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 4تر1له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۲/۰۷/۲۰۲۰         یکاس ینگارنده : زمر

 

 خاطره  کی نهیخاطرات ناگفته هزاران هموطن، در آئ یتداع
 

شناخته  ییحیخاندان اهل  ماندهیباق شان،یخان و پدر مرحوم ا میدور از شاه محمود خان ، مرحوم داود خان و  نع به
 .شان  نگاه داشتند انیبه امر حام یدانش یو ب یقرن درفقر وبدبخت می ن ًبایشده اند که افغانستان و مردم آنرا تقر

) که در 1 احمد خان ریشبردن پدرمنور ما،  نیبعد از ب 1327سطوراست که   نینگارنده ا لیهم فام یک یآنجمله  از

 ینادر خان و بعداً منش ی، و همچنان مرزا2معلم طاهر و ظاهر ن«،یلدهللا خان »سراج الملة و ا بیحب ریزمان ام

شهری دور دست  یدر پلخمر و نمودند دیکابل جبراً تبع ازرا  احمد خان ریشامان هللا خان بود( خانواده  حضرتیاعل
بزرگانم ابالغ نکرده بودند که از سلب   یرا برا یبدبخت ن یوا میحق برگشتن به کابل را نداشت یعنی . ساکن ساختند

  .محروم اند شیخوشهروندی  یحقوق انسان
 یپدرمعنو  ثی)منح  یاحمد کاس  یعلنبودم، بعد از چند هفته برادر بزرگم    شیب  ی من نگارنده در آنزمان طفل شش ساله   

در اخیر بود که  ن  دووم نمبر صنف، داکتر اماو  )،  نجات بود  سهی(، که متعلم و اول نمره صنف دوازده هم  در للیفام
 ک یرا قبولدار شود، خوشبختانه     ۀفیوظ  یپلخمر  ینساج  کهٔ یکارگر فابر ثیناچارشد منح  (،شد  وزیر مالیهٔ دور ظاهر

ها متوجه  یقرار گرفت، آلمان یتصادف در مصاحبت یرو یآلمان ینساج یمسلک  نیکه با متخصص ودهفته نگذشته ب
برده   کهیفابر  سیٔ را نزد ر   یعل، تعجب نمودند و در آن لحظه     زندیحرف م  یآلمان  یعال  هٔ یکارگر به سو  نیشدند که ا

 .دندکر افتیمامور محاسبه )در نزد آلمان ها( در ثیاش را به ح یو امر مقرر
 

نهضت   نیمنور  بود  یافغان  یمل  نیمتفکر  یظاهر شاه که دشمنان اصل  یکاکا   محمد هاشم  ی به سردمدار  ییحیاهل    البته
دختران   ییحیاهل  ت تحت فشارقرارداده بودند. از آنجمله خانوادهٔ مادر مرحومه ام را که در پشت دوم با  را سخ  یامان

 می. والده و ماماهاباشندیم  خان و برادرش سردار عبد هللا خان  یحی ارسرد  یاوالده ها  یعنیکاکا و پسران کاکا بودند،  
معارف  ریوز هیو ترب میاحمد خان پوپل داکتر تعل یل عل خوشبختانه مردم دانشمند مث یول کردند،یحذر م شان یاز ا

اگر   که  میو قرار گفتهٔ ماما ها دندنمو یمانسانی وکمک  تیخانوادهٔ ما را در خفا حما گر ید یمل تیوقت  وچند شخص
  ما را  بردن نیقصد ازب میبودفقید   خان راحمدیمرزا ش ۀ.  ما را که نسل بازماندمیبود یما در تباه بودند،ینم نهایا

بخصوص خاندان    ییحیاهل اوالده خانواده  لهیافغان که بوس گرید کسیگناه و ب یداشتند، مانند هزاران خانوادهٔ ب 
 .شدند ستیسربه ن ینادر

 ،درامور دانش  محاسبه  یاحمد کاس یعلام  یبرادر و پدر معنو 1330کنم که در سال   یآور ادی دیهم با نرایا 

مضمون محاسبه   اقتصاد  پوهنحیاستاد در    ثیدعوت نمود تا به ح  یاز ووقت  حاصل نمود که فاکولتهٔ اقتصاد    یشهرت
 میبه برادرم گفت که : "بچ خواستندمشوره  شان یبزرگم که برادرم از ا یماماهنوز بخاطر دارم ، ازرا درس بدهد. 

