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 نادرغدار و سلطنتآزادي بر ضد تسليم ناپذيري كه به خاطرمرد   ( يعزيز خان توخ 

  . )به اسارت  آن خاندان فاسد كشيده شد    سال 27 پسر خاين و ميهن فروشش
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  . ماين دربرهة اي از تاريخ   مبارزسياسي وحدت از   نمائي.    
  
  

  كبير توخي
   )2012/ اگست   /  26( 

  

  

  )  سال پيش 60پايوازي در   ( پيش نويس مختصر
  

به عكس هاي  چشم وي   . تماشا مي كردم راخانوادگي  البوم با يكي از دوستان ،در هفته گذشته روزي
 ، يونس لطيف محموديبشير بهمن ، زنده يادان (  سازمان ساوو  شدگانشدگان و ترور  تن از اعدام پنج -چهار

ي كه در اثنائ.  سخناني در مورد آن رفقاي جاويدان شده گفته شد  .افتاد )   فاروق غرزي و فتاح ودود ،زرياب
 ذهن " است ؟  اين كي": با تعجب اظهار داشت ، ديد  البوم  را در صفحة بعديعزيز توخي دوست عكس آن

ه  خاطرات آن سال  انبوهي خاطرات روي هم انباشته شده  با سرعت  عجيبي عبور كردجوگر از وراي و جست
 زنداني شدن يك تن از دومين بار كه مصادف است با  ،گشودرو بر رويم  را ) 1332 و 1331سال هاي (ها 

 )خاطرات( بر آن  سال60مدت ي را  كه طي گرد و غبار) .  عزيز توخي (حصيل يافتگان  شوريده سر فاميل ت
  :ردم كش آغاز به سخن ؤال به جواب س  آن دوست را مخاطب ساخته، سترده  نشسته بود

 رساندن تحصيل در شهر مگر به خاطر به اتمام . شهر زيباي كندهار بود"  توخيعزيز خان  "محل اقامت 
   : م مي گفتندمان قو  آگاهان و ريش سپيدان آن ز . اقامت  داشتزيباي كابل

 جان  هر دو  رفيق ز وعزي عبدالخالق ، مي دانست ترين تبعيض بد بعيض نژادي را ت  عزيز جان، « 

   . ». ندبود همديگر يصميم
مادر زنده ياد  ( از عمه ام   مي آورد ،ي كه به دست فرصت هائ،پرست اين مبارز مردم دوست و وطن 

 چرخي ة عمه ام كه مادرش به خانوادة در واقع  درخان. ديدن مي كرد) ابلسور سيفي استاد فاكولته طب كپروفي
اري از شخصيت هاي سياسي آن وقت   شم و مانند ساير بزرگ ساالن فاميل به سياست عالقمند بودتعلق داشت

ار  بتوخيني كه زنده ياد عزيززما.  رفت و آمد داشتند] زنده ياد عبدالرحمن محمودي)  گاهگاهي (از جمله [
يادم نيست سال اول .   سال داشتم12 و يا 11 من   ، فكر مي كنم-   شد دستگير و زنداني ) 1331 سال (دوم 

  مي در واليت كابل" مخصوصزندان" براي زندانيان پايوازاني كه اجازه دادند ، زنداني شدن وي بود و يا دوم
  توخي ،عزيز  هاي و خواهر زاده خوشي خواهرةاياين امر م.   سال بيشتر نباشد12 و يا 11شان ازسن  بايد آيند

ان   دو بار پسري به خاطري  كه يك ة بسيار مهربان عم.  شد دور و نزديك فاميلو ساير اعضايه ام  عمهمچنان
گفته شده بود   كه بعد ها و.ببينند را  عساكر اجازه نداده بودند كه زنداني ،را كه  به پايوازي رفته بودند جوانش 
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 اجازه مي دهند كه به ديدن زنداني بيايد و مواد خوراكه و لباس  فاميل  زندانييوازان خورد سن و سالبه پا
 كه يكي آن مشكل سمعي وديگرش -   از دو پسرش بيشتر گويا  كه عمه ام،  روي همين ضرورت.برايش بياورند

و پسرش به پايوازي عزيز  با د تا همراه من خواست از، روي من حساب مي كرد - اندك گيرش زبان داشت 
 را مي شد در وجود تازه جوانان  سياسي آن زمان  چنان بود كه اثرات آنشور و هيجانات  .   برويم توخي

