    ن،یی  ش  ن  جان و ملقب به ن    مونهیبه نام م   ق یعبدهللا جان رف  مادر 

 ملکه افغانستان بود.  ا،ی  و خواهر ملکه حم قیهللا خان رف قیرسدار عت

ی بود که ح  شخیص  ق،ی هللا خان رف  قیرسدار عت  یآقا ترور رسدار محمد   ی 

ی در شهر برل   افغانی   ی  خان، سف  ز یعز  و عم ظاهر شاه پادشاه افغانستان،   ،ی 

به داخل عمارت سفارت، مجروح    کمال خان، محصل افغانی   د ی توسط س

ه  یداشته و به مقامات بلند پا  اد یو نزد سلطنت افغانستان اعتبار ز   دهیگرد

 دولت عز تقرر حاصل کرده بود. 

ل ز خالصه مطلب شام  ی به میی برادرم    د یگاهان همان روز من دوباره  جان 

برآمده بودند، سالم و تندرست  چرخی پل را که از زندان  و همه کسانی  رفتم

ا   و ساعن    افتمی که همه خسته بودند و    نیبا آنها نشسته، بعد به علت 

خسته کننده   یلیمن هم همان روز خ  یخواب درست ننموده بودند و برا
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 . دمیو تأثرآور بود، اجازه خواسته، مرخص گرد 

ل خود برآمده و برا  یفردا ی از    ن  ه پار   یاجرا   یآن روز طبق معمول من از میی

ل ناج  یکارها ی  ۀجان، نواس  هیخود در شهر بودم و بعد از ختم کارها به میی

   انیکه در مکرور   یغالم صفدر اعتماد  یدخی  آقا  م،یکاکا
 

، به  کرد یم زندگ

گ خی  و   یی  منظور  نمود  ی از  تلفن  خود  ل  ی میی به  آنجا  از  و  و  رفتم.  م 

اطم  یبرا  خواستمیم د  نانیخانمم  من  اگر  یم  رتر یبدهم  ل  ی میی   م، یآ  به 

خانمم تلفن مرا    جان هستم. وقن    هیناراحت نشود و من چند لحظه با ناج

  کند یمجان ترا هر طرف رساغ    د یو ز   کجا هسن    گرفت بالدرنگ گفت: تو 

و من  شد  یم   ا یمرتبه به من تلفن زده و از تو جو   ن یتا حاال چند  ابد،ی  و نیم 

معلومات درست داده نتوانستم.   شیو برا  که تو در کجا هسن    دمیفهم  نیم

مرتبه    کیبگو    ش یبه دست آمد، برا  یکه از او خی    باالخره گفت هر وقن  

  یل یمهم است. گفتم خ  ار یموضوع بس   د،ی در تماس آ   تر با من هرچه زود

 . م ی  گ  جان تماس یم د ی را بگذار، من االن با ز  خوب، پس تو گویسر 

ل ز  وقن   ی ی تلفن را خود او برداشته، هم  جان تلفن زدم، گویسر  د یبه میی که    ی 

امروز ترا هر طرف رساغ نمودم    ،گفت تو کجا هسن    د،یآواز مرا شن  من 

آقا  نجا یا   افتم،ین بود.  لش  ی میی از  آقا  ی منظور  و    ف یتشر تړون    ی وطنجار 

  گر ی دمرتبه    کی  خواهد یم شما را جناب رهی  صاحب    ند یگو   ورده اند او یمآ

. لذا هرچه زودتر  ند ی به ب  ک یآمده از نزد  ونی  از زندان ب  که  با محبوب جان

ل من ب ی  . میتا با هم نزد رهی  صاحب برو   ا یکوشش کن و به میی

ل برادرم    هیمن از ناج  سپس ی جان معذرت خواسته به عجله تمام جانب میی

وقن    د یز  افتادم.  راه  به  ز   جان  ل  ی میی   ی آقا  دمی د  دم، یجان گرد  د یداخل 

تماشا خان   در یپدر کالنم سپه ساالر غالم ح  ر یتصاو   یوطنجار مشغول 

د   خان چرخی نن   ساالر غالمنائب   میکاکا  و   چرخی  به  نش   وار یکه    من یاتاق 

جان صحبت و از    د یبا برادرم ز بارۀ آنها  و در    باشد یم بود،    زانیبرادرم، آو 

 . د ینما  یم شی آنها ستا
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برادرم وجود    رانی یکه در سالن پذ  هانی از آرام چوگ  ک ی  یباالتړون    یآقا

  افته یروز قبل از زندان نجات    کیداشت، نشسته و با محبوب جان که  

 اهل خانه رسگرم صحبت و گپ بود.  بود و باق  

وطنجار به من افتاد، بدون مقدمه مرا به اسم من خطاب    یچشم آقا  وقن  

ما ترا ساعت ها است که    ؟نموده، عالوه نمود که برادر خودت کجا هسن  

ل ز   دنیرس  ر ی. من از دیشو ی نم  دا یو تو پکنیم  یمجستجو   ی   د یخود به میی

رت خواسته، آنها را به خانه برادرم  معذتړون    و وطنجار    انیاز آقا  جان و 

 . گفتم  د یخوش آمد

    من
ً
که او مرا به نام    نیو ا   شناختمنیم و    دهیرا هرگز ندوطنجار    یآقاقبال

که من به آنجا برسم،    نیاسم من قبل از ا شد  یم من خطاب نمود، معلوم  

اظهار نمود که  وطنجار    ی. سپس آقاند کشیدیم شده باشد و انتظار مرا    اد ی

ب  خواهد یم رهی  صاحب   امروز  با محبوب جان  را  برادر  اما  ند یب شما دو   .

به    مینما  یم  شانیدفی  ا  استیتلفن به ر   کی من    د،یتلف گرد   ار یوقت بس 

تلفن را   نموده، بعد گویسر  یی  تغ ا یپروگرام و قرار هنوز پابرجاست   نیا نمی ب

 رهی  صاحب تلفن نمود، رئ  است یبرداشته به ر 
  گتره   یدفی  آقا  سی دفی 

از رهی     د ی بده  زه داد، در جواب گفت اجا  لیتفصوطنجار    ی که آقا  یقرار 

هدا چه  سم،  بی  برا  د،یفرمایم  تیصاحب  خی     یبعد  از دهمیمشما   .

د  استیر  امور  به  صاحب  رهی   آمد که  خی   صاحب  رهی    
  ی گر یدفی 

هدا   مضوف شده، ول من  برا  تیبه  تا  اند  بگو   یفرموده  فردا    م،یشما 

 . د ی همراه من ضف نمائ یچا کیآورده و    فیصبح اول وقت تشر 

رو به من کرده گفت: برادر هوش کن که فراموشت  وطنجار    یاز آن آقا  بعد 

ا ما  همه  زود  صبح  فردا  صاحب    شویمیم جمع    نجا ینشود،  رهی   نزد  و 

  امور قوماندانی تړون    یت مخابرات و آقاوزار   مور اوطنجار    ی. آقامیو ی  م

 را به عهده داشتند.  سی ژاندارم و پول عمویم

ل ز   یفردا ی   ی جان برادرم رفتم، اما آقا  د یآن روز حسب وعده، من به میی
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آقا اظهارات  قرار  به  ونړ ت  یوطن جار،  نظر  که   عاجیل  تیمضوف  کی، 

ل ز   شی پ  شیبرا ی به میی از آمدن  بود،  تنها    د یآمده  جان معذرت خواسته، 

 بود.  ده یمن حضور به هم رسان دنیقبل از رستړون   یآقا

  قیجان برادرم با محبوب جان رساج، خانم عبدهللا جان رف  د یمن و ز   سپس

جان به    د ی دکتور عبدالستار رساج، خانم ز   یآقا  جان دخی  دویم  هیو عال

به راه    گترهنور محمد    ی جانب مقر رهی  صاحب آقاتړون    یآقا  تیمع

    به آنجا،  دنیبه مجرد رس  و   میافتاد
ً
داخل  تړون    ی آقا  به رهنمانی متصال

پذ  دق   ده یگرد  رانی یاتاق  چند  آقا  میدیانتظار کش   قهی و  تشر   ی تا    ف یرهی  

از معرقی  بعد  با هر    ه یمحبوب جان و عال  آورده و  از ما احوال    کیجان 

 را انجام داد.   گریم   پریس

  گ تره نور محمد    یو آقا  د یو ناشتا حاضی گرد  یفرصت بساط چا  نیا  در 

ی رهی  دولت، ح    و بزرگان   اکانین  ادبود یو    شی ضف صبحانه باز هم به ستا  ی 

انی   خانواده این  نموده و در ضمن    من سخیی برا دربارۀ  حفظ    یکه دولت 

سلسله   کی در مملکت مجبور است به    اوضاع عمویم   یو برقرار   تیامن

 دست زند که ظاهر   اقدامان  
 
 و اما    گردد یمها    بعیصی   ت یسبب اذ  ا

 
  معلوم   بعدا

ا  شود یم بوده است، توض  نیکه  توده  نفع مردم و    حیاقدامات دولت به 

 . داد یم

  شانیاشاره به محبوب جان نموده، گفت: به نظر من بهی  است ا  انیپا  در 

  در مملکت آرایم   چند ماه از مملکت دور باشند، وقن    یبا خانواده خود برا

شان برگردند. بعد از آن    به وطنتوانند  یم  د، یتمام حکمفرما گرد   تیو امن

آقا پرستړون    یجانب  پشتو  زبان  به     د یرو گشتانده 
 
 نفر چند    مجموعا

در جواب گفت: جمله چهار نفر هستند، صاحب!  تړون    ی؟ آقاباشند یم

آقا آقا  گتره   یسپس  برا  تیهداتړون    یبه  آنها   یداد که  از  چهار  هر 

خارج شدن شان را از مملکت    هیپاسپورت مسافرت صادر و هرچه زودتر ته

 .  د ی  بگ
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  ک ینظر ن  ن یو از ا  ی ما دو نفر هم از لطف جناب رهی  سپاس گذار   مقابلتا

  به عمل آورده و بعد از    شیستا  شانیا
 
  شان یساعت که با جناب ا  کیتقریبا

به خانه  تړون  یآقا  تیو به مع میاجازه خواسته مرخص شد م،یگذشتاند

 . میجان برگشت   د یبرادرم ز 

  یما گفت برا  ینموده، او برابه کار پاسپورت آغاز  تړون    ی جا آقا  نیا  در 

درست    نها یا   یدو جلد پاسپورت براخواهم  یم  شی  ی از مضف ب  یی  جلوگ

که    ند ینما ب ی ترت  یصی یپاسپورت مر  ،دهمیم  ت یو پاسپورت ها را هدا مینما

  ج در آن در  ض یمر  تیبه عنوان مع گر ید ک ی و  ض ینفر آنها به اسم مر  کی

ق مگر  تکت  پاسپورت   مت یگردد.  و  با ها  را  دازند،    د یطياره  بی  خودشان 

همان طور  د ی دان  هرچه الزم یم  میکار بودجه ندارد. ما گفت  نیا  ی دولت برا

بدد یفرمائ  اجراآت ق  ه ی.  هواپ  مت یاست که  تکت  و  را    ما یپاسپورت 

تأد ب  ند ینمایم  ه یخودشان  مصارف    شی  ی و  تحميل  و  شما  زحمت  سبب 

 . شوند یم ن

ی هم   قتیحق  در    ت یآنها پاسپورت خروج از مملکت عنا  یآرزو را که برا   ی 

  د یو خانواده اش داشت و هم من و ز   قیعبدهللا جان رف   یگردد، هم آقا

که در   نیکه جناب رهی  صاحب بدون ا  م،ی پروراند  جان برادرم در دل یم

 آن را منظور و انجام داد.   د،ی  صورت بگ باره از جانب ما تقاضانی  نیا

آقا  بعد  آن  قوماندانی تړون    یاز  پاسپورت  شعبه  تلفنی   ت یوال   به    کابل 

شود به    دهی دو جلد پاسپورت را که در آن چهار نفر گنجان  بی ترت  تیهدا

  که    قسیم
ً
ی تعقبال ی    یشده بود، صادر نموده، عالوه نمود که برا  یی  گرفی 

مراجع  خود  ی پاسپورت،  ق  ند،یآیم   ی  و  ارائه  را  الزمه    مت یمعلومات 

 پردازند.    ها را یمورت پاسپ

ا گذاشت و گفت با من در  خودرا  شماره تلفن  تړون    یکار آقا  نیدر ختم 

و   د ی. حاال شما عقب کار خود برو د یمرا مطلع ساز  انیو از جر  د یتماس باش

ا   من عقب کار خود یم  به  پاسپورت و ته  بی ترت  نیروم.   یهاتکت   هیکار 
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بود،    یخانم با وقار   کیکه    نیی  شن   ن  ملقب به    مونهیخانم م  یپرواز برا

