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مح
سپاس بی اپیان از ترم صدیق صدیق فرزند زندهیاد

پخ
ج
ی
ک
خالد صدیق چرخی که اجازه ش د تال تاب
نم
«از خاطراتم» را اعطا ودند.

ً
پخ
این کتاب ربای ش کامال رای گان تدوین شده است  .هرگوهن بهرهربداری مادی

از آ ن مسئولیت حقوقی را رد قبال دارد.

هدف از بازپخش دیجیتال کتاب «از خاطراتم»
گذشت نزدیک به یک قرن اخی و اسناد افشاشده یط این مدت ،ثابت
نمود که سقوط دولت میل و مستقل ی
امان در نتیجۀ توطئه کثیالجوانب
ادارات استخباران انگلیس در همکاری و همدسن نوکران محیل و نیوهای
ی
کلکان
عقبگرای داخیل صورت گرفته است ،طوری که نخست حبیبهللا
مشهور به بچه سقا را به قدرت رسانیدند و سپس آنرا به کمک نوکران
پرورش یافته و قابل اعتمادتر خویش در وجود "خانواده حکمران" از قدرت
حذف و زمینه را برای حکمروان طویلالمدت آنها مساعد ساختند.
وظیفۀ نادر شاه و اخالف او تکمیل کردن وظیفه آغاز شده توسط
ی
کلکان بود؛ طوری که بایست پیشگامان ر
مشوطیت اول و
حبیبهللا
ر
هواخواهان ترق و پیشفت وطن از لحاظ فزیک محو و اندیشههای
ً
میهنپرستانه و آزادیخواهانه نهضت امانیه و ر
کامال از ب ی
ی
مشوطیت اول
برده یمشد.
دشمن با غالمنن خان ی
ی
در راستای هم ی
چرخ و خانوادۀ
ی وظیفۀ غیمیل،
ی
او آغاز گردید و موصوف با نرحیم نمانند در محض جمیع از درباریان
و اعضای خانواده اش کشته شد و همه اعضای خانوادۀ آن از صغی تا
کبی روانه زندانها شدند که این غمنامه رواین مختضی از رسگذشت
دردناک آنهاست.
ی
همی راستا را که افشا کننده
بازپخش این کتاب و سایر کتابهای در
ی
اقدامات خصومتآم یی و غی ی
انسان ،غیاسالیم و غیقانون خانوادۀ
حکمران در مقابل پیشگامان نهضت ر
مشوطیت و هواخواهان نهضت
امانیه است جز وظیفه و مکلفیت خویش یمدانیم .صفحه انینین راه
پرچم سیع خواهد نمود تا با پخش وسیع آن در دنیای انینیت کوچکیین
خدمن را برای ادای دین در مقابل این وطندوستان و خادمان وطن و آگایه
نسلهای آینده وطن انجام دهد.
قاسم آسمان

احمدشاه راستا
نش ر
درباره ر
الکبوی این کتاب
با خشونت آفریده شدیم .جنگ و کشتار همدیگر ،مظهر رسشت یا ایگوی
پوشیده ماست .ر
بشیت با رشد رسمایه در عض ما ،به نسل منقرض شده
و از خود بیگانه مبدل شده است.
سی تاري خ کشور جدا از رشد نامتوازن ر
بش نیست .به ویژه تاری خ سد سال
اخی خونبار وطن مان ،نمادی از نهادینه شدن جنگ ،خونریزی ،حیله و
نینگ ،جفا ،مکر ،فریب و نابودی فزیک دگراندیشان بوده است.
ی
چرخ ،یک دیگر از قربانیان استبداد شیوهی تبهکارانه
خانواده بزرگ
جیهخواران و رژیمهای دربند سیاستهای استعماری و نواستعمار انگلیس
است.
تبلور این سیاستهای ظالمانه را به شکل نمونه ،یمتوان در چگونک
عملکرد رژیم آل یحن و برادران پنجگانه در زمان قدرت مطلقه شان دید.
روز  ۱۶عقرب سال ۱۳۱۱خورشیدی که برابر است با  ۶نوامی سال ۱۹۳۲
عیسان ،محمدنادر شاه با نرحمانهترین و غی ی
قانونترین شیوه ،غالمنن
خان ی
ی
محض شماری با قنداق تفنگ به قتل رسانید .سپس یک
چرخ را در
ی
یک از عضوهای این خانواده را یا کشت یا در بدترین و غیانسان ترین
ررسایط به بند و زندان کشید.
خالد صديق ی
چرخ که هنوز شش ساله نشده بود ،با خانواده اش یکجا
رایه زندان گردید .او در ی
سیده سالگ از دامان مادر جداساخته شد و به
حیث مجرم سیایس در زندان مخوف دهمزنگ چ ییی نزدیک به دو دهه
ی
زندان نادر شاه و برادرانش گردید.
او در زندان به آموزش شخیص پرداخت و پس از رهان منحيث شخصت

دو

تحصیلکرده ،به دغدغههای زندگ پرداخت.
ی
چرخ ،با یک فرهنگ بلند با رعایت تمام نورمها و موازين
خالد صديق
اخالق متداول ،فقط راوی آنچه بر او ،خانواده و دیگر آزدیخواهان در
برابر چشمانش گذشته است؛ میباشد.
کتاب از «ازخاطراتم» که شمهن از چشم دیدهایش در زندان است؛ زبان
فحش ،عقده گشان ،خشونت و عصبانیت نیست.آنچه بر او و هموطنان
گذشته ،بازتابش را در هم ی
ی نوشته یمخوانید.
ی
کنون بیانگر چن ی
ی یک رسشت اخالق خالد صديق
به سخن دیگر کتاب
ی
چرخ است.
این كتاب نه تنها راوی رویدادهای تلخ و اسفبار جنایت انسان در برابر
انسان ،حق ناشنایس ،نمک ناشنایس و استبداد بلکه پامال کردن
ابتدانترین حق فری ر
بش ،خانواده و هزاران انسان دگراندیش،
عدالتخواه و آزادیخواه است .خوانش این کتاب ،درس بزرگیست در
ی
ر
آدمکش یمکشانند.
کسان که عقده را به جنایت و
برابر
«از خاطراتم» درسیست برای آزادیخواهان و عدالتپسندان که حتا در
مخوفترین زندان هم یمتوان آموخت ،آموزش داد و امید را برای آینده،
کار مبارزه و زندگ از دست نداد.
چرخ گفت و شنودهای تلویزی ی
من با زنده یاد ی
ون داشتم که گوشههان از
رازهای ناپیدای تاري خ فاجعه بار کشور مان را آشکار ساخته است.
اینک این یادوارهها به همت شخصیت ارجمند فرهنک جناب قاسم
آسمان و برگه وزین سایت «راه پرچم» ،الکی ی
ون یمشود و به دسیس
همگان قرار یمگید.
کار و دستآوردهای جناب آسمان و راه پرچم که در بای ی
گان اش بزرگیین
سه

گنجینههای فرهنگ،کتابخانه و سندهای بااعتبار ذخیه شده است؛
ی
رساوار ستایش است.
خالد صديق ی
چرخ زنده یاد روز  ۱۲اگست سال  ۲۰۲۱دنیا را وداع گفت.
ره آورد این سفر پر از ماجرا هایش ،اثرها  ،كتابها  ،ديوان شعر ،تصنيف
برخ از آهنگهای ی
ی
هیمندان نامدار کشور است.
به امید روزی که راه پرچم در توال کارهای سیگش كتابهای دیگر
ی
همگان بسازد.
نویسنده را ن یی الکیونیک و
احمدشاه راستا
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این کتاب را هب خانوادهاهی ر ج دیده دورۀ استبداد اهدا میکنم.
خالد صدیق

ه

خالد صدیق نویسنده

و

شنیدم در عدم پروانه یمگفت
دیم از زندگ تاب و تبم بخش
پریشان کن سحر خاکسیم را
و لیکن سوز و ساز یک شبم بخش

(دوکتور اقبال)

پیشگفتار
بنام پروردگار عالمیان
سپاس فراوان بدرگاه خداوندی که رحمتش بر همه مخلوقات مستدام
است و بر من این توفیق را ارز یان فرمود تا بتوانم خاطرات خویش را به
پیشگاه مردم حق شناس و واقع ی
بی کشور تقدیم نمایم.
خواننده گرایمخواهد دید که در این کتاب اولتر سیع ی
بلییع بعمل آمده ،تا
ی
ی
ی
توهی و دشنام،
انسان،
مناق اخالق و کرامت
از بکار بردن کلمات
گزافه ی
گون ،بهتان و زیادهروی ،عقده و تعصب و هرگونه سخنان دور از
ی
پرهی شده و عفت کالم مراعات گردد و در ر
تشی ح وقایع
ادب ،حناالمکان
از اظهارات دروغ بصورت قطیع خودداری به عمل آید.
همچنان کوشش ی
نهان صورت گرفته که در تفصيل مطالب از استعمال
واژههای نامأنوس و ثقیل ،حاشیهرویها و ی
لفایطها و طوالت نمورد که
سبب عدم درك موضوع گردد ،کار گرفته نشود و واضحتر عرض کنم که
صنعت ایجاز و اختصار ،سالست عبارات و سادگ کالم در این رساله از
آغاز تا فرجام آرزوی نویسنده بوده است.
من از سالیان درازی باینطرف آرزو داشتم که با مساعدت ،فرصت و یاری
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بخت ،جریانات و مظالم بیست سالهن را که در زندگ یک خانواده صورت
گرفته است بصورت واقیع آن بنویسم .ول صادقانه باید اعیاف نمایم که
ی
انگیه اصیل در تسوید این اندوختهها و افشاگری این ماجراها ،تشویق و
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 ی
برخ
از نویسندگان محیم ،معلومات ی
کاق و دقیف در مورد جزئیات قضیه
نداشته و هر آنچه در کتب تاری خ و رسالههای شخیص راجع به خانوادۀ
من برشته تحریر درآورده اند ،ر
اکی آن معلومات را از مطبوعات روز که
چهل سال تمام زیر نظر دولت حکمران پخش یمگردید و هیچگونه حق
آزادی مطبوعات در کشور وجود نداشت ،بدست آورده و یا جسته جسته
از هر دهن به نحو افسانوی شنیده اند.
حاال اگر در نظر باشد تاری خ نویش تجدید گردد و در يك فضای دیموکرایس
و آزادی بدون خوف از رسبریدنها و زندان افگنها و فارغ از سانسور يك
دولت مستبد و جابر مجددا نوشته شود ،فکر یمکنم این یادداشتها در
ی
مورخی و قلم
يك بخش چهل و چهل و پنجسالۀ آن ،طرف استفاده
بدستان فرهیخته ما قرار گرفته خواهد توانست.
خالصه این یادداشتها که تحت عنوان «از خاطراتم» درین رساله مرقوم
گردیده ،گفته یمتوانم که قصه و افسانه ،شعر و ترانه و باالخره
شکایتنامه نیست؛ این یادداشتها داستان تراژیدی يك خانواده را
ی
حکمروان ،نوع
بصورت حقیف آن و طرز تفکر ،سبك زمامداری ،اصول
برداشت از قدرت ،برخورد با ملت و خودکامک يك دوره منحط استبداد
را ،تمثیل یمکند .استبداد دولت وقت را که به خانواده ی
چرخ و صدها تن
دیگر ظلم کرده است از روی قربانیان همان زمان یمتوان شناخت.
ی
متمن است تصاویری که در البالی این یادداشتها به نظر یمخورد ،از
2
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آنها يك البوم خانوادگ تعبی نگردد ،زیرا هر يك از آن تصاویر بیانگر هزاران
مصیبت و دردها بوده و خطویط را که درین چهرهها مالحظه یمفرمائید،
برای شما انواع رنجها ،محرومیتها حق ی
تلفها را از یکطرف ،مظالم و
بیدادگریها ،اعمال غی ی
ر
ضدبشیت را از جانب دیگر که بخش
انسان و
اعظیم این رساله را تشکیل یمدهد ،بیان یمکند.
در پایان وظیفه خود یمدانم از دوست محیم و دانشمندم آقای نصی
مهرین که مرا در تدوین و ر
نش این کتاب یاری و مددگاری نموده و زحمات
زیادی را درین راستا متحمل شده است ،صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
هامبورگ بهار  ۱۳۸۶خورشیدی
خالد صديق
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نصی مهرین
سخن درباره این برگهای رنجآمب
در ن اندک آثار جدی ،موثق و معتی ،که درگسیه خاطرهنگاریهای کشور
ما انتشار یافته اند؛ «از خاطراتم» فراورده دسترنج آشنای جناب
خالدصدیق ( ی
چرخ) اثر دیگریست از رسچشمههای شناخت یک نظام
سیایس و کارکردهای خون ی
ی آن.
ماهیت و کارکردهای نظام سیاسن که محمدنادر خان و برادرانش بنیاد
نهادند ،با توجه به برگهای این اثر ذهن را به ژرفنای الزامات استبدادی و
ابعاد فاجعهن آشنا یمسازد که جامعه ما در شکنجه گاه آن بش برده است.
در یط زمانهن که محمدنادر خان شور کسب مقام شایه را در رس پرورانید
تا نیل بدان هدف و مرحله تعميق قدرت ،ویژه گهای حیله و خدعه و ینف
ف یییک شخصیتهای سیایس ،اجتمایع و فرهنک و نرحمانهترین نقض
ی
انسان را یمتوان در آن بمشاهده نشست.
حقوق
«از خاطراتم» ر
بخش از رسگذشت انسان رنج آشنای آن دوره است که در
آیینه تصویر صحنههایش ،رسگذشت هزاران دیگر را یمتوان غمگینانه دید،
گریست و از عملکرد و خوی استبدادی نظام حاکم وقت عیت آموخت.
نویسنده اثر در ایام کودگ با دهها تن دیگر مغضوب قهر و خشم هم والده
ی
چرخها
آن نظام قرار گرفته است .زیرا به خانواده رسشناس و متنفذ
وابسته بوده است .در نتیجه نقد سیایس حاکمیت فرد  -خانواده محوری
محمدنادر شاه که میاث بردار پیشینههای تاری یخ آن ن یی است ،چند نکته
بیشی جلب توجه یمکند :گزینش حیله و نینگ با تظاهر به اینکه در ن
هدف قدرت پادشایه نیست .این راه را در برابر امانهللا خان و یارانش در
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پیش گرفت .به سالح جنگ منطقهن متوسل شد .به سوگند و تعهد به
قرآن مجید وقیع ننهاد و پیمان شکست .اما برای توجیه عمل خویش
"خواست امنای ملت" و "وكال" و اقوام را پیش کشید و تفرقه منطقهن
قویم را نهادینه کرد .در تداوم هدف تعميق قدرت ،با تأثیپذیری از نیاز
خواستگاه خودکامهگ فرد  -خانواده محوری سیاست ترسزای زندان و
اعدام و شکنجه را اعمال کرد .ازین سیاست ،برگهای خون ی
ی و هولناک و
تکاندهنده آفرید.
از جمله قربانیان این سیاست اعضای خانواده ی
چرخ هستند که از آغاز تا
انجام کار و کوششهای وی ،بیش از همه در محراق توجه او بوده اند .زیرا
نام و نفوذ پشان غالم حیدر خان ی
چرخ (از سپه ساالران امی عبدالرحمان
خان ،به ویژه تشبثات عمیل و سیایس غالمنن خان ی
چرخ در زمان حاکمیت
ی
کلکان؛ روابط دوستانه و همنوانهای او و برادرانش بعنوان
امی حبیبهللا
ی
دولتمردان جدی و مطرح دوره امانهللا خان ،نگرانها و طرحهای
نادرشاه را بسوی ایشان معطوف یمکرد .هنگایم که راههای تطمیع و
متابعت نچون چرای ایشان نقش برآب شد ،شاه نقشهن از پیش در نظر
داشته توسل به اعدام را به منصه اجرا نهاد .کاربرد همان سالخ که خلفا
و امرا و شاهان و سالط ی
ی نشماری آن را در کنار حیلهها و شیادیهای
گوناگون شان در معرض استفاده نهاده اند .با اعدام بیحمانه غالمنن خان
ی
چرخ ،ورق تشخیص مکنونات و نظام خونریزانه و ترسناک آن بیشی
چهره نمود .فاجعهآم ییی رویداد در این ن یی است که کودک نو بدنیا رسیده
استبداد ،با نابودی چند تن از شخصیتها به اقناع نرسید و به بریدن رس
و تنه نهالهای پیشینه بسنده نکرد؛ بلکه طرح نابودی خانوادهها و کودکان
آنها را عمیل یمکرد .از آن روست که در تاری خ عملکرد آن دوره ،جفاهای
نشماری را در حق خانوادهها از جمله کودکان ایشان یم بینیم.
«از خاطراتم» به عنوان شاهد و گواه راستی ین که نویسنده اش در بهیین
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سالهای زنده گ زهر زندان و آزار و اذیت و دیدارهای بسیاری از مرگها
را دیده و با مرگ زیسته است ،سخن از آن استبداد و قربانیان آن دارد.
این اثر را ویژهگ دیگری ن یی از آثاری که در راستای ررسح مظالم و تاری خ
ستمدیده گان ر
منتش شده است متمایز یمسازد .تصویرهای منحض به فرد
را یمبینیم که سخن از فراز و فرود یک خانواده و متعلق ی
ی آن دارد .به سخن
"سوزان زنتاک" تصویرهای اند که تاری خ را ررسح یمکنند .رویدادهای
غمآم یی و خون ی
ی را یمبینیم که در بسا از چهرهها نشسته است.
نویسندۀ اثر که بیش از دو دهه در خارج محيط وابستگان خانوادهگ با
نحرمن و تحقی و توه ی
ی انسانهای آماده چنان رفتار آشناست ،هنگام
ی
مواجهه با انسانهای که کم و بیش از آنها لطف و مهربان یمبیند ،بار بار
به نیکون یاد یمکند .اما این در حال است که در برداشتها و
ی
نابسامان نظامهای سیایس آنها
موضعگییهای خویش ،از نکوهش
انضاف نورزیده است .رنج آشنان که از پس ی
ی سالهای پنج سالهگ روانه
زندان شده و دردها و ناگواریها و مرگهای اعضای خانواده را با خاطرات
اشکآم یی بیاد یمآورد ،هیچگایه عقده و عقدهگشان را در نگارش خاطرات
خویش راه نیمدهد .و در نهایت کار ،در برگهای پای یان ازین ماه روز و
سالهای یاد شده و دیدار دگر باره با آنها« ،از خاطراتم» را با نتیجه گیی
ر
فشده و پیام صمیمانه پایان یمدهد .همان مطلن را که تاری خ واقیع ما
مطالبه یمکند و باری ژول ورن گفته بود :باید دید که هر مورخ ضمن ررسح
رویداد چه نتیجهن از آن یمگید ،چه پیام و دریس از آن یمدهد.
پیام نویسنده گرایم که زحمات اش ماهیت جواب به نگارش تاری خ را دارد،
از ژرفنای دل مردم و جامعه استبداد زده اش برخاسته است .پیایم برای
نابودی استبداد و ظلم در افغانستان.
هامبورگ ثور  – ۱۳۸۶یم ۲۰۰۷
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شهادت غالمنن خان چرخ
روز  ۱۶عقرب سال  ۱۳۱۱خورشیدی ،برابر  ]6[ ۲۶نوامی سال ۱۹۳۲
عیسوی ،سیاهترین و غمانگ ییترین روزی است در تاری خ خانوادۀ من ،که
این سیایه ،بدبخن و ادبار مدت  ۲۱سال دوام پیدا کرد.
ی
چرخ ،از طرف
آری ،روز  ۱۶عقرب  ۱۳۱۱عم امجدم غالمنن خان
پادشاه وقت ،محمدنادر شاه ،به صورت بسیار نرحمانه و وحشیانه به
ی
شهادت رسید و همزمان کاکایم ی
جیالن خان ،جانباز خان نایب
جیال غالم
ساالر و شیمحمد خان فرقه ر
مش عموزادگان پدر و کاکاهایم که به معیت
کاکایم غالمنن خان ،نزد نادرشاه احضار شده بودند ،به محبس ارگ ،کوته
قفیل و تجرید گردیدند.
ررسح موضوع بدین قرار است که بعد از این اعدام وحشیانه جسد نروح
ی
چرخ توسط يك تعداد
و به خاك و خون غلطیده عمویم غالمنن خان
گارد شایه به خانواده سیده شد که همه اعضای فامیل ،اعم از مرد و زن،
اطفال بزرگ و صغی از مشاهده این حادثه غیمیقبه به قول معروف مات
و مبهوت گردیده ،ی
بعیص دست به سینه یمزدند و فغان یمکردند و برخ
دیگری ،خاك به رس نموده و به آتش این ماتم جانکاه یمسوختند .شام آن
روز یک تعداد سپاهیان مسلح دیگری که در رأس آن وال محمدعمر خان
و قوماندان طرهباز خان قرار داشتند ،به خانه ما واقع اندران داخل شده و
هر اتاق را یک یک ر
تالیس کردند .دیدن این صحنه برای زنها و اطفال
صغی خانواده واقعا خییل دهشتناک و طاقت فرسا بود .ر
تالیس کنندگان
که حوال  ۱۲شب کار شان تمام شد ،بسیاری اوراق ،اخبار ،کتب ،حتا

 در ی
می چان به اشتباه  26نومی چاپ شده است .آسمان
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قرآن مبارک و تفسی مبارک ،خالصه هرچه را که پیدا کردند ،جمع و با خود
بردند.
عالوتا پشان جوان خانواده را که عبارت از غالم ر ی
ی
مصطف،
بان و غالم
ی
جیالن خان ی
چرخ و عبداللطیف پش کاکایم عبدالعزیز
پشان کاکایم غالم
خان ی
چرخ بود ،با خداداد خان پدر عبدالخالق (بعدا قاتل نادرشاه) و موال
دادخان ،کاکای عبدالخالق که در رساچه حوییل ما زندگ یمکردند ،با خود
به محبس ارگ بردند.

نائبساالر غالمنن خان ی
چرخ

خداداد خان پدر عبدالخالق شخص معتمد و ناظر شخیص کاکایم غالمنن
ی
جیالن خان
خان و موالداد خان شخص معتمد و ناظر شخیص کاکایم غالم

 مادران خانواده یک جلد قرآن کریم و یک جلد دالئل الخیات را نزد خود پنهان کرده
بودند

8

از خاطراتم

و پدرم غالمصدیق خان بودند که در تمام امور عاید و مصارف خانه،
صالحیت و اختیار عام و تام داشتند و ی
بعیص اوقات در مسافرتهای خارج
مملکت آنها را همرایه یمکردند .و اعضای خانواده آنها را خداداد الال و
موالداد الال یمنامیدند.
ی
کسان که از آنها نام برده شد ،امیمحمد خان و محمدعلم خان
برعالوه
ر
پشان نائبساالر جانباز خان و محمداسلم خان برادر فرقهمش شیمحمد
خان را از خانههای شان واقع باغبان کوچه ،گرفتار و به زندان ارگ محبوس
ساختند.
ی
غالم ی
افغان در انقره به حیث سکرتر وظیفه
ربان خان چندی به سفارت
ی مکتب ی
ی
مصطف و عبداللطيف ،متعلم ی
امان
داشته و بعدا بیکار بود .غالم
(نجات) و شامل صنف  ۱۱بودند .عبدالخالق (متعلم صنف  ۱۱مکتب
نجات بود) و در همان روز بعد از فراغ مکتب به ی ی
میل یک از رفقای مکتن
خود رفته و به خانه نیامده بود .به این ترتیب ،دست قدرت او را به منظور
انجام یک وظیفه دیگری نجات داده بود.
یک دو روز بعد ،قربان عیلخان ،مامای عبدالخالق که در نخاذ زندگ یمکرد
هم در محبس ارگ محبوس گردید.
خالصه آن روز  ۱۶عقرب ،تمام اعضای خانواده ،اعم از خانمها ،دخیان
جوان و صغی و پشان صغی در ماتم مرگ نابههنگام کاکایم غالمنن خان،
یمسوختند و گریه و نوحه یمکردند و شب از ترس و دهشت در آمدن
ً
سپاهیان مسلح به خانه که همچو سانحه را اصال تصور کرده
نیمتوانستند ،تا صبح بیدار ماندند و فغان یمکردند .من در آن وقت شش
ساله بودم و این صحنه المناک ،به خون به یادم یمآید.
روز  ۱۶عقرب  ۱۳۱۱خورشیدی آقایون ی
جیال محمدصفر خان
ی
نورستان و سید ررسیف خان فرقه ر
مش یاوران نادرشاه بخانه
نائبساالر
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واقع در اندران از طرف صبح یمآیند و به کاکایم غالمنن خان ی
چرخ پیام
ی
اعليحضت شما را طبق معمول به دربار
نادرشاه را ابالغ یمکنند که
ی
خواسته و خواهش نموده که این مرتبه جناب غالمجیالن خان را هم با
خود بیاورید .درین جا باید تفصیل دهم که کاکایم غالمنن خان باثر
خواهش و تقاضاهای مکرر نادرشاه و باالخره با فرستادن شاهول خان برادر
خود (نادرشاه) به معیت شاهول خان از ترکیه به کابل آمده بود .ایشان
ً
قبال در آنجا بحيث سفی افغانستان ایفای وظیفه یمنمود و در اواخر ی
زمان
که نادرشاه به کریس پادشایه در افغانستان نشست و تمام تعهدات خودرا
ی
اعليحضت امانهللا خان نقض کرد ،از عهده سفارت استعفا
در مقابل
نمود.
نادرشاه وقن که از پاریس به عزم نجات افغانستان به هندوستان و از آنجا
به شهر پیشاور یمرسد يك تعداد از افغانهای مقیم آنجا را دور خود جمع
یمکند و بآنها یمفهماند که او با همه همکاران خود و با کمک شما و ی
بعیص
از قبایل افغانستان در مقابل حبیبهللا خان مشهور به بچه سقا یمجنگیم
ی
اعليحضت امانهللا خان را
و زما ین که بكابل رسیدیم و کابل فتح گردید
دوباره به کابل دعوت نموده و پادشایه را به او یمسپاریم و ما همه بحیث
قوماندانها و مأمورین او در افغانستان خدمت یمکنیم.
ی زمان با پدرم غالمصدیق خان ی
محمدنادر شاه در ع ی
چرخ برادر غالمنن
خان ی
چرخ در مکاتبه بوده و گزارشها را به اطالع ایشان یمرساند و بعضا
از کمکهای مال که برایش یمرسید اطمینان یمداد.
بطور مثال و نمونه ،نامه پای یان او را ببینیم.
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ر
مت نامۀ محمدنادر خان عنوان غالمصدیق خان چرخ
 ۱۳ربیع االول۱۳۴۸
برادر عزیزم غالمصدیق خان آقا يك مكتوب وسیله وكيلالتجار صاحب
عبدالحکیم خان رسیده که مبلغ یکهزار پوند جناب غالمصدیق خان از
مال شخیص خود برای معاونت شما فرستاده موجود است کدام معتمد را
روانه داشته وصول دارید.
برادر عزیز تشکرات صمیمانه خودرا رسانده برای عزیزم یق ی
ی یمدهم که
صداقت که برای وطن خود و آن عزیزم و باق هم ی
ی جوانان وطن دارم ،به
شما معلوم شده باشد ،خداوند زیادتر توفیق عنایت کند .از این همدردی
شما از ته دل تشکر میفرستم.
(دوست آن باشد که گید دست دوست و وطن)
...

...

...

برادر عزیزم با وجود بسیار مشکالت تا حال جای مایویس نیست .مگر
حالت اخالق و پسن قوم احتياجات ما را اضافه نموده ورنه اگر قوم به
درد خود میدانست چاره آنرا بدون زحمت خودش میکرد .مگر توضیح به
شما چه دارم .خوب یمدانید و یمفهمید که چه چ یی است که این قوم
بدبخت را به خیانت حن به ترك دین مجبور یمکند .پسن اخالق و حب
ی يك ی
پیسه ،ب ی
چی است درین ملت و بس .به هر صورت خداوند اگر
خواسته باشد رحم کرده این قوم بدبخت را به يك راه نجات خواهد رساند
ور نه
( گلیم بخت کش را که بافتند سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان شد)
ما باید کوشش کنیم و ناامید نشویم چنانچه با وجود خران صحت درین
هفت ماه به هرگونه زحمت صی و  ...از دست نرفته و امیدوار فضل اله
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هستیم ارجمند عزیزم جانباز خان به مدن هفت ماه همراه من یمباشد و
حال هم با جمعه متعلقات شما در  ....يك جا هستیم .اخوی شاه محمود
خان در محاذ جنگ یمباشد و حال در  ...رفته من و شاهول جان در جاخ
هستیم و محمدهاشم خان در کجه یمباشد دعا نموده باشید .بار دگر
تشکرات قلن خود برای آن ارجمند عزیزم رسانیده خداحافظ یم گویم.
امضاء محمدنادرخان

تصویر نامه محمدنادر خان عنوان غالمصدیق خان ی
چرخ
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می نامه دیگر محمدنادر خان عنوان غالمصدیق خان ی
ی
چرخ
 ۲۳عقرب  ۱۳۰۸مطابق
 ۱۶نوامی ۱۹۲۹
عزیزم غالمصدیق خان
خط  ۷اکتوبر تان که رسارس بیک حرارت وطنخواهانه نوشته شده بود و
هر نکته آن حسیات نیک قلن تانرا عینا بدل مرا نشسته یمنمود ،برایم
ی
جیالن خان
رسیده با ررسخ که از طرف عزیزم غالمنن خان و عزیزم غالم
تذئیل شده بود ،خواندم ،مضمون رقیق آن حالت خارخ وطن را تماما
پیش چشمم ی
حاض گردانیده آنقدر دلم را نرم ساخت که بگریان شدم .حقأ
اگر مدد خداوندی شامل نیمشد ،افغانستان و افغانیان نزدیک بود که بینام
و بینشان ،حن ن همه چ یی گردد ،مگر خدا رحم کرد و زود بدین فجایع
المناک خاتمه داد.
ماجرا و جریانات واقعۀ  ...در سمت جنون همانست که بذريعۀ اخبارهای
واصله خوانده باشید ،در پایان کار چون خداوند ی
غن یاری کرد ،از یکطرف
قوم افغان از بدبخن خود دانسته ،بنای اتفاق را نهادند و از طرف دیگر
لشکر وزیر به امداد ما رسیده با اقوام شجاع جاجیها که تا آخر با من بودند،
متفقا و متحدا بنای حمله را بر سقویان گذاشتند .وقتا که معامله اتفاق
قویم از فضل خداوندی ثبات گرفت( ،گردیز) و (کاریز درویش) را که در
آن قوای مستحکم سقویان بود گذاشته به حکمت جری و عمیل بر (تنک
واغجان) حمله برده آنجا را متضف شدیم .اگر چه قوه سقوی از (درویش)
به عقب رسیده با لشکر ما درآویخت ،اما به یاری مجاهدین آنها را زده
متعاقب آن (محمدآغه) و (چار آسیا) را هم شکستانده کابل را محاضه
نمودند ،بعد از دو روز محاضه کابل از طرف (عالیقدر جاللتماب رسدار
اعال شاهولیخان وکیل حضورم در یوم سه شنبه  ۱۶م ییان مطابق  ۱۰اکتوبر
فتح گردیده و بچه سقا خودرا در ارگ قلعه بند کرد .این جهت که لشکریان
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او از (گردیز) و (کاریز درویش) و (سمت ر
مشق) شاید به مدد او خودرا
برسانند .اما از فضل ربالعالم ی
ی ،تمام عساکرش در هر سمت که بودن تار
و مار گردیده بوی رسیده نتوانستند اگر چه در این وقت در ارگ ( ۶۰نفر)
عائله من مقید بود اما من بروز سوم فتح از تمام شخصیات ،حن از زندگ
عائله مقید خود گذشته از تخت (بابر) و (باغ عمویم) به دیوار و داخل
ارگ حکم به فی توپ دادم ،بچندین فی ،آذوقه و جبه خانه که سقویان
اندوخته بودند آتش گرفت ،درین حیص و بیص ،حبیبهللا رس تسلیم
نشان داده با استفاده از اغفال مجاهدین در طلوع صبح جمعه  ۱۹م ییان
و  ۱۳اکتوبر از ارگ بطرف کوهستان گریخت ،چون بتخلیه ارگ ،شهرکابل
ً
کامال فتح گردید ،قوای مجاهدین را به کوهدامن سوق داده از آنها
حبيبهللا را طلبیدم ،و خودم داخل شهر گردیده در سالمخانه عام
ی
محض عام نهاده خاطرنشان نمودم که شخص پادشاه
خدمات خودرا در
را بعد از یک جرگه مرکب از تمام نمایندگان افغانستان انتخاب خواهیم
نمود .اما اعیان و اهال کابل و رسکردههای مجاهدین متحدالرای و
متفقالكلمه این مسئله را بر شخص من تکلیف نمودند ،هر چند تردید
ی
هرجان ملک و زنده بودن
نمودم به اضار خود افزودند .باالخره شورش
ی
حبیبهللا را در نظر گرفته در هم ی
ی روز که سه شنبه  ۲۱میان و  ۱۷اکتوبر
بود بالچار بار گران را بر دوش خود گرفتم.
هنوز امر پادشایه من خوب منعکس نشده بود که از دور و نزدیک یکایک
بیعتنامهها رسیدن گرفت .لهذا شکر خدا را نمودم و توجه کردم ی ی
عن
ی
ی
بقوماندان (عالیقدر
کوهدامنها که تا حبیبهللا را نداده بودند
باالی
جاللتماب سپه ساالر شاه محمود خان) امر هجوم دادم بمجردی که لشکر
مجاهدین در کوهدامن جلوریز گردیدند ،حبيبهللا و سیدحس ی
ی
نایبالسلطنه وی روز دوشنبه  ۲۹م ییان  ۲۳اکتوبر تسلیم حکومت شده
با حمیدهللا برادرش که مع ی
ی اسلطنه و وزیر  ...و ملک محسن وال و
سیدمحمد یاور شیجان وزیر دربار ،عبدالوکیل و عبدالغياث سپه ساالران،
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محمدمحفوظ مع ی
ی حربیه ،میزا غالم قادر نویسنده ،سیدحسن ...
خواهر زاده حبیبهللا ،محمدصدیق نائبساالر برادر وزیردربار و غیه اکابر
و زعما خود یک بعد دیگری در ارگ منفردا حبس گردیدند.
در یط مراحل تسلیمیت با او عهد نموده بودم که اگر ررسعا واجبالقتل
ی
خاندان و شخیص
نباشید و ملت بر شما دعوی حقوق نکند ،من از حقوق
خود گذشته به شما یضر ی
جان نخواهم رساند ،اما در این وقت که این
ی
معن را با نمایندههای افغان و هزاره و مجلس وزرا و وکالی کابل که جمعا
در دلگشا حضور داشتند در میان نهادم ...اصیل وی منسوب ساخته
باالضار از من طلب ایشان را نمودند .اشخاص فوقالذکر که جمله ۱۲
نفر بودند مطابق خواهش امنا و وکالی ملت ،بدست ایشان دادم و همان
ساعت که  ۵/۵بجه عض از روز جمعه  ۱۰عقرب و  ۳نوامی بود از طرف
ملت در خندق ارگ چانماری شدند ،با اعدام آنها مایه فساد و ررسارت از
تمام افغانستان محو و معدوم گردید .هیچ کس را رس آن نماند که از اوامر
حکومت رستان نماید ،لهذا بعد از آن تمایم اهال افغانستان را اعم از
کوهدامن و غیه ،رعیت صالح و تابع دانسته هیچ کدام را به مباينت
ننگریستم .از طرف اقوام ررسق مثل مهمندیه و خوگی یان و شنوار و غیه،
هم در ح ی
ی هجوم من به کابل همتها شده به فوج سقوی ریختند و آنها
را محو و معدوم نمودند .هكذا قندهار امروز به جز از مزار ررسیف و هرات
که بیعت شان به باعث بعدت راه  ....تلگرام آمده ،دیگر تمام افغانستان
بیعت خودرا کتبا فرستاده اند و امورات الحمدهللا روز بروز بهی شده
یمرود .معالحدیث از نظریات همچو شما یک فرد صالح وطن که خدمات
مرا قدر نموده از دل وطنخوایه یمنمائید تشکر یمکنم .شما و برادرانتان
را در همه حال خدمگزار صادق و الیق وطن یافته ،میدانم که به خاک این
وطن و ترق آن بسیار دلداده و  ...هستید کوششهای آخرین شما و
برادرهایتان ،خصوصا عزیزم غالمنن خان برای نجات وطن از خاطرها
ی
شدن نیست و همه کس یمداند ،از خاندان شما در عالیجاه عزت و
محو
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شجاعت همراه جانبازخان و ع.ش شیمحمد خان فرقه ر
مش که با من در
مجاهدات و زحمات ررسیک مسایع بودند و در خط آتش رسبازیها نمودند
ً
این روح وطن خوایه و صداقت کامال مشاهده و به اثبات رسیده لهذا من
اولالذکر را به منصب وكالت قول اردوی مرکز و مؤخرالذکر را به رتبه فرقه
ر
مشی رسافراز ساخته ام که امروز هر دو ایشان با من کار یمکنند .به هم ی
ی
جهت و جهتهای دیگر اعتمادی که در خاندان شما داشتم بعد از این هم
ً
خواهم داشت .از متعلق ی
ی و عائله تان که اوال در لوگر و بعد از آن در جاخ
بودند همه وقت خی گیی کرده ام که الحمدهللا به صحت اند و امروز در
چرخ یمباشند .از کمک مال و امداد  ۲۰۰۰پاوند که با من کرده اید۱۰۰۰ ،
در سمت جنون برایم رسیده و  ۱۰۰۰دیگرش تا حال نرسیده و باعث
نرسیدن آنرا هم یمگویند که از طرف شما تا حاال نرسیده است .در خاتمه
صحت دائیم شما و خاندان شما را از حافظ حقیف خواستار بوده
خواهشمندم از نظریه ای در باب خود دارید مرا اطالع بدهید.
محمد نادر
برای عزیزم شجاع الدوله خان سالم برسد.
محمدنادر
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تصاویر نامه دیگر محمدنادر خان عنوان غالمصدیق خان چرخ
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ی
چرخ طوری که در باال ذکر گردید به
خالصه اینکه کاکایم غالمنن خان
معیت شاهول خان برادر نادرشاه و تقاضای نادرشاه و به فکر اینکه نادرشاه
به تعهدات خود پابرجاست و به منظور همکاری بافغانستان یمآید و وقن
که بكابل یمرسد پیوسته از طرف نادرشاه دعوت یمشود که به قض دلگشا
رفته (قض دلگشا مقر پادشاهان افغانستان در ارگ کابل بود) و در
زمینههای امور مملکت صحبت کند.
بیست و هفت روز بدین منوال یمگذرد .روز  ۲۷بعد از آمدن کاکایم
غالمنن خان ی
چرخ مصادف یمشود با  ۱۶عقرب  ۱۳۱۱خورشیدی برابر
با  ۲۶نوامی  ۱۹۳۱عیسوی .بعد از ظهر آن روز خالف روزهای دیگر و
خارج انتظار اهل خانه و دوستان ،جنازه کاکایم توسط ی
جیال صفر خان
ی
نورستان و سید ررسیف خان و یک تعداد سپاهیان مسلح به خانه ما آورده
یمشود و برون يك چارپان بداخل يك شال پیچانده و به داخل حوییل ما
گذاشته یمشود .دقایف چند جنازه به هم ی
ی ترتیب به صحن حوییل
گذاشته یمشود تا همه ایشان را ببینند .جسد کاکایم و رس و رویش همه
خاك آلود بوده و از پشت رس ایشان خون روان بود.
بعد معلوم شد که نادرشاه ایشان را با یضبههای قنداق تفنگ و نوک تفنگ
توسط قطعه گاردشایه در صحن دلگشا به شهادت رسانیده .دیدن این
صحنه که هیچ تصور نیمرفت برای همه اهل خانه اعم از خانمها دخیان
و پشان بزرگ و کوچک خییل طاقت فرسا بود و به هیچ زبان نیمتوان از
آن ذکر نمود.
بعد از دقایف چند به امر صاحبمنصبان متذکره جنازه کاکایم توسط
ی مردانه خود ما شستشو و تکف ی
مالزم ی
ی گردید و بعد از ادای نماز جنازه
توسط مالعمر صاحب که شخص عالم و فاضیل بود و بیون حرمشا به
يك اطاق بودوباش داشت در کنج باغ خود ما ،در نزدیک زیارت شاه
دوشمشیه ول دفن گردید.
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ی
چرخ ،چهار پش داشت به
پدر کالن من ،سپهساالر غالم حیدر خان
ی
ی
ی
جیالن خان چرخ ،عبدالعزيز خان
چرخ ،غالم
نامهای غالمنن خان
ی
ی
چرخ و غالمصدیق خان چرخ

سپهساالر غالم حیدر خان ی
چرخ

ی
چرخ ،بعد از انجام وظایف متعدد در اردوی
 .1غالمنن خان
ی
ی
افغانستان بحیث معی وزارت امور خارجه ،وزیر مختار افغان در
ی
افغان در پاریس ،مأموریت داشت.
ماسکو و وزیر مختار
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ی
جیالن خان ی
چرخ ،پس از خدمات شای یان در اردوی مملکت
 .2غالم
ی
اخیا بحیث وزیر مختار افغان در انقره اجرای وظیفه یمنمود.

ً
ی
چرخ اوال بحيث نایبالحکومه در والیات
 .3عبدالعزیز خان
مختلف و اخیا به صفت مع ی
ی وزارت داخله در خدمت دولت
بود.
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ی
ر
رسمنش در دارالتحریر
چرخ در اول بحيث
 .4غالمصدیق خان
شایه و چندی بحیث وکیل وزارت امور خارجه ،سپس بحيث
ی
افغان در برل ی
ی وظیفه
وزیر امور خارجه و اخیا بحیث وزیر مختار
داشت.

خانوادۀ ما ،قراری که مادران و خانمهای کاکاهای من حکایت یمکردند،
ی
افغان بوده و همه به
دارای عرف و عادات به خصوص زندگ اجتمایع
ی
داخل یک حوییل زندگ یمکردند .غذای ظهر و شام در یک آشیخانه طبخ
و بعد به تمام خانهها تقسیم یمشد.
پدر و کاکاهای من وقن که به کابل یمبودند ،بعد از فراغت کارهای رسیم،
ر
اکیا دید و واديدها و مهمانان مردانه یمداشتند و نان شب را همیشه در
مهمانخانه شان خارج حرم رسا با مهمانان ضف و بعد از آن به خانه ی ی
عن
داخل حرم رسا یمشدند.
فردای آن روز منحوس ،باردیگر وال محمدعمر خان و طرهباز خان
قوماندان کوتوال با جمیع از سپاهیان به ی ی
میل ما آمدند و به قابخ دروازه
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ما امر کردند که تمام پشهای خانواده را از داخل حوییل جهت معاینه جمع
ی
معرق کند .ما همه اطفال صغی قرار امریه فوق در
و به حضور آن جنابان
پیش روی مهمانخانه خارج حوییل که آن را گلخانه یمگفتیم ،جمع شده
و یک پهلوی دیگر هم ،صف بستیم .محمدعمر خان وال و طرهباز خان
قوماندان کوتوال از پیش روی هر کدام ما گذشته و به دقت طرف ما نگاه
یمکردند .در این جمله ،دو نفر از بچهها ،یک عبدالصمد برادرم و دیگری
عبدالحمید پش کاکایم عبدالعزيز خان ،هر کدام  ۱۲سال داشتند .راجع به
آن دو نفر محمدعمر خان و طرهباز خان خییل با هم صحبت و رس ر
گویس
یمکردند .باالخره محمدعمر خان نزدیک این دو نفر گردیده و ظاهرا با
نوازش به روی هایشان دست کشید و در حقیقت یمخواست برای خود
معلوم کند که آیا این دو نفر جوان شده اند یا نه؟ نشود که ریششان را
تراشیده باشند ،چون برهنه صورت به نظر یمخوردند.
بعد از انجام این کار هر دو نفر مذکور ،به این نظر موافقت کردند که چون
پشان باق مانده همه صغی اند ،از این رو از بردنشان به محبس ارگ ضف
ً
فعال با مادران خود باشند ،تا جوان گردند.
نظر گردد و بهی است
باق همۀ مالزم ی
ی مردانه را که غالم حیدر ،محمدنن و عبدهللا و خواجه
محمد و عزیز نام داشتند و تعدادشان به هفت و یا هشت نفر یمرسید و
ً
اسمهای ی
بعیص از آنها فعال درست به یادم نیست ،با خود به محبس
بردند .فقط دو نفر از مالزم ی
ی ما را که یک شهابالدین قابخ و دیگری الال
فیضهللا ،الال ما بود ،جهت محافظت و دیده ی
بان ما گذاشتند.
کوته و اتاقهای مالزم ی
ی ما از طرف یک دلگ سپاهیان محافظ اشغال و
رابطۀ ما با خویشاوندان و اقارب و عالم بیون به کیل قطع گردید.
این حالت مدت یک سال طول کشید و ما اطفال صغی ،همراه مادران،
خواهران ،خانمهای کاکاها و دخیان کاکا در خانه خود ما ،واقع اندران
متصل زیارت شاه دوشمشیه ول اسی ماندیم.
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ی
ی
جیالن خان ی
اعلی ی
افغان در انقره) و
چرخ (سفی
حضت امانهللا خان به همراه غالم
وال عیلاحمد خان لویناب و محمدحسن خان ضیان در سفر مض و ترکیه

ی
ی
جیالن خان ی
اعلی ی
افغان در انقره) و
چرخ (سفی
حضت امانهللا خان به همراه غالم
وال عیلاحمد خان لویناب و محمد حسن خان ضیان در سفر مض و ترکیه
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ی
جیالن خان ی
اعلی ی
چرخ
حضت امانهللا خان به همراه آتاترک و غالم
ی
(سفی افغان در انقره)
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ی
جیالن خان ی
چرخ با یک تن از مقامات عالیتبه ترک
غالم

اعلی ی
حضت امانهللا خان به همراه:
ی
ردیف دوم :از راست غالم صدیق خان چرخ وکیل وزارت خارجه
ردیف سوم :از راست نفر دوم محمد یعقوب خان وزیردربار سلطنن و نفر سوم محمد
حسن خان ضیان ،در سفر مض

ی
جیالن خان ی
چرخ به همراه مقامات عالیتبه ترک
غالم
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شهادت جبال غالمجیالی خان چرخ و فرقه ر
مش شبمحمد خان
چرخ

چندی بعد از این جریانات ،ی ی
عن در برج سنبله  ۱۳۱۲خورشیدی ،مطابق
ی
به ماه اگست  ۱۹۳۳عیسوی ،کاکایم ی
جیالن خان همراه
جیال غالم
ی
فرقه ر
اعليحضت امانهللا
مش شیمحمد خان ،جناب محمدول خان وکیل
خان ،فقیمحمد خان ،میزا محمدمهدی خان و خواجه هدایتهللا خان را
به امر نادرشاه ،به حلقه دار آویخته و به مقام شهادت رسانیدند.
هنوز صدای فغان و گریه خانواده از ماتم مرگ کاکایم نائبساالر غالمنن
ی
خان خاموش نشده بود که جنازه کاکایم ی
جیالن خان و
جیال غالم
فرقه ر
مش شیمحمد خان ،توسط چند نفر سپایه به داخل یک شال که
سپاهیان یمداشتند ،پیچانیده به خانه ما آورده شد.
خوانندۀ محیم! تو خود تصور کرده ،یم ی
توان که منظره این صحنه آنقدر
ی
ناتوان یمکند.
دلخراش و ناهنجار بود که قلم من از ررسح آن
به این ترتیب شب و روز خانواده با آه و افغان و گریه و زاری یمگذشت.
خانمها و دخیان جوان همه در ماتم این ضایعات بزرگ و بدبخن و تیه
روزی که اتفاق افتاد ،سیاه پوش گردیده ،همه افشده و مأيوس گشته ،حتا
اطفال کوچک هم همان نشاط بچک خودرا از دست داده بودند.
این حالت یک سال دوام کرد .درست یک سال بعد ی ی
عن روز  ۱۶عقرب
 ۱۳۱۲مطابق  ۲۶نوامی  ۱۹۳۳نادرشاه با سه فی تفنگچه عبدالخالق که

جزئیات واقعه را در کتاب "رسنشینان کشن مرگ" یا "زندانیان قلعه ارگ" نوشته
مرحوم عبدالصبور خان غفوری یمتوانید مطالعه نمایید
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ً
قبال از موصوف نام برده شده ،در صحن دلگشا ،در همان محیل که کاکایم
غالمنن خان به شهادت رسیده بود ،به قتل رسید.
ی خانوادۀ ما ی ی
موضوع اختالفات نظری که ب ی
عن کاکاها و پدرم با نادرشاه
موجود بود و منجر به این همه خونریزیها گردید ،در رساله جداگانهن
ً
ر
حوادن که در جریان این سالیان دراز،
تذکر داده یمشود .من فعال به ررسح
تقریبا بیست سال بر من و خانواده من گذشته یم پردازم.

مش شیمحمد خان ی
فرقه ر
چرخ

غالمجی ی
الن خان ی
چرخ
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دیدی که خون ناحق پروانه ،شمع را
چندان امان نداد که شب را سحر کند
پس از قتل نادر خان به زندان رسای بادام انتقال داده شدیم
خی قتل نادرشاه به اصطالح گوش به گوش و توسط شهابالدین قابخ،
به خانه ما هم رسید و اسباب بیشی نگر یان و تشویش بزرگ ساالن خانواده
گردید .چون عبدالخالق پش خداداد خان ناظر شخیص کاکایم غالمنن
خان بود .اگر چه نامیده ،این عمل را به پیوی از ارادۀ شخیص خود انجام
داده و از طرف هیچ یک از اعضای خانواده که همه در زندان بودند،
تحریک نشده بود ،ول با آن هم خانمها همه ترس داشتند و منتظر
جریانات بدتری بودند.
تا این که دو و یا سه روز بعد از این حادثه ،یک شب یک تعداد سپاهیان
و یک جمعیت زنان ر
تالیس کننده ،تحت نظر وال محمدعمر خان و طرهباز
خان قوماندان به خانه ما آمدند ،زنها و ما اطفال کوچک را یک یک ر
تالیس
کرده ،جواهرات و پول نقد و اشیاء قیمن تا فرش ،قال ی
ی ،ظروف چی ین،
همه را با خود بردند .از زنهای کالن سال گرفته تا دخیان جوان ،ما اطفال
صغی و خدمهها همه را به داخل یک لبایس که در تن داشتند و یک یک
کمپل (لحاف پشیم) به داخل یک موتر الری رسباز انداخته و به یک حوییل
که درکوچه تنور سازی واقع بود و به نام رسای بادام یاد یمشد ،نقل دادند.
در دو قسمت این حوییل خانههای دو ی ی
میله از خشت خام وجود داشت
که کلک ی
یهای آن به طرز قدیم سه پتهای از چوب ساخته شده بود و فقط
پته آخرین آن یک دو تا شیشه داشت و همرای دست باال و پائ ی
ی یمشد.
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در یک قسمت حوییل یک دو تا پیاده خانههای کوچک از خشت خام و در
یک سمت دیگر آن دیوار بزرگ وجود داشت.
ی
روشن برق در آنها اثری نبود.
خانهها همه تاریک و نمناک و خییل رسد و از
یک دو ساعت بعد از هر اتاق خانۀ خود ما ،یک یک دانه فرش شطرنخ
و یا گلیم با یک دو قلمدان شمع برای ما آوردند و به خانههای رسای بادام
تقسیم کردند .فرشهای قال ی
ی و قالینچه هرچه بود ،با تمام لوازم خانه و
زیورات خانمها همه را به تاراج بردند .از ترس و بیم و دهشت و شدت
رسما ،همان شب کش به اصطالح چشم به هم پوشیده نتوانست
فردای آن روز برای هر خانه یک یک لحاف صندل و چند دانه دوشک از
داران خود ما برای ما آوردند ،ول وسایل تسخ ی
ی و صندل وجود نداشت.
مادرهای ما از روی احتیاط و دوراندی رش ،یک مقدار نان گندیم که نان
خشک یمگویند ،با خود آورده بودند که در روز اول خییل به درد خورد و
توانستند ما اطفال کوچک را با آن تغذیه کنند .شش روز دیگر ،در حوییل
را به روی ما بستند و احدی از ما خی نگرفت .شش روز تمام همه گرسنه
و تشنه به رس بردیم و فکر یمکردیم که به این وسیله ما را هالک یمسازند.
شش روز فاقه کشیدن برای بزرگ ساالن و به خصوص اطفال صغی واقعا
خییل زیاد است.
از یک سو رسمای پائ یی و از جانب دیگر رنج گرسنک ر
اکی ما را از پا انداخته
ی
غذان که
بود .نه چوب و ذغال که آن را آتش نموده خودرا گرم سازیم و نه
یک اندازه بتوانیم رفع گرسنک نمائیم ،وجود داشت .در صحن حوییل یک
چاه آب موجود بود که آب آن معلوم یمشد مدت زیادی صاف نگردیده و
پاک نشده بود ،بوی بد و طعم خییلها بد داشت ،ما مجبور بودیم برای
این که از تشنک هالک نشویم ،یک دو جرعه از آن بنوشیم.
در این حوییل ،طوری که بعدها برای ما روشن شد ،زندانیان پاردریا
محبوس بودند .وقن که چاه آب بعد از طرف چاه صاف ها تصفیه شد،
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یک مقدار زیاد موزههای کهنه ازبک ،کالههای ازبک ،چپیل و کفشهای رقم
به رقم ازبک از آن استخراج گردید.
ً
اتاقها رسد و تاریک و از ر
حشات موذیه کامال برخوردار بودند .حوییل خییل
ی آن شورهزار و اثری از ی
تنگ و به شکل مرب ع واقع شده بود .زم ی
سیه و
درخت در آن وجود نداشت .قبل از این ،ما اطفال کوچک روزها در باغ
خانه خود ما که بعدتر به نام فاکولته حقوق و دارالمعلم ی
ی یاد یمشد،
همیشه رسگرم بازی بودیم ،حاال مجبور بودیم به داخل هم ی
ی حوییل
ی زم ی
کوچک که شکل قفس را داشت ،در باال فقط آسمان و در پائ ی
ی را
دیده ،یمتوانستیم روز گذر یان کنیم.
شش روز بعد از این جریان ،دروازۀ حوییل که از عقب قفل انداخته شده
بود ،به روی ما باز گردید ،دیدیم دو نفر مرد معمر با دو نفر سپایه که در
رس آنها دو تبنگ نان خشک بود ،داخل حوییل شده و آن دو نفر مرد معمر
صدا زدند که بیائید ،برایتان نان آورده ایم .خالصه نانها را به تعداد عائله
ر
وحشها طرف نان حمله
هر خانه تقسیم کردند و ما اطفال کوچک مثل
یمبردیم ،ول بعد از خوردن یک دو لقمه ،گلوی ما گرفت و تنها نان خشک
که به نام پاوگ یاد یمشد و در محبس دهمزنگ طبخ یمگردید و وزن هر
نان یک پاو بود ،از گلوی ما تی شده نیمتوانست .باز مجبور بودیم که از
آن آب گندیده چاه یک دو جرعه بنوشیم .به هم ی
ی ترتیب روز گذشت و
آن دو نفر سپایه و مردان معمر از حوییل خارج شدند و در حوییل را دوباره
از عقب بسته و قفل کردند.
ی ترتیب یک مقدار چای ،بوره و چراغ های هریک ی
روز دیگر باز به هم ی
ی
با تیل خاک برای ما آوردند که ما یمتوانستیم حداقل آن نان خشک را با
ی
روشن چراغ های هری ک ی
ی استفاده کنیم .آن دو
چای و بوره ضف و از
نفر مرد معمر بعدا معلوم شد که دو نفر قابخها بودند به اسمهای
محمدرحیم و مهرعیل که از ارگ فرستاده شده بودند تا ما را به معیت یک
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دلگ سپاهی یان که خارج حوییل زندان در یک حوییل دیگر جا داشتند،
مراقبت و دیده ی
بان کنند.
ی
نداشی آب صخ نزد این دو نفر قابخها
مادرهای ما از شدت رسما و
شکایت و تمنا کردند که اگر در این باره توجه کنند ممنون یمشوند .زیرا
اوالدهای صغیشان این رنج را تحمل کرده نتوانسته و نزدیک است هالک
شوند.
ی
جیالن خان که هنوز یک سال و چهار ماه داشت و
یک دخی کاکایم غالم
ً
ی
اسم او رابعه جان است و شیخور بود ،مادرش شی کاق نداشت و قبال
برایش در یط روز ،شی گاو داده یمشد .هم ی
ی شش هفت روز را خییل ناآرام
و به گریه و فغان گذشتاند که همه حیان بودند این طفل صغی را به چه
وسیله تغذیه کنند .تا این که خدا به دل این قابخ رحم انداخت به روز
هفتم و یا ششم یک مقدار شی گاو تهیه و به دست مادرش گذاشت.
همچنان یک طفل دیگری به نام ناجیه جان ،صبیه غالمصفدر خان
اعتمادی که با نن عایشه دخی کاکایم غالمنن خان ازدواج کرده بود ،در
زمان اسارت و در خانه خود ما واقع اندران تولد شده و هنوز چهار ماهه
بود که ما را به زندان رسای بادام نقل دادند .این طفل هم از نشیی
پیوسته جیغ یمکشید و نزدیک به هالکت رسیده بود .این مقوله که
ً
انسانها نسبت به گل نازکی و نسبت به سنگ سختتر اند ،در اینجا کامال
صدق پیدا کرده یمتواند.
بعد از آن یک روز یک مقدار ذغال چوب برای ما آوردند و به خانهها
تقسیم کردند .روز دیگر دو نفر چاه صاف آمدند و چاه آب را تصفیه
کردند .چند روز به هم ی
ی رقم گذشت ،روزانه دو تبنگ نان خشک و یک
مقدار چای و بوره برای ما یمآوردند که ما تنها نان خشک و چای
یمخوردیم .یک هفته بعد ،شخیص به نام مأمور اسحق که مأمور امنین
توقیف خانه والیت کابل بود ،به دیدن ما آمد و دو نفر پشان نسبتا بزرگی
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را که یک عبدالصمد برادرم و دیگری عبدالحمید پش کاکایم و به سن ی
ی
دوازده و س ییده بودند ،نزد خود احضار و توضیح داد که برای شما از طرف
مقامات باال معاش و یا جیه ماهانه مقرر گردیده ،برای بزرگ ساالن روزانه
ی
افغان و برای خوردساالن روزانه یک قران ( ۵۰پول) .شما لیست تعداد
یک
بزرگ ساالن و خورد ساالن را با ذکر نامشان ترتیب و برای من بسپارید.
تعداد عمویم ما به  ۵۳نفر یمرسید که از آن جمله  ۱۲نفر خوردساالن و
 ۵نفر خدمهها بودند و متباق بزرگ سال به حساب آمدند.
خالصه این دو نفر لیست این تعداد را با ذکر نامهایشان ترتیب و خدمت
مأمور اسحق خان تقدیم کردند و مأمور مذکور برگشت و بعد از یک هفته
که روز اول ماه بود و درست به خاطرم نیست که کدام ماه بود ،معاش
مقرره را به حضور داشت قابخ محمد رحیم که مشهور به " هیجده پن"
بود به برادرم عبدالصمد و پش کاکایم عبدالحمید تسلیم نمود و در ضمن
گفت که بعد از این شما یمتوانید مایحتاج خودرا از هم ی
ی معاش تهیه
کنید.
قابخ محمدرحیم خان یک از قابخهای ارگ شایه و طرف اعتماد
خانواده نادرشاه بود .آدم عظیمالجثه و فربه بود و از این لحاظ او را هیجده
پن یمگفتند .در آن وقت شهابالدین قابخ خود ما هم هنوز همراه قابخ
محمد رحیم یک جا در بیون حوییل که اتاقهای پهره دارها در آنجا بود،
برای مدت مختضی بود و باش داشت .ول بعد از این که دو نفر قابخ
دیگر به نامهای میعیل و نعمتهللا و جزء معتمدین ارگ شایه بودند ،به
حیث معاون ی
ی قابخ محمد رحیم آمدند ،قابخ خود ما را که شهاب الدین
نام داشت و از مردم چرخ لوگر بود ،مرخص کردند ،این که رسنوشت او به
چه انجامید ،برای ما معلوم نشد.
ی
ی
مادرها از هم ی
ابتدان خانه،
افغان مجبور بودند اسباب
ی پول روزانه یک
آذوقه و لباس خود و اطفال خودرا تهیه نمایند .روزها ،شام یمشد و شامها،
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روز .ترس از رویدادهای بدتر منتظر از یک طرف ،رسدی زمستان ،کثافت
حوییل رسای بادام و اتاقهای دودآلود و تاریک از جانب دیگر ،اعصاب
همه را خورد ساخته بود.
مادرها هر کدام با دلهای آغشته به خون ،کوشش یمکردند روحیات
اوالدهای شان را قوی نگه دارند .با صحبتهای سودمند سبب تسیل
خوردساالن یمشدند و همیشه ما را به صی و حوصله و مراجعه به خداوند
ی
خواسی ،توصیه یمکردند .شبهای دراز
و از دربار او تعال گشایش
زمستان ،ختمهای قرآن کریم ،ختم هللاالصمد ،ختم بسمهللا الرحمن
الرحيم ،در یک از خانهها ترتیب گرفته یمشد که در آن دخیان جوان خانه،
پشان و ما اطفال صغی ،همه حصه یمگرفتیم.

نن مریم ملقب به کوکو جان همش غالمنن خان ی
چرخ
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چگونه در زندان درس خواندیم
فاکتور مهم و ارزندهای که در رسنوشت اطفال صغی و زندگ آینده شان
اثر بزرگ نهاد ،این بود که یک روز خانم کاکایم غالمنن خان به نام نن
مریم ،ملقب به کوکو جان ،دخیان جوان و پشان نسبتا بزرگی را نزد خود
جمع نمود و به همه آنها یط وصایان مادرانه و دوراندیشانه خاطرنشان
ساخت که حاال هر مصیبن که باالی خانوادۀ ما آمده ،ما باید همه آن را
از طرف خداوند بدانیم ،به قضای او ر ی
اض بوده و از دربار او تعال طلب
گشایش نمائیم .اکنون شما دخیان جوان و پشان بزرگی که صنوف رشدیه
مکتب مستورات و صنوف شش و هفت مکتب ی
امان را خوانده اید ،وظیفه
سنگی ین به دوش دارید که خواهران و برادران کوچکی خود را ،آنچه که
ی
نوشی را یاد بدهید و
خود یاد گرفته اید ،تعلیم نمائید و به آنها خواندن و
نگذارید که نسواد بمانند.
در ختم به همه ر ی
گورسد کرد که ادارۀ این مدرسه و یا مکتب خانک را من
خود به عهده یمگیم.
خداوند روح این مادر بزرگوار را شاد داشته باشد که واقعا در آن فرصن
که انواع بدبخنها دامنگی خانواده شده بود ،یأس و ناامیدی ،ترس از
مظالم بعدی روحیه همه را افشده و پژمرده ساخته بود ،از خود بزرگواری،
حوصلہ افز یان و از خودگذری بخصوض نشان داد و با مسایع زیاد و عزم
راسخ در زندان رسای بادام ،واقع کوچه تنورسازی ،یک مکتب خانک را
بنیان گذار شد .حاال برای پیشید این هدف مقدس ،کتب دریس ،قلم و
کاغذ مورد نیاز بود که ما آن را نداشتیم.
ً
تا ی
جان که من در حافظه دارم ،اوال برادر بزرگم به نام عبدالصمد و پش
کاکایم عبدالحمید که شاگردان صنوف شش و هفت مکتب ی
امان بودند،
ی
آشنان نداشتیم،
آغاز نمودند تا ما اطفال خوردسال را که به الفبای فاریس
35

از خاطراتم

ی
به روی زم ی
نوشی الفبا را یاد
ی و با یک سنگ ریزه و یا سنگ چل ،طرز
بدهند .بعدا این عمل همرای ذغال چوب به روی دیوارهای حوییل صورت
یمگرفت ،خالصه برای ما اطفال خوردسال ،باالخره یک رسگریم بسیار
خون پیدا شد.
روزگار یان بدین منوال گذشت ،تا این که مادرها نیمدانم چه تدبیی به خرج
دادند و یک نفر مهرعیل نام را که به حیث سقاء بعد از چندین ماه تع ی
یی
شده بود برای ما آب آشامی ی
دن را از آبهای لوله ر
کش و یا به اصطالح
آب نل یمگفتند ،بیاورد ،ر ی
اض ساختند که در بدل پول و به صورت بسیار
مخف و محرمانه در هر مرتبه که با مشک خود آب آشامی ی
ی
دن یمآورد ،یک
مقدار کاغذ سفید ،قلم ین و سیایه بیاورد.
این مرد ررسیف از مردم هزاره بود و در هر مرتبه که آب یمآورد ،از طرف
یک نفر از قابخهای مراقب بدرقه یمشد و شدیدا کنیل یمگردید که با
کش از اهل خانه سخن نزند .با همه این کنیل و مراقبت ،مادرها توانستند
لحظه چند ،مشکل ما اطفال صغی را با او در میان گذارند و طالب معاونت
شوند .مسلما آن مرد ررسیف سقاء ،وضع ناهنجار ما را به دیده عمیق
نگریسته و به صدای مادرهای ما با قبول هرگونه مخاطرات احتمال لبيك
گفته و يك اندازه زیاد مشکل ما را حل نمود.
طرز اجرای این عمل از این قرار بود که مادرها و یا خواهران ما کوزههای
خال و یا ی
ی
آشیخانه
ظرق را که در آن آب یمگرفتند ،در یک حصه تاریک
یمگذاشتند که همان حصه خییل تنگ و کوچک بود و تنها یک نفر در آنجا
وارد شده یمتوانست .قابخ که آقای مهرعیل سقاء را همرایه یمکرد ،تا
ی
آشیخانه با او یمآمد و یمدید که کس دیگری در آنجا نیست تا با
دم در
مرد سقاء در تماس بیاید ،لهذا در عقب در انتظار یمکشید تا این که سقاء
مشک پر از آب خودرا خال یمکرد و بیون یمآمد .مرد سقاء در هم ی
ی
فرصت تنگ ،بسته کاغذ و قلم را که در زیر پیاهن و کرن روی سینه خود
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پنهان کرده بود ،کشیده و در عقب کوزههای آب یمانداخت .روزهان که
این فرصت برایش میش نیمشد ،و مشاهده یمکرد که شدیدا قابخ وظیفه
دار مراقب و متوجه اوست ،این بسته کاغذ و قلم را با خود دوباره یمبرد.
فردا و یا پس فردای آن روز و بعضا واقع یمشد که یک هفته بعدتر ،بار
دیگر این عمل را انجام یمداد.
هم ی
ی بود که در اثر لطف و کارسازی خداوند کارساز و مددکاری آقای
مهرعیل سقاء ،ما همه صاحب کاغذ و قلم ،کتابچه ،سیایه ،نوک قلم ،قلم
آهن ی
ی ،قلم ی ی
ن و تخته سلیت ،یک بعد دیگری گردیدیم و کار درس دادن و
درس خواندن یک اندازه رونق پیدا کرد .تعداد شاگردان پشان و دخیان
خورد سال در آن وقت اول به  ۱۵نفر یمرسید .مرحومه کوکو جان ،خانم
کاکایم ،این پانزده نفر شاگرد را به سه دسته و یا سه گروپ تقسیم کرد .یک
گروپ را به برادرم عبدالصمد و پش کاکایم عبدالحمید و یک گروپ را به
دخی بزرگ شان به نام عذرا جان که شامل صنف رشدیه مکتب مستورات
بود سیدند و گروپ سوم ی
ی را خودشان زیر تعلیم و تربیت گرفتند.
به این ترتیب ما شاگردان همه روزه ،صبح وقت به اتاق که خودش زندگ
ی
آموخی و درس خواندن یمرفتیم و وقت ظهر مرخص
یمکرد ،برای
یمشدیم .بعد از ظهر آن روز همه وظیفه داشتیم ،کارهای خانک که برای
ما داده یمشد ،آن را انجام بدهیم ،زیرا فردای آن ،کارهای خانک همه
شاگردان را شخصا خود مرحومه کوکو جان ،یک یک برریس کرده و از نظر
یمگذشتاند این حالت ماهها دوام پیدا کرده و شاگردان ابتدان ،بعد از این
ی
نوشی و خواندن و جمله بندی را به زبان فاریس یاد گرفتند ،ررسوع
که
کردند به خواندن یک کتان به نام پنج کتاب که آن را خود مرحومه کوکو
جان تدریس یمکردند .کتاب پنج کتاب ،تصادف در جمله کتابهای قرآن
کریم و دالئلالخیات ررسیف بود که مادران یک یک جلد از آن با خود
گرفته بودند و به زندان رسای بادام آورده بودند.
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این جریان یک سال دوام کرد و در ضمن کتابهای دیگری از قبیل دیوان
خواجه حافظ ،گلستان سعدی و ی
بعیص کتب قرائت فاریس که در مکاتب
درس داده یمشد ،توسط هم ی
ی مهرعیلخان سقاء به دسیس ما رسید که
سبب پیش رفت بیشی شاگردان به زبان فاریس گردید.
ً
بعد از یک سال ،طوری که قبال تذکر داده ام ،عبدالصمد برادرم،
عبدالحمید و عبدالحبیب پشان کاکایم به مرض توبرکلوز مبتال شدند که
این مرض مدهش در عبدالحمید نوجوان ،به رسعت بیشی پیش رفت کرده
و چند ماه او را به بسی انداخت ،تا باالخره چشم از جهان پوشید و همه
اعضای خانواده در ماتم نشستند.

رسنوشت مریضان در زندان رسای بادام
اگر یک از اعضای خانواده ،به خصوص اطفال صغی مریض یمشد ،مادرها
با تجارن که داشتند ،او را به اصول طب ی ی
ونان معالجه یمکردند؛ زیرا داکی
و دوای دیگری وجود نداشت .گیاهها و حبوبان که از آن مریضهای
ی
مختلف را معالجه یمکردند ،از هم ی
افغان توسط
ی مبلغ روزانه یک
قابخهان که در باال اسم شان ذکر شد ،تهیه یمگردید.
تا ی
جان که به حافظه دارم ،اسمای آن گیاهها و حبوبات قرار ذیل بود :برگ
ی
کاسن ،برگ شیخوار ،چوب زرک ،برگ پنیک ،تخم بارتنگ ،تخم
چاسکو ،تخم اسفرزه ،بادیان ،جالب فلوس که از خود مرکبان داشت ،گل
ختیم ،هریله یا هلیله ،سیاه دانه ،عناب ،گل قند ،سنون ،زمه ...
روزگار یان بدین منوال گذشت و باالخره سه نفر از پشها به مرض توبرکلوز
مصاب شدند .عبدالصمد برادرم ،عبدالحمید و عبدالحبیب پشان کاکایم.
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سه نفر از دادهها که سن هایشان نسبتا باالتر بود ،در اثر مرض سینه و
بغل و تب مداوم جان بحق سیدند.
بعد از سیی شدن ی
زمان چند که تاری خ درست آن به یادم نیست ،آقای
ً
ی
عبدالغن خان داکی که اصال کمپاوندور دواخانه ارگ بود ،مقرر گردید
می
که در هر دو هفته یک مرتبه به معاینه مریضان آمده و آنها را معالجه کند.
ی
ی
مهربان بود در ع ی
ی این که
عبدالغن خان شخص خدادوست و
و دکی می
ی
آنچه در قدرتش بود ،مریضان را تداوی یمکرد با تفسی بعیص از آیات قرآن
مبارک ،همه را تسیل یمداد و همیشه یمگفت که این روز برای ابد نخواهد
ماند و خداوند عادل است ،حتما یک روزی از دربار او گشایش به عمل
خواهد آمد.
زمستان گذشت و موسم بهار هم سیی شد .در فصل تابستان ر
حشات
ی
مضه از قبیل مگس ،پشه ،کیک و خسک به حد وافر پیدا شدند و
عیلالعموم با وجود مری ییصهای از قبیل گلودردی ،درد اعضاء و یا رمات ییم،
کولیکهای گرده ،انفلونزا ،به مرض ماالریا که در آن وقت آن را تب
ی
عبدالغن خان این همه امراض
موسیم یمگفتند ،مبتال شدیم .داکی می
مختلف را تنها توسط چند قلم ادویه محدود ،از قبیل پن پودر ،کنیی
مکسچر ،پودر سیل سلد و دوسود ،هایدروژن پروکساید و منته با یک
محصول ترکین دوای تقویه به نام سیوپ تونیک ،تداوی یمکرد.
عبدالحمید پش کاکایم که مرض توبرکلوز او خییل پیش رفته بود ،به عنفوان
ی
جوان و سن  ۱۴ساله گ ،بعد از بسیار رنج بردن بسی؟؟ ،به رحمت حق
پیوست .مادر او فقط هم ی
ی یک پش را داشت و در فرقت او تا زنده بود،
اشک یمبارید و فریاد یمکشید.
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به تعداد زندانیان افزوده شد
دیری نگذشته بود که یک از روزها ،قابخ محمدرحیم ،در زندان را باز
ی
رهنمان نمود و گفت که
نموده و یک عائله هفت نفری را به داخل زندان
اینها باید همرای شما بمانند و شما کوشش کنید که یک دو اتاق برای اینها
ی این اتاقها را شما یک کاری کنید که در ب ی
تخلیه کنید و ساکن ی
ی خود به
اتاقهای دیگر تقسیم کنید .این عائله مشتمل بود از خانم ماما غالمانور
ً
خان ،پش مامای پدر من که خود او قبال و در اوائل گی و گرفتها ،به
زندانهای ارگ ،توقیفخانه و محبس دهمزنگ محبوس شده بود.
همچنان یک پش او به نام عبیدهللا جان و سه نفر دخیان او به نامهای
بهرور جان ،ررسیفه جان و طاهره جان خانم می عنایتهللا خان ،مشهور
ً
به غازی خان که او هم همراه ماما غالمانور خان ،قبال به زندانهای
فوقالذکر رفته بود و یک نفر خانم معمر خشوی می عنایتهللا خان.
خانم می عنایتهللا خان ،به اسم نن گوهر جان ،خیاشنه پدرم
غالمصدیق خان بود که برای من نسبت خالگ را داشت .این خانوادهها
نسبت قرابت و خویشاوندی نزدیک که با خانوادۀ ما داشتند ،مسلما از
طرف همه ما استقبال خون گردیدند و در ضمن خانوادۀ ما که از رسنوشت
ندان ارگ شان به نامهای غالم ر ی
جوانان ز ی
ی
مصطف جان
بان جان ،غالم
ی
جیالن خان و عبداللطيف جان پش کاکایم عبدالعزيز
پشان کاکایم غالم
خان ،در این مدت هیچ اطالیع نداشتند ،انتظار داشتند توسط ایشان
راجع بآنها خی ر
خویس بدست بیاورند.
ی
زندان شدن خانواده ی
چرخ بزندان رسای بادام
این جریان سه سال بعد از
صورت گرفت.
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خبهای تکاندهنده اعدامها را شنیدیم
تا زمان آمدن خانوادۀ ماما غالمانور خان به زندان رسای بادام ،تنها کش
که به صد ترس و لرز ،یگان کلمه از زنده بودن آنها بر زبان یمآورد ،مأمور
محمداسحق بود که ماهانه جیه و یا معاش مقرر ما را برای ما یمآورد و
اعضای خانواده به این خشنود بودند که حداقل آنها زنده هستند.
وقن که خانوادۀ ماما غالمانور خان به زندان رسای بادام سه سال بعد
آمدند ،در ضمن این که روبویس و مصافحه یمنمودند ،طوری که خانمها
عموما صاحب عاطفه بیشیند ،با افغان و گریان اسمای هر یک از شهیدان
را یاد یمکردند و به اصطالح آواز یمانداختند .این صحنه خییل جان گداز
بود .همه با هم ساعان چند فغان یمکشیدند و ی
بعیص به زم ی
ی یمافتادند
و لحظه چند غش یمکردند .خالصه تمام آن روز و شب ،به آه و افغان و
گریه و نوحه گذشت و هیچ کس جرأت آن را نداشت تا بیسد که آنها چه
گونه شهید شدند .فردای آن روز که صداهای همه از جیغ زدن نشسته و
چشمها از گریان شاریده بود ،در یک از اتاقها جمع شدند و قصه را به
ی معلوم شد که غالم ی
تفصیل شنیدند از آن سخنان چن ی
ربان ،غالم
ی
مصطف و عبداللطیف پشان کاکایم ،همراه با خداداد خان پدر ،موالداد
خان کاکا ،قربان عیلخان مامای عبدالخالق ،مدیر و معاون مکتب نجات و
محمود خان متعلم و هشت نفر دیگر از متعلم ی
ی مکتب امانیه که تعداد
ً
عمویم به هیجده نفر یمرسید و از قضیه توطئه؟؟ قتل نادرشاه اصال آگاه
ی
زندان شدن ما در رسای بادام ،به دار
نبودند ،در جریان همان سال اول
آویخته و به شهادت رسیده اند.
شخص عبدالخالق را به صورت خییل وحشیانه ،چشم کشیدند ،انگشت
بریدند و باالخره با نوک برچه تفنگ ،سوراخ سوراخ نموده و به هالکت
رساندند .اجساد این همه اشخاض را که در باال ذکر گردید ،با همان
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لباسهان که به تن داشتند ،در یک قی دسته جمیع ،عقب محبس
دهمزنگ دفن نمودند.
عبدالخالق و خانواده اش با خانوادۀ ما زندگ مشیک داشته و نامیده با
پشان بزرگسال و خواهر کوچک او حفيظه جان با دخیان خوردسال هم
بازی بودند.
ی
آسان نبود و
این خیهای دردناک که شنیدن آن واقعا برای خانواده کار
هضم این همه حادثات ،از توان یک مشت عائله زن ،دخی و پشان
کوچک نرسپناه ،بیون بود .این زخمها ،زخمهای گذشته را تازه ساخت
و باز برای مدن صدای گریه و ناله فضای زندان رسای بادام را پیچانیده و
از در و دیوار آن هر لحظه ماتم یمبارید .مگر این که هر یک خودرا به این
تسیل یمداد که :در کار قضاء که چاره گر شد؟

ی
مصطف
شهید غالم
ی
چرخ

شهید غالمنن ی
چرخ
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شهید عبدالطیف ی
چرخ

شهید عبدالخالق

شهید عبدالخالق و همراهانش لحظان قبل از اعدام

43

از خاطراتم

از راست :اسحق ،عبدالخالق و عبدهللا

ی
مصطف و عبدالخالق در جمیع از ورزشکاران
غالم
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ادامه درس خواندن ما
مدن وضع بدین منوال گذشت تا این که مرحومه خانم کاکایم دوباره
شاگردان را جمع و با نصايح سودمند به ایشان ارشاد فرمود که دخیان و
پشان ما و شما ،همه ما باید دامن صی و حوصله و اطاعت اوامر خداوندی
را از دست ندهیم .بیائید دوباره به درسهای تان ررسوع کنید و همه احوال
را به خداوند کارساز بسپارید.
ی
توانان درس دادن آموزگار ،هر روز
درس خواندن البته به همان تناسب و
بالوقفه ادامه پیدا کرد و در جمع ما شاگردان ،چهار شاگرد دیگر که عبارت
ً
از سه دخی و یک پش ماما غالمانور خان باشند و اسمای شان قبال تذکر
داده شده است ،هم اضافه گردید .همچن ی
ی دست یاری و معاونت مرد
سقاء مهرعیلخان ،وقتا فوقتا ادامه پیدا کرده و برای ما مواد دریس را تا
اندازه یمرسانید.

جوانان را از نزد ما بردند
اما بسیار دیری نگذشت که یک روز باز قوماندان طرهباز خان با یک دو نفر
دیگری از صاحب منصبان عسکری ظاهر شد و همه پشان را نزد خود
احضار و به دقت طرف معاینه قرار داد .بعد از دقت و مالحظه تمام ،یک
ی  ۱۴و  ۱۵سال رسیده بودند ،از ب ی
تعداد پشان را که به سن ی
ی جدا و امر
کرد که چون اینها حاال جوان شده اند ،و بودن شان همرای اناث خانواده
مناسب نیست ،باید به محابس مردانه برده شوند .این جوانان عبدالصمد،
عبدالغفار و غالم دستگی برادرانم ،محمد یحن پش نائبساالر جانباز
خان و عبیدهللا پش ماما انور خان بودند.
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عبدالصمد ،عبدالغفار ،غالم دستگی برادرانم و عبیدهللا پش ماما غالمانور
خان را به محبس قلعه جدید دهمزنگ و محمد یحن پش نائبساالر
جانبازخان را نزد پدرش به محبس ارگ نقل دادند .در ع ی
ی حال جناب
قوماندان طرهباز خان به نظر خودشان از شیوه بزرگواری کار گرفته به
یی
مطمی باشید به اینها کدام صدمه نیمرسد،
مادران ما خطاب کرد که شما
فقط محبس شان تبدیل یمشود .برای اثبات این قول ،یک دو نفر از پشان
خوردسال را من با ایشان یک جا یمبرم تا ببینند که این پنج نفر به کجا نقل
داده یمشوند.
روی این فیصله ،من و یک پش کاکایم را به نام عبدالعظیم جان که با من
همسن بود ،همراه برادرانم و عبیدهللا جان به محبس دهمزنگ و
عبدالرحمن جان برادرکوچک محمد یحن را همراه او به محبس ارگ بردند
تا ببینیم که آنها کشته نشده اند و به محبس مردانه سیده شده اند .شام
آن روز ،ما را دوباره به زندان رسای بادام آوردند و تسلیم مادران ما کردند.
ول مادرها چگونه قانع شوند؟ در حال که از ررسوع حادثه تا هم ی
ی لحظه
که پشانشان را از آنها جدا کردند ،غی از خی بد چ یی دیگری نشنیده
بودند .به هر حال به لطف و عنایت خداوند ،دیگر کشتار رسیم در
خانواده صورت نگرفت .یگانه مسئلهن که ما از زنده بودن آنها اطالیع به
دست یمآوردیم ،این بود که در هفته یک روز ،یک نفر سپایه از محافظ ی
ی
ما ،البسه شست و شو شده و تم یی آنها را که خواهران ما در زندان رسای
ی
زندان محبس دهمزنگ به حیث پایواز
بادام ترتیب یمگرفتند ،برای برادران
ی
یمبرد و از آن طرف لباسهای چرکی آنها را با خود یمآورد.
کمی از یک سال به هم ی
ی ترتیب سیی شد .برعالوه ماتم و سوگواری در
ی
عزای بزرگان و جوانان و اندوه و غصه در جدان نوجوانان ،امراض گوناگون
و ناراحنهای روخ هم دامنگی همه گردیده بود.
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انتقال به زندان رسای علخان
ی
عبدالغن آقا ،یط پروگرایم که داشت ،طبق معمول
یک روز داکی می
جهت معاینه و تداوی مریضان به زندان ما آمد و بعد از انجام کارهای
ی
نوشی نسخهها ،ضمن صحبتهای تسیلآم یی و خواندن آیات
معاینه و
قرآن ررسیف و احادیث مبارک و تفسی آن ،عالوه کرد که من خدمت
ی
واالحضت صدراعظم صاحب محمدهاشم خان ،عرض کرده ام که محیط
ی
زندان رسای بادام ،برای جمعین که در آن سکونت دارند ،جای کاق نبوده،
با میکروبهای گوناگون امراض آگنده و ر
اکی محبوس ی
ی آن به امراض
گوناگون مبتال شده اند ،اگر امکان داشته باشد ،کدام حوییل بزرگیی
منظور گردد که اتاقهای بیشیی داشته باشد .جناب صدراعظم صاحب
موافقت کرده اند ،انشاهللا ،به زودی برای شما جای بهی یمدهند.
طوری که تا اینجا گفته آمد ،درین زندان برعالوه دیگر ناجوریها ،عموما
خانواده به مرض رومات ییم کرونیک مبتال شده بودند که آثار و عوارض آن،
دامنگی ر
اکی اعضای خانواده گردیده است .سه نفر از آن جمله به مرض
مدهش توبرکلوز گرفتار شدند که اسمای شان عبدالصمد برادر،
عبدالحمید و عبدالحبیب پشان کاکایم بودند .عبدالحمید در زندان رسای
ی
داشی این مرض مدهش به
بادام به رحمت حق پیوست .عبدالصمد با
زندان دهمزنگ نقل داده شد و عبدالحبیب که دیگر از بسی بلند شده
نیمتوانست ،با ما به زندان رسای بادام ماند.
ی
عبدالغن آقا حقیقت پیدا
خالصه چندی نگذشته بود که گفتار داکی می
کرد و یک روز که روز تاریک گردیده بود ،دو عراده موتر الری از والیت
کابل با یک دو نفر صاحب منصب و سه نفر قابخهای موظف و سپاهی یان
که از ما حراست یمکردند ،ما را با اثاث مختضی که داشتیم ،از زندان
رسای بادام به زندان دیگر که اسم آن به نام رسای عیلخان یاد یمشد ،و
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در منطقه باغ عیلمردان قرار داشت ،نقل دادند.
این زندان ،امتیاز بیشیی نسبت به زندان رسای بادام نداشت .یگانه امتیاز
داشی چراغ برق بود که واقعا برای ما مایه دل ر
ی
خویس گردید .زیرا ما بعد
آن
از این که از خانه خود ما واقع اندران به زندان رسای بادام نقل داده شده
ی
روشن برق را ندیده بودیم.
بودیم ،بای مدت سه و نیم سال،
این زندان به سه سمت حوییل ،اتاقهای یک طبقهای داشت .دیوارهای
احاطه کننده به شکل دیوارهای قلعههای قدییم ،خییل ضخیم و خییل
ی
امکان برای در تماس آمدن با مردم و
بلند بود که از درون آن هیچ گونه
ی
محیط بیون زندان وجود نداشت .مگر ما همی که محیط ما تبدیل شده
بود ،به خصوص اطفال کوچک خییل خوش بودیم.
زندان رسای عیلخان را یک دروازه خییل ضخیم و بزرگ از یک حوییل
کوچکی دیگری که در آن سه نفر قابخها و هفت نفر سپاهیان محافظ
سکونت داشتند ،از هم جدا یم کرد .این زندان هیچ یک همسایه به
اصطالح در به دیوار نداشت ،از همه مجزا و به صورت یک قلعه بنا یافته
بود.
هوای آن به علت این که در جوار دریای کابل واقع شده بود ،و آسمان
نسبتا وسیعتری داشت ،نسبت به هوای زندان رسای بادام بهی بود .میی
برق در حوییل بیون که در آن قابخها و محافظ ی
ی بودند ،نصب بود.
روزانه وقن هوا تاریک یمشد ،میی برق چاالن و فردای آن که سحر
محافظی قطع یمشد .ی ی
ی
عن ما فقط از نور آن حق
یمدمید ،از طرف یک از
استفاده را داشتیم نه از تسخی.ی
درس خواندن ما اطفال خوردسال با وجود این که یک آموزگار به نام
عبدالحمید به مری ییص توبر کلوز به مرگ و دیگری به نام عبدالصمد به
زندگ از ما وداع کرد و در حال که دچار مرض توبرکلوز بود و به زندان
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دهمزنگ برده شد ،باز هم ادامه داشت و وظایف آنها را خود خانم کاکایم،
کوکو جان و دخی کاکایم به نام عذرا جان که شامل صنف رشدیه مکتب
مستورات بود ،به عهده گرفتند.
دیری نگذشته بود که پش کاکایم عبدالحبیب جان مصاب به مرض
توبرکلوز که مری ییص او خییل پیش رفته بود ،نه غذان داشت و نه دوای الزم
برایش میش بود ،دایع اجل را لبیک گفته و به سن چهارده سالهگ چشم
از این جهان پوشید و مادر ،خواهر و همه اعضای خانواده به ماتم
نشستند.
هر یک از این مرگهای نابههنگام نوجوانان ،داغهان بود که داغهای
گذشته را در قلوب خون آلود مادران ،خواهران ،دخیان و پشان کوچک،
تازه یمساخت و سلسله سوگواری و ماتم را به درازا یم کشانید.

خاطره یک دیدار
ی
زمان چند به هم ی
ی حال گذشت ،تا این که یک از روزهای عید ،ماما
غالمانور خان محبوس دهمزنگ ،برای پش خود عبیدهللا جان از قوماندان
امنیه والیت کابل ،یط یک عریضه اجازه این را گرفت تا پشش همراه یک
سپایه محافظ از محبس قلعه جدید دهمزنگ به دیدن مادر و خواهران
خود ،به محبس رسای عیلخان آمده بتواند .مادر و خواهران او و ما همه
ی
ناگهان و بعد از مدت دو
از این امر اطالیع نداشتیم و آمدن او به صورت
ً
سال که امید دید و وادید اصال تصور نیم رفت ،برای تمام خانواده یک امر
تعجبآور و موهبت خداوندی بود .هر یک به نوبه خود رس و صورت او
را یمبوسید .مادر ،خواهرانش و همه ،گایه از ر
خویس زیاد ،گریه یمکردند و
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ی
شادمان یمکردند و یک به دیگر،
شکر خداوندی را به جا یمآوردند و گایه
ی
روشن یمدادند.
دیدار او را چشم
عبیدهللا جان ،همان روز را تا عض نزد ما گذشتاند و بعد از عض دوباره
همراه محافظ خود به محبس دهمزنگ رفت .در ضمن صحبتهای دیگر
ً
از صحت و سالمن برادرانم عبدالصمد ،عبدالغفار و غالم دستگی که قبال
با او یک جا به محبس دهمزنگ برده شده بودند ،به خانواده اطمینان
یمداد که از عنایت خداوند همه صحت داشته و هرکدام با استقامت و
حوصله تمام مضوف درس خواندن هستند.
عالوتا تفصیل یمداد که زندان به ذات خود ،زندان است ،ول در زندان
یک تعداد استادان دانشمند و فاضل از جمله محبوس ی
ی سیایس وجود
دارند که ما بچهها نزد آنها درس یمخوانیم و یمآموزیم .شما از طرف من و
ً
آنها کامال خاطر جمع باشید .تنها تشویش و اندیشه که ما بچهها داریم،
این است که وسیله ارتباط و مکاتبه ب ی
ی ما وجود ندارد و ما فقط توسط
همان سپایه که البسه تم یی ما را از جانب شما برای ما یمآورد ،احوال
خییت و سالمن شما را یمگییم.

ایجاد رمزها میان اعضای خانواده در زندانها
وقن عبیدهللا جان از احوال زندانیان صحبت کرد ،خواهرم صديقه جان
(که پس از رهان ما از زندان ،و بعد از سالیان دراز دیگر ،به حیث معلمه
قرآن کریم و دینیات در مکتب زرغونه ایفای وظیفه یمکرد) ،از میان
برخاست و برای عبیدهللا جان گفت :که خوب شد حاال تو آمدی تا با تو
مفکوره را که از مدن نزد من پیدا شده بود که بتوانیم از احوال همدیگر
مطلع شویم ،در میان بگذارم .البته من این راز را توسط قابخها و سپاهیان
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محافظ برای تو و برادرانم رسانیده نیمتوانستم .حاال برایت یمگویم و
خوب متوجه باش و این گفته مرا برای برادرانم برسان :من یک نامه به
روی تکه و یا قماش سان سفید شستهگ که نرم باشد یمنویسم و آن را در
ب ی
ی رویه و آسی بقچه که در آن لباسهای شما را یمفرستیم ،یمگذارم و
شما فقط همان کوکهان را که در حاشیه بقچه رویه و آسی را به هم
وصل یمکند ،باز کنید و جواب آن را هم به هم ی
ی ترتیب پس بفرستید.
بقچه خود از یک پارچه دو الهه دوختک بود و نامه ما هم روی پارچه تکه
نوشته شده و در وقت تفتیش ،به دست قابخهان که همه چ یی را کنیل،
تفتیش و دست یم زدند ،مثل کاغذ نیمخورد و صدا هم نداشت.
در قدیم عموما خانوادههای که به دیدن اقارب خود یمرفتند ،برای چند
شن که هر کدام به خانه دیگری یمگذشتاند .البسه را که یضورت
یمداشتند ،به داخل یک بقچه بسته بندی کرده و با خود یمبردند .این
بقچه به تناسب استعداد و سلیقه هر خانواده از پارچههای بسیار خوب
مرب ع متساوی االضالع درست یمشد .این بقچه مرکب بود از رویه و آسی
و حاشیه که به هم به فاصلههای ده تا پانزده سانن می دوخته یمشد.
ً
خواهرم این کار را عمال برای عبیدهللا جان نشان داد ،که موصوف از این
مفکوره و پیشنهاد خییل مشور شد و گفت که بعد از این هم ی
ی کار را انجام
یمدهیم.
براساس آن فیصله و ایجاد شفر و رمز ،اول ی
ی نامه را که در آن تنها احوال
سالمن خانواده ذکر گردیده بود ،به هم ی
ی ترتیب برای برادرانم که در
محبس قلعه جدید دهمزنگ بودند ،بعد از مدت دو سال فرستادیم و یک
پارچه سان سفید شسته گ را هم ضمیمه ساختیم که آنها در آن پارچه از
آن طرف ،جواب بنویسند.
جواب نامه ما هم به قلم برادرانم بعد از یک هفته رسید که واقعا برای ما
بزرگیین نعمت خداوندی بود.
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مکاتبات ما به هم ی
ی سادگ جریان پیدا کرد و ما حداقل هفته یک مرتبه از
احوال همدیگر اطالع کتن به دست آورده یمتوانستیم .قابخها ،وقن
البسه و بقچه حاوی البسه را تفتیش یمکردند و یمپالیدند که در آن خط
ً
اصال متوجه این عمل نیمشدند.
و کتابت وجود نداشته باشد،

مرگ برادرم عبدالصمد در زندان دهمزنگ
دیری نگذشت که خی مرگ المناک برادر جوانم عبدالصمد توسط
قابخهای موظف ،برای ما رسید که باز همه خانواده ماتم دار شد و به
خصوص مادرم که شبها خواب از چشمش پریده بود و روزها را به گریه
و افغان یمگذشتاند ،بسیار رنج کشید .من و خواهرانم هر کدام به نوبه
خود گایه او را تسیل یمدادیم و گایه با او هم آواز شده ،دسته جمیع فغان
یمکردیم ،ول چاره نداشتیم ،جز صی و شکیبان.
ً
طوری که قبال توضیح داده ام ،عبدالصمد در زندان رسای بادام به مرض
توبرکلوز (سل) مبتال شده بود و به همان حالت مری ییص او را همراه برادران
دیگرم عبدالغفار و غالم دستگی به محبس دهمزنگ بردند و در آنجا
مری ییص او کسب شدت نمود ،نه غذان داشت و نه دوای الزم ،باالخره در
شفاخانه محبس به سن  ۱۷سالهگ ،چشم از جهان پوشید و جنازه او
توسط چند نفر سپایه و دو نفر برادرانم که اسمای شان در باال ذکر
گردیده ،در عقب محبس دهمزنگ به خاک سیده شد .و ما روی او را بعد
از این که از ما جدا شده بود ،دیگر دیده نتوانستیم.
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باز هم در باره زندان رسای علخان
در زندان رسای عیلخان ،اتاقها عموما به شکل (پرانه) ی ی
عن فقط توسط
خاک ،به روی زم ی
ی بنا یافته بود .که دارای رطوبت زیاد بود و در اثر آن
ر
اکی اعضای خانواده از پی تا جوان و اطفال خوردسال به دردهای مختلف
ً
ی
عبدالغن خان که قبال از ایشان نام
پا و اعضاء مبتال شده بودند .داکی می
برده شده ،ما را فقط توسط یک دوای ترکین پودری به نام سیل سالد دو
ی
روماتیم یاد یمشود و
سود معالجه یمکرد و یمگفت که این دردها به نام
دوای آن تنها هم ی
.
ی مرکن است که من برای شما یمدهم برای هریک از
مصاب شدگان این مرض ،برای مدت دو هفته از دوای ترکین مذکور
نسخه یمنوشت و بعد از دو هفته که بار دیگر به دیدن یمآمد ،آن را تکرار
یمکرد .از این که استعمال مداوم این دوا ،چه عکسالعملهای دیگری
باالی معده ،کلیه و دیگر ارگان وجود دارد ،چ ییی نیمگفت ،هرگاه شکایان
از آن ناحیه از قبیل معده دردی ،کلیه دردی و غیه برایمان پیدا یمشد،
دوای تسکی ین درد را به نام پن پودر  Pain Pouderبه آن عالوه یمکرد.
بدین ترتیب وضع مرطوب بودن اتاقهای نشیمن و خران صحت عمویم
خانواده ،روز به روز و وقت به وقت ،افزونتر یمشد و ما هرچند برای
قابخها ازین ناحیه شکایت یمکردیم که الاقل توجه نمایند تا اتاقها به
شکل روباه خانه که از رطوبت روی زم ی
ی جلوگیی شده ،بتواند ،درست
شود؛ ول آنها در جواب یمگفتند که ما صالحیت آن را نداریم .تا این که
ی
عبدالغن خان ملتفت وضع پیش رفت مرض رمات ییم
یک از روزها ،داکی می
و عدم توانان معالجه آن گردیده ،برای محمد رحيم قابخ گفت که تو
وقن که ماه یک مرتبه ،جهت اخذ معاش مقررۀ خود ،به ارگ یمروی و
ی
اعليحضت ر
مشف یمشوی ،و
قراری که من شنیده ام ،شخصا به حضور
ی
راپور ماهوار محبوس ی
ی خودرا به سمع ایشان یمرسان ،چه یمشود اگر از
پیش رفت مری ییصها و مرطوب بودن اتاقها را هم به یک وقت مناسب به
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ی
کن و منظوری حاصل ی
اعليحضت عرض ی
کن که امر تغیی دادن
حضور
اتاقها را مرحمت نمایند .من هم به نوبه خود ،این موضوع را به حضور
ی
واالحضت صدراعظم صاحب محمدهاشم خان به عرض یم رسانم ،امید
است در این باره توجه نمایند.
از این صحبت چندی گذشت .باالخره در یک از روزهان که داکی می
ی
عبدالغن خان جهت معاینه مريضان به دیدن ما آمد ،برای محمد رحیم
خان گفت که تو فکر یمکنم کدام کاری نتوانسن ،ول من از حضور
صدراعظم صاحب ،امر گرفتم .حاال تو یک نفر بنا را بیاور و تمام اتاقها را
برایش نشان بده تا مضف آن را برآورد کند و صورت مضف آن را برای
من بیاور ،تا من امر تحریری و منظوری آن را از صدراعظم صاحب بگیم.
ی
اعليحضت این
محمد رحیم قابخ در جواب گفت که من هم به حضور
موضوع را عرض کردم ،ول تا حاال نتیجه نگرفته ام.
یک دو هفته بعد از این جریان ،محمد رحیم خان یک نفر بنا را با خود آورد
ی
ی
عبدالغن خان
ساخی اتاقها ،به نحوی که داکی می
و ترتیب روباخانه
فعالیت کرده بود ،گرفته شد.
مگر متاسفانه که آن قدر در این قسمت توجه نشد .بعد از آن که اتاقهای
ما را از خاک و گل خال کردند ،دیوارها را که طول آن به اندازه عرض اتاق
و ارتفاع آن تقریبا یک می بود ،از خشت خام تعمی کردند و فرش آن را
تخته پوش کردند .این عمل برای یک مدت مختضی ما را از ررس رطوبت
نجات داد .ول در جریان سال ،بار دیگر رطوبت زیاد از دیوارهای خام ،به
تخته چوب ها اثر کرد و در بهبودی صحت مصاب شده گان درد اعضاء ،اثر
مثبن نبخشید.
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من نب به زندان دهمزنگ منتقل شدم
روزگاری بدین منوال با انواع محرومیتها سیی شد .تا این که نوبت انتقال
به زندان دهمزنگ به من و عبدالعظیم جان پش کاکایم و عبدالرحمن جان
پش مرحوم نائبساالر جانباز خان ،که از عموزادگان پدر و کاکاهایم بود،
رسید.
یک از روزهای ررسوع زمستان سال ،۱۳۱۸شخیص به نام برگد عبدالکریم
ی
قوماندان امنیه کابل موظف
خان ،که از مردم نورستان بود ،از والیت و
گردیده بود به زندان رسای عیلخان آمده و ما سه نفر را نزد خود احضار
ی
نورستان مطالن را که ما مفهوم آن را
و با زبان فاریس شکسته و لهجه
درست فهمیده نیمتوانستیم ،اظهار و در پایان فرمود که حاال شما سه نفر
جوان شده اید ،حکومت بودن شما را در ب ی
ی طبقه اناث الزم نیمبیند،
لهذا من وظیفه دارم که شما را به محبس دهمزنگ تحویل بدهم .شما یک
هفته دیگر از طرف من وقت دارید که با مادران و خواهران خود باشید و
ی
خداحافظ نمایید .بعد از یک هفته شما ترتیب خودرا
با آنها به آرایم
ی
بگیید و هرکدام تان ،یک یک بسی خواب و لباس پوشیدن تان را جمع
کنید و آماده ی
رفی به محبس دهمزنگ باشید.
در جریان یک هفته ،ما سه نفر که به سنهای س ییده و نیم ،چهارده و
پانزده بودیم ،نزد خانواده که ما را مهمان چند روزه حساب یمکردند،
حیثیت دیگری پیدا کرده و بیشی طرف نوازش قرار یمگرفتیم .به این ترتیب
که هر شب یک از خانمهای کاکاهای ما ،دعون که مقدورشان بود ،به نوبه
خود برای ما ترتیب داده و همه اعضای خانواده به یک خانه جمع یمشدند
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و یمخواستند ما را برای آخرین بار سیتر ببینند ،زیرا امید دیدار بعدی با
خاطره و تجارب ی
تلخ که از دیگر پشان خانواده داشتند ،میش نبود.
من در جریان این هفته ،دو حالت داشتم ،یک حالت تأثر که از مادر،
ر
خویس
خواهران و سایر اعضای خانواده خود جدا یمشدم و دوم حالت
که به برادران خود یمپیوندم و چشمم به دیدار آنها روشن یمشد زیرا
چندین سال آنها را ندیده بودم و از دوری شان سخت رنج یمکشیدم.
عالوه برآن با خود فکر یمکردم که من دیگر طفل و بچه کوچک نیستم و
از حالت صباوت برآمده ام و با این خیاالت در خود احساس مردی و
مردانک یمکردم.
ر
(غندمش) عبدالکریم
یک هفته میعاد انتظار به این شکل گذشت و برگد
ی
نورستان با یک دلگ سپاهیان تفنگ دار ،روز موعود دوباره به زندان
خان
رسای عیلخان ظاهر گردید تا ما سه نفر پشان باق مانده را به زندانهای
مردانه دهمزنگ و ارگ نقل بدهند.
آری ،آن روز باز یک از دشوارترین روزهای زندگ برای مادران ،خواهران و
همه اعضای طبقه اناث خانوادۀ ما بود .هریک با آه و افغان و گریه و زاری
به نوبه خود با ما وداع یمکردند و رس و صورت ما را بار بار یمبوسیدند.
وقن نوبت به مادرم رسید ،در حال که من دستها و رس و صورت شان
ً
ی
خداحافظ یمبوسیدم ،دیدم یک مرتبه به زم ی
ی افتاد و کامال
را به رسم
ی
نهوش شد و این حادثه سبب نگران همه گردید .یک آب به رویش
یمپاشید ،دیگری کف دستهایش را مالش یمداد و من هرچه صدا یمزدم
و مادر ،مادر یمگفتم ،جوان نیمشنیدم.
این عمل دهن دروازۀ زندان صورت گرفت که آن طرف دیگر دروازۀ بزرگ،
ر
غندمش عبدالکریم خان ،انتظار ما را یمکشید و یه صدا یمکرد که زود
باشید ،ناوقت شده ،ما کارهای دیگری هم داریم!
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ما سه نفر با بدرقه اشکها و فغانها از دروازه خارج شدیم و از این که
ً
اصال فهمیده نتوانستم.
حال و وضع مادرم باالخره چه گونه شد،
ً
ر
غندمش به سپاهیان معین خود امر کرد که اوال
عبدالکریم خان
بسیههای ما را به داخل یک موتر الری رس باز بدون چوگ که با خود آورده
بود ،بیندازند و بعد ما را در آن جا بدهند .ما سه نفر هرکدام به داخل موتر
الری ،باالی بسیه های خود نشستیم و بعد هفت نفر سپاهیان تفنگدار،
خودرا به این موتر جابه جا کردند .شخص عبدالکریم خان غند ر
مش،
پهلوی دريور قرار گرفت و عراده به حرکت افتاد .باد تند یموزید ،هوا خییل
رسد بود .تا این که موتر حامل ما از ب ی
ی خیابانهای شهر ،که به نظر ما
ً
کامال ناآشنا بود ،گذر کرده و باالخره نزدیک یک عمارت که دروازه بزرگ
ی
آهن داشت ،توقف کرد.
ر
غندمش از جلوی موتر پیاده شده و به عقب آمد و به پش
عبدالکریم خان
کاکایم ،عبدالرحمن جان خطاب کرد که تو پائ ی
ی شو! وقن که عبدالرحمن
ر
جان از موتر فرود آمد ،دو نفر سپایه به معیت عبدالکریم خان غندمش
او را تا داخل این عمارت بدرقه کرده و به آن جا تحویلش دادند و بعد این
ر
غندمش صاحب امر فرمود تا دوباره
سه نفر دوباره به موتر باال شده و
ر
موتر در حرکت بیفتد .دیری نگذشت که موتر حامل ما ،غندمش
عبدالکریم خان و یک دلگ سپاهیان ،جلوی یک دروازه بزرگ و ضخییم
دیگری توقف نموده و بعد از یک دو هارن و بوق زدن ،دروازه مذکور باز
گردید و ما همه همراه موتر الری داخل صحن محبس دهمزنگ گردیدیم.
در آن جا همه از موتر پیاده شده و به امر عبدالکریم خان بایسن منتظر
یمبودیم تا مراتب تحویل دیه ما به مدیریت محبس دهمزنگ انجام یابد.
عبدالکریم خان به تنهان به اتاق مدیر انضباط محبس دهمزنگ که اسم
او دوران خان و از وردک بود و رتبه تول ر
مشی داشت ،رفته و بعد از دقایف
چند ،همراه دوران خان مدیر محبس دهمزنگ به طرف ما آمد و ما دو نفر
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ی
را به حیث محبوس ی
معرق نمود .بعد
ی جدید ،به مدیر محبس دهمزنگ
از یک رس ر
گویس مختض با مدیر محبس ،عالوه نمود که وظیفه من تمام
شد و باید با این همه محافظ ی
ی ،دوباره به والیت کابل مراجعت کنم .این
کلمات را گفته ،مرخص گردید.
مدیر محبس دهمزنگ به یک نفر مرد قد بلندی از جمله محبوس ی
ی امر
کرد که این دو نفر را با بسیه های شان به اتاق برادرهای شان بی و در آن
جا برای شان جای بده .بعدا معلوم شد که این شخص قد بلند قوی هیکل،
ی و ده ر
از جمله محبوس ی
بایس بود و اوامر مدیریت محبس را ،وقتا فوقتا،
باالی سایرین اجرا نموده و از احوال محبوس ی
ی پیوسته به مدیریت محبس
اطالع یمداد.

