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  نادرشاه رژيم خاندانی استبداد ) قربانی شيون حسن(فرقه مشر سيد حسن خان 

  (از البالی آرشيف انگلستان)

پوهاند  دوم  مـشروطيت وقربانيان اـستبداد رژيم خاندانی نادرـشاه بود. ۀ دورمبارزين  يکتن از   حـسن ـشيون)(ـسيد حـسن خان  
با وی  هايش  گفتگوو مطالبی را هم  را جع به  ه  و صـحبت داـشت یيحـسن آـشناـسيد حـسن خان  با مرحوم  که  عبدالحی حبيبی  

جنبش کتاب معروفش " در ســـت، انشـــر کرده در تبعيد ) ش  ١٣٣٣اســـد  ماه  (  »آزاد افغانســـتان« ۀ ديجر  ۶٧ ۀ شـــماردر  
ولد حـسين پاچا در (ـشيون)  فرقه مـشر  ـسيد حـسن «که  مينويـسد   (ـشيون)خان  ـسيد حـسن " راجع به مـشروطيت در افغانـستان

کابل در عصـر امير حبيب هللا  ۀ و در مکتب حربي سـادات کنری به دنيا آمد ۀ ش در چهارباغ لغمان در خانواد١٢٧۵حدود  
شـــت  و در مراتب نظامی به گمقرر  گحضـــوری ار هپروان ۀ رديد ، در قطعگدرس خواند و چون از آنجا فارغ تحصـــيل  

و نشــان دوره امانی و محشــور با محافل روشــنفکران مملکت بود  و  رتبه فرقه مشــری رســيد  و از صــاحبمنصــبان با نام
پيـشقدم و ـشاعر روـشنفکر زبان پـشتو ـشمرده ميـشد ودر ـسياـست مملکت عقايد خاـصی داشت   همواره در مورد مبارزه ـسياـسی

در افغانستان بايد رژيم نظامی نظير رژيم «فت :  گاهی می  گکه از آن طرفداری يک حاکميت نظامی استشمام می شد ومثأل  
اســـــتعـمال قوه ـبه طرف   امصـــــطفی کـمال ـبه وجود آـيد ،ـتا مردم را بـ 

د ســـــوق د ت جـدـي د برای اغراض  يولی اين د.  هـدمـدنـي اـي اتوری ـب کـت
ــد، و هم بر خالف طبق ــی و منافع مادی وخاندانی نباش ــخص منور   ۀ ش

 . ار باشـــد  گروه را در کارو فعاليت مدد گاين  . بلکه رددگ اســـتعمال ن
افغانسـتان همه برای مقاصـد شـخصـی و خاندانی بر   ۀ پادشـاهان سـابق

ــته ديکتاتو ــتند   ر بوده اند،مردم حکمرانی مطلق العنان داش ولی نتوانس
ار  گـ ر مخلصـــــاـنه ـخدمتگمملـکت و مردم را ـخدمتی نـمايـند . ديکـتاتور ا

درين صـورت می تواند ، و هر چه ميخواهد برای مردم ميخواهد باشـد
ــه   ۀ  يــک جــامعــ  ب نتيجــه  ــدازد و مردم را در  ان را براه  ــده  مــان پس 

اـيد و ـبه اذـهان ـتار ـيک  ديموکراســـــی و خود ارادی بودن رهنـمائی نـم
ــنی بخشــد ــتن يک بت ، بت دي. روش ر را برای گ ولی بايد جای شــکس
ــازد ــتش نس ــن در اوقات ا. پرس ــيد حس ــاش  غس در جالل آباد ١٣٠٨تش

ذاری بســــيار  گد کور غم و بنيان   ۀ فعاليت داشــــت و در نشــــر جريد
ــهم  ــيد حيدر پاچا ســ ظاهر  ۀ  رفت و در دورگابتدايی جمهوريت با ســ

  ١٣١٩در ســنه ولی   شــاهی فرقه مشــر مرکزی وزارت حربيه بود .
ــم خان   ــدارت هاشــ به بهانه فعاليت های مخالف زمانی]  -[دوران صــ

