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 72/27/7212                           احسان اهلل مايار
  

 یـــــر دوراهــــس رـــب
 
 

وعده سپرده بودم تا از اولین تحرک سیاسی ملی افغانی ... در يکی از نوشته های گذشته ام، زيرعنوان موزائیک 
سیاست، ضد شوروی  ، در حومۀ مونتروی سويس بدنیای Cauxدر قصر کوه 8/2/1881ريخ ه تأآنکه ب که بعد از

جمعیت تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "ا افغانستان، بوجود آمد و بنام مدست نشاندۀ کمونیستی در وطن عزيزو نظام 
                                                                                                                                                          " ”Organization for Strengthening the Unity and Liberation of Afghanistan      :و انگلیسی آن" افغانستان

را اخذ نمود، خوانندگان گرامی را  اسوال موسوم و در جهان سیاست مقام خود  “ ”.O.S.U.L.Aو مخفف انگلیسی آن 
 . از وجود آن مطلع گردانم

 7222 اسناد گذشته ام رجوع نمودم ملتفت شدم گزارشات اين نهضت در اثر اين قلم که بار اول در سال وقتیکه در
پخش گرديده چنان پیچ خورده که بیرون نويسی آن از هر پنج  "قیام ملت افغان" عنوان میالدی در ايالت تکزاس زير

 . گیرد لخیص تمام اثر را در بر میصفحه تدوين گرديده، در واقعیت ت 7022جلد اين اثر که تقريبَا در 
شد  قرار داد و بايست تصمیم گرفته می سر دوراهیاين مشکل بنده را، قسمیکه درعنوان اين نبشته ياد نموده ام، به 

 . کدام راه را انتخاب نمايم
مر ياری کند یکه عبیرون نويسی گزارشات مربوط به اسوال و يا اينکه از صفحه اول اثر بنده آغاز نمايم و تا جائ

  .پذير است خدمت خوانندگان گرامی تقديم نمايمهر آنچه امکان 
 از ه ایعد مورد بینديشم انتشار بیشتر رغبت يافت تا به اولی و بدون اينکه بیشتر در اين قلم به چارۀ دومبعد تأمل 

 .نمايم تدوين گرديده آغاز می "قیام ملت افغان" متن اثر که زير عنوان ه ها و کاريکاتورها را کنار گذاشته ب عکس
را در مطالعۀ آن  دارم که دوستان عزيز وقت خودنمايم و امید اينک شما را بمطالعۀ قیام ملت افغان دعوت می

 :مصرف نکرده باشنده بیهوده ب
 

که شخصیت  یشعر و يک بیت از" مادران ديروز، امروز و فردای افغانستان" صفحۀ اول جلد اول اهداء شده به 
 :رحمن پژواک به پښتو سروده استلعبدامرحوم همتای افغان، دوست بزرگوارم بی 

 

 
 ږیـیـځلپه پردی آسمان کښی بل شانته 

 که هالل دی، که سپوږمی ده که نمردی
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 :خاطرات پارينهبه مربوط 
افغانستان جمع  ۀبار رساني را در هاي خبر شمول راپورهاي آژانسه وطن يك سلسله اسناد ب هاي دوري از سال در

 .ارمزخدمت عالقه مندان افغانستان بگ شكل يك كتاب درآورده و دره توفیق خداوند به آوري كرده بودم تا روزي ب
شمول نشريه ه روزنامه ها، مجله ها، رساله ها ب ترجمه هاي بعضي از هاي شخصي و يادداشت مشتمل بر اين اثر

هايي  يك سلسله كتاب پهلوي اين منابع خبري از در . باشد فرانسوي مي اني، انگلیسي ومنابع آلم هاي راديويي از
بین آن مطالب مربوط  از گرديده است و اين مقطع زمان نشر در افغانستان مخصوصَاه رابطه ب استفاده شده كه در

 .اقتباس شده است به كشورما ترجمه و
 نگرفته باشد بكمال صراحت اعتراف مي تاز قرار مؤلف مورد تاخت ومطالعه اين اثر،  ديدن و آغاز براي اينكه در

