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

  

 

 1۱/۸۱/۳۸13 عزیزکهگدای

 

 مین سالگرد استقالل افغانستان عزیز ٤٩به مناسبت         
 
 سرکوبی از صدد جلوگیری و وستان طالیی درد، باتمام قدرت برای حفظ هندولت انگلیس فاتح جنگ جهانی اول 

 .ثقیل سرا زیرکرد سالحهای مدرن و سرحدات افغانی سیل سپاه و درسراسر ، برآمد وانقالب ضد امپریالیستی افغنستان
قالبی ، بلکه دستگاه جاسوسی شان به غرض خنثی کردن فعالیت های انای نظامی اکتفا نکردههولی با این چرخ

 ، همچنین با مصرف پول مردمان قبایلی راخانه جنگی برآمد هم درصدد بساط اغتشاش و و هافغانستان داخل فعالیت شد
                                          .طرفداری انگلیس جلب کردخاندان امیرشیرعلیخان به  علیه افغانستان جذب و یک تعداد سرداران را در

 
در قضایای  جاسوس مشهور "قاضی قادر"دربارامیرشیرعلیخان مرکز فعالیت جاسوسی دولت انگلیس گردید، چنانچه  

انگلیس  سیاست خارجی بمقابل روس و توانست امیر شیرعلیخان را در اداری و اردوی افغانستان بود وسیاسی، 
، نائب محمد ، عثمان خانگردد. خائنین ملی مانند حمزه خان تا زمینۀ اشغال افغانستان بدست انگلیس مهیاتحریک کند 
                 .پیشروی انگلیس کمک کردنددر  غیره و ، سردار محمد ولی التی، مالغالم پوپلزایی، جانفشان خانیوسف خان

 
مبارزین ملی را برای رسیدن به اهداف خود ازهر  ، غازیان  و، مخالفینرتمام مدتیکه در افغانستان بودندانگلیس ها د
   ،، غرغرهندواری، چا، کورکردن، قطع اعضا، تیل داغین وفانه، ق، زوالنهچکلاقسام شکنجه ها مانند، و هوسیله حتی ب

                                                                   .توپ بستن وغیره استفاده میکردند ، به سنگسار 
 
فق نشدند ؤو باهمان قدرت نظامی خود م ارادۀ ملت افغانستان ناچیزبود مقابل خواسته و مگر تمام این اقدامات شان در 

استقالل تام آنها را به صلح و تصدیق  «انگلیس –جنگ سوم افغان »ه رشادت مردم افغانستان در محاذات تا آنک
                                                                                                                     .افغانستان مجبورساخت

  
نیه رابنام استقالل االمیه افغسگفته بود: اعالن و بشارت میدهم که من تاج سلطنت ا غازیخان اعلیحضرت امان هللا 

 مستقل بوده و وعالوه نمودند، افغانستان هروقت آزاد و .ام خارجی افغانستان بسر نهاده وحاکمیت آزادانۀ داخلی و
                                              .هوشیار باشیدبرنگهبانی ودوستی وطن  ملت خود بیدار و دولت و ، دین وناموس درحفظ .خواهد بود

 
ر امور خارجه و ظ، ناایشک آقاسی ملکیسردار علی احمد افغانستان را باالخره امضاء آخرین اسناد استرداد استقالل  

دایات بق هادر راولپندی مط« م 1٤1٤آگست  1۸» ش  1۳٤۱برج اسد  1۱انگلیس بروز دوسنبه سر هملتن گرانت 
قصر زرافشان مقام نظارت امور  سال مذکور دراسد  ۳۱شنبه ٩ حضرت غازی امان هللا امضاء کردند وبروزاعلی

بحضور اعلیحضرت امان هللا غازی به امضاء رسید، « گوشۀ شمالی پارک زرنگار امروزی کابل » وقت  خارجه  
این روز را مانند : اهل دربار چنین فرمودند ملکی و به رجال نظامی اسد را عید ملی نام نهاد و ۳۱وشاه امان هللا روز 

اسد را بنام عید ملی  ۳۱، همه ساله روز وزهای مقدس سال درعالم اسالم استترین رگمذهبی که بزر اعیاد دینی و
                                                                                                       « 1» .دیگر تبریک بگوییدجشن شادمانی گرفته بریک 

 
کتاب  در ، آقای رحمانی  درافغانستانباالی مردم افغانستان درمدت اقامت شان  راظلم و ستم انگلیس ها اینک شمۀ از 

چوک سرباز بود. درچوک رای چهار چتۀ سر پوشیده و چهار ف کابل داوچهار چتۀ معر :چهار چتۀ سرچوک مینگارد
                         .داشت که دارای دروازۀ ورودی بزرگ وعمارت کالن بود قرار« سرای شیرعلیخان » بنام  چهارم سرای  

