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در افغانسيييتان باحد ر حم نظامی نظحر ر حم م ييي فی کمال به وجود  حد ،تا »: فق گاهی می گومثأل 

کتاتوری باحد برای اغراض حولی احن د  اسيييييتعمال اوب به  ری مدنحق جدحد سيييييو  دهد امردم را ب

روب گاحن   بهکه رددگمنور استعمال ن ۀ ن  ی و منافع مادی و اندانی نباند، و هم بر  الی  بق

افغانستان همه برای مقا د ن  ی و  اندانی  ۀ پادناهان سابق   ار باند گق مدد را در کارو فعالح

ولی نتوانسيييتند ممهکق و مردم را  دمتی  بر مردم حکمرانی م هق العنان دانيييته دحکتاتور بودب اند،

درحن ، و هر چه مح واهد برای مردم مح واهد ار بانيييييييدگر م ه يييييييانه  دمتگنماحند   دحکتاتور ا

پد ماندب را براب اندازد و مردم را در نتحجه به دحموکراسيييی و  ود  ۀ اند حک جامع يييورق می تو

ولی باحد جای نييکسييتن حک بق ، بق   ارادی بودن رهنمائی نماحد و به اذهان تارحک رونيينی ب نييد

در جالل  باد فعالحق دانق و در ۱۳۰۸تناش غسحد حسن در اوااق ا  ر را برای پرستش نسازدگدح

و در  رفقگذاری بسييحار ابتداحی جمهورحق با سييحد ححدر پاچا سييهم گد کور غم و بنحان  ۀ ننيير جرحد

]دوران  ييدارق  ۱۳۱۹در سيينه ولی  ظاهر نيياهی فراه منيير مرکزی وزارق حربحه بود   ۀ دور

 « به بهانه فعالحق های م الی سيييحاسيييی محبود و در دا ل زندان کنيييته نيييدزمانی[  -هانيييم  ان 

رجال مهم در حرکق  –  جنبش منيييرو حق در افغانسيييتان، اسيييمق پنجم ۱۳۷۲)حبحبی، عبدالحی )

    ۲۱۳-۲۱۱۲دوم منرو حق،  فحاق  

 :از شيون هاشم خان شناخت

 وتناش نحنوار غا ب  وص ر حم امانی و ۀ از سحد حسن  ان به دور ننا ق هانم  ان   دراعظم 

 ود محمد نادر  ان از فرانسه برگنته،  زمانحکه  هانم  ان با برادر، سقوی ۀ در دور سقوی برمحگردد 

ه در  غاز ب هانم  ان  ،ندند افغانستان ۀ نادر ان  از  رحق جنوبی و هانم  ان از  رحق تور م روان

در  نجا به  وگحانی سپری نمودن چند روزی وبعد از  ه رفتدر ننگرهارمنزل  انوادب عبدالرحمن پ واک 

 ،مومند ان ااامق گزحن ند  در احن واق محمد گل ،  ان سحد حسن  پدر ،رفته ودر منزل سحد حسحن پاچا

و حماحق سحد حسن  ان که  بعد از جنجال با والی عهی احمد  ان  نحزاوماندان اوای عسکری ننگرهار، 

سحد حسحن پاچا بودوباش دانق  سحد  در  انهسابق بححث کرنحل در فراه ننگرهار انجام وظحفه محکرد، 

 برای از همحن  انه حکجا با دوسق  محمی و پسر کاکاحش، سحد غالم ححدر پاچا،وران حسن  ان درحن د

    دنرا پ ش محکرد «اندوب محهن »حا  «دکور غم»و ننرحۀ بنام نجاق کنور اساد حک جمحعتی را گذانته  

هردو رهبر نادر ان به ادرق،   ۀ به مناهدب محرسد که بعد از رسحدن  انواد  رنحی انگهستان اسناد از 

تحق مراابق است باراق انگهحد و هانم  ان و سحد غالم ححدر پاچا،  سحد حسن  ان حسناحن جمحعق،  

