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  ۲۱/۱۱/۲۰۱۵        زی عبدالرحیم ملک بهاول

 

 زندان ارمغان حاشیۀ در
 حکایت دوم

 
 
"  شکست و شصت"  آن به کابل مردم که موسمی در درست ،1342 سال حوت ماه اخیر های روز از یکی در

 زمزمه برایم را بهار فرارسیدن  نوید و میچکیدند زمین به قطره قطره شده، آب ها بام کنار های زنگوله ، میگویند
  . بودم ساله نه کودک من آنزمان. مینمودند

  .آوردند خود با را نامۀ جواب" تفنگ سه" بایسکل بر سوار مرد دو ها، روز آن از یکی پگاۀ

    
 نمانده یادم به که را شما مبارک چهره که خیال عالم در شیرینم جان بچی و جان آغایگل ام گرامی بزرگوار پدر

 احترام با  سپارم می( گ)بزرک بخدای را شما خاتمه در  بوسم هذا کاغذ بواسطه را تان مبارک های دست
 الدین جمال سید( مکتب) مکت سوم صنف متعلم زی عبدالراحیم بهاولملک

 ! ځاته ځو او ځامنو ځما 
 اوسی مطمـُنه دي جوړ! ښو مونده بیا دی ږوندی مو یوسف کړی ورک
 برایش یکدانه داشتم درالماری چپاتیکه های قلم از  گفته برایش تبریک باشد جان بهاألملک از بواقعی خط این اگر

 .شود داده بخشش
        صفحه عقب یادداشت
 کار زیر و است بزرگ خدای مباشید پریشان است زنده! شد یافت باز تان کرده گم یوسف!  نورچشمانم و فرزندانم

 نیکویی حقیقت در آید می زشت بظاهر آنچه. تواند نمی فهمیده را آن عاقبت مخلوق که زیادیست حکمتهای او های
 و ظاهر وضع از او باشد داشته هم شرین ثمر کارش عاقبت حالیکه در است بین ظاهر دایمأ بندگان میباشد داشته ها

 .میباشد داشته شکایت موجود
 کرد خواهد فخر آن بر هم شما اوالد که بحدیست او معنوی هستی الحمدهللا نمانده،اما مادی هستی شما برای شما پدر
   

 باید................کرده روز و شب مساعی رابه خود تحصیالت افات ما تالفی باشید خود تحصیل و تعلیم متوجه
 را خود پدر او که پدرش بچی یا و بهاؤالملک باشندـ نرفته پیش اطفال های بقدم کرده پاس را صنف دو الاقل ساالنه
 نیک نام من. برساند بخرچ آن تحصیل سعی به حال بدیدم او در خورد سن در که ذکای باشد برخوردار میگفت بچی
 .نباشید پریشان من طرف از. میسپارم را شما همه بزرگ بخدای باشیدـ نکرده بیباکی. خواهم می را شما کامیابی و
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  امضا
   زی عبدالرحیم عبدالملک

 
 زندان به خود با را ما سوار بایسکل مردان دیگر روز. نمودیم دریافت را پدر بودن زنده مژدۀ نامه آن خواندن با ما

 .بردند دهمزنگ
 به زندانیان از پر حویلی یک صحن و بزرگ دروازۀ چند از عبور بعد. دارم یاد به خوب را پدرم دیداربا اولین
 یک داخل طویل، دهلیز یک نگهبانی،در برج یک پایین در میگفتند، جدید قلعه را آنجا که زندان غرب شمال گوشۀ
 .گردیدیم کوچک اطاق
 مشغول نماز جای یک باالی وطنی لباس به ملبس و سرش بر لنگی برنج، و ماش ریش با مردی اطاق داخل در

 عبادت به و نموده دعوت نشستن به را ما سر اشارۀ با و افگند ما سوی به نگاهی اطاق به ما ورود حین. بود عبادت
 .داد ادامه خویش

 و نشسته ما جلو او. بوسیدیم را هایش دست یک هر سالم تقدیم با ما. آمد ما بسوی و برخاست جا از عبادت ختم با
 یکی فرزندان ما که، بود برده گمان اول لحظات در. بود مترقبه غیر برایش ما دیدار. میکرد نگاه ما یک هر بسوی

  شباهت پدرم به اش قامت و چهره و داشت لب کنج به خال یک عبدالخالق بزرگم برادر. هستیم زندان مامورین از
 من بله: داد جواب او نیستی؟ عبدالخالق تو آیا: گفت پشتو به و بدید وی بسوی دقیق های نگاه با پدر. داشت زیاد

 .گرفت آغوش به را هریک دوباره ما شناخت با او. هستم عبدالخالق شما فرزند
 با شخصی مقابلم در. بود لباس خوش و تن بر دریشی و سیاه موهای تراشیده، ریش با هایش،مردی عکس در  پدرم 