و محبوب جان رساج خانم عبدهللا جان و پش    قی پشش عبدهللا جان رف

  افت یدو روز انجام    ک یدر ظرف    ست،ی ن  ادم یخوردسال او که اسمش به  

ی با اول  ستیبا و یم  . ند یکه جانب تهران روانه بود، پرواز نما  ن  مای هواپ  ی 

که در   سی ژاندارم و پول  قوماندان عمویمتړون   یو آقا د یموعود رسرس روز 

  یکه در فرودگاه کابل برا  نیبه منظور ا  کار بود، حسب وعده قبیل  انیجر 

  ق یجان برادرم خانواده رف  د ی که من و ز   نشود، وقن    شی پ  مزاحمن    نیمسافر 

او مراتب    دت آمده بود و در اثر مساع  عتیمشا   یبرا  م، یرا به فرودگاه رساند

ل بکس   ويزه خروخ   و ما    افتیبه سهولت تمام انجام    نیمسافر   یهاو کنی 

ل پاسپورت و    نیبعد از ا  نیکه تنها مسافر   آنها را تا اتاق    میتوانست  که کنی 

پول طرف  از  شان  برا  گرفتیم صورت    س ی اثاث  آنها  آماده    ی و  پرواز 

 . مینمائ  عتیمشاتړون    یآقا  تیند، به معشدیمبودند، در آن اتاق جمع  یم

آن اتاق  هند، اجازه نداشتند ب آمدیمشان  ن یمسافر  عتیکه به مشا  کسانی 

مه خانم م عبدهللا جان   یپش او آقا  ق، یرف  مونهیداخل شوند. باالخره محی 

جانب  با پش خوردسالش و محبوب جان رساج، افغانستان را ترک و   قیرف

 تهران پرواز نمودند. 

ک کارمل اند گ در باره آشنانی خواهم یم نجا یا در    ن یا : ندازمی ب  روشنی  با بی 

ک کارمل را پ یکه من آقا قرار    نیداستان از ا  شناختم،و چگونه یم  شی  ی بی 

دهمزنگ، فاروق   د یزندان قلعه جد  ایسیس  انینفر از زندان  کیاست که  

ک کارمل نسبت و خو   ینام داشت که با آقا   جان تلگراقی    ک ینزد  یشاوندی بی 

ا ک کارمل  بی  و  اسم کاکا خطاب    شانیداشته  به  اسارت    انی. جر کرد یم را 

  ی  که ختم جنگ با ام  ک یکه به جرم مخابره تلگرام تی    فاروق جان تلگراقی 

مشر  فرقه   مشهور به بچه سقاء به حبس ابد محکوم شده بود و  هللا  حبیب

محمد      خان چرخی شی 
 

  ی  ام  انیلشکر   ]واغجان[  جانگوا   که در جنگ تنک

ی را شکست داده و اول هللا  حبیب   ده ید بود که داخل شهر کابل گر   یرسباز   ی 
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داده بود. همچنان بعد از آن  تیو مخابره آن را هدا د یتلگرام را تسو  نیو ا

محمد  مشر  فرقه   ادرشاه زمام قدرت و سلطنت را به دست آورد،  که ن شی 

ال    میرا با کاکا  خان چرخی  خان   محمدول  لیوک  ،خان چرخی جیالنی  غالمجیی

 ی  خان و فق  هللا  تیخواجه هدا  ،جان رسمنشر   یمحمد مهد  زا ی  م  ،یدرواز 

به شهادت رسان ا  د، یجان  وع  توض  ن یدر رسر به صورت مفصل    ح ی رساله 

 داده شده است. 

ک کارمل در آن زمان پش خوردسال و متعلم بود و بعیصی   یآقا   ی روزها بی 

. آمد یم   فاروق جان تلگراقی   یخود آقا  یکاکا  دنیپايواز به د  ثیجمعه به ح

از   شی  ی که برادرزاده اش ب  کرد یم  فیتعر   شهی هم  فاروق جان تلگراقی   یآقا

  خواسته باهوش است، اگر شما    یل یو خ  کند یم سن و سال خود صحبت  

. بعد از آن هر وقت که  اورمیمرتبه نزد شما ب  کیاو را  خواهم  یم   د،یباش

ک کارمل به د   یاو را برا  فاروق جان تلگراقی   ی، آقاآمد یمخود    یکاکا  دنیبی 

 . میکردیم و با هم صحبت  آورد یم دو ساعت به اتاق ما  ک ی

به   هرگاه سئوال که به کدام صنف مکتب بود، ول  ستی ن  ادم یبه   درست

ده راجع   که  داد  یمبا جمالت شمرده و ضاحت لهجه جواب    ،شد یمنامی 

با هوش،    یلی بود. پش خ  اد یبه اصطالح ز   شی به تناسب سن و سال او برا

تندفهیم  ذگ و کاکا  و  تلگرا  شیبود  جان  حساب    ار یبس   شیباال  قی فاروق 

 . کرد یم

ی بی  هاسال برخوردها در    نیا برابر    شمش  یهجر   ۱۳۲۵و اوائل    ۱۳۲۰  ی 

به    گرفتیمصورت    یسو ی ع  ۱۹۴۶و    ۱۹۴۱به    ستی ن  ادمیکه درست 

ک کارمل در آن وقت چند سال داشت ول ی هم  بی  که هنوز    دانم یقدر م  ی 

که من با خانواده    هانی و کودک بود. بعد از آن در سال  دهیبه سن بلوغ نرس

ها با  و دعوت  از محافل عرویس  در بعیصی   م،یبود   دهیرها گرد   دانام از زن

ک کارمل خ  یو آقا  میدیدهم یم ام کارانه و با محبت پ  یلیبی  آمد    شی احی 

ا  چیآن ه  ی  . در غکرد یم ک  و   میبا هم نداشت   کیدئولوژ یگونه وجه مشی 
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ی در ب  و انقالن    ایس یس  یهاوقت صحبت   چیه   ک ی  چ ینرفته و نه من به ه  ی 

  یکه در افغانستان وجود داشت، وابسته بوده ام. همچنان آقا  ان  از احز 

در شهر قندز    ب یتهذ  یدو محفل آشنا شدم و آقا  ک یرا در    قیال   مانیسل

خود    یاز کارها  ن  پاره    یاجرا  یکه من برا  دفی  دارالوکاله داشت و زمانی   کی

از    بعد اوقات    بعیصی  داشتم،رفتم و چند روز در آنجا توقف یم  به قندز یم 

ل   ی و    دمیدجان خان، او را یم  قا آ  ر یدوستم به نام مد  کیفراغت کار در میی

کت وارد    کیکشتمند در    سلطان عیل  ی. با آقا مینمود یم با هم صحبت   رسر

ی به نام اباس  هیکننده ادو  عبدهللا جان عابد پش مرحوم    یکه متعلق به آقا  ی 

  ک ینزد   یهاعبدهللا جان از دوست  یقاآخان بود و    نیالعابد  نیز ی  داکتور م

کت مذکور   ی. آقادمیرفت، آشنا گرد   من به شمار یم  یکارها  کشتمند در رسر

  چیوقت و با ه  چ یه  . ولداد یم انجام    شی را به زبان انگل  بی ترجمه مکات

مباحثات و صحبت الذکر  از ذوات فوق  ام و    ایسیس  یهاکدام  نداشته 

اهداقی   نکهیا و  مفکوره  چه  صاحب  و  بوده  مربوط  حزب  به کدام    آنها 

 ، ابدباشند یم
 
 بود.  امدهین انیبه م با آنها صحبن   ا

  گ تره نورمحمد    ی با آقا  دار ید   نی. بعد از ا ونړ ت  یبا آقا  ن  گردم به آشنایم   بر 

د  دولت  رهانی   ک یموکراتیرهی   و  رف  خلق  ما  تړون    یآقا  ق،ی خانواده  با 

که احوال    نیو از ا  گرفتیم  نگه داشته و گاه گاه تماس تلفنی خودرا   آشنانی 

خ به  یمخودرا  است    ی  ما  ی  امطمیی از  هم  من    یهاآشنانی   نیساخت. 

را که از اوضاع    انیاز دوستان و آشنا  نموده و بعیصی   موصوف استفاده هانی 

احساس خطر    هیجار  مملکت  پاسپورن    ند نمودیمدر  داشتند  آرزو  به    و 

کار به صورت نورمال اشکاالت   ن یو ا  ند یدست آورند و کشور را ترک نما 

نموده،    یار یجستند، آنها را  داشت، به من مراجعه و استعانت یم   یادیز 

  
 
از آن   به خویسر تړون    یکه آقا  قبیل  تلفن  کیهمراه شان بعد از  شخصا

آقا  یم  ،نمود یماستقبال   و  جب تړون    یرفتم  ی با  مرا    ی  خواهش  گشاده 

و   تیتلفن عنا  عهیپاسپورت را به شعبه پاسپورت ذر   یامر اجرا  رفته،یپذ

 فرمود.  ابالغ یم
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رساج پش رسدار عبدالغفور خان رساج    عبدالعیل  یآقا  ک یاز آن جمله    و 

با هم آشنانی  رساج بعلت    عبدالعیل  ی. آقامیداشت   اد یز   و دوسن    بود که 

    نکهیا
ً
   از قوم محمدزانی اوال

 
ازدواج نموده بود،    نی امریکا  با يك خانم  و ثانيا

 طرف اشتباه قرار گرفته بود.  نزد دولت خلف  

  عالوت
 
عنادهاها،  خشونت  ها،حسان  ن    ی رو ا تحقيق،  و    شخیص  یعدم 

به خود    بدون استحقاق    تیدولت که اهم  اجرانی   نیمأمور   یهاخصومت 

  و اگر کش   رفتند یمبه زندان    گنایهند، اشخاص معصوم و ن  شدیمقائل  

از دست   د یبه عمل آ  ف  یتحقبارۀ آنها  که در    نیتا ا  ،رسید یمبه دادشان ن

برحم  ن  و    غرور م  نیمأمور  دو    داد یرو   نی.ا ند گردیدیم   چاره یزندان  ناگوار 

 مرتبه اتفاق افتاد. 

با خواهر    یخان طرز هللا  حبیب پش    یجان طرز   دهللایحم  ی که آقا  نیا  ک ی

  ی از روزها  ک یدکتور عبدالستار رساج در    یخانم آقا  ،یجان طرز   لهیاو جم

معمول،   زندان ها  خانوادهجمعه که طبق  ی  مربوطی  پا  انیو  نام  به    واز یبه 

هم نظر    نفر دو    ن ی، ارفتند یم چرخی  پلبه زندان    شیخو   اقارب زندانی   دنید

رسدار محمدداوود    ی جان پش عمو   که با رسدار محمد ول   ک ینزد   به دوسن  

جان با خانواده خود در    جمهور مغلوب، داشتند و رسدار ول   س ی خان رئ

رس  یروزها قدرت  به  د  دنیاول  باق    ک یموکراتی دولت  با  مانده خلق، 

نزد   خانواده سلطنن   اس  کیو همکاران  رفته و    ی  شان  ک مقدار  ی بودند، 

که در   حرکت هرج و مرخ    ک یخوراک و البسه با خود برده بودند. در اثر  

و   پاسبانان  طرف  از  مسلحانه  مداخله  به  منجر  و  صورت گرفت  زندان 

زندان    د،یمحافظ گرد   انینظام با  برآشفچرخی  پلقوماندان  و  شده  ته 

آن    هداد تا هم  تیتمام به نگهبانان زندان آمرانه و جابرانه هدا   تی عصبان

مرگ به داخل    د یو پايوازها زورمندانه و با تهد  انیرا اعم از زندان  تیجمع

ی آهن  م یزندان انداخته و دروازه ضخ   د یحم  یزندان را مسدود سازند. آقا  ی 

جمله به زندان رفتند،    نیا   هم در   یجان طرز   لهیو خانم جم   ی هللا جان طرز 
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ی خوش بختانه هم   ول   ی کردند که برا  دا یقدر توانستند و فرصت آن را پ  ی 

که    و بالنی   وستهیکه به وقوع پ  ن  جان از ماجرا  د یجان، خانم برادرم ز   هیعال

 بر رسشان آمده خی  بدهند. 

