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 !"هفتخو ان رستم" نبود طی کردنتقررم در بست پنج کمتر از 

 

در عهد  یستانیس :که طالب وضاحت شده بودپرسیده ودر فیسبوک از جناب قاسم باز بنام عصمت منگل  یهموطن]

 شانیاه عرض بکه اکنون از داودخان دفاع میکند(، است )گویاکه مقام بلندی داشته  ؟ستداشته ا یداودخان چه مقام

 :[رسانمیم

 

  ءدر افغانستان توسط داودخان وزرا یاز اعالم نظام جمهور پس

 کپژوا عیهلمتد پوهاند فَضل رب تیمقرر شدند. در وال یدیجد انیووال

 .دندیهلمند مقرر گرد یواد یعموم سیئور یوال ثیبح

را از دوران پوهنتون  شانیاآن وقت من معاون معارف هلمند بودم و در

وصحبت  داریاش رفتم بعد از د یکیتبر یبراشناختم. یکه استادم بود م

کار  شانیباا( ۳)در بست راتیتحر ریمد ثیاز من خواهش نمود تا بح

 شانیت معارف گرفتم وبه اکنم. من قبول کردم وموافقتم را از وزار

بود که  دهیوزارت زراعت نرس قیسپردم. هنوز جواب تقررم از طر

 ریمد ثیهلمند مقرر شد. و تقرر من بح یادو یعموم سییر ثیبنام ناصر کشاورز بح یشخص

بود.مساله  امدهین دیجد فهیام به وظ یمعلق ماند. چون از معارف منفک شده بودم و منظور راتیتحر

هلمند عارض  یواد سیئبعد به ر ی. مدتشدیکرد. معاشم طور قًرضه اجرا م دایاشم جنجال پمع یاجرا

برو جنگالت کار کن  یخواهیاگر م میدار یخال تجنگال تیریبست پنج در مد کیشدم بمن گفت : 

 .میندار یگرید یواگر نه جا
 

انتظار  گریافتاد.دو ماه د انیبجر نیمامور تیریمن از مد یمحتاج معاش بودم قبول کردم و مقرر چون

خود به کابل بروم.  مجبورشدم.دیبست پنج نرس نیام از وزارت زراعت در هم یمنظور یول دمیکش

 یآقا نیمامور ریمد یدنبال کردم ول نیمامور تیرینمبر مکتوب را از اوراق وزارت زراعت به مد

دوباره به لشکرگاه برگشتم.  بناچاراست. دهیما نرس یبرا گفتیغروال از گرفتن مکتوب منکر شد وم

 گریبفرستد. دو ماه د یگریداد پبشنهادد تیهدا نیمامور رتیبه مد ،عارض شدم یعموم سیئباز به ر

 یالنیج یزراعت آقا ری.بار دوم به کابل رفتم و خواستم وزدیام نرس یبازهم منظور یول دمیانتظار کش

 شخوریر ۷قومامدان فرقه  یخان فراه یغالم نبجنرال  ربهی.اما قبل از رفتن نزد وزنمیرا بب یباختر

 فونیزراعت تل ریبه وز شانیگذاشتم. ا انیرجوع کردم و به عنوان وطندار مشکالت خود را با او در م

 زراعت رفتم. ریکردند و بعد من نزد وز

وعده  به من ریززراعت بودند. و رینزد وز  زیهلمند ن یواد یساؤمن دونفر از ر رفتنیاتفاقا هنگام پذ

 را  یستانیامان گفت : س ریهلمند انجن یدستگاه ساختمان سیو به رب دهمیم تیات را هدا یداد که منظور
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از ظهور همان  بعد.شدمیبس راحت م هیخوشحال شدم. چون از پرداختن کرا یلی. خدیشما باخود ببر

بود. هوا  دهیارب یادیوکالت برف ز یغزن نیسرد بود.ب یلیهوا خ.میهلمند حرکت کرد یروز بسو

شهر زابل موتر حامل ما از جاده خارج شد  یکیسرک را پوشانده بود. در نزد یوبرف روشد  کیتار

از کتاره پل  رفتیجلو م رموت گریمتر د میاگر ن میدی. دمیشد بنیبند ماند. ما از موتر پا یچقر کیو در 

عقب  لهیکرد. موتر را با ت یاریاما بخت با ما  میشدیوهمه ما تلف م میکردیسقوط م یچقر  کیدر 

 .میدی. فردا به لشکرگاه رسمیکرد یزابل سپر یو شب را در هوتل دولت میدیکش

ومشکالت در اجرا معاش  کسویاز  زمستان.دیمن نرس یباز هم منظور گریماه د دومتاسفانه که تا  اما

ست پنج با معاش ب کیکه تقرر در  کردمیتصور نم اصلنساخته بود. شانیمرا سخت پر گرید یاز سو

 داشته باشد. یسرگردان نقدری( ایافغان ۲۵۰۰) 
 

بار بمن گفت: بما  نیا ریزراعت مراجعه کردم. وز ریمرتبه بکابل نزد وز نیسوم یبرامستان زبعد از 

 چیه یونه شعله ا یونه پرچم یونه خلق یوانخ. گفتم نه ادیاست یاخوان کیاست که شما  دهیراپور رس

ترا ولسوال مقرر  فردا نیتا هم کنمیم فونیبوزارت داخله تل یبا ما و اگر بخواه ایس ب. گفت پستمین یکی

و در خود وزارت  یبه ولسوال شدن ندارم. گفت پس بهتر است به هلمند نرو یکند . گفتم عالقه ا

 استیر یادار ریمد ثی. چهار روز بعد بحیشویدرخود وزارت مقرر م ایسه چهار روز بعد ب ،یبمان

 ً در تاریخ  لیبودم و برحال تبس نیدر هم ۵۷ثور  1۰مقررشده بودم. )وتا  ۴ظه نبانات در بست حفا

 (ومن اضافه بست یعنی بیکارشدم. مقررشده بود یخلق کجوان کیمن  یبجا دهم ثور 
 

ها از  یشانییوپر یسرگردان نیآوردن علم وخبرم دوباره به هلمند رفتم ، دانستم که تمام ا یبرا یوقت

من  یهلمند بود ؛برا یواد استی( که هر کاره ر*بنام حشمت) مشهور به خرمگس یپرچم کی یسو

 بود. هدادامر دوست خود  کیاز نزد من بود که او آنرا به  یخلق شده است. هدف گرفتن خانه دولت

 پایان 

متشکر  کامنت والیک  دوستان را به همراه داشت که از همگی شان 200ساعت  2درکمتر از  سرگذشتاین نوت: 

 وسپاسگزارم.

 

___________________ 
اخالق وبرخوردش نیز داشت یک زخ بزرگ به اندازه خرمگس  شابر بینی  چونزشت ونا پستد داشت وصورتی این آدم -*

 شبیه خرمگس بود. 
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