زندان قلعه جدید دهمزنگ
من و پش کاکایم عبدالعظیم جان ،به معیت این ده ر
بایس و دو نفر از
ی دیگر که بسیههای ما را به امر ده ر
محبوس ی
بایس مذکور ،به پشت خود
حمل کرده بودند ،از یک دروازه کوچک دیگر ،داخل حوییل محبس قلعه
جدید گردیدیم و بعد از یک فاصله کم ،به یک دروازه بزرگ آهن ی
ی و سییم
رسیدیم که به دو طرف آن ،دو نفر سپایه با تفنگهای رسشانه قرار
داشتند و به اشاره رس ده ر
بایس صاحب ،قفل دروازه بزرگ را باز کردند و ما
داخل کریدور زندان قلعه جدید گردیدیم.
این کریدور ،خییل دور و دراز ،تاریک و خییل مدهش به نظر یمخورد .هوای
رسد و بویناک از آن به مشام یمرسید .صدای بلند زوالنههای محبوس ی
ی
به دهشت آن یمافزود و ما دو نفر حیان و هراسان به رهنمان ده ر
بایس،
قدم یمبرداشتیم و قدم یمنهادیم .چهرههای عجیب و غریب محبوس ی
ی،
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که به داخل این کریدور گشت و گذار داشتند ،واقعا خییل وحشتناک بود.
ما دو نفر بعد از یط نمودن چندین کریدور ،گایه به طرف راست و گایه
به طرف چپ ،باالخره نزدیک در یک اتاق رسیدیم که بعدا معلوم شد در
آن دو نفر برادرانم ،عبدالغفار و غالم دستگی زندگ یمکردند.
دروازه اتاق ،با دقالباب شیعیلخان ده ر
بایس باز گردید و به داخل آن
چهرههای محبوب برادرانم ،به نظرم خورد که من در آن لحظه ،آن قدر از
دیدن آنها مشت داشتم ،که همه رنجهای جدا شدن از خانواده و افکار
عجیب و غرین را که در طول راه به مغزم خطور یمکرد ،فراموش کردم.
بعد از روی بویس و مصافحه ،ملتفت شدم که در پاهای هر دو برادرم
زوالنه بود ،ول هردوی شان را از مرحمت خداوندی ،دارای روحیه و
معنویات قوی یافتم .دیدم که در ظاهر ،آزار و اذیت زوالنه و رنج دوری از
خانواده ،گذشتاندن چند سال در زندان دهمزنگ با جمع غفی زندانیان،
ً
اصال در چهره شان خوانده نیمشد.
ی
شادمان رسشار استقبال و دلداری یمدادند
برادرانم ،ما دو نفر را با خنده و
و یمگفتند هراسان نباشید ،خوب شد که از محبس زنانه به محبس مردانه
آمدید ،تا اخالق مردانک را یاد بگیید!
دیری نگذشت که محمداسلم خان ،برادر شیمحمد خان فرقه ر
مش که
ً
قبال به شهادت رسیده بود و از عموزادگان پدرم بود ،ماما غالمانور خان،
پش مامای پدرم با پش خود عبیدهللا جان ،مامایم محمد ایوب خان
مشهور به الال محمد ایوب خان و می عنایتهللا خان ،مشهور به غازی
خان ،شوهر خاله من به دیدن ما آمدند و هر کدام به نوبه خود،
محبتهای زیادی نشان داده و اسباب تسلیت ما یمشدند.
اتاق که در آن برادرانم زندگ یمکردند ،دارای مساحت تقریبا  4در 5می
بود و به دیوار عقن آن دو کلکی ین کوچک ،نزدیک به سقف اتاق ،که با
لولههای ی
آهن تعبیه شده بود ،وجود داشت .پلههای این کلک ی
یها توسط
59

از خاطراتم

یک چوب دراز که در رأس خود یک چنگک داشت ،باز و بسته یمشد.
همراه دست ،این عمل امکان نداشت .به علت این که دریچههای متذکره،
خییل بلندتر از سطح اتاق ،به روی یک دیوار از دیوارهای اتاق ،قرار داشت
و دست انسان به آن نیمرسید.
به روی اتاق ،یک صندل کوچک با لحاف صندل وجود داشت ،که ما
همه به اطراف آن جا گرفته و خودرا بدان وسیله گرم یمساختیم .آهسته،
ی
ی
خداحافظ
کسان که به دیدن ما آمده بودند ،از ما
آهسته شب فرا رسید و
گرفته ،به اتاقهای خود رفتند و ما سه برادر و پش کاکایم در اطراف همیی
صندل ،بسیههای خودرا هموار ساخته خوابیدیم.
فردای آن روز که ما چهار نفر ب ی
ی خود بودیم ،قصهها از هر طرف ررسوع
شد و برادرانم راجع به زندگ زندان رسای بادام ،بعد از ی
رفی آنها به زندان
دهمزنگ و جریانات زندان رسای عیلخان ،سؤاالن مطرح یمکردند و ما
واقعات را به صورت واقیع آن که ر
اکی آن جگرخراش و حزن انگ یی بود،
تفصیل یمدادیم.
در ضمن این همه پرسشها و جوابات ،من از برادرانم راجع به محبوسی ین
که به داخل کریدور محبس به نظر من خوردند ،و قيافههای شان با
موهای دراز و ریشهای انبوه و لباسهای چرک ی
ی و رفتار نسبتا غیعادی
جلب توجه یمکرد ،توضیح خواستم که این بیچارهها چه گونه محبوس ی
ی
اند؟
بعدا در اثر یک سلسله معلومات مفصل راجع به محبوس ی
ی و جریانات
زندان دهمزنگ ،که از طرف برادرانم ارائه گردید ،برایم معلوم شد که در
زندان قلعه جدید ،محبوس ی
ی سیایس و جنان ،همه با هم یک جا محبوس
بودند و در اتاقهای بیست نفری ،پانزده نفری و ده نفری یک جا زندگ
یمکردند .همه زندانیان ،اعم از سیایس و جنان ،عیلالعموم از طرف روز
به کار برده یمشدند و در مقابل ،روزانه دو قرص نان به دست یمآوردند.
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کارهان که در داخل محوطه زندان توسط محبوس ی
ی انجام یمیافت ،سنگ
ی
شکن ،خشت مال ،رسانیدن مواد تعمیان توسط زنبیل ،گلکاری ،نجاری،
ی
آهنگری ،تعمی سازی و نانوان بود.
زندان دهمزنگ دارای سه عمارت بزرگ بود که به نامهای محبس
عمویمدهمزنگ ،قلعه جدید و تعمی جدید یاد یمشد .دو عمارت آن که
ً
عبارت از محبس عمویم و قلعه جدید باشد ،قبال ساخته شده بود و یک
عمارت آن به نام تعمی جدید ،که بنای آن تازه در آن سال گذاشته شده
بود ،و بعد از مدت کیم ،وقن که ما در زندان بودیم ،کار تعمی آن تکمیل
گردید.
در داخل تعمی قلعه جدید ،یک دهل یی آن به نام کریدور مخصوص یاد
ی سیایس زندگ یمکردند .محبوس ی
یمشد ،که در آن یک تعداد محبوس ی
ی
ی
این کریدور حق نداشتند با سایر محبوس ی
ی سیایس و جنان داخل تعمی
قلعه جدید در تماس بیایند.
اشخاض که در این کریدور بودند و بعد برای من معلوم شد ،ذوات ذیل
بودند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

عبدالعزیز خان قندهاری ،مشهور به بابه مطبوعات ،مدیر
مطبوعات والیت قندهار.
غالم رسور خان جويا.
وکیل سعدالدین خان بهاء.
عبدالغفار خان رسحددار.
عبدالغفور خان ،برادر عبدالغفار خان.
ر
غندمش.
محمد یعقوب خان
محمد غوث خان رشاد.
محمدناض خان رشاد.
محمد یوسف خان حقیقت ،متصدی اخبار حقیقت.
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 .10محمد منی خان ،برادر محمد عظیم خان ،پش ر
منش نذیر خان
که حادثه سفارت انگلیس را در کابل ،سبب شد.
 .11محمد کبی خان ،برادر محمد عظیم خان موصوف.
 .12عبدهللا جان شور ،برادر زاده محمد عظیم خان.
 .13محمد یونس خان ،متعلم مکتب نجات.
 .14محمدعمر خان ،فارغ التحصیل آلمان.
 .15رضا خان ترجمان
 .16عیلخان ترجمان
 .17می زمان خان
 .18ملک قیس خان ،که بعدا محبوس شده بودند.
 .19غالمنن خان ،فرقه ر
مش از ملیت هزاره.
محبوس ی
ی سیایس که در قلعه جدید زندگ یمکردند ،هرکدام به نوبه خود،
برای چند دقیقه از طرف شب ،به دیدن ما یمآمدند و از طرف برادرانم
ی
معرق شدند ،هر یک از این محبوس ی
ی ،صاحب فضل و دانش
برای ما
ر
بودند و با روحیه بسیار قوی در این زندان ،با همدیگر صحبت و معارست
داشتند.
تا جائیکه به حافظه دارم ذوات آن به نام محبوس ی
ی سیایس ،در زندان
ی
زندان بودند :
قلعه جدید
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

قاری محمد ابراهیم خان صفا
محمد طاهر خان بسمل
محمدنعیم خان بسمل
محمد اسلم خان بسمل( ،پشان قاری محمدانور خان بسمل)
محمد اکی خان اخی
محمدهاشم خان اخی( ،پشان محمد اخی خان ناظر صفر)
عبدالوهاب خان
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 .8عبدالغفار خان( ،پش عبدالوهاب خان)
 .9کرنیل حبش خان
 .10الال محمد ایوب خان مامایم
 .11محمدانور خان ،پش مامای پدرم
 .12عبیدهللا جان ،پش ماما غالمانور خان
 .13شاغایس ذبی خان ،برادر یاور محمود خان
 .14سید عبدهللا خان
 .15محمد عزیز خان ،برادر محمد یعقوب خان
 .16دادمحمد خان غوربندی
 .17صفر عیلخان ی
امن
 .18محمد اسحق خان ی
امن( ،برادر صفر عیلخان)
 .19محمد اسمعیل خان ،پش خلیفه محمد نسیم خان ،که در زندان
ارگ مدن محبوس بود و در آنجا ،جان به حق سید
 .20غالم فاروق خان تلگر یاق
 .21عارف خان تلگر یاق
 .22محمد صدیق خان تلگر یاق
 .23عبدالصبور خان غفوری
 .24کرنیل غالم عمر خان از للندر
 .25غالم ی
حضت و غالم دستگی پشان کرنیل مذکور
ر
غندمش
 .26سیداحمد خان
ر
محمدرسیف خان
 .27کرنیل
ی
ی
 .28قربان عیلخان پیاردوز ،متعلم مکتب نجات ،هم صنف
عبدالخالق
ی
 .29محمدعزیز خان توخ ،متعلم مکتب نجات
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ً
 .30محمداسلم خان ،برادر شیمحمد خان فرقه ر
مش ،که قبال همراه
ی
جیالن خان ،وکیل محمدول خان و میزا محمد
کاکایم غالم
مهدی خان ،به امر نادرشاه ،به دار آویخته شده بود.
 .31رحیم وردی خان
 .32می محمدنعیم خان از ملیت هزاره
 .33دو نفر پشان شاه نور که اسمای شان فراموشم شده
 .34عطامحمد خان پش خاله عبدالخالق
 .35محمدمویس خان تاجر
 .36می محمدعثمان خان ،فارغ التحصیل آلمان
 .37جعفر خان ایون ،پش محمد ایوب خان ،وزیر مالیه
 .38محمد حسن خان ملک اصغر
 .39میزا شی احمد خان
 .40عبدالقیوم خان ،مدیر بودجه ،مشهور به آقای برادران
 .41حیدر عیلخان ،از مکتب استقالل
 .42حبیبهللا خان ،مشهور به الال کرنیل از قندهار
 .43عبدالغفار برادرم
 .44غالم دستگی برادرم
 .45عبدالعظیم جان ،پش کاکایم
 .46می عنایتهللا خان ،مشهور به غازی خان شوهر خاله ام
 .47نن جان منصوری ،مشهور به آقا شیین
 .48سید ظهورالدین خان معلم
 .49محمد اسحق هم ی
صنف عبدالخالق
 .50محمد رحیم کورير
 .51قمیعیل خان
 .52محمدانور خان (پش قمی عیلخان)
 .53محمداکی خان (پش قمی عیلخان)
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 .54محمدیعقوب خان ماسی سکاوت
 .55میتهه سنگ (از افغانهای رسحد)
 .56نویسنده این کتاب خالد صدیق
هوای داخل زندان خییل کثیف و اتاقها همه مرطوب ،بدبو و آلوده با دود
ی
چلم بود .زیرا ر
جنان ،معتاد به تنباکو بودند و ی
اکی محبوس ی
بعیص از آنها
ی
به چرس هم اعتیاد داشتند .وضع زندگ شان خییل خراب و برخورد
مأمورین زندان با ایشان ،عیلالعموم خییل ظالمانه و بدور از رعایت حداقل
ی
انسان بود.
کرامت
رفتار ظالمانه مأمورین زندان را هرکش حتا برای مدت کوتایه اگر هم در
ی
کسان
زندانهای آن زمان بوده باشد ،به خون فهمیده یمتواند .همچنان
که از نزدیکان زندانیان بودند یمدانند که اوضاع در زندانهای آن وقت
چگونه بوده است .من تا ی
جان که به خاطرم هست ،شمهن از آن جریانات
را به صورت جسته جسته ،در سطور آینده این رساله ،برای خواننده گرایم
یمنویسم.
حاال یمپردازم به ررسح بقیه از برداشت خود در روزهای اول زندان قلعه
جدید و دیدار با برادرانم:

توجه برادرانم به درس خواندن ما در زندان دهمزنگ
فردای آن روز ،ی
زمان که قصههای زندان رسای بادام و رسای عیلخان به
پایان رسید ،برادرانم راجع به این که ما دو نفر تا چه اندازه درس خوانده
ایم و چه خوانده ایم ،سئواالن طرح کردند و ما دربارۀ آن چه که برای ما
میش بود ،تفصیل الزم داده ،برای شان روشن ساختیم که در اثر تالش و
ً
زحمت ر
قبال تذکر داده ام ،هم ی
ی قدر
کشهای خانم کاکایم که اسم شان را
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ی
نوشی را با تالوت قرآن مبارک یاد
توانستیم که فاریس خواندن و فاریس
بگییم.
عالوتا من نزد دخی کاکایم حبیبه ،چند درس به زبان فرانسوی گرفته بودم
که چشمم به الفبای فرانسوی و جمله بندیهای کوچک آشنا بود.
برادرانم در ضمن کلمات تسلیت آم یی و تقویت کننده ،برای ما خاطر نشان
ساختند که حاال در این جا ،ی ی
عن در زندان قلعه جدید ،اشخاص
دانشمندی هستند که ما نزد آنها درس خوانده ایم و شما هم رس از فردا،
بر روی پروگرایم که برایتان یمسازیم ،به یاری خداوند با همه مشکالت و
قیودان که از طرف مدیریت محبس در زمینه موجود است ،به درس
خواندن ررسوع یم کنید.
فردای آن روز ،یک نفر که به نام مفن صاحب یاد یمشد ،از جمله زندانیان
اهل قندهار بود و برادرانم نزد او اصول و قواعد عرن را درس یمخواندند،
ی
معرق شدیم.
به اتاق ما آمد و ما دو نفر به ایشان
مفن صاحب شخص بسیار فهمیده و عالم بود و وقن که از تدریس
برادرانم فارغ شد ،رو به طرف ما نموده ،فرمودند که ما و شما از کتب
ی
ابتدان ضف ررسوع و بعد ،کتب نحو را یمخوانیم .کتان که در اول برای ما
ی
ابتدان علم ضف را به
تدریس یمشد ،ضف بهان نام داشت که اصول
زبان عرن ر
تشی ح یمکرد.
عالوتا برادرم غالم دستگی ،وقن که از آشنان من به الف و بای الت ی
ی آگاه
ً
ی
آلمان را نزد محمد طاهر خان بسمل درس خوانده
شد ،و خودش قبال زبان
بود و به خون مطالعه ،محاوره و مکاتبه یمتوانست ،گفت بهی است
ی
آلمان را نزد من ررسوع ی
کن .هم ی
ی بود که من روزانه یک
روزانه یک درس
ی
درس متود عرن و یک درس زبان آلمان یمگرفتم.

66

از خاطراتم

پایهای ما را زوالنه کردند
یک هفته به این شکل گذشت و ما دو نفر هنوز زوالنه نداشتیم ،ول بعد
از یک هفته ،یک روز شیعیلخان ده ر
بایس ،به اتاق ما آمد و برای برادرانم
گفت که اجازه بدهید تا به پای این دو نفر زوالنه بیاندازیم ،شما مقررات
داشی محبوس ی
ی
ی ،امر حتیم است و من یک
محبس را یمفهمید که زوالنه
هفته به مسئولیت خود ،مراعات نموده ام ،ول بیشی از این نیمتوانم،
زیرا اگر این خی به گوش مدیر محبس برسد ،مرا مورد قهر و غضب خود
قرار داده و جزای سنگی ین یمدهد .جزای سنگ ی
ی عبارت بود از صد ال
ی
پنجصد قمچ ی
ی زدن .در این صورت برادرانم ،چیی گفته نتوانستند و ما
ر
دو نفر همرای دهبایس مذکور رفتیم نزد شخیص که موظف زوالنه کردن
محبوس ی
ی بود ،و این شخص در پاهای ما یک یک جوره زوالنه انداخت و
ر
ی
به این ترتیب به همراه دهبایس ،پس به اتاق آمدیم .ول در همی فاصله
که از صحن محبس ،ی
جان که در پاهای ما زوالنه انداختند ،تا داخل اتاق،
به علت این که نابلد بودیم ،پاهای ما خون آلود گردید .این عمل ،یک دو
ی
رفی با زوالنه را یاد
هفته دوام کرد ،تا ما به آن عادت کرده و طرز راه
گرفتیم.

از منورین و دانشمندان یمشنیدم و یمآموختم
روزها و هفته ها به این ترتیب گذشت و آهسته ،آهسته ،زندگ عادی
روزمره ررسوع شد و من هر روز در ضمن این که پروگرام روزانه خودرا انجام
یمدادم ،هر روز با تعداد بیشی محبوس ی
ی سیایس آشنا یمشدم و راجع به
جریانان که نادرشاه به پادشایه رسید و گی و گرفت اشخاص روشن فکر
و منور مملکت ،آگایه بیشی حاصل یمکردم.
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هر یک از آنها حکایان داشتند و از اختناق سیایس که در آن زمان در
مملکت جریان پیدا کرده بود صحبت یمکردند و حالت گرفتاری خودرا با
این که چه بر رس آنها گذشته بود ،ررسح یمدادند .برای من شنیدن این همه
رویدادها ،بعد از این که کاکاها و پشان کاکاهایم به شهادت رسیده بودند،
و ما از خانه و ی ی
میل خود به زندانهای رسای بادام و رسای عیلخان نقل
داده شده بودیم ،از یک طرف ،خییل دلچسپ و از جانب دیگر بسیار
ی
دلخراش بود؛ مثال :محمدعزیز خان ی
صنف عبدالخالق بود،
توخ که
جریان تحقیقات خودرا با عبدالخالق ،محمود خان و عبدهللا جان ،مشهور
ی وفانه ،قمچ ی
به کاله دوز و اسحق جان و شکنجهها از قبیل ق ی
ی زدن ،تیل
ی
داغ و بیدار خوان دادن و غیه حکایت یمکرد و یا بعیص از محبوسی ین که
از زندان ارگ به زندان محبس عمویمدهمزنگ ،نقل داده شده بودند،
ی
داستان کاکایم ی
ی
چرخ ،فرقه ر
مش شیمحمد خان
جیالن خان
جیال غالم
ی
چرخ و میزا محمدمهدی خان را که با جناب محمدول خان
ی
اعليحضت امانهللا خان ،به شهادت رسیدند و یا از پشان
نائبالسلطنه
کاکایم را که بعدا با خداداد خان پدر موالداد خان ،کاکا قربان عیلخان،
مامای عبدالخالق به شهادت رسیدند ،صحبت یمکردند.
همچنان ی
برخ از آنها از مظالم محمدهاشم خان صدراعظم و ترس و
دهشن که در زمان صدارت او و ریاست ضبطاحواالت او در مملکت
مستول شده بود و هر یک به دیگری اعتماد نداشت و هرکس به اصطالح
از سایه خود یمترسید ،حکایات حیت انگ ییی داشتند.
ر
اکی آنها یمگفتند که ما هیچ کدام اوراق تحقیقان نداشته فقط ما را شب
از ی ی
میل بیون آورده و به یک از محابس نقل دادند و احدی از ما سؤال
نکرده و تا کنون بدون رسنوشت و این که معلوم شود جرم و گناه ما
چیست ،در زندان مانده ایم .و این که هزینه عيال و اوالد صغیشان از کجا
و توسط کدام شخص تمویل یمشود و زندگ شان چگونه تأم ی
ی یمگردد،
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ی
ی
اعتنان و گوشه چشیم از طرف مقامات جابر دولن وجود
جزنترین
ندارد.
توان اندیشیدن یافتم
من در آن وقت چارده سال داشتم و از شنیدن این همه رویدادها در فکر
فرو یمرفتم .فکر یمکردم که چه طور یمتواند یک انسان به همنوع خود
این قدر مظالم را روا دارد و یا این قدر قشالقلب باشد که از زحمت ،رنج،
شکنجه ،اذیت و باالخره قتل نفس دیگران تریس از خداوند (ج) و هرایس
از روز بازپریس که ما مسلمانان به آن عقیده راسخ و ایمان کامل داریم،
نداشته باشد.
عیلالعموم ،محبوس ی
ی سیایس در زمان آزادی خود ،مأمور دولت بودند و
از معاش مقرره ماهانه ،زندگ خود و عائله شان را تأم ی
ی یمکردند ،ول در
ی
زندان شدن ،معاش شان قطع ،خودشان ،عائله و اوالد
جریان حبس و
صغیشان بدون رسنوشت ،به حالت مشقت بار زندگ یمکردند.
عائله ی
بعیص از محبوس ی
ی از طرف اقارب شان که نسبتا وضع مال شان
بهی یم بود ،کمک و معاونت یمشدند .ول ر
اکی شوهران محبوس توسط
بافت کرشنیل و سیخ ،پرده روی م ییی ،جاکت ،شال گردن ،جراب و
دستکش یمبافتند ،خود و عائله خودرا اعاشه یمکردند.
یک نفر از آنها که از محبس ارگ به زندان دهمزنگ ،نقل داده شده بود،
ی
داستان از جناب فاضل دانشمند عبدالهادی خان داوی تعریف یمکرد که
یک تن از هواخواهان اول ر
مشوطیت و مبارزین درجه اول آزادی و
پیشقدمان دیموکرایس بود ،ایشان واجد شخصیت علیم ،میل و وطن
ی
داستان داشت به
خواه بودند .وی در محبس ارگ محبوس سیایس بود و
این قرار:
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بعد از سیی شدن سالیان دراز ،به عائله ایشان اجازه دادند که از داوی
دیدن نمایند .ی
زمان که داوی ،دید و وادید عائله خودرا انجام داده و به اتاق
خود بریم گشت ،دوستان دیگر او که همرای ایشان در زندان و هم قفس
ی
ی
گفی ،از ایشان پرسیدند،
روشن
بودند ،به رسم استقبال نیک و چشم
انشااله همه را به صحت و سالمت یافتید و خییت بود .داوی در
جوابشان این بیت را خواند که:
به آشیانۀ بلبل صبا قدم زد و گفت
که خانمان اسبان خراب یمبینم
همچنان ،ی
برخ از پیشآمد و برخورد ظالمانه با طرهباز خان قوماندان
کوتوال که در ح ی
ی گرفتاری به آن مواجه شده بودند ،داستانهان داشتند
ی
انسان و معیارهای
که انسان نیمتواند آن کلمات دور از همه ارزشهای
اخالق را در قاموس زبان پیدا کند.
مختض این که ،شبها و روزها ،هفتهها و ماهها ،بدین منوال یمگذشت
و من روز به روز به زندگ کردن یک محبوس سیایس که از شش سالهگ
ی
زندان شده است و به زندگ بقیه زندانیان یماندیشیدم و به فکر یم رفتم.
مظالم ،تحقی ،توه ی
ی ،لت و کوب ،چوب زدن ،زنجی و زوالنه ،کوته قفیل
و فاقه دادن محبوسی ین را یمدیدم که مأمورین محبس ،باالی آنها یک بهانه
یمگرفتند و انجام یمدادند .آهسته آهسته خوی یمگرفتم.
اما دروس ما روز به روز پیش یمرفت و برای من یگانه مایه رسگریم و دل
ر
خویس بود و به خصوص هم ی
ی که یک روز بهی از گذشته به متودها و
ی
آلمان آشنان پیدا یمکردم و یا یک مضمون جدیدی را
اصول زبان عرن و
یمآموختم ،در عالم انواع محرومیتها و يأس و اضطراب ،بهیین سعادت
بود.
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وضع در داخل زندان
فصل پائ یی و زمستان گذشت ،بهاران شد و تابستان آمد .در پهلوی دیگر
حشات ی
ر
مضه ،کیک و خسک و پشه و مگس ،هر کدام به نوبه خود در
سلولهای زندان به جان ما لشکر ر
کش کردند و مخصوصا از طرف شب،
پشه ،خیل خسک و کیک ،کش را به خواب نیمگذاشت و از طرف روز
فوج مگس خییل مزاحم یمشد.
حشات ی
ی مأمورین محبس ،اذيت ر
رنج زوالنه ،تحقی و توه ی
مضه ،برای ما
متدرجا روت ی
ی شده و من فکر یمکردم این همه نعدالنها ،جزء
دستورهای زندان است و باید آنها را پذیرفت و تحمل کرد .زیرا شکاین در
این مورد از طرف مأمورین مستبد زندان ،واریس نیمشد و کش به آن
اعتناء نیمکرد.
ی
جنان که واقعا جناین را مرتکب شده بودند ،یا نه ،و یا ی
محبوس ی
بعیص
ی
از آنها قراری که اظهار یمداشتند ،به دسیسهن که از طرف اداره امنین آن
ی
زندان بودند ،از طرف روز برای کارهای
وقت ،برای شان ساخته شده بود،
ی
شکن ،خشت مال ،راهسازی ،گلکاری ،آهنگری،
شاقه ،از قبیل سنگ
تعمیسازی ،نجاری ،بافندگ و غیه ،از طلوع آفتاب تا غروب ،با زوالنههای
سنگ ی
ی برده یمشدند و در بدل کار انجام شده ،دو قرص نان که وزن آن
یک پاو بود ،به دست یمآوردند و شامگاهان به سلولهای زندان بر
یمگشتند.
ی سیایس ،ی
محبوس ی
بعیص از آنها که نویسنده ،شاعر و متفکر بودند ،روز
ی و مضام ی
نوشی غزلهای دل نش ی
ی
ی علیمبودند
و شب رسگرم مطالعه و
ی
بافی جاکت ،دستکش ،شال پشیم توسط سیخ
و برخ دیگری روز را به
ی
ی
ی
ی
ی
بافی پرده ،رسمیی و غیه ،لوازم تزئین میل ،به وسیله کرشنیل
بافت و
ً
یمگذشتاندند و عض روز به اتاقهای شان بر یمگشتند .طوری که قبال
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تذکر داده ام ،اینها توسط این همه کارهایشان ،خود و عائله نرسپناه خودرا
اعاشه یمکردند .زیرا ایشان ،کدام در آمد و عایدی نداشتند .و نه از طرف
دولت برای شان غذا و لباس داده یمشد.
عض روز ،ده ر
بایس عمویم به اتفاق دو نفر سپایه ،محبوس ی
ی را به داخل
اتاقهای شان ،رسشماری یمکرد ،که در این زمان ،هیچ کس از اتاقهای
خود ،خارج شده نیمتوانست .و در آخر اگر حساب رس یمخورد و تعداد
مجموع زندانیان ،پوره یمبود ،یک نفر از اشخاص موظف رسشماری ،به
آواز بلند ،توسط بلندگو ،خییت را اعالم یمکرد .در آن وقت ،تعداد
محبوس ی
ی در این زندان ،چارهزار و دوصد و پنجاه یمرسید که به این ترتیب
جهر زده یمشد :چارهزار و دو صد و پنجاه نفر ،خی خییت است.
اگر در حساب اشتباه یمشد ،دوباره حساب ررسوع و ی
بعیص اوقات این عمل
سه چهار مرتبه تکرار یمگردید ،تا این که حساب برابر یمآمد .بعد از آن
زندانیان یمتوانستند از اتاقهای شان به کوریدور زندان به در آمده از
مسیاح زندان که محبوس ی
ی نوبت یمگرفتند ،استفاده کنند.
در کوریدور زندان ،محبوس ی
ی اجازه داشتند یک منقل و یا اجاق کوچک
ذغال داشته باشند که باالی آن هر یک به قدر استطاعت خود ،غذای
خودرا پخت و پز نموده و آب جوش یمدادند و چای درست یمکردند .آن
را که استفاده یمکردند ،از یک جوی کوچک و یا جویچه بود که از چندین
خانه خارج زندان یمگذشت و از صحن حوییل زندان قلعه جدید و محبس
عمویمدهمزنگ ،عبور یمکرد و داخل خانههای دیگر ساکن ی
ی دهمزنگ
ی در هم ی
یمشد .محبوس ی
ی جویچه ،بدن و لباسهای خودرا یمشستند و
ی
ی جویچه ،آب آشامیدن خودرا تهیه یمکردند .مسلما ساکن ی
هم از هم ی
ی
خانههای دیگر باال و پائ ی
ی هم ،طوری که معمول بود ،لباس و ظروف
خودرا به آب جو شست و شو یمکردند.
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زندانیان سیایس در سالهای بعد تر ،حق داشتند روزهای جمعه ،با
ی
ی
مربوطی خود ،دید و وادید کنند.
کسان که به اسم اقارب به دیدن
ی یمآمدند ،نام "پايواز" را داشتند .محبوس ی
محبوس ی
ی پایوازهای مردانه را
خارج صحن زندان ،در یک محیل که به شکل دو برنده دراز رسگشاده،
تعمی شده بود ،و این دو برنده دو می از هم فاصله داشت ،دیده و صحبت
کرده یمتوانستند .پایوازهای مردانه زندانیان سیایس و ی
جنان ،به یک وقت
مع ی
ی ،پیش از ظهر یمآمدند و تا ظهر اجازه داشتند که از عقب یک دیواری
به بلندی یک و نیم می با زندانیان که در عقب دیوار دیگری به هم ی
ی ارتفاع
قرار داشتند ،صحبت و احوال پریس نمایند.
ی
کسان که در اول روز ،به این دید و وادید موفق یمشدند ،یمتوانستند
ی
کسان که از راههای دور،
لحظه چند به آرایم با هم صحبت کنند .ول
قدری دیرتر یمرسیدند ،چون ازدحام زیاد یمشد و هریک کوشش یمکرد،
هرچه بلندتر ،صدایشان را به گوش همدگر برسانند ،و در پایان هیچ یک
حرف دیگری را شنیده نیمتوانست ،ده ر
بایسها با یک تول سپاهیان از
اوضاع مراقبت یمکردند که پایوازها ،خالف مقررات زندان به محبوس ی
ی
خود چ ییی نیاورند و یا خالف پالیش زندان ،با هم صحبن نداشته باشند،
ختم وقت را اعالم یمکرد و با تیله و تنبه ،پایوازها را از آنجا و از دروازه
بزرگ و ضخیم زندان خارج یمکردند .به این ترتیب زندانیان پس به
سلولهای شان داخل یمشدند.
پایوازهای زنانه و عائله شان ،یمتوانستند به داخل صحن زندان آمده و هر
کدام با چادریهای مختلف ،رو به طرف دیوار از محبوس ی
ی خود که در
مقابل شان ،پشت به دیوار یم نشستند ،بازدید کنند.
ی
بعیص از زندانیان ،صبح زود کوشش یمکردند ،اول تر برای خود جای
مناسب تری را اشغال کنند و در آنجا از چادر شب ،بسیه بند ،روی ی
جان
و امثالهم استفاده کرده برای خود یک خانه گک کوچک بسازند و به داخل

73

از خاطراتم

آن لحظه با عائله خود به آرایم مالقات نمایند ،این خانه گکها ،به شکل
ابتدانتر درست یمشد ،به این ترتیب که گوشه های ی
ی
باالن
خیمه ول بسیار
آن را با یک طناب میبستند و یک طرف آن را به دیوار محبس با میخ قایم
یمکردند و گوشه دیگر آن را به شاخه درخت و یا بوته که نزدیک تر یمبود،
بسته یمکردند و قسمت زیرین آن را به زم ی
ی میخ یمکردند و یا یک سنگ
سنگ ی
ی را باالی آن یم گذاشتند.
ی
تابستان امکان پذیر بود ،ول در
این تعامل در روزهای گرم و هوای صاف
ی
ر
روزهای بار یان پائ یی و ایام پر برف زمستان و اوائل فصل سال که اکیا
تصادف یمکرد ،این مالقاتها صورت گرفته نیمتوانست.
زندانیان آن روزها را که اجازه مالقات با عائله و خویشاوندان شان بود و
در طول هفته به صورت ناقرار انتظار یمکشیدند و در اثر ناسازگاری
طبیعت از آن محروم یمماندند ،خییل به دشواری و خلقتنک سیی
ی
بدگون و دشنام یم گشودند ،گایه با رسنوشت ،جنگ
یمکردند .زبان به
داشتند و ی
زمان با بخت و طالع در گالویز یمبودند و باالخره به زوال و
رس ی
نگون دولت حکمران دعای بد یمکردند و خودرا به این وسیله ظاهرا
تسک ی
ی یمدادند .بیل ،این خلق تنک و عصبانیتها هم عامیل شده
یمتوانست که زندانیان به طغیان یمآمدند و فحش یمدادند .زیرا هرقدر
اضار یمکردند که اگر روز جمعه از دیدن پایواز خود محروم ماندند،
استحقاق آن روز را به یک روز دیگری از هفته جیان کنند .کش به
ی
تقاضای شان ترتیب اثر نیمداد .ی
بدگون و دشنام
بعیص اوقات ایشان در اثر
دادن به محمدهاشم خان صدراعظم که خییل ظالم و مستبد و نرحم بود
و نادرشاه و آلیحن ،مورد بازپریس ،اذیت ،شکنجه و قمچ ی
ی کاری مأمورین
ظالم زندان قرار یمگرفتند ،تجرید و کوته قفیل یمگردیدند .یا توبيخ ،برای
ی
مربوطی خود محروم یمماندند و دید و وادید با
چندین هفته از دیدن
ی
پايوازهای شان ،ممنوع قرار داده یمشد .تا این که بعد از گذشی هفتهها و
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مراجعات مکرر به مدیر زندان و قوماندان امنیه از داخل زندان مستقیما از
طرف خودشان و از خارج زندان توسط عائله و اقارب شان دوباره با هزاران
تهدید و توه ی
ی اجازه مالقات را به روزهای جمعه ،ول با ررسایط محدودتر
و وقت کوتاه تر به دست یمآوردند.
من و برادرانم عبدالغفار و غالم دستگی و پش کاکایم عبدالعظیم ،قراری
ً
که قبال تذکر داده ام ،پایوازی نداشتیم که از ما دید و وادید و یا احوال
گیی نماید .زیرا ما همه مجرد و سنهای پائ ی
ی داشتیم و مادران ،خواهران،
خانمهای کاکاها و دخیان کاکا ،همه در زندان رسای عیلخان ،از ما جدا
محبوس بودند ،اقوام نزدیک ،اقارب ،خویشاوندان ما همه ،حتا دوستان
و آشنایان دور و نزدیک خانوادۀ ما عیلالعموم در زندانهای ارگ ،رسای
مون و والیت کابل از نعمت آزادی محروم و توقیف بودند.
عالوتا ،دولت حکمران به مردم چن ی
ی وانمود کرده بودند که هرگاه کش با
ما مراودۀ پیدا کند و یا از ما خیگیی نماید ،روز دوم پهلوی ما خواهد
نشست .پایواز ما عبارت بود از یک نفر سپایه که هفته یک بار لباسهای
تم یی و شسته ما را از زندان رسای عیلخان از نزد مادران ما برای ما یمآورد
و البسه چرک ی
ی ما را از ما گرفته به ایشان یمرسانید .ما از احوال و سالمن
همدگر ،قراری که گفته آمد ،توسط مکاتبه روی یک پارچه سان سفید
شستک که در میان بقچه لباسها رد و بدل یمشد باخی یمشدیم .پارچه
سفید را همیشه در حاشیه بقچه لباسها یمگذاشتیم و آن را دوباره
میدوختیم و از آن بعنوان احوال گیی این استفاده را به عمل یمآوردیم.
از ین طریق به این دلشاد بودیم که حداقل از حیات و سالمن هم دگر
هفته یک مرتبه با خی یمشویم ،به خصوص برای خانوادۀ ما که ما زنده
هستیم و مثل دیگر پشان کاکای ما به قتل نرسیده ایم .بزرگیین موهبت
ی
آسمان بود .هر وقت که از ایشان نامهن یمگرفتیم و در آن نامه
یمخواندیم که آنها به کدام پیمانه از خداوند (ج) سپاس گذار بوده و ما را
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به صی ،حوصله و عبادت خداوندی توصیه یمفرمودند و با کلمات
سودمندشان روحیات ما را تقویت یمکردند بیشی روحیه یمگرفتیم.
روحشان شاد و رحمت خداوندی نصیبشان باد.

اندیک در باره زندانیان سیاس
ی
مربوطی خود که در خارج زندان هم وضع
زندانیان سیایس هرکدام توسط
فالکت باری داشتند ،گه گایه و آن هم به تقریب روزهای عید و جشن
استقالل عريضهن از نگنایه شان و نرسپرسن عائله شان و محرومیت
ی
اوالد صغیشان به حضور ج.ع.ج.ا .الف نشان!
واالحضت رسدار
محمدهاشم خان صدراعظم تقدیم نموده و تمنای رحم و الطاف یمکردند
که به مناسبت این روزهای مبارک و مقدس بعد از گذشتاندن سالهای
ی
طوالن در زندان و رنج زنجی و زوالنه ،تجرید و کوته قفیلها ،باالخره در
حق آنها از عدالت و بزرگواری کار گرفته از قید زندان رها گردند تا عائله
نپناه و اوالد معصوم و صغیشان را رسپرسن و تأم ی
ی معیشت نمایند.
جوان که از هاشم خان قش القلب توسط میزا محمدشاه خان ،رئیس
استخبارات او به دست یمآوردند این بود که:
بندیگری و آزاد شدن از بندیخانه کار من نیست ،کار خدای پاک است،
شما در عوض این که به من عريضه یمنویسید ،بهی است به دربار او تعال
دعا و التجا کنید تا خداوند در دل من رحم بیندازد که شما را از زندان رها
سازم.
عالوتا ،زندایهای سیاس به دو قسمت یاد یمشدند .یک قسمت بنام
باشه و یک قسمت بنام باز .این دو نام از روی دوسیههای آنها گرفته
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شده بود .باشه ،مادام العمر به زندان باشد و باز معن این را یمداد که
چند سال بعد دوسیه مربوطه بازدیده یمشود .
این جوابیه همیشه سنک بود که به شیشۀ امید زندانیان اصابت یمکرد و
ایشان را در دنیای حرمان و یأس و تاریکهای رسنوشت غرق یمساخت و
به روحیه آنها و عائله نرسپرست و اطفال صغیشان صدمه سخت وارد
یمنمود .ول جز از صی و حوصله افز یان ،چارۀ نداشتند .بیل از سنگ خاره،
ی
ی
شکسی.
بشکسی یمرود و از مردمان سنگ دل ،دل
انتظار شیشه
این همه اعدامها و حبسهای عمری بدون تحقیقات و حكم محكمه ،این
یها ،ق ی
همه مظالم و شکنجهها ،تحقی و توه ی
ی و فانه ،زنجی و زوالنه،
تیل داغ و بیدارخوان دادن ،در زمان یک دیکتاتور خودکامه و صاحب
عقده ،یک پادشاه ظالم و سفاک نادرشاه و حکمر یان محمدهاشم خان،
صدراعظم و بعد از قتل نادرشاه در جریان سلطنت ظاهر شاه ،پش او و
وارث تخت و تاج و حکومت محمدهاشم خان صورت یمگرفت.
ر
درخن که تلخ است وی را رسشت
گرش بر نشای به باغ بهشت
ور از جوی خلدش به هنگام آب
به بیخ انگبت ریزی و شهد ناب
رسانجام گوهر به کار آورد
همان میوۀ تلخ بار آورد
اگر بیضۀ زاغ ظلمت رسشت
نیه زیر طاوس باغ بهشت
به هنگام آن بیضه پروردنش
ز انجب جنت دیه ارزنش
شود عاقبت بيضه زاغ ،زاغ
برد رنج بیهوده طاوس باغ
( فردوس)
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عیلالعموم ملتها و مردم از یک پادشاه و یا یک زعيم مملکت انتظار بزرگ
و بینش وسیع ،جهانبی ین ،عدل و انصاف و اوصاف خداوندی را یمبرند
که ممثل ذات او تعال در روی زم ی
ی به حیث خلیفه و یا در یک مملکت
ی
به حیث پادشاه و یا زعيم تع ی
یی یمگردد و در مملکت مسلمان لقب
ظلهللا ی ی
عن با هللا تشبيه سایه خدا را دارد.
بالعکس این همه صاحبان قدرت ازین اسم مقدس سایه خدا استفاده ی
منف
نموده ،هم ی
ی که زمام قدرت را به دست آوردند ،اول تر از همه به قلع و
ی بردن مردم واقع ب ی
قمع و از ب ی
ی ،دانشمندان ،فضال ،صاحبان دانش و
بینش ،وطنخواه ،ملتدوست و میهن پرست با صفا دست به کار بردند.
با برآوردن عقدههای شخیص ،و فرونشاندن عطش خودکامک و آرام
ساخی غريزه سبعیت شان انواع مظالم و حق ی
ی
تلفها ،اجحاف خانوادهها
ساخی اطفال صغی از تعلیم در مکاتب ،پائ ی
ی
ی آوردن سویۀ
و محروم
تعلییم و سوق دادن ملت در راه نسوادی و جهل و غیه و غیه را پیشه
کردند .خداوند مب ی
ی و پروردگار عالمیان در آن جهان در روز بازپرس به
جزای این همه اعمال ناهنجارشان گرفتار سازد .همان طوری که محكمه
تاری خ ،امروز محکوم شان یمکند.
یک زمامدار و یا یک زعيم مملکت اگر خود صادق ،بزرگمنش و دور از
اندیشههای خیانت باشد ،نباید از همکاران و اشخاص منور و روشنفکر
ترس و بیم داشته ،به جای این که خودرا در برابر آنها حقی و زبون احساس
کند ،باید از خردمندی ،دانش ،تجربه و افکار میق آنها ،از پیشنهادهای
معقول و عامالمنفعه آنها در راه بهبودی کار دولت و پیش رفت مملکت و
رفاه ملت استفاده اعظیم نماید .مگر بالعکس زمامدار یان که درین رساله از
آنها نام برده شد و امثال آنها ،از همه دانشمندان صاحب بصیت ،از
نویسندگان فرهیخته ،از اشخاص مردم دار و صاحب صفت مردیم ،از
مردمان وطن دوست و صادق و اجتمایع از معارف ،از محصل و متعلم با
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هوش و باالخره به اصطالح معروف از سایه خود هم هراس داشتند و همه
این طبقه مردم را به آئینه قلب ضمی خود نگاه یمکردند و دربارۀ آنها
قضاوت یمنمودند و مقاصد شوم خودرا عمیل یمساختند .درین جا برای
این که از موضوع به دور نرفته باشم ،به یک از رباعیات ی
فرخ یزدی که او
ی
قربان شده ،اکتفا یمکنم و بریم گردم به ررسح باق
هم در راه آزادی مردم
جریانات زندان دهمزنگ.
یک دم دل ما غم زدگان شاد نشد
ویرانۀ ما از ستم آباد نشد
دادند بیس به راه آزادی جان
اما چه نتیجه ،ملت آزاد نشد
(فرخ یزدی)

خاطره یک شب زمستای
یک شب از شبهای رسد زمستان ،یک تعداد مردمان پی و جوان را که
تعدادشان به چهار صد نفر یمرسید ،با زنجی و زوالنه به زندان به صورت
خییل مرموز آوردند.
اینها با لباسهای کلفت پنبهن ،از قبیل گوپیچه و چ ی
یهای پنبهن ملبس
بوده و در پاهای خود موزه ،چماق و چکمه داشتند و کمرهای خودرا با
کمربندهای مخصوص سخت بسته بودند .محبوس ی
ی دیگر در بارۀ آنها
اظهار نظر یمکردند که ممکن است از پاردریا و مردمان ازبک و ترکمن
باشند .ول بعد از یک دو هفته ،به صورت خییل ی
مخف و رازدارانه از زندان
دهمزنگ غیب گردیدند.
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بعد معلوم شد که این همه تقریبا چهارصد نفر به اتهام طرفداران ابراهیم
بیگ و یا ابراهیم لف در یک شب دیگر به صورت دسته جمیع اعدام و به
کدام گورستان دسته جمیع ،بدون تجه یی و تکف ی
ی و نماز جنازه ،دفن
گردیدند.
بعدها این آوازه به گوش زندانیان هم رسید که شاه محمود خان ،وزیر
ی
ساخی
حربيه ،عم دیگر ظاهر شاه ،برای فرو نشاندن این غائله و خاموش
شورشیان ابراهیم بیگ به والیت قطغن رفته و در آنجا تا که توانست یک
تعداد جوانان و پی مردان را رس برید و به قول مردم آن رسزم ی
ی ،از کلهها
منار ساخت و بقیه یک عده کثی نگناه دیگر را با زنجی و زوالنه ،به کابل
فرستاد که رسنوشت ایشان ،به اعدامهای دسته جمیع انجامید.
ریاست به دست کسای خطاست
که از دستشان ،دستها بر خداست

نتیجه عریضه محمدعمرخان
روز دیگر ،یک از زندانیان سیایس به نام محمدعمر خان ،فارغ التحصیل
ً
مملکت آلمان ،که در رشته چرم تخصص خودرا گرفته بود؛ و اسم او قبال
در زمره زندانیان سیایس ،ذکرگردیده ،عریضهن به زبان انگلیش به اعضای
هیأت ملل متحد داد که به کابل آمده بودند .اعضای هیأت در جمله
وظای یف که داشتند ،یک روز از زندانهای سیایس هم دیدن یمکردند ،و به
زندان قلعه جدید دهمزنگ ن یی آمده بودند ،محمدعمر خان فرصت را
مغتنم شمرده ،با شهامت تمام و جرأت فوق العاده عریضه خودرا بدست
این هیأت رسانید .در آن عريضه ،قراری که خودش بعدها حکایت یمکرد،
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از حبس بدون تحقیقات و محکمه ،از مجهولیت رسنوشت خود ،و وضع
خراب زندان و پیشآمد ظالمانه مأمورین زندان ررسخ نوشته بود.
نمایندگان ملل متحد ،عريضه او را در پهلوی دیگر چشم دیدهایشان ،یط
یک راپور مفصل به محمدهاشم خان صدراعظم تقدیم کردند ،به امید این
که او به حیث شخص مسئول دربارۀ این همه شکایات واریس و طبق
مقررات ب ی
یالملیل ،با زندانیان سیایس رفتار کند.
از فردای آن روز ،محمدعمر خان موصوف بیچاره ،در حال که انتظار
رهان خودرا یمکشید ،به شالق زدن ،زنجی و زوالنه و کوته قفیل و تجرید
محکوم گردید ،که این تجرید ،مدت شش ماه دوام کرد.

قصهی را که فاروق جان تیلگراف برایم گفت
شخص دیگری از زندانیان سیایس به اسم فاروق جان تلگر یاق ،که اصل
نامش غالم فاروق خواهد بود ،داستان گرفتاریش را چن ی
ی تفصیل یمداد:
ی
کلکان ،مشهور به بچه سقأ ،و
«یک روز از روزهای انقالب ،حبیبهللا
ی
جنگ ب ی
اعليحضت امانهللا خان و قواء بچه سقا در جنوب
ی طرفداران
مملکت ،آوازه بسیار گرم در شهر کابل و اطراف و اکناف آن رس زبانها بود
ی
اعليحضت امانهللا خان ،دو باره بر یمگردد و یا برگردانده یمشود و
که
زمام امور مملکت را به دست گرفته و بر تخت سلطنت یمنشیند .صدای
فی توپ و تانک از اطراف و اکناف حومه کابل به گوش یمرسید و مردم
شهر همه در حالت خوف و رجاء بودند .من و همکاران من در شعبه تلگرام
ادارۀ مخابرات ،به نامهای صدیق جان تلگر یاق و عارف جان تلگر یاق،
مضوف کارهای دفی بوده ،هرلحظه اطالعات جدید به دست یمآوردیم
و اوامر جدید حکومت را به منابع مربوطه مخابره یمکردیم .دیدیم که
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ناگهان دروازه دفی با شتاب نسابقه باز شد ،مردی بلند باال ،خوش سیما
ی
افغان و قد و اندام
و خوش قیافه داخل شد و این جوان زیبا با چهره
برجسته ،لباس جنک به تن داشته ،با تفنگ و قطار و وزمه مجهز ،رس و
صورتش و لباسهایش همه خاک آلود بود و معلوم یمشد تازه از یک میدان
کارزار آمده ،با جهر بلند و هیجان صدا زد که برادرها ،جنگ فتح گردید،
چشم تان روشن باد .در ضمن گفت« :پیایم دارم خییل عاجل که به شهر
رم ،پایتخت ایتالیا باید مخابره شود ،لطفا به من یک دانه قلم و یک ورق
کاغذ عنایت کنید».

فاروق جان تلگر یاق
ی
جوان
ما برایش به عجله تمام ،قلم و کاغذ روی م یی کار خود گذاشتیم و آن
که شجاعت و مردانک از ظواهر او هویدا بود ،روی صفحه کاغذ ،تلگرایم
به این مضمون نوشت:
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ی
اعليحضت غازی ،کابل فتح شد ،تخت و تاج سلطنت را برایتان تییک
«
یم گویم».
ما رفقای همکار ،همه از نوید ختم جنگ ،شادمان گردیده و یک دیگر را
ر
خویس برخاسته بود ،همدیگر را
در آغوش کشیده ،با گریه که از دل
یمبوسیدیم و هر یک به هر یک تهنیت یمگفتیم.
تلگرام آن جوان مرد را به عجله هرچه تمام تر به شهر رم مخابره کردیم و
بعد از مصافحه و روبویس و اظهار شکران از این مژدۂ جان فزا ،خییل
احیام کارانه از اسم ،هویت و شغل آن مرد دالور که زیبان اندام و هیکل
مردانه او ما را محو خود ساخته بود ،و جریان فتح جنگ و به کابل رسیدن
مردان جنک ،جویا شدیم .او در جواب گفت که اسم من شیمحمد است،
من از چرخ لوگر هستم و یک نفر صاحب منصب یمباشم و اول ی
ی فردی
هستم که بعد از فتح جنگ تنک واغجان قوای سقویها را شکست داده،
ی مرجیع که خودرا رسانیدم ،هم ی
وارد کابل شده و اینک به اول ی
ی تلگراف
خانه شما است ،که هر چه زودتر این مژده را به شاه جوان وطن خواه و
ملت پرور ما برسانم .پرسیدیم دیگران؟ گفت دیگر قوماندانها به شمول
نادر خان و شاول خان از عقب روان هستند و عنقریب ،آنها هم یم رسند.
این چند جمله را به عجله تمام اظهار و بعدا گفت که من باید بروم ،زیرا از
این کارهای عاجل بسیار دارم که باید به آن برسم .صاحب منصب جوان
با ذکر این چند خی کوچک ،از دروازه دفی خارج گردید.
من و همکاران من و سایر مأمورین و مالزم ی
ی تلگراف خانه ،از نشاط و
ی
شادمان ،هریک در لباس گنجيده نتوانسته ،دفی را بسته و به تماشای
هرج و مرج شهر کابل برآمدیم.
بعدا برای ما معلوم شد که این صاحب منصب جوان خوش سیما ،همان
شیمحمد خان فرقه ر
مش ،از مردان نامور ،رسباز شجیع و یک از عموزادگان
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ی
چرخ یمباشد ،که همراه با ی
ی
جیالن
جیال غالم
نائبساالر غالمنن خان
خان ی
ی
چرخ ،محمدول خان دروازی ،وکیل اعليحضت امانهللا خان ،میزا
محمدمهدی خان رس ر
منش ،خواجه هدایتهللا خان و فقی خان ،چندی
بعد از شهادت غالمنن خان ،بدون تحقیق و حکم محکمه ،به شهادت
رسیدند.
ی
اعليحضت امانهللا خان ،شاه محبوب را یمبردیم که
ما همه انتظار مقدم
قرار افواه عوام ،به وطن باز یمگردد و زمام زعامت را به دست یمگید ،ول
ً
دیدیم که صحنه کامال طور دیگری گردید و نادر خان پادشاه شد و قدرت
حاکمه به دست آل یحن افتید و شاهول خان ،برادر نادرشاه ،القاب
مارشال و فاتح کابل را حاصل کرد .این عمل غی منتظره ،خییل شگفت
انگ یی و برای ر
اکی ساکن ی
ی شهر کابل ،غی قابل باور بود».
غالم فاروق جان موصوف به ادامه این صحبتها یمگفت که« :بعد از
گذشت یک سال و چندی ،آوازۀ گرم آمدن غالمنن خان نائبساالر به
معیت شاهول خان برادر نادرشاه ،در کابل پخش و مردم یک به دیگری
رس ر
ی
اعليحضت امانهللا خان
گویس یمکردند و یمگفتند حاال ممکن است
دوباره برگردد ،زیرا نادرشاه ،برادر خود شاهول خان را نزد او – ی ی
عن غالمنن
خان  -به ترکیه فرستاده و از وی دعوت نموده تا به کابل بیاید و راجع به
اختالفات نظری که در موضوع پادشایه یق ماب ی
ی وجود دارد ،صحبت و
مذاکره و مفاهمه نماید.
قراری که شنیدیم ،آمدن غالمنن خان ،با استقبال بسیار گریم صورت
ی
اعليحضت
گرفت و نزد مردم این امیدواری بیشی پیدا شده و مراجعت
امانهللا خان را انتظار یمکشیدند .ول دیدیم که این امیدها هم به یأس و
حرمان انجامید ،بعد از مدت بسیار کمی از یک ماه شنیدیم ،غالمنن خان
نائب ساالر ،به امر نادرشاه به شهادت رسید .هم ی
ی شیمحمد خان فرقه
ی
مش ،آن رسباز جوان خوش قیافه ،به معیت ی
ر
جیال غالمجیالن خان ،برادر
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غالمنن خان و پشان کاکای شیمحمد خان ،محمدعمر خان و
محمدعثمان خان ،نائبساالر جانباز خان ،به زندان ارگ با قیودات بسیار
ی
ی
گذشی روزی چند ،به استثنای نائبساالر
زندان شدند .و بعد از
شدید
جانباز خان و برادران او محمدعمرخان و محمد عثمان خان ،همه با امر
نادرشاه ،به دار آویخته و به شهادت رسیدند.
متعاقب این همه اعدامها و گی و گرفتها ،فضای شهر در نظر مردم ،تیه
و تار گردیده و همه شهریان کابل واهمه و ترس عجین داشتند و هیچ کس
نیمدانست ،فردا رسنوشت آنها به چه منجر یمشود و باز کدام بدبخت
رایه زندانهای تاریک این حکومت جابر یمگردد.
یک از این روزهای پر از خوف و دهشت ،من و صدیق خان و عارف جان
هم به جرم این که چرا این تلگرام را که از طرف شیمحمد خان فرقه ر
مش،
به اعلی ی
حضت امانهللا خان عنوان شده بود ،مخابره نمودیم ،گرفتار و به
ی
کشی و اعدام ،به حبس
زندان افتیدیم و برای ما گفته شد که جزای شما از
دوام ،ی ی
عن حبس مادامالعمر تبدیل گردید».
بیل ،حقیقت این گزارش در اینجاست ،که نادر خان ،وقن که از پاریس به
ی
گرفی قدرت از دست شورشیان ،به طرف افغانستان حرکت یمکرد،
عزم
قدم به قدم با پدرم غالمصدیق خان ،که اخیا در وقت پادشایه
ی
اعليحضت امانهللا خان ،سمت سفارت افغانستان را در برل ی
ی ،پایتخت
مملکت آلمان به عهده داشت ،در تماس و مکاتبه بود و از تمام جریانات
و نقشه و مرام خود اطالع یمداد .و این جریانات به صورت مرتب به
ی
اعليحضت امانهللا خان ن یی مفاهمه یمشد.
عالوتا نادرخان ،ی
زمان که به پشاور ،یک از شهرهای هندوستان سابقه و
پاکستان موجوده بود ،کمکهای پول هم از طرف غالمصدیق خان پدرم،
برای نادرخان یمرسید.
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ی
اعليحضت امانهللا
در همه وقن صحبت از نجات افغانستان و آوردن
خان ،دوباره بر رسیر سلطنت در میان بود ،تا این که نادر خان ،از جنوب
افغانستان داخل خاک افغانستان گردیده و در همه جا و با همه اقوام از
ی
اعليحضت امانهللا خان ،به حیث یک قوماندان مأمور
این که او از طرف
ی
گردیده ،تا مملکت را از دست حبیبهللا کلکان و همکارانش نجات بدهد
ی
اعليحضت امانهللا خان ،دوباره برگردد و زمام امور مملکت داری را به
و
دست گید ،حکایت یمکرد.
نادرشاه ،هنگایم که همرای برادرش شاهول خان ،داخل والیت لوگرگردید،
در قریه چرخ در یک قسمت قلعه پدری ما که به نام تاالر یاد یمشد ،اقامت
گزین شد .در آن وقت دو نفر از عموزادگان پدران ما ،جانبازان خان صاحب
منصب و شیمحمد خان صاحب منصب در چرخ اقامت داشتند که تمام
خانوادۀ ما را اعم از خانمها ،دخیان و پشان و اطفال صغیی که از دست
سقویها ،آواره شده بودند ،و از کابل به چرخ انتقال داده شده بودند،
حفاظت و دیده ی
بان یمکردند.
در آن وقت نادرشاه و برادرش شاهول خان ،نقشه و پالن خودرا با این دو
نفر صاحب منصبان ،جانباز خان و شیمحمد خان در میان یمگذارند و
تفصیل یمدهند که هدف ما از این جنگ ،نجات دادن مملکت از دست
ی
اعليحضت امانهللا خان ،دوباره به وطن است و باید
شورشیان و آوردن
برادرها ،همه دست به دست هم داده و بکوشیم تا این مأمول برآورده
گردد.
جانباز خان و شیمحمد خان ،که از جمله منصبداران صادق و وفادار وقت
بودند ،به این گفتارهای نادرشاه ،که خییل با هیجان صحبت یمکرد ،باور
تمام پیدا کرده و وسایل رهایش این دو برادر را در تاالر قلعه ما تهیه کردند.
هر یک کوشش یمکردند تا از اعتبار و نفوذ خود کار گرفته ،از لوگر و از
اطراف آن ،سمت جنون جاخ ،منگل ،چخانسور ،مچل غو و غیه ،مردم
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را برای حمله به کابل مسلح سازند.
با بزرگان قوم ،هر روز تماس ها صورت یمگرفت ،مجالس مذاکره و گفتگو
ی
گرفی تعهدات برای همکاری،
برابر یمشد و هر محفل ،بعد از ضف غذا و
با ادای نماز و دعای فتح و ظفر و دوباره آمدن پادشاه محبوب ،خاتمه
یمیافت.
ی
گذشی یک دو مایه که مردم به صورت بسیار خوب جمعآوری
بعد از
ر
گردید و همه مسلح شدند ،حمله بر کابل رسوع شد و رسکردگ این حمله
به شیمحمد خان سیده شد .شیمحمد خان که یک مرد خییل غیور و
ی
قوماندان این حمله را قبول کرده و در مدت کوتایه قواء
شجایع بود،
سقوی را شکست داده و در تنک واغجان خییل دالورانه جنگید.
ی جنگ طرفداران اعلی ی
ی بود که شهر کابل به دست فاتح ی
هم ی
حضت
امانهللا خان افتاد .ول نادرشاه ،هم ی
ی که قدرت را به دست گرفت ،خود
اعالن پادشایه کرده و هریک از برادران خودرا در رأس کارهای مهم دولن
و مملکن تع ی
یی نمود؛ مثال :محمدهاشم خان را به حيث صدر اعظم ،شاه
محمود خان را به حیث وزیر حربیه و شاهول خان را ،لقب فاتح کابل اعطاء
نموده پستهای حسایس سید.
درین جمله برای جانبازخان در اول ،رتبۀ نائب ساالری و برای شیمحمد
خان ،رتبه فرقه ر
مشی را منظور و بعدا اولالذکر را به حبس عمری و دیگری
را به اعدام ،به جرم این که چرا چن ی
ی تلگرایم را مخابره نموده" ،مجازات"
کرد.
دربارۀ این موضوع که نادرشاه ،یک شخص خودخواه صاحب عقده،
خودکامه بود ،داستان زیاد است و هریک از مورخ ی
ی فرهیخته ما و قلم به
دستان آگاه ما ،به نوبۀ خود در این باره ،تفصیالت الزم را داده اند .بهی
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است من برگردم به متباق جریانات زندان طویل المدت دهمزنگ و
گزارشات محبوس ی
ی سیایس.

تسوید یک عریضه پیشنهادی برای محمدهاشم خان
ی
تابستان که همه از دست گرمای شدید،
یک روزی از روزهای گرم و سوزان
حشات ی
ر
مضه ،عفونت زندان و مظالم و ستم مأمورین زندان به ستوه آمده
ی
جهان هنوز جریان داشت ،زندانیان سیایس ،گردهم جمع
و جنگ دوم
شدند و دربارۀ این که چارۀ برای رهان و استخالص خود بسنجند ،و هریک
نظر خودرا ابراز دارند ،محفیل ترتیب دادند و تبادل افکار نمودند .باالخره
قرار بر این شد که باز هم یک عریضه به حضور محمدهاشم خان
صدراعظم بنویسند و مضمون عریضه را طوری انشاء کنند که در دل
سخت تر از سنگ محمدهاشم خان ترتیب اثر کند .همه به یک نظر
موافقه کردند و تسوید این عریضه را به دوش سعدالدین خان بها گذاشتند.
زیرا سعدالدین خان بها ،قلم توانان داشت و در هر رشته ،مضام ی
ی
دلپسندی یمنوشت .آقای سعدالدين بها ،این تکلیف را به ر
خویس پذیرفت
و یقالمجلس قلم و کاغذ را برداشت و پس از اندگ ،مضمون آن را طرح
نمود:

ی
واالحضت افخم صدراعظم صاحب
«به حضور ج ،ع ،ج ،ا ،الف نشان
ما امضاء کنندگان این عریضه به عرض یمرسانیم که دوسیه تحقیقان ما
در دفی رئیس المخیین (استخبارات) حکم پوست منقوش بقه خشکیده
روی جاده را دارد .لطفا در زمینه توجه فرمایند».
وقن این جمله را دیگر محبوس ی
ی خواندند ،گفتند ،آقای بها ،اگر
محمدهاشم خان این مضمون را بخواند ،در عوض این که بر ما رحم کند،
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هر کدام ما را به زنجی و تجرید و پنج صد قمچ ی
ی و شالق زدن محکوم
یمکند.
ً
آقای بها در جواب گفت ،من اصال به این امر مخالفت دارم که دیگر راجع
به آزادی ما به محمدهاشم خان قشالقلب ،عريضه بنویسیم ،بهی است
ً
به نظر قاری محمدابراهیم خان صفا ،که قبال از ایشان در این رساله نام
برده شده و دیگر زندانیان سیایس که نظرشان صائب تر است ،صی کنیم
ی
جهان دوم به پایان برسد و در آن وقت امکان دارد که جامعه ملل
تا جنگ
ی
و اداره عفو بی الملیل در مورد زندانیان سیایس در تمام نقاط دنیا ،تصمییم
اتخاذ نماید و فیصله صادر کند.
ی
ی کار شد .ی ی
چنانچه که هم ی
جهان ،در سال
عن بعد از ختم جنگ دوم
ی
 ۱۹۴۶عیسوی ،مطابق  ۱۳۲۵خورشیدی ،بعیص از محبوس ی
ی سیایس در
دنیا ،مورد عفو عمویم قرار گرفتند ،که حکومت افغانستان هم مجبور بود
از این امر اطاعت کند .ول این معامله در وقن صورت گرفت که
محمدهاشم خان ،ظاهرا بنابر عاللت مزاج و مری ییص مستدام ،از عهدۂ
صدارت استعفا داده و شاه محمود خان کاکای دیگر ظاهر شاه به حيث
صدراعظم مقرر گردید.
موضوع عریضه و مضمون آقای بها در سالهای  ۱۹۴۳ - ۱۹۴۲عیسوی
برابر  ۱۳۲۱و  ۱۳۲۲خورشیدی بود که ترکیب جمله بندی آن دانشمند و
نویسنده توانا ،هرگز از یادم نیمرود.
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اعیاد و روزهای جشن استقالل
روزهای عید و ایام جشن استقالل ،در حال که همۀ مردم آن را به قدر
استطاعت خود ،احتفال یمکنند و خوش یمگذرانند ،بالعکس ،برای
زندانیان از روزهای نحس حساب یمشد .به این ترتیب که یک روز پیش از
رسیدن آن ایام ،باالی محبوس ی
ی ،قیودات شدیدتر اجرا یمشد و مصیبت
دیگری نازل یمگردید.
نظر به این که ر
اکی سپاهیان نگهبان ،جهت انجام رسم گذشت ،از حضور
ملوکانه ،در روزهای جشن و عیدها ،در چمن حضوری باید به حکم وظیفه
جمع یمشدند و قوۀ امنین کمی یمشد و به منظور جلوگیی از فرار نمودن
زندانیان از زندان و غیه ،هر محبویس که در اثر مری ییص زیاد و تصدیق داکی
ی
داشی زوالنه معاف
شفاخانه ،به صورت موقت برای یک دو هفته از
یمبود ،در شب عید و شب جشن استقالل ،بدون این که تکلیف او در نظر
گرفته شود ،دوباره زوالنه یمگردید و زندانیان سیایس کمی از سلولهای
شان ،برآمده یمتوانستند .یک شب از هم ی
ی شبها بود که به ساعت ،۱۱
در حال که من و برادرانم همه در خواب بودیم ،دروازه اتاق ما به شدت
کوبیده شد .وقن در را گشودیم ،دیدیم یک نفر دهب ر
ایس با دو نفر سپایه،
ی
داخل اتاق گردیدند و به جهر گفتند کنیول زوالنه است ،باید کسان که
زوالنه ندارند ،همرای ما بیایند .در جمله فقط من که تب داشتم و به
بیماری سینه و بغل مبتال شده بودم ،در اثر تصدیق داکی برای دو هفته از
یک پای زوالنه معاف بودم .همرای ایشان رفتم و در عقب دروازه بزرگ و
ضخیم آهن ی
ی زندان چند نفر محبوسی ین که خودشان هم زوالنه به پا
داشتند ،با سندان و چکش و زوالنهها نشسته بودند و داشتند به پاهای
محبوس ی
ی دیگر ،زوالنه یمانداختند.
من هم به نوبه خود جلو رفتم و به پاهای خود ،به حیث شیی ین عید و
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جشن ،یک جوره زوالنه حاصل نمودم! وقن که پس به جانب اتاق خود
روان بودم ،دیدم یک نفر ز ی
ندان دیگر از عقب من یمآید ،ول بسیار
برآشفته و اعصاب خراب با صدای بلند از این حرکت ظالمانه شکایت
یمکرد .در هم ی
ی اثناء یک مرتبه به جهر بلند صدا زد که خداوندا ،نیمدانم
این مملکت اسالیم است و یا مملکت کفر است؟ او فکر یمکرد ،نزدیک
اتاق خود رسیده بود و صدای او را که به حضور خداوند خود عرض یمکرد،
شاید مأمورین ظالم زندان ،شنیده نخواهند توانست .ول بدبختانه ،آواز
او به گوش یک از مأمورین زندان رسید و به محافظ ی
ی دیگر امر کرد که این
ی
زندان را پس نزد من بیاورید .محافظ ی
ی این کار را انجام دادند و آن بیچاره
را کشان کشان نزد مأمور زندان بردند .ساعت یک شب بود ،من هم
کنجکاو شده و از عقب آن بدبخت که داشت پیش خداوند خود ناله و
زاری یمکرد و مورد غضب مأمور زندان قرارگرفت ،روان شدم تا این صحنه
را از نزدیک ببینم که به کجا یم انجامد.
وقن این بیچاره نزدیک مأمور زندان که فرعونانه باالی یک کریس نشسته
بود و صحنه بازی زوالنه را تماشا یمکرد ،رسید؛ مأمور موصوف ازو پرسید:
در راه که روان بودی چه یمگفن؟ آن محبوس بیچاره که تنش از
عصبانیت یملرزید ،با عجز تمام گفت :چ ییی نیمگفتم ،تنها پیش خدای
خود ،عذر و زاری یمکردم ،مأمور گفت نخی ،من شنیدم ما را کافر گفن،
ی
زندان به نام خداوند قسم یاد کرد که نگفته ام .مأمور گفت اگر راسن را
بگون ،ممکن است ترا عفو کنم ،واال آن قدر ترا قمچ ی
ی کاری کنم که از
ی
گفی بیفن .باالخره محبوس بیچاره اظهار کرد که من شما را
هللا
استغفرهللا ،کافر نگفته ام ،من فقط به خدای خود گفتم که خدایا این
مملکت اسالیم است یا کفر؟
آن مأمور از شنیدن این کلمه به غضب آمده ،امر کرد تا دو نفر از دو دست
او و دو نفر از دو پای گرفته ،او را از زم ی
ی بلند بگیند و به دو نفر دیگر امر
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کرد که او را قمچ ی
ی کاری کنند.
قمچ ی
ی عبارت بود از یک وسیله شکنجه و عذاب ،یک دسته چون داشت
و دو تسمه چریم بافتک به ضخامت انگشت بزرگ یک انسان قوی پنجه.
خالصه آن محبوس بیچاره را که مریض هم بود ،آن قدر قمچ ی
ی زدند ،که
لباسهایش همه پارچه پارچه شد و باالخره خون از تخته پشت او جاری
گردید .محبوس مذکور داد م یید و فغان یمکرد و یم گفت ،بد کرده ام،
ر
وحش تماشا
توبه ،توبه ،بد کرده ام ... ،خورده ام ،توبه ،ول آن مأمور
یمکرد و امر یمکرد که باز هم بزنیدش .آن بخت برگشته را به اندازه با آن
تازیانه های بافتک ضخیم ،تازیانه کاری کردند که از توبه کردن افتید و مدن
غش کرد.
مأمور زندان وقن متوجه شد که صدای او برای مدن نیم برآید ،امر توقف
ی
را داد.
زندان مذکور وقن از تازیانه کاری خالص شد ،و بعد از این که به
حال آمد ،از زم ی
ی بلند شده نیمتوانست تا به اتاق خود برود .باالخره ،دو
نفر سپایه به زیر قولهای او درآمده ،او را کشان کشان ،با تن خون آلود و
ی
زندان دیگر هم در آن افتیده بودند،
زوالنه به اتاق او که پانزده ،بیست نفر
رسانیدند.
من هم به اتاق خود ،دوباره برگشتم ،ول همان شب از رنج دیدن این
منظره و این صحنه دلخراش ،تا صبح خواب از چشمان من فرار کرده بود
و هر لحظه که آن شالق زدن و داد و فریاد آن محبوس و باالخره آن تن
خون آلود و آن حالت از حال ی
رفی او یادم یمآمد ،وقن که چشم خودرا
به فکر خواب ی
رفی پنهان یمکردم ،یک تکان شدید یمخوردم و چشمانم
ناختیار باز یمشد و باز دوباره به فکر آن محبوس مأیوس یم افتیدم.
من در آن هنگام ۱۷ ،سال عمر داشتم ،این همه رنج ها و دردها ،این همه
ن عدالنها ،این همه مظالم صاحبان قدرت و این همه بربریت ها را بیشی
احساس کرده یمتوانستم و از دیدن همچو جریانات ،سخت رنج یمبردم.
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یک جریان دیگر از یک نفر به نام خواجه محمد مالزم ما است که همرای
ی
زندان شده بود .این شخص هم
ما بعد از به شهادت رسیدن کاکایم یک جا
ی
از محبوس ی
ی سیایس دهمزنگ بود و مثل سایر محبوسی سیایس کار
اجباری در برابر دو قرص نان نیمکرد .لیکن مثل گذشته ،خودرا یک از
مالزم ی
ی ما پنداشته و کار پاک کاری اتاق ما را و یگان پخت و پز و تهیه کردن
غذا و چای را برای من و برادرانم اجرا یمکرد و در یک کنج اتاق ما چهار
نفر یمخوابید.
ی
تابستان بود ،مدیر انضباط محبس به نام
یک روز از روزهای خییل گرم
دوران خان تول ر
مش ،نیمدانم چه جناب ایشان را موی دماغ ساخته بود،
که از قهر و غضب ن مورد و از پهلوی حی ی
وان خود کار گرفته و امر صادر
کرده بود که هرچه از محبوس ی
ی که تا کنون کار نکرده اند ،باید همه به یک
ر
ی
جاروکش،
شکن ،آهنگری ،زنبیل گل بردن،
از کارهای خشت مال ،سنگ
گلکاری ،نجاری ،بافندگ و غیه مشغول گردند و در مقابل دو قرص نان به
دست بیاورند ،هیچ معذرن ،پذیرفته نیمشود.
خواجه محمد موصوف هم تحت این امر آمده و دو نفر سپایه با یک نفر
ده ر
بایس ،این امر را به او ابالغ کردند .ول خواجه محمد از این امر رس ر
کش
کرده و در جواب گفت که من نه کار یمکنم و نه دو قرص نان یمخواهم.
من ضف خدمت این چهار نفر را انجام یمدهم .شخص ده ر
بایس پرسید
آن چهار نفر کیست؟ البته نظر به ارادت و پاس احیایم که نسبت به ما
داشت ،گفت این چهار نفر بادارهای من هستند .ده ر
بایس مذکور گفت
خوب است ،پس همرای ما نزد مدیر صاحب محبس برو ،این مطلب را در
آنجا بگو ،شاید تو از کار معاف شوی ،مگر ما این صالحیت را نداریم که
ترا به این دلیل معاف کنیم.
خواجه محمد مذکور همراه آنان روان شد و یک ساعت بعد برگشت ،ول
صورت او خییل آماس کرده ( پندیده) به نظر یمخورد و عالوتا او صاحب
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بروتهای خییل ضخیم تو دادگ بود ،ول آثاری از آن بروتها به پشت لب
او دیده نیمشد .روی خودرا به شف لنگوته خود پیچانیده بود و با صدای
خییل ضعیف یمگفت :پدر لعنتها مرا بسیار لت و کوب کردند .وقن
شف لنگوته را از روی خود دور کرد ،دیدیم صورت او از شالق زدن ،رسخ
و پندیده بود و آهسته ،آهسته داشت کبود و سیاه یمشد .واقعه را از او
جویا شدیم ،گفت :بیل من هم ی
ی گفته خودرا در جواب تکرار کردم و مدیر
محبس امر کرد که مرا تا یمتوانستند قفاق کاری کنند و باالخره امر کرد که
جفت بروتهای شخ این نحیا را چور کنید تا ر ی
اض شود که کار کند .ول
من تا آخر ر ی
اض نشدم و این امر را قبول نکردم ،باالخره با چند قفاق
زدنها ،دشنام و فحش دادن های دیگر ،مرا دوباره رخصت نمودند.
ازین قبیل مظالم و کارهای وحشیانه مأمورین زندان در جریان هفته و ماه،
چندین بار صورت یمگرفت و برای زندانیان از جمله وظایف روت ی
ی
مأمورین زندان به حساب یم رفت.

ر
دشن
کتاب عل
آقای عیل دشن نویسنده چیه دست مملکت ایران ،کتان زیر عنوان «ایام
محبس» نوشته بود ،که این کتاب به دست یک از زندانیان سیایس از
طریق خانواده شان رسیده و آن قدر این کتاب جالب بود ،که آهسته
آهسته ،ر
اکی زندانیان سیایس آن را مطالعه کرده و بر محتویات آن
یمخندیدند.
ی
تصادق ز ی
ندان شده و مدت هیجده روز را در آنجا
عیل دشن روی یک
گذاشتنده ،در مدت این هیجده روز جریانات و واقعات چشم دید خودرا
به صورت روز مره تفصیل داده و آن قدر از وضع زندان و پیش آمد زشت
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و رویه بد مأمورین زندان شکایت کرده و داد و نداد نموده که به نظر
زندانیان سیایس دهمزنگ ،که هر یک در آن وقت هفت ،هشت سال را
گذشتانده بودند و من چهار سال را گذشتانده بودم ،آن جریانات خییل
عادی شده بود .خالصه این کتاب برای مدن سوژه گرد هم جمع شدن و
صحبت کردن در آن باره شده بود .دشن در مدت هیجده روز زندان یک
سلسله واقعات و رویدادهان را تفصیل داده بود ،که ر
اکی آن مشابه
جریانات زندانهای افغانستان بود .ول مدت دوام آن تفاوت داشت.
ی
عالوتا دشن از اتالف حقوق ر
انسان در زندان تا اندازه
بش و هتک حرمت
حکایت یمکرد که آن اعمال ،به شمول لت و کوب ،شکنجه و مظالم بیشی
در زندان دهمزنگ به مراتب بیشی وجود داشت.
زیرا آن دورۀ منحط صدارت محمدهاشم خان و استبداد او و آن همه
خوف و دهشن که در زمان او در مملکت مستول بود ،فکر یمکنم در
تاریک ترین نقطه جهان و در عقب مانده ترین مملکت دنیا ،شاهدی
موجود نباشد تا آنرا تعریف نماید.
خواننده عزیزا
بایس و یا اگر ی
اگر کتاب عیل دشن را به نام «ایام محبس» داشته ر
بتوان آن
را به دست آوری ،لطفا یک بار مطالعه و شکایات او را از هیجده روز زندان
با زندانهای  ۱۵و بیست ساله زمان قدرت محمدهاشم خان ،صدراعظم
عم ظاهر شاه پادشاه وقت مقایسه نموده و راجع به جریانان که به صورت
خییل مختض در این رساله ذکر گردیده و حتا یمتوان آن را شمه از مظالم
روزمره گفت ،به خون قضاوت کرده یم ی
توان.
در محبس دهمزنگ ،سالها نو یمشد و به پایان یمرسید ،ول نویدی از
آزادی پیدا نبود و حرکن در بهبودی وضع زندانیان و رفتار خشن و ظالمانه
مأمورین زندان به عمل نیمآمد.
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من در جریان این پنج سال زندان دهمزنگ ،که یک اندازه بیشی از قوان ی
ی
ی
استادان که دامن شان به
ضف ،نحو ،منطق و ادبیات به زبان عرن از
ی
گرفی درسها روی همرفته برایم آسانتر
چنگم یمافتید ،آگایه پیدا کرده و
شده بود ،خییل از تکرار دروس روزمره و مطالعه علیم لذت یمبردم.
ناله از ی ،گریه از ابر بهار ،آموختیم
ما ز هر صاحبدیل یک شمه کار آموختیم

فهرست اعضای اناث خانوادۀ ما که در زندانهای رسای بادام ،رسای
علخان و قلعه چه زندای بودند:
 .1وزیر بیگم ملقب به شیین نن همش غالمنن خان
 .2مریم ملقب به کوکو جان همش غالمنن خان
 .3نن جان ملقب به خواهر پادشاه خان همش غالمنن خان
 .4شانن ملقب به خواهر اصیل خان همش غالمنن خان
ی
جیالن خان
 .5ماه پرور ملقب به شانن همش غالم
 .6گلشاه ملقب به شیین بوبو همش عبدالعزیزخان
 .7هاجره ملقب به شیینگل همش عبدالعزیز خان
 .8میمن ملقب به کوکوگل همش غالمصدیق خان
 .9شاه گل ملقب به ننگل همش غالمصدیق خان
 .10عایشه صبيۀ غالمنن خان همش غالم صفدرخان
 .11خدیجه صبيۀ غالمنن خان همش جوان غالم ی
ربان خان شهید
 .12عذرا صبيۀ غالمنن خان
 .13حبيبه صبيۀ غالمنن خان
 .14ناجيه صبيۀ غالمنن خان نوزاد ،نواسۀ غالمنن خان و دخی
غالم صفدراعتمادی
ی
 .15کیا دخی جوان غالمجیالن خان
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ی
جیالن خان
 .16زبیده دخی جوان غالم
ی
 .17صالحه دخی خوردسال غالمجیالن خان
ی
جیالن خان
 .18راضیه دخی خوردسال غالم
ی
 .19ملیحه دخی خوردسال غالمجیالن خان
ی
جیالن خان
 .20رابعه طفل یک ساله غالم
 .21عبدالحمید پش عبدالعزیزخان
 .22عبدالحبیب پش عبدالعزیزخان
 .23عزیزه دخی عبدالعزیز خان
 .24عبدالعظیم پش خورد سال عبدالعزيز خان
 .25صديقه دخی جوان غالمصدیق خان
 .26مستوره دخی خورد سال غالمصدیق خان
 .27عبدالصمد پش خورد سال غالمصدیق
 .28عبدالغفار خان پش خورد سال غالمصدیق خان
 .29غالم دستگی پش خورد سال غالمصدیق خان
 .30خالد پش خورد سال غالمصدیق خان
 .31بیگم ملقب به مادر بهرور خانم ماما غالم انورخان
 .32گوهر جان ملقب به شیینجان خانم می عنایتهللا خان
 .33مایم خشوی می عنایتهللا خان
 .34بهرور دخی جوان ماما غالم انورخان
 .35عبيدهللا پش خورد سال ماما غالم انورخان
 .36ررسیفه دخی خورد سال ماما غالم انورخان
 .37طاهره دخی خورد سال ماما غالم انورخان
 .38آپه گل خدمه
 .39جوجو خدمه
 .40ریزه گل خدمه
 .41جانو خدمه
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 .42زن ملنگ خدمه
 .43خانم خدمه
 .44ملقب به گل شیین همش نایب ساالر جانباز خان
 .45حوا ملقب به ننگل همش نائبساالر جانباز خان
 .46خدیجه خانم حکیم جان دخی نائبساالر جانباز خان
 .47آمنه دخی نائبساالر جانباز خان
 .48یحن صغی پش نائبساالر جانباز خان
 .49عبدالرحمن صغی پش نائبساالر جانباز خان
 .50عبدالقادر صغی پش نائبساالر جانباز خان
ی
 .51جنتو خانم محمدعلم خان ،پش جانباز خان ،زندان ارگ طفل
 .52محمدامان صغی محمد علم خان
 .53بوبو مادر پی نائبساالر جانباز خان
 .54گلناز خاله و همش کاکای عبدالخالق در زندان قلعهچه
 .55حفیظه خواهر کوچک عبداخالق در زندان قلعهچه
تعداد پنجاه و پنج نفر اعضای خانواده و خدمه در آن حوییل تنگ و تاریک
و بدون آب آشامی ی
دن صخ در زندان رسای بادام واقع کوچه تنور سازی
به داخل چند اطاق محدودی زندگ یمکردند .دو نفر از این جمله در زندان
قلعه چه بودند.
تصاویر یک تعداد زندانیان اناث و ذکور خانواده ی
چرخ و اقارب نزدیک تا
ی
جان که میش گردید در صفحات آن به مالحظه میسد .از کسانیکه
عکسهایشان بدست آمده نتوانست تنها با ذکر نام شان اکتفا گردیده
است.
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مریم ملقب به کوکو جان همش غالمنن خان ی
چرخ

(بعد از زندان)

ماه پرور ملقب به شانن همش
ی
جیالن خان ی
چرخ (بعد از زندان)
غالم
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میمن مشهور به کوکوگل همش
غالمصدیق خان ی
چرخ(بعد از زندان)
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عایشه جان دخی غالمنن خان ی
چرخ
(بعد از زندان)

ی
جیالن خان ی
چرخ
کیی جان دخی غالم
(بعد از زندان)
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خدیجه جان دخی غالمنن خان ی
چرخ
(بعد از زندان)

حبیبه جان دخی غالمنن خان ی
چرخ
(بعد از زندان)
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ی
جیالن خان ی
چرخ
زبیده دخی غالم
(بعد از زندان)

صدیقه جان دخی غالمصدیق خان
ی
چرخ (بعد از زندان)

عزیزه جان دخی عبدالعزیز خان ی
چرخ
(بعد از زندان)

مستوره جان دخی غالمصدیق خان ی
چرخ
(بعد از زندان)
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ی
جیالن خان ی
چرخ
راضیهجان دخی غالم
(بعد از زندان)

ی
جیالن خان ی
چرخ
صالحه دخی غالم
(بعد از زندان)

ی
جیالن خان ی
چرخ
رابعه جان دخی غالم
(بعد از زندان)

ی
جیالن خان ی
چرخ
ملیحه جان دخی غالم
(بعد از زندان)
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ناجیه جان نواسه غالمنن خان ی
چرخ
(بعد از زندان)

خانم ،یک از خدمه های خانواده
(بعد از زندان)
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خدیجه جان ردیف ایستاده اول از چپ اول نفر دوم زبیده جان
ی
جیالن خان و
ردیف دوم از چپ اول صديقه جان دوم شانن همش غالم
کیی جان (قبل از زندان)
ردیف ایستاده جلو :از چپ راضیه جان ،حمیده جان ،ملیحه جان دخیان
ی
جیالن خان و حفيظه جان خواهر کوچک عبدالخالق
کوچک غالم

از راست به چپ :کیی جان و حبیبه جان زمان
تحصیل در پاریس (قبل از زندان)
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ی
حمیده جان ،راضیه جان و ملیحه جان دخیان ی
جیالن خان
جیال غالم
(قبل از زندان) و کوکبه جان دخی کوچک وکیل محمدول خان دروازی

بیگم ملقب به مادر بهره ور همش ماما
غالمانور خان (بعد از زندان)

بهره ورجان
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طاهره جان
ررسیفه جان
دخیان ماما غالمانور خان (بعد از زندان)

فهرست منسوبت و مربوطت ذكور خانواده من در زندانهای مختلف
افغانستان
 .1نائبساالر جانباز خان ی
چرخ ،در زندان ارگ بعد از چهارده سال
.2
.3
.4
.5

اسارت وفات نمود.
ی
محمدعمر خان چرخ ،برادر نائبساالر جانباز خان ۱۴ ،سال
در زندان ارگ
ی
محمدعثمان خان چرخ برادر نائبساالر جانباز خان ۱۴ ،سال
در زندان ارگ
پیمحمد خان پش جانباز خان ۱۴ ،سال در زندان ارگ
محمدعلم خان پش جانباز خان ۱۴ ،سال در زندان ارگ.
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 .6عبدالرحمن جان پش جانباز خان ،در زندانهای رسای بادام،
رسای عیلخان و زندان ارگ.
 .7عبدالسالم خان پش مامای کاکایم غالمنن خان ،در زندان ارگ
وفات نمود.
 .8ضیاءالدین خان ،در زندان ارگ وفات نمود.
 .9خليفه نسیم خان ،در زندان ارگ وفات نمود.
 .10دینمحمد خان ،در زندان ارگ وفات نمود.
 .11غالمصدیق خان ،پش مامای پدرم ۱۴ ،سال در زندان توقیف
خانه.
 .12غالمغوث خان ،پش مامای پدرم ۱۴ ،سال در زندان توقیف
خانه.
 .13انجینی شیمحمد خان ،فارغ التحصیل آلمان ،پش کاکای مادرم،
در زندان رسای مون وفات نمود.
 .14میزا نورمحمد خان ،پش کاکای مادرم
 .15محمدعمرخان ،مشهور به تاتا ،پش مامای مادرم ۱۴ ،سال در
زندان ارگ.
 .16محمد ام ی
ی خان ،پش مامای مادرم ۱۴ ،سال در زندان ارگ
ً
 .17ماما غالمانور خان ،پش مامای پدرم ،اوال در زندان ارگ ،بعدا در
زندان دهمزنگ ،مدت  ۱۴سال.
 .18غالم محبوب خان ،پش مامای پدرم ،اول در زندان ارگ ،بعدا
در زندان دهمزنگ ،مدت  ۱۴سال.
ً
 .19عبيدهللا ،پش ماما انور ،اوال در زندانهای رسای بادام و رسای
عیلخان ،همراه مادر و خواهران و بعد در زندان دهمزنگ مدت
یازده سال.
ً
 .20میعنایتهللا خان ،مشهور به غازی خان ،اوال در زندان ارگ،
بعدا در زندان دهمزنگ ،مدت  ۱۴سال.
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 .21عبدهللا پش خوردسال موالداد خان کاکای عبدالخالق در زندان
دهمزنگ وفات نمود.
 .22عبدالرحمن پشکاکای عبدالخالق در زندان دهمزنگ وفات نمود.
 .23عطا محمد ،پش خاله عبدالخالق ،در زندان دهمزنگ ،مدت ۱۴
سال.
 .24خواجه محمد ،مالزم ما در زندان دهمزنگ ،مدت  ۱۴سال.
ً
 .25محمدایوب خان ،مامای من ،اوال در زندان ارگ ،بعدا در زندان
دهمزنگ ،مدت  ۱۴سال.
 .26محمداسماعیل ،پش خليفه نسیم خان ،در زندان دهمزنگ،
مدت ۱۴سال.
 .27محمدیعقوب خان وزیردربار ،مامای من ،مدت یک سال در
زندان ارگ ،بعدا برای هیجده سال با خانواده از مملکت تبعید
گردید.
 .28محمد سمیع خان ،وال و قوماندان امنیه والیت کابل مامای من
مدت یک سال در زندان ارگ محبوس و بعدا از مملکت تبعید
گردید و در مهاجرت وفات نمود.
ً
 .29عبدالصمد صدیق ،برادرم ،اوال در زندانهای رسای بادام و رسای
عیلخان ،بعدا در زندان دهمزنگ وفات نمود.
 .30عبدالغفار صدیق ،برادرم ،در زندانهای رسای بادام ،رسای عیل
خان و زندان دهمزنگ مدت  ۱۴سال.
 .31غالم دستگی صدیق ،برادرم در زندان های رسای بادام ،رسای
عیل خان و زندان دهمزنگ مدت  ۱۴سال.
 .32عبدالعظیم جان ،پش کاکایم عبدالعزيز خان ،در زندانهای
رسای بادام ،رسای عیل خان و زندان دهمزنگ مدت  ۱۴سال.
 .33این جانب نویسنده کتاب ،خالد صدیق ،در زندانهای رسای
بادام ،رسای عیل خان و زندان دهمزنگ مدت  ۱۴سال.
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نائبساالر جانباز خان ی
چرخ
(قبل از زندان)

محمد علم خان پش جانباز
خان(قبل از زندان)

عبدالرحمن جان پش جانباز خان
(بعد از زندان)

عبدالقادر (بعد از زندان)
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غالمصدیق خان ،پش مامای پدرم
(قبل از زندان)

محمد امان (بعد از زندان)

ماما غالمانور خان پش مامای پدرم
(بعد از زندان)

غالم غوث خان ،پش مامای پدرم
(بعد از زندان)
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عبیدهللا جان ،پش ماما انور خان
(بعد از زندان)

غالم محبوب خان ،پش مامای پدرم
(بعد از زندان)

محمد سمیع خان ،وال والیت کابل
مامای من (بعد از زندان)

محمد ایوب خان ،مامای من در
زندان دهمزنگ
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اینجنی شیمحمد خان پش عموی
مادرم قبل از زندان)

میزا نور محمد خان پش
عموی مادرم (بعد از زندان)

غالم دستگی صدیق ،برادرم
(بعد از زندان)

عبدالغفار صدیق ،برادرم که به
سن  ۱۰ساله گ به زندان رفت
(بعد از زندان)
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نویسنده کتاب ،خالد صدیق
(بعد از زندان)

عبدالعظیم جان ،پش کاکایم
عبدالعزیز خان (بعد از زندان)

غالم دستگی صدیق به سن  ۹ساله
گ سال که به زندان رفت)

عبدالصمد صدیق به سن ۱۲
ساله گ سال که به زندان رفت)
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خالد صدیق (نویسنده کتاب) که در سن
 ۶ساله گ به زندان رفت

ی
مختلف داشت و در
الال محمد ایوب خان مامای بزرگ من پستهای
اواخر بحيث حاکم اعالی استالف ایفای وظیفه یمنمود .بعد از شهادت
عم بزرگم غالمنن خان ی
چرخ در سال  ۱۳۱۱هجری خورشیدی برابر به
 ۱۹۳۳ز ی
ندان سیایس گردیده و حدود  ۱۴سال را در زندانهای مختلف
گذشتانده و در سال  ۱۹۴۶عیسوی از حبس رها و به خان آباد تبعید
گردید.
محمد یعقوب خان مامای دیگر من که آخرین پست وزارت دربار سلطنن
ی
اعليحضت امانهللا خان بعهده داشت وقن که
را در عهد پادشایه
ً
ی
محمدنادر شاه زمام قدرت را بدست گرفت ،اوال برای چندی زندان سیایس
و بعدا با خانواده اش برای مدت هیجده سال از وطن به کشور ایران تبعید
شد .ی ی
میل نشیمن و باق مایملک ایشان غصب گردید .این عمل قبل از
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اینکه کاکایم در سال  ۱۳۱۱از خارج به افغانستان بیاید و بشهادت برسد
صورت گرفته بود ،ورنه مثل مامای بزرگم الال محمدایوب خان برای سالیان
درازی به زندان یم افتاد.
محمدسمیع خان وال و قوماندان امنیه کابل جوان ترین مامای من هم
مثل برادرش محمد یعقوب خان وزیر دربار ،در اوایل سلطنت محمدنادر
ی
زندان و بعد با عائله خود به کشور ایران تبعید گردید که
شاه برای چندی
مشارالیه با تأسف زیاد به سن  ۳۶ساله گ در حالت تبعید برحمت ایزدی
پیوست و دوباره به کشور افغانستان برنگردید .همچنان خانه و ملکیت
ایشان از طرف دولت جابر ضبط گردید.