  با  هيجانرا خواست عمه ام من. هم مشاهد كرد مربوط به طيف  هاي مشخص سياسي اجتماع  آنزمان 
 و رفتن " شير آغا "  موضوع  پايوازي آنجا مي بينند وور كه درĤتذكره ات را با خود بي كه گفت وي  .پذيرفتم

  احساس  بود ،من كه انجام چنين امر مهمي به عهده ام گذاشته شده.   نگوتبه مادررا  "زندان مخصوص"به 
  .اين موجب خوشي عمه ام گرديد.  خو گفته آمادگي خود را به اصطالح  ابراز داشتم  با تبختر ،غرور مي كردم

 و لباس  كوله بار مواد خوراكهسر انجام.  گفت كه فالن روز  نزدش بيايم ، كه سر و رويم را بوسيد نبعد از اي
ه دعايمان كرد كه به خوبي برويم و دوخته شده و ساير مواد مورد ضرورت زنداني را به دست هر سه  ما داد

موقعيت )  د جامع چوب فروشي مسجكوچة( عمه ام كه رو بروي سراي مادر وزير ةاز خان.  دوباره برگرديم
از   كه گذشتيم واليت ز دروازه عمومي ا  .يم آمدازي را گرفته تا جاده واليت كابل ساز و برگ پايو،داشت 

سه نيمچه  (  در كجا است  شنونده با تعجب و پريشاني به طرف ما "محبس مخصوص"هركي مي پرسيديم كه 
  آن وقت  سايه افگنده بودةر قير اندود اختناق و ظلم چنان بر جامعغبا.  ما خبر نداريم   :مي گفت ديده )جوان 

 تا مبادا استخبارات شاه ،  كه بندي سياسي داشتند  دوري مي كردنديحتا از كودكان و نو جوانان؛  كه مردم ،
از . كسي گفت كه از عريضه نويس بپرسيم .  د ن ندهگزارش "ضبط احواالت"خاين  خبر گپ و گفت آنان را به 

   زشت وي را به خاطر دارم كهب جوا- تا هنوز كه شش دهه از آن روز مي گذرد - عريضه نويس هم پرسيدم
   ." نين از عسكر پرسان ُكِينرو ب  مه چه خبر دارم" گفت  به زشتيبا تعجب به طرف ما ديده

  عسكرا گرفتيم  ر"زندان مخصوص"ي و حجب عسكري را پيدا كرديم و از وي نشاني ئ با كم رونجاما سر 
 را با  زنداني سياسي موضوع پايوازي.ي رفتيم جنائ  به طرف زندان . را دادمحوطة وسيع ساحه آن يكنشاني 

 " مخصوصزندان"   به طرف را ما ،ي از بخش جنائ موظفعسكر .  در ميان گذاشتيميك تن از نگهبانان آنجا
گ و زر بةدر برابر درواز،   در محل سقف دار.ه داشت ا ر ديگردهليز سر پوشيده به دهليز سر پوشيده يك . برد

ي د قطور چوبي در آن با گل ميخ  ها دو كمربنو  كه نماي بسيار مستحكم و هول انگيز داشت بلند چوبي كهنه
  در دروازة كوچكيك . زنجير آن ديده مي شد ، ايستاده شديم ة در حلققوي  محكم شده بود و قفل بزرگي

 دو و يا سه  .  به ما دست  داد ي ناشناخته اي نوع هراس.  كه آن هم قفل بود ديده مي شددروازة بزرگداخل 
تذكره هايمان  كهبعد از اينيكي از آنان .  بيرون برآمدند "مخصوصزندان "عسكر از اتاق  نزديك دروازة بزرگ  

 محبوس سياسي لي ما را باو چگونگي قومي و فامي را با همديگر  سه تننسبت هاي ماگرفته با دقت خواند ، 
 جيب ها  و .ند   زياد تالشي كرد توجه  تمام ساز و برگ آورده شده را با . يمئ و تهديد كرد كه دروغ نگوپرسيد