و دکتور عبدالستار رساج بود    یجان طرز   لهیجان دخی  دوم خانم جم   هیعال

به رساغ من    د، یخود مطلع گرد  یمادر و ماما  یکه از گرفتار   یو به مجرد

تلفن را    کرد. بعد از آن من گویسر   تیمن حکا  ی حادثه برا  انیآمده و از جر 

قوماندانی  به  ل خود  ی از میی پول  عمویم  برداشته  تمنا    نتلف  سی ژاندارم و  و 

 . شخص موظفی شومی ممنون م  ند،ینما  وصلتړون    یکردم اگر مرا به آقا

تلفن  جواب    گرفتیم را  تړون    یآقا  یهاکه  قوماندان    ،داد یم و  گفت 

  خوب   یلی. گفتم خ د یرفته، به آنجا مراجعه کن  سی پول  کادیما صاحب به  

  
 
ی م  ی من نوشته و رو   اگر شماره تلفن مرا با اسم لطفا   د، یبگذار   شانیکار ا  ی 

تلفن و خواهش نمودم مرا به    س ی پول  کادیما . سپس به  شومی ممنون م  یلیخ

صاحب آنجا را هم چند لحظه  تړون    . متأسفانهند یوصل نماتړون    یآقا

 تماس گرفته نتوانستم.  شانیصورت من با ا نیقبل ترک کرده بود و به ا

نشد، بار    یصاحب خی  تړون  از  دم،یانتظار کش  قهیچهل دق ا یساعت   مین

  باز هم با جناب   تلفن نمودم، ول  سی ژاندارم و پول  یمبه قوماندان عمو   گر ید

  کرده نتوانستم و موصوف هنوز به دفی  خود بر   دا یصاحب ارتباط پ تړون  

  ه یالرسد و ع  انیفرصت روز داشت آهسته آهسته به پا  نینگشته بود. در ا 

نزد من مانده    شی  ی داشت، ب  پشان کوچک خود نگرانی   طرف   جان هم که از 

فتوانستیم ن ل خود روان شد و  ی ا  صلهی، جانب میی به  قرار گرفت   نیما 

    د یمن با  د ی به دست آ  هرگاه خی  درسن  
 
و هرچه زودتر به اطالع او حتما

 برسانم. 

تلفن    یبه مغرب )شام( بود و من گوش به آواز پهلو   کیو نزد   ر ید  عض 

صاحب تړون    نشسته بودم که باالخره زنگ تلفن به صدا در آمد و جناب

 ان یخالد صاحب چه خی  است؟ من از جر   د یمرا گرفته، پرس  امیبود که پ
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  داده و    حاتیتوض  شیواقعه برا
 
و برادرش    یجان طرز   لهیخانم جمضمنا

 شدم.  یار یطالب   ینمودم و از و  را معرقی  یجان طرز  دهللایآقا حم

   د، یصاحب در جواب گفت به من فرصت بده  نتړو 
 

  تا اول تر از چگونک

   اورم،یبه دست ب  حادثه اطالع واثف  
 
. خالصه پس  دهمیم خی     تانیبرا  بعدا

صاحب تلفن نموده  تړون    جناب  گر یبار د  قهیو پنج دق  ستی و ب  ستی از ب

خانم  های  نام چرخی  پل داد و گفت من به قوماندان زندان    نانیو به من اطم

ی دادم هم  تیو هدا  ادداشتیرا    یهللا طرز   د یو حم  ی طرز   جميله حاال    ی 

ی باش ل شان به راه   یآنها به زود  د یآنها را رها سازد. شما مطمیی ی جانب میی

    افتند.   یم
ً
خی  دادم و گفتم    تلفنی   د یجان، خانم برادرم ز   هیمن به عالمتصال

پتړون    باالخره  پذ  دا یصاحب  مرا  خواهش  رهانی   رفتهیشد و  و    امر  مادر 

  ابالغ فرمود و    را به قوماندان زندان پلچرخی   تیماما
 
داد که    نانی اطمضمنا

کنم  یمنداشته و خواهش    شیتشو   شی  ی گردند. لهذا ب  به خانه بریم  یبه زود

 بگذار.  انیا در جر مر  دند،یهرگاه آنها برگشتند و به خانه رس 

و مواصلت    من از رهانی   یجان برا  هیشب بود که عال  ۱۰ساعت    حوال

 . میدیهمه راحت گرد بی ترت  نیداد که به ا نانیخود اطم یمادر و ماما

ی هاسال که من    د ی چند گرد  از پشان الال لكیم  ک ی  ی  دوم دامن گ  حادثه

داشتم و از دوستان اهل هنود من بود. پشان    خانواده آشنانی   نیبا ا   یادیز 

لكیم در رسا  یچند  الال  پدرشان،  درگذشت  از  دکان   کیشهزاده    یبعد 

 ار، راست ک  یلی بودند. پشان خ  تبادله اسعار داشته و رسگرم کار خود یم 

  خارخ    یهای گر و قونسول ها  خانهبودند و اکیر سفارت    غرضی سالم و ن  

ی کابل، همچن   میمق شناختند و  یم  کابل آنها را به خون    انیاز شهر  یار یبس  ی 

و    لینزد آنها که از اعتماد برخوردار بودند، تبد  اسعارشان را به پول افغانی 

ن مورد  اسعار  افغانی   از یهمچنان  پول  بدل  در  ا   را  راست کار   نیاز  پشان 

 . ند نمودیم  یدار یخر 

ا   ک یکه    یقرار  ا   نیاز    ل یموضوع را تفص  نیپشان نزد من آمده و گزارش 
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طرف اشتباه دولت    ست،ی ن  ادم یداد، برادر بزرگ آنها که نام او درست به  

ی الیامی    یبرا  عنوان "جاسویس  ر یقرار گرفته و ز  "، هفته گذشته از  امریکا  م ی 

  تالش است و ما هرچه و هرطرف    ده یجانب پاسداران دولت گرفتار گرد

  ک یبه کدام   باشد یم نه، و اگر زنده  ا یزنده است  ا یادر ما که آاز بر  م،یکنیم

لهذا به    م،ی توانیم به دست آورده ن  خواهد بود، اطالیع  کابل  یهااز زندان

ی شما مراجعه کردم اگر از دست تان چ  . د یکن  ی ما را مددکار  ،آید یم بر  یی 

خواستم، خواهش  تلفن نمودم و وقت مالقات  تړون    یبه آقا  هم وقن    باز 

معذرت خواسته    اد،یز   یهای منتها همان روز به علت گرفتار   رفته،یمرا پذ

ی من تع یساعت بعد از ظهر را برا کیآن روز  ی فردا یو برا نمود و من   یی 

ی شده به ساعت مع  از برادران شخص زندانی   ک ی  تیهم به مع خدمت    ی 

در تړون    یاآق و  لكیم   رفته  داده،    باره پشان الال  چند معلومات مفصل 

 
 
طرف   نیبه ا  یلیطو  یهابرادران را از سال  نیا عالوه نمودم که من شخصا

بندیم دسته  به  و  است  اسعار  تبادله  کارشان    ایسیس  یهای شناسم. 

 ندارند.   سهیم نیتر جزنی 

 نهیاو را از برادرش گرفته، فرمود من در زم  ت ی، اسم و هو   ونړ ت  یآقا  سپس

دو روز فرصت   ک یمن   یتوانم، براچه کار کرده یم   نمی به ب  مینمایم  قیتحق

 د یبده
 
بعد    ک ی  . واقعا ا  ک ی دو روز  به من خی  داد که   پشان تلفنی   نیاز 

ل برگشته است.  ی  برادرشان از حبس رها و به میی

ا  منظور  باال  مطالب  ذکر  از  آقا است   ن یمن  زمانی   ون ړ ت  یکه  از   تا  که 

 ، یبا و   دار یو در روز اول د  شد،محسوب یم نورمحمد ترگ  یوفاداران آقا

ک کارمل ما را با موتر خود به قض نمی     ی مشاهده نمود که آقا  ک یاز نزد بی 

  املهچگونه مع  کیموکراتی رهی  دولت د  ثی به ح   ترگ   یو آقا  د ی رسان  کی

ی گشاده ترت اثر داده و در باره هر    بی با ما نمود، به هر مراجعه من با جبی 

آشنا  کی و  دوستان  مشکیل  انی یاز  با  یم  که  من  مواجه  از  و    ی ار یشدند 

  ی  گذاشتم، بالتأخیم  انیدر م ونړ ت ی خواستند و من مشکل آنها را با آقایم
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 یبه آن رس
 

 کرد.   یم دگ

ی هللا ام  ظیحف  یگسسته و به آقا  ترگ  یکه نام برده از آقا  زمانی   ول که    ی 

بود،    وستهی نمود، پیم  فهیوظ  یفایامور خارجه ا  ر یوز   ث یدر آن وقت به ح

 
ً
به   فاحشر  یی  تغ یو   به خود گرفته و در وضع عمویم  یگر ی موقف د  کامال

 آمده بود.  انیم

  د ی گرد  فیتوق  قتیل  کیبه اتهام    ،یمیمحمد حسن کر   یروز آقا  کی  چنانچه

  یاز خانواده موصوف در آن دست داشته و به قرار  ک یو نه  شانیکه نه ا

 
ً
از دوستان   کرده بودند، پش جوانی   تیداستان را حکا  نیا   که آنها به من قبال

غافل    رد،ک  یم   یکه در دست داشت باز   یبا تفنگچه ا   یمیکر   یخانواده آقا

سالح    نیداشت، ناگهان ا  که تفنگچه در جاغور خود، گلوله پنهانی   نیاز ا

ل آقا ی که طبق    یمی کر   یناريه، به صدا در آمده و آماج خود آن جوان، در میی

به ز  ا  ارتیمعمول  بود، قرار گرفت.  به    نیحادثه چند   نیآمده  سال قبل 

ا   ،یبود که مراتب دعو   وستهیوقوع پ ی  خانواده    نی محاکمه و برائت گرفی 

 شده بود.  هیو تصف دهیگرد  همه یط

ی جان و محبوبه جان دوش  هیقدس گرم    یاز روزها  ک یدر    یمیکر   یآقا  گانی 

قب، حوال  ی  تابستان به صورت غ ل من آمده، از    می  ی ساعات ظهر به میی

  ماجرا صحبت و  
 
ی گفتند ما همضمنا ه  ک  میآئیمتړون    یحاال از نزد آقا  ی 

دادخوایه   نیا برعالوه  برده  نام و  عرض  به  با    که  بلکه  نداد،  ما گوش 

  ن ینمود. ا ونی  ما را از دفی  خود ب تی و دور از انسان ک یالفاظ رک استعمال

شاک گرفته و تمام وجودشان به لرزه در  تړون   یدو دخی  که از برخورد آقا

حکا بود،  تصف  یلی خ  ه یقض  ن یا  گفتند یم کرده    تیآمده    ده یگرد  هیقبل 

از   ک ی کهجاللر   یمقتول، از قدرت آقا یاز اقارب آقا ک یحاال  است، ول

  ی ، کار گرفته و موضوع را دوباره رو باشد یمتجارت    ر یمهم و وز   یهاحزن  

 العجاله به زندان انداخته اند. پدر ما را عیل جهیصحنه آورده و در نت 

تلفن نموده و  تړون    یاز طوالت کالم، باز هم به آقا  یی  منظور جلوگ  به
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ا خدمت  بدهد  فرصت  من  به  باشد،  داشته  وقت  اگر   شانیآرزو کردم 