 
 باالحصار یاد میشد در «گوره یا گورکی»، قشلۀ عسکری را که بنام شهر کابل تحت تصرف انگلیسها بود زمانیکه 

به شهریان  تصاص داده بودند وطی اعالنخو زندان سرای شیرعلیخان را ا برای دفاتر .کابل و شیرپورجابجا نمودند
این رو  زیان و مخالفین ما را به وایسرا معرفی کند مستحق انعام نقدی میشود، ازا، هرکه غ، اعالم نموده بودندکابل

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohgadai_az_ba_monasebate_94min_salgard.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohgadai_az_ba_monasebate_94min_salgard.pdf


 

 

 3تر ۳ له :د پاڼو شمیره
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و حمله به  ، مبارزین ملی را به عنوان قاتل عساکر انگلیسیردن یک مشت پولجاسوسان زیادی برای بدست آو
                                                                                              به وایسرا معرفی میکردند. کلدارنقدهده مقابل  در باالحصار

 
 دعد٩پانسی شامل » دریغ نمیکردند  پانسی ، شکنجه وچگونه لت وکوبهی مبارزین از انگلیسها درمقابل غازیان و 

یک دسته فلزی وصل بودند و آنرا باالی کورۀ آتش گذاشته تا  سانتی پهلوی هم در ٠۸طول  سانتی و٦سیخ گول به قطر
پانسی  توسط ،یدهشپیراهن را از تنش ک ، محافظ قوی هیکل انگلیسسینه بزمین خوابانیدهمتهم را بروی « سرخ میشدند 

« تور » . زندان بان قوی هیکل به نام واله و در ضربۀ دوم هالکش میساختسرخ شده با قوۀ تمام برپشت غازیان ح
 کوب و در لت و ، چهرۀ هولناکش انسان را بوحشت می انداخت، اوموهای ژولیدۀ سیاه طویل داشت صورت وکه 

                                                                       .ی سرحد داشتمورد بندیها آزادی ب قصی القلبی از انگلیس کم نبود و در
 
، افظین انگلیسی میکردا تسلیم مح، دشمن و.... خود روطن فروشان گرم بود، هرکدام رقیببازار جاسوسان و  

 دهمه میدانستنو ی کسی میآمد قضیه حل بود رکان برای گرفتاوبه درمنزل یا د یا عسکرانگلیس فظ واهنگامی که مح
سرای » ، میبردندکه کشتارگاه مخوف و معروفی بودیا سرای موتی  سرای شیرعلیخان ورا به  شده که شخص گرفتار

 و« موتی متعلق به یک هندو بنام موتی بود که انگلیسها آنجا را برای زندان و دفاتر خود به کرایه گرفته بودند 
 مجرم از آنجا ناممکن بود. بازگشت

 
کان برنج فروشی خود دردحاجی غالم محی الدین پدرم : من با حمن برنج فروش مندوی کابل میگویدحاجی عبدالر 

رپدرم را به حالت غیر انسانی بدوکان آمده پدرم را به عسکرمعرفی کرد، عسک یکنفربا عسکر انگلیس ،مصروف بودیم
لوم بود که باالیش چه خواهد و مع د. همه دکانداران میگفتند حاجی صاحب را درسرای شیرعلی میبرنکان با خودبردازد

ه کنان بسوی با من گری ادرکالنم واقف شدند و، پدرکالن و موی برنج فروشی بودنزدیکی مند ما در ۀ. خانگذشت
                                                                                                                 .سرای مذکورروان شدیم

 
مسلسل مردم را  اربود و. درمقابل سرای زیاد بیروبانتظارسرنوشت  پدرم را میکشیدیممدت درازی دربیرون سرای  

نالۀ اقارب متهمین طنین اندازبود. بعد از چندین ساعت  بداخل سرای میبردند، صدای گریه و کشکشان آورده و
. ه عجله همه بسوی سرچوک روان شدیم، بسمان شکرخدا را بجا آوردیمآسربه  .انتظارپدرم ازسرای  زنده خارج شد

و خود روانۀ مسجد پل خشتی  کان را بسته بخانه برومرا توصیه کرد که دم خود را بخانه فرستاد و مادر و ، پدرپدرم
                                            زیرا پدرم عادتاً پنج وقت نماز را با جماعت در مسجد ادأ میکرد. ،برای ادای نماز عصر شد

 
مقدارنان برای اسالمت به خانۀ ما با یک مژدۀ بازگشت ب وقتیکه پدرم آمد اقارب و دوستان زیادی جهت دلجویی و 

پدرم پرسیدیم که  از خیرات کند و و بحت خریداری گوسفند فرستاد تا آنرا ذجهپدرکالنم مرا  ،خیرات  آمده بودند
عسکر انگلیس به : وقتیکه نین بیان کردجرا را چام ؟ اوبسالمت بردید قتلگاه جان خوفناک و چطورازآن سرای