 افغان هستم كه از اجدادم عشق به وطن و كنم بلكه يك مرد يا يک نويسنده را نمي رخ بودن وؤكنم كه من دعوي م
 يا امروز گذشته و را چه در جائیكه امكان دارد خدمت ناچیز خود تا مردمم را میراث گرفته ام وه محبت بي پايان ب

 .كنم مي به مردم نجیب افغان عرضه كرده ام و

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_qiam_melat_afghan_bar_sar_dorahi_one.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_qiam_melat_afghan_bar_sar_dorahi_one.pdf
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نظر  ۀنقط صورت دقیق ازه ها ب كودتاي منحوس كمونیست خواهند نمود كه وقايع بعد از خوانندگان گرامي توجه
 . قید تحرير آمده است وار تأريخپیشآمد ها  وقوع حوادث و

روايتي نیست  دست اول تهیه شده و ها است كه از جمع آوري يادداشت ازطرف ديگر ارزشي كه اين اثر دارد در
را بصورت مختصر روي كاغذ  طفلي عادت كرده ام كه روزمره خاطرات خود من از. آن استفاده شده باشد كه از

 .برم بین نمي يا يادداشتي که برايم سپرده شده باشد از آورم وهمچنان هیچگاه نامه اي و مي
اينرا  با خود آورده نتوانستم و افغانستانم را حیاتم درآغوش فامیلم، مردم افغانم و ۀرهاي بهترين دو يادداشت متأسفانه

 .دانم بزرگترين ضايعه زندگیم مي
شكل مقدمه ه را ب 1828اپريل  72شروع حوادث  جريانات چندهفته پیش از حافظه ام كمك جسته و كوشش میكنم از

 .فحه كاغذ بیآورم كه با جريانات بعدي افغانستان رابطه دارد روي ص
حیث ه ختم دوره صدارت مرحوم محمد موسي شفیق ب تا و اواخر دورۀ سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  در

 ا بكمك متخصصین آلمان غربشهري سوم ر ۀشبك ۀتوسع ۀزمانیكه پروژ. كردم رئیس برق كابل اجراي وظیفه مي
سال  محمد داود در دتاي بي محتوي مرحوم سرداركاركنان ارجمند افغاني رويدست داشتم كو و يوگوسالوي و

 .صورت گرفت1822
 روز ولیت قطع شدن برق در حوزۀ جشن وهم درؤزهاي ناراحتي برايم بود، زيرا مسجشن استقالل، رو روزهاي

 .گرديد تلويزيوني رئیس جمهور راسّا متوجه به رياست برق كابل مي هاي بیانیه هاي مطول راديويي و
با مقرری وی نفس به راحت  گرديد و برق كابل مقرر عوضم دره میزان همان سال شخص ديگري باوايل ماه  در

را بدست  سند تقاعدي خود سرگرداني مختصر بعد از را كردم و کشیدم و بدون از ضیاع وقت درخواست تقاعد خود
 .آوردم

تجارتي افتتاح نمايم و در  انجنیري و تصمیم گرفتم تا دفتر رسید و آخره يت دولتم بمأمور ۀزندگي دور اين بعد از
 .در چهارراهی حاجی يعقوب باز گرديد" حفیظ لیمتد" طول چند روز دفتری بنام 

شق تجارت منافع خوبي براي  دريافت تجربه در نظر هم از مالي و نظر ۀنقط شروع اين دوره تا ختم آن از از
 .آورد همكارانم بار و تجارتخانه 

از  فهم جامعۀ ما که آنها نیز كار هاي دانشمند و مرحوم غالم دستگیر نوري، شخصیت وآقای محمد يوسف فرند 
اعتالي اين دستگاه كوچك  سسه بودند كه يقین درؤهمكاران اين م ۀجمل يت دولت سبکدوش شده بودند، ازمأمور

 .شخصي خدمات بزرگي كرده اند
وزارت فوايد عامه  جهت داوطلبي دروود شهید ر جمهوری سردار محمد داروزهاي ماه حمل سال اخی يكي از در

موضوع داوطلبي تهیه وسايط . خارجي گردهم آمده بوديم افغاني و تاجران از واقع میكروريان با چند نفر
تقريبَا پنج  سرجمع قیمت آن بالغ بر. ديگر ماشین آالت براي شاروالي كابل بود تجهیزات ساختماني و ترانسپورتي و

