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 ء ااهد
ن خاطرات انگوار دورهء زندانی شدن خویش را تحرري   این ارث را که طی آ 

 همیشه چه د   بخاطر من رنج کشید و  اهسالنموده ام، هب همسرم حبيبه غفوری که  
 . نمایممیدلسوز و مهربانم بود، اهدا  خوارغمچه د عالم تبعید  يت ومحبوس ایام 

 وریعبدالصبور غف                                                 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 فهرست 

 أ  .................................................... بازنشر کتاب  ۀدربار 

 
 

 أ  ................................................................ نامه زندگ

 ج ........................................................ از ناشر  سخن  

 د ........................................................... اظهار سپاس

 ه ........................................................ مقدمه مهتمم 

  ............................................................. فصل اول 

 1 ........................................................ ۱۳1۰برج ثور 

 3 ................................................................. ت یف یک

 7 ........................................ ۱۳۱۰د قربان سال یشب ع 

 15 .................................................. خانه ف یداخل توق

 18 ..............................اس ی سی   اطاق مخصوص محبوس

 23 .................................................... ب یشنوشت مه

 26 ............................................. ک امر اعدام ظالمانه ی

  خانهف یبازگشت به توق
 

 34 ............... در زندان  نینو  و زندگ

 45 ........ شمیس ۱۳۱۰در سال  خانهف ی توق ی   محبوس معرف  

 54 ........................................................ دارلکه یهما

 60 ................................. لکه دار یبعد از هما اب  یصحت 



 
 

  ............................................................ فصل سوم 

 63 ............................................................ زندان ارگ

 69 ............................................. اطاق مامور زندان ارگ

 71 ..........................................  اطاق در زندان ارگ ی   اول

 86 ................................................. ی   بامحبوس آشناب  

  .......................................................... فصل چهارم 

هء زنده یزندان سوم   112 .................................... ها ا مقب 

 117 .......................... روز اول زندان مخصوص ارگ شایه

  ........................................................... فصل پنجم 

 130 ............................................ زمستان در زندان ارگ

 132 ................................................ ماه مبارک رمضان 

 134 ........................ در زندان ارگ ۱۳۱۱مضان سال د ر یع

 138 ............................................. گداز جان  ک شوخ  ی

 142 ................................... ارگ مناجات بابه گلزار زنداب  

 145 ..................... فرب   محمد مشهور به صوف  غالم  صوف  

 163 .................................................. محبوسی   جديد 

 174 ............................................ دو نفر از زندان  رهاب  

 179 .....................................  در زندان ب   ک مرگ الم انگی



 
 

 184 .......................................... د ی  جدی   بازهم محبوس

 187 ..........................................م خان یشدار عظ رهاب  

 189 .................................. ک حادثه شوم در زندان ارگی

 193 ....................................................... م ی خليفه نس

 199 .................................. جان تازه در زندان ارگیک هی

 204 ...................... د ی  جدی    و گرفت در کابل و محبوسب  گ

 211 .......... به زندان دهمزنگ  شمایل سمت ی   انتقال محبوس

 213 ............................... د در سلول زندان یجد یهاچهره 

 227 .......................................... م خان معلم یاعدام عظ

 230 ................................................ اسیحادثه س ک ی

 232 ............................................ اعدام مرادخان جوان 

 235 ............ ز خان در آلمانید کمال قاتل محمدعز ی اعدام س

 249 ............................................... جنگ در بی   اطاق 

 253 .............................................. د اطاق ی جد وایلیاند

 256 ................................................... ک حادثه شوم ی

 263 .................................................... صبح روز شنبه

 265 ........................................... اران جشن انبوه یمرگ 

 276 .................................................... کران ب   یهاغم 



 
 

 278 ............................................. خان  بازهم داکبر غن  

 281 ........................................ ب یت مهی ک حادثه نهای

 281 ........................................... ۱۳۱۲عقرب سنه  16

 301 .............................................  اعدام ی   صحنه خون

 304 .................... عقرب  ۱۶خاتمه کشتار در ارتباط حادثه 

 308 .............................................. انتقال به زندان ارگ

 312 ............................................... ان ی زندانی   دخون یع

 319 ............................................... تازه یآفتاب و هوا

 323 .......................................... د ی  جدی   حبوسبازهم م

 327 ..................................  وضع در زندان ارگیب  ک تغی

 334 ......................... در زندان ارگ چند نفر افشان نظایم

وع تعل  335 ............................................ م در زندان یشر

 344 .......................................... مباحثات در زندان ارگ

 348 .................................................. ان یزندان یدیناام

 350 ............................................................ هاوانه ید

 356 .................................... افواه انتقال به زندان عمویم

 یمالقات با قلعه ب
 

 357 .............................................. گ

 362 ................................................... مامور احمدعل 



 
 

 364 ............................... ۱۳۱۸ان ب   زندان دهمزنگ ماه م

 371 ........................................................ اعمال شاقه 

 
 

 375 .................................... خان یمسجد عاقبت زندگ

 379 ............................................. گداز ک حادثه جان ی

 381 .................................................. ک چهرهء آشنا ی

 388 ......................................... د ی قلعه جد ب  ل تعمیتکم

 391 ......................................................... د ی قلعه جد

 393 ........................................د ی در قلعه جد ی   محبوس

 398 .............................. ی دی روز جمعه در قلعه جدی   اول

 400 ........................................................ حوادث تازه 

 404 .......................................... ک مژدهء مبارک قرآب  ی

 407 ................................. م ی ک دوست صمیمالقات با 

 412 ........................................... ی بخش آزادمژده جان 

 414 .................................. نجات از زندان بعد از ده سال

 کوچه 
 

 416 ......................................................... هاگ

 417 ....................................................... مادر یدر پا

 420 ..................................................... تصميم خانمم 

 423 ............................................................ ها ی فرار 



 
 

 425 ....... افتند یوفات  ا یمحبس ارگ که کشته شدند و  یرفقا

 428 ................................ شمیس ۱۳۵۴سال  یبرج جوزا

 430 .... ی ، شادروان غفور ، اجتمایعیاز اشعار انتقاد ب  نمونه 

 

 

 

 

 

 

 



 دربارۀ بازنشر کتاب

هن   و   ی   با مفهوم استبداد عج،  مختلف  یهاکشور ما در ازمنه  خی    است که تار   مبر

یم همراه  مستبد  حضور  تار   در .  باشد با  خطه  و  افغانستان  جوامع   خ  یواقع  ما 

ق    است.   بوده  ی  ا یطراز آس استبداد زده شر

دولت مقتدر   جاد یو ا  بزرگ در ماحول افغانستان کنوی    یهای باز   یب  گاز شکل   بعد 

کوتاه،    عمقاط  یو خون( تا کنون به استثنا  زور با  دولت   )  عبدالرحمن خان  یمرکز 

 . ستحضور داشته ا گارنگرن استبداد مطرح و مستبدان شهیهم

 : را مشخص ساخت  و هدفمند  ی   چهار دوره استبداد خون د یشا خ  ی تار  برریس در 

 عبدالرحمن خان دوره        

 دوره نادر خان و هاشم خان       

جنا  - و  استبداد  اصیل۱۹۷۹  -۱۹۷۸)  اتیدوره  سازمانده    آن  م( که 

   شود. پنداشته یم  ی    امهللاظیحف

 طالبان )دوره اول و بازگشت مجدد شان باقدرت(   مذهتر استبداد خشن    -

و   اناریسر   که  یجهاد  یهامیتنظ  طرهی و س   کلکای  هللابی)دوره حب قتل  و  مسلط 

 ب   ادوار ن  ر یگردد( همچنان در سا  جداگانه برریس  طور   د یکشتار وجود داشت با

 .  داده شود قرار  پژوهشو مورد  ی  جداگانه شناسا د ی استبداد با ب  س

 
ا
 Dess-putt ونای  ی  مستبد )ماخوذ از   کیکه توسط    یحکومت استبداد  معمول

، شکوب معرف استبداد است که با استفاده و اعمال قدرت دولت     ؛گردد اداره یم  (

 . د ینمایم ظالمانه و خشونت را عمیل

 یک



 نادرخان و هاشم خان   ی   ، اختناق و استبداد خونترور در مورد    درین کتاب صحبت

 است که 
 
 میباشد:  موارد آی   معطوف بر   عمدتا

وط یایبقا  ینابود یپالن هدفمند برا -    دوم و نهضت امای   و  اول  تیمشر

ضد   هیو کشی   روح  سیناقدان استعمار انگل  دشمنان، مخالفان و   ینابود  -

حما  . یز یانگر  با  دلخویسر   تی)استبداد  به  و  بخاطر    استعمار  استعمار 

  (فکر مخالف با استعمار  ینابود

روحیه  روح ساخی    و یر   دنی، تنور و کوب، ترق  خوایهیفکر آزاد  ینابود  -

  . مردمآزادیخوایه 

تاری    خ   ب  قرن اخ  می ن  ی   هضم و عدم تکرار حوادث خون  یتلخ برا  ق یحقا  نیا  درک

 بزرگ است.    تیاهم  ز یحادر همی   راستا    کتاب ارزشمند    نیمطالعه ا  و    مهم  وطن

 ت یبغاوت پاسداران ذهن  شود که  متوجه یم  ی   ژرف ب  خواننده  ،با مرور اوراق کتاب

باعث   تنها   نه  کلکای    هللابیآشوب حب  در ادامه آن  لنگ و   یهمانند مال  یب  تکف

ق   نب     عامل انحراف افغانستان از شاهراه ترق    بلکه  ،دهی گرد  امای    سقوط نظام مب 

خون  . است  شده نابود  ی   شکوب  آزاد  یو  و  خواهان  وطه   سبب  خواهانیمشر

   است.  شده و ترق   یآزاد یر انقطاع و تسلسل فک

دوره   نآ ترور دولت  »: سد ینو یپوهنتون کابل م سابقه دار  استاد  در یمحمد ح داکب  

 نیا  فهم تا   ب   مردم چ  و مجادالت اجتمایع  خوایهیو روند مبارزات آزاد   هیبر روح

 «. نموده است وارد  ب  تاث کیو  ستیقرن ب لیاوا

 ف یفراتر از قانون توص   یهاشم خان را مرد  ،ت  یاز مورخان و شاهدان ع  یار یبس

بس امح  ر یدهمزنگ، و سا  ،موی    یشا  ،مخوف ارگ شایه  یکنند که زندان هایم

 نگاران، پر کرده بود. از جمله روزنامه ،از روشنفکران تجدد طلب یب  را با تعداد کث

 دو



طور   ی   : »همد یگو کوچه ما« در مورد نادرخان یم» عثمان در جلد اول رمان    اکرم

نادرخان هم    ،هللا خان در مسجد پل خشت  امان   شاوند یخو   کیدر فاتحه    یروز 

متوق   ارواح  بر  دعا  از  بعد  و  فداکار   ،آمد  و  با چنان ن اما  یاز خدمات  خان  هللا 

حق  قدردای   عده  اد ی  شنایسو  هو   یاکرد که  به گر امان  اداراناز  را  خان    ه یهللا 

خان که پشت شش نشسته بود، آهسته   فیشر   د یس  اورشیانداخت. نادرخان به  

آن   یبه خاطر بسپارد. فردا  زند،یر را که اشک یم  زد کرد که نام تمام کسای  گوش

ر  رفته  عده،  آن  تمام  بهانه روز  به  شها  شوند یم  ب  گدست  یافته    ر یز   شانیو 

 ( ۴۶۵  ص.« )گردد شان یمبال

تحت عنوان   یغفور   کتاب جناب عبدالصبور ،  نادر    لیالحس یدسابرای شناخت  

و شگذشت   دها یدچشم  یحاو قلعه ارگ« که    انیزندان  ا ی،  گمر   کشت    نانی»شنش

؛ حایز است  دهیگرد  اداشتی  ده سال زندان به صورت پنهای    است که یط  سندهینو 

است. کتاب ای   بش  عبدالق  اهمیت   همت  تقر   یغفور   ومیبه  نص  ظیبا   ب  جناب 

 اقبال چاپ یافته است.   نیمهر 

م مسعود    نویسندهبه اجازه نواسه    خ  یارزشمند تار   ار یکتاب بس  نیاکنون ا  محب 

 به    که  افتهی  تال یجیاجازه نشر د  غفوری
 

نستوه جناب   اثر تالش و زحمت فرهنگ

پرچم    ی  سماآ محمدقاسم   راه  انتشارات  نو  انب  بح  شده  تیوارد کهکشان   ثیو 

 . د ب  گو پژوهشگران قرار یم خی    عالقمندان تار  ار یدر اخت تالیجیکتاب د

ل  از (  ۱۳۶۲  -  ۱29۰)  یغفور   عبدالصبور  به   که است    نجات  عال   سهیفارغان 

روشنگرانه    "جرم" پخش  کار  و   یانتقاد   لیمسا  که حاوی«  قتی حقشبنامه  »و 

و هفت سال زندان در  مدت ده سال را  قریب گرفتار و   د ی، در شب عبود  اصالیح

ی در را  ی برای اعدامو  تبعید سبر  تا پای دار نب   برده شده است.   در آغاز دستگب 

ر دوکتور محمد ظبه »جرم« ناکرده ، مصداق ن د یفق یور غف د یشدن و تبع زندای  

را با   ایسیس  تیفعال  نیمحمدهاشم خان کمب  »  است که نوشته بود:   د یهاشم فق

 سه 



    «کرد مرگ و زندان محکوم یم

ا  شهیاند  د یفق  یغفور  خویش آتشه  دوست دو   زبان  از   را   «قتی»حق  ی  و اهداف نشر

ات ب  غاتیتبل  عهیمردم بذر   ی  برادرجان رهنما»  : د ینما ینقل م  ی   چن  ب  تأث   شب  یو نشر

و    غیکه اندك قوهء نوشی   و يا نطق را دارند چرا از تبل  ی  دارد، مگر جوانان و آنها

و   مقاالت  ب  ا ینوشی    انتقاد  دنیشائ  ا یو    ها هی انیدادن  آن   ا یو    یاشعار  انتشار 

برا  کنند،یم  یخوددار  ناشا  یچرا  بازار   ستهیاصالح اوضاع  کارمندان   ا یو    یمردم 

از دزد  ر یدوا   اندازه و ظلم یر   ستای  رشوت  ،یو غارتگر   عیفجا  دن،یتوجه ندارند، 

 «  . شوند کارمندان حکومت متأثر نم 

هر فرد ملت است   فهیوظ»:  دارد ی م  انیب  ی   ها را چنداشتدایثبت    هدف  لفؤ م

 که   را یز   ؛و به اطالع افراد وطن برسانند   د یثبت نما  تواند را تا اندازه که یم  قیکه حقا

 « . شود  یم بی باعث معا قیمکتوم ماندن حقا

  « شدم…کاش محاکمه یم »...  د ینمایم و شجاع با حشت آرز  خواهی آزاد نویسنده 

بیانگر   جمله کوتاه  ببند  ب  بگ"  دوران  تلخ  قتیحق  این  تصا  "و  و   یفرد  میمو 

 است.  برادران مستبد و سفاک فراقانوی  

ایط زندان  مخوف ارگ   یدرزندان ها  و زندای  ها را   ها نویسندۀ کتاب، وضع و شر

 : از جمله ؛با جزیات بیان نموده استو دهمزنگ 

  ارگ:  درزندان

که   مختلف به اتهامات وایه اتیو افراد از وال   کلکای  هللابیافراد منسوب به حب -

، محبوس دند یگردشان باال بود و هر شب تعداد شان نابود یم  اد یهر شب ناله و فر 

زندان جمع  در  محمدول   خواهانیآزاد   انیبودند.  مانند  بدخشای    بزرگ    خان 

زوالنه،   و   ب  و... با زنج  د یشه  نداول خان چ  ی محمدمهد  زا ب  م  و   د ی، بسمل فقد یشه

 د. ان زندای  

 چهار



 یخان قلعه ب  از اقارب عبدالغت    زندان و   مامور   نیالدمامور شاج    -
 

 انیبه زندان  گ

است:   شاه»که:   کند قصه یم تا   د یبا  انیزندان  همه  )نادرخان( گفته  اعدام شوند 

ت بد  گردد «   گرانیباعث عبر

ال نادر خان و هاشم خان همه روزه دوام داشت و  )سلسله اعدام  ها بدستور جب 

به نامزدان، مادران و    ادگار یهر شب جوانان نامراد دستمال و کاله شانرا به حساب  

   . فرستادند یم خویش هایل یفام

 امر ؛  ستین  تیاست سه تن از محبوسان را که گفته بود در افغانستان امن  جالب

 !!! ند یرا بب تیامنشوند تا ه ندشتاگ  ادهیکردند تا به شتاش افغانستان پ 

مورال بلند دارند و در برابر تمام رنج و قساوت دشمن خاطر نشان   مردان بزرگ   اما 

روزگار که آن   اتیدر مقابل بل  که  میباش  ما آنقدر سست عنرص نم»  که:   ند ینمایم

خود ما است، خودرا از دست   یپسند  تیو حر   همه محصول الف وطنخوایه

 .« میبده 

 برم حشت انیزندان ت  یشب نش به

 است ب  زنج ینقل مجلس شان دانه ها که

است و با حوادث   خ ی    در زندان ارگ، دوره پرالتهاب تار   د یفق  یحبس غفور   یهاسال

،    ی   خون  زخانیکشی   نادر خان و برادرش عبدالعز شهید ساخی   غالم جیالن چریح 

 میمستق  ب  تاث  انیهمراه است که بر شنوشت و مقدرات زندان  سیانگل   ب  سف  و قتل

 دارد.  

که   د ینمایم   انیپس از کشته شدن نادرشاه ب  قیدقا  از   خودرا   د یکتاب چشمد  لفؤ م

جمع چند تن و با عجله   کشته شدن نادرشاه و در   قیدقا  ی   چگونه در همان اول

ت مجدد به محمد ظاهر را   عت یب  نهی( زم  خی )نورالمشا  یشاه محمود خان و حرص 

 پنج



تیو بد  سازند مساعد یم   دانستمحمد هاشم خان را که خود را مستحق یم  بینب 

 . دهند قرار یم افتهیدر برابر عمل انجام   و در سفر بود؛

و   را زندای    لطفال خوردساااو را بشمول    لیفام  اعضای  تن از   (۲۱عبدالخالق و )       

بزرگساالن یم  خانواده  همه  بقتل  وفات رسانند را  زندان  در  خواهرش  و  مادر   .

 . د ینمایم

در زندان مسلول و وفات    بود   دهیکه پدر داود خان را بقتل رسان  میبرادر عظ  ،میکر   -

 . د ینمایم

وزارت معارف   ی   و مع  وبیمحمد ا  یمکتب مولو   ر ی اهل معارف بشمول مد  تعداد 

 . سازند یم قاسم خان را زندای   د یس ب  م

 »مکتب« دهمزنگ:  ا یدهمزنگ  زندان -

آن  نیدر   در  و  بزرگب    زندان  س  نیدوره  متفکران، ایسیرجال  دانشمندان،   ،

زندای  او…    خواهانی آزاد ، غبار بزرگ همانند    یها  تیبودند. شخص  فغانستان 

مکتب   سیتاس  صفا، استاد بسمل که با   می، ابراه قاسم خان لغمای    د یس   ب  ، میداو 

 . دند یمحبوس گرد معارف جی    و ترو 

مدی    د یفق  یغفور  آزاد   که  م   خواهیبا  مهد   زا ب  بزرگ  چنداول  یمحمد    خان 

اندهم او در حصه »  : د ینمایم  انیب  ی   را چن  د ین شهآ  عال   شهیاطاق بود،  افکار 

وحدت ملت و  ه  که راجع ب  کند کوشش یم  ار یاست و بس  عال   یلیوطن و ملت خ

 
 

 متحد بخاطر ترق    د ی. مردم باد یخدمت به ملت صحبت نما  احساس هماهنگ

 « . النظر و با اتفاق باشند مملکت متفق 

 کجا یو    برند آمده است، یم  دنشیبه د   پشش  نکهی بزرگ را به بهانه ا  خواهیآزاد  نیا

بزرگمرد د  الی  یغالم ج  ب  و سف  یخان درواز   با محمدول  اعدام    گر یخان و چند 

 . ند ینمایم

 شش



   کاکه
 

 و زوالنه:   ب  آزادگان پا در زنج یار یو ع گ

به خاطرات بریم  نیدر  ب  نی فر آکه حماسه    خورد کتاب خواننده  ،  زادمنشر آ  انیو 

 تب  غ
 

 زمان »  زاده و ش به کف است: آنسل از مبارزان    کی   واقیع  یار یو ع  ، کاکه گ

زندان فر   انیبردن  و  ناله  اعدام است،  بلند یم  اد یبه    غالمب  و سف  گردد محبوسان 

 « دیآ خوشم نم هیمن افش هستم و از گر »که:   د یگو یم چریح   الی  یج

 دنیاز محبس است با د  دار یدفاع مرصوف د  ر یوز محمد داود خان  شدار    که  زمای       

 . خواهد خود یم نزد  را ( او یشخو   محمد محبوس )همصنف   نید

پا در    که  در حال وی      . را شدار صاحب خواسته  شما   د یگو یم  شی مامور زندان برا

 «شناسم!!! من شدار را نم، شدار  کدام»: دهد ی جواب م ؛است ضیو مر  ب  زنج

با  به من  برلحماسه   نیا  د ی باور  همچون  وخشورانه  سخنان  و  تار   انیها    خ ی    در 

 فغانستان منتقل گردد. اامانت به نسل جوان  کی ثیمحفوظ و بح

ازس  د یفق  یغفور   صبور   خواهیآزاد زندان  دهنمودن    یبر بعد    انب   م   ۲۲در    سال 

   میشود   زاد آاز زندان    شمش  ۱۳۱۹
 

روانه دوره    ؛لیبا فام  و بعد از دو هفته زندگ

 .   گردد به قندهار یم د یهفت ساله تبع

(  72)روشنگر و منور دوران خود به عمر    شجاع ،  بزرگ، مقاوم،  خواهیآزاد  نیا

 
 
  باد  گرایم  ادشیشاد و  روانش. د ینماوفات یم در شهر کابل سالگ

من  یطبع شعر   د یفق  یغفور  هب  را  او  اشعار  و  نسداشت  دار جناب  سابقه   مید 

 )برادر بزرگ استاد ارمان( خوانده است. 

ارگ«   انیزندان  ا یمرگ    کشت    نانی»شنش  کتاب ا  قلعه  ذکر  ت    ربایع   نیبا  حرص 

 کی شر   ز یبا خواننده عز   آنرا   ،نوشته  نی حسن ختام ا  ثیکه منح  بد اییم   انیپا  یسعد

 : مینمایم

 هفت



 باد صحرا بگذشت جفا چو  دوران

 بگذشت  با یو زشت و ز  و خویسر  تلخ  

 ستم گر که جفا بر ما کرد  پنداشت

 گردن او بماند و بر ما بگذشت  در 

 سادات  عبدالواحد ب  محرمت   با                                                            

 

 

 

 
  

شته  



 
 

 أ  
 

 
 

 نامه زندگ

شهر کابل در    فرزند مرحوم عبدالغفور در گذر اندراب    یعبدالصبور غفور 

زاده شد و در مح ادب و روشنفکر  اهل علم و  فضل و   طیيك خانواده 

ترب و  نمود  رشد  براافتی  تی دانش  مادرش  و  پدر   تی شخص  اد یبن   ی. 

و  ا   ی مستحکم  داشتند.   کودگ   امیاز  خاص  توجه  در    یغفور   صبور   اش 

از شمول قبل  مادر  پدر و  پرمهر  را    تیدبستان  مکتب، خواندن و نوشیر  

شد،    رفتهی بيك صنف بلندتر پذ  د یکه شامل مکتب گرد  آموخته بود، زماب  

تیسلطنت اعل  ب  در اخ از مکتب    خواه هللا شاه محبوب و ترفر امان  حض 

معلم  د،ی فارغ گرد شغل  به  ز   چون  م  اد یعالقه  صفت  به    علم داشت 

نگذشته بود که در عهد سلطنت محمدنادرشاه    یر ید   ویل  د،یم گرد استخدا

س حق  اسیبجرم  شبنامهء  پخش  و  زنداب    قت،ینشر  و  .  د ی گرد  گرفتار 

آرزوهارنج   انگر یب  قت«یحق  ء»شبنامه و  دردها  و   ء روزافزون طبقه  ی ها 

همزمان به حبس و اسارت    . زمان بود آن    ءکشان جامعه کش و ستم زحمت 

گان و سندهیروشنفکران و نو   ی ادیتعداد ز آن    و هم قبل از   یصبور غفور 

وطه خواهان در زندان  ن یمبارز   یهابادرد و وطن پرور، عدالت طلبان و مشر

جمله  آن    بودند که از   و زنداب    ب  اس  اسیس   هایبجرم   اتیشهر کابل و ول 

  ، یو دا  یغبار، استاد عبدالهاد  محمد غالم  ب  استاد م  ی   از مرحوم  توانیم

  صفا و استاد   میمعارف وقت، استاد محمدابراه  ی   مع  دقاسمیس  ب  ستاد ما

کشور    شمندانیو اند  نیمحمداسمعيل بسمل نام برد که هر کدام از مبارز 

مدت هشت سال   یبود، غفور   شانیمکتب ا  و ب  پ  یصبور غفور   . بودند،

 بود.  محبس دهمزنگ زنداب   دو سال در  کابل و   در زندان قلعه ارگ شایه 

چشم  ها ادداشت یزندان    در  کتاب   نمود یم   هیتهخودرا    یدهایدو  که 

 .  شود یممحسوب  ها ادداشت یاز همان زمرهء  ...«مرگ کشنر   نانی شنش »



 
 

 ب  
 

اش کابل به    از زندان از شهر و مسکن اصل  ب  بعد از رها  یصبور غفور 

  یبش برد، و بعد از سب    ار یدآن    و هفت سال در   د یگرد   د یشهر قندهار تبع

 بکابل خواسته شد.  د یتبع اد یشدن مع

آثار   کیمرگ    کشنر   نانی برعالوه کتاب شنش   یغفور   از   چون    یتعداد 

اثر   نیبجا مانده که انشاهللا بعد از طبع ا ی دیو کم یانتقاد ،اشعار انتبایه

س عالقه   د یبه طبع خواهند رس قابل    . مندان قرار خواهد گرفتو بدسبر

د  دانمتذکریم  دوست  توسط  متذکره  اشعار  غفور   نیر یکه  مهربان   ی و 

من در   م«ینس   م یتوانا و شناخته شده کشور، شادروان »محمدابراه  د هب 

در صحنهدرامه  یهاوقفه تا    لیتمث   یهاها  ر ز وقت    ی جمهور   استیمان 

امواج    قیاجرا و هكذا از طر   م«ی»نس   یاب  شدار محمد داود، با آواز گرم و گ

یم   و یراد مورد عالقهد یگردپخش  و  تماشاچ  یمند.  استقبال گرم  و   انیو 

 . گرفتگان قرار یم   ندهشنو 

ننگرهار    تی قندهار، ول   تیآمر دستگاه برق ول   ثیبح  مدبر   یصبور غفور  

کت برق در شهر    نیمامور   ر یو مد و هفت    ستی کابل و همچنان مدت بشر

بح عمویم  ثیسال  اول  یادار   آمر  ساز   کهی فابر   ی   در  در   یسمنت 

  . نمود تا آنکه به تقاعد سوق و بكابل برگشت فهیوظ یفایالشاج ا جبل

در شهر کابل به    ۱۳6۲در سال  روز دوم ماه مبارك رمضان    صبور غفوری 

   ۷۲عمر  
 
  در آرامگاه آباب    ی   صالح  یچشم از جهان بست و در شهدا  سالگ

ششتش ماوا گرفت که روح اش با همه رفته گان   هب   اش در کنار مادر پاک

   باد.  گرایم  ادش یشاد و 

 با عرض حرمت             

 یپش شادروان عبدالصبور غفور  یغفور  عبدالقيوم

 کای امر  ا یشهر ورجن         

 



 
 

 ج  
 

 

 م یالرحمن الرحهللا بسم

 نارسر  از  سخت  

از   ء دهه  چند   اکنون  که   «ارگ  ءقلعه  زندانیان  ا یمرگ    کشنر   نانی شنش »

پشت خودرا  روشن  علل  بنابر   گذارد یمش  نگارش  برهمگان  ،  است  که 

  ن یاز   یکه آثار   است  بوده آن    تر از ه ب  مطبوعات ت  د یشد  سانسور   انهتأسفم

ده  در زمان قبیل  . شد یم نگارش شان بدست نشر سب 

نو   هاب  رنج   و   فرسا طاقت  زحمات متحمل   ءسندهیکه  زندان  در    کتاب 

از    یر یتصو ،  گردد یم ارائه  های  زندانکه  از    ی گر ید  نگر یاانم  نماید یم زمان 

 . ستیز یم آن  که او در   ستیدوره اهای عدالنر ب  و مظالم 

  ء هیدر زندان هد  یمتماد  انیسالشتاندن  ذگ   با   یغفور   عبدالصبور   روانشاد

داشتند که    میتاري    خ افغانستان تقد  مندان کتاب و به عالقه   ب  بهابس گران

اذعان  توان  یمو    گذاشته  پا فراتر   یسیاز حدود خاطره نو آن    وسعت مطالب

تار یداشت که   به  اینك    که  است  باارزسر   خیل  خ  یك سند  خوشبختانه 

 . گردد یم  هاستطبع آر  نیآذ

تا میر  حاض  با اصل کتاب منطبق باشد.  آمد    کتاب کوشش بعمل  پیتا  در 

 خوانندهء گرایم  ، رسد یمبه مشاهده  آن    در   ب  خطا  هرگاه نقيصه و   آنهم با  

 . ستیگر هد ن ا و خآن   اغماض به ءدهید با 

 حرمت  باعرض

ابر  ز کمر     آرش نشر

 

 



 
 

 د  
 

 سپاس  اظهار  

 ! خداوند)ج( باسر حفظ و پناه   در  نیمهر  ب  نص فاضل گرایم ز،یبرادر عز 

سپاس  تینها   مهربانم، و  از ممنون  های گرفتاریوصف    با   اینکه  گذارم، 

   علمهای  مضوفیت  روزگار و 
 

  ترتيب و مورد  را در  م  ات خوسر   و فرهنگ

و  اثر   تنظيم  شاد  طبع  غفور   روانپدرم  عنوان   یعبدالصبور  تحت  که 

  و   ، رفنر یپذ  افتهی  ر یتحر   «ارگ  ء قلعه  زندانیان  ا ی  مرگ و   کشنر   نانی »شنش 

   اثر   نیبعرض برسانم که ا  باید .  یخشنودم نمود
 
از پنجاه سال    شی ب  تقریبا

با کمال    بود ویل  افتهیدر زندان نگارش    یغفور   صبور   روانقبل به قلم شاد

  سندگان یآثار نو بسیار وقت، مانند  یهاسیاست تینسبت موجود تأسف

از  وطن  بااحساس  و  طبع    نشر   بادرد  به  و    ت ینها  ویل؛  د ینرسمانده 

  رزمان یشدن د  یاز سب    بعد   اثر   نیاقبال ا   تارهءبالخره س  اینکه  خوشحالم از 

تار   هب  ت  یابرها  ر یز   از   ش  ب  و  برا  خارج  در   و   آورد   ونب  زمان   یاز کشور 

با   بار   ی   نخست ز   تیکفا  توسط شما دوست  به  آر   ور یانشاهللا   ه استطبع 

 . گردد یم

و   ،نبشته  ختم  در  و   از   یغفور   لیفام  اعضای  همه  من  شفقت   لطف 

بارگاه خداوند توانا    از   و   نمایمیم  قدرداب    و   یگذار سپاس   شما ابراز   ءهبرادران

م   همچنان از  . نمایمیمرا تمنا  افزون روز  مزيد  یهات یشما موفق یبرا محبر

ابر  ز کمر   و  یاحمدساغر  آقای  . آورمیمبه عمل   آرش تشكرات قلن   نشر

 ارادت  باعرض                                                                                  

 یعبدالقيوم غفور                                                                                
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 م یهللا الرحمن الرحبسم

 مهتمم   مقدمه

 فیست انسان شر د  ء، خامه«قلعه ارگ  زندانیان  ا یمرگ    کشنر   نانی شنش »

   سال از   که ده   است  یاده یدرد د   و 
 

  در زندان ارگ و خودرا  بار  اندوه   زندگ

  نموده   یدر قندهار سب    یدیو هفت سال را به عنوان تبعها  زندان   ر یسا

 . است

غفور   سندهینو  عبدالصبور  الحاج  مرحوم  ان  گ ی  یاثر،  ناشر نامه شب   از 

اصالح  کنجکاو و   ب،یاد   محمدنادرخان، جواب    پادشایه  زماندر    قتیحق

نموده بود تا چشم    سیع  شی خو   فی توق  یروزها   ی   نخستاز    و اطلب بود.  

.  د یترتيب نما  ها یادداشت را به گونه    زندانیان  و ها  زندان  هایگزارش و    دها ید

را   ب  چشمديدها نسخه  و   ها یادداشتآن    از از زندان،    رهاب    پس از   ها سال

احت  آورد فراهم   در کمال  نو شد یم   ینگهدار   اطیکه  از   نیدر   سندهی.   اثر 

  اسیبداد ساست   دهییزا  کشنده و   تیکه آزار و اذ  گوید یم سخن    ب  هالحظه

بود. های  انسان  از   ساز نسلشنوشت   که  اب  گناهب    ساز شنوشت   دربند 

محاکمه  :  ند گفتیم ما   م«،یشدیم »کاش  به    تا   شد یم   داده  موقع   »کاش 

پ  «یمکردیم   حیخاين را تقب  ظالم و   مردم  لیرذا و    عیفجا سخن    یمرد ب  از 

روز  از    و اکرباس    لباس  و   ده یتحت فشار زولنه خم  که قدش در   گوید یم

و  سوزد  یمتب  آتش    در   حایل که  در         شده  پاره پاره امروز  تا    تی محبوس  اول

در های  پنجه فشار یگلو   مرگ  پاها  هنوز اما    آورده  ش  در  را    شیزولنه 

برا  آزادی  . حشت بودند   نگهداشته   از آن    هدقیق  يك »  زندانیان  ی را که 

  زندانیان   زبان همه   ، از «است  بهشت بهبر   یهاوه یها و جواهرات و منجگ

 ر دبهشت،  قض و  غلمان و  و  ور حکه به »عوض   آورد یم  ب  روستا مرد ب  و پ

 «خواستیم خودرا   آزادی جهان ی   هم



 
 

 و  
 

  شده   شبر ی ب  زندانیان  با   سنده ینو   یهاب  مدت زندان که آشنا  دنیکش   درازا   با  

ح روزگار    که خواننده را نجاست  یا   . در آورد یم آنها    را از زبان خود   ب  عده  شر

  نه تنها به جوانب 
 

  ی به سو  اورا بلکه  ، سازد یم آشنا  بداد است  در زندان زندگ

با   برد یم  مردم  اجتمایع  زندگاب    با   ب  آشنا    و 
 

و   نامردم  زندگ   مختلف 

وراآنها    هایشگذشت   ی   هم  ر د.  سازد یم آشنا    شیخو   هایگزارش   یاز 

  که از قلب زندان  است ا استر 
 

  کند یم میرا ترس  دستاب  یو تهگناهان ب   زندگ

دلخراش    یهاام یاما با پ  ؛اند   شده  پشاور   رایه  لقمه ناب    داکردنیپ  یکه برا

زندان  اسفنایک  و  یم آنها    که  از را  وجود    گوید یم سخن    نسل  بلعد.  با  که 

در  برا  شی خو   د یام  فاصله چند قدیم  مشاهده مرگ  و   یب  فراگ   یرا    علم 

آنکه بودند نداده  دست    از   اسیتشبثات س با  ،  است  زندان گفته  مامور   . 

تمام اعدام شوند تا   باید   اسیس ی   محبوس  : که  کنند یماز زبان شاه قصه »

ت عب  تبضه   « گردد  دیگران  باعث  پ  اسیس  یهااما  در    گرفیر    شی و 

 . دهند م ن  از دستجوانان را   یبرا آموزسر  یهابرنامه 

صم  ش،یخو   هایگزارش تمام    در   سندهینو  انسان  و   با   م یچهره  عاطفه 

انساب   احساس  دنبال    بدون  را   دارنده  در نماید یم تعصب  نگارش    . 

ح  ندارد   راه   ذهن  م  و   اب  بز   ، سمنر  ،او تعصبات قویم  هایگزارش  . نزد او شر

يوسف    ،زادگاهان  شمایل  هایرنج   ،ب  ایبه نام مردان خان پکت  یاحال زنداب  

ام انگاست   انانیب از قر   گر ی د  ی صدها    و   یقندهار    احساس   نیتر ب   بداد با احبر

 هاییادداشتادعا از    بدون  کمال مناعت طبع و   . با آنکه در آید یم  انیم  در 

مورخان   یبسیار از    شبر ی را ب  هقر یسخنان ب  ب  وگاما    است  زده  حرف  زندان

گزارشگر   ن ی. ا«داشیر    .. .  ستی روان  خ ی    در تار »که    است  داشته  ز یوش آو گ

تصو  هنگام  اسفناک  واقیع  ر یوالمقام  ساخیر   آشنا  و   زندانیان  روزگار 

ها شوخ    و   بهی را که مطا  حظابر لآن    ،آنها   یشباروز های  گریه   خواننده با 

و نکرد   فراموش  رساند یمحضور   ن ها  اشکآن    از   یلبخند  ه    . آورد یم  ب   را 

  شان و   نی نه ا»که    ها گفته  نیاز مظالم دولت با اخودرا  احساس    و تأثرات  



 
 

 ز  
 

با    «ن خواهد ماندومازحمت به مظل  جور و   ن ینه ا  ان و مگر شوکت به ست 

 . کند یم ح کامل ابراز وضو  با آنها   محتوم  شنوشت  کامل به  مانیا

 *** 

و با آنچه که از   است  د یپ  اثر  نینگارش ا  خی     و تار  اتویتکه از مح  ب  گونه   به

ه گفته  شیخو   یهااز برداشت   ب  رئوس پاره  تواند    حایل  م،یآمد  بصورت فشر

آنچه متقدمان ما در   . است  ا گرفتهر   خی    تار   یاثر رنگ و بو   نیباشد، که ا

 یکه داور   ی ناداد نموده اند، اسیبه عنوان اسناد  آن    از   ینگار   خی    تار   ءعرصه

بد  با   خ ی    تار  بنش   تواند یم نها  ا توجه  با  است  اثر جمع   ن یدر   ،ند ی به سامان   .

توان نمود، اينك    افتیدر   شیهاشچشمه  را از   خی    نظر که تار   نیا  رش یپذ

ي    ح و    تبی    تشر
 

 یمرحوم غفور   لهی ما به وس  جامعه ی   از مظلوم  برخ   زندگ

اثر   نیا  اتدویکه مح  است  د ی. ناگفته پگذارد یماختیار  شچشمه را در  آن  

  که با   دارند. آناب    ی گر یهم د ف   خی    از تار   که  باشد   آناب    رشی پذمورد  نتواند  

گرفته اند    یافغانستان خو   در   یدربار   تیحاکم  یسینو   خی    تار   رجانیسنت د

د عارضه  مزمن    نهیر یبه  شر   و  اند که   ژه یباو   ها جنگ   صناق  حمبتال 
 

  گ

  خ  یتار   یکه اثر   هنگایم  رو   نی. از ندارند پیم  خ ی    قدرتمندان را تار آمب    حهیمد

اسفار    حایک روزگار  ب  دگانیستمد  و مظلومان  از  بالتبع    و   ابد یانتشار 

شدگان اخته  ی شنودو ناخ  ابراز   ،دهد یممجعول را تکان    خ ی    تار   یهاهیپاسنگ

را داشته اند  آن    همواره امکان  مندان. قدرتگردد یم  ز آغامطرود    سننر   خی    تار 

 و   انیگو سخن  گان،ه دیستمد  اما مظلومی   و   نند،یافر یمجعول ب  خی    که تار 

  ن یها داشته اند. از تراکم کرده از ناگفته  یهانهی را با سخاموش    دانانسخن

   که از   آید یم به دست    یرو کمبر اثر 
 

مکتوب و به موقع    یر یتصو آنها    زندگ

، سب   ی   هم آنهمارائه بدارد. با 
و مطرود   ده ینکوه خی    تار  حفاظنر  آثار کمبر

د یم قرار  یعیوس یهالهت ک  رشی پذمورد و  زند یمرا پس   . گب 

  محمد غالم  ب  م  روانشاد  ءنگاشته  «خی    تار   ب  افغانستان در مس »دوم    جلد 
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سنخ   نینشاندار ا ی   ش ی پ شده  اثر منتشر  چند  و  – نانی نش  كتاب ش   غبار و 

 هستند. 

بازنگر بازجست   د یترد   بدون  و  مبنا  ب  های ها  بر  صورت   نیا  یکه  آثار 

س  رد،یذپیم  ژه یو شناخت ازو   قر یحق  عی وقا  نیبه تدو   دسبر
 

 تیحاکم  یهاگ

 . آورد یم فراهم   نر درس  دوران را بهآن 

 *** 

  نان ی شنش »  خیط ءنسخه تیاز موجود  شی پ ها سال سطور،  نیا ءنگارنده 

د   « مرگ  کشنر  نسخهء  آنکه  تا  نمودم.  حاصل    ب   نآن    از   ی گر یاطالع 

نقاب   در   ش   اکنون  هخان )ک  لیمحمد اسمعآن    که نساخ  گردید   ابیدست 

ارمان از   ی   محمدحس   خان نسيم و   می( برادر محمدابراهاست  دهیخاک کش 

م عبدالقيوم غفور . تماساست  یمرحوم غفور   کانینزد با محبر )که    یها 

اثر   نیغرض چاپ و انتشار ا  مرحویمآن    روزگارش به کام باد( فرزند ارشد 

انتشار    یرا برا  شدن نسخه اصل  آماده  ءنه یها، زمکه توأم بود با محبت 

 . آورد فراهم 

ورت انتشار   دم،یاثر برگز   ن یمن با مطالعه ا  آنچه  نخست، همانا طرح ض 

  . توافق فرزندان ارجمند د ب  قرار بگ  یعیخوانندگان وساختیار    بود تا در آن  

پ  گرایمآن   زماب    شنهاد ی با  بپذ   شود یم  اشکار   شبر ی ب   من  اثر  ده  م یر یکه  ها 

ها با وجود  ه صاحبان نگاشت  ی   وجود دارد اما متعلق  ب   ن  یگر یء دنشدهمنتشر  

س  هم از   هنوز را  آنها    گذشت زمان محروم ساخته   شبر ی خوانندگان ب  دسبر

 اند. 

توافق   پس برا  آماده   از  اثر  روح  یساخیر   حفظ  شكل    و ل  ک   هیچاپ، 

غفور   تیاهم آن    یامحاوره   ی نوشتار  مرحوم  اکب    ی داشت.  و   در    جاها 

تنها قست نه  مطابق   اعمال  را   وهیشآن    ها  بلکه  د  نموده  زبان    د یلزوم 



 
 

 ط  
 

   . است  را به کار بردهآن    کلمات مختص  یامحاوره 
ا
 :  مثل

 
 گ)  گشنگ

 
 ( رسنگ

زندان همواره بکار برده اند،    جمله در   از   روزمره و   گفتار   ما در   مردم  را که

کلمات را  آن    . مننماید یم جلب نظر    گر یدمورد  ها  ده   نطور یبرده به هم  بکار 

ز   یب  تغ در   را یندادم.  اصالت    اتیب  تغ  مچو ه   اعمال   صورت  پنداشتم که 

 ژه یو 
 

و   گ د  اثر  و    د یبالزوم  دستخوش    مرحویمآن    عالقهمورد  آگاهانه 

انه مرحوم  هاآگاثر وسیع     عمویم  ه یپندار مرا، روحآن    تواند شد.   دگرگوب  

زبان  یغفور  و   زندانیان  که  حآن    مامورین   مختلف  در   ی   را  نظر    نگارش 

همه    تیرعا  کهنبود    یدیترد  یجا  گر یجانب د  نمود. از   هیتقو   داشته اند 

خواهد  سبب  پاره   شد   موارد  ناهنجار   ب  که    اثر   نیدر   نگارسر   یهای از 

  نامه و حیدرج توض   ی ترددها، آرزو   ها و میتصم  نیا  کنار   در   . محفوظ بماند 

  م یتصم  افت،یکه تحقق نبسیار    یمندگسو   هرست اعالم با ف  شناسنامه با 

بر ح یتوض  هیته را  با آن    نامه  اطال   و آشنایان    و   اقارب  نهادم که  از   عاهل 

.  مب  تماس بگ  است   اثر تذکر رفته  نیعات که در وضو  م  ب  اشخاص و پاره 

ات مراجعه شود.    ها و به کتاب است  ميش   مقدور و   که  ب  همچنان تا جا نشر

از   گ یرا دربر گرفت. در واقع  یشبر ی آرزو وقت ب  نیشدن ا آورده  بر  انتظار 

قرار گرفت    ا ماختیار  آنچه در    را ی. ز گردید   چاپ کتاب  هیته  کار   ب  عوامل تاخ

بسنده شد که    میتصم  ن ینبود. بنابران به ا  نظر مورد    حاتیتوض  ی پاسخگو 

  ی همکار   و آرزوی  میده  نسخه( انتشار   ۱۰۰۰)  کمبر   اژ ب  ت  نخست اثر را در 

چاپ به اطالع    ی   هم  ها را در یطشناسنامه  حات،یتوض  لیو تکم  هیته  یبرا

 . د یایانتشار ب  ی بعد  یهاچاپ  در  . تا میبرسان

  در  اثر  نی، ا است بوده ما  ب  که دامنگ  یهات یامکانات و محدودآن  با   اينك

د یمخوانندگان قرار اختیار   . گب 

  ش یبه خو   یو فرزندان مرحوم غفور   گرایم  خانواده  اعتماد   از   که  درحایل  من

دن ا  داوطلبانه فرزانه گران ارج و   شنهاد ی امتنان دارم، پ  اظهار   اثر   نیبا سب 

را که پول مصارف چاپ کتاب را عهده    یساغر   احمد   ز،یفرهنگ دوست عز 
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ابر   ز کمر که    . همچنان از زحمابر نگرمقدر یم   دهیبه د   گردید   دار    در   آرش  نشر

 حایل  اثر در   نیقبال از است  . نمایمیماند ابراز سپاس    شده  چاپ کتاب متقبل

را در قبال دارد،    یشاد مرحوم عبدالصبور غفور روان   نصيب  ب  خ  یدعا  که

 هم هست.  شده اد ی زانیزحمات عز  و  یب  سهمگ  بر  ن  یتحس 

  نی مهر   ب  محمدنص                                                                    

  آلمان  - امبورگ ه          

۲۰۰۱)مارچ(              
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ه    بجز هستم    محبوس  که من  اطافر   در  الس  گی و  چای  ظروف خواب وبسبر

یآب   يك کوزه و  ی آبخور   . ستی ن  یگر ید  چب  

و    مکردیمزندان فکر  گوشهء    و   تی محبوس  بهبسیار    آزادی  در وقت  من

  
 
. مدیدیم را به خواب    زنجب    خشك زولنه و آواز  شدن به زندان و  گرفتار غالبا

گوشهء زندان   و اينك در   وست یپ  قتیهولناک به حقهای  عذابآن    عاقبت

که   سمیزندان را بنو   گذارشات   آرزو داشتم که واقعات و بسیار  افتاده ام.  

مهلتم  اجل    اگر   ا یداشته باشم و    تی محبوس  از روزگار   یار گاد ی  اتیح  حال  ر د

 .  دوستان بماند  یبرا ءافسانه ب   گانلم انداد شگذشت   رهاب   به

  معارف بود از   متعلمی     از و    د یکه جوانك رش  زندانیان  از   گ ی  صبح   روز ید

 حاض    شاتیهرگونه فرما  یگفت: به اجرا  داده  تیعقب دروازه بمن تسل

 گفتم  باشد، و   ی   چسخن   جاسوس و   که مبادا   دمیاول ترس  هستم. من در 

ی  من ما  ا ، ب  خ   بیچاره   ات او معلوم شد کهاظهار   اثر   در   مگر   ندارم.  کار   چب  

  گفتم  و   شناختم  اورا من هم    و شناسد  یم  و مرا   شده  محبوس  است  سال  دو 

کاغذ    مقدار بمن تهيه يك  م، ضف معاونت شما تشکر زحمت شما م  از   آقا 

قلم کاب   دانه  چند  سم   بتواب    اگر که    باشد یم   و  منت    گذاشته  بدسبر بمن 

 . شومیممنضف  است  ب  باشد خ  مشکل و اسباب تكليف تو  اگر و  یگذار 

  چندان   داشیر  قلم و کاغذ   نام دارد خانه  توقیفبازداشتگاه که    ن ی: در گفت

مطالعه،    یبرا ها  كتاب   قلم و   و   کاغذ   خود های  اطاق  در   ما   ست،ی ممانعت ن

 . میدار  موجود  طباخ   ی و براقچا  و  کارد   حنر 
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دارم و نه    به خودکیسر   ل یم  نه  را یز خواهم  نم من    را   و قچا  و   کارد   آقا   گفتم  

قتل و کاغذ   لم،یما  دیگران  به  قلم  اوقات  یبرا  اما   نوشیر  گذارشات 

ورت منمورد   تی محبوس  . است ض 

 یهاقلم   و   کاغذ   کاف    مقدار فرصت دست دهد  که    وقنر   خوببسیار  :  گفت

هم  از   کاب   پذ  ی   راه  امکان  بسیار   گفتم  . آورمیم   تیبرا راست  یدروازه که 

عقب قفل   از را که    اطاق  ب  دروازه دوپله  فت و من با اندك فشار ر او    . تشکر 

 .  بگذرد آن  از قلم به سهولت  و  مساعد ساختم که کاغذ  بود 

  سه دانه کتابچه و پنج دانه قلم کاب  یافت    که وقت را مغتنم  ن  یح  جوان

  خیل   را گرفتم و از او آنها    افگند، من  اطاق  داخل  و از پله دروازه در   آورد 

 . کردم  یشکرگذار  و  تی ممنون اظهار 

يف بجا    همان لطف و   عهیهمه بذر   ا هنوشته   نیا شفقت جوان مهربان و شر

بماند  یم از  و   یدادگر یو  خواهم کش   هظالمان  یجفا  ستمگاران  من    د یکه 

 . کند یم  تیحکا

این   قرار در  است    کمبر   اسیس  ی   محبوس   ،زنداب    یهارفیق  اظهار   زندان 

به ک  مردم  حقوفر ب  غ  ی   محبوس   ضف بغاوت    تیفیترکمن که  تهمت 

و   از   نفر   چند   و   باشند یم  شبر ی ب   ،اند   شده  گرفتار بیگ  ابراهیم  ات    حض 

  ر یخان وز محمدایوب  اند. جعفرخان پش    محبوس  سمت شمایل  ی   خوان 

و غريب اند که به  عجيب  اشخاص ی   محبوس گر ید، باشد یم  نجا یدر  هیمال

و غرب    شکنجه، زنجب    انواع  و به  باشند یم  محبوس   مختلف های  کیفیت

اند.  هگردید  گرفتار غراب   و 



 

 

 ت یف یک

  جرم بکدام    که مرا   توانمنم   ده ی، فهماست  شدن من مجهول   زنداب    تیفیک

  اعمال   و   گناه  چ یکه من مرتكب ه  را یز   ؛ساخته اند   گرفتار   یر اترف خالف  و یا  

ه  نکرد  جدل  و   جنگ  بازار   کوچه و   ام. در نگردیده  خالف اخالق    و   ز یناجا

ی   ام، اب خوار   ام، قمارباز   ده ینه دزد  را   چب   هم    جاب    قاتل و   ، نبودم  و شر

از مکاتب معلم بودم،    گ ی. من در  ستمی و اختالس را بلد ن  رشوت   م، نبود

آمدم    بستوه   شاب  ی، از پر کرد م ن   تكافوي احتياجات مرا   معاش قليل معلم 

مستقل صحيه در شعبه    تیر یوزارت معارف موافقه حاصل و در مد  از   و 

ات مجموعه صحيه شامل خدمت شدم، وظ انجام  بخوب   خودرا    ءفهینشر

سلوك  با   ب   ن  اداره  یرفقا  ،دادمیم برا  صبح  داشتند.   خوب  من    یوقت 

  نما ی در س  اینکه   ا یو    گشتمبخانه بریم  و در ساعت رخصنر م  رفتیم خدمت  

  با  شاتینما  یياتماشا و 
اك   سپوربر  . كردمیم رفقا اشبر

 دارند، برادر و دو   اتیمادرم ح  و   ام و پدر   شده   يك سال قبل متاهل  من

شامل   هنوز و خواهرانم    است  . برادرم متعلم مكتبدارم  ب   ن  کوچک   خواهر 

که   است  واقع   ب  ش   یجو   کنار   محله اندراب    در   ما   اند. خانهنگردیده  مكتب  

دارد و    خوب  یهوا   شهر   هایکوچه   گر ینسبت به د  کابل  شهر   حصه   نیا

 دهیدبسیار  آن    هایخانه   در   اشجار   هب  توت و غهای  درخت مانند دهات  

 .  شود یم

  دهیبخانه گذرانخودرا    اوقات   داشتم و اکب    زیاد   عالقه  خود   ذر گ  بخانه و   من

  ، اما چند م نمودیم   یممکن خوددار   ءتا اندازهها  خانه  و   ها بازار   رفیر  در   از 

   پیشبر   وقت
 
دارد و يك شخص    خوب    حهیکه قر   جوانان  از   نفر   يك  با   تصادفا

د  ا یو    احساسابر  عبارت  وطن  گر یبه  )دوآتشه(  از    آشنا   باشد یمخواهان 

 شدم. 
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به  نیا بخود جلب    اش توجه هر خوایه  وطنات  اظهار   شخص  را  جوان 

   او های  گفته.  کرد یم
 

  مملکت   که جوانان  گفتیم   بود. او   دنیقابل شن   همگ

ی  و هر   ندارند   ماجرئت   ده یناد  آنرا باشد    ولو زشت و ناروا بینند  یم  که  را   چب  

خود   راه  به  عامه    افكار اصالح  در    ،روند یمپنداشته    توجه   چیهطبقات 

  زشت   اعمال  و از   کنند م ن  ب  نيك رهنما  اعمال  و   ب  را براه خ  مردم  ه،نکرد 

  و   زنداب    که  ترسند البته یم   ،توانند م نکرده    یب  هرزه جلوگ  ظالم و   مردم

 کشته نشوند. 

  و  ستی نآسان  گرفیر    را  بدکار   مردم که جلو اخالق زشت م  گفتیم  به او  من

تنبمردم  زشت  اعمال  از  دولت    ی   دسپل   و   قر یقانون حق  بجز روزگار    هیان 

 . تواند نم کرده    یب  قدرت جلوگ گر ید خوار غم

رهنماگفتیم   و   شد یم   اب  بعص  او  برادرجان   و   غاتیتبل  عهیبذر   مردم   ب  : 

ب ات    يا   اندك قوهء نوشیر  و که  آنهاب     جوانان و   مگر   دارد، تأثب     شبر ی نشر

 دن یشائ ا ی  ها و هینبیا دادن ا ی نوشیر  مقالت و   و  غیچرا از تبل  دارند  نطق را 

اوضاع  اصالح    یچرا برا  ،کنند یم   یخوددار آن    انتشار   ا ی  و   یاشعار انتقاد

 عیفجا دن،ی دزد ، از ندارند   توجه ر یدوا کارمندان  ا ی و  یبازار  مردم ستهیشانا

حکومتاندازه  ب    ظلم  و   ستاب  رشوت   ،یغارتگر   و  متأثر    کارمندان 

 .  شوند م ن

عهد بسته بودم    با خود   و   نموده بود   جییته  اندك اندك مرا   مرد آن    اناتیب

تحرير    و   انی ب  ق یقلم به اندازهء که از طر   زبان و   بهمه حال با   که همه وقت و 

 نزبا  را   خموسر   و   مینما  سیع  خود   انیاطراف  و رفقا  افكار  اصالح  بتوانم در  

افراد فام  وبیع  ساخته  ا یحب    و ادب را داده    و گذر  و اهل    لیدوستان و 

د نماآنها    به  ن  یرا به ترت  ها همسایه  و   دفبر   همکار مامورین   که از من   م یگوشر 

باشد    اجتمایع  یکه خالف آرزو ها  شیخو   اعمال اصالح    در   آزرده نشوند و 

 . ند یتوجه نما
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چه  اگر    ،شد یم   هیمن قوت گرفته بود و هر روزه تقو   وجود   مفکوره در   نیا

روز  دوست گرا  به  یک  نظر م  گفتیم همان  بمن  اتیکه    ن  یعجتأثب     شما 

و    د یخندبسیار  .  توانمنم   ی خوددار   قتیحق  انیب  از   و   است   نموده 

ب  قتیو گفت حق  خوشحال شد  ب  د یکن  انیرا  از  نداشته آن    انیو    خوف 

 . د یباش

 وبیع نی ا عالوه بر  (ولوکان در  )الحق مر   د یا  دهیکه آقا شن   گفتم  به او  من

 گنجد. نم  انیکه در ب   است زیاد  آنقدر من 

  کنند   یخوددار   قتیحق  حق و   انیاز ب  شهیاند   ن یبه ا   مردم  همهء   اگر :  گفت

ظلم    جهالت و   ی بال  جهان از   مردم   ظلمت جهل عالم را فراخواهد گرفت و 

 . افتینخواهند   رهاب   ظالمان

رایه  زمیدوست عز های  گفته  مرا   حال   بهر  بازگشیر     به  راه آن    از برد که 

ها اندیشه  قتیحق  و روزها در فکر   ها شب  و   گردید   ا دشوار هخیل   و   دشوار 

هم بمن    م، او شدیم مقابل    دوست گرایمآن    اوقات به   بعض    اگر   داشتم و 

به شور    و طبع جوان مرا   کرد یم صحبت    قتیو نوشیر  حق  قتیحق  انیاز ب

ی  قتیعشق حق  بجز دل من    در   . ورد آیم  جانیو ه   نداشت و در   وجود   چب  

. اندك اندك  نمود یم   ب یعج  یهاجلوه   یسینو قتیو حق  قتیحق  التم یخ

انجام  نیا جنون  به  همکار قتی)حقنامه  شب  و   د یعشق  به  همان   ی( 

  و  افتی ق چند انتشار  اورا نام داشت در  که )محمد يوسف(  دوست گرایم

حقگردید   قبالاست  دانشمند   مردم   جانب  از  وطن گخدمت   از   قتی.  اران 

 ن یمفسد  فساد اخالفر   و   انب   خواران و فتنه انگرشوت   از   و   د یو تمج  ف یتوص

تنق مل   و   نمود یم   د یجامعه  يه  نشر فجا  يك  بود،  محفوظ    اعمال   و   عیو 

حق  و   ظالمان  ز یناجا بصورت  را  و آن    قر یبدکاران   اشکار   کنار   از گوشه 

  اعمال   و گذاشت  نم را هم از انظار پنهان    کوکارانینيك ن  اعمال  ،ساختیم

 . داشتیم اظهار  را  ظالمان ءهظالمان
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گوشهء زندان منحوس    نیبه ا  اینکه   من قبل از   زندگاب    گذارشات  مختض 

محال    یب  جلوگ  مردم  و افعال  اعمال  بس. البته از   و   همی   بود   ابمیانتقال  

من   اما  انتقاد خواستم  یمبود  ترو ،  که  محيط  هوشمندان    و   گردد   جی    در 

دانشان شقاوت ب    ظلم و   جهالت و   و   ب  خودرا  از   ورزند و   جامعه ما هم سیع

 نیمان من اگ و اغلب    ند ینما  یب  جلوگالمکان  حنر با خب  بوده و    عاجتما 

يه حق  من از باعث همان احساس و   تی محبوس  که  است   بوده و   قتی نشر

ی  اعمال  که از   است  شده  طرح  نیا  یبرا  سهی دس  نیو ا  ست،ی ن  ی گر ید  چب  

ی  آنها   و زشت بدکاران پرده برداشته نشود   باشند آزادانه  خواسته  که    چب  

خفا    و ملت افغان در   مردم  زشت شان از نظر   اعمال  ارتكاب  و   دارند ب  اجرا 

من  باید بماند،   بکنند،    خواهند یم هرچه  آنها    تا   م یشو   محبوس   امثال 

  .. . کنند، بکشند   بدزدند، چور 

 

 

 

 



 

 

 ۱۳۱۰قربان سال  د یشب ع

علم جهل    منار   یمن هوس کردند تا با هم در پا  یرفقا  چاشت  از   بعد   روز ید

دق هوا  قهیچند  بگذرانند،  ثور   ی را  افزار ر   و   ند یآخوش   خیل  ماه  و   وح 

به نسبت شب  امروز  .  کند یم  افشاب    عطر ها  جاده  کنار   در   اسمنیهای  گل

 بود.  لیتعط د یع

  ساعت   جا ک یمن    با   عسكر   ن یالدغالم مخ   احمد و فضل   رسام و   عبدالحد  

خود گرفته    هم با   وهیم  یو قدر   میجهل رفت  علم  نار از ظهر بطرف م  بعد   سه

ه   و   منار   یو در پا  میبود خوش    خیل  نزديك شام  تا  ینورسته بهار   یهاسب  

  وقت غروب بجانب  و   بود   فیپرکبسیار  ما    یهاخنده   و   ها گذشت، شوخ  

.  میآورد  خود   با ها  زيبا دستهو  خوش بو    اسمنیهای  گل  از   و   میشد   روان  شهر 

در  شام  جوان  شهر   یهاكافه  از   گ ی  وقت  خواننده  يك  )صابر(   کابل  که 

  کافه  نیدر   ما   یاز رفقا  . اکب  میو قهوه نمود  چای  نواخت ضفموزيك یم 

وعده    شد. وقت خداحافیط    حاصل  زیاد   ، از مالقات شان شور بودند   هآمد

طور    دگاهیکافه بطرف ع   ی   از هم  د یع  نماز   یداا  یبرا  صبح  که  میگذاشت 

 . میهم متفرق شد رفت، همه از   میخواه دسته جمیع

داشتم،   ی   اسم یيك دسته گل    من ل رسکه    وقنر   با خود  سه    دو   دمی بمب  

خوشحال    خیل  ی   اسم یل  گمشاهده    ساعت از شب گذشته بود، خانم از 

  با یز های  گلو باتفاق من    آورد   بود   ب   م  یبالرا که    ناب  یگلدان بزرگ چ  و   شد 

از    بعد   . میخت یدر گلدان ر آب    و به اندازهء لزم  میقشنگ گذاشت   گلدان  در   را 

  گفتم  خانمم  به عادت معمول گزارشات روز را به   چای  شب و   یذاضف غ

  راب  یپذ  یبرا   خانمم   مشور.   خیل  و   میبود  مشور  است  عيد   فردا  نکهیاز   و 

را گرفته  و   ن  ی شر   بی ترت  دوستان  و ها  مهمان فردا   است  قهوه    ب  رایپذ  که 

 بتواند. شده   ندوستا از  خوب
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خواب    سه ساعت از   هنوز   م، یبود  ده یهمه وقت خواب  مثل  ده شب   ساعت

گرفته    خیلآواز  . برادرم با  دند یکوببشدت  را    لینگذشته بود که دروازه حو 

پر  پر آواز  مرا    شانیو  خواب    شان یداد،  من   از   بیچاره  م، خانمبرخاستاز 

 روشن کرد.  را  ما  اطاق چراغ برنده  شده دار یب تر شانیپر 

آئ  وقنر   پشت    دم، یترس  خیل   سمیبنو راست    دم ید  را   اطاق  خارج  نهی از 

آنجا    هم   افش   نفر   سه  و   بود   هگردید  مسلح مملو   سانی بام خانه از پولتخت 

يكشدیم   دهید را   افش   نفر   ند،    و   وقتآن    هیامنقوماندان  که    بزرگ 

  نام داشت شناختم. من    بازخانطره
 
  بالپوش   گشوده و   را   اطاق  دروازه فورا

 شدم.  خارج اطاق ز ا ده یپوشخودرا  

اشاره    بودند   مسلح   ی کمر های  تفنگچه   که با   س ی پولمامورین    بهقوماندان  

ماندم    حرکت  محکم گرفته که از   به من نزديك شدند و بازوان مرا آنها    . کرد 

مرا های  جیب و   نباشد.   تالسر   بالپوش  اسلحه    اینکه   از   بعد   کردند که 

 بردند. قوماندان نبودن اسلحه جمع شد مرا نزديك  خاطرشان از 

گفت: ما خانه    داده  قرار به لهجه مخصوص خودش مرا مخاطب  قوماندان  

 . کنیمیم  تالسر  امر مقامات عایل قرار  ترا 

  ل یباشد تعممن هرچه  مورد  را در    مقامات عایل  دادم که شما امر   جواب   من

ا  اظهار   قوماندان.  د یکن   هم باشما   یگر یشخص د  اطاق  نیداشت که در 

 اطاق  گفت: خانم به  ست،ی ن  ی گر یخانم من شخص د  بجز :  گفتم  ؟است

اند رفته    شده  گرفته  سی تحت مراقبت پول  و   باشد یم شما    لیفام  که   گر ید

 . تواند یم

  اطاق   از   دهیبالپوش پوشانيك    با خودرا  قوماندان    تیهدا  دنیاز شن   خانم

از قوماندان  شد.    خارج ی  اطاق  گفت  با   چب   خانمد ی نب    خود   را   اظهار   . 

ی  چیداشت که ه   اطافر   رفت و در   ی   پائها  زینه  نگرفته ام و از   با خود   را   چب  
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  ون یش  لحظه غريو و   ی   شد، در هم   داخلبودند    نم  یهاه ب  همش   و   که مادر 

  بگوشم   کوچکم  یهاهب  همش   خانم و   و   مادر   هیگر   یو صدابرخاست  ها  زن

به  د یرس از آنها    بلند آواز  .  ش  هیگر  را  سود  ونیو  اما    ی ممانعت کردم، 

 . گردید   تر شی شان ب ونیش بلندتر و آنها  هیگر   د،ینبخش 

 بود که خانه اش در  سی پول  نام  احمد ب  هم م  گ ی  سی پولمامورین    جمله  ر د

ل ما قرار  کنار  ل ما قوماندان   دارد و  مب    .  بود  آورده را از خانه خود در مب  

وع نمودند که    ی ر طو   اطاق  به تالسر مامورین    تمام برداشته    را ها  فرش شر

از   ا هكسع با   ند، دکن  وار ید   را  را  کت  از ی خواب  رخت   چب  يك   اطاق   ك، 

 نمودند.  و تالسر  دند یکش 

   تالسر   نیا
 
بود    افتهیخاتمه ن   تالسر   هنوز   گرفت و   دو ساعت را دربر   تقریبا

از  پدرم  از مشاهده   داخل   دروازه   که  و    ه یگر   خانه و   شانیپر   وضع  شد و 

خودرا  موازنه اعصاب    ت نمود و اندگحب    ها س ی پول  دن ید  فغان خانم و از 

ام   بیچاره  دادن پدر  به تسل و برخاست جاه  از قوماندان دست داد. اما  از 

  که با   دمیدشد، اما  خاموش    نداشت  میتسل  بجز که چاره    آنهم  و   رداختپ

وجنات او   از العاده  فوق   شاب  یو پر   کرد یمبمن نگاه    شاب  یو پر   وسانهی نظر ما

 . شد یممشاهده 

از   و ا شاب  ی پر  هک  را یشدم ز متأثر  و  ی   غمگ ت یپدرم نها شاب  یپر  دنید من از 

 سیر  یر گ  و   شاب  یمن اسباب پر   زندگاب    اوضاع  و   طالع من بود   باعث بخت و 

  د یلحظه بما عاآن    که در   تکلیق    و   شهی. بهرحال انداست  ساختهفراهم    اورا 

  داده   تسل  لحظه مخوف مرا آن    در   اما حکمت وجدان  شد،   زیاد   حد   از   بود 

  خيانت سوء   و بداخالفر    زاده  تیوضع  نیکه ا م  گردید  ن صورت قانعیبه ا

. و  د یورطه کشان ن یمرا به ا زندگاب   تصادفاتاز  تصادف   ست،ی من ن اعمال

  ه گردید  گرفتار   وضع  نیبه ا   ا یشخاص مانند من در همه نقاط دنا  سا بالبته 
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در عالم مداومت خواهد داشت و ستمکاران   بی ترت  ی   هم هم  ندهیاند و در آ

 .  هزارها همچو مرا نابود خواهند ساخت دخواهخو 

احمد   هیهمسا ل    است   که چند سال   سی پول  ما مب  در جوار خانه ما در مب  

 منحوس در   مفلوك و   ءداشته يك چهره   شی رها  خود   شاوندانیاز خو   گ ی

اهان افريقا یبه س شبر ی نامناسب دارد که ب  یولی و هاست  سرشته جاسو 

  ها جست  و   ب   ، خاست  ظالم و پست فطرت  خیل  حال  عی     مشابه و در 

 کرد.   تیمرا اذ  شبر ی تناسب او بب    ماتعمال كلاست نموده و 

ارزش  كوچك و ب    خیل  منافع  یکه همچو اشخاص برا  گفتم  با خود   مگر  

ه  از  دنا  هونگ  چیخودها  و  خوددار ئسفاهت  ارتکاب   کنند م ن  ی ت  از    و 

ذ  را تلذ  عی فج  و   ب   يك نوع لذت دنائت آم  خودها   زشت و ناهنجار   اعمال

 .  نمایند یم

انه ما ایل اخب    ءدر خانه  سی شب پول  مهین  تالسر   ءصحنه شب دوام    فقب 

  که از   امر داد   خود   سی پولمامورین    به  کوتوایلقوماندان    جهیدر نت   کرد و 

 دست بردارند.  ها اطاق دنیپال  کردن و   تالسر 

به    انتظار   ن یا  مگر   خود بودم  نده یآ  شنوشت  لحظه من منتظر   ی   هم  در 

 و  گفت: به امر   داده پدرم را مخاطب قرار قوماندان   و  افتیشعت خاتمه 

 قاتیاز تحق  بعد   البته   بریم یم  پش شما را   دارت عظمص  ارادهء مقام عایل

  خارج   اشاره کرد تا مرا از خانهمامورین    بشما معلوم خواهد شد. به  جهینت 

 . ازند س

ی  گفت  پدرم که از طرف خداوند جل عل شانه مقدر باشد بنده در    چب  

چاره  و   م یتسل  بجز آن    مقابل نزديك   ندارد   رضا  دست  آمد   و  من    اورا ، 

  ده یدر مژگانش د   د یمروار   یهامانند دانه   کاش   که  حایل  . پدرم در دمیبوس

،  سپارمیمبخداوند    داشت: فرزندم ترا   اظهار   مرا در آغوش گرفت و   شد یم
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در  تو   ابر اوق  من  بود  که  خانه  و   بجز تو    از   یبه  و   اطاعت  نيك    اخالق 

  که خانه و محل   قهیدق  نیدر ،  ام   دهیند  خراب  وضعکدام    بخو   احساسات

  از تو  حایل که در شوی یم مادرت جدا  من و  از  و  کن  یم وداع خودرا  زندگاب  

ترا   تی رضائ دارم  پدرم سپارمیم بخداوند    کامل  از  ع  تض  با  من    خواهش   . 

 باشند عفو   دهیشان د  یخالف آرزو   اعمال  و   خطا من    کردم که هرگاه از 

 .  ند یفرما

ناك گفت:  تأثر   محزون و آواز  به    و   پاك کرد خودرا    هایاشک   با دستمال  پدرم

خداوند مهربان  تیو به حما  دمیبخش   نازپرورم من ترا  و   بیچاره  پشم، پش 

 . کنمم ن  دعا فراموش از  و  سپارمیم

پدرم با تكب     با   و منظره وداع مرا   بودند خاموش    سی پولمامورین    و قوماندان  

از  کردیممشاهده   من  با   خواهش  قوماندانند.  تا  بدهند  اجازه    کردم که 

 رفتم.   مادر   اطاق  اجازه داد و من در قوماندان  خواهرانم وداع کنم.    مادرم و 

برخاست  بود، مادرم به مشاهده من از جا    ب   انگتأثر    تیخواهرانم نها   وضع 

نمودند،    یزار   فغان و   خیل  ب   ن  نمود، خواهرانم   ی زار   و   هیبلند گر آواز و به  

  ارت یبود البته بز   بافر   ات یح  اگر : مادرجان  گفتم  من با مادرم وداع کردم و 

 یفراموشم نساز   دعا   مندم که از خواهش   اجل مهلت نداد   اگر   و رسم  یمتان  

 . معافم فرماب   باسر   دهیاز من د خطاب   اگر که خواهم  یم و 

دارم،   تی رضائ   و ت  از   بخشيدم و   و گفت: بچه جان من ترا   ستیگر   مادرم

 اطاق   ب   تو باشد. نزديك بود وداع با مادرم و منظرهء رقت انگ  خدا نگهدار 

 شدم.  خارج  کردم و از خانه  یخوددار  تیاما نها بیاورد   هیگر را به  م

حو   از که    وقنر   صداگ  خارج  ل یدروازه  مادر   ونیش  یشتم  فغان    و   و 

شدم،   ونب  ب   تاب کوچه اندراب    و   چیکه از پ  شد یم   ده یشن   وقنر   خواهرانم تا 

   ام کاخ   بیچاره  خانم بدبخت و 
 

در گوشهء ضعف    افتهی  رانیو خودرا    زندگ
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 .  بود حال  ب  نموده و 

پهلو   سی پول  نفر   دو   و   شی شاپی پ  کوتوایلقوماندان   چند   یدر  و  نفر    من 

  از   و   میشد  خارج   کوچه اندراب    افتادند. از منظم براه  های  قدم   هم با   س ی پول

در  بانك    در آنجا    از   و   جاده شایه   در   آهسته  آهسته  گذشته   ا یلب  جاده 

راه  های  دروازه   کنار   از که    وقنر   . میدیرس  نبد کوتوایلگ  و بالخره در   یهشا

  کش و مفرزه  مینهای  دروازه ها و  بام  شکوچه از   یخانه والها  ،گذشتیمیم

  در  مگر  . نمودند یم باره من محبت  و باهم در  ند کردیم تماشا   مرا  ی   محافظ

 سانی پول  گزمه و   گذشتم. افراد خاموش    نديدم و   را آشنا    يك  چیهها  جاده

 . گذشتند یم کرده   ادا  را  میرسم تعظقوماندان مقابل  در  شب گرد 

رفت    خود   اطاق  به راست  ش قوماندان    م،ی شد  داخلقومانداب   محوطه    در 

ها  چوگ  از  گ ی  هم در   نشست و مرا  برد، خودش در چوگ   خود با  و مرا هم 

  يك بستن    اطاق  ء من کرد. در گوشه  از   و مختض سوالبر   داد نشسیر   اجازه  

ل ما قوماندان    و   بودند   آوردهقوماندان  بود که از خانه    طعام ه  آمد   که از مب  

 گفتم   ؟خورییم  طعام  که   زد   صدا   محروم مانده مرا   طعامآن    خوردن  از   بود 

از   . تشکر  من  نسبت  به  من    فهیوظ  ب  . گفت خد یماند  طعام  ضف  شما 

  جوار   در   صبح  تا فردا و شما    رومیم و عالوه نموده گفت که من    است   ی   هم

 را گفت و از   نیا.  شود یم تان معلوم    شنوشت  فردا ،  باشید یم   اطاق  ی   هم

 شد.  خارج اطاق

  اطاق   در   س ی پولمامورین    نفر   دو   شد   خارج  اطاق  از قوماندان  که    وقنر  

 گر ید  اطاق  به داده  را ترك  اطاق  دادند که من  شدند و امر   داخلقوماندان  

 اطاق   شدم،  اطاق  داخل  به آنها    آمر   یاجرا  ی که من برا  وقنر   شوم.   داخل

 .  بود  شده  مانده چوب   ب  ضف يك چهارپا  تاريك و ل  ک  به
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خودشان    را   اطاق  ه درواز   س ی پولمامورین    قدر بسته  آنها  آواز    ی رفتند، 

البته    صبح  ،باشد یم   نجا یا  صبح   شخص تا   نیا  ند گفتیم   . باهم شد یم  دهیشن 

آواز  ارگ فرستاده خواهد شد. اندك اندك    زندان  در   ا ی  و   خانهتوقيف   در   ا ی

   صبح  بودم که تا   گرفتار   شانیپر   افکار   به  یمن طور   و   شد یمشان دور  
 
  قطعا

 .  افتیبچشم من راه ن بخوا

گفت   و   کرد   را باز   اطاق  دروازه  سی پول  نفر   کیروشن شد،    هوا که    وقنر  

آن   کردم و به اتفاق  تشکر   . من از او ا یبامن بروی  یم گرفیر     وضو   اگر   برادر 

 هوا صاف و روشن بود.  د یوز یم صبح  میشدم، نس  خارج اطاق از 

ثور  روز امروز    و   دقربانی اول ع  روز ،  است  روز سال   نیبهبر   و ۱۳۱۰دهم 

ت ابراه  یفداکار   و   ثار یا  ادگار ی   روان آب    كنار يك  . در است  لیخل  میحض 

 از یعرض ن و   صبح  نماز  یادا  از   بعد   برد.   اطاق  به مرا  سی گرفتم و پول  وضو 

  دم یاحسان خداوند سپار   به لطف و خودرا    نده یبزرگ و توانا آ   خداوند   بدربار 

  احساس وطن دوسنر  از  بجز که من   هسنر   دانا  ! توعالم و روردگارا پ گفتم  و 

 ندارم.  گر ی كناه د  کدام

  تاريكهای  گوشه   ده،یتاريك تاب  اطاق  به  ی   درخشان از پنجره چوب آفتاب  

 کهنه نخ    یهاتاريك و نمناك ريسمان  اطاق  نیدر   . را روشن ساخت  اطاق

  نصب  چوب   خ یيك م اطاق ی   زم  در  و  شد یم  دهید شده دهیبر  یهاو چوب 

  فانه اجرا   قی   و   عهینطاق بذر است   اتیعمل  اطاق  که در   معلوم است،  شده

افگند.  را به وحشت یم  نندهی آلت مخوف هر ب  نی. مالحظه ااست  هگردید

رهاکه    وقنر   از بهرحال   محل  و  پذ  گفتم  وداعخودرا    شیخانه    رفیر  یدر 

 . بینمیم  آمادهخودرا  هرگونه حوادث ناهنجار 

  مامور  نفر  گشودند و يك   را  اطاق دروازهآفتاب طلوع  ساعت از  از يك  پس

  که   مامور   ،م برخاستجاه    . من از ند گردید  اطاق  وارد   مسلح  س ی پول  نفر   دو   با 
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  گفتم   ؟کجاهسنر   از   که تو   د یداشت از من پرس  هظالمان  افهیق  خشن و   وضع

اندراب    از   کابل  از  قکوچه  با  قوماندان  داشت که    اظهار   خشمناك   افهی. 

. من از جا  میبرو که برو   میبب  خانه  توقیف به    را شما  كردند که    صاحب امر 

 شدم.  روان محافظ نفر   دو  و  ف یوقت  مامور  با برخاسته 

 ها دل   ،شد یم   ده یفهم  ن یاوضاع عابر   از   د یروزع   تیفیک  و   بود   ده یتابآفتاب  

اطفال بود،  جد های  لباس   مشور  ان  بودند   دهیپوش  د یرنگارنگ  دخبر  ،

  . بود   شده  حناب    شانیهاكف دست   و   بودند   حنا بستهها  دست   كوچك در 

  ی رفته برا  دگاهیند که در مسجد عخواست یمگذشتند،    ما کنار    از   نفر   چند 

ت  یادا موقع كنند.    میعظرسم  اخذ  ظرف شاه  جاده ساعت    م ین  در    از 

 .  مید یرسخانه توقیف گذشته به دروازه منحوس  قومانداب   

هولناک به نظر   وضع  ی   بهم  دراز   انیرنگ که از سال  هیدروازه بزرگ س  نیا

دانند  یم. همه  افتند یم به خوف و دهشت    نیعابر آن    از مشاهده  رسد یم

ان مردم  زحمت حق و ناحق بهو  زجر    انواع  محل  نیا  ب  عمت  داخل  که در 

عقو  مستوجب  زولنه،است  موجود   شوند یم  ت ببدبخت که  ،  زنجب    . 

ات، كيك  ف،یکثهای  اطاق  کنده،   بیچاره   ،عفونت، ظلم،  خسك  ،حشر
 

گ

دففاقه،   و  نایمآدم    هولناك های  چهره   دنیقر،  دزدان  دزدان    ،کشان، 

دروازهء دهشتناك   ی   بهرحال من بهم .  آنها   مثل  و   اسیس  مجرمی     ناموس و 

  آماده خودرا    وضع   توقیف   مامور   از ديدن  دار   هب   شنعسکر    نزديك شدم. 

 دنیبلع یمخصوص برا آواز زندان به  دروازهء مامور  به امر  و  نمود  میتعظ

.  زندان شدم داخل من ه،گردید  تازه وارد مانند دهان اژدها باز  يك شکار 



 

 

 خانه توقیف  داخل 

  و   است   شده  واقع   لی جانب حو   دو   کهنه که در   عمارت  و   ف یکث  لی حو   يك 

طبقه بال    در   يك برنده و   و   اطاق  فت ه  ی   طبقه پائ   در ،  باشد یمطبقه    دو 

  ساخته   بی ترت  ی   جانب مقابل هم بهم   در   و   يك برنده چوب    و   اطاق  هشت

از   شده عبارت     ی برا.  باشد یم   اطاق  س  و 
 
صد   تقریبا   محبوس   نفر   سه 

    اما   شده  داده  صیتخص
 
 و   ها برنده   در ،  ستند ی ن  اطاق  داخل  ی   محبوستماما

 هم افتاده اند.  یرو  ل یحو  یرو 

از را در آن    که   است   زندان موجود   ن یيك كنج ا  در   طولب    اه یس  اطاق  يك 

تا   است  تاريك  خیل  ،نامند یم   خانه تار که    وقنر   و  به  تازه وارد    گ یچشم 

ی  آموخته نشود،  . تواند نم  دهید را  چب  

 راسنر شدم    اطاق  داخل  که  وقنر   ،آورد   اطاق  ی   بهم  مرا   محبس  مامور  

 از و  است    ممرد  زد زبانکه  چاه  سیاهکردم که همان  و گمان    دمیترس  خیل

 خواهد بود.  جاه ی   ام هم دهیشن ها افسانهآن 

  جاب    ی   محبوس  اطاق  خانهگ یتار   نیملتفت شدم که ا   قهیاز چند دق  بعد   اما 

  یهایو م  هريك با   افهی. قاست  آدم کشان معروف  و   و قاتل و دزدان نایم

پاره و های  لباس  دار و ی زرد  اهیس  ا یزرد و  های  رنگ و    دهیژول   ف یکث  پاره 

های دندانباز و  های  دهن و    دهیدر های  چشم، با  افگند یم را به هراس    نندهی ب

 . نگرند یم زده مرا  تب  ح  ی   چرک و  زرد 

ی   هريك  محبوس   یولیگرفته، ه   خو   اطاق  ایهیمن اندك اندك به س  چشم

حال    عی     در آور و  های حزنقیافه  و از مشاهده  توانمیم   داده   صیرا تشخ

 . دمیبخود لرز آنها   خوفناك

  در يك   میندار   گفت: برادر کوته خایل  داده  قرار توقيف مرا مخاطب    مامور  
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ه  اطاق گوشهء  . تواب  یمانداخته خودرا بسبر

  خوب   : گفتم  ء او چارهء نداشتمهظالمان  اطاعت در مقابل امر   از   بجز که    من

هم  است خواه  نی ا  همرای   جاه  ی   در  به   م یبرادرها  باطن  در  اما    بود. 

را بمن    میعظ   ی چه بال  بردم که گردش روزگار   ب    دهشتناك خود   شنوشت

 . است داشته روا 

يک  قهیدق  چند  بود که   وارد   شانیپر   وضع  با   سی پول  افش   نفر   نگذشته 

توقیف    مامور   شد.   خارج  و د  نمو   شگوسر توقیف    مامور   همرای  شت و گ

امر   ب  همرای  د یا   شده  قلق  کوته گفت شما    ت یبرا  اطاق  يك  تا   د، یائیمن 

  در کنج   که  را یز م  گردید  خوشحال   خیل   سخن  نیا  دنی. من از شن میکن  هیته

  مشاهده درد و از    توانمیم حل کرده  خودرا   الم  و   درد   بر خوب  ب  به تنها  اطاق

 آسوده.  دیگران تکلیف و 

  از تعجب    با قلق   کوته  ، نموده و کلمهء کوته قلق    باهم شگوسر   ی   محبوس  

ان گبیچارهآن    م با شدیم  خارج  ازخانهدر   اطاق  از   که  وقنر   . شد یم  دهیشن آنها  

 شدم.  روان او و من از عقب  شی پتوقیف  مامور  وداع کردم. 

  ه یته   و يا   به پخیر  غذا   کنار   در هر گوشه و   ی   محبوس  ، فیتوق  لیحو   در 

را   یهاگدانید  چای از    بودند   مانده  كوچك  و   اسی  آثار آنها    هایچهره و 

ما گردید یممشاهده    یدیناام در   مینزدشان گذشت   از   .  ل  آخر    و  برنده مب  

 . میتوقيف توقف کرد تحتاب  

  مشاهده کردند هريك بهت زده و   اطاقآن    در نزديك  مرا محبوسی   که   

بهمد ان    ،قلق  کوته   ند گفتیم   باهم  آهسته  آهسته  و ند  دیدیم   گر ی حب 

  کند، مهرباب   خدا    است   ی   چه جوان نازن   بیچاره   رحم کند،  خدا قلق   کوته 

 کوته مخصوص.   قلق  هتکو آه  
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و كلمه    دمیلرز   خیل   آنها   کلماتو شنیدن    ناکتب  ح  مناظر   از دیدن  من

  د یکل  و آمد    باسر ده   . بهرحالآورد   وجودم را بلرزه  تار و پود کوته مخصوص  

توقیف    مامور   کشوده شد، اول   اطاق  و به شعت دروازه   آورد   را   اطاق  قفل

. میشد اطاق داخل باسر ده  از من بعد  من و از او  بعد  و 



 

 

 اس یس یر  محبوس  مخصوص اطاق 

  . گنجد نم  انیب  که در   است   انگب   و غمدهشتناك    آنقدر مخوف    اطاق  نیا

  سنر ی ن  مرگ و   انتظار به    روزها را   و   ها شب  بیچاره  نفر   صدها   اطاق  نیر د

  عهیبذر  ا یرا شماريده و بالخره    خودها   اتی ح نیآخر  قیاند و دقا  دهیگذران

  زنده به    انیتفنگ سپاه ی   آتش   یهامریم  بارانب  بواسطه ت ا یو    سمانیر 
 گاب 

  ی اجزا  ه و تدهن توپ محکم بس را در  آنها    اینکه  ا یو    شده  خاتمه داهآنها  

های پارچهنموده اند و    پراگندهسفاکانه    تی معدوم  یوجودشان را در هوا

  خور مرغان لش طعمه سگان و  کنار   گوشه و آلودشان در هر  گوشت خون 

 . است هگردید

مشاهده کرده،    را بار  مرگ   یچه روزها  هولناك و ی  هاشبچه    اطاق  نیا

  از   هنوز و  ساخته    ی   منحوس را رنگ  اطاق  ن یا  در و دیوار   ی   خون های  اشك 

  اطاق   چه  ،گردد یم  ماعاستگان  شدهکشتهارواح    نیحز آواز  آن    کنار   كنج و 

 باسر ده   و   مامور   شدم،  اطاق  داخل  منکه    وقنر   ! است  و خطرناك  ی   سهمگ 

 و رفتند.  گذاشته  مرا تنها 

ام و منتظرم که   ستاده یبه پا ا ناچار  ستی ننشسیر    ی نمناك جا  اطاق نیدر 

 . میو دقيقه چند آرام نما اورند یب میخواب برا بسبر  و  ب  چارپا کدام  اگر 

 اطاق  و تاريك   اه یس  یوارهایدر د   ،شده  آموخته  گ یبه تار   چشمم کم    کم

  ده ید  شده چوب نوشته و يا   خواناست  نوك که با   غریب  و   بیخطوط عج

بالپوش من    بیج   . در است  چراغ ناممکن   بدون  آنها   اما خواندن  ، شود یم

يت  ضعيف  ب  در روشنا  نکی، ااست  موجود   تیکب    قیط  و سگرت   آن    كب 

 . توانمیم خطوط کج وج را خوانده 

  اسی ادگار ی: » رسد یمعبارت به نظر  نیا تیکب    فیضع مقابل روشناب   در 
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 در   اطاق  گر ی در گوشه د.  شود م ن  ده یفهم  خوبآن    ی امضا  «یدیو ناام

دیوار و در محمدامی    یامضا «اعدام  انتظار در » شده نوشته  ی   چن وار ید

 . است شده  نوشته  نر یدروازه ب مقابل

 زنده  از  مردن مرا  دم در 
 

 ستی افسوس ن گ

 چنگم رها خواهد شدن  دامانت که از  فیح

محمدشاه    ا یاحمدشاه  ،  شود م ن  دهیفهم  خوب  شخص هم  نیا  یامضا 

 . باشد یم

  آورده   وجودم را بلرزه  تار و پود منحوس    یوارها یخواندن عبارات جانگداز د

خواندن    باید   است عبارات که  هماز  پر   شیتشو   بجز چه   خاطر   شاب  یو 

 کنم.   یخوددار   ندارد  جهینت 

ه    و   گرديده  داخل   توقیف  مامور   ،باز شد دروازه    کنیا   از خانه   مرا کهبسبر

  چارپاب    از يكمن عبارت    بسبر   . آورد   میبرا  اکب    باسر ده   بذريعه  بودند   آورده 

ه    و گذاشتم    اطاق  ،در گوشه  را   . چارپاب  است  رخت خواب  و   منخ   را بسبر

باز آن    یرو  دروازه    ه گردید  اطاق  داخل  زیاد   روشناب  ،  است  پهن کردم. 

از است آف  و   ی خور آب    ك كوزه یکردم که    خواهش  مامور   ،    لگ تابه  يك 

  مت یدادم. پول نسبت به قمامورصاحب    ی هم برا  هیچند روپ  ، بیاورد   میبرا

سم ب ت  و   داده  جا   خود   بیج  در   را   ها پول   مامور   بود،  زیاد   خیل   كوزه   و تابه  آف

 . نمودار شد بدنمودش   لب کلفت و  در  یب   آم تی رضائ

عبدالرحمن را به امر    که قاض  آمد    ادم ی.  دمید   وقت کاکل گاوکش را   نیدر 

در  بود. قاض    ملك محسن  بندبند جداکرده  عام  پشتو   بیچاره  محض    که 

رعشه    انیتماشاچ   وجود   او در   بلند آواز    «فتهگپاره    د   یخدا  زبان بود »د 

دارند که ملك   اد یالبته به  بودند  وقت حاض  آن  در  که  . اشخاضافگند یم

 بود.  داده  فالوده ی دکان فالوده پز  در  اورا  ،قاض   قتل از محسن قبل 
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و   اكب    باسر ده   در    آورد   م یبرا  ب  ایبور   نماز   یيك جا  و آب    آفتابه  كوزه  و 

برق  اطاق  نیاراسنر  گذاشت.    اطاق  گوشه از ندارد   نمناك   باسر ده   ، 

هم   پول و  بیاورد   میگوگرد برا  قیط کي و  کردم که چند دانه شمع  خواهش

 .  دروازه را قفل نمود  و  شد  خارج  دروازه از  و  کرد   قبول دادم،  شیبرا

پر های  اندیشه  غریب  و   بیعج  التیخ  اکنون  روح  مرا   شانیدهشتناك 

ام    بیچاره  خانم  یزار   و   هیگر   و   مادر   یهاتاب  ب    اد یاحاطه کرده هرلحظه ب

از   شوم، چه طالع ناسازگار   شنوشت   . چه شومیم   شانیپر   افکار   غرق  که 

به  اعمال  و   افکار   ناحيه افتأثب     ام   بیچاره   آرام و   خانواده  من    نده گزشت 

اجل مهلت ندهد کشته   اینکه  ا یباشم و    محبوس   منکه    وقنر   تا .  است

خواهد شد؟ بهر صورت    د یعاآنها    بزرگ به  بتی چه مص  مب  بم  ا یشوم و  

  جبی   کشاده   با ها را  ب  آمد  باید نخواهد شد و    داده  یب  تغ  شنوشت  یباز 

 قبال کنم. است

هللا  وقت سلطنت حبيب  مربوطی   ما که در   از   نفر   يک  پیشبر   سال  چند 

غراب    غرب و   بود از کنده و   شده   محبوس   ها تی س  ی شا  در   د یشه  ب  خان ام

ح    را   ی   محبوس  شانیپر احوال    و   کرد یم    ها قصهزولنه    و  از  داد  یمشر که 

 یواقعات شن آن    اکنون  . ایستاد یم راست  براندام    مو آن    دنیشن 
 

  باید را    دگ

تالم   از شنیدنو    کنم مشاهده    بچشم ش    زنجب    و   و زولنهالچك    درد و 

خداوند جل عل  الطاف  به  بهرصورت چشم  شوم.    گانهیشانه که  متالم 

ام و   است  چارگانیب  د یمرجع  ده    یبه و خودرا    لیفام  و   خود   دوخته  سب 

روزها  قلق   کوته مخصوص    اطاق  در   و   مگردید  بال   هرگونه عذاب و   منتظر 

 .  دمیگذران  ها شبو 

و   اهگایهگ دروازه  گر ید  جعفرخان  پشت  از    . پرسند یما  مر احوال    رفقا 

و    وهی، مآورد یم  طعام  از خانه  میشب برا  جان برادرم چاشت و   میعبدالرح

  ند کردیمه  روان  رفقا   زیاد   خیل   تیبسک  و   ، ناشتا بودند   آورده   زیاد   سگرت هم
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 . مکرد یم اكب  تعارف  باسر ده  و توقیف   مامور  یرا براآنها   ب  ن اكم و 

يت محبوسموضوع  اصل    از   من آموخته شدند و   کم کم با   باسر ده   و   مامور  

اجتماع  مسلك من خدمت    هستم و   اسیس   محبوس  که من  دند یمن فهم

ا    و   که مستوجب جزا ندارم    گناه  جرم و   کدام  ،است  افغانستان  مردم  و  ش 

که يك نوع  سازد  یمشان    مجبور   باشم. بهمی   ملحوظ احساسات انساب  

ام را بمن قا و یگان لذيذ  های  خوردب    لذت  گر یدو از جانب    دند ر گ  لیاحبر

 . است گرفتهچشم شان را   پیش جراب  جاكت و   کدام  ا یو   نوت پنج افغاب  

برادرم   میاجازه دادند که عبدالرح  روز گذشته مرا    شدهاطاق    داخل  جان 

  با   ناشتا   و   ميوه  زیاد   مقدار يك    و   ه بود آمد  جان  م یعبدالرح.  مالقات کند 

. اشك مانند  دمیبوس  اورا   ی شد رو   اطاق  داخل   که   وقنر   بود.   آورده   خود 

  گفتم   دادم و   سل ت  اورا .  کرد یم . هق هق  بارید یم باران از چشمان قشنگش  

از    بعد   هستم ممکن کهجور و سالم    مکن من  هیگر   ،کن  یم   ه یجانم چرا گر 

 در   باز   خواهم شد و   من معلوم شود انشاهللا رها   شنوشت  د یع  التیتعط

روشن خواهم کرد، خدا  خودرا    دهیخواهرانم د  و   خانمم  و   خانه بمالقات

 . است مهربان

و    است  متعلم مكتب  و   شد یم برادرك من که به سن دوازده ساله    بیچاره  

دارد بسیار  مرا   اندگهای  گفتهاز    دوست  بالهجه    و یافت    تسل  من 

خالص   . کاشگ د ییآبخانه یم   باز   تو شوی  یمرها   نه اش گفت شما ومامعص

 کند یم  نگریابسیار  غم هالك شود، خانم تان    از   است  نزديك   مادرم   د یشو 

  خوب   من گفتمرفته بود.    ی   بفال   نزد   مادرم  روز ید   د،یخالص شو   کاشگ 

برادرم   ی   بفال فال   داده  جواب  چه گفت؟    ندارد   بی   گفته که خطر گفت 

طول    کار   مگر  تسلاست    خب    گفتم  . کشد یم شان  بمادرم  و   جانم    بده 

. گفت  شسیر    یمرا براهای  لباس    برم یمبخانه  تان را    لباس  که  وقنر   بخانه بب 

   . کند یم  هیگر   و  بوسد مادرم یم 
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  کوشا   ات خود تعليم  در   ، ینشو   حاض  ب  خداحافظ از مکتب غ  زم یعز   گفتم  

روشن  گانهی  تو   باسر  پباسر  یم   خانواده   چراغ   صدمه  و   شده  ب  پدرت 

شان   خاطر   کوشش کن که تسل  را خم ساخته تو   کرشیمن پ  تی محبوس

 . باسر 

 از او  بعد  رفت و  و  شد  خارج  من وداع کرد، از دروازه با  انیگر   انیگر   طفلك

كم كم خوابم برد.   و  که لحاف و بالشت از اشك ترشد   ستمیگر   آنقدر 



 

 

 ب ی مه رسنوشت 

و   شده  محبوس  1310ثور    11  قرباندیع  اولروز    من این  ام   اطاق   در 

  و توقيف    مامور   من بهمان اساس بوده  وضع  ،است  ور ث  ۱۳امروز  هستم.  

  دم ید روز کههمان  ، برادرم را آورند یم  میكال و نان برا  و  آیند یم  باسر ده  اكب  

های اندیشه  و   فکر   و   شاب  یبه پر   میروزها  و   ها شب نتوانستم.    ديده  گر ید

  درس   کتب  مقدار را که از خانه برده اند يك    ب  کاغذها،  گذرد یم گوناگون  

 . یمکردیم  که نشر   است قتیحق شهی چند کل  مكتب و 

يه که ملت و   حقيقت ،  نمودند یمفاده  استآن    افغانستان از   مردم  يك نشر

  ا ی   و   د یکه قابل تهد  وقت نبود   اتیمقتض  خالف   ا ی   و   اسیس  امی   بود. مض

حقيقت مستوجب  نامه  شب   نشر   در خودرا    اش باشد. من  سندهینو   خیتوب

ضف   قتیحق  نشر   از   ما   یآرزو   و   اتینظر   که  را یز   دانمم ن  عذوبت  و   جزا 

و    میدر نظر نداشت   ی گر ید   ب   بوده و چ  انستانملت افغ  خدمت به توده و 

ی  نها . تمیندار  برضد    ما نامه  شب   که  است  نیمرا بخوف انداخته ا  که  چب  

   . است  نموده  د یشد  خیل  وطن فروش انتشارات  نیدستگاه خا
ا
  نفر   يك   مثل

با منصبان  صاحباز   و  يك رسوخ که    معروف    دانه   و د  حاض  ب  غ  نفر   از 

شخص    و   ه گردید  در روزنامه نشر آن    کاتور یگرفته بود کار   رشوت  گوسفند 

 سیاست مذکور از طرف حکومت 
 
 شد.  برطرف  ا

به    زیاد   پول  هک  هندو   نفر   يک  یدربارهء دعو   هیدر وزارت عدل  اینکه  ا ی  و 

 که مسلمان خودرا    هیو باغ همسا  ی   زمخواست  یم   و   داده   هیمحكمه عدل

حقيقت مسلسل درج نامه  شب  در آن    تی فیک  . د ینما   جر   بود اخذ و   غریب

روشن ساخت.   را موضوع    افگنده   روشن    هی قض  نهاب    و   حصص پنهاب    در   و 

  . افت یخاتمه   غریب به نفع مسلمان  یو دعو  د ی تهد  نیبالخره خا
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بودکه )رشوه خواران(   قتیحق  اظهار   یبراشما  وکوش  نماند که سیع  ناگفته

از باطل نموده   یبسازند و طرفدار   مالیرا پاآن  ند خواست یم  رشوت بذريعه

گذارشات   همچو   قتیحقنامه  شب نشر   از   ما   یحق را پنهان بدارند، مدعا

 المنفعه بود. عام

  زحمت نامه  شب   هینشر   در   است  از دوستان من  گ یکه  محمدیوسف    آقای

او واقع قصاب کوچه چوك كه يك    و   ها شب   دهیکش   زیاد  ل  روزها در مب  

تاريك از    كوچه  محفوظو  اش کار  گخانه  در   و   است  انظار  غريبانه  ك 

در   یم کردیم در   و  ها    ها  نامهشب  آوردن خب 
 
  ه که داخل  از وزارتخصوصا

    آقای ند،  کردیمکار  آن    شعبات  در اکب  خور    رشوت  انمردم
افضل    عبدالغن 

مكتب معاونتاست  متعلم  بما  ما  کرد یم   زیاد   قالل  از   میخواست یم .  که 

یه ملت فرد    به ملك و   خدمات ما   و   قتیحق  اظهار   و یا  ر   از   خایلهای  نشر

  قتیافغان در تمام شماره حق  ی اردو   باشند. قدرداب    ب  اخب  ب   ن  مملکت  فرد 

  عی   اللزم بودکه نصب ءا بنا   . گردید یم  نشر   ستون اول از طرف ما درج و  در 

 . میخوف و هراس عرضه بدار  بدونخودرا  

کاتب    میاحمدهللا کر   آقایکشا  قض دل   در   را   قتیحقهای  شماره   دنیرسان

دربار  وزارت  مطالعه    تحويلخانه  از  بود که  عهده گرفته  های شماره به 

  صدراعظم   شاه و   مراتبه  نیچندآن    شیآلانتشارات پاك و ب    و   قتیحق

نموده و گفته  اظهار    روشن ساخیر    یبرا  قتیحق  که نشر   بودند   تعجب 

  ، است   مند ده یفا  خیل   انت یخ  و   یخوار رشوت  از   ی ب  جلوگو    مردم  افکار 

ناشر تجاوز    خود   حد و حدود   از   مگر    باید شوند    دا یپآن    نینکند و هرگاه 

روزها  آن    و من در   . ند یاقدامات ننما  ی   چن  دیگران  ردند تا گ  هیتنب  توقيف و 

 كنار بدست  مکتوم را از هرگوشه و  قیکه حقا  دمیورز  یم سیع مجاهدت و 

انظار   قتیحقهای  شماره   در   آورده    رشوت   و ها  خیانت   . برسانم  مردم  به 

  در   و خائن  افراد رشوه خوار   رو آن   از .  میینما  شا فا  و   نشر   روز   هر   ها را ی خوار 
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نو  نها  نشر   برابر   در   رو آن  از .  بودند   قتیحق  سندهیتجسس    ت یحقيقت 

 .  شدند  قیو مخالف انتشار حقا شان دادهنالعمل عکس

  بوجود   غریب  و   ب یعج  سی ناشناس دساخاينی   حق  و   ظالمان  جاسوسان،

باعث    نانهیخاهای  دسیسهکه همان    است  از این  شبر ی من بو گمان  آوردند  

 . استگردیده   نيت ممحبوس و  یب  دستگ

  جانیه  و   هنگامهء برپا کرده و شور   کابل  حقيقت در نامه  شب   ء هینشر راسنر  

  ه گردید  واقعنامه  شب  حملهمورد  که    کابل  تیول   در دستگاهنمود.    جاد یا

که    بودند   داده   بی ترت  قتیحق  یهاسندهیبردن نو  ی   ب   از   یمجالس برا  بود 

 .  ام شده  گرفتار   بیمه شنوشت  نیو به ا بینیم یمامروز را آن  جهینت 

  ت یول   یدر کارها  ب  نسبت نارسا  بود و   کابل  وایل  آنوقت  نام در   لیعبدالجم

حملهخیل  مورد  از   گ یو    شد یم واقع    قتیحقنامه  شب   د یشدهای  ها 

.  بود نامه شب دشمنان مقتدر 



 

 

 ه ظالمان  اعدام امر  کی

 بعد   . است  ثور ۱۷روز پنجشنبه  امروز    د،یرسپایان    قربان به  د یع  یروزها

عقب  صبح  چای  از ضف و دنیدو   اطاق  دروازه  در    ی عادب  غ  گفتار   ها 

 نفر   سه  دو   زندان با   مامور   را باز کردند،  اطاق  دروازهو    شد   دهیشن   ی   محافظ

رنگ    آب    یشانه بندها   الچك و   حایل که   در   باسر ده   واكب    سی پولمامورین  

 شدند.  اطاق داخل اشتند دبا خود  را 

ز  آغابه سخن    باسر ده   واقعه بودم که اكب    و منتظر برخاستم  جاه    از   من

  ن  یعج  وضع  بكدام دربار؟ با   گفتم  . د ی ا  شده  ی دربار امروز    گفت که شما 

ت یداد: به دربار اعل  جواب داشت    اظهار   زندان  مامور   . وب  یمعظم هما  حض 

محکم بسته   را بند  شانه   ك و چ ال  ما را   ، دستاست  زدن منع  حرف  بسیار که  

 . د یکن

    مامور   امر   به
 
بستند. من قبل    میهاشانه   و در دست    را بند  شانه   الچك و فورا

بسته  ا ر  می ج ستار د و  ده یپوشخودرا   اهیبالپوش س بازو  از بسیر  دست و 

وداع    اطاق  وار یشتم، با د گ  حرکت  آماده  ده یرا پوش  ها بودم. ضف چپل 

امروز  و تا    داده   م یبرا  ا قاز رف  گ یاول    یکه در روزها  ارا هقلم   كتابچه و   کرده و 

امبالشت خود پنهان    و شب در   نوشته   ی مشاهده نمودم که بجا،  کرده 

 . است خود بافر 

ون،  برآمدم  اطاق  از دروازهکه    وقنر   عسکر    نفر   چند   اطاق  دروازه  در بب 

د. آنها  مرا بهتوقیف  مامور   ،بودند  مسلح منتظر  را گرفته  بند شانهآنها  سب 

مانند من الچك    ب   ن گر ی د  نفر  دو   نجا یا   م،یآمد  ف یتوق ل یحو  برنده در   از   و 

 .  اند  ستادهیا شده بند شانهو 

    آنها   از   گ ی
  آقای آن    دیگر   و   است   ی   لمعلم اخان معلم مكتب دار   عبدالغن 



 امر اعدام ظالمانه  کی   ارگ  قلعهء انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

27 
 

  خیل   و يك جوان  است  عیخان متعلم صنف دهم مكتب صناعبدالحد

تجاوز  از    و اسن  .  باشد یمقشنگ   عبدالغن    کند م ن هفده سال  خان   اما 

 
 
خان عبدالحد  با   و   شناسمیم   خوب  هردو را   نیا،  باشد یم  از او   تر مسن  نسبتا

شان   از دیدن.  است  ق یل   جوان معصوم و ،  دارم  فراوان  تالف  و   دوسنر 

 . ند گردید  از مشاهده من اندوهناك ب   نآنها   و محزون شدم   تینها

ی   هريك  محبوس  ،شد یممالحظه  عسکر    زیاد   توقيف يك تعداد   در حویل

نوع    نیاند که ا  دهید  را یحق دارند ز آنها    . کنند یم   تأسف  اظهار   به نوبهء خود 

. همه  ندارد   بازگشت   د یام  ، ی   محبوس   یوز پنجشنبه برار   در   بردن به دربار 

ماسهدانند  یم شدن    یبرا  نفر   که  ا  م،یا   شده خواسته  کشته  هم    ن یمن 

چه    درباره خودها   رفیق  نفر   دو   که  دانمم ن  را پوره حس کرده ام اما موضوع  

 دارند.  شهیاند

وث دح  که تازه جوان از   است  بیعج  خیل  خانعبدالحد  جسورانه  وضع 

 حادثه    نیا
 
  خب  ب  خود    ندهیآ  شنوشت  از   اینکه  ا یو    ندارد   شهیاند  قطعا

  اوضاع   حال متوجه من و   عی     در   و   وارخطا بسیار  خان    . عبدالغن  است

او ،  باشد یم   ی   محافظ  و   مامور  به  دادم.   من  با عبدالحد  سالم  يك    خان 

    داد اما   را م  مسال   جواب   لبخند 
م  مکه سال   حفظ کرد خودرا    خان  عبدالغن 

 . کند یم اطیکه احت  دمینداد، فهم  جواب را 

بدرقه   ی   محبوس یدعاها افتاده با بحرکت ما   دهیقافله ستم د  صورت بهر 

و   شاش   م،یشد و   عبدالحد   در عقب  من      ب  اخ  در   خان 
 خان  عبدالغن 

با   یم کردیم   حرکت عساکر  اطراف  در  و های  برچه   و   بازخانطره  برهنه 

ی    محافظ  و بالیند  شدیم   ده ید  سی پولمامورین    از   نفر   با چند قوماندان  

 صادر کرد.  حرکت امر 

  است  زیاد   خیل   ی   بل یس  مردم  م، یشمرده براه افتاد  و   یعادهای  قدم   با   ما 
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بینند  یمکه    ما را   رهگذر   مردم   اند.   دهیمرگ ما صف کش   یتماشا  یکه برا

  دارند    ب  شناسابا ما    ب  کهآنها ،  کنند یمو تماشا    ستند یایم
 
و  گذرند  یمفورا

 دارند؟ تیفیچه کآنها   پرسند یم ستند ی ن شناسا آنهاب  که 

مقابل   اعدام  گوید یم جانب  بالحصار  است  حکم  تعداد    روند یم.  يك 

  بعد  و   شوند یماعدام  در کجا    پرسند یم نموده    را همرایه   ما   ولگرد   یهابچه

تا تماشا کنند که ما به چه قسم    روند یمبجانب بالحصار  معلومات    از اخذ 

  ر د  ما   قیدقا  نیآخر   و آرزوی  کنیمیمجان    قهیدق  چند   و   شویمیم  کشته

آواز    ،رویمیم   و   رویمیم چه خواهد بود. ما به راه افتاده    دادنوقت جان  

  داشت. تأثب    دهشت نوع خوف و  ك ی با  رهگذر  مردم  در گوش ها زولنه

ه  نثار   غی    در ب  خودرا    نیشعاع زر   بهار آفتاب    صاف و   کابل  یهوا و    ا هسب  

 ان ی، برق برچه سپاهنمود یم دلکشاه    و قض   باغ ارگ شایه   ی   رنگ های  گل

  داده  لیرا تشک  یند منظره رقت بار داشت یمبر  کنواختیکه آنها    یپاآواز  و  

ب  نفر   سه  ما   هایدل بود.   در  تعداد سپایهی  ی   که  راه    مردم  و   ك  رهگذر 

 زنده   د یام  د،یطپیم   یمرفتیم
 

  ی ولیه  مرگ و   شهءیاند  و   هگردید   سلباز ما    گ

 بود.   عذاب الیه چوب دار 

قالل  است  جنگ  فاتح  یهاتوپ   هیپا  و که د  یهدروازه بزرگ ارگ شا  در مقابل

م  اد ی  و   است  شده  گذاشته  نمونه  طور  معرکه  دانیاز  د  و است  نب    قالل 

امر ی    محافظ  بهقوماندان    بازخانطره   ،دهد یمافغانستان    مردم   یفداکار 

 ارگ شد.  داخل همانجا نگهدارند وخودشما را  تا  داد 

  ف یما تخف  شانیپر   افکار   از   یقدر   و   میبود  ستادهیجاه اآن    در   ما که    وقنر  

  اظهار   آهسته  و   بمن نزديك شد آنها    از   گ یهم راحت کردند.    انیسپاه  افتی

. از  آید من   شما   نوت باشد، بمن بده کار   ا ی   سهی پ  بت یج  در   اگر که    داشت

که پول را قبل    است  نیپوره حس کردم که غرض او ا  سپایه  انیب  دنیشن 
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  گر ید  سپایه  کدام  وقت اعدام من بدست  در   كند تا   شدن من اخذ   تهاز کش 

   شدم و متأثر    خیل  نامرد آن    دنائت طبع  و رحم  ب    وضع   . از فتد ین
 
  قطعا

یادآور  را موضوع خان رفت و همان عبدالحد آقای نزد   ندادم. و  ش را جواب

در   عبدالحد   . شد  قیط  بیج  خان گفت  يك  ،  است  سگرت  من ضف 

سگرت    . سپایهمن روشن کن    ی را هم برا  نه يكدا  و   ی ب  را بگآن    که  تواب  یم

 قهیدق  چند   . نداد   عبدالحدجان  ی هم برا  کدانه ی  مگر   گرفت  او   بیرا از ج

  ی   محافظ  یشد و برا  خارج  گار   از   نظایممنصبان  صاحباز    نفر   کی  بعد 

داد   ما  را   که  امر  ند دلکشاه    ما  در   زیرا که   بب  ت  دربار    اعليحض  دلکشاه 

 . بردند  بجانب دلکشاهما را ها سپایه . کنند یم

ه  ، نمود یم   یگر جلوه رنگارنگ  های  گلو با    با یز   تینهاکشا  دل   باغ   یهاسب  

های گل بود،   دهیبخش   نتیز   صحن باغ دلکشاه را   نورسته مانند فرش زمرد 

ب   ی نوروز  ه   ی   در  و   یهاسب   گارد    دند،یدرخش ناب یم   ی مانند طال  تر   تازه 

شایه  و های  لباس   با   مخصوص  شخ    و   د یسف  یهاکش دست   ماغوت 

رنگ    ب  توريس پسته  ، موتر بودند   دهیمسلح صف کش   قلقره   د بلن  یهاکاله 

 . کرد یم  ن      ی دروازه قض نظرفر  در نزديكآن  شخ  قب  ب نادرشاه با 

و منتظر صدور   میخانه صف بست پشههای  درخت کنار    در   ی   محافظما و  

ماند    . میامر 
 
شوم  طاقت  و گداز  جان  ق یدقا  حقیقتا بوم  بود،    مرگ فرسا 

چوب  زد یم بال    ما   ش   یبال ریسمان.  و    ما   ینظرها  در آن    کشنده  دار 

  انتظار ن  آ، هر گذشتیم   پرخطر   روز   کیمانند    قهیدق  هر   ،شد یم   گر جلوه 

    . افزود یم  ما   هشتد  صدور امر اعدام به خوف و 
خان به يك نوع    عبدالغن 

 شانیپر های  با نگاه خاموشانه    زدن مانده و   حرف  از   و   شده  گرفتار   هوسر ب  

تماشا   را  للهکرد یمهرطرف  رخساره  برگ    عبدالحد   گون.  مانند  جان 

او   قیعقهای  لب بود،    شده   زرد   دهیدخزان چشمان    و   دهیخشک  مانند 

  مناظر   و شنیدم  یم دن دلم را  ی. من طپآمد  یم   نظر   در   نور اش ب    بندهیفر 
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و   و   مادر   یزار   و   هیگر   و   یسوگوار بار  رقت  نظرم    در   م یهاهب  همش   خانم 

از کشته شدن من چه    بعد   ام که   بیچاره   پدر   شانیبحال پر   ، کرد یم تجسم  

 . دمیش یاندخواهد کرد یم 

کوچک ارگ    از دروازه و  افتیپایان  قهیچند دق در ظرف التیهمه خ نیا

بار رقت   یول یبه ه  محبوس  نفر   سه  است  شده  که بجانب دلکشاه کشوده

ی    محافظ  يك تعداد   با   بودند بند  شانه   و   الچك  و   زنجب    مانند ما   حایل که  در 

  شان نزديك و   یهازولنهآواز  قطعه ارگ نمودار شدند،    انیهسپا  مسلح از 

ستب     شیو ر   اهیکلفت س  یهااندام که بروت   لغر   يك مرد   د، ش  تر نزديك 

و تنبان   اهنب  پ  و   د یسف  شمیابر   لنگوته  حایل که  در آنها    ی رو   ش ی داشت پ

آنها    ،ند آمدیم  چوب دست در دست داشت   بالپوش چارخانه و   و   خایک

 ماصف بستند.  ینزديك شدند و پهلو 

  بر مد  گار   که در   بودند   یدورهء سقو   یهاهشغن  بدبخت از   نفر   سه  نیا

ما   شوند یماعدام  امروز    و   محبوس با   زنده   كجا ی   و 
 

وداع    گ و    کنند یمرا 

را    ی و گلغرغره    سمانیر  محنت شان   پر   زندگاب    به  مرگ  و فشارد  یم شان 

ادهد یم خاتمه   از  بود جسورانه گفت آنها    از   گ ی،  نفر   سه  نی.  که جوان 

ی  نشه،  خراب  چرت تان  برادران به   . توكلبینیمیم ما باشد    بی که نص  چب  

 خدا. 

  بیچاره   . امر داد خاموسر  ب  و   زد   اورا قنداق تفنگ    با سپاهیان    از   گ ی  اثنا   نیدر 

ی   و   شد خاموش   محمد  ساعت دوست  م یاز ن  بعد   . د یکش   انتظار نگفت،    چب  

ما   و  اعالن کرد  بازخانطره قوماندان به ما را    اعدام امر  ،حضور  لیخان کرن

  آنجاب  که بطرف بالحصار،    عن  ی.  میشد  روان  خودها   شنوشت  بجانب

بود،    شده  بمرگ محل مناسب بود. توپ اعدام مانده   محکوم   ماعدا  یبرا

دار های  پایه ته  یهاسمانیر   با   بلند  چاه   ه گردید  هیخفه کننده   یهابود، 

  صدها که   است آماده  و  هگردید  حفر   ی   افگندن اجساد معدوم یبرا قیعم
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 خود بگنجاند.  در  را  نفر 

  محبس   ی   محکوم   نفر   سه  بار   نیا  م،یشد  روان  بهمان طرف  نفر   شش  ما 

پایان    آرزوها   و   قطع   دها یام  گر ی. د یمرفتیمآنها    عقبنفر    سه   و ما   ش ی پ  گار 

و با خود    کند یم   تجسم  خود   در   مرگ را   ناگوار   . تنها دماغ ما درد است  افتهی

 زنده  فشار به  چه تكليف و   آیا که  اندیشم  یم
 

چه    و   ماخاتمه خواهد داد   گ

سپاهیان    ا یو    شویمیم   ختهیبدار آو   آیا خواهد شد.    نصيب ما   مناك مرگ سه

چه مرگ دهشت ناك! چه  آه   . کنند یم بارانب  ت عن  ی یچانمار ما را  محافظ

  در   ا ی  خواهند داد و  ما   خانواده  بهما را    ! پس از مرگ اجساد ی   مرگ سهمگ

   ؟افگند خواهند  ی   معدوم گر ی د با اجساد   قیعم چاه

 .  اتیح ن یآخر  ق یقاد نیو ا شهیاند و  فکر  نیبود آخر  نیا

نگس    ما   یها، زولنه بودند   ما   با   زیاد   مردم   و   یمرفتیم های نفس،  كرد یم  شر

هفده   عبدالحدجان  و   مکردیمنگاه    در عقبگاه  گاهبود. من    شمار ه  ما ب

پژمرده    او   . رنگ گالب  مکردیمبود تماشا    خوشگل  با یز   ساله را که تازه جوان و 

  ندانبادخودرا    هایلب   و   رفتیم بود، راه    ه گردید  و چشمان فتانش افشده

    . د یگز یم
دار ساخته   حهیجر اورا    یپا  و زولنهخان هوش نداشت    عبدالغن 

کرده    ی   رنگ  شلوارش را   د یسف  یهاو پاچه  شده  بوت جمع  در آن    خون  و   بود 

  و همراهان تماشابی   ما سپاهیان  همه    و   ستادمیلحظه من ا   ی   بود، در هم 

 توقف کردند. 

را   و آمد    ش ی پدار  منصب  نفر   کی توقف    ن یا   یپا  گفتم  شد.   ويا ج  سبب 

  د بندی ب  اورا   یو پا  د یب  بگ  بمیدستمال مرا از ج  و   شده  رفيق سخت مجروح

  بیرا از ج  دستمال   و   د یشن   م را حرف  منصبصاحب راه رفته بتواند.    خوب  تا 

    مجروح یپا  و   د یبالپوش من کش 
رفیر  ادامه  ب   باز  بست و  خان را  عبدالغن 

 . یمرفتیم و  یمرفتیم و  میداد
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بالحصار   که  یهرقدر    ما   اتیح  قیدقا  مقدار همان    میشدیم  كی نزد  به 

ند. هنگامه برپا  شدیمفاصله افزون    هر   در   ی   تماشاب  مردم  ،یافتیمپایان  

بچه  غلغله  له ی  یهابود،  ،  نمودند یم  تأثر   اظهار   مردانب  پ  ند، کردیمگرد 

دعا   و خواندیم جوانان  به    ما   ند  و  خود  خود  های  اندیشهبحال  دردناك 

سپاهیمرفتیمراه    و   وفمض    زیاد   کوشش  ما بند  شانهحکام  است  در   انی . 

  داشتند. 

  ده یرس د یمقابل شاه شه   ینجات واقع دروازه لهور  به منار  ما اندك اندك

.  آمد   نزديك  سوار   کلیدر موترسا  شی پمنصب  صاحب  نفر   کیکه    م یبود

  نزديك شد که    وقنر   بود،   س ی پلشمامور  هللا  حبيب   كل یموترسا  ن یصاحب ا

ی   هم توقف  محافظ  و   م یماند  ستاده یامرتوقف داد. ما همه ا  ما را   ی   محافظ

 . میبود   سی پولشمامور   اناتیب دنیمنتظر شن  و کردند 

ت سه   اظهار   زبان که داشت   ت کنبالشمامور   اهل    نفر   نمود که اعليحض 

  نقل بدهيد خانه  در توقیف   را   نها یمعارف را از اعدام معاف فرمودند، شما ا

امر   كوهستاب  نفر    سه  و  امر  است  ثابت آنها    اعدام  را که  ، مطابق همان 

 اعدام شوند. 

بی     امر   نیا  دنیشن   از  و تماشاخ    در  و محافظ  ها  محكومی      ی   عسكري 

را احساس نمودم که    یدیام  . من در دل خود نور گردید   اعدام همهمهء برپا 

    شد،   ده ید  ن  یب  جان تبسم ش  عبدالحد   لبان  بخش بود، در   اتیح
  عبدالغن 

تماشابينان    از   نفر   چند .  ند گفتیم   يكب  ت  بما   انیسپاه  ،کشید یمخان شکرانه  

آن   از مشاهدهقوماندان  .  برخاستو غوغا    گذاشتند، شور   کف زدن را   یبنا

 خاطرشد.  شانیولوله پر 

جوان    خیل  شان کهنفر    يك  وداع کردند و   ما   به مرگ با   محکوم  نفر   سه  نآ

ما    با   و   داد   حرکتخودرا    دست  و   نام داشت نزديك شد   قامحمد آ  بود و 



 امر اعدام ظالمانه  کی   ارگ  قلعهء انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

33 
 

او معلوم    خداحافیط   از کلمات  آخر   شد یم نمود.  و  اندوه  عالم  در    ن یکه 

قابل ترحم    نزد او   ما   و جواب  شده    ناز نجات ما از مرگ شادما  اتیح  قیدقا

بل بآن    در   من  بوده.  و   ستی وقت  ساله    عبدالحدجان  ساله  و  هفده 

 .  ساله بود  ستی هم بعبدالغن  

وداع    و با ما شدند    روان  بطرف چوب دار   نفر   سهآن    در همان لحظه که  من

ی    محافظاز    نفر   که يک  ستمیگر   آنقدر و  نتوانستم    یخوددار   هیگر   کردند از 

از  خنده گفت  یم  خوسر   به  نجات    شکر   ،کن  گریه  مرگ  از    یکه 
  و   افنر

دارم که   بیچاره و  ب  دارم، مادر پ  ی دعاگو  بل  گفتم  ! یدعاگو  یدار  یدعاگو 

پاك    تی محبوس  داغ دل  دعا  اورا من  البته  او   یافشده،    بدربار   عاجزانه 

مورد  مرا  است    مغفور و رحیکرده و پروردگار عالم که  تأثب     ليزالخداوند  

 . است داده قرار اش   یخداوند عفو 

تا    داده  امر   بما   عبدهللا خان نام دارد که    خانهتوقيف   مامور   از طرف شد 

  بندها شانهکه    داد   تیهداقوماندان  .  میفتی براه ب  خانهتوقيف   دوباره بطرف 

  م یا   هگردید  که غرق نعمت خداوند   نفر   سه  رها کنند. ما ما را  های  و الچك 

ما   ی   محافظ  ،رویمیم  خانهتوقيف   جانب  نكیا ما ند  خواست   ن  ی ب  ش  از  و 

. رسانیمیم را آنها  ن  یب  که ش  میدادوعده 



 

 

 فصل دوم 

 الف: 

  و خانه توقیف بازگشت به 
 

 در زندان  نینو  زندگ

وداع    و با ما شدند    روان  بمرگ جانب بالحصار   محکوم  نفر   سهکه    وقنر  

بازگشت   نی دادند. ا  حرکت  امر   خانهتوقيف   بجانب  ما را   ی   محافظ   نمودند،

  در همی     پیشبر   داشت، چند ساعتعجيب    تأثب    من  و احساساتخيال    در 

تا    یمرفتیم  م،یبود  روان  دار   هیپا  دنیو بوس  مرگ  چاشن    دنیچش   یراه برا

  دردآور   ر هز   و   میچشم از جهان بپوش  م،یمعدوم شو   امعلومن  شنوشت  به

  کدامو هر  یمدیدیم ینامراد  باد  را بر  خودها   جواب   یآرزو  م،یبنوش مرگ را 

نور یمرفتیم و    یمرفتیم   ،کشیدیمیم  یدی ناامدل    از   قی عمو    شد آه    ما   . 

ی  حرمان  و   اس ی  جز   و تابید  نم   ما   نظر   در   یدیام خاطر   چب   راه  ما    در 

 . میگرد  از همان راه بازیم اکنون نداشت. 