دا ل زندان   ۱۹۴۱سحد حسن  ان نحون در ماب مارچ سال فراه منر ند  زندانی ندبعد ها ند  و ارار دانت
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 ۵۵سرای موتی کابل به عمر ش درزندان  ۱۳۲۱کنته ند وسحد غالم ححدر پاچاهم  حکسال بعد در سال 

   سالگی درگذنق

دردا ل کنور سال »مح وانحم که  به فعالحق احن جمحعق گهستان در انارب اسناد  رنحی ان در حکی از

بود   زمانی[-]حکومق  اندان نادرناب ناهد دو تحول دحگری به نکل م الفق با حکومق فعهی ۱۹۳۹

از م الفحن دا ل و  ارج نظام و تاجران ناراضی از  متنکل اولش جمحعتی به نام جمهورحق، عمدتا

پالحسی های اات ادی و م الفحن ن  ی  اندان حاکم بودند  احن جمعحق توس  سه ن  حق ورزحدب و بهند 

همتی رهبری محند، اما در کنوری که هر نوع ا تالی با حکومق اابل تحمل نباند، فعالحق های  ن باحد 

حن سند به جمحعق دحگری هم انارب ندب که بنظر محرسد جمحعق "وحش در هم  «محرمانه اجرا نوند

انکنای سحاسی دوم که در سال گذنته باعث منکالق  »زلمحان" حا جوانان بحدار باند   در سند مح وانحم که 

رهبران احن جمحعق اعضای جوان  اندان ناهحسق و نامل  برای حکومق ند، جمعحق جوانان افغان بود

کرانحسق که در  ارج تح حل نمودب حا دارای تح حالق عالی در دا ل کنور محبانند  اکثرحق روننف

پالحسی احن جمحعق ترای و پحنرفق در تمام ساحاق زندگی سحاسی، اات ادی و کهتوری بودب و ننانه های 

از  رحق  رزوی سرعق ب نحدن به مانحن پحنرفق محباند که در  م الفق  ن با ر حم موجود عمدتا

 ار کهنساالن بودب اسق  فعالحق بعضی اعضای احن جمحعق در ماب های ا حرسبب هحجان حکومق انح

ارحم  که  نها به هر احمق تا رونن وندب اسق  با وجودحکه محتوان با هدی احن جمحعق همدردی دانق، امحد

 Report)اسناد  رنحی انگهستان ، ) « ندن سرنونق اسحای مرکزی  ود را کنترول کنند

onsubversive movements in Afghanistan, March ۱۹4۰, pages ۱۰5 -۱۰۹     

    رنحی  انگهستان راجع به وفاق سحد حسن  ان در زندان  ۱۹۴۱ماب اپرحل  ۳در حک سند دحگر )مؤرخ  

زمانی[ که همراب با نش نفر از زحردستانش درحن -رئحد سابق تدارکاق ]وزارق حربحه» مح وانحم که 

وفاق اونسبق   وحناوندان با نفوذش سبب هحجان ا ته ندب بود، در زندان درگذنق  دبه زندان ان اوا ر

زحادی فکرمحکنند که جزای او به  ا ر فعالحق های سحاسی اش بودب، نه  ۀ ندب اسق و عد ۀ اابل مالحظ

هواحی  احالق مرکز نظامی و است باراتی هفته وار  ۀ )اسناد  رنحی انگهستان،  ال   «مجرم بودنش

    ۱۹۴۱، مؤرخ  سوم اپرحل ۱۳سرحدی نمال غربی و افغانستان، نمارب 

  :ميراحمد خان مواليی ات جنرالخاطرفرقه مشر سيد حسن خان در 

فراه منر سحد حکاحق از تحق تعقحب بودن کتاب  ا راتش جنرال محر احمد  ان موالحی در : زبان زاغ

من و سحد حسن  ان  روزی بری می بارحد»۱۳۰۸سال اوا ر در »دانته محنوحسد که حسن  ان حسن 

