
                                  

                 نگاهی به فرارهای تاریخی 
                      و فرار اشرف غنی

                         

وطن را بھ دشمن رھا کرده رفتی                                "

                                    چھ بیھوده کارخطا کرده رفتی...

اسیر"ازتو ھرگزشکایت ندارد!"                                

)١٩٢١ کرده رفتی." (نسیم اسیر. نزدھم اگست                                اگرچه دوصد ناروا

                                                 ١
                        مقدمۀ درازتر از منت

، تفکر "شنیدیم ودیدم که اشرف غنی در توجیه فرارخفت بار و خیانت آمیزخود، بعد از چند روز "
شاهان هم از  هایی را  نام  خبرداد.  خود در آیــنده  هم از بازگــشت  !دالیــلی را آورد. در پــایان 
آید، می  اما برگــشتند. آنــچه در پــایان  ترک گفــته بــودند،  وطن را  که  کرد  یاد  وامــیران پیــشینه 
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نخست رویکرد گذرایی دارد به عوامل مهاجرساز پیشینه و تصویر چهره های امیران ورئسایی

که وی از برخی از آنها نام برد. در پایان هم تأملی است در بارۀ ادعای بازگشت وی وچرایی

آن.
 این نبشته که پس از صحبت تلفونی یک تن از دوستان تهیه شد ودرکوتاه ترین فرصت دامن

کشید، در شکل کوتاه نوشت های پیهم،  خدمت خواننده گان انتشار می یابد. شایان یادآوری

با بار  هزاران  روزانه  گی اش،  زنده  که در  بود  زـمـــامدارانی  اشرف ـغـــنی از آن  که  "است  "
اوصافی که شایسته اش بود، چون خائن، تروریست پرور، دزد، جنایت پیشه، متعصب، دیوانه

و... بمباردمان میشد. فرارِ در واقع مطابق برنامۀ پیشین غیرمترقبه نبود و سخنانی که در پیام

زبونانه اش ابراز کرد، بر آن اوصاف وی می افزاید. تا رسیدن به اصل موضوع، خواننده گان

را به شکیبایی دعوت می کنم.

گذری به پیشینه ها 
شاید اند،  داشته  به آن تعــلق  که انــسانها  سرزمینی  دست دادن  گی و از  فرارومــهاجرت، آواره 

همزاد بیرون رفت آن بابای نخست، آدم ونسل او ویا باباهای بیشتر باشد. من از آنچه به ما

رسیده است میگویم. از هرزاویه و باور وبرداشتی که به موضوع بیجای شده گان جمعی ویا

فرار فردی ببینیم، در تاریخ جوامع بشری، عواملی سبب شده اند که انسانها، محل زاد وبزرگ

شدن را در سنهای متفاوت از دست بدهند وبه سوی مناطق ویا کشورهای دیگر روی بیاورند. 
مگر نشنیده ونخوانده ایم که بابا و مادر بزرگ تمام ما وطنداران وبی وطنان، به این دلیل از

بهشت مــحروم شد و بار سرگردانی دایــمی ویا مــؤقتی را بردوش ما نــهاد که گــندم ویاسیبی را

که نباید میخورد، با وسوسۀ پدرمنافقان و فریبکاران، شیطان رجیم، بخورد. حتا با گذشت زمان

اگر دیگران اعتراض  بر پدر بزرگ را در سینه زندانی کردند، اما خواجۀ انصاری که پدرکالن

کرده بــودند، از جمــله، عرب، کــمک ونــصرت  شبۀ جــزیزه  اسالمی در  به مــهاجران داخــلی  هایش 

ـــانۀ ـــسافۀ ازـخ ـــرسنگها ـم داشنت ـف با  ـــراسالم،  ـــصحبت پیامـب یا هـم صحابه  ـــصاری  ـــوایوب اـن اـب

شکوه خود،  ـــنگ  دلک ـت ـــید و از  ـــته، زارناـل دست رـف ـــشت از  درهرات، در ـحـــسرت بـه ـــاهایش  باـب

دوزخی که ـعـــبداهلل را  کرد  ـــیز رواداری  بزرگ، ـن شکنانه را برآـفـــریدگاربابای  سنت  واعتراض 

:گداخت و فردوسی ننواخت وبیشتر خروشید که
"الهی تو... خاک آدم کنی وبادی چندان احسان کنی، سعادتش بر سر دیوان کنی وبه فردوس
او را مهمان کنی، مجلسش روضهٔ رضوان کنی، نا خوردن گندم با وی پیمان کنی وخوردن آن

