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  ۸۰/۰۶/2۰2۰                                                           سهیال الکوزی
 

" اریاز خدمتگاران وطن "هللا فضل وطن یکیخاطراِت  " 
 
صدسالهٔ ما از چنگال    یاسیس  تیاز استقالل  داشتیمنظور گرام  به

و   نامهیمسرت آنرا را دارم که خالصهٔ زندگ  س،یابر استعمار انگل
و از طرفداران نهضت  هنیوطندوست م کی یمجادله ها

  یو نهضت امان تیمشروط
 ...گذارمیم انی)پدِر قبله گاهم( را با شما در م

از اختصارات و اضافات در  یقبل با اندک یمضمون چند نیا
  ...است دهینشر گرد زی" ننی"افغان جرمن آنال وبسایت

استقالل   یعنیخود ) ۀمؤفق شد حقوق حق نکهیبعد از ا افغانستان
باز  سیانگل یوفرعون یکشور( را، از جانب اَبَر استعمار نمرود

را  یسیاستعمار بزدل انگل یافغانها به حد یتیمؤفق نیستاند. چن
بر ضد افغانها دست  رویساخت که با تمام ن شانیو پر مهیسراس

که ممکن بود خواست جلو  یا له یوح قیبکار شد و از هر طر
  ن یرا که از افغانستان در سراسر منطقه از چ یآزاد یپرتو افشان

  نی ا  رایگرفته بود همه را مهار کند، ز  دنیتاب  قایگرفته تا شمال افر
 نرویزد. از  یاستعمار را رقم م  یآغاز گور کن  یپرتو استقالل طلب

افغانستان از هرگونه اقدام   هیهمه را بکار گرفت وعل ودمستعمره بدست آورده ب یها  نیکه ازغصب سرزم یروین
 یامان روشیرا به افغانستان حواله کرد تا تمام جنبش پ یزخم ناسور جهینکرد. در نت غیدر ییو جنا ینظام ،یغاتیتبل

  .بردارد انیرا از م
 یسیدست آموز انگل ی مالها لهیرا بوس ی هللا غاز رامانیام حضرتیافغانستان اعل یوقت نه تنها شاه گرام استعمار

 یها لهیدر سر داشتند با ح یکه امان قیاز راه و طر یرویرا که پ شمندانیمجبور به مهاجرت ساخت بلکه تمام اند
جان به سالمت برده بودند اما با وجود اوضاع  یونادر یجالدان سقو غیاز ت کهینها کسانبـُرد. ت نیرنگارنگ از ب

 کهیماندند. در حال داریدوم نکردند بلکه ثابت قدم به آن پا تیمشروط یها شهینابسامان خطرناک، بازهم پشت به اند
 .کرده بود نیکم رانیروشن ضم ه یو هر نقطه عل هیدر هر زاو سیدشمن افغانستان، استعمار مزور انگل

راه نسل   نیامانت گذاشته است تا در راثیرا به طور م امیپ نیفرزندان اش چن یرا که برا یآنها یک ینمونه  یبرا
  یم هیچه سربلندانه وسر افرازانه وطن را حما شانیبدانند که پدران ا چارهیکنند تا مردم ب فیاندر نسل اش را توظ

بر جا مانده بود بازهم عاشق وطن توانست تا  هخوف وترس وحشت ک یخاطرات در فضا ثیاکنون منح کردند.
  .مکان اش باد نیرا انتقال دهد. روح اش شاد و جنت بر یخیتار یراثیدوران ما آن خاطرات م

را برسر مردم آورده اند  یچه بال گانگانیاست که تحت نظر ب یاز روزگار نادرخان اریتمام ع ریاسناد که تصو نیا
 .باشند یوقابل توجه م یخواندن اریبس
در خفا بجا مانده است واکنون آن  اریمرد وطندوست و وطن نیاز کهیپردازم به خاطرات و گفته ها یمقدمه م نیا با

پدران شان   یکه باال دانندیمانده وتا کنون نم خبریب یونادر یکه از دوران سقو کندیم  یتداع  یدوران تلخ را به کسان
 .چه گذشته است

 یمل دیکه از همفکران وهمقطاران شه یتیشخص م،یکن یم ادی «یالکوز اریاز جنت مکان » هللا فضل وطن نجایدر
تا دم مرگ همدستان  دیپاک وطن عبدالخالق شه ریاراده فرزند ش نیجوانمرد آهن کهیعبدالخالق جوانمرد بود. از آنجا 

 اتیح  هیبزرگ عبدالخالق، بق  دیو شهامت دوست شه  یمردیاز برکت پا  یالکوز  اریاش را افشاء نکرد، هللا فضل وطن
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ها را تادم مرگ فراموش نکرد  تیراه برحق آن شخص یخوف وترس ادامه داد. ول ی در فضا یخود را با دل زخم
 .داشتیم یوبرخالف گرام

 :دیرا بخوان لیسطور ذ «یارالکوزی»هللا فضل وطنقلم خود روانشاد  از
 میهللا الرحمن الرح بــــسم

