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 1۶/۶۶/۷۶1۲          زمری کاسی
 

 ؟احمد خان منشی امان الله خان کی بود میرزا شیر
 

 !گان عزیزالقدر خواننده
 

تباهی یک  متین که بیانگر گوشه ای از مظالم، و در حقیقت یک تراژیدی حزن انگیزاست که قربانی شدن و این نبشته  
را بیـان میدارد، این مطلب سـال های پیش به پیشـواز هشتاد وهفتمین سالروز استرداد استـقالل کشور  افغان خانواده  

 وریانت نخستین آن از طریق ویب غـان نگارش یافته ومحترم زمری " کاسی" تحلیلگر سیاسی وعلـمی اف به وسیـله  
سایتها ونشرات بیرون مرزی افغانها اقبال نشر یافته است، اّما اکنـون با برخی تعدیالت وتکمیالت یک بار دیگرپیشکش 

 گذاشته میشود. مطالعه  شماوبه 
طیه ها و نایات یک عده در دولت و تو  گران ارجمند وهمه آنانی که خواهان دانستن سوء استفاده و ج برای خواننده  

میخواهند پیرامون حوادث ورویداد های تاریخی تا ریسرج وتحقیقات  روشن شدن قضایای مبهم تاریخ کشور اند و
مرزا شیراحمد خان منشی یک مبارز گمنام و افشای یک ترورسیاسی دیگر؛  یکتن ازمشروطه خواهان، معرفینمایند.

 )خ( ترور و ناپدیدش ساختند! 12۷۶و چگونه در سال امان الله خان کی بود؟ 

 :درآمد سخن ومعرفی کوتاه
موسئی والیت لوگر چشم  ( عیسائی در منطقه  1981برابربا ) هجری شمسی( 1۷۲1احمد خان در سال ) مرزا شیر
اد عالقه زی دننوخـوا نزمین دار کوچک بود که به نوشت پدرش فیض احمد خان از مردم کاسی لوگر و بدنیا گشود،

 فرزندان خود را از چنانچه همه   داشت،
ترغیب نموده و خودش آنان را تدریس مینمود، قرائت وفراگیری  پنج ساله گی به نوشتن وخواندن تشویق و -سن چار

 خوانش قرآن مجید وآموزش خوشنویسی)خطاطی( کارنخستین کودکان بود..
رش فیض احـمد خان برای اینکه بتواند پس هنگامیکه شیر احمد به سن ُنه ساله گی رسید در کابل مکاتب تأسیس یافت،

در شاه شهیـد وباغ علی مردان وظیفه امامت مسجـدی را بدوش گرفت،  رابه مکتب شامل سازد، راهی کابل شد و
تا زمانی که شیر احمـد از مکتبُ رشدیه )معادل متوسط  مدتی باپسرش در مسجد وسپس در اتاق کرائی در جوار مسجد

 مکمل( فارغ گردید، امرار حیات نمودند
به خوشنویسی شهرت یافته بود، بعــد از فراغت از مکتب ُرشــدیه، شـامل کورس عالی  شیراحمد شاگرد ممتاز بود و

نمود، سپس وی شامل خدمت عسکری شد، در  ممتاز فراغت حاصل ُحکام گردید، که از آنجـا نیز باکسب شهـادتنامه  
این دوره مدتی را در میمنه منحیث قوماندن گروپ سپری کرد وبعد از اجـرای وظایف مؤفقانه بازگشت، سپس به 
والیت کابل معرفی ودر آنجا والی علی احمـد خان اورانزد خود بحیث مـرزای خویش مقرر نمود، بعد ازاین به مرزا 

گردید،.دررابطه به شیراحمدخان ازمحترم غالم علی خان اُمیـــد )فارغ التحصیل دوره ء اول  شیر احمد خان مشهور
صنـایع نفیسه درزمـان امان الله خـان، شاعر، درامه نویس، واقعه نگار، کمپوزیتور و آوازخوان که مسلک اصلی 

کارتونی"عجب خان ورجب خـــان"  اش رسـامی بود، وی دوباربرندهء جایزه مطبوعاتی،کارتونیست توانا که داستان
ا شروع نموده بود اوبه پایهء تکمیل رسانید، در میمنه داستان کارتونی توره وجوره را نشرنمود(، راکه استاد برشن

شنیده شده است، بر اساس گفتار مرحوم ولی جان سرخابی برادرزاده اش و دوست شخصی ما : " شیراحمدخان مردی 
بخاطر همین صفات  را م والیق، با ترحم ومردم دوست، مردانه صفت ووطنپرست وبی ترس؛ اوبود بلند باال، بافه

      مورد شیراحمد خان همیش میگفت: " دشمن طاؤس آمـــــد َپر او". "غالم علی خان امید در عالی اش از بین بردند!!!
 اما والی علی احمد خان کی بود؟

ــان بارکزائی بود، هنگام اقامت خانواده شاغاسی شیردل خـ سه  ان، نواب خوشدل خ"والی علی احمد خـان فرزند لوی نا
ایران تولد یافته ومادرش دختر امیر دوست محمد خان بود، تحصیالت خود رادر هنـدوستان به پایان  -اش در مشهد 

خان به منظور ُفرونشاندن شورش  رسانید وانگلیسی طور مکمل میدانست، والی علی احمد خان که از جانب امان الله
آن والیت اعالن پادشاهی کرد، اما بزودی  مشرقی مأمور گردید، بمجرد شنیدن خبر استعفای شـــاه از مقام سلطنت، در

از طریق پشاور به هند فرار کرد؛ ولی به کندهار بازگشت  های حبیب الله کلکانی شکست خورد و نیرو در جگدلک از
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ت، پس از برکناری امان الله خـان وی بازهم برضد نیروهای کلکانی به مقابله پرداخت، اما به امان الله خان پیوس و
   1)ع( اعدام گردید "  18۷8در کابل به شکل مفتضحانه و تحقیـر آمیز درسال  گرفتار گردید و شکست خورد و

مردمش انجام میـداد، دیری شیراحمد خان که کار در والیت کابل را صادقانه و از خلوص نیت وادای خدمت به 
ی از امضاء در پا نگذشت که بر علیه خالف رفتاری ها، رشوه ستانی ها وکارهای غیر قانونی به مقابله برخاست، و

یک مکتوب غیر قانونی اباء ورزید که سبب برآ شفتــه گی جناب )!( والی گردید وبه تفنگچه تهـدید شد ، ناگزیر از 
  ر والیت برنگشت!سانحه فرار ودوبارهء به مق

ظاهر) بعداً پادشاه  طاهر ومحمـد بعد ازآن هنگامی که محمد نادرشاه هنوز سپه ساالربود ومعلمی برای محمـد
 .اقـاربش به نادر خان معرفی گردیدافغانستان( ،پسران خویش نیاز داشت، شیراحمد خان توسط یکی از 

یافت، به او پیشنـهاد نمود که نزد خودش بحیث منشی کار نادر خان سپه ساالر که او را شخص آگاه، فصیح وبلیغ 
نماید و برعالوه خودش را لسان پشتو درس بدهد ومحمد طاهر ومحـمد ظاهر را نیز در دروس کمک نماید ونوشت 

 وخـوان تدریس کند، وامر نمود که باخودش بجزء پشتو به لسان دری حرف نزند. 
نزد مادرش  را یکی از روزها که محمد طاهر و محمد ظاهر را درس میداد وبینی محمد ظاهر کشال بود او در

دستـمال خود را بدستش داده بود( تا بینی ات را پاک فرستاده بود که الزم است در جیب وی دستمالی چنین گذارد )
ر میشی!(، محمد ظاهرجواب کشاله دارداده بود:" نی کنی وبرایش گفته بود که ) توچطور روزی با این بینی سپه ساال

 مه سپه ساالرنمیشم" ، آری او سپه ساالر نشد ولی پادشاه مملکت بدبخت افغانستان گردید.
ر د برادرش محمد طاهر که بعد ها برای تحصیـل به فرانسه فرستاده شده بود درآنجا به شکل مرموزی در گذشت و

ل یادآوری است که شاه خانم بعدی) مادر ظاهرشاه( به مرزا شیراحمد خان احتـرام و همان جا به خاک سپرده شد، قاب
 مواظبت داشت، زیرا وی برای اطفالش معلم خوبی بود.

میرزا شیر احمد خان که دراین زمان منشی محمد نادر خان سپه ساالر بود، با خواهر غالم حیدرخان عدالت، بعدا 
مدیر معارف قندهار، مدیر مکاتب  1819ابینه اول محمد داؤد خان، قبل از وزیر زراعت در ک 18۶2تا 1819)از 

به بعد در زمان بیکاری داشهای خشت پزی  12۷۲حبیبیه و استقالل در عین زمان، معاون نقلیات، سه سال از 
ایزنگی دپلخمری را در قرار داد گرفت که برای تعمیرات کرکر و پلخمری خشت پخته میرسانید، بعد حاکم اعلی در 

 ( دختر به یاد گار ماند.۷( پسرو )1(، ازدواج نمود که از ثمرهء آن )مرکزش پنجاو و حاکم اعلی در میمنه
)ع( که محمـد نادر خان بحیث رئیس تنظیمهء قطغن وبدخشان درسمت شمال با مرکزش، بغالن 18۷1در اواخـر سال 

همکار باشد، با دالیلی شیراحمد خان اباء ورزیده بود ولی در خان خواسته بود که با او  احـمد مـرزا شیر میرفت، از
 عوض خسربرهء خویش عبدالرسول خان را معرفی نمود که وی بعدا به نام منشی عبدالرسول خان مشهور گردید،

 به او دو ماه سیستم اداری را یاد داد. سپس شیر احمدخان بحیث حاکم باالمرغاب میمنه تقرر حاصل نمود. البته قبالً 
نادرخان شهید با شناختی که از مرزا شیر احـمد خان داشت، بعضی مسایل عمده را در زمان حکومت داری خویش 

 ً برای مالحظهء شاه امان الله خــان  به شهید نادر خان مکتوبی میفرستاد. یکی از نوشته ها را شهید نادر خان راسا
مره را در خانه بدون افشای محتویاتش قصه مینمود(، که فرستاده بود، )پدرم عادت داشته که تمام جریانات کار روز

مورد توجه خاص ایشان قرار گرفته بود، ُپرس وپالی که نموده بودند، نویسندهء خط را که مــرزا شیر احمد خان بود 
 ربه کابل احضارداشت و بعد از مالقات وتبادل افکار، شاه امر نمود تا مـرزا شیر احـمد خان بحیث منشی او تقر

 از جمله   نزدیک و )لودویگ ادامک، به نام منشی شیراحمد یاد کرده( دیری نگذشت که او مشاور حاصل کنـد،
 مشروطیت جنب جمعیت ِسری ملی به فعالیت خود در پیشتیبانی از مفکوره  در  همـفکران امان الله خان گردید و

مطلقه، تأمین استقالل خارجی وریفورم در پرداخت، البته در آنزمان نهضت مشروطیت خواهان تغییـر رژیم شاهی 
 اداره ونظام افغانستان بود

حـدت و تعمیم معارف در سرتاسر کشور،تقویه   شیر احمد خان به تحکیم قانونیت در افغانستان عقیـده راسخ داشت،
ود ه به تحقق آن خمین عدالت، رفع مفاسد اجتماعی، پابندی به صلح وسلم درزمرهء معتقـدات واهـدافی بود کملی، تا  

 ودیگران را مکف میدانست، چنین طرز دید از جملهء انگیزه هائی بود که امان الله خان او را سخت دوست میداشت.
لیاقت وکاردانی شیراحمد خان، توأم با ُحسن ُسلوک وی باعث شد تا الطاف امان الله خــــان را بیشتر جلب کند وبه 

گذاشته شود، این امر از یکطرف موجب شهرت نیک وی شد واز جانبی هــــم طبق نظریات وی ارجی  مشوره هـا و
معمول در افغانستان سبب کینه توزی وحسادت شماری از متملقین گردید، که همین حسادت های نضج یافته در دربار 

 بعدها موجبات درد سرهای فراوان را به شیر احمد خان تا نا بودیش فراهم ساخت:
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 ودیـمله پسندیده بــوال فلک جــاح ه عقل سنجیده بودیگر کار فلک ب
 کی خاطر اهل فضل رنجیده بودی ردونـورعدل بودی درکارها درگ

 ) خیام (           
)ع( چیده شده بود، امان الله خان مجبورگردید 18۷9بعد از اغتشاش سقوی که زمینه های آن در داخل وخارج کشور در سال 

به طرف کندهــــار عزیمت کند، در این هنگام شیر احمد خان نیزکابل راترک وبه لوگر  ع(کابل را ترک و) 18۷8درجنوری 
 زادگاهش برگشت.