که من   گفت و هنگایم  کیمن بالتأخی  لب  یتقاضا   نیبه اتړون    یبرسم. آقا

ی شدم، فرمود هم  ا یاز موصوف در باره وقت و روز موعود جو  حاال خالد    ی 

 . د یائیصاحب ب

ان آقا  ه یاز آن من قدس  بعد    ت یتقو   را کیم  یم یکر   یجان و محبوبه جان دخی 

داشتم به آنان گفتم، تړون    یآقا  یکه باال  نانی یدادم و با اطم  تینموده تسل

من وقت داده    ی براتړون    یکه آقا  یمن قرار   د،ینداشته باش  شیتشو   ار یبس 

ی است، هم   را انجام خواهم داد.  یکار   کی هللاانشا روم و  حاال نزد او یم ی 

ا   مگر    ن یرا در اتړون    یشد و آقا  ل یتبد  أس یباور من به    نیمتأسفانه که 

 مراجعه  
ً
    . افتمی  ی گر ی شخص د  کامال

ً
 شهی که موصوف هم  آن استقبالاوال

ا به    ن یداشت،  پ  ک یمرتبه  تصو   لیتبد  آمد رسیمش ی وضع  بود.    ر یشده 

ی ام  یآقا ی م  یباال  ی    کریس   کی   یکه باال  کارش قرار داشت، خودش در حال  ی 

ا  خی چر  دور    ن ینشسته،  مغرورانه  آن سو  و  با    خورد یم سو  تعداد    کیو 

پول منصبان  مراجع  سی صاحب  ی و  من کرد یمصحبت    ی  به  رو  باالخره   ،

 د؟ یدار  شما چه مطلب  د ی گشتانده پرس

آقا  یمجرد  به از  نام  من  نسبت  بردیم یحسن کر   ی که  خواستم  و  به م 

آقا  شانیا  گنایهن   به    حاتیتوضتړون    یخدمت  مرا  صحبت  بدهم، 

آدم چقدر واسطه دارد.   نیا دانم نیم صورت ناتمام قطع نموده، گفت من 

واسطه    گر ی از من تقاضا نمود که د   رسد و رسیم  یلی وضع خ  کیبعد از آن با  

 . میو به همچو موضوعات مداخله ننما  دهینگرد  کش

، که انتظار آن را نداشتم و  تړون    یکلمات از زبان آقا  نیا  دنیهم با شن   من

ده    دهیهمچنان شن  نامی  مواز   کیبودم که  فاقد  بوده،    اخالق    نیشخص 

شخیص  نفس  ارزش   عزت  ق  انسانی   یهاو  او  بدون    مت ینزد  ندارد، 

. از  د یو او در جواب گفت بفرمائ  د یاز جا برخاسته گفتم ببخش   خداحافظی 

 خارج شدم.   سی ژاندارم و پول مانداندفی  قو 
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و    میایدر تماس بتړون    یآرزو نکردم با آقا  چیه  گر یبرخورد د   نیاز ا  بعد 

 با من قطع نمود. خودرا  مراوده تلفنی  گر یهم د شانیا

 

ش افواه مبن    عوامل  خلق  کیموکراتیما به دولت د وستیبر پ گسبر

ک کارمل و   یآوازه ها: به درجه اول مراجعه ما به آقا  نیا  اصیل  علت بی 

  ی با آقا  دار ی موصوف در موضوع مطلوب، به درجه دوم د  یمداخله جد

د  گتره نورمحمد   دولت  ن  کیموکراتی رهی   واکنش  برابر    ی کو یو  در  او 

رهانی   یتقاضاها و  رف  ما،  ات    قیخانواده  نشر درجه سوم  به  و  زندان،  از 

  یهاآنها در روزنامه  ر یو پخش تصاو   خانوادۀ ما روز راجع به بزرگان    یایدیم

دوره استبداد بود    دنیآنها و کوب  یهااز کارنامه  شی ستا  دولن  ی  و غ  دولن  

باور داشتند   ن ینموده، به ا  مختلفی   اتی  تعب  و دوستان از آن  انیکه آشنا

جذب و   کی موکراتید  ی از طرف دولت جمهور   قیصد  د ی که من و برادرم ز 

افواه و    نی همه ا  . ولگردیمیممأمور    مهیمهای  پستبه    کینزد   ندهیدر آ

به دهن    ک ی آوازه از دهن    ک ینداشته و تنها به شکل    قتیتخمينات، حق

از   بعیصی   یتبضه برا  نهیآمدن زم  انیو موجب به م  افتهیانتقال    یگر ید

 انیدر مگ  مشی  وجه   ک ی  چیآن ه  ی  بود. در غ دهیگرد   انیدوستان و آشنا

د دولت  از طرف  ما  باالثر  نبود که  شده    کیموکراتیموجود  جذب  خلق 

 . میبتوان

ک کارمل و د  یمراجعه ما به آقا  همچنان   گ تره نور محمد    یبا آقا  دار یبی 

آقا با  پول  قوماندان عمویمتړون    یو آشنا شدن    ک ی  یرو   س، ی ژاندارم و 

آن به صورت مفصل، بدون کم و کاست    انیحادثه صورت گرفته بود که جر 

 . د یگرد   ح ی    و مبالغه، تشر 

روزنامه   توانمنیمناگفته    اما  ات  نشر برعالوه  و    یهاگذاشت که  وقت 
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دو بار   ک یکه    ،شینو   قیاز حقا  یو ی  به پ  سندگان یاز نو   بعیصی   یهانوشته 

و مستعار   نام اصیل  ر یيا، مورخ مشهور کشور هم ز ت خان رشقاسم  دیس  یآقا

ما    یبر همکار   را مبنی   ی بود؛ تصور   دهیراستا به نشر رس  ن یدر ا  نی یمضام

حزب    یاز اعضا  بار از جانب بعیصی   نیجانب چند  نیبوجود آورده بود. از ا 

ها که با آنها روبرو  در محفل  میمستقی  و غ  میخلق و پرچم به صورت مستق

    ک یکه هر   ن یبعد از ا  م،شدیم
ً
 یهابزرگان خانواده من صحبت ۀدر بار اوال

 شدم. من هم  یدعوت به همکار  ند،دادیمپر از احساسات را انجام 
 
ظاهرا

   ها استقبال خون  نی یبخوش  نیاز ا
 

راه،  نیخود در ا کرده و از اظهار آمادگ

 ساختم. آن را به زمان موکول یم   ول ده،یامتناع نورز 

  ن یمأمور   یهاها، خشونت و گرفت   ی  که دامنه کشتارها، گ  دمیدیم  طرقی   از 

ی اداره تع  کیکه در رأس    رتبه حزن    عال دست    ر یز   ن یند با مأمور شدیم   یی 

ی مردم از ب تی روز به روز باال گرفته، احساس مصون ،حزن   ی  غ   رفت.  یم ی 

ی اشخاص ژرف ب کار چه خواهد شد،    انیکه پا  نیحادثات و از ا انیاز جر  ی 

  ی ر ی. دشد یم  شی  ی مردم از دولت هر روز ب  نانی ینگران بودند و نااطم  یل یخ

ی نگذشت که ب    ی 
 

به    حزب خلق و پرچم اختالفات نظر و عدم هم آهنک

 ی  به عنوان سف  کیمهم حزب پرچم هر   یوجود آمد که در اثر آن اعضا

خارج به دور ساخته شدند و قدرت مملکت    یبه کشورها  افغانستاندولت  

 تنها به دست حزب خلق آمد.  یدار 

 یعده از اعضا ک یپالن شده گذشته،  یهاو گرفت  ی  گبرعالوه  حزب   نیا

نمود و  چرخی  پل زندان    مانده بود، رایه   مهم حزب پرچم را که در وطن باق  

 . د یکشور گرد  اتیدر شهر و وال  شی  ی آمدن تشنجات ب  انیباعث به م

د   نیمجاهد افغانستان که دولت  نشانده    ک یموکراتیملت  را دست  خلق 

اتحاد شورو  را  یم   یقدرت  آن  خطاب    سن  ی دولت کمون  کیپنداشتند، و 

ی زده و چن  ن  یند، از هر گوشه و کنار مملکت دست به حرکات تخر کردیم   ی 

را که   ستی دولت کمون  کیند که ملت مسلمان افغانستان  کردیم وانمود  
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 . تواند یمقبول کرده ن  ست، ضد اسالم ا

عملشورش   نیا و  سا  نی یزم ر ی ز   اتیها  و  شهر کابل   یهاشهرستان  ر یدر 

رسطان    ۲  خی     کرده و باالخره به تار   دا یپ  شی افغانستان وقت به وقت افزا

ش. باشندگان ناحيه چنداول کابل از قوم با شهامت قزل باش ضد  ۱۳۸۵

را به راه انداختند که از    خلق شوریسر   کیموکرات یدولت د  ستهیاعمال ناشا

بس   فطر  صورت  به  دولت،  به  وابسته  و    ار یارتش  رحمانه  ن  ظالمانه 

 . د یگرد   یادیز  یها ی ز یرسکوب و منجر به خون ر 

  ام یدولت ق  هیعل  دولن    انیتعداد از نظام  کی اسد در باال حصار کابل    ۱۴  در 

عده    کیکشتارها اکتفا نکرده و    ن یبه ا  کی موکراتینمودند. باز هم دولت د 

محمد اکرم خان پرونتا، سابق    ی  نجنیقوم را مانند ا  ن یاز افراد رسشناس ا

  عیل   ی  م  یآقا خان پرونتا و    ف یمهندس محمد رسر   یفوائد عامه و آقا  ر یوز 

که    گر ید  تیجمع  کیشناختم، با  یم  من آنها را به خون    احمد شامل که

ی بودند، همچن   یمهذب و با وقار   صهمه اشخا ی مالک   اد یتعداد ز   کی  ی    ی 

و مردمان آرام و رسگرم    شناختمی شهر را که اکیر آنها را من مهای  خانهدوا

اتهام تحر  بودند، به  بار خود    نیو معاونت به مجاهد  ام یق  نیا  کیکار و 

ی از ب  ا گرفتار و آن   ک یکه از دوستان نزد  نوار ی ضل احمد جان نف   ی بردند. آقا  ی 

 . دند یحادثه گرد   نیا هم قربانی  ا ی جان ذکر  ب یمن بود با حب

ا  بعد  هر    یدادهایرو   نیاز  همشهر   کیناگوار،  عدم   انی یاز  احساس  که 

 پنداشتند،زائد یم شی  ی ند، و وجودشان را در افغانستان، بکردیم  تی مصون

نموده    هیته  گردد، پاسپورن    ش ی که امکان آن م  لهی تالش داشتند به هر وس

نبوده و    . به دست آوردن پاسپورت هم کار آسانی ند یو کشور را ترک بگو 

ی خان امهللا  حفیظ  یآقا  تیامر تنها و تنها از صالح  نیا خارجه دولت    ر یوز   ی 

اجرا و ناصواب را  آمد  یمخلق بود که هرچه به نظر او صواب    کیموکراتید

 . کرد یم  نفی 
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،    وسته،ی عمل پ  نی هسته، آهسته به ا آ ها  خانواده  مرد و زن، پش و دخی 

جلو  شان  خوردسال  اطفال  با  صف    ی حتا  خارجه  امور  وزارت  دروازه 

ساعتگرفتیم پاسپورت،  آوردن  دست  به  انتظار  به  و  اند   ستادهیها 

خون    دند. کسانی مانیم شانس  مددگارشان    که  بخت  و    ، شد یمداشته 

 ند. کردیم از مملکت فرار  وردهبه دست آ  پاسپورن  

 ارزانی   شانی برا  و پاسپورن    ند توانست یم نکار موفق شده    نیها که به ا بعیصی 

طر   دند،یکوشیم  ،شد یم ن هر  برا  ف  یاز  از کشور  برآمدن  امکان   شان یکه 

 . ند یگردد اقدام نما  ش ی م

افغانستان مردم    ات یکشتارها در مرکز و وال   نیها و از ا و گرفت   ی  گ   نیا  از 

بخرج    نهانی   یهاو تالش   دند یورز یم   احساس خطر نموده، سیعالعموم  عیل

فرار   ده،یرا بفروش رسان ش یخو  یهان  که خانه و رسپناه و دارا  دند یرسانیم

و اوالدشان   ه در فکر نجات دادن خود عائل  وسته یداده پ  حیرا بر قرار ترج

 باشند. 

