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  !داوودخان محمد سردار شھيد نزد الشان، عظيم قران قدسيت     
 

 رھايی جمھوريت زمان در دھمزنګ زندان از چی بخاطر و چطور جاجی اقبال حاجی وکيل    
  ؟ يافت

 ھا عقده انواع « فرموده، زيبا چی کاظم عبد$ سيد دوکتور اقای محترم استاد و مليګرا دانشمند
 منحرف اصلی مسير از و گيرند قرار الشعاع تحت تاريخی حقايق بيان تا ميشوند موجب

 بازی راينکا که بدانند بايد اما و ميباشند مشکل اين دچار ما محققان و نويسندگان بسيار متأسفانه.شوند
 ».است تاريخ با

 اقای محترم بقلم مقاله انDين جرمن افغان  بسايتو در ٢٠١۵ سال فبروری ٢۵ بتاريخ
 حقيقت در که مقاله ان چون کردم، مرور بار چند را مقاله ان من بود، يافته تحرير نصيرمھرين

 بنام شخص نامه تھمت ان نويسنده داودخان، محمد سردار  مخالفين کتابھای و نوشتھا از است اقتباس
 تحرير است، داوودخان محمد سردار شھيد سخت سر مخالفين از يکی اصH که اقا اين. مھرين نصير
 اګر بنظرم مينمايد، معرفی محقق را خود که مھرين نصير اقای جناب  نامه تھمت ان نويسنده يافته،

 بدھد، مردم درخو به را حقيقت از عاری معلومات يا و تحقيقھا ګونه اين ما محققين ملی مسايل در
 عده يک چرا که ، است اين در من تاسف انجاميد؟ خواھد بکجا کشور اين جوان نسل اينده نميدانم

 را خود ھای استين ان و اين طرفداری و داوود محمد سردار مرحوم مخالفت به که يیه عقد افراد
 .دنميکن کتمان را حقايق و ياندازد،م خاک ما کشور اينده جوان نسل و مردم چشمان در اند، برزده

 
 ګرامی ھموطنان

 اقای جناب از مردم خصوصی، مجالس از يکی در امريکا ويرجينيا اياNت در قبل سال چند
 به ميوندوال ھاشم محمد مرحوم کودتا در که ھوايی قوه اسبق قوماندان خان عبدالرزاق صاحب جنرال

 قوماندان جناب « نمودند، طرح عنوان اين به را الھایسو بود ګرديده محکوم زندان و حبس سال چند
 نميکنيد جرآت امروز چرا بوديد افغانستان اوردو رنګ سرخ پتھای جنرال وقت يک که شما صاحب،

 اقای صاحب قوماندان جواب »ميکرديم، کودتا ميوندوال محمدھاشم ھمرای ما که ګويد نمی واضح و
 سيد جنرال پسر علوی، نعيم سيد جناب افغانستان اردو منصب صاحب شخص ان به  خان عبدالرزاق

 بھمين کنيم افتخار ان باNی امروز که نميکرديم نيک کار کدام ما برادر  که، بود اين علوی خان کريم
 اورده بدست چيزی ديګر ميګردد ما حال عايد که خجالتی بغيراز محضرعام در اعتراف خاطراست

  .ګفتند راست. توانيم نمی
 مھرين نصير اقای جناب انDين جرمن ـ افغان ويبسايت در قبل سال دو ، ګرامی دګانخوانن

 جناب ان نوشته اکثره چون نوشته، را صفحه چند مقاله يک ميوندوال محمدھاشم مرحوم کودتا درباره
 حاجی مرحوم باره در مھرين جناب که مقاله ان خواندن از بعد بوده، واقعيت و حقيقت خDف عالی

 خDف ننګرھار خوګيانی وکيل منور خير$ اقای و پکتيا جاجی ولسوالی وکيل جاجی جان لاقبا
 رھا بعدآ و شدن محبوس جريان اصل تا ساخت وادار مرا  بود، نوشته نويسندګی و تحقيق موازين

 ولسوالی وکيل منور خير$ و جاجی وکيل جان اقبال صاحب حاجی محترم جناب يک ھر شدن
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 کم بدون واقعی بشکل افغانستان پيچ و پرخم تاريخ وعDقمندان حقيقت فتګانيش شما خدمت را خوګيانی
 . نمايم تقديم کاست و