فراه منر و غالم حسحن  ان غند منر پسر مرحوم محرزا عبدالرنحد  ان مننی که به ححث حاور 
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، ب ری گه انه می دحدحم  حک زاغ باالی گل  انه اعهححضرق بود در دهن ارسی وزارق احستادب بودحم

ه محگوحد؟ گفتم ما نمی فهمحم نما بفرمائحد  گفق: زاغ محگوحد زاغ چ : ننسته بود  سحد حسن  ان گفق

ن ص  نرا تکمحل نمود و حال کدام ن ص در  ن سکونق دارد؟!  نروع احن گه انه را که کرد و کدام 

نما را  واسته  من به [ زمانی - ]نادرنابدر مجهد بودحم حک نفر  مد به من گفق اعهححضرق  ۱۴ساعق 

به من چکار دارد؟ رفتم به گه انه به حضور نان منری ندم  فرمودند که امروز  اندحنه ندم اعهححضرق

حد چه محگفتحد؟ فهمحدم  بر مکمل به حضور نان  رسحدب  عرض دنما چهار نفر به دهن ارسی احستادب بو

 زاغ چه محگوحد؟ گفتم ما نمی فهمحم زبانزاغ باالی دحوار گه انه ننسته بود سحد حسن  ان پرسحد  مکرد

زاغ، زاغ می داند  بعد از  ن گفق زاغ محگوحد: بنای ارگ را امحر عبدالرحمن  ان نهاد، امحر حبحب خ 

 ان و امان خ  ان  ن را مکمل و مدتی هم سقو در  ن ننسق، امروز اعهححضرق در  ن تنرحی دارند  

عرض کردم  مرا ر  ق  وااعه را بدون کم و زحاد  عرض کردم:  حر گفتند: کدام چحز دحگر نگفق؟ 

فرمودند  من فوری به سحد حسن  ان کحفحق را گفتم  ححنی که ر  ق ندحم، نفر  مد سحد حسن  ان را 

 واسق  از او پرسحدب بودند  عحن گفته مرا او عرض کردب بود  اعهححضرق او را ن ححق نمودب ر  ق 

 ،  ا راق و ۱۳۸۱نرال محراحمد ))موالحی، ج  «کردب بود  فردا سحد حسن  ان کحفحق را براحم گفق

   ۲۸۷ ، ص۱ش  جهد  ۱۳۴۴ – ۱۳۰۲تارحخ )افغانستان 

 «تقرر به غند نمالی و رد کردن پحننهاد  دراعظم»جنرال محراحمد  ان  تحق عنوان : پحننهاد م بری

سرپرسق وزارق جالب دحگری دارد از  حبتش با سردار هانم  ان  دراعظم که در عحن حال  ۀ  ا ر

برج دلو به وزارق حربحه رفتم  کارق را دادم که فردا می  ۴به تارحخ »حربحه هم بود  او محنوحسد که 

به گل  انه ارگ بحاحد   ۸ واهم نمالی بروم  برای ر  ق گرفتن  مدب ام  امر کردب بودند فرادا ساعق 

ته بودند  فرمودند به فردا رفتم  مرا به ا ا   واب نان دعوق کردند  وارد ندم  بادرحني  واب ننس

و  رفدار جمهورحق  اسق  سحد حسن  ان فراه منر حک ن ص دهری مذهب اسق نمالی معامالق بسحار

به م الفق حکومق س نرانی محکند، باحد متوجه بودب ا العاق  ن سمق را  بی سروپا می باند  داحما

من حک  احب من ب نمحتوانم م بری بر استم احترام و بعد عرض کردم:     براحم بفرستحد فواتا واتا

نظر م الی با دولق و حکومق دانته دروغ را به نما نمحدهم و اگر  دای ن واسته کسی  ۀ   احن وعدکنم 

اول عرض من باالحنان  ۀ باند و حا ا الل امنحق نماحد و من ببحنم، فورا به حضور ا الع محدهم  در وهه