به زودی به دفتر حکومتی لوگر خواسته شد و هدایت نامهء کابل که توسط هواخواهان امان الله خان و یک عدهء 
شیراحمد خان خواسته شده بود تا اسلحه ارسالی را تسلیم شده و  دیگر صادر شده بود به وی تفویض گردید، در آن از

دنبال کند، شیر احمد خان که در بین اهالی  به مردم لوگر توزیع وآماده گی مقاومت علیه حکومت اغتشاشی را اتخاذ و
الح کوت لوگر از اعتبار واعتماد الزم برخوردار بود اسلحه ارسالی را یکایک شمرده وبهمکاری مردم آنرا به س

حکومتی جابجا و مهـر والک نموده، پهره داران را باالی آن مؤظف ساخت، فردای آنروز که به حـــکومتی برگشت 
تا تدابیر بعدی را عملی سازد، ولی دید که مهر والک باطل، قفل سالح کوت شکسته واثری از اسلحه وپهـره داران 

در همین  تشریح دهـد، و به کابل برود وچگونگی قضیه را راپور نبود، او سراسیمه بخانه برگشت و آمادگی گرفته که
روزآقای محـمد عمـر خان مشهـور به )تا تا( که از جمـــلهء خویشاوندان ورفقای شخصی اش بود از کابل با فامیلش 

را  امتنزد او آمده ومیخواست به پشاور برود، وی به شیر احمـد خان گفته بود که با رفتنت به کابل خود حکم اعد
صادر میکنی، نمی دانی که این یک توطیه برای از بین بردنت بود! به او پیشنهاد نموده بود که فورا ًبا فامیل به 
پشاور فرار نماید، شیر احمد خان بعـد از ساعتی مشوره با دوستان و خانواده باالخره مصمم شد تا به پشاور فرار 

 کند. 
ً بنا رم تاتا به پشاور رفتند. ) برنامه ودسیسهء رقیبان امان الله خان این بود که افراد از راه خوست وتوتگی با محت ریا

سر سپردهء امان الله خان را به هر وسیله وتوطئهء از بین ببرند، روی همین ملحوظ بود که میخواستنـد با بهانهء 
زبین ُبردن آن اقدام کنند، چه وی از جملهء دام وامستند به اعـ دزدی اسلحه نخست شیر احمد خان را بد نام ساخته وبعداً 

کسانی بود که از یکطرف، طرف اعتماد امان الله خان واز جانبی هم در محل صاحب رسوخ و مورد احترام قرار 
 داشت. 

به این ترتیب او را ناگزیر ساختند تا از وطن خارج شود، وی بعد از سپری کردن یک هفتـه در پشاور وجابجائی 
را با امان الله خان سپری  راه کراچی به روم )ایتالیا( نزد امان الله خان رسانید، مدت ده روز اش، خود را از خانواده

کرد، وبا کسب هدایاتی دوباره به پشاور مراجعت نمود، ضمنا ًبرایش گفته بود تا مطمئن نشوی یا تعهدی وجود نداشته 
ور بسیـار گرم بود، همسر وفرزندانش از فرط گرمی مریض باشد از رفتن به کابل اجتناب کنید !! چون هوای پشا

شدند، مجبور شد جانب کشمیر برود، در آنجا در کنار رود خانه ای که نام شهرش را بخاطر ندارم وفقط از گفته ها 
دولتی  ماه در آنجـا یکی از دفاتر ۶میدانم، که در آنجا کشتی رانی هم میشد مسکن گزین شد، بعـد از سپری کردن 

کشمیر، او را خواسته وبرایش ابالغ کردند که توسط ) آئینه برقی() یک نوع مخابره ء مروج آنزمان ( اطالع داده 
شده که وضع افغانستان طوری است که اتباع آن باید به کشور شان برگردند، وشما هم بهـتر است کشمیر را ترک 

 کنید، لذا با ورقی از آن دفتر با فامیلش به کابل بازگشت.
این بازگشت مرزا شیر احمد خان مصادف بود با نخستین سالهای حکومت نادر خان که دهشت وترور در کشور 
مستولی بود وادارات استخباریه، ضبط احواالت وقوماندانی های کوتوالی اختیار بی حد وحصر داشتند تا هر مظنون 

ت قیف کنند، استخبارات محمد هاشم خان میتوانسومشکوکی و کسانی را که نمیخواستند، بدون تشخیص وبازخواست تو
بیک امر تیلفونی هر شخص بیگناه را در محبس اندازند، در چنین فضائی شیر احمد خان بمجرد ورود به کابل بدون 
دالئل الزام به زندان افگنده شد ومدت سه ماه در کوته قلفی محبـوس ماند، تا اینکه در اثر تپ وتالش فامیل ودوستانش، 

 ا گردید. ره
آل یحیی اسمیست که مخالفین این خاندان به اوالدهء سردار یحیی خان دادند و کیانند؟ " خـــانوادهء یحیی خان از سال 

 18سال دردیره دون میزیستند، سلطان محمد خـان طالئی جد بزرگ این ها در اوائل قرن  ۷۷مدت 18۶1تا  19۲8
در افغانستان را به آنهـا فروخته بود، یحیی خان پسر این شخص  شاوروالیت پ در خدمت سکهـای پنجاب داخل شد و

 امضاء کرد، و در نصف دوم همین قرن، معاهده ننگین گندمک را باالی داماد خود امیر محمــد یعقوب خـــان
لیس نگدر سایهء ا شخصیوسف خان پسران این  کرم ولندی کوتل را به دولت انگلیس بخشید، آصف خان ووالیات ُ 

ره آالخدر هنــــد انگلیسی پرورش یافتند وتربیه گردیدند، تا ب 18برادرنش در اواخـر قرن  ها پناه بردند، نادر خان و
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؛ تحمیل ودر افغانستان اسکان گردیدند این خاندان با زور انگلیس در آغاز قرن بیستم برامیر عبـدالرحمن خان اجبــاراً 
در عقب نگهداشت مملکت افغانستان، زمام اموراین سرزمین بدبخت بدست  ان وعاقبت باصرف خون هزاران افغــــ

 (۷)ایشان افتــــاد. ملت فریفته شده افغان در طول نیم قرن آنچه دید که هیچ کشور در آسیای قرن بیست ندیده بود.
 :مردم این شعر را برای این خانواده وقف نموده اند

 

 آیا چه جرم ماست که جور دو دون کشیم از جور دهر دون ستم دیردون کشیم
 راحت برون کشیم ماهــم نفس به عزت و یارب دری ُگشا که زدست معـــاندان

 

به بسی محمدزائی های خود که مردم شریف، بافهم و وطن پرست بودند،هــــم خیانت بخش حاکمهء )آل یحیی( حتی 
برآمد طبعیی ونورمـال  رشد و از ملت افغان" به لقمه نانی احتیاج نگهداشتند و را مانند "قاطبهء را روا داشتند وآنها

هاشم خان بیانگراین ادعاست،  دوران صدارت سردار محمد شان جلوگیری نمودند، داستان معروف ) فیل مرغان( در
چنانکه سردار مذکور معتقد بود که مردم مانند فیل مرغان باید گرسنه نگهداری شوند، که هنگام توزیع غذا به اشتیاق 

لتی ور مآن، به نگهبـان خود ارج گذارند و زاری کنند، ورنه اگرسیر باشند بی اعتنا خواهند بود، آری این سردار مغر
را هم بااین پالیسی خود به آرمان شکم سیر همانطور نگهداشت، اما اکنون برخی ها آن دوره را دور آرامش میدانند، 

یکطرف ترور واختناق به ستوه آورده بود واز جانبی هم از گرسنگی توان حرکت  ولی بیخبر از آنکه ملت را از
 وعکس العمل را نداشتند.
ی ها وجود داشتند که یکی را محمد زایی های باغ علیمردانی که مردم باکلتور ودانش و در کابل دو نوع محمد زای

رسیده بودند و دیگرش را به نام محمد زایی های ده افغانانی میگفتند که خاندانی ها بودند. اینها باغ علیمردانی ها را 
سازمان به خصوص سردار محمد هاشم که دشمنی و برعلیه شان تخریبات میکردند، خوب نمیدیدند و با ایشان حتی 

فه وظی مشهور گردید. این گروپ« نام گیرک » از اعضای استخبارات و بلدیه تشکیل شده بود، بین مردم به نام 
ید که بیرون بیاید که کارش داریم، ئداشت که شام روز به خانه ها تک تک میزدند، میپرسیدند که این و آن را گو

با  مادرمرحومه ام که در پشت دووم دخت کاکا و پسر کاکا»د و دیگر بازگشت نداشت. شخص را با خود میبردن
سردار محمد هاشم بودند تمام عمر میگفتند که اگر این هاشم لعنتی اوالد میداشت و ترحم بر اوالد و محبت اوالد را 

هزاران خانواده را به خاک و  احساس میکرد و میدانست که چیست، بر مردم و اوالد های شان ظلم روا نمیداشت و
 «. خون نمیکشانید

یگانه انسان با فهم و دانش درین برادران سردار شاه محمود خان بود که در عین زمان پدر معنوی داوود خان شهید 
ونعیم خان شهید بودند که هردو تربیه شدهء شاه محمود خان بودند. هرچند در نوشتهء شخصی خواندم که از تخیالت 

ویش و بدون اطالع، بیشرمانه نوشته بود که شهید داوود خان تربیه شدهء دست هاشم خان است. غلط، دروغ مریض خ
 و تهمتی است با پایینترین سویه. 

میرزا شیر احمد خان بعد از رهائی از حبس به صدارت و وزارت داخله مراجعه نمود، تا کاری برایش بدهند، بعد 
بلخ( نزد محمـد گل خان مومند که درآنزمان والی مکتـوبی به وی دادند و به مزار شریف )آالخره از سرگردانی زیاد ب

مزاربود معرفی، تا اگر ضرورتی باشد، استحصال وظیفه شود، شیر احمد خان به مزار شریف رفته ونظر به سوابق 
از مـدتی حـاکم ) ولسوال(  ـلی وکاری که داشت بحیث عالقه دار درآقچه مزار شریف تقرر حاصل کرد، بعدتحصیـ

در تاشقرغان  در سمنگان و یکبار دولت آباد والیت مزار وهمچنان در برخی نقاط دیگر سمت شمـال مانند دو بار
 نیز ُپست حاکمیت محلی را پیش برده است.