 كتاب ان نويسندگان أكثره كه شد گرفته أشخاص كتابھاي از مھرين نصير اقاي مقاله و نوشته 
 ان برجسته مثال. اشندميب و بوده جمھوری نظام و خان َداُوَد سردار شھيد مرحوم سخت سر مخالفين ھا

 ارزش بی کتاب؟ ان نويسنده ًأصD ). كي لومو په بي جی كي د داودخان  ( بنام کتاب ھم يکی كتابھا
 وی .بود داخله وزارت وقت ان پوليس صاحبمنصبان از يکی وی که عمرزی .غ  بنام، یشخص

 وی که ليسپو منصب صاحب عمرزی غ اقای داشت، را خلق ؟ ديموکراتيک حزب مخفی عضويت
 بود، امين $ حفيظ ګرفتاری مسول و ګروپ سر وی پرچم و خلق حزب اعضای ګرفتاری شب ان در
 تا ساخت مساعد را زمينه شب ان در امين $ حفيظ به عمرزی غ نظير بی فروش وطن شخص اين

 فقير  ھريک خلقی ديګری فرد دو ھمرای خود منزل در امين $ حفيظ که بانھم شب ان در $ حفيظ
 $ حفيظ. بودند موجود يافت تقرر داخله وزير حيث به خلقيھا حکومت زمان در بعدھا که فقير محمد
 اردو در خلقی افسران به را کودتا قومانده عمرزی غ يعنی بوطن خاين شخص اين بھمکاری امين

 اعضای شدن نیزندا جای بود داخله وزارت پوليس صاحبمنصبان از يکی که عمرزی غ نمود، صادر
 را داخله وزارت تانک قوتھای وقتيکه ثور ھفت روز در وی بود، معلوم وی به پرچم و خلق حزب

 جای که را خلق حزب رھبری ھيت و شد سوار کودتاچيان تانکھا در عمرزی غ جناب نمود محاصره
 اين بھمکاری انکودتاچي نموده، رھنمايی کابل وNيت خانه توقيف به بود معلوم وی برای انھا توقيف
 انتقال افغانستان راديو به نموده سوار تانکھا در را خود حزب محبوس اعضای تا توانستند پليد شخص

  .ندھد
 داخل در پاکستان پيشاور در را خود ارزش بی نامه تھمت و ناول اين عمرزی غ اقای 

 در مھرين نصير جناب داشت، تحرير پشاور در اي آيس اي جھنمی تیااستخبار دفتر چارديواري
 نصير اقای جناب ھمچنان نموده، استفاده زياد خود نوشته در ارزش بی کتاب اين از خود  مقاله

 در افغانستان بنام فرھنگ صديق محمد مير اقاي كتاب استناد به اميزخود بھتان مقاله نوشتن در مھرين
 .نموده اعظمی استفاده نيز اخير، قرن پنج

 انقدر ګذشته سال پنج و سی مدت دراين ميدانيد شما ! محترم نخوانندګا و ګرامی ھموطنان
 و شخص يک بطرفداری يکی ګاھی چنانچه رسيد، نشر و طبع به الود غرض نوشتھای و کتابھا

 و نوشتھا اين اوقات بعضی نوشتند، ديګر ھای ستميس و اشخاص مخالفت به ديګری ګاھی و ستميس
 و سستم يک پيروان حتی نوشتھا و کتوب اين NبDی در د،ميساز سردرګمی دچار را خواننده کتابھا

 مثال ميشمارد مسول را محمود ديګری ګاھی و را احمد يکی ګاھی نيستند ھمنظر باھم ايديالوژی يک
 و خلق حزب وزارا عده يک و خلق ديموکراتيک حزب اعضای نوشتھای و کتابھا ګونه اين عمده

 .ميباشد شاھی نظام اليرتبهع مامورين و جمھوری نظام وزارا پرچم،
 دلخوا نحوه به را مملکت سياسی و ملی قضايای ما نوسيندګان عده يک هدھ سه اين در ھمچنان

 فاميلی شخصی منافعی و ارزو ميل، طبق به بيګيرد نظر در انرا ناک خطر عواقب که ان بدون خود
 که کرد نشان خاطر خبر بی يقنمحق اينګونه به بايد دراورده، قلم قيد تحت يا شتهنو خود ګروپی و