ها، به طرف کشور  از باشندگان مرکز و شهرستان  اد یعده ز   کیمنظور    نیبد

که توان    یگر ید  تیجمع  کیو    رانیبه کشور ا  گر یتعداد د  کیپاکستان و  

پرداخت پول هنگفن    مال با  بود  بهی   به ممالک    شان  ان  قاچاقی  توسط 

 . دند یآواره گرد  امریکا  متحده االتیا  و حن   اروپانی 

ی که بعد از بروز اختالف نظر ب   یگر ی د موضوع حزب خلق و پرچم و دور  ی 

ی بعیصی   ایسیس  ندگانیمهم حزب پرچم از کشور به نام نما  یاز اعضا  ساخی 

 بود.  یگر ید  هیعل ک ی غاتیتبل  ،کرد یمافغانستان در خارج جلب توجه  

حزب پرچم را در رسانه ها    یت اعضارس اقتدار خلق در داخل مملک  حزب

ات روز، نوکران امی   ی الیو نشر   ه یحزب پرچم در خارج کشور عل  یو اعضا  می 

تبل اعضا  غاتیحزب خلق  و  نموده  آقا  نیا   یمتقابل    ی حزب بخصوص 

ی امهللا  حفیظ امی    ر یوز   ی  دگان  رسسی  از  را  خارجه  ی الیامور  عضو   م ی               و 
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 خواندند.  یم ی ا یآ یس

را در   یگر ی حزب، حزب د  ک یو جلوه دادن   ایسیمبارزات س نیا  ی پهلو  در 

ی الیبحيث طرفداران امی    ،یانظار رسان دولت اتحاد شورو  ی در ب  می  خود    ی 

  ی دیحزب خلق که قدرت را در دست داشت، هم اختالف نظر و نفاق شد

 آن  جهیآمد که نت  انیبم
 
 داده خواهد شد.  لیتفص  بعدا

که دولت اتحاد    ک یدر کشور و از تکت   هیمطالعه و مراقبت اوضاع جار   از 

شوم خود داشت و آنرا به   اتیو ن نهیر ید ی به آرزو  دنیدر راه رس یشورو 

بکار   فرصت  مساعده  و  زمان  خون  برد یم تناسب  به  شده  بینی  پیش   ، 

کار   یگر یشکل د  کی( و  ونیافغانستان از )اسكالس  هیکه در قض  توانستیم

بهانه فتهگر  به  س  یها.  خاصه     یهااستیگوناگون که 
 
علنا است،    خام 

  هیکا و چکوسلو   هیرا که در ممالک بلغار   عمیل  ده یکارزار گرد  دانیداخل م

  آنرا    د یانجام داده بود در کشور افغانستان هم که تمه
ً
گذاشته بود، به  قبال

 . د رسان یم انیپا

نزد    امیگذشت ا  انیخلق در جر   کیموکراتی دولت د   ت یماه  گر یجانب د  از 

که شد  یم  دهید   کونی یگشت و به ن  دا یملت افغانستان بوضاحت تمام هو 

است و    توجه نداشته فاقد علم جامعه شنایس  و به عناض میل  مردیم   هیپا

نیم  سنن    یهاارزش ه  ب ارج  افغانستان  ن  ملت   یاعتمادگذاشت، سبب 

 تحمل آنرا نداشت.  گر یکه جامعه د   دهیمطلق مردم گرد

خلق    کیموکراتیدولت د  هینده در هر طرف علگپرا   یهااساس جنبش   نیبا

   سن  ی که متهم به دولت کمون
ً
العمل عکس   بود هر روز افزوده تر و متقابال

    که  یو طور   دهیدولت خشونت بارتر گرد 
ً
مردم    میتذکر رفته ترس و بقبال

 .  گردید یم  شی  ی طرف بن  

ها عنادها، حسادت  عده مردم شناخته شده کشور قربانی   ک یبران    عالوه

و صاحب منصبان   گانه د یاز نو به دولت رس  جمیع  شخیص  یهاو عقده
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ارتش گرد  س ی پول ز   ده یو  از قب  مختلفی   نیعناو   ر یو  آنها،  دست    لی بگفته 

بارتجاع س بودن  منسوب  ار،  ارسر با  ی  و    ی همکار   اه، یداشی  به جهان غرب 

 
 
  گر یکه د   ند شدیم گرفتار و مفقود    ی و امثالهم بصورت مرموز   امریکا   خاصا

 . توانستیم نو ممات آنها بدست آمده   اتیاز ح یاثر 

  کیموکراتی دولت د   یعوامل من هم در سال دوم حکومت دار   نیا  یرو 

صد جر  حقوق بشر   یهاتمام نورم  و اعمال ظالمانه و مناقی  انیخلق که می 

و عمیل  پالن  دولت متذکره  اتحاد شورو   یهاکردن  دولت  بودم،    یشوم 

   ار یگرفتم، وطن را ترک نموده و رهسپار د  م یباالخره تصم
 

  ی بسو   آواره گ

 . دمگر آلمان  

من    از دوستان آلمانی   من با بعیصی   ی از دالئل مهاجرت من، تماس ها  ک ی

( که کار  Liek)  کیل  یدر کابل، آقاآلمان    ( قنسل Kansi)  یکانز   یمثل آقا

 نساخ    کهی فابر   را بعهده داشت و کارمندان آلمانی آلمان    سفارت  تیسار ی کم

  بود.    نساخ    استیدر مرکز ر   آلمانی   جمنتیمن  میگلبهار و ت
 
  زمانی که عالوتا

کت نساخ   وع نمودم، در پهلو   شخیص  یرا ترک کردم و به کارها  من رسر   یرسر

بنام    آلمانی   یدواساز   کمپانی   کی  علیم   ندهیخود، بحيث نما  یکارها  ر یسا

ی برل  نگی پ  ی  ش  کمپنی  دوکتوران،   فهیوظ  ، ی  از  مرتب  بصورت  داشتم که 

  کمپانی   نیا  دات یو تول  ت یز یو   اتیمرکز و وال   یهافرویسر   هیو ادو ها  خانهشفا

  ی کار را قبل از من آقا  نیا  . مینما  را که به افغانستان صادرات داشت معرقی 

را    تیسار ی نام برده شده و در آن وقت کار کم  شی  ی پ  یداشت که از و   کیل

 . داد یم هم همزمان انجام 

ده از قطع عالقه    یکه با و   ی دیو بازد  د ی ضمن د  کروز ی صورت گرفت و نامی 

ک   که من    دانستکرد و هم یم   دا یاطالع پ  ت نساخ  من با رسر
 
ا کت  اخی  در رسر

و    صخ   مهیب  کیکار    نساخ   داشته  بعهده  ادو   کیرا  با  پاتنت    هیاندازه 

  استه نمود، اگر من خو   شنهاد ی اروپا آشنا هستم. لذا پ  ی دواساز   یهاکمپنی 

گفت خود او نظر به تراکم   که  ی. طور گذارد من وایم   یکار را برا  نیباشم ا
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 یرس  نیاز ا  شی  ی ب  نگیی  ش  به امور کمپنی   تیسار ی کم  یروزافزون کارها
 

  دگ

 . توانستیم نکرده  

   منهم
 

اخودرا    آمادگ لحاظ  از  او  امور صخ   نکهیابراز کردم،  به  چه   هر 

پ    ، کرد یم   دا یارتباط 
 
ثانيا و  داشتم  فراوان  آن عالقه  به  که    دانستمیم   من 

د ی پ  یپردازند. برا   کارمندان خود حقوق بهی  یم  یبرا  خارخ    یهاکمپنی    شی 

ی داشتم و در عآلمان    که به کشور   یسفر   کی  کار و یط  نیا حال از طرف    ی 

  هم    کیل  یآقا
ً
در تماس آمده و    نگیی  ش  شده بودم، با کمپنی   معرقی قبال

   کمپنی   علیم  نده یرا بحيث نما  یقرارداد همکار 
 
  موصوف در افغانستان رسما

مالقات با    فهیکه گفتم، بعد از آن، وقت به وقت وظ  یامضاء نمودم.طور 

ات افغانستان  یرا در مرکز و وال   و مؤسسات صخ   ها فرویسر   هیدکتوران، ادو 

نما داشتم.  عهده  جر   کمپنی   ندگانی به  در  چند   انیهم  سال  به    نیهر  بار 

کارها از  و  آمده  وال   ی افغانستان  و  کابل  شهر  در    واریس   اتیمربطه 

 . ند نمود یم

ی م  فهیدر افغانستان اقامت داشتند من وظ  ندگانینما  نیا  زمانی که  تا   بانی ی 

خود سفر کرده    افغانستان به موتر شخیص   اتیآنها را داشته و با آنها به وال 

ورت یمو در مرکز به     هیخانه دکتوران، ادو   نهیافتاد از معا  هر جا که ضی

رسیم ها مارستانیب  و   ها فرویسر  مقامات  تا  ا  کی هر    دولن    گرفته   نیاز 

 . مکردیم را مالقات  ندگانینما

 ها ها با غرن  تماس   نگونهیخلق و پرچم در مقابل، از ا  ک یموکراتید   دولت

د ات  چن  یگر یتعبی  ی نموده،  تعق  اشخاض  ی  تحت  مراقبت   بیرا  و 

 . ند گرفتیم

بنیم  ناگفته که  کودتا  ها تی حساس  نی ا  شی  ی گذارم  از  رسدار   یبعد 

آغاز گرد د  دهیمحمدداوودخان  دولت  زمان  در  خلق    کیموکرات یبود که 

پ  دتر یبصورت شد ب  دا یدوام  دولت    دارم شن    اد یکرد. خوب  در وقت  را 

 از طرف سفارت  افن  یخان، ضمحمدداوود  رسدار    کیموکراتید   یجمهور 
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گرفته شده بود، که در آن طبق معمول بدرجه اول    بی ترتکابل    میمقآلمان  

ی رتبه دولت به صورت روت   عال  نیاز مأمور   بعیصی  ی رتبه مع  ک یتا    ی   و    ی 
 
  بعدا

خانه داشتند که در افغانستان سفارت  خارخ    یدولت ها  ایسیس  ندگانینما

به مناسبت    افت یض  نیبودند. ا   دعوت یم  انیاز دوستان و آشنا  و جمیع 

و مملکت افغانستان که در سال آلمان    کشور   ساله دوسن    هقرارداد پنجا

ت    ۱۹۲۶ خان صورت گرفته و در زمان هللا  اماندر زمان سلطنت اعيحضی

 شده بود.   میتنظ  ،رسید یم  انیرسدار محمد داوودخان بپا  یجمهور   استیر 

 ی و افغانستان، از طرف افغانستان بامضاآلمان    جاه ساله دوسن  پن  قرارداد 

افغانی   فهیوظ  زمانی که  خان چرخی صدیق  غالم پدرم   برل  سفارت  ی را در    ی 

  دولت وقت   ر یوز   زمنی شی    ی آقا  یبامضاآلمان    داشت و از جانب دولت 

حاو آلمان   و  دولت   هایکمک  ر یسا  ی صورت گرفته  به  آلمان    متنوع 

قرارداد در شهر پغمان مربوط   نیپنجاه سال بود. بعد ا   انیدر جر   نافغانستا

ت   تیوال   . د ی خان به توشيح رسهللا امانکابل از طرف اعليحضی

  افت یدر همان شب ض ش ی و انگل آلمانی  یهادو سه ورقه بزبان هینشر  کی

مهمانان گذاشته شد که  آلمان    توسط کارکنان سفارت س  بدسی  پخش و 

 را با خود دارم.  هینسخه آن نشر  ک یمن هنوز 

دولت را هم   نیاز مأمور  کنفر یکه من در همان شب   میاز صحبت دور نرو 

ی مع  دهللایوح  د یس  یتنها آقا   دم، یند  افت یدر آن ض وزارت امور خارجه    ی 

  ی رو   ستادهیچند در حالت ا  آورد و لحظان    ف یدر ساعات آخر شب تشر 

سف  اس ی  ت با  سفارت  باق    ،ی  عمارت  و  تعارفات    یاعضا  قنسل  سفارت 

 . د یداده، مرخص گرد انجاممعموله را 

ا  از  که دولت رسدار   توانستیم شده    دهیفهم  وضع به خون    نیمشاهده 

ی  هاسالآن روابط حسنه را که از    گر ی محمدداوودخان دوست نداشت د

 دول غرن    یمتماد
ی افغانستان موجود بود، داشته باشد و    یهاو دولت   بی 

 گردد.   یسبب دردرس دولت اتحاد شورو  لهی نوسیبد
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است که    سنده یشخص از اقارب نو   کیگفتار    اتیحدس  ن یا  د یمو   همچنان