  
 
 از انظار ما دور آن    مخوف  دار و ریسماندهشتناك چوب    یولیهعجالتا

   ن یکه ا  ستی و معلوم ن  یم ردگیم ، حال بجانب زندان باز  شده
 

  ما   ی برا  زندگ

  بگذارند که در اجتماع از نعمت ما را    اگر چه ارمغان خواهد داشت؟    نفر   سه

 زنده   و   م،یباشور  بهره   آزادی
 

  ایل   و   خوب  نگردند   ما   تیاز   و سبب  میکن  گ

 
 

 آزادی  و   شهیاند  آزادی  فکر و   آزادی  وقنر   ،است   مرگ  از   بدتر   و   تر تلخ   زندگ

فتی در پ  آهسته   با من بود و ها  اندیشه  نیا  ؛مینداشته باش  ابر یح  امور   شر

 . شديمیم  نزديك   خانهتوقيف  به آهسته

 گ یشد که   دهیشن .  ند گفتیم   ب  هاب   و درباره ما چ  ند ایستادیم   رهگذر  مردم 

و گفتیم   ی گر یبد شدند  معاف  از کشیر   د   بندی  :  شدند،    ی گر یعمرى 

 . است خدا مهربان شد که از کشیر  معاف شدند  خوب : گفتیم
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  در جادهآنجا    از   م، یدیرسارگ    و به دروازهء   میقالل گذشت است   مقابل منار   از 

در   خانهتوقيف   و دروازه منحوس  میشد  داخل  شایه  چوب    میمستق که 

  دروازه در دهن    معلوم شد و   بودند   ستادهیا  دار   هب   شنسپاهیان  آن    مقابل

را    ی   محافظ مامور  ما  تحو   باسر ده   و   خانهتوقيفبه  و    ل یاكب   دادند 

 . میشد خانهتوقيف  داخل دوبارهو ما  شدند  پراگنده  ها تماشاخ  

کرد،    ما   نثار   حلقه بستند، جعفرخان پول نقد   ما   دور   و   ند آمد  ی   محبوس  

ات   خدا   یخان نان برضا  میمحمدعظ   و از   بودند   همه خوشحالنمود،    خب 

 ها کردند. ی خرسند میا افتهیاز چنگال مرگ نجات  اینکه

اسباب  و همه ندارد  فرش اطاق دمیشدم د خود  اطاق داخل منکه   وقنر  

  ك شخص ی خان که  محمدعظیم  شدم.  متأثر    خیل   اند،   را برده   اطاق  لوازم   و 

 و    باشد یم   فی مزارشر   از   و   خوب
 
  ی اتهام همکار که به    شود یمدوسال    تقريبا

ی  من  شاب  یو از پر   شده  بندیبیگ  ابراهیم با   داشت   اظهار   حس کرد   چب  

ا ب  اطاق  نیکه  محكومی      ی برا  محکوم  که   وقنر   ، است  مرگ مخصوص 

 اطاق  به  باسر ده   را   محکوم  سامان و لوازم  شود یم  دهیکش   اطاق   از   اعدام

خانه بندی  مامور   را اعدام البته سامان    امر   یاجرااز    بعد   و   برد یمیت  مامور 

همکار  تقس   یرفقا  یبه  خودش    اگر و    کند یم  ماتیخود  باشد  نقد  پول 

د یم  . ند آمد   باسر ده   با اكب    مامور   که عبدهللا  می د مباحثه بو   در همی     ما   ،گب 

  و  خوسر  اظهار  میا شده اعدام معاف از  نفر  ماسه اینکه از  عبدهللا مامور  

   نمود و مهرباب     و   ن  یخوشب 
 
  ن یدر ا  از این  بعد   داشت که شما   اظهار   ضمنا

 مامور   من از .  شود یم   داده  یگر ید  اطاق  شما   یبرا  د،توانی م بوده ن  اطاق

 اطاق  گفتم   و کردم  تشکر  
 
احت  اسبر   ساعنر   که ما   د یکن  یی   ما تع  یبرا  لطفا

 .  شود  ف یتكل رفع و  میکن

در محمدعظیم    از   مامور   پرسيد:  ؟ است  نفر   چند   شما   اطاق  خان 
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ه ام ضف  نکرد   قبول  را   نفر   چیه  خود   اطاق  خان گفت: من در   میمحمدعظ

سابقه    هیمال  ر یخان مرحوم وز   محمدهاشم  ب  خان مالزم م   مسجدی  نفر   يك

 . باشد یم

را هم   نفر   سه  ی   هم گر    ا دارد  را   نفر   پنج  شیشما گنجا  اطاق  گفت:   مامور  

   خانهتوقیف که در    را یز است    شما بفرستم بهبر   اطاق  در 
 
مناسب    اطاق  قطعا

 . ستی ن  نها یا

پاگر  خان گفت  محمدعظیم   ام که ه  میخود تصم  شی چه من    چ یگرفته 

افت و اخالق و به    مگر   کنممن   قبول   خود   اطاق  شخص را در    نسبت شر

  بیچاره 
 

با    من باشند که  اطاق  که به  کنمیم   قبول  شان را نفر    دو   ما   نیاگ

 . ندارد   شیپنجم گنجا نفر  ،شویمیم نفر  چهار مسجدي خان  و خود 

 داشدنیپ  تا وقتشان    نفر   يك  خوببسیار  داشت    اظهار   توقیف   مامور  

باشد    اطاق  در   اطاق   هم در   یسند   چه عبدهللا خان بچه شدار اگر  من 

  عالوه نمود که   مامور   . کنمیم   قبول  ما را این    نفر   یك   مگر   است  من  اطاق

و يك دروازه کالن بجانب    است   خانهتوقيف  دروازه  ی بال  ت یمامور   اطاق

ن  باشد آنجا    بندی  اگر شك دارد،   ون  بندی  واز پای   اگر ،  شود م دق   از بب 

 .  شود یم  دهیدروازه بگذرد د

   
من    همرای  اگر مامورصاحب    داشت که  اظهار   ما   رفیق  خان  عبدالغن 

 . شومیم ممنون بسیار  د یموافقه کن

بچه    همرای  و بروید  مامورصاحب    اطاق  شما در   است  تدرس  من گفتم

.  د یبنديخانه را تماشا کن  ونب  ب  اطاق  و از دروازه  د یشو   والیاند  یسند  شدار 

 . رویمیم  گر ید اطاق خان بكدام  عبدالحد  آقایمن با  

.  کنمیم  قبول  خود   اطاقرا به    نفر   دو   گفتند: من شما   کاکا خان  محمدعظیم  

بهم      که  میدیرس   صلهی ف  ی   همه 
در   عبدالغن  مامورصاحب    اطاق  خان 
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  . رخت خواب میباش  کاکا خان  محمدعظیم    اطاق  در   نفر   دو   و ما   توقيف برود 

و البسه   رخت خواب   و آوردند    بودند   بردهیت  مامور   که در ما را  و البسه  

 گذاشتند.   مامور  اطاقرا در  خان عبدالغن  

ما را    ی   محبوس  و   میا   افتهینجات    دار   سمانیاز فشار ر   که  نفر   دو   ما   کنیا

 خته یگر   ردار یز 
 

رخت اقامت   کاکا خان    میمحمدعظ  اطاق  در .  نام نهادند   گ

و محمدعظیم    اطاق  م،یافگند پاك  دست   دو آنجا    و   است  نظيف  خان 

خواب   يك  رخت  بال  كوچك   ب   م  ك ی  و   دار راه  م یلگفرش  و  در  آن    یکه 

پان، و پکه و   ی پر  گ، ید ،ینان پز  ظروف ب   م ر یز  در  و  یخور  چای ظروف

 . شود یم  دهی، د است شده  جاروب مانده

  محبوس  ماليه مرحوم که به اتهام قتل او  رصاحب یخان ملزم وز  مسجدی 

که نسبت به است    مباريك اندا  و   اهیس  شی ر   ی، يك مردبلند بال داراشده

کرد    تیشکا  خود   بدبخنر   از   ما ساعنر   نزد   بوده و   شانیپر   ت یتهمت قتل نها

  ، یور یدر   قبیل  را از   مرحوم  ر یداشت که ده سال کامل خدمت وز   اظهار   و 

ه  یناظر   و   شخدمنر ی پ   داشتند مهرباب     تینها  مرحوم به او وزیر    نموده  و غب 

ا  داده به او نسبت که  ر یاتهام قتل وز  و   . است مطلق  ء اند افبر

 با ما    مرحوم که  ر ی مرگ وز موضوع  چه در  اگر    من
 

دارند    مناسبت خانوادگ

خان مرحوم    مب  محمدهاشمتفصيل مرگ    آنهم با    مگر   وارد هستم  یقدر 

 شدم.  جويا  خان مسجدی از  را 

شما   داشت  اظهار   خان  مسجدی  البته  دارید   که  وزیرصاحب    که  خب  

  گرفته شد و   کابل  که  وقنر   بود،   محبوس   حکومت سقوى   در نزد مرحوم  

شمال    هللاحبيب خالص خانه  بندی   از   ی   محبوس  گریختبطرف سمت 

به  رصاحب یشدند. وز  با من داشت شمهرباب     نظر    شاخ  ب همرای  که 

و   عبدهللا و یعبدالحم  صوف    پش   زجانیعز   خان  خان  جان   کاظمب  م  د 
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  نفر   چار   مهمان شدند. هر   ما   غریب  ی  و شب به نان  ند آمد  پششان بخانه ما 

 . دند ی را نوش جان کرده خواب چای و   وهید، مخوردن نان ی غور  يك در 

و   رصاحب یوز   ی برا  صبح   نزديك معده  درد  قسم  که    شد   شی پ  انیق  يك 

  . ما کرد یم  ت یدرد معده شکا  از   نموده و   انیق  ب  شون دست گدر ل  چندبار 

 
 

  یسر ی قر   داکبر که    وقنر   . میساخت  حاض    را   یسر ی قر   داکبر   شديم و   شانیپر   همگ

  یسر یقر   و بالخره فوت نمودند. داکبر   خراب  خیل   وزيرصاحب   وضعآمد  

  . باشد   شده  مسموم  رصاحبیکه جناب وز   است  که ممکن  داشت  اظهار 

از    بعد   جنازه  و   وزيرصاحب جمع شدند   اقارب   و   شانیخو   اینکه  مختض 

ه شان انتقال و   ی   تکف ده شد. متعاقب   به حضب   بنده را احضار آن    بخاك سب 

  و به  باشمیم   محبوس  که   است   سال   میيكن  اکنون  کردند.   ف یو توق  و زولنه

و   شده  و دربدر   شانیپر   من  چپو   چوچ و   و   ال یاهل و ع  ،دانمم ن  خود   گناه

  عرض و   هرقدر ،  برمیمکنج زندان بش    نی. خودم در کنند یم  داب  گها  کوچه 

 . د ینرس ب  كردم بجا  داد 

؟ گفت خدا  بودند   شده  یسیپاندامرحوم  وزیرصاحب  ممکن که    من گفتم

  اظهار   خانمحمدعظیم  که چه شد.    دمینفهم   چ یمن ه  است  الغيبعالم

،  شود یم  بهانه  ب   چ  كی  د ی رسکه    وقنر   نبود اجل بود، اجل  چیه  : برادر داشت

 ه ما و شما  امروز  
 

  کشته شدند،ها  مکتن    نفر   سه  نیکه ا  میکرد  صلهیف  مگ

 نیامده  اجل شان    مگر   بردند بماموریت    را شان    کالی
 

شان فضل   بود، همگ

نجات   مرگ  از    ق ی تصدرا    کاکا های  گفتهخان    مسجدی  . افتند یخداوند 

 و گفت    نموده
 
البته    زد،یر خداونديك برگ از درخت نم رضای  ب  که    حقیقتا

 . شدم گرفتار   بال  ن یبه ا یگر ید  گناه  کدام  در مقابلکه من 

ه    که  وقنر   من   نك یبود. ا بالشت    در   قلم ما   و ها  کتابچه   دم یپالخودرا  بسبر

  یکه جو خانه  توقیف   لیکردن در حو وضو    یبرا.  تاريك شد   اندك اندك هوا 

  ل یحو  در صحن آزادی مرتبه بود که به ی   اول  نیرفتم. ا گذرد یمآن  از آب 
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قدم گذاشتم.  مرا   و   شناسا   ی   محبوس   توقيف  دور    اظهار   گرفته  ناشناس 

پ  شود یم   دهید   مردم  اقسام  ی   محبوس  در جمله.  ند کردیمشكران     ها، ب  : 

ت کش آدم    دزدها،  ر،یشر   خیل  اشخاص،  ها جوان   ها،الشبال  ،ها ها، حض 

هها، سيدها، دکاندارها، مامور   . و غب 

تعداد  ا  مردم   زیاد   يك  ک  محبوس  نجا یقطغن  به  که    ت یفیهستند 

  بیگ  ابراهیم 
و  در برنده    بعض    ندارند   اطاق  ا ه  ن یاند، ا   شده   محبوس   لقر

ضف  آنها    . خوراك خوابند یمآور  رقت   خیل  وضع   به  ل یحو   در صحن   برخ  

پا يك  یگ  چاشت    گ یکه    است   یو نان  براو  داده  ی شب  ،  شود یم   شان 

و   یهافهایق  و   زرد های  رنگ  ب  ف ینح  کر یپ  اندوهناك  متأثر    را   نندهی شان 

 . سازد یم

  شام را ادا کردم.   نماز   رفقا   گر ی د  همرای  هآمد  اطاق  گرفیر  بهوضو  از    بعد  

ادای  بعد  تازه  مقدار يك    بیچاره   محمدعظیم  شام  نماز   از    همرای   مسکه 

 نفر   داشت که ماحصل يک  اظهار   نموده   خوردن  تكلف  و   آورده  و نان  چای

 . است ی   هم مسافر   محبوس

یم  یم  بی البته ترت  ندهیآ   ی: براگفتم  کرده  تی ممنون  اظهار   كاكا   لطف  از  گب 

  نشود.   تکلیف  شما   یو برا  اورند یب  طعام  جان  عبدالحد   که از خانه من و 

خورده شود و از طرف شب    روز   از طرف  طعام  اگر خان گفت:    مسجدی

نان  همسک  و   چای   ی   هم او   . است  بهبر   میضف کن  و  بگفته  قناعت    من 

و از ضف    بعد   و   . کردم به شگذشت خود محمدعظیم    چای  غذا    خان 

يف وع کرده گفت: من در مزارشر  زنده   شر
 

  ش یداشتم، خانه و رها  غریب  ی  و   گ

  ی برا  و آمد    کار   ی رو   لقر بیگ  ابراهیممعامله    که  وقنر   بودهآنجا    در 

حربيه طور   رصاحب یوز   را   ی   خوان  از   نفر   او اقدامات شد، چند   یب  دستگ

 من هم رفتم. آنها  ه کردند که در جملهروانبیگ ابراهیم  مصلحت نزد 
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  گر ید   و د  بدرخت بسته کر   مرا   میابراه  ،می دیرسبیگ  ابراهیم نزد  که    وقنر  

بیگ  ابراهیمکه    وقنر   ماندم،  محبوسنزد او    مرخص نمود. من  ا را هینفر 

   فرارنمود.  او  خود  و  کرد   زیاد   لت  و  د یتهد   مرا  ختیگر 

  در   مرا   دند یرسبیگ  ابراهیم   ش یاشغال محل رها  ی برا  یعسکر که    وقنر  

را    ه یاصل قضشدند. من  جويا  را    تیفیمنصبداران ک  افتند،یبسته    درخت

برانکرد   قبول  مرا   حرف   آنها   اما   گفتم  آنها   یبرا تو  که  گفتند  و    ی ه 

اند. من    مانده  نجا یا  جاسوس   یبرا  ترا حال هم    یکردیمکار  بیگ  ابراهیم 

لت کردن  از    بعد   ند. نکرد   کردم باور   اد یها  قسم نموده    عفز   جزع و   هر قدر 

الچك و پا  میهادست   کابل   الحفظ بهتحت   انداخته و زولنه    را   میهایرا 

ماه    ده  ا ینه ماه  که    وقنر   ماندم.   محبوس بینید  یم جاکه    در همی     و آوردند  

  ف یدر مزارشر خودرا    ی جاو  خانه    میهااولد  و   الیگذشت ع  نمی محبوس  از 

  آورد یم خوراك    جان خرچ و   میمن پشم نع  یو برا  ند آمد  بكابل  گرو مانده و 

  اد یگوشه ب  ی   مبه   . ندارد   درك   ضخال   اما   دهد یم هم بهرجا    زیاد   ضیعرا  و 

پر گذرانمیم  خدا  از   روزگار   شاب  ی،   دربار   بجز ،  است  گذشته  حد   هم 

 مرجع ندارم.  گر ی خداوندجل عل شانه د

  است   خدا مهربان  گفتم   و ساخت  متأثر    خان مرا   م یات محمدعظاظهار   و 

 . د یکن  صب   بود   ی   قسمت تان هم البته نصيب و کاکاجان 

    ها اطاق  نیخان گفت: امحمدعظیم  
 
خسك دارد از طرف شب خواب  تماما

  . شویمیم  خواب   شود یم کم    ها خسك  روز که، ما از طرف  است  شدن مشکل

مانع   ا هكيك  ها و جوم خسكه مگر   دند یخفیر  همه خواب نماز   یادااز  بعد 

 . گردید یم خواب 

بدربار خداوند    و هر يك   میاست برخ  نماز   یادا   یهمه برا  صبح  نماز   وقت

عفو   یخودها تمنا  و خطای  گناه  و از   میسجده گذاشت   ش به  غفور و رحیم
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 . میبخشش را نمود و 

  و   ر واخود شرشته سما  هروقته که بعادت  خواست  یم خان  محمدعظیم  

   را نماید   چای
 
  ن یشما به ا  همرای  همن بکه    وقنر   تا :  گفتم  شده  مانع  اما جدا

  بعد   ، شما کنمیم را  شما  خدمت همه  خدمتگار    نفر  طاق باشم بحيث يكا

.  نباشید  غذا غرضدار  هیو ته اطاق میتنظ و  چای  ظرف سماوار و  در  از این

  گذاشته   را در برنده  كوچك حلن    سماوار   م و نکرد  قبول  اضار کردند   هرقدر 

کردم.    هیته  خوب  چای  شسته و   را   یخور   چای  افگندم، ظروفآن    بهآتش  

خوان  در   را آن    شب مانده بود،  خشك از   نان  مقدار يك    یبرا  گذاشته  دسبر

و محمدعظیم   و   خان  خان  نان  چای   جان  عبدالحد   مسجدي    م یتقد  و 

  چای  ضفاز    بعد   . نمودند   ب  دعاگو  و   ت یرضا  اظهار   خیل  آنها   کردم. 

بجا  را شستهظروف     خود   فیگذاشتم و خودم مضوف وظا معی      ی و 

  ه یمال  ر یخان وز   وبی نگذشته بود که جعفرخان پش محمدا  . ساعنر مگردید

پذآمد   ما   اطاق  در   استکابل  شهر    نایم  یهاشوخ   از   گ یکه   او  از    راب  ی، 

نشست   ،خاص داشت مهرباب   سابق يك لطف و    . جعفرخان بمن از میکرد

از  و    از   شی )پ  ضخال ایام    و  قصه های  شوخ  زندان(   از   و   کرد   ا هخود 

  بندی   شما   حال گفت که شکر   عی     در   و   اشد یجو   همه رفقا   یمندصحت

 شود؟   تب    که ساعت ما   د یشد

 ت خالضقو  . جعفرخان در مینمود خندهبسیار  کردم و تشکر   او  لطف از 

ایع تی ب  نیا شهی با من مهربان بود و هم  : خواند یم خودرا  اخبر

 دیفر آ مانیا دل نور  که در   یخداوند آن

 فريدآجان  بور صيك  کابل  شهر  تمام در 

  با   ه،ب   دوست دارم يك جوان پاک و پاک  خیل  اورا من هم  پرسید  راست یم 

و    ش   از   رفیق  ی. برااست  ناموس   با   و   فداکار   ف،یشوخ، ظر   ،جواد   ،وقار 
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 .  ندارد  روا پ  ل خود ما

  د؟ی چه پروگرام دار خانه  بندی   وقت  شدنب  ت   یگفت که شما برا  جعفرجان 

  باید که    می ندار  تیبلدخانه  بندی وضع  و به  میا  شده   بندی نو  ما   من گفتم

شما به    اگر . گفت  میر کنرفقا  آن    تا مطابق  کن    وضع  ما پروگرام  ی تو برا

  د یپروگرام من قناعت نمائ
 
   . کنمیم وضعفورا

  بود   خوب  اگر من بگذران  از نظر  خودرا    اول تو خام كوك پروگرام   گفتم  

د  خراب  اگر و  کنمیم  قبول  . سازمیمبود مسبر

از  .  چای  و ضف   فهیوظ  نماز   صبح  داشت.   انیپروگرام را ب  نیا  جعفرجان 

  و ضف ،  نماز   ،طعام  بجه  ۲ایل    ۱۲از    سکوت،ی فبجه    ۱۲ایل    ۱۰  ساعت

  و   بجه مطالعه و مذاکره، افسانه، قصه، شوخ    4ایل    ۲  از ساعت  ،چای

بجه شب    ۱۰ایل  6  عضيه از   یهانماز   6ساعت    ایل  4  از ساعتخنده،  

ه، ساعت    و   طرنج ، شخوردن  نان  سکوت،ی ف خفیر     نماز   بجه شب  ۱۰غب 

 .  خواب و 

همه    جعفرجان  پروگرام بهمیکرد  قبولرا  من   وضعجان گفتم  جعفر   . 

  تا   آنهم، با  ندارد   اعتبار   ستی خود ناختیار  که به    ی   محبوس  یپروگرام برا

شش    در پروگرام  مگر   کنیمیم   تیرعارا  شما  پروگرام    است   ممکنکه    وقنر 

   . کن    قبول اگر سازیم یمراشامل موضوع ده بجه شب يك  ایل

که از    است نیا موضوع آن  : گفتم  ست؟ی چ موضوع آن  که  د یبفرمائ گفت

نزد   9ایل    6ساعت   خودت  شب  به  و   باسر   ما   بجه  در    اینکه  نسبت 

هستند    نجا یا محبوسی   که    از   باید   ب  دهی را گذران  زیاد   مدت خانه  توقیف 

و از    جانب وقت بگذرد   از يكتا    کن    فیبمن تعر   و سوابق شان را   تیفیک

 .  حاصل شود  ب  شناساآنها   با  گر ی دجانب 

ليال خوایه  یم  ،خوببسیار  گفت    جعفرخان الف  .  نوشته کن    که کتاب 
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دارم ش   9ایل    6  از ساعت  است   خوب  بهرحال  شت و  گذتا اندازهء که خب 

ما کنمیم   ف یتعر   بشما   را   خانهتوقيف   ی   محبوس   تیفیک فيصله    قطیع   . 

 .  رفت اطاق به جعفرجان و  گردید   تیتثب

متعلم صنف دهم مكتب صنائع    که جوان هفده ساله و   عبدالحدجان 

بود و  ،  است  همت  با   و   جسور   خیل   مهارت کامل دارد   رسایم  در   نفيسه 

هروقت    ست،ی ن  هراسان  چندان  تی محبوسحادثه    از   سن  یخوردباوجود  

  شما که    وقنر   هستم؟  زیاد   از شما که من  دارد  یم  اظهار   دهمیم  سلت  را و که ا

همد یباش  بندی من  هدارم    قبول   را گری  بندی   .  ندارم، ضف    چیو  پروا 

و   شاب  یپر  بمكتب  نسبت  من تعليم  من  از   است  ات    تعليم   و   درس   که 

ا  . بازماندم بربادحادثه    نیالبته  بود.    ندهیآ  یباعث  خواهد    راسنر ام 

  تعليم   و   لی تحص  ی   در ح  بیچاره   افزود یم  منتأثر  جان به    عبدالحد   اتاظهار 

بال  بدون   او   ندهیآ  امیدهای  و   است  شده  مبتال   تی محبوس  یموجب به 

 . گردید   بخاك برابر 

جان    عبدالحد   من و   وضع  از دیدنمحمدعظیم  کاکا    شود یم  ده ید  طوری که

  عی     در   من که شخص مسن و   یکه برادارد  یم  اظهار   و   استمتأثر    تینها

ت دوران  و   باشمیم  کرده ب  حال  اما    ندارد   تکلیف  چندان  تی محبوس  زندان 

  ن یوقت بهبر  و این د یا گذاشته  اتیکه تازه پا به عرصه حها  بچه شما  یبرا

 . است ناگوار   خیل تی محبوس باشد یم شما  زندگاب   اوقات

  که آوردند    نان  بستن    جان دو   عبدالحد   خانه  ما و از   از خانه  چاشتامروز  

این  اگر خان گفت که  محمدعظیم  لذيذبود.    و   فراوان  هایطعام   هر روز 

نان همه   ، تنها همی   يك بستن  است اضاف اورند یشما ب از خانهنان  قدر 

 . کند یم تیکفا  را 

  اظهار   خان  مسجدی  م، خورییم شب    را   يك بستن  کاکاجان    ندارد   فرق  گفتم  
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شب من    از طرف   و   مخورییم چاشت  را  شما  که نان    میگفت  پیشبر   که  داشت

کاکا    د،ینوش جان کن  ما  همرای شما  کنیمیم  هیمسکه ته و  و نان چای كاكا   و 

 . میقناعت کرد  مجبور و ما اورا کرد  حرف یهم طرفدار 

    و   جعفرجان  استبسیار  نان  امروز  کاکاجان    گفتم  
هم خان    عبدالغن    را 

  باشد توقیف    مامور   اگر   است  خوب  خیل  داشت   اظهار   كاكا   . کنیمیمدعوت  

را   طعام  و   میکرد   قبول  . د ی ایب  او هم   از   بعد   ضف و آنها    همرای  چاشت 

 .  میپرداخت نماز  وضو و به  طعام

 

 



 

 

 ب: 

 
 
 شمیس ۱۳۱۰در سال  خانهتوقیف  یر  محبوس معرق

  با همان  آورده  فی بود تشر   داده  بما   جعفرجان  کهب   وعده   و قرار   شد   شب

دست   و در   یيك درجن قطعه باز   ك دست خود ی  مستانه در   و ا  پرو ب    وضع

و پسته    یکشمش کندهار   بادام و   قبیل  خشك از   وه یم  مقدار   يك د  خو   گر ید

بر  های  و خندهتعارف  از    بعد   آورده  يكاغذ  خريطه  يكرا در    انیو نخود 

  حاض    است  که کردهب   وعده که مطابق    داشت  اظهار   نشست و   نیب  ش

به صفات   یکايك   را موجوده توقف خانه    ی   محبوس   که   خواهد یم و  ه  آمد

جعفرخان معطل نمان    من گفتمکند،    انیبآنها    تی محبوس  تیفیخاص و ک

وع کن،  خودرا    ءقضيه  و    هیبه قض  خود از    بعد   و   کن    انیاول از خود ب  باید شر

داز.  دیگران  بب 

و  که نام من جعفر  شناسید  یم   باتمام معن    مرا   شما   گفت برادر   جعفرخان

باغخان و خانه ما  محمدایوب  پدرم  نام   پدرم  .  باشد یم چنداول    و   بال در 

 که    است   کارکرده  ها سال
ا
خودرا    من پدر   مگر   ، است  برحال  و   هیمال  ر ی وز   فعل

. گذرانمیم  خوردن  به خنده و خودرا    عمر خانه  و درین بندیآزرده ساخته ام  

ت  پدرم که    ندارد   کند، خب    بندی  که مرا   است  کرده  خواهش  از اعليحض 

ندارم چرا که    را   خالض  یپروا  م و است  خوشحالبسیار  خانه  بندی  من در 

ات   از خانه  بندی   در   باشم و آنها    كر فکه باولد ندارم    و   ستمی ن  دار الیع   خب 

پلو  بزرگوارم  فر   ،پدر  نخود،    ، ن  یچلو،  زردآلو، کشمش  ماغوت، کوفته، 

  کنیمیم   و ضفخرج    انرفیق  نفر   چند   که ما   رسد یم   چای  و   ماقی مسکه و ق

 . باشد یم تازه  عيش ما  و 

 ؟یمانده اخانه بندی  در  مدت را  نیکه ا  ستی ات چ گناه  برادر  ،گفتم  
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 ستی خور ن  رشوت  ظالم و  هیچ  کابل  شهر   که در   پرسان نكو  گناه   از  : گفت

قلم شان را نگرفته باشم،    و   ساعت  ا ی  من چپات نخورده باشد و   از دستکه  

داغ  از دست معارف    ر یوز  داغ    و گترس خون    از   هیناح  مامور   ،است  من 

ش  ا ههیوسد  داب  نوماق   در   و   کند یم من   وهی دارم.    که   است  مخصوص 

  همرای   ردن شانگ پشت    در   ام و   داده  آزار   را   متكب  بسیار  و    مگر ستهای  آدم

 در زندان با اشخاض  اکنون   . خشتك پتلون شان را پاره کرده ام  چپات زده و 

و زنده به گور    شده   دهیبر   ا یشان از دن  قیعال   یهادارم که رشته  کار   و   ش 

 . باشند یم

وع کن و  جعفرجان گفتم     چند خانه  توقیف  نیبده که در معلومات  بمن  شر

  و با   ی   محبوس  برجسته  و اشخاصهستند.    محبوس   تیفیکبکدام    و نفر  

 کن.   حیتوض را آنها  غریب و  بیعجهای کیفیت

از   جعفرخان بال   خنده کرده گفت  ق  برنده  وع    خانهتوقيف   طرف شر شر

 .  بفرما  گفتم  . کنیمیم

در   اظهار   فر   اطاق  داشت که  شر طرف  برنده   نفر   دو   خانهتوقيف   اول 

خان نام    ن  ح ی  د یس  شانیاآن    گر ید   خان و   ب  ام  د یس  شانیا  گ یکه    باشند یم

از   و   ها شانیا   از آنها    هردوی  که  باشند یم  كار یچهار   انیصوف  مردم  دارد و 

  ک ی  شود یم  ده یشن   قراری کهمبارك هستند،    و اشخاصصوفيان    خیمشا

  . خواهد برود ارگ  در زندان روز  ی   نام دارد در هم جانب  دامیکه سآنها   نفر 

محمداعظم   نفر   بوده و يك  حقوفر   ی   محبوس  سوم برنده  دوم و   اطاق  در 

 خانمحمداعظم  ی   هم  رفیق  بلند دارد  بزرگ و قد  یهاکه بروت  رابر هنام 

  ، خوراك زياد است  ظريف  و   دلور   مرد   و   شده  بندی  شان  همراهکه    است

برا  خواند یم  خوب  هرابر   یهاتی ب  و   دارد  یم   ها ایکیتر   یو  غمزه  زنند  که 

 . دارد  اد ی بیعج یهاتی ب
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برنده   تعداد در  يك  اکب    باشند یم ترکمن    مردم   پائی    و  آنها    که  تهمت  به 

روزها در حدود    ی   اند و در هم  شده   محبوسبیگ  ابراهیم بغاوت    تیفیک

 اند.  شده  فوتدار لکه یبمرض هما مردم  ی   هم از نفر  هفتاد 

 قتل او   تی فیکه ک  است  محبوس  قاتلنفر    کیاول    اطاق  در   بال در برنده  

ورثهء مقتول   عن  ی  شود یم هفته قصاص  ی   و در هم  است  ده یبه اثبات رس

 . کشند یم  اورا 

 و   مسجدی  و کاکا خان    م یمحمدعظکاکا  و    جناب شما   ی   دوم هم  اطاق  در 

تشر عبدالحد و   اطاق  در   د، یدار   فیخان  عبدالغفورخان   سوم 

  زا ب  م  اق چهارم خود طا  در   و   باشد یم عبدالقيوم    زا ب  عبدالستارخان پش م

مستوف    ومیعبدالق ظالم  ها  بیچاره   که باشد یم  یسقو   خان  حکومت  را 

 استیس
 
 اند.  شده  دربدر  نشا خانواده  ساخته و  محبوس ا

  خوب   اورا که البته    لیخان وك  نیسعدالد  اطاق  در يك   ی   پائهای  اطاق  در 

  نشر   را نامه  شب  و   باشد یم پرست  وطنو    انقالب    كه يك جوانشناسید  یم

  . نوشته بود   عمار است  خوان خور است  و   یب  بواس   ب  پ   نادرخان را   و   ند کردیم

اندازه نشر   تا   و   . شناسمیمخان را    ن یسعدالد  ، بلگفتم و  انامه  شب  يك 

 . است شده شخص و همی   من  تی محبوس سبب

نيست  مخب   ب    گفتم  و   دم ی؟ خنداست  مخب   مگر   گفت چطور   جعفرخان

  جداگانه را انتشارداد   هینام داشت، نشر   قتیکه حق  ما   ء هیك نشر ی بنام    اما 

کرده  درج و   را   یعادب  جمالت غ  شديد و ها  خیل آن    امی   که مض .  است  نشر

ات و    ساخت و بالخره خود ها  نامهشب   انتشارات مقامات بال را متوجه نشر

 . میشد محبوس  و ما  او 

استگفت    جعفرخان شما   معلوم  یه   در   که  انتشارات های  نشر از  خود 

و مضامی     خوددار   زشت  ما    یهانوشته  یآر   گفتم   . گردید م ن  یدرشت 
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بر   قتیحق  انیب   با ها  خیانت از    یب  جلوگ  یبرا ظلم    و   بداد است   ضد   بود. 

، گزارشات روزانه که از وزارت است  گذشته  حد   که از   حکومت بود   ی   عامل

اخذ رشوه    خوران و   رشوت  ت،آاجرا ءسو   قبیل  از گرفت  یم صورت  ها  خانه

  مستقيم ما  . بود   ها ب   چ نیمراعات قوميت مانند ا  و 
 
های حمله  مردم  یبالا

مغرضانه    جا یب آرزوی  اصالحاتما  ل  ک  غرض  ،یمکرد م نو  انتظام    و  ما 

اها  خانهوزارت    و   ر یدوا   در   قر یحق خان(    نی)سعدالد  شخص   ن یبوده، 

)حق  ءهینشر  نشر   قتیبنام  ح   کرد   ماهره(    ی بالآن    میمستق  مالتکه 

آلود   اشخاص خاين و  اندازه غرض  ب  تا  از  بلکه    ارتجاع و   و   ی دادگر ینبود 

  و   ی شخص از وکال  و این  کرد یم خيانت اشخاص بحث  
 فداکار   دورهء اماب 

 . شد  نشر  مراتبه او فقط يكنامه شب  ،است

  صیتخصقلق   کوته   یبرایك اطاق    ی   پائ   در برندهءراسنر  گفت:    جعفرجان 

توقيف    مامور   کند رفتاری    خالف  ی   محبوساز    نفر   کدام  هرگاه   شده  داده

 ماند. کوته قفل یم  روز در  چند و  کند یم  قلق  کوته   اورا 

 باسر ده   همرای  یک روز .  گفت: بل  ؟یا  شده  قلق  کوته   ایهگخودت    گفتم  

نمود. چند  قلق   کوته   مرا   مامور   شکست و   باسر ده   ش   کردم و   جنگ  اکب  

  ز ا  د یسف  شی ر نفر    يك   اوقاتم تلخ شد. يكروز بسیار  قلف بودم    در کوته روز  

شمال    مردم  داشت و از   ماش و برنج دراز   ش یمن گذشت و ر   اطاق  یپهلو 

: پدر  گفتمآمد    نزديك که    وقنر   صداکردم.   اورا   اطاق  لکی   ک   ز در   بود، من از 

  کرد. من دو   داخل  ی   کلک   در خودرا    شیر   بیچاره  . بوسمیم مبارك تان را    شیر 

داد    یبنا  بیچاره  م، نکرد  کش کرد رها   هرقدر محکم گرفتم.    اورا   شی دسته ر 

  ش ی، گفت ر آمد   توقیف  مامور   وقال نمود.   قيلبسیار    گذاشت،  را   اد یو فر 

بدست  کاکا    شی ر   نکن    را باز   اطاق  دروازهکه    وقنر   تا :  گفتم  کن.   رها   را کاکا  

 ها  بندی  من خواهد بود. 
 

  مامور   نمودند.   ی ار ز   و   عذر   جمع شدند و   همگ

کاکا .  برآمدمقلق  کوته   اطاق از  رها کردهرا  کاکا   شیمن ر  و  نمود  باز   روازه را د
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در  ير   جواب    که  شر بنا  همرای  بود   شخص  زد   جنگ   ی من  را    و   و  خورد 

  همرای   قهر کرده و مرا   خانهبندي  مامور   ما مغلوب شد.   جنگ   گذاشت، در 

 گفتم  شد،  مانیكرده خود پش   از کاکا    بیچاره  بسته کرد،  زنجب    در يك کاکا  

روز پنجاه مرتبه    د،یردگ  ض  را  خود   بمرگدادم که    آزار   اورا   آنقدر چرا؟گفت  

  ی پا  از   بیچاره  که  وقنر   تا من برود    همرای  مجبور بود که  کاکا م،  رفتیم  مکان

 . ستی ام چاره ن  شده   چ یچه کنم پ  کاکا   من گفتم.  کرد یم و عذر و زاری    بماند 

  م، دویدیم  اطاق  در برخاسته  جا    خواب بود من از   نیب  ش  در   کاکا که    وقنر 

 شهی من هم  دمید  شانیخواب پر م  گفتیم   بدود.  م همرای  مجبور بود که کاکا  

  و   خواب بود کاکا  شب    كیچاره نداشت.    بیچاره  کاکا ،  رومیمدر خواب راه  

گفتم  زدم،    غ یبلندچآواز  مانده و به  خودرا  دهان    وش او گ  ، من در زد یم   خور 

پر   از   کاکا   بیچاره  ! آمد   گرگ،  کاکا ،  کاکا  تمام    محکم  مرا   و   د ی خواب  گرفت و 

 . دمیدر خواب ترس گفتم  گفت: چرا؟  ،لرزید یم وجود او 

کردم و    خایل  تنبان او   در   را آب    السیگ  خواب بود   کاکا   که  گر یشب د   يك

شاش    خود   یکالن در جاآدم  کاکاجان    گفتم  گذاشته  را جدل    و   جنگ  یبنا

زاری  بسیار    بیچاره  کاکا   کن  یم و  برا  اظهار   کرده عذر  از    شم یر   خدا   یکرد 

  دهم یم  رشوت  را خانه  بندی   مامور   مكن. فردا   رسوا   مردم   مرا نزد   است  د یسف

 نجات دهم.   تو  از دست خودرا  تا 

  ن  یاو افتاده وعده داد که شر   یپا  ر یز آمد    خانهبندی   مامور   که  وقنر   فردا 

  خنده کرده و بسیار    مامور   . د ی خالص کن  جعفر   از دست مرا    دهمیم   زیاد 

  مامور   یبرا کرده و پنهان سه صدافغاب  تشکر    از او   کاکا و    د یکش   ما را   زنجب  

  در يك   جعفر   همرای  گر ی د  يك روز اگر  که    گوید یم وقت    هر   کاکا داد.    رشوت

 
  ند یگو   ب   ب مكان نآو کنار  الخال  تیاصطالح تشناب و ب یپهلو در . 
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امکردیم   ماندم خودکیسر یم   زنجب   به  بود که  نزديك    مرا   د یسف  شی ر   ن ی، 

 . عام بسازد  خاص و   یرسوا

جوال   خرس در   همرای  بیچاره   من گفتم.  می دیجعفرخان همه خند  ء قصه  از 

بود.  باز  جعفرجان  افتاده  برا گفت  شده    ندرماب    ی بال  کاکا   یخرس! من 

  راهم همم  ه   کاکا   بیچاره  دمیدو من یم   میشدیم   ی   پائ   نهیز   از که    وقنر   بودم

ز    در که    وقنر   ،دوید یم ز    ونب  من بم  رفتیم مب  ز    داخل  در کاکا  بودم  یم مب  مب 

كارش ناتمام    هنوز   هک  در حایل  بیچاره  مکردیم  کش  را   زنجب    يك بار   بود یم

ز از برخاسته   جا  از  بود    تو   زنجب   مسلمان را به  چیه خدا  گفتیم ه آمدبر مب 

نکند، خدا   و   هر قبه    الیه  شد   نماز ب    مکالی  بسته   . یشو   گرفتار   غضب 

پدرت  م  گفتیم   م یکنم فقط س  معطل  چقدر ه  شو گرفتار  به غضب خدا 

  کن  یم: هرچه گفتیم  و  کشید یم آه  بیچاره . یدار  مرض بواسب   ا ی کیسر یم

 .  شود یم  ب  ت

 بیعادات عج  يك كيفيت و توقيف    مامور   یخان گفت: برامحمدعظیم  

  را مرتکب  یدیسحاك که جرم شد  مردم  از نفر   دارم که چند   اد یشد. ب  دا یپ

ندادند.  پول  توقیف    مامور   یبرا  بودند   زنجب    در يك  نفر   چهار   و   بودند   شده

 در   مرا   یب  پول بگ نفر    چهار   نیاز خوایه  یم  اگر گفت که    مامور   جعفرخان به

شان عال    مامور   را مجبور بسازم که بشما پول بدهند. آنها    تا   بساز   وه زنجب 

   جعفرخان قهر   یبال
 

  چهار   زنجب    در   اورا   و   زد  ی   قمچ  و چند   نمود   ساختگ

  هیگر بسیار   روز اولدر  جعفرجان ها بسته کرد. سحایکنفر 
 

  نمود و  ساختگ

هرساعت به   و گرفتارم  که من به مرض سوزاك    عذر کرد نفر    چهار آن    نزد 

  رومیمخواب راه    در   اینکه  گر ی. دشومیمشما    تاسباب زحم  ،رومیممکان  

 خواب خواهم ساخت. ب  را  شما 

  ما است  خب   گفتند نداشتند   جعفرخان خب   شوخ   ها که از سحایک  بیچاره  

  . د ی خالص شو  ما  زنجب   از  شما  و  کند مهرباب    تاخدا  کنیمیم تحمل 
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فعال  جعفرخان برا  تیبه  و  وع کرد  شر   شد،   روانچای  جواب   یخود 

 داخل  جعفرجان  دنبال او مكان رفتند.   در   سحایکنفر    چهار   شی پ  جعفرجان

. جعفرخان  نشستند   منتظر   ونب  ب  او   دار زنجب     رفیق   نفر   چهار   مكان رفت و 

عذر   هرقدر ها  بجه در مکان نشست. سحایک  م یتاسه ون  میدون  از ساعت

و گفتند  شو   زود   شود یم  ضا قما    نماز   کردند  گفت:   جعفرجان  خالص 

سوزاك بسازد،    را هم  نفر   شما چهار   سوزاكم سوزاك! خدا ندارم    برادرها چاره

 اداکنند.  قضاب  خودرا    یهانماز   بودند  ا مجبور هبیچاره  ! د یائیدل من ب تا از 

تا به مکان    بودند   برخاستهکردن  وضو   یهمه براکه    وقنر  ها شب از  گ ی در 

ن گفته    جعفرجان  بروند  من  رفته  روممبود  درد   توانم نم ،  ،  کند یم   کمرم 

که    او   زنجب    هم   انرفیق  بود،   گذاشته  نالش را   ی کمرم؟ بنا  یکمرم! وا  یوا

 را   جعفرجان  بودند   شده  حاجت بتنگ  یقضا  فشار   از   سخت به تكليف و 

زها    ب   را در دهل   جعفرجان  کرده در مکان رفتند،  بار   گ یپشت    در  مانده  مب 

زها    خودشان در  تا   قهیدق  چند   جعفرجان  شدند.   داخل مب  آنها    صب  کرد 

  ی چيغ برآورد وادهلب      در   مراتبه  كیحاجت شدند.    یمضوف قضا  خوب

های    که   سحایکنفر    را گذاشت. چهار   دنیدو   یبنا  دلم و   یدلم وا آنها  زنجب 

  کالی   ،ند آمدبر   مهیشاس  ا همکان  از ناچار    بود   صلو   جعفرجان  زنجب    در 

    شان
 
را   و   جنگ   یبنا  جعفرجان  همرای  شد،   نماز ب  تماما   ماندند.   جدل 

مر   جعفرجان يك  باز چنان    را   د یس یاپند   ض یرول  همه    یماهرانه  کرد که 

  ه ب  شکرد، رنگش ت ها دهنش کف  از  ضعف انداخت و خودرا  ماندند  انب  ح

،  بودند   شده  حاجت فارغ  یقضا  ز ا  (هلک  میکه )ن  ا هسحایک   بیچاره  شد.   زرد   و 

وع کردند.   شسیر    در خواسته    را آب    آفتابهء    در   را   جعفرجان  بعد   خود شر

 بردند.  اطاق پشت گرفته در 

برپا سحایک  اطاق  قال در   شب يك قيل و   مهین از    ی   محبوس   شد   ها  همه 

گرفته بود    هیسا  را   جعفرجان  که  م یرفتها  سحایک  اطاق  ، بهبرخاستند خواب  
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  ها یکسحا  طويل  زنجب    در   او زنجب     نوك  و   ی در پا  و زولنهگردن    در   زنجب    و 

رمرتبه  ه.  نمود یم   انهیوحش های  و خنده د  ز یم   ب   خ  ،کشید یم نعره    وصل و 

  یصدا  ند،شدیم   کش  او زنجب     هم   رفیق   نفر   چهار   کرد یم   کش  را زنجب     که

بود.    ی زنجب  محشر   و هازولنه آواز  با    او   غريده   چهار ها  سحایکبرپا کرده 

آب    . ختی گر یم آنها    از به يك حمله    جعفرجان  مگر   گرفتند یم   م قای  اورا ه  نفر 

 آزار   تر بسیار را    دار ش یر   سحایکنفر    و د  و   د یپاشیم آنها    ی رو   در خودرا    دهن

  ونب  در ب  ی   محبوس   ،کشید یم جانب خود    و گرفت  یم آنها    ش یر   . از داد یم

مند رفتیمغش    خنده  ز ا  اطاق بال   خان مستوف    ومیعبدالق  زا ب  .  صدا    از 

  ند آمد  سپایه  نفر   بالخره چند   . د یدیما را از خواب کش است    خب    چه  کرد یم

  و آمد    توقيف  مامور   قفل کردند. ها  سحایک  جعفرخان و   یو دروازه را بال

 خود بروند. های اطاق نمود که به د ی راتهد ی   محبوس

ها  سحایک  بیچاره  همان شب  ی فردا  و   رفتند   خود های  اطاق  به  ی   محبوس  

جمله    افغاب    د صسه  نفر    هر  به  افغاب    دوصد   و   کهزار یکه    مامور   شود 

و توقیف   از   دادند  را  خودها   مامور   جدا کردند.   جعفرجان  زنجب    زنجب  

  ن یظالم به ا   مامور   نیکرد. ا   تشکر   و از او   دهیرا کش   جعفرجان  زنجب    توقیف 

 د یرسانپایان    به  خان قصه را   می. محمدعظکرد یم رشوه    اخذ   هظالمان  بی ترت

 همه و ما  
 

  نکرد   خنده  چیه  جعفرجان  خود   اما   می غش رفت  خنده غش و   از   گ

 .  د یبالبخود یم  خود  یهایشهکار  از شنیدنو 

  نمود یماجرا  کابل    در   آرسن لوپن را   اتیعمل  جعفرجان  اتی، عملمن گفتم

 . کند یم تکرار خودرا   یها یشهکار آن  هم خانهتوقيف  که در   است خوب

برادر  جعفرجان    مسخره به  خانه  بندی   در   اگر   گفت: 
 

خودرا    یروزهاگ

د  شویمیم   ره كفكه ز   مینگذران در  نمود که  عالوه   نیاهای  اطاق  گر یو 

  خانه  توقیف 
 
  ، بر، جاب    سهی دزد، ک  قبیل   از   باشند یم   اخالفر   ی   محبوس تماما

  ها هم هستند، که به گمان اغلب اکب  ها و ملنگوانهید  يك تعداد و  قمارباز 
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نظر    خارخ    جاسوسآنها   معلوم    از   و رسند  یمبه  شان  اوضاع  و  اطوار 

  اطوار مختلف به    و   کنند یم  کار   ما   مملکت  سال در   نیکه از چند  شود یم

 زنده 
 

يكنمایند یم  گ خ  یمالآن    نفر   .   در ه  بخودرا    که است  لیموش 

 ید
 

  غریب   و   بی عج  یهاب   چ  ،رود یم  اطاق  برهنه در   ی و پا  زده و ش   وانگ

نباط شد زبان  است   او   وضع  از   یدارد. قرار   چشم سب     و   زرد   یمو   ،گوید یم

  ی زنجب    ديوانه  ر هظا  در   ما ا  دارد   اد ی  خوب  را   یسی اردو، انگل  ،پشتو، فارس

جرده    اهیس  دارد که مرد   ش یبرنده رها  ی   در هم  هم   گر ی دنفر    ک ی.  باشد یم

اندام  و    و   کرباس  لباس  . است  گرفته   بخود   انهب  فق  وضع   ، است  باريك 

 اردو   پشتو و   و   فارس  دارد و   دراز   اه یس  شی، ر پوشد یم   کوچك کرباس  لنگوته

 . داند یمفرانسه هم زبان  معلوم شد که بمن پیشبر  ، چند روز زند یم  حرف

   : گفتم  
 
  در   که  باشند یم  خارخ    جاسوس  یاشخاص از باندها  نیا  حقیقتا

برا  مملکت  نظر  تا    شوند یم ارسال    جاسوس  یکارها  یما   یهاس ی پولاز 

اروپاب   وظا  زبردست  ز خودرا    فی محفوظ  افغانستان    در   که  را یاجرا کند 

  خب  یب خود  شما از و    ما   یهاس ی پول  و   ندارد  وجود  موسسات ضدجاسوس

انتخاب و   خصوض  یهاحوضه ممالك  همچو  در   جاسوس یاند، باندها

 . کنند یم ممالك خودها کار  یبرا

 عبدالحد   که  دمیکردند. د  د یمرا تائ  گفتار   خانمحمدعظیم    و   جعفرجان 

برخاست  جا    از   جعفرجان  ،خواب کند   خواهد یم خوانده و    را خفیر   نماز   جان

. مینمود شرشته خواب را  رفت و  اطاق و به



 

 

 دارلکه  یهما

  داده   برادرم اجازه  یهستم برا  محبوسخانه  توقیف در    روز کهچند  ی   هم  در 

جان هم اجازه    عبدالحد   . همچنان برادر بیاورد   مرا   لباس  و   طعام  که  شده

نعاست  گرفته   ب ینج  خیل  خان که شخص  میمحمدعظ  جان پش   می. 

  اگر   ،رساند یم والده ام    یمرا برااحوال    و د  رو یم   بعض اوقات خانه ما   است

ی  . خواهیمبازار یم  ا ی  و  خانهاز  و ا  عهیبذر   میباش اشتهکار د  چب  

  وع یشدار  لکه  یمرض هما  ،زیاد   به نسبت کثافت و شپش  خانهتوقيف   در 

  شده   مرض هالك  ی   طغن بهم ق  مردمزندانیان    از نفر    چند در نتیجه    افتهی

از    خانهتوقيف  در   گایهاه گ  بنام داکبر   ینده   ر فيكن  . ندارد   وجود   هیاند، ادو 

  ش ی، ر است جرده  اهیس شخص بالبلند  ،آید یم  کوتوایلقوماندانیت   طرف

  اه یكاله س  و   اهیماغوت س  کربر   و   د یصحن سف  ءبرنج دارد، جامه  و ماش  

و راسنر  مانده.    ل یف  م یحک  اورا نام    جعفرجان  . پوشد یمماغوت     قواره 

را   تیوضع ب  و   ندارد   داکبر  اسب  یطارهای به  شباهت    یشکار   یهاکمند 

فارسخودرا    یهانسخه،  دارد  يا   ينديئا  ر چنی ت  مثل  کند یم   نوشته  به    و 

همکچركی       از   ب  بغ،  شود یم   ضیمر   محبوس   اگر خانه  توقیف . و در  و غب 

    ستی راه نجات ن  گر ید  مرگ
 
دار لکه   ی! مرض خطرناك هما د ب  بم  باید حتما

فتی پ  روز در ب  روز  ه    به  و   کند یم  فوتنفر    دو   يك يا   و هر روز   است  شر حضب 

خوف و    همه در   بیچاره  ی   محبوس.  شود یمفرستاده   ی   محبوس  مخصوص

وقا  اند.  و یهراس  د  نیاز   یب  جلوگ  ه    را یز   است  ناممکنمحل    نیر مرض 

چاره   است   زیاد   آنقدر کثافت     بیچاره   مردم  . تواند نم   شده   ب  جوکه 

 نیپوشند. در اکرده اند یم   نهی پ  آنرا چند سال  را که    فیکث  ژنده و های  لباس 

له جل  ها  لباس   زنده   شتهگکه به مب  
 

   مردم اکب    . د نکنیم  گ
 

لحاف    از برهنگ

 یهاو م  پوشند، در ن یمآبخودرا    سبر عورت  چاندهیخود پ  دور   در   را   ر پ  نهی پ
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ها بیچاره   ن یا،  شود یم بال    و   به هزاران شپش تا   ها بیچاره   ی   محبوس   ده یژول

  و   فشار   شاب  یو پر   یدیو ناام  خورایک. ب  ندارند   خودرا   تراشيدن  قدرت ش 

و ز     که  شده  فرسا طاقت  آنقدر   ها بیچاره   بهزنجب     ولنه 
 
ا  وضع  به  و   اکب 

ها  نر یچارب  و   ها تی کننده بمتأثر    آوازهایبه    زنند،یم   حرف  با خود   انگوانه ید

هماکه    وقنر   . خوانند یم وبائيان   شوند یم مصاف  دار  لکه   یبمرض  مانند 

  م یتا آنکه تسل غلطند  بخاك یم کنار   خود غافل در هر گوشه و  از  س و گنگ

باز، ها  چشم  ها و . دهن ند ب  میم   ع یفج  خیل  وضع  به  هگردید  پنجه مرگ 

تعفن جرئت    از   آغشته و نجاست  ژنده شان به    یهاباجل  اندام برهنه و 

 ست. ی نآنها  نزديك شدن به اجساد 

  را مجبور  غریب  ی   محبوساز  نفر  چند  لت کردن  و  شدت  با توقیف  مامور  

مرده   کند یم اجساد  در    انگکه  اعانه  يك را  پول  از  و  شسته   که  ب  گوشه 

  بعد   و   یدار یکوره خر   صحن  ا ی  از کرباس و   انداز کرده اند، کفن    ی   محبوس

ه موذ  ب  يك چارپا  یتكفی   بال  و   از شستشو    در   خسك  و   یکهنه که حشر

ستاندر  ،زند یم موج آن   . ند یكهنه دفن نما  قب    در يك نیمسافر  و  غربا  قب 

.  شد یم بال   و  خسك تا  نیکه چند  دمید بیچاره يك مرده   تكفی    در  یک روز 

ستانگفتم    عبدالحدجان  به خسك    شپش و   ی هم دارا  ی   محبوس  که قب 

  د یجان خند  عبدالحد   آرام نباشند.   قب    در   باید   ی   محبوس   یهابوده، مرده 

 ژدم توبه!! گ   و  از مار است خب  و گفت 

سقوط   ما   یاشتها  ،کنیمیم تب    هردو   عبدالحدجان  که من و   شود یم  نوروز 

خان همان   میمحمدعظامروز  .  است  زیاد   نیسگش   و   د یکرده، شدرد شد 

صاحب هند ده نبضآورد   را   یداکبر   که مالريا   داشت  اظهار   ده یدما را    . نامب 

بازار    در   که نسخه را   نسخه داد   ی   کن  تیشش تابل  ما   کدام  هر   ی ، برااست

 . میرستادف  یدار یخر  یبرا
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نمود    خواهش  از ما   و دارد    اد ی  که طبابت را دارد  یم  اظهار   خانمحمدعظیم  

 عبدالحدجان  ما شرشته کرد،  یجالب فلوس برا  و   میمسهل کن  باید که  

  معده بد   هیتصف  یقانع ساختم که برا  اورا من    مگر   است   مخالف جالب

ما    یبرا  خانمحمدعظیم    و   مخورییم جالب فلوس    ما   هردوی   . فردا ستی ن

کالن چهارتخم  های  کاسه  در   و عض   صبح هر   بیچاره   . کند یم   ه یته انهب   هپر 

بت لو   شب،    طعام  در وقت.  ندارد   ده یفا  چیه  مگر   دهد یم ما    یبرا  مو ی شر

بخور   یکوشش کردکه قدر کاکا   قدر    مگر   مینان  خورده    مینمود   یعسهر 

باوجودی که    من   و د  ینالیم ش    درد   شدت  از   عبدالحدجان  . مینتوانست 

 
 
تكليفدر   شدیدا و  ن  و   کنمیمدارم صب     د  رفقا  نمایمم نالش    اطاق   یتا 

دانه   و چند  کرد   نگراب   اظهار  ما  از مریض  و آمد  جعفرجان معذب نشوند. 

 .  است آورده با خود   ليمو 

و    تنهاب    مگر   خان نزد ما نشسته اند   مسجدی  و   جعفرجان  و کاکا    چهاگر  

  و   بیعج  یهاب   . چستی ن  شاب  یاز پر   خایل  ض  ی و مر   ی   محبوس   بتی مص

دلم    مگر   ندارم  نگراب    چندان  خود   از مرگ  کند یم  من خطور   افکار   در   غریب

و تازه  نشده  از مکتب فارغ  هنوز    بیچاره  کهسوزد  یمجان    عبدالحد   بحال

  تأسف   او   مظلومیت  و   و جواب    باب  یز ب  ،استنگردیده  مایان  ش ب ل  ور د خط  

دانهء اشك    چشم او   ءدر گوشه  و   کشد یمآه    حال تب   گاهگاه در   ،کنمیم

 گوید یم  آهسته  و   کند یم  تبسمبیند  یمبطرف من  که    وقنر   . شود یممشاهده  

جور است    خب   شن شویمیم  انشاهلل  از  من  و  ما  دنی.  از    وسانهیکلمات  و 

  لحاف   ر یز   شم را ناچار    که   شومیم متأثر    آنقدر و  ا  یدیمشاهده اشك ناام

  به عذابم ساخته   خیل  ها زولنه   ض  یمر   ی   . در حکنمیم  هیگر   آهسته  کرده

 . است

، طاقت رومیم الخال  تی رفع حاجت بجانب ب  یاعظم برا  همرای   که  وقنر 

 در گذشته    ل یحو   از   شوم و پایان    ها زینه سلسله    از يكباید  ندارم    راه رفیر  را 
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  ی زولنه برا  همرای   راه رفیر    نقدر ی. امبرو باشد  یم  الخال  بیت   که   لی حو آخر  

دزدان    از نفر    ک یکه    اعظم هرابر .  باشد یمزحمت دهنده   خیل يك مريض

 تی ، بندارد   خب    ما   از حال زار   ست ا  ا پرو و ب  رحم  ب  حال    عی     در   و ک  با ب  

 مسخره ، خواند یم
 

دار   گوید یم و  کند یم  گ   «آمد که نهنگ  که »خب 

.  است  ی   يك نوع توه گفتار    نیا   میبرا  و   کنند یم خنده    ی   محبوس  او گفتار    از 

  و   شومیمپایان   ها زینه   از   آهسته  آهسته  او   همرای  و   کنمیم بهرحال تحمل  

میمسه پته زينه دم    و ر دنفسك زده د   اهللا ی  گوید یم   رابر هاعظم    مگر   گب 

ناوقت و  پاش وع  ناچار    . شده  که  شر رفیر   بزحمت  کنمیم براه  خودرا    و 

 . رسانمیم

را محمدعظیم   فلوس  كاسه    در يكلوبخارا  آ  و   تمر   کردهتیار    خان جالب 

الخال  بیت  تا   مگر   استآسان    جالب کردنکاکاجان    گفتم  او   به.  شود یم   دهید

توقيف اجازه  صاحب مامور  از  گفت بچه جان غم نخور   و کاکا رفیر  سخت 

  زیاد   نهیپته ز   سه  دو   و بروید    اطاق  ی   بام هم   رفع حاجت در   یگرفتم که برا

  ،است  خوب  شما   هینظر کاکاجان    من گفتم.  برمیم   را شما  و من خودم    ستی ن

خان   مسجدی  . میکه جالب کن  توانیم نم  روز   در يك  ما نفر    دو   ر ه  مگر 

پس    بخورم و   من دوا   تنها   شدکه فردا   صلهی ف  ی   چن   و   کرد   ق یتصد  مرا   ءگفته

 اطاق  به  جعفرجان  قانع شد. به فيصله ما کاکا  جان بخورد.    عبدالحد   فردا 

 عبدالحد  و و من  دهیمسجدي خان خواب خان و محمدعظیم  رفت و  خود 

در  تپا  میسوختتب سوزان یم  جان که  از   م یبود  ش یدر  ش    درد   شدت  و 

 . است هگردید  اطاق طاقتم

  نماز   یخان برا  مسجدی  خان و محمدعظیم  .  د یرسپایان    به  ظلماب    شب

را بحال افتاده    نماز   کردم و تیمم    من  ،توانیمنم کرده    وضو   ما   مگر   برخاستند 

اما   ادا  از  .  ندارد   خب    که خود   است  هوشیبآنقدر  جان    عبدالحد   نمودم 

 هرچه باداباد.  ستی چاره چ مگر  دمی بخود لرز  او  بار رقت  وضع دیدن
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طاقت آن    ی بو را که    ، جالب فلوس نماز   یادااز    بعد   کاکا خان  محمدعظیم  

بود  نوشآنرا    و من  آورد   فرسا  اجبار  بود،    یبدبو   ت ینها  دم،یبه  وبدخور 

 چاره نداشتم.   مگر  کرد   تیمرا اذآن  دنینوش

ب  عبدالحد   همچنان  پ  و   است   هوشیجان  در  را  او    شاب  ی دستم  سوزان 

  شاب  یگفت پر   داده   تسل   خان مرا محمدعظیم  شدم.  متأثر    خیل   گذاشتم و 

جان    عبدالحد   و   شما   نیسگ  معده تب و   هیاز تصف  بعد   انشاهللا  ستی لزم ن

 .  گردید یم یاب صحت  و  شود یم لیزا

بامرفیر     چند از    بعد   بخود حس کردم و   در  ساعت كاكا    يك نوع ضعف 

  انه ب   پرهو گفت    دمیرا نوشآن    ، آورد   را شسته  سفرزها  مقدار يك بجه    م یکنی

  شدت قاشق هم خورده نتوانستم، تب بهیك   کوشش کردم هرقدر  بخور. 

 شانیکه مادرم پر   د یما بخانه اطالع نده  از مریض    گفتم  کاکا افزود و به  خود  

 . د یکش   از حالتب مرا   شدت. شود یم

  جالب را کاکا  خان  محمدعظیم    یتقاضادر اثر    بیچاره  جان  عبدالحد   امروز 

بام که    مراتبه  از چند   بعد   خورده و  نظر    فیضع  خیل   است  رفته   در  به 

به من  مایوسانه  و  لرزد  یم   او   بدن  و تمام  ده یرنگ از رخسارش پر   ،رسد یم

او    انه ب   خود افتاده و پره  ی سفرزه بجاا  خوردن  از   بعد   كگ. بيچاره نگرد یم

  . آمد   خان  م یعبدالرح  حایل  ی   شش ماند، خورده نتوانست، در چن  یبال

 کرد.  گریه    ا م  مريض   وضع طفلك از مشاهده

 هستند انشاهللا   ضیکه مر   که بخانه نگوب  خان به او گفت  محمدعظیم  

گذاشت   اطاق  در گوشه  آورده   مرا   کالی  که  میدی. د شوند یم   خوب   ی بزود

 شد.  خارج اطاق از  و با چشمان اشك آلود 

 



 دارلکه  یهما               ارگ  قلعهء انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

59 
 

 *** 

  ستم،ی صحبت کردن ن  و يا   من از نوشیر  ،  باشد یم ما    ض  یمر   پنجم  وز ز ر امرو 

و  در محمدعظیم  را  كاغذ    قلم  من    پنهان کرده  یجا  کدام  خان  طاقت و 

 زدن را ندارم.   حرف نوشیر  و 

 



 

 

 لکه دار یهما از  بعد یایی صحت  

ساخته.    فی ضعنهایت    ا ر   عبدالحدجان  من و دار  لکه  ی خطرناك هما  مرض

از   که  پیشبر   چندروز  برخاستم    تازه    مرض گذشت،   بحراب    ءوره د  و بسبر 

ات نانمقدار  ه يك  آمد  جعفرجان  مسجدی   خان و  و محمدعظیم  کرد   خب 

 . میفهمکم کم به خود یم  اکنون ما ، آوردند  بجا   خان سجده شکر 

و راه    مکردیم زبان حس    تکنزدن ل  حرف  گذشیر  مرض در از    بعد   روز   ده

ی  بود   شده  فیچشمانم ضعممکن نبود،    عصا   بدون  رفیر   را    و از دور چب  

کردم    خواهش  از کاکا   روز یام. د   شده  خوب  حال كم كم  ،توانستمنم   دهید

  زندگاب    د ی نموده گفت من ام  شکرانهبسیار    بیچاره   . بیاورد   را   که قلم و کاغذ 

ناام  ،نداشتمرا  شما     زنخ تو   شدم که دستمال رادر   د یيك شب به اندازهء 

اندك    ی   کردم در هم  هیگر بسیار    یکردم که فوت شدو گمان    ستهب حال 

وع کرد شد، شب    روان  از چهره ات  یعرق مانند جو   و   یاندك به تنفس شر

است    مازدهیشب    ی   هم  ،محرقه  ض  یشب مر ترین  یعن  بحراب    بود   ازدهمی

مهرباب   خداوند    که   شود یم یاب  صحت   ا ی  و ود  ر آخرت یم   سفر   ا ی   ض یکه مر 

ترا  و   صحت   نموده  قلم گرفته  یاکرده   دا یپ   تواناب    اکنون   داد  ی  که    چب  

 . یسیبنو 

  واقع   خانهتوقيف   خود بودم چه واقعات در من ب    در روزهاب  که   دم یپرس

   اند؟ شده محبوس د ی جدنفر  و چند خالص شد، نفر   کدام  ،است شده

  در   د یجدنفر    ک ی، ضف  نشدهخالص  نفر    کدام  خان گفتمحمدعظیم  

او   هگردید زیاد   اسیس  ی   محبوس اسم  سابق   است  دادمحمدخان  که    و 

.  است  خراب  ه و دماغ او آمد  تازه از اروپا   و د  لندن بو   در الدوله  شجاع   همرای

  به   د یامو ما    بوده   خراب  ت یشما نها  صحت  تیوضع  که  پیشبر   چندروز 
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خواست  یمو    آورده   برنجب  ش  میس  یغور   در يك   میتان نداشت   ندهیآ   زندگ

  ت یاما من مخالفت کردم و نگذاشتم که شما را اذ   د یرا بخور آن    که شما 

 کند. 

هفت    که دادمحمدخان روزهء غرقه گرفت و   خان عالوه نمود محمدعظیم  

  و آب    گيالسبا يك    شام  از طرفشب و هفت روز روزه داشت، ضف  

دوام کند،    تیوضع  نتوانست که  مگر   کرد یم  افطار خودرا    نمك روزه  یقدر 

وع کرد   خوردن  هفتم به  روز  ارتباط ب  های  حرف   در وقت صحبت   مگر  شر

 . زند یم

یالدوله  شجاعاز    گفتم  و  او   ،ب  خ  ا ی  کند یم   اد ی  چب   از  ،  کند م ن  اد ی  گفت 

الدوله  شجاع  گفتم  ، است  یا نديده   ده یرا د  خارج   که  شود م ن  ده یبلکه فهم

ی  و ااز    انقالب  داشت اما در وقت  زیاد   اقتدار   اماب    در عض حکومت   چب  

  یکه برا  است  و ممكناروپا گذشته    در   او  و اکب  اوقاتنشد    دهید  تیفعال

 زنده  هم در اروپا  ندهیآ
 

 کند.   گ

که از    باشند یمطالع    خوشبسیار  اشخاص    نیا  گفت، بل  عبدالحدجان

احوال    از ،  شود یمشان پرداخته    و نوش   شی مصارف ع  خارج  پول ملت در 

بازکه    وقنر   هستند،خب   ب  وطن    شانیپر    غریب   افراد   گردند یم   به وطن 

  اس یق  دیگران  دار باخودرا    و   نمایند یمتصور    خود   نوكر و غالم  مثل  ملت را 

ها  پارك  و  ها باغ ،عایلو عمارات   قضها  مردم خون از  اماز پول حر  ،کنند یم

پر   هیته هرگونه  از  در مانند یممحفوظ    شاب  یکرده    با بازار    و   هر کوچه   ، 

 . نگرند یمو به نظر حقارت    کنند یم   و تأثر نفر  ت ت  اظهار   شوند یممقابل    غریب  ی

دوام خواهد کرد و    زیاد   هایسال  شما و    ما   مملکت  اوضاع در   نیا  گفتم

 . ندارد   جهءینت   یخور دل  و  بجز از جگرخوب    وضع ن ی، ادر حصه تفکر 

  شده  جان هم بهبر  عبدالحد  من و  صحت  خداوند چند روزشدکه بفضل  
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  مراتبه   سهامروز  .  میا  شده   ص یحر   ت ینها  غذا و میوه   خوردن  در   و   رود یم

  ی و از طرف شب اشتها  م یعضيه ضف کرد و  غذا    عض   و و چاشت    صبح

 .  کند یم  هی ته  زیاد   خطر و ب    لذيذ   اغذيه  از   کاکا خان  محمدعظیم  .  میکامل دار 

ما شكرانه    صحت  خوب    از   و آوردند    فیام تشر   بیچاره  پدر   شی روز پ  چند 

تشکر    اظهار   خان  مسجدی  خان و محمدعظیم    یهاکیسر کرده از زحمت

ده ام  خودرا    داشتند که من پش   اظهار   پدرم ،  نمودند    گناه   اگر بخداوند سب 

از    بعد   اش برساند.   بیچاره  سالم بمادر   و   زنده  اورا   و   د یفرما  کرده خدا عفو 

  ده ید  اشك در   یهارفیر  دانه   در وقتبردند،    فیدوباره تشر   قاتمال  ساعت

از    دهیمبارك شان را بوس  یهادست  عبدالحدجان  من و   ،شد یم  دهیشان د

  شده   يت من متحمل زحمتمحبوس  در   اینکه  از   و   م یکرد  خداحافیط    ایشان

 .  نمودم خوایه  اند عذر 

 



 

 

  فصل سوم

 زندان ارگ 

گذشته و اندك اندك جان گرفته    ما   ضعف و ناتواب    ء ورهدکه    است  چندروز 

  ف یتشر   ما   اطاق  خان به و عبدالغن     جعفرجان  عض   از طرف . هرروز  میا

  شود یم ها  و مدت ديوانه  نفر    که يک  لیموش خ  یماله  و راجع ب  آورند یم

در  اکنیمیم صحبت    است  محبوس   خانهتوقيف   که  از   گ ی  مرد   نی. 

و اوضاع   لباس  یب  که به تغ  باشد یم  هیطانیزبردست دولت بر  یهاجاسوس 

 ید
 

  مرام و   خود   شخص از   نیدارد، البته ا  اب  گ اطراف زنده   و   کابل  در   وانگ

ده    دارد که دستگاه جاسوس  یمقصد  و  به او سب 
ا
ه  آمد  تحت اشتباه  فعل

بردن    که ب    است  فیظر   زيرك و   آنقدر ،  است  محبوس  خانهف قيو ت  در   و 

 .  رسد یمبه نظر  ممکنب  او غ تیهو  و  به مقصد 

  هم و ما    خود رفتند های  اطاق  از رفقا به   کدام   و هر   افت یپایان    هم امروز  

 . میبفکرکردن مضوف شد و  میم افتادبسبر   خفیر  در  نماز  یادااز  بعد 

پش    عبدالغفور   آقای  ساعنر   چای  و ضف  نماز   از ادای  بعد   صبح   امروز 

.  میصحبت کرد   از هر طرف   و آوردند    فیتشر   خان مستوف    وم یعبدالق  زا ب  م

چهرهء خندان  بسیار  ،  است  و بشاشجوان خوش چهره    فور عبدالغ  آقای

   بیچاره  دارد،
 
و خانه  توقیف   در   که  شود یمسال    مینو    کی  تقريبا پدر   با 

  که دارد  یم  اظهار   شهی . پدرشان هماست  محبوس  خود   عبدالستارجان برادر 

خود    تی محبوسو به    شود یمگران تمام    خیل  فرزندانش به او   تی محبوس

 .  ندارد پروا   چیه

 نماز   باشد یم  ۱۳۱۰ثور  ماه  ب  اخ  کهامروز  چاشت    طعام  از ضف  بعد  
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 مامور   دنی دو   دنیبازهم دو خانه  توقیف که در    میرا ادا نموده بود   ی   ش ی پ

وع شد، همه  یعسکر   و افراد   سی پول ت افتاده    ی   محبوس   شر و هر به حب 

  به اعدام   محکوم  شخص  کدام  که  گفتیم  گ ینمودند،    ی فکر   نزد خود   يك 

، بالخره معلوم  آورند یم را    د یجد  ی   محبوس  که  ند کردیم   الیخ  و بعض    شده

نقل ارگ    زندانرا در    نفر   سه   که ما   است   شده  داده   امر   شدکه از ارگ شایه 

ا و  ت صادر ذ  از طرف   امر   نیدهند  اعليحض    . است  هگردید  ات شاهانه 

 . برند یم در ارگ ما را  اکنون

رخت   به جمع کردن البسه و   توقيف اعالم داشت و ما   مامور   را موضوع    نیا

هخواب   تا    را یرا تکان داد، ز   ی   محبوس   هنگامه،  نی. ا میمضوف شد  و غب 

زندان  محبوس   خانهتوقيف   از امروز   این   بود نشده    داده   نقلارگ    در    و 

 شهی. بهرحال قوهء سنجش و اندکرد یم وانمود  ما را    وضع   ن  ی سنگ  وضعم

تقدير   و   بود گریخته    ا دماغ م  از  به      داده  تن 
 
  خودرا   کالی  و ها  رخت تماما

هرترت  م، یکرد  آوریجمع  به  بود   بی من    داخل خودرا    یهاقلم   و كاغذ    که 

و  پنهان کردم  با   بالشت  را  بالشت  همرنگ  دهن  ز آن    نخ    را یدوختم 

زندان  ایام    در شگذشت   باید اعدام    روز   یو تابلو   خانهتوقيف   یهانوشته 

باشد.    ، کند یم  هیگر کاکا  خان    میمحمدعظ  دمیدمتوجه شدم  که    وقنر   ما 

يك دانه تسمه   يك جوره زولنه و   و   قبولم  تیچ  ب  جا  یيك رو   جعفرجان

برا خان   مسجدی  ام گذاشت،   هبسبر   در   ار گاد ی  طور   و   آورد   من  یزولنه 

  شما   یدور   که از   داشت  اظهار   عبدالغفورخان  . کرد یم پاك  خودرا    هایاشک

  خود   چهرهء نوراب    و   د یسف  شیر   با   خان مستوف    ومیم، عبدالقتأثر م  خیل

. سپارمیم  میو رح  میشما را بخداوند کر ها  بچهگفت:    دعا کرد و   بحال ما 

 دعا فراموش نشوم.  که از   دوارمیام گفتم  و  دمیبوس  را  های شاندستمن 

  مکتوب و قومانداب   دفبر   یهااده یپ از نفر   صف بستند و يك  ما  ی   محافظ 

را  رسيدات  خود   کتاب  دقاآورد   با  همه    نیآخر   قی.  شد،  نزديك  وداع 
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و   هیگر   تر بسیار   کاکا خان    میمحمدعظ  ،گریستیم من   عبدالحدجان  کرد، 

  بود   دهیما کش   ض  یمر   در وقت   کههاب  تزحم  از   و   م یدیبوس  اورا های  دست

در   هیگر بسیار    جعفرجان  . میکرد  تشکر  و  چند   عی     کرد  ا   حال  به    ناش 

   ه و با ما آمد  گردما   در   ی   محبوس   فرستاد. تمام  ستمکاران
 

  وداع کردند، همگ

تازه در  را که    ها بیچاره   نیا  دعا نمودند که پروردگار   آورده  به قبله  یرو   شان

  ن یخالق عالم ا  نگهدارد و   پناه خود   در   كام بال   از   ده اند نها  ا  پ  زندگاب    عرصه

 برساند!   شان یجا و سالم بخانه و  حیصح جوانان ناکام را 

وداع    خانهتوقيف   چاشت ما از از    بعد   و ساعت سه بجه  گفتند   می   آ  همه

 . میگشت   روان بجانب ارگ شایه  کرده و 

   
 شاب  یپر   اظهار   خیل  بود   شده  د یگچ سف  مثل  خان که رنگ او   عبدالغن 

  تیجان نها  عبدالحد   فرورفته بودم اما   شهیمن هم سخت به اند  ،کرد یم

  بجاده ارگ شایه   و   م یشد  خارج   خانهتوقیفپروا بود، از دروازه  ب    و   دلور 

وع کرد   . میبرفیر  شر

حی     غریب   و   بیعجهای  اندیشه بجانب   در    ناراحت   مرا ارگ    رفیر  

زماب  ساختیم ارگ   مکردیمفکر    ،  زندان  در  تمام   باید که    امیدهای  از 

و   زندگاب   بپوشم  باق  در کنج   چشم  به   زندگاب  ایام    ماندهیزندان  پایان    را 

ا  البته  را خاتمه خواهد    اتمیحایام    فشار طاقت فرسا به مرور   نیرسانم، 

ه  برادر و   خانم و   و پدر و مادر  بفکر    داد. گایه   کهم  رفتیمخود  های  همشب 

ام  رهاب    از   ارگ بکل  در زندان  انتقال ما   از شنیدنها  بیچاره    د یمن قطع 

حکومت ترحم  اگر  داشت.    میباهم نخواه  یدار یما د   نیاز   بعد   و   کنند یم

جر   روح من چقدر   از مشاهده بدن و   د ینما  میتسلآنها    به  مرا   جسد   و   کند  مب  

به  سد جاگر  و    خواهند گشت هم  د آنها    من  البته  ق  دار ینرسد    امتیبه 

ماند  فکر    عبدالحد   بحال   باز   . خواهد  اوایل   بیچاره   که  مکردیم جان    در 

ستان زندان تمام عمر   در   و   شده   محروم  اتیح  آزادی  و   زندگاب    شباب از    قب 
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   ناکام
 

  سقف   ر یز   در پایان  ب    یداشیر  آرزوها  بالخره با   و   خواهد کرد   زندگ

 .  وداع خواهد نمود   جواب    نیب  ش یآرزوها و  زندگاب   تاريك زندان با  اطاق

راه    شانیپر   و   کرد یم   تمیاذها  اندیشه  نیا بالخره  م  رفتیمحال  بدروازه  تا 

كشيدند مواجه  کشيك یم    هب   شن  با تفنگ و   تویل   ك ی که    بزرگ ارگ شایه

را    کوتوایلقوماندانیت  مکتوب    توقف کردندو   ی   ما محافظ   . مفرزه میشد

  قلعه  که عنواب  
 

  با نفر    سه  قلعه بردند. ما   رهیدا  در   بود   شده  صادر ارگ  بیگ

  يك بعد    مانديم، يك ساعت  انتظار در مدخل دروازه بزرگ    محافظ   فرزهم

چند    ستادهیشد در مقابل ما ا  ی   قلعه پائ   ره یشخ بروت از دا   منصبدار   نفر 

 .  ارگ شوند   داخل  داد که  تیهدا  ی   محافظ  ماند بالخره بهخاموش    قهیدق

در هرگوشه  مسلح   ی   محافظ  م، یدنهاا پ  یهارگ شا داخل ب آهسته  آهسته 

ا هخانه سامان و  ها شخدمتی پ وزارت دربار مامورین  ند،شدیم  دهیدکنار   و 

و گذار  هرطرف   پارك بودند در گشت  و  ،  پرگل  بفلک    ش های  درخت ها 

فيات   و   س یور ت  كی ش  ی موترها  . بود   داده   نتیرا ز ارگ    کنار   گوشه و   دهیکش 

چشم    ند،شدیم   دهیو منتظر خدمت د  ستادهیا   در هر جا مختلف    انواع   و 

  ون یش  مقام عایلما درین    یهازولنه   واز آ  که  نفر   بجانب ماسه  مردم  همه

 سه   گفتیم   گ ی  ند کردیم   باهم شگوسر نفر    دو   بود.   شده  دوخته  کرد یم

  گر ی اند: د  شده   بندی   که   بودند   ها   ی   هم ،  بودند   که بم ساخته  مکتن    نفر 

ساخیر    دروغ  ا ی  بود راست  که    داند یم  خدا   گفتیم   ست ی نآسان    بمب 

 . است که تهمت ناحقخورم  یم که من قسم   داشتیم  اظهار  ی جد ی گر ید

و    یمرفتیم  م یبودخب   ب  خود    نده یآ   شنوشت  از   که   نفر   سه   ما   بهرحال 

 . یمکردیم تماشا خودرا   اطراف

قلعه فرماخاموسر    ارگ  در  حکم  همهمطلق    حرکت خاموشانه    مردم  و 

را   ءقلعه  نیا   یفضا  ند، کردیم    مخوف 
 

نوع گرفتگ پو   و   يك    ده یشانوهم 
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  . بارد یم  بتی عظمت مرگ و مص  با   یبنا  نیا  در و دیوار   که از   ا ی، گو است

   که انسان از است    م مسمو   ط یمح  نیا   یهواآنقدر  
 

  . گردد یم   وسیما   زندگ

  ات ب   تجه   با   عساکر   میگذشت   است  قرارگاه فرقه ارگ  هک  چاوب    نیما از چند

د قرارگاه  در  ماششوند یم   ده یمکمل  قلعه  در   ندارها ی .  مختلف    حصص 

  شده   لزم جابجا   ی جاها  بزرگ و كوچك در   یهاتوپ   . بود   شده   گذاشته

  خیل   آنها   زیرا که  شده  انتخاب  ز یردگ   ردك و و   مردم   فرقه از   نیا   اد ر بود. اف

  قلعه،  باشند یماعتماد  مورد  
 

    ارگبیگ
  گر ید   و   یز یردگخان    عبدالغن 

 . باشند یم ز ی گرد  وردك و  از منصبان صاحب

   گذشیر  از    بعد  
 

اسلحه بالخره به زندان    و   عسكر   از   پر   یهاچوب    ها و سنگ

انگ  یفضا  از   و   م یدیرسارگ    وقنر م ا آن    ب   غم    کشتی   نجا یمعلوم شد که 

مسلح    تعداد عسكر یك    دروازه زندان که در دهن    . است  زندان ارگ   ا یمرگ  

مضوف  ه ب   شن  با  همه    داده  توقف   امر   مامور   به  بودند   کشيك ها  شد. 

مكتوب مخصوص    ما   ی   محافظ   مفرزه  ستاده،یما ا  اندامبر   یمو   و   میستادیا

به   منصبدار    ی   محافظ  منصبدارانرا  داد.  ارائه  زندانبان    یبرا  آنرا زندان 

م  بعد   فرستاد، يك مرد  بروت  د ق  انهیاز چند دقيقه  اندام که    ی هاباريك 

و   ش   در   یپهلو   لنگوته  داشت و   ستب    یهاشقيقه  و   دهیتراش شیر   بزرگ و 

ماسر  واترپروف  پ  و   بالپوش  و  بانکس  دست  تنب  اهنب  چوب    و   انو 

هایسل  . ند آمد عسکر نفر   و د بود با  دهینازك زرد پوش  یب 

 ارگزندانبان    غریب  و   بیعج  لباس  و این  خطرناك   افهیق  نیشخص با ا  نیا

هم سالم  نفر    سهو ما  آوردند    بجا   میتعظرسم    ما   ی   محافظ  که  وقنر   . است

م  میتقد شخص  صدا ذ داشتيم  او   کرد   كور  محمدعمرجان  محمد    که 

تنبان در    و   هن اب  ساده پ  لباس   که  يك جوان مخمور   او   یصدا  عمرجان. از 

که    د یبرادرها بده  ی گفت سه دانه زولنه برا  مامور   شد.   تن داشت حاض  

با  مكتوب  رسيد  شوند.  زولنه  رخصت  عوض  زولنه  دانه   یهاسه 
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  د و ش  دادهقومانداب   ی    محافظ  مفرزه  یبرا   مابود   یکه در پاخانه  توقیف 

محمدعمرجان نمودند.  محمدعمرجان    می تسل  ما را   و   رخصت شدند آنها  

م  اطاقبکدام    را   نفر   سه  ن یامامورصاحب    گفت داشت    اظهار   مامور   ؟بب 

   شد.  روان ما  همرای  خودش هم،  بروید یت  مامور  اطاق به

 

 

 



 

 

 زندان ارگ  مامور  اطاق 

های با قيافه ی    محبوس   از   نفر   چند   میارگ شد  زندان  ل یحو   داخل  که  وقنر  

کوچك    يك صندیل  یبالآنها    از   گ یکه    بودند   نشستهآفتاب    غمناك در 

   او   ش یو ر   اهی شخص س  نینشسته و ا   چوب  
ا
  د یسفو عرقچی      د یسف  کامل

! به تعاقب  ،  کرد خب    بلند صدا   واز آ بود. از مشاهده ما به    شش   در  هللا خب 

مذکور    و شخصگوش خراش شکست    واز آ او با    ی پا  ر یدر ز   ندیل صدا ص  نیا

 افتاد.  ی   در زم

ا  زندان  مامور   مشاهده  نها  ن یاز  به  گردید    ی   خشمگ   ت یمنظره  و 

کهمحمدعمرجان   داد  به  ی   محبوس  امر  و   داخل  شانهای  اطاق  را 

    امر   نیقفل کند. ا  ونب  را از ب  ها اطاق  هایدروازه 
 
    و گردید    عملفورا

 
تماما

 اطاق  در   نفر   سه   ها قفل شد. ما خود رفته و دروازه های  اطاق  به   ی   محبوس

بال  مامور   و   میترف  مامور    در يك هم  و ما    نشست  يك چارپاب    یخودش 

 . مینشست  چارپاب  

انداخته    ا ی ها بور چارپاب    یو بر رو   شده  مانده  چارپاب    و د  مامور   اطاق  در 

   طنبور  وار ی گوشهء د  در يكاند، 
 

  وار ید  گر یء د در گوشه و  شد یم  ده ید  بزرگ

     كچ ال  چنددانه
در  تويخآآهن  و  که  بندها  شانهالچك    ر ه  یپهلو ه 

در   آب    یهاسمانیر  دوخته  یهاچرم   رنگ که  . است  زانی آو   شده  زرد 

  بزرگ که    خیل  یهازولنه
 
از ز و   در بعضا   در   باشد یم  تر زیاد   هم   يکسب    ن 

زولنه بزرگ غرب    هر   یو در پهلو   شده  ختهیآو   وار یبزرگ به د   یهاخیملگ

به    باشد یمست  و د  یردن و پاگ بسیر     یبرا   کلفت  زنجب    غراب که نوع   و 

  خورد وکالن و های  زولنه مامورصاحب    اطاق  گوشه  در يك.  رسید یمنظر  

های     ن ی. مشاهده ااست  ش افتاده   ش به  زیاد   خیل  سبك  زمی   و و زنجب 

 انداخت.  تب  به ح ما را  اطاق
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  چای   بادارها   یبرا  ا، یب  ا ی! بیبابه غاز   ! او یکرده غاز   دا صبلند    واز آ  به  مامور  

  صدا   افتاد چرا   صندیل   خوجه صاحب چرا از   ی او پدر! ا  . اور یدم کو چلم ب

 ی خان نمود( غاز   اشاره به طرف عبدالغن  )  د؟یاز بادارم ترس  هک  ثلکرد، م

  که انبوه    اه یس  ش ی ر   چشمان ابلق و   یدارا  ه و شانمرد کوتاه قد چار یك    که

ز  پ  رسد یم اش    نهی رسیتا  پا  کرباس  دار راه   اهن ب  و  بند  پو   ش یکه    ده یشانرا 

   یهاولنهز   و   باشد یم
 
 یهاو دندان  د یپا دارد به قهقه خند  متوسط در   نسبتا

ن   ده یزرد چرک ا  اظهار   شد و مایان  اش  زاربند  یداشت: »بل  نزديك بود که 

   «دگلخوجه بس 

»  مامور  خورد  قلب بسیار  گفت:  غاز «بزمی    بابه    ی ا»  داشت  اظهار   ی. 

  ما کجا و   ب  اگر  مانديم    بال   در   ی   خوان  خان و   ایم   از دست   مردم   صاحب، ما 

 ی هاخان  ا و هکجا. فقط کشته دست همی   ملك   غریب  مردم  ما گری  بندی

خوانب   ما  میبادار چه کنآن  . میاست  دسبر   «بخدا  صب 

غاز   نمود یم شفه    و   کشید یمچلم    حایل که   ر د  مامور  بابه    چای   یگفت: 

  و   الهیدانه پپنج   و   چاینك چای  شد و چند   خارج  اطاق  از   ی؟ غاز استکج

او   از دستما    بهرحال  ب  . خآورد   بوره  يك قنداب   و    م یخورد  چای   مبارك 

 برداشته شد.  چای بساط

 مامور   خواهد شد؟  داده  اطاق  کدام  ما   یبرامامورصاحب  ب  جنا  من گفتم
  خالص شد.   بندی  نفر   يك   پیشبر   وروز د  شهی نم  داده  بادار چرا آن    تگف

، تشناب هم دارد، فرش  است  کوته کالن  خوب  مانده  ش خایلاطاق  بادار 
اجازه باشد که ما  اگر    ندارد پروا    من گفتم.  ستی ن  هبسبر   و   چارپاب    مگر   دارد 
  رهنماب    اطاق  بهمان  ما را   مامور   . میکن  را ادا   نماز   کرده   وضو رفته    اطاق  به

کرد. 

 

 تلفظ بگسلد.  انهیعام و  شفایه صورت  

 



 

 

 ارگ  در زندان اطاق یر  اول

  در کنج   و   شده  هم مسطحآن    ، سقفاست  چهارمبر   چهارمبر در   اطاق  نیا

هظرف    شسیر    کردن و وضو    یتشناب ساخته اند که برایك    اطاق   و غب 

 يم هزارهگليك جوره    اطاق  در ،  باشد یممساعد    ت ینها  اجاتیاحت
 

که از    گ

هم    ب  ایبور   نماز   یيك جا  و   ه گردید  فرش  شده  بافته   د یو سف  اهیپشم س

 .  شود یم  دهید

دار حواله   نفر   کی  لیتحو خودرا    کالی  رخت خواب و خانه  در توقیف   ما  

برساند و پنجاه    گار   ما در   یبرا  یاگادی  حمال و   کدام  عهیکه بذر   مینموده ا

است    مکه نزديك شا  اکنون  تا   مگر   را هم از نزد ما گرفته  حمایل   هیکرا  افغاب  

مامورصاحب    را به  هیقض  شدم و   شانیپر   هی ناح  ن ی. از است  ده یما نرس  کالی

 تم. گف

 نفر   سه  آورده  دروازه کالندر دهن    شما را   کالی  داشت بادار   اظهار   مامور  

  وضع  به مامور  کردم  تشکر  مامور  از . اورند یب نجا یه کردم که تا اروان سپایه

 اظهار   با دست پاك کرد و خودرا  بزرگ    یهابروت   و   د یمخصوص خود خند

حق    و   د ینزد من مهمان هست   شما چند روز   ستی ن  تشکر   یداشت بادار جا

 . میشما خدمت کن  یکه ما برا  د یدار 

  هم اندگ   ا قرف  کلمه چند روز مهمان اعصاب من تکان خورد و   دنیشن   از 

و رخت  آمد    اطاق  در محمدعمرجان    بعد   ساعت  میشدند. ن  خاطر   شانیپر 

بکس    بود با   شده  بسته  شمیچهارخانه، ابر   در شبيك چا  خواب مرا که بر 

    یهابکس  و   ها ه بسبر آن    و متعاقب   آورد   ام   کوچك دسنر 
  خان و   عبدالغن 

 
 «به کار برده است.  ب   ن «ن بادار»آ کالم اوست که گایه  هیتک «بادار 
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  که   میخوشحال شد  خیل  خود   کالی  از دیدن.  د یجان هم رس  عبدالحد 

 اطاق  سمت  يكدر  خودرا  من رخت خواب  ،  شود م ن  ده یخساره د  کدام

  ت نمودند و درسخودرا    یجا  گر ی جانب د  هم در دو   رفقا   هموار کردم و 

 . شانیپر  افکار  غرق

و   است  یقو   خیل  اطاق  نیر دبرق    م،یخود نشست   یبجا  نماز   از ادای  بعد  

 مطالعه  یبراآن    و روشن    است  زانیقف آو س  در   شمع د  يك چراغ يكص

بالشت    در بی   که  خودرا    یقلم ها  من اولبر کاغذها و .  باشد یممساعد    خیل

و  تجسس کردم  بودم  وقت   مگردید خوشحال  خیل   پنهان کرده  در  که 

بودم  نوشته  خانه  توقیف و هرچه را که در    بودند نشده    فتملتآن    به  تالسر 

    بهموضوع    نیخود بود. از   یجا  بر 
ی   هم  عبدالحدجان   خان و   عبدالغن    چب  

ی شانکه مبادا از زبان   گفتمن  ردم. گعزم خود ناکام   ر دشود و  خارج چب  

.  آوردند   طعام  ، سه بستن  است  هآمد  فراوان  ما نانهای  از خانه  امشب

دار حواله   نفر   کیمانده بود.    انب  ح  طعام  آنقدر از مشاهده  محمدعمرجان  

  جرده   اهیس   ه کوتاه قامت و شاننام دارد و مرد چهار محمد  خیال که    گر ید

را   است و از    بعد   و   آورد   نان  نان   اظهار   جورپرساب    سالم  داشت که 

را    عبدالحد   و نانرا عبدالمجيد    نان عبدالغن  و    م یرا عبدالرح  ر عبدالصبو 

ن شما در  آمد   ، از بودند   نشایشما پر از طرف  آنها    و   آورده   محمد سلطان

  يتب  دادم که خ  خاطرجمیع  شان  یشته اند، من براگ  شانیپر بسیار  ارگ  

 . خواهند یم  شاب  نآنها  مگر  است

  ی که برا  د ی و بگوئ  د ی بب    شان  یکه برا  است  چرك ما   یهارخت  شاب  ن  گفتم  

  د یبفهمان  شان  ینم دارد و هم برا  اطاق  که  د یه کنروان  یل يك چارپایك    ما 

  باشیم یم  اطاق  در يك  نفر   سه  زیرا که  اورند یبه نوبت ب  ما را   نان  نیاز   بعد   که

 . کند یم  تینان كفا یيك غور  و 
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و  های  رختدار  حواله  را گرفت  برود.  خواست  چرك  در   من گفتمکه 

ا  شما  بخور   همرای  و   د یائیب  نجا یبازگشت  و  است  بسیار  نان    ده یمانان 

  تشكر و   خوببسیار  فت  گدار  حواله .  د یاور یمحمدعمرجان را هم با خود ب

 شد.  خارج اطاق از 

   
نخواهد شد.  د  ب  میبخواه  را مامورصاحب    اگر داشت که    اظهار   عبدالغن 

نظر  به  و   هیمن  موافقه کردم  همی     او  و   در  خود   می بود   د یشن   گفت    که 

  داشت در دست    طنبور   حایل که  در   را باز کرده   اطاق  دروازه مامورصاحب  

 . میکرد  میو تعظما هم برخاستیم  شد.  داخل

بنا  عبدالحد   هءبسبر   یبالمامورصاحب    و  نشست  را   یجان    صحبت 

خالص    ب  بخ   یوار لگنشه انشاهللا    خراب  گفت: بادارها چرت تان  گذاشته

به  بسیار  ارگ  خانه  بندی  ،ی   ش ی م بااست  خوب   خانهتوقیف نسبت    ن ی، 

  نجا یلچك ا  مردم   ،باشند یمدانسته    معتب  و های  آدم بسیار  ارگ  خانه  بندی

، چهره تان به نظر است  کابل  یشما به کجا  یکرد بادارجا  وهو عال   ستی ن

در مامورصاحب    گفتم.  شود یم معلوم  آشنا    من من   . گفتاندراب    خانه 

  ات یپدرم شکر ح  بل   گفتم  چطور؟  ا ی  د یخانه شپرست دار   در   خوببسیار  

  ؟ کند یم  خانه به پدرم تعلق دارد. گفت: پدرتان چه کار   و شپرسنر   است

در   گفتم وزارت  خورد   مامور   . است  بار معاون    شان اسم  و گفت    تکان 

اسم   دنیاز شن  مامور   . و است  عبدالغفورخان  شاناسم    گفتم  ست؟ی چ

گفت:   گذاشته  را مهرباب   و    بغل کیسر   یمن بنا  همرای برخاسته  جاه    پدرم از 

  د یشه صاحبب  وقت ام يك عمله از   ر دسال  س  شما  پدر   همرای بادار من

  شان  همرای  روزه در وزارت دربار   هر و    میگذران کرد  حایل  امان اله خان تا   و 

 نگفتند.  چیشما بمن هگری بندی  از  ر گم  کنمیممالقات 

 تی محبوس  هیکه از قض  خواهد م ، ناست  حليم  پدرم شخص صابر و   گفتم  

 نفر   دو   تی هو   زیاد   یهااب  باز مهر   بعد مامورصاحب    من هرجا قصه کند. 
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بود، دعا    ده یرا در سابق ندآنها    مگر   کردم  را معرف  آنها    . د یپرس   مرا   رفیق

  نجات بدهد، من بهر   تیعاف  بخب  و گری  بندی   از   را شما  کرد که خداوند  

 م. است قسم خدمت شما حاض  

  د ینمائ  طعام  ما ضف  همرای  لطف فرموده  اگر   . تشکر مامورصاحب    گفتم  

و   وضع  به  مامور   شویمیم   ممنون  خیل خنديد  خودرا  بروت    مخصوص 

بادار    همرای بال کرده گفت:  طرفدست  برا  از  ه  جب  داده    نم  یشکار 

خورم  شمانان یم  همرای  . د یشما خفه نشو   که  یخاطر   از   ی   زنده باش  شود یم

   و 
 
بادارم    اطاق  او محمدعمرجان نان مرا به   حمدعمرجان،صداکرد م   ضمنا

 . ار یب

  نان   بستن    قهیسه دق  و داز    بعد   . خوببسیار  داد:    جواب   محمدعمرجان

سف  در   بستن  .  آوردند   را مامورصاحب   خوان  بود،    شده  بسته  د یدسبر

  یهادستمال  صابون و   لگن و تابه  آف  خودش  را مانده  محمدعمرجان بستن  

خوان را انداخته    را شستهدست همه    و   آورد   مامور   اطاق  از   دست را  دسبر

خوان چ  در   را مامورصاحب    اول نان يك كاسه   چلو و   ی يك غور   د، یدسبر

ما   از خانهيك دانه نان بود.    يك بشقاب مربا و   و   ك بشقاب ترسر ی  سالن و 

  از خانه .  بودند   آورده   نان  هيكدان  ورمه و قكاسه    كی  همرای  قابل  ی يك غور 

، از  بودند   آورده  دوسه کاسه سالن  کالن چلو و   یجان يك غور   عبدالحد 

   خانه داکبر 
 ه بود. آمد وهینان با سالن و م  یخان هم يك غور  عبدالغن 

 گفت بادار   دهیکش   رانکشبسیار  نان    یغور   از مشاهده چهار   صاحبمامور  

غور  برا  یيك  برا  یغور یك    گفتم  . است  بس  شما و    ما   ینان  را   ینان 

بخش محمدعمرجان    و محمد  خیال يك    خوببسیار    گفت  مامور   . د یبه 

  است   غریب  بسیار   بیچاره   که  دهیمیم   محمد ل گبابه    یشبسته را برا  یغور 

در   ضف شد و   طعام  . بهر صورتاست  شده  بندی  که  است  سال  میکنی  و 

وع  هاز    چای   وقت   ش ی ر مامورصاحب    من گفتم.  د یردگ رطرف صحبت شر
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مامورصاحب    ؟ و است  افتاد از کجا   ن از صندیلآمد  که در وقت   یدیسف

خواجه عطا محمدخان نام دارد و  آدم  یگفت: بادار ا  داده ش  باز خنده را 

بال کرده    قب  ب  شمایل  مدو   انقالب  و در   باشد یم   از کوهستان سمت شمایل

شکر که    ،کرد یم نعل    ها را سگ   شد یم مردکه پادشاه    نیا   اگر بادار  آن    بود. 

  بندی  میدی که د آدم    ی ا  یکاکاخواجہ غالم شور بچه    نفر   پادشاه نشد، يك

  ی ا  مثل  دانسته،آدم  بسیار  ،  خراجبسیار  ،  است   آدم   خوببسیار    مگر   شده

 اگر را    افغانب  م  ء بچه  است   چیخو ه  یبادار اآن    . ستی ت نگس  سخت و 

قامتش فقط   و   قد   ،رسد یم پشت گوشش   تا  یجوار   شهیر   یهابروت   ن  یبب 

او وز  بابا توبه،  توبه    ۀ الحكومبود، اول نائبسقو  بچه تجارت    ر یلندهور، 

 بادار. آن   اينیتان م دنیبد شانبود، صباح كل  شده قندهار 

تماس    در   ها بندی   همرای  که  میندار   خواهش  ما مامورصاحب    من گفتم

ر خواسته  خدانا  مبادا   ستی يت ما معلوم نیفكهنوز  چرا که    میشو  بما    یض 

 برسد.  

 یم  خوب گفت بادار مامورصاحب   
 

  زار ه از   مانند یم  را شما  گ   مگر  گ
 
  رق و ت

ر 
 
ها    نیبود، ا   گپچه    ونب  که در ب  کنند یم. باز پرسان  کنند یمق كله كشك  ت

 شهی سقو زنده م  چۀب  که  شان  الیخ  خرگوش هستند د   (به خو)خواب  هنوز 

باز  م  گ ار   و  قالبند    قهقه  به   ی کلما  نیا   یادا   ی   ع  در   مامور   شه،ی مبارك 

 .  د یخند

از گفتم مامورصاحب  شمایل  :  ا  مردم  در   ؟باشند یم  ی بند  نجا یچندنفر 

مثل عبدالجان کور، بابه    افراد نایم  ی   خوان   از خان و   یار یگفت: بادار بس 

. بادار چند  هب  غ  و   یبابه غاز   و   یکار یدندان، غالم چار ب    ارمحمد ی  پردل و 

 . د سوز آنها دلم یم شان است که از بدبخنر   ی   ب  هم در  چاره یو ب بینفر غر 

و    ركی يك شخص ز   که مامور   دمیصحبت را ادامه ندادم، فهم  شبر ی ب  من
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از  او  است.  است که    یجا  تجربه کار  اجازت  بادارها  برخاسته گفت: 

احت کن  م،یرخصت شو  تان خراب نشه  د یشما بخب  اسبر آن   مگر چرت 

 مهربان است.  بادار خدا 

مهرباب    من او   از  و  تشکر کردم  و   مامور  خان    
عبدالحدجان   باعبدالغن 

محمدعمرجان   قهیاطاق خارج شد و بعد از چند دق  کرده از   خداحافیط  

برا اگر  نمود که  اظهار  و  داده  ورت یم   یآمده سالم  را    د یرو رفع ض  شما 

های لباس او رفت، من و عبدالحدجان    یهمرا   عبدالغن    ،کنمیم   همرایه

 خواب را مرتب ساختيم. نسبت به اطاق و   یو جا  دهیرا پوش  د خواب خو 

 خاموش و آرام است.  نجا یخانه ا  فی توق  ی   اوضاع محبوس 

  
پهلو    اد یز های  اطاقبرگشت نموده و اظهار نمود که    خان از خال   عبدالغن 

پهلو  ما    یبه  روش  یهاکه چراغ  باشد یم اطاق  و محبوسهمه  است    ی   ن 

   . باشند یم فه یمضوف تالوت و وظ چارهیب

  خان از   يك ساعت من و عبدالحدجان به رهنماب    از   بعد 
اطاق    عبدالغن 

ها را تماشا  تشناب  خاموش و های  اطاق  ارگ و خانه  بندی   لی حو   خارج و 

خوب است و از    لی خخانه بندی  نینظافت ا  و  آرایم از نقطه نظر  م،یکرد

ستان زنده  از   ی دیو ناام  تیدیو مشکالت ق  یب  گلحاظ سخت    چ یها هقب 

 . میدی گذران  بی ترت  ی   فرق ندارد. بهرصورت شب اول زندان ارگ را بهم

    میبرخاست   نماز   یوقت که برا  صبح
 
خود خارج  های  اطاق  محبوسی   از تماما

ب بطرف  اطاق وضو  رفتند یم  الخال  ت ی شده  تشناب  در  من  ولزم  .  گرفتم 

من هم از من تقليد    یرفقا  شوم و   ناشناس حاض    تیجمع  ی   که در ب  دمیند

و به    میصبح را ادا کرد  نماز   و   در تشناب كوچك اطاق وضو گرفتند   کردند و 

 . میخودها پرداخت فیوظا

مردم   ی   محبوس دراز که اصال از  شیر  یز اغ صبح بابه  میهفت و ن ساعت
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يك پتنوس    در   کند یمرا اجرا    یدار یچا  ار ک  زنداناست و نزد مامور    شمایل

چاينك چا برا  یسه  قند خ  هرنفر   یو  دانه  آرد    میکنی  و   شنر پنج  از  نان 

نان را نزد ما گذاشت و خودش هم    و   یچا  جورپرساب    ترميده آورد و بعد از 

 ه کیفیت بندی شدین؟شما به چ  در گوشهء نشست و اظهار داشت »حایل

رفته بود.    ی   بهم   یخداوند  ر یتقد  م یفهمخود نم  تیفیکگفتم پدر ما به  

بود  گفت:  ساخته  بم  شما  است که  خدا    ن«ی»آوازه  است  دروغ  گفتم 

را داند یم بمب  شكل  ما  امروز  تا  بس   م،یدید ن  بچشم  که  دروغ   ار یمردم 

بیگ  ابراهیمها است؟  چطور گپ  ونب  . گفت: در بمیندار   خب    ما و    سازند یم

قطغن   مردم مزار و   اد یيك تعداد ز   و   ختی گر بیگ  ابراهیم چه شد؟ گفتم  

و بیگ  ابراهیم بنام   چند  کشته  و  شدند  و ص  نیبرباد  محبس  در    دنفر 

 . باشند یم ی بند خانهتوقيف 

و گفت شما چا  یجا  از   یغاز   بابه نوش جان کن  یبرخاست  من    د یتانه 

. گفتم  باشد   ار یت  د یبا  یو چا  شود یم   دار یکه مامورصاحب از خواب ب  رومیم

 دهم. یم  را  یچا مت یپول ق یبابه غاز 

  ی چا  نیفروشند، ارا نم   یبندي خانه چا  نیخنده کرده گفت: در   ار یبس 

خود شما است که از طرف شکار مقرر شده حق خود تان است، بابه    هب  ج

  ی   آدم چن  ن یاهای  سوال گفتم که از    از اطاق خارج شد من به داکبر   یغاز 

مامور   شود یم معلوم   اطالع  به  سخن گرفته  شما  و  ما  از  خانه بندی  که 

 یالبته به قلعه بخانه  بندی مامور    و   رساند یم
 

شما    ما و   د ی خواهد گفت، با  گ

ر ما تمام    ده یاگر کدام حرف ناسنج  میکن  اطیاحت  ار یبس  گفته شود به ض 

جان   عبدالحد  و  داکبر  شد.  تائهای  گفتهخواهد  اظهار    د یمرا  و  کردند 

لزمه   اطیمحافظی   شان احت  و ها  بندي   داشتند که البته در صحبت خود با 

 . ند یبنما
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از ضف چا  ما  قرآن کر   یبعد  بخواندن  مضوف شديم.    میصبح هريك 

  البته در همه حال  
 
  ی   هم   نااميد های  دل   تسل  تی سدر حال محبو خصوصا

 . باشد یم قرآن مبارك 

را با خود برد و اظهار   ی ظروف چا  و آمد    یساعت بعد بازهم بابه غاز   چند 

ما سه نفرطعام مقرر شده    یبرا  از طرف وزارت دربار سلطننر »داشت که:  

به    ا یما سه نفر مقرر شده و    ی برا  مخصوص  طعام  نیمن گفتم ا  «است

 . شود یم هم داده  ی   محبوس گر ید

براگفت داده    شمایلهای  بندی   ی:  برا  شود یمنان خشك  نفر    یو  چند 

 یقلعه ب  خانب  غالم دستگ  محمد خان غندمشر و ض یل فثمنصبدارها م
 

و   گ

کشمش پلو داده    گر ینفر د  چند   و جان  امی     تاتا برادر   و   ندمشر غجان  امی   

نان   ی   بح همطرف ص  از   شما هم کشمش پلو مقرر شده و   یو برا  شود یم

  ی   محبوس  گر ید  شود یم داده    کابل   ینفر   ی مگر برا  . باشد یم قند    و   یچا  و 

 قند ندارند.   و  یچا

اجازه    ی   محبوس  یوازهایها و پاارگ به آمدن خويش  در   یبابه غاز   گفتم

 گفت    انه؟ی  شود یم داده  
 
به زندان    وقنر کهموقوف است،    واز   یپا  قطعا

اولد و پدر و مادر و برادر و خواهران    قوم و   و   شی خو   دنید  از   یارگ آمد

ه نظر کن؛  ن  چیضف  از   ستی اجازه    و   سپایه  نفر   چند   ی   هم  بغب  

تان بواسطه حواله دار    یکال  ، تواند نم کس آمده    چیه  گر ی مامورصاحب د

  د یاگر كدام احوال داشته باش  ،رسد یمتان    یدروازه برا  محمد عمرجان از 

تالسر   ی، کالبرد یم وازتان  یپا  یبرا  ینفر   ی   هم رفیر   و  آمدن    تان وقت 

نباشد، فاميدين    کال   ی   ماب  در   گر ی د  یب   چ  يا   که مبادا كدام کاغذ و   شود یم

   . دمیفهم ل برادر! گفتم ب

برده. گفتم بابه    شخه كال   ی گفت مامورصاحب رفته خانه برا  یبابه غاز 
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چ  یغاز  دارد    ستی شخه  بودنه  غاز   ا یکدام  بابه  و    یچطور؟  خنده کرد 

ك دارد که از ناز او را شخه    گفت ب   . گفتم:  گوید یم مامورصاحب يك دخبر

را   شخهدخبر دارد مگر    دو   مامورصاحب يك دخبر دارد و بس؟ گفت ب  

گفت:    ؟یشد   ی خودت چطور بند  یبابه غاز   دارد. گفتم خو   دوست  ار یبس 

و   یا قسمت  ا   برادر  به  ما که  چاره  خانه  بندی و    زولنه  نینصيب  بود 

هللا خان كارم چاق بود،  وقت امان  بودم در   ی وانان  کار ی. من در چار شد م ن

  انبود، هرروز پنج قر   و مسنر   جواب    ی   ع  ،شد یم   بخوب    یگزارهء شباروز 

 . شد یم دا یپ  غریب  ینان   . شاگردها داشتم سه نفر و د ، داشتم چبر   خرچ و 

کار آورد    یرا رو   یباز داره   شد و   دا یپ  کار یچهار   در   آغا   دحسی   یس  وقنر که

خود را    یها از آدم  يکنفر   شد یمهروقت که گشنه    آغا   کار ماخراب شد،

ترس    ، ما از خواستیمصدنان از ما    نان تا   روز س  کرد یمبدوكان ما روان  

البته شب شما را از    کردیمنم   اگر روان  م، یکردیم جان خود ناچار روان  

چاره نداشتم هروقت    ، رفتیمما به تاراج    غریب  ی خانه    و   کرد یم تنهء ما جدا  

به خو   مکردیمنان روان    او   شی ک  در   آمد یم   آغا که آدم   و خنده    ب  و شر و 

  . شد یم اجرا  آغا  ش یفرما

 ی نفر   دو نفر از   دمیشب تنور را آتش کرده بودم، د   شب ساعت دوبجه  يك

  سيالبه و   تفنگچه و   قمه و   بسته و   رنافیز   ون تا لگ  ه ها در نقطار وز که    آغا 

ترسيدم،    ار یبس   میبگو   استدکان آمدند؛ ر   دهن  تکه داشتند در   ازده یتفنگ  

ت است؟ گفتند ب  گفتم برادرها  ا  گفتم آغ  خواسته است.   آغا   که ترا   ا یخب 

ز  ابيا. ناعالج شدم   همراه ما  و جواب نک و  سوال ار یکجا است؟ گفتند: بس 

يك    و   یرو   شی شان پ  شتم، يك نفر گشان روان    یهمرا  شدم و   انیدوکان پا

اران یخواجه س  ارغوان در   یهاتا در جنگل  م ینفر پشت ش من روان بود

ما نزديك شديم يکنفر   وقنر که  ،دهند یمکه چندنفر پهره    دمید   م،یدیرس

نزديك پهره    رفتیم  ی رو   ش ی که پ  ی! نام شب را بگو. نفر شی کرد در   صدا 
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  که پشت ش بود يك دستمال از   گفت، نفري  ی ب   گوش او چ  در   دار رفت و 

همرا  یهاچشم   دهیخود کش   بیج و  بسته کرد  محکم  ام    یمرا  لنگوته 

جييم    گرفت، چاقو را از   مرا تالسر   یهاجيب را بسته نموده و   میدست ها

چندنفر   یرفتم صدا  شی برد. چند قدم که پ  شی دستم را گرفته پ  کشيد و 

گفت:   کنفر ی  میشد  ستادهی. ما اشد یم دود چرس هم حس    بگوشم رسيد و 

  دحسی   یك تل  چرس دارم. سیگفتم    ؟یچرس دار   بکتیبابه به ج  یغاز 

 را   میهاچشم  ؟کنید م)باز( ن  شد واز   کور   چارهیب  یهاصدا کرد چشم   آغا 

خود    یهاش غرق كارطوس است، بروت تمام وجود  آغا   که  دمیواز کردند، د 

 یهاچپل   ده، یپوش  حاخ    ی   چ  و   یزدیداده، لنگوته    تو ب  را مثل بروت ش

  ش یزانو   یبال  تفنگ جرمن    و تفنگچه فرابيلم بدستش و   شیپا  قرص در 

 یهادست  در   ی   كی که چراغ ار   شد یم  ده ید  آغا   نفر در اطراف  چند   نشسته و 

 .  بودند  ستادهیشان ا

  جان اجازه است که دست تان را آغاسالم دادم و گفتم    آغا   دنید  از   من

. دست  اسنر   یکه غاز   راسنر   ا یب  ،یز غاا  یخنده کرده گفت ب آغاماچ کنم؟  

گفت    آغا   تان استم.   یه خاک پام  د یهست   شما   یگفتم غاز   دهیآنها را بوس

  یحساب کرد  کن  روان یمها  بچه   ینان برا  سنر ی ن  یخوب است که موذ

 ش  ما صدقه ن   غري  شده؟ گفتم قربان! دوكان   ما  یتو بال سهی که چقدر پ

    آغا   . کنمیمنه حساب    من حساب نکرده ام و   شما 
خنده کرد و گفت ب 

  از   ؛خواهیمنم   یب   غريب چ  ما از   هسنر   غریب  یتو آدم    زنده باسر   یغاز 

  آن    م،یب  گالبته حق یم   ها ب  م  ها و گیب  ها و خان
  د یباآمد    كه آدم ما   وقنر

را   و   نان روان کن   نماب    ما  اگه گوشت روان  به قصاب  ،گشنه  بگو که  ها 

 قربان.  گفتم بل   ؟یدیفام . کنمیمشان   زانیگوسفند آو   مثل د ینکن

به من داد. هرچه عذر کردم   دهیکش   اماب    ی خود ده دانه طال  بیاز ج  آغا 

 باز خدا داد البته    دارم قبول نکرد و عالوه نموده گفت اگر   سهی پ  مب  گنم 
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بامان    برو   ديدن ما در بازار قصه نکن    هوش کن از   . میزنتان گپ یم   نر ک

 خدا. 

  ب   ن   را   میهامرابسته کردند و دست   یهاآمدند و چشم شی محافظ پ  دونفر 

که   آغا   ینوکرها  چرس را يكنفر از   ویل  میرخصت شد  آغا   ش ی پ  از   بستند. و 

گفت غازي بامان خدا! گفتم    خنده کرد و آغا.  د یجيب من کش   بود از   چرس

دآغا  مه غالمت استم.  م یجان بخدا سب 

مرا باز    یهاها و چشم محافظ دست  دونفر   میدینزديك بازار رس  وقنر که

را    شبآن    و تا امروز قصهءآمدم    خود شان رفتند. من به دوكان  کردند و 

ه حایل   چیبه  نگفتم،  و   کس  و   هر   باز   . گذشت  رفت  نان  و   وقت    چرس 

هزار    آغا   ا يك ماه بعد یروز بعد    ستی . بم کردیم روان    آغا   یکشمش برا

 . کرد یم بدست آدم خود روان   هیپنجصد روپ ا ی  و  هیروپ

غاز   گفتم قصاب  آغا احوال    یبابه  به  رسانرا  ب    ؟یدیها  ترس    از   گفت 

  . سيدحسی   صورت گرفت  و هللا  حبيب  کم کار   کم  دمیخودرا نکش   یصدا

درآمد   دانی در م  آغا سيدحسی      کرد و   سقوط  کار یحکومت از چهار   وقنر که

ها  نان  نانواب   یهاانکدو  از  ها بسته شده بود و که تمام دوكان  ی   ش ی پ کروز ی

قطارها    اسپ سمند سوار و   یبال  آغا   ی   دحس یکه س  دمید  ؛دند را چور کر 

برزده مثل بب   ها  ها را تا آرنج   ی   ستآشانه انداخته    تفنگ در   تفنگچه و   و 

روان بودند.    آغا و پشت ش   جلو   ر یز   شمایل   یهاهزارها نفر از جوان   داشد،یپ

بختت برقرار نوکرت    کردم تخت و   صدا   د ینزديك دوكان من رس  وقنر که

 . ینان وا  یاز استم بابه غ

 ستادهیا  جلو   ر یجوان ز   زار ه  جلو اسپ خود را نگهداشت و   آغا   دحسی   یس

خدمت است. من    روز   که   ا یب  ،هسنر   گم  کجا   ا یب  یبابه غاز   ماند، صدا کرد 

ل اتراق    وقنر کهروان شدم،    جلو   ر یماچ کرده ز   را   آغا   دست  دو   دمیدو  در مب  
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وزنه کارتوس بمن داد.    سه قطار   دو   و   يك تفنگ جرمن    میدیرس  آغا   یجا

و   درک   را قطارها   بسته  در   مر  را  و   تفنگ  انداختم  تار   از   شانه    خ ی    همان 

باش آغا ماندم تا وقنر که   امروز البته    چپه شد و آغابخت    تخت و حاض 

بند مامورصاحب  ارگ یمی نوکر  از جاباشم.  خانه  خود خب     یاز خانه و 

ع و  اهل  از  و   نفر   چند   المیندارم که  است.   چندنفر   مرده  مانده  زنده 

عمل  عمل   ورصاحبمام پخته  خوب  چلم چرس    است  دوازده  ده  روز 

هم کرد. چرس    را   مامورصاحب وسيله ما   یهمرا   خدا   ،ك ب  چرس ش  ، زند یم

  م، یخور مانه یممامور صاحب یم   ش ی که از پ، یک لقمه شکاری  زنمخودرا یم

جوان است    . قصه کوتاه که مامور صاحب زور میشكار را کرده ا ش  یدعا

 . کند یم  ما جواب    یبالپوش همرا  گانیلنگوته،    گانی،  کهنه  زار یا  رته و ک  گانی

؟ گفت محمد عمرجان باشد یمکجا    محمدعمرجان از   نیا  ی: بابه غاز گفتم

قطعه ارگ است مگر چندسال شده که    اصل سپایه  وردك است، در   از 

آدم    طانیش   ار یو بس   چرس  . زور باشد یم   مامور صاحب خدمنر   ردست یز 

از  بب   د یکن  اطیاحتمحمدعمر    است،  )به    بشنود دسنر   ا ی  و   ند یکه هرچه 

که خالف    میندار   یب   ما چ  ی. گفتم بابه غاز رساند یمبمامور صاحب    (یزود

بابه غاز خانه  بندی قانون   از   یباشد.  اطاق خارج شد و    از   اناتیب  نیبعد 

 رفت. 

اطاق روشن شد. در    گرفت و   دنیاندك آفتاب از پنجره در اطاق تاب  اندك

ون حو  نگ زولنه  آواز   لیبب  نگ شر  آواز صحبت  و   شد یم  دهیها شن   شر

بند بلندحرف  ی کردن  باهم  یم   زدند یم ها که  از بگوش  من  جاه    آمد. 

  که   ب  پ  مرد   کنفر یرا تماشا کردم،    ل یپنجره حو   نهیی پشت آ  از   برخاستم و 

و   د یسفکشال    یهابروت  مشاهده    شیر   داشت  او  زنخ  در    شد یمکوتاه 

 
 ند یچرس را گو  هب  ش . 
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لنگوته ململ    و   د یلباس سف  کوتاه زرد رنگ راهدار و   يك كربر   که  درحایل

پا  بود و   دهیپوش   مرد ب  پ  کنفر ی   و   زد قدم یم  لیداشت در حو   یزولنه در 

   گر ید
 
لنگوته    کرباس پاره و   یها  رخت   ماش و برنج و   و   اد یز   که ريش نسبتا

  با   خودرا زولنه بند    و   یاپ  تکه تکه در   کفش  و   ده یپاره پوش  چرك و   ت ینها

  ز اق تربو چو پيك    ردن خود بسته بود، در گوشهء نشسته و گدر    سمانیتکه ر 

از زم با   ی   را  با حرص عجيب  خود   فی لباس کث  برداشته  را  آن    پاک کرده 

 . شد یم ده یخورد، دیم

جر ل یخ  ب   رقت انگ  منظرهآن    از دیدن   که اورا   به عبدالغن    شدم و   ها مب  

صاحب بيا و   م،کردیم   داکبر خطاب بار را تماشا  منظره رقت   ن یا  گفتم: داکبر

يف و   که قلب روف و   کن. عبدالغن   از دب     طبع شر آن   دنیآليش دارد 

را تماشا    چارهیب  مرد ب  پآن    شد. عبدالحد جان هم آمده متأثر    تیمنظره نها

. گفتم  د یبده  مرد ب  پ  نیا   یرا براآن    نان ما يك اندازه   کرد و گفت کاشکه از 

ا  ا یآ  د یکن  ملتح پنجه   خواهد   گر ید  شخص چندنفر   نیمانند  در  بود که 

 اند.  ده یرفتار گردگ  روزگار  داد یب

دم    ش یر   که  گر ی شخص د  ن یو اظهار داشت که ا  خنده کرد   عبدالحدجان

  نیگفتم ا  ست؟ی کزند  یم قدم  ب   تب   ت ار یکشال دارد و بس   یهابروت   بودنه و 

نام    علمب  شخص خواجه م  نیشناسم. اام و یم  دهید  ار یشخص را من بس 

   ما در   وقنر که خواجه کوهدامن است،    یشا  دارد و از 
 

  کوهدامن زنده گ

 اتیكلكان امرار ح  الدين در س یو   قلعه مال   در   در آنجا حاکم و   پدرمو    میداشت 

 اتیخواجه با برادرش خواجه بابوخان ح  ی شا  شخص در   نیا   م،ینمود یم

برادرش    یهااز خواجه   گ یو    برد یم بش   صاحب رسوخ کوهدامن است. 

 آدم خوش اختالط است، در   لی و خ  فیظر   ار یشخص بس   خواجه بابو 

د  یشا بزرگ که  باغ  و تاك   یاراخواجه  است   وه یم  یهادرخت   ها  دار 
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رفتم، البته برادرش خواجه    باغ آنها یم  پدرم در   یهمرا  شهی داشتند. من هم

 . باشد یم جاه محبوس   همی    بابوخان هم در 

آنها    همچه اشخاص و   از   معلومات و جان که جوان ب    الحد عبد شهرت 

مثل اطفال   آغا شده است؟ گفتم:    یبند  آدم چرا   ن ینداشت گفت: ا  خب  

سقو بچه هللا  حبيب وقت    شخص در   ن یا  ،یندار   از احوال مملکت خود خب  

السلطنه و برادرش خواجه بابو    وكيل نائب  بحيث وكيل سيدحسی   يعن  

 . بود سقو بچه  رداخلهیوز  ثیبح

 هستند؟ گفتم ب    سندهیآنها خواننده و نو   ا یجان خنديده گفت آ  عبدالحد 

کالن داشتند   یآنوقت هرکدام شان مهرها  مگر در   باشند یمناخوان    نها یا

اظهارداشت    هم خنديد و   . داکبر ند کردیم  ها مهر مكتوب  و   ی   فرام  که در 

 داشتند.  آنها مهرکدوب   باسر   دهیشن  را  کدوب    مهر 

وقت توپ چاشت دروازه    در   کرد،   دا یوقت چاشت ادامه پ  ما تا   مذاکرات

سه بشقاب   دانه نان خشك و   میکنی  تنوس چوب  پيك    در   یبابه غاز   بازشد و 

بابه غازي ما يك برتن قورمه    مگذاشت. گفت  ب   م  یکشمش پلو آورد و بال

بشقاب پلو را   كی و   د یاور یا بم  یرا گرم کرده براآن    اگر زحمت نشود   میدار 

نان،    مگر   کنمیم گفت بچشم قورمه را گرم    ی. بابه غاز د یشما نوش جان کن

 ماند. یم ار یمن نان بس  یبرا  د یخود را شما بخور 

سفيد غريب را در    ش ی يك نفر ر   شبر ی پما    یگفت بابه غاز   عبدالحدجان

یم را  تربوز  پوست  ديديم که  برا  خورد،حويل   را  برنج  بشقاب  او    یيك 

بابه غاز د یبده ن  تفگ  ی.  اجازه  برا   ستی بمن  را  نان شما  نفر   یکه    کدام 

ید. از مامور صاحب اجا  د یبدهم با کار را بکنم البته مامور   نیاگرمن ا  زه بگب 

را    د یسف  ش ی ر آن    ه شما . من گفتم بابشود یمقهر    و   خفه  ار یبس   بصاح
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سنجددره   محمد نام دارد و از جلمب  بابه گل  ، او آغا آن    گفت:   د؟یشناسیم

 است.  بیغر  ار یبس  چارهیشده ب یناحق بند  . به امر باشد یم

برتن را   وآمد    بعد   قهیبرتن قورمه را گرفته خارج شد و چند دق  یبابه غاز 

وع به ضف طعام   و  ماند  ب   م  یبال نوع غذا که   نیا  م، ینمودرفت. ما شر

نام پلو  ا   شود یم   ده یکشمش  پلوها  به  عوض   نقدر ینسبت  دارد که  فرق 

پخته   با کشمش  يك  شود یم گوشت  با  جان  ندارد، عبدالحد   و گوشت 

وع کرد. حق  یشخ که بابه غاز  چمقدار مر   قتیآورده بود بخوردن طعام شر
 
  ا

پلو و قورمه و  بعد از ضف طعام يك    مرچ لذت خوب    کشمش  داشت. 

 را با خود برد.  ظروف خایل  آورد و  یچا  یماند، بابه غاز  بافر  اد یمقدار ز 

خود آوردن   یهااز خانه  ن یبعد از  انیما  د ی حال اظهار داشت که با ی   ع  در 

وقت    ذغال بخواهيم که هر   بوره و   و   یضف سالن و چا  برنج را منع کنيم و 

باش تهخ  یبرا   یاچ  خودما   م یخواسته  بتوان  هیود  فرمامیکرده    ه ببا  شی. 

 زهای خود اطالع دادیم. وای اپبه   و  میدیرا پسند یغاز 

 



 

 

 یر  بامحبوس آشنای  

 یهایب  گسختآن    اکنونو  گذرد  یم  دوهفته  با یتقر   آمدن در زندان ارگ  از 

مرد را برا  ستی اول ن  روز  کار اطاق   یو چند روز شده که مامور زندان يك پب 

 یکرده است که تقر   ما معرف  
 
شصت و پنج سال عمر دارد و    يا   شصت و   با

   ش یر 
 
ا اكب  در   د یسف  او  او  قيد  خم  شده،  زولنه  فشار  لباس    و   دهیتحت 

تا امروز در   باسکر   ار یدارد پاره پاره شده، بس   بر او که از اول محبوسيت 

اطاق را جاروب    ا یگذارم که کار کند  نحيف است. اگر چه من نم   و   فیضع

کوشد که در یم   بی ترت  بهر   چارهیب  مرد ب  بدارد، مگر پ  هیته  ی چا  ا یو    د ینما

 د ی ما كمك نما  اطاق با   یکارها
ا
ظروف    و   د آور یم آب    زندان  ل ینل حو   از   . مثل

و  پش  دو  با  و   را  شسته  خود  اطاق  در  خود  یم  داماد  آورد،  صاف کرده 

بابه که در    چارهی. ب کند یمدم    یها را در اطاق چايدارخانه برده چاچاينك 

پ تربوز را مثل   شبر ی گزارشات چند روز  برده شده بود که پوچاق  اونام    از 

   یم  بی س
 

فضل خداوند    قبستوه آمده بود. اکنون در اطا  خورد و از گرسنگ

ن لقمه  ب  يك  براان  بس رسد یم    او   ی منت  قصه    و   کند یم  گوب  دعا   ار ی، 

چن   یر گیبند را  خود  داماد  و  پشان  و  نامم    انیب  ی   خود  نموده گفت: 

  پش   محمدخان و   . يك پشم سدو باشمیممردم سنجددره    از   محمد و لگ

   محمد نام دارد و دامادم گلزار است. غالم  مال  گرم ید

من بدنبال او   د،یطرف کوه دو  ما  گوساله  کروز ی از انقالب دوم شمایل بعد 

گرفته نتوانستم، ناعالج    م،ب  هرقدر کوشش کردم که گوساله را بگ  دمیدو 

محمد بجانب من طرف  غالم   و   و سد  وقنر که.  خواستم  پشانم را به كمك 

  د یپشانم را د  وقنر که.  د یرس  انخ  عبدالحكيم  یسوار   ند،شدیم کوه بال  

یم  بطرف کوه  خکه  از   ال یروند  البته  ار    کرد که  اشر به   ؛باشند یمجملهء 
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  که ما   میصداکرد  بال   ها امر کرد به گوله )گلوله تفنگ( بزنند. ما از   سپایه

  . د ی شو  انی. گفت زود پامیدو گرفیر  گوساله خود یم   یما برا  د یرا نزن

ما را بسته کنند،   یهاکه شانه   عبدالحكيم حکم کرد   م یشد  انیما پا  وقنر که

 بسته کردند، گلزار دامادم از   ما   یهالنگوته   یمارا همرا  یهاشانه   وقنر که

بر  و آ خانه  ا   مد    ی برا  باشند یم من    یاهخشبره   و   خش   یگفت صاحب، 

 و خطا ندارند.  گناه  گرفیر  گوساله در کوه رفته بودند، کدام

بس   عبدالحكيم را   یهار شد و شانهقه  ار یخان  بسته کرد و   گلزار    هر   هم 

پوچ    چوچ و  . زن ها و میزد که از هوش رفت ی   ما را به اندازهء قمچ  چهارنفر 

 فغان را گذاشتند.   و  انیگر   یما بنا

ها  کالها را از خانه ها بکشند. سپایه  خان حکم کرد که تمایم  میعبدالحک

وع کردند    به تالسر   و   انداختند   دانیم  در   و   کشيدند   ها خانه  مارا از   یکال شر

نه طال، عبدالحكيم    و   میند. ما نه تفنگ داشت خواست یم  طال   ما تفنگ و   از   و 

.  انمسوز تان را یم  یهاخانه   د یتفنگ را نشان نده  طال و   خان گفت که اگر 

و زن ما طال  ندار   ها گفتند که  مارا یم   م یتفنگ  خانه  ما    صب    د ی سوزاناگر 

  ان ی. هرقدر گر د یبده ها را در عبدالحكيم خان حکم کرد که خانه بخداوند. 

 نشد.  دهیشن  میفزع نمود   جزع و  و 

 آن    که صدسال در   چارهیب  ما   یهاخانه
 

در مقابل چشم    میکرده بود   زندگ

 یيك طرف صدا  آتش مبدل شد، از   یهااطفال ما به شعله  عيال و   ما و 

  فغان و   یصدا   كطرفی  از   سوخته و   یهاو چوب   وارها یآتش و افتادن د

داشت،    ن  ی عج  یاولدها تماشا  یو زار   هی گر   گر ی جانب د  از   ها و زن  ونیش

قاه    یهاخنده  هرساعتخان    میعبدالحک چطور    گفتیم و    کرد یم قاه 

 . د یبگوئ د؟یکرده ا   تپ  طال را کجا  است؟ تفنگ و 

دل ما بجانب    ها با درد خانه   دود   آتش خاموش شد و   یهاشعله  وقنر که
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بال  )از   رفت.   آسمان  خان که  فر   عبدالحكيم  مشر سمت  لغمان    مردم 

با   جلو   ر یز   را   ( ما چهارنفر باشدیم بسته و حال خراب    یهاشانه  انداخته 

 روانه کرد.  کار یبطرف چار 

چار   وقنر که و   روز   م یدیرس  کار یبه  را   تاريك  ما  بود،  شده  روا    نمازشام 

گشنه   دو روز   شب و   انداخته دو   ها یبند  گر ی د  یراهم  بردند و خانه  بندی در 

روز  در   مانديم.  دروازه    سوم    ی همرا  یلر   یموترهاخانه  بندی دهن 

ار را کابل یم   برچه دار   یهاایهپس ها را  چاره ب    ما   و   م یبر آمدند و گفتند اشر

ار هست  ار را یم  و   میکه نه اشر زولنه    و   ب  زنج   گر ید  نفر   چند   با   میشناسنه اشر

آوردند و   ر دکرده   تحو خانه  بندی   ی   هم  در   موترها کابل  نمودند.    لی ارگ 

  یگر یبود قصه بند  نی. امیبر یم  بش   نجاهیسال است که در   میکنیاکنون  

ندار و چ ما، از   كجا رفتند.   که چه شدند و   میچ و پوچ خودها خب 

 عذاب و   ار یبس   چارهی شدم، بمتأثر    تیبيچاره نهامحمد  گلبابه    بيانات  از 

ارگ گرفتار  خانه  بندی   آنهم خانه  بندی   بتی اکنون هم در مص  ده ید   ف یتکل

گناه خود  و ب   چارهیپش ب  وقت که دو  و به يك لقمه نان محتاج است. هر 

گذرانن شب خود را یم  و ناله روز و   هیبا گر   و   یاپ  ها در که زولنه   ند ی برا یم 

 روح
 
 چاره یو ب  خانماب  و هر وقت که از ب    شود یم معذب    ا

 
عيال    اهل و   گ

 مصيبت دارد.  آورد محشر و یم اد یخود 

  ظالمان ستمگر   مظلوم را از   گناهانب    ی   انتقام چن  ،قر یخداوند منتقم حق

  ده یناتوان رس  مردم غريب و   ن یا  یکه برا  بتی مص  بال و   هر   خواهد گرفت و 

شوکت به ستمگران    شان و   نیاست، نه ا  زودگذر   دوام نداشته و   رسد یم  ا ی  و 

 زحمت به مظلومان خواهد ماند.  زجر و  نینه ا و 

   چارهیو ب  تی نسبت به مظلوممحمد  گل  بابه
 

روز بروز نزد من عزيز   شیهاگ

نان چاشت   . و بعد از آید یمهر روز صبح  محمد  گل شده رفت، بابه    زتر یعز   و 
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خوان بافر   یب   چ گلزار داماد خود    پش و   دو   یهمرابرده  ماند  یم   که در دسبر

  د ینماها یمما قصه   یو همرا  آید یم  ی   ش ی نماز پ  یادا  بعد از   ،کند یمضف  

 . است او خوب شده  شاب  ی، کم کم وضع پر کند یمها و خنده 

 محمد  گل   بابه
 

ها دارد  تی ها و حکات یاولد خود شکا  خود و   از وضع زندگ

ها  شان که زن  خانمانعيال و اولد ب  محبوسيت آنها    که بعد از   داند م و ن

پوشند.  خورند و چه یمیم   خ    اطفال صغب  بودند کجا رفتند و چه کردند و   و 

اظهار    کروز ی ، کرده است  نهی خود را پ  هناب  پ   یهاپاره محمد گل بابه    چاره یب

م عر  از  که  غالم محمد پشش آنقدر فرسوده شده یداشت که کال  اب  یشر

شده   ونب  داده ب   اتب  خ   ش یبرا  ی ره پاره که يك نفر بندلحاف پا ر یز   روز از 

  نهی جامه خود پ  ر یخود را در ز   اهن ب  پ  یهای   سدو پشش آست   تواند و نم  

 فرسوده گردد.   شاريده و  آنهم  که  کرده و نزديك است

  خان و عبدالحد جان ، شدممتأثر  ار یمحمد بس ل گبابه    بيانات از 
عبدالغن 

اظهار   داد  ر کردند و ثاتهم  برا  م یهمه وعده  از خانه  ی که  خود    یهاآنها 

خوشحال شد و    ار یکه بپوشند. بابه بس   می شان بده  یلباس خواسته و برا

قرار وعدهء که با او داده    و   د یاشك از چشمانش روان گرد   اد یز   از خوشحایل

  صحن سفيد وطن    یدست کال  دو   کدام ما   خود هر   یهااز خانه   م یبود

 ما آوردند.  یسه روز نگذشته بود که شش دست کال برا دو  و  میخواست 

چه خواسته    یرا برا  صحن    یکه کال  دند یپرس   یغاز   محمد حوالدار و   الیخ

عوض کردن به    یکه برا  میخواسته ا آن    یکال را برا  نیکه ا  میما گفت  د؟یا

ادرد یم  مامور    نکهیخورد، نسبت  نظر  به  ما  ؛  د یننما  بد خانه  بندیوضع 

 و پشان او معاونت شود. محمد گلتابه بابه    میپنهان خواست  را  ها لباس 

  یاو چا  یبرا محمد  گل بابه    و آمد    در اطاق ما خانه  بندی که مامور   کروز ی

بابه همرا بادار  نان   و   کند یمتان خوش است، دعا    یآورد، مامور گفت: 
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ات شما را داماد خود یم   ه و بچ  دو   یخود را همرا خدا قبول کند.    خورد، خب 

فرسوده شده به اندازهء    کهنه و   ار یبابه بس   یمن گفتم مامورصاحب کال

تمام وجود ب بادار   مامور   ،شود یممعلوم    چارهیکه    یهابچه  یکال   گفت، 

  ی که برا  ستی بابه هم کهنه و فرسوده شده چه کنم از دست من پوره ن

برا خانه  از  مامورصاحب  من گفتم،  بسازم.    صحن    یما کال  یشان کال 

در   وطن   اند که  يك    يك  کنید یم   امر اگر    م، یبپوش  خانهبندی  روان کرده 

  ی براآن    گر یيك يك دست د   م،یاو بده  یهابابه و بچه  ی را براآن    دست

 . کند یم  تیما کفا

شان کمک    یبه خود شما است اگر برا  ار یکرده گفت: بادار اخت  خنده  مامور 

ثواب دارد. من گفتم، جناب مامورصاحب، ماسه نفر نزد خود    ار یبس   د یکن

که شما    را ی که بدون اجازه شما نباشد ز   بود   که هر کار که  میکرده ا   صلهیف

 . نیست ب  خ  از  خایل  د یهرچب   را که لزم بدان

حال ظالم طبعيت است    ی   سواد و در عيك شخص ب    که   یباوجود  مامور 

  ار یکلمات من بس   دنیاز شن   ،باشد یمغالب   لی او خ  مگر حس خودخوایه

هرکار مصلحت خوب    در   بادار   اظهار داشت: بل  ده یمشور گرد   خوش و 

 یو دوبچه او کالمحمد  گلبابه    یاست از طرف من اجازه است که شما برا

 . ستی کدام ممانعت ن  د، یبده ا پوشاکه خود ر 

لنگوته جنده    د،یدبچشم خود یم   گزارشات را   نیا   بود و   محمد حاض  لگ  بابه

چشمان فرو رفته  ز اشك مثل سيل ا که  حایل  شخود برداشته در  خود را از 

وع بدعا کردن نمود و   ختیر یم   دش یسف  انبوه و   ش یاش بر ر    من بحضور   شر

 او دادم و گفتم فور   ی کال را براسه دست    مامور 
 
  گ یرا خودت بپوش و    گ ی  ا

. بابه  وشانپسدوخان پشت ب  یرا برا  گر ید   گ یغالم محمد و    مال   ی برارا  

 رفت.  خوشحایل ار یكال را گرفت و به بس 
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  دن یبد  رومیم از جا برخاسته گفت:    یچا  دن یبعد از نوشخانه  بندی   مامور 

  و   باشد یممحبوس    ونب  یخان که در برج کمهللا  امانخان وكيل    محمدویل

 استیمرا به نان شب مهمان کرده است. من س
 
  نکردم و   ی کنجکاو   شبر ی ب  ا

که    یشان گفتند خوب کرد  یمامور رفت، عبدالحد جان و داکبر هردو 

برا را  مامور کال  اجازه  نداد  ی بدون  شما کدام گپ    یبرا  ی بابه  و  ما 

   یهابچه  ه و باب  ی ساخت. گفتم برایم
ا
  گر یبرهنه شده اند و د  او که کامل

ور   لینمودن کال خ  هیچاره هم ندارند ته    بود.   یض 

  آشناب    ی   که از آمدن ما در ارگ روزها گذشته است کم کم بامحبوس   اکنون

ا   دا یپ ممیکرده  م  وسف،یمحمد  زا ب  .  مرحوم  خان   ی   محمدحس   زا ب  برادر 

 که    مستوف  
 
ا دوم    کوهدامن  حاکم  اخب  بغاوت  وقت حکومت  در  و  بوده 

  مسكونه قره باغ داودزاب    یهااز افغان  گ ی بذريعه عمراخان    سمت شمایل 

و  واقعه  صورت گرفت  در  سالر  نائب  خان  شده آن    عبدالوكيل  کشته 

دو  دانسته    است،  آمده شخص  ما  اطاق  به  مراتبه  بباشد یم سه    چاره ی. 