 همه توانست می که نگاهی با نافذ، چشمان و دلپذیر چهره با مردی. داشت قرار سر بر لنگی و ریش و ژولیده لباس
 با را پدر میخواست دلم. رنگ پوالدی و بلند های دیوار با نمناک، و تاریک اطاق آن در او. بخواند را هایم اندیشه
 .بود زده قلم ما برای دیگری چیزی سرنوشت اما برویم، خانه به آنجا از گرفته خود
 پلیس خفیه چهار و پلیس دو توسط منزل عقب و رو پیش از ما خانۀ. بودیم محبوس خانه در ما پدرم شدن زندانی با

 خود منزل ترک به مجبور اش خانواده با زوی آزاد خان عبدالرحیم ما غربی همسایۀ. بود مراقبت تحت روز و شب
 خان علی نادر ما شرقی همسایۀ.گردیدند مسکون ما مراقبت جهت احواالت ضبط مامورین ایشان خانه در.شدند

  .شد وادار خویش ملکیت وفروش خانه ترک به اجبارا   جاغوری
 از میرفتند مکتب به که ام خواهران و برادران. بودم نموده شروع زدن گپ به نو و بوده ساله دونیم آنزمان در من 

 .نداشتند را رفتن مکتب اجازه سال پنج هریک شده اخراج مکتب
 کننده ناراحت برایش فرزندان جواب. پرسید ما کدام هر مکتب و درس مورد در و شد خانواده احوال جویای پدرم
 درس از را اوالدم اینکه اما ببخشم، میتوانم داشتند روا من بر ظالمان این که هرآنچه گفت آلود غضب چهره با. بود
 هدایت بود، شده داده ما برای مالقات اجازه چون آن از بعد. نیست بخشش قابل برایم ساختند، محروم تعلیم و

 رفته دست از سالهای آنجا در تدریس با تا بیایم نزدش زندان به" راسا مکتب رخصتی بعد روز هر باید که فرمودند
 .نمایم جبران را مکتب
 سالهای در و بود فارسی ما مادری زبان چون. بود پشتو زبان به عبدالعزیز برادرم و من آشنایی نا دیگر مشکل
 در خان عبدهللا کاکایم. نماییم صحبت پشتو به نمیتوانستیم ازینرو نداشتیم، تماس پدری اقارب از یک هیچ با زندان
 زبان محاوره، و تدریس با نمود سعی سرنوشت، شرایط درک و تفاهم با پدرم اما داد، نشان زیاد حساسیت مورد
 .بیاموزاند ما به را پشتو
. بودم مصروف سبق و درس به بیگاه تا. میرفتیم پدرم نزد دهمزنگ زندان به روز هر سال پانزده از بیش من

 اما. نمایم جبران «سال یک در صنف دو سویه امتحان دادن با»  را مکتب رفته دست از سالهای توانستم بدینگونه
 برادر روزیکه. بود مشکل برادرانم و «کوچکم خواهر استثناء به» خواهرانم برای رفته دست از سالهای تالفی
 معلم یک او اینکه گمان به هایش همصنفی بود، شده صنف داخل و گردید" امانی" نجات مکتب شامل دوباره بزرگم
 توجه با  توانستند خواهرانم و برادران ها محرومیت همه این وجود با. بودند شده" سی والړ"  احترامش به است،
 .برسانند اتمام به را خویش عالی تحصیالت پدر

 آنجا در  را سیاسی زندانی نفر ششصد از بیش اوایل در. داشت نام جدید قلعه  دهمزنگ محبس غربی بخش 
 صدارت دور زندانیان و( ها باشه و ها باز) خان هاشم محمد سردار دور زندانیان آن بزرگ حویلی در. نگهمیداشتند

 پانزده مدت در زندان درین. میبردند سر به وغیره قندهار و خوست ، صافی حوادث از خان داود محمد سردار
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 حاجی جمله از مهمند و صافی مردم از. شد می افزوده و کاهش زندان تعداد بار چندین میرفتم، آنجا در بنده سالیکه
 ،حاکم قندهاری هللا حبیب حاجی قندهار ازخوانین.  خان صدیق ، پاچاخان ، خان حسن حاجی ، خان یوسف

 که پکتیا و خوست وخوانین بزرگان همچنان قندهار، پیر   به مشهور زاده آخوند ، احمد میر سردار ، خان عبدالقدوس
 آن شمال در کوچکتر حویلی در. سرمیبردند به بیگناه درآنجا دیگر زندانی صدها پهلوی در نیست یادم شان اسامی

 گاه شکنجه از را پدرم ازینکه بعد و بودند نموده تخلیه را فوقانی سلولهای بود، معروف قلفی کوته قسمت به که
 محمد سردار کودتای بعد. بود زندانی پدرم تنها آنجا در دادند، انتقال دهمزنگ زندان به صدارت احواالت ضبط
 مدتی برای  را شفیق موسی شهید بعدا   و ولی سردار اوایل در که نشانیدند بزرگتر پنجره اطاق یک در خان، داود
 نگهمیداشتند آنجا در
 

.  
  