 .گرديد كايي ميمیلیون دالر امري
حیث رقیب قرار گرفته ه دفتر تجارتي چكوسلواكي ب سسۀ تخنواكسپورت اتحاد شوروي وؤها م برابر ما افغان در

اقمار آن  شوروي و كردند و كوريايي را آفر مي ها عمومَا اجناس تولیدي ممالك غربي، جاپاني و افغان. بودند
 .كردند ه ميرا عرض کشور خود اجناس ساخت شوروي را و يا از

لبي روز داوط نكه درآ مجلس مناقصه قبل از که در خريداري هاي دولت چنان بود كه بايد مؤسساتی تعامل در
پرداخت تأمینات يکی از شروط اصلی . بنام تأمینات بحساب دولت بپردازند را اشتراك میكنند يك مبلغ معیني

 . سهمگیری در مجلس مناقصه بود
 كه تخنواكسپورت شوروي پول تأمینات را پرداخته است و وطلبي وزارت سوال کردمت داهیئ ضمن صحبت از در
 خیر؟  يا

آنكه رئیس هیئت  عصبانیت خیلي شديد پیش ازه رئیس هیئت روسي وقتیکه ترجمۀ سوالم را توسط ترجمانش شنید ب
 : گفت خريداري جوابم را بدهد داخل صحبت شده و

يم كه پول تأمینات را ضرورت ندار سسۀ اتحاد شوروي قرار گرفته ماؤندۀ يك ما نمايبرابر شم دانید كه در شما مي
حق بیشتر  مقام و اين كشور بدانید كه ما در بكنید و مورد ما اين سوال را شما حق نداريد در بپردازيم و قسم ديگران

ه ه توسط ترجمان بحاكمانۀ رئیس هیئت شوروی ك معقول و اين عکس العمل و اظهارات غیر. ديگران داريم از
داوطلبي ه ، حاضر بمورد داوطلبان تكمیل نگردد زمانیكه عین شرايط در ها گفتیم تا مجلس تفهیم گرديد ما افغان

 .ها پول تأمینات را تحويل كرده بود دلچسپ است كه نمايندۀ چكوسلواكي مثل ما افغان. خواهیم معذرت مي نبوده و
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کرد و  اين ضمن رئیس هیئت خريداری آفرها را باز س متشنج گرديده و دربا پرخاش نمايندۀ شوروی روحیۀ مجل
اين براي پنج نفر هیئت روس . داشتیم من به نسبت ديگران شرايط بهتر از سسۀ مربوط به يك دوستم وؤدر نتیجه م

ر عرضه ت را با قیمت مناسب واقعیت صدمه ديگري بود و برايشان خوش آيند نبود كه مؤسسات افغاني جنس بهتر
 .  می کنند

هیئت خريداري را  مبهوت ماندند و ها نداشتند مات و چنین عكس العمل را از جانب افغان ها كه انتظار روس
 .بايد داوطلبي را دوام بدهیم داوطلبي است وه ب سسۀ تخنواكسپورت شوروي حاضرؤگفت كه م داده و مخاطب قرار

 .مجلس داوطلبي را ترك كردند طرف افغاني بدون كدام تبصرۀ بیشتر دسته جمعي
تعجب كرديم كه نمايندۀ تخنواكسپورت . شويم مجلس داوطلبي حاضره ما احوال دادند كه دوباره ب براي ظهر از بعد

 .مجلس داوطلبي شركت نداشت شوروي در
 :دو مطلب جلب كرده باشمه ب اين رويداد را بدين نسبت توضیح دادم كه توجه خوانندگان را

ادارات افغاني  همچنان موفق بودند تا در گذشته خاصۀ اعمال شان بود و ها كه در قدرت نمايي روس اول به طرز
 ت اداره رخ داده باشد كه روسآاجرا دوم اينكه بايد تغییري در برابر شان قدعلم كند و كسي جرأت كرده نتواند در

بدون شرکت نمايندۀ شوروی مجلس مناقصه  قبول كند و مجلس داوطلبي را ترك بگويند و هیئت افغانی ها شكست را
 .را دوام بدهد