 

 سهمگیری شیراحمد خان در معاذ استرداد استقالل کشور:
 

ت عسکری، بعد از قوماندانی گروپ در میمنه، هنگام استرداد خان درجریان سپری نمودن خدم میرزا شیراحمد
گروپی از لوگر در پیوار برعلیه دشمن  ( در جبههء طوطاخیل ها با1819-1818استقالل افغانستان در سالهای ) 

شدیداً به مبارزه وپیکار پرداخته است، چنانچه که پدر غالم جیـالنی خان طوطاخیل یکتن از معزیزین محل و فرقه 
خان آمد، نمی بود، جنگ را در منطقه پیوار باخته  که با شیراحمد مشر اعزازی میگفت: اگر قوه ای برق آسای لوگر

فداکاری وی بود، که از حضور اعلیحضرت امان الله خان به دریافت نشان اعلی و چند  بودیم، برمبنای همین ایثار و
 سکهء طال مفتخر گردید.

 حفر کانال آب:فعه شیر احمد خان در دوره های ماموریت برخی کارنامه های عام المن
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در این هنگام در دولت آباد و تا دهه ها بعد، در اکثر والیات افغانستان بنابر عقب نگهداشتن کشور، مردم ومواشی از 
م که این عین حوض های آب که در آن آبهای باران وبرف ذخیره میشد استفاده مینمودند، میرزا شیر احمد خان حاک

وضع را مشاهده نمود به فکر آبرسانی و اصالح برآمد ) وی در روم نزد امان الله خان بعضی ُکتب ومجله هائی را 
دیده بود که دریکی آن فوتوهای سیستم آبرسانی چندین قرن پیش شهر روم وجود داشت، که شامل موزائیک وگرافیک 

اد با برداشت از این تصاویر نخست به سروی مقدماتی که شامل هائی داخل کلیسا وغیره میشد( لذا او در دولت آب
بررسی اطراف ونواحی مربوط بود پرداخت ودر نتیجه تصمیم گرفت که از دریای شـولگره به دولت آباد نهری 
بکشد،چنــانچه با خشت پخته و سنگ کاری کناردریا ودر امتداد سمت جریان آب مـــوازی به دریا قسمتی از آب را 

ـل نهــری سوق داد وکانالی بطرف دولت آباد بانیروی انسانی مردم زحمتکش این خطه حفر نمود، وبدین ترتیب داخ
آب دریا را به دولت آباد رسانید، پیش از آن در این مورد هیـچگونه فکری نشده بود، این بند ونهر ممکن تاحال موجود 

 باشد. 
ود در تمام والیات، این وضع آب غیر صحی را دیدم ولذا کندن کاری خودم به چشم خ 18۲1درسالهای هفتاد تا )حتی 

چاهای آب را در هر قریه و کوچه در ارتباط به مدیریت های ریاست انکشاف محل تحت پروگرام گندم مقابل کار 
 من بودم(. 18۲1_تا اخیر18۲1وگرام گندم مقابل کار در دوران خشک سالی رول پقرار دادم که دری زمان مس  

 لوگیری ازدزدی وغارت مردم: ج
مردم دولت آباد از دارهء دزدی شکایت داشتند که ساالنه حد اقل یکبار آنهم در وقت برداشت حاصالت از) پاردریا( 
یا آنطرف آمو دریا با گروپ اسپ سوران مسلح می تاختـند، با زور وقتل از مردم و دهقانان، ولجه میگرفتند وبا 

به پاردریا برمیگشتند و در آنجا آنرا بفروش میـرساندند، حتی بعضا ًدختران جوان وپسران گرفتن حاصالت دوباره 
را باخـود میبردند وفامیلش را به قتـل میرسانیدند، مقتولین شب در میان مفقود میشدند وشایعه میشد که از دولت آباد 

ساختمـان تعمیر ُگنبدی مهارت داشت و  ستای )نیفه زن( وی دراُ کوچ نموده اند، در دولت آباد شخصی بود بنام 
شخصی بود چاپلوس مطلق که مورد شک پدر شهیدم قرار گرفته بود، چه وی از چاپلوسان سخت نفرت داشت و 

 همیش میگفت که چاپلوسان مردم پست فطرت اند و قابل اعتبار نیستند.
ای ِگلی کهنه که باید غلتانده میشد، برخورده میرزا شیر احمد خان هنگام ساختمان و حفر کانال چندین بار به دیواره

بود، وضمن آن اسکلیت جسدی را دریکی از دیوارها دیده بود که باعث تعجبش گردیده بود، بعد از هفته ها تحقیقات 
دریافته بود که این کار ُاستای نیفه زن است، اورا تحت بازپرس گرفته، در نتیجه مبرهن گردید که این کار توسط وی 

به ) یورگشت( مشهور است بقتل رسیده، و  گرفته وآن جسدی مقتولی است که بدست دزدان پاردریائی که صورت
وی همدست همین یورگشت است که ازوی حق میگیرد و به حاکمان گذشته حق داده است،)اعتراف یورگشت(، این 

دولت آباد را از شر باند یورگشت  دیگر کافی بود که شیر احمد خان به ُحکم وجدان داخل اقدامات جدی شود ومردم
و استای نیفه زن نجات دهد،همان بود که باگرفتن اطالعات کافی از نیفه زن وسایر امکان ها در رابطه به وقت 
وزمان آمدن باند مذکور، خودش با گروپی از سپاهیان حکومتی شبانگاه در کمین نشستند تااینکه، یورگشت را با گروه 

ای شب دستگیروبه مرکز والیت بلخ اعزام داشت، بعد از آن مردم رنجدیدهء دولت آباد اَزشر تبه کارش در نیمه هـ
 دارهء دزدان وآدمکشان نجات یافتند وآرامش نسبی در دولت آباد حکمفرما شد.

 مجادله بامرض ُوبا در سمنگان:
سپس او را به حکومت سمنگان مقرر نمودند، در سمنگان مرض) وبا که امروز کولرا گفته میشود( شیوع یافته بود، 
در حالیکه در رابطه به تسهیالت طبی بسا نارسائی ها وکمبود هـای جدی وجود داشت، اصل عمده این بود که راه 

و تپه های رباطک از کابل وجود نداشت که در وقت  موتر روبه طرف شمال یعنی مزار و میمنه در قسمت کوبچه ها
و زمانش ضروریات عمده مثال ادویه در وقت و زمانش از کابل برسد، اما وی مجـادلهء بی سابقه را علیه این مرض 
اتخاذ نمود، شخصا ًبه قریه هـا میرفت،ورهنمائی نظافت،جوشاندن آب وپوزبند را میـداد وحکم رسانیدن چونه به 

سیب دیده داده بود که در بدر رفت ها انداخته شود و به این ترتیب هـــدایت داده بود تا اشخاص مبتال به )وبا( مناطق آ
را بدون درنگ قرنطین نماینـد، ومؤظفین صحیه را تمجیـد، ترغیب وانعـام میـداد، تا سهل انگاری ننمایند و ایشان را 

این تدابیــر واقـدامات عاجل توانست تا جلوشیوع بیشتراین  به فروگذاشت واستراحت بی موجب نمی ماند، وی با
 مرض خانمان برانداز را مهار کند و مردم مستمند را مساعدت نمود.

 ساختمان سرک موتر رو رباطک: 
درعصر امان الله خان کشیدن سرک به طرف سمنگان و مزارشریف از کوتل رباطک مطرح بحث بود، از هر دو 

و افراد با سواری باالی مواشی در مدت دو تا سه روز میگذشتند، اما مانند سایر کار های عمـرانی  طرف مال التجاره
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وساختمانی بنابر استعجالیت، پالن ها و پروژه ها ناتمام ماند، که باآالخره درین زمان توسط حاکم شیر احمد خان، ُدنبال 
واسته وپیرامون اهمیت این سرک تبادل نظر نموده یافت، شیر احـمد خان مردم واهالی سمنگان واطراف آن را خ

وطرح های خود را پیشکش نمود، علت عمدهء تلفات مرض وبا نرسیدن ادویه در وقت و زمانش و خراب شدن ادویه 
و واکسین در اثر گرمی، چه باالی مواشی بدون یخ تضمینی برای ادویهء ضروری نبود، لذا مردم مشکالت واقعی 

هزار نفر با بیل وکلند خویش به سمنگان آمده وبا مرزا شیر احمد خان حاکم، با شوق  8بعد از آن  را درک نمودند و
و ذوق زیاد یکجا بطرف رباطک روان وبکار آغاز نمودند ودر مدت یازده روز با کار شباروزی سرک را آماده 

ی حکومت مرکزی نبود، چه از بهره برداری ساخته ورفت وآمـــد موترشروع شد. ) باز نمودن سرک رباطک آرزو
وتصور مینمود که شوروی آنوقت می توانست  نگاه استراتیژیکی انگلیس که در هند بود خطری برای خویش میدید

قوای خود را زود تر به جنوب از این طریق تقرب دهـد، من یقین دارم که حکومت مرکزی به غربی ها یا انگلیس 
خان این سرک را خود سرانه به مفاد شوروی ها ساخته است، درحالیکه مرکز چنین وانمود کرده بود که شیر احمد 

 کابل، شفاهی بسیار قبل از این به محمدگل خان مومند تجویز کار سرک را داده بود(.
درین مدت یازده روز هیچ کسی به خانهء خویش برنگشت و متواتر در موجودیت حاکم که خودش نقشهء سرک را 

به شوق پیش میرفت، آب، نان خشک و کشمش و چارمغز توسط اسپها از سمنگان آورده میشد،  ترتیب کرده بود کار
به جز یک نفر که مار گزیدش و هالک شد، دیگر هیچ کسی حتی مریض هم نشده بود. سرک امروزی که بعدا فراخ 

 وقت برامدن فوری ام تر و قیر کاری شد، مسیر آن عین سرک سابقه است. سندی درین مورد داشتم که متاسفانه در
 ، تمام اسناد و مکاتیب ضروری همه در کابل ماند و مفقود گردید.18۲9از وطن در اخیر 

 تن ندادن به رشوه گیری و استفاده جوئی:
بعد از ساختمان سرک وموتر رو شدن رباطک، آقـای گل احمد ملکیـارکه در این وقت عوض محمد گل خان مومند 

ود ودر سمنگان زمین های زراعتی داشت، ناظرش را با سفارشنامه ای عنوانی شیر احـمد خان نائب الحکومهء بلخ ب
فرستــاد وهدایت وامـری داده بود که ) ناظرم را شخصا کمک نمائید که زمین هایم آب کافی داشته باشد تا حاصالت 

چون مهمانانم از کابل میآیند یک مقدار آن خشک نگردد و خود شما وقتا ًفوقتا ً ًاز آن خبر گیری نمائید، بر عالوه 
 کافی قیماق ازقشالق ها جمع آوری ودر وقت بازگشت ناظرم بدستش بفرستید(.

ناظرش که باالی زمین ها رفته بود، آب مردم را بزورلت وکوب غصب وزمین های آقای ملکیار را آبیاری نموده 
نزد حــاکم داد خـواهی وشکایت نموده بودند، مرزا شیر  بود، کسانیکه لت وکوب شده بودند با سر وروی خون آلود

احمد خان فورا ًناظر ملکیار را احضار ودر حضور شاکی ها از وی تحقیقات نموده بود، وبعدا ًدرهمان محـل فراشی 
 اش نموده و مکتوبی به ملکیار نوشته بودکه: ) نه من ونه مردم برای نوکری شخصی شما گماشته شده ایم، به خانم
خویش امر کنید که شیر را جوشانده، شب تا صبح از آن قیماق بگیرد تا رضایت مهمانان تان حاصل گردد، از جانبی 
هم کدام تخصیصی در بودجه سمنگان در مورد خرید قیماق به شما وجود ندارد، بقیه داستان را ناظر تان که به سزای 

شیر احمد خان تیلفونی با محمد گل خان مومند که ازمزار اعمال خود رسیده است شرح میدهد(. بعد از این واقعه 
شریف تبدیل و رئیس تنظیمهء قطغن بود در تماس شده وقضیه را بیان کرده بود، محمد گل خان مومند برایش گفته 
بود که فوری سمنگان را بطرف کابل ترک کن، وبه بهانهء مریضی استعفاء نمائید، چه این ها مردم سخت خطرناک 

احتمال دارد دوسیه ای برایت ترتیب کنند وترا محبوسا ًبه کابل بفرستند، ولی کاری خوبی نشده ودشمن دیگری اند و
 هم برایت خلق نمودی.