 ھم را اين ولی  ميګردد، ملت بدبختی باعث بيشتر کند دوا را ملت درد اينکه بجای ھا نوشته اينګونه
 سياسی و ملی قضايای که دارد وجود ھم دوست وطن و مليګرا ندګانيسنو الحمد$ که بګويم بايد

 و اشخاص ګونه اين ميدھد، مردم دبخور ګروپی و فاميلی شخصی، احساسات بيدون را کشور
 .اند اNاحترام واجب و قدر قابل ندګانيسنو
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 ګرفته،  سراج كبير نذير محمد جنرال كتاب از را خود نوشته اکثره مھرين نصير اقای جناب
 لوی وی مستعنی کريم از بعد جمھوريت دوره در ميکرد فکر که جمھوريت و شاھی زمان جنرال اين

 وی که عسکری مسلک به نظر را وي َداُوَد سردار وقتيكه. نشد که شد خواھد انافغانست اردو درستيز
 پوست به را جناب ان قوماندانيت، و محاربه مسلک در نه بود نموده تحصيDت لوژستيک بخش در

 کند، درک را موضوع حساسيت اينکه بعوض يی ستاره سه جنرال اين ندانست Nزم درستيزيت لوي
 كرد، استعفا  جمھوريت اخير ١٣۵۶ سال در وی شد خاطر ازرده داودخان دشھي ازمرحوم برخDف

 چرا و چون بدون خود سابقدار دوست ان خواھش به نظر را وي استعفا ھم داودخان شھيد مرحوم
 .. كرد قبول

 در جدی شش از بعد بخصوص ثور ھفت منحوس کودتا از بعد کشور سياسی صحنه زمانيکه
 ګرديد، شوروی روسيه انوقت اشغالګر قوتھای خوش دست افغانستان در کارمل داری حکومت زمان

 خان $ امان غازي و داودخان محمد سردار شھيد ضد به که ھر پاکستان پيشاور در وقت ان در
 در افغانی اخوانی احزاب و ای ايس ای بخصوص پاکستان حکومت نوازش مورد ميګفتند جفنګ

 پاکستان پيشاور در جھاد دوران در كه دارم ياد به .ميګرفتند قرار الطاف مورد ايران و پشاوری
 اي . اتش با بود بازي مجاھدين؟ دربين داودخان محمد سردار شھيد و خان $ امان غازی نام گرفتن

 شھيد و خان $ امان غازی ) اتحاد و جمعيت ، حزب (افغان جھادي تنظيمي نوكران و اي آيس
 سپاه ھم و اي آيس اي ھم وقت ان در. ميشمردند لينين برادران نندما را داودخان محمد سردار

 ما کشور جوانان بلخصوص مردم اذھان در  را افغانستان ملي زعماي تا داشت ھدفی ايران پاسداران
 سازمان حتي.داشتيم دوست وطن و ملی زعمای وقت يك ھم ما كه ندانند افغان اينده نسل تا بكوبند

 فلم يك انھا كه رفتند پيش به انقدر  مورد اين در زمان و وقت ان در اي آيس اي جھنمی جاسوسی
 داكو يك را كبير بابا احمدشاه داكومنتري فلم ان در اي آيس اي جھنمی دستګاه. ساختند را داكومنتري

 مدرک يک ايران و پشاور در وقت ان در افغان ملي زعمای كردن توھين و گفتن بد. كرد وانمود
 .صورت بھر بود، نان لقمه کردن داپي برای خوب

 
 شاخدار دروغھای کردن افشا وفقط فقط  من نوشته ھدف يګانه که بدانند بايد محترم خوانندګان

  . نآ و اين به توھين نه است، ھموطنان عده يک
 مبالغه زياد قضيه، ان در متھم افراد محکمه و ميوندوال ھاشم محمد کودتا باره در مھرين نصير

 .مينويسد چنين وی نموده،
 پنج حبس به ميوندوال محمدھاشم کودتا در پکتيا وNيت از جاجی وکيل جاجی اقبال حاجی « -١

 نصير اقای عالی جناب که ميګويم، برايش من   ،».کرد سپری زندان در را سال پنج و محکوم سال
 بنياد بی معلومات و شاخدار، دروغ يک از بيش و حقيقت از عاری کامD شما ادعا اينګونه مھرين،