نما   ۀر کرد و به حال  بحعی  مدب گفق ازحن  راحق لهجبد تأثحر کرد  رگ گهوحش بهند ند کمی فک

 رسند ندم و محدانم که نما هحچ واق از نرافق  انوادگی نمی گذرحد  بنابرحن مانند برادر من هستحد  
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و ضمنا گفتند زحر بار  نزدحک  ود  واسته روحم را بوسحدند  بعضی وضعحق های نمالی را نرح دادند

   ۳۱۴انجا، ص )هم « سحد حسن  ان نروحد

جنرال محراحمد     : موالئیجنرال محر احمد  ان تالش بدنام سا تن سحد حسن  ان  و  وردن فنار بر 

حد سر حم  اندانی بر عهحه  دحگرتو ئه حک  ان در کتاب  ا راتش، در پنج  فحه ب ورق مف ل از 

ول ندانی اا ان فراه منر پغمانی که کفحل اوم حسن  ان نحون پردب بردانته و از تالش های عبدالقحوم

 اردوی دوم بود و در رأد حک هحئق توس  هانم  ان برای بدنام سا تن  سحد حسن  ان فرستادب ندب بود،

اسق  ر حم  اندانی بعد از ناکامی تو ئه حکاحق نمودب اول اردو  به مقابل اوماندان    ودش از مقاومقو 

سن  ان را به رحاسق حرب وزارق حربحه مقرر نمودب تا او را در مرکز از هاحش مجبور محنود تا سحد ح

   ۳۲۰تا  ۳۱۵)همانجا،  فحاق   نزدحک زحر نظارق دانته باند 

   :زندانی شدن سيد حسن خان

بال رب بهترحن فر تی که برای دستگحری  ،بعد از ناکامی تالش های ر حم  اندانی برای پحدا کردن بهانه

سفر وزحر حربحه ناب محمود  ان به  ارج از هنگام حسن  ان به زندان دسق محدهد،  و فرستادن سحد

نادرناب سرپرستی وزارق حربحه را به  ۀ درحن واق سردار اسدخ  ان سراج،  واهرزاد  محباند کنور

 عهدب دانق 

ند،  تنزدحک محننانحون نونته اند و حا وی  را از  ان حسن سحد که راجع به نادروان  ینوحسندگانهمه 

  نادروان محمد هانم زمانی که بار اول ه اسقدانت سحاسی ۀ انگحزاتل او زندانی ندن و معتقد اند که 

، در مورد عهق کنته ندن سحد چگونگی نهادق فراه منر حسن  ان را در  ا راق زندانش بننر سپرد

، مرحوم زدحکان سحد حسن  انحسن  ان، انعار و همچنان سوانح زندگی او به پای  حبق حکتن از ن

نتاحجی که من از تحقحق  ود در مورد عهق کنته »محنوحسد که ننسته اسق   ،سحد نمد الدحن  ان مجروح

در احن زمحنه هحچ نک …ندن سحد حسن  ان، در مورد انعار و همچنان سوانح زندگی او بدسق  وردم

و حکومق همحنه احن اهرمان مهی را زحر  و نبهه وجود ندارد که اتل سحد حسن  ان حک اتل سحاسی بود

نظر دانق  چند روز ابل از بندی ندن سحد حسن  ان، او در وزارق حربحه با سردار اسد خ  ان ب ا ر 

ارار داد  رحد بحهچه های عسکری حک مناجرب جدی لفظی دانق   احن اهرمان نهحد به اسدخ  ان گفته 

نحکه زندب استم به هحچ کسی اجازب نمحدهم که مرا به زور مجبور به من فرزند احن  اکم و تا زما"بود که 

دخ   اس"امضای حک ارار داد کند، من فق  تسهحم ادرق  داوند هستم و زورگوحی  ائحنحن را نمی پذحرم

 ان بعد از احن مناجرب او را به سحهی زدب و به او دننام های رکحک و حرفهای بد محزند  احن احتمال هم 