در سمنگان مانند دولت آباد یک باند بزرگ خرابکارن و دزدان دیگر راکه سرکردهء ایشان یکی از مشهورترین 
انست باالی زین اسپ ماهرانه بچرخد و به چهار اطراف گوله را به تیراندازانی بود که در حالت تاخت اسپ میتو

وی با دار ودسته اش در  هدف میزد، متاسفانه داستان های نوشته شده اش در کابل ماند و اسمش را فراموش کرده ام،
اعمال وقت حاصالت پسته در رباطک و کوهای همجوار تا دهنهء غوری و تاشقرغان آمده و حاصالت را می برد و 

دزدی اش بین قطغن و مزار شریف صورت میگرفت. او را که بی حد زرنگ و هوشیار بود و به دام نمی افتید، حتی 
ا دولت از او میترسید، حاکم شیر احمد خان با وعده و وعید دعوتش نموده بود و با پالنی که برایش طرح نموده بود 

مومند که هنوز در مزار شریف نایب الحکومه بود فرستاد  با گروپش دستگیر و به مزار شریف نزد محمد گل خان
که بعدا به کابل فرستاده شده بودند. ) عجیب اینست که اینکار در زمان حاکمی شیر احمد خان و زمان نایب الحکومه 
بودن محمد گل خان مومند در مزار شریف صورت گرفته بود، اما بعد که گل احمد ملکیار به حیث نایب الحکومهء 
مزار مقرر گردید در یادداشتی، این عمل به دام انداختن این داره دزد را بیشرمانه در زمرهء فعالیت های خود قلمداد 
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کرده، کسانی که در آنزمان خبر داشتند میگفتند که این گل احمد دزد تاریخ است(. ریشسفیدی که مرا دعوت نموده 
 که مثل شان باز ندیدند.  بود تعریفات محمدگل خان مومند و پدرم را میکرد ؛
 ترک سمنگان، فرار جانب کابل وزندانی شدن وی:

)خ( بود با مشورهء محمد گل خان مومند از مسیر دهنـهء غوری  1219میرزا شیر احمد خان همان شب که مصادف 
فایش ل رسید، او که استعواندراب وکوتل انجــــمن توسط اسپ ها با فامیلش راهی کابل شده وبعد از مدت دوهفتـه به کاب

را به وزارت داخله پیش نموده بود، واقعـــــــا ًبرایش دوسیه ساخته شده بود، بازهم بدون محـــکمه برای مدت یک 
)ع( بود که زمام امور برعهده محمد  181۶)خ( برابر با  1218سال محبوس ماند این زندانی شدن مصادف به سال 

 تااینکه در اثر اقدامات فامیل ودوستان دیگرش از حبس آزاد شد.هاشم خان صدراعظم قرار داشت، 
 ترک ماموریت رسمی واشتغال به امور شخصی:

)خ( فروخته وآرزوی خریداری  12۷۶میزرا شیر احمد خان بعد از حبس برای امرار حیات زمین های پدر رادر سال 
اما کسانی که وعده آنرا برایش داده بودند، از فروش باغ علی مردان را نمود، تا آنرا به کارتهء عصری مبدل سازد، 

آن اباء ورزیدند، او خود دراین زمان در باغ عـلی مردان زنده گی میکرد، بعد از آن چون نتوانست به این آرزوی 
 خود نایل آید، در صدد دریافت سایر مصروفیت ها گردید، وی در هنگام بیکاری در منزل با استفاده از هنر خوشنویسی

)خ( به نوشتن وخطاطی قرآن مجید با آب طال وموزائیک رنگهای مختلف در صفحه 12۷1-12۷۷که داشت ازسال
ماه به اتمام رسانید .) این  18های آن روی کاغذ ابریشم اقدام کرد، وی این کار را با ُمساعی شباروزی در مدت 

طاطی وتزیین کاری شده بود بعدازآنکه ایشان در قرآن مجید که به شیوهء نستعلیق توسط پدرم میرزا شیر احمد خان خ
سـال فوق الذکر زندانی شدند، قرار معلومات مؤثق که بعدها بدست آوردیم، همراه بایک عده کتب دیگر و اسناد مهم 
پدرم به هاشم خــان صدراعظم سپرده شده بود، این قران کریم دارای ارزش باالی هنری بود، چون ربوده گانش 

میدانستنــــــد، عمدا ًاین کاررا کردند تا بموقع الزم آنرا به نام خود عرضه کنند ودر صورت فروش از ارزش آنرا 
مفاد آن بهره ببرند، اینک که ازآن واقعه حـدود نیم قرن میگذرد، هنوزهم داغ نبود آن در قلب فرد فرد خانوادهء کاسی 

ه وبه اشخاص انفرادی خیرخواه وهمچنان ُارگانهای مسئول باقی مانده است، ما حاال هم امیـد خود را از دست نداد
دولت کنونی افغانستان مراجعه وتمنا مینمائیم، تا هرگاه چنین اثری که در آن خط وکتابت پدرم میرزا شیر احمد خان 

 ذارند(گوجود دارد، بدسترس ویا آگاهی داشته باشند آنرا به خانوادهء کاسی که ملکیت پدری ماست مسترد نموده ومنت 
 از سرگیری فعالیت سیاسی وتداوم مشروطه خواهی:

روزی پسر شجاع الدوله خان غوربندی با خطی به امضاء میر علی گوهر خان غوربندی نزد میرزا شیر احـــمد خان 
مراجعه وخواهان کمک در مورد رفع بندش کارشان در دوائر حکومتی بود شجاع الدوله خان کی بود؟ " شجاع الدوله 

بود که در زمان  خان غوربندی فرزند شاه دوله خان ونواسهء نائب ساالر پروانه خان ) عهـد امیر عبدالرحمن خان (
امیر حبیب الله خان به ِسمت فراش باشی دربار تعیین گردید و چندین بار مورد توهین وتحقیر امیرقرار گرفت وحتی 

امیر حبیب الله خان شناخته شد، شجاع الدوله خان از جملهء ا قمچین خورد، این همان شخصی است که بعد ها قاتل 
اشخاص مهم جمعیت ِسری ملی بود که بعد از امان الله خان ومحمد ولی خان دروازی بدخشانی شخص با نفوذ 
محسوب میشد، بعد ازروی کارآمــــــدن رژیم جدید در هنگام پادشاهی امان الله خان بحیث وزیر امنیه عمومیه تقرر 

به والیت  12۶۶صل نمود، البته این وزارت به زودی لغو وکار آن به وزارت داخـله محـول شد، وی در سال حا
هــــــــــرات منصوب شد وبعد به وزیر مختاری تعیین گردید. شجاع الدوله خان قبـــل از جنگ جهـانی دوم در آلمان 

  2در همان جا در گذشت"  12۷1)ع( برابربا 1811بود ودر 
میرزا شیر احمد خان که در مسایل حقوقی آگاهی کافی داشت، عریضه ای نوشت و رهنمائی هـائی کرد،که قضیه به 
نفع خانوادهء شجاع الدوله خان تمام شد، پسر شجاع الدوله خان چنـدی بعد شیر احمد خان را بخانه خود در غوربند 

مفکری ها با شجاع الدوله خان ا ستواربود صمیمیت دعوت ومهمان ساخت، دراین آشنائی که برمبنای دوستی ها وه
هائی میان شان ایجاد شد، بعد از مدتی ناظر شان نامه ای از غوربند آورده بود که دختر شجاع الدوله خان او را 
دوباره دعوت وخواسته بود تا در مورد شجاع الدوله خان که در آلمان بود وشیر احمد خان اورا دیده بود معلومات 

هی حاصل کنند، این خانم که شاه جان نام داشت، در ازدواج ُخسر برهء غالم فاورق خان عثمان در آمده بود، وآگا
وزیر  181۶تا  1811و بار دوم  181۷تا  1828فاروق خان عثمان، مامای سکهء صبغت الله مجددی )بار اول 

وزیر داخله در کابینه شاه محمود خان  1819تا  181۶داخله در کابینه محمد هاشم خان صدراعظم و بار سوم از 
صدراعظم بود( با تهدید وجبر بر خسربرهء خویش شاه جان را از وی جدا وطالق ساخت وبه خود نکاح نمود، بین 
خانم شاه جــــــان وشیر احمد خان مراوده خطی وجود داشت ، چه شیر احمد خان از این طریق با شجاع الدوله خان 
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بی محکم نموده تا اگر بتواند با حلقهء دوستان وهواخـــواهان امان الله خان بپیوندد،و فقط گاه در آلمان ارتباط مکتو
)خ( درباغ شاه  12۷2وناگهی با هم میدیدند وتبادل افکارو اطالعات میکردند، یکی از آخرین دیدار شان درسال 

ذاشته بودند، ولی این خط شـان بدست فاروق محمود خان در ریشـخور بود، که قبال ًتوسط مکتوب قرار این بازدید را گ
خان عثمان که وزیر داخـــــــله بود افتاده بود، درهمین جا میخواستند شیراحمد خان را دستگیر وبه قتل برسانند ولی 
کسی این موضـوع را احوال داده بود که باید فرار کند، مرزاشیر احمد خان از دیوار باغ َپریده فرار نمود، مکاتیبی 

زندانی نمودند، نخست  12۷۶راکه به شاه جان داده بود تا به پدرش برساند به استناد آن وی را برای بار سوم تا سال 
درسلول کوته قلفی وبعد در سلول عادی محبوس بود و بعدا خسربرهء مرحوم صدیق خان چرخی را که مامای آقای 

 ) الال ( بود.  که مشهور بهخالد چرخی شود با پدرم در محبس دهمزنگ هم اطاق ساختند 
 زندان دهمزنگ:

  ،میرزا شیر احمد خان هنگام آخرین حبس خود با داکترعبدالرحمن خان محمودی ترقی خواه مشهورهمدهلیز بود
دراین هنگام با ایشان جر وبحث ها وتبادل نظر مینمود، آقای محمودی که یک آزادیخواه رادیکال و چپی بود میخواست 

احزاب سیاسی وتوسل به برانداختن نظام شــاهی راه ترقی کشور را بپیماید، اما شیر احمد خان با آموختن با تشکیل 
ء جامعه خواهان آن بود، تا برای گشودن راه ترقی مملکت، فهم و دانش مردم که اصل ضروری است وتعلیم وتربیه

ی ها بوجود آیند، ورنه مردم کورکورانه داخل تا چند دوره مشروطیت ودموکراسی تمرین شود وبعــداً احزاب وپارت
دارد شماری را خریده وکار َتَُشکل سیاسی را از هم پاشیده وناکام  پارتی ها میشوند وحکومت موجود با امکاناتی که

  میسازد. برخالف طرز تفکر محترم محمودی بین ایشان مباحثات تند میگردید.