 ".کنندیشما را ندارند، نابود تان م یسربلند دنید که تاب دیکارنزن انتیخبائث خ نیخود را به چشم ا
بودن با ما و احتماالً  کینزد یبرا خان عدالت دریغالم حبزرگم  یما  ماما یدییحدود چهار ماه بعد دوره تبعدر  

در  رفتند و گرا به دوش  یخشت پز ی داش ها ی آوردند و قرار داد فیتشر یبه پلخمر شانیما با خانوادهٔ ااز هٔ یحما
 .و ما را تنها نگذاشتند تایامرار ح

 
و   زبودیزلزله خ ادیز منطقه رایآمد، ز یخوشم نم یپلخمر یشروع نمودم ول گاه دیدر تبعبنده اول مکتب را  صنف

 دم،یترسیسخت ممنحیث یک طفل من از زلزله 
را که از صنف     ریبش  گرمیبرادر د  یدر پلخمر  یکه دنبال ما را گرفته بودند، مثال بعد چند ماه  ادشدهیامر خاندان    به

تا  بود، برادر بزرگم او را به کابل فرستاد تا دوباره به مکتب برود.  شدههشت مکتب نجات اخراجش کرده و هم فرار
شده ازخود   دیتبع  ثیمنح  یعنی  میخود سلب حقوق شده بودشهروندی  حقوق    یکه از تمام  دانستیزمان خانوادهٔ ما نم  نیا
 ود.ب خبریب
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 4تر2له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ر یبش ،یو برادر بزرگم عل میرفت یدو برادرم به شهر پلخمر نیبل، صبح روز با ابرادرم به کا ریقبل از حرکت بش 
و به خواهش    رفتیهم به کابل م  ینساج  نیاز مامور  یکیموتر خانوادهٔ    نیو در  رفتیکه به کابل م  یجان را در موتر
  .به خانه میبه طرف کابل رفت و ما برگشت ری. بششدندیسفر م نیدر ریممد بش دیبرادر بزرگم با

 
  ی در دوش   هیامن  سیپول  نیدوام مکتبش روان بود، مامور  یبه طرف کابل برا  یروز در موتر  نیبرادرم را که هم  ریبش

پس آورده   ی بسته و به پلخمر سمانیدهنش را بسته بودند و دستانش را با ر ینموده بودند و با دستمال نییاز موتر پا
دست بسته   یجان  کیگناه مانند    یپسر دوازده ساله را ب  کی،    ودندبه او داده ب  یو نه نان  یدر طول روز نه آب  بودند و

  .وگرد و خاک راه، کامال ً ازشناخت برآمده بود یوتشنگ  یخوابیاش بخاطر ب زیآوردند که چهره عز
  

 
 بیها در عق سیشب دروازه زده شد و پول مهٔ یبرادرم به کابل، واقعه رخ داد که بعد ازن ریروز رفتن بش نیهم در

 "؟یاجازه داده بود  که برادرت را به کابل  بفرست یبه تو ک: گفتند که "  دیو برادر بزرگم را با تهد ستادهیدروازه ا
 
 ینساج  کهیفابر  سیٔ سدود نموده بودند که بعداً رم  یرا در اطاق  شانیوبا خود بردند و تا صبح ا  ریبرادر بزرگم را دستگ  

خانم درد مند و   کیرا رها نمودند، مادر مرحومه ام     ریو بش  یعلهر دو برادرانم    یبود و به ضمانت و  افتهیاطالع  
 م. یغرق بود  هیدر ترس و هراس و گر رابود که با اطفال خورد سال اش تمام شب  وهیب
از داکتر   یی  هیتوص  م، یبعداً خبر شد  کهیو قرار  اقتشیگذاشت به نسبت ل  یکه برادر بزرگم را احترام م   کهیفابر  سیر 

  .وسفارش کرده بودند  یدلسوز  انهیخانوادهٔ ما مخف  تیمعارف وقت که در مورد حما  ریوزاحمد خان پوپل     یعلمنور
 
تا روز شد و   ستمیگریو م  زدمیبودم، سخت فق م  دهیترس  ادیمن که ز  ست،یگر  یشب مادر مرحومه ام م  یک یتار  نیدر
برادرم کامالً با چهره خسته تشنه وگرسنه که از گرد و خاک راه از شناخت برآمده بود، )چون راه ها همه خامه    ریبش