دارد که اسدخ  ان تمام جرحان سحد حسن  ان را به  انوادب  ود در دربار ا ه کردب باند و  نها  وجود
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که از ابل در کمحن سحد حسن  ان ننسته و منتظر بهانه بودند، سحد حسن  ان را توس  پحچکاری از  حنه 

زندان، ترجمه معراج   ،  ا راق۲۰۲۱)زمانی، محمد هانم )  «بردانتند و احن حک حقحقق رونن اسق

   ۲۷۴ امحری ص

 :سيد حسن خان از زبان يک شاهد عينی راز شهادت

زندان دهمزنگ  ۀ حک ناهد عحنی که به ححث سر پرستار در نفا اننادروان محمد هانم زمانی از زبان 

بننر سپردب اسق  احن کار محکرد، در کتاب  ا راق زندانش جرحان نهادق سحد حسن  ان فراه منر را 

که درجرحان جنگ دوم جهانی بود سهحم حکتن از دکتوران تاجک تبار عسکری روسی ناهد عحنی به نام 

  سهحم محگوحد که فرار کردب و بعد از  مدن به مزارنرحی زندانی و به زندان دهمزنگ انتقال دادب ندب بود

 .ما در مجموع بحسق نفر بودحم»

 …جرحان تحقحق بعد از چند روز ما همه دستگحر ندحم  در 

پنج نفر ما در اثر نکنجه، جانهای  ود از دسق دادند و پانزدب نفر مارا به زندان دهمزنگ انتقال دادند  

مجبور به کار  در احن جا هم متحمل رنج ها و نکنجه های زحاد ندحم  تمام ما را به دستگاب های  نعتی

کردند  من برای نان گفتم که من پرستار استم  از گفتن 

حقحقق که من داکتر عسکری استم، ترد دانتم  مرا به 

 فق پرستار به نفا انه زندان مقرر کردند  دو ماب بعد 

واتی داکتران کار مرا دحدند، وظحفه سرپرستاری را بمن 

حنکه م تا ادادند  حک و نحم سال بححث سرپرستار کار کرد

حک سر بحب جدحد مقرر ند  او حک  دم سرخ وسفحد و 

چا  بود که عبدالرححم نام دانق  تمام کارکنان و عمهه 

نفا انه را  واسته و به  نها گفق: نما باحد با نظم و 

دسپهحن  وب دانته و م ابق مقرراق نفا انه کار کنحد 

 نحد و از اوامر  مرحن ا اعق کردب م حع و فرمانبردار با

ر کسی از امر  مر سرپحچی و نافرمانی گبعد از  ن ا

محکرد، به او س ق جزا دادب محند  عبدالرححم هفته حک 

بار تمام کارکنان نفا انه را نزد  ود مح واسق و همان حرفهای  ود را تکرار محکرد  حک روز حک 

ردند  عبدالرححم روزانه چندحن نی مرحض را از کدام جاحی به نفا انه زندان دهمزنگ  وردب و بستر کازند

بار  ودش از او مراابق کردب و براحم بار بار به تاکحد محگفق: احن مرحض حک " احن بزرگ " اسق، 

برای کاپی مجاپی پی دی ايف اين کتاب روی 
 ک کنيديتصوير کتاب کل

https://zamanifamily.com/pdf/books/khaterat_zandan_dari.pdf
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متوجه او باحد بانی که کسی با او  حبق نکند  به دل من احن نک پحدا ند که احن بندی هر کسی که اسق، 

 .…باحد حک  دم مهم باند

من حک افسر نظامی استم و نامم سحد حسن )حسن  اسق، مرا برای کنتن "  …حک روز مرحض براحم گفق

چند روز دحگر هم با احن بندی  حبق هاحی دانتم، براحم معهوم ند که او حک ن  حق …  "احنجا  وردب اند