 است.  دهیتكليف د  ار یبس 

عزت داشته و    ار یبس   د ی خان شههللا  حبیب  ب  وقت ام  کرد که در   هصق  او 

در وقت    در   ه مراتب  نیچند و  به  هللا  امانهندوستان مسافرت کرده  خان 

ا م  برادر   نکه ینسبت  بدار الممالك  مستوف  خان    ی   محمدحس   زا ب  شان  را 

  ده یکش   اد یزحمات ز  و گردیده   گرفتار   اد یز  فی آويختند خانواده شان به تکال

  يك مدت قليل نفس براحت هللاب یدر وقت حب  اند و 
کشیدند،     بدرسنر

  گذشت و در وقت آمدن نادرشاه مورد لطف پادشایه  ی بزودض عآن    ر گم

انقالب   کرد و   طالع شان سسنر   حاكم كوهدامن مقرر اما بخت و   بودند و 

وع شد   دوم شمایل   حکومنر  جسور او بكوهدامن و  یرفقا و  راخانو عم شر

و  بردند  را  خزانه  نائب  حمله کردند،  خان  را عبدالوكيل   از   گ یکه    سالر 
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 بارانب  بالخره ت و   ب  و شجاع و از مردم نورستان بود دستگ  منصبداران نایم

 کردند. 

و   ه یقض  نیا ساخت  وارد  سخت  صدمه  حکومت کوهدامن    بدستگاه 

قرار  آمده محبوس شد.  اشتباه  که خود موصوف    یمحمديوسف تحت 

تيل داغ   او اکتفا نکردند، بلکه او را قی   و  تی داشت، تنها به محبوس اظهار 

پرس او  از  و  از   دند ینمودند  پ  که چرا غفلت کرده  واقعه  باخب     شبر ی وقوع 

شد    دهیو پشت گردن او د  شاب  ی که پ  است، طوري  دهنشده و اطالع ندا

  ی جاگوشت او سوخته و دوباره التيام يافته مگر    داغ پوست و   لیبواسطه ت

 
 

خان وسفیمحمد  شانیوضع پر   دنید  و از   شد یم   دهیها خوب د سوختگ

خداوند خواسته باشد همان   که  یب   چ ستی شديم مگر چاره نمتأثر  لیخ

 . شود یم

برادرشان    صبح  امروز  و  تاتا  به  محمدامی    محمدعمرخان  غندمشر  خان 

مامورصاحب بنديخانه حرف    ی داشتند که همرا  اطاق ما آمدند و اظهار 

حو زد در  بدهند  اجازه  بما  اند که  بزنخانه  بندی   لیه  با   میقدم    گر ی د  و 

  سه نفر کوته قلق    نیو مامورصاحب گفته است که ا   میها صحبت کنیبند

ندارند. من گفتم    شناساب    محبوسی     گر ید یشان همرا خود   گر م  ستند،ی ن

  میشناسرا نم ی   محبوس  سه نفر هيچ يك از  مامورصاحب راست گفته ما 

 .  میو ناشناخته چه داخل صحبت و مذاکره شو 

يك كنج    ر د  و   د یباشیم   یکه چندسال بند  د ی گفت برادر شما چه خب  دار   تاتا 

  گر یبا د   د ی با   ،سازید یم   و خود شما خود را کوته قلق    کنید یم   یب  كوشه گ

    تا   د یداشته باشآمد    رفت و   باشند یم برادرها که محبوس  
ا
خانه  بندی   در اقل

  از  بعد فت ما گ  و  کرد   د ی خان هم حرف اورا تائ  ی   محمدام  د،یخوش بگذران

وع    ها به شطرنج و در اطاق  فهیصبح و وظ  یچا   تا   کنیمیمفيسكوت شر

  رود،یم   وقت چاشت هرکس به اطاق خود   ،کند یم ما دوام    یچاشت باز 
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وع  باز  ی   ش ی پ نماز  از  بعد  مضوفيت   ی   شام هم  و  گر یتا وقت د  کنیمیمشر

  ا یخواندن است    کتاب   ا ی وقت نماز خفیر  در اطاق ما    است، شب هم تا 

. بهمی   ترتيب غم خودرا فراموش  شطرنج  ا ی  و   ی قطعه باز   ا یقصه کردن  

 . شود یمآب  ما   ءدقيت زهره دست غم و  گرنه از   و  کنیمیم

يك    و شويم  یم البته کم کم بلد    نیبعد از ا   مینابلد هست   نوز هگفتم ما    من

وع یم  و کم کم فيسكوت و   کنیمیم   دا یدرجن قطعه پ   و   مینمائنورنگ را شر

امی   جان   . تاتا و میشو خوش یم   د یاور یب  فی اگر شما قبول زحمت کرده تشر 

  باحرف من موافقه کردند. من  
 
  ناشتا تهيه و   یو قدر   یشان چا  یبرافورا

 بردند.  ف یتقديم نمودم، بعد از چند دقيقه صحبت تشر 

قرابت    یب   ، چباشند یملوگر    از   و   ب  از قوم احمدزاجان  امی     و ر  محمدعم  تاتا 

خان  نن  خاندان غالم هم چنان کدام ارتباط با   و   دربار   ر یخان وز  عقوبی  با 

 هم دارند. 

در   قراري  محمدعمرخان اماب    که معلومات شد    اول بحيث منیسر   عض 

کابل کار کرده است و در اواخر   تیسال در ول   چند   خان وایل  الدينزمان

خان    ی   بوده اما برادرش محمدام  یخان مدير مكتب غاز هللا  امانسلطنت  

 است.  ده یرس درجه غندمشر  تا   شاگردان مکتب حربيه و  از 

شد    و   قیتحق  که یطور  خمحمدامی    معلومات  غندمشر  يك    لی خان 

است.   مقرب بوده، شخص دلور   تیخان نهاهللا  امان بحضور    جسور و 

در   نیا برادر  با    دو  انقالب  تاتا  هللا  امانوقت  رفتند،  قندهار  خان 

 رانیخان از هرات به اهللا  امان  هب  نورالشاج همش   یمحمدعمرخان همرا

خان وطن را ترك گفت و  هللا امان نکهیخان هم بعد از امحمدامی    رفت و 

 خان رفت.  محمدعمر  نزد برادرش  رانیعازم ايطاليا شد در ا

  ر یرفتند عبدالعزيزخان وز   رانیخان به ا هللا  امانبعد از رفیر     که  اشخاض
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يك تعداد    خان و   ی   محمدام  خان و محمدعمرخان و   احمدعل  و   هیحرب

خان بود  هللا  امانالسلطنه برادر  خان معی   هللا  عنایتشدار    لیفام  و   گر ید

  ا ع جان قوماندان تیسم  دربار و ر یخان وز   عقوبی  لیفام  با   مذکور   لیکه فام

و خان، محمدعمرخان  احمد عل    . عبدالعزيز خان و باشند یم  رانیدر ا  هنوز 

 کابل آمدند. جان  امی   

بس   تاتا  است،  ظريف  شخص  ها  قصه  و   زند یم حرف    ار یمحمدعمرخان 

با   کند یم را  آرنج ملتفت صحبت    در وقت حرف زدن مخاطب  دست و 

م  گاهگایه  ست،ی ن  پرحرف  ار یبس جان  امی   .  سازد یم خود   اشعار    زا ب  از 

 . خواند یم ها بيت  و  شود یم  ادآور ی  دلیب صاحب

بس   نیا برادر  فيسكوت   ار یهردو  اگر   یباز به  دارند  تا   شوق  شام    صبح 

به  آنها را  خانه  بندی سه مراتبه مامور    شوند، دو نم   خسته.  فيسكوت کنند 

مخالفت نکرد بلکه اظهار داشت که از   ا ی  ديد اما اظهار ممانعت و   اطاق ما 

 .  شود نم  ها مشکل تراسر ی بند  یطرف او برا

  سازد، تر یمبروز مرا افشده   از محبس ارگ روز   ب  درهایام  محبوسی   و   وضع

که يك نوع    د یافزامن یم   یدیناام  و   شاب  یدر پر گذرد  یم   که   یهرشب و روز 

  یبرفقا  تی وضع  ن یچه از   . اگر کنمیموجود احساس    ضعف در   و   ی دل شد

 شان یو پر   وس یمانند من ما  ب   اما آنها ن  مینمانم  اظهار  یب   خود چ چارهء یب

   . ند یآنظر یم  به

  خان در ع
  داشت که اگر چه اميد رهاب    صحبت اظهار   ی   يكروز عبدالغن 

 را قطع
 
  ی و  ،کند یم  تیخوف کشته شدن او را اذ  ی دیناام ندارد، عالوه بر  ا

  ی نامراد  و   مگر به جواب    ستی نمتأثر    عالوه نمود که از مرگ خود چندان

  ی   غمگ  دهی ند  یب   جهان چ  از   است و   دهیرس  عبدالحدجان که تازه به جواب  

 .  استمتأثر  و 
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را بکشند   شما  و  که ما   خواستند داده، گفتم اگر یم  در جواب او را تسل  من

 که  ی. قرار میشددام ما صادر شده بود کشته یم عا  البته همان روز که امر 

به حبس ابد محکوم    کشیر  ما ضف نظر نموده اند مگر   از  کنمیم من فکر 

 . باشد یم خداوند جل عالشانه  ۀبهرحال همه کارها به اراد م، یشده ا

 یعالم بجنبد زجا غیت اگر 

د   ر   نب 
 

 ی تا نخواهد خدا  گ

  خان عا
اما من از خود    کند یم تنها بجان خود فکر    ست، ی ن  دار   لهیعبدالغن 

که   شمیاندالعاده داشت یم   خانمم که بمن عالقه فوق  شانیبحال پر   شبر ی ب

شود و همچنان والده ام طاقت مرگ مرا نخواهد نمود و از    وانهی مبادا د

 خواهد رفت.   ی   ب

تنها    ستم،ی لحظه آرام ن  شوکار دارند و من    روزها با   و   ها ها شب شهیاند  نیا

که    کنمیم  هیگر   اشك است. وقنر  خیر  یر  و   هیگر   دهد یم مرا تسل  که  یب   چ

کنم خواهند گفت که از   هیاگر نزد آنها گر   را یخواب باشند ز   من در   یرفقا

ها  بیچاره   که  باشد یم   خانمم  و   درد و رنج مادر   مگر گريه من از ت  ترس اس

 . گذرد یم  بتی به غم و مص  شانبوده و شب و روز    تکلیف  و   بزحمتنهایت  

 *** 

 افغان ب  پش م  رخانیبرادر بزرگ عبدالقد  عبدالسالم خان   کاکا   صبح  امروز 

که در    مرد ب  پ  نیبود. ا  آورده  فیما تشر   اطاق  بهغندمشر  جان  امی     همرای

  و   است  حال کوژپشت  عی     در   و   د یسف  شی حدود هفتادسال عمر دارد ر 

راه   او هم قدر   رود یم خميده  دارد،   ظرافت طبیع.  باشد یمکج    یو گردن 

به شهامت عبدالقدگف. چنانچه  گوید یم  فانهیظر های  سخن  رخانیت ما 

در  خان    ر ی ودش. عبدالقدد  از   م یشد  شش، کور آاز    م ینخورد  م، یشد  بندی

 از خانهتجارت شد ما که    ر یندهار شد. وز ق  ۀالحكومنائبسقو  بچه   وقت
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شور  پ  م یلگ  در   م ینخورد   خود  ا  م، یدیچیاو    ب   ن  گر ی دهای  سخن  نیمانند 

 قهیاز چند دق  بعد ،  باشد یم  عجيب    مرد ظريف و   اینکه  . خالصهگوید یم

  يك پش   مرد ب  پ  نیخود رفت. ا   اطاق  دعا کرد و به   پرس احوال    حبت و ص

 . است گرفتار مرض ترياك  ه  جوان دارد که ب

 ما    اطاق 
ا
    . است  شده  يك عجائب خانه  مثل  فعل

 
با ما    ارگ  ی   محبوس تماما

   نموده  یدلسوز   اظهار   ما   مظلومیت  و 
 
ا   تسل  ما را   و   آورند یم   فیتشر   اکب 

ت  غالم  . قاض  روند یمو    کنند یم و دعا    دهند یم  خان که  حض 
ا
باغ  از قره   اصل

    در وقت معروف و با اقتدار بوده    ی   خوان   از   نفر   کی  و 
 ا هحکومت کوهدامن 

  است   د یسف  ش ید و ر ق  انه یم  مرد   حضور بود، يك دار  خزانهشایه     گار   در 

ر  دارد،    شی که  از   است  فی ظر   آنقدر دراز  خنده  دقيقه  يك  های لب   که 

او  متتا  همرای  . ستی ن  دور   كلفت  چحما  و  دارد  مزاح    ی ها ب   دعمرخان 

نفر    دو   نی . صحبت استی کم ن  زو اهم    تاتا   ،گوید یمبه او    غریب  و   بیعج

مزا یز است    ور آخنده   تینها یم   کنند یم  ظیغل  یهاحرا که    تاتا   خندند،و 

بود  دار  خزانهکه    وقنر   ر دصاحب    که قاض    کند یم  اظهار   محمدعمرخان

معلوم    مگر   ،است  و در کوهدامن برده  دهی چند صندوق طال را از ارگ کش 

 یهادشنام  تاتا   به  اظهار   نیدر مقابل ا  کرده، قاض    ور گ  در کجا که    ستی ن

 . کند یم  خندهبسیار و  دهد یم ظیغل

ت  غالم  قاض     و تم  ت یحال نها  عی     در   خانحض 
در ،  است  ب   شب خ   قر

امامتنماز   اکب   ما   کند یم   ها  با  پ  زنداب  نفر    سه  و    دعا   و   کرده  دا یمحبت 

 . کند یم

فرش    و   اطاق  و با   م یا   شده  آشنا   ش ی ب  کم و ارگ    ی   محبوس   همرای  ما   اکنون 

 ظرف    و 
 
ارگ    ی   محبوس  بهو ما    ی   بما محبوس  اندك  اندك   . میا  گرفته   نسا

  ف یما تشر   اطاق  هم در محمد  گل . سدوخان پش بابه  می کرده ا  دا یالفت پ

قيچآورد یم او  يك چشم  ر است  ،  و    اه یس  شی ،  دارد  شخص  بسیار  کوتاه 
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من  ی  غریب  و   بیعجهای  افسانه،  باشد یم  فیظر  دارد.  قصه  اورا اد    به 

 . گوید یمو   خواند یم  مرغك را  تی م بآورد

و قابل   د یسف  شیپدرت ر   گفتم  دارد، من به او   اد یبسیار    ها ب   چ  نیا  مثل  و

ام و دیگر  دم کردن    چای  جاروب و   قبیل  از   قاطا  کار   او   ی، ما بالاست  احبر

ن   ظرف شوب    یکارها اینت  باید   ،کنیمم را  وخان دس  ،کارها را اجرا کن    و 

وط به  از   من گفتممانع نشود.  خانه  بندی   مامور   اینکه  موافقه کرد، اما مشر

میم  اجازه ترا  مامور   . گب 

اجازه بدهد عوض    اگر که    گفتم   او   یبود برا  یخو خوش   مامور  که  یک روز 

 سدوخان پشش کار   است  فیضع  و   د یسف  شیر بسیار  که  محمد  گلبابه  

را    اطاق داد که    و   قبول   مرا   شنهاد ی پ  مامور   . شود یم بر  خوب  کند ما  اجازه 

را   اطاق  یکارها  سدوخان خوشحال   ما  هم  بابه  حال    شده  اجرا کند، 

 . كند یم  بما كمك ای اندازهو تا  آید یم سدوخان هرروز 

  ش ی يك جوان بالبلند که ر آنجا    رفتم، در   تاتا   و جان  امی     اطاق  در امروز    من

نشسته    ؛است  ر جسو   خیل  که  شود یماو معلوم    وضع  دم بودنه دارد و از 

  جان  امی     که من رفتم   وقنر   . کرد یمقصه  جان  امی     و   تاتا   همرای  بود و 
 
فورا

وع به باز   آورد   ی قطعه را از المار  يك طرف    تاتا   نمود. من و   سکوتی ف  یو شر

از همان شخص    با جان  امی     . میشد و  دارد  نام  خان  نورمحمد    مردم   که 

شمایلجبل سمت  ما است سیدحسی    رفيقان    از   گ ی و    الشاج  مقابل   ،  

و   و   د شستنن  سکوتی ف  خوب  چندان  تاتا   . مینمود   سکوتی ف  یبه باز   عشر

د م نخودرا  هوش    «اشاره»و به    کند م ن يك    در ظرف  آنهم با وجود    ،گب 

 سه فيس شدند.   مقابل ما دو  انبساعت ج

 عبدالحدجان م. داکبر و آمد خود  اطاق نزديك شد، من به شام نماز  چون

خود   ها بیچاره  فکر  براآنها    ،بودند   غرق  فکر   نماز   یادا  یرا  از    شانشام 
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را صداکند    تاتا   گفتمسدوخان را    و   م یشام را ادا کرد  نماز   هرسه ما   و   دمیکش 

به    نفر   چهار و ما    آورد   را   تاتا   . سدوخانمی نمائ  سکوتی که يك ساعت ف

وع کرد   سکوتی ف   تاتا   و   داکبر   م، یجان يكطرف شد  عبدالحد   . من و میشر

  داکبر   و   تاتا   دلچسپ شد. اشارات  ت ینها  یدر مقابل ما قرار گرفتند، باز 

ورت به قطعه تکه    وقنر   بود، آور  خنده   خیل يك بليست   تاتا   شد یمان  پض 

 همه و  کشید یم  طرف داکبر خودرا زبان 
 

 . یمکردیم خنده گ

ف  يك نان    میکرد  سکوتی ساعت  خانهکه    و آوردند    عبدالحدجان  از 

  و انگور بود  بی را که س وه یدستمال م نان و  بستن   محافظ محمدعمرجان

  همرای   جانتاتا  که  گفتم  تاتا   جان را برد. من به   عبدالحد   چرك   یكال  و   آورد 

شما نان    همرای  گفت: معلومدار خنده کرد و    تاتا   . د ینان نوش جان کن  ما 

. من به  می خنده کرد بسیار    ،رومم ن  به سوته بکیسر   اگر   کنمیم  ننوش جا

بگو که    را جان  امی     کند. داکبر گفت  را هم صدا جان  امی     که  گفتم  نسدوخا

ن  گفتم  . بیاورد   هم خودرا    کشمش پلو  ورت    تاتا   . است  زیاد   نان  ست،ی ض 

سدوخان کشمش پلو را    و   م خورییم نان شما    ما از   بیاورد   گفت بگذار که

د.  کشمش    یغور   و آمد  جان  امی     بعد   قهیسه دق  و دمعقول،  بسیار    گفتم  بب 

کشمش    یوخان تو غور دس  گفتم  . من سدوخان را آورد   سدوخان  را هم  پلو 

  ی و برا  ا یبآن    از   بعد   پدر و برادرت نوش جان کن،  همرای  پلو را با خود بب  و 

را گرفت. چند قاشق    یغور   نما. سدوخان خوشحال شد و   هیته  چای   ما 

 او انداختم.  رنجب یسالن هم بال

 
 
  و   م یخوردبسیار  باوجودی که  بود،    فراوان  لذيذ و بسیار    لو چ  كوفته  حقيقتا

ماند. غور   ی در غور   و   بود   آورده  همخودرا    چخريطه مر جان  امی      ی نان 

  زیاد   چهیماه  یهابرنج گوشت   در بی   و عالوه بر کوفته    میقد   کالن میس

 بود. 

  نیبهبر   سلطان نام دارد، در نوبت نان او   و   است  جان قصاب  عبدالحد   برادر 
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بود.    خوببسیار    بی س  و   برگ  و   ن  ی حس   انگور ،  باشد یمها  گوشت  هم 

  اضافه گذشت، نان    خوشبسیار  خالصه امشب  
 

سدوخان برد و    را هم گ

  و   تاتا   از و من    م یو قصه کرد  یباز   قطعه  ر یدبسیار  ، تا  آورد   چای  ما   یبرا

زندان را  ی  هاشب روزها و    بی ترت  ی   بهم   اگر نمودم که    خواهشجان  امی   

بود.   میبگذران خواهد  طرفاگر  گفت  جان  امی     بهبر  و    از  بمطالعه  روز 

برا  فهیوظ بهم   یبگذرد  بد است  خوب   بی ترت  ی   شب     . ستی ن  ، 
 
 تقریبا

 خود رفتند.  اطاق بهآنها  بجه شب ازدهیساعت 

 که    ی   محبوس
ا
 زنده   يكجا با ما    در زندان ارگ  فعل

 
اشخاص   نی ا  کنند یم  گ

   : باشند یم

 محمد عمرخان که    تاتا   .1
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 . باشند یم محبوس  برادر او و پش عطااله خان مسجدی قاض   و 

 *** 

 زنده  از 
 

 خشن و های  زولنه همان  ،  گذرد یمارگ يك سال    محبس  ما در   گ

زنجب    خراش  نگ گوش  شر نگ  شر ز همان  شب  و  ما  موجود    ز ورو ولنه 

خو   اکنون  ،باشد یم زولنه  با    ، ندارد   ما   بر   ب  تاث  چندان  و   میا   گرفته  یما 

یم   با   ها شب راه    م، یخوابزولنه  غسل   م،خوری یم نان    ،رویمیم روزها 

 . است کرده  دا یپ ما آشناب   یهاگوش زنجب    زولنه و  واز آو با  مینمائیم

  قلعهخان    عبدالغن    یکاکا  خان که پش   نیالدشاج   مامور  
 

  است   ارگبیگ

  ما    اطاق  در 
 
   مامور   نیا  ،آید یمبعضا

 
 و است    گرفتار به عمل چرس    شديدا

با   محافظمحمدعمر    و  یکار یچهار  یچرس بوغهء را دوست دارد. بابه غاز 

  ب  پرت گفیر  ت  و   دنیبچرس کش   شاناو هم مسلك هستند و شب و روز  

  قلعه  ی بوده پروا  خودخواهبسیار  که  مامورصاحب    نیا .  شود یم
 

و دیگر  بیگ

را منصب به نسبت چرس کش ندارد   دارها    . است  فیاعصابش ضع  دنی، 
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نها  و   دهد یمفحش    شود یم   عصن    که  وقنر  عمال  است  ركيك را   تیكلمات 

شخص نظرباز   نیحال ا عی    و در  ترسند باک او همه یمزبان ب    از  ،نماید یم

و از   یدیجد  مردم  نام دارد که از   ملنگ  ب  ش  و ا  رفیق  ،است  شه ی عاشق پ  و 

  ملنگ  ب  ش.  باشد یم هیحرب  ر یخدمتگاران خاص شاه محمودخان وز   ءجمله

  ب  ، شاست  خانالدین  شاج   رفيق جاناجاب    مشهور و   یهااز چرس  گ یهم  

 . شود یم  ب  رایپذ  مامور  و از طرف آید یم مامور  اطاق به شهی هم ملنگ

  اورا   ی   محبوس  که  است  نیخان طرفدار االدین  شاج   شود یم   ده ید  که  قراري

 خوراك طور و يا  لباس   و يا   پول نقد یعن     ند،ینما  یماد  یهامعاونت   عزت و 

  وپرت پراب    بدگوب   آنقدر  ابینکنند در غ ی   چن  اگر و  او بدهند  یتحفه برا

  اش فقب    رفیق   انیو قرار ب  خواند م ن  نماز   شخص   نی، اندارد   که حد   کند یم

 . نماز ب   ب  اما فق است تیطبع

 *** 

   ما   اطاق  در 
 
ا و چند    آورند یم   فیخان غندمشر تشر   امی     و برادرش  تاتا   اكب 

    داکبر صاحب  و   عبدالحدجان  که  است  وقت
 سکوت ی خان به ف  عبدالغن 

  و   تاتا   همرای  نزديك چاشت   تا   صبح  چای  از   بعد   عادت کرده اند و   یباز 

براکنند یم  سکوتی فجان  امی     از طرف  و   کنمیم  هیته  چای  شان  ی. من 

از    ی شب يك غور   از طرف   و   کنیم یمفاده  است  نان  همرای   سالن  چاشت 

و  برنج  نوبت    کالن  به  سالن  برتن  خانه يك  برادرم    ،آورند یم ما  های  از 

ش که برادراناز    گ یجان را    عبدالحد   ، نانرساند یم   جان نان مرا   میعبدالرح

دارد    محمد سلطان براآورد یم نام  عبدالغن    ی،  برادرش    داکبر  خان 

در   د یعبدالمج که  عایل  خان  حبيبيه  صنوف    خواند یم  درس   مکتب 

  اجر آنها    خداوند به  ،کشند یمزحمت    خیل  ها بیچاره   ما   ی. برادرهارساند یم

  بدهد 
 
 . است تکلیف پر   تینها محبوس خانواده   یبرا تی محبوس حقیقتا
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 میشدیم که چه خواهد شد. کاش محاکمه    ستی معلوم ن  چ یما ه  شنوشت  

بوداگر    و  برا  عی   م   حد یك    میگنهکار  به   شد یم  یی   تع  ما   یحبس   که 

و ما  گذرد  یم   ها شب افسوس که روزها و    مگر   میدیفهم خود یم   شنوشت

 . بریمیمبش  زندان ارگ به ناکایمدر کنج ها بيچاره 

 *** 

دارد  معلومات    خوب  ارگ را   زندانیان  و شگذشتگذارشات زندان    سدوخان

 ب  غوره   الهءیپ  ك ی  را با   چای  و يك چاينك   ند ی نش   چارزانو یم   حایل که  در   و 

وع   گذارد یم نزد خود     خالض  از ها  بندی   که  دمی. از او پرسکند یم  به قصه شر

 ؟گویند یم خودها چه 

  د، یخند  همی پ  قهیدقو چند  دادهش خودرا    غریب  و   بیعج  ءخنده  سدوخان

  از  ها بندی  داشت که اظهار  در اخب   . معلوم شد  گوشب  او تا های دندانکه 

  خودها    خالض
ا
هم   گویند یم   مگر   هستند   د ی ناامکامل در    روزها   ی   که 

دروازه جنوب    د یجد خانه  بندی نزديك    و   شود یم  لیتکم  شده   ساخته  که 

 . شوند یم داده  نقل جا  نیاز  ها بندی

در کجا    د ی جدخانه  بندی  شد و گفت:   شانیپر   ءتا اندازه   حرف   ن یاز   داکبر 

مانم که  گب   سدوخان گفت ب  گ؟  ار   خارج  ا یو  ارگ    داخل  در   شده  ساخته

ت هر   سپایهمحمدعمر  .  شده  ارگ ساخته  داخل  در  اعليحض  گفت که 

بال تماشا آن    و کار   رود یم   ب  تعم  یروز  به    کند یم   را    قلعه و 
 

  ت یهدابیگ

 . دهد یم

سدوخان  ؟باشند یمه  نفر  چند   ها اطاق  که  یدیپرس محمدعمر   از   من گفتم

پرسان كنم  ها  سخن  نیا  اگر گفت که   محمدعمر  از  مامورصاحب  به  را 

داشت که چند    اظهار   عبدالحدجان  . کند یم  كوب   ت و ل  مرا   و   دهد یماطالع  

  انب   ماه م  ب  اخ  ی   سدوخان گفت: در هم،  شود یم  لیتکمآن    کار   بعد   روز 
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در عبدالحد.  شود یم   وعشر ها  بندی  دادننقل     یگر بندی  خان گفت: 

جا  هرقدر  داکبر گفت  است  خوب  کند   یب  تغ  یکه    مگر   استراست  . 

 نمناك نباشد.   تنگ و تاريك و های اطاق نباشد.  خراب  یخداکند که جا

قرار   اظهار   سدوخان سخت  بسیار    سپایه  محمدعمر   اظهار   داشت که 

   لی، حو است  و تاريكتنگ    ار یبس   یهااطاق  ،باشد یم
 
  هر   ، در ندارد   قطعا

  و آفتاب    گر ید   شده  فیر  ماندهگر   ا و ه  یضف يك كلكی   كوچك برا  اطاق

 . شود م ن  دهیسمان دآ

است   ر ه مقدشانجل عل  ، بهرصورت، هرچه از جانب خداوند من گفتم

از    باید   میشد   بندی   که   وقنر   ست،ی تحمل چاره ن  و   صب    بجز آن    در مقابل

  م یتسلخودرا  و    م یاینم  احت ضف نظر اسبر   و   خوب   یجا  و   حایل آسوده  

احت  اسبر   و   شی ع   یجا  م،یبال باش  نموده منتظر هرگونه عذاب و   قدر   قضا و 

از    ی. رفقااست  تکلیف   و   بتی صغم و م  یجا  ست،ی ن  منهای  گفتهمن 

 شدند. خاموش 

قصه    لیحو   ء در گوشه  خان  الب  یج  زا ب  م  پیشبر   گفت چند روز   سدوخان

را  اهیس نمود که ح  عبدالرحمن  ب  ام  در وقتچاه   گفتم  . میماند   انب  خان 

  ش ی، مرد ر است  کار یچار   از طرف؟ گفت  استخان از کججیالب   غالم   زا ب  م

هرات  چاه  سیاه  در   خان  عبدالرحمن  ب  ام  در وقتکه    باشد یم  ایک یتر   سفيد و 

در  گفته خود او   قرار جیالب   غالم  زا ب  چطور قصه کرد؟ گفت: م  گفتم  بود. 

  نفر   رکاران بود و چند و مزد  یحاض    یزاب  مبارک م ارگ    ی   هم  تعمب    وقت

شبلوك  .  را خودش گرفته بود آنها    را حاض  ساخته بود. تنخواه   حاض  ب  غ

و   الب  ی ج  زا ب  م  گناه  و   شده  خب    تیفیک  از   یحاض   ام  ثابت    ب  بحضور 

  الب  یج  زا ب  روز م  ك یعبدالرحمن خان    ب  بود. ام  شده  خان گفته  عبدالرحمن

 بود. خواسته بال بحضور خود    اغب در  را 
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،  بودند   الچك نموده  و بند  شانه  حایل که  در   خان گفت که مرا   الب  یزاجب  م

  هسنر   لیخود قا  گناه   لعنت به  در پمن عتاب کرد و گفت: او    یبال  ب  ام

.  د ی کش کنف خو گفت    رد ک  مر و اد  ش  اب  ببار عص  كیصاحب.    ب    گفتم  ؟اب  ی

اندازه  آورد   گردنم فشار   در   ی دست قو   که دو   دمید به  که    آورد   فشار   ء و 

ی شد و  یدماغم جار  و  ندها خون از   . دمینفهم  چب  

و  افتاده ام  خانه  بندی   که در   دمیباز کردم، دخودرا  چشم    بعد   چندساعت

دهنم    از   هنوز م،  آمد  اند. کم کم بهوش   شده  دورم جمعها  بندی  نفر   چند 

بت در   یدر قها  بندی  ،کرد یم درد    شدتبود و گردنم ب  یخون جار  نم  هد  شر

پا خود نشستم،   یبجا  شدم و   خوب  دند،ی مال  را   میانداختند و دست و 

و چالهنوز   باز بندها  شانه   ك  ساعتبودند   هنکرد  را  يك   طورخان   بعد   . 

امر   صاحبب  گرنه ام  بود و   همدانیاجلت    الب  ی زاجب  مو گفت  آمد    انو بندی

مرده باشد  اگر صاحب گفتند که    ب  . امجان بدیه شوي و   خفك کردند که

خودرا  عمر    شود و بافر   روان  هرات چاه  سیاه  در   زنده مانده اگر  و    د یگورش کن

 بگذراند. آنجا   در 

يك پهره    همرای  الچك و به   زنجب  و   زولنه و   همرای   مرا   بعد   دو روز   امر   قرار 

  آورده   میبرا از خانهکه    هیه کردند. چند روپروان  سوار بطرف هرات  سپایه

 از    بعد   که  وقنر   در راه خرج شد.   بودند 
 
يك ماه و چند روز به هرات   تقريبا

تمام  دهیشار   و   دهیآماس  میهایپا  م،یدیرس و    و   کرد یم درد    م اعضای  بود 

 
 
  ی هاسپایه  هرات تحويل نمودند و خانه  بندی  در   بودم، مرا   ض یمر   شديدا

هرات ماندم  خانه  بندی   بازگشت کردند، يك شب در   بودند   ده یمرا رسان  که

در آن    یفردا   م همرایچاه  سیاهوان  بندی   و   سپایه  نفر   چند   حایل که  مرا 

دهن    بودند  در   آوردند چاه  سیاه در  پهره آنجا    و  و يك  بود  دهن    دارخانه 

با چاه  سیاه پو   ابیآس  كی   را  بالی  بودند   دهیشانسنگ كالن  را  آن    و 
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هم داشت که در زمستان برف   سقف کوتایه  و   بودند   ساخته  یوار یچارد

 نرود. چاه سیاهو باران در 

و   ماعضای  تمام  دمیرسآنجا    در که    وقنر   شد. چند  حال  ب  قلبم    سست 

پهره داران    ینفر   جمله،   از   نفر   يكآمدم    بهوشکه    وقنر   بودم، حال  ب    قهیدق

خودرا  وارخطا نباش    ند،ی بباشد یمآدم    گفت هرچه نصيب  داده  تسل  مرا 

تن به تقدير   مرد مرا آرام نمود و آن    يك اندازه نصايح  بخداوند بسپار. تا 

یك  آن    از   بعد   بود   طولب    خیل  کهآوردند    را   یقو   سمانی. اول يك ر ادمد

بستند و فانوس را    میهاربغلیرا در هردو ز  سمانیفانوس را روشن کردند، ر 

بال دادند و سنگ  برداشتند چاه  سیاه  یبدستم  بزحمت  ترت  و   را    ب ی بمن 

چشمانم    از   لیاشك مانند س  حایل که  را آموختند. در چاه  سیاهشدن   ی   پائ

 آهسته آهسته کردم و پهره داران  اد یرا  خدا   زد یم بشدت بود و قلبم  یجار 

 کردند.   ی   پائ چاه سیاه مرا در 

 آهسته  آهسته  و   شد م ن  ده ید  روشن    چیه   تاريك بود و  ور گ  مثلچاه  سیاه

پاکرد یم   تم یاز چاه  سیاهنمناک    ی هوا  و   مشدیم   ی   پائ اندازه  تا  رفتم،    یی   . 

دم به    ی. قدر زدند یم   حرف  که باهم  د یبگوشم رس زدن آدیم حرف  یصدا

قر صشدم    ی   پائ   خوب  که  وقنر   ،آمد   رمقم نزديكب یدا  و  و  تر  شد  تر 

  نام هللا قوت گرفتم. تا   دنیو بشن   د یهللا بگوشم رس  خب    ،هللا  خب  آوازهای  

  مرده مانند های  چهره با    نفر   که چند   دمید  د،یبزمی   مرطوب رس  میپا  اینکه

  ی گر ی م گرفت و شخص داز دستفانوس را    يد و و د  نفر   اند. يك   فته گر   ا مر   ور د

من باز کرد    یهاربغلیرا از ز   سمانیرنگ زرد داشت ر   و   ده یژول  یهای که مو 

ی و من از حال رفتم و   . دمی نفهم  چب  

  اهیهولناک سهای  قیافهاز مشاهده  آمدم    از يك ساعت بهوش   بعد   وقنر  

  یبود که موها  مرد ب  پ  نفر   كیآنها    بی     ناله نمودم، در   زدم و   غیها چچاب  

بود و مانند پشم گوسفند درهم    شده  بروت او باهم مخلوط  و   شی ش و ر 
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  ، رام داشتآ  چشمان نافذ و   مرد ب  پآن    زنگوله بسته بود.   لی دود چراغ ت  از   و 

  مكن و   اد یداد و فر   هودهی دست مرا بدست خود گرفت و گفت: فرزندم ب

   از ما عبث  
 

. باشیمیمهمی   خاك   از   مانند تو انسان و   خوف منما، ما همگ

م  م. ناباشمیم   زنداب  چاه  سیاه گوشهء    ی   که در هم   است  من هشت سال 

  الیع  ، و اولد   خانه، باغ،آنجا    هستم، در   منهیم   اهایل  از   عبدالصمد و   خیش

.  است  هآمد  چه بالها آنها    یکه بالندارم    هشت سال خب    نیاما در   ارمد

  اکنون   ه اند. آمدچاه  سیاه   نیدر   گر ی د  بعد   گ ی ایام    به مرور   گر ی اشخاص د  نیا

 در اوقات زمستان گرم و چاه  سیاه  م،یگرفته ا  یمحل هولناك خو   نیما در 

  یابر   حدهی عل  یهالنهچاه  سیاه   نیادر هرگوشه    و   است  تابستان شد   در 

 لنه  و   شده  ساخته  نفر   هر 
 

کاه    یکه بال  است  فرش   کاه شایل  از   ها همگ

 ی هادبه  ما هفته يك بار در   یبرا  م،یهموار کرده اخودرا    یهاهبسبر   شایل

 داده  تاب  یهاته یو فل  لیبزرگ ت
 

و ما در    کنند یم   ی   سنگ چقمق پائ  و   گ

  ، کنیمیمها را روشن  انداخته چراغ   لیت  کن  یم مشاهده    که تو   ب  هاچراغدان

پائ آب   روز  هر  نان  جل    نیدر   ،کنند یم  ی   و  خداوند  عبادت  به  گوشه 

حاجت    یقضا   یبراآن    ب  اخ  در   و دهلب      در يك.  باشیمیم ه مضوف  شانعل

  ، شود یم کار گرفته  آن    از رفع حاجت    یکه برا  شده  کوچک حفر   یهاچاه

  ی هادر چابر   و   کنند یم   ی   ما پائ   یبرا  کبار ی را روز    خوردنآب    و   وضو آب  

 . کنیمیم  هب  ذخ گبزر 

  م یدونجیالب   غالم   زا ب  نمود که م  انیبجیالب   غالم  زا ب  زبان م  از   سدوخان

ختم سلطنت    سال با   میدون  از   بعد   بش برده و چاه  سیاه آن    در   سال مکمل

  زیاد   ، و تا مدتاست  شده   رها چاه  سیاهاز    ی   محبوس   گر ید   عبدالرحمن با 

 . کرد یم ت محافظآفتاب  روشن   از   اه یس یبا عينك هاخودرا  چشم 

 همه او  انیاز ب  ده یرسپایان  سدوخان به گفتار   
 

  من گفتم . بودند   دهیترسگ

 یهاباغ به مثابه  ها  زندانمتمدن    یایدن  زمان گذشته، در آن    و   وقتآن  
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صنعنر   حی    تفر  موسسات  معمحبوس  و   شده  ساخته  و  هريك    اد یی   

صنااد یبه  خودرا    تی محبوس   ، ایطیخگذرانند  یم مختلف    عیگرفیر  

  و   و اخالفر   عمل   ماتی تعل  ،خارخ    یهاآموخیر  زبان  ، ینجار   ،یدوز بوت 

صورت    نیبهبر   با   ی   محبوس   صحت  رد،محابس رواج دا  در   التیتحص  انواع

قدراسنر  داکبر گفت  .  شود یم   هیوقا به  نسبت  من    است   زیاد   فرق  م یکه 

خداکند که   شده   گرفته  باتی جديد چه ترت محبس   شود که در   ده ی: دگفتم

سدوخان مرخص شد،  .  افتیخاتمه    بدتر نباشد. مذاکرات ما چاه  سیاهاز  

 . باشیمیم  ندهیذاره آ گ  بفكر زندان جديد و  شهی هم اکنون ما 

 *** 

  صبح   چای  و   آورده   داب  ب  ش  ك ی  در   ب  ش  مقدار محمد عمرخان يك    تاتا   امروز 

 شاب  یپر   اظهار   ترسد و یم  خیل   د یرفیر  به زندان جداز    و اضف کرد.  با ما    را 

من  کند یم ا  گفتم  داده  تسل  اورا . گرچه  وقت  ها اطاق  ن یکه    ب  ام  در 

 خراببسیار  زندان    نیا الخال  بیت  تشناب و   ،شده  عبدالرحمن خان ساخته 

اهل زندان   یکرده اند و برا  ب  تعم  وقنر صندوق طور م  یهاو از تخته  است

  اتینظر   که قرار   است  ممکن   د ی. در زندان جداست  دهنده   تکلیف   ت ینها

رها  ها و تشناب  و   ها اطاق  ی   مهندس تا   یمب   باشند    زندانیان   بهبر ساخته 

 تر باشند. آسوده 

لزمه   باتی ترتآنجا    بردن ما و شما در   ی   ب  از   مرگ و   ی و گفت برا  د یخند  تاتا  

غرغره و محو و نابود    و   یتكليف چانمار   بدون  که خود بخود   شده  گرفته

ما و    ر گیو از جانب د  شود یم ما حکومت آسوده    از شر   کطرفیاز    م،یشو 

   جنجال و  شر  از  شما 
 

 . میگردآسوده یم  زندگ

ترس    شد و در چهره اش آثار   شانیپر   یقدر   عبدالحدجان  ،تاتا   اظهار   از 

ما    است  عمل حق  یکه جزا  داب  جان تو یمتاتا  من گفتم.  د یردگمشاهده  
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 زنده  در   نفر   سه
 

  و   شی ع  از   و   میا  دهیجاه را ند  گر یخانه د  مکتب و بجز    گ

ت جهان    عشر
 
ده ا  قطعا د اگر خان شهللا  امانحکومت    در دورهء  م،ی بهرهء نب 

که    وقنر   م،ی خانه بش برددر کنج    بچه سقا هللا  حبیب مکتب و در دورهء  

  و  میو دوباره به تعل م یخوشحال شدآمد  کار   یحکومت محمدنادرخان رو 

  یخالف آرزو   ر اترف  ا ی  کردار و   کدام   . هرگاهمیشت گخواندن مضوف    درس

  م ینمود  اد یداد و فر آن    اصالح  یبرا  میمالحظه کردخودرا  خود و هموطنان  

    تا 
 
ناه عظيم  گ   یخوار غم   ن ینکند. ا  دا یوخامت پ  نده یآ   یو برااصالح  فورا

  قتل سازد بلکه لزم بود که بما موقع   زندان و   نبود که ما را مستحق زجر و 

تقب  و خائنظالم    مردم  ل یرذا  و   ع یفجا  تا   شد یم   داده   در   و   یمکردیم   ح یرا 

ا   م یدیورز جهد یم   خود جد و   مردم   اوضاع ناپسند اصالح     ن یتا رفته رفته 

ناپسنديده و   عن  ی  هیرو  اوضاع  بر    مملکت   در   مردم  اناذهاصالح    انتقاد 

به  هر   و   گشتمروج یم ملتفت    اعمال  بدکار  ترك  آن    و   شد یمبدخود  را 

نيك    اتینظر   نیا  مگر   . آمد  یم   به وجود   مردم  در بی   نمود، اتفاق و اتحاد  یم  

آن    خراب  یهابحكومت جنبه   و   نداشتند پ   گناه   ی   و بدب   خراب  را اشخاص

  و افشا نگردد و   ماند در پرده ب  شانخائنانه    اعمال  و   افکار   را وانمود کردند تا 

و آن    باشند خواسته  هرچه   مرام  مطابق  خب  را  عمل   ثانه،ی مقصد    خود 

 . حکومت هم که  ند ینما
ا
  یل براهجا  و   ی   به همچه اشخاص ظالم خائ  فعل

د ی پ ورت دارد   ش یمرام خو   شب  را  ها  بيچارهو ما    دهیرا شن آنها    هایگفته  ،ض 

زنداب    نیدر  زندان  اگر  ساخت.    کنج    شد م ن  ما لطف حق شامل حال  و 

رح  میبخداوند کر خودرا  ما    اکنون  م،یبود   شده  کشته بر   میو  ده    سب 

دست که    ماتینامال  ست یك    ظلم   و   داد یب  از  تحمل    مگر تعداد  برسد  بما 

 . کنیمیم

 *** 
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  . شود یمگرفته    باتی روزها راجع به نقل دادن ما به زندان جديد ترت  نیدر 

. در روز  است  فرستاده  پیشبر خودرا    اطاق  ظرف  زندان اکب  فرش و   مامور 

غاز  بابه  و   د یجد  زنداندر  هم    ی کار یچهار   یگذشته  بود   اطاق  رفته 

  د یداشت که زندان جد  اظهار   و آمد    فرش کرده و نزد ما   را مامورصاحب  

  ن یاز   ها شباهت دارد و و بگورستان زنده   ندارد   لیحو   و   است  نمناكبسیار  

ها گ پدرجان   گفتم  او   جواب  نمود. تا اندازهء که من هم به  اظهار   زیاد   ونه چب  

و  برا  ما  ااسبر   و   حی    تفر   یشما    ما   شنوشت   م، یا نشده  دعوت    نجا یاحت 

کوته نمناك و    که از   کند یم   شنهاد ی نامطلوب را بما پ  مشکل و   یهاب   چ  خیل

 دنیخطرناك و د   خیل   منتظر آينده   باید ،  است  ناگوارتر   ك یتار   یهابرنده 

   . میباش گر ید  ی   فجيح و خون  یهاصحنه

بابه غاز   وقنر   از  داکبر و   ها قصه   ن یا  یکه  اوقات  نمود   جان  عبدالحد   را 

کردم تا به    حتینصبسیار  را  آنها    و بچرت رفته اند. من   است   تلخ  خیل 

  ندهیآ  شهی که خود من هم در اند  سمیرا بنو راست    مگر   اصطالح دل نمانند،

ل  ک   بهآنها    که اعصاب  مردم   ن یزندان با ادر این  .  باشمیم   جگرخونبسیار  

 نامطلوب    وضع  رفته به اندك   ی   از ب  شانطاقت    و   است   خراب
 
متأثر    شدیدا

  ت یگذاره ما نها  ؛گذارند ازعه را یم و منمشاجره    ی و با تمام قوت بنا  شوند یم

ا بود.  خواهد  به  نها یدشوار  دارند،    کابل  مردم  نسبت  تعصب  نوع  يك 

  مردم   من و   یرفقا  ی   ب  در نوع تخلف نظر  یك    خواستهدانا خترسم که  یم

فاده کرده و اسباب  استآن    از زندان    مامور   در نتیجه  واقع نگردد و   شمایل

 که  کنمیم زیاد  هللا من كوشش سازد. بهرحال توكلت عل   راهم ما را ف تیاذ

نگردد.    جاد ی اآنها    و ما    ی   ب   ن  ی باشند و حس بدب  ی   خوشببا ما    ی   محبوس

باخوان  ی   بهم    باشند یم  متكب     عزت خواه و آنها    به همه  شمایل  ی   منظور 

ام   را  آنها    توجه  وهیم  مقدار يك    و   چای  الهیو به تعارف يك پ  کنیمیم احبر

بزرگوار مهرباب   بجانب   بزرگوار   تا سازیم  یم معطوف    یو   شاننزد  یحس 

  ن یکنند، ا  آمد ش ی و نوازش پمهرباب     یاز رو   ها بیچاره   و با ما موجود شود  
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م   ی   خوان  داد و   جهیها تا اندازه نت تیفعال اند و نوازش  شده    نمهربابا ما    محبر

ی  شانهای  خانه از    اگر .  ند یفرمایم     آید یمسوغات    چب  
 
در  حصه ما را  فورا

و    آورند یمما    اطاق  به  شانو خود  کنند یميك پطنوس جدا    بشقاب و   يك

ام و   من با   در   اکنون  . نمایمیم  زیاد   یهاب  دعاگو  رفتهیاخالق پذ  کمال احبر

  موجود   زیاد   مقدار يك ناك    و   توت، بیه  شمش،ما چارمغز، بادام، ک  اطاق

 آنها مهرباب  . من در مقابل است
 
  و  دهمیم ب ی دعوت عضيه ترتیك بعضا

  وضع   نی. اند یناشتا ضف نما  و   چای  که با ما   دهمیم   تکلیف  را   نفر   سه چهار 

بما مهربا  هایدل   اکنون  نموده و   خوب  خیل   تأثب     و در هر شده    نهمه 

   بیچاره از  اطاق
 

 . کنند یمو بحال ما رحم   شود یمما بحث   مظلومیت  و  گ

نمود    اظهار   پرس احوال    از   بعد  و آمد    ما   اطاق  زندان به   مامور   صبح   امروز 

فردا  این  که  مکا  د یجدهای  اطاق  بهخانه  بندی   از    ، شویمیمداده    ننقل 

 اطاق  خود   ی براآنجا    که در   بریمیم را    نفر   سهاضافه کرد که اول شما    مامور 

را فرش نموديد    ها اطاق  شديد و   یبجا  یکه شما جا   وقنر   . د یانتخاب کن

  ی خواهند شد تا مزاحم شما نشوند و بال  داده  نقل  ی   محبوس  گر ید   آنوقت

 نماز   از   بعد   گفتم  کردم و   تشکر   مامور   جدل نکنند، من از   و   جنگ  اطاق

   کرد.   قبول  مامور  ،شویمیم  حرکت  آماده جمع و خودرا  کالی  ما  صبح

 



 

 

   فصل چهارم

هء ا یزندان سوم   ها زنده  مقیی

  بما كمك نمودند،   و   ند آمد  ما   اطاق  در   یبابه غاز   و دار  حواله محمدعمرجان  

ه شود.    داده  که به زندان سوم نقل  است   شده  آماده  بسته و   ما های  بسبر

 مدفن ما خواهد بود.  نیزندان سوم آخر 

. زندان است  موجود های  اطاق  ، زندان دومخانهتوقيف اول همان    زندان

دهان   داخل  ما را در امروز  ،  شده  بزرگان دولت ساخته  سوم که تحت نگراب  

خودفرو  مانند  از   خارج  و   برد یم   اژدها   ست، ی نآسان    تهلکه کار   نیشدن 

و هسخنر   ديدناز    بعد   و   م یبگذران  باید را    زیاد   هایسال و  زشنر   ا  ها 

ما از  های  لبق  وجود ما از کار افتد و که    وقنر آن    گوناگون تا   هایمصیبت

بماند. آنگاه    حرکت   از   بکل  ها ی نامراد  و   زیاد   یهای دیو ناامپایان  ب    فشار 

  ستمگار   زشت و های  چهره و    زنداب    دهیستمد  یرفقا  دار ید  از دیدنچشم  

  اك را از زندان ارگ بخ  جواب    یو آرزوها  دها ی و ام  میب  بم  م،یبپوشها  زندانبان

 به هرحال.   ب  . خمیمذلت بر 

و   مامور   گردیزی الدين  شاج   تیهدا  قرار  ارگ کال  ما    یهاب  چهارپا   زندان 

شد    داده   نقل  محمد غالم   مال   و پشان او سدوخان و محمد  گلبابه    عهیبذر 

    داکبر   من و   عن  ی  نفر   سه   و ما 
  حایل که   جان در   عبدالحد   خان و   عبدالغن 

ما  های زولنهو  ند کردیم حرکت ها هب   شن مسلح با  ی   محافظ در اطراف ما 

 آهسته   و   می وداع کردهولناك    سهمگی   و های  اطاق  داشت از   ن  یهنگ عجآ

 . مینمود  حرکت بجانب زندان جديدالتعمب   آهسته

  زندان محروم بوده،   خارج  مناظر   دنیکه چشمان ما از دگذرد  یم  ماه  نیچند
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تنفس  بسیار  آزاد    ی ، از هوااست  بما نموده   ن  یعجتأثب     آزاد   ی هوا  اکنون

بو   نیا  دنیکه د  را یز   میکرد   خارج   یتنفس هوا  ها و گل  ی بو   دنیئمناظر، 

   قیدقا   نیمسموم زندان تا آخر   ینخواهد بود و هوا  ش ی زندان بما م
 

  زندگ

ها،  . توپ م یگذر یم  یعسکر   یهاما خواهد بود. ما از مقابل چاوب    بی نص

و  اتاج  یهاتفنگ  ماشيندارها  نظر    زیاد   خیل   یطالو یدار    ، رسد یمبه 

ات عسكر   . است دقت تحت مراقبت و ها  خیل  یتجهب  

و بالخره   کنند یم ترسيده بما نگاه    ده یترس گذرند ما یم   کنار   که از   اشخاض

ند یم خودرا  راه   . اندك اندك به زندان خود نزديك شديم. تعمب   روند یم و    گب 

در اطراف   د،ی به نظر رس  ی   سهمگ  و   بتیه  با   د یسف  هن پوش يك طبقه ب  آ

  خته سا  ی   ارگ شایهمحافظ  مسلح  قطعات  یسر یرهاهای  اطاق  تعمب    نیا

پنجره است  شده برنده   یها.  با  یهاکوچک    كلفت و   یهاخ یس  زندان که 

عسکر محافظ  هایاطاق  جانب  است  مسدود   م یس  جایل   واقع   یی   

 ماند. نم   دهیپوشآنها   از نظر  ی   محبوس  جزب   حرکت  که  هگردید

مسلح در مقابل دروازه    ی   محافظ  دستهو يك  رسيديم    د یبه زندان جد  اينك

  نزديك شديم يك آنها    که ما به  وقنر   . دهند یم  ك یکش   اند و   ستادهیزندان ا

ه  ، اولآمد   منصبدار نزديك   نفر  و پشان  محمد  گل بابه  آن    از   بعد   و ها  بسبر

اجازه دادند  آنها    حاصل شد به  شان  نانیاطم  اینکه  از   بعد   کردند.   تالسر   اورا 

زندان جديد    داخل   که  باشند یم اشخاص    ی   اول آنها    شوند،   محبس   داخل   که

 . دهیما رس  نوبت تالسر  نکیارگ شدند. ا 

  برادرها قانون امر   داشت  اظهار   نکهیاز   بعد   و آمد    نزديك  یعسکر   منصبدار 

بسیار   من گفتم.  میکن  شما را تالسر   در زندانشدن    داخل  که قبل از   کند یم

  آنهم ایم و در راه محافظی   مراقب بودند؛ با    هآمد  ما از زندان  مگر   خوب

 بفرمائید تالسر کنید. 
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وع به کار نمود، ج  منصبدار  کاله مرا    و   ش   لنگوته   ها حنر ها و بوت بی شر

ات  دلئل  و   فاتیرا ورق ورق مالحظه کرد، وظ  م یکرد، قرآن کر   تالسر  الخب 

نموده  فیشر  مالحظه  هم  و که    وقنر   را  صاحب  داکبر  شد،   مطمی   

  داخل  کرده  اد یه را  شانگرفت و خداوند جل عل    جان را تالسر   عبدالحد 

 . پناه بذات پاك خدا! گردیدیمتهلکه مرگ    و  گزندان ار 

راست اندام    بر   یمو آن    که از مشاهده  است  هگردید  ب  تعم  یزندان طور   نیا

 یبرا  اطاق  و ددوطرف دروازه    در شوید  یمزندان    داخل  که  وقنر   . ستد یایم

بزرگ تنگ    ب   دهل  يك  گر ی دروازه دبداخل  آن    از   بعد   شده  ساخته   ی   محافظ

بمشاهده   در رسد یم فرش  برا  اطاق  و ددهلب      ن ی.    محبس  مامور   یبزرگ 

 گر ید  اطاق  در   و   کند یم   شی رها  مامور   خود   اطاق  در يك  که  شده  ساخته

الچك مختلفهای  زولنهو    ها زنجب  آن     یهابندها، کندهه شانها،  الوزن، 

  شده  گذاشته  تيل داغ  آلت قی   و   انواع  ها و فانه، قمچی     یهاو چوب   ی   ق

ااست ن  ها اطاق  نی.  برا  ستی قفل  وارد   ی   محبوس  اینکه  یو    خوب  تازه 

 شان  یبرا  د یتهد  مخصوص آلت توبيخ و   اطاق  اشند خود باحوال    واقف

ها و الچك زولنه   م یتماشا کرد  خوب   ما ،  شود یم  شان دادهن   و ها  ها و زنجب 

د   بندها هشان ترت  اطاق  یوارهایدر  های زولنه.  است  شده  ختهیآو   بی به 

  و  سب   يك  و  ب  س  يک  کدام   که وزن هر   شود یم  ده یكالن، چنددانه د  خورد و 

ها هم  .  باشد یم نيم   ،  شود یم   دهید  ب  س  سه  تا   ب  س  و د  ، ب  س  کیوزن    بهزنجب 

بود  حایل که  در  تماشاه    داخل   داشت که  اظهار   و آمد    مامور   میمضوف 

 . میانتخاب کنخودرا های اطاق و  م یشو  ها اطاقدهلب   

  هم واقع   ی پهلو   اطاق  فتهتاريك شديم که در مقابل  دهلب     يك  داخل  ما 

آن    در   تواند یم  نفر   کیکه ضف    است  تنگ  ءبه اندازه  ب   دهل   نیبود. ا  شده

اول را گشوده    اطاق  دروازهء  مامور   ،است  روشن  ب   دهل  یراه برود، چراغ ها

  است  خوب  شما   یاول برا  اطاق  ی   هم   د ی کن  قبول  مرا   حرف   اگر گفت که  
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 . باشيد یم ها فارغ ز مب   ی ، از بو است ور دها ز مب   ها و تشناب  از  زیرا که

  کند م ن  تیکفایك اطاق  ما    ی اما برا  است  خوب   خیل   نظريه شما   من گفتم

 و    است   کوچک  خیل  ها اطاق  ن یا  زیرا که 
ا
  شده   ساخته  نفر   يك   یبرا  اصل

 . ندارد  شیگنجا  اطاق يك در  نفر  ، سهاست

 در يك   نفر   که يک  است  لق  ق ه  وتک  یبرا  ها اطاق  نیبادار اگفت    مامور  

  ه ت من تاحال کو مگر    شده  نقشه  خارخ    قفل باشد و از طرف مهندس  اطاق

اجرا   قلق   ام،  نکرد   را    قلعهه 
 

ارگ    ندارد   خب  بیگ زندان  در  قلق  کوته که 

دادم که    جواب  من هم  مگر   بادار آن    ال البته بمن جزا خواهد داد.   و   ستی ن

تمام    اطاق  يك ،  نفر   هر   یبرا   باید   بندی   نفر   نقدر یا  یابر  بدهند حالنکه 

صورت امکان   نیکالن دارد. در   اطاق و دو  زه یر   اطاق هشت و  ستی زندان ب

  در   نفر   هجده،  نفر   سه  زه یر   اطاق  من مجبورم که در هر   ست،ی ن  لق  ق کوته  

 شود. نفر  ا برابر هاطاق دهم تا  یه را جانفر  كالن شش  اطاق و د

 مگر   بسیار نفر    و   است  تنگ   یجامامورصاحب    د یگفتراست    من گفتم

برا  د یلطف کن  بهرحال  يك که    د یبده  اطاق  و د ما    ی و   نفر   يك  اطاق  در 

  اطاق   در يك  کند و   تیکفا  خوردن  و نانخواندن    نماز   یو برا  م یکن  شیرها

 شویم. یم  نممنو ها خیل  تانمهرباب   نیالبته از  م، ینمائ  شی ما رها نفر  دو 

 عبدالحدجان  اول من و   اطاق  فكر اجازه داد که در   قهیچنددقاز    بعد   مامور  

  اطاق   ما در   خوردن  و نان  نماز   و دوم داکبر صاحب تنها باشد    اطاق  در   و 

را که هريك   اطاق و هردو  م یکرد  تشکر  مامور  لطف داکبر صاحب باشد. از 

 سدوخان  و محمد گلبابه    . و میمبر اضافه نبود اشغال کرد میدون در  میوند

  در  و  عبدالحدجان من و  یهااول چارپاب    اطاق را فرش کردند، در  ها اطاق

  كوچك اما سقف   ها اطاق ن یداکبر صاحب مانده شد. ا چارپاب   گر ید اطاق

که با    باشد یم دان كوچك  يك روشن  قفس  ب  اخ  در   و   است  بلند   خیلآن  
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 اطیهم دارد و احت  میس  جایل  و   است  شده  یمحکم شبکه کار   یهاخیس

   محبوس  شته کهگمبذول  آن    ء در حصه  زیاد 
 
  از فاده را هم  است  فكر   قطعا

دار شبکه   ی   يك کلک دهلب      در   عن  ی  اطاق  . در مقابل دروازهتواند نم کرده  آن  

  ی   محافظ  هایاطاق  زندان  خارج  در آن    که در طرف مقابل  شود یم   دهید

 . است قطعه ارگ

  رفتند و من در   ی   محبوس   کال و   گر ی ن دآورد  ی و پشان او برامحمد  گل  بابه

خود    قلم کاب    کاغذها و   ءهیناح  از   کردن کال مضوف شدم و   یبجا  یجا

توشك محفوظ بود و    یهاپخته   در بی     ضل خداوند ف  مگر   بودم  شانیپر 

تالسر  وقت  منصبداران    در  از   همدانیبدست  نها  نیبود.    ت یرهگذر 

  دند یخوابشب که همه یم   یهام ین   شب و   یهادر وقت   را یخوشحال شدم ز 

نوشته  به  رس  یهامن   دهیخود 
 

روزها  و   کنمیم   گ را    یگذارشات  غم 

 بماند.   یار گاد ی د یشا سم،ینو یم

 کالی   نآورد  گرفتار   بیچاره  ، سدوخاناست  ز و ر   جهازده بیساعت    اکنون 

 . است ی   محبوس



 

 

 روز اول زندان مخصوص ارگ شایه 

 اطاق  در   و  میگذاشت خودرا  های  چهارپاب    اطاق  در يك   عبدالحدجان  و   من

که    م ینمود  صلهیف  ی   مانده شد. چن  ب  خان چهارپا  داکبر غن    یما برا  یپهلو 

خواب    و   ف یوظا  یو برا  میداکبر باش  اطاق  صحبت در   و  نماز   و   طعام  یبرا

 شد.  قبول  نفر   هرسه  از طرف صلهیف  نیا . خود های اطاق به کدام  هر 

شب مانده    خوراك را که از   مقدار يك کرده  آتش  منقل    در   از همه اولبر   من

  تهيه شد،  ب   ن   چای  و   د،یهم رس  یوقت نان شکار  ی   بود گرم کردم، در هم

کردم    هیرا ته  طعام  من.  بودند   مضوف   ن کال آورد  به  هنوز   تاتا   و جان  امی   

  لذيذ بود،  زياد و   طعام  دعوت نمودم.   را هم  تاتا   و جان  امی     فر ن  دو آن    و 

  کرد من  صبورجان شرشته نان را   اگر گفت که  جان  امی     طعام  از ضف  بعد 

  ب ی مضوف ترت کدام  هر و ما  ضف شد  ب   ن چای . ماندیمیم شام گرسنه  تا 

ه  و  یجا  . میخود شدهای بسبر

  ی زندان عاد  نیبه اکه    وقنر   تا کرده البته    زیاد   تأثب    ما   وضع  تحول در   نیا

تا است  د یجد  ب   چیك    شویمیم تمام   ،  شام    داده   نقل  ی   محبوس   نزديك 

 شدند، در   م یس قتنفر    سه  ی   شمایلمحبوس  خورد از های  اطاق  شدند. در 

شدند. در زندان قيل    داده  یجا  نفر   شش و پنج   کدام  هر   کالن در های  اطاق

ذغال   ذغال مانده شد، بخار   یهامنقل  اطاق  هر   در   برپا و   ی   محبوس   قال  و 

گرفتهب   دهل را  نگ  است  ها  شر نگ  شر   ی اهو یه  ها،زنجب    و ها  زولنه ، 

مامور  غری  و   بیعج  یصدا  ،یعسکر   ی   محافظ فرسا به  حوصله    زندان 

   زندان ارگ   مامور   . است
 
  داده   قرار کردن چوب را در زندان ممنوع  آتش    قطعا

ستان   ن یا  شود یمبسته    ها ب   دهل های  دروازه که    وقنر   . است قب  به  زندان 

 . کند یم  دا یزندگان شباهت پ
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دعا من   و  نماز  از فراغت بعد  . گردیدیم  نماز  ی شد و همه مضوف ادا شام

  هم را گرفته اند،   ی پهلو   اطاق  هم دو آنها    رفتم،   تاتا   و جان  امی     اطاق  به

زها  نزديك   تشناب و  یپهلو جان امی    اطاق  . است شده  واقعمب 

کت  جان  امی     و خودرا  چب  و   خیل   او   اطاق  مانده  ،  است  نظيف  پاك 

  آخرين زندان مدفن    نیکه ا   گفتم  دهد. نگذاشتم و   بی ترت  چای  خواستیم

اول  ما و شما  از طرف  بود که  برا  ی ایخواهد    ن یاز ،  شده  هیما ته  یدولت 

ستان زنده     وس یما  باید و گفت    د یخندجان  امی     . است  کار دشوار برآمدن  قب 

ت يونس  خواسته    اگر   است  قدرت  با   مهربان و   خداوند   ،نباسر  باشد حض 

  م یابراه  یباشد براخواسته    اگر و    دهد یمزنده نجات    را از دهان وشکم مایه 

گورستان    ن یاز   را و شما  بخواهد ما    اگر و  سازد  یمستان  گلرا  آتش  هللا  لیخل

ا   مردمآن    و   کند یم   تاريك رها  روا  و شما  بما    جفا را   و   جور   نیظالم را که 

 . د یخواهد رسان  شان اعمال به کيفر   د داشته ان

  آخرين   در حصه  دارد که  هم قرار   ی پهلو   اطاق  )سمت( هفت  ی   ل  ی   هم  در 

كوچك  دهلب    یك    ا هتشنابآخر    و در   است  سه تشنابآن    سمت شمایل

تشناب   یكالن برا  اطاقو يك  الخال  بیت  ،اطاق  شش  یکه دارا  شود یم   دهید

 . است شده هساختیمعمو 

الخال  بیت  سه تشناب دارد   و   اطاق  هفت  بی ترت  ی   هم بهمآن    کهدو    ی   ل  از 

ك   زها    اطاق  شش   بارك اول هم از ،  دو   ی   ل  ی   محبوس   عن  ی.  باشد یممشبر مب 

بسته    ءدروازهکه    وقنر   . توانند یم فاده کرده  است   راه رفیر  در   شود یم بارك 

و  ريزه    اطاق  هم چهارده آن    بارك دوم که  و   مامور   اطاق  در   و يا   بارك  خارج

الخال  شش بيت  تشناب بزرگ و و يك    زه یشش تشناب ر   کالن و   اطاقيك  

يك نقشه مکمل  و به    زندان چنان مستحکم   نیا   ست،ی ن  ر یدارد امکان پذ 

 که    ه گردید  ب  تعم
 
  ر یها صورت پذپنجره و یا    نقب  عهیبذر آن    از   خیر  یگر   قطعا

  باید   گذارد یم   غریب  و   بیدرين زندان عج  پا که    وقنر   محبوس .  باشد م ن
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ق  محبس  اطاق  مرده و خودرا   و    آزادی   الیخ  از   و   د ینما  اس یرا گورستان 

   ز یگر   آرزوی
 
 . د یضف نظر نما  قطعا

برا  ی   ل  در  اول که  بارك  تخص  یاول    ماتیتقس   ی   چن  شده  داده  صیما 

   : است هگردید

  جان  عبدالحد  اول من و  اطاق

   دوم داکبر  اطاق
  خان  عبدالغن 

دورهء    الحكومهنائب   یکار ی صاحب خان چهار   بابه  ب  سوم م  اطاق

 سقاو 

  و محمدعمر پش   چهارم خواجه عطامحمدخان کوهستاب    اطاق 

 و سقا  فیمزارشر  الحكومهنائب خواجه عطامحمد  و ا

   یحاکم اندخو  پنجم خواجه غالم شورخان کوهستاب   اطاق 

 .  تاتا  ششم محمدعمرخان اطاق

   تاتا  غندمشر برادر جان امی   هفتم محمد اطاق 

 . باشند یم لیدوم بارك اول اشخاص ذ  ی   ل در 

 سقاو در   الحكومهنائب   افغانب  م  خان پش   ر یول عبدالقدا  اطاق 

 قندهار

   او  و پش  رخانیدوم برادر عبدالقد اطاق

محمد  اطاق محمدحس   وسفیسوم  برادر  مستوف    ی   خان    خان 

   مشکوخان کوهستاب   چهارم محمدشور خان و  اطاق مرحوم

   پنجم محمدعمرخان برادر محمدشورخان کوهستاب   اطاق

 هستاب  محمد عمرخان کو  محمدجان خان و  لیششم کرن اطاق

 شاج الدين.  مامور  رفیق  ی کار یچهار  چرس   یهفتم بابه غاز  اطاق 
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   : باشند یماشخاص  نیکالن ا  اطاق در 

  ی هاخشبره  ملك محمد   ، محمدشورخان و و اقندمشر سغ  عبدالجان

محمد   ،خان کوهدامن  آدم    اله خان سقاو،بیحب   نورمحمدخان، فقب 

 . شناسمم را پوره ن شان یکه اسما  گر ی د نفر  و چند  ی کار یچهار 

 : باشند یماشخاص  نی اول ا  ()سمت ی   بارك دوم ل  در 

   یکار یول ملك محمدعلم چهار ا اطاق 

 یکار یالدين چهار دوم خواجه نجم  اطاق

   یکار یرستم خان چهار  زا ب  سوم م اطاق

   یکار یچهار  خانمحمدجان  زا ب  چهارم م اطاق

   اب  یخان هوف دعباسیس شانیپنجم ا اطاق

   اب  یوفه خانب  ام د یس شانیششم ا اطاق

 ی اخواجه   یخان شا  علمب  خواجه م  تم خواجه بابوخان و هف  اطاق

خواجه م  و   هللاحبيبوزیرداخله    بابو   که   ل ی وک  علمب  خواجه 

 بود.  ی   حس یدس

 م بارك دوم: دو  ی   ل ر د 

ت از  یداگاول   اطاق    کار ی چهار  احمدخان حض 

ز   اطاق و نیدوم  پدر   العابدين  که  عمراخان   و ا  نورالدين  برادر 

   . باشند یم

ت  غالم سوم قاض   اطاق  دار خزانهخان حض 

   كار یچهار  د یخان از قلعه باز   نن  محمد زا ب  چهارم م اطاق

ال  از  نفر  پنجم سه اطاق   و اقس خود مختار  یهاجب 

   گر ید نفر   دو  و  ی   دحس یس  رفیق ششم لله ابوخان اطاق
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باش   جمله   از   محمد ب  فقو    ارمحمد یهفتم    اطاق  یهاحاض 

 ی   دحس یس

در   اطاق   در  واقع  کالن که  دوم  اشخاص نفر    چند   است  بارك 

 . باشند یمكوهستان   کوهدامن و   مختلف از 

يك و که    وقنر   شده  واقع  ب   زندان در دهل  مامور   اطاق  بارك    دو   دروازهء 

  تواند یم  مامور   . ند ی ایب  مامور   اطاق  که در   توانند م ن  ی   محبوس  شود یمبسته  

  ی کند. در پهلو آمد    رفت و   خارج   در   محبس  و دروازه عمویم   ب   که از دهل 

  قهیزندان به ذوق و سل  مامور   که   است  بزرگ موجود   اطاق  يك   مامور   اطاق

های  الچك  بزرگ و كوچك و های  زولنهو    ها زنجب    از   آنرا   یوارهاید   خود 

رنگ    و آب    د یسف  یهاسمانیکلفت که ر   یبندهاه شان  و   غریب  و   بیعج

که در    بی ترت نینموده به ا ی   ، تزئ است  چرمآنها    حصص دارد و در بعض  

  و وزن کمبر را   زیاد   نوز آنها    خیر  یآو   در   و   ختهیرا آو   ها زنجب    يك ديوار ضف

  ایل   ب  س  می کنی  که از   شده  زولنه نصب   ضف  گر یددیوار  و در    کرده  تیرعا

 . است نصب ها و الچك بندها هشان گر ید  وار یدر د. باشد یم ارك چيك  

سندان،   کالن، چکش و   خورد و   یهافانه  و   ی   ق  یهاکنده  اطاق  در صحن

  ی برا  لگکاسه کالن  و يك    اه یس  لیت  پی جاروب، پ  قبیل  داغ از   لیسامان ت

  و   شود یممظلوم گرفته    فرق ش   داغ در   لی که در وقت ت  ب  خم  کردنتیار  

  ، کند یم  صدا   فرق ش   تيل در   اندازند و   یمآن    را در   شانجو   لیتآن    از   بعد 

 . شود یم  دهید

سال    نیا در  که    ش یبفرما  ی سو ی ع  ۱۹۳۲  یجر ه  ۱۳۱۱زندان 

يك زندان  افته ی بنا  اسیس ی   مجرم یمحمدنادرخان پادشاه افغانستان برا

نشده  زندان ساخته    ی   افغانستان چن  در   نی قبل از ،  باشد یم   خ  یو تار   بیعج

پادشاه    شیخانه محل رهاکه در نزديك قض گل  است  بیمه  مهم و   آنقدر و  

 . است شده ساخته
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  دست شسته و با خود   آزادی  شدم از   داخل  زندان  نیکه با  لحظه  از   من

محل    نینمناك مدفن ما خواهد بود و به جز مردن از های  اطاق  که  گفتم

 . میرد گ  خارج  که  است محال

ت  غالم  قاض     سفيد و   شی ر   دراز و   شی سقاو يك شخص ر دار  خزانهحض 

، داشت  اظهار   کرد یم خنده    حایل که  ه در آمد  ما   اطاق  دارد، در   فیطبع ظر 

 مبارك کند.  خانه نو شما مبارك باشد. خدا 

قاض    من گفتم عادت  جناب  در   وقنر   که  است  صاحب  را  قب     مرده 

  نیمبارك كند، شما هم ا   که خانه نوات مبارك. خدا  شود یم گفته    گذارند یم

ستان تاريك و  به شما    د ی سالمت باش  د، یوئگنمناك را بما مبارك باد یم   قب 

عمر دراز    و   آزادی   غفراله خداوند به شما است  گفت  قاض   هم مبارك باشد. 

 که هرچه باشد مبارك باشد.    است نیکند مطلب ا   بی نص

  بعد   صاحب  قاض    د،ی نوش جان کن  چای  د یصاحب بفرمائ  قاض    گفتم  

 رفت.  است نماز  گفت وقت   اینکه

 *** 

   د ی چند روز شد که در زندان جد  اکنون 
 

   ن یو ا  کنیمیم   زندگ
 

  ی ما طور   زندگ

  نخواهد بود.   تأسف   رقت و   از   خایلآن    نوشته شود مطالعهاگر  که  گذرد  یم

نوع  محبوس يك  دارند خوسر  دل ی    ها  دنیشن آن    و   به خود    دروغ   یخب 

خان  هللا  امانبرادر  جان  امی     که  باشد یم  پروپاگندخ    و اشخاصی    محافظ

ها سخن   ن یا  مثل   بغاوت کرده اند و   لیخ  مانیسل  مردم  ه و آمد  نوب  ج  در 

 . است د یو ناام وسیما  ی   محبوس که نقل مجلس 

   من
 
ها نیا  دنیبه شن  قطعا   بعد   ندارم. من  دلچسن    قتیحق  از   خایل  یخب 

دلئل   یدرودها مبارك قران را مطالعه و  تآیا   از  یقدر بامداد   نماز   از ادای

شر  ات  بروز   فیالخب  از   بعد   خوانم. یم   هگردید  میتقس   عی   م  ی اهرا که 
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از    صبح  هشت  ا ی  میتا ساعت هفت ون  کنمیم احت  اسبر   ی قدر آنها    فراغت

  یبال  گذارمیم . سماوار را  مب  گرا یم  صبح  چای  شرشتهبرخاسته    بخوا

  م، ینماشب مانده را گرم یم  یهانان  ،کنمیماجاق، چنددانه تخم را آبجوش  

برا  گ ی   ،کنمیم دم    چای  سه چاينك  شود یم سماوار جوش  که    وقنر    ی را 

  خان  
و    الهیو پ  چای  خودم.   یبرا  گ یو  خان    عبدالحد   یبراو یگ  داکبر غن 

، گذارمیم ا  قرف  از   کدام  نزد هر   گذاشته  حدهیعل  یهاپطنوس   را در   هب  و غ  انن

و    ها قصه  چای  ضف  در حی   .  شومیم  خوردن  چای  مضوف  ب   خودم ن

  ابد، ی  تا ساعت ده بجه خاتمه یم  خوردن  چای.  شود یم  انیبها  شگذشت

تا ساعت دوازده همه    م یپرداز   باز به مطالعه یم   می فارغ شد  چای   از که    وقنر 

  ب  تفاس  یهاجلد کتاب   . چند شویمیم   و تالوت قران مبارك  فهیظمضوف و 

 . باشد یمقلب داغدار ما    تیباعث تسلآنها    که مطالعه  میهم دار   ثیاحاد  و 

سه بشقاب برنج  .  شود یم  میو تقس   رسد یم  یدوازده بجه نان شکار   ساعت

  ك ی  ، من هرسه بشقاب را در آورند یم ما    یکشمش پلو، برا  عن  یگوشت ب  

  دهم یمدوباره دم  افزوده  آن    به  گیدمصالحه    روغن و   یدر قانداخته    گید

  کنم یم را گرم  آن    نان خانه اضافه مانده،   شب از   اندازه سالن، که از و يك  

خوان ترت   و   کار یچهار   ی   محبوس  مرچ شخ که سوغات  یقدر   و   بی يك دسبر

خوان    در   ده،یبما هم رس   و   باشد یم کوهدامن     خوردن آب    ،گذارمیم دسبر

يك  ب   ن چ  در  دانه گ  و   ن  یجك  به ضف  کنمیم   هیته  السیسه    طعام   و 

  از ضف غذا    بعد   . شویمیم   مضوف
 
کرده و    ف  صا   ظروف را شسته و فورا

 . کنیمیم و ضف هیرا ته چای نكیسه چا باز  و  گذارمیم آن  محل معی   در 

جان   عبدالحد و    داکبر   . شده  واقع   د یمف  خیل   بمن   ت یگونه مضوف  نیا

 بعد   . گذرانمیم خودرا  وقت  ها  مضوفیتگونه    نیمن به ا  مگر   زنند چرت یم

ادا و   ی   ش ی پ  نماز   نان چاشت،   چای  از ضف .  کنمیماحت  اسبر   ی قدر   را 

  از ادای   بعد   ،نمایمیم را    هیعض   چای  و   گر ید  نماز   شرشته  میساعت پنج ون
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خود نوبت    در بی     نفر   سه  . نان شب را ما رسد یم ما    از خانهشام نان    نماز 

داکبر    و   عبدالحدجان  از خانه شب    دو   من و   از خانه. يك شب  میکرده ا

نوع سالن  و يك  برنج  .  باشد یم قسم سالن    دو   برنج با العموم  عل   . آید یمنان  

نان خشك  کنیمیم را ضف   نان  صبح  چای  یبرا  را قسم سالن  و يك  .    و 

 .  میگذار چاشت یم

گرفته به  خودرا  قلم    و   اما من کاغذها   خوابند یم خفیر     نماز   از ادای   بعد   رفقا 

که    محافظ  که محمدعمر   ترسمیم   و   کنمیمتام واقعه روز را نوشته    اطیاحت

ها را  نوشتهکه    وقنر   . ند ییر  مرا نب و نوش  د ی این  است  زندان  مامور   جاسوس

 نماز   ،گذارمیم کرده ام    هیته  ی وار ید   یبخار   داخل  در محل مخصوص که در 

قدر  خوانده  را  را یم   ت آیا  از   ی خفیر   و مبارك  پر   خوانم    مادر   شانی بحال 

 . رومیم و بخواب  کنمیم هیام يك پنجه گر  دهیخانم غمد  و  بیچاره

 ند ی برا بخواب یم   آزادی که  را یز   است   نعمت بزرگیك    زنداب   یبرا خواب،

ه زارها    و   ها باغ در    ،کند یم  مالقات  زانیدوستان و عز   با   ابعالم خو   در   و  سب  

خودرا  اطفال    ن  یب  ها و ششوخ    خندد،یم  رود،راه یم   ،کند یم  گزار   گشت و 

اگر و    کند یم  فادهاستآنها    محبت  دارد از   مادر و پدر   اگر   ،کند یم  مشاهده

با    معشوقهء دل  را  او دارد  زنداب  مناسبت  ی   بهم  ، نماید یم ز    کوشش   ها 

  زندانیان  از مشاهده منظرهء زندان و   ءلحظه  تا   کند   خواببسیار    که  کند یم

اما چه حاصل باشد.  باز  ده یدکه    وقنر   آسوده  از خواب    باز   ند ردگیمها 

 . است زنجب   همان زولنه و   همان جنجال و  و  اهو یهمان ه

 *** 

باور مشاهده خوش   یهازنداب    ی   ها ب بازهم در زندان شگوسر روزها    نیدر 

  سليمان خيل بغاوت کرده اند و   مردم  کهاست    مگر آوازه    بسيار ،  شود یم

  و  کند یم جنگ با حکومتآنها   ءعبدالرحمن خان بحيث شدسته نفر  کی
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هللا  امانبرادر  جان  امی     که  رود یم اند و احتمال    شده  طرفدار او بسیار    مردم

 قت یاز حق یگذارشات عار   نیبه ابسیار  تاتا  خان هم در جمله آنان باشد. 

پروپاگندها خوشب ا   مگر   ،است  ی   و  به  پرزه شاب    نیمن  اهمگونه    ت یها 

بحكومت    ن  یکشور هرگز آس  داخل   مردم  که تشبثاتم  مفهو یم   دهمم ن

هر تواند نم   دهیرسان از  حکومت  و   .  برا  هر   از   جهت    و   میتحک  ی حيث 

  محکم سیاست  کرده و    ها و مصلحت  دهیش ی سلطنت چاره اند  اد یقرار بن است

 . است ر یشکست ناپذآن 

که  خواستم  بود، من  بسیار  آمد    مربوط بارك ما رفت و   ب   در دهل  شبید

معلوم شد که    مگر   است  که چه خب    نمیباز کنم و بب خودرا    اطاق  دروازهء 

صورت تحمل    بهر   م،ینتوانشده    نو ب  تا ب  بودند   قفل کردهاز عقب  دروازه را  

  هرا باز کرد ها  دروازه   وردگ   محافظ  محمدعمر جان  نماز   وقت  صبح  کردم و 

 بود. 

دها  تشنابطرف  وضو    یبرا  من خواجه    اطاق  که  دمیرفتم،  چهارم که 

خواجه غالم   از  و  است قفل ونب  از بآن  داشت دروازهء ش یرخان رهاو ش 

اثر  نزديك  . ستی ن  ی شورخان  با هتشناب  در  روبرو  جان  امی     ا  غندمشر 

  بندى نو   نفر   داشت که شب يك   اظهار   دم،یپرس آهسته  تیفیک  از   شدم و 

 داده محمدعمرخان نقل اطاق  خواجه غالم شور خان را به اند و  آورده را 

فرد    ن یکه ا  ستی معلوم ن  مگر   کرده اند.   هینو تخل   بندی  ی برا  اورا   اطاق  اند. 

و  دارد  نام  و چه  پرس  از   از کجا  هم  از محمدعمر   توانیمنم   ده یترس  که 

س    ب    گفتم  م،یبب 
 
ا   شود یم معلوم  آخر    پرسان نکن    قطعا از    بیچاره  ن یکه 

باست  کجا    مرا   حرف  همجان  امی     . است  شده  گرفتار تهمت    کدام  ه، و 

 کرد.   قبول

برا  اطاق  ده بهوضو کر   من براو داکبر    عبدالحدجان  یرفتم،  وضو   یکه 

 نمودم که از محمدعمر  خواهش و گفتم را   تیفیک  بودند  شده دار یکردن ب
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ی س  چب   که لحظهء  خواستم  یم هر روزه    فیو وظا  نماز   از ادای   بعد   . د ینب 

و  شد    داخل  اطاقو به    ه سالم داد آمد  الدينشاج   مامور   دمیخواب کنم، د 

جان کرد  چای  بادار   گفت ب  گفتم د،ینوش    چای  هنوز مامورصاحب    : 

  ش رشته کنم.   چای  که منهم  د یاجازه بدهمامورصاحب    گفتم  . مینخورد 

ه  ب    تگف  مامور      د ینکش   تکلیف  چیشما 
 
 چند از    بعد   . رسد یم  چایفورا

   نان  کدانه ی  كيك و   يكدانه  و   ب  ش  و   چای   محمدعمر   قهیدق
 

و ما    آورد   خانگ

به به  مامور خواهش    نظر  وع  بادار   مامور   م،یردک  خوردن  چای  شر گفت 

 صاحب.  مامور  ه آمد کجا   من گفتمه.  آمد امشب يك مرغ نو 

بكوچه حسن چپ  خودرا    حایل  یخودار   کرده گفت: بادار خب    خنده   مامور  

 ب   م
ندارم.   مامور  د یکن  باور   من گفتم  ؟ب  : بادار گفت  مامور   صاحب که خب 

. باشد یم  لیخمانیسل  مردم  و از   است  برادرزاده عبدالرحمن خان  و مرغ ن  نیا

ت  رقمخودرا  عبدالرحمن خان برادرزادهء    روان  يرغمل بحضور اعليحض 

 . است خود توبه کرده و بطرف هندوستان رفته  یکرده و خودش از کارها

رفت؟    اطاق  غالم شورخان بكدام صاحب  خواجهصاحب،    مامور   گفتم  

  و خواستم  ن   مامور   از   شبر ی ب  لیمحمد عمرجان. من تفص  اطاق  گفت: در 

شد و رفت و    خارج  ما   اطاق  از   چای  از ضف  بعد   ر مامو   شدم. خاموش  

 ناشتا با خود برد.  همرای  را  ی خور  چای  ظروف محمدعمر 

  لباس  ،باشد یم چهره  اهیاندام س عبدالرحمن خان يك جوان لغر  برادرزاده

شد در  معلومات    که  ینموده قرار   به ش   یفولد  لنگوته  و   ده یپوش  خایک

  ن یکه ا  است  سه روز ،  کند یم   پشتو تكلم   اردو و   و   یسی پشاور گذاره کرده انگل

در  را  و   آورده  ارگ  محبس   شخص  تحت    مامور   از طرف   اند  ارگ  زندان 

 اطیسبب ما هم احت  ی   نزند، بهم  حرف  ی   محبوس   همرای  که  است  مراقبت

که    وقنر   در غندمشر  جان  امی     امروز .  میاشتباه واقع نشو مورد  که    کنیمیم

بود  تشناب  در  مذکور  پشتو   شهمرای  شخص  زبان  ی  به  و    تکلم کرد   چب  
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از عبدالرحمن  نمود    اظهار   قراری که   و ترسد  یمبسیار    ی   محبوس  مذکور 

هاخم   ی   محبوس  که  کند یم  نگما دادن   از ،  باشند یمزندان    مامور   یب 

ترسو    اورا جان  امی     . دهد م نمعلومات    چیه   ،کند یم  ب   پرهبسیار  معلومات  

ا به او داد و بزدل دانسته چندفحش و     س ی انگل  شخص مخب  و گفت    ناش 

  . رسد یممحتاط به نظر    پخته و آدم    ك ی بسیار  . اما شخص مذکور  است

 . رساند یم  شیرا محمدعمرجان برا چای و  طعام

بيان    قرار   است   ]برادرزادۀ عبدالرحمن[   عبدالرحمن  تی محبوس  هفتم  روز 

ساعت    و گفت  است  شمایل  مردم  که از   محبوس  خان  محمدعلنفر    يک

 در   دند،یش کش اطاق  احتياط شخص مذکور را از بسیار  سه بجه شب به  

  برچه دار   محافظ   نفر   دو   و دار  حواله ش محمد  خیال   زندان و   مامور   حایل که

  آیا کجا بردند    اورا که    نشد ش کردند اما معلوم  خارج  از زندان  بودند   با او 

 خدارفت.   یا برضایآزاد شد و 

  ما   اینکه  بدون  و آمد    ما   اطاق  ساعت ده بجه بهامروز  الدین  شاج   مامور  

ی س  چب    محافظ  عهیخان بذر عبدالرحمن  داشت که برادرزاده    اظهار   میبب 

آزاد شد خداوند    بیچاره   شد   خوب  که  من گفتمبه وطنش فرستاده شد.  

 را از زندان نجات بخشد.  ی   محبوس  همه

ی بود و خاموش   مامور    صحبت کرد و  از هر طرف  نگفت، يك ساعت  چب  

 رفت.  و   نکرد  قبول د، ینان چاشت را ضف کن  ما  با  گفتم  عزم رفیر  نمود. 

پرسجان  امی     من  درباره  د یاز  از   که  محبوس  که  بجه شب   ساعت سه 

.  است  الغيبخداوند عالم  من گفتم  ؟کن  یم شد چه فکر    دهیش کش اطاق

در همان وقت    اورا داشت که    اظهار جان  امی     نتوانستم.   دهیفهم  چیمن ه

شما از    گفتم  كهنه دفن نموده اند.   قب    کدام  در   اورا نعش   شب کشته اند و 

فه    نفر   کیکرد که    انیبها  سپایهاز    گ یداشت که    اظهار   ؟میدید کجا 
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 خانهتوقيف   از   گر ید   محبوس  کدام   گفتم  اعدام شد.   صبح   ساعت  محبوس 

  خایک  لنگوته  گفت ب  جان  امی     باشد.   شده  کشته  گر ی د  محبس  كدام  و يا 

باشد    شده  کشته  اگر   من گفتمو شناختم.    دم یمذکور د   کمر سپایه   در   اورا 

 . امرزد یب اورا خدا 

خواهد بود که نصف شب    ی   گفت: برادر حال ما و شما هم هم جان  امی    

 بخانه ما نرسد. ما هم   جسد  و  م یقسم نامعلوم کشته شو 

ه باشد  آمد  اجل ما   اگر ،  شود م رد ن  ب  برادر هرچه تقدير باشد به تدب  گفتم  

  اد ی. البته ب توانند م نباشد ما را کشته  نیامده  اجل    اگر و    شویمیم   البته کشته

بود تا  نیامده  اجل ما    مگر   م،یغرغره رفت  زير   تا   نفر   که ما سه  باسر   داشته

  راهم ما را ف  شاب  یاسباب پر   و   د یبده  تسل   ما را   باید شما    م، یزنده ماندامروز  

 . مینی بما بود البته یم  بی هرچه نص میتوکل بخداوند کر  د ینساز 

و    دانم یم  خوب و شما   با خود   گفت برادر من اوضاع حکومت را جان  امی    

به يك    اورا   جواب   . میصدا کشته نشو   و   ش ب  خاموسر  با نهایت  که    ترسمیم

الحكم  به    اطاق  از جان  امی     شدم. خاموش    هللا دادم و كلمهء  رفت و من 

وع و   وهم و های  حمله   افكار گوناگون غرق و  از    غم شر باران  اشك مانند 

 . شد  ر یشاز چشمانم 

 *** 

   شمایل  ی   خوان.  گذرد یمپایان  ب    و تكليفما به اندوه  ی  هاشب و    روزها 
 
ا   اکب 

  صاحب خان که از   بابه  ب  م  آیند یمما    اطاق  دارند و در آمد    رفت و با ما  

يك    كار یچهار   مردم و و  بود  بزرگ  دورهء  خان  نا  در    هء الحكومبئ سقوى 

هفتاد سال عمر   حدود   در   متدين و   و   فهميدهبسیار  قطغن بود، شخص  

ما    دارد، ا  است  مهربانبا  همچنان   از   گ یجان که    دعباسیس  شانیو 

و    ورند آیم  ف یتشر   شهی نظر به الطاف خود هم  باشند یم   انیهوف  انیروحان
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 . دهد یم ما را تسل  خوب كلمات  و  ح ینصابه 

صاحب خان    بابه  ب  م  اطاق  خان  داکبر عبدالغن    اطاق  ما و   اطاق  نزديك   در 

ت    یداگ  و  با   نیا.  باشد یماحمدخان حض  و  تجربه کار  م  محبر  اشخاص 

  . ما میب  که از صب  و حوصله کار بگ  نمایند یم  ه یبما توص  و   باشند یم حوصله  

و   بجز نب     د  صب   ندار   گر ی حوصله  ب  که   یقرار   م، یچاره   ها سپایه   ونب  از 

صدراعظم دوام    ما بحضور شاه و   یهاخانواده  داد   عرض و   آورند یم احوال  

هم تن  آنها  ،  شود م ن  داده   اثر   بی ترت  شان  اد یداد و فر   و   ضیدارد. اما به عرا

 خود ساخته اند.  ءشهی را پ باب  یصب  و شک داده  به تقدير 

لحظه  من تفكر    ب  هادر  ما    تی محبوس  شود یم معلوم    م یبرا  نمایمیم که 

ما    اقارب  و   پدر و مادر   تکلیف   و   ه ما یتنب  زجر و   یکه برا  است  بزرگ یابتال

 ذات پاك خداوند عفو که    وقنر   تا   شده  امر   از جانب خداوند مقتدر مقرر و 

از   ند یمانفر  ما  پذ  بتی ورطهء مص  نینجات    باید بنابران    ست،ی ن  ر یامکان 

طلب عفو و مغفرت   تعایل  یدربار بار   خداوند برداشته از   بدربار   عا دست د

  ما بگذرد و   گناه  از   خود   یذات مقدس خداوند بكرامت و غفور   تا   میئنما

 بخشد.   نجات ما   درمانب    ی بال  ن یو از   ند یحساب ما را عفو فرماب    یخطاها

روز   ءمهم نبوده ضف حادثه ها آنقدر  میا  شده محبوس که  مدبر  حادثات

 خانهتوقيف   در   ض  یمر   ء حادثه  و ارگ    نقل دادن ما در زندانحادثه    اعدام و 

  جديدالتعمب  قابل تذکر   محبس   ن یدر ارگ    ن ما در زندانآمدحادثه    ب   ن  و 

  اس یس  ی   محبوس   . تا اندازهء که امکان داشتاست  شده   بوده که نوشته

 ارگ    در زندانچه    و خانه  توقیف را چه در  
ا
نوشته تقديم داشته ام    مفصل

  که من در زندان   . البته در مدبر د یشناسرا مطالعه و اشخاص را یمآن    که

 زنده 
 

نوشته    را آن    هم صورت خواهد گرفت که   ی گر یحوادث د   کنمیم   گ

ط آنکه قلم و  سم باشد.   خواهم نمود بشر  كتابچه بدسبر



 

 

  فصل پنجم

 زمستان در زندان ارگ 

وع  ۱۳۱۱زمستان  ،  شود یمکم کم هوا شد   .  است  ماه عقرب  ه،گردید  شر

چوب  ها  تشناب  یذغال و برا  مقدار   کیما از طرف دائرهء قلعه    اطاق  یبرا

و است  هگردید   منظور سوخت   چوب  ب  ،    آورده  ی   محافظ  ه عیر ذذغال 

عل محبوس.  شود یم بذر ی    در   عهیالعموم     یهااجاق  ذغال 
 

  طعام   فرنگ

 ها اطاق  بخار نداشته باشد به  ماندهیباق  آتش  که  ربر صو   در   و   هیتهخودرا  

گرم  آتش  بواسطهء همان    است   ما كوچك   اطاق  اینکه  به نسبت  گذارند، یم

 . شود یم

و  است  یبرا در وضو  حمام   تشناب  و دبارك    هر   در   عن  ی  ی   ل  هر   گرفیر  

چوباست بذر   حقاق  دارد که  رم  گبضاعت  ب    ی   محبوس  عهیمحروقات 

  محمد پش غالم  مال   ۀبذريعآن    گ یکه    است  تشناب  بارك ما دو   در .  شود یم

بابه  گ  عهیبذر آن    دیگر   و محمد  گل  بابه داماد    مراقبت و محمد  گللزارخان 

  و دیگر حمام  است  یبرا  گ ی،  است  گرم  شهی همها  تشناب   نیا.  شود یم گرم  

از است  از   بعد   مذكور   نفر   دو   و است    حاض    شهی هم  وضو   یبراآن     حمام 

ی ك یر هبه اندازهء توان  ی   محبوس  . کنند یم پول نقد حاصل  چب  

  شه ی ام که هم  گذاشتهآب    پيپ  يكرا در    برفر   گریمآب   خود   اطاق  من در 

به  است  کردن موجود وضو    یظروف و برا  شسیر    یگرم براآب   بسیار . 

اند    آورده   م یبرا  که يك اجاق برفر   ام  اجازه گرفتهمامورصاحب    از زحمت  

ي    ح بسیار  سبب    نیکه از  و    چای  هم  و   شود یمگرم    اطاقهم   ،باشیمیم    مسبر

 . متوانییمکرده   هیبه سهولت تهخودرا   نان
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   و   سكوت ی ف  یبه باز   ا یا به مطالعه و  یزمستان  ی  هاشب روزها و  
 
ا به    اكب 

نان مکلف  های  از خانه .  گذرد یم  ف یو وظا  میخواندن قرآن کر    . آید یم ما 

  را خانه بندی  مامور 
 
ا . کند یم ضف طعام و با ما  کنیمیمدعوت   اکب 



 

 

 ماه مبارک رمضان 

رمضان   مبارك  زندانماه  ن  مثل  دارد،  حدهیعل  تیفیک  در  که    ستی خانه 

.  میها بگذرانواز آو سازها و    و یراد  دنیشب را بشن   و يا   شود   هیهوسانه ته

  مقررهء  طعام  باشد یممتعال    زد یا  دربار ب  یو زار   هیگر   محل عبادت و   نجا یا

یك    ساعت  خشك به وقت شام و   نان  ا ی  چه کشمش پلو باشد و   زندانیان

های  خانههستند از    کابل  مردم  که از   اشخاض  ،رسد یم   شان  یبجه شب برا

  ا ی  زندان و  طعام بهمان بیچاره   مسافر  مردم . آورند یم  طعام وقت شام شان

ادای  بعد   ،کنند یم   اكتفا   نمایند یم  هیته  شانشوربا که خود  مقدار   نماز   از 

دربار خداوند    و از   کنند یم   یو زار   هیهمه گر برپاست  ماتم    اطاق  شام در هر 

 شان های  اطاق  را در   حی    تراو   یهانماز   ،نمایند یمبخشش    طلب عفو و   میکر 

 . روند یم بخواب   ادا و 

 اطاق  هر   از   میختم قرآن کر   واز آ،  است  هفتم ماه مبارك  و   ستی ب  روز امروز  

عص.  شود یم  دهیشن  م  از شر این  که    فراوان  انیمن     مدت کوتاه در 
 

  زندگ

منده    میرح  میام بدربار خداوند کر   شده  مرتکب  با    باشمیمخجالت و شر

درگاه    آه شد از   اشك چشم و و به    نبوده  د ی از رحمت عام خداوند ناام  آنهم 

  ،نمایمیمرا    شیبخشا  او طلب عفو و   از ینب  
 
  تیسهو بشر   خطا و   از   حقیقتا

ارت نفس و   و    ز خطاها نموده ام که خودم ا  خیل  عی   ل  طانیش  داد یب  شر

 . برمیم بخداوند پناه   لرزم و بخود یم آنها  یآور یاد 

و در ارگ   است د یماه مبارك رمضان گذشت، فردا روز اول ع ب  اخ  یروزها

گرفته   باتی ترت  شایه پادشاه    در   و   شده  شاهانه  دلکشا    عن  یقض 

 . نماید یم راب  یپذ  نیمدعو  محمدنادرشاه از 

هستند،  دست یته  مردم  خنده  مامور   خوشحال  امشب  هم  و زندان    ها 
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ترت  ،نماید یمها  قهقه و  قب  ب  بی از  سلطننر   هایفعالیتها  دربار    وزارت 

هها  خوشحایل   و   اناتیب  نیا   مگر   ،کند یم   بحث من    ، ندارد   معن    چ ینزد 

شگوسر   ی   محبوس برعا نمایند یم   باهم  پادشاه  چند  تیکه   نفر   نیعيد 

  دانم یماما من    است  زیاد   افواهات  نی. اکند یم  و رها   خشد برا یم   محبوس 

. ندارد   راه گر ی د مرگب   که رها شدن از زندان ارگ جز 



 

 

 زندان ارگ  در  ۱۳۱۱رمضان سال  د یع

و   عبدالحد   و   من     جان 
سال    د یع  در شبخان    عبدالغن    ۱۳۱۰قربان 

مادرم  ،  شود یم   یحبس ما سب    پوره از   کسالی  بعد ماه  و  د  م،یشد  محبوس 

آن   د یتا من روز ع است  نو دوخته و فرستاده های لباس  م یبرا  د یدر شب ع

من    م یرو آیم   یبجا  را   د یمراسم ع  مردم   گر ید   مثل  زندان  در گوشه   را بپوشم. 

نها  هءیکه هدها  لباس  از دیدن بود،  فکر    با خود   شدم و متأثر    تیمادرم 

  اشك   و   گریستهچقدر  ها  لباس   نیدوخیر  ا   در وقت مادرم    بیچاره  که  مکردیم

را اشک مادر البسه    اد ی، بنابرآن باست  ختهی البسه ام ر   ءپارچه  او در   فراوان

نوع  يك  آن    دنیپوش  در   گذاشته  گوشهء  ر د   کردم و   تر   اشك چشم خود به  

های لباس  همان  با   ی   محبوس  از   یبسیار    را یز   مودم،مذلت بخود احساس ن

 . ستند ی م نه  نو  لباس  اد یب گذرانند و را یم  د یع در زندانکهنه 

قدر   است  د یع  صبح  و   ن  یشر   یمن  برادرم    و کلچه  خانه  از  كيك که 

  نموده  هیتنوس تهپ در  ام و  گذاشته  ها بشقاب جان فرستاده در  میعبدالرح

داب    وگرد و گ  قیطو يك  ولد فلك  گکالن سگرت    قیطبا يك     ی در رو   خاکسبر

و   گذاشته  ب   م مقابلجوش    چای   ب   ن   ام  طاقچه   یبال   اطاق  دروازهء   در 

  رفقا   اگر ام که    گذاشته   انداخته  چای   را هم   چاينك   و چند   جوشد كوچك یم 

 . کنم   میتقد ن  یشر  و  چای شان یبرا  اورند یب  فیتشر  من اطاق در 

بوس  یرو   اولبر  را  ت  را   د یع  و   دمیداکبر  او  پس  گفتم  يكب  به  آن   از ، 

متأثر    خیل  او   نو محز   از مشاهده چهره معصوم و   ده یرا بوس  عبدالحدجان

  اطاق   در   ی   محبوس  اگر که    گفتم  بخود   کردم و خودداری    هیگر   شدم اما از 

  ه یچشمان گر   از دیدنبروم    شان  اطاق  من در   و يا   ند یایب  یدیع  ی من برا

پس  ،  شود یمبغم آلوده    د یع  نیو ا  دهد یمرخ آنها    بهتأثر  آلود من يك نوع  

  . اول شخض مکردیمحس    خوب  خودمخودرا  م اما سوخیر  دل  نکرد  هیگر 
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  ده یرا پوش  د ی سف  ءاقمهقمهربان يك چی      یتاتا   بود.   تاتا آمد    ما   اطاق  که به

دربر   لباس  و  و   پاك  را لنگوته  نموده  پاك  .  آورد   فیتشر   گذاشته  ش   بر   ء 

طاقت    تاتا   . مبارك  دتانیجان ع  تاتا   مو گفت  دمیبوس  اورا دست    و برخاستم  

به    دربغل گرفت  مرا   و   اورد ین من هم    تاتا   ءهیگر   از   و   ستیگر   یهایهاو 

و   ستم،یگر  بگر   عبدالحد   داکبر  هم  در   هیجان  و  وع کردند  ما   اطاق  شر

 هنگامهء برپاشد. 

  که   میو ناله بود  هیدر گر   ما   ،شد یملحظه به لحظه بلندتر    ما   هءیگر   واز آ

  مانع   هیگر   از   ما را   ساخت و   خارج  اطاق  از   را   تاتا   و آمد    اطاق  در جان  امی   

و    د ینساز   خراب خودرا    اتیمعنو   باید داشت که    اظهار جان  امی     . گردید 

همه    یبد بال  یروزها  نیا  د،ینده  شانن  تب  غبزدل و ب    دیگران  نزد خودرا  

يك    هنوز و  گذرد  یم   و   آید یم بدترها    ن یه بلکه از آمد  دنيا پرست  وطن جوانان  

  افسوس   یجا   د یا   شده  وسیما  نقدر یشما ا،  گذرد یم شما    تی محبوس  سال از 

 . است

اشك   و خودرا  من  شما کاکاجان    گفتم  پاک کردم  بجانب  من  است  حق   ،

رقيق دارد    قلب که    تاتا   مگر کردم  خودداری    ه یگر   به همی   ملحوظ از   شبر ی ب

  ر یداکبر که مورچه ز   بیچاره  او و   تیمعصوم  جان و   عبدالحد   من و   دنیاز د

ر ن  یپا از   هیگر   نی گرنه ا  و   میکرد  هیاو گر   هیما از گر   و   ،آمد   برقت  افتهیاو ض 

که در مقابل   باشیمیمها سست عنض  آنقدر نه ما    نبوده و   ترس و بزدیل 

خود    یپسند  تیحر   و خوایه  وطن همه محصول لف  آن    روزگار که  اتیبل

داز  هیبه گر  تانب  غو مانند ب    داده  از دستخودرا  باشد یم ما   . میو ناله بب 

  من تا اندازهء شاد شد. من  های  گفتهاز  جان  امی    
 
ناشتا    و   ن  ی شر   و   چایفورا

 از ضف  بعد  . میشد خوردن چای ما هم مضوف گذاشتم و خود   او  نزد  را 

با   چای به  یدیع  یبراجان  امی     من    ش یکه ر   ی   محبوس   هایاطاق  کردن 

 اطاق   که شما در   گفتمو داکبر  جان    عبدالحد   رفته به  بودند   حقدار   و   د یسف
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  اطاق   اول بهجان  امی     و من  ،  بروید   از شما که من برگشتم، ب  وقنر   د،یباش

  وسف یمحمد  کاکا   مثل  دیگران  یاهاطاق  بهآن    از   بعد   جان و   حبصا  بابهب  م

ت  غالم  قاض   خواجه غالم شورخان و  الممالك و مستوف    خان برادر  حض 

هخواجه بابو    اطاق  و   افغان  زا ب  خان پش م  ر یعبدالقد  خان و  رفته تا    و غب 

 . میفارغ شد یدیبجه از مراسم ع م یساعت ده ون

تاساعت دوازده  و داکبر    عبدالحدجان  و   تاتا آمدم    اطاق  من بهکه    وقنر  

های  از خانهشتند، ساعت دوازده بجه چاشت  گ  ها اطاق  چاشت در بجه  

عبدالمجيد جان برادر   . عبدالرحيم جان برادر من و آمد   نان مكلف و وافر   ما 

داکبر   عبدالغن   حبيبيه    خان  مكتب  متعلم    محمد سلطان  با .  باشد یمکه 

ف نمودند و به  ض   طعام  اطاق  هم بهجان  امی     و   تاتا   خان  عبدالحد   برادر 

  ن ی. امیماه مالقات کرد  نیپس از چندخودرا    برادرانکه    میخوش شد   نیا

 . گردد یم مبذول  د یع یدر روزهاگردیزی خان  الدين شاج از طرف مهرباب  

و  وازپای   سابقه  همان حال  با  و  مرخص شدند  روز  بجه  ها ساعت سه 

عبدالقادر    زا ب  م   اتی. من کتاب کلمیماند  غم واندوه بافر های  اطاق  همان

  زا ب  م  از کرامت روحاب    ا ی  مطالعه پرداختم، تصادف و ه  ب  را گرفته و   دلیب

 غزل عيد از مطالعه ام گذشت:   نیا  دلیب صاحب

 زند امروز جاه عيد پهلو بچرخ یم  

 کج کرده است باز مه نو کاله عيد

 ماه نو همه تن يک خط جبی    دارد ز 

 آستان که افتاد راه عيد  يارب بر 

  نواز ماست ءبوصف قبلهگويا 
 معن 

 اين مضع بلند فلک دستگاه عيد
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 که جانب محراب ابروش  ءآن قبله

 خم دارداز هالل غرور نگاه عيد 

 صبح وفا ششته لب مهر پرورش

 ماه عيد  دارد تبسم  که نيايد ز 

 هر چند از هالل رقم کرد روزگار 

 در چشم اعتبار خیط  از گواه عيد

 است «لبيد»خجلت تسليم  پيش درش ز 

 تا آسمان نشان لب عذرخواه عيد

  در گوشه   شهی هم  مثل   خود برگشته  یبحال عادو ما    گذشت   د یع  یروزها

  و   نماز   بهخودرا  . اکب  اوقات  میبدتر از مرگ پرداخت  زندگاب    زندان به   اطاق

  د یام.  گذرد یم بخواب    شهی هم  ها شب و    گذرانیمیم   میختم قرآن کر   و   هوظيف

   رهاب  
 
ن  قطعا روز   ست،ی موجود  ما    تی محبوس  وضعگذرد  یم  هک یهر 

کشته شدن    قبیل از  غریب و  بیعجهای آوازه   . شود یمتر سخت و سخت 

 . زند یم برهم   ما را  و مردن راحت

    اسیس  ی   محبوس   از زبان شاه قصه کرده کهالدين  شاج  مامور  
 
  باید تماما

ت   اعصاب ما را ها  آوازه   گونه  نیگردد. ا  دیگران  اعدام شوند تا باعث عب 

. میبه ارادت هللا ندار  میتسلبجز چارهء   مگر  دهد یم  تکلیف 



 

 

 گدازجان شوخ   کی

  شجاعت ظرافت هم دارد،    عی     در   تاتا   غندمشر برادر جان  امی     کاکا 
 
بعضا

کوچک    باوجود جان  مرا گفته بود که داکبر غن   شبر ی پو روز  کند یم شوخ  

  فکر   دلور بسیار  خودرا    ده یشد روزگار را ند  رم و گ  باوجودی کهو    اندایم

 که    نماید یم چنان وانمود    و   کند یم
 
  زجرها   گر ید  قی   وفانه و   از کشیر  و   قطعا

ه داغ    لیاتی  و   خوردن  چوب   قبیل  از  د  خو   شی من پ   مگر   ، ندارد   ترس  و غب 

شود    یبرا  ها ب   چ  قبیل  نیاز   اگر که   کنمیم حس   واقع  خواهد  بسیار  او 

 . د یترس

روز کاکاجان    گفتم   امر   که  یدر  شد  ما  مطلق   میاعدام  صاحب    داکبر 

پا  خب    چی ه  و   رفتیم بود و راه  خاموش   زخم    اورا   ی نبود چنانچه زولنه 

جان امی     . گفتم ن  چیه  مگر   بود   شده  دند   شیهاوتب  خون در   کرده بود و 

  ی   ، نه چن گفتم   نداشت  بود و هوش بش   باختهخودرا    بسیار ترس    گفت: از 

 دارد.  یخودگذر  حس از  و  ستا ور دل بسیار من   رفیق ستی ن

ی   باید   تو   مگر  ترسانمیم   اورا خنده کرد و گفت من يك شب  جان  امی       چب  

از    بعد   شب گذشته ساعت ده بجه شب که  داده   زیاد   یهاقسم  . مرا نگوب  

جان مضوف    عبدالحد   و جان  امی     داکبر من و   اطاق  در   چای  فراغت نان و 

   دهیشن دهلب      در عسکر    نفر   از چند و آ   میصحبت بود 
 
  دروازه   شد و متعاقبا

  با اسلحه کهعسکر  نفر  که چهار   میمالحظه کرد و  باز شد بشدت ما  اطاق

  هر های  دست  در   و   بودند   خودها را هم نصب کرده  یهاتفنگهای  برچه

شدند و به    داخل  اطاق  در   شد یم   دهیدها  و الچك بندها  شانه  شان  کدام

باش زود  بحضور خود    نفر   شما سه  که  د یپشتو گفتند که  ت  اعليحض  را 

 اند. خواسته 
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که    د یاجازه بدهنفر    کرد که به ما سه  خواهش  آنها   به پشتو از جان  امی    

  خود  در  ست،ی اجازه ن اطاق شدن از  ونب  گفت که ب آنها   از  گ ی میکن  وضو 

ون  ال   و   خوب  د توانییمکرده  وضو    اگر   اطاق بب  آف  یبرا  در  آب    تابهتان 

رقت    وضع  به يك جان  امی     . د یبخوان  نماز   رکعت   کرده دو وضو  که    دهیمیم

 گریه   یبجانب ماديده و بنا  ب   انگ
 

 . را گذاشت ساخته گ

گردید    نشایپر بسیار    بیچاره   شده   ندگرگو  داکبر   وضع حال  نیمشاهده ا  از 

از کوزه خواست  یم و   و   د،ب  بگآب    که    يخن   و   کال   در آب    کوزه چپه شد 

و   دهیپاش  بیچاره از   شد  بود که  و   نزديك  ضعف کند،   خوف    دهشت 

و کم کم    هگردید   او زرد   و رنگ گالب    شده  جان تا اندازه وارخطا   عبدالحد 

 . د ی لرز یم

  و آمد    ادمیگفته بود ب  روز یکه دجان  امی     هایگفتهاما    دمیاول ترس  در   من

ا  نزد  دس  نیخود حس کردم که  در است  داکبر   دنیترسان  یبرا  سهی يك   .

  چهار   یو براآمد    دهیدو   دهیدو محمد  خیالدار  حواله که    دمیحال د  ی   هم

نشته. نفر    یدر   ید  ،استی  یړ غلط ک  که »تاس  و گفتبه پشت  عسکر نفر  

  شما   عن  ی  «ید  انبندی  چه په کاسه برج کیس  یبل د  یبار در   نفر   یهغه در 

که در    باشند یم  گر ید  یبار در   نفر   سهآن    ستی ننفر    سه  نیا   د یغلط کرده ا 

 هستند.  بندی  کاسه برج

صاحب  و   رفتند   ما   اطاق  از   حرف  نیا   دنیاز شن عسکر    نفر   چهار   آن  داکبر

ضعف    اگر که    نمود   اظهار آب    الس گیيك    دنینوش  احت و اسبر   ی قدر از    بعد 

 . شد یم عسكرها  ی   گردن هم  خون من در  مشدیم تلف و یا   مکردیم

وع کرده گفت داکبر لف نزب    دنیبخندجان  امی      از   و   که دلور هسنر   شر

ی چطور   یبودیم   عوض من تو   اگر . داکبر گفت که  یترس ندار   و   م یب  چب  

  از مرگ بسیار  خنده کرده گفت معلوم شد که  بسیار  جان  امی     ؟یکردیم
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  و بی   داکبر    ؟ترسنم  از مرگت تو  گف  داکبر صاحب! داکبر   ترسخود یم 

  م یآمدبر   داکبر   اطاق  از   بالخره ما   دشد یشن   و   گفتبسیار    دمشر غنجان  امی   

 . میخود رفته خواب شدهای اطاق و به

د  نماز وقت   صبح  را  صاحب  و های  چشم که    دمیداکبر    صبح   تا   شخ 

 . دهیکش   خواب  ب  

صاحب  چرا گفتم   به   حصب  تا   گفت ب    ؟ینکرد  شب خواب  مثل که  داکبر

ند،  ما را   و   ند یایب  بودم که مبادا باز   شیتشو    داکبر صاحب سپایه   ب    گفتم  بب 

خواسته  شب بدربار شاه    م یچه کار دارند که ن  ما و شما   غلط کرده بود با 

  رضا   و   میتسل   بجز ما رفته باشد چاره    مرگ  به زجر و   ر یتقداگر  بازهم    میشو 

 . ستی ن

 گرفیر  به تشناب رفت. وضو    یبرا  فکر   یدر ق  از   بعد   خموش شد و   داکبر 

  خواب  صبح  داکبر صاحب تا ،  كاكا   گفتم  . کرد یم  وضو که    دمید  را جان  امی   

و گفته بودم  تبو گفت   خنده کرد جان امی     کرده مريض نشود.   ه خدانا نکرد 

  گفتم   نزديك بود زهره ترق شود.   د،یچقدر ترس  یدید   ترسانم،داکبر را یم که  

بود    خیل  ینکرد  خوب  کاکا  سکته    اگر خطرناك  چه    کرد یمخداناکرده 

. به  کنممن   کارها را   نیا  گر ی هم قهرکرد. د  تاتا   خنده کرد و گفت  ؟یکردیم

من  عرض کنم که  راست    گفتم  د؟یترسبسیار    بیچاره  داکبر صاحبراسنر  

کردم  خودداری    یقدر   و آمد    ادمیشما ب  پیشبر   دو روز   حرف  مگر   دمیهم ترس

 بود.  دهیپر  و رنگ او  ده یترس خوب جان عبدالحد  اما 

يكصد   نیا  بی ترت  یبراگفت  جان  امی       ال یخ  یبرا  افغاب    صحنه 

تا دار  حوالهمحمد افغاب    سپایه  نفر   هر   یبرا  دادم  چهل    و   بدهد   پانزده 

محمد  خیالبود که    اب  فغا  کصد ی   نیکند. در مقابل ا  قبول  را خودش   افغاب  

الدین  شاج  مامور   که  د یشما کوشش کن  مگر   ،آورد   کار   یصحنه را رو   نیا
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 خوببسیار  گفتم  .  کند یم   را لت   سپایه محمد  خیال   ال   نشود و   خب    خان

فهمانم    را یمآنها    نکنند، من  اظهار   قصه را  نیا و داکبر  خان    عبدالحد   باید 

سند  کردن فارغ شد  وضو  از  جان  امی     ند،یننما  اظهار   قصه را   و این  که ببر

 خود رفتم.  اطاق من هم به 

مضوف    می به خواندن قرآن کر   شهی قرار عادت هم  نماز   از ادای   بعد   داکبر 

از قصه    باید که  گفتم    عبدالحدجان  من به داکبر و   خوردن  چای  شد. وقت

ی  ب   ن تاتا   و  مامور  ه ب شخص قصه نکنند حنر  چ یشب به ه   را یز   د ینگوئ  چب  

م بيك  از    بوده   اس یع سوضو که  و آن    اظهار و  پ  هزارها خوف    دا یخطر 

و  های  حرف بآنها  .  شود یم قانع شدند  از من  ه  نیگفتند که  اد  ی  چیقصه 

  شود. خاموش  نکنند تا مسئله



 

 

 ارگ  مناجات بابه گلزار زندای  

  تیشخص نها و يك پروان  سنجددره    مردم  که از محمد  گل داماد    گلزار   بابه

  س ی خان معاون رئعبدالحكيم  غضب    به قهر و ،  باشد یم  بیچاره  و   غریب

او   است   شده  وم مبتال د  انقالب  در   شمایل  هتنظيمي   پیشبر   که شگذشت 

 نوشته شد. 

 
 
، از طرف زمستان است  محبوس  که در زندان ارگ  شود یم دوسال    تقريبا

او   به  را  باشد    از يكکه    دهند یم يك تشناب  از جانب  طرف گرم    گر ید و 

يك    بیچارهآن    هب  روند یم به تشناب    وضو   ا یغسل و    یبرا  که  ن  یمحبوس

 ی هاتابهآف  و   کند یم  گلزار تشناب را گرم معاونت کنند. بابه    سنار   و   یهشا

همه  وضو  براآب    ،باشد یمگل    آنها   را که  و  توز   ی انداخته    ع ی    اشخاص 

حمام را داشته باشند نزد او مراجعه و نوبت  است  ال یخ  اشخاض که.  کند یم

ند یم  . دهند یم  شی برا هیيك روپ و يا  از فراغت غسل يك قران بعد   و  گب 

ساعت   شبی. دخواند یمگلزار شب و روز در تشناب نشسته و مناجات    بابه

 : گفتیم  ی   وش کردم چن گرفتم و از پشت دروازه    وضو   یشب که برا  دوی

در    بیچاره  که گلزار   داب  یم  و باسر  یم گان خود  حال بنده   ی! تو داناخداوندا 

   بیچاره   و   غریب  ی   ك خانه گگوشه
 

  و   غریب  ی   مضوف   خود   اولد   عيال و   با   گ

 مشغول عبادت ذات پاك تو بود.  یحال نامراد در 

تو پرودگارا  جز   داب  یم  خوب  !  به  تو   که گلزار  د  یخدا  دربار    گر یمهربان 

را  د  شناخت،نم   شخص  را  پادشاه  نوکر داشت.    را و   ر یونه وز   ده ینه  نه 

شباروز  ع  ده،یگذران  چوپاب    و   دهقاب  به  خودرا    یگذاره  خود    الیبه 

 طفل صغب  مشغول بود.  دو و به  خوشحال

.  است  نديده  بال   هیاز پنج روپ  بیچاره  که گلزار   هسنر   نا ی دانا و ب  ! تو خداوندا 
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بواسطه  بجز  پوست    از یپآن    يك کارد کند که  و   گر ی د  مکردیمرا   اسلحه 

 ام.  ده یتفنگچه را ند تفنگ و 

  مرا   غریب  ی  ك گکه خانه  یدیخودت د باسر  یم ! تو واقف حال من  خداوندا 

نادان    و   طفل صغب    اختند، دو س  در درب  ام را   بیچاره  و   غریب  در دادند، زن

 خودم در زندان.  ميدان و ه ب

آنها    از حال گوشهء زندان افتاده ام    نیدر که    وقنر   که از   داب  ی! تو م خداوندا 

  ا یو    کنند یم   هستند، گداب    زنده   ا ی  که چه شدند؟ مردند و ندارم    خب    چیه

 
 

ده صب  آنها  هالك شدند؟ خداوندا! من از گشنگ  . کنمیم را به تو سب 

غلمان،    مسلمان حور و   یهابنده  یکه برا  یا  داده  وعده  ،مهربای    تو   اربی

حور،  آن  که عوض  شود یمچه . شود یم  داده  جنت  قرصها در  بهشت و 

بهشت گوشهء عوض باغ    م و قبولمو  عوض غلمان پشك ريزه    و   المیع

  يا   کت    تیك سوخته، مرا بمن عناگعوض قرص، خانه  و رابه  خ  باغچه

 رب يارب. 

 و از   ستادهی ا   اندامم  بر   وقت شب مو آن    مناجات بابه گلزار در   دنیشن   از 

دروازه تشناب را تك تك کردم، بابه گلزار دروازه    آهسته  و   گریستمدل    سوز 

:  گفتم  و نشستم    کرد. نزد او مهرباب   سالم دادم.    شدم و   داخل  دهو کش   را 

ا   یهامهی ن  نیدر   اگر بابه گلزار   بدربار  نماب    زد یشب  حال  عرض    متعال 

شما   شانی بحال پر   م یو رح  م یو خداوند کر   گردد یم   قبول   تعایل  و   نشاهللاا

 . کند یم  رحم و مرحمت

و آغا  : گفت وقت  هرشب  من  و   جان  عرض  خداوند  بدربار    از ین  ناوقت 

،  است  گذشتن    ا یدن  م،یاز خداوند عفو بخواه  باید : بابه جان  گفتم  . کنمیم

 . میکن  یزار  خرت دعا و آ نجات  یبرا
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  خوب   آخرت ما و شما را   هستم خداوند ببخشد و   کار ناهگبسیار    : بل گفت

 ما باشد.  الیع و  اولد  ناض   حافظ و   کند و 

بود  ی   هم   در    بطرف تشنابدهلب      از   ی   محبوس  از   نفر   که يك   میمذاکره 

دهل  واز آو  آمد   اش در  زولنه  نگس    وضو نزديك شد. من    و   د یچیپ  ب   شر

  نماز   یبود که برا  یکار یصاحب خان چهار   بابهب  م  دمیشدم، د  خارج  گرفته

تشناب شد.  داخل کرد و مهرباب   ، سالم دادم، است هآمد  و  شده دار یب



 

 

 
 
 محمد غالم   صوق

 
 فری   مشهور به صوق

  اورم، ینل بآب    مقدار يك    رفتم تا   محبس  لیبه حو   اطاق  از   که  صبح  امروز 

،  آمد یم  ب   که به طرف دهل  دمید  را   او بچه سقهللا  حبيب ملك محمد خشبره  

  بندی   نفر   ک یداشت که شب    اظهار   جورپرساب   از   بعد   و   ستاد یا  و   د ید  مرا 

در   نو  بل  ؟شناسیم   اورا   گفتم  اند.   آورده   اطاق  را  بسیار شخص    گفت: 

و يك    گذاشته  ها ملنگ   مثلخودرا    یهاکه کاکل  است  و بلند قامت   یقو 

  ده، یپوش  اه یيك واسکت س  همرای  صحن    د یسف  لباس  و   ش   در   اهیچلتار س

هوتل    شایهبازار    در   کند یم  اظهار   قراری کهو    استمحمد  غالم  او صوف  

  فرب    صوف    د یشا  گفتم  دارد.   اهیس  ش ی، ر است   داشته  فرب    و   چای  و   ب  ش

 . است خودش   فروش باشد. گفت بل

فقب     سواد و ، يك شخص ب  شده  بندی  چرا  بیچاره کردم که صوف    تعجب

ب ؟ است  زدن منع  حرف  او   همرای  که  دمی، از ملك جان پرس است  مشر

 در دار حوالهمحمد الیخ  اورا شب  مهیدر ن ست،ی ممانعت ن چیه گفت ب  

فردا    ،ب  خود بگ  ی برا  یجا  اطاق  گفت که در گوشه  شی و برا  آورده  ما   اطاق

صاحب    ما گفت که صوف  ه  ب  و   شود یمخواسته    ت یبرا  چارپاب    و ه  بسبر   البته

او نان   ی. من براد یبده  ش یبرا  خوب چای  ، نان و است امشب مهمان شما 

ه  بالشت از و يك  توشك و يك  لحاف و يك     صبح  شب تا  خود دادم و بسبر

نتوانست،    نکرد   خواب چه    اگر   ،نماید یمناله    و آه    بسیار نان هم خورده 

 . نکرد  ب  تاث چ یه ا دادم ام  به او تسلبسیار 

به    ها سال،  است  کابل  انتيك  ، يك شخص مشهور و شناسمیم   اورا   من گفتم

بازار  ها در مضوف بوده و در زمستان فروسر  خ ی    ب  ش و  فروسر  شغل فرب  

  ب  ش  شور و   یهاکلچه   نیداشته، بهبر و مقبول  يك قهوه خانه كوچك    شایه

  زیاد  شناساب   و با او م رفتیماو  کاف    در  شهی فروخت. من همیم  فرب   و  اعل
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باش که   تو ملتفت    نواخ   نیو محمدعمر در دار  حواله  و   مامور   اگر دارم. 

 ا شوم. یاو جو  تی محبوس تیفیک  از  و  نمیبب   اورا  ار نباشد يكب

در   ملك و  دار  حواله  و   مامور   وقت  نیجان گفت  اند  رفته  قلعه  دائره 

ن  محمدعمر  در   د،ی مالقات کن  صوف    با   که  د توانییم شما    ست،ی هم    من 

 . دهمیم معلوم شد خب   شان کدام   و اگر  باشمیم  مراقب  ب   دهل

ملك جان   شورجان و   عبدالجان و   مثل  باشند یم  نفر   کالن چند   اطاق  در 

مرا که    کرد یم  فهیشدم، عبدل جان وظ  داخل  نورمحمدخان.   وآدم خان و 

من  مندمآ  از   د ید   چارپاب    یبالآنها    با   پرساحوال    از   بعد   تعجب کرد. 

خشبره   جان  ملك  برادر  او هللا  حبيب شورجان  با  نشسته  سقا(   )بچه 

  در گوشه   بودم که  حال متوجه صوف    عی     در   و   دممضوف صحبت ش

ان  و   شانیپر   آنقدر نشسته   که کم کم بمن    دمی، د ندارد   که اندازه   است  حب 

، من  استخاموش    اما بیند  یممرا    آهسته  آهسته  چشم  ر یاز ز و  متوجه شد  

دوسه بچشم  مراتبه  هم  چشم  او  ی  شده  با  صوف  نگفتم  چب   بالخره   .  