ــد ــته شـ ــی محبوس و در داخل زندان کشـ ــياسـ ، ع�دال ».  سـ (حبي��
وط/ت در افغا*سـتان، قسـمت پنجم  ۱۳۷۲( رجال مهم   –) جن6ش مـ23

وط@ت، صفحات      ). ۲۱۳-۲۱۱۲در حرکت دوم م23

  از شيون هاشم خان شناخت

م خان  صـدراعظم   ناخت هاـش يد حـسن خان به دور ـش ينوار غا بخصـوص رژيم امانی و  ۀ از ـس  ـسقوی برميگردد. وتـشاش ـش
و هاـشم  یجنوب قياز طربرگـشته، نادرخان  هاـشم خان با برادر خود محمد نادر خان از فرانـسه    کهيزمان، یـسقو ۀ در دور

 ه رفتنگرهاردر نمنزل خانواده عبدالرحمن پژواک ه در آغاز ب هاشـــم خان   ،ندشـــد افغانســـتان  ۀ روانخان از طريق تورخم 
 نياقامت گز، خان  حسـن   ديپدر سـ  ،اپاچ  نيحسـ  ديرفته ودر منزل سـ   یانيدر آنجا به خوگسـپری نمودن چند روزی بعد از  و

و  بعد از جنجال با والی علی احمد خان   نيز،  ننگرهار  یعســــکر یقوماندان قوا  ،مومندخان  وقت محمد گل   نيشــــد. در ا
ســيد حســين پاچا بودوباش    در خانه، کرديم  فهيانجام وظ  ننگرهار  فرقه  در  ليکرن ثيبحکه ســابق  حســن خان   ديســ حمايت  

برای نجات  از همين خانه ،سيد غالم حيدر پاچايکجا با دوست صميمی و پسر کاکايش،  داـشت. سيد حسن خان درين دوران 
   . ندرا پخش ميکرد يا «اندوه ميهن » بنام «دکور غم» ۀو نشريکشور اساس يک جميعتی را گذاشته  

ـسيد هردو رهبر اين جميعت،   ،  نادرخان به قدرت ۀ به مـشاهده ميرـسد که بعد از رـسيدن خانواد آرـشيف انگلـستان اـسناد از  
ند. ـشد یزندانبعد ها  ند  و تحت مراقبت اـستخبارات انگليس و هاـشم خان قرار داـشتو ـسيد غالم حيدر پاچا،   حـسن خان حـسن

داخل زندان کشـته شـد وسـيد غالم حيدر پاچاهم  يکسـال بعد در   ١٩۴١در ماه مارچ سـال    ونيحسـن خان شـ   ديسـ فرقه مشـر 
  . درگذشت یسالگ  ۵۵عمر  هکابل ب یموت یش درزندان سرا ١٣٢١سال 

 سيد حسن خان (حسن شيون)
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شــاهد دو   ١٩٣٩درداخل کشــور ســال  «ميخوانيم که  به فعاليت اين جميعت  گلســتان در اشــاره  اســناد آرشــيف ان  در يکی از
ــکل مخالفت با حکومت فعل یتحول ديگر ــاه  یبه شــ به نام جمهوريت،    یبود. اولش جميعت  زمانی]-[حکومت خاندان نادرشــ

خاندان    یو مخالفين شــخصــ   یاقتصــاد  یها یاز پاليســ   یمتشــکل از مخالفين داخل و خارج نظام و تاجران ناراضــ  _عمدتا
که هر نوع اختالف با   ید، اما در کشــورميشــ  یرهبر یتحاکم بودند. اين جمعيت توســط ســه شــخصــيت ورزيده و بلند هم

در همين ســند به جميعت ديگری هم اشــاره شــده که   .»آن بايد محرمانه اجرا شــوند یحکومت قابل تحمل نباشــد، فعاليت ها
د  د  جميعتبنظر ميرـس ند ميخوانيم که «"ويش زلميان" يا جوانان بيدار باـش ياسـ   .  در ـس اف ـس ته  یانکـش ال گذـش دوم که در ـس