س ادارۀ نظام جمهوری پالیسي جديدی در امور خريداری طوري أر اين نگاه اهمیت بیشتر دارد كه در مطلب دوم از
مواد تولیدی    قید انحصار افغانستان در نگذارند كه بازار ها فاصله بگیرند و تنظیم گرديده بود كه بايد ازروس

 .وروی باشدش
چون اموال آفر شدۀ من از . آالت گرديد ماشین و ۀتهی برنده سهم بزرگي در( حفیظ لیمیتد)مربوطم  ۀنتیجه مؤسس در

 Fiat Allis كمپني فیات الیساينرو با نمايندگي  تولیدات ايتالیا بود و يک کمپنی ايتالوی با من همکاری داشت، از
امريكا  ۀتبع نفرنمايندۀ كمپني كه از دو .نمايندۀ شانرا به كابل خواستم و تم تلكس تماس گرفتهران توسط  درايتالوی 

دفتر  دفتر مربوط وزارت فوايدعامه دره بود ب1202حمل78 كه مصادف با ديگر روز بودند به كابل رسیدند و
رئیس . يدگرد تشويش احساس مي آرامي و نوع نا ين دفتر يكمأموربین . يداری به میكررويان رفتیمرياست خر

 تر بعد چند روز توانید آمادگي تانرا براي امضای قرارداد بگیريد و ما صرف گفت كه شما مي داوطلبي براي هیئت
 .شديمسسه روان ؤم جانب دفتر ترك گفتیم و وزارت فوايدعامه را ظهر حوالي يازده قبل از. مراجعه كنید

 موتر ما از. بود درعین حال مظاهره بزرگي برپا زه وعمومي میدان هوايي و شهركابل مراسم تشییع جنا ۀجاد در
ديديم تعداد بیشماري كه اكثريت آنها گل اللۀ سرخ بدست دارند ضد دولت شعار  جاده عمومي رفتیم و پیاده شده كنار

 .حركت هستند طرف شهر در دهند و مي
 باره كشته شدن میر برايش در و باره چگونگي اين مظاهره سوال كرد من در نماينده هاي كمپني از اين يكي از

 .معلومات دادم و وقايع روز ششم حمل  بیست و تأريخه ب خیبر اكبر
قتل ه طرف همین جريان ب من عقیده دارم كه اين شخص كشته شده از: برايم گفت سكوت كرد و ه ایوي لحظ
وضاحت ه جريان ب از بینم و مي من آينده اوضاع را وخیم. هاي آينده مساعد بسازند براي قدم زمینه را رسیده تا

مجبور گرديدم كه براي  چشم سر ديدم وه ايتیوپي ب اضافه كرد كه من يكبارعین جريان را در بوي خون باال است و
 رو دوباره آرزو كشیدم ازين كشور مي از براي فرار وقت مساعد را انتظار يك زيرخانه بگذرانم و مدت ششماه در

 . گردم مي من فردا به تهران بر عه بااليم تكرار شود وكابل عین واق ندارم كه در
مركز كمپني فیات واقع  ايتالیا در شروع هفته آينده در من بشنود تنها قرار گذاشتیم كه در بدون اينكه دلیلي بیشتر از

 .باهم ببینیم Turinتورين 
يکی از اشخاصیکه در تشییع جنازۀ رويدادی را براي خوانندگان گرامی نظر به روايت  خواهم مختصر اينجا مي در

 :میراکبر خیبر شرکت داشت روي كاغذ بیآورم شايد براي بعضي ها دلچسپ باشد
دولتي توسط اشخاص  ۀجادۀ مقابل مطبع در 1220حمل  76ولوگ گروه پرچم، حوالي شام ياكبر خیبر، ايدمیر"

 .شود سوار به ضرب گلوله تفنگ كشته مي ناشناس موتر
 طرف جمع غفیری از از مكروريان برداشته شده و خیبر از اكبر حمل جنازه میر 78ظهر  ساعت ده قبل از

اداي  بعد از. شود دولت بدرقه مي ضد یها ن شعارها با داد بینیرخلق و يک تعداد س پرچم وگروه های اعضاي 
( پرچمي) سمنگاني جان دعاي آنرا مولوي احمد شود و شهداي صالحین دفن مي مسجد پل خشتي در جنازه در نماز
طرف دكتر شاه ولي ترجمه آن به دري  محمد تره كي بیانیه ای به پشتو داده كه از ختم دعا نور بعد از. كند مي
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بارق شفیعي مرثیه  پنجشیري، و سلیمان اليق، دستگیر اخیر در دهد و بعدَا ببرك كارمل بیانیه مي. شود قرائت مي
 .كنند كه انتقام كشته شدن وي را مي گیرند مي سوگند ياد ختم گفتار د وهر كدام شان درنخوان هاي شانرا مي

