
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  

 ۶۱/۱۶/۷۱۶۲         احسان لمر

 اوالدۀ زذکر خیری ا
 (03) المکاتب امین خان عبدالوهاب سردار

     

 و ":تقرر یافت «عبدالرحمن خان»در دربار  ) معادل رئیس دفتر یا سر منشی( المکاتب امین لقب به «خان عبدالوهاب سردار»
 یکی که شد داده محرر نفر دو هم وردک خان محمد غالم میرزا برای. کردند مي کار او هدایت و امر زیر دفتر های میرزا کلیه
  ... داشت نام «خان محمد باز میرزا» دیگرش و «هاریقند محمد شاه میرزا» آن

 قطف الذکر سابق« خان عبداللطیف میرزا» به را او عهدۀ شد مقرر مزارشریف الحکومۀ نائب «خان عبدالوهاب سردار» وقتیکه
   1" .بس و میکرد تقدیم حضوره ب میشد پیش روسیه طرف از که را سرحّدی فقرات یگان هم آن دادند نام برای

 و زنجیر ، زجر هابرازنده داشتندنهضت مشروطیت سهیم مردم کشور و هر سه این سردار در راه بیداری و بیدار گری  خانوادۀ
 1423 سال در ،متولد «خان عبدالحبیب سردار» ندگار از خود بجا گذاشتند.انقش م و در آن مسیر و زندان ها را تحمل نموده اند

 مشروطیت جنبش در . ایشاندنمی باش فراه در م( 1683)  ش 1424 سال درمتولد  «خان عبدالرحمن سردار»م( و  1682)  ش

 شدند. هم و زندانی داشتند عضویتاول 
 اند نوشته و اند دانسته نخست خواهان مشروطه از را دو آن اند پژوهیده افغانستان، در خواهی مشروطه پیرامون  که کسانی" 
 «یبعبدالحب» نای. گردیدند رها بزودی خانوادگی نفوذ اثر بر ولی شدند زندانی دیگر طلبان مشروطه چون مدتی نیز دو آن که

  2"  یسرئ «عبدالحبیب» بجایش نه «هللا حبیب امیر» ـ بود گفته باری که است همان

 دسیسه برای خوبی بهانه کلمه این و شد آغاز خواهان مشروطه بر تاز و تاخت دند،رسان امیر به را مطلب این جواسیس چون
 .بود دربار بازان
 «عبدالحبیب سردار» .بود آن عضو «خان هللا امان» شهزاده که نداشتدقرار  گروپی راس در دوم مشروطه دراین برادران  بعدا  
، گردید تعیین فراه حکمران بعدا   و خارجه وزارت مستشار« سردار عبدالرحمن» برادرش .بود معارف وزیر امانیه دورۀ در

 بنیاد و انقالبی زنان از یکی «رحمانی ماگه» کالن پدر و «رحمانی احمد» پدروی 
  .ماست کشور در نسوان دوم  نهضت گذار
 وقت شوروی به دانش فراگیری برای میالدی ۶۲۷۶ سال اواخر در «رحمانی احمد»

 ازدواج«  ایرینا»  بنام روسی خانمی با در دوران تحصیل درآنجا وی. شد فرستاده
 .میباشد ۶۲۷۱ سال متولد شان فرزند یگانه «ماگه » ازدواج این  ثمره. کرد
. برگشت افغانستان به «شاه نادر» عهد در( 1331) سال در پدرم" : میگوید« ماگه» 

 به ، بودند جدید رژیم مخالف كه رفقایش از تن چند با ،( 1334)  سال اکتبر در او

 در شماری و شدند اعدام آنان از شماری. گردید دستگیر خواهی جمهوری جرم
 یگرد تن چند با پدرم. فرسودند آنجا و ماندند محبوس سال شانزده برای کابل محابس

 محبوس - میشد مراقبت تر شدید دیگر محابس به نسبت كه ــ شاهی ارگ محبس در
 دختر و همسر شمول به وار هفته واز پای ۀاجاز زندانیان شهر، دیگر محابس در. بود
 ادهخانو ذکور افراد به تنها ، ارگ زندان در اام و. داشتند را خانواده اناث افراد باقی و

   0."میشد داده مالقات اجازۀ

 ازذیل  رباعی شنید، شاه زبان از را خود اعدام حکم «رحمانی احمد»زمانیکه    
  : نمود قرائتبرایش را ( خیام) دفتر

 بگو   کیست جهان  در  این گنه  نا کرده 
 بگو؟ زیست چون نکرده، گنه که و آن کس

 دهی  مکافات بد تو    و   کنــــــم بد   من
 بگو؟ چیست تو  و   من   میان   فرق پس 

   .بود و النهز و زنجیر و قفلی کوته و تجرید حالت در آن سال پنج که گذراند ارگ زندان در را سال 16 مدت نامبرده

 در متحد، ملل فیصلۀ بنابر رسید، پایان به جهانی دوم جنگ که آن از پس میالدی، ۶۲۱٦ برابر خورشیدی ۶٢۷١ سال در" ... 
 جان احمد» آمد، کار روی وطن زبح و مشروطیت سوم جنبش که یزمان و گردید رها حبس از سیاسی زندانیان دیگر جملۀ