 م(۱۹۹۵)قیهللا توف ومن
بوده   لیدخ  انهایجر  نیدارد که هر انسان بسهم خود در ا  نیآفر  یو هم شاد  ندیناخوش آ  یبهایفراز و نش  یزندگ  انیجر

 ۸۵و    باشمیافغانستان م  یعنیمرز و بوم نامور    نید ااز افرا  یک یمن همچون    یاز خود بجا مانده است. بل  یو گذارشات
و مطلوب  بندهیمتعدد به عقب گذاشته ام که نه چندان فر ینواح از یسال عمر را در آن گذشتانده ام، طبعاً گذارشات

 .قابل التفات باشد دیاست مگر شا
به اثر توقعات   شود،یقابل توجه و ارزش شمرده م  زمیشخص خودم واحاد خانوادهٔ عز  یصورت چون پروسه برا  بهر
 یباز دست به قلم برده، چگونگ  الینور چشمم سه ه یفرزندان و زادگان ارجمندم بالخصوص صب یمیو صم یجد

صالحات از  اتیاقگرفتن عبرت ب یو برا ادمتبارز د راً یصفحات چند تحر یپاره پاره ام را برو ایچهار پاره  یزندگ
 رایمملکت سربلند و سلحشور خود پند گ تیو موجود اتیو دار ح ریو چرا در گ چونیشده آن ب یط یماجرا ها

 .ندیاستفاده نما
 : که کندیخاطر نشان م اریروانشاد هللا فضل وطن هیصب یالکوز الیسه خانم
 ات،یهشت سال داشته و از آن زمان ببعد همواره از نظر ایشاه امان هللا خان ، هفت  یدر زمان جلوس غاز پدرم

آن خاطرات  نکیگرفته و با آن همنوا بوده ا هیآنها بوده ما ینیکه شاهد ع یشاه امان هللا غاز یتهایبرنامه ها و فعال
 .ردیدوست سرمشق قرار گوطن ندگانیبه آ یمل زرگآن عشق ب دیکنم ام یم میرا به خدمت عالقمندان تقد

 :که سندینو یم نیکند که پدر بزرگوارم چن  یاضافه م یالکوز الیسه خانم
همصنف   دهللایموسوم به شهزاده عب  یامان هللا غاز  حضرتیاعل  ینیبرادر ع  ،یبه مدرسه امان  لیدر زمان ادامه تحص...

 .نور بودکپتان صنف و او شهزاده م ثیمن منح مینشستیمن بود و ما در کنارهم م
حضرت ملکه مادر،    ایمحل بود و باش عل  ایدر قصر عل  کشبیما قائم ساخت و هفته    نیرا ب  یرابطهٔ دوست  نهیزم  نیا

قندهار نا  ی. در آن شبانه روز وضع اجتماعنمودمیهم از ع. ح. ملکه مادر حاصل م یفیٔ و تحا بودمیمهمان او م
با پسرش شهزاده  زیقندهار شد. ع ح ملکه مادر ن م نسبت ع ح اماناهلل خان عاز  نیمطلوب و آشوبگرا بود و به ا

به استشارهٔ ع. ملکه  دهللایو خوشبختانه در اثر عالقهٔ شهزاده عب دندیگرد تیو خدام مربوطه اش عازم آنوال دهللایعب
 .ام داشت باخود به قندهار برد( نفریکه )ز یمادر مراهم با معلم جرمن

ماند و عازم   یکه داشت در کابل باق  ی. امان هللا خان به نسبت حملحضرتیخانم اعل  ا،یحضرت ملکه ثر  ایعل  محترمه
 .دیقندهار نگرد

و ظالمان   ریگ ۀ حال مردم و دفع و طرد ] رد [ دزدان را یدگیامان هللا شش ماه در قندهار به رس ریام حضرتیاعل
 .کابل مراجعت نمود یعنی تختیدر آنجا بپا یدولت یعدالت اسالم نیقندهار پرداخت و با تأماجتماع 

امان   حضرتیبر ضد اعل سیدولت انگل یکه به اغوا نواریش تیهللا مشهور به بچهٔ سقأ و مردم وال بیبغاوت حب با
ها مبادرت به قتل و قتال  سیانگل سهیتوطئه و دس نیکه در دیامان هللا خان الزم ند حضرتیاعل یهللا براه افتاد. غاز
و به اروپا مهاجر  دیاعالم نمود و از افغانستان خارج گرد خلع یلهذا خود را خود از پادشاه دیوطنداران خود نما

 .گشت
 لمیرشتهٔ تحص ینظام امارت امان ختنیقدرت و فرور کهٔ یبه ار یهللا کلکان بیکه: با آمدن حب کندیاضافه م موصوف

 .از کابل انزوا گرفتم فیمزار شر تیاز دستم رفت و به سفر چند ماهه به وال
که محمد نادر به کابل حمله ور و آنرا متصرف شد من دوباره به کابل آمدم. وضع کابل در   انیجر نیا بیتعق به

   ً دایما جوانان تحمل اش شد  یمحسوس و درد ناک بود و برا  یآنزمان خوب نبود عدم حضور شاه امان هللا بطور جد
 .طاقت فرسا بود

