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 آن بودن و دلپسند رائحٔه حقیقت  
 

از ا ر« پیرامون یک ُبهتان )علل اصلی جنگ صافی(»زیر عنوان دلپذیر محترم فرهاد لبیب نوشته های  زوامر
بیشتر در مورد یک رویداد حقیقی صفحه ای از تأریخ مطالعه کردم و دید یک خواننده، نه محقق و یا مٔورخ، 

 .میهن مشترک ما  آموختم
 محترم لبیب در سطر پنجم بخش اول می نگارد:

 «اشد، دروغ گفتن، افتراء بستن و حقایق را وارونه نگاشتن است.اما آنچه قابل پذیرش نیست و جائز نمی ب»
در اقتباس یک گزارش از تا  وجه به انتخاب مأخذ می گردانددر آن است که نویسنده را مت جمله برازندگی این

ه برویداد یک گزارش  یک اشتباه و یا غلطی گردیده و نگذارد احتیاط و دقت الزم کار بگیرد تا مانع ورود
 تأریخی صدمه برساند.وجاهت 

محک واقعیت نگاری باشد، بل شناسائی و مقایسه با دیگر منابع یک ضرورت تنها طبع و یا چاپ یک اثر نباید 
 روی صفحٔه روزگار درج نمود.را میتوان حقایق  کهاساسی بوده 

ه بحیث مأخذ از آن استفاداظم از دید جنرال ذکریا ابوی که جناب داکترسید عبدهللا ک« محاربٔه کنرها»تفصیل 
در « جنگ کنرها چیزی مهمی نبود» در منطقه که جنرال ابوی آنرارا نموده و وانمود کردن جنگ نه ماهه 
توسط محترم فرهاد لبیب بسرحدی از حقیقت و واقعیت فاصله داشته که اثرش قید نموده از دید و ارایٔه اسناد 
سٔوال قرار می دهد و نویسندگان را ُپر حذر می گرداند تا در گرفتن مأخذ بدون مشکل اثر جنرال ابوی را مورد 

 گیرد. بدر نظر را ازاین اثر احتیاط کامل 
 این بخش را کنار گذاشته می آئیم باالی مطلب دیگری که محترم لبیب درباره چنین می نگارد:

 می خوانیم که:در پاراگراف دوم در صفحٔه دوم بخش اول 
پیلوت قندهاری پدرکالن  از آنجا که مرحوم شاه محمدخان»

اینجانب)فرهاد لبیب( بوده و قضا سرنوشت مرا نیز با قوای 
هوائی گره زده است، لهذا بیشتر از هر کسی دیگر حق و 

 « صالحیت اینرا دارم تا در این زمینه ابراز نظر کنم.
درک اینکه جناب فرهاد لبیب حق و صالحیت بحث را  با

محدود نموده به شخص در مورد قوای هوائی زمان بنحوی 
 قید کردهچنان دیگر جای بحث را  کسکه برای بنده و هر 

 که اصالً بایست درباره نه چیزی گفت و نه سطری نوشت. 
بعضی مطالب را  آن به اجازه محترم لبیبلیک با وجود 

خاشه چیزی درباره حافظٔه خود مدد جسته و میخواهم از 
اکمال نوشتٔه شان مصدر خدمتی  ربنویسم که احتمال دارد د

 .تواندشده ب
عبدهللا  دان هوائی وقت، شخص ناشناس، مرحوماحسان خان، قومانمرحوم  از راست به چپ می بینیم: در عکس

 فراه.عبدالعلی خان، حاکم اعلی  رحوممو خان وردگ )پدرکالن بنده( 
آشنائی اعضای خانواده و بنده محدود به قوماندان احسان خان نبوده، بلکه با دوستی نزدیک با مرحوم محمدعمر 
پیلوت که در عهد اعلیحضرت امان هللا خان فن پیلوتی را در شوروی فراگرفته بود، آغاز گردیده است. محمدعمر 

 ی قلعٔه ما در شیخ آباد که در آنجا تحت قوماندانی عبدهللاپیلوت کسی بود که بایست به امر حبیب هللا کلکانی باال
ه ب و کریم خان مشهور از تنگی علیٔه کلکانی می جنگیدند، بمباردمان کند. لیکن( وی در باال)عکس  خان وردگ

ما، مخصوصاً با پدرم مرحوم محمداسمعیل مایار و ماماهایم  ای که باوی بنابر دوستی  روایت بزرگان خانواده،
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بار اول چند بم در فاصلٔه دور از قلعه پرتاب کرد و در دفعٔه دوم باالی قلعه پارچه ای سفید را از داخل داشت، 
 رسانید. امان هللا خان طیاره تکان داده و رهسپار قندهار گردید و خودرا خدمت اعلیحضرت 

گ، در زمان حفیظ هللا امین در گروپ دوم پیلوت های دوست نزدیک ما، از طریق ماماهایم شهید عبدالقیوم ورد
جملٔه دوازده هزار انسانهای بیگناه به شهادت رسید، و داکتر محمدعمروردگ، آخرین رئیس ولسی جرگه زمان 

 .، ادامه پیدا کردبچه ها آنهارا کاکا می نامیدیمبودند که ما  محترمی شاهی، دو 
 همین مد خان و دومی آن گالب خان نام داشتند.وقت یکی آن شاه مح این دوشخصیت محترم و پیلوت های ورزیدهٔ 

سپری گردیده لیکن بنحوی داخل مه و از آن زمان حال که این گزارش را یاد میکنم بیش از هفتاد سال و اندی 
 غبار چهره های این دو پیلوت افغان از نظرم می گذرد. 