 

محمد تره كي، ببرك كارمل، دستگیر پنجشیري، دكتر شاه ولي، سلیمان اليق و عبدالحكیم  ثور نور 0 تأريخحكومت ب
 ".شود ثور بارق شفیعي نیز دستگیر مي 6 بروز شرعي جوزجاني را بازداشت میكند و

 

ايتالیا  با طیارۀ ايران ايرعازم تهران و  اشاره شده نماينده هاي كمپني فیات آلیس کابل را ترک وقراريکه در باال
تماس تلفوني  اثر در.  تورين رسیدم اپريل به شهر 72پنج شنبه  روزه ب. من هم به تعقیب شان به ايتالیا رفتم شدند و

مناسبت روز بین المللي كارگران ه مي ب 1هم  هست وپیشرو  هفته در هاي اخیر با كمپني فیات برايم گفتند رخصتي
 .باشد مالقات نميه ب ه مي كسي حاضرما 7روز  رو تا باشد ازين تعطیل عمومي مي
صدا استراحت  و كدام منطقه بي سر اين شهر صنعتي الزم نديدم بلكه ترجیح دادم تا چند روزي در من انتظار را در

-62و درحل درياچۀ که در ساشدم نۀ محل کوچکی آهن روا شهر توسط قطاردفتر توريستي  بعد معلومات از. كنم
 .قرار دارد( فراموشم شده استاسمش ) كیلومتري شهر تورين 22
 گفتم من در بدريور. شدم روم به تكسي باال بدون اينكه بدانم كجا مي آهن رسیدم و حوالي شام به استیشن قطار در

 . برسانید اينجا بلد نیستم مرا به بهترين هوتل شهر
چون من بدون اطالع قبلي آمده بودم نفر پذيرايي . پیاده كرد پیشروي دروازۀ هوتل مجللي با ساختمان قديم مرا در
خسته  برايش گفتم كه من امروز از افغانستان به اينجا رسیده ام و. خواست مرا به يك هوتل ديگر معرفي كند مي

 . طفّا چاره سازي كنیدندارم ل جوي هوتل ديگر راو  هستم حوصله زياد به جست
 خود مرد نزدم آمد و پیر. كرد مشوره كرد كارمندان پذيرايي صحبت مي وي با يك پیر مرد مؤقر و شیك كه با ديگر

گفت ده ها سال قبل  گرفت و وقتیكه شنید من افغانم چهرۀ محبت آمیزي بخود. را بحیث مالك هوتل معرفي كرد
پیشآمد وي  صحبت ها و ما از ، درهوتل ما پايان شده بود وKing Amanullahشما، شاه امان اهلل  پادشاه سابق كشور

عین ه را ب تعجب خواهید كرد كه شما كدام هوتل ديگر برويد وه نمیگذارم شما ب خاطرات فراموش ناشدني داريم و
 .دهیم اطاق شاه امان اهلل جاي مي

 داشت مشايعت كرد ورا  Penthouseترين منزل هوتل که شکل  باال هايم را گرفته مرا در هوتل بكس كارمند
 .اطاق را باز كرد ۀدرواز

تمام اطاق با سلیقه فوق العاده عالي  و موبل انتیك ايطالیا تهیه شده بود آن از شكوهي بود فرنیچر با اطاق فراخ و
 .ديكور شده بود

ين ا ديدم كه در امیر امان اهلل خان را مي. نظرم گذشت بازي سرنوشت از اطاق تنها شدم سیر جهان و وقتیكه در
 شاه امان اهلل در. دست داده بود افغانستان را كه دوست داشت از. افغاني پايان شده است اق بحیث يك مهاجراط

 در. را از دست داد تخت خود هاي استثماري برتانیه و وارثین تزار روسي تاج و بازي بزرگ بین امپراطوري
خودش  بین پروردگارش وانديشید؟ جواب اين سوال  رفت چه مي خواب ميه آنكه ب اين اطاق پیش از كه در شبي