  ماه در ابتدا کوته قلفی بود و سپس در زمره محبوسین سیاسی با دیگران یکجا شد،  8مرزا شیر احمد خان مدت
زمان خانوادهء چرخی نیز بدون گناه بعد از قتل بی رحمانه ء غالم نبی خان چرخی و به تعقیب آن قتل  در این

ه بودند، این چرخی ها کي اند؟ " غالم صدیق خان چرخی وغالم اعلیحضرت نادر خان در بخش جنائی انداخته شد
نبی خان چرخی فرزندان غالم حیـــــــدرخان چرخی سپه ساالر در دوران امیر عبدالرحمن خان میباشند، ایشان از 
جملهء ُرجل مشــهور سیاسی افغانستان واز زمرهء فعاالن برجستهء نهضت مشروطیت به شمار می آیند،یکی از 

الیت های مشروطه خواهـــان بعد از عزیمت امان الله خان از افغانستان، عبارت از بازگشت غالم نبی خان چرخی فع
از وظیفه وزارت مختاری افغانستان درماسکوبود که عمدتا ًشامل فعالیت سیاسی در کابل ولوگر میشد، غالم صدیق 

رگشت، هنگامی که برادرش غالم نبی خــــــان چرخی دوباره به کابل ب 1821به برلین رفت ودر سال  182۶خان در 
)ع( توسط شخص نادر خان به شیوه ء ناجوانمردانه به ارگ خواسته شد وبعدا ًبه شکل فجیعانه ای با  1822در سال 

میله هـای تفنگ قصابی و به شهادت رسانیده شد، غالم صدیق خان هم از وزارت مختاری برلین برکنار شد، ودر 
  1مت گزید، تا انکه در همان جا بعد از جنگ جهانی دوم در گذشت"برلین اقا

تفصیل کارنامه های این خانوادهء شهـیر مستلزم نوشتن رساله و کتب تحقیقاتی است که این کار محققین است، فامیـل 
 چرخی را بدون آنکه کسی به عرض ودادشان گوش دهد، در حالیکه هیچ گونه َدخل وغرضی در قتل نادر خان
نداشتند، مانند بسیاری از خانواده ها از طفل شیر خوار تا زنان ومردان فـامیل را اضافه از بیست سال در زندان 
افگنده بودند، گناه اصلی شان این بود که آنها دارای فکر عالی بودند، ومیخواستند مملکت ترقی کند، اما حکومت ترس 

 وسایر ترقی خواهان بدور آنها بسیج شوند. وهراس داشتند که مبادا طرفداران امان الله خان
 :حمایت از ناموس هموطن وهمفکران

  میرزا شیر احمد خان در محبس از جملهء مامورین وسرپرستان محبس، دوسه نفری را گرویدهء خویش ساخته
، که بعضی دستها بود، که ایشان از بازار کتب واخبار را روزمره برایش می آوردند، اینها روزی اطالع داده بودند

میخواهند به شرافت خانواده های چرخی توسط بندی های گماشته شدهء جنائی لطمهء وارد کنند، میرزا شیر احـمد 
خان از خانم خود ) مادر مهربان وقهـــرمان ما که فدا کارانه بعد از در گذشت پدرم، ما را آب حیات داد وخودش با 

لی از تعلیم وتربیه اوالدش وحفظ غرور" شیر ُغرانش"که به این لقب پدرم همهء نامالیمات روزگار سوخت وساخت و
را یاد میکرد، لمحه ای فرو گذاشت نکرد و به کاکا زاده های خویش در خاندان شاهی سر پایین نکرد(، خواست 

وطهء یا بخش میخواست با رشوه خانوادهء چرخی را از مح هرچه در خانه دارید، بفروشید وپول آنرا بیاورید، زیرا
 جنائی به سیاسی تبدیل نماید، که باآالخره توانست این کار را انجام دهد.

) قبل از آنکه چند سال قبل این نوشته یا سوانح پدرم را نشرنمایم، تمامی نوشته را به آقای خالد صدیق در هامبورگ 
تا از نظر بگذرانند، به من اطمینان به فاکس یا ایمیل صبیه اش که هنوز هم در هامبورگ تشریف دارند، فرستادم 

دادند که با افتخار میتوانم نشر کنم. به این ملحوظ به ایشان فرستادم، چون مسالهء خانوادهء ایشان هم اینجا ذکر شده و 
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چون متواتر اقایون خالد و دستگیر صدیق در زندان نزد مامای شان و پدرم در اطاق زندان نزد شان می رفتند و تا 
 جریانات داخل زندان خبر بودند(.حدی از 

 عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و رهائی زندانیان سیاسی:
بعد از ختم جنگ دوم جهانی که شرایط سیاست بین المللی در دنیا تغییر کرد، سیاست داخلی وخارجی افغانستان نیز 

دید، تحقق آن مستلزم پذیرش برخی ضابطه دستخوش تحوالتی شد، سیاست جدید که تحت نقاب "بیطرفی" اعالم گر
عضویت جامعه ملل را پذیرفته بود، اینک  1821سپتمبر  ۷1ها ونورمهای بین المللی بود، طوریکه افغانستان قبال ًدر 

باید خود را آماده میساخت تا عضویت سازمان ملل متحد را که جدیدا ًبمیان آمده بود حاصل کند، پذیرفته شدن افغانستان 
هم میخواست تا درسیاست اختناق وترور رژیم نیز تعدیالت رونما شود و روحیه منشورملل متحد واعالمیهء جهـانی باز

حقوق بشر در نظر گرفته شود، روی همین دلیل حکومت در دورهء صدارت شاه محمود خان که به عصر دیمـوکراسی 
دانیان دهمزنگ را که میرزا شیر احمد خان نیز "قالبی" مشهور است، در نظرداشت تا زندانیان سیاسی، منجمله زن

درآن محبوس بود ، رها کند واین کار در زمرهء سایر کارها وسیله ای شود تا حکومت بتواندعضویت خود را در 
در سازمان ملل متحد  181۶سازمان ملل متحد کمائی کند، چنانچه همه میدانیم که عضویت افغانستان در نوامــبر 

 شد.  تسجیل وپذیرفته
چون میرزا شیر احمد خان در مسایل حقوقی وسیاسی توارد کافی داشت، با استفاده از فضـای به وجود آمده عریضه 
ای ترتیب وتوسط علی احمد کاسی پسرش ) برادر ارشـد من( وبرادرش عبدالقدوس کاسی )کاکای من( راسا ًبه شاه 

حمود خان از قبل شناخت شخصی داشت(، در عین زمان بخاطر محمود خان صدراعظم فرستده بود، ) پدرم با شاه م
حفظ حیثیت خانوادهء چرخی در مشوره وتفاهم باایشان ُمالئی را بداخل محبس خواسته با دوشیزه صدیقه ) صبیه غالم 
 صدیق خان چرخی( با مشورهء مامای خانم صدیقه که هم اطاق پدرم بود نکاح نمود، تا بدینترتیب هنگام رهائی از

را بنام فامیل خود رها سازد، وی میدانست که پرنسیب های ملل متحد متضمن رهائی زندانیان  محبس بتواند این خانواده
                                              سیاسی میباشد ولی در ممالک مثل افغانستان بدون جدوجهد اضافی ناممکن است.

 رهائی از زندان وچند کار ضروری:
)خ( از زندان دهمزنگ رها شد، آرام نه نسشته ودست به فعالیت ونوشتن  12۷۶بعد از آنکه شیر احمد خان در حمل 

نامه ها به حکومت وملل متحد زد، تا آنکه توانست به همیاری دوستان طی یکی ودوماه فامیل چرخی را از محبس 
همچنــان عریضه ای عنوانی صدراعظم نوشت ودر آن استرداد قرآن مجید نوشته ائ قلمی خودش را  بیرون آورد،
 مطالبه نمود،

) چون این قرآن مجید توسط برادر ارشد صدراعظم وصدراعظم پیشین قاپیده شده بود، تپ وتالش شیر احمـد خان 
یگر که رهائی یک خانواده و ترتیبات عروسی با جائی را نگرفت(، از جانبی چون شیراحمد خان به مسأله مهـمتر د

کسی که در محبس نکاح کرده بود، مصروف بود، نتوانست قضیه بدست آوردن ُکتب وآثارخود منجمله قرآن مجید ُمطال 
 قلمی را ُدنبال کند.

ارنید، دررابطه من درکابل چندین سال قبل مرحوم غالم علی خان عدالت ) مامایم ( را که خودعمری درخدمت مردم گذ
به قضیهء چندین بار زندانی شدن، وباآالخره ناپدیدی وترور پدرم مورد سئوال قرارمیدادم ومیگفتم؛ شما که تجارب 
گرانبها دارید،این قضیه را چگونه میبینید؟ اینکه وی یک مبارز وآزادیخواه بود مسلم است، اینکه تحمـل وی رانداشتند 

است که چرا وی را راسا ًنه کشتند،چرا گاهی زندانی وگاهی آزاد شده است؟ وی این هم روشن است ،سوال دراینج
در پاسخ من چنین گفته بود " شما واقعا ًیک پدر مردانه صفت داشتید، ناپدیدی وترور وی نه َسرداشت ونه ُدم، وی 

از  مقابل نمی گذاشت هنگام زندانی شدن در محبس باقوی ترین استدالل وشدید ترین لحن که هیچ راه گریز به طرف
خود دفاع میکرد، همین خصیصه باعث شد که در برابر دفاعیهء های شیراحمدخان اداره های مربوط تاب مقاومت 

 نیاورده وناگزیر به رهائی اش هر باردریک مقطع معین تن میدادند."
 چگونگی واقعهء ناپدیدی وترور شیر احمد خان :

)خ( بود که دراین روز شیر احمد خان میخواست به قلعهء فتـوح جهت اشتراک در مراسم  12۷۶سرطان  ۷۶روز 
عروسی خود با خانم صدیقه برود، دراین وقت وی را عبدالحکیم خان مامایش همراهی میکرد، چون بگی)گادی( 

لعهء فتوح را داشتند، در عرض راه چون مامایش نسبت نیافته بودند، بنا ًپای پیاده از راه جادهء میـوند و گذرگاه عزم ق
کهولت وضعیفی نمیتوانست با شیر احمد خان همگام باشد، بنابرآن در قسمت شروع شفاخانهء گندنا بعدا ًشفاخانهء 
صدری ازهم جــداشدند، مامایش با وی خدا حافظی نموده و در کناردیوالک دریا وی را از دور نظاره میکرد، وی 

کرده بود که در نزدیکی پل آرتل)آرتن( دو موتر جیپ به رنگهای فوالدی که بعد ها فهمیده شد که موترها  مشاهده
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مربوط وزارت داخـــله بودند ، دور زده ویک تن از آن خارج شده وبا شیر احمدخان مصافحه نموده بود، و بعد با 
، مامایش که مرد ساده وباصفائی بود ، ُگمان شیراحمد خان یکجا داخل جیپ شدند، وموتر به گذرگاه در حرکت شد

بُرده بود که این جیپ از دوستان شیر احمد خان است وخوب شد که وی را وقت تر به قلعه فتـوح از طریق گذرگاه 
برساند، اما چنان نشد، همین حملهء غافلگیرانه ای بود، که دولتمردان نامرد افغانستان "شیر غران" را از ما ربودند 

 اده ای را تا امروز به داغ نبودش ماتم دار وحزین ساختند.وخانو
بدینترتیب شیراحمد خان مانند صدها وهزاران آزادیخواه ووطنپرست افغان طعمهء آزوحرص نامردان دون صفت 

 وظالمان که به جزء تداوم سلطه ننگین شان به چیزی دیگر نمی اندیشند گردید وناپدید شد!!
به وزارت داخله برده شده بود و درموجودیت فاروق عثمان و امرش کشته و توته توته  ه روزوی در همین ساعات د

 در بوجی ها انداخته شده و شام روز به طرف شمالی برده شده بود.
در سویس به من گفتند که تمام اعضای خانوادهء ظاهرشاهی  189۶یکی از خویشاوندان خاندان شاهی در سالهای 

 عثمان قاتل درجه یک پدر تان است. اسم شان را نمیتوانم بنویسم، به من اجازه ندادند. میدانست که فاروق
 خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت
 دیده باشی لکه هـــای دامن قــصاب را!"