محمد یعقوب خان مشهور به يعقوب جان
وزیر دربار امانهللا خان (قبل از تبعید)
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محمد سمیع خان وال و قوماندان
امنیه کابل در زمان تبعید
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خانوادۀ مامایم هنگام تبعید  ۱۸ساله در تهران

از راست به چپ ایستاده:
 .1محمدرسور جان سمییع
 .2محمد مویس جان یعقون
 .3رحیمه جان سمییع
 .4محمد عیش یعقون
 .5عفیفه جان سمییع
 .6طاهره جان یعقون
 .7محمد ول جان یعقون
 .8بلقیس جان یعقون ۹
 .9يعقوبجان یعقون
 .10بهيجه جان یعقون
 .11یحن جان یعقون
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 .12وجیهه جان یعقون
 .13محمد بصی جان یعقون
از راست به چپ نشسته:
 .1محمد قدیر جان سمییع
 .2خورشید جان یعقون 3
 .3خان فیض بهادر داماد ماما
 .4خییه یعقون همش محمد یعقوب خان
 .5مامایم محمد یعقوب خان
 .6آمنه همش محمد سمیع خان

ردیف ایستاده از راست :صدیقه خواهر نگارنده ،حبیبه همش نگارنده ،مستوره خواهر
نگارنده ،خالد صدیق نگارنده
ردیف نشسته از راست به چپ :محمد یعقوب خان وزیردربار بعد از تبعید  ۱۸ساله،
خانم میمن مادر نگارنده ،کیی همش غالم دستگی صدیق،
ردیف سوم نشسته :غالم دستگی صدیق برادر نگارنده
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از راست به چپ :نگارنده خاطرات ،شیخ بهلول و غالم دستگی صدیق
(در زندان دهمزنگ)

بارقه شیخ بهلول
دو سال قبل از این که من و خانواده من از زندانها ی
رهان یابیم ،شخیص را
از توقیفخانه کوتوال والیت کابل به زندان قلعه جدید دهمزنگ تحویل
و در کوریدور مخصوصها که درین رساله تذکر رفته جا دادند.
این شخص در اوائل اجازه نداشت با دیگر محبوس ی
ی سیایس در تماس
ی
زندانهای سیایس دیگر به
بیاید و لحظهن صحبت نماید .بعد از چندی،
ی
بهانههای مختلف سیع ورزیدند تا این حائل را از بی بردارند و با شیخ
ی
رفی به بیتالخالء و وقت پول دادن به یک از
بهلول موصوف در راه
محافظ ی
ی محبس جهت تهیه حوائج شان از خارج زندان ،در تماس آمده
و راجع به چگونک و علل حبس نامیده کسب معلومات نمایند.
باالخره معلوم شد که این شخص یک شخصیت علیم و دارای یک حافظه
خارقالعاده ،فقی ر
مشب ،درویش و متصوف است و نامش شیخ بهلول
ی
جهان دوم ،وقن که
یمباشد .جناب شیخ بهلول در سالهای آخر جنگ
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در ایران به امر پادشاه ایران رضا شاه ،حجاب از روی زنهای ایران برداشته
شد ،علیه این عمل قیام نموده و بزرگترین حرکن که توسط او صورت
گرفت ،سانحه خونریزی مسجد گوهرشاد در مشهد یمباشد .شیخ بهلول
در مسجد گوهرشاد به حيث رهی صاحبان مذهب سخن ر یان یمنماید و
مردم را علیه این عمل رضا شاه و نحجان اغوا یمکند .قواء ژاندارمری و
پولیس به امر رضا شاه این مسجد را تحت شلیکهای توپ و تفنگ قرار
ی
قربان به بار یمآورد .راویان
داده و عدهن از مردم ذیعالقه و تماشاخ
اخبار ،این حادثه را از بزرگ ترین حادثات خون ی
ی ایران تعریف یمکنند.
بعد از آن شیخ بهلول به طرف افغانستان فرار یمکند و در افغانستان
ی
زندان یم شود.
ی
این که نامبرده یک شخص فاضل و دانشمند بود و ی
زندانهای
بعیص از
سیایس ،آهسته آهسته راه این را پیدا کردند که از ایشان استفاده علیم
نمایند.
من و برادرانم عبدالغفار و غالم دستگی هم اجازه این را حاصل کردیم که
تحت نظر یک نفر سپایه (محافظ زندان) روزانه یک دو ساعت نزد او
درس بخوانیم و تا ی
جان که امکان دارد از این فرصت نیکو استفاده اعظیم
نمائیم.
زندان دهمزنگ دارای دو مدیریت بود ،یک مدیریت اداری که مدیر آن
شخیص به نام دوران خان از وردک ،مرد نسواد و یک دنده ،کارهای اداری
و انضبایط زندان را انجام یمداد .و دیگری به نام عبدالخالق خان ،شخص
حلیم و صاحب دانش ،امور صناعن محبس را به عهده داشت.
کار مدیر دوران خان ،روزانه تعذيب ،قمچ ی
ی زدن ،زنجی و زوالنه نمودن،
ی ،تع ی
یی کردن وقت کار محبوس ی
کوته قفیل ،تجرید ،تع ی
یی وقت باز و
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بسته شدن دروازه ضخیم آهن ی
ی زندان ،اجازه پایواز آمدن و قدغن کردن
آن ،ر
تالیس سلولهای زندان ،تحقی و توه ی
ی بود.
وظيفۀ مدير عبدالخالق خان ،کنیول صنایع دسن و ماشی ین که توسط
ی
جنان در بدل دو قرص نان یک پاوه صورت یمگرفت ،تع ی
یی شده
زندانیان
بود .این مرد خییل با خدا و خوش نیت بود ،در ظاهر به مظالیم که باالی
زندانیان به عمل یمآمد ،کاری نداشت .کوتاه سخن ،مدیر صناعن زندان،
حی ین که اطالع پیدا یمکند؛ شیخ بهلول یک شخص عالم و صاحب
معلومات علیم در هر رشته یمباشد ،روزانه بعد از فراغت کارهای محوله،
یک نفر از نگهبانان را به کریدور مخصوصها یمفرستد و شیخ بهلول را به
مدیریت محبس احضار و با عالقه مفرط ،مثل ما زندانیان از ایشان
استفاده علیم یمکرد.
همچنان چندی بعدتر قوماندان امنیه کابل خواجه محمدنعیم خان ،از این
جریان آگایه پیدا کرد .خواجه محمدنعیم خان قوماندان امنیه والیت کابل
در هفته یک روز به روزهای چهارشنبه از کارهای محبس واریس یمکرد .او
هم بعد از فراغت از کارش ،شیخ بهلول را احضار کرده و نزد ایشان به درس
خواندن مبادرت یم ورزید.
ی
به این ترتیب مدیریت زندان قیودات ن ی
انسان را که در اوائل
معن و غی
باالی او گذاشته بود ،آهسته آهسته مرفوع کرد.
شیخ بهلول به تدریس و تعلیم عشق و عالقه مفرط داشت و به صدای
هر کش که آرزوی طالبالعلیم را یمنمود ،لبیک گفته با عجز و تواضع

ی
کسان که به دیدن زندانیان یمآمدند ،یمگفتند .وجه تسمیه آن از ضد واژه
 پایواز به
ی
محبوسی در پاهای خود زوالنه داشتند و پای
پای بسته به زوالنه گرفته شده است ،زیرا
بسته بودند.
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تمام تدریس یمکرد .یادش به خی و خداوند نگه دارش در هر گوشه دنیا
که باشد .و اگر وفات کرده باشد ،روحش شاد و بهشت برین جایش باد.
شیخ بهلول در آن زمان چهل سال داشت ،مرد قد کوتاه و دارای پوست
گندم گون بود .ریش بسیار تنک او که در پایان قسمت صورت خود
داشت ،به وقار چهره علیم او یمافزود .او برعالوه مقام واالی علیم ،دارای
ی
ی
افغان
انسان و دروی رش بود .در زندان برای او روزانه هفت
صفات خییل
ی
که در یک ماه دو صد و ده افغان شود ،طور معاش ماهوار یمپرداختند.
ی
افغان این معاش ماهوار را به مضف خود
ول شیخ بهلول مبلغ شصت
ی
یم رساند و متباق را به مستحقترین زندانیان که نه پایوازی داشتند که
ایشان را دستگیی کند و نه از طرف مدیریت زندان ،حن به صورت بخور
و نمی هم کمک و معاونت یمشدند ،به طور خییل رازدارانه و ی
پنهان تقسیم
یمکرد که هیچ یک فهمیده و نبرده نیمتوانست که این پولها به که
رسیده و به که نرسیده.
ی
افغان ،روزانه برای خود دو پاو ماست و دو قرص نان
از مبلغ شصت
ی
ی
یمخرید که دوافغان تمام یمشد .او در بیست و چهار ساعت ،همی دو پاو
ماست و دو قرص نان ،خوراک داشت.
لباس او عبارت از دو دست پیاهن و تنبان عادی از سان کوره بود که یک
ی
دست آن را وقن که چرک ی
شسی یمداد و یک دیگر آن را به
ی یمشد برای
تن یمداشت .خالصه ،زندگ ظاهری او خییل ساده و ن تکلف و بر ما همه
روشن بود که ایشان به ظواهر هیچ گونه وقع نیمگذارد و از بحر قناعت
و تزکیه نفس و صفات قلندری خییلها برخوردار است.
این که من در اول داستان استادم شیخ بهلول از حضور حافظه خارق
العاده او تعریف یمکنم ،جا دارد تا یک دو مثال را به طور نمونه در این
راستا ررسح بدهم :یک از کتب دریس که من نزد ایشان یم خواندم ،الفيۀ
ابن مالک نام داشت که نویسنده کتاب به اسم ابن مالک ،جميع قوان ی
ی
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نحوی را در آن گنجانیده بود ،ی ی
عن تمام متودهای نحوی در هزار بیت به
ً
زبان عرن در این کتاب نوشته شده بود .شیخ صاحب ،قبال این کتاب را
به شاگردان دیگر در ایران تدریس کرده بود.
ً
اصل کتاب وجود نداشت و شیخ صاحب آن را کامال حفظ کرده بود و
ً
وقن که برای من آن را درس یمداد ،کامال از حافظه خود کار یمگرفت .و
من هر روز که نزد ایشان درس یم خواندم ،درس همان روز را شیخ صاحب
در حافظه داشت ،یمگفت و من یمنوشتم .حفظ نمودن هزار بیت که آن
هم علیمباشد ،واقعا کار بسیار دشوار است .عالوتا قصاید ،غزل ،مثنوی
و همه آثار علیم و ی
تفنن خودش در حافظه اش بود.
هرگاه شخیص یک از این آثار را از ایشان مطالبه یمکرد ،شیخ صاحب در
جواب یمگفت قلم و کاغذ بردار ،من گفته یم روم و تو بنویس و این عمل
را به طور احسن انجام یمداد.
کتاب دیگری «اوضح المالک" نام داشت ،که آن هم در مسائل نحوی،
ً
توضیحات بیشیی به زبان عرن داشت و شیخ صاحب قبال این کتاب را
برای طاهر جان بسمل ،که اسمش در این رساله پیشی تذکر رفته ،درس
ً
داده بود .وقن من این کتاب را یم خواندم ،شیخ صاحب کتاب را اصوال
نیمدید و به من صفحه به صفحه و موضوع به موضوع محتوای این کتاب
را تدریس یمکرد.
خالصه برای من در دو سال آخر زندان این فرصت میمون میش گردید تا
از صحبتهای علیم شیخ صاحب در هر رشته فیض بیشیی بیم .عشق
و عالقه او را به تدریس و آموزگاری هرقدر که من تعریف کنم ،کم است،
فقط یک داستان آن را طور نمونه خدمت خواننده عزیز به عرض یم
رسانم:
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«هدایت الحكمه» اسم کتان بود که از مسائل حکمت بحثهای جالن
داشت .شیخ صاحب با عالقهمندی تمام آن را تدریس یمکرد و من با
اشتیاق مفرط درس یم خواندم و هر روز از روز پیشی ،بیشی به مسائل
ی
ی
ی
جهان دوم ختم
روزهان که جنگ
آشنان پیدا یمکردم .یک روز از
حکمن
شده بود و شاه محمود خان در عوض محمدهاشم خان صدراعظم تعییی
شده و دوسیههای بدون محتوای زندانیان سیایس زیر کار بود ،و طوری که
ً
قبال تذکر رفته ،نظر به فیصله عفو عمویم مؤسسه ملل متحد که در آن
زمان جامعه ب ی
یاالقوام یاد یمشد ،در هر هفته دو سه نفر از زندانیان
سیایس از حبس رها و با چهرههای خندان و شادمان به معیت
پایوازهایشان که خارج دروازۀ ضخیم و آهن ی
ی زندان به انتظار آنها بودند،
جانب ی ی
میل خویش روان یمشدند.
من و برادرانم و پش کاکایم و خواجه محمد مالزم هنوز در زندان بودیم و
داشتیم این صحنه را هر هفته تماشا یمکردیم.
در آن روز شیخ صاحب به اطاق ما طبق معمول آمد و باید درس محوله
روز انجام یمیافت.
راسن باید تذکر بدهم که در سه ماه آخر زندان دیگر آن قیودات ،که تحت
نظر یک نفر سپایه درس بخوانیم برداشته شده بود و شیخ صاحب اجازه
داشت به داخل اطاق ما آمده و تدریس کند .موضوع درس در همان روز،
صحبت از جوهر و عرض بود .برای اثبات ادعا شیخ صاحب برعالوه چند
ر
حوایس کتاب متوجه گردید تا برای
دلییل که آورد ،دیدم خاموش شد و به
ر
قناعت من دالیل بیشیی پیدا کند .این خامویس ،دقایق چند ادامه پیدا
کرد و من دل تنگ شدم و آه رسدی کشیدم و از شیخ صاحب تمنا کردم تا
یک دعای خی برای ما بنماید که ما هم مثل سایر زندانیان سیایس از این
زندگ فالکت بار نجات یابیم و از زندان آزاد شویم.
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ً
شیخ صاحب به صدای من هیچ وقع نگذاشت ،گویا که آن را اصال
نشنیده .بعد از چند دقیقه پس از این که دوباره به درس دادن ررسوع کرد
و دالیل مقنعه برای اثبات موضوع بیان کرد ،در ختم پرسید ،راسن خالد
ر
حوایس کتاب بودم ،تو از من سؤال
جان ،وقن که من مضوف مطالعه
کردی که من درست نفهمیدم .حاال بگو تا بدانم.
من در جواب گفتم ،سؤال نداشتم ،فقط گفتم که یک دعا کنید که ما و
شما هم مانند دیگر زندانیان به خی و عافیت از این حالت نجات یابیم و
آزاد شویم .شیخ صاحب باز هم اندگ مکث کرد و در جواب گفت که بیا
من و تو دست به هم بدهیم و از حضور پروردگار التجاء نمائیم تا هر دوی
ما را یک جا از این زندان نجات دهد که در خارج زندان هم تا پایان این
کتاب به درس خود ادامه دهیم .و اگر این طور اراده خداوندی نرفته باشد
و تو پیشی و من بعدتر ،یا من پیشی و تو بعدتر از زندان برائیم ،خداوند
متعال هر دوی ما را تا ختم این کتاب از زندان نجات ندهد .بعد از ختم
کتاب خداوند به مرحمت خود ،در حق همه زندانیان و من و تو هم رحم
نماید تا از این تاریک نجات یابیم.
خالصه ،من در جریان دو سال اخی زندان ،از این شخصیت فاضل و عال
مقام ،بهره برداری زیاد علیم و دانش نموده و این که در آغاز داستان
موصوف ،صفت بارقه را به ایشان قائل شده ام ،واقعیت دارد و در زندگ
طالبالعلیم من ،حقیقتا حکم بارقه را داشت.
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آوردن یحن جان از محبس ارگ به شفاخانه زندان دهمزنگ
یحن جان ،پش کاکا نائبساالر جانباز خان که ما همه او را کاکا خطاب
ی
عبدالغن
یمکردیم ،مدن در زندان ارگ از درد معده رنج یمبرد و آقای می
ً
خان داکی که اسمش در این کتاب قبال ذکر گردیده ،او را تداوی و معالجه
یمکرد.
ی
عبدالغن آقا همان طوری که در قسمت تداوی من و خانواده
ول داکی می
من در زندانهای رسای بادام ،واقع کوچه تنورسازی و رسای عیلخان که
بعدا به نام رسای شعبه یاد یمشد ،از چند قلم محدود ادویه ترکین کار
ی زندان ارگ را هم به هم ی
یمگرفت ،محبوس ی
ی شکل معالجه یمکرد.
بدون این که مری ییص یحن جان معصوم تشخیص شود ،ماههای تمام
محض دوای درد یمگرفت و رنج یمبرد .قراری که خودش حکایت یمکرد،
بعد از این که حالش بسیار خراب گردیده و درد معدهاش طاقت فرسا شده
و دیگر دواهای دردی که همیشه یمگرفت تأثی خودرا از دست داده بود؛
ی
دالغن خان داکی برایش اجازه گرفته بود تا به شفاخانه محبس
می عب
دهمزنگ جهت مداوای بیشی فرستاده شود.
هم ی
ی است که یحن جان جوان بیست ساله مریض از زندان ارگ به معیت
یک نفر محافظ (سپایه) به حالت بسیار خراب به شفاخانه محبس
تحویل داده یمشود.
در شفاخانه زندان دهمزنگ وضع نسبتا بهی بود .حداقل یک داکی و دو
نفر معاون داکی کار یمکرد و هفته یک بار یک نفر متخصص جراخ از
طرف وزارت صحیه یمآمد و مری ی
ضان را که به عمل جراخ یضورت
یمداشتند عمل یمکرد .و دکتور همایون خان ،داکی جراخ که در انگلستان
تحصیل کرده بود ،طبق معمول یک از روزهای موعود به شفاخانه محبس
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آمده و وضع خراب و ن طاقن او را مشاهده و از سی مرض اوکه مدتهای
دیر دوام کرده و از طرز تداوی موصوف به وسیله دواهای درد ،معلومات
حاصل کرده بود ،توصیه به عمل جراخ نمود .خالصه ،اطاق عملیات
آماده گردیده و یحن جان ما تحت عمل جراخ قرار گرفت .پس از انجام
کار که سه چهار ساعت را در بر گرفته بود ،دکتور همایون خان از اتاق
عمليات خارج و روی به طرف من و برادرانم که با اضطراب تمام انتظار
نتیجه را یمکشیدیم گردانیده گفت که مریض تکلیف توبرکلوز کرونیک
امعاء داشت و من حصه زیاد رودهها را تا ی
جان که به نظرم غیسالم
یمخورد ،قطع کردم.
پرسیدیم شانس بهبودی میود یانه؟ در جواب گفت که چون مرض خییل
پیش رفته و مزمن شده است ،معلوم یمشود مدت زیادی از ررسوع آن
سیی شده ،به نظرم شانس بهبودی کمی است .و هم ی
ی بود که یحن جان
ما در عالم یأس و ناامیدی بعد از سه روز دیگر جان شیین را به جان آفرین
سپارید و داغ تازه بر داغ های دگری افزود و خانواده باز در ماتم و غم و
سوگواری این جوان ناکام نشست.
ی
زندان
خی مرگ یحن جان ما نظر به اهمیت موضوع که نام برده یک نفر
سیایس بود و از زندان ارگ به بیمارستان زندان دهمزنگ تحتالحفظ
تحویل داده شده بود ،به سمع دوران خان مدیر انضباط محبس رسانیده
شد و مدیر محبس این خی را بالدرنگ به اطالع قوماندان امنیه رسانیده و
راجع به جریانات تدف ی
ی و نحوه آن طالب هدایت گردید .قوماندان امنیه
والیت کابل ،خواجه محمدنعیم خان بعد از تقریبا یک ساعت به زندان
دهمزنگ رسیده و به معیت دو نفر عسكر و دوران خان مدیر انضباط،
جسد نجان یحن جان جوان را به رسم تأئید و تصدیق مشاهده کرد بعدا
جانب من و برادرانم که ازین حادثه سخت غمگ ی
ی بودیم رو گشتانده و با
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اظهار چند کلمه تسلیت آم یی و تعزیت ده ،پرسید در باره جنازه چه تصمیم
دارید؟
این پرسش و سؤال قوماندان امنیه واقعا برای ما خییل شگفت انگ یی بود.
زیرا اول ی
ی بار است که ما در زندگ خود از طرف یک مقام رسیم طرف
پرسش قرار یمگییم و از ما راجع به مرده و جنازه یک نفر از اعضای
ً
خانوادۀ ما نظرخوایه یمشد ،زیرا هر یک از اعضای خانواده که قبال وفات
نموده بود ،توسط چند نفر سپایه جنازه او به یک جای نامعلویم دفن
یمگردید که هیچ کس از آن آگایه نمیداشت.
به هر صورت ،برای ما از این پرسش قوماندان امنیه ،ی
زمان که هفته دو
سه نفر از زندانیان سیایس – طوری که در گذشته از آن ذکر رفت  -از
حبس رها یمگردیدند ،هم اندگ امیدواری پیدا شد ،از لطف قوماندان
امنیه تشکر کردیم و با کمال احیام تمنا نمودیم که اگر اجازه بدهند توسط
تكفی و تدف ی
ی
ی گردد و هم اگر اجازه فرمایند که ما به معیت جنازه
خود ما
برای تسلیت خانواده به زندان رسای عیلخان ،طوری که مقررات زندان
ایجاب یمکند ،نزد مادران و خواهران خود برویم خییل ممنون یمشویم.
قوماندان امنیه در جواب گفت :خوب است من به مدیر محبس هدایت
یمدهم و با ختم این جمله رس خودرا پائ ی
ی انداخت و در حال که مدیر
محبس و دو نفر عسكر مسلح او را مشایعت یمکردند ،جانب اطاق
مدیریت انضباط زندان روانه شد.
بعد از نیم ساعت مدير دوران خان در شفاخانه به ی
جان که هنوز جنازۀ
یحن جان گذاشته شده بود ،آمد .من و برادرانم و پش کاکایم به اطراف
جنازه مضوف دعا خواندن و تالوت قرآن کریم بودیم ،مدیر محبس گفت
قوماندان صاحب اجازه این را که جنازه را در زندان زنانه نزد مادرها و
خواهران بیید ،منظور نفرمودند ،بهی است در هم ی
ی جا در نزدیک
دهمزنگ که یک قیستان است دفن گردد.
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ی و تدف ی
خالصه ،جنازه یحن جان هم مانند دیگر رفته گان خانواده تکف ی
ی
یافت .از اظهارات مدیر دوران خان ،چن ی
ی استنباط یمشد که خواجه
محمدنعیم خان قوماندان ،از مقامات باالتر طالب هدایت شده و این
آرزوی ما از طرف مقام باالتر طرف قبول واقع نگردیده و جواب رد داده
شده است .به هر صورت سنگ دیگری به شیشه امیدواری ما زده شد و
برای ما بیشی روشن گردید که با وجود فیصله ملل متحد در باره آزادی
زندانیان سیایس ،راجع به خانوادۀ ما ،دولت خود کامه ،موقف خودرا تغیی
نداده و تمک ی
ی نخواهد کرد.
چندی از این حادثه المناک نگذشته بود و اشکهای چشمان ما در ضایعه
یحن جان جوان هنوز نه خشکیده بود که خود نائبساالر جانباز خان را
ً
به حالت کامال مفلوج از زندان ارگ به بیمارستان زندان دهمزنگ تحویل
دادند .وقن که من و برادرانم از جریان با خی شدیم ،به صورت خییل
شتاب زده از محبس قلعه جدید به دیدن ایشان رفتیم به امید این که یک
از بزرگان خانواده را که از مرگ به دار آوی ی
خی نجات یافته اند ،مالقات
کنیم و لحظه از صحبتهایشان ولو که بسیار تراژیک و غم انگ یی هم باشد،
مستفید شویم.
ول وقن به اتاقشان در آمدیم ،دیدیم روی بسی بیماری نشسته و روی
دو سه بالش تكیه نموده اند .بعد از ادای سالم ،هرکدام سیع یم ورزیدیم
دستهای ضعیف شان را گرفته و ببوسیم .دیدیم دستها قطعا حرکت
نداشت و پاها همچنان تکان نیمخورد ،حرف زده نیمتوانستند ،تنها وقن
ی
معرق یمکردیم ،به بسیار مشکل از کاکایم ی
جیال
که ما هر کدام خودرا
ی
جیالن خان نام یمبرد و اشک یم ریخت .برای من و برادرانم واقعا
غالم
دیدن این منظره خییل دشوار و طاقت فرسا بود.
همچنان از جوانان خانواده ،ر ی
ی
مصطف جان و لطیف جان ،جدا
بان جان،
جدا و به بسیار مشکل نام یمبرد و گریه یمکرد .زیرا این همه از پیش نظر
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او برای کشتارهای نرحمانه برده شده بودند .ایشان شاهد این همه
ی و غم انگ یی بودند ،به خصوص ی
صحنههای خون ی
زمان که در اول کاکایم
ی
ی
جیالن را به معیت مرحوم محمدمهدی خان و فرقه ر
مش
جیال غالم
شیمحمد خان برای اعدام یمبردند و بچهها هر کدام خودرا به پای پدر و
کاکای شان یم انداختند و فغان یمکشیدند ،نائبساالر جانباز خان با دیگر
محبوس ی
ی که انتظار نوبت خودرا یمکشیدند ،همه این صحنهها را
مشاهده یمکردند.
ً
این داستانهای المناک و تکان دهنده را قبال برای ما زندانی یان که از زندان
ارگ به زندان دهمزنگ نقل داده شده بودند ،حکایت کرده بودند.
نائبساالر جانباز خان را به حالن به شفاخانه دهمزنگ تحویل دادند که
نه قوت حرکت کردن و نه یارای حرف زدن برایشان باق مانده بود ،قراری
که بعد از دکتوران معالج ایشان معلومات به دست آمد ،آنها یمگفتند که
این شخص برعالوه تکالی یف که داشته ،اخیا به یک سکته مغزی مصاب
گردیده این سکته مغزی طوری که از اعراض ضیری و معاینات تخنیک بر
ً
یمآید معلوم است ،مدت زیادی از آن سیی شده که فعال عالج ناپذیر
است .عالوتا معاینات البراتواری نشان یمدهد که اورگان های اصیل و مهم
وجود همه عاطل گردیده و تخریب شده ،متأسفیم که طبابت ایشان را
کمک کرده نیمتواند.
ول ما با شنیدن این همه اطالعات ،باز هم خودرا قانع ساخته
نیمتوانستیم و پیوسته از دکتوران بیمارستان تمنا و تقاضا یمکردیم که اگر
ایشان را بتوانند کمک کنند که الاقل یک چند کلمه صحبت کرده بتوانند،
برای ما موهبت بزرگ خواهد بود اگر این آرزو عمیل شود.
مسایع دکتوران معالج که وسایل و امکانات ناچ یی در دست داشتند ،نتیجه
نداده و حال کاکا جانباز خان روز به روز خراب تر شده و بعد از یک هفته
جان خودرا به جان آفرین سید.
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آری نگهبانان قش القلب و قدرت ظالم حاکمه تا ی
زمان که یک محبوس
سیایس از دست و پا و حرکت و گفتار نیمافتید ،ر ی
اض نیمشدند او را از
زندان اصیل او به بیمارستان دهمزنگ نقل بدهند .زیرا زندان دهمزنگ
ی
زندان بود که به داخل خود یک بیمارستان ولو که با وسایل الزمه
یگانه
مجهز نبود .داشت .وقن ایشان را به بیمارستان زندان دهمزنگ یمآوردند
که برای آن محبوس مریض هیچ چ یی باق نمانده بود و تنها یک کالبد نیمه
جان او را به منظور مردن به بیمارستان تحویل یمدادند.
رسنوشت مرحوم نائبساالر جانباز خان که وجودشان نزد خانواده بسیار
محبوب و عالوتیا شخصیت عالیجاه و یک صاحب منصب شجیع و
وفادار به بزرگان بودند ،بدین منوال رسانجام یافت .مدیریت محبس ی
زمان
ً
که از وفات ایشان اطالع حاصل کرد ،متصال قضیه را به قوماندان امنیه
خواجه محمدنعیم خان مخابره نمود که شخص قوماندان با مدیر انضباط
محبس و یک تعداد ی
حاض باش ها به بیمارستان دهمزنگ آمده و اطمینان
حاصل کردند که واقعا نائبساالر جانباز خان وفات نموده است.
ً
قبال تذکر داده شده ،محمدهاشم خان سنگ ی
ی دل از
درین وقت طوری که
عهده صدارت استعفا داده و در عوض او شاه محمودخان عم دیگر ظاهر
شاه به حيث صدر اعظم تع ی
یی گردیده بود.
ی
جهان به پایان رسید و فیصله ملل متحد ی
مبن بر آزادی
همچنان جنگ دوم
زندانیان سیایس در رستارس جهان به دولت افغانستان هم ابالغ گردید.
روی این فیصله صدراعظم جدید به رهان محبوس ی
ی سیایس آغاز نموده
و در هر هفته عده انگشت شماری از زندانیان از قید زندان آزاد یمشدند،
ول در بارۀ ما و خانوادۀ ما هنوز هیچ خیی نبود.
از صحبت دور نرویم ،یم آیم به اصل مطلب .جناب قوماندان صاحب
این مرتبه با وضع و پیش آمد نسبتا مهربانتر بعد از اظهار کلمات تعزیت
و تسلیت آم یی از ما پرسیدند که در باره جنازه چه تصمیم دارید .من در
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ً
حال که در دل خود یم گفتم که عرض ما را این قوماندان قبال در باره جنازه
یحن جوانمرگ که به حضورشان با یک جهان امیدواری اظهار کردیم گ
پذیرفتند که حاال آن آرزو را در باره تکرار کرده و جواب ی
منف بگییم .به هر
صورت یک جمعیت و یا یک شخص مأيوس ،به حکم طبیعت ،پیوسته به
مجردی که خیه ترین چراغ ی
سیی را در زندگ خود از جانب مقابل مشاهده
کند ،باز هم جهان توقعات و آرزوهای او ،او را آرام نگذاشته و به فکر این
که شاید این مرتبه تیش به هدف خورده و مورد ترحم واقع گردد،
آرزوهای خودرا تکرار یمکند.
روی این اصل باز هم برادرانم به حضور قوماندان بعد از اظهار شکران و
ممنونیت از کلمات تعزیت و تسلیت شان ،عارض شده تمنا کردند که اگر
برای ما چهار نفر اجازه بفرمایند تا طبق مقررات امنین زندان ،ی ی
عن به
معیت چند نفر نگهبان جنازه را نزد عائله شان که با مادرها و خواهران ما
در زندان رسای عیلخان محبوس بودند بییم و از آنجا به مقیه آبان ما در
قریه چرخ توسط ی
بعیص از اقوام ما نقل داده شود و مراسم تدف ی
ی انجام
یابد منت بزرگ یمگذارید .زیرا عائله و اوالد صغی او اگر در زندگ از
دیدارشان محروم بودند ،حداقل در حالت مرگ یک مرتبه روی شان را -
اگر چه برایشان خییل سخت یم گذرد -دیده بتوانند .یمگویند که انسانها
بعد از دیدن روی عزیزترین شخص متوفای خود ،تسلیت یم یابند ،در غی
آن این عقده به دل شان همیشه باق مانده و پیوسته اذیت شان یمکند.
این که یم خواهیم جنازه مرحوم نائبساالر جانباز خان به مقیۀ ی
آبان ما
در قریه چرخ به خاک سیده شود ،علتش این است که ما در شهر کابل
صاحب کدام حضیۀ شخیص نیم باشیم تا جنازه را در آنجا دفن نمائیم.
دیدیم قوماندان صاحب این مرتبه همه مطالن را که برادرانم خدمت شان
به عرض رساندند ،به دقت تمام شنیده در جواب فرمودند که خییل خوب،
بردن جنازه نزد خانمها که آنها ایشان را در زندگ طور دیگری دیده بودند
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و حاال به شکل دیگری یمبینند ،به نظر من مناسب نخواهد بود .بهی است
شما آن را هر ی
جان که صواب یمدانید بگذارید به خاک سیده شود ،ول
شما چهار نفر یمتوانید برای یک روز نزد مادرها و خواهران بروید و ایشان
را تسلیت بدهید .بعد روی خودرا به طرف مدیر محبس گشتانده ،فرمود:
مدیر صاحب برای اینها اجازه بدهید طوری که مقررات زندان ایجاب
یمکند یک روز به دیدن مادر ها و خواهران خود بروند.
این که جناب قوماندان امنیه این تصمیم را خودشان آنا اتخاذ نمودند و یا
ً
قبال از مقامات باالتر اجازه حاصل نموده بودند ،برای ما به خون معلوم
نشد ول برای شخص من شنیدن این جمالت از دهن قوماندان امنیه که
برای اول ی
ی مرتبه در زندگ اسارت مجهولالمدت ما به تقاضای ما ترتیب
اثر داده یمشود و جواب مثبن یم شنویم ،غی قابل تصور بود و فکر
یمکردم در عالم رؤيا هستم و این همه صحنهها را در خواب یمبینم.
ی
خداحافظ نموده
به هر صورت جناب قوماندان با ابالغ این امر با ما
بیمارستان زندان را ترک کردند.
و مدیریت زندان ترتیب تجه یی و تکف ی
ی را گرفته و نماز جنازه بعد از غسل
جنازه و تکف ی
ی توسط قاریهای داخل زندان انجام یافت و یک موتر الری
ً
به اختیار ما گذاشته شد تا بدان وسیله جنازه را اوال به خانه محمدعمر
خان و محمد عثمان خان برادران نائبساالر جانباز خان که آنها هم در
زندان ارگ محبوس بودند و خانواده شان در ده افغانان شهرکابل واقع بود
ی
رهنمان
نقل بدهیم .تا از آنجا به قریه چرخ انتقال داده شود .این عمل به
دو نفر از مردم قویم ما که خودرا به منظور انتقال جنازه به محبس رسانیده
بودند ،صورت گرفت .البته در خانه برادران نائبساالر جانباز خان هم
طبقه ذکور وجود نداشت و همه مردان خانواده در زندان بودند .تنها
اطفال صغی با مادرهای شان در آنجا زندگ یمکردند.
هم ی
ی که ما جنازه را به معیت یک نفر صاحب منصب از زندان بدانجا
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بردیم و یک جمعیت از مردم قوم ما در آنجا جمع شده بودند که همه آنها
بشمول خانمها و اطفال صغی ،جنازه را با افغان و گریه طاقت فرسا
استقبال نمودند.
هرکدام به نوبه خود هریک از ما را در آغوش کشیده و به همان حالت
گریه و نوحه صدا یم زدند که اله شکر ،هزار بار شکر که شماها زنده
ی
مربوطی ما وقن که ما را دیده بودند ،همه اطفال صغی
هستید ،زیرا این
بودیم و اکنون پانزده سال از آن زمان گذشته و این دید و وادید برای ایشان
غی قابل تصور بود .و دیگر این که هر یک از افراد ذکور خانواده که به سن
بلوغ یمرسیدند و به زندان مردانه برده یمشدند ،برگشت شان به زندگ
متصور نبود.
کوتاه سخن این که بعد از یک دو ساعت جنازه را مردم قویم ما از نگهبانان
ً
تحویل گرفتند و باالی یک موتر الری که قبال تهیه کرده بودند حمل و از
آن جا جانب قریه چرخ که یک از قصبه های والیت لوگر به شمار یمرود
نقل دادند.
من و برادرانم عبدالغفار و غالم دستگی و یک پش کاکایم عبدالعظیم همه
از خانمهای آن خانه که همه در حالت نوحه و زاری بودند ،وداع نموده
به معیت یک نفر مبض زندان و دو نفر سپایه که ما را همرایه یمکردند
به سواری همان موتر الری که ما را از زندان دهمزنگ اورده بود ،رهسپار
ی
زندان شدیم که به نام رسای عیلخان یاد یمشد و مادران ،خانمهای کاکاها،
خواهران و دخیان کاکاهای ما در آن جا محبوس بودند.
موتر بعد از نیم ساعت و یا چهل دقیقه ،مسافت راه ی
بی ده افغانان و
ً
زندان رسای عیلخان را پیموده و به ی ی
میل رسید .درینجا اوال مبض زندان
دهمزنگ از موتر پیاده شده و با نگهبانان و محافظ ی
ی زندان رسای عیلخان
داخل مفاهمه گردیده امر قوماندان امنیه و مدیریت محبس دهمزنگ را به
آنها ابالغ و بعد از اخذ اجازه به ما دستور دادند که از موتر پیاده شده و
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ً
داخل زندان زنانه گردیم و از خانواده دیدن نمائیم .خانوادۀ ما قبال از این
موضوع هیچ اطالیع نداشتند و از این دید و وادید به کیل خال ذهن بودند.
ی
ناگهان ما توسط قابخ محمدرحیم برای شان
مادایم که این خی آمدن
رسانیده شد ،یک غریو عجیب و غریب از درون زندان به گوش ما رسید و
هر کدام از اهل خانواده یک بر دیگری سبقت کرده و کوشش داشتند
هرچه زودتر به دهن دروازه بزرگ و ضخیم زندان برسند و ما را در آغوش
بکشند .واقعا صحنه شگفت انگ ییی بود و برای من هم این همه جریانات
غی قابل تصور جلوه یمکرد .پیوسته فکر یمکردم همه این چ ییها را طوری
ً
که قبال بار ،بار به خواب دیده بودم ،این مرتبه باز هم خواب یمبینم .و
گایه خودرا تکان یمدادم که از خواب بیدار شوم و ی
زمان چشمان خودرا
میمالیدم که با چشمان باز به واقعیت نگریسته و خودرا قانع بسازم که این
مرتبه دیگر حالت خواب نیست و همه مشاهدات من در عالم بیداریست
و هرچه مینگرم حقیقت دارد و هر یک از اعضای خانواده مرا به صورت
مکرر در آغوش یم گیند و بوسه بارانم یمکنند.
همچنان برادران و پش کاکایم را یمبینم که دست به دست نیم رسند و در
ر
جویس و آغوش پرمحبت مادران و خواهران مثل ماهیان که در بحر
گرم
شنا یمکنند در حرکت هستند.
آری این دید و وادید که برای من و پش کاکایم بعد از هفت سال و برای
برادرانم بعد از یازده سال صورت گرفت ،یک از مواهب خداوندی بود و
اگر مبالغه نکنم یک معجزه به حساب یم رفت .از چشمان خانمها و
دخیان خانواده گایه اشکهای غم و ی
ر
خویس و مشت
زمان اشکهای
جاری بود .آری اینجا غم و مشت به هم آمیخته شده بود.
و غم ما ضایعه یک از بزرگان خانواده بود که بعد از گذشتاندن پانزده سال
در زندان ارگ با انواع رنج و زحمت و باالخره به حالت مفلوج در بیمارستان
ی
وسی دوباره به خانواده
زندان دهمزنگ چشم از جهان پوشید .نشاط ما پی
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ً
محروم و رنج دیده ما بود که بعد از سالیان بسیار طوال ین و در عالم کامال
يأس و حرمان اتفاق افتاده بود.
ی
بعد از پایان ی ی
گرفیها متوجه
افی جریانات دست و روبویس ها و در آغوش
شدم خانمها و دخیان خانواده همه چادرهای سیاه بر رس داشتند و معلوم
یمشد که با گذشت پانزده سال هنوز از ماتم مرگهای عزیزان خویش ،قادر
به این نشده بودند که خودرا بیون کشند و دامنه سوگواری را کوتاه سازند.
عالوتا همه از دردهای اعضاء که منشاء رومات یییم داشت رنج یمبردند و
گونههای زرد و بنیههای ضعیف هر یک از هزاران دردهای روخ و جسیم
حکایت یمکرد .ول همه را از عنایت پروردگار ،روحا خییل قوی یافتم ،به
نحوی که مادران عیلالعموم با اظهار شکر و سپاس به درگاه خداوند
متعال ،هنوز ما را دلداری و تقویت یمکردند و یمگفتند که همه چ یی
ی
گذشتن است .دنیا اعتبار ندارد ،و هیچ چ یی به یک حال باق نیم ماند.
ی
روشن میش است .شما باید در همه حال خداوند خودرا
بعد از هر تاریک
فراموش نکنید ،با ایمان و راست کار باشید و در مقابل حوادث خودرا قوی
نگه دارید.
این گفتارها و این تسلیت دادنهای متقابل به همدیگر یک مرتبه دیگر ما
را به آینده امیدوار یمساخت و من صحنه همه این گزارشها و رویدادها و
مظالم و بیدادگریهای یک خانواده سفاک و ظالم حکمران وقت را که در
حق خانوادۀ من واقع شده بود ،از نظر یمگذرانیدم و بیشی به اظهارات
سودمندانه مادرها متوجه یمشدم.
این روز خییل زود به پایان رسید و به قول معروف «شب رفت و سحر
نشد شب آمد» .دیدیم قابخ محمد رحیم داخل زندان شده و صدا زد که
نگهبانان زندان دهمزنگ اضار دارند که تا هوا تاریک ناشده ما باید دوباره
به زندان اصیل خود برگردیم ،ورنه طرف غضب مدیریت محبس واقع
یمگردیم.
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ی
ناگهان
ما هم به حکم مجبوریت و به مالحظه این که در برابر این لطف
قوماندان امنیه که به تقاضای ما برای اول ی
ی بار در جریان اسارت پانزده
ساله ما جواب مثبت داده شده ،ن اطاعن و زیاده روی نکرده باشیم ،با
ی
خداحافظ نموده با اشک و افغان بدرقه شده،
هر یک از اعضای خانواده
از زندان رسای عیلخان خارج و به همرایه نگهبانان موظف رهسپار زندان
دهمزنگ گردیدیم.
زندان دهمزنگ این بار به نظر من تاریک تر ،رسدتر و وحشتناک تر جلوه
یمنمود و هر لحظه چهرههای ضعیف و افشده هریک از اعضای خانواده
و چادرهای سیاه آنها به یادم یمافتاد ،به نحوی که شب همه شب خواب
از چشمان من فرار کرده بود ،عیل ایحال شب به پایان رسید و فردای آن،
زندگ روزمره آغاز یافت و ما هر کدام با کتاب های دریس خود مضوف و
ی
زندگان ادامه بدهیم.
مشغول شدیم و به حکم اجبار ،مجبور بودیم به این
یک هفته از این ماجرا گذشت و یک روز از روزهای هفته دیگر ،ده ر
بایس
موظف به اتاق ما آمده و اظهار داشت که شما را مدیر صاحب محبس
یمخواهد و چند کلمه صحبت دارد ،برخ ییید و ی
حاض شوید تا نزد ایشان
برویم .از لحن صحبت ده ر
بایس صاحب ما چن ی
ی استنباط کردیم که حتما
ما هم از زندان رها گردیده و به مدیریت محبس امر رهان ما مانند سایر
محبوسی ین که از زندان برآمده اند ،رسیده خواهد بود .با این خیاالت خوش
و پر اضطراب ،با شتاب و عجله هرچه تمام تر ،رایه اتاق مدیریت زندان
گردیدیم.
چند لحظه عقب درب اتاق در انتظار ماندیم .ده ر
بایس که ما را بدرقه
یمکرد ،داخل اتاق شده و بعد از حصول اجازه دخول ،دروازه اتاق مدیر
صاحب باز شد و ما داخل اتاق گردیده و بعد از ادای تعظیم و تکریم به
اشاره مدیر صاحب زندان باالی صندل ی
هان که آنجا گذاشته شده بود
نشستیم و به شدت و ولع تمام ،انتظار خی خوش آزادی را از زبان مدیر
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زندان یمکشیدیم.
مدیر زندان بعد از این که کارهای بیوکرایس زندان را تمام و یک دو مکتون
را که جلوی روی او گذاشته شده بود ،امضاء نمود ،به جانب ما رو نموده
فرمود :جناب قوماندان صاحب امنیه کابل ،امروز به من امر نموده که شما
ی زندان ،ی ی
یمتوانید در هر دو هفته یک مرتبه طبق قوان ی
عن به معیت یک
نفر مبض زندان ،به دیدن خانواده تان در زندان رسای عیلخان بروید و در
ختم روز پس به زندان دهمزنگ برگردید .به ادامه اعالم این خیعالوه نمود
که انتخاب روزهای هفته از اختیار خود شما یمباشد ،تنها روز جمعه را
ی
جنان و سیایس
انتخاب کرده نیمتوانید ،که در آن روز پایوازهای زندانیان
ی
زندانهای خود یمآیند و محافظ ی
ی و نگهبانان زندان وظایف
به دیدن
ی
بیشی و سنگی تری دارند.
در پایان با اظهار چند کلمه عاطفه آم یی و حکیمانه از ن ثبان دنیا ،گذشت
ی
خداحافظ نموده و مضوف
زمان و الطاف پروردگار یادآور شده با ما
خواندن باق مانده اوراق که به روی م یی او تراکم کرده بود ،گردید.
گرفی این پیام ،در حال که منتظر خی ی
ی
رهان
من و برادرانم و پش کاکایم با
از زندان بودیم ،به معیت ده ر
بایس موظف به اتاق خود برگشتیم و در بیی
ی
قوماندان تبضه و تبادل افکار یمکردیم ،گایه آن
اتاق ،راجع به این حکم
ی
را فال نیک گرفته و خودرا تسیل یمدادیم و فکر یمکردیم شاید رهان ما نزد
مختلف داشته باشد و ی
ی
زمان متفقا به این نتیجه
صدراعظم جدید مراحل
ی
یمرسیدیم که هم ی
ی فیصله قطیع خواهد بود و برای ما همی قدر آزادی
را روا داشته اند و برای ابد در زندان خواهیم ماند.
به هر صورت افکار مأیوس کننده بیشی بر من غالب یمشد و ازین تصمییم
که در حق ما مبذول شده بود ،نتیجه مثبن گرفته نیمتوانستیم
باز هم جز از شکی ی
بان و حوصله چاره ای نداشتیم و به هم ی
ی پروگرایم که
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برای ما تع ی
یی شده بود ،در هر دو هفته یک بار هنگام صبح به همرایه
یک نفر مبض از زندان دهمزنگ به زندان رسای عیلخان رفته و تا عض
در آنجا نزد اعضای اناث خانواده یمماندیم و بعد از ختم وقت ،دو باره به
زندان دهمزنگ که هفته به هفته خال تر و میوک تر یمشد و دیگر
زندانیان سیایس جوقه جرقه از آنجا خارج و رها یمشدند ،بر یمگشتیم.
این تعامل ماهها ادامه پیدا کرد و ما داشتیم آهسته آهسته به این جریان
عادت گرفته و خوشنود باشیم.
با گذشت زمان بعد از تقرر صدراعظم جدید ،شاه محمود خان عم دیگر
ظاهر شاه که جانش ی
ی صدراعظم محمدهاشم خان شده بود ،از تاری خ برج
ثور  ۱۳۲۵خورشیدی برابر به آخر اپریل  ۱۹۴۶به بعد ،در جریان سال
ی
سایر محبوس ی
کسان که
ی سیایس زندان دهمزنگ از حبس رها شدند .تنها
باق مانده بودند ،نویسنده این سطور ،برادرانم عبدالغفار صدیق ،غالم
دستگی صدیق؛ پش کاکایم عبدالعظیم جان ،محمد اسلم خان برادر
ً
مرحوم شیمحمد خان فرقه ر
مش که داستان مذکور قبال تذکر داده شده و
شیخ بهلول استاد ما ،ماما غالمانور خان پش مامای پدرم ،عبیدهللا جان
پششان و می عنایتهللا خان و یک نفر مالزم ما به نام خواجه محمد که
فکر یمکردیم تا پایان عمر در آنجا خواهیم ماند.
همچنان زندانیان سیایس زندانهای ارگ ،توقیفخانه والیت کابل ،رسای
مون و غیه که اسایم آنها به یادم نیست ،همه از حبس رها گردیدند به
ی
مربوطی خانوادۀ ما که در زندان ارگ ،محمدعمر خان و محمد
استثنای
عثمان خان برادران نائبساالر جانباز خان ،پی محمد خان ،محمدعلم
خان و عبدالرحمان جان پشان جانباز خان و در زندان توقیف خانه والیت
کابل ،غالمصدیق خان ،غالم غوث خان و غالم محبوب خان پشان مامای
پدر من غالمصدیق خان بودند.
در بارۀ اشخاص فوق الذکر و ما ده نفری که در زندان دهمزنگ روز شماری
138

از خاطراتم

یمکردیم تا ماه جدی  ۱۳۲۵خورشیدی مطابق به دسمی  ۱۹۴۶عیسوی،
غی از این امتیازی که بتوانیم ما چهار نفر در دو هفته یک مرتبه از خانواده
خود در زندان رسای عیلخان دیدن نموده و محتاج نامه نویش روی یک
قماش ی
ی
گذاشی آن با هزاران ترس و لرز در الی بقچه که البسه ما،
کتان و
در آن رد و بدل و توسط یک نفر سپایه این معامله صورت یمگرفت،
نشده باشیم ،دیگر یک ارفاق صورت نگرفت.
اما در ماه دسمی سال  ۱۹۴۶عیسوی و اول ماه جدی سال ۱۳۲۵
خورشیدی تحول در زندگ ما واقع شد که جریان آن را بعد از گزارش یک
سلسله رویدادهای دیگری که در خالل مدت اسارت ما به میان آمده بود،
توضیح خواهم داد.
در جریان این روزها ماما غالمانور خان و عبیدهللا جان پش ماما انور خان
و می عنایتهللا خان از زندان دهمزنگ ،غالمصدیق خان ،غالم غوث خان
و غالم محبوب خان پشان مامای پدرم از زندان توقیف خانه والیت کابل
هم رها گردیدند که در این صورت من و برادرانم و پش کاکایم و شیخ بهلول
ی
استاد ،ما جمله پنج نفر از زندانیان سیایس در ب ی
جنان
ی جمع از زندانیان
در محبس دهمزنگ باق ماندیم.

شفاخانه عل آباد
تا ی
جان که گفته آمد ،ما تدریجا به هم ی
ی حکم که در هر دو هفته یک بار
از خانواده خود دیدار نمائیم خو کرده و رضا به قضای اله داده و به زندگ
عادی در زندان ادامه یمدادیم و سلسله درس خواندن ما نزد استاد بزرگوارم
شیخ بهلول جریان داشت.
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ی
مرییصهای
پر واضح است که زندگ در زندان توام با مصاب شدن به
گوناگون بود به پیمانه که بعضا این مری ییصها بیشی ناراحن یم داشت و
مانع ادامه درس خواندن ما یمشد.
چون وسایل طبابت و ادويه الزمه آن قدر در دسیس بیمارستان دهمزنگ
موجود نبود که بتواند از عهده معالجه بیماریهان که پیش یمآید ،به در
آید .روی این اصل من یک مرتبه به بیماری مزمن ریزش که نامهای جدید
آن گریپ ،آنفلونزا و امثالهم یمباشد گرفتار شدم که شبانه به مشکل تنفس
یمکردم و در اثر آن خوابم به کیل خراب شده بود .در آن زمان معمول بود
که در ماه یک بار ی
بعیص از متخصص ی
ی وزارت صحيه در رشتههای مختلف
به بیمارستان دهمزنگ یمآمدند و مریضان را ظاهرا معاینه و حناالمکان
اندوخی تجربه در قسمت بیماری ی
ی
هان
معالجه یمکردند ،ول کار اصیل آنها
که در زندان دهمزنگ بیشی پیدا یمشد بود و وزارت صحيه آنها را بدین
منظور به شفاخانه دهمزنگ یمفرستاد .خالصه کالم این که یک روز از
بیمارستان اطالع گرفتیم که در هفته آینده یک نفر متخصص گوش ،گلو
و بی ین به محبس آمده و مریضان مصاب شده به این بیماریها را معاینه و
تداوی یمکند.
من هم از شنیدن این خی خییل مشور شدم و بر روز موعود به بیمارستان
دهمزنگ رفته و در ردیف منتظرین نوبت گرفتم ،تا این که به دکتور رسیدم
و بعد معاینه بی ین ،گوش و گلو ،آقای دکتور که تا آن زمان اسمش را
نمیدانستم ،ول خییل مهربان و دلسوز به نظر یمخورد و با الفاظ خییل پر
ً
لطف صحبت یمکرد ،به من گفت که بی ین شما کامال مسدود است و پرده
های ضخیم در حصہ ی
باالن آن تراکم کرده که مانع تنفس صحیح شما شده
و موجب این ریزش مزمن تان گردیده .شما یک عمل کوچک الزم دارید که
این عمل در بیمارستان محبس نظر به قلت وسائل امکان ندارد .شما باید
به شفاخانه عیلآباد که من مریضهای خودرا عموما در آنجا عمل جراخ
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یمکنم ،برای چند روز داخل بسی شوید و من برای شما یک سفارش خط
یمنویسم ،به اساس آن شما را در آنجا یمپذیرند .من که در زندگ خود از
محافظ ی
ی و نگهبانان زندان خشونت های زیادی دیده بودم ،از پیش آمد
خییل با تهذیب این دکتور به تعجب افتیده و زیر تأثی رفته بودم .باالخره
ی
مهربان ها گفتم که آقای دكتور من که محبوسم و اجازه
در جواب این همه
ندارم غی از بیمارستان زندان دهمزنگ به کدام بیمارستان دیگری مراجعه
کنم.
از شنیدن این جواب من ،دکتور مذکور خییل متأثر گردیده و بعد از اندگ
مکث و تفکر خییل به آرایم و رازدارانه که پرستاران نشنوند گفت که من
برایتان یک تصدیقنامه یمنویسم که به اثر آن حتما برای شما این اجازه را
یمدهند که در رسویس جراخ شفاخانه عیلآباد عمل جراخ شما صورت
بگید.
من با اظهار تشکر و امتنان دوباره گفتم مدیریت زندان قوان ی
ی شدیدی دارد
که روی این قوان ی
ی فکر نیمکنم این امر عمیل گردد .آقای دکتور با یک
تبسم نمک ی
ی به من نگاه کرده و گفت عیب ندارد ،اگر چه بیماری شما آن
قدر وخیم نیمباشد و من مانند شما صدها نفر از مریضان خودرا ازین
بیماری نجات داده ام .ول من تکلیف شما را در تصدیف که برایتان
یمنویسم با اهمیت وانمود یمکنم که مدیریت محبس اگر انصاف داشته
باشد ،حتما برای شما این اجازه را یمدهد .تشویش نداشته باشید.
بعد از ختم این جمالت دل پذیر ،قلمش را برداشته و روی یک کاغذی که
اسم و تخصص ایشان در پی ی
شان نسخه نوشته شده بود ،تصدیقنامه را
انشاء و بعد از مهر و امضاء به دست من داد و عالوه نمود که اگر مشکیل
و ممانعن از جانب اداره زندان برای تان پیش آمد ،به مدیر محبس بگوئید
که توسط تلفن رسطبابت شفاخانه عیلآباد با من در تماس بیاید .من
امروز تا عض دیر در اینجا هستم و مریضان را معاینه یمکنم.
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من یک مرتبه دیگر از ایشان اظهار ممنونیت کردم و تصدیقنامه را از
دستشان گرفته از اتاق خارج شدم تا برای منتظران دیگر نوبت برسد.
خارج از اتاق معاینه دکتور مذکور تصدیقنامه را به دقت خواندم و اول تر
از همه به اسم و عنوان علیم دکتور آشنا شدم ،بعدا ی
می نامه را که
خواندم ،ملتفت شدم که ایشان بعد از تذکر اسم علیم بیماری من ،عمل
جراخ مرا در شفاخانه عیلآباد اشد یضوری وانمود کرده و خاطرنشان
ساخته بودند که اگر مریض به زودی طرف عمل جراخ قرار نگید ،شديدا
خطر تلف شدنش یمرود.
بعد از خواندن این نوشته فهمیدم اسم شان دكتور عبدالواحد رشیدی بود
و این اسم به نظرم بسیار آشنا جلوه نمود .زیرا یک نفر از زندانیان سیایس
که با ما در زندان جدید دهمزنگ محبوس بود و به تازه گ یط پروگرام
ی
ر
رهان محبوس ی
محمدرسیف خان رشیدی
ی سیایس از زندان رها شده بود،
نام داشت و من در باره خانواده رشیدیها از زبان ررسیف خان رشیدی
معلومات ی
کاق داشتم که آنها کیان اند و تا چه اندازه به خانواده من و بزرگان
عالئق و وابستهگ داشتند.
در این صورت نزد من روشن شد که ررسیف خان رشیدی ،بعد از ی
رهان از
حبس  ۱۳ساله و گذشتاندن انواع مظالم وقن که به خانه خود برگشته
بود ،در ضمن قصههای زندان از من و برادرانم و پش کاکایم نزد خانواده
خود هم نامبرده و صحبت نموده که اسم من با هویتم به نظر دکتور
ی
مهربان و دل سوزی با من
رشیدی شناخته شده خورد و با کمال لطف و
پیش آمد نموده و چن ی
ی تصدیقنامه را برای من ترتیب داد.
به هر صورت با اظهار امتنان و شکران مکرر طوری که در باال ذکر گردیده
با این تصدیقنامه رایه اتاق مدیریت زندان شده و از یک مسافت دور به
بعد پس از این که به نگهبانان فهمانیدم که من نزد مدیر صاحب میوم و
این تصدیقنامه را خدمت شان مییم ،با یک نفر سپایه بدرقه شده و به
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دروازه مدیریت زندان رسیده از ی
حاض باش در اتاق مدیر زندان تمنا نمودم
تا مرا اجازه دخول بدهد.
محافظ اتاق مدیریت زندان بعد از اخذ معلومات اسم من و این که چه
مطلب دارم ،داخل اتاق شده و چند لحظه بعد بیون آمده و به من گفت
ً
که انتظار بکشید ،مدیر صاحب فعال بسیار مضوف است .من به اطاعت
از امر تقریبا چهل دقیقه منتظر ماندم و هر لحظه که ی
حاض باش مدیر
صاحب برای اجرای کاری داخل اتاق رفته و خارج یمشد ،من فکر یمکردم
حاال نوبت من رسیده ،ول یمدیدم ی
حاض باش صاحب به کارهای دیگری
موظف شده و آن را انجام یمداد .باالخره دفعه آخری که از اتاق برآمد،
مرا با خود نزد مدیر زندان برد و خودش از اتاق خارج شد.
در همان ساعت عبدالخالق خان مدیر صناعن زندان دهمزنگ به کریس
خود نشسته بود و مدیر اداری زندان به نام دوران خان که شخص نسواد
و جاهیل بود ،الحمدهللا غایب بود .عبدالخالق خان مدیر صناعن که در
اواخر به حيث رئیس زندان تع ی
یی شده بود ،مرد نسبتا رحمدل و میانه رو
ی
بود .من تصديق دکتور را خدمت شان تقدیم کردم و پیش روی می ایشان
ایستاده ماندم و انتظار یمکشیدم چه جواب یمشنوم.
مدیر زندان بعد از خواندن تصدیق نامه ،فرمودند که اجرای این کار از
صالحیت من نیست و من بایست از قوماندان امنیه اجازه بگیم ،موضوع
را خدمت ایشان عرض یمکنم ،هرچه هدایت فرمایند ،همان طور عمل
یمکنم .شما لطفا بیون دروازه اتاق انتظار بکشید.
ی
مختلف داشتم،
من ساعن بیون در ،در انتظار نشستم و نزد خود فکرهای
گایه به خود یمگفتم که ان شاءهلل بعد از مفاهمه با جناب قوماندان امنیه
خواجه محمدنعیم خان مدیر زندان ی
رفی مرا به شفاخانه عیلآباد منظور
خواهد کرد و ی
زمان که به نالتفان های گذشته مراجعه یمکردم ،به نظرم
این امر خییل محال جلوه یمنمود.
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کوتاه سخن در حال که من در این افکار ضد و نقیض شناوری یمکردم،
زنگ روی م یی مدیر زندان به صدا درآمد و ی
حاض باش دروازه ،داخل اتاق
رفته و به زودی پس خارج شد و به من گفت شما داخل اتاق شوید.
این که در خالل هم ی
ی یک ساعت ،مدیر زندان با قوماندان امنیه چه
صحبت کرده و این مصاحبه چرا یک ساعت دوام کرد ،من از آن چ ییی
فهمیده نتوانستم ،ول وقن تصدیق دکتور را دوباره به من سید ،دیدم در
پای آن نوشته بود :با یک نفر محافظ سپایه جهت انجام عمل جراخ
ی
معرق و فرستاده شود و بعد از
یط استعالم رسیم به شفاخانه عیلآباد
ختم معالجۀ دكتور مربوطه دوباره به زندان دهمزنگ آورده شود .بعد به
من گفت که این امر را به دفی بسپارید ،آنها طبق مقررات رسشته فرستادن
شما را به شفاخانه عیلآباد یم گیند .من با اظهارات شکران و امتنان و ادای
تعظیم و احیام از اتاق مدیر زندان خارج شده و راسن راسن از مشت زیاد
به اصطالح عام در پیاهن نیم گنجیدم .زیرا هرگز تصور نیمکردم که چنان
یک عمیل غی میقبه صورت بگید.
خالصه مطلب این عمیل که من اجرای آن را خییل دشوار تصور یمکردم،
ی
آسان میش گردید و من تصديق دکتور و امر مدیر زندان را به دفی
به
اجرائیه مدیریت زندان سیدم .مأمور موظف ورقه را از دست من گرفته،
بعد از مطالعه دقیق گفت ،خییل خوب شما فردا صبح زود اینجا بیائید،
ی
معرق شما را به شفاخانه عیلآباد ترتیب یمدهم و شما با آن
من استعالم
ورقه و یک نفر محافظ که شب و روز از شما مراقبت یمکند ،به آنجا
یمروید ،وقن که صحت یاب شدید ،به همراه آن محافظ دوباره به زندان
بریمگردید .من با ابراز ممنونیت از دفی اجرائیه مدیریت زندان خارج شده
به عجله هرچه تمام تر خودرا دوباره به بیمارستان شفاخانه زندان
دهمزنگ که هنوز دکتور رشیدی مضوف مریضان بود ،رسانیدم تا خی
ی
گرفی امریه مدیر زندان را به ایشان بگویم و حسب هدایت خودشان،
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ی
معرق خظ از جناب ایشان به حیث دکتور معالج عنوان شفاخانه
عیلآباد و امر بسیی شدن را حاصل نمایم.
دکتور موصوف که یک شخصیت بسیار با احسایس به نظر یمخورد،
عیلالفور روی یک ورق نسخه رسیم خود ،بعد از چند سطر معمول ،اسم
و تشخیص بیماری مرا که به آن مبتال یمباشم و باید هرچه زودتر مورد
عمل جراخ قرار بگیم ،نوشته و بعد از امضاء آن را به من سیده عالوه
نمود که این ورق را به دفی شفاخانه عیلآباد بدهید ،ایشان با پرسونال
مربوطه در تماس آمده و شما را داخل بسی یمسازند .همچنان گفت که
آنها روزی را که من جهت عمل جراخ به آنجا یمروم ،یم فهمند و جراخ
شما را برای آن روز تع ی
یی نموده و اتاق عملیات را هم آماده یمسازند.
بیماری شما بسیار مهم نیمباشد ،تشویش نداشته باشید .در پایان به رسم
ی
خداحافظ با من دست داده و گفت که انشاءهللا شما را در هفته آینده
یمبینم.
ی
معرق خط را از دست آقای دکتور گرفته از اتاق
با شنیدن این جمالت من
خارج شدم و در راه ب ی
ی بیمارستان زندان دهمزنگ و زندان قلعه جدید که
ما در آنجا اتاق داشتیم ،به ی
می نوشته آقای دکتور متوجه شدم بیماری
مرا  Diviationکه به زبان عرن آن را "انحراف حجاب انف" یم گویند،
تشخیص نموده بود .بعد از آن به خون فهمیدم که این بیماری مهلک
نیمباشد ،ول باید عمل شود تا راه تنفس از راه بی ین باز گردد و شخیص که
به آن مصاب یمباشد ،بعد از انجام این عمل راحت تر زندگ یمکند.
کوتاه سخن ،فردای آن روز به دفی اجرائیه مدیریت زندان رفته ،ورقه
استعالم را گرفته به معیت یک نفر نگهبان در حال که با خود یک دست
رخت خواب ،برس و کریم دندان و یک دو کتاب گرفتم ،رهسپار شفاخانه
عیلآباد گردیدم.
در دفی شفاخانه عیل آباد ،طوری که دکتور رشیدی برای من گفته بود،
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همه چ یی به خون انجام شد و مرا به یک اتاق یک نفری جای دادند و بعد
از آن در جواب استعالم مدیریت زندان نوشتند که محبوس مذکور را
تسلیم شدیم.
طبق مقررات شفاخانه از نام برده نگهداری یم شود .وقن ورقه استعالمیه
را دوباره به نگهبان من دادند و به او گفتند این را پس به مدیریت زندان
بسپار ،نگهبان من از قبول این امر معذرت خواسته و در جواب گفت که
ی
زندان را هیچ وقت تنها نگذاشته و وظیفه
به من هدایت داده شده تا این
ی
دارم که پیوسته از او مراقبت و دیدهبان کنم .پرسونل شفاخانه هرچه
کوشیدند مقررات بیمارستان را برای سپایه محافظ من توضیح بدهند و
روشن سازند ،قناعت او را فراهم ساخته نتوانستند تا این که مدیر اداری
شفاخانه از موضوع اطالع یافت و شخصا با محافظ من صحبت نمود و
برایش گفت که این جوابیه را من امضاء نموده ام و من در برابر امضای
یی
مطمی باش ،همچنان به مدیر محبس بگو که
خود مسئولیت دارم و تو
اداره شفاخانه از شخص مذکور شدیدا مراقبت یمکند که جای دیگری فرار
نکند ،عالوت ما برای محافظ محبوس جای نداریم و بعد از ساعت معی ین
هیچ کس در عمارت شفاخانه ،جز از مریضان که در بسیشان یم خوابند
و دکتوران موظف شب و پرستاران مربوطه وجود نداشته و دروازه عمویم
بسته یمشود .
مگر سپایه مذکور که بیچاره سواد نداشته و در وقت تعلیمات عسکری
مش و یا تول ر
که از طرف یک نفر دلگ ر
مش که خود آنها هم نسواد بوده
ی
اند ،ح ی
آموخی قواعد عسکری برایش جز اطاعت از امر آمر چ یی دیگری
ی
آموخته نشده بود ،برای شنیدن این همه دلیل و دالیل فهم نداشته و در
جواب تمام این همه اظهارات اداره و شخص مدیر اداری شفاخانه
عیلآباد ،فقط یک جمله را تکرار یمکرد و یمگفت شما درست میفرمائید
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مگر تا ی
زمان که آمر من شخصا به من امر ندهد ،من نیمتوانم محبویس را
که من در این جا آورده ام ،تنها بگذارم.
مدیر اداری شفاخانه در همان روز هرچه کوشید با مدیر زندان ذريعه تلفون
در تماس آمده نتوانست تا مسئله را همراه او حل نماید .لهذا محافظ من
همان شب را در پشت در اتاق من گذشتاند تا این که فردای آن روز
دوکتوران موظف به بیمارستان آمده و از ماجرای من و سپایه نگهبان
مطلع شدند و در ع ی
ی حال برعالوه این که من مریض دکتور واحد خان
رشیدی متخصص گوش و گلو یمباشم ،دربارۀ این که من گ هستم و به
ی
ی
زندان شده ام ،معلومات
جوان رسانیده و
چه جرم دوران طفیل را به این
مفصل به دست آوردند .تصمیم گرفتند به صورت جدی با مدیریت زندان
در تماس بیایند و محافظ مرا ازین وظیفه سنگ ی
ی ،سبکدوش ساخته
مرخص نمایند.
مسلما شنیدن کلمه محبوس که به اصطالح عام در افغانستان "بندی"
گفته یم شود ،از دهن نگهبان به صورت مکرر خییل برای من رنج آور بود
و هر لحظه وجود خودرا نمقدارتر و ناهمیتتر احساس یمکردم و
پیوسته با خود یم گفتم خداوندا چه وقت خواهد بود وکدام فرصن دست
خواهد داد که من به حیث یک انسان مثل انسانهای دیگر از ارزش ر
بشی
برخوردار شده بتوانم و چن ی
ی کلمات تحقی کننده را بیشی از این نشنوم و
از این اذیت روخ نجات یابم؟
در این اثناء دکتوری که با مدیر اداری بیمارستان و سپایه محافظ من در
اتاق من مباحثه داشتند ،با ادای این کلمات که من خود با مدیر زندان
دهمزنگ در تماس یم آیم ،از اتاق من خارج شد.
این که چه جری یان ب ی
ی دکتور مذکور ،مدیر اداری بیمارستان و مدیر زندان
دهمزنگ گذشت ،من چ ییی از آن فهمیده نتوانستم ول بعد از چند
ساعت دکتور مذکور با نگهبان من دوباره به اتاق من داخل شده و گفت
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ی
که مدیر زندان موافقت کرد و عالوه نمود که هم ی
تلفون
ی جمالن را که
ی
نگهبان شخص
به من یم گوئید در جواب استعالم بنویسید و مسئولیت
مذکور را به عهده بگیید و ر
گویس تلفون را به محافظ مربوطه بدهید که
من امر برگشت را با جواب استعالم برایش ابالغ نمایم.
من جواب استعالم را حسب هدایت مدیر زندان تحریر و به محافظ شما
سیدم و گذاشتم که به گوش خود ذريعۀ تلفون امر مدیر زندان را بشنود.
اکنون شما راحت باشید و برای فردا که روز آمدن دکتور واحد خان رشیدی
ی
افغان
است ،خودرا آماده سازید .با ختم این جمالت دیدم یک نوت بیست
از جیب خود کشیده برای محافظ من داد و او را مرخص نمود .بعدا رو به
من کرده گفت من حاال بسیار کار دارم ،باید مری ی
ضان را که مربوط به من
است بازدید و ادویه الزمه را برای شان بدهم ،وقن کارهایم تمام شد و
حوال عض که وقت وظایف رسیم به پایان یم رسد ،نزد شما یم آیم و با
شما صحبت یمکنم.
من درین فرصت که به صورت نسن احساس آزادی نموده و با انسانهای
با تهذيب مواجه شده بودم ،خودرا خییل خوش بخت احساس یمکردم و
به شدت انتظار آمدن آن دکتور مهربان و با احساس را یمکشیدم .تا این
که ساعت موعود رس رسید ،دوکتور یان که وظائف شان تمام شده بود با
مأموران اداری و اجرائیوی ،جوقه جوقه بیمارستان عیلآباد را ترک یمکردند
و من این منظره را از کلک ی
ی اتاق خود که دروازه خروخ شفاخانه از آن
دیده یمشد ،تماشا یمکردم.
باالخره دروازه اتاق من دقالباب شد .وقن در را باز کردم دیدم دکتوری که
ماجرای نگهبان مرا با مدیر زندان حل کرده بود ،با یک نفر دكتور جوان
ی
معرق کرد و گفت من
دیگر داخل اتاق من گردید .در ابتدا اسم خودرا
ی
میفخرالدین نام دارم و بعد دکتور همکار دیگر خودرا معرق نموده افزود
که اسم این همکار من دكتور زمانالدین است .بعد از دست دادن و
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مصافحه با من ،دکتور می فخرالدین به پرستاری که به عقبش ایستاده بود
و معلوم یمشد انتظار اجرای امری را یمکشید ،روی نموده و گفت یک دو
ی
کسان که به
چوگ (صندل) از دفی من بیاور و به اتاق این آقا بگذار تا
ی
نشسی داشته باشند .وقن من این جمالت را از
دیدنشان یم آیند ،جای
دهن آقای دکتور می فخرالدین خان شنیدم ،در جواب گفتم :از شناخیی
شما و جناب دکتور زمانالدین خان خییل خرسندم و از این همه لطف و
ی
مهربان که راجع به من از خود نشان دادید ،سپاس گذارم ،ول من کش
ندارم که به دیدن من بیاید ،لطفا شما اثاثیه دفی خودرا تغیی ندهید و
بیشی از این خودرا از خاطر من ناراحت نسازید.
ول دکتور موصوف گفته خودرا تکرار نمود و پرستاری که او را همرایه
یمکرد از اتاق من خارج شده و بعد از دقایف چند دو عدد چوگ با خود
آورده و به اتاق من گذاشت.
در این فاصله دکتور می فخرالدین خان به صحبت خود ادامه داده عالوه
ً
نمود که شما در ین جا نزد ما نکس نیستید ،اوال من و دکتور زمانالدین
آقا نزدیک ترین کس تان هستیم ،که بعدا برایتان قصه خواهیم کرد ،ثانيا
همه دکتوران و پرسونال بیمارستان کسان شما هستند و از شما وقت به
وقت خی یمگیند .حاال اجازه بدهید من و دکتور همکار من از شما چند
ر
ی
روشن بیندازید.
پرسش داریم ،ممنون یمشویم اگر شما در آن باره برای ما
بفرمائید شما روی بسیتان قرار گرفته و ما دو نفر روی این صندل ها
یمنشینیم و به صحبت خود ادامه یم دهیم.
من که از شنیدن این همه کلمات مؤدبانه و جمالت دل نش ی
ی مملو از
محبت و احیام از جانب این دو نفر دکتور مهذب در عالم ناشنایس و
ً
معرفت قبیل به حیت افتیده و زیر تأثی رفته بودم ،اوال از این پیش آمد
ً
ی
انسان ایشان ابراز تشکر و سپاسگزاری نموده ،بعدا گفتم
نیکو و کامال
بفرمائید ،من چه معلومات برای تان داده یم توانم؟
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دکتور می فخرالدین خان به سخن آغاز نموده گفت ما دو نفر از جمله
متعلم ی
ی مکتب نجات یم باشیم که در آن مکتب پشان خانواده شما هم
تدریس یمشدند ،ما و سایر متعلم ی
ی مکتب نجات و همه شاگردان معارف
از حادثه شویم که باالی خانواده شما آمد ،بزرگان و جوانان به شهادت
رسیدند و خوردساالن با همه اعضای فامیل از قبیل خانمها و دخیان به
اسارت رفتند ،با خی هستیم و همه ازین حادثه متأثر بوده و از همه مظالیم
که شما به آن مواجه شدید ،شديدا رنج یمکشیدیم .بعد از اظهار همچو
جمالت همدردی و تأثرات عمیق ،دکتور موصوف از پشان جوان خانواده،
ی
مصطف و عبداللطيف و عبدالخالق که به صورت بسیار نرحمانه
غالم
به شهادت رسیده بودند ،نام برده ،سپس از عبدالصمد و عبدالحمید
یادآور شده ،عالوه نمود که این دو نفر با من و دکتور زمانالدین جان هم
صنف بودند ،آنها کجا هستند و رسنوشت شان چه شد؟ و آنها با شما چه
نسبت داشتند؟ گفتم عبدالصمد برادر من و عبدالحمید پش کاکای من
ی
جوان در زندانهای رسای بادام و دهمزنگ
بودند و هر دو در عنفوان
مسلول شدند و چشم از جهان پوشیدند.
بعد از شنیدن این معلومات ،دیدم این دو نفر دکتور جوان خییل متأثر
شده و دقایف چند خاموش ماندند و بعد از آن دکتور زمانالدین خان لب
به سخن گشوده ،پرسید حاال بگوئید گها از شما باق مانده و به کجا
یمباشند؟
گفتم از پشان خوردسال که حاال جوان شده اند ،برادران بزرگ تر از من
عبدالغفار و غالم دستگی و یک نفر پش کاکایم عبدالعظیم و من هنوز زنده
ی
زندان یمباشیم ،طبقه اناث خانواده در زندان رسای
و به زندان دهمزنگ
عیلخان محبوس هستند.
در آنوقت متوجه شدم که این دو نفر دکتور با احساس دوباره به اظهار
تأثرات بیش از حد آغاز نمودند و به دولت ظالم و نعدالنهای انسانهای
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رس قدرت ،نفرین فرستادند.
من سلسله این صحبتها را ختم نمودم ،از ترس این که مبادا کش در
عقب دروازه اتاق من باشد و این اخبار را به مقامات باالتر رسانیده و
موجب اذیت و زحمت دکتور ها شود.
گفتم حاال بهی است ازین قصهها بگذریم ،من خودرا هم ی
ی حاال خییل
خوش بخت حس یمکنم که با شما انسانهای خوب هستم و در محیط
خارج زندان یمباشم.
واقعا اگر همچو اطالعات به مقامات باال و به خصوص به اداره استخبارات
یمرسید ،ی
کاق بود یک شخص و یا یک جمعیت نگناه مورد بازپریس و
تعقیب قرار گرفته از جانب رئيسالمخیين به حواله پنجصد قمچ ی
ی و یا
حبس مجهولالمدت محکوم گردد.
ر
با ی
فاحش
رفی یک برادر از مقام صدارت و آمدن برادر دیگر ،کدام تغیی
ر
در خط مش دولت رس قدرت و قوان ی
ی استبدادی آن و برخورد ظالمانه
ی
کارمندان که تنها برای حفظ مقام و چوگ خود فکر یمکردند و
مأمورین و
برای خوشنودی خاطر باداران خود ،مانند بردگان کار یمکردند ،به مشاهده
نیمرسید .روی این همه مالحظات من کوشش کردم صحبت را تغیی داده
و ازین جوانان با احساس راجع به بیمارستان عیل آباد ،تعداد دکتوران آن
و پرسونال ی
فن و تخنیک و این که دارای چند بسی و رسویس معالجوی
یمباشد ،معلومان را به دست آورم.
و من و آن دو نفر دکتور یان که کمال انسانیت و عاطفه از قیافه شان هویدا
بود ،رسگرم این قبیل صحبتها بودیم که پرستار من داخل اتاق گردیده و
غذای شام را روی م یی گذاشت .درین فرصت روز هم به پایان رسیده و هوا
ً
کامال تاریک شده بود .لذا آن دو نفر دکتور از جای خود بلند شده ،گفتند
که حاال شما غذای خودرا نوش جان کنید ،ما هم جانب خانه روان
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یمشویم و فردا شما را باز خواهیم دید.
فردای آن روز ،صبح زود مرا برای انجام عمل جراخ آماده ساختند و به
ی
رهنمان کردند.اتاق عملیات نسبت به زندان دهمزنگ خییل
اتاق جراخ
ی
منظم تر و تمی تر به نظر یمخورد .وسایل بیشی طن به داخل آن وجود
داشت.
حوال ساعت  ۹قبل از ظهر ملتفت شدم جناب داکی واحد خان رشیدی
با چهره باز و گشاده و متبسم داخل اتاق شد و ی
چی بسیار پاک و سفید به
تن و یک کاله مخصوص به رس داشت .بعد از انجام سالم و احوال پریس
در باره عمل جراخ و بیماری انحراف حجاب انف یک سلسله معلومان را
برای من ر
تشی ح کرد و عالوه نمود که این عمل با یک تخدیر محیل صورت
ی
ر
یمگید و شما الزم ندارید جیال انست ییی (دوای ن هویس تمام) بگیید.
همچن ی
ی مدت عمل اگر به صورت نورمال انجام یابد ،بیشی از یک ساعت
دوام نخواهد داشت.
کارها همه طبق پروگرام انجام یافت و مرا پس به اتاقم آوردند و آن شب
از لحاظ این که به داخل بی ین من برای جلوگیی از خون ریزی ،تامپون
گذاشته شده بود ،به خون تنفس کرده نتوانسته و نسبتا ناراحت خوابیدم.
فردای آن روز وقن که دکتوران موظف یک از ن دیگری باالی وظیفه
ی
حاض یمشدند ،آقای دکتور رشیدی هم به بیمارستان آمده از
خویش
مریضان عملیان خود خی گیی یمکرد .وقن به اتاق من داخل شد ،با یک
لطف خاض احوال پریس نموده و مرا با خود به اتاق پانسمان برده و
ً
کامال راحت ساخت.
تامپونها را با اهتمام تمام از بی ین من خارج نموده و مرا
بعد از آن با من دوباره به اتاقم آمد.
ً
پس از انجام این کار عالوه نمود که عمل جراخ کامال موفق بوده و هیچ
اختالل به نظر نیمخورد .شما یمتوانید به زندگ روزمره ادامه دهید.
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یمخواهید از بسی مرخص شوید یا چطور؟
با ادای این جمالت مثیل که دکتور موصوف از وجنات من استنباط کرده
بود که من یمخواهم چند روزی بیشی در اینجا بمانم و از فضای نسبتا
آزادتر لذت بیم ،فورا گفتار خودرا تغیی داده به ادامه صحبت خود گفت،
من و سایر دکتور صاحبان شفاخانه بسیار خوش یمشویم اگر چند روز
بیشی را با ما بگذرانید.
من که در این اثناء به سلولهای تاریک و مرطوب ،رسد و بد بوی زندان و
احوال رقت بار محبوس ی
ی فکر یمکردم ،بالدرنگ در جواب گفتم که من
بسیار دلم یمخواهد بیشی با مردمان آزاد و دانشمند باشم و از هم صحبن
شان و فضای آزاد که در اطراف و اکناف خود نگهبانان و محبوس ی
ی دیگری
را نبینم ،بهره مند شوم .بعد با یک حالت شک و تردید گفتم مگر شما
نیمدانید که من یک محبوس سیایس هستم و مقررات شدید زندان شاید
بودن بیشی مرا ،اگر کدام معذرت موجه نداشته باشم ،منظور ننمایند.
ً
در این اثناء در اتاق باز شده و دکتور می فخرالدین خان که قبال از ایشان
تذکر رفته ،به اتاق آمده در صحبت ما داخل و بعد از این که از موضوع
ً
کامال حال شد ،رو به من و دکتور رشیدی نموده گفت :هیچ تشویش
نداشته باشید .من و سایر رفقا بسیار آرزو داریم که با شما باشیم و
داستانهای دلچسن از شما بشنویم .مسئله مدیریت زندان را ما حل
یی
مطمی باشید .با شنیدن این جمالت از زبان دکتور می فخرالدین،
یمکنیم،
آقای دکتور رشیدی مرا مخاطب قرار داده گفت پس درین صورت ما
یمتوانیم شما را تا ی
جان که امکان دارد ،در حلقه خود داشته باشیم و بعد
ی
ی روز ،ی ی
خداحافظ از اتاق من خارج گردید .و بعد از ظهر هم ی
عن روز
از
سوم بودن من در بیمارستان عیلآباد که مصادف به یک روز بعد از انجام
ی
نگهبان که مرا به بیمارستان تحویل داده بود ،با یک ورقه
عمل جراخ بود،
ی
استعالم از طرف مدیریت زندان دهمزنگ مبن بر حکم واپس بردن من به
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زندان دهمزنگ ،به اتاق من داخل شده و گفت که به موجب این حکم من
شما را دوباره باید به محبس بیم .وقن من استعالمیه را خواندم ،دیدم
ورقه متذکره عنوان رسطبابت بیمارستان تحریر یافته بود .پس به آقای
نگهبان گفتم که این ورقه را به دفی رس طبابت بیمارستان بی آیا ایشان
موافقه دارند یا نه که من از بسی خارج شوم؟
نگهبان مذکور حرف مرا قبول نموده و با ورقه استعالم دست داشته به
طرف دفی رس طبابت بیمارستان رفت .در جریان هم ی
ی دقایف چند ،در
حال که من گایه به جوانب ی
منف و گایه به اطراف مثبت موضوع فکر
یمکردم ،دیدم آقای دکتور می فخرالدین خان به معیت نگهبان من به اتاق
آمده و فرمود شما حداقل برای یک هفته دیگر از بیمارستان مرخص شده
نیمتوانید ،زیرا به درون بی ین شما زخمها هنوز بسیار تازه است و احتمال
خون ریزی زیاد رفته و موجب خطر بزرگ خواهد شد .بعد از یک هفته
ً
وضع را دیده تصمیم خواهیم گرفت .فعال اداره بیمارستان این مطلب را
در جواب استعالم مدیریت زندان نوشته و به امضای رس طبیب بیمارستان
رسانیده است .در غی آن ،شفاخانه عیلآباد مسئولیت حادثه را به عهده
گرفته نیمتواند .همچنان این گزارش را با یک زبان بسیار ساده و به
اصطالح عام فهم به آورنده استعالم تفهیم کرد ،برعالوه در جیب او یک
مقدار پول گذاشت که من فهمیده نتوانستم به چه اندازه بود ،به هر حال
او را مرخص نمود.
ماجرای ورقه احضاریه دوباره من به زندان دهمزنگ برای یک هفته دیگر
حل گردید و من توانستم عیلالعجاله برای یک هفته خودرا از جمله
انسانهای آزاد تصور نموده و در دور و بر خود اثری از سپایه با تفنگ
رسشانه ،ده ر
بایس و زندانیان پای بسته به زوالنه نبینم.
آری این یک هفته را من واقعا در حلقه دکتوران خییل با احساس و با
تهذیب گذشتاندم و بعد از این که آنها از کارهای رسیم فارغ یمشدند ،غالبا
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در یک از اتاقهای خال به اطراف یک م یی با هم یمنشستیم و صحبتهای
متنویع داشتیم .آنها به شنیدن رویدادها و گزارش های زندان و احوال
زندانیان که برایشان تکان دهنده بود ،و این که من چگونه توانسته ام با
وجود این همه موانع و قیودات و این همه رنجهای روخ و مواجه بودن
با خشونتها و وضع نرحمانه مأمورین زندان ،به قول معروف چهار کلمه
ی
ی
آشنان داشتم ،عالقه داشتند
آلمان
بیاموزم و درست حرف بزنم و به زبان
و من به داستانهای مردم آزاد و طرز زندگ شان و این که به چه ترتیب به
مدرسه شامل شده و به صورت سیستماتیک در مکاتب درس خوانده و
مراحل صنفهای دانشگاه را پیموده ،دیپلوم تخصیص را به دست آورده
اند و در رشته های مختلف علیم ایفای وظیفه یم نمایند ،بیشی دل چسن
داشتم.
يقينا من از همه مظالم و شکنجههان که بر رس زندانیان عمیل یمشد ،با
جزئیات حکایت کرده نیمتوانستم و بیم آن یمرفت که در میان دکتوران با
کرکی قوی و صاف دل ،شخص نادرسن هم پیدا شود که جریان این
صحبتها را به مقام باال و به خصوص به ریاست ضبط احواالت که در
رأس آن میزا محمد شاه خان قرار داشت ،برساند و سبب اذیت دکتوران
جوان و ی ی
میه گردد .از جانب دیگر هراس داشتم وقن که من دوباره به زندان
یمروم ،به رسنوشت محمدعمرخان ،یک از زندانیان سیایس و شکایت او
ً
به نماینده ملل متحد و عکسالعمل محمدهاشم خان صدر اعظم ،که قبال
از او به صورت مفصل تذکر رفته ،مبتال شوم و ی
بالن را که بر رس او آورده
بودند ،بر رس من هم بیاورند ،یا دست کم هم ی
ی امتیازی را که برای من،
برادرانم و پش کاکایم قائل شده اند که در هر دو هفته یک بار از خانواده
خود دیدار کرده یمتوانستیم ،از ما سلب نمایند .روی این مالحظات
حناالمکان من از احتیاط و محافظه کاری تمام کار یمگرفتم ،تنها همرای
دو شخصین که عبارت از دکتور می فخرالدین خان و دکتور زمانالدین
خان باشد و با من بسیار صمییمشده بودند صحبت یمکردم .این دو دكتور
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بیشی از دیگران به من یمرسیدند و هر روزی که یمگذشت زیادتر طرف
اطمینان من واقع یمشدند ،ازین رو یک اندازه آزادتر و رسگشاده تر با آنها
صحبت کرده یمتوانستم .البته در روزهای که این دکتوران با احساس در
اتاق من داخل یمشدند که وظایف متباق پرسونال بیمارستان تمام شده
ی
گفتگون داشته
یمبود ،آن وقت فرصن دست یمداد که ما آزادانه با هم
باشیم .در غی آن لحظات ،من از هر لحظه بیمارستان عیل آباد ،از دیدن
مردم آزاد ،کار و بار از خاطراتم دکتوران ،پرسونال ی
فن ،حتا پرستار یان که
پیوسته در خدمت مریضان بودند ،همچنان از هوای آزاد و غذای آن ن یی
لذت یمبردم .گایه در صحن احاطه وسیع آن راه یمگشتم و بدین گونه بر
خود تهمت آزادی یمبستم!
ی
گذشی یک هفته که خییل زود گذر بود و یمتوان
خالصه مطلب ،بعد از
ی
آن را دولت مستعجل نامید ،نگهبان من بار دیگر با ورقه استعالم مبن بر
تحویل گیی من از دفی شفاخانه عیلآباد ظاهر شد و این مرتبه باز هم
مثل هفته گذشته ،بعد از جر و بحث زیاد آقای دکتور می فخرالدین خان
وسیله شد تا من یک هفته دیگر به بیمارستان مانده و روزگاری چند نفس
راحت کشیده بتوانم .البته من تا که زنده هستم ،این احسان دکتور
موصوف را فراموش نخواهم کرد.
ا گرچه بیمارستان برای مردم آزاد به ذات خود حکم زندان را دارد ،ول برای
ی
جوان در زندانهای
من که چهارده سال عمر خودرا از زمان طفولیت تا
مختلف گذشتانده بودم و انواع رنج های جسیم و روخ را کشیده ،در یک
ی
گلستان
دنیای ناامیدی و حرمان به رس یمبردم ،محیط بیمارستان حیثیت
را داشت که من در آن مانند مرغک از قفس آزاد شده ،هر طرف پرافشانی
داشتم .ول چه حاصل که این همه تالشها فقط برای دو هفته دیگر کارگر
افتید و دکتوران مهربان مرا به بیمارستان نگه کرده توانستند.
هفته چهارم یک نفر مبض با یک نفر سپایه از طرف مدیریت زندان با
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ی
داللحن به بیمارستان عیلآباد آمدند و به صورت
یک استعالمیه شدی
خییل جدی اضار داشتند که مرا از بیمارستان خارج و دوباره به زندان بیند.
دکتوران بیمارستان سیع داشتند مرا بیشی در آنجا نگه دارند و هرچه دلیل
و دالییل یمآوردند ،حرف شان طرف قبول مبض واقع نیمشد و در جواب
یمگفت :من موظف هستم که این بندی را هم ی
ی امروز با خود به زندان
دهمزنگ بیم ،برای من هیچ گونه دلییل و هیچ معذرن دیگر نیاورید .شما
باید هم ی
ی اکنون نام برده را مرخص نمائید در غی آن ،من یمتوانم او را
بدون اجازه شما با خود بیم.
از خاطراتم در ختم این جمالت خشن و حرکات نادبانه ،مبض مذکور رو
به من کرده گفت :تو باید فورا هم ی
ی لحظه با سپایه که با من آمده به
اتاقت بروی و لباسهای خودرا جمع کرده و پس یمآن که با هم از اینجا
برویم.
ی
انسان را از شخص مبض زندان
وقن من این همه پیش آمد دور از اخالق
در برابر آن دکتوران با تهذیب و با تربیت مشاهده کردم ،پیش از این که
ی
جوان که از وجنات شان ،ررسافت
مشاجره بیشیی پیش بیاید ،از دکتوران
ی
و تهذیب ،اخالق و جميع صفات انسان هویدا بود ،ابراز امتنان نموده و
کمال سپاس گذاری به خرج رسانیدم و در اخی برایشان گفتم دیگر خودرا
ً
زحمت ندهید ،من کامال جور هستم و یمخواهم به میل و خواسته خود از
شفاخانه مرخص شوم ،لطفا وسیله شوید تا دفی بیمارستان اسناد مرخیص
مرا طبق دستور بیمارستان ترتیب ،و مراتب تحویل دیه مرا به آقای مبض
زندان در جواب استعالمیه دست داشته موصوف انجام دهد.
زیرا من که به این گونه بد رفتاریها ،خشونتها و پیش آمدهای غی ی
انسان
مأمورین و نگهبانان زندان آشنان کامل داشته و به آن جیا خو کرده بوده
و عادت گرفته بودم ،بیم آن را داشتم که آن مبض بییبیت بیشی از این
زیاده روی نماید و آن دکتوران ررسیف ،به دلیل همدردی با من ،دلخور
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شوند و رنج بیند .لهذا من کوشیدم هرچه زودتر دامنه این گفت و شنید
را قطع و با یک یک از دکتوران مهربان و باق پرسونل بیمارستان،
ی
خداحافظ نمایم ،لذا لوازم ناچ یی خودرا از اتاق برداشته و به همرای دو
نفر مبض و سپایه جانب زندان دهمزنگ روانه شدم.