 كنار وطن خود در را كشید ولي خوشبخت بود كه در همین خاك بیگانه ايتالیا نفس آخرين خود در او. نهفته است
 .باد مكانشبرين جنت  باد و روحش شاد. جالل آباد يافت را در پدرش آخرين منزل خود مزار

 

هاي  اف ساحل درياچه چراغاطر. يافتم ها تخت بام بزرگي را كردم بحساب ما افغان وقتیكه دروازه برنده را باز
گذشت  منظره بس زيبايي بود كه بعد از. گرديد مقابلم باالي درياچه منعكس مي روشني آن در روشن بود و شهر

 .خاطرم زنده است قريب به بیست سال هنوز هم در
برنده آماده  وجود قدري سردي هوا ناشتايم را سر با ديگر روز. راحت خوابیدم مغشوش لیكن با شب را با افكار

 .بردم ديدن جهان باين زيبايي لذت مي و از کردم  بگفته عامیانۀ مردم ما در پیتو ناشتايم را صرف می ند وكرد
 .حیات من بود آخرين روز خوشبختي در اينكه اينروز از بیخبر

را به وطن  طیاره جاي خود خواستم براي هفته آينده در جوار هوتل بود مراجعه كردم مي توريستي كه در دفتره ب
كشور شما كودتا صورت  خبر داريد كه در: ديد گفت كه پاسپورتم را مؤظف شخص. زرف كنماز طريق تهران ري

. دانست اين نمي از جستجوي معلومات بیشتر گرديدم لیكن وي چیزي بیشتر در گرفته؟ من اظهار بیخبري كردم و
. اشتممیان گذ و باوي موضوع را در جستجوي مالك هوتل گرديدم  در. گشتم هوتل بره پاسپورتم را پس گرفتم ب

مرا باخبر  تماس شود وه روم ب رساني در هاي خبر مالك هوتل اطالعي نداشت اما وعده كرد كه فورَا با آژانس
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كابل تائید كرد اما اضافه كرده بود كه  آن خبر كودتا را در در اطاقم روانه كرد و يادداشتي در ظهر بعد از. سازد
 .ار را بكشیمشام انتظار اخب 2دست نیست بايد تا ساعت  هنوزهم خبر موثق در

 توريستي برگشتم و هم پاشید و بدون ضیاع وقت بدفترپیش رويم مانند تعمیر قته ای از کار دفتر و فرمايش سامان
 . طیاره جانب فرانكفورت برايم جاي ريرزف كردم براي فردا در

د پرنده مانن. نظرم چون اشباح مي آمد در همه چیز وجودم نبود همه و خوشي اثري در آن احساس لذت و ديگر از
، مردم خیال طرف فامیلم كنج اطاق که شکل قفس طالئی را پیدا کرده بود نشسته بودم وغرق در كنده در پر بال و

 . بودمكشورم و وطنم 
با كالي قره قلي كبودش نشان دادند  داود خان شهید را ساعت هفت شام باالي صفحۀ تلويزيون عكس رسمي سردار

 .ستشده افامیلش كشته  تصديق كردند كه وي با و
 .كشیدم مي انتظار صبح را. نمیدانم كه شب را بكدام قسم گذشتاندم

افغانستان  چگونگي اوضاع در ۀبار كدام در هر حافظي كردم و همكاران عقب میز پذيرايي خدا مالك هوتل و از
 .اظهار همدردي كردند تبصره و
شباهت با كوه هاي  درخشید و آفتاب باالي پیريخ ها مي. كرد برف الپ پرواز مي از باالي كوه هاي پر طیاره از

 .سالنگ داشت
 .شوند اين هوتل مسافرين آريانا پايان مي در. هوتل امپريال مراجعه كردمه فرانكفورت ب در

 از خوش، صحبت كردم و خندان و يك تعداد ديگر چهره هاي وحشتناك و ها، بعضي با با يك تعداد زيادي افغان
افغانستان موفق گرديده تا نظام جمهوري  ها در ستواضح شد كه كودتاي كمونی. جريان وطن معلومات خواستم