به    شده   طاقتب   دست  ب  خنیو  الیه   ردهخود  زنده    گفت  ترا  شکر که 

 . است هزارها شکر  یجا ،بینمیم

رفتهبرخاستم  من  آن    از   بعد   او  نزديك  ادا  بعد   و    اورا ست  دسالم    یاز 

کرد و بمن گفت که از طرف پدر    هیگر   قهی دق  چند   صوف    بیچاره  . دمیبوس

  وقت   دارند، من هر   صحت  و برادر خود خاطر جمع باش که فضل خداوند 

بود که  آوازه    کابل  در   مگر   م،شدیم   ا یشما جو   صحتاحوال    از   ده یرادآنها  

ما بچشم خود    نفر   و چند   د یا  شده   شما کشتهخواسته  نا  خدا  گفتند که 

بود.    شان  همرای   کشیر  بردند، صبورجان هم  یرا برا  نفر   که چند   میدید

  نو و جواب  های  و خنده ها  کردم، شوخ    هی گر بسیار    خب    ن یا  ندنی من از ش

ب   برادرت از کشته شدنت خب    که پدرت و   مکردیمو گمان    آمد یم  ادمیتو 
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  م یو رح می خداوند کر  و  است راه زنده باز  ت،بینمیم ، شکرحال زنده ندارند 

 . باشد یم مهربان  و 

برا است  تدرس  صاحب  صوف  گفتم   مرا  بردند  یکه  اجل    مگر   کشیر  

   بود، نیامده  
 
عالوه    و   ختمیغرغره گر   زير   از   عن  ی  م،یشت گ از مرگ پس    تقریبا

آقا برادرتان چه حال داشت؟ گفت    عبدهللا  د یصاحب س  صوف    گفتم  کرده

چطور؟    گفتم  . برآمدهدورهء افغانستان    احتیسبه    مگر   است   ر شكر جو 

او  قصهء  ب،  شود یمباز گفته    است   الش ک  گفت    ندادم،   تکلیف  شبر ی من 

از   د ینکن  غصه  و   غمبسیار  صاحب    : صوف  گفتم   دن یو خواب  خوردن  و 

ننمائ  خدانا و   د یاجتناب    یجاخانه  بندی  د،یشو یم   ضیمر خواسته  گرنه 

  البته عبادت خداوند و   د ی بخوابد  توانییمکه    تا   است   دنیو خواب  خوردن

مرا  های حرف  صوف  ، شود یم  ش ی محل بهبر م ن یان گذشته در گناه  از  توبه

   گفتم  نمود.   قیتصد
ا
و دیگر ملك جان    از طرف  شومیممن رخصت    فعل

و مهربان    فی اشخاص شر   شانکه همه    د یخود خاطر جمع باش  اطاق  یرفقا

خشك    که يك لقمه نان تر و   د یفکر نکن  چای  از طرف نان و   ب   و ن   باشند یم

گفت که بشما    صوف    د، یو کاسه کن  گیکه د  میگذار نم   را شما  ،  شود یم   دا یپ

   که من در   معلوم است
 

  ،دانمم ن  را   ب   چ  گر ید   مدار   اد ی  یفقط يك آشب     زندگ

صاحب شما حقدار و مهربان    جناب صوف    گفتم  . کنمیم   یشما آشب     یبرا

 . م یخدمت شما را بنمائ  ما  باید  باشید یم بزرگبر   از ما حال  عی    در  و 

آمد    محمد خیالدار  حوالهداشت که    اظهار   هآمد  وقت ملك جان  ی   هم  در 

ه  و يك   ی  و بسبر صاحب خواهد    صوف    کالی  گفتم  . است  آورده  کال   چب  

صوف   به  شما یپااگر  که   گفتم بود.  چارپاب  آمد  واز  باشد  خود    یبرا  ه 

 شدم.  خارج  شان اطاق و از  د ینشو  ضی نم دارد، مر  اطاق که  د یبخواه

سالم    شد و   ب   دهل  داخلدار  حواله محمد  خیال   دمیرس  ب   دهل   در که    وقنر  

چهدار  حوالهگفتم    داد.  ا  د یا  آورده   صاحب  گفت   د،یزن زور یم   نقدر یکه 
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 .  شده  بندی که نو   استمحمد غالم صوف   کالی  صاحب

،  بودند   صاحب مضوف تالوتو داکبر  جان    عبدالحد   م،آمد  اطاق  به  من

وع بخواندن قرآن مبارك نمودم،   بندی  از فراغت دعا، قصه  بعد   من هم شر

 به کاف    شهی من هم  همرای  که  عبدالحدجان  ،گفتم  آنها   را به   شدن صوف  

 صوف    دنی شناسد، خنده کرد و گفت: من هم بدیم   خوب   اورا رفته و    صوف  

   گفتم  ؟شده  بندی  چه کرده که  بیچاره  ،رومیم
ا
 ست، ی رفیر  مناسب ن  فعل

  و   چای  چاينكو يك  يك نان    همرای  سالن  یبرتن قدر   در يكوقت چاشت  

نشده او نان مقرر    ی برا  هنوز که    را یمالقات نما ز   اورا برده   صوف    ی برا  بوره 

و  جان خنده کرد   عبدالحد   ه اند. نکرد  هروان  ش یهم نان برا  شانو از خانه  

ه  روان شیبرا  و ناند گفنر راست   گفتم.  شود م ن  ب  بيك نان س صوف   گفت

 . کنمیم

 و ناند ،یبشقاب سب   و يك  قورمه  مقدار   پتنوس يك  در يك چاشت   وقت

يك  خشك   يك    قنداب    همرای  اهیس  چای  چاينكو    ی خور   چای  الهیپو 

 نجا  عبدالحد  ه کردم و بهروان صاحب  صوف   ی برا عبدالحدجان بدست

 . باشیمیم  که ما منتظر تو   ا یخودت زود ب داده  ها را به صوف   نیکه ا  گفتم

  م ینشست   انتظار صاحب  و داکبر  پتنوس را گرفته رفت، من    عبدالحدجان 

 
 
دق  ا یساعت    م ین  تقریبا پنج  و  در   عبدالحد   بعد   قهیچهل    حایل که   جان 

داکبر    یکرد  ر یدبسیار    آغا   : گفتم  . آمد   داشتبا خود    را   خایل  یهاظرف

نگذاشت، ملك جان هم يك    صاحب مرا   . گفت: صوف  شده  هنش گصاحب  

قروبر  صوف    آورده  شیبرا  اعل  كاسه  داد که   بود،  قسم  مرا    صاحب 

 شان  همرای  دوست دارمبسیار  را    نان بخورم، من هم که قروبر   شهمرای

 عبدهللا دیکرد و گفت برادرش س   نیب  ش  یهاقصهبسیار    نان خوردم صوف  

قرار   محمد سلطان  نفر   يک  همرای صوف    که  مسلمان    گفته  هندو  که 

ت ا،  باشد یم به تمام نقاط    ی عسکر   هرهپ   ك ی  همرای  رده کهک  مر اعليحض 
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  ت یافغانستان امن  گفته اند که در آنها    که  را یز   د یبگردان  ادهیپ  یافغانستان پا

بب   ستی ن در  ند یتا  خداوند  فضل  امن که  افغانستان  آن   و   است  تیكل 

خان    ف،ی مزارشر   ميمنه و   هرات و   قندهار و   و   غزب    و   دانیاز راه م  ها بیچاره 

فر   گشتند   ز زنده با  اگر و   روند یم  شانبدخ  آباد، قندوز و    و   البته سمت مشر

 ! ؟اب  ی است  تیکه امن  کنند یم را هم تماشا  سمت جنوب  

پا  است  تکلیف   محمد سلطان  و   دعبدهللایس  یبرا  گفتم     ی تا چند وقت 

 در خود چق  نر یمع  یهاسپایه و از جانب  تمام افغانستان را بگردند    ادهیپ

  ظلم بکشند.  تم و س
 
 . است دشوار بسیار کار   حقیقتا

زمخانه  بندی   در   صوف    نآمد  پروپاگند   ی گر ید   نهء یارگ    ی   محبوس  از 

را از  آن    تی روا  شود یم   دهیزبان هرچه شن   ر ه  ساخت، از   راهم را ف  اسیس

سلطان محمدخان   او و   شتاندن برادر گراجع به    و   کنند یم   بیچاره  زبان صوف  

 . شود یم ها تبضه هر نوع 

   و   میفرستاد  خوب  نان  صوف    ی برا  روز ید
 
  که بهخانه  بندی   مامور   از   ضمنا

بهآمد  ما   اطاق راجع  بود  صوف    بندی  ه  معلومات  آن    ت یفیک و   شدن 

و برادرش    که خود صوف    نفر   سه  هوتل صوف    گفت که در   مامور   م. استخو 

هندو مسلمان نوکر شدار محمدعثمان خان   محمد سلطان  و   دعبدهللایس

 . ستی ن  تی افغانستان امنکه در    ند گفتیم  خودها   بی   و در    بودند   نشسته

ت اطالع نیمخب  ا  کدام ت قهر داده سخن را بحضور اعليحض    ، اعليحض 

س  شده فرموده که  و   د ی امر  پا  محمد سلطان  عبدهللا  تمام    ادهیپ  یرا  در 

  مملکت   کل  کامل در   ت یکه فضل خداوند امن  نند یافغانستان بگردانند تا بب 

وقترا    صوف    و   باشد یم در آمد  تا  برادرش  امر    بندی  گ ار   ن  قرار  کنند، 

ت صوف    بگردش رفته اند.  نفر  دو آن  و  بندی اعليحض 

پرس  عبدالحد    مامور   ؟باشد یمقلق   کوته   صوف  مامورصاحب    د ی جان 
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 . ستی ن  قلق   هت، کو است کالن  در کوتهبادار  گفت ب  

صوف    بندی  از     شدن 
 
همرای    اکنون  و گذرد  یم  روز   ستی ب   تقریبا به 

   مگر   شده   بلد   خوب  ی   محبوس
 
ا شب    یهامه ین  تا   و   آيد یم  ما    اطاق  در   اکب 

  تاتا   حایل که  شب گذشته در .  دارد یم  انیبخودرا    و شگذشت   کند یم  قصه

 . نانمیبودخواسته  را هم    صوف  بودند    نما مهما   اطاق  هم در جان  امی     و 

  از   بعد   ه بود،آمد  جان  عبدالحد   از خانههم    وه یما و مهای  از خانه   زیاد 

وطن کجا را   خارج  صاحب در   که صوف    دمی را پرس  صوف    چای  نان و ضف  

به  آنجا    در ام که چند وقت    دهیتنها پشاور را د  خارج  گفت: در   ؟یا  دهید

 گفت: برادر   ؟یبود شده گرفتار   بكدام بال  گفتم  بودم شده گرفتار بد   یبال

 . دارد  دراز بسیار قصهء 

چه    ،یکه چرا رفته بود  د یرا بگوئآن    صاحب قصه  صوف  گفت  جان  امی    

 ؟یبچه بال مانده بود ،یچه کرد  یدید

ام  صوف   وقت  در  من شهللا  حبیب  ب  گفت:  بودم که  اگر شهيد  مسگر  د 

  آنرا ام    فهی خل  ند شدیمپاک  که    وقنر   ،كردمیمو پاك    مزدیم   گ یها را ر گید

 سهی که ده پ  آنوقتاجوره    داد،بمن اجوره یم  سهی . روز ده پکرد یم  د یسف

. من به شغل خود خوش بودم پدرم  شد یمآن   بهآدم   گذاره يك  خوب  بود 

عبدهللا برادر اندرم    د یس  ی   )شوهر( کرده بود که هم  یمادرم شو   ود،مرده ب 

هم ،  باشد یم مسگر   ی   در  ش  یدوکان  داگر يك  نام    گر ی د  زمان  بود که  هم 

عقل  و شکمبو و ب    لودهبسیار    مگر   وسال بود،  سن  من هم  همرای  داشت و 

 بود. 

  ال یمن خمحمد  غالمبمن گفت که    یک روز   یمکردیم وقت که باهم کار    چند 

  ی دارد، هوا  دكان سماوار   و   کند یم  کار   میکاکاآنجا    دارم که به پشاور بروم، در 

یو يك  کال    نان و   ،کنمیم خود کار  کاکای  به دوكان  است    مپشاور گر  پول    چب  
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برا د  گر ی د  ،دهد یم   مینقد  و آمددر   گیطاقت  را   ن  زدن    از   و ندارم    كونك 

را    زره چرك   اگر   یخو دب  فهیمن کامل شاريده، خل  یپاها  دمیمال  گید  بسکه

 . کند یم هرچه بدستش باشد، مرا لت   همرای ند یها بب گیددر 

. زمان  رومیم   تو   همرای  د ب  بگشاگردی  مره هم به    اگر کاکایت  دوکان    گفتم  

و    میز یو از خانه بگر   میکن  دا یپ  هیکه چند روپ  باید روی  یمراسنر    اگر گفت  

  م یدیپشاور رس  شهر   در که    وقنر   . میبرسانخودرا  آباد تا پشاور  از راه جالل 

ندار   گر ید     م یغم 
 
وع  کاکایم  وکان  دبه  فورا شر به کار  از    کنیمیم رفته  و 

 خانهو از    کردم   قبول  من سخن زمان را   . شویمیم  خالص  کابل  یهاجنجال 

فروختم    کابل  هیروپو يك    ستی فته به بگر   ا مادرم ر   ینماز   یجا  نچهیيك قال

هشتاد روپيه    ا یداشتم. زمان هم درحدود هفتاد و  شی از پ هیپنج روپو يك  

پ  دا یپ  یجا  کدام  از  به خود  بود، خود  يك  داشد ی پراه    خرخ    هس ی کرده   .

  همرای   شال همو يك  آن    یبال  گر ی دست دو يك    دمیپوش  ر یدست کال ز 

اق   اق چند تا   چپق زدم، در   از خانهيك طب    قیط و يك  کشمش    کلچه و   طب 

يك    ره  ذگوگرد، چنددانه شمع، 
 
 و   ر ات  و   الهیپ  تا دو يك    همرای  لغماب    ر گ

انداختم ز سو  در   مگر   ن  از   زمان  اق خود    مثل   ها ب   چ  تر بسیار مه کرده    طب 

   و نان  وتت  چارمغز و 
 

  و   چای  جوش و   یاچ  و   یخور آب    السگیو    خانگ

 فهیکه خل  میروز جمعه ماندخودرا    ءو نمك گرفته بود. وعده  از یبوره و پ

که    رویمیممسگر کوهدامن    فهیخل  همرای  که ما   گفتم  نشه به مادرم  خب  

  ب  ت  البته چند روز ما   ،کنیمیم   د یسف  را   مردم  و کاسه  گیها د ده   در آنجا    در 

دمت.  میبچ  : برو ت. مادرم گفخواهدشد   بخدا سب 

  وقنر   م،یشد  روان  زمان بطرف بتخاك   همرای  نماز   وقت   صبح  جمعه  روز 

که    چندخر   همرای  مسافر   نفر   چندتا يابو وال و چند   میدیبتخاك رس  ر دکه  

که برادرها شما کجا    د یپرس از ما  نفر   ، يكبودند  داشت عازم پشاور  کال بار 

.  رویمیمخود  کاکای    دنی، بدستاو را  پش   ما در کاکای  که    م یما گفت  ؟روید یم
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،  بروید   کجا ی ما  همرای  است   خوب  ها خوشحال شدند و گفتند کش   هیکرا

 . میشد روان قافله ی   هم  همرای و  م یکردقبول    مما ه

 ه نان تاوه و تا  در   ،مکردیمدم    شان  یبرا  چای  در راه  من
 

پختم، تخم  یم  گ

  ا یدر   مشكوله از   ، زمان در مکردیم پر    شان  یبرا  وضو   ء ، آفتابهدادمیم جوش  

 چای   ما نان و   یو برا  بودند   خوشبسیار  ها  کش   هی. کراآورد یمآب    چشمه  و 

بال  میشدیم مانده  بسیار    اگر   دادند،یم يا   اسپ   یکم کم    ار سو   شانخر   و 

 . میدیرسآباد جالل در  بعد  هشت روز  م،یشدیم

اطراق کردآباد  جالل   در  روز  دکه  م،یدر  بطرف  سوم  . میشد  روان  روز 

  ده یرا رسان  مردم  کالی  ها کش   هیکرا  م،یدیدر پشاور رس  اینکه  خالصه سخن

زمان کاکای    دنیشدند و ما به پال  روان  کابل  از دو روز بطرف   بعد   شانخود

  کابل  چینبود و ه  یاثر   چیه  از او   مگر   میو زبر کرد   ر یپشاور را ز   شهر   تمام

  یداد  یمرا باز   گفتم  زمان سخت گفتگو کردم.   همرای   من  شناخت،نم   اورا 

نه کار    میفهم نه زبان یم میبکن باید حال چه   یآورد  ملك مسافري  نیو به ا

زمان لوده هم  .  شود یمچند روز خالص    ی   در همما هم    سهی . پمیدار   اد ی

  خوب   افتمیخودرا  کاکای    اگر   میگردگفت: يك دو روز یمشده    شانیپر بسیار  

  همرای   نشد بازهم چیه  اگر   ،شویمیم شاگرد    کابل  کدام   شی پ میافتینو اگر  

بطرف  کدام روز .  رویمیم   کابل  قافله  يك    یک  در و  خواب    شب  مسجد 

 .  میشد

بود،   خوببسیار  هندو جلن  دوکان  در يك م، یآمد بر  شهر  گردش به  یبرا

ملک  ما درین    سهی پ  گفتم  ن. مخرمیم   قران را جلن    ك یزمان گفت که مه  

  در   میکرد. رفت  قبول  . زمانمیبساز   کلدار خودرا    هیکه روپ  باید   ندارد   چلش 

پاب    به کلدار و خودرا    یهاهیدوکان ضاف روپ   و چند   میکرد   لیتبد  انه و 

  زمان به شوق جلن  ،  شود یمبه کار    کابل  که در راه  مینگاه کرد   ایطیاحت  هیوپر 

  ك ی را به هندو داد که تول کند،    چهار دانه جلن    هندو رفت و دوکان    به
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  ی قفاق به رو   همرای   يخن زمان را گرفت و   شد و پایان    دوکان  و از دنه  مراتبه

  دم ید  را جمع شدند من که خون زمان    نفر   زمان خون شد، چند   ن  یب  او زد و 

 مثل  هند هم خون  ن  یب  زدم، از   دو هن  در بین  مشت    همرای  م،نکرد  طاقت

  یهندوها  نفر   ندو خون پرشد. چند ه  کالی  و   ش یر   و   روان  تابهآف  ء نوله

حال    ی   مشت و لگد گرفتند. در هم  ر یشدند و ما را ز پایان    ها دوكان  از   گر ید

    و   ند آمد   س ی پول  نفر   چهار   همرای   سی پول  منصبدار   نفر   يك
 
در دست  فورا

و  الچك و    هندو   من  و   هن  آ  یهازمان  قفل کردند  را  آن    زنجب    انداخته 

 . آوردند  سی پول ء  هانهت ها گرفته ما را به س ی پل

  ت گف  د یکه د  ما را   د،ی فهمیم  مسلمان بود که فارس  د یسف  شیيك ر آنجا    در 

  ش ی. ر میهست   کابل  ، پتان خودت! ما مسلمانگفتم  نم  د؟یشما پتان هست 

افغان   مردم  بچيم من هم مسلمان هستم، پتان ما و گفت    خنده کرد   د یسف

  ن م  د؟یشکسته ااورا    ن  ی ب  و ردید  ک  جنگ  دو هن  همرای  شما چرا   م،ییگو را یم

 سهی پ  که تول کند و داد  یم به او    هند بود، زمان چهاردانه جلن    از   گناه  گفتم

زمان    ن  یاق بفق  همرای  شد و پایان    دوکان  هندو از   مراتبه   كی را بدهد.  آن  

بزبان   د یسف  شیهم خون شد، مرد ر   هندو   ن  ی و ب  جنگ  ما   ی   را خون کرد، ب 

 هندو 
 

هندو   گ پرس  تیفیک  از  در   هندو   د،ی را  دست کرد،    چرا   جلن    گفت 

 . باشد یم قرار قانون منع دوكان  ال م زدن در  كدست

در نتیجه   کرد   انیب  شانبه زبان خود    سی را به افش پولموضوع    د یسف  شیر 

پول و   دو هن  س ی افش  من  و  رها کرد  بطرف    را  را    عن  یخانه  جیلزمان 

  . ما را نکرد   دهیفا میعذر کرد هرقدر ه کرد. روان  ها س ی پول  یراهمخانه بندی

خانه  لیج  ل یحو   ر دکه    وقنر   ، آوردند   خانهل یج  انداخته در   یدگااو گيك  در  

پول  میدیرس تسل  س ی افش  را  و خانه  جیل  مامور   می ما  امر   نمود    هیصورت 

د و رفت.  مامور  هم بهما را  تی محبوس  سب 

  چشم داشت  در   د یسف  یهاكعین  که  هندو   داکبر نفر    کی  بعد   قهیدق  چند 
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  م یسلتورق نوشته    در يكرا    نهیمعا  جهیکرد و نت   نهیمرا معا  رفیق  زمان  و آمد  

من  بحرف  کن که شدرد هستم،    نهیمعا  را همکه م  من گفتمنمود.    مامور 

 و رفت.  نکرد  اعتنا 

  ده ید   چریم  یدست بندهاآن    يك تخته که در دو طرف بعد    ساعت  مین

پا یك    یبرا  شد یم   در حویل حوضچه که    کنار   و در آوردند    چوب    هیسه 

محکم کردند  آن    در   چوب را   ء تخته  را نصب و   ه یبود سه پاخانه  جیل  خارج

او ماندند    یبرا  رجامهیيك ز   تنها   دهیکش   اورا   لباس   مرا برده   رفیق  زمان خان  و 

  ی برا  اورا   ی پاهاو  ها  دست   تخته محکم بسته کردند و  شکم در   ی برو   اورا و  

 بستند.  چریم یهاتسمه

ها  س ی از پول  نفر   کی.  دمیترسبسیار  وارخطا شد، من هم  بسیار    بیچاره  زمان

زمانخان شش چوب    محمد   یبلند گفت که برا  واز آ به    د یفهم  یم  که فارس

که ما    شده  خانه حکم يك ماه جيلمحمد  غالم   یبرا  و   خانهيك ماه جيلو  

که زمان بچيم    گفتم  نحکم به زما  دنیاز شن   من   م،ی دار   حكم شکار را اجرا یم 

 . میفانه نشد و  ی   قداره شکر که حکم  ن  روا وارخطا نباش شش چوب پ 

چوب    لگ  هر   دکهیحوض کش   ا شش دانه چوب بيد را از هاز پوليس   نفر   يك

لغراندام که   مرد   نفر   ک یمبر بود.   م ینو   کی آن    یدراز  برابر يك انگشت و 

  ها را يك يك امتحان کرد چوب   حایل که  بود در   شده   د یشش سف  یموها

را گرفت    د ی ب  یهااز چوب  کدانه یشد و    ستادهیيك تخته سنگ ا  یو بالآمد  

  زد و   غیچبسیار   بیچاره  در پشت لچ زمان خان زد. زمان  برده   بال بشدت  و  

به گفیر  ماند  از تو شد و به چوب دوم و سوم زمان  یپشت او جار  خون از 

ترس ضعف    چوب چهارم و پنجم ضعف کرد و به چوب ششم من از ه ب و 

ها شکرده بود،  دهن زمان كف   بود. از   روان  ها چوب   یجا  کردم. خون از 

 ضعف  مگر   کرده گفت که نمرده  نهیرا معا  مانقلب ز   نبض و   و آمد    داکبر 

بود و   ل یحو   ی در رو   بیچاره   . زماناست   گرفته   اورا ها دور  س ی پول  افتاده 
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 . کرد یم  هیدرد گر  شدت از آمد   بهوشکه    وقنر  ، بودند 

مخصوص  دو   بعد   قهیدق  چند    ما   ی برا  باشد یمها  بندی  دست کال که 

  ده یكاله بود پوشو يك  شخ    را که از تکه راهدار خانه  بندی   کالی  ما .  آوردند 

 پاکت نوشتند، من  یرا در رو آن    نمب    پاکت ماندند و   در يكما را    کالی  و 

 کالی  منکه    وقنر   م، یبود   6۷۲نمب     محبوس  زمان  و   6۷۱نمب     محبوس 

که از   بیچاره  ام گرفت، زمان  خندهبسیار    دم یجان زمان د  را در خانه  بندی

چوب   دروازهء    آهسته  آهسته  من  همرای  بود   عذاببسیار  درد  بطرف 

 . میشد روان خانهجيل

  مردم   بود، رقم رقم   بیعج  یتماشا  ،گردیدیمخانه  جیل   داخل  که  وقنر  

در رقم  هر  لغر، لك )چاق( و  وانه،یكل، کور، د  ،بروبر  و  شیر  دار، ب  ش یر 

  هاب  لباس ،بودند   خود   بار   و   مضوف کار   ها اطاق  یرو   شی پدر    و هرگوشه  

و يك  برجس  و يك  ( راهدار  هلته )تک  بود يك كاله از   شده   داده   ما   ی برا  که

من زمان    رفیق  بجان  تنگ و بسیار  از همان تکه که بجان من    نبانو ت  اهنب  پ

که قابل خنده  راسنر    گرفت،را خنده یم  نندهی ما ب  از دیدنفراخ بود.  بسیار  

   کالن کهبسیار    اطاق  بيك  . ما را میبود
 
بود  آن    در   بندی  نفر   دوصد   تقریبا

 . شد یمراز  دما    یپا  شد که به سخنر   داده   یما جا  یبراگوشه    در يك بردند.  

  همه که  ها  بندی
 

از مشاهده ما تعجب کردند و بزبان    بودند   هندو   مردم  از گ

 ما   مگر   اردو مکالمه نمودند 
 
  در بی     نقدر ی. ا میدیفهمنم   را آنها    حرف   قطعا

( يك  چور یه  یخودها گفتند )ا  هندوستاب   یهندوها ی   در ب نفر   پتان یه 

  کالن بسیار  که    گذاشتهخودرا  بروت  و يك    شی بود، ر   کلی ه  یقو   قدبلند و 

یم   تا   و  او  بروت  اورا   د،یرسپشت گوش  او  ،  ند گفتیم   يك  از  بسیار من 

او   شی شکم کته ر   نفر   . يكدمیترسیم بود که شکم  برهنه    و   یپر مو   دراز 

و به اردو   زد یمشکم خود دهل    در   شهی و هم  کرد یمبود، يك لنگ بسته  
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  واز آ   او هم  همرای   و   ند شدیمجمع  ر او  هندوها دو   گر یو د   خواند یم  تی ب

 . ند شدیم

ادامه  صوف   خود  قصهء  به  عرض کنم که داده  صاحب  چه   در   گفت: 

دانه کاسه   و د  و آوردند    ما   ی برا  چپابر   چوب    یهاتبنگ   در   ها دال و طلس

  همرای   فتمگر   ا ر   چپابر که    وقنر   شد،نداده  زما  یبرا  گ یمن و    یبرا  گ یزرد  

من يك لقمه    مثل   يك لقمه کردم، زمان هم   بود   شده   داده   ب  دال که دوتا

 آهسته  ما نشسته و نان دال را  یکه پهلو   گر ی د  یهندوها  نفر   سه کرد، دو 

وت  )پتان ب    خود گفتند   در بی     و از کار ما تعجب کردند   د خوردنیم  آهسته

  چای   مثلآب  . میخوردآب    نل ر یز  در حویل  میرفتآن    از   بعد   (. یه پرخور 

و گ بود  بود   یجا  در   رم  نشسته  چند   بعد   که   میخود  يك   از   نفر   دقيقه 

  شود یم  داده  ما کار   یفردا برا  از   فهماند که ش   و به پشتو بما آمد    دار جمع 

 . میکار کن  و  مینباش ار کبی  یگر بندی  یکه در روزها

  بوخ    در يك  شد و داده    نزما  یبراو یگ  من    یرات دستاس براگ  كی  فردا 

  یبراگل    و يك تغارهآوردند    زمان  یبرا  ب  س  کی  من و   یبرا  یجوار   ب  س  كی

که نرم شود،    د یآرد کن  خوب  را   یند که جوار و گفتداده    نزما  یبرا  گ یمن و  

  . د ینمائ  دار جمع   لیرا در طغاره انداخته تحو آن    گر ی د  نماز   درشت نماند و 

به    وار ی د  ه یسا  ر یو در ز   میکرد   قبول مشغول    یرات کردن جوار گنشسته 

را  ی جوار   گر ید  نماز   تا   سخنر بسیار  به    م،یشد تحويل  گها  نموده  رات 

يك لقمه    و يا   دال  خوردن  از   بعد   م، یخود رفتهای  اطاق   جمعدار نموده به

 .  میبه چرت زدن مضوف شد چپابر  دال و 

 
 

 گرفتار   که به غضب پروردگار   گفتم  نبه زما  ،زد یمچون  شکم من از گشنگ

را   جلن    تو   ر گا   یشو  ن  هندو  من    یزدم دست  بد   نیا به  چرا   گرفتار روز 

 . زمانیجوانه مرگ شو   ،سالمت بخانه نرس  و   حیکه صح  م، الیهشدیم

 در   گفتم  . م ید یبود که د  ی   م ه  به  نصيب  و   نکو قسمت  وب  گپر بسیار    گفت
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 همی   يك ماه از  
 

 . شویمیم  ك هال گشنگ

پخته    یهاکه خشت   دمیرفتم، دها  تشنابکردن طرف    وضو   یکه برا  يكروز 

خشت شاريده    کدانهی .  شود یم   رد آ  د دست زده شو   اگر و    دهینم شار در اثر  

 در   مشت خاك خشت پخته را   شد دو   رد آها  ی جوار که    وقنر آمدم    را گرفته

  مقدار يك  آن    یرا نوش جان کردم و بال  یدومشت آرد جوار   آرد انداختم و 

   یقدر   . خوردمآب  
 

   راحت شدم و   از گشنگ
 
  قرار   ی   روز بهم   ستی ب  تخمينا

 گذشت. 

روز  د  کار   بندی  کدام  یک  جمع   د ی مرا  به  مرا   کرد. جمعدار   طاب  یش  دار و 

  ی آرد جوار   خاك خشت پخته را در خواستم  یم   که  یک روز نمود،    بیتعق

 خوردن   مانده مشغول  بوخ    ءدر گوشه  آرد را   مشت پر   و د  مخلوط کنم و 

زد    میبنددست من گرفت و يك چپات محکم برو   از   و آمد    بودم، جمعدار 

 گفت.   انهخبندي  مامور  هرا ب تیفیو ک

نشسته   یپا  دو   یبال  ی   زم   یتعيی   کرد که در رو   مرا   یبنديخانه جزا  مامور  

.  مب  محکم بگخودرا    یهاوش گ  ذشتانده و   زانوگ  ر یاز ز خودرا    ستد  و دو  

و چرا که  بود    ی   سنگ بسیار  جزا    نیا من کالن  بودم،    شکم  چاق  خودم 

  دو   کردم و روز   قبول  بهرصورت جزا را   شد یم  ب  زانو ت  ر یز   سخت از   م یدستها

بهم  و یم   بی ترت  ی   ساعت  یمخودرا    یهاگوش   نشستم    . گرفتممحکم 

 شکم کته در   د،یرقصیم   مردك يك بروبر   ند،شدیم من جمع    ور د   ها بندی

زمان خنده    ند و خواندیم   رقم قوایل   گر ی د  نفر   زد، چند شکم خود دهلك یم  

روز    نیکه مرا به ا  یشو   گرفتار هرخدا  قکه به  م  گفتیم   ن. من به زماکرد یم

 . کن  یم هم   دهخن باز  و  یکرد  گرفتار 

جزا معاف    کردم از   یو زار   هیر گبسیار  و آخر    منوال گذشت  ی   روز بهم  چند 

  آمد   ما به زندان  و مکتوب رهاب    د یرسآخر    که حبس ما به  روزيشدم تا  
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که    هیو چند روپآوردند  ما را های لباس  . می کرد   خداحافیط  ها بندی  همرای

در ا  ور ط و   شده  مانده  محبس  دفبر   مانت    از زمان    همرای   بود گرفتم 

  دا یپ  کابل  مردم  از   يك دوكان سماوارخ    پشاور در    و   میآمد  بر خانه  بندی

 . مینمود یم  ب  ت خودرا دکان روز  در  م، یکرد

  یدار یخر   یهالیف  بعد   و گفت که سه روز آمد    دوکان  کابل  نفر   يك  يكروز 

هم   کابل  مسافر   نفر   ها چند لیف همرای  و  رود یم   کابل  ء افغانستان بهشده

پرس.  باشند یم  اظهار   ،باشد یم شخص    کدام   قافله  شکردهء  که  دم یمن 

  من ،  باشد یم الممالك شکرده  مستوف    برادر خان  محمدیوسف  داشت که  

جا  خواهش ن  وسفی محمد   یکردم که  بمن  را  شخص  د یده  شانخان   .

  وسف یمحمد  اطاق  ما را به  م، یرفت  او   همرای  زمان  و   کرد من  قبول  مذکور 

 کرد.   خان رهنماب  

يكمحمدیوسف   و   قد آدم    خان  يك    یبال  دهیپوش  یعسکر   لباس   بلند 

ما   چوگ بود.  .  میشد  ستادهیا  داده  سالم  و   میرفت  نفر   دو   نشسته 

صاحب    بل  میگفت  د؟یهست   کابل   خان گفت برادرها شما از   وسف یمحمد

  م یپول ما تمام شد قصد دار   مگر   میبخوان  م یتا تعل  م یه بودآمد  کابل  ما از 

 . میبرو  کابل  که

  د، یکن  سه روز صب    روید یم قافله ما    همرای  اگر خان گفت    وسف یمحمد

گفتم صب     است  خوببسیار    من  روز  در کنیمیمسه  من   اطاق   . 

شد، گمان کردم که    خارج  اطاق  از   مرفیق  زمان  خان ماندم و   وسف یمحمد

رفت،  برآمدهحاجت    یقضا  یبرا  از     و 
 
دقيقه محمد  تقریبا   وسف یچهل 

که    است  کرده  یدار یخر   لیفت فه  همن قصه کرد و گفت ک  همرای  خان

و پوره    شده  تازه گرفته  گر ید   لیف  و د.  باشد یم  افتهی  میتعلبسیار  آن    لیپنج ف

بزودآنها    که  گویند یم ها  نابفيل  مگر   ،باشد م ن  افتهی  میتعل   م یتعل  یهم 

ا  هندوستاب    یهابانصاحب فيل  من گفتم.  شوند یم  افتهی   از   ا ی  د یگرفته 
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در   اظهار   انخ  وسفیمحمد  ؟باشند یم  کابل بان  لیف  کابل  داشت، که 

 . میگرفته ا  یبان هندفيلنفر  هفت ستی ن

همی     بود  در  دوسه  م یگفتگو  شاسيمه  ده یدو نفر    که   اطاق  داخل  و 

 لیف  را   نفر   گفتندکه يک  وارخطاب  بسیار  و بحال  گردیده    نخا  وسف یمحمد

  ، من همبرخاستخود    یوارخطا از جابسیار  خان    وسفیکشته، محمد

  رفتم.   ند کردیم   یها را نگهدار ل یف  که  جاب    در   و   خارج  اطاقاز    و ا  همرای

بال  لیفرا که    و شخض  بودند   شده   عجم  د ایز بسیار    مردم بود   ی کشته 

خون   چارپاب    از   و   بودند   او انداخته  ی شال کهنه را براو يك  انداخته    چارپاب  

 . د یچکیم

مذکور   اظهار بان  فیل  قراری که در   ب  یك    نمود شخص  و  را گرفته    دراز 

ف ف   داخل  لیخرطوم  بود،  پا  یپا  ر یدر ز   اورا   لیکرده    یخود کش کرده و 

ا   در خودرا   خان   وسفیکشته بود. محمد  اورا فشار  یك    نده بهو ما  شکم 

 و مالحظه کند.  نهیمقتول را معا  ینزديك رفته تا رو 

کردند از    چمقتول را ل  یرو که   وقنر  رفتم.  نزديك چارپاب   او  همرای هم من

که شخص مقتول رفيق    را یکردم ز   اد یتمام بدن مرا لرزه گرفت و فر آن    دنید

شد  متأثر    خیل  او   از دیدنخان هم    وسفیمن زمان بدبخت. بود، محمد

را    ب    بشخص يك چو   نیکه ا  گفتند   نبافیل   یهانفر   . د یرا پرس  تیفیو ک

ف  در   گرفته ف  داخل  لیخرطوم  و کش    اورا   لیکرد    خود   یپا  ر یز   در   کرد، 

 . ستی حق او مالمت ن کس در   چیکشت، ه

  چارهء کفن و   باید   شده  شده   حال هرچه  گفتم  نخا  وسف یبه محمد   من

صحن   خان داد و  وسفیمحمد  هی. به هرحال چند روپمیدفن مرده را نمائ

ه مسافر   كفن کرده در   کرده مرده را شسته و   یدار یخر  .  میدفن کرد  نیحضب 

 کردم.   هیگر بسیار   بیچاره زمان ناداب   و  یمسافر  شاب  یمن بحال پر 
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بود و من    ادهیو پنج سوار و پانزده پ  لیکه هفت ف  ا هلیف  روانکا  بعد   روز   دو 

رد  ک  مر خان ا  وسف ی. محمدمیشد  کابل  هروان   جمله شامل بودم  هم درآن

  سوار   افتهی   م یتعل  لیپنج ف  ی بال  شود یمنفر    ها را که پانزدهاده یپ  ی نفر   که

ه فيل نوآموز کال و   و د کنند و   را حمل کنند. ها بسبر

  آهسته   و   م یسوار شد  نفر   سه  لیف  هر   خان در   وسف ی محمد  هیامر   قرار 

بعض    ، گردیدیمعازم وطن    آهسته راه  بعض    ند خواندیم   تی ب  ها در    ها و 

او    هایمصیبتها و  زمان بدبخت و بدبخنر   اد یمن ب  مگر   . بودند خاموش  

  ن من خب  شود و آمد  مادر زمان از   کابل  در   اگر که  م  گفتیم   و   مکردیم   هیگر 

  اگر دل خود قصد کردم که    در   بدهم. باز   جواب   چه   د ب  من بگ  ز ا  اورا شاغ  

من جداشد    ز او را  که زمان چه شد خواهم گفت که زمان در پش   د یاز من پرس

 . کنمیمدای پ  بمن    در خودرا    شاوندانیو خو   کاکا   رومیم   و گفت که طرف بمن  

ادامهمحمد  غالم  صوف   خود  قصه  ف  ی   چن  داده  به    آهسته  ها ل یگفت: 

محمدبودند    نروا  آهسته سوارها   وسفیو  اسب  با    حرکت   پیشبر   خان 

  م یگذشت   ز یانگر   ءتهانه  از   و   میدیبه شحد افغانستان رسکه    وقنر   ند،کردیم

زن    نفر   صدها ب   نمودند. و مهرباب   بسیار  کرده    راب  یافغانستان از ما پذ  ینفر 

نوآموز که    لیف  و د.  بودند   شده   ها جمعلی ف  یتماشا  یاطفال برا  و   رد و م

ب  بیچاره   قاتل محمدزمانآن    گ ی   حرکت   پیشبر   کردهاز ما  قدم    ستی بود 

  یرو   شی پ   یء پادر حصه  دم، یترسیم   وانهید   لیف  یها. من از چشم ند کردیم

و    مردم   ها بان. فيل شد یم  ده یبخت دخون زمان خان کم  یهالکههنوز  او  

ف به  نزديك شدن  از  را  ممانعت  لی اطفال  پهلو   ند،کردیمها  تهانهء    یدر 

  ه یته  و نان  چای  خودها   یبود، همه ما برا  ی دوكان سماوار   هوتل و   افغاب  

مهمان   تهانه دار   اطاق  در   گر یدنفر    سه  همرای  خان  وسفی. محمدمیکرد

 شدند. 

. البته مسافرت به  میشد  روانآباد  جالل بطرف    چای  از ضف نان و   بعد  
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  وسف یمحمد  که با   نفر   دارد، چند   زیاد   ر اسپ فرقاترفه  نسبت ب  لیر فاترف

ل رس  پیشبر   نسبت بما   بودند   اسب  خان سوار    ند کردیماحت  اسبر   دهیبمب  

که    وقنر   . گرفتند را یم آب    و   و نانشرشته علوفه  ها  نافيل ب  و   ل یف  یو برا

ل    ما  ز   میرسیدیم بمب   ر   یهانهی بواسطه  از   ساخته  سمانیمخصوص که 

چلم را    و   چای  و شرشته  میشدیمپایان    بود   زانیآو   لیف  ی و در پهلو   شده

 . مید یرسآباد جالل تا نزديك  بی ترت ی   . بهممینمود یم

که    د یباش  دهیشن   اگر بما رخ داد.    خراببسیار  حادثه    در راه يك   یک روز 

  در يك راه    در ،  شخ رنگ  ب   چ  از   گ یو  آتش    از   گ یترسد  یم   ب   چ  دو   از   لیف

آن    و کاله باراب    دهیالن شخ پوشیاردل که    یهاسپایه  از   نفر   يك  بالب  

بود   شخ  آن    ها ل یف  که  ی به مجرد  داشد،یپآباد  جالل   از طرفهم شخ 

يك    گذاشته  را   دنینعره کش   و   دنیو دو   مسنر   یبنا  دند یرا از دور د  وشپ

  ده یفا  دند ی کوشآنها    آرام کردن  یها برابانفیل محشر برپا کردند، هرچند  

ها افتادند و مجروح شدند. من  لیف  از   نفر   شدند، چند   ایع  یها  لی، فنکرد 

 از   گر یفيل دیك    که  دمید   مگر   پالن فيل محكم گرفتم  دم خ    در خودرا  

کله خود در پشت   همرای که مرا خواست  یم و آمد   دهیدو  دهیدو  پشت ش 

  زمان   مثل  خود   یپا  ر یخرطوم خودکش کرده در ز   همرای   ا یو    کند   ب  خم  لیف

دادم فضل    شور خودرا    یزدم و پا  غیچ  دم،ی ترسبسیار  هالك سازد.    بیچاره

و   لیف  خداوند  د   ترسيد  نجات    خت یگر   گر یبجانب  از مرگ  من    افتم، یو 

آن  و   را آرام کردند   ها فیل بسیار  کوشش و زحمت    از   بعد   ها بانفیل   ه بالخر 

 ها فیل کوب نموده از نظر    بود لت و   دهیشخ پوش  لباس   را که  مرد سپایه 

  ضعف بودم.   قهیکردند. من چند دقپایان    لیپنهان کردند و مرا از پشت ف

و  ش  سوار   لیف  یبال  گفتند که باز ها  بانفيل  هرقدر آمدم    بهوشکه    وقنر 

  . میشد  روانآباد  جالل ها بجانب  فيل  روانکا  همرای   ادهیپ  یم، پانکرد  قبول

ها وداع  بانفیل  خان و   وسف ینزد محمد   از   میدیرسآباد  جالل   ر دکه    وقنر  
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و آباد  جالل   ر د  وز ر سه    و دکرده    م. شکر آمد  کابل  بهآن    از   بعد   ماندم. 

 . افتمینجات  خانه بندی  و  لیف ءم که از شر كلهآورد خداوند را بجا 

زمانمابعد    روز   چند  ما   بیچاره  خان  در  خودرا    پش احوال    و آمد    بخانه 

  کابل  رفت، من پول نداشتم بجانب  زمان خان بطرف بمن    گفتم  . د یپرس

ه مسافرت من ب  ءبود قصه  نیرفت. ا  کرد و   مرا باور   حرف  بیچاره  م،آمد

 هندوستان. 

 بهمان و ما    برد   ف یسفر خود تشر   ءاز خاتمه دادن قصه  بعد   صاحب  صوف  

 ی هم وضع
 

ه پرغم در  هایدل با شگ . میدیخواب خودما های بسبر



 

 

 یر  جديد محبوس

 بود، از ساعت دوازده تا ساعت چهار   زیاد آمد    و   ارگ رفت  در زندانامشب  

قفل کرده های  اطاق  هایدروازه   صبح را  چهار بودند   ما  ساعت    صبح   . 

از  به پشتو جان امی    کرد، غندمشر   را باز ها دروازه  وردگ سپایه محمدعمر 

 ؟شده ش ی بود، چه واقعه پ شده قفلها دروازه که چرا   د یاو پرس

ساعت دوازده بجه از   نو را   بندی  نفر   دو   داشت که  اظهار   محمدعمرخان

 لی    در  نفر و يك شما های اطاق ی   ل در  شاننفر   اند، يك آورده قلعه رهیدا

مالزم خواجه غالم   ملك محمدعلم خان برده شدند. محمدعلهای  اطاق

  داده   ینو جا  بندیآن    اطاق  عوض او در   کالن رفت و   در کوتهشورخان  

نو را    بندی  عوض او   کالن سمت خزانه رفت و   اطاق  در   ار یو محمد  شده

 . ند ددا یجا

نام  گفت    چه نام دارند؟ محمدعمرجان  نو های  بندی  دکهیپرسجان  امی    

  شبر ی بمحمدعمر  معتب  هستند.  بسیار  و    باشند یم   کابل  از فهمم  نم را  شان

 رفت.   از او پرسان کند سالم داد و جان امی    کهنداده  موقع  

 نماز   از ادای  بعد   رفتم.   وضو   ی فارغ شد، من برا  وضو از  جان  امی     که  وقنر  

اطافر که    و   شد م ن دهید  ب   کس در دهل  چیکه ه   دمیشدم، د  خارج  اطاق  از 

نشده اماقفل    زنجب  بود   ونب  از بآن    دروازهء   شده  آوردهآن    در   نو   محبوس

وادار   یبود. حس کنجکاو  تا    مرا  ا  کنم معلومات  ساخت    محبوس   نی که 

یك    که  دمی كيست. جسورانه رفتم و دروازه را باز کردم. د   از کجا و   د یجد

کت دراز   نفر    خود انداخته   یبرو   شال زرد رنگ را   و   دهیکش   جوان در چب 

 اه یکرد، چشمان س  کنار   خود   یشال را از رو   د،یدروازه را شن   یصداکه    وقنر 

  . د یرس  شنا آ   اش به نظر   دهیه کش شان  و ول  مقب  یموها  و   چهره ء گندیم   و 
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سابق رئيس تنظيميه  هللا  هدایت شناختم، خواجه    اورا دقت کردم    خوب

ال قونسل دهل و جات هزاره   . باشد یم  جب 

. باشمیم   زندانیان  از و یگ    یغفور   من صبور   د یببخش   گفتم   و سالم دادم    من

  ده یشن   کابل  من تعجب کرده گفت خب  کشته شدن شما در   از ديدنخواجه  

  که با مرده گورستان روبرو   کنمیم   الیخ  ،بینمیم شما را زنده    اکنون  شد و 

ادای  بعد   ام.   شده  اتیکه حاست    ر شکو گفت    جمله خنده کرد   نیا  از 

هم    کشیر    و   میهست   نفر   ما سه  بل  گفتم  د؟یبود  نفر   سه   شما   د یدار  ما 

   اکنون  اجل پوره نبود و   مگر   م یغرغره رفت  ر یکه تا ز   را یداشت ز   قتیحق
 
 تقریبا

 . بریمیم بش است   ر زندان که از گورستان بدت نیکه در   شود یم دوسال 

گفت   ؟باشد یم هم باشما  گر ی دنفر  کدام  ا ی   د یا  شده گرفتار شما تنها   گفتم  

. ا   ا ی  شده   آورده  هم بامن  گر ی شخص د  کدام  کهندارم    خب   سخن را    نی خب 

  اگر   خوببسیار    گفتم  تا خب  باشم.   د یبمن اطالع ده  و   د ی کنمعلومات  شما  

، خ  و   شود یمداده    نتا  یبرامعلومات  دروازهء شما را قفل نکنند     واجه الخب 

  . د ی را بمن بگوئاحوال  نیکه از عقب دروازه ا د  توانییم گفت شما 

 تشکر    . گفتد یخدمت باشد بفرمائ  و   امر   کدام  اگر   خوببسیار    گفتم  
ا
 فعل

خداحافیط   ندارم.  دروازه    كدام کار  از    ده ید   کیسدهلب      در   برآمدمکرده 

 م. آمد اطاق نشد، به

احتجان  امی     و  جان  صبور    و محمد  خیال  و   مامور   است  بهبر   اطیگفت 

  اط یاحت  باید   ت گفنر درس  برادر   گفتم  . کنند یم   د یمراقبت شدمحمدعمر  

ا  یدیفهم  مگر   کنم ب    ست؟ی جديد ک  محبوس  نیکه    . دمینفهم  گفت: 

ال قونسل دهلهللا هدایت خواجه   گفتم  . است خان جب 

ا  با جان  امی     خان    ن یتعجب گفت  هاشم  صدراعظم  را  بسیار  شخص 

او   بلکه   . چه طور کرد یم   بچه خواندهء صدراعظم معرف  خودرا  دوست 
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پادشاه بداند که فرزندش    اگر   ندارد   پش   حکومت برادر و   گفتم  ؟شده  بندی

 . کشد یم خودرا فرزند   شود یممخل سلطنت او 

در    و   باشد م ما ن  در لی   که او    را یز   ب    گفتم  ؟راشناخنر آن    دوم نفر    گفت

زندان  لی    ق  من،آن    معلوماتگفت  جان  امی     . است  مشر   گفتم   بگردن 

خواجه چه    با   و   ستی شخص کآن    که  د ی کن معلومات  شما    خوببسیار  

 شد.   خارج اطاق از  کرد و   قبولجان امی    مناسبت دارد،

قرآن کر   من وع کردم.   م یبخواندن  وظ  عبدالحدجان  شر   ، کرد یم  فهیهم 

جوش    چای  . خواند یمقران    بلند   واز آبه    تاتا   ،زد یم چرت    اطاق  در   داکبر 

  ی خور   چای  ظرف   گذاشتهآن    را در محل  می قرآن کر   و برخاستم    د،یجوشیم

 ی را بال  و نان  شب    و   چای  عبدالحدجان  امی   جان و   خود و   یو برا  آماده   را 

هم   ذاشتمگ  كوچك   ب   م در  چطور کاکا  ،  گفتم  . آمد جان  امی     وقت  ی   و 

بل  ؟ب  خ  ا ی  گرفنر معلومات   خود   گفتم  گرفتم. معلومات    گفت    از 

  مامور   گرفتم. خود معلومات  خان  الدين  شاج  مامور   از   ؟ گفت: ب  محبوس

ال قونسل دهل هللا  هدایتشما خواجه  ی    لدر  که  گفت   طرف    و در لی     جب 

فر  ال    شر   ،باشند یم  فل قکوته    دهل  یقونسلگر عبدالغفورخان شكاتب جب 

آنها    گریبندی   در   تی خصوص  چندان  که  شود یم معلوم    خوب  گفتم

 . میکن  اطیاحت باید . گفت بهرحال ما و شما  ستی ن

وع    میرفت و بخواندن قرآن کر جان  امی     که  وقنر   چای   ضف   از   بعد   شر

و   دهلب     هنوز کرد  و   در   اطاق  از   و   برآمدم  اطاق  از   نبود آمد    رفت 

  چای  مامور   بود   خوردن  چای  گرفتم که مضوفمعلومات  مامورصاحب  

را به    تیب  خ   راپور محمد  خیال انداخت    یم  چای  هم   محمدعمر   و   خورد یم

قلعه برده بود، فرصت را غنيمت دانسته دروازهء خواجه را باز کردم.    رهءیدا

شما ضف    همرای  گفتم  داده   سالم   ،کشد یمسگرت    نشسته  بیچاره   دمید

فر   یهابارك   ، در شده  گرفتار شكاتب تان عبدالغفور خان     هتکو   طرف شر
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گفت پناه به خداوند. عبدالغفور    شدهمتأثر    خیل   خواجه،  باشد یم   قلق  

  زیاد  اولد   و  الیو عالوه برآن ع است كم طاقت  ترسو و  شخصبسیار خان 

به   کردمزنجب     دروازه را   شده  خارج  اطاق  از   پناه بخداوند.   گفتم  دارد،   و 

 م. آمد خود  اطاق

  را به تشناب رهنماب  صاحب خواجه  و آمد  ه روز محمدعمر جده ب ساعت

  خواجه از که    وقنر   ،زد یم قدم    در دهلب   خواجه    دنید  یبراجان  امی     کرد. 

کرده  مداخله  محمدعمر    نمود و   جورپرساب  جان  امی     همرایآمد    تشناب بر 

یجان  امی     . (وگ  اطیصاحب احت  د یگگفت )بر  . آمد   اطاق  نگفت و به  چب  

. ساعت مگردید   ،کند یم  نحو بحث   که از   ه یمن مضوف مطالعه کتاب کاف

را قفل کرده  صاحب  خواجه  اطاق  که  دمی شدم د   خارج  اطاق  از   که  ازدهی

 . برآمدمزندان  در حویلقدم زدن   یشدم و برامتأثر  اند،

  شده   عیعبدالغفور خان شا  خواجه و   تی محبوس آوازه    ی   محبوس   در بی   

ت  غالم  قاض    یراممحمد عمرخان ه  تاتا   . بود   قاض    و   زدند یمقدم  حض 

بسیار  و    رفتیم راه    خود ململ    لنگوته  ماش و برنج دراز و   شین ر آصاحب ب

دار   نزديك شدم قاض  آنها    که من به  وقنر   . خندید یم که خواجه    یگفت خب 

 گفت چه طور   تاتا   ؟شده  بندی  بچه خوانده صدراعظم  خانهللا  هدایت

 . گفتجان  امی    شدن خواجه را صبور جان به   بندیاحوال  ندارد  خب  

عبدالرحمن خان  ،  هللا  ت یخواجه هدا  است  حق  گفت انتقام خداب    قاض  

يف بود در   شخص خان زاده و یك    را که  کلیچ   د یبه قتل رسانجات  هزاره   شر

د یم  اورا انتقام    قر یمنتقم حقامروز  و   شخص   صاحب هر   قاض    گفتم  . گب 

خود اجل دارد البته که اجل عبدالرحمن خان پوره بود و کشته شد.   یبرا

شد خواجه    خوب   گفت که  تاتا   . ستی ن  مرگاجل  ب    است  تدرس  گفت

 هللا  هدایت
 

پدرخوانده گ اعتبار   نیا  بفهمد که  قاض  ندارد   زمانه  گفت   ، 

ا خوانده  و   استسیاست  مه  هها  سخن   نیبرادر  بچه  صدراعظم    گرنه 
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د ی پ ی، براندارد   کند. یم   کارها را   نیخود اسیاست  شب 

  امروز   گفتم  م، داکبر صاحب را آمد  اطاق  ساعت قدم زدن به   از يك   بعد  

 مقدار   کی داکبر   یندارم. برا  لیخنده کرد و گفت چرا م  د؟ یندار  لیم  چای

  که   یشد  داکبر صاحب خب    گفتم  بوره برده  همرای  چای چاينك و يك نان  

خداوند رحم کند، البته  گفت    جان  عبدالحد   پیشبر   ه؟ گفتآمد  نو نفر    دو 

  م یگ  بودگفت  حال  اند. در   شده  بندی  نها یکه ا   است   تیفیک  کدام  کابل  در 

های بندی  نیا   تاتا   ،گفتداکبر نشست، داکبر    چارپاب    یو در بالآمد    تاتا   که

، داکبر گفت  شناسمیمهم    اورا پدركالن    پدر و   گفت  ا تتا  ؟شناسیم   نو را 

 . د یکن  انیرا ب شانسوانح 

در هللا  هدایت خواجه    گفت  تاتا   بود،  خان  متعلم  حبيبيه    خوب   مکتب 

داشت،   وقت ذکاوت  تیاعل  در  و هللا  امان  حض  فارغ  مکتب  از    در   خان 

ابراز خارج  وزارت و کم کم  شد  بحيث شکاتب شامل کار  نمود،    ه  لياقت 

بالخره و  شد    مقرر   یر گونسلق به کفالت    تاشکند   ر د  و   مامور   شكاتب 

و در    شد   دهید از او    زیاد   هایفعالیت مشهد    یگر قونسل   در وقت .  د یردگ

ال    اقت یلاثر   جب  و س ونقخود  مقرر  مقدس  مشهد  سلطنت    ب  خاتا    ل 

افغانستان را که در    یفرار   یهامشهد بود. يك تعداد هزاره   خان در هللا  امان

  ن یافغانستان فرستاده ا در  و  خارج رانیاز ا داده كره افغاب  ذ ت بودند  مشهد 

گرفت. ناگفته   قرار   هیحکومت امان  ر یتقد  باعث تمجيد و  خیل  او   تیعالف

خواجه   مدبر هللا  هدایت نماند که  يك  ترک  خان  بحيث سکرتر  ه  هیدر  م 

 . داند یم خوب  را  زبان ترگ  کرده و   سفارت کار 

هللا  هدایتخواجه  آمد    قندهار   خان در هللا  امان   شد و   انقالب  که  وقنر  

ت  خان از مشهد  ه داوطلب  آمد  خانهللا  امانبه قندهار بحضور اعليحض 

   تعداد هزاره ها که  ک یخان گفت که چون شما باهللا  امانخدمت شد،  
ا
  قبل

 و    بودند   مشهد   ر د
ا
آشناجات  هزاره   ر د  فعل دارند  در   اگر   د یدار   ب  رسوخ 
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 قیتشو   جنگ  بهسقو  بچههللا  حبيب  هیبرعل  هزاره را   مقو رفته  جات  هزاره 

 که به اتفاق هم  کنمیمه  روان  را جان  امی     شما برادرم  همرای  و من  بهبر   د یکن

ورت به پول  اگر .  د یکار کنآنجا   ه  روان  مکتوب  و نفر    اسلحه حس شد و یا    ض 

 ه کنم. روان شما  یقندهار برا ه از حاسل تا پول و  د یکن

ه عطد قچن همرای  کرده   قبول  خان را هللا  امان  ر خان امهللا  هدایت  خواجه

بزرگان    ها ب  م  عنواب    امی   فر   برادر جان  امی     یه رامهه  ب  و جات  هزاره و 

ه  مهی كارطوس و خ  دانه تفنگ و و چند  گر ی دنفر    و چند خان  هللا  امان   و غب 

 شد.  روانجات هزاره بطرف  

بزرگان هزاره را    د یرسجات  هزاره به  که    وقنر   جمع  جان  امی     ور داقوام و 

صادقانه  جات  هزاره   مردم   قرائت کرد. آنها    خان را به هللا  امان فرامی    نموده  

خان  هللا  هدایتخواجه    و جان  امی     ی ه براتحاض  خدمت ساخ  ا را هخود

 جنگسقو  بچه  و با   ند یخدمت نمادقیقه    نیند که تا آخر دکامل دا  نانیاطم

 شاناسلحه و پول خود    و   ند یخان تضف نماهللا  امان  یرا برا  کابل  کرده

ی  قندهار   از   و   ند ینما  آوریجمع  مطالبه نکنند، همان بود که کار خواجه    چب  

 رونق گرفت. جات هزاره  در هللا هدایت

  تعداد یك    کرده   میقاخودرا  جوان دلور بود    هم که برادر پادشاه و جان  امی    

شدند.    کابل  حمله بطرف آماده  و   آوریجمع  را هزاره    یعسكر اله جار   زیاد 

 شخص دانسته و را که  کل یعبدالرحمن خان چ سقو،  خان بچههللا  حبیب

 ه کرد. روانجات هزاره به سمت عسکر  تعداد با يك    بود  ده یفهم

عبدالرحمن خان    ن عسكر سقو با آمد  اله خان از ت یخواجه هداکه    وقنر  

ز کمر را در  جان  امی     ه کردهروانآنها    مقابلها را  هزاره تعداد  یك    افتیاطالع  

برا  گذاشته  بهسود  نواخ  نفر   گر ید  آوریجمع   یخودش  جات هزاره   در 

  ی نفر   هزاره  . عسکر د ب  بگ  کابل  یحمله بزرگ را بال  بی مضوف شد تا ترت
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 . آوردند جان امی    نزد   و  ب  دستگعبدالرحمن خان را  و  داده  را شکست سقو 

برا  هیقضجان  امی     به  هللا  هدایت خواجه    یرا  راجع  و  نوشت  خان 

هدا  از کامهللا  هدایت خواجه    . خواست  تیعبدالرحمن   عسکر   اب  ی خان 

را نوشت    انهیمضعه عامیك    کرده راجع به عبدالرحمن خان  خوسر   اظهار 

  د یرسجان  امی     یبراخط  که    وقنر   شش کجاوه(  ی کد  یکه )مرغه به تكر 

  داده  شیر  عبدالرحمن خان را ک  مر خان اهللا هدایت  جه مان کرد که خواگ  او 

مرده   و  غرغره کرد  را  خان  عبدالرحمن   یهاه یقر   بعض    در   اورا بنابران 

ت دنید  یبراجات هزاره   از چند روز دفن نمود.  بعد  فرستاده و   مردم و عب 

  نمود تأثر    اظهار   مطلع شد   هیاز قضو  آمد    خانهللا  هدایت خواجه  که    وقنر  

  اینکه   نه  کن    محبوس  بود که عبدالرحمن خان را   نیمطلب من او گفت  

 کار از کار گذشته بود.   مگر   غرغره نماب   اورا 

  تعداد عسکر و يك  را دامن زد  سقو  بچه خان  هللا  حبیب غضب  آتش    امر   نیا

 خودرا  جرار 
 

ارسال کرد،  جات هزاره خان برادر خود به   داله یحم بشکرده گ

هزاره  شد اما  مقاومت  در   یدیها  نگذاشتند که عساکر سقو  ملك    نموده 

به  داخل  شان دادند    جنگ  شود و    سمت جنوب    مردم  که  وقنر   تا ادامه 

  مردم   را   کابل  شد و   شانیپر سقو  بچه هللا  حبیب و اوضاع    اختهبحمله پرد

نمودند،    جنوب   خواجه  راسنر  فتح  نگذارم که  و هللا  هدایت ناگفته    خان 

او شامل  نفری    جمله و در    نزد نادر خان رفتند   در سمت جنوب  جان  امی   

 شدند. 

براهللا  هدایتخواجه    و جان  امی     نادرخان را  به   آوریجمع   یخان  اعانه 

بهامروز    تا جان  امی     هندوستان فرستاد که مانده خواجه    در هندوستان 

جات  هزاره یامور ادار   مقرر و جات  هزاره   بحيث رئيس تنظميه   و آمد    کابل

ال قونسل د  ثیبح  بعد   و   میرا تنظ  رفت و تا چند روز   دهل   مقرر و   لهجب 
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ال قونسل کار    ث یبح  دهل   در   پیشبر  و شما  ما    ی پهلو   در   اکنون  و   کرد یمجب 

 .  است آورده  ف یتشر ارگ خانه بندی در 

  معلوم است کرد و گفت که    تأثر   اظهار   هیقض  ن یا  دنیجان از شن   عبدالحد  

  و قبل از   انقالب   وقتو در    ،باشد یم  اسیس  که خواجه شخص دلور و 

  شده  مصدر خدمت  شهی ، البته هماست  به وطن خود خدمت کرده  انقالب

 . تواند یم

  باید بگذرد،  خانه  بندی   در   شاناشخاص که عمر   ی   چن   ف ی، حگفت  داکبر 

که معلوم  ،  من گفتمفعال اخذ وظيفه شود،    همچه اشخاص کاردان و   از 

  چرا حکومت با او مخالف   و   شده  بندی  تهمت خواجه  کدام  که به  ستی ن

 . است هگردید

ال  که    وقنر   خانهللا  هدایت خواجه    شود یم   دهیشن   قراری که گفت    تاتا   جب 

 شاتیاز فرماخودرا  ه و  نکرد  سازش ها  انگلیس  وضع   بود با   قونسل دهل 

هند   آنها    شاتیفرما  و   دانسته  از ینب    حکومت 
 
جدا .  است  رد کرده  را 

  ی   هندوستان نسبت به خواجه بدب  میمق  سی ه انگلخارج  حکومت و وزارت

بمقام  آنها    تیکرده اندکه شکا  تیافغانستان شکا  هخارج  بوزارت  و شده  

تقد افغانستان  از   جهینت   در   و   میسلطنت  خواسته    کابل   به  دهل  خواجه 

 . است ه گردید  گرفتار   شوم خود  شنوشت که به  شده

دار حواله محمد  خیال همراي  الدين  شاج  مامور   که  میگفتگو بود   ی   در هم   ما 

 تیار   چایمامورصاحب    د، یبفرمائ  من گفتمشدند.    اطاق  داخل   و   ند آمد

بالیآمد    مامور   . است احوال    از   بعد   نشست،  عبدالحدجان  چارپاب    و 

 ستادهیادار  حوالهمحمد  خیال نمود.    خوش خلقر   خنده و ا  تتا  همرای  پرس

  اطاق   در   قهیق د  و عالوه نمودکه چند   است  گفت رخصت  اورا   مامور   بود،

  مامور   بجا نموده و رفت.   را   یعسکر   میرسم تعظدار  حواله خواهد ماند.  
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شب  راسنر  داشت    اظهار   تاتا   ه،آمد  کوچه شما   گفت مرغ نو در الدين  شاج

  بل گفت    مامور   . است  هآمد  نو   بندی  کدام  مثل که  رق بود ت  و   ترقبسیار  

گری قونسلشکاتب    همرای   خان قونسل هندوستانهللا  هدایت خواجه  

 اند.  شده  تلق   و کوته بندی شبید

 هستند؟   کابل  مردماز    و اشکاتب    خان و هللا  هدایت خواجه    نیا  دم یپرس  من

 : گفت  مامور 

خدا  است  معتب  آدم  یك    بسیار خواجه  ،  باشند یم   کابل  از   بل برگشت  از 

 از   چیبنده هاست   ر داکبر صاحب گفت هرچه از طرف خداوند مقر ،  توبه

 . تواند نم خود کرده 

خنده کرده گفت،  عبدالحد   و مامورصاحب    جان    اورا شكاتب    خواجه 

 ؟ یا ب  ردید ک  زولنه

ه  بدون  خانهبندی  گفت  تاتا     بل   بل گفت:    مامور   ندارد   نمود   چ یزولنه 

ور  آنها    یمن به گفتگو .  باشد یم به زولنه    بندی  یپا  . نمود است  زولنه ض 

  شد،   خوردن  مضوف   مامور   م و آورد   مامور   ی برا  وه ی م  یقدر   داده  خاتمه

 .  و رفت شده خارج  اطاق از  از ضف ميوه بعد 

شدم   انتظار رفتم    ۲  در لی     زیاد   اطیاز احت  بعد   رفت من  اطاق  بههم    تاتا  

   آیا که    نمیکه عبدالغفور خان شکاتب خواجه را بب 
ا
ام    ده ید  اورا   کابل  در   قبل

از محمدعمر  ب همرای  که شكات  دمیمنتظرشدم، د   در دهلب     ساعنر   انه،ی

 . ند آمد  تشناب ما  طرف

  او   ش   یمو   یتارها  از   که بعض    است  سال  انهیيك مرد بالبلند م  شکاتب

   اما چهره او   شده  د یسف
 
 اطیطرز راه رفیر  و احت  از   ،نیامد آشنا    به نظر   قطعا

خود    ءهیسا  از   حنر   است   خوف  در بسیار   بیچاره  که  دمیاو فهمالعاده  فوق

  م نزد  حرف  چیمناسبت با او ه  ی   مبادا مخب  حکومت باشد. بهم   که  ترسد یم
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  اطاق  به  اورا محمدعمر  رفتم،    گر ید   ب   ملتفت نشد به دهل  چیه  طوری که  و 

 م. آمد خود  اطاق کرده دروازه را از عقب قفل نمود من به  داخل

  اکنون   عبدالغفور خان شکاتب او،  خان و هللا  هدایت خواجه    ی   محبوس  از 

آنها    ء زندان دربارهمامورین    یهایب  گو رفته رفته سختگذرد  یم  چندماه

  ی و براالشاخ   جبلخدمت خواجه نورمحمد خان    ی. برااست  شده   کمبر 

الدین  شاج  مامور   را   ی   محبوس   از   گر ید  نفر   کیخدمت عبدالغفور خان  

 . شود یم  آورده شانهای خانهاز  طعام  شان یکرده برا  قرر خان م

جواد هللا  هدایت   خواجه شخص  د  یبرا  است  خان  و  گلزار   گر یبابه 

و   غریب  ی   محبوس برا  دهد یمکال   نان  معاونت  مامور   یو  .  کند یم  هم 

همسا  خواجه غالم شورخان کوهستاب   اکب   است  خواجه  اطاق  هیکه   ،

به مهمان    اطاق  اوقات  پآنها    همرای  هنوز ما  ،  شود یمخواجه    دا یرابطه 

ام ضف يك ا م یه انکرد   . میمتقابالنه باو دار  حبر

به    چیمن ه  مگر   گردد یم   نشر   از هر طرف  دروغ در زندان ارگهای  آوازه 

 . کنمم ن پروپاگندها اعتبار 

م  ق  یلط  د یرش  آقایروزها    نیدر  از کوچه    فیعبدالط  زا ب  پش  خان که 

  م یبرادرم عبدالرح  عهیها را بذر کتاب  بعض    است  رفیق  بسیار   و با من  اندراب  

 العادهفوق  شگریم  خیلآنها    من مطالعه  یکه برا  کند یم  هروان  میخان برا

 . گذرد یماکب  اوقات بمطالعه کتب  و  باشد یم  خوب

  ف یما تشر   اطاق  در   شهی دارند هممهرباب   بسیار  ما    همرای   تاتا   و جان  امی    

  ی و روزهاها  ساعت  اند که  داده   رواج  آنقدر را    سکوت ی ف  و بازی.  آورند یم

 . شود یم مضف آن  به شان

عبدالجان   که عبارت از   ی   محبوس   نفر   چند   ی در پروگرام روزانه خود برا  من

باشد    و سقو  بچه ملك محمدخشبرهء    و   قلعه گل برادر ملك جان  شور 
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  است   د یسف  شی که شخص ر   پردل خان قلعه گل  یبرا و   میقرآن کر   ب  تفس 

برا  میقرآن کر  ز   نینورالد  یو  پش  عمراخان  خط    نیالعابد  ن یبرادر  خان 

   و   دهم یم  درس   فارس
 
دادن   درس  ی   چهار ساعت بهم   هر روز سه ایل   تقریبا

خوش   چندان  نکار یمن از  یچه رفقا  اگر  ست،ی ن  اجر  از  البته خایل. گذرد یم

. دهمیممن بکار خود دوام   مگر  ستد ی ن



 

 

   زنداناز  نفر  دو  رهای  

از جان  امی     و محمدعمرخان    تاتا   بود کهآوازه    پیشبر   چندروز   غندمشر 

عرا  شوند یمرها    تی محبوس باور    داده   مثبت  جهینت   شان  ضیو  من 

دمکردم ن امر الدین  شاج  مامور   روز ی.،  از   نفر   دو آن    ب  اهر   خان   را که 

  ی   مذکور در هم  نفر   دو   کرد و گفت که  د یتائ  است  شده  صدارت صادر 

 . شوند یم دوسه روز رها 

الدین  شاج  مامور   شد و من به  ما   باعث خوشحایلبسیار  خب     نیا  دنیشن 

 جان و   عبدالحد   من و   یرا براجان  امی     اطاق  لطف کرده  اگر که    گفتم  نخا

  د یخان بده داکبر غن   یبرا  باشد یمآن  هم در  میعظ را که شدار  تاتا  اطاق

وضو    یو برا  است   مذکور نزديك تشنابهای  اطاق  زیرا که  شویمیم   ممنون

وط به  قبول  مامور   . است  خوب   کردن طوری  را    میعظ  شدار   اینکه  کرد مشر

صاحب  کرد یم   تیبا او رعا  تاتا   که  میعظ  شدار   من گفتمکند.    قبول  داکبر

و تا اندازهء که    میدار   قبول  ما است    مروزگار و قابل ترح  شانیپر   که شخض

 . کنیمیم ی درداو هم پوره باشد با   توان ما 

خان  پش   میظع  شدار  عبدالرحمن  پدر   است  شدار  مس   او   که   ب  در 

   هندوستان
 

خان   عبدالرحمانب  ام  ءدوره   یهایفرار   از   و   کند یم   زندگ

  هء ب  همش   و   کرد یمه کار  خارج  بوزارت  کابل  ر د  میخود شدار عظ،  باشد یم

خان   لیعبدالجم  وایل  از طرفرا گرفته بود که    عبدالستار خان محمدزاب  

  دارد و   اولد   دو   داده  طالقخودرا  عيال    بیچاره  و   تهگرف  عداوت قرار مورد  

 که    تیول   یراپورها  به  نظر 
 
  کابل و در    شده   محبوس  ندارد   قتیحق  قطعا

. محتاج يك تكه  ندارد   اقارب  و   ش یخو   گر ی د   اولد   و د  همان عيال و   بغب  از 

  ی   بهم.  باشد یم   خانواده و با    قیل   ف،یجوان ظر .  باشد یملقمه نان  و يك  كال  

  همرای  بود و   داده  یخود جا  اطاق  در   اورا محمدعمر خان    تاتا   مناسبت
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  شود یمرها    تاتا   که  اکنون  . نمود یم  چای  جا ضف نان و   كی  تاتا   و جان  امی   

 . استمتأثر   خیل میشدارعظ

  گفتم   کردم و   شادماب    اظهار   شان  خالضآوازه    و از   رفتم   تاتا   اطاق  به   من

جان مرا برادر خود دانسته   م یشدارعظ  باید   روید یم  ب  شما بخ  هک  وقنر   که

مرحمت   در خودرا  و  ما  بال  غ ی    از  نان  لقمه  يك  و  ما   ینکند   گذاشته   نان 

 البته باعث افتخار ما خواهد بود.  ند،یضف نما

  ی نموده و برا  آوریجمع   رخت خواب و البسه خودها را جان  امی     و   تاتا  

  که داد  گل  و محمدعمر    و محمد  خیال رفتند.    ی   محبوس   هایاطاق   وداع به

با   از وداع بعد آنها    را بردند وخود آنها    کالی  باشند یم   ی   محبوس  ی   محافظ

 و رفتند.  افتند یارگ نجات خانه بندی   از  ی   محبوسو دیگر ما 

    من
 
  یالک  و   چارپاب    و جان  امی     اطاق  بهخودرا    اطاق  کالی  و   ها چارپاب  فورا

صاحب را در  نفر   ما چهار   د یجدهای  اطاق  نقل دادم. در   تاتا   اطاق  داکبر

جان.   میعظ  داکبر و   اطاق  يكو در    عبدالحدجانو  من    اطاق  در يك   م،یشد

 . است کردن سهولتوضو   یتشناب قريب وبرابه  ها اطاق نیا

در   من قصه    میعظ  همرای  داکبر   اطاق  اكب   جان    میعظ  ،کنمیم جان 

  ت یخود شکا  همش   خراب  وضع  از   و   کند یم   نایپرده بب  خودرا    یهاقصه

  بوده و   شایک  تینها  کابل  خان وایل  لیعبدالجم  حال از   عی     و در   ،نماید یم

خان مربوط   لیاغراض نفیس  جم  و   به عداوت شخضخودرا ت  ی محبوس

   جان را که  میات عظاظهار   ها و همن همه گفت  ،داند یم
 
  ب   رقت انگ  حقیقتا

ا  است اوضاعخواهم  نم و    کنمم ن  نوشتهها  یادداشت   ن یدر    داخل   به 

 کنم. مداخله   شان خانواده 

اوقات    قصه گفیر    دادن و   درس  به  روزها  اکب   یا  و قرائت قران    نماز   بهو 

ادای  بعد   ها شب.  گذرد یم  طعامخوردن    و   چای  دنینوش  م،یکر    نماز   از 
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   کتاب.  است  بزرگ  يك نعمت  دنیما خواب  یخفیر  برا
  د یرش  آقایرا که  هاب 

برا  رفیق  ق  یلط م من  مرا   رد و د آنها    و مطالعه  کند یم  هروان  میمحبر آلم 

  ین کتاب را براآورد  زندان  مامور   . باشد یم بزرگ    مت یيك غن  نماید یم   ی   تسک

  ی فردا  برد یممن    از نزد را  ها  کتاب که    وقنر   جان  م یعبدالرح،  کند م نمن منع  

 . آورد یم  د یجد  تاباز کتابخانه نور کآن 

 *** 

صبامروز   بجه  ده  در هللا  هدایت خواجه    ح ساعت  کوت    حایل که  خان 

تسبيح   بود و   دهیه کش شانمقبول  خودرا    یها  ی و مو   دهیخواب سفيد پوش

و    آورد   فی ما تشر   اطاق  داشت در در دست    سنگ شاه مقصود   قشنگ از 

از   خندید یم  حایل که  در    د؟ یترس  خودتان نم  اطاق  ن من در آمد  گفت: 

تماس گرفیر   و یا    نآمد  که از   میست ی بزدل ن  و هم ترسو    ها آنقدر   ب  خ  گفتم

س  با    حله به مرگو باشد که ما در اول    شده  البته بشما معلوم  م،یشما ببر

  همه   ن یبالتر از   اکنون  و   م یافتیغرغره نجات    ر یو از ز   م یبود   شده   محکوم 

بود،    تکلیف خواهد  ا   د یکن  باور   اگر کشیر   به  نسبت  مردن     نیکه 
 

  زندگ

نها  بتی مص    نیا   را یز است    بهبر   ت یبار 
 

بدتر   زندگ از مرگ    و ما   هرلحظه 

 . باشیمیم  د یشه ردمه

  ی زود  نیبه ا  باید نو گفت    خت یانش ر ژگم  و اشك از آمد    به رقت  خواجه

   تازه در صحنههنوز  شما    د،یبده  از دستخودرا    د یشو   وسیما
 

  ا پ   زندگ

  د یقبال نمائاست  یرا به خونشد  اتیح  ماتینامال   و   ماتی مال   باید   د،ی ده اهان

  د، یدر راه خدمت به وطن خود باش  یو فداکار   یباز هرگونه جان  آماده  و 

 . است ی   ها هم جواناز شمامادروطن  یآرزو 

دق  بعد صاحب  خواجه  چند  تشر   قهیاز  از   ف یمذاکره  و    وضع  بردند. 

شخص    شود یم معلوم    شانار گفت بادرد یافته  تعلیم که  جوان  ،  است  و 
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  م یاو برو   اطاق  بهو یا ما    د یایما ب  اطاق  دارد که به  ل یم  خیل صاحب  خواجه 

صدمه کدام  صاحب  خواجهبه    که از تماس ما   کنمیم  اطیاحت  خیل  من  مگر 

  هم خایل   شان  تی محبوس  بوده و   اسیرا خواجه شخص سینشود ز   د یعا

یم   اسیسهای  کیفیتاز   برآن  عالوه  بود.   مامور   که  ترسمنخواهد 

 لیبهرحال ما هم م  د،یننما  را کوته تلق    بیچاره  و باز   د ب  له نگیحالدين  شاج

  زندگاب    در همه امور   را یز   میفاده کناستصاحب  خواجه  از صحبت که    میدار 

 . باشد یم  و دلچسپ نیب  ش و صحبت او  اشتهد زیاد  یهاتجربه

و   عبدالغفور  هم شخص ظريف    یدارا  بیچاره  مگر   است   جواد   شکاتب 

درجه اخب   . تا  رسد یم به نظر    شانیاو پر   زندگاب    وضع  صغب  بوده،   یهااولد

ادا خودرا    یهاحرف   است  ر کا  اطیاحت   حرف   و در وقت  کند یم   سنجيده 

بگو های  حرف   که  کند یم   زدن کوشش  سند گرفته    و   د یمعقول  او  سخن 

 نشود. 

 از طرف   و گذرد  یم  عبدالغفور خان  خواجه و   ی   محبوس   از   زیاد   مدت  اکنون 

  و صاحب  خواجه   اطاق  نمانده ما به  هیاول  ود یق  و   د ی قآن    چندان  یت مامور 

 شان   یهاو صحبت  ها قصه   از   و   میدار آمد    رفت و   شهیعبدالغفورخان هم

    ،کنیمیمفاده  است
 
و    هیترک  مثل  خود در اروپا   یهاقصه خواجه از  خصوصا

 . کند یم  صحبت است گر نقاط که مالحظه کردهی و د هیروس

اندام و   انهیدارد، قدش م  اهیچشمان درشت س  جوان و   خواجه باريك    و 

صحبت دلچسپ    لسان و   فصاحت  و   با یز   و   . چهره گندیماست  رنگ  نهیسب   

دل  است  سایدارد، شخص س حال  از ک  کند م ن  اظهار خودرا  .   ت یفیو 

که زندان   است   خونشد آنقدر    ه و نکرد  تیشکا  اظهار   چیخود ه   تی محبوس

شیر  با زولنه  گراه    در وقت دانسته و  اهمیت  ب    ب   يك چ  زنجب  را   و   و زولنه

در  صاحب    سی که رئ  دمیپرس صاحب  خواجهروز من از    يك   ،گردد یم   آزاد 

اذ   وقت باعث  زولنه  در   تی خواب  بود؟  نخواهد   گفت،  جواب  شما 
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  خواجه بگوب  و ياهللا  هدایت ا  ی  ، اد نکن  ی  مرا   سی که بنام رئ  کنمیم   خواهش 

د  بدان  ب   ن  و  مقابل  در  تكليف رنج    دنیکه  شما    و  به  نسبت  زولنه 

  است ینسبت بر خودرا  امروز    بت ی مص  ن یو ا  باشمیم برده بارتر    تر و شسخت

م   روز یعزت د و   . دانمیم تر محبر

بسیار    دیگران  او نسبت به خود و   یهامهرباب   خواجه و    هم صحبنر   از   من

انس   خیل  باهمگذرد  یم  ما  دوسنر  از  یدی که مدت مد  اکنون خوشحالم و 

ا الفت گرفته  و    میو  روزها  خوسر ی  هاشبو  به  در  .  شود یم  یسب    ما 

  وه یم  اش نان و   ده ینامزد غمد  و   بیچاره  خواجه مادر   ی   محبوس  اول   یهاماه

 فرستادند. یم اندازه ب   اءیاش و دیگر  لباس  پول و   و ناشتا  و 

کارگرفته از    ب  ضفه جو  را قانع ساختم که از صاحب  خواجهگفته گفته    من

بابه    مثل  غریب  ی   محبوس   یخواجه برا  مگر   د ینما  یب  جلوگمورد  مضف ب  

بابه   همحمد  گل گلزار و   از خانه  لنگوته  كفش و   دوخته و های  لباس  و غب 

پول نقد    شان  یهمچنان برا  و   دهد یمآنها    به  و طور پنهاب  خواسته    خود 

 شان   از خانهکاسه سالن  و  د  برنج و   یروز يك غور   هر   ،دهد یم  گاهگایه

به  کند یم  اضار   هرقدر   آورد. یم ما  شو   اطاق  که  مهمان    قبول   ما   م یاو 

خوان او مهمان  در   روز خواجه غالم شورخان هر   مگر   کنیمم ن . است  دسبر

نان    م،یساز خان به نان خود یم  میشدارعظ  جان و   عبدالحد   و و داکبر  من  

نو  خانهکه    است  ت بما  برا  ،کند یم   تیکفابسیار  و    آورند یم   از  بابه    ی و 

ی  سدوخان هم و محمد گل  . رسد یم  چب  

  است نیا
 

ما.  دورهء جواب   اتیحاصل ح است نیدر زندان و ا  زندگ



 

 

 در زندان یر  مرگ الم انگ کی

ی    خود   اطاقو در    ضیبابه گلزار مر   شبر ی ب  روز  او   دنیمن به د  ،گردید بسبر

 محمدعمر   ی دادم و برا  شی برا  ی   داشت، چند دانه کن  د ی رفتم. بابه تب شد

 نهیرا معا  بیچاره   لزار گکه بابه    شود یم داکبر اطالع دهد بهبر    یبرااگر  گفتم  

  ز دو سه رو ،  باشد یمعاطفه  ب    و   شخص چرس   کند. محمدعمر   یو تداو 

 را خب  
 ، تب گلزار قطع نشد. نکرد   داکبر

،  است داشت که محرقه اظهار  کرد و   نهیرا معا گلزار بابه   و آمد  داکبر  روز ید

  و  د ی ردگمتأثر   بسیار خان هللا هدایت شود. خواجه  جدا  گر ی د اطاق به  باید 

ورت باشد پول که    هرقدر گفت    داکبر   به شما نسخه لزمه  ،  کند م نفرق    ض 

 نخا  نیدالدیرش  همرای  و   یداکبر هندیك    خان که  . داکبر محمدعلد یبده

ارگ   پروا    اظهار   ،کند یم   کار در  وا  د ارگ    دواخانه   از   کند م نداشت که 

بت نسخه داد و رفت. و يك   ی   پنسل  یچکار ی. چنددانه پدهمیم  بوطل شر

او به    ض  ی مر   اینکه  ی. برااست  خب  ب  خود    از   هوش و ب    بیچاره  گلزار   بابه

  كلوخ خانه که  اطاق  گلزار در بابه  شد که    ز ینکند تجو   ت یشا  ها بیچاره   گر ید

  و   رفتيمصاحب  خواجه   شود. من و   داده  نقل  باشد یم ها  تشناب  در نزديك

  ی برا  ارپاب  چو يك  يك پرده انداختيم  آن    و در دروازه  میرا پاك کرد   اطاقآن  

  همرای   لحافو يك  بالشت  و يك  يك توشك  صاحب  خواجه.  میاو گذاشت 

  بازمحمد   شان  از خانه چاشت    از   بعد و تا    خواستهاز خانه    د یسف  ب  جا  یرو 

 .  آورد   مالزم 
ا
ه   که  وقنر   کنیمیم تحمل    است   بجه   ۱۱که ساعت    فعل   بسبر

 . دهیمیم زار را نقلگل شد بابه   آماده

ه  مالزم خواجه يك  بازمحمد   ی   ش ی پ  نماز   از   بعد    بابه گلزار   ی مکمل برا  ء بسبر

همحمد  غالم   صوف    و صاحب  خواجه ، به اتفاق  آورد    آماده   ء بابه گلزار را بسبر
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معاونت کند   صوف    اگر گفت: که  صاحب  خواجه   م،یساخت يك    صاحب 

  قبول   صاحب  صوف  .  شود یم بهبر    د،ی نما  د یگلزار را تجدبابه  دست رخت  

از    بعد   بود گرفته برد و خواسته  صاحب  خواجهرا که    د ی جد  کالی  و کرد  

شال به اتفاق   در يك  اورا نموده    د یتجد  بابه گلزار را های  لباس   قهیچند دق

 نفر   کیسوخت،  تب یم  در   بابه گلزار   بیچاره  ،آورد   اطاق  نورمحمدخان در 

  مقدار   کی نمود،    یچکار یپ  اورا ه  آمد  ارگ  شفاخانهاز    و ا  یچکار یپ  یجراح برا

بت از    چ یاز هوش رفته و ه  بیچاره   زار ل، اما بابه گخواستماو    ی هم برا  شر

 . ستی خود آگاه ن حال

خشبره بابه گلزار    و   سنجد دره خش   غالم که از   مال   خان و محمد  گل   بابه

جمع  باشند یم او  او گر   شده  دور  و   ، کنند یم  ه یبحال  صاحب خواجه  من 

و  گ   هردو  خب  ازو   ب  هرلحظه 
از   ،کنیمیم  اب  گلزار بابه  یاب   صحت  خواجه 

 . است وسیما

حلق    ،رود یم تب او روزبروز بال    شده  ضیمر   که گلزار   روز شد   هفت امروز  

 و    کند یم  خشگ   او 
 
ی  قطعا بت را به مشکل به   وهیمآب    ،نخورده  چب   و شر

  ، عبدالحكيم نام  زا ب  . م است  دهید  زیاد   بابه گلزار زحمت  بیچاره  ،دهیمیماو  

از   داده  در   اورا خانه    و   محبوس  اورا    ی   محبوس  در جمله طالع ناسازگار    و 

کوچك و    خبر   دود   ، يك پش و شده  محبوس  در زندان ارگ شایه  اسیس

  مگر   است  و شش ساله  سو یا    وپنج  حدود س  در   يك خانم دارد. سن او 

داکبر    انیب  قرار زار  گل   ض  ی. مر گویند یمزار  گلبابه    اورا مانده و  خودرا    ش یر 

 . است کمبسیار   ض  یمر  نیاز   و اچانس نجات  و  د یمحرقه شد

  بجه   ۲ساعت  محمد  گلبابه  .  باشد یم ماه اسد  ۱۷روز پنجشنبه و  امروز  

. است  خراببسیار  گلزار    وضع  ه گفت کهآمد   من  اطاق  چاشت به  از   بعد 

 من گفتم . است  بهبر بکشند  اورا ولنه ز که   د ییزندان بگو به مامور شما اگر 
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 اطاق  بهبرخاسته  از جاه  زندان خواهم گفت،  به مامور  من    خوببسیار  

 رفتم.  مامور 

  ه یرحربیملنگ نوکر شاه محمود خان وز   شب    نشسته و   چارپاب    یبال  مامور  

 مامور   اطاق  اند که  دهیچرس کش   آنقدر و  هم نشسته    است  مامور   رفیق  که

ملنگ  با   شدم و   داخل  ،وقت را کرده  تی . من رعااست  پر از دود چرس   شب 

طنبور را در دست گرفته و  الدين  شاج  مامور   نموده نشستم.   پرساحوال  

زمزمه    حایل که  در  بود  نشه  دق  بعد   . کرد یم سخت  چند   که  گفتم  قهیاز 

نزع    ار بابه گلز مامورصاحب    دکهینک  مر ا  به محمدعمر اگر    باشد یم بحال 

 . است بهبر بکشند   اورا های زولنه

هستند شما را    تگبسیار    ها مردم  کرده گفت بادار   انهیخنده وحش   مامور  

ه    بنگاله  نیا  یکه خواجه برا  دمی. شن دهند یم  یباز  بادار خواسته  کال    و بسبر

دارد بسیار  پول  اگر    شهی ار مگخواجه از دست ما او   ست،ی ن  خوب  کارها   نیا

ك بزن کردن وضو  من  مامورصاحب    من گفتم.  می بما رخ کند که چرس شب 

 اورا بسیار    ها زولنه   است   که بجان کندن  دم ی، د گرفتم  ا ر   گلزار   خب  م  رفتیم

 . د یدار   خود شما اختيار   که بشما اطالع دهم بافر   دمیلزم د  ،دهد یم   تکلیف 

مرگ   بیچاره  زولنهمامورصاحب    گفت  ملنگب  ش بحال    باید   است  که 

بادار   مامور   شود.   دهیکش  به    دنیکش   گفت:    قلعهاختیار  زولنه 
 

  ارگبیگ

 را بحكم خود بکشم.  بندی  که زولنهندارم   من حكم  است

 ستی ن  تکلیف  از   مرده خایل  یپا  زولنه از   دنیکش مامورصاحب    من گفتم

ی  گلزار   از مرگ  و  به محمدعمر امر کرد که زولنه    مامور   نمانده. بالخره  چب  

  زنده شد،    نمرد و و اگر  لزار را بكشد  گ
 
  همرای   دوباره زولنه کند. منفورا

  قلم را گرفته، به   و چکش و سندان و   میرفت  ها زولنه  اطاق  در   محمدعمر 

 بود. وما حال ک در  بیچاره  م،یآمد گلزار   اطاق
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يك    د، ینفهم  چ یه  م،یدیکش   شیشکستانده و از پا  زحمت زولنه را بسیار    به

  وس یقلب ما  رنگ زرد وجود نحيف و   ،شد یم  ده یدر چهره او د   حده ینور عل

هر  بگر   نندهی ب  او  وقت  پیشبر   چندماه  بیچاره  گلزار  انداخت،یم   هیرا    در 

شب   یهامهی ن  کرد یم گرم  وضو  آب    ی   محبوس  یزمستان که در تشناب برا

  نمود یمعذر  و  یبار زار چشمان اشک  و با  خواند یم مناجات  بدربار خداوند 

 نیبهشت بر   غلمان و   حور و   از   زن و فرزندان خود برسم حنر   دار یبد  اگر که  

 . د ید  قیل  به او خودرا  دار ید بهشت و  از ینخداوند ب    مگر  گذرمیم

 بسبر   در   اورا   اکنون  بودم و   دهیو د  دهیلزار را شن گ  یهاگریه    مناجات و   من

 ه یجانگداز او گر های نالهآن  و  شبآن  اد ی بنابرآن ب  نمایمیم  مشاهده مرگ

  ی گو   د یفشار شد  بارم. چنگال مرگ با اشك یم   و   کنمیم  هی. گر دهد م امانم ن

دست    بیچاره  فشارد و   را یم  زنداب    و   غریب  و   وس ی ماگناه  ب  انسان عاجز    نیا

پا   یمگاه  و گاه   زند یمو  آخر   نیدر   مگر   تا   د یشاگ چشم  و   با   لحظه    دنيا 

د، شا  یزدیبرحمت ا  او وداع کند و   یهازشنر  زن و فرزندان    دار یبد  د یپناه بب 

 آرزو را بخاك خواهد برد.  نیگردد. اما کجا؟ ا  خود مالفر 

دست  هللا  هدایت   خواجه  در شانبخودرا  خان  و  ام گذاشت    حایل که   ه 

س بجا  اهش یچشمان  عزيزم  بود گفت:  مملو  اشك  بالیگر   یاز    ن یا  یه 

از يه  آ  چند   است  بمرگ  محکوم  مظلوم که  بیچاره   ی   اسیسورهء    مبارك 

به سدوخا  فیشر  من  قرائت کن.  قرآن کر   گفتم  نرا   ما   اطاق  از   را   میکه 

  ف ی شر   ی   اس یبخواندن سورهء  و من    آورد   را   بارك قران م  سدوخان.  بیاورد 

وع کردم، صحنه   زیاد   جان کندن گلزار   . تالش و است  ب   رقت انگ  ت ینها  ءشر

  ل إله إل هللا وأشهد آن    شهد أ»او بخواندن کلمه شهادت    انیو اطرافشد  

وع کردند مر   «محمدا رسول هللاآن   زبان بخواندن    ر یز   مختض در   ضیشر

نمود.   فیکلمه شر  وع  مبارك  س  در   که  وقنر   شر يه  آبه    فی شر   ی   اسیوره 

( يعقلونمبارك  أفال  الخلق    
ف  ننكسه  نعمره  از   دمی( رسومن   گلزار چشم 
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روح مبارك او با ارواح    وست،یبرحمت پرودگار پ  و   د ی جهان پرمشقت پوش

وجودش آرام شد  یافت    ب  اهپرمشقت ر   زندگاب    فشار   از   و   وستیمقدسه پ

 وإنا اليه راجعون( )إنا هللا و روحش به عالم عليا صعود نمود 

  م یترتيب تكفی   او پرداخت  و   فیبه خواندن قرآن شر و ما    د یمظلوم شه  گلزار 

ه ب  صلوات جمعه در   روز جمعه قبل از    گمنام توسط چهار   چارگانی حضب 

سپار   یهاسپایه  نفر  بخاك  ارگ  از    دهیقطعه  ابد  تا  او  فرزند  و  زن  شد، 

 شدند.  وسیمالقات او ما

 



 

 

 د یجد  یر  محبوس بازهم

  ی   محبوس  که به اقسام مختلف  غریب  و   بیعجهای  آوازه   ارگ  زندان  در 

من   مگر   . گردد یم  عیشاسازد  یم  دوار یام  شانرا به نجات    وسیو ما  بیچاره

 
 
که باز    کنمم ن  باور   چیهنداده    ت یاهم  مردمهای  سخنگونه    نیبه ا   قطعا

ها  آوازه   نی چشم روشن کنم. ا  زانیبمالقات عز   و   مینما  زندگاب    آزاد   ی هواه  ب

ور   ست،ی ن  جهینت ب    یندهاگو پروپا   باشد یم   ءحادثه  کدام  زندان  خارج   ر د  ض 

یمب   خارج احوال  از همه  و ما   . خب 

  ی کار یچار   یتشناب رفتم بابه غاز و به  برخاستم    نماز   یکه برا  صبح  امروز 

 گفت امشب باز   پرساحوال    از   بعد   . دمیرا دالدين  شاج   مامور   چرس  رفیق

  چرا   گفتم  ه ام. نکرد  خواب   است  نماز   تاحال که وقت  دمیکش   دارخواب  یب

 يت بود؟ ب  خ

ت لی    مس  در   شان  نفر   کیند،  د نو را آور   بندی  نفر   بجه شب سهیك    گفت

  را به کوته ما   شاننفر  و يك    ار یمحمد در لی      شان  نفر   کی  خواجه بابو و 

 هستند؟از کجا  ها بیچاره   نیا گفتم  آوردند 

 ستی و ب  ستی و به سن باست    ر قندها  ه از آمد  که به کوته ما نفری    گفت

  . باشد یممعتب  قندهار    خانواده   از يك که    شود یم معلوم  ،  باشد یم دوساله    و 

ام.   را   شان  گر ید   نفر   دو  در   ی   محبوس  ن یا  گفتم  . نديده  شما    اطاق  حال 

  گفتم  . تواب  یم   دهید  اورا   باسر خواسته    اگر   ؟ گفت بل است   دار یب  نشسته و 

  بابه   خوببسیار  . گفت،  میآیم  شما   اطاق  به  کبار ی کردم    وضو که    وقنر 

 رفتم.  شان اطاق کردن بهوضو  از  بعد   رفت و من یغاز 

و    ستی ب  ا ی  و   ستی سن ببه    با یز   و مقبول  جوان    دم، ید  را   د یجد  محبوس  

  وقنر   در دور دارد.   د یو يك قطيفه سف  دهیپوش   اعلبسیار    لباس  يك ساله،
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احوال    ،زد یم  حرف   شکسته  سالم داد. فارس  و برخاست  از جاه    د ید   که مرا 

  از شما گفت: توکل بخداوند ما    بیچاره  دادم.   نمود. من به او تسل   پرس

د بخداوند. ب  میست ی ن  کرده بهبر ها  جوان و    دم یزدن را لزم ند  حرف   شبر ی سب 

 از ادای  بعد   کردم و   دار یب  صبح  نماز   یرا برا  عبدالحدجان  و آمدم    اطاقبه  

صاحب رفت اطاق به نماز   . م ی داکبر

قصه کردم  آنها  به نو های بندی  ، از بودند   خوانده نماز  میشدارعظ و  داکبر 

  خواجه بابو و ی   ل در  دیگر که محبوس نفر  دو  که از جان گفتم   میو به عظ

  بعد   جان گفت که  میکه از کجا هستند. عظ  د ب  بگمعلومات    است  ارمحمد ی

چه نام   یبابه غاز  اطاق محبوس گفت که  . داکبر مب  گیم معلومات  چای از 

 . است قندهار و از  وسفیمحمد  پش   نیا گفتم  دارد؟

  عظيم جان چی   راهدار   و   م یرا ضف نمود  چای  م یکر   از خواندن قرآن  بعد  

رفت. من   ح یصحاحوال    نآورد  یو برا  دهی پوشخودرا رنگ    خایک لنگوته  و 

پوره  معلومات  و گفت  آمد    میمضوف مطالعه بودم که شدار عظ  اطاق  به

دوران خان   شانافغان هستند، کالن نفر  هرسه ی   محبوس نفر  گرفتم. سه 

کت    حکومت اماب    در وقت،  است  شحد   مردم  از   و  ترجمان    آلماب  در شر

  و   است   وردك  یهازادهخان   از   دارد و دوم غالم عنب  نام    نفر   بود و   یس ی انگل

 جان نام دارد.  وسف یمحمد  قندهار و  مردم  از  شانسوم  نفر 

به ک  نیا از هللا  امانفرامی    ن  آورد  تیفیها  متهم   خان  اند.    شده  ايطاليا 

 قندهار   در   و   آورده   را دوران خانفرامی    گفت  الدين  شاج   مامور   قراری که

ه بخانه غالم عنب  آمد  به وردكآنجا    جان سکونت کرده و از   وسفی بخانه  

ك  ی  همرای  و گرفته    اطالع  تیفیچند روز مانده بالخره حکومت وردك از ک

  همرای   ا ر نفر    سه  ر هبخانه غالم عنب  رفته    بودند   ه آمد  کابل  که از   ئتیه

اند. شباشب در ارگ  ب  مزبور دستگفرامی    اسناد و     محبوس   آورده   کرده 

ا  معلوم استگفتم  اند.    شده   محبوس   سخت  تیفیبه ک  نفر   سه  نیکه 
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برباد  شده باعث  خان  دوران  و  بهرحال    است   شده   گر ید  نفر   دو   یاند 

د  . میکر   د بخداون شانسب 

 *** 

 جانی يك ه د ی جد  ی   محبوس   نفر  سه  ن یا  تی محبوسارگ    در زندان  اکنون 

نموده ااست  برپا  ن  قلق  کوته    نفر   سه  نی.  به   ستند ی و مخصوص  آزاد    و 

  وران خان و د در حویل قدم زدن  در وقت . من  کنند یمآمد  رفت و  ها اطاق

را  عنب   خاندمید   غالم  دوران  میك    .  جرده    اهیه سشانچهار د  ق  انهیمرد 

عنب    انبوه  ش یر .  باشد یم غالم  اما  ب  دارد  و   ستی جوان  ساله  پنج    با یز   و 

ااست  خوب  او هم  لباس  ،باشد یم شخص در هندوستان هم گذاره    نی، 

در حدود س است  کرده خان که  دارد شخص    . دوران  پنج سال عمر  و 

غالم عنب  خان اشخاص عاجز   خان و  وسفی . اما رسد یم ماجراجو به نظر 

 . است خان دورانت قرفا و  اعمال آنها  يتمحبوس که باعث  باشند یم

   اکنون  باشند یم  شانیپر   وارخطا و   تینها   د یجد  ی   محبوس  
 
  ها با   نیا  تقریبا

صورت    ی   محبوس   گر ی د  مثل  شان  زندگاب    آموخته و ارگ    ی   محبوس  گر ید

 . است را گرفته یعاد

بهگ فوت حادثه    مرحوم    خراب   تینها  ب  تاثمحمد  گلبابه   خانواده   لزار 

و  روز   نموده   ه ینشسته گر کنار    و   هر گوشه   در محمد  گل بابه    بیچاره   هر 

. سازد یممتأثر    هم   ما را ،  شود یمیادآور    عيال گلزار   و   اولد   شاب  یو از پر   کند یم

او  به  ن   زاری و    هیاز گر محمد  گلبابه    مگر   دهمیم   تسل  من  و  ماند  مباز 

. است و زاریافغان  در  شهی هم



 

 

 خان  میرسدار عظ  رهای  

  جان گفته بود که پدرش عبدالرحمن خان از   میشدار عظ  پیشبر   روز   چند 

  خواهش   ه فرستاده و خارج  توسط وزارت  ضهیهندوستان يك عر   شتی م

از   است  نموده را  پدرش    تی محبوس  که پشش  نزد  هندوستان  به  و  رها 

 بفرستند. 

  قلعه  عنواب    یهشا  راتیتحر   يك فرمان از   روز ید
 

  که در   شده  وارد ارگ  بیگ

  مامور   ،باشد یم هندوستان  ه فرستادن او ب خان و   م یعبدالعظ  رهاب    امر آن  

که فردا از زندان ارگ رها و به    داده  خان خب    میعظ  یبراامروز  خانه  بندی

 .  گردد یم هندوستان اعزام

یك    . باشیمیم خوش    او   ب  رها  ز و ما هم ا  است  خوشحالبسیار  خان    میعظ 

د. رفقا برا   همرای  که  دهند یمهم به او    اورا دخبر  و يك    پش    مبارگ   یخود بب 

  م یتقد  ن  ی ب  ش  و   چای  شان  یبرا  ،آیند یمداکبر    اطاق  خان به  میعظ  رهاب  

  ف ی ، جناب خواجہ صاحب تشر است  ساعت هشت شب  اکنون  . کنیمیم

کرده دعا نمودند که خداوند    خوسر   اظهار   خان  م یعظ  اند و از رهاب    آورده

 تی محبوس  دردناك  یبال  د،یفرما  تیعنا  آزادی   نعمت  ی   محبوس  به همه

  بعد   بردند و ما هم   ف یتشر   چای  از ضف   بعد صاحب  خواجه را رفع گرداند.  

برد،  خوشحال خواب نم  خان را از   میعظ اما   مید یخفیر  خوابنماز   از ادای

جهنم زندان مانند  از رهاب   راسنر  ،نماید یم  آوریجمع خودرا  البته مختض 

 . است بزرگ تیموفق

 وداع کرده از زندانهم  رفقا  گر یوداع کرد، باد با ما  خان میعظ صبح امروز 

شد    خارج دروازه زندانآواز  که   وقنر   رفت،  شد و   خارج   محمدعمر   همرای

خان    می. داکبر گفت: عظمیخود مضوف شد کر فه بآمد  خود   اطاق  ما به
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غنم  یبرا و   تیمن  ت  بود  ساعت    گفتم   . کرد یمفراهم  مرا    یب  اسباب 

  ی   محبوس  خداوند همه  افت،ینجات  بال  ن یبهرصورت شکر خداوند که از 

 . نسازد   محبوس زندان نیرا در  بیچاره چ یه را نجات دهد و 

 

 



 

 

 شوم در زندان ارگ حادثه  کی

از   از   بعد   یدو   ساعتامروز     در و من    شده   فارغ   ی   ش ی پ  نماز   چاشت که 

  وضو   ءآفتابه  حایل که  بودم غالم عنب  وردك در   چای  مضوف ضف  اطاق

رنگش    حایل که  در   زیاد   وارخطاب    با   کرد یم  کوزه پر   ما از   اطاق  را از مقابل

لرزان بمن گفت که قرار  گرفته و   واز آبود با    شده خشك شیهالب  و  دهیپر 

  قلعهامر  
 

و   همرایبیگ خان  در   وسفی  دوران  صدراعظم  بدربار   جان 

 . روند یم صدارت عظما 

گفتم   غالم عنب    تسل  یحس کردم اما برا  د یدل يك تكان شد  چه در اگر    من

ا  است  باشد، خداوند مهربان  ب  خ نت   وضع   نیکه  بدهد،    خوب  جهیشما 

د بخداوند.   بیچاره   توکل بخداوند. غالم عنب    نباشید   شما وارخطا   گفت سب 

بالپوش س   حایل که  تمام در   یخونشد  با   وضو   از    رنگ و   اهیدوران خان 

  ء ساده و چهره  لباس  يوسف خان با همان  کرده بود و   ش   در   اهیس  لنگوته

از   و   وستی پآنها    غالم عنب  با   ،شد یم   دهید   حرکت   آماده  ا رس  د ق  و مقبول  

عسكر قطعه    هء ب  شدند و يك پهبند  شانه  ك و چالخانه  بندی   مامور   طرف

  ن یجانب ا  دو  از  نصب بود و آنها  یهابرهنه که در تفنگهای برچه   ارگ با 

اسلحه کمر غوث  و   دند یصف کش   بیچاره  نفر   سه با  مشر  بلوك    ی الدين 

 . ند گردید  روان نمود بطرف دروازه خروج زندان  حرکت شی شاپی پ

  گر یدنفر    و چند و داکبر    عبدالحدجان  من و   ،یبابه غاز   و صاحب  خواجه 

التماس نمودند که    از ما آنها    و   م یوداع کردآنها    دروازه با   دهن   در   ی   محبوس

شما را بخداوند    داشت که برادر   اظهار   . دوران خانهمیئنما  دعا   شاندر حق  

 من گفتمخواهد بود.  و شما  ما    نیآخر   دار ید  دار ید   نیو البته ا  سپاریمیم
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ه  نجات بخشد انشاهلل بازهم ب  ت یو عاف  ب  بخ   را شما  خان صاحب خداوند  

 . میرسمالقات یم

بود    یجار   یخان قندهار   وسف ی و مقبول    اه یاشك از چشمان س  یهادانه

  خارج   از دروازه بالخره    د یگز دندان یم   با خودرا  قشنگ  های  لب   قهیدق  و هر 

در    شدند  ونو  منصبداران که   نفر   چند   با الدین  شاج  مامور   دروازه  بب 

های زولنه  واز آو  را بردند  آنها    شد یم   دهیهم د  یز یگرد   لیکرن  دوست محمد 

 . می آمد  خود های اطاق . دروازه بسته شد ما بهرسید یم  بگوش  شان

رعب    خوف و و يك    جانیه  ارگ يك شوك و   ی   محبوس   به  عمل ناگهاب    نیا

  وسف ی. چهره معصوم گردید   فرما حکم در زندان خاموسر  نمود، يك  د یتول

 اطاق من به . میندار   میتسل  بجز ، بهرحال چارهء شد م نم دور  از نظر خان 

کت خود دراز کش   یبال  بیچاره   ،رفتمصاحب  خواجه  سگرت    همیو پ  دهیچب 

سالمکشید یم   نفر   سه  شانیپر   وضع  از صاحب  خواجه نشستم.    داده  . 

پر   نگراب    اظهار  فکر    گفتم  کرد.   شاب  یو  ا  کنید یمچه  دارد که    ن یامکان 

فرار کنند    ها بیچاره  در را  یا  م  زندان  و  به حبس    محکوم   یعادیدهمزنگ 

 . ند ینما

  گوناگون   پروپاگندهایو  ها  آوازه   کابل  نموده گفت در   تبسم تلخ    خواجه

حكومت يك كشتار خواهد نمود    ،سیاستآن    ساخیر  خاموش    ی . برااست

بنا   د ی تهد  مردم  تا  سند،  ببر و  ا  کنمیمگمان    ءا شوند    ی   اول  نفر   سه  نیکه 

  ن یاالعمل  عکس مفکوره شوم خواهند بود، البته حکومت    ن یا  یهااب  بقر 

و اگر    کند یم  بر داد بازهم کشتار خوب  جهینت اگر  .  نماید یم مشاهده    را اقدام  

  گفتم  . ند یافزا   یم   مردم  تهديد   کشتار و   نمود در   دت ش  ا یوام کرد و  دپروپاگند  

ا  کنید یمگمان   خواهند کشت؟    ها بیچاره   نیکه  بلرا    صد یف  نود   گفت: 

شوند.   رود یممان  گ    گفتم  که کشته 
 
  گردد   جابی ا  بازهم کشتار اگر    احيانا
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از   کدام را  خواهند کشت؟   خارج  از   ا ی  ی   محبوس  جمله   اشخاص  زندان 

 . د ینوبت ما و شما خواهد رس  نفر   سه  نیاز کشته شدن ا  بعد   خواجه گفت،

من منتظر    بل  داشت  اظهار   نمود و   هقههق   ءکلمه خنده   نیا   از ادای  بعد  

جان از    عبدالحد   به داکبر و   مگر   ،نباشید   شما هم غافل  باشمیم   هیرو   نیا

ی  مذاکره من   نشوند.   ضی مر   شاب  یاز غم و پر خواسته  که خدا نا  د ینگوئ  چب  

ی  . پناه به ذات خداوند،گفتم   هگریختآن    از ما و شما باشد    بی که نص  چب  

 . توانیمنم 

با   صحبت دوام کرد.   تا صاحب  خواجه   من  عض  چهار  از   بعد   ساعت 

به من  چهار  چلم  آمد  اطاق   ساعت  صاحب  داکبر  و   کشید یمم، 

  دم یمظلوم را د   بیچاره  دو   نیاکه    وقنر   . کرد یمکتاب مطالعه    عبدالحدجان

باز آمد    ادمیبصاحب  خواجههای  حرف   و  افتاد،  بلرزه  خودداری  م  هدلم 

  معلوم نشد؟   یدربار   نفر   سهاحوال    فتخان گ  عبدالحد   کرده نشستم. 

ی  تاحال  ب  : خگفتم  . ستی معلوم ن  چب  

  ا یالدين  شاج  مامور   ا ی  شدم که با محمدعمر   منتظر   خیل  نماز   یادااز    بعد  

  م ب  بگآنها    را از   محکوم  نفر   احوال سه  و   شوند   دا یبلوك مشر پالدين  غوث

به حو خواستم  یمنزديك شام    ، ند نیامد  شان  کدام  چیه  مگر  بروم    لیکه 

جان   وسفی  چی   راهدار   و   شمیابر لنگوته    حایل که  که محمدعمر در   دمید

 . است روان خان یغاز  اطاق دارد بطرف  ترا در دس

شود و سکته کنم بهرحال    ستادهیمنظره نزديك بود که قلبم اآن    دنید  از 

پرس  داده  جرأتبخود   محمدعمر  را   وسفی  کالی  که   دمیاز  کجا    جان 

  بیچاره   خان  وسفی  بادار و گفت    شد وسالم داد   ستادهیامحمدعمر    ؟یب  یم

  وقنر خودرا    لنگوته  چی   و   و این   کشته شد   شان  یهارفیق   نفر   دو   همرای

  اورا که خدمت    یبابه غاز   یداد که برامامورصاحب  به    شد یم غرغره  که  
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برسان بود  برامرا گفت که  مامورصاحب    . د یکرده  را  غاز   ی امانت    ی بابه 

در آنها    من گفتم برسانم.   غرغره کردند؟ گفت  به کجا   یهادام گ  حد   را 

،  بودند   مسافر ها  بیچاره   ب    گفت  را بردند؟  شان  یهامرده   گفتم   دهمزنگ. 

 م رفت. نزدو از   را گفت نیا  م،یدفن کرد  ب  ق  در يك را  نفر  هرسه یهامرده 

کردم و از راه رفیر  نبودم البته اشك    هیتک  وار یبه د   ب   در دهل  قهیچند دق  من

خودرا  را گرفته  وار ید آهسته آهسته و گردید   یمانند باران از چشمانم جار 

  به  ب    و از نهایت  دمیرسان  اطاق  به
 عبدالحدجان  . ستمیگر   یها  یاهطاقنر

و ماتم صحنه    هیو از گر   ند آمد  من  اطاق  هم بهصاحب  خواجهو و داکبر  

 . افتی لیتشک ی دیتراژ   تینها

حرام شد، هروقت    ی   محبوسو دیگر  بما    دنیو خواب  خوردن  شب  همان

که   مدیدیمخواب    در   جان را   وسفی  یبایز   قامت رساو   شد یم پت    چشمم

  ها نالهخود    گنایهب  که از    شد یمغالم عنب  به نظرم مجسم    و   کرد یمتبسم  

 ی ما در راه خدمت شما فداکار   گفتیم  که  مدیدیم و دوران خان را    کرد یم

 . میشد انو قرب م یکرد

مرا بار  رقت   مناظر   ی   هم  چندروز  اندك    تا د  دایم  تکلیف  در خواب  اندك 

فراموش شدند. 



 

 

 م یخليفه نس

از    نفر   که چند   کالب    اطاق  را در   د یجد  محبوسیك    که  شود یم روز    چند 

همحمد  غالم  صوف    جان و قبيل عبدال اند،    آورده باشند یمآن    در   ب   ن  و غب 

محمدیوسف    کاکا قراري که    مگر   بودم   دهیند   رهاب    در وقت   اورا گرچه من  

برادر   بسیار شخص    نیا  ، کنند یمقصه    ديگران  و الممالك  مستوف  خان 

بذله گو    وشخ  ف،یظر   .  باشد یمصحبت و 
ا
  ه و بود  یمبگرا   مردم  از   اصل

و بهمان سبب   داده   درس   را آنها    یهااولد  خان   نن  غالم   خانواده  ها در لسا

  فرب   من نزد صوف   ،نامند یم خليفه  اورا 
  غالم محمدخان مشهور به صوف 

  عی     و در   شده   ا یجو   صوف  مندی  صحتاحوال    کالن رفتم و از   اطاق  در 

 کردم.   ارتینو وارد را هم ز  میس حال خليفه ن

کوتاه ماش    شی ر ،  باشد یم قامت    ده یخم  یاما قدر   است   مرد قد بلند   فهیخل

  ء لنگوته   سفيد و صحن    او   لباس   دارد،   جعلهای  دندان  تی سو يك  و برنج  

يك  پشاورى   فولدو  يك  رنگ    ی واسکت  پا   ی وار صن  ب  ی سلو    . کند یم   به 

 را زولنه کرده اند.  بیچاره

و   من تقديم  ام  احبر   سادهبه    فهی خل  عرض 
 

پذگ مرا  ام  احبر   رفت، یتمام 

 . افتیقدر تعارف خاتمه    ی   مالقات اول ما مختض بهم 

کردن به تشناب رفت،  وضو    ی برا  فهیخل  ساعت چهار عض   روز گذشته

من ضف    همرای  عض را   چای  کردم که  خواهش  وقت بازگشت من از او 

خليفه برا  قبول  مرا   خواهش  کند،  من  يك  بوره    و   چای  فهیخل  یکرد.  و 

نوش جان   از   کردم. خليفه قبل  مینان خاصه تقدو يك  اعل    یبشقاب حلوا

  داريد   حلوا   و   چای   رقم   ی   هم   گر ید   که شما هر روز   د یکردن حلوا از من پرس

 ؟شده نم  بی نصامروز  بقسم تعارف   و يا 
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که    است  ن یگفت، برادرمقصد ا   ست؟ی پرسش چ  نیاز   فهیخل  مقصد   گفتم  

ف    ش ی م  و نانحلوا    ن یا  گر ی هر روز د  اگر  شود من هر روز بخدمت تان مشر

سه لقمه نوش    را به دو   و نانكلمات بشقاب حلوا    نیگفیر  ااز    بعد   . شومیم

 گفتم  هم خوردم؟ را شما حصه  ا ی  د یگفت شما حلوا خورده بود جان کرده  

مهرباب   شما بود. گفت عجب   یبشقاب مخصوص برا نیا  نجا  فهیخل  ب  

  یباشد، برا  شهی و مرحمت تان دربارهء خليفه هم  زیاد   لطف شما ردید  ک

پ  م یتقد  چای   فهیخل دو  جان کرده  ن یب  ش  چای   الهیداشتم،    اظهار   نوش 

 گفتم  . سازمم تلخ نخودرا خورم اوقات    تلخ نم  چای   داشت که برادر من

وعده داد که    مگر   ما رفت   اطاق  عض از   نماز   یراب  فهی. خلکنید یم   خوب

اب    از ما  شهی هم گب   . خواهد کرد خب 

  از خانه دوست دارد. امشب خودرا شکم  ت یمعلوم شد که خليفه نها بمن

   بودند  آورده  خان نان زياد  عبدالحد 
 
وشت و  گ  برنج و  نفر  شش  ی برا تقریبا

را امشب   م یکردند که خليفه نس   خواهش  جان  عبدالحد   بود. داکبر و   وهیم

ی  او   یهاقصهتا از    د یدعوت نمائ  اطاق  کردم و به   قبول  . منمیبشنو   چب  

  ف یما تشر   اطاق به  طعام ضف ی کردم که برا  خواهش   خليفه رفتم و از او 

 کرده گفت:   قبول  كمال مشت  خليفه با  د، یاور یب

 دنیبشدو از ما  اشاره و یک  ار ی از 

 دن ی فله شکش  ا یجام دوغ باشد   گر 

کت  یو بالآوردند    فیشام خليفه تشر   نماز   از ادای  بعد  ، با نشستند   چب 

داکبر  من   گفت:    پرساحوال    عبدالحدجان  و و  داکبر  به  و  کرده 

صاح خود لطف    فهیخل  یبرا  د یداشته باشگر  و را  آاشتها   یدواکدام    بداکبر

   ،شومیم چقدر خوش    کن  
 
  کم کم از   ترسم یم   ده،سقوط کر   میاشتها  قطعا

خله  ناخورایک داکبر گفت  نشوم،  برا  فهیالك  ترک  ی جان  .  کنمیم  بی تان 

نزديك بمرگ هستم.  ناخورایک  چابکبر که از   مگر   تشکر بسیار  گفت    فهیخل
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گفت: نان   فهیخل  انان؟ی  کنید یم نوش جان    چای  جان اول  فهیخل  من گفتم

 . شود یمنان خورده  یبال چای نان،

    من
 
خوان را انداخته سپس پلو و فورا سه دانه نان   سالن و های  کاسه  دسبر

واه  و گفت    سالن را ورانداز کرد های  کاسه  پلو و   فهی. خلگذاشتم  خشك را 

  ی غور  در يكدست  چهار  بود یم یغور  و د کاشکه در   فراوان واه عجب پلو 

  فهی. خلمی ب  گخود نان یم   یدر بشقاب برا  نفر   : ما سهگفتم  ،است  دشوار 

غور بسیار    اعلبسیار  گفت     است   خوب  گفتم  ،کنیمیم  مین  را   یاعل 

نان را نزد    م یکنی  كاسه قورمه و و يك  کرديم    میرا ن   و غوري پل  اینکه   خالصه

 . میگذاشت   فهیخل

فعال  فهیخل به  وع  را   تیشر نان خشك  اول  به   همرای  نموده  کاسه سالن 

 آنقدر   حمله ناگهاب    پلو حمله نمود و   یغور   یشعت نوش جان کرد و بال

  . نماند   بافر   ءذره   برباد فنا رفت و   یبود که بيك چشم بهم زدن غور   عی    ش 

که عجب نان اعل بود  راسنر  فارغ شد بمن گفت    طعام  تناول   از که    وقنر 

 نان  از  بعد  م، یدیهمه خند فهیخل خوش طبیع افسوس که خالص شد، از 

خلد یردگ ضف    چای   ا ی  است  خوردن  ی برا  گر ی د  ب   چ  کدام  گفت  فهی. 

ی  کدام  گر ی خليفه صاحب د  ب  خ  گفتم  م؟یرخصت شو  نمانده که    بافر  چب  

 . د ینوش جان فرمائ 

د   فیتشر خواست  یم  خليفه صاحب   فهیخلگفت    جان  عبدالحد   مگر   بب 

  محبوس  تیفیمعلوم نشد که بكدام ک  چیشما ه  یگر   بندی تیفیکراسنر  

 د؟ یا شده

 های  دندان  حایل که   در   فهیخل
 

 تیفیداد گفت برادر ک  شاننخودرا    ساختگ

  ب  خان تا اخهللا  امان  در وقت   رشایهیدارالتحر در    پیشبر  ، منندارد   تیفیم

کار دست از    و ابچه سق  در وقت  ،مکردیماو بحيث شکاتب کار    سلطنت
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پخیر     و   ا یگرفیر  از در   به مایه  است  من   که وطن اصل  بگرایم  و در   دمیکش 

 مضوف بودم.  مایه  خوردن و  مایه

عرض کردمکه    وقنر   شد  پادشاه  نشدم،   مگر   محمدنادرخان  مقرر  بکار 

در هرات مقرر سالر  نائب خان    میماندم. عبدالرح  ار کب  چندوقت بخانه  

بدهد. خالصه    م یبرا  حکومت  ا یو    یعالقه دار   کدام  اگر شد، من رفتم که  

من    ی خوش شد و برابسیار  من    از دیدنخان    م یکالم هرات رفتم. عبدالرح

 داد.  خدمتنفر   و یك اطاق 

  و عض را در   صبح  چای  خان و   میبدربار عبدالرحشب را    چاشت و   نان

  میعبدالرح  ی. براگذشتیم وقت ما خوش  بسیار    مکردیمخود ضف    اطاق

  یبرا  گفتیم  و   کرد یم ها  خنده بسیار  ،  مگفتیم ها  افسانهو    ها قصهخان  

ساعت   یبرا  مگر  ،کنمیم حکومت شرشته  کدام   ا ی و  ق یل  کار   کدام  فهیخل

 . کرد من و به کار مقرر داد یم  یاز بخودرا  یب  ت

بازار   گفت: در   اطاق  خدمتنفر    یک روز گذشت.    بی ترت  ی   بهم   چندروز 

  بب    مرا نزد او   گفتم  . ند ی بفال یم  خوببسیار    که  است   ی   فال ب  یيك هندو 

 . خوب  . گفت: ند یکه فال مرا بب 

فال    کرد و   تی انسانبسیار    او نزد هندو رفتم، هندو   همرای  نمازديگر   از   بعد  

سوار بطرف    زیاد   دولت  یروزها بال  ی   داشت که در هم  اظهار   دهیمرا د

ها  چه قسم دولت؟ گفت، دولت لك   عن  ی دولت    گفتم  . یرو وطن خود یم 

آن   یو شما بال  رسد یمپر به نظر    چریم  یهاخريطه  که از   است  نقد   هیروپ

   . روید یم وطن خود  به ر سوا

 اطاق  دادم و به  شیبرا  مبلغ پنجاه افغاب    خوشحال شدم. و بسیار  او    فالز  ا

و بسیار  وشب  آمدم   بودم  مقرر   خوش  حکومت  بكدام  يقی   کردم که 
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طرف  گرگ  مثل  . شومیم هر  . رومیمبخانه    و   کنمیم   دا یپ  زیاد   پول  از 

 گذشت.   انتظار . چند روز به  زنمچندسال پلو یم 

روز  بودم.    میعبدالرح  نزد   یک  نشسته  مكتوب    راتیتحر   مر آخان  يك 

عبدالرح  و   آورد   مخصوص سالر نائبداد.  سالر  نائبخان    میبدست 

و در گوش  خواست  را    کوتوایلقوماندان    پا مطالعه کرد و   تا   مکتوب را ش 

ی  او  آمد    سپایه  نفر   يك   بعد   قهیرفت و چند دق  ونب  بقوماندان  گفت:    چب  

بسیار  . من  استخواسته  صاحب  قوماندان  شما را    گفتدست مرا گرفته    و 

گفت،  سالر  نائب .  دمیدسالر  نائب بطرف  برخاسته  وارخطا شدم و از جا  

 رفتم.  سپایه  همرای دارد، مجبور  شما را کار قوماندان که   فهیخل برو 

  بودند   حاض  قومانداب   مامورین    از   نفر   دوسه  و قوماندان    اطاق  ونب  ب  در 

  
 
فزع کردم که    جزع و   هرقدر ند.  افگند   میهادر دست    الچك  مرا گرفته و فورا

  اطاق   بيك بردند و خانه  بندی   در   مرا   و   دند یمرا نشن  حرف  کرده ام  گناه  چه

 . دادند نان یممقدار تاريك انداختند، و دروازه رابستند، يك 

ها  لباس   زولنه کردند و   را هم   م یپا  ازدهم ی  گذشت، روز   ب ی ترت  ی   بهم  روز   ده

مرا  وكاله كاك  وخورجی    بالپوش  روز    م یتسل  آورده   اطاق  از   و  نمودند، 

 نمودند.   کابل  هروان  رفتخزانه که بكابل یم    الحفظ بهمرایهدوازدهم تحت 

بود نشستم فال   پر   هیکه از روپ  چریم  یهاخريطه   یدر موتربالکه    وقنر  

ب   یهندو  که برادر من    گفتم  زورم داد. به سپایه بسیار  آمد    ادمیب  ی   فال 

ندارم    طلب دارم و خودم خرخ    افغاب    پنجاهبازار    ی   يك هندو در هم  یبال

 . دهمیمرا به تو   پنج افغاب    م،ب  بگخودرا که پول   د یبدوکان هندو بب   مرا 

الچك    زولنه و   هندو مرا با که   وقنر   برد.   ی   بفال   یمرا به دکان هند  سپایه

    گفتم  وارخطا شد.   د ید
 
افغاب  فورا د کن  پنجاه  ب   . مرا مسبر   د یکه د  ی   فال 

    رومیم  کابل  پول خزانه  یهاطه یخر   یبال  زولنه  زنجب    الحفظتحت 
 
فورا
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افغاب   افغاب    پنجاه  پنج  داد.  سپایه   را  به  افغاب    را  پنج  و  و   دادم  نان    را 

 . میه شدروان کابل  دولت طرف یهاطهیخر  یو بال دمیكشمش شخ خر 

دار خزانهتحويل    خزانه را   م،یدیبكابل رس  راه گذشت و   روز در و    چندشب

ها را گرفته  زندان ارگ نمودند، الچك   مامور الدين  شاج   لیتحو   مرا   و   کابل  در 

ه  شد.   داده  محافظ  یارگ براخانه  بندی  از و عوض زولنه يك زولنه   ء  بسبر

ارگ  آوردخودرا   زندان    پشم و    از خانه  ،باشمیمم و چند روز شد که در 

خانه بندی  نیکه در است    ر شک  ی ندارم. جا  وطن خب  احوال    اسماعيل و 

 در وقت خوش هستم که    از شما ،  شود یم  دا یهم پ  خیآب    ،است  ار یس ب  پلو 

معشوقه    معشوق من پلو و چرا که    د، یتان را فراموش نکن  فهیخل  خوردن   پلو 

 . است دندان پران خ یآب  من

هم  فهیخل  قصه برا  ی   در  و  تمام شد  به  نماز   یجاه  خود    اطاق  خواندن 

 رفت. 

 



 

 

 ارگ  در زندانتازه  جانی ه کی

با است    ر ظه از    بعد   ساعت چهار   اکنون    در حویل   میخليفه نس   که من 

مضوف قدم زدن  کنار    و   هر گوشهرفيقان هم در  و دیگر    زنمزندان قدم یم 

خليفه   ،سازد یم خود مرا مضوف    خوش اختالیط  با   میخليفه نس .  باشند یم

ت یك    نسيم گفت ت فرستاده بودم، اعليحض  عريضه بحضور اعليحض 

 خود نوشته بودم که:  ضهی مطالعه کرده اند. من درعر  آنرا 

 دم کرد  ی مسكی   خرك آرزو 

 وش کم کرد گ   دم دو  فتهیاان

و    ارسال شدم  کابل  الحفظ بهاز بخت بد تحت   ؛هرات رفتم یمن به آرزو 

  جواب   معلوم نشد که  گفتم  . باشمیم بحال مرگ    کابل  ارگخانه  بندی در  

خل  را شما    ضهیعر  گفت؟  چه  ت  ت   فهیاعليحض  اعليحض  که  گفت 

 . کنمیمفرمودند: که شرشته خليفه را  

  در بی     ب  و وارخطا  جانیکه يك نوع ه  میگفتگو بود  در همی     فهیخل  و   من

  محافظ   نمود. بلوك مشر   شدت  و کم کم   د ی ی   زندان بمشاهده رسمحافظ

    ل یحو   از   ی   محبوس   نمود که  امر 
 
  به   ی ر فو   خود بروند، ما های  اطاق  به فورا

   . میآمد  خودها های اطاق

  هم   ، داکبر کرد یمخان نشسته و فکر  عبدالحدآمدم    خود   اطاق  من که به  و 

  ی هم قدر آنها    . گفتم  ها سپایه   شاب  یاز پر آنها    . من بهزند یم چرت    بیچاره

متوجه    لی بطرف حو   كلكی   دهلب     من از   بعد   شدند. يك ساعت  شانیپر 

 نفر  سه  هر  و آوردند    را   نفر   سه   بودند   صف بسته  نفر   که چند   دمیشدم. د

 . بودند  زولنه
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خان سفب  جیالب   غالم کاله کبود داشت    اول که بالپوش گل سنگ و   نفر  

کاله شخ و عينك داشت    و   د یسف  ی   دوم که چ  نفر   خان و   نن  غالم  برادر 

و جوان بال    دهیپوش  یعسکر   لباس   سوم که  نفر   سالر و   بیبازخان ناجان

خان بود،   نن  غالم کاکایپش مشر فرقه  احمدخانب  بود ش کلیه  یبلند و قو 

  منصبدارها   نفر   و چند دار  حواله محمد  الیخ   محمدعمرخان و   را   نفر   سه  نیا

 زندان کردند.  داخل

   که  را یشدم. ز   شانیپر   خیل   آنها   مشاهده  از   من
 
  که   شود یميك ماه    تقریبا

از    نن  غالم بهخان  پش  اکنون  هآمد  کابل  اروپا  و  برادرها   اورا کاکای  که 

دقيقه    . چند است  خان البته که فرار کرده  نن  غالم   نمودند خود   محبوس

 ست. ی ننفر  گر ی که د  گردید   معلوم  معطل شدم، دروازه زندان بسته شد و 

ت  آنها    . گفتمو داکبر  خان    عبدالحد   را به  تیفیك  و آمدم    اطاق  من هم بحب 

 . میمضوف شد نماز  و  فهیرفتند. بهرصورت به وظ

  ی برا  ها اطاق  محمد عمرخان به   خان و الدين  شاج   مامور   بعد   ساعت  دو 

کت نشست،   یبال  مامور   ند آمد   ما   اطاق  بهکه    وقنر   . ند آمد  شکیسر  چب 

  را رخصت کرد، من    محمدعمر 
 
دادم و منتظر    مامور   ی برا  ن  ی ب  و ش  چایفورا

 گفت. شدم که چه خواهد  

وع کرده ص به    چای  ضف از    بعد   مامور   امروز بسیار بادار  و گفت    حبت شر

شد،    نن  غالم  بود   خراب  ز و ر  و جیالب   غالم خان کشته  او  برادر    خان 

 بسیار شدند. قرار معلوم    بندی مشر  فرقه   احمد ب  ش  و سالر  نائب بازخان  جان

که    است  یجاخانه  بندی   نیدر مامورصاحب    گفتم.  شود یم  بندینفری  

های  اطاق  در ها  بندیدیگر    بادار   گفت ب    مامور   . اورند یب  را   ها بندی   گر ید

غرض  ما را    هایاطاق  که  است  خوب  گفتم  . روند یم   د ی سابقه که شما بود

  ی جا گر ید م یآورد نجا ی را که در ا نفر  سه ی   هم  از  ب  گفت بغ  مامور   . ند ب  نگ
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  قه یاز چند دق  بعد   هم   مامور   و   منکرد  پال  پرس و   مامور   از   شبر ی . من بستی ن

 . د بردن  فیتشر 

رفیر    بعد   پر   غریب  و   بیعج  افکار   خانهبندی  مامور   از  مرا   شانیخاطر 

که    میفسار نمااستموضوع  در این  از خواجه    باید   گفتم  با خود   ساخت و 

بازخان جانخان و  جیالب   غالم  تی محبوس  و   خان  نن  غالم  کشیر    جهینت 

و   بینا چه  مشر  فرقه  احمدخانب  ش  سالر  بود.  خواهد  العمل عکس چه 

  م نکرد  اظهار و داکبر  جان    عبدالحد   به خودرا  خواهد نمود. مفکوره    د یتول

ی هم  ها بیچاره آن  و   نگفتند.   چب  

و   خوب  که  وقنر   شد  پخته  دیگر  دار  حواله   و   مامور   شب    ی   محبوسو 

  اطاق   از   آهسته  آهسته  دند یخان هم خوابعبدالحد  و و داکبر  خواب شدند  

با انگشت به    آهسته  آهسته  ه آمد  خواجه  اطاق  عقبو در    برآمدمخود  

 شدم.  داخل د،ییدروازه زدم. خواجه گفت بفرما

و   کتب  چ  در   خواجه خود    یجا  در   د ید  مرا که  ،کشید یمسگرت    افتاده 

بنش و گفت    نشست خواجه گفت  ی   بيا  نشستم.  او  مقابل  در  امروز . 

بود و آمدالدين  شاج   مامور   بل   گفتم  . شده   ش ی پ  مهم   تیحادثهء نها    ه 

ت ساعت  امروز  داشت که    اظهار  خان و برادرش    نن  غالم   عض   5اعليحض 

و جیالب   غالم را  مشر  فرقه  احمدخانب  ش  و سالر  نائب بازخان  جان  خان 

 . است کشا احضار نموده دل در  اور یخان ش   فیدشر یس عهیبذر 

مواجه  نن  غالم  که  وقنر   نادرشاه  ت  اعليحض  با  دو   بعد   . گردید   خان    از 

کشته شد    یهتفنگ گاردشا  یهاخان بذريعه قنداق نن  غالم   دقيقه مذاكره 

  هدرس  و   محبوس  شد و در ارگ زولنه و   داده  حبس  امر آنها    گر یدنفر    و سه

تلق  تجداگانه کو   اطاق نمود    اظهار   خانالدین  شاج   قراری که شدند،    ه 

 شوند.   محبوسنفری زیاد   تعداد   کیکه   است ممکن
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   گفت،  خواجه
 
  دیگران   تی محبوس  خان و   نن  غالم  که کشته شدن  حقیقتا

پر  البته  است   زیاد   شاب  یاسباب  با   زیاد   تعداد یك    و    ء خانواده  اشخاص 

  مراوده و از کشته شدن او به مربوطی   و   میقد  هایسالخان از    نن  غالم

  خواه مخواه   بفکر انتقام خواهند شد و در نتیجه  و  کند یم  بد تأثب   اقوام او 

حکومت    گفتم   خواهد شد.   ش ی پ  مملکت   و هرج و مرج در   یز یخون ر یك  

هرگونه حادثات را    ءکه چاره   کنمیمگمان    است  شی و دوراند  یقو   تینها

 . است دهیسنج

 که حکومت    است  ت درس  گفت  خواجه
 
  ی ب کارها بوده و براقمرا  شديدا

  ن یباز هم ا مگر   کرده، فراهم  لزمه را   لیونه وساگ ر هحفظ تخت سلطنت  

وخ عواقب  نادرشاه  نصب گفتم.  دارد   م یعمل  در   نن  غالم  عی   ال:    خان 

مواجه    شنوشت  نیچه آرزو داشته که عاقبت به ا  او   چه بود و   مملکت 

 شد؟

دو   نن  غالم   گفت که  خواجه صورت    اینکه  گ یداشت.    هینظر   خان  در 

خان هللا  امانو دوباره    داده  یب  موجوده را تغ  وضع  کودتا   کدام  ممکنه بذريعه

بن  افغانستان  به تخت سلطنت  زمام    د و شانرا  ش  برادراندارت و  صخود 

و جیالب   غالم و   قی غالم صد  خان  را    هر   زخانیعبدالعز   خان  وزارت  يك 

به کودتا   تیصورت عدم موفق بوده که در  نیدوم او ا هینظر  ند،اشغال کن

  ش را در برادرانسابقه خود و    یهابا حکومت نادرشاه سازش نموده سفارت

وزارت  خارج براداخل  و  را  نما  یه  اشغال  برادرش  خان  اما  د یعبدالعزيز   .