با  وسیله ایبعداز قتل پدرما هر نوع آوازه ها پخش نمودند، بر مردم بیگناه تهمت های قتلش را بستند، تامارا به هر 
مردم دست و یخن سازند و از بین ببرند واین همه پروپاگند ها وتهمت های شان مضحک، نامردانه، رزیالنه وپست 
فطرتانه بوده است، البته این کاررا نه تنها در قسمت ما ازطریقی پخش مینمودند، بلکه در مورد هزاران انسان وطن 

نموده اند. خواهی نخواهی در گرد و نواح خویش کسانی برای مطلب پرست، آزادیـــخواه و شریف میهن دریغ نه 
 شوم خویش جمع نموده بودند. 

 سرگردانی های خانوادهء ما وجستجوی شیراحمد خان:
یکی دو هفته ای علی احمدکاسی وعبدالقـدوس کاسی برای ُپرس وپال درکابل ولوگر دروازه به دروازه نزد دوستـان 

در رفت وبرگشت بودند، چـــون اصال ًاز بین رفته بود واین جستجو نمیتوانست کاری کند، آوازه وخویشـاوندان ما، 
 های گوناگونی در باره اش چنین پخش میشد و تا دو سال دوام کرد:

 آوازه های دروغ دیگر: او در این والیت وآن والیت دیده شده که تجارت اموال میکند 

 اورا فامیل چرخی کشته است 

 و را فامیل عدالت به قتل رسانیده استا 
 او به روسیه فرار نموده است -این آوازه دوسال بعد از ترورش پخش گردید.

این همه آوازه ها وشایعه هااز طرف حکومت به گوش مردم رسانیده میشد، تا جنایات خود را بپوشانند، اینک پیرامون 
 ندهء عزیزاین سطور میگذارم:هریک روشنی می اندازم وقضاوت آنرا به خوان

همه اعضای فامیل کاسی به یقین میدانستند که این کار را فامیل چرخی نکرده است، زیرا کسانی که ناحق محبوس -1
بودند وستم حبس را کشیده بودندو همزمان شیراحمد خان بخاطر رهائی شان جانفشانی وهمدردی فراوان کرده بود 

معـقول به نظرنمیرسید که خودرا دوباره به دام حکومت به اندازند، لذا این شایعه  این کاررا نمی کردند، همچنان
کامال ًبی اساس وبعیـد از امکان بود، ولی حکومت با تعقیب پالیسی "تفرقه انداز" میخواست این دو خانواده ء دوست 

خانوادهء ما ادعای برعلیه  وهمفکررا به جان همدیگر اندازد وخود بهره گیری کند، هدف اصلی این بود که اگر
 خانواده ء چرخی به راه اندازد، این بی گناهان را بیدرنگ به محبس میبردند.

میخواستند که بین ما اعضای خانواده و ماماهایم دشمنی و کدورت خلق گردد، و تنهای مطلق گردیم و زود  -۷
 مناسبت خواستند که با تهمت قتل بر ایشان کار خودتر و آسانتر ما را تیت و پرت و تنها ساخته و نابود کنند، به این 

فرار نمودند، سه ماه  12۷۲ را آسان و عملی گردانند. برخالف زمانیکه ما را به اصطالح به پلخمری درشروع سال
بعدش مامایم به پلخمری آمده و داش های خشت پزی کرکر را قرار داد کرد که در حقیقت مارا در آنجا تنها نگذارد 

ر مستقیم از ما مراقبت نماید. چنانچه زمانیکه مرحوم غالم حیدر خان عدالت به حیث وزیر زراعت در کابینهء و غی
شهید داوود خان تعین گردید، از ایشان تقاضا نمودم که اگر امکان داشته باشد که مسالهء نابودی پدر ما و اقال قبرش 

ل و کلمات شان به یادم است: به من کوتاه نگاه همدردی کرد، سرش را بیابیم. ثانیه به ثانیه و کلمه به کلمه عکس العم
را پایین کرد و باز به من دیده و گفت که: پدر تان زنده نمیشود و اگر این حکومت بداند که شما هنوز هم دنبال حقایق 

تانرا هم زنده نمیماند.  سگ چوچهء نا بودی پدر تان میگردید، نه شما را زنده میماند و نه اقارب پدر تان را و به خدا
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فراموش کنید اما ....دیگر زبان خود را گرفت. در عین شام یک ساعت بعدی به من گفت که بچیم مرا وزیر ساخته 
 اند ولی نه برای عقب پرده ها که در آنجا حکومت دیگری وجود دارد. 

سی را سر گردان سازند، باید آشکار ساخت که واقعا ًهم چنین در بارهء شایعه دیگر که میخواستند تمام خانوادهء کا
از این شهر به آن شهر واز  -بام تا شام -ما بخصوص برادر ارشدم علی احمد وعبدالـقدوس خان کاکایم از  کاری شد،

ماند و نه ماه، رفتند وگشتند، ولی گمشدهء شان رانیـافتند، نه رمل اندازی در کابل  8این والیت بدان والیت مدت 
 جادوگری در زابل که به ایشان مراجعه صورت نگرفته باشد، اما همه بی سود بود.

در اینجا قابل تذکر است که حکومت از هــر وسیله ء توطیه گرانه استمداد می ُجست تا آوازه ای پخش کند وبه 
سی یکی از خویشاوندان نا سکه مادرم اصطالح "پَل قضیه را بخواباند" طور مثال؛ آنهـــا در این مورد از ضعیف النف

که زمانی در دورهء هاشم خان صدراعظم خزانه دار بود، اما نسبت تقلب دستش ازوظیفه گرفته شده بود، شخص 
عدالت بار ها به پدرم گفته بود تا این آدم مشکوک ومجهـول الهویه را بخانه راه ندهند، چون نزد حکومت گنهکار 

به نفع حکومت از خانهء اقارب خودش ودیگران اطالعات را جمع آوری کند و فتنه هائی را  است بنا ًاستخدام شده تا
بارها دیده شده  دامن زند، همین شخص درآوردن وانتقال آوازه ها بسیار فعال ومسلکی بود، قبال در زمان حیات پدرم

کرد، کشک میداد وگپ هــا را از بود که در عقب دروازه اطاقی که شیر احمد خان با دوستان ورفقـایش صحبت می
عقب دروازه با آلهءگوش استماع میکرد، تا اینکه روزی توسط مادرم که خواهر عدالت بود، از آمدن بخانهء ما منع 
شد؛ اگر ازاین بخش که بی ارتباط به قضیه نیست گذر کنیم، باید نگاشت که بعد از سرگردانی های زیاد روزی آقای 

 یه والیت کابل هنگام مراجعه برادرم علی کاسی برایش گفته بود:آصف خان قوماندان امن
" بی جا سر گردانی نکنید، سودی ندارد، بهتر است بخاطر حفظ حیات ونجات اوالد پدرت،از کابل دور شوی ودر 

همه را با  ضلکدام والیتی ُدنبال ِکسب وکاری باشید." همان بود که یکتن از اعضای فامیلی ما داکترعبدالغنی خان اف
لیسهء نجات ) امانی( و اول نمرهء کالس خود بود، مکتب را  1۷خود به پلخمری برده وعلی احمد که در صنف 

جبرا ًترک ومنحیث کارگر در نساجی پلخمری شامل کار شد، ولی آلمانی ها که امور نساجی و بند برق پلخمری را 
شعبهء محاسبه داخل کار ساختند. لیاقتش به جایی رسید که در  اداره میکردند، دو روز بعد دخولش به کار، اورا به

فاکولتهء اقتصاد از وی خواهش نمود که به حیث استاد در فاکولته مضمون محاسبه را درس بدهد. و در  122۶سال 
 هیئت محاسبات بین المللی آرزو کرد که عضویت آن سازمان را بپذیرد.  18۲1سال 

امنیــه از روی دلسوزی وشفقت این هدایت را داده بود، یا دستـوری فهمیده نشد، اما مطلقا  اینکه آصف خان قوماندان
بعد از سقوط شاهی واستقرار جمهوریت داؤد خان قوماندان آصف خان مرحوم  18۲2دستوری بوده، چه درسال 

خصا ً درین سال از وی کتابی نوشته است که درآن واقعهء میرزا شیر احمد خان را هم تشریح نموده است، ومن ش
 پُرسیدم که اقال ًبگوئید که چگونه حادثه به وقوع پیوست؟ 

او به من جواب داد، که "کتابم را من نزد دخترم آصفه جان میگزارم، بعـــــد از مرگم به نشر میرسد، این جریان قتل 
خان را از نزد جیالنی خان فرقه پدر تان هم مفصل درآن خواهد بود" اوبخاطر تکمیل کار خـود عکس شیر احمد 

مشر شوهر عمهء من خواسته بود، و من شخصا عکس را به خانهء مرحومآصف خان برم که این نشانی ای است از 
 پرداختن تشریحات آصف خان به این موضوع تا حال کتاب بدسترس نرسیده است، تا چگونگی آن مطالعه شده بتواند.

دگرگون ساخت. قراری که چند سال قبل بامحترمه آصفه صبیهء ایشان در پاریس  همه چیز را 18۲9متاسفانه کوتای 
تلفونی صحبت کردم، ایشان گفتند که هفته از کودتا نگذشته بود که آقای توخی، بعد ها سکرتر شهید داکتر نجیب، به 

ان تا آخرین لحظه جمع خانهء ایشان آمده و دارو ندار اخبار روزمره را که پدر مرحوم شان از زمان امان الله خ
آوری کرده بودند و همه را پدر شان در یک اطاق بزرگ مخصوص اخبار ها بود و تنظیم نموده بودند، توخی صاحب 

 همه را با کتب و نوشته ها با خود بردند. حاال باید پرسید که کجا برد و چرا؟؟؟؟؟؟؟؟
سال شیر احمد خان را بخاطر امرار  ۷۲گر حقـــوق تقاعـد کار قبل از رفتن به پلخمری خانوادهء ما بسیار کوشیدند تا ا

معیشت خود بدست آورند، که به دالئل گوناگون منجـمله اینکه سند مرگش را بیاورید وغیره رد وحصول نتوانستیم، 
که به جز  ،میدانستند که سندی یافته نمیتوانیم. بعد از تالش زیاد یک نمره زمین در دشت بگواه پیشنهاد نموده بودند

سنگالخ و ریگزار بین فراه و شیندند است وچهار ماه با باد های تند این منطقه ریگ روان دارد که قبل از قیر شدن 
) سمت ریزی سرک که قیر طاقت گرمای منطقه را ندارد و آب در پنجاه کیلومتری اش هم یافت نمیشود ( چیزی 

یست. مرزا شیر احمد خان، پدرم رشوه نخورد، وبه اوالد خود دیگر نبود، این منطقه اصال برای کشت و زراعت ن
چیزی به ارث نگذاشت، اینکه به اوالد، خــانواده وحتی ا دوستان وآشنایان او چه گذشت، از طرد مکتب تا سلب 