 كوچك داخل دروازه ةدرواز  نفر موظف آنگاه .حتي بوت هاي ما را هم پاليدند كه كدام پرزه خطي در آن نباشد
زندان " روي حويلي  تارا  ماي و.شد  داخل شديم دروازه بسته  آن عسكر از پشت ما كه.بزرگ را باز كرد 

 ... . كه بيايد كه برايش پايواز آمده ،يادم نمانده  محبوس ما را با چه اسم و رسمي صدا كرد  .  برد"مخصوص
 ، ابيد كه آفتاب بر آن مي ت بر روي حويلي) آواز  عسكر را كسي شنيد و يا نهم نفهميد (آنگاه خودش رفت 

اتاق هاي بود   ، در سه جهت حويلي مستطيل گونه . كه به كدام طرف برويمحيران مانده بوديم ، ايستاده شده
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 مد دو اتاق  روادروازه در.  سانتي از سطح زمين بلند بود 50تقريباً   و .كه ارسي آن به طرف حويلي باز مي شد
   .از كفشكن  وزينة مشترك استفاده مي كردند)  سلول( محبوسين هر دو اتاق . بروي هم قرار داشت 

در زير نگاه هاي . نگريستند ما  به جانب  با دقت زياد همگي ، بودند از زندانيان كه بر روي حويليي تعداد
 اگر مي گفتيم . نمي دانستيم  چه بگوئيم  . حيران شده بوديم .گون شده بوددگرآنهمه زنداني سياسي حالت ما 

مي گفتيم عزيز   و اگر ، آنها با اين  لقب فاميلي  همزنجير شان آشنا نبودند ، آمده ايم"اشير آغ" به ديدن 
  شخصي كه موهاي، متوجه شدم .  چطور جرأت مي كرديم كه نام يك آدم كالن را بگيريم،توخي را مي بينيم 

 از  ،كرده وضوء مي  نشستچه اي  در كنار حوض و و چشمان ميشي نافذ داشت تا سر شانه اش افتاده بودسرش
  بلند شده پيش آمدآن زنداني از جايش  . پيش عزيز توخي آمده ايم: ؟ من گفتم پيش كي آمده ايد  :ما پرسيد

 عزيز جان برايت پايواز : گفت  با خوشحالي ، اتاقي تك تك زدهةواز را پيموده به در)ِپله ( زينهةه چهار پت س.
هر سه ما را به   و خندان  بيرون شدةاز شد و زنده ياد عزيز توخي با چهربالوقفه دروازه آن اتاق ب. آمده است 

 و " زندان مخصوص"  من كه از ديدن درون. ما هم دست وي را بوسيديم  . روي  مان را بوسيدآغوش كشيده
 ه ام  گفتم عم، هيجاني شده بودم  ؛ پوالدين اراده پر آوازه و  اين مرد خصوص  ديدن ه بچهره هاي زندانيان 

از  .  را پرسيديك نام هر  ،اسم هر دو پسر عمه ام را فراموش كرده بود  كهزنده ياد.   زياد سالم گفتبرايتان 
 با گرمي زياد جوياي حال و  ، بعد از اينكه اسم پدرم را گرفتم ،آنجايي كه نخستين باري بود كه مرا ديده بود

 اينكه در صنف چند مكتب هستيم  از و ،درسهاي هاي  مااز   ،ازمكتب ما. احوال تمام اعضاي خانواده شد 
 براي .يم ئ بنشيم و نان چاشت را باوي  صرف نما ،ي كه در حويلي بودروي چهار پائ از ما خواست كه بر.پرسيد 

ر بيائيد كه ما  هر چه زودت ، داديدشير آغاكاال را به و كه نان   همين .ما گفته شده بود كه زياد دير نكنيد
 ،نددارت ررون اين شديم كه ظروف نان را اگر ضمشكل را باوي در ميان گذاشته خواها. شان  نشويم پري

ا آمده با گرمي و نزديك م همزنجيران شانشماري از .  بريم مي دوباره با خود  راهاآن،  آن در غير  .نگهدارند
 مگر ؛ را ترك كرديم  و محوطه واليت كابل" مخصوص زندان" ما.  خاصي با ما احوال پرسي نمودند تيصميم

 غم و شادي ميان اسيران از نژاد ها و در  ، يگرنگي و همدليتيصميمانعكاس گرم جوشي ، صداقت ، صفا و 
خاين ملي و پابوس شاه   ظاهر زندان–كابل  در واليت "زندان مخصوص " [ در آن زندان  مليت هاي مختلف