و قبل از    کرد   ب  غافل گ  اورا   است  زرنگسیاست    ر د  نادرشاه که از او بهبر 

 ت کارش را ساخت. یموفق

با    گفتم   رو   برادراننادرشاه  نبرادران   آیا خواهد کرد؟    هیاو چه  را    به  ب   ش 

  خانواده   بلکه افراد ذكور آنها    همه  عن  ی  رساند یم خان    نن  غالم   شنوشت

هستند    خارج  خان در   نن  غالم   برادر   که دو   دمیو پرس  ؟کشد یم   غ یاش را از ت
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 خواهد کرد؟ چه آنها  با 

   آنها   که  داند یم  خوب   گفت، نادرشاه  خواجه
 
  ندارند   ت و جسارتأجر   قطعا

بخودرا  که   مهلکه  تشبثات  کخا   در   و   ندازند ی به    جه ینت آنها    افغانستان 

  ی   از ب  خارج  را در آنها    و بهرصورت ممکنهترسد  م نآنها    ، بنابران از ندارد 

درآن برد.  طرفصورت    خواهد  جمع  هللا  اماناقوام    از  خاطر  هم  خان 

  گر ی رفت د  ی   ب  خان از   نن  غالم   حایل که  خان در هللا  امان  زیرا که،  شود یم

 . ندارد  افغانستان در  دخالت را  جرأت

شد.    دهیشن   سپایه نفر    چند آوازهای    ب   که در دهل  میگفتگو بود   در همی     ما 

مرا باز کند    اطاق  زندان باشد و دروازهء   مامور   اگر خواجه خنده کرد و گفت  

در   است ممکن کند م نفرق   گفتم  ؟شود یمچطور    د یببن نجا یو شما را در ا

  ا یخواهد کرد    د یتهد  را هم م  و   د، یبنما  تر یشما اقدام جد  اطاق  قفل کردن

اندك  سپایه های قدم  م، یشدخاموش  بدائره قلعه ارگ اطالع خواهد داد. 

از خواجه  د  اطاق  از عقباندك   من  از ور شد.   خارج  اطاق  اجازه گرفته 

  . بودند   خواب  م یم، رفقاآمد  خود   اطاق  کس نبود به  چ یه  ب   شدم. در دهل

 . دمی خفیر  من هم خواب نماز  از  بعد 

 



 

 

 د یجد یر  محبوس و  کابل  و گرفت در  یر گ

  رفیق   چرس  یکه بابه غاز   مینشسته بود  اطاق  در   چای  از ضف  بعد امروز  

  اهن ب  چشمان زاغچه مانند و پ   بلند و   اه یس  ش ی، ر آمد   مامور   خانالدین  شاج

ها  خان بعض    ی. غاز ستا    ور آ  خنده  دراز او    مامور   تازه از   یاوقات که خب 

د یمخان  الدین  شاج دائره    و   خارج  محبس  از   مامور   که  وقنر   ،گب  بطرف 

رسانخودرا    ، رود یم  قلعه من  ب  آهسته  و   دهینزد  را   نایآهست گذارشات 

 . کند یم

  خمار بسیار    چطور بود؟ گفت: بادار   پگایه  یچه حال دار   یبابه غاز   گفتم  

  بود، گفت:  تب  چرا پدر، خ گفتم  . میه انکرد خواب صبح هستم امشب تا 

  بندی   نفر   چهل  ا یو    شگردان بود، امشب در حدود س بسیار  مامورصاحب  

   شده
 

  ،گفت: بادار   د؟ی بابه به کجا زولنه کرد  گفتم  . میرا زولنه کرد  و همگ

ما های  اطاق  هم  شده  پر   بندی  از   سابق 
 

   گ
 

همگ  ، و   . شن  ی ف  معتب    من 

  کش یبرده از  آنجا    سندان در   چکش و   همرای  پنجاه حلقه زولنهمحمدعمر  

 
 

که از چشم ما خون    قیل های آدم  ها، چه . چه جوانمیزولنه کرد  را  همگ

 . میزولنه کرد را همغندمشر جان امی    و  تاتا   که  میبادار چه بگو   د،یپر 

د  گفتم   ؟  را   اشخاص  گر ی بابه   
  و   ب  سف  یهابچه   بادار   گفت  نشناخنر

آنها   که من  گر یدنفر  نیو چندجانبازخان  یهااولد جانبازخان و  یبرادرها

نفری    گر ی معلوم شد که د  یبابه غاز   گفتم  شدند.   گرفتار ام    دهیند  گایه  را 

   ند؟گردید  گرفتار قدر بود که   ی   هم ، شود م ن بندی

امروز  که    ستی خواهد شد، معلوم ن  گرفتار ها  نفر   بسیار   هنوز بابا    گفت: ب  

به  گفتم  و .  شود یمگرفته    گر ید  نفر   امشب چند   و  چه   شان  طعام   راجع 

براشده  شرشته و   میون   خشنر قند  و   صبح   چای  نفر   هر   ی؟ گفت    نان 
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پلو مقرر   نان و و يك  چاشت يك بشقاب سالن    . شده  شب يك بشقاب 

ما   ستی ن  بکار تشکر    گفت  یبابه غاز ،  تشکر   دادنمعلومات  بابه از    گفتم

  گفتم ،  شود یم غالم تان تا اندازهء که معلوم کنم البته عرض    میغالم هست 

 . اسنر  مهربانبسیار بابه  راسنر 

 در امروز  . فکر کردم که  مگردید  خود مشغول  افکار   رفت و من به  یغاز   بابه

ها زن مادرها، پدرها،  شده  بندی نفر  خانه که  هر  . از است محشر یك  کابل

  ، چه است  بتی چه حال خواهند داشت، چه مصآنها    ،ب  سف  یهااولد  و 

ملت است  تکلیف  چند  ءبیچاره   .   خانہ  گرفتار قبل    یافغانستان 
 

  و   جنگ

  دند یا بخون غلطهچه جوان   شد و   ختهیها ر بود. چه خون  جهینت ب    انقالب

قطع نگشته،   تبایه آن    سلسله  هنوز شت که  گ  رانیو و   خراب   ها خانه چه    و 

در هراس    یبرباد  هم مرگ و و   از   ها دل   و است    ر پ  ی   محبوس  از ها  زندان

  بیچاره   کارداران،  حکام و   رحمب    و   نرخ ها، سفایک  گراب    ،شاب  یپر .  باشد یم
 

گ

  ، امن  دوا وغذا، ب    تیعدم موجود   ،جهل، مريض    ،یدی، نااممردم  ب  ناتوا  و 

گرفت    و   ب  گ   نی. در است  زندگاب    ب یمه  یافغانستان بال  مردم   ها همه به  نیا

های خانواده   بر   چه بال   و   محبوسگناه  ب    مردم  که چه تعداد   ستی معلوم ن

که مرگ   ستیگداز جانچه مصيبت  تی محبوس نازل خواهد کشت.  شان

هر درشت که  های  زولنهنمناك،  های  اطاق  . باشد یم بهبر  آن    از بارها  

  لباس  دنی پوش  در وقت  ،کند یم   انسان را پاره  یپا  شبر ی مانند نآن    ءگوشه

جامه را    ر ی ز   دنیكش   و   دنیپوش  بی ترت  باید   بندی  هر   و   است   چه مشکالت

  لهء عذاب کننده آ. در وقت خواب زولنه چه  اموزد یآزموده ب  ی   محبوس   از 

چشم  است از  را  خواب    عبوس های  چهره ،  باید ر یم   بیچاره  محبوس  که 

 . است ناراحنر  چقدر اسبابزندانبان و دارها حواله  ی   و محافظ

آود    جانی مرا به ه  آنقدر   غریب  و   بیعجهای  اندیشهو    افکار   ن یا  بهرحال 

 انرفیق  از نظر   اطاق  در گوشه ها  ساعت   زدم و   ه یدست بدامان گر   ناچار   که
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شد    اشك تر   از   اهنم ب  که دامن پ  ستمیگر   آنقدر .  گریستم  یها  ی پنهان به ها

بالخره    یناله و زار   نیا  د،یرد گافروخته  آتش  مشعله    چشمانم مانند دو   و 

. بازهم  د یردگراحت    یدل سوخته ام قدر   و خاموش    یدیسوزناك ناامآه    به

 دادم.  تسلخودرا  صب    تحمل و  نموده و با  یتوكل به الطاف خداوند

کردند و از    صدا   چای  ضف  یبرا  دند ید  مرا   عبدالحدجان  داکبر و که    وقنر  

بردند، مالمتم کردند و گفتند  ب    مب  به مکنونات ضم  انمیگر   دگانیمشاهده د

تحمل    و   صب  گاب   زنده در مقابل حوادث    باید دارد،    دهیکردن چه فا  هیکه گر 

اما    تگذش  م کردیمبه حال خود    که  اب  هه یگر   گفتم  . می خود ساز   شهی را پ

 کابل  کنار   که امشب از هرگوشه و   است  اب  گبیچاره   بحال   سوز و گریه   نیا

فام  از  تاريك ک  رحمانهخود ب    یهال یآغوش گرم  زندان    ده یشانبه گوشه 

 . ند شانیو پر  انب  خود ح  ندهیآ  شنوشت ه اند و بهآمد شده

  اکنون  و مغموم شدند. متأثر    ت یجان هم نها  عبدالحد   داکبر و   زم یعز   یرفقا

شام   دهیرسپایان    روز  نزديك  نس   بیچاره  . است  و    وضع   كی  با   میخليفه 

کت    یو بال  دم یدستش را بوس  و برخاستم    . آمد   من  اطاق  به  شانیپر  چب 

من   یسو  وسانهیما بیچاره   م. دکر   میتقد شی برا چای  السگی و يك  نشست 

  گفتم  د؟یآزرده نشد  و   ستی ن  فیتكل  کدام  ن من بشما آمد  از   گفتو    د ید

خل چه  فهیچرا  شوم  است  تکلیف   جان  آزرده  چرا  برادر ، و  البته    گفت 

دار  عمر   یخب  در   که  چرخ    من  سالر  سپه  پود   خاندان  و  تار  و    گذشته 

يت من  محبوس  و   است   ه گردید  بیترکآنها    نمك  م از اولد  خود و   زندگاب  

  بودم که   دوار یام  پیشبر   ی من چند  . گرفته  تصور آنها    نسبت به مناسبت

ت نادرشاه  فش  و   آید یم بكابل    خارج   خان از   نن  غالم اعت مرا نزد اعليحض 

خان کشته شد   نن  غالم  که  شنومحال یم  مگر   ساخت،  خواهد   مینموده رها

تاراج    شانملك    ل و و ما    شدند   محبوس  اش  خانواده  و   اولد   و تمام برادر و 

 دارد؟  قتیحق استراست ها سخن  نیا آیا  د، یردگ
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  از   و   میهست   محبوس خانه  بندی   در يكهمه    ما و شما جان،    فهیخل،  مگفت

تاراج شدن   شدن و   بندی   ما از کشته شدن و   م، یاطالع ندار   ونب  باحوال  

ندار   چیه ناام  ءگوشه  همی   در    شد که  ها سال   م،یاطالع  به  و   یدیزندان 

  ن یا  خارج   عالم   از   و   کنمیم   زندگاب    زحمت  و   ر هزارها زج  دنیود  شاب  یپر 

 . شده که چه واقع  میدانو نم  م یار ند  زندان خب  

خب    است  تدرس  گفت،  خليفه شما  چند من    مگر   د یندار   که    نفر   از 

سم. که از شما  آمدم    و   دمیها را شن نکته  نیا   شمایل  مردم   ی   محبوس   گفتم   بب 

حاجت تحقيقات    شود یم واقعه که باشد خود بخود معلوم    ر هجان    فهیخل

ما    لیفام  ان و توسد  خودما و   یکه بال  بتی مص  بال و   هر   ستی ن  یکنجکار   و 

 عرض و   می به دربار خداوند کر   اینکه  بجز   توانیمنم را کرده  آن    برسد چارهء

ما را  بازماندگان  و دوستان و  و شما    ما   ب  خداوند خ  هک  م ینمائ  و زاریر  ذع

 کند.   شی پ

طفل معصوم  آن    کرده که  وانهیپشم مرا د   لیگفت: برادر غم اسمع  فهیخل

خانه بندی  ق یل   و   ندارد   گناه   چیو هاست    م معصو   بیچاره   نکنند،   بندی   را 

  بودم   دهیند  چیه  خان را   نن  غالم  من  د یجان ببخش   فهیخل  گفتم  ست،ی ن

  ت ینها  شخص دلور و یك    خان  نن  غالم   که  گفتیم غندمشر  جان  امی     مگر 

محاربه سمت    ر د  و   کرد یم معاونت    هرکس کمك و   با   خراج بود و   ود،جواد ب

از العاده  فوقخان واقع شد شجاعت  هللا  امانکه در عهد سلطنت    جنوب  

  ف یمزارشر   در   ی   دحس یاو مشاهده شد و همچنان در محاربهء اخب  که با س

 ود هم خارق العاده بود. نم یبرضد حکومت سقاو 

که    خان سپه سالر چرخ    نن  غالم   چه عرض کنم پدر   گفت برادر   فهیخل

عض    در   ید یجد  مردم  بود که  ی نام داشت شخص بزرگوار   درخانیغالم ح

به  آن    از   شبر ی و بآوردند   خان به واسطه شمشب  او اسالمعبدالرحمن  امب   

مرحوم  آن    پشانراسنر  دارد،  شهرت    به نورستان  اکنون   شد یم   اد یکافرستان  
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عبدالعزيز خان    خان و   قیغالم صد  خان و جیالب   غالم  خان و   نن  غالم  ن  یع

  دانم م ن خود صفات عليحده دارند، اما  یبرا  و هر يك خوب اشخاص ب   ن

با   گرفتار   روز   ی   که چرا بچن نادرشاه هم  ت  مهربان  آنها    شدند. اعليحض 

 بود. 

  ا ی  و   گناه  کدام  البته که  است  جانب خداوند   جان هرچب   از   فهیخل  گفتم  

که    باید شما    م،یبخداوندکر   ما و شما ، بهرحال پناه  بودند  تكب  نموده  کدام

رضا خودرا   قضا  مقابل  در  ده  سب  بحال    فهیخل   بیچاره  . د یباش  بخداوند 

 ما رفت.  اطاق از  شانیپر 

 
 
ا  حقیقتا پر   نیکه  را  همه  نابهنگام  فرد ساخته    شانیحادثهء    از طرف   هر 

زندان   عالوه برآن دستگاه جاسوس،  باشند یم خوف    در   شانهای  خانواده 

چند است  تیفعال  در   د یشد  خیل  روزها   نیدر   ب   ن ساعات   مراتبه  .  در 

 به  دروازه محمدعمر   در عقبحس کردم که    و   دمیمختلف شب و روز د

  و نب     کرد یممراقبت    ستادهیا  اطاق  هر   عقبو در    داد یم ما گوش  های  حرف 

مشاهده   و ا  از   پرواب  ب    تکب  و   کرده و يك نوع غرور و   یب  تغالدين  شاج   وضع

 . شود یم

معلوم    او   اظهار و از    ه بود آمد  ما   اطاق  بهالدين  شاج   مامور   پیشبر   چندروز 

  مردم   ی   محبوس  و   اورند یما ب  همرای  را   د یجد  ی   محبوس  دارند   الیشد که خ

 خواهد شد.   عمل ی بزودموضوع   نیرا به دهمزنگ نقل دهند و ا شمایل

  مامور   ،برند یم هم دهمزنگ  ما را    ی   محبوس  در جملهمامورصاحب    گفتم  

که    نفر   تنها چند   شوند یم   داده  به دهمزنگ نقل  شمایل   مردم  فقط  ب    گفت

گفت   ستند؟ی کآنها    گفتم  خواهند ماند،   نجا یعرض و واسطه نموده در ا 

ت  غالم  قاض     که   د یکوشش کنمامورصاحب    گفتم  . گر ید نفر    و چند حض 

تیارگ را بحضور اعل  ی   محبوس  اسما   گفتهم نقل دهند.  ما را   برده    حض 
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ت لزم د   اند هر  او چل  د یشخص را که اعليحض  نام    دهیکش   پا یدر مقابل 

 من و   از دست  مانند،یمدر ارگ    گر یاشخاص د  ،رود یمالبته او دهمزنگ  

  قلعه
 

یبیگ ت  غالم  . قاض  ستی پوره ن  چب   سقاو بود يك  دار  خزانهکه  حض 

را    زیاد   اندازه ارگ  طال   همرای  مخصوص  یجاها  بعض    در   و   دهیکش از 

البته که    ند یبب خودرا    یهاواز پای   دهمزنگ   در   اگر   است   ور کردهگصندوق  

  اورا سبب    ی   بهم.  شود یم ا تلف  هطال  خواهد داد و   شاننآنها    را بهآن    محل

 . کنند م ه نروان دهمزنگ  در 

خطرناك    ما   یبرا  آیند یم   نجا یکه ا  د یجدهای  بندی  نیامامورصاحب    ،گفتم  

و  خ  ناتواب    و   شاب  یدر زندان مانده و با پر   ها سال که  ها  بیچاره   ، ما باشند یم  

 باشند یم   شاب  پول و نام و ن  یداراآنها    کدام  اشخاص که هر   ن یبا ا  م یگرفته ا

 . متوانی یم قسم گذاره  چه

  چ یه  د یب  تعلق نگآنها    وشه خود آرام بوده و با گشما ب اگر  بادار  گفت    مامور  

و    ستی ن  تکلیف   از   البته که خایل  د یکنآمد    رفت و آنها    با و اگر    ندارد   پروا 

  چکس یه  همرای   البته که ما   گفتند   نعبدالحدجا  ، داکبر و ندارد   هم  دهیفا

ندار  از گوشه  میرابطه  و    خنده کرد   مامور   . مخوریم ن  خود شور   اطاق  و 

شما  دارند، البته    ب  اند و شناسا  دهدیرا  شما    شبر ی که بجان  امی     و   تاتا   گفت

و با    با ما   البتهآنها    صاحب،  مامور   ،است  تدرس  گفتم  . ستند ی ن  ماندب  را  

 سابقه دارند.   ما  بتی و مص شاب  یو پر  زندگاب  

 امروز  را گفته بود تا  ها  سخن   نیا   مامور   که   وقنر   از 
 
 روز گذشته  ستی ب  تقریبا

  دهمزنگ   محبس  آنها   یبراراسنر  خوشحال اند که  بسیار    شمایل   ی   محبوس

هر روز جمعه  خودرا    ی و پايوازها  کنند یمکار    شان  کدام  . هر است  خوب

 . کنند یممالقات 

صاحب کباب    رفتم. صوف    شان  اطاق  بهمحمد  غالم  صوف    دنید   یبرا  من
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  کباب داسر   یکرد قدر مهرباب   چه وقت نان نبود بازهم  اگر پخته بود،    داسر 

صاحب    صوف    گفتم  صحبت کرد. و از هرطرف  پارچه نان بمن داد  و يك  

را که    د یجد  ی   محبوس  و   برند یم را دهمزنگ    ی   محبوس  تعداد یك    گویند یم

 . آورند یم  نجا یا  باشند یم کمند   رجبهای اطاق در 

ند،   ما و شما   صاحب گفت کاشگ   صوف   ،  است  آزاد آنجا    را دهمزنگ بب 

ی  سخت  نقدر یا و    کنمم ن  صاحب گمان  : صوف  گفتم  . ستی نگب  ما  که 

ممکن ند  بب  را  شمایل   ی   محبوس  است  شما  ند. صوف    را   سمت  گفت   بب 

 کند.   شی را پ شما و   ما  ب  خداوند خ  باشد  ب  بهرصورت خ

 نیب  کرده بود و سه دانه تخم که ش  هیته  یاچ  داکبر آمدم    اطاق  بهکه    وقنر  

  کدام   هر   چای   و ضفشام  نماز   از ادای  بعد   . بود   آماده  رقم كيك پخته بود   و 

 ما غرق خون بود.  هایدل ها زده نند ماتم و ما   بفكر آينده غرق ما 

 



 

 

 زندان دهمزنگ  به سمت شمایل یر  محبوس انتقال

به    سمت شمایل  ی   محبوس   چاشت لستاز    بعد   چهار   ساعتامروز   که 

گارد قلعه ارگ به زندان    بذريعه يك افش از   ، شوند یم   داده  دهمزنگ نقل

رس در   د، یارگ  مذکور  چند الدین  شاج   مامور   حایل که  افش    از   نفر   و 

  لست اشخاص را آگاه ساختند تا   یاز رو   بودند   ی   قلعه ارگ با او محافظ

که    صبح  ساعت شش   ی کرده برا  آماده  شب جمع و  فاز طر خودرا    کالی

به  آنها    سازند،  حرکت  آماده  ا را ه، خوداست  خلوتها  جاده ها و  راه  هنوز 

مخصوص بمعيت يك دسته از عساکر قلعه ارگ به زندان    یموترها  لهیوس

 . شوند یم  داده دهمزنگ نقل

  ی   محبوس  ترك گفته رفت،   امر، افش مذکور زندان ارگ را   نیا   غیتبلاز    بعد  

  دند یپرسیممایان  از    کدام  و هر   دند یگنجنم   جامه  در   زیاد   از خوشحایل

  ی   ما بهم  ،ب    میگفتیم   یدیو ناام  سیا  ا  ما ب  مگر   ؟روید یم ما    همرایهم    شما 

 . میب  مو یم  میمانیم چاه سیاه

   مخصوص که  یموترها  صبح   شش  ساعت
ا
و در هر موتر    ده یشپوش  کامل

برچهتفنگ   با عسکر    نفر   ستی ب و  داشت  ها  دروازهء    در عقبها وجود 

  در نزديك   زندان   مامور   با   روز ی، همان افش دبودند   حرکت  آماده  زندان ارگ

  را در دست داشت. يك تعداد عساکر در   ی   محبوس   لست  و   ستادهیدروازه ا

 . د یدرخش یم آفتاب در طلوع  شان یها  هب   شن دهیدو جانب صف کش 

ه   با   ی   محبوس محل    در نزديك  ، ما بودند   منتظر دهلب      در   شانهای  بسبر

  م یشد   ستادهیا  م یانس گرفته ا  الفت و هم  ا ها بخود که مدت   انرفیق  عبور 

با  اسایم  م،یوداع کنآنها    تا  شد   خواندن  وع  بلند    واز آبا    نفر   کی  و   شر

  خان،    صداکرد، محمدنن  
 
ه    بطرف دروازه رفت و   محمدنن  فورا   اورا بسبر
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  وداع نموده دعا با ما    د ینزديك ما رسکه    وقنر   با او برد،   محمدعمر سپایه 

 و در موتر نشست.  خارج  دروازه و از  کرد 

موترها    و در   خارج  لست  یاز زندان ارگ برو   ی   محبوس   تمایم  بی ترت  ی   بهم 

 فب  س  عبدالغفور خان شکاتب و   خواجه و   و   نفر   گرفتند، تنها ماسه  یجا

و جیالب   غالم   و مشر  فرقه  احمدخانب  ش  و بازخان  جانسالر  نائب   خان 

ت  غالم   قاض    و محمد  غالم   صوف    میخليفه نس  از    گر ید  نفر   و چند حض 

زندا  یلشما رفقایك    که  میشکر کرد  م، یماندارگ    ندر  از   یتعداد    ما که 

 زنده 
 

و خطرناك نجات    بیزندان مه  نیاز ا  اتیحال ح  در   بودند   شده  ار ب   ب  گ

 نجات بخشد.  ب   را از قيد زندان دهمزنگ نآنها   خداوند  افتند،ی

  هردوی   بود،  بیعجبسیار  او    پش   سدوخان  و محمد  گلبابه    همرای  ما   وداع

آرزو کردند، که نمك    یبازار   در آغوش گرفته  ما را   کدام  کردند هر   هیگر   شان

و    م یرا وداع کرده و دعا کردآنها    دل  میما از صم  م،یبه بخش آنها    بهخودرا  

م  . رفتند،آنها    و   میلزارخان مرحوم دعا کردگبه روح    حامل  یوترهاقافله 

 . میغنود ء در گوشه ه آمد خود های اطاق کرد و مابه  حرکت زندانیان

 



 

 

 در سلول زندان  د یجدهای چهره 

  و   ها ب   دهل  و   ها اطاق  فات،یتنظ  از   گر ید  نفر   چند   با   محافظمحمدعمر  

 و   اطاق  ساله را که در هر   نیجاروب کرده، كثافات چند  پاك و   تشناب را 

 کشيدند.   بود  شده  هرگوشه، جمع

ارگ ساعت سه  از   ی   محبوس  نآمد  زندان  چاشت از    بعد   برج کمند در 

از شده    یی   تع قلعه    بود،    که   وقنر   تا ما  های  اطاق  شد که  داده  امر دائره 

ساعت  از    بعد   شوند قفل گردد. ما   ی بجا  یجا  شانهای  اطاق  به  ی   محبوس

  کرده   پر آب    نل  از خودرا  آب   كوزهء  ادا و   ها را نماز   چاشت کهاز    بعد  میکنی

 . میشدقلق  کوته  میشت گذا  اطاق در گوشه

وع و   ی   محبوس  آمد آمد    ساعت سه بود که  پوره  نگ    شر نگ شر ها  زولنهشر

   شد.   دهیشن 
ا
را گرفته    ها اطاق  تقسيمات  بی خان ترتالدين  شاج   مامور   قبل

مسلح    ی   محافظ  را   شاناطراف    حایل که  دسته دسته در   ی   محبوس  بود. 

محمدعمر   و محمد  خیال   لهیو به وسگردیده    نوارد زندا  بودند   احاطه نموده 

 شانظروف    و و البسه    . رخت خوابند شدیم  رهنماب    شانهای  اطاق  به

نقلمحافظ  عهیبذر  اشد یم   داده  ی    و   نی.  رفت  و  پرنگ  و  نگ    تا آمد    شر

  ی جابجا  خود های  اطاق  به  ی   محبوس   دوام کرد و همهساعت هفت شام  

 . د یردگ خاموش   زولنه کم کم یها و صداهاواز آشدند، 

 چای  بی اداکرده ترت   ی   ش ی پ  نماز   یوضو و شام را به همان    گر ید   یهانماز   ما 

بود   یناشتا  و  را گرفته  دروازه   میشبانه    مامور   و   گردید   باز   اطاق  که 

همان   از الدين  شاج   مامور   . شدند   وارد محمدعمر    همرای الدين  شاج

 شد  اطاق  داخل که  وقنر  ،رسید یم به نظر  مشور   داده ش  خود  یهاخنده

بال و  داد،  محمدعمر   یسالم  نشسته  صاحب  داکبر کت   را گفت  چب 
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های  اطاق  را به  ا قرف  طعام  بکار خود مشغول باش،  محمدعمر جان تو برو 

 خورم. یم  چای  ما  بادار  همرای  نجا یکن من ا  میتقس  شان

  اکنون   تا   صبح   از ساعت شش  د یشد  ماندهبسیار  صاحب،    مامور   گفتم  

و  بردن  نكو    مامور   . د یبود   ی   محبوس  وردنآ  مضوف  پرسان  بادار  گفت 

شد از بسیار  که    د یکن  باور   مگر   م یجوجو  هستم که  و   خوش  دزدان    شر 

و    افتهی  میتعل   یهاجوان   تعداد و يك  خالص شديم    ی قو س  مردم  شاندمکآ

يف عوض يك  زاده و خان ا  و   سارقدسته    شر اند آمد  نجا یقاتل  بادار   نی، 

ت   . باشد م دزد ن کش و آدم   مردم  قی ل  است  وسفیکوچه حض 

  گفت بل   شد، داکبر   خوب  هم  شمایل   ی   محبوس  یبرامامورصاحب    گفتم  

  ، ی نجار  ،باف   ی   قال ، یدهمزنگ بوت دوز  و در  بودند   خوشحالبسیار آنها 

دیگر    ی آهنگر  را  و  ند یم اد  یکارها  برآن    عبدالحد   . گب  عالوه  جان گفت: 

 ها اطاق  صاحب،  مامور   گفتم  . نند ی بیمخودرا    یهاواز پای   جمعه  یبروزها

خواجه    شما و   شده   گرفته  خوب   بی ترتیك    بادار   گفت بل   کرد؟  تیکفا

 صوف    و   می نس ه  فخلي  عبدالغفورخان و   و   خانعل  خان و حاخ  هللا  هدایت

 یهااولد  یخواجه بابو برا  ی   ل   و   روید یمطرف خزانه    در لی   محمد  غالم

، کوته کالن  شده  داده   ص یخان تخصجیالب   غالم   یهااولد  و بازخان  جان

  تاتا  ی شما برا ی   ل ، شدهداده   نقاملك خاآ  و  حمدعمرخانم، ها چرخ   یبرا

 عبدهللا   زا ب  غندمشر و ماکب  خان  مولداد وعل   احمدجان و   امی   جان و   و 

  قلعه  خانب  غالم دستگ  خان و 
 

ما  و ما  التجنگ  س ی رئ  احمدخانب  فق  و بیگ

طرف دروازه  لی      ،استشده    تعيی     ردربار ی خان برادر وز   وب یمحمدا  انور و 

يف، و   و   محبوب  و   ر یر کو   میرحو  محمد  نید  صفدرجان و   یبرا   كرنيل شر

چنته برادر محمودخان    ب  زب  خان غندمشر و محمد  فیض   و   راف  لگصديق ت

  خانواده   یکالن برا  اطاق  خان و   یمحمدمهد  زا ب  م  بودجه و   ومیق  و   اور ی

 . است شده داده  نشا یهااولد صفرخان بسمل و برادرها و  ناظر 
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در  ما چه وقت    آیا   کنمیم   تشکر   خیل  لطف شما   از مامورصاحب    گفتم  

نقل  لی    خزانه  فردا   ،شویمیم   داده  جانب    کالی  وقت شما   صبح  گفت: 

 عبدالحد   شما و   نفر   دو آنجا    در   و   د ی بب  ها  تشنابطرف    اطاق  بهخودرا  

در  باو   باید ،  باشد یم قلق   کوته  نفر   تان يک   ی پهلو   اطاق  جان    چ یه  یکه 

 هیهمسا.  باشد یمتحت مراقبت    و   محبوس  سخت  بیچاره  دکهیب  تعلق نگ

آن    پهلوي  اطاقو در    باشد یممحمد  غالم  صوف    و   میشما خليفه نس   گر ید

  حاخ    و   شی درو غالم  آن    ی پهلو   اطاقو در    باشد یمعبدالغفورخان    داکبر 

  حاخ    خود آن    یدر پهلو ،  باشد یمهللا  محب  مربوطی   حاخ  محمد  غالم

اول خواجه   اطاق دروازهو از جانب اخب   اطاق  و در  باشد یم تنها اله محب

های  اطاق  به  گذاشته  را   ها اطاق  فردا   باید خان خواهد بود، شما  هللا  هدایت

 : گفتم،  بروید   شده   گوشه واقع   يكو در    آزاد دارد   ی طرف خزانه که هوا

 گفت  مامور   . دهیمیم نقل  خودرا    کالی  صبح  نماز   از   بعد   ما   خوببسیار  

  . آوریمیمبرج کمند    را از نفری    باقيمانده  شد ما   خایل  ها اطاق  نیاکه    وقنر 

نیامده    هنوز نفر    ضف همان چند   اند؟ گفت ب  نیامده  آنها    ، تابحالگفتم

 اند. 

شما    ی   با محافظ   از   نفر   دوسه  محمدعمر و و گفت    کرد   خداحافیط    مامور  

 اطاق از    و ا .  میکرد   تشکر   شود، از او   داده  شما نقل  کالی  که  کنند یم   یهمکار 

  اط یاحتبسیار  بادار    مگر   ،کنمم ن  قفل  را شما  های  اطاق  و گفت:   شده  خارج

 . د یب مطمی   باشسیار خو : بگفتم  د،یکن

در  که    ها اطاق  گرفیر    بی ترت  د جان از لحداب ع  رفت داکبر و   مامور   که  وقنر  

  خوب   نموده گفتند: فضل خدا، اشخاص  خوسر   اظهار   شده  مربوطه ما   لی   

عبدالغفور خان گذاره کرده    همرای  من  مگر   داکبر گفت.  باشند یم ما    در لی   

شر گفتم  ؟ب  اخی  توانم یم شخص  عبدالغفورخان  و   فی ،  مردانه  خوش    و 

با او خوش    تعایلانشاهللا  دارد.  مهرباب   و شما  ما    همرای  و   است  اختالط
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  حال   ست،ی مشکل ن  اطاق  کردن  لیشد، تبد   دهیلزم د  اگر بازهم    د،یگذرانیم

 اطاق  هم به  و داکبر   م یدیخفیر  خوابنماز   از ادای   بعد   . است  زیاد   ها اطاق

 . د ی خود رفته خواب

ادای  بعد   و رخت خواب   صبح  نماز   از  و   و   چای  ظروف  ها  نان    ظروف 

كفگب    پکه و   اجاق و   قبیل  سامان از و دیگر  كتب    كوچك و   یهاب   م  و   ها م یگل

  میبسته کرد  اورا   کالی  داکبر   اطاقو از    یآور را جمع   هب  و غ  یكوزهء آبخور   و 

ما   کالی  ه،آمد ی   محافظ نفر  سه و  . محمدعمر میبود محمدعمر  و منتظر 

  مقابل خزانه بردند، من    ی   لرا برداشته به  
 
آن    از   بعد   را فرش و   ها ليم گ فورا

ه گذاشتهخودرا   یهاچارپاب     م، یجابجا کرد  لوازم را و دیگر  وار را همها بسبر

 چای  مانده شرشته  را   برفر اجاق  ،  آوردند   را هم  عبد الغفور   داکبر و   کالی

 . میرا نمود

که در مقابل راه دروازه کالن    است  ی   يك كلك دهلب      در   ما   اطاق  در مقابل

 اطاق   یچه روبرو اگر  ،  است  شده  واقع  استآنجا    در ارگ که خزانه مهم  

چوب باب    آهن باب و   اره کبیسامان    حفاظه بعض    یتحويلخانه برایك  

و   وزد یمآن  آزاد از  ی بازهم هوا  مگر  ،باشد یم سقف   بدون عن  یشباز  طور 

عرض شود  راست  ،  شود یم ما مشاهده    دهءیروشن در مقابل د  اخفر   یفضا

ل نها یب  تغ  نیکه از   . میخوش هست  ت یمب  

خود جا  های  اطاق  به   و هر يك اشغال    ها اطاق   يك ساعت همه  در ظرف

   میوقت که همه جاه بجا شد   در همی     . میگرفت
 
 صبح  ساعت هشت  تقريبا

  جوش    چای  است
 
  یبرا  گ ینمودم،    هیته  چای  نكیسه چا  و   د یجوشفورا

و    یبرا  گ یخواجه صاحب،   خان  عبدالغفور  برا  گ یداکبر  و   یهم    خود 

  اطاق   گفتم  و بردم    شان  اطاق  را بهصاحب  خواجه   چای  جان،  عبدالحد 

  ی بال  و نانمسکه    مقدار را با    یخور چای   ظروف  و   چای  و   يكب  جديد تان ت

  مضوف شد. همچنان   چای  کرد و به ضف  تشکر   . خواجه گذاشتم  ب   م
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کردند. من    دعا   و   تشکر   همآنها    رساندم،  شان  یشکاتب را برا  داکبر و   چای

 م. یرا ضف کرد چای  جان هم عبدالحد  و 

ممکن ساعت ،  باشد یمما    از خانهو نوبت نان    است  روز پنجشنبهامروز  

 چای   مقدار   کی  پوشاک مرا با   کالی  جان نان و   میبجه عبدالرح  ۱  ایل  ۱۲

  طرف و از   شود یم داده  نحکومت نا از طرفما  یچه برااگر  . بیاورد  قند  و 

پارچه نان خشك و از طرف شب  و يك  يك بشقاب پلو  نفر    هر   یروز برا

  ه هفتما هم    ء از خانه  مگر   . پارچه نانو يك  پلو    شقابب  كی   نفر   هر   یبرا

کباب    و   یيك غور   قابل  قبیل  سانه، از هو نان مکلف به اصطالح    یك مراتبه

هشك آ و   . د یآیم  و غب 

خانهپنجشنبه    یروزها روزها  از  خانهدوشنبه    یما،  روزها  از  و    ی داکبر 

كباب   سالن و   زیاد   مقدار   کیغوري پلو و    جان دو   عبدالحد   از خانهجمعه  

خوراك    از طرف  اینکه  فرستند. خالصهیم  از خانه هم    فراوان  وهیم   ،آورند یم

جواهرات و از   یهاما از گنج   یبرا  آزادی  اما يك دقيقه  میآرام هست بسیار  

  یهاخوراك  از   گردد   ش ی بما م  آزادی  نعمت  اگر ،  است  بهشت بهبر   یهاوه یم

و در    کنیمیم ضف نظر    شهی فاخره همهای  لباس   و   نیب  ش  یهاوه یم  لذيذ و 

   ،کنیمیم   زندگاب    کرباس  لباس  و   از ینان و پ  آزاد با   یهوا
 
  آزادی   که  حقیقتا

.  باشد یممند  ها بهره آزاد از همه گونهء نعمت  مردم  و   است  بها نعمت گران

محتاج    و   بریم یم بش    تی محبوس  و   اسارت  بهارگ    در زندان  ها سال ما که  

 زانیو مالقات عز   رهاب    ویرز آ افسوس! که    ،باشیمیم   آزادی  يك ساعت

بهم   م یبخاك خواهخودرا   و  مه  ی   برد  از دست    ن یب  جان ش  ب یزندان  را 

 داد.  میخواه

اعت س  در   و شده    نکه مزاحم م  است  ها سال  شانیپر   افکار   و ها  اندیشه  نیا

 یب  و   به ناکایم  توانمیمفراغت که  
 

  بارم اشك یم  و   ،کنمیم  هیگر   خود   چارگ

  زند یم   حرف  با خود   و   د یگر که زار زار یم  بینمیم   ال یمادرم را در عالم خ  گایه
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به نظر مجسم   ام  بیچاره   خانم نامراد و   زماب    و   نماید یم   اد یمرا    یهاو بدبخنر 

با   شود یم که چه وقت    پرسد از من یم  شانیماتم زده و پر   اهیس  لباس  که 

شد؟  بتی نص  رهاب   به  بیند  یممرا    ناکایم  و   یدیناامکه    وقنر   خواهد 

 ستی اما چاره چ ،سازد یم ام  وانهید افکار  نی اراسنر  ،کند یم هیگر   یهایها

 بارغم.  دنیکش و  تحمل   صب  و  بجز 

صاحب    و اشخاصاز جوانان و دولتمندان    زیاد   تعداد یك    روزها که  نیدر 

غم مانند  که    وقنر   افتهی  ی   درد دل من تسک  یاند، قدر   شده  بندی  رسوخ

صب   آب    به  شود یم دلم شعله ور    در آتش  و مانند    کند یم   دلم هجوم  در   بال 

همه جوانان    نیا  مگر   میگو یم   داده  و خودم را تسل  سازمیم خاموش    آنرا 

ما  آرزو، پدر  نامزد و و  و   ؛ ندارند   خانم   در،  بهبر  تو  به  بر  خوب  البته نسبت 

صابر   خدا، رضا و   یمقابل رضا  و   دامن صب  را از دست ندیه  باید ،  باشند یم

 . باسر 

  ی زندانبان برا اند و   شده   میتقس   ها اطاق  الورود بهدیجد ی   محبوس  اکنون 

ما   اطاق  بهجان  امی     و   تاتا   ، است  داده  اطاق  ده یرا دآن    تیموقع  نفر   هر 

 . کنند یم ی دلسوز  لطف و  اظهار  و  آیند یم

العاده  فوقجوان  یك    که  در یح  دغالمیگذشته جناب پادشاه صاحب س  روز 

  اورا خواجه    ه بود و آمد   خانهللا  هدایت خواجه    اطاق  به  است  نظيف   و   با یز 

سادات   داشت که پادشاه صاحب از   اظهار   کرد و   بمن و من را به او معرف  

م کب  و    ر او همکا  همرای  هیدر ترک  هیعض امانو در    نجيب بوده   خانواده  محبر

افغاب   سفارت  در  انقره  و  در یت  مامور   در  سلطنت    داشتند.  اخب  

ت   مدهللا  اماناعليحض  بحيث  آن    . ند کردیمزراعت کار    عمویم  ر یخان 

به زندان گذشت،   ها بیچاره   نیا   شخص بحال ما رقت نموده گفتند جواب  

   يك دوره   ما 
 

ها  بیچاره   ن یا  مگر   م،یدیگذران  خوب    به   خارج  و   داخل  در   زندگ

 برباد رفت.  شانغم عمر  و بدرد و  دند یند چ یه ا یدن از 
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لی    خواجه    در  و هللا  هدایت ما که  داکبر  عبدالغفورجان    خان  من  و    و و 

و    شكاتب لندن که شخص مشهور   عبدهللا  زا ب  م  باشیمیمجان    عبدالحد 

  ،  باشد یم   یمنصور   خانوادهاز  
 
ا به  آورد یم   فیتشر اكب   اطاق   و 

 . کند یم  یادآور یشگذشت خود در اروپا  از صاحب خواجه 

  ا ی  میضف کن  نان  کجا یکه    ستی ممانعت ن  چندان  زندان  مامور   از طرف

گفت سه روز از خانه صاحب  خواجه  پیشبر   . دوسه روز مینمائآمد    و   رفت

هفته  ایام    که   د یده  ب ی ترت  وایل یاندیك    دکهی باشخواسته  اگر    آید یم نان    شما 

هللا خان هم  محب   وقت حاخ    ی   . در هممیپوره نان خانه داشته باش  را 

تائصاحب  خواجه   حرف   هم آن    شتند دا  ف یتشر  من    د یرا  کرده گفت، 

دارم که نان خانه سه  ت یکفا  نفر   هفت هشت  ی که برا  است  فراوان  نفر   خب 

از   قبول  اگر   کند یم يكروز  روز خواجه صاحب،    یجا  کنند    یجا  از   یک 

  خان و يكروز من شوربا   عبدهللا  زا ب  م  یجا  از   یک روز شکاتب صاحب،  

جان نان    عبدالحد   و و داکبر    انخ  صبور   از خانه سه روز    کنم. و پخته یم  

 هرکس بگردن خودش.  چای  شود یم  خوببسیار  اورند یب

نان که  پنج  یروزها  خوببسیار    من گفتم همان    آید یم ما    از خانه شنبه 

  و نب     میمضف کن  کجا یتر بفرستند تا با هم  زیاد  یکه قدر   دهمیم   تیهدا

  ت یتثبموضوع    ن یا  کنیمیم را حاصل  آنها    هیخود مذاکره و نظر   یرفقا  با 

 ندهیروز شنبه آ  خی    تار   از   کردند و قبول    مجان ه  عبدالحد   شد که داکبر و 

وع   وایل یاند که در زمان   میخود اطالع دادهای  خانهب  ما   کدام  . هر گردد یم   شر

ی مقرره  . آورد   يك نوع راحت فکر به وجود  وایلیاند  نیا  کنند،زیاد   چب  

انداخته صاحب  خواجه  اطاق  چاشت در   ۱۲روز ساعت    هر  خوان  دسبر

  ، آید یمنان    ی غور   و دحال    میگذار یم   خشك را   و نانمربا    سالته و ،  شود یم

  یضف و بال  طعام  ،شویمیم   کجا یهمه   است   کاف    خوب ینان شکار   با   و 

خود  های  اطاق  به  چای  ضف  ی و برا  شود یمهرچه باشدخورده    وه یمآن  
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شرویمیم از طرف  خودها  های  اطاق  به  سکهم  ا ی  و   ب  ش  و   چای   به  ب. 

از  دارد، روز پنجشنبه گذشته نوبت نان  انیجر  بی ترت  نی. ا کنیمیمقناعت 

  زا ب  م  آقای  روز   همی   در    بودند   آورده  ميوه وافر   و   فراوان  ما بود، نان  خانه

جان يك جوان    یمهد  . ه بود آمدصاحب  خواجه  اطاق  خان در   یمهدمحمد

  در وقت که دارد    فراوان  لطف و مرحمت  ، با است  فیو لط  فیظر   ف،یشر 

بما منت    کرد و   قبول   ما نان ضف کند   با   نگذاشت تا   اورا صاحب  خواجه نان  

وقتگذاشت.     م یکن  قبول  ایلو اندي به    اورا   اگر داشت که    اظهار   نان  در 

تعداد صاحب  خواجه .  شود یم ممنون   چن   شده   زیاد   ما نفر    گفت    ی   ما 

از   میگرفت  میتصم ب  دو   که در هر روز  نان  برا  اورند یخانه  نفری    همه  ی تا 

 : است ی   چنآن  ماتیو تقس  د ینما  تیها کفاوایل یاند

 اله خان محب  حاخ    شنبه خواجه و  روز 

 و داکبر  عبدالغفورخان  کشنبهیروز 

 خان  عبدهللا زا ب  م روز دوشنبه صفدر خان و 

 روز سه شنبه 

 روز چهارشنبه  

 عبد الحد  روز پنجشنبه صبور و 

 روزجمعه

ا  اگر  جمعه    سه شنبه و چهارشنبه و   یروزها  م یکن   وایلیاند   بی ترت  نیبه 

يك روز    کرده  دا یپ  را   گر ی دنفر    ک یکه  د  توانییم و شما  ماند.    ( یمفالتو )خایل

.  آورند یمنان    ما هرروز   از خانهو گفت    د یجان خند  ی. مهدد یرا انتخاب کن

نان    قا همه رف  یکرده و برا  قبول  جمعه را تنها   روز   ا ی  من يك روز سه شنبه و 

 . کنمیم  میوافر تقد

م و   گفتم  و   دمیخند  من ام هست   شما محبر   هزار مرتبه  د یقابل هرگونه احبر

مذاکره    د یو ما را ممنون ساز   د یاور یب  فیروز تشر   هر   زیاد   تکلیف  گرفیر    بدون
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همین  وایلیاند بهی   هتمخا  جا در  رفقا  رفتند،  های  اطاق  افت.  خود 

  خود ما   اطاق  به  نماز   ی ادا  یاحت کرد و من برااسبر   هم صاحب  خواجه 

 . مآمد

ما    وایلیاند  در خواست  یمخان که  محمدمهدی    زا ب  م  خواهش  به  راجع

نما کت  و   همرای  د یشر مشوره کردم. عبدالحد  داکبر  که    گفتند آنها    خان 

افزوده   طعام مقدار در  باید شود همان اندازه   زیاد  ما  وایل یتعداد اندهرقدر 

ه   وهی نان و بهمان اندازه سالن و م  یپنج غور   نفر   چهار   ی برا  باید شود.     و غب 

ها  بیچاره   و   توانند م ن  تحمل کرده و شما  ، ما  خانواده  گردد که بارگران را   هیته

  تکلیف   ما   یبال  نیعالوه برا صاحب  خواجه  اگر هستند.    انب  بحال خود ح

  ساعت پنج   کردم.   د یرا تائآنها    من گفته  . توانیم نم کرده    قبول  را بگذارند 

يك چاينك   از   بعد    بیچاره   بردم،صاحب  خواجه   یبرا  اهیس  چای  چاشت 

کت خود افتاده فکر   یبال   گذاشتم و ظرف   ب   م   یرا بال  چای  ،کرد یم  چب 

 گفت  و   کرد تشکر  بسیار  نزدش ماندم. خواجه    کت ب  چ  ر یرا هم از ز   چای

با   د یاجازه بدهگفتم    د ی ضف کن  چای  من  با   و   ی   بنش   اطاق   یرفقا  بروم 

 کرد، نشستم.   ضف کنم، خواجه اضار  چای

آ  چای  ضف  در حی     و  به   شاب  یپر   اظهار   تاريك خود   ندهیخواجه راجع 

  نیاز   میشد  گرفتار زندان مخوف    ن یبه اکه    وقنر صاحب  خواجهگفتم    نمود 

   نیو بفکر من که مرگ از   است   بالتر تنها مرگ
 

  باشد یم بمراتب بهبر    زندگ

  تسل  ی. خواجه قدر میبخداوند کر   ما و شما   توكل  د ینکن  فکر بسیار    شما 

  معلوم است من وخود من بشما    یرفقاصاحب  خواجه  گفتممن  ض  ر دشد.  

همه اشخاص   ما بازماندگان  و    باشیمیمروزگار    شانیو پر   غریب  انمردم  که

به    غريب حو  خودها  وروز  شب  با    توانمنم ما  ،  باشند یم   انب  نان  که 

  د ی معاف فرمائما را    اگر بنابران    م یکن  وایلی اند   مند ولتد  اشخاص معتب  و 

ب   مثلخودرا    يوایلدان  که بهبر    میتخصيص ده  نفر   ما سه  خود   ی   سابق 
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  زا ب  م  صفدرجان و   و   ی خان منصور   عبدهللا  زا ب  با م  دکهتوانییم شما  .  شود یم

  د، یکن  وایلیشكاتب صاحب اند  اله خان و محب  خان و حاخ    یمحمدمهد

 . د یفرمائیم  عافم البته ما را 

  خود   برادر   مثل  من ضف ترا   پرس یم راست    اگر   گفت  و   شد متأثر    خواجه 

زنده    ر گا   ترا فراموش کنم و   یهامهرباب    ها و محبت   توانم نم و    دارمیم  ز یعز 

. من  توانمنم  شده   ترا برادر خود دانسته و از تو جدا   اتیح   در دورهءماندم  

  و   چشم خود دانسته تمنا   نور  ترا برادر و   مگر   رفقا را هم دوست دارم  گر ید

را قانع    عبدالحدجان  داکبر و   ،بمن نکن    را   شنهادجداب  ی که پ  کنمیم   د یام

و    دوسنر   ره ی دا  که از   تواب  م ن  تو   قانع نشوند اختيار دارند. اما و اگر    یبساز 

 مكن.  اظهار  ها را حرف   ی   چن نی از  بعد   ،بکیسر  ونب  محبت ما پاب

  ن ی ب  شهای  و خنده ها  ب  زبا  نیب  ش  از   و آمد    تاتا   که  میصحبت بود  در حی   ما  

را  ما  تقد  ی برا  ن  یب  ش  یو قدر   چای   الهیپ یك    خوش ساخت،   خود    م یاو 

وع  کردم، نشست و به قصه گفیر   چه  ونب  از ب تاتا  نمود. خواجه گفت شر

دار   ؟یخب 

بجا  ب   دهل   و برخاست    یجا  از   تاتا   نظر گذرانيده  از   نشست و   خود   یرا 

ب  داشت  اظهار  در  پامروز    ونب  که  ده  يك حادثه،    از   شی ساعت  چاشت 

  منیسر   جان پش   میکه عظ  بی ترت  ن یبه ا  است   شده   مهم واقع العاده  فوق

در سفارت   است   معلم مکتب نجات   و   آلمان  یهاافته ی  م یتعل  از   گ یکه    نظر 

 ته سفارت کش آن    از کارمندان  نفر   سفارت را با دو سه  عاونبريطانيه رفته و م

که  خواستم  یم که من    است   نموده و گفته  سی پول  م یتسلخودرا  بالخره    و 

  و   افتمی  اورا معاون    انهتأسفم  مگر   بريطانيه را بقتل برسانم  ب  شخص سف

 کشتم و خود او پنهان شد. 

 واقعه    نیا:  گفت که  خواجه
 
  اسیس  یهاو جنبهاست    ممه  خیل  حقيقتا
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  هیقض  نیگفت: ا   تاتا   گفت؟  را بشما گ  هیقض  ن یجان ا  تاتا   دم یدارد. من پرس

خ حق  اظهار   دار حوال   محمد   الیرا  خواجه گفت که   نیا  قتیداشت. 

کنند و در    گرفتار جان را    میعظ  که همدستان  شود یم معلوم    وقنر   ع وضو م

  را اصالح  كوشش کند اخبار    تاتا   اگر   گفتم  . ابد یانتشار  موضوع  ها  مهروزنا

روشن  موضوع  کرده،    یدار یخر   محمد   الیخ  عهیبذر   که شود   متیق  بهر 

اصالح ام که اخبار    داده محمد  خیال به    افغاب    ستی من ب  گفت  تاتا   . شود یم

دارا باشد   ی را که  بريطانيه    نموده   یدار یو خر   تفصيل قتل معاون سفب  

 . آورد یمانشاهللا که   و  است  داده قطیع  ء هم وعده  ال محمد ی. خبیاورد 

حقيقت داشته   قضيه   نیا   اگر که    ،کن    فکر بسیار    باید   تاتا   گفت:   خواجه

رس  د یشدالعمل  عکس باشد   خواهد  بمشاهده  قر   د ی حکومت   یهااب  بو 

فکر را    ی   من هم هم  گفت بل  تاتا   را جوانان متحمل خواهند شد،  یزیاد

 .  کند.   شی پ  را و شما  ما  ب  . خداوند خکنمیم

پر   خداحافیط    تاتا   نوع  يك  من  رفت،  و  خواجه    ر د  شاب  یکرد  وجنات 

  همچو   شما از صاحب  خواجه  گفتم  و خان مشاهده کردم. به اهللا  هدایت

  باشند یمزندان    ونب  در ب  اشخاض که  د،ی بخود راه نده  شهیاند  ا هحادثه

به خ.  باشد یممواجه    شبر ی بآنها    خطر  نموده گفت:  تبسم    ب  خواجه 

  یبرا،  باشد یم مواجه    شما   ما و   به  شبر ی خطر ب  ثاتحاد  طور در این    بالعكس

بريطانيا،    جاناتیه  ی   تسک که   اسیس   ی   محبوس   از قرباب   حکومت 

  خواهش   طرف  از يك تا  .  شود یم   داده   ستی نبی    خوش آنها    حکومت به

د  ی   را از ب نفر  د و چند شانجامه عمل بپو خودرا  دولت   گر ی جانب د از و بب 

 . است اعدام کرده  اورا  ی   بريطانيا را قانع سازد که مخالف 

 
    ب  ع( کارمند سفارت ستبخ.  ۱۹۳۳تمب   پس  6ش. )۱۳۱۲روز پنجشنبه، پانزدهم سنبله 

نفر هند دو  داشت.  ن  کی  و   ینام  وس  ب   افغان  خان کشته    م ی تفنگچه محمدعظ  لهیبه 
 شدند. 
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عال   یپاکه    وقنر   از خواجه صاحب،    گفتم   با خودرا    ق یبزندان گذاشتم 

 
 

   زندگ
ا
هرلحظه    ندارم، و   ندهیآ  اتیبه ح  د یام  چهي   قطع نموده ام و   کامل

  ن یشود. خواجه گفت ا  داده   المناك من خاتمه  زندگاب    دارم که به   انتظار 

دارد، وجود شما به    اجیوطن بشما احت  ست،ی ن  خوب   بجوانان  صلهینوع ف

ورت دارد شما مانند ماشاست    ر ثایا  وطن که محتاج خدمت و   ی های   ض 

خساره    بهبروید  بی      از   که زودتر   هرقدر   ،کنید یمفعال بخاك وطن خدمت  

 . شود یم وطن تان تمام 

   است  تدرس  گفتم  
ا
  افتاده مصدر   فعالب  وجود ما که در گوشه زندان غ  فعل

و یتنب  یبرا   اگر   تواند نم    شده  خدمت د  دارشدنیب  ه  که    یگر یجوانان 

بهبر خواهد    داشته باشد مرگ ما   ب  تاث  بخواب غفلت رفته اند قربان شدن ما 

  که جوانان  دهینرس  هیپا آن    علم به  وطن ما   در   گفت  و   بود. خواجه خنديد 

اهل وطن   دیگران  بدانند، بهما را    یفداکار   هءیوطن مسلك و رو   انب  پ و یا  

ت گ که از مرگ ما   کنند یم  هیتوص  خود ما   . نند یگز خاموسر   و  ند ب  عب 

 غریب  و   بیعج  افکار   خود رفته و به  اطاق  و من به  افتیما خاتمه    مباحثه

سفارت   اعضای  از   نفر   کشیر  چند   جان و جسارت او و   میرفتم، عظ  فرو 

ت  را   می. عظستا  ور آبريطانيا حب  برادر  شناسمیم   خوب  جان  او  .  بزرگ 

که    است  جان میكر   برادر او و يك  معلم    خانب  کب  و يك برادر او   ب  مولنا بش 

يك  ،  کند یم  در وزارت مخابرات کار   اکنون  تمام و   خارج   در خودرا    ماتیتعل

. کند یم  دوائر بحيث محاسب کار   که به شعبات و   است  جانب  من  شانبرادر  

  خود   افعال برادر   و   اعمال و از    ندارند   گناه  چیکه ه  ها بیچاره   نیا   یبال  آیا 

خان چه منظور داشته که   م یعظو آيا  ؟  آمد   چه بالها خواهد   ستند ی آگاه ن

  داکبر و   یضيه را برا ق ؟  است  شده  به سفارت رفته و مرتکب قتل  سورانهج

 صبح  شدند بهرحال شب گذشت و   شانیهم پر آنها    ،جان گفتم  عبدالحد 

 بدربار خداوند عرض حال نمودم.   و برخاسته  نماز   یادا یبرا
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زندانامروز   معاون  موضوع ارگ    در  شدن  انگلیسکشته  دیگر   سفب     و 

عظ  اعضای بدست  اماب    م یسفارت  مكتب  معلم  مطرح    ا ی  خان  نجات 

دربارهء   اس یس  ی   محبوس   بحث و  اخبار   تاتا ،  شود یم ها  تبضه آن    بوده 

اهميت  مذكور ب   موضوع  اصالح  بود، در    آورده   خواجه  اطاق  را بهاصالح  

 که    جعل  خب  با يك    و   شده   تلقر 
ا
مذکور نداشت    هءیارتباط به قض  چیه  اصل

 . گردید و تنفر یم باعث انزجار آن   بود، مطالعه  هگردید  نشر 

را   اسیس  ی   محبوس  به  ناگوار تأثب     آنقدر موضوع    نیا همه   نموده که 

  د ب  ده روز روزه بگ  یخان عزم کرد تا براهللا  هدایت ساخت، خواجه    ناراحت

 ب ی کند. من ترت  ب   پره  واب  یمحصولت حو دیگر  گوشت روغن    خوردنو از  

  چاينك و يك  بشقاب سالته  و يك  دادم، شام يك نان خاصه    ش یکار را برا

 .  رسانمیم  ش یبرا  وهیم   و   اندازه قندخشنر و يك    چای
ا
خواجه به انزوا    فعل

ط  فق  ما   وایلی اند  ،کنیمیم نان ضف    خود   اطاق  ما در   . است  دعا مضوف  و 

 : است بی ترت  نیبه ا  هگردید  خواجه هم شامل که  نفر  مختض به هفت

  کشنبهی  خواجه روز  .1

 دوشنبه  ی عبدهللا خان منصور  زا ب  م .2

 خان روز سه شنبه  یمحمدمهد .3

 عبدالغفور خان شکاتب روز چهارشنبه  .4

 ( روز پنجشنبه یخودم )غفور  .5

 خان روز جمعه   داکبر غن    .6

 جان روز شنبه عبدالحد  .7

دانه    چهار   سالته و   و   وهیکاسه سالن، م  دو   برنج و   یغور   دو   مراتبه  يك  هفته

 طعام   کشد یمروزها که خواجه چله    ن ی. در آید یم  نفر   هر   از خانهنان خشك  

خان جیالب   غالم   شبر ی پسه روز    دو ،  شود یمکه من هستم ضف    فر اطا  در 

خواجه  احوال    با من صحبت کرد و از   در حویلقدم زدن    در وقت  ب  سف
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در   خوب  خواجهو گفت    د یپرس ام  نیکار کرده  ح  د یروزها  آیبه    نده یات 

 . ستی ن

زندان  میبرادر بزرگ عظ  ب  مولنا بش امروز   را در    در يك   آورده  ارگ   خان 

زنجب     بیچاره   ل کردند،قف  اطاق و  الچكزولنه    . باشد یم  قلق  كوته   و   و 

کرده    لیه تحصیمکتب حبيب  صاف و در   ساده و   مرد   کی  ب  مولنا بش   بیچاره

 و  
 
ا   اس یدر امور س  ،داند یم   هم   یسی آباد بود، انگلخان  در   ار باخ  ر یمد  اخب 

يف   عاجز و   و شخص نداشته  آمد    خود رفت و   برادرانه و با  نکردمداخله     شر

اطالع  قراری کهارتباط نداشته  چیه هیقض نیدارم که به ا  ی   قی، من است

  و   محبوس  واقع شاخ    موبر   یاش   در   خان  میعظ  برادرانهمه    میگرفته ا 

  کابل  در ،  باشند یم   فیسخت به تكل   تحت مراقبت و   شان  ی هااولد  و   الیع

  خان را   میو عظ  است  ا کرده پهنگامه بر   انگليس  ب  قتل معاون سفموضوع  

 میعظ)  او   خواهند یم دارد.    انیجر   د ینطاق شداست   برعالوه   کنند یممحاکمه  

 کند.   معرف  خودرا خان( همدستان 

 

 



 

 

 خان معلم میاعدام عظ 

مخصوص خود اطالع گرفته که روز گذشته   نفر   عهیغندمشر بذر جان  امی   

معاون    میعظ را، که  معلم  انگلیس خان  چند   سفب   با   اعضای  از   نفر   را 

رسان بقتل  از   دهیسفارت  قبل  بجه  ده  ساعت  حو   بود،  در    ل یچاشت 

 و کشته اند.   ختهیدار آو به دهمزنگ   محبس

  التیخواهان بود و تحصاز وطن  گ یو    قیل   خان که جوان جسور و   میعظ

در    ده یرسان  بپایان  آلماندر  خودرا   اماب  و  از   وطن در مکتب  بود،    معلم 

  را با چند   سی انگل  ب  ه و معاون سفآمد  تشبثات بريطانيه به ستوه  تضفات و 

ب گلوله تفنگچه کشته و   اعضای  نفر   میعظ  د،ی رد گاعدام    سفارت به ض 

 . گذاشت  یو دوستان و وطن خواهان داغ ابد برادران هایدل ه خان ب

  ل یتحص از نفر   و چند برق  انجنب   پلوم ید شد غالم محمد  دهیشن  قراری که

و   اورا جنازه    گان جرمن  افتهی ام دفن کرده  احبر از   گ ی  در   را آن    فاتحه  به 

ند یم  کابل  شهر   مساجد  که به کجا    ستی او معلوم ن  برادران  شنوشت  . گب 

،  ندارد   مرگ برادر جوان خود اطالعحادثه    از   ب  بش   مولنا ،  د یخواهد کش 

  مغموم شدند و حادثه    نیاز ا  جانب  فق  خان و   یمهد  من خواجه و   یرفقا

 . کنند یم  ن  یشب ی را پ میوخ تیعواقب نها 

  محبوس  که مرادخان نام دارد،  جنوب    مردم  من يك جوان از   اطاق  یپهلو   در 

جوان بال    دم، ید  اورا   مراتبه   ، من چند است  قفل  شهی او هم  اطاق  و   است

. به  زند یم  حرف   نیب  ش  . به زبان پشتو است  اندام  یچرده و قو   اهیبلند س

  واز آو روزها به    ها شب .  است  باكب     و   شوخبسیار    ست،ی ن  آشنا   زبان فارس

و  ب  خیل  لهجه  بلند  پسند   مامور   قراری که.  خواند یم  پشتو   یهاتی دل 

  است  ، ممکناست  جوان هم در خطر   نی ا  وضع  داشت  اظهار الدين  شاج
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با   یبزودکه   من  شود،  ب  کشته  روز  دو  ام.  الفت گرفته    شبر ی مرادخان 

که  خواهم  یمو گفت  خواست    چه صابون جان شوب  لمن يك ك   مرادخان از 

و خودرا   شستشو کنم  تشناب  من کلچه  شویمیم   هم خودرا    کالی   در   .

خوشحال شد. مرادخان، بسیار  دادم    اطاق  دروازه  ی لاز    و ا  یصابون را برا

او رحم کند، بعض روزها    خداوند به جواب    ،کند یم   خطابکاکا    صبور من را  

 . دهمیم ش یدروازه برا یاز ل ن  ی شر  کوفته و   و  وه یم یقدر 

 مامور  بامزه نمود که شوخ   يك پیشبر  چندروز  است شوخبسیار  مرادخان

 ها اطاق  بود. در   ترساندهبسیار    را   محمد ال یخ  و   و محمدعمر الدين  شاج

، مرادخان است  اطاق  در دیوار آن    رو که دود  باشد یم  ی وار ید   یيك بخار 

محمدعمر که   وقنر   بود. شده   نپنهاآن    را فراخ ساخته و در   یو بخار ودر د

بیند  یم   شود یم  اطاق  داخل  فل دروازه را باز کرده ق  آورده  اورا نان    محافظ

  و  گذاشته  نان را ،  شود یموارخطا بسیار  ست،ی که مرادخان ن
 
به مامور  فورا

    خطرناك فرار کرده،  محبوس  که مرادخان  دهد یماطالع  
 
  و   ی   محافظتماما

  ، شوند یم  داخل  اطاقو در    آیند یم  ده یدو   و   شوند یم  شانیزندان پر   مامور 

پرسد  از او یم مامور  ،است مضوف طعامخوردن    که مراد خان بهبینند  یم

بود رفته  در   دهد یم   جواب  ؟یکه کجا  ام    که،  نشته   عمر محمدهمينجا 

 مامور   مضوف شدم.   خوردن  خودش رفت و من به نان  و   آورد   نان  خان

نقب نباشد.    که سوراخ و   د یکن  شی را برداشته تفت  اطاق  که فرش  کند یم  امر 

ی   د پالن  یم  هرقدر  متوجه    شبر ی به مراقبت مرادخان ب  مگر   روند یم  افته ین  چب  

 قصه را بمن گفت. به او   کرد یمخنده  بسیار    حایل که  مرادخان در   ،شوند یم

 . است  لزم  اطیاحت  ،سازد یم   ی   را عصن  محافظ  و   مامور   کارها   نیکه ا  گفتم

  طعام   ضفبا ما    تمام کرده و خودرا  دو روز شد که ختم  صاحب  خواجه 

  یب  تغ  تینها   او   وضع  از فراغت ختم  بعد   شود یم   ده یدقراري که    مگر   کند یم

  ی ب  گوشهگ  او به عبادت و   لیم  خورد، نان یم  كمبر   و   زند یم   حرف   کرده کمبر 



 خان معلم  میاعدام عظ             ارگ  قلعهء انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

229 
 

  . ما رسد یمبه نظر   شانیمغموم و پر بسیار  سگرت را ترک کرده و   شده زیاد 

 هم
 

مطالعه خودرا  اوقات    اکب    م،یاشده    شانیاو پر   شانیپر   وضع  از دیدن  گ

  را نوشته کرده   میمبارکه قرآن کر   تآیا    بعض از   و   گذراند یم  فیقرآن شر 

 . است

و   در حی   که    دمیپرسصاحب  خواجه   از   پیشبر   روز   دو    یب  گوشه گ  ختم 

ت رسول   ختم ب  اخ  در شب  گفت: بل   ؟ ب  اخیاند    دهیخواب د   کدام حض 

کرده فرموده  مهرباب   که با من    دمیسلم را بخواب د  هللا صل  عل عليه و 

 شه ی هم  باید که    است  ت یهدا  نیبهبر گفتم  قناربنا عذاب النار(    و: )و گکه ب

  تی. جمعدهد یم بهمی   ورد مبارك ادامه  صاحب  خواجه .  د ی ساز ورد خود  

  همه ما متوجه،   افکار   ،است  جمع صاحب  خواجه   اطاق  سابق در   مثل  ما 

 . باشد یم او  باب  یو ز  جواب   مرادخان و  بیچاره

  دوشب در کاسه برج  یرا برا  سمت جنوب    مردم   از   نفر   سه  پیشبر   چندوقت

مذکور  نفر    وفانه هرسه   ی   ق   و   از زجر   بعد   و   بودند   کرده   محبوس   آورده   ارگ

  . جرم و ختند یبدار آو   گدهمزن در  شد یم دهیطور ملنگ نام شان گ یرا که 

  ی هااز سپایه  گ یرا  آنها    قصه کشته شدن  معلوم نشد و   چ یه  شان  گناه

هم در  الدين  شاج   مامور   و همچنان  آوردهغندمشر  جان  امی     یبرا  وردگ

  است   زیاد   شاب  یدر زندان ارگ يك نوع پر   . قصه کرده بود   یبابه غاز   قاطا

 
 

 . ندارند  خود اعتماد و اعتبار   ندهیبه آ  زندانیان و همگ

 

 

 



 

 

 اس یسحادثه  کی

در   ی مهد  شبید محمد  حادثه  صاحب  خواجه   اطاق  جان  شدن  کشته 

  جرمن   سفب   زخانیکرد. محمدعز   انیب  جرمن   برادر نادرشاه را در  زخانیعز 

  فب    شود با   ی   پائ  آلماندر    سفارت افغاب    یهانه یز   از خواست  یم که    وقنر 

به قتل    آلماناز متعلمی   افغانستان در    گ ی ،  نام  دکمال یسنفر  یك    گلوله

از   گر ی د  نفر   . يك است  دهیرس او سخت    همرای  سفارت که  اعضای  هم 

شفا  گ یدر    ه،گردید  مجروح معالجه های  خانهاز  تحت  برلی    معروف 

 نمود.  جیخب  همه را گ نیا دنیشن . باشد یم

 نفر  بدست يك آنهم  کابل  در   سفب  انگلیسقتل نائب حادثه    بهحادثه   نیا

چن   خیل   آلمانان  گافتهی  تعليم  از  دارد.  تعداد    شود یم فکر    ی   ارتباط  که 

  حوادث را   نیاالعمل  عکس ما    یدست داشته اند. رفقاحادثه    نیجوانان در 

  اقع و   همیکه همچو حادثات پ  رود یم  انتظار   ، نمایند یم   ب  دهشناك تعب  خیل

در   جاها  مردم  شنوشت   جهینت و  به  را  خطرناك    و   ك یبار   یافغانستان 

از  آن    بیکرد به تعق  انیجان ب  ی مهد  قصه را   ن یاکه    وقنر   د. شانبک  اسیس

 . د یرد گ   عیها هم شاشد. کم کم در روزنامه دهیهم شن  گر یچند زبان د

محمدعز   استآوازه    روزها   نیا  در  جنازه  بكابل    ز یکه  را  و    آورند یمخان 

در   شده  لزمه گرفته  باتی ترت مرنجان  تپه  در  سلطان   که  شدار  ه  حضب 

 . شود یم محمدخان دفن 

  دارند که  هی نظر   اسیس  ی   محبوس   از   بعض  .  شود یم ها  موضوع تبضه   نیدر 

ی سخت  ن یاز   بعد   خواهد داد و   یب  تغخودرا    ر رفقا    و   وضع  حکومت گب 

  در   خیل  ی   محبوس   از   برخ    ،کند یم   را رها   ی   محبوس  نخواهد کرد و البته

و  شدن حادثه    که  کنند یمنظر    اظهار   و   باشند یم ترس    خوف  کشته 
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شديد   زخانیمحمدعز  تكان  را    گونه   نیاز   یب  جلوگ  یبرا  داده  حکومت 

 کشته شوند.   مردم گرفیر  انتقام شديد شايد يك تعداد از   حوادث و 

محمدداودخان   زخان،یگفت پشان محمد عز الدين  شاج  مامور   طوری که

 شانگرفیر  انتقام خون پدر   یبوده و برا  جانی خان سخت به ه  م یمحمدنع  و 

زار   هیگر   و   تاب  ب    خیل بهکنند یم  یو  نادرشاه  طرف  از  و    تسلآنها    . 

 . شده داده ب  هاوعده

عز است    ر قرا محمد  جنازه  وارد   زخانیکه  بجه  ده  ساعت    با   کابل   فردا 

هء آباب    دگاهیجنازه در مسجد ع  نماز   از ادای  بعد   خاص  فاتیتشر    در مقب 

  کنند یم  عتیجنازه را مشا  کابل  اهایل   و مامورین    دفن شود، عساكر و   شان

 . است شده دار گرفتهشانالعاده فوق باتی و ترت

قطعه ارگ را تماشا کردم، يك    یهاپنجره زندان چوب    از   نماز   از   بعد امروز  

 ندارها ی ها و ماشتوپ   با   ی   ارگ شایهمحافظ  بود، تمام فرقه  جانیشور و ه

در   خان مقتول سفب  افغاب    ز یجنازه محمدعز   عیتش   گرفیر  موقع در   یبرا

ارگ  آلمان يك غند   ،شوند یم   خارج   از    ی ز یمحمد خان گرددوست   ضف 

شا  و   اسیس  ی   محبوس   تمحافظ  یبرا بافر   و   ی حرم    ماند،   یم  خزانه 

شك  در دو طرف  بلديه  ریاست  عه  یهم بذر   کابل  . اهایلروند یم همه    دیگران

به پادشاه    بی ترت  نیقبال کنند، و به ا است  چمن موقع گرفته اند که از جنازه

شایهخانواده   و  شر   یهمدرد  اظهار   ء  غم  ما نمایند یم   گ یو  چه کنم   .  

گرنه ما هم البته    و   باشیمیم   د یمق  یفولد ی و در عقب پنجره ها  محبوس 

 . . . ! یمکردیم گ ی غم شر  ه گردید  همنوا  دیگران با 



 

 

 اعدام مرادخان جوان 

آ   ب  تعداد رفقایك    نظريات بین   پیش را    اسیس  ی   محبوس  م یوخ  ندهی که 

هشتامروز    وست،یپ  قتیبحق  بودند   نموده  الدین  غوث  صبح  ساعت 

 دستبند و   الچك و   حایل که  در دار  حواله   محمد   الیخ  همرای  بلوك مشر 

  اطالع دادند که از  ی   محبوس  و به ند آمد در زندانبا خود داشتند بند شانه

    را قفل کردند و   ها ب   دهلهای  دروازه و  نشوند    خارج  خودها های  اطاق
 
راسا

ی کهدر   آنها    شدند. من در تشناب بودم،   داخل  باشد یم ما  های  اطاق  دهلب  

 بحکومت خودتان به او گفت که ترا الدين  غوث مرادخان را باز کرده    اطاق

ده شو   داده ضمانتآنجا  که در   کنیمیم ه روان  . یبدست قومت سب 

ندارم    ترس از مرگ  د،یبر کجا یم   که مرا   دانمیم و گفت من  د یخند مرادخان

و    شود یم  وه ی ب  جواب    عی     که در   باشمیم  شانیپر   خود   نامزد   تنها از ناکایم

کوه و    ش به  خواهد شد و   وانه یموجب من د مادرم که از کشته شدن ب  

انتقام    و   شومیم يك نامرد کشته    مثل   بحال خواهرانم که  خواهد زد و   ابانیب

 . توانمنم گرفته خودرا  

فکرها را مکن    نیداد و گفت: مراد خان ا  سلت  اورا به زبان پشتو  محمد  خیال

یم   خالض  یبرا خود    بکار   گفتگو بسیار  ،  گفت  الدينغوث.  یرو بوطن 

 بزن. بند شانه  را  شیه هاشان  و  د یالچك كن اورا دست  ستی ن

از شما دارم    د یصاحب يك امو گفت    کرد   ش ی پخودرا  های  دست  خاندمرا

هم برا  دستمالم  ی   که  و   یرا  برا  نامزدم  را  شم  برساب    یکاله  .  مادرم 

بچشم،محمد  خیال غلط   ی فکرها  نیا  مگر   گفت  و    است  تو کامل  زنده 

 . رسسالمت بخانه یم

در    بیچاره   مرادخان ن  ش یهازولنه  حایل کهرا    اطاق   از   کرد یم س  گ شر
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در همدند یکش  من  از   ی   .  ب  لحظه  و   ونب  تشناب  نزد    بدون  شدم  خوف 

و الدين  غوث و   رفتم  رخساره  بغل گرفته  در  را   اورا چشمان    مرادخان 

 اطاق   به  از خداحافیط    بعد   و   ختیاشك مانند باران از چشمانم ر   دم،یبوس

و   هیگر  متوانست  تا   و آمدم    خود  داکبر  من    عبدالحد   کردم،  با  هم  خان 

 بود.   هیکه قابل گر راسنر  مرادخان  ی نامراد و  . جواب  ستند یر گ

و خوش ارواح    با یجوان ز  نیمن گذاشت. ا در دلرفت و يك داغ   مرادخان

با    داشت، سال گذشته  زیاد   یبود و آرزوها  فیظر   و   شوخبسیار  باك  ب    و 

  بود که امسال عروس   دوار یبود و ام  شده  خود نامزد   از قویم  با ی دخبر ز يك  

 . شده  که خاك  بسا آرزو  یا ر گکنند م 

ارگ  بیچاره  مرادخانکه    وقنر   زندان  رفت،    و   خارج  از  مرگ  بجانب 

دستمال    و آمد    ما   اطاق  بهصاحب  خواجه باز کردند،    را   ب   دهلهای  دروازه 

و   هیگر بسیار  بود    شده  تر   کشااز    و ا نامراد   بجواب    کرد   اظهار   مرادخان 

بخاك برد  خودرا    یجوانمرگ شد و آرزوها  بیچاره   نموده گفت که  تأسف

و مهربان بود،    با یم، چه جوان ز شدم ن  شنا آ  و با او   مدیدم ن  اورا که    کاش

 چقدر ظرافت داشت.  چقدر دلور و 

حق  خداوند   گفت  جان  عبدالحد     اورا انتقام  انشاهللا    است  قر یمنتقم 

 او   ش   از   بعد   اگر که نامراد رفت    بیچاره  بجان خود   ی. داکبر گفت واد گب  یم

 خواهد کرد.   دهیچه فا به انتقام خون او کشته شوند به حال او  نفر  صد 

بهبر صاحب  خواجه  مرگ  بال  نیگفت  از  نجات  به    است  زندگاب    ی راه 

  ناگوار دارد  تأثب     مردهگان  بازمانده 
 
صاحب خواجهخانم،    نامزاد و خصوصا

شدن مراد خان معلوم    و کشته  تی محبوس  تیفیکامروز  داشت که    اظهار 

 نشد. 

  جنوب    مردم  داشت يك تعداد از جوانان  اظهار   مرادخان  قراری که  من گفتم
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  شوند که مرادخان هم در جمله   تیفعال  داخل  و   بی ترت  ء ند شبکهاست خو یم

بالخره  آن   و  بود  شامل  اثر  اشخاص  و  در  های  فعالیتجستجو 

  شده   د یجوانان تهد  گر ی آنکه د  یو برا  شده  ب  دستگ  الحكومه جنوب  ب ئنا

ت یمراد خان را برا  شد تا  باشند امر   غرغره کنند.  دیگران عب 

صاحب   ه آمد   که در اطراف هم يك جنبش به وجود   معلوم استگفت    داکبر

گفت: تحولت  صاحب  خواجهاند.    شده  دار یب  ب   ن  جوانان اطراف    و   است

به وجود   کرده    یب  جلوگآن    از قوت    چیه  و   آید یمدر عالم خود به خود 

  جابیرا ا   زیاد   یهاقرباب  ممالك نو به انکشاف    البته تحول در   ، تواند نم 

 ها بود.  قرباب  آن   از  گ یخان هم   مراد  کهکند یم

 

 



 

 

 آلمان خان در  ز یکمال قاتل محمدعز   د یاعدام س

 از طرف حکومت افغانستان    آلماندر    زخانیقتل محمد عز موضوع  
 
 شدیدا

از   نفر   که يکنوازخان  هللا حکومت،    طرفو از    گرفت  قرار   قیتحت تحق

ن شرشته  آورد  بدست  یبرا  است  تیفیزرنگ و پرک العاده  فوقاشخاص  

 . گردید   مقرر  زخانیقتل محمد عز موضوع  

خو   کابل  در   نفر   چند   بالخره    و   شدند   محبوس  دکمالیس  شاوندانیبنام 

  گر ی و از جانب د  باشند یمهمه خباز  آنها    استآوازه    در زندان ارگقراري که  

  کنند یم  اظهار   رفقا   اعدام شد اما رلی    ب  قاتل در   دکمال یکه س  دهیاطالع رس

ا   انتظار   باید را    ی گر ید   م یعواقب وخ   ن یا  جه،یت ها نی زود  نیداشت و به 

  شامل حال   زیاد   شاب  یروزها پر   نی. در اوستی حوادث به ظهور خواهد پ

 است ی   محبوس
 

 . انند ب  ح  و  زنند چرت یم ، همگ

  مقدار   يكاو    ی، براآمد   ما   اطاق  به  مینس   فهیخل  گر ید  نماز   از   بعد   روز ید

ش نان    همرای  نیب  تخم  يك  يك  و   چای  چاينكو  بال  سب     ب   م  یبوره 

 مقدار   نیا  : بلگفتم  د؟ینوش جان کرد  پیشبر   گفت شما   فهیگذاشتم. خل

 . د ی، نوش جان فرمائشده گذاشته  شما  یمخصوص برا

نان نوش  با يك    بود   بشقاب پر را که    نیب  تمام تخم ش   تیبه فعال  فهیخل

  با خودرا  های  دستکه    وقنر   نداد.   شانن  لیم  چندان  چای  هب  جان کرد و 

 ؟کنید یمپخته    نیب  روز تخم ش  هر   شما   د ی از من پرس  كرد یم  دستمال پاك  

  را م  نیب  تخم ش  نیجان ا  فهیخل  : ب  گفتم
 
شما پخته کردم.    یبراخصوصا

بسیار  من    د،یکنمهرباب   .کاشکه هر روز  بود   م عجب تخ  ن  یبب   ب  گفت خ

. البته هروقت که  ندارد   هم باشد پروا   شور   اگر را دوست دارم    نیب  تخم ش
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  ، بل  گفتم  . کن  یم مرا صدا    یشام پخته کرد  نماز   از   شی شور پ  ا ی  نیب  تخم ش

 جان بچشم.  فهیخل

شما چه    شود یم واقع    در ب    روزها چه واقعات ب    ن یجان در   فهیخلگفتم  

خواهد    جهیچه نت   شاب  یپر   واقعات جز   نی گفت: برادرجان ا  ؟کنید یمفکر  

   داد؟ بچه منیسر 
 

  زنداب    شیرا کشت خودش کشته و برادرها  نذير يك فرنگ

.  زد یم  حرف  ب  به لفظ هندو  خوب  بود،  مرفیق  بسیار نذير    شدند، منیسر 

بخانه    بگرایم  در   مراتبه   بودم. دوسه  دهیگذران  او   همرای   و روزها را   ها شب

  بولب    يك خمره با   استپخته کردم م  مرغ کشتم، پلو  ش یه بود و براآمد ما 

س یمراست  .  میآورد  یتندور  ،  استپلو، يك خمره م  ن  ی س  کینفر    دو   ما   ب 

بولب   دانه  و   و   هشت  مرغ     دو کاسه قورمه 
 

خانگ نان  نوش جان   سه  را 

 . امرزد یب  داشت خدا  نیب  دست و پنجه، ش خوب م یکرد

داريد؟ گفت    منیسر   یهابچه   همرای  جان  فهیخل  گفتم   معرفت  مرحوم 

خب  آنها    بعمر  بود  مرد  يك  پدرش  ام،    م، یبود  گر یهمد  یاگب  رانديده 

  کش و   رحم کند که از شر   شان  یشناسند. خداوند بالمرا نم   شیهابچه

شوند   خالص  حکومت    گناه  جان  فهیخل  گفتم   نشوند.   و کشتهفش 

عظ  ستی ن  شیبرادرها    خان  میخود 
 

فرنگ بود کشته  که  . شده  را کشته 

  سیاستبرادرجان بعض اشخاص    یگفت، ا  د،یخند  میخليفه نس 
 
کشته   هما

باشند، در   گناه  چه که  اگر   ، شوند یم بسیار روزها کشیر  کشیر     نینداشته 

  بدلم نماند.   رایمگارمان دوغ ب  خداپردهء مرا بکند که کشته نشوم و است  

خدا   فهیخل  ب    گفتم شما ک  جان    چ یه  ا یدن  از   هنوز   د یشو   شتهنکند که 

ا  شما را بخدا هروقت که  است    مشا  نماز   گفت وقت  فهی. خلد ینخورده 

زقوم تان    و   زار   د یتنها خورده بود  اگر   د،یکنب   خ  ا مر ردید  ک  پخته  نیب  تخم ش

 . میکرد  خندهبسیار شود. 
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و   خليفه ادای  بعد   رفت  به  نماز   از  رفتم،  صاحب  خواجه  اطاق  شام 

از   کرد یمفکر  صاحب  خواجه  و  نشستم  بود،  تنها  او   صحتاحوال    و 

 ،بینمیم  شانیپر   یهاخواب   و   شده  خوابم کم  ها شب   نیگفت: در   دمیپرس

  ، نماید یممرا    که در خانه شرشته عروس  دمیبخواب د  مادرم را   شبید

    نامزدم دخبر   را فرش کرده و البسه اعل پوشيده و ها  خانه
  خان   عبدالغن 

  د یبمن نو   و   کند یم   خنده  و   است  خوشحال  تیو نها  ده یفاخره پوش  لباس

محفل و يك    اند   شده  ها همه جمعدوست  و   ها ش ی خو   ،دهد یمرا    عروس

 . است نشاط و  شی ع

تان   شرشته عروس  و شوید  یم خالص  خانه  بندی   از تعایل    انشاهللا و   گفتم  

  چیه  گفتم  ؟کنند یمجان چه    عبدالحد   . خواجه گفت: داکبر و کنند یمرا  

  شما   وضع  راسنر غرق هستند. خواجه گفت:    فکر خود   به چرت و   ها بیچاره 

   از   است  تأسفقابل    نفر   سه
 

،  د یا  دهیند  چیه  و تكليفغم  بجز    ا یدن  زندگ

  
 
ا  عبدالحد خصوصا به  در    سن و سال  نیجان که     حایل کهو 

 
 ناهگ  قطعا

چن   ندارد  دهشتنا   ی   به  تقدگفتم . است  هگردید گرفتار  کزندان    ن یا  ر ی: 

د    گرفتار   تکلیف  ی   بچن   زندگاب    در   باید بود که    ی   هم  بیچاره سب  شود، 

 . بینیمیم قسمت ما و شما باشد   هرچه نصيب و  میبخداوند کر 

افتاده   اد یب  باز   خواجه داشت که معلوم نشد جنازه مراد    اظهار   مرادخان 

را   دادند بخانواده  خان  محمدعمرخان گفت قراري که    گفتم  ؟ب  اخ ی  اش 

غرغره کردند و    اورا محل    در يك  بردند   ز یگرد  مرادخان را در   روز کههمان  

نامزد    و   دفن کردند، مادر   ءگوشه  در يكدولت  مامورین    هم خود   اورا جنازه  

  مرگ هء  واز آو    هگردید  هیرديز از کشته شدن او تنبگ  مردم   تنها   نشدند،   خب    او 

   مگر   دند،یرا برفيقان او رسان  بیچارهآن  
 

کردند  اختیار    از ترس خموسر   همگ

شد،  خاطره   از گان  شدهکشتهدیگر    مثل   مرادخان  و  فراموش  ها 

 . گفت بلصاحب  خواجه 
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 «قربان شمااست بسیار راه کشته  نیاندر »

 *** 

يك دستگ   ،بارك  اطاق  در    قلعه  خانب  غالم 
 

غن  عل   و بیگ خان  مشر  داکب 

يك    نها یا.  باشد یم احمدخان ترجمان  آنها    اطاق  یهستند. در پهلو   زنداب  

 رومیم آنها    اطاق  به  هم هستند، من گاهگایه  رفیق   خیل   دارند و   وایلیاند

  روز ی به شطرنج شوق ندارم. د  چندان  من  مگر   . کنند یم شطرنج    شهی همآنها  

  خان ب  غالم دستگکه   وقنر  چاشت رفتم،  از  بعد  ساعت چهار آنها  اطاق به

مجلس من    هیادمدا   رئيس  جملهبود  ترانه   در  بودم،  شامل  ها اعضاء 

از شبازار   در   و   مساختیم نموده    دان مکاتب گشت و اگر ها يك جمع  گذار 

به  ترانه را  این  میخواند یم ند  لب  واز آ ها  برا  و    مردم   اگر بود که    نیا   یترانه 

دولت    نهی خز و به    کنند   کمک پویل   مل   هی اد مدا  به مجلس  کابل   مند ثروت 

 معاونت شود.   است دهیرس  مهاجمی   سمت جنوب    ها و که بتاراج سقوى

  قلعه
 

هر بیگ مرا    صاحب  روزها  دید یم وقت که  و    یهمان  اول سلطنت 

 .  . خواند یم  ی   بلند چن   واز آ ترانه را به    تی بچندو    آمد یم   ادشیها بترانه خواب  

 وطن جوان  و  ب  پ

 اهل عرفان وطن یا

 کند جان وطن  یار ی

 شناسان وطن متیق

 : خواند یم  ی   چن شد یم خوانده  شهی وقت همآن   را که در  گر ی ترانه د و 

 انیظلم سقو  ز  میکه رست   شکر  صد 

 ن یاانم جور آن   الحمد که نابود شد 

 بود   شه ما  سقو بود که   چه بال  ما  بر 

 مرده صد شقه ما بود  از  پر   هر کوچه
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 بود  غم ما  یبرا ز  یهر روز مناد

 ن یاا ظلم نمآن  الحمد که نابود شد 

  قلعه 
 

آن    یيادآور   از   و   آمد یم   جانیها به هترانه   نی خواندن ا  صاحب از بیگ

  اطاق  بهکه    وقنر   ند، خندیدیم . دگران هم  د یخند)قهقه( یم   قاقا   روزها به

  قلعهنشستم    شان
 

وع کرد، من هم با او  صاحب بخواندن ترانه بیگ ها شر

خان طبله در   شدم. احمدجان و   واز آهم و یگ   زد یم  ب   م  غندمشر عل اکب 

د آمد  به وجود   یدیکوم  ءيك صحنه  كرد یم  چك چك   بود،  در   دمی ه    که 

  شده   جمع  تاتا   غندمشر و جان  امی     عبدهللا خان و   دير م  انور و   ماما دهلب    

 . ند خندیدیمو قهقه  بودند 

  قلعه  از نزد   نم  افتی پایان    ترانه خواب    نیا که    وقنر  
 

صاحب رخصت  بیگ

خواسته  عذرت  مبروم،    شان  اطاق  که به  ند کردیم  خواهش   تاتا   شدم. ماما و 

آنها    جان قصه کردم،  عبدالحد   به داکبر و   را   گذارش  و آمدم    خود   اطاق  و به

 خنده کردند.  خیل هم

 ما   اطاق  به  است  شوخاندازه  ب    و   فیظر   خیل   که جوان  ر یجان کور   میرح

 در خانه  بندی  از قاتل محمد عزيز خان    دکمالیسآوازه    قرار و گفت  آمد  

  سی . پولاست  دهیبه فرانسه رسانخودرا    افه یق  یب  و به تغ  ختهیگر   جرمن  

تعق در  بوده   بیفرانسه  افريقاب  یك    لباس  به  دکمال یس  مگر   او   در   تاجر 

برنج و   شیر   حایل که   اهیعينك س  بخود بسته و   جعل  یهایمو   ماش و 

لندن سوار و    بچشم خود نهاده در کشنر    . دهیلندن رسان  در خودرا  عازم 

    ده یلندن رس  در که    وقنر 
 
  یهند  باز شعبدهخودرا  و    داده   افهیق  یب  تغفورا

در آن    د یو با پول عا  شده  مضوف  یميدان به شعبده باز  يكو در    معرف  

  قد   زن چاق و با يك    و   است   قهوه خانه باز کرده  سی انگل  یاهشهر   از   گ ی

 که    ب  کایبلند امر 
ا
و در  چهل و پنج سال متجاوز  از    و ابوده و سن    وه یب  اصل

  س ی و پول  آلمان  س ی . پولاست  دارد ازدواج کرده  کالشوب    یهای   لندن ماش
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در اثر  اند بالخره    افتهین  اورا کوشش کرده اند    هرقدر لندن    سی فرانسه و پول

زده و به  آتش قهوه خانه خود و به  دهیبه قتل رسانخودرا  تصادف زن   كي

خانه  که    وقنر   کرده،   فرار   کا یامر  نآتش  قهوه  سوخته شهر    میگرفته    هم 

 . است

آن    گفت: منبع  ؟یدیمنبع شن  کدام  اخبار مهم را از   نیجان ا می: رحگفتم  

از  ا   تاتا   را  س.  انتشار  آ  ۀبذريع  خب    نیبب    . است  افتهیژانس محبوب جان 

    گفتم
 
بوده  تماما آژانس    طوری کهدروغ  اطالع  محمد  خیالدار  حواله از 

  کشتهلی    بر در    در   سفب    زخانیبه جرم قتل محمد عز   دکمالیس،  شده  گرفته

ت  غالم  را از قاض    هیقض  قتیحق  باید جان گفت    م ی. رحاست  شده حض 

س جان گفت  میچه ربط دارد. رحو شما  . داکبر گفت هرچه باشد بما  میبب 

    ندارد   چطور ربط
 
اند کشته   داده  درس  که در مکاتب عایل  ی   معلم تماما

غاز  مكتب  معلم  وقت  يك  هم  شما  البته  شد  کشته   د یبود  یخواهند 

  باز  ب  بخخودرا  زبان   جان را گفت برادر  میو رح  شد  هر شد. داکبر ق  د یخواه

چه  کن تو کشته    گناه  من  شوم،  ام که کشته    رفیق   کهشوی  یم کرده 

  م ی رح  باشد،  ب  خو گفت  برخاست  خود    یجا  جان از   م ی. رحیبود  دکمالیس

 . مید یخندو ما  جان رفت

  او هم  التی تحص و  بود  س یدر پار  افغاب   ی   از متعلم  گ یکه  محمدخان  دین

 بخش بوده  تیرضا
 
ا   او   همرای  و   شده   آشنا   خان  نن  غالم   با   آلماندر    اخب 

  خانواده   تی محبوس  خان و   نن  غالم  ه بود و در وقت کشته شدنآمد  کابل

، زبان فرانسه است  قليبسیار  جوان    د،یرد گ  محبوس  در ارگ   او هم   شان

  شاعر   و   سندهیحال نو   عی     در   و   ،زند یم حرف   بخو  را   یسی انگل  و   جرمن    و 

جرمن  محمدخان  دین  قصه کرد   انور   اما م  قراری که.  است  هم غرق    در 

  اورا   مراتبه  رفته بود چندين  جرمن    ماما انور که    وقنر   بوده  و نوش عيش  

در   داده  دار شان  مهماب   رس  و  و  های  خانهرقاصه  و   عایل  یهاوران تبارها 
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چهره    و   قامت بلند   رنگ و   جوان که چشمان آسماب    نیمعروف برده بود. ا

  و   ار ب   ب   زندگاب    زندان از   ها و سخنر زردگونه دارد از مشاهده کشته شدن

جوان يك شعر ساخته   نی. ااست  وسیما  شهی و هم  است  هگردید  د یناام

تازه به    حایل که  در راسنر  قرائت کرد،  خودرا  شعر    و آمد    ما   قبه اطاامروز  

ا به  و  وع  تقد  خوب   شعر   ی   چن  یزود   نیشعر گفیر  شر قابل   ر یساخته، 

  ما  اطاق به شهی نمودم که هم  خواهش کردم و   فیتعر  اورا ، من شعر است

بادار مشهو   ی   در بمحمدخان  دین .  اورد یب  فیتشر  به  که    را یز است    ر رفقا 

  دادم و   تسلبسیار    اورا من  ،  باشد یمزدن بادار    حرف   اصطالح خود او در 

زنده  امروز  بود و تا    دهیاجل ما نرس  مگر   دار بردند   یپا  تا   را   نفر   سه  ما   گفتم

 . میهست 

 ختهیگر ردار یز   : پس شما و گفت  خنديد   بادار 
 

  ی   چن   بل  گفتم  باشید،یم   گ

 رفتم. صاحب خواجه اطاق کرده و رفت. من به  . بادار خداحافیط  است

ی  ادداشتیكتابچه    در يكصاحب  خواجه  هم    مینوشت و قرآن کر یم  چب  

احوال  صاحب  خواجهو با  دم یبود. من قران مبارك را بوس  ش یرو   شی در پ

زولنه و گفت    کرد   تیخود شکا های  زولنهاز  صاحب  خواجه کردم    پرس

 ماند،  بخواب نم  است  ف یاسباب تكل  ت یخواب نها  در وقت 
ا
زولنه    اصل

و از    نتواند   ختهیگر   محبوس   تا   شده  ساخته  ی   محبوس  زجر   تكليف و   یبرا

 کنمیمشود. خواجه گفت: گمان    تیاذآن    آهن شد   شنر و در از و رنگ  و آ

ا دنتکلیف   نوع  نیکه  از  قاتل   شده  برداشته  ا یها  زولنه    ی   حنر  هم  را 

نسبت ،  ما و شما شما، زندان  و    قانون ما ،  ما و شما   مملکت  گفتم  ،کنند م ن

  ی   بهم  و   م ینکن  سهیمقا  دیگران  با خودرا    ما   باید فرق کامل دارد.  بدیگران  

بما خلق نموده بساز   وضع راست  . خواجه گفت،  میو بسوز   میکه روزگار 

  همه   نیو مقاومت در مقابل ا  باشد یمطاقت فرسا    تکلیف  نیا  مگر   گفنر 

 ست؟ی چ چاره گفتم  . ستی نآسان  ر کا  تکلیف
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  د ی: مرگ بخود وقت دارد و خواه مخواه خواهد رسگفتم. : چاره مرگگفت

  زحمت و به 
 

 خاتمه خواهد داد.   زندگ

  یبزرگ بازو   ی از رگ ها  گ ی(  )تراسر ل  کشی ر   پایک  همرای  اگر خواجه گفت  

  نیو ا   رسد یم   فرا   مرگکند. اندك اندك   دا یپ  انیخون جر  میقطع نماخودرا  

 زنده 
 

یم  گ خاتمه  دردناك  قانون    نیا  گفتم  . ابد یشوم  خالف  مفكوره 

  ما و شما اسالم حكم قتل نفس را دارد.  نی د ر د ، خودکیسر است اسالميت

وقت    ما تعلق بخداوند دارد هر   ب   همه چ  م یندار خودرا ل  و ما    جاناختیار  

از جانب    میب  مباشد یم خواسته  ه  شانکه خداوند جل عل     د یام  گر یدو 

 
 

باشد  خواسته  خدا    اگر   ،دهد یم  و ب  ن  ما و شما ت به وطن به  دمخ  و   زندگ

رهاب    نیاز  عبادت خودرا  عمر  مانده  بافر و    افتهی  زندان  و  بخدمت وطن 

منصاحب  خواجه  ،گذرانیمیم   زالیل   یخدا   خودکیسر   گناه  از   گفت 

   ندهیآ   زندگاب    اما به  ترسمیم
 
  ق یدقا  نیکه آخر   دانمیم و  ندارم    د یام  قطعا

 . رسد یمپایان   به  زندان لعننر  ی   بهم ز یعمر عز 

شد. من    داخل  اطاق  خان به اله  محب   که حاخ    م یگفتگو بود  ی   هم   در   ما 

ام او     نشست و از   کرد. حاخ    حرکت  همصاحب  خواجه م.  برخاستبه احبر

 . اشد یجو و من صاحب خواجه  یمندصحت احوال 

ها  غ و با   که ثروت  استآباد  خان  ار مدااز تاجران ن  گ یخان اله  محب   حاخ  

  ی دارا مرد   نیدارد. ا آباد خان  در  فراوان و پول زیاد  دكان و  یشاو  ا هی   زم و 

ر   قد  چشمان   پهن و   رواناب   و   برنج کوتاه و چهره گندیم  ماش و   شی بلند 

  سفيد او که ش یر   . يك خش وشد پیم چی   ازبگ  وته و گبوده لن  ماسر 
 
  تقریبا

 که مرد پنجاه ساله و   ب   ن گر ید نفر  کی او و  همرای هم باشد یمهفتاد سال 

درو  غالم  دارد   شیحاخ    ااست  شده  محبوس  نام  قرباب   ها  بیچاره   نی. 

 اند. شده  نخااله محب   و دوسنر  یسر یخو 
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  ترس   از بیگ  ابراهیم بغاوت    در وقتهللا خان  محب   شود یمگفته    طوری که

 عمد   و يا 
 
هللا خان نموده بود. حکومت وجود محب  با او   پویل   یهامعاونت   ا

همکارانش به    نفر   و د  با   اورا حکومت دانسته  سیاست  مض   آباد  خان  در را  

  کدام   رها خواهد شد.   وقت  از چند   بعد   . البتهاست  آورده  محبوس  صورت

که در    کند یم   و فکر   ندارد   را   رهاب    د ی. محب هللا خان امندارد   گر ی د  تیفیک

  مگر   است  ر معم  مرد ب  پبسیار  او    خش   غالم محمد   زندان خواهد مرد. حاخ  

هروقت که برسد    است  . مربوط به اجلندارد   تعلق   جواب    و   یب  اجل به پ

 . ستی اجل مرگ نب   و  شود یم مرگ حاض  

پرس اله  محب   حاخ   خواجه  از  خواهد    ندهی آ  وضع   که  د یخان  او چطور 

صاحب    و گفت: حاخ    د یبود خند  شده   عصن    حایل که  شد؟ خواجه در 

  شود یمخطر مرگ هرلحظه نزديك تر ،  است  در خطر   ما و شما همه    ندهیآ

  زندان و   تکلیف از  ی بزود و 
 

 . شویمیم  رها  زندگ

  شده   رضا خانه  بندی   مامور   خود از دست   مرگگفت: بخدا قسم که ب  حاخ  

  و   ی   ه نموده قالروان  را محمدعمر    ،کند یم  تقاضا   تازه  ب   . هر روز يك چمیا

مانده ام چه    انب  . حخواهد یمدوهزار و سه هزار    آنهمو پول نقد    نچهیقال

حاخ   و گفت  خواجه خنده کرد  شما    چاره کنم.   صاحب 
 
پول    قطعا يك 

صاحب خواجه  ی گفت: ا  حاخ    ؟ شود یمچه پوره    مامور   از دست  د،ندهي

را ندهد شب    نچهیقال  قالی   و   پول و   اگر که    د یبگوئ  گفته که به حاخ  مامور  

،  است شده  فوت که حاخ    دهمیمو به دائره قلعه راپور  کنمیم خفك  اورا 

و  پادشاه    قلعه  البته که 
 

مرگهم  بیگ خوشحال    از  خواجه    ،شوند یم او 

  ترساند شما را یمب مامور  صاح  حاخ    گفتم  و خنده گرفت    را هم م  خنديد و 

را کشته   شما   شیدرو غالم   و محمد  غالم   حاخ  ،  تواند نم شما    دفاع   از 

  بیچاره   ست،ی شك ن  چیه  دهیدم بر   مامور   نی از   در برا  ی اگفت    . حاخ  کند یم

ر  گخواستمرد باز که    وقنر   کند یم   را کوته تلق  محمد  غالم   و   ش یغالم درو 
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  ن یا  از ادای   بعد   . شوند یم   بیچاره  م که بيوه و اولد  و   ل بجان آ  یوا  ستی ک

بگر  وع  از خودرا  اشك    نموده و   هیکلمه شر پاك كرد، من    با دستمال خود 

 . برآمدم اطاقو از  شده طاقتخنده ب  

دستکه    است  يقی   کردهاله  محب  حاخ    بیچاره  الدين  شاج  مامور   از 

 عبدالحدجان  را به داکبر و   حاخ    ءقصه  و آمدم    اطاق  به.  شود یمکشته  

داکبر دند یخندبسیار  هم  آنها    . گفتم ا  .  من  به   ن یگفت  را    مامور   قصه 

به   بفهمد که حاخ    مامور   اگر   ستی لزم ن  جان گفت ب    عبدالحد   . میگو یم

 من گفته  ، دهد یم   و تكليف  کند یم   تیاذ  اورا   شبر ی ب  ده یاز او ترس  زه اندا  نیا

تائ  عبدالحد  را  داکبر گفت حاخ    د یجان  ا  کردم.  قدر چ  كله  و   شیر   نیبا 

  نیرا ا آباد  خان جان گفت: تمام ملك    عبدالحد   . است  ترسندوك   و   ختس

 . رسد م ثروت دارد که بحسابش ن آنقدر   دهیخر  حاخ  

جوان    شده  رفیق   بسمل با من  آقای صفرخان برادر    ر ظنا  جان پش   لیاسمع

  آلماب  بحيث ترجمان   عکرده، در وزارت دفا   لیتحص آلمان، در است منور 

، اشعار  است  شاعر   خوب  آید یمما    اطاق  به  شهی روزها هم  نی. در کرد یمکار  

بسیار    کنمیم   ی   تحس   اورا   . من شعر خواند یم من    ش ی پ  و   د یشاکالسيك یم 

و   آورد یم  فی ما تشر  اطاق هر روز به دانمیم  متیغن اورا ، است هم فیر ظ

  فضل و   با   شان  خانواده  کهراسنر  .  شویمیم  متلذذ او    نیب  ش  یهااز صحبت

 . باشند یم لياقت  اخالق و  یداراآنها  کدام  دانش و هر 

العاده  فوقر عشا و  م یصاحب محمد انورخان بسمل حافظ قرآن کر  حاخ  

و  و   کامل  برادر   آقای.  است  دانشمند   اديب  صفا    ب   ن  شانمحمدانور 

ام   تی شخص را با قواعد    و فارس  اردو، عرب  ،  یسی . زبان انگلاست  قابل احبر

  د یروزها بحفظ قرآن مج  نیدر ا  ،کند یم  س یتدر   و   داند یم  یو نحو   ضف  

وع کرده  جان،    ،شر جان مرحوم همهاکب  هستند.   بندی  اشم جان پشان اخبر

جان در اول سلطنت   جان باچند هللا  اماناخبر   گر یدنفر    خان کشته شد. اخبر
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را  آنها    ناکام شدند و همه  مگر   بودند   خان را نمودههللا  امان قصد کشیر   

پراند.  هللا  امان توپ  به  خان و خان  هاشم جان پشان   صف جان و آ  اکب 

 . باشند یمصفرخان  ناظر  یها  نواسه مرحوم و 

و گمنشده    بندی  جان  آصف جان  اكب  جان  ر  از   شده  بندی  هاشم   اند. 

التحص  یهااولد فارغ  جان  اسلم  بسمل،  و   لیجناب  طاهرجان    فرانسه 

اند.    هگردید  محبوس  جان متعلم مکتب نجات  مینع  و   آلمانالتحصيل  فارغ

  لتی فض خاندان با  نیا
 

.  باشند یم  وسیما اتیحمزایای و از  محبوس همگ

رفت.    خواند و خودرا    د یجد  داشت، يك شعر   ف یتشر   اسمعيل جان ساعنر 

 ی من قرار پروگرام هم
 

  آماده  و  بی مضوف ترت شگ
 

 نان چاشت شدم. گ

نان که روز امروز    ، استصاحب  خواجه  از خانه،  باشد یم  کشنبهی  نوبت 

خنده را شداد،    د یرفتم خواجه مرا که دصاحب  خواجه  اطاق  بهکه    وقنر 

و   یمهد جو آنها    بودند   ه آمد  صفدرجان  جان  را  خنده  شدند.    ا یسبب 

وع کرد. اله محب قصه حاخ  صاحب خواجه   خان را شر

پول    بی ترتبه چه    کند یم   بال الدين  شاجو گفت    د یخندبسیار    صفدرجان

د یم  کرده.   دا یپول دار را پآدم   خوب جان گفت:  یمهد ،گب 

  ومیعبدالق  زا ب  و م  ی خان منصور   عبدهللا  زا ب  مآوردند    فی کم کم تشر   رفقا 

هم بودجه  مدير  هرطرف    ند آمد  خان  از    زا ب  م  مثل  هم  دیگرانو 

 یجا  اطاق  . در دند یجان رس  عبدالحد   و و داکبر  عبدالغفورخان شکاتب  

ها شلوغ شد.  راب  یو مجلس به اصطالح ا  نشستند   بی ترت  بهر   است  تنگ

  در يك که برنج    شده   گرفته  بی ترت  ی   چن   اکنون  د ی رسوقت نان    ی   در هم

  ها یغور   را در آن    و من  شود یم   آورده  خورد   گ ید  در يكسالن    کالن و   گید

کت با  ر یدر ز صاحب خواجه اطاق که در  خوان   سالن و های کاسه  چب  دسبر

و  برنج  یغور یك  نفر  سه یو برا میتقس  است شده قاشق و پنجه مانده و 
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  چای  از ضف نان  بعد   و   کنمیم  يماتنان خشك تقس و يك  كاسه سالن  يك  

کت    ر یظروف نان را شسته در ز   و   شود یم خورده   خدمات   نی . اگذارمیم چب 

 ثار یا  نیکردم و به ا  قبول  دوستانو دیگر  صاحب  خواجه   یرو گل  تیبرعا  را 

  نماز   یادا  یبرا  كیهر   چای  از ضف  بعد   اند. و   شده  من خوش  از بسیار  

نگ    و   برخاستند  نگ شر نواز ها  زولنهشر همه    یبه سامعه  وع کردند،  شر

کت    یبال  حایل که  خواجه در   م،یتنها ماندصاحب  خواجه   رفتند من و  چب 

که    کشمیخجالت م   از تو بورجان من  صگفت    نبود بم  دهیکش   دراز   خود 

  بعد   ، یکرده ا  قبول  جان  عبدالحد   و و داکبر  من    خاطر   را از   تکلیف   نقدر یا

خوب  بسیار    : گفتم  . میتو كمك کن نوبت بده که با  را هم کارها ما    نیدر   نیاز 

را خلق کرده  آن  خود  خجالت که بفکر  نیتا شما از   کنیمیم نوبت  ن یاز  بعد 

 . د یآسوده شو  د یا

  ت یجوان نها  الصل و فیاز سادات شر   گ یکه    درپادشاهیح  دغالمیس  جناب

اماب  و در    است   اخالق   با   و   با یز    در   کرد یمزراعت کار    ر یمد  ثیبح  عض 

  ، کرد یمسفارت کار    تركيه بحيث سکرتر   خان در هللا  هدایت خواجه  که    وقنر 

  م یقد   خیل  سابقه دوسنر   فارت با او همکار بود و س  در   پادشاه صاحب هم

ام  شانمن بجناب  .  آوردند   فی تشر   ند،باهم دار  هم بمن  آنها    و   زیاد   احبر

ام از   ی دارند، خواجه برا  زیاد   لطف  و مهرباب    و پادشاه  برخاست    ی جا  احبر

ام  کت جاه دادند.  یبال  زیاد  صاحب را با احبر  چب 

وع    هرطرف   از  ها  د،ی رد گصحبت شر جان امی     و   تاتا   را از زبان  خارج  یخب 

ها  داشت،  اظهار  و از اعتبار   ندارد   حقيقت  تاتا   آژانس  یخواجه گفت خب 

پرساست  افتاده صاحب  پادشاه  عق  د ی .  بكدام  شما   د یهست   دهیپس 

 ستم ی ن  ی   خوشب   ندهی؟ خواجه گفت: من به آانجامد ما بكجا یم   شنوشت

 . بینمیم  میوخخودرا و اوضاع 

 کنمیممان  گ؟ خواجه گفت  استاحوال    گل چه  صاحب گفت از   پادشاه
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 افعال او    و   ستی ن  خوب  ل همگ  وضع  که
 
و از    است  تحت مراقبت  شدیدا

کرده    چیه  د یشا  هگردید  محصور   خبارابر است  یهاشبکه  عهیهر طرف بذر 

 شود.  گرفتار و شما  ما  مثل نتواند و بالخره 

او هم يك    و شخص   است   زیاد   خیل   لگصاحب فرمودند که رسوخ    پادشاه

  اگر  است کارآزموده   و  افش دلور 
 
 . شود یماقدام به کار کند موفق   حقیقتا

مقابل  بیچاره  گل  مگر   د،ی فرمائت یمدرس  گفت:   خواجه قاهره،    در  قوهء 

قوت    . دو است  محال و مشکل خیل  قوه  ن یکه مقابله کردن با ا   شده واقع

 خبارابر است  تنها شبکه  است  از محالت  بزرگ را مغلوب کردن بدست خایل

خانه و    و   ش یمحل رها  حنر است    شبر ی ب  نفر   احاطه کرده از هزار   اورا که  

 .  است همه اقوام و دوستان او تحت مراقبت

 صورت ما و شما به ناکایم  نیداشت که به ا   اظهار   تأسف   صاحب با   پادشاه

از  اورا که   کند یم کوشش   و  است برده ل ب  گ مقابل به اقدام   م، یمواجه شد

د   ی   ب   بال   داخل  کرد. خواجه گفت: ما و شما   اطی احتبسیار    باید   نیاز   بعد   بب 

در   به اشخاض  خطر   فت و آ  م،یهست  فعال  خارج   که    ت یزندان مضوف 

 . ند ب  کار بگ  اطیاز احتآنها  باید ، باشد یم متوجه  شبر ی ب ند هست 

مخواه  :  صاحب گفت  پادشاه متوجهگخواه  اشار    است   شده   ل    اورا که 

ل گکشف کرده اند البته احتياط خواهد کرد. خواجه گفت: بهرحال نقشه  

به    مگر   آرزو بود   نیآخر   نیو ا نگردید  خود موفق    اتیبرهم شد و به نظر 

به    ب   هرچ  م یتوکل بخداوند کر   ب  منجرشد. پادشاه صاحب گفت: خ  ناکایم

ده اخودرا  دارد ما    ت خود وق   د ینکن  فکر بسیار    باید شما هم    م یبخداوند سب 

 خداحافظ.   د،ینمائ اطیحال احت عی    و در 

و راجع به صحبت پادشاه  آمدم    خود   اطاق  صاحب رفت، من به  پادشاه

ل  گو نام  نبودم  آنها    راز   داخل   موارد   نیکردم، من در   خواجه فکر  صاحب و 
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 کار دلور و    افش و آدم    ستی گل نام ک  نیبودم. ا  دهیوقت هم نشن   چیرا ه

  کنمیم الی خ ،دانمم ن  است رمز  کدام  ا ی و است  ر اسم مستعا نیآزموده، ا 

مان  گپادشاه صاحب  .  باشد یممخصوص و محفوظ    نفر   چند   ی   راز ب  نیا

بحضور داشت من با خواجه صحبت    کرده که من هم از اشار اطالع دارم و 

پ از    گفتم  خود   شی کرد.  باز   ا یجو صاحب  خواجهکه اشار را   گفتم  شوم، 

ردد، بنابران عزم گمن مشتبه    کنند و بر   یخوددار آن    اظهار   مبادا خواجه از 

در   بخود معلوم    اضار موضوع  کردم که  البته خود   نقدر یا .  شود یم نکنم 

( نام  گل)  عهیکه بذر   است  اقدام موجود   کدام  زندان  خارج   حس کردم که در 

تجربه و    از افشان با   گ یو    ارسوخشخص هم شخص بآن    و   شود یم اداره  

  گر ید  نفر   و چند   محمدخانب  اشار فق  نیکه از ا  رود یممان  گ.  ستا  ور دل 

عات وضو م   نیبه ا  چندان  محمدخان غندمشر   ض یاطالع داشته باشند. ف

جان و است  اطی و شخص با احت   کند م نمداخله   محمودخان    . همچنان زبب 

  که   توانم یمهم گفته    جان  یراجع به مهد  ستند،ی اشار شامل ن  نیاور در ی

 . است قوم  با  مغز و   که شخص با   را یاشار باشد ز  داخل

در   عبدالغفورخان رفقا  اجتماع  از   مخالفت  اظهار   خواجه  اطاق  شكاتب 

  ن یو از   د ب  رم بگگ  ی   محبوس   با   نقدر یاصاحب  خواجه که    خواهد م ن  و   کند یم

  سبب  
 
ا و   نیا   ،گوید یم  او   . کند یم   تیشکا اکب  در آمد  رفت   اطاق  ها 

ر  صاحب  خواجه    به خواجه   اگر   که  کند یم   و عالوه  رساند یمعاقبت به او ض 

رس  کدام خواهد  هم  بمن  البته  برسد  ک  را یز   د یصدمه  به   تیفیکه 

 ام.  شده  محبوسصاحب خواجه 



 

 

 اطاق  در بیر   جنگ

جان رفته بودم    میرح صفدرخان و  اطاق به چای  از ضف  بعد  صبح  امروز 

 تان داکبر و   اطاق  برو که به  ،هسنر   نجاهیو گفت تو اآمد    که محبوب خان

 کرده اند.   جنگ جان عبدالحد 

 جان با داکبر شديد   عبدالحد   راسنر که  آمدم    دهیدو   من
 
زد و خورد    و   جنگ  ا

را مالمت  و داکبر  شدم  متأثر    بسیار .  يك چب   جزب    یبال  آنهمنموده اند  

   کردم. 

ذاره کردن  گ  اطاق  شد حال به يك  نشود   باید واقعه که    در يك برا  گفت  داکبر 

مامور  ،  است  مشکل بهبه  مرا  شود که  هرچه    اطاق  گفته  د.  بب  شکاتب 

به   قضيه  از   مامور   و   نکرد قبول    عذرکرد  شد،  داکبر    از   و آمد    ما   اطاق  خب 

 . د یقصه را پرس

  اینکه   یبرا  م ینکرد   گفتکو هم  حنر   و   گ جن  چ یما همامورصاحب    گفت  داکبر 

ب   کدام  ندهیدر آخواسته  مبادا خدانا پ  ی   رنجش    خواهش   نشود   ش ی رفقا 

 . شومیمممنون بسیار  د،یکن  لیتبد  ما را  اطاق که  کنمیم

  فکر بودم که   ی   من بهم ید  گفتم ناگر  کرد، گفت خود شما    قبول  مامور  

و یك   در   تغيب   به خوببسیار  شود،    داده  ها اطاق   تبديل  صاحب  داکبر  .  

و   عبدالغفور   اطاق یت  مامور   ی پهلو   اطاق  در   عبدالحدجان  شکاتب 

ند، شما تنها در هم   فیتشر  ت  درس  انديوالنفر    کیتا    د یمانیم  اطاق  ی   بب 

 شود.  دا یتان پ یبرا

  د یباور کن مگر  ندارم  زدن را   حرف  قح  چیامر شما ه   و   صلهیف  در   من گفتم

 که  
 
ها  خود جداباشم، ما مدت   یلحظه از رفقایك    که  ستمی ن  خوش   قطعا

 ایام  كجا ی
 

  . میكجا باشیلحظه ما باهم   ن ی. کاش تا آخر میا  ده یرا گذران زندگ
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مقابل    برادر گفت،    مامور  ی  یبالجاهدایات  ما در    ، توانیمنمگفته    چب  

که   شوند اشخاض لیتبد  ماتغيب  و  اطاق یهابندی  که  شده ما گفته یبرا

: در مشوند، گفت  میعليحده تقس   اطاق  به  بودند   اطاق  در يك  تچند وق

عسکر   نفر   دو   رفت و   مامور   م،یباشد چاره ندار   شده  امر   ی   چن   کهیصورت

  . ند آمد  داکبر   کالی  ی برا  نفر   دو   و   عبدالحدجان  کالی  و   کت ب  بردن چ  یبرا

  شدم اما چاره جز متأثر    بسیار راسنر  بردند،    شان  یهاکت ب  چ  را باکال و آنها  

 ست. ی ن میتسل

مرتب    کتب  چ  یبالخودرا    یجاروب و پاك کردم و جا  خوب  را   اطاق  من

خودم    كیتار   ء ندهیآو به    ستمیخود گر   یرفقا  خود و احوال    به  کرده ساعنر 

 قلبم راحت شد.   اندگ دهیدآب  دنیاشك ريختم، با بار آنها  و 

  از تأثر    اظهار   از   بعد   رفتم، خواجهصاحب  خواجه  اطاق  وقت چاشت به 

چنگال    و   ستدب  بیچاره   مانند اطفال  ما و شما رفقا گفت:    نفر   سه   ما   جداب  

يك  آنها    عمل  هر   در   ،کنند یم باشند  خواسته  هرچه    م،یگرفتار ستمکاران    نیا

و  پنهان  مدعا  تبداست  مقصد  تنها    و   اطاق  از   شما   یرفقا  نفر   دو   لی، 

نسبت به .  شود یم معلوم    یدارد که بزود  تیفیتو ک  اطاق  و در گذاشیر  ت

افت تو   ك ین  ء هیاخالق و رو  تو    ینسبت از خود گذر و به    تو، نظافت و شر

و    چای  دادن  بی ، ترتاطاق  تنظيف   قبیل  از   اطاق  کار   در حصه   که با رفقا 

ام    یکو همه    خود   اطاق  رفیق   در مقابل  اینکه  نسبتو به    ب  نمایم  نان احبر

  وجود و با    یگذار نم آنها    را به  تکلیف  ءذرهو يك  شوی  یمقائل    عزت را   و 

  ی کرامت دار   و   ثار یا  حس   رفقا   با   باشد یمحالت    د یکه عا  شاب  یو پر   غریب  ی

از    د یکوب نما   لت و   ا یجانب مقابل ترا دشنام دهد و  خواسته  خدا نااگر  و  

ثابت نموده   با   ب  صب  و حوصله کار گرفته  ،  است  مسم  که صبور اسم 

باتو   خواهند یم همه    لیدل   ی   هم   بنابر  در   اطاقهم   که    حال   باشند. 

د  ها قصهها،  از صحبت  تی محبوس قدر مزایای    گر یو  تو  لمات  أت  ینيك 
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نموده    عیزندان را تطم  مامور   شخص  کدام  البته  ،کنند یم زندان را فراموش  

 ت تصاحب کند. با خود ترا  اطاق تا   داده و پول 

  است   زیاد   حد و اندازه  حسن نظر شما درباره من از   صاحب  سی : رئگفتم  

فرخنده تان    و   نيت عایل  مهربانانه خود که همه زادهء افكار و   بيانات  شما به

ام    در مقابلالبته من    د،یدهخجالت یم   مرا   باشد یم برابر  و در  بزرگان احبر

  ی براارگ   زندان ءگوشه  و دریندارم    ثار یا  و   یرفقا حس خدمت گذار   گر ید

د  یهاخدمت   بجز   دیگران داکبر   مگر   کرد. توان  یم چه    گر ی کوچک    با 

  گرفته بودم، انس و الفت  آنها    ذاره کرده بودم و بهگ  ها سال  جان  عبدالحد 

 نموده.   حی    ظلم ض نفر  سه ما  زندان در مقابل گرفیر  رشوه با  مامور 

  ب  کوی ن  یزندان تمنا   مامور   که از   شود یم و گفت پس معلوم    د یخند  خواجه

گونه    چیه  از   و   زند یر را یم  انگناهب    یهاها در مقابل پول خوننیا   ؟یهم دار 

  کدام  شما از   اطاق  ی شود که برا  دهیحال د  ، کنند م ن  ی خوددار   داد یظلم و ب

 . آورد یمتان  اطاق بلوط را به خ ز  کدام  و  است پول گرفتهنفر 

را به او    من هم رقم جعفرخان چنان روز بد   بیاورد   زخ بلوط را   اگر   گفتم  

 . زد یبگر  اطاق از  دهم که شانن

ن  از دستجعفرخان    یو گفت کارها  د ی خند  خواجه پوره    بهبر   ست،ی تو 

 . نماب    صب   گرفته و در مقابل هرگونه سخنر   کار تحمل   از است 

 *** 

و   از  داکبر  روز    عبدالحد   رفیر   دو    وایل یاند  عبدالحدجان،  گذرد یم خان 

  نوبت او   که  یک روز .  خورد نان یم  به تنهاب    قطع کرده و هر روز با ما  خودرا  

  که در روز نوبت او عالوه بر   م یمجبور و ما   است مانده   فر ا ب بود همان طور 

  با شور   تخم و  ا ی  کباب و   قبیل از  طعام مقدار  يك  آيد یم  که از خانه ما   طعام

 کند.   تی همه رفقا کفا یتا برا  میپخته کن



 جنگ در بی   اطاق              ارگ  قلعهء انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

252 
 

خان محمدایوب  بودم که لل    میخود مضوف تالوت قرآن کر   اطاق  در   من

محمد وز   عقوبیبرادر  لطف    اظهار   ، آمد   خانهللا  امان  دربار ر یخان 

  م یتقد  انگور مقدار    کی  لل   یتمام کردم براا  ودر خ  فهیوظ  وقنر   فرمودند،

ی   کرد، من   تیشکا  خود   اطاق  رفیق   نمودم. لل از  . لل رفت،  نگفتم  چب  

 غرق ماندم.  ود كر خفمن ب

 

 



 

 

 اطاق  د یجد وایلیاند

مرحمت    اظهار   و آمد    من  اطاق  زندان به   مامور   صبح   هشت  ساعتامروز  

برا خانهکه    کیک  مقدار   کی  و   چای  او   یکرد.  بالآمد  از  بود   ب   م  یه 

خودرا  مخصوص    یهاهمان خنده   از   چای  ضف  ی   ح  ر د  مامور   گذاشتم،

وع گفت: بادار من    کرد یم با دست بال  خودرا    یهابروت   حایل کهو در    شر

 . چینشود ه  قبول اگر و  میگو شود یم  قبول اگر ام  ه آمد نزد تو  يك کار  یبرا

استمامورصاحب    گفتم    کدام  اطاق  ازين  را همم  د ی خواهکه یم  معلوم 

ی البته  د، یبب    گر ید  اطاق بهرصورت قابل اجرا   د یباشخواسته شما   که   چب  

مرا   کنمیم   خواهش  مگر   باشد یم و جنگ  آدم  کدام  همرای  که    یبدخو   ره 

ب    مامور   . ینساز   اطاقهم من    گفت  ب    اطاق  از   را شما  بادار    ی جاتان 

 کند.   وایلی شما اند خواهدکه با  و یم  شده شلهبسیار نفر  يک  مگر  کنمم ن

  ن یا  پیشبر   سه ماه   دو   شخص از آن    که  است  ممکنمامورصاحب    گفتم  

 . است نموده  از شما را  خواهش 

  اکنون  بادار از شما چه پنهان کنم تا ،  کند یم  و زاریعذر  بسیار    : بل گفت

 اگر و گفته که    است  دهیمرا بخش   بیچاره  کالهم   پول نقد و   مراتبه  نیچند

 . دهد یم هم  خوب  ن  یب  شود ش داده  شما نقل اطاق به

پر مامورصاحب    گفتم   نسبت  به  ه  شاب  یمن  بشما کرده    چ یروزگار  كمك 

 سه هزار   شخص دو آن    اگر هم نخواهم توانست    ندهینتوانستم و البته در آ 

  د  توانییم  دهد یم بشما    ن  یب  ش  افغاب  
 
ا   اورا فورا   اگر و    د یاور یب  اطاق  نیبه 

ازين   د یباشخواسته     صوف    همرای  و   رومیمکالن    اطاق  به  اطاق  من هم 

 . کنمیم  وایل یاندمحمد غالم

افت و اخالق    و گفت ب    د ی خند  مامور   بادار شخص خاص به نسبت شر
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وال خراب  ديانجنجال   شر و   از   و   د یایب  اطاق  دارد که به  خواهش نيك شما 

   خودرا نجات دهد. 

 ؟ ستی کشخص   ںیکه ا   د یحال بمن بگوئمامورصاحب   گفتم  

و شما    است  خان  یمحمدمهد  زا ب  شخص مآن    گفت: بادار مامورصاحب   

يف و که شخص   معلوم است  . باشد یم  قیل  اخالق و و با  نجيب شر

 مامورصاحب    است  تدرس  : گفتم  
 
يف و   حقيقتا و  است    ممحبر   شخص شر

ام م که خدمت  است  نسبت بمن بزرگ و قابل احبر و از  کنم    اورا ، من حاض 

 . شود یميك كمك بشما هم   گر ی دجانب 

  چ یو باه  د ی ده  شاننخب   ب  خودرا  خوشحال شد و گفت شما  بسیار    مامور  

ی  کس  . خوببسیار : گفتم  . د ینگوئ چب  

برا  اطاق  رفت و من  مامور   پاک کردم و     آماده  جان  ین مهدآمد  یرا 
 

گ

بجه    ازدهیخود مضوف شدم. ساعت    فی خواندن وظاو به    لزمه را گرفتم 

 . نشستند  و  ند آمد من اطاق جان به  یمهد  با  مامور  چاشت از  شی پ

که   داب  یم  خوب  اقطا  نین من به اآمد  جان گفت: عزيزم البته از   یمهد

برا و   است  ن یا  ی ضف  اخالق  از  تو   که  و است  نجابت    اوقات  فاده کنم 

 ب  غو ب    آب  به ب    تی محبوس
 اشخاض   همرای  گذران کردن  را ینگذرد، ز   بر

 . باشد یم بدتر  مرگ و از  دشوار  تی بعيت موافق نباشد نهاطکه با

بهن  آمد  : گفتم   یم  اطاق  شما  افتخار  صحبتبمن  از  البته   یهابخشد 

نب     کنمیمها  فادهاست  تان  نیب  ش حصه  و  ه  یگذار خدمت  در   چیتان 

  را ی. ز کنمیمتوان داشته باشم خدمت تان را    فروگذاشت نخواهم کرد، تا 

ام   . باشید یم که شما قابل هرگونه احبر

دعا کرد و به    مشور شد و   ت یمن نهاآمد    ش ی خان از پالدین  شاج   مامور  
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.  بیاورد   شما را   کالی  مقرر کنم که   را   نفر   دو   اجازه باشد   اگر جان گفت    یمهد

 . میب  گیم یغفور  آقای  از  جان گفت: اجازه یمهد

بفرمائمن گفتم هم  خود   د ی،  نظر گذرانخودرا    کالی  شما    همرای   دهیاز 

کت    یيك ساعت مهد  ظرفو در    د یاور یبمامورصاحب    یهانفر   و جان چب 

ه   مرتب شد.  اطاق و  آورد خودرا لوازم و دیگر  چای خواب، ظروفبسبر

شکرانه    و   د یجان نفس براحت کش   یتمام شد و مهد  اطاق  کار که    وقنر  

 . میرفت  او   اطاق  بهو ما  آمد  صاحب  خواجه نان از خانه    بجا نمود   خداوند را 

  م، یميگو   يكب  را ت  جديد   اطاق  جان  یو گفت مهد  د یخندصاحب  خواجه 

ن آمد  با او انديوال نسازند. از   بلوط را   خز   کدام  دکهیترسیمبسیار    یغفور 

 . شده خوشحال بسیار شما 

   من گفتم
 
افتخار    خوشبسیار    حقيقتا و  مهد  کنمیمشدم  به  یکه   جان 

و   اگر   ند آمد  من  اطاق داکبر  رفیر   سخت    یبرا  عبدالحدجان  چه  من 

مقابل    مگر ،  گذرد یم زندان الدين  شاج  مامور   یهاخواستهدر  در  که 

ن  است  مطلق  کتاتور ید مهد  خوب  بازهم  ست،ی چاره  به  ی شد که   جان 

 . آمد  من اطاق

. از است  مهربان  خیل   حال   عی     در   نظيف و   جان جوان ظريف و   یمهد

وطن   در حصه  او   افکار   و   برمیم لذت    خیل  او   نیب  ش  یهاصحبت  و   ها قصه

که راجع به وحدت    کند یم   کوششبسیار  و    است   خوب  خیل  ملت هم  و 

و  هم   ملت   احساس 
 

نما  آهنگ بملت  از د یخدمت  و    .     و دتشتت 
 

ها  رنگ

او انصب   و   کند یم  تیشکا یك    یافغانستان دارا  مردم  که  است  نیالعی   

  متفق خدمت کنند. با   متحد و   مملکت   ترفر   ی مفکوره واحد باشند و برا

  ا هدارد، روزها و شبمهرباب   لطف و    تیخان نهاهللا  هدایت خواجه    من و 

. میآئخود یم  اطاق و در وقت خواب به کنیمیم خواجه صحبت  اطاق در 



 

 

 شوم حادثه  کی

مهد  روز ید خانه  به  بودند   آورده  اعل  ب  ش  مقدار يكجان    یاز  من   ،

 چای  يماققیك    فردا   مذکور   ب  ش  اجازه باشد از   اگر که    گفتمصاحب  خواجه 

  ك ی   در   را   کردند. من شب    قبول  جان  یمهد  کنم. خواجه و   هیرفقا ته  یبرا

گرفتم،  آن    از   ماقیق  مقدار يك   دهیشانجو   منقل برفر   یانداخته، بال  گید

 ماندم.   ی   کلک   در   اطاق  را هم در مقابل  ب  ش  كاسه گذاشتم و   يك را در    ماقیق

کردم و خواجه    هیته  اعل خیل چای قيماق  يك مذکور  ب  ش از  صبحامروز 

  ، کرد یمصفت    چای  ماقیجان از ق  یمهد  حایل که   . در آمد   من  اطاق  به

خان و  عل  و  جانب  فقاگر  گفت، که    را هم  داکبر  شکاتب و  احمدجان و  اکب 

اک کنند  چای ضف که در   د یکن  خب    . شود یم  خوب  اشبر

کردن رفقا رفته همه را   یبرا  من   همهدعوت کردم و    خب 
 

.  آوردند   فی تشر گ

  احمدجان رحماب    یهاظرافت   خنده و و    خوشحایل بسیار  به    چای  ماقیق

 ضف شد. 