به زندان دهمزنگ برگشتم
این عمل خییل به زودی انجام یافت ،فاصله راه ب ی
ی شفاخانه عیلآباد و
زندان دهمزنگ ،زیاد نبود و ما سه نفر به زودی به آنجا رسیدیم .تحویل
دیه من به دفی زندان ،طبق مقررات زندان انجام یافت .آقایان مبض و
نگهبان من وظیفه شان را به پایان رسانیدند و من به معیت یک نفر ده ر
بایس
که تا کریدور زندان قلعه جدید دهمزنگ مرا همرایه نمود ،دوباره به سلول
زندان داخل شدم.
بعد از این که با برادرانم و پش کاکایم روبویس نمودم ،اول تر از همه ،با
منف مواجه میشوم ،پرسیدم از ی
وجودی که یمفهمیدم با جواب ی
رهان ما
خیی نیست؟ برادرانم در حال که بلند یمخندیدند گفتند :مگر کدام
ی
رهان و آزادی فکر یم ی
کن؟ آزادی،
خواب خون دیدهای یا چطور که به
واژهای است که ما به آن آشنا نیستیم ،بهی است از بیمارستان و این که
چگونه بر تو گذشت ،عمل جراخ به خون انجامید؟ اختالالن به میان
نیامد؟ چرا این قدر دیر ماندی؟ ازین موضوعات برای ما صحبت ی
کن.
بعدا من همه گزارشهای آنجا را مو به مو برایشان حکایت کرده ،از پیش
آمد دکتوران آنجا به خصوص دو نفر دکتوری که به من خییل رسیدگ
نموده بودند ،از فضای باز ،از مردمان آزاد ،و طرز برداشت ایشان از زندگ،
عمليات جراخ ،طرز تداوی مریضان داخله و اتاق عملیات ،اتاق پانسمان،
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ی
ی
کارهان
آشیخانه و تقسيم غذای مریضان و نوعیت غذا و خالصه از جمیع
که در آنجا انجام یمیافت ،طور مفصل ررسح دادم .همچنان از این که
مدیریت زندان هر هفته یک نفر سپایه را با استعالم احضاریه من به آنجا
یمفرستاد و دکتوران موظف هرکدام و به خصوص دكتور میفخرالدین
خان آن را جواب یمداد و برای من یک هفته دیگر مهلت یمگرفت و به
این ترتیب سه هفته دوام پیدا کرد که من در آنجا مانده بتوانم و باالخره از
وضع نامودبانه مبضی که به همرای یک نفر سپایه به بیمارستان آمده و
به تقاضای دکتوران هیچ وقیع نگذاشته و با لجاجت و یک وضع دور از
ی
انسان و ادب اضار داشت تا من هم ی
ی امروز باید همرای او به
اخالق
زندان بیایم ،قصه کردم و در پایان از خواهش خود من از دکتوران که به
من اجازه خارج شدن را بدهند ،صحبت کردم .درنتیجه با این صحبتها
ساعتها آنها را مضوف ساختم.
روزهای آخر پائ یی بود ،هوا عیلالعموم رسد شده ول سلولهای مرطوب و
تاریک زندان به علت این که روی آفتاب در آن جا دیده نیمشد ،از هوای
بیون رسدتر احساس یمگردید.
برای من که سه هفته در بیمارستان ،محیط آزادتر بودم و این همه لطف
نپایان دکتوران جوان مرا بدآموز ساخته بود ،سازش دوباره با محیط زندان
دشوارتر شده بود ،زیرا برعالوه دیدن روی خارج زندان ،تقریبا همه دوستان
هم قفس از حبس رها گردیده و ما را ترک کرده بودند .این وضعیت بیش
تر از پیش تر بر من ثقلت یمنمود و واضح تر بگویم از طاقتم باال بود.
سحر در شاخسار بوستای
برآور هرچه اندر سینه داری
چه خوش یمگفت مرغ نغمه خوای
رسودی ،نالهای ،آیه ،فغای
(دكتور اقبال الهوری)
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آن روز به مشکل به پایان رسید ،شب همه زودتر خوابیدیم ،زیرا فردای آن
روز ،روز ی
رفی ما به زندان زنانه فرا رسیده بود که ما یمتوانستیم در طول
روز با مادران ،خواهران ،خانمهای کاکاها و دخیان کاکاهای خود دیدار
نمائیم و ساعان را پهلوی آنها بگذرانیم و از محبتها و شفقتهای بیش
از حد ایشان برخوردار باشیم.
البته موضوع تازه ای که من در جریان این دید و بازدید برای خانواده خود
داشتم ،قصهها و اخبار سه هفته بود که من به بیمارستان عیلآباد
گذشتانده بودم .باق مثل روزهای گذشته که با هم یک جا یمشدیم و از
دیدار همدگر شادمان بودیم ،ساعات روز برق آسا سیی گردیده و ما
مجبور بودیم قبل از این که هوا تاریک شود ،پس به زندان دهمزنگ برویم
و به وقت "رسشماری" زندانیان خودرا به آنجا برسانیم.
به این ترتیب ،مدن سیی شد تا این که فصل پائ یی با ثقلت تمام و با جهان
ی
روزهان را که استاد
یأس و حرمان به پایان رسید و ما در این مدت غی از
ما شیخ صاحب به اتاق ما یمآمد و مضام ی
ی جدیدی را تدریس یمکرد و ما
در طول روز به آن مضوف یم بودیم و یا در هر دو هفته یک بار از خانواده
خود دیدار کرده یمتوانستیم ،رسگریم دیگری نداشتیم.
موسم زمستان و برفباری فرا رسید و رسمای شدید هوا و فضای زندان را
مکدرتر ،تاریک تر ،حزن انگ ییتر ،غم آلودتر و هولناکتر ساخته بود .چند
دانه بتههای محدودی که در کنج و کنار حیاط زندان وجود داشت ،همه
ی
خوان که در فصل
نبرگ و برهنه و افشده به نظر یمخورد ،مرغکان خوش
تابستان بر شاخهای کوچک و پر برگ آن نغمه رس یان داشتند ،دیگر نشایط
نداشتند و همه آهنگ غم یمرسودند و لرزان لرزان به روی زم ی
ی پر برف
یمنگریستند ،تا بتوانند اگر بخت یاری کند ،قوت الیمون پیدا کرده بتوانند.
مصيبت فصل زمستان و رسمای طاقت فرسای آن را که بر خانوادههای
فقی و نبضاعت چگونه دردآور یمگذرد و ما در افغانستان بدین گونه
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ی
داشی این همه
هزاران فامیل داریم ،ما در زندان یمدیدیم .زیرا برعالوه
محرومیتها که در خانوادههای فقی و نادار وجود داشت ،ما فاقد نعمت
آزادی که به حکم فطرت حق مسلم هر انسان است ،هم بودیم و به چشم
خود رنج زمستان را در زندان مشاهده نموده و جیا متحمل یمگردیدیم.
امسال به نظر من موسم زمستان ثقیل تر از هر سال و رنج زندان بیشی
ی
نارسانها ،رطوبت بیش از حد اتاق و
بود .انواع محرومیتها ،آرزوها و
ی
اعتنانها از نگهبان زندان گرفته تا مقامات باال
رسدی آن ،نالتفانها و بی
و صاحبان قدرت هر یک به ذات خود ،سبب این یمشد که حوصله به رس
رسد و زندگ تلخ تر گردد.
این عمرگر خوش گذرد زندیک خض کم است
گر به محنت گذرد ،نیم نفس بسیار است

خب رهای از زندان دهمزنگ
من با این همه افکار و اندیشههای ضد و نقیض گایه در تاریکها گم یمشدم
و ی
َّ َ َ ْ ُ ر
زمان به آیه مبارکهَ :فإ َّن َم َع ْال ُع ر ُ ر
ش ُي رشا  ،متوسل
ِ
ش يشا ِإن مع الع ِ
ِ
یمشدم و خودرا تسیل یمدادم .و شب و روز را سخت تر و دیر گذرتر از
شب و روزهای دیگر یمگذشتاندم .بعد از گذشتاندن این ایام دیرگذر و
رنجآور ،باالخره من که به هوای گرم اتاق شفاخانه عیلآباد که به وسیله
بخاری ذغال سنگ و چوب تسخ ی
ی یمشد ،بد آموز شده بودم ،در اثر
ً
رسدی هوای اتاق زندان به مرض نمونیا (سینه و بغل) مبتال و متصال به
بیمارستان زندان دهمزنگ داخل بسی گردیدم.
درین وقت هشت ماه از تقرر شاه محمود خان به حیث صدراعظم گذشته
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ً
بود و قراری که قبال تفصيل داده شده همه زندانیان سیایس از زندانهای
مختلف به استثنای شیخ بهلول ،برادرانم عبدالغفار و غالم دستگی ،پش
کاکایم عبدالعظیم ،محمداسلم خان ،برادر شیمحمد خان فرقه ر
مش،
خواجه محمد مالزم ما و این جانب نویسنده این سطور از حبس رها
گردیده بودند.
باالخره یک روز از روزهای بسیار رسد و پر برف زمستان که تصادف به اول
برج جدی سال  ۱۳۲۵خورشیدی برابر به سال  ۱۹۴۶عیسوی یمکرد ،من
روی بسی خود در بیمارستان زندان قرار داشتم ،برادرم غالم دستگی که
به عیادت من آمده بود ،روی چوگ که در پهلوی بسی من وجود داشت
نشسته و مضوف مطالعه کتان بود ،پش کاکایم داخل اتاق گردیده ،بعد
از سالم و احوال پریس با یک هیجان به خصوص اظهار نمود که امروز در
حال که من تنها به اتاق بودم ،شخیص داخل اتاق گردیده و گفت چشم
تان روشن ،شما از زندان رها گردیده اید ،من خود فرمان آزادی شما را در
مدیریت مخصوص والیت کابل دیده ام .من با شنیدن این خی حواس
ً
ی
شادمان زیاد کامال از دست داده و هیچ درست فکر کرده
خودرا از
نیمتوانستم .تا این که به این فیصله رسیدم که او را با خود گرفته نزد شما
بیاورم .اکنون آن شخص عقب در انتظار یمکشد .با شنیدن این خی برادرم
از جا برخاسته از اتاق خارج گردیده تا از آن شخص معلومات درسن به
دست بیاورد ،ول بعد از چند لحظه کوتایه دوباره با شخص حامل این
پیام داخل اتاق گردید.
مسلما نیمتوانست مرا بیشی در انتظار گذارد و بعد از آن شخص سئوال
ً
کرد که خوب برادر حاال برای ما مفصال توضیح بدهید که شما ازکجا آمده
اید و جریان از چه قرار است ،زیرا ما از این خیها بسیار و بار بار شنیده ایم
ول در نتیجه همه ناساس برآمده و مصداق درسن پیدا کرده نتوانسته
است .شخص مذکور که با صدای نسبتا بلندتری حرف یمزد ،در جواب
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گفت که من یک نفر سپایه وظیفه دار اتاق دفی مدیریت مخصوص
والیت کابل یمباشم .امروز دیدم که محمدرسور خان مدیر مخصوص
ی
ی
فرمان را از جعبه م یی خود بیون آورده به یک
قوماندان امنیه والیت کابل،
نفر از مأمورین آن شعبه که وظیفه محرری و مکتوب نویش را داشت،
سید و هدایت داد که این فرمان صدارت عظما را ضمیمه یک مکتوب
جداگانه به صورت خاص به ریاست عمویم زندان دهمزنگ مثل فرام ی
ی
ً
دیگری که قبال فرستاده شده ،به داخل یک کتاب رسید بفرست و به دفی
ریاست زندان تسلیم کن .مأمور مذکور قبل از آن که آن را بخواند ،از
محمدرسور خان مدیر مخصوص پرسید این فرمان مربوط به کدام
محبوس یمباشد؟ مدیر صاحب مخصوص در جواب گفت این فرمان به
یک شخص ارتباط ندارد ،بلکه به یک خانواده که عبارت از خانواده
ی
مربوطی و مالزمان شان باشد ،تعلق یمگید.
غالمنن خان و برادرانش و
ً
لطفا آن را به دقت تمام بخوان تا موضوع کامال برایت روشن گردد.
وقن من این خی را شنیدم ،در حال که به یک وظیفه دیگری موظف
گردیده بودم ،به بهانه انجام دادن آن وظیفه از اتاق خارج شده خودرا به
عجله تمام نزد شما رسانیدم تا این خی خوش را برایتان اول تر من بگویم و
شیی ین اخذ نمایم .حاال اگر باور ندارید یمتوانید یک نفر از شما با من به
دفی ریاست زندان برود و در آنجا علم خودرا بیاورد که این خی حقیقت
دارد یا نه؟
پس از شنیدن این اخبار برادرم غالم دستگی فورا با سپایه مذکور از اتاق
خارج و جانب ریاست زندان شتاب زده به راه افتاد .من و پش کاکایم به
اضطراب تمام برگشت برادرم غالم دستگی را با مژده آزادی یمکشیدیم و
هر لحظه و دقیقه این انتظار به مثابه ساعن بود که بر ما یمگذشت.
خالصه تقریبا یک ساعت بود برادرم همرای آن سپایه که این خی فرخنده
را برای ما آورده بود ،وارد اتاق بیمارستان گردیده و جریان را به تفصیل تمام
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حکایت کرده ،افزود که فرمان آزادی ما هنوز به ریاست محبس نرسیده،
ول من همرای این برادر  -مقصودش از شخص سپایه بود -مشیكا نزد
رئیس صاحب عبدالخالق خان رفته و موضوع را پرسیدیم .آقای
عبدالخالق خان رئیس ،ی
زمان که جریان را به صورت مفصل از زبان راوی
شنید ،لحظهن مکث کرده ،بعد ر
گویس تلفن را برداشت و به مدیریت
مخصوص والیت کابل با شخص محمدرسور خان مدیر مخصوص در
تماس آمد و راجع به صحت و سقم این خی معلومات ی
کاق به دست آورد.
ی
خداحافظ نمود .پس از آن
بعد گفت بسیار خوب و با محمدرسور خان
روی خودرا به طرف من گشتانده گفت این خی درست است ،قرار گفته
مدیر مخصوص ،فرمان آزادی شما فرستاده شده ،شاید یک دو ساعت
بعد برای ما برسد ،حاال من برای تان این آزادی را تییک یمگویم و انتظار
یمکشیم تا فرمان مذکور برسد ،بعد از آن شما نزد خانواده خود رفته و به
ایشان هم این مژده را برسانید.
با ختم این جمالت برادرم به آقای سپایه که حامل نوید آزادی ما بود
گفت :برادر عزیز! ما پول نداریم که این عمل نیکوی ترا جیان نمائیم ،ول
تو یم ی
توان با من به اتاق ما بروی و هرچه دوست داری از آنجا برداری و با
خود بیی.
در این اثنا من خودرا به صورت عاجل آماده ساخته و با ایشان یک جا و
جانب زندان قلعه جدید روان شدم تا این خی را برای برادر بزرگم عبدالغفار
که در همان ساعت به اتاق نبود و عبدالعظیم جان هم او را پیدا کرده
نتوانست ن یی برسانیم.
و من در عرض راه از هیجان و نطاقن زیاد از برادرم غالم دستگی خواهش
نمودم با من نزد رئیس محبس رفته و بگذارد که من از ایشان اجازه بگیم
رهان ما برسد ،همرای یک نفر سپایه مثل یک ز ی
تا فرمان ی
ندان نزد خانوادۀ
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ما به زندان رسای عیلخان بروم و بعدا وقن که فرمان رسید و شما ها هم
به موجب آن آمدید ،سپایه مذکور را مرخص نمایم.
برادرم با الفاظ تسک ی
ی کننده کوشش یمکرد که مانع این کار شود و من باید
ی
مثل دیگران انتظار بکشم تا فرمان رهان ما به زندان مواصلت کند و همه
با هم به حيث افراد آزاد از زندان خارج شویم .وقن مشاهده نمود که حال
من خوب نبوده و از هی ی
جان که بر من مستول شده بود در لرزه آمده
بودم ،گفت خییل خوب میویم نزد رئیس و تو یم ی
توان این مطلب را به
ی
برسان .با این گفتگوها به در دفی ریاست زندان رسیدیم ،پش کاکایم
عرض
ی
با مرد سپایه که ما را به امید تحفه گرفی همرایه یمکرد ،برون در ماندند
و ما دو نفر بعد از اخذ اجازه داخل اتاق گردیدیم.
من مطلب خودرا خدمت آقای عبدالخالق خان که نسبتا شخص میانه رو
ً
بود ،مفصال به عرض رسانیدم و عالوه کردم که من از بسی مری ییص
برخاسته ام ،از لطف شما بعید نخواهد بود اگر اجازه بدهید من با یک نفر
سپایه مثل روزهای گذشته اولتر نزد خانواده خود بروم و این خیی را که
خداوند ارز یان کرده ،به ایشان برسانم.
جناب رئیس زندان در حال که عمیقا به من نگاه یمکرد ،معلوم یمشد
ی
درون مرا از ظواهر من فهمیده ،گفت من به این
حالت ناآرام و ناراحن
امر مخالفن ندارم ،ول شما امروز از زندان رها شده اید و مثل مردم آزاد
ی
هم ی
قوماندان امنیه کابل برسد ،از زندان بر آمده یمتوانید.
ی که مکتوب
ی
فکر یمکنم امروز تا بعد از ظهر فرمان رهان شما به دست ما برسد ،در غی
آن سپایه که همرای شما یمرود ،طبق دساتی زندان شما را باید دوباره
اینجا بیاورد و تسلیم بدهد ،حاال اختیار به شما است که کدام یک را قبول
ی ی
یم کنید .من گفتم هم ی
رفی همرای سپایه و پس آمدن را ترجیح یمدهم،
لطفا اجازه بفرمائید که دفی مربوطه مطابق قاعده آن را انجام دهد.
سپس رئیس زندان کارمند دفی را احضار و برایش هدایت داد که تعامل
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الزمه را اجرا و ی
رفی مرا با یک نفر نگهبان تنظیم نماید .با یک جهان سپاس
گذاری و امتنان از دفی رئیس صاحب زندان خارج شده ،کارهای تسلیم
ی
ی
نگهبان که مرا بدرقه یمکرد هرچه زودتر
گرفی خودرا به
دادن و تحویل
ی
تمام نموده و با برادرم ،پش کاکایم و مرد سپایه که جهت تحفه گرفی ما را
همرایه یمکرد ،جانب اتاق زندان روانه شدم.
در عرض راه افکار عجیب و غرین مرا مشغول یمساخت ،گایه فکر یمکردم
ی
زمان که در اطراف و اکناف نظر
این حالت را به خواب یمبینم و
ی
ی
یمانداختم ،محبوس ی
جنان را در هر طرف دیده و عالوتا به رفی خود نزد
ی
ی
گرفی اجازه بر آمدن با یک نفر نگهبان که پهلوی من راه
رئیس زندان و
یمرفت ،متوجه یمشدم ،بیشی به حقیقت یمرسیدم .خالصه دیری
نگذشت که همه به اتاق رسیدیم.
سپایه که از والیت کابل پیام آزادی را برای ما آورده بود ،تالش داشت
هرچه زودتر تحفه خودرا به دست آورده مرخص شود ،من عجله داشتم
لبایس را که در بیمارستان به تن داشتم ،تبدیل نموده و هرچه زودتر از آنجا
با هدف رسانیدن خی آزادی نزد خانواده خود در زندان رسای عیلخان،
خارج شوم .دیدم برادرم غالم دستگی روی به آن مرد سپایه که منتظر
تحفه خود بود ،گشتانده گفت برادر عزیز حاال هرچه از این اتاق خوشت
یمآید و با خود برده یم ی
توان ،بردار .مرد سپایه به هر طرف نگاه کرده و
باالخره یک تخته قالیچه که بهی از همه اثاث اتاق بود ،توجه او را جلب
نموده گفت اگر اجازه تان باشد ،هم ی
ی قالیچه را یمگیم .برادرم گفت با
کمال میل این قالیچه مال خودت باشد ،بردار و با خود بی .سپایه مذکور
قالیچه را که به نظرش باالتر از تصورش بود ،برداشته و زیر قول زده با
ی
دعاگونهای فراوان از اتاق خارج شد.
ممنونیت و
من هم زود زود لباس های خودرا تبدیل نموده و به عجله هرچه تمام تر
با نگهبان خود رهسپار زندان رسای عیلخان گردیدم .وقن به زندان رسای
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عیلخان رسیدم ،دیدم غالم محبوب پش مامای پدرم که در زندان
ی
قوماندان امنیه والیت کابل همرای دو نفر پشان کاکایش غالمصدیق خان
ی
مشهور به گل آقای ترکستان و غالم غوث خان اسی بود ،پیش تر از من
خودرا به آنجا رسانیده و از قضيه همه را با خی ساخته بود .زیرا این سه
نفر در والیت کابل ز ی
ی
مربوطی
ندان بودند و فرمان آزادی ما که در آن کلمه
و مالزم ی
ی ذکر شده بود ،اول تر از لحاظ نزدیک محل به ایشان ابالغ
گردیده بود.
همچنان یک نقل این فرمان به زندان ارگ هم فرستاده شده بود که در اثر
آن ،محمدعمر خان و محمد عثمان خان برادران ،پی محمد خان ،محمد
علم خان و عبدالرحمان خان پشان مرحوم نائبساالر جانباز خان ،از
زندان ارگ ی
رهان یافتند.
بیل ،آن روز فرخنده ترین روزی در تاری خ زندگ من و خانواده من به شمار
یمآید ،زیرا پس از گذشتاندن چهارده ،پانزده سال زندان ،از دست دادن
ی
محبان که سالهای متمادی در داخل و خارج
یک عده کثیی از بزرگان و
کشور برای مملکت و مردم افغانستان صادقانه خدمت نموده و از محبت
ی
داشی نام نیک برخوردار بودند ،از ضایعه یک
و حسن نیت مردم خود و
ی
تعداد جوانان و نوجوانان عزیز و معصوم ،از انواع محرومیتها و توهیها
ی
ر
مدهش که
مرییصهای
و تحقیها ،از گرسنکها و نلبایسها و باالخره از
ی
ر
اکییت خانواده تا آخر عمر به آن مبتال بوده اند ،رنجهای فراوان را متحمل
گردیده اند ،آزاد یمشدم .آن روز بزرگیین موهبت خداوندی بود که در
ً
کامال ناامیدی نصیب ما گردید.
عالم
از آن روز همه شادی کنان ،یک دگر را در آغوش کشیده و سپاس خداوندی
را به جا یمآوردیم ،از ر
خویس زیاد گایه یمگریستیم ،گایه یمخندیدیم ،کوتاه
سخن ،یک شور و شعف به خصوض در زندان رسای عیلخان به وجود
آمده بود که وصف آن را نیمتوان به این سادگ به رشته تحریر آورد.
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آن روز خییل به زودی گذشت و بعد از ظهر آن برادرانم عبدالغفار و غالم
دستگی و پش کاکایم عبدالعظیم جان هم با ما پیوستند ،مگر نه مثل من
به حیث یک ز ی
ندان ،بلکه مانند مردمان آزاد ،بدون بدرقه نگهبان.
حوال ساعت پنج بعد از ظهر که هوا داشت کم کم تاریک یمشد ،محمد
رحیم قابخ به صورت غیمیقبه ،برای من خی نگهبان مرا آورد که به
موجب آن من باید یک بار پس به زندان دهمزنگ بروم و مراتب تحویل
دیه خودرا انجام دهم.
من که دلم هرگز نیم خواست ،دوباره به زندان برگردم ،هرچند به محافظ
ی
زندان نیستم و نیمخواهم با تو بروم ،نگاه کن
خود یمگفتم که من دگر
برادران و پش کاکایم هم اکنون آمده اند ،آنها محافظ ندارند ،بهی است
ی
خودت بروی و هم ی
برسان .مگر نگهبان من که
ی عرض مرا به دفی زندان
نظر به دستور زندان باید وظیفه خودرا طوری که برایش هدایت داده شده
بود انجام یمداد ،هرگز قانع نشده و اضار یم ورزید که مرا با خود بار دگر
به زندان دهمزنگ بید.
من یمدانستم که قانونا حق با اوست ول باز هم تالش داشتم طریف را
پیدا کنم و از انجام این کار طفره بروم و به عقیده این که من اکنون دگر
ی
زندان نیستم و آرزو ندارم باز هم یک نفر سپایه مرا در راه بدرقه و از من
ی
نگهبان نماید ،کوشش یمکردم نامبرده را ر ی
اض سازم و از ررس آن خالص
شوم .ول هر گونه دلییل که من پیش یمکردم ،طرف قبول نگهبان من که
نظر به دستور زندان حق داشت مرا دوباره به زندان دهمزنگ بید ،واقع
شده نیمتوانست .تا این که دروازه زندان رسای عیلخان از طرف محافظ ی
ی
آنجا با ر
تشیفات بخصوص باز گردید و جمله سپاهیان آنجا که تعدادشان
به هفت نفر یمرسید و به اصطالح یک دلگ را تشکیل یم داد ،به صورت
آماده باش ،تفنگ رس شانه هایشان را پائ ی
ی نموده و به رسم ادای سالم
عسکری صف بستند .وقن من متوجه این هرج و مرج شدم ،دیدم
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محمدآصف خان قوماندان امنیه کابل وارد زندان گردیده ،بعد از پذی ی
رفی
مراسم تعظیم و سالم عسکری و چند کلمه صحبت مختض با قابخهای
موظف ،جانب من که با سپایه محافظ خود یک جا ایستاده بودم روان
شد .من هم چند قدم پیش رفته و رسم سالم و احیام بجا آوردم .بعد
جناب قوماندان فرمود یمخواهم درون حوییل نزد مادران و خواهران بروم
و چند لحظه صحبت نمایم .من که یمخواستم زودتر از ررس سپایه محافظ
خود نجات یابم ،خییل خوب گفته ،با جناب قوماندان امنیه آقای
محمدآصف خان که از طرف دو نفر قابخهای زندان به رسم احیام بدرقه
یمشد ،یک جا داخل حوییل شدیم.
آقای آصف خان قوماندان امنیه کابل به یک از اتاق ی
هان که از طرف من
راه ن ی
مان یمشد ر
تشیف برده ،وقن دید به داخل اتاق کدام چوگ وجود
ندارد تا باالی آن بنشیند ،الجرم روی یک از رخت خواب ی
هان که در اطراف
صندل وجود داشت قرار گرفت( .رخت خواب بسته را یم گویند که یک
دانه دوشک ،یک دانه لحاف و بالش به داخل یک چادر شب یا بسیه بند
پیچیده و بسته بوده و در چار طرف صندل گذاشته یم شود) چون جناب
قوماندان صاحب با لباس نظایم ملبس بود ،و موزهها در پا داشت ،روی
ی
زم ی
نشسی برایش مشکل بود ،الجرم باالی آن رخت خواب باید
ی
یمنشست.
خانمهای بزرگ خانواده و ما چهار نفر مردها همه به آن اتاق جمع شدیم
و جناب قوماندان صاحب به سخن آغاز و از ی
رهان ما از زندان استقبال
نیک به عمل آورده ،عالوه نمود که « :شما مدت محدودی در این جا
یممانید ،برای شما در قلعه فتوح ،ی ی
میل سابق پادشاه بخارا که دارای
ً
عمارات زیاد و باغ بزرگ یمباشد تع ی
یی گردیده ،فعال چون برف زیاد باریده
و هوا بسیار رسد است و آن منطقه رسدتر از اینجا یمباشد ،بهی است
انتظار بکشیم تا قدری هوا بهی شود ،بعد از آن از طرف قوماندان امنیه
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وسیله نقلیه و قوت کار در اختیار تان گذاشته یمشود که شما را همرای
اثاث تان بدانجا نقل بدهد.
عالوتا قراری که در فرمان صدارت عظما تذکر داده شده ،معاش مقرره
ی
ی
افغان ارتقاء یافته و
افغان بوده ،به روزانه شش
روزانه تان که تا حال دو
شما ،تا ی
زمان که رسشته جایداد و امالک ضبط شده شما صورت گرفته
بتواند ،در آنجا طور موقت سکونت کرده یمتوانید».
بیل ،قراری که بعدا ما خود از ی
می فرمان متذکره معلومات مفصل به دست
آوردیم ،مطالب ذیل در آن به حیث یک حکم قاطع نوشته شده بود:
ی
مربوطی و
خانوادههای غالمنن خان و برادرانش بعد ازین با اقارب،
ی
مالزم ی
ی شان از حبس رها ،معاش مقرره شان از روزانه دو افغان به شش
میل سابق پادشاه بخارا واقع قلعۀ فتوح ،تا ی
ی
افغان ارتقاء یابد و در ی ی
زمان
که رسشته جایداد و امالک شان یمشود ،طور موقت زندگ کرده
یمتوانند».
قلعه فتوح ،قریه ن است که مربوط حکومت چاردیه بوده و تقریبا بیست
کیلومی از شهر کابل فاصله دارد .منظور از جایداد ،ی ی
میل نشیمن ما واقع
ر
خیابان اندران شهر کابل و امالک عبارت از ی
مورون پدر
زمیهای زراعن
کالنم غالم حیدر خان سپه ساالر ی
چرخ و یک مقدار ی
زمیهای زرخرید پدر
و کاکاهایم بوده که به همه اعضای خانواده تعلق یمگرفت.
مگر متأسفانه امر اسیداد خانه و امالک تنها به حیث یک نوشته روی
ورق باق ماند و هرگز تا امروز که من این سطور را یمنویسم ،با وجود
مراجعات مکرر و تقاضاها که تفصيل آن در آینده ذکر خواهد گردید،
جامه عمل پوشیده نتوانست.
از صحبت دور نرویم ،بریم گردم به اصل داستان که جناب محمدآصف
ی
طوالن دل جویانه ،تعریف
خان قوماندان امنیه کابل بعد از انجام صحبت
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ی
کارروانهای شخص شاه محمود خان صدراعظم جدید که
و توصیف از
خودرا یک از معتمدین بسیار نزدیک ایشان یمپنداشت ،از جا بلند شده با
ی
خداحافظ و اظهار نمود که من هر وقت فرصت پیدا کرده بتوانم،
همه
وقتا فوقتا از شما خی خواهم گرفت.
آقای آصف خان قوماندان امنیه در حال که از طرف من و برادرانم بدرقه
یمگردید ،از حوییل زندان خارج شده و در حوییل بیون زندان از
وظیفهداری و وظیفه شنایس آن هفت نفر سپاهی یان که از زندان حراست
ی
قدردان نموده و به آنها تفهیم نمود که وظیفه
یمکردند ،تشکر و اظهار
شما در این جا تمام شده یمتوانید حاال به قطعه خود بپیوندید ،اینها
(مقصودش از ما زندانیان بود) دیگر محبوس نیستند ،آزادانه هرجا رفته
ی
کسان که به دیدن ایشان یمآیند ،بعد ازین
یمتوانند .همچنان برای
ممانعن وجود ندارد.
بعد از آن دربارۀ سه نفر قابخها ین که در اطراف ایشان ایستاده بودند و
انتظار یمکشیدند که به آنها چه هدایت داده یمشود  ،صحبت نموده،
ً
اوال از ما سئوال کرد که به وجود آنها عیلالعجاله یضورن هست یا نه؟
پس از آن که ما موافقت کردیم که تا کس دیگری پیدا شود که از دروازه
ی
شاوندان را که به دیدن ما یمآیند به درون
مراقبت کرده ،خی اقارب و خوی
ی
حوییل برساند ،برای چندی به آنها ضورت داریم ،به ایشان هم اظهار
نمود که شما هم هر وقن که به شما احساس یضورت نیم شود ،یمتوانید
باالی وظیفه خود به ارگ شایه برگردید.
من هم از وقت استفاده کرده ،موضوع آمدن خودرا همرای یک نفر
محافظ از زندان دهمزنگ که در پهلوی من قرار داشت و این که اضار دارد
طوری که برایش هدایت داده شده ،مرا پس با خود بید و به دفی زندان
روی تعامیل که وجود دارد ،تحویل بدهد ،خدمت جناب قوماندان به
عرض رسانیدم که یمخواهم دوباره به زندان دهمزنگ نروم .قوماندان هم
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پیشنهاد مرا قبول کرده به نگهبان امر کرد تا به دفی زندان دهمزنگ بگوید
که مرا قوماندان امنیه مرخص نموده است.
سپایه موصوف نظر به این که در برابر امر قوماندان امنیه اجازه نداشت
ناطاعن نماید ،با ادای رسم تعظیم و اطاعت به رسم عسکری ،باالخره
ی
تنهان جانب زندان دهمزنگ روانه شد.
مرا رها نموده ،خودش به
همچنان جناب قوماندان امنیه با این گفتار آخر که وظیفه من امروز در
اینجا ختم یمگردد ،دستان ما را یک یک ر
فشده ،خداحافظ گفته با قبول
ی
سالیم عسکری که از طرف یک دلگ (هفت نفر) سپاهیان که پیش تر
ی
زندان ما را حراست یمکردند ،اجراء گردید،
زندان رسای عیلخان خانواده
از دروازه زندان خارج شد.
وقن ما دوباره یمخواستیم داخل حوییل برویم ،دیدیم عبدالرحمان جان
پش نائبساالر جانباز خان که مادر ،خواهر و برادر کوچکش عبدالقادر
جان با مادران و خواهران ما در زندان رسای عیلخان محبوس بودند ،پیدا
شد .از دیدن او همه شادمان گشته و او را سخت در آغوش کشیده و بوسه
بارانش کردیم .بعد از آن به صورت هراسان از عبدالرحمان جان پرسیدیم،
دگرها چه شدند؟ مطلوب ما از محمدعمر خان و محمد عثمان برادران،
پی محمد خان و محمد علم خان پشان نائبساالر جانباز خان بودند که
در زندان ارگ به رس یمبردند .عبدالرحمان جان برای این که ما بیشی در
انتظار و اضطراب نمانیم ،زودتر به جواب پرداخته گفت خاطرتان جمع
باشد ،آنها همه از زندان برآمدند و به خانه کاکایم محمدعمر خان در ده
افغانان رفتند .و ادامه داد که ممکن است فردا یا پس فردا همه با هم جمع
شویم .بعد از آن با خاطر جمیع تمام همه داخل حوییل گردیدیم که ورود
عبدالرحمان جان ساعتها همه خانواده را مضوف ساخت.
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آزادی در رسای علخان
جزئیات این گزارش خییل زیاد است ،برای این که سخن به درازا نکشیده و
اسباب درد رس خواننده عزیز نگردد ،از حکایت جریانات ،به صورت مو به
مو ضف نظر نموده ،به اختصار مطلب یم کوشم.
دروازه بزرگ و ضخیم زندان رسای عیلخان که سالیان درازی همیشه بسته
بوده و تماس خانوادۀ ما با خویشاوندان و دوستان قطع بوده ،یک بارگ از
ً
بامدادان تا شامگاهان دیر کامال باز مانده ،هر یک از خویشاوندان و اقوام
ی
از راههای دور و نزدیک ،هم ی
رهان ما به گوششان یمرسید،
ی که خی
ی
ر
جوقه ،جوقه ر
وصف از ما دیدار به
جویس غی قابل
تشیف آورده و با گرم
عمل یمآوردند .مسلما در این مقطع زمان ،در هر خانواده که به دیدن ما
یمآمدند ،تغییات زیادی دیده یمشد .نوزادان تازهای به میان آمده و هر
یک جوان گردیده بودند که ر
اکی از ایشان را شناخته نیمتوانستیم و به
ی
معرق آنها احتیاج پیدا یمکردیم ،همچنان ازدواجهان صورت گرفته بود
که اعضای خانواده از آن ناطالع مانده بودند.
بدین منوال رفت و آمدنها و مهمان شدنها از طرف هر یک از خویشاوندان
ر
جویسهای زیاد هر روز بیشی از
که یک بر دیگری سبقت یمجستند و گرم
روز دیگر دوام داشت و به خصوص مردم قویم ما از قریه چرخ که احیام
و ارادت زیاد به بزرگان ما از زمان پدر کالن من سپه ساالر غالم حیدر خان
ی
ی
توانان
چرخ و پشان او ،پدر و کاکاهای من همیشه داشتند ،هرکدام به قدر
ُ
شان با تحفه و ترتاق که مردم افغانستان رواج و عادت دارند ،راههای دور
را پیموده دسته دسته به دیدن ما یمآمدند و اظهار صمیمیت و محبت
یمنمودند.
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دید و بازدیدها با مقامات بلند پایه دولت
در روزهای اولیه ی
رهان ما از زندان ،به توصیه جناب قوماندان امنیه والیت
کابل آقای محمدآصف خان که به پیوی از نظر دولت بود ،یم بایست از
یک تعداد مهم مقامات دولت آن وقت دیدار به عمل یمآوردیم .روی این
منظور زمینه را خود قوماندان امنیه برای ما مساعد ساخت و یک روز بعد
از ظهر ،پس از تقریبا سه ساعت انتظار ،در قض صدارت عظیم به معیت
محمدعمر خان و محمد عثمان خان برادران مرحوم جانباز خان نائبساالر
ی
واالحضت صدراعظم
و پشان آن مرحویم همه با هم به حضور واالی
شاه محمود خان باریاب گردیدیم .وقن ما داخل اتاق دفی جناب
صدراعظم شدیم ،ایشان را در عقب م یی کارشان در حال ایستاده و
مضوف جمع کردن کاغذهای روی م ییشان یافتیم که معلوم یمشد در
حالت بر آمدن از دفی یمباشد.
جناب رسدار شاه محمود خان صدراعظم بعد از این که با محمدعمر خان
ی
شناسان که با جانباز خان
و محمد عثمان خان برادران نائبساالر روی
ً
قبال با هم داشتند مصافحه نمود .ما ،پشان خانواده هریک به نام و اسم
پدر خود بالنوبه از طرف محمدعمر خان خدمت واالشأن صدراعظم
ی
معرق گردیده و رسدار شاه محمود خان دست راست خودرا طوری گرفته
بود که ما یمبایست آن را یم بوسیدیم و ایشان روی ما را یم بوسید .خالصه
ً
بعد از انجام این عمل ،جناب صدراعظم طوری که قبال ذکر گردید ،در
ی
تعارق ،فرمود :شما از
حالت ایستاده ،بعد از یک دو جمله مختض
افغانستان هستید و افغانستان از شماست .ول در زندگ بعد از این بسیار
محتاط باشید .سپس کاله خودرا از رس م یی کار خود برداشته و خداحافظ
گفته از اتاق کار خارج شد.
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به هم ی
ی ترتیب روی پروگرایم که برای ما از طرف قوماندان امنیه آقای
محمدآصف خان ترتیب داده شده بود ،مجبور بودیم یک روز از جناب
وزیرداخله ،غالم فاروق خان "عثمان" ،یک روز از رسدار احمدشاه خان
وزیر درباره خش ظاهر شاه ،یک روز از وال والیت کابل ،محمد اسماعیل
خان مایار ،هم دیدن به عمل یمآوردیم که این مکلفیتها را یک پس دیگر،
روتی و فورمالیته ی
هان را که خاصه اراک ی
ی
ی
همه با هم انجام داده و سخنان
.
دولت است ،از هر یک به نویع شنیدم از جمله آقای احمدشاه خان
وزیردربار ما را در ی ی
میل خود پذیرفت و بعد از یک سلسله صحبت های
ی
تعارق ،تکلیف نمود که نهار را با ایشان ضف نمائیم.
ول قبل از این که م یی نهار را مالزم ی
ی آماده سازند گفت :من یک تعداد
حیوانان را روی عالقهن که به آنها دارم در اطراف باغچه خود گردآوری
نموده ام ،اگر عالقه دارید و تا ی
زمان که نهار ی
حاض شود ،یم رویم با هم
آنها را تماشا یمکنیم.
خالصه جناب وزیردربار یک مقدار وقت بیشی را با ما ضف نموده در
حال که خود او پیشاپیش یمرفت و ما همه از عقب ایشان روان بودیم،
جلو هر یک از قفسهها و محفظهها اندگ مکث یمکرد و هر یک از
ی
معرق یمنمود.
حیوانات را با سوانح آن برای ما
واقعا انسان گفته یمتواند که ایشان صاحب ذوق خون بوده و محیل که
این حیوانات جالب در آنجا نگهداری و با اهتمام پرورش یمشدند ،حکم
یک باغ وحش کوچک را داشت .بعد از انجام این کار ،یک از مالزم ی
ی ایشان
از آماده بودن نهار خی آورده که همه ما به شمول جناب وزیردربار به اتاق
نان خوری رفته و به اطراف م یی طعام ظهر (نهار) قرار گرفتیم.
و در وقت ضف غذا رسدار احمدشاه خان ،وزیردربار از دوسن و رفاقت
خود با پدرم غالمصدیق خان و مامای من محمدیعقوب جان ی
زمان که در
دربار امی حبیبهللا خان با هم همکار بودند ،و بعدا اولالذکر به حیث
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وزیر امور خارجه و اخیالذکر به حیث وزیردربار در عهد سلطنت
اعلی ی
حضت امانهللا خان مأموریت داشتند ،یاد کرده و تعریف یمکرد که با
هم دگر مناسبات بسیار نزدیک و صمیمانه داشتند.
مرد خوش صحبت و صاف دل به نظر یمخورد .چنانچه در سالهای
بعدی یک از نزدیک ترین اعضای خانواده وی برایم حکایت نمود که :رسدار
محمدهاشم خان صدراعظم ی
زمان که امور صدارت عظیم را به عهده
داشت ،شخص مجرد و ازدواج نکرده بود ،در یک از اتاقهای عمارت
صدارت یمخوابید .ی ی
عن از عمارت صدارت ،هم به حيث دفی کار و هم به
حیث خانه شخیص کار یمگرفت .اتاق که در آن شبانه یمخوابید یک از
کلک ی
یهای آن به طرف باغچه رسدار احمدشاه خان وزیردربار قرار داشت.
روزی رسدار محمدهاشم خان صدراعظم یک از مالزم ی
ی خاص خودرا نزد
رسدار احمد شاه خان فرستاد و هدایت داد تا برای رسدار احمدشاه خان
بگوید که سگهایش شبانه بسیار غوغا نموده و او را نخواب یمسازند.
لطفا آنها را از طرف شب در یک جا از اتاقهای دور از عمارت صدارت
بسته و در اتاق را قفل نماید.
رسدار احمد شاه خان در جواب برای رسدار محمدهاشم خان توسط مالزم
مذکور پیغایمفرستاد و با ضاحت لهجه گفت :برای جناب صدراعظم
بگوئید که بسته کردن و کوته قفیل نمودن کار شماست ،کار من نیست،
لذا مرا معذور دارید.
ی
انداخیها و کوته قفیل نمودن و غیه مظالم رسدار
از آنجا که به زندان
محمدهاشم خان صدر اعظم به همگان معلوم و زبان زد عوام شده بود،
جواب رسدار احمدشاه خان وزیردربار که در ع ی
ی حال پش عموی
محمدهاشم خان هم یمشد ،ی
معن یک نوع به رخ کشیدن مظالم او را
داشت.
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ما را به قلعه فتوح انتقال دادند
ی
روزهان که مختض
محمدآصف خان قوماندان امنیه کابل ،یک روز از
طوری که وعده داده بود از ما خی یمگرفت ،به دیدن ما آمده ،ضمن دیگر
صحبتها با لهجه نسبتا جدی تری به سخن آغاز نموده گفت:
برادران! من این قدر رفت و آمد مراجع ی
ی را نزد شما الزم نیمدانم و
حکومت هم این حرکت را دوست نداشته و از آن احساس نگر یان یمکند،
بهی است هرچه زودتر شما را به قلعه فتوح ،ی
جان که برایتان تع ی
یی گردیده،
انتقال بدهیم .زیرا آن محله با یک فاصله خون ! از شهر دورتر است و از
طرف دیگر به این برودت هوا و برفباری شدید ،فکر یمکنم رفت و آمد
مردم کاهش یابد و خاطر دولت هم از این ناحیه جمع گردد .ضمنا شما هم
باید در زندگ آینده تان بسیار محتاط باشید و از عمیل که سبب تشویش
و دردرس دولت یمگردد جدا خود داری نمائید .حاصل سخن این که جناب
قوماندان امنیه با اظهار این جمالت ظاهرا نصیحت کننده ،ما را متوجه
ساخت که ما آن طوری که خود فکر یم کنیم ،آزادی مطلق نداریم! رفتار
و کردار ما به اراده خود ما در اختیار خود ما نبوده و پیوسته طرف تعقیب
و مراقبت دولت قرار داریم.
ما که روزگاران بسیار بدی را گذشتانده بودیم و تکرار آن را دیگر برای ابد
آرزو نداشتیم ،با اطاعت تمام در برابر فرمودههای قوماندان امنیه گفتيم:
شما خی ما را از خود ما بهی یمدانید ،هرچه در نظر دارید و هدایت
یمدهید ،بفرمائید و دستور بدهید تا عمل انتقال ما و اثاث ناچ ییی که در
اختیار داریم و شما آن را مشاهده یم کنید هرچه زودتر انجام یابد.
جناب قوماندان امنیه گفت خییل خوب ،آخر هم ی
ی هفته آماده باشید من
ی
قوماندان امنیه اسباب نقلیه و عملۀ کار برایتان یمفرستم و شما به
از
اصطالح بارتان را ببندید و جانب قلعه فتوح کوچ کنید.
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یی شده بود ،درست هیجده روز از تاری خ روز ی
آخر همان هفته که تع ی
رهان
ما از زندان یمگذشت .ی ی
عن ما توانستیم فقط هیجده روز را در رسای
عیلخان که دیگر نام زندان را نداشت به آزادی مطلق و فارغ از هرگونه
تشویش و احساس هراس بگذرانیم.
درین فرصت خواجه محمد مالزم ما که همرای ما در زندان دهمزنگ اسی
بود و یک نفر از ناظرین ما که هنوز زنده مانده و به سن کهولت رسیده
بود با دو نفر از پشان خود از قریه چرخ آمده و وظیفه قابخها را اشغال
کرده و ما را از دیدن روی قابخهای دولن که سالیان درازی هر روز به آن
مواجه بودیم ن نیاز ساختند.
درست روز هیجدهم که مصادف یمگردید به روز س ییدهم دلو سال ۱۳۲۵
خورشیدی ،برابر  ۲۳جنوری سال  ۱۹۴۶عیسوی ،یک تعداد موترهای بار
ی
قوماندان
بردار و عملۀ کار که مرکب از سپاهیان پشک بودند ،از طرف
امنیه فرستاده شده و کوچ و بار ما را همرای همه افراد خانواده به قلعه
فتوح ی ی
میل سابق پادشاه بخارا نقل دادند.
ً
طوری که قبال تذکر رفت ،قلعه فتوح از شهر کابل تقریبا بیست کیلومی
فاصله داشت و منطقه بیشی برف گی و هوای آن رسدتر از شهر است.
ی
زمان که ما بدانجا رسیدیم ،منظره عمارتهای بزرگ و متعدد که دارای
اتاقهای زیاد ،حتا بیشی از احتیاج ما ،حیاط بزرگ و یک باغ مشجر که
مساحت آن دوازده جریب زم ی
ی بود و همه در زیر برف نمای قشنک پیدا
کرده بود ،توجه ما را به خود جلب یمنمود .وقن از سایر اتاقها به صورت
مجمویع به منظور تقسیمات ب ی
ی خود ،دیدن به عمل آوردیم ،مایه تعجب

سپایه پشک ،به آن مرد نظایم گفته یمشد که اسم او در قرعه ر
کش ظاهر یمگردید و
وظيفه اجباری خدمت زیر بیق را انجام یمداد.
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همه گردید که چگونه ما یمتوانیم این همه اتاقهای بزرگ را با چند دانه
فرش گلیم و شطرنخهای فرسوده که در دسیس داریم بپوشانیم .اما این
موضوع نظر به این که ما از اتاقهای تنگ و تاریک زندان نجات یافته و
خودرا در یک فضای باز و پهناور یمیافتیم ،آن قدرها مهم و قابل شکایت
برای ما نبوده و به عجله تمام دست به هم داده هر خانواده برای خود
جای رهایش در حد امکان تنظیم نمود.
ی
روشن برق مواجه شدیم و ناچار آن را با
شب فرا رسید و باز ما به فقدان
نور شمع و چراغ های هرک ی
ی که احتیاط با خود داشتیم به پایان رسانیدیم،
به امید فردا که آفتاب طلوع کند و همه جا روشن گردد و ما بتوانیم از هر
گوشه و کنار عمارتهای بزرگ را که روزی اقامت گاه یک پادشاه بوده
است ،به صورت مفصل دیدن نمائیم .همه در اتاقهای بزرگ که نصف
آن فرش داشته و نصف دیگر آن نه ،در اطراف صندل ی
هان که یمتوانستند
ما را گرم نگه دارند ،خوابیدیم.
قلعه فتوح یک از دهکده ی
هان است که به ولسوال (حکومت) حوزه
چاردیه تعلق داشته و ساکن ی
ی آن عیلالعموم زراعت پیشه و دام دار بودند.
خانوادهها با یک دو جریب زم ی
ی زراعن و عده قليیل از گاو و گوسفندی که
در اختیار داشتند ،زندگ غریبانه شان را تأم ی
ی یمنمودند و به خانههای
ییالق کوچک گیل از خشت خام تعمی شده سکونت داشتند.
وسایل نقلیه آن دهکده جانب شهر کابل عبارت از سه یا چهار عراده گادی
بود که یک مرتبه صبح زود از قلعه فتوح به شهر رفته و عض روز مذکور
بریمگشتند .در خالل باق مانده ساعات روز وسیله دیگری وجود نداشت
که مردم جانب شهر رفت و آمد نمایند.
ی
توانان زیاد نداشت ،عموما قصبات
در آن زمان که ررسکت برق آن قدر
ی
داشی امتیاز برق مواجه بودند که قلعه فتوح یک
شهر به عدم استحقاق
ی
از آنها به شمار یم رفت .لذا همه اهال دهکده و ما هم تا زمان که در آنجا
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ی
داشی برق محروم بودیم .همچنان آب آشامید ین طرف
زندگ یمکردیم ،از
احتیاج خودرا از یک جویچه که از باغهای دیگر همجوار آن رد شده و از
میان باغ و باغچه که به ما تعلق یمگرفت عبور یمکرد ،یمگرفتیم و از آن
ً
استفاده یمنمودیم .البته ما قبال آن را جوشانیده و در هوای رسد
یمگذاشتیم و یک مقدار زیاد برای مضف شبانه روزی خود ذخیه
یمکردیم.
البته اینها همه موضوعات خییل کوچک بوده و ما را بسیار ناراحت
نیمساخت .زیرا ما یمدانستیم که حاال در یک دهکده زندگ یمکنیم که
مانند سایر دھات کشور از مزایای حیات شهری محروم یمباشند.
دوستان و عزیز یان که اطالع داشتند ما در کجا نقل داده شده ایم ،باز هم
زحمت دوری راه ،رسدی و برف باری زمستان را قبول نموده پیوسته به
دیدن ما یمآمدند و ما را با خود یمبردند و در منازل شان دعوتها ترتیب
یمدادند.
ی
هواخواهان که از زندان برآمدن ما دیرتر
همچنان آن عده عالقه مندان و
اطالع یمیافتند ،به هر نویع که امکان داشت ،وسیلهن پیدا کرده ،خودرا
به ما رسانیده و با احساسات گرم و ابراز محبتها ما را شاد و مشور
یمساختند .به عبارت دیگر دوری راه و عدم وسایل نقلیه درست میان شهر
و دهکده قلعه فتوح ،رسدی هوا و امثالهم ،مانع این شده نیمتوانست که
ر
جویسهای وابستگان ،دوستان و عالقه مندان را
جلو استقبال نیک و گرم
از ما بگید .چون همه این تماسها و بازدیدها صبغه دیگری جز صمیمیت
ی
جون و هم دردی و هیچ گونه حرکت و عمیل که
و ابراز محبت و دل
مخالف پالیش دولت بوده باشد ،در آن نهفته نبود که اسباب تشویش
گردد ،الجرم ما نیمتوانستیم از این آم ییشها فاصله بگییم .به این ترتیب
ی
شادمانها را گذشتانده ،هیچ گونه احساس
شب و روزهای خوب و مملو از
بدی از رسدی شدید زمستان با وجود فقدان فرش و لوازم درست خانه،
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ی
ی
انسان
داشی وسایل نقلیه و غیه ،مایحتاج یک
نلبایس مناسب و عدم
که از عالم تجرید برآمده و داخل اجتماع گردیده است ،نداشتیم.

وعدههای قوماندان امنیه و ادامه بالتکلیفها
یک روز از این روزهای رسد و پر برف زمستان ،جناب محمدآصف خان
قوماندان امنیه والیت کابل به سواری یک موتور جیپ عسکری به همراه
یک نفر ی
حاض باش (گارد) و راننده عراده به قلعه فتوح ر
تشیف آورده،
ضمن صحبتهای دیگر عالوه نمود که پادشاه بخارا سید عالم شاه خان
با یک جمعیت کثیی از خانواده ،عمله و فعله خود در اینجا زندگ
یمکردند .بعد از وفات موصوف ،خانواده او از اینجا به داخل شهر اقامت
گزین شدند و این همه ساختمانهان را که یم بینید با حیاط و همه ساحان
که به آن ارتباط دارند ،باالی دولت به فروش رسانیدند ،که اکنون همه
ً
این ملکیت ،تا ی
فعال ی
بعیص از مؤسسات
زمان که خانههای خودتان که
دولن در آن جا داده شده اند ،تخلیه و به دسیس شما برسد ،به اختیار
شما گذاشته شده است .ی
زمان که خانواده پادشاه بخارا اینجا را ترک نموده
و تغیی اقامت دادند ،عمله و فعله ایشان که همه از بخارا به همراه پادشاه
بخارا آمده بودند ،یط عریضه ن به دولت التماس نمودند برای آنها چندی
مهلت داده شود تا بعد از تهیه مسکن و رسپنایه برای خود در یک از نقاط
دیگر مملکت ،به خانههای شان که در اطراف باغ خودشان با سلیقه
مخصوض تعمی کرده بودند ،زندگ کرده بتوانند .قبل از این که شما را به
اینجا نقل بدهیم ،و از ی
طرق زمان مهلت آنها هم به رس رسیده بود ،لهذا
همه آنها اینجا را ترک کردند ،به جز یک خانواده کوچک که یک خانم و دو
ً
پش کوچک یتیم را تشکیل یمدهد .نظر به این که کامال ن یار و یاور بود و
دادخوایه زیاد نمود که من و دو نفر اطفال صغیم را بگذارید درین رسپناه
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که شوهرم آن را تعمی نموده و اکنون او وفات کرده و ما را بدون رسپرست
گذاشته ،زندگ کنم .من ی
حاضم نزد این خانواده ای که جدیدا اینجا یمآیند
به حیث یک نفر خدمتگار کار کنم .بعدا جناب قوماندان صاحب فرمود
که حاال اختیار به شماست که آنها را نگه یمدارید یا برای شان هدایت
یمدهید که این سه نفر هم مانند دیگران خانه شان را تخلیه نمایند.
ما که قیافه آن خانم محروم و مأيوس و اطفال صغیش را مشاهده کردیم
و در ع ی
ی حال محرومیتهای خود ما هنوز از خاطرها زدوده نشده بود،
بالدرنگ به اقامت دائیم آنها تا ی
زمان که خودشان به رضایت خاطر
خواسته باشند ،موافقت خودرا اعالم نموده ،عالوتا به آن خانم که مادر
ابراهیم و اسماعیل یاد یمشد ،فهماندیم که بعد ازین خودت جزو خانوادۀ
ً
ما هسن و پشانت اوالد این خانواده به حساب یمروند ،خاطرت کامال
جمع باشد.
ی
ی
دالوصف در چهره آن خانم
شادمان زای
از این عکسالعمل ما نشاط و
ی
مأيوس درخشیدن گرفت و به دعاگون آغاز نمود .همچنان جناب
قوماندان از این حرکت استقبال نیک نمود.
بعد از آن روز و اظهارات جناب قوماندان ،هر مایه که یمگذشت و ماه
دیگری آغاز یمیافت ،فکر یمکردیم اکنون یک قسمت دیگری از فرمان
ی
رهان ما عمیل یمشود و طوری که به ضاحت تمام در آن تذکر رفته بود
آنچه از مایملک ما که از طرف دولت دیکتاتور روز ،ضبط و غصب گردیده
و مدت چهارده ،پانزده سال از آن گذشته و هنوز در دسیس قدرت حاکمه
بود ،اکنون برای ما مسید یمشود و ما یمتوانیم بعد از آن راحت تر زندگ
ی
نوشی و به آفتاب
کنیم ،که متأسفانه این بخش فرمان ،حکم در یخ
ی
گذاشی را پیدا کرد.

182

از خاطراتم

بهاران کوتاه و محافظت و محدودیتهای جدید
آهسته آهسته ،ایام زمستان رس رسیده و مرغکان بهاری ،پیامهای آمد،
آمد بهاران را با خود یمآوردند ،بهار یان که این مرتبه برای ما کیفیت دیگر و
مزیت دیگری داشت و یمتوان به آن تولدی دیگر نامید .از فیض این بهاران
سی ،شاخ و شاخچه ی
سی و خرم گردید ،باغ و باغچه ی
همه جا ی
سی ،تپهها و
دشتها همه ی
سی و طراوت خ یی گردید.
برای ما که از محیط تنگ و تاریک زندانها بعد از گذشتاندن یک عمر،
نجات یافته و در یک فضای آزاد و وسیع ،بدون دیدن روی ده ر
بایس،
زوالنه ،سپایه و نگهبانان ،تفنگ و مسلسل ،فارغ از هرگونه ترس و هراس،
هر طرف گشت و گذری داشتیم .از دیدن روی خانواده رنج دیده خود
ی
گذاشی یلداهای هجران ،به هم پیوند
حظ یمبردیم و بعد از پشت رس
ی
دوباره پیدا کرده بودیم ،همچنان در حلقه عزیزان و دوستان که به دیدن
ی
تنهان ،میوک بودن و فر ر
امویس نیمنمودیم .واقعا
ما یمآمدند ،احساس
این بهاران عالم دیگری داشت.
وابستگان نسبتا نزدیک تر ،به علت دوری راه و عدم وسایل نقليه ،روزی
که نزد ما یمآمدند ،یک دو روز را نزد ما گذشتانده و با امکانات کیم که از
لحاظ وسایل رهایش داشتیم ،با دار و ندار ما یمساختند ،هكذا ما را هم
که در منازل خود به داخل شهر دعوت یمکردند و با خود یمبردند و
پذیرائیهای شای یان از ما به عمل یمآوردند ،شبها نگه یمداشتند و هر یک
از اعضای خانواده سیع یمورزیدند تا ی
جان که امکان دارد ،وقت ما را خوش
بگذراند .تا ما بتوانیم آن همه رنجهای گوناگون و محرومیت ی
هان را که در
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جریان چهارده پانزده سال زندگ متحمل شده بودیم در فضای با صفا و
گرم این محبتها ،فراموش کنیم.
ول دیری نگذشت ،درست چهار ماه بدین گونه زندگ کردیم که در ماه
پنجم این آزادی از ما سلب گردید و مقررات دیگری به میان آمد .ما در ماه
جدی سال  ۱۳۲۵خورشیدی از زندان برآمدیم و در ماه جوزای سال ۱۳۲۶
خورشیدی که برابر به ماه یم  ۱۹۴۷عیسوی شود ،و در عوض این که
ر
مورون ما حسب فرمان صدارت عظیم که شدیدا انتظار
خانه و مایملک
ی
آن را داشتیم ،برای ما کارسازی شود ،جزنترین توجه در آن باره به عمل
نیامد و گوشه چشیم به مشاهده نرسید ،بالعکس دولت وقت به
بهانههای مختلف و ظاهرا زیر عنوان حفاظت از ما که در یک احاطه بزرگ
سکونت داریم و وضع امنین در آن منطقه خوب نبوده و مبادا به ما کدام
وقن صدمهای برسد ،پالیش خودرا تغیی داد و تعزیرات دیگری در نحوه
زندگ ما بعد از زندان به میان آورد .این مطلب را آقای محمدآصف خان
قوماندان امنیه والیت کابل که با دستگاه استخباران خود پیوسته ما را
تعقیب و مراقبت یمنمود و ما از این راز غافل بودیم ،توسط آقای
عبدالعظیم خان علویم که در آن زمان حاکم منطقه چاردیه بود ،به ما
ابالغ نمود.
یک روز از این روزهای شاد و زودگذر بهاران ،یک از مالزم ی
ی ما خی آورد
که عبدالعظیم خان علویم ،حاکم چاردیه با یک دلگ سپایه ر
تشیف آورده
و یمخواهد شما را مالقات نماید .مسلما در اول از شنیدن این خی همه
شوک گرفته و متعجب گردیدیم .بعدا حواس خودرا جمع نموده و به عجله

 اینکه زمان اسارت گایه  ۱۴گایه  ۱۵سال نوشته شده است ،علت آن این است که
ً
اصال مدت زندان  ۱۴سال و دو ماه بود.
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هرچه تمامی به منظور دیدن حاکم چاردیه که در خارج رسا انتظار ما را
یمکشید ،روانه شدیم.
آقای عبدالعظیم خان حاکم چاردیه بعد از مصافحه خودرا نه به حيث
ی
معرق نموده اظهار
یک حاکم ،بلکه به صفت یک دوست خانوادگ برای ما
داشت که اسم من عبدالعظیم علویم است و من پش مرحوم عبدالکریم
خان علویم نائبالحكومه اسبق مزار ررسیف یمباشم .پدرم با همه بزرگان
شما و به خصوص با کاکای مغفور و مرحوم شما جناب غالمنن خان که
برای من هم مقام و ی ی
میلت کاکا را داشت ،دوسن نزدیک و صمیمیت زیادی
داشته و خانوادۀ ما همیشه خودرا در روزهای غم و شادی با خانواده شما
ی
قوماندان
سهیم و ررسیک یمدانستند .امروز که من اینجا آمده ام از طرف
امنیه کابل مأمور هستم که برای شما حال سازم که نظر به عدم امنیت
منطقه و به منظور حفاظت شما از خطر احتمال ،حکومت الزم یمداند
ی
نگهبان به عمل آید .لذا این
از شما طوری که پالیش دولت تقاضا یمکند،
جمعیت هفت نفری افراد نظایم پشک وظیفه دارند طوری که برایشان
هدایت داده شده ،شب و روز در یک ازین عمارات خارج حرمشای
سکونت داشته و پهرهداری نمایند تا برای شما از دسته اراذل و اوباش که
در هر گوشه و کنار مملکت از این قبیل مردمان وجود دارند ،صدمه نرسد.
جناب حاکم چاردیه باز هم از محبت و عالقهمندی شخیص خود به
خانوادۀ ما بار بار تذکر داده ،در ضمن یک دو حادثه که در همان تازهگ در
قریه فتوح به وقوع پیوسته و یک آن حتا منجر به قتل یک نفر دکانداری
گردیده بود که دکان مذکور در هم جواری ما قرار داشت ،اشاره نموده،
بیشی از ن ی
امن و اعمال ناهنجار و خراب کاری یک عده مردم تبهکار ساحه
چاردیه که متشکل از دهات و قریه جات متعددی بود ،به صورت شکوه
آم ییی صحبت کرد.
سپس از این که حکومت خودرا در راه حفاظت جان و مال مردم مسئول
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دانسته و حناالمکان یمکوشد به منظور برآوردن این مأمول تدابی الزمه
ی
روشن انداخته ،عالوه نمود که من
را بیش از پیش اتخاذ نماید یک سلسله
هم این فیصله دولت را عیلالعجاله به خی شما پنداشته و اطمینان یمدهم
که این تعامل مدت زیادی دوام نخواهد کرد و وقن که شما به خانه و ی ی
میل
ی
واالحضت صدراعظم
خود ،قراری که در فرمان آزادی شما از جانب
صاحب امر داده شده ،برگردید و به زندگ نوین آغاز نمائید ،دهکده قلعه
ی
نگهبان
فتوح را ترک و در شهر کابل نقل مکان کنید ،این وظیفه حفاظت و
از شما انجام یمیابد.
ر
معارست ما با مردم و
در پایان یک خورده از نگر یان دولت راجع به طرز
رفت و آمدهای مداوم دوستان و عالقه مندان که طرف سوءظن قرار
گرفته بود ،به صورت غی مستقیم هشدار داده گفت :بعد از این هرکش
ی
قوماندان والیت کابل اجازه کتن به
که به دیدن شما یمآید باید اولی از
دست بیاورد و به رؤیت آن اجازه نامه ،پهره داران موظف مانع دید و
وادیدهای شما نیمشوند .همچنان وقن شما جانب شهر روانه یم شوید
ً
باید قبال از جناب قوماندان امنیه کابل امری در دست داشته باشید ،تا
بدین وسیله هرگونه تماسهای شما با مردم و هدف رفت و آمدهای شما
در شهر زیر کنیل دولت قرار گرفته بتواند و شخص قوماندان امنیه طوری
که فرموده است ،از همه احوال آگاه باشد.
خالصه مطلب جناب حاکم ،آقای علویم به عبارت دیگر برای ما فهمانید
که آزادی شما از زندان حدود معی ین داشته و به نحوی که خودتان فکر
یمکنید ،استقالل عام و تام ندارید ،و باالثر تحت مراقبت و نظارت دولت
یم باشید( .از به کار بردن واژه ما ،مطلوبم از ما چهار نفر پشان خانواده
است).
آقای عبدالعظیم خان حاکم چاردیه که شخص صاحب احسایس به نظر
یمآمد ،باز هم با اظهار یک سلسله صحبتهای تسلیت آم یی و اطمینان
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دهنده از ناپایداری این همه تعیینات و مقررات جدید و عالئق دیرین دو
خانواده و عواطف شخیص خود نسبت به ما ،به صورت بسیار دوستانه
ی
خداحافظ نموده ،ی ی
میل ما را ترک نمود.
مگر متأسفانه این وضع و واکنش دولت طوری که آقای علویم وعده داده
بود ،به آن زودی اختتام نیافته ،بلکه برای پنج سال متوال دوام پیدا کرد.
بعد از آن رفت و آمد دوستان و خویشاوندان نزد ما به صورت تدریخ کمی
گردید .همچنان رفت و آمد ما جانب شهر ،جز این که یضورت مییم
احساس یمشد خییل کم شد و یک بار دیگر دریافتیم که کینه توزیهای
می فرمان ی
قدرتمندان هنوز انجام و موقف دولت ،طوری که از ی
رهان ما از
ر
فاحش نیافته است.
زندان استنباط یمشد ،تغیی

عرایض ما به مقامات برای بهبود وضع خود و نتایج یحاصل
ی
کسان که عالئق شان با ما بیشی و نزدیک تر بود ،هم ی
ی زحمتها
باز هم
ی
را متقبل شده ،اولی به قوماندان امنیه والیت کابل جهت اخذ اجازه نامه
رسیم مراجعه نموده ،بعدا به دیدن ما یمآمدند .یک عده ی دیگری که
رسیدن به قوماندان امنیه کابل به زودی برایشان میش نیمشد ،بعد از یک
دو مرتبه مراجعه دل رسد یمشدند و کمی به دیدن ما یمآمدند .خالصه آن
ی
دارهان که ما به آنها نیاز داشتیم ،دیگر وجود نداشت و آن همه امیدها
دی
ی
ی
و آرزوهای گوناگون که ما داشتیم و یا نقشه و پالن که برای زندگ آینده
خود نزد خود طرح نموده بودیم ،یک از آنها هم جامه عمل پوشیده
نتوانست .مثال یک تعداد از پشان و دخیان خانواده آرزو داشتند هم ی
ی
که فصل زمستان بگذرد و از ی
طرق دید و وادیدهای عالقمندان کمی گردد،
برای خود شغل و مأمورین در دوایر دولن و یا میل پیدا نمایند و به آن
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مضوف گردند .من شخصا پروگرام داشتم به صنف یازده مکتب نجات
شامل شوم و بعد از دو سال درس خواندن در مکتب ،از صنف دوازده به
ی
گرفی یک از بورسهای دریس که برای
درجه اول یا دوم فارغ شده ،یا با
شاگردان حائز درجه اول و دوم و سوم میش بود ،به خارج مملکت به
منظور تحصیالت عالتر مسافرت کنم و یا به داخل مملکت به فاکولته
طب ،که عالقه مفریط به علم طب داشتم ،شامل و برای مردم خود یک
طبیب خون شوم.
در آن وقت ،طوری که اطالع داشتم ،یط نمودن سلسله مراتب دریس در
ی
کسان که این محرومیت را داشتند و
صنوف مکاتب ،حتیم نبوده ،بلکه
سن شان باالتر یم بود یمتوانستند یک از صنفهای منتخبه را امتحان
داده ،حسب لیاقت داخل آن صنف مکتب گردیده و قبول شوند .این
تعامل تا صنف یازده بود ،صنف  ۱۲در آن شامل نبود .چنانچه عبیدهللا
ی
مربوطی نزدیک و هم قفسان ما
جان پش ماما غالمانور خان که یک از
بود ،این مراحل را یط نموده ،بعد از این که از وی امتحان گرفتند به صنف
یازده مکتب حبیبیه شامل و بعد از اتمام صنف یازده و دوازده ،به حيث
شاگرد حائز درجه دوم ،مستحق یک از این بورس های تعلییمگردیده
ی
اگرفی تحصیالت عال تر ،به ایاالت متحده امریکا ،از طرف وزارت
جهت فر
معارف آن وقت فرستاده شد.
از این قبیل آرزوها و برنامهها هریک از دخیان و پشان جوان خانواده نزد
خود بسیار داشتند که در صورت موفقیت ،اثبات وجود کرده ،همگام
کاروان زندگ اجتماع نوی ین که تازه ررسوع نموده بودند گردیده و پی رشفت
نمایند.
ول متأسفانه که این همه انتظارات و امیدواریها در نطفه ر
خنن گردیده و
آن همه خوشبی ین ی
هان که نزد هر یک از خانواده وجود داشت ،و فکر
ی
زندان بودن کشیده اند،
یمکردند که دوران رنج و دردی که در سالیان دراز
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ختم گردیده ،دیگر یمتوانند آزاد زندگ کنند و به اراده خود خط ر
مش زندگ
یی نمایند ،همه و همه ر
آینده خودرا تع ی
نقش بود بر آب و عالیم بود در
خواب غافل از این که دامنه درشت مزاخهای دولت حکمران دور و دراز
ی
اعتنانها هنوز به پایان نرسیده بود.
بود و زمان ن
بازهم تالش ما درین بود که به استناد ی
می فرمان آزادی ما از زندان ،ذريعۀ
عرای ییص که وقتا فوقتا به مقامات ذیصالح تقدیم یمنمودیم ،دولت را
متوجه احوال خود بسازیم .مگر با تأسف باید گفت که همه این عرایض
نجواب مانده و تغییی در موقف دولت و تمکی ین در این مورد به میان
ر
محش ،خنده کبک است در
نیمآمد .به قول شاعر« :صدای شور
گوشت»
فصل بهاران پایان یافت ،موسم تابستان رسید .اثری از وعدههای آقای
علویم ،حاکم چاردیه که بیشی به حسن نظر و نیت نیک شخیص ایشان
داللت یمکرد ،دیده نشد .همچنان فصل پائ یی و زمستان سیی شد .هیچ
گونه تعامیل به عمل نیامد که ما بتوانیم از آن برخوردار گشته و به اراده
خود زندگ کنیم.
جناب قوماندان امنیه که رفت و آمد عالقه مندان را نزد ما و ی
رفی ما را به
شهر منحض به امر خویش ساخته بود ،نظر به مضوفیت زیادی که
داشت ،همیشه برای مراجعی ین که آرزوی آمدن نزد ما را یمداشتند ،و یا
برای ما که توسط یک از سپاهیان محافظ ،در خواسن برایش یمفرستادیم،
میش نبود .و این عمل بعد از این که یک دو مرتبه تکرار یمشد ،سبب دل
رسدی مراجع ی
ی و دوستان یمگردید.
همچنان جناب قوماندان امنیه ،ی
بعیص اوقات مانند سایر کارمندان دولت
در زندگ روزمره شان و در اثر برخورد با قضایای خوب و بد کارهای مربوطه
ی
مختلف یمداشتند که این حالت عکسالعمل و تأثی
شان ،لون و مزاج
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ی و عارض ی
بارزی در برخورد او با مراجع ی
ی به میان یمآورد که به صورت كل
اسباب مایویس مردم یمگردید.
کوتاه سخن این که هریک از این رویدادها و جریانات عامیل شده
یمتوانست که زندگ ما منحضتر و روابط ما با دوستان محدودتر گردیده
و آهسته آهسته به صورت میوک در قریه قلعہ فتوح به عمارات بزرگ و
داخل احاطه وسییع که ساحه عمویم آن به تقریبا یس جریب یمرسید،
ر
معارست داشته باشیم و ارتباط ما با دوستان و
تنها با خانواده خود
عالقهمندان رفته رفته قطع گردد.
این حالت انزوا و تحت نظارت ،البته حسب گفته آقای علویم که حسن
نظر شخیص او را تمثیل یمکرد ،آن قدر کوتاه نبود که ما به آن باور و
ی
طوالن و مدت پنج سال را در بر گرفت.
امیدواری داشتیم ،بلکه یک زمان
در خالل این پنج سال تمام تالشها و مراجعات ما به مقام ذی صالح
مبن بر این که طبق فرمان مقام صدارت ،امالک و خانهای که ی ی
دولت ی
میل
نشیمن ما بود ،برای ما مسید گردد و یا اجازه بدهند که هریک به اندازه
ی
توانان خود به یک از شعبات دولن یا میل شامل کار گردیده و
استعداد و
از حقوق و ماحصل آن امرار معاش کرده بتوانیم ،و یا حداقل در جیه
روزمره ما افزودی به عمل آید که مصارف ما را به صورت اوسط تکافو
ی
گرفی یک نتیجه مثبت باق یمماند.
کرده بتواند ،همه و همه ناثر و بدون
ی
عنوان مقام سلطنت ،به حضور
عرایض و مراجعات ما عیلالعموم
اعلی ی
حضت محمدظاهر شاه و یا به مقام صدارت عظیم حضور
ی
واالحضت شاه محمود خان عموی پادشاه یمبود .عرایض طبق معمول
به یک از دفاتر عارض ی
ی که گویا مرجع واریس به شکایات و تقاضاهای ملت
ی
بود ،تقدیم یمشد و بعد از سیی شدن مدت طوالن و وعده دادنها و
ی
گرفی پاسخ های ی
ی
ی
اعتنان مطلق
منف و ن
گفیها ،رسانجام به
امروز و فردا
مواجه یمگردید.
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درست به یاد دارم روزی را که در آن وقت رسدار شاه محمود خان سفری
به اروپا داشت و رسدار محمدداوود خان کارهای صدارت را به کفالت انجام
یمداد و در هفته یک روز به وزارت داخله ر
تشیف یمآورد و شخصا به
اجعی واریس یمکرد .عارض ی
ی
ی همه با عرایض دست داشته شان
عرایض مر
به ردیف و صف به صف باالی چوگهای چون که به داخل یک اتاق
بزرگ به این منظور گذاشته شده بود یمنشستند .اولی مدیر عارض ی
ی،
ی را به ترتیب به یک ورق یمنوشت و به هر یک از مراجع ی
اسمای عارض ی
ی
هدایت یمداد که شما وقن که من اسم تان را به آواز بلند یم خوانم از جای
تان بلند شده ،اول مطالب تان را خودتان به حضور کفیل صدارت و وزیر
داخله رسدار محمدداوود خان به صورت ی
زبان و ی
علن به عرض برسانید.
رسدار صاحب بعد از این که شکایات شما را شنید ،به من طوری که الزم
داند هدایت یمدهد و من طبق آن اجراآت یمکنم.
من هم بعد از این که از این جریان که حکم یک پدیده جدید را داشت
ی حال ی
اطالع حاصل کردم ،و در ع ی
بعیصها در باره رسدار محمدداوود خان
اظهار نظر یمکردند که شخیص درشت و درست و قاطع و واقع ب ی
ی است،
یک روز بعد از اخذ اجازه از قوماندان امنیه جانب شهر رفته ،عریضهن
ترتیب و صبح زود خودرا به وزارت داخله رسانیده و طوری که در باال تذکر
رفته در صف دوم عارض ی
ی جا گرفتم که به م یی کار رسدار محمدداوود خان
نسبتا نزدیک تر بود.
بعد از یک دو ساعت انتظار ،هرج و مرج بخصوض در اتاق عارض ی
ی هویدا
گردید که داللت بر آمدن و ر
تشیف آوری جناب رسدار صاحب یمنمود.
جمیع از افراد به لباس نظایم و مسلح و جمیع دیگر به لباس عادی در هر
ی و عارض ی
ی مراجع ی
گوشه و کنار و حن در ب ی
ی تقسیم شدند و جمعیت
دادخواهان را زیر دیده ی
بان و مراقبت گرفتند .بعد از آن جناب رسدار
محمدداوود داخل اتاق گردیده و در حال که افراد نظایم رسم تعظیم و
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سالم عسکری را انجام یمداد و همه عارض ی
ی از جاهای خود جهت ادای
احیام برخاستند و به پا ایستادند ،باالی کریس و در عقب م یی کار خود که
در صدر اتاق گذاشته شده بود ،قرار گرفت.
ً
مدیر عارض ی
ی از روی فهرست نامها که قبال تهیه گرفته بود ،اسم هر یک
را به نوبه و به آواز بلند به خوانش یمگرفت و هر یک به نوبه خود با كمال
تعظیم و تکریم از جا بلند شده مطالب خودرا به عرض یمرسانید ،سپس
مدیر عارض ی
ی به او نزدیک شده و عريضه اش را از دستش یمگرفت و
حسب هداین که رسدار داوود خان برایش یمداد در پای ورقه عريضه
یادداشت مختضی یمکرد و به شخص عارض یمگفت به دفی من فردا بیا
ی ترتیب عارض ی
و جواب عريضه خودرا حاصل نما .به هم ی
ی یک ن دیگر
این پروسه را یط نموده و مرخص یمشدند.
ی
معرق نمودم که من که
من هم به نوبه خود از جا برخاسته اول خودرا
هستم و پش کدام شخص و از کدام خانواده یمباشم .بعد به عرض مطلب
پرداختم ،ول جناب رسدار صاحب بعد از شنیدن یک دو جمله از من در
حال که چشمانش به روی م ییش دوخته بود ،صحبت مرا قطع نموده به
مدیر عارض ی
ی رو گشتانده گفت سوابقش را از وال کابل بخواهید .آقای
عبدالحکیم خان شاه عالیم که یک از معتمدین بسیار نزدیک رسدار داوود
خان به شمار یمرفت ،در آن وقت وال کابل بود .فردای آن روز مثل سایر
ی من هم به دفی مدیر عارض ی
عارض ی
ی وزارت داخله رفته عریضه خودرا به
دست آوردم .در پای ورقۀ عريضۀ من نوشته شده بود:
وال کابل سوابقش را معلومات بدهید( .محمدداوود)
عریضه را گرفته و با وجود این که یمفهمیدم کدام حکم فوق العاده که درد
مرا دوا کرده بتواند ،در آن وجود نداشت ،با آن هم عریضه را خدمت وال
کابل بردم و بعد از انتظار کشیدن تقریبا دو ساعت موفق شدم ایشان را در
اتاق کارش مالقات و گزارش را تفصیل بدهم .وال کابل آقای عبدالحکیم
192

از خاطراتم

ی
شناسان که با بزرگان خانوادۀ ما داشت ،لطف و
خان شاه عالیم نظر به
پیشآمد خون از خود نشان داده وعده فرمود که مرا یک هفته مهلت
بدهید و بعد از یک هفته از من خی بگیید ،ان شااله من همه کارها را
تنظیم یمکنم.
این یک هفته به هفتهها طول کشید ،ول آقای وال عبدالحکیم خان کاری
را انجام داده نتوانست و من هم باالخره با مشکالن که موجود بود ،ی ی
عن
گایه قوماندان امنیه خوش خوی یمبود به من اجازه آمدن به شهر را
عنایت یمکرد و ی
زمان که بد خوی بود از این لطف خود کار نگرفته جواب
رد یمداد ،از مراجعه و دویدن های ننتیجه و دیدن وضع رسد و
ی
اعتنانهای وقت به وقت بیشی جناب وال خسته شده و از مراجعه
ن
بیشی ضف نظر کردم.
خالصه مطلب این که هیچ یک از اراک ی
ی دولت و اعضای خانواده حکمران
موقف و رویه خودرا در برابر ما تغیی نداده و این وضع نرس و سامانی
مدت پنج سال دوام پیدا کرد و در خالل این پنج سال که از تقاضاهای
ً
مکرر و مراجعات پیهم بدون نتیجه خسته و کامال مأیوس گردیده بودیم،
ازدواجها و وصلتهای ب ی
ی خانواده به صورت بسیار ساده و عاری از تمام
رسومات مروجه صورت گرفت ،نوزادهای پش و دخی به جمع ما پیوستند
و اسباب رسگریمگردیدند.
ی
و ی
طوالن باز
بعیص اوقات که دوستان و خویشاوندان ما بعد از وقفههای
هم رنج ی
رفی به نزد قوماندان امنیه کابل را جهت اخذ اجازه به خود هموار
ساخته و به دیدن ما یمآمدند ،ما را مجبور یم ساختند که از پای ننشسته
و به تالشهای خود ادامه بدهیم ،یک یمگفت من فالن وزیر را از طریق
یک از مربوطینش یمشناسم و دیگری خودرا به یک اور گان مهم دولت
ی
معرق کرده و از ما تقاضا یمکردند تا یک بار دیگر از وضع
نزدیکتر
ناهنجار و رسنوشت نامفهوم و به صورت میوک و دور از انظار زندگ کردن
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خود دولت را آگاه سازیم ،از ما عريضه یمگرفتند و به مقامان که طرف
ی
ی
زمان چند به
گذشی
اطمینان شان بود تقدیم یمکردند ،ول بعد از
پاسخهای ی
منف مواجه و مأيوس یمشدند.

ماجراهای کسب اجازه کار
یک روز یک از دوستان که اسمش درست به یادم نیست و به دیدن ما به
قلعه فتوح آمده بود ،ضمن صحبتها از آقای سیداکی خان نام برد که به
حيث قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس در وزارت داخله ایفای وظیفه
نموده و شخص بسیار خیخواه و خی رسان یمباشد و امور محوله را با
جرأت و منطق قوی که دارد خییل واقع بینانه و عادالنه انجام یمدهد .من
از شنیدن اسم جناب سیداکیخان که به گوشم آشنا یمخورد به صحبت
آن دوست عمیق گشته و بعد از اندگ تأمل به یادم افتاد که در زمره
ر
غندمش با ما در زندان قلعه
زندانیان سیایس یک نفر به نام سیداحمد خان
جدید محبس عمویم وجود داشت که در زمان مأموریت کاکایم غالمجیالنی
خان به حیث سفی دولت افغانستان در انقره پایتخت مملکت ترکیه،
ی
منصبان که در زمان
مضوف تحصیالت حرن بوده و در جمله صاحب
سلطنت اعلی ی
حضت امانهللا خان برای تعلیمات عال تر عسکری فرستاده
شده بودند ،وقن از آن داستانها حکایت یمکرد از جناب سیداکی خان
که یک از محصل ی
ی بسیار با استعداد و الیق به شمار یمرفت هم یادآور
یمشد .با استفاده از این امکان ضعیف که شاید مشارالیه هم مانند
ی
ر
زندان و با ایشان هم
غندمش و کلنل حبش خان که با ما
سیداحمد خان
دوره بوده و از بزرگان ما به نیک یاد نموده ،از اخالق وسیع و رویه نیکوی
ی و مراجع ی
ایشان در برابر محصل ی
ی ستایش یمکردند ،خاطره نیک داشته
باشد ،تصمیم گرفتم یک بار توکل به خدا گفته خدمت قوماندان عمویم
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ژاندارم و پولیس آقای سیداکی خان رفته عرض حال نمایم و از ایشان در
این راه استعانت جویم.
باز مجبور شدم یک روز قبل توسط یک از محافظ ی
ی درخواسن خدمت
قوماندان امنیه تقدیم نموده اجازه ی
رفی به شهر را حاصل و روز بعد اگر
این مأمول برآورده یمشد ،به مقایم که مدعا بود عرض مطلب نمایم.
این عمل انجام شد و زمینه مساعد گردید که من در جریان یک از هفتهها
خدمت قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس آقای سیداکی خان مینه یار که
دفی کارش در وزارت داخله بود برسم و عرض مطلب نمایم .تعامل کار
قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس ایجاب یمکرد که هریک از مراجع ی
ی
حاجت مند به نوبه خود وقن اسم او توسط رئیس دفی قوماندان عمویم
خوانده یمشد ،داخل اتاق گردیده و حل مطلب نماید.
من هم به نوبه خود روی این تعامل به اتاق کار قوماندان عمویم و ژاندارم
پولیس با عريضهن که در دست داشتم داخل شده ،بعد از ادای سالم و
احیام الزمه ،ورقه عریضه خودرا بالمواجه خدمت ایشان تقدیم کردم.
قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس بعد از این که عريضه مرا رستا پا خواند
ً
و به خون دریافت که من به کدام خانواده تعلق دارم ،اوال به من تعارف
نمود که ایستاده نمانم و روی یک از چوگ ی
هان که داخل اتاق موجود بود
بنشینم ،بعد به طرف رئیس دفی خود رو گشتانده امر فرمود برای چند
دقیقه کش دیگر را داخل اتاق نگذارد.
وقن رئیس دفی با اطاعت از این امر از دفی خارج گردیده و در را از عقب
خود بست ،دیدم آقای سیداکی خان قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس با
ی
مهربان و لطف مخصوض رس صحبت را با من باز نموده بعد از احوال
پریس خانواده ،با ابراز تأثرات عمیف از رویدادهای گذشته و اظهار
ر
غمشیک ،عالوه نمود که من نظر به عالئق بسیار دیرین و
همدردی و
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ی
ناگسستن که به بزرگان شما دارم ،امیدوارم برای شما کاری را انجام داده
بتوانم .سپس از این که با رسدار محمدداوود خان به کدام اندازه مناسبات
نزدیکی داشته و به کدام پیمانه رس او حساب کرده یمتواند ،یک سلسله
تفصیالت داده ،گفت هفته آینده در روز کارم موضوع شما را با او در میان
گذاشته ،امید قوی دارم که حاجت شما را برآورده سازم ،لهذا شما هفته
آینده از من خی بگیید.
در این فرصت من از مراجعه قبیل خود نزد رسدار داوود خان و این که
سابقه مرا از وال کابل آقای شاه عالیم مطالبه نموده بود و من هفتهها
ً
رس ی
گردان کشیده و در نتیجه جواب درست گرفته نتوانستم ،مفصال
معلومات دادم .لیکن آقای سیداکی خان باز هم به صحبت خود ادامه
داده ،غیمستقیم به من چن ی
ی وانمود فرمود که وال کابل موضوع شما را
فرو گذاشته و از ترس و ی
خوق که دارد بار دگر خدمت رسدار صاحب نیده
و طالب هدایت نشده .من با شنیدن این جمالت از زبان قوماندان عمویم
ژاندارم و پولیس از جا برخاسته و با ابراز شکران و سپاسگذاری از همه
ی
مهربان و وعده معاونت مشارالیه از اتاق کار ایشان خارج و رهسپار
الطاف
یی
میل خود ،دهکده قلعه فتوح گردیدم .در طول راه افکار ضد و نقیض مرا
یمپیچانید .گایه به جوانب مثبت صحبت قوماندان عمویم ژاندارم و
پولیس و ی
زمان به جوانب ی
منف آن که از مایویسهای پنج ساله نشأت
یمکرد ،فکر یمکردم .ول به یک نتیجه درسن رسیده نیمتوانستم.
به هر حال وقن به ی ی
میل رسیدم ،جریانات را با برادرانم در میان گذاشتم و
هر یک از طرز صحبت جناب قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس ،به زعم
خویش تعبی نموده و باالخره به این فیصله رسیدیم که مدت یک هفتهن
که آقای سیداکی خان وعده فرموده اند ،نظر به زمان پنج سال که
ی
طوالن نیست ،باید انتظار کشید که هفته آینده با
گذشت ،آن قدر
رسنوشت ما که به دست خود ما نیست ،دیگر چه بازی ها صورت خواهد
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گرفت .در آن هنگام رسدار شاه محمود خان صدراعظم هنوز از سفر خارج
به وطن برنگشته و کفالت امور صدارت و کارهای وزارت داخله را مثل
گذشته رسدار محمدداوود خان انجام یمداد.
هفته موعود رس رسید و من بعد از یط مراحیل که رفته رفته برایم روت ی
ی
گردیده بود ،به یک از روزهای کار به نزد آقای سیداکی خان قوماندان
گرفی یک جواب مطلوب رفته ،هم ی
ی
ی
عمویم ژاندارم و پولیس ،به آرزوی
که از شخص نوکریوال دهن دروازه کار ایشان اجازه دخول حاصل و به
معیت او وارد اتاق گردیدم ،آقای سیداکی خان از کریس عقب م یی کار خود
برخاسته و با محبت و شفقت به خصوص با من مصافحه نموده و به
نوکریوال موظف امر فرمود ما را تنها گذاشته و در این فرصت نگذارد کش
دیگر از مراجع ی
ی داخل اتاق گردد .بعد از آن به حالت بسیار برآشفته ررسوع
ً
نمود به مذمت و نکوهش رسدار داوود خان و از این که این شخص اصال
از راه مروت عبور نکرده ،ب ی
ی ظاهر و باطن او تفاوتهای زیادی وجود دارد
و انسان نیمتواند باالی او اعتماد کامل داشته باشد ،یک سلسله صحبت
و به اصطالح دل خودرا خال نمود.
برای من درست معلوم شده نتوانست که این دل خوردگ آقای سیداکی
خان از شخص رسدار محمدداوود خان ،سابقه دیگری هم داشته و یا
مخصوصا و آنا از خاطر ما صورت گرفته بود ،در هر حال در پایان صحبت
خود افزود که این نامرد عرض مرا در باره شما قبول نکرد ،بهی است شما
صی و تحمل کنید تا که آن پی مرد (مطلوبش از صدراعظم شاه محمود
خان بود) از مسافرت بیاید ،آدم یمتواند با ایشان یک چند کلمه گپ بزند،
مرد سخن شنو و رحم دل هست.
آقای سیداکی خان با قیافه بسیار متأثر عالوه نمود که مأيوس نباشید،
حاال شما بروید ،سالم های بسیار گرم و احیامات مرا به خانواده محیمتان
رسانیده ،هم ی
ی که خی بازگشت صدراعظم صاحب به گوشتان رسید
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دوباره نزد من بیائید ،باز ببینم به یاری خداوند چه کاری را برای شما انجام
داده خواهم توانست.
ً
برای من که از این جوابات ی
منف قبال بسیار گرفته بودم ،این موضوع که
ی
عصبان ساخته بود ،به عکس
آقای سیداکی خان را خییل احساسان و
نتفاوت معلوم شده و بعد از ختم صحبت ،با ابراز تشکر از محسوس
ی
خداحافظ نموده
بودن ایشان و زحمن که در این راه کشیده است،
مرخص گردیدم( .واژه های نسبتا زنندهن که راجع به رسدار محمدداوود
خان تذکر داده شده است ،گفتار شخص قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس
بوده ،سخن نویسنده کتاب نیمباشد)
شامگاهان وقن به ی ی
میل رسیدم ،گزارش آن روز را مو به مو برای برادرانم
تفصيل دادم ،آنها هم با خون رسدی تمام داستان را شنیده ول از این همه
تلطف و احساس آقای سیداکی خان قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس،
که مأمور رسیم دولت بوده و با من بدون خوف و بیم از مقامات باالتر و
ً
کامال ناشنایس ،چن ی
ی رسگشاده و با جرئت صحبت نموده ،خییل
در عالم
تعجب کردند.
ی
واالحضت شاه محمود خان از مسافرت
حاال باید انتظار کشید که جناب
برگردد و عنان اختیار را از دست برادرزاده خود رسدار محمدداوود خان
پس بگید و دیده شود که تا کدام اندازه به داد مظلومان رسیدگ خواهد
توانست نزد من یگانه امیدواری که امکان داشت این بود که جناب
ی
طوالن امریکا و اروپا که به وطن برگشته ،با
صدراعظم حاال از مسافرت
اطمینان تمام اوضاع عمویم دنیای خارج را عمیق مطالعه نموده از ضوابط
و دستورهای حقوق ر
بش آگایه بیشی پیدا کرده ،از دیدگاه جهانبی ین
ی
وسعت نظر ،قضاوتهای عادالنه ،واقعیت گران و بینش قویتر کار
خواهد گرفت و به عرایض ملت واریس خواهد کرد.
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با این خیاالت و تصورات گوناگون ،روزها و هفتهها روز شماری یمکردم تا
گشی رسدار شاه محمود خان توسط ر
این که خی بر ی
نشیات در آن زمان
خییل محدود ،پخش و در زمره دیگر مردمان ،خانواده من هم از این خی
آگاه گردید .یک دو هفته دیگر را هم با نصیی انتظار کشیدم ،زیرا
یمفهمیدم که آدمهای بزرگ وقن از مسافرت بر یمگردند ،مدت زیادی
مضوف دید و وادید و مالقات مأمورین عال رتبه دولت و اقوام والیت
افغانستان یمباشند و به امور محوله رسیدگ نیمتوانند.
باالخره باز هم بعد از اخذ اجازه ی
رفی به شهر از قوماندان امنیه کابل آقای
محمدآصف خان ،یک روز دیگر خدمت آقای سیداکی خان قوماندان
ی
دهان کردم .در این دیدار،
عمویم ژاندارم و پولیس ،رفته و موضوع را یاد
جناب قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس را ،بیشی از پیش تر مهربان و پر
لطف و صمییمیافتم ،زیرا وقن که من به اتاق کار ایشان داخل شدم ،بعد
ی
حاض
از انجام تعارفات و مصافحه بسیار گرم مانند دفعات گذشته به
باش موظف امر فرمود ما را تنها گذاشته و تا ی
زمان که من نزد ایشان یمباشم
از ورود دیگر مراجع ی
ی جلوگیی نماید .بعد در ضمن اظهار عالیق و
احساس نیک خود نسبت به ما ،راجع به خاطرات خون که از بزرگان
خانواده من داشت به صورت مفصل حکایت نموده و به خصوص از ی
زمان
ی
چرخ در شهر مزار ررسیف با یک تعداد صاحب
که کاکایم غالمنن خان
منصبان تحصیل یافته رو در رو در مقابل شورشیان قوۀ حبیبهللا خان
مشهور به بچه سقا یم جنگید و خود آقای سیداکی خان هم در جمله آن
صاحب منصبان تحصیل یافته وجود داشت ،چشم دیدهای خودرا یک
به یک همه را برای من معلومات داده و از اهداف این جنگ که در محاذ
ی
ی
قوماندان
قوماندان نادر خان و در محاذ سمت شمال به
سمت جنوب به
ی
و رسکردگ کاکایم غالمنن خان چرخ به وقوع پیوسته بود ،صحبتهای
جالن داشت.
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راجع به این که سمت جنوب و سمت شمال در راه برآورده شدن هدف و
ی
منظور مشیک ،ی ی
اعليحضت
عن رسکون شورشیان و آوردن دوباره
امانهللا خان به افغانستان و سیدن زعامت به ایشان یمجنگیدند و بعد از
آن صحنه چگونه تغیی کرده و چه به میان آمد ،به صورت بسیار محرمانه
ی
روشن انداخته در پایان باز هم با اظهار چند کلمه تسلیت آم یی
یک سلسله
و نثبان دنیا و ناپایداری اوضاع زمانه و این که بر ما در این فاصله چه
گذشته عالوه نمود که حاال مأيوس نباشید ،خداوند بسیار بزرگ است،
خوب شد که آمدی ،عریضه ات در دوسیه کار من موجود است ،هفته
ی
قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس ،تع ی
یی
آینده به روزی که برای کارهای
شده ،من به مقام صدارت رفته و موضوع شما را به حضور صدراعظم شاه
محمود خان عرض و کوشش نهان خودرا خواهم کرد که در زمینه یک امر
درسن حاصل نمایم و خودت آخر هفته از من خی بگی.
من در حال که از همه این صحبتها و احساس نیک آقای سیداکی خان
قوماندان عمویم قلبا محسوس و شديدا زیر تأثی رفته بودم .دست ایشان
را با کمال امتنان و احیام ر
فشده با اظهار چند جمله سپاسگذاری،
ی
خداحافظ نموده از اتاق خارج گردیدم.
حاال نظر به گفته جناب قوماندان عمویم باید یک هفته دیگر انتظار
ی
گرفی یک نتیجه درست ،دوباره
یمکشیدم و بعد از ختم موعد ،به امید
نزد آقای سیداکی خان قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس یم رفتم.
در خالل این مدت من با برادرانم عبدالغفار و غالم دستگی که تمام این
جریانات آخر ح ی
ی دیدار با جناب قوماندان عمویم را به اطالع شان
رسانیده بودم ،روزها گرد هم نشسته و دربارۀ این که آیا بخت با ما یاری
یمکند یانه ،و از این مراجعه نتیجه مثبت به میان یمآید یا م ینف ،ساعتها
رسگریم داشتیم ،تا این که روز موعود رس رسید و من مثل گذشته بعد از
پروسه اخذ اجازه از قوماندان امنیه کابل ،با عالم امیدواریها رهسپار شهر
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کابل گردیده و به وزارت داخله خدمت قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس
آقای سیداکی خان رسیدم .آقای موصوف این مرتبه باز بعد از یک سلسله
صحبتهای دل سوزانه ،باالخره به اصل موضوع آمده گفت برادر گل! من
ی
واالحضت مطابق فرمان اول ی
ی خود امر
بسیار تالش کردم که جناب
ر
اسیداد خانه و ملکیتهای مورون شما و حق خود ارادیت را به شما که
ً
در آن اجازه کار هم شامل است عنایت فرماید ،ول فعال تنها به این موفق
گردیدم که برای شما اجازه کار در دوایر رسیم دولن و غی دولن داده شود،
مرا ببخشید که آن چه من آرزو داشتم و آن را حق مسلم شما یمدانم،
برآورد شده نتوانست.
از شنیدن جمله "برای شما اجازه کار داده شود" راستش را بگویم در آن
ی
درون من دگر گون شده بود که دیگر به هیچ چ یی
ساعت آن قدر حالت
فکر کرده نیمتوانستم ،دفعتا صحبت قوماندان عمویم را قطع و بالدرنگ
سئوال کردم که در پای عریضه ما این امر را انشااله گرفته خواهید بود؟
ی
باطن
جناب قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس ،مثل این که تمام حاالت
ً :
هیجان مرا از چهره من خوانده باشد ،به گفتار خود ادامه داده فرمود فعال
ما با این امر که شما آزادانه کار کرده بتوانید اکتفا نموده ،به اصطالح عوام
تا یار زنده ،صحبت باق گفته ،در خالل این که شما صاحب یک شغل و
کار یم شوید ،وقت به وقت پیش یم رویم و راجع به اسیداد مایملک شما
که در اختیار دولت است ،تا ی
جان که در توان من میش باشد ،از ضف
مسایع دری غ نکرده و دامن این کار را از دست نخواهم داد .سپس به جواب
ی
واالحضت در پای عريضه ما اجازه کار را منظور فرموده
سئوال من که آیا
ی
است ،پرداخته گفت نه ،واالحضت در عریضه شما کدام امر تحریری
نداده است ول این مطلب را طور شفایه به من هدایت داد.
با نصیی تمام پرسیدم پس شکل عمیل این امر چگونه یمباشد؟ آیا شما
از وزارت داخله برای ما جواز کار را عنایت یم فرمائید یا چطور؟
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جناب قوماندان عمویم به پاسخ گفت :من یمتوانم این کار را بکنم ول
نیمکنم ،زیرا به گفته اراک ی
ی دولت انسان نیمتواند بسیار اعتماد و باور
ی
واالحضت
داشته باشد .فلهذا من یمخواهم این جواز ،به امضای خود
شاه محمود خان برای شما داده شود تا در آینده به مشکل سؤال و جواب
مراجیع که شما در آنجا یم خواهید کار پیدا کنید مواجه نشده و بیشی آزار
نبینید.
در اینجا باز من در سخن درآمده و هنوزگفتار آقای سیداکی خان قوماندان
عمویم ژاندارم و پولیس ختم نشده بود ،سؤال کردم محیما ،پس چگونه
این کار به جریان انداخته شده یمتواند؟
آقای سیداکی خان این مرتبه با چهره متبسم متوجه من گردیده و مثل این
که از نگاه پولیس تمام حاالت روخ مرا مطالعه کرده باشد ،با لحن بسیار
آرام و محبت آم یی گفت :برادر عزیز شما اعصابتان را آرام نگه دارید و یک
قدری حوصله نمائید ،من همه اطراف و جوانب موضوع را سنجیده ام
خاطرتان جمع باشد ،تشویش نداشته باشید ،گوش کنید حرف من هنوز
تمام نشده .حرف من این است که هم ی
ی حاال خودت از طرف هریک از
برادران ،پشان عمو ی ی
عن طبقه ذکور خانواده تان یک یک قطعه عريضه
عنوان مقام صدارت بنویس که در آن هریک از اشخاض که از ایشان نام
بردم ،به صورت جداگانه تقاضای اجازه کار را کرده باشد و آن عرایض را
ی
برسان ،اگر امکان داشته باشد ،هم ی
ی
کوشش کن هرچه زودتر برای من
امروز این کار را ی
بکن بهی یم شود ،زیرا من فردا که روز کارم به صدارت
است یمخواهم موضوع شما را هم به یاری خداوند بزرگ انجام بدهم.
در دهن دروازه عمارت وزارت داخله یک تعداد عریضه نویسهان وجود
داشتند که به اشخاص نسواد معاونت نموده و مطالب شان را به هر مقام
دولن که آرزو داشتند در ورقه عريضه رسیم ،در بدل قیمت ورقه عريضه
ی
و حق الزحمه یمنوشتند و در ع ی
کسان که خودشان سواد
ی حال برای
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داشته و یمخواستند به قلم خود خواستههای خودرا بنویسند ،از آن اوراق
به فروش یمرسانیدند.
وقن من این همه گفتار قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس را که بیانگر یک
عالم دل سوزی ،مرحمت و جدیت ایشان درکار بود ،به دقت تمام شنیدم،
ً
به رسعت هرچه تمام تر نزد آن عریضه نویسهان که قبال از آنها ذکر
گردید رفته ،چار قطعه عریضه رسیم خریداری ،از طرف برادرانم
عبدالغفار و غالم دستگی و پش کاکایم عبدالعظیم و خالد نویسنده این
ی
مضمون ی
مبن بر تقاضای اجازه کار عنوان مقام واالی صدارت
کتاب
عظیم تحریر و در پای ورقۀ عريضه نام هریک را درج و به بسیار عجله
دوباره خودرا خدمت قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس رسانیده و عرایض
را تقدیم کردم.
جناب قوماندان عمویم ،پس از خواندن یک از این عرایض رس خودرا بلند
کرده گفت خییل خوب ،شما فردا بعد از ظهر از من خی بگیید .در این جا
باز من جسارت کرده سؤال نمودم ،محیما تکلیف دخیان خانواده من اگر
بخواهند کدام ی
جان کار کنند چه خواهد بود؟ آقای سیداکی خان این
موضوع را بسیار ناهمیت وانمود کرده گفت :برای آنها ممانعن وجود
ندارد ،هم ی
ی که شما پشان مردهای خانواده به اراده خود آزادانه وارد یک
کار گردید ،موضوع خانمها خود به خود حل یمگردد.
صحبت ما در اینجا پایان یافت و من با اظهار امتنان و سپاس فراوان از آن
ی
مهربانها و واقعبی ینهای آقای سیداکی خان قوماندان عمویم ژاندارم
همه
ی
حافظ نموده از اتاق کار ایشان خارج گردیدم.
و پولیس ،خدا
در رایه که روان بودم ،گفتار و پیش آمد نیک و قاطعانه قوماندان عمویم،
چنان برایم امیدوار کننده بود و به اندازه افکار مرا به صورت خوش بینانه
مضوف ساخته بود که من این عمل را انجام شده یم پنداشتم و خودرا
ً
کامال آزاد تصور یمکردم .به هم ی
ی ملحوظ دیگر خودرا مکلف
یک انسان
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نمیدانستم که حتما شب به ی ی
میل برگردم و مقررات زیر نظارت بودن را از
خاطراتم مراعات نمایم .اما از طرف دیگر آخرین وعدهای که جناب
قوماندان عمویم به من عنایت فرمود ،خییل زود بود و من بایست فردای
آن روز خدمت ایشان رسیده ،نتیجه مطلوب را که رسنوشت آینده من و
خانواده من در آن متصور بود به دست یمآوردم .لهذا شب را به خانه یک
از خویشاوندان گذشتانده و فردای آن به ساعت و وقت موعود به دفی
کار قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس در وزارت داخله رفتم تا ببینم که
بخت سالها خوابیده من باالخره بیدار گردیده است یا نه؟!
بعد از چند دقیقه انتظار اجازه ورود حاصل گردیده ،هم ی
ی که چشم آقای
سیداکی خان به من افتاد ،از عقب م یی کار خود برآمده ،مرا در آغوش
گرفت و بعد از مصافحه بسیار صمیمانه ،ضیحا اظهار نمود که بعد از
این شما آزاد مطلق هستید ،به هر ادارهای که برای تان کار پیدا کرده
ی
یمتوانید ،ممانعن موجود نیست ،هم ی
واالحضت
ی ورقه عرض شما و امر
صدراعظم شاه محمود خان که در پای آن نوشته شده و به امضای ایشان
رسیده است ،برای هر یک از شما حیثیت جواز کار را دارد .بعد به جانب
م یی کار خود رفته ورقه های عرای ییص را که برای ایشان داده بودم ،گرفته و
به دست من داد .وقن من در پای هریک از اوراق عرایض متذکره ،امریه
صدراعظم شاه محمود خان را خواندم ،دیدم امری به این مضمون تسوید
شده بود:

دولن و غب ر
مالحظه شد ،عارض یمتواند به دوائر ر
دولن شامل گردیده
و از ممر آن تأمت معیشت نماید( .محل امضای شاه محمود خان)
سپس در باره یک دلگ مرکب از هفت نفر محافظ ی
ی که مدت پنج سال
ی
نگهبان یمکردند ،صحبت نموده و پرسید که یم خواهید آنها تا
تمام از ما
ی
زمان که در قلعه فتوح سکونت دارید ،در آنجا باشند یا نه؟ از لحاظ این
ی
تنهان از آن
که عمارات و ملحقات آن بسیار بزرگ است ،شاید شما به
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ی
قوماندان امنیه والیت
حفاظت کرده نتوانید ،و اگر آنها را نیم خواهید به
کابل امر و هدایت بدهم که به قطعه مربوطه خویش بروند.
من که از شش ساله گ تا بیست و پنج ساله گ عمرم با سپایه گذشته بود،
با کمال احیام و اظهار ممنونیت از نظر نیک و لطف جناب قوماندان
عمویم ژاندارم و پولیس در جواب گفتم :جناب قوماندان صاحب ،من تا
چشم گشوده ام و تا حدی که از زندگ به یاد دارم ،چشمم به چشم سپایه
خورده ،اگر راسن را بیسید ،من و همه اعضای خانواده من دیگر خسته
شده ایم ،توان دیدن یک لحظه روی سپایه را نداریم .لطفا هرچه ممکن
زودتر در پهلوی این همه عنایت و معاونن که نموده اید ،وجود سپایه را
هم از محوطه ما دور ساخته منت گذارید .در پایان این تمنا عالوه نمودم
ی
کسان از مالزم ی
ی سابقه ما اگر زنده باق مانده باشند و هم پشانشان
که
ی
ی
که همه جوان ها هستند ،مخصوصا مالزمی قویم ما ،همه حاضند به
ر
خویس نزد ما آمده وظیفه حفاظت را انجام دهند .آقای سیداکی
بسیار
ی
ی
خان فرمود ،خییل خوب ،همی امروز رسما وکتبا به قوماندان امنیه والیت
کابل امر صادر کرده ،هدایت یمدهم که این عمل را انجام بدهد.
بعد من با اظهارات یک سلسله عرض شکران عمیق و ممنونیتها و از این
ی
مهربان
که من و خانواده من تا زنده باشیم مدیون این همه احسان ،لطف و
و مساعدت نشائبه جناب قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس خواهیم بود،
چار قطعه عرایض خودرا که امر شاه محمود خان صدر اعظم در پایان آنها
بود و حکم جواز کار را داشت ،گرفته با جناب قوماندان عمویم وداع و از
آنجا مستقیما جانب دهکده قلعه فتوح ،ی ی
میل خود روانه شدم ،تا این مژده
را هرچه زودتر به اعضای خانواده خود برسانم.
وقن به ی ی
میل رسیدم ،دیدم برادرانم از این که من شب به خانه نیآمده
بودم ،به تشویش افتاده و ناراحت گردیده بودند .ول من زود به این
تشویش خاتمه داده ،اولی جواز هر یک را به دستش سیده و بعد داستان
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ی
شادمان
را از آغاز تا انجام برایشان تفصيل دادم که موجب خورسندی و
ی
همگان گردید.
برادرم غالم دستگی که اسم او به قرعه عسکری ،خدمت زیر بیق ظاهر
گردیده بود ،اندگ پیش ،تقریبا یک ماه قبل از این جریانات ،خودرا آماده
ی
رفی به عسکری ساخت .او از بس که از وضع موجود مایوس گردیده و به
ستوه آمده بود ،هم ی
ی که ورقه جلب و احضار او از طرف مدیریت مکلفیت
توسط یک نفر عسکر برایش رسید ،بدون معارضه ،عذر آوردن و رسپیخ
از این امر ی
حاض به تسجيل گردیده ورنه او یمتوانست ،به دلیل این که
ی
زندان سیایس بوده و حاال هم تحت نظارت دولت
سالهای درازی
یمباشد ،طفره رفته تقاضای معاف شدن از خدمت عسکری نماید .هنگایم
که غالم دستگی برای انجام ررسایط تسجيل رفت ،مدیریت مکلفیت از
سوانح و گذشته او اطالع حاصل کرد ،قرار یک از مواد قانون مکلفیت
ی
زندان سیایس ح ی
ی اجرای دوره دو ساله خدمت
خدمت عسکری؛
عسکری ،محارب و سالح انداز شده نیمتواند ،بنابر آن به صورت
ی
معرق گردید تا در آنجا
غیمحارب و به شکل "معابر" به وزارت فوائد عامه
ی
کارهای جاده سازی را در مقابل معاش ماهانه یس افغان و شش سی آرد
گندم انجام دهد.
عموما اشخاض که معلول و معیوب و نسواد یمبودند ،بعد از این که
اسم شان به قرعه عسکری ظاهر شده و بعد از یط مراحل به نام
غیمحارب به حيث "معابر" به وزارت فوائد عامه که وزارت کار هم نامیده
ی
معرق یمگردیدند .وظیفه این اشخاص از جغله اندازی روی
یمشود ،
ً
ی
ی
جادهها گرفته تا صفان شهر بود .چون توان برداشی سالح را که معموال
برای یک عسکر نورمال سیده یمشد نداشتند ،فلهذا به حیث یک کارگر
عادی و روز مزد باالی جادهها از صبح تا شام کار کرده و دوره دو ساله
مکلفیت را با معاش و حقوق عسکری یمگذشتاندند .برادرم غالم دستگی،
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ی
از عنایت خداوند با وجود رنج ی
طوالن کشیده بود،
هان که در دوره اسارت
اعضای سالم داشته ،معلول و معیوب نبود .ول در باره زندانیان سیایس
که سالم االعضاء هم یمبودند ،منظور و مفهوم از این قانون دو تعبی
داشت .تعبی اول این بود که در قانون عسکری آن زمان ،سالح به ذات
خود واجد قدسیت و ررسافت و وظیفه یک فرد سپایه محارب که برایش
ی
زندان سیایس از روی
سالح سیده یمشد ،خییل مقدس یمباشد .برای یک
تحقی این حق و حیثیت داده نیمشد .تعبی دوم ،عدم اعتماد و خوف از
این بود که اگر یک ز ی
ندان سیایس صاحب اسلحه گردد ،مبادا یک روزی
عقدههای دوره زندان او ر
نایس از پیش آمد و برخوردهای ناهنجاری که با
نام برده به عمل آمده ،او را تحریک نموده موجب قتل گردد.
به هر صورت برادر من غالم دستگی صدیق به نام جلن غی محارب به
ی
معرق گردید تا از نام برده به حیث "معابر" کار گرفته
وزارت فوائد عامه
ی
شود .از این قبیل محبوسی که یک اندازه سواد کم هم یمداشتند،
ی
افغان و شش
یمتوانستند به حيث كاتب ول به همان معاش ماهانه یس
ی
سی آرد گندم که به نام غلهگ یاد یمشد ،در دفاتر دولن اگر ضورت
یمبود ،کار کنند و میعاد دوساله دورۀ عسکری را بگذرانند.
ی
آلمان مسلط و به لسان
برادر من که از سواد خون برخوردار بود ،و به زبان
انگلیش به خون صحبت یمکرد ،به امر وزیر فوائدعامه آن وقت ،آقای
ی
ترجمان آن وزارت تع ی
یی گردید .در
عبدالحکیم خان شاه عالیم به شعبه
ی
ترجمان وزارت فوائدعامه به علت این که کار رسوی شاه
آن وقت کارهای
راههای سالنگ وات ،ماهیی جاللآباد و قندهار کابل توسط اینجنیان و
ی
متخصص ی
آلمان و امریکا ین صورت یمگرفت و تمام اوراق رسوی و
ی
ی
آلمان و انگلیش نگاشته یمشد ،خییل زیاد
صورت برآوردها به زبانهای
بوده و وزارت فوائد عامه به وجود ترجمانهای ورزیده نیازمندی خاض
ی بود که وزارت فوائدعامه به استخدام چن ی
داشت ،چن ی
ی اشخاض احتیاج
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ی
کسان که در بدل حقوق کم و به اصطالح
میم داشت و به خصوص به
ناچ یی امور دشوار را انجام یمدادند ،حق اولویت داده ،آنها را به یک از
شعب خویش مقرر یمنمود.
برادر بزرگیم عبدالغفار صدیق و پش کاکایم عبدالعظیم به موجب این امر
و منظوری شاه محمود خان صدراعظم که حکم جواز کار را داشت به
وزارت مالیه مراجعه و در آنجا برای خود مأمورین پیدا کرده مشغول کار
شدند.
ی
گوناگون شنیده بودم،
اینجانب خالد صدیق که در باره دوایر دولن اخبار
نیمخواستم به یک از این ادارات شامل شوم ،بلکه آرزو داشتم به یک از
مؤسسات میل اگر برایم ممکن و میش گردد ،وظیفه ای جستجو نمایم.
روی این اصل نزد یک از دوستان بسیار نزدیک و صمییم آقای صالحمحمد
خان حنی یف که از قریه چرخ والیت لوگر یمآمد و امور ترانسپورت ررسکت
نساخ را به حیث یک از رؤسای ررسکت موصوف پیش یمبرد رفته ،موضوع
را که مرام من چه است و چه یمخواهم با ایشان در میان گذاشتم .در ع ی
ی
حال ورقه عریضه و منظوری صدراعظم شاه محمود خان را برایش نشان
یی
دادم.
مطمی بودم که آقای حنی یف نظر به صمیمیت و محبن که نسبت
به خانواده من داشت ،مشورت غلط نخواهد داد.
موصوف بعد از این که ی
می عریضه من و امریه شاه محمود خان را به دقت
مطالعه نمود ،با احساسات عمیف گفت :اله شکر که شما باالخره از این
مصیبت و محرومیتها نجات یافته و حاال یمتوانید به اراده خود راه زندگ
تان را پیدا کنید.
سپس نظر مرا تائید و از آن استقبال خون نموده گفت من از مؤسسات
غیدولن ،بانک میل افغان و ررسکت نساخ را ترجیح یمدهم ،بهی است
خودت نزد آقای محمدعمر خان که کفیل رئیس بانک میل یمباشد و
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ریاست ررسکت نساخ هم در جمله سایر مؤسسات میل ،مربوط به ریاست
عمویم بانک میل است بروی.
در آن وقت ریاست عمویم تمام مؤسسات میل را آقای عبدالمجید خان
زابیل وزیر اقتصاد به عهده داشت .آقای حنی یف افزودند آقای محمدعمر
ی
خان تا ی
طوالن با پدر محیم
جان که من معلومات دارم ،یک سابقه بسیار
ی
اهنمان خون خواهد کرد .شخص نیکوکاری
شما داشته و انشاهللا ما را ر
است و در ع ی
ی حال با من هم صمیمیت دارد ،پس فرصت را از دست
ندهید ،بلند شوید که هم ی
ی امروز نزد ایشان برویم و اگر خدا بخواهد کار
را انجام بدهیم.
پس از اظهار تشکرات عمیق از این همه م ی
هربان و هم کاری آقای حنی یف،
فورا از جا برخاسته و با ایشان یک جا به سواری موتر خدمن که از طرف
ررسکت نساخ در اختیار داشت ،جانب ریاست بانک میل رفته ،نزد کفیل
صاحب محمدعمر خان رسیدیم.
ی
معرق نمود ،دیدم آن پی
وقن آقای حنی یف مرا به آقای محمدعمر خان
مرد محیم ،بالدرنگ از جا برخاست و مرا در آغوش گرفته و بعد از
مصافحه بسیار صمییم و پر محبت به کریس که پهلوی خودش وجود
ی
نشسی نمود .سپس از مناسبات خودش و برادرش
داشت ،تعارف
ی خان با پدر من که به کدام پیمانه نزدیک بوده و صمیمیتهانی
محمدیاس ی
ر
که ب ی
خویس که از ایشان داشته،
ی آنها موجود بوده و از خاطرات
ی
صحبتها نموده و در پایان از آقای حنیف با اظهار تشکر از این که وسیله
این معرفت گردیده ،پرسید چطور شما را امروز به صورت غیمیقب و
ی
گذاشی قبیل در این جا میبینم؟
بدون قرار
آقای حنی یف مطلب مرا که در جستجوی یک کار و مشغولین یمباشم و از
ی
واالحضت
این که باالخره موفق گردیده ام اجازه کار کردن را به امضای
شاه محمود خان صدر اعظم ،به دست بیاورم و این که آرزو دارم به یک
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از مؤسسات میل کار کنم ،به صورت مفصل برای آقای محمدعمر خان
توضیح کرده و عالوه نمود که معذرت یمخواهم از این آمدن غیمیقب،
اسباب زحمت شدم ببخشید ،ول مطلوب از این آمدن به خدمت شما،
ی
خواسی از شما و دوم لطف و توجه شماست که در اثر آن
اول مشورت
خالد جان بتواند زیر نظر شما به یک از مؤسسات میل مأمورین پیدا کند.
در این جا من از جا برخاسته ورقه عريضه و امر صدراعظم شاه محمود
خان را که حکم جواز کار را داشت جلوی روی کفیل ریاست بانک میل
گذاشتم و پس به جای خود نشستم.
آقای محمدعمر خان پس از این که امر شاه محمود خان را به بسیار دقت
مطالعه نمود ،بعد از چند دقیقه مکث و تفکر به جانب من رو گشتانده
گفت :خییل خوب شد ول یک هفته مرا مهلت بده که من همه جوانب
آن را سنجیده برایت یک کار بدهم .حاال بگو چه خواندهای و چه یادداری؟
من گفتم شما که از همه جریانات اطالع دارید ،بیست سال عمر من به
زندان و محرومیتهای گوناگون گذشته و اکنون بیست و پنج سال عمر
ی
قضان به یک از این مکاتن که در افغانستان وجود
دارم ،نظر به موانع
دارد ،شامل شده نتوانسته و سلسله دریس را که معمول است نه پیموده
ام ،ول در زندان تا ی
جان که برایم ممکن و با وجود همه موانع برایم میش
بود ،زحمت زیاد کشیده ،از علوم متداول تا اندازه ن آموخته و اندوخته ام
که از عهده محرری به زبان فاریس به خون به درآمده یمتوانم و در ع ی
ی
ی
آلمان بلدیت خون داشته و به زبانهای انگلیش و فرانسه
حال به زبان
هم آشنا هستم.
وقن جناب کفیل محمدعمر خان این گفتار مرا تا ختم شنید با تعجب یک
ی
طوالن گفته ،باز هم مرا به یک هفته حوصله نمودن و
خوب عمیق و
انتظار کشیدن توصیه فرموده و به صورت مکرر تأکید نمود که یک هفته
بعد از ایشان خی بگیم.
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پس از آن دیدار من و آقای حنی یف با ابراز امتنان و تشکر از جناب آقای
ی
خداحافظ کرده از بانک میل خارج شدیم .در ب ی
ی رایه
محمدعمر خان
ی
که جانب موتور روانه بودیم ،آقای حنیف در باره جناب محمدعمر خان
ی
روشن انداخته گفت در پهلوی این که موصوف یک
یک اندازه برای من
شخص مهربان و نیکوکاری است ،خییل محافظه کار و دوراندیش هم
یمباشد ،ما باید حوصله زیاد داشته باشیم تا کار ما انجام یابد ،حاال اگر
خواسته باشید یمرویم با هم نهار یمخوریم .من نظر به این که در شهر یک
سلسله کارهای دیگری را هم باید انجام یمدادم ،از ایشان معذرت خواسته،
ی
ح ی
خداحافظ گفتم هفته دیگر که نتیجه را گرفتم خدمت شما یم آیم.
ی
یک هفته بعد که بار دیگر خدمت کفیل ریاست بانک میل مراجعه کردم،
بعد از احوال پریس بسیار دوستانه ،دیدم جناب محمدعمر خان چک بوک
ی
نوشی گردید .سپس ورقه چک را
خودرا از روک م یی خود کشیده مضوف
ً
از کنده آن جدا نموده به دست من داد و گفت بسیار ببخش که من فعال
برایت کدام کاری را انجام داده نتوانستم ،هفته دیگر اگر زحمت نشود از
من خی بگی و تا آن زمان مبلغ مندرجه این چک را به مضف برسان .به
ی
افغان در وجه خودم".
روی ورقه چک نوشته شده بود" :مبلغ یک هزار
ً
از این حرکت آقای محمدعمر خان کفیل بانک ،در حال که کامال با حسن
نیت صورت گرفته و نمایندگ از احساسات نیکوکارانه ایشان یمکرد،
ی
افغان را دوباره روی م یی
سخت متأثر گردیده ،چک حاوی مبلغ یک هزار
ی
گذاشته با ابراز امتنان و سپاس فراوان از گرفی چک مذکور معذرت
خواسته ،امتناع ورزیدم و گفتم محیم ،جسارت مرا ببخشید ،من برای این
کار نیامده ام ،من در طلب یک شغل و مأموریت هستم ،عیب ندارد اگر
این هفته کار من صورت نگرفت ،هفته دیگر خدمت یمآیم.
جناب کفیل بانک وقن این عکسالعمل را از من دید ،ملتفت گشتم از
چشمان ایشان اشکها جاری گشته و با گلوی گرفته از جا بلند شده مرا در
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آغوش کشیده گفت تو از محبت و صمیمیت من با پدر بزرگوارت که به
کدام پیمانه مهربان و پر لطف بود و در خانواده من هنوز به لقب خانوادگ
"آقای گل" یاد یمشود هیچ خی نداری ،تو برادر زاده من هسن ،مرا مأيوس
نساز و این خواهش مرا قبول کن.
این همه احساس نیک و پیش آمد بسیار دوستانه و صمیمانه آن مرد
بزرگوار که هم از لحاظ سن و هم از لحاظ مقام و وظیفه که ایشان حائز
آن بود ،برای من بسیار قابل اهمیت بود ،الجرم چک حاوی مبلغ یک هزار
ی
افغان را که قبول کردن آن بسیار سخت تمام شد ،از دست آن مرد محیم
و مهربان گرفتم و با اظهار ممنونیت از اتاق کار ایشان خارج گردیدم .ول
ی رایه که جانب ی ی
در ب ی
میل روانه بودم ،افکار نادرسن مرا اذیت یمکرد،
ی
جوان بود و یا خاصیت طینت .به هر حال فکر
نیمدانم غرور سن و
یمکردم من امروز با قبول این پول ،حقی و خییل کوچک گردیده و مورد
ترحم قرار گرفته ام.
با خود یم گفتم کاش امروز که من مراجعه کردم جناب کفیل صاحب به
دفی خود نیمبود و من یک روز دیگر یمآمدم و این صحنه به میان نیمآمد
و یا یک هفته مریض یم بودم و به شهر رفته نیمتوانستم .خالصه این گونه
تخیالت ناراحت کننده تا دهکده قلعه فتوح و خانه بدرقه راه من بود و مرا
از نظر روخ ناآرام میساخت .زیرا آرزوی من این بود که اینک جواز کار در
دست دارم و یمتوانم مأمورین پیدا کنم و از حق الزحمه آن با وجدان و
ضمی آرام تأم ی
ی معیشت نمایم.
به هر صورت آن روز و روزهای دیگر هفته هم گذشت و وقت آن رسید
که باز خدمت کفیل صاحب بانک مراجعه نموده ببینم از آن لطفها و
مهربان ی
ی
هان که از خود نشان دادند ،تا چه اندازه کار گرفته و برای من به
ی
ارمغان خواهد داشت.
پاسخ تقاضای من چه
مگر این مرتبه خواستم اولی نزد آن دوست محیمم آقای صالحمحمد خان
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حنی یف که با ایشان صمییم تر بوده رفته و رویداد هفته گذشته را گزارش و
به مشورت ایشان اقدام نمایم.
ً
آقای حنی یف وقن داستان هفته گذشته را مفصال از من شنید ،همان جمله
ً
را که قبال گفته بود تکرار و از محافظه کاری و دوراندی رش کفیل صاحب
بانک صحبت بیشی نموده گفت انشاهللا کارها درست یمشود غم
مخورید ،حاال با هم خدمت ایشان یم رویم به بینیم چه جواب میشنویم.
کوتاه سخن ،من و آقای حنی یف به ریاست بانک میل رفته ،جناب کفیل
صاحب بانک ،آقای محمدعمر خان را در دفی کارش مالقات نمودیم .بعد
از احوال پریس صمیمانه ،جناب کفیل صاحب به سخن آغاز نموده گفت:
نظر من این است که ترا به ررسکت نساخ افغان که آینده بسیار وسیع و
ی
معرق کنم تا در آنجا برابر لیاقتت برایت یک وظیفه
امتیازات بیشی دارد
ی
بدهند .سپس رو به جانب آقای حنیف گشتانده پرسید شما در این باره
چه نظر دارید؟
آقای حنی یف که از پروگرام و پالن ررسکت نساخ آگه کامل داشته و از این
که ررسکت نساخ در پهلوی فابریکههای قندز ،پلخمری و جبلالشاج در
آینده نزدیک یک فابریکه بزرگ در گلبهار تأسیس یم نماید که گنجایش
چهار تا پنج هزار کارگر را خواهد داشت و دستگاههای بافندگ ،نخ تان و
رنگآم ییی آن همه از مملکت آلمان وارد گردیده و یک تعداد زیاد
ی
اینجینیان و متخصص ی
آلمان برای پیشید کار استخدام یمشوند ،با
ی
تفصیل صحبت نموده ،در پایان گفت من نظر شما را تأئید یمکنم و برای
آقای خالد جان هم این مشورت را یمدهم.
پس از ختم صحبت آقای حنی یف ،جناب کفیل صاحب بانک ر
گویس تلفن
را برداشته با رئیس ررسکت نساخ آقای رساجالدین خان نظام در تماس
آمده چن ی
ی فرمود:
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رساج الدین! صالح محمد یک کش را همراه خود نزدت یمآورد که یم گوید
ی
جرمن هم یمفهمد .بب ی
ی چه کار
به فاریس نویش بلدیت داشته و زبان
داری ،كاتب ،رسکاتب و یا ترجمان ،هرچه باشد به یک از شعبات خود
مقررش کن .بعد ورقۀ عريضه و امر شاه محمود خان را که من خدمت
ایشان تقدیم کرده بودم و تا آن لحظه نزد خود داشت ،واپس به من داده
با لهجه بسیار آرام که عادت داشت ،گفت شما هر دو پیش رساج الدین
بروید ببینید چه یم شود.
آقای کفیل بانک که شخیص معمر و نزد همه زیر دستان فوق العاده واجب
االحیام بود ،رؤسای نساخ را در جمله سایر کارمندان مؤسسات میل به
نام اصیل شان یاد یمکرد و از این شیوه هیچ یک از ایشان دل آزرده نیم
گشت.
بعد از ابراز تشکرات عميق من و آقای حنی یف از نزد کفیل صاحب بانک
میل به ریاست نساخ که دفی آن در آن زمان به یک از آپارتمانها در ررسوع
جاده میوند بود ،رفتیم.
وقن به اتاق کار رئيس نساخ آقای رساج الدین خان نظام داخل شدیم،
دیدیم آقای رساجالدین خان در عقب م یی کار خود نبود ،ول یک م یی دیگری
مقابل م یی رئیس در آن دفی وجود داشت که در عقب آن معاون ریاست
نساخ به اسم آقای می احمد خان نشسته بود .چون آقای حنی یف با رؤسا
و معاون ی
ی ریاست نساخ معرفت کامل داشت ،آقای میاحمد خان ،معاون
ریاست نساخ به احیام ایشان از جا برخاسته و بعد از مراسم دست دادن
به آقای حنی یف و من تعارف نموده گفت بفرمائید بنشینید .مگر آقای
حنی یف قبل از این که به کریس بنشیند پرسید رئیس صاحب ر
تشیف ندارد؟
آقای میاحمد خان در جواب گفت یک کار عاجل پیش آمد و رئیس
صاحب رفت ،یک ساعت بعد بریمگردد ،شما بفرمائید بنشینید من که
هستم ،امر کنید چه یم خواهید؟
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آقای حنی یف گفت ما هم ی
ی حاال از نزد کفیل صاحب بانک آمده ایم ،ایشان
راجع به خالد جان یک موضوع را به رئیس صاحب آقای رساج الدین خان
ی
معرق من که
هدایت فرمود ،نیمدانم شما از آن اطالع دارید یا نه؟ بعد به
پش گ و از کدام خانواده هستم پرداخته و برای معاون میاحمد خان
معلومات مفصل ارائه نمود.
سپس آقای میاحمد خان رو به من گشتانده گفت :آقا بسیار خوش
آمدید ،قدم صفا آوردید ،من بسیار خرسندم که شما را از نزدیک
یمشناسم ،زیرا شما از یک خانواده بسیار محیم هستید که همه مردم به
بزرگان شما احیام دارند و من هم در پهلوی این احیام ،خاطرات خون از
جیالن خان ،کاکای محیم شما ،ی
ی
جناب مرحوم ی
زمان که در
جیال غالم
هرات قوای اردو را اداره یمکرد ،دارم و محبتهای ایشان هیچ وقت
فراموش من نشده .حاال بفرمائید چه یم خواهید؟
در این فرصت من جواز کار خودرا که به امضای شاه محمود خان تزئ ی
ی
یافته بود روی م یی ایشان گذاشته گفتم محیم! من کار یمخواهم.
سپس جناب معاون ریاست ررسکت نساخ ،آقای میاحمد خان که یک تن
از تجار رسشناس مردم کابل و آدم نجین بود ،زنگ روی م یی خودرا به صدا
در آورد که در اثر آن پیشخدمت موظف ،داخل اتاق گردید و جناب
معاون ،احضار مدير مأمورین را هدایت فرمود.
بعد از لحظه ای چند ،مدیر مأمورین ررسکت وارد اتاق شده و جناب معاون
ررسکت ،ایشان را طرف خطاب قرار داده گفت :آقای عزت! این آقا را که
خالد جان صدیق نام دارد کفیل ریاست عمویم بانک میل فرستاده و آرزو
ی
آلمان یضورت
دارد با ما همکار گردد ،فکر یمکنم شما به ترجمان زبان
دارید ،در آن صورت با هم بروید صحبت کنید ،در صورت موافقت ،راجع
به تع ی
یی رتبه و حقوق ایشان از مقام ریاست هدایت بگیید .آقای عزت
خییل خوب گفته ،بعد رو به من کرده گفت :بفرمائید به اتاق من تا با هم
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صحبت نمائیم .من هم از جایم بلند شده به اتاق ایشان رفتم و باالی
کریس که مقابل م یی کار ایشان بود و به من تعارف گردید ،قرار گرفتم.
بعدا آقای عزت از این که من کدام مکتب و فاکولته را خوانده ،شهادت
نامه کدام مرکز علیم را در دست داشته و چه آموخته ام ،و آیا در اثر اعالن
ی
آلمان یضورت دارد مراجعه
ررسکت نساخ در روزنامه انیس که به ترجمان
کرده ام و یا چطور سابقه کار و یک سلسله سئواالن از من نمود.
من در جواب ،ر
فشده از جریانان را که در زندگ من به میان آمده بود،
گزارش داده و در پایان ،خاطر نشان ساختم که من متأسفانه نتوانسته ام
مراتب سلسلہ تعلییم را در یک از مکاتب و فاکولتهها یط نمایم و واجد
شهادت نامه گردیده و باالتر ازین موهبت محروم مانده ام .چ ییی که در
دست دارم هم ی
ی جواز کار است که به امضای صدراعظم افغانستان
یمباشد ،قبل از این اجازه کار نداشتم و از آن رو سابقه کاری و هم از اعالن
ر
منتشه شما اطالع ندارم ،اخیا به صورت بسیار محافظه کارانه تذکر دادم
ی
که این همه نارسانها البته اختیاری نه ،بلکه اضطراری و جی زمان بوده،
ول من تا ی
جان که برایم میش و مقدور بود ،طور خصوض درس خوانده
ام ،اگر کار دفیی یا حسان و نویسندگ را به من بسپارید ،امید قوی دارم
ی
آلمان یضورت
از عهده آن بدر شده بتوانم .همچنان اگر به ترجمان زبان
باشد ،من ی
ر
حاضم و موافقت دارم .آقای عزت مدیر مأمورین رسکت نساخ
پس از استماع سخنهای من ،خنده کنان گفت چه تصادف نیک ،ما به
روزنامه میل انیس از چندی به این طرف اعالن این را که به یک نفر ترجمان
ی
آلمان یضورت داریم ،به ر
نش رسانیده ایم ،من فکر کردم که شما آن
زبان
ً
را خوانده به اینجا مراجعه کرده اید .به هر صورت ما فعال از همه اولی به
ی
آلمان پیش برده
یک شخیص نیاز داریم که امور ترجمه ررسکت را به زبان
بتواند ،زیرا ررسکت نساخ با نمایندگ بانک میل که در شهر میونشن
ی
آلمان مکاتبه یمکند .نمایندگ بانک
مملکت آلمان یک دفی دارد به زبان
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میل مقیم میونشن تمام امور خریداری متاع مورد نیاز ررسکت نساخ را از
اروپا و به خصوص از مملکت آلمان انجام داده و اسناد مربوطه را به زبان
ی
آلمان ترتیب و به دست ررسکت یم گذارد .پس حاال شما اگر یمخواهید این
وظیفه را به حيث اجی انجام بدهید ،در آن صورت با شما یک قراردادی
ی تا ی
صورت یمگید که در بدل حقوق مع ی
زمان که مؤسسه نساخ به شما
یضورت دارد ،کار یمکنید .اما انکشاف و ترفيع بیشی ندارید .و یا مایل
هستید به حیث یک مأموری که دارای رتبه باشد و سال به سال رتبه اش
باال رفته و به همان تناسب وقت به وقت مستحق حقوق بیشی گردد ،ن یی
ی
ترجمان را اجراء نمائید .در اساسنامه ررسکت هر دو امکان
یمتوانید امور
موجود است ،حاال اختیار با شماست.
پرسیدم اگر من به حیث مأمور صاحب رتبه شامل کار شوم ،و طوری که
ً
قبال عرض کردم ،فاقد هرگونه تصديق رسیم یمباشم که بتواند معیار
تحصییل مرا تع ی
یی نماید ،در آن صورت اساسنامه ررسکت روی چه مقرره
با من معامله و به کدام رتبه مرا استخدام خواهد نمود.
آقای عزت با کمال حوصله مندی یک اندازه مواد اساسنامه ررسکت را
تفصيل داده ،فرمود باالترین رتبه را که ما برای مراجع ی
ی فاقد کار قبیل و
ی
داشی کدام رتبه در مؤسسات دولن و یا میل قائل یمشویم ،فارغ التحصیل
فاکولته (دانشگاه) یمباشد .در غی آن به مراجعی ین که فاقد چن ی
ی اسناد
یمباشند ،برایشان رتبه یک را قائل یمشویم .رتبه های ررسکت نساخ از یک
به باال یمرود و بالعکس رتبه های دولن یمباشد که از باال ررسوع شده و به
یک ختم یمگردد .مثال رتبه یک بانک میل و نساخ ،رتبه کاتب اول و رتبه
یک دوایر دولن ،رتبه وزیر یمباشد .حاال شما اگر از من مشورت
یمخواهید ،نظر یمدهم .قبول کنید به حیث یک مأمور صاحب رتبه،
ی
ترجمان را انجام دهید ،اگر چه در ررسوع شاید حقوق که از آن به
کارهای
دست یم آورید کمی از یک ترجمان قراردادی باشد ،ول به مرور زمان که
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شما به رتبه های باالتر یمرسید ،این ضایعه جیان خواهد شد و اگر شما
پشت کار داشته باشید ،آینده وسییع در قبال شما است.
از ضاحت لهجه و گفتار آقای عزت ،مدير مأمورین ررسکت نساخ برای
من در احساس پیدا شد:
اول این که ایشان را یک جوان رسیده و با تهذیب یافتم و دوم متیقن
گردیدم که جناب ایشان در پهلوی این که مقررات اساسنامه ررسکت و
ی
رهنمان درست و
منفعت آن را به حکم وظیفه در نظر دارد ،یمخواهد مرا
معاونت نماید.
لهذا با اظهار ممنونیت فراوان از آمادگ خود به حیث مأمور با رتبه و اجرای
ی
ترجمان اطمینان داده ،راجع به این که مرا به کدام رتبه مقرر خواهد
کار
فرمود ،توضیحات بیشیی خواستم.
آقای عزت فرمود تع ی
یی رتبه از صالحیت هیأت رئیسه ررسکت یمباشد،
ر
حاال یم رویم به اتاق رئیس صاحب رسکت و از ایشان در این مورد هدایت
یم گیم .وقن من همراه آقای عزت مدير مأمورین برای بار دوم وارد اتاق
ریاست شدیم ،دیدم در این فرصت آقای رساجالدین خان نظام ،رئیس
ررسکت هم ر
تشیف آورده بود و طوری که از اوضاع استباط کردم ،معلومم
ً
شد آقای حنی یف در غیاب من قبال با رئیس ررسکت ،آقای رساجالدین خان
ی
نظام ،صحبت مفصیل را انجام داده و مرا به تمام ی
معرق نموده است،
معن
که در اثر آن مورد استقبال گرم ایشان قرار گرفتم.
پس از احوال پریس و تعارفات معمول ول مهربانانه ،جناب رئیس ررسکت
نساخ در ختم یک سلسله صحبت های خوش بینانه در باره خاندان ما و
به نیک یاد کردن بزرگان ،به طرف آقای عزت رو گشتانده گفت :ما بسیار
خورسند یمشویم که کش از خانوادههای نجیب مثل آقای صدیق با ما
همکار شود ،حاال بگو چه کار شد و موافقه تان به کجا رسید؟
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آقای عزت در جواب ،از نتیجه صحبن که با هم انجام داده بودیم،
اطمینان داده عالوه کرد که من پیشنهاد کار و استخدام ایشان را ترتیب و
ً
از خاطراتم خدمت یم آورم ،چون قبال به کدام دفیی کار نکرده و جواز کار
آن مؤسسه را که بتواند آخرین رتبه ایشان را ارائه کند ،ندارد ،هرچه شما
ً
امر فرمائید ،همان طور اجراآت یمکنم .فعال اگر اجازه شما باشد ،آقای
صدیق رس از فردا بیاید و به کار آغاز نماید ،زیرا اوراق قابل ترجمه یک
مقدار زیاد تراکم نموده است.
آقای رئیس رو به من کرده گفت :شما رس از فردا به شعبه که آقای عزت
ی
معرق یمکند به کار خود ررسوع کنید و به آقای عزت هدایت فرمود،
به شما
ی
.
هرچه زودتر پیشنهاد استخدام مرا تهیه و غرض منظوری حاض کند پس
ی
گرفی نتیجه مرا همرایه یمکرد،
از آن من و آقای حنی یف که تا ختم کار و
با اظهار سپاس از جناب آقای رئیس و معاون ررسکت و آقای عزت ،مؤسسه
نساخ را ترک کردیم.
خالصه به این ترتیب من در ررسکت نساخ شامل کار گردیده و به رتبه
ی
ی
افغان
آلمان را در ابتدا با حقوق نهصد
معادل لیسانس امور ترجمه زبان
انجام یمدادم ول با گذشت سالهای بعدی وقت به وقت به رتبههای
باالتر رسیده و با حقوق بیشیی کار یمکردم .ی
زمان که من ررسکت نساخ را
به علت این که ریاست عمویم مرکزی به گلبهار انتقال یافت ترک گفتم،
ی
افغان بود.
معاش من پنج هزار و چهار صد ()۵۴۰۰
ی
گفی نساخ این بود که اطفال من در مکاتب شهر کابل متعلم
علت ترک
بودند .ازی ییو به آنجا رفته نتوانستم.
کوتاه سخن این که در جریان این پانزده سال ،گذشته از مأموریت در
شعبات مختلف این مؤسسه و دریافت حقوق و امتیازات سال به سال
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ی
آشنان پیدا کردم که برای من ارزش
بیشی ،با ذوات و اشخاص قابل قدری
ی
آشنانها خییل در خور اهمیت بود.
این
در پهلوی هیأت رئیسه که عیلالعموم شخصیتهای با تهذیب و مهربان
بودند و هر یک از ایشان رویه و پیش آمد قابل وصف و نی ی
کون داشتند،
یمتوان از یک تعداد شخصیتهای علیم و فرهیخته ،مانند محمد ابراهیم
ی
طوالن داشتند و
عفی یف ،عبدالغفور امی ین که سابقه مطبوعان
محمدآصف جان آهنگ ،که با من رنج و درد مشیک داشت نام برد که من
ی
آشنان و هم صحبن ایشان را پیدا کرده بودم.
افتخار

زمینههای امید و امیدواری در زندیک من
موضوع دیگری که خییل برای من شگفت آور جلوه نموده و باید آن را
تذکر داد ،این بود که من همیشه فکر یمکردم اگر روزی این درب ضخیم
پوالدین زندانها بشکند ،سلسله انواع محرومیتها ،رنجها ،ستمها ،حقی
ی
نارسانها به پایان برسد ،بخت یاری و فرصت
شمردنها ،انزوا ،یأس و
مساعدت کند و من در جامعه آزادگان داخل شوم ،در حال که بیست سال
از عمر من در زندانها ،تحت نظارت و انزوا گذشته ،طرز پندار ،گفتار و
ی
ی
رسسی
انسان که همیشه آزاد زندگ نموده و نهال
رفتار من از دید یک
ی
عمرش روزی از باد رسد خزان و رسمای زمستان گزندی ندیده ،چه تعبی و
تصویری خواهد داشت؟ و یا مردم ،از لحاظ این که نام بزرگان خانواده من
جیا از صفحه تاری خ مملکت زدوده و در عرصه این بیست سال در دیار
فر ر
امویسها سیده شده و ممکن است اذهان جامعه ما در اثر ر
نشات
نادرست و دروغی ین که از طرف دولت خودکامه وقت پس از کشتارهای
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ظالمانه ،اجحاف و تاراج خانواده من ،صبغه دیگری به خود گرفته باشد،
به من از چه نگایه خواهند دید؟
بخصوص نسل جوان ما که معلومات ایشان محدود به اورگانهای ر
نشان
دولن و منحض به میدیای روز بوده و آن میدیا در خدمت دولت مستبد
فعالیت داشته ،به حکم و فرمان حکومت مطلق العنان به صورت دستوری
اجرای وظیفه یمنمود ،وقن با من مواجه شوند و از گذشته من آگایه پیدا
کنند ،چه برداشن خواهند داشت؟ از این قبیل سئواالت بسیاری وجود
داشت که در ذهن من خطور یمکرد و پیوسته مرا به خود مشغول و
مضوف یمساخت.
ول بالعکس دیدم که از نعمت خداوند بزرگ ،ر
اکییت مردم ما حق شناس
بوده ،شایست را از ناشایست تم یی ،خوب را ستایش و بد را نکوهش نموده
برای هرگونه جریانات سیایس که در مملکت گذشته و در اثر آن
ی
قربانها داده ،سخت برعلیه
خانوادههای روشن فکر و اصالح طلب
نعدالنها ،استبداد ،غصب ملكيتها بوده و باالخره اجحاف و تاراج
شده اند ،فهم و درک در خور قدری داشتند .به نی ی
کون دریافتم که حتا
ر
قش جوان ما تغیی کرده اند .وقن من با گذشت زمان ،چه در کار در یک
ی
آشنان پیدا کردم و
مؤسسه مشیک و چه در چارچوب خارج کار با ایشان
ی
آشنانها رفته رفته به دوسنهای بسیار محکم و صمییم منجر گردید،
این
ی
بسیاری از آنها واجد کاراکیی قوی ،صاحب نظر واقع بی و قضاوت آزاد
بودند.
با اطمینان تمام گفته یمتوانم که من دیگر احساس تنهان ،کیم و کاسن
ننموده و این دوری بیست ساله از مردم دوری به صورت بوده نه به ی
معن
یا مثل آب پاره جدا از ابحار .بنابر آن این همه نکات برجسته که به صورت
مختض ذکر گردید و در زندگ آینده من اثر بارزی داشت ،بیشی مرا به این
فلسفه معتقد یمساخت که انسان اگر با خوی ی
شی بیگانه نباشد ،هیچ کس
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برایش بیگانه نیست ،ر
مشوط به این که برداشت او از محیط و ماحول
خودش واقع بینانه باشد.
بدین ترتیب ،در پهلوی سایر برخوردهای گرم و استقبال نیک مردم ،خود
یک حرکت دیگری را از دوستان شنیدم که ممثل روحیه قوی و واقع بی ین
ر
قش جوان ما به شمار رفته و باور ایشان را به یک حقیقت بیشی تثبیت
یمکرد.
ً
طوری که قبال تذکر رفته ،وقن خانوادۀ مرا از خانه و کاشانه شان بدر آورده
و به زندان رسای بادام در کوچه تنورسازی نقل دادند ،منازل ما از طرف
دولت حکمران ضبط و به دسیس دوائر دولن قرار داده شد .در یک
قسمت آن که به وزارت معارف تعلق یمگرفت ،اخیا دانشگاه حقوق را
ی جوان و با درد این دانشگاه ،ی
جاگزین ساخته بودند .محصل ی
زمان که آگایه
پیدا کردند این ی ی
میل به کدام خانواده ارتباط داشته و در جوار آن عمارت و
به داخل حیاط آن سه مقیه وجود دارد که در آن شهی ی
دان به نامهای
ی
ی
ی
ی
چرخ
چرخ و شیمحمد خان
جیالن خان
چرخ ،غالم
غالمنن خان
ی
مدفون اند ،دست به هم دادند ،بر رسم اسالیم و عنعنوی افغان محفل
ختم قرآن عظیم الشان را ترتیب داده ،به صورت دسته جمیع ،به ارواح
آنها دعاها و درودها فرستاده از پول شخیص شان نان و حلوا تهیه و به
فقرای خارج دروازه دانشگاه به نام خیات تقسیم کردند .این شهامت و
استواری عقیدت همچو جوانان با احساس ،نزد من واقعا در خور تقدیر
بود و هر یک از این قبیل حرکات و فهم و برداشتهای نسن طبقات
مختلف و اقشار پی و جوان هموطنان ،که به شخصیتهای میل ارج
گذاشته از ایشان یادبودی یمکردند ،عامیل شده یمتوانست که مرا روحا
تقویت و به آینده امیدوار سازد ،تا با خاطر آرامتر در راه پیشید زندگ
خویش تالش بیشی داشته باشم .برادرانم ن یی چن ی
ی روحیهن را حاصل
کردند.
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روی این اصل در جریان سالهای بعدی که گذشت ،برادر بزرگم عبدالغفار
در وزارت مالیه پی رشفتهای ی
بش یان نموده وقت به وقت به شعبات
مختلف آن وزارت مصدر کارهای بهیی گردید .و برادرم غالم دستگی در
وزارت فوائد عامه بعد از گذشتاندن دوره دو ساله عسکری غی محارب که
ی
آلمان ایفای وظیفه یمنمود ،پست بهیی را در آن
به حيث ترجمان زبان
ی
ی
وزارت به دست آورد و با آمدن کمپان هوخ تیف آلمان در افغانستان یک
اداره جدیدی به اسم مدیریت ارتباط هوخ-تيف در وزارت موصوف
تشکیل و در رأس آن تع ی
یی گردید که کارهای ارتبایط دفی هوخ-تيف و
اینجنیان خارخ را با وزارت فوائد عامه انجام یمداد.
هم چنان از طبقه نسوان خانواده ،حبیبه دخی کاکایم غالمنن خان که بعدا
ً
همش من گردید ،اوال به حیث ترجمان زبان فرانسه با تیم مؤسسه
یونیسف که در افغانستان تازه به کار ررسوع کرده بود ،همکاری نمود و بعد
از آن در مؤسسه حمايه طفل و مادر مربوط به وزارت صحيه کار یمکرد.

ی
حبیبه جان در ب ی
بانوان که در تیم یونیسف همکار بودند.
ی

ررسیفه جان و طاهره جان دخیان ماما غالمانور خان به کورس نرسنگ
شامل و بعد از ختم آن به شفاخانه مستورات به حيث نرس وظیفه
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پرستاری را انجام دادند .ررسیفه جان بعد از فراغت کورس نرسنگ برای
ادامه تحصیل توسط یک بورس تعلییم که برایش داده شد به مملکت
آلمان اعزام گردید.
صديقه ،خواهرم در مکتب مالل به حیث معلمه ،رشتۀ دینیات و قرآن
کریم را تدریس یمکرد.
ی
جیالن خان ،اول در مکتب مالل و بعدا در
ملیحه جان دخی کاکایم غالم
مکتب نازوانا به حیث معلمه ،مضمون فاریس را درس یمداد.
عبدالقادر جان و محمد امان جان پش و نواسۀ نائبساالر جانباز خان که
به علت صغارت تا آخر دوره اسارت ،ی ی
عن اول جدی سال  ۱۳۲۵همراه
مادران و خواهران در زندان رسای عیلخان به رس یمبردند ،هم ی
ی قدر
توانستند بیاموزند که اول الذکر در افغانستان بانک و اخیالذکر در
انحصارات دولن برای خود مأمورین پیدا کنند.
ناجیه جان نواسه کاکایم غالمنن خان که در زندان تولد شده بود به شعبۀ
صخ وزارت معارف به حیث مأموره برای خود وظیفه ن پیدا کرد.
به این ترتیب ابرهای سیاه و تاریک غم ،اندوه و ترس تا یک اندازه از آسمان
زندگ خانواده من به دور رفته و ما توانستیم باالخره روزی چند ،نفس
راحت بکشیم.
در اینجا باید متذکر شوم که ملیحه جان ،ناجیه جان ،ررسیفه جان و طاهره
ی
جان از سن ی
جوان عمر عزیز خودرا در زندانهای
ی طفولیت تا عنفوان
رسای بادام و رسای عیلخان گذشتانده مثل عبدالقادر جان و محمد امان
جان در همان مدرسه اصیل خانهگ که خانم کاکایم غالمنن خان به اسم
نن مریم و ملقب به کوکو جان تأسیس کرده بود ،با سواد گردیده بودند.
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قضیه پاسپورت برادرم غالم دستگب و پیامدهای بعدی آن:
پروین جان طفل هفت ساله برادرم غالم دستگی در جریان هم ی
ی سالی یان
که ما باالخره توانستیم احساس آزادی نموده و هر یک آزادانه در دوایر
دولن و مؤسسات میل ،با اشتیاق و سیع تمام مشغول کار گردیم ،به
مری ییص عینک زانو و درد شدید پا مبتال گردید .دکتوران معالج ،بعد از یک
سلسله تداوی و معالجه که به نتیجه درسن موفق نگردیدند ،تصمیم
ً
گرفتند بدنۀ این طفل معصوم را از حصه رسین به پائ ی
ی کامال پالسی و گچ
گیی نمایند .در اثر این عمل و به نظر دکتوران معالج ،پروین جان
یمبایست مادام العمر روی بسی خوابیده و از راه ی
رفی محروم گردد .نظر
ی
گرفی از
دوم دکتوران موصوف ،قطع کردن یک پای معیوب و باالثر کار
پای دیگر سالم بود ،که قبول هردو فيصله و تشخیص برای همه اعضای
خانواده و به خصوص برای پدر و مادر او مانند سایر مادران و پدران،
غیقابل تحمل بود .بنابر آن ما نتوانستیم به این تجویزات قناعت نموده
از تالش و مجاهدت بیشی متوقف گردیم .باالخره در اثر جستجوهای زیاد،
معلومان به دست آمد که وزارت صحيه افغانستان ،برای مری ی
ضان که
عالج ایشان در داخل مملکت ممکن نبوده و به مصارف شخیص شان به
خارج مملکت رفته و تحت معالجه قرار یم گیند یک مقدار مع ی
ی اسعار را
به نرخ بانک در اختیار ایشان یم گذارد .ر
مشوط به این که دکتوران معالج
داخیل ضیحا تصدیق نمایند که شخص مريض نسبت به عدم امکانات
طن در بیمارستان های داخل مملکت تداوی شده نتوانسته ،ایجاب
یمکند به یک از ممالگ که امکانات بیشی معالجه در آنجا موجود است،
غرض تداوی مسافرت کند.
ی تصدیق که از طرف سه نفر از دکتوران و متخصص ی
داشی چن ی
ی
ی
با
مربوطه باید امضاء یمشد ،وزارت صحيه راجع به اعطای صدور پاسپورت
ی
قوماندان امنیه
برای شخص مريض و یک نفر معین آن عنوان والیت و
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کابل ،مکتون در دسیس مراجع ی
ی یم گذاشت .که بعد از آن مدیریت
پاسپورت قوماند یان امنیه والیت کابل بعد از یط مراحل ،برای همچو
مریضان و اشخاص معین شان پاسپورت مسافرت به خارج را به امضای
قوماندان امنیه صادر یمکرد.
ی
گرفی از دکتوران معالج و مکتوب وزارت
به این ترتیب مراحل تصدیق
ی
صحیه و موضوع یک مقدار ناچی اسعار در باره برادرزاده من پروین جان
و صدور پاسپورت برای او و پدرش غالم دستگی صدیق به حیث مشایع
ی
قانون و مطابق مقررات شعبات
مریض همه و همه به صورت بسیار
مربوطه یط گردید و برادرم با طفل معصوم خود که در باره او تشخیص و
تجویز نادرست و دور از انصاف صورت گرفته و نیم بدنه او را به پالسی
گرفته بودند ،عازم مملکت آلمان گردید.
ی
چرخ ،وزیر خارجه دوره سلطنت اعلی ی
حضت
پدرم غالمصدیق خان
امانهللا خان که در اواخر به حیث سفی افغانستان در برل ی
ی ایفای وظیفه
یمنمود ،بعد از حادثه شهادت کاکایم غالمنن خان ی
چرخ توسط نادرشاه
در سال  ۱۳۱۱هجری شمش برابر به  ۱۹۳۲عیسوی ،در آن وقت به
ی
صورت مهاجر در برل ی
گرفی از دکتور و امور
ی زندگ یمکرد و موضوع وقت
ً
بیمارستان را قبال تنظیم کرده بود .وقن دکتوران معالج آلمان ورقه
تشخیص را که در کابل صورت گرفته بود از نظر گذشتانده و ملتفت نیمه
بدنه پروین جان شدند که به داخل گچ و پالسی ضخیم گرفته شده و در
اثر آن از هرگونه حرکات پا محروم گردیده بود ،اول ی
ی کاری را که انجام
دادند ،آن پالسی ضخیم را از ب ی
ی برده و پاهای او را آزاد ساختند.
بعد وقن معاینات عمویم آن به پایان رسید یک پالسی خییل سبک
موضویع را در حصه عینک زانو تجویز و به تداوی آغاز نمودند .در ع ی
ی
حال تشخیص و عمیل را که از طرف دکتوران معالج در افغانستان صورت
گرفته بود ،شدیدا تقبیح و حتا همچو یک تشخیص را در مورد آن طفل
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معصوم جنایت عظیم خواندند.
ی
گرفی پاسپورت بگویم:
در این ارتباط در اینجا یمخواهم از جریان
ی
ی
معرق یک نفر به عنوان ضامن
گرفی در افغانستان
یک از ررسایط پاسپورت
رس بود .شخص پاسپورت گینده ،به عالوه یط نمودن مراحل عدم
مسئولیت از شعبات پولیس یمبایست برای خود یک شخص دیگری را
ی
معرق نماید که آن شخص از یک طرف ضمانت نماید که شخص
پیدا و
پاسپورت گینده را به تمام معنا یمشناسد ،مسئولیت خارج شدن از
مملکت و برگشت او را به عهده داشته و از جانب دیگر هرگاه به احضار
شخص پاسپورت گینده نزد دولت یضورن پیدا شود و او ی
حاض نشود،
شخص ضامن مجبور و مکلف است شخص پاسپورت گینده را هرچه
حاض نماید ،در غی آن شخص ضامن تا ی
زودتر ی
زمان که شخص پاسپورت
حاض شود بایست ز ی
گینده ی
ندان گردد.
برادرم غالم دستگی این تعامل را هم انجام داده بود و شخیص به نام مأمور
ی
شناسان
محمدیونس از والیت لوگرکه در شهرکابل سکونت داشت ،بنابر
نزدیک ،هویت ،تصویر ،اسم و آدرس مکمل خودرا داخل وثيقه رسیم به
مدیریت پاسپورت والیت کابل سیده و خودرا به حیث ضامن رس معر یق
کرده بود .دو یا سه هفته بعد از ی
رفی برادرم جانب مملکت آلمان ،یک روز
صبح زود زنگ دروازه ما به صدا درآمد .چند دقیقه بعد مالزم ما احوال
آورد که شخیص به نام مأمور محمدیونس آمده و یمخواهد با شما صحبت
کند.
من که با اسم مأمور محمدیونس آشنا بودم ،به عجله تمام کوت خواب
خودرا به تن نموده از دروازه خانه خارج گردیدم ،دیدم مأمور محمد یونس
خان همراه یک نفر پولیس جلو در ایستاده و بعد از سالم و احوال پریس با
حواس بسیار پریشان از من سئوال نمود که آقای دستگی جان از مسافرت
ی
قوماندان امنیه والیت کابل او را جلب و احضار نموده،
برگشته یا نه؟ زیرا
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ی
قوماندان امنیه والیت کابل را از برگشت او مطلع سازم.
تا مشارالیه را پیدا و
در غی آن این پوليش را که مشاهده یم کنید ،وظیفه دارد مرا پس به شعبه
ی
قوماندان امنیه کابل بسپارد و در آنجا نیمدانم رسنوشت من به کجا
جلب
خواهد انجامید.
پرسیدم موضوع چیست؟ برادرم کدام جناین را مرتکب نشده ،با پاسپورت
ی
قانون طفل مريض خودرا برای معالجه به خارج مملکت برده ،به شما
اطمینان یمدهم که به زودی بریمگردد و به کار خود در وزارت فوایدعامه
ادامه یمدهد.
ملتفت شدم مأمور محمدیونس خان ،آن قدر حواسش پرت بود که
ً
ی
قوماندان امنیه
حرفهای مرا اصال نیمشنید .نیمدانم در شعبه پاسپورت
والیت کابل چه بالن بر رس او آورده بودند که پیوسته فقط یک سخن را
تکرار یمکرد و یه یمگفت شما لطفا یک مرتبه با من بیائید و مرا از این
کش و گی پولیس نجات دهید .من دیگر به تنهان آنجا رفته نیمتوانم،
طوری که به من امر کرده اند ،من باید با شخص دستگی جان را و یا یک از
ی
قوماندان امنیه والیت کابل با خود بیم.
خانواده او را به
گفتم خییل خوب ،من همراه تان میوم ،مگر اجازه بدهید یک لباس
بپوشم ،شما تا آن زمان بفرمائید داخل خانه شوید ،یک صبحانه غریبانهن
که داریم یک جا ضف یمکنیم بعد از آن با هم یم رویم .در این اثنا ،مأمور
محمدیونس موصوف رو به جانب پولیس معین خود نموده ،گفت تکلیف
ایشان چه یمشود ؟ گفتم عین ندارد او هم مثل برادر ماست ،یمتواند با
ما صبحانه ضف کند.
پس از آن رنگ به رخ مأمور محمد یونس خان پیدا شده ،با پولیش که او
را مشایعت یمکرد ،وارد ی ی
میل گردید و من هم به عجله تمام خودرا آماده
ی
قوماندان امنیه والیت کابل
ساخته بعد از ضف صبحانه با ایشان جانب
روانه شدم .وقن به اتاق مدیریت پاسپورت داخل شدیم ،مأمور
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ی
معرق و عالوه نمود کش که من
محمدیونس مرا به مأمورین آن دفی
ی
ضمانت او را کرده بودم ،از مسافرت برنگشته ،اینک برادر او را حاض کرده
ام.
سپس یک از مأمورین مذکور از من با اخمهای پائ ی
ی افتاده پرسید برادر تان
کجا رفته که ما را به غضب مقامات باال گرفتار کرده است؟ مدیر شعبه ما
از کار برطرف شد و ما مأمورین بیچاره همه کش معاش شدیم.
پرسیدم چه خی است برادر؟ اعصابتان را خراب نسازید! برادر من با
ی
قانون که برعالوه مدیر پاسپورت ،قوماندان امنیه کابل هم در
پاسپورت
ی
آن امضاء نموده و در عی حال از وزارت مربوطه خود موافقتنامهن هم
به دست آورده و آن را در جمله اسناد مربوطه و ورقه عدم مسئولیت از
شعبات پولیس به دفی مدیریت پاسپورت سیده است ،طفل مريض خودرا
برای معالجه به آلمان برده و به زودی بریمگردد .خواهش یمکنم بعد از
ی
معرق گردیده
این مزاحم این شخیص که به نزد شما به حيث ضامن برادرم
است نشوید .هر وقت و هر سئوال داشته باشید من در اختیارتان هستم.
وقن صحبت من ختم شد ،مأمور موصوف جریانان را که بعد از ی
رفی
ً
برادر من غالم دستگی در آن اداره به میان آمده بود مفصال حکایت نموده
گفت من خوب میدانم که برادر شما هیچ یک کار غی ی
قانون ننموده و
پاسپورن را که از این دفی به دست آورده درست و مطابق به مواد
اساسنامه اخذ پاسپورت بوده است .ما دوسیه ایشان را به هیأن که برای
ی
تحقیق این موضوع تع ی
جزن ترین تخظ و
یی شده بود سیدیم و آنها
غفلن را در دوسیه مذکور پیدا کرده نتوانستند که در آن انگشت بگذارند.
ول مکتون از ریاست ضبط احواالت صدارت عظما به این اداره رسید که
ی
برطرق مدیر ما از کار و ده روزه کش معاش سایر مأمورین این
منجر به
شعبه گردید .در مکتوب ریاست ضبط احواالت نوشته شده است که
شماها ممنوعالخروج از افغانستان یم باشید ،مدیر و اعضای مدیریت
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پاسپورت درین راه غفلت نموده و در باره شخص پاسپورت گینده ،تحقیق
درست و عمیف به عمل نیاورده ،هویت او را کماحقه نفهمیده و به ریاست
ضبط احواالت ،اطالعات موثف ارائه ننموده اند ،لهذا باید به جزا محکوم
گردند .حاال بیا با هم به نزد قوماندان امنیه والیت کابل برویم که شدیدا
انتظار نتیجه فعالیت ما را در ارتباط با این موضوع یم کشد.
آقای عطاءهللا خان یک از فارغ التحصیالن آلمان در رشته پوليس در آن
ی
قوماندان امنیه والیت کابل را به عهده داشت و شخص
زمان ،وظیفه
بسیار مهذب بوده و از خانوادههای رسشناس افغانستان به شمار یم رفت.
من و مأمور محمدیونس ،پولیس معین او و مأمور شعبه پاسپورت همه با
هم به اتاق کار قوماندان امنیه رفتیم و مأمور شعبه پاسپورت هم ی
ی که
یمخواست جریان را با صدای بسیار لرزیده و ترسیده خدمت قوماندان
امنیه به عرض برساند ،آقای عطاءهللا خان قوماندان امنیه صحبت او را
قطع نموده ،گفت من ایشان را یمشناسم و از تمام قضیه خی دارم ،شما
لطفا با این دو نفر دیگر (مطلوبش از مأمور محمد یونس و محافظ او بود)
خارج شده و ما را برای چند دقیقه تنها بگذارید .پس از آن به صورت بسیار
ی
خودمان رو به من کرده ،فرمود :من میدانم که دستگی جان ،برادرتان هیچ
یک کار غی ی
قانون نکرده که اسباب زحمت شما ن یی شده و این قدر ماجراها
در دفی پاسپورت خلق گردد .مگر شما موقف دولت را در برابر خود
یمدانید ،حاال كوشش کنید که ایشان هرچه زودتر به وطن برگردد ،ورنه،
بیم آن یمرود که به شما و خانواده تان خداناخواسته باز کدام صدمه
برسد .این ماجراها همه از طرف ریاست ضبط احواالت مقام صدارت برپا
شده که دست ما در آن دخیل نیست.
ی
شناسان قبیل که من با عطاءهللا خان قوماندان امنیه والیت کابل
نظر به
داشتم و در ضمن همه صحبت های ایشان را بسیار صمیمانه یافتم ،گفتم،
خییل خوب لطف فرموده برای من وقت بدهید ،من برای برادرم یمنویسم
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هرچه زودتر برگردد و به این داستان خاتمه دهد .پس از لطف تان بعید
نخواهد بود اگر امر فرمائید شعبه مربوطه بعد از این شخص ضامن او را
ی
شناسان
که عبارت از مأمور محمدیونس خان باشد و بیچاره روی یک
قویم عمل تضم ی
ی برادرم را انجام داده است ،از جلب و احضار پولیس
معذور دارد و بیشی مزاحم او نگردد .من شخصا تعهد یمکنم که با ایشان
طرف بوده و هروقن که مقامات باال خواسته باشند ،در اختیارشان
یمباشم.
آقای عطاء هللا خان قوماندان امنیه والیت کابل در حال که تأثر زیاد از این
رویدادها از وجنات ایشان هویدا بود ،خواهش مرا پذیرفته ،بعد از احضار
دوباره آن سه نفری که با من همراه بودند و در عقب در انتظار یمکشیدند،
به مأمور شعبه پاسپورت امر فرمود بعد از این مزاحم شخص ضامن
نشوید ،برادر موصوف تعهد یم نماید که هر وقت خواسته باشید در اختیار
ً
فعال برایش یک ماه مهلت بدهید.
شما یمباشد،
ماجرای پاسپورت برادرم غالم دستگی عیل العجاله در هم ی
ی جا پایان یافت
و یک مرتبه دیگر مرا متوجه ساخت که خانواده من هنوز از نظر شوم
ی
روتی شاه محمود
خانواده حکمران به دور مانده نتوانسته و آن همه گفتار
خان صدراعظم (که افغانستان از شماست و شما از افغانستان هستید) و
این جمله را در آن روزی که ما بنابر هدایت قوماندان امنیه وقت،
محمدآصف خان بعد از زندان مالقات کردیم ،ابراز داشت ،یک گفته وایه
و میان ته بوده ،مفهوم واقیع نداشت.
ممنوعالخروج بودن ما از افغانستان مرحله سوم جزاهای خانوادۀ ما به
ً
شمار یمرفت که نزد دولت حکمران معلوم یمشد قبال در نظر گرفته شده
بود .ی ی
عن مدت چهارده ،پانزده سال را در زندانهای مختلف گذشتاندن،
مدت پنج سال دیگر را تحت نظارت و مراقبت حکومت بودن و به صورت
یی
میوی زندگ کردن و بعد از این همه رنجها و محرومیتها ،باالخره
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ممنوعالخروج بودن از افغانستان .حاال یم بایست در برابر این همه مظالم
و نعدالنها ،در برابر این همه عداوتها و کینه توزیها که سلسله ی
زمان
و تدریخ داشت ،حوصله بسیار وسیع تر و صی ایون پیدا کرد.
موضوع پاسپورت برادرم و ماجران که از ناحیه آن به میان آمد و در اثر آن
مدیر پاسپورت از کار برطرف و سایر کارمندان نبضاعت دفی پاسپورت به
کش معاش محکوم گردیدند و باالخره ترس و ناراحن ضامن برادرم مأمور
محمدیونس خان از یک طرف ،وضع صخ و حیان یک طفل معصوم،
ی
رفی برادرم به مملکت آلمان نزد پدرم که این دیدار برایش بعد از تقریبا
بیست و هفت سال زندگ پر از درد و رنج میش شده بود ،از جانب دیگر
مرا در رس یک دورایه قرار داده بود .نظر به تعهدی که با عطاءهللا خان
قوماندان امنیه والیت کابل انجام داده بودم ،باید هرچه زودتر برای برادرم
نامهن یمفرستادم و او را از این رویدادهای ناآرام کننده مطلع میساختم و
سبب تشویش پدرم یمگردیدم و یا یمگذاشتم برادرم ازین دید و واديدها
زندان بودنها برایش موهبت شده بود ،ی
ی
ی
زمان
طوالن
که بعد از سالیان
چند محظوظ و بهره مند گردد؟ همچنان تداوی طفل معصوم ایشان به
یک نتیجه مثبن برسد تا بتواند با خاطر آرام ازین ناحیه به وطن برگردد.
این که بر من و خانواده من براثر این اهمال بعدا چه یمگذرد و آزار دوایر
پولیس دولت مطلق العنان ،به کدام پیمانه مرا اذیت خواهد کرد؟ همه
این حوادث و خطرات ر
نایس از آن را بایست قبول یمکردم.
در جریان مدت یک مایه که برای من مهلت داده شده بود ،رسگرم این
اندیشهها بودم تا این که باالخره تصمیم گرفتم از فرستادن همچو یک
نامهن که فضای گرم و رسشار از محبت پدر و پش را مختل ساخته و
تشویش خلق کند ،عیلالعجاله برای یک دو ماه خودداری نمایم .در ع ی
ی
حال امیدوار بودم که بعد از انقضای این مدت ،معالجه دخی برادرم انجام
یافته و برادرم به صورت طبییع روی برنامهای که داشت ،برگشته و به این
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داستان خاتمه بدهد.
کوتاه سخن این که بعد از سیی شدن درست یک ماه ،باز هم از طرف
ی
قوماندان والیت کابل به ی ی
میل ما آمده و ورقه
صبح زود ،پوليس جلب
جلب را برایم ارائه نمود که به رؤیت آن من مجبور بودم به معیت پولیس
موصوف به دفی جلب و از آنجا به دفی پاسپورت و باالخره نزد قوماندان
امنیه بروم و مورد سئوال و جواب قرار بگیم.
وقن که قوماندان امنیه راجع به برگشت برادرم از من چگونک را جویا شد
و من در جواب یک سلسله معاذیری راجع به طول کشیدن زمان تداوی و
معالجه طفلک برادرم خدمت ایشان عرض و وانمود کردم که غی از هم ی
ی
معذرت ،علت دیگری در تأخی این برگشت وجود نداشته ،دیدم آقای
عطاءهللا خان قوماندان امنیه لحظهن متفکر گردیده و بعد با زبان بسیار
مالیم فرمود که کوشش کنید هرچه زودتر برادرتان پس به وطن برگردد،
ورنه مدیریت پاسپورت بیش تر از این مسئولیت پیدا کرده و مجبور است
همیشه مزاحم شما شود و قضیه شکل دیگری را به خود بگید .سپس به
مأمورین موظف هدایت داد که برای من دو هفته دیگر مهلت بدهند و از
تعقیب بیشی من تا ختم دو هفته امتناع ورزند.
من که به گذشته خود و خانواده خود نظر یمانداختم و مقاصد شوم و
تصاميم غیعادالنه و اعمال ظالمانه دولت خود کامه را در برابر خاندان
خود پر واضح میدانستم ،این مرتبه از گفتار قوماندان امنیه که« :قضیه
شکل دیگری را به خود بگید» انتباه دیگری گرفتم و این جمله را یک
هشدار میهن پنداشتم .لهذا تصمیم گرفتم پیش از انقضای مدت دو هفته
نامه ای برای برادرم بفرستم و جری یان را که بعد از ی
رفی او به وقوع پیوسته
ً
بود ،مفصال برایش اطالع بدهم و خواهش کنم هرچه زودتر برگردد و بیش
تر از این زمینه را برای بهانه گیی های دولت دیکتاتور و متخاصم مساعد
نسازد.
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البته این مطلب را من به خون یمدانستم که محتوای نامه من ناراحن و
شان فوقالعاده ای را برای خانواده بی ی
پری ی
ون من خلق یمکند ،ول چاره
دیگری نداشتم و به حکم اجبار این عمل را انجام دادم .مکتون که از برادرم
در جواب نامه ناآرام کننده من به دست آمد ،حایک از برگشت هرچه ممکن
عاجل تر ایشان بود و ضمنا در آن مکتوب از من خواسته بود که تا زمان
عودت من یک مرتبه نزد وزیر او آقای شاه عالیم وزیر فواید عامه ،که در
حق او خییل مهربان بود ،رفته ،جریانات را اطالع بدهم و از او در این زمینه
استعانت جویم تا زمان مواصلت برادرم به مملکت ،شعبه پوليس جلب و
احضار مرا مزاحمت ننمایند.
فردای آن روزی که نامه به دست من رسید ،نزد وزیر فوایدعامه آقای
عبدالحکیم خان شاه عالیم رفتم و طوری که برادرم برایم هدایت داده بود،
موضوع جلب و احضار محمدیونس خان ضامن برادرم و باالتر جلب و
ی
رفی برادرم به خارج ،جهت معالجه و تداوی
احضار خودم را از ناحیه
طفل معصومش ،در جریان بود ،حکایت نموده و اصل مکتوب برادرم را
که به نام من نوشته شده بود ،خدمت ایشان ارائه نمودم.
جناب وزیر صاحب بعد از مطالعه مکتوب و استماع صحبت من ،فرمود
من از همه قضيه آگایه دارم ،دستگی جان برادرتان ،بدون اجازه من رفته،
حاال کوشش کنید هرچه زودتر برگردد ،ورنه برایش سنگ ی
ی تمام یمشود .
سپس من از این که برادرم تمام مقررات و ررسائط پاسپورت را انجام داده و
از وزارت فوایدعامه هم یط استعالمیه جداگانه شعبه پاسپورت موافقت
ً
گرفته و بعد از آن برایش پاسپورت کارسازی شده است ،مفصال خدمت
وزیر صاحب به عرض رسانیدم و تمنا کردم قرار درخواست برادرم که به
زودی یمآید ،لطف فرموده مساعدت فرمایند شعبات پولیس بیشی از این
مرا مزاحمت نکنند .جناب وزیر صاحب فوایدعامه با خون رسدی تمام
فرمودند ،در استعالمیهن که مدیریت مأمورین ،موافقت این وزارت را
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وانمود ساخته ،امضای مرا نگرفته و غفلت نموده است .متأسفم که من
در این قضیه ،هیچگونه معاونن برایت کرده نیمتوانم .باز هم سخن خودرا
تکرار یمکنم که کوشش کن هرچه زودتر برادرت برگردد.
از فحوای گفتار جناب وزیر فواید عامه ،چن ی
ی استنباط یمشد که اگر
مدیریت مأمورین موافقت نامه برادرم را جهت امضاء خدمت وزیر
موصوف یمبرد ،مسلما آن را امضاء نکرده ،مدیریت مأمورین خودرا از
اجرای این کار منضف یمساخت .چنانچه بعدتر یم بینیم ،هم ی
ی طور شد.
ً
کامال روشن گردید که اراک ی
ی بزرگ
زیرا در جریان سالهای بعدی برایم
دولت و یا رؤسای مؤسسات میل هر یک از طرف قدرت حاکمه که ما نزد
ایشان به حیث مأمور زیر دست کار یمکردیم ،وظیفه داشتند در قلمرو کار
و مأموریت شان برعالوه تعقیب و مراقبت ریاست ضبط احواالت ،رفتار
و اعمال ما را آنها ن یی تحت کنیول شان داشته باشند.
چنانچه بعد از این که برادرم غالم دستگی با طفل معصوم خود به مملکت
برگشت ،باالی وظیفه خود ی
حاض شد و دوباره به حیث ترجمان و مدیر
ارتباط ی
کمپن هوخ-تيف در وزارت فوایدعامه چندین سال دیگر با جدیت
تمام کار یمکرد و رضایت کارفرمایان خودرا به وجه احسن حاصل کرده بود،
راجع به ی
رفی او از طرف وزارت فوایدعامه برای اجرای پاره از کارهای دسن
به خارج مخالفن به وجود آمد که جریان آنرا در بخش جداگانه تفصیل
خواهم داد.
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داوود خان ،مانع مسافرت رسیم برادرم به آلمان شد
حکومت آلمان هیأن را از وزارت فوایدعامه افغانستان دعوت نمود تا به
مضف دولت آلمان ،برای مدت یک دو هفته از مؤسسات تعمیان و
ی
ساختمان هوخ  -تیف در شهرهای مختلف مملکت آلمان دیدن
ررسکت
نمایند.
در رأس این هیأت آقای اینجنی محمد کبی خان مع ی
ی وزارت فوایدعامه و
اعضای معین آقای سید برهانالدین خان مدیر عمویم تعمیات وزارت
فوایدعامه و برادرم غالم دستگی به حیث ترجمان تع ی
یی گردیدند تا همراه
ی
کمپن هوخ  -تیف در کابل ،به آلمان غرب مسافرت
با رئیس و معاون
نمایند .البته تع ی
یی برادرم در زمره این هیأت اعزایم ،تنها و تنها به حسننیت
اینجنی محمد کبی خان مع ی
ی وزارت فوایدعامه که تحصیالت خودرا در
فرانسه به پایان رسانیده و با غالم حسن جان پش کاکایم غالمنن خان
همصنف بود و خانوادۀ ما را به خون یمشناخت و با ما محبت و صمیمیت
زیاد داشت ،صورت گرفته بود.
ول هنگایم که پیشنهاد این هیأت یط ورقه عرض وزارت فوایدعامه به
حضور رسدار محمدداوود خان که در آن زمان سمت صدارت را به عهده
داشت ،جهت منظور نمودن هیأت اعزایم ،در یک از روزهای کار وزارت
فوایدعامه در قض صدارت عظما توسط مع ی
ی وزارت موصوف تقدیم
گردید ،شخص رسدار محمدداوود خان ،ی
رفی دو نفر را منظور و باالی اسم
برادرم خط بطالن کشیده ،به مع ی
ی وزارت فوایدعامه هدایت داد تا به
جای برادرم غالم دستگی ،یک ترجمان دیگری را با خود بید.
همچنان بعد از تقریبا شش سال که من در ررسکت نساخ افغان اجرای
وظیفه یمنمودم و در آن زمان اینجنی امیالدین خان شنسب به حیث
رئیس عمویم ،امور ررسکت را پیش یمبرد .خوب به یاد دارم که در یک از
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ی
تابستان پیاده موظف اتاق ریاست به دفی کار من ظاهر
روزهای طویل
ر
شده و پیام رئیس رسکت را به من ابالغ نمود که باید یک مرتبه نزد ایشان
بروم .این گونه احضارها از طرف رئیس و معاون ی
ی ررسکت به منظور هدایت
ً
دادن یک کار و یا سئواالن که در خالل روز برایشان پیش یمشد ،کامال
معمول بوده و روزانه چندین بار صورت یمگرفت.
من هم به این مفکوره ،وقن به اتاق کار رئیس عمویم ررسکت داخل شدم،
بعد از انجام سالم و احوال پریس انتظار داشتم ،جناب رئیس مانند روزهای
پیش ی
ی از من در باره امور مربوطه سئوال دارد و یا کدام موضویع را هدایت
یمدهد .ول ملتفت شدم ،این مرتبه ایشان را کیم به اصطالح گرفته یافتم
که در روزهای گذشته ی
زمان که به من یک کاری را هدایت یم فرمود ،هرگز
این حالت را نداشت ،بلکه با بسیار وضع خوب و پر از لطف و چهره باز با
من صحبت یمکرد .ول این بار طوری که در باال ذکر کردم ،بعد از این که
به پیاده دفی خود هدایت داد تا از آمدن و مراجعه مأمورین دیگر برای چند
دقیقه ممانعت نماید و در حال که با یک دست پی ی
شان خودرا یممالید و
به من گفت بفرمائید بنشینید ،دقایف چند خاموش و خییل متفکر باق
ماند.
ً
واقعا این پیش آمد آقای امی الدین خان شنسب ،برای من کامال غی میقب
ی
گوناگون نمود .گایه فکر یمکردم
بود و در همان لحظات مرا دچار افکار
شاید من در ساحه کار خویش کدام موضوع را اهمال و فروگذاشت نموده
ر
فاحش شده باشم .گایه به این یم اندیشیدم ،مبادا
و یا مرتکب کدام سهو
کدام کش روی حسادت ،که در افغانستان خییل معمول بود ،اخبار
نادرسن را برای جناب رئیس رسانیده باشد که ذهنیت ایشان راجع به من
تغیی نموده است .به هر حال در ظرف هم ی
ی چند دقیقه کوتایه که
ر
خامویس مطلق فضای دفی کار جناب رئیس را فرا گرفته بود ،افکار عجیب
و غرین به صورت برق آسا مرا به خود مشغول نگه داشت .تا این که
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ر
خامویس را در هم شکسته و از من سئوال نموده گفت:
جناب رئیس این
ر
خالد جان ،آیا شما از ریاست نساخ گایه کدام خواهش را نموده اید که
برای شما ،یط پروگرامهان که بانک میل و ررسکت نساخ دارند ،برریس
ی
آموخی بیشی و فراهم نمودن تجربه افزون تر به
کارسازی شود تا برای
مملکت آلمان سفر کنید؟
من ازین سئوال رئيس نساخ متعجب گردیده در جواب گفتم نه من هرگز
این تقاضا را از هیچ یک مرجیع ،ی ی
عن نه از ریاست بانک میل و نه از ریاست
نساخ تا امروز به عمل نیاورده ام.
در این اثنا من فکر یمکردم شاید جناب رئیس صاحب برای من یک مژدهای
داشته و مرا غافل گی نماید و در نتیجه بگوید که ریاست بانک میل و
نساخ با تفاهم برای تو یک بوریس را منظور نموده اند ،ول دیدم موضوع
ً
کامال چ یی دیگری است و آن همه تصورات و توقعات من تماما بیهوده بود.
یی
مطمی گردید،
آقای امیالدین خان بعد از این که از عدم تقاضای من
ی
گفت :امروز من یک تلفن از شخیص که خودرا درست معرق ننموده ول
یک صدای خییل کریه داشت و بسیار نادبانه صحبت یمکرد ،گرفتم که
اعصاب مرا خییل تکان داده است .آن شخص نتربیت وقن من ر
گویس
تلفن را برداشتم ،بدون این که آداب تلفن را مراعات نماید ،با یک صدای
خشن و بلند گفت :شما رئیس ررسکت نساخ هستید؟ من در جواب گفتم
بیل ،بفرمائید! باز هم بدون رعایت مراسم تلفن گفت :من از وزارت داخله
گپ م یینم ،شنیده شده که شما برای خالد نام ،پش غالمصدیق که نزد
ی
شما مأموریت دارد ،بورس تعلییم ی
جرمن را داده اید که نام برده
رفی به
باید به خارج سفر کند ،شخص مذکور نزد ما ممنوع الخروج و زیر تعقیب
یمباشد ،شما هم او را زیر تعقیب داشته و از دادن بورس ی
رفی به خارج
برای نام برده خودداری کنید.
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این جمالت را آن شخص یک ن دیگری چنان به عجله ،آمرانه و صدای
بلند یمگفت که برای من هیچ یک موقع پیدا شده نتوانست تا از چگونک
موضوع در خالل صحبت او جویا شوم .باالخره وقن صحبت او تمام شد،
ی
معرق نمائید.
از وی پرسیدم :ببخشید آقا ،شما گ هستید؟ لطفا خودرا
ی
باز هم آن شخص با همان لهجه ن ادبانه گفت :شما به معرق من چه کار
دارید ،فقط هم ی
ی قدر برایتان یمگویم که نام برده به خارج سفر کرده
نیمتواند و زیر تعقیب است ،شما هم او را تحت تعقیب بگیید .درین
فرصت بالدرنگ من صحبت او را قطع کرده ،خواستم برایش بفهمانم که
آقا با من مثل یک انسان صحبت نما و  ....و مگر یک لحظه هم مجال
نداده و حرف خودرا به صورت مرتب تکرار یمنمود .تا باالخره هم ی
ی که
یک وقفه ب ی
ی گفتار او پیدا شد ،برایش گفتم تعقیب کردن و زیر مراقبت
ر
ی
گرفی یک شخص ،وظیفه شما مأمورین دولت است .رسکت نساخ یک
مؤسسه تجاری و سهایم است ،ما مأمورین خودرا نه زیر تعقیب گرفته
یمتوانیم و نه عمل مراقبت او را به عهده داریم .تا یمخواستم بیش تر از
این طالب معلومات در باره اسم و شماره تلفن او شوم ،حرف مرا قطع
نموده ،گفته خودرا تکرار و با صدای بلند تر و کریهتر این جمله را عالوه
کرد که هم ی
ی قدر برای تان گفتم که شما از موضوع با خی باشید ،سپس
ی
ر
ی
گرفی گذاشت.
خداحافظ
گویس تلفن را بدون
خالصه این عمل آن شخص نادب اعصاب مرا به اندازهن تکان داده است
که تصور کرده نیمتوانید.
آقای شنسب یک تن از فارغ التحصیالن مملکت آلمان بود که بعد از
فراغت تحصیل و اخذ دیپلوم اینجنیی به افغانستان برگشته و مشاغل
ی
مختلف را یط نموده و در اخی به حیث وزیر زراعت درکابینه مقرر گردیده
بود .ول بعد از مدت کوتایه ،وقن متوجه شد که وزیران آن دوره ،در
محیط کارشان استقالل کامل نداشته و در هر امر یم بایست از مقام
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صدارت هدایت بگیند ،ی ی
عن از صالحین که قانون برای یک وزیر در
ی
گرفی را نداشت ،از مقام
چارچوب امور وزارت ،قائل شده بود ،حق کار
وزارت به صورت شجاعتمندانه استعفاء نموده بود.
عالوتا از جریانان که در خانوادۀ ما گذشته بود به خون آگاه بود و از همه
رویدادها اطالع کامل داشت .و باالخره از من پرسید که شما چه گنایه و
چه جریم پیش دولت دارید که باید زیر تعقیب باشید؟
من در جواب گفتم جرم و گناه عظيم من این است که از عمر شش سالهگ
ی
زندان بوده ام .باق کدام گنایه
تا بیست سالهگ به نام محبوس سیایس
ندارم .عالوتا پنج سال دیگر را بعد از دوره زندانها تحت حراست و مراقبت
و در حالت تجرید با خانواده خود در قلعه فتوح گذشتانده و بعد از
ی
طوالن ،باالخره اجازه کار و حق
مراجعات مکرر در جریان این سالهای
ی
خود ارادیت را از مقام منيع صدارت عظما به امضای شخص واالحضت
رسدار شاه محمود خان به دست آورده توانسته ام که باالثر به ررسکت
نساخ ،نزد شما مأمورین پیدا کرده ام .اگر این همه رویدادها و حادثان که
در زندگ من واقع گردیده ،گناه و جرم حساب یم شود ،اعیاف یمکنم که
من گناه کارم ،در غی آن جرم دیگری که سبب این همه آزار من گردیده
است ،وجود ندارد.
سپس آقای رئیس نساخ با اظهار تأسف زیاد از اعمال زشت دولت
صاحب قدرت و نکوهش از خودکامکهای آن ،فرمود :حاال شما یک
شخص آزاد هستید و ررسکت نساخ هیچ گاه به خود این حق را نیمدهد
که از رفتار و اعمال شما مراقبت نماید ،لذا گذشتهها را فراموش کنید ،از
آینده با روحیه قوی استفاده کرده و با خاطر آرام به وظیفه خود مشغول
باشید.
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خاطرهی از تهداب گذاری فابریکه نساخ گلبهار
ً
طوری که قبال تذكر رفته است ،مؤسسه ررسکت نساخ ،یط پالن و
ی
انکشاق خویش ،تصمیم گرفت برعالوه فابریکه ج ی
ی و پرس
پروگرامهای
پنبه در والیت کندز ،فابریکه نساخ پل خمری که سان کوره تولید یمکرد
و فابریکه نخ تان و بافندگ در جبل الشاج ،یک فابریکه دیگری با ظرفیت
بیشی تولید تأسیس کند که حاوی دستگاههای نختان ،بافندگ ،رنگ
آم ییی و سایر ابزار کار باشد .که بتواند جميع مایحتاج یک فابریکه با
عظمت را فراهم نماید .لذا این فابریکه را در منطقه شیخان خیل گلبهار
باید تأسیس نماید.
منظور اصیل از تأسیس همچو یک دستگاه بزرگ عامالمنفعه با ظرفیت
بیشی تولید ،خدمت به مردم و مملکت بود که بتواند با عرضه پارچههای
بیشی و قشنگ تر و ارزان تر از پارچههای واردان در بازار ،جنس طرف
یضورت ملت ن بضاعت را تهیه و به اقتصاد مملکت مدد نماید تا از رف ی
ی
بیهوده یک اندازه اسعار به خارج جلوگیی به عمل آید .مملکن که مردم
ی
توانان آن را نداشتند تا خوراک و پوشاک
آن به استثنای صاحبان قدرت
ی
آسان تهیه نمایند.
خودرا با درآمد تقریبا هیچ خود به
روی این اصل با فابریکههای معتی و مدرن مملکت آلمان تماسها گرفته
شد ،مذاکران به عمل آمد و بعد از غور و مداقه تمام در باره کمیت و
ی
اردادهان صورت گرفت که آن همه
کیفیت و مقایسه قیمتها ،قر
دستگاه ی
ی
هان که از آن نام برده شد ،از کشور آلمان خریداری و در عی حال
اینجنیها و کارشناسهای مربوطه عیلالعجاله به داخل قراردادهای
ی
جداگانه ،تا ی
توانان علیم پیدا کرده
زمان که کارکنان خود مؤسسه قدرت و
بتوانند ،استخدام گردند و کار بسته کاری دستگاه ها را انجام بدهند.
ً
قبال یک تعداد جوانان با استعداد افغان به مضف بانک میل و مؤسسه
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ی
اروپان از قبیل آلمان ،فرانسه ،سویس و انگلستان و
نساخ در کشورهای
ی
یک تعداد دیگر در ایاالت متحده امریکا ،در رشته های مختلف مضوف
تحصیالت عال بودند که بعد از فراغت تحصیل و اخذ دیپلوم هریک به
کشور اصیل خود برگشته ،جای اینجنیان و کارشناسان خارخ را اشغال و
وظایف مربوطه را به وجه احسن انجام یمدادند .و از ذوان که دارای
تحصیالت عال در داخل و خارج مملکت بوده و ی
بعیص قبل از آمدن
ی خارخ و ی
متخصص ی
برخ دیگر بعد از آن امور مهم ررسکت نساخ را در
ی
هر قسمت پیش یمبردند ،تا جان که من به خاطر دارم ،قرار ذیل یمتوان
نام برد:
ی
عفيف
 .1آقای محمدابراهيم
 .2آقای عبدالغفور امینی
 .3آقای داکی عبدالملک
 .4آقای محمدحس ی
ی اینجنی
 .5آقای اینجنی حسامالدین
 .6آقای غالمعمر نیک زاد
 .7آقای فقیمحمد لودین
 .8آقای محمد اکی سی یف
 .9آقای امانهللا منصوری
 .10آقای اینجنی می امانالدین امیی
 .11آقای عبدهللا عیل
 .12آقای اینجنی مهمند
 .13آقای اینجنی غالم مخالدین سلجوق
 .14آقای عبداالحمد
 .15آقای دکتور میاحمد عیل شامل
 .16آقای اینجنی مخالدین عظییم
 .17آقای اینجنی دانش
242

از خاطراتم

ی
نورستان
 .18آقای اینجنی عبدالملک
البته این ابتکارات همه از آقای عبدالمجید خان زابیل بود که در اول به
حيث وزیر اقتصاد میل ،شامل کابینه دولت وظیفه داشت و اخیا در اثر
کارهای خودرسانه شاه محمود خان صدراعظم و مداخله در امور مربوطه
که به داخل چارچوب صالحیت های وزارت اقتصاد میل قرار داشت ،و
آقای زابیل آن را مانند سایر وزرا قبول کرده نیمتوانست ،باالخره با شخص
شاه محمود خان ،که در یک موضوع از زور ی
گون کار یمگرفت و آقای زابیل
آن را مخالف پرنسیب کارها و برنامههای خود یم پنداشت ،یقالمجلس
برخورد عقیدوی و اختالف نظر بوجود آمد ،که آقای زابیل عکسالعمل
نسبتا شدیدتری از خود نشان داده و اوراق دست داشته را که روی آن
داشتند کار یمکردند ،به روی م یی شاه محمود خان بر رسم احتجاج انداخته
از اتاق خارج و رهسپار ی ی
میل خویش گردید که در منطقه خوب داراالمان
واقع بود.
این حرکت آقای زابیل در برابر همچو یک دیکتاتور در شهر هلهله زیادی
برپا کرده ،یاران و هواخواهان آقای زابیل هریک یم کوشیدند زودتر به ی ی
میل
مطمی سازند که به ایشان صدمه نرسیده باشد و در ع ی
یی
ی
او رفته ،خودرا
حال جریان را از زبان خود آقای زابیل بشنوند .ول آقای زابیل غی از آن
ً
شجاعت و مردانک که از خود نشان داد؛ متصال از مقام وزارت اقتصاد میل
استعفاء نموده و به حیث رئیس عمویم مؤسسات میل که ر
اکی آن به دست
با کفایت او تأسیس گردیده بود ،باق مانده و بعد از مختض اقامت درکابل
به اروپا مسافرت و امور ریاست و حراست مؤسسات میل را از آنجا انجام
داده و همیشه مصدر کارهای بزرگ یمگردید.
واقعا مؤسسات میل برای مردم خود نسبت به مؤسسات دولن ،بهی کار
یمکرد .فساد اداری ،رشوه خواری ،تبعیض ،جانب داری ،توه ی
ی و تحقی
مأمورین زیر دست از طرف آمرین و غیه افعال و اعمال زشن که در
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مؤسسات دولن همه روزه جریان داشت ،در مؤسسات میل به نظر
نیمخورد و احساس نیمشد.
به منظور پره یی از درازای سخن خالصه یمنویسم که مؤسسه ررسکت
نساخ افغان به هدایت و اراده آقای عبدالمجید خان زابیل رئیس
مؤسسات میل تصمیم گرفت در منطقه شیخان خیل گلبهار یک فابریکه
عظییم را تأسیس نماید.
آقای صالحمحمد خان حنی یف یک از رئیسان ررسکت نساخ که شیوه مردیم
ایشان بیشی بود ،برای این کار گماشته شد تا با مردم آن محل در تماس
آمده و با رضایت آنها یک مقدار زم ی
یهای زراعن آنها را با قیمت بسیار
خوب خریداری و برای خود مردم آن محله زمینه را مساعد سازد ،تا در
آینده به کارهای مختلف در فابریکه گلبهار جذب گردند .این همه کارهای
مقدمان به وجه احسن صورت گرفت .دستگاهها از خارج کشور ،که ر
اکی
آن از مملکت آلمان بود ،وارد و با همکاری متخصص ی
ی و اینجنیان داخیل
و خارخ بسته کاری و فعال گردید .کار تعمی فابریکه ،تعمی منازل با وسایل
نسبتا مدرن رهایش برای مأمورین ،تعمی منازل برای کارگران و مستخدم ی
ی،
شفاخانه ،تعمی یک مهمانخانه آبرومند ،تعمی مکتب و مسجد و غیه و
ی
ساخی
غیه مدتها دوام پیدا کرد و بعد از انجام این همه کار و فعال
دستگاههای نختان ،بافندهگ ،رنگآم ییی ،ویلدینگکاری و چندین دستگاه
کوچک دیگری که کارهای مقدمان مورد نیاز فابریکه به این عظمت را تهیه
یمگرفت.
اما قبل از انجام این همه کارها ،در وقت تهداب گذاری این پروژه بزرگ،
ریاست مرکزی ،ترتیب دادن یک دعوت بزرگ را به عهده داشت که غی از
مأمورین ،کارگران و مستخدم ی
ی ررسکت ،مهمانان دیگری از دوستان و
آشنایان درین محفل حصه بگیند و هم جمیع از مردمان روشناس آن
محل دعوت گردند .برای پیش برد این کار یک تعداد از مأمورین و کارکنان
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ررسکت که من هم در آن جمله بودم ،وظیفه داشتند این دعوت را ترتیب
و تنظیم نمایند .لهذا همه با هم از سیع تمام کار گرفته ،یک عده کثیی را
از عمله و فعله که در ب ی
ی آنها طباخ ها و پیش خدمتها وجود داشت ،با
آشیخانه ،فرش ،ظرف ،م ییهای غذاخوری ،کوچ و چوگ ،مواد غذانی
ی
لوازم
ی
و ناشتانهای متنوع از کابل به گلبهار نقل دادیم و در یک ساحه خون که
ی
رسسی ،مشجر و خوش هوا بود ،ترتیب
به آب دریای شتل نزدیک و خییل
این دعوت را به صورت بسیار مجلل گرفتیم.
حاال باید بعد از اتمام این همه کارها و اتخاذ آمادهگها برای تهداب گذاری
فابریکه ،به روزی که تع ی
یی شده بود ،شخص واالشأن صدراعظم رسدار
شاه محمود خان ،ر
تشیف یمآورد و در حال که دولت هیچ رول در این کار
ی
نداشته و همه امور مربوط به پالن های انکشاق و مفید مؤسسه ررسکت
نساخ و ابتکارات شخص عبدالمجید خان زابیل بوده و تمام زمینه مال آن
از طرف ررسکت نساخ تهیه شده بود ،به صورت دستوری به دست مبارک
ایشان تهداب گذاری یمگردید.
ً
طوری که قبال تذکر رفته ،آقای عبدالمجید خان زابیل ،بعد از این که با
دولت مقاطعه نمود و رهسپار یوروپ گردید ،دیگر برای سالیان بسیار
متوال به افغانستان برنگشت ،ول کارهای مؤسسات میل را ی
کماق السابق
به وجه نیکوتر از طریق نمایندگ بانک میل در شهر میونشن مملکت آلمان
غرن هدایت و انجام یمداد .لهذا آقای محمدعمر خان ،کفیل ریاست
بانک میل به نیابت آقای زابیل ،در کابل برعالوه کارهای دیگر ،امور
ر
تشیفان همچو محافل را ن یی به عهده داشت.
برای برپان محفل ،روز موعود رس رسید ،در حال که رؤسا و مأمورین بلند
پایه ررسکت نساخ و بانک میل همه به ریاست کفیل بانک میل آقای
محمدعمر خان ،انتظار آمد آمد و ر
تشیف آوری جناب صدراعظم را در
ساحهن که مراسم در آنجا صورت یمگرفت ،یمکشیدند ،دو طرف جاده
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عمویم از طرف سپاهیان و صاحب منصبان مسلح نگهداری و دیده ی
بان
یمشد ،یک تعداد زیاد پولیسها به یونیفورم پولیس و یک عده دیگر به
البسه غی یونیفورم به نام پولیس ی
مخف ،در اطراف ،اکناف و گوشه و کنار
بعیص در باالی درختان و ی
ساحه ،ی
برخ در زیر و عقب درختان کشیک
یمدادند و مستقبل ی
ی را مراقبت یمکردند .باالخره موكب جناب صدراعظم
با جمیع از هیأت کابینه به سواری موترهای رسیم از مسافت خییل دور به
نظر رسید.
مگر قبل از این که این قافله به آخرین استیشن خود برسد و من با ی
بعیص
از مأمورین دیگر ررسکت مضوف رس ر
کش از م ییهای خوراکه بودم ،دیدم
آقای صالحمحمد خان حنی یف به جانب من روان است و معلوم یمشد با
ی
گفتن دارد .لهذا من هم جانب ایشان چند قدم پیش تر رفته ،فکر کردم
من
کدام هداین دارد .وقن با هم خییل نزدیک شدیم ،دست خودرا باالی
شانه من انداخته و یک چند قدم که با هم از جمعیت دورتر رفتیم ،به
صورت بسیار محرمانه اظهار داشت ،خالد جان! بسیار معذرت یمخواهم
برایتان بگویم که آقای محمدعمر خان کفیل ریاست بانک میل برای من
بن بر این که در وقت ر
هدایت داد تا پیام ایشان را م ی
تشیف آوری
صدراعظم ،شما در صحنه نباشید و کوشش کنید از انظار عمویم به دور
بمانید ،برای تان برسانم.
من در حال که از شنیدن همچو یک خی باطنا خییل متأثر و یک بار دیگر
واقعا ازین حرکت به نظر من غیعادالنه قلبا مأيوس گردیدم ،ول ظاهرا به
چهره خود نیاورده در جواب گفتم :بسیار تشکر یمکنم از شما ،خوب شد
مرا ملتفت ساختید ،من خودم هم اراده نداشتم در ساحهن که مراسم
ی
حاض باشم .حاال غی از این که به آن محل نزدیک
صورت یمگید،
ی
نیمشوم ،راستش را یم پرسید ازکارهان که با همکاری سایر رفقا انجام داده
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ام خسته هم شده ام ،یمخواهم از ساحه کار آن قدر دور بروم که به چشم
احدی نخورم.
ی
درون مرا خوانده باشد ،با اظهار چند جمله
آقای حنی یف مثیل که حالت
دلجویانه که فکر یمکرد موجب تسیل من شده باشد ،خییل خوب گفته،
پس به جمعیت مستقبل ی
ی پیوست .من هم ازین فرصت استفاده نموده،
نه تنها از محیل که جناب واالشأن صدراعظم سنگ تهداب فابریکه را
گذارد ،به دور رفته ،بلکه از جمیع کارکنان و ازدحام انجا خودرا کناره نموده،
کنار دریاچه شتل گلبهار ،باالی یک تخته سنک نشسته و به یاد المارت ی
ی
نویسنده شهی فرانسه و اثر معروف موصوف به نام "خطاب به دریاچه"
و کتاب " نغمات شاعرانه" او افتاده با آبهای خروشان دریاچه شتل نجوا
کنان به نعدالنهای روزگار و بخصوص به واکنش دوره استبداد در برابر
ی
کسان که صاحب رتبه و مقام معتیی بودند،
خویش و محافظه کاری
یماندیشیدم.
تا ی
زمان که مراسم به پایان رسید و جناب صدراعظم با هیأت معین خود
بعد از ضف یک نوشی ی
دن مختض منطقه گلبهار را ترک نمود ،من از انظار
عمویم دور بودم و بعد از آن وقن فهمیدم اثری از نقش پای عال جنابان
دیگر در ساحه دیده شده نیمتواند ،خودرا به حلقه رفقا و همکار یان
رسانیدم که همه با هم با صمیمیت و خنده مزاحهای شیی ین داشتند و من
توانستم با آنها مضوف شوم و تأثی این حرکت ناجوانمردانه را از کله خود
دور نموده و به فر ر
امویس بسپارم و دوباره خودرا در ب ی
ی آزاده گان به حیث
یک شخص آزاد محسوب نمایم.
سخن از محافظهکاری ی
بعیص از شخصیتهای محیم و بزرگوارانست ،ول
ً
من آنها را کامال حق به طرف یمپنداشتم ،زیرا آن همه اعدامهای ظالمانه
و بدون محاكمۀ نادرشاه ،به دار آوی ی
خیهای ن در ن اشخاص نگناه و به
ی
انداخیهای طویلالمدت و مادامالعمر طبقه روشن فکر اعم از پی
زندان
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ی
ی
ساخی زنها ،دخیان
زندان
و جوان ،شکنجهها ،تجرید و کوته قفیلها،
ی
جوان و اطفال صغی خانوادهها ،محروم ساخی اطفال خانوادههای درد
رسیده و محبوس از مکاتب و غیه؛ مظالم وحشیانه محمدهاشم خان
ساخی شاه محمود خان ،ی
ی
زمان که وزارت دفاع را به
صدر اعظم و كله منار
ر
عهده داشت ،فضای مملکت را به کیل تیه و تار ساخته و نشیات روز به
دستور خانواده حکمران ،خانوادههان را که طرف ظلم و نعدالنهای
دولت خود کامه قرار گرفته بودند ،به حیث دشمنان دائیم و اصیل آنها
ی
معرق و برضد مظلومان و ستم دیده گان ،پیوسته ر
نشات و تبلیغات سوء
یمنمودند.
ی
انسان که از طرف دولت به صورت مکرر بر مردم
لهذا این همه تعامل غی
نجیب افغانستان جریان داشت ،مردم به صورت عموم از دولت احساس
ترس و دهشت نموده حق داشتند در چن ی
ی موارد محافظهکار باشند.
چنانچه این مطلب بعد از گذشت سالهای زیاد ،ی
زمان برای من بیشی
معلوم شد که بعد از تالشها و تقاضاهای مکرر در جریان هشت سال
دیگر و جواب ی
منف شنیدنها ،باالخره در سال  ۱۳۴۱خورشیدی برابر به
 ۱۹۶۲عیسوی موفق گردیدم پاسپورن به دست آورم و به دیدن پدر و
باق اعضای خانواده خود به آلمان مسافرت کنم .البته جریان پاسپورت
ی
گرفی من هم داستانهان دارد که بعدا در آن باره تفصیل خواهم داد.
حاال یم پردازم به ررسح اصل موضوع.
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محافظه کاری مقامات و شخصیتها
روزگار یان که برای من دیدار و هم صحبن پدرم موهبت گردیده بود ،در
خالل صحبتهای دیگر ،یک روز نام از آقایون محمدعمر خان و
محمدیاس ی
ی خان و خانواده شان برده شد که به کدام پیمانه مناسبات
نزدیک و صمیمیت با پدر من داشتند.
حسب گفتار پدرم ،مرحوم غالمصدیق خان ی
چرخ ،آقای محمدعمر خان
کفیل ریاست بانک میل یک سال به آلمان مسافرت نموده تا از کارهای
نماینده گ بانک میل که در اوائل به شهر میونشن و بعد به شهر هامبورگ
منتقل گردیده بود ،واریس نماید .بعد از انجام کارها و رس ر
کش از نمایندگ
ی
تلفون با من در تماس آمده و خواهش نمود که اگر من وقت
بانک میل،
ی
داشته باشم به شهر برلی آمده و چند روزی را با من بگذراند .من هم در
آن فرصت کدام برنامه بخصوض نداشته از این اراده نیک و حسن نیت
دوست قدییم خویش استقبال و برای پذیر یان ایشان ،آمادگ خودرا نشان
دادم.
ی به شهر برل ی
سخن کوتاه که آقای محمدعمر خان به وقت مع ی
ی آمده و
ی گرفته و به ی ی
من او را شخصا از ایستگاه قطار شهر برل ی
میل آوردم .واقعا
چند روزی را با دوست دیرینه ام خییل خوش گذشتاندم ،صحبتهای
متنویع از گذشتهها با هم داشتیم .یک روز صحبت از تو در میان آمد و
من گفتم خوش وقتم که پشم خالد نزد شما کار یمکند ،خداوند عنایت
فرماید تا نامیده کارهای محوله را به خون انجام داده و اسباب رضایت
شما و سایر کارفرمایان خودرا فراهم ساخته بتواند.
آقای محمدعمر خان برعالوه اظهارات دوستانه و صمیمانه و خورسندی
که از روز اول از شناسان و معرفت تو برایش دست داده بود ،گفت راسن
به یادم افتاد و از شما معذرت بخواهم که من یک دو هفته او را در انتظار
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گذاشتم .با وجودی که شاه محمود خان در پای عریضه او ،اجازه کار را
منظور و امضاء نموده بود که نام برده یمتواند بعد از این به هر ادارهای که
خواسته باشد برای خود وظیفه ای رساغ نماید و در آنجا مضوف کار گردد
یی
مطمی بودم که آن ورقه حکم یک جواز کار را داشت و به امضای
و من
شخص صدراعظم مزین بود ،ول باز هم از احتیاط زیاد ،در جریان همان
یک دو هفته کوشش کردم خودرا به جناب صدراعظم شاه محمود خان
برسانم ،در ضمن دیگر کارهای بانک میل ،که وظیفه داشتم آن را به اطالع
ایشان برسانم ،موضوع مراجعه و درخواست کار پش شما خالد جان را هم
با ایشان در میان بگذارم و از شخص صدراعظم بالمواجه در آن باره
هدایت بگیم ،تا در آینده برای من کدام مسئولین پیش نیاید .لهذا ورقه
عرض و امر ایشان را از دوسیه کار خود بیون آورده جلوی روی ایشان
گذاشته گفتم ،یک پش جوان خودرا به نام خالد پش غالمصدیق خان
ی
معرق نموده و از من تقاضا نموده به یک از مؤسسات
سابق وزیر خارجه
میل برایش مأمورین بدهم .ول من با وجود آن که امر شما را که در پای
عریضه نام برده تحریر و به امضای شما رسانیده شده بود خواندم ،باز هم
چون فهمیدم آن پش به کدام خانواده ارتباط دارد ،خواستم یک مرتبه از
نزدیک قضیه را خدمت شما به عرض برسانم و خواهان هدایت شوم.
بعد از آن آقای محمدعمر خان عالوه نمود که رسدار شاه محمود خان از
شنیدن گفتار من اظهار خوشنودی نموده گفت :بیل من برایش امر و اجازه
کار را منظور نموده ام ،خوب است که به شما مراجعه نموده و شما هم
کوشش کنید که او را نزد خود نگه داشته و برایش یک کار بدهید.
بعد از آن با اطمینان تمام و فراغ خاطر او را به ررسکت نساخ که آینده
ی
معرق نمودم و تا ی
جان که اطالع دارم ماشاءهللا در
خون در قبال دارد،
کارهای خود موفق است .چه یمکردم؟ راستش من از این خانواده حکمران
یم ترسم ،شما خود یم دانید که اینها چگونه مردم هستند.
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خالصه به این ترتیب مردم از دولت خوف و هراس زیادی داشتند و به
ی
جزن ترین امور و مواردی که بتواند طرف عدم رضایت مقام باال گردد و یا
ً
خاطر عاطر را احتماال مکدر سازد ،خودرسانه دست نیمزدند و یا واضح تر
بنویسم ،اجازه دست زدن را نداشتند.