 .نيست، ديګری چيزی
 زندان يا حبس سال پنج به نيز خوګيانی $ امين قومندان پسر خوګيانی وکيل منور خير$ « -٢
 عبدالقدير به که شخصی رفاقت اساس به زندان در روز چند شدن سپری از بعد وی ګرديده، محکوم

 وزير نه بود پوليس ژندارم قوماندان انوقت در نینورستا قدير [ جمھوری نظام داخله وزير نورستانی
 تھمت از يکی ھم اين که ميګويم و ميکنم عرض برايش بازھم ».ګرديد رھا زندان از داشت.] داخله
 احترام و بسيارعجز به مھرين نصير جناب به من است، شما  ديګری شاخدار دروغھای و ھای

 ملی را ملی مسايل بګذاريد يکطرفه تانرا ارتباطات و احساسات ملی مسايل در لطفآ که مينمايم عرض
 ....يی عقده نه کنيد بررسی
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 وانمود نفر ۴۴ بودند شريک کودتا در که ميوندوال چيان کودتا لست در مھرين نصير اقای -٣
 عده يک نام کرده ارايه مھرين نصير اقای که لست ان در. نبوده اعراق از الیخ ارقام اين که ، ساخته

 بودند بانک کابل و بانک تجارتی پشتنی قرضداران سلطنت زمان در انھا که شد ديده ان در اشخاصی
 تاديه ھم انرا پولی ټکټ بلکه بودند نکرده  تحويل را بانک پولھای  که تنھا نه زمان و وقت دران انھا

 وریجمھ دولت که  بودکابل دھمزنګ بريکوت سينما مالک کاغذ سيد ان عمده مثال ( بود، نکرده
 د و ملی بانک تجارتی، پشتنی بانک پولی يانه ټکټ پول تاديه مقابل در را کاغذ سيد بريکوت سينما

 پرداخت مقابل در وی نزد از بانکھا پولی تکټ قرضه مقابل در کاغذ سيد اقای از انرا بانک افغانستان
 .نمود دولت ضبط بانکھا قرضداری و پولی تکټ

 رياست مقام فرمان به نظر بانکھا مقروضين اين ميوندوال اکودت ګرفتاری از قبل ھفته يک 
 حسابھای زودتر چی ھر بايد ھستند دولت مقروض که اشخاصی بود شده ګفته که انوقت جمھوری

 ھم يکی انجمله از کردند تصفيه را خود حسابھای توانستند اشخاصيکه نمايد، تصفيه را خود بانکی
 زندان در شان بانکی حسابات تصفيه وقتی تا را انھا نتوانستند هکسانيک ولی بود، ) کاغذ سيد ( اقای

 اقای  بدبختانه ولی بود، انوقت بانکھای ديروز قضيه عين امروز بانک کابل قضيه شدند، انداخته
 ميوندوال ھاشم کودتاچيان لست شامل نيز بودند بانکھا مقروض که اشخاص عده ان نامھای مھرين
 . نموده

 تا سرطان ٢۶ روز از بعد که (.مينويسد و ګرديده مدعی خود مقاله در ھرينم نصير اقای  -۴
 افغانستان در داودخان محمد سردار جمھوری نظام ١٣۵۵ سال اساسی قانون مسوده تصويب روز
 استدال ګونه اين به نميدانم من.) ميباشد و بوده قانونی غير محاکم و حکومت انوقت ھای فيصله تمام
 اګر داند، نمی وی که ميدانم. کنم اختيار را خاموشی يا و نمايم قھقھا خنده يک بجزاينکه بنويسم چی

 پادشاه ھم که است، معمول اين جھان تمام در. نميکرد پوچ و خام استدNل اينګونه وقت ھيچ ميدانست
 و اضطراری دشوار، بسيار حاNت در که دارد را اين صDحيت کشور يک جمھور ريس ھم يا و

 دارآ را قانون حيثيت اساسی قانون انفاذ زمان تا فرامين ان و نمايد توشيح را تقنينی فرامين رانیبح
 . ميباشد

 کشور در ١٣۵۵ سال اخير تا سرطان ٢۶ تاريخ از که است درست  مھرين نصير اقای بلی
 تمام شاھی امنظ اساسی قانون از بغير شاھی نظام لوايح و قوانين تمام ولی نداشت وجود اساسی قانون