خواهان آن شد    اين قلمدوست  ، مي سازد را   نيرو آفرينم  بخشي از خاطراتتا هم اكنون]  انگليس و امريكا
 و به  ، مي باشد جنايتكار امريكا و شركاءكه كشور اسير  استعمار و امپرياليزم[ كه در همين برش از زمان  

 صفحة انترنت به  را بروي همه  آن،نيروهاي مبارز و انقالبي  نياز مبرم دارد   يالكتيكيدوحدت و يك پارچكي 
   .تصوير بكشم 

  

    در زندان مخصوص  وحدت و همبستگي از نماد هاي  ،دو نماد
  

ستعمار  پرورش يافته در دستگاه  استخبارات ا اين-   نادر غدارةزماني كه دولت تعبيه شدحال بر گرديم به 
  .  بود)اپذيرافغانستان تسخير ن(ما در كشورش  قدرت در تدارك  ريشه و پايه گرفتن - انگليس 

  : و اين مصرع را زمزمه مي كردند ي داشتند ئ مبارزاني كه در سينه هوا
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ما در درون سينه هوائي نهفته ايم  
  برباد اگر رود سري ما زآن هوا رود

    

   .سر انجام سر پر شور شان به هوا رفت

 بركوره هاي فروزان ظاهرشاهپسر ميهن فروشش  و غداربزنگاه تاريخ كه  زندان هاي هول انگيز نادردر آن 
 آزاديخواه ساير ملل شته شدگان ك اجساد خاكستر  ، كشوراقوام و تبار هاي گوناگون از مليت ها و زاديخواهانآ

 هاي دور دست استعمار سرزمين و پرتو افگن ،  آن رو به خاموشي رودفروزان تا  نيرو و نور ،اسير را مي پاشيد
  به انقياد كشيدن خلق هاي  فنِ كه استعمار تمام تجارب و داشته هاي يحاالتدر همچون اوضاع و . زده نشود 

 وتبار هاي با هم  قبايل،هم اندازي و افتراق  ميان اقوام ه ورد هاي با و دست،جهان را در كشور ما تجربه مي كرد 
 ]سخت كوشيد –ملي  وحدت يبافت ده جهت  در كه بودآنهائي  ازييك [ احمد شاه دراني كه از زمان  رابرادر

نبرد ، وحدت ملي از  پاسداري با تاريخ ضد استعمار و امپرياليزم ةاين شخصيت برجست - له خان شاه امان او 

  .  ؛ بر هم مي زدرا پيروزمندانه تحقق بخشيداستقالل 
 ]1/10/1336جنب واليت كابل به تاريخ   / "زندان مخصوص" [  كابل اززندان هاي خوفناكييكة  در گوش

  و تر  و محكم تر هدهم  فشره  ب را ميان همديگر ، مليهم پيوستگيه ب اين؛  اين بافت ،نمايندگان  مردم 
 ،  بلخيسيد اسماعيل  زنده يادچنانچه يك تن از شخصيت هاي سياسي آن وقت كشور . مي كردنداستوارتر  

بازتاب ) ه  خاين آن را فرياد كرده بود شاكه در زندان  ظاهر ( بلندشينة شعرئاين بافت فشرده و محكم را در آ
 عقده هاي چركين و متعفن  نژادي ،  در پي خشكاندن  ، آن متن بسيار آموزندةبا توجه به ان تا آيندگ، داده

 به خاطر امر -  سنگر فروزان وحدت ملي – برآيند و با قلب پر از اميد در يك سنگر  خود...زباني ، مذهبي و 
   .   گردندهمدست و هم بازو و هم پر و هم پرواز و امپرياليزم  آزادي از يوغ استعمار 

  دو مرد به ظاهر متضاد و ناهمگون و از  آنوقت ،ةي از نماد هاي مبارز نماد دو، دو تن  ، اين فشرده ةنگارند
  را  در آن زندان نشاني نموده در معرض"هر دو دشمن خونين و تاريخي همديگر"  پر مدعاديد نژاد ستيزان