 مشروطه و روشنفکران از یکی که «رحمانی» آقای .بود وطن حزب فعال اعضای از تن یک و پیوست آن به «رحمانی
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 داعی معده، سرطان مریضی اثر در میالدی، ۶۲٦۲ سال در خرهباال .بود «انخ هللا امان» اعلیحضرت طرفداران و خواهان

  4" .پیوست حق رحمت به و گفت لبیک را اجل
  احمد» پدرش به خصوص ؛بودند طلب مشروطه مردان از پدربزرگش و پدر کهرشد نمود ۀ خانواد  محیط در «ماگه»    

  مدرن جنبش آرمانهای و آزادی ،مشروطیت راه در پایداری از دست هرگز زندان، مستدام شکنجه و رنج همۀ با که «رحمانی

 احمد رحمانی         .  نداشت بر امانی، دهۀ

 

 مستعجل دولت در. یافت استبداد زندان در را پدر ،«خان هاشم» روزگار در. بود کشور هیاهوی پر سالهای ناظر ،«ماگه»"   
 های فریاد و دولتی اختناق تماشاگر ،«خان داود» امارت در. کرد استشمام را رهائی و آزادی صباحی چند ،«خان محمود شاه»

 وان هم ساالران مردم با هم بود مانده جای بر بدو پدر، از که معنوی میراث با احوال این همۀ با. بود بسته های گلوگاه در خفته

   5".داد سر را زن آزادی فریاد وهم گشت

 انزن  زیبائی نهایت و ظرافت با مجموعه ینا در او است که «خانم ماگه رحمانی» اثر ماندگار  "سخنگوی نشینان پرده"      
  :چنین است او نثر از یدیگر نمونه. مینماید معرفی را افغان نویسنده و شاعره
 ندوستا از حلقۀ آهسته آهسته كه چنان بود؛ ساخته مهیا منزل در را مندان عالقه و دوستان با مالقات زمینۀ پدرم، موجودیت"     

 صحبت شب های نیمه تا آنان. بودند...   خبرنگار مورخ، شاعر، ، نویسنده - قلم اهل همه. گرفت شکل ما دور به فكر وهم همدل
 و افغانستان تاریخ رویدادهای دری، ادبیات به  راجع دلچسپ مطالب.  آموختم مفیدی چیزهای  صحبتها این از  من. کردند می
 در .میداشت مشغول بخود را همه سیاست وقت آن در كه بگویم باید. کردم پیدا آشنایی کشور سیاست با كه این تر مهم همه از
 أثیرت تحت را  همه و  میوزید کشور در غرب سوی از جدیدی تحول  نسیم سیاسی،  انزوای از کشور شدن بیرون با ، هنگام آن

 و فرهنگی  موانع  میخواستیم. شوند دار خور بر بیان آزادی از  مردم و باشد آزاد مطبوعات كه میخواستیم ما. بود گرفته
 یمهن از پس كه گردی شب قیود ،مانند بیهوده و کهنه قیودات. كند بروز زودتر چه هر نسوان نهضت و بروند میان از عنعنوی

 و من ورود هنگام كه دارم یاد به. گردند رفع غیره و خارجی اخبار خواندن منع خارجیها، با معاشرت ، میشد كار روی شب
 خارجی زبان به  كه را های مجله و اخبار ،کتاب و کردند الشیت سرحّدی گمرک در را ما های بكس افغانستان در ، مادرم
 سال در. کردند مسترد را  ما هایکتاب  تنها  باالخره متعدد، خواستهای در و عرایض از پس. کردند  ضبط را همه ، بودند

 .کردند ضبط كابل هوایی میدان در را اش مجله ، بود آورده همراه به مجلۀ خود با خارج از كه دوستم یك نیز(  1323)

 اصاشخ تا نمودیم می تقاضا را آزاد پارلمانی انتخابات مثال ،. میشد صحبت مهمی مسایل روی شده، یاد های دید باز و دید در   
 و شوند برگزیده شان حقۀ حقوق برای مجادله راه در شان های خواسته پیشبرد برای بتوانند - مرد و زن از اعم ــ وطنپرست
 تحمیلی قیودات از مردم كه وقتی تا كه میدانستیم ، ما. آیند كار روی ، میشد حس مبرم نیاز آنها به اول وهله در كه تحوالتی
 و یترق حکومت كه بودند عقیده این بر هم جوانان بل ما تنها نه. شد نخواهد پذیر صورت تحولی هیچگونه ، اند نیافته رهایی
 .اندازد می تعویق به یستمب قرن در را کشور گیآماد
 مپدر با نیز من كه افتاد راه به نیز اتیمظاهر راستا این در. آمد میان به اصالحات برای نیرومندی جنبش( 1321)  سال در   

