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   ارگۀجنرال سردارعبدالولی چرا و چطور از نظارت کوټی باغچ
 ؟. خان رھائی يافتدداوو ت جمھوری شھيد سردار محمددر زمان رياس

  

ان  نۀبرادرم عبدالمجيد باز سرياور مقام رياست جمھوری محمدداوودخان باالی سفربا يکی از شبھا با فاميل خود که 

 برادرم عبدالمجيد باز به پدرم اظھار داشت که، دو شب قبل من و صاحب جان ،شب نشسته بوديم در ضمن صحبتھا

ارد جمھوری به ديدن سردار عبدالولی در قصر کوټی باغچه رفتيم، و جنرال عبدالولی را ديدم، برادرم اضافه گن معاو

رفت و پرسان شما گمعرفی نمودم وی زياد خوش شد، مرا در بغل ) جنرال عبدالولی( که من خود را با وی  نمود وقتی

شوم، ھمچنان  ر يک بار بتوانم پدرت را ببينم زياد خوش میگفت اگ برايم ًافت، ضمنگ ، زياد سالم  می.را از من کرد

 .حی نيز داردکه وی کمکی مشکل ص. م عالوه نمودبرادرم به پدر

ی موقعيت داشت ساعت سه بجه رخصت شديم گ سنۀن بابا که در کوتا رحمۀن روز که من از مکتب يا ليسآ یفردا

 پسرم :فتگ ور بود که پدرم برايم پنجصد افغانی داد گ ديۀ بجر به خانه رسيدم، ساعت ششگ ساعت چھار بجه ديًاتقريب

کباب چوپان برايم بياور، کوشش کن تيز ) سرای شعبه(گر از پل محمودخان ر دريور را ھم ھمرايت بيگاين پول را بي

مدم، ديدم آ رفته به خانهگرفتم ھمرای دريور به سرای شعبه رفتم پنجصد افغانی کباب چوپان را گبيايد، من ھم پول را 

 موتر ء در اين اثنا.رفتگ خود هن را نيز ھمراآندنه نيز پخته  بودند،  پدرم چند دانه گن شام بوالنی آکه در خانه نيز 

 خود هندنه را در يک غوری کالن ھمراگ داشت رسيد، پدرم کباب و بوالنی گدولتی برادرم که نمبر پليت مخصوص ار

 .مدآت ما منتظر شان بوديم ولی وی ناوقت شب به خانه شب تا ناوق. مدآرفت و از خانه برگ

فت که بلی گنجا ماندی ، پدرم آکه باالی چای صبح نشستيم برادرم از پدرم پرسيد، که پدر شب  دير  فردا صبح وقتی

فت ، که در بدن گا کرديم راستی که وضع صحی وی قابل تشويش است، پدرم عالوه کرد و ھصهبسيار قبچيم راستی 

ن دانه و زخم را برايم نشان داد، ھمچنان وی از چند دانه مرغ کيکر در آزخم کالن  پيدا شده وی يکدانه  شير بغلوی ز

ن مرغان وقت نا وقت صبح غالمغال آاه کرده و گنجا نآخاطر ازار و ازيت او در ه را ب نآحويلی قصر که موظفين 

  نا وقت چندان شبگليف است، ھمچنان وی برايم اضافه نمود يد، بسيار به تکند و وی را به خواب نمی ماننکن زياد می

فت که من به جنرال عبدالولی گ پدرم .دند و دشنام  ميدھنکن يتم میذيد ازار  و ا آياقم میتصاحبمنصبان اينجا به اواز تا 

کردم  ش خدا حافظی میھکه ھمرا ھمچنان پدرم عالوه نمود، وقتی. رسانم ت را به داوودخان میفتم ، شکايت و مشکلگ

ير گت بھفت که خان اين را ھمراگار برايم داد و گطور ياده سردار عبدالولی از سر ميز خود شش دانه نقل بادامی را ب

 .اه کنگو به حيث يک نشانی من ن
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ايت برايم چنين حکرا رود، جريان صبحت خود با محمدداوودخان  که پدرم نزد داوودخان می در اولين روز جمعه وقتی

  .نمود

ته س باالی ميز چای صبحانه نشتزرلښنام ه  و دختر خوردش ب  خانمهکه خانه داوودخان رفتم داوودخان ھمرا وقتی

دون فت که دو شب قبل بگدخان نشستم بعد از احوال پررسی من به داوودخان و من ھم طبق معمول نزديک داوندبود

 ديدم وی مريض است زياد مشکل دارد، ا اور.ديدن عبدالولی رفتمن ھم به خواھش سردارعبدالولی  من به آ شما ۀاجاز

د که حال وی نويگ يرش ھستم و موظفين مربوطه اش برايم میگمن احوال « فت ، گفت، که داوودخان برايم  گپدرم 

  ».خوب است

  خوب نيست يک وییفتم که وضع صحگ برايش ،فته بودگن شب عبدالولی برايم آ ی را که  من تمام جريان:فتگ مپدر 

د نرو افسران نزد وی میاز ان شب چندتا گن ناحيه زياد شکايت دارد، ھمچنان يآمده از آ کالن در بغل وجودش برۀدان

  .فتهگفته دروغ گ احوال عبدالولی ۀکه با شما درباری د، ھرکسندھ يت و دشنام میذ ا،زارآوی را 

  :افزود پدرم 

 دست خود را مشت کرده به پيشانی خود ماند بعد از سه چار دقيقه سر ۀ پنج که داوودخان بعد از شنيدن عرايض من دو

» .دنرسان که باز ممد خان حاال بچه ھا اينقدر شدند که به حيثيت فاميلی من ھم صدمه می« .فتگخود را بلند کرد برايم 

 خانم نعيم خان به قدم اعليکی بو مد و داوودخان بعد از سالم آفت که در اين اثنا خانم سردارمحمد نعيم خان نيز گپدرم 

زد من به خانم داوودخان و  دخان در حويلی قدم میو پدر اضافه نمود که در اين وقت که داو.زدن در حويلی شروع کرد

يد، ھمان ئوری نماآفتم شما ھم در اين مورد برايش يادگفتم که من موضوع جنرال عبدالولی را برايش گخانم نعيم خان 

فت که فردا جنرال عبدالولی گفون نمود و يل به پدرم تگز بعد از اين جريان از طرف شب برادرم از اربود که چار رو

 ھمان بود که فردا روز .روی افظی به ميدان میحر به خدا گکند از اين موضوع مردم خبر ندارد ا را به ايتاليا روان می

  .افظی نمودندح خدا "؟!بروت  جنرال شير" ابل رفتند و ب کائیپدرم با خانم سردار محمد نعيم خان يکجا به ميدان ھوا

 ختم قسمت اول

  باقی دارد
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