جوان خاندان شـاهيسـت و شـامل   یرهبران اين جميعت اعضـا  حکومت شـد، جمعيت جوانان افغان بود یباعث مشـکالت برا
اين جميعت   یدر داخل کـشور ميباـشند. پاليسـ   یتحصـيالت عال  یارااکثريت روـشنفکرانيـست که در خارج تحصـيل نموده يا د

 _مخالفت آن با رژيم موجود عمدتا  یبوده و نـشانه ها یو کلتور  یاقتـصاد  ،یـسياسـ  یو پيـشرفت در تمام ـساحات زندگ یترق
االن بوده اـست. فعاليت بعضـ   یاز طريق آرزو د که در انحصـار کهنـس رفت ميباـش ين پيـش يدن به ماـش   یاعضـا   یـسرعت بخـش

داشـــت،   یت همدرداخيرســـبب هيجان حکومت شـــده اســـت. با وجوديکه ميتوان با هدف اين جميع  یاين جميعت در ماه ها
ياواميد رنوـشت اـس دن ـس ن ـش (اســناد آرشــ@ف انGلســتان ، خود را کنترول کنند».  یمرکز یاريم  که آنها به هر قيمت تا روـش

)Report onsubversive movements in Afghanistan, March 1940, pages 105 -109  .(  

« )  آرـشيف  انگلـستان راجع به وفات ـسيد حـسن خان در زندان ميخوانيم که    ١٩۴١ماه اپريل  ٣در يک ـسند ديگر (مؤرخ  
اخته شـده بود، دزمانی] که همراه با شـش نفر از زيردسـتانش درين اواخر به زندان ان-رئيس سـابق تدارکات [وزارت حربيه

زيادی فکرميکنند  ۀ شـده اسـت و عد ۀ نفوذش سـبب هيجان قابل مالحظ وفات اونسـبت  خويشـاوندان بادر زندان درگذشـت.  
استخ�اراcd هفته   ۀ (اسناد آرش@ف انGلستان، خالص. »مجرم بودنشکه جزای او به خاطر فعاليت های سياسی اش بوده، نه  

   ). ۱۹۴۱، مؤرخ  سوم اپqrل ۱۳مرکز نظاm و هواkd  اjالت iحدی شمال غر�d و افغا*ستان، شمارە وار 

  ميراحمد خان مواليی  ات جنرالخاطرفرقه مشر سيد حسن خان در 

فرقه مشــر ســيد حســن خان حســن حکايت از تحت تعقيب بودن کتاب خاطراتش جنرال مير احمد خان مواليی در :  زبان زاغ
د که  ته مينويـس ال  اواخر  در  «داـش ر و غالم  روزی برف می باريد«١٣٠٨ـس ن خان فرقه مـش يد حـس ين خان غند من و ـس حـس

، مشــر پســر مرحوم ميرزا عبدالرشــيد خان منشــی که به حيث ياور اعليحضــرت بود در دهن ارســی وزارت ايســتاده بوديم
زاغ چه ميگويد؟ گفتم ما نمی فهميم شما   :  بطرف گلخانه می ديديم. يک زاغ باالی گل خانه نـشـسته بود. سيد حسن خان گفت

شــــخص آنرا تکميل نمود و حال کدام شــــخص در آن    گلخانه را که کرد و کدام  بفرمائيد. گفت: زاغ ميگويد شــــروع اين
ـشما را خواـسته. من به ] زمانی -  [نادرـشاهدر مجلس بوديم يک نفر آمد به من گفت اعليحـضرت    ١۴ـسکونت دارد؟! ـساعت  

امروز ـشما چهار نفر انديـشه ـشدم اعليحضـرت به من چکار دارد؟ رفتم به گلخانه به حضـور ـشان مـشرف ـشدم. فرمودند که 
زاغ باالی ديوار گلخانه   ميد چه ميگفتيد؟ فهميدم خبر مکمل به حضـور شـان  رسـيده. عرض کرددبه دهن ارسـی ايسـتاده بو