اک    نیبا   ستیبا  دولت بود و یم  هیبلند پا   نیاز مأمور  .  کرد یمدعوت اشی 

 
 
   گر یمحفل د   کیدر    را   شانیآن شب که من ا  ی فردا  اتفاقا

 
  دم، ید  خانوادگ

حالتان    دوارمیام  دم،یند آلمان    به دعوت سفارت  شبیشما را د  دمیپرس

کت تان عاللت مزاج نبوده باشد. گف ودهخوب ب   ی  ت نه خو مانع عدم رسر

ا  که  و نظر به قرابن   بودم،   شانی با من داشته و من طرف اعتماد مطلق 

    من  پریس  عالوه نمود که راستش را یم
ً
 اوال

 
  نیگرفته و حاضی شدم، با   آمادگ

اک نما بعدتر ملتفت شدم که من از طرف دولت اجازه   ول میدعوت اشی 

ی به آنجا و حصه    ممالک غرن    یهابدعوت سفارت   مندار  بروم لهذا از رفی 

ی به ض  ضف نظر کردم.  آلمان  سفارت  افتیگرفی 

  ی که در آن شب دعوت و فردا  یگر یجالب و شگفت آور د  ار یبس   انیجر 

بود که    نی صحبت نمود، ا   شی  ی در آن مورد بتوان  یم و    وستیآن بوقوع پ

ی   یقنسل سابق آقا  یلیزمان با تبدهمآلمان    دعوت سفارت ی و جانش   یکیی   ی 

 پسکه صورت گرفته بود.   یآقا ی و  د یجد

ی  نشر   حی  آقا  هیتوزي    ع  موصوف  سفارت  ی   یاز طرف کارکنان  قنسل   یکیی

که    و عالوه نمود: شخیص  معرقی   د یپسکه قنسل جد  ی سابقه مرا به آقا

در    ی  سف  ث یرا از طرف دولت افغانستان پنجاه سال قبل بح  قرارداد   نیا

ی برل  آقا  ی  پدر  است،  نموده  مدعو   ک یکه    قیصد  یامضاء  امشب   نیاز 

از  یپسکه بعد از تعارفات معموله و اظهار خورسند  ی. آقاباشد یماست، 

در   ر ینزد خود دارم و آن تصو   ر یتصو  کیمن، اظهار نمود که من    ن  شناسا

شده    وقن   بنام    کهگرفته  وقت  اهللا  امانپادشاه  دوس   نیخان    ن  قرارداد 

باال  حیپنجاه ساله را توش نشسته است، در عقب   کریس   کی  ینموده و 

و   خورد یمبه نظر   ستادهیبصورت ا  یگر ید تیجمع کیپادشاه افغانستان 

 سکه ی  ی. آقاباشند یشاه م  ک یکه آن اشخاص از همکاران نزد  شود یم   معلوم

  ک ی  ا یاشخاص و    نیآرزو دارم ا  ار یداده گفت من بس   هبه سخنان خود ادام
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را مساعد   نه یزم  ن یهر گاه شما ا  م، یاز آنها را در صورت امکان مالقات نما

ی   یمن و آقا  عنی ی. ما سه نفر  شومی ممنون م  یلیخ  د یساز  پسکه    یو آقا  یکیی

شده و خواستند    کیبه ما نزد  انیکه دو نفر از آشنا  میرسگرم صحبت بود 

 ما داخل شوند.  صحبت در 

ی   یپسکه و آقا  یآقا  یاثناء من داشتم برا  نیدر  که    مدادیممعلومات    یکیی

قرارداد در عقب شاه افغانستان    حیکه در وقت توش  متأسفانه از اشخاض

قرارداد را امضاء    نیبه شمول پادشاه و پدرم که ا   گردد یم مشاهده    ر یدر تصو 

 گرفته اند.   ینداشته و در دل خاک جا اتیح  چکسینموده، ه

ا  ک ی آشنا  نیاز  نفر  آلمانی   ان یدو  بزبان  تقاضا   تیبلد  که  از من  نداشت 

آقا از  جد  ینمود،  قنسل  ا   د یپسکه  باره  در  و  سم  قرارداد    عاد یم  نکه یبی 

  قرارداد دوسن    نیا  خواهد یم آلمان    دولت  ا یآ   ده یرس  انیمتذکره اکنون بپا

 نه؟  ا ی  د ینما د یرا باز هم با دولت افغانستان تمد

 پسکه بالدرنگ گفت نه! آن آقا دوباره سئوال نمود و گفت چرا؟ یآقا

آقا  نیدر  از  اگر    یاثنا من  ترجمه کلمه چرا خواهش نمودم  از  بعد  پسکه 

    ممکن باشد 
 
  ی که آقا  دانستمیمن م  را یز   د،یصحبت نمائ  شی بزبان انگللطفا

 داشت.  آشنانی  شی سئوال کننده بزبان انگل

  ی جواب داد: برا   شی پسکه بدون مجامله و با ضاحت تمام بزبان انگل  یآقا

است و ما با    سن  ی دولت کمون  ک ی  ی  تأث  ر ی افغانستان ز   دولت فعیل   نکهیا

دوسن    چگونهی ه  ستی کمون  یهادولت  تعاونی   قرارداد  و    و  بسته  نه  را 

 . میندار   همچو معامالن  

پسکه و جواب قاطع موصوف که بمذاق    یبرخورد و ضاحت لهجه آقا   نیا

د   یآقا سئوال  نبود،  برابر  ادا  ی گر یسئوال کننده  با  و  کلمه    یننموده 

همرایه  با شخیص  د یببخش  را  او  به    ،کرد یم   که  و  رفته  بدور  ما  از جمع 

 . وستی پ نیمدعو  گر ید یهاحلقه
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بود    نیاطالق نمود، ا  نه آواژه مضحک را بتوان  یم   شگفت و حن    موضوع

ها را بزبان  سفارت آلمان، وقن    افتیآنشب ض  یکه فردا و    یدر   یهاخی 

  انات یبخش آن صحبت از جر   ک ی،  شد یمافغانستان پخش    و یپشتو از راد

ی و انگآلمان  دعوت شب گذشته سفارت  دعوت بود.  نیا  هی 

اندازه با مصطلحات    کیبلندباال و    ار یافغانستان با عبارات بس   و یراد  ندهیگو 

ها واژه  و  ا   ینو  جر   نینامأنوس  و  قرائت  را  اخبار   افتیض  اناتیبخش 

مناسبن  آلمان    سفارت چه  ساله   را که  پنجاه  قرارداد  باالخره  و  داشت 

محتو آلمان    دوسن   و  افغانستان  از    ات یو  عبارت  سلسله    کی آنکه 

بود همچنان   هی  و غ  عمرانی   ،یاقتصاد  ،ک ی تخن  ،یو یترب  ،یمیتعل  هایکمک

تار  باره  ا  خی    در  عقد  سال  و  ب   نیماه  ی قرارداد که  و  آلمان    ی کشورها  ی 

ح مفصیل    ی داده در فرجام از سپاس گذار   افغانستان صورت گرفته بود، رسر

انی آلمان  کشور   یراجع به کمک ها دولت فعیل   نمود.  سخیی

شده بود و از طرف افغانستان    لهی وس  قرارداد مهم را گ  نیا  نکه یاز ا  ول

ف کدام  ر کدام شخص صاحب صالحيت آنرا امضاء نموده و باالخره از ط 

توش  میزع افغانستان  رو   دهیگرد   حیدولت  و  ینظر تنگ   یبود،  ها 

 ها  ی توز نهیک
ً
 خانواده حکمران که    عنی ی.  امد ین  انیدر م  یذکر   اصال

 
ظاهرا

پنجاه سال    نکهیا وجود ا شده بود، ب  لیتبد  یبه جمهور   از شایه   ولتنام د

ت    نیاز عقد ا خان و هم هللا  امانقرارداد گذشته، پادشاه وقت، اعليحضی

چشم    قتیحق  کیرفته بودند، باز هم از    ا یدن  نیخان از اصدیق  غالم پدرم  

ن  پویسر  و  نموده  اخبار رسیم خواست  یم مطلق  توسط  آنها  و    نام  پخش 

 بگوش مردم افغانستان برسد. 

نسخه   کی  نیاز مدعو   کیهر  آلمان    سفارت  افتیض    در شب  که  حال  در 

نشر  پخش    ن  ه یاز  سفارت  کارکنان  توسط  که  موضوع  شد  یم را  و 

مطلب بصورت مفصل   اتیو افغانستان در آن با جزئ آلمان    نامهموافقت

در آن باره حاصل نموده    شده بود، بدست آورده و معلومات کاقی   حی    تشر 
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ا پویسر   ن یبودند.  واقع  چشم  از  را  ت    تیدولت  اعليحضی و  پدرم  نقش 

هاهللا امان ه فقط  یخان از جمله خی   یهازاده عناد و عقده توانیممنتشر

 رساغ نمود. توان یم آن ن یبرا  یگر یمضمون د را یکرد، ز   ی  تعب شخیص

دور    ر یاندازه از سلسله تحر   کیها که ما را  همه داستان  نیکر ااز ذ   منظور 

تعداد اعمال جفاکارانه را که    ک ی  تواند یم است که انسان    نینگهداشت، ا 

استبداد   یزاده راه و روش دوره ها   وست،ی در حق ملت افغانستان بوقوع پ

ها و حسادت  ها،ی ورز   نهیها، کآنرا به عناد، عقده  گر یمقدار د  کیو    د ینام

ت سعد  شخیص  یهای ی  ضم  کیتار    یاز ی  ش  یاشخاص حواله نمود. حضی

 بود که :   نیبر ا دهیرا عق

 بدست آور که حج اکب  است   دل

 دل بهبر است  کیاز هزاران کعبه 

 : گفتیزمان را از هر پهلو مطالعه کرده بود م  یکه ابنا  یز ی صائب تی   ول

 است که مردم دارد  ت   اگر مخزن ک دل

 آباد کند.  ی  دل شکند کعبه  ک یهر که 

مند جوان و توانا  یآقا   کشور که با عمر    یاحمدظاهر هیی
 
کم از علم نسبتا

داشت و در قطار سائر    بهره معتنابه  و موهبت آواز خوانی   ف  یو هیی موس

انی  مندان شهر بشی اشخاص تنگ   لیقب   نیا  ی  حاصل کرده بود آماج ت  هیی

قربانی  و  شده  واقع  عداوت  نظر  و  مرموز  د ی گرد  شخیص  یهاعناد  قتل   .

دوستان و گفته یم  ۱۹۷۹ظاهر در سال  حمدا مندان و هیی   م یتوانکه همه هیی

  خوردساالن کابل را تکان سخت داده و    جوان و حن    ، ی  اکیر از مردم، پ
 
ظاهرا

رادر از ط زاده    دولن    و یف  تراف  کیافغانستان  تا    د، یاعالم گرد  ک یحادثه 

 افشا نشده و مکتوم مانده است.  امروز بصورت واقیع

ی تجارب    ک یموکراتیدولت د  یکه اعضا  مکردیم فکر    من با اندوخی  خلق 

آدم   اد یز  خون    یاستبداد  یهادولت   یهاکشر از  انتباه  گرفته،    گذشته، 

و    دهیخلق گرد  تی و مصون  تیکشور بوده و سبب حما  بفکر ارتقاء و تعال
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  ی زود  ار یاراده ندارند نام آنها در زمره آدم کشان محسوب گردد. مگر به بس 

شد که آنها تاري    خ مملکت شانرا با دقت و توجه الزم مطالعه    ده یو فهم  دهید

گذاشته   انیطاق نس ه  نکرده و اگر هم خوانده بوده باشند، تجارب آن را ب

 و فراموش کرده بودند. 