 *** 

ا گرم کرده اند که حمام  قرا همه رفها  تشناب  و   است  روز پنجشنبهامروز  

تشناب نوبت اول    در صاحب  خواجه کنند،    لیتبدخودرا  های  لباس   گرفته و 

هنوز  .  است  تشناب مانده  در خودرا  خواب    یسر یو در   ش یر   ی   را گرفته ماش

  ی شور   اطاق  قاه قاه )قهقه( در   یهاا به خندهقو رفنشده  تمام    چای  ضف

محمد  خیالام که    ستادهیا  در دهلب     چای  کردن  هیته  ی کرده اند. من برا  ا برپ

پرس  وقنر   . آمد   وردگدار  حواله  شد  نزديك  من  به  خواجه    که  د یکه 

 ؟کجاست
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  ت یب  خگفتم  .  د یکن  صدا   اورا اگر  خورد. گفت  یم  چای  ما   اطاق  ، در گفتم

  قلعه؟ گفت،  است
 

 به کجا؟ گفت در   گفتم  ،استخواسته  صاحب  بیگ

قدر   رهیدا )قلعه(.  از   شانیپر   یقال  صدا کردم،  را  خواجه   ی جا  شدم، 

  ت ی ب  که خ  د یکرد و پرس  پرساحوال    محمد خیال   همرایآمد    و برخاست  

  قلعهرا    شما گفت  محمد  خیال ؟  است
 

  د ی. خواجه پرسخواستهصاحب  بیگ

ه. خواجه  آمد  تان  دنیشخص بد  کدام  دائره قال )قلعه(  در کجا؟ گفت، در 

  لنگوتهاست    ملغر انداآدم  یك    گفت نشناختم   ست؟ی شخص کآن    گفت

 . خواجه گفت: دارد؟ گفت بل  چک یچ  یهاچی   دارد خواجه گفت داغ   و 

  ش همرای   الت هم جنگ  س ی رئ  جانب  فق  خود رفت و   اطاقو به    رومیم بهرحال  

لنگو   داخل  اطاق  به خواجه  و خودرا  ه  تشد.  همچی      بسته  .  د یپوش  را 

ی  از شما   اگر گفت که    جانب  فق   د ی. خواجه خندد ینشو   عصن    دند یپرس  چب  

يه  آ   کرده ام که به هر   اد ی  مبارکه را   هیو گفت کاشکه پرسان كنند هفتاد آ

 مالمت شوند. 

  در وقت شدند. خواجه    خارج   زندان  از دروازهخواجه    همرای محمد  خیال

  م یگرم براآب    ی، قدر است  تشناب  من در های  لباس   گفت  از دروازهخروج  

 خداحافظ.  خوببسیار  گفتم  . شویمیم خودرا که ش   د ی بگذار 

خداحافیط    بعد   خواجه منرفقا    گر ید  با   از  دروازه،  و  شد.    خارج  از 

و ما را تماشا    د یدیم خودرا  داشت، خواجه عقب    نیحز   واز آاو  های  زولنه

 . میآمد  خود های اطاق ما غائب شد و ما بهاز نظر اندك اندك  . تا کرد یم

  . میفرورفتعجيب    افکار   همه به  دکرد، یتول  بما   شاب  یخواجه يك نوع پر   رفیر  

فکر    ش ی پ  گایه دستگ  مکردیم خود  غالم  بد  خواهرزاده  ب  که    دنش یاش 

را رها کنند و    د یشام  گفتیم   . گایه است  هآمد   د یتبع  اورا   اینکه   ا یخواجه 

داد.   یم تکلیف مرا بسیار  شهیاند نیبرند. ا یم ونر یبرج کم در  اورا  و يا  ند ینما
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 شانیپر   تی شكاتب عبدالغفورخان رفتم، او نها  اطاقو به    طاقت شدمب  

 بخود گرفته بود.  ن  ی عج وضع بود و 

اند.  خواسته  چه    یکه خواجه را برا  کنید یمشكاتب صاحب چه فکر    گفتم  

  در آمد    رفت و   قدر از این  که  گفتم  کردم و   یعذر و زار   هرقدر گفت برادر  

،  شدهخواسته  چه    یکه برا  داند یم نشد، خدا    قبول   د یکن  یب  جلوگ  اطاق

و   هرچه  کند   ب  خ   خداوند  و   بی نص  قسمت  البتهبینیمیم   باشد   شما   ما   .  

 برند. بحضور پادشاه یم ا یو  کنند یمنطاق است 

. از رفیر  خواجه سه ساعت است  شده  که چه  توانمنم   دهیفهم  چیه  من

مهداست  سخت   و   طولب    خیلها  ساعت  نیا   مگر ،  گذرد یم جان    ی، 

قرآن کر  فق  میبخواندن  وع کرده،  قدم    در حویل  جانب  شر   و   زند یمزندان 

  ی عبدهللا خان منصور   زا ب  م.  شود یم  دهیاز چهره او د العاده  فوق  شاب  یپر 

طاقت شدم  بس ب    . من از کند یم  نشسته و فکر   ل یدر حو   چارپاب    یبال

که از خواجه    دمیکرده در گوشه از او پرس  را صدا   وردگ  سپایهمحمدعمر  

دار   بردند؟   اورا کجا   یچه خب 

بال  کدام  که  دمیشن   گفت،  محمدعمر  و   یشخص  عرض کرده    خواجه 

 برده اند.  کابل  تیول ه خواجه را ب

. ستی ها قابل باور نحرف   نیگفتند اآنها    مگر   گفتم  رفقا   یخب  را برا  نیا  من

پنجشنبهامروز   دربار   است  روز  دلکشاه  در  پادشاه  البته    است  کرده  و 

را  عمل   هر   و خواسته  خود    بحضور   خواجه  بکند  اش  درباره    حکم که 

 . شود یم

برادرم  ،  باشد یمما    از خانه. نوبت نان  است  ساعت دوازده بجه ظهر   اکنون  و 

گذاشتم، رفقا    اطاق را فرستاد. نان را در گوشه  وهیم عبدالرحيم جان نان و 

  زندانیان   شاش زندان و   شاب  یحاض  نشدند، پر   خوردن  به نان  کدام  چیه
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فرا گرفته  را    همه .  است  ارگ 
 

بر   و   شانیپر گ انند که  که    هشخواج  حب 

 ه. آمد چه  است زندانیان محبوب همه 

  ن  یيك پتنوس انگور حس   است   وردك  مردم  داد نام که از گل  سپایه  نفر   يك

 شپتنوس  . پتنوس و آورد   مالزم خواجه  انگور را بازمحمد   نیاگفت    آورده

از خانه خواجه  شناسمیم را  آن    د یسف ا است  که  اندازه رفع    وضع   نی.  تا 

فته  گ  اورا و    ده ید خودرا  از رفقا گفتند که خواجه مالزم    نمود، بعض    شاب  یپر 

را    هینظر   نی ا   ه کند و برخ  روان  رفقا يك پتنوس انگور   شاب  یرفع پر  یکه برا

  شده  خواجه فرستاده از حال یخب  حال ب    انگور در  نیرد کرده گفتند که ا 

  . مالزم او است
 
 که خواجه را برده اند.   ندارد  خب   قطعا

و    انگور  با شپتنوسپرا گرفته  را  به    یبراآن    تنوس  بازمحمد فرستادم و 

 از   صبح  که خواجه را از ساعت هشت  د یکه به بازمحمد بگو   گفتم  داد لگ

داد  که کجا برده اند؟ گل  بدهد معلومات  باشد    داشته  خب    اگر زندان برده اند  

 خواجه شدم. احوال   تظر و مننشستم  چارپاب   یبال ل یرفت و من در حو 

زندان  است  چاشت  از   بعد   م یکنی ساعت    اکنون  دروازه  شد .  ،  باز 

را های  زولنه  حایل که  در دار  حواله   محمد خیال داشت   خواجه    بدست 

د  داخل از  پرسدار  حواله  ش ی پبرخاستم    یجا  از آن    دنیشد.    دمیرفته 

 خالص شد؟صاحب خواجه 

چشمش    ه اشك از آمد  که داشت برقت  ه قساوت قلن  آنهمبا  دار  حواله 

افگنده گفت خواجہ صاحب کشته شد،  ها  زولنهو    ختیر  بزمی      اورا را 

 غرغره کردند. 

ناخن  و به    نشستم  ی   من سلب شد، بزم  خب  تاب مقاومت از   نیا  دنیشن   از 

من رفقا    هیگر   واز آ  دنینمودم. از شن   هیگر   یهایبه ها  دهیخراشخودرا    یرو 

 . د یرد گبپا    زندان يك شيون رقت بار   حویلو در   جمع شدند 
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را  هه ب   شن  ده یترس  محافظ   عساكر   زندانیان  ونیش  و   ناله  از  تفنگ ا  ها به 

به    ند آمد  انداخته و و  حو آمب    تهديد    لهجه خشن  از  را  به  ل ی ما    زندان 

ا  قرف  يك از   هر   ها اطاق  همه را قفل کردند، در ها  دروازه ما بردند و  های  اطاق

  بزرگ،   بتی تم پرداختند. يك مصو ما  بلند مانند ماتم خانه به ناله  واز آبه  

  را به ماتم و   بیچاره  زندانیان  به زندان ارگ اصابت کرد و   میعظ  یبال یك  

  ی و دلور   ب  دلربا  و   و جواب    با یچهره ز   ن،ی ب  ش  یها. صحبتد یشانغم ک

 دهیجانگداز شن های  ناله و    کرد یم نظرها جلوه    خان در هللا  هدایت خواجه  

 . شد یم

 حایل که و فداکار ما در  ز یدوست عز  ق،یشف رفیق خانهللا هدایت  خواجه

خدمت    د یخالصانه خدمت وطن بود، در راه ام  یاز آرزوها  قلب پاك او پر 

 مامور   را آن    د یکل  قفل کردند و آن    لوازم  با البسه و   اورا   اطاق  وطن کشته شد. 

که    کرد یم  هیتابانه گر ب    آنقدر جان    یمهدبان تضف کرد.  زندانالدین  شاج

پند  یگلو   چشم و  احمدخان کهد یاو  فقب    ی هایت  مامور   یهادوره   رفیق   . 

  زا ب  م  هوش رفت و از    و اخب  کشته شدن    دنیبود از شن   هیخواجه در روس

 پاره کرد. خودرا  ا يخن هوانهید مثل عبدالغفور خان

   و همه باز شد   بودند   بستهرا که از عقب    ها اطاق  دوسه ساعت  از   بعد  
 

  گ

ختم هريك    طور   ی   ش ی پ  نماز   از ادای  بعد   رفتهها  تشنابکردن به  وضو    یبرا

قرآن مبارك را خوانده به روح مرحوم دعا کردند.    پاره  س  يك از یك    رفقا   از 

شام   و   وهیم  مقدار يك نزديك  مرحوم    تازه  خواجه  روح  به  ريحان  بت  شر

 کردم.   میفاتحه خوانده تقد

صاحب    جناب خان    همرای  خانجیالب   غالمسفب   بازمحمد  جناب 

بروح خواجه مرحوم دعا کردند و    و آوردند    فیما تشر   اطاق  سالر بهب ینا

جات  در هزاره  اورا   یو فداکار   شده یادآور  مرحوم  آن    خدمات  و   تی شخص  از 

  ن یبود و تا آخر   شان دادهرا که از خود ن  یزیاد  شجاعت  بچه سقاو و   ضد   بر 



 حادثه شوم  کی             ارگ  قلعهء انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

261 
 

  تسل  کرده بما   تأسف اظهار  م نگرديد وصف نمود. از فقدان او یوقت تسل

  قلعه  و   غندمشر جان  امی     و   تاتا   بردند.   فی تشر   داده
 

  خان ب  غالم دستگبیگ

محمد  فیضبردند،    فی فاتحه تشر   دعا و   از   بعد   و   ند آمد  عل اکب  غندمشر   و 

  شان   برادر   و صاحب  بسملجناب    و   درخانیغالم ح  د یرسغندمشر  خان  

و عبدالقيوم   یصفدرجان اعتماد  خان و   عبدهللا  زا ب  م  ابابراهيم صفا و جن

    مدير بودجه و 
 
خواجه مرحوم با ما   اینکه  و نسبت به  ند آمد  دوستانتماما

 نمودند.  تیتسل اظهار بودند   ندوست مهربا انديوال و 

مهد  ب  اخ  در  و  به  یمن  رئ  اطاق  جان  احمدخان  با جنگ   سی فقب    الت که 

 اکنون دراز تا  انیاز سالآنها  دوسنر  داشته و  خواجه مرحوم سابقه طولب  

   رفتيم.   است   مانده   نده یبجا و پا
 
کشته حادثه    محمدخان از   ب  که فق  حقیقتا

  ی هاخندهگریه    ، عوضاستگردیده    نجاشدن خواجه مانند يك كالبد ب  

 روح  یکه انشاهللا بزود  گفتیم   نموده  ی   هرآگز 
 
. شومیماجه وصل  و باخ  ا

 کنم.   زندگاب   خواجه  بدون که بتوانم دوام دهم و   ندارد  امکان

جان    اناتیب مهدبار  رقت  آنقدر فقب  و  من  شن   یبود که  به  آن    دنیجان 

های چشمباران از    مثل  اشك   حایل کهو در    میكلمات مقاومت کرده نتوانست 

جان  از نزد  ،بارید یم ما   . میآمد خود  اطاق به برآمدهفقب 

. به  داد   د یشد  قفل دل مرا فشار آن    دنید  خواجه قفل بود و   اطاق  دروازه

به    ب  اندازه  شکاتب    ستم،ی گر   بلند   واز آکه  داکبر  عبدالغفورخان    و و 

  و   ب   چه صحنه رقت انگ آه    شدند،   واز آهم   هیهم با من بگر   عبدالحدجان

برادرها  . عبدالغفور خان گفت،  کنمیم تحمل    و   بینمیم بزرگ را    بت ی چه مص

جا بروحان  هیگر   یبه  فغان  نامراد   تی و  و   خواجه  نفل   ناکام  خود  فداکار 

شام    نماز   از ادای   بعد   م، یآمد خود های  اطاق  . همه بهد یکن  دعا   و   د ی بخوان

 می فرورفت وناگونگ  افکار  يك به هر 
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جمعه  کشته روز  فردا  صورت گرفت  جمعه  شب  خواجه   . است  شدن 

اند مرگ    یعلماقراري که   نيك  در شباسالم گفته  دليل    و   بخنر جمعه 

که در شب جمعه   است  دهی، البته خداوند خواجه را بخش است  سعادت

 نامزد ناکام و   و   بیچاره   مادر   در دل داغ    در راه خدمت وطن کشته شد و 

و مرهون    میانس و الفت گرفته بود  او که با  ما هم    جوان خود گذاشت و 

  مظلومانه   مرگ نابهنگام و حادثه    از   م،یا   هگردید   او   یهامهرباب     احسان و 

 . میشد ی   داغدار و غمگ او 

شکاتب او بود    دهل  خواجه در   ی قونسلگر   در حی   عبدالغفورخان که    زا ب  م

کشته شدن حادثه    کطرفیاز    است  شده  محبوس  خواجه مرحوم   همرای  و 

هم    اورا که مبادا    ترسد یم   گر یجانب د   و از   است   غمگی   ساخته  اورا خواجه  

بسیار  او من    دنیدارد و از د  شانیپر   وضع  تی ها نهاسبب  ی   غرغره کنند بهم

 . متأثر م

  و آوردند    فیما تشر   اطاق  زندان به  ی، اکب  از رفقااست  جمعه  روز امروز  

  زا ب  م  از خانهنوبت نان  امروز  از مرگ خواجه مرحوم نمودند.    تأثر   اظهار 

  همه خان بود اما    عبدهللا
 

  است   ساختهمتأثر    آنقدر مصيبت خواجه    را گ

 پر از غم هم امروز بهر صورت  ستی ن نفر   چیبه ه خوردن نان یکه اشتها

رفقا صورت گرفت.  و دیگر  حفاظ    عهیبذر   میيك ختم قرآن کر   افت،یپایان  

و   خواجه مرحوم دعا شد   تی روحانه  ب  قرآن مبارك نزديك شام تمام و ختم  

 و  مربوط خواجه بود  آن    ما که اول های  اطاقدهلب    در  
ا
  باشد یمقفل    فعل

 . دهد یم مرگ  یبو 

وك    اطاق  از   را یگذرند. ز یم  ب   ت  خیل  واجهخ  اطاق  مقابل  فقا از ر    وسهدمبر

من    اطاق  اند. رفيق   ده یخواجه شن   واز آو  را به لهجه    میقرآن کر   واز آ  نفر 

. استمتأثر    زیاد   کشته شدن خواجهحادثه    خان از   یمحمدمهد  زا ب  م  آقای



 

 

 روز شنبه  صبح

 ی من مضوف وظائف هم  حصب  نماز   از   بعد  
 

به خواندن   عن  یشدم    شگ

وع کردم، مهد  ف یشر   لیدل   و   میقرآن کر    قهیچند دق نماز   از   بعد   جان یشر

کت خود   هیگر   احت کرد. اسبر  کرد و در چب 

را    اطاق  دروازه  گ د ور دار  حواله محمد  خیالساعت شش بجه بود که    پوره 

 سالم داد.  باز کرد و 

  ی مهد  ؟ گفت: است  که چه خب    دمیپرسشده    شانیپر   خیل  او   دنید  از 

 اند. خواسته جان را بدائره قلعه 

ما   خب    نیا  دنیشن   از  مذاکره  از  خورد.  بهم  ب  یمهد  دلم    دارشد، یجان 

خواسته  را  شما  ه  آمد  قلعه  رهیشما به دا  گفت: پش   داده   سالم  محمد الیخ

 تكان شديد خورد. بسیار و  د یجان پر  ی اند. رنگ مهد

دیدن  من فهم  ی مهد  وضع   از  یم  دمیجان  رنج  سخت    ت ی نها  و   برد که 

بنابراکند یم  شیتشو  جانانشاهللا    باشد   ب  خ  گفتم ن.    خب    کدام يونس 

 . است آورده  خوش

  د یپوشیمخودرا  چی      بسته کرده و خودرا  لنگوته    حایل که  جان در   یمهد

خواجه   مثل . البته کهستی ن  کن  یمکه خودت فکر   ی   . چنزمیعز  گفت ب  

  ند یمدت پشم را اجازه ندادند که مرا بب  نی در . باشد یم من  زندگاب   خر آ روز 

  ق ی دقا  نیآخر   نیکه ا   فهمم یم   . صبورجان مناستنیامده  حال هم پشم  

زندان    از   ر گ ا   فراموش مکن و   دعا   مرا از   کنمیم وداع    با تو   است   من  زندگاب  

  ن یباش. عزيزم البته ا  ا ب  گصف پشان يتيم من خب  آ  يونس و   از   افنر ینجات  

حایل  و در    نامراد   جهان ناکام و   . من از است  اتیدقيقه ح  نیتر سخت  قهیدق

 در مقابل   مگر   . شومیم  تهکش   باشد یمجوان    المیع  صغب  و   میهااولد  که
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ن  بجز خدا    امر  ا  گفتم  . ستی صب  وتحمل چاره  نکن   نیشما  را    د یتصورها 

 . است تیانشاهللا خب  

این   خدر  مهدآمد    دوبارهدار  حواله  محمد   الیوقت  به  جان گفت    یو 

  و   برآمدم  اطاق   از   جان  ی مهد  . من با د یبفرمائ  است   ت یب  خ  نباشید   شانیپر 

دهلب   گذشته    تنگ  ب   دهل  از  در   مامور   اطاق  کالن که   در  بود  آنجا    هم 

از محمدعمر   منخ    . يك چارپاب  میدیرس بود.  آنجا    در   است  محافظ   که 

  جان ترجمان پش  لیلحظه اسمع ی   در هم   نشست،آن   ی جان بال یمهد

ت  . مرا آمد   ناظر سفرخان هم   ی خب  مهد  گفتم  اند؟خواسته    را همگفت 

را   اسمعخواسته  جان  سف  لیاند.  معلوم که  قرار    و   صاحبب  جان گفت 

جان و   اند. خواسته را هم مشر فرقه خان   احمد ب  ش فقب 

  چی     و   د یسف  جپا   لنگوته  حایل که  در   جانب  که فق  میگفتگو بود   در همی    

.  آمد   مه  شد یممخصوص مشاهده    نور   چی   او   از   بود و   دهیپوش  یفولد

گفت، صبورجان   د ید   مرا   و   د یرس  در دهلب   که    وقنر   خنده بود،  از   لبانش پر 

خواسته  جان را    یمهد  ب    گفتم  اند؟خواسته    را همتماست    انتظار خواجه  

جان پشان    مصطق    جان و   اب  بر   انیگر   و   ونیش  یداوقت ص  نیاند. در ا 

سالر نائببازخان  جانبلند شد.   در دهلب   خان جیالب   غالم صاحب    ب  سف

.  کرد یم  هی گر   ب   عبدالعزيز جان نلطيف جان پش    و   کرد یم   هیبلند گر   واز آبه  

به گر آنها    هیگر   واز آ  دنیاز شن    حایل که   . سفب  صاحب در میشد  هیهمه 

حایل و در  آمد    ب   بود در دهل  دهیرنگ پوش  ی شبر   ی   چ  و   د یململ سف  لنگوته

  جان و   ی؟ مهدروند یم با ما    انرفیق  از   کدام  گر یمتوجه من بود گفت د   که

خان    احمد ب  صاحب گفت ش  ب  . سفرویمیم باشما  ما هم    گفتند   نجاب  فق

. است شما و  راه ما  رفیق  هم



 

 

 جشن انبوه  ارانیمرگ 

  
 
   د یبگوئها  بچهبورجان به  ص  گفت  بمن  ضمنا

 
افش  یك    من،  شود م ه ده نن

رفتم  ها بچه. من نزد  است . صب  بهبر آید مو ناله خوشم ن  هیهستم، از گر 

اوج گرفت  آنها    و فغان  اد ینداشت، فر   دهیفا   مگر   پرداختم آنها    ت یو به تسل

  قطيفه يك    حایل که  هم در مشر  فرقهخان    احمد ب  . شگردید   و يك ماتم بپا 

راسنر  شد،    شبر ی و ب  شبر ی ب  ها نالهاو    از دیدن.  د یه داشت رسشانرا به    د یسف

جان در   تأسف  و   تأثر قابل    خیل   او   که جواب   در    حیتسب   حایل که  بود. فقب 

  و   صاحب  ب  سفهای  دست کرد. من    من خداحافیط    همرای   داشت دست  

رفقا هم  و دیگر    دمیجان را بوس   احمد ب  ش  جان و   یمهد  و   جانب  فق  یرو 

  اب  بنمودند. ر خودرا    ن یوداع آخر   ی   محکوم  نفر   چهار آن    با   بی ترت  ی   بهم 

 یافتادند و شها  پدر های  قدم   صاحب به  ب  جان پشان سف  جان و مصطق  

هم بازخان  جان   جان و   از هوش رفتند. مصطق    ده یپدر مال  یبه پاهاخودرا  

 شدند.  هوشیب

همی     دسته  در  يك  و تفنگ   با عسکر    وقت  و   داخل  ها ه ب   شن  ها    شدند 

  ی نامراد  و   اس یپر   یهانگاه   آخرين  ، آنها ساختند.    خارج   را از زندان   ی   محکوم 

اوج گرفت.    زیاد   حد   از   ی   محبوس  هیگر   و   ونی ش  ی را بجانب ما دوختند. صدا

مداخله    است  ی   ظالم زندان ارگمحافظ  از   گ یبلوك مشر که  الدين  غوث

 را قفل نمود. ها دروازه و  داخل ها اطاق همه ما را به و کرد 

کت آمد  خود   اطاق  من به  جان و    یخواب مهد و البسه    ه از مشاهده چب 

این   خانهللا  هدایتخواجه    ینامراد  یادآور ی اختیار ب    گر ی د  نفر   چهار   و 

 ش رفتم. و ه که از   ستمیگر   آنقدر و شدم 

  را باز کرد، يك چاينك   اطاق  دروازه  محافظ  محمدعمر   صبح  هشت  ساعت
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خودش رفت. اما دروازه را    و   گذاشت   ب   م  یو بال  آورد   نصف نان  و   چای

مننکرد   قفل و رباب     اطاق  بهبرخاسته    یجا  از و  نخوردم    چای   .    جان 

رفتم.   مصطق   دآنها    جان  مو هوانه یمانند  های  چهره و    دهیژول  یهای ا 

در  آنها    داشتند. من رفتم و با   دهیماسآ  شخ و   هیگر   ز چشمان ا  و   دهیخراش

کت کردم، تاساعت  گريه و   بودم. آنها  نزد  ازده یناله شر

آنها    که مشاهده  بودند   گرفتار بچنان ماتم    چرخ    درخانیغالم ح  خانواده 

   ی   محبوس  . ساختیم تاب  را ب    نندهی ب  هر 
 
ا غم   اظهار   ه آمدآنها    اطاق  به  اکب 

 ند. رفتیم تالم نموده  و  گ یشر 

دهل  برآمدهآنها    اطاق  از   من در  دآمد  زندانیت  مامور   ب   و    مامور   دمیم. 

فراغت    ی   محکوم  اعدام  از الدين  شاج در آنها  های  زولنه   افتهیمرگ    را 

فته طنبور گر   ا و طنبور ر   دهیکش خودرا    لنگوتهنشسته    و   گذاشته  خود   اطاق

 رحمانه  ب    ء منظره  نیا  دنی. گرچه دزند یم
 
 به نسبت   مگر   عذابم نموده  روحا

 اطاق  اند به  شده  آگاه شوم که چطور کشتهگان  بیچاره آن    احوال  از   اینکه

 رفتم.  مامور 

از همان روز اول   ،رسد یم بادار تقدير هرچه باشد و گفت  برخاست  مامور  

خان   رفتم محمدویل مه  ار دبودکه غرغره شوند. با  ی   هم  ها بیچاره   قسمت

خوشحال شد  بسیار  از مرگ خود    لیوک  بیچاره  بردم   ب  ونیرا از برج کم  لیوک

  همه غم و   از این  مرگ مرا   دارم،  دائم  ض  ی و مر   شده   کوتاه  میو گفت پا

 . دهد یم نجات  تکلیف 

ا  ر دخان    محمدویل  گفتم  و  بلنفر   نیجمله    ، بل  ،ها کشته شد؟ گفت: 

 غرغره شدند. نفر  پنج  لیهمراه وک

غرغره    محبس  در حویلغرغره شدند. گفت  در کجا  مامورصاحب    گفتم  

در   نفر   پنج   ن یا  مگر   کردند.    داخل   دروازه   حایل که  در   محبس  داخل  را 
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اطرافبودند    نشا  یهااطاق  در   ی   محبوس  و   بودند   بسته  را   محبس   و 

 . ختند یبدار آو  بودند   را يك تعداد عسكر احاطه کرده عمویم محبس

و   او   ینوکرها  از نفر    يك  وکيل را   چه شد؟ گفت جسد آنها    : جسد گفتم  

احمدخان را پدر ر  جان را يك تعداد   ی جسد مهد و  دشیسف  شی جسد فقب 

  ی خان را در پهلو   احمد ب  ش  خان و جیالب   غالم او بردند. جسد    شانیازخو 

 دفن کردند.  اندراب   در  شانگوشه خانه   در يكخان  نن  غالم  قب  

  و  برآمدماو  از نزد  مامور  هایگفته  دنیاز شن  بعد  
 
 م. آمد اطاق به  راسا

  ی   محافظ  ،است  ان بلند غف  و   هیگر آواز    اطاق  هر   از   بارد یم زندان ارگ غم    در 

در    ی   محبوس  چاشت  طعام به  يك را  انداخته    تا   بردند یمبازار    ظرف 

  ماتم عمویم   را امروز  بدبخت    ی   محبوس   نخورد.   طعام  کس  چ یه  . بفروشند 

وع گرفته اند. ختم   . کنند یمدعا گان شده کشتهو به ارواح   شده ها شر

زندان ارگ   در و دیوار ، از است فتهاگر مرگ همه را فر  خوف  گر ی د جانب از 

جان    یرا قفل کرده اند. البسه مهدگان  شدهکشتههای  اطاق  ،بارد یم مرگ  

ه    جان با   یمهد  تراسر ش یسامان ر   کتاب و   جلد   چند   با    ی جا  خواب و بسبر

ه    کهندارم    . من جرئتاست  من  اطاق  او در   نماز    به   ا یبسته کنم    اورا بسبر

 همه او دست بزنم  های لباس 
 

 . باشد یم اش  به حال اویلگ

  اطاق  در هر   شوند یمهم کشته    گر یيك تعداد دالدين  شاج  مامور   اظهار   قرار 

حلوا    مقدار فاتحه کردند. من هم يك   ی   و به ارواح مقتول  شده  حلوا پخته

ات  قرص نان رواشه  و چند    ی   محافظ  یمحمدعمر برا  عهیکرده و بذر   خب 

قران کر   میتقس  پاره  پنج  برا  می کردم.  را  نان شب  فاتحه کردم،    ی خوانده 

 از ادای  بعد   ضف کردم.   چای  نان با مقدار  ی   دادم و خودم يك  محافظ

ه    خفیر  در   نماز  ه    افتادم، بسبر ، من  است  جان همچنان هموار   ی مهدبسبر

جان   یمهدو مقبول  وقت چهره خندان    را جمع کنم. هر آن    ندارم  جرئت
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که مرا بنام    آید یم خواجه بگوشم  آواز  هم چنان    شود یم به نظرم مجسم  

من چه کار دارند،    . مرده ها با است  دهنده   آزار   خیل   وضع   ن یا  ،کند یم   صدا 

 . ندارند  از من جداب  آنها  روح چرا 

  پیشبر   که چند وقتاست    ممرادخان مرحو   اطاق  من  اطاق  یپهلو   در يك

چند روز    بیچاره   کهاست    میخليفه نس   اطاق  گر ید   ی پهلو   در   شده  كشته

جان مرحوم    از   گ ی  گر یدهای  اطاق  . باشد یم   ضیکه سخت مر   شود یم فقب 

دیگر  مرحوم  احمد ب  ش  از   یو  ا  اطاق  . است  خان   اطاق  ی   ل  نیاول 

و   میخليفه نس   اطاق  لی   ما تنها يك  در   ا ی. گو است  خان مرحومهللا  هدایت

 که همه کشته  را ی. ز است  قفل  همه   گر ی دهای  اطاق  مانده،ی من باق  اطاقيك  

 اند.  شده

این  بعد   منحادثه    از  ندالدين  شاج  مامور   شوم،  معلوم    ده یرا  قرار  ام. 

جاست  روز رخصت گرفته   ستی ب يک   الب  ی،  از   نفر   نام    ز یگرد   مردم  که 

بسیار شخص    ن ی. اکند یم   کار   به عوض او   باشد یم الدین  شاج و معاون    است

  دشمن  مخالف و   آنقدر   ی   محبوس  با   است  لیرذ  عاطفه و ب    ق،اخال  د ب

 . ندارد  که حد   است

که در اثر   میخليفه نس   تنها مانده ام و   ی   لی   مقتول  در   روز کهچند  ی   هم  در 

دماغش صدمه   یقدر   ب  خان سفجیالب   غالمکشته شدن  حادثه    و   ض  یمر 

 وانهیو د  افتهی
 

 ونب  خود برهنه ب  اطاق  از   و   نماید یمخنده    و ها  گریه   ها و گ

  ست ی طبيب هم موجود ن يك داکبر و  چیه  و  زند یم  حرف  و با خود  شود یم

  ده، یپر م  مه ام، خواب از چش آمد  بجان  خیل  . ند ینما  یرا تداو   بیچاره  هک

مهد  شهی هم و  خواجه  مجسم    ی شبح  نظرم  به    حرف   که شود یم جان 

جسم    با   شده   وانهی که مطلق د  مینس   فهیخل   . گایهکنند یم خنده    و   زنند یم

ش اطاق  به  اورا   کنمیم جرئت    . باز كند یم  صدا    و   رود یم راه    ب   برهنه در دهل

و در   کند یم  هیكال گر   دنیشانپو   در وقتم،  شانپو   را یم  شیهابرده رخت 
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 گذاشته  اورا ترسم  یم بسیار  .  نماید یم  انهیوحش   یهاخنده   کبار ی  هیگر   حی   

وع    میآیم  اطاق  به مبارك شر قرآن  بخواندن  آرام    ی قدر   و   کنمیمو  قلبم 

.  ندارند   من توجهاحوال    با من و   ب   هم زندان ن  یرفقا  سمیبنو راست  ،  شود یم

لی    ا  مگر   کنند یمدارند و صحبت    ت یهمه جمع  گر ی د  یهادر    ی   ل   نیدر 

  شده   وانه ید   ض  یمر   شدت   از   آنهم که    میخليفه نس   منحوس من مانده ام و 

رخت خواب  و    ها وار ید   و   اطاق  کال و .  شود یم   خارج   زیاد   حلق او خون  و از 

صاحب خواجهارواح    ست،ی ن  ی گر ید   کیس  باشد یمبه خون آغشته    و همها

مهد و   ی و  جان    جان  را    ب   دهل   ن یامشر  فرقه   احمدخانب  ش   و فقب  نحس 

  وانه ینباشد بشعت د  میخواندن قرآن کر   ی   هم  اگر و    است  احاطه کرده

   همالدين شاجمعاون  الب  یخواهم شد. ج
 
نان   ،آید من  ب   دهل نیبه ا قطعا

  کرده،   پر   وردگ  سپایه   نفر   را يكآب    . کوزه آورد یم   مرا محمدعمر وردگ 

مرگ  آورد یم ترس  و  خوف  از   ی   محبوس  آنقدر ،  هريك  ترسانده که    را 

 . شوند م ن خارج  خودها های اطاق

  فیر  و راه رفیر  مانده گزدن و پر   حرف   از   میخليفه نس   بیچاره   که  است   روز   دو 

افتاده و به سخنر   چارپاب  و در     ی او قدر   یبرا   صبح   . کند یم   تنفس  خود 

زبان   تکنل   با   د ی مرا دکه    وقنر   گشودهخودرا  های  چشمبردم،    و نان  چای

  دم،پرکر   از ضاخ  اورا   السیدندان پران بده. من گ  خیآب    السیگفت يك گ

بر   در   را آب    خواستمیم که    وقنر  او  دستم محكم گرفت.    بند   از   زم یدهان 

زدم.   غیچ و  دمیترسبسیار با چشمان خون آلود مرا نگاه کرد،  وانهیمانند د

س دست ترا ماچ   س نبر   ی ر بالد  تنها   که در وقت مرگ تو   کنمیم گفت نبر

 . شم هسنر 

  که خدمت ترا   ی من حق دار   یماچ مکن، تو بال  دست مرا   فهیخل  ب    گفتم  

از د  و   د ی را نوشآب    . مینما ا  هیگر . من هم  د یبار   دهیاشك  البته    ن یکردم. 

که    شده  گرفتار روزگار    نیبه ا   مگر   برادر دارد.   عيال و   خود فرزند و   از   بیچاره 
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آب    که يك قطره   ستی شش ن  ی او بال  زانیيك از عز   چیدر وقت مرگ ه

 رفت. ما و کو به   چشمانش را بست فهی. خلزند ی بر  ش یو لبه گ

دهل   من دروازه  به طرف  شدم  را    ب   مجبور  دروازه   دم،یکوببشدت  رفتم 

  کند یم  نجا  فهیخل  ، برادر گفتم  ؟است  که چه خب    د یپرس  محمدعمر وردگ 

  اطاق   در صحن  ازچارپاب    اورا تا    د،یکه بامن كمك نما   د یرا بفرست   نفر   يك

 جان دهد. آسان  تا  م یبگذار 

.  آورد   شان  ی   ل  غالم رسول را از   لیکرن  محبوب جان پش   رفت و   محمدعمر 

  مثل  رنگت  گفت  . چیه  گفتم  ؟شده  چه  گفت چرا ترا   د یمحبوب که مرا د

  . محبوب گذرانمیم روز    ها شب و با مرده   بل  گفتم  . است  د یها سفمرده 

  از این   ترا   آید یم فردا    اپسی  فردا و الدين  شاج  مامور   ، کهو گفتشد  متأثر  

 . کند یم  نجا مینس  فهیکه خل  ا یبهرحال ب گفتم  . کند یم  لیدتب  ی   ل

در    میلگ  یدر رو   چارپاب    یخليفه را از بال  و آمد    من  همرای  جان  محبوب

دهن خون آلود    جان داد و   بیچاره   ساعت  می از ن  بعد   . میگذاشت   اطاق  صحن

د. زنخ   نیجان را به جان آفر  ململ او بسته کردم و    لنگوته   با پارچه  اورا سب 

بود شستشو   لود آخون    ه ک  اورا   ش ی ر   دهان و   م،یآورد   گرمآب    مقدار يك 

   دم یشانپو   اورا پاك    کالی  نموده 
 

قلعه    هیقض  محمدعمر وردگ به دائره  را 

. داکبر  ند آمدالدين  شاج   مامور   معاون  الب  ی جو    اطالع داد. داکبر محمدعل

حس    نمود، خون و   داخل  او   یدلك پا  نریم  در   سوزن را و يك    نهیمعا  اورا 

  د یراپورت تائ  را طور   مینس   فهیمردن خل  نداشت يك ورقه تصديق نوشت و 

 . نمود 

پاك   کالی  بگرایم نام دارد از  لیکه اسمع  مینس  فهیخل وقت پش  در همی    

مرگ پدرش را برا  دار حواله محمد  خیال بود.    آورده   خليفه را  گفته    شیخب 

کاکای را به    هیقض  کرد یمفغان    و   زد یم   غیچ  حایل که  در   بیچاره   بود. پشك 
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 بود اطالع داد.  رساله شایه  بلوك مشر  چوب   خود که در 

همی     تصادف سه  در  ساعت   مامور   ،است  چاشت  از   بعد   وقت که 

  ند و بردیمبگرا  را   فهیخل  مرده   عض   تاساعتآمد    هم از گرديز الدين  شاج

  منحوس به  در لی   مرا  من ماند. محبوب جان قصه تنهاب   یما تنها برا ی   ل

 . آورد  اطاق به  اورا گفته الدين  شاج مامور 

معاون خود گفت که  الب  یجو به  شد متأثر  تیمن نها  از دیدنالدين شاج

س  خدا   کرد. تو از   بگذارم چه خوایه  ی   ل   ن یيك شب به ا  ترا   اگر  که   یدینبر

  است   خب    من گفتم   ؟گذاشنر   ی   ل  و این  اطاق  ن یو تنها در   که یرا    بیچاره   نیا

    مامور   . ندارد   پروا مامورصاحب  
 
لی     اطاق  يكفورا   قلعه  در 

 
 مغال بیگ

  انرفیق  گر ی نقل داد که باد آنجا    در مرا    یكال  من تخليه و  یبرا خانب  دستگ

 شد.  ش ی م دنید

ا  اکنون  در  هستم  اطاق  نیبازهم   نفر   هم  گر یدهای  اطاق  در   مگر   تنها 

  قلعه  و   تاتا   و جان  امی     . نشدهکشته    کیس  ی   ل   نیاز   و   باشد یم
 

احمد    و بیگ

خان غند مشر   جان و عل جان هم در هم  جان و   ضیو ف  اکب   ها اطاق  ی   زبب 

  آیند یمرفقا    ام و   افتهینجات    عذاب روخ  از يكمن    اکنون  دارند.   شیرها

 . دهمپاسخ یم  تشکر  را با  شان یهامهرباب  و  دهند یم تسل  را م و 

  پخته با هفت قرص نان به روح خليفه مرحوم   حلوا   مقدار يك امشب    من

ات ات   رفقا هم نذرها و و دیگر  نمودم    خب    مامور   نمودند.   میها را تقس خب 

و  آمد  من  اطاق  بهالدين  شاج بادار   و گفتنموده    عذرخوایهبسیار  ه 

  است   خب    گفتم  کرده.   ظلمبسیار  کردم بحق شما  آب  ب  بسیار  را    الب  یج

  جهان همه   یهاو غمها  بتی چه بود گذشت شکر که مص  هر مامورصاحب  

 ماند. نم   و بافر گذرد یم

شدن  حادثه    از   بعد   مینس   خليفه سفجیالب   غالمکشته    وضع   ب  خان 
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  اعتدال دارد،   يك  ب   بمن گفت که هرچ  یک روز ها را بخود گرفته بود،  وانه ید

يك مرد   فهی. خلتواند نم   شده  اعتدال گذشت طاقت  از که    وقنر    نسيم 

  و نوش عيش    به عزت و خودرا  خوش صحبت بود. عمر    و بذله گو و   فیظر 

 کرده ام.   ادداشتیرا  و یگ ا بیعج یهاقصه بود. از  دهیگذران

حاكم با يك   )قندوز( آباد خان سفر به سمت   در يكکه   کرد یمقصه  خليفه

 برخورده بود که  آنجا    از محالت  گ ی  در 
ا
آن   حاکم  و   میقد  یشدارها  از   اصل

  اتپوستی   ال  از يك حاکم عبارت    لباس   منطقه بود. 
پوست    كاله از و يك    ب 

  ش ی ها و ر و موزه   بزرگ  ب  شمش و يك    ی   پوست  یبال  کمربند چریم و يك  گرگ  

و توشك مخمل نشسته    ی چهارزانو بالقوشه بود.    دو   و برنج و   اش او م

  شده  گذاشته  او   نقره پشت ش   یهاهبتق  یکالن دارا  یهاهیدانه گاو تک  چند 

 . بودند  ها نشستهتوشك  یهم در مجلس حاکم، بال دیگران بود. 

رسم    میدیحاکم رس بحضور   گر ید  نفر  دو  همرای منکه    وقنر  گفت:   خليفه

ام را بجا توشك نشستم. حاکم از من    یبال  شان  تی قرار هدا  آورده  یاحبر

اآمد  از کجا   دشما یپرس از گفتم  د؟یه  ما  ا آمد  کابل   ، صاحب    . گفت: میه 

از گفتم  يد؟است از کجا    شما   خوببسیار   آفر   ،بگرایم  :  را    بگرایم  نیگفت 

. گفت: نام  است  یجا  خوب  صاحب  : بلگفتم  . است  یجا  خوب  ام  دهید

چ محمدنس   ست؟ی شما  من  خان    میمحمدنس   خوب   . گفتاست  مینام 

به من  دارد.   کدام  قواره  زال  گفتم  شخص شباهت  رستم  به  شما  قواره   :

 شباهت دارد. 

  بل   گفتم  ، یکه شاهنامه خوانده ااست    ممعلو   نیفرين هزار آفر آ  گفت

ماند، خودتان هم    تان به رستم یم  ش یماند، ر   صاحب کاله تان به رستم یم 

 البته. ، . گفت البتهد یانمبه رستم یم 

  اورا فت  ص  شهی مهمان حاکم بودم و همآنجا    روز در گفت چند  مینس   خليفه
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قضا  کردیم   از  دآنجا    در م.  خوك  و   شده   وانهیيك  آن    از   مردم  بود 

 . دند یترسیم

ها سوار به  اسپ   یبالو من    نوکرها   نفر   دو ب همرای  يكروز حاكم صاح

رفت بودنه  در    میشکار  و دشت و  ن  م،یگشت   ها دامنه  ها  ناگاه   م،یافت یبودنه 

 و    شد   دا ی از پشت يك تپه پ  وانهیخوك د
 
 نفر   . من و دو آمد   بطرف ما   راسا

  وانهیخوك د  ی پهلو و در   برداشت   اسپ حاکم ش  م، یختیحاکم گر های  آدم

دو  از   دنیبه  وع کرد، خوك  و   شر اسپ  از   ترس  د  اسپ    وانه یترس خوك 

   رکاب خطا شد و   حاکم از   یپاها  زد یم  غی. حاكم صاحب جدند یدو یم
 
  تصادفا

 حاکم از .  افزود   دنیدو بشدت  ترس    خوك از   شد و   در پشت خوك سوار 

  د ی شش ترک  شکست و   بیچاره   دست چپ   ترس جان از پشت خوك افتاده و 

 . ختند یخوك هردو گر  شد. اسپ و  روان خون و 

  م یرفت  شی پ   ده یترس  دهیترس  میپشت تپه تماشا کرد   حاکم از های  آدم   و   من

  و   میگوشه برد  در يكحاکم را    نبود. رفتيم و   ی اسپ حاکم اثر   خوك و   از 

زد و    غیچآمد    بهوشکه    وقنر   ،آمد   کم کم بهوش  دمیمال  اورا   یدست و پا

که    د یبهوش شد پرسکه    وقنر   . می آورد  بهوش  اورا شد. باز    هوشی دوباره ب

 . ستی : که خاطر جمع باش خوك نگفتم  خوك چه شد؟

  همرای   شد. اسپ او   خوب  او   وضع  کم کم  د یلرز ترس یم   حاکم از   بیچاره 

  شدند   اسپ سوار   در يكحاکم دوپشته  های  آدم نفر    دو   بود.   ه گریختخوك  

 آهسته  آهسته  گفت:   فهیشد. خل  خود سوار   یاز نوکرها  گ یاسپ    حاکم بر 

  ترك گفته به   اورا بعد    اسپ حاکم معلوم نشد و من چند روز   م یآمد  بخانه

 م. آمد کابل

 مغفرت کند.   اورا خدا روح  کرد یمبسیار  ها قصه   نیا مثل مرحوم  فهیخل

 *** 
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  همه.  شده  دا یاز کشتار يك تعداد رفقا خوف و واهمه پ  بعد   زندان ارگ  در 
 

گ

  همهنوشته اند.  خودرا    یهانامهتی وص  ی   محبوس  و   ترسند یم  از مرگ
 

گ

 . باشند یم منتظر مرگ و کشته شدن 

  جان و   مصطق    جان و رباب     مثل  اند   شده  کشته  شان  زانیکه عز   اشخاض

و    هیگر   یصدا  شهی ، هماست  شبر ی ب  شان  بتی خان مص  احمد ب  ش  خانواده 

من   اطاق کهگان  شده کشتهی    لدر . شود یم دهی شن  شانهای اطاق از  فغان

  ی بو آن    هایاطاق  . ازبرنده و است  وهمناك  خیل  هم در همان بارك بود 

مرده گان از طرف    یولیو ه  رسد یم بگوش  گان  شدهکشتهآواز  و    آید یم مرگ  

 .  شود یمشب مشاهده    گ یشب در تار 
ا
  ش یرها  چکسیبارك هآن    در   فعل

 . ندارد آمد  بارك رفت و آن   در  کس  چیه حنر   ندارد 

به  گانیالدین  شاج   مامور   احوال   آید یم من    اطاق  روز    و   بیعجهای  و 

باعث  غریب مرگ  آورد یم   شود یمخوف    و   ترس   که  از    شدن   و کشته. 

 اند.    شده   به مردن رضا   ی   محبوس  اکنون  اما   ترساند،را یم  ی   محبوس
 
 حقیقتا

  ر از هزاران مرگ بدتآن    قهیهر دق  که هرلحظه و احوال    ی   چن  زندان و   که

 . سازد یم انسان را به مردن رضا است 

این    بارك که  در 
ا
من  فعل  قلعه  و جان  امی     و   تاتا   اند،  داده  اطاق  به 

 
بیگ

ند یم   من خب    وقت از   صاحب هر    نمایند یم  غریب  و   بیعج  یهاقصه   گب 

  وایل یاند  وضع  . از آید یم وقت    . داکبر هم هر شده  اعصاب من تا اندازه آرام

 . کند یم  تیشکا ست،ی خوش ن چندان شکاتب  با 

را   گفتم   شما  من  صاحب  را   مثل  داکبر  تان  خدمت  دانسته  خود  برادر 

  د یباشخواسته  اگر قسم خدمت تان هستم  حال هم حاض  به هر   مکردیم

 . د یاور یب  فیمن تشر  اطاقرا در  شب  نان چاشت و  دکه توانییم

هم  خودرا  چارپاب  اجازه دهد  مامور  اگر  و گفتخوشحال شد بسیار  داکبر 
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ا از  ندارم    من از شما بهبر دوست   خوب بسیار    : گفتم  . اورمیب  اطاق  ن یبه 

در    کجا ی  خدا بخواهد باز   اگر که    د یکوشش کن  ستی کس ن  چیبهبر ه   شما 

 . میباش اطاق يك

  گفتم   : د ینکن  قبول  جان را   عبدالحد   که  کنمیم   خواهش  مگر   گفت:   داکبر 

  ش یگنجا  نفر   سه  اطاق  در يكو    است  جان عصن    عبدالحد   است  تدرس

 مشور ساخت و رفت.   من داکبر را های گفته  نی. ا ندارد 

 
 
دوستان   نفر   دو   نیدوست دارم، ابسیار  را    عبدالحدجان   و   من داکبر   حقیقتا

را در زندان    ها باهم مدت   و   م یرفته بود  ردار یمن هستند و با هم ز   میصم

در مقابل گرفیر   الدین  شاج   مامور   بود.   یطور جب    ما   ب  جدا  و   م یا  دهیگذران

 شویمیم   بازهم يك جاه  آیا شودکه    دهیاز هم جدا ساخته بود. د  ما را   پول

  که با ما است    بهبر   داکبر   اورند،یرا ب  یگر یشخص د   کدام  نکهیچطور. از   ا ی

،  شود یم   خارج  ، زود از جاده است  جان، قدرى عصن    عبدالحد   باشد.   کجا ی

او حوصله  .  شود یمقهر    و   کند یم  جنگ مقابل  حق    اورا   و   کنمیممن در 

 هم ب    مگر   دانمیم بجانب  
صورت    . بهر ندارد   طاقت  است  حوصلهداکبر

  ی   محبوس  تعداد   اکنون  خواهد کرد.   صلهیزندان چه ف  مامور   شود که  ممعلو 

و داکبر  کند    قبول د ی، شا است  شده  کمنفر    کشته شدن چند در اثر  هم که  

 . باشد ب  خ د،ی ایمن ب اطاق را اجازه دهد که به

 

 



 

 

 رانکیی های غم 

را   زندان فر   هایغم  ارگ  از  است  فتهاگر گوناگون    خانواده   کطرفی. 

  خان و   احمد ب  ش  جان و جیالب   غالمخان را غم کشته شدن  جیالب   غالم

مرگ خواجه    گر ید  از جانب  ؛است  مغموم ساختهاندازه  ب    خان  نن  غالم

جان رفقا را مغموم و   جان و   یخان و مهدهللا  هدایت   . دهیمتالم گردان  فقب 

  رهاب    د یمرگ را دارند. ام  انتظار   و ترسند  یمبجان خودها    زندانیان  ماندهیباق

 . ستی ن ی   محبوس   فرد از افراد  چیبه ه

. همچنان  است  د یو ناام  وسی خود ما  ندهیو از آ  کند یم  هیگر بسیار  انور    ماما 

خلقر الدين  شاج   مامور   روزها   نیدر  ظلم    کج  حد  را  و   گذشتانده. از 

   خودها گان  بازماندهاحوال    از   بیچاره  ی   محبوس
 
  طعام   . ندارند   خب    قطعا

بروز   ی   محبوس پشت   وردگ  یهاسپایه ،  شود یم  خراب  روز  در  هرشب 

کیسر   و   دهند یم گوش    ی   محبوس  هایدروازه  ی    محبوس  ی. بالکنند یم   خب 

قهر وغضب حکومت محسوس نوع  ا است  يك  عاقبت  بكجا    وضع  نی. 

اند.    شده  مانند مريضان محرقه ضعف و زار زار   ی   محبوس  د، یخواهد کش 

  همه  یهاطاقت
 

و شده  طاقگ بال  مرغان  مانند  هريك   ،  در   پرشکسته 

  م .  باشند یمعذاب    و   تكليف شد به    هایو با زولنهغنوده    گوشه
 
خصوصا

تاريك  های  اطاق  به ها  بندی  بیچاره  و   شود یم تاريك    شام که هوا   نماز  وقت

  مثل  هريك  دهیاشك از د  لیبرند، س خود پناه یم  رانکب  های  غمبه دامان  

جار     . شود یم   یباران 
 

فرسا    خیل  زندگ و یم   ها دل .  باشد یم طاقت    طپند 

 . شوند یم شانیخاطرها پر 

   زندان ارگ  در 
 
ا کرده اند و    تازه عروسها  بعض  اند که    محبوس  جوانان  اکب 

   ند و است   نامزد   برخ  
 
دارند.  ،  پدر و مادر جوانان    نیا  طبعا برادر  خواهر و 

. جوانان را  آید م نراست  فیر   گدارند که ب   ندهیآ  ات یح  از   د یقطع ام  و   ناکایم
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  وقنر   . کنند یم  هیبلند گر آواز  لحاف در خواب به    ر یدر ز   ها شب ام که    دهید

ب از خواب  . باشد یم کاسه خون شخ    مثل  شانچشمان    شوند یم  دار یکه 

 و   تاب  ی ب  آنقدر اطفال خودها    اد یاطفال دارند ب  کرده اند و   عروسآنهاب  که  

 یجا  ،یدیکه زندان محل ناامراسنر  .  نمایند یم آب    که دل را   کنند یم  زارنایل

 . است مغروق غرقاب نکبت کشنر   و  بتی مص مقام فالکت و  ، بدبخنر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خان  بازهم داکیی غت  

  اورا که    داده  وعده الدين  شاج   مامور   و مژده داد که آمد    امروز   صبح   داکبر 

  امر   انتظار . داکبر  است  خوشحال بسیار  مژده    نیو از ا   بیاورد   من  اطاق  به

به  مامور  ه  آمدالدين  شاج  مامور آن    خود رفت و متعاقب  اطاق  را دارد. 

   یهاخنده
 

م به  آورد  شی برا  وهیم  مقدار يك نشست    نموده ساعنر   ساختگ

که    شود یم یحال گفت، که چند روز   عی     زد و در   حرف  فیو تعر مهرباب   

  خان
 عبدالغفورخان به  اطاق  از   اورا که    نماید یمنموده و    خواهش  داکبر غن 

 . اورمیشما ب اطاق

ه شما  ک  مر ا   ه ام هر آمد  زندان  نیبه ا  روزی کهمن از  مامورصاحب    گفتم  

را   شخض  ، هر کنمیمينده هم اطاعت آاطاعت کرده ام و البته  د ی نموده ا

  د یکه مرا بفرست   اطاق  بهر   و د  توانی یم   آورده  من  اطاق  به  د یباشخواسته  که  

 
 
 . رومیم فورا

و ممنون هستم،   خوشبسیار  بادار که من از خودت  راسنر  :  گفت  مامور  

تان    یجا  بخانه و   نجات بدهد و   تکلیف   از   را شما  که خداوند    کنمیمدعا

 برساند. 

 . تشکر بسیار مامورصاحب   گفتم  

 گفتم  ،کنمیم ه  روان  شما   اطاق  چاشت داکبر را بهاز    بعد   که  گفت  مامور  

  ی جا  نماز   و نان    ی برا  ندارد   شیگنجا  اطاق  نیبه ا   نفر   اما سه   خوببسیار  

 . ماند نم  بافر 

ا  نفر   سه گویید  یم راست    گفت داشته    چارپاب    کهی در صورت  اطاق  ن یبه 

 . است نم خطرناك   چارپاب   بدون . و ماند نم   یباشند جا
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 اطاق  در   آوردهخودرا    چارپاب    ساعت دو داکبر صاحب کال و   رفت و   مامور  

  ف یشر  تی که داکبر يك شخص نها  را یمشور شدم ز  گذاشت. من خوش و 

اخالق  با  تا است  و  به    .  با   و   ها قصهشب  داکبر  چندوقت که    گذارشات 

 بود گذشت.  اطاقهم  شکاتب صاحب

  هینعمت گرانماراسنر  .  میخفیر  دست بدامن خواب زد  نماز   از ادای   بعد  

. است  خواب  دهد یمنجات    بار بتی مص  رنج آور و   افکار   که ما را تا اندازه از 

  ، خواب است  زندگاب   آلمپایان    همچنان که مرگ  است  خواب برادر مرگ

خواب را به مرگ    ی معنو   ی مثنو   روم در   ی. مولنا است  روز های  غمپایان  

 و فرموده اند:  هیتشب 

 چون شد اخ الموت اي فالن خواب

 برادر را بدان آن   برادر  نیز 

 

 *** 

  . گذرد یم  و غم  شاب  یالم و پر   درد و   بهمان منوال سابقه با   ها شب و    روزها 

ارگ    ی   محبوس  به  رهاب    د یام  چیو ه   شده   ها مبدلیدیبه ناام  دها یام  اکنون

اگر    دانند،همه رنج و محنت یم  نیتنها مرگ را خاتمه ا .  است  نمانده   بافر 

وسا و  س  لیاسلحه  بدسبر خودکیسر   ی   محبوس  مرگ  برسد  ها بدبخت 

   رتصو 
 

مرگ نجات    لهی زندان بوس  یاز بالخودرا    خواهد گرفت و همگ

 خواهند داد. 

، چه اندازه در مقابل تكليف  است  چقدر سخت ش   بیچاره   که انسانراسنر  

   بیچاره  در وقت اما  کند یم  تحمل  اتیح
 

  نماید یم  و زارینالد بخداوند یم  گ

تمنا   مرگ  و  را  از کند یم  همان خاتمه دردها  بالخره چشم   .   
 

  آلم  و   زندگ

 
 

 . برد پناه یم م یبدامان رحمت خداوند غفور و رح و  پوشد یم  زندگ
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و    شده  هستم اعصاب من راحت  اطاقهم  داكبر   با   اطاق  در اینکه    وقنر   از 

  شهیاند  و   انجامد   یم  به فراموسر   پیشبر   دردناك چندوقت  یهاکم کم خاطره 

گدازد.  ام روحم را یم  بیچاره  خانم   پدر و مادر و بدبخنر   شاب  یفکر پر   و   ندهیآ

فرسا    طاقت  بتی مص  نیا   افت؟یخواهد  پایان    آیا   غمگداز  جانآتش    نیا

 د؟یبكجا خواهد کش 

 ن یکه از اهل ااست    ممعصو آنقدر    است  من  اطاق  رفیق  داکبر که  بیچاره

  ی   او ضف هم ی ، از آرزوهاندارد  اولد  ه و نکرد زن . شود م شماريده ن  ا یدن

چرت    ها شب، روزها و  است  و بادوستان صحبت کردن  دنیو خواب  خوردن

ام  کشد یم چلم  بسیار  و    زند یم برادر اورا    رهاب    د یاما  نگهداشته،    ش زنده 

 . است رفته کا یمر ابه   لیتحص یکه برا  است عبدالمجيد چند وقت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  بی مه تینها حادثه  کی

 ۱۳۱۲عقرب سنه  16 

برا  از   بعد   ساعت سهامروز     یهابارك  کردن رفتم در وضو    یچاشت که 

زندان    خارج  وضع  نی. اشد یم  دهیشن   یعادب  غآوازهای  ها و  دنیدو   یعسکر 

های  کلکی   که    را یز   شود یم دیده    ی   محبوس  یهاتشنابهای  کلکی     ضف از 

زها     حنر .  باشد یمارگ    یقرارگاه عسکرها  یهابجانب بارك ها  تشناب  و مب 

عبور   و ها  سپایههای  اطاق مشاهده    مرور   و   راه    وضع   يك.  شود یمهم 

پر  يك   ارگ    سکنه  مردم  . رسد یمبمالحظه    زیاد   شاب  یناهنجار، 
 

  همگ

  که چه   توانمنم   ده یرا فهم  ه یاصل قض  مگر   روند یمو    دوند یم خاموشانه  

ا   داده  رخحادثه   پر   نیکه  ب    شاب  ی همه  بنظم  و    و   یعسکر   مردم   ی   در 

سپایه   خوب.  شود یم   دهیدارگ    مستخدمی    شدم  نزد    اطاق  در   دقيق 

  ش یر  سلماب    هنوز . کرد یم اصالح خودرا   شی ر  و  نشسته ش   سلماب   فهیخل

اش  اورا    ده،یناتراش  شی ر   با برخاست    زیاد   وارخطاب    با   بود که سپایه  ده ینبر

وع کرد.  دنینهاده و به دو   بش خودرا    کاله  شر

 نفر یك   که  دم یمضطرب شدم. دبسیار    جانیشور و ه  نیاز مشاهده ا  من

 مسلح بود و    و   زد یمدر بام بارك قدم    ه،ب  که طور پهعسکر  
ا
  مراقب و   اصل

خود اشاره    نهی س  و با انگشبر به شقيقه و   د یزندان ارگ بود مرا د   محافظ

    کرد و 
 
اشاره    ایناز    . ند ینب  کیساورا  که    د یترس  شد و   دور   هب  محل په  از فورا

ت نادرشاه که ب  ی   تلق  ی   بمن چن قض    در   شان  ق ب  شد که البته اعليحض 

  مردم   و   کند یم  اعدام  و خواسته    را   ی   محبوس  يك تعداد   شده  دلکشاه بال 

 م. آمد اطاق کردم و بهوضو  مفكوره  نی، به ا روند یم  تماشا  یبرا
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بود، متوجه شدم که مضوف    بودجه ر یخان مد ومیعبدالق زا ب  م اطاق در 

را    بی برادر س  یکردم. گفت: ا  انیرا به او ب  هیبود. قض  میخواندن قرآن کر 

ب پائ  نداز ی بال  لوط یم  ی   تا  د   خورد چند    برآمدم او    اطاق  از   بخداوند.   سب 

ی   د یدروازه زندان را مشاهده کنم شا  ی   محافظ   که اوضاع  د یبفکرم رس   چب  

 شود.  ده یفهم

 ب  خان سفجیالب   غالمکاکای  پش   نیب  ش  تنها   برآمدم  حویلدر  که    وقنر  

احوالش    ، سالم دادم و زد یم کس نبود. او قدم    چیه  گر ید   شد یم   ده یمرحوم د

را  ها  سپایه  و آمد    ونب  از بدارها  حواله از    گ یوقت    در همی     . اشدمیرا جو 

ی  برد و  اطاق در   گفت.   چب  

  
 
  آماده   خودها را کارتوس انداخته  یهاتفنگ  برآمده   اطاق  از ها  سپایه فورا

 ما . بروید خود  های اطاق بما گفتند که به شدند و 
 
ين  زا ب  م  همرایفورا   شب 

  شديم  دهلب      داخل  ما که    وقنر   م،یزندان شد  داخل
 
از فورا دروازه زندان 

و العاده  فوق  تینهاحادثه    وقوع يك  وضع  نیو ا گردید    قفل  لیطرف حو 

 را وانمود ساخت.  بیمه

خزانه يك    یکه روبرو   شده  موجوده ما در مقابل خزانه ارگ واقع   اطاق 

واقع به  اطاق  آئينه كلكی     اگر که    است  پارك  ساز آن    را  مقابل    م یحصه 

س  شود یم معلوم    دانیمآن    حادثات پرده  مانند  اشخاص   نما ی و  حركات 

 . شود یم  ده یبصورت معکوس د

جان  رباب     رير و و جان ک   م یرح  که داکبر و   دمید آمدم    اطاق  به که    وقنر   من

  جان بالطيف جان برادرزاده مرحوم در جیالب   غالم جان پشان   مصطق    و 

 .  كنند یم  را تماشا   دانیمآن  منظره  ی   کلک  نهی ئآ  از  اند و  شده جمع اطاق

من  ، شود یم دهیشن بخوب   آوازها ما کم فاصله دارد،   اطاق مذکور با  دانیم

  ، يك تویل بودند   شده جمع  زیاد نفری    دانیمضوف تماشا شدم. در مهم  
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با   از عسکر     منتظر   شده  جمع   تی، جمعبودند   موزيك حاض    قطعه ارگ 

 بود.  شده  کالن مانده  يك مب    دانیم در صحن. بودند 

  يك صحنه تماشاب    خوب  ، ند آمد  تیجمعیك    شش عض بود که   ساعت

ت صاحب    دانیکه وارد م  تیجمع  نیا  شی شاپی بود. پ شدند جناب حض 

با   ی هم  لباس  نورالمشايخ 
 

س  شگ چی    سف  و   اهیکه   در   بچو   و   د یعمامه 

او    ی پهلو و در    او محمدظاهرخان پشنادرشاه  در عقب.  آمد  یم   دست، بود 

    او   گر ی د  ی پهلو و در    رحربيهیشاه محمود خان وز 
  قلعهخان    عبدالغن 

 
بیگ

يك    ند شدیم   دهید من   رانیاز وز   زیاد   تعداد و  در   صبداران عایلو    رتبه هم 

 .  ند گردید  دانیم داخل نزديك شدند و  تیجمع نی. ا بودند  شامل تیجمع

ان بود  منظره ما را مدهوش ساخته بود و   نیا  تماشاه که چه واقعه   میحب 

ت صاحب بال  دهی، بالخره د داده   رخ   و   شد   بال   ب   م   یشد که جناب حض 

ت   را   نیحاض    تیجمع اعليحض  برادرها  گفت:  نموده  خطاب 

  م ی پدر شدشما ب  و    . ما د یبه شهادت رس  نی يك خا از دست محمدنادرشاه  

ت صاحب  نی. در می کن  ا دع  د یشه آن    به ارواح  باید    ش   را گریه    وقت حض 

 شد.  ی   خطابه پائ  ب   م از  داد و 

طوری   برادرانگفت:    شده   بال   ب   م  یشاه محمود خان بالآن    بیتعق  به

ت صاحب بشما   که ت    ما و شما داشت پدر    اظهار   جناب حض  اعليحض 

رس شهادت  به  براد ی محمدنادرشاه  شما  حال  پادشاه    باید خود    ی.  يك 

 را اداره کند.  مملکت  تا   د یانتخاب نمائ

ب   مردم  پرداختند و    ی   در  به گفتگو  صدا کرد که  ها  سپایه از    گ یخودها 

 . میکرد  قبول  خود  به پادشایه   را شما ما  باشید، یم صاحب شما پدرما 

پدر   است  تدرس  محمودخان گفت که  شاه   مگر   بودم و هستم  شما   که 

شه ت  تعایلالحمد   د یاعليحض  پش   از   هللا  که  خود  دارد  آن    جوان 
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  اورا و    کنمیم   عتیمن از طرف خود و شما به او ب،  باشد یممحمدظاهرخان  

 . می کرد  قبول انتخاب و  به پادشایه

  و   د یدست محمدظاهرخان را بوسشده    ی   پائ   ب   م  کلمه از   نیا  ی ادااز    بعد  

ت صاحب    است  قبول   همه گفتند   مردم   نیحاض  و دیگر  مبارك باشد. حض 

  قلعه  و   دند یبه نوبه دست محمدظاهر خان را بوس
 

  سالیم   ینده لو وماق بیگ

لو  از پادشاه(    رشهی د  ی د  عمر )  یصدا  نواخت و   سالیم  ی را داد. موزيك 

 محمدظاهرخان پادشاه شد.  و برخاست قطعه ارگ   تویل طرف

  در ظرفزندان ارگ    ی پهلو و در  مقابل خزانه    دانیم  ن یمحفل بزرگ در   نیا

و پادشاه افغانستان از طرف يك تعداد اشخاص   افت ی  خاتمه   يك ساعت

منصوب و  شایه  و   گردید  انتخاب  ق  با    مهین  بب  پادشاه  شد.  برافراشته 

را داشت بموتر ها سوار  آنها    انتظار موتر    حایل که  خود در  نر یمع  تیجمع

 رفتند.  و 

وع نمودند. برا  نماز   به  ی   محبوس   شد،  شام   ی   يك محبوس  یخواندن شر

قبهب  و غ  بی عج  تیواقعه نهاو يك  حادثه     نماز   یظهور نمود. من بال  مبر

تیحلوا که به خاطر اعلمقدار  يك    تاتا   شام بودم که   ها سپایهنادرشاه    حض 

بحال ملت افغانستان    دعا   و   میرا خورد آن    . آورد   نان رواشه  در   بودند   آورده 

   و   د یطپیم   ها دل .  میافغانستان و بحال خود کرد  نده یآ  و 
 
ا در    ی   محبوس  اکب 

رها    اسیس   ی   محبوس   حكومت  شاه و   یب  که در اثر تغبودند    نشادما  دل

هم  به  منهم  شد.   طعام  باید که    وقنر   بستم.   ال یخ  بی ترت  ی   خواهند 

 ی هم
 

 یهم  طعام  گردد   میتقس   شگ
 

ما نان    یشد و برا  داده  ها سپایه  یبرا  شگ

در  ا  میتقس   یقاشقار   یهای ر و غ  مكلف  باعث  ها  مهرباب    ن ینمودند. 

   نماز   از ادای  بعد   . د یرد گها  زنداب    یدوار یام
 

. اما  میدیما خواب  خفیر  همگ

وع شد.   در زندان ارگ حادثات تازه شر



 ب ی مه تی حادثه نها کی             ارگ  قلعهء انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

285 
 

تعداد   یدو   ساعت يك  زندان  د یجد   ی   محبوس  شب  در  .  آوردند ارگ    را 

دارها  حواله و دیگر خان  الدین شاج  مور از ماتاخت و تمورد  بازهم    ها اطاق

  ر یخان مد ومیما عبدالق  اطاق  شد، در نفری   همه سه  ها اطاق  قرار گرفت. 

زولنه    اشخاض کهو  شد    آورده ها  زولنهحال    ی   در هم .  آوردند   بودجه را 

  نبودند  
 
تخليه    اطاق  نیچند  افت،یكارها انجام    صبح  زولنه شدند. تا فورا

   و 
 
 زولنه شدند.  ی   محبوس تماما

به خود    هظالمان  ناهنجار و   وضع  چناندارها  حواله و دیگر الدين  شاج   مامور  

 گرفته اند که  
 
ی   آنها   که از   دهند م موقع ن  قطعا   حرف  شود،   دهیپرس  چب  

در اثر  آنها  های  زولنهکه    اشخاض  یشد را در پاهای  زولنه و  زنند    نم

  قلعهاوامر  و یا    ض  یمر 
 

  ه شانو انداخته خم   زیاد  لجاجت با   شده   دهیکش بیگ

  و از   میسابق زولنه دار   خان از   وم یق  و و داکبر  . فضل خداوند من  روند یم

  ما را قفل کرده و   اطاق  ضف دروازه   م، یخشن آسوده اهای  زولنه   تکلیف 

 رفتند. 

ت را   ستی ن  معلوم   ما ب   حال    ده، یشخص به شهادت رسان  کدام   که اعليحض 

بما نگفتند.    و   ستی معلوم ن  چ ی؟ هاست  شده  اسلحه کشته  کدام  به  در کجا 

 
 

  ی   محبوس  کدام   وابسته  از طرف لرز اند که مبادا    به ترس و   ی   محبوس   همگ

باشد.    هیقض  نیا  ۱۲تا ساعت    است  شاب  یپر   یجاراسنر  صورت گرفته 

  ما  یبرادار حوالهداد گلبجه   ۱۲ما قفل بود. ساعت  اطاق چاشت دروازه

هماآورد   طعام وقته   معمویل  طعام  ن.  را  بشقابکه    وقنر   بود.   هر  ها 

کنم. گفت   وضو   ی   ش ی پ ی برا  د یکردم که اجازه بده  خواهش  از او گذاشت  

  . برد یموضو    یبرارا  و شما    آید یممحمدعمرجان    د ی صب  کن  گر یيك ساعت د

 رفتم.   وضو  یو براآمد  ساعت يك محمدعمرجان م، یکرد  صب   ناچار 

و   ستادهیا  اهیس  لباس  با   نفر   کیکه   دمی د   برآمدمتشناب    از که   وقنر  

 قاسمسید  مب  شناختم.    اورا دقيق شدم    خوب  خواهدکه تشناب برود،یم
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ام کرده نتوانستم و    هیچ وزارت معارف بود. از ترس  معی      خان عرض احبر

 . گفتم  مدير بودجه  به داکبر و  تیفیو از کآمدم  اطاق به شعت در 

  ه یقض  نیمکتب اشاگرد    کدام  از طرف  شود یم گفت که معلوم    بودجه  ر یمد

  د یتائ  اورا کرده اند. داکبر هم گفته    بندی  معارف را معی      صورت گرفته که

  نفر  کدام  آیا که   میباهم گفتو داکبر کردن رفت. من   وضو  یبرا ر یکرد و مد 

د گفتم  کار را کرده باشد؟  نیاهل معارف ا  از    واهد بخداوند معلوم خ  : سب 

و معلوم    است  طرف تشناب قفل  اطاق  که  داشت   اظهار   و آمد    ر یشد. مد

  رفت. به او   وضو   یقفل کرده اند. داکبر براآنجا    را در   نفر   کدام   که  شود یم

را قفل    کیس  قتیتشناب حق  یپهلو   اطاق  معلوم کن که در   بتواب    اگر   گفتم

 ؟ ب  اخیکرده اند  

  ی پهلو   اطاق  در   که بل  داشت  اظهار آمد    شده  فارغ  وضو   داکبر از که    وقنر  

  د یفهم   باید را قفل کرده اند. من عزم کردم که به هر صورت    نفر   کیتشناب  

رفع   شاب  یپر  نیتا ا   است داده کجا عمل قتل را انجامو در   ستی که قاتل ک

 شود. 

به  بعد   ساعت  چهار  تا    زدم و   شدت  دروازه را  بازهم دروازه را تکان دادم 

  باید   د یمحمدعمرجان ببخش   گفتم  و دروازه را باز کرد. آمد    محمدعمر جان

 بودجه    احب صر یکه مد  میتان بگو   یبرا
 
اند،    شده  اسهال  مريض و   شديدا

شود اسباب    شی حاجت پ  یقضا  شان  یو برا  د یشب بسته کن  وازه را در   اگر 

 خواهدشد. فراهم ما و   شما  شگرداب  

بسیار   : گفتم  اجازه گرفته شود. مامورصاحب    از   باید گفت:    محمدعمرجان

بودجه    یجان رفت. لل محمدعمر  .  د یب  اجازه بگ مامورصاحب    از   خوب

للجان    گفتم  . یکرد  مره شکم رو معرف    میبچو گفت    خنده کرد بسیار  

 . د یشکم رو بدان خودرا و   د ینشو  قهر 
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يك  بعد   محمدعمرجان  از  گفتند که مامورصاحب    و گفتآمد    ساعت 

   بسته نکنند و   شما را   اطاق  دروازه 
 
کردند    روان  را هم   ویل گدو دانه    ن یا  ضمنا

من    از طرفمامورصاحب    به  تشکر بسیار  :  گفتم  صاحب بخورند.   ر یکه مد

 . میخوش شد  تیموفق  نیاز بسیار  و ما    رفتمحمدعمرجان  .  د ی سالم برسان

 تو در   گفتم  لل را   م،یآمد  بر   اطاق  از   لل   همرای  دوازده شب من  ساعت

ز   میم   تشناب خب    ی پهلو   اطاق  برو. من از مب  ز    . لل در گب  رفت و من  مب 

م.  آمد  تشناب که قفل بود   یپهلو   اطاق  در پشت  دهیبه شعت اطراف را د

  قل جوان کاله قره  یك    که  دمیدروازه د   یل  کردم واز   لهی ت  یدروازه را قدر 

پوش   و ش   در   اهیس در    زنجب    او زولنه و   یپا  دهیبالپوش چهارخانه  هم 

م. گفت: اسم تان  است  ی   محبوس  از   گ یمن    آقا   گفتم  کردم،   دا صردن دارد  گ

شناختگفتمخودرا  اسم    ست؟ی چ نجات  و گفت    .  متعلم  عبدالملك 

    گفتم  . د یپرس  هستم شما چه یم 
 
ت    د یبفرمائلطفا که واقعه قتل اعليحض 

،  است  گفت: قاتل عبدالخالق از مکتب نجات  ست؟ی قاتل ک  و چه بوده  

  . د یمن بده  یگوگرد برا  يك قیط  همرایسگرت    زحمت نشود چنددانه  اگر 

   گفتم
 
 . دهمیم تان  یبرافورا

  
 
  ی ل  از   م و آورد   گوگرد   قیط  همرایسگرت    رفتم و پنج دانه  اطاق  بهفورا

  گفتم  داکبر و به  آمد    هم  م، لل آمد  اطاق  او دادم و به  یدروازه به مشکل برا

نجات مکتب  از  خالق  را  است  قاتل  نجات  مکتب  از  نام  خالق  شما   .

   گفت من  آنهم  دمیاز لل پرس   گفت ب    د؟شناسییم
 
مكتب نجات را    قطعا

برادرزاده  که    است  مکتب نجات بنام خالق   از نفر  یك    من گفتمده ام.  یند

  2 بارك  مولداد در داکبر گفت:  . باشد یم صاحب مرحوم  ب  سفآدم   مولداد 

عبدالخالق  بل  گفتم  دارد.   اطاق همان  صدفيصد  لل گفت  برادرزاده  . 

 شیکاکا  تی محبوس  خان و   نن  غالم  خانواده  ارتباط با چرا که   است مولداد 

بهرصورت    گفتم  که به قتل نادرشاه اقدام کرده باشد.   تواند یم  شده  لیدل
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  ن ی، ااست  ثابت   زندان ارگ شایه   ی   محبوس  ترور پادشاه با موضوع  ارتباط  

  ه یقض  نیناگوار خواهد بود و دامنه اها  خیل  قلعه ارگ  زندانیان  ارتباط به

راست . لل گفت  د یشکنجه ها خواهد کش   زجر و   تحقيقات با   به کشتارها و 

  باید زحمت  منتظر بروز هرنوع زجر و  ستی ( نمزاح) مزاق هیقض نیا است

و دیگر جان  رباب     مولداد و   وضع  باشد البته  ی   چن  اگر . داکبر گفت  میباش

ی  سخت آنها    خواهد کرد و به  یب  ها تغچرخ    خانواده  اگر   گفتم.  شود یمگب 

گفت   لل .  شود یم به اثبات برسد قاتل بودن عبدالخالق ثبوت    وضع  نیا

  ه یقض  نیا  باید بهرصورت    گفتم  ؟کن  یمکه کشف    کن  یمرا چه  موضوع    نیا

لل گفت   شود.  چه  محمدعمر  از    اگر کشف  پرسان كنم  .  شود یمجان 

ب  گفتم ب    نیدر   :  ذره  يك  وجود    یزیاد  اشتباهات  ایطیاحتوقت  به  را 

  گفت   خود بخود روشن شود. لل   هیتا قض  م یتحمل کناست  ، بهبر آورد یم

گرفتارم    یکه بمرض شکم رو   دهیشن   است  من مهربان  با الدين  شاج  مامور 

بد خواهد   دنیخوامخواه  ازو   است  ممكنبسیار  ،  آمد   من  ی   که    چب  

  مامور   وقت باريك  نیکه در ا  کنممن  مانگ گفت    ما شود. داکبر   ابیدست 

  ، در خوب  كشف حال کنم  نتوانستم ازو آمد    اگر   گفتم  . د ی ایشما ب  دنیبد

 است  معلوم شود که از چه قرار موضوع  تا   م، یتحمل کن باید   نآب  غ
 

  . همگ

 ی هم فهی. لل به وظمیبهمی   فيصله قانع شد 
 

وع کرد  شگ هم  و ما  خود شر

 . میخودشد  فیمضوف وظا

  . باز شد   اطاق  لحظه دروازه   از يك   بعد   شنيده شد دهلب      در   نفر   دو   ی پاآواز  

با  الدين  شاج  مامور  ام   اطاق  داخلمحمدعمرجان  خان  احبر به  ما    شدند 

نمود    امر محمدعمرجان  به    بعد   نشست،  کرد و مهرباب     م،یبرخاست   مامور 

  ر یگفت مد  ده یلل پرس  جان رفت. از محمدعمر  .  د ب  بگ  ها خب  ی   ل  که از 

خدانا  بصاح بل   شده   مريضخواسته  گفتند  گفت  لل    بوديد؟ 

اگر  بودم،    شده  گرفتار   یجان تان به مرض شکم رو   دور از مامورصاحب  

و ئفابسیار  ها  ویل گ  مگر   م،شدیمهالك    د یرسنم   شما   یهاویلگ   ده کرد 
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شديد. لل    خوب  داشت شکر بادار که  اظهار   خنديده و   مامور   شدم.   خوب

خانه بندی  دو روز که در   ی   که در هم   معلوم استبخدا  مامورصاحب    گفت

وع   کش و  شدم، شما هم    شانیپر بسیار    گرديدهها قفل  كوته   و   شده   فش شر

تسل اسباب  هست   که  از  راست    . د ی اوردین  فیتشر   د یما  عرض کنم که 

 شدم.   رو  ترس شکم  و  شاب  یپر 

و    گنجشك نر باشید،  یم   اسیس  مردم   بادار شما   و گفتکرد    خنده  مامور  

در ما را  دارید   ها کل گپ  از شناسید  یم هوا    ده    که چه خب    د یدانو یم   خب  

پ  و است   واقعه  برا  شی چه  لل  مامورصاحب    گپ گرفیر  گفت،  یشد. 

ت نادرشاه شهکه    دانمیم  نقدر یا   ن یکه ا  دمی نفهم  مگر   اند   شده   د یاعليحض 

 . است کرده  شی شخص پ کدام   مملکت یرا برا بدبخنر 

ت نادرشاه بدست يك هزاره که عبدالخالق نام  گفت    مامور   بادار اعليحض 

متعلم مکتب نجات بود به شهادت    خان بوده و   نن  غالم غالم زاده    داشت و 

 که    است  مول داد   ی   هم آن    کاکای.  د یرس
ا
  قلق  كوته   زنجب  والچك و   فعل

. خداوند  است   قاتیتحت تحق  و   شده  و خود قاتل هم گرفته  است  شده

 . کند   ب  خ

  را یشدم ز   ی   غمگبسیار    هیقض  نیکه از   د یباور کنمامورصاحب    گفت:   لل 

تیاعل  مثل   مامور   . شود م ن  دا یافغانستان پ  در   شخص  گر ی نادرشاه د  حض 

    راستگفت  
  کند. لل   خوب   را   ما و شما   نده یخداوند آ  رصاحبی مد گفنر

 یجا  گفت بادار   مامور   کند،  شی پ  ها را كل مسلمان  خداوند خب    امی     گفت. 

بچه یك    که  است  افسوسبسیار   را   یهاپادشاه  خود    مکتب  بحضور 

پر   ها ب   مخواسته   و   از   را  و  کلچه  و   وهیم  كيك  نقد  پول  و  باشد    نموده 

  يك بچه نادان   خر آ   نموده باشد که بدهد   هی ته  شان  یرا برا  گر ید  یهاتحفه

 . ستی تعجب ن  یکه جا  د یپادشاه را بکشد. شما فکر کن آن 
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ا  اینکه  یمن برا  و    : گفتم  داده  را تغيب  موضوع  مباحثه خاتمه دهم    نیبه 

دوام خواهد    گ   تا ما قفل باشد  های  اطاق  که   وضع   نیا   آیا مامورصاحب  

  تقاضاواقع شود چه خواهد کرد؟   لل تكليف و   یبرا  اگر کرد؟ از طرف شب  

  شما را قفل نکند تنها   اطاق  ام که  داده  تیهدامحمدعمر  گفت به    مامور 

 خان    نن  غالم   خانواده   مولداد و   اطاق
 
شما    باشد یمتحت مراقبت    شدیدا

باشما مواجه شوند مکالمه  آنها   ب   دهل   ا ی  تشناب و   در   اگر که    د یمتوجه باش

 . د یاجتناب نمائ و  د ینکن

  و بشما معلوم   میگرفته ا  احتياط کار   وقت از   در هر   شهی گفت ما هم  داکبر 

  از شما من    است راست  گفت    مامور   . کنیمم ن  ر اترفکه خالف قاعده    شده

بشما    تکلیف  نیکه خداوند از   کنمیم   وقت دعا   هر   خوش هستم و بسیار  

رفت. اما    مامور   و   کرد   تشکر   مامور   از نجات نصيب کند. لل بودجه هم  

 . نکرد  دروازه را از عقب قفل

واضح معلوم شد که قاتل عبدالخالق نام  و شما  بود که بما    نیگفت ا  لل 

و ناگفته   باشد یم مولداد  برادرزاده  خان و    نن  غالم  خانواده   دارد و مربوط

  ی هاقاتی کرد و البته تحق  دا یارگ ارتباط پ  محبس  بهقتل  حادثه    نماند که

  باشد یم کشال    خیل  قتل   ن یصورت خواهد گرفت و دامنه ا  غریب   و   بیعج

 هرچه باداباد.  می توكل بخداوند کرده ا و شما  و ما 

ا  یروز   از  با   شده  شی پحادثه    نیکه  ما    ه گردید  زندان قطع  خارج   ارتباط 

. رسد م نبداخل    خارج  از   يك خب  هيچ    و   خارج  ما بهاحوال    چیه  و   است

محمدهاشم  .  باشند یم  قلق  كوته   اند و   آورده  را   د یجد  نفر   قرار معلوم چند 

فردا  الدين  شاج   مامور   انیب  رفته بود قرار   ف یخان صدراعظم که بمزارشر 

  فاتحه نادرشاه در مسجد مجنون شاه که در مقابل وزارت   و   رسد یم   بلبكا

 . شود یمگرفته    است شده  ه واقعخارج
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ه    جنازه   شان  باب  آنادرشاه روز اول کشته شدن او در تپه مرنجان که حضب 

 . گردید   خاص دفن باتی با ترت است

 *** 

 اطاق زندان به مامور   صبح پنج روز گذشته،  عقرب ۱6که از واقعه   اکنون

نطاق است   داشت که  اظهار   پرس احوال    از   بعد   وارخطا بود.   یقدر   ه و آمد

وع و  بحيث رئيس تحقيقات    رحربيهیشدارشاه محمود خان وز   و   شده  شر

از يك   بزرگان  رانیوز   تعداد  و   خانواده   و    و   شاخ    و نوازخان  هللا   شایه  

  قلعه
 

شامل  بیگ چند عبدالخالق    از .  باشد یم هم   قات یتحق  گر ید  نفر   و 

  ه ب  مکتب نجات و غ  یهااز بچه   زیاد   تعداد یك    که  است  و ممکن  شود یم

  قلعهسبب    ی   شوند. بهم   محبوس
 

  گر یدنفر    و چند داد که شما    تیهدابیگ

شعبه های اطاق در خانه بندی   از این د یرابطه ندار  چیه هیقض  نیرا که به ا

   . د ینطاق آسوده باش است   فش  کش و   از آنجا    در   تا   مینقل بده  غند 
 
  ضمنا

 شود.  داده  د یجد ی   محبوس به شود یمتان که فالتو های اطاق

از طرف شما و   نر یهدا  امر و   هر   است  خوببسیار    گفتم    قلعه  که 
 

بیگ

گفت   . داکبر کنیمیم   تشکر   و ما از شما   است  معقول  شود یم   داده  صاحب

 . میکن  آوریجمع خودرا  کالی  که ما   کنید یم  را چه وقت عمل صلهیف نیا

ا   مامور   از  را  بجه شما  فردا ساعت شش  داکبر  دهیمیم نقل    نجا یگفت   .

ند. من بجانب داکبر اشاره کردم  و ر یم با ما   اشخاص کدام  و نفر  چند گفت 

خودرا  فردا رفيقان    بادار   ب  گفت خ  مامور   نکند،  جواب   سوال و   گر یکه د

ن  بمن  دحال شناسییم معلوم    لل ،  شد   خارج   اطاق  از   مامور   . ستی هم 

  و   سوال بسیار  وقت باريك  ر این  د    مامور   همرای   گفت که  بودجه به داکبر 

  . است  خطرناكبسیار که   د ینکن جواب

   گفت:   داکبر 
 
این   بعد   گذشتاست    خب    من گفتمنشد.    خوب  حقیقتا   از 
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در کنیمیم  اطیاحت داکبر که    کند یم   ها تبضه و    بیعج  ی فكرها  ب   هرچ  . 

وع به     ها بیچاره   که ما   تواند یم   دهیچه فهمآدم  و گفت    کرد ها  تبضه بازهم شر

بال   ی   بهم  بكدام  اعدام  و   مینشو   گرفتار بهانه  اشتباه  لل    م،یردگ ن  بكدام 

برادر   ا  ما و شما بودجه خنديده گفت  به  ارتباط  که    میدار   ه یقض  نیچه 

نیامده  اجل  اگر  و    شود یم  دا یه بود البته يك بهانه پ آمد  اجل  اگر   میکشته شو 

 شویم. نمبهانه کشته  و  لهی ح چ یبود به ه

  گفتم   کرد. خودداری    روند یم با ما    که  نام اشخاض  از   مامور   گفت: چرا   داکبر 

   نیا  ستی ن  تبضه بکار   فکر و بسیار  برادر  
 

 ست،ی کم ن  از مرگما هم    زندگ

   هایمصیبتآلم و    مرگ خاتمه دهنده دردها و 
 

  .  است  زندگ
 
  با خصوصا

 
 

کشته   مظلومانه اشتباه ضف به يك تهمت ناحق و گناه ب  که انسان   مرگ

 . ابد یتكليف زندان نجات   از  شود و 

بمن هم    گفتم  ؟ب  خ  ا یبرند    شما یم  همرای  معلوم نشد که مرا همگفت    لل 

چطور؟ لل   ا ی  د یرو   یمبا ما    شما هم  آیا واضح نگفت که    مامور   معلوم نشد 

و    است  فی ها نباشم يك تكللستو در  جمع کنم  خودرا    کالی  اگر گفت  

و جمع    اگر     نکنم 
 
شد.   میشو   رفتن    دفعتا خواهد  که    وقنر   گفتم  چطور 

. گفت د یب  بگ معلومات  ه کرده  روان  مامور   نزد   اورا   آورد   نان را   مرجانمحمدع

 . خوببسیار 

نانکه   وقنر   شام  نماز   از   بعد   او گفت که    آورد   محمدعمرخان  به  لل 

من بگو    از طرفمامورصاحب  به  کرده    قبول محمدعمرجان يك زحمت را 

 خوببسیار    فتگ  مر محمدع  ،ب    ا یجمع کنم  خودرا    کالی  من هم   آیا که  

از   بعد   د،یجمع باش   خاطر   آورم یممامورصاحب    شما را از نزد   جواب   من

به  را  شما  احوال    داشت که  اظهار   و آمد    جانمحمدعمر   چای  ضف نان و 

آنها    که  د ییبگو   رصاحبیمد  یگفت برامامورصاحب    : گفتم  صاحبمامور  
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صاحب و   ستند،یشامل نست  ل  ر د جمع  خودرا    کالی  صبورجان  ضف داکبر

 . کنند یم  حرکت صبح باشند که ساعت شش بجه آماده  فردا  ی نموده برا

معلوم شد که    برادرها و گفت    رفت  فرو   لل بفکر   بیچاره   و   رفت  محمدعمر 

زندان    ی   اند در هم   شده  گرفتار خان    نن  غالم  نفری  در جمله  اشخاض که

باشد    یبد  ی هربال  و   مانند یم اشخاضبینند  یم که  فقرهء   و  از  قبل    که 

 شان   خالض د ی ام  و   روند یم   گر ید   یجا  در  اند   شده محبوس  خان نن  غالم

 . ستی هم ن

  ه بود آمد  اجلاگر    است  تدرس  شما   پیشبر   شیللجان همان فرما  گفتم  

  چ یباشد هنیامده اجل اگر و  شود یم  دا یبالها پو دیگر مرگ  یيك بهانه برا

ن در   ست،ی گپ  وع کردم    کال   آوریجمع   من    شر
 
  ی بجا  یجا  در خصوصا

 محکم کردم که    ی بالشت طور   ی   را در بآنها    کهها  بچه كتا  کردن قلم و 
 
  قطعا

از   و معمویل  یعاد  یهاب   چ  گر ید  یواقع نشود. کالها  هاشتبامورد     بود. 

  ها و نماز   ی جا  ها و قاليچه   رخت خواب و   ظرف نان و   و   چای  قبيل ظرف

ه  ه یادو مقدار  و يك    لوازم پخت و پز و دیگر  پوشاکه    یكال   نماز   . از و غب 

بودم،   دمینخواب   صبح منتظر  ه  و  در گوشهها  بسبر بسته  محکم   اطاق   را 

بخواندن    بود و   شانیمغموم و پر بسیار  بودجه    ر یدلل م  بیچاره   گذاشتم. 

 داد.  یم ی   تسکخودرا  دردهای و الم  میقرآن کر 

پنج  پوره  باز کرد و در الدين  شاج  مامور   صبح  ساعت  را   حایل که   دروازه 

 ی هم  یهاخنده
 

بادارها شما   در   شگ  گفتم  د؟ی هست تیار    لب داشت گفت 

ه   . گفتمیهست   تیار   ما مامورصاحب    بل    ب  چارپا  یبالخودرا  های  بسبر

  را   چهار پاب    . هر د ینمائ  جابجا   چارپاب    یرا هم بال   ها ب   چ  گر یو د   د ی بگذار 

 گفتم  . ستی ن  دور   چندان  راه   روند یم شما يکجا    برداشته با   سپایه  نفر   دو 

 . خوببسیار 
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  از نفر    بودم. چهار   ده یپوشخودرا  رنگ    خایک  لنگوته  و   اه یبالپوش س  من

 یهاتنها بوت  بودند   ده یپوش شخض  لباس  مگر  ند آمد وردگ  یها  سپایه

در خودرا   من چهارپاب   ند آمد   اطاق  در که    وقنر   بود،   شان  ی در پا  یعسکر 

ه    نفر   کی  و   چهارپاب  نفر    بودم يك  دهیکش   ب   دهل   در حویلفته  گر   ا ر بسبر

ه  و   و همچنان چهارپاب    دند یفراخ بود کش   دانیزندان که م   را هم  داکبر   بسبر

من  دند یکش  داکبر  .  وداع کرد و  لل  در    م یبا    و   چارپاب    ن یچند  حویل و 

ه .  بودند   ستادهیخود ا  کالی  و   چهارپاب    یپهلو نفر    هر   و   شد یم   ده یدها  بسبر

که ما جوپه اول بوديم    بودند   کرده  یی   ما را تع  حرکت  جوپه  قرار معلوم به دو 

 : بودند  اشخاص نیجوپه اول ما ا  یرفقا و 

 او  پش   نینورالد  العابدين و نیز  .1

 او  محمدشورخان و محمدعمرخان برادر   .2

 خان   ندهیمشکوخان و پا .3

ت غالم قاض    .4  خان  حض 

 عبدالحدجان  و و داکبر من   .5

 یخان قندهار   دنضالهیس .6

زندان    از دروازهشد، ما    داده   حرکت   امر آمد    خانالدین  شاج   مامور   که  وقنر  

وح  ر   رام و آ   زندان آزاد و   خارج  ی. هوامیشد  خارج  سال  می دون  از   بعد   ارگ

با  عسکر    جانب ما يك تعداد   به دو   حایل که  در   زنداب    نفر   ازدهیبود،    ب   انگ

و  دا بودند   حرکت  در   دار برچه  یهاتفنگ   اسلحه  بطرف  در  غند که    ره ی، 

  یهاسپایه  از بجز  وقت بود،    صبح  م،یشد  روان  بود   شده  زندان واقع  عقب

  حرکت   سبب وقت  ی   بهمما را    . شد م ن  ده ید   یگر ی قطعه ارگ شخص د

 . ند یکس ما را نب   چ یدادند که ه

،  شده  هیما ته  یبرا  که  عماربر   خود در   یهاها و رخت خواببا البسه  ما 

کن دارد. يك  کفش و يك  کوچك  بسیار    اطاقو يك  کالن    اطاق  . يكمیدیرس
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ز  و يك  تشناب   را به مشکوخان   تیحکم  ها اطاق  تقسيم  هم دارد. ما در مب 

  ی برا  زهیر   اطاق  نمودند:   میتقس   ی   چنآنها    . میخان گذاشت   دنضالهیس  و 

ت  غالم  قاض   براكفش  خان و حض  او    خان و پش   نیالعابدنیز کاکا    یکن 

 شد.  داده صیتخصنفری  گر ی د یکالن برا  اطاق نورالدين و 

  ما
 
وع نمود  ها اطاق فرش کردنو  به پاک کردن فورا  قاض   اطاق . اولبر میشر

ه    و   صاحب را فرش و چارپاب   بسیار صاحب    قاض    نموديم و   بی ترت  اورا بسبر

فرش  خودرا    اطاق  جان  نی. نورالدمیکالن را مرتب کرد   اطاق  بعد   کرد.   دعا 

و يك  آب    لن خود آرام کرد. در تشناب    اطاق  خان به  نیالعابدنیز   و کاکا کرد  

 . شده گذاشته  یبخار  یبرا  فراوان آبدان دار هم وجود دارد. چوب یبخار 

و من    آورد   نان ما را ارگ    قطعه  یهاسپایه  از   نفر   دو   بجه  میون  ازدهی  ساعت

گذاشتم.   نورالدين  بعهده  را  نان  کهتقسيم  خوردتر   زیرا    ن ینورالدين 

ارگ محبوس قطعه  برادرش    همرای   که   است  ی    بغاوت  نسبت  به  پدرش 

اقدام کرده بود    پادشاه اعالن و   ثیبح  دوم شمایل  انقالب  عمراخان که در 

 . است شده  محبوس  کشته شد   اربهو در مح

لغر   نورالدين دارد،  سال  د است  يفضع  و   چهارده  از  طفل   نیا  دنی. 

مو  هم.  شود یمراست  م  ماندا  بر   یمعصوم    کند یم  خنده  شهی نورالدين 

خدمت    است  . طفل فرمان بردار و با اخالق است  مانی و با ا  نیمتدبسیار  

  نورالدين جان   گفتم  اورا .  کند یم   اجرا   تیمی را با صم  ی   محبوس و دیگر    پدر 

يك تقسيم كن   هر   یها را برابشقابآورند تو  یم  ها  سپایه را    نناکه    وقنر 

 
 

کرد حال هروقت نان را    قبول   . نورالدين بخوسر کنند یم دعا    ترا   البته همگ

 . کند یم میتقس 

 ه یته  طعام  پخیر    یبرا  آتیسر   یهاو اجاق  م یسماوار دار   چای  هیته  یبرا  ما 

ت را کشته اند   روزی کهاز    م،یکرده ا    منع ها  از خانهن نان  آورد  اعليحض 
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  است  خشك  و نانسالن    کشمش پلو و   که عبارت از   یضف نان شکار   شده

  چای   من يك قیط  مگر  است  بوره هم ممنوع   و   چای .  شود یم   داده   ما   یبرا

دارم.   تهبس   اهیس دارند.   و   چای  مقدار   يك   ب   ن  دیگران  و دودانه قند    بوره 

و عض   از طرف .  شود یم  هی ته   صبح   از طرف ضف    چای   چای  چاشت 

 . شود م مضف ن

 شدت   نطاقاست   وضع  کرد،  انیبالدين  شاج  مامور   روز گذشته  که  قراري

  ی   محبوس  وضع  اند. ما از   آورده  را   د یجد  ی   محبوس   زیاد   تعداد و يك کرده  

ندار ارگ  محبس  . میگوشه زندان افتاده ا   نیدر  م، یخب 

 امروز  
 
ما گذرد یم  روز   ستی ب  تقریبا ا   که    ، باشیمیمزندان کوچک    نیدر 

  اورا ه بود، من  آمد   اسداله خان نزد من  شدار   اور یمحمدآصف خان    . روز ید

اما اشناسمیم سابق    از  بد   یدوار یام  نقدر ی،  نبود که  او  ا  دنیاز  به    ن یمن 

بار  م  یدل سوز   اظهار   بمن  دمید  اورا که    وقنر   . د یا یب  كی وقت  از   نکرد. 

ترا  احوال    کردم. او گفت که من   اظهار   ام به او   ده یکه د   ق  یتکال  و   شاب  یپر 

توجه کند.    و ت  خالض  ممکن شود در اگر  رسانم.    اسداله خان یم  شدار   یبرا

او رفت.   تشکر   او   از   من   اینکه  بجز خود فکر کردم    ش ی پ  هرقدر   نمودم و 

گآمد ی  گر یبدانم د یب  ن آصف خان را يك خب   نبود.  چب  

خان بچه سقاو هللا  حبیب  در وقتمحمدخان که    ندهیما پا  یرفقا  در جمله

و   فیمزارشر قوماندان   مزاج  شخص کاکه  و   بود  اختالط   ظريف   خوش 

قابلخودرا  ،  است اسداله موسوم کرده در    ماهر   خیل   پخیر    بنام سگ 

  مقدار يك که دو دانه مرغ،   افتند یما اجازه    از خانه  پیشبر   . دوسه روز است

 کنیمیم   اد یقوماندان    اورا محمدخان که ما    نده یه کنند. پاروان  نبرنج و روغ

   یپخته بود که برا  اعل  خیل   يك قابل
 

  مراتبه  ی   اول  و این  شد   عی    توز   همگ

این  بود که   بدر  به خانه ما اجازه   ستی مدت    ن آورد  بود.   شده   داده   روز 
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قناعت   یشکار   طعام  ما ضف به  است  ی   قرنط بسیار    وهیم  و   طعام  و احوال  

 . کنیمیم

و    خنده هاکرد   و مهرباب   بسیار  ه بما  آمددار  حواله محمد  خیال   صبح  امروز 

اگفت   در  نقل  ن یشکر که شما  زندان    د یشد  داده   گوشه   حالبسیار  در 

را در    ی   محبوس  هرشب   دارد ما   انیجر   هنوز نطاق شديد  است   . است  خراب

  دم ی. پرسرسانیمیم  شانهای  اطاق  نطاق بهاست   از   بعد   و   بریمیمقلعه    رهیدا

 ؟یر ی تحر  ا ی است  اب  بز  طور  ها نطاقاست  صاحبدار حواله که 

که از   است  د یشد  آنقدر نطاق  است   ندهد   شانبرادر خداوند بشما ن  گفت،

یم آن    دنید ما  اندام  به  از خواسته  خدارا  شما  افتد،  لرزه    خطر   بود که 

نجات  است  داست   نی ا  گفتم  . د یافتینطاق  روز  دوام خواهد    گر ینطاق چند 

 نمود؟

  دا ین ماه مبارك رمضان خاتمه پآمد قبل از مامورصاحب  گفته  : قرار گفت

 ؟است  قاتل هم در زندان ارگ گفتم  . رسد یمخود  یابجز قاتل   و  کند یم

  محبوس   باشد یمکه نزديك دائره قلعه    گر ی د  اطاق  در يكقاتل    ،ب    گفت

با  و   است   و چند   شود یم ت  محافظ  حربيه  رصاحبیوز   یهاش بذريعه حاض 

او مراقبت    اطاق  اطراف  روز در هم شب و    اردشایهگمنصبداران    از   نفر 

 ؟ یدیو بچشم خود د  شناسیم  قاتل را   دارصاحب تو احوال   گفتم  . نمایند یم

  هزاره يك جوان    بینمیم   اورا هرشب    بل  گفت،
 

  ی های، مو است   هشانچار گ

فوتبال  لباس   دارد،   دهیژول پطلون  يك    و  و با  سفيد  و  جراب  جمب   ها 

پوش  یهابوت    را   هب  س  می کنی   زنجب    . زولنه سه چارکه و است  دهیفتبال 

  است  الچك  شهی او همهای  دست   گردنش انداخته و   و   ی پا  در مامورصاحب  

نطاق لت وكوب  است   از بسکه در وقت،  باشد یم هروقت بسته    او بند  شانه و  

 . رود یم راه  و به سخنر  کند یم نالشبسیار  ها شب  نیدر  شده  فانه ی   و ق و 
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د  آیا گفتم   شخص  قلمداد کرده   گر یعبدالخالق  هم    ؟ب  خ  ا ی  است  را 

کس از عزم من    چیداشت که ه   اظهار   اول  گفت: عبدالخالق در   دار حواله 

دست نداشته ضف خود من عزم کشیر   هم   همکار و   چیه  نداشت و   خب  

ت را نموده و عزم     لیتو  فانه    قی   و که    وقنر   کردم.   عملخودرا  اعليحض 

ر  و دیگ  رانیجمله وز   از خواست  شخص را که دلش    کرد هر   شدت  داغ او 

 از   یعار   او   گفتار   دانستند که  قیتحق  اتیه  مگر   ها همه را قلمداد کرد کالن

  م یدوستان حکومت را در گل  زیاد   تعداد خواهدکه يك  و یم   است  يقتقح

  بودند   کرده  گرفتار را که در روز اول    سبب اشخاض  ی   . از هم چاند یبپ   خود 

 من نشد و رفت.   جواب  سوال و  معطل شبر ی بمحمد خیال رها کردند.  

قض  تا  روشنیاندازه  بما  نده  یاپدار  حوالهمحمد  خیال   از   بعد   شد   ه 

حال شخص    ی   در هم  معلوم استگفت: عبدالخالق  قوماندان  محمدخان  

و   بوده  بد   رانیکه وز خواست  یم دانسته  بحكومت  را  منصبداران کالن    و 

يك قتل ن  و   معرف     دشمن    مخالفت و و يك    محبوس   را آنها    شان دادهشر

ب را  ا  مردم   ی   بزرگ  حکومت  بلگفتم  کند.   جاد یو  پال  مگر   ،    یس ی درك 

  بود و حکومت  آسان    خیل  عبدالخالق
 
  و مزاحم   دهیرا فهمسیاست    ن یافورا

رفيقان   عبدالخالق از عزم خود با   اگر . داکبر صاحب گفت که  نشده  مردم

ی  خود  و  شد م ن ابیساخیر  عزم خود کام مطلق به عمل کرد یم  انیب چب  

بسته به    ب   داشت که هرچ   اظهار   کاکا . مشکورخان  ماند نم   ده یراز او پوش

  چ یدر بود به هقاجل پادشاه بدست عبدالخالق نام مکه    وقنر   ، است  ر یتقد

رد   نداشت.   و نشده  صورت  شاه   د یگفتراست  ،  گفتم  چاره  اجل  البته 

 بدست عبدالخالق بود.  

ت غالم قاض   ماه گفت   داده وقت مباحثه ما را خاتمه ی   خان در هم حض 

رس رمضان  شما    د یمبارك  و  شما   گفتم . میختم کن  باید ما  و    ح ی    تراو   ما 

هر   میقرآن کر   و   میخوانیم و   کدام  را  انشاهللا  عليحده  ختم   تعایل  ما 
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چه    يا آ ماه مبارك برسد  که    وقنر   تا   گفت  کند. داکبر   قبول  خداوند   م، ینمائیم

  جهینت   م،یرو دار   ش ی خطرناک پ  ت یخواهد شد، يك مرحله نها  ش ی پ  تواقعا

آمد    بعمل خواهد   ی   خون  یهاچه صحنه سهمناك و  ج یها چه نتانطاقاست 

برادر گفت   محمدخان نده یناه کشته خواهند شد. پاگب   و چقدر اشخاص

خودرا  فکر کردن و   ش ی پ  رسد یم باشد بما  و شما  قسمت ما   هرچه نصيب و 

 . افتیخاتمه   و  د یرس  نجا ی. مباحثه تا همستی کردن لزم ن  شانیپر 

 
 

و به هزارها غم و اندوه    شده  خواندن مضوف  نماز   کردن و وضو    در   همگ

غرق    افکار   به خود  مختض گردیدیمگوناگون     اینکه  . 
 

ا  همگ و فغرق  كار 

ی  . است  هم گذشته  دوازده  ا ی  ازدهیاز    ساعت.  باشند یم  شانیپر  معلوم    چب  

 نشد. 

  ن ی. بواسطه نورالدآورد   ما را   نان  وردگ   يك محمدعمرجان سپایه  ساعت

پرسان   ونب  ب  وضع  که از محمد عمراز   گفتم  نشد. من به نورالدي  میتقس 

شد.    ا یرا جو   وضع   به زبان پشتو محمدعمر  از  دهلب      در گوشه  ن یكن. نورالد

ما    یبرا  آهسته  آهستهمحمدعمر   پرداخت،  مذاکره  به  خودرا  نورالدين 

 آنها   . مذاکرهمیوانمود کرد  لغاف
 
 . د یطول کش  قهیدق ستی ب تقریبا

 محمدعمر  که    وقنر  
 

  وضع   نورالدين را گرفته از   دور   صانهی حر   رفت همگ

نورالدين گفت که محمدعمر   ا یاو جو های  گفته داشت که    اظهار   شدند. 

که    ی   محبوس  عبدالخالق کشته شدند و از جمله  همرای  نفر   چهارده امروز  

   : باشند یماشخاص شامل  نیا مشناسییم را آنها  ما 

 غندمشر   عل اكب    .1

 خان جیالب   غالم جان پش رباب   .2

 خان  جیالب  غالم  جان پش   غالم مصطق    .3

 لطيف جان پش عبدالعزيزخان   .4
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 عبدالخالق  کاکای مولداد    .5

خان رفيق عبد   محمودخان برادرزاده عل  د یجد  ی   محبوس  از  .6 اکب 

 الخالق 

 زراعت  سی يوسف رئ محمد ب  م برادر  ز یعز ب  م  .7

 متعلم مکتب نجات   نفر   کی مسجدی ب  م .8

 خان مدير مكتب نجات محمدایوب   یمولو   .9

 عبدالخالق  خداداد پدر  .10

 الحال(  مجذوب  مرد ب  پ ،عبدالخالق )قربانعل یماما  .11

  نجار  محمد  زا ب  م .12

 معارفمعی    قاسم خانب  م  .13

ت.   .14  عبدالخالق قاتل اعليحض 

 

 
 لحظات از   نیبه اعدام بود، در آخر  ی   خان که جز گروه محکوم   دقاسمیس صاحب، ب  م

   . افتی ب  اعدام رها



 

 

 اعدام  یر  صحنه خون 

اختصاض  صبح  هشت  ساعتامروز   زندان   دار عسكر   ه ب  په  كی   ما   در 

  بود آنها    با مشر  تویل نفر    يک  حایل که  . در ند آمد  العادهفوقمسلح طور  

 احاطه کردند.  ما را  هایاطاق اطراف

  تعداد یك    که البته  م یفکر کرد شد. اولبر   ما   خاطر   شاب  یباعث پر   وضع  نیا

  حفظ ما   یعسکرها برا  نیمعلوم شد که ا مگر  برند اعدام یم   یبرا  ما را   نفر 

حادثه   کدام  تا در صورت وقوع  ه گردیدافزوده  سابقه ما  ی   محافظ  تقدم بر 

 سابقه ما معاونت کنند.  ی   محافظ  با 

زدن   حرف توان کدام  چیه ی. برامیغنوده ا خود های اطاق آرام به همه ما 

ما   ستی ن  خوردن  شور   ا ی  و  وصمی ا  ده یپوشخودرا  های  لباس   همه   تی . 

ا آمادهخودرا    یهانامه ا  م ی کرده  چند   ر گکه  اعدام  د  شو   در   ما نفر    امر 

صورت    در بازماندگان  به    مرگ ما از    بعد   تا   میبسپار بدیگران  نامه را  تی وص

بسپارند.  خود    لیتعم  صورتآیا  .  است  خيالیك    نیا  مگر   امکان  به  را 

.   ا یگرفت    خواهد   خب 

زندان  خارج که در است   م معلو  شود یم  دهی شن  ها دنیدو  و آوازها   قراری که

ف و یا در  است العاده صورت گرفتهق و حوادث ف .  است صورت گرفیر   شر

 . مینشسته ا  زندگاب   ناگوار  یهاحادثه  تظر حدوثو منخاموش  همه

ت  غالم  قاض   به  حض  قرآن کر آواز  خان  قرائت  میبلند   و کاکا .  کند یم   را 

کشد چلم یم   وسته یپ  بیچاره  . داکبر کند یم   ه یگر   آهسته  آهسته  نیالعابدنیز 

فکر شانمدهو   عبدالحدجان  فرو دراز  و    دور   بفكر   دنضالهی، سکند یم  ه 

پا را    [ ]کردگ  دگ و ک  یهاتی ب  آهسته  آهستهقوماندان  خان    نده یرفته، 

 . کند یم  زمزمه
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دهمزنگ    اشخاص در   نیداشت که ا  اظهار   گفت که محمدعمر   نورالدين

 ك شد. پها غرغره شدند. اما عبدالخالق قاتل برچدام گ  حد  در 

تاين اندازه    ها   شاب  یواقعه شوم همه را مدهوش ساخت و پر   نیا  دنیشن 

که    معلوم شد که کشته شوندگان کشته شدند و اشخاض  عن  ی  گردید   رفع

 لست اعدام نبوده و زنده خواهند ماند.  اند البته در مانده بافر 

بودم    شانی پر بسیار  محمد خان بمن گفت، برادر من نسبت بشما    ندهیپا

 از طرفاعدام تان    امر   و   محبوس  اول هم به يك تهمت کالن  شما در   زیرا که

  دم یترسیم د یاهل معارف بود  اینکه  بازهم به نسبت  و   شده  نادرشاه صادر 

فضل خداوند    مگر   . د یباشنشده  لست اعدام شامل    در خواسته  نا  ی که خدا

 . گذشت  ب  بخ

بهبر  قوماندان    گفتم   بشما  البته  استصاحب  اجل  که    وقنر   که   معلوم 

مرغ  یك    کهتواند نم قوه   چیاجل نرسد هاگر  و    کرد توان  م ن  را رد آن    برسد 

 بود. نیامده  بکشد. البته اجل ما  را 

   نان
 

ت  غالم  . قاض  ندارد   را   خوردن  نان  لی کس م  چیشد. ه  شد   همگ حض 

  نمودکه اظهار  خان
 
ه  آمد نفر  چند  ی   اجل هم ست،ی اجل مرگ نب   حقیقتا

 . امرزد یب  کشته شدند. خداوند همه مرده هارا   د ش  بهانه برابر  بود 

   نبود؟  یسک  ا هشده  کشته  جملهدر  قندهار  از  د ی پرس  آغا  نضاله د یس

 گفته از   ه به نورالدين، نام اشخاص را ک  مر محمدع   اظهار   قرار   از   ،، ب  گفتم

 نبود.  کیس  ار هقند

در    اند فرفر   همه يك چب   جات  هزاره   و هرات و   کابل  و   : قندهار گفت  داکبر 

  . ستی ن  بی   

  وقنر   از ندهد،    شانکس ن  چیگفت خداوند مرگ فرزند را به ه  نیالعابد  نیز 
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  د یکن  صب  کاکاجان    گفتم  آرام ندارم. امروز تا  شده عمراخان پشم کشتهکه 

خداوند کر   د یمغفرت کن  ی دعاگان  شده کشتهارواح    به  و  لطف    از   م یکه 

 گرداند.   رحمت خود  غرق  و  امرزد یب  را آنها  خود  میعم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عقرب ۱۶حادثه  ارتباط در  خاتمه کشتار 

  ، آمد   د یدر زندان جدمایان    اطاق  زندانبان بهالدين  شاج  مامور   صبح  امروز 

و   پرساحوال    از   بعد  طرف   نشست  هر  پرداخت.  قبه    از  صه گفیر  

زمنده یپا قاتل    و یافت    مساعد   را   نه یمحمدخان  شدن  کشته  قصه 

ت را از او پرسان کرد.   اعليحض 

  صله یف  هینادرشاه وزارت عدل   ی   قاتلنفری    راجع به اعدام  ، بلگفت  مامور  

يك تویل    همرای   روز ی د  د،یرسآنها    اعدام  بدائره قلعه امر   و   صادر کرد   خودرا 

بود از وزارت    برآمده  شانکه حکم اعدام  نفری    ر گید   عبدالخالق را با   عسكر 

 . میبرد هیعدل

آن مها  ض  قا  جا از  را آمد   ا هنر فو  اعدام  امر    بطرف   را نفری    و   د خواندن  ه 

طرفدهمزنگ    در .  میبرد   یعسکر   همرای  گدهمزن قوماندان    از 

را هغرغره  و   شده   گرفته  بیترت  بازخانطره  ببودند   کرده  ستادهیا  ا  ه . 

  م یسلت  را نفری    میدیرس  ما که    وقتی   ،بودند   شده  جمع  مردم  از نفر    ا هزار ه

پدر    . بود بسیار    یفخر   ی جالدها.  میکرد  بازخانطره قوماندان   اول 

غرغره کردند. عبدالخالق    چشم او   شیپ  اورا کاکای  و    ما و ما  عبدالخالق

   اورا برچه    همرای  کههرقدر  .  د یند  شانبطرف    هیچ
 
 چ
 
گفتند   ه کردند و ک

 چیسيل کن. عبدالخالق، ه  يت را کاکا  ،یر  را بب   تیماماپدرت را تماشا کن  

  رفیق محمودجانآن  از  بعد  . نکرد  باال  یر  از زم خودرا  چشم و گفتیمن

ندآن    یر  بب  را   ترفیق  ند گفت  و   دند یبدار کش  اورا  هم  باالخره  د یرا   .

  ز یعز   یر م  مدير مكتب و محمدایوب    یمولو   خان و جیالی   غالم   یهابچه

  . ختند یآو  بدار  را  محمد   زا یر م  و  مسجدی  یر م و 

 ند غرغره کنند امر عفو است خو یم  که  وقنر   را معی      خان  محمدقاسم  ب  تنها م
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ت محمدظاهرخان رسآن   شد.  فو از کشیر  معا د یاز طرف اعليحض 

  نفر   چند   با با  ، ب  گفت  غرغره کردند:   را همقاتل    د یمحمدخان پرس  ندهیپا

چند   خان رسياور   فیدرسر یس  مثل جنویی   از   نفر   و    منصبداران سمت 

سبودند   آورده   ار دکمان   یر  ت  ی چاقوها  خود   همرای خان    فیدرسر ی. 

  نفر   کیو    . د یکرده بود بر   یر فآن    همرای  که  اورا راست  انگشت دست  

کاسه    چاقو از   همرای   گرفته بود   شان نآن    همرای  که   اورا راست  چشم  

نفر   کی  د،یچاقو بر   همرای  اورا   ت  یب  جاخی نفر    کی  و   کرد   ونیر خانه ب

.  د یبر   اورا وش  گ  بود هردو   هچرد  اهینشناختم يك چاق س  اورا   دیگر که

  کرد یم   نجشك جرجر گيك    مثل   و  شد   یجار   از وجود او   یجو   مثل  خون

  بشكل   و   پاره پاره کردند   اورا   خود های  برچه  با   یهاردشاگ  یهاایهپو س

کم کم جان    خورد تا آخر لود در خون شور یم آوشت خون گيك پارچه  

 .  د یرس د عمل خو  یبه جزا داد و 

مرده  ندهیپا گفت که   مامور   راچه کردند؟آنها    یهامحمدخان گفت که 

 بعد  جر انداختند   در   ش   ش به  را   ها ه . مردبودند   كنده  جر   شی از پ  شی پ
 
  ا

  خان را با خود مب  سیدقاسم دفن کردند. آنها را  انداخته، کخا  شان یبال

 . میآورد

  گفتم  
 
خان  قاسمسید مب   ،کند یمخودرا که اجل کار مامورصاحب   حقیقتا

 شد.  خالص  ردار یز  بود از   دهیکه اجلش نرس

  مگر از   افتیبود از مرگ نجات  نشده  اجلش پوره  ار  دبا  بل   گفت  مامور  

که    است  شده  . البته خفهکند یم  هیگر   شده  زير غرغره خالص  از که    وقنر 

 . نشدهچرا غرغره  

دمامورصاحب    ب    گفتم و  را  منظره  آن    دنیخوف مرگ    آورده   تق بر او 

روز کند یم   هیو گر   است البته که چند    مامور   فراموش خواهد کرد.   بعد   . 
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 . شده  ار خایلیبس   ها اطاق.  بروید خود  های  اطاق  بهباید  شما  ، بادارها گفت

ت  غالم  قاض   در    ی   هم   اگر مامورصاحب    خان گفتحض  را  مبارك  ماه 

  . منمائی  دعا   را و شما    میختم کن  نجا یکه در هم  شود یم  خوب  میبمان  نجا یهم

رفیر  تان را صادر کند   ره قال )قلعه( امر ئدااگر  صاحب    قاض  گفت    مامور 

ی من  شما در مقابل امر مامورصاحب  راسنر  من گفتم. توانمنم کرده   چب  

  قلعه
 

ی  صاحببیگ   خدا   مامور   . میچاره ندار   همو ما    د توانی مکرده ن   چب  

 رفت.  و  کرد   حافیط  

ان مردم  . می ب  ختم را بگ  تراوي    ح و   بی که ترت  میمبارك رمضان شد  ماه  كر فب  ما 

  مرباها   و   ناشتاها   كيك و   و   چهلک   و ذ  یلذ  یهاخوراك   فکر   ماه مبارك در   آزاد در 

  هرچه باشد   یهمان نان شکار   م،یارغف  شهی اند  نیما از ا.  باشند یمها  چتن    و 

  است  خون دل  غم و   . خوراك ما کنیمیم تناول    بشکرانه زياد   و هروقت برسد 

اندازه   تا  مضوف  چای  يك   و   ا هافسانه  و   ها قصه .  شود یم   ما   تیباعث 

یهر  ی  و   شده  تمام  میداشت   د یاا  م  کدام  هر   که  چب   خودرا  نمانده که    بافر   چب  

نمائ آن    به قرآن    ت یمشغول  نیتر مبارك   و   ن یبهبر   . میمشغول  خواندن  ما 

و  و   یهانماز   یادا  مبارك  آن    بهخودرا    امیدهای  که  است  نفل  پنجگانه 

 م. یدانمربوط یم

  ستی ن  یقار ما و شما    ی   اما در ب  م یخوانیم   ح ی    صاحب گفت، تراو   قاض  

نمائ ختم  هر میکه  قم  کدام  .  آخر آر ا  تا  را  مبارك   کنیمیم ختم    ن 
 

همگ  .  

 .  میبخوان  حی    تراو باید فرداشب  م یموافقه کرد

  بوره   و   چای  مقدار يك   ما   یبراو  آمد    ی   ش ی پامروز    دار حوال   محمد   الیخ

مبلغ    دندان و   میکر   برس و   چه صابون و لكیك    من از خانه  ی بود و برا  آورده 

  چای   جان هم  عبدالحد   و   داکبر   یبود. همچنان برا  آورده   نقد   فغاب  اپنجاه  

 . بودند  آورده  را همآنها  پوشاکه یكال  و  آورده  پول نقد بوره و   و 
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 ی زندان همآن    ا ب  که باز   م یمنتظر   ما   بهرصورت
 

مرگ آن    در و دیوار   که از   شگ

آخر   میشو   داده  نقل  بارد یم البته    بپایان  نجا آ   در   ما   زندگاب    قیدقا  نیو 

بهرحال  خوب  ماندیمیم   ر گا ها  اطاق  در همی     . ماه مبارك را رسد یم بود،  بر 

 . گذرد یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انتقال به زندان ارگ 

 اقامت قاض  را به  . ما پنج شب تراوي    ح  است  پنجم ماه مبارك رمضانامروز  

ت  غالم خان بواسطه محمدعمرخان الدین  شاج  مامور   . میکرد   خان ادا حض 

 . شویمیم  داده بما اطالع دادکه فردا از زندان نقل

  خب   نیا دنیشن  از 
 

  و  میتسل از بجز  ستی چاره چ  مگر  میشدمتأثر  ما  همگ

 . میجمع نمودخودرا   کالی  رضا. 

ه   وقت   صبح  منتظر خودرا  های  بسبر و  تعداد میهست   حرکت  بسته  يك   .  

ه  و ها  چارپاب    و   ند آمدمشر  تویل نفر  و يك    عساکر  ما را برداشتند.  های  بسبر

  از   ند. بعض  کردیم   حرکت  خود   یهاهب   با شنعسكرها    ما   در هردو طرف 

که ما را    رگمربوطی   قلعه ا  گر ی د  ا ی  و   طباخ خانه  یهاعمله   ا ی  و مامورین  

کم  ند. کم  شدیمپنهان    ءدر گوشه  ا ی  و   ند کردیم چپ  خودرا    اهر ند  دیدیم

  ما را   بودند   هآمد   ما   همرای  که  محافظ  یها. سپایه میدیبدروازه زندان رس

 مرخص شدند.  شانزندان نموده خود داخل

ه   و ها  چارپاب    و   ند آمد  زندان  ی   محافظ    ت یامور م  ب   به دهلما را  های  بسبر

 . می بدانخودرا  هایاطاق تا  میرفت مامور  اطاق زندان گذاشتند. مابه

ما   داده  تابخودرا    یهابروت  کرده و   ب  رایپذ  از ما   مامور   او   بود.   مقابل 

پا  مامور   . میبود  ستادهیا و   ندهیگفت،  خان  و   محمد    مشكوخان 

خان   دنضالهیس  ،شان  سابق   اطاق  محمدشورخان و محمدعمرخان به دو 

ت  غالم   قاض    و  نورالدين به    خان و   نیالعابدزين   و   اطاق  خان به يكحض 

صاحب و  ورجان و ب. صبه یک اطاق  . اطاق به يك  عبدالحدجان داکبر

من    یبرا  اگر   ستی ن  کاف    اطاق  يكنفر    ماسه  یبرامامورصاحب    من گفتم

شود بهبر خواهد    داده   اطاق  يك   عبدالحدجان  ی و برا  قاطا  یکو داکبر  
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 بود. 

  آنوقت   روند یم به دهمزنگ    گر ید  نفر   چند بعد    بادار چند روز   گفت  مامور  

 .  شود یم   داده   هم   گر ی د  اطاق  يك نفر    شما دو   یبرا
ا
  م یندار   خایل  اطاق  فعل

 هم تقاضاکردند.  عبدالحدجان داکبر و 

طور موقت    است  ب   دهل  ی   در همطاق  ایك    گفت  و   انع شد ق  مامور   بالخره 

  ی را براآن    باید   داشد یپ  اطاقدیگر    که  قنر و مگر    کنمیم   هیتان تخل  یبرا

 . د یواگذار شو یت  مامور 

 اطاق  یکشود.  داده  عبدالحدجان    یبرا  اطاقآن    و   است   ت درسگفتم  

داکبر  من    یبرا يك  و  تخصعبدالحد  یبرا  اطاقو  ما   ص یخان  و    دادند 

چارپا  میرش کرد ف خودرا    اطاق  و   م یبردخودرا    یهاهسبر ب خودرا    یهاب  و 

 . میگذاشت 

  ی و آثار   شده  کشته  نفر   يك  اطاق  . از هر است   مرگ  ی بو   موج   ا هب   دهل  در 

ی  ب   که به عبارت رقت انگ  شود یم مشاهده  وارها ی در در و د   شته اند و ن  چب  

 رفته اند.  و 

 مقدار   کي  دادم و   هیچند روپ  م،یتنها ماند  داکبر   من و   اکنون  است   مبارک  ماه

  را   آلوبخا   یمربا  مقدار يك    آتیسر   قاجا  . در خواستمبوره   هيل و   و   ا لوبخار آ

روغن   و   گی مصالحه د   مقدار ك  ی   هم با خودرا    ام شامعط  و   کردم  هیته  را 

   که  کنیمیم اصالح دوباره 
ا
 باشد.  خوردن قابلاقل

ی  در ماه مبارك   زندان  تیفیک  یک  مبارک  ه ما  در   ی   محبوس است    ر گید   چب  

  و   غان، همه با سوز فا   و   ههمه به آ  از،ین  و   دارند. همه به راز   یگر یو حال د

و .  باشند یمگداز   زنداب  گي   آه   اشك  مونس    دربار بجز    . است  بیچاره  انه 

ن  و   راه  ر گی د  خداوند  روزهاستی چاره  مبارك    ی.    ی هانماز   . گذرد یمماه 

 . میگذار دها یمو خهای اطاق ر را د ح ی    تراو 
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  ویل   است  د یع  بعد   چندروز   . گذرد یمماه مبارك رمضان  ی  هاشب و    روزها 

ح و   ،است  ب   تم خو ما  انگب   غم  د یچه ع  زندانیان  یبرا برابر   انیب   که بشر

  کنم یممن خدمت داکبر را    میخودخوش هست   اطاق   در   داکبر   . من و ستی ن

  و   تاتا   . دهمم ن  ف یتكلاو را    اطاق  و در کار   است   نسبت بمن بزرگ   زیرا که

بهاهگجان  امی    ما   ند یآیم  ما   اطاق  گاه   ا قرف  اطاق  به  خود   اطاق  از   مگر 

 . رویمم ن

ت نادرشاه  حادثه    در  متعلمی   مكتب    تعداد از   کیکشته شدن اعليحض 

: از بزرگان وطن جناب است  ی   چن آنها    اند که اسایم  شده   محبوس   نجات

دا  یادهعبدال برادر   ی و خان  و   شان  و    شان خواهرزاده    شکورجان 

ش هللا  حبیب ش  شده  محبوس  سی پول  مامور خان  از  و  ااگر اند  ها  نیدان 

 هستند: 

جان   .1 اسحاق  عبدالخالق  هم محمد  ابد    محکومصنق   حبس  به 

 متعلم مکتب نجات 

متعلم   محکوم  عبدالخالقصنق   همجان    عبدهللا  .2 ابد  حبس  به 

 ا نجات  ی  مکتب اماب  

 عبدالخالق متعلم مکتب نجات صنق  هم وخ  ط زجانیعز  .3

 جان مرحوم   یجان برادرزاده مهد میکر  .4

 لقعبدالخا صنق  هم  محمدعثمان جان تاجر  .5

 خان   ندهیقالل برادر پااست ا ی هیولكيب  مکتب امانگغالم جان    .6

مكتب  .7 متعلم  مرحوم  جان  اخبر پش  جان  برادرزاده  است  اكب  قالل 

 صاحب بسمل

جان متعلم مکتب نجات    .8  هاشم جان برادر اکب 

 متعلم مکتب نجات  صاحب بسمل  جان پش  مینع  .9

   هیمتعلم امان ر،خان مدي  عبدهللاجان برادرزاده   نن   .10
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به شعت خالص   مگر   بود   محبوس  عبدالملك خان که چند روز   .11

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 زندانیان  یر  دخونیع

در هر دارد   را   پیشبر   خاطره چندروز   هکی  دیع  ، است  د یع  بازهم  اطاق  . 

برپا یك    ارگ  زندانیان قاست   فشار   شده   ماتم  ت   و   ی   نطاق،    داغ و   لیفانه، 

کشته   نفر  چهارده  به تعداد  هگردید  ی   تحميلمحبوس  به  ا هاقسام شکنجه

 هستند.  وبیمع و  زخممانده بافر و تعداد 

دل است  د یع  بازهم و   مردم  همه  یاه.  عيش    های دل  مگر   مشت   غرق 

و ارگ    زندانیان و   از غم  بازماندگان  .  است  المناک  اسی  و   یدیناام  غصه 

  زان یبودن عز  زنده  د یبه ام ندارند   اطالعآنها    و ممات  اتیکه از ح  زندانیان

 ور   خوار  خون  انیبدست سپاه  ن  یب  و ش  وه یم  و   نو   کالی  شان
 

  سپارند یم  دگ

  کال   نیا   آیا   مرده؟  ا ی  و   زنده اند   شان  زانیعز   آیا ،  است  ثار ینوع ا یك    نیا  مگر 

 ؟رسد یم زندانبانان ظالم  بمضف ا ی  و  رسد یم آنها  یبرا ن  یب  ش و 

ام    بیچاره   مادر   ن  یب  ش  اندازه کلچه و و يك    لباس   من هم يك دست   یبرا

. من کال را  د یرس  میبرا   چرس  محافظمحمدعمر    ذریعهکه ب  است   فرستاده

آب   با  را آن    دوخیر    در وقت دارم که    ی   قی که مادرم بدست خود دوخته و 

بد است  تر کرده   خود   دهید ب  تا   و   دمیمال  دهی،  مایتوانستم   و غم  حنتد 

غرق    دلم  را یز   دمینپوشا را  هلباس   د ی. من درين عگریستم  ممادر   ت ینهاب  

  اق یو اشت   لیغم مبجز    ها ب   چ  گر یباد   لباس   دنی. به پوشاست  مصيبت  غم و 

 ندارم. 