از طرف او که  تختینگارد .( با ورود محمد نادر بکابل و گرفتن پا یم نیحمله نادر به کابل را چن گرید ی)در جا
غانستان و مخصوصاً دلخراش سراسر اف   بیعج  داتیاو منجر شد... تحوالت و تهد  نیهللا و اراک  بیبه شکست و قتل حب
 .کابل را فرا گرفت

صدراعظم همهمه   ثی امارت و تقرر محمد هاشم خان برادرش به ح یمحمد نادر خان در کرس یبا برقرار چه
  حضرت یچون مردم و مخصوصاً جوانان حساس روشنفکر کابل که دوستدار اعل  یعنی به کابل پخش شد...    یوحشتناک

امان هللا خان به   یرغازیام ارهخواهان و طرفدار بازگشت دوب شدند،یامان هللا خان شمرده م یمحبوب شان غاز
 .بر ضد محمد نادر متوصل به اقدامات شدند نروی. ازدندیسلطنت گرد
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.  حضرتیبر ضد اعل  ،یعن  شهیهم  عهدیاو به مقابل ول  انتیمد نادر را دستبرد و خدسته جوانان به تخت نشستن مح  نیا
ضد او در هر گوشه و کنار شهر پرداختند... شب نامه   یامان هللا خان دانسته و اورا خائن شناختند به اقدامات مخف

 ینیو تخت نش نمودندیجسورانه م غاتیو تبل ناتی... تلقکردندیاو در هر کجا نشر م هیبر عل یدهایو تهد یدیتنق یها
 .کردندیمحمد نادر خان را محکوم م

 یمقابلو  اتیاوضاع بوحشت افتادند و به اقدامات و عمل  نینادر و برادرش محمد هاشم خان صدراعظم وقت از  محمد
 نیرا متعلم  جوانان که مناصفهٔ آنها  لیقب  نیا  یریاستخبارات حق و ناحق به دستگ   استیر  لیتشک عیپرداختند و با توس

را محکمه و ثبوت به اعدام نمودند… دستهٔ را به زندان   یرخب جهیپرداختند که در نت دادیم لیها تشک  سهیمکاتب و ل
از  یاز آنهادر مبحس جان دادند و بعض ینشاندند که قسمت یم ینا معلوم و طوالن یادیمع یبه حبس ها فرستادندیم

 تندبه امراض گوناگون دچار گش یاز زندان بدر شدند و تعداد دیسف شیبودند با ر دهیکه حبس گرد یگناهینو جوان ب
 .رهی شود وغ یم دیدر بدن انسان عا اریلکه دار که از شبش بس یو سل و حما سیپ یضیمر لیاز قب
  ن یدر  نتوایرا م  گرانیو د  یقندهار  لیساله و کرن  ۱7و عبدلخالق خان نوجوان    یخان چرخ  یغالم نب  انهٔ یوحش  اعدام 

 .قطار محسوب نمود
 .نمود اریرا اخت یگرید ریو مس رفتیپذ رییمن هم تغ یزد و بندها وگرفتن ها نقش زندگ  نیا انیجر در

در سطور   کهیکشور ما بودم طور  یو آرزومند شاه مترق  نیکم نبود... من خوشب  لشیام در خطر بود دال  یزندگ  نکهیا
در دفاع از حق شاه امان هللا تالش بارز  یامان سهیبودم و طالب ل یگذشته تذکر داده شد از جمله طالب مکتب امان

از همان مکتب بود و عالوه بر آن با   زیقاتل نادرشاه ن القبرگشتن او را داشتند... عبدالخ یداشتند تقاضا و آرزو
 هایلیو خ نمودیم دمیحبس تهد ایاعدام و-دوستانه داشتم. خطر جلب یلیرابطه خ یامان هللا غاز حضرتیبرادر اع

شمال  اتیوال یمخمصه از کابل بسو نینجات از ا ی ... بنأً چار و ناچار براکردمیم ستیز شناکیخوفناک و اند
گردد.   امور دولت واقف  ان یمتصد زمیبودم و نخواستم که از گر بیپرداختم. من هم تحت تعق انهیبه سفر مخف لکتمم

. دمیبود رسان  تیاز راه کوتل سالنگ به خان آباد که آنزمان مرکز وال  ادهیبعد از هشت روز خود را گاه با اسپ و گاه پ
  .نمودم یطرا  ندیخوفناک و نا خوش آ یدر خان آباد زندگ یچند
کابل که همراهم بود از کابل   یاز اهال  گرید  کنفریگرفتم وبا    شیهجرت از کابل را پ  ی... آمادگسدینویم  گرید  یجا  در

 ...گرفتم شیپ هڀشمال  اتیبه سمت وال انهیبدر شدم و سفر مخف
ندارد و سرگردان است. اگر او   یو عاشق وطن در وطن اش جا یوطندوست مل کیکه  دیدقت کن تیحکا ن ی در
شد. مگر عشق بزرگ  یم یسیلبود برخالف غرق پوند انک  یسرگردان نم نکهینه ا کردیم شهیپ یو جاسوس انتیخ
  .او را از هر عمل نا روا محفوظ داشت هنیم