زاغ چه ميگويد؟ گفتم ما نمی فهميم زبان زاغ، زاغ می داند. بعد از آن گفت زاغ ميگويد:  نـشـسته بود ـسيد حـسن خان پرـسيد 
ــت، بنای ارگ را امير عبدا ــس ــقو در آن نش لرحمن خان نهاد، امير حبيب هللا خان و امان هللا خان آن را مکمل و مدتی هم س

واقـعه را ـبدون کم و زـياد   عرض کردم: خير.امروز اعليحضـــــرت در آن تشـــــريف دارـند. گفتـند: ـکدام چيز ديگر نگـفت؟  
ينی که رخصت شديم، نفر آمد سيد حسن عرض کردم. مرا رخصت فرمودند. من فوری به سيد حسن خان کيفيت را گفتم. ح

خان را خواسـت. از او پرسـيده بودند. عين گفته مرا او عرض کرده بود. اعليحضـرت او را نصـيحت نموده رخصـت کرده 
احمد ( .»بود. فردا ســيد حســن خان کيفيت را برايم گفت wxال م yxج ، kdــــخ (افغا*ســـــتان  ۱۳۸۱(موالq۱۳۰۲)، خاطرات و تار  – 

  ). ۲۸۷ ص ،۱ش) جلد  ۱۳۴۴

ــنهاد مخبری جالب  ۀ » خاطرتقرر به غند شــمالی و رد کردن پيشــنهاد صــدراعظم«تحت عنوان  جنرال ميراحمد خان  :  پيش
ـسرپرـست وزارت حربيه هم بود. او مينويـسد که ـسردار هاـشم خان صـدراعظم که در عين حال ديگری دارد از صـحبتش با 

رفتم. کارت را دادم که فردا می خواهم ـشمالی بروم. برای رخصـت گرفتن آمده ام.  برج دلو به وزارت حربيه  ۴«به تاريخ 
به گل خانه ارگ بـيايد. فردا رفتم  مرا به اطاق خواب شـــــان دعوت کردند. وارد شـــــدم.  ٨امر کرده بودند فرادا ســـــاعت 

مـشر يک ـشخص دهری مذهب اـست. ـسيد حـسن خان فرقه   بادريـشي خواب نـشـسته بودند. فرمودند به ـشمالی معامالت بـسيار
به مخالفت حکومت سـخنرانی ميکند، بايد متوجه بوده اطالعات آن   _و طرفدار جمهوريت بی سـروپا می باشـد. دايما اسـت

. برخاـستم احترام و بعد عرض کردم: من يک ـصاحب منـصب نميتوانم مخبری کنم   .  برايم بفرـستيد _فوقتا _ـسمت را وقتا
نظر مخالف با دولت و حکومت داشته باشد و يا اخالل امنيت دروغ را به شما نميدهم و اگر خدای نخواسته کسی   ۀ اين وعد

اول عرض من بااليشــان بد تأثير کرد. رگ گلويش بلند شــد کمی  ۀ  نمايد و من ببينم، فورا به حضــور اطالع ميدهم. در وهل
خرـسند ـشدم و ميدانم که ـشما هيچ وقت از ـشرافت خانوادگی ـشما  ۀ  فکر کرد و به حال طبيعی آمده گفت ازين ـصراحت لهج
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نمی گذريد. بنابرين مانند برادر من هسـتيد. نزديک خود خواسـته رويم را بوسـيدند. بعضـی وضـعيت های شـمالی را شـرح  
  ). ۳۱۴(همانجا، ص و ضمنا گفتند زير بار سيد حسن خان نرويد».  دادند

ميراحمد خان در کتاب خاطراتش، جنرال       :  موالئیجنرال مير احمد خان  آوردن فشـار بر  تالش بدنام سـاختن سـيد حسـن خان  و  
سـيد حسـن خان شـيون پرده برداشـته و از تالش رژيم خاندانی بر عليه   ديگرتوطئه  يک در پنج صـفحه بصـورت مفصـل از 