قلعٔه که ما در خواجه مال به کرایه زندگی دوستان خود در  ی ما،هر دو کاکا ها بعضی اوقات به دیدن ماما ها
می آمدند و در تعمیر کوچک در باغ بس زیبا و ُپر از ریاحین و یا زیر سایٔه درخت بزرگ پشه خانه  می کردیم

با هم یکجا می شدند و از دنیا و زندگی لذت می بردند. ما بچه ها وظیفه خدمتگار را بعهده داشتیم و خوش بودیم 
چای بیآوریم و اجازه داشتیم در کنجی بنشینیم و از  طعام و ی خودخوش صحبت و خوش سیماتا برای مهمان 

 لذت ببریم.  صحبت های شان
در خواجه مال کردم که امروز نشانٔه ازآن وجود ندارد، شاید برای کسانیکه به گذشته های کابل  ای یاد از قلعه

 م.کن یباغ و قلعه یاد عالقه داشته باشد بد نخواهد بود تا ازاین
 در آن زمان پارینه جاده داراالمان زیبائی خاص داشت. 

 طولکه از منار عبدالوکیل خان تا قصر داراالمان ادامه داشت تقریباً چهار و یا پنج کیلومتر جادٔه داراالمان 
 داشت.

در روزهای تابستان ن روب وظیفه داراکنار سرک جوی با آب روان و دائمی وجود داشت که عموماً قبل از غ
آب پاشی می کردند و بوی طبیعی خاک و آب بمشام می رسید از دو طرف جاده دسته دراز سرک را  با آب پاش

پیاده رو عریض زیر سایٔه درختهای که خوش آیند و مطبوع بود. در کنار جوی درخت های چنار و در پهلوی آن 
و در پهلوی آن خیابان شاید با عرض دو متر و در پهلوی آن بته های نسترن، که در بهار عطر آن به  پشه خانه

 انسان فرحت می بخشید، وجود داشت. 
بعد از پیمودن کوچه باغ های و آغاز می گردید  آغا از قلعه و باغ سیدغالم دستگیر کوچک خواجه مال قریهٔ 

 هی می گردید. مارپیچ در منزل میرعبدالواحد آغا منت
میرعبدالعزیز خان، یکی از مامورین  میرعبدالواحد آغا بود که پسر میرعبدالواحد آغا، سید غالم دستگیر داماد

 سرشناس افغانستان مقام خودرا در تأریخ میهن ما ثبت نموده است.  
ن عبدهللا خان و عبداالحد خانوادٔه ما که با ماما ها یک جا زندگی میکردیم، زیر سایٔه هر دو پدرکالن، مرحومی

در قلعٔه خان وردگ، بعد از فروش جایداد نیکه ها در اندرابی کابل موقتاً تا ختم ساختمان منازل ما در گذرگاه 
 سیدغالم دستگیر به کرایه زندگی می کردیم. 

برای ما بچه ها باغ بزرگ با جویبار و بوته های بی شمار یاسمن و گالب و خیابان های ریگی که شبهای مهتاب 
 در آنجا با خوشیها صحبت میکردیم و می خندیدیم، بمعنی اصلی بهشت بود.

 تجمع درهمین باغ تعمیر کوچکی بود که مامایم شهید عبدالقیوم و محمدعمر در آنجا زندگی می کردند و مرکز
 دوستان شان بود. 

پرواز داشتند از باالی قلعه و باغ ما که در مسیر پرواز شان قرار داشت می  روزهائیکه دوستان پیلوت ماما ها
 گذشتند و ما از خوشی در پیرهن جا نمی شدیم که آنهارا می شناختیم.

 انش به ما گفتند فردا طرفروز زمستانی را به یاد دارم که شاه محمدخان و گالب خان ضمن صحبت با دوست
ه خاطر ب مانند یک خیالتا جائیکه  .قندهار میرویماینکه شویم غزنی و یا  های چاشت از باالی قلعه و باغ تیر می

دارم، گفته شد که سردار شاه محمودخان وزیر حربیه از کدام سفر به کابل بر می گردد و این دو پیلوت در این 
  رابطه کدام وظیفه ای دارند.

به خاطر دارم. آسمان نیلگون کابل و  فردای این صحبت میان دوستان، یکی از زیباترین روزهای زمستان را
آفتاب باالی کوه های ُپر از برف سلسلٔه پغمان، کوه قروغ حتی قلل کوه های آسمایی و شیردروازه را  شدرخش

 مانند دیروز به یاد دارم.
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محمدخان و گالب خان مارا دوان دوان از داخل قلعه به باغ کشانید و هر دو آواز ُغرش دو طیاره با پیلوتی شاه 
 شاهاز ما خداحافظی کردند و رفتند و شان طیاره های دوبالٔه الفا رومیوی ایتالوی  کردن با حرکت ته و باال

                           پایان یک داستان  بهشت برین جایش باد.روحش شاد و محمدخان با طیاره اش ازاین سفر بر نگشت. 

mailto:maqalat@afghan-german.de