گرفتم و خود را به  شیتخار امروزه را پ تیوال ایعزم سفر تالقان  ینا آرام نیکه: در اثر ا دهدیادامه م موصوف
.. لهذا  گرفتیاز هرطرف صورت م ی و حمالت قشون و ی ....آنجا هم ناآرام بودم خصوصاً که جنگ لقدمیآنجا رسان

 .دمیبدخشان رسان تیاز آنجا خود را به وال یبزود
آنجا به دکان   یبازار عنعنو  یاز روزها  یک یدر    نکهیبدخشان گشت و گذار داشتم تاا  تیآباد مرکز وال  ضیدر ف  یماه

آنوقت   یکوتوال  ای  یعسکر مربوط قوماندان  کنفریکه    دمینوشیم  یخان لقب داشت چا  یده باشکه    یکابل  یسماوارچ  کی
داده  تیوال یارندوڅقوماندان  یعنیکوتوال صاحب  رامذکور باال شده و بمن گفت که امر جلب  یبدکان سماوارچ

 ستی...کوتوال صاحب گفت نام تو چستادمی. الجرم با او روان شدم و به حضور کوتوال صاحب امیکه برو ایاست ب
و   دیکش زیرا از روک م ی. کوتوال مذکور پاکتباشمیکردم و گفتم که از کابل م انی.... نام خود را بیباشیو از کجا م

مهر و الک داشت و در  یشدگ دهیچطور؟ پشت پاکت در ای یباشیشخص تو م نیبه من داد و گفت که بخوان که ا
بود.  افتهی ریدر گوشه پاکت کلمهٔ متحدالمال تحر دمی)مخصوص( مکتوب را از پاکت کش آن نوشته شده بود یشانیپ
 .صادر شده بود اتیوال ممخصوص راجع به من در تما یآور ادی نیچن یعنیکه  رساندیکلمه م نیا

 .تذکر رفته بود نیمکتوب مخصوص مذکور چن در
تا اطالع   دیشد حبسش کن  ریدستگ   کهیهرجائ  باشدیم  یر انقالبافکا  ی و دارا  یمکتب امان  ی از بچه ها  یک یهللا فضل نام  )

 (.یثان
 .باشمیشخص من خودم م نیا یخواندن جمالت مکتوب هک و پک ماندم و صادقانه گفتم که بل با

لهذا در هر   یباشیکه مهاجر مسافر م  دانمیمرا خوش آمد و م  یبچگ   یصاحب به من گفت که صداقت تو در ا  کوتوال
 تیوال خانهیپس از فرستادن من به بند یعنیکرد..  نیوراستش هم که چن دارم یچاشت خوراک الزمه را بتو مقرر م

ماه پانزده    ی... و ف دیرسیناظر آن بمن م  عهٔ یکاسه شوربا و دو نان بود ذر  کیهرچاشت خوراک الزمه که عبارت از  
 دی. )شادیرسیم میاز طرف کوتوال صاحب مقرر شد و ماهانه برا میاقانون آنوقت هم بر نیمدد معاش مهاجر یافغان

 (علمی. وهللا دادیانجام م ییخطر ناک را خدا ریخ نیبود که چن یاوهم از جوانان امان
 .بکابل خواسته شدم تختیمکتوباً از طرف مرجع متذکره پا نکهیآنجا ماندم تا ا خانهیماه در بند 22 مدت
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 دهیآمده بود و گرفتار و حبس گرد یکه از کوالب اتحاد شورو گرید یکابل کی یکه مکتوبم نوشته شد بهمراه یوقت
 .میآباد به خان آباد آورده شد  ضیبود با دو نفر سوار مسلح کوتوال از ف

و عساکر   یلق  و دار حمالت  ریخان آباد که در گ  خانهیدر بند  گریپانزده روز د  تیمن به آن وال  یده  لیبعد از تحو  و
  ی سوار قوماندان  نیمکتوب الزمه انتقال، من بکابل با دو نفر مالزم  لیماندم و بعد از تکم  یها بود باق   یپر از بند  یدولت

 .خان آباد عازم کابل شدم
 کی  ثیمذکور به ح  تیمحافظ وال  یآنوقت سپرده شدم در تول  هیاستخبارات وزارت حرب  استیدر کابل به ر  دنیرس  با

شوم... اما خوش چانس   شیاحوالم بحضور محمد هاشم خان صدراعظم پ  فیمتوقف ماندم تا با کم و ک  یاسیمحبوس س
 دیمحافظ مرض محرقه شد یحبس در تول زشدن به حضور محمد هاشم خان بعد از چند رو شیبودم که قبل از پ

 .پل محمود خان واقع بود نقل دادند  بیو قر  ایسابقه که لب در  یشد و کارمندان دولت مرا به شفاخانه عسکر  ریدامنگ 
باثر اقدامات پدر مرحوم    شدیو خطرناک معلوم م  یشدن چند شبانه روز در شفاخانه چون وضعم بحران  یاز سپر  بعد