 .بسحار با فهم سحاسی اسق که حکومق او را به ناحق زندانی کردب اسق

و لرز و وار  احی به نفا انه  مد  به دفتر سر بابق ننسته و حک روز دحگر عبدالرححم  ان با ترد 

تمام پرستاران نفا انه را جمع کردب نزد من بحاور، احنجا حک بندی س ق مرحض اسق،  :براحم گفق

نمح واهد که پحچکاری نود، پرستاران باحد او را محکم بگحرند تا من او را پحچکاری کنم  سر بحب پحش 

  سحد حسن  ان دا ل ندحم  داکتر پحچکاری را از بکد کنحدب و به سحد حسن  ان و ما از عقبش به ا ا

گفق: تو مرحض استی و به پحچکاری ضرورق داری، پرستاران نما را محکم محگحرند و من نما را 

 .پحچکاری محکنم

ب به حسحد حسن  ان براحش گفق: من جور استم و پحچکاری نمحکنم، نما مرا با پحچکاری محکنحد! سر  ب

پرستاران امر کرد که پا ها و دستهاحش را محکم بگحرحد که او را پحچکاری کنم، چون کار دارم و باحد زود 

بروم  به جبر سحد حسن  ان را پحچکاری کرد  سر  بحب واق برامدن به اهر به من گفق: هونق بانه 

و فرحاد کرد: ظالم ها ، که هحچ کسی نزد مرحض نرود  بعد از حکساعق که گذنق مرحض نروع به داد 

مرا محکنحد اما چرا احنقدر رنج عذابم محدهحد  من به ا ااش رفتم، براحم گفق: دحدی که مرا با پحچکاری 

کنتند، امانتم را  حانق نکنی! براحش گفتم: امانتق را به کسی محسپارم که احماندارحش براحم ثابق نود! احن 

و  فتن جان را به حق تسهحم کرد  نبانه چند نفر  مدند و جسد حری را براحش زدم و از ا ا  بر مدم و ا

فحاق  ،  ا راق زندان، ترجمه معراج امحری  ۲۰۲۱)زمانی، محمد هانم ) .«او را از نفا انه بردند

۲۶۹-۲۷۴   

 سيد حسن خان اشعاراز نمونه يک 

 زده کړه

 نا د ګل له بهبل زدب کړبټټ وله وحه ټټپټ   ـــه لــکه بهبل غږحـــــدل زدب کړب         په نغمـــ

 به چهــــــحدل زدب کړټټکه وږمپه هوا لـ           نه رابهر نه يـچر ق په سر کړب له غنــ

 هو ساتل زدب کړبټټ  په زحږب  ورق د ګ           ـرب همــــراز نهد ازغي په څحر د ګل ســ

 په هر بوټي د ګهـــنن تاوحدل زدب کړب             ړبــــــرو  زاد کنسترن نه ،په  غوش ســـ        
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 که د نورو  ســـــــــاحش ،او  رام غــــواړي           ګهواري غوندي د ځان کړحدل زدب کړب

 کورني مرغه په نــان به څومرب  وند کړې          د ناهحن په دود  زاد الـــــوتل زدب کړب

 ځان اربان کړب د بسمل تپحدل زدب کړب   ړي         ـټ واز ک د  هحل د ن هستان، ســــــــــــرو

 د جرد په  واز تهل او راتهل زدب کړب        ـه کاروان هی کړب منزل لنډ دی    ګړندی نـــ

 رمز د مرګ او د ححاق په محنځ کې زور دی          د  وندون دود او دستور  لول زدب کړب

 اندحښنه پرحږدب ،غوټــۍ توکل زدب کړب           ېوړحږي ولر حدو له وحري نه غــــــــــــــــ

 راحق پرحږدب زحمق وا ـــهه سحد حـــــسنه           د و ن په درد و غـــم  ړحدل زدب کړب

 

 م ونه   ۲۵۵-۲۵۴ ، اوني لحکوال، لومړې ټوک ، ۱۳۴۶بحنوا، عبدالرؤی ))

 

 )پاحان 

 