  :دهد ديد و توجه  خوانندگان گرامي قرار مي 
  

  ؛ دو زبان از   ، دو مذهب  از  ، از دو مليتاين دو ،

  ؛ طبقاتي   و افتخارات و نژادييكي فرود آمده از ابهت و جبروت  قومي

    ؛ هات حاكمقو قرباني گناه طب پرور   برده قومِ نژاد و م ترين وكنار زده ترين و برخاسته از مظل ،ديگرآن 

فئودال و آرگاه و بارگاه  ةقات حاكم طبقصر زرينمت خان خاني و فرود آمده از ع پشت كرده به ناز و ني يك

  ؛در تضاد و تخاصم قرار داشت ) انگليسلعام( كه با شاه خون آشام عبدالرحمن خانواده اش

  ... . اهر تمدنو عقب نگهداشتگي  از مظ  ظلم و تجاوز، رنج  و بردگي و استثمار تبلوري ديگر
 

 خاطرات زندان  ص ل كه من در جلد او سخن از كسي است .  است " اصيل" ، سخن از يك پشتونبلي 
آن زمان  اين اسطوره مقاومت ةدر بار]  وزير داخله امين جالدو  تدر ارتباط با فقير محمد فقير نژاد پرس [ 199

  :نوشتم 
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و به محاسبه  [  سال23را كه مدت ) " عزيز خان توخي" (از مبارزات سياسي يك تن از اعضاي فاميل   «
 شو فرزند عياش و خايننادرغدار  الهايـ عمر عزيزش را در زندان ها و سياهچ] سال27دقيق آصف آهنگ

 دربخشي از "عزيزخان توخي "بايد عالوه  نمود كه مبارزات [ سپري كرده بود ، برايش بيان كردم  ظاهر خان
كه در آن  -   بخش آني قسمتكه بايد به نقد از   گرديده  است درج  نيز"در مسير تاريخ افغانستان "جلد دوم 

 اين امر  يقين به بهدهد ،هرگاه مجال آن دست  .  پرداخت ،ست خورده دعامدانه - اهميت  اكتاب بسيار ب
  . " ] .) خواهم پرداخت

وي همچنان .  حرف مي زد )داشت كه بر آن تسلط   (  بيشتر به زبان دري"  كندهاري-عزيز خان توخي"
حاكم كه خاندان نادر غدار خود را نمايندة مقتدر آن مي دانست ؛ قوياً مبارزه مي  شئونيزم ضد قوم پرستي و هب

   . »كرد
  و عامل امپرياليزم انگليس خاين قتل نادرشاهدر ارتباط  به   نخست  بارهک   عزيزتوخی ، بلی خوانندگان عزيز

که بر ساير زندانيان نيز   خاين اين ج=دانۀ ھای وحشيان شد و بعد از زجر و شکنجهندی سالگی ب١٨سن به 
 ١٣٣١ ديگر در سال ۀو مرتب . بعد رھا گرديد .  ماند آن  خاين ملیدر زندان   سال ١٣ اعمال  می کردند ،

 مدت دو بار [ فات کرد تا شديدأ مريض شد و رھا گرديد و بعد از چندی و ، در زندان ماندسال ١۴زندانی شد و 
 ھم در زير نويس خاطرات زندانش درج نموده ) ١ ( آصف آھنگ را آقای  توخیعزيز  سال زندان)١۴ و ١٣(

   .]است
.   توجه بيشتر او ترويج معارف بودكه سياستمدار يك و ، مرد واعظيك عنوان شعر بلنديست ازشب ديجور "

     "را به مكتب بفرستند،  ل شانكرد تا اطفا در منبر بيشتر مردم را تشويق مي
ي از ئيد تا نماو در متن آن  كوش.   را سرود"شب ديجور"  بلند در زندان شعربلخي اسماعيل زنده ياد

  را اش سياسي- ش مكنونات  عاطفيان ستايش و نمايش بكشد و در رابطه با هم زنجيرهمزنجيرانش را به 

در  ]1/10/1336جنب واليت كابل به تاريخ  / ندان مخصوص در ز  [  اين مبارز نامور كشور .برمالء سازد
  : را اين چنين به تصوير كشيده  عزيز توخيشعر بلندش   بخشي از

  
  ان عزيز از ھمه احباب 

  زيزان امشبـزغمش خون شده دلھای عـ ک                             
  شوخ و شرين و شعف پيشه شکر حرف و شفيق