هوا باز مشهور و صاحب منصب( بود، مجلس  گرید  یران )در جا ارهیخان که ط لیو برادر مرحومم محمد اسمع
نقل   یعنیبخانه وارد شدم    جهیدادند و در نت  میپدر  نهالزمه اجازه انتقال مرا از شفاخانه بخا  نیمداکتران شفاخانه با تض

  .داده شدم
 یام تحت پرستار یام ، بسترم گسترده شد و از طرف مرحومه مادرکالن مادر یپدر یلیخانه به مهمانخانه حو در

 .افتمیقرار گرفتم و پس از مدت چهارده شبانه روز عرق کردم و شفا  
من، پدر مرحومم که در حکومت پغمان کارمند دولت آنوقت بود بکابل آمد و مرا با خود به پغمان  یابیاثر شفا در
 .برد
 .از دست رفته را دوباره حاصل نمود یماه در پغمان بودم و وجودم توانائ دو
 هیهفته وار اصالح به دستم داد، نشر دهیجر آورد،یاز روزها که پدرم جرائد را غرض مطالعه من بخانه م یک ی در

مذکور   دهیجر  یشمس  ۱۳۱۱در آن خواندم که سر از سال    دیبدسترسم رس  ۱۳۱۰مذکور که در اواسط برج حوت سال  
 .ضرورت است ندیبدر آ بایکه در امتحان کانکور کام یو به ژورنالستان شودیروزنامه نشر م ثیبح

اصالح رفتم و در مجلس  هیبه اجازه پدر از پغمان عازم کابل شدم و به اداره نشر یشمس ۱۳۱۰حوت سال  برج
ژورنالست روزنامه اصالح مقرر شدم و سر از آغاز سال   یعنیمحرر  ثیامتحان سهم گرفتم و موفق بدر آمدم و بح

ماهه  کیشده بود  یاصالح موفقانه سپر هاز نشر روزنام کسالی کهنیمحوله پرداختم، بعد از فیش به وظا ۱۳۱۱
و  عیترف اتیو نشر حیسر محرر شعبه تص ثیداده شد و با صدور مکتوب جداگانه به ح میمعاش طور بخشش برا

 .تقرر کردم
 .شدیپرداخته م  میمسکوک نقد برا  یافغان  ۳۵۰ماه    یصورت نگرفته بود و ف  یآنوقت هنوز طبع و نشر نوت اسعار  در

سرمحرر  یترک ریسر محرر شعبه داخله، محمد قد یفیعف میهمرتبه ام عبارت از محترمان محمد ابراه همکاران
 .و تبصره بودند دیسرمحرر شعبه تنق ایاور ریشعبه خارجه و غالم دستگ 

که امروز فاکولتهٔ حقوق فوق چند سال مکتب حکام را  ۀشد ادیبه کار  ی: پدرم مواز دیافزا یم یالکوز الیسه خانم
 …اش شده باشد یمکتب حرب یبرا یلیدنبال نموده تا بد زین شودیگفته م
که خواهر مرحومه ام سلطانه   یتا زمان  ینوشت، حت  ینم شیرا به نام خو  شینظر به ملحوظات باال مقاالت خو  پدرم

 یرا آموختند، بنام ها یسندگیفن نوگذاشتند و  ینو تولدش جوان شدند و نزدش قند شاگرد ینجوا و برادرزاده ها
  ی رٔوسا  داد…یانعکاس م  ی که آنها را به نوع  بودمردم    یو دردها  ی. موضوعات اش مشکالت اجتماعنوشتیم  شانیا

  ی نثر عال   یکه دارا   شانرایو دستخط ا  سدیاساس را پدرم بنو  لیاداراه اش بعدها متوجه شده بودند که منبعد مقاالت مسا
 ...شدیبه بدست نشر سپرده م شیبنام رٔوسا شیریتحر یعنیبود بنشر بسپارند، 

محرر و نگارنده مسٔول روزنامه   ثیدوسال هم به ح فهیوظ نیکه: متعاقب ا کندیاضافه م اریهللا فضل وطن جناب
 ونیکلکس  رهیخبرها و غ  -یمقاالت حماس  یجشن هفته وار و مثل ساالنه بصورت رنگه حاو  ی »حـُسن« که در روزها

 .بوده است یشمس ۱۳۱۴و  ۱۳۱۳قرار داشتم و سنوات آن دوسال اگر بخطا نرفته باشم سنوات  شدیم
 کیبه نسبت  یو با حصول جواز استخدام قانون دمیاصالح خودرا کنار کش یسرمحرر فهیاز وظ ۱۳2۰سال  در

مادران،   کتعدادی تیکه پدرکالن ما فوت شده اند و مسٔول ستیزمان نیقندهار شدم )ا تیعازم وال یضرورت شخص
 هیاجرائ  ریمد  ثی...( و در آنجا بحیو معنو  یبرادران خوردسال و نو جوان بدوش پدرم قرار داشت، البته از نگاه ماد

 .بردم شیپ نهیمشخص را در زم فیسال وظا ن یاطاق تجارت قندهار مقرر شدم و چند استیمجلس ر یو منش
نامور  نیاز خوان یک یو با صاحب جهان دختر  دمیمتأهل گرد ی سالگ  ۳۳ش به عمر۱۳22ثور سال  ۱2و  ۱۱ در
م. )عمل  بود ازدواج کرد یپروان که عبارت از افراد دودمان مرحوم جلندرخان غاز تیوال یایتتمدره عل هٔ یقر