در رأس يک هيئت توسـط هاشـم خان برای ندانی قول اردوی دوم بود و اهای عبدالقيوم خان فرقه مشـر پغمانی که کفيل قوم
اســت. حکايت نموده  قول اردو    به مقابل قوماندان   خودش  از مقاومتو  بدنام ســاختن  ســيد حســن خان فرســتاده شــده بود،

رژيم خاندانی بعد از ناکامی توطئه هايش مجبور ميـشود تا ـسيد حـسن خان را به رياـست حرب وزارت حربيه مقرر نموده تا 
  . )۳۲۰تا  ۳۱۵(همانجا، صفحات   رکز از نزديک زير نظارت داشته باشد.او را در م

    حسن خان دي شدن سزندانی 

بالخره بهترين فرصـتی که برای دسـتگيری و فرسـتادن سـيد  ،بعد از ناکامی تالش های رژيم خاندانی برای پيدا کردن بهانه
درين وقت سـردار  . ميباشـد سـفر وزير حربيه شـاه محمود خان به خارج از کشـورهنگام  حسـن خان به زندان دسـت ميدهد، 

  نادرشاه سرپرستی وزارت حربيه را به عهده داشت. ۀ اسدهللا خان سراج، خواهرزاد

ند، معتقد اند که ختشــيون نوشــته اند و يا وی  را از نزديک ميشــناخان  حســن ســيد روان که راجع به شــاد  ینويســندگانهمه 
. شـادروان محمد هاشـم زمانی که بار اول چگونگی شـهادت فرقه مشـر ه اسـتداشـت سـياسـی ۀ  انگيزقتل او  زندانی شـدن و 

 یاـشعار و همچنان ـسوانح زندگ  حـسن خان، ديدر مورد علت کـشته ـشدن سـ ، حـسن خان را در خاطرات زندانش بنـشر ـسپرد
مينويســد که نشــســته اســت   ،، مرحوم ســيد شــمس الدين خان مجروحبه پای صــحبت يکتن از نزديکان ســيد حســن خاناو 
او بدست  یحسن خان، در مورد اشعار و همچنان سوانح زندگ  ديخود در مورد علت کشته شدن س  قيکه من از تحق یجينتا«

 نيا  شــهيبود و حکومت هم یاســ يقتل ســ  کيحســن خان   ديشــک و شــبهه وجود ندارد که قتل ســ   چيه  نهيزم  نيدر ا…آوردم
با سـردار اسـد هللا خان  هيحسـن خان، او در وزارت حرب ديشـدن سـ  یداشـت. چند روز قبل از بند نظر ريرا ز یقهرمان مل

به اســدهللا خان گفته بود که  ديمان شــهقهر  نيداشــت . ا یلفظ  یمشــاجره جد کي یعســکر  یها لچهيب ديبخاطر قرار داد خر
قرار داد کند،  کي  یکه مرا به زور مجبور به امضا دهمياجازه نم  یکس  چيزنده استم به ه  کهيخاکم و تا زمان  نيمن فرزند ا" 

زده و  یليمـشاجره او را به سـ  ني. اـسدهللا خان بعد از ا" رميپذ یرا نم  نينيخائ يیقدرت خداوند هـستم و زورگو ميمن فقط تـسل
ــنام ها ــدهللا خان تمام جر ني. ازنديبد م  یو حرفها  کيرک یبه او دش خان را به   نحســ  ديســ  انياحتمال هم وجود دارد که اس

حسـن   ديحسـن خان نشـسـته و منتظر بهانه بودند، سـ   ديسـ   نيخانواده خود در دربار قصـه کرده باشـد و آنها که از قبل در کم
ــط پ ــتند و ا  یچکاريخان را توس ــحنه برداش ــت  قتيحق کي نياز ص ــن اس ، محمد هاشــــــم (  .»روش ydخاطرات ۲۰۲۱(زما ،(

