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     داراملعلمِني عاىل اكبل در بدِو گشايش خود دارای ُنه صنف بود؛ يعىن 
شاگرداِن فارِغ صنِف ششم ابتداىي ماكتِب مرکز و والايت، اب شامل شدن 
درين مکتب؛ پس از سه سال حتصيل، از صنِف هنِم آن فارغ گرديده؛ به 

ماكتب مرکز و والايت کشور به عنواِن معلمني مسلکی معرىف می شدند.
     خانواده ی ما که از چندين نسل به اينسو صاحب سواد و اهِل قمل بوده، 
از عهد امحدشاه دراىن به بعد پيوسـته اكرمنِد اداراِت دولىت و مريزااين حضوِر 
پادشاهان و دولتـمردان افغانسـتان بودند؛ به حتصيِل فرزنداِن شان عالقه ی وافری 
داشتند. پدر الكمن مريزا محمدعظمي مريزای خصوىص ملکه رسور سلطان ــ 
ـ و ملکه ی امري حبيب هللا بود. اكاكمي مريزا محمدعزيز،  مادِر شاه امان ِهللا غازیـ 
مريزای خصوىص محمدوىل خان بدخشی انيب السلطنه ی اعليحرضت امان هللا 
بود. زماىن که محمدوىل خان وزيِر حربيه شد؛ اكاكمي را مديِر لوازِم آن وزارت 
مقرر کرد. پدرم مريزا محمدحبيب که از خنسـتني مريزاايِن وزارِت ماليه بود؛ 
از شغِل اداری و حسابداری خاطره ی خوىش نه داشت. ازين سبب منی 
خواست که من نزي در راه اآنن قدم بگذارم. بدين حلاظ؛ پس از فراغمت از 
مکتب ابتدائيه، شامل داراملعلميمن ساخت ات در تربيِت نيِک فرزندان وطن 
سهمي ابمش و ازين راه برای مردم و ميهِن خويش مصدِر خدمىت شده بتوامن.



     به اثر توهجاِت جدِی پدرم که يک حلظه مه بياكرم منی گذاشت و پيوسـته 
درس های مکتب را ابالمي تکرار می کردد؛ مهه ساهل اب درجه ی اول به صنف 

ابالتر ارتقا پيدا کرده؛ شاگرِد ممتاِز مکتب خويش می بودم.
     ميانه ی سال دوِم حتصيمل در داراملعلمني بود که روزی نگراِن صنِف ما 
پس از گرفِنت حارضی خطاب به شاگردان اعالم داشت که امروز هئاىت از 
وزارِت حربيه (دفاِع مىل امروزی) به مکتِب ما خواهد آمد ات يک تعداد 
از شاگردان ممتاز را برای حتصيِل رشـته ی هواابزی (هوانوردی) در خارِج 
دو  مدِت  برای  شده  انتخاب  شاگرداِن  که  گفتند  اسـتاد  برگزيند.  کشور؛ 
سال به شهِر کراچِی هنِد بريتانوی فرسـتاده می شوند ات در آجنا، اين رشـته را 
از اسـتادان انگليِىس آجنا فرا گريند و در ابزگشت به وطن به عنوان پيلوت 
های ملکی و نظامی در مؤسسه ی هوانوردی ملکی و قوای هواىي اردوی 

افغانسـتان شامل اكر خواهند شد.
     ساعِت چهارم بود و اتزه از تفرحي به صنف برگشـته بودمي که چپراِىس 
مديريِت مکتب اب پرزه اكغذی به صنِف ما آمده؛ پرزه را به اسـتاِد مضموِن 
بيالوژی ما سپرد. اسـتاد پس از مرور حمتوای اكغذ رو به ما منوده، گفتند: از 
اول منره ات سوم منره را به اداره خواسـته اند؛ اين سه نفر می توانند مهني حاال 
بروند؛ زيرا هئاىت از وزارِت حربيه آمده ات آدم های مناسـىب را برای طياره 

واىن از ميان اتن انتخاب منايند.
     من اب دو تن از مهصنفامن که ابالی درجه ی صنفی ابمه به شدت رقابت 
داشتمي؛ وىل رفيِق مهديگر نزي بودمي؛ به اداره ی مکتب رفتمي. در آجنا چهار نفر 
از افرسان بلند رتبه ی اردو اب مدير، معاون و رسمعلمني مکتِب ما نشسـته 
بودند. چنانکه مدير داراملعلمني اآنن را برای ما شاگرداىن که از صنوِف خمتلف 
به اداره رفته بودمي؛ معرىف منود؛ عبارت بودند از گلبهارخاِن جاىج، آدم خان 
جاىج، جانبازخاِن جاىج و عبدالرحمي خان اكبىل که از افرسان معروف و 
شد،  هواىي  نريوهای  معومی  فرماندِه  پساهنا  که  گلبهارخان  بود.  اردو  اليِق 



در زماِن صدارِت محمدداؤود رييِس هوانوردی ملکی مقرر گرديد که در آن 
زمان به انم رايست هواابزی ملکی ايد می شد و در زمان صدارت داکرت 

محمديوسف رايست هواىي ملکی انميده شد.
     چون حرف های مدير مکتب مان متام شد؛ گلبهارخان رو به سوی ما 
گشـتانده؛ از هريک از شاگردان در ابره امس و شهرت، اكر و وظيفه ی پدر و 
پدرالكن مان پرسـيد و جوايی درجه ی صنفی ما گرديده، سوالات گوانگوىن 
را آغاز منود که برای آزمايش هوِش ما بود؛ پس ازآن پرسـيد که اآي می خواهمي 

طياره وان شومي؟ و اآي به رشـته ی هواابزی عالقه ىي دارمي و اي خري؟
     در جرايىن که گلبهارخان مرصوف سوال کردن و شنيدن پاخس های ما بود؛ 
مهراهانش اكغذ و قمل به دست گرفته، ابمه مشوره می کردند و بعد روی اكغذهای 
شان چزيی می نوشتند و گاهگاهی از ما پرسش هاىي نزي می منودند. چنانکه در 
اخري فهميدمي، اآنن طرز برخورد، شـيوه ی حصبت، مزياِن معلومات و قد و 
قواره ی ما را ارزايىب می کردند که اآي به درد عضويت قوای هواىي خورده می 
توانمي و اي خري؟ پس ازينکه گفت و شـنوِد گلبهارخان اب ما متام شد؛ آهنا ده، 
پانزده دقيقه ابمه مشوره کردند و سپس اب مدير، معاون و رسمعلمِني مکتِب 
مان رسگوىش منوده، چزيهاىي گفتند و شنيدند. سپس گلبهارخان رو به سوی 
ما منوده، انم پنج نفر را از روی اكغذ خواند که امس من در اوِل سـياهه ی 
اآنن قرار داشت؛ و گفت که ما از ميان شام بيست و يک نفر، اين پنج 
تِن اتن را برای حتصيِل رشـته ی هواابزی انتخاب کردمي و شام پنج نفر ابيد 
موضوع را به اطالِع خانواده های خويش برسانيد؛ و هفته ی آينده، به ساعِت 
هشِت صبِح روز شنبه مهراه اب يک نفر از بزرگاِن خانواده ی اتن به وزارِت 
حربيه که در پِل محمودخان واقعست، مراجعه منوده، تذکره ی اتبعيت و دو، 
دو قطعه عکس اتن را نزي اب خود گرفته، بياوريد؛ ات اكِر تبديىل اتن به مکتِب 

حربيه و فرسـتادِن اتن به کراچی رسبه راه ساخته شود.
     عِرص آن روز اب ذوقزده گی زايدی به خانه رفمت؛ مهينکه پدرم نزي پس از 



خِمت اكِر روزانه اش در وزارِت ماليه به خانه آمد، اب اشتياق زايدی جراين آن 
روز را برايش تعريف کردم. چون به دقِت زايدی به حرفهامي گوش داده بود؛ 
فکر می کردم در خِمت خسنامن مورِد تشويقم قرار دهد؛ اما مهينکه گفتاِر من به 

پااين رسـيد؛ رسش را انديشمندانه تاكن داده گفت:
     ــ پرسم! اآي اين موضوع را می داىن که هواابزی اكری پر از خطرست؟ 
پيلوِت طياره زنده گی خود را به کِف دست هناده، طياره اش را پرواز می 
دهد؛ و هر حلظه انتظاِر مرگ و سقوِط هواپامييش را می کشد. ترا اب هزار 
زمحت به اين سن و سالت رسانده ام، نه برای اينکه اب زنده گی خود و خانواده 
ات مقار بزىن؛ ىن پرسم اكِر درسـىت نه کردی؛ ابيد اآنن را جواِب رد می دادی. 
هنوز مه دير نه شده است؛ می تواىن فردا به آهنا جواِب رد بدهی؛ بزرگان گفته 

اند: يک ىن و صد آسان!
     مادرم ازين خسنان پدرم وحشت زده گرديد؛ زيرا در آن زمان که استبداِد 
کبري حاِمك کشور بود، کىس را ايری ىن گفنت در برابر حکومت محمدهامش خان 

نه بود؛ ازين سبب، در حاىل رنگ به رخسار نه داشت؛ از پدرم پرسـيد:
     ــ اآي قبول نه کردِن تصممي وزارت حربيه برای تو و پِرس ما رضری را 

متوجه منی سازد؟
     پدرم در پاخس گفت:

ملكه سرور سلطان ملقب به علياحضرت و ملكه سرور سلطان ملقب به علياحضرت و 
سراج الخواتين با دخترانش:سراج الخواتين با دخترانش:

سارا سلطان ملقب به سراج البنات (همسِر سارا سلطان ملقب به سراج البنات (همسِر 
به  ملقب  سلطان  رضيه  على احمد)  به والى  ملقب  سلطان  رضيه  على احمد)  والى 
صفورا  محمدسليمان،  همسِر  صفورا نورالسراج  محمدسليمان،  همسِر  نورالسراج 
شاه  همسر  به قمرالبنات  ملقب  شاه سلطان  همسر  به قمرالبنات  ملقب  سلطان 
محمود سپه ساالر و سليمه سلطان مقلب محمود سپه ساالر و سليمه سلطان مقلب 

به ثمرالسراج همسر مارشال شاه ولى.به ثمرالسراج همسر مارشال شاه ولى.



     ــ زنده گِی پِرس ما هممرت از هر چِزي ديگرست. برطرف شدِن من از اكر 
و اي چندساىل به زنداِن رسای موىت رفنت هممرت از زنده گاىن پرس ما نيست؛ 
من هر خطری را می توامن بپذيرم؛ اما خطر زنده گی پرسم را هرگز قبول کرده 

منی توامن.
     مادرم خاموش ماند؛ وىل رس از فردای آن روز نه گذاشت به مکتب 
بروم. چندين روز به اين صورت سپری شد ات اينکه روزی چپراِىس مکتب 
اب اسـتعالمی به عقِب خانه ی ما آمده، آن را به مادرم سپرد ات علت غيابت مرا 

درآن بنويسد. مادرم اكغذ را گرفته؛ گفت:
     شب که پدِر او به خانه آمد جواِب اسـتعالِم اتن را خواهد نوشت و فردا 
خوِد ما اين ورق را گرفته به اداره ی مکتب حارض خواهمي شد. رضور نيست 

شام برای گرفّنت آن ات اينجا رسگردان شويد.
     به اين ترتيب؛ چندين ماه گذشت و هر هفته چپراىس برای بردمن به مکتب؛ 
عقِب دروازه ی خانه ی مان فرسـتاده می شد؛ و ما نزي هرابر اب تراشـيدن هبانه 

های گوانگوىن عذر می آوردمي؛ و ابزمه وعده به هفته ی ديگر می دادمي.
     در آن زمان کىس که شامِل مکتب می شد؛ ادامه ی حتصيِل او جربی بود؛ 
شاگرداِن مکتب گريز را چپراىس های مکتب حىت به زورمه به مکتب می بردند؛ 
اما حيهل های ما سبب شده بود که برای چندين ماه در بردمن به مکتب از 

زور اكر نه گريند.
     دوسـىت داشـمت به انم غالم نىب جان که رشـتينيار ختلص می کرد. او که 
پنج شش ساىل بيشرت از من معر داشت؛ از اكبلياِن کوچه ی اندراىب بود. 
هنگامی که از صنف دوازدمه مکتِب حبيبه فارغ گرديد؛ چون شاگرد اليقی 
بود به عنوان معمل ساينس مقرر گرديد و يکی دو سال پس ازآن مدير معارف 
معارف  در  بود؛  کشور  واليِت  چندين  معارف  مديِر  اولني  او  شد.  شامىل 
قندهار، پکتيا، مسِت شامل و شامىل خدمت های بزرگی اجنام داد. از مجهل 
اينکه اساس معارف نوين و مکتب خواىن را در واليت پکتيا مهو به صد خون 



دل بنياد گذاشت. زماىن از وی شنيدم که مردِم پکتيا فرزندان شان را به 
مکتب منی گذاشتند؛ واىل و قوماندان فرقه ی نظامی پکتيا جرناىل بود به انِم 
فيض محمد خان. او که عالقه ی وافری به ابسواد شدن مردم خويش داشت، 
جواانن مسِت جنوىب را به زور قوای عسکری به مکتب می آورد. در نتيجه 
وضع چنني می شد در يک هفته صدها شاگرد حارض دروس مکتب می شدند 
وىل در هفته ی ديگر بيش از سه، چهار تن در مکتب ابىق منی ماند. فيض 
محمدخان ابز فرقه را به شهر و ابزار می کشـيد ات هرجا که طفل ابالی هفت 
سال و اي نوجواىن را ببينند؛ به موترهای عسکری انداخته به مکتب بربند؛ 
چون رس و صدای مردم بلند شد او يک دلگی عسکر را عقب خانه ی هر 
يکی از شاگرداىن می فرسـتاد ات او را به مکتب حارض سازند و به چنني خون 
دل خوردن در آخر سال بيش از بيست، ىس نفر شاگرد در متاِم واليِت 
جنوىب به صنِف ابال ارتقا پيدا منی کرد. نىب جان رشـتينيار می گفت که حاصل پنج 
سال مديريت او در معارِف واليِت جنوىب يکصد و ىس و پنج فارغ حتصيل 

صنف پنجم ابتداىي بود و بس.
     هبر حال وضعيِت من نزي مانند شاگردان واليِت جنوىب چند ماهی به درازا 
کشـيد؛ ات اينکه يکی از دوسـتان خانواده گی ما که ازين جراين آگاه بود، روزی 
خرب آورد که وزارِت خمابرات نزي برای کورس های ختنيکی راديو، شاگردان 
اليق را بر می گزيند؛ زيرا راديو اكبل که در ساِل ۱۳۰۶ش در عهد سلطنِت 
اعليحرضت امان هللا غازی اساس گذاشـته شده و به نرشات آغاز منود؛ در 
بني  از  آن  دسـتگاِه  مانده،  اكر  از  لكاكىن  حبيب هللا  امري  حکومِت  هنگاِم 
رفته بود. ازين سبب حکومت محمدهامش خان در اوايل سلطنت اعليحرضت 
اكبل  شهِر  در  راديو  دسـتگاِه  دوابره ی  شدِن  به فعال  تصممي  محمدظاهرشاه 

گرفته، در برداشنت گام های معىل درين راسـتا خست کوشا گرديد.
     راديوی اكبل که در ابتدا از قرص دلگشای ارِگ سلطنِىت اكبل پخش 
می شد؛ مقِر آن به زودی به کوِىت لندىن انتقال ايفت که در جواِر پِل هارتن و 



مقابل مجعيِت هالِل امحِر امروزی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه ی چهِمل 
کردند. اين  ساخامتِن اترخيی را ويران  آن  هدف  علت و  مشىس بدون کدام 
کوىت که در سالياِن آغازيِن سده ی بيسـمت ميالدی به امر امري حبيب هللا و به 
شـيوه ی ساخامتن های سده ی نزدمه انگلسـتان ساخته شده بود بنابر مهني 
علت کوىت لندىن انميده می شد. در سالهای خنسـتني سلطنِت اعليحرضت 

محمدظاهرشاه روزانمه های انيس و اصالح از مهني کوىت انتشار می ايفت.
     هبر صورت؛ درين هنگام رحمي هللا خان وزيِر خمابرات بود، و اب خانواده ی 
ما آشـناىي بود. برادِر ايشان شغِل زرگری داشت و از روزگاران گذشـته 
زماِن  در  که  محمدعزيزخان  مريزا  اكاكمي  بود.  پدرم  و  اكاكمي  نزديک  دوسِت 
سلطنِت اعليحرضت امان هللا غازی مريزای خصوىص انيب السلطنه ی او ـ 
محمدوىل خان بدخشی ـ بود؛ در هنگامی که محمدوىل خان به جای اندرخان وزير 
حربيه مقرر شد؛ اكاكمي را مديِر معومی لوازِم آن وزارت مقرر کرد؛ و او نزي 
رحمي هللا خان را به وساطِت برادرش به حيث رسرشـته دار در مديريِت لوازم 
موظف ساخت. ازين سبب دوسـِىت دوامداری در بني خانواده های ما موجود 
بود. اين شـناساىي به سوِد من متام شده، بنابر توصيه ی اكاكمي؛ رحمي هللا خان 
مرا به کورس های ختنيکی راديو معرىف کرد. طی سالهای ۱۳۱۶ ــ ۱۳۱۷ش در 
بيست و چهار ماِه متام کورس ها را موفقانه و به درجه ی اعال به پااين رساندم و 

به عنوان اول منره ی معومی از آن فارغ گرديدم.
     در ابتدای نرشاِت امتحاىن راديو در ۱۳۱۸ش اكر را به عنواِن مسؤول 
ختنيکی گزارشات و گفتگوها که درآن اايم به آن راپوراتژها و مصاحبه ها می 
گفتند؛ آغاز کردم. در آغاز دفِرت ما در تعمِري مرکزی راديو اكبل واقِع پِل ابِغ 
معومی قرار داشت. اين تعمِري مرکزی در هپلوی رسای شازده ی فعىل و رسای 
عبدالرسول قرار داشت که آن را رساِی روغن فروىش نزي می گفتند. روزانمه ی 
انيس و چاپخانه ی آن در عهِد اماىن و اندرشاهی در مهني رسای واقع بود؛ 
پسان ها اين حمل را ويران منوده، به جاِی آن تعمريی زيباىي برای وزارِت خمابرات 



ساختند. روبروی تعمري راديو اكِخ خوابگاِه امري حبيب هللا خان موقعيت داشت 
که غالم محمدخان فرهاد آن را ويران منوده، به جايش تعمرياىت برای وزارت حصيه 
و بدليه ی اكبل بنا منود که هنوزمه موجودند. چندی پس ازين دفِرت مارا به مرکِز 
دسـتگاِه فرستنده ی راديو واقع يکه توِت اكبل انتقال دادند که مكی ابالتر از پل 
و چهارراهی مکرورايِن امروزی واقع بود؛ و ابز پس از چندسال دوابره به پِل 
ابِغ معومی منتقل شدمي؛ ات اينکه در ۱۳۴۴ش مرکِز بزرگ راديو که به راديو 
افغانسـتان تغيِري انم داده بود؛ در جاده ی انصاری اي منطقه ی وزير اکربخاِن 

فعىل گشايش ايفت؛ مهه در آن مسـتقر گرديدمي.