شد به نظرم آمد که حرف زده    منزلبا برادر بزرگم داخل    که   دمینبود( را د  یگرید  یز یبودند و جز خاکباد در سفر چ
 دانستمینم ی زیمن اصال جز ترس و لرز چ آمده است.  شیکه اصال چه معضله پ دانستیزده نم رتیو ح وانستتینم

 گذاشتینم یخود را پنهان یمن بهتر نبود و مادر مرحومه ام متواتر اشکها تیشب از وضع نیدر کیکه حالت هر
 .دننکش شتریرنج باز دیدن اشکهایش  شا میتیتا فرزندان خورد سال  د،نوظاهر ش

  
 

  :گریخاطره د کی واما
که تصادفا   میداشت یقبل یمعرف خان نیالد یغالم مح یخانوادهٔ محترم  داکتر طب مربوط نساج کیبا  یپلخمر در

 یک یجمعه  یداشتند. بعد از شناخت دوباره  بدون استثنا روز ها یشاوندیخو ای یبا مادر مرحومه ام، قوم شانیخانم ا
 .مینمودیصرف م کجاینان چاشت را  گریبه خانهٔ د

 
 دارد  یشد که خاطرات داستان یخانواده ما سپر یدراز و خوب و بد زندگ انیسال :
  ده یرا د گریکدیجوان افغان که در کابل   کیرفته بودم با  ی چند روز ی در ماسکو که برا یروز  1992در سال  

  د یوحآن جوان افغان خودرا   کیو بعد ازسالم و عل دمیرو به رو گرد میصحبت نشده بود هم یزمان چیه یول میبود
و وعده   میدیخر  یکراه نموده بودم و سودا  یارتمانبود. من اپ  یو شخص با احترام  هیشخص با ترب  ارینمود، بس  یمعرف

در  یو نکهینمود و ا یمعرف شتریخواهد نمود. در وقت غذا و بعد آن خود را به من ب یمن آشپز رایداد که امشب ب
 . دلچسب شد میشده و پدرش داکتر طب  بوده است برا دهیزا یپلخمر

    
ا دسترخوان هموار  جاه در خانهٔ م کیخانودهٔ  کیبا  ی جمعه  در پلخمر  یاز روز ها یک ینمودم  اد یکه قبال  ی قرار 

با سرعت لرزه   ،و آسمان در شور خوردن نیو زم رخ داد دیزلزلهٔ شد کیکه   مینمود یو شروع به غذا خوردن م
مثل  حدیکه مرا ب خان مرحوم نیالد یداکتر مح انمخ یلیدر حو م،یختیشد از اطاق گر یم شتریب شترویب هیکه هر ثان
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 4تر3له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 گذاشتیبشقابم م  یرو  یزیو هر لحظه به من گوشت و هر چ  نشاندیمرا م  شیدر پهلو  شیفرزندانش دوست داشت و هم
  .میکه بخو بچ گفتیو م کردیو شفقت م

زد  یغیبوده، ج هیو پنج  ثان ی و س قهیدق کیو بعدا گفتند که  دیلرزیم نیکه هنوز زم ی لیمن در حو یمادر معنو نیا 
  ا ی یقدرت کیچه  دانمیدر اطاق نان فراموش شده. من نم  میخود را در کندن شد و صدا زد که بچ یوهاو با دستانش م

طفل    دم، یبعداً به من گفتند، به طرف اطاق نان دو  گران ید  که یقابل باور قرار  ر یبر من نازل شد که با سرعت غ  یحکم
بغل طفل  را  و در   کیطفلش را ازمن گرفت و در  نیمادر نازن ن یوسالم بغل زدم  و به مادرش آوردم. ا حیرا صح

شد که تا کنون  ریاز چشمانش سراز ی و اشک غم و خوش کردیشکران م یو دعا  بوسدیمرا م یسر و رو گریبغل د
 .چشمانم  مجسم است شیدر پ ییآن لحظه را گو

 
 افته یمن نجات  لهیبوس یجان همان طفل بود که در زلزله پلخمر دیضح شد که  وحوا  اد،یز یضمن صحبت ها در

کرد که در  تیحکا میمادرش را برا ی، آرزوپیدا نمایاش را برحسب تصادف  یکه ناج نبودجان مطمئن  دیوحبود. 
 نیارمان ا شینجات داده بود و هم یریبا دل یلخمراش را  در پ یفرزند  قنداق  یبود که زمان یطفل دارید یآرزو