در علم غیب پنهان کنی، آنکه او را زندان کنی و سالها گریان کنی ..."
یعنی خواجۀ انصاری از درد هجرت پدر بزرگ و بیرون شدن  یا بیرون کردن او از بهشت می

شد چه  اما اینــکه  می بییــند.  بازهم مــهاجرت  گی اش،  زنده  حال او، در  شرح  نــالد وخوانــندۀ 
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هرات در روی است. در  سزاوار تــأمل بیبــشتر  درهرات کــشیدند.  پای  پدران خــواجۀ انــصاری 

مقبره ها که همه زیارت شده اند، اندک مهاجران عربی اسالمی مدفون نیستند. تعداد بیشتر

مقبره ها حاکی ازآنست که عامل ویا عواملی سبب ساز مهاجرت وفرار آنها از عربستان شده

و درهرات نازنین  وغمگین جای امن یافته  وشدند انصارِمهاجر.

                     

               ٢
 روی آوردن به خراسان

سوی به  که  بود  عرب مــسلمان را رهنــمون نــشده  های  زنده  دیار تنــها  ترک  به  شدن  ناگزیر 

ها، اگر قــربانی  که  بود  یافته  جای  نزد آنــها ذهنــیتی  که  خــراسان زمــین روی بیــاورند. پیــداست 

شهدا و میت های بزرگان مذهبی، نظامی نیز در خراسان زمین انتقال داده شوند، جای امن

احترام بــگذاریم، همینــکه از ابراز نــظر مــوجویت پیــکر خلیــفۀ چــهارم در نــجف را  اگر  می یابــند. 

جایی را نــشان ویا اینــکه در لــهوگر  می گــیرد،  نام مــزارشریف را  یاد میــشود و  پیــکر او در بــلخ 

است، و... قدر نــاشناس، ابومــسلم خــراسانی نهفــته  عرب  که پیکرخونچــکان مقهورحــکام  میدهــند 

بی وقــفه، حــضورمداوم دسیــسه به عــامل خــشونت، جــنگ  توجه  با  که تــعدادی  ما میــشود  معــلوم 

وتوطئه وزشتی های دیــگر، ناگزیز به فرار شده، تــعدادی روی به سوی خــراسان آورده اند ویا

فرستاده شده اند.
*                                                 

چند نمونۀ تاریخی 
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از شرح گونه های فرارها ومهاجرت های فردی و جمعی میگذریم که بسیار اند، اما-

:اندکی  را باید بیاوریم

آن سلطان محمد خوارزمشاه که درباری آلوده با فساد، غرور، مردم آزاری ودرونی پوسیده

سایۀ ظل اهلل فی االرض "(داشت، اما مداحان، ترسیده گان هیبت او برایش با موفقت خودش "
داده بودند،  درروابط منطقه یی نیز آنرا نشان داد و با نماینده گان نیروی )خدا در زمین لقب

تازه نفس قد برافراشته، سرزمین خواه وبهانه جوی، به رهبری تموچین مشهور به چنگیزخان

)شاهنشاه بزرگ رفتاری در پیش گرفت، دور از آداب وسنن نیکو. نماینده گان چنگیز را )
بکشت. چنگیزخان هم بنای استفاده از نیروی را نهاد که آماده شده بود. سلطان محمد

گریخت. در راه فرار سرگردانی های زیاد دید. سرانجام بمرد. نیروی چنگیز خان مردۀ او را

که هنوز خون ناخشکیده داشت از قبربیرون کردند، آتش زدند و دنبال فرزند او رفتند. اینکه چه

مقدار جواهرات در کجا دفن شد که کسی رابرآن وقوف نشاید ونباید، آشکار نیست، آنرا ما

ندانیم.

                       

٣

در برهۀ دیگری از تاریخ که بخشی از خراسان، شکل جداگانه گرفت و پسانتر نام افغانستان

یافت، تــاریخ، گواه جنگــهای قدرت جــویانه وفــرساینده وبه هــمان مــیزان گواه فرار وقرار و چــشم

کشیدن و مثله کردن است. فرزندان احمدشاه درانی وبعد، فرزندان ونواسه های سردار پاینده

محمد خان، آن همه گریزی ها، از ترس اعدام وچشم کشیدن و انتقام گیری، یا به جمع آوری

سپاه وجنگ در داخل قلمرو وخاکی که به آن تعلق داشتند، روی می آوردند ویا می گریختند به

سوی ایران. وقتی کار کمپــنی شرارت پیــشه  بریــتانیه در هــند جای و رونق گــرفت  و قرار شد،

تزاری بیندیــشند وسیــاست پیــشروی روسیه  زیر نــفوذ  سرحدات کــشورهای  به  سران بریــتانیه 

های به عــنوان زمیــنه  ما،  شدۀ  آلود، جنــگزده و بیــچاره  خون  خاک  استعماری را دنــبال کنــند؛ 
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:اندکی  را باید بیاوریم
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٣

در برهۀ دیگری از تاریخ که بخشی از خراسان، شکل جداگانه گرفت و پسانتر نام افغانستان
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سوی ایران. وقتی کار کمپــنی شرارت پیــشه  بریــتانیه در هــند جای و رونق گــرفت  و قرار شد،
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های تــاریخ کــشورما بــسیار رویداد  برای  سخن  این  بود.  شده  استعمار هــموار  مــساعد مداخــلۀ 

مهم است. زیرا آنانی که آسیبها وپیامد های جنگهای قبیله یی، قدرت جویانه و زمینه ساز را

دقیق تعقیب نکرده اند، ساده سازی کارشان این بوده است که در نتیجه، جنگهای فرسایشی و

به عــقب کــشی  افغانــستان را نه در این عــوامل درونی یا داخــلی بلــکه در طرح و نقــشۀ انگلــیس

برجسته میکنند.
*                                                          

یکی از ویژه گیهای آن دوران یا دست فعال یافنت بریتانیه در سمت وسو دادن اوضاع، این هم

فرار میــکرد. ـتـــعدادی را از کـشـــورشان در مــستعمرۀ ـهـــند تبـعـــید به  که کــسانی را وادار  است 

اگر که  می گردانــید  این مــوضوع متقــاعد  به  قدرت جــویان را  یک تــعداد  خود  میــکرد. در پیــامد 

راحت جان طلبید و دارندۀ قدرت شوید به سوی زمامداران هند بریتانیه فرار کنید، حرف شنو

باشید تا برگردانیده شوید.
 را چنین عالقه مندی و چارچوب اوضاع تعیین کرد. رفت هند و سیسرنوشت شاه شجاع

سال آنجا نظاره گر بود. سیر گل وگلشن داشت، نان وآب اش رامیدادند، شعرمتوسط سرود و

خاطرات نوشت. برگشتانده شد و در باالحصار زیر نفوذ گرداننده گان اصلی یا بریتانیایی ها

چندی پادشاهی کرد تا کشته شد.

۴
 از نزد مردم وسپاه آماده در شمالی گریخت و در زیرپای مکناتن سواردوست محمد خان 

در اسپ افتاد که عفو تقصیرات و آمادۀ خدمات. مشهور است وقتی که هنگامۀ قدرت جویی،

ستیز وگریز، جفاورزی در حق مردم وبالتبع خانواده های قدرت جویان را می آزرد، دخترکی از

اسپ می افتد وجان میداد، اما 
قدرت جو فرارمیکرد.
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خان که بریــتانیه میخــواست، نخــواست ونتوانــست، مطــیعامیــرشیرعلی  جانبه  ، آنچــنان وهــمه 

شود وگردن اطاعت وتسلیمی بر زمین بگذارد، اما با وجود قوای متشکل ومنسجم و زمینه های

دریافت  کــمک واهی  وبا امــید  بدنی  مردم، بــاسرگردانی روحی وبیــماری  سهمگیری  مــساعد در 

ازروسیۀ تزاری، ازکابل فرار کرد رفت سوی شمال تا همانجا بمرد. 

               
 را فرارهند کرد. شیربچه، محمد یعقوبدست باال داشنت بریتانیه و نقش خود فروشان، 

    
 و ساکن تاشکند با تمام دیوانه گی هایش که در کار گرفنت قدرت هوشیارعبدالرحمن فراری

بود، روی به گرفنت قدرت کرد وبه این ترتیب زمان فراراو پایان یافت. عبدالرحمن در کابل جای
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 را فرارهند کرد. شیربچه، محمد یعقوبدست باال داشنت بریتانیه و نقش خود فروشان، 
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یعــقوب را با پذیرش تــمام آرزوهای بریــتانیه وخــفت وخواری گــرفت. همچــنان که آرزوهای خود را

نیز برآورد. خون ریخت و جهل گستراند وبسا نفرت ها را نهادینه کرد.
*                                                

: یاد آوری

محورمکث این کوتاه نوشتھا، فرارھای امیران و شاھان از افغانستان است و با نگاھی بھ چند فرار- 

ویا یر  کھ اـم اشد  ظامی ـب جوانب ـن مھ  رامون ـھ ھا پـی رسش  مھ ـپ اسخگوی ـھ جامع وـپ واند  پس نمیـت لی.  داـخ

.شاھی دربلند جای آن نشستھ بود

ھموطنانی کھ در زمینھ اسناد ومدارکی دارند، آنرا انتشار دھند، اما برای من دستور ابراز نظریات- 

.خود را ندھند

آنانی کھ با "تاریخ افغانستان" از روی مضمون تاریخ مکاتب ابتداییھ آشنا شده اند، و دراینجا آموزۀ- 

بھ سنده را  اندک خواـھشی، نوـی رعایت  با  ھا،  وشتھ  سلھ از ـن این سـل تم  تا ـخ موده  ند، ـلطف ـن می بیـن آنرا ـن

."بیردی گفتن" بگذارند

۵
 از گونۀ دیگر است. سهم ونقش فراموش نشدنی وسزاوار تحسیناما داستان امان اهلل خان

برای کسب استقالل دارد. تصور میشود که عامل فراراختیار کردن او هم نزد بسا از هموطنان

ما، حلقۀ مفقود است. امان اهلل خان، معجون مرکبی از آرزوهای خدمت به مردم و وطن، جمع

استبداد رأی از به  یا رویــکرد فزایــنده  شاه،  حرف نــاشنوی  دستگاه نــاعادل،  بود.  استبداد رأی 

این مــوضوع و جزئــیات آن وقتی روی  مردم ایــجاد فــاصلۀ بیــشترکرد.  که مــیان او  بود  عواملی 

تأمل میشود، تعمق الزم این لطف شاید ناخوشایند را خواهان است که نگوئیم، مداخلۀ انگلیس

اورا فراری ومتواری کرد. با اینکه بریتانیه یی که از او دل خوش نداشت. عوامل را باید در خود

جامعه و کاکرد های شته سراغ گرفت.
مردم، های از  ـشـــورشهای داـخـــلی، برـخـــاسته از ذهـنـــیت و ـبـــاورداشتهای ـمـــوجود درـمـــیان کـتـــله 

شنوارو شورش جــنوبی کــمر حــکومت اش را شکــست و راه واکــنش اصالحات او بــودند. شورش 

را برای رسیدن شورشیان شمالی به کابل همواره شد.
بود، ـعـــلت آن، ـتـــصمیم گیرـیـــهای ـخـــودرأیانه، ناموفق  های ـمـــوفق و درـبـــرخی  درسرکوب  اگر او 

ضعف رو به تزاید توان حکومت بود، نه قوت ونیروی مخالفان یا نقشه کشی همه جانبۀ بریتانیه

یی ها.
سخنان خان،  شدن مــقدمات فــرارامان اهلل  به رخ کــشیدن وتــاریخ تجــرید و فــراهم  گواه  بــهترین 

همان کسی است که در برابرسخنان شکوه آمیز شاه، با وضاحت از اشتباهات اوگفت. 
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ضعف رو به تزاید توان حکومت بود، نه قوت ونیروی مخالفان یا نقشه کشی همه جانبۀ بریتانیه

یی ها.
سخنان خان،  شدن مــقدمات فــرارامان اهلل  به رخ کــشیدن وتــاریخ تجــرید و فــراهم  گواه  بــهترین 

همان کسی است که در برابرسخنان شکوه آمیز شاه، با وضاحت از اشتباهات اوگفت. 



ساعت  دوازدۀ چــاشت  شاه  که  است  سال ٢۵مــوضوع چنــین  قوس  از ارگ١٣٠٧  "خــورشیدی، 
:پیاده برآمده و در باغ عمومی، بین یک جمع بزرگ نطق مفصلی ایراد نمود. مفاد آن

۶
این ولی  بود.  عالم  کردن افغاـنـــستان در  من مـعـــرفی  استقالل ـیـــگانه آرزوی  "ـبـــعد از ـحـــصول 
اغتشــاشات ما را در نزد عالم می شرماند. آیا برای استقرار امنــیت از کــجا آدم بــیاوریم. بــاید

برای همــین اید  که گرفــته  یی را  اسلحه  پس  سازیم.   قایم  خود  به هــرحال امنــیت را در مــلک 

مقصد استعمال کنید. چرا برای خدمت امنیت به میدان نه برآمده خدمت نمی کنید.
بعد از آن راجع به تردید پروپاگند های تکفیر که نسبت به اوشان گفته شده بیانی نموده، اینرا

ً اعالن نکرده ام. د رخاتمه ضعف عسکریت هم در اخیر اضافه کرد که من بی حجابی را جبرا

را مخصوصا اشاره کرده گفتند، بعد از این به عسکر اعتنا خواهم کرد.
ـــموده کارداران ـن ـــعددی از  شکایت مـت ـــصر،  ـــید مخـت یک تمـه ایراد  ـــعد از  مردم ـب ـــین  ـــفری از ـب ـن

"مخصوصا وزیر دربار را تنقید نمود که مانع رسیدن صدای رعیت به شما میشود.
 امان اهلل خان پــیش ازاینــکه از مــقام پــادشاهی خود را خــلع کــند وازکــابل برود، سوی قــندهار،

کرد. در قــندهار برای جانــشینی را جــلب  خان  سردارعنایت اهلل  برادرش،  تــوافق دل ناخــواستۀ 

بازهم اعالن پس  ترک گــفت،  شد و افغانــستان را  اوهم از مــقام پــادشاهی منــصرف  که  شنید 

با سوی هــند،  به  رفت  ناگواری دیــگری،  دیدن  با  آرایی پــرداخت.  صف  به  کرد و  پــادشاهی 

رفتارهای نامناسب مواجه شد که هند را ترک بگوید، سرانجام به ایتالیا رفت وهمانجا ماند تا

وفات یافت.
شایان یادآوری است که این ادعاها و سخنان ابراز شده که او پول وطالی بسیاری را با خود

برد، سزاوار تأمل ویژه است که در آینده به آن نیز می پردازیم. ادامه دارد

*                                                        

                
٧
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ولی در ـبـــرابر وتداوم ـجـــنگ.  سپاه  با ـقـــصد ـجـــمع آوری  کرد  فراری  رهبری مـحـــمد ـنـــادرخان، 
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٧
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سوکمندانه محــمد آشتی.  به  کرد وروی آورد  فرار  کرده بــودند، از جــنگ  شدن از جــنگ مراجــعه 

بی باوری،  نا  کرده و رواج  مردم پــشت  شریفانۀ  سنت  یک رفــتار و  به  شاه وبــرادرانش،  نادر 

اطمیــنانی وبی اعتــمادی را در برابــرسوگند با قرآن نــهادینه کــردند. با هــمان  لــطایف الحــیل بود

که چهره های نامدار و با نفوذ فرار کرده از همکاری با شاه، مانند غالم نبی خان چرخی را به

کابل کشانید و بیرحمانه اعدام کرد. از همین رو در بسا از کتابهای تاریخ که خارج از دایرۀ

نفوذ حکومت وقت، تألیف شده اند، به عنوان قرآن زده و فرارکرده از عهد وپیمان با قرآن شهرت

دارند و از فرمان و محکومیت تاریخ، فراری نتوانسته اند. 
 که او را کشت، فرار نکرد، تصمیم خود را عملی کرد ودر جای خود ایستاد.عبدالخالق

                  

٨
 به اینسو، نسل وسن وسالی که من بهاز زمان پادشاهی چهل سالۀ محمد ظاهر شاه،

ویا قــاتل اند. بیــشتر قــاتل  دیده  ده پــادشاه وامــیر را  "آنــها تعــلق دارم، دوره گــردشی بــیش از "
ومقتول.              

محمد ظاهر پس از کودتای محمد داؤود درایتالیا بماند و سخنی در پیوند با قانون اساسی و

گزارش بارۀ ادعــاها و  شد. در  خان  خود نگــفت. تــسلیم نــظام جمــهوری محــمد داؤود  آرزوهای 

هایی که از بردن پول توسط او سخن می گویند، نیاز به سند ومدرک مقنع داریم. اما آنچه در

صدراعظم وبعد وزیردربار شاه بازتاب یافته است، محمد ظاهرخان نیاز )خاطرات اسداهلل علم  )
به دریافت پول داشت و پول بسیاری را با خود نبرده بود. خلیفه نور محمد سلمانی که در سفر

با شاه بود، پس از بازگشت همراه دکتور فتاح نجم وچند تن دیگر از ایتالیا به کابل، در خزان

: خورشیدی، روزی در محل کارش در شهرنو، وقــتی تشبث نگارنده را شنید، گفت1352سال 
 اگر میفهمید که سردار صاحب قدرت را می گیرد، شاید غم خود را میخورد. اما اینطور نبود.

پول بیبــشتر ما را بــوسید و گــفت،  حافظی روی  مــصارف برگــشت ما را تهــیه کرد ودر وقت خدا 

نداشتم که برایتان بدهم. 

سوکمندانه محــمد آشتی.  به  کرد وروی آورد  فرار  کرده بــودند، از جــنگ  شدن از جــنگ مراجــعه 
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با شاه بود، پس از بازگشت همراه دکتور فتاح نجم وچند تن دیگر از ایتالیا به کابل، در خزان
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نداشتم که برایتان بدهم. 



پیش از کودتای ثور، عبدالرحیم پنجشیری، یک تن از همراهان ویاران اش که درکارهای وزارت

تا شد  روانۀ افغانــستان  گی میــکرد،  زنده  شاه در ایتالــیا  وبا  بود  صالحیت  دارندۀ  دربار  نــیز 

مطابق شایعات، برخی دارایی ها وملکیت شخصی شاه، مانند کاریزمیر را به فروش رسانیده،

به ایتالیا برگردد، اما کودتای انقالبی، بدخوی  وخونخواه او را نیز بگرفت وبکشت. 
های حــیات محــمد داؤود ساعت  که بعــضی از نزدیــکاناز واپــسین  داریم   گــزارشهایی را 

اما داشتند.  مرگ احتــمالی را  فرار از  یا  رهایی  به بــیرون و  خانواده در ارگ، آرزوی  رفــنت 

فضای مسلط ورویداد خونبار، مجال فرار را برای او نداد. 

                

کار و در فــکر ایــجاد مــقاومتجــنرال حیــدررسولی فرار از مــحل  حال  که در  دفاع او  وزیر   ،

دشمن که  برد  دوستی پــناه  نزد  گی  با خــسته  بود،  ها  های ارتــشی  وسازمان دادن مــخالفت 

 ثور پس از8جانش شد. دوست اش به خلــقی ها خبر فــرستاد، او را توقــیف و حوالی چــاشت 

توقف کوتاه که  در وزارت دفاع زیر نظر اسلم وطنجاربود، به اعدامگاه فرستاده شد.

٩ 
در قسمت پیشین ازمحمد داؤود یاد شد. در پیوند با انگیزه ھای او کھ بھ کودتا روی آورد، این موضوع

ھم شایان یادآوری است کھ با سردارعبدالولی میانۀ خوب نداشت. بدون تردید شنیدن نام سردار و نقش

روبھ فزونی او در دوایر لشکری وکشوری، برای داؤود خان بارآورندۀ عقده و رنج افزا بود. مخالفت،

برادران، ھا،  یان "اودرزاده"  ستان ـم اریخ افغاـن شتر ـت دوسده پـی حدود  کھ  ھایی را  خونریزی  ھا و  فرار 

برادراندرھا و... دیده بود، با کودتای بیست وشش سرطان، چھرۀ مدرن گرفت. سردار عبدالولی موفق

بھ فرار نشد. لحظات بعد از آنکھ قسمت باالیی منزلش را با سالح داغان کردند، با لباس نظامی فرود

آمد و با گفتن جملۀ کھ دست بھ سوی خانواده ام نبرید، تفنگچھ اش را تسلیم کرد وخبر بھ سردار محمد

زندانی بدالولی را درارگ  عد ـع ندی ـب شد. ـچ شوده  گی اش ـگ زنده  ھای  گره  کی از  شاید ـی رسید.  داؤود 

بھ ـعبدالولی دوـختھ بود. از ید  نا آرام بود. ـچشم اـم قرار و  ایران بـی شاه  رضا،  وقت مـحمد  ـکردند. در آن 

پیش از کودتای ثور، عبدالرحیم پنجشیری، یک تن از همراهان ویاران اش که درکارهای وزارت
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می صحبت  فرار دادن وی  رامون  رحال، پـی دربار ـب وزیر  شین و  صدراعظم پـی الم،  اسدهللا  با  مان رو  ـھ

. کند

           

" شاه:"ببینید، می توانید ترتیب فرار عبدالولی خان را از کابل بدھید

: پاسخ الم این است

یم، اما با توجھ بھ اینکھ او تقریبأ دیوار بھ دیوار اقامتگاه داؤود پاسخ دادم کھ جواب را بررسی می کـن

طرح بھ  (اشاره  فرار داد.  کوھی دور افـتاده  نوک  شود او را مـثل مـوسولینی از  است، نـمی  زندانی 

وعملیۀ نجات ھتلر دارد کھ موسولینی را فرار داد) با وجود این، اگر نتوانستیم خطر فرستان یک گروه

"نجات را قبول کنیم، شاید ممکن باشد بھ زندانیانش رشوه داد.

چنان طرحی ھنوز جامۀ عمل نپوشیده بود کھ محمد داؤود، بھ جزای دیده شدۀ عبدالولی قناعت کرد و

.او را از چنگ دیگرانی نیز فرار داد کھ سعی در رساندن آزار واذیت بھ او داشتند

١٠
یف والیت ھا از توـق ندۀ آـن فرار دـھ لم  رچم را از ـق لق وـپ رھبران ـخ ھای  وفراردادن  رارھا  ـف

.کابل بھ رادیو افغانستان جالبتر یافتھ ام
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جنرال عمرزی که نورمحمد تره کی  وبقیه رهبران  توقیف  شده )جنرال عمرصافی )
بود، رادیو کــابل انتــقال داده  وبه  فرار  یت کــابل  ثور، از توقــیف وال را در روز هــفت 

بعدها به این نظر رسید که اگر میدانست آنها جنایت میکنند، به اعدامگاه فرارشان

میداد.
تره کی  که طرح از میان برداشنت حفیظ اهلل امین را با ساده گی پذیرفته بود، با افشأ طرح نه

توفیقی برای فرار یافت ونه قرار. سرانجام با گــذاشنت بالــشتی روی دهن اش، جایی فــرستاده

(اسداهلل سروری،شد که برنگردد. چهار تن که به سفارت شوروی در کابل فرار کرده بودند، 
 از سفارت در تابوت های ویژه نهاده شده و با این ادعا کهگالبزوی، اسلم وطنجار       )

مرده های اتباع شوروی اند، زنده و سالمت به شوروی فرار داده شدند.
حفیظ اهلل امین با خوردن غذایی مسموم و ساعتی از کار افتاد. اگر با غذا هم مسموم نشده

بود، تصمیم گرفنت وکشنت او عملی میشد. امین برای فرار فرصتی نیافت. برخالف دارنده گان

این ادعا که او با پاکــستان روابط دوستانه یی را بــرقرار کرده بود، حفــیظ اهلل امــین تا واپــسین

دقایق  زنده گی چــشم امــید به سوی یار و ولی نعــمت نامهــربان شده، اتــحاد جــماهیر شوروی

یی از تبـعـــید وگونه  فرار  خود ـمـــسبب   ویژه اـمـــین، در ـحـــیات  وبه  رهبری خـلـــقی  اما  داشت. 

سیاسی، برخی از رهبران پرچمی شده بود. تعدادی از آنها را به سفارت خانه ها دارندۀ شغل

زمان های  ادعا  ترک گفــته ومــطابق بــرخی  ها را  سفارت  هم چــندی بــعد  سفارت فــرستاد. آنــها 

حاکمیت خلقی ها با پولهای که در حساب بانکی سفارت ها بود، فرار کردند. آن فراری ها در

شوروی جمع شدند و پس از خاطرجمعی از مرگ امین و اینکه قوای شوروی ادارۀ امور را به

دست دارد، با طیارۀ شوروی وارد افغانستان شدند.                         
کی.جی. بی "این ها نیز یک تن از جنایتکاران مشهور، اسداهلل سروری را که توصیۀ مقامات  "
بسیار تر محتمل به نظر می آید، نخست به عنوان معاون ببرک کارمل پذیرفتند، اما چندی بعد

او را به عنوان 
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 سفیر به مغولستان فرار دادند.
                                      

                                     
 سفیر به مغولستان فرار دادند.
                                      