 مرعی جمھوری رياست مقام جداګانه فرامين و شاھی نظام قوانين ان اساس به دولتی محاکم امورات
 محکمه اجرات که ميشد استفاده شاھی نظام جزايی و مدنی ازقوانين ثDثه محاکم تمام در بود اNجرا
 .         موضوع اصل باNی ميايم حاN.  بود قوانين ان جز نيز حرب ديوان محکمه يا نظامی

 !دھمزنګ محبس از جاجی جان اقبال حاجی وکيل رھايی و ګرفتاری قضيه واقعيت و حقيقت
 که بود شب نيم ھشت يا ھشت ساعت بود ګذاشته سرطان ٢۶ تحول پيروزی از ماه دونيم تقريبا

 ديدم نمودم زبا را در وقتيکه رفتم دروازه پيش معطلی بيدون من امد در بصدا ما خانه دروازه زنګ
 فاميل از ما که ګفتند و نموده معرفی را خود انھا پررسی احوال از بعد استاده مرد نفر سه با خانم يک

 ميدانستم انھا دوستی از و شنيده زياد پدرم از را اقبال حاجی نام من چون ھستيم جاجی اقبال حاجی
 خانم سابق از که مادرم اوردم، ادرمم پيش را جان اقبال صاحب حاجی خانم و مھمانخانه به را مردھا

 در پدرم که مھمانخانه به بعد من و کردند پرسانی جور خوشی با ھم با ميشناختند را جاجی جان اقبال
 چای غم پسرم ګفت پدرم مھمانخانه در شدن داخل بمجرد رفتم بود نشسته مھمانان ھمرای انجا

 در کنيد امده چای مھمانان برای که بګويم کسی به تا شدم خانه داخل دوباره ھم من بخور، را مھمانان
 به برو ګفت و امد نزدم عجله به وی ديدم ورخطای حالت در و حال پريشان بسيار را مادر اثنا اين
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 شمارا مادرم که ګفتم اھسته پدرم به و امدم مھمانخانه اطاق به باز ھم من بيايد خانه داخل بګو پدرت
 نزدش که قرانکريم جلد يک مادرم اثنا اين در امد مادرم نزد معطلی بيدون ھمچنان پدرم دارد، کار
 در قران اين بروی که ګفت و اورده اقبال حاجی خانم را پاک قران اين که ګفت و داد پدرم به بود

 بوسيد بار چند  ګرفت مادرم دست از انرا ديد را شريف قران پدرم وقتيکه کنيد کوشش شوھرم رھايی
 بپيچان دوستمال يک در و بګذار شان بين در را پول يکمقدار که ګفت مادرم به و داد مادرم به دوباره

 و پسر برادر باNی تند بسيار لھجه يک به و رفت مھمانخانه به دوباره بود عصه از پر که پدرم ،
 چند زا بعد ميسازيد خراب را ما خانه کار اين به شما که  ګفت، انھا به و  شده قھر اقبال حاجی داماد
 اقبال حاجی ګرفتاری جريان پدرم  شد، عادی صحبت دوباره نشت فرو کمکی پدرم قھر وقتيکه دقيقه

 تا چند ګذاشته شب ګفت پدرم به جاجی جان اقبال صاحب حاجی پسر. پرسيد انھا از را جاجی
 تھمم ميوندوال کودتا قضيه در شما که ګفت صاحب حاجی به و امد ما منزل به پوليس صاحبمنصبان

 ديګر چاره کدام ما برد بخود پوليس ديشب را وی ميبريم داخله بوزارت تحقيق بخاطر را شما ھستيد
 بما ديده را قران اين روی امديم شما پيش ھم ما بود شما دوست صاحب حاجی بخاطريکه  نداشتيم

 شود دستم از که کمک ھر است و بود من خوب دوست اقبال حاجی که ګفت برايش پدرم کنيد کمک
 انزمان سلطنت دوران ملی شورا مجله يک جاجی اقبال حاجی برادر اثنا اين در کرد، نخواھيم دريغ

 شورا از را اعتماد رای صدراعظم شفيق موسی محمد اقای وقتيکه و بود، وکيل جاجی اقبال حاجی که
 محمد سردار از شفيق موسی محمد به دادن رای صحبت ضمن در جاجی اقبال حاجی ميګرفت ملی

 انھا بود ګرديده نشر نشريه ان در جاجی اقبال حاجی بيانيه ان که بود کرده ياد نيکی بسيار به داودخان
 ھر من که ګفت برايش پدرم ميګرفت حافظی خدا پدرم از انھا وقتيکه. دادند پدرم به را مجله اين نيز