 دهمزنگ جدید قلعه قلفی کوته حویلی صحن در اش سلول جوار در عبدالخالق ارشد فرزند با زی عبدالرحیم
 
 بعد ، واعظ سرور محمد بلخی،جناب خان اسمعیل سید ، دی مجد هللا صبغت حضرت اوایل در تحتانی های اطاق در
 سردار کودتای بعد. میبرد بسر «زال قلعه از وعکاسی سفر گناه به »فرانسوی دست چیره عکاس( میشو روالند) ها

 از وی، نامنهاد کودتای به وابسته گروه و میوندیوال هاشم محمد شهید توقیفگاۀ و گاه شکنجه آنجا خان، داود محمد
 و کتوازی خان عبدالحکیم ژنرال ،همچنان دیگر افراد ودها خان عبدالرزاق ژنرال خان، محمد خان ژنرال جمله

 .بودند دیگر عدۀ یک و برادرش
 رحیم محمد جنرال جمله از ملی داران وسرمایه وتجار ملکی و عسکری رتبۀ عالی مامورین بزرگ حویلی در 

 در مختلف ادوار در و گل هللا حاجی گل، هزار حاجی نظر، هللا ملکیار،حاجی خان عبدالسالم جنرال ناصری، خان
 و پنجشیری دستگیر غالم مانند مختلف سیاسی احزاب و ها جناح رهبران  بعدی، های دوره و شاهی نظام

 نخبه  صدها و فیضانی، شهید حکمتیار، سیاف، رسول محمد ؛ همراهانش و لندی عثمان محمد انجینیر ، همراهانش
  .بودند زندانی و دستگیر مختلف دسایس به اجتماعی و سیاسی،اقتصادی گان
 انداختم می شان کودکان و جگرگوشه یاد به ایشانرا من شاید. شد می هویدا تبسم لحظۀ زندانیان چهرۀ در من دیدن با
 از و. بود فیض پر من برای زندان محیط در بزرگواران این همۀ با صحبت. بودند محروم شان دیدار از آنها که

 فاضل از «مودودی پشتو ترجمۀ با »را غزالی امام آثار و سعادت کیمیای بدینگونه. آموختم می چیزی هریکی
 اسمعیل سید عالمه از را عروض علم و واعظ سرور محمد جهید عالم از را البالغه نهج. آموختم فیضانی بزرگوار

.  بیاورد تاثیر زیر اورا معنویات بود نتوانسته زندان محیط و داشت قوی العاده فوق روحیۀ بلخی مرحوم.  بلخی
 ریش او. میکرد ورزش آن با و بود ساخته برداری وزن میله خویش برای بسته، چوب یک به ریسمان با را سنگها
 قلفی کوته مدت در که خود ریش های تار از صورت، و سر اصالح بعد  قلفی، کوته دراز دورۀ از بعد. داشت غلو

 .میگرفت تمسخر باد به را زندان مشقات و ها دشواری بدینگونه و بود ساخته پکه یک بود، شده طویل بسیار
 هستی، شیر بچه! شیر باش شیر! شیر باش شیر: گفت برایم عتاب با و برداشت قدم  پهلویم دیدم را وی که اول بار

 پدرم سلول مقابل در متری شش فاصله در که اش اطاق پنجرۀ پشت    از گاهی گاه! نترسی چیز هیچ از کن هوش
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. است عروض بحر کدام در شعر این بگو حاال بچه، شیر میگفت برایم و میگرفت خوانش به را شعری بود،
 میکرد سعی خویش خوش   طبع با او. بود آموزنده من برای و جالب زندانیان برای سلول پنجرۀ عقب از ما مشاعره
 .بگرداند شاد یی لحظه زندانیان برای را زندان انگیز غم فضای

 مبدل مشروطه شاهی نظام به را مطلقه شاهی نظام خواست شاه خان، داود محمد سردار صدارت دور اواخر در
 ایشان د پیشنها. نماید محول( زی عبدالرحیم عبدالملک)پدرم به را صدارت زمام داشت نظر در منظور بدین. نماید
 پیشنهاد این زی عبدالرحیم اما نباشد، اعظم صدر صالحیت حیطۀ در استخبارات و داخله دفاع، وزارت که بود این
 هر آن غیر در میگذارید، اختیارش به را  اختیارات تمام و دارید اعتماد ملت به یا گفت و نمود رد را شان

 قبول به حاضر زی عبدالرحیم چون. بود خواهد ناکامی به محکوم حکومت بخش سه درین شما مداخله با صدراعظم
 .گردانید پست این مامور را خان یوسف دوکتورمحمد  شاه  نگردید، متذکره شرایط تحت سمت این