نیم   درست ما  که  اضطرار   می توان است  استثنانی   یحاالت    ا یو    ،و 

ناد  کی  یهای ر یناگز  بدو مرحله  در  را  به    ول  م،یی  بگ  دهیدولت  وط  مشر

قضا   نکهیا تحق  ا یهمه  ن    قیبصورت جداگانه  و  عادالنه  برریس و    طرفانه 

 گردد. 

استوار بوده    و حقوق    محاکم عدل   یبر مبنا  د یبا   گردد یم که صادر    حکیم

. متأسفانه د ی  کشور صورت گ  قضانی   یقوا  یهاصله یو ف   یی  گ  میبه تصم

 یهاصله یف چگاهیادعا نمود که ه  میتوان  یم  خی    تار   در افغانستان به گوایه

به ها  رعا  یو ی  پ  دولت  قضانی   تیو  نپوش  احکام  عمل    ک یو    دهی جامه 

داشته و هر چه خواسته است بصورت   قرار  شخص که در رأس قدرت 

حما و  قدرت  حفظ  منظور  به  و  مظلوم    تیخودرسانه  ملت  بر  خود 

 است.  ده یبزرگ گرد یرواداشته و اسباب کشتارها

ا  ک یرفته هر  هم   یرو  اسباب   توانستیم شده    عامیل  اناتیجر   ن یاز  که 

  ند ی  بگ  میو تصم   دهیمردم نسبت به دولت گرد  شی  ی و باور ب  نانیعدم اطم

 که از کشور فرار کنند. 

ز   و  تأمل  از  بعد  ا   اد یمن هم  اقدام    نیبا  دمیمورد مصمم گرد   نیدر  عمل 

 از مملکت دور بمانم.  یچند  یو برا مینما

ی امهللا  حفیظ  یآقا داشت کارها  ی  بعهده  را  خارجه  وزارت  امور    ی که 

و اجازه دادن پاسپورت را هم مختص به خود ساخته بود. هر که   یمنظور 

را به مقصد مسافرت به خارج مملکت    پاسپورن    کیبدست آوردن    یآرزو 

که در    کرد یمو تمنا نوشت یمخارجه عريضه  ر یبه شخص وز  د یبا ، نمود یم
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به    مقایم  چ یآن ه  ی  بدست آورد، در غ  بن  امر مث  ک ی  ش یخو   ضهیعر   یپا

مد قوماندانی   تیر یشمول  صالح  هیامن  پاسپورت  را   نی ا  تیکابل  کار 

د و    نکهیا   گر ینداشت.  شخص  آرزو   ا یهر  خارج    یخانواده که  به  ی  رفی 

 ضهیسلسله دالئل راست و دروغ در عر   کی   ستیبایم  نمود یم مملکت را  

 . داد یم ح یرا توض شیخو   ت و علت مسافر نوشت یمخود 

  که    ق یصد  ی  در باره برادرم غالم دستگ   یتعداد اسناد  کیهم    من
ً
در  قبال

وراثت خط و وکالت خط    ل یگفته بود، از قب  اتیحادثه بدرود ح  ک یاثر  

یع ترت  رسر مقام وزارت خارجه    بی ورثه موصوف  با عريضه عنوان  توام  و 

ی    میتقد رفی  علت  عريضه  ی  می  در  فصل  آلمان    کشور ه  بخودرا  و  و  حل 

به    برادرم بصورت مستند وانمود کرده بودم. روز واریس  التنمودن معام

  مربوط به پاسپورت    ضیعرا
ً
ی تعقبال   اردار یاخت  ر ی شده بود که جناب وز   یی 

بود.  تع  آن  روز  بهمان  را  منضمه  اسناد  و  ی من که عريضه  بدفی     یی  شده 

د   ضیعرا مانند  خارجه،  ی مراجع  گر یوزارت  فردا  ی  دم،  روز که    ی سی  آن 

ی    ضیعرا  ن یاز ا  کیهر    ی در پا  منفی   ا یمردم با امر مثبت و    ضیعرا به عارضی 

د   ی    نانیاطم  ،شد یم مسی  به گرفی  داشتم که  موفق    ک یکامل  مثبت  امر 

  ر یشخص وز   یمن به قلم و امضا  ضهیعر   یدر پا  دمید   لخواهم شد. و

 شده بود:  خارجه نوشته

 . د یاقدام نما نهیدر بن در زم سفارت افغانی   قیخارجه از طر  تیر یمد

نگرد  یبرا  عنی ی به خارج اعطا  پاسپورت  ی  اد یشخص من اجازه گرفی    ن ی. 

ی ام هللا  حفیظ  یواکنش آقا یع   یدر برابر تقاضا  ی    من که مستند به اسناد رسر

  موجه بود،    لیدل  کیدولت و  
 
 گر ید  کبار ی و    دهیتعجب من گرد  هیماواقعا

 مرا متوجه خودم ساخت. 

  تیر یام را به دفی  مد  ضهیحال و باساس امريه فوق مجبور بودم عر   بهر 

مد بکشم  انتظار  و  بسپارم  عمل  تیر یخارجه  توسط    ان  یموصوف چه  را 

 در بن انجام خواهد داد.  سفارت افغانی 
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  میمق  خارجه خی  گرفتم، سفارت افغانی   تی ر یهفته بعد که از دفی  مد  چند 

فرستاده بود که    هانی دو ورق فارم   ک یبن به جواب مکتوب وزارت خارجه  

 . مکردیمو امضاء   یآنرا خانه پر  د یمن با

فورمه   وقن    مگر  مطالعه کردم، عیلمن  را  از  ها  و  ننموده  امضاء  العجاله 

ها را با خود داشته  فورمه  ن یاتوانم  یم و گفتم من    شعبه اجازه خواستم  ر یمد

 م؟ یباره امضاء نما نآو فکر کردن در  ق یو بعد از مطالعه دق

ها مربوط بشما  فارم   ن یا  شعبه در جواب پرسش من فرمود، بیل   ر یمد  یآقا

 . د یبا خود بی  توانید  یماست 

 گر ی خارجه برآمدم که د  تیر یسپس من اوراق متذکره را گرفته از اطاق مد  و 

د ننموده و بفکر چاره سنخ    . دمیافت ی گر ید  هرگز آنرا مسی 

ی مکمل مع  ی هاد  ی فرصت آقا  نیدر  قبل    یوزارت خارجه که چند  ی ادار   ی 

با من آشنا شده بود، هر دو سه هفته   کمینزد   ار یدوست بس   کیتوسط  

ل من آمده و صم ی که من هم  داد  یماز خود نشان    یادیز   تیم یبعد، به میی

 
ً
 . عالقه مند شده بودم شانیبه ا ار یبس  متقابال

هم  خودرا  دو پش جوان و برادرزاده    ک ی  دارها ید  نیاز ا  ک یمکمل در    یآقا

ل من آورده بود که شاهد ب ی   ی و عالقه مند  ت یمیصم  شی  ی با خود به میی

 . توانستیمشده  شانیا

  همرایه   را   شانیکه ا  به پشان جوانی   گر ید  یهاآن شب ضمن صحبت  در 

ل کشگفتیکرده بودند، م ی آورده ام که کار بزرگان   : من امشب شما را به میی

آشنا   شانی . با اکند یم افغانستان را احتوا    خی     بخش مهم تار   کیو خانواده او  

دادن   ان. سپس از جا برخاسته با نش د یکن  دا یمعرفت پ  کیتا از نزد  د یشو 

پدر و اعمام مرا که    ، خان چرخی   در یپدر کالنم سپه ساالر غالم ح  ر یتصاو 

ب   خته یخانه آو   وار یبه د  تا جائ  نها معرقی ه آبودند،  تار   کهینموده و    خ ی    از 

 . کرد یم   اد ی  و به نکونی داد  یم   حاتیآنها توض  یهاراحع به کارنامه  دانستیم
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تا جانی   یآقا ا  که  مکمل  از  قلب و    شانیمن  داشتم مرد خوش  برداشت 

بس   ک یو    شیالآن   قو   ار یشخص  و صاحب کرکی   و    یراست    ک یبوده 

ی مابیف  که  دهانی یو واد  د ی. خالصه در هر دخورد یمبه نظر    انسان خون     ی 

صمگرفتیمصورت   مند  تیمی،  عالقه  مع  یو  ی جناب  وزارت    یادار   ی 

ی و در ع  مکردیم   ساساح  شی  ی خارجه را من ب که چگونه    دمیش یاند  حال یم  ی 

از کدام طر  پاسپورن    ق یو  از کشور   بتوانم     یبدست آورم و 
 

هر    که زندگ

 خارج شوم.  مدن   یکس با هزاران خطر مواجه است، برا

  ی من با آقا  ن  هم از آشنا  یگر یمدت د  کی   زمانی کهها    شهیاند  نیا  یرو 

انجام   یگذاشته گفتم، من برا  انیمطلب را با او در م  نیمکمل گذشته بود، ا

مسافرت کنم  آلمان    خود عزم آنرا دارم که به کشور   شخیص  یاز کارها  پاره

د ی پ یو برا  پاسپورت هستم.  کی   ازمند یمرام ن نیا  شی 

    نکهیا  از 
ً
مطلون  قبال جواب  و  مراجعه  خارجه  وزارت  آورده  به    بدست 

حرقی  ام،  آقااوردمین  انیبم  نتوانسته  خند  ی.  معلوم   دهیمکمل    گفت، 

  ست ی گفتم، نه، آنطور ن  ،و ما را ترک کنی   نی ی گز   ی از ما دور   خوایه یم   شود یم

ی هم  یقی   افت،یانجام    میکارها  که  ی 
 
ی باش  گردم،بریم  نا   ل مکم  ی. آقاد یمطمیی

ورقه عريضه عنوان وزارت   کی  یخوب، پس شما مطلب را رو   یلیگفت، خ

که تعهد  کنم  یممگر باز هم تکرار   د،یمن برسان ی و فردا برا د ی خارجه بنوس

 . د یخاطرجمع باش دهمیم. گفتم وعده د یائیو پس به مملکت ب د ینمائ

اتاق مع  ی فردا به  ی آنروز به وزارت خارجه  خودرا    ضهی رفته و عر   یادار   ی 

 نمودم.  میتقد شانیخدمت ا

 ز ا  بعد مکمل عريضه مرا بدقت تمام خوانده بعد از آن گفت امروز    یآقا

  .  دهمیمخی     تلفونی   تانیظهر برا
 
ساعات عض همان روز تلفن   حوالواقعا

    د یو فرمود اگر وقت دار   د یرس  میبرا  شانیا
 
  د، یائیيكمرتبه به دفی  من بلطفا

 ت را گرفته ام. ر پاسپو  امور خارجه امر اعطانی  ر یاز وز  تانیمن برا
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ی به دفی  مع وقن   و  مکمل   یآقا دم یوزارت خارجه مراجعه کردم، د ی ادار  ی 

د که در پا  میاز جا برخاسته و بعد از مصافحه عريضه من را برا  آن    یسی 

ی امهللا  حفیظ  یآقا کلمه مختض "برود" را نوشته    کیامور خارجه    ر یوز   ی 

 و امضاء نموده بود. 

ی م  یتوسط زنگ رو   سپس ده    ستی پیکار خود تا  ی   را احضار و به نامی 
دفی 

وزارت خارجه عنوان   مکتوب رسیم   ک ی  مهی داد، عريضه مرا به ضم  تیهدا

ی امضا  تیر یمد   ی دوباره برا  شانیا  یپاسپورت صادر نموده و بعد از گرفی 

 من بسپارد. 