سوزناك  گریه   بدون  شوند یم باهم روبرو  زنداب  نفر   دو  که  وقنر  د یعدر این 

  شوم یمروبرو    ههرک  . من هم با کنند م باهم تعارف ن  یگر ید  ب   چ  هیگر   بجز   و 

 .. کنمیم ه ش یر گ

جان رباب   که    بود   ماما انور ،  من مواجه شد   با   صبح  امروز   شخض که  ی   اول
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دو   و    جان 
ا  یهاخواهرزاده   مصطق    خته یآو   بدار   پیشبر   روز و چندجوان 

  من روبرو   با  انور   ماما که   وقنر   دند. ش  کشته  یو نامراد  جواب   عی     در   شده

بورجان دلم صگفت:    داده   ش   را   هیگر   بلند آواز  بغل گرفته و به    در   شد مرا 

زنند، غرغره  به دار یم  ه. کاشکند کردیم  یچانمار   گرفته کاشکه مرا   از غم در 

روز   هرلحظه شب و .  مدیدمن  جان را   مصطق    جان و رباب   م مرگ  شدیم

مصطق   بلند  و   قامت  ز   جان  مجسم رباب     یبایچشمان  نظرم  به  جان 

مم ن آرام ها ز رو  و ندارم  خواب  ها شب . شود یم  . گب 

  دا یپ  و غم  بتی مص  دنید  یها براالبته انسان  د یصب  کن  باید ماماجان    گفتم  

 بدون  . و استمعی      اجل  روحیذ  ر ه  یکه برا  د ی دار   دهیاند. البته عق  شده

 قدر بود.  ی   جوانان ناکام هم   نیالبته عمر ا  ستی ن مرگاجل 

خداوند  صب     از بجز    بل  ،گفت ماما  دچبدربار  هروقت    ستی ن  گر یاره 

  اولد   ه دشت کربال و شهادتقعوا   آيد بخاطرم یم  زانمیصحنه کشتار عز 

 دهم. یم  تسل خودرا  آورده اد یب  را  غمب  یپ

همی     ما  بود  در  بسکهآمد   تاتا   که  م یگفتگو  از  هم  او  بود  گریه    .  کرده 

 اطاق  در   قهیچند دقو يك  د  دا   سلت  به ماما   بیچاره  شده   چشمانش شخ

خود نشسته و   یهاچارپاب    یبال  عبدالحدجان  و   نشست و رفت. داکبر 

 بزرگان رفتم. نفر  چند  دنید یزنند. من براچرت یم 

آمد  یم   ی   محبوس  دنیبدا  هواز پایو دیگر  جان    می عبدالرح  برادرم  د یع  هر   در 

   د یعدر این  ،  ند 
 
. کم کم  استنشده    داده  ا هاز و ی پا  ین براآمد   اجازه   قطعا

  از خانه .  آوردند   ی   محبوس   ی برا  وه یخانه نان و م  ر هاز    شده   چاشت نزديك 

از خانه داکبر   وهیم  نان و ما هم    غریب  ی اند، همچنان   عبدالحد   فرستاده 

د  ی ع  يكب  ت   امیخود پهای  خانواده   یاند ما برا  آورده   فراوان  وهیم  نان و   نجا

 . میفرستاد ا ر 
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  اندك اندك   اکنون  گذشت.   بی ترت ی   بهم  ۱۳۱۲رمضان سال    د یع  یروزها

 شگرم چرت زدن اند.  و هر يك ه آمد یعیبحال طب ی   محبوس

ه  یقض  شخص در   نیکه قرار معلوم ا   است  قفل  اطاق  مايك   اطاق  ی پهلو   ر د

که کشته    محمدنام   زا ب  و با م  است  شده  ب  ستاره شب دستگ   نامهشب   نشر 

.  است  شده  فانه  و   ی   قبسیار  . او  است  مسجدی  شد همکار بوده و نام او 

او    ی برا  داکبر   هرروز  از راسنر  .  آید یمپانسمان    ه یو دا  بد   یبو   او   قاطا  که 

 آزارد.  مشام را یم

صاحب گفت    طوری که مهندس عبدالكر   گر ید  نفر   کی داکبر بنام    م یهم 

داغ کرده اند که    لیت  فانه و   و   ی   هم ق  اورا   و   است  محبوس  تیفیک  ی   بهم 

   و نب   ا .  باشد یم لف  ق  کوته  گر ی د  ی   در ل
 
  ی   . متعلم است  تحت مراقبت  شديدا

اماب   در   مکتب  نادرخانحادثه    که  در   شده  محبوس  ترور  های  اطاق  اند 

 . باشند یمقفل نفر  سه  ا ی  و  دو  اطاق يكو در  حدهیعل

  قلعهو گفت که به  آمد    ما   اطاق  به  باز   روز ی دالدين  شاج  مامور  
 

صاحب بیگ

آفتاب  گرفیر     یزندان برا  در حویل  ی   محبوس  تا   عرض کردم که اجازه دهد 

بتوانند.    یهوا  و  رفته    قلعهمگر  تازه 
 

اجازه    بدون  صاحب گفت کهبیگ

  ه ک  توانمیم  داده  اجازه  نقدر ی. ضف ا توانمنم   داده  اجازه را   نیصدراعظم ا

مسلح    محافظ  نفر   سه  تحت مراقبت دو   تنهاب  را به    نفر   ساعت هر   و د  یبرا

 . ند ب  بگآفتاب  دکهیبه نوبت اجازه دهآفتاب در 

ما    د یدار مهرباب   لطف و    ی   محبوس  به  شهی شما هممامورصاحب    من گفتم

 . کنیمیم تشکر   ی   از شما محبوس همه از طرف

و آدم    یبراآفتاب    گفت: بادار   مامور   از  آدم    نباشد آفتاب  اگر  است    ر ض 

ب  اگر .  رود یمکار   از    د ین یبب ها  بندی   یرو   رنگ و   بطرف  و   د ییا یب  ونب  شما 

  ت درس  گفتم.  شود یم مرده معلوم    مثل  کدام  که هر   شود یمتان معلوم    یبرا



 عید خونی   زندانیان   قلعه ارگ  انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

315 
 

وع    گ  شما مامورصاحب    است وع    مامور   . کنید یمشر گفت من از فردا شر

برا  افغانب  م  پش   رخانیعبدالقد  - 1-لی      از امروز  که  راسنر  .  کنمیم   یرا 

يك   بعد   و   دهیکش آفتاب  گرفیر    نوبت  ارسد یم   گر ی دنفر    از چاشت    ن ی. 

نوبت ما    بعد   شش روز   ا ی  حساب پنج و   نی هم غنيمت شد به ا  باز   بی ترت

 . د یخواهد رس

از   صبح  امروز  من  بطرف   که  دروازهآمدیم   خود   اطاق  تشناب    اطاق   م 

  اه یس  قد   انه ی، يك شخص مکرد یمپانسمان    اورا   داکبر   بود و   باز   مسجدی

 داد بسیار  پانسمان    در وقت  بیچاره  دارد،  چک یچ  یهاکه داغ   است  جرده

قی    در اثر    مسجدی  یهای پا  قصه کرد   محمدعمر   قراری که.  کند یم   اد یفر   و 

  که تکه تکه   او های  پنجه  یهاخوان است  حنر   دهیاشاز هم پل  ک  فانه به  و 

 بدون  جراخ  نیکه ا  است  نی. مشکل ااست  شده  دهیکش   شی بود از پا  شده

اجراء    هوشیب   بخود   خود   داکبر   اتیعمل  ر یز   در   حمجرو .  شود یم کردن 

  ه یادو   عن  ی مضف کلوروفارم    تا اندازهء از   نوع جراخ  نیا.  شود یم   هوشیب

 . کند یم یب  جلوگ هوسر یب

ن  بیچاره  مسجدی  جگرخراش  یادهایفر   دنیتاب شن   من بطرف    وردهایرا 

مگر    رفته بود   داکبر آمدم    اطاق  بطرف که    وقنر   وضو از    بعد   تشناب رفتم. 

  ده یشن   زد یموداد    کرد یم  هیبلندگر آواز  که به    مسجدی  فغان  و   اد یفر   یصدا

 . شد یم

ان اصلستاره شب که  نامه  شب   مهندس هم به اتهام نشر   عبدالكريم   ناشر

ان ستاره    هردو   و   است   شده  زنداب    بودند   محمد   زا ب  م  و   عزيز   زا ب  مآن   ناشر

پا  شده   اعدام عبدالخالق قاتل نادرخان کشته  روز   شب در  راست    یاند. 

 . تواند نمو راه رفته  شده  وبیوفانه مع  ی   ق  داغ و  لیتدر اثر   میعبدالكر 

  ننده ی ب  هر   ی   محبوس  ده یژول  ی هاو م  و   زرد های  چهره و    شانیپر   وضع 
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یم  وارد تازه  را  از زندان  در   یبو گان  شدهکشتههای  اطاق  ترساند،  مرگ 

  نمانده  بافر   محبوس  چ یه  ینان برا  خوردن  ی . اشتهارسد یم بمشام    ها ب   دهل

 . است

   : اند  شده تعداد کشته  نیا آنها  همکاران و  خاندان سپه سالر چرخ   از 

 ب  خان سف  نن  غالم .1

   ب  خان سفجیالب  غالم .2

 مشر  فرقهاحمدخان ب  ش .3

   ب  خان سفجیالب  غالم جان پش رباب   غالم  .4

   ب  خان سفجیالب  غالم جان پش  غالم مصطق   .5

 معی     زخانیپش عبدالعز   فیعبداللط  .6

   ب  مالزم سف  خداداد   .7

 مالزم سفب    مولداد  .8

 عبدالخالق قاتل   یماما .9

 قاتلعبدالخالق   .10

  قلق   ه تکو   و  محبوس  هنوز او  یهااولد برادرها و  با  سالر نائب بازخان جان

 . ستی معلوم نآنها  شنوشت و  باشند یم

زندان    ل یگرفیر  در حو آفتاب    ی نوبت برا  ی   قرار محبوس   که  است  چندروز 

  بعد  و نفر   دو  چاشت  تا   صبح فيصله کرده که از الدين شاج   مامور  . روند یم

  ت بنو هنوز  فاده کنند.  است  آفتاب  از   گر ید  نفر   دو   گر ید  نماز   چاشت تا از  

اول  بما   است  بارك  نرس  و  ما   بعد   روز   و د.  است  دهینوبت    د خواه  نوبت 

مهرباب     نی . ا مییفاده نمااست  تازه  یو از هوا  میقدم بزنآفتاب    در   دکهیرس

و  داز    بعد   تازه  ی هوا  و آفتاب  . پنج ساعت  است  بزرگ بسیار    زندانبان بما 

که   شده زار   و  زرد  آنقدر خان   . داکبر غن  است ند یآگوارا و خوش   خیل ماه 
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يك نوع    لرزد   یمبشدت  دلم    ستمی کم ن  البته من هم ازو ،  شود م شناخته ن

  اگر برد.  خوابم نمها  ، شبکنمیمدر خود احساس    زیاد   انقخف  و   شچرخ  

د   کدام    ،بینمیم  شانیپر   یهاخواب   شب خوابم بب 
ا
که    بینمیمخواب    مثل

مادرم   و  فوت کرده   پدرم 
 
در    مريض   شديدا ا بسبر  و  ها  کابوس   نیافتاده. 

کرده ام  گریه    چاره هم ندارم، ازبس و  شومیم  انب  که ح  دهد یمآزارم  در آنق

پند شن کند یم   درد م  مچش   یهاگ ر   و   ده یچشمانم  از  و    ها قصه  دنی، 

دست    آزادی  دورههای  شگذشت از   مثل  اشك   و   دهد یم رقت   باران 

آب    زهره ام  است   م عقده کرده نزديك در دل. از بس غم  بارد یم چشمانم  

  ی   قناله    فغان و آواز    نیا   ،در ب    ب    یکشتارها  نیزندان مداوم، ا   نیشود. ا 

ا گان  شده   فانه  و  و  های  چهره   نیبدبخت،  زندانمترسناك  بانان، خوف 

های    خراشدل  آوازهای  و    شد   و   آهن  های  زولنهتكليف   کلفت که  زنجب 

 مامور الدين  شاج   یهاب  وبدگو  ها فحش دادن  نی، اکند یم   خم  را   ها   ردنگ

  برادر و  و پدر و مادر  دردناك درباره خانم و های اندیشه، بالخره گزندان ار 

 زنده  خواهرانم 
 

 .  است بمن تلخ ساخته  را  گ

برا  روزی که همان    در   اگر راسنر     آیا م  شدیمکشته    ر گا   کشیر  بردند   یمرا 

 رنج يكباره   و   همه آزار   نیا   را یبود، ز   نبود؟ بهبر   بهبر 
 

  و د  کر   دایمیخاتمه پ  گ

من    ها، از به فرسخ  رهاب    د ی ام  اکنون  م. شدیم   بار رها محنت   زندگاب    شر   از 

خاطرم   کم کم از م  ممحبر   شفيق و   پدر   ز،ی. چهره مهربان مادر عز است  ور د

پر گاه  گاه  فتهر  و  زردرنگ  چادر خانم کم   دهی چهره    اهیس  لباس  و   بختم که 

 خوار غم  جان برادر   میعبدالرحکه    وقنر   . شود یم نظرم مجسم    در   دهیپوش

و   و  البسه  برا  طعام  کوچکم  ارگ  دروازه  پشت  را هلباس   آورد یم   میدر   ا 

کوچک  های  دست که    کنمیم گمان    و   سازمیم تر    دهید آب    و به  . بوسمیم

ستمد را   ده یبرادر  خبوسمیم و    گذاشته  ده ید   در   ام    ا ی  و   محمد   الی. 

  ظالم اند  و  سنگدلبسیار باوجودی که ناله من  و گریه   از دیدن محمدعمر 

 . دهند یم  تسل مرا  و  آیند یم برقت 
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اندازه طاقت فرسا    حد و من ب    یرفقا  و دیگر من    زندگاب    وضع  بهرحال

 زنده   زنده بگوران  قب    و این  زندان مخوف  نیا   خارج  در آنهاب  که    باشد یم
 

 گ

آتش    در   و برخ    کنند یم   تیشکا   یاز غم نادار   هم غم دارند. بعض    کنند یم

از ب  سوزند حسد یم دارند. حق    تیخودها شکا  اولد   زن و   فر داخال وعده 

از   ند ینما  یگذار   شکر   خود احوال    بهباید    مگر   رند دا ممه ه  ک  که    ی یااز ه 

  تازه، محروم   یفتاب، محروم هواآما محروم    مثل  . کنند یم فاده  است  زندگاب  

 خانواده  اتیح و  لیفام  زندگاب  
 

  . ستند ی ن گ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تازه  یهوا و آفتاب 

زندان    لیدر حو د توانی یم اطالع داد که  بما  محافظ  محمدعمر  حصبامروز 

تازه کرد.  ما را    بخش روح  دجانینو   ن ی. اد یفاده کن است  تازه  ی هوا  و آفتاب    از 

  
 
هم  خودرا  های  چارپاب    و   م یبرد  ل یحو   ر دخودرا    کالی  رخت خواب و فورا

  ی   ب  جوش از آب    عهیبذر   را آن    یهاخسك  تا   میرا تکان دهآنها    که  میدیکش 

 . م یآورد را همصابون  بوره و  و  چای ،تیسر آاجاق  و  سماوار . میبب  

  هم در ا را  هبالشت   و ها  افگنده توشك آفتاب  در  خودرا    یهالحاف   اولبر 

خانه    چارپاب    یهای پا  در   ها . خسك میباز کرد  را ها  چارپاب    م،یگذاشت آفتاب  

  ساعنر   م،ینشست   جوش تا اندازه کم شدند. ساعنر آب    عهیکرده اند. بذر 

  بها نعمت گران  نی. شکرانه امیکرد   زیاد   فادهاست  تازه  یهوا  از   و نب     میقدم زن

و   طعام  م،یآورد   بجا   را  هم  ناز    بعد   چای  چاشت  را  ضف    در حویلان 

 . میکرد

  ون ب  را بمب  سیدقاسم خان  ، جناب  باز شد وقت دروازه زندان    در همی    

 ی هم  ی   همان پوست   و   یباهمان کاله نمد  صاحبب  م.  آوردند 
 

حایل    در   شگ

صاحب سالم داد  و   و من آمد    در حویلداشت    شاب  ی ره در پگ  که   و   م یداکبر

 . مینمود پرس احوال  

  و   کرد   و شوخ    خنده بسیار    و آمد    همالدين  شاج   مامور   وقت   ی   هم  ر د

 صاحبب  م  یو برا  میباش  لیحو   ر د  صاحبب  م  با   گر ی د  تا   دو   اجازه داد که ما 

 صاحبب  م و به    کردمتشکر    مامور مهرباب     نی. من از امیشرشته کن  چای

 . اجراشود  که  د نمائی خدمت باشد امر  کدام  اگر که گفتم  

در   صاحبب  م من  ش   فرمودند که  و   خود   فرق  مال  تيل  ام.    دهیمسكه 

 . د ینمائ هی ته  میگرم برا آب   مقدار يك  شما   میشستشو نما را آن  خواهمیم
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    من
 
ماندم که    را   انداخته و پشنر آفتاب    يك توشك در   صاحبب  م  یبرافورا

  ی برا  گذاشتم، داکبر   شانقندهم نزد  و   چای  مقدار . يك  نشستند   صاحبب  م

باهم    چای  صاحبب  م و  مبحرف  انداخت  پرداختند،   از   صاحبب  زدن 

خود   یدردها داکبر   ت یشکا  اعضاء   اظهار   صاحبب  م  تکلیف   از   داشت. 

هدا  غریب  و   بیعج  یهاهیادو عمال  است  و   کرد تأثر  و    تأسف داد.    تیرا 

 ،سازمیم خود    ی برا  وناب  ی   ه یو دا  ممکن باشد   که   صوربر   گفت در   صاحبب  م

بردند،    داده  تکلیف  را شما  واقعه که  آن    گفت  زحمت دارد. داکبر بسیار    مگر 

 يك تكان سخت بود. 

بردند،  ها  بچه   و دیگر عبدالخالق    همرای  ما را   که  وقنر   گفت بل  صاحبب  م

  بدون  محکمه  در   مگر   برند یم  قاتیتحق  کدام  ی البته برامن گمان کردم که  

  نجا یشد. ا  من صادر   از   حنر   و   دیگران  اعدام قاتل و   امر   جواب  سوال و   کدام

  ق یدقا نیکه آخر   دم یفهم من
 

 . است ده یفرارس زندگ

  مردم   و د  ای ز   ی   محافظ   و   یعسکر   باتی ترت  بود که بجانب دهمزنگ با   همان

،  است  که جديدالتعمب    هیبی مکتب حب  نزد که    وقنر   م،یشد  روان  ی   تماشاب

 کردم    احساس  ب  تعم  لیاز تکم  يك نوع خوسر   خود   در دل  م،یدیرس
 
  دفعتا

در   بفکر  رفته  رفته  نمودم.  وع  شر اعل  حزب  بخواندن  و  شدم    مردن 

ها سمانیو ر   . مشاهده کردم که دارها میدیها رسم داگ  در نزديك  دهمزنگ

  تماشا   یهرطبقه برا  از   مردم   نفر   ا هزار ه  و به  شده آماده  غرغره کردن  یبرا

 اطراف مقتل را احاطه کرده اند.  یتعداد عسکر و يك  ه آمد

  يك عده   عبدالخالق را   و   گردید   عیفج  تی صحنه نها  مید یرس  ما که    وقنر  

  ده یپوش  ملگ های  لباس   و برخ    یعسکر   لباس   ان ناشناس که بعض  مردم

شدند و    داده  قرار   دار   يك  ر یز   در   هريك   افراد   و دیگر احاطه کردند    بودند 

مخوف نزديك    ی دار مانند اژدها  سمانیر   شده   دار برده   يك   ر یمن هم در ز 

آو گ رسآوازهای  .  ود ب  ختهیردنم  بگوشم  عبدالخالق    که   د یجگرخراش 
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 . دند یکاسه کش   با چاقو از  اورا چشمان  و  دند یبر  اورا  یهاوش گ

ت مشاهده کردم که تعداد   اشکایل  به آسمان کبود   من رو آن    از   بعد     را به کب 

ون محو  گ  لهی در آسمان ن  شاندام  کر هتنه    م ینهای  لباس و با    یهتنایل آنها  

 . صفات حور گردید یم مشاهده  بخوب     یزنگار   اهنب  تنه شان با پ   میبود. ن

. من از مشاهده گردید یم  قیتطبآنها    درباره شده خوانده  میکر   نآقر  که در 

ان  و   محو   با یه مخلوق ز آنهم   وضع   شدم. از مشاهده صحنه مقتل و   حب 

  حور   یهالیخ   یمحوتماشا  فارغ شدم و   دیگران  و عبدالخالق    لقت  عیفج

بودم که ناگاه   هگردید  ،بودند   ی   زم   مردم  اعمال  و   ی   پائ   یکه متوجه تماشا

به او متوجه شدم  که    وقنر  ! صاحبب  م گفت  و  کش کرد   میبازو  از  شخض

تیبود که مژده عفو اعلدربار  معی      درجانیح   بود. او   آورده  بمن  را   حض 

تداشت که اع اظهار    ز ارا شما خدمات تان  بودن و  د یبه نسبت س ليحض 

 اعدام معاف فرمودند. 

ام  باز   من نوراب  آن    یتماشا  د یبه  آسمان شدم.   اجسام    در   مگر   متوجه 

اثر  آن  یآسمان    گردید   متوجه صحنه مقتلم  مچش که    وقنر   . نديدم  ا ه از 

 ا هه حدق از  شانچشمان  و  ختهیدار آو  در   ی   مقتول  زیاد  تعداد یك   که  دمید

زبان  ونب  ب از آنها    یهاو  بود،    برآمده  ونب  ب  شانهای  دهن  بقسم فجيع 

جسم خون آلود عبدالخالق    چشممتکان داد در مقابل    اجسام مرا آن    دنید

 نشستم و   ء توجه مراجلب نمود، لحظه  خون افتاده بود   ی جو   ی   که در ب

  جانب زندان   محافظ   تعداد   ک ی  با برخاسته    ی جا  ماندم. عاقبت از خاموش  

 شدم.  داخل الم محوطه غم و   نیو باز به ا میآمد

و حشت دارم    کند یم   نظرم جلوه   در   غریب  و   بیصحنه عجآن    امروز   تا 

 زودگذر بود.  آنقدر که چرا 

م  گفت  داکبر  زنده    یبرا  را شما    وجود هنوز    م یخداوند کر   صاحبب  البته 
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 . ستی حکمت نو ب    است بودن و عبادت نگهداشته

آن   دنیرفتم. د  فرو   تب  بح  ه گوش کردم و شانخمو   را آنها  های  حرف   من

م نمودهب  صحنه که  مشاهده  در   بود   ن  یعج  تیفیک  بودند   صاحب    و 

  د یعقا میتحک
 

 . باشد یم  اسالم برهان بزرگ

در    صاحبب  م ش   شسیر    ی ، من براآمد   جوش  سماوار آب    وقت  ی   هم  در 

از آفتاب  که    وقنر   د،شستن  را   شانش   صاحبب  مو    ا یرا مهآب    سطل  يك

شد   لیحو   بعد  و   صاحبب  م  کالی  اول  ما   کم 
 
به  کالی  ا را    اطاق  خودها 

  اطاق   همان  باز   . میشد  شهیدان  و   ر كفغرق    صاحبب  ه مصق  از   . و میبرد

 ی هم وضع همان  نمناك و 
 

 بود.  شگ

 

 

 

 

 



 

 

 د یجد  یر  محبوس بازهم

آنها    یو برا  آورده   را   د یجد  محبوس   نفر   در زندان ارگ چهار   صبح   امروز 

  آورد  را  طعام ساعت دوازده بجه چاشت که محمدعمر  دند،ید هیته اطاق

ا که  داد،  از    ی   محبوس   ن یاطالع  يك   آورده   راتهرا   شان نفر    اند. 

  ور یدر   گ یکه    شان  گر یدنفر    سه  . و است  ل قندهار ها  و منصب  صاحب

  هرقدر و    باشند یم  کابل  از آنها    گر یدنفر    کی  اما است    ر قندها  از   آنهم  باشد یم

نداد    جواب  هستند محمدعمر   مردم  کدام  از   و   ستی چآنها    پرسان کردم نام

 . شناسمم را نآنها  و گفت من

  و   کجا   اشخاص از   ن یا  آیا کرد که    د ی بما تول  شاب  یيك نوع پر حادثه    نیا  باز 

رحم    شان  یگفت برادر خداوند بال  اند، داکبر   شده   محبوس   تیفیبكدام ک

من  الك خواهند شد،  هنمناك  چاه  سیاه  نیدر ما و شما    مثل  گرنه  کند و 

 خواسته  خداوند  اگر  :  گفتم
 

اگر  و    دهد یمر انجات  ما و شما    باشد همگ

 داد.  میخواه جان همينجا  در  باشد ه آمد اجل ما 

غم  قلب پر  تسل گانهی که   میچاشت بخواندن قرآنکر  طعام ضفاز  بعد  

شدم  است  من به    مضوف  از   تآیاو  برده  پناه  قران    خداوند   مبارك 

  ما را   پدر و مادر و    خانواده   از   ور د  و   خانهبندی  نمودم که بمرگخواست  در 

به لطف و   محکوم ات  خود   یکرم خداوند  نسازد،  را    تقصب  بر ما   اثر   که 

 ی هابنده   گذرد، ما   در   میا   شده  مبتال آن    ه ونفس ظالم ب  طانیوسواس ش

 نداريم.  را  شانال میطاقت عتاب خداوند عظ بیچاره و  عاجز 

به    غریب  و   بیعج  یهاخوابم برد، خواب   ساعنر   فیوظا  فراغتاز    بعد  

عض .  افزود   ام  شاب  یپر  پنج  از   و آمد    ما   اطاق  به  تاتا   ساعت    گفت: 

 نشناختم،  را آنها    مگر اند    آورده  را   نفر   چهار   بل   گفتم  د؟یدیشن   نو های  بندی
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يک  تاتا  قندهایك    شاننفر    گفت:  يك  است    ریغندمشر  ن  آ  نفر  و 

پش   د یعبدالمج دارد.  عبدالحم  نام  دوره،    س ی رئ  دخانیمرحوم  ارکان 

ت   در   است  خانهللا  اماناعليحض  يك    منگل کشته شد   جنگ  که  نفر  و 

  بودند   رفته  ت راه  قندهار به   از   نفر   سه   او   موتر   که در است    ر و ی در آنها    گر ید

 . باشند یم نفر  جمله پنج که  باشد یمهم   شان مالزم گر ی دنفر  کی و 

  جواب   تاتا   گرفته اند؟چه تهمت  را به  ها  نی که ا  ستی معلوم ن  گفت  داکبر 

  در سالر  نائب خان    میعبدالرحا را  هنیاالدین  شاج  مامور   گفته  دادکه قرار 

 ،  است  فرستاده  و   کرده  ب  هرات دستگ
ا
  گ ی،  است  قلق  کوته  شاننفر  دو   فعل

کالن    اطاق  در   گر ی دنفر    سه   و   دخانیپش عبدالحمو یگ    یقندهار   غندمشر 

  کنند یم  انیببدیگران  خودرا    تیفیک  شانخود  است  خوب  : گفتم  ،باشند یم

عض    چای  از ضف   بعد   نشست و   ساعنر   تاتا   م،یابیاطالع یم   شما و  و ما  

 فت. ر  ود خ اطاق نزديك شام به

   د یجد  ی   محبوس   نین اآمد  از 
 
غالم    صوف  امروز  .  گذرد یم هفته    يك  تقریبا

ده  ساعت  قرار آمد  ما   اطاق  به   صبح   محمدخان  بود،    کرد  انیب  ه ک یه 

عبدالحم  ی   هم  یقندهار   غندمشر  برادر   دخانیپش  و  برده  هرات  در  را 

دور خود جمع کرده در    را   نفر  تعداد یك   کرده بود، که  خان معرف  هللا  امان

پروپاگند انداخته و اقدامات   یعسکر   بی     و در   توليد   مرج  و هرات يك هرج  

بنما   میعبدالرح  سالر ضدنائب   بر   د یشد او   وقنر   مگر   د،یخان  اقدام    از 

  بكابل فرستاده   و   با همدستانش دستگب    اورا   افتهیخان اطالع    میعبدالرح

 . است کرده   محبوس را نفری  هراتو در  است

  هم فو نايك شخص احمق    یقندهار   غندمشر   ن یکه ا  معلوم است  من گفتم

دولت    ضد  يك وسيله بر   چ یو نداشیر  ه  که با دست خایلخواسته  بوده و  

   گفت:   داکبر   د، یاقدام نما
 
 گفت: برادر   اقدام احمقانه کرده، صوف    حقیقتا

شت يك  گ   خدا اگر  است دهیفاکارها ب    نیشته اگن ها ن یخدا از اکه   وقنر  تا 
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بهانه   هممن گفتم،  شود یم چب      است   تدرس  صاحب  صوف    حرف  ی   : 

اراده   ب   هرچ مربوطشانعلجل   خداوند   ءبه  ی  است  ه  خداوند    که  چب  

 باشد.  تعایل  یارادهء ذات بار  میتسل  باید   بنده  شود یمهمان خواسته 

داشت که    اظهار   خنده   و   ه و به خوشحایل آمد   خان شامالدین شاج  مامور 

اثر     قلعه  و ا  شنهاد ی پدر 
 

  ت یرعا  بدون  ی   محبوس  که  است  داده  اجازهبیگ

  تازه   یهوا  و آفتاب    از   برآمده  لیتاشام در حو   صبح  که از   توانند یم نوبت  

البته  است ا  قلق  کوته    اشخاض  کهفاده کنند،  از  مستثن    نیهستند   امر 

 . باشد یم

  مور و ما  هم خوشحال  خوش شدم. داکبر   خیل  من   خب    ن یا  دنیاز شن راسنر  

مامورصاحب    ،من گفتمکرد،    قلب دعا   یرو   زمانه نه از   یرا از رو الدین  شاج

  م یتان تقد  ی برا  تیدانه چاکلو چند  اعل  چای  يك  خب  خوش را   نیا   ن  یب  ش

 ی هم  یهاخان خنده الدین  شاج  ،کنمیم
 

کرد. من    تشکر   و   داده  را ش   شگ

  
 
 او گذاشتم  نزد   مادرم فرستاده بود   پیشبر   چندروز را که    تیچاکل  و   چایفورا

 
 
 بود.  اعل خیل  یهاتیکه چاکل  حقیقتا

که برود،  خواست  یم   و د  ضف کر   را   تیچاکل  و   چای  خوسر بسیار    به  مامور  

صاحب يك چارپاب    تا من و   د ی م، که اجازه بدهگفت  او   یبرا  در   دهیخر  داکبر

  ندارد   مانیع  خوببسیار    گفت:   مامور   . میفاده کناستآن    و از   میبگذار آفتاب  

 . آورد یم  ب  تان چارپا یبرا  د یبده  داد لگ  یبرا  و پنج افغاب   ستی ب

افغاب    مامور   تیهدا  قرار    و   متکب    محافظ  وردك  لداد گ  یبرا  شصت 

  هم   گر ی د  گفت پنج افغاب  داد گل   ،بیاورد   ب  دودانه چارپا   شسخت دادم تا 

 افغاب    نجپ   دروازه ارگ برسانم. مجبور   تا   بذريعه جوایل  را ها  چارپاب  تا    د یبده

 رفت.  داد گل  و  داده هم  گر ید
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داکبر   من ا  گفتم  به  برایك    نیکه  در   است  ی   محبوس  یمژده  بتوانند  که 

تا اندازه،    ند، یفاده نمااست  هم  از   و   صحبت کنند   نند،ی بنش   گر ی همد  با آفتاب  

  کم   بیچاره  ی   محبوس   غم واندوه   از   دها یوبازد  د ید  و هاقصه  و   ها صحبت  نیا

 . کند یم

دودانه چرا    بود   کاف    گفت يكدانه چارپاب    و   کرد   ق یمرا تصد یاههگفت  داکبر 

صاحب ممكن:  گفتم  ،اسنر خو  نزد    من و   نزد   از رفقا   که بعض    است  داکبر

  و  قانع شد  . داکبر است باشد بهبر  دودانه چارپاب   اگر  نند ی و بنش  ند یایشما ب

  را ها  چارپاب  که    من گفتم.  آورد   را   داد دودانه چارپاب  گل  ی   ش ی پ  نماز   از   بعد 

مرا    بودند   نشستهجان  امی     و   تاتا   رفتم،   مامور   خودم نزد   بگذارد و   در حویل 

بادار   و   خنده کرد   د ید  که   داد گلمامورصاحب   گفتم ؟یبود  کجا  گفت 

بگذار   یجا  كی   ل ی که در حو   د یدهیم  اجازه   آورده   را   ب  چارپا   م؟ یمناسب 

بادار   د یخند  مامور  شما  ،  شود یم   عملخواست    نیا  صبح  فردا   و گفت 

  در يك   خزانه  وار یدکنار    در خودرا    فردا ساعت هشت چارپاب    دکهتوانییم

بگذار   یجا کن  همرای  و   د یمناسب  دربار  صاحب   گفتم  د،ی داکبر

  چارپاب    خود   یبرا  خورد جوش نم   چندان  من  همرای  داکبر مامورصاحب  

  داکبر است    داکبر   رفیق  تاتا   خنده کرده گفت،جان  امی     خريده.   حدهیعل

يف    همرای  شما   است  تدرس  گفتم  ،کند یم   دربار   تاتا   همرای تشر من 

 . خوببسیار گفت   مامور   . د یاور یب

 



 

 

 ارگ  در زندان وضع ییر تغ  کی

 ی هم  ف یوظا  یو اجرا  چای  و ضف  صبح  نماز   از   بعد امروز  
 

پوره ساعت    شگ

دادخان گل  و   مامور   که  دمیرفتم د  در حویل.  برآمدم  اطاق  از   صبح  هشت

پبودند   ستادهیا   لیو محبوب خان در حو   محمدعمر   و    خایک   اهنب  ، من 

 ی هم
 

پاشنه  دهیپوشخودرا    شگ تا  و   و   ،رسید یم   میپا  یهابودم که    باريش 

 دارم.   را  قلندرها   وضع هک  دهیژول یمو 

مامورصاحب   بل   گفتم  . د ی آمد تر وقت  از همه امروز گفت   خنديده مامور  

جر اگر   باشد  بفرمائ  م،یافتتاح کنخودرا  های  چارپاب    ء هگاجازه    د، یگفت 

خود    را   داد گل معی      در   را   چارپاب    که  د یبب  با  گفت    داد گلبگذارد. محل 

  که   ب  جاو در    آورد   را   ها و آن  ام رفت  گذاشته  گوشه   در همی     را ها  چارپاب  

ما  نم  هینظر   قرار  برا  شده  انتخاب   مور و  افغاب    یبود گذاشت و  پنج   او 

 بخشش دادم. 

گرفته   اطاق  از   دودانه پشنر   كمپل و و يك    هچ نیه يك قالآمد  اطاق  به  خودم

صاحب هم  چارپاب    یبال و من   نشست  چارپاب    یبالآمد    انداختم، داکبر

وع کردم.   فیشر  لیبخواندن دل   شر

ندن  از ما    و   ند آمد   نزد ما   کدام  و هر   ند آمدبر   خود های  اطاق  از   ا قکم کم رف  و 

کنند. کم کم    دا یپ  س کردند که چارپاب  و ك هی   ر ه  و   ما تعجب کردند   چارپاب  

تا چاشت    صبح  و از   گذاشتند آفتاب    در   دهیخر   ب  چارپا  ما   رفیق   يك از   هر 

وع  است  چارپاب    یبال شر   چارپاب    در   شهی همجان  امی     و   تاتا   ، د یردگ فاده 

 . کنند یم  قصه و  آیند یم  مربوط ما 

  آورند یم چاشت را    طعام  خانهطباخ  از که    وقنر گذرد  یم  بی ترت  ی   بهم   روزها 

وع  طعام  تقسيم  و محبوب خان در  از    بعد   رويم،یم  ما   اطاق  مابه  کند یم   شر
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مضوف   ه بعض  آمد در حویل باز  ی   ش ی پ نماز  ی ادا و  چای و  طعام ضف

 ب  عده  مضوف قصه و   جاکت و برخ  و  مضوف بافیر  کاله    مطالعه، بعض  

ی    محبوس   بحالآنقدر    وضع  نیا   ،شوند یم  میکر   قرآنادکردن  یمضوف  

 . نمایند یم  تیرضا اظهار  زندانمامورین  که هريك از   هگردید  واقع د یمف

  در همی     بود   شده   زرد   ا ی  و   د یسف  هیکه در سا  زندانیان  هایچهره راسنر  

از  روز که   یعیطب  بحال  کنند یم فاده  است  غی    در یب  یهوا   و آفتاب    چند 

 . است شده شی ارگ پ زندانیان به وضع  بازگشته و يك تغيب  

  زیاد مهرباب   من لطف و    پادشاه که با   در یحغالم   د یاز چاشت س  ش ی پ  روز ید

  و نب   ضف کنم    شان  همرای  چاشت را   طعام  که  کرد   خواهش  از من  دارند 

م.  شان اطاق بهبا خود   را همکردند که داکبر   خواهش  بب 

رفت  اطاق  به  داکبر   و   من از    میپادشاه صاحب  با   شان  خانهو    نان مكلف 

و از  خنده ضف شد    و   خوسر بسیار  به    طعام  . بودند   آورده  فراوان  وهء یم

  و   با یز   و   ی   حس   تی. پادشاه صاحب که جوان نها آمد   انیسخن بم هرطرف  

 . کرد   ظرافتبسیار است  مه فی حال ظر   عی    در  و  باشد یم  دانا 

 شویمیم  زندان خالص  نیاز ما و شما    يا آ  ده یصاحب پرس  پادشاه  از   داکبر 

ط دارد. داکبر   چند   مگر   بل   گفت  و   د یپادشاه صاحب خند   ؟ب  اخی   گفت   شر

ط اول    کدام ط ما؟ شر ط دوم  یشو   کور باید  شر ط یشو   ر ک  باید . شر . شر

  نگ باشد گ  و   کور   و   کر آدم    حایل که  صاحب در   گفتم  . ینک شو گ  باید سوم  

 ؟ کند یم ده یچه فا خالض

 دهیناشن   یکه هرچه بشنو   نستیشدن ا  کر   از   مقصد   گفت  صاحب  پادشاه

جوانب خود هرچه   که در اطراف و   باشد یم  نیشدن ا مدعا از کور  و  یب  گ

از   یب  گ  دهیناد  یدید ا  و مدعا    و   که زبان بسته کن    است  نیگنگ شدن 

 . نگوب   چیه
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  ن یاز   و   مینگ باشگ  و   کور   و   که کر   م یا  دهیدرجه هم رس  ی   به هم  گفت  داکبر 

جان    م،یابی  نجات  زندان منحوس  پادشاه صاحب گفت: داکبر
 
و  که ت  حقيقتا

يف و   شخص   ترا   بال   نیاز   تیعاف  و   ب  خداوند بخباسر  یمليق    معصوم و   شر

  ها زحمت   ن یا   آخرت اجر   دين و   و   بدنيا   و   بخشد نجات    را   برادرانجميع    و 

 تان بدهد.   یبرا را 

  نماز  یادااز   بعد  . میآمد خود  اطاق پادشاه صاحب به اطاق از  داکبر  و  من

حویل  باز   فیوظا  یاجرا  و  در میرفت  در  خان محمد  فیض   ما   ب  چارپا  . 

 نشستم. آنها   ، من هم با بودند  محمدعمرخان نشسته تاتا  همرای  غندمشر 

ت    یهاقصهآنها   اعليحض  را  هللا  اماندورهء  معتب  ند کردیم خان  از   ی. 

 صحبت  من در ،  ند گفتیم  ها قصه  عض آن    و در ا  یکارها  و   اور یمحمودخان  

خداوند    ر اگ   ت. ذلت از طرف خداوند اس  که عزت و   گفتم  شدم و   داخل  آنها 

حکومت را  که زمام    تواند یم   ،استبسیار    بخواهد در عالم، اشخاص دانا 

که    شود یم  داده  ها بدست اشخاضزمام حکومت   مگر   بدهد آنها    به دست

 یرس  بیچاره   مردم   به  شان  انیو اطراف خود    به جز مقام شخض 
 

. کنند م ن  دگ

اقوام    درنظرداشته باشد   را هم   مردم   يك اندازه منافع  تا   ار مداشخص زماگر  

  ی دار قوم و    ش یاحاطه خو   از   زمامدار   خوایه ب  گذارند که خنم   او   انیو اطراف

قوم  عن  ی تجاوز یباز   رفیق   و   تیمراعات  و   ی   چن  اگر کند،    ها    نباشد 

خود  منافع  فدارفيق   و   اقارب  و   خانواده  و   زمامداران  افراد    یهارا  منافع 

را  آنها    قدر   قضا و   کهیا  االبته توده رع  ند یملت بنما  بیچاره   و   ب  فق  غريب و 

چن بال  است  دهید احوال    ی   مستوجب  از  اندازه  پر   بدبخنر   یتا   شاب  یو 

 . افتینجات خواهند 

   گفت  تاتا  
 
را مطالعه   نیراشد  یخلفا  یهاکارنامه  اگر   است  ی   چن  حقیقتا

له پدر   یکه خلفابینید  یم   د یکن تمام اوقات   بودند   نمسلمانا  اسالم که به مب  

  طور   ها شب  ، نمودند یم   خود   مردم  سعادت  یفداخودرا    زندگاب    ییااو مز 
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  دند، یکوشرفع محتاجان یم  غربا اطالع گرفته در   و ها  بیچاره احوال    از   هیخف

احوال    اصالح  در   ها یباز فتوحات و جان  و   ی   خون   یهاجنگ   روزها برعالوه 

. همان  دند یورز یم   کردن عدل و مساوات سیع  م یقا  و ها  بیچاره   و   انغریب

بود که اسالم در اروپا و   یفداکار   و   ثار یهمان احساس ا  احساسات پاك و 

از   ی لوا  و   شد   حاتف  ا یش یا  و   قا یافر  بسا  را در  ممالك بزرگ    مقدس اسالم 

 . اشتند برافر 

به    من گفتم شما  خداوند  و  نما   ق یتوفما  اسالم  د یعطا  مزایای  و    ت یتا 

 . میاسالم کوشش نمائ  ی   مب   ن یحکام داستو در    مینده  را از دست   مسلماب  

ور  ز كم  ور آزور  هر است  ر زو  تابع ا یدن غندمشر گفت برادر خان محمد فیض

  از   یپروا  چیبه دست ظالم باشد ه  زور که    وقنر   تا .  کند یم  حل  و   خورد ا یمر 

  از دست   زور که    وقنر   نخواهد داشت،  خون غربا   خوردن و یا    کشیر  مظلوم 

و   وقت آن    رفت   شان مذلت  را    چاپلوس   ی بنا  و   دهد یم تن    یخوار   به 

 . گذارد یم

 ی غندمشر   در وقت خودت که    مثل  گفت  کرد یم خنده    حایل که   در   تاتا  

  ل یخ  سغااش  ،دانسنر قوم پادشاه یم خودرا    ،شناخنر   نم   کس را   چیخود ه

نگ و   ب   مهم  شمشب  و   ، یبود  و بارکزاب    یبد خودرا  حال    پرنگ داشنر   شر
 

  وانگ

 قهی. چند دق کرد   ب  ت   را   تاتا   گفتار   با خنده   غندمشر   ،یدم بودنه ماند  ش یزده ر 

 کردند.   غریب و  بیعج یهامزاحبسیار 

،  هگفت: در حکومت امان اله خان وزارت حربي  داده  خود ادامه  گفتار   به  ا تتا

و   زخانیعبدالعز   از   قندهار   هیتنظيمریاست    نائب   بود 
 

  از   مزار   الحكومگ

 نائب   عبدالكريم خان، و 
 

  کابل   تیخان، ول   میمحمدابراه  هرات از   الحكومگ

غالم   از   حضور   تیاور یاز عبدالحكيم خان،    محمودخان، حکومت غزب    از 

و ریاست    درخان،یح محمدشورخان  از  خانه  اب    ه تنظيميریاست    ض 
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و   شمایل جنوب    افغانستان  حنر   از   سمت  احمدخان،  عل  وایل    جناب 

   جناب شما   از   غند شایه   حکومت کوهدامن و 
 

وقت  ها. در  زاب  بارك   همگ

 
 

در   سقوط حکومت همگ آسوده خواب کردهای  خانه  تان    تنها   د یخود 

خود    یمدار سیاستو عدم    یانگار سهل  خان که در هرات از   میمحمدابراه

دست شد.    مردم  از  آخر    ،ید کردیم   فدا خودرا    شما   باید هرات کشته 

  ی جاردید ک  تاراج  و  د یخورد افغانستان را  مملكت  و  د یپادشاه بود  لیماماخ

  مثل   از دست شما گرفت و شما   حكومت را سقو  بچه که    است  خجالت

  ها تب  غب  
 

 . د یکرد   زندگ

 ب  غب    چرا   جان، شما تاتا  ب  گویمراست  محمدخان گفت:    ضیف  غندمشر 
 بر

وز یردید  ک زبان  ر ی عقوب خان  بود، سمهللا  اماندربار که  جان که    عی خان 

هللا امان از  شی پ چرا  زد یم یخود لف فداکار  وقت و در  بود  کابل  قوماندان

.  نکرد  کوشش  دزد نفر   و چند سقو بچه كردنب  دستگ در  چرا  خت؟یخان گر 

 . کنند یم و نوش  شی ع رانیحال در ا

آنها    صحبت  داخل   نزديك بود که به منازعه بكشد. من نفر   دو   ن یا  مذاکره 

ه بوده  شانهر وقت قانع بحکم خداوند جل عل   در  شما و  ما  گفتم  و  شده

از   یاراده خداوند  بدون  که  میدار   ی   قیو    میو هست  درخت   يك برگ هم 

  ی   چن   زندان سخت با   ی   بود که ما و شما در چن   ی   هم  البته تقدير   زد، یر نم 

ا و   دشوار   طیشر چن  شده  قلق    هتو ک  زولنه  به  مبتال   ی   و  اگر    میردگ   بال 

  خراب   مختل و  باربت ی خاك مص  ن یا  یکارها و بود  نم   بایکو ب    یغور ب  

صاحب مرحوم    احمدخان وایل  عل  د یرسنم  بدرجه اعل  رشوت  و  شدم ن

چرا ملت افغانستان    گشتنم  وادار  شمایل  مردم  از نفر    صدها به اعدام  

د  کر خودرا    کار  ری. البته تقدآمد  یم  کار   یرو   انقالب  چرا  و  ند شدیم  عصن  

 همی   بود. ما و شما نصيب  و 
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 داکبر   مثل  گر یدگناه  ب  و    غریب  نفر   و چند من بحال ت   در دلگفت: برا  تاتا  

  شما   و   شديد   گرفتار   و زولنه  تکلیف   سبب بهب    که  سوزد یم  عبدالحدجان  و 

ناخورده و    باز شد ، چشم تان به وطن  مردم  از   نه  و   د ی دید  ب  نه از پادشاه خ

  در این  که به اندازه خود   قتیحق  دیگران  . د یزندان شد  ی بال  گرفتار   نابرده

و   و   چور   مملکت  و   و د  خور   چپاول  خودرا    اعمال  یجزا  اکنون  بردکردند 

 بينند. یم  

 بت ی مص  نیاز   و   د،ی رحم فرماما و شما  همه    یجان خداوند بالتاتا  ،من گفتم

فرصت دهد تا مصدر خدمت بوطن و    به ما   نجات بخشد   بزرگ همه را 

خودشو  يك  میبتوان   اگر .  میهموطنان  ا  در  و از    بعد   نیگوشه  خدمت 

 . میجان بسپار  یوفادار 

 نشست و  چارپاب    ء در گوشه  و آمد    بودجه ر یمد  يوم ق  وقت لل   در همی    

وع به جفنگ گفیر  نمود، اگر   فت: برادر گ  لل   ؟یفت چه حال دار گ  تاتا   شر

کن،  پرسیمراست   در .  د یبفرمائ  : گفت  تاتا   گوش  ب آدند   للگفت، 

بال  باسر   ده یبقه را د  ستادهیا قرقر    و   باشند یمهم سوار    یکه سه پشته 

بل  ،کرد یمخنده    حایل که  در   تاتا   ؟کنند یم لل گفت میا  دهید   گفت:   .

فهمم. لل گفت گوش    گفت من بزبان بقه نم  تاتا   ؟گویند یمکه چه    داب  یم

واه    گوید یماست   ر ه سواقب دو   ی. بقه اول که بالمیبگو   ت یکن که من برا

  بقه سوم .  گذرد یم هم    نیا  گوید یم . بقه دوم  ستی خوب  یواه عجب هوا

  حال من   دم،یترق  دم،یرفتم، ترقگ  در   یاو   فتم،ر گ  در   ، یوا  گوید یم   بیچاره

 . است همان بقه سوم مثل

متل   ا هصهق  قهیللچندق  و   میدیخند  ل له  گفت  از   و  آور خنده   یهاکرد، 

 . میآمد خود های اطاق بطرف  او  بیبه تعقما هم  رفت  ما  نزد و از  گفت

 *** 
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این   متعلم   او   برادر   ،زند یم  چرتبسیار    داکبر   ا هروز در  عبدالمجيدجان 

برا حبيبيه  پ  کا یمر ا  لیتحص  یمكتب    ه ک  شود یم  چندوقت  داکبر در  رفته 

ی  به او ما هم    . ندارد   خودش خب    مگر   شده  فوت دربارهء فوت پدرش    چب  

من  مگر  کند    خب   را   داکبر   قصد کرد  مراتبه  چند جان  امی     چهاگر   م ینگفته ا

از    که داکبر   ده یچه فا  گفت که بتو   و   کرد   مالمت   اورا هم    تاتا   مانع شدم و 

  دعا د  خو   به ارواح پدر   اینکه  یبراگفت  جان  امی     شود.   پدرش خب    مرگ

 کند. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 در زندان ارگ  افشان نظایمنفر  چند 

وع    ها آمد  زندان رفت و   یهادر دهلب     ساعت دوازده بود که باز   شبید شر

 شد.  هم خایل اطاق و چند  بسته کردند  ما را  هایاطاق و 

  در   اطاق  ضف چهار   بود   باز   ها دروازه برخاستیم    وضو   یکه ما برا  صبح 

 . بودند   د یجد  ی   محبوس  نها یبود، ا  ه گردید  بارك قفل چهار 

 که  برآمدم  قیصدد تحق که من دارم در   یعادت کنجکار  نظر بههرحال   به

بود،  کدام  د یجد  ی   محبوس خواهند  و از    بعد   اشخاص  از    پرس  پال 

  دخانیس  نها یمعلوم شد که االدين  شاج   مامور   و بالخره از خود   محمدعمر 

 که    غزب  مشر  فرقه 
ا
  پش مشر  فرقه  داحمد یس.  باشد یماندر    مردم  از   اصل

همه فرقه  .  باشند یم هزاره  مشر  فرقهفتح جان    و   داب  یم  ظمهزاره، اع  نور شاه

ان اعزاز   چهار   گرفته اند. هر   قرار   هیاشتباه وزارت حربمورد  بوده و    یمشر

 تی محبوس  اند. معلوم شود که سبب  شده  در زندان ارگ زنداب    شاننفر  

 نانی نش   در محفل چهارپاب  آنها    نآورد  ست؟ی چ  یرتبه عسکر   افشان عایل

ارگ زمعجيب    تأثب    زندان  برا  نهءینموده و  ت  غالم  قاض    یتبضه  حض 

چند خان   هريكاست  شدهفراهم    گر یدنفر    و  تبضه  آنها    ء حصهدر    . 

 . کنند یم

در  جات  هزاره  مردم   که   شود یم فتح خان هزاره گفته    و   نور به بچه شاه   راجع

  مردم  به اتفاقآنها    . آورند یم بقسم شبخون در ارگ هجوم    چندروز   همی   

  فتح جان و   و نور  شاه بچه    ارگ را تضف و   ل یخ  مانی اندر سل  مردم  و   دانیم

  تبضه   گر ی دنفر    و چند   کنند یم  خالص  را   داب  یاعظم م  سيدخان اندري و 

در    ند یفرمایم ااست  د یشد  انقالب  غزب    و جات  هزارهکه  اشخاص   نی. 

. است قسما قسمهای آوازه  اینکه اند، خالصه شده بندی  بهمان سبب



 

 

وع تعل  در زندان  میرسر

  ت یاند نسبت به محروم  شده  محبوس  معارف که در زندان ارگشاگردان  

  دقاسم یس  صاحب ب  اند. جناب ممتأثر    و   وسیما  تیتحصيل، نها  و   م یتعل  از 

خود در زندان   لیدان به تحصاگر صورت ممکنه ش  اند که در   داده  خان نظر 

  بعد   هستند ادامه بدهند، تا   محبوس  که  ادان و دانشمنداب  است  به معاونت

ا   خراب  شان  ندهیشود آ   شان  بی نصاگر  زندان    ز ارهاب     از    ن ینگردد. اما 

  قلعهمربوط به اجازه    هینظر 
 

اجازه  آنها    اگر ،  است  زندانمامور  و    ارگبیگ

 . است مفكوره محال نیشدن ا ندهند عمل 

از   زندان مالقات  در حویلصاحب  بسملجناب    با   من  پیشبر   چندروز  و 

براشاگردان    آیا نباشد    تعمماناگر  که   دمیپرس  شانای دادن    میتعل  ی را 

صاحب فرمودند که در صورت عدم ممانعت البته    حاخ    ؟ب  اخی  د یر یپذیم

را  تفس   درس  سه مضمون  داد،  و   و   فارس  اتیادب  ،ب  خواهند  علم    عرب   

اول  الوهعصاحب  بسملالشعر.   تو شاگرد    ی   کردند که  بود.    خوایه  من 

 کردم. تشکر  بسیار 

  شده   دا یپ  ما   اطاقآمد    رفت و   در   آزادی  ی   محبوس   ی   اندازه در ب   کي  تا   حال 

ی  سخت سابق    مثل  زندان  مامور   طرف و از   شاگردان    از جمله .  ستی نگب 

صاحب بسمل  جان برادر   لیبزرگان اسمع  از   جان و   نن    معارف هاشم جان و 

صاحب مباحث  همرای  و   يند آیم    ما   اطاق  به و ظرافت    شوخ    ، کنند یم   هداکبر

م   هب  راجع  و   نمایند یم زندان  وتحصيل   میتعل  یبرا  صاحبب  مفکوره   در 

. عبدهللا جان که متعلم مکتب  کنند یمرا انتخاب    ی   معلم .  شود یم بحث  

قاتل شاه به    ی   معاون   ثیبح  یاسحق جان بارکز   همرای  و   ا اماب  ینجات  

و    اند   شده  خالصقلق   کوته  روزها از   درين  ب   اند ن  شده  محکوم  حبس ابد 

  اورا   و   عبدهللا جان که با من سابقه دارد   ،کنند یمآمد    رفت و   ها اطاق  در 
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  از بسیار  و آمد  من اطاق به مراتبه سه دو  شناسمیم یشاوندیخو  سلسلهب

  از   ها بیچاره   کهاست    ر شک  یخوش شدم. جا  قلق  كوته  از   شان  خالض

 . افتند ینجات   ته تلق  و تكليف ك

وع    در زندان  م یوتعل  درس   اندك   اندك   س یتدر   یکه برا  اداب  است  د، یردگ شر

 هستند.   نها یاند ا ه گردید  انتخاب

 حکمت    و  نحو   درس  یبرامب  سیدقاسم خان جناب  .1

حاخ    .2 محمدانور   جناب  برا  صاحب   و   ب  تفس   درس   یبسمل 

   عیو بد فارس اتیادب

   و عرب   یسی انگل درس یبرا خان صفا  م یجناب محمدابراه .3

   زبان جرمن   سی تدر  یمحمد طاهرخان بسمل برا آقای .4

خان اخبر  آقای  .5  منطق   س یتدر   یبرا محمد اکب 

   یفرانسو  س یتدر   یبرا یصفدرخان اعتماد مغال  آقای  .6

 فقه  و  نحو عرب   ضف و  یاله خان مشهور به غاز تیجناب عنا .7

وع و   را   درس  اشخاص  نیا   ا یهم    مامور الدين  شاج .  رفتند یرا پذشاگردان    شر

يا   اجازه به     قلعه اجازه    بدون  و 
 

شاگردان    ی برا  درس  درآوردن کتب بیگ

  دهیرس  مامور   هظبمالح  شده  آورده  که  درس  یهامعاونت کرد. هرنوع کتاب 

س   صاحب به ا  . من و است  شده  گذاشتهشاگردان  و بدسبر   ب ی ترت  نیداکبر

وع کرد  لیحصبه ت  : میشر

و   یروزها .1 ساعتفقه    شنبه ضف  بجه  از  تاساعت   صبح   ده 

 خان  یغاز  دوازده بجه نزد 

صاحب   حاخ    نزد   چهار عض   ایل  دو   از ساعت  اتیادب  و   تفسب   .2

 بسمل 

خان،    منطق نزد   صبح   از طرف   کشنبهی  یروزها .3  عض   از طرف اکب 
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 گر ی دارد، د  انیجر   بی ترت  ی   بهم   درس  نزد صفدرجان.   یفرانسو 

 خوانندیم  درس حدهیعل یهادر پروگرام  هم رفقا 

طاهرجان و    صفا و   آقای  خود  جان و   لیهستند. اسمع  درس   شگرم   و همه 

وع کرده اند.  میهاشم جان به حفظ نمودن قرآن کر   شر

اندازه دردها   تا   انیجر   نیا .  است  داده  فیتخفما را    باطن    تالماتو    يك 

وز  برادر  از   یو دا  آقای  رصاحب یشکورجان  امان  ی   متعلم  که    و   ه یمکتب 

من دوست بود،    هم با   تی محبوس  ، قبل از است  شوخ  خندان و   خیل  جوان

 شان  هردوی  . باشد یممکتب او  خان هم  عبدهللا  رصاحبیمد  خان برادر   نن  

و   آنقدر   شتهگ  اتیحآب    من  یبرا  شانوجود  که  ستند ه  فیظر   شوخ 

ز   هیامان  مکتب  ب  یک. غالم گول است از    بعد   است  خندان  و   با یکه جوان 

   درس   وقت
 

و خنده    شوخ  آنقدر    و   آورند یم   ف یمن تشر   اطاق  در   همگ

شکورجان   یبال ابیدر غ  رصاحب ی. بعض اوقات وز ندارد  که حد   کنیمیم

بعض    کنند یم من صدا    اطاق  از   اورا   و   شوند یم   عصن   را   بزرگان  ز ا  و    ما 

  ارگ مرگ  شنوشت  کهگویند یم. و  کنید یمخنده    چرا   که  کنند یممالمت  

 . ستی خنده ن ی جا مگر  است

در این    ما   شنوشت   که   میدانکه ما یم   کنیمیم عرض    ی   راچنآنها    جواب  ما 

ستمکاران خنديده خنديده    شی ر ه  که ب  خواهیمیم   ما   مگر   است   زندان مرگ

ما میب  بم فطر   .  جان   و سازیم  یم ثابت  خودرا    ی شجاعت  آسوده  آنگاه 

 . سپاریمیم

شر باشند  خواسته    اگر دارد که    امغ یپشاگردان  به توده    ی داو   آقای  ف یتفسب 

وط بر   دهند یم   درس  را  ات  آی  اوامر   خوانند یممبارکه را که    هیآ  ر ه  اینکه  مشر

 اظهار   . قرار معلوم احمدخان شترجمانکنند   ب   پرهآن    نوایه  از   و   لیرا تعم

   آماده
 

ط ب  که با در   است  کرده  گ وزیرصاحب  جناب  شاگردی  نظر گرفیر  شر
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 حاصل کند.  افتخار  یداو  آقای

انگل  یو دا  آقای ترگ   یسی که    و   وارد   خوب  را   فارس   اتیادب  و   عرب    و   و 

از   س یکه تدر تواند یم اند، ضف  خواسته  معذرت  شاگردان    خواهش  کند 

ط تفس    احمدجان   از   ب  . معلوم شود که غکند یم  سی را تدر   فیشر ب  بهمان شر

 . ب  خ ا ی کنند یم قبول  م را ه گر ی دشاگرد  کدام

در   سیتدر   سلسله دارد.  ادامه  زندان  ض      ها اطاق  در  ض    گردان   و   و ب  به 

همچنان گردان کردن   و   یعوافل نحو   ادکردنی  و   اعاللت ضف    ادکردنی

 .  است زیاد  خیل میقرآن کر 

 . است افتهی ف یتخفل ک   فانه هم باندازهء و  ی   وق کشتار 

 الدين  شاج  مامور 
 
در .  باشد یم  ضیمر   رفته  ز یگرد  که  شود یميكماه    تقريبا

خیالحوال او    ابیغ او   جيالب    و   محمدعمر   و محمدخان  دار    کار   معاون 

  ، شده   داده  از طرف دائره قلعه در زندان اجازه  درس  ن کتبآورد  . کنند یم

 بعد  دروازه مالحظه و در دهن    يك هيات  از طرفاول کتاب    مگر 
 
  اجازه   ا

برا  هک  شود یم   داده برده  زندان  اداده    ی   محبوس  یدر   ها کتاب  نی شود. 

ح مال   ه،یکافو    الخو ت یهدا  عبارت از    ، غوخ    ابب  م  و ضف مراح    زنجاب    شر

ح عقا میر  تهذيب ابولمنهتن    . باشد یم  عرب   درس کتب   گر یو د  د یشر

م  اکنون  يك  به  ارگ  بزرگ یمدرس زندان  و   ماندكه  ه  متعلمی    تعداد    يك 

آلم   ی   اندازه باعث تسکيك  تا  وضع  نیمضوف اند. ا س یی   به تدر درسم

بزرگان و علما   ه گردید  بیچاره  ی   محبوس  روخ از   که  میتشکر م  خیل  و ما 

 فادهاستآن  اند، و ما از  داده اثر  بی ترت مطلوبه ما  زحمت فرموده در  قبول

 . کنیمیم  زیاد 

 جان    عبدهللاشاگردان  جمله    در 
 
 ضف و   . در کند یم   کوشش  تینها  نسبتا

 لیتحص  در   هم هريك به اندازه خود   دیگران  اند،  شده  موفق  خیل  نحو 
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را از اول    هی كافسالر  نائب بازخان  جانپش    محمدخانب  پ  . مال ورزند یم  سیع

  بلند آواز  به    ل ی حو و در    اطاق  و در   در دهلب     شهی و هم  است  کرده   اد یتا آخر 

 .  کند یم نگردا

  ی برااصالح    یبرا  و   ند یشاشعر یم  دارند   که طبع شعر   رفقا از    نفر   چند 

  خوانند، یم  دیگران  یبرااصالح  از    بعد   و   دهند یمصفا    آقای  و صاحب  بسمل

 . د یشایم ر یدلپذ خیل اشعار محمدخان دین

بروح  ی  هاشب  در  و   یرفقایعن   گان  شدهکشتهجمعه  ختم    دعا   مرحوم 

به  آنها    یهاخاطره  . و کنیمیم ناله    هیگر   آورده  اد یرا  البتهکنیمیمو  آن   . 

 نخواهدشد.   وقت فراموش ما  چ یها هخاطره

در    کدام  هر   اسیس  ی   محبوس   ممالك   گر ید  در  داشته و  مسلك جداگانه 

 کنند یممنافع اجانب کار    یهم براها  بعض  .  باشند یماحزاب مختلف شامل  

يا  جمله.  باشند یم   خارج  ممالك  مخب    و    ده ید  هرقدر ارگ    ی   محبوس   در 

   شود یم
 

اصالح   هريك خدمت بوطن و   هیيك مسلك بوده و نظر   یدارا  همگ

  و   کنند م ن  منافع اجانب کار   یبرا  کدام  چی و ه  است   امور دولت و ملت

  وجود   هنوز ما    مملکت  احزاب در   گر ی، داست  ی   حزب مسلمآنها    حزب

قرار ندارند  د  ی.  نسبت    ی   محبوس  زیاد   تعداد   يك   شود یم   دهیکه  به 

خان در   نن  غالم  لینسبت رفاقت با افراد فام  به  کتعداد ی  و این  اختالفات

 زندان افتاده اند. 

  داکبر   من و   طوری که  ،زندانیان  نیا  تی محبوسموضوع  روشن شدن    یبرا

  ،آید یم بر   ی   چن میتبضه نمود مذاکره و 
ا
 از  دورهء اول قبل ی   محبوس   : مثل

ت    نن  غالم  حادثه  زخان یعبدالعز   مثل  خانهللا  امانخان مربوطی   اعليحض 

جان، فيض   رحربيه، یوز    خان غندمشر   امی   محمد  و   مشر   محمد خان غند زبب 

 جه ینت و در    محبوس  چندماه  یها براتعدادبارکزاب    يكو    او   برادر   و   اتا ت  و 
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  کدام   کابل  در   تا   دشوند یرفته بود که به هندوستان تبع  حکومت قرار   هینظر 

برا ت    یاقدام  اعليحض  ننماهللا  اماننفع  هم    آباد تا جاللآنها    . ند یخان 

 گشته  خود   ءيهاز نظر شوند، حکومت    خارج  شحد   از   اینکه  رفتند و قبل از 

فکر خواستبكابل    پسوا  را آنها   مبادا   ، حکومت  تشبثات آنها    کرده که 

ت   در    خانهللا  اماناعليحض  مدد را  و   ار گهندوستان  نتيجه   ر د  شوند، 

تحت نظارت و مراقبت    کابل  البته در   . د ینماتأثب     حداتش   در آنها    اقدامات

ی  دولت بوده و  البته اتوانند م نکرده    چب   به نفع دولت    ثاب    صلهیف  نی. 

  که از وطن به ملك غب    ها بیچاره آن    هم به  گر ید و از جانب  گردید    تمام

 د یشد  مگر   آزادشدند آنها    شد.   تمام  د یمف  ب   ن ند شدیم برده  
 
  تحت مراقبت  ا

 . بودند 

کوائ  ی   محبوس   به  که  دوم    مثل  اند  محبوس   بیعج  ف یدوره 

محمدویل  دخانیمحمدسع وك  خواهرزاده  ،  ندارند   جرم  کدام   که  لیخان 

ماما نسبت  به  ارگ  یمحض  در  برادر   است  شده  محبوس  خود   او   و 

صاحب   لی به نسبت خواهرزاده بودن وک  آنهم   آلمان  سفب  جان  امی   محمد

 ترجمان که برادر   خانب  ام  د سي  و   افتیهمانجا وفات  و در    بود   فیدر توق

مدير   لل  در   همرای   خانهللا  امان خبارات  است  سيد   خانه توقيف   برادرش 

  حی     و در   آور که زبان  حکم اسلم مهاجر   و يا   همانجا فوت نمود،و در    زنداب  

هجرت    لیفام  با   مهاجر   خان طور هللا  امانسلطنت   افغانستان  به  خود 

   س ی نموده با حکومت انگل
 
  بعد   و   تنها   دش مخالفت داشت. اول خو   شديدا

  ب  پ  شدند، پدر   محبوس   اله همتیعنا  و   یقاسنجر   او   برادرانچندوقت  از  

فرزند   تی محبوس  الماز    و ا پر   و   سه  و  زحمت    خیل  شاب  یمسافرت  به 

وکمحمدویل  که    وقنر   . باشد یم شد،  لیخان    م کردیم  گمان  کشته 

  مرگ   در زندان ارگ منتظر   کنون  ا ت  بیچاره  مگر   خواهد شد،  رها   د یمحمدسع

 . است
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بچه سقاو   هللاحبيب   ضف ارتباط با آنها    تیفیک  شمایل  مردم   ی   محبوس  

ال ی  و   را ز و یا  ان صاحب رسوخ  مردم  آنها   که  باشد یم    مردان  و   ها اجب 
 

  جنگ

  شده   محکوم  به حبس ابد   و   مانده اند   هستند که از کشتار   یدورهء سقو 

خواجه    مثل  اشخاص  نی. ابرند یم بش  ارگ    تاريك زندانهای  اطاق  به  اندو 

نفر   نیچندآنها    و مانند   افغانب  م  پش   عبدالقدير   علم و ب  خواجه م  و   بابو 

تعداد   هک  باشند یم   گر ید توقیف   زیاد   يك  هم  خانه  در    زنداب  دهمزنگ 

 هستند. 

برادر   و   تاتا   و  جان  دستگ  او   امی      قلعه  خانب  غالم 
 

و هللا  امانبیگ  خان 

  هستند که در دورهء اماب    شخاضا  اور ی  محمود   و   خانب  زب  و   محمد فيض

   نادرخان  عض و در    داشتند ها  حکومت ها و  رتبه
 
ا اند و البته    مانده   ار کبی  اکب 

 اند.  ه گردید  محبوس  هآمد اشتباهتحت   و  شده  دهیشن آنها  از  بر یااشک

عبدالغفورخان    خان و هللا  هدایت خواجه    مثل  گر ید   ی   محبوس   تعداد   ك ی

دولت بريطانيه که در وقت    تیشکا در اثر  معلوم شد قراري که    شکاتب او 

ال قونسل بودن خواجه مرحوم به    که   شدند   محبوس  بود  دهیرس  کابل  جب 

  عبدالغفورخان شکاتب او   و خان کشته شد  هللا  هدایت خواجه  در نتیجه  

 . است محبوس

  کدام   او اگر    داشتیم قو   ء جان جنبه  یمحمدمهد  زا ب  مرحوم م  تی محبوس 

  و   محبوس   ، بالخره ماند نم   جهیاز نت   خایل  کرد یموقت اقدام بكدام عمل  

 
 
ا  کشته شد.   اخب 

  از طرف که    بود   ءسهی دس  عبدالحدجان  خان و و عبدالغن   من    يتمحبوس 

منطرح  نفر    دو آن    نیمعاند با  اثر  که    و   حقيقتنامه  شب   ه ینشر در 

 شدند.  محبوس  م،محبوس

  ا و را احت  ناگهاب    یواقعه کودتایك    خان که  نن  غالم   هدورهء حادث  ی   محبوس  
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و  گردید    محمدنادرخان کشف  یخبارات قو است  عهیبذر آنها    اشار   و   كرد یم

 خان را   نن  غالم   توانست کهقبل از وقوع عالج واقعه را نمودند، نادرخان  

    او را همدستان    و   دلکشاه بقتل برساند   در باغچه قض   خود   بحضور 
 
تماما

   آنها   یب  دستگ  بی بود. ترت  زیاد   آنها   نمودکه تعداد   محبوس 
ا
  شده   گرفته  قبل

قتل  بعد   بود که برادر   نن  غالم  از  جانبازخان   خان و جیالب   غالم  او   خان 

    را   احمدخانب  ش  و   سالر نائب 
 
از    اردشایهگ  عهیبذر   دیگران  و   ب  دستگ فورا

در    ب  دستگ  شانهای  خانه ارگهای  اطاقو  يك    محبوس  زندان  شدند. 

 آنها    تعداد 
 
  که اکب    مانده اند   محبوس  شانزیاد  کشته شدند و تعداد   متدرجا

 . باشند یم  خانوادهآن   کانیو نزد شاوندانیخو 

  تعداد و يك    حادثهء قتل نادرخان دستگب    معارف که در شاگردان    تعداد   كی

مانند اسحق    گر یتعداد د و يك    دند، یعبدالخالق قاتل به قتل رس  همرایآنها  

عثمان جان   غالم جان و   و   زجانیعز   عبدالكريم خان و   عبدهللا خان و   جان و 

 انورخان بسمل که صفا   خانواده  و نب   اند،    شده  محبوس  تیفیمان که  به

جان و   اسمعيل و   و  اسلم جان    جان و   مینع  طاهرجان و   هاشم خان و   اكب 

 اند.  شده  بندیصاحب بسمل یهاب  گوراست  در اثر ، باشند یم

از او    نادرخان،  یک روز   است  گفته  تاتا   بهصاحب  بسملجناب    طوری که

نظر   ۀدربار   مردم  بود که  دهیپرس صاحب بسملدارند؟    اتیحکومت چه 

بلديه    مردم   که   داده  جواب رئيس  عبدالرحمن  شدن  به کشته  نسبت 

 . کنند یم  بدگوب    حكومت را 

بود گفتار    نیا ساخته  آزرده  را  نادرخان  روز   ی فردا  و   طبعيت   امر   همان 

نسبت   او هم  برادر   عبدالنن    و   عبدهللا  زا ب  صادر نموده بود. م  اورا حبس  

 خان که  هللا  امان دورهء    ءهیامن  ر ی وز الدوله  شجاع اشتباه مراوده با
ا
در    فعل

   اروپا 
 

صفدرجان به نسبت   و  رحماب   . احمد است شده  گرفتار   کند یم  زندگ

 اند.  ه گردید  محبوس  خان نن  غالم  یسر یخو   و  سنر دو 
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  و   لیحوادث فام  با   شاناتینظر   و   افکار   العمومی   عل محبوس  اینکه  خالصه

  اتینظر   ا ی  ارتباط به اشخاص مشتبه و   ا ی مخالفی   و    یهایباز سهی دس  ا ی

  از نفر    ، چنانچه چند است  نده یآحادثه    کدام   از   ی ب  جلوگ  ی حکومت برا

اعظم    و نور  شاه   فتح خان هزاره و پش   و مشر  فرقه سيدجان    مثل  منصبداران

 ساخته اند.   محبوس  را   یعبدالكريم خان قندهار   خان و   مستب  ش  و   داب  یم

  که هرچهاست    ر يك نوع افتخا  نینداشته و ا  خارج   كدام ارتباط به  ها   نیا

ها نتوانسته  خارخ    و   افغانستان تعلق دارند   مردم  بخود   و   مردم  از خود   است

دشمنان    یهارذالت   و   ها سهی اندازند، دس  تاثب    مردم   افکار   اند که در قلوب و 

ن  مردم  تعداد   نیا   اتیبروح  اجنن     مردم   گر ید  مثل  و   است   نداختهی رخنه 

 . کنند مدر مقابل پول به منافع دشمنان کارن نر یگ

 

 



 

 

 ارگ  در زندانمباحثات 

مباحثه    خارخ    و   داخل  یهاسیاستموارد مختلفه    در   ما   زنداب    یرفقا  اكب  

  . نمایند یم  اب  بز   د یشد   یمذاکره مشاجره و گفتگوها  ی   در ح آنها    از   بعض    و 

 ،  شود یم مذاکره    ی   محبوس  تی محبوس  ء در حصه
ا
 تی محبوس  راجع به  : مثل

 قلعه خانب  غالم دستگ 
 

  او هم  سلطنت ب  اخ در  ه یارگ که در عض امانبیگ

 قلعه بحيث 
 

 شده مقرر   حضور  یاورهاینادرخان در جملهء  عض و در بیگ

ت ینسبت به عل اور یخان ش  فیدشر یس که، يكروز   شود یمبود گفته   احض 

ت   نموده بود    عمالاست  ب   آم  ی   خان كدام كلمه توههللا  امانوالده اعليحض 

  عه یبذر   خان را   ف یدشر یو سشده    نخاب  غالم دستگ  تانی بکه باعث عص

ت نادرخان  ختهیگر   اور ینموده بود. ش  مرگ ب  د یتفنگچه تهد و به اعليحض 

  معزول و بالخره   از کار   خانب  غالم دستگدر نتیجه    را گفته بود، که  هیقض

 . گردید   محبوس

با محمدایوب    لل   يكروز  مد  خان  و   بودجه  ر یقيوم جان    مشاجره کردند 

اگر خان گفت:  محمدایوب  صورت گرفت که لل    ی   هم چن آنها    گفتگوى

نجات    از  س  ابم یزندان  بودجه گفت   ومیق  ،رومیم   اروپا   احتیبه  خان 

 اندام كو   که فلك جامه دهد   مب  گکه: 

خان بودجه حمله    وم یق  یو بال  شده   سخن عصن    نیخان از ا   وبیللا

تو  گفت  برده و  بود که   در   خوردن  پلو   که هرروز   یشد  شكم خود قرباب   ه 

پلو   را   شکمت  و   رفنر یم خان    نن  غالم   خانه قیکردیم   پر   از    بودجه   ومی . 

  چه   گر ید  یشد   محبوس  دربار   ر یيعقوب خان وز   نامب  و تبود که    داده  جواب

 باعث آزرده   گفتگو   نیبالخره ا  ؟یکمال دار 
 

نوع    نی. اگردید   شان  هردوی  گ

  شهی مذاکرات هم
 

 ورد. آیم   بار   ها آزردگ
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صحبت بمن گفت   در حی    ه بود آمد ما  اطاق به محمدعمرخان ا تتا روز ید

  ا ی   و   میتعل  که در   بود   بهبر   د،یگرفت  جهیحقيقت چه نت نامه  شب   نشر   شما از 

  خانواده   و   محبوسخودرا    د،یساختیم مضوف  خودرا  کسب و کار    کدام

 . د یدیهم نرس  بمقصد   و ردید ک  نشایپر خودرا  

 نیحال وطن در اصالح    یبرا  قتیحق  نشر   د یفرمائت یمدرس  جانتاتا  گفتم  

  ملت  هر فرد   فهیوظ  هستند از   قیحکومت و ملت محتاج حقاکه    عض 

    به اطالع  و   کسب کنند   توانند یمکه    ءرا تا اندازه   قیکه حقا  است
 
  افراد تماما

برسانند  که    وطن  حقاچرا  ماندن  بسا   قیمکتوم    و   ها بدبخنر   باعث 

  میماند، حكومت هم که تازه به تنظها پنهان یمتیواقع  هگردید  ها بتی مص

وع کرده    مملکت  یهاخراب   حقا  تواند نم شر همه  در کشف    را   قیکه  و 

اقدام    مردم  اخالق مذموم  وعیش  و   ها ستاب    رشوت  ا،هی خودش   از   یب  جلوگ

راه همت    نیدر   میخاك وطن هست   ی   که پروردهء هم  شما   من و اگر  کند.  

خلق    و   نزد خدا   ابد ی  تیتقو   روز بروز   لیرذا  و   عیکه فجا  میو بگذار   مینکن

من بهمی   ملحوظ    یرفقا  بود؟ من و   مینخواه افغانستان مسئول وجداب  

نفساب    و   شیساآ نشر   گذاشته  کنار خودرا    مطالبات  به  وع  نامه شب  شر

  و  ز یاقدام که خدمت بوطن عز  نیا جهیکه نت   میدانست . یم مینمود قتیحق

ما   هب  منجر   است  افغانستان  ء بیچاره  و   غریب   ملت شد،    خواهد   مرگ 

باعث    و   نشر نامه  شب  در   شانمکتوم    یهاانت یوطن که خ  ی   نیعاقبت خا

که ممکن    لهیهر وسه  ب  و   ند یبرایم  ما   ینابود  صدد   در   گردد یم آنها    ب  رسوا

و   نکرد  شی پ تور ف بعزم راسخ ما ها اندیشه  نیا مگر  برند یم  ی   از ب ما را  شود 

ات خود ادامه داد   . میبه نشر

ساخت و تا    يك شور برپا  دولنر   ر یواد  و   ها در وزارت خانه  قتیحق  شبنامه

  اندازه ب    خاينی     و   عی   مرتج  تیجمع  مگر   وطن را ترسانده  ی   ن یخا  ء اندازه

 زير   تا   گوناگون مرا   یهابهتان   و   ها وغ باف  و در   ها سهی دس  له یبوس  بود،زیاد
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رسان داکبر    د یغرغره  باف    را   عبدالحدجان  و   غن  و  دروغ  اثر  مخربی    در 

  دو  نیکه ا  د ی کن  ی   قیمگر   دند، یچانی من پ می به گل داشتند آنها   که با   من  دش

   ا هبیچاره   نفر 
 
يه حق  از   قطعا   شان خوداگر  .  نبودند ما آگاه    ات ینظر   و   قتی نشر

  دارم که مسلك ما   ی   قیو  ندارم    من خب    بودند   داشته  جدا   ء هینظر   کدام

  درس  جوانان وطن  یبرا  ندهیدر آ   قیحقا  ابراز   و   قتیحق  یهانوشته  عن  ی

  راه انتشار   وطن از  فداكار  و  خودگذر  جوانان از  ندهیآ  خواهد بود. در  خوب  

نفر    چند   صورت ما   نیخواهند نمود. در   اظهار   ملت را   یدردها  ا هنامهشب

ق  قدم و   شی پ راست و گفت    د یخند  تاتا   . باشیمیم خواه  وطن  نبردار جوانابب 

 . د یفرمایالرحمه معليه دل یب صاحب  زا ب  م گفنر 

 ش یاجزا خاکسبر  نشد   تا آتش  ننشست ا پ ز 

 باید  ی   چن نیا کار   تب  هم غ سنر ی ن سیع به

  ق یتطب  بحال ما   دل یب  صاحب   زا ب  م  شعر   ن یا  گر ی د  ت ی ب  ن یکه ا  بل  گفتم

 . شود یم

 باید   ی   چن  نیا گرفتار بردوشم    دام هرسو  ز 

 باید  ی   چن ن یا فراموشم سبکسار  خاطرها  ز 

گفت    و   آغوش گرفت و نوازش کرد   در   مرا   يست و گر   تاتا   تی ب  نیا  دنیاز شن 

فداکار   د یناام باز   ینباش  خدمت    ی خودگذر   از   و   یوجان  راه  در  شما 

. خداوند  ستی ن  اجر   از   خایل   بیچاره   و   غریب  مردم  و   بوطن   ا یر صادقانه و ب  

 . ند ینيك اعطافرما اجر  بشما  توانا 

  گوشه زندان ارگ به يك كشنر این    و در ت  من و   حال راسنر  عالوه نمود که    او 

 قتیشب نامه، که حقاین    و در ت  انرفیق  من پنهان مکن بگو که  از   میهست 

 ؟ بودند   اشخاص کدام  ند کردیم  نشر  را 
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اول تاتا  گفتم   در   شخض  ی   جان  من  با  بود   قتیحق  نشر   که    همراه 

وطن در   نیا  غریب  طبقه  از   نام دارد، پدرش عثمان خان و   وسف یمحمد

  و   کرد یم  مستقل طبيه کار ریاست    در   راتیاواخر بحيث شکاتب تحر   ی   هم

و در غريب   آنهمکه   است احمداله خان آقاینامه شب  توزي    ع  نشر و  یبرا

وزارت  کاتب  ما   رفيق  و   دربار دلکشاه      ديگر 
م  عبدالغن  پش    زا ب  خان 

شخص    کدام  گر ی. د كرد كمك یم   نشر   در   هیمتعلم مکتب امان   عبدالغفارخان

غريبان  ی   هم   . نبود   ما   با  بزرگ   بیچاره  دسته  يه  بعهده  نامه  شب   نشر را 

 رفتم از   دار   یتاپا  شدم و   محبوس  من در ارگ  جمله تنها   آنو از    میداشت 

  ا ی  و   زنده اند ه،  آمد  شان  چه به روز   ها سال  درينآیا  که  ندارم    خب    دیگران

 . محبوس اند يا  ا هر   مرده،

  ؟ ید کردیم  بی ترت  یجا  کدام  و در ذريعه    کدام  را به  هینشر   نیا   گفت شما   تاتا 

پ  عهیبذر   ما   گفتم از طرف شب    د یسف  یهادر کاغذ   کاب    قلم  و   ب  یکاربن 

سه شب    دو،   در   رسید یم قطعه    در حدود دوصد که    وقنر  یمکردیم نوشته  

را آن    و چند قطعه  میدادانتشار یمها  خانهوزارت    یهابازار   و   وارها یدر د

که    در صوربر   بمالحظه نادرشاه برسد   که  برد کشاه یم در دل خان    هاحمدال

این  شد یم انداخته    شان  کار   ب   م  یبال احمداله خان    جرئت و   و  شهامت 

 . است ر یقابل تقد

 

 



 

 

 زندانیان ناامیدی 

. است  پنج سال گذشته  (قتل نادرشاه)  ۱۳۱۲عقرب    ۱6از واقعه    اکنون 

جان    غالمنفر    ک یاند.    شده   زندان رها   از نفر    دو   تنها   مدت طولب    نیدر 

   بیچاره که  هیمتعلم مکتب امان
 
صدارت   هیبود. قرار امر  شده  ض یمر  شديدا

پا برادرش  جرمن    ندهیبا  سفارت   موبر   یاش   در   که  محمدخان شکاتب 

صفدرجان    ی گر یو د   ه گردید  د یتبع  به قندهار   ش ی ماه پ  وسه بود، د  محبوس 

  رها   ا ی  و   آید یمبه زندان    که باز   ستی حال معلوم ن  که شفاخانه رفته و تا 

 . شود یم

که   بیچاره  ی   محبوس   گذشت و ها  سال  و   ها ماهو    ها و روزها، هفته  ها شب

   اکنون  را داشتند   رهاب    د یحکومت ام  یب  نسبت به تغ
 

  وس یما  شان  همگ

 ی هاقامت  و   زرد های  رنگ نبوده و با    ا هخود  رهاب    د یاند، هرگز به ام  ه گردید

در زندان ادامه   تعليم   و   درس  اند. گرچه  دهی نمناك خز های  اطاق  در   دهیخم

   یبرا  تیمضوفنوع  و يك    رد دا
 

 رفقا  .  است  همگ
 
ا  میحفظ قرآن کر   از   اکب 

يف    و  شر   را   نحو   کرده اند، من ضف و   ها فاده است  عرب    علوم  و دیگر تفسب 

  خود   اد گرایماست  نزد   را   الشعر علم   و   فارس  ات یادب  و   تفسب    خان و   یغاز   نزد 

منصاحب  بسملجناب   نزد  و  را  فر   آقایطق  جان  و اگر اکب  فاده است  فته 

وع نموده   عرب    اتیادب  م یبه تعل  اخر او   نی. در اکنمیم   که به خواهم  یم  شر

مدت که    نی در ا   کنمیم احساس    طوری که  مگر   اقدام کنمآن    گرفیر    درس

ده فه  و د  سه ص  و   که ماه اسد سال هزار   نی ده ایل ا  و د  سه ص  و   از سال هزار 

   که  باشد یم
 
خسته    خیلگذرد  یم   يت منمحبوس  ء دوره  هفت سال از   تقریبا

  کوشم یم   آنهم   با   کند م نکار    خوب  چندان  امام، قوه حافظه  شده    ن و ناتوا

  مرتبه   کیهفته    خانه را احوال    مضف نکنم.   هودهیبخودرا    ز یکه اوقات عز 
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يا  محمدعمرخان  ا ی  و د  داگل  از  نزد محمدکه    الیخو    م یبرادرم عبدالرح  از 

ند یمجان   . شومیم  ا ی جو  ،گب 

  به  و زاری  باعذر   خان را   شکاتب داکبر غن    عبدالغفورخان  زا ب  م  اواخر   نیدر 

خان گفت که الدین  شاج   مامور   هستم.   تنها   اطاق  خود برده و من در   اطاق

  تا مامورصاحب    من گفتم  ر گم  بیاورد   میانديوال برا  نفر   اجازه باشد يك  اگر 

  ده یخود رس  ف یوظا  و   ها درس   ه ب  که   د یمرا تنها بگذار   د یمجبور نشو که    وقنر 

 . وانمبت

زندان گایهراسنر   در    ع یطبا  زیرا که  است  متیغنبسیار  هم    ب  تنها  که 

که    د یباور کن.  شود یم   شی نزاع پ  و   جگرخوب    جهینت و در    باشد یم مختلف  

بلکه  خودرا    اطاق  رفیق  مدت  نیکه در   باشمیم من    تنها  آزرده نساخته و 

  مگر   من خوش باشند   کنم تا از   خوب  گذاره  اطاق  یرفقا  ام که با   ده یکوش

  کدام   من از رفقا اگر . خواهد یم ی خودگذر   و  صب   ثار، حوصله و یا  هیرو  نیا

 گرفته ام.   گذشت کار   و   ام از صب   دهینامناسب د  وضع

 که   یقندهار نفر   کی
ا
  چند  ی   محمد نام دارد در همحاخ    و  بود  ور ی در  اصل

خدمت    یبرا   مامور   اند، از طرف   شده   آورده  راته  از   گر ی دنفر    سه  با   روز 

به   د یس   صاحبب  جناب م   قراری که   شده  برده   یو   اطاق  قاسم خان که 

  شده  به تنگبسیار    صاحبب  م  یهایدار نسبت به شب زندهدارد  یم  اظهار 

 نقل  گر ید  اطاق  کدامب   محمد را   که حاخ    خواهد یم هم    صاحب ب  م  و حنر 

. معلوم شودکه چه  بیاورد   من   اطاق  به  اورا دارد که    ال یخ  مامور   بدهند. 

 . کند یم  زندان هرچه بخواهد اجرا  مامور  را یز ندارم  من چاره   خواهدشد 

 

 



 

 

 ها دیوانه 

 که    یاعزاز   منصبداران
 
ا اند مانند    شده  زنداب    گار   از طرف دولت در   اخب 

پش   داحمد یس مشر نور  شاه   هزاره  فرقه  منصب  فتح    یکه  داشت. 

که    داب  یاعظم م  و   ی سيدجان اندر   بود و مشر  فرقه محمدخان هزاره هم  

وقت    چند   وردهایتاب مقاومت زندان را ننفر    و دآنها    از جملهبوده    غندمشر 

 اند.  شده  وانهی د شی پ

  که   نفر   دو  نیکه ا   است   داب  یاعظم م   یو دیگر ر  نو بچه شاه   داحمد یس  گ ی

سقو بچهحکومت  ء  دوره و در  گذشتانده    ا هه و در هاکوه   در ا را  هخود  عمر 

مشاهده کرده اند، در عهد    مردم  را همهآنها    شجاعت  جنگ  یهادانیدر م

  ی شت و به اعطاکن   را آنها    یدار سیاست   تیسلطنت نادرشاه به نسبت رعا

اعزاز  باقيماند    اشمع  و   یمنصب     حکومتکه    وقنر   تا نوازش کرد، 
ا
  کامل

که   عض  ن یکرد. همان بود که در   یدار قحآنها   با آن  از  بعد  ، گردید   مطمی   

 حکومت    وضع  و   آرایم  کنار   ر هاز  
 
 مثل  اگر که    ستی ن  شیقابل تشو   قطعا

  را ها  بیچاره  ، ندارد   یب  تاث  چیبکشد ه  و   کند   محبوس  را هم  نفر   صد آنها  

و   نیدر  سهمناك  قکو   تکلیفپر   زندان  و   خراب  وضع  نمود.   لق  ته  زندان 

ساخت    بیچاره  را   داب  یاعظم م  و نور  شاه  بچه  داحمد یخوف کشته شدن س

 شدند.  وانهید و 

 وانه ید
 

الن اعزاز نفر    دو   نیا  گ   ن یاو اوضاع  ، حركات  است  ب  تماشا  یجب 

 ست. ا ور آخنده  خیل  وانهید دو 

 ی دحادثه   ی   اول
 

  از  را آب  کوزه  چند  یک روز بود که  ی   چننور شاه بچه   وانگ

خود برده    اطاقو در    ، ربودهبودند   مملو آب    از   حایل که  در   پنهاب    ها ب   دهل

  را   ی   محبوس  نان خشك  محافظ  داد گل  روز کهپنهان کرده بود، عض همان  
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  کرده و به   چور  قرص نان خشك را از نزد او   ستی به اندازه ب  کرد یم  میتقس 

را در    اطاق  لوازمو دیگر    بسته چارپاب    داخل  خود برده دروازه را از   اطاق

ها سپایه  هرقدر ساخت.  قلعه بند  و  قلق    هتکو خودرا   انداخته و آن  عقب

 كنند.   زندان کوشش کردند دروازه را نتوانستندکه باز  مامور  و 

د  ی   هم  از نور  شاه   بچه اعالن   یروز 
 

و    وانگ دادن  فحش  به  وع  شر کرده 

 یصدا  بلند   آواز به    نمود. گایه  غریب  و   بیعج  یصداها  دنیکش   بدگفیر  و 

بع    گایه  ،زد یم بان    بانو    د ی تقل  را   او گ بع  بزغاله    در   اگر   ،کرد یم هم مانند 

غر    وحیسر   یهامانند سگ  ،نمود یمتق تق    سپایه  کدام  پشت دروازهء او 

از   دکهیجفیمآنقدر    ،نمود یم  غوغو   و   زد یم را  درد  گخنده    شنونده  رده 

  بلند آواز  ه  ب  شهی هم  ها ن یهم دوام دارد. عالوه براهنوز    وضع  نی. اکرد یم

کرده  الدین  شاج   مامور   به خطاب  صاحب،  مامور  و  ا  گوید یمخان 

هم احمقانه پشت الدين  شاج  مامور   ،دريت نعلتف»فدفدرت نعلت فد

او  ا  پدر   )بد   گوید یم  و   دهد یم  اورا   جواب  رفته  دروازه  لعنت(   نیخودت 

احمدجان   و   . غالم جان رحماب  ندارد   که حد   است  ی دیکومآنقدر  صحنه  

برا  رحماب   نور شاهبچه    یهافحش   و   ها و گوش کردن د  تماشا و   یهرروز 

 خندند. و یم  کنند یم رفته گوش 

  ب   از دهل  ر یجان کور   میکه رح  قرار   نیرخ داد، از   ن  یعج  تصادف  یک روز 

  است  واقع  ب   فتح جان که در همان دهل اطاق و به گذشتیم نور شاه  بچه

  میرح  یباز کرده و بالخودرا  دروازهنور  شاهبچه   . بصورت ناگهاب  رفتیم

 ی: »اگفتیم   کرد یم کش    اورا خن  ی  شدت  به حایل که  جان حمله کرده در 

خودرا    خنیزده    غیچ  بیچاره  جان  میرح  «فدفدريت نعلت  علتفدفدريت ن

 داخل  و دروازه را از   شده  داخل  فتح جان  اطاق  از دست او رها کرده و به

نور  شاهبچه    مگر   د یترس لرز   ترس ضعف کرد. فتح خان هم از   از   بسته و 

مطمی   شدند  که   وقنر  باز مسدود کرد. خودرا  فته و دروازهر  ود خ اطاق به
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بچه   دويدن  م یرح  ستی ننور  شاه که  يك  به  خود    اطاق  بهخودرا    جان 

 نبود.   بحال خود   بیچاره روز  دوسه و  د یرسان

  اورا امر کرد که دروازهء  الدين  شاج   مامور   ،نور شاه بچه    حرکت   نیاز    بعد  

به    هیو قض  نشود   ی   محبوس  از عقب قفل کنند که مزاحم دائره قلعه  را 

 . ستی ن معلوم جهینت  کدام   تاحال  مگر  اطالع داد 

 ید
 

با    مگر   هنکرد  بستهخودرا    . او دروازهاست  گر ی نوع د  داب  یاعظم م  وانگ

د یمرا    نهی آئ  گایه  ،زند یم   حرف   خود   یهابروت   یكه داراخودرا    افهء یق  و   گب 

و    داده   قرار را مخاطب    نهی آئبعد    کند یم   مشاهده  است  زیاد   شی ر   کالن 

بد پدرد  گوید یم را    زهیچوب ر   يك  پیشبر   دوسه روز   «نالت شه  ی»تف، 

 . کرد یمقهقه  های  و خنده   زد یم   حرف  با او   داده   قرار را مخاطب  آن    و گرفته  

الدین شاج به مامور    ی   محبوس  ست. ا  ور آترس  بروبر   وانهید   نیشکل ا   دنید

 لمجانی   نقلابه دار   ا یکه    د ب  بگ  میتصمآنها    کردند که راجع به  شنهاد ی خان پ

رخ   یهاواقعهآنها    از   روز   کدام  تا   اتخاذ کند   یگر ی د  بی ترت  و يا   شوند   داده

 .  ندهد 

ترت  شود   معلوم د یم   بی که چه  ا  . گب    نوع   ک ی  ها در دل حادثه    نیاز وقوع 

   شده  دا یهراس پ  خوف و 
 

  م یرح  مثل  آنها   حملهمورد    مبادا   که  ترسند یم  همگ

نگ برا  صبح  امروز   ند،ب  جان قرار    قلعه  برآمدم   لی قدم زدن حو   یکه 
 

بیگ

خنده کرد و گفت،    د ید   مرا که،  زد یمخان هم قدم    ب  صاحب غالم دستگ

  ها و که چه فحش   یدیشن راسنر ترساند،    خوب   جان را   میرح  نور شاه بچه  

داد.   او  به  ا    قلعهناش 
 

و ب    را چ  ها نیاراسنر  صاحب گفت  بیگ کم   طاقت 

  روز   در   ی   دحس یس  و سقو  بچهرفقاء  از    نفر   يكگفته    حوصله هستند قرار 

 . بودند  وارخطا بسیار  شاناعدام 

در   ،گفتم     قلعه بودم.    حاض  آنها    اعدام  روز   من، 
 

به  بیگ بسیار صاحب 
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  چند   ، بل گفتم  ؟یخودت حاض  بود راسنر  گفت    شده  متوجه   دلچسن  

کرده بودم تا    هیته  یگل داود  لیيك اکلو من    لگ  یهادسته  انرفیق  از   نفر 

ه    یبال اماب  هللا  حبيب مقب  مكتب  معلم    همرای   اورا سقو  بچه که    خان 

خان  رس  د محم اعدام کرد،  دوست  یقار   و   خ  خان  پش ول  خان  محمد 

به    که کشته شود، ما   بودند   بم ساختهسقو  بچه قتل    یبراآنها    . میبگذار 

نجات   در بازگشت نادرخان را در نزديك منار   میرفته بود  ی   صالح  یشهدا

  بود   شده  لیتکمآن    که تازه ساختمان  را   ار و من شده    ی   پائ   که ازموتر   میدید

براکرد یمتماشا   ما  رفت  ام احبر   ی.  ما مینزديك  ام  احبر مقابل  در  نادرخان   .  

بود   د یپرس رفته  شما کجا  مرحوم هللا  حبیب برادر    خانب  کب د؟یکه    خان 

ه    در   نفر   ماچند گفت   به  سقو  بچهخان معلم که بدست  هللا  حبیبمقب 

  اورا انتقام  خداوند امروز . نادرخان گفت که میل برده بود گ  دهیشهادت رس

د یم  رفت.  شده  سوار  خود   موتر  و بالی گب 

 شديم  روان  بطرف خانه  من بود   همرای  جان که  میو برادرم عبدالرح  من

  که   د یپرس  دمید  مان را غعبدهللا خان حاکم پ  خیدروازهء ارگ ش   در نزديك

گفت، که ملك محسن را اعدام   آهسته  رویمیم خانه    گفتم  د؟یرو کجا یم

بخانه فرستاده خودم    یادگ  در يك جان را    می . عبدالرحمیبرو   که  ا ی ب  ،کنند یم

 . میشد  روان پغمان بطرف ارگ اکمح با 

  زیاد   تیو يك جمع  شود یم دروازهء که بطرف دلگشاه از ارگ باز    حدود   در 

  مردم  فهیطا  هر   که از   میدیدر اطراف خندق د  م،یرفتما هم    بود   شده  جمع

فر   مردم   و   جاخ    منگل و   مردم   جمع اند. يك تعداد  با اسلحه    ی ز یگرد  و   مشر

  م یگرفت  وضعتماشابی   م   مردم  در جملهما هم   ،بودند   ستادهیجوپه جوپه ا

 . میو منتظر شد

 از    بعد  
 
. از دروازه  برخاست  جانیه  و   شور   مردم  ی   يك ساعت در ب  تقريبا

محكومی    آنها    دنبال  و   شدن  خارج  شاه محمودخان  خان و   ارگ شاه ویل
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آن   عقب  و   سقو   ردربار یخان وز   جانب  ش  از همه  . اول ند شدیماعدام معلوم  

خواب    یسر ی و در چوب بود    او   ربغلیز   در   حایل که  و در ا  برادر   قیغالم صد

سوم محفوظ خان معی    نفر    شد، مایان  ن   بود   دهیپوش  د یسف  شخ و   راهدار 

بچهء    عقب او   و   ی   دحس یس  منیسر ش   در چهارم غالم قانفر    و   حربيه سقو 

سب     با   سقو  مخمل  واسكت  او   و   يك  آن    از   بعد   و سيدحسی      عقب 

و در    گر ی دنفر    دوسه   سپه سالر سقو و   اثیغ  و سقو  بچه   شداراعل برادر 

که    وقنر   ملك محسن بود. نفر    نی، آخر ند آمد  سقو   محسن وایل   ملك   ب  خ   ا 

زد    گوگرد   او   ش یر   جان در   ونسیدروازه بجانب مقتل نزديك شد،   از طرف

يك   زولنه    با   گر یدنفر  و  ر   اورا چوب دست  محسن    ش یکش کرد،  ملك 

و  و   ستادهیا  اورا ی    محافظ   افتاد.   یبرو   سوخت   را سقو  بچه  مردم  کردند 

 گوناگون دادند.   یهافحش 

خان  از سقو  بچه نگذارد که    مردم  کرد که  خواهش  شاویل   فحش    اورا را 

و    شدند   ده یشانخندق ارگ ک  ی   اعدام در ب  ی   محکوم   ورتصدهند. بهر  

  گر یگرفته و به همد  شانن  را سقو  بچه اول    بودند   ستادهیا  نماز   یف براصيك  

شاه    شاویل  خان و که    وقنر   (ید  یزو   واسکت سقو   ی   )هغه ش  که  ند گفتیم

اشپالق   عهیو بذر   ستادند یگوشه ا  يكو در    برآمدهآنها    ی   ب  محمودخان از 

محكومی   که هدف    شد و   فب    از هر طرف  شد   دادهآنها    بارانب  ت  و   ب  ف  امر 

  اول   ب  ف  در   مگر   دند یخون غلت  بخاک و   بودند   وله تفنگ قرار گرفتهگهزارها  

 کشته شد.   آنهم  دوم فب   در  بود  فتادهی ن وز نهو بچه ريزه سق  دالهیحم

  اشپالق فب    عهیبذر   باز   و   تفنگ فارغ شدند   یهاب  ف  از   مردم  اینکه  از   بعد  

  ی چوب بنا  هجوم برده باسنگ و   ی   مقتول  اجساد   یبال  مردمگردید    معطل

ها  مرده مانع شد و گفت که شکل    منصبدار   نفر   ک ینمودند.    را   ا هزدن مرده 

تا    کنیمیم  زانیآو   یچمن حضور   در   را   ها مرده   فردا   ما   ،رود یمشناخت    از 
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ت عام شود. از   و   نند یبب   را آنها    مردم  تمام  ها از زدن مرده   مردم  گفته او   عب 

 م. آمد بود که من بخانه  شام نماز   نزديك  و  شدند  پراگندهو   ضف نظر 

عوض کردم و از واقعه خودرا  های  رخت م نشسته بود،  لباس  باروت در   یبو 

 ابر اظهار   یتقام خداوندنااز  شدند، و  متأثر    به اهل خانه قصه کردم همه

 نمودند. 

  شان  یاسما  دارها آويخته و   در   را   گانشده  کشته  اجساد   همان روز   یفردا

  ی برا  زیاد   مردم  کتعداد ی  و   بودند   قلم درشت نوشته  دبل با   یهاکاغذ   در   را 

بدست بچه    شانفرزندان    که  هاب  ، زن ند آمد  یم   جوپهجوپه  آنها    یتماشا

پدراب  بودند   شده  کشته  ی   دحس یس  ا ی  سقاو   از دستخودرا    پشان  که  ، 

اجساد کشته  بودند   داده   محزون   و   ی   غمگ  هایدلگان  شده  از مشاهده 

 . ند کشیدیم ها انتقام ها از مرده نینفر  انواع به و  دادند یم  تسل خودرا 

  ز و ر   چهار از    بعد   و   بودند   نزایچمن بدار آو   دانیم  روز در سه    یبرا  اجساد 

و    د یرسپایان    بهآنها    زندگاب    دورهء   و   تپه مرنجان دفن شدند   ءدامنه  در 

 ها فراموش شدند. خاطره  اندك اندك از 

 

 

 

 



 

 

 زندان عمویمافواه انتقال به  

ارگ را به زندان   ی   محبوس   که  شود یم  دهیزبان شن   که از هر   است  چندروز 

يك   زندان عمویم جوار  در  شود یمگفته   قراری کهو  دهند یمدهمزنگ نقل 

هولناك و مستحکم  مهيب و  تیاندکه نها  نموده  ب  تعم گر ی زندان كوچك د

 . باشد یم اسی س ی   محبوس   بوده و مخصوص

  آورده   خاطر بوجود   شاب  یپر   و   اختالل فکر یك    ی   محبوس   افواهات به  نیا

  را یز   باشند یم    دلشاد   خیل موضوع    نیا  دنیاز شن   انرفیق  از   . بعض  است

،  است يك معجزهبرآمدن که از زندان هولناك موجوده زنده    کنند یم گمان

  کنند یم احساس  آنها    و   شوند یم معلوم    ی   گو غم متأثر    از رفقا   بالعكس برخ  

يف و   و   افتهی  میهمه رفقا تعل  رگکه در ا اخالق    تهذيب و   حال با   عی     در   شر

و    است  زیاد   قاخال  د قاتل وب  و   اشخاص جاب    عمویم  زندانو در    باشند یم

قلم    كی  من  مگر   بود.   خواهد   دشوار بسیار  با اشخاص جاهل    هم صحبنر 

  کنم یمالتجا    و   تمنا   خداوند   دربار   از   نماز   هر و در  هستم    قدر   تسليم قضاء و 

واردهء    به امر خودرا    و   آرد   شی پ  دوستان باشد   و   من  ب  که بهرحال آنچه خ

الدين  شاج  مامور   چاشت از امروز    طوری کهسپاريده ام.    تعایل  ی ذات بار 

 . باشد  ب  گفت هرچه باشد خ  و  کرد   یخب  ب   اظهار  او  دمیخان پرس

شد   عثمان چندوقت  شن   است  اطاقهم  بامن  جان که  به    دن یاز  رفیر  

  هب  همش   و   در و ما  برادر   دهمزنگ  در   گوید یم  و   است  خوشبسیار  دهمزنگ  

  را   من رهاب    گرچه. کند یم   فکر   را هم  امکان خالض  و   تواند یم   دهیدخودرا  

  د یمرحمت خداوند ناام  از   مگر   دانمیم محال    مدت طولب    قدر   از این  بعد 

 مدت هشت  نیما در   یامکان دارد که دعا  است  . خداوند مهربانستمی ن

غفور و   پرورگار   . بلمیابیزندان نجات    حبس و   یبال   از   و   شده  قبول  سال

. است انگناه  ، بخشندهاست رحیم



 

 

 یقلعه ب مالقات با 
 

 گ

زندان ارگ مرا    مامور   خانالدین  شاج  مامور   گذشته ساعت ده بجه  شب

سراست  .  خواستخود  اطاق  به جان   وارخطا   ار یس ب  د یبب  عثمان    شدم، 

 شد.  شانیپر   ب   م ناطاق رفیق

مرا    ،زد یم  نشسته بود و طنبور   اخل شدم، تنها د  مامور   اطاق  بهکه    وقنر  

 نشستم.   مقابل او   چوگ   ی. من بالبرخاست  یجا  از   و   کرد مهرباب     د ید  که

 قلعهنزد   قبله گاه صاحب شما امروز گفت   و  خنده کرد  مامور 
 

 صاحب بیگ

 با او صحبت کرد.  قهیدقو چنده بود آمد

  قلعه
 

  تنها   بجهء شب صبورجان را   ازدهیگفت که ساعت  خواسته    مرا بیگ

ب  نزد  به    اور یمن  را  شما    بده که وارخطا نشود، من حال   خاطرجمیع  او و 

 قلعهکه نزد خواستم  
 

 . میبرو بیگ

  همرای   دم،یدادم، بالپوشم را پوش  نانیعثمان جان را اطمآمدم    اطاق  به

  شده   خارج خان از زندان ارگالدین  شاج مامور  و    ی عسکر   محافظ   نفر   دو 

 . میبدائره قلعه رفت

عمله که در    از منصبداران و   بعض    مگر   باغچه قلعه ارگ خلوت بود   گرچه

نگ زولنه دکه    دنیشب و شن   آنوقت  من در   از دیدن  بودند   تردد  نگ شر شر

  ی هوا از  م،رفتیمراه  آهسته آهسته . ند کردیم  چپخودرا  راه   و  د خوردنیم

 انتظار   اطاقو در    رفتم  دائره قلعه بال   یهانهیز   کم کم از   بردم، حظ یم   آزاد 

  قلعه
 

تا آمد  نشستم.   چوگ   ی بالبیگ زندان  از  خسته   ن  مرا  قلعه  دائره 

 
 

 . کرد یم  ساخته بود، نفسم تنگ

 یه بعخان نزد قلالدين  شاج  مامور  
 

   از   بعد   رفت.   گ
 
آمد    قهیپانزده دق  تقریبا

 قلعه د یبفرمائ مرا گفت و 
 

 . است صاحب منتظر بیگ
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  قلعهمخصوص    اطاق  داخل  مامور   و با برخاستم    و 
 

شدم.    ارگ شایهبیگ

  قلعه
 

   و   سندهینو  نفر   کیکه    عالمشایه  نزد   نشسته بود و بیگ
ا
اهل    از   اصل

از جاه   و   تواضع کرد   د ی د  مرا که.  گرفتیم  فارس   اتیادب  درس  است  هرات

 داد.  شسیر  نمود و اجازه ن  پرساحوال   برخاسته

  قلعهنشستم،    من
 

وب    با بیگ   لنگوته  و   شی ر   نیگفت صبورجان به ا  خوشر

س زندان است  تدرس  گفتم  . د یا  دهیرا کش   یقندهار   دنضالهیقواره  در   .

  ر یز   از   . عالمشایهاست  ی   محبوس  نتیز   و زولنه  ی   چ   و   لنگوته  و   ش یر 

بود که مبادا    ده یترس  بیچاره   . البتهگفتمن   چ یه  و كردیم  تماشا    مرا   چشم

 شود.  ومنفس من مسم از 

 قلعه بالخره 
 

را در   ی   محبوس  تعداد یك   خواهیم یم  داشت که ما  اظهار بیگ

قبله گاه صاحب  با  را  شما  انتقال  موضوع  من    م، ینقل ده  قلعه جديد   زندان

  ن یگفتند که در آنها    مذاکره کردم.   باشد یمما    حقدار   سفيد و   شیتان که ر 

را  شما  سبب    ی   بهم   چه نظريه دارد   که  د یبورجان مذاکره کن صبا خود    باره

نظر خواستم   قلعه    در   شود یم   فکر   طوری که  ست؟ی شما چ  هیکه  زندان 

ی  سخت   نقدرها یا  د یجد پدر و  جمعه   یدر روزها که  د توانییمو    ستی نگب 

  ممکن   و نب     د ین یبب خودرا    دوستان  و   شانیوخو   ه ب  همش   خانم وبرادر و   و   مادر 

 . د یبحكومت بسپار   هم به سهولت ترتيب و خودرا  ضیکه عرا  است

  قلعه،  من گفتم
 

  ی   مجرم ارگ    که در زندان  معلوم است  شما صاحب ببیگ

تعل  ستند،ی ن   اجتمایع  کار   ت یجنا  و   اخالفر  جوانان  پ  افتهی  می همه    ان ب  و 

م       دهمزنگو در    است  فادهاست  قابلآنها    که صحبت  باشند یممحبر
 
تماما

  شده   گوناگون جمع  یهاقداخالو ب  شانک  مردم  دزدان و   ،اخالفر   ی   مجرم

 «صحبت نااهل بود ،جهانکه »دوزخ ب  د یداناند، البته شما یم 

  قلعه
 

دهمزنگ که محل   زندان عمویم  ی در پهلو   ست،ی ن  ی   گفت چنبیگ
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د،  باشد یم  جناب    ی   مجرم زندان    اس یس  ی   محبوس   وصص مخ  گر یيك 

 . ستند ی ن  نجا آ در   اخالفر  ی   که مجرم  شده ساخته

بردم.  نم   در زندان ارگ بش   تاحال   بود یم  قابل اجرا اگر  نظريهء من    گفتم  

باشد که  خواسته  حکومت  اگر ،  شود یمفته  اگر  تحت اجر  البته نظريه شما 

باشند  خواسته    اگر و    میابیانتقال یم   البته  م،یشو   داده   جديدنقل  در قلعه  ما 

بمان  ارگ  در  یم   ها سال البته    میکه  ارگ  اثر    شما   اینکه  از   م،یماندر  در 

  و   و زاری  عذر   و   کرد   میتقد  چندسال بشما   پدرم که در   متعدد   یهاعريضه

ترتاسبر   و   تمنا    ر اترف  دهید  حکومت را   هیالبته نظر   د ینداد  اثر   بی حام کرد 

  م یتصم  دحکومت یقلعه جد  در زندان  که راجع به انتقال ما   اکنون  د، یكرد

زندان و   هردو   زندان قلعه جديد  . زندان ارگ و میچاره ندار  ، ما است گرفته

 . است زجر  و  و تكليف  و غممحل مصيبت 

  قلعه
 

   گفت  و   د یشن   مرا گفتار    با حوصلهبیگ
 
حکومت    ه ینظر   بدون  حقيقتا

   البته که خودت و ،  شود م اقدام کرده ن   چیه  از طرف ما 
 

له ئمس   نی ا  همگ

ا  با    باسر خواسته    اگر که    توانمیم   کرده  نقدر ی. اما من ا د یرا درک کرده  ترا 

 نگذارم که به دهمزنگ نقل   نگهدارم و   مانند یم در ارگ    دیگر کهنفر    چند 

تا    د یشو   داده  که به دهمزنگ نقل  نستیپدرتان ا  خواهش  مگر   . د یشو   داده

هفته هر  با   ی   محبوس   گر ی د  مثل  در  بتوانند که  تان  مالقات    متعلقی    تو 

 کنند. 

را که م  کنمیم   خواهش  موافقه دارم و از شما آنها    ، که به نظريهمن گفتم

  قلعه.  د یانتقال ده  د یدهمزنگ بزندان قلعه جدبه  
 

کرد وعده داد    قبولبیگ

  ی   که در هم  شوم. عالمشایه  داده   تا از زندان ارگ انتقال   کند یم  که کوشش 

  قلعه با    مذاکرات مرا   قهیدق  چند 
 

  معلوم   او   وضع  از   ساكت بود   و   دهیشن بیگ

 . است شده متأثر  بود که
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  قلعه
 

ی    محافظ   خان و الدين  شاج   مامور   همرای  من وداع کرده من  با بیگ

زندان  یعسکر  به  به    می آمد  دوباره   ی هم  اطاقو 
 

آنجا    از   خیل  که  ،شگ

بال  داخل  م،نفر مت و  آ   ساعنر   کتب  چ  یشدم  به  زندان   و   ندهیافتاده 

 ی هم فیوظا و  صبح نماز  از ادای بعد  دهمزنگ فکر کرده و 
 

  رشته ش  ،شگ

 . منمود  را  صبح چای

  که   د یاز من پرس  چای  در وقت ضف  شده  فارغ  فیوظا  جان هم از   عثمان

 قلعهکه    نگفنر   چیشب ه
 

 چه گفت. بیگ

من  گفتم   بودآمدم    که  خواب    قلعهم.  نکرد  دارتیب  ،یتو 
 

به  بیگ راجع 

برفیر  قلعه    آیا که   د یو از من پرس زد  حرف   د یی   به قلعه جدمحبوس انتقال

من موافقه  گفتم  ؟عثمان جان گفت چه گفنر   ؟ب  اخی  د یموافقه دار   د یجد

هم  ما را    يا آشوم. عثمان جان گفت    داده  به قلعه جديدنقل  باید نمودم که  

  قلعه م  برادرانچه  اگر    ،ب  ياخ  دهند یم  لنق
 

  و   ده ید  را   گر یدنفر    و چند بیگ

  قلعهشوم و   داده   نقل  که به قلعه جديد   اند   کرده  خواهش 
 

قبول    مهبیگ

 . است کرده

گرفته که مصارف    م یکه حکومت تصم  است  اين يك امر عمویم  برادر   گفتم  

 معدود نفر    چند بجز  بردارد،    دوش وزارت دربار   ارگ را از   ی   محبوس   گزاف

عثمان جان  ،دهد یم انتقال  د یرا بصورت عموم از ارگ به قلعه جد دیگران

 . می ابیزندان نجات  نیگفت، خداکند از ا  خوشحال شد، و 

 کرده و نشست و   پرساحوال    و آمد    خانالدین  شاج   مامور   وقت   ی   هم  در 

وع ب   آهسته  آهسته   ی   محبوس  که نقل دادن  داشت  اظهار   و   کرد   فتار گشر

 در اثر   امر   نیو ا   دهند یمنقل    روزها   و درین  است  قتیدهمزنگ حق  ارگ در 

 شان دادهن   زیاد   را   ی   محبوس  که بودجه مصارف  شده  ردربار یوز   خواهش 

  ی   محبوس  رده که تمایمک   مر صاحب ا  دراعظم. صندارد   ش یو گنجا  است
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،  مانند یمدر ارگ   نفر   شوند، البته که چند   داده  نقل  قلعه جديد   محبس  در 

 . مانند یماشخاص   کدام  که  ستی معلوم ن

  قلعه  از نزد گفت که من  الدين  شاج   مامور  
 

رخصت گرفته    ز و ر   چهار بیگ

احمدعل  و   رومیم   ز یام، گرد  من    قلعه  اور یخان    عوض 
 

  شده  مقرر بیگ

 . است

 اظهار   کردم، عثمان خان هم تأثر    اظهار   درين وقتالدين  شاج رفیر     از   من

و    شده  خارج  اطاق  از   و   وداع کرد   ما   خان با الدین  شاج   مامور   کرد.   تأسف

شد    خوب  باشد   ب  عثمان جان گفت خ  شد   خارج  دهلب     از که    وقنر   رفت. 

عوض   احمدعل  انتخاب  الدین  شاج که  بهرصورت    گفتم  . د ی ردگخان 

 نجات دهد.  ا ر ما و شما  ا اينه شر  خداوند از 

  قلعه  اور یخان    علاحمد  مامور  
 

موهابیگ و   ی که   ی منصبدار   لباس  زرد 

خان  الدین  شاج  اطاق  و در آمد    امروز چاشت  از    بعد   یساعت دو   پوشد یم

دور خود جمع    را   یعسکر   یهاپهره   و   بلوك مشر   ان و دار حوالهجلوس نمود،  

که    اسیس  ی   محبوس  گفت، که حفاظتآنها    به  و   لزمه داد   تینموده هدا 

 شان  ءتوبهکه    وقنر   تا است    ملز   ما و شما   بر   باشند یم دشمنان حکومت  

  م یه نمائمحافظ  را آنها    شما و    ما   باید بگذرد،    شان  گناه   از   و پادشاه  شود   قبول

  چاقو   ها واز پای   که  مینگذار   و   زندان آگاه شوند   خارجاحوال    که از   مینگذار   و 

غفلت از    کدام   خواستهخدانااگر  کنند،    روان  شان  ی تفنگچه برا  ا ی  قلم   ا ی

که    د ینگذار   و   د یباش ب  اخب است  کشیر    ما   ی جزا  شود   دهید   ما و شما طرف  

 . د یسبب کشته شو ب  

به    و  نمود   پرس احوال  ی   محبوس از  و  گردش کرد   ها اطاق در  ه ینبیا از  بعد  

. د یردگ خان واضح  الدین شاجاو عوض  یت مامور   صورت نیا



 

 

 احمدعل  مامور 

تواضع  ها  بندی   ، با است  اخالفر  و  م یمال   ظاهر  دربسیار    د ی جد  مامور   نیا

ام همه را و كند یم   و در  دقيقانه مطالعه  را  ی   محبوس  اوضاع مگر  دارد  احبر

  خصوض   ی راپورها  است   يقی     ،کند یم  خصوض  قاتیتحقنفر    اطراف هر 

 . رساند یم بمقام مربوطه 

   که  اکنون 
 
او آمد  از  روز  ستی ب  تقریبا   يك   پیشبر   چندشب   شده   ی سب    ن 

که   بی ترت  نیمشاهده شد، به ا  میظالم به ظاهر مال   نیاز   انهیوحش   وضع

يف خان را    ف یکرده بود، شر   د یتهد خواجه بابو  گفتگو بادر اثر   کرنيل شر

در   اطاق از  بجه ازدهیبود. شب ساعت  داده درشت جواب جان هم به او 

شالق زده بود.   جان را  فیزندان را قفل کرده و شر   ازهبرده و درو   حویل

م و  از  است  د یسف  شیر  نائب سالرصاحب جانبازخان که شخص محبر

 جان را  فی کرده بود که شر   خواهش  کرده و از او   پشت دروازه عذرخوایه

لتی ب  اورا  برضد عذرخوایه  مگر   لت نکند،  کرده بود.   شبر

خجالت   خود  زد نهم  او  ساخت و متنفر همه را  مامور  احمدعل وضع نیا

که  خواهم  یم   خدا   گفت از   و   بدکرد   یدعااو را  بازخان  جانسالر  نائبشد.  

  را   بیچاره  جان  فی شر   و   کرد   ب  تحق  که ترا   بريده شود   مامور   احمدعلدست  

 سبب لت و کوب نمود. ب  

دست  ،  شود یم که در زندان مقرر  دار  حواله  هر   و   مامور   هر   اینکه  خالصه

ه  کند یم   بال   بیچاره   زندانیان  یبال  داد یب از  اذيت    چیو  ظلم  گونه  و 

  را که در راه خدمت   ی   محبوس   ن یا  ی عزت وآبرو   ی. پروانماید م ن  یخوددار 

و   یفداکار   مردم اند  و   بخاطر   نموده  از   سعادت  خلق  حقوق    حفظ 

و    ها شب   و زولنه  زنجب    دهشتناك با های  زندان نموده اند، در    ی خودگذر 
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ماه  ن  مگر   ندارند   گذرانند،یم   را   ها سال   و   ها روزها،    زیرا که   ستند ی مالمت 

از    ها بیچاره  و   کرده اند   دشمن حکومت معرف  آنها    را به انظار   ی   محبوس

خود  منصبداران  چاپلوس   و   ترس  مسابقه  را   ی ظاهردار   و   با  بچشم    ما 

 . نگرند معاندت یم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۱۳۱۸  انیر  زندان دهمزنگ ماه م

های  اطاق  زندان ارگ به  لی حو   از   ی   محبوس  غروب کرد،آفتاب  امروز    وقنر  

ساعنر  رفتند.  بود که    منحوس  شب گذشته  و  محمد  خیالدار  حواله از 

اطالع دادندکه رخت    ی   محبوس  ردش کردند و بهگ  ها اطاق  به  محمدعمر 

  کنند که فردا ساعت شش بجه   آوریجمع   شب  را   خودها   کالی  و   ها خواب 

 . شوند یم  داده نقل نگبه زندان دهمز  صبح

گردید    ندر زندان په  شاب  یبا پر   ختهیآم  نوع خوشحایل   يكب  خ  نیانتشار ا  از 

مضوف    شان  یهاجمع نمودن کالها و رخت خواب   مشت در   با   ،زندانیان

به   زندانیان  قال  قيل و   و   یخور   چای  ظروف  خوردن  بهم  یشدند. صدا

 . شد یم  دهیوضاحت شن 

 بعد  و   ها عثمان جان هم اول کتاب  و   من
 
جمع    بی را به ترت   اطاق  لوازم   گر ید   ا

تمایم  م،یمضوف شد  زیاد   یهاتا ساعت  م،ینمود  اندك  جمع    کال   اندك 

و   را ها  خوابرخت شد،     ی بال  خود های  چی     با   تنها   ما   خود   بستيم 

کت  . میاحت کرداسبر  ا هچب 

پنج ون  م،یبود   حرکت  انتظار   نماز   یادااز    بعد   صبح  پنج  ساعت   م یپوره 

 یمربوط قلعه بمنصبان  صاحبنفر    و دو سه  احمدعل  مامور   ،صبح
 

  ،گ

وارد  ارگ  نقل  ن  یمحبوس   لست  و   قلعه  دهمزنگ  بزندان  شوند    داده  که 

  بودند   موظف  زندانیان  کالی  بردن  یکه برا  یافراد  از نفر    بود، چند   شاننزد

نام   حمدعل ا   مامور   ، ند آمد  هم همه  از  و   یهااول      من 
  و   خان  عبدالغن 

 خان را قرائت کرد.  عبدالحد 

    ما 
 
ما    کالی  و ها  خوابرخت   یعسکر   و افراد   م یرفت  در دهلب     ها اطاق  از فورا

بود گذاشتند،  ی عسکر  دهیشپوش اول که موتر  موتر و در در موتر بردند را 
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داو دهلب      در  خان  س  و   یعبدالهادي  صاحب  و   د یمب  خان    قاسم 

و   میحک  و صاحب  بسمل بلوچ  خان  ت  غالم   قاض    اسلم  و حض    خان 

  قلعه
 

  آقای   ء خواهرزاده  مامور خان ش   هللاحبيب  و   خانب  غالم دستگبیگ

 داده  اشخاص  نی. امر انتقال ابودند   ستادهی ا  یو دا  شکورجان برادر   و   یداو 

با همهمانند یم ارگ    و در نشده   از آنها    . من  ف  اینکه   وداع کردم و    ض یاز 

  نمودم.   تأسف  و   تاثر   اظهار   م یا  شده  محروم  میفاده از تعلاست  صحبت و 

 . میدعا کن شانکه در حق   ردند ک  خواهش و  نمودند  دعا بسیار آنها 

اطراف   م،ی شد  دهیشاناول ک  بجانب موتر   بار رقت   و   جانسوز   وداعاز    بعد  

بذريعه   زد یم برق    شان  یهاتفنگ های  برچه  مسلح که  ی   محافظ   موترها 

  دهشتنایک   یاهو یمنصبداران ه  اوامر   و   ها زولنه  یبود. از صدا  شده  احاطه

 برپا بود. 

  در   ند یافتیمانتقال    د یقلعه ارگ که به قلعه جد  زندانیان  تمام  بی ترت  ی   بهم 
جابجا   متدرج  و   شده  موترها 

 
با دند یردگ حرکت  آماده  موترها   ا عساکر   . 

از    کرد.   حرکت   شدند، موترها   میدر هر موتر تقس   شانبراق  های  برچه و 
 . شد  خارج  گر ید  یموترها بعد   اول و  موتر ارگ  منحوس  دروازه

خان و   و   کابل  ینمای سال جاده ارگ و س  نیاز چند  بعد   و  کتاب   هوتل اکب 

را مشاهده    الدين سلماب  دكان فيض   و   خانه نور و دروازهء بزرگ بوستان شا 

بخود  و  ناام  بافر   عمر   گفتم  کردم  از  پس  بازهم    فراوان  یهای دیبود که 

تماشا  چشمم شد.   کابل شهر   یبه    م کردیممشاهده    طوری کهگشوده 

 . ند کردیم بهرطرف نگاه  وارخطا وارخطا  ممن ه انرفیق

اندراب    و   ارتبهیعل  مسجد   از دیدنمن    د،یرس  اندراب    بجادهء   موتر    كوچه 

    تکان خوردم. حادثات چندسال قبل بخاطرم خطور نمود 
 
همان  خصوصا

 نیاز   بازخانطرهقوماندان  و    يك تعداد عساکر   همرای  هولناک کهی  هاشب

 . میناحيه گذشت 
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ز   کم و   ارتیکم  ه  ت شاه دوشمشب  بزرگ   حض    مشاهده شد، آن    مسجد 

خانه مکتب نجات    ی   ماش  ءحصه   از   هريك بدعا پرداختند و   بیچاره   زندانیان

  یدروازهء بزرگ زندان دهمزنگ مفرزه عسکر   و پل آرتن گذشته در مقابل

،  بودند   ستادهیخفيف مسلح ا   یشيندارهاو ما   برچه دار   یهاکه با تفنگ

که   یعسکر   پیج  موتر   از ارگ    قلعهمنصبان  صاحب   و   توقف کرد   موترها 

  داخل   اجازه  اخذ از    بعد شده    ی   پائ  ند رفتیم  زندانیان  قافلهء   شی شاپی پ

 محوطه بزرگ زندان شدند. 

 مربوطه زندان عمویممنصب  صاحب  نفر   دو   نآمد  ساعت با   میاز ن  پس

باز  تعداد   لیحو   داخل  موترها   و   گردید   دروازه  يك   ی برا  عساکر   شدند. 

  خواندند، نام هر  را   ی   محبوس  . لستدند ی صف کش   زندانیان  یب  گ  لیتحو 

ه  و  شد یم  ی   پائ ند از موتر  خواندیم که   را  نفر    م یتسل ی   محافظ  هم اورا بسبر

هاوك بل  و   ها باسر ده دهمزنگ    یمشر حویل.  نمودند یم زندان  زندان   در 

به    زندانیان نیكشيدند، تعداد الست صف یم    س ینام نو   بی به ترت  عمویم

  ی   محافظ  و مامورین    را   زندانیان  همهکه    وقنر   ، رسید یم  نفر   هشت  و   هشتاد 

زندان  مامورین    قلعهء ارگ از منصبان  صاحبشدند،    م یتسل  زندان عمویم 

شدند و    خارج  موترها از زندان عمویم  و   ی   محافظ   با   و   اخذ   د یرس  عمویم

 رفتند. 