 یم  بودنایل بدیدارش  وحیدم  فرزند   یناج  را که    زیطفل عز  یدگیوبسر رس  یکاش  جوان" :  آرزو را در دل داشت  که  
  ی قبال من هم صد ها بار در زندگ دادم،یگوش م قیو به او عم میبود ی. من تا حال نگفته بودم که ما هم در پلخمردش

سر گردان  گرید  تیبه وال تیدر و از والدر ب بیشتر اوقات هخوب، ما ک ،خانواده چه شد؟ نیفکر کرده بودم که هم
مردم  نیتا در ب نکهیبا هدف ا نمودندیم لیتبدبدون دلیل از یک جا بجای دیگر جبرا ً م را بزرگ برادرزیرا   بودیم

  که  دیبه وجود آ یسکتگ  کوچکخواهر  کیدر رفتن مکتب ما چهار برادر و  گریو از جانب د میرینگ  شهیوجامعه ر
 .میشوۀ کامل یو ترب میصاحب تعل مینتوان

بعد ها به  بود که  وقتمعارف  ریوزآن جناب پوپل سبب الت توانستیم ادامه تحصیل بدهیم  اینکه با تمام این مشک  
 مظلومیت ما راعلت چرا که ایشان   نایل به تحصیل شده ایم انشایبودند که تحت نظر دهیآور گرد ادی یعلبرادرم 

  .نکرده بودندفراموش 
 نیدر برابر منور  ییحینوشت، اما اعمال زشت  اهل    ایبر زبان آورد و    دیسخن زشت، زشت است و نبا  د،یببخش  اریبس

 .باشندیها م ییشت گووطندوست  کشور، سزاوار ز
 

 میشناختیخانوادهٔ شما را ما هم م  نیالخره به او گفتم که وهللا اجان صحنه ها را در نظرم زنده ساخت تا ب  دیوح  سخنان
.  دینماینگاه م قتریدم که به من دقشمتوجه گفت  یکه و ادیز یسخن هاازام و بعد  دهیقصهٔ خودت را هم شن نیو هم

 جان دیوحاست؟ گفتم  یزد که کجاست و ک غیج شناسم،یم خوبمن  دادهبچه را که خودت را نجات  نیگفتم که هم
بوسیله من نجات که  یتو بودطفل قنداقی عزیز پس  و آن شنید نشسته وسخنان ترا سرتاپا   تیرو شیدر پ نکیا

  ؟یافتی
کاش  سر داد و گفت  ه یگر واز خوشی  دیرا بوس میرو د،یدستانم را بوس و  در بغل گرفت صمیمانه رام وحیدجناب 

  ی خیر دعا مابه ش شیو هم ندیبار بب کیرمان بود که ترا آدر د تا ترا از نزدیک میدید زیرا مادرم زنده بومادرکم 
 .کردیم
 

از   افتهیفرانکفورت آلمان  همان طفل نجات  یکه چند سال بعد در حوال دمیبعد از جدا شدن از مسکو شن متاسفانه
 .و به ابدیت پیوست ان بستهچشم از ج ی( در اثر سکتهٔ قلبدجانیوحزلزله )

 
 بوده است یو دامان مادر خوش بهشت یطفل

 م یسرگردان شد میخود روان گشت یبه پا تا
 
 
 و خواهد رفت  رودیها داستان ناگفته رفته و م ونیمل
 

 زدان یچون  یبر فلکم دست بود گر
 انیفلک را ز م نیمن ا یبرداشتم
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 4تر4له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یچنان ساختم گرینو فلک د از
 اسان   یدیکام دل رسبه  کازاده

 
 یگوش دلم گفت فلک پنهان در
 یدانیآنچه قضاست تو ز من م هر
 یگردش من اگر مرا دست بود در

 ی ز سرگردان یرا برهاندم خود
 

 یبود دهیکار فلک به عدل سنج گر
 یبود دهیفلک جمله پسند احوال

 بکارها در گردون  ی عدل بد ور
 یبود دهیخاطر اهل فضل رنج یک
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 
پورتال  نیدر  احمد خان ریش شهید ذکر شده«، )سوانح مشرح آدمک گیلودواز  کتب  یک یدر این موضوع  »: 1

    است( دهیبنشر رسد زین
گرفت و  دهیتمام امکانات را ناد یران آرامش جهانافغانستان است که در دو ظاهرشاه پادشاهاز منظور  ظاهر : 2

   .خود ساخت یشخص الیام ی چهل سال کشورش را درظلمت ، فدا
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