 داده نمایش  اجتماعی حیات منفی های جنبه از مردم آگاهی منظور به انتقادی های درامه زمان عین در. گرفتم سهم آنها در
 واهیخ ــ حکومتی غیر نشرات در متحد ملل در افغانستان عضویت با.  میرفتم آنها تماشای برای پدرم همراهی به  كه ، میشدند
 اب را آنها ، بودند آزاد نشرات چنین خواهان كه همه جوان و پیر از. میرسیدند نشر به نیز انگیزی هیجان مضامین ــــ نخواهی
 .میخواندند تمام شوق
. شتدا  نامیمونی فرجام طلبانه تحول و خواهانه آزادی جنبش این بود، كرده پیشبینی نیز پدرم و میرفت انتظار كه طوری   

 به. افتاد راه به نفر هزاران اشتراک به  مهممظاهرۀ   یك ، 1321 سال اگست ماه اواخر در پارلمانی انتخابات از پیش كمی

 ابالغ من به و آمد ما منزله ب عسکر یك همظاهر از بعد روز. گردیدند زندانی و دستگیر فكران روشن از نفر صدها آن دنبال
 از شدن خارج حق چادری پوشیدن بدون كه شد گفته من به سپس. ندارم را منزل از رفتن برون حق بعدی اطالع تا كه كرد
 ار سال تمام حادثه  این از بعد. ورزیدم باآ آن پوشیدن از من و شد چادری پوشیدن به مشروط من رفتن برون.  ندارم را منزل
 انچن شبها  كه بود گفته پدرم به موظف پلیس ، دوم سال. کردند می مواظبت را ما منزل دروازۀ پلیس دو. نشدم برون خانه از

 آن زا. بود منه ب رفتن برون اجازه و  صامت اطمینان نوع یک این. نمیشود یدارب اصال   شبانه آمد و رفت از كه میخوابد عمیق
 پغمان روز چند برای را ما ماه سه هر هم گاهی و میبردند گردش برای خود های موتر در مرا شبانه مهربان، دوستان بعد به

 .میبردند
 كه را فاكولته دوم صنف  من وقت همان در  كه بود این داد رخ من نشینی خانه دوران در  كه حوادث  ترین خراب از یکی   
 اشتراک( 1321) و( 1321) سالهای امتحانات در تا نداشتم اجازه و میخواندم بود شده افتتاح دختران برای( 1323)  سال در

 مداشت گی آماده امتحانات برای و میخواندیم درس جا یك هم با و آمدند می ما منزل به خواندن درس برای صنفهایم هم گرچه .كنم
 .نمایم سپری را امتحانات یا و بروم فاكولتهه ب خواندن درس برای نداشتم اجازه ،اما
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 شامل کابل در متحد ملل تأسیس جدید دفتر در مادرم( 1323)  سال اکتبر ماه در   

 برون اجازۀ منه ب گرچه. گردید تر سبك نیز ما خانۀ از مراقبت آن از پس. شد كار
 والیشار( 1322)  سال در اما ، نشد داده رسما   هیچگاه چادری بدون منزل از رفتن

 كه شوروی انجینیران با روسی زبان ترجمان منحیث تا نمود تقاضا من از كابل
 ماه هشت مدت من. كنم كار بودند، آمده كابل به قیر فابریكۀ اولین ساختمان برای
 ملل دفاتر از یکی در آن از پس. کردم كار انجینیری گروه این ترجمان حیث به

 ، آمدم بر افغانستان از كه( 1381) سال تا و شدم كار شامل ترجمان حیث به متحد

  6."دادم ادامه وظیفه این به
        

      خانم ماگه رحمانی
 آگاهی و بیداری در هانته ن که است زمان مبارز زنان جمله از «رحمانی ماگه»  

 های دموکرات و  مبارزین با روزگار آن در بلکه میکند مبارزه جنسانش هم
 مشروطیت سرکوب از بعد داشت وی  عقیده و سیاسی  ارتباط افغان برجسته

  دکتر های پیام حتی" و میکرد های دیدار سیاسی زندانیان برخی باوی ، سوم

  در روزگار، آن گستردۀ تظاهرات در و میدادم انتقال بیرون به را فقید محمودی

 ندشد زندانی نفر 4111 که تظاهرات از یکی جریان در " زد می گام مردان کنار

 .داشت قرار پلیس نظارت تحتمحبوس و  منزلش در وی
 در وی با و شد آشنا انگلیسی« بروس رابرت» با جا آن در. بود کابل در متحد ملل سازمان دفتر کارمند سال ۱ ها بعد «ماگه»

 و قبرس دمشق، غزه، به وی همراه به بود متحد ملل سازمان کارمند ، بانو این همسر چون. کرد ازدواج هند در ۶۲۱۶ سال
 .     دارد اقامت انگلستان در فعال   دوست وطن نهایت و مبارز خانم این. است نموده مسافرت فرانسه

 سخت کند؛ دیدار خودش  میهن از است نتوانسته سالها که این ازکه در جمع میلونها مهاجر مجبور به ترک وطن شد،  وا    
 سوم صلح؛ دوم صلح؛ اول: دارد آرزو سه وطنشان برای که نویسد می اش نامه گیدزن در ،٨٩٩١ سال و است اندوهگین

  !نماید می بعید چه آرزو این که دریغا و .صلح
 

************************************************ 
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