امر  منتظر   بودند  ستادهیو شگردان ا انب  همه ح حایل که در ارگ  زندانیان 

  وقت يك جوان قدبلند شخه که   ی   . در همبودند   محبس  ر یمد  ت یهدا  و 

از    نفر   با چند بود،    ده یبراق پوش  یهامنظم و موزه بسیار    ی عسکر   لباس

و    شد   ی   بود پائ  محبس   تیر یکه مد  ب  طبقه  دو   عمارت  از منصبان  صاحب

به منصبداران   زیاد   شخص شباهت  نی. استاد یا  زندانیان  صف  مقابل  در 

ها مشاهده مجالت و روزنامه را در  آنها    ر یداشت که تصاو   آلمان  سیا  سیا

  نجا یا شما از زندان ارگ در  داشت که برادرها  اظهار  بالمعطل م، یکرده بود 
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   د یا  شده   داده  نقل
ا
 زندان ساخته  ن یا  ی در پهلو   ی گر یزندان د   شما   یبرا  اصل

و است   لیتکم  آنهم  که کار   شده ضف  روغن   رنگی،  و  رنگ  و  برق  و 

  ل یتکم  چندروز   در همی     و   یجار   شدت  بهآن    کار   مانده،یباقآن    هایدروازه 

زندان طور موقت چند روز  ن یدر  د،یشو یم  داده نقلآنجا   در  شما ، شود یم

در خواهم  یم   از شما   د،یمانیم هر های  اطاق  که    ش یگنجا  کدام   بزرگ که 

  ر پ  ها اطاق  که همه  ی   محبوس  یزیاد  نسبتبه    دارد   را   نفر   پنجاه ایل صد 

شما   ینيست که برا  فالتو  ها اطاق گر ی که د  را یز   د،یکن  گذارهباید  شما  است 

  و  میبده
 
زندان، به نسبت موجوديت    نیکه نظامات ا  د یملتفت باش ضمنا

يا   قاتل  ا یآنها    اکب    مفسدکه  و   قداخالی   بمحبوس   يكتعداد  سارق،    اند و 

  ی   سنگ  یشود، جزا  دهیخالف مقررات د  خراب  وضع  اگر . که  است  د یشد

من  ،  باشد یم   هیطور عموم دو پا  زولنه  نجا یدر ا ،  شود یم داده    مرتكبی   ه  ب

  ر گ ا   زولنه کنند و را  شما    ءزولنهام که اشخاص ب    داده  ت یهدابه مامور  

 بزرگ در هر های  اطاق  در   شما   ل شوند. حا  هیدوپا   زولنه باشند   هیيك پا

 . د یشو یم  میتقس  نفر  ده  پنج ایل اطاق

که به ها  بیچاره   از نفر    و چند فت  ر   ود خ  اطاق  به  هینبیا  از   بعد   زندان  ر یمد

بود،    شده  دهیدر ارگ کش   شانتصديق داکبر زولنه    و   لهی هزار واسطه وس

زولنه شدند، ما  خانمحمدایوب  لل    مثل  دوباره  و    ما و  محمدانورخان 

 . گر ی دنفر  و چند عثمان خان 

ح   من خود  قسم  چه    با   و   اطاق  بكدام  آیا بودم که    ستادهیا  انب  بحال 

م و نفر    فکر بودم که سه  ی   اشخاص خواهم رفت. در هم    اشخاص محبر

   و   شناختند که مرا یم  شمایل  دانیسف  شیر 
ا
  شده   داده  از زندان ارگ نقل  قبل

و بودند  محمدشورخان  جناب  مشکوخان    ،  محمدعمرخان   کاکا جناب   و 

  دم یرا بوس  های شاندست کردند    زیاد مهرباب   و    کیسر و بامن بغل  ند آمد

ان شدند.  انرفیق کردند کهمهرباب   بمن لطف و  آنقدر آنها   من حب 
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  و مهمان ما روی  یم   اطاق  در   گفت صبورجان خودت همراه ما   مشكوخان

بلباسر یم   برا  . محمدعمرخان گفت،  ت  میآمد   ی   هم  یما  به  که    اطاق را 

 زندان   اطاق  نیبهبر   ما   اطاق  و   ستی ن  شما   قی ل   ها اطاق  گر ی د  م، یبب    خود 

 . باشد م ننفر   دوازده  از  شی بما هم   نفر   تعداد ، است

عالوه نمودم که عثمان   کردم و تشکر    و   تی ممنون  اظهار   شانلطف    از   من

  ، هر تواند نم   شده   دارم که از من جدا   ی   قی   من بود و   اطاقهم   جان در ارگ 

 . ند یایشما ب  همرای عثمان جان هم گفتند   نبيك زبانفر  سه

    من
 
احمد   ی   نمودم، در همتشکر    کردم و   قبولفورا  خ  خدمت  وقت فقب 

ه    شناختمهم یم   اورا   دیگر کهنفر    يک  همرایآمد    شان  اطاق  یكال  و بسبر

  وضع   ن ی. امیرفت  شان  همرای  و ما   محمدشورخان نقل دادند   اطاق  به   ما را 

  بود موجب خوشحایل   هگردید  ه بما اعطا شانعل جل  که از طرف خداوند 

 عثمان جان قرار گرفت.  من و العاده فوق

در   اطاق  قرار   محمدشورخان  زندان  دوم  آن   هایدروازهو    دارد   طبقه 

 اطاق  . است  مشبك   محکم و   یهااما پنجره ،  شود یم   زندان باز   لی بطرف حو 

ه رنگ و  دارد    را   نفر   پانزده   شیگنجا  اطاق  . باشد یم  شده  نروغ  پاك و پاكب  

 
ا
شش    مقابلرا در    اطاق  نیدارند. ا  شیرهاآن    در   نفر   دوازده  ا ی  ده و   فعل

 اطاق نیاند. در  آورده بدست محبس ر یمد از نزد نفر  چند  نیا افغاب   هزار 

  موس   خان و و محمدعمر محمدشورخان    . مشکوخان و است  وایلیدان  چند 

دارند،    وایلی يك اند  پشش   با ملكان فرزه    از نفر    دارند، يک   وایل یجان يك اند

 دارند.  جدا   وایلیاندنفر   كیبا  تالقاب   لیوک نفر  کی

  ی يك غور   ر گم  م یعثمان جان مهمان محمدشورخان بود  اول من و   شب

فرستادند، نان مكمل    ما   از خانهنان    یغور   دو   عثمان خان و   از خانهنان  

جمع  ی غور   و د  با   و   بود  محمد شورخان   نان 
 
غور   ا شد،    یپنج    ک ینان 
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خوان     و   میهموار کرد   دسبر
 
شب با    و نانم جمع  گرد ه  اطاق  یرفقاتماما

  اطاق   ی. رفقامیکرد   جماعت ادا را به  خفیر     نماز   و   جمع و جوش ضف شد 

  مراتبه   چند   صبح  شب تا   و   کردند   دعا   و   گرفتند   ک یيك فال ن  شب را   نیا

آواز   پرداختند،  از ین  و   نماز   به  و   برخاستند   تہجد   نماز   یبرا  اطاق  یرفقا

 . شد یم  دهیشن  اطاق در  هیهق گر هق

  زنداب  آن    در   محبوس   نفر   و هفتصد   بزرگ دهمزنگ که سه هزار   زندان

و یك    باشد یم ترسناك  شفاخانه  است  مفلوك  زندان  يك  حویل.  آن   در 

  جراح دارد، دو نفر  و يك    دواساز   نفر و يك    داکبر نفر    و دکه    است  موجود 

از   ی   محبوس از    نفر   سه و   مردم  که  در   باشند یم تاشکند    بخارا  به    کابل  و 

يك اندازه    ا ت  زندانیان  گر ینسبت بد  د،ان  شده  محبوس  مختلف  یهاجرم 

  ی   محبوس   خ  خدمت  طور   محبس   تیر یاز طرف مدآنها    هستند.   ر تده یفهم

ب  اند   شده   مقرر   باشند یم  یبسبر   شفاخانه  که در   در   را   نمارای که خدمت 

 معمویلبسیار    هیاما ادو   ،دهند یمبیماران    یبرا  هیو ادو   نمایند یمشفاخانه  

 . است متیبهرحال غن مگر   متیو ارزان ق

  حمام است  ی بزرگ که برا  اطاق  ، يك شده  زندان يك حمام هم ساخته  نیدر 

به    زندانیان  که  است  متعدد های  دهنب  ش  یدارا  و   شود یم گرم    زندانیان

 . است متیهم غن نی ا ،کنند یم فاده استآن  از نوبت 

شطرنخ    یهاکارگاه   ی   محبوس   یبرا قبيل  از    
بوت    ،ینجار   ،ف  ابصناعنر

ساز   ،یآهنگر   ،یوز د سمننر   از   ی بلول  دیگر   سمنت، ساخت خشت    و 

ها    ی   محبوس ، استچب  
 

  بنام  گر ی مضوف کارها بوده و يك دستگاه د همگ

 را  د یسف یهاسنگ  ی   محبوس  که  است موجود  قر سنگ ش و  سنگ شکن  

برا  کنند یم   زهی ر   زه یر   ها چکش   با  سمننر   یو  خشت  برا  ساخیر     ی که 

  سمننر   یهاخشتکه    وقنر   . شود یم   آماده  رود یم به کار    ها ب   دهل  و   ها تشناب

کش قالب   از  را هخشت   ی   محبوس  تعداد   يك  شود یم   دهیها  توسط    ا 
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 اعمال  از   گ یعمل    نیشوند، ا   جالدار   لشم و   ا ت  مالند درشت یم  یهاسنگ

 یهاخشت  عهیذر   د یسف  یهاسنگ.  باشد یم   بیچاره  زندانیان  یبرا  قهشا

بذر    ی برا  که  هاب  در مغازه  ها خشت  و   ،گردد یم  لشم  دنیشق  عهیدرشت 

. هم چنان  رسد یم بفروش    شده  داده  صیتخص   محبس  فروش محصولت

ها  مغازهو در    شود یم باشند ساخته  خواسته  اندازه که    بهر   سمننر   یهابلول 

 . رسد یم موسسات هم بفروش  ی. براشوند یم فرستاده 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شاقه  اعمال

. در روز جمعه که است  دهمزنگ يك هفته گذشته  در زندان  ن ما آمد  از 

  من اهل خانهء ما، پدرم با برادرم و   دنید  ی گذشت، برا  ر تش ی دوسه روز پ

  ت ینها آنها    دنی، از د بودند   هآمد  اقربا همهو دیگر  م  مخان  م،یاههب  همش 

  ش ی که در زندان دهمزنگ بمن م  است  اين يك نعمت بزرگ  شدم و   مشور 

تنها در    است  مشکلبسیار    زانیو عز   شانی خو   دنیارگ د   ندان، در ز شده

یم   د یع  یروزها مالقات کنم. گرچه   دادند اجازه  را  برادرم  و  پدرم  که 

مگر    م یپول داد  غ ی    در یهم بو ما    طلب کردند از ما  پول    یعسکر   یدارهاه ب  په

 . میبهره گرفت خوب  ب   خود ن زانیمالقات عز  از 

  شاقه مقرر نموده   یرا به کارها  نفر   چند   ما   محبس  ر یکه مد  است  روز   سه

سنگ  را به    گر یدنفر    و چند خان    نن    طاهرجان و   عثمان جان و   : من و است

  چه ما اگر  .  است  مضوف ساخته  سنگ شقر را به    گر ید   يك تعداد و    شکن  

  و  ما  مثل کنند یمشاقه را اجرا  اعمال نیاآنهاب  که و  میفرق ندار  دیگران از 

  د یکالن سف  یها، سنگ است  کار مشکل  نی اما داشیر  ا  باشند یم ما    برادران

شکننده    و روی  چشم  سنگ در   یهاکرد، پرخچه  زهیر   زهیچکش ر   با باید    را 

کار،    ی   قصه کردند سال گذشته در ح  قراری که.  کند یم   اصابت  شدت  به

شد.    کور   بیچاره   چشم  جهینت و در    اصابت کرد   محبوس  چشم يك   سنگ در 

انگشت دست تصادم    ناخن و   چکش در اگر  شکستاندن سنگ    در وقت

شاقه    اعمال  در جمله   و نب     است   دهنده  تکلیف  و   دردآور   خیل  هم   کند 

 آن    کدام  که وزن هر   است  چهارتراش   یهانقل دادن چوب
 
ده ایل    تخمينا

آن    دیگر   ب جان  تا   محبس  لیحو   کطرفیاز    دادن  نقل.  باشد یم   ب  دوازده س

  قبول   عمل را   نیامحمدخان  دین  . بادار است  دشوار   خیل  است  زیاد   که راه

 . دهد یم ه گرفته انتقال شان در  يك چوب را   کرده و هرروز 
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 *** 

قوماندان    خان که اویل  میمحمدنع  شدار   و د  محمدداو   شدار   پیشبر   چندروز 

  ه آمد  محبس  در   باشند یممعاون صدارت    و   هخارج  ر یوز دویم    قول اردو و 

  آنها   همرای  محبس  ر یخان مد  دعباسیس  و قوماندان    بازخانطره ،  بودند 

ه  شان  در   چهارتراش را یك  محمدخان  دین  و   مضوف سنگ شکن    . ما بودند 

 . داد گرفته نقل یم 

  درس   مكتب  در يكمحمدخان  دین  با   سی محمدداودخان که در پار   شدار 

خان   دعباسیو به س  شناخت  و   د ی د  اورا بود،    او   درسرفيق وهم   خوانده و 

د و   خان را محمد  دین که    رد ک  مر ا در نزديك    دیگران  خود شدار با   نزد او بب 

 . بودند  انتظار دروازه بزرگ 

نزد    دعباس یسکه    وقنر   را  شما  گفت    و آمد    محمدخاندینخان 

من  کدام  داد   جواب   خانمحمد  دین ،  خواهد یمشدارصاحب   که    شدار! 

  ا، یبا من ب و  بگذار  خان گفت چهارتراش را   دعباسی، سشناسممن را  شدار 

ترا  داودخان  عصمحمد  دین خواهد.  یم   شدار  که   در   تانی ببا    حایل 

در  ه  روان  داشت   پا   در   زولنهو  ه  شان  چهارتراش    چیشد و گفت که من 

 . توانمنم رفته   و ندارم   شدارمحمد داودخان با  آشناب  

ن آمد  از محمدخان  دین   دکهیفهم  و   گردید آنها    جواب  متوجه سوال و   شدار 

 خان را از   دعباسیس  و آمد    نفر   کی  و   شد   خارج   بنابران از دروازه  كند،یم  ابا 

من نشسته و به    یمانع شد. عثمان جان که در پهلو محمدخان دینن آورد

نزد داودخان  محمدخان  دین  ار دبااگر  گفت که    مضوف بود   سنگ شکن  

  ی همت و بزرگوار   من گفتم  . گردید یم   رها خانه  بندی  از   هممکن ک  رفتیم

رضائ  رهاب    به  بادار   تی روحان زندان  براندارد   تی از  البته    ن یا  بادار   ی. 

دن  بالتر   تی رضائ عزت  زندان    هاب  ر و    اب  یاز  برا.  باشد یماز    ی خداوند 
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ب    آنقدر خان  محمد  دین عالم  از  فرموده که  و مرحمت   است   از ین لطف 

ا  به دوستان به شخص ماد  نعمت بزرگ را   نیخداوند  پرور    و   یجزء  تن 

 کرد.   ق یمرا تصد حرف  . عثمان جاندهد م نپرست ایدن

و از   میآمد  زندان  داخل  به  ی   ش ی پنماز   یادا  و   طعام  ضف  یبراکه    وقنر  

چرا   دیگرانموضوع   مالمت کردند که  را  بادار  شدند،  داودخان    نزد   خب 

آب    مثل  بادار   ؟نرفنر  از چشمان  ز باران  و  باريده    یبایرنگ  اشك  و  خود 

 ماند. خاموش  نگفت و  چیمالمت کننده گان ه بجواب

و محمدخان  دین   با   ی   ش ی پنماز   در وقت  من را    شاناحوال    مالقات کردم 

 . ستی ن  خوب  چندان  کهیادآور شد خود    صحت  وضعو از    کرد   دعا   دم یپرس

و   اعمال  همان  باز   نماز   یادا  و   طعام  از ضف  بعد  همان زحمات   شاقه 

 . میرا متحمل شدالعاده فوق

   اکنون  م،یا  افتهیزندان انتقال    نیدر   انب   که در ماه م  وقنر   از 
 
يك ماه    تقريبا

 و   کنیمیماجرا  آفتاب    در   شاقه را   اعمال  . ما است  شده  شد   هوا   گذشته و 

  مذاکره   روز یعثمان جان د  ، من و شده  شد   است  که بزرگ ما هم    هایاطاق

که هم    شود یم بهبر    میکن  دا یپ  تر كوچك   اطاق  يك   ممکن شود اگر  که    میکرد

را  موضوع    ن ی. امیباش  کجا ی   محدود نفر    ارگ چند   انرفیق  هم از   و   گرم شود 

داشت آن    مربوطهمامورین    و   محبس   ر یمد  ا ب  که  نفر   کیبا   ارتباط 

 موضوع    نیکه ا  میدیبالخره فهم  م،یمذاکره کرد  خصوض
 
 سه هزار   تقريبا

  دا یريزه پیك اطاق    میکه بتوان  ستی ممکن ن  آنب  غ  مضف دارد. در   افغاب  

دربارهمیکن ا رفقا  از    نفر   با چند   باید   اطاق  .  به  بالخره  شود.    ن یمشوره 

بارحيم جان   م یدیرس  صلهیف و محمدایوب  لل    ،که  عبدالغفورخان    خان 

داکبر  شکاتب   نمامخان    غن  و  و   ی   چن   و   مییذاكره  در آنها    شد.   هم که 

 زنده   تكليف  ار یبس   و   بودند   شده  عذاببسیار  کالن  های  اطاق
 

  داشتند   گ

  
 
سفورا مبلغ  و  نموده  برا  می کرد   هیته  انداز   طور   هزارافغاب    ه موافقه    ی و 
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 که    اطاق  يكدر نتیجه    میدیشعبه مربوطه رسان
ا
یك اطاق  كن  كفش  اصل

بود  دهلآن    ی برا  و   بزرگ  در    ما   یبرا  بودند   هکشیدیم عمو   ب   راه جداگانه 

تا   آماده سفگر   ا ر   اطاقآن    شد،  به  میکرد   د یفته  در میرفت  اطاقآن    و   .  

  خان و   غن  و داکبر  شکاتب    فورخانعبدالغ  خان و   وبیمحمدا  لل   وایل یاند

 . باشیمو من یم عثمان جان

 زنده   وضع 
 

زندان  ما   گ افغاب   خوب  صورت  در  پنجاه  ماهانه  و   گرفته 

    که   وایلیاند
 
  و   شد   بيتتث   كرد یم   ا و را احت  وه یم  و   چای  و   طعام  مصارف تماما

بخوب   پول نه تنها    نیکرد. ا   قبول  را   هیمواد ارتزاق  هیته  بی عثمان جان ترت

.  است   کاف    د یایمهمان هم ب  نفر یا دو  يك    ر گ بلکه ا   کند یم   و تکافما را    مصارف

 یجد  روزها   نیدر   همآشب    نفر    يك
 
  و   اندام  که شخص لغر   شده  محبوس   دا

گفته    نام اوست. قرار   م یحک  و   دم بودنه دارد   ش یو ر   است   پوست  د یسف

  ی را براآن  اگر کرد که   شنهاد ی . عثمان جان پاست قابلآشب   از رفقا  بعض  

  توانیم نمما پرداخته    عالوه از پنجاه افغاب    من گفتم.  میخدام کناست  پخیر  

عل غالم .  است  تدرس  د توانییم گرفته    اورا پول مضف    ی   هم   از   اگر شما  

  حرف   میحک  همرای  ه بود گفت منآمد  نزد عثمان جان  ما   اطاق  جان که در 

 را بشماخواهم گفت.  جهیزنم و نت یم

رفتعل  غالم ساعتبعد    جان  يك  ند آمد   م یحک  همرای  يك  حكيم   .

شد   صلهیف  ی   چنبسیار از مذاکره  بعد  . است زبان نیب  و ش شخص اخالفر 

و در    مینقد بده  شیبرا  و پنج افغاب    ستی ماهانه ب   چای  که عالوه بر نان و 

ي امکان  کال گصورت  دست  بوت  كربر   و   ان  ود.  ش  كمك  شهمرای  و 

  جان  عثمان
 
ه    و   خان کال   می حک  و   کرد   قبولفورا   در گوشه  و   آورد خودرا  بسبر

وع به کار نمود   اطاق    و   نهاد شر
 
  و نظافت   چای   و   طعام  که ما از طرف   حقيقتا

. میخاطرجمع شد اطاق



 

 

  عاقبت
 

 خان مسجدی زندگ

جاه را برف    و همه  محبس  ل یحو   و   بارد یم  د ی که برف شد  است  روز   چند 

از   ی   محبوس  . است  شده  شد بشدت  وا  هگرفته،   برف،    پس  پاك کردن 

را که    بیچاره  مسجدی  پیشبر   سه روز   ،آیند یم   ا هخودهای  اطاق  دوباره به

  شده  فانه قی   و بشدت  و  بندیدر ارگ ستاره شب نامه شب  به اتهام نشر 

برف پاك    یو برا  شده   خورد   شکسته و   او   ی پاهای  پنجه  یهاخوان است  و 

بود. گرچه من   شده   سينه بغل  هوا   یشددر اثر   بیچاره  ، بودند   کردن برده 

در اثر    بیچاره  مگر   بودم   ده یرسان  ش یبرا  انهب   پره  لزمه با   ه یادو   مقدار يك  

و   شدت موجود  مرض  شه  در امروز    هیادو   تی عدم  هردم    و   یدیحال 

 ت شد. و ف و  جان داد  ت به حش  گنایهب  و  یدیدر عالم ناام شاب  یپر 

  برادرش   ی. برا گردید   همهتأثر  باعث    بیچاره  جوان کم بخت  نیفوت ا راسنر  

و    فغان  و   کرد یم   باد   ش   خاك بر   حایل که   و در آمد    دادند، برادرشاحوال  

د  انداخته بخانه بر   چارپاب    کی  در   مظلوم را   بیچارهآن    جنازه  نمود یم  زاری

و و   تكليفدفن کرد. عذاب    کفن  ارگ آن    و  زندان  در  بناحق  مرحوم که 

 بیچاره   و   د ی ردگمتحمل  
 

   دهمزنگ   زندان  و در ا  غریب  ی  و   گ
 
  خیل   که  حقیقتا

  گ یدیك    خان  م یحک  و   میکرد   هیرفيقان بحال او گر   بود. من و   ب   رقت انگ

ات  نان طور   چند   حلوا پخته با   غریب   زندانیان  مرحوم بهآن    به روح  خب 

خدا    میتقس  و   اورا زحمات    اجر   و   امرزد یب  اورا کرد.  اناهلل  انااليه    بدهد. 

 راجعون. 

شدوجود    با   است  خبندانی  و   کند یم   شدت  روزبروز   خنك   د یخنك 

  لیو تکم  یساز   حلن    و   ینجار   و   باف  شطرنخ    شاقه و   اعمال  یبرا  ی   محبوس

نگ  ها زنجب    و   ها هرروز بازولنه  د ی جد  قلعه  ب  تعم نگ کرده    شر   ، روند یمشر
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   چه در  و آفتاب    چه در ما هم  
 

  سنگ شکن    دهیشپوش  در برندهء ها  بارندگ

 . کنیمیم

نشده دروازه بزرگ زندان باز  هنوز    تا   است  روشن  که هوا آفتاب    صبح  امروز 

  و ضف وظيفه    و   نماز   از   بعد   خود بروند. ما   فیوظا  یی   بالمحبوس   که

باز   میدیکش   انتظار   هرقدر   چای پنجره حو   دروازه  از  را    محبس  لی نشد، 

   او   شود یم  ده یدجیالب   غالم  زا ب  به نام م   نفر   تماشا کرديم يك
ا
 لغمان   از   اصل

 اطاق  در که   وقنر  خان دعبدهللایس عهیبذر  بالفعل پیشبر  چندوقت ،است

 یمضوف چاپ کردن نوت ده افغان
 

  چند در اثر  بود،    شده  ب  بود دستگ  گ

شد   روز  ثابت  م   تحقيقات  چند  تا   زاصاحبب  که  رقم    ن یاز   د ص  ن یحال 

آنقدر   را   ها . نوت است  فرستاده جات  هزارهساخته و به    جعل  یهانوت 

 . ستا  ور آ ماهرانه ساخته که تعجب 

مسدودماندن    دنید  از  و  زندان  صحن  در  به  های  دروازهشخص  زندان 

کالن را با    ی هاچنددانه چوب جیالب   غالم  زا ب  که م  میدید  م،یاشتباه افتاد

  ها سپایه  نفر    و به معاونت چند   آورد   محکم  یتار   یهاسمانیچند دانه ر 

دار  ر   یبرا  يك  ساختند،  را   سمانیغرغره  م  غرغره  کردند.    زا ب  نصب 

 را گذاشت. گریه   یبنا زارزار  نشست و   غرغره ر یز  در جیالب  غالم

ا   من گفتمبود،    بار رقت بسیار  منظره    نیا  دنید   نقدر یا  بیچاره  نیجرم 

  مراتبه  نیچند   شده  تکرار   غرغره کنند. لل گفت جرم او   اورا نبود که    ی   سنگ

قرار   نیا جان گفت  عثمان  را کرده.  فرمان  مردم  گفته  کار    يك   رهاب    يك 

هم   محبوس امضا  را  صاحب    یبه  جعل   محمدهاشمصدراعظم  خان 

  داده   او وعده  ی برا  هزار افغاب    ن یچندو  د  قاتل بو   محبوس   نموده بود، چون

ضبط احوالت   سی احمدشاه رئ زا ب  به اشتباه افتاده به م  محبس ر یمد  بود 

 . باشد یم  غلط ا یحقيقت داشته و آن  کرده بود که فرمان  لفونیت
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تحقيق    و قلق   کوته   . قاتل را است  معلوم شد که فرمان جعل  تجسس در اثر  

  ی   ، بهماست  جعل کرده   فرمان را جیالب   غالم   زا ب  که مگردید    شد، معلوم

خودش بسته خودرا    ء غرغره   بیچاره   گفت  . داکبر کنند یم اعدام    اورا سبب  

گفت   . لل بودند   ستادهیا  دار برچه  عساکر از    نفر   کرد. در اطراف او چند 

 
 
ا  حقيقتا با است  سختبسیار  لحظه    نیکه  شكاتب  عبدالغفورخان   .  

 من گفتم؟  کنند م بسته ن  اورا   دارند چرا   انتظار داشت که چه    اظهار   تعجب

 . آمد  خواهند  تیول  از نفر  كدام  و  محبس ر یمد و قوماندان البته 

  ی   محبوسو دیگر  میگفتگو بود   در همی    . ما است صبح ساعت نه اکنون 

وع شد   دنیدو   دنیدو   ند،کردیمتماشا    خود   یهاپنجرهاز عقب  هم   و    شر

قوماندان    بازخانطرهصف بستندکه    اطراف دار   ی   در محافظاز    نفر   چند 

  ك و چالرا که    نفر   ك ی ا هآن  بیبه تعق  و   ند آمد   منصبداران زیاد   تعداد با يك  

  محبس  لی حو   داخل ، بودند  کرده   احاطه اورا نفر   و چند  بود   شده بند شانه

معطلبد  و   شدند  داد قوماندان    بازخانطره   ون    امر   قرار   اورا که    امر 

ت و محكمه عدل  . زند یاو یب  ثابت نموده بدار  اورا که قائل بودن   هیاعليحض 

در   شخص را  شهادت    حایل که  مذکور  به  کلمه  دار    به   خواند یم   جهر را 

وقت من    ن یجان داد. در   د یبه يك تشنج شد  و   . يك دو چرخ خورد ختند یآو 

  د یب  مثل  نشسته و خاموش    گوشه  در يكشدم که  جیالب   غالم   زا ب  متوجه م

 محبس  ر یمدا  ب  بازخانطره پايان يافت،  حادثه    يك ساعت  در ظرف.  لرزد یم

از مالحظه    بعد   کردند و   یی   غرغره پا  جسد مرده را از   و   فتند بال ر   ت یر یبه مد

دند و  انداخته    چارپاب    در يكورثه اش    اورا   داکبر مجس به ورثه اش سب 

 بردند. 

همرای    سپایهنفر    چند   همان  و   دار   یهاچوب جیالب   غالم  زا ب  مبه 

به    ها رسمان دادند لیتحو را  نقل  زندان  و  قومانداب   سیاست    از   و   خانه 

 جیالب   غالم  زا ب  که درباره م  محبس  تیر یمد
 

شدند.    انب  ح   اجرا کردند همگ
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 و  باز شد و دروازه  آمد  خود  اطاق بطرف آهسته آهستهجیالب  غالم زا ب  م

بطرف کارگاه   فیوظا  یبرا  ی   محبوس وقت  خود  چون  رفتند،  بسیار  ها 

رفیر  معاف کردند.  از ما را  گذشته بود 



 

 

 گدازجان حادثه  کی

 است  دوام دارد، چندروز   ی، برف بار است  ی کرده و ماه جد  شدت  خنك

در    است  ضیمر محمدخان  دینکه     بادار .  باشد یم   یبسبر   خود   اطاقو 

   آنها   . باشد یم  شان  خانواده  صفا و   اطاق  در محمدخان  دین
 
ا حافظ قرآن    اکب 

 جان بعهده دارند.   مینع  اشم جان و ه  را محمدخان  دین   یپرستار و    اند   میکر 

  یبرا  ستهینشا   مقدار يك   روز ی. دمب  گیم   را محمدخان  دین  خب    هم هرروز   من

  کند یم  مهرباب    و   دعا   شهی هم  بودم که ماغوت پخته کنم. بادار خواسته  او  

  جهینت   شود یم   داده  او   یبرا  هیادو هرقدر    کند یم  شدت  هرروز   او   ض  یاما مر 

د  میهست  شانیپر ما هم ، شود یم فینداشته روز بروز ضع  بخداوند.  سب 

مانده    زهیر   خوديك صندیل  اطاق  ءدر گوشه  من  ؛دهیبار بسیار    برفامروز  

  و   کنند یمفاده  استآن    از هم    اطاق  انرفیق  ام که از خنك محفوظ باشم. 

بار   است  شب  اکنون  اطراف همان صندیل  در   ما .  باشد یم   زیاد   یو برف 

   م،یا  شده   جمع
 
  روحاب    افهیهمان ق  با   سيدعمرآقا   و   باز شد دروازه    دفعتا

  . من  د یکن  گفت چلم پر   نشست. آقا   رلحاف صندیلیز   شده  داخل
 
چلم  فورا

 د،یچلم کش   دود یك    بازهم  مگر   کشد   ت کردم، گرچه چلم نمدرس  ش یبرا

شد، من    خارج  اطاق  ءاز دروازه من يك نوع لطف خاص مبذول داشته    با 

   قا آ.  برآمدم  شهمرای  هم
 
شد،    داخلمحمدخان  دین  اطاق  به  راسا

دیدنمحمدخان  دین   که  داشت  اظهار   و   شد   الخوشحقا  آ  عمر   د یس  از 

  يك تسبيح مرجان   ا آق  عمر   د یبودم. س  شما   من منتظر   قا آي  آمد  شد   خوب

  خارج  اطاقو از    ذاشت گسينه دين محمدخان    یداشت بالدر دست    را که

  محمدخان  دین شد.  
 
نمود به  فورا وع  شر شهادت    اظهار   و   خواندن کلمه 

تسب  برا  حیداشت که  ارگ  صاحب  بسمل  یرا  خودش  ر به  و  وانه کنند 

د. اناهلل و   نیجان به جان آفر بعد  لحظابر   انااليه راجعون.  سب 
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با محمدخان  دینجنازه  امروز   و   بی ترت  مرحوم  مجيد  قرآن    و   دعا   قرائت 

ه   زندان دهمزنگ در   ی   محبوس  صدقات بذريعه تمایم  دفن  زندانیان  ءحضب 

و ازتكليف    و   او   ی نامراد  و   جواب    از   ، گردید  د  اعمال   زولنه    ن ی شاقه که 

  هیو گر   فی ه تکالآنهم  دنیکش   اثر و در  کرده بود    تیاذنهایت  ا محمدجان ر 

 کام  مرد   کیتوبه    و   یو زار 
ا
  بماغنيمت بود   او   یدعا  بود و   شده  روحاب    ل

  دن ینوع مرگ و رس  نی. البته ا امرزد یباو را  خدا    م، یا  شده   متالم   و متأثر    همه

حال    پاك و در   که از جهان فاب    است  مسلمانیك    یبه توبه بكمال آرزو 

 بشتابد.   داب  یعالم جاو  به و  ابد یان وفات گناه  از  ماب  یپش 

  اطاق   . در ندارد   تأثب    چیزندان همامورین    به مدير و   ها گونه مرگ و مردن   نیا

آن   تی بروحان  و   چاشت فاتحه گرفته شد   تا   صبح  از   روز   دو   یصفا برا  آقای

وع    میقرآن کر   یهامرحوم ختم   آقای  ر مع  د ن سيآمدموضوع  .  د یرد گشر

آور بود. تب  يك واقعه حمحمدخان  دین  اطاق  و رفیر  به  در شبمجذوب  



 

 

 چهرهء آشنا  کی

  بزرگ زندان مشغول بودم و به روزگار   لیحو   در صحنقدم زدن    به  روز ید

  پرس احوال    مشدیم که مقابل    ی   شناسا محبوس  و با   م کردیم   فکر   خود   اهیس

يك    زندان شوم   داخلخواستم  یم که    وقنر   . مگذشتیم نموده   نوجوان  با 

مقابل   نحيف بود   و   فیضع  ت یلغراندام که رنگ به چهره نداشت و نها

زرد  چهره  مبتال داد  یم   وایه او گ  شدم،  مرض  بكدام    آهسته  ،است   که 

نگ  آواز  و    رفتیم راه    آهسته شر نگ  شر اش  داشت،    کنواختیزولنه 

ا من  داد   و   ستادهیبمقابل  خودت    فیضعبسیار  آواز  با    و   سالم  گفت 

ما و  گفت    آهسته  نشناختم. را  شما  من    آغا   . ، بلگفتم  ؟صبورجان هسنر 

 کوچهشما  
 

ما   بل  گفتم  بود.   اندراب  در  ما هم    خانه  م،یهست   گ   در   خانه 

   مگر   است  اندراب  
 
  و   خانهو از    بندی  که من در ارگ  شود یم نه سال    تقریبا

 ندارم.   خب    چیه کوچه خود 

  مرا   من هفت هشت ساله بودم شما   د یشد بندی شما که    وقنر   بل   گفت،

م خانه،  استعبدالخالق  نشناختم، گفت من برادر    آقا   ب    گفتم  . د ینشناخت

 : شناختم پوره شناختم. گفتم  اعظم جان بود، جان و  میخانه نع ی پهلو  ما 

کرد که    هیگر   آنقدر و  داد  ش  را  هیگر   وبیمع پش مريض و  نیوقت ادر این 

  خانواده   ن یا  شنوشت   و احوال    طاقت شدم، من هم تا توانستم بهمن ب  

هق    یقدر   م،ینشست   بود  تر که از انظار مخق    ءدر گوشه  . ستمیبدبخت گر 

داشت پاك    ش   در   دستار کهنه که  با خودرا    ساکت شد. اشك   هق زدن او 

 ش ی پبسیار  نوع حوادث    نیا  ا ی: برادرجان در دنگفتم  دادم و   کردن به اوتسل

عمل گردد و کشته شود،    نیکه برادرت مرتکب ا  رفتم مان نگ   چیه  شود یم

  ن یبه ا   تو   و   ردد گهم غرغره    ت یماما  هم کشته شوند، حنر کاکایت  و    پدر 
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ا   ،یخوار  ا   نیبه  به  ناتواب    ض  یمر   نیسن،  چن   و    منحوس   انزند  ی   در 

 . یشو   محبوس

  زهیر   وخواهر   بود، مادر   ی   نصيب هم  قسمت و   که بل   داشت   اظهار   بیچاره  

   مگر   زنانه بودمخانه  بندی   زنانه فوت شدند، من در خانه  بندی   ام در 
 
  تقريبا

به نسبت  شود یم يك سال   مرا   زندان  نیبه اشده    نجوا  گفتند   اینکه  که 

  از   صبح  تا ها  شب  ،کنمیم تب    شهی هستم، هم  ضیمر بسیار    مگر ،  آوردند 

   و ها  بندی   خواب ندارم، عالوه برآن  فهش   تب و   شدت
 
هم شب    ها چك ل

 . شوند یم  تمیاذ باعث لت وكوب و  و  دهند یممرا آزار 

 اطاق گفت:   ؟یدار  اطاق بكجا   گفتم  ساخت. متأثر  خیل   ات مرا اظهار  نیا

دهلب   ندارم   وقت  که  ها بندی  از نفر    كی،  کنمیم   خواب  در   پیشبر   چند 

ه    شد   خالص ا بسبر ات  ن مب  کهنه اشر   است   نازكبسیار  آن    که لحاف   داد   خب 

 خورم.   شب خنك یم و 

برا  گفتم   د  ؟دهند یم   تینان  نانگفت    از   بعض    و   دهند یم   م یبرا  یپاو   و 

ات  طور   ها بندی و   و   چای  خب  شوربا  بوره  ذره  یگان    كدام    نقد   هیروپو 

  است   ب   دهل  در همی     که  به مالصاحب مسجد اگر    بهرصورت  ب  . خدهند یم

بگوئ پهلو   مرا   دکهی شما  را   مردم  دهد و   یخودجا  ی در  که    نگذارند   لچك 

بدهند  در شومیم   خوشبسیار    آزارم  ترحم   چیه  نجا یا  .  و    کند من کس 

به    و   شما به لحاظ خدا   زد یگر من یم  هرکس از   است  قاتل  برادر   کهگویند یم

 پاس کوچه
 

 . د ی رحم کن د،یبودن بمن رحم کن   گ

  وجودم را   ی شاپاآتش    مثل  وسیو ما  طفلك مريض  بیچاره  قاسم  اناتیب

 ی نوت ده افغان  سوخت، يك تا 
 

من از   گفتم  دادم و   شی بود، برا  بمیج  در   گ

  خوشحال شد بسیار    بیچاره  . کنمم ن  ي    غ و در ت  گونه كمك محض هللا با   چیه

باش من    مسجد   در نزديك  برو   تو گفتم  خود گذاشت.    بیج  در   پول را   و 
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 . د ی لرز تب کرده بود و یم که  لثم شد  روان آهسته آهسته  بیچاره  م،یآیم

مسجد  بنام شود یم شش مبر  سه در را که   بزرگ زندان يك حصه در دهلب   

احاطه  مبر  ساننر   س ی بلندبه  يك ديوار  را آن  اند، اطراف داده صیتخص

   مالکهنفر    کیکرده  
ا
 تیفیو بكدام ک  است   کوهدامن  فرزه  مردم  از   اصل

  ادا   پنجگانه را به امامت او  یهانماز  ی   محبوس ،کنند یمامامت    شده  بندی

ل تحتاب    ن ی. ااست  خوب   شخص  شناسمیم   اورا . من  کند یم   مسجد در مب  

ل فوقاب    و ما   شده  واقع   محبس آمدم   آهسته  آهسته  . میدار   اطاق  در مب  

شام مسجد است  نزديك  در گوشه  هم  قاسم  يك    ستهنش   ،    تعداد و 

جناب مالصاحب   با   نماز   یادااز    بعد   ه اند،آمد  نماز   یادا  یبرا ی   محبوس

 تذکر دادم.   شود یم ع  قوا  وضع  نیرا که از ا  نایه گ  عثمان خان مذاکره کردم و 

 اظهار   حال  عی     کرد، در   قبولاست    مکه شخص دانسته و محبر   مالصاحب

پوشاك    گر ی د  از جانب   و است    ر اترفبمرض سخت گ  پش   ن یا  اگر که    نمودند 

  ی تحت تداو آنجا    و در   شود   داده  نقل  محبس  به شفاخانه  ندارد   لحاف  و 

 . است بهبر   گرفته شود 

 ساخیر  يك مريض در   یبسبر   که  گفتم  و   دمیپسند  مالصاحب را   هینظر   من

بسیار   ضانی و مر است    مک  بسبر   زیرا که  است  مشکلبسیار    محبس  شفاخانه

 اند. 

  محبس   ر یمد   رفیقرا که    خان  نیالدنجم   لیکرن   شما اگر  گفت که    مالصاحب

  د یبده  د یوعده و وع  کدام  و   د ین یبب   باشد یمحال نگران شفاخانه    عی     و در 

را   داخل  را   بیچاره  که  است  ممکن  شفاخانه کنند، من گفته، مالصاحب 

ه    مالصاحب   کردم و   قبول که    وقنر   تا و گفت    آورد   قاسم را در مسجد بسبر

  خواب شود، شما از طرف او   جا در همین  شود یم  فاخانه ش  داخل  پش   نیا

 . کنمیم  ینگهدار   خود  اولد  مثل  اورا من  د،یجمع باش خاطر   بکل
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که يك جوان    ل ینجم الدين خان رفتم، کرن  لیکرن  اطاق  از طرف شب به  من

قو  و   ی بالبلند  و   اهیس  هيكل  و  بسیار    است   جوان طبعيت  جرده  لطف 

  هاشم   ب  خان ملزم م  مسجدی  با او صحبت کردم،   قهیکرد. چند دق  راب  یپذ

وز  در   هیمال  ر یآقا    اطاق هم   داشت مهرباب   با من    خانهتوقيف   مرحوم که 

  از   اخالفر   خواهش  من يك   گفتم   تعجب کرد. ن من  آمد  از ،  باشد یم   لیکرن

 صاحب دارم.  لیکرن

گذاشت، گفت   خود های  چشم   یرا بالها  دست   ردو ه  حایل که  ر د  لیکرن

البته    برادر   گفتم  ،کنمیم من پوره باشد، اجرا    از دست   هک  ی هر کار   ، کنید   مر ا

 زندان  نیدر   نفر   يك   اما ندارم    شخض  کار   کدام  که من  معلوم است  بشما 

 
 

   منفور   گر ید   از جانب  و   است  طرف مسلول  از يكکه    کند یم   زندگ
 

و   همگ

 از طرف.  ندارد   لهیوسو  واسطه    چی، هاست  صورت  برهنه  گر یداز جانب  

در  و   از   حایل که  شب    ی   محبوس  ی   هم  از نفر    چند لرزد  یم   خنك  تب 

افت و ب     ت یاذ   كوب و   لت و   اورا   آنقدر بالخره    ،کنند یم هرزه به او تجاوز    شر

م و   نماید یم که ضعف    نمایند یم   ، تواند نم   دهیکش خودرا    یترس صدا  از شر

  از يك   و   شود بسبر    داخل  شفاخانه  در   بیچارهآن    که  د یشما توجه کن  اگر 

اشخاص   تجاوز   حمله  از   گر یدو از جانب    گرفته شود   یطرف تحت تداو 

 . د ینمائخدمت بزرگ به يك همنوع خود یم یک محفوظ گردد،   لیرذ

قاسم   و   است  کابل  از   گفتم  ؟کجاستو از    ستی شخص ک  نآ  د یپرس  لیکرن

  شده   محبوسآن    کوچك بجرم   پش   نیبزرگ کرده و ا  گناه  نام دارد. برادرش 

 . است . برادرش عبدالخالق مشهور است

جان برادر    م یکر   اطاق  که در   کنمیم صورت کوشش    گفت من بهر   لیکرن

ی  شفاخانهو در مسلول   آنهمجان که   میعظ ه  يك   باشد یم بسبر   خایل بسبر

شدن بسبر    که امر   د ین یشفاخانه را بب   داکبر   خانب  دکبیفردا س  بگذارم، شما 

  نوشته کند. من    ما   یبال  اورا   ض  یمر 
 
  و   غذا   ،کنمیم   بسبر   داخل  اورا فورا
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 اطاقو به    کردمتشکر    بدهند.   شیکه برا  کنمیم   مراقبت  اورا   یدوا  و بسبر  

 م. آمد

و    د شو   حاض    خانب  شفاخانه نزد داکبر کب   که در   گفتم  قاسم را   صبح  فردا 

  را   ضیشدن مر بسبر    نمودم که امر   خواهش  و   دهید   را   داکبر   پیشبر   خودم

 بدهد. 

 که    گفت  داکبر 
 
  د یبهرصورت شما نوشته کن  گفتم  . میندار   خایلبسبر    قطعا

ی    توبرکلوز   اطاق  در   باشد   خایلبسبر    که  که در صوربر  که    داکبر شود.  بسبر

يف و  در صوربر که    که  نمود   ر یشفاخانه تحر   عنواب    است  نجيب  جوان شر

مر   باشد   خایلبسبر   ی    توبرکلوز   اطاق  در   ضیعبدالقاسم    شود،  بسبر
 
فورا

 خان دادم.  نینجم الد  لینکاغذ را به کر 

توبرکلوز   است  جان که چند وقت  میکر   اطاقرا در    ض یمر   لیکرن   بمرض 

ه  در يك برده    است   د ی شد  ض یو مر گرفتار   ی    صفا   ء پاك و بسبر  کرد. بسبر

 که داشتند   اصویل  و قرار   بجانش نمود   شفاخانه را   لباس   دهیکش   اورا   لباس

  پرس احوال    بیچاره  د ید  مرا کهجان    میرا گرفت. کر   شیدوا  و   غذا   بی ترت

   وضع  گفت   و   کرد 
 

مرض    نیکه ا  کنمم ن  ، گماناست  خراببسیار    نم  زندگ

  م یکر شوید  یم   خوب  : انشاهللاگفتم  بدهد.   مهلتم   گر ی د  خطرناك چندروز 

 . است خداوند مهربان د ی نده از دستخودرا  ( شما جان میجان )برادرعظ

  بود، گفت، برادر   یاشک از چشمانش جار   یهادانه   حایل که  جان در   میکر 

خواهم  نم نمانده و    بافر  میبرا د ی ام  چیه  است  کن مرگ نعمت بزرگ   ی   قی

بایك    که ا   نیدقيقه  بمانم، دعا   طیشر ا  دکهی کن  زنده  به    ف ی تكل  نی زودتر 

 شود.  داده  خاتمه

  جان برادر   م یبجرم عظ  تو   است   برادرجان خداوند بخشنده و مهربان  گفتم  

  شده  گرفتار   بتی مص  نیبرادرش به ا عبدالخالق  قاسم جان بجرم    و   خود 
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 . د یا

 لی( پس از تحصدنیکه من از )سو   یکه از روز   د یکن  ی   قیجان گفت  میکر 

ت  در  برادر   میيك شب عظ  ر گ ا آمدم    کابل  به  لفونیشق  پوره  خودرا    جان 

برادر عبدالخالق هم از ارتکاب عمل   گکبچه    ن یدارم که ا  ی   قیباشم.    دهید

ی  مگر   بودهخب   ب  برادرش     صب    و   میبکش   باید را  آن    بود   نصيب ما   که  چب  

 . میکن

  اگر که    گفتم  خان وداع کردم و  نینجم الد لیکرن  یتقاضادر اثر  آنها    با   من

 شده  غمی. قاسم که ب د یصاحب بگوئ  لیبه کرن  د یمشکالت داشته باش  کدام

 جان و  می که کر   دمیم دشدیم  خارج  اطاق  از   که  وقنر   کرد، دعابسیار   بود

  خارج   شفاخانه از  لیکرن  همرای  . بهرحالکنند یم  هیگر   شان  هردوی  قاسم

آدم    گرگانهای  دندان  چنگال و حساب يك برهء مظلوم از   نیشدم و به ا

 . افتیصورت نجات  

  م یچاشت بود، به حک  طعام  و نزديك  ازدهی ساعت  آمدم    اطاق  بهکه    وقنر  

 مشاهده  از راسنر  .  د یمال عثمان بده  یکه بشقاب نان مرا برا  گفتمآشب    

  بودم، رفقا متأثر    تینها  ب   اسف انگ  وضعآن    جوان نزديك بمردن به  دو آن  

 . خواستم عذر  طعام ضف تقاضا کردند من از هرقدر نان ضف نمودند 

از  که    گفتم  و   دمیبوس  اورا های  دستمالصاحب رفته    نزد   ی   ش ی پاز    بعد  

شما  نظر  نيك  چند نفر    يک امروز  يات  بچنگ  اشخاص نفر    مظلوم که 

. او در گوشه شفاخانه افتینجات    ،شد یم  ت یهرشب اذ  ق بود و داخالب

ه  اکنون  سوده شد. آ شب    چاشت و   صبح   مناسب  طعام  و   ء گرم دارد بسبر

  رهنماب    و   فكر   اثر   همه از   نیا  ،دهد یم   شیاهم داکبر بر   هیادو   ،رسد یم   شیبرا

 بدهد.  بشما اجر  بود، خداوند  شما 

 صا  لیخان رفتم. کرن  نینجم الد لیکرن  اطاق  همچنان به 
ا
  است   منهیم   از   ل
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طرف    و   محبوس  که  است  سال و چند  باشد یم  ی   دحس یو از منصبداران س

از    ،استشده    نخا  دکمال یس  محبس   ر یمد  اعتماد  کردم. تشکر    هم او  و 

و  شود.    دهیکش قاسم    و   میکر های  زولنهکه    کنمیم گفت کوشش    لیکرن

  . دهد ب اجر  خدا   گفتم  د یمطمی   باشآنها   ی دوا و  غذا  از طرف گفت



 

 

 د یقلعه جد یر تعم لی تکم

فارغ    ا هخود  یاز کارها ی   محبوس که  پنج عض   ساعتاز  بعد  پیشبر  دوروز 

 بازخانطره  صدراعظم با  د،یردگدروازهء بزرگ قفل   شدند  محبس داخل و 

هرطرف به تماشا مضوف شدند،    و  ند گردید  لیحو   داخل محبس  مدير  و 

تماشا    اطاق  نهی پشت آئ ، ما از شد م ن  دهی د   در حویل  یی   احدمحبوس  از 

چند یمکردیم  صدراعظم که    ی   محافظ از    نفر   . 
ا
  و   جاخ    مردم  از   اصل

.  بودند   احاطه کرده  اورا داشتند    جرمن    یهاتفنگ  مخصوص و های  لباس 

 . ند گفتیم  جواب سوالت مقابلدر  محبس ر یسيدعباس مد و  بازخانطره

وقت خواجه بابوخان    ی   زندان گذشت، در هم   عمارت  کنار   از   صدراعظم

آواز  پنجره به    از يك  است   و ناتوان  فیضع  و   ب  بچه سقاکه پوزیرداخله  

  ه گردیدآواز  غالم خواجه بابو( صدراعظم متوجه    که )پش   کرد  دا ص  بلند 

ن  بعد   گذشت.   و   داد   شفایه  تیهدا  کدام  قوماندانب  و   تبسم کرد    م یاز 

دروازه از  هدا  گردید   معلوم  اما   گردید   خارج   محبس  ساعت    زیاد   تیکه 

 . استداده  نقوماندا و  محبس  ر یمدب

بابو   شام   نماز   از   بعد   صاحب خواجه  گفتم  و   مديد  مسجد   در   را   خواجه 

.  استداده   نقومانداه  ب خوب   ت یانشاهللا که صدراعظم دربارهء شما هدا

  گفتم   برد.  شمال   ا ی  د یشن   مرا   ی صدا  آیا برادر    ی گفت ا  و   خواجه خنده کرد 

 . است بخداوند  د یام

به قلعه جديد    یصفاکار   برق و   دواب    ی   ل  یبرا  را   ی   محبوس   تعداد یك    صبح 

داشت که صدراعظم صاحب    اظهار   زندان  مامور   خان  م یحک  و   فرستادند 

  د یبه قلعه جد  ه اند آمداز ارگ    هک  ن  یمحبوس  ندهینمودند که در هفته آ  امر 

 شوند.  داده نقل
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تا اندازه خوشحال شد  نیا  دنیشن   از    ک ي  جديد   در قلعه  زیرا که.  میخب  

  اخالفر   ی   محبوس  شر   از   و   شوند یم   داده  مخصوص نقل  ی   محبوس   تعداد 

 مبادا  هک  ترسند یم  . گرچه رفقا میابینجات یم
 
ی سخت نسبتا باشد.   زیاد گب 

ما از    بعد   بهرصورت  که    نفر   چند   مشوره 
ا
  صله یف  باشیمیم  اطاقهم  فعل

 در قلعه که    میکن  خواهش   او و از    را مالقات  محبس  ر یمد  باید که    م یکرد

  وب یمحمدا  ل بذريعه ل  را موضوع    نیشود و ا   داده  اطاق  يك   ما   یبرا  د یجد

 . میفرستاد  غامیدارند پ  ب  مال خان آشناکد ی س  با   کهیر  ر رحیم جان کو   خان و 

  ند آمد  مذاکره  ساعنر از    بعد   و   رفتند   ر ینزد مدامروز    صبح  جان  میرح  و   لل 

  به شمبض   رصاحبی ندکه مدداشت   اظهار   بودند   خوش بسیار    حایل که   و در 

جد داد   د یقلعه  در    شما و    ما   که  امر  و   ی جا  خوب  اطاق  يكرا    بدهند 

ی   ی   محبوس  گر یبه د   شاناز امر   باید کردند که    خواهش  رصاحبیمد   چب  

 . بهرصورت  کنند یم  اجعههم مر   دیگران  که  م یینگو 
ا
باهم  نفر    چند   ما   فعل

شن   میا   شده  آموخته از  شد  محبس  ر یمد  غامیپ  دنیو  در میخوشحال   .  

ی    محبوس  ،شده  جنجال برپا   و آوازه    يك  راجع برفیر  قلعه جديد   محبس

قلعه   اطاق  معلوم چند . قرار  کنند یمانتخاب    اطاق  رفیق  خود   یهريك برا

 . باشد یم  زه یر ها اطاق گر یو د است نفر  س  ا ی ستی ب  یهم برا د یجد

  ی   از محبوس نفر  که چند   است سابق از  حدهیيك زندان عل جديد  در قلعه

شورش که    ك ی  اثر   و در   ود ددروازه زندان مس .  باشند یم   نجا آدر    موبر   یشا

قوماندان  عتاب  مورد  ها محروم و  واز پای  از دیدندر سال گذشته نموده اند  

 اند.  شده واقع محبس ر یو مد  کوتوایل

 ده یشن   قراری کهدارد.    انیجر بشدت    کار   مگر   است  شد   خیل   وا ه  گرچه

کار  شود یم   ل یاتکمهاطاق  رنگمایل حنر   ها و پنجره ها  دروازهنصب   و   یپلسبر

هگروپ    و   ولدر هنصب    و   واب  دی   ل   و   برق  ضف کار   شده   که مانده  بافر   و غب 
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برق  مامورین    تعداد یك   کت  به شر روز کار   هیامر   نظر  و  صدراعظم شب 

 شود.  لیکه کار مذکور تکم  کنند یم

انتقاد   شهی خان صدراعظم را هم  محمدهاشم  د یشد  ی   دسپل  و   کار   طرز   من

و   و   انقالب  از   بعد   که  کنمیم و   هرج  ب    مردم  جهالت  مرج    و   ها بایکو 

دولت    ی   دسپل   و   شدت  با   مملکت  کارداران به اندازه در شاش   ا همبالبر ب  

راسنر  دارند که  یم   اظهار   و   کنند یم  تیمرا تقو   حرف  . رفقا سازد یمرا قائم  

 ی رو   شهیستم پ  ظالم و   و اشخاص  باشد یمگناه  ب    ی   محبوس  از   زندان پر 

به  است  کار  ها  مخب  را صدها    شخض   یهامخالفت  اثر ،    و   خراب   خانه 

اند   نفر   هزارها  انداخته  زندان  به  به کشیر    حنر   و   را  اند که  داده    برناحق 

بحران،    از يك  مملکت  ظلم در شدت    بی ترت  نی. حال به ا میدید   بچشم خود 

 قدر   نی. اکند یم  تیدشمنان وطن حکا  یافروز آتش    از يك،  انقالب  از يك

تنقآسان    ر ن کاآورد  کار ی رو   را   ی   دسپل  شدت قابل  و    و   است  د ی نبوده 

نه    ول دولت باشند بر کنيك اندازه تحت    مردم  که  کند یم   جابیما ا   مملکت 

ا و   حد   نیبه  ش  مبالبر ب    و   ی ستمكار   ظلم  را   ازهب  که  ملك    خراب  ادارهء 

 . کنند یمبخواهد  شانهرچه دل  بار   و  بند ب   ظالمانو  سازد یم

روزها   ها شب  ما   مباحثات نتا  داخل  عاتوضو م  می   ه   و  و   انقالب  ج یو 

و مطالعه قرآن   نماز  به عبادت و   ا یاست    ر کشو   ن یا  مردم   نده یبه آ  شهیاند

   از   ز باداشته و    ت یپاک مضوف
 

  آزادی   م یااخواب    . در کنیمیم خواب    دل تنگ

ازخواب  که    وقنر   . کنیمیم را مشاهده    لیفام  زندگاب    ر یپذدل   یو صحنه ها

. و همان زولنه است همان زندان شویمیم دار یب



 

 

 د یقلعه جد

ه   باید بما اطالع دادند که    صبح   امروز  شرشته رفیر     بسته و خودرا  های  بسبر

قلعه جد بگ  د یبه  برا  لیتکمآن    تعمب    م،یب  را    شده  آماده  ما   راب  یپذ  یو 

 . است

  اطاق  به  است  دانیقلعه س  مردم   جرده و از   هیمرد لغر اندام س  که  شمبض 

  در يك   شما   محبس   رصاحب یمد  ت یهدا  که قرار   داشت  اظهار   ه و آمد  ما 

 کالی  همه  از   اولبر   باید و    د یرو یم   است   واقع  شمبض   اطاق  ی که پهلو   اطاق

و  صديق    فاروق جان و   دادمحمدخان و   شما از    بعد   و   شود   داده  لقن  شما 

  پس   و   کنند یم   حرکتشده    یی   تع  اطاقهم  آنها   ی براکه    شان  یرفقا  دیگر 

بت خان و   عبدالوهاب خان و   زخان،یملك عبدالعز آن    از   ارخان و فغ  شر

 . ابند ی هم انتقال یم دیگران  بی ترت  ی   بهم  ،شوند یم  داده غالم جان نقل

  یداشت که برا  اظهار   مبض   د؟ی گرفته ا  بی چه ترت  بردن کال   یبرا  من گفتم

 ستی که جمله ب  پنج افغاب  نفر    ف    مگر   کرده ام  دا یپ  نفر   من پنج  شما   کالی

  م، یکرد   قبول  را   و پنج افغاب    ستی . پرداخت بد ی بده  باید شود    و پنج افغاب  

ه  ساعت يك  از  بعد   . د ی ردگنقل دادن   آماده مابسته و های بسبر

  بودند   دهیکش خودرا    یهایسر یکه در   ها سپایه  از نفر    وقت پنج   در همی    

ه   و   ند آمد خودرا    افغاب    نجپنفر   ف    حرکت  برداشته و قبل از   ما را های  بسبر

يك فاصله،    قلعه جديد   تا   عمویم  محبس  از   م،ینمود   حرکت  کردند. ما   اخذ 

    که  میکوشش کرد   ما است    مك
 
طباخ خانه و    لوازم   و   ما   خواب رخت  تماما

 . میانتقال دهنفر  پنج  ی   هم عهیبذر  را  هب  غ

  ده ید  بندی  هيچ يك   و   ود مطلق ب  رایمآرسيديم    د یبه قلعه جدکه    وقنر  

تازه از رنگ    و   بود   چهار   که شش در   اطافر   به ما را    و آمد    ، شمبض شد م ن
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   کرد.   رهنماب    برآمده و روغن  
 
  . سقف است  ه ب   پاك و پاک  اطاق  يك  حقیقتا

داراشده  تیهم کانکر آن   محمدایوب  لل    اطاق  نیدر .  باشد یمبرق    ی، 

پنجو من    خان  عثمان جان، داکبر غن    و یر  ر رحیم جان کو خان،   نفر   که 

ه  میشو  و میانداخت خودرا  های  بسبر شکاتب  عبدالغفورخان  عبدالكريم    . 

گوشه    در يك اطاق که  نیما از اراسنر رفتند  ی گر ید  اطاق خان مهندس به

 . می، خوشحال شدشده واقع

 



 

 

 د یجد در قلعه یر  محبوس

البسه،    جابجا   و   اطاق  کردن  فرشاز    بعد   لوازم    و ها  خواب رختساخیر  

چنددانه تخم  ضف به پخیر   امروز    م،ینمود  را   چای  رشته  خانه ش طباخ

 اظهار   هآمد  اطاق  به  ر یجان کور   م یرح  ی   ش ی پ  نماز   از   بعد   . میقناعت کرد

كوچك    لی حو و يك مخصوص   اطاق چند   قلعه جديد  ی   داشت که در هم 

 دارند.  ش یرهاآن   در  که  است چندسال  محبوس نفر  ن یکه چند  باشد یم

در    ل یداد که دروازه حو   جواب   جان  میرح  ؟یدیکجا فهم  از   گفت تو   لل 

ما های  اطاق   ی   هم   دهلب    ا  مگر   شود یم   باز   موجوده  و   ن یاز  قفل    طرف 

را در    ها ب   چ   دروازه تمایم   یهاتختهز  که از در   تواند یم آدم    اما است    ممحک

 .  د یمان  شا تما  خوب  لیحو 

 کدام  مخصوص  ی   محبوس   کوچک از   حویل  و در که ت  دمیجان پرس  م یرح  از 

  آقای نفر    يك ه شناختم ك  خوب  را   نفر   گفت من سه  ؟شناخنر   اشخاص را 

بود، همان شخص قدبلندکه يك خانم    یب   آممتخصص رنگ   محمدعمر 

  باشد یم  به حبشو   دوم حبش خان که مشهور نفر    و   د دار   کلیه  ی قو   جرمن  

 سوم عبدالغفارخان شحددار. نفر   و  د بو  ی محصل شق عسکر  هیترکو در 

 گفت    ست؟ ی زدن ممکن ن   حرف   آنها   با   گفتم  
ا
چند    مگر   است   مشكل  فعل

 . شود یم آسان  بعد  روز 

  میکردم. رح  شاب  یپر   اظهار   ما   همرایآشب    خان    میحک  ننیامدبه نسبت    من

. من و  بیاورد   اورا شوم که    ادآور ی  به شمبض   دیهاجازه یم  اگر جان گفت  

پ  میرح جابجا کردن  او   م،ی فتر   شمبض   شی جان  و محبوس  مضوف    ی   

  جان گفت صاحب ما   میلطف کرد. رح  اظهار   ما . ببود   ها اطاق  تقسيمات

اگر  که    کرد   خواهش  جان  می. رح د ینک  مر ا  گفت: بفرمائيد   میيك عرض دار 
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از  یشب   آ که کارکردن و   را یز  شویمیم ممنونبسیار  د یاور یب  ما را آشب    میحک

 . ستی پوره ن  ا م دست

آشب     خوببسیار    گفت  شمبض  اجازه  اسم  )  رازو   من  دارد که  احتمال 

.  مب  گصاحب یم  ر یمد   از نزد   ( دلك را است  بوده  به نام رازمحمد   شخض

امشب هم    اگر   میپخته کرده نتوانست   چاشت هم نان  صاحب ما   من گفتم

انشاهللا    ب    گفت  و   د یخند  مبض .  میمانیم  گشنه  د یا یکه ب  د ینکن  را امر   آشب   

 . شود یم اجرا  یبزود

  از دروازه   محبس  ر یخان مد  دکمالیکه س  میگو بود  گفت و   در همی     ما   و 

من    د؟یمباحثه دار   چهد  ی پرس  و   د کر   پرساحوال    ،آمد   نزد ما   و   شد   داخل

د  بخدمت شما برسانما را    عرضیك    که  میکرد   خواهش   ض شمب  از   ما   گفتم

معلوم  شما    گفتم  عرض بود؟يد. گفت چه  آمد  شما   فضل خداوند خود 

از   شب   آنفر    کیو داکبر  عثمان جان    و   انللرحيم جنفر    چند   که ما   است

  م یآمد  نجا یما اکه    وقنر   ،كرد یم  طبخ  ما را    طعام  که  میاجازه گرفته بود   شما 

ما  ماند  یم عمو   محبس  در   آشب    مديرخنده کرد   نفر ب  و  گفت    و   مانديم، 

جنجال    گیدراسنر   يك  هم  يك  است  کالنپخیر   به  ضمن  در    نفر   و 

  م یتسل بما   و  اورد كاليش بي  با   محبس از  را  شب   آ  میکه حک  كرد   امر دار حواله 

  ن آشب   آورد  یبرا  و   آورد   بجاه   م یرسم تعظدار  حواله   و   م یکرد  تشکر   دهد. ما 

  ترتيب و   و ها  قمتوجه اطا  گذشت و   ما   شی پ  هم از   محبس  ر یرفت و مد

 . گردید   ی   محبوس تقسيمات

  كوچك  در يك  ما   اکنون 
   يك   دبهیجد  در قلعه  اطافر

 
وع  د یجد   زندگ کرده    شر

قلعه جد   ی   محبوس  . میا پنجره   گانی  گانی  یدیسابقه  پشت  معلوم    ها از 

و   نی الد   دظهور یس  مثل  ،شوند یم معلم  مد  خان  خان   ر یمحمدهاشم 

 که    اکنون  تا   ه،خارج
 
از   يك   تقریبا ما آمد  هفته  از    نفر   چند گذرد  یم   ن 

عثمان خان   مثل  ام   ده ید  دارند   ب  من آشنا  با   سابقه را که اکب    ی   محبوس
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رضاخان    و قوماندان  قادرخان    غالم   ش پ   ب  غالم دستگ   معلم مكتب نجات و 

جان و    در   ب  مولنا بش   شانمعلم که يك برادر   خانب  برادرش کب   ترجمان، منب 

ی    محبس  شفاخانه  جان در   م یکر   شانگر یو برادر داست  گ  ر ا .  باشد یمبسبر

  و   اعدام شد   پیشبر   وقت   جان هستند که خودش چند   میعظ  برادران  نها یا

  ی دیجد  در قلعه  اسیس  ی   محبوس  در جمله  هم   گر یدنفر    همچنان چند 

 هستند. 

 حقيقت همکار نامه  شب  که در   ما   رفیق  خان  وسفیمحمد  آقایمعلوم    قرار 

  طوری کهنديدم    اورا کوشش کردم    هرقدر .  است  زندان  ی   هم  در   ب   ن  بود 

  است   هگردید  گرفتار   دمایع    و تكليف   به يك نوع فشار   بیچاره   گفتند   ندیگرا

خواستم  یم.  گذرد یم  فنا  از   ب   ن  ششیو ر   گذاشته  قلندرانهخودرا    یموها

 . شد م ن  ش ی م مگر   تماشا کنم   بشیافه عجیبا ق اورا 

این   از در  به  ی   محبوس   زندان  نفر   چند ارگ    ی   محبوس  یثنااست   سابقه 

بت خان و  ملك عبدالوهاب خان پغماب   مثل اشخاص معتب   با برادرش شر

  خان هزاره با   مینع  مب    و يا   غفارجان  پشان عبدالوهاب خان غالم جان و 

  و   یکار یچار   اب  یوفهصاحب    شانیا  سيدامب    و   جوانش  پش   و د

ملك    و   لگراف  یفاروق جان ت  و   هیوزيرامنالدوله  شجاع دادمحمدخان مالزم  

 اند.  محبوس   یگر ید و اشخاص محمدعلم خان قره بایع  

 ر یخان مد  دکمالیس  همرای  بازخانطرهقوماندان    چهار عض   ساعت  روز ید

. در  بودند   ه آمد  یدیقلعه جد های  اطاق  و   ی   محبوس   ی به تماشا  محبس

ما   اطاق   را نمودند. در   اطاق  پاك نگهداشیر    و   توصيه صفاب    ا هاطاق  همه

احوال    من دارند   با   اکنون  ت تا محبوس  لاز او سابقهء که    نظر به  و   ند آمدهم  

. من در مقابل  د یشو تعایل خالص یم   انشاهللا و   که  دادند   د ینو کرده    پرس

 .  کردمتشکر   اظهار  شانالطاف 
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 گذاشتند و   را   شوخ    یبنا  شده  دور من جمع  رفقا قوماندان    رفیر  از    بعد  

خالض مژده  زبان    گفتندکه  خالص    است  د یام  د، یرسقوماندان  از  که 

های  خانهب  و   من از زندان رها   از   پیشبر   که خداوند همه را   من گفتم.  یشو 

 شب گذشت.  بی ترت  برساند. بهر  شان

 و   ستند ی ن  شاندم کآ  دزدان و   شود یم  دهینام   ی دیزندان که قلعه جد  نیدر 

  م ی. رحاست  تر ه ب   پاکو    تا اندازه بهبر ما هم    اطاق   . دهد م رخ ن  جدل   و   جنگ

های  شوخ    و   ها از خنده   است   خوش صحبت  و   فیجوان ظر   که  ر یجان کور 

 . سازد یم مشور ما را  خود 

حصه  هرچه گفته  واز پای  مالقات  در  ر هنو   مگر   شود یمها  جمعه   وز ز 

شود نیامده   معلوم  ترت  که  حو   بی چه  شد.  خواهد  زندان    نیا   لیگرفته 

به زندان عمویم ها بندی   با   در حویل  ها واز پای   اگر   است  کوچک   نسبت 

 . کشمیم  جمعه را   روز   انتظار صورت    بهر   شد   مالقات کنند مشکل خواهد 

  دن یکه د  کند یم   نو پرسا  شود یم   معلوم   طا وارخ بسیار  خان    وب یمحمدا  لل 

 خواهدشد؟   چطور هاواز پای

  ی که برامشر  تویلعبدالغفارخان  است    ر ظهاز    بعد   که ساعت چهار   اکنون 

  ضف کرد. لل   وه ی م  و   چای  هآمد  ما   اطاق  در   است   وال زندانیيك ماه نوکر 

  
 
خواهد   ها واز پای  دنید  بی ترت  دکهیپرس  ازو فورا گرفته  شد؟    چطور 

  زندان  نیکه در   د یها خاطرجمع باشواز پای  عبدالغفار خان گفت، از طرف

یم  یمشرشته    خوب بسیار    تعایل  و انشاهللا    ستی ن  بست   و   د یق  چندان گب 

  ی نوکر   ی. من هم در روزها د ی بتوان  دهیدخودرا    یهاواز پای   آزادی   که به

بسیار غفارخان    اناتیب  از   . لل کنمیم كمك    م پوره باشد از دستکه    تا   خود 

  صحبت ما   است  جمعه هم نزديك   روز   شود یم   ده ید  گفت   و   خوشحال شد 

خود    فیبه وظا و ما    هم رفت  غفارخان  و   داکرد یخاتمه پ   خوسر   باخنده و 

 . میمضوف شد
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شود که چه    دهی. د است  فته گر   ا شب شرشته طبخ ر   ی برا  خان آشب     میحک

رح با   میپخته کرده،  اروپا   یر یدورهء کور   یهاقصه  جان  در  را   خود    ما 

. سازد یممشغول 



 

 

 ی دیجد  در قلعهروز جمعه  یر  اول

وع وازها پای  آمد آمد   و   است  جمعهامروز     ی   محبوسوازهای پای  ،شده  شر

  خود های  بندی   با   کنار   ه اند و در هر گوشه و آمد  در حویل   یدیقلعه جد

 . باشند یم قصه   مضوف صحبت و 

از    و   میگوشه نشست   در يك،  ند آمدم  مخان  خواهران و   صاحبه من با   والده

و   هر طرف وع  قصه  از   بیچاره  . گردید   صحبت شر قلعه آمد   مادرم  در  ن 

  عمویم   محبس  زندان نسبت به  نیمادرجان ا  گفتم  فسار کرد. است  یدیجد

ه  ها اطاق  ،است  بهبر  پاكب   و  ا  تکار یجنا  زندانیان  است  پاك  زندان   نیدر 

 . ستی نبداخالفر   و  یقمارباز  و  جدل و  جنگ ستند،ی ن

  د یکه پاك و جد   هرقدر گفت، زندان    کرد یم  هیگر   حایل که  ام در   بیچاره  مادر 

 ت یعاف و  ب  خو به  یشما را به زود می، خداوند کر است باشد بازهم زندان

 جمع شود.  ما  خاطر   و  بیاب    خود  غریب  ی بخانه زندان نجات دهدتا  نیاز 

  مزاحم ما   ی   محافظ   چاشت  تا وقتداشت    قتی غفارخان حقهای  گفته

ه   نشدند، نزديك چاشت والده ام با    اطاق  به  و من  رفتند   خانمم  و ها  همشب 

چاشت برادرم  از   بعد  ی شد، ساعت دو   ادا   نماز   طعام  از ضف   بعد   م،آمد

  د ی رفتم. برادرم پرس  مالقات او   یکردند. برا  صدا   مرا   و آمد    جان  میعبدالرح

 شد. آب    دلمهای  اشك   او   دنیه بود از دآمد  ، بل  گفتم  د،ه بو آمد  که مادرم

کرده    هیگر   آنقدر   د یا  شده   محبوس   که شما   ها سال   ن یدر   بیچاره  گفت   برادرم

  خانم   خواهران معصوم و   هایدل   فغان او   عادت کرده از ناله و   سیر  یر گکه ب

  ی و ناله کار   هیگر   بجز و روزها    ها شب.  است  گداز   و   در سوز   شما   ءبیچاره

  م یرحو    میکه خداوندکر   گوید یم   و   دهد یم  تسل  اورا پدرم    هرقدر .  ندارد 

  دفع خواهد ما و شما  خانواده از  بتی مص ن یا ، انشاهللا تعایلاست مهربان
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  و   د،یمکن  هیگر بسیار    افت،یزندان نجات خواهد    از   ما   ءبیچاره   پش   و   شد 

دعا ز لي  یخدا  بدربار  شما    یبرو خودرا    رحمت  دروازهکن که    ال  و  ما 

که   گوید یم  سیر  یمادرم درحال گر   ،کند یم  هیگر   شبر ی مادرم ب  مگر   . د یبگشا

ساخته،   شانیاو مرا پر   نده یآهای  اندیشه  ناکام پشم و   و   وس یخانم ما  دنید

هشت سال   نیدر   مینمود  و زاریعذر    قدر  هر   و   میكرد   داد   عرض و هرقدر  

پش نکرد   ب  تاث  چیه دوام    کدام  تا   وضع  نیا نگردید    رها   ما   زنداب    .  وقت 

 عاقبت چه خواهدشد.  و  کرد   خواهد 

را گفتم   مادرم  خدانا   د یبده  تسل   برادرجان  نشود،  خواسته  که  مريض 

  د یخواهدشد، کوشش کن  بلکه ده چند   و چند د  مصيبت ما   غم و   آنوقت 

به وعده ها  و   ها که  بساز   اورا   جعل  یخب    يك   از   بعد   برادرم  د،یمشغول 

  لیفام  و د  خو   زندگاب    وضع  اطرافو در  آمدم    اطاق  ساعت رفت، من به

راه    چ یکردم ه  شهیاند  هرقدر   خود فکر کردم. و   ده یمصيبت رس  و   بیچاره 

   که  اکنون  . مند یبه نظرم نرس  د یروزنه امو يك  نجات  
 
ده سال    ا ی نه    تقریبا

  شده   آموخته  و   ختهیمرغان قفس بال و پرم ر   مانند گذرد  یم   يتممحبوس  از 

 ام. 

 تکلیف  هوس  ی به کوشش پروازم ا مکن

 مم من نازدانهء دا شده عمرها  که

ء  خانواده   بت ی مص  و   خانمم  ناکایم  و   ینامراد  پدرم و مادرم و   شاب  یپر   مگر 

  ی   چن  از   ،کند یم   تیمرا اذ  ما 
 

  صب  بجز    ست،ی چاره ن چیه  مگر   ارمب   ب  زندگ

دائره   و  خانهتوقيف  و  عمویم محبس ارگ زندان در زندان ها سال تحمل.  و 

 . است  طاقت فرسا   بتی صيك عالم غم و م  یو بالخره قلعه جديد  ککند 

 خوان مرااست  سنگ حوادث که ز  خوشم

شد اب  یموم فارغ ز چنان شكست که 



 

 

 حوادث تازه 

 میعظ  جان برادر   م یفوت کر   گ ی  شده  روزها واقعدر این  از حوادث تازه که  

 شفاخانه  در   شان  هردوی  که  است   فوت قاسم جان برادر عبدالخالق  جان و 

  در   ی   محبوساز    نفر   چند   عهیبذر آنها    یهااند. جنازه   شده   فوت  محبس

ه  دفن شد.  زندانیان حضب 

  دخبر   با   پیشبر   خان که چندروز   وبیمحمدا  که لل   است  نیا  گر ی دحادثه   

 جانب  ام د یس شانیبدماغ جناب ا  بود  شده  نامزد  محمدعلم قره بایع    ملك

ه  اظهار   بدخورده و    خان دخبر محمدایوب  که    ندارد   امکان  چی نموده که 

  د و منآرز بسیار    لل   گر یمالقات کند. از طرف د   زندانرا در    ملك محمدعلم

  شده   نکاح  بنام  پیشبر   که چندروز خودرا    عروس  ندهیآ  معهکه در ج  است

 مالقات کند. مشر تویل اطاق در 

  و   کابل  مردم  تعداد و يك    آورده  کار   یرو   زیاد   جنجال  و   جار موضوع    نیا

  فاروق جان و   و پشانش و   ب  ماغملك عبدالوهاب خان پ  مثل  شش کروب  

جان برادر محمودخان     ی   محبوس  از   زیاد   تعداد و يك    فا ص  آقای  و   اور یزبب 

جوانانشده    نخامحمدایوب  لل  طرفدار     شش کروب    و   کابل  اند، 
 
ا   اکب 

  شان یطرفدار ا  شمایل  مردم  خان هستند اما تماممحمدایوب  لل  طرفدار 

 . باشند یم  اب  یفهو  جانب  ام  د یصاحب س

زندان بزرگ دهمزنگ    و   یدیجد  در قلعه  يك خطر بزرگ را موضوع    نیا

تصادم    هیقض   نیا   یدسته جوانان بال  دو   در بی     اگر که    کند یم   بین  پیش

 . است متصور نفر  ن یچند هالکت  و  خطرناك بوده  ت یواقع شود، نها

برا  و  ا  یب  جلوگ  یمن  چاره   نیاز  با دمیش یاند  ها تصادم  بالخره  ملك    . 

هفته و هفته   ن یکه در   میدیفيصله رسعبدالوهاب خان مشوره کردم و به  
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نداده  رخ    فساد   کدام  معطل شود، تا خانه بندی  ن عروس لل در آمد نده یآ

  و يا   طرفداران لل تلف نشوند   مغلوبه يك تعداد   جنگ  و در اثر تصادم و 

 پدر عروس را نکشند.   مدعلمملك مح

  چه لل اگر    م ین عروس مانع شدآمد  ممکنه از   ع یبذرا،  معقول بود  فيصله

  و   بالخره قانع شد   مگر   دهد یم  شانن  آز   حرص و   تیخان نها  وبیمحمدا

 لت کردن لل   و   جنگ  هجع بما را  را معطل قرارداد ا موضوع  چندوقت    یبرا

 . استبسیار ها ملك محمدعلم زمزمه  و 

ملك    افتاده بودم که غفارجان پش   بسبر   در   نماز   ی ادااز    بعد   صبح  امروز 

  ب  شش کرو  و   کابل  ی   محبوس   که  آورد   عريضه را و يك  آمد    عبدالوهاب خان

ا  داده   ب ی ترت از  آن    . در بودند   کرده   تیشکا   اب  یهوف  جانب  دامیس  شانیو 

  ظالم و   و   يك شخص مفسد   جانب  ام   د یس  شانیکه ا   بودند   نوشته  ضهیعر 

 . شود یم  ی   محبوس در بی   و جدل  جنگ  ثو باعاست  ر كاف

به    خواندم   را   ضهیعر   من اجان گفتم  غفار و  من  امضاء    ضهیعر   نیکه  را 

  برادر دوست دارم و   مثل  اورا . غفارجان که من  خواهمیم   عفو   و   توانمنم 

 سنده یيك اندازه خواننده و نو   نموده ام، تا   سیتدر   را به او   ابتداب    ماتیتعل

م  شده   هم ام  احبر هم و  به   دارد،   زیاد   را  جواب    نظر    ی قدر   احساسات 

ن، گفت من یم شده  تهبرافروخ امضاء  از   کنید م دانستم که شما    مردم   و 

 . د یخوف دار  شمایل

را    جانب  ام  د یس  شانیا  زمیعز   د،ینمائیم  عادلنهب  شما قضاوت غ  ب    گفتم  

سال  پانزده  خاندان  شناسمیم که    است  از  به  به    شان،  دارم،  اخالص 

خوان  من يكجا بود از او   ارگ با  بیمه در زنداننمك خورده ام،  شاندسبر

، من چگونه  است  نسب و بزرگوار   ام، شخص عایل  دهیپدرانه د   یهامهرباب  

 گفتم  راستکه    د یشما حكميت کن  خود   م،ینما  حكم تكفب    شانجناب    هب
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 ی همان عادات هم  و   وضع  چطور؟ غفارجان بهمان  ا ی
 

غم غم کرده    خود   شگ

 عريضه را برداشت و رفت. 

و    تی محبوسهای  غمعالوه بر   در زندانفرورفتم که اوضاع    شهیبه اند  من

اذ  محبوس   که  است   بزرگ  هایمصیبت زنجب     و   زولنه کرده    تی را 

مضاعف    شیهاغم به بهرصورت    . سازد یم را  هم  نظر   ی عادت 
 

خود    شگ

که    و ليزالبزرگ    بدربار خداوند دعا    در حی   راموضوع    ی   ش ی پنماز   وقت

و   گانهی عادل  رسان  است  مهربان  پادشاه    م یکر آن    بار کرم  از   دهیبعرض 

نجاتبنده  از    خانهازين مصيبتخودرا    نواز  دیوار که    بارد یم   بال آن    در و 

 التجا نمودم. 

  خیل   ءو يك حادثه  است  شده   میوخ  زندانیان  وضع  د یزندان قلعه جد  در 

ن،  شود یمبین   پیش ناگوار   ا  ستی معلوم  روز   نیکه  بكدام  بكدام    و   بمب 

 شانهای  اطاق  و در جهنگامه  و   رور غساعت انفالق خواهد کرد. جوانان م

و  منتظر   سنگ  و  اند  نموده  جمع    و   شود   بلند آواز  هستند که    سوته 

گ  ی   خون  یاهجنگ   و   ها جوب  انتقام   و   محبس  ت یر یمد   و   د ب  صورت 

 شان  یهان ادند  زنداب    انیجو جنگ پاره کردن حلقوم یی   زندان برامحافظ

که شهادت    شده   آزرده  و   د آیمن نم   اطاق  نموده اند. غفارجان به  ب   ترا  

 ام.  ه نکرد را امضاء اب  یوفه جانب  دامیس شانیا ب  تکف

و    د ومنتن  و شخص   است  ملك زمان  خانواده  که از   ب  فرزه   مالعثمان روز ید

  ه بود، از من آمد   ما   اطاق  دارد به  سابقه طولب  یك    و با من  باشد یمجسور  

  وب یللمحمدا  و   جانب  ام  شانیطرفداران ا  ی   در ب   اگر شاره گرفت که  است 

جناب مالصاحب    گفتم  . د ینما  جنگ  شان  کدام  شود بطرف   جنگ  خان

 نیهمچو اقدامات و ا  ه از شانعل  جل   که خداوند   داب  یبهبر م  تالبته خود

انگ   شده   ن مبارك ارشاد آقر و در    ممانعت فرموده اند   د یشد  ها ی ب   نوع شر

 « کمیبی   اخو  ون اخوت فاصلحو ومنانما الم » که: 
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  برادران   ی   ب   د ی کن  صلح  شما .  د ان  دیگر هم  که مسلمانان برادر   ستی ن  نیا  جز 

ه  که از   شده   فرضما و شما    بر   مهیکر   ءهیخود. پس به اساس آ    م یب   نفاق بب 

در    جد  برادران  ی   ب اصالح  راه  و 
 
خداوند میکوشش کن  ا ه  شانعل  جل  . 

  کنم یمهم کوشش    اکنون  تا   و   کردم،زیاد   راه کوشش   نیکه من در دانند  یم

منفر    چند   که  ابند یدست ن  ظالمان  و   نشود که نزاع واقع     شان یا  مثل  محبر

   بسازند. آب عزت و ب  ب   خان را محمدایوب   لل و يا صاحب

  م؟ یکن  چطور   شود   جنگ   و   د هند  جهینت و شما  ما    شکوش  اگر گفت    مال 

ه  تکو و در    نشويد   کدام  چیطرفدار ه  و   د یباش  طرفنصورت ب  آ  در   گفتم

به و   نماز   خود  وع کن  خواندن  در د ینفل گذاردن شر البته  هآن    .    چ یحال 

شما  نمائخودرا    توکل  شوند م ن  مزاحم  شما    خداوند   د،یبخداوند  حافظ 

کرد و رفت.   قبول ظاهر  در  د،یشن  مرا های حرف  مال عثمان. باشد یم



 

 

 مژدهء مبارک قرآی   کی

 خود هستند، منوازهای  پای   منتظر   ی   محبوس  و   است  روز جمعه  کهامروز  

 بیچاره   مهربان عرض  بدربار خداوند   نماز   قبل از   صبح
 

  در وقوع خودرا    گ

حال    عی     کردم و در   تمنا   تقديم داشته راه صلح را   زندانیان  جنگ   حادثه

  ی   گشودم. در اول  باشد یم ا  هو مصدر آرز   و   دها یمرجع امرا که    قرآن مبارك

ت  آن مبارك  آصفحه قر    السالم به نظر عليه  وسفیيه مبارکه نجات حض 

داد   »ما   که  د یفرماه یمشانعل  خداوندجل  دکهیرس از   مینجات  را    لوط 

 فساد بود.«  سق و ف  آنجا  که در   محل  

الطاف    مبارکه را   هیآ   نیا آرامش و    کنوع ی دانسته    ی خداوندپایان  ب  دليل 

 . د یحاصل کرد  میبرا روخ  شی ساآ قلب و  نانیاطم

وع شد، ساعت ده بجه  وازها پای  آمد آمد  که  صبح چای  ضف از  بعد  و  شر

برادرم عبدالرح  پدر   برآمدم زندان    در حویل صدا کردند،    مرا    میمهربان و 

رو   پدر های  دست .  بودند   هآمد  جان بوس  یو  را   در گوشه  دم،یبرادرم 

يت بود، خاطرجمع  ب  خ  شدم فضل خداوند جويا    لیفاماحوال    نشسته از 

 شدم. 

و    است   هآمد   که از فرانسه  شده   سه روز   و دجان رسول    وم یگفت ق  پدرم

بد   است   ممکن ب  دنیکه    وضع   از آمد    شما   دنیبد اگر    گفتممن  .  د ی ایمن 

   گذشیر    من و   شاب  یپر 
 
مادرم    ب   رقت انگ  وضع   و   تی محبوس  ده سال  تقریبا

   بیچاره  و 
 

  اگر .  د یکن  قصه  ش یام برا  ده یدو غمخانم کم بخت    بتی و مص  گ

 میعريضه تقد  معارف از طرف شما   ر یخان وز   مینع  ا ی  بتواند به صدراعظم و 

طاقت و حوصله    زیرا کهنجات يابم.    بال   نی خدا باشد از ا خواست   کند. تا 

 . است نمانده   میبرا
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ا   پدرم به   ومیق  ر گگفت که  نظر  فضل    وضع   جان  خودش که  موجوده 

من   د یاین کابل  هایکوچهدر   ما  انهءغریب ءبخانه است  ر مقرب دربا  خداوند 

  دهد یم  دلم گوایه  فهمانم و یم   شیرا برا  ها ب   تمام چ   و   رومیماو    دنیخودم بد 

در   گفتم  . است   کرده   قبول  را شما  ما و    ءخداوند توبه  تعایل  که انشاهللا و 

چند لحظه    از   بعد   هللا. پدرمتوكلت عل   است  دهیتاب  د یام  هم نور   نم  دل

 برادرم رفتند.   همرای صحبت

  تا یعن     وقت  تا آخر   ند آمد  ام  بیچاره  خانم  همرای   مادرم  چاشتاز    بعد  

ساعت چهار بجه   و  نشستند  کرده   انیچاشت گر   مهیناز   بعد  ساعت چهار 

 م. آمد  خود  اطاق به و من رفتند 

 خان از محمدایوب  بود لل    شده فيصلهء که  نظر به گذشت و   جمعه  روز 

جمعه ضف   نیخود در ا   د ی  دخبر ملك محمدعلم خان خانم جدخواسیر  

ا است  نظر کرده   موضوع    نی. 
 
و  ده یفا  خیل   تقريبا ا   کرد.   د یس  شانی ال 

 . آورد یمکار    یرا رو حادثه  کدام  جانب  ام

  . گفت بل  گفتم  ؟بودند   هآمد  ه صاحبگاکه قبله   د یاز من پرس  للشب

ی تازه ن  چیه  گفتم  ؟ستی تازه ن  چب   ی  . گفت از معامله منستی خب   چب  

ی  گفتم  ،نگفنر   شانیبرا   شما   و   فيصله شد   معامله بخب  که    وقنر   نگفتم  چب  

 . گفت  خواهم شانیا یبرا  آنوقت  د ی دیهم به وصال رس

 ر گذ  در   ا یدن   د؟ی نکرد  جمعه شرشته   نیدر   جان گفت: للجان چطور   میرح

په  ی   هماست   جاه ب  کوته  و  یدارخانه  قالاست  هکنار   گوشه  يك    نچه ی، 

شرشته کرده    خوب  بسیار  به    شما   بالشت که باشد   يك توشك و   همرای

.  میدیخندبسیار  جان    میرح  یهاعثمان جان از مزاح  و و داکبر  من    د،توانییم

  در   ا یدارخانه    هب  درپ  ه  ا ی  ستی غرض ن  بشما   گفت  و   کرد   قهر رحيم    با   لل 

 داد.  خنده ما را  شبر ی ب لل گفتار   . کنیمیم  یآهنگرخانه يك کار 
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  یاخدای  و   زخم  و   شود   جنگ  خواستهخدانااگر    ، لل گفت  جان  میرح

 چطور خواهد شد؟  د،یکشته شو خواسته  نا

و به  ندارم    شدن را   و کشتهن  شدم زخ  یگفت من پروا   تانی بعص  به  لل 

است   مملك محمد عل  که در راه عزم خود که گرفیر  دخبر   دانمخود فخر یم 

پوره شود    دشمنان  و دیگر   مب  ا  د یس  شانیتکه تکه شوم هرچه که از دست ا

   . ه زنقصد ش راسنر جان گفت که   میضفه نکنند، رح

ت  پگبسیار    می: رحگفت  و   شد   قهر بسیار    لل    میکردم، رح  نزن که خب 

شوی  مزخ  ا ی  ی کند که کشته شو   توبه کردم، بس خدا   لل   جان گفت خو 

از   بعد  . افتیخاتمه   جا در همین  لل  جان و   م یرح ی. گفتگو ندارد   بمن ربط

خود    یجا  در   لل   م،یدیخفیر  همه خواب  نماز   یادا  شب و   طعام  ضف

 . کشید یم اف  و آه  بسیار 



 

 

 یم یدوست صم  کی  مالقات با 

 بدعا  دست نماز  یجا یبال هنوز بودم و  تنها  اطاق در  ی   ش ی پ نماز  از  بعد  

داشت    اظهار   جورپرساب  از    بعد   و   کرد   باز   زندان دروازه را   باسر ده   داشتم که

من   یبرا گفتم  اند. خواسته را  و شما ه آمد  محبس ت یر یمد در  نفر  کیکه 

  ؟ گفت ب  نگفتند خودرا    ، نامگفتم  . گفت: بل نمیبب   را آنها    که  است   اجازه

  در دهن دروازه   شانمعتب  هستند. موتر بسیار  آدم    که  شود یم   لوممع  مگر 

  مامور   مرا   فرستاده، گفت، ب    محبس  ر یمدرا  شما    گفتم  . ستادهیا  محبس

مدير روان خودرا    بالپوش  و برخاستم    خوببسیار    گفتم  ست. ی ن  ه کرد، 

 شدم.  روان باسر ده  همرای  دهیپوش

ما  د یجد  قلعه  از  زندانکه    مدير   اطاق  تا   ()زندان    است   واقع  عمویم   در 

که   مدير   اطاق   یهانه یبه ز   آهسته  آهسته  فاصله وجود دارد بهرحال  یقدر 

  ب   که در دهل  وقنر   شدم.   ، بال است  دروازه زندان واقع   یدر طبقه دوم بال

  و را بال گرفت  اطاق و پرده گردید   اطاق داخل باسر ده  میدیرس ر یمد اطاق

مانه تعجب کردم و  راب  ینوع پذ  نیاز  د،یگفت بفرمائ  شدم.   داخل محبر

  نه یر یبشاش و مهربان دوست د  یماینهادم بمشاهده س  اطاق  پابهکه    وقنر  

دارم برخوردم. قيوم    مانهی صم  رسول که با او مناسبت دوسنر   وم یخود ق

  یهادانه  و   د ی را بوس  میصميميت کرد، رو   اظهار   تیمن نها  از دیدنجان  

  بغل گرفت و   در   ريخت. لحظهء من را   مهربان او های  دست   اشك من در 

 در مالحظه کردم که غالم جان برا  ؟یدید  جان را   غالم   گفت  و   داد   تسل

جان پنهان   وم یخانه قو در  حکومت بچهء سق  در وقتخان که    عل  دار ش 

  طوري که  و   نزديك شد   ، کرد یم  ه ابراز برادرانشفقت    و   اب  ببا من مهر   و   بود 

وقت  ها افغان بغل کیسر   در  بغل کیسر   با   ، کنند یم   مالقات  از  من    کرده 

سان در ان  برادر جان گفت    ومی نمود. ق  تأسف  اظهار   يت منمحبوس  فیتکال
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   گفتم  باشد.   صابر باید  خداوند    مقابل امر 
 
به ارادهء خداوند    ب   همه چ  حقیقتا

د یم صورت   باید    ستی ن  حکمت   و   ب  خ  از   خایل   خداوندکه  اوامر   و   گب 

 خت و مشكل هم باشد. سهر قدر  اطاعت شود،   مانهیصم

 جان گفت    غالم
 
حال    عی     در   و   د ی شو   محبوس  که شما   رفتممان نگ  قطعا

پدرت    پیشبر   جان گفت که دوسه روز   ومی . قد ی بمان  در زندان  ر ید  نقدر یا

پر   خودت و   تکلیف  از   و آمد    من  دنیبد   والدهء   شاب  یمصيبت خانمت و 

راسنر  همان وقت غالم جان هم در خانه ما بود،    ات قصه کرد. و   بیچاره

ت صدراعظم    میو به او وعده داد  میشدمتأثر    بسیار  که بحضور والحض 

    صاحب رفته
 
.  میبعرض برسان  تان را   لیفام  شاب  یتو پر   یگر بندی   قصهتماما

ف شد  همرای امروز  که کرده بودم    یقرار وعده طالع    از   و   م یغالم جان مشر

را  ت  والحض  تمایم  ارت یز   تنها   شما  را   و  رسان  گذارشات  .  دمیبعرض 

ت فرمودند که من    شناسمیمکه    استهسال را از    عبدالغفورخانوالحض 

يف و    بندی  تیفیک  از   و   شناسمم ن  را و ا  پش   مگر است    ممحبر   شخص شر

نشده   محبوس صدارت ق یطر  شخص از آن   ندارم. معلومات   چ یاو ه یگر 

س  خود   در زندان رفته از   اکنون   ی   شما و غالم جان هم است    بهبر    د یاو بب 

  درباره اش   یفکر   کدامآن    از   بعد   تا   است  شده   محبوس  تیفیکه بكدام ک

ا  شده ما   است  نیبتواند.  ترا   میآمد  که  نزديك  از    كيفيت   و   ده ید  تا 

 . میمعلوم کن را  تی محبوس

آن   محتاجبسیار  وقت که    نیکه در   شما مهرباب   لطف و    اول از   من گفتم

نها دعاتشکر    تیهستم  بالها  کنمیمنموده  از  حفظ   در   زندگاب    یکه 

باش نب   بد   روز   و   د یخداوند  را    تی محبوس  ت یفیک  اینکه  از   . د ین ی را  من 

ت صدراعظم صاحب جو   مدت  نقدر یکه ا  د یکن  ی   قی  اند   شده   ا یوالحض 

   که
 
  زنداب    خطا   و يا   که بكدام جرم  دمیهم نفهم  خودم  شود یم ده سال    تقریبا

  گر ید   دانمیم خودم    طالع ناسازگار و    محض از بخت بد   را   بال   نیام، ا   شده
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ن  تیفیک  کدام معلوم  بمن  سبب  بعرض   قنر یحق  نیا  ست،ی و  بود که 

 . دمیرسان

که    است  تی فیگفت عجب ک  داده  قرار جان، غالم جان را مخاطب    ومیق

  و   نه دولت. غالم جان خنده کرد  و   دارد   خب    شدن را   بندی  سبب  بندی  نه

ت عرض   را   تیفیو ک  میبرو   ما و شما که  است  گفت بهبر  بحضور والحض 

 بتی مص  نی که با  میحاصل کن  شان  حضور   از   هیامر   کدام  میبتوان  اگر و    میکن

دادند که انشاهللا   نانیبه من اطم و   کرد   قبول جان  وم یشود. ق  داده  خاتمه

وداع نموده رفتند  آنها    . ابد یخاتمه یم  بتی مص  و اینرسند  یم  جهیبه نت   تعایل

 م. آمد  خود  اطاق به باسر ده  من با 

 ما و ما  عثمان جان  و و داکبر  جان    میرح  و   شدم لل   اطاق  داخل  که  وقنر  

. من سالم  بودند   ن م  ما نشسته و منتظر   اطاق  در   رفقا از    نفر   و چند انور  

 نشستم.  دادم و 

    لل 
 
و   یبنافورا را   پرس  خ  پال  آقا    بل گفتم  بود؛    تب  گذاشت گفت: 

 فرانسه  باشد یم ازدوستان ما    معلوم استللجان، قيوم جان که به شما  

از  بود،  به د آنجا    رفته  بود. ماما آمد  من  دنی برگشته  انشاهللا که  ه   گفت 

  ی جابکدام    که عرض تان را   است  د یام  ستی ن  جهینت جان ب    وم ین قآمد

ما   گفتم  برسانند.    خداوند اگر    است  دربار خداوند   ماماجان مرجع عرض 

 . کنند یم قبول  مه ها کند البته بنده   قبول  را و شما  عرض ما 

  چ یسوال پ  مرا و داکبر  خان  محمدایوب    لل   و   تند فر   ساعت رفقا   يك   از   بعد  

داکبر  در   کردند.  بامن  اندازهء مشور   شده  يت گرفتهیفك ك ی   كه    ده ید  تا 

صاحب اميد   من گفتم.  شد یم   جه ینت   کدام  اگر   است  بخداوند ما و شما    داکبر

البته شما   دهید د   نداد   جهینت   ر گا   و   شویمیم   د یمستفآن    از   ما و    شود    سب 

 بخداوند. 
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کرده  تأثب     جان در زندان  وم ین قآمد  و   محبس  تیر یرفیر  من در مد موضوع  

هم گذشت   ها شب . بهرحال  نمایند یم   تبضه  و   کنند یم   شگوسر   کدام  و هر 

مالقات  آن    . کم کم منستی جان معلوم ن  وم ی ن قآمد  از   جهینت   کدام  حال  تا 

وظا  مثل  کرده   تلقر   یعاد  ب   چ  كی  را  به  و   خود   فیگذشته   مضوف 

  ی پناه برده ام اما هروقت که آيه مبارك رحمت خداوند  شن    مین  یبدعاها

 . تابد یم  م در دل د یام نور  و  شود یم روشن  دلم  آید یم  ادمیب

  گر یو د افتیمن خاتمه   دربارهء رفقا  و دیگر  انور  ماما  یهای و کم کنجکا  کم

ی من از   . پرسند م ن چب  

و احتمال  است  مگر بسیار  خان  وبیمحمدال ل معاملهء و  جنگ ءهنگامه

حادثهء جدمحبوس   خطرناك  يك  قلعه  را   عمویم  محبس  حنر   و   یدیی   

سوته مشغول   سنگ و   آوریجمع   در   ر یشر   جو و هنگامه  مردم  ،کند یم   د یتهد

 . ند یآ  لینا  ود خ  بمقاصد شوم   و   شود   بال   كه يك صدا   باشند یم   تظر و من  اند 

 خان و   وبیمحمدا  هوس لل   که از شوق و حادثه    نیاز   ی   محبوس   تمایم

نفساب  خواهش  گرفته  ات  شچشمه  محمدعلم  هراس    است  ملك  در 

و   ناگوار حادثه    و   شود   بال   که صدا   رود یم مان  گ  نآهر   و   باشند یم  حادث 

  و   شوند مزخ   ا ی كشته و    يا نفر    صدها   به خون آغشته و گناه  ب  نفر    صدها 

م و يك  ردد،  گگرم    محبس  ين  مامور   جب    و   اخذ بازار   تعداد اشخاص محبر

 عزت شوند. ب  

 اطاق   به  ی دیزندان قلعه جد  چاشت شمبض   از   شی پ  ازدهی  ساعتامروز  

گفت برادرتان   و   بودم، مراصداکرد   می. من مضوف خواندن قرآن کر آمد   ما 

ب  محبس   رصاحبیمد  از  در    شما   با   محبس  دروازهء  ونب  اجازه گرفته که 

ب بامن  های لباس   گفتم  نكنيد.   راخب    دیگران  مگر   د یائیمالقات کند، شما 
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  محبس   ی   فقط در پشت دروازه هم  کند من فرق    ب    فتبپوشم؟ گخودرا  

 . میآمن یم  بروید شما  گفتم  . باشد یم منتظر شما 

  دروازه از  و ابدنبال  آهسته آهسته من  شد   خارج  دروازه و از  رفت  شمبض 

احوال    از   بعد  . آمد  زیاد   خوسر  با  د ی د  مرا   ستادهیبرادرم ا  دم یشدم، د  خارج

ق  پرس نزد   وم ی گفت:  از  به    مر اصدراعظم صاحب    جان  شما  گرفته که 

برفیر  قندهار موافقه   آیا که    فرستادند مرا  ،  بروید   قندهار   یدیصورت تبع

 کابل  من از   ی قندهار برا  کنمم ن   برادر چطور موافقه  گفتم  ؟ب  اخی کنید یم

  ت درس  که  من عرض نما   طرف و از    پدرم سالم بگو   یبرا  ، تو است  کرده بهبر 

تبع  است فرمان  دارم، شما  از   یدیموافقه  به  مرا   محبس  صدارت گرفته 

 . ابمیزندان نجات  نیاز  ب  بخ که  د یبرسان

فرمان  امروز  که    تعایل انشاهللا و   خوببسیار   گفت  و   خوشحال شد  برادرم

یم  یم   را  که تلف    د ی کن  آوریجمع خودرا    یهااسباب و کتاب  شما کال و گب 

 . د یکن  روان  بخانه   بواسطه عبدالغفارخان صوبه دار برآمدن  از    ش ی نشود و پ

  من  نزد  گرفته شد شما عبدالغفارخان را فرمان  که    وقنر  خوب بسیار  گفتم  

  م یکنم. عبدالرح  هروان  پیشبر   بعض سامان لزمه را   و   ها کتاب  تا  د یه کنروان

قبول    مبچش   گفتم  . است  دبل  ما   ن  یب  گفت ش  شمبض   جان برادرم رفت و 

  دور   بال   از   د یباش  دور   کابل  از اگر    کند   شی پ را  شما    ب  خ  دارم. گفت خداوند 

 . خود   اطاق  به  بروید کند    خوب  خدا   است  شما   وطن خود   قندهار باشید،  یم

  احساس نمودم، دو رکعت   يك نوع آرایم روح خود و در  آمدم    اطاق  به   من

نمودم.   را شرشته نان چاشت  کردم و   شکرانه ادا  نماز 



 

 

 آزادی بخشمژده جان 

بود   را   شام  نماز     ه آمد  ما   اطاق  بهمشر  تویلکه عبدالغفارخان    میخوانده 

  من نشسته و   یجان پهلو   میرح  با لل عثمان جان و   پرساحوال    از   بعد 

. لل گفت است  خوب  گفتم  . د یئآ بر دهلب     من در   همرای  گفت که  آهسته

صاحب، معلوم    تویل   آورده   خوش  خب    کدام  تعایل  که انشاهللا و   شود یم مشر

  بخداوند   د یخواهد داد، ام  جهینت   گفت انشاهللا که کوشش ما   ن. غفارخایا

که پروردگار عالم   کنمیم   نجات دهد، دعا   خداوند   که همه تان را است    میکر 

   بخشد.  از زندان رهاب   ما را  برادرانکرم خود    به لطف و 

.  برآمدم  دهلب     و در ا  همرای  شد. من هم  خارج  اطاق  از دروازه  غفارخان

ه بود و مژده دادکه فرمان  آمد  جان برادرتان میغفارخان گفت که عبدالرح

  ت یر یکه فردا بمد  است  د یاند، ام  دهیرسان  کابل  تیاز صدارت به ول   را شما  

دار حوالهفردا وقت بدست  لزمه را  یهاب   چ  و  ها برسد. شما کتاب محبس

که    است  د یام  شما د  کنم خو   روان  خانه خودتان  که  د یکن  روان  من  اطاق  در 

 . بروید خانه   فردا 

نف  امر اگر    گفتم   اجازه  را  البته که خانه رفیر   باشد    . گفت ب  دهند م رار 

  باشند  کابل  بخانه خود در   ده روز  یاند که برا داده امر صدراعظم صاحب 

ور و دیگر  موتر  که    وقنر   د،ی بنماخودرا    رفیر  شرشته    تا    ل یتکمخودرا    ات یض 

 شوند.  ه قندهار روان کردند 

بدست  خودرا    کالی  تکه  و چند ها  کتاب  نماز   وقت   فردا   خوب بسیار    گفتم  

  رفت. و من به  و  . غفارخان بامن وداع کرد کنمیم ه روان دار آقامحمد حواله

  ی   قی:  گفتم  . کنند یم  یکنجکاو بسیار    اطاق  یکه رفقا  دمیم، دآمد  اطاق

من خوش    بخوسر   مهربان هستيد   که بمن مشفق و   دارم که شما برادرها 
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  داخل  پدرم چندروز  ن یدر  ، شومیم شما خوشحال  به خوسر  من و  د یشو یم

پش شدار عبدالرسول خان به    وم یق  ششکو   در اثر   جهینت و در    اقدام بود 

فرار  را  شما    اند که پش   داده  او وعده قندهار  شود که    دهی. دکنیمیمدر 

 چطور.  ا ی استراست 

  قندهار   الخب  که مع   کند   خوب  خدا   است راست  انشاهللا  گفت    جان  میرح

  دهیرا ند  . لل گفت شما قندهار است  وهیو پرم   باد آ قندهار يك ملك    یبرو 

بسیار   کرده قندهار   کابل  للجان قندهار نرفته ام. گفت از   ب    گفتم  د؟یا

البتهاست  دار   وهیم  و   باد آ  ملك گفت:  جان  عثمان  شما    همرای  . 

و  صاحب  فرار   عبدالحدجان  داکبر بمن  موضوع    ن یا  گفتم  ،شوند یم   هم 

 .  من باشند  همرای  که  کند   خدا  ستی معلوم ن

خداکند که راه نجات    ست،ی معلوم ن  از ما بابا    خان گفت ب    عبدالغن    داکبر 

  ی ادا  از ضف نان و   بعد   افت،یخاتمه    . مذاکرات ما شود   دا یهمه پ  یبرا

 . دند یخفیر  همه خوابنماز 

  ب   چو چندجلدکتاب    ، چند آمد   اطاق  بهدار  حواله  قامحمد آ وقت    صبح 

بجه    ازدهی مضوف شدم ساعت    خود   فی دادم، من به وظا  برايش  را   گر ید

 کابل  تیول   من از   یدیفرمان تبع  شمیس   ۱۳۱۹  انب   م  ۲۲روز چهارشنبه  

  مرا های  زولنه  بجه همان روز   م یکنی  ساعت  و   د ی دهمزنگ رس  محبس   به

آوردند    هجوم  ما   اطاق  جوقه به   همن جوق  نرفيقان هم زندا  و   شکستاندند 

گفتند.   يكب  ت افتم، ینجات   اینکه و از 



 

 

 ده سالاز  بعد  نجات از زندان

  میبرادرم عبدالرح  و مشر  تویل چاشت، عبدالغفارخان    از   بعد   ساعت دوبجه

ه    و   ، کال ند آمد  جان وداع    زندانیان  و من با تمام  دند یمن را از زندان کش بسبر

آرزو کردم که توجه    جانب  ام  د یصاحب س  شاناز ایکردم. در وقت وداع  

ا  جنگ  کنند که نزاع واقع نشود،    خوب  و گفتصاحب خنديد    شانیو 

  دعا   خرقه مبارك مرا   ناضت باشد، در   خداحافظ و   افنر ی  نجات  شدکه تو 

 كن. 

آنها    زیرا کهکردم،    هیگر بسیار    عبدالحدجان  خان و   داکبر غن    وداع با   در   من

زندان    و زندان ارگ و   خانهتوقيف   با من در زندان  تیفیکو يك  شب    در يك 

و  جد  دهمزنگ  قلعه  روزي   ید یزندان  داشتند،  ما   امر   هک  رفاقت    اعدام 

  ر یز  يك روز  میشدیمکشته   ر گا  و بودند  نم  مظلوم با  نفر  دو  نیشد ا صادر 

با چشمان    م،یشدیم فرار    کجا یامروز  . کاشکه  یمرفتیم   خاك بهر صورت 

 . دمیبوس را آنها  لود آ اشك 

بت خان و   عبدالوهاب خان و   ملك بت  ند آمد  وداع  یغفارخان برا  شر ، شر

  شده  آزاد  کجا ی تو   که من و   دمیخواب د  پیشبر  که يك هفته  گفت  کاکا خان  

دروازه  خواهیم یم   که  وقنر   میا مانع    چندتا   میشو   خارج  زندان  از  سگ 

  شده   اسپ سوار   یو بال  زب  را یم آنها    سنگ  همرای  تو   ،شوند یم   ما برآمدن  

را    ها بندی  خداوند همه  گفتم  . سازند یم  داخل  دوباره  مرا   ا هسگ   و روی  یم

 از بند نجات دهد. 

يك مشت پول    ض مبو    ها دار حواله و    ها سپایه  ی شدم و برا  خارج   دروازه   از 

بزرگکه    وقنر   دادم.   بخشش  طور  دروازه  شدم    خارج  عمویم   محبس  از 

 مرا   کالی  یادگ  در يك،  آورده  یخشم گادکاکا  خان    که محمدموس  دمید
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 خان سوار   محمد موس   جان و   میخودم و عبدالرح  گر ید   یادگو در    ماندند 

 دلم بجانب مسکن و   بود و   نوراب  آفتاب    صاف و   وا ه  حایل که  . در میشد

گرفته بودم بطرف    کنار   قرآن مبارك را در   حایل که  در   کرد یمخانه ام پرواز  

. میشد رهسپار  کوچه اندراب  



 

 

 کوچه 
 

 هاگ

  فتح   ل لدوكان    در مقابل  ما   یهای گاد و  می دیرس  كوچه اندراب  ه  بکه    وقنر  

  کدام   مرا هر   و   دند یدو آشنایان  . دکانداران و  می شد  ی   پائ  ادیاز گ  توقف کرد، 

ا  نمودند، لل  خوسر  اظهار  به آغوش گرفتند و   در  دراز  انیکه از سال  لهخب 

ه  روبوس   مصافحه و از    بعد   ،آمد   يدهدو   ده یو د  باشد یم خانه ما   ء مرا  بسبر

  با اهل گذر مصافحه نموده   آهسته  آهسته  بطرف خانه رفت و ما   تهگرف

اب  میشد  روان   من ده ساله  تی محبوس  یکه در وقت ابتدا  . پشان و دخبر

  معرف  خودرا    که  وقنر   تا اند،    شده   ساله   ستی ب  جوان و   کدام  هر   حال   بودند 

بخانه خو شناسمم ن  را آنها    نکنند  ده    م یدیرس  د . کم کم  همان دروازه که 

  زد یم اطرافم برق  در  ا هه ب   شن حایل که شب دهشتناك در  در يك سال قبل 

  داخل   و   گردید   باز   میبرو   باز   دراز   انیسالاز    بعد   نكیرا وداع گفته بودم، ا آن

 شدم. 

 



 

 

 مادر  یدر پا

که در مدت ده    تمفیاا  نگاه مادرم ر   ی   شدم به اول  ل یحو   داخل  که  وقنر  

زنداب   خم  سال  من  در است  شده   قامت  ده یبودن  مادرم    حایل که   . 

 و   ستادهیمبارك ا  ءبطرف قبله  یبدست گرفته رو خودرا    د یسف  یسوهای گ

را   زد یا   ءشکرانه پاآورد یمبجا    متعال  من  غمد  یهای .  مادر  و    دهیمبارك 

  و  بیچاره مادرجان، مادر  گفتم  و  ستمیگر   و   دمیبوسخودرا  دهیکش   بتی مص

 ه چار ی چه ب  ها و چه غم  ها و بت ی ام چه مص  دهیبالد
 

 ؟یها را تحمل کردگ

بودم. مادرم    و منه تكليف تآنهممرا عفو کن، مرا ببخش که باعث    مادرجان

  که زنده بودم و باز   شکر   را   یمرا در آغوش مادرانه خود گرفت و گفت خدا

و ما و ما که پدر   گرفتم، فرزندم برو   خود  غوشآو در  خود  غریب  ی بخانه ترا 

 اند.  دوستان منتظر  و  اقارب دیگر 

ل دوم   درخانهء   رفتم و با پدر مهربان و   است  واقع  عمارت خودم که در مب  

  شکرانه ادا   نماز   کعت  دور بعد    مالقات نموده   اقارب   و دیگر خشو    خش و 

از   خانمم  کردم.  پاچه  خوشحایل  که  مرا    و آمد    بود   شده  دست و  دست 

که    شکر   گفتم  و   دمیبوس  اورا ز کرد.  آغارا    شادماب    هیگر   ی آ  یآ  به  و   د یبوس

مصيبت  به  افتیپایان    دورهء     و 
 

بال  زندگ نجات    ی از    د یام  افتمی زندان 

 سعادت باشد.  با  و  شاندرخ ما   ندهیکه روزگار آ  است بخداوند 

بسیار به   اند  شده ساله هفده آن   دیگر  پانزده و   گ ی اکنون من که خواهران

ه اند مضوف شدند.  آمد  من  دنید  یبرا  که  مهماناب    راب  یبه پذ  شادماب  

  ، از هر است شاننور چراغ درخ در  هشانلطف خداوند جل عل خانه ما از 

خداوند  احسان  شکر  وقتستیجار   زبان    م یماما  شام  نماز   . 

  . میرا ادا کرد   شام   نماز   و   امامت کرد   شود یم  ب   محمدشورخان که خشم ن 
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  و شادماب    تیمی به صم  خانه ما   طیشب که در مح  طعام  ضفاز    بعد 

 رفتند.  شان یهابه خانه ما  اقارب اکب  گردید   ضف

 اهل گذر   و آشنایان  دوستان و    و   اقارب  زندان خانه پر از   ام از   رهاب    دوم  روز 

شد، يك  فته  گر   ا ناشت  ميوه و   و   طعام  بی ترت  مهمان ما   ب  رایپذ  یبرا  ، گردید 

شادماب   موجود   و   ها كالن  ی   ب  خوشحایل  و   عالم  دوستان است  اطفال   .

  مگر   توانیمنم   ی خوددار   هیاز گر آنها    دنی من، و من از د  از دیدن  میصم

از نهایتبوده    شادماب    هین گر یا د یمشچشمه  تأثر    و  . عبدالغفارخان گب 

ایل پانزده    از يكگفت  داده    ننایه اند، مرا اطمآمد  هم   شانخانم    و مشر  تویل

  اگر   و نب     د یمالقات کنخودرا    آزادانه دوستان،  د توانییمبوده    کابل  روز در 

  ها اتمالق  از   خوب  که  وقنر   . د توانییمرفته    شانهای  خانهب  د یباشخواسته  

  . کنمیمه  روان   بطرف قندهار   الخب  تان مع   همرای   را   قامحمد آ فارغ شديد  

 . تشکر بسیار  گفتم

  ما   وار یدربد  ءهیجناب حافظ نورمحمدخان که همسا  اهل گذر   ءجمله  در 

ه بود حافظ  آمد  محمدخان همجان  شاندر ا، بر بودند   آورده   فیتشر   باشد یم

دربار بوده    ی   مقرب   از و یگ    باشند یم   ر یمد  دارالتحرير شایه  نورمحمدخان در 

م  و   قی و شخص خل از رهاب  است   محبر   از   و من  مشت کرد   اظهار   من  ، 

 چندان  کابل  که قندهار و   حال گفتند   عی     در   کردم،تشکر    شانمرحمت  

   است   تدرس  گفتم  . ندارد   فرق
ا
  من از ،  باشد یم    ما   اکانیقندهار ملك ن  اصل

 
 

خرقه   که در جوار   کنمیم  شکر  را  یخدا مشورم و  تیدر قندهار نها  زندگ

ت صلآن    مبارك عمر بگذرانم. حافظ صاحب    یوالسلم چند  عل   حض 

 .  ند آمد  من دنیبد د هم به نوبه خو  ها همسایه و دیگر رفت 

ها با میعظ  شدار   یدخبر مرحوم که  خان  خواهران    اله  مانند  من  خانم 

  اینکه   از   و   مشت کردند   اظهار   من  ب  اهازر   و   ند آمد  نب     باشند یممهربان  

عيال    شاننموده گفتندکه بوبوگل خواهر   خوسر   اظهار   ب   ن  رومیم  قندهار 
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خانم تان   و   شما   دنیاز د  است   که در قندهار سالر  نائب   درخانیغالم ح

  شما   باید .  بروید   گر ید   یگذاشت که بجا  نخواهد را  و شما  ا،  شود یم خوش  

 لیفام  و هم  ا انشاهللا هم شم  د،یکناختیار  سکونت  سالر  نائباچه  ش   در 

 . باشند یم خوش آنها 

  نزديك شام رفتند و همراهآنها    کردم. تشکر  آنها   نظريه نيك  لطف و   از   من

بزود  وداع کردند و   خانمم  آنجا    مدبر   و   آیند یم  قندهار   یوعده دادند که 

 . میوداع کرد آنها  با  دار ید  د یبه ام  خواهند ماند، ما 

  خانمم و  مادرم    بخوسر   و   ه اند آمد  دوستان  و   شانیخو   زیاد   با تعداد   امشب

ها به ساز از خانم  نفر   چند  وع کردند، از شن   خواب  آواز  و    ها و دخبر  دن یشر

  خانمم   که  یشعر   شدم. چند متأثر    ده سال  از   بعد آنها    وطن    یهاخواندن

آنقدر خوانده شد،    ساخته بود   خود   تی وسی و ما  يت منمحبوس  در وقت

 هیگر بسیار  من هم  راسنر    افگنده  هیبود که همه اهل مجلس را بگر   یدیتراژ 

. دند یخواب و همه گردید   ضف طعام مجلس پایان  کردم. در 



 

 

 تصميم خانمم 

به    مجبور   تو   مگر   باشد یم   محت  قندهار   که رفیر  من در   گفتم  خانمممن ب

ن قندهار  در   تواب  یم   ،سنر ی رفیر   در    رومیممن    ،بماب    کابل  که   قندهار و 

  و   شود   دا ی پ  کار   خانه و که    وقنر   . نمایمیمرا    بار   و   کار و يك  شرشته شپناه  

کنم    نانیاطم حاصل    همرای   که  کنمیم نوشته    ت یبرا  آنوقتخاطر 

و    ینابلد  کطرفیوقت که از    نیدر   ،اب  یب  قندهار   پدرمو یا    جان  میعبدالرح

 ب  
 

، مبادا که در است  موجود   ما   ینادار   و   شاب  یپر   گر ی جانب دو از    خانگ

 زحمت باشد.  و  تکلیف  تیقندهار برا

  را گریه    یبرافروخته شد و بنا  ت یکلمات نها  نیا  دنیاز شن   م یوفا  با   خانم

و  تحمل کردم    یناچار   و   تیگفت من ده سال مفارقت را از مجبور   گذاشته

  م توانیمو    یا  شده  آزاد   نداشتم، حال که تو   یناله کار   ريه و گبجز  ده سال  در  

  باسر   یهرجا  و   ی برو   ی كنم، هرجاترك نم    که با تو باشم يك ساعت ترا 

   و   یب  س  و   یو نادار   داراب   یخواهم بود. من پروا  تهمرای
 

ندارم،    را   گشنگ

 مساز.  زردهآ شبر ی ب  دل آزرده ام را  بيان مكن و   را  ها  حرف نیا

  ت یمیصم  از احساسات و   داده   سل ت  اورا   ساخت و متأثر    خانم مرا های  گفته

که خداوند    کردم   ب  خ  یحقش دعا  نموده در تشکر    اظهار   او نسبت به خود 

 بدهد.  مهربان اجر 

و  شدم  لوازم سفر   هیته  خانم معلوم شد، من بفكر  قطیع م یتصمکه    وقنر  

  ، از خانه  باسر خواسته  مادرم مذاکره نمودم. مادرم گفت فرزندم هرچه    با 

  داشت که شما به قندهار  اظهار  ب   . پدرم نتواب  یم برده  با خود  خود  غریب  ی

از است    بهبر   د،یبب  با خود    که  ستی ن  د نق  پولآنقدر    و   د ینابلد هست  که 

  . د ی بردار  خود با    تر بسیار  ن  ی چ و  ظروف میس  و  نچهیقال و  ی   لوازم خانه قال



 تصميم خانمم    قلعه ارگ  انیزندان ا یمرگ  کشنر   نانیشنش

421 
 

کم کم    د یکن  دا یپ  اجیبه پول احت   و   رخ دهد   شاب  یپر خواسته  نا  یهرگاه خدا

 بد.  روز  و  خوب  مال که گفته اند   د یاموال مذکور را فروخته مضف کن

نموده    آوریجمع   رخت  ظرف و   و   فرش  زیاد   يك اندازه   شان  شیفرما  نظر به

 . میکرد  بندیبار  و  آماده بردن قندهار  یو برا

از چاشت روز چهارشنبه   بعد   ام  ده یرا ندآن    که ده سال   کابل  دنید   یبرا  من

ده افغانان که   طرف نوآباد   آهسته  آهسته و   برآمدم تنها از خانه   انب   م  ۲۹

شدم.   روان  گذشتهآنجا    من در   تیطفولاکب  اوقات  و    باشد یم   میخانه ماما

به حاهمان كثافات ده سال    مفلوك و   پرتعفن و های  کوچههمان     ل قبل 

هاستمانده  بافر خود   پس   اصالحات  چی،  و    ده ید  ها کوچهدر کوچه 

  شده  خوشحال  تیاهل خانه نها  دم،یرس میبخانه ماماکه    وقنر   ،شود م ن

 و هم
 

از ده    بعد   شان  ء خانه  دنید   و آنها    دورم جمع شدند. من از مالقات  گ

  عض   نماز   یماندم، براآنجا    در   عض   نماز   نزديك  سال خوشحال شدم. تا 

 م. آمد بخانه

 کابل  روز پنجشنبه و جمعه هم در  که  گردید   یی   بجانب قندهار تع  ما  رفیر  

  کابل   یایلب در   نقليات که در   تیر یاز مد  صبح  روز شنبه هشت  و   باشیمیم

  همرای   شده  داده   ص یتخص  نقليات که بما   ی از موترها  گ یدر    است   واقع

 و   زانیدرين روزها اكب  عز   ،کنیمیم   حرکت  جانب قندهار   محافظ  آقامحمد 

 . میمالقات کرد  را دوستان 

که    محافظ  آقامحمد   همرای  پنجشنبهامروز  مشر  تویل  عبدالغفارخان

  ما   همرای  گرفته و   قندهار   تیول   عنواب    کابل  تیمرا از ول   د یمکتوب تبع

داشت که    اظهار   است  فیشر   خیل  عسكر   کیکه    . آقامحمد ند آمد  رود یم

  رد. من از او ک  خود قندهار اجرا خواهد و در  راه    در ما را    هرگونه خدمت 

و   تشکر  ز   همرای  شنبه  روز   تا   گفتم  کردم  باشد  تار   را یما  از  روز    خ ی    که 
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خدمنر  اطاق    هگردید  محسوب  پنجشنبه  ه    و یك  تا    میداد   شی برابسبر

آسوده باشد. 



 

 

 ها یفرار 

ه  روان  ام که  ه گردید  رار فب  محکوم   من  تنها   صدارت عظم   قرار امر   چهاگر  

  مگر   رسانم،  بپایانخودرا    زندگاب    اوقات   ماندهیباقآنجا    و در   قندهار شوم

و    بیچاره   خانم اضار کرد  ملك   نب   خودرا  ام  فرار  و   ها بامن  مادرم    نمود. 

که نسبت به   دهمیم   تسلآنها    هرچند به  ،کنند یم   هیروزگر   شب و   خانمم 

زولنه  زنجب    و   دانزن بهبر   و  چند  هزارها  مادرم گر است    فرارشدن   هیاما 

حالکه قندهار   مدیدیم  ترا   کبار یکه در زندان هفته  دارد  یم  اظهار   و   کند یم

بتوانم بهرصورت حق بجانب    دهید اجل مهلت خواهد داد که ترا  آیا  ی برو 

 ر گشدم ا   وطن خود فرار   که در   است  خوب  ستی چاره ن  مگر   است  شان

  ب   ن خانمم  همچنان  ،توانمیمخواسته  مادرم را در قندهار    شد با بافر   اتیح

 خواهد ماند.  بقيامت دارها یاجل مهلت نداد البته د  اگر  تواند یم ه آمد

  ريك يك ه  شانیکردم دوستان و خو   آماده  تمام اسباب سفر را   جمعه  روز 

مقدار   کی   بار مادرم با چشمان اشک ،  آوردند   ن  یب  روت و ش  ،کلچه  مقدار 

  نماز   در وقت  مگر   است خاموش    کرده، پدرم  هیکوفته ته  و   خن  ی  وشتگ

  و   شاب  یبه نسبت پر   بیچاره  که  دانمیممن    زد،یر اشک یم   آهسته  آهسته

 
 

تنگ م  و   دست  و استمتأثر    خیل  ن مفارقت  تحمل  من  بهرحال  صب     . 

ب  کنمیم را فراهم  را    شانتأثر  اسباب    شبر ی تا  شب  ب  نسازم.    ه یر گمادرم 

د.   را همم و  د یذرانگ  خواب نب 

خودرا  های  لباس   ممخان  خواندن قران مبارك من و   و   نماز   از ادای  بعد   صبح 

  و   ها صندوق  رخت خواب و   و   آورد   را   جوایلنفر    سه  و برادرم دو   میدیپوش

  ما   با   ند کردیم   اد یو فر گریه    حایل که  در   لیفام   و همه  ند د بر ما را    یهابکس 

  در   ، مادرم مرا آمد از ما از خانه بر   شبر ی پ  و   اورد یکردند. پدرم طاقت ن  وداع

بودضعف کند. من    نمود   تاب  و ب    هیگر   آنقدر و  آغوش گرفت   نزديك  که 
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آلو   و   دم یبوس  اورا لرزان  های  دست اشك   مادر   دم،ی مال  خود د  بچشمان 

 نبود. از او  كم   ب   ن  خانمم

قران مبارك    میماما  حایل که   خود وداع کردم، در   خانواده   خانه و   با   بالخره 

و يك  ه شدم  روان  بطرف کوچه  و   برآمدم  از خانه د  شم گرفته بو   ی را بال

مرا دو    شانیخو   زیاد   تعداد  نقليات    یا ش   در   بدرقه کردند کم کم  وستان 

  و   بودند   بسته  له، موتر جنگ   مرا در   کالی  بود   حرکت  آماده  . موتر میدیرس

 نشسته بود.   کال   یما بال محافظ  مد آقامح

در   اول جا  یبجا  موتر   خانم  ماما  یخود  و  پدرم  با  من  و    و   میگرفت 

و  برادرم  جان  موتر مشر  تویلعبدالغفارخان    عبدالرحيم  در    وداع کردم. 

خودرا    زانی عز که    وقنر   و تا   کرد   حرکت  ، موتر بودند هم    گر ید  مسافر   نیچند

ت ش  ربایع  نیاز نظر پنهان شدند ا آنها    که   وقنر   کردم   هیگر   مدیدیم   خیحض 

 را با خود زمزمه کردم: آن  و آمد  ادمیب  الرحمه هیعل یسعد

 شت ذصحرا بگ باد   بقا چو  دوران

 بگذشت با یزشت و ز و   خوسر  و  تلخ  

 کرد  ما  ا بر فکه ج  مگر پنداشت ست

 بگذشت  ما  ردن او بماند و بر گ  ر د

ا  هك گبیچاره  ن یا:  ند گفتیم   شان دادهن  گر ی به همدما را    موتر   یهای سوار 

موتر   فرار  از کرد یم   حرکت  شدند.  ما    شد یم    ر دو   کابل   شهر   .    بجانب و 

. میه شدروان نامعلوم شنوشت



 

 

 افتند یوفات و یا  ارگ که کشته شدند  محبس یرفقا

 : الف

 راه وطن:  دانیشه ا یگان شدهکشته

 خان وكيل  محمدویل .1

   ب  خان سفجیالب   غالم  .2

 خان منیسر   یمحمدمهد زا ب  م  .3

 الت  جنگ  سی رئ احمدخان ب  فق .4

 فرقه مشر  احمدخانب  ش .5

ال قونسل دهلهللا هدایتخواجه  .6    خان جب 

خان غندمشر   عل  .7  اکب 

 یخان قندهار   وسفی محمد  .8

 دوران خان  .9

 وردك  غالم عنب   .10

 خان سفب  جیالب   غالمجان پش  مصطق   .11

 خان سفب  جیالب   غالم جان پش رباب  غالم   .12

 معی      لطيف جان پش عبدالعزيزخان .13

   ب  سف وسف یمحمد برادر  ز یعز ب  م .14

 خان   مسجدی ب  م .15

 عبدالخالق  محمودجان رفيق   .16

 عبدالخالق  کاکای   مولداد  .17

 پدر عبدالخالق   خداداد  .18

   خان مدير مكتب اماب  محمدایوب  ی مولو  .19

 مرادخان منگل .20
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 م بسم هللا الرحمن الرحي

 شمیس  ۱۳۵۴سال  یبرج جوزا

و که    وقنر   ارگ  زندان  با   دورهء  و   گونهصد   دهمزنگ   بپایان ستم    عذاب 

شدم.   فرار   د،یرس تبع  دنیگذراناز    بعد   قندهار  سال  هفت  در    د یمدت 

 شدم. خواسته   کابل  متعدد پدرم، بالخره در  ضیعرادر اثر  قندهار 

ود. اول عبدالقيوم به مناسبت من  اعطا   بمن  خداوند   فرزند   دو   قندهار   در 

و فرزند دوم عبدالحق،    شد   گذاشته  عبدالقيوم رسول نام  یهایخوار غم

 دفن شد.  و در آنجا  گردید   فوت چشی ن به وطن بمرض پآمد قبل از 

در   وقنر   اثر    م یآمد  کابل  که  اعتماددر  صفدرخان  غالم  و    یتوجه 

کت برق مضوف کار   در   محمدخان فرهاد غالم که   یچنداز   بعد   شدم،   شر

 نده ینما  کامل با معاش کاف    اتاختیار با  
 

  کار   بزرگ و ها  خیل   برق قندهار   گ

ت و   نجا آ سال در و چند مقرر  بود  ی دومنبر آ  سعادت گذشت.  باعشر

يك: عبدالقيوم در محله جات    تولديافته اند هر   قندهار   من در   فرزند   سه

هرات. تنها حشمت هللا  بازار    نوراله در   ،قندهار، احمدشاه در محله بردراب  

 . است شده تولد  کابل  در 

مقرر   ۱۳۲۷الس  در   برق  کت  شر معاون  خان  عبدالوهاب    در   شد   که 

ا  لیتبد  کابل  در   مرا   التیتشک ناگوار   ل یتبد  نینمود    تینها   از   بود   بمن 

و آمد   کابل  تیمجبور  شامل   عی    توز ریاست    هیاجرائ  ر یمد  ث یبح  يم  برق 

 گذشت.   فهیبهمان وظ  ۱۳3۲تا سال  م،گردید  فهیوظ

کت سمنت ساز   ۱۳3۲برج ثور   در  جناب    و   گردید   سی تاسالشاج  جبل  یشر

مقررشد. شخص    موسسه انتخاب و   سی رئ   ثیبح  یخان نور عبدالحكيم  
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کت سمنت  مامورین    ه،یئجرا   را یبحيث مد  مهربان بود، او مرا   نجيب و  شر

از   مقرر   یساز  کت سمنت ساز   در   ۱354  ایل   ۱۳3۲سال    ساخت،    یشر

 . باشمیم مضوف خدمت الشاج  جبل

ف  نهیمد  حج مکه معظمه و   عن  یکعبه    ارتیبز   ۱۳۵۰در سال      اب یمنوره شر

.  باشند یممضوف کار    اند و   شده   لطف خداوند بزرگ   فرزندانم از   . مگردید

کرده    طفل، احمدشاه عروساله سه  حشمت  پنج طفل دارد و   ومیعبدالق

 ه. نکرد . نورهللا ازدواج ندارد   اولد  اما 

  و برادر   فرزندان  و   ز یخانم عز ،  باشد یممن شصت و شش سال    عمر   اکنون 

ه   نواسه و  و   باشند.   تیوعاف صحت با  سپارمیمبخداوند  را ها همشب 

 امضا   محل                                                                                 

 ی غفور  عبدالصبور                                                                               

 

 



 

 

 یغفور  روانشاد ،اجتماع  ، یاز اشعار انتقاد ی  نمونه 

  غریب سامان و  ش  رشوت لاصح از  ستی ن

  غریب ک نانگستم لقمه   ولپاز  ستی ن

  غریب انیتو مکن خنده به گر   مگر ست یا

  كو
 ريبغت همه قربان اغب موتر و   و بر

  غریب ناکه کوپتخانه خود    در  یبرد

   یت دار یاق ل  رحم و  عاطفه ب   ب   که  یا

   یت دار صداقفقت نه شنه مروت نه 

   یت دار اقرف  زد ا دب  و  رشوت یخور یم

 یت دار اقحم ز  انغریب برحال خنده

م ف و  وضع از  شر  ب ین غر ا ش تو دارد شر

   گ  ا ت مانیت ی انیگر   دهءید  خنده بر 

 تایک انغریب ه کال  و  کربر   ت از نفر 

  ل از افغ
 

  تا گ  شانیخلق پر  زندگ

 گ   دهقان تا و به  به مزدور  داد یظلم و ب

 غریب دهقان یدهد بازو  وهیم و  گندم

   اب  ن و  یاچ که تو درحشت    یا غریب یا

   شگرداب   ءلقمه  ب  م شاتا روز 

  خود حاپريش احوال  تو به
 ب  ب 

  اب 

 پاب  و چگه   و  سکر ع مزدور گھ  یهگ

  غریب مان یکه راسخ بود ااد  ش یز  د شا

 تو    ءنهشاکه تحمل کند بارگران   یا

 و  ت  ء مردانه یسنگ را پاره کند بازو 
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 و  هء تناسام و  نت ش خیاول  حصم ستی ن

 تو  اشنهء و کتب مرد که نازد آن  ب  تو

  غریب ناوطن ج ثار یمضف و ا  شود یم

 شد  ان بابا ت ءمه شاندرخ د یه خورشک  ا ت

 نطفهء انسان باشد   ز ا ر اث ا یبه دنتا 

 باشد    انغریباحوال  لطف حق شامل

ف قسمت افغان  و  شان عزت و   د باششر

 جان باشد دل و  ز  یدعا ورد غفور  نیا

 غریب فغانا خسته زحمت کیسر  نشود 
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 میر که از ستم روزگار دلگ  منم
 میر زنج د یو ق داد یب یاپنجه یر اس

 
 داد یهمه ب نیاز چه سبب بود ا ندانم

 م یر که چه کردم چه بود تقص  تمیر ح به
 

 جز محبت قوم و وطن که در طفل  به
 م یر شد به نهاد و رسشته در ش نهاده

 
 یر پ یی   یچرخ سفله ا یا هگن  نداشتم
 میر پ ساختی  د دایز ب  در جوای   که

 
 جز رفاه قوم دلم یآرزو  نداشت

 رم یبه کلک تحر  قتی حق یر غ نبود 
 

 بانمیاگر همدم غر  ستین بیغر 
  بیغر 

 
 میر میم بیکردم غر   زندگ

 
 به الطاف شاه لوالکم  دوار یام

 م یر من برسد آه زار و شبگ بداد 
 

 کرد  که خوایه  ا یبه من ظلم  یکرد  آنچه هر 
 رم یصابر و قانع به حکم تقد یغفور 

 
 زندان ارگ                                
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