تصاحب ملکیتها از طرف دولت و استفاده از بیتالمال
دولت در مقابل مردم حکم یک هیوال را داشت و رسزم ی
ی مملکت را مال
ی ی
خود یمدانست و اعضای خانواده هریک به میل خودش زم ی
هان را که
بهیین موقعیت در شهر کابل داشت ،اشغال و بدون قباله خرید و فروش
از طرف شهرداری و یا مردم باالی آن زم ی
یها منازل و تعمیات مجلیل برای
خود یمساختند .همچنان زم ی
یهای زراعن باغهای مشجر مردم را در هر
گوشه و کنار مملکت که طرف توجه خاندان حکمران قرار یمگرفت ،در
ً
اصال صاحبان زم ی
ی به آن رضایت نداشتند ،جیا
بدل یک قیمت ناچ یی که
در اختیار خود در یمآوردند و احدی را از این امر قدرت رس ر
کش نبود.
ر
ی
مورون و منازل نشیمن اشخاص وطن خواه و روشن فکر
زمیهای زراعن
ی
که خود آنها به صورت بسیار نرحمانه قربان خودخوایهها و عقدههای
ً
شخیص خانواده حکمران قرار گرفته بودند ،اوال به نام دولت ضبط و
غصب یمگردید و بعدا یک از صاحب رسوخان خانواده سلطنن آن را
تصاحب یمنمود.
اعمام شاه ،ی ی
عن رسدار محمدهاشم خان ،رسدار شاه محمود خان و رسدار
شاه ول خان به زعم خودشان بر این باور بودند که آنها مملکت را از دست
ی
کلکان مشهور به بچه سقاء نجات داده اند ،لهذا
شورشیان حبیبهللا خان
تمام رسزم ی
ی افغانستان از آنها است و مردم افغانستان همه برده و کارکنان
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دولن و غی دولن همه و همه خدمت گاران خانواده یمباشند .پستهای
مهم دولن چه در داخل مملکت و چه در خارج مملکت به یک از اعضای
خانواده حکمران ارز یان یمشد .والهای شهرستانها اگر از منسوب ی
ی
خانواده سلطنن دیگر رس یایع نیمبود ،یم بایست از قوم محمدز یان که
مربوط به قوم خانواده حکمران یمگردید عز تقرر حاصل و احراز موقعیت
یمکردند.
اعضای خانواده عیلالعموم و بسیاری از خانوادههای دور و نزدیک خانواده
سلطنن از محصول گمرک ،محصول برق ،مالیه زم ی
ی و غیه وجایب و
مقررات تکس دولت معاف بودند ،برعالوه این امتیازان که ذکر گردید،
خانوادههای دور و نزدیک منسوب به خانواده سلطنن ماهانه حقوق به
نام معاش مستمری به صورت نقد و مأكوالت طرف یضورت یک ماهه را
به صورت جنس از وزارت دربار به دست یمآوردند و یک عراده موتر
خدمن با راننده آن و کوپون پطرول مصارفان از طرف وزارت موصوف در
اختیار آن خانوادهها یمبود .و این همه مبالغ هنگفت از بودجه دولت که
ی
صفان ،محصول آب و برق و مالیه گیی از
از عایدات گمرک ،محصول
مردم غریب به دست یمآمد و بر ملت نبضاعت افغانستان تحمیل بود،
تأدیه یمشد.
درین راستا یمخواهم از قول یک از اعضای بسیار نزدیک خانواده سلطنن
ی
ی
آشنان نزدیک پیدا کرده بود ،حکاین
شناسان و
که در سالیان بعدی با من
را در میان آرم که مؤید جریانات فوق یمباشد.
رسدار محمدول جان یوسف پش رسدار محمد عیلخان یوسف ،عموی
ی
جوان فوت کرده بود ،یک روز در حلقه رفقا که من هم
ظاهر شاه که در
در آن جمله مهمان بودم ،یمگفت هفته گذشته وزیردربار سلطنن ،رسدار
محمدعیل خان به منظور دیدار از مادرم خانه ما آمده بود .معاش و
مأكوالت مستمری مادرم برای یک مدن که تقریبا دو سه ماه را در بر
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یمگرفت برایش نرسیده بود .در ضمن قصههای دیگری که با هم داشتند،
مادرم از وزیردربار سلطنن رسدار محمدعیلخان پرسید ،جناب وزیر
صاحب تقریبا سه ماه یمشود که معاشها و مأكوالت ما نرسیده ،علت آن
چه یمباشد؟
وزیردربار در جواب گفت :ببخشید نن جان درین روزهای آخر بودجه
وزارت دربار همه به مضف رسیده و در حساب پول نیست و ازین لحاظ
معاشات و مأكوالت مستمری چندی به تأخی افتیده و اجراء نشده است.
مادر رسدار ول جان يوسف به نام نن خوری جان که یک خانم بسیار با
دسیپل ی
ی و به اصطالح درشت و درست بود و از جانب همه اقارب و
دوستان احیام زیاد یمگردید ،باز هم پرسید از این که وزارت دربار بودجه
خودرا به مضف رسانیده است ،تکلیف ما چه یمشود ؟ وزیردربار سلطنن
شانه های خودرا باال انداخته پاسخ داد :ببخشید نن جان چه باید کرد؟
ً
بین خوری جان هم متقابال شانههای خودرا باال انداخته گفت :وزیر
صاحب ،استعفاء باید کرد؟
من هم شخصا ازین خانم با وقار که همه ایشان را خاله خوری جان
یمگفتند ،یک خاطره دارم.
ی
تابستان که گرمای شهر کابل به آخرین مدارج خود رسیده
یک از روزهای
و محمد عیش جان یعقون مدیر سینما پارک پش مامایم اتفاقا هم با من
ی
رسسی مربوط
بود ،خواستم برای ساعان چند جانب پغمان که یک منطقه
والیت کابل بوده و تقریبا شانزده -بیست کیلومی از شهر کابل فاصله
داشت ،رفته و از هوای رسد آن منطقه استفاده نمایم.
در عرض راه به این فکر افتادیم که دوست ما آقای رسدار ول جان یوسف
را هم با خود بگییم .لهذا با یک عراده موتر مستعمل که در اختیار داشتم
جانب ی ی
میل موصوف که در شهر نو کابل واقع بود ،روانه شدیم.

253

از خاطراتم

وقن به ی ی
میل ایشان رسیدیم آقای رسدار ول جان از دیدن ما خییل خورسند
گردیده و استقبال نیک به عمل آورد .ما از تصمیم خویش برایش گفتیم که
اراده داریم جانب پغمان برویم و آیا او هم یمخواهد با ما بیاید؟ در جواب
ر
خویس ،ول بیائید چند دقیقه با هم بنشینیم .امروز مادرم
گفت به کمال
به ی ی
میل ما ر
تشیف آورده و ممکن است بعد از نیم ساعت ما را ترک نماید،
مادرم امروز نهار را با ما ضف نموده و من به عادت ایشان بلدیت دارم که
هر وقت به دیدن ما و بچهها یمآید ،هم ی
ی دو سه ساعت را با ما یمگذراند،
که حاال وقت ایشان تمام شده .سپس من و عیش جان یعقون به معیت
ول جان داخل اتاق نشیمن رفته و از جانب او به محیمه مادر ایشان
ی
معرق گردیدیم.
ملقب به خوریجان که خانم معمر و با وقاری بود،
ما دو نفر دستان ایشان را به رسم احیام و جناب ایشان رس و صورت ما را
ی
شناسان ما اظهار خورسندی نمود .نن
با محبت تمام بوسیده و از
خوریجان خانم کاکای ظاهر شاه ،خانم خییل خوش صحبت و صاحب
ظرافت بخصوض بوده به بازی شطرنج دسییس خون داشت .کوتاه
سخن این که در خالل سایر صحبتها و در ظرف همان وقت کوتاه،
سخن از بازی شطرنج به میان آمد و خاله خوریجان از بازی شطرنج خود
با رسدار محمدنعیم خان که در آن وقت وزیر خارجه بوده ،حکایت نموده
گفت هر وقن که من با رسدار محمدنعیم خان بازی شطرنج را طرح
یمریزم ،رسدار محمدنعیم خان پیوسته تالش یمنماید تا هر چه زودتر وزیر
ی
مرا از ب ی
دشمن دارد؟
ی بید .نیمدانم که با مهره وزیر شطرنج من چه
ً
من قبال از رسدار ول جان پش ایشان به دفعات شنیده بودم که خاله
خوريجان مادر ایشان به ظرافت کالم بسیار عالقمند یمباشد ،لهذا
بالوقفه و به صورت مطایبه در جواب ایشان اظهار نمودم که خاله جان
خییل پوزش یمخواهم ،من دلیل این عمل را یمدانم .دیدم خاله خوریجان
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از این سخن من خییل خوشنود شده با ولع تمام پرسید زود باش بگو پشم،
دلیل آن چه یمباشد؟
من گفتم باز هم بسیار معذرت یمخواهم ،ول قراری که شنیده یم شود،
جناب رسدار محمدنعیم خان وزیر خارجه در مقابل کلمه وزیر حساسیت
داشته و هیچ وزیر دیگری را در پهلوی خویش دوست نداشته و دیده
نیمتواند ،ولو این که آن وزیر از عاج ،چوب و یا پالستیک ساخته شده و
مهره شطرنج باشد.
خاله خوریجان وقن این جمله را از من شنید ،نمحابا به خنده بلند ررسوع
نمود که همه با هم با ایشان خندیدند و این خنده دسته جمیع لحظات
دیری دوام پیدا کرد.
بعد از آن خاله خوریجان مرا مخاطب قرار داده فرمود بیا پشم که رویت
را یک بار دیگر ببوسم که تشکر یمکنم که تو این راز را برای من افشاء
نمودی ،واقعا این امر درست است و من رسدار محمدنعیم خان را خوب
یمشناسم .با ختم این جمالت خاله خوریجان از جا بلند شده در حال که
ی
خداحافظ نموده به عقب موتری که
هنوز خنده اش ادامه داشت با همه
از طرف وزارت دربار سلطنن در اختیار داشت نشسته به راننده خویش
هدایت داد تا جانب ی ی
میل ایشان که در یک منطقه دیگر شهر نو واقع بود،
حرکت نماید.
منظور از ذکر این مطلب که مرا از موضوع لحظهن طرفه برد این است که
برعالوه رسدار محمد ول جان یوسف ،ی
برخ اعضای دیگر خانواده شایه
هم مسلما اعمال نادرست و ناشایست مهره های اصیل خانواده حکمران
را نکوهش نموده و در برابر انحرافات آنها واکنش نشان یمدادند.
مثالهان داریم از چند شخصیتهان که تحمل قبول این وضع را
نداشتند؛ مثال ذوان که شهامت بخصوص از خود نشان داده و آن همه
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خودکامکهای دولت را در هر امر پذیرفته نیمتوانستند و از کابینه رسدار
ً
شاه محمود خان کناره رفتند ،اوال عبدالمجید خان زابیل وزیر اقتصاد میل
ً
و اینجنی ام ی
ی الدین خان شنسب وزیر زراعت بودند که قبال در آن مورد
تفصيل داده شده است .بعد از آن دکتور نجیبهللا خان توروايانا وزیر
ی
واشنگی ایاالت متحده امریکا تع ی
ی
یی
افغان به
معارف که به حيث سفی
گردید و بعد از ختم مأموریت دیگر به افغانستان برای ابد برنگشت.
شخصیت دیگری جناب عبدالملک خان عبدالرحیمزی بود که وزارت مالیه
و وزارت اقتصاد را به عهده داشت و هر دو وزارت را با طرح پالن پنج ساله
و پروگرامهای میق و نرمهای مدرن ب ی
یالملیل به صورت بسیار جدی پیش
یمبرد و از صالحین که قانون اسایس و پالن پنج ساله مرتبه ایشان آن را
مجاز میدانست ،کار یمگرفت.
این وزیر فعال و دانشمند در اثر یک برخورد و معارضهن که ب ی
ی او و رسدار
محمدنعیم خان وزیر خارجه روزی در مجلس وزرا روی یک موضوع داخل
آجندای مجلس به وقوع پیوست ،طرف غضب و ظلم قرار گرفت .رسدار
محمدنعیم خان در آن موضوع از زور ی
گون کار یمگرفت و جناب عبدالملک
خان عبدالرحیم زی وزیر مالیه سیع یمورزید او را علما متقاعد بسازد ،لیکن
این حرکت به شئونات رسدار محمدنعیم خان برخورده و مجلس را با
عصبانیت ترک گفت و از اتاق خارج گردید.
پس از این برخورد فضای کار روز به روز ب ی
ی عبدالملک عبدالرحیمزی و
خانواده حکمران به پیمانه آخر تیه گردیده بود ،تا این که بعد از تقریبا
ً
ً
ی
برطرق این وزیر کاردان منجر گردید و متصال با متهم
شش ماه اوال بر
ی
ساخی یک سلسله اعمال ناشایسن که از شخصیت ایشان خییلها دور
بوده و گمان آن هم هرگز نیم رفت ،باعث گردید تا مدت  ۲۱سال عمر
خودرا ی ی
عن از سال  ۱۳۳۶خورشیدی برابر به  ۱۹۵۷عیسوی تا سال
 ۱۳۵۷خورشیدی برابر  ۱۹۷۸عیسوی در زندان بگذراند.
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این که در زندان ،ح ی
ی تحقیقات و بعد از آن بر رس این وزیر دانشمند چه
گذشته است و علت اصیل اختالفات نظر ایشان با دولت چه بوده،
امیدوارم یک از فرزندان مشارالیه از روی یادداشتهای شخص جناب
عبدالملک خان ،حقایق را برمال سازد.
بریم گردم به دیدن سی زندگ و خاطرات شخص خودم:
ی
آلمان را عقیده بر این بود که انسانها با آرزوهای میق خویش یک
شیلر
.
جا بزرگ یمشوند من هم بعد از این که یک مدن آزادانه کار یمکردم و با
طبقات مختلف کشور آزادانه در تماس بودم ،با وجود این که خوب
یمدانستم در قطار مردمان ممنوع الخروج از مملکت قرار دارم ،باز هم فکر
یمکردم شاید حاال دولت حکمران از خیه نگایه کار نگرفته و از کینه
ورزیهای خویش منضف شده باشد .روی این امیدواریها هر سال
طوری که معمول بود به والیت کابل مراجعه و تقاضانامهن راجع به اخذ
پاسپورت تقدیم یمنمودم.
ی
گرفی امر وال یا قوماندان امنیه به این مضمون که :طبق مقررات
بعد از
ی
اجرا شود ،و این امر یک عمل روتی بود که صاحبان امر اجازه آن را داشتند
یی
در پای عریضه هر یک از عارض ی
مطمی بودند که این
ی بنویسند ،چون
نوشته متحدالمال بوده و حکم قاطعیت را ندارد.
بعد از آن از دفی مربوطه پولیس یمبایست یک فورمه رسیم که انگیت
نام داشت ،به دست آورده و در آن از تمام شعبات پولیس که تعداد آن
خییل زیاد بود ،تصدیق عدم مسئولیت برای خود و شخص ضامن که
تصویر او هم در آن انگیت نصب و شهرت او درج یمبود ،کتبا و به
امضاهای آمرین شعبات ،حاصل یمکردم .سپس این همه اسناد را که با
رسعت و زحمات زیاد به دست یمآوردم ،به دفی مدیریت پاسپورت
یمسیدم.
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آخرین مرحله این پروسه این بود که دفی پولیس یم بایست فهرست اسماء
ی
ی
گرفی پاسپورت نموده و تمام مراحل
کسان را که تقاضای
و شهرت مکمله
الزمه را یط نموده بودند ،ضمیمه یک مکتوب رسیم به ریاست ضبط
احواالت صدارت فرستاده و موافقت آن مقام را ن یی گرفته و مطابق به آن
اجراآت نمایند .زیرا مدیریت پاسپورت ،صالحیت صدور پاسپورت را
خودرسانه نداشت .ریاست ضبط احواالت در برابر نام هر یک از عارض ی
ی
داخل آن فهرست فقط از به کار بردن دو کلمه مختض کار گرفته و
یمنوشت :موافقت داریم ،موافقت نداریم.
اتفاقا من پیوسته به کلمه "موافقت نداریم" مواجه یمشدم .ول با وجود
این همه پاسخهای ی
منف ،از پا نیفتاده ،سال دیگر باز هم این مراحل را در
راه برآوردن آرزوو به فکر این که شاید این مرتبه بخت مددگاری کند ،یط
یمنمودم ،مگر به نتیجه ای نیمرسیدم .این تپ و تالشها تقریبا هفت
سال دوام کرد و در خالل این سالها حتا شخصیتهای بزرگ که هم نزد
دولت مقام و رتبه عال داشتند و هم نزد من خییل محیم بودند ،روی
احساسات نیک شان ی
حاض شدند مرا یاری رسانند ،اما به بدست آوردن
نتیجه مثبن موفق شده نتوانستند.
یک از این شخصیتها عیلمحمد خان وزیردربار سلطنن بود .این مرد
صاحب احساس ،ضمن یک مسافرن که به اروپا داشت ،خواست به
ی
چرخ ،به شهر برل ی
ی رفته و ایام
منظور دیدار از پدرم غالمصدیق خان
ی
آشنانهای نزدیک که در گذشته داشتند ،با هم بگذرانند.
چندی را بنابر
ول من از این جریان که عیلمحمد خان وزیر دربار ،چه وقت به دیدن پدر
ً
من رفته و کدام وقت به افغانستان برگشته بود ،اصال اطالیع نداشتم و از
ً
کامال آگاه نبودم.
موضوع
در جریان یک از روزهای کار آقای صاحبداد خان عکاس ،عکاس رسیم
اعلی ی
حضت امانهللا خان که یک از دوستان مشیک پدرم و آقای عیلمحمد
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خان وزیردربار سلطنن بود و با من هم خییل محبت داشت ،و من همیشه
به دیدن ایشان یمرفتم ،به خصوص در روزگار یان که وضع صخ ایشان
خراب شده بود و از وی بیشی خیگیی یمکردم ،به دفی من در ررسکت
ی
تلفون صحبت نموده و بعد از احوال پریس دوستانه از من
نساخ با من
خواهش نمود اگر کدام گرفتاری دیگری نداشته باشم ،بعد از فراغت کار و
قبل از این که جانب ی ی
میل خود بروم ،رسی خدمت ایشان بزنم.
من هم با اطاعت از این امر ،بعد از این که وقت رسیم کار تمام شد ،به
فکر این که ایشان راجع به دکتور معالج و وضع صخ خود ،که عموما در
آن باره با من صحبت یمداشت ،مطلن را در میان خواهد گذاشت،
کوشش کردم هرچه زودتر خدمت ایشان برسم .خلص کالم ،وقن با هم
روبه رو شدیم ،ملتفت شدم ،تصوری که من از این مالقات داشتم
نادرست بود.
آقای صاحبداد خان بر سبیل عادت همیشک از دیدن من خییلها اظهار
خورسندی نموده ،بعد از احوال پریس ،به صورت بسیار رازدارانه اظهار
نمود :علت زحمت دادن شما امروز که خواستم نزد من بیائید ،مطلن
هست که یمخواهم از نزدیک با شما صحبت نمایم ،زیرا توسط تلفون آن
را برایتان گفته نیمتوانستم .مگر قبل از آن که از من بشنوید ،خواهش
یمکنم ،این راز تنها ب ی
ی من و شما باشد و به احدی از خانواده گرفته تا
دوست و آشنا پیش از انجام کار ،اظهارات پیش از وقت ننمائید.
آقای صاحبداد خان که سالیان درازی را در دربار شاه گذشتانده و همیشه
با درباریان تماسها داشته ،شخص فوقالعاده دوراندیش و مالحظه کاری
بود و در هر امر از احتیاط زیاد کار یمگرفت .حتا در همان روزی که با من
قرار داشت ،هیچ یک از خانواده خودش هم در ی ی
میل حضور نداشت ،تنها
یک نفر مالزم ایشان بود که یک بار دروازه را به روی من باز نموده و بار
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دیگر به اتاق نشیمن داخل شده و یک گیالس نوشی ی
دن باالی م یی پهلوی
دست من نهاده و به هدایت صاحب خانه ما را تنها گذاشت.
ر
خامویس ،دوباره به
سپس آقای صاحبداد خان بعد از لحظهای چند
ی
گفی آغاز نموده گفت :دیروز دوستم عیلمحمد خان وزیردربار به
سخن
ی
ی
عیادت من آمد و در پهلوی دیگر گفتنهان که با من داشت از سفر آلمان
خود و ازین که بعد از سالیان درازی به دیدن وزیر صاحب در شهر برل ی
ی
رفته و یک دو روزی را با ایشان گذشتانده و ازین دید و وادید خییل خورسند
بود ،قصههای جالن نمود( .منظور از کلمه وزیر صاحب ،پدر من بود و
آقای صاحبداد خان همیشه پدرم را به نام وزیر صاحب یاد یمکرد .زیرا
در عهد سلطنت اعلی ی
حضت امانهللا خان ،پدرم وزیر امور خارجه بود و با
ی
آشنان و رفاقت خون داشتند).
هم
آقای صاحبداد خان به سخن خود ادامه داد و گفت :جناب وزیر صاحب
ً
دربار اوال از صحت مندی پدر محیم تان اطمینان کامل داد که برای من و
شما نعمت بزرگ خداوندی است .بعد از آن عالوه نمود که من از دوست
دیرینه خود (وزیر صاحب) که بعد از عمرها دیدارشان برای من میش
ی
گردید ،در زمان اقامت خود در برل ی
مهربانها دیدم که
ی خییل لطفها و
مقابلتا در پایان این دیدار از ایشان پرسیدم :برای من اگر امری در
افغانستان داشته باشید ،بفرمائید خییل ممنون میشوم.
دوستم پاسخ داد خییل ممنون ،کاری ندارم و اسباب زحمت شما نیم شوم.
ول من باز هم اضار ورزیده گفتم تعارف نکنید ،به حیث یک دوست و
به صفت یک رفیق خواهش یمکنم بفرمائید ببینم برای شما چه کاری را
انجام داده یم توانم.
سپس جناب وزیر صاحب اظهار نمود :حاال که شما این قدر محبت
یمفرمائید و اضار یم ورزید خواهش من از شما این است که یک از پشان
من به نام خالد ،بسیار آرزو دارد یک بار به دیدن من بیاید ،ول همیشه به
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ی
گرفی پاسپورت موفق نیم شود ،اگر شما
مشکیل مواجه یمشود و به
بتوانید برای موصوف درین راه مساعدت نمائید ،خییل ممنون میشوم،
ً
قبال تشکر یمکنم.
باق کدام کاری ندارم و باز هم از لطف تان
با ختم این جمالت ،جناب وزیر صاحب دربار ،از من تقاضا نمود که شما
را پیدا کنم و این مطلب را برایتان گفته و در ع ی
ی حال یک تقاضانامه راجع
به پاسپورت از شما گرفته و خدمت ایشان برسانم .مگر باز هم تکرار یمکنم
که هیچ کس باید ازین راز آگاه نشود ،تا اگر خدا بخواهد کار شما به
مددگاری وزیر صاحب دربار به خون اجرا گردد .حاال كوشش کنید هرچه
زودتر یک عريضۀ رسیم به مقام باال ترتیب و برای من برسانید ،باق من
یمدانم و کارم.
من که غی از عرض سپاسگذاری و ابراز یک جهان ممنونیت ازین همه
مرحمت آقای عیلمحمد خان وزیردربار و دوست محیم جناب صاحبداد
ی
گفتن دیگری نداشتم ،وعده دادم که فردا یک ورقه عریضه رسیم
خان،
ی
ی
مطمی باشید.
تهیه و خدمت شما یمآورم،
فردای آن روز طوری که قرارگذاشته شده بود ،ورقه عریضه خودرا خدمت
جناب صاحبداد خان تقدیم کردم و یمبایست یک هفته انتظار یمکشیدم
و بعد از آن از مشارالیه خی یمگرفتم.
ول بدبختانه که این یک هفته به هفتهها کشید و از اجرای کار خیی به
دست آمده نتوانست .تا این که باالخره پیام وزیر صاحب دربار را توسط
آقای صاحبداد خان ی
مبن بر این که متاسفم کدام کاری را درین مورد انجام
داده نتوانستم ،حاصل نمودم.
بار دیگر جناب عبدهللا خان ملکیار که در زمان صدارت رسدار
محمدداوود ،به حیث معاون صدارت و وزیر مالیه ایفای وظیفه یمنمود،
مثل جناب عیلمحمد خان وزیردربار در جریان یک مسافرن که به اروپا
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داشت ،از پدر من در شهر برل ی
ی هم دیدار دوستانه به عمل آورده و
روزگار یان را قراری که ایشان از آن تعریف یمنمود ،خییل صمییم و در یک
فضای بسیار گرم با هم گذشتانده بودند.
جناب عبدهللا خان ملکیار ،شخصا یک انسان خوب ،خیخواه و نیکو کاری
بود ،و تا ی
جان که من یم فهمیدم و برداشن که از جناب ایشان داشتم ،نظر
اکی حلقه ی
به رویه پیش آمد نیک ،نزد ر
هان که من یمشناختم محبوبیت به
ی
رس یان داشت.
خالصه بعد از این که ایشان دوباره به افغانستان برگشته بود ،یک روز به
فابریکه جنگلک واقع گذرگاه که مربوط به ررسکت نساخ بود ،ر
تشیف
آورده ،یمخواست برای ی ی
میل شخیص خود یک تعداد موبل و فرینچر
سفارش بدهد .ررسکت نساخ در دستگاه نجاری و موبل سازی فابریکه
ی
آلمان را به نام اینجنی ریف یط سایر پالنهای
جنگلک ،یک نفر متخصص
ی
انکشاق که داشت ،استخدام کرده بود که کار موبل سازی را به صورت
مدرن واریس و انتظام یمکرد .آقای اینجنی ریف شخصا فرمایش ایشان را
یادداشت یمکرد.
من که مسئولیت یک شعبه دیگر آن را به نام شعبه تهیه و فرمایش در آن
ی
ترجمان را هم پیش
زمان به عهده داشتم ،برعالوه کارهای اصیل ،وظیفۀ
ً
یمبردم ،صحبت جناب عبدهللا خان ملکیار را برای اینجنی ریف و متقابال
سئواالت او را برای معاون صدارت و وزیر مالیه ترجمه یمکردم .بعد از این
ی
گرفی به خون انجام یافت ،آقای ملکیار
که کار سفارش دادن و سفارش
دست خودرا باالی شانه من گذاشته و یک چند قدم با من از دیگران دورتر
رفت و درین جریان برای من محرمانه اظهار نمود که به هم ی
ی تازه گ از
اروپا و از نزد پدرتان آمده ام .و در ضمن اطمینان دادن از احوال صخ
پدرم ،از من خواهش نمود فردا قبل از این که جانب وزارت مالیه روان
عن صبح زود به ی ی
شود ،ی ی
میل ایشان رفته و صبحانه را با ایشان ضف نمایم
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و جزئیات موضوع را از نزدیک بشنوم.
فردای آن روز طبق هدایت جناب ملکیار به ی ی
میل ایشان که در منطقه
خوب شهرنو کابل واقع بود ،رفته و در وقت ضف نمودن صبحانه،
خیهای نشاط انگ ییی از ایشان شنیدم.
آقای عبدهللا خان ملکیار ،در پهلوی سایر اظهارات دوسنها و
ر
خویس ازین
صمیمیتها نسبت به پدرم و ازین که به کدام پیمانه خاطره
دید و وادید با ایشان داشته ،صحبتهای گریم با من انجام داده و در پایان
برای من گفت ،من به برادر بزرگوارم ،پدر شما که خییل محبتها در جریان
این مسافرت با من نموده است ،وعده داده ام تا برای شما یک کاری را
ی
واالحضت رسدار محمدداوود خان ،امر صدور یک
انجام داده و از حضور
گذرنامه را بگیم .پس اگر شما بتوانید هم ی
ی امروز یک عریضه رسیم به
عنوان مقام صدارت عظما نوشته و برای من به عمارت وزارت مالیه
برسانید ،خییل خوب یمشود .
ی مقام دولن را حائز بود ،ی ی
آقای ملکیار برعالوه این که دوم ی
عن به حیث
معاون اول صدارت در کابینه رسدار محمدداوود خان عز تقرر حاصل کرده
بود ،قرابت نزدیک با رسدار داوود خان از رهگذر وصلن که ب ی
ی دخی ایشان
و پش رسدار محمدداوود خان صورت گرفته بود ،داشته و رفت و آمدهای
زیادی ب ی
ی این دو خانواده موجود بود.
روی این دالیل من فکر یمکردم که باالخره روزگار ،سازگاری از خود نشان
داده و احتمال قوی دارد مطلب به دست آید .از جناب معاون صدارت و
ی
خداحافظ گرفته در ن کاری
وزیر مالیه با عرض امتنان و سپاس فراوان،
که هرچه زودتر آن را باید انجام یمدادم ،روان شدم.
ی
واالحضت
کوتاه سخن بعد از ظهر همان روز عریضه را تهیه و عنوان
رسدار محمدداوود خان تحریر و خدمت آقای عبدهللا خان ملکیار در
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عمارت وزارت مالیه تقدیم کردم.
آقای ملکیار پس از مطالعه دقیق تقاضانامه من فرمود :بسیار خوب ،من
برایتان به زودی خی یمدهم .این مرتبه من با وجود تمام بدبی ین ی
هان که در
قضیه داشتم ،نظر به اهمیت مقام عال دولن آقای ملکیار و خویشاوندی
ی
واالحضت رسدار از
ایشان با رسدار محمدداوود خان امید قوی داشتم که
لطف کار گرفته و برای من امر صدور یک گذرنامه را اعطاء خواهد فرمود.
واقعا در جریان همان هفته ،پیام آقای ملکیار ،توسط آقای محمداکی
سی یف یک از معاون ی
ی ریاست نساخ برایم رسید که به اثر این پیام من باید
خدمت ایشان به وزارت مالیه یمرسیدم .این پیام برای من اهمیت به ی
رس یان
داشت و از تصورم خییل دور بود که کار من به این زودی صورت بگید.
آن روز نشاط به خصوض داشتم و در رایه که جانب وزارت مالیه روان
بودم ،به جهان و جهانیان خوش بینانه نگاه یمکردم ،شهر و مردم آن به
نظرم رونق و نمای دیگری داشت .در آرزوی دیدار پدرم بودم که روزگار ما
را از هم جدا ساخته بود .فاصله راه ب ی
ی عمارت ررسکت نساخ و وزارت
مالیه خییل کوتاه بود و بعد از مدت کیم به آنجا رسیدم و شتابان جانب
اتاق وزیر مالیه روان شدم .و به محافظ در دفی ایشان ،کارت مالقات
ی
تلفون گرفته ام که به
خودرا سیده گفتم از جناب وزیر صاحب مالیه
صورت عاجل خدمت ایشان برسم.
پیاده دفی هنگایم که وضع شتاب زدگ مرا ملتفت گردید ،کارت مرا از دستم
گرفته ،داخل اتاق وزیر مالیه رفته و خییل زود دوباره خارج شده و در را به
روی من باز نمود ،و گفت بفرمائید ،وزیر صاحب یمخواهد شما را ببیند.
هنگایم که من به اتاق کار آقای ملکیار داخل شدم ،ایشان با لطف خاض
که داشت مرا پذیرفت و بعد از یک سلسله اظهار صمیمیت و محبتها
ی
واالحضت صدراعظم
به پدرم ،فرمود دیروز من موضوع شما را به حضور
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در حال که آقای سید عبدهللا خان وزیر داخله هم حضور داشت ،عرض
ی
االحضت منظور فرمود ،برای شما پاسپورت داده شود .درین اثنا
نمودم ،و
من به اندازه ن از شنیدن این خی متهيج گردیده بودم که دیگر به هیچ چیی
ی
گستاخ نموده صحبت
فکر کرده نیمتوانستم ،حتا به صورت ناآگاهانه
جناب آقای ملکیار را قطع نموده پرسیدم امیدوارم در پای ورقۀ عريضۀ
ی
واالحضت را مرحمتا گرفته خواهید بود.
من امر تحریری و امضای
جناب آقای ملکیار پاسخ داد ،اتفاقا همان روز ورقه عریضه شما را با خود
نداشتم ،عین ندارد من خودم امر آن را یمنویسم و با این گفتار به پالیدن
ی کاغذها و دوسیه ی
ورقۀ عريضۀ من در ب ی
هان که باالی م یی ایشان تراکم
کرده بود ،آغاز نمود .بعد از دقایف چند جستجوی دوسیه ها و پائ ی
یو
باال نمودن اوراق روی م یی و پالیدن جعبه های م یی ،متأسفانه ورقه عريضه
مرا پیدا کرده نتوانست .سپس ر
گویس تلفن را برداشته با آقای سید عبدهللا
خان وزیر داخله در تماس آمده ،به آواز بلند که من همه سخنان ایشان را
یم شنیدم ،جریان همان روزی را که حضور وا ی
الحضت صدراعظم رسدار
محمدداوود خان ،با هم بودند ،تفصیل داده با ضاحت تمام یاد دهانی
ی
نموده گفت :شما ر
واالحضت صدراعظم منظور فرمود
تشیف داشتید که
که برای خالد پش غالمصدیق خان پاسپورت داده شود تا به دیدن پدر
ی
جرمن رفته بتواند .این که آقای سید عبدهللا خان وزیر امور داخله
خود به
از آن طرف به تلفون چه یمگفت من فهمیده نتوانستم ،ول از گفتار اخی
آقای ملکیار به این جمالت که خییل خوب ،بسیار تشکر ،من او را خدمت
شما یم فرستم ،درک کرده توانستم که کار صورت گرفته و وزیر امور داخله
گفته های آقای ملکیار معاون صدارت و وزیر مالیه را تائید نموده بود.
بعد از آن جناب ملکیار به من گفت ،شما هم ی
ی حاال اگر بتوانید نزد وزیر
داخله سید عبدهللا خان بروید ،کار شما را اجراء یمکند.
ی
تلفون معاون صدارت که بعد از صدر اعظم صالحیت کامل
این صحبت
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را در همه امور داشت یک امر قاطع بود که به وزیر داخله ابالغ گردید.
ی
مهربان
لهذا باز هم من با ادای الفاظ شکران و امتنان از این همه لطف و
ی
خداحافظ گرفته،
آقای محیم عبدهللا خان ملکیار ،از جناب ایشان
جانب وزارت داخله به راه افتادم.
ی
گرفی کارت من که در عقب آن نوشته بودم،
وزیر امور داخله هم بعد از
به هدایت معاون اول صدارت آمده ام ،فورا مرا پذیرفت .من به آقای سید
عبدهللا خان وزیر امور داخله معرفت و شناسان قبیل نداشتم و اول ی
ی باری
بود که با ایشان مواجه شدم .این دید و وادید بیشی شیوۀ رسمیات داشت
ی
سخن از من بشنود ،بعد از تعارفات
و جناب وزیر داخله پیش از این که
معموله فرمود :معاون صاحب اول صدارت تمام جریان را وسیله تلفون
ی
واالحضت
برای من هدایت داده است ،واقعا من ن یی همان روز به حضور
صدراعظم بودم و از موضوع آگایه دارم .ببینم کدام امر تحریری هم از
حضور معاون صاحب اول با خود آورده اید یا نه؟ من به پاسخ گفتم،
جناب معاون صاحب اول ورقۀ عريضأ مرا هرقدر جستجو نمود در ب ی
ی
اوراق خود پیدا کرده نتوانست تا در پای آن امری ی
مبن بر اعطای پاسپورت
ی
تلفون صحبت نمود ،به من
یم نوشت .فلهذا بعد از این که با جناب شما
هدایت فرمود خدمت شما مراجعه کنم.
بعد از آن سخنان آقای سید عبدهللا خان ،ر
گویس تلفن را برداشته و به وال
والیت کابل می عبدالعزيز آقا ،امر معاون اول صدارت را ابالغ و در پایان
گفت :عارض نزد شما یمآید ،برایش پاسپورت بدهید ،سپس رو به من
گفت بفرمائید نزد وال کابل بروید ،برای تان پاسپورت یمدهد.
ی
آشنان خون داشتم و روی
با آقای می عبدالعزيز خان وال والیت کابل
ی
آشنان یمتوانستم با ایشان صمییم تر صحبت نمایم .عالوتا می
این
عبدالعزیز آقا به حیث وال کابل از سوابق من که در خواست و آرزوی
ی
داشی یک پاسپورت را داشتم و همیشه به محرومیت مواجه یمشدم،
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معلومات ی
کاق داشت .وقن خدمت ایشان رسیدم ،عالوه بر هدایت وزیر
امور داخله ،تمام گزارش را از اول تا آخر که چگونه جناب معاون اول
صدارت این موضوع را خدمت رسدار محمدداوود خان به عرض رسانیده،
در حال که آقای سید عبدهللا خان وزیر داخله در آن فرصت حضور داشته
ی
واالحضت رسدار داوود خان منظور فرموده تا برای من پاسپورت داده
و
شود ،یکایک تفصيل دادم و در آخر هدایت معاون اول صدارت آقای
عبدهللا خان ملکیار را که ذریعه تلفون به وزیر داخله ابالغ فرمود ،حکایت
نموده گفتم متأسفانه جناب معاون صاحب اول ورقۀ عريضه مرا در ب ی
ی
دوسیه های خود پیدا کرده نتوانست تا در پای آن امر تحریری یمداد ،لهذا
ی
تلفون من کافیست ،کار شما اجراء یمشود .
به من گفت :هدایت
وال کابل ،بعد از شنیدن همه جزئیات موضوع گفت :اگر چه وزیر داخله
ی
تلفون هدایت داد ،ول اگر شما از ایشان یک امر تحریری
به من در زمینه
یمآوردید بهی یمبود .به هر حال خوش وقتم که باالخره مطلوب شما
برآمد ،شما نزد مدیر پاسپورت بروید ،من برایش هدایت یمدهم.
پس از آن من هنوز از دفی کار ایشان خارج نشده بودم که ر
گویس تلفون را
برداشته برای مدیر پاسپورت از من نام برده ،گفت هم ی
ی حاال نزد شما
ی
تلفون وزیر صاحب داخله پاسپورت بدهید،
یمآید و شما برایش به امر
باق جریان را خودش از نزدیک برای تان توضیح یمدهد.
آقای شعیب خان ،برادر محمدآصف خان قوماندان امنیه سابق متصدی
ی
آشنان نزدیک تر داشت و در ع ی
ی حال
مدیریت پاسپورت بوده و با من
خوب یمدانست که در جریان سالهای گذشته چه بر من گذشته بود و
دولت حکمران در برابر من چه موقف از خود نشان یمداد .لهذا هنگایم که
من به دفی ایشان داخل شدم ،با قیافه بسیار شاد مرا مخاطب قرار داده،
گفت به گمانم این مرتبه کارت را پخته ساخن ،بیا بنش ی
ی بگو چه کار
کردی؟
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من هم تمام داستان را به تفصیل و به صورت دوستانه برای آقای شعیب
خان مدیر پاسپودت قصه کردم و ایشان هم عکسالعمل خون از خود
نشان داده گفت :حاال وقت رسیم کار تمام شده ،فردا اول وقت بیا و دو
قطعه عکس با خود بیاور ،من کوشش یمکنم هرچه زودتر برایت پاسپورت
بدهم .راسن وقت رسیم کار به آخر رسیده بود .من در جریان همان یک
ی
ابتدان کار خودرا نزد اشخاص بلند پایه دولت در دو وزارت
روز تمام مراحل
ی
و والیت کابل یط نموده و زمان که به مدیریت پاسپورت رسیدم ،وقت کار
رسیم نبود.
ی
حاض شدم و دو قطعه
فردای آن روز اول وقت به مدیریت پاسپورت
تصویر خودرا خدمت مدیر پاسپورت تقدیم کردم.
دیدم آقای شعیب خان یک جلد پاسپورت را از جعبه م یی کار خود بیون
نوشی اسم و هویت من آغاز نمود ،و در ع ی
ی
ی حال یک فارم
آورده و به
انگیت را به پیاده دفی خود سید تا عدم مسئولیت مرا از شعبات پولیس
در آن ورقه به دست آورد و هرچه زودتر این مراحل را که دستور بود انجام
دهد.
وقن که پیاده دفی یمخواست از اتاق خارج شود باز هم آقای شعيب خان
تکرار او را خطاب نموده گفت مواظب باش اگر یک از شعبات مربوطه
ی
تلفون در تماس بیاید .باید تا قبل از ظهر
تعلل یمورزید ،برایش بگو با من
هم ی
ی امروز این کار را انجام بدیه و از آمر هر شعبه پولیس امضاء گرفته
این فارم را برای من دوباره تحویل بدیه .سپس رو به من نموده گفت :اگر
شما کارهای دیگری داشته باشید ،یمتوانید حاال بروید کارهایتان را انجام
داده بعد از دو ساعت بیائید ،پاسپورت شما آماده یمشود  .این ورقۀ فارم
عدم مسئولیت پولیس را که من به پیاده دفی دادم تا آن را به شعبات
مربوطه برده و تصدیق آنها را بگید ،یک عمل معمول است که باید در
دوسیه پاسپورت شما موجود باشد .من یمدانم که شما مسئولین نزد
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شعبات پولیس ندارید ،ول این ورقه اگر در دوسیه شما موجود باشد ،برای
آینده خوب است ،زیرا اگر از کدام مقایم در آن باره سئوال پیش آید به
منفعت شما تمام یمشود  .اما من به هیچ موضوع فکر نیمکردم و اندیشه
دیگری نداشتم ،لهذا به آقای شعیب خان گفتم ،خییل خوب واقعا کارهای
دیگری هم دارم که باید آنها را انجام بدهم ،ول این کاری که نزد شما دارم
باالتر و برازنده تر از همه کارهاست .آقای شعیب خان خندیده و گفت من
میدانم که شما در گذشته به کدام پیمانه رنج کشیده اید ،ول این مرتبه
یی
مطمی باشید وقن دوباره برگردید ،پاسپورت
دیگر زحمت نخواهید دید و
ی
.
شما در اختیارتان گذاشته یمشود در این وقت دیدم مراجعی زیاد دیگری
هم در عقب دروازه دفی پاسپورت نصیانه انتظار یمکشیدند و من یم
بایست برای آنها هم نوبت یمدادم .لهذا اتاق مدیر پاسپورت را ترک نموده
دنبال کارهای دیگری روانه شدم.
بعد از دو ساعت که به دفی آقای شعیب خان دوباره رفتم ،واقعا طوری
که برای من وعده داده بود ،کارهای پاسپورت من انجام یافته بود و آقای
شعيب خان آن را به دست خود به من سیده گفت یک امضای قوماندان
امنیه باق مانده که باید شخص خودتان امضای ایشان را بگیید .بعد از
ی
گرفی امضای قوماندان امنیه ،آن را پس به دفی من بیاورید که به کتاب
صادره ثبت و شماره مسلسل در آن نوشته شود.
ی
گرفی
وقن که من به طرف دفی قوماندان امنیه والیت کابل به منظور
امضاء روانه بودم ،دیدم جلو دفی ایشان یک نوع هرج و مرخ به مشاهده
یمرسید و در ع ی
ی حال قوماندان امنیه از اتاق خود خارج و به عجله تمام
ً
ی
قوماندان
به موتری که معلوم یمشد قبال آمادگ داشت نشسته و از حیاط
امنیه خارج گردید .لهذا من نتوانستم آن روز امضای قوماندان امنیه را
ی
موظفی دفی کار موصوف سئوال کردم ،جناب قوماندان
حاصل کنم و از
صاحب کجا ر
ی
تشیف برد و یمدانید چه وقت بریمگردد؟ یک از موظفی به
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پاسخ گفت :ما درست نیمدانیم ول هم ی
ی قدر فهمیده توانستیم که یک
مهمان مهم از خارج یمآید و قوماندان صاحب باید به استقبال ایشان
یمرفت و هیچ نیمدانیم چه وقت دوباره باالی وظیفه یمآید .با شنیدن
این خی من دوباره به دفی پاسپورت رفتم و یمخواستم جریان را برای مدیر
پاسپورت حکایت کنم .دیدم آقای شعیب خان مشغول جمع کردن اوراق
روی م یی کار خود است و در ع ی
ی حال از من پرسید که آیا امضای قوماندان
امنیه را گرفته اید یا نه؟
من در جواب گفتم نه خی ،وقن من نزدیک اتاق کار ایشان رفتم ،دیدم
جناب قوماندان امنیه خییل عجله داشت ،با وجودی که مراجع ی
ی زیاد در
اتاق انتظار منتظر نوبت شان بودند ،از احاطه والیت کابل خارج شد .بعد
از آن از محافظ دفی کار ایشان شنیدم ،کدام مهمان خارخ یمآید و
قوماندان به استقبال ایشان رفت.
آقای شعیب خان گفت این خی درست است ،من فراموش کرده بودم،
برایتان بگویم که امروز رهی اتحاد جماهی شوروی خروشچوف یمآید ،و
ی
هوان بگرام پائ ی
ی یم شود .مأمورین بلند رتبه تا
هواپیمای ایشان به میدان
رتبه مدیریت عمویم مأمورند به امر مقامات باال به پیشواز ایشان در
فرودگاه عسکری بگرام ی
حاض باشند ،من هم هم ی
ی لحظه به آن صوب
روانه هستم .عیب ندارد فردا بیائید انشاهللا همه کارها درست یمشود .
ی
گرفی امضای قوماندان امنیه که آخرین
فردای آن روز بعد از آن که به
ی
گرفی پاسپورت بود موفق گردیدم ،به مدیریت پاسپورت
مرحله ررسایط
رفتم تا از اتمام کار برای آقای شعیب خان اطمینان داده و بگذارم گذرنامه
من در کتاب راحسی ثبت و در آن شماره مسلسل ،طوری که معمول بود
درج گردد.
آقای شعیب خان هنگایم که پاسپورت را از دستم گرفت ،از جعبه م یی کار
خود یک ورقه را بیون آورده جلو روی من گذاشت .وقن به آن متوجه
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شدم ،دیدم مکتوب رسیم ریاست ضبط احواالت بود و در آن نوشته شده
بود" :به مدیریت عمویم پاسپورت والیت کابل! استعالمیه تاری یخ شما را
گرفتم ،به جواب آن خاطر نشان یم سازیم که ریاست ضبط احواالت به
ی
رفی خالد پش غالمصدیق خان به خارج موافقه ندارد( .محل امضای
غالم رسول رئیس ضبط احواالت).
از فحوای این مکتوب استنباط شده یمتوانست که مدیر پاسپورت از
فرصت استفاده نموده در آن فاصله دو ساعن که من از ایشان دور بودم،
استعالميۀ عاجیل ترتیب داده و آن را توسط یک از اعضای شعبه خود به
ریاست ضبط احواالت فرستاده و تأکید نموده است که در جریان همان
روز جوان به دست بیاورد.
البته این کار را برای رفع مسئولیت خویش انجام داده بود ،ول برای من از
آن چ ییی نگفت .شاید فکر یمکرد که وقن رسدار محمدداوود خان به
حیث صدراعظم ،ی
رفی مرا منظور فرموده است و معاون اول صدارت و
وزیر مالیه و وزیر امور داخله این امر رسدار را سلسلتا به والیت کابل ابالغ
نموده اند ،دیگر کدام ممانعن موجود نخواهد بود.
خواندن این مکتوب به اندازه اعصاب مرا خورد ساخت که دقایق چند
خاموش مانده و درست فکر کرده نیمتوانستم .باالخره از شعیب خان
پرسیدم که آیا مقام رسول خان رئیس ضبط احواالت از مقام رسدار
محمدداوود خان باالتر است که امر ایشان را ینف یمکند؟ آقای شعیب
خان مدیر پاسپورت پاسخ داد ،بسیار معذرت یمخواهم ،مدیریت
پاسپورت طوری که دستور مقامات باالست ،برای هیچ یک از اتباع
افغانستان بدون استیذان و موافقه ریاست ضبط احواالت گذرنامه صادر
یی
مطمی بودم این مرتبه کار شما صد در صد
کرده نیمتواند .من در حال که
و به صورت اسایس انجام یافته ،ممانعت دیگری در این راه موجود نخواهد
بود ،به حکم وظیفه ،توسط استعالمیه عاجیل ،از ریاست ضبط احواالت
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طالب معلومات شدم ،یمخواستم چنانچه مشاهده نمودید ،هرچه زودتر
کار شما را انجام بدهم ،ول آن طرف قضیه را من هم نیمدانم .به نظر من
شما هم ی
ی روز نزد وزیر صاحب مالیه رفته و ایشان را از این گزارش مطلع
سازید.
درین اثناء پاسپورت مرا که از دست من گرفته و روی م یی کار خود گذاشته
بود ،برداشته و دوباره به جعبه م یی گذاشت و به این طریق و با این حرکت
ً
فعال برایت پاسپورت داده نیمتوانم.
برای من روشن ساخت که
من هم در حال که مغزم به درسن کار کرده نیمتوانست و چاره دیگری
ی
رهنمان اقای شعیب خان مدیر پاسپورت ،به رسعت
رساغ نداشتم ،به
.
هرچه تمام تر جانب وزارت مالیه به راه افتادم از تصادف نیک ،آن روز
به زودترین فرصت موفق شدم که جناب ملکیار وزیر مالیه و معاون
صدارت را در دفی کار ایشان مالقات نمایم ،زیرا وقن وزرای دولت به دفی
کارشان یمآمدند ،کارهای زیادی را باید انجام یمدادند که سکرتر مخصوص
وزارت آن کارها را طبق هدایت قبیل شخص وزیر برنامه ریزی یمکرد .و
عالوه بر آن در هر وزارت موضوع مجلس و مجلس بازی داخل وزارت به
پیمانه زیاد بود که حاجت مندان و مراجع ی
ی دیگر ندرتا توفیق یمیافتند که
به شخص وزیر برسند.
وقن که من به اتاق کار آقای ملکیار داخل شدم ،جناب ایشان با لطف
مخصوض که داشت ،مرا پذیرفت و بعد از احوال پریس با احساس از من
و خانواده من ،پرسید کارهایتان درست شد؟ چه وقت به خی ر
تشیف
یمبرید؟ آقای ملکیار شخصا انسان مهذن بوده و هرکس را به نظر احیام
ی
کسان که با
میدید ،و خییل محیمانه پیش آمد داشت و از این لحاظ،
ایشان شناخت و معرفت داشتند از حسن نیت و اخالق پسندیده ایشان
به نی ی
کون یاد و ستایش یمکردند.
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هنگایم که جریان کار را از من شنید ،متعجب گردیده ،ر
گویس تلفن را
برداشته با آقای غالم رسول خان رئيس ضبط احواالت در تماس آمده،
ی
واالحضت در حال که وزیر امور
تمام گزارش را از اول تا آخر و این که
داخله حضور داشت ،منظور فرمود تا برای فالن کس  -مطلوبش من بودم
ً
– پاسپورت داده شود .مگر فعال نام برده نزد من است و یم گوید :شما
موافقه ندارید و این مطلب را ذریعہ مکتوب رسیم به مدیریت پاسپورت
ابالغ نموده اید .بعد از آن آقای ملکیار خاموش مانده و به سخنان آن
طرف گوش یمداد ،صحبت رئيس ضبط احواالت را من فهمیده
نیمتوانستم ،ول از وضع چهره وزیر مالیه هویدا بود که لحظه به لحظه
متعجب تر گردیده و غی از کلمه بیل و بیل و بیل ،حرف دیگری به زبان
نیمآورد و در آخر گفت ،من ایشان را نزد شما یم فرستم تا از نزدیک با هم
صحبت کنید .بعد از ختم صحبت ،با یک قیافه خییل متفکر و نگران به
من نگریسته گفت که رئیس ضبط احواالت بعد از این که تمام جریان را از
من شنید ،بسیار گپ زد و باالخره اظهار کرد که شما نزد ریاست ضبط
احواالت دوسیه دارید .من نیمدانم شما چه دوسیه دارید؟
ی
زندان
من پاسخ دادم که گناه من غی از این که به سن شش ساله گ به نام
سیایس به زندان رفته و به سن بیست ساله گ از زندان بر آمده و پنج سال
تمام دیگر را تحت نظارت و مراقبت گذشتانده ام ،چ یی دیگری نیست و
اگر جرم من این است ،و از این لحاظ دوسیه داشته باشم" ،اعیاف"
یمکنم ،باق کدام دوسیه ندارم.
آقای ملکیار فرمود شما یک مرتبه نزد رئیس ضبط احواالت بروید ،شاید
غلط فهیم به میان آمده باشد ،به هر صورت هر چه باشد برایتان معلوم
یم شود .وقن جناب ملکیار این جمالت را ادا یمکرد ،من احساس یمکردم
که ایشان از صحبت رئيس ضبط احواالت هم متأثر گردیده بود و هم
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متعجب و از وجنات ایشان معلوم یمشد که به قول معروف زیر کاسه یک
نیم کاسه موجود است.
لهذا من چاره دیگری نداشتم جز این که به هدایت جناب ایشان باید نزد
رئیس ضبط احواالت یمرفتم .من خوب حدس زده یمتوانستم که مانند
مراجعات قبیل به نتیجه مثبن موفق گردیدن برایم ناممکن بود .با وصف
آن ،در جریان همان روز به دفی رئیس ضبط احواالت رفتم و با وجود آن
که جناب معاون صدارت داستان مرا ذريعۀ تلفون برای رئیس ضبط
احواالت تفصیل داده بود ،یک بار دیگر از آغاز تا انجام ،موضوعات را
برای او به صورت ر
مشوح تر به عرض رسانیدم و در پایان گفتم شخص
ی
واالحضت صدراعظم ،طوری که جناب وزیر مالیه همرای شما صحبت
نمود ،ی
رفی مرا این مرتبه منظور فرموده است.
آقای غالم رسول خان بعد از این که با توجه تمام به گفته های من گوش
ی
واالحضت هدایت خواستم،
داد ،گفت متأسفانه وقن من از حضور
ً
ً
فرمود فعال معطل باشد .با شنیدن این جمله که فعال معطل باشد ،برای
من سئوال دیگری باق نمانده بود ،الجرم از جا برخاسته و از دفی رئیس
ضبط احواالت تشکر گفته خارج شدم.
بعد از آن معلوم شد که رئیس ضبط احواالت هم ی
ی جمله آخر را برای
آقای ملکیار معاون صدارت و وزیر مالیه در پایان صحبت ی
تلفن خویش ن یی
ر
فاحش نموده و
اظهار نموده بود که در اثر آن وضع آقای ملکیار تغیی
ی
رفی نزد رئیس ضبط
سلسله گفتار خودرا با من کوتاه گرفته و مرا به
احواالت توصیه فرمود.
خالصه مطلب باز هم حاجت من برآورده نشد و فهمیدم که موقف دولت
حکمران در برابر من و خانواده من هنوز کوچکیین تغییی ننموده است.
ول در رایه که با خاطر افشده روان بودم ،گایه به فکر این میفتم که
چگونه امکان خواهد داشت و شخیص به این قدرت و عظمت ،مقام و
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کریس و نام و نشان همچو رسدار محمدداوود خان از سخن خود برگردد،
در حال که دو وزیر مقرب و مقتدر کابینه موصوف و یک آن به حیث
معاون صدارت شاهد و ناظر جریان باشد ،وقن رئیس ضبط احواالت از
ً
کامال معکوس و ی
منف یمدهد .و گایه فکر یمکردم ،شاید
او یم پرسد ،امر
ً
رئيس ضبط احواالت بنابر حفظ موقف خود ،اصال جرأت ننموده و از
ایشان طالب هدایت نگردیده و به رؤیت فهرست نامهای اشخاض که در
آن ممنوع الخروج اند ،به جواب استعالمیه ،مدیریت پاسپورت پرداخته
است .برای این که این مطلب را بار بار شنیده بودم که مأموران عال رتبه
دولن از ذکر نام ما نزد خانواده سلطنن هراس فراوان داشتند و یم ترسیدند
ی
دمایع"
که مبادا سخن ایشان نزد رسداران نامطبوع واقع گردیده" ،مو
بارآورد و در نتیجه موقف خویش را از دست بدهند.
در نتیجه من بر رس یک دو راهه قرار گرفته بودم که نه درست موضوع را
تشخیص داده یمتوانستم و نه تصمییمگرفته یمتوانستم .لهذا یک دو روز
رس موضوع فکر کرده و به زندگ عادی روزانه ادامه دادم و روز سوم نامه
ای که شکل عریضه را نداشت و روی ورقه رسیم عریضه هم صورت
نگرفته بود ،به روی یک ورق سفید به این مضمون عنوان رسدار
محمدداوود خان صدراعظم نوشتم:

ی
واالحضتا!
قراری که از جناب معاون صدارت و وزیر صاحب مالیه اطالع حاصل
ی
واالحضت در مورد عریضه ای که به مقام واالی صدارت عظما
کردم،
تحریر و در آن آرزو کرده بودم از روی لطف و مرحمت ،برای من امر صدور
یک پاسپورت مسافرت به خارج اعطاء گردد ،در حال که وزیر صاحب
داخله هم در آن روز ررسف حضور داشت ،عرض مرا پذیرفته و منظور
ی
واالحضت از طریق معاون صاحب
فرموده اند .و این لطف ن پایان حضور
صدارت و وزیر داخله به والیت کابل ابالغ و مدیریت پاسپورت ،طبق
275

از خاطراتم

مقررات معموله در زمینه از ریاست ضبط احواالت استعالم نموده است
تا از موافقت و یا عدم موافقت خویش اطمینان بدهد .ول ریاست ضبط
احواالت متأسفانه در آن باره عدم موافقت خودرا ابراز و به اثر آن برای
من صدور پاسپورت صورت گرفته نتوانست .حاال یمخواهم بدانم که آیا
ی
واالحضت واقعا منظور فرموده اند که من پاسپورت گرفته و به
حضور
دیدن پدرم رفته یمتوانم یا نه؟
با احیام ...
ی
واالحضت رسدار محمدداوود خان
صبح زود آن روز قبل از این که حضور
تشیف بید ،به ی ی
به قض صدارت ر
میل شخیص ایشان رفته و نوشته خودرا
به آقای کریم خان ناظر خاص محمدداوود خان که با چند نفر محافظ ی
ی
بعیص از آنها به داخل و ی
ی دیگر که ی
برخ به خارج در مدخل ی ی
و مالزم ی
میل
ی
ایشان وجود داشت سیدم تا به حضور واالحضت برساند.
آقای کریم خان ناظر خاص رسدار محمدداوود خان از مردم تره خیل بود
و با یک از اعضای خانواده من خویشاوندی داشت ،از این لحاظ با هم
ی
آشنان خون داشتیم و خواهش مرا پذیرفته و کاغذ مرا از دستم گرفته
جانب حرم رسای ی ی
میل روانه شد و در ع ی
ی حال مرا به اتاق که پهلوی
ی
دروازه درآمد ول به داخل ی ی
رهنمان کرده گفت شما در
میل وجود داشت،
این اتاق انتظار بکشید ،من به زودی برایتان احوال یم آورم.
بعد از دقایف چند دیدم آقای کریم خان برگشته و برای من خی آورده
گفت :کاغذ شما را برای رسدار صاحب دادم و رسدار کاغذ شما را از اول تا
اخر خواند ،طوری که همچو نوشته ها را همیشه پاره کرده و در باطله ی
دان
یم افگند ،کاغذ شما را پاره پاره نکرده ،بلکه به جیب خود گذاشت ول
فرمود که برای شما بگویم که بیل من آن وقت امر داده بودم که رفته
توان و حاال امر یمکنم که رفته نیم ی
یم ی
ی
گرفی این جواب قاطع که
توان .با
من از آقای کریم خان ناظر خاص رسدار محمدداوود خان گرفتم ،مقابلتا
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با یک زهرخنده از ایشان تشکر نموده ،کوشش زیاد کردم که چهره ظاهری
خودرا حفظ کنم ،ولكن در آخر به صورت غی ارادی گفتم ،من انتظار
همچو یک پاسخ را داشتم.
وقن از در ی ی
میل شخیص رسدار محمدداوود خان یم برآمدم ،دیدم یک
دوستم به نام حبیب جان مهندس ،که در وزارت فوائد عامه مأموریت
داشت و در ع ی
ی حال کارهای شخیص رسدار محمدداوود خان را ن یی انجام
ی
ساختمان ی ی
میل ایشان را به عهده داشت ،با من
یمداد و از چندی وظیفه
روبرو شده بعد از سالم و احوال پریس با تعجب سؤال نمود ،خودت اینجا
چه کار داشن؟ چه وقت جانب آلمان میوی؟
ی
رفی من و این که یک اندازه کارهای من انجام یافته بود ،غی از
از عزم
ی
خانواده خودم بعیص از دوستان نزدیکم ن یی اطالع داشتند .من باالی
اعصاب خویش خییل فشار آورده ،از تجاهل کار گرفته و گفتم :کار دیگری
ی
ی
گرفی آمده
خداحافظ
نداشتم ،خواستم خدمت رسدار صاحب برسم،
بودم .دوستم آقای حبیب جان سؤال دیگری نداشته به سخن دروغ مطلق
من که از نظر انسانهای خوش ب ی
ی به حقیقت بسیار نزدیک بود ،باور
نموده با هم وداع کردیم.
به صورت ر
فشده باید بنویسم که شگفت در این نبود که ریاست ضبط
احواالت همه ساله از عدم موافقت خویش درباره حصول یک گذرنامه
برای من موانیع ایجاد یمکرد ،شگفت این بود که قوی ترین شخص در
ی کش که تع ی
دولت و یگانه شخیص در مملکت که به گفته خودش اول ی
یی
رسنوشت افغانستان و افغانیان در ید قدرت او بود( ،و این مطلب را زمانی
که مناسبات افغانستان و پاکستان روی موضوع پشتونستان به حد آخر
تیه و تار گردیده بود از طریق رادیو کابل یط خطابه خاض ابراز کرد)
شخیص که خودرا اول ی
ی فرد مسئول یاد کرد شخیص که به نام رئيس
الوزرای مقتدر ،از امور وزارت خانهها در مرکز و وال های شهر در والیات
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افغانستان شخصا واریس یمنمود و احدی از خود صالحیت و اجازه
نداشت بدون امر و منظوری او کاری را از پیش بید.
زعییم که تمام امور سیایس ،نظایم ،اقتصادی و امنین کشور را در دست
داشت و شب و روز به این اندیشهها مضوف بود ،چگونه یمتوانست به
ی
توانان
ضعیفترین موجودی چون من که فاقد هرگونه موقف سیایس و
مال باشد ،متوجه گردیده و با وی دشمنانه جبهه گیی کرده و بدعهدی
یمکند؟
باالخره باز هم آرزوی من برآورده نشد و زحمات یک شخصیت بلند پایه
ی
گرفی مقام و
دولت و محییم چون جناب عبدهللا خان ملکیار با در نظر
قرابن که با رسدار محمدداوود خان داشت ،همه نحاصل بود.
عاجز ر
کیس است شیوه ابنای روزگار
بیدل به چشم خبه نگاهان زبون مباش

ادامه ماجرای طوالی و دردناک پاسپورت من
از این جریان سالهای متمادی دیگری هم گذشت و من به این امید که
روزی فرا خواهد رسید و ستاره من به گفته منجم ی
ی از زیر برج ادبار به در
خواهد شد و روزگار به روی من خواهد خندید ،به زندگ عادی روزانه ادامه
داده در راه انجام مسئولیت های بزرگ که از لحاظ وظیفه ،اعاشه و تأم ی
ی
زندگ خانواده ،رسانیدن و تربیت اوالد خوردسال بر دوش داشتم،
یمکوشیدم.
در خالل این سالها ،آقای محمد انور خان ضی یان پش رسدار نضهللا خان
به حیث معاون اداری ریاست ررسکت نساخ ایفای وظیفه یمنمود که در
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سالهای اخی در کابینه رسدار محمدداوود خان به حیث وزیر مالیه عز
تقرر حاصل نموده بود.
ررسکت نساخ قبل از تأسیس و به کار افتیدن فابریکه بزرگ گلبهار ،در کابل
یک نمایندگ فروش داشت که کارهای ررسکت پخته قندز و فابريكه نساخ
پل خمری را انجام و تولیدات آن را به فروش یمرسانید .پخته فابريكه ج ی
ی
و پرس قندز را به خارج مملکت صادر و از فروش آن اسعار طرف احتياج
را به دست آورده و سان كورۀ فابریکه نساخ پل خمری را در داخل کشور
به داخل سهمیه معينه و به صورت عمده به فروش یمرسانید.
ررسکت نساخ در آن زمان با تشکیالت محدود خویش در بیمه صخ بانک
میل افغان عضویت داشت که مأمورین و مستخدم ی
ی مریض ررسکت نساخ
توسط دکتور یان که از طرف ریاست بانک میل استخدام گردیده بودند،
معاینه و معالجه یمشدند .بعدها که ررسکت نساخ رفته رفته انکشاف
بیشی نموده و فابریکه نساخ گلبهار با چهار هزار کارگر فعال گردید ،تعداد
مأمورین به صورت نسن و تعداد کارگران و مستخدم ی
ی به صورت
معتنابه ارتقاء نمود ،در نتیجه آن طوری که ایجاب یمکرد از مأمورین و
مستخدم ی
ی نساخ واریس دقیف به عمل نیمآمد .مسلما بيمه صخ بانک
میل برای این کار پیش ی
بین دقیف نداشت و به آن تناسب که بتواند
تسهیالت بیشیی در این راه فراهم نماید ،مجهز نبود.
روی این عوامل در خالل یک از روزهای کار آقای رسدار محمدانور خان
ضی یان ،معاون اداری ررسکت نساخ مرا به دفی خود خواسته موضوع
مشکالن را که از این ناحیه برای مأمورین و مستخدم ی
ی پیش یمشد ،با من
در میان گذاشته و از اراده خود که در نظر دارد برای ررسکت نساخ یک
بیمه صخ مستقیل را به وجود بیاورد توضیحات داده ،ضمنا از من در این
زمینه نظرخوایه نمود .من هم در ع ی
ی این که از این اراده نیک ایشان تقدیر
نمودم ،یک سلسله معلومات و اطالعان را که در رابطه با این موضوع
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شخصا داشتم ،خدمت جناب آقای ضی یان به عرض رسانیدم .او در پایان
فرمود آیا شما یم خواهید در این راه با من همکاری نمائید تا همچو یک
پروژه را عمیل و ررسکت نساخ را از بيمه مشیگ که با بانک میل دارد جدا
سازیم؟
من نظر به این که از این ماجرا و رس ی
گردان مأمورین و مستخدم ی
ی ررسکت
ی
آنهان که از راه های دور مربوطات مؤسسه ،ی ی
عن از
نساخ و به خصوص
قندز ،پل خمری ،گلبهار و جبل الشاج یمآمدند ،شخصا مطلع و محسوس
بوده و به امور صخ و طبابت عالقه زیاد داشتم ،با اطاعت ازین امر جواب
مثبت داده ،گفتم در راه پیش برد این مفکوره که واقعا قابل تقدیر است،
سیع و کوشش ی
نهان نموده و امیدوارم با دستیاری جناب شما یک کاری را
انجام داده بتوانم .سپس آقای ضی یان گفت خییل خوب ،بهی است از
ی
هم ی
ابتدان تأسیس و اجراآت
ی امروز به بعد ررسوع به کار نموده ،مقدمات
همچو یک دفی را تهیه گرفته ،پیشنهاد آن را ترتیب و برای من بیاورید ،که
من از هیأت مدیره ریاست نساخ منظوری آن را بگیم .خالصه در اثر این
امر و نظر نیکوی آقای ضی یان ،اول تر از همه اساسنامه یک بیمه صخ
تهیه گردید که متضمن احوال صخ همه مأمورین و مستخدم ی
ی ررسکت
نساخ بود.
این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره ررسکت حکم یمکرد که ررسکت
نساخ عیلالعجاله یک نفر دكتور داخله و یک نفر دكتور اطفال را به
موافقت وزارت صحيه و پرسونال ی
فن را برای پانسمانها ،زرق ادویه
(پیچکاریها) بسته بندی و بنداژها استخدام نماید و برای هر یک از آنها
اتاق معاینه و کار با وسائل و لوازم طن را آماده کند .همچنان در پهلوی
سایر وظایف مؤسسه ،برای اعضای شامل این بیمه صخ چن ی
ی فیصله
به عمل آمده بود که مأمور پنج فيصد ( )%۵و مستخدم دو یق صد ()%۲۵
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از حقوق را که ماهانه به دست یمآوردند ،به نام حقالعضویت به صندوق
بیمه بیدازند.
در بدل این مبلغ ،مأمورین و مستخدم ی
ی ررسکت در مرکز همراه با عائله و
اطفال شان به هر تعدادی که یمبود شامل بیمه صخ و از مزایای آن
برخوردار شده یمتوانستند.
ی ررسکت در والیات تا ی
مأمورین و مستخدم ی
جان که امکان داشت از طرف
دکتوران و در بیمارستانهای محل معالجه و تداوی یمگردیدند و هرگاه
برای معاینات دقیق تر و یا داخل بسی شدن آنها ،در بیمارستانهای مرکز
یضورت یمافتاد ،شعبه بیمه صخ وظیفه داشت تمام مراحل این پروسه
را یط نموده و مصارف آن را بیدازد.
تصدی این شعبه به من سیده شد و به این ترتیب امور متذکره اجراء،
ی
مستخدمی خارج بسی بیمارستان و داخل
معالجه و تداوی مأمورین و
بسی انجام یمگردید.
در جمله دکتور یان که وقتا فوقتا به داخل یک قرارداد مع ی
ی و موعود با
ررسکت نساخ همکاری و وظیفه متذکره را انجام یمدادند ،آقای دکتور
حسن ررسق بود که در سال  ۱۳۴۱خورشیدی برابر به  ۱۹۶۲عیسوی به
ررسکت مراجعه و موافقه نمود با ما همکاری نماید .آقای دکتور حسن ررسق
در آن زمان مدیریت قلم مخصوص و دفی رسدار محمدداوود خان
صدراعظم را به عهده داشت و بعد از ختم کار رسیم در آنجا ،به عمارت
بیمه صخ ررسکت نساخ آمده ،مثل دکتوران سلف ،کار معاینه و معالجه
مراجع ی
ی ررسکت را انجام یمداد.
من هم وقن از کار رسیم دفی فارغ یمشدم از امور و اجراآت پرسونال
ً
ررسکت خی گرفته ،و بعد از آن که کار معاینه ،مريضان تمام یمشد ،معموال
با دكتور معالج راجع به وضع مريضان و بهبود کار ،نشسته و تبادل افکار
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یمنمودم .به این ترتیب من با هر یک از این دکتوران وقت به وقت آشنا
شدم .در خالل چندین مایه که آقای دکتور حسن ررسق به حیث دکتور
بیمه ررسکت نساخ ،کار معاینه و معالجه مریضان ررسکت را پیش یمبرد.
من با ایشان شناخت بیشی پیدا کرده و همکاری خون با هم داشتیم.
یک روز تلگرایم از برادرم زید صديق از آلمان گرفتم که در آن مصاب شدن
پدرم به یک سکته مغزی و به بیمارستان سیدن ایشان خی یم داد ،خییل
ناراحت گردیدم .به هیچ چ یی درست فکر کرده نیمتوانستم .در آن روز
ی
زمان که من بعد از به پایان رسیدن وقت رسیم کار مأمورین ،طبق معمول
ی
گرفی از جریان ،نزد دکتور حسن ررسق رفتم ،آن قدر افشده
به منظور خی
و در خود فرو رفته بودم و نیمتوانستم حتا برای یک ساعن هم که از وضع
مراجعه مریضان و کارهای پرسونال ی
فن واریس یمکردم ،ظاهر خودرا حفظ
نمایم .لهذا هنگایم که کارهای مراجع ی
ی به اتمام رسید و من مثل روزهای
گذشته با جناب دکتور ررسق تنها مانده و روی پروگرام اصالحان امور
مربوط به بیمه صخ از ایشان نظر خوایه یمکردم ،آقای دکتور ررسق در
یک جای صحبت را بدون تمهید قطع نموده گفت :به نظر من شما امروز
خییل پریشان حال بوده و مانند روزهای دگر رس حال نیم باشید ،امیدوارم
خییت باشد .معلوم بود آقای دکتور حسن ررسق تأثرات مرا از چهره من
خوانده بود که اضار یم ورزید علت اصیل آن را بفهمد.
باالخره من از موضوع تلگرام و حادثه که به وقوع پیوسته بود و این که آرزو
داشتم یک مرتبه در زندگ و به حالت صحت ،دیدار پدرم برایم میش گردد،
صحبت کرده و علت این عدم موفقیت را مخالفت دولت راجع به اعطای
یک پاسپورت مسافرت بیان کردم .و در پایان از این که امروز حال من
ی
توانان کتمان آن را ندارم ،بار بار
دگرگون بوده و حواسم پریشان است و
معذرت خواستم.
آقای دکتور ررسق لحظه مکث نموده بعد از نظر طبابت راجع به بیماری
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سکته مغزی یک سلسله ر
تشیحات داده ،افزود سکته مغزی مراحل
مختلف دارد ،یمتواند بسیار خفیف و یا بسیار قوی باشد ،امیدوارم این
پیش آمد برای پدر محیم شما خفیف باشد و به زودی صحت یاب گردد.
در ختم این صحبت ،آقای دکتور ررسق از من پرسید :چه وقت یم خواهید
به دیدن پدرتان بروید؟ من در حال که از این سئوال دكتور ررسق ،به
ی
ناگهان ،خییل متعجب گردیده بودم ،گفتم اگر امروز برای من یک
صورت
پاسپورت داده شود ،فردای آن پرواز خواهم کرد!
دكتور ررسق گفت خییل خوب ،پس اگر بتوانید فردا صبح به اتاق کار من
در صدارت و یا بعد از ظهر که من اینجا یمآیم یک عریضهای عنوان
صدراعظم رسدار صاحب بیاورید و این همه رویدادها باید در آن تذکر داده
شده باشد ،من کوشش یمکنم برای تان امر رسدار صاحب را بگیم.
روز به پایان رسید و من با ابراز سپاس ازین لطف آقای دکتور ررسق وعده
دادم که فردا شاید به دفیتان آمده نتوانم ،ول بعد از ظهر که این جا با
هم یمبینیم فرموده شما را انجام یمدهم.
فردای آن روز باز هم عریضهن عنوان مقام صدارت نوشته و علت
تقاضای پاسپورت را در آن به هم خوردن حالت صخ پدرم بالتفصیل
نوشتم .آن روز در پهلوی کارهای دفی انتظار یمکشیدم تا وقت رسیم کار
به پایان برسد تا من عريضه را برای آقای دکتور ررسق برسانم .در ع ی
ی حال
هنگایم که به گذشته نظر یمانداختم و ماجرای پاسپورت را به خاطر
ً
یی
کامال مأیوس یمگردیدم.
مطمی نبودم که این آرزوی من برآورده
یمآوردم،
شود.
از جانب دیگر وقن به قدرت و صالحیت کار دکتور ررسق به حیث مدیر
قلم مخصوص صدارت و نزدیک بودن وی را به رسدار محمدداوود خان
حساب یمکردم ،امیدوار یمشدم و با خود یم گفتم اگر خدا بخواهد شاید
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جناب دکتور ررسق این مرتبه برای من مصدر کاری شده بتواند .به این امید
بعد از ظهر آن روز که حسب معمول با هم یک جا شدیم و کارهای
مراجع ی
ی هم تمام شد ،عریضهای را که ترتیب داده بودم برای آقای دکتور
حسن ررسق دادم .دکتور موصوف عريضه مرا خوانده گفت خوب است،
مطلب را به صورت موجز و مختض نوشته اید ،من اطمینان یمدهم که
یک جواب درست گرفته و برایتان خی یمدهم.
از این که در گذشته من چه ماجراها داشته و از هر طریف که اقدام کرده
بودم و اشخاص عال جاه دولت هم در این راه خواسته بودند مرا یاری
نمایند و به نتیجه نرسیده بودم ،برای دکتور ررسق به تفصیل قصه نکرده
بودم.
ً
ی
تلفون از آقای دکتور ررسق در دفی کار خود گرفتم که اصال
یک دو روز بعد
ی
ر
انتظار آن را نداشتم .دکتور رسق برایم خی داد که من از واالحضت امر
اجرای کار پاسپورت شما را گرفته ام ،اگر زحمت نشود یک مرتبه نزد من
به مدیریت قلم مخصوص صدارت بیائید.
از شنیدن این مژده که از تصور من دور بود ،چنان شادمان گردیده بودم
که یک لحظه دیگر هم در دفی مانده نیمتوانستم ،لهذا از رفقای همکار
اجازه گرفته و گفتم ،من برای یک ساعت از شما دور هستم و یک کار مهیم
پیش آمده که باید آن را انجام بدهم .بعد از آن به رسعت هرچه تمام تر
جانب دفی مدیریت قلم مخصوص صدارت ،نزد آقای دکتور حسن ررسق
روان شدم .وقن به اتاق مشارالیه داخل شدم ،تعارف کرد که باالی یک
چوگ که پهلوی م یی کارش موجود بود ،بنشینم .بعد از آن به یک از اعضای
آن شعبه هدایت داد تا نمره مکتون را که به فرموده ایشان طور عاجل
بایسن صادر یمگردید ،آورده و به من بسپارد .در این فرصت جریان
عريضه و امر رسدار محمدداوود خان صدراعظم را تفصیل داده گفت
ی
واالحضت فرمود:
عریضه شما را در جمله دیگر عرایض که خواندم،
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برایش پاسپورت بدهید .ول بعد از ختم سایر عرایض رو به من گشتانده
گفت :در باره پش غالمصدیق خان چه گفتم؟ من پاسخ دادم شما
ی
واالحضت گفت درست است ،مگر
فرمودید برایش پاسپورت بدهید ،بعد
مکتوب او را از طریق ریاست ضبط احواالت بفرستید.
لهذا من ع ی
ی گفتار رسدار صاحب را در مکتوب نوشته عالوه کردم که
ی
ی
گرفی شما را منظور فرموده است .پس شما این
واالحضت پاسپورت
شماره اوراق را به دفی رئیس ضبط احواالت برده ،مکتوب خودرا از آنجا
تا والیت کابل تعقیب کنید ،قرار آن برای شما مدیریت پاسپورت والیت
کابل پاسپورت یمدهد.
از شنیدن نام ریاست ضبط احواالت که از آن خاطره ی
تلخ داشتم ،آن
ی
تلفون آقای دکتور ررسق برایم پیدا شده بود،
امیدواری که توسط صحبت
جای خودرا به مایویس تبدیل نمود .مگر ظاهرا به چهره خود نیاورده،
شماره مکتوب را گرفته با ابراز امتنان زیاد از لطف دكتور ررسق ،دفی او را
به منظور ی
رفی نزد رئیس ضبط احواالت ترک نمودم .ول رئیس ضبط
احواالت همان روز به دفی خود نبود و قراری که معلومات کردم ،رئيس
موصوف برای انجام پارهن از کارها از دفی برآمده بود و همان روز دوباره
بر نیم گشت .در ع ی
ی حال روز آخر هفته بود و من مجبور بودم تا تعطیل
آخر هفته به پایان برسد و تا هفته دیگر که روزهای کار ررسوع بشود ،انتظار
بکشم .من هم دوباره باالی وظیفه خود برگشتم .حدس م ییدم که از رئیس
ضبط احواالت ،مثل گذشته جواب ی
منف یم گیم.
با آن هم هفته دیگر یک دو روز گذاشتم تا مکتوب من مراتب خودرا در
دفی رئیس ضبط احواالت یط نماید و به مدیریت پاسپورت ارسال گردد.
بعد از دو روز وقن نزد رئیس ضبط احواالت آقای غالم رسول خان رفتم
و موضوع را به عرض رسانیدم ،فکر یمکردم که به من یم گوید" :مکتوب
شما را به مدیریت پاسپورت فرستاده ام ،از آنجا خی بگیید" ،بالعکس
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رئیس ضبط احواالت به من گفت :مکتوب شما را که از مدیریت قلم
مخصوص برای من رسیده بود ،جهت اخذ هدایت از حضور صدراعظم
ً
فعال معطل باشد.
خدمت ایشان بردم ،حضور صدراعظم صاحب فرمود:
با شنیدن این جواب خداحافظ گفته از دفی مذکور خارج و جانب کار خود
روان شدم .عض آن روز ی
زمان که با آقای دکتور ررسق روبه رو شدم ،ماجرا
را برایش قصه نمودم .دیدم آقای دکتور حسن ررسق اندگ تأمل نموده بعد
قاطعانه گفت این سخن حقیقت ندارد ،من رسدار را یمشناسم و با باور
تمام و عقیده محکیم که به رسدار محمدداوود خان داشت عالوه نمود که
رسدار چ ییی را که قبول کند ،هرگز از آن برنیمگردد و چ ییی را که نپذیرد،
آنا جواب رد یمدهد.
آقای ررسق به صحبت خود ادامه داده گفت :رسول خان از جانب خود
برای شما این جواب را داده است .در این جا من حرف ایشان را قطع نموده
پرسیدم :این که رئیس ضبط احواالت از جانب خود این سخن را گفته
است ،علت آن چه خواهد بود ،با من که کدام مخاصمت شخیص ندارد؟
آقای دکتور حسن ررسق پاسخ داد :موضوع مخاصمت شخیص در میان
نیست ،ی
بعیص اشخاص از فرط محافظه کاری و از ترس این که موقف
خودرا از دست نداده باشند ،نیمخواهند حتا نایم از شما نزد اشخاص
بزرگ بیند (اشخاص بزرگ مطلوبش اعضای خانواده سلطنن بود) در
اخی گفت :عیب ندارد شما یک بار دیگر برای من یک عریضه بیاورید ،من
ً
راسن و دروغ این مسئله را معلوم یمکنم .من باز هم جری یان را که قبال رفته
بود و جناب رسدار محمدداوود خان به حضور دو نفر از وزیران برحال خود
ی
گرفی من موافقت کرده و بعد از آن گفته پشیمان گشته
به پاسپورت
ر
حرف خودرا پس گرفته بود ،به این باور که آقای دکتور رسق طوری که از
دور و نزدیک یمشنیدم ،با ایشان بسیار نزدیک و از اعتبار زیاد برخوردار
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بود ،چ ییی معلومات نداده گفتم خییل متشکرم ،فردا برایتان عریضه را
یمرسانم.
فردای آن روز در حال که بسیار خوشب ی
ی نبودم و تصور کرده
ی
گرفی سوء نیت خانواده حکمران،
نیمتوانستم ،آقای دکتور ررسق با در نظر
برای من کاری را انجام داده بتواند ،ول باز هم عریضهای نوشته و آن را به
دفی مدیریت قلم مخصوص صدارت عظما سیدم .آقای دکتور ررسق
یی
مطمی باشید ،در جریان هفته یک روز
عريضه مرا گرفته گفت شما
ی
واالحضت به عرایض مردم واریس مینماید و من در همان روز انشااله
برای شما امر یم گیم .این کلمات را آقای دکتور ررسق با ایقان تمام و باور
به خود ادا یمکرد .و به هر صورت من به انتظار این که در هفته آینده و یا
دیر تر چه نتیجه به دست خواهم آورد ،ن کار خود رفته ،طبق معمول به
امور محوله مشغول گردیدم .مگر هر روزی که با دکتور ررسق روبه رو
یمشدم فکر یمکردم آقای دکتور ررسق خیی برای من دارد ،ول متاسفانه
هر روزی که در جریان هفته او را میدیدم ،موصوف پیوسته ازگرفتاریهای
واالحضت و پروبلم ی
ی
هان که در مجلس وزرا پیش یمآمد صحبت نموده
زیاد
و از این که برای ایشان فرصت دست نداده و نتوانسته است کارهای
عرایض مردم را پیش بید ،سخن یمگفت .من که آن قدرها امیدواری زیاد
نداشتم ،بسیار رس موضوع فکر نکرده و نیمخواستم با سئوال نمودنهای
نمورد مزاحم شوم.
در جریان چند هفته که گذشت ،خوشبختانه خیهای خون از برادرم زید
صدیق به دست آوردم که از عنایت پروردگار حمله سکته مغزی که پدرم
به آن مبتال شده بود ،بسیار شدید نبوده و پدرم با اعادۀ صحت کامل از
بیمارستان خارج و دوباره به ی ی
میل برگشته است.
ی
تلفون از آقای دکتور
دیری نگذشت که باز در جریان یک از روزهای کار،
ررسق گرفتم که معلوم شد این مرتبه واقعا کار درسن را برای من انجام داده
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خواهد بود .زیرا به تلفون به صورت بسیار مختض گفت که اگر زحمت
نباشد یک مرتبه به دفی من بیائید تا از نزدیک با هم صحبت کنیم .من
این گفته مختض آقای دکتور ررسق را فال نیک گرفته ،باز هم از رفقای
اداره موقتا اجازه خواسته و به رسعت تمام نزد دکتور ررسق رفتم.
وقن با ایشان روبه رو شدم منتظر بودم چه خیی خواهم شنید .ول دامن
این انتظار خییل کوتاه بود .آقای دکتور ررسق به سخن آغاز نموده گفت:
ی
واالحضت رسدار صاحب عرض کردم و از شما نام بردم و از
من خدمت
این که کارش اجرا نشده است ،لهذا بار دیگر عریضه خودرا به من سیده و
ی
ی
مهربان شما را دارد.
واالحضت بالدرنگ به من گفت که
آرزوی مرحمت و
ً
ی
من قبال گفته بودم برایش پاسپورت بدهید .همی که من این جمله را از
زبان ایشان شنیدم ،فورا در حالت ایستاده در پایان عریضه شما امر اجرای
پاسپورت شما را نوشتم و پیش روی واالح یضت گذاشتم و حضور
ی
ی
واالحضت
واالحضت هم آن را امضاء نمود .حاال عریضه شما و امر
صدراعظم صاحب را به ضمیمه یک مکتوب رسیم از دفی قلم مخصوص،
هدایت دادم ،راسا به والیت کابل صادر و به خود شما بسپارند .شما آن را
به دست وال کابل بدهید تا به شعبه پاسپورت هدایت الزمه را ابالغ دارد.
بعد از آن به یک از اعضای شعبه خطاب نموده گفت مکتون را که من
امضاء نموده و هدایت دادم ،راسا به والیت کابل صادر کرده و ضمیمه آن
ورقه عریضه را ن یی بیاورید و به این شخص (مطلوبش من بودم) بسیید و
از ایشان در کتاب صادره امضاء بگیید.
مأمور مذکور چشم صاحب! گفته مکتوب مطلوب را به داخل یک کتاب
صادره به من تسلیم و امضای مرا در کتاب مذکور که شخصا یک مکتوب
رسیم را تحویل گرفته ام حاصل نمود .سپس آقای دکتور ررسق رو به من
گشتانده گفت :من برایتان گفته بودم که گفتار رسول خان رئیس ضبط
واالحضت بار ی
ی
ثان هدایت
احواالت حقیقت نداشته و قطعا از حضور
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نگرفته است .از این لحاظ این بار یضورت ندارد کار شما را از طریق نام
ی
واالحضت را با امضای ایشان در
برده به جریان بیاندازیم ،حاال شما امر
دست دارید ،یق ی
ی دارم دگر تعلیل در کار پاسپورت شما صورت نخواهد
گرفت.
برای من که این لطف و یاری دکتور ررسق به گفته سعدی" :چون رزق نیک
بختان نمنت سئوال" بود و با نظر داشت جریانات گذشته ،تصور کرده
ی
ی
واالحضت رسدار
امکان نصیب گردد و حضور
نیمتوانستم روزی همچو
محمدداوود خان در پای عریضه من به امضای "مبارک" خود امر اجرای
ی
مضمون است در زندگ که به هیچ زبان
پاسپورت مرا اعطاء فرماید،
نیمتوانم تعریف کنم .تنها این قدر گفته یمتوانم که این حرکت جوان
مردانه دكتور ررسق را من هرگز فراموش نخواهم کرد.
وقن مأمور موظف مکتون را که آقای دکتور ررسق هدایت داده بود ،به
صورت رس بسته برای من سید ،دیدم روی پاکت کلمه خاص و راسا عنوان
وال والیت کابل نوشته و از طرف مدیریت قلم مخصوص صدارت عظما
مهر و تاپه شده بود .ی ی
عن به جز از شخص وال والیت کابل کش دیگر حق
باز نمودن آن را نداشت.
من مکتوب را گرفته و دست آقای دکتور ررسق را با سپاس گذاری عمیق و
اظهار ممنونیت فشار داده ،به صوب والیت کابل روان شدم تا نامهای را
که برای من واجد بسیار اهمیت بود و حکم برات ليلة القدر را داشت هرچه
زودتر خدمت وال والیت کابل آقای می عبدالعزیز آقا برسانم.
بعد از اخذ اجازه ورود به دفی کار وال والیت کابل و ادای تعارفات و
احیامات ،نامه را روی م یی کار ایشان گذاشتم و لحظه ای منتظر ماندم
ببینم جناب وال چه یم فرماید؟
آقای می عبدالعزیز آقا فرمود بفرمائید بنشینید و هم ی
ی که چشمش به نام
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مدیریت قلم مخصوص صدارت عظما و مهر و تاپه آن مقام و کلمه راسا و
خاص افتید ،با لبخندی گفت :خالد جان! فکر یمکنم این مرتبه رس ما
ی
فرمان آورده خواهید بود؟
با این گفته پاکت رسبسته را باز نموده ،عريضه من ،امر رسدار محمدداوود
خان و مکتوب مدیریت قلم مخصوص صدارت را عمیقا مطالعه و بار دگر
عالوه نمود که حدس من درست بود و واقعا این مرتبه فرمان آورده اید.
سپس با کلمات بسیار دوستانه و صمییم از این جریان حسن استقبال
نموده و از این که زمانه همیشه در گذر بوده و عالم در یک حال باق
نیمماند و با گذشت زمان در تغیی است ،صحبتهای سودمندانهن را
انجام داد و روی مکتوب مدیریت قلم مخصوص صدارت عظما نوشت:
مدیریت پاسپورت طبق هدایت مقام واالی صدارت اجراآت نماید .بعد
مکتوب مرا با ضمائم آن به من داده ،فرمود این را به مدیریت پاسپورت
بدهید ،کار پاسپورت شما انجام یم یابد.
آن روز که من به شعبه پاسپورت نزد آقای شعیب خان مدیر پاسپورت
مراجعه کردم ،مصادف بود به دو روز قبل از حلول روزهای عید اضخ که
ً
متصال چهار روز تمام ،دوایر دولن و غیدولن به این مناسبت مسدود بوده
و مأمورین مربوطه این روزها را ایام تعطیل یمداشتند .بنابر آن از آقای
شعیب خان تقاضا کردم که اگر لطف نموده قبل از این که ایام عید آغاز
یابد ،برای من پاسپورن را که سالها در راه به دست آوردن آن رنجهای
بسیاری را کشیدم ،عنایت فرماید ،منت بزرگ یم گذارد.
آقای شعیب خان که همیشه با من صميمانه و دوستانه پیش آمد یمکرد،
گفت :حاال که این فرمان را در دست دارید ،نزد من هیچ مانع دیگری وجود
ً
ندارد ،فعال روز به پایان رسیده ،فردا دو قطعه عکس با خود بیاورید ،من
کوشش نهان خودرا انجام یمدهم که در ظرف یک روز برایتان پاسپورت
ً
یی
مطمی باشید.
بدهم ،شما کامال
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فردای آن روز اول وقت که به دفی پاسپورت مراجعه کردم ،دیدم آقای
شعیب خان تمام مراحل اولیه پاسپورت مرا تکمیل کرده بود .دو قطعه
تصویری را که با خود برده بودم از دست من گرفته ،یک را به روی پاسپورت
نصب و دیگر آن را به کاتب شعبه داد که به دفی مربوطه نصب کند .بعد
ً
از آن تعرفه تحوییل پول پاسپورت مرا که قبال تهیه گرفته بود برایم سید
که به یک از نزدیک ترین شعبات د افغانستان بانک تحویل داده رسید آن
را به دفی پاسپورت بسپارم.
بدین منوال باالخره من توانستم استحقاق به دست آوردن یک پاسپورت
را پیدا و باالثر یک قدم بیشی احساس آزادی و حق خود ارادیت نمایم.
پاسپورن که بعد از این همه تالشهای زیاد در جریان هشت سال زندگ با
کشیدن رنج انواع محرومیتها ،مأيویس و حرمانها برای من یک موضوع
ی
قانون را یط و دو روز قبل از ایام عید
حیان بود ،در ظرف دو روز مراحل
سعید اضخ ،به دسیس من گذاشته شد .من از ترس این که مبادا بار دیگر
مقامات باال از گفته خود پشیمان شوند و در یک عمل انجام شده موانیع
ایجاد گردد ،خواستم از روزهای تعطیل عید سعید استفاده و هرچه زودتر
برای خود پروازی پیدا و تکت مسافرت را تهیه نمایم .زیرا به قول معروف:
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد!
هواپی ی
مان ایروفلوت شوروی هفتهن یک بار در آن زمان از کابل به جانب
ماسکو پرواز داشت و مسافری ین که به آلمان غرن یمرفتند ،یم بایست یک
شب را در ماسکو در یک هتل ترانزیت یمگذشتاندند و فردای آن به پرواز
دیگر جانب مملکت آلمان روانه و وارد برل ی
ی ررسق یمشدند .دولت آلمان
ی
گرفی
در آن وقت برای افغانها امتیازی را قائل بود که آنها برای سه ماه به
ویزه مجبور نبودند .هرگاه یک از اتباع افغان یمخواست از سه ماه بیشی
در آلمان اقامت گزیند ،در آن صورت مجبور بود به دفی پولیس مراجعه
و ويزه اقامت خودرا تمدید نماید .اتفاقا وقن که من به نمایندگ تکت
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ر
فرویس ایروفلوت مراجعه کردم ،نزدیک ترین پروازی که برایم میش گردید،
یک روز بعد ی ی
عن در روز عرفات بود که آن روز هم از روزهای تعطیل عید
سعید اضخ به شمار یم رفت .لهذا من همان پروازی را که یک روز قبل از
عید بود گرفتم و از ی
ی
گرفی ویزه دخول مملکت آلمان هم نیازی
طرق به
موجود نبود ،توانستم در روز عرفه توسط هواپیمای ایلیوشن ۱۸
هواپی ی
مان ایروفلوت خاک افغانستان را ترک و رهسپار ی ی
میل مقصود گردم
ی بار سعادت دیدار بهیین موجودی ی ی
و به این ترتیب برای اول ی
عن پدرم و
عزیزترین اعضای باقیمانده خانواده ،کاکایم ،پشان کاکا و برادرانم را پیدا
کنم .حالن را که برای من بعد از یس و دو سال زندگ پر از رنج و الم ،انواع
مصائب و محرومیتها و باالخره زندگ مملو از خوف و رجاء ازین دیدار
دست داد ،متاسفانه نیمتوانم در این مختض بگنجانم و آن را یم گذارم به
احساس خود خواننده عزیز که با نظر داشت همه جریانان که در این
رساله تذکر داده شده ،چگونه ارزیان یم نماید.
هواپیما از کابل پرواز و با يك توقف مختض در شهر تاشکند ،بعد از ظهر
به شهر ماسکو رسید و من با سایر مسافری ین که جانب کشور آلمان پرواز
داشتند طبق پروگرام میبایست يك شب را در هوتل ترانزیت ماسکو بش
یمبردم و فردای آن روز بشهر برل ی
ی ررسق یمرسیدم.
ول نظر به برفباری زیادی که در آن روز در شهر ماسکو صورت گرفت،
ً
ی
هوان شهر
اوال هواپیمای حامل مسافرین آلمان ساعان چند در فرودگاه
ماسکو تأخی نموده و دیرتر از پروگرام معينه به پرواز افتاد و ثانیا باز هم
در اثر برفباری بیشی بعد از یک دو دوری که در فضای برل ی
ی ررسق انجام
داد ،به فرودگاه شهر متذکره پیاده شده نتوانسته ،الجرم به یک از شهرهای
نزدیک تر به برل ی
ی بنام دریسدن فرود آمد.
ی که مسافرین که ر
اکی آنها ساکن ی
هم ی
ی آلمان ررسق بودند ،از هواپیما پیاده
شده و به ترمینل فرودگاه رسیدند ،هر يك تالش داشت خودرا به يك
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ی
ی
کسان که انتظار او را داشتند علت تأخی هواپیما را
تلفون برساند و به
اطالع بدهد.
من هم مثل دیگران در صف این مردم قرار گرفته تا اینکه به من نوبت
رسید ،شماره تلفن ی ی
میل پدرم را که با خود داشتم جلو روی م یی دوش ییه که
امور وصل کردن تلفن ها را انجام یمداد ،گذاشته خواهش نمودم مرا با آن
شماره وصل نماید.
ی
تلفن که من برایش دادم ،نظر انداخت،
ول دخیك وقن به شماره
مأیوسانه به من نگایه نموده گفت متأسف هستم که شما را با این شماره
وصل کرده نیمتوانم این شماره برل ی
ی غرب است و ما اهل
 D.D.Rآلمان ررسق با آلمان غرب هیچگونه خط مواصالن نداشته و با
همدگر در تماس آمده نیم توانیم.
طوری که بعدها اطالع پیدا کردم ،رژیم کمونیسن اتحاد شوروی مقررات
سنگ ی
ی و ضوابط شدیدی باالی ملت آلمان که به قسمت ررسق و تحت
ی
تسلط و نفوذ روسیه زندگ یمکردند ،گذاشته بود که در اثر آن آلمانهای
مقیم ررسق با آ ی
لمانهای مقیم غرب هیچگونه تماس مخابران نداشته حن
گرفی امواج رادی ی
ون غرب برای ساکن ی
ی
ی آلمان غرب ممنوع بود و
شنیدن و
ی
ی
ر
اگر کشف یمشد که کش در میل خود ،به نشات غرب ذریعه رادیون که
در ی ی
میل خود داشت گوش یمداد ،شديدا مجازات یمگردید.
از مطلب دور رفتم و باید متذکر شوم که آن روز یک دو ساعن را که من
در فرودگاه شهر دريسدن ،بامید بهی شدن هوا و پرواز دیگر ی ی
افی جانب
شهر برل ی
ی گذشتاندم ،آنقدر خسته کننده ،رنج آور و دیرگذر بود که من
فکر یمکردم که روزها و هفتهها دوام پیدا کرده است .باالخره از عنایت
ی قدر بهی گردید که هواپیمای ما جانب برل ی
خداوند هوا هم ی
ی پرواز و به
فرودگاه برل ی
ی ررسق فرود آمده توانست.
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من فکر یمکردم در فرودگاه برل ی
ی ررسق پدرم و یا یک از اعضای خانواده را
زیارت کرده خواهم توانست.
غافل از اینکه نظام کمونیسن اتحاد شوروی ورود اشخاض را که پاسپورت
و تکت پرواز نیم داشتند به رسزم ی
ی  .D.D.Rآلمان ررسق و فرودگاه
هواپیمان ممنوع قرار داده بود و بخصوص ساکن ی
ی آلمان غرن بصورت
آزادانه نیمتوانستند وارد ترمینل گردند.
باين ترتيب يك ملت واحد را که نسل و نژاد مشیك ،كلتور مشیك حن
خانوادههای بسیار به هم نزديك مشیك داشت از همدگر تفكيك و
تعذيرات شدید و ی
مناق همه موازین حقوق ر
بش را به آنها تحمیل نموده
بود.
وقن هیچ یك از اعضان خانواده در فرودگاه برل ی
ی به نظر من نخورد،
تصمیم گرفتم بعد از یط مقررات گمرگ و پولیس فرودگاه از آنجا خارج
گردیده ،تاکش بگیم و جانب ی ی
میل پدرم که آدرس ایشان را با خود داشتم
براه بیفتم.
ول ح ی
ی چک کردن و کنیول پاسپورت که در جاهای متعدد این عمل
اجراء یمگردید ،یک از دخیان پولیس که متوجه پاسپورت من گردید ،رس
خودرا بلند نموده به من گفت :آقای صدیق قرار یادداشن که برای من
رسیده ،من وظیفه دارم يك تاکش برای شما تهیه نموده و به راننده هدایت
بدهم شما را به آدریس که برایش یمدهم برساند ،در آنجا از شما انتظار
برده یمشود .
من که حواسم را بکیل از دست داده بودم و بهیچ چ یی درست فکر کرده
نیمتوانستم ،با هیجان و ولع تمام تالش داشتم هر چه ممکن زودتر به
پدرم که سالهای زیاد و پر از رنج آرزوی دیدار ایشان را داشتم ،برسم ،از
ً
آن دخی پولیس که یمخواست مرا یاری نماید ،اصال نیسیدم که آن آدرس
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کجاست و شخیص که انتظار مرا دارد چه نام دارد ،سخنان او را قطع
نموده ،گفتم خییل ممنون شما فقط لطف کنید برای من یک تاکش تهیه
نمائید ،باق من خود یمدانم کجا بروم.
دخیك گفت خییل خوب و از جای خود برخاسته با من یکجا از دروازه
داخل ترمینال خارج شد تا برای من این مساعدت را انجام بدهد.
وقن ما از ترمینال خارج گردیدیم ،باریدن برف شدیدتر شده بود و
مسافرین که از من جلوتر کارهای گمرگ شانرا تمام کرده و از آنجا برآمده
همه منتظر تاکش و صف گرفته بودند.
وسائل نقلیه و تاکش به آن وفرن که انتظار یمرفت جلو ترمینال فرودگاه
وجود نداشت و ازین رو مسافرین یمبایست بیشی از حد الزم انتظار بکشند
تا يك عراده تاکش بدست آورده بتوانند.
باالخره يك موتری که عاليم تاکش را نداشته و معلوم یمشد که موتر
مذکور شخیص بوده و بصورت کر یان هم کار یمکند ،جلوی روی ما توقف
نموده و دخی پولیس که به این تعامل وارد بود از من تقاضا نمود تا از این
وسیله نقلیه استفاده نموده و به آدرس مطلوب براه بیفتم.
من هم ازین مساعده دخی پولیس تشکر نموده و به عجله تمام و با يك
حالت مضطرب و هی ی
جان که به هیچ زبان نیمتوان از آن تعریف نمایم
ی
رهنمان درست نماید
بداخل موتر جا گرفتم و از دخیی که مرا یمخواست
ی
خداحافظ گرفتم.
و من سخن او را قطع نمودم،
بعد از آن راننده موتر از من پرسید که کجا باید بروم؟ من برایش گفتم که
ی ررسق و برل ی
ی برل ی
مرا تا حصۀ دیواری که ب ی
ی غرب و جائیکه پولیس و
گمرك رسحدی وجود دارد برسان باق من خودم میدانم کجا باید بروم.
درین فرصت به منظور گذشتاندن بیشی وقت ررسوع نمودم با راننده موتر
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رس صحبت را باز نموده از این طرف و آنطرف تا ی
جان که امکان داشت
ی
آلمانهای مقیم برل ی
ی ررسق معلومان بدست بیاورم.
راجع به وضع
مسافه راه ب ی
ی فرودگاه و اداره پولیس رسحدی آنقدرها دور نبود و ما بعد
از پانزده بیست دقیقه که درست بیادم نیست بآنجا رسیدیم.
حرکن که مرا بسیار متعجب ساخت این بود که راننده موتر حامل من از
من خواهش نمود در حدود صد ،دو صد می دورتر از دیوار و دفی پولیس
از موتر پیاده شوم و او ی
حاض است اثاث مرا خودش تا آنجا برساند.
پرسیدم چرا این کار را بکنم ،راننده مذکور با يك وضع خییل ترسیده و قیافه
محرومانه جواب داد ،من با این موتر شخیص خود رسما اجازه ندارم
مسافربری نمایم .اگر پولیس رسحدی مرا ببیند ،برای من جزای سنگ ی
ی
یمدهد .من که این وضع آشفته راننده تاکش را مشاهده کردم و در ع ی
ی
ی
آلمانهای غرب با ررسق يك اندازه معلومات
حال در باره تفاوتهای زندگ
ر
داشتم و یمدانستم که مردمان مقیم آلمان رسق تحت مقررات شدید نظام
کمونیسن زندگ نهایت خراب و اقتصاد بسیار پائ ی
ی داشتند و از روی
احتیاج دست به کارهای سیاه یمزدند ،باین پیشنهاد وی موافقه نموده و
يك اندازه دورتر از تاکش مذکور پیاده شده و جانب عمارت دفی پولیس
رسحدی روانه شدم.
وقن به آنجا رسیدم و شخص راننده هم چمدان مرا به من تحویل داد نظر
باینکه تاکش وی فاقد تاکشمیی بود و من فهمیده نتوانستم چه ی
مبلیع را
مکلف هستم بیدازم .لذا او خواستم از راننده موصوف در مورد بدهکاری
خویش سئوال نمایم ول خییل زود نظر خودرا تغیی دادم و يك نوت
بیست دالری به او نشان داده پرسیدم این مبلغ ی
کاق است یا نه؟ دیدم
ً
چشمان راننده تاکش از دیدن بیست دالر امریکا ین يك حالت کامال دگری
پیدا کرده و فورا آن نوت دالری را به جیب خود پنهان نموده با اظهار تشکر
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ی
شادمان به خصوص و به عجله تمام از من دور شده و جانب تاکش
زیاد و
ر
خود به دویدن رسوع نمود.
ی برل ی
پس از آن من مراتب چك کردن پاسپورت و مراحل گمرك رسحد ب ی
ی
ی
بآسان یط نموده وارد خاك بر ی
لی غرن شده و از آنجا که
ررسق و غرب را
چندین تاکش بانتظار مسافرین یک در عقب دیگر توقف داشتند ،یک از
این تاکشها را گرفته ،به راننده آن آدرس ی ی
میل پدرم را گفتم تا مرا بآنجا
برساند.
ً
وقن جلو در مدخل حیاط ی ی
میل پدرم رسیدم هوا کامال تاريك گردیده و
حوال وقت شام بود .و به عجله تمام از موتر تاکش پیاده شده از راننده
ً
اوال زنگ دروازه ی ی
میل را یک مرتبه فشار بدهم
آن اجازه خواستم بگذارد
بعد حساب خودرا تصفیه یمنمایم.
آقای راننده هم از در دیگر تاکش پیاده شده و داشت چمدان مرا از عقب
صندوق (تول بکس) تاکش برون آورده و نزديك دروازه ی ی
میل پدرم با خود
ی
آلمان ظاهر گردیدند
بیاورد ،دیدم دروازه باز شد و يك خانم و يك آقای
ی
که من آنها را خیال کردم مهمانها بوده اند .لهذا بعد از شب بخی گفتن،
بالدرنگ از ایشان پرسیدم اکسلنس  Exelenceر
تشیف دارد؟ این خانم و
ی
آلمان که معلوم یمشد ،از آمدن من آگاه بودند فورا به سئوال من
آقای
جواب داده گفتند ،اکسلنس عقب شما رفته تا شما را با خود بیاورد و با
این گفته چمدان مرا از دست تاکشران گرفته و حساب او را تصفیه
ی
ی
آلمان که بعدا برایم معلوم
اهنمان این دو نفر زن و مرد
نمودند .من به ر
گردید ایشان زن و شوهری بودند که زن آن بحیث پیشخدمت و مرد آن
بحيث باغبان از کارهای باغچه واریس یمکرد ،داخل ی ی
میل پدرم گردیدم.
ً
ی
آلمان پدرم ایشان را بنام اکسلنس یاد
 از واژه اکسلنس قبال آگایه داشتم که دوستان
یمکردند.
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وقن داخل سالون ی ی
میل پدرم شدم دیدم ،حوریه خانم ملقب به نن
خورد ،مادر برادرانم احمد و زید صديق که برای من هم حیثیت مادر را
داشت در آنجا ایستاده بود .بعد از اینکه من دستهای ایشان را و او روی
مرا بوسهها زده ،با تعجب زیاد به من خطاب نموده گفت خالد! تو کجا
بودی ،همه در عقب تو رسگردان روان هستند و ترا جستجو یمکنند ،آیا
پدرت و یا یک از برادرانت را کدام ی
جان ندیدی که تو تنها آمدی؟ من که از
ً
شور احساسات و هیجان کامال حواس خودرا از دست داده بودم ،با اظهار
ناطالیع از روبرو شدن با پدر و برادرانم؛ گفتم من آدرس ی ی
میل را داشتم با
سواری يك تاکش خودرا رسانیدم.
درین اثنا زنگ تلفن به صدا درآمد و مادر به عجله تمام جانب تلفن رفته و
یمگفت من میدانم این تلفن پدرت صدیق است ،تا حاال چندین بار تلفن
نموده و خییل ناراحت است که ترا گم کرده است واقعا حرف ایشان درست
و تلفن از پدرم بود از جوان که مادر ما با خوشحال زیاد به تلفن داده و
گفت« :خالد هم ی
ی جا است شماها کجا هستید ،خاطرت جمع باشد ،زود
بخی خانه بیائید»
من استنباط نمودم در تلفن پدرم بود و از اینکه مرا در عرض راه نتوانسته
بود پیدا کند ،پریشان و ناراحت گردیده است.
ی
تلفون ،من داشتم یضبان قلب خودرا که بشدت
بعد از ختم این گفتگوی
ی
یم تپید بیشی احساس یمنمودم ،دیگر به هیچ چی درست فکر کرده
نیمتوانستم ،تنها و تنها گوشم به دروازه بود که چه وقت پدرم به خانه
یمآید و چشمان من به دیدن روی نیکوی ایشان روشن یم شود.
این لحظات که خییل کوتاه و زودگذر بود ول بنظر من ننهایت دیر
گذشت.
باالخره زمان این انتظار هم رسآمد و صدای زنگ دروازه صحبت ما را قطع
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نمود و من بالدرنگ از جا برخاسته ،شتابان جانب در ی ی
میل روان شدم تا
آنرا خودم بگشایم و از این نعمت دیدار که دیگر طاقت و توان برایم باق
نمانده بود ،هرچه زودتر برخوردار شوم .ول دیدم قبل از من دروازه ن که
ی
آلمان بروی من گشوده شده بود ،بازگشته و پدرم در نیمه
توسط آن مرد
راه حیاط ی ی
میل رسیده بود که من بصورت شتابان به استقبال ایشان سبقت
نموده و یکدیگر را در آغوش کشیدیم.
ی
گرفی يك پدری که پانزده سال از باقمانده خانواده بدبخت
در آغوش
خود نخی و در تاریک مانده بود ،پشی را که پانزده سال رنج زندانها،
انواع محرومیتها ،بی ی
نان و نلبایسها ،تحقی و کم نظریها و پنج سال
ی
طوالن دیگری را
تحت نظارت دولت جابر با انواع تعزیرات آن و سالیان
در ممنوعالخروخ از مملکت و روی هم رفته یس سال را در فراق گذشتانده
بود ،واقعا صحنه جالن را تمثیل یمکرد .من کوشش زیاد داشتم که از
احساسات کار نگرفته و نگذارم در برخورد اول آن موجود محبوب را بسیار
رنج داده و موجب اذیت شوم ول به قول ریه معیی ،شاعر چیه دست
ایران:
ر
اشك لرزان یک تواند خویشت داری کند
کوتاه سخن آن حالن را که در آن لحظه بر من دست داده بود به هیچ
زبان نیمتوانم تعریف کرد ،لذا یمپردازم به باق جریان شب اول دیدار ،شن
که بار دگر آن کیفیت در زندگ من هرگز تکرار نگردید.
ی
گرفیها وارد
من با پدر محبوبم بعد از انجام مصافحه و تنگ در آغوش
خانه گردیده و پهلوی همدگر نشسته و من پیشی از همه جریان تأخی پرواز
و علت آنرا داشتم تفصیل یمدادم .دیدم برادرانم احمد و زید یک بعد از
دیگر وارد ی ی
ی گفتارشان هم ی
میل گردیده و اول ی
ی بود که خالد تو کجا بودی
و از کدام راه آمدی که ما تو را دیده نتوانستیم.
طوری که بعدا در جریان صحبت معلوم گردید ،برای مسافری ین که بصورت
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لی ررسق به برل ی
ترانزیت از طریق بر ی
ی غرب داخل یمشدند ،سه راه وجود
داشت :یک راه قطار و دیگری راه بس (رسویس) و راه سویم راه موتررو بود
ی
کسان که یمخواستند مسافرشان را از خاك
که از طریق رسحد و گمرك
برل ی
ی ررسق بردارند ،تا يك جای محدود اجازه داشتند .پدرم به سواری موتر
از هم ی
ی راه گذشته و در نمایندگ هواپیمان ایروفولوت انتظار مرا یمکشید
و به فرودگاه برل ی
ی ررسق پیغام سیده بود که مرا معاونت نموده ذریعه يك
ی
تاکش به آنجا راهنمان نمایند ،زیرا از نظر ایشان ،من که اول ی
ی بار مسافرت
یمکنم و از افغانستان خارج میشوم ،مبادا در خاك  D.D.Rدچار مشکالت
شوم .داکی عثمان پش کاکایم در استیشن قطار منتظر بود و فکر یمکرد
من از آن طریق خواهم آمد.
احمد و زید در ی
ی ررسق را به برل ی
جان که رسویس مسافرین برل ی
ی غرب
یمآورد ،انتظار داشتند.
این جریانات را هر يك به نویع و با ابراز احساسات زیاد قصه یمنمود و از
اینکه من بصورت غیمیقبه پیشی از همه به خانه رسیده بودم ،همه
مشورانه یمخندیدیم و یکدگر را باربار در آغوش یمکشیدیم.
به نظر من آن شب ،فرخنده ترین شن بود که در زندگ من ارز یان شده و
آن روزگار یان چند که من توانستم فیض همصحبن بهیین موجودی را
بیاری بخت سالها خوابیده حاصل نمایم ،خجسته ترین روزگاران بود.
صحنه دیگری که بسیار جالب و شگفت انگ یی بوده و توجه مرا جلب نمود.
آن شب داستان يك خانواده است که در جمله دوستان به ی ی
میل پدرم آمده
بودند.
این خانواده مشتمل از يك مادر ،يك دخی جوان و دو دخی صغی بنام
ً
خانواده پرگل خان یاد یمشدند و اصال جهت معالجه و تداوی به کشور
ی
ی
آشنان نداشتند،
آلمان
آلمان آمده بودند .ول به مملکت آلمان و زبان
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بنابران برادرانم احمد و زید به هدایت پدرم که در قسمت هر فرد افغان
این عمل را اجرا یمکردند ،این خانواده را هم روزانه به معاینه خانه دکتوران
معالج برده و کارهای شان را انجام یمدادند.
این خانواده هم در آن شب نظر به اطالع قبیل که داشتند به مناسبت
ی
ی
گفی به پدرم ،آمده بودند.
روشن
آمدن من و انجام دادن چشم
در يك فرصت حسایس که من درکنار پدرم نشسته و داشتم به پرسشهای
ایشان راجع به اینکه در جریان پانزده سال زندانها و بخصوص بعد از
اینکه ما را از ی ی
میل ،واقع جاده اندران کشیدند ،بر من و بر خانوادۀ ما چه
گذشته بود ،پاسخ یمدادم و من یمکوشیدم معلومان را که من یمدهم
بسیار مفصل و دقیق نباشد ،زیرا یمدانستم که پدرم فشار خون باال و
تکلیف بیماری پی رشفته قند داشت ول پدرم اضار یمورزید حقایق را بداند
ولو بهر اندازه تلخ و ناگوار باشد.
در خالل این صحبتها يکبار ملتفت شدم که این خانواده ،هر کدام
ی
بآسان جلو گریه شان را
دستمال گرفته چنان اشك یمبارند که نیمتوانند
بگیند.
سپس من با اجازه پدرم مسی صحبت را تغیی داده ،داستان آن راننده موتر
را که مرا تا رسحد برل ی
ی غرب رسانید و آن دخی فرودگاه را که یمخواست
ی
رهنمان و به آدرس که برایش سیده شده بود ،بفرستد حکایت نمودم
مرا
که در نتیجه معلوم شد ،آن آدرس و هدایت از جانب پدرم باشخاص
موظف فرودگاه داده شده بود و انتظار داشت وقن من به آن آدرس برسم
مرا با خود گرفته و به سواری موتر جانب ی ی
میل بیاورد از شنیدن قصه راننده
که مرا به موتر شخیص تا يك مسافه نسبتا دورتر از دیوار برل ی
ی و دفی
پولیس رسحدی از موتر خود پیاده نموده و بکسهای مرا گرفته تا محل
کنیل پای پیاده روان شد و من یمبایست او را در حال که برف شدید
یمبارید ،تعقیب یمکردم و اینکه من برایش بیست دالر حق الزحمه دادم و
301

