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

لیت محتوی، استعمال کلمات و جم�ت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب م لیت محتوی، استعمال کلمات و جم�ت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب ممسؤ لیت محتوی، استعمال کلمات و جم�ت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب ممسؤ لیت محتوی، استعمال کلمات و جم�ت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب ممسؤ         یباشدیباشدیباشدیباشدوووومسؤ

 

  

  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي : يادونه

                                                                      

  

  ٢٠١٥ /١٣/٨                                                                                                     قاسم باز      

   گ اره باغچټی چطور از نظارت کویجنرال سردارعبدالول

  ؟افتي يیخان رھادوسردار دان در زما

 سفره نان شب ی محمدداوودخان با3ی جمھوراستي مقام راوري باز سردي خود که برادرم عبدالمجلي از شبھا با فامیکي
 باز به پدرم اظھار داشت که، دو شب قبل من و صاحب جان معاون دي برادرم عبدالمجی در ضمن صحبتھامينشسته بود

 برادرم اضافه نمود .دمي را دی و جنرال عبدالولم،ي رفتچه باغ)قصر(ټی کو دریردار عبدالول سدني به دی جمھوراردگ
 و پرسان شما را از رفتگ خوش شد، مرا در بغل ادي زی نمودم ویمعرف) یجنرال عبدالول ( ی من خود را با وکهيوقت

 به پدرم ادرم برشوم،ي خوش مادي زنمي بار بتوانم پدرت را ببکي رګ افتگ مي ضمنآ برافت،يگ سAم  مادي ز.من کرد
 . داردزي نیح مشکل صی کمکی که وعAوه نمود

 ساعت چھار بجه بآي تقرمساعت سه بجه رخصت شد، یگدر کوته سنواقع  رحمن بابا سهي لن روز که من ازآ یفردا
 ورگي پول را بنيم ا پسر: فتوگ داد ی پنجصد افغانمي بود که پدرم براريگ ساعت شش بجه ددم،ي به خانه رسريگد
 من ھم !ديئاي بزي کوشش کن تاور،ي بميکباب چوپان برا)  شعبهیسرا ( ان از پل محمودخرگي بتي را ھم ھمراوريدر

 که در خانه دميمدم، دآه  به خانرفتهگ کباب چوپان را ی پنجصد افغان. شعبه رفتمی به سراوري درهھمراو رفتمگپول را 
 برادرم ی اثنا موتر دولتنيا در ،رفتگ خود ه ھمرازين را نآ  پدرم چند دانه . پخته  بودند زي نندنهگ ین شام بو3نآ زين

 و از رفتگ خود ه کAن ھمرای غورکي را در ندنهگ ی پدرم کباب و بو3ند،ي داشت رسگرا مخصوص ارتيکه نمبر پل
 .مدآ ناوقت شب به خانه ی وی ولمي منتظر شان بودانيشب تا ناوقت ما. مدآخانه بر

 ی که بلفتگ پدرم ؟ ینجا ماندآ ري دتا که پدر شب دي برادرم از پدرم پرس،مي صبح نشستی چای با3کهي صبح وقتفردا
 ، که در بدن فتگ پدرم عAوه کرد و. استشي قابل تشوی وی که وضع صحی راست،مي کردھاه ص قاري بسی راست،ميبچ
 قصر که یلي در حوکري از چند دانه مرغ کی نشان داد، ھمچنان ومي را بران آ  شده وداي کAن  پدانۀ کي بغل ري زیو

 را ی و وکندي مادينا وقت صبح غالمغال زون مرغان وقت آ کرده و اهگنجا نآ او در تيزار و ازآ انرا بخاطر نيموظف
 منصب  صاحبتا  شبھا نا وقت چندانيگ اضافه نمود مي برا سردار ھمچنان. استفي به تکلاري ماند، بسیبه خواب نم

 و مشکل تي ، شکافتمگ ی من به جنرال عبدالولفتگ پدرم .دندھي و دشنام  مدنکني متميزار  و ازوآ دنياي به اوطاقم منجايا
 خود زي از سر می سردار عبدالولکردمي می خدا حافظشي ھمراکهيپدرم عAوه نمود، وقت. رسانميدخان موات را به داو

  کن،اهگ من نی نشانکي ثي و به حريگ بتي را ھمراني که خان افتگ داد و مي براارگداي بطور ا ریشش دانه نقل بادام
 تي حکانيچنرا  صبحت خود با محمدداوودخان اني جر،رفته بوددخان و پدرم نزد داوکهي روز جمعه وقتني اولدر

 .نمود

 صبحانه نشته ی چازي می خانمشان و دختر خوردش بنام زرلشت با3یخانه داوودخان رفتم داوودخان ھمراب کهيوقت
 دون که دو شب قبل بمفتگ من به داوودخان یسبعد از احوال پر.دخان نشستم و داوکي من ھم طبق معمول نزدند،بود

رد، پدرم  مشکل دااديزو است ضي مری و،دمياور دو رفتم ی عبدالولدني به دیھم به خواھش سردارعبدالولنآاجازه شما 
 خوب ی که حال ودنيويگ ممي مربوطه اش براني ھستم و موظفرشيگمن احوال  « :فتګ  مي که داوودخان برافت،ګ

 ی ويی که وضع صحفتمگ شي بود برافتهگ ميبرارا ديدم و یکه عبدالولران شب آ اني که من تمام جرفتگ مپدر» .است
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 نزد انافسرازتا   شب چندانيپ دارد، ھمچنان تي شکاادي زهين ناحآش برامده از بغلزير ر کAن دۀکداني ستيخوب ن
 . استفتهگ دروغ فتهگ ی با شما درباره احوال عبدالولکهي ھرکسد،ندھي و دشنام متيزار و ازآ را ی و ودنروي میو

سه  بعد از ، خود ماندیشاني من دو پنجه دست خود را مشت کرده به پضي عرادني که داوودخان بعد از شنفتگپدرم 
 من ھم یلي فامتيثي شدند که به حنقدريکه باز ممد خان حا3 بچه ھا ا« :فتګ مي براه سر خود را بلند کردقهيچار دق
 خانم ا بیکيمد و داوودخان بعد از سAم علآ زي خان نمي اثنا خانم سردارمحمد نعني که در افتگپدرم » ؟دنرسانيصدمه م

 من به ،زدي قدم میلي وقت که داودخان در حوني اضافه نمود که در ام، پدر شروع کردیلي به قدم زدن در حو، خانمينع
 شي مورد براني شما ھم در افتمگ شي را برای که من موضوع جنرال عبدالولفتمګ خان ميخانم داوودخان و خانم نع

 که فتگ نمود و فوني به پدرم تلگ از طرف شب برادرم از اراني جرني ھمان بود که چار روز بعد از اد،يئ نمایاداوري
 ،یروي مداني به می به خدا خافظرگخبر ندارد اکسی  موضوع ني از ا.کندي روان مايتالي را به ایفردا جنرال عبدالول

 ؟ ربروتي جنرال شا کابل رفتند و بيی ھواداني به مکجاي خان ميھمان بود که فردا روز پدرم با خانم سردار محمد نع
 .دند نمویخدا خافظ

 ت اولختم قسم

  داردیباق

 

 

 

 

 