 به عبدالظاهر دوکتور ولی،استعفی سردار امر به گان کننده مظاهره و محصلین بر اندازی تیر و عقرب سوم واقعات
 به قدرت نمایش جهت گوش کله در»  ولی سردار توسط دولت خالی خزانۀ از نظامی مانور گزاف مصارف نسبت
 .بود زی عبدالرحیم های بینی پیش مصداق ،«ایران شاۀ

 از. شد اتخاذ پدرم برای ایشان جانب از زندان شرایط تسهیالت جهت تدابیری خان، یوسف محمد شدن رویکار با 
 برای اطاق یک. شد نشانده بزرگتر پنجرۀ وبجایش تبدیل بود، متری نیم دو ارتفاع در که اطاق کوچک پنجرۀ جمله
 تعین برایش خدمت پیش منحیث عسکر نفر سه و گردید آماده تشناب و خانه آشپز برای دیگر  اطاق ودو خواب

 .گردیدند
 هاشم محمد شهید. شد گماشته اعظم صدر منحیث میوندوال هاشم محمد شهید خان یوسف محمد دکتور استعفای بعد

 دهمزنگ محبس به ملحوظ بدین. نمود اقدام محابس وضع و زندانیان احوال بررسی به  کارش   آغاز در وال میوند
 چشم اشارۀ با  من به پدرم زندان، اطاق در ایشان ورود با. آمد زندان سلول به پدرم دیدار به نخست همه از و رفته

 .بود وصل پدرم خواب اطاق به کوچک دریچه یک با نشیمن اطاق. بروم خوابش اطاق به که فهماند
 میوند شهید ورود حین.  داشت قرار کوچک میز یک وسط در و بر کم ه دوشک طرف دو در نشیمن اطاق داخل در

 اطاق در پدرم از تر پایین ایشان اما. بگیرد جا اطاق باالی در که نمود دعوت را ایشان مصافحه بعد پدرم وال،
 اطاق صدر در که نماید می ایجاب ات مقام و هستی اعظم صدر خودت گفت و نمود اصرار برایش پدرم. نشست
 .هستم رئیس همان من و وزیر همان من نزد شما گفت تواضع کمال با مغفور شهید اما بنشینی،
. بود اجرائیه قوه و اعظم صدر واقعی های صالحیت روی( زی عبدالرحیم و میوندوال)ایشان صحبت محتوای

 اوشان خود صالحیت های محدودیت و خان یوسف محمد دور ناکامی گذشته،عوامل جریانات زی عبدالرحیم
 خان داود محمد سردار علیه بر دعوایش اقامۀ موضوع از خویش، مسئله به رابطه در. نمود توضیح را(میوندوال)
.  نمود آوری یاد بود، شده ارایه منصوری خان هللا امان وقت، داخله وزیر به خان یوسف محمد دکتور دوره در که
 وضع بهبود: داد تذکر برایش و  کرده بیان میوندوال شهید به را زندانیان ک اسفنا وضع زی عبدالرحیم  بعدآ

 من مانند شما خود روزی که مبادا. نمایید جدی و سریع اقدام رابطه درین. است تان صالحیت درحیطۀ زندانیان
  ! شوید زندانی درینجا
 و ننموده یادآوری زی عبدالرحیم با مالقات و زندان به رفتن از اش دوستان با صحبت در میوندوال شهید اینکه

 آنزمان روحیه و مردم درک برای چون. است فهم قابل است، ذکرنموده تلیفونی صحبت با را قات مال این محتوای
 .برود زندان به زندانی یک دیدار به اعظم صدر  که بود مشکل مطلب این
 دستمال با که پوهنتون در. بود محصلین های خواسته از پرسش و کابل پوهنتون به رفتن میوندوال شهید دیگر اقدام
 بخود را محصلین رضایت و توجه  توانست وی. کرد صحبت بسته عقب به دستهای با بیانیه حین و گردن به سیاه
 دقیق گذارش حتما عینی شاهدان. نمودند حمل خویش های شانه به را او مالقات این پاس به هم محصلین. نماید جلب
 .دارند مورد در تر

 جایداد و نمود حـبـه  داراآلتام برای کابل در را خویش مسکونی خانۀ وطندوست دولتمرد یک منحیث میوندوال شهید
 )باد شاد اش روان و روح. ) کرد وقف کتابخانه و مدرسه برای مقرُُ  در را اش آبایی موروثی

 نخیزد آشنا داغ گلستان درین گل هر       آمـوخــت    بــایــد  الله از را  سـوختـن آُیین
 نخیزد  رسـا  آۀ  بیـدرد های سـینه از       گفت میتوان زنده کی را دل مرده مشت یک

 دارد ادامه(               ... زاده قاری ضیأ)                                                                                 
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