ی ص wx۲۷۴ زندان، ترجمه معراج ام .( 

  یاز زبان يک شاهد عين سيد حسن خان  راز شهادت

م زمانی از زبان   ادروان محمد هاـش فاخانـش تار در ـش اهد عينی که به حيث ـسر پرـس زندان دهمزنگ کار ميکرد، در  ۀ  يک ـش
ـسليم يکتن از بنـشر ـسپرده اـست. اين ـشاهد عينی به نام کتاب خاطرات زندانش جريان ـشهادت ـسيد حـسن خان فرقه مـشر را  

که درجريان جنگ دوم جهانی فرار کرده و بعد از آمدن به مزارـشريف زندانی و بود دکتوران تاجک تبار عـسکری روـسی 
  .مينفر بود  ستيما در مجموع ب. سليم ميگويد که «ال داده شده بودبه زندان دهمزنگ انتق

  … قيتحق اني. در جرميشد رياز چند روز ما همه دستگ  بعد
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جا هم  نيخود از دســـــت دادند و پانزده نفر مارا به زندان دهمزنگ انتـقال دادند. در ا ینفر ما در اثر شـــــکنـجه، جانـها پنج
شـان گفتم که  یمجبور به کار کردند. من برا  یصـنعت  ی. تمام ما را به دسـتگاه هاميشـد اديز  یمتحمل رنج ها و شـکنجه ها

ه صـفت پرسـتار به شـفاخانه زندان مقرر اسـتم، ترس داشـتم. مرا ب  یعسـکر ترکه من داک  قتيمن پرسـتار اسـتم. از گفتن حق
ــتار فهيوظ دند،يداکتران کار مرا د یکردند. دو ماه بعد وقت ــرپرس ــال بح ميو ن کيرا بمن دادند.  یس ــتار کار  ثيس ــرپرس س

و   ديآدم ـسرخ وـسف  کيمقرر ـشد. او   ديجد  بيـسرطب  کي نکهيکردم تا ا
ــفا منا  ميچاق بود که عبدالرح ــت. تمام کارکنان و عمله شـ خانه را داشـ

ــما با ــته و به آنها گفت: شـ ــپل ديخواسـ ــته و  نيبا نظم و دسـ خوب داشـ
اـخاـنه ـکار کن اـطاـعت کرده   نيو از اوامر آمر  ديـ مـطابق مقررات شــــــف

و   یچياز امر آمر ـسرپ یر کسـ گ. بعد از آن اديو فرمانبردار باشـ   عيمط
بار   کيهفته   ميـشد. عبدالرحيبه او ـسخت جزا داده م  کرد،يم ینافرمان

خود را  یو همان حرفها  خواـستيتمام کارکنان ـشفاخانه را نزد خود م
بـه   يیرا از کـدام جـا  ضيمر  ینازنـد  کيـ روز    کيـ .  کرديتکرار م

روزانه   ميشــــفاخانه زندان دهمزنگ آورده و بســــتر کردند. عبدالرح
:  گفت يم ديبار بار به تاک  ميبار خودش از او مراقبت کرده و برا  نيچند

با  یکه کس  یباش ديبزرگ " است، متوجه او با نيخا"  کي ضيمر  نيا
که  یهر کسـ  یبند نيـشد که ا دايـشک پ نياو ـصحبت نکند. به دل من ا

  .…آدم مهم باشد  کي دياست، با

ــر نظام  کي من"   …گفت ميبرا  ضيروز مر کي ــتم و نامم    یافسـ اسـ
چند …. " آورده اند نجايکشــتن ا یحســن (حســن) اســت، مرا برا ديســ 

تم، برا يیصـحبت ها یبند  نيهم با ا گريروز د د که او  ميداـش معلوم ـش
که حکومت او را به ناحق   تاسـ  یاسـ يبا فهم سـ  اريبسـ   تيشـخصـ  کي

  .کرده است یزندان

بــا ترس و لرز و وارخطــا  ميعبــدالرح  گريروز د  کيــ  بــه    يیخــان 
پرسـتاران  تمام  :گفت ميشـفاخانه آمد. به دفتر سـرطبابت نشـسـته و برا