با  باالخره سپتمی     پاسپورن    بی ترت  نیمن  در  و  آورده  به    ۱۹۷۹بدست 

 . دمیمسافرت و آواره گردآلمان  کشور 

آقا  نیدر  برا  گتره نورمحمد    یفرصت  و  رفته  خارج  در    یبه  اک  اشی 

  گرفت یمحصه  شد  یم   ی  دائ  وبا یکه در کشور ک  منسلكی  کنفرانس ممالک غ

ی و ح به عمل آورد.    یدار یدر ماسکو د  ژنف ی بازگشت از آن مسافرت با بر   ی 

    به افغانستان برگشت  زمانی کهاما  
ً
ی امهللا  حفیظاز طرف  متصال به قتل    ی 

ی امهللا حفیظ ی و زمام قدرت بدست آقا د یرس دوام   یر یافتاد که آنهم د  ی 

طور  و  شورو توانستیمشده    نی یشب ی پ  که  ینکرده  اتحاد  قشون  در    ی، 

 علن  یسو ی ع  ۱۹۷۹اواخر ماه دسمی  سال  
 
   ا

 
تهاجم ه  ب  و رسما افغانستان 

ی امهللا  حفیظ   ینموده، آقا ک کارمل بحيث منشر   ی کشته شده و آقا  ی    بی 

  ی شورا  سی دولت و رئ  سی خلق افغانستان و رئ  کیموکراتی حزب د  عمویم

ی افغانستان تع ک یموکراتید  یجمهور  انقالن    . د ی گرد  یی 
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 ! ز یعز  ۀ خوانند

و همچنان با    د یتعداد از بزرگان و جوانان شه  کی  اد یرا که من با    خاطران  

به    هیاز اطفال و نوجوانان خانواده که در زندان به علت سوء تغذ  جمیعادی

مبتال گرد   یهای مار یب ادو   دهیمهلک  نبود  علت  به  ش  هیو  جان   نیی  الزم 

 . د یان رسیاز آن به پا ن  هشانرا از دست دادند، آغاز نموده بودم، شم

دلخراش   اناتیجر  نیکه همه ا   شومی متذکر م گر ید  کبار یوضاحت تمام   به

قربانی   کیدست خوش   و  روز  دولت  استبداد  منحط  و ستم    دوره  ظلم 

از وقن   و  بود  قدرت س  خانواده حکمران وقت  افغانستان    ایس یکه  در  را 

را هم مانند خانواده من به    گر ی بدست آورد، صدها خانواده روشن فکر د

 فرستاد.  سن  ی ن ار ید

ی قی  ها اداشتیخالل مطالعه آنهمه    در    د یدارم شما ملتفت شده خواه  ی 

ها و  ات، از انتباهات، برداشتو موضوع  دادها یرو   گر ید  ی بود که در پهلو 

ی آرزوها ن  نوشته ام.  ی 

ده پخواهم  یم رساله    نیا   انی یسطور پا   در  را به عرض برسانم که    امم یفشر

  ، او با گذشت زمان، خوایه تینام ظالم با ظلم او و حال مظلوم با مظلوم

تار   نخوایه  ثبت    خی    در  نگردد یم کشور  چقدر  اگر    کو ی.  بود،  خواهد 

  ندهیکه آ  وطن ما، جوانان و نونهاالنی   ندهیمردان و حکمرانان حال و آ دولت 

آنها متعلق   به  به اگردد یم وطن  ندارند که    امیپ  نی،  من گوش دهند، روا 

س دشمنی   ایسیمخالفت  س  به  در  و  نگر    د ینبا  استیمنجر گردد  مطلق 

نظر  تنگ  حصار  از  برایباشند.  شده،  بدر  که   اداره  یها  جامعه 

ق    استیس  ک یدارد، از    اد یز   یهایازمندین از    . ند ی  کار بگ  سالم، رهنما و می 

و از تکرار اعمال نادرست اسالف خود، از    اموزند یگذشته ب  تجارب منفی 

ی اعدام انداخی  زندان  به  اذها،  و  آزار  ستم،  و  ظلم  و    ت، یها،  شکنجه 

پااجحاف بر     ه یها که 
 

خانوادگ شخیص   عداوت  دور   و  باشد،    ی استوار 
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ی واقع ب  ا ی. در قضانند یگز  عقل و خرد و    نهانی   یو عادل بوده از توانمند  ی 

 . ند ی  در همه امور کار گ انسانی  از صفات عال باالخره 

  دم،یرا در زندان به رس رسان  و جوانی   تیکه دوره طفول  به حيث شخیص  من

ان آنها را د  ایسینظام س  نیچند ی با مردم گوناگون آم   دم،یو رهی    دا یپ  شی 

دارند    اجیاحت  به مرهیم   شی  ی ما ب  چاره یام که مردم ب   افته یدر   کردم، به خون  

زخمها بر  د  شان  یکه  و  جنا  یرو   گر ی گذاشته شود    ق ح  ت،ی خشونت، 

   ها عدالن  و ن    ها تلفی 
 

مقدور است،    شانیکه به حکم خلقت برا  را در زندگ

 . نند ینب 

ی و غم انگ  ن یحز   یهاداستان  نیا   یهدف از افشاگر  ی در    و روشنی   ی  انداخی 

ی خون  یدادهایو نهفته رو   کیتار   ار یبس   یهاگوشه انسان   کی گذشته که   ی 

ی آن عده از مردم  تواند یم العقل، آنرا هرگز تصور کرده نسالم ، آگاه ساخی 

  که   انی بدور مانده اند. آن  ها ت یو واقع  قیاز حقا  عمر طوالنی   کیماست که  

ن وقت  آخانواده حکمران    بیبه ظواهر عوام فر   شمارین  دراز و    انیسال

جزئ از  و  داشته  تلفی   اتیباور  حق  و  و   که  هانی مظالم  اشخاص  بر 

رادمردانی های  خانواده  و  درد  روشنفکر  آنرا    یهاکه  و  را درک کرده  ملت 

به گوش قدرت مندانه  از طرف دولت    وستهی پ  دند، یرسانها یمشجاعت 

 اطالع کامل نداشتند.  فت،ی  م روز خودکامه 

همه عدم ثبات،   نیالعلل اکشور ما بدانند که علت   ف یمردم رسر  آرزومندم 

امروز در کجا نهفته و زاده اعمال    یهای و آشوبگر   ها نابسامانی   ها،ن  ی امن  ن  

 ؟باشد یمدولت داران کدام دوره نظی  قرون وسطا   انسانی  ی  و غ انهیوحش 

و   یهااعدام برجسته  رجال  شهود  و  اسناد  ارائه  بدون  و  محاکمه  بدون 

ن   ی   جوانان  انداخی  زندان  به  واقعب  یهاگناه،  ی اشخاص  گو،   قتیو حق  ی 

اوالد    ها زناسارت   ی  ساخی  محروم  اطفال کوچک،  و  جوان  ان  دخی  و 

سهای  خانواده  استقالل  عدم  مدرسه،  و  مکتب  از  دوت    ایس یمغضوب 

تبع ترجطبقان    ض یکشور،  د   م قو   ک ی  ح ی،  قوم  و    تیاکیر   غیتبل   گر، یبر 
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يف معارف، سلب حقوق  ضعت  ،و لسانی   دامن زدن تعصبات مذهن    ت،یاقل

حقوق    ،رن  ی حهامذهب ما از شمول به دانشگاه  عیمسلم اوالد برادران تش 

در   مو مقا  فهیو ممنوع بودن قاطعانه آنها از حصول وظ  ایس یو علوم س

ی ب   ها یتفرقه انداز   ،و خارجه  هحربيهای  خانهوزارت   گانه یها، بلهی مردم و قب  ی 

ج ملکنگه ا  دو  دولت، غصب  از  ملت  ی  مردم، کار    یهات یداشی  و  عامه 

ی ا بنده و    ثی بح  دولن  ی  و غ  دولن    هیبلندپا  نیور مما  ،نهی کاب  أتیه  ز گرفی 

که در    و جنون شهرت طلن    وایه ودخبرده، باالخره حرص و آز قدرت، خ

که رسانجام    توانستیم شده    عامیل   کیخانواده حکمران بوجود آمد، هر  

و  و   رانهیمملکت  ن  رانه یما  مردم  و  بتر  ما،    ی  فق  چاره،یسواد،  دردمند  و 

و    اد یز   یهابا دادن قربانی   ده،یو دردمندتر گرد   تر ی  تر، فقچاره یب  سوادتر،ن  

 ر یهمجوار و سا  یو به کشورها  انهیترک خانه و آش  شان،  زانیعز   اعیض

  ند یامهاجرت نم گر ی د یکشورها
 

 را متحمل شوند.  و رنج آوارگ

 اول چون نهد معمار کج خشت

 کج   وار ید رود یم  ا یتا ثر 
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وری  تذکر ض 

کتاب »از خاطراتم« را با آواز   یاد خالد صدیق چرخی محتویاتزنده 

ی قرائت و ثبت نموده اند که مشتاقان کتاب یم توانند آنرا از  خویش نی 

 های زیرین در یوتیوب دیده و بشنوند: لینک

1.  
https://www.youtube.com/watch?v=L9H9Ve_eu3U&t=350

4s&ab_channel=AdamSiddiq 

2.  

https://www.youtube.com/watch?v=TFiKiEtJ1vU&t=22s&a

b_channel=AdamSiddiq 

3.  

https://www.youtube.com/watch?v=eLKVK512c5Y&t=8s&

ab_channel=AdamSiddiq 

4.  

https://www.youtube.com/watch?v=_9z4NYcQUaY&t=5s&a

b_channel=AdamSiddiq 

5.  

https://www.youtube.com/watch?v=eRz8JHMMJ3w&t=12s

&ab_channel=AdamSiddiq 

.6  

https://www.youtube.com/watch?v=gUgeLzYqkks&t=89s&a

b_channel=AdamSiddiq 

.7  

https://www.youtube.com/watch?v=0kWqtAaKhBk&ab_cha

nnel=AdamSiddiq 

.8  

https://www.youtube.com/watch?v=eEW1jYIX2MY&ab_cha

nnel=AdamSiddiq 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9H9Ve_eu3U&t=3504s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=L9H9Ve_eu3U&t=3504s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=TFiKiEtJ1vU&t=22s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=TFiKiEtJ1vU&t=22s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=eLKVK512c5Y&t=8s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=eLKVK512c5Y&t=8s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=_9z4NYcQUaY&t=5s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=_9z4NYcQUaY&t=5s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=eRz8JHMMJ3w&t=12s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=eRz8JHMMJ3w&t=12s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=gUgeLzYqkks&t=89s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=gUgeLzYqkks&t=89s&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=0kWqtAaKhBk&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=0kWqtAaKhBk&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=eEW1jYIX2MY&ab_channel=AdamSiddiq
https://www.youtube.com/watch?v=eEW1jYIX2MY&ab_channel=AdamSiddiq
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م بمناسبت سالروز    شاه راستا با زنده یاد خالد صدیق چرخی  احمد  محی 

استقالل کشور مصاحبه مفصیل نموده اند که از طریق لینک پایینی قابل  

یس است  : دسی 

https://www.youtube.com/watch?v=4GLMUXVBpIg&ab

_channel=BAHARTV-AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4GLMUXVBpIg&ab_channel=BAHARTV-AF
https://www.youtube.com/watch?v=4GLMUXVBpIg&ab_channel=BAHARTV-AF
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 از پیام نهایی نویسندۀ کتاب:  
او با گذشت زمان، خواهی، نخواهی رد       »... انم ظالم با ظلم او و حال مظلوم با مظلومیت

گردد. چقدر نیکو خواهد بود، اگر دولتمردان و حکمراانن حال و آینده وطن  اتریخ کشور ثبت می 
گردد، هب این پیام من گوش دهند، روا  متعلق می ما، جواانن و نونهاالنی که آینده وطن هب آنها  

نباید مطلق نگر باشند. از حصار تنگ        سیاسی هب دشمنی منجر گردد و رد سیاست    ندارند که مخالفت
زیاد دارد، از یک سیاست سالم،         اهیبدر شده، ربای اداره جامعه که نیازمندی     اه  نظری

منفی گذشته بیاموزند و از تکرار اعمال انردست اسالف  رهنما و مترقی کار بگیرند. از تجارب  
اه که رب اپهی  اه، ظلم و ستم، آزار و اذیت، شکنجه و اجحاف اه، هب زندان انداختن خود، از اعدام 

از   بوده  عادل  و  بین  واقع  قضایا  رد  گزینند.  دوری  باشد،  استوار  شخصی  و  خانوادگی  عداوت 
 از صفات عالی انسانی رد همه امور کار گیرند...« توانمندی نهائی عقل و خرد و باالخره 
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