از خاطراتم

ی
گرفی بیست دالر از دست من ،شتاب زده جانب
راننده موصوف به مجرد
موتر خود به دویدن آغاز نمود ،همه به خنده آمده و چون از وضع
اقتصادی و سیایس  D.D.Rآلمان ررسق معلومات ی
کاق داشتند ،گفتند
بیست دالر برای باشندگان دی دی ار بحيث حقالزحمه يك مب یلیع است
که آنها بهیچ صورت بدست آورده نیم توانند.
البته من این کار را اول اینکه پول مارك نداشتم و دوم فهمیده نیمتوانستم
حقالزحمه راننده موتر واقعا چقدر خواهد شد ،در اثر نابلدی انجام دادم.
يك دالر امریکا ین در آن زمان معادل چار مارك پول آلمان غرب بود و يك
مارك آلمان غرب معادل پنج مارك آلمان ررسق بود که باینصورت پول که
راننده موتر از من بدست آورد بالغ بر چارصد مارك آلمان ررسق یمشد.
خالصه من این داستانها را برای اینکه آن شب فرخنده در اثر قصههای
حزن آور بيك شب تراژيك و غم انگ یی مبدل نگردیده باشد در میان آوردم
و سیع یمورزیدم هرچه ممکن بیشی وضع صخ پدرم رعایت گردد.
ی
دوستان که به زیارت آمده بودند ،همه آهسته آهسته با اهل
بعد از آن
خانه وداع نموده مرخص شدند و ما هم برای اینکه شب به آخر رسیده
بود ،ترتیب به بسی ی
رفی را گرفتیم.
ً
قبال تفصيل داده شده است ،پدرم غالمصدیق خان ی
چرخ بعد
طوری که
ی
از این که نادرشاه ،کاکایم غالمنن خان چرخ را به شهادت رسانید ،از
ی
افغان در برل ی
ی سبکدوش گردیده و از سال ۱۳۱۱
وظیفه سفارت
خورشیدی برابر به سال  ۱۹۳۲عیسوی به بعد در مملکت آلمان به
صورت یک فرد افغان مهاجر زندگ یمکرد .همچنان کاکایم عبدالعزیز خان
ی
ی
چرخ به صورت
چرخ که قبل از حادثه شهادت کاکایم غالمنن خان
شخیص به خارج سفر کرده بود ،دیگر برنگشته و پشان کاکایم غالم حسن
جان و غالم عثمان جان که اول الذکر در پاریس و دویم در آلمان مضوف
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تحصیل بودند ،بعد از فراغ تحصیل همه با هم در آلمان سکونت داشتند.
ی
آسمان و نعمن بود از
برای من دیدار هریک از این عزیزان موهبن بود
نعمات خداوندی.
احمد صدیق و زید صديق برادرانم که در آلمان تولد گردیده بودند ،هر دو
ی
جوان رسیده و اول در فاکولته حقوق و دویم در رشته بیولوخ
به سن
تحصیالت خودرا ادامه یمدادند .احمد صدیق بعد از فراغ تحصیالت عال
به حيث وكيلالدعوای رسیم برای خود در برل ی
ی دارالوكاله تأسیس نموده
و زید صدیق بعد از انجام تحصیل در رشته بیولوخ به افغانستان آمده،
به منظور خدمت به مملکت در وزارت صنایع و معادن مشغول وظیفه
گردید.

غالم حسن خان پش کاکایم
غالمنن خان

دکی غالم عثمان پش کاکایم
ی
جیالن خان
غالم
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زید صديق برادرم

احمد صدیق برادرم

خاطرههای با هم بودن با خانواده بعد از س سال در شهر برلت

از راست :کیی جان ،پدر نگارنده ،پروین جان ،نگارنده ،شخص ایستاده احمد صدیق

304

از خاطراتم

از راست :پروین ،نگارنده ،کاکای نگارنده عبدالعزیز خان و احمد صدیق

از راست :احمد صدیق (برادر نگارنده) ،خالد صدیق (نگارنده) ،زید صدیق
(برادر نگارنده)
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از راست :طاهره جان خانم احمد کبی رساج Heleln ،خانم دكتور محمد عثمان،
پدر نگارنده ،نگارنده و کیی جان

همراه پش عمویم دکی عثمان

من مدت شش ماه در برل ی
ی اقامت داشتم و هر روزی از این روزگاران برای
ی
ی
آموختنهای بیشی ،روز
من روزی بود فراموش ناشدن و پر از خاطره .روز
آشنا شدن بیشی به فلسفه حقوق ر
بش و طرز تعامل یک دولت نسبتا
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دیموکرات در برابر ملت و وظایف ملت در مقابل دولت .تالش دولت و
ملت در راه انجام دادن کارهای عامالمنفعه و هدف مشیک کشور و
میدیای آزاد.
ی
انسان را که من در جریان شب و روز مدت
بنابر آن این همه شیوههای
اقامت خود در این مملکت مشاهده یمکردم ،برعالوه فضای گرم و پر از
مهر خانه پدرم و صحبتهای دل نش ی
ی و سودمندی که من هرگز پیش از
آن در زندگ نشنیده بودم ،هریک از عوامیل بود که روزها مرا به خود
مشغول یمداشت و احساس مرا تحریک یمنمود تا در باره مملکت خود و
وضع دولت مطلقه و خودکامه و جریانان که بر ملت مظلوم میفت،
تبعیض طبقان ،ترجیح یک قوم بر قوم دیگر ،اختناق ،ترس و دهشت،
عدم هرگونه آزادیها ،انحصار قدرت و یکه تازی خانواده حکمران و انواع
نعدالنها بیشی فکر کنم و رنج بیم.
آری ،مصیبت عظیم یک ملت در آن است که تنها یک شخص به نام
زعیم ،زمامدار و فرمانده ،تصمیم بگید و تع ی
یی نماید ،کدام شخص باید
بمید و کدام یک از افراد ملت باید زنده بماند ،کدام خانواده یمبایست
بدبخت و تاراج گردد و کدام یک زندگ مرفه و آرام داشته باشد ،کدام
شخص باید اسی گردد و کدام یک آزاد باشد .حکومت و دولن که از مردم
به میان نیامده و شیوه مردیم نداشته ،او از ملت و ملت از او بیگانه باشد
و مردم خودرا عقب پرده آهن ی
ی نگه دارد و اورگانهای آن منافع میل را در
ی
اندوخی مال و ثروت و غصب ملکیتهای
نظر نداشته و پیوسته در فکر
مردم باشند ،مسلما ترق ،تعال و انکشاف یک کشور متصور نیست.
در محییط گر نباشد امتیاز خوب و بد
رنج کوری را فزون از کور ،بینا یم کشد
ابولمعای بیدل
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برای این که از موضوع دور نرفته باشم ،از ابراز نظر بیشی در زمینه منضف
گردیده ،یم پردازم به ررسح بقیه این دیدار:
ر
جویسهای روزهای اول ،عموما روزهای یک شنبه که در اروپا
بعد از گرم
روز تعطیل آخر هفته یمباشد ،همه با هم در ی ی
میل پدرم واقع در شهر برلیی
جمع یمشدند و من ازین باهیم و دیدار و از این عالم و جهان دیگر که بعد
از مدت فرقت یس و دو سال برایم ارز یان شده بود ،هر روز بیشی از پیشی
لذت برده و شاد یمگردیدم.
در روزهای هفته عموما افتخار این را یمداشتم که یک دو ساعت قبل از
وقت نهار با پدرم در یک از پارک ی
هان که نزدیک ی ی
میل وجود داشت ،پیاده
ر
گردیس نموده و داستانهای جالب و مفیدی از زبان ایشان یم شنیدم که
برای من در هر ساحه زندگ و مشاغل سیایس ایشان و جریانات گذشته،
ی
روشن یم انداخت.
بیشی
در خالل یک ازین روزها ،پدرم یک سلسله مکاتبان را ارائه نمود که یک
قسمت آن مربوط به نادرشاه و نجات مملکت از دست امی حبیبهللا
مشهور به بچه سقا بود .مگر متأسفانه که ر
اکی این مکاتبات در اثر آب
رسیدگ پوسیده گردیده و به خون خوانده شده نیمتوانست.
به هر صورت من یک دو تای آن را که یک اندازه خوانا یمباشد ،کوشش
کردم در این رساله به ر
نش برسانم .این که چرا این همه مکاتبات و اسناد از
ی
داستان دارد که یمخواهم آن
اثر آب رسیدن پوسیده شده بود ،برای خود
را خدمت خواننده عزیز به صورت مختض توضیح بدهم.
ی
جهان به پایان رسیده و منجر به
در سال  ۱۹۴۵عیسوی ،وقن جنگ دوم
شکست مطلق دول محور و از جمله مملکت آلمان گردید ،قوای چهارگانه
متحدین خاک آلمان را به تمایم اشغال و داخل شهر برل ی
ی پایتخت مملکت
آلمان شدند .عساکر شوروی به چور و چپاول خانههای شخیص نازیها

308

از خاطراتم

پرداخته ،به امر قوماندان ی
هان که درست تشخیص داده نیمتوانستند کدام
میل به ی
یی
جیاالن و اشخاص معتی نازیها تعلق یمگرفت و کدام یک به
دیگران ،حتا منازل دیپلوماتهای ممالک خارخ را که در برل ی
ی اقامت
داشتند ،عیلالعموم تاراج نمودند .ر
اکی این دیپلوماتها را که هنوز از برل ی
ی
خارج نشده بودند ،و در آن جمله هللا نواز خان سفی افغانستان و پدرم
غالمصدیق خان ی
چرخ را با وجود این که در آن زمان پست رسیم نداشت،
با برادرانم احمد و زید که پشان کوچک بودند به همراه مادرشان حوریه
ی
ليحضت
ملقب به نن خورد و خواهر شاه خانم ملکه ثریا بانوی اع
امانهللا خان ،تحتالحفظ به ماسکو پایتخت شوروی بردند.
ی
افغان
قراری که پدرم حکایت یمکرد ،نظامیان شوروی هللا نواز خان سفی
و ایشان را در یک از زندانهای ماسکو محبوس نموده ،احمد و زید و
مادرشان را در یک از هوتلهای ماسکو جا داده و در یک محدوده مع ی
ی
آنها را زیر نظر و مراقبت قرار داده بودند.
دیپلومات ی
هان که اثبات هویت کرده ،توانستند به شمول هللانواز خان
توسط سفارت خانههای ممالک خود به زودی رها گردیده ول پدرم برای
ً
ی
افغان او قبال از طرف دولت افغانستان
این که پاسپورت دیپلومایس
مصادره شده بود ،نزد مأمورین زندان شوروی به حیث یک فرد افغان
اثبات هویت کرده نتوانسته و در زندان باق ماند.
ی
زندان شدن پدرم به مقامات باال و هيأت صدر رسید تقریبا
تا این که قضیه
ی
مدت دو و نیم سال وقت را گرفت ،زیرا در آن وقت که جنگ جهان تازه
ختم شده بود و قوای سه گانه متحدین در موضوع اشغال خاک آلمان و
تقسیمات آن و به خصوص شهر برل ی
ی پایتخت با اتحاد شوروی
گفتگوهان جدی داشتند و در گی و گرفت رسان نازی در هر طرف خییلها
مضوف بودند ،برای نظامیان کمی فرصت آن دست یمداد که به کارهای
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دیگر برسند و در باره یک شخص تحقیق درست و قضاوت عادالنه کرده
بتوانند.
ی
طوالن دگر دارد که اگر فرصت
البته این موضوع برای خود یک جریان
امان بدهد ،در رساله دویم در آن باره توضیح مفصل خواهم داد.
وقن نزد مقامات باالی دولت اتحاد شوروی به اثبات رسید که پدرم یک
شخصیت شناخته شده میل افغان است ،از ایشان راجع به این برخورد
نامناسب معذرت خواسته ،یک موتر سواری با دو صاحبمنصب به
اختیار ایشان گذاشته و او را با عائله دوباره به شهر برل ی
ی فرستادند تا خانه
و لوازم ی ی
میل خودرا که از طرف متهاجم ی
ی شوروی به رسقت رفته بود،
دوباره توسط این دو نفر صاحب منصب به دست بیاورد.
قراری که پدرم حکایت یمکرد ،از اثاث ی ی
میل هرچه کارآمد بود ،چ ییی به
ً
دست آمده نتوانست ،تنها خانه خودرا دوباره که کامال خال و میوک بود
گرفته توانست.
ی
سامان را که کهنه و فرسوده و به درد
چپاول کنندگان رویس یک تعداد
نخور بود ،برون عمارت انداخته بودند که در آن جمله این اوراق هم به
داخل یک چمدان کوچک چریم وجود داشت .لذا در عرصه این دو و نیم
ی
سال که ایشان دور از ی ی
زندان بود ،همه این مکاتبات مهم
میل و در ماسکو
ً
ی رفته و ر
در اثر برف و باران از ب ی
اکی آنها کامال خوانده شده نیمتوانست.
در جریان این شش مایه که من در برل ی
ی بودم با یک تعداد افغانهای مقیم
ر
شهرهای آلمان که همه اشخاض مهذب و اکیا تحصیل یافته و واجد
ی
آشنانهای خون
شخصیت بودند و وقتا فوقتا به دیدن پدرم یمآمدند،
پیدا کردم و خاطرات نیک از آنها به ارمغان بردم.
پدرم الحمدهللا از احیام و محبت عموم افغانها اعم از این که در آلمان
کارهای شخیص داشتند ،یا محصل بودند و یا در نمایندگهای دولت
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افغانستان به شمول سفارت افغانستان مشغولیت داشتند ،برخوردار بوده
ً
و خود ایشان هم متقابال با آنها رویه نیکو و روابط حسنه داشت .همچنان
از طرف دولت آلمان و شخصیت های مهم و برازنده آن کشور به نظر قدر
دیده یمشد و نزد همه به حیث یک شخصیت وطن خواه شناخته شده
افغانستان اعتبار داشت.
این همه جریانان که چشم دیدهای من بود و در عرصه مدت شش ماه
اقامت خود در مملکت آلمان مشاهده کردم ،برای من جزء افتخارات و
ی
ناشدن ماندگار ماند.
خاطرات بس ارزنده و فراموش
عالوتا فرصت این دست داد که من توانستم در چهار ماه آخر اقامت خود،
هفته دو روز کورس لسان فرانسه و هفته دو روز کورس لسان انگلیش
بگیم و یک اندازه این دو زبان را تقویت نمایم.
دوره این مسافرت میمون باالخره به پایان رسید .و من پس به وطن برگشتم
و به وظیفه خود در ررسکت نساخ مثل گذشته مشغول گردیدم.
هیئت رئیسه ررسکت این غیابت مرا که بیش از استحقاق معمول یک مأمور
بود به نظر اغماض نگریسته و مرا دوباره پذیرفتند که من از این لطف و
بزرگواری شان ن نهایت ممنون گردیدم.
ً
متأسفانه و بدبختانه دیری نگذشت که در جریان همان سال ،اوال کاکایم
ی
جاودان
عبدالعزيز خان در اثر يك سکته مغزی و حمله قلن برحمت
پیوست و بعدا پس از سیی شدن یک دو ماه پدرم غالمصدیق خان به اثر
عارضه جگر و پی رشفت بیماری شکر ،چشم از این جهان ی
فان بسته و به
وادی ابدیت رحلت نمود.
جنازه کاکایم در يك قیستان اسالیم مربوط ملت ترکیه در برل ی
ی بخاك
سیده شد و جنازه پدرم نظر به فرموده و توصیه خود ایشان با اخذ اجازه
بخصوص از دولت افغانستان و به مشایعت برادرانم احمد صدیق و زید
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صدیق به کابل نقل داده شده و به حضیه که تازه از شهرداری هدیه کردیم،
در جوار زیارت تمیم انصار ول علیه الرحمه دفن گردید.
در سال  ۱۹۶۳عیسوی برابر به سال  ۱۳۴۲خورشیدی اختالف نظر و
کشیدگ ی
هان ب ی
ی رسدار محمدداوود صدراعظم و شاه (ظاهر شاه) پدید
آمد که منجر به استعفای صدراعظم گردید.
شاه جناب محمدیوسف خان را که در کابینه رسدار داوود خان به حیث
وزیر صنایع و معادن ایفای وظیفه یمنمود ،به حیث صدراعظم تع ی
یی و
مأمور گردانید تا کابینه خودرا تشکیل و به ریاست شورای میل (ولش
ی
معرق نماید.
جرگه) جهت اخذ رأی اعتماد
جناب دكتور محمدیوسف خان اول ی
ی صدراعظیم بود که از اعضای
خانواده حکمران نبوده و مسلما آن قدر دست آزاد در امور صدارت مانند
صدراعظمان سلف خود که اعمام و پش عم شاه بودند و یس و دو سال
تمام حکومت کردند ،نداشت.
در تشکیل کابینه و تع ی
یی وزراء شاه نفوذ کامل داشته و هیچ امری بدون
استنیذان ایشان صورت گرفته نیمتوانست .بعد از قبول استعفای رسدار
محمدداوود خان و تع ی
یی دکتور محمدیوسف خان به حیث صدراعظم و
رئیس الوزرا ،ظاهر شاه علنا داخل میدان عمل شده و امور مملکت را به
دست قدرت خود گرفت ،چنانچه در ده سال دیگر سه صدراعظم جدید
را تع ی
یی و تبدیل نموده ،در انتخاب اعضای مجلس شورا و مجلس اعیان
و پوستهای مهم دولن از نفوذ کامل کار یمگرفت.
ی
اعظمان که بعد از جناب دكتور يوسف خان به امر شاه تع ی
یی و عز
صدر
تقرر حاصل کردند ،عبارتند از [جناب محمدهاشم میوندوال .آسمان]،
جناب دكتور محمدظاهر خان ،جناب نوراحمد خان اعتمادی و جناب
مویس شفيق .این جریانات و رویدادها را ر
اکی مورخ ی
ی فرهیخته ما به ررسح
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مفصل نوشته اند که من تفصیل مجدد آن را در این رساله زائد یمپندارم،
لهذا یم پردازم به پس آمد گزارش ها.
رسدار محمدداوود خان به حیث صدراعظم و برادرش رسدار محمدنعیم
خان وزیر خارجه دست از کار کشیدند و به خصوص بعد از تدوین و
تصویب قانون اسایس جدید که در سال  ۱۳۴۴ه.ش .به میان آمد و در
ماده  ۲۴در آن تضی ح شده بود که اعمام و پشان اعمام شاه وارث
سلطنت شده نیمتوانند ،این دو برادر در سنگر مخالفت با شاه قرار
گرفتند .این کشیدگ و مخالفت خانوادگ مدت ده سال دوام پیدا کرده و
در جریان این مدت ،رسدار محمدداوود خان با اشخاص طرف اعتماد خود،
ی
انداخی سلطنت
تماسهای خصوض و رازدارانه برقرار نموده و در راه بر
پش عموی خود نقشه کودتا یمکشید و پالنها یمسنجيد.
حکومت دكتور يوسف خان سیع یم ورزید ،نفوذ رسدار محمدداوود خان
را البته به هدایت مقام سلطنت هرچه ممکن بیشی در امور مملکت کمی
سازد و مأموری ین را که در زمان صدارت محمدداوود خان با وی همکاری
نزدیک داشتند ،معزول و دست شان را از کار بکشد.
آقای دکتور حسن ررسق که به حیث مدیر قلم مخصوص صدارت رسدار
محمدداوود خان وظیفه داشت و از اعتماد زیاد شخص صدراعظم
برخوردار بود ،ن یی در زمره از نظر افتاده گان قرار گرفت و از وظیفه
سبکدوش گردید .اما موصوف در این فرصت امور بیمه ررسکت نساخ و
ً
ررسکت برق را که قبال با ایشان قرارداد شده بود مانند گذشته انجام داده و
زندگ را تأم ی
ی یمنمود .ول در جریان یک از روزها از طرف دولت نامهای
به ررسکت نساخ رسید که به اساس آن یمبایست دست دکتور ررسق از کار
گرفته شود .این مکتوب آمرانه دولت از لحاظ ارتباط به شعبهن که من
متصدی آن بودم سیده شد.
وقن من این نامه را خواندم خییل متعجب گردیده و این حرکت ررسکت
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نساخ را اگر واقعا دست دکتور ررسق را به اثر آن از کار یمگرفت ،یک عمل
خییل ناجوانمردانه محسوب نموده و به فکر این افتادم که در مورد تهیه
جواب دادن آن از کدام یک از آمرین و هیأت رئیسه ررسکت هدایت بگیم.
از جمله آمرین ررسکت نساخ آقای صالحمحمد خان حنی یف را یمشناختم
ی
آشنان خوب و
که خارج از وظیفه ررسکت ،با آقای دکتور ررسق دوسن و
شناخت بیشی داشت .در ع ی
ی حال من هم با آقای حنی یف واضحتر
صحبت کرده یمتوانستم .لهذا نامه را گرفته نزد آقای حنی یف که به حیث
یک از معاون ی
ی ررسکت وظیفه داشت ،رفتم و از ایشان خواهش کردم لحظه
ای با هم تنها باشیم .بعد از آن نامه را روی م یی ایشان گذاشتم که آقای
حنی یف هم از خواندن آن عمیقا به فکر افتاد و بعد از لحظه ای چند به
سخن آغاز نموده گفت مؤسسه نساخ یک مؤسسه میل و آزاد است و از
خود مجلس هیأت مدیره و اساسنامه دارد که طبق مواد مندرجه آن و
تصويبات هیأت مدیره امور مربوطه را انجام یمدهد.
مقام دیگری حق این را ندارد که در امور داخیل مؤسسه دخالت کرده،
امری را تحمیل و تحکیم نماید .وقن من این اظهارات آقای حنی یف را شنیدم
به خون درک کردم که در موضوع با هم همنوا هستیم ،و به خصوص در
ی
زمان که در پایان صحبت خویش از من سئوال نمود که شما از نظر ارتباط
قضیه که به شعبه بیمه صخ مربوط یمباشد ،چه فکر یم کنید ،من به
پاسخ گفتم ،برعالوه آنچه شما فرمودید ،شعبه بيمه صخ با آقای دکتور
حسن ررسق مانند دکتوران سلف ایشان ،قراردادی را امضاء نموده که
حسب مواد داخله این قرارداد ،ما نیم توانیم پیش از وقت و بدون دلیل
موجه که ی
مناق پرنسیپهای مؤسسه نساخ باشد ،قرارداد مذکور را فسخ
نمائیم .لذا به نظر من روی این دالیل ما یمتوانیم به این مکتوب موافقه
ننموده از اجرای آن معذرت بخواهیم .سپس آقای حنی یف به من هدایت
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داد تا جواب مکتوب مربوط به آقای دكتور ررسق را معقوالنه بنویسم و
ی
گرفی امضای ایشان صادر نمایم.
بعد از
من هم بدون تأخی به دفی خود برگشته و جواب مکتوب دولت را روی
اساسنامه و رعایت پرنسیپهای ررسکت نساخ افغان و به اساس مواد
مندرج قراردادی که با آقای دکتور حسن ررسق صورت گرفته بود ،نوشته و
به امضای آقای حنی یف رسانیده و به مرجع مربوط فرستادم.
مدن از این مکاتبه گذشت و دیگر خیی از مقامات باال نشد و من فکر
یمکردم شاید جوان که از طرف ررسکت نساخ نوشته شده بود ،طرف
قناعت دولت قرار گرفته باشد ،ول بالعکس این تقاضا پیوسته از طرف
دولت صورت یمگرفت و ررسکت نساخ هر یک دو ماه بعد نامه به دست
یمآورد که ررسکت ،دست آقای دکتور ررسق را از کار بگید .و من هم در هر
مرتبه ن که همچو یک مکتوب به شعبه مربوط به من یمرسید ،جواب
یمدادم و گایه به اساسنامه ررسکت و قراردادی که با آقای دکتور ررسق
صورت گرفته بود ،استناد یمکردم و گایه یمنوشتم ،ررسکت نساخ به
وزارت صحيه مراجعه نموده تا یک نفر دکتور طب در اختیار ررسکت بگذارد
و این عمل هنوز صورت نگرفته است و از اجرای محتویات نامه معذرت
یمخواستم و مکتوبهای جوابیه را به امضای آقای حنی یف رسانیده صادر
یمکردم.
تا این که ررسکت نساخ تصمیم گرفت ریاست عمویم را که در مرکز وجود
داشت ،نظر به حجم کار فابریکه گلبهار که اهمیت بیشی داشت ،به گلبهار
نقل بدهد و در کابل یک نمایندگ کوچک را با پرسونال کمی باق بگذارد.
یک عده زیاد مأمورین ریاست مرکزی به فابریکه گلبهار نقل و اشغال وظیفه
نموده و یک عده دیگر به علل مختلف نتوانستند در تشکیل ریاست
نساخ فابریکه گلبهار به مأمورین مقرر گردند.
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از آن جمله من هم به علت این که کودکان من در مکاتب شهر کابل شامل
بودند و تدریس یمشدند از ی
رفی به گلبهار معذرت خواسته ،از ررسکت
نساخ قطع عالقه نموده و به کارهای شخیص مضوف گردیدم.
بعد از آن نیمدانم که نمایندگ ررسکت نساخ در کابل با آقای دکتور حسن
ررسق چه معامله نموده و سلسله این مکاتبات ب ی
ی دولت و ررسکت نساخ
به کجا انجامید.

از خاطراتم دیدار با اعليحضت محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان
ً
ی
چرخ در برل ی
ی،
قبال در موضوع فوت حشتبار پدرم غالمصدیق خان
انتقال جنازه به افغانستان و انجام مراسم تدف ی
ی در کابل و از اینکه تنها
توسط برادرانم احمد صدیق و زید صدیق مشایعت گردید ،توضیحات
مفصل داده شده است .اکنون یم پردازم به جریانات بعدی این حادثه.
غالم حسن خان پش کاکایم غالمنن خان ی
چرخ و دکتور غالم عثمان خان
ی
ی
چرخ در وقت فوت پدرم نتوانستند اجازه
جیالن خان
پشعمویم غالم
بدست آورند که با جنازه پدرم به کشور بیایند .یک مدت مدیدی بعدتر به
ی
افغان
سفارت افغانستان مراجعه و با وجود اینکه هر دو پاسپورتهای
داشتند و همه ساله ویزه اقامت آنها در کشور آلمان تمدید یمشد ،سفارت
ی
ی
طوالن با دولت افغانستان و استحصال
افغان باالخره بعد از تماسهای
ی
وطن که
هدایات الزمه ،و اخذ دستور از مرکز ،مجاز شناخته شدند ،به
تقریبا یس و پنج سال و یا بیشی دور مانده بودند ،بیایند و از خانواده دیدن
نمایند.
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این دو عضو خانواده قبل از حوادث خونی ین که بوقوع پیوسته بود به سن
ی
جوان برای تحصیل به کشورهای فرانسه و آلمان رفته و پس از انقضای
بیشی از یس و پنجسال که مردان معمری گردیده بودند برای اول ی
ی بار،
دوباره به وطن برگشته و با خانواده رنجدیده دیداری به عمل آوردند.
خویشاوندان ،دوستان ،عالقه مندان و مردم قویم ما از چرخ و لوگر دسته
دسته به دیدن گم شدگان شان یمآمدند و پشان کاکایم هم ازین گرم
ر
جویسها استقبال خون نموده و هر یک را در آغوش کشیده و با ابراز
احساسات گرم شاد و مشور یمساختند .در جمله این همه دوستان یکروز
آقای شیجان علویم پش مرحوم نائب الحكومه عبدالکریم خان که بحیث
معاون ریاست ر
تشیفات سلطنن ایفای وظیفه یمنمود هم بپاس
ی
آشنانهای سابقه که پدر مرحوم شان با پدر و کاکاهای من داشت ،به ی ی
میل
ی
ما ر
روشن ،با لطف
تشیف آورده و ضمن احوال پریس و ادای رسم چشم
تمام و حسن نیت ،اظهار نمود که من یمخواهم درین فرصت که غالم
حسن جان و غالم عثمان جان هم به کابل آمده اند شما یک مرتبه با
اعليحضت دیداری بعمل آرید .اگر شما خواسته باشید من ی
ی
حاضم زمینه
ی
این دیدار را مساعدت ساخته تاری خ و زمان آنرا تلفون برای تان معلومات
بدهم.
آقای شیجان علویم به ادامه سخنان خود فرمود ،به نظر من این دید و
بازدید خییل مناسب است و در زندگ آینده شما موثر واقع خواهد شد.
پشان کاکایم ازین خوشنین و صمیمیت آقای شیجان علویم سپاس
گذاری نموده ،مقابلتا آمادگ شانرا با نشست بحضور پادشاه افغانستان
اطمینان دادند.
سپس آقای شیجان علویم بجانب ما برادران رو گشتانده گفت ی
زمان که
ی
تلفون خی یمدهم،
وقت مالقات را تنظیم کردم یکروز پیشی برایتان
خواهش یمکنم در آن روزی که تع ی
یی یم شود ،همه با هم بیائید .ما هم
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به نوبه خویش با این پیشنهاد موصوف اظهار موافقت نموده گفتیم ما
منتظر تلفون شما هستیم.
خالصه آقای علویم بعلت اینکه گرفتاری زیادی داشت بعد از یک یا یک
ی
نشسی با ما و صحبت های جالب ما را ترک نمود ،وی در
و نیم ساعت
یک از روزهای هفته بعدی برای ما خی داد که به فالن روز ساعت  ۱۱قبل
از ظهر بیائید و ی
زمان که به دروازه ارگ شایه رسیدید باشخاص موظف
ی
معرق نمائید و بگوئید نزد معاون ر
تشیفات یمروید ،بعد از آن
آنجا خودرا
آنها به من تلفن یمکنند و من هدایت یمدهم مانع آمدن شما به قض
دلگشا نشوند.
در روز موعود ،غالم حسن خان و دکتور غالم عثمان خان پشان کاکایم،
برادرانم عبدالغفار صدیق و غالم دستگی صدیق و اینجانب خالد صدیق
همه با هم ،درست رس ساعت  ۱۱به ارگ شایه و طوریکه آقای علویم
ً
هدایت داد بود به قض دلگشا بدفی ایشان رفتیم که متصال آقای علویم
ی
ما را به اطاق رئيس ر
رهنمان نموده
تشیفات آقای نورمحمد خان کهگدای
ی
معرق نمودن گفت جناب رئیس صاحب ر
تشیفات شما را بحضور
و بعد از
اعلی ی
حضت همرایه یمکند.
آقای کهگدای هم بپاس دوسنهای سابقه با هریک از ما احوال پریس
ی
اعليحضت امانهللا خان
گریمنموده از روزگار یان یادآور شد که در عهد
پدرم غالمصدیق خان ی
ر
رسمنش و ایشان یک از کاتبان آن دفی
چرخ بحیث
بود.
از موصوف و خاطرات نیکوی خود و حسن طرزالعمل کار و رفتار رفیقانه
آمر با مأمور در آن زمان یک سلسله صحبتها نموده و در پایان عالوه
ً
ی
اعليحضت یک شخص
نمود که چند لحظه بعد نوبت شما میسد ،فعال
دیگری را به حضور پذیرفته اند ،همینکه آن شخص مرخص شود ،من شما
را بحضور اعلی ی
حضت همرایه میکنم.
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ر
رسمنش صاحب خی آورد و
راسن بعد از چند لحظه پیشخدمت جناب
برای آقای کهگدای از مرخص شدن شخیص که بحضور پذیرفته شده بود
اطمینان داد.
سپس آقای کهگدای از جا برخواسته و از ما هم خواهش نمود با ایشان
یکجا داخل اتاق کار پادشاه گردیم.
به این ترتیب ما همه با هم وارد یک اتاق بزرگ در قض دلگشا گردیدیم که
در آن یک پایه م یی و باطراف آن پنج عدد کریس به عالوه یک کریس که
باالی آن شخص پادشاه قرار داشت ،گذاشته شده بود.
ر
رسمنش حضور ما را تا نزدیک این کریسها همرایه نموده و در
جناب
حالیکه رویش بطرف پادشاه بود با دستان به رسم تعظیم بسته و قدمهان
به عقب از اتاق خارج گردید.
ظاهرشاه از جای خود بصورت نیمه خ یی بلند شده و با هر یک از ما دست
داد ،اما دست خودرا طوری گرفته بود که ما یم بایست آنرا یم بوسیدیم.
این حرکت عادت خاص شاهانه او بود و هر که به حضور وی ر
مشف
ً
یمشد باید اولی دست ایشان را یمبوسید ،و ما از این موضوع قبال اطالیع
داشتیم.
بعد از آن پادشاه بجای خود نشست و تعارف نمود تا ما هم باالی آن
چوگ ی
هان که مقابل ایشان به دور م یی گذاشته شده بود اخذ مکان کنیم.
ً
سپس متصال ررسوع نمود ،برای ما توضیح بدهد که با جیپ خال در
افغانستان چه کارها انجام یافته و دولت مصدر چه خدمان گردیده است.
این گفتار معلومان پادشاه در مورد هر یک از پروژه های انجام شده و نیمه
کاره تقریبا یک ساعت و بیست دقیقه را در بر گرفت و در وقت این
صحبتها گایه بطرف پشان کاکا وگایه بجانب ما برادران نگاه کرده یمفرمود
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چرخ ،ریشخور و غیه پروژه ی
شما قرارگاههای عسکری ما را در پل ی
هان را
که عمیل گردیده است از نزدیک مشاهده کنید و به بینید که چه کارها
صورت گرفته است از این حرکت و نگاههای ایشان معلوم یمشد که به
نظر شاه ما همه از اروپا آمده ایم حن ما سه برادر هم که چه رنجهای
زندانها را کشیده ایم ،گویا قطعا در افغانستان نبوده ایم.
در پایان با اظهار چند کلمه روت ی
ی که افغانستان از شما و شما از افغانستان
هستید ،یک جمله دیگر را هم عالوه نموده گفت :اگر چه واقعات
ناهنجاری در ب ی
ی رفته است لیکن من آنرا فراموش کرده ام ،کوشش کنید
شما هم فراموش کنید ،بعد خاموش شده و طوری وانمود کرد که وقت
مالقات تمام شده است ،ما هم از جا برخاسته از این باریان اظهار
ممنونیت نموده از حضور ایشان مرخص شدیم.
تصور ما این بود که ظاهر شاه پادشاه افغانستان ،مسلما قبل از اینکه ما را
به حضور بپذیرد ،از طرف دفی دارالتحریر شایه معلومات ی
کاق در باره ما
داشته و ما را شناخته شده قبول کرده که بحضور ایشان باریاب گردیم .در
ر
رسمنش حضور و یا جناب معاون ر
تشیفات بصورت خودرسانه
غی آن
اجازه و جرئت آنرا به هیچ صورت نداشتند که اشخاص مجهول الهویه را
ی
معرق نمایند.
به دربار شاه
دیگر اینکه ما انتظار داشتیم ،او بحیث یک پادشاه و ممثل عظمت و
صفات خداوندی در روی زم ی
ی از بزرگواری مقام شاه کار گرفته ،در حال
که از همه جریانات خون ی
ی و مظالیم که در حق خانوادۀ ما رفته و باالخره
از زندانهای که مادران ،خواهران و اطفال صغی در آنجا برای مدت پانزده
ی
زندان بودند و توسط قابخهای مخصوص ارگ شایه خود در آخر
سال
هر ماه راپورت مفصیل شخصا بدست یمآورد ،بعد از توضیحات
فعالیت ی
هان که آنها را ررسح داد ،دست کم صحبت خودرا از یک پهلوی
دیگری ررسوع نموده تفقد شاهانه از خود نشان داده ،به منظور جیان شمه
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ر
خویس ما در عالم اسباب باق مانده مایملک
از این همه مظالم و برای دل
ر
مورون ما را که به امر شفایه عم بزرگوار ایشان رسدار
ذیالیدی زرخرید و
محمدهاشم خان صدراعظم در سال  ۱۳۱۲ضبط گردیده و هنوز در
اختیار دولت قرار داشت ،دوباره اعاده نماید .و بدین ترتیب بصورت نسن
ی
دلجون از ما بعمل بیاورد ،ول دیدیم که گوشه چشیم هم در آن مورد
مبذول نفرموده و بزرگواری که در خور مقام زعیم و یا پادشاه یک کشور
باشد ،از خود نشان نداد.
کوتاه سخن که آن روز دیدار با محمدظاهر شاه ،پادشاه افغانستان هم به
ترتین که ررسح داده شد ،گذشت و ما یکمرتبه دیگر درک کردیم که موقف
دولت در برابر خانوادۀ ما به حال خود باق مانده و با اظهارات كلمات روت ی
ی
"افغانستان از شما است و شما از افغانستان هستید" و ما این جمله را از
زبان هر یک از خانواده حکمران ،به کرات و مرات شنیده ایم در عمل کدام
تأثیی در زندگ ما ننموده ،در آن خاک از حقوق زیادی محروم بودیم.

از خاطراتم دیدار با رسدار محمد داوودخان
غالم حسن جان پش کاکایم در کشور فرانسه با رسدار محمد داوودخان در
ی
همصنف بود .باین اساس یک چند
یک مدرسه درس خوانده و با نامبرده
روز بعد از دیدار با ظاهر شاه آرزو نمود یکمرتبه بازدیدی از رسدار
محمدداوود خان هم بعمل آرد.
درین وقت رسدار محمد خان خانه نش ی
ی و با پش عم خود محمدظاهر
ی
انداخی رژیم سلطنت و برنامه ریزی
شاه ،مقاطعه نموده و مضوف پالن بر
یک کودتا بود.
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منظور از این آرزو نزد پش کاکایم قرار اظهارات ایشان دو دلیل داشت :یک
اینکه یک وقن با هم در یک مکتب و یک صنف درس خوانده بودند و
روی این ملحوظ یک دو مرتبه که رسدار محمد داوودخان به شهر هامبورگ
سفر داشت ،ضمن مالقات با افغانهای مقیم آنجا ،با پش کاکایم بیاد
همان روزهای زمان تحصیل در کشور فرانسه ،صحبتهای نموده بود.
دوم ،موضوع برکنار شدن رسدار محمدداوود خان از مقام صدارت مملکت
ی
نشسی وی بود .پش کاکایم فکر یمکرد ،بعد از اینکه با محمدظاهر
و بخانه
شاه پادشاه افغانستان چند روز قبل دید و بازدید نمودیم ،مبادا رسدار
ً
محمدداوود خان تصور نماید ،فعال که کار رسیم ندارد ،از انظار مردم
ی
اعتنان ندارد.
افتاده است و کش به او
با این گفتارها پش کاکایم ،غالم حسن جان عالوه نمود که من یق ی
ی دارم
رسدار محمدداوود خان از ی
رفی من نزد پش کاکای خود محمدظاهر شاه
اطالع واثق دارد ،من که اکنون بافغانستان آمده ام اگر از نامیده یکمرتبه
ی
ناموزون خواهد بود.
دیدن ننمایم ،به نظر من حركت
خالصه پش کاکایم به پیوی از عقاید و نیات نیکوی خویش از من خواهش
نمود ،ایشانرا به ی
رفی نزد رسدار محمدداوود خان همرایه کنم.
بنابران ،ساعت  ۱۱پیش از ظهر فردای آن روز من با ایشان به ی ی
میل رسدار
ی
گرفی نزد آقای محمد کریم خان ناظر
محمدداوود خان به منظور وقت
خاص موصوف رفته و یک کارت ویزیت شخیص خودرا برایش سیدم تا
خدمت رسدار صاحب تقدیم کند.
بر روی کارت متذکره نوشته بودم :غالم حسن جان پش کاکایم غالمنن
ی
واالحضت را اگر امکان داشته باشد
خان از اروپا آمده و آرزو دارد حضور
مالقات نماید.
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آقای محمد کریم خان ناظر خاص رسدار صاحب ،کارت مرا گرفته گفت
لطفا شما یک لحظه انتظار بکشید ،من خدمت رسدار صاحب بداخل
حرمشا یم روم و بزودی برای شما جوان یم آورم.
واقعا آقای کریم خان خییل زود برگشته گفت کارت شما را خدمت رسدار
صاحب تقدیم کردم ،رسدار صاحب کارت شما را نزد خود نگهداشت،
فرمود :خییل از آمدنت خورسند گردیدم .امروز در هم ی
ی ساعت با سفی
ی ساعت ر
امریکا قرار دارم که نزد من یمآید اگر فردا هم ی
تشیف بیاورید
ممنون میشوم.
فردا که ما درست رس ساعت یازده به ی ی
میل رسدار محمدداوود خان رسیدیم
و پیام ما را کریم خان برای ایشان برد ،بدون تأخی بداخل حرمشا خواسته
شدیم ،وقن داخل حیاط گردیدیم ،دیدیم جناب رسدار صاحب بروی
تیاس تعمی ی ی
میل خود باستقبال غالم حسن ،پش کاکایم برآمده و وقن با
ی
افغان بغل ر
کش نموده و بعد
او روبرو گردید مصافحه بسیار گرم و برسم
ی
با من دست داد همه با هم داخل اتاق پذیران گردیدیم.
بعد از آن جناب رسدار صاحب به صحبت آغاز نموده و در خالل دیگر
ی
گفتنها از غالم حسن جان پرسید حاال بگو حسن جان ازدواج کرده ای یا
نه؟ چند پش و چند دخی داری؟ پش کاکایم در جواب گفت من ازدواج
نکرده ام و اوالد هم ندارم .درینجا رسدار صاحب با تبسم گفت ،تو
ی
هشیارترین شخص در ب ی
رفقان
ی ما هسن ،از ادای کلمه ما مطلوب ایشان
بشمار یمرفت که در یک مدرسه و در کشور فرانسه مضوف تحصیل
بودند.
ازین قبیل سخنهای رفیقانه بسیار رد و بدل شد و من هم داخل صحبت
ی
واالحضت از نظر سن شما بزرگی هستید یا حسن جان؟ باز
شده پرسیدم
ی
هم جناب واالحضت به حالت لبخند جانب پش کاکایم رو گشتانده گفت،
اگر حسن جان باالی من قهر نشود ایشان از من بزرگی است.
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ً
پش کاکایم هم متقابال حرف رسدار محمدداوود خان را تأئید نموده گفت
رسدار صاحب از من کوچکی است.
درین فرصت که من فکر نیمکردم جناب رسدار صاحب مرا به خاطر داشته
ً
و یا بداند که من در کجا قبال کار یمکردم ،دیدم روی صحبت خودرا بطرف
من گشتانده ،پرسید شما هنوز ر
بش کت نساخ مشغول وظیفه هستید یا
ً
نه؟ من گفتم نه فعال من کارهای شخیص دارم .داوود خان به این جواب
من اکتفا نکرده باز هم پرسید چرا؟ مؤسسه نساخ یک مؤسسهن است
که آینده و دورنمای بسیار خون دارد .من گفتم فرموده شما درست است
ول ،ریاست مرکزی از کابل به گلبهار نقل کرد و من به علت اینکه اطفالم
در مکاتب شهری از مدت زیادی باینطرف مشغول درس خواندن هستند
و تغیی دادن مکتب آنها مبادا در پیشید درسها شکستک وارد کند ،از ی
رفی
به گلبهار معذرت خواسته و عالقه خودرا با ررسکت نساخ قطع کردم.
بازهم جواب من برای رسدار صاحب قناعت دهنده نبوده و راجع به آینده
فابریکه گلبهار ،اهمیت پی رشفت کاردران و اینکه مکتب خون در آنجا هم
وجود دارد ،یک سلسله صحبتهای معلومان که بیشی آن متوجه پش
کاکایم یمشد انجام داد .بعد ازان غالم حسن جان پش کاکایم از کارهای
خون که در وقت صدارت رسدار صاحب صورت گرفته بود یادآور شده و
از جمله کارهای قیریزی جادههای شهر را که زودتر بچشم یمخورد ستایش
نمود.
جناب رسدار صاحب در اینجا اندگ مکث کرده و بعد جعبه سیگار را که
باالی م یی گذاشته شده بود بلند نموده به پش کاکایم و من تعارف نمود که
ما هر دو بعلت اینکه عادت سگرت و سیگار ر
کش را نداشتیم با عرض
تشکر از ایشان معذرت خواستیم.
سپس خودش یکدانه سیگار را روشن و به عقب کریس خود تکیه نموده
ی
ساخی کار یک شخص نیست ،کار یک
گفت :حسن جان! آقا مملکت
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ملت است و آنهم ملن به سویه ارسائیل .ما در افغانستان کمبودهای زیادی
داریم که برای اصالحات آن باید بسیار زحمت بکشیم و مملکت خودرا
ی
انکشاق که در نظر داشت
بسازیم .بعد راجع به یک مشت پروگرامهای
ی
طوالن نموده که در پایان آن پش کاکایم بفکر اینکه وقت
صحبتهای
ی
مالقات مبادا به درازا کشیده باشد اجازه خواسته برسم خداحافظ از جا
برخاست.
رسدار محمدداوود خان هم ایشان را تا روی تیاس ی ی
میل خویش مشایعت
نموده با اظهار خورسندی از این دیدار و ر
فشدن دست با ما وداع نمود.
درین مالقات دو موضوع بیشی طرف توجه قرار گرفته یمتوانست ،یک
ر
فاحش در وضع پیش آمد رسدار محمدداوود خان نسبت به گذشته
تغیی
و دوم راجع به شخص من بود که بصورت غیمستقیم چن ی
ی وانمود کرد
ی
طوالن تقریبا هشت ساله که از ناحیه
که مرا نسبت به یک ماجرای
ی
گرفی داشتم ،به خون یمشناسد.
پاسپورت

پیام حسن نیت جناب صدراعظم نوراحمد خان اعتمادی
تقریبا چار پنج ماه بعد از دیدار با محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان ،پیایم
ی
ی
چرخ ،از جانب جناب نوراحمد
جیالن خان
بوسیله همش کاکایم غالم
خان اعتمادی که در ان زمان امور صدارت را به عهده داشت ،بدست
آوردم که بر اساس آن یم بایست من و برادرم زید صدیق ایشان را در م ی ییل
شخیص وی واقع قرغه در یک از روزهای هفته از طرف صبح ببینیم.
آقای نور محمد خان [نوراحمد .ق.آسمان] اعتمادی با یک از خواهرزاده
های همش کاکایم بنام عالیه جان ازدواج نموده بود و روی این وصلت،
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احیام خاض به خانم کاکایم که یک بانوی بسیار با وقاری بود ،داشته و
همیشه ایشان را چه در زمان مأموریت هایش قبل از صدارت و هم در زمان
مأموریت صدارت خود وقت بوقت زیارت یمنمود .در خالل یک از این دید
و بازدیدها که درست ندانستم داستان از کجا آغاز و به کجا انجامیده بود،
آقای نوراحمد خان اعتمادی از همش کاکایم تمنا کرده بود تا من و زید
برادرم یکبار بدیدار ایشان برویم.
ً
به اساس همان خواهش من و زید ،برادرم ،بروزی که قبال قرار گذاشته
شده بود به ی ی
میل آقای نوراحمد خان اعتمادی صدراعظم رفته و با جناب
ایشان یک صبحانه مفصیل ضف نمودیم .در ح ی
ی ضف نمودن صبحانه
آقای اعتمادی از عالقه و صمیمیت ایشان به خانوادۀ ما یک سلسله
اظهارات دوستانه کرده و عالوه نمود که من از مدتها باینطرف اراده
داشتم ،روزی برای خانواده شما اگر برایم ممکن گردد یک کاری را انجام
بدهم .فکر یمکنم حاال وقت آن فرارسیده که این مأمول را برآورده سازم.
پس شما یک کاری کنید که لیست مایملک خودرا که بروی دفاتر دولن نزد
ی
عنوان
دولت باق مانده است ترتیب و توأم با یک قطعه عريضه
ی
اعليحضت برای من بیاورید .از آن قسمت ملكيتهای تان که دولت برای
مردم دیگر بخشیده ،لطفا ضف نظر کنید .زیرا بدست آوردن آن به نظر
من دشوار و حن ناممکن خواهد بود.
در پایان از حسن نین که در برابر خانوادۀ ما همیشه داشته و دارد باز هم
سخن زده ،گفت امید قوی دارم یک کاری خواهم کرد تا اگر خدا بخواهد
یک اندازه از ملکیت های تان پس بدست تان بیاید.
ی
مهربان های جناب نوراحمد
سپس من و زید جان از حسن نظر و جمله
خان اعتمادی صدراعظم ،سپاسگزاری نموده و با ر
فشدن دستان همدگر با
هم وداع نمودیم.
معلومان که ما توانستیم از دفاتر رسیم دولن حاصل نماییم عبارت بود از
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ر
یک دو ی ی
مورون و زرخرید پدر و اعمام من ،همچنان کیم زم ی
ی
میل نشیمن
ر
مورون و زرخرید
زراعن که به اختیار دولت قرار داشت .باق ملکیتهای
ی
سپه ساالر ی
چرخ پدر کالن ما به اقوام جنون و بیشی آن به جیالهای
اعزازی بشمول مارشال شاهول خان عم ظاهرشاه ،که از طرف پادشاه
افغانستان بصورت مکافات از اعمال انجام یافته آنها ،بخشیده شده بود.
خالصه آنچه که برویت دفاتر رسیم بدست آمد لیست آنرا ترتیب و
چندی بعد خدمت آقای نوراحمد خان اعتمادی ،صدراعظم وقت تقدیم
نموده و پس از یک هفته باید خی یمگرفتیم که جناب صدراعظم چه کاری
را برای ما انجام خواهد داد .ول متأسفانه این بار هم مانند بارهای گذشته
همه این آرزوها نقش برآن بوده و در درشت مزاخهای خانواده حاکمه
یک رس ی
مون هم تغیی و تحول به مشاهده نرسیده خوشبی ین و خوش
نین جناب صدراعظم وقت هم با مواجه شدن به عدم اعتنای پادشاه
نتأثی باق ماند.
برای این که از مطلب دور نرفته باشم ،یم پردازم به ذکر فعالیتهای
زیرزمی ین و گردهم ی
آنهای رسی رسدار محمدداوود خان با اشخاص طرف
ی
انداخی دولت شایه که باالخره در سال
اعتماد و توطئه چی ین وی برای بر
 ۱۹۷۳عیسوی برابر به  ۱۳۵۲خورشیدی ،منجر به یک کودتا گردید .این
کودتا به پشتی ی
بان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان (خلق و پرچم) در
ی
زمان صورت گرفت که ظاهر شاه ،برای معالجه به اروپا سفر کرده بود و
در اوایل وحله ،ی
برخ از اعضای حزب خلق و پرچم به پستهای مهم دولن
تع ی
یی گردیده و کریسهای بزرگ را اشغال کردند .این کودتا که روی هم
رفته به شکل یک کودتای سفید انجام یافت ،و ملت آن را بدون رس و صدا
پذیرفت ،دو علت داشت:
اول این که به گمان اغلب یک عده مردم فکر یمکردند که این کودتا به
موافقت شاه و قرار یک ائتالف قبیل صورت گرفته و چون رسدار
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محمدداوود خان یک از اعضای مهم خانواده و شخص شناخته شده بود،
این تغیی را به نظر نتفاوت یم نگریستند.
دوم یک عده دیگری که از دوره شایه و سلطنت و حکومت دیکتاتوری و
ی
العنان در جریان چهل سال به کیل خسته شده بودند ،با شنیدن واژه
مطلق
دولت جمهوری که رسدار محمدداوود خان فردای روز کودتا توسط رادیو
افغانستان یط خطابیهن به ملت اعالن نمود ،با وجودی که به نی ی
کون
یمدانستند که رسدار محمدداوود خان باز هم یک از افراد خانواده حکمران
ی
بوده و با کار ر ی
قوماندان
وانهای وی در دوره مأموریتهای متعدد او از
ی
آشنان کامل داشتند ،باز هم امیدوار
قوای مرکز گرفته تا مقام صدارت
گردیده و آرزوی یک دولت دیموکرایس را به دل راه داده بودند.
قربان ی
ی
هان را که در راه نهضت ر
مشوطه
بیل این عده مردم آگاه کشور
خوایه رفته و به نتیجه نرسیده هیچ وقت فراموش نیمکنند .مردم حق
شناس افغانستان همه پیش کسوتان ر
مشوطه خواه را مثل دکتور
ی
عبدالغن ،مولوی محمدرسور خان واصف ،مولوی نجف عیلخان،
ی
پروان،
لعلمحمد خان کابیل ،محمدایوب خان پوپل ز یان ،محمدعثمان
جوهرشاه خان غوربندی ،سعدهللا خان و عبدالقیوم خان الکوزی،
ی
لغمان ،حبیبهللا خان طرزی
فیضمحمد خان کاتب هزاره ،میقاسم خان
و دیگر اعضای این جمعیت .در زمان سلطنت امی حبیبهللا خان که
بعیص از آنها جان شیین را از دست دادند و ی
ی
برخ به زندانها افتادند ،هنوز
به خاطر دارند.
همچنان مبارزین راه آزادی و بزرگ مردان همچو می غالم محمد غبار،
دكتور محمودی رسور جویا ،بابه مطبوعات عبدالعزيز قندهاری و امثالهم
را که در راه تحقق بخشیدن آرزوی دیموکرایس و دولت ر
مشوطه در دوره
سلطنت محمدظاهر شاه یک تعدادشان در پشت پنجرههای آهن ی
ی
سلولهای زندان هالک گردیدند و تعداد دیگری سالهای زیادی را به
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زندان گذشتانده و چون اجسام بدون روح از زندان برآمده بودند ،به یاد
یمآوردند .روی این محاسبات امیدوار بودند که شاید زمینه برای به میان
آمدن یک دولت جمهوری نسبتا واقیع ،اگر در زمان به قدرت آمدن رسدار
محمدداوود خان هم ممکن شده نتوانست ،در ازمنه بعدی مساعد خواهد
گردید ،خودرا تسیل یمدادند و ی
بعیصها هم دیگر را تییک یمگفتند.
اول ی
ی تلفن تییک را که من گرفتم از دوست دانشمند و بسیار محیمم
دكتور محمود حبین بود ،که یک امیدواری بزرگ را در این راستا مژده
یمداد .ول با گذشت ایام این همه خوش بی ینها از ب ی
ی رفته ،جای خودرا
به یأس و بدبی ین تبدیل کرد.
زیرا رسدار محمدداوود خان ،طبق پرنسیپهای دیموکرایس عمل ننموده و
نگذاشت که از طرف مردم افغانستان انتخاب گردد ،بلکه یک لویه جرگه
(مجلس بزرگ میل) قالن را که مشتمل از یک عده محدود افراد انتخان
از طرف دولت ،ول ظاهرا به نام نمایندگان ملت بود ،دایر نمود و در برابر
آنها به حیث یگانه کاندید مقام ریاست جمهوری ظاهر گردید.
کش دیگر از ملت ستم دیده افغانستان که چهل سال تمام تحت قيادت
مستبد خانواده حکمران با خوف از رس بریدنها و ترس از زندانها ،مثل
گوسفندان زندگ داشتند ،جرأت این را که بتواند در مقابل رسدار
محمدداوود خان در میدان رقابت ایستاده و خودرا نامزد مقام ریاست
جمهوری نماید ،وجود نداشت.
بنابر آن رسدار موصوف صد در صد آراء را به دست آورده و از طرف این
عده محدود وكالی گماشته شده به حیث رئیس جمهور دولت افغانستان
انتخاب گردید .به قول معروف :سال که نکوست از بهارش پیداست .و به
این ترتیب کدام تغییی در روند دولت جمهوری با سلطنت پادشایه به
مشاهده نرسیده ،تنها چ ییی که به چشم یمخورد شعارهای پر طمطراق
بود که علیه دولت شایه روی پالکاردهای بزرگ نوشته و به دیوارهای
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عمارات دولن و مراکز عامه آویخته شده و از یک افغانستان نوین و مزایای
دولت جمهوری به مردم خوش باور کشور ،اطمینان یمداد.
مگر همه این عبارات حاوی کلمات میان ته ،فریب دهنده و تبلیغان
غیواقیع بوده و در خالل سالهای بعدی زمامداری رسدار محمدداوود
خان به حيث دولت جمهوری نام نهاد بر ملت افغانستان آشکار گردید که
در عمل هیچ گونه تحول ب ی
ی رژیم چهل ساله ظاهر شاه و دولت جمهوری
اعالم شده رسدار محمدداوود خان به میان نیامده و امور کشور
ی
کماقالسابق و طابق النعل بالنعل جریان داشت.
مردم که این همه اعمال ی
مناق پرنسیپهای رژیم دیموکرایس و جمهوریت
را از طرف دولت رسدار محمدداوود خان مشاهده یمکردند ،بیشی به این
عقیده یمآمدند که این کودتا روی یک ائتالف قبیل ب ی
ی ظاهر شاه و رسدار
محمدداوود خان صورت گرفته و خانواده حکمران نینگ دیگری را در باره
کشور و ملت افغانستان به کار برده است.
ی
گفتنهای زیادی ب ی
ی مردم افغانستان
به هر حال در این راستا ،قصهها و
وجود داشت که تا امروز الینحل مانده و سبب تبضههای گوناگون و
نظریات مختلف شخصیتهای عمیق و آگاه افغانستان گردیده است.
مگر در هر صورت دولت اتحاد شوروی که از سالهای دور و دراز خیال
راه پیدا کردن به آبهای گرم را از طریق افغانستان در رس داشت و این آرزو
را از زمان پی کبی به این طرف در دل یمپرورانید و مقدمات این کار را در
زمان پادشایه محمدظاهر شاه و به خصوص در وقت حکومت رسدار
محمدداوود خان به حیث صدراعظم و رئيس الوزرا نریزی و اساس گذاری
ی
گرفی پروژه های مهم در افغانستان از قبیل :امتیاز استخراج
نموده بود؛ با
نفت شیغان در سمت شمال و کشیدن شاه راه سالنگ و فرستادن
متخصص ی
ی و کارشناسان در امور مختلف حکومت افغانستان و آماده
شدن اعضای نظایم و ملگ طرفدار سیاست شوروی در افغانستان ،از این
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کودتای رسدار محمدداوود خان با هم کاری و پشتی ی
بان حزب خلق و پرچم،
ی
عنوان که بود استفاده اعظیمنموده و با به دست آوردن کریسهای
به هر
دولن و سهم گیی در کابینه رسدار محمدداوود خان از طرف این حزب
ی
ساخی پالنهای خویش بیشی احساس
موقعیت خودرا در راه عمیل
یمنمود.
ی
انداخی رژیم
از طرف دیگر دولت اتحاد شوروی به خون یمدانست بر
پادشایه ظاهرشاه در افغانستان که در جریان چهل سال متمادی در
افغانستان به هر گوشه و کنار مملکت ریشه عمیق دوانیده و ملت آن قدر
رسکوب گردیده است که توان قیام را علیه دولت دیکتاتوری به هر صورت
پیدا کرده نیمتواند ،کار دشواری بوده ،خوشحال بود که در اول مرحله
اجرای این عمل توسط یک از اعضای خود خانواده صورت گرفت.
مسلما اعضای حزب خلق و پرچم با نزدیک شدن به رسدار محمدداوود
خان و او را برای مفکوره نزدیک به شوروی ترغیب و تشویق یمنمودند،
بنابر این دولت اتحاد شوروی در مداخله مستقیم در امور دولت
افغانستان رول مهیم داشت .چن ی
ی بود که برای دولت اتحاد شوروی
بیشی از پیشی زمینه مساعد گردید که میصد اوضاع سیایس افغانستان
گردیده و کارهای دولت رسدار محمدداوود خان را تحت کنیل و دیده ی
بان
مداوم قرار بدهد.
رسدار محمدداوود خان در سالهای بعدی قیادتش معلوم یمشد به
اشتباهات خود ملتفت گردیده و با مشاهده مداخالت اتحاد شوروی در
امور مملکت ،به صورت مستقیم و غیمستقیم فکر یمکرد ،افغانستان
دارد آهسته ،آهسته جزء اقمار شوروی یمگردد .بنابراین رسدار موصوف
باالخره از غرور خاصه خود کار گرفته به این تصمیم رسید که خودرا از زیر
یوغ و فرماندیه کشور روسیه کشیده و از نفوذ بیشی اتحاد شوروی در
افغانستان جلوگیی نماید .روی این اصل اول تر از همه دست ی
بعیص از
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اعضای حزب پرچم را از امور دولت از کار گرفته و آنها را به حیث سفرای
افغانستان به خارج کشور فرستاده و در عوض آنها اشخاص دلخواه و
طرف اعتماد خودش را به کارهای مهم دولن تع ی
یی نمود.
بعدا در یک مسافرن که به ماسکو داشت ،با لئو بریژینف رئیس دولت
کمونیسن اتحاد شوروی ،ضمن مذاکره و مفاهمه برخورد جدی روی ی
ارون
نموده ،مجلس را به رسم اعیاض ترک و چن ی
ی وانمود کرد که افغانستان
جزء از اقمار اتحاد شوروی شده نیمتواند .ول افسوس که این تصمیم
گییها و این واکنش های دولت افغانستان ،خییل دیر بوده و به اصطالح
کار از کار گذشته بود.
این حرکات و عکسالعملهای دولت رسدار محمدداوود خان در برابر
ی
انداخی نظام شایه ،توسط یک
هیأت صدر دولت اتحاد شوروی که با بر
از اعضای مهم خانواده سلطنن ی ی
عن رسدار محمدداوود خان ،یک گام
بزرگ در پیشبرد مرام و مقاصد ایشان در افغانستان به شمار یم رفت،
تبعیض طبقان ،حق ی
تلفها ،فقر و مسکنت ،فساد اداری ،نقض حقوق
بش ،رشوه و امثالهم که در مملکت وجود داشت يك سلسله خالء ی
ر
هان را
به میان یمآورد که دولت اتحاد شوروی از آن بهره برداری کند و حزب
خلق و پرچم بیشی از پیشی بر ضد دولت فعالیت نمایند.
در اپریل سال  ۱۹۷۸عیسوی برابر به ثور  ۱۳۵۷خورشیدی ،معیار این
فعالیتهای رسی و ی
علن حزب خلق و پرچم به اوج خود رسیده و
عکسالعمل دولت در مقابل ن یی جدی گردید .تا این که یک از اعضای خییل
مهم حزب پرچم به نام میاکی خیی به صورت بسیار مرموزی ،در حال که
نامیده ،جانب ی ی
میل خود در مکروریان شهر کابل در تاریک شب روانه بود،
به قتل رسید .این عمل سبب دستاویز و برآشفتک زیاد حزب خلق و پرچم
گردیده و در وقت دفن جنازۀ می اکی خیی که از طرف جمع غفیی از
پیوان او و جوانان شهر کابل ،حتا پشان و دخیان مکاتب با بیقهای رسخ
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رنگ در دست هر یک از آنها بدرقه یمگردید ،اعضای برجسته حزب خلق
و پرچم ،گفتارهای بسیار تندی نموده و شعارهای انقالن یمدادند .قوای
امنین و استخبارات دولت متوجه این حرکات گردیده و تمام جریانات را از
ی
جان که جنازه می اکی خیی برداشته و تا محیل که به خاک سیده یمشد،
تحت مراقبت و کنیول شدید گرفته بود و برای رسدار محمدداوود خان
این حرکت قابل تحمل نبود .و در نتیجه ر
اکی از اعضای مهم حزب خلق و
ً
پرچم که هیأت رهیی نامیده یمشد به شمول ترهگ و بیک کارمل ،متصال
جان که امکان داشت گرفتار ،ز ی
تا ی
ندان و هر یک به صورت جداگانه ،تجرید
و کوته ی
قلف گردیدند.
در یک دو روز بعد رسدار محمدداوود خان به صورت عاجل مجلس وزرا را
دایر کرد تا در بارۀ آنها تصمییم بگیند .اما کودتای حفیظهللا ام ی
ی پیش
دسن کرد .فعالیت حزب خلق و پرچم ،همه و دولت اتحاد شوروی در
ارتش و پولیس کشور افغانستان ،سوء ادارۀ قوای امنین و اردو سبب شد
که کودتا زودتر موفق شود.
ی
اعليحضت امانهللا خان به این
در سالهای قدیم ،از زمان سلطنت
طرف ،صاحب منصبان اردوی افغانستان برای ادامه تحصیل به مملکت
ترکیه و محصل ی
ی پولیس ما به مملکت آلمان و بعضا به انگلستان ،به
منظور تحصیالت بیشی فرستاده یمشدند .ول در سال  ۱۹۵۷عیسوی
برابر به  ۱۳۳۶هجری شمش بعد از این که رسدار محمدداوود خان از
دولت امریکا دیگر کمک گرفته نیمتوانست و با این گفتار که امریکا کشور
افغانستان را در اسیات ریی دفایع خود ندارد و رسدار محمدداوود خان این
جمله را از زبان آقای نیکسن معاون ریاست جمهوری امریکا ح ی
ی مالقات
ً
او در ایاالت متحده امریکا شنیده بود ،کامال مأیوس گردیده و دروازه دوسن
بیشی و مدد خوایه را به روی کشور روسیه باز نمود .دولت روسیه هم از
فرصت استفاده نموده ،در سال  ۱۹۵۷ی
زمان که خروشچف و بولگان ی
ی
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رئیس و ر
منش حزب به افغانستان آمدند ،مبلغ صد میلیون دالر به
افغانستان کمک نموده و هرگونه همکاری را در ساحات مختلف کار وعده
دادند.
بنابراین رسدار محمدداوود خان در ضمن سیدن سایر پروژه های عمرا ین و
غیه به اتحاد شوروی خط ر
مش فرستادن صاحب منصبان اردو و پولیس
ی
جرمن
را هم تغیی داده طوری که تذکر داده شد در عوض ممالک ترکیه،
و انگلستان ،بیشیین محصل ی
ی اردو را جهت تحصیالت عال تر به اتحاد
شوروی فرستاد که بسیاری از این صاحب منصبان در زمان دوره تحصیل
شان در خاک شوروی شست شوی مغزی شده بودند .این عمل را یمتوان
یک اشتباه بزرگ رسدار محمدداوود خان به حساب گرفت .زیرا وقن که
این صاحب منصبان به افغانستان برگشتند ،عیلالعموم ایدئولوژی بیگانه
پیدا کرده بودند .که این ایدئولوژی آنها را کورکورانه مجبور یمساخت از
دساتی اتحاد شودوی اطاعت و از از اسیات ریی که در قضیه افغانستان
داشت ،پیوی نمایند.
روی این دالیل باق از اعضای حزب خلق و پرچم که هنوز گرفتار نگردیده
بودند ،مثل حفیظهللا ام ی
ی و قادر خان فرایه که خود صاحب منصب
هوان بود یک کودتای نظایم را به پشتی ی
ی
بان ارتش و پولیس افغانستان
قوای
ی
به راه انداختند که این کودتا با قوای هوان و پیاده منجر به قتل رسدار
محمدداوود خان ،رسدار محمدنعیم خان و یک عده از خانمها ،پشان
جوان و خردساالن خانواده گردیده ،حکومت رسدار محمدداوود خان
سقوط و قدرت به دست حزب خلق و پرچم افتاد.
قراری که بعدها شنیده شد تعداد این کشتگان با تأسف به هیجده نفر
یمرسید که در ب ی
ی آنها ،دخیان و پشان جوان ،خانمها و خردساالن
معصوم هم وجود داشت و به هدایت شخص رسدار محمدداوود خان ،در
محیل که نام برده سنگر گرفته بود ،یم بایست جمع یمشدند.
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اسمیم یمسما دیگر چه وانمائيم
در چشمه سار تحقیق آی که نیست مائیم
تا چند دانه ما نازد به سخت جای
در یک دو چرخ گردون ببون آسائیم
(ابوالمعای بیدل)

قیادت حزب خلق و پرچم
طوری که تا اینجا گفته آمد در سال  ۱۳۵۷خورشیدی برابر با ۱۹۷۸
عیسوی کودتای خونی ین از طرف حزب خلق و پرچم به دستیاری
غیمستقیم دولت اتحاد شوروی که باالثر برعالوه رسدار محمدداوود خان
و یک تعداد از خانواده موصوف یک جمعیت زیاد دیگری از افراد گارد
ی
منصبان که به طرفداری رسدار محمدداوود
ریاست جمهوری و صاحب
خان از خود مقاومت نشان دادند ،به قتل رسیدند و این حزب زمام قدرت
را در افغانستان به دست آورد .عالوتا یک تعداد زیاد اشخاص عال رتبه
طرفداران ظاهر شاه و رسدار محمدداوود خان از هر گوشه و کنار شهر و
برخ ز ی
عیص از آنها مخفیانه اعدام و ی
والیات دستگی ،ب ی
ندان گردیدند.
همچنان خانوادههای مجددی که در افغانستان همیشه از ارادت مریدان
و احیام دوستان و عالقمندان برخوردار بودند ،و از ادوار خییل دور گذشته
به این طرف در افغانستان زندگ آبرومندی داشتند ،در یک از شبها به
صورت مرموزی مفقود گردیدند و قراری که بعدها شهریان کابل اطالع
حاصل نمودند ،همه مردان خانواده از پی تا جوان به شمول شی پادشاه
حضت نورالمشایخ و پشان ی
جان پش ی
حضت شمس المشايخ مشهور به
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ی
حضت شوربازار به شهادت رسیده ،خانمها و دخیان خانواده مجددی به
زندان انداخته شدند .تعداد خانمها ،دخیان خردساالن به  ۲۵نفر و تعداد
جوان که مفقود گردیدند به  ۵۷نفر و تعداد مر ی
ی
دان که
مردان و پشان
مجددی نبودند ول از اقارب خانواده مجددی به حساب یم رفت ،به ۲۷
نفر یمرسید .مثل این قتل عام که در شهرکابل رفت ،در والیات افغانستان
هم همزمان با این حادثه ،با مردان پی و جوان مجددی ،صورت گرفت.
ً
یک تعداد محدودی ازین خانواده محیم قبال در خارج مملکت بودند و
یک تعداد دیگر توانستند به هر وسیله که امکان فرار برای شان میش
گردید ،از این کشتار عمویم نجات یافته و به ممالک خارج آواره گردند.
خانمها و دخیان خانواده مجددی بعدا در اثر مداخله مؤسسه حقوق ر
بش
از حبس رها ول از مردان نسبتا سالخورده و پشان جوان اثری که داللت
به زندگ آنها کرده بتواند ،به دست نیامد .اعضای باق مانده خانواده چه
در وقت مهاجرت ،چه در ی
زمان که دو باره به وطن مراجعه نمودند و به
خصوص جناب پروفیسور صبغت هللا خان که بعد از سقوط دولت خلق
و پرچم به حيث رئیس جمهور دولت اسالیم تع ی
یی گردید ،در زمینه پیدا
ی
هرجان که اشتباه یمرفت ،جست و جوی زیادی نموده و
کردن آنها به
بیشی در قسمت ساییی خاك اتحاد شوروی که اشتباه مزیدتری یمرفت،
تالشهای پیهیم از جانب ایشان صورت گرفت ول به نتیجه نرسید.
دولت دیموکراتیک خلق به رهیی آقای نورمحمد ترهگ که اورگان آن از
اقشار مختلف مملکت تشکیل یافته بود ی ی
عن مثل دولت ظاهر شاه که
بیشی از یک قوم محمد ز یان ر
اکی کریسهای دولن را اشغال نموده بودند،
این گونه انتصابات و مقرریها در آن به مشاهده نیمرسید ،یک عده از
مردم افغانستان را به این اندیشه مضوف ساخته بود که شاید این
حکومت پایه مردیم داشته و برای مردم افغانستان با شعارها و وعده ی
هان
تهیه ،غذا ،لباس و ی ی
میل که برای جامعه خوش باور افغانستان یمدادند،