 يک برای صبح رفط از انھم رخصتی روزھای و جمعه روزھای صرف نميروم داودخان نزد روز
 .کنيد پرسان جمعه روز شام يا ديګر ميتوانيد شما ميروم ساعت دو

 مجله با بود اورده ما منزل به جاجی جان اقبال فاميل که قرانکريم ھمان پدرم جمعه صبح روز
 چنين برادرم با پدرم امد بخانه پس پدرم وقتيکه رفت، داودخان پيش و ګرفت خود با ملی شورای
 اش خورد دختر يک خانم ھمرای سردار که ديدم شدم سردار منزل داخل وقتييکه .کرد حکايت

 من نشسته خوری ميزچای ګرد خانه تراس در صبحانه چای باNی ويس خانم و پسر ويس و زرلشت
 پسر وقتيکه بودم ګرفته دست در مجله ھمرای بودم پيچانده دستمال در را الشان عظيم قران که

 اورده، را مقبول تخفه يک حتما خانصاحب که کرد صدا ديد را دستمال دستم در ويس اسم به داودخان
 در کرد عDوه پدرم اورديم برايتان خوب بسيار تخفه يک راستی که ګفتم ويس به من که داد ادامه پدر
 ھم من کرد تعرف بمن بود داودخان پھلوی که را چوکی يک داودخان جوان دختر زرلشت وقت اين

 پيش را ملی شورای مجله و کريم قران من انداخت چای برايم معمول طبق انھا نشستم سردار پھلو
 وی وقتيکه کرد شروع دستمال بازکردن به داودخان اثنا اين در ماندم ميز باNی داودخان روی

 اين از واقعا که ګفت خود پسر ويس به ) داودخان سردار ( وی بوسيد، ګرفت انرا ديد را قرانکريم
 کجا از را اين که کرد سوال من از داودخان سردار که نمود عDوه پدرم. نيست بھتر و بخو تخفه
 برايش بود ګفته برايم  اقبال حاجی فاميل که شب ان جريان تمام من که نمود عDوه پدرم. کردی ھديه

 شما نزد به خاطر بھمين ندارم را مقدس کتاب اين زور من که ګفتم داودخان برای و کردم عرض
 طرف را خود روی شنويد را صحبتم تمام سردار وقتيکه داد ادامه چنين را خود صحبت پدرم اوردم،

 اين و بمان قران بين در داری که چيزی ھر نيست پول من جيب در  ګفت برايش و کرد خود خانم
 ھلچ صدو ھفت  پاليد را خود دستکول وقتيکه داودخان خانم افزود پدرم  کن، پوش ھم را پاک قران

 بچيم که ګفت زرلشت خود خورد دختر به داودخان بعد ماند قران در را پولھا ان تمام يافت را افغانی



  
 

 

  7تر 6  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، يزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکن: يادونه

 

 از بعد که کرد اضافه پدرم. بمان چوبی کDن کليمه ان نزديک من خواب خانه در و ببر را قران اين
 چطور. ميکنم وششک ، ميشناسم خوب را جاجی اقبال حاجی من... (( ګفت برايم داودخان دقيقه چند

 .))داده بازی را وی مردم
 حاجی داماد و برادر عمر، بنام اقبال حاجی کDن پسر که بود غروب حال در افتاب جمعه روز 

 محمد سردار با که  را خود مDقآت جريان تمام پدرم امدند، ما بخانه  شاه احمد بنام جاجی جان اقبال
 صاحب حاجی بزودی انشا$ که ساخت نشان خاطر انھا به پدرم ګفت، مفصل برايشان داشت داودخان

 ماه سه تقريبآ مدت اين در ميامدند ما منزل به دوبار يا يک ھفته انھا يافت، خواھد رھايی زندان از
 انوقت در که خود خانه روی پيش بود روز بجه  دونيم يا دو ساعت که روزھا از يکی ګرديد، سپری
 فاميل بنز مرسديس رنګ ماشی موتر که بودم ايستاده داشت موقعيت شھرارا واټ سالنګ سرک باNی

 پرسی احوال از بعد شدند پايان موتر از اقبال حاجی برادر و داماد که ديدم امد جاجی جان اقبال حاجی
 وقت اين در بلی که ګفتم برايش من ؟ دارد تشريف خانه در صاحب خان که کردند، سوال من از انھا