  تان امشبـمع شبسـ ش وی ز شرفـدخـھـ ش                             
  تمــــدان ســـزنـب ت ــيم اســـر مقــمـب عـــلـاغ

  ران امشبـــب افـران صاحــر دگـده بھــ ش                             
  تــرفـيـدی مـقــس به تفــرکــ ھۀت دروازـپش

  جويان امشب بود با وضعی خوشی از ھمه                              
  داشتــوشـادل خــان و وفــھمه را ار ره احس

  ان امشبـارش نيسـمه بـش به ھـود وضعـ ب                             
  ون ميشدـتم خـــا و ز ســبش ز جفــلـه قـکـبس

  تمکار و به ارکان امشبـ داشت لعنت به س                             
  

  *****  
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به رفيق  را مي  گذارم يكي از اقليت هاي ملي اين افتخار بلند -  اين شخصيت برجسته   معرفي دقيق و كامل
، و طبق اطالع از وي شناخت شخصي و مستقيم هم   تاريخ  تدريس كرده استة كه  در رشت"موسوي"

  . داشت
   :ياد آوري الزم

  

 اعم ار  –غانستان  اين شخصيت برجسته تاريخ قرن بيستم اف– خانلكرد هاي امان الهارزيابي عم

در دورة سطلنت وي ؛ كاريست كه مي بايد شماري از شخصيت هاي علمي و با دستاورد ها و اشتباهاتش 

همچنان دورة حكمراني احمد شاه .  بپردازند آن به) از طيف هاي ميهن پرست و آزاديخواه ( تبحر كشور 

ن آ با  از ديد نگارنده  ،غانستان  مي باشددراني كه مبتكر وحدت مليت ها و اقوام كشور براي ساختمان اف

مسلما ي باشد ؛ جنگ هايي كه ماهيت و خصلت تدافعي نداشته و نمودي از تجاوز به كشور هاي مجاور م

  ◙. قايل تأئيد نيست  
  

. به معناي تأئيد شخصيت سياسي و مبارزاتي وي بعد از رهائي از زندان نيست"آهنگ" نقل از نوشتة آقاي -)1(  
  

  .  است نقل شده بوده كه از خاطرات زندان  آقاي آصف آهنگ  ،درج شدهي كه در ذيل ئزير نويس ها- *

   
 سالگي بندي شد و بعد از زجر و شكنجه 18خاطر قتل نادرشاه به سن ه عزيز توخي يك مرتبه ب   «   - ◙ 

 ماند تا شديدأ مريض  سال در زندان14 زنداني شد و 1331 ديگر در سال ة سال بعد رها گرديد و مرتب13
   ».شد و رها گرديد و بعد از چندي وفات كرد

ميرعلي اصغر شعاع كه به جرم بيگناهي و تعصب سردار محمد داوود به زندان رفته بود و خود را «     - ◙
ما گناه نداريم چه : روزي از عزيز توخي پرسيد كه. كرد كه زودتر رها خواهدشد دانست فكر مي بيگناه مي

  ها خواهيم شد؟وقت ر
 سال و اين مرتبه هم چند سال از حبس او گذشته بود 13عزيز توخي كه يك مرتبه در قتل نادرخان 

مثليكه ما جرم كرده بوديم كه در زندان هستيم تا امروز كس از ما نپرسيده است كه چه جرم : خنديده گفت
مولوي يعقوب حسن خان و دوپسرش : گفتهركه زنداني شود نبايد بپرسد بعد رويش را به شعاع كرده ! داريم

 از آنها نپرسيده است، سيد حسن حاكم را پنج سال ميشود كه از ياين سال هشتم است كه محبوسند و كس
زندانيان سياسي را نام برد و مدت حبس ازمزارشريف آورده اند و تا حال گناه او معلوم نيست، همانطور هريك 

 سال زنداني بوده ولي تا حال جرمش 27: رجمان را معرفي كرد و گفترا شمرد و باالخره عبدالغني ت شان
شما را حكومت به آتش گرفتن نفرستاده است با خاطر جمع ده سال را به كمر بزنيد، . معلوم نشده است

  .» يچاره شعاع آهي كشيد و سكوت كرد ب 
 