 .با فامیلش كشته شده اندخان اولین رئیس جمهور افغانستان داوود  خان را خاتمه بخشند و مرحوم داوود
متوجه شدم كه خالقیار معین وزارت مالیه با  افغانها گردهم آمده بودند و میز ناشتا تعداد زيادي از سر بعدي در روز

شناختم از وي درباره  چون با خالقیار مي. حلقه جمع شدند در افغانستان بانك نیز د مالیه و وزارت يك هیئتي از
قبیل  هاي مهم كشور از شخصیت ضمنَا پیشنهاد كردم كه يك تعداد از ما معلومات خواستم و جريانات كشور

هستند بايد  كشوربیرون  ، حمیداهلل خان عنايت سراج وغیره در*احمد اعتمادي ، آقای نورداکترعلي احمد خان پوپل
جملۀ . خوردن دوام داد بنوشیدن چاي و صرف يك جمله جواب داد و خالقیار. كاري بكنیم تماس شويم و با آنها در

 ."شد، امروز ما شاهد اكمال آن هستیم گذشته ها مي كاريكه بايد در: " امروز بخاطرم مانده اين بود كه تا
كودتا براي اجراي وظیفه بكابل احضار شده  قبل از روز بعدّا برايم معلوم شد كه مرحوم نوراحمد اعتمادي چند*

 .بود
راه بازگشت به  در امريكا شركت كرده و كنفرانس بانك جهاني در حیث رئیس آن دره با يك هیئت ب خالقیار

 اوهم از. پاريس مواصلت كرد نوري از مرحوم غالم دستگیر همكارم  دوست عزيز و ظهر بعد از. افغانستان بود
مر پسر محمد داود خان دوستي ع مرحوم نوري كه با مرحوم محمد. ريشان بودپ اوضاع كشور طرف فامیل و
هاي مرحوم  شكايت كارش بیشتر مطلع بود وهمیشه از جريانات داخلي فامیل رئیس جمهور و طرز نزديك داشت از

 . كرد و اوضاع كشور صحبت مي وضع اداره  ۀبار در محمدعمر
ه اطراف قصر رياست جمهوري ب اي شديد دره ظهر جنگ پنج شنبه قبل از روزه ها واضح شد كه ب صحبت در

 .ارگ است كشته ها روي سرك ديده شده است جوار استقالل كه در ۀاطراف لیس وقوع پیوسته وهمچنان در
 از. مكتب عايشه دراني شاگرد بود دخترم ماللي در محبوب اهلل شاگردان لیسه استقالل بودند و و دو پسرم عبداهلل 

 .خون بودند و منطقه حاد كشت  هردو درطرف پسرانم بیشتر پريشان بودم زيرا 
 .تماس شده بتوانم دست نداشتم تا با كابل در درای هیچ نوع وسیله 

 منزل شوهر كودتا جهت تداوي به دهلي رفته و در سه روز قبل از تصادفَا پدرم مرحوم محمد اسمعیل مايار دو
 .خواهرم محمد انور نوروز سرکاتب سفارت افغاني اقامت داشت

كابل  روزي منتظر احوالي از چند. من نداشت لفوني صحبت كردم لیكن وی نیز معلومات بیشتر ازچند بار با پدرم ت
گزارشات افغانستان  كدام مدرك ديگري وجود نداشت تا از شدم لیكن پرواز طیاره آريانا به اروپا قطع شده بود و

 .اطالع حاصل شده بتواند
سفرم با مرحوم نوري مشوره كردم  ۀبار در. مطالعه كنمنزديك اوضاع را  از لذا تصمیم گرفتم تا بدهلي سفر كنم و

 .گوئیم جريان براي ديگران چیزي نمي از گردم و پس مي روم و ساعت دهلي مي 48برايش گفتم براي تقريبا  و
 .شب بدانجا مواصلت كردم 7بساعت  و روانه دهلي شدم لوفت هانزا ظهر با خط هوائی  بعد از 0ساعت 
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بعد . نماز صبح بود پدرم مشغول وظیفه بعد از. خانه خواهرم رفتمه تكسي ب وايي باتكمیل فورمالیته میدان ه بعد از
 برابر اسالم بپا ايستاده و وطن عزيز ما الحاد در در: اشك گفت از چشمان پر با آغوش گرفت و تم دعا مرا درخ از

