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 شهیدان راه حق زندۀ جاويدان اند
 {{بلکه آنها زنده اند و الکن شما نمی دانید ،مردگانند ،(ج)مگوئید کسی را که کشته شده در راه خدا }} 

 151البقره آيۀ سورۀ 
 

 
میالدی به کابل روزی با ارجمند محترم سردار تورن شاه جان آصفی خواهر زادۀ جنت مکان  2112در سفر سال 

بابای ملت و برادر زادۀ مرحومه ملکۀ معظمه غرض ديدار و دست بوسی اعلیحضرت به ارگ رفته ضمنًا از مقر 
از مالزمین و خانه سامان های سابقه دار قصر از تورن جان چند تن . رياست جمهوری در قصر گلخانه ديدن نمودم

که در آن واقعۀ دلخراش به شهادت رسیدن  در آنجااستقبال نموده به رهنمايی ايشان از اطاق های پذيرايی و مخصوصًا 
رئیس جمهور سردار محمد داوود خان و منسوبین شان وقوع يافته بود، ديدن 

در چهرۀ تورن جان يک حالت غم و غصۀ  در اين فرصت متوجه شدم. نموديم
ان جفاکار، عمیق مشاهده می شد که بعدًا دانستم او شاهد صحنه ای که خون آشام

بی رحم حرفوی، مزدوران اجنبی، نه تنها رئیس جمهور  ملحدان نابکار، قاتالن
حتی اکثر مربوطین او را به شمول اطفال صغیر که در جملۀ آنها والدۀ ماجدۀ 

  تورن

جان شاهدخت بلقیس آصفی 
1

که تصورش را بطرف چپ اين صفحه مشاهده  

ويس خانم سردار ( ساله 11) ويس داوود شیماش بی بی می کنید با يک خواهر
و ويگل ( ساله 5) حارث ويس داوود  تورن جانکوچک  و خواهر زادۀ داوود

در پیش چشمانش به شهادت رسیده بودند، خود وی و  (ساله 9)ويس داوود 
خواهر دومی او بی بی زهره جان آصفی با زخم های گلوله ها در پاها زنده 

اما او يک بار ديگر با وقار و متانت خاص گزارش آن صحنۀ . مانده بودند
اسفناک را که موجب بدبختی های بعدی و موجودۀ کشور گرديده است، 

 شاهدخت بلقیس آصفی              . توضیحات داد
 

اَن اهلَل َمَع الصِبِرين ط }}: صبر و حوصله مندی اين جوان محبوب، متین و مهربان را ستوده گفتم من با عرض تسلیت 
 {{«خداوند با صابران است»
 

که « حاجی امیر جان»میالدی ضمن سفر بعدی به کشور عزيزم با شخص معمر محاسن سفیدی بنام  2111در سال 
جان آصفی پدر تورن جان را داشت و خود را خادم و نمک خور سالیان درازی موتر رانی مرحوم سردار تیموشاه 

از نوازش ها و دلسوزی های  شته مخصوصًا ن ياد آوری از ايام خوش و آرام گذاو ضم. ايشان معرفی کرد، آشنا شدم
شاهدخت بی بی بلقیس : شهید شاهدخت بلقیس جان آصفی، خوردترين همشیرۀ اعلیحضرت بابای ملت ياد کرده افزود

او دست خیر رسانی داشت . ن خانم ديندار، نماز خوان و با عقیدۀ صوفی مشرب همیش مصروف ذکر و عبادت بودجا
قبل از وقوع کودتای خوب به ياد دارم يک روز . همیش به زيارات متبرکۀ کابل رفته به فقرا و غربا کمک می کرد

پنج شنبه وقت پس از ادای نماز صبح مرا به زيارت نافرجام هفت ثور به من هدايت داد که خلیفه امیر جان فردا 
همان بود پنجشنبه صبح وقت بی بی محترمه شاهدخت را اواًل . ببر( رض)مبارکۀ مزار پدرم و حضرات جابر و انصار 

او به فقرا خیرات . بردم (رح)يارت شاه دو شمشیرزبه زيارت مبارکه و باالخره به  به مقبرۀ پدر شان بردم و بعدًا
شهادت . شهادت به هر کس نصیب نمی شود! خلیفه امیر جان: روز شده بود بمن گفت 11.91یع کرده ساعات توض

                                                           

خواهر اعلیحضرت محمد شاه بابای ملت و دختر اعلیحضرت محمد نادرشاه )شاهدخت بلقیس جان خانم سردار تیمور شاه آصفی  -1
(شهید
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در اين . . . ما را شهادت نصیب بدارد و من آرزوی شهید شدن را دارم (ج)دعا کن خداوند. مقام عالی و بلندی است
. کت است و جاده ها مسدود ساخته شده بودوقت در عودت به منزل شان مشاهده کردم که تانک ها بسوی ارگ در حر

 .مجبورًا راه ديگر را پیموده بی بی شاهدخت را به منزل رسانیدم
 

در حالیکه اشک از چشمان حاجی امیر جان سرازير شده بود و آنرا با شف دستار خود پاک میکرد، با صدای حزين 
ار محمد داوود خان به قصر گلخانۀ ارگ جمع شده شنیدم بی بی ما با شوهرش و اوالد ها  به هدايت شهید سرد: گفت

 .بودند و با سائر منسوبین و طفالن صغیر و خورد سال به شهادت رسیدند
 

 : من نگارنده به حاجی امیر جان گفتم
هر دو . سردار تورن جان و همشیره اش زهره جان آصفی الحمداهلل حیات دارند! حاجی جان

پاها زخم برداشته بودند و پس از تداوی مختصر به در روز آن واقعۀ اسفناک در ناحیۀ 
مرا کسی اجازه نداد : گفتشده و حاجی امیر جان خوش . زندان پل چرخی محبوس شده بودند

 .تا احوال بزرگان را در محبس بگیرم و جويای احوال شان شوم
 

نام از آنجايی که ما همه مردنی هستیم و ضائقۀ مرگ را چشیدنی، خوشا به حال کسانی که به 
نیک دفاع از دين و خاک خود شهادت را نصیب می شوند و مقام بزرگ را نزد خالق پاک 

 .حاصل کرده جنات نعیم ماوای شان می گردد
 

به روح پاک شهدای بر حق ضد ملحدان و باقی شهیدان راه آزادی وطن که جان به حق 
 صفیسردار تورن شاه آ         .ماوای شان باد فردوی بريندرود فراوان فرستاده . سپرده اند

 

پايان اين تحفۀ کوچک را که از روی يک عکس تورن جان عزيز و مهربان با پنسل نقاشی کرده ام با محبت و در 
زياد به خدمت شان اهدا میکنم به امید اينکه بتواند از دوستی ام به ايشان و احترام و ارادت بی پايانم به خانوادۀ نجیب 

    .شان نمايندگی کند
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