 حقـوق تعلیم و تحصیل ومحکمه وغیره، داستانی است غم انگیز که مستلزم پرداخت نظر جداگانه میباشد.
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 به ما باقی ماند افتخاراتیست از نام پدرکه با آن زنده ماندیم.ولی آنچه 
دراینجا میخواهم اندکی در بارهء چگونگی توزیع در موضوع یک زمینی اندازم، هرچند با معذرت که خارج بحث 

 به ندادناست: تنگدستی دهاقین؛ ایجــــــاد وتشدید منازعات ملی وقومی که طـراح آن خود خاندان بود وبی ارتباط 
زمین به ورثهء میرزا شیراحمدخان نمی باشد وآن اینکه؛ دربسی ا والیات افغانستان زمین هــای قابل زرع وآب دار 
مختص به سلسله ای ازسرداران ونوکران حلقه بگوش شان بود، که اصال ًدر زمان ریاست تنظیمهء نادرخان در 

یز را به یکباره گی صاحب دارائی ساخت مانند؛ زمین وسیعی قطغن آغازیافت ودر نتیجه یک عده سرداران بی همه چ
درمیان ساحهءمرکز والیت بغالن و ولسوالی پلخمری محلی که بنام پوزهء ایشان یاد میشود به سردار عتیق خان) 
 باجه ظاهرشاه( بنام تقاعد اهداء شد، درپهلویش زمین آب دار حدود دوهزار جریب دیگر را به قیمت ناچیز فی جریب

-1جریب زمین للمی را که حـدود) 11۶۶)ع( موازی  18۶1یکصد افغانی خریداری کرد،همچنان جناب ایشان درسال 
افغانی ازدولت بدست  1۶جریب زمین فی جریب  9۶۶( مترباالتراز آب دریای پلخمری بود،این قطعه را به حساب 2

ی میتوانست باچنین سهولت از حکومت زمین آورد، که آنرا با نصب چند واتر پمپ تحت آب آورد، آیا کسی دیگر
بخرد؟ هرگزنه! البته سردار عتیق خان کار بدی نبود که کرده است ولی کسانی دیگری هم بودند که چنین آرزو را 

 داشتند ولی چهار تا پنج سال پایین و باال دویده بودند، اما این زمین را دولت به ای شان نداده بودند. 
خودم شاهدم، مربوط به چند خانوادهء دهقان مظلوم وزحمتکش بود که به شکل للمی گندم بخور این زمین طوریکه 

ونمیر حاصل میگرفتند وبعد آنرا تربوز میکاشتند، خودم از ایشان تربوز خریه ام، وبدین ترتیب امرار حیات می 
ان متمادی بدینطرف در دست شان بود نمودند، چون قباله دردست نداشتند، به اسناد اجازه نامهء کشت شان که از سالی

بدان وقعی گذاشته نشد وجبرا ًبعد از آن کپه های ) کپه پناهگاه چپری مانند وگاه گنبد مانند است که با استفاده از لوخ 
ومواد محلی ساخته میشود واز زمرهء ابتدائی ترین محل زیست محسوب شده وبیشتردرصفحات شمال دیده میشود( 

اطراف واکناف پراگنده وسرگردان شدند وخود به نوکری سردار عتیق خان یکی از وابستگان به خود را ترک وبه 
 سلطنت در آمدند.

در مسألهء آوردن پشتونها به صفحات شمال که به ناقلین مشهور اند، در زمان نادرخان در قطغن شروع ومبتکر آن 
ن مومند برای منفور ساختنش در شمال کشورپیاده وبه شخص نادرخان بود، که بعدها آنرا به وسیلهء محمـد گل خا

اتمام رسانیدند، تاخود شان مستقیما ًبدنام نشوند، واز طرف دیگر بین پشتونها وملیتهای دیگر این سرزمین که هریک 
 ندارای حقوق و وجائب متساوی اند، دشمنی خلق کنند، تاازاین تفرقه سود ببرند) تفرقه انداز وحکومت کن( ، همچنی

پشتونها را از خدمت عسکری معاف نمودند، درحقیقت خیانت بزرگی بود که به پشتونهـا کردند، پشتونها باید بدانند 
که این خاندان دشمن سرسخت پشتون وغیرپشتون اند تا آنکه منافع شان در خطر نباشد،) پشتونها یکبار عمیق فکر 

ت سایر ملیتها( ، من شخصا ًبدین باورم که ملیتها، اقوام و قبایل کنند، که اینهـا به شما چه کردند؟ بحزء کمائی مخاصم
ساکن افغانستان، هیچگاهی در تاریخ این منطقه دشمن همدیگرنبوده ونیستد، باهم زیسته اند و بین هم ازدواج ها کرده 

ان برادر وبرابر را بجاند. این زمامداران نوکرکه تشنه به قدرت و پول اند، به خاطر منافع سیاسی شان ملیتهای باهم 
هم انداختند، توطئه ها ودسایس آشگار وپنهان را علیه همدیگرشان براه کشیدند وخود منفعت بردند ومیبرند! ) این 

 ان خیلی طوالنی است که آنرا به نوشته ء دیگری واگذار میشوم اگر چشمانم یاری کرد(.داستـ
به روسیه فرار نموده است، البته کسانی بودند که بعد از امان  آوازهء دیگر مشعر بود که گویا شیراحمد خان -2

الله خــان ناگزیر چنین کاری را نموده بودند، اما در مورد شیر احمد خان این سخن احمقانه وغیر قابل قبول بود، 
کامل زیرا از یکطرف نمی توانست خانواده را بی سرپرست بگذارد واز جانبی هم دروغ محض بود، ولی اطمینان 

دارم که حکومت از هـــمان بدو مسأله میخواست به غربی ها بفهـــــماند که شیراحمد خان دارای چنین تمایلی است، 
تا بعدها به انتقام گیری ودسیسه سازی ها بتوانند ادامه دهند، زیرا یک سلسله واقعاتی که بعدا ًبه اوالدهء شیر احمد 

 خان پیش شد بیانگراین ادعاست؛ مثال:
در پلخمری یک خانم روسی که ) نینا( نام داشت وبا کدام افغــــان ازدواح کرده ودر شفاخانه پلخمری نرس بود، جهت 
پیچکاری خواهرم بخانه ما می آمد،) این خانم روسی را چرا به خانهء ما فرستادند، در حالیکه نرس های افغان هم 

دهء ما عالقه مند شد وگاهی رفت وآمد میکرد، در همسایگی وجود داشت؟(،این نرس چون کس وکوی نداشت، به خانوا
ما آلمانی ها که یکی از آنها داکتر بود ودیگرش در محاسبه وبخشهای مشورتی نساجی پلخمری کار مینمودند، اینها 

ه پدرم ک میدیدند که فامیل ما با خانم روسی ارتباط دارند، وهمین مسأله دستاویزی بود که به وسیلهء آن این شایعه را
 به شوروی فرار کرده وما خواهی نخواهی توسط این خانم با پدر خود ارتباط میگیریم را دامن میزدند.
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قرر ت مثال دیگر: چند سال بعد برادرم عـلی کاسی از طریق وزارت تجارت افغانستان دربندر تاشگذر والیت بلخ
شوروی( گذر نموده باشد وممکن بسا تصاویر وی با  حاصل نمود، که ناگزیرچندین بار به آنسوی سرحد)ازبکستان

 روسها در آنجا گرفته شده باشد؟؟ 
مثال دیگر: یکتن سویسی بنام )مارک ریسی( که کارگردان فلم هنری "غم افغان" از نوشته ها ی خودم میباشد، در 

ود و بعدا ًحکومت اورا به قتل )ع( ازمن پرسید که پدرت کی بود، من کوتاه گفتم منشی امان الله خان ب 188۷سال 
رساند، ومفقودشد، دفعتا ًبرایم گفت امکان دارد به روسیه فــرار نموده باشد، قراریکه غور نمودم دیدم که در اسناد 
زمرک پسرم کلمهء )شیر( که از نام پدرم گرفته شده بود، نوشته شده بود، فورا ًدرک نمودم که کدام مسألهء در میان 

 و تحلیل های قبلی من بی جاه نبوده.است و تصورات 
درماسکو افغانی را شناختم بنام )شیر احمد امینی( که وی بیشتر از  188۷یک مطلب دیگر در همین مورد: در سال 

چهل سال بدینطرف در این کشور مصروف تجارت بود، قرار گفتهء خودش باحضورداشت محترم داکتر عبـدالواحد 
رت افغانستان، که تمام مسایل تجـــارتی بارتری کابل وشوروی از طریق دفتر وی انجام سرابی وزیر پالن ووزیر تجا

میافت، او از جمـلهء مردمان )گدی( لوگر بودو پدرم را میشناخت، ولی از پدرم مذمت کرد اینکه چرا نفهمیدم ؟؟ اما 
را دیدم و هیچ کسی از ما نامش را هم فهمیدم که وی به ارتباط به ما در غرب مشهور بوده، در حالیکه اولین بار او 

 نشنیده بود.
به مسکو  12۷9ترور و معدوم و مفقود گردید و این شیر احمد امینی در سال  12۷۶مرزا شیر احمد خان در سال 

رفته است، برابر به وقتی که آوازهء " شیر احمد خان به روسیه فرار کرده" میباشد، آیا این شخص به جای و نام مرزا 
احمد خان پدر ما زندگی کرده؟ ) ازینکه شخصی در عوض شخص دیگری بعد از نابودی یکی، در منطقهء دور شیر 

 دستی زندگی کرده، در ممالک مختلف بی سابقه نیست(.
)ع( که من در سویس بودم، فاکولتـهء انجنیری زوریخ میخواست بعد از دو امتحان با  18۶1مثال دیگر: درسال 

سی از سهمیه افغانستان برایم بدهد، اما نامه ای ازپوهنتون کابل به امضای دکتور خلیل احمد ابوی نمرات باال، بور
مدیرارتباط خــارجهءآن مواصلت ورزید که" زمری کاسی شخص نا مطلوب است"، و بورس تعلیمی به من داده نشد 

با خانوادهءخود  18۲9-18۲8م. باردوم که و در مذیقهء دوام دادم و چرا من چه گناهی داشتم که نامطلوب شمرده شده ا
به سویس آمدم، در برابرمن وپذیرفتن فرزندانم در مکتب دشواری هائی راخلق کرد، که باآالخره مجبـورشدم، همه 

)ع(بگویم، تا اینکه شب در میان برخوردهمه درمقابلم  ۷۶۶1موضوعات پیشآمده را یکایک به وکیل خود درسال 
ها ودسایسی بودکه توسط یک تعـداد سویسی ها به همدستی وکارسازی بقایای خاندان شاهی  تغییرکرد، واین توطئه

افغانستان علیه من و خانواده ام، تنظیم وطرح ریزی میشـد و به همان دسیسهء گذشته ارتباط داشت. تجارت این خاندان 
 از طریق کمپنی شریکی سویس و یکی از اعضای این خانواده صورت میگرفت :

  Astco= Afghan- Swiss Trade Companyدرکابل.
یک خانم سویسی بوسیلهء دخترم سوما جان خواست با من بیبیند وراجع به پدرم  ۷۶۶۷ارهء دیگر؛ در سال یک اش

چیزی بفهمد، ازپرسش هایش فهمیدم که او درقضیه وارد است، بعد از تشریح کوتاهی که دادم، برایم گفت: میدانید که 
 پدر تان سالها قبل پالن شده بود، زیرا وی از تمام اسرارآگاه بود. ترور

خالصه اینکه؛ درسال اول واقعه، به همه گان مبـرهن گردید، که این کارحکومت است، ودست حکومت وزمامداران 
بما  توانستبود که مرزا شیراحمد خان را ترور وبه قتل رسانید، ما نه حمایه گری داشتیم ونه کسی از ترس می وقت

وهرگاهی بعد چند سال از هرطرف گفته میشد که ُدنبال قضیه نگردید،کار از دست رفته، به شما ضرر  کمک کند،
 میرسد!!