شد، چون مقاومتگران هفته هارا  اوانمکه سبب رنج فر دم یاستعمارگران وکندن درختان توت بارور را به چشم سرد
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از موضوع آگاه شد، امر کندن همه   سیانگل لیتا کرن نمودند،یم هیو از توت و تلخان تغذ گذراندندیدر کوهات م
 .از قندهار بکابل آمدم ۱۳۳۰ درختان توت منطقه را داده بود...( پس از آن در سال 

خان   ی پدرش محمد عل ار،یکه: پدرم هللا فضل وطن سدینویموضوف م یدر معرف الیموصوف محترمه خانم سه یۀصب
که خانواده  باشدیارغنداب قندهار م یاز قوم الکوز یو پدرکالنش ناظر محمد خان سطرنجباز مشهور قهرمان جهان

قندهار به کابل انتقال داد، باحکومت وقت به کابل   ازرا    تختیپسر احمد شاه بابا پا  یدران  مورشاهیت  کهیدر زمان  شانیا
 .دیگشایم ایدن یو در همانجا متولد شده چشم برو دینمایم اریکابل سکونت اخت  مردان یو در محله باغ عل ندیآیم

  .باشدیکابل م تیمربوطات وال یشاه سلطان از قره باغ شمال مادرش
که از  هیدارالفنون حرب یرا داده است که از طرف پدرش شامل صنوف ابتدائ یسن هفت سالگ  یاداشتیدر  پدرم

که پنج سال را در بر    هیشود و تا صنوف اعداد  یداخل م  شد،یاداره و سازمان داده م یمحمود سام  دیطرف جنرال س
 .آموزدیرا نظراً و عمالً م یو حرب یگرفت و روش عسکر

مکتب  نی. به اجازهٔ والدباشدیاو نم یجا یکه حرب عسکر گرددیبه پدرم واضح م یعمل ینهایتمر انیدر جر اما
به دروس به زبان   یامان  سینو تأس  سهیو متعاقباً شامل ل  هیبیحب  سهیشامل ل  کسالی  یرا ترک گفته در شروع برا  یحرب
به دروس خود   دینما  یتان خود را از سلطنت خلع مشاه امان هللا ، شاه قلوب مردم افغانس  کهیوتا زمان  پردازدیم  یالمان

 .دهدیادامه م
از   شیگذشتاندم و چون پ  تیکه: چند هفته را در آن وال  سدینویپدرم م  گرید  یدر جا  کندیاضافه م  یالکوز  الیسه  خانم

  نیآمو که سرحد منحصر ب یایبدخشان برسانم و در آنجا از در تیفکر بودم که خودرا بوال ن یحرکت خود به ا
 ایطالیبه ا دنیآنجا به مسکو رفته طرق و ذرائع رس ازآنوقت بود گذشته به کوالب بروم و  هیافغانستان و دولت روس

نزد آنها وخودرا  میشده بودند جستجو نما ریدرآنجا سکونت پذ دهللایو شهزاده عب یامان هللا غاز  حضرتیرا که اعل
 .خودرا جامهٔ عمل بپوشانم یآرزو نیسراغ کنم تا ا نهیبودم که زم شهیاند نیحال هم با نیو در نجایبرسانم. در ا

  ی حاکم اعال ثیلوگر به ح تیشخص مشخص وال کیکه  افتمیمساعد شد، چه خبر  میبرا نهیتا اندازهٔ زم خوشبختانه
. چند  دیآیتا شخص مذکور به خان آباد ب دمیانتظار کش یند روزبدخشان از طرف دولت نادرشاه مقرر شده است...چ

هواخواهان   میآباد واصل شد خود را در حر نبه بدخشان به خا متیمذکور در راه عز ی روز بعد که حاکم اعال
را    یچون کس  نجای. در ادم یآباد رس  ضیف  یعنی  تیو در جمع عقب تازان هموطن او به مرکز وال  دهیهمرکاب او رسان

شبا نه روز را   یبودم و بصورت سودائ رانی....حکردیرا نم یشمول به دوائر دولت جابیو سنم هم ا شناختمینم
 .کند یکه مرا به کوالب رهنمائ گشتمیم یو گام داشتم و بسراغ نفر گشتوبکار  گذشتاندمیم

ها وادارم بسازند که انجام بدهم بکابل را انجام نداده بودم و آن  یخدمت عسکر  نکهی: به بهانه اسدینویم  گرید  ی)در جا
شدم اما دار و ندارم    لیآوردم که به مقصدم نا  ریدرخواست مجادله نمودم و معاذ  نیا  هیعل  یخواسته شدم و من تا زمان

نشدم(...   لینا یاجازه نامه کار به زود افتیمن به در رایبودم ، ز دوختهان کهیزیناچ یاز دستم رفت از آنجمله دارائ
ً بح ثیباالخره بح  نی. بعد از چند سال خدمت در اافتمیمجله اقتصاد تقرر  تیریمعاون مد ثیژورنالست و متعاقبا