بداخل اتاق انتظارنشستم پیوسته بدرگاه رب العزت از  به زدن مشت ولگد به سرای برد وجاسوسی آن افغان مرا 
پهلویم نشسته  گیر داده بود در به چهرۀ آن نفر که مرا در و به سرنوشت خود می اندیشیدم اهی خود دعا میکردم ونبیگ

ین ما جنگ لفظی صورت گرفته باغ قاضی ب در بودنه جنگیمیدان  در بیادم آمد که را شناختم و بود نظر انداختم  او
                                           .بود
 
 نگی بزرگ که درسینهل دریشی و باصاحب منصب هندی  این اثناء در دار بداخل اتاق زیاد بود و آمد، گیر رفت و 

اتاق صاحب  دبدقت بمن دیده وار ، وارد اتاق شد، دفعتاً چشمش بمن افتاد وزیادی آویزان بود «نشان»بهادری  اش
 شد. منصب انگلیس

 ،. رنگ ازرخم پریده باقلب لرزان کلمۀ شهادت را خوانده داخل شدمدوساعت مرا داخل اتاق آمرخواستندبعد از 
صاحب منصب هندی  پشت میزبرخواسته بمن دست داد و ، او ازصب هندی چیزی به انگلیسی بوی گفتصاحب من

 شیرپور برای وایسرا برسانید و شما پول میدهد تا برنج خریده  در ! آمرصاحب بهحاجی صاحب :روبمن نموده گفت
. برایش گفتم که این نیکی شما را تا اتاق خارج شدیم یکجا از هندوبا صاحب منصب  یک مقدار کلدار را بمن داد و

                                                              ؟یده دارید خود را بمن معرفی کنیدترا به همان چیزیکه عق زنده باشم فراموش نخواهم کرد و
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 درسرچوک گوگرد و هندیهای کابلم : من اصالً ازباغی که درآنجا بود نشستیم وگفت درچوکی دستم را گرفته و 
قیمت آنرا طلب  من .گرفتند ،طی گوگرد که یک پیسه قیمت داشتندتبنگ من یک ق . دونفر جوان ازفروشی می کردم

ود را خواستند. من برای ، باقی یک روپیۀ کابلی خرایم بپردازندسه قیمت گوگرد را بکردم ولی آنها بدون آنکه یک پی
شما به من هیچ  ردهای من یک کابلی ارزش ندارد وگهستم تماماً تبنگ گو : برادرها  من یک بچۀ غریبشان گفتم

مردمیکه دورما جمع شده  ک پاشان شد وگوگردها بروی سر محکمی برویم زد و ی. یکی از آنها سیلپولی نه داده اید
ه و زاری میکردم، ولی سودی ، حرامزاده پول مردم را میخوری و من گریمیگفتند ، مرا مسلسل دشنام میدادند وبودند
                                 .نداشت

 
دماغم جاری و گریه مجالم نمی  که خون از ، متوجه من شدیدی بودیدمسجد پل خشت ۀشما جهت ادای نماز پیشین روان  

یک قطی گوگرد  را یک کابلی دادیم و ضمن بچه ها گفتند که ما او . درآمدید و جریان را پرسان کردید نزدمشما  .داد
بنام پول  های مرا تالشی و چیزی جیب ، تبنگ وپول ما رانمیدهد. شما حاجی صاحب بقیۀ خریدیم ولی این الله هندو

کوب  مرا زیر لت و و اختهدگردنم دور ان . آنها تبنگ مرا ازفتید که این مظلوم هیچ پول نداردبه بچه ها گ نیافتید و
               گرفتند.

 اگر بسیار دلسوزی می، ی! به شما چ: کاکاوقت بچه ها روبه شما کرده گفتند . درینز دلسوزی مرا حمایه کردیدشما ا 
به جمع کردن گوگردهایم با من کمک  جیب خود یک کابلی به آنها دادید و . شما ازان یک کابلی ما را بدهیدکنید خودت

                      .کرده جانب مسجد روان شدید ها رهامرا از عذاب آن تسلی ام دادید و کرده به سرم دست کشیده و
  

ود به درجۀ مکتب را با تحصیالت خ وستان رفتم ودس به هنکه گوگردفروشی میکردم سپبچه هستم هندومن همان 
، بعداً داخل عسکری شدم تا آنکه به رتبۀ صاحب منصب رسیدم، چون زبان فارسی میدانستم خوب به پایان رسانیدم

                                                  به افغانستان فرستادند. ، انگلیس ها مرا انتخاب وزندگی کرده بودموهم در افغانستان 
 
 وکیلی پوپلزایی«  1» 

 «پایان » 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  

 

  