336

از خاطراتم

مصدر کارهای بهی و اسباب یک زندگ بدون تبعیض و دارای عدالت
اجتمایع و مساوات حقوق گردند.
گذشته از عدۀ عوامالناس یک طبقه از دانشمندان و روشنفکران که با این
ً
ال منسوب نبودند ،همچنان ی
بعیص از نویسندگان و قلم به دستان
حزب قب
نخبه کشور به این باور بودند که ایدئولوژی حزب خلق و پرچم برای
افغانستان بهی از سیستمهای دولتداری گذشته بوده و در زندگ ر
قش فقی،
ن بضاعت و ناتوان که ر
اکییت ملت را تشکیل یمداد با به کار برد واژههای
رنجی و کارگر و شعار دادنهای تحریک آم یی تحول معتنابه به عمل
خواهد آمد.
حال آن که یک طبقه دیگر به نی ی
کون درک کرده یمتوانست که این
ایدئولوژی خلق و پرچم از یک کشور دیگری آمده و دارد در کشور
افغانستان تطبيق یمگردد .این تئوری نادرست بوده و به علل زیادی در
افغانستان عمیل شده نیمتوانست .زیرا آوردن و پیاده کردن ایدئولوژی
دولت یک کشور در یک مملکت دیگر ،اول تر از همه ایجاب یمکند ،کتله
و یا یک جمعیت محدودی که یمخواهد به این عمل اقدام نماید ،باید در
مملکت خود به خون وارد بوده ،نبض مردم خودرا به خون بداند ،از
ر
معارست شهری و دهان،
عرف ،آداب ،مذهب ،فرهنگ و زندگ قبیلوی،
پایبندی به موازین اخالق و سنن و غیه آن آگایه کامل داشته باشد.
همچنان در این راستا مطالعه عمیق و معلومات دقیق در رژیم دولت،
فرهنگ مردم ،ایدئولوژی تطبیق شده ،واکنشهای موافق و مخالف توده
کشور دیگر و امکانات تطابق آن در کشور خود داشته باشد .با تأسف باید
گفت که حزب خلق و پرچم ،فاقد این آگایه بود که با اقدام به این عمل،
هم خود و هم دولت اتحاد شوروی را در جنجالها قرار داد و نآمدهای
بعدی این کودتا را بدین گونه نسنجیده بود .در این جا باید به عرض برسانم
که جریانات این حوادث را تاری خ نویسان فرهیخته ما به صورت ر
مشوح و
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مفصل نوشته اند که تکرار بیشی آن در این رساله ایجاب نیم نماید.
لهذا یم پردازم به ررسح مختض باق موضوعان که جزء خاطرات من شده
یمتواند.
انگبۀ دیدار با ببک کارمل و نور محمد ترهیک
بعد از کودتای اپریل در سال  ۱۹۷۸عیسوی برابر به ماه ثور  ۱۳۵۷هجری
خورشیدی که از طرف حزب خلق و پرچم صورت گرفت و زمام قدرت به
دست کودتاچیان افتاد ،نور محمد ترهگ به حیث رهی در رأس دولت اخذ
مقام کرد .باق هر یک از اعضای حزب به پوستهای مهم دولن تع ی
یی و
احراز موقعیت نمودند .از جمله بیک کارمل مقام دوم دولت را اشغال و
به حیث معاون صدارت و ر
منش حزب تع ی
یی گردید.
در روزهای اول کودتا بعد از گی و گرفت مأمورین عال رتبه دولت سابقه
ی
انداخی آنها ،وزارت دفاع شبانه به جمع آوری خانوادهها ین که
و به زندان
مربوط به خانواده شایه و اشخاض که وفادار به خانواده شایه بودند،
آغاز نموده و هر شب بعد از این که قیود شبگردی ررسوع یمشد،
خانوادهها را به زندان پل ی
چرخ نقل یمداد .در ب ی
ی این خانوادهها ،خانمهای
معمر ،دخیان جوان و کوچک ،پشان جوان و خوردسال هم وجود داشتند
ی
که زیر عنوان حفظ و تأم ی
زندان یمشدند.
ی امنیت،
عالوتا هریک از ساکن ی
ی شهر کابل که به نظر دولت مشبوه و مشکوک
یمبود و یا طرف عقدههای شخیص قرار یمگرفت ،گرفتار و محبوس
یمگردید .ترس و دهشت فضای شهر را مکدر ساخته و هریک از افراد
روشناس فهمیده نیمتوانست که فردا رسنوشت او به چه منجر و به کجا
یم انجامد.
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یک روز صبح زود برادرم زید صدیق ،به حالت شتاب زده نزد من آمد،
معلوم یمشد اعصاب او خییل تکان خورده بود ،بدون تمهید از من پرسید
که تو کش را از نزدیک یمشنایس که به دولت منسوب باشد؟
پرسیدم چه خی است؟ خییت باشد ،قضیه چیست؟ بعد از آن برادرم
زید جان به صحبت آغاز نموده گفت :دیشب پاسداران شبانه وزارت دفاع
بدون این که تشخیص درست نمایند محبوب جان را هم با شوهرش
عبدهللا رفیق بردند و محبوس نموده اند .محبوب جان دخی آقای داکتور
عبدالستار رساج خواهر عالیه جان ،خانم برادرم زید جان و عبدهللا رفیق
پش رسدار عتیق هللا خان باجه ظاهر شاه بود .لهذا مادر او جمیله جان
طرزی و عالیه جان دیشب تمام شب را با افغان و گریه صبح نموده اند و
ما همه شب خییل بدی را گذشتاندیم.
آقای دکتور عبدالستار رساج در آن فرصت در کابل نبوده به ایران ر
تشیف
ً
داشت .وقن من از قضیه کامال آگاه گردیدم ،برای برادرم زید جان صدیق
گفتم ،من کش را که بیشی یمشناسم ،بیک کارمل است و خانه او هم
نزدیک خانه ما در ده بوری یمباشد .بهی است قبل از این که مشارالیه از
خانه جانب وظیفه روان گردد ،او را در ی ی
میلش اگر امکان داشته باشد
مالقات نموده و موضوع را برایش برسانیم ،شاید چاره ای کرده بتواند.
بیک کارمل در روزهای اول کودتا هنوز به خانه شخیص خود واقع در ده
بوری بود و باش داشت و به تعمی ارگ و یا یک از عمارتهای دولن نقل
مکان نکرده بود.
من و برادرم زید جان به عجله تمام جانب ی ی
میل بیک کارمل روان شدیم،
وقن به آنجا رسیدیم دیدیم بیون دروازه حوییل او یک تعداد محاسن
سپیدان با عرای ییص که در دست داشتند ،انتظار برآمدن بیک کارمل را
یمکشیدند و از این وضع معلوم یمشد که بیک کارمل هنوز در ی ی
میل است
و به دفی رسیم نرفته است.
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ما دو نفر هم در صف آنها قرار گرفته و در ع ی
ی حال من یک کارت ویزیت
شخیص خودرا به رسبازی که با کالشینکوف خود جلو دروازه ی ی
میل بیک
کارمل ایستاده بود سیدم تا برای آقای کارمل برساند .چند لحظه بعد آقای
کارمل ظاهر گردید و در حال که کارت مرا در دست داشت ،اولتر جانب
ی
معرق برادرم زید
من و برادرم روان شد و بعد از مصافحه و احوال پریس و
ً
ی
جان که بیک کارمل او را قبال ندیده بود .تا خواستم موضوع زندان شدن
محبوب جان را برایش عرض کنم ،نام برده سخن مرا قطع نموده به فکر
این که من راجع به خانههای خانوادۀ ما که در زمان نادرشاه ضبط شده
بود ،گ ی
فتن و مطالن دارم ،بالدرنگ گفت خالد جان به من چند روز
فرصت بدهید ،من همه کارها را تنظیم یمکنم .مقابلتا من با اندک فرصن
که دست داد ،برایش گفتم کارمل صاحب ،یک موضوع بسیار حاد است
که باید من برایتان توضیح بدهم ،عرایض و تقاضای دیگری ندارم .وقن
آقای کارمل کلمۀ حاد را از من شنید ،گفت پس شما لطفا به موتر من
ً
بنشینید ،فعال اجازه بدهید تا به دیگر برادر یان که اینجا آمده اند واریس
نمایم ،من و شما در ب ی
ی رایه که جانب صدارت میوم با هم صحبت
یمکنیم.
بعد به یک صاحب منصن که در عقب او وجود داشت ،معلوم یمشد
بادیگارد وی یمباشد ،رو گشتانده ،هدایت داد که با ما یک جا به موتر
بنشیند.
من و برادرم زید جان با بادیگارد بیک کارمل در عقب یک موتر جیپ رویس
نشستیم و منتظر ماندیم .آقای کارمل با هر یک از مراجع ی
ی مصافحه و
بغل ر
کش یمنمود و عرایض شان را از دست شان گرفته و به یک نفر از
کارمندان صدارت که او را همرایه یمکرد ،در زمینه هدایت یمداد.
این تعامل بسیار طول نکشید و آقای کارمل به علت این که همان روز
ی
خداحافظ نموده و
مجلس وزراء دائر یمگردید ،عجله داشت و با همه
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داخل موتر نشست و به راننده موتر هدایت داد تا به صوب صدارت
حرکت نماید .به داخل موتر که همه با هم روان بودیم ،باز هم برای ما
فرصت نداد تا عرض مطلب نمائیم ،بالدرنگ ررسوع نمود از گرفتاری و
ی
زندان شدن خود و همکارانش از طرف دولت رسدار محمدداوود خان که
یک دو هفته قبل صورت گرفته بود و این که امر اعدام شان هم صادر شده
بود ،برای ما حکایت نماید .این داستان و این که حزب خلق و پرچم چگونه
ی
طوالن بود که
کودتا را به راه انداخت و باالخره موفق گردید ،آن قدر
ی یی
مسافت راه ب ی
میل بیک کارمل و صدارت پایان یافت و ما به قض
صدارت رسیدیم.
در آنجا وقن همه از موتر پیاده شدیم ،چشم آقای کارمل به موتر آقای
حفیظهللا ام ی
ی که سمت وزارت خارجه را داشت افتید و دید که جلوی
عمارت صدارت از موتر پائ ی
ی یمشد تا به مجلس وزراء اشیاک نماید ،به
راننده موتر خود هدایت داد به آقای ام ی
ی بگوید ،مجلس را دایر سازند،
من چند دقیقه بعدتر یمآیم.
بعد از آن به من و برادرم رو گشتاند و پرسید حاال بگوئید چه مطلب دارید؟
من حادثه را به اصطالح از الف تا یا برایش تفصیل و ضمنا از نحسان و
عدم سنجش وزارت دفاع که هر شب خانوادهها را اعم از مرد و زن ،بزرگ
ساالن و خوردساالن جمع نموده و به زندان پل ی
چرخ سوق یمدهد و این
حرکت سبب خوف و دهشت همشهریان گردیده و مردم احساس امنیت
ندارند ،یک سلسله توضیحات دادم .همچن ی
ی برادرم زید جان راجع به
ی
معرق خانواده رساج معلومات بیشی داد .این همه
چگونک قضیه و
صحبتها در حال که آقای کارمل با ما روی یک از خیابانهای کوچک
حیاط عمارت صدارت راه یمرفت و به گفته مردم ما قدم م یید ،صورت
گرفت .سپس آقای کارمل بعد از شنیدن دقیق گفتار ما اظهار نمود که
کارهای وزارت دفاع مربوط به رهی صاحب آقای ترهگ یمباشد و من
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کارهای دیگری دارم ،بهی است من شما را با خود بیم و به رهی صاحب
ی
معرق نمایم ،پس بیائید با هم نزد آقای ترهگ برویم.
بعد به راننده موتر خود هدایت داد جانب قض نمی یک یا دو ،درست به
یادم نیست ،مقر رهی حرکت نماید .وقن موتر ما جلوی دروازه عمارت
قض نمی یک توقف کرد ،آقای کارمل از موتر پائ ی
ی شد ،به من و برادرم
زید جان گفت ،شما چند لحظه بنشینید ،من اول تر یمباید تنها رهی
صاحب را ببینم ،بعدا شما را یم خواهم.
آقای کارمل درون قض رفته و ما تقریبا پانزده ،بیست دقیقه به داخل موتر
جیپ رویس وی با راننده موتر منتظر ماندیم .دیدیم آقای کارمل با یک نفر
صاحب منصب کالشینکوف دار ظاهر گردید و به ما گفت من قضیه را
ً
مفصال برای رهی صاحب تفصيل دادم ،آقای ترهگ یمخواهد شخصا شما
را مالقات نماید .حاال آقای تړون وظیفه دارد شما را نزد رهی صاحب بید.
آقای تړون همان صاحب منصن بود که با کارمل یک جا آمده بود .سپس
رو به جانب آقای تړون نموده ،برایش هدایت داد تا ما را نزد رهی آقای
ی
رهنمان کند.
ترهگ
آقای تړون ما را به یک اتاق بزرگ برد که معلوم یمشد اتاق پذیر یان جناب
رهی صاحب بود ،ول غی از ما دو نفر و آقای تړون که ما را همرایه یمکرد،
کش دیگر در آن اتاق وجود نداشت .چند دقیقه بیشی طول نکشید که
آقای ترهگ از ی ی
میل باال پائ ی
ی آمده و داخل اتاق گردید و با ما یک مصافحه
و بغل ر
ی
نشسی نمود .بعد از آن بدون
کش گریم را انجام داده تعارف به
ی
گفی از خانوادۀ ما آغاز نموده ،عالوه نمود که
تمهید به ستایش و نیکو
ی
چرخ صاحبان نور چشم ما یمباشند و خدمات صادقانه و فداکاری های
آنها هیچ وقت فراموش مردم افغانستان نگردیده و در دل همه جا دارند.
از این کلمات توصیف آم یی که دقایق زیادی دوام کرد از زبان رهی صاحب
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در باره نیاکان خود بسیار شنیدیم .در این فرصت پیشخدمت موظف با
یک پطنوس چای و شیی ین داخل اتاق گردیده ،جلوی هر یک پیاله های
چای و شیی ین را گذاشت و آقای رهی ما را به نوشیدن چای دعوت کرد و
ضمنا سئوال نمود که شما یک برادر دیگر هم داشتید هم ی
ی لحظه اسم او
فراموشم شده ول قیافه او به یادم هست .آدم سفید چهره و میانه قد
ً
بود ،فعال او در کجاست و چه یمکند؟
ً
من آقای نور محمد ترهگ را قبال ندیده بودم و با ایشان هیچ گونه معرفن
نداشتم ،مگر از صحبت ایشان دریافتم که مطلوب برادرم غالم دستگی
یمباشد .پرسیدم مطلب تان از برادرم غالم دستگی است؟ گفت آری،
دستگی جان را یمگویم ،زیرا من او را یمشناختم .گفتم برادرم غالم دستگی
تقریبا یک سال قبل در اثر یک اکسیدنت به رحمت خداوند پیوسته و از
پیش ما رفته است .بعد آقای ترهگ با تأسف و تأثر از حادثه اظهار
ناطالیع نموده و فقدان برادرم غالم دستگی را برای ما تسلیت داده و
ی
گفتن شما را برای من بیان
متعاقبا گفت اگر چه کارمل صاحب ،جریان
کرد ،مگر من یمخواهم از زبان خود شما هم بشنوم که موضوع از چه قرار
است؟
سپس من به صورت مفصل از گرفتاریهای خانوادهها که از طرف وزارت
دفاع شبانه صورت یمگید و در این خانوادهها گذشته از مردها و پشان
جوان ،خانمهای معمر و دوش ییه گان جوان و اطفال صغی هم وجود دارند،
و این اعمال سبب کاهش اعتبار و اعتماد مردم نسبت به دولت یمگردد،
یک سلسله معلومات داده و ضمنا از حادثه ای که شب گذشته رفته و
محبوب جان دخی آقای داکتور عبدالستار رساج را که خیاشنه برادرم زید
جان یمباشد به زندان پل ی
چرخ برده اند ،تذکر دادم.
بعد از شنیدن این گفتارها ،آقای ترهگ رو به جانب آقای تړون نموده به
زبان پشتو پرسید تړون تو این آقایان را یمشنایس؟ تړون در جواب گفت نه
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ی اکنون ر
صاحب ،هم ی
مشف شدم .سپس نورمحمد ترهگ به آقای تړون
هدایت داده و فرمود :همراه این دو آقا میوی و هرچه خواستند انجام
میدیه!
آقای تړون حسب اطاعت از امر رئیس دولت آقای نور محمد ترهگ چشم
گفته و ما دو نفر هم از این لطف آقای ترهگ که امر قاطیع صادر نمود،
ی
خداحافظ نمودیم.
اظهار سپاس نموده با او
وقن از دروازه عمارت قض نمی یک خارج یمشدیم ،آقای تړون تعارف
کرد تا به موتر او نشسته و با مشایعت او رهسپار ی ی
میل گردیم .در ب ی
ی راه
آقای تړون ررسوع به صحبت نموده ،از جریان کودتا یک اندازه گپ زد و از
ً
این که این موتر سیاه لیموزین میسدس ،قبال موتر سواری قدیر نورستان
وزیر داخله دولت رسدار محمدداوود خان بود که محمدداوود خان و ی
بعیص
از افراد خانواده اش در جریان کودتا کشته شده و او شدید زخیمگردیده و
بعد در بیمارستان جان داد .ضمنا از من سئوال نمود که شما از جمله هیأت
رهیی ،غی ازکارمل صاحب ،دیگر با کدام یک آشنا هستید؟ من در جواب
گفتم که غی از کارمل صاحب ،من با آقای سلیمان الیق ،آقای تهذیب و
ی
آشنان دارم ،ول دیگران را از نزدیک
آقای کشتمند صاحب هم
نیمشناسم.
بعد از آن آقای تړون پرسید بفرمائید شما را کجا برسانم .در این اثناء برادرم
زید گفت اگر لطف بفرمائید ما را به خانه من که در ناحیه وزیر اکی خان
یمباشد و نزدیک تر است ،برسانید ،ممنون یمشویم.
در هم ی
ی فرصن که من و زید جان برادرم به داخل موتر رسیم دولن با
میل زید جان روان بودیم ،ی
آقای تړون همراه جانب ی ی
بعیص از دوستان و
آشنایان ،متوجه این صحنه گردیده و به علت این که شهرکابل در آن زمان
نفوس زیاد نداشته و قرار آمار رسیم که اخیا صورت گرفته بود ،شهریان
کابل کمی از یک ملیون از رس جمع نفوس مملکت را تشکیل یمداد .و هریک
344

از خاطراتم

هم دیگر را میشناخت ،ما دو نفر هم شناخته شدیم که به موتر رسیم
دولن ،همراه با آقای تړون نزدیک در ی ی
میل زید جان پیاده شدیم .موصوف
ی
شناسان اقوام افغانستان و صحبت های آقای رهی،
دائما در محفلهای
نور محمد ترهگ حضور میداشت .قراری که بعد ها شنیدم ،این آشنایان
ی
گوناگون نموده بودند که ررسح آن را بعدا خواهم
درباره ما تبضههای
نوشت.
بعد از فرود آمدن از موتر آقای تړون  ،ایشان هم با ما به ی ی
میل زید جان
داخل شد و پرسید اگر تلفن داشته باشید ،لطف کنید تا من امر رهی
صاحب را به قوماندان موظف زندان پل ی
چرخ ابالغ نمایم .بعد از آن که
هویت تمام محبوب جان را از برادرم زید جان به دست آورد ،ر
گویس تلفن
را برداشته و شماره زندان پل ی
چرخ را دایل و قوماندان زندان مذکور را نام
گرفته ،احضار نمود و هدایت داد که یک خانم به نام محبوب بنت دكتور
عبدالستار رساج نزد شما محبوس یمباشد ،قرار امر رهی صاحب او را رها
نموده ،برایش بگوئید که آمادگ بگید من با دو برادر دیگر یم آئیم و او را
ی
تلفون خی بده ،در ضمن
نقل یمدهیم و وقن این کار را انجام دادی به من
ی
ی
شماره تلفن ی ی
میل زید جان را برای قوماندان موظف پلچرخ نی مخابره
نمود .چند دقیقه بعد زنگ تلفن به صدا در آمد ،و قوماندان زندان
پل ی
چرخ از اجرای امر آقای تړون اطمینان داده و آقای تړون ر
گویس تلفن
ی
را رسجایش گذاشته ،گفت قوماندان زندان پلچرخ یم گوید ،امر شما
تعمیل شد ،ول خانم محبوب ابا ورزیده اظهار یمدارد که من بدون شوهرم
از زندان نیم برآیم .اگر شوهرم را که عبدهللا رفیق نام دارد هم رها یمسازید،
خوب؛ در غی آن من هم تا ی
زمان که او محبوس است ،در زندان یم مانم.
در این جا من از آقای تړون خواهش نمودم و گفتم چه فرق یمکند ،شوهر
او عبدهللا رفیق هم جوان نگناه است ،لطفا امر فرمائید که او را هم از
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زندان رها سازند .ول آقای تړون این خواهش مرا نپذیرفته گفت :حاال من
باید موضوع را به اطالع رهی صاحب برسانم و در زمینه هدایت بگیم.
با ختم این جمالت دوباره ر
گویس تلفن را برداشته به دفی خصوض رهی
صاحب ،آقای ترهگ با رئیس دفی صحبت نموده و قضیه را به صورت
مفصل برای او روشن ساخت و طالب هدایت گردید.
این مدت انتظار تقریبا نیم ساعت یا چهل دقیقه طول کشید و در حال که
آقای تړون به صورت فاتحانه از جریان کودتا و یا به گفته او گزارش انقالب
و موفقیت آن صحبت یمنمود ،تلفن رئیس دفی رهی صاحب رسید و از
این که گفتار آقای تړون را به حضور رهی صاحب عرض نموده و جناب
رهی صاحب منظور فرمودند تا عبدهللا رفیق هم از زندان رها گردد ،برای
آقای تړون اطمینان داد.
بعد از آن آقای تړون بار دیگر ر
گویس تلفن را برداشته برای قوماندان زندان
پل ی
چرخ هدایت داده گفت :حسب امر جناب رهی صاحب ،عبدهللا رفیق
را هم رها سازید و برایش بگوئید که لباسهای خودرا جمع نماید ،ما یمآئیم
و این دو نفر ی ی
عن عبدهللا رفیق و خانمش محبوب را از آنجا نقل یمدهیم.
لطفا از اجراآت خود اطمینان بدهید! چند دقیقه بعد باز تلفن قوماندان
زندان آمد و برای آقای تړون از اجرای امر ی
ثان ایشان اطمینان داده ،ول
عالوه نمود که عبدهللا رفیق هم یم گوید که من یک مادر معمر و یک پش
ی
خوردسال دارم و آنها در قسمت زنانه زندان پل ی
زندان هستند ،من
چرخ
بدون مادر و پشم نیمخواهم از زندان برآیم .حاال هرچه امر فرمائید
اطاعت یمشود .
آقای تړون بعد از این که گفتار قوماندان زندان پل ی
چرخ را برای ما حکایت
کرد ،گفت اکنون باید باز هم از رهی صاحب هدایت بگیم.
لهذا مرتبه سوم به دفی رهی صاحب تلفن نموده موضوع مادر عبدهللا
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جان رفیق و پشش را برای رئیس دفی آقای نور محمد ترهگ ،رئیس دولت
ی
تلفن به من
عرض و خواهش نمود که هدایت رهی صاحب را گرفته،
اطمینان بدهید .این مرتبه تلفن رئیس دفی رهی صاحب ،مانند تلفن یک
ساعت پیش تر او به زودی نیآمده و بیشی طول کشید .لهذا آقای تړون بار
دیگر به ریاست دفی مذکور تلفن کشیده و از رئیس دفی طالب معلومات
گردید .قرار اظهارات آقای تړون از زبان رئیس دفی رهی صاحب ،نام برده
به رهی صاحب رسیده نیمتواند ،ایشان مضوف کارهای دیگر است ،باید
انتظار کشید.
این زمان انتظار تقریبا یک ساعت دوام کرد ،ول از رئیس دفی رهی صاحب
خیی نشد .روز هم آهسته آهسته داشت به پایان برسد و دفاتر دولن
مسدود گردد .لذا آقای تړون بار دیگر به دفی ریاست رهی صاحب تلفن
نمود ،ول معلومات درسن به دست آورده نتوانست و رسیدن به رهی
صاحب ممکن و میش نگردید.
در این اثنا من به فکر این که موضوع مبادا به فردا موکول گردد و فردا ن یی
مبهوم است و معلوم شده نیمتواند که چه رویدادهای دیگری پیش
خواهد آمد ،و اجرای این امر به تعویق بیفتد ،برای آقای تړون گفتم :جناب
تړون صاحب ،حاال که رسیدن به جناب رهی صاحب میش شده نیمتواند،
و جناب رهی صاحب لطف فرموده و به عرایض ما گوش داده ،امر ی
رهان
محبوب جان و شوهرش عبدهللا جان رفیق را عنایت فرمودند و من یق ی
ی
دارم که موضوع مادر و پش خوردسال عبدهللا جان رفیق هم اگر به خدمت
ایشان به عرض رسانیده شود ،امر ی
رهان آنها را منظور یم فرماید ،پس چه
یمشود اگر جناب شما از همت و مردانک خود کار گرفته مادر عبدهللا رفیق
را که یک خانم معمر و پش او را که خوردسال یمباشد ،هم امر فرمائید از
زندان رها سازند .و بدین وسیله ما را ممنون خویش گردانید.
آقای تړون از تعریف کلمات همت و شیوه مردانک خییل احساسان شده
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ً
گفت :راست یم ی
متصال ر
گویس تلفن را برداشته و به
گون خالد صاحب ،و
قوماندان زندان پل ی
چرخ هدایت داد ،مادر عبدهللا رفيق و پش خوردسال
او را هم رها سازند و برایشان بگوئید آماده باشند ،چند دقیقه بعد ما یمآئیم
و آنها را از زندان نقل یمدهیم.
باالخره آقای عبدهللا جان رفیق ،پش رسدار عتیق هللا خان رفیق و خانم
او محبوب جان رساج دخی آقای دکتور عبدالستار رساج ،مادر عبدهللا
جان رفیق و پش خوردسال او از حبس رها گردیدند ،آقای تړون با برادرم
زید جان به زندان پل ی
چرخ رفته و آنها را به ی ی
میل زید جان واقع وزیر اکی
خان انتقال دادند.
من به علت این که یک دو کار شخیص خودرا یم بایست در آن روز که
تقریبا به پایان رسیده بود ،ن یی انجام یمدادم ،از ی
رفی همراه آقای تړون و
ی
زید جان برادرم معذرت خواسته ،گفتم من بعدا به دیدن زندانیان که
نعمت آزادی نصیب شان گردیده خواهم آمد.
مادر عبدهللا جان رفیق به نام میمونه جان و ملقب به نن شیین ،خانم
رسدار عتیق هللا خان رفیق و خواهر ملکه حمیا ،ملکه افغانستان بود.
آقای رسدار عتیق هللا خان رفیق ،شخیص بود که ح ی
ی ترور رسدار محمد
ی
افغان در شهر برل ی
ی ،و عم ظاهر شاه پادشاه افغانستان،
عزیز خان ،سفی
ی
توسط سید کمال خان ،محصل افغان به داخل عمارت سفارت ،مجروح
گردیده و نزد سلطنت افغانستان اعتبار زیاد داشته و به مقامات بلند پایه
دولت عز تقرر حاصل کرده بود.
خالصه مطلب شامگاهان همان روز من دوباره به ی ی
میل زید جان برادرم
ی
کسان را که از زندان پل ی
چرخ برآمده بودند ،سالم و تندرست
رفتم و همه
یافتم و ساعن با آنها نشسته ،بعد به علت این که همه خسته بودند و
خواب درست ننموده بودند و برای من هم همان روز خییل خسته کننده
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و تأثرآور بود ،اجازه خواسته ،مرخص گردیدم.
فردای آن روز طبق معمول من از ی ی
میل خود برآمده و برای اجرای پارهن از
کارهای خود در شهر بودم و بعد از ختم کارها به ی ی
میل ناجیه جان ،نواسۀ
کاکایم ،دخی آقای غالم صفدر اعتمادی که در مکروریان زندگ یمکرد ،به
منظور خیگیی از وی رفتم .و از آنجا به ی ی
میل خود تلفن نمودم و
یمخواستم برای خانمم اطمینان بدهم اگر من دیرتر به ی ی
میل یم آیم،
ناراحت نشود و من چند لحظه با ناجیه جان هستم .وقن خانمم تلفن مرا
گرفت بالدرنگ گفت :تو کجا هسن و زید جان ترا هر طرف رساغ یمکند
و نیم یابد ،تا حاال چندین مرتبه به من تلفن زده و از تو جویا یمشد و من
نیم فهمیدم که تو در کجا هسن و برایش معلومات درست داده نتوانستم.
باالخره گفت هر وقن که از او خیی به دست آمد ،برایش بگو یک مرتبه
با من هرچه زودتر در تماس آید ،موضوع بسیار مهم است .گفتم خییل
خوب ،پس تو ر
گویس را بگذار ،من االن با زید جان تماس یم گیم.
میل زید جان تلفن زدم ،ر
وقن به ی ی
گویس تلفن را خود او برداشته ،هم ی
ی که
آواز مرا شنید ،گفت تو کجا هسن ،من امروز ترا هر طرف رساغ نمودم
نیافتم ،اینجا منظور از ی ی
میلش بود .آقای وطنجار و آقای تړون ر
تشیف
آورده اند او یم گویند شما را جناب رهی صاحب یمخواهد یک مرتبه دیگر
با محبوب جان که از زندان بیون آمده از نزدیک به بیند .لذا هرچه زودتر
کوشش کن و به ی ی
میل من بیا تا با هم نزد رهی صاحب برویم.
سپس من از ناجیه جان معذرت خواسته به عجله تمام جانب ی ی
میل برادرم
زید جان به راه افتادم .وقن داخل ی ی
میل زید جان گردیدم ،دیدم آقای
وطنجار مشغول تماشای تصاویر پدر کالنم سپه ساالر غالم حیدر خان
ی
ی
چرخ که به دیوار اتاق نشیمن
چرخ و کاکایم نائبساالر غالمنن خان
برادرم ،آویزان بود ،یمباشد و در بارۀ آنها با برادرم زید جان صحبت و از
آنها ستایش یم نماید.
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آقای تړون باالی یک از آرام چوگ ی
هان که در سالن پذیر یان برادرم وجود
داشت ،نشسته و با محبوب جان که یک روز قبل از زندان نجات یافته
بود و باق اهل خانه رسگرم صحبت و گپ بود.
وقن چشم آقای وطنجار به من افتاد ،بدون مقدمه مرا به اسم من خطاب
نموده ،عالوه نمود که برادر خودت کجا هسن؟ ما ترا ساعت ها است که
جستجو یمکنیم و تو پیدا نمیشوی .من از دیر رسیدن خود به ی ی
میل زید
جان و از آقایان وطنجار و تړون معذرت خواسته ،آنها را به خانه برادرم
خوش آمدید گفتم.
ً
من قبال آقای وطنجار را هرگز ندیده و نیمشناختم و این که او مرا به نام
من خطاب نمود ،معلوم یمشد اسم من قبل از این که من به آنجا برسم،
یاد شده باشد و انتظار مرا یمکشیدند .سپس آقای وطنجار اظهار نمود که
رهی صاحب یمخواهد شما دو برادر را با محبوب جان امروز ببیند .اما
وقت بسیار تلف گردید ،من یک تلفن به ریاست دفی ایشان یم نمایم به
بینم این پروگرام و قرار هنوز پابرجاست یا تغیی نموده ،بعد ر
گویس تلفن را
برداشته به ریاست دفی رهی صاحب تلفن نمود ،رئیس دفی آقای ترهگ
قراری که آقای وطنجار تفصیل داد ،در جواب گفت اجازه بدهید از رهی
صاحب بیسم ،چه هدایت یمفرماید ،بعد برای شما خی یمدهم .از
ریاست دفی رهی صاحب خی آمد که رهی صاحب به امور دیگری
مضوف شده ،ول به من هدایت فرموده اند تا برای شما بگویم ،فردا
صبح اول وقت ر
تشیف آورده و یک چای همراه من ضف نمائید.
بعد از آن آقای وطنجار رو به من کرده گفت :برادر هوش کن که فراموشت
نشود ،فردا صبح زود همه ما اینجا جمع یمشویم و نزد رهی صاحب
ی
قوماندان
میویم .آقای وطنجار امور وزارت مخابرات و آقای تړون امور
عمویم ژاندارم و پولیس را به عهده داشتند.
فردای آن روز حسب وعده ،من به ی ی
میل زید جان برادرم رفتم ،اما آقای
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وطن جار ،قرار اظهارات آقای تړون ،نظر به یک مضوفیت عاجیل که
برایش پیش آمده بود ،از آمدن به ی ی
میل زید جان معذرت خواسته ،تنها
آقای تړون قبل از رسیدن من حضور به هم رسانیده بود.
سپس من و زید جان برادرم با محبوب جان رساج ،خانم عبدهللا جان رفیق
و عالیه جان دخی دویم آقای دکتور عبدالستار رساج ،خانم زید جان به
معیت آقای تړون جانب مقر رهی صاحب آقای نور محمد ترهگ به راه
ً
ی
رهنمان آقای تړون داخل
افتادیم و به مجرد رسیدن به آنجا ،متصال به
اتاق پذیر یان گردیده و چند دقیقه انتظار کشیدیم تا آقای رهی ر
تشیف
ی
معرق محبوب جان و عالیه جان با هر یک از ما احوال
آورده و بعد از
پریس گریم را انجام داد.
در این فرصت بساط چای و ناشتا ی
حاض گردید و آقای نور محمد ترهگ
رهی دولت ،ح ی
ی ضف صبحانه باز هم به ستایش و یادبود نیاکان و بزرگان
ی
ی
خانواده من سخیان نموده و در ضمن دربارۀ این که دولت برای حفظ
امنیت و برقراری اوضاع عمویم در مملکت مجبور است به یک سلسله
اقدامان دست زند که ظاهرا سبب اذیت ی
بعیص ها یمگردد و اما بعدا معلوم
یمشود که این اقدامات دولت به نفع مردم و توده بوده است ،توضیح
یمداد.
در پایان اشاره به محبوب جان نموده ،گفت :به نظر من بهی است ایشان
با خانواده خود برای چند ماه از مملکت دور باشند ،وقن در مملکت آرایم
و امنیت تمام حکمفرما گردید ،یمتوانند به وطن شان برگردند .بعد از آن
جانب آقای تړون رو گشتانده به زبان پشتو پرسید مجموعا چند نفر
یمباشند؟ آقای تړون در جواب گفت :جمله چهار نفر هستند ،صاحب!
سپس آقای ترهگ به آقای تړون هدایت داد که برای هر چهار از آنها
پاسپورت مسافرت صادر و هرچه زودتر تهیه خارج شدن شان را از مملکت
بگید.
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مقابلتا ما دو نفر هم از لطف جناب رهی سپاس گذاری و از این نظر نیک
ایشان ستایش به عمل آورده و بعد از تقریبا یک ساعت که با جناب ایشان
گذشتاندیم ،اجازه خواسته مرخص شدیم و به معیت آقای تړون به خانه
برادرم زید جان برگشتیم.
در این جا آقای تړون به کار پاسپورت آغاز نموده ،او برای ما گفت برای
جلوگیی از مضف بیشی یمخواهم دو جلد پاسپورت برای اینها درست
نمایم و پاسپورت ها را هدایت یمدهم ،پاسپورت مری ییص ترتیب نمایند که
یک نفر آنها به اسم مریض و یک دیگر به عنوان معیت مریض در آن درج
گردد .مگر قیمت پاسپورتها و تکت طياره را باید خودشان بیدازند،
دولت برای این کار بودجه ندارد .ما گفتیم هرچه الزم یم دانید همان طور
اجراآت فرمائید .بدیه است که قیمت پاسپورت و تکت هواپیما را
خودشان تأدیه مینمایند و بیشی سبب زحمت شما و تحميل مصارف
نیمشوند.
در حقیقت هم ی
ی آرزو را که برای آنها پاسپورت خروج از مملکت عنایت
گردد ،هم آقای عبدهللا جان رفیق و خانواده اش داشت و هم من و زید
جان برادرم در دل یم پروراندیم ،که جناب رهی صاحب بدون این که در
ی
تقاضان صورت بگید ،آن را منظور و انجام داد.
این باره از جانب ما
ی
ی
تلفن
قوماندان والیت کابل
بعد از آن آقای تړون به شعبه پاسپورت
هدایت ترتیب دو جلد پاسپورت را که در آن چهار نفر گنجانیده شود به
ً
ی
قبال تع ی
گرفی
یی شده بود ،صادر نموده ،عالوه نمود که برای
قسیم که
ی
پاسپورت ،خود مراجعی یمآیند ،معلومات الزمه را ارائه و قیمت
پاسپورتها را یم پردازند.
در ختم این کار آقای تړون شماره تلفن خودرا گذاشت و گفت با من در
تماس باشید و از جریان مرا مطلع سازید .حاال شما عقب کار خود بروید و
من عقب کار خود یم روم .به این ترتیب کار پاسپورت و تهیه تکتهای
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پرواز برای خانم میمونه ملقب به نن شیین که یک خانم با وقاری بود،
پشش عبدهللا جان رفیق و محبوب جان رساج خانم عبدهللا جان و پش
خوردسال او که اسمش به یادم نیست ،در ظرف یک دو روز انجام یافت
و یم بایست با اول ی
ی هواپیمان که جانب تهران روانه بود ،پرواز نمایند.
روز موعود رسرسید و آقای تړون قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس که در
جریان کار بود ،حسب وعده قبیل به منظور این که در فرودگاه کابل برای
مسافرین مزاحمن پیش نشود ،وقن که من و زید جان برادرم خانواده رفیق
را به فرودگاه رساندیم ،برای مشایعت آمده بود و در اثر مساعدت او مراتب
ويزه خروخ و کنیل بکسهای مسافرین به سهولت تمام انجام یافت و ما
توانستیم آنها را تا اتاق که تنها مسافرین بعد از این که کنیل پاسپورت و
اثاث شان از طرف پولیس صورت یمگرفت و آنها برای پرواز آماده
یمبودند ،در آن اتاق جمع یمشدند ،به معیت آقای تړون مشایعت نمائیم.
ی
کسان که به مشایعت مسافرین شان یمآمدند ،اجازه نداشتند به آن اتاق
داخل شوند .باالخره محیمه خانم میمونه رفیق ،پش او آقای عبدهللا جان
رفیق با پش خوردسالش و محبوب جان رساج ،افغانستان را ترک و جانب
تهران پرواز نمودند.
ی
ی
روشن بیندازم :این
آشنان با بیک کارمل اند گ
در اینجا یمخواهم در باره
که من آقای بیک کارمل را پیشی و چگونه یمشناختم ،داستان از این قرار
است که یک نفر از زندانیان سیایس زندان قلعه جدید دهمزنگ ،فاروق
جان تلگر یاق نام داشت که با آقای بیک کارمل نسبت و خویشاوندی نزدیک
داشته و بیک کارمل ایشان را به اسم کاکا خطاب یمکرد .جریان اسارت
فاروق جان تلگر یاق که به جرم مخابره تلگرام تییک که ختم جنگ با امی
حبیبهللا مشهور به بچه سقاء به حبس ابد محکوم شده بود و فرقه ر
مش
ی
چرخ که در جنگ تنک واگجان [واغجان] لشکریان امی
شیمحمد خان
حبیبهللا را شکست داده و اول ی
ی رسبازی بود که داخل شهر کابل گردیده
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و این تلگرام را تسوید و مخابره آن را هدایت داده بود .همچنان بعد از آن
که نادرشاه زمام قدرت و سلطنت را به دست آورد ،فرقه ر
مش شیمحمد
ی
چرخ را با کاکایم ی
جیالن خان ی
خان ی
چرخ ،وکیل محمدول خان
جیال غالم
ر
رسمنش ،خواجه هدایت هللا خان و فقی
دروازی ،میزا محمد مهدی جان
جان به شهادت رسانید ،در ررسوع این رساله به صورت مفصل توضیح
داده شده است.
آقای بیک کارمل در آن زمان پش خوردسال و متعلم بود و ی
بعیص روزهای
جمعه به حیث پايواز به دیدن کاکای خود آقای فاروق جان تلگر یاق یمآمد.
آقای فاروق جان تلگر یاق همیشه تعریف یمکرد که برادرزاده اش بیشی از
سن و سال خود صحبت یمکند و خییل باهوش است ،اگر شما خواسته
باشید ،یمخواهم او را یک مرتبه نزد شما بیاورم .بعد از آن هر وقت که
بیک کارمل به دیدن کاکای خود یمآمد ،آقای فاروق جان تلگر یاق او را برای
یک دو ساعت به اتاق ما یمآورد و با هم صحبت یمکردیم.
درست به یادم نیست که به کدام صنف مکتب بود ،ول هرگاه سئوال به
نامیده راجع یمشد ،با جمالت شمرده و ضاحت لهجه جواب یمداد که
به تناسب سن و سال او برایش به اصطالح زیاد بود .پش خییل با هوش،
ذگ و تندفهیم بود و کاکایش فاروق جان تلگرا یق باالیش بسیار حساب
یمکرد.
این برخوردها در سالهای ب ی
ی  ۱۳۲۰و اوائل  ۱۳۲۵هجری شمش برابر
به  ۱۹۴۱و  ۱۹۴۶عیسوی صورت یمگرفت که درست به یادم نیست
بیک کارمل در آن وقت چند سال داشت ول هم ی
ی قدر میدانم که هنوز
ی
به سن بلوغ نرسیده و کودک بود .بعد از آن در سالهان که من با خانواده
ام از زندان رها گردیده بودیم ،در ی
بعیص از محافل عرویس و دعوتها با
هم یمدیدیم و آقای بیک کارمل خییل احیام کارانه و با محبت پیش آمد
یمکرد .در غی آن هیچ گونه وجه مشیک ایدئولوژیک با هم نداشتیم و
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هیچ وقت صحبتهای سیایس و انقالن در ب ی
ی نرفته و نه من به هیچ یک
از احزان که در افغانستان وجود داشت ،وابسته بوده ام .همچنان آقای
سلیمان الیق را در یک دو محفل آشنا شدم و آقای تهذیب در شهر قندز
یک دفی دارالوکاله داشت و ی
زمان که من برای اجرای پاره ن از کارهای خود
به قندز یم رفتم و چند روز در آنجا توقف یمداشتم ،ی
بعیص اوقات بعد از
فراغت کار در ی ی
میل یک دوستم به نام مدیر آقا جان خان ،او را یمدیدم و
با هم صحبت یمنمودیم .با آقای سلطان عیل کشتمند در یک ررسکت وارد
کننده ادویه به نام اباس ی
ی که متعلق به آقای عبدهللا جان عابد پش مرحوم
داکتور میزین العابدین خان بود و آقای عبدهللا جان از دوستهای نزدیک
من به شمار یم رفت ،آشنا گردیدم .آقای کشتمند در ررسکت مذکورکارهای
ترجمه مکاتیب را به زبان انگلیش انجام یمداد .ول هیچ وقت و با هیچ
کدام از ذوات فوق الذکر مباحثات و صحبتهای سیایس نداشته ام و
ی
اهداق
اینکه آنها به کدام حزب مربوط بوده و صاحب چه مفکوره و
یمباشند ،ابدا با آنها صحبن به میان نیامده بود.
بر یمگردم به آشنان با آقای تړون .بعد از این دیدار با آقای نورمحمد ترهگ
ی
رهان خانواده رفیق ،آقای تړون با ما
رهی دولت دیموکراتیک خلق و
ی
ی
آشنان خودرا نگه داشته و گاه گاه تماس تلفن یمگرفت و از این که احوال
ی
یی
آشنانهای
مطمی یمساخت .من هم از این
ما به خی است خودرا
موصوف استفاده ی
ی
هان نموده و بعیص از دوستان و آشنایان را که از اوضاع
جاریه در مملکت احساس خطر یمنمودند و آرزو داشتند پاسپورن به
دست آورند و کشور را ترک نمایند و این کار به صورت نورمال اشکاالت
زیادی داشت ،به من مراجعه و استعانت یمجستند ،آنها را یاری نموده،
ر
خویس از آن
شخصا همراه شان بعد از یک تلفن قبیل که آقای تړون به
استقبال یمنمود ،یم رفتم و آقای تړون با جب ی
ی گشاده خواهش مرا
پذیرفته ،امر اجرای پاسپورت را به شعبه پاسپورت ذریعه تلفن عنایت و
ابالغ یم فرمود.
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و از آن جمله یک آقای عبدالعیل رساج پش رسدار عبدالغفور خان رساج
ی
آشنان و دوسن زیاد داشتیم .آقای عبدالعیل رساج بعلت
بود که با هم
ً
ی
ی
اینکه اوال از قوم محمدزان و ثانيا با يك خانم امریکان ازدواج نموده بود،
نزد دولت خلف طرف اشتباه قرار گرفته بود.
عالوتا روی نحسانها ،خشونتها ،عدم تحقيق ،عنادهای شخیص و
خصومتهای مأمورین اجر یان دولت که اهمیت بدون استحقاق به خود
قائل یمشدند ،اشخاص معصوم و نگنایه به زندان یمرفتند و اگر کش
به دادشان نیمرسید ،تا این که در بارۀ آنها تحقیف به عمل آید از دست
مأمورین مغرور و نرحم زندان بیچاره یمگردیدند.این رویداد ناگوار دو
مرتبه اتفاق افتاد.
یک این که آقای حمیدهللا جان طرزی پش حبیبهللا خان طرزی با خواهر
او جمیله جان طرزی ،خانم آقای دکتور عبدالستار رساج در یک از روزهای
ی
مربوطی زندانیان به نام پایواز به
جمعه که طبق معمول ،خانوادهها و
دیدن اقارب ز ی
ی
ندان خویش به زندان پلچرخ یمرفتند ،این دو نفر هم نظر
به دوسن نزدیک که با رسدار محمد ول جان پش عموی رسدار محمدداوود
خان رئیس جمهور مغلوب ،داشتند و رسدار ول جان با خانواده خود در
روزهای اول به قدرت رسیدن دولت دیموکراتیک خلق ،با باقمانده
خانواده سلطنن و همکاران نزدیک شان اسی بودند ،رفته و یک مقدار
خوراک و البسه با خود برده بودند .در اثر یک حرکت هرج و مرخ که در
زندان صورت گرفت و منجر به مداخله مسلحانه از طرف پاسبانان و
نظامیان محافظ گردید ،قوماندان زندان پل ی
چرخ برآشفته شده و با
عصبانیت تمام به نگهبانان زندان آمرانه و جابرانه هدایت داد تا همه آن
جمعیت را اعم از زندانیان و پايوازها زورمندانه و با تهدید مرگ به داخل
زندان انداخته و دروازه ضخیم آهن ی
ی زندان را مسدود سازند .آقای حمید
هللا جان طرزی و خانم جمیله جان طرزی هم در این جمله به زندان رفتند،
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ول خوش بختانه هم ی
ی قدر توانستند و فرصت آن را پیدا کردند که برای
عالیه جان ،خانم برادرم زید جان از ماجران که به وقوع پیوسته و ی
بالن که
بر رسشان آمده خی بدهند.
عالیه جان دخی دوم خانم جمیله جان طرزی و دکتور عبدالستار رساج بود
و به مجردی که از گرفتاری مادر و مامای خود مطلع گردید ،به رساغ من
آمده و از جریان حادثه برای من حکایت کرد .بعد از آن من ر
گویس تلفن را
ی
برداشته از ی ی
قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس تلفن و تمنا
میل خود به
ی
موظف
کردم اگر مرا به آقای تړون وصل نمایند ،ممنون میشوم .شخص
که تلفنهای آقای تړون را یمگرفت و جواب یمداد ،گفت قوماندان
صاحب به اکادیم پولیس رفته ،به آنجا مراجعه کنید .گفتم خییل خوب
لطفا اگر شماره تلفن مرا با اسم من نوشته و روی م یی کار ایشان بگذارید،
خییل ممنون میشوم .سپس به اکادیم پولیس تلفن و خواهش نمودم مرا به
آقای تړون وصل نمایند .متأسفانه تړون صاحب آنجا را هم چند لحظه
قبل ترک کرده بود و به این صورت من با ایشان تماس گرفته نتوانستم.
نیم ساعت یا چهل دقیقه انتظار کشیدم ،از تړون صاحب خیی نشد ،بار
دیگر به قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس تلفن نمودم ،ول باز هم با جناب
تړون صاحب ارتباط پیدا کرده نتوانستم و موصوف هنوز به دفی خود بر
نگشته بود .در این فرصت روز داشت آهسته آهسته به پایان رسد و عالیه
جان هم که از طرف پشان کوچک خود نگر یان داشت ،بیشی نزد من مانده
نیمتوانست ،جانب ی ی
میل خود روان شد و فیصله ما به این قرار گرفت
هرگاه خی درسن به دست آید من باید حتما و هرچه زودتر به اطالع او
برسانم.
عض دیر و نزدیک به مغرب (شام) بود و من گوش به آواز پهلوی تلفن
نشسته بودم که باالخره زنگ تلفن به صدا در آمد و جناب تړون صاحب
بود که پیام مرا گرفته ،پرسید خالد صاحب چه خی است؟ من از جریان
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واقعه برایش توضیحات داده و ضمنا خانم جمیله جان طرزی و برادرش
ی
معرق نمودم و از وی طالب یاری شدم.
آقا حمیدهللا جان طرزی را
تړون صاحب در جواب گفت به من فرصت بدهید ،تا اول تر از چگونک
حادثه اطالع واثف به دست بیاورم ،بعدا برایتان خی یمدهم .خالصه پس
از بیست و بیست و پنج دقیقه بار دیگر جناب تړون صاحب تلفن نموده
و به من اطمینان داد و گفت من به قوماندان زندان پل ی
چرخ نامهای خانم
جميله طرزی و حمید هللا طرزی را یادداشت و هدایت دادم هم ی
ی حاال
مطمی باشید آنها به زودی جانب ی ی
یی
میل شان به راه
آنها را رها سازد .شما
ً
ی
یم افتند .متصال من به عالیه جان ،خانم برادرم زید تلفن خی دادم و گفتم
باالخره تړون صاحب پیدا شد و خواهش مرا پذیرفته امر ی
رهان مادر و
ی
پلچرخ ابالغ فرمود و ضمنا اطمینان داد که
مامایت را به قوماندان زندان
به زودی به خانه بریم گردند .لهذا بیشی تشویش نداشته و خواهش یمکنم
هرگاه آنها برگشتند و به خانه رسیدند ،مرا در جریان بگذار.
حوال ساعت  ۱۰شب بود که عالیه جان برای من از ی
رهان و مواصلت
مادر و مامای خود اطمینان داد که به این ترتیب همه راحت گردیدیم.
حادثه دوم دامن گی یک از پشان الال لكیم چند گردید که من سالهای
ی
آشنان داشتم و از دوستان اهل هنود من بود .پشان
زیادی با این خانواده
الال لكیم چندی بعد از درگذشت پدرشان ،در رسای شهزاده یک دکان
تبادله اسعار داشته و رسگرم کار خود یم بودند .پشان خییل راست کار،
غرض بودند و ر
سالم و ن ی
اکی سفارت خانهها و قونسولگریهای خارخ
مقیم کابل ،همچن ی
ی بسیاری از شهریان کابل آنها را به خون یمشناختند و
ی
اسعارشان را به پول افغان نزد آنها که از اعتماد برخوردار بودند ،تبدیل و
ی
افغان از این پشان راست کار
همچنان اسعار مورد نیاز را در بدل پول
خریداری یمنمودند.
قراری که یک از این پشان نزد من آمده و گزارش این موضوع را تفصیل
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داد ،برادر بزرگ آنها که نام او درست به یادم نیست ،طرف اشتباه دولت
قرار گرفته و زیر عنوان "جاسویس برای امییال ییم امریکا" ،هفته گذشته از
جانب پاسداران دولت گرفتار گردیده است و ما هرچه و هرطرف تالش
یمکنیم ،از برادر ما که آیا زنده است یا نه ،و اگر زنده یمباشد به کدام یک
از زندانهای کابل خواهد بود ،اطالیع به دست آورده نیمتوانیم ،لهذا به
شما مراجعه کردم اگر از دست تان چ ییی بریمآید ،ما را مددکاری کنید.
باز هم وقن به آقای تړون تلفن نمودم و وقت مالقات خواستم ،خواهش
مرا پذیرفته ،منتها همان روز به علت گرفتاریهای زیاد ،معذرت خواسته
و برای فردای آن روز یک ساعت بعد از ظهر را برای من تع ی
یی نمود و من
ی
زندان شده به ساعت مع ی
ی خدمت
هم به معیت یک از برادران شخص
آقای تړون رفته و در باره پشان الال لكیم چند معلومات مفصل داده،
عالوه نمودم که من شخصا این برادران را از سالهای طوییل به این طرف
یمشناسم .کارشان تبادله اسعار است و به دسته بندیهای سیایس
ی
جزنترین سهیم ندارند.
سپس آقای تړون  ،اسم و هویت او را از برادرش گرفته ،فرمود من در زمینه
تحقیق یمنمایم به بینم چه کار کرده یمتوانم ،برای من یک دو روز فرصت
بدهید .واقعا یک دو روز بعد یک از این پشان ی
تلفن به من خی داد که
برادرشان از حبس رها و به ی ی
میل برگشته است.
منظور من از ذکر مطالب باال این است که آقای تړون تا ی
زمان که از
وفاداران آقای نورمحمد ترگ محسوب یمشد ،و در روز اول دیدار با وی،
از نزدیک مشاهده نمود که آقای بیک کارمل ما را با موتر خود به قض نمی
یک رسانید و آقای ترگ به حیث رهی دولت دیموکراتیک چگونه معامله
ی
جبی گشاده ترتیب اثر داده و در باره هر
با ما نمود ،به هر مراجعه من با
یک از دوستان و آشنای یان که با مشکیل مواجه یمشدند و از من یاری
یمخواستند و من مشکل آنها را با آقای تړون در میان یمگذاشتم ،بالتأخی
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به آن رسیدگ یم کرد.
ول ی
زمان که نام برده از آقای ترگ گسسته و به آقای حفیظ هللا ام ی
ی که
در آن وقت به حیث وزیر امور خارجه ایفای وظیفه یمنمود ،پیوسته بود،
ً
ر
فاحش به
کامال موقف دیگری به خود گرفته و در وضع عمویم وی تغیی
میان آمده بود.
چنانچه یک روز آقای محمد حسن کرییم ،به اتهام یک قتیل توقیف گردید
که نه ایشان و نه یک از خانواده موصوف در آن دست داشته و به قراری
ً
ی
جوان از دوستان
که آنها به من قبال این داستان را حکایت کرده بودند ،پش
خانواده آقای کرییم با تفنگچه ای که در دست داشت بازی یم کرد ،غافل
ی
پنهان داشت ،ناگهان این سالح
از این که تفنگچه در جاغور خود ،گلوله
ناريه ،به صدا در آمده و آماج خود آن جوان ،در ی ی
میل آقای کرییم که طبق
معمول به زیارت آمده بود ،قرار گرفت .این حادثه چندین سال قبل به
ی
گرفی این خانواده
وقوع پیوسته بود که مراتب دعوی ،محاکمه و برائت
همه یط گردیده و تصفیه شده بود.
قدسیه جان و محبوبه جان دوش ییگان آقای کرییم در یک از روزهای گرم
تابستان به صورت غی میقب ،حوال ساعات ظهر به ی ی
میل من آمده ،از
ماجرا صحبت و ضمنا گفتند ما هم ی
ی حاال از نزد آقای تړون یمآئیم که
نامبرده برعالوه این که به عرض و دادخوایه ما گوش نداد ،بلکه با
استعمال الفاظ رکیک و دور از انسانیت ما را از دفی خود بیون نمود .این
دو دخی که از برخورد آقای تړون شاک گرفته و تمام وجودشان به لرزه در
آمده بود ،حکایت کرده یمگفتند این قضیه خییل قبل تصفیه گردیده
است ،ول حاال یک از اقارب آقای مقتول ،از قدرت آقای جاللر که یک از
حزنهای مهم و وزیر تجارت یمباشد ،کار گرفته و موضوع را دوباره روی
صحنه آورده و در نتیجه پدر ما را عیلالعجاله به زندان انداخته اند.
به منظور جلوگیی از طوالت کالم ،باز هم به آقای تړون تلفن نموده و
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آرزو کردم اگر وقت داشته باشد ،به من فرصت بدهد خدمت ایشان
برسم .آقای تړون به این تقاضای من بالتأخی لبیک گفت و هنگایم که من
از موصوف در باره وقت و روز موعود جویا شدم ،فرمود هم ی
ی حاال خالد
صاحب بیائید.
بعد از آن من قدسیه جان و محبوبه جان دخیان آقای کرییم را کیم تقویت
نموده تسلیت دادم و با اطمی ی
نان که باالی آقای تړون داشتم به آنان گفتم،
بسیار تشویش نداشته باشید ،من قراری که آقای تړون برای من وقت داده
است ،هم ی
ی حاال نزد او یم روم و انشاهللا یک کاری را انجام خواهم داد.
مگر متأسفانه که این باور من به یأس تبدیل شد و آقای تړون را در این
ً
ً
مراجعه کامال شخص دیگری یافتم .اوال آن استقبال که موصوف همیشه
داشت ،این مرتبه به یک وضع پیشآمد رسیم تبدیل شده بود .تصویر
آقای ام ی
ی باالی م ییکارش قرار داشت ،خودش در حال که باالی یک کریس
چر یخ نشسته ،این سو و آن سو مغرورانه دور یمخورد و با یک تعداد
صاحب منصبان پولیس و مراجع ی
ی صحبت یمکرد ،باالخره رو به من
گشتانده پرسید شما چه مطلب دارید؟
به مجردی که من نام از آقای حسن کرییمبردم و خواستم نسبت به
نگنایه ایشان خدمت آقای تړون توضیحات بدهم ،صحبت مرا به
صورت ناتمام قطع نموده ،گفت من نیمدانم این آدم چقدر واسطه دارد.
بعد از آن با یک وضع خییل رسد و رسیم از من تقاضا نمود که دیگر واسطه
کش نگردیده و به همچو موضوعات مداخله ننمایم.
من هم با شنیدن این کلمات از زبان آقای تړون  ،که انتظار آن را نداشتم و
همچنان شنیده بودم که نامیده یک شخص فاقد موازین اخالق بوده،
ی
انسان نزد او قیمت ندارد ،بدون
عزت نفس شخیص و ارزشهای
ی
خداحافظ از جا برخاسته گفتم ببخشید و او در جواب گفت بفرمائید .از
دفی قوماندان ژاندارم و پولیس خارج شدم.
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بعد از این برخورد دیگر هیچ آرزو نکردم با آقای تړون در تماس بیایم و
ایشان هم دیگر مراوده ی
تلفن خودرا با من قطع نمود.

عوامل ر
گسبش افواه مبن بر پیوست ما به دولت دیموکراتیک خلق
علت اصیل این آوازه ها :به درجه اول مراجعه ما به آقای بیک کارمل و
مداخله جدی موصوف در موضوع مطلوب ،به درجه دوم دیدار با آقای
نورمحمد ترهگ رهی دولت دیموکراتیک و واکنش نیکوی او در برابر
تقاضاهای ما ،و ی
رهان خانواده رفیق از زندان ،و به درجه سوم ر
نشات
میدیای روز راجع به بزرگان خانوادۀ ما و پخش تصاویر آنها در روزنامههای
دولن و غیدولن ستایش از کارنامههای آنها و کوبیدن دوره استبداد بود
ی
مختلف نموده ،به این باور داشتند
که آشنایان و دوستان از آن تعبیات
که من و برادرم زید صدیق از طرف دولت جمهوری دیموکراتیک جذب و
در آینده نزدیک به پستهای مهیم مأمور یمگردیم .ول همه این افواه و
تخمينات ،حقیقت نداشته و تنها به شکل یک آوازه از دهن یک به دهن
دیگری انتقال یافته و موجب به میان آمدن زمینه تبضه برای ی
بعیص از
دوستان و آشنایان گردیده بود .در غی آن هیچ یک وجه مشیگ در میان
موجود نبود که باالثر ما از طرف دولت دیموکراتیک خلق جذب شده
بتوانیم.
همچنان مراجعه ما به آقای بیک کارمل و دیدار با آقای نور محمد ترهگ
و آشنا شدن با آقای تړون قوماندان عمویم ژاندارم و پولیس ،روی یک
حادثه صورت گرفته بود که جریان آن به صورت مفصل ،بدون کم و کاست
و مبالغه ،ر
تشی ح گردید.
اما ناگفته نیمتوانم گذاشت که برعالوه ر
نشات روزنامههای وقت و
362

از خاطراتم

نوشتههای ی
بعیص از نویسندگان به پیوی از حقایق نویش ،که یک دو بار
آقای سیدقاسم خان رشتيا ،مورخ مشهورکشور هم زیر نام اصیل و مستعار
نش رسیده بود؛ تصوری را ی
مضامی ین در این راستا به ر
مبن بر همکاری ما
بوجود آورده بود .از این جانب چندین بار از جانب ی
بعیص از اعضای حزب
خلق و پرچم به صورت مستقیم و غیمستقیم در محفلها که با آنها روبرو
ً
یمشدم ،بعد از این که هریک اوال در بارۀ بزرگان خانواده من صحبتهای
پر از احساسات را انجام یمدادند ،دعوت به همکاری شدم .من هم ظاهرا
از این خوشبی ینها استقبال خون کرده و از اظهار آمادگ خود در این راه،
امتناع نورزیده ،ول آن را به زمان موکول یمساختم.
از ی
طرق یمدیدم که دامنه کشتارها ،گی و گرفتها ،خشونتهای مأمورین
عال رتبه حزن که در رأس یک اداره تع ی
یی یمشدند با مأمورین زیر دست
غی حزن ،روز به روز باال گرفته ،احساس مصونیت مردم از ب ی
ی یم رفت.
اشخاص ژرف ب ی
ی از جریان حادثات و از این که پایان کار چه خواهد شد،
ی
خییل نگران بودند و نااطمینان مردم از دولت هر روز بیشی یمشد .دیری
نگذشت که ب ی
ی حزب خلق و پرچم اختالفات نظر و عدم هم آهنک به
وجود آمد که در اثر آن اعضای مهم حزب پرچم هریک به عنوان سفی
دولت افغانستان به کشورهای خارج به دور ساخته شدند و قدرت مملکت
داری تنها به دست حزب خلق آمد.
این حزب برعالوه گی و گرفتهای پالن شده گذشته ،یک عده از اعضای
مهم حزب پرچم را که در وطن باق مانده بود ،رایه زندان پل ی
چرخ نمود و
باعث به میان آمدن تشنجات بیشی در شهر و والیات کشور گردید.
مجاهدین ملت افغانستان که دولت دیموکراتیک خلق را دست نشانده
قدرت اتحاد شوروی یمپنداشتند ،و آن را یک دولت کمونیسن خطاب
یمکردند ،از هر گوشه و کنار مملکت دست به حرکات تخرین زده و چن ی
ی
وانمود یمکردند که ملت مسلمان افغانستان یک دولت کمونیست را که
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ضد اسالم است ،قبول کرده نیمتواند.
این شورشها و عملیات زیرزمی ین در شهر کابل و سایر شهرستانهای
افغانستان وقت به وقت افزایش پیدا کرده و باالخره به تاری خ  ۲رسطان
۱۳۸۵ش .باشندگان ناحيه چنداول کابل از قوم با شهامت قزل باش ضد
ر
شوریس را به راه انداختند که از
اعمال ناشایسته دولت دیموکراتیک خلق
طرف ارتش وابسته به دولت ،به صورت بسیار ظالمانه و نرحمانه
رسکوب و منجر به خون ریزی های زیادی گردید.
در  ۱۴اسد در باال حصار کابل یک تعداد از نظامیان دولن علیه دولت قیام
نمودند .باز هم دولت دیموکراتیک به این کشتارها اکتفا نکرده و یک عده
از افراد رسشناس این قوم را مانند اینجنی محمد اکرم خان پرونتا ،سابق
وزیر فوائد عامه و آقای مهندس محمد ررسیف خان پرونتا و آقای می عیل
احمد شامل که من آنها را به خون یمشناختم ،با یک جمعیت دیگر که
ی یک تعداد زیاد مالک ی
همه اشخاص مهذب و با وقاری بودند ،همچن ی
ی
دواخانههای شهر را که ر
اکی آنها را من میشناختم و مردمان آرام و رسگرم
کار و بار خود بودند ،به اتهام تحریک این قیام و معاونت به مجاهدین
گرفتار و آنا از ب ی
ی بردند .آقای فضل احمد جان نینوارکه از دوستان نزدیک
ی
قربان این حادثه گردیدند.
من بود با حبیب جان ذکریا هم
بعد از این رویدادهای ناگوار ،هر یک از همشهری یان که احساس عدم
مصونیت یمکردند ،و وجودشان را در افغانستان ،بیشی زائد یمپنداشتند،
تالش داشتند به هر وسیله که امکان آن میش گردد ،پاسپورن تهیه نموده
ی
آسان نبوده و
و کشور را ترک بگویند .به دست آوردن پاسپورت هم کار
این امر تنها و تنها از صالحیت آقای حفیظهللا خان ام ی
ی وزیر خارجه دولت
دیموکراتیک خلق بود که هرچه به نظر او صواب یمآمد اجرا و ناصواب را
ینف یمکرد.
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خانوادهها آهسته ،آهسته به این عمل پیوسته ،مرد و زن ،پش و دخی،
حتا با اطفال خوردسال شان جلوی دروازه وزارت امور خارجه صف
یمگرفتند و به انتظار به دست آوردن پاسپورت ،ساعتها ایستاده
ی
یمماندند.
کسان که شانس خون داشته و بخت مددگارشان یمشد،
پاسپورن به دست آورده از مملکت فرار یمکردند.
ی
بعیصها که به این کار موفق شده نیمتوانستند و پاسپورن برایشان ارز یان
نیمشد ،یمکوشیدند ،از هر طریف که امکان برآمدن از کشور برایشان
میش گردد اقدام نمایند.
از این گی و گرفتها و از این کشتارها در مرکز و والیات افغانستان مردم
عیلالعموم احساس خطر نموده ،سیع یمورزیدند و تالشهای ی
نهان بخرج
یمرسانیدند که خانه و رسپناه و دارانهای خویش را بفروش رسانیده ،فرار
را بر قرار ترجیح داده پیوسته در فکر نجات دادن خود عائله و اوالدشان
باشند.
بدین منظور یک عده زیاد از باشندگان مرکز و شهرستانها ،به طرف کشور
پاکستان و یک تعداد دیگر به کشور ایران و یک جمعیت دیگری که توان
مال شان بهی بود با پرداخت پول هنگفن توسط قاچاقیان به ممالک
ی
اروپان و حن ایاالت متحده امریکا آواره گردیدند.
موضوع دیگری که بعد از بروز اختالف نظر ب ی
ی حزب خلق و پرچم و دور
ساخی ی
ی
بعیص از اعضای مهم حزب پرچم از کشور به نام نمایندگان سیایس
افغانستان در خارج جلب توجه یمکرد ،تبلیغات یک علیه دیگری بود.
حزب رس اقتدار خلق در داخل مملکت اعضای حزب پرچم را در رسانه ها
و ر
نشات روز ،نوکران امییال ییم و اعضای حزب پرچم در خارج کشور علیه
حزب خلق تبلیغات متقابل نموده و اعضای این حزب بخصوص آقای
حفیظهللا ام ی
ی وزیر امور خارجه را از رسسیدگان امییال ییم و عضو
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یس آی ای یم خواندند.
در پهلوی این مبارزات سیایس و جلوه دادن یک حزب ،حزب دیگری را در
انظار رسان دولت اتحاد شوروی ،بحيث طرفداران امییال ییم در ب ی
ی خود
حزب خلق که قدرت را در دست داشت ،هم اختالف نظر و نفاق شدیدی
بمیان آمد که نتیجه آن بعدا تفصیل داده خواهد شد.
از مطالعه و مراقبت اوضاع جاریه در کشور و از تکتیک که دولت اتحاد
شوروی در راه رسیدن به آرزوی دیرینه و نیات شوم خود داشت و آنرا به
تناسب زمان و مساعده فرصت بکار یمبرد ،به خون پیش ی
بین شده
یمتوانست که در قضیه افغانستان از (اسكالسیون) و یک شکل دیگری کار
گرفته .به بهانههای گوناگون که خاصه سیاستهای خام است ،علنا
داخل میدان کارزار گردیده عمیل را که در ممالک بلغاریه و چکوسلواکیه
ً
انجام داده بود در کشور افغانستان هم که تمهید آنرا قبال گذاشته بود ،به
پایان میرساند.
از جانب دیگر ماهیت دولت دیموکراتیک خلق در جریان گذشت ایام نزد
ملت افغانستان بوضاحت تمام هویدا گشت و به نی ی
کون دیده یمشد که
پایه مردیم و به عناض میل توجه نداشته فاقد علم جامعه شنایس است و
به ارزشهای سنن ملت افغانستان ارج نیمگذاشت ،سبب ناعتمادی
مطلق مردم گردیده که جامعه دیگر تحمل آنرا نداشت.
باین اساس جنبشهای پراگنده در هر طرف علیه دولت دیموکراتیک خلق
ً
که متهم به دولت کمونیسن بود هر روز افزوده تر و متقابال عکسالعمل
ً
دولت خشونت بارتر گردیده و طوری که قبال تذکر رفته ترس و بیم مردم
نطرف بیشی یمگردید.
ی
قربان عنادها ،حسادتها
عالوه بران یک عده مردم شناخته شده کشور
و عقدههای شخیص جمیع از نو به دولت رسیدهگان و صاحب منصبان
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ی
مختلف بگفته آنها ،از قبیل دست
پولیس و ارتش گردیده و زیر عناوین
ی
داشی با رارسار ،منسوب بودن بارتجاع سیاه ،همکاری به جهان غرب و
خاصا امریکا و امثالهم بصورت مرموزی گرفتار و مفقود یمشدند که دیگر
اثری از حیات و ممات آنها بدست آمده نیمتوانست.
روی این عوامل من هم در سال دوم حکومت داری دولت دیموکراتیک
خلق که میصد جریان و اعمال ظالمانه و ی
مناق تمام نورمهای حقوق ر
بش
دولت متذکره و عمیل کردن پالنهای شوم دولت اتحاد شوروی بودم،
باالخره تصمیم گرفتم ،وطن را ترک نموده و رهسپار دیار آواره گ بسوی
آلمان گردم.
ی
یک از دالئل مهاجرت من ،تماس های من با ی
آلمان من
بعیص از دوستان
مثل آقای کانزی ( )Kansiقنسل آلمان در کابل ،آقای لیک ( )Liekکه کار
ی
آلمان فابریکه نساخ
کمیساریت سفارت آلمان را بعهده داشت و کارمندان
ی
ی
آلمان در مرکز ریاست نساخ بود .عالوتا زمان که
گلبهار و تیم منیجمنت
ر
من ررسکت نساخ را ترک کردم و به کارهای شخیص رسوع نمودم ،در پهلوی
ی
ی
آلمان بنام
کمپان دواسازی
سایر کارهای خود ،بحيث نماینده علیم یک
ی
کمپن شی پینگ برل ی
ی ،وظیفه داشتم که بصورت مرتب از دوکتوران،
ی
ر
کمپان
فرویسهای مرکز و والیات ویزیت و تولیدات این
شفاخانهها و ادویه
ی
را که به افغانستان صادرات داشت معرق نمایم .این کار را قبل از من آقای
لیک داشت که از وی پیشی نام برده شده و در آن وقت کار کمیساریت را
هم همزمان انجام یمداد.
یکروز ضمن دید و بازدیدی که با وی صورت گرفت و نامیده از قطع عالقه
من با ررسکت نساخ اطالع پیدا کرد و هم یمدانست که من اخیا در ررسکت
نساخ کار یک بیمه صخ را بعهده داشته و یک اندازه با ادویه پاتنت
ی
کمپنهای دواسازی اروپا آشنا هستم .لذا پیشنهاد نمود ،اگر من خواسته
باشم این کار را برای من وایمگذارد .طوری که گفت خود او نظر به تراکم
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روزافزون کارهای کمیساریت به امور ی
کمپن شیینگ بیشی از این رسیدگ
کرده نیمتوانست.
منهم آمادگ خودرا ابراز کردم ،او از لحاظ اینکه هر چه به امور صخ
ارتباط پیدا یمکرد ،من به آن عالقه فراوان داشتم و ثانيا یمدانستم که
ی
کمپنهای خارخ برای کارمندان خود حقوق بهی یم پردازند .برای پیشید
این کار و یط یک سفری که به کشور آلمان داشتم و در ع ی
ی حال از طرف
ً
ی
معرق شده بودم ،با ی
کمپن شیینگ در تماس آمده و
آقای لیک هم قبال
قرارداد همکاری را بحيث نماینده علیم ی
کمپن موصوف در افغانستان رسما
امضاء نمودم.طوری که گفتم ،بعد از آن ،وقت به وقت وظیفه مالقات با
ر
فرویسها و مؤسسات صخ را در مرکز و والیات افغانستان
دکتوران ،ادویه
ی
به عهده داشتم .نمایندگان کمپن هم در جریان هر سال چندین بار به
افغانستان آمده و از کارهای مربطه در شهر کابل و والیات واریس
یمنمودند.
زمان که این نمایندگان در افغانستان اقامت داشتند من وظیفه م یی ی
تا ی
بان
آنها را داشته و با آنها به والیات افغانستان به موتر شخیص خود سفر کرده
و در مرکز به هر جا که یضورت یم افتاد از معاینه خانه دکتوران ،ادویه
ر
فرویسها و بیمارستانها گرفته تا مقامات رسیم دولن هر یک از این
نمایندگان را مالقات یمکردم.
دولت دیموکراتیک خلق و پرچم در مقابل ،از اینگونه تماسها با غرنها
تعبیات دیگری نموده ،چن ی
ی اشخاض را تحت تعقیب و مراقبت
یمگرفتند.
ناگفته نیمگذارم که بیشی این حساسیتها بعد از کودتای رسدار
محمدداوودخان آغاز گردیده بود که در زمان دولت دیموکراتیک خلق
بصورت شدیدتر دوام پیدا کرد .خوب بیاد دارم شن را در وقت دولت
جمهوری دیموکراتیک رسدار محمدداوود خان ،ضیافن از طرف سفارت
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آلمان مقیم کابل ترتیب گرفته شده بود ،که در آن طبق معمول بدرجه اول
ی
ی تا یک رتبه مع ی
بعیص از مأمورین عال رتبه دولت به صورت روت ی
ی و بعدا
نمایندگان سیایس دولت های خارخ که در افغانستان سفارتخانه داشتند
و جمیع از دوستان و آشنایان دعوت یم بودند .این ضیافت به مناسبت
قرارداد پنجاه ساله دوسن کشور آلمان و مملکت افغانستان که در سال
ی
اعيحضت امانهللا خان صورت گرفته و در زمان
 ۱۹۲۶در زمان سلطنت
ریاست جمهوری رسدار محمد داوودخان بپایان یمرسید ،تنظیم شده بود.
قرارداد پنجاه ساله دوسن آلمان و افغانستان ،از طرف افغانستان بامضای
ی
چرخ ی
ی
افغان را در برل ی
ی
زمان که وظیفه سفارت
پدرم غالمصدیق خان
داشت و از جانب دولت آلمان بامضای آقای شییزمن وزیر دولت وقت
آلمان صورت گرفته و حاوی سایر کمکهای متنوع دولت آلمان به
افغانستان در جریان پنجاه سال بود .بعد این قرارداد در شهر پغمان مربوط
ی
اعليحضت امانهللا خان به توشيح رسید.
والیت کابل از طرف
ی
یک ر
آلمان و انگلیش در همان شب ضیافت
نشیه دو سه ورقه بزبانهای
توسط کارکنان سفارت آلمان پخش و بدسیس مهمانان گذاشته شد که
من هنوز یک نسخه آن ر
نشیه را با خود دارم.
از صحبت دور نرویم که من در همان شب یکنفر از مأمورین دولت را هم
در آن ضیافت ندیدم ،تنها آقای سید وحیدهللا مع ی
ی وزارت امور خارجه
در ساعات آخر شب ر
تشیف آورد و لحظان چند در حالت ایستاده روی
تیاس عمارت سفارت با سفی ،قنسل و باق اعضای سفارت تعارفات
معموله را انجام داده ،مرخص گردید.
از مشاهده این وضع به خون فهمیده شده یمتوانست که دولت رسدار
محمدداوودخان دوست نداشت دیگر آن روابط حسنه را که از سالهای
متمادی ی
بی دول غرن و دولتهای افغانستان موجود بود ،داشته باشد و
بدینوسیله سبب دردرس دولت اتحاد شوروی گردد.
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همچنان موید این حدسیات گفتار یک شخص از اقارب نویسنده است که
از مأمورین بلند پایه دولت بود و یم بایست باین دعوت اشیاک یمکرد.
اتفاقا فردای آن شب که من ایشان را در یک محفل دیگر خانوادگ دیدم،
پرسیدم شما را دیشب به دعوت سفارت آلمان ندیدم ،امیدوارم حالتان
خوب بوده و مانع عدم ررسکت تان عاللت مزاج نبوده باشد .گفت نه خی
و نظر به قرابن که با من داشته و من طرف اعتماد مطلق ایشان بودم،
ً
اوال آمادگ گرفته و ی
حاض شدم ،باین
عالوه نمود که راستش را یم پریس من
دعوت اشیاک نمایم ول بعدتر ملتفت شدم که من از طرف دولت اجازه
ندارم بدعوت سفارتهای ممالک غرن بروم لهذا از ی
رفی به آنجا و حصه
ی
گرفی به ضیافت سفارت آلمان ضف نظر کردم.
جریان بسیار جالب و شگفت آور دیگری که در آن شب دعوت و فردای
آن بوقوع پیوست و یمتوان در آن مورد بیشی صحبت نمود ،این بود که
دعوت سفارت آلمان همزمان با تبدییل قنسل سابق آقای ی ی
کیی و جانش ی
ی
جدید وی آقای پسکه صورت گرفته بود.
نشیه از طرف کارکنان سفارت موصوف آقای ی ی
حی توزي ع ر
ی
کیی قنسل
ی
معرق و عالوه نمود :شخیص که
سابقه مرا به آقای پسکه قنسل جدید
این قرارداد را از طرف دولت افغانستان پنجاه سال قبل بحیث سفی در
برل ی
ی امضاء نموده است ،پدر آقای صدیق که یک از مدعوین امشب
است ،یمباشد .آقای پسکه بعد از تعارفات معموله و اظهار خورسندی از
شناسان من ،اظهار نمود که من یک تصویر نزد خود دارم و آن تصویر در
وقن گرفته شده که پادشاه وقت بنام امانهللا خان این قرارداد دوسن
پنجاه ساله را توشیح نموده و باالی یک کریس نشسته است ،در عقب
پادشاه افغانستان یک جمعیت دیگری بصورت ایستاده به نظر یمخورد و
معلوم یمشود که آن اشخاص از همکاران نزدیک شاه میباشند .آقای یسکه
به سخنان خود ادامه داده گفت من بسیار آرزو دارم این اشخاص و یا یک
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از آنها را در صورت امکان مالقات نمایم ،هر گاه شما این زمینه را مساعد
عن من و آقای ی ی
سازید خییل ممنون میشوم .ما سه نفر ی ی
کیی و آقای پسکه
رسگرم صحبت بودیم که دو نفر از آشنایان به ما نزدیک شده و خواستند
در صحبت ما داخل شوند.
درین اثناء من داشتم برای آقای پسکه و آقای ی ی
کیی معلومات یمدادم که
متأسفانه از اشخاض که در وقت توشیح قرارداد در عقب شاه افغانستان
در تصویر مشاهده یمگردد به شمول پادشاه و پدرم که این قرارداد را امضاء
نموده ،هیچکس حیات نداشته و در دل خاک جای گرفته اند.
ی
آلمان بلدیت نداشت از من تقاضا
یک از این دو نفر آشنایان که بزبان
نمود ،از آقای پسکه قنسل جدید بیسم و در باره اینکه میعاد قرارداد
متذکره اکنون بپایان رسیده آیا دولت آلمان یمخواهد این قرارداد دوسن
را باز هم با دولت افغانستان تمدید نماید یا نه؟
آقای پسکه بالدرنگ گفت نه! آن آقا دوباره سئوال نمود و گفت چرا؟
درین اثنا من از آقای پسکه بعد از ترجمه کلمه چرا خواهش نمودم اگر
ممکن باشد لطفا بزبان انگلیش صحبت نمائید ،زیرا من میدانستم که آقای
ی
آشنان داشت.
سئوال کننده بزبان انگلیش
آقای پسکه بدون مجامله و با ضاحت تمام بزبان انگلیش جواب داد :برای
اینکه دولت فعیل افغانستان زیر تأثی یک دولت کمونیسن است و ما با
ی
تعاون را نه بسته و
دولتهای کمونیست هیچگونه قرارداد دوسن و
همچو معامالن نداریم.
این برخورد و ضاحت لهجه آقای پسکه و جواب قاطع موصوف که بمذاق
آقای سئوال کننده برابر نبود ،سئوال دیگری ننموده و با ادای کلمه
ببخشید با شخیص که او را همرایه یمکرد ،از جمع ما بدور رفته و به
حلقههای دیگر مدعوین پیوست.
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موضوع شگفت و حن یمتوان واژه مضحک را به آن اطالق نمود ،این بود
که فردای آنشب ضیافت سفارت آلمان ،وقن خیها را بزبانهای دری و
پشتو از رادیو افغانستان پخش یمشد ،یک بخش آن صحبت از جریانات
دعوت شب گذشته سفارت آلمان و انگ ییه این دعوت بود.
گوینده رادیو افغانستان با عبارات بسیار بلندباال و یک اندازه با مصطلحات
نو و واژه های نامأنوس این بخش اخبار را قرائت و جریانات ضیافت
سفارت آلمان را که چه مناسبن داشت و باالخره قرارداد پنجاه ساله
دوسن آلمان و افغانستان و محتویات آنکه عبارت از یک سلسله
کمکهای تعلییم ،تربیوی ،تخنیک ،اقتصادی ،عمر یان و غیه بود همچنان
در باره تاری خ ماه و سال عقد این قرارداد که ب ی
ی کشورهای آلمان و
افغانستان صورت گرفته بود ،ررسح مفصیل داده در فرجام از سپاس گذاری
ی
سخی یان نمود.
دولت فعیل راجع به کمک های کشور آلمان
ول از اینکه این قرارداد مهم را گ وسیله شده بود و از طرف افغانستان
کدام شخص صاحب صالحيت آنرا امضاء نموده و باالخره از طرف کدام
زعیم دولت افغانستان توشیح گردیده بود ،روی تنگنظریها و
ً
اصال ذکری در میان نیامد .ی ی
عن خانواده حکمران که ظاهرا
کینهتوزیها
نام دولت از شایه به جمهوری تبدیل شده بود ،با وجود اینکه پنجاه سال
ی
اعليحضت امانهللا خان و هم
از عقد این قرارداد گذشته ،پادشاه وقت،
پدرم غالمصدیق خان از این دنیا رفته بودند ،باز هم از یک حقیقت چشم
ر
پویس مطلق نموده و نیمخواست نام آنها توسط اخبار رسیم پخش و
بگوش مردم افغانستان برسد.
در حال که در شب ضیافت سفارت آلمان هر یک از مدعوین یک نسخه
از ر
نشیهن را که توسط کارکنان سفارت پخش یمشد و موضوع
موافقتنامه آلمان و افغانستان در آن با جزئیات مطلب بصورت مفصل
تشی ح شده بود ،بدست آورده و معلومات ی
ر
کاق در آن باره حاصل نموده
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بودند .این چشم ر
ی
اعليحضت
پویس دولت را از واقعیت نقش پدرم و
ر
منتشه فقط یمتوان زاده عناد و عقدههای
امانهللا خان از جمله خیهای
شخیص تعبی کرد ،زیرا مضمون دیگری برای آن نیمتوان رساغ نمود.
منظور از ذکر این همه داستانها که ما را یک اندازه از سلسله تحریر دور
نگهداشت ،این است که انسان یمتواند یک تعداد اعمال جفاکارانه را که
در حق ملت افغانستان بوقوع پیوست ،زاده راه و روش دوره های استبداد
نامید و یک مقدار دیگر آنرا به عناد ،عقدهها ،کینه ورزیها ،حسادتها و
تاریک ضمییهای شخیص اشخاص حواله نمود .ی
حضت سعدی شیازی
را عقیده بر این بود که :
دل بدست آور که حج اکب است
از هزاران کعبه یک دل ر
بهب است
ول صائب تییزی که ابنای زمان را از هر پهلو مطالعه کرده بود میگفت:
دل اگر مخزن کت است که مردم دارد
هر که یک دل شکند کعبه ی آباد کند.
آقای احمدظاهر ی
هیمند جوان و توانای کشور که با عمر نسبتا کم از علم
ی
و ی
هی موسیف و موهبت آواز خوان بهره معتنابه داشت و در قطار سائر
ی
هیمندان شهر ی
بش یان حاصل کرده بود آماج تی این قبیل اشخاص تنگ
ی
قربان عناد و عداوتهای شخیص گردید .قتل مرموز
نظر واقع شده و
ی
ی
احمدظاهر در سال  ۱۹۷۹که همه هیمندان و هیدوستان و گفته یمتوانیم
ر
اکی از مردم ،پی ،جوان و حن خوردساالن کابل را تکان سخت داده و ظاهرا
از طرف رادیو دولن افغانستان زاده یک حادثه ترافیک اعالم گردید ،تا
امروز بصورت واقیع افشا نشده و مکتوم مانده است.
ی
اندوخی تجارب
من فکر یمکردم که اعضای دولت دیموکراتیک خلق با
زیاد از آدم ر
کشهای دولتهای استبدادی گذشته ،انتباه خون گرفته،
بفکر ارتقاء و تعال کشور بوده و سبب حمایت و مصونیت خلق گردیده و
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اراده ندارند نام آنها در زمره آدم کشان محسوب گردد .مگر به بسیار زودی
دیده و فهمیده شد که آنها تاري خ مملکت شانرا با دقت و توجه الزم مطالعه
نکرده و اگر هم خوانده بوده باشند ،تجارب آن را به طاق نسیان گذاشته
و فراموش کرده بودند.
ی
استثنان ،و یا
درست است که ما نیمتوانیم حاالت اضطراری و
ر
ناگزیریهای یک دولت را در بدو مرحله نادیده بگییم ،ول مشوط به
اینکه همه قضایا بصورت جداگانه تحقیق و عادالنه و نطرفانه برریس
گردد.
حکیم که صادر یمگردد باید بر مبنای محاکم عدل و حقوق استوار بوده
ی
قضان کشور صورت گید .متأسفانه
به تصمیم گیی و فیصلههای قوای
در افغانستان به گوایه تاری خ یم توانیم ادعا نمود که هیچگاه فیصلههای
ی
قضان جامه عمل نپوشیده و یک
دولت ها به پیوی و رعایت احکام
شخص که در رأس قدرت قرار داشته و هر چه خواسته است بصورت
خودرسانه و به منظور حفظ قدرت و حمایت خود بر ملت مظلوم
رواداشته و اسباب کشتارهای بزرگ گردیده است.
روی همرفته هر یک از این جریانات عامیل شده یمتوانست که اسباب
عدم اطمینان و باور بیشی مردم نسبت به دولت گردیده و تصمیم بگیند
که از کشور فرار کنند.
و من هم بعد از تأمل زیاد در این مورد مصمم گردیدم باین عمل اقدام
نمایم و برای چندی از مملکت دور بمانم.
آقای حفیظهللا ام ی
ی که امور وزارت خارجه را بعهده داشت کارهای
منظوری و اجازه دادن پاسپورت را هم مختص به خود ساخته بود .هر که
آرزوی بدست آوردن یک پاسپورن را به مقصد مسافرت به خارج مملکت
یمنمود ،باید به شخص وزیر خارجه عريضه یمنوشت و تمنا یمکرد که در
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پای عریضه خویش یک امر مثبن بدست آورد ،در غی آن هیچ مقایم به
ی
قوماندان امنیه کابل صالحیت این کار را
شمول مدیریت پاسپورت
ی
نداشت .دیگر اینکه هر شخص و یا خانواده که آرزوی رفی به خارج
مملکت را یمنمود یمبایست یک سلسله دالئل راست و دروغ در عریضه
خود یمنوشت و علت مسافرت خویش را توضیح یمداد.
ً
من هم یک تعداد اسنادی در باره برادرم غالم دستگی صدیق که قبال در
اثر یک حادثه بدرود حیات گفته بود ،از قبیل وراثت خط و وکالت خط
ررسیع ورثه موصوف ترتیب و توام با عريضه عنوان مقام وزارت خارجه
ی
تقدیم و در ی
رفی خودرا به کشور آلمان حل و فصل
می عريضه علت
نمودن معامالت برادرم بصورت مستند وانمود کرده بودم .روز واریس به
ً
قبال تع ی
یی شده بود که جناب وزیر اختیاردار
عرایض مربوط به پاسپورت
ی
آن بود .من که عريضه و اسناد منضمه را بهمان روز تعیی شده بدفی
عرایض وزارت خارجه ،مانند دیگر مراجع ی
ی سیدم ،فردای آن روز که
عرایض مردم با امر مثبت و یا ی
ی
عارضی
منف در پای هر یک از این عرایض به
ی
گرفی یک امر مثبت موفق
مسید یمشد ،اطمینان کامل داشتم که به
خواهم شد .ول دیدم در پای عریضه من به قلم و امضای شخص وزیر
خارجه نوشته شده بود:
ی
افغان در بن در زمینه اقدام نماید.
مدیریت خارجه از طریق سفارت
ی ی
ی
گرفی پاسپورت به خارج اعطا نگردید .این
عن برای شخص من اجازه
واکنش آقای حفیظهللا ام ی
ی در برابر تقاضای من که مستند به اسناد ررسیع
دولت و یک دلیل موجه بود ،واقعا مایه تعجب من گردیده و یکبار دیگر
مرا متوجه خودم ساخت.
بهر حال و باساس امريه فوق مجبور بودم عریضه ام را به دفی مدیریت
خارجه بسپارم و انتظار بکشم مدیریت موصوف چه عملیان را توسط
ی
افغان در بن انجام خواهد داد.
سفارت
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ی
افغان مقیم
چند هفته بعد که از دفی مدیریت خارجه خی گرفتم ،سفارت
بن به جواب مکتوب وزارت خارجه یک دو ورق فارم ی
هان فرستاده بود که
من باید آنرا خانه پری و امضاء یمکردم.
مگر وقن من فورمهها را مطالعه کردم ،عیلالعجاله امضاء ننموده و از
مدیر شعبه اجازه خواستم و گفتم من یمتوانم این فورمهها را با خود داشته
و بعد از مطالعه دقیق و فکر کردن در آن باره امضاء نمایم؟
آقای مدیر شعبه در جواب پرسش من فرمود ،بیل این فارمها مربوط بشما
است یمتوانید با خود بیید.
و سپس من اوراق متذکره را گرفته از اطاق مدیریت خارجه برآمدم که دیگر
هرگز آنرا مسید ننموده و بفکر چاره سنخ دیگری افتیدم.
درین فرصت آقای هادی مکمل مع ی
ی اداری وزارت خارجه که چندی قبل
توسط یک دوست بسیار نزدیکم با من آشنا شده بود ،هر دو سه هفته
بعد ،به ی ی
میل من آمده و صمیمیت زیادی از خود نشان یمداد که من هم
ً
متقابال بسیار به ایشان عالقه مند شده بودم.
آقای مکمل در یک از این دیدارها یک دو پش جوان و برادرزاده خودرا هم
با خود به ی ی
میل من آورده بود که شاهد بیشی صمیمیت و عالقه مندی
ایشان شده یمتوانست.
ی
جوان که ایشان را همرایه
در آن شب ضمن صحبتهای دیگر به پشان
کرده بودند ،میگفت :من امشب شما را به ی ی
میل کش آورده ام که کار بزرگان
و خانواده او یک بخش مهم تاری خ افغانستان را احتوا یمکند .با ایشان آشنا
شوید تا از نزدیک معرفت پیدا کنید .سپس از جا برخاسته با نشان دادن
تصاویر پدر کالنم سپه ساالر غالم حیدر خان ی
چرخ ،پدر و اعمام مرا که
ی
معرق نموده و تا جائیکه از تاری خ
به دیوار خانه آویخته بودند ،به آنها
ی
میدانست راحع به کارنامههای آنها توضیحات یمداد و به نکون یاد یمکرد.
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آقای مکمل تا ی
جان که من از ایشان برداشت داشتم مرد خوش قلب و
نآالیش و یک شخص بسیار راست و صاحب کرکی قوی بوده و یک
انسان خون به نظر یمخورد .خالصه در هر دید و وادی ی
دهان که فیماب ی
ی
صورت یمگرفت ،صمیمیت و عالقه مندی جناب مع ی
ی اداری وزارت
خارجه را من بیشی احساس یمکردم و در ع ی
ی حال یم اندیشیدم که چگونه
و از کدام طریق بتوانم پاسپورن بدست آورم و از کشوری که زندگ هر
کس با هزاران خطر مواجه است ،برای مدن خارج شوم.
روی این اندیشه ها ی
زمان که یک مدت دیگری هم از آشنان من با آقای
مکمل گذشته بود ،این مطلب را با او در میان گذاشته گفتم ،من برای انجام
پاره از کارهای شخیص خود عزم آنرا دارم که به کشور آلمان مسافرت کنم
و برای پیشید این مرام نیازمند یک پاسپورت هستم.
ً
از اینکه قبال به وزارت خارجه مراجعه و جواب مطلون بدست آورده
ی
حرق بمیان نیاوردم .آقای مکمل خندیده گفت ،معلوم
نتوانسته ام،
یمشود یمخوایه از ما دوری گزی ین و ما را ترک ی
کن ،گفتم ،نه ،آنطور نیست
یی
هم ی
مطمی باشید .آقای مکمل
ی که کارهایم انجام یافت ،یقینا بریمگردم،
گفت ،خییل خوب ،پس شما مطلب را روی یک ورقه عريضه عنوان وزارت
خارجه بنوسید و فردا برای من برسانید ،مگر باز هم تکرار یمکنم که تعهد
نمائید و پس به مملکت بیائید .گفتم وعده یمدهم خاطرجمع باشید.
فردای آنروز به وزارت خارجه به اتاق مع ی
ی اداری رفته و عریضه خودرا
خدمت ایشان تقدیم نمودم.
آقای مکمل عريضه مرا بدقت تمام خوانده بعد از آن گفت امروز بعد از
ی
تلفون خی یمدهم .واقعا حوال ساعات عض همان روز تلفن
ظهر برایتان
ایشان برایم رسید و فرمود اگر وقت دارید لطفا يكمرتبه به دفی من بیائید،
ی
اعطان پاسپورت را گرفته ام.
من برایتان از وزیر امور خارجه امر
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و وقن به دفی مع ی
ی اداری وزارت خارجه مراجعه کردم ،دیدم آقای مکمل
از جا برخاسته و بعد از مصافحه عريضه من را برایم سید که در پای آن
آقای حفیظهللا ام ی
ی وزیر امور خارجه یک کلمه مختض "برود" را نوشته
و امضاء نموده بود.
سپس توسط زنگ روی م یی کار خود تایپیست دفی را احضار و به نامیده
هدایت داد ،عريضه مرا به ضمیمه یک مکتوب رسیم وزارت خارجه عنوان
ی
گرفی امضای ایشان دوباره برای
مدیریت پاسپورت صادر نموده و بعد از
من بسپارد.
باالخره من باین ترتیب پاسپورن بدست آورده و در سپتمی  ۱۹۷۹به
کشور آلمان مسافرت و آواره گردیدم.
درین فرصت آقای نورمحمد ترهگ به خارج رفته و برای اشیاک در
کنفرانس ممالک غیمنسلك که در کشور کیوبا دائی یمشد حصه یمگرفت
وح ی
ی بازگشت از آن مسافرت با بریژنف در ماسکو دیداری به عمل آورد.
ً
ی
اما زمان که به افغانستان برگشت متصال از طرف حفیظهللا ام ی
ی به قتل
رسید و زمام قدرت بدست آقای حفیظهللا ام ی
ی افتاد که آنهم دیری دوام
نکرده و طوری که پیشبی ین شده یمتوانست ،قشون اتحاد شوروی در
اواخر ماه دسمی سال  ۱۹۷۹عیسوی علنا و رسما به افغانستان تهاجم
ی کشته شده و آقای بیک کارمل بحيث ر
نموده ،آقای حفیظهللا ام ی
منش
عمویم حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و رئیس دولت و رئیس شورای
انقالن جمهوری دیموکراتیک افغانستان تع ی
یی گردید.
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خوانندۀ عزیز!
خاطران را که من با یاد یک تعداد از بزرگان و جوانان شهید و همچنان با
یادجمیع از اطفال و نوجوانان خانواده که در زندان به علت سوء تغذیه به
بیماریهای مهلک مبتال گردیده و به علت نبود ادویه الزم جان شیین
شانرا از دست دادند ،آغاز نموده بودم ،شمهن از آن به پایان رسید.
به وضاحت تمام یکبار دیگر متذکر میشوم که همه این جریانات دلخراش
ی
قربان ظلم و ستم
دست خوش یک دوره منحط استبداد دولت روز و
خانواده حکمران وقت بود و از وقن که قدرت سیایس را در افغانستان
بدست آورد ،صدها خانواده روشن فکر دیگر را هم مانند خانواده من به
دیار نیسن فرستاد.
در خالل مطالعه آنهمه یاداشتها یق ی
ی دارم شما ملتفت شده خواهید
بود که در پهلوی دیگر رویدادها و موضوعات ،از انتباهات ،برداشتها و
آرزوها ن یی نوشته ام.
در سطور پای یان این رساله یمخواهم ر
فشده پیامم را به عرض برسانم که
نام ظالم با ظلم او و حال مظلوم با مظلومیت او با گذشت زمان ،خوایه،
نخوایه در تاری خ کشور ثبت یمگردد .چقدر نیکو خواهد بود ،اگر
ی
نونهاالن که آینده
دولتمردان و حکمرانان حال و آینده وطن ما ،جوانان و
وطن به آنها متعلق یمگردد ،به این پیام من گوش دهند ،روا ندارند که
ی
دشمن منجر گردد و در سیاست نباید مطلق نگر
مخالفت سیایس به
باشند .از حصار تنگ نظریها بدر شده ،برای اداره جامعه که
نیازمندیهای زیاد دارد ،از یک سیاست سالم ،رهنما و میق کار بگیند .از
تجارب ی
منف گذشته بیاموزند و از تکرار اعمال نادرست اسالف خود ،از
ی
انداخیها ،ظلم و ستم ،آزار و اذیت ،شکنجه و
اعدامها ،به زندان
اجحافها که بر پایه عداوت خانوادگ و شخیص استوار باشد ،دوری
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ی و عادل بوده از توانمندی ی
گزینند .در قضایا واقع ب ی
نهان عقل و خرد و
ی
انسان در همه امور کار گیند.
باالخره از صفات عال
ی
جوان را در زندان به رس رسانیدم،
من به حيث شخیص که دوره طفولیت و
ی
چندین نظام سیایس و رهیان آنها را دیدم ،با مردم گوناگون آمیش پیدا
کردم ،به خون دریافته ام که مردم بیچاره ما بیشی به مرهیم احتیاج دارند
که بر زخمهای شان گذاشته شود و دیگر روی خشونت ،جنایت ،حق
ی
تلفها و نعدالنها را در زندگ که به حکم خلقت برایشان مقدور است،
نبینند.
ی
ی
انداخی در
روشن
هدف از افشاگری این داستانهای حزین و غم انگ یی و
گوشههای بسیار تاریک و نهفته رویدادهای خون ی
ی گذشته که یک انسان
ی
ساخی آن عده از مردم
سالمالعقل ،آنرا هرگز تصور کرده نیمتواند ،آگاه
ی
ی
طوالن از حقایق و واقعیتها بدور مانده اند .آنان که
ماست که یک عمر
سالیان دراز و نشماری به ظواهر عوام فریب خانواده حکمران آن وقت
تلف ی
باور داشته و از جزئیات مظالم و حق ی
هان که بر اشخاص و
ی
ادمردان که دردهای ملت را درک کرده و آنرا
خانوادههای روشنفکر و ر
شجاعت مندانه به گوش قدرتها یمرسانیدند ،پیوسته از طرف دولت
خودکامه روز میفت ،اطالع کامل نداشتند.
آرزومندم مردم ررسیف کشور ما بدانند که علتالعلل این همه عدم ثبات،
ی
نابسامانها و آشوبگریهای امروز در کجا نهفته و زاده اعمال
ن امنینها،
ی
وحشیانه و غی انسان دولت داران کدام دوره نظی قرون وسطا یمباشد؟
اعدامهای بدون محاکمه و بدون ارائه اسناد و شهود رجال برجسته و
انداخیهای اشخاص واقعب ی
ی
ی و حقیقت گو،
جوانان ن گناه ،به زندان
ی
اسارت زنها و دخیان جوان و اطفال کوچک ،محروم ساخی اوالد
خانوادههای مغضوب دوت از مکتب و مدرسه ،عدم استقالل سیایس
کشور ،تبعیض طبقان ،ترجیح یک قوم بر قوم دیگر ،تبلیغ ر
اکییت و
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اقلیت ،دامن زدن تعصبات مذهن و ی
لسان ،تضعيف معارف ،سلب حقوق
مسلم اوالد برادران تشیع مذهب ما از شمول به دانشگاههای حرن ،حقوق
و علوم سیایس و ممنوع بودن قاطعانه آنها از حصول وظیفه و مقام در
وزارتخانههای حربيه و خارجه ،تفرقه اندازیها ب ی
ی مردم و قبیلهها ،بیگانه
ی
داشی ملت از دولت ،غصب ملکیتهای عامه و مردم ،کار
و جدا نگه
ی
گرفی از هیأت کابینه ،مامورین بلندپایه دولن و غیدولن بحیث بنده و
برده ،باالخره حرص و آز قدرت ،خودخوایه و جنون شهرت طلن که در
خانواده حکمران بوجود آمد ،هر یک عامیل شده یمتوانست که رسانجام
مملکت ویرانه ما ویرانهتر و مردم نسواد ،بیچاره ،فقی و دردمند ما،
ی
قربانهای زیاد و
نسوادتر ،بیچارهتر ،فقیتر و دردمندتر گردیده ،با دادن
ضیاع عزیزان شان ،ترک خانه و آشیانه و به کشورهای همجوار و سایر
کشورهای دیگر مهاجرت نمایند و رنج آوارگ را متحمل شوند.
خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا یمرود دیوار کج
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تذکر ضوری
ی
زندهیاد خالد صدیق چرخ محتویات کتاب «از خاطراتم» را با آواز
خویش ی
نی قرائت و ثبت نموده اند که مشتاقان کتاب یمتوانند آنرا از
:لینکهای زیرین در یوتیوب دیده و بشنوند
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

382

از خاطراتم

محیم احمد شاه راستا با زنده یاد خالد صدیق ی
چرخ بمناسبت سالروز
استقالل کشور مصاحبه مفصیل نموده اند که از طریق لینک ی
پایین قابل
دسییس است:
https://www.youtube.com/watch?v=4GLMUXVBpIg&ab
_channel=BAHARTV-AF
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از پیام نهایی نویسندۀ کتاب:

« ...انم ظالم با ظلم او و حال مظلوم با مظلومیت او با گذشت زمان ،خواهی ،نخواهی رد
ی
اتر خ کشور ثبت میگردد .چقدر نیکو خواهد بود ،اگر دولتمردان و حکمراانن حال و آینده وطن

مت
ما ،جواانن و نونهاالنی که آینده وطن هب آنها علق میگردد ،هب این پیام من گوش دهند ،روا
شم
ندارند که مخالفت سیاسی هب د نی م جنر گردد و رد سیاست نباید مطلق نگر باشند .از حصار تنگ

نظریاه بدر شده ،ربای اداره جامعه که نیازمندیاهی زیاد دارد ،از یک سیاست سالم،
من
رهنما و مترقی کار بگیرند .از تجارب فی گذشته بیاموزند و از تکرار اعمال انردست اسالف

خود ،از اعداماه ،هب زندان انداختناه ،ظلم و ستم ،آزار و اذیت ،شکنجه و اجحافاه که رب اپهی
شخ
عداوت خانوادگی و صی استوار باشد ،دوری گزینند .رد قضایا واقع بین و عادل بوده از

عق
توانمندی نهائی ل و خرد و باالخره از صفات عالی انسانی رد همه امور کار گیرند»...
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