 سيت در پوليس منصب صاحب يک ھمرای سفيد لونګی و سفيد ريش با شخصی يک که شدم متوجه
 است جان اقبال صاحب حاجی اين جان قاسم که ګفت برايم جان اقبال داماد  احمدشاه نشته موتر عقبی

 است موظف  محبس پولس منصب صاحب اين و شد خDص دھمزنګ زندان از بجه يکنيم امروز که
 اقبال ( صاحب حاجی کشيديم زندان از را صاحب حاجی وقتيکه برساند، خانه به را صاحب حاجی تا

 منزل به من اول ببريد خود بمنزل را من که ان از پيش کرد خواھش منصب صاحب اين از) 
 عجله به انھا سخنان شنيدن از بعد من نمايم ګزاری سپاس و تشکر وی از تا ميروم خان بازمحمد

 ھر جان اقبال حاجی و پدرم امد، بيرون خانه از نيز پدرم ګفتم را نجريا پدرجانم به شدم خانه داخل
. باشد ديده باھم طوNنی زمانی يک از بعد برادر دو اينکه مثل ګرفتند اغوش در را يکديګر  شان دو

 در مايان ھميشه بوده جا بر پا قديم مثل بحال تا جاجی جان اقبال حاجيصاحب فاميل به مايان دوستی
 پيشاور اباد حيات در جان اقبال حاجی فاميل حاضر حال در ميرسيم، باھم کديګري خوشی و غم

 .جاجی جان اقبال حاجی وکيل رھايی و محبوسيت جريان بود اين. ميکند زندګی
 را سال پنج و محکوم زندان سال پنج به اقبال حاجی ميګويد که ميکنم اشخاص بحال افسوس 

 .بصاراوNا يا فاعتبرو. کرد سپری درزندان
 ماخذ خود دروغين ادعايھای اثبات بخاطر را الود عرض نوشته ھر و کتاب ھر نبايد محقق يک

 .دھد ريفرنس و
 داده آب به را ګل ھم باز پوھنيار مسعود نوشته و کتاب استناد با مھرين نصير اقای  ـ۵
 . مينويسد

 ھاشم محمد کودتا در خوګيانی ولسوالی وکيل خوګيانی $ اين قوماندان پسر منور خير$
 عبدالقدير به که شناخت به نظر ولی ګرديد محکوم حبس سال پنج به محکمه طرف ،از ميوندوال

 مانند نيز مھرين نصير اقای جناب ادعا اين. ګرديد رھا حبس از روز چند از بعد داشت نورستانی
 .نيست ديګری چيزی بھتان تھمت يک از بيش و بود حقيقت از عاری وی ادعھای ديګر

Hخوګيانی خان $ امين قوماندان بنام خود پدر ھمرای خوګيانی ولسوالی وکيل منور خير$ اص 
 ھاشم محمد کودتا محبوسين ديګر مثل وی بود محبوس و بندی دھمزنګ زندان ثوردر ھفت تا

 حکومت نزما در ثور ھفت کودتا اوايل در يکجا خوګيانی $ امين قوماندان خود پدر با ميوندوال
 $ امين قومندان پدرش و منور خير$.  يافتند رھايی کارمل ببرک و کی تره نورمحمد روايی

 منور خيرا$ يعنی انھا  متاسفانه ولی شدند مھاجر پشاور به ګرديدند ازاد زندان از زمانيکه خوګيانی
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 منزل مھمانخانه در ومنامعل اشخاص توسط شب طرف از پشاور در يکجا x امين قوماندان پدرش و
 .شدند کشته شان

 شروع بھتان تھمت دروغ با شان بنا که تحقيق يک اګر نمايد قضاوت محترم خوانندګان شما  
 ارمغان به را چيز چی خواننده وبه بود خواھد چی تحقيق ګونه اين نھايی نتيجه و اورد دست باشد شده

 . وغدر ھم باز و دروغ دروغ، چيز، يک فقط. اورد خواھد
 زندګی ھمه که ميشوند عصبانی دستم از اشخاص عده ان ميګويم درست و راست حرف وقتيکه

  پايان.                                بس و است، استوار دروغ بر شان ګفتار و
 
 
 
  
   

 
 