شان وطن پري طرف فامیل و را فراموش كرده ام از اضافه كرد كه مريضي خود خواهد كشور مارا نابود كند و مي
 . هستم

عنايت سراج که در زمان . دهلي بديدنم آمد ، سفیر افغاني درصبح آقای حمیداهلل عنايت سراج 6.22حوالي  در
چه چهره ای بخود  كشور دانست كه انكشافات بعدي در نمي مکتب مدير ما در لیسۀ عالی نجات بود پريشان بود و

شبي  دو از خیالم بطرف ايتالیا پرواز كرد و. گردد ينم جريان صحبت دانستم كه به افغانستان بر در. خواهد گرفت
، اهلل كاكاي حمیداهلل عنايت سراج سقوط شاه امان از بعد. خاطرم آمده تورين گذشتانده بودم ب نزديكي شهر كه در

مرحوم شاه محمود غازي، صدراعظم وقت فامیل  1807سال  در ايران پناه گزين شدند و خانواده عنايت سراج در
ترك  ديگر افغانستان را اين دفعه ثاني است كه اين خانواده بار. گشتاند ره به افغانستان بازعنايت سراج را دوبا

 .سپارند را بخاك مي آرزوهاي خود میكند و
هرچه  تصمیم گرفتیم كه بايد با مشوره همديگر و خانواده تنها ماندم  ۀحلق خداحافظي با عنايت سراج در بعد از

بوقت  كردم و دهلي پرواز ناوقت شب از. به افغانستان برگرديمطريق فرانكفورت  دهلي و من از زودتر پدرم از
توصیه كرد كه چند ساعتي  اطاقم مشايعت کرد وه مرحوم نوري مرا ب. ناشتا دوباره درهوتل فرانكفورت داخل شدم

 .  شود چهره ام مشاهده مي بخوابم زيرا خستگي بیحد چند شب بیخوابي در
 .كجاست خواب؟ مگر خواب را بخواب بینم

گردد آمادگي  مي روز بعد آن دوباره بر آيد و كابل مي اطالع داد كه فردا طیاره از هوتل آمد وه دۀ آريانا بنماين
فاصله دورتر ديدم كه با  را از خالقیارشدم  هوتل خارج مي حوالي عصر روز وقتیكه از در. حركت را داشته باشیم

الیرتبۀ دولت ديروزي افغانستان ع مأموراين  ۀچهر در. خريطه هاي سوغاتي جانب هوتل روان است دست پر از دو
 وطن مي تبسم مخصوص خودش گفت فردا بخیر شد با كنارم رد مي وقتیكه از. شد كوچكترين ناراحتي ديده نمي

 . دارند سوغات را ها انتظار رويم، خورد و ريزه اي خريداري كردم اوالدها و دوست
 

ضمنَا كاركنان طیاره روزنامه هاي  سیدند ودر حوالي شام روز بعدي چند نفر مسافر با خط هوائی آريانا به هوتل ر
 .امروزي را روي فوتو ها ديدماول چهره هاي منحوس قدرتمندان  انیس را بین ما تقسیم كردند و بار اصالح و

 

 هر طیاره با مرحوم نوري از در. میدان هوايي مواصلت كرديمه صبح ب 8كابل شديم و بساعت  ۀبعد روان روز
 .بعدي را داشتیمات كرديم و انتظار واقع طرف صحبت مي

. هاي خلقي پیشآمد حاكمانه دارند ين میدان هوايي با بروتمأمور. كرده هفته تغییر جريان اين دو چهرۀ كابل در
نفر (! ره خوب كنترول كوكاالي اي آغا)گفت  مؤظف به نفر دستم گرفت و يکی از آنها بدون اعتناء پاسپورتم را از

آن غرق است بمن  شناخت با نگاهي مخصوص ماتم داري كه در ا ميشايد مر كارمندان سابق بود و مؤظف كه از
 و زحمت زياد نداشت كه بكسم را زيره خود نداشتم ضرورت ب طرف ديگر چون متاعی با از. اوضاع را تفهیم كرد

 .خدمت عرضه خواهد شد "قیام ملت افغان" اين بود شمۀ از آغاز سلسلۀ بعدی که در آينده زير عنوان . رو كند
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