مجلهٔ دهکده »   نمعاو ثیانکشاف دهات سازمان دادم و در آنجا هم به ح استیخود را بر یلیبست تبد نیو ا تیریمد
و در ضمن چند   دادمیرا انجام م یستیژورنال فهینموده.( وظ یآور ادیدهکده  یصدا یگرید یجاژغ « )در  یدکل
اداره   فهیوظ شدیم هیو ترب سیکه کارگر انکشاف دهات تدر ابیانکشاف دهات در چهار آس هیهم در مرکز ترب یسال

و طالب مکتب مرکز را که دوازده  شدمیمعلم هم م جابیو گاه گاه عنداال برمیم شیامور نشرات و طباعت آنرا از پ
 .کردمیم سیو تدر هیصنف داشت ترب

  .دیانکشاف دهات به چهارده سال انجام استیخدمت من در ر دورهٔ 
 استیکه ر ی.( و پس از آن زماننمودمیم یرا از راه کوه ها و با اسب ط اتی... )دهات والسدینویم یگرید یجائ به

 استیانکشاف دهات در کابل مقرر شدم، چه آنر  استیمعارف ر  ریمد  ثیداخله مرتبط شد بح  انکشاف دهات بوزارت
 .دندیگردیم سینفر معلم تدر هزار از  شیداشت که از طرف ب ادیدور دست مکاتب ز اتیدر تمام وال

انکشاف  استیر نکهیتا ا دیبه چهارده سال انجام افتیکه تذکر  یانکشاف دهات به نحو استیخدمت من در ر دوره
معارف  تیریمد یو اعضا نیو مکاتب آن با معلم افتی رییتغ گریدهات نابخردانه از طرف دولت آن وقت بشکل د

 .آن بوزارت معارف تعلق گرفت
 ازمندیکشور ن  یسلهابه ن  سمیبهانأ بود که مانع تدر  نهمی. ادمیمقرر گرد  فیآمر کوپرات  ثیرجوع بوزارت معارف بح  با

 .شدند
 ۀ بود  ی و آزار  تیو اضافه بست نمودن ها و امثال اش اصالً اذ  هایلیهمه تبد  ن یکه: ا  کندیاضافه م  یالکوز  الیسه  خانم

 فیکوپرات  تیکرده باشند. بطورمثال ، دانشمند قلمدار را به مدر  یآزار رسان  یرا به نوع  یکه طرفداران نهضت امان
به گفتهٔ خودش، او  رایگرفتند ز یچگونه جلو رشد جامعه را م ه. کدینمایآشکار زمانه را روشن م ینزول دادن جفا

 ...داشتیرا دوست م یمیو صم یشاه مترق
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کارم و بدون رتبهٔ که به آن   یش باالخره مرا قبل از سن تقاعد وبدون در نظر گرفتن همهٔ سالها۱۳۵۰سال  در
مواجه   یبیو غر  بیآمدها و تصادفات عج  شیبا پ  یزندگ  انیعد سوق دادند. در جررتبه چهار به تقا  یعنیمستحق بودم  
 .من هم از تذکر آنها منصرف شدم هذال گردد،یحاصل نم یو نوشتن آنها ثمر یادآوریشده ام که از 

" 
ت"  شده اس لیپدرما به آرمان ما تبد حیتحت عنوان ..."نصا شیاداشتهایاز  یک یدر  ار،یوطن ی محمد عل برادرم

 ...سدینویم
که محصول   تیو مشروط  یدر نهضت امان  یخود مبارز بود چ  اتیبزرگ در طول ح  اریجناب شان مرحوم وطن..."

و مردم دوست از طرف دولت ستم ساالر نادر  یافغان مبارز مل کیبه صفت  شانیا یافکار بلند و اصول مبارزات
از  ییبدخشان و بغالن گذشتاندند.بعد از رها یرا در زندان ها زاشیو قسمت از عمر عز یگرفتار، زندان یشاه

در  یالسابق داده نشد. بعد از مدت یکماف شانیدرس به ا بیاجازه تعق گریزندان آن وقت بنا به حکم سردمدار نظام د
وقت شامل درس شدند.  یاسیسحقوق و علوم  یو آخر االمر در پوهنج لیوقت ادامه تحص هیو اعداد هیمکاتب رشد

سوم   ایجبون و ستم گر وجود دارد بعد از سال دوم  یدر نظام ها  نیسر راه مبارز شهیهمکه  یکه باز هم مشکالت
با  یو زندگ شیاما باز هم زندان با وحشت ها یاز ادارات دولت یک یمجبور به ترک فاکولته شدند و آخراالمر مامور 

عدالت   نیوطن و تآم ی آزادعالقه به استقالل و  یرا در رابطه به وطن دوست نشایهمه مشکالتش غرور و عزت ا
ماندند و سِر بلندتر   یو تا آخر عمر پربارشان آزاده و مبارز باق   دیرزم  یم  د،یخدشه دار کرده نتوانست رزم  یاجتماع

  .باد یگرام ادشانیاز دار داشتند روحشان شاد 
 به مرگ مرگ ازو نام جست ردیمرد نم"

 "شد مردنش آسان کجاست دیچو جاو نام
  چ یشان ه  یبود و وطن دوست در افکار بلند و عال  یشان انسان بود و انسان صفت، مل  اتیبزرگ در طول ح  اریوطن

و بخصوص   انیبه اطراف  شانیا  یکرکتر عال  نیوجود نداشت و ا  یتیو جنس  یاسیس  یمنطقو  ،یزبان  ،یگونه تعصب قوم
  ک یو فرزندانش و هر  زیکه داشتند همسر عز یبا افکار بلند و عال شانیو به سزا داشت. ا میمستق ریخانواده اش تاث

سربلند و باعزت    شانیافکار ا  ریو هم صحبت بودند خوشبختانه تحت تاث  کیبا جناب شان نزد  کهیاز عقارب و دوستان
ما طرف اشغال   زیوطن عز کهیزمان ان ینادر بلکه در جر یاهماندند. جناب شان نه تنها در دوران دولت ستم ش یباق

و مزدورانش  نینشدن به متجاوز میما را به مبارزه و مقاومت و تسل شهی( وقت قرار گرفت هم ی) شورو اروس ه
 یبایز  نیبه افغانستان و افغانها به سرزم  مینشو  وسیکرد تا مأ  یم  بیو ترغ  قیتشو  ییرهنما  شهیکرد و هم  یم  هیتوص

وقت قرار گرفت و از طرف  یستیفاش الیافکار بلند باز هم طرف ستم دولت سوس نیبا هم شانیکه ا میما فکر کن
 یشد ... باز هم با سربلند یو خون آشام گرفتار و در خاد بس مخوف شش درک کابل زندان فیکث یها ستیخاد

و   ی خانواده دادند. که همت عال یبه ما اعضا  یند جان به سالمت بردند و درس بزرگکه داشت یمردیمتانت و پا
و توجه مادر سربلند و با متانت به همه فرزندانش چه دختر و چه پسر   زیو عز  بزرگ  اریوطن  یمبارزات  اتیخصوص

وطن فروشان سرخ و  میهرگز تسل یاجنب سیمزورانه جواس یبا وجود مشکالت متعدد و دام ها افتندی تیخوب ترب
اش سربلند   خانوادهنکردند و تا هنوز که هنوز است زن و مرد  یو سرخ همکار اهیگروه باندک س چینشده با ه اهیس

  .آزاده استقالل طلب و عدالت خواه هستند
 میت بودشب مصروف صحب یدر منزل ما مهمان بود و ما تا ناوقتها یمنحوس شش جد یکنم شب یفراموش نم چیه

کابل را به لرزه آورده بود... ما همه نگران    یتفنگ و بم فضا   اره،یتوپ، تانک، ط  رانگریخشن و و  یکه ناگهان صدا 
لحظهٔ به خواب رفته بودم، پدرم صبح زود جهت   بش  یبود و اما در آخرها  افتهیو شب خواب به چشم ما راه ن  میبود

زد  ادیاشک به چشمانش حلقه زده بود، فر کهیبرگشت در حال یشتافته بود، وقت رونیکسب معولمات اوضاع به ب
 "...وطنم اشغال شده

پدرم به ارمان فرزندانش مبدل شده" اضافه   حیپدرما تحت عنوان "نصا  تیدر مورد شخص  شیاداشتهایبرادرم در    یبل
 :دینمایم

 رد،یگ یو آزار قرار م  تیدر زندان مخوف شش درک محبوس و مورد اذ  یکه در عمر هفتاد و سه سالگ   ی پدرم حت...
مزورانهٔ دولتمداران وقت اعتناع   ی و به دام ها  برداردیاش به فرزندانش نم  یمبارزات  یها  امیدست از پ  یبعد از رهائ

 یانسان فهٔ یظوطن مادر است و حفاظت و دفاع مادر و ست،. "افغانستان وطن ادینمایننموده و به فرزندانش خطاب م
 ..."باشدیشما فرزندانم م کیهر یو اسالم

را تجربه   یاسیاختناق در افغانستان، هنگاِم دوباره زندان س تیو حاکم یشورو یالیپدر آزاده ام در زمان است یبل
زندان  از    رونیرهسپار زندان شده بودند... و آن فرزنداِن که در ب  زینمود که در کنار او فرزندان و فرزند فرزندش ن

 ...بردندیم بسرگاها  یدر مخف ایبا خوف و ایبودند،  افتهیمجال 
 ...نیجرمن آنال افغان
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  زمینورچشمان بازماندگان عز ینمودم تا برا ریتحر الینور چشم سه زمیعز هیصب شنهادیرا باثر پ یزندگ گذارش
باثر مطالعه آنها خدمتگار وطن شانرا خوبتر    یبماند و گاه گاه  ی بقسم خاطره باق  زمیعز  یدختران و نواده ها  -پسران

بتوانند مصدر   یتمام مردم کشورم در اتحاد و برادر کهآرزو  نیا دیو خود مصدر خدمت گردند. به ام ندیدرک نما
 باشند. وسالم یبه وطن زخم کیخدمات ن
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