 علل وانگیزه های حقیقی یی که باعث ترور وناپدید شدن وی گردید چنین فشرده میشود.
 1ا تبلیغ مینمود.آزادیخواه وحامی مشروطیت بود،دراکناف واطراف کشورمشروطه خـواهی ر

از چگونگی توطئه ها ودسایس علیه رژیم امانی واز بین بُردن ناجوانمردانهء امان الله خان وعوامل داخلی وخارجی -۷
 آن آگاهی کافی داشت.

 را میشناخت. مخالفین اعلیحضرت امان الله خان
 در صدد بسیج و جمع آوری اطرافیان وهواخواهان امان الله خان بود.

مان الله خان در تماس بود وهدایات وی را عملی میکرد، این روابط را بعدها ازطریق تماس با خانوادهء شجاع با ا
 الدوله خان غوربندی حفظ وگسترش داده بود.
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فعالیت وی بخاطر بیرون آوردن خانوادهء چرخی اززندان برای رژیم ترور واختناق شاهی غیر قابل تحمل و در 
 ضد ملی شان قرار داشت. ضدیت آشکار با اهداف

قرآن مجیـد قلمی که توسط خود شیر احمد خان ترقیم وتزیین یافته بود، در زمره شهکارهای هنری دورهء خود 
محسوب میشد، شیراحمد خان میدانست که کی وسیلهء غـــارت آنرا فراهم ساخت وباآالخره توسط کی غصب ومصادره 

واسالمی میداشتند، از چنین شخص که با قبول زحمت فراوان چنین اثری را شد،اگر اینهاحداقل احساس ملی، وطنی 
بوجود آورده بود، قدر وستایش میکردند،اما درعوض به شیوهءمافیائی ُوقلدرانه اثر منحصر به فردش را قاپیـدند، 

 آب وتاب از جانب خودش را کشتند ونام نشانش را نابود کردند، این هم شد "عدالت ودموکراسی قالبی" که تا حال با
گماشته گان وکاسه لیسان این خاندان زمزمه ونشخوار میگردد!!! لعنت ونفرین به آنانی که بخاطر منافع شخصی شان 
همه خصایل پاک نیاکان ما، صله ء رحم ومروت مردم شریف را فــدای حرص، آز، قدرت َومکنت کردند! اما بیخبراند 

 ست ابدی که دیر یا زود دامنگیر شان خواهد شد.!که محاسبه ملت با ایشان شکنجه ای ای
 برخی فاکتها وبُرهان تازه وزنده:

)خ( تقریبا ً نُه سال بعد از ترور وناپدید شدن میرزا شیر احمد خان، علی احمد کاسی برادر ارشدم با  1221درسال 
سمت شمـــال ولسوال بود، وی به دختر غالم علی خان ناصری نامزد شد، غالم علی خان ناصری که دربوینقره در 

علی احمد کاسی واقعــات کار وبارو حکومت داری اش را درمناطق مختلف ضمن صحبت هــا قصه میکرد، وی 
راچنین گفته بود که حاکم کوهستان ) اسمش را فراموش نموده ام( به او گفته بودکه غالم فاروق  12۷۶جریان سال 

م کوهستان تیلفونی هدایت داده بود که دونفر مورد نظر واعتمادی اش را به تاریخ خان عثمان وزیر داخله به همین حاک
به کابل اعزام دارد، چه اومیخواست چیزی را بدست شان بفرستد وآن عبارت از جسد میرزا  12۷۶سرطان سال  ۷۶

می آنرا به خاک سپرده بودند، لونامع ـان بود ، که در شب تاریک به شمالی آورده شده بود ودر جاهایشیراحمد خـ
ساله بود  19-1۲در خبر دیگری از شخصی به نام گل محمد ار شکردره که آشپز مامایم بود قصه میکرد که هنوز 

که از پدرش شنیده بود که یک آدم را توته توته کرده بودند و توته های وجودش را در گلدره و شکردره در شکافهای 
از داستان پدرم چیزی نمدانست.عالوتا ًمن خودم نیز شخصا ًاز غالم علی خان  مختلف زیر خاک کرده اند. وی

از است ولی نمی تواند زبان ب ناصری چندین بار شنیده بودم که وی میداند میرزا شیراحمد خان را کی به قتل رسانیده
   کند.

روق عثمان دروزارت داخله در همان روز باآالخره به ما معلوم گردید که میرزا شیر احمد خان به هدایت غالم فا
بردنش با دو موتر جیپ در داخل وزارت کشته شد، عجیب اینکه چنان نام و نشانش را ازبین ُبردند، طوری که بعضی 

 ها حتا تصور میکردند،که ما اوالدهء کدام شیراحمد دیگری که به این نام در خویشاوندان ما بودند،میباشیم.
 بساط خویش برچیـدند ورفتند    عزت زگیتی"خوشــا آنان که با

 چوخورشیدی درخشیدندو رفتند خوشا آنان که در این عرصهء خاک

 :پاسخم به صبغت الله مجددی
در صنف هشتم لیسهء جبییه بودم، که صبغت الله خان مجددی در روز امتحان قران مجید ممتحن ما بود، وی در 

شت، وبرعلیه من بسا پُروپاگنــــد هــاراسازماندهی میکرد، در وقت امتحان از من ُپرسید برابر من حساسیت جالبی دا
 که پسر کدام شیر احمد خان هستی! بعد از جوابم باز پرسید که، باآالخره معـلوم شد که کی پدرتان را ُگشت؟

که او خواهر زادهء سکهء فاورق عثمان له، خاموش ماند،من نمی دانستم جواب دادم، غالم فاروق عثمان وزیر داخ
 است.

این قصه را در خانه به مادرم کردم که معلمی چنین سوالی را با من طرح کرد، من جواب باال را دادم. مادر مرحومه 
 ام واقعا وارخطا شد و گفت نمی دانستی که فاروق عثمان مامایش است، خدا خیرت را پیش کند....!

 د خان:استقبال مردم ازشیر احم
نزد یکتن از متنفذین محل مهـمان بودیم،  )ع(من و مدیر معارف سمنگان دردره ء زندان )ژوندون( 18۲1در سال 

این شخص که کتب زیاد داشت از من ُپرسید که فرزند کی هستید؟ گفتم پسر مـرزا شیراحمد خان حاکم هستم، گفت او 
بیست سال قبل در سمنگان حاکم بود افسوس ها کشید وگفت قدر  که در سابق اینجا حاکم بود، گفتم بلی او که حدود

چنین اشخاص وطن و مردم دوست را تنها خود مردم وطن میداند، این گفت وبه پسرش امر کرد، که ُفالن کتاب را 
 هاز الماری بیاور! در بین این کتاب شعری بود که توسط شاعری در آن زمان در مورد میرزا شیر احمد خان وکارنام

هایش وخاصتا ًکار سرک رباطک تمجیدیه سروده بود، کاپی آنرا نوشتم، ولی با فرار در کابل ماند قراری که قبال 
 تشریح نموده ام.
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 " مردی رفت و گریه ای بجا ماند
 شهردر سکوت او تنهـــــا ماند"

نشاند و تبـــاه کرد، بلکه مظهر گویای این بود گوشه ای ازیک تراژیدی حزن انگیزکه نه تنها خانوده ای را در ماتم 
رژیم اختنـــاق وترور، دهشت واستبداد و باآالخــــره مطلقیت و زور گوئی است، که چگونه آزادیخــواهان، ترقی 
پسنـدان و روشنفکران را نا بود کردند و نامش را گذاشتند" دههءدیموکراسی تاجــدار" وجای تأسف آنست، که بلـد 

حامیان فاسد خاندان مزدور ودروغ پردازان مدیحه سرا هنوزهم که هنوز است، از سقوط این رژیم گویان سلطنت و
ننگین وجاگزینی جمهوریت در کشور با ُپرروئی مذمت مینمـایند ودرنبود آن رژیم توتالیتار واقعی اشک تمساح 

خان و هزاران دیگر چه ها بود که ندیدند! میریزند، وای به حال ملتی که مانند خـانوادهء شیر احمدخان منشی امان الله 
 وچه مظالمی نبود که متحمل نشدند وسوختند وساختند.

 در سینه های مردم داناست مزار ما"   "بعد از وفات ُتربت ما برزمین مجوی
 مأخذ ومنابع

ارم که عمری با همه تنگدستی من بیشترینه معلومات این نبشته را با استفاده ازقصه هـــا وناله هــــای مادر بزرگو
وبیکسی در اعاشه واباته وتعلیم وتربیت ما پرداخت وچون یک زن باهمت افغان آه نکشید وکمرش به حوادث خم نشد، 
آموختـــه ام وبه قلم ناتوان خود آنرا نگاشته ام، مادرم همیشه از پدرم وداستانهایش قصه مینمود،من هم باالخره به 

ااین قاتلین پدرم محاسبه خواهم نمود، مادرم عاجــل میگفت دهنت را ببند که به گوش شان غضب آمیزمیگفتم،که ب
 میگفت ؛"این ها سرشیرغـران رازیربالش میرسد، سرت رازیربالت میکنند،میگفتم که پدرشان نمی توانند، دراینجا

ت ؛ "این لعنتی ها را من کردند توخوشپشی هم برای شان نیستی " )شیرغران مقصدش پدرم بود( وی هکذا میگف
میشناسم تو اینها را نمی شناسی، هزارن نفر را کشته اند" مادرم واقعاً این ها را میشناخت، زیرا به یک حسابی ) 

( سال میرسید،یعنی از همهء خانواده مسن 8۷اَودور زاده( هم میشدند واز طرفی هم سن مــــــادرم هنگام مرگ به )
رویدادها در روزگار خودش بود، پدرم خواهی نخـواهی در وقت حیاتش به اوهمه چیز ها تربود وشاهد بسا وقایع و

را می گفت واورا هوشیارواز مسایل آگاه ساخته بود،همچنان قسمت های از آن را مرهون برادر ارشدم عــــلی کاسی 
ه بلکه در طول زنده گی بعد میدانم که رهنمائی وکمک نموده است،علی کاسی نه تنها در این عرصه با من کمک نمود

از پدر ما به من وهمه خانوادهء ما حیثیت پدر راداشته ومهربانی های زیادی را مبذول داشته است، همچنان از قصه 
هــا وروایات بزرگان وموسفیدان وابسته به فامیل ما وحتا از داستان ها وبیان های شفاهی َسلمان پدرم در دهمزنگ 

 ین سـطور را به نگارش در آورده ام. هم بهره گرفته ام تا ا
 برعالوه از مأخذ آتی نیزبهره گرفته ام،که در متن اشاره گردیده است. 

سید محمد مهدی فرخ،کرسی نشینــــــان کابل ) احوال دولتمردان افغانستان در روزگار امیرامان الله خان (  (1
( این 11ص  –) کرنولوژی رویدادهای مهــــــم افغانستان  و دکتورعلی محــــــمد زکریا 111تا 111صفحه هـــــای 

 شده است بخش از همین دو منبع فشرده وگرفته
 سایت انترنیتی آریائی ) بخش ترورهای سیاسی( (۷

 ار) افغانستان در مسیر تاریخ جلد دوم ( فشردهـرغالم محمد خان غبسید محمد مهدی فرخ ، کرسی نشینان کابل ومیـ
 شده است.

 همانجا 2)
 پایان
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