
 مقدمه

یک ناِم با اعتبار و درنیم سدۀ پسین،   اسماعیل اکبر در مجمع سیاستگران، نویسنده ها ومبارزین روشنفکر افغانستان

پایه گذاران ومجریان نبرد پارتیزانی در افغانستان است و  ازاو یکی دارای قوۀ داوری عادالنه در تمامی مسایل است. 

ایشان از چندی، به نگارش خاطرات خویش آغاز کرده ظرفیت تحلیل تاریخ و سیاست افغانستان را در خود نهفته دارد. 

حافظه کاری و دارد رسِم مثبت و مفیدی را برای نسل حاضر و آینده، پی می گذارد. تاریخ افغانستان از پنهان کاری و م

های زیانبار رنج می برد. میراث قلمی از سوی نخبه گان سیاسی و فرهنگی در کشور هماره مقرون به صفر بوده و این 

خود مبحث تازه یی در بازشناسی آسیب پذیری ما می گشاید. ما عادت کرده ایم درون خود را قفل بزنیم و تجربه های 

 خود را با خود به زیر زمین ببریم. 

قابل اعتنا به  خاطره نگاری ما با نمونه هایچشمان ولی در دو دهۀ اخیر، این رسِم منحوس کم کم دارد رنگ می بازد و 

لمی و . اسماعیل اکبر سرشار از اطالعات تجربی، عبرخی سیاستگران و فرزانه گان کشور آشنا شده استوسیله 

سیاسی در پنجاه سال اخیر به شمار می رود. من ضمن  صادق مناسبات اجتماعی و اجتماعی است و به عنوان آیینۀ

نگاری وی را درین صفحه می گذارم و بالنوبه بزرگداشت از احساس مسئولیت جناب اسماعیل اکبر، بخشی از خاطره 

 بخش های بعدی را نیز به آن می افزایم. 

 رزاق مأمون

 

 

 

 

 (1سرگذشت و چشم دید ها )

 شهر آقچه

 

پنجاه سال پيش در دهكده اي به نام حيدر آباد از توابع ولسوالي آقچه كه در آن زمان حاكم نشين آقچه من حدود بيشتر از 

ناميده مي شد، به دنيا آمده ام. بديهي است كه كسي حوادث زمان تولد خود و چند سال بعد از آن را بخاطر نياورد. اما تا 

 جنب و جوش بود.  كه من بخاطر دارم در آن زمان، شهر آقچه شهري پر جايي

اولين باريكه به شهر رفتم ايام جشن استقالل بود. در آن آوان، بجز اين يكي دو روز جشن استقالل، اطفال همسن ما هرگز 

روي شهر را نميديدند. تا جاييكه به خاطر دارم مردم به سواري اسب و خر به شهر مي آمدند، بعد مركب خود را در 

ستند و خود داخل بازار مي شدند. بازار آقچه از هفت يا هشت سرك سرپوشيده و چند سرايي بيرون محوطه شهر مي ب

سراي تشكيل شده بود. هر جاده يا سرك سرپوشيده را تيم مي ناميدند. بعد تيم به دو رسته تقسيم مي شد كه در هر يك 

رسته آهنگري و مسگري،  رسته، دكان هاي مربوط يك كسب قرار داشت. رسته بزازي، رسته بنجاره، رسته زرگري،

رسته چرمگري و كفش فروشي، رسته چاي فروشي و غيره. قصابي و مندوي هر يك در داخل يك سراي جداگانه در ناحيه 

غربي شهر قرار داشتند و بيرون از سه تيم بودند. اصطالح سه تيم در مورد بازار سرپوشيده اصلي بكار مي رفت كه فقط 

 . طه سرباز مي انجاميددر قسمت وسطي شهر به يك محو

شهر در ميداني فراخي به نام شوربازار بنا شده بود كه از جانب غرب به كوچه باغ هاي قريه اي بنام شيرك متصل بود، 

در قسمت جنوب غرب آن باال حصار قرار داشت كه مقر حاكم نشين بود، و در شمال شرق مدرسه ديني بنام مدرسه 



مدرسين بزرگش مدرسه دامال غيب اهلل ناميده مي شد، مي انجاميد. در داخل تيم ها در شوربازار كه گاهي بنام يكي از 

فواصل معين، فانوس هايي بر پا داشته بودند كه شبانه روشن مي شد. در ايام جشن بعد از مراسم رسمي، يعني قرائت پيام 

عنعنوي از قبيل اتن، كشتي گيري و غيره در  دولتي بوسيله حاكم، يا سرمعلم، ترانه خواني اطفال مكتب و بعد انوع مراسم

همان وسط يا مركز سرباز شهر برگزار مي گرديد. شبانه در بيرون در حصه شمالي شهر آتش بازي راه مي انداختند كه 

شايد جالب ترين قسمت جشن بود. در شرق شهر، قلعه مستحكمي بود كه در گذشته ها بحيث كاروانسراي استفاده ميشد و 

مبدل شده بود. اين كندك تعدادي شتر هم داشت. حدود پنجاه  ژاندارم سرحدي كه يك كندك بود، مركز جابجايي قوت  حاال به

متري آن در جانب شرق، يگانه مكتب سركاري ولسوالي كه از اولين مكاتب كشور بود و عمارت سفيد كاري داشت، قرار 

چيز زيادي از آن اولين ديدارم از آقچه به خاطرم نمانده است. فقط گرفته بود. پيرامون مكتب با درختان احاطه شده بود . 

 .يك خاطره كه به سبب ترسناك بودنش هنوز شهر را بذهنم مي آورد، بيادم مانده است

كه مراسم اتن و كشتي گيري را تماشا كرديم، با برادرم و يكي از اقارب ما نزديك چاشت از كناره  روز جشن، بعد از آن

در حال عبور بوديم كه در آن طرف تيم كه بگمانم دكان هاي خياطي، سلماني و يك دو هوتل طعام خوري  رسته زرگري

در آن قرار داشت از دو سه نفري كه روان بودند يك نفر ناگهاني با روي به طرف زمين سقوط كرد و شروع به دست و پا 

و بعد براي باال كردن او از زمين دست بكار شدند و به زدن نمود. چند لحظه اي مردم بالتكليف و تماشاچي باقي ماندند 

مشكل زياد او را باال كردند. او هم چنان مصروف تقال و دست و پا زدن بود. پيشاني، رخسار و بيني اش زخمي و خونين 

ای طعام شده بود و دهانش كف كرده بود. من بسيار ترسيده بودم. او را دو سه نفر برداشته داخل هوتل )رستوران يا ج

خوری( يا سماواري ساختند و بعد مردم پراگنده شدند. قرار اظهار همراهان من مرد مرض ميرگي )صرع( داشته است. 

ما آن شب را نيز در خانه يكي از خويشاوندان ما در قريه شيرك مانديم و به "شب بازار" هم اشتراك كرديم. شب بر عالوه 

مپ، اريكين يا شمع روشن مي كردند، در دكان ها نيز اريكين ها و گيس ها را روشن كردن فانوس ها كه در ميان شان ال

روشن كرده بودند و مردم مصروف گشت و گذار بودند. شب آتش بازي را هم تماشا كرديم كه در بيرون شهر صورت 

ا به شهر جديد انتقال گرفت و شايد اين اولين و آخرين ديدار من از شهر قديمي آقچه بود. زيرا دو سه سال بعد بازار ر

دادند و شهر زيباي آقچه كه بعدها خرابه هاي آنرا شهر كهنه مي گفتند تخريب گرديد. و يكي از آثار زيبا و بديع باستاني از 

 . ميان رفت و بجز خاك توده هايي از آن باقي نماند

است. چون در آن سراي هايي به نام  قرار يادگارها، شهر آقچه محل تالقي چندين شهر بزرگ كشور و آسياي مركزي بوده

دروازه بخارا، دروازه بلخ و حتي دروازه قم وجود داشت و مردم خاطره هايي از تجارت با مردمان آسياي ميانه قبل از 

انقالب اكتبر به ياد داشتند. روابط با آنطرف دريا، كه خودشان پار دريا مي گفتند، بعد از انقالب قطع گرديده بود. بر 

نام بخارا، نام هاي كركي، چهارجوي، قرشي، سمرقند، فرغانه، زبان زد ريش سفيدان بود و از امتعه تجارتي،  عالوه

تاجران و سياحان آن جاها ياد مي كردند و از سفرهايي كه خود بدان شهرها نموده بودند حكايت مي كردند. در شهر آقچه 

هرها و ساير نواحي آسياي ميانه مصروف كار بودند و چهره هاي تعداد زيادي دكانداران و اهل كسبه از مهاجرين اين ش

جالبي به قسم مداحان كه نوعي آواز خوانان دوره گرد بودند، و در شهر نيز در ضمن گردش، غزل ها و قصايد تركي و 

امال قيامت با پارسي اغلب حمد و نعت را ميخواندند، بيانگر ارتباط فرهنگي مردم دو طرف درياي آمو بود. واعظي بنام د

استفاده از هر فرصتي از مظالم انقالبيون بلشويك داستان ها مي گفت و بسيار مشهور بود. البته من با اين چهره ها بعدا در 

 . شهر جديد آشنا شدم

از چهره هاي مشهور و معتبر امارت بخارا نيز كسي بنام عثمان مخدوم در قريه كول بقال آقچه سكونت داشت. بزرگان 

و محالت او را زياد احترام مي كردند و در اوقات معين خبرش را مي گرفتند. من نيز يكبار وقتي كه پدرم هنگام شهر 

رفتن به بازار براي ديدن او به كوچه شان تغيير مسير داد و به خانه اش رفت او را ديدم. مخدوم در كلبه تاريكي نشسته 

سفيد داشت. چهره اش گشاده، جذاب و متامل بود. بسيار شمرده  بود، عينك داشت و مصروف نوشتن بود. ريشي تنك و

شمرده و كم حرف مي زد. من چيزي از سخنان او بخاطر ندارم. اما پدرم، مامايم و ديگران مي گفتند كه او علت سقوط 

م مي دانست. او بخارا را غفلت و عياشي امرا، فساد و چاپلوسي مالها و درباريان و نفاق و پراگندگي و عقب ماندگي مرد

كمتر از بلشويك ها و روس ها بدگويي مي كرده است. او خطي بسيار خوش داشت. نمونه هاي خطش در خانه ما 

نيزموجود بود. بياضي از شعراي متاخر پارسي گوي بخارا، كتابچه اي كه پر از دستخط ها و مهرها بود و قرار معلوم 



عليق و شكسته؛ حاال نميدانم سرنوشت آن يادگارها بعد از مرگ پدرم و كتاب حساب ماليات بود و قطعه هاي از خط نست

 پراگنده گي خانواده در اثر انقالبات پي در پي چي شد؟

 

 (2سرگذشت و چشم دید ها )

 قریه حیدرآباد

 

قريه يا دهكده ما در حدود هفت كيلومتري شرق شهر آقچه قرار دارد. که اهالی قريه آنرا قشالق مينامند. دليل آن اين بوده 

است که تعداد زيادی از خانواده ها که مالداری داشتند از اوايل بهار از آن بيرون رفته و در علفزار ها با خيمه و کپه 

ستان به قشالق بازميگشته اند. اين شيوه زندگی در ايام که من کودک بودم يعنی سال زندگی می کرده اند. و در نزديک زم

شمسی مروج بود و خانواده ما نيز از قشالق بيرون ميرفتند. خانواده هايی تا کوه پايه های سرپل و سانچارک  03های 

ای که مخصوص چرای حيوانات بود کپه چراه گاه و چاه آب داشتند. برخی خانواده های زميندار در بيرون قشالق در جا ه

ميزدند. ميدانيد که قشالق کلمه ترکی به معنای جای بود و باش در ايام زمستان است. کلمه قيش ترکی زمستان معنا می 

دهد و الق پسوند معروفی است که بجای تعبير می گردد. مردم اين قشالق خود را عرب تبار مي دانند و در هر نسلي، 

س و تاريخچه نويسي داشته اند. بر اساس نوشته هاي اين تاريخ نويسان عالوه بر اعراب كه در صدر اسالم نسب نامه نوي

براي فتوحات و نشر اسالم به خراسان آمده اند، نسل هاي پي در پي و متواتر به طور مهاجر و پناهنده، مبلغ و تعليم دهنده 

وج عمومي آن قبايلي از طوايف قريش بود كه توسط امير تيمور بصورت جمعي و فردي به اين ديار آمده اند و آخرين م

مشهور به تيمور لنگ انتقال يافته اند. اينها از قبيله و وابستگان شخصي بنام مير حيدر بوده كه از طرف سلطان بايزيد 

اين مير حيدر و قبيله  يلدرم پادشاه عثماني طور ميانجي و به غرض صلح نزد امير تيمور فرستاده شده اند. بعد امير تيمور

او را به خراسان و ماوراء النهر كوچ داده و از نواحي قرشي بخارا الي دشت هاي بلخ به آنها چراگاه و اجازه گشت و 

گذار داده است. امير حيدر از امير تيمور تقاضا کرده که بجز اقارب نزديکش قبايلی را که متحد و پشتی بان او بوده اند 

ازد. بزرگان آنان به شكل نديمان و مشاوران شاهان و اميران يا علما و اراكين و الباقي به شكل طوايف نيز با او يکجا س

كوچي و مالدار در دو ساحل آمو در گشت و گذار بوده و طي دو الي سه صد سال اخير مسكون گرديده اند. اهالي قريه ما 

وقتي كه حيات كوچي گري را ترك گفته و مسكون گرديده دعوا دارند كه از قبيله شخص مير حيدر اند و به همين سبب 

اند، نام قريه شان را حيدر آباد گذاشته اند. چون در توابع آقچه دو قريه حيدر آباد وجود دارد و قريه ديگر نيز به نام خانمي 

و برادر و اساس گذار موجود است كه با اهالي هر دو حيدر آباد خويشاوندي نزديك دارند. مي گويند اساس گذار دو قريه د

قريه سومي "خانم" نام خواهرشان بوده است. اهالي اين سه قريه روابط نزديك خانواده گي و خويشاوندي خود را محفوظ 

مي دارند. اگر چه فاصله ميان حيدر آباد پايين و حيدر آباد باال حدود سي كيلومتر است و ميان شان در طول زمانه ها، 

مواري نيز وجود نداشته است. قريه خانمي نزديك حيدر آباد باال است. حاال هر دوي قريه های سرك و جاده مستقيم و ه

حيدرآباد باال و خانمی مربوط عالقه فيض آباد اند كه در سالهاي اخير بحيث واحد جداگانه از آقچه جدا شده اند. اهالي حيدر 

ي و دودماني خود را حفظ كرده بوند و به هفت يا هشت واحد آباد پايان يا قريه ما تا همان زمان كودكي من ساخت قبيله ا

طايفه اي تقسيم مي گرديدند كه مشهورترين آنان خان خيل، پياز كار، اصالني، قربان جمباني، مورچگي، ٌگنده گي و 

ا مشغول شغالي بودند. يك طايفه از سادات نيز جزو نفوس قريه بود كه بيشتر از ده خانواده بودند. اهالي قريه عموم

پيكال بود كه هر پيكال  41زراعت بودند. عالوه بر قطعات و حياط هاي كوچك، زمين های زراعتي تابع ماليه قريه، 

چهار صد و هشتاد جريب زمين را احتوا مي كرد. هر پيكال به ترتيب به دو و چهار واحد ديگر تقسيم مي شد تا حساب 

آب قريه با تقسيمات پيكال ها و رسد ها يكماه را در بر مي گرفت. رسد کشت و کار و آبياری دقيق و روشن شود. نوبت 

ساعت و هر پيكال دو شبانه روز آب مي گرفت. آنها كه حياطه هاي كوچك  41يکصد و بيست جريب زمين بود. هر رسد 

د. اين به آن معني زمين را صاحب بودند آب شان را با كوزه حساب مي كردند و مي گفتند فالني سه يا چهار كوزه آب دار

بود كه كوزه اي را كه سوراخي كوچك در قسمت تحتاني داشت پر آب كرده روي يك تخته سنگ يا زمين علف دار مي 

گذاشتند وهر گاه آب كوزه تمام مي شد مي گفتند يك كوزه آب و تا تمام شدن آب كوزه، آ ب را به زمين شخص مستحق 



گي زياد بود. در نتيجه در اكثر فصول سال جوي ها پر آب بودند اما بعدها با رها مي كردند. آن سالها برف و بارنده 

 .گذشت هر سال اقليم رو به خشكي گذاشت و بنا بر اين بزرگترين دعوا و جنجال مردم بر سر آب مي بود

گر آن زمستان هاي ( دي30تا جاييكه من بخاطر دارم از حدود سي و پنجسال بدينسو )اعتبار از تاريخ اين نوشته يعنی سال 

پر برف و يخبندان هاي سخت با گذشت هر سال رو به خشكي رفت و بهاران پرباران و سيل خيز كمتر شده رفت و اين 

 . باعث از ميان رفتن رفاه روستاييان و شدت فقر و فاقه شد

بز داشتند و كوچكترين شان مالداري شغل ديگر روستاييان ما بود. حدود سي رمه كه يكي دوتاي آن تا دو هزار گوسفند و 

تا سه صد راس در مالكيت اهالي قريه قرار داشت. چوپاني شغل صاحب اعتبار و احترامي به حساب مي آمد. در بهار 

اكثر خانواده هاي مالدار، جهت ييالق نشيني به كوه هاي دامنه سرپل و سانچارك؛ نواحي مرسوم به كلته قدق و كاريز مي 

يش قشالق كپه مي زدند. كپه خانه ها نيين را مي گفتند كه در وقت باران با نمد و شال پوشيده مي رفتند. يا در دور و پ

 . شد
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 شمه ای در باره نمای جغرافیایی قریه

 

شده که غرب گفتيم که قريه حيدرآباد در هفت کيلومتری شرق شهر آقچه قرار دارد اين قريه با مزارع و چراگاه ها احاطه 

آن به قريه بيش اريغ شرق آن به قريه جنگل اريغ شمال آن به امتداد زمين های زراعتی به دشت هايی وصل می گردد که 

تا کناره های آمو ادامه دارد اما در گوشه شمال شرق قريه ای بنام علم ليک قرار دارد که جوی اين قريه از ميان حيدرآباد 

بنام هندوکش واقع است زمين های زراعتی واقع در جنوب قريه به نهر های خانقاه  ميگذرد در جنوب شرق قريه ای

منگجک و ديگر قريه های مربوط به خود ولسوالی آقچه منتهی می گردد. در گوشه ای از جنوب غرب قبرستان قريه واقع 

سکونت داشتند. در گوشه ای از  است که به نام کهنه قشالق مشهور است. و معلوم است که قبل از قريه کنونی مردم آنجا

جنوب غرب نزديک به قريه زيارتی به نام سيد ابراهيم جان واقع است که بعدًا در باره آن تفصيل خواهيم داد. از هر 

طرف که به قريه نظر بيندازيد اول چند چنار بلند جلب توجه می کند اين چنار ها در مسجد جامع قريه قرار دارند و اولين 

هستند که با اساس گزاری قريه غرس شده اند. و شايد نزديک به سه صد سال عمر دارند. مسجد نيز اولين درخت هايی 

عمارت قريه است که از نظر معماری جالب هست که سه طرف شرق شمال و جنوب آن با دهليز هايی احاطه شده که با 

های جالبی وجود دارد و ستون مرکزی آن نيز پنجره های چوبی از محوطه بيرون مسجد جدا می شود. داخل مسجد نقاشی 

منقش با رنگ ها و حکاکی هاست. در وسط محوطه بيرونی عمارت مسجد حوض بزرگ آب قرار دارد که در اوقات 

خشک آبی محل استفاده بيشتر از نصف نفوس قريه است. صفه بزرگی در وسط محوطه و صفه ديگری در شرق متصل 

قرار دارند که در محوطه وسطی در ايام تابستان نماز جماعت ادا می گردد و در صفه به ديوار بيرونی محوطه مسجد 

شرقی که بسيار بزرگ است نماز های جنازه ادا می گردد. محوطه مسجد در حقيقت باغ بزرگی است که حدود صد درخت 

 . توت بجز چنار ها و پشه خانه ها آنرا سايه نموده است

اکثرًا باغچه ها و زمين های است که در آن رشقه کشت می کنند که از خشک و تر آن در حياطه های جنوبی قريه که 

برای تربيه حيوانات استفاده می شود. در وسط يکی از اين محوطه ها يک درخت توت بزرگ قرار دارد که شايد ارتفاع 

شاخه ها پوشيده شده اند. اين درخت  کنده آن به چهار متر برسد بعد تنه های بزرگ است که سر به آسمان افراشته اند و با

به نام يکه درخت شهرت دارد که يکی از نماد های قريه است و افراد نابلد از فاصله های دور آنرا می بينند و به وسيله آن 

 .راه قريه را می يابند

  مشاغل اساسی قريه حيدرآباد



لباس رواج داشت. براي لباس كرباس و اله چه مي بافتند. بافنده گي براي تهيه مفروشات از قبيل گليم و شال و هم براي 

در اكثر خانه ها كارگاه هاي دستي بافنده گي موجود بود. از جمله در خانه ما دو دستگاه به صورت دايمي فعال مي بود و 

ه وجود هر سال چندين گليم بزرگ و شال جهت فرش و تهيه جوال و خورجين مي بافتند. نوعي جنس ديگر به نام توبر

داشت كه در حقيقت توبره بزرگ بود و مانند گليم بافته ميشد و آنرا بر جانبي از ديوار خانه مي آويختند و از آن بحيث 

وسيله كه در آن لباس ها را مي گذاشتند استفاده ميشد. هم چنان دسترخوان هاي نان خشك را نيز در آن مي گذاشتند تا 

في، نمد مالي و دستار بافي رواج نداشت و كسي به فكر داشتن قالين هم نبود اما براي نمد محفوظ و سالم بماند. اما قالين با

مالي تركمن هاي قريه هاي هم جوار را مي آوردند و نمد مورد ضرورت را تهيه مي كردند. گليم بافي معموال زمان 

ند. براي دختراني كه مي بايست عروس شوند تشكيل خانواده هاي نو راه مي افتاد و عموما خانواده دختر آنرا تهيه مي كرد

حتما يك گليم بزرگ كه خانه را فرش كند مي بافتند، تار را نيز زنان خانواده و خويشاوندان مي ريسيدند. بعد آنرا رنگ 

مي كردند. رنگ هم از مواد طبيعي ساخته مي شد و هم از بازار خريداري مي گرديد. بعد زنان بافنده كارگاه ها را در 

محوطه حويلي تهيه و ترتيب مي كردند. پنج، هفت يا حتي ده نفر، گاهي با هم و گاهي به نوبت به بافتن مي پرداختند. اين 

ايام خانواده با خوشي و شادماني توام بود. زنان بر سر گليم هنگام بافتن به نوبت به آواز خواني مي پرداختند. چاشت ها 

بذله گويي ها هم ميان بافنده گان مبادله مي شد و معموال عروس ها را با شوخي  غذاي گوشت دار مي پختند. شوخي ها و

 . ها آزار ميدادند و او را وادار به گريختن و پنهان شدن مي ساختند

اما بافنده گي تكه باب به تنهايي صورت مي گرفت. چندان شور و شوق بر نمي انگيخت و سرودهايي هم كه بافنده مي 

و مضمون غم انگيز مي داشت. درين سرودها، ياد مسافران، غم تنهايي و مشكالت زنده گي بيشتر خواند اغلب لحن 

زمزمه مي شد. فضاي خانه ها كه اغلب تاريك نيز مي بود بر فضاي حزن آلود كار مي افزود و چهره بافنده را عبوس مي 

 . ساخت و گاهي به پرخاش با اطفال و و ساير اعضاي خانه منجر مي شد

دان در بهار، تابستان و خزان سخت مصروف كار زراعت ميبودند و كم تر وقت فراغت مي يافتند. عده كمي كه با مر

كوچ مي كردند بسيار خوش بخت بودند. اين زنان و اطفال را در آئول  4گوسفندان و رمه به ييالق مي رفتند يا به آئول

ن و دستيارش بار زحمت چرانيدن و نگهباني رمه ها را داشتند. عمومًا ريش سفيدان و پير زنان همراهی می کردند. چوپا

زنان، ريش سفيدان و اطفال هنگام آئول و ييالق، جمع آوري محصوالت مالداري را بدوش داشتند، از دوشيدن، تا تهيه 

ند بسيار خوشحال مي ماست و مسكه و قروت به عهده آنها بود. آن اطفاليكه ميتوانستند با خانواده به آئول ها يا ييالق برو

بودند، همكاري با زنان، محكم گرفتن شاخ بزها هنگام دوشيدن شيرشان، بعد رها كردن بزها و بزغاله ها و هنگامه اي كه 

در بع بع آنها بر پا مي شد و گاهي هم چرانيدن بره ها و بزغاله هايي كه بزرگتر شده و به چرا آماده شده بوند در عين 

چه ها جشن و شادماني بزرگ بود. در آن ايام كه دشت ها و دامنه ها سرسبز و پر از الله و انواع شركت در كار براي ب

گل هاي وحشي ميبود و گاهي باران هاي تند بهاري انسان را غافلگير مي كرد و بعد با همان شور و شتابي كه آمده بود 

حساس يگانگي با طبيعت را القا مي كرد. من خود رو به خاموشي مي رفت. به انسان نوعي سرمستي مي بخشيد و به او ا

چندين سال در بهار به ييالق رفته و بره و بزغاله چرانيده ام. هنگام غرش رعد و برق و بارش هاي سيل آسا به خاطر 

يافتن پناه گاهي به چهار طرف دويده و بعد از درخشش ناگهاني نور آفتاب مشعوف و سرمست شده ام. صحنه هايي كه 

با بياد آوردن آن بر احوال اطفال و جوانان دور و پيش خود افسوس مي خورم كه خود را با فيلم ها و مصنوعات  حاال

 . تخنيکی سرگرم مي كنند

 

________________________________________________________ 

يک قريه کپه می زدند و تعدادی از در روز های بهار خانواده هايی که مال داری کمتری داشتند در چراگاه های نزد :1

اعضای خانواده به آنجا کوچ می کردند تا عالوه بر تهيه شير و ماست و مسکه تازه برای زمستان روغن و قروت تهيه 

نمايند اين کوچ موقت را رفتن به آئول می گفتند. احتمااًل کلمه ييالق يا ايالق نيز با اين کلمه هم ريشه است و منشه ترکی 

 .دارد
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و اما امور عمومي اقتصادي و اجتماعي ده چگونه حل و فصل مي شد. مدار عمومي معامالت و امور بر مبناي رسوم و 

بودند. مراسم تشكيل عنعنه اي ديرينه استوار بود كه مردم خواه ناخواه و با وجود اظهار نارضايتي از اغلب آنان تابع آنها 

خانواده چندان دشوار نبود. آنچه بنام مهر فيصله مي شد با نوعي جور آمد و مراعات تكافو مي شد. خانواده هاي بي 

 . بضاعت، جهيز در خور احوال خود تهيه مي كردند و تعاون عمومي نيز در اين موارد وجود داشت

شكيل خانواده در ميان قريه و قوم ما ساده تر بود. من كمتر كسي را ميتوان گفت كه نسبت به اغلب نقاط و نواحي كشور ت

سراغ دارم كه در اين مورد به قرضداري دچار آمده يا معامله اش زياد وقت گرفته باشد. البته در خانواده هاي متمولين و 

ي بضاعت را بزرگان سرشناسان مشكالتي موجود بود و اغلب حرف به مشت و لگد و جگر خوني مي كشيد. اما افراد ب

خانواده، كوچه و ده كمك مي كردند. هر دو طرف را راضي مي ساختند كه زودتر معامله را فيصله كنند. اما مراسم مرده 

داري تا حدي كه مربوط به زنان ميشد بسيار طول و تفصيل داشت و به بيشتر از يكسال مي كشيد. ختم ها و خيرات هاي 

ال موجود بود و در هر ماه سال خيرات هاي مختلف بر پا مي شد. در رمضان، عيدين، متعددي از هفتگي تا چهل و س

 . و غيره خيرات مي شد  رجب و برات، عالوتا در فصل ميوه، هنگام تول )فصل زايمان گوسفند و بز( 

سد سهيم مي شد در دهقاني، نرخ معين وجود داشت. دهقان بدون اسب يا گاو قلبه اي يك بر شش يا يك بر چهار در يك ر

)رسد يك بر چهار پيكال بود(. گاهي دهقان در عين زمان مزدوري صاحب زمين را نيز بر عهده مي گرفت كه او را 

مزدور دهقان می گفتند. در آن صورت غذا و لباس دايمي يعني تمام سال دريافت مي كرد و مقداري پول هم مي گرفت. 

غاني به مزدور دهقان مي رسيد. لباس معيار و مقياس خاص داشت مثاًل ده در آنوقت به طور متوسط ساالنه دو هزار اف

کاال يک بيست کاال شامل قرار داد می شد که عالوه بر پيراهن تنبان، چپن، گپی چه، شلوار )نوعی تنبان پخته ای(، کفش 

و تربوز و در چند سال پياپی  و موزه و حتا پايتابه را در بر ميگرفت. کشت عمدتًا جو، گندم، ماش، کنجد، زغر، خربوزه

که بارندگی و آب زياد بود پخته رونق زياد گرفته بود. در يک پيکال که شامل چهار رسد می شد عالوه بر چهار نفر 

دهقان يک نفر سرپرست که آن را چکباشی می گفتند و تجربه زياد در شناخت خاک و زمين، وقت کشت و چگونگی کشت 

 . از سرجمع عمومی حاصالت نيم رسد سهم ميگرفتللمی و آبی داشت. چکباشی 

اما چوپان تا چوپان فرق مي كرد. چوپان هاي حرفه اي كه به وضع آب و هوا، امراض حيوانات و چگونگي نگهداري 

آنان در فصول و اقليم هاي مختلف وقوف مي داشتند، انگشت شمار بودند. در ده ما فقط دو نفر بنام هاي عمو عبدي و 

با اين اوصاف شهرت داشتند كه فقط رمه خانواده هاي خود را مي چرانيدند و با اصرار زياد كساني ديگري  شريف باي

هم رمه هاي خود را كه تعدادشان كم يعني حدود دو الي سيصد راس بز و گوسفند می شد به آنها مي سپردند. چوپان 

ا داشت. چوپان لباس هاي مخصوص از جمله صالحيت ذبح گوسفندان در شرايط خاص)زخمي يا مريض شدن وغيره( ر

كيپنك )نوعي چكمن كه آستر آن را از نمد خاص مي ساختند( موزه و پوستين دريافت مي كرد. معاش چوپان در همان 

وقت ها الي ده هزار افغاني در سال هم مي رسيد. عالوتا براي او تعدادي بره و بزغاله طور تحفه و هديه مي دادند. مثال 

گذاشتند كه يك راس از دو بزغاله دو قلو را او صاحب شود. در مصرف محصوالت از شير و گوشت و روغن  قرار مي

هم دست باز داشت و در حقيقت شريك محسوب مي شد. اما بندرت مردم چوپان بيگانه مي گرفتند. اكثرا يكي از اعضاي 

ت با او همراهي مي كردند. چوپان دستياري داشت كه خانواده يا طايفه وظيفه چوپاني را بدوش مي گرفت و ديگران به نوب

او را چولوق مي ناميدند. چولوق وظيفه حراست از رمه را به عهده داشت و چوپان از او نظارت مي كرد. سگ های رمه 

برجستگی های خاص داشتند و از آنها به طور خاص مراقبت می شد. در موقعش در باره خصوصيت سگ های رمه 

 .هيممعلومات می د

قريدار و دستيارش، مال امام و موذن و سلماني قريه مزد خود را از غله محصول زراعت مي گرفتند. طوريكه هر پيكال 

ساالنه يك بخار جو و يك بخار گندم به قريدار و چهار چهار سير جو و گندم به دستيارش ميداد. يك بخار شانزده سير مزار 

ابل مي شد. به قريه دار يك مقدار پول هم هنگام جمع آوري ماليه زمين و زكات را مي گفتند كه هر سير مزار دو سير ك



مواشي بنام خرچ ميدادند. زيرا او اكثرا مصروف رفت و آمد به شهر براي حل و فصل دعاوي مردم در ادارات مي بود و 

رامي گفتند كه مسئول جلب و گاهي از مامورين دولت و اكثرا از سپاهي و محصل پذيرايي مي كرد. محصل، پوليس امنيه 

 .آوردن مردم به ادارات حكومتي مي بود

مال امام از هر خانواده مقتدي خود، يك سير گندم و يك سير جو و موذنش نيم نيم سير مزد مي گرفتند. خانواده به مرد زن 

مي گرفت. البته براي مال امام دار اطالق ميشد چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد. سلماني نيز همان مزد مال امام را 

صدقه فطر و پوست قرباني را نيز ميدادند. هنگام عروسي نيز چپن و مقداري پول نقد به او پرداخت ميشد. براي جنازه و 

 . مراسم فاتحه خواني نيز مبلغي كم يا زياد مطابق توان به او مي دادند

خاص وجود داشت. مثال مصارف بيگاري كارهاي دولتي  گاهي مخارج عمومي هم پيش مي آمد كه براي آن نيز مقررات

از قبيل سرك سازي، اعمار مكاتب و عمارات دولتي و غيره پيش مي آمد كه آنرا اشخاص ثروتمند قريه بر اساس مالكيت 

ه زمين مي پرداختند و کارگر از ميان مردم نادار انتخاب مي شد كه براي او نان خشك جمع آوري مي كردند. جوي كني ك

عموما بعد از فروكش سيالب ها راه مي افتاد با حشر عمومي انجام مي يافت و غم آب و نان را صاحبان زمين مي 

خوردند. گاهي مخارج عمومي از قبيل كارهاي بيگار را از همه مردم بر اساس نفوس جمع آوري مي كردند و آنرا 

اد بايد در تهيه مخارج سهم مي گرفتند. جمع آوري اين سروكله مي گفتند يعني بدون در نظر داشت سن و سال تمام افر

وجوه توسط وندباشي ها صورت مي گرفت. وندباشي ها كساني بودند كه كوچه ها و محالت قريه ميان شان تقسيم بود و 

 آنها سرشماري كامل آن محله را با خود داشتند. هر كس فوت مي كرد از حساب خارج مي شد، اگر طفلي تازه بدنيا مي

آمد شامل سرشماري مي گرديد. قريه ما به بيش از پنجاه وند چهل نفره تقسيم شده بود. و وند باشي ها به هر ترتيبي كه 

ممكن بود وقت ضرورت پول معين شده را از خانواده بر اساس تعداد نفوس حصول مي كرد. گاهي بجاي پول نان خشك 

 . حواله ميگرديد كه مردم مجبور به تهيه آن بودند

 ...ادامه دارد

 

 (5سرگذشت و چشم دید ها )

  مشاغل اساسی قریه حیدرآباد

 

يكبار در نزديك قريه ما در سركي كه از كنار ده مي گذشت يك ساربان رهگذر كشته شد. ساربان از قوم تركمن و از 

ما اطالع داده و گفته بود شب ولسوالي چهار بولك از توابع بلخ بود. اين ساربان همراهي هم داشت كه واقعه را به قريدار 

دزدان بر سر ما حمله كرده و همراه مرا كشتند. براي تحقيق اين موضوع حدود چهل نفر از ريش سفيدان قريه ما جلب 

شدند. دعوا حدود دوسال دوام كرد. مامورين حكومتي هرگز مايل نبودند حقيقت قضيه كشف گردد و بعد از مدتي مجددا 

طالب رشوت می شدند تا قضيه را رفع و رجوع کنند.. اين يكي از مواردي بود كه مصارف و اهالي قريه را جلب و 

مخارج دعوي را بر اساس نفوس جمع آوري می كردند. بالخره در اثر شكايات مردم كه تا كابل عارض شده و خواهان 

يا بود چون تركمن ها كلمه "آقا" را ختم دعوي شده بوند معلوم شد كه قاتل همان همراه ساربان بوده است. نام مقتول در

بعنوان احترام با نام هر كس مي آميزند او را دريا آقا مي گفته اند كه در قريه ما، مصيبت دريا آقا به ضرب المثل تبديل 

ن شده بود. هفت شتر خورد و بزرگ كه از كاروان آنها مانده بود تسليم قريه ما شده بود كه مدت زيادي چرانيدن آنها را م

 . و برادرم به عهده داشتيم. چون به خاطر شهرت نيك و امانت داري پدرم آنها را تا ختم دعوا به او سپرده بودند

*** 

 مسئله نامزادی و تشکيل خانواده

دختران و پسران اغلب مطابق صوابديد پدران و مادران صاحب شوهر و زن مي شدند اما اين مساله به معني اجبار و 

لب ذوق و تمايل آنها مطالعه شده و در نظر گرفته مي شد. اما گاهي اجبار و اكراه هم پيش مي آمد. از جمله اكراه نبود. اغ

من به خاطر دارم كه دختري را بزور و بدون رضايتش نكاح كردند. خانه داماد در همسايگي ما قرار داشت. اين دختر 

از هوش رفت. بالخره ماجراي آن زن و شوهر به طالق  شب تا زمانيكه حال و نفس داشت، فرياد كشيد و بعد ظاهرًا



كشيد. اين اولين طالق در قريه ما بود كه ما شاهدش بوديم و ريش سفيدان مي گفتند كه هرگز در گذشته ها چنين چيزي را 

كه بخاطر ندارند. اين البته به آن سبب نبود كه همه ازدواج ها بطوع و رغبت صورت مي گرفت بلكه روحيه مقاومي 

سركشي و مخالفت كند باقي نمانده بود. آن دختر بعد از طالق گرفتن با مرد مطلوب خود بدون هيچ مراسم و تشريفات و 

بدون مهر و جهيز عقد شد و تا حد زياد روحيه بزرگان قريه را تغيير داد. دختران ديگري هم بودند كه مقاومت كردند و تا 

خانواده هاي دارا و به اصطالح اشراف قريه بودند. بجز چند خانواده محدود اكثر  آخر عمر در خانه ماندند. اين ها مربوط

اهالي پابند قيد و قيود سختگيرانه نبودند. چون اجبارا زن و مرد بايد در كارها اشتراك مي داشتند مساله حجاب و پرده بجز 

ر دارم از فساد و روابط نامشروع نيز سخني در مورد دختران نامزد شده چندان مراعات نمي شد. اما تا جائيكه من بخاط

در ميان نبود. چون همه خود را در حفظ آبرو و ناموس يكديگر متعهد ميدانستند. تبصره ها و شايعه هايي در باره خانواده 

هاي مستور شايع مي گرديد كه بيشتر ناشي از همان سخت گيري ها بود. گاهي واقع ميشد كه دختري نامزد دار قبل از 

كاح باردار شود كه در چنان صورتي مسئله توي و عقد جلو مي افتاد. مردم در تدوير مجالس همکاری می کردند. کسی ن

هيزم، کسی يک راس گوسفند يا بز و کسی مقداری برنج يا غله را تعهد می کرد تا کسانی که توانايی نداشتند. از تشکيل 

هده بزرگ و ريش سفيد کوچه و گذر ميبود. که البته برای او چپن می خانواده باز نمانند. سازماندهی اين کمک ها به ع

شناخته می شدند. در عوض مهر چند راس بز و گوسفند يا گاو يا « چپن»دادند. قريه دار و مال امام نيز مستحق جامه 

نگردد. خالصه در اين مقداری گندم و جو البته بقيمت های دلخواه و بلند به صاحب دختر داده می شد تا مورد طعنه واقع 

موارد نوعی تعاون اجتماعی وجود داشت. همچنين در مراسم مرده داری کسانی در قريه بودند که خود را مکلف می 

دانستند به افراد نادار قرض تکفين و تدفين را تهيه نمايند. و تا مدت يک هفته، ده روز و حتا بيشتر همکوچگی ها، اقارب 

 . ود را حافظ رسوم ميدانستند به خانه مرده دار غذا می فرستادندو بعضی خانواده هايی که خ

اگر كسي متهم به ارتكاب زنا مي شد و يا بالفعل دستگير ميگرديد او را تشهير و تقبيح مي كردند. اگر قضيه پنهان مي ماند 

دختري را هم بياد دارم كه بعد حرف به قتل هم مي كشيد. من دو سه مورد از افتضاح و قتل را از آن سالها به خاطر دارم. 

از بدنام شدن با زهر خودكشي كرد. اما بصورت عموم روابط مطابق موازين اخالقي سالم و استوار بود و ناراحتي ها 

 .حالت استثنائي داشت

 

 

 (6سرگذشت و چشم دید ها )

 مشغولیت های مردم در ایام بیکاری

 

در ايام زمستان، اكثرا مردم بيكار مي بودند. بجز گاهي آبياري كشت ها يا وارسي از حيوانات و تا حدي قلبه ی كشت هاي 

زمستاني؛ كار ديگري نبود. بنا بر اين فصل زمستان موسم تفريحات و سرگرمي ها بود. اكثر توي ها چه عروسي ، چه 

گرفت و غير آن جوانان به بازيهاي دسته جمعي، توپ بازي، بجل  شيريني خوري و ختنه سوري در اين فصل انجام مي

بازي، كشتي گيري و گاه گاهي بزكشي مي پرداختند. شبانه اغلب بطور پنهاني مجالس ساز و آواز بر پا مي شد. گاهي 

ور پنهاني جوانان خوش طبع قريه بچه بازي هم مي كردند. يعني پسران رقاص را از دهات دوردست با دار و دسته اش ط

مي آوردند و بزم هاي شبانه بر پا مي كردند. اين رقاص بيچاره در پس خانه ها پنهاني به سر مي برد و براي حفظ اسرار 

از ريش سفيدان نهايت پنهانكاري بكار مي رفت. يكبار كه موضوع افشاء شده بود شبانه پدرم محفلي را بر هم زده برادر و 

وب كرده بود كه آثار زخم آن مدت ها دوام كرد. اما در مورد ساز و آواز عادي تا حدي پسر كاكايم را به شدت لت و ك

اغماض صورت مي گرفت. يعني بزرگان خود را بي خبر مي انداختند و البته در توي ها و مراسم خوشي برپايي اين 

اين مراسم ساز و سرود كه با محافل آزاد بود و گاهي براي لحظاتي انضباط چيان و سخت گيران هم اشتراك مي كردند.

آالت بسيار ساده، يعني دنبوره، زنگ، گاهي غچك و ندرتًا زير بغلي و توله همراه ميبود بسيار پركيف و جذاب بود. بر 

عالوه سرودهاي عشقي و حماسي، و گاهي تفنني؛ مشاعره نيز ميان آواز خوانان راه مي افتاد و هر يك از خوانندگان 

جواب جانب مقابل را در مورد مسايل مختلف به نظم پاسخ بگويند. اين موارد بسيار هيجاني بود و مردم مجبور ميبودند كه 



را بوجد مي آورد. مجالس قصه گويي نيز بر پا ميشد. در قريه ما دو نفر قصه گوي مشهور بودند يكي بنام پيريم قل 

ن پاي لچ مشهور بود. پيريم قل قصه هاي فولكوريك ديگري بنام حسن كه بسبب اينكه بسيار پابرهنه كار مي كرد به حس

ميگفت و حسن قصه هاي مشهور و اغلب كتابي از قبيل قصه هاي امير حمزه، رستم، حاتم طائي وغيره. البته اين قصه ها 

را آب و تاب ذوقي مي داد و براي مردم دلچسپ تر مي ساخت. قصه هاي پيريم قل عموما بر سه نوع بودند، قصه هاي 

قي، قصه هاي حماسي و قصه هاي اجتماعي. در قصه هاي اجتماعي اكثر قهرمانان كل بودند كه شاهان و قدرتمندان را عش

به مبارزه مي طلبيدند، مسخره مي كردند و بالخره بر آنان پيروز مي شدند. قصه مظالم بر زنان در خانواده هاي چند زنه 

ردهاي يك زن تاب نمي آورد و شروع به پنديدن و آماس مي کرد. تا از جمله قصه سنگ صبور كه سنگي در اثر شنيدن د

آنكه حجم آن به اندازه خانه ميشد و بعد پارچه پارچه مي گرديد. يا قصه پسر يتيمي كه بدست پدر و بدستور مادر اندر 

و باالي سرش  كشته ميشود و مادر اندر گوشت او را مي خورد و خواهرش استخوان هاي او را داخل كدويي جمع كرده

آويزان مي كند . بعد اين استخوان ها به پرنده اي تبديل شده پرواز مي كنند و هر روز باالي درختي كه در زير آن 

 . خواهرش مشغول ريسيدن پشم است، آواز ميخواند

كه حقوق ناتوانان را و از همين گونه مظالم مردان بر زنان، ظلم مادر اندرها به فرزندان يتيم، قصه هاي ثروتمندان ظالمي 

پايمال مي كنند وغيره. اغلب فرجام اين قصه ها و افسانه ها به نابودي و شكست ظلم و ظالمان و كاميابي مظلومان مي 

انجاميد و ندرتا به مرگ و ناكامي مظلومان كه هر يك تاثير خود را بر شنونده ميداشت. پيريم قل محبوب همه جوانان ده 

 . بود

حيه عدالت ، انسانيت و مروت را در جوانان پرورش ميداد. هم چنين در ميان زنان نيز افسانه گويان او ناخواسته رو

توانايي موجود بودند كه دختران به اطراف آنان جمع ميشدند و در حاليكه به ريسيدن پشم، يا جدا كردن دانه از پنبه او را 

صه ها، قصه دختران دلير و آزادي هم بود كه در همه چيز بر ياري مي كردند به قصه هايش گوش ميدادند. در ميان اين ق

مردان پيشي مي گرفتند و آنان از را از خطرها و مهالك، طلسم ها و جادو ها مي رهانيدند. از آن جمله قصه دختري بود 

شود. دختر از چشمه بنام دختر جنگلي، كه وقتي پادشاهي در هنگام شكار از ياران خود جدا افتاده در جنگل با او روبرو مي

اي مصروف گرفتن آب است. پادشاه در حاليكه سوار بر اسپ است از دختر آب ميخواهد. دختر اواًل بسيار تاخير مي كند. 

بعد وقتيكه ظرف آب را بدست پادشاه مي دهد. قبل از آنكه پادشاه آنرا بدهان نزديك كند ظرف را سرنگون مي كند. اين 

ود. بعد كه پادشاه بسيار خشمگين گرديده و ميخواهد با شمشير دختر را بكشد. دختر مي گويد عمل دو سه بار تكرار مي ش

صبر كن در اين كار حكمتي بود. پادشاه آرام مي گيرد و مي پرسد حكمت آن چي بود. دختر مي گويد اگر تو در آن حال 

آرام گرفته اي آب بنوش اما به  خستگي بصورت فوري آب مينوشيدي، خطر هالك شدنت موجود بود. حاال كه اندك

آهستگي. به اين ترتيب دختر در دل شاه راه باز مي كند و بعد ماجراهايي پيش مي آيد كه در همه آنها شاه به تدبير و همت 

ژگي ها  آن دختر از خطرها نجات مي يابد. خالصه آنكه بايد در باره اين افسانه ها به ترتيب موضوع و با در نظرداشت وي

قات گسترده صورت گيرد. جانب ديگر اين افسانه ها راز آميز نگاه داشتن ماحول، پيش آمدها و حوادث در جامعه با تحقي

خلق تصورات ديو و پري، جن و شياطين طلسم و جادو وغيره است كه جزء روان اجتماعي مردم گرديده و جوانب 

 . مختلف مثبت و منفي را پديد آورده است

مان مراسم عمومي كه در سراسر كشور وجود دارد در ده ما نيز وجود داشت. سرگرم كننده ترين در عيدها و نوروز، ه

تفريحات در اين ايام تخم جنگي بود كه در همه خانه ها تخم ها را به رنگ هاي گوناگون جوش ميدادند. بعد در مسجد، 

ز و عيدين، اوراقي را با گل و نقوش به كوچه ها و خانه ها همه جا تخم جنگي صورت مي گرفت. مالها در ايام نورو

صورت رنگي تزئين كرده ابيات عيدي را بر آن مشق مي كردند و به شاگردان مي دادند. شاگردان نيز پول ناچيزي در 

 . عوض آن پرداخت مي كردند. بعد اين اوراق زيب ديوار خانه ها ميشد و مدت هاي مديد باقي مي ماند

و بلكه تمام چهارشنبه ها در زيارتي به نام سيد ابراهيم جان جمع مي شدند و غذاهاي نذري مي  زنان در ايام عيد و نوروز،

پختند. با يكديگر ديدار و صحبت مي كردد كه اين بزرگترين تفريح شان بود. در باره اين سيد ابراهيم؛ صاحب زيارت، 

با پدرش به شهر برود اما پدرش او را با خود نبرده  قصه اي در ميان مردم شايع بود كه او پسري نابالغ بوده كه ميخواسته

و خود به سواري اسپ روانه شهر شده است. وقتي از قريه بيرون مي شود، صداي غير معمول به گوشش مي رسد. وقتي 

سر بر مي گرداند مي بيند كه پسرش بر ديواري سوار شده و ماري را به صورت تازيانه در دست گرفته از عقب او روان 



ست. پدرش به قهر شده مي گويد: اي زنده غايب، چرا به سخن من گوش نكردي و بدنبال من آمدي؟ سيد ابراهيم همانجا ا

غايب ميشود و ديگر پيدا نميشود. بعد همانجا زيارتي نيز بر پا مي كنند. اين زيارت تا حاال محل رجوع خاص و عام است 

يدن به مقصد و آرزوي خود ميشوند و دعا مي كنند. زيارت متولي هم دارد و مردم با رفتن به آنجا و بردن نذرها طالب رس

 .كه براي مردم دعا مي كند

*** 

 دعا خوانی و طبابت عاميانه

در ده چند مالي دعا خوان هستند كه مردم هنگام مريضي علي الخصوص حاالت ديوانگي و جنون به آنان مراجعه مي 

يدهند و چيزهايي را دم كرده به مريضان مي خورانند. يكي دو زن هم هست كه به نام كنند. آنها بر عالوه خواندن؛ تعويذ م

بخشي مشهور اند و مراسمي خاص براي دور كردن جن از وجود بيماران دارند. آنها آتش روشن مي كنند يا شمع هاي 

انجام ميدهند. مثال دور خود و  زياد را مي افروزند، ظرفي آب را نزديك مريض مي گذارند بعد اورادي را خوانده حركاتي

دور مريض مي چرخند و يا چوبي مشتعل را دور سر مريض مي گردانند يا بر سر او آب مي پاشند و از همين كارها. 

البته اين اعمال حداقل تاثير رواني دارد. گاهي به بهبود مريضان كمك مي كند اما با همه اينها، مرگ و مير اطفال 

ك، سرخكان و مرض اطفال كه حاال بنام مننژنيت شناخته شده است، بيداد مي كند. از جمله در خصوصًا از ناحيه چيچ

در يك هفته از خانه ما جنازه چهار طفل را كشيدند. در همه قريه تقريبا نود فيصد اطفال در اثر  03-4001سالهاي 

مزيت و برتري طب جديد را در ذهنيت سرخكان و چيچك تلف شدند. در همين سالها بود كه موضوع واكسين پيش آمد و 

 . عامه باال برد، بلكه تثبيت كرد

در همين سالها در قريه ما طبيبي پيدا شد كه بنام كاكو شهرت داشت. مي گفتند هندو است يكي از داليل هندو بودن او هم 

آنها را با پيچكاري انواع آنرا مي دانستند كه خط را از طرف چپ مي نوشت. او مريضان را معاينه ميكرد و بعد اغلب 

امپول ها تداوي مي نمود. او اكثرا به ده مي آمد و در خانه ما مي بود. اولين انسان مسني كه من ديدم كه ريش خود را مي 

تراشيد او بود. مردي كوچك اندام و سياه چرده بود و بسيار برخورد سرد و خشك داشت. به سبب پيچكاري اش اكثر اطفال 

دند. اما پدرم او را زياد احترام مي كرد و شب تا ناوقت ها با او مي نشست و در باره چيزهاي مختلف با او ازاو مي ترسي

 سوال و جواب مينمود

 

 (7سرگذشت و چشم دید ها )

 یك تغییر ناگهاني

 

شاهي است. از حدود يكماه مي شد كه در ده درباره حاكم )ولسوال( جديد تبصره مي كردند. مي گفتند خانمش از خانواده 

همين سبب از كسي نمي ترسد. تا همين حاال مامورين را از كار و وظيفه بيزار كرده چون به شدت جلو رشوت را گرفته 

و هر لحظه ناگهاني در شعبات مختلف سر مي زند. قوماندان امنيه را در دهليز روبروي دفتر خود نشانده و هر لحظه از 

ك مال بود از ترس او ترك وظيفه گفته. رئيس بلديه )شاروال( را با مامورانش دو و اجرااتش وارسي مي كند. قاضي كه ي

دشنام داده و تهديد كرده است چون خبر شده دير به دفتر مي آيند. ريش سفيدان و قريداراني كه زياد و بي موجب به شعبات 

رشوت قرار مي گيرند آنها را زنداني خواهد و دفاتر حكومتي رفت و آمد مي كرده اند اخطار داده كه اگر خبر شود وسيله 

ساخت و چند نفر را از رفت و آمد به حكومتي منع كرده. رئيس بانك را لت و كوب نموده چون به او مظنون شده است و 

 . از اين حرف ها

ار قريدار آمد و يكروز بهاري وقتيكه همه بدنبال كار و بار رفته بودند و پدرم در باغچه حويلي مصروف بيل زدن بود دستي

گفت حاكم نو آمده در مسجد جامع است. ريش سفيدان را خواسته هر چه زودتر بياييد. پدرم به سرعت دست و پاي خود را 

شست. لباس تبديل كرد و طرف مسجد جامع روان شد. يك ساعت بعدتر باز دستيار كه به زبان اصطالحي قريه ما او را 

ساله بودم. او ميخواست برادر بزرگم را نيز با خود  1شو كه مسجد مي رويم. من شايد مشر مي گفتند آمد و مرا گفت زود 

ببرد مگر او رفته بود دشت براي چرانيدن گاوها. بهرحال وقتيكه به مسجد رسيدم ديدم نه تنها برادرم بلكه بسياري از بچه 



ه كاله پوست به سر دارد و دريشي پوشيده است های ده را همان جا جمع كرده اند. مردي قد بلند، سياه سوخته و الغري ك

در زير ديواري نشسته نام و نام پدر بچه ها را ثبت يك كتاب مي كند. ريش سفيدان قريه همه در يك گوشه ايستاده اند و 

ها را آهسته آهسته حرف مي زنند. اين مرديكه نام نويسي مي كرد و بعد دانستم حاكم جديد است، بعد از آنكه نام همه بچه 

ثبت كتاب كرد از جاي خود برخاست و ريش سفيدان را نزد خود طلب كرد. بعد پرسيد: مال امام مسجد كيست؟ پدرم جواب 

داد من هستم. گفت بعد از اين تو معلم مكتب هم هستي. من سي و شش نفر را ثبت نام كردم هفته آينده مي آيم هيچ طفلي كه 

بماند. همه را تا هفته آينده حاضر مي كنيد. بعد برو به مكتب شهر از نزد سرمعلم،  سن و سالش برابر باشد نبايد از مكتب

كتاب، تخته، تباشير و ديگر لوازم مكتب را بياور و تدريس را شروع كن. اين هم كتاب حاضري. هر روز از ساعت 

ه را معلوم مي كنم. با گفتن اين هشت الي دوازده و نيم؛ بچه ها را درس ميدهي. من خودم در هر ماه تفتيش كرده و نتيج

سخنان، به طرف بيرون صحن مسجد روان شد. چند نفر از اهالي نزديك شده با ترس و لرز خواهش كردند كه چاشت 

است. شما نبايد از قريه ما با شكم گرسنه باز گرديد. به جز نگاه هاي خيره هيچ حرفي نزد و به حركت خود ادامه داد. در 

گادي اي ايستاده بود. حاكم سوار گادي و خود جلو اسپ را بدست گرفته و گادي را حركت داد و  بيرون محوطه مسجد

رفت. تا لحظاتي ديگر همه گيچ و منگ ايستاده بودند بعد شروع كردن به مبارك گفتن به قريدار جديد و به پدرم كه معلم 

ده پرسيده قريدار كيست؟ قريدار خود را معرفي كرده. شده بود. قرار اظهار ريش سفيدان حاكم وقتيكه همه آنها را جمع كر

حاكم پرسيده سواد داري؟ قريدار جواب منفي داده. بعد كسي را كه به نظرش سواد دار مي آمده صدا كرده. پرسيده آيا 

 . دهنوشتن و خواندن ميداند. چون جواب مثبت گرفته گفته بعد از اين تو قريدار هستي. هر روز بازار به من حاضری ب

و بدين ترتيب قريه ما صاحب مكتب دهاتي سه صنفه شد. آن سال حاكم در تمام دهات ولسوالي مكاتب دهاتي تاسيس 

نموده، معلمين را از خود قريه تعيين كرده بود. براي معلمين معاش ناچيزي حدود دو سه صد افغاني ماهانه مي پرداختند 

ها پدرم قصه كرد كه تا آن سال چندين بار ريش سفيدان ده با رشوت جلو كه البته در آن روزگار كم حساب نمي شد. بعد 

تاسيس مكتب را گرفته بودند چون فكر مي كردند مكتب سركاري بچه ها را كافر مي سازد. اما كتابي كه براي تدريس به 

بايست بچه ها خط هم  بچه ها داده بودند، يك قسمت دينيات هم داشت. اما بخش فارسي و حساب هم تدريس مي گرديد. مي

ياد بگيرند. تا آنوقت در مساجد براي اطفال ضروريات ديني را ياد مي دادند. اما از آموزش خط و سواد خبري نبود. در 

قريه ما مدرسه هم نبود تا بچه ها و جوانان دانش هاي ديني و زبان عربي را ياد بگيرند. من آن سال به نسبت سن خورد و 

ماندم. اما هر روزه با پدرم مي رفتم و كوشش مي كردم خواندن و نوشتن را ياد بگيرم. بزودي پدرم كوچكي جثه از مكتب 

تصميم گرفت در گوشه محوطه مسجد براي مكتب صنف هاي درسي بسازد. وظيفه معماري را به دوش خود گرفت و يك 

داشته باشد و از يك اتاق بحيث اداره اتاق به مدت كمي اعمار گرديد. چون قرار بود مكتب سه صنف  1مكتب كوچك با 

كار گرفته شود. كلكين ها و دروازه ها را مامايم كه دستي در كار نجاري داشت ساخت و نصب كرد. پيش روي صنف ها 

 . را هم پدرم به كمك شاگردان كه چندان خوردسن نبودند كردبندي نموده و انواع گل هاي رنگارنگ كاشت

ز پانزده روز، گاهي بعد از يكماه مي آمد و امتحان مي گرفت. از پيشرفت بچه ها بسيار حاكم واقعا نيز گاهي بعد ا

خوشحال ميشد و حاال با پدرم بسيار دوست شده بود. وقتيكه زمان رخصتي تابستاني رسيد، حاكم به پدرم پيشنهاد كرد كه 

را بياورد و خودش هم به اصول جديد يكبار به كابل برود و از وزارت معارف كتاب، مجالت و ساير ضروريات مكتب 

تدريس آشنا شود. گفت روز دوشنبه بياييد. با سرمعلم مفاهمه مي كنيم و من برايتان مكتوب ميدهم. قرار معلوم آنسال چندين 

 معلم ممتاز مكاتب دهاتي را به كابل فرستادند تا در سيميناري اشتراك كرده با شيوه هاي جديد تدريس آشنا شوند. در عين

سنبله مجددا شروع مي گرديد. پدرم  41جوزا رخصت شده و در  41زمان معاش و امتيازات شان بيشتر شود. مكاتب در 

روز با مقدار زياد كتاب و مجالت باز گشت. اين مجالت "بخوان و بدان" نام داشت و مصور  41به كابل رفت و بعد از 

ع درخت ها و نباتات و گلها براي ما بسيار دلچسپ و گشاينده دنياي بود. عكس هاي گوناگون آن از انسان و حيوان تا انوا

ديگري بود. پدرم توصيه كرد تا از روي عكس هاي آن مجالت رسم كنيم. در عين حال اين مجله كه براي آموزش سواد به 

تاريخ، معلوماتي تربيتي، قصه ها، مطالبي از  كالن ساالن تهيه شده بود مطالب متنوع و رنگارنگ داشت. مطالب صحي،

در باره گوشه هاي مختلف كشور و دنيا. خالصه در آن فضاي بسته و محدود دهات مي توانست موجبات تغيير ذهن و 

پرورش خياالت گردد. وقتيكه پدرم مطالب آن را ميخواند در من آرزوي سفر وگشت و گذار به گوشه هاي مختلف كشور 

 .و جهان شكل مي گرفت



 

 (8ها )سرگذشت و چشم دید 

  یک تغییر ناگهانی

 

تابستان نيز حداقل برای اطفال فصل دلچسپی است و همه مشغوليت های آن به نحوی تفريح نيز محسوب شده می تواند. از 

جمله چرانيدن گاوها، يا تعداد معدود بز و ميش كه غرض استفاده از شيرشان در خانه ها نگاه ميدارند. علف آوردن برای 

انات كه يا از كردهای رشقه درو ميشود يا از ميان كشتزارها، از قبيل كشت پخته كه چندين بار آب داده خوراك شبانه حيو

ميشود و بنا بر اين كناره های آن جای رويش و رشد علف های وحشی است. هم چنين آب بازی كه حدودا دو ماه الی سه 

ه هايی كه در باغها ترتيب می گردد. در قريه ما فقط سه ماه سال در اثر آب خيزی جوی ها پر آب می باشند. هم چنين ميل

يا چهار باغ بزرگ وجود داشت و وقتيكه ميوه آن می رسيد صاحب باغ از خويشاوندان و نزديكان دعوت ميكرد و در زير 

ها نيز  سايه درختان ميله برپا می شد. بر عالوه جمع آوری حاصل، زنان غذای هوسانه می پختند و قصه می كردند و بچه

به انواع بازی های مشغول می شدند. ما در باغهای عمو توره، نوربای و آغا كه از نزديكان ما بودند می رفتيم و چند بار 

رفتن در هر باغ تقريبا فصل تابستان را پر مضمون می ساخت. بجز درخت توت، كه در هر حويلی وجود داشت، 

ور درين باغها موجود بود. يكی دو باغ، درختان شفتالو هم داشتند. در همسايگی آلو، سنجد، بادام و به مقدار كم انگ زردآلو،

ما باغ حاجی خليل نامی از متمولين قريه قرار داشت كه فرزندانش به بخل معروف بودند و كسی را به باغشان دعوت نمی 

شفتالو دزدی و سيب دزدی می رفتيم و كردند. از جانبی تعداد خودشان هم بيشتر از ده خانوار بود. ما به باغ آنها برای 

اغلب گير می آمديم. بعد ما را هر كس از افراد صاحب باغ كه می بود بی رحمانه با چوپ و خمچه لت و كوب می كرد. 

ما البته كه می گريختيم و چون تعداد ما زياد بود پاسپان باغ نميدانست جلو كدام يك را بگيرد. اين بجای خودش نوعی 

 . بودساعت تيری 

در باغ ايشان ها يا سادات قريه ما هم كسی نميتوانست رفت و آمد كند، چون ديوارهای بسيار بلند داشت. حويلی آنها نيز 

چندين قلعه درون بدرون بود و كمتر كسی ميتوانست روی اهل حرم را ببيند. در قريه ما سه، چهار فاميل ديگر بودند كه 

بسر می بردند. و بجز كسان نزديك شان كسی در منزل درونی آنها رفت و آمد نداشت و  در قيد شديد مانند فاميل ايشان ها

بجز شايعات از حقيقت جريانات داخل خانواده آنها كسی چيز واقعی نميدانست. در دو سه تا ازين خانواده ها عده ای از 

وهر ماندند. چون به اصطالح سيال يا دختران شوهر ناكرده عمر گذراندند. من حداقل ده دختر را بخاطر دارم كه بی ش

كفوشان پيدا نشد و خانواده اهل قريه را در شان خود و برابر خود نمی دانستند. بالخره قيود در يكی از خانواده ها با 

گريختن يكی از دختران با خدمتگار خانواده شكست. اين حادثه هنگامه عجيبی بر پا كرد. من چون خوردسال بودم در 

حافلی آن دختر را ديده بودم. اكثرا با نواختن دف و خواندن سرودها محافل را گرم می كرد. افسانه هم می مجالس و م

گفت. بسيار كتاب ميخواند، البته از همان كتاب های رايج يعنی ديوان حافظ، نجمای شيرازی، ورقه و گلشاه، سبزپری و از 

 . همين قبيل ها

اثر اعمال نفوذ خانواده حدود پنجسال را در زندان گذراندند و بعد تشكيل خانواده آن دختر با كسيكه فرار كرده بود در 

دادند. سالها در تجريد زنده گی كردند و كسی از اهالی قريه به طور آشكار با آنها رفت و آمد نمی كردند، حتی گپ نمی 

 . ردندزدند. البته بطور پنهانی بعضی ها خصوصا زنان با آنان همدردی و دلسوزی می ك

سخن از مشغوليت های ايام تابستان برای خوردساالن بود. حويلی ما پنج قسمت داشت. حويلی درونی كه جای خانواده بود 

و در طرف شرق آن باغچه ای داشتيم كه با ديوارهای بلند محاط بود و داخل محوطه نيز از انبوهی درختان هميشه تاريك 

ه اكثرا ايام سال جاری بود. در باغچه درخت های زرد آلو، آلوچه در يك كنار بود. از ميان باغ جويچه ای می گذشت ك

قطار درختان سنجد بود. از شدت انبوهی به جنگل مانند بود. آدم نميتوانست از ميان آنها آنطرف عبور كند. در يك كنار 

المستی را ديده اند. المستی نوعی  محوطه، دو خانه مخروبه قرار داشت كه زنان می گفتند جن خانه است و چند بار در آن

جن مونث بود كه اكثرا مصروف شانه كردن موهای خود می بود و موی خود را به روی خود می انداخت. اين المستی ها 

بر اساس روايت هيكلی در گردن داشتند، كه اگر آدم می توانست آن هيكل را بگيرد، المستی تابع او ميشد و چون آنها 

يبی بوده و قدرت پرواز به همه نقاط عالم را داشتند، آدم ميتوانست از آنها هر چيز را بخواهد و آنها دارای نيروی عج



برايش می آوردند. ما اكثرا در آرزوی غافلگير كردن المستی ها می بوديم. در ميان اطفال من ناترس بودم و اكثرا پنهانی 

زدم. محوطه داخل حويلی درونی را نيز پدرم گل و انواع و طوريكه صدای پايم شنيده نشود به آن خانه ها سر می 

سبزيجات كشت می كرد. بادنجان، ترائی، رومی و غيره. و وقتيكه آب خشكی می بود، ما با كوزه و سطل آنها را آب 

ند ميداديم. يك حياطه بزرگ در بيرون حويلی بود كه پدرم برای تهيه چوب آنرا سپيدار كشت كرده بود، در كناره آن چ

درخت توت هم بود. سپيدارها بلند شده بودند و محوطه به جنگلی تبديل شده بود كه نه تنها در تابستان بلكه در زمستان نيز 

محل تفريح بود. چون در زمستان هنگام برف باری در شب های تاريك زاغ ها می آمدند و بر شاخ های سپيدارها منزل 

نوك شان تكه های آغشته به تيل را بسته و آتش می زديم. به باغ سپيدارها هجوم می گرفتند. ما با چوب های درازی كه بر 

 . می آورديم و صدها زاغ را كه از درخت می افتاد گرفتار می كرديم

حويلی بيرون نيز به دو قسمت عقب و پيشرو تقسيم شده بود. در قسمت پيشرو عالوه بر سه اتاق كه برای ميهمانان بود، 

ار داشت. دروازه ورودی نيز در حقيقت دهليز بزرگی بود كه باالی آنرا پوشانده بودند و در دو طرف آن دو صفه بلند قر

صفه ها بود كه در ايام تابستان ميتوانست به حيث جای نشست و خواب استفاده شود. چون دروازه هر دو طرف باز بود و 

كه با ديوار و چوب بندی جدا شده بود. چوب بندی  در آن شمال می وزيد و در عقب حويلی بيرون حوض آب قرار داشت

آن بود كه در ديوار رخنه ای گذاشته و آنر را با دو يا سه چوب که در سوراخهای وسط ديوار جابجا ميشدند از باقی 

و به  محوطه جدا ساخته بودند. اين به آن سبب بود كه آدم ها ميتوانستند از چوب بندی بگذرند اما حيوانات نمی توانستند

اين سبب آب حوض محفوظ تر می بود. در چهار طرف حوض درخت های توت و زردآلو بود كه در زمان حاصل توت 

هر روزه مجبور بوديم سطح آب حوض را از توت های ريخته با آب و به كناره راندن توت ها پاك كنيم. اگر نه آب 

بردند. چون آب جوی ها در فصل تابستان اكثرا  حوض خراب می شد. همه همسايه های دور و پيش ازين حوض آب می

گل آلود می بود يا فاصله بعضی حويلی ها با جوی زياد بود. وظيفه آب آوردن اكثرا به دوش بچه ها، دختران و زنان 

خانواده بود، علی الخصوص در فصل تابستان كه مردان زياد مصروف بودند و در دشت بسر می بردند. قسمت ديگری از 

كه با ديواری محوطه آن جدا شده بود، طويله حيوانات و محل ذخيره كاه و علوفه برای زمستان حيوانات بود. اين حويلی 

ذخيره گاهها گدام های بزرگی بود كه در قسمت های مختلف آنها كاه جو، كاه گندم، كاه ماش، و علوفه خشك كه آنرا بيده 

حوطه طويله، صبح زنان بعد از آنكه مردان را چای و غذا داده می گفتند به صورت جداگانه ذخيره می گرديد. در م

رخصت ميكردند بدون آنكه خود غذا بخورند، سرگين حيوانات را جمع می كردند. سرگين گاو ها را با آميختن كاه به تپی 

ات نيز جمع آوری تبديل كرده بر سر ديوارها می چيدند. يا بر سطح ديوار می چسپانيدند تا خشك شود. سرگين ساير حيوان

و بر سر طويله حيوانات هموار می گرديد تا خشك شود. آنها را بعد از خشك شدن در انبارهای مخصوص برای زمستان 

 .ذخيره می كردند و قسمتی هم در همان فصل سال به مصرف می رسيد

 

 (9سرگذشت و چشم دید ها )

 یک تغییر ناگهانی

 

ايام تابستان تهيه شيره از توت بود. در حاليكه چند نفر از چند گوشه  يكی از مصروفيت های مهم ديگر زن ها در

چادرهای كالن ميگرفتند از باال توت را می تكاندند، بعد از آنكه مقدار زياد توت جمع می شد، آن را در ديگ هايی انداخته 

دن يك گوشه می گذاشتند. بعد می جوشانيدند. بعد از يك دوره جوش دادن، ديگ ها را از سر آتش فرود آوده تا سرد ش

توت های نرم شده را می فشردند تا آبش در ديگ ريخته جمع شود و تفاله آن را دور می ريختند. بعد شيره جمع شده را 

مجددا جوش ميدادند تا بقيام آمده رنگ سرخ جگری و شبيه به سياهی به خود می گرفت. و طی مدت جوش دادن، از روی 

ر گرفته دور می ريختند. وقتيكه شيره يا به اصطالح دهات ما )شننی( تيار می شد، آنرا در كوزه ديگ كف آن را با كفگي

های لعاب دار )سير دار( ذخيره می كردند. اين شيره در زمستان نان خورش خوب و قوی بود. بعضی روی آن روغن 

 . زرد حيوانی سرخ كرده را نيز می ريختند و بعد با نان ميخوردند

يرماه، از خربزه و تربوز نيز شيره می گرفتند. البته جمع آوری محصول تربوز و خربوزه فاليزها برای همه در فصل ت



اهل ده خصوصا اطفال از سرگرمی های بسيار جذاب بود. اين جشن و ساعت تيری گاهی هفته ها دوام می كرد. اول 

و اسپ و مركب به دهات، بعد جابجاكردن در حويلی،  چيدن و جمع كردن آنها در داخل فاليز، بعد انتقال دادن توسط شتر

بر سر بام ها و گوشه و كنار حويلی، از شيرين ترين سرگرمی ها بود. در آن سالها بخاطر كسی هم نمی گذشت كه ممكن 

است روزی بيايد كه خربوزه و تربوز هم خريد و فروش شود. از دهات دور و پيش تركمن های مهاجر كه زمين نداشتند 

ر وقت جمع آوری تربوز و خربوزه می آمدند و مردم به آنها تا حدی كه ميتوانستند انتقال دهند، تربوز و خربوزه د

 . ميدادند

در بهار يكی ديگر از سرگرمی های جوانان بودنه گيری بود. در صورتيكه همه دشت ها پر از سبزه و گل و علف بود، 

د و تور كشی می كردند. بودنه های زياد در تور بند می شد. بعد آنها به بودنه جوانان دسته دسته با تورها به دشت می آمدن

های جنگی و خوانشی تقسيم می شدند. افراد معدودی بودند كه نوع و جنس بودنه را ميشناختند. يكی از آنها بابه اورون 

نه می گرفت، خوانشی هايش را نگاه نامی از اقوام پدری و همسايه ما بود. او بودنه جنگی را خوش نداشت و هر قدر بود

ميداشت و جنگی هايش را به جوانان ميداد. ماده بودنه را كشته از گوشتش استفاده می كردند. هر گاه جوانان در وقت تور 

كشی داخل كشتزارهای گندم ميشدند، جنگ و جدال هايی هم برپا می شد اما اكثرا اين تخلفات ناديده گرفته ميشد. در فصل 

ان و خزان كه تعداد بودنه كم ميشد، با دام بودنه می گرفتند بطوريكه دام را در پلوان ها و داخل كشتزارها تعبيه كرده تابست

بعدا آله ای را كه از آن صدای بودنه ماده خارج می شد به صدا در می آوردند. به اين ترتيب بودنه نر به طمع وصلت 

شد. البته در اطراف دام، غالبا دانه می ريختند. بابه اورون همان قدر كه بودنه بودنه ماده نزديك می آمد و گرفتار دام مي

جنگی بدش می آمد، به خروس جنگی عالقه داشت و با دقت و وسواس زيادی از خروس های كلنگی اش مواظبت می 

ی نگاه می كردند. بابه كرد. بعد در فصل زمستان آنها را به جنگ می انداخت. در ده دو سه نفر ديگر هم بودند كه كلنگ

اورون بای می گفت كلنگی را از اين سبب دوست دارم كه می ميرد اما نمی گريزد. آدم خوب هم بايد همين خصلت را 

داشته باشد. اما بودنه های خوانشی بابه اورن بای در خزان به خوانش می آمدند. او گاهی حدود بيست، بيست و پنج بودنه 

برای عالقمندان بودنه بخشش   اگر كسی از نزدش بودنه ميخواست و به طبعش هم برابر می بود، را هم نگاه می كرد. بعد

ميداد. البته توصيه و راهنمايی می كرد كه از بودنه درست مواظبت كنند. بابه اورون بای در ايام خزان نيز در ميان 

صل بودنه ها به خوانش می آمدند. او هفته ها كشتزارها علی الخصوص كشتزار پخته گشت و گذار می كرد. زيرا در اين ف

بخاطر بدام انداختن بودنه هايی كه صدايشان را می پسنديد زحمت می كشيد و اغلب موفق هم ميشد. در ده ما دو شكارچی 

ديگر هم بودند. يكی بابه خايستی كه به شكار روباه می پرداخت و اگر هم خرگوش گيرش می آمد، می گرفت. او پوست 

ه را می فروخت. اين برايش منبع عايدی بود. بابه خايستی سگ شكاری داشت. از دام و تفنگ هم استفاده می كرد. اما روبا

او اكثرا در زمستان مصروف شكار می شد و شغل اصلی اش دهقانی بود. ديگر مال حفيظ بود كه با تفنگ شكار می كرد 

نوعی مرغابی بلند  -عالقمند بود. سی سی، مرغ دشتی، درنا و اغلب به شكار مرغان می پرداخت زيرا خيلی به گوشت

شكار می كرد. باری يك لك لك را شكار كرده بود كه مردم بسيار مالمتش كردند زيرا فكر می كردند لك لك مرغ  -پرواز

ز درخت مقدسی است چون اكثرا در زيارت ها خانه می كند. راستی هم در قريه ما در زيارت سيد ابراهيم جان بر فرا

خشك سالخورده ای يك دانه لك لك بود كه هر سال جوجه ميداد و بزرگ می كرد. بعد در سالهای خشك سالی اين خانواده 

 . لك لك گم شد. لك لك در خانه مالحفيظ تاب نياورد، مريض شد و چند روز بعد مرد

می شد. شايد نام اصلی اش محمداهلل بود. او در  يك كلنگی باز ديگر نيز در قريه ما بود كه بطور خالصه بنام ديلال بای ياد

سالهای اخير بعد از بيست سال از زندان رها شده بود. می گفتند پاهايش نوعی درد و آماس پيدا كرده. اما در ظاهر چنين 

بود. از  معلوم نميشد. درباره كارنامه های دوران جوانی او كه جوان سركش و ياغی بوده افسانه های زياد بر سر زبان ها

جمله اينكه يك تنه با ده ها نفر در می افتاده، از كشتن حريف ابائی نداشته، گاهی به دزدی و رهزنی می پرداخته، اما 

حاصل آنرا به اشخاص محتاج می بخشيده. اينكه شكنجه های زياد از جمله قين و فانه و روغن داغ را بدون آخ گفتن تحمل 

كشته به اين سبب زندانش تمديد شده و ازين قبيل حرف ها. می گفتند چون دشمندارست كرده، در زندان يك زندانبان را 

هنوز، تفنگچه ماشيندار خود را با خود می گرداند. اما از ظاهر او چنين چيزهايی معلوم نمی شد. آدم مهربان، شوخ و بذله 

وخی و بذله گويی طفره می رفت. حتی گو بود. هرگز در باره گذشته اش حرف نمی زد. اگر كسی چيزی می پرسيد با ش

درباره اوصاف مرغ كلنگی هم چيزی نمی گفت. من هر وقت او را در مسجد در نماز جماعت می ديدم بخنده می گفت 



حتما امسال بهار يك چوچه كلنگی برايت ميدهم. اما هرگز اين وعده عملی نشد. ديلال بای پياده می گشت. درشهر هم پياده 

آميزش و رفاقت خاص نداشت. اگر چه سنش از شصت گذشته بود اما استوار بنظر می آمد. ظاهرا فقط می رفت. با كس 

يكبار خشم گين شده بود و آن وقتی بود كه يكی از حريفان و سيال هايش نوبت آب او را گرفته بود. می گفتند ديلالبای 

كنيد و دهقانان بدون تردد آب را رها كرده تا زمين او بسيار آرام و خاموش بر سر بند آب رفته و گفته بود كه آب را رها 

 . رسانيده بوند

حاال كه حساب قهرمانی آمد خاطره ای را نقل می كنم كه بيانگر وجه غالبی از روحيه مردم روستا بود. در زمستان سال 

ز مجالس توی دوام يكی از مالداران قشالق برای برادر خوردش توی ختنه سوری براه انداخت. هفت شبانه رو 4003

داشت. روزانه بزكشی بود و شبانه مجالس ساز و سرود و كشتی گيری. يك روز طرف های بعد از پيشين بطور خاصی 

مسابقه كشتی گيری براه افتاد. از بيست و پنج قريه دور و پيش پهلوانان آمده بودند. يگانه پهلوان جوان و نامدار قريه ما 

 . ايش صدمه ديده بود. يك پهلوان تركمن چندين نفر از جوانان كشتی گير قريه را چپه كردمجيد پهلوان در اثر بزكشی پ

مردم برای آوردن مجيد پهلوان نفر فرستادند اما ناوقت شد. پهلوان تركمن كه قربان پهلوان نام داشت، حريف پيدا نمی 

ربان پهلوان از پنج سال بدينسو بيمار بود. می گفت كرد. در قريه ما هم پهلوان كهن سالی بود كه قربان پهلوان نام داشت. ق

كمرم درد می كند و خود را خم و راست كرده نميتوانم. طبابت های محلی، دم و دعا و داغ كردن ها هم نتيجه نمی داد. 

عصا راه  رنگ قربان پهلوان به نوعی كبودی تيره مايل شده بود. اما اندامش هنوز استوار بنظر می آمد. بخاطر كمردرد با

می رفت. روزها در كوچه در جايی كه آفتاب می تابيد، بر ديواری تكيه ميداد و خاموش می نشست. آنروز قربان پهلوان 

نيز عصا بدست و پشت بديوار نشسته بود هرگز كسی فكر نمی كردكه او آماده كشتی گيری باشد. در ميان مردم زمزمه 

به اين بيماری گرفتار شده. مردم در باره پهلوانان به حفظ پاكدامنی بسيار اهميت بود كه حتما از پهلوان خطايی سر زده كه 

ميدادند. ازين سبب بيماری قربان پهلوان را به خطايی از آن نوع نسبت می دادند. باری كسی بشوخی گفت پهلوان يك دفعه 

كردند تا از جايش باال شد، عصا را بدست  با اين پهلوان پنجه نميدهی؟ قربان پهلوان با صدای آرام گفت توكل بخدا. كمك

كسی داد و وارد ميدان شد. كمرش را با دستمالی بستند. پهلوان تركمن هم وارد ميدان شد. هر دو بعد از يك دوره گشتن 

هلوان دور ميدان سر زانو نشستند و دعا كردند. بعد با هم در آويختند. شايد پنج ثانيه هم نه گذشته بود كه قربان پهلوان، پ

تركمن را چپه كرد. حتی معلوم نشد كه او چطور افتاد. صدای غريو و هياهو به آسمان بلند شد. در همين لحظه مجيد 

پهلوان هم لنگان لنگان رسيد. پهلوان تركمن تقاضا كرد كه مجددا با قربان پهلوان كشتی بگيرد اما قربان پهلوان گفت همان 

 .ك گفتيكبارش هم اضافه بود و ميدان را تر

 

 

 (11سرگذشت و چشم دید ها )

 :وضع مكتب

 

سال ديگر در برج سنبله هياتی كه برای جلب جديد الشموالن به مكتب از طرف معارف آمده بود مرا شامل مكتب ساخت. 

اگر چه من بسيار ضعيف و خورد جثه بودم اما تا آنوقت معلومات ضروری در باره دين و تا حدی خواندن و نوشتن را در 

سبب بعد از امتحان نام مرا نيز در جمع جديد الشموالن نوشتند. سه سال كنار ديگر شاگردان مكتب ياد گرفته بودم. به اين 

دوره ابتدايی، دوره آموزش بالوقفه، تا حدی شاق و بسيار سخت گيرانه بود. ما بعد از چاشت نيز دوباره به مكتب حاضر 

ی برديم گذاره می كرديم. در شده و درس ميخوانديم و يا هرگز چاشت به خانه نمی آمديم و با پاره نان خشك كه با خود م

فصل بهار از درختان توت می خورديم و در تيرماه هر كس تربوز يا خربوزه با خود می آورد. ما بر عالوه مضامين 

مكتب يعنی قرائت فارسی، حساب و دينيات سيستم تعليمی قديمی مسجد را نيز تعقيب می كرديم. البته تعداد كسانيكه از 

ر می آمدند كم بود. بهر حال من در جمله كسانی بودم كه در مدت سه سال بر عالوه كتب مكتب، عهده اين همه وظايف ب

قران شريف، چهار كتاب، مسلك المتقين كه يك كتاب فقه به نظم پارسی بود و ديوان های غزليات حافظ و بيدل. و بعدا 



ب مهم به زبان تركی بود خواندم. و به آموزش ديوان های تركی نوائی و فضولی، و كتاب صوفی اهلل يار را درعقايد كتا

درس های فقه عربی، خالصه و مختصر آغاز كردم. استاد دانش عربی ما يك مالی ريش سفيد بود كه در خانه اش درس 

ميداد. من و برادرم صبح وقت می رفتيم و در خانه بيرونی او كه در عين حال كارگاه كفاشی بود، بعد از گذراندن درس 

يك درس نو می گرفتيم و باز می گشتيم. اين مال سيد قل نام داشت و از درس خوانده گان بخارا بود. آدمی خاموش، گذشته 

تندخوی و كم حرف بود. بجز در مراسم ختم كه در آن هم خاموش می نشست، در جايی با مردم آميزش نمی كرد. خودش 

ر مسجد هم توقف نمی كرد. قرار معلوم در مدارس بخارا بجز در يك مسجد قريه مال امام بود. اما بجز اوقات جماعت، د

آموزش علوم دينی به نام علم معاش طالبان را به آموختن يك كسب و پيشه هم تشويق می كرده اند. در سالهای بعد من در 

به امامت نداشت دشت قلعه واليت تخار با ماليی به نام ايشان اسحق برخوردم كه او هم كفاشی می كرد و چندان عالقه ای 

اما از درس دادن سر باز نمی زد. چند وقت بعد در مسجد جامعه قريه ما، يك مالی مسافر را هم مال امام گرفتند كه از 

سمت مشرقی بود و ما بدرس به نزد او مراجعه كرديم. اما او بجای مختصر كتاب كنز الدقايق را انتخاب كرد و مدتی هم 

را به قريه همسايه كه جنگل اريغ نام داشت، به يكی از دوستانش معرفی كرد و بنا به توصيه او آنرا خوانديم. بعد پدرم ما 

به خواندن صرف آغاز كرديم كه از رساله ای بنام "بدان" آغاز ميشد. اما معلومات ادبی من در آن سالها با شركت در 

چون چند دوره وكيل شورا، وكيل جرگه و  -بودمجالس كتاب خوانی مامايم تكميل شد. مامايم كه معروف به بابه وكيل 

معلومات ادبی گسترده ای داشت. شب های تابستان تا ساعات و نه و ده باالی بچه ها برای مردم كوچه  -وكيل مشوره بوده

كتاب خاور زمين نامه منظوم را ميخواند كه قصه هايی بود عاميانه درباره كارنامه ها و جنگ های منسوب به حضرت 

و بعد خودش بمدت يك ساعت يا بيشتر شاهنامه ميخواند. مامايم ابيات را معنی كرده در باره قصه ها توضيحات علی 

ميداد. گاهی فصل هايی از سكندرنامه خمسه نظامی ميخواند و معنی می كرد. هم چنين او از كتب ادبی ديگر؛ از جمله 

و ابياتی را ميخواند و توضيح ميداد. برای ما بجز شاهنامه  بوستان وگلستان، هزار و يكشب، بهار دانش و غيره قصه ها

خوانی اش كه به لحن جالبی ميخوانند صحبت او كه مملو از امثال، ابيات و مقوالت، احاديث و آيات بود، آموزنده تر و 

ذاب می متغنم تر بود. علی الخصوص كه هر قصه يا مطلب را با شوخی ها و طيبت های خاص می آميخت و شيرين و ج

ساخت. مامايم گاهی معنی بيتی را از ما می پرسيد، بعد به جواب هر يك از ما گوش ميداد. بعد بدون اينكه به غلطی ها 

انگشت بگذارد خودش در باره آن توضيحات مفصل ميداد. فكر ميكردم مقصد او آن بود تا ما جرئت بيابيم نزد بزرگتر ها 

چنين چيزی در آنوقت ها بی ادبی تلقی می شد. اگر هم باعث مجازات نمی شد،  سخن بگوييم و ابراز عقيده كنيم. چون

حداقل با تحقير و استهزاء روبرو می شد. در باره مامايم در پشت سرش حرف های زيادی می زدند اما پدرم بسيار ازو با 

خودش سلوك می كند. اگر  احترام ياد می كرد و می گفت پايه وكيل صاحب حكمت است، با هر كس مطابق برداشت و حد

چه مامايم شاهنامه می خواند و به سخنان حكيم فردوسی و نظامی بسيار ارج می گذاشت، اما زمانی كه سخن از مشايخ 

تصوف به ميان می آمد، حالی ديگر می يافت و با ذوق و وجد خاص سخن می گفت. فكر می كنم كمتر اثر فارسی تصوفی 

ت. خود نيز در سخن صاحب فصاحت و بالغت بود. او حتی افسانه های عاميانه را با بود كه كم و بيش از حفظ نداش

حكمت و تصوف می آميخت و به اين ترتيب ذوق ادبی و تربيت اخالقی ما را باال می برد. حاال كه فكر می كنم نميدانم او 

اينكه اكثر اوقات به بهانه سر زدن چطور ميتوانست در آن محيط تاريك بدون همدل و هم صحبت زنده گی بگذراند. شايد 

 . به كشت و كار از خانه بيرون می رفت به سبب دلتنگی بود. خدا می داند

اما در جنگل اريغ كار ما به مدرسه كشيد. صبح وقت می رفتيم و طرف های عصر باز می گشتيم. در مدرسه جنگل اريغ 

آموزش صرف و نحو می بودند. چون آموزش ساير دانش ها بيشتر از صد طالب درس ميخواندند. اكثر شاگردان مشغول 

را بدون تكميل اين دو ناقص و حتی ناممكن می دانستند. مالی ما شخصی بود بنام مال شاه مراد. ما از جمله مبتدی ها 

نبود كه بوديم و حدود پنجاه نفر همدرس داشتيم كه در يك اتاق بزرگ درس ميخوانديم. از شدت غالمغال و سروصدا معلوم 

چگونه صدای استاد را ميشنويم. البته بعد از آنكه درس نو را می گرفتيم در صحن مدرسه می بر آمديم و به تكرار سبق 

 . می پرداختيم

مدرس بزرگ مدرسه، شخصی بود به نام دامال عبدالقادر مخدوم. او بر عالوه تدريس از جمله مشايخ طريقه نقشبنديه بود. 

يم. چون صبح وقت قبل از ما می آمد و وارد حجره ميشد و عصر بعد از مراجعت ما از حجره خارج ما كمتر ويرا می ديد

ميشد. البته هنگام نماز جماعت پيشين وقتيكه همگی در مسجد جمع می شدند و وقت اقامه نماز جماعت نزديك ميشد، 



ر می گشت. می گفتند كه هميشه بر دو زانو خاموشانه می آمد و در عقب امام نماز را ميخواند و بعد باز به حجره اش ب

می نشيند و درس ميدهد. هرگز نديده بودند كه چهار زانو يا روی دوپا بنشيند. گاه گاهی با طالبان در يگان مجلس ختم 

اشتراك می كرد. در آن روز او پيشاپيش همه حركت می كرد و ديگر همه طالبان مدرسه به دنبالش می رفتند. بسيار 

االك قدم بر ميداشت، چنانچه ما مجبور بوديم به عجله راه برويم. می گفتند بيشتر از هفتاد سال سن دارد، اما چست و چ

بسيار نيرومند و شاداب به نظر می آمد. ريش تنك و كم؛ بر زنخش روييده بود كه كامال سفيد بود. دستار و لباس سفيد و 

تابناك داشت. بحدی كه من عاشق او شده بودم و ميخواستم به هر چپن مله گی يعنی شتری می پوشيد. چهره درخشان و 

ترتيبی شود روزانه حداقل يكبار چهره اش را ببينم. اما حتی نديدم برای وضو كردن از حجره اش بيرون بيايد. فقط گاهی 

ی گفتند او در حال بعد از نماز پيشين موفق می شدم نظری گذرا تا زمانيكه داخل حجره اش می شد بسوی او بياندازم. م

 . حاضر يكی از چهار مدرس بزرگ در سمت شمال است. او ده سال در مدرسه جنگل اريغ تدريس داشت

تعداد زياد طالبان مدرسه جنگل اريغ اهل قريه بودند و شبانه به خانه خود می رفتند. اما به تعداد بيشتر از سی نفر شبانه 

ورادور محوطه مدرسه ساخته شده بود، اقامت داشتند. برای اين طالبان نان در مدرسه می ماندند و در حجره هايی كه د

خشك را مردم قريه كمك می كردند. ديگر در صورت داشتن پول، جيب خرچ آنها شبانه برای خود شوربا، پلو، كچالو يا 

كردند. گاهی مقداری  غذاهای ساده تر ديگر می پختند و عده هم به همان نان خشك و چای يا حتی نان و آب قناعت می

كشمش يا در ايام تابستان و خزان مقداری انگور يا خربزه می خريدند و گذاره می كردند. محيط مدرسه بسيار خشك و 

منضبط بود. بجز صرف و نحو و در سطوح باالتر فقه، تفسير و حديث از مضامين ادبی و حتی كالم و عقايد خبری نبود. 

كه كتابی « شرح مال»رس هم ميدادند. در عين زمان درس ميخواندند. مالی ما، خود عده زيادی از مالها كه خود د

معروف در نحو است را ميخواند. شخصی به نام مال ذكی بود كه تفسير جاللين ميخواند و می گفتند بعد از آن دستار بندی 

د می بايست هدايه را در فقه، می كند. در آن مدرسه بعد از مبادی صرف و نحو و فقه اگر كسی ميخواست مولوی شو

شرح جامی را در نحو، جاللين را در تفسير و مشكات را در حديث بخواند. مال ذكی، مرد ضعيفی بود. اكثرًا سرش روی 

كتابش خم بود با كسی حرف نمی زد و مقدار موی سر و ريشش هم رو به سفيدی گذاشته بود. سال ديگر من آن مدرسه را 

 .احوال او خبر نشدمترك كردم و ديگر از 

 

 (11سرگذشت وچشمدیدها بخش)

 :روزنه های به سوی زندگی های دیگر

 

اكثر مردم ده ما علی الخصوص زنان در محيط بسته و راكدی بسر می بردند. آنها نميدانستند كه نحوه های ديگر زندگی و 

طوريكه گفتم مامايم سالها را در كابل گذرانده بود. معيشت نيز در دنيا هست. ازين لحاظ خانواده ما امتيازاتی داشتند. اوال 

اگر چه خانواده اش را باخودش نبرده بود، اما در تغيير ذهنيت و تربيت آنان تاثير می گذاشت. با تمام اينها مامايم شخص 

ه اعضای محافظه كار و حتی ميتوان گفت متعصب بود. اگر چه گاهی در داخل خانواده شوخی می كرد، يا آزادی هايی ب

خانواده قايل بود، در بيرون از خانه با آنها سخت گير بود و حتی از تماس با سايرين مانع ميشد. اما خانواده ديگراز خودی 

های ما بودند كه بنا بر تصادفات روزگار دايره ارتباطات شان وسيعتر شده بود و تا مزار شريف و كابل رشته خويشاوندی 

ی به خانه آنها می آمدند. اين خانواده خاله و پسر خاله های ما بودند. اما ماجرای روابط داشتند. آن اقارب شهری گاه

 :خويشاوندی آنان با شهريان

خانواده مادری من در گذشته مناصب بزرگ دولتی داشته اند. در زمانيكه حكومت هشتر خانيان؛ بلخ و بخارا را در 

به مناصب درخور احوال نصب می كرده اند. از جمله از اجداد مادری تصرف داشتند از جمله بزرگان هر قوم افرادی را 

من قربان خان از منصبداران نظامی آنها بوده که در برخورد های مسلحانه با عبدالرحمان خان يکجا با حريفش اسحاق 

ه و به بخارا خان با او برخورد و جنگ داشته است)ماجرای اين برخورد درسراج التواريخ موجود است( که شکست خورد

مهاجر می شود و در همان بخارا در می گذرد. پسرش به نام مرادخان دوباره به محل آبايی يعنی آقچه باز می گردد و 

مصروف زراعت و مالداری می شود. درين وقت در افغانستان مجددا حكومت مركزی توسط امير عبدالرحمن خان مستقر 



شسته است يكی از منصبداران دوران امير حبيب اهلل كه در اداره ماليه كار شده وپسرش حبيب اهلل خان براريکه قدرت ن

می كرده ضمن گشت و گذار محالت گذارش به آقچه می افتد . درين وقت مراد خان نيز فوت كرده و ازو دو پسر و يك 

اهل تشيع است. بنا بر رسم دختر باقی مانده است. اين مامور حبيب اهلل خان كه مير ابوطالب خان نام داراد و از سادات 

زمان ميخواهد با يكی از خانواده های بزرگ آقچه مناسبات خانوادگی برقرار كند. بزرگان آقچه كه بعد از زد و خوردهای 

زياد تازه منقاد حكومت مركزی شده اند به مشوره می نشينند و ضعيف تر و ناتوان تر از پسر مرادخان كه مقصودخان نام 

رسه است، نمی يابند. ميخواهند خواهر او را به عقد مير ابوطالب خان در آورند. مقصود خان مخالفت می دارد و طالب مد

كند و به صوابديد بزرگان محل و حاكم دولتی طور مصلحتی زندانی ميشود و خواهرش را كه خورد سن نيز هست به عقد 

بندد وبه کابل ميرود. بعدا مقصود خان را از حبس ابوطالب خان در می آورند. ابوطالب خان با عروس نو رخت سفر می 

رها می كنند. او چاره ای بجز تمكين و خاموشی نمی بيند و رضا بقضا می دهد. مقصودخان بعد از تكميل مدرسه عالم 

ه ديگ دين ميشود و بقريه ميان خانواده خود باز می گردد. و با يك خانواده ترك تبار كه عالم دين بوده و در عين حال پيش

ريزی دارند يعنی از چدن ديگ می ريزند، وصلت می كند و صاحب پسران و دختران زياد ميشود كه مادر و خاله ها و 

ماماهای من باشند. ديگر ده ها سال از آن خواهر خبری نيست تا اينكه ابوطالب خان ازجانب امير حبيب اهلل خان مغضوب 

لم می گويد. خواهر مقصودخان يكی از زوجه های متعدد مير ابوطالب واقع می شود. و در حالت باز نشستگی ترك عا

خان، با يك پسر و يك دختر به آقچه باز می گردد. اين پسر مير اسداهلل نام دارد و جوانی است صاحب قلم، جرار و چاالك. 

ج می كند. دوباره درين زمان او به ده نزد مامای خود باز می گردد و با دختر مامای خود يعنی يكی از خاله های من ازدوا

حكومت وقت با آنها بر سر مهر می آيد و قطعه زمينی در آقچه بعنوان حق تقاعد پدر به او ميدهند. مير اسداهلل خان در ده 

قلعه، باغ و خانه آباد می كند، زراعت و مالداری براه می اندازد. موفق تر از هر زارع و مالدار زنده گی اش رونق می 

زمانيكه من در سنين يازده سالگی بودم سالها از مرگ مير اسداهلل خان گذشته بود. دو تا از پسرانش در ده  يابدو در

مصروف وارسی از امور زراعت و زنده گی بودند و پسر وسطی اش به نام مير آيوب در مزار در خانه كاكايش زنده گی 

ياست بلديه )شاروالی( مزار شريف مشغول كتابت بود. اين مير می كرد. او در همانجا مكتب ابتداييه را تمام كرده و در ر

ايوب با يك دختر از همسايه های كاكايش پيوند وصلت بسته و مراسم عقد نكاح را در قشالق برگزار كرد. چون همه 

آغاز گرديده  مراسم آن توی بنظر من بسيار جذاب و برجسته آمده بود. من اولين خاطراتم از خانواده خاله ام از همان توی

است. اگر چه شايد قبل از آن نيز بارها به آن خانه رفته باشم. درين توی خيلی از خويشاوندان مزاری و حتی كابلی آمده 

بودند. لباس ها، طرز صحبت، نشست و برخاست و خالصه همه حركات آنها برای ما تازه گی داشت. عده ای از دختر ها 

ار می كردند. با اهالی ده چنان با ادب و نزاكت برخورد می كردند كه اين بيچاره ها سر برهنه روی حويلی ها گشت و گذ

دست و پای خود را گم کرده و ميكوشيدند با آنها روبرو نشوند. از جمله دو دختر خندان و زيبا مرا چنان سوال باران 

هم. آنها بلند بلند می خنديدند و شوخی می كردند كه نتوانستم زبان باز كنم و بيكی از آن سوالهای عجيب و غريب جواب بد

 . كردند

شبانه آوازهای دسته جمعی ميخواندند و چنان آوازهايی كه هوش از سر ما می پريد. مردان شان نيز با بسيار مهربانی و 

احمد شاه  محبت با ما برخورد می كردند چنانچه من شيفته رفتار آنها شده بودم. از جمله يكی از ريش سفيدان شان كه مير

نام داشت و قرار معلوم دوست و برادر خوانده پدرم بود. شبی به خانه ما مهمان شد و تا نيمه های شب با پدرم صحبت 

كرد. او از شعرهای خود نيز برای پدرم خواند. از جمله ابياتی كه پدرم ازصحبت او بخاطر داشت و هميشه ميخواند و بياد 

 :من هم مانده است اين است

 به چشم شور خود ديدم كه دست بی نمك دارم -ن دو عالم را تهی كردم كباب من نمك نگرفت نمكدا

چند روز بعد از ختم مجلس عروسی مير ايوب پسر خاله ام به خانه ما آمد. چند نفر از مهمانان زنان و دختران نيز آمدند. 

رخورد كردند. مير ايوب كه اسم خانواده گی اش آغا آنها با مادرم و همه اعضای خانواده ما بسيار با احترام و مهربانی ب

 . ميرزا بود، برای من طريق نامه نويسی، سند نويسی، عريضه نويسی و خيلی چيزهای ديگر را ياد داد

خط او بسيار زيبا و پخته بود و نمونه های مشق او را من با خود نگاه كردم. هم چنان او گفت كه شب همراهش بروم تا 

ه و كتاب بدهد. طرف های نماز عصر همراهش رفتم. تعداد زياد مجالت ايرانی و افغانی به من داد كه در برای من مجل

آنها مطالب متنوع و گوناگون نشر شده بود. عكس های روسای دولت ها از مجله عكس ايزنهاور موقع سفرش به افغانستان 



های كوتاه دنباله دار زياد نيز در اين مجالت بود كه از با ظاهر شاه پادشاه افغانستان نيز از آن جمله بود. داستان 

آنچيزهايی كه خوانده بودم بسيار تفاوت داشت. بعد از مدتی مير ايوب خود را از مزار به آقچه تبديل كرد و خانمش را با 

ر رفتيم. شهر نو آقچه يكی دو نفر ديگر اعضای خانواده به شهر آقچه انتقال داد. يكبار من با مادرم برای ديدن آنها به شه

جديدا افتتاح شده بود. من در خانه آنها برای اولين بار با روشنايی برق آشنا شدم. اينكه با فشار دادن يك دگمه خانه روشن 

می شد به نظر من بسيار عجيب و باور نكردنی بود. من از شرم نميتوانستم در باره آن بپرسم و آنرا از مقوالت سحر و 

 . كردمجادو تصور می 

در ده خاله ام به مريضان از ادويه طبی جديد می داد. دواهايی برای درد، زخم، اسهال و غيره كه عجيب موثر بودند و 

مردم را تشويق به استفاده از طب جديد مينمودند. در باره غذا، معاشرت، لباس، اين خانواده بر تمام ده تاثيرات بجا می 

 .زه ای را وارد فرهنگ فلكوريك ده ساختندگذاشتند. آنها حتی افسانه های تا
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 ژی و رویداد های جدید تاثیر تكنولو

 

در اين سالها نميدانم به چه سبب يكباره پرواز طيارات در سطح پايين در محالت ما انجام می يافت. شايد به سبب آنكه در 

مزارشريف ميدان هوايی و قوای هوايی تشكيل شده بود. ما در باره نوع طيارات چيزی نميدانستيم شايد آن طيارات كه 

د، يا طياره های باربری. بهر حال، بمجرد شنيدن صدای طياره مردم باالی بام بسيار پايين پرواز می كردند هيلكوپتر بودن

ها و ديوار ها باال ميشندند و با حايل ساختن دست باالی چشم مسير آن را تعقيب می نمودند. بزودی پديده ديگری نيز پيدا 

بود و حتی بزرگان مزار احترام او شد. فاميل سادات ده ما معروف به ايشان بيگ جان كه از بزرگان قوم در سطح محل 

را می كردند با خانواده معروف سيد شاه خان كه از خانواده های بزرگ مزار و در عين زمان پايه گذار شركت پخته، 

ماشين محلوج پنبه و ماشين تيل كشی که روغن نباتی از پنبه دانه توليد ميکردو فابريکه کوچک صابون سازی بود، 

ختری از خانواده آنها را بزنی گرفته بود. يك موتر جيپ خريداری كردند. رفت و آمد جيپ در قريه خويشاوندی كرده و د

ما برای اكثر اطفال و زنان كه چنين پديده عجيبی را نديده بودند، شگفت آور بود. هر وقت موتر خاكباد كنان از كوچه می 

ديوارها منتظر می ماندند تا حركت او را ببينند. در  گذشت مردم از گوشه و كنار تماشا می كردند. حتی زنان در پشت

همين وقت ها ايشان صاحب يك دستگاه راديو نيز وارد ده كرد. ايام تابستان بود و شبانه ايشان صاحب با مهمانان خود نان 

ه با بطری را بر سر بامی كه در زير آن خانه ای برای بود و باش مزدور ها قرار داشت، صرف می كردند و راديو را ك

تيزآبی كار می كرد بر سر همان بام روشن ميكردند. صدای راديو بسيار دور می رفت حتی در حويلی ما كه تا بيشتر از 

يک كيلومتر با خانه ايشان صاحب فاصله داشت، شنيده ميشد. عالوتا خيلی از اهالی ده برای شنيدن راديو شبانه خانه 

و پيش بام جمع می شدند. خالصه طياره، موتر و راديو موجب تبصره ها و جر  ايشان صاحب می رفتند و اطفال در دور

و بحث های زياد در ميان مردم می شد. پدرم در حاليكه با تامل سر می جنبانيد می گفت: خانه خراب ها نصارا و يهود 

فته و بكار انداخته اند. وای بحال بسيار پيشرفت كرده اند. آنها حكمت يونان را كه بعد از اسكندر در دريا غرق شده بود يا

اهل اسالم. بزودی راديو در قشالق زياد شد. اول مال نظر نام از جمله عياران ده راديو خريد. بعدا حاجی حميد همسايه ما، 

ه بعدا رحمت قريدار از بزرگان ده، بعد خانواده آغا و بتدريج چند نفر ديگر. مردم بيشتر به موسيقی گوش ميدادند. از جمل

محلی خوانان بيشتر مورد توجه بودند. بعضی ها موسيقی تاجيكی نيز می شنيدند. ريش سفيدها به موسيقی كالسيك شش 

مقام و جوانتر ها به موسيقی محلی و عاميانه عالقه نشان ميدادند. شايد افراد معدودی هم بودند كه اخبار می شنيدند. در آن 

ه چه از طريق راديو و چه به طور شفاهی و زبان بزبان زياد در ميان مردم اوقات مساله جنگ الجزايری ها با فرانس



انعكاس داشت و هيجانات دينی آنان را بر می انگيخت. تا حديكه مقامات دولتی نيز به موضوع عالقمندی نشان داده به 

ع آوری ميكرد كه مردم ده تظاهرات و هيجانات مردمی ميدان دادند. سره مياشت برای مردم الجزاير و فلسطين اعانه جم

ما هنگام فروش پخته از آن آگاه شدند. زيرا يك در صد پول فروش پخته را غرض كمك به مردم الجزاير نگاه ميداشتند و 

 . به زارعين و فروشندگان پخته نمی دادند

انی عجيبی را در ميان مساله كشف حجاب يا آزادی زنان نگر 4003در همين سالها كه تاريخ دقيقا بيادم نيست شايد سال 

مردم سبب شد. شايع بود كه در جشن استقالل آن سال قريه دارها، مال امامان، مامورين دولت، معلمين با خانم هايشان در 

مراسم اشتراك می كنند. البته زنان با جهره باز بايد حاضر شوند. اين شايعه چنان تشويش بر انگيز بود كه اگر مردم چاره 

تند تن به مهاجرت می دادند. مردم دليل اين اقدام دولت را نمی دانستند. ازين سبب بدليل سازی های عجيب و راهی می ياف

و غريب متوسل ميشدند. اول اين فكر شايع شد كه ظاهر شاه به روس ها بيعت كرده است. اما چند روز بعد اين خبر 

آن شايعه، روس ها ظاهر شاه را هنگام سفرش در  تكذيب گرديد و به جای آن شايعه عجيب تر از آن پخش شد. مطابق

روسيه نگاه داشته و بجای او شخص ديگری را به قيافه و شكل او در آورده فرستاده اند. در مورد باردار شدن گسترده 

دختران مكتب نيز شايعات قبيحی پخش می گرديد، از جمله اينكه در كابل دو هزار دختر جوان باردار شده و داكتران 

ومتی گفته اند كه اينها از هوا حامله شده اند. شايد در آن زمان حلقات مخربی بود كه با استفاده از تاريكی ذهنيت مردم حك

می خواستند آشوب و بلوا بپا كنند و جلو پيشرفت پديده های جديد را بگيرند. اما كاروان زمان آهسته آهسته پيش می رفت 

 .جامعه جا می گرفتندو پديده های جديد به طور تدريجی در 
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 :مكتب شهر كهنه

 

من بعد از آنكه از صنف سوم مكتب دهاتی فارغ شدم و دو سال ديگر نيز بر عالوه درس های خانه گی و مدرسه در 

كارهای مالداری و زراعت سهم گرفتم، در سال سوم شامل صنف چهارم مكتب ابتدايی شدم كه هنوز در شهر كهنه آقچه 

قريدار پسرش عبداهلل را كه هم صنفی من بود شامل مكتب قرار داشت. ماجرا چنين پيش آمد كه يكی از ماماهايم رحمت 

ساخت. اين حادثه موجب تحريك مرا فراهم آورد. پسر مامای ديگرم عبدالكريم نام نيز خواهان ادامه درس مكتب بود. ما 

اسپ به هر دو نزد پدرم با اصرار و زاری خواهان شموليت به مكتب شديم و در نتيجه پدرم قبول كرده ما را سوار بر 

مكتب برد. سرمعلم مكتب عبدالوهاب خان دوست پدرم بود. چون در زمان تصدی پدرم در مكتب دهاتی قريه همراهش 

آشنا شده بود. ما را بدون هيچ بهانه پذيرفتند و گفتند فردا بياييد كتاب بگيريد و شامل صنف شويد. من يكبار ديگر در 

ب آمده بودم. عمارت با دهليز بزرگی كه با سه دروازه به طرف های شرق، گذشته برای اشتراك در جشن معلم به اين مكت

غرب و جنوب باز ميشد، با صنف های بزرگ كه در دو طرف دهليز قرار داشتند، و يكطرف شان به طور كامل با كلكين 

بود. زيرا شاگردان با های بزرگ به بيرون گشاده ميشد، بسيار روشن بودند. آن جشن معلم به نظر من بسيار پرشكوه آمده 

ترانه خوانی، اتن و پارچه های تمثيلی و موسيقی آنرا بسيار جذاب ساخته بودند. همه اين صحنه ها به نظر من شگفتی 

انگيز آمده بودند. محوطه مكتب بسيار بزرگ بود. در يك طرف چاه آب قرار داشت. تك و توكی نهال ها و درختان در 

دند. ميدان واليبال داشت. از طرف غرب با سرك كوچكی كه با درختان محصور بود به محوطه مكتب قامت افراشته بو

ژاندارمری راه داشت و از سه طرف ديگر با مزارع اتصال داشت. البته راه مكتب برای ما بسيار دور بود. حدود  قلعه 

كب. بعدها من و عبداهلل صاحب هفت يا هشت كيلو متر كه اغلب پياده آنرا طی می كرديم. گاهی به سواری اسپ يا مر

بايسكل شديم كه اكثر اوقات سال به نسبت گل و الی يا وزش بادهای تند قابل استفاده نبود. قبل از ما دو نفر ديگر از قريه 

بود. ديگر عطاجان كه در صنف پنجم درس  1ما شامل اين مكتب شده بودند. يكی اسحق نام داشت و حاال متعلم صنف 



بعد به مكتب رفتيم. كتاب های سه چهار مضمون را برای ما دادند و گفتند ديگر كتاب ها را وقتی كه كتاب ميخواند. روز 

نو آمد يا از شاگردان گذشته گرفتيم می دهيم. برای ما نشستن روی چوكی، كار روی ميز و معلمين دريشی پوش جالب 

 . زنگ به صدا می آمدبودند. اينكه در هر ساعت يك معلم ديگر می آمد و سر هر ساعت 

صنف چهار بدون كدام پيش آمد فوق العاده گذشت. معلمين سخت گير بودند. لت و كوب وجود داشت. هم در صورت غير 

حاضری، هم در حالت ندانستن درس های گذشته، برنامه ها از دروس رياضی تا رسم و ورزش بصورت دقيق تطبيق می 

می شدند. در صنف پنجم بوديم كه عبدالوهاب خان بعد از چندين سال سر معلمی شد و بچه ها دسته دسته ناكام و مشروط 

تبديل شد و بجان آن شخصی به نام انعام خان امد كه از واليت ننگرهار بود. انعام خان بر عالوه پيشبرد نصاب تعليمی و 

نشر جريده ديواری، تشكيل تيم برنامه های مكتب بعضی برنامه های فرهنگی تازه را روی دست گرفت. از آن جمله بود 

های موسيقی و درام كه در جشن همان سال سرايی را اجاره گرفت و نمايشات درام و موسيقی را توسط تيم های مكتب و 

داوطلبان ديگر به معرض تماشا قرار داد. از طريق فروش تكت اين نمايشات عايداتی هم جمع آوری شد كه برای بهبود 

مكتب مصرف گرديد. هم چنين انعام خان با جمع آوری اجباری پول از شاگردان برای همه  وضع اداره و كمبودهای

يونيفرم متحد الشكل تهيه كرد. اين يونيفرم عبارت از يك پتلون الجوردی رنگ و يك پيراهن ماشی رنگ بود كه شاگردان 

داد محدود دريش پوش از جمله فرزندان مجبور ساخته شدند با آن به صنف ها حاضر شوند. قبل از آن در صنف های ما تع

مامورين دولت آنهم مامورينی كه از كابل يا شهرهای ديگر بودند وجود داشتند كه البته با تمسخر شاگردان مواجه بودند. 

حاال همه می بايست دريشی بپوشند. در ين ميان حال بچه های دهات از جمله ما بسيار خراب بود. زيرا برای ما قطعا 

نداشت كه با دريشی از ده خارج شويم يا به آنجا باز گرديم. از همين سبب پيراهن و پتلون را در دستمالی بسته با امكان 

خود تا محوطه مكتب انتقال ميداديم. بعد آنرا می پوشيديم. اين مساله در زمستان و تابستان مشكالت خود را داشت. در 

ها را بكشيم و در زمستان پيراهن و پتلون را باالی لباس های ديگر می  تابستان يا روزهای گرم مجبور بوديم ديگر لباس

پوشيديم. حاال چون ممكن نبود با دريشی چپن بپوشيم مجبور بوديم كه كرتی و باال پوش هم بخريم كه موجب عصبانيت 

كتاب های خط و رسم بر پدران بود. چون آنها به مشكل از عهده خريد قلم و پنسل رنگه و كتابچه های گوناگون از جمله 

 . می آمدند

انعام خان خود برای ما رياضی و هندسه درس ميداد. اما چندان اهتمام زيادی به پيش بردن درس نداشت. اگر چه شيوه 

درس دادنش بسيار خوب و آموزنده بود. اما بمجرد ختم درس ها به پخش معلومات در زمينه های ديگر می كرد. او هر 

را می آورد و برای ما نشان ميداد و در باره آن حرف می زد. اين كتاب ها گوناگون بودند: قصص  روز كتاب تازه ای

پيغمبران، كتاب های علمی در باره فضا، ستارگان، جغرافيای بشری، تاريخ. كتاب های فنی در باره راديو، تلويزيون، 

تكان دهنده بود. او از پيشرفت های بشر و عقب  عكاسی و غيره. خالصه صحبت های او برای ما بسيار بيداركننده و حتی

ماندگی وطن ما حسرت می خورد و ما را به مطالعه بيرون از مضامين مكتب تشويق می كرد. حتی از تظاهرات و 

اعتصابات و موجبات آنها سخن ميگفت. او سيستم كنفرانس ها را نيز در مكتب رواج داد كه در آن شاگردان اليق و 

ميخواندند. در عين زمان در اين كنفرانس ها پارچه های تمثيلی نيز نمايش داده ميشد و پارچه های موسيقی برجسته مقاله 

 . اجرا می گرديد

پيش آمدهای فوق العاده در صنف پنجم برای ما آمدن يك گروپ برای نمايشات سينمايی بود كه يكروز در دهليز مكتب فيلم 

. در حاليكه سه طرف دهليز و تمام دروازه های صنف ها را بسته و دهليز را های تربيتی عموما صحی را نمايش دادند

تاريك كرده بودند. چون ما برای بار اول فيلم را می ديديم و آنهم در باره وجود ميكروب ها در آب و هوا، كثافات و 

همان فيلم ها آشنا شديم. برای ما فضوالت بود، و شايد هم در افريقا تهيه شده بود چون با چهره های سياه پوستان نيز در 

بسيار دلچسب و از لحاظ تحول ذهنی موثر بود. اما بيشتر از آنكه به محتوی فيلم ها فكر كنيم كه چندان به حرف ها و 

صوت آن كه به لهجه ايرانی دوبله شده بود نمی فهميديم، متوجه شگفتی تصويرهای متحرك و صداهای عجيب و غريب آن 

 . ژی را كشف می كرديم  ديگر از عجايبات تكنولوبوديم. و جانب 

حادثه ديگر آمدن گروه هنری راديو كابل بود كه عده خوانندگان و نوازندگان غرض ارائه كنسرت ها به گوشه و كنار 

ستی ژيال، آرمان، نسيم و مددی عضويت داشتند. سرپر حفيظ اهلل خيال، خانم ها پروين و   كشور سفر داشتند. در اين گروه،

گروه و گردانندگی كنسرت ها را مددی به عهده داشت كه استعداد عجيبی در جلب توجه مردم داشت. آهنگ های انتقادی 



ژيال كه لباس های برای نامانوسی بر تن داشتند و آرايش هم كرده  ابراهيم نسيم بسيار جالب بود آوازخوانان زن پروين و 

يكه به خاطر دارم اين كنسرت ها صرفا برای مامورين دولت و متعلمين مكتب بودند برای ما چيزهای تازه بود. تا جائ

نمايش داده می شد نه برای عامه مردم. كنسرت در يك سرای در شهر نو داير گرديد و شايد سه ساعت يا بيشتر دوام كرد. 

 .ما آن شب اجبارا در شهر مانديم و در خانواده يكی از خويشاوندان ما گذرانديم

 

  سرگذشت و چشم دید ها

 بخش چهارده

  

اگر چه تاريخ دقيق آن بيادم نيست اما در همين سالها يك گروپ كارگران شوروی در شهر آقچه جابجا شدند. قرار معلوم 

اين دسته كارگران برای تفحص نفت و گاز نقطه ای را در مناطق عالقداری مرديان حدود ده كيلومتری شرق شهر آقچه 

و كارهای مقدماتی و آزمايشی را در آنجا انجام ميدادند و شبانه به شهر آقچه باز می گشتند. چيز جالب كه  انتخاب نموده

مردم با تعجب درباره آن گفت و گو می كردند خانه های سيار اين دسته كارگران بود كه در محوطه ای در حصه شمالی 

آمدند و پنجره های كوچكی داشتند. همكاران افغان اين گروه می شهر جابجا شده بود. اين خانه ها از دور فلزی به نظر می 

گفتند اين خانه ها بسيار مجهز می باشند. در داخل خود يخچال، كولر، آشپزخانه برقی و ساير ضروريات عصری دارند. 

كه اين وسايل با برق  التبه ما مفهوم اين وسايل را نمی فهميديم و تصور روشنی در باره آنها نداشتيم. همينقدر می فهميديم

كار می كنند. داخل آن خانه های فلزی در آن تابستان بر خالف تصور ما سرد است. غذاها با برق پخته ميشوند و ازين 

قبيل. البته برق اين خانه ها توسط يك ماشين سيار حرارتی تامين می شد. آنها برای تهيه آب آشاميدنی صحی بزودی 

ر يك ميدانی بيرون از آباديهای شهر به عقب هوتل شاروالی و كنار مكتب دختران كردند. شروع به حفر يك چاه عميق د

اما قرار معلوم نتيجه نداد. اما همينقدر معلوم شد كه ساحات نزديك شهر آقچه ذخاير زير زمينی آب شيرين ندارد و بايد 

 . برای تهيه آب به فكر ديگری بود

اهالی آقچه اين بود كه چند نفر زنان نيز با آنان بودند. ازين زنان يك نفر چهره  چيز جالب و تازه ديگر اين گروه برای

شرقی يعنی موها و چشمان سياه داشت و می گفتند گرجی است. ديگران شان روسی بودند. خانم های روسی بسيار بزرگ 

ن شان همراهشان می بود. اما قرار جثه بودند. اين زنان سربرهنه و با دامن در شهر گشت و گذار می كردند. اگر چه مردا

معلوم خريد ضروريات روز عمدتا خوراكی، وظيفه آنها بود. چون خريطه های بزرگی داشتند كه در آنها گوشت، 

 . سبزيجات و ميوه باب را انتقال ميدادند. آنها تمام تابستان در آقچه اقامت داشتند و در ايام خزان دوباره به شبرغان رفتند

دهنده ديگری كه در آن سالها رخ داد حريق يك حلقه چاه گاز در يتيم تاق شبرغان بود. اين واقعه بمثابه يك  حادثه تكان

رويداد تاسف آور موجب تحريك روحيه ملی گرديد و تبصره های گوناگون را موجب شد. بدبينان شوروی ها می گفتند اين 

ر نبود. فوران آتش به اندازه بلند بود كه از طرف شب حريق بدست خود آنها صورت گرفته كه چندان حرف قابل باو

روشنايی آن در تمام محالت آقچه ديده ميشد كه به سوی آسمان شعله می كشيد. بوی بد و خفه كننده ای هم در فضا پراگنده 

شخصا برای بود. شايد اين فاجعه در سراسر كشور و منجمله سطح دولت نيز فوق العاده تلقی شده بود كه ظاهر شاه خود 

بازديد صحنه به شبرغان سفر كرد. موترهای شوروی ها شب و روز نوعی خاك سرخ رنگ را كه از طريق بندر وارد 

افغانستان ميشد از راه آقچه به شبرغان انتقال ميداند. ميگفتند اين خاك را به غرض بند ساختن مسير چاه آتش گرفته بكار 

ه دوام كرد اما بعد از خاموش شدن آن هم مردم بر ضايعات وارد شده تاسف می برند. نميدانم اين آتش سوزی چند ما

 . ميخوردند و اين احساس تاسف و دلسوزی عمومی بود

از رويدادهای جالب ديگری كه بخاطرم مانده يكی سفر عبدالغفارخان زعيم پشتون ها بود كه تعداد زياد اهالی، مامورين 

او در دو كنار جاده عمومی شهر آقچه و هوتل شاروالی جمع كرده بودند. شايد دولت و شاگردان مكتب را به استقبال 

ساعت های نه صبح عبدالغفار خان وارد شهر شد و پياده از ميان استقبال كنندگان عبور كرد. شاگردان مكتب را مورد 

پيشرفت و حفظ آزادی و  نوازش قرار داد و بيانيه كوتاهی كه محتوای آن دعوت به اتحاد و يكدلی، توجه به ترقی و

استقالل بود ايراد كرد. از مردم افغانستان تشكر نمود كه از حقوق پشتون ها و بلوچ ها برای خود اراديت پشتيبانی می 



كنند. عبدالغفار خان كاله سفيدی بر سر داشت و يك لباس عنعنوی عادی نخی پوشيده بود. قامت بلند و ريش سفيد كوتاه 

گی ظاهر او با شهرتی كه در جريان مقاومت ضد انگليس و بعد مخالفت با حاكمان پاكستان بدست  شده داشت. اين ساده

آورده بود برای ما عجيب بود. آيا اين انسان ساده، همان قهرمان و مرد بزرگی است كه نيمی از عمر طوالنی اش را در 

 انده است؟مبارزه به خاطر آزادی و استقالل و تامين حقوق قومی در زندانها گذر

بود كه ما را برای استقبال والی جديد واليت به شهر نو و باز هم در هوتل شاروالی بردند. شبرغان  4011شايد بهار سال 

در تقسيمات جديد اداری به واليت تبديل شده و نام عمومی اين واليت به جوزجان تغيير يافته بود و آن سال شهر شبرغان 

از آن، نماينده حكومت در شهر شبرغان عنوان حاكم اعلی داشت و تابع نايب الحکومگی مركز آن تعيين شده بود. پيش 

 . مزار شريف بود

ما از جريان تغييرات عمومی و اينكه قانون اساسی جديد تصويب شده و حكومت انتخابی مطابق رای پارلمان بوجود آمده 

اين اولين والی دوران دموكراسی بود كه بعد از تشكيل جديد اطالعی نداشتيم. با آنكه متعلمين صنف ششم مكتب بوديم. گويا 

اداری به حيث والی به جوزجان آمده بود. والی جديد خواسته بود كه به همه ولسوالی ها و حاكم نشينی ها سفر كند. والی 

ز شاگردان آنرا رسيد و سخنرانی ايراد كرد. از طرف اهل معارف مقاله ای ترتيب شده بود كه يكی ا 9نيزد حدود ساعت 

قرائت كرد. در آن ضمن تبريكی و خوش آمديد به برخی كمبودهای معارف اشاره شده و تقاضا گرديده بود كه در رفع آنها 

از طرف حكومت به معارف كمك شود. والی ضمن آنكه وعده داد كه برای تكميل كمبودها كوشش خواهد كرد ياد آور شد 

شكالت فكر نكنند و بدانند كه ممكلت فقير و حكومت دچار تقاضا های زياد است. والی كه بايد شاگردان و اهل معارف به م

گفت كه بزرگان گذشته علم و ادب ما از جمله البيرونی، بوعلی سينا، موالنا جامی و سيد جمال الدين در مدارس با نان 

ختم سخنرانی والی، قاری عبدالرحيم عينی خشك علم آموخته بمدارج بلند علمی رسيده و به بشريت خدمت كرده اند. بعد از 

كه از محصلين شرعيات پوهنتون كابل بود و در جريان سال گذشته برای ما بطور داوطلبانه قرائت قران و دينيات تدريس 

كرده بود و با چهره و شخصيتش آشنا بوديم، اجازه صحبت خواست و بعد از ادای احترام و تعارفات گفت كه والی صاحب 

رمودند كه بزرگان ياد شده در مدارس و در شرايط دشوار علم آموخته و به مدارج بلند رسيده اند اما زمان آنها درست ف

زمان ديگری بود. در آن وقت حكومت ها و والی ها برنامه انكشاف معارف متوازن نداشتند. تعليمات عمومی و اجباری با 

و عالوتا آن ها اشخاص استثنايی بودند كه در طول صد ها سال  مكلفيت تمويل و نظارت آن از جانب حكومت رواج نبود

يكی مانند آنها ظهور می كند. ما هم تقاضای فوق العاده نداريم بلكه ميخواهيم دولت به تعهد و فيصله های خود عمل كند و 

نمايد. والی كه در راه پيشرفت معارف، برای پيشرفت وطن و از جمله رفع فقر و احتياج وطن و كشور اقدامات جدی 

جنرال عسكری هم بود و لباس جنرالی به تن داشت نامش جنرال عبدالرحيم ناصری بود. بسيار با خوشحالی از سخنان 

قاری عينی استقبال كرد و گفت بسيار افتخار می كنم كه جوانانی مانند شما در اين محيط عقب افتاده وجود دارد و اميدوارم 

ی ها و بو علی سينا ها ظهور كند و ازينكه كسی در اين محيط های اطراف هست كه با چنين كه باز هم درين وطن البيرون

جرئت اخالقی در برابر نماينده حكومت از حقوق مردم دفاع می كند اطمينان يافته است كه آنچنان كه آرزوی حكومت و 

ه اصطالح دموكراسی را می شنيدم. اما وطن خواهان است، جريان دموكراسی موفق خواهد بود. من برای اولين بار بود ك

از شخص والی و مسلك عسكری بسيار خوشم آمد و آرزو كردم كه روزی شود لباس جنرالی به تن داشته باشم. و البته 

هرگز به تناقض ميان دموكراسی و وظيفه نظامی در كشوری مانند افغانستان متوجه نبودم و اصال رابطه ميان دموكراسی 

فه نظامی و ملكی و از اين چيزها را درك نمی كردم. بعد يك روز وقتيكه از مكتب بخانه باز می گشتيم و و حكومت و وظي

مانند اغلب اوقات قاری عينی همراه ما بود و بخاطر ما از بايسكل پياده شده و صحبت كنان راه می پيمود. درباره 

است. يعنی اينكه حكومت از دست خانواده، گروه و دموكراسی از او پرسيدم. او گفت دموكراسی بمعنای حكومت مردم 

قشر خاصی خارج گرديده و به همه مردم تعلق گيرد و در آن مملكت ها ترتيبی در نظر گرفته شده است كه مردم 

نمايندگانی را ازهر محل انتخاب كنند كه مجلس شورای ملی را تشكيل دهند. بعد حكومتی كه از طرف شاه معرفی ميشود 

ملی رای اعتماد بگيرد و اگر اكثريت وكيالن ملت به او رای داد، حكومت را تشكيل بدهد. بعد شورا هر وقت  از شورای

در باره اجراات حكومت، از صدراعظم و وزيران توضيحات بخواهد. هم چنين مردم آزادی داشته باشند تا از حكومت 

ريقيكه ممكن باشد آزادانه ابراز كنند. اين حرف ها در آن انتقاد كنند. افكار خود را از طريق مطبوعات، تظاهرات و هر ط

وقت ها برای ما تازگی داشت. اگر چه در سال گذشته در ولسوالی ما برای اولين بار جهت انتخاب وكال سه نفر كانديد با 



قومی ما بود كه هم رقابت كرده و صندوق گذاشته بودند و در ميان مردم سروصداهايی بر پا شده بود. يك نفر كانديد از 

 .ناكام شده بود اما ما متوجه معنی و مقصد آن نشده بوديم

 

 سرگذشت و چشم دید ها

  بخش پانزده

  –مکتب شهر کهنه 

 

صحبت های قاری عينی ذهن های ما را به تجسس و تفحص بيشتر تحريك كرد. بعد از آن در مكتب نيز بيشتر متوجه 

خان را بيشتر درك كرديم. يكی دو نفر از معلمين جوان كه حرف های كنايه داری سخنان استادان شديم و حرف های انعام 

می گفتند توجه ما را به خود جلب كردند. اين معلمين چه در جريان درس ها، چه از طريق نوشتن مقاالت ، مطالب از 

عليه يك معلم هم بودم كه از  همان نوع را مطرح می كردند و بالخره همان سال در تير ماه شاهد تظاهرات متعلمين مكتب

 . اولين نمودهای وضعيت جديد بود

همان سال تابستان داكتر عثمان انوری وزير معارف به آقچه آمد و از مكتب ما هم بازديد نمود . اگر چه ايام رخصتی بود 

واند و خواهان ارتقای مگر عده ای از شاگردان را خبر كرده بودند. من هم در جمله آنها بودم. باز هم شاگردی مقاله خ

مكتب ما به متوسطه يا ليسه گرديد. وزير صحبت مختصری كرد. او نيز متين اما خوش سيما بود. موهای سرش كامال 

سفيد شده بود. اين اولين وزيری بود كه ما ميديديم و شايد اينكه وزرا به گوشه و كنار مملكت گشت و گذار كنند با حكومت 

حال همان سال مكتب ما به متوسطه ارتقا يافت و سر از آغاز سال تعليمی بالوقفه به صنف هفتم  جديد آغاز شده بود. بهر

 . ترقی كرديم. به اين ترتيب اولين دوره شاگردان متوسطه آقچه بوديم

ذهنيت سازی علوم جديد كه با مضمون جغرافيه و هندسه در صنف های چهار و پنج آغاز شده بود با مضامين كيميا و 

فيزيك، در صنف هفتم وارد مرحله جديدی ميشد. مطالب گردش زمين به دور خورشيد، اينكه ماهتاب از خود نور ندارد، 

موجب بحث ها با مالهای ده شده بود و آنها را در برابر مكتب سركاری بدبين تر و مشكوك تر ساخته و هم چنان سبب بی 

ر و تغييرات فيزيكی و شيميايی طبيعت و هم چنين مباحث علم حيات در باوری ما به علم و دانش آنها شده بود. بحث عناص

ژی منظره جديدی در ذهنيت ما در باره عالم، طبيعت، هستی و حيات ترسيم می كرد و آن تصور بسيط خلقت را   بيولو

با مالها كه به مخدوش می ساخت و هم چنان حاال به تصور ديگری از عناصر طبيعت دست می يافتيم. و البته بالفاصله 

چهار عنصر آب، آتش، باد و خاك عقيده داشتند در می افتاديم. اين موجب خالء عظيم و پر ناشدنی ميان درسخوانده گان 

ژی های معاصر در ذهن شاگردان باز می  مكاتب جديد و مالها می شد و از جانب ديگر زمينه را برای رسوخ ايديولو

رداشتی را نداشتيم كه قرن ها در محيط ما رايج بود. ذهنيت راكد و برخورد متعصبانه كرد. ما ديگر از مفهوم علم همان ب

مالها كه بجای جواب گفتن با قهر و عصبانيت همه چيز جديد را رد می كردندو آنها را علوم كافران ميخواندند بر اين 

های فنی علوم از جمله راديو، طياره و فاصله گيری می افزود و ما را نيز متعصب بار می آورد. ما در مقابل دست آورد

موتر را مثال می آورديم و بر اينكه باعث عقب مانی ما مالها و ذهنيت عقب مانده و ضد علمی شان است مصرتر و 

 . متعصب تر می شديم. در اين وقت ها بعد از سالها اصرار و الحاح ما صاحب راديو هم شده بوديم

و آمد دشوار شده بود و ما حاال در شهر نو در تعمير مكتب جديد انتقال يافته بوديم، در  عالوتا برای اينكه در زمستان رفت

خانه پسر خاله ام مير ايوب بسر می بردم. او عالوه بر راديو يك گرامافون داشت و صحفاتی از موسيقی هندی و ايرانی 

روی آن صفحه باعث انتشار اين همه هم پيدا كرده بود. خود اين گرامافون كه با حركت صفحه و حركت سوزن بر 

صداهای رنگارنگ، سازها و وانسان ميشد برای من پديده تازه ای بود. نشرات راديو نيز كه برنامه های معلوماتی، تربيتی 

و تعليمی داشت به تغيير ذهنيت كمك می كرد. پارچه های تمثيلی كورنی ژوند )زنده گی خانواده گی( و داستان های دنباله 

راديو مرا به دنياهای ديگر آشنا كرد و بدبينی ام را در برابر زنده گی راكد، منقبض، سخت گيرانه و خشن معمول و دار 

جاری ما در دهات زياده تر می ساخت. ما بر عالوه راديوی كابل، برنامه های داستانی راديو ايران و تاجيكستان را نيز 

در برابر ذهنيت ما گشوده ميشد. كتاب های قصه و مجالت هم كه مير تعقيب می كرديم و افق ها و روزنه های جديدی 



ايوب ، )آغا ميرزا( تهيه می كرد و عموما از نشرات ايران بود تصوير شيوه های ديگری از زنده گی را در تصور و 

 . تخيل من بر می انگيخت و موجب نوعی بر انگيختيگی و عصيان در برابر زنده گی و جامعه موجود می شد

من زمانيكه در شهر در خانه آغا ميرزا به سر می بردم گاهی از پدرم مبالغ كم جيب خرچ دريافت می كردم. اين جيب 

خرچ ها از پنج افغانی و ده افغانی و گاهی هم بنا بر ضرورت خاص تا بيست افغانی می بود. اين پول ها برای رفع نياز 

چه مصرف می شد. اما من با صرفه جويی پول ها را ذخيره كرده و های مكتب از جمله خريد پنسل، قلم، رنگ و كتاب

كتاب خريداری می كردم. در آنوقت در آقچه دو نفر كتاب فروش بودند. يكی دوكان داشت و ديگری در روی بازار بر 

ه با من روی تختی كتاب ها را هموار كرده و خود در گوشه ای از آن می نشست. اين كتاب فروش مال قاسم نام داشت ك

آشنا شده بود. بعدا موفق شد دكان بگيرد و تا حدود سی سال ديگر كه زنده بود كتاب فروشی می كرد. من عموما كتاب 

های قصه قديمی مانند چهار درويش، سياحت حاتم، رستم نامه، شاهزاده ممتاز، شاهزه فلك ناز، ورقه گلشاه، خاور زمين 

م و با دوست و هم صنفی ام عبداهلل پسر مامايم، مطالعه می كرديم. بعد مطالب آنرا نامه و از اين قبيل را خريداری می كرد

به هم قصه می كرديم. اگر چه بعد از عادت كردن به داستان های دنباله دار راديو كابل و راديو تهران و درامه های كابل 

 آموزش مطالب علمی در مكتب نيز ذايقه ما را و دوشنبه ، از دلچسپی ما به اين داستان های خيالی كاسته شده بود. و حاال

تغيير ميداد. اما مطالعه بوستان و. گلستان و حكايت های از كتب فارسی دينی از جمله دارالمجالس، تذكره االوليا، قصص 

ز نزد االنبيا و غيره چون حاوی پند و اندرز و مطالب آموزنده بودند هنوز برای ما دلچسپی داشت. در همين وقت ها من ا

مالقاسم كتابی به نام نجوم برای همه را به قيمت ده افغانی خريدم. اين كتاب را چون هيچ خريداری نيافته بود، مالقاسم 

بزور و حتی نوعی عذر و زاری به من فروخت. تصور من از نجوم مطالبی بود كه در كتاب های مالهای دعاخوان 

ت انسان ها درج بود و من يا از زبان خود اين مالها، يا با مطالعه جسته و درباره غيب گويی و تاثير ستاره گان بر سرنوش

گريخته كتابهای از قبيل جامع الدعوات و مجمع الدعوات، كنز الحسين، و رساالت و كتب فراوان خطی كه در خانه ما 

عاها و اوراد وجود داشت كه وجود داشت، با آن مطالب آشنا شده بودم. در اين كتاب ها هم چنان مطالبی در باره خواص د

با خواندن آنها انسان ميتوانست به تسخير جن ها و موجودی ديگر به نام موكالن موفق گرديده و صاحب قدرت خارق 

العاده گردد. از جمله انسان ميتوانست دشمنان خود را از دور به قتل برساند. كسی را كه بخواهد مايل و تابع خود سازد و 

ت پنهانی دست يابد و از همين تصورات .. اما اين كتاب نجوم برای همه كه نويسنده آن شخصی بنام حتی به گنج و ثرو

ماکسول رايد بود و در ايران ترجمه شده بود، اين نوع مطالب نداشت. بلكه معلومات علمی جديد درباره ستاره گان، نظام 

از جمله من در آن كتاب به طور دقيق تر به مفهوم شمسی، كهكشان ها و سحابی ها و بطور عموم موجودات فضايی بود. 

ستاره های ثابت و سيار پی بردم و در باره نظام شمسی، سيارات و اقمار آنها معلومات مفصل به دست آوردم و شيفتگی 

اندم و عجيبی نسبت به علوم فضايی پيدا كردم. اين شيفتگی به اندازه ای بود كه من شب ها ساعتها در بيرون از خانه می م

به آسمان و ستاره ها نگاه می كردم. تغيير جای آنها را در فضا تعقيب می كردم. آنرا حركت آن ستاره ها تصور می كردم 

شايد اين عالقه من به فضا تا حدی ناشی از دلتنگی زنده گی، زمينی و اجتماعی من بود. علی الخصوص كه در زنده گی 

ن سبب كه در اين وقت ها پدرم زن سوم اختيار كرده بود و مادر من چون بجز من خانواده گی نيز مشكالتی داشتم. به اي

فرزند ديگری در خانه نداشت و منهم در خانه آغا بسر می بردم بنا بر اصرار آنها از خانه پدرم نزد ما آمده بود و روابط 

 . خانواده گی ما تيره و تار و توام با ناراحتی ها بود

ا به سينما هم می برد كه در آن وقت تازه عمارت آن بسر رسيده و افتتاح شده بود. اگر چه قبال گاهی وقت ها آغا ما ر

نمايش فيلم ها شبانه در صحن يك سرای شروع شده و ما يكی دوبار آنجا نيز رفته بوديم. نمايشات سينمای آقچه و شايد 

داد كه بی شباهت به داستان های تخيلی قديمی كه اكثر سينماهای افغانستان را فيلم های بزن بهادری هندی تشكيل می 

خوانده بوديم نبود. در اين فيلم ها قهرمان نمايش كارهای محير العقول انجام ميداد و هميشه پيروز می بود. اما مضمون 

جذابيت  عمده آنها عالوه بر عشق و حماسه مطابق ذوق و سليقه عامه نوعی پيروزی عدالت بر ظلم نيز بود و اين مساله بر

آنها در ميان عوام و جوانان می افزود. فيلم های تا حدی واقعبينانه نيز در اين سينماها، البته به ندرت، نمايش داده ميشد. 

درينگونه فيلم ها صحنه های از زنده گی و روابط جديد علی الخصوص در زمينه روابط جنسی تمثيل می گرديد كه برای 

شاگردان مكتب بسيار بر انگيزنده بود. علی الخصوص كه درين وقت مكتب دختران  جوانان و نوجوانان علی الخصوص

نيز تا صنف ششم رسيده و دختران با يونيفرم مخصوص به مكتب می رفتند. تامين رابطه آزاد ميان بچه ها و دخترها، 



. شايد آرزوها و تخيالت گشت و گذار آنها با يكديگر و علی الخصوص صحنه های رقص و آواز بسيار بر انگيزنده بود

 . عجيب و غريب را بر انگيخته و به بيزاری بيشتر از زنده گی كنونی در ميان جوانان متجدد منجر می شد

بعدها پيوستن به احزاب و انضباط حزبی و سازمانی تا حد زياد از رفتن جوانان به سينماها و ديدن چنين فيلم هايی ممانعت 

ر تكوين شخصيت، خيال پردازی و حتی انحراف اخالقی عامه جوانان، سينمای هندی در ايجاد كرد. اما به نظر من د

افغانستان تاثير بارز داشته است. چنانچه از همان وقت ها جای شنيدن موسيقی محلی و ملی را تا حد زياد موسيقی هندی 

يلم ها را بخاطر می آوردند. قيد و منع گرفت. دليل آن اين بود كه مردم با شنيدن اين آهنگ ها صحنه های هيجان انگيز ف

 .شديد روابط جنسی كه در كشور حاكم بود هنوز هم اثرگذاری اين فيلم ها را بيشتر می كرد

 يک خاطره راجع به ايجاد مکتب ابتداييه در آقچه

هر حال چون ياد آور اگر چه بايد اين مطلب قبل از آنکه من جريان شامل شدنم به ابتداييه را می نوشتم ثبت می گرديد به 

من  4041روحيه اجتماعی مردم در باره ايجاد معارف جديد است دريغ است که يا آوری نشود. مامايم حکايت ميکرد سال 

وکيل حاکم نشين آقچه در شورای ملی بودم دوره صدارت هاشم خان بود ما وکالی نايب الحکومه گی مزار شريف موظف 

خود برويم و در حاکم نشينی ها مکاتب ابتداييه يا به اصطالح آن وقت سرکاری را  شديم با يک هيئت معارف به محالت

ايجاد نماييم. من با هيئت معارف و وکيل سرپل به محل آمديم برنامه ما اول ميبايست در آقچه عملی گردد ما متطابق هدايت 

آنها را ميگرفتيم برنامه تا آنجايی که به صدراعظم و رهبری شورا با علمای دينی و ريش سفيدان مشورت نموده و موافقت 

ما مربوط ميشد دو قسمت داشت اول جلب موافقت بزرگان و بعد انتخاب چند نفر طالب العلمان پيش قدم که برای يک سال 

کورسی را بنام رشديه در مزار شريف بخوانند تا به حيث معلمين در مکتب توظيف شوند اين تدبير به خاطر جلو گيری از 

تفاهم مردم گرفته شده بود ما در شهر آقچه به مدرسه شور ميدان که مدرس بزرگ آن دامال غيب اهلل يکی از علمای  سوء

سرشناس درسخوانده بخارا بود رفتيم و با مولوی مطلب را در ميان گذاشتيم تا مردم را برای مشوره جمع نمايد مقداری 

مدرسه و برگزاری مجلس آورده بوديم به او داديم. دامال غيب اهلل  پول به شکل سکه های طال و نقره نيز برای کمک به

گفت من نميتوانم بدون مشورت پدرانشان طالب ها را به شما معرفی کنم و برای جمع کردن ريش سفيدان نيز اول بايد با 

مشوره مساعد سازد. خود آنها صحبت شود ما موافقت کرديم که اول به سر پل برويم و تا بازگشت ما دامال وضع را با 

وقتی که از سر پل بازگشتيم ديديم که به اصطالح ده است و درختان نی دامال در مسجد نشسته بود اما طالبان مدرسه را 

ترک گفته بودند و ريش سفيدان نيز موافقت نکرده بودند که همکاری نمايند ما مجبور شديم از قدرت حکومتی استفاده کنيم 

ن را گرفت وهم چند نفر را برای آماده گی جهت وظيفه معلمی معرفی کرد و هم از ريش سفيدان حاکم هم موافقت بزرگا

تعهد گرفت که برای اعمار مکتب با دولت همکاری کنند. يعنی مصارف را دولت بپردازد و کار را مردم انجام دهند. به 

کاتب ابتداييه در ولسوالی ها يا حاکم نشينی ها اين ترتيب اساس مکتب سرکاری در آقچه گذاشته شد و اين از جمله اولين م

 .بود

 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش شانزده

 شهر كابل و مكتب عسكری

 

يك هئيت تحت رهبری جنرال عبدالكريم مستغنی كه در آن وقت قوماندان حربی شوونحی  4011در برج عقرب سال 

)ليسه نظامی( درکابل بود برای جلب متعلم به آقچه آمد، متعلمين صنوف ششم و هفتم را به هوتل شاروالی آوردند. هئيت 

ان از اول تا دهم نمره صنف هفتم را بداخل خواستند. بعد از نظامی بعد از يك نظاره عمومی داخل اتاق گرديده و شاگرد

سواالت شفاهی از تاريخ، جغرافيه و غيره معلومات عمومی و معاينه سرپايی صحی داكتران كه جزء هئيت بود. از اول 

 41تاريخ نمره تا پنجم نمره صنف هفتم را بحيث نامزدهای شمول ليسه عسكری انتخاب كردند و قرار شد اين پنج نفر ب

حوت در كابل در مكتب ليسه عسكری حاضر گردند. در جمله من و پسر مامايم عبداهلل هم شامل بوديم. من فكر می كردم 

كه اولين دعايم يعنی راه يافتن به مسلك نظامی قبول شده است. اما با شوق رفتن به كابل و ادامه درس و تعليم نوعی 



نجات از محيط اجتماعی و خانواده گی محدود و مقيد برای من تخيل بر انگيز و نگرانی نيز در من وجود داشت. اگر چه 

اشتياق آور بود اما برای مادرم كه بسيار گريه و زاری می كرد و جدايی از من برايش تحمل نا پذير بود نگران بودم و در 

او از مادرم بحيث مادر خود بخوبی آن باره بسيار فكر می كردم. آغا به من اطمينان ميداد كه تشويش نداشته باشم و 

نگاهداری خواهد كرد. آغا می گفت وجود او برای ما همه اعضای خانواده بخصوص جهت تربيت اوالدها ضروری 

 . است

باالخره مدت چهار ماه كه به حركت ما جانب كابل مانده بود، سپری شد و پدران ما بعد از مجلس و شورهای زياد به اين 

يكنفرشان ما را همراهی كنند و چون ديگران مصروفيت های بيشتر داشتند، پدرم با ما همسفر شد. ما بعد  نتيجه رسيدند كه

از گذشتاندن يك شب در مزارشريف با موتر سرويس روانه كابل شديم. تونل سالنگ بتازگی ها افتتاح شده بود اما قسمت 

ب توقف در خنجان فردايش طرف های عصر به كابل های زياد سرك آن هنوز قير ريزی نشده بود و ما بعد از يك ش

رسيديم و در اتاق يكی از دوستان پدرم كه از قوم تركمن و از جمله تاجران شهر آقچه بود، در سرائی به نام اسد ماركيت 

ر در نزديك پل خشتی اقامت اختيار كرديم. هنوز دوازدهم حوت بود و سه، چهار روز به شروع مكتب مانده بود. پدرم د

باره موقعيت و محل مكتب، و موترهايی كه مردم را به آن محل انتقال ميداد معلومات گرفت و ما قسمت هايی از شهر 

كابل را ديديم. اما هوا سرد بود و غالبا باران می باريد. از اين سبب بيشتر وقت را در اتاق گذرانديم. ما با خود غذای 

مرغ پخته داشتيم كه همه اش را پدرم آماده كرده بود. چای هم صاحب اتاق كافی، نان، كلچه های شيری خانگی و گوشت 

ميداد. او كه قاری جمعه دردی نام داشت بمن گفت كه اينجا ملك مسافری است. هر وقت مشكل و ضرورتی پيدا كردی 

 . پيش من بيا. هر چه از دستم بيايد، دريغ نمی كنم

ه مكتب ليسه شديم. همانروز نام نويسی شد و شاملين صنف هفتم را كه شايد بالخره پانزده حوت هم رسيد و ما داخل محوط

بيشتر از چهار صد