او را   ديـشود، پرـستاران با یچکاريکه پ  خواهدياـست، نم  ضيـسخت مر یبند کي  نجايا اور،يـشفاخانه را جمع کرده نزد من ب
  ی چکاري. داکتر پميخل ـشدحـسن خان دا ديو ما از عقبش به اطاق سـ   شيپ  بيکنم. ـسرطب یچکاريتا من او را پ  رنديمحکم بگ 

پرســتاران شــما را محکم    ،یضــرورت دار  یچکاريو به پ یاســت  ضيگفت: تو مر  خانحســن  ديو به ســ  دهيرا از بکس کشــ 
  .کنميم یچکاريو من شما را پ  رنديگ يم

به پرسـتاران امر   بي! سـر طبديکشـ يم  یچکاريشـما مرا با پ  کنم،ينم یچکاريگفت: من جور اسـتم و پ شيحسـن خان برا ديسـ 
حسـن خان  ديزود بروم. به جبر سـ   ديکنم، چون کار دارم و با  یچکاريکه او را پ  ديريرا محکم بگ   شيکرد که پا ها و دسـتها

 کساعتينرود. بعد از  ضينزد مر  یکس چيمن گفت: هوشت باشه که ه هوقت برامدن به قهر ب  بيکرد. سر طب یچکاريرا پ
. من به اطاقش رفتم، ديدهيرنج عذابم م نقدرياما چرا ا  ديکشـ يکرد: ظالم ها ، مرا م اديشـروع به داد و فر ضيکه گذشـت مر

  ش يمانداريکه ا  ـسپارميم یکسـ  هگفتم: امانتت را ب  شي! براینکن  انتيکـشتند، امانتم را خ یچکاريکه مرا با پ  یديگفت: د ميبرا
ــود! ا ميبرا ــل شيحرف را برا نيثابت ش ــبانه چند نفر آمدند و  ميزدم و از اطاق برآمدم و او خفتن جان را به حق تس کرد. ش

، محمد هاشم ( .»جسد او را از شفاخانه بردند ydی ص۲۰۲۱(زما wx۲۷۴-۲۶۹فحات )، خاطرات زندان، ترجمه معراج ام( .  

 سيد حسن خان  اشعار از نمونه يک 

  هړزده ک

ه ړله بلبل زده ک لtد  نايخوله و هsپ            هړزده ک ـــــدلږينغمـــــــــه لــکه بلبل غ په  

ه ړزده ک دليچلــــــ مهږنه رابهر شه             په هوا لــکه و يله غنـــــچ هړپه سر ک رخت  

هړساتل زده ک لوtصورت د  هيږســــره همــــراز شه              په ز ل tد  رuيازغي په  د  

ه ړزده ک دليتاو لـــشنtد  يsپه هر بو             هړشه ،په آغوش ســـــــــرو آزاد ک نسترن  

هړزده ک دلړيک انwغوندي د  هواريt           يړ،او آرام غــــوا شيد نورو آســـــــــا که  

برای �ا�� مجا�� �� دی اف اين کتاب روی 
 ک کن�د�تص��ر کتاب �ل
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ه ړپه دود آزاد الـــــوتل زده ک ن يد شاه          ړېژوند ک ومرهuشــان به مرغه په  کورني  

هړزده ک دليد بسمل تپ هړقربان ک  ان w          يړک ســــــــــــرو آوازد نخلستان،  ليخل د  

ه ړد جرس په آواز تلل او راتلل زده ک          ید ډمنزل لن ه ړک یشـــــــه کاروان ه یندtړ  

ه ړد ژوندون دود او دستور آلول زده ک          یزور د ېک }نيپه م اتياو د ح ګد مر رمز  

هړتوکل زده ک ~ــs،غو دهيږپر نهي{اند           ېول يړيږنه غــــــــــــــــو رييله و دويرژ  

هړزده ک دلړيحـــــسنه           د وطن په درد و غـــم ژ ديزحمت واخـــله س دهيږپر راحت  

k ل@کوال، لوم�ې �وک ، ۱۳۴۶ب�نوا، ع�دالرؤف ((
ydمخونه).  ۲۵۵-۲۵۴)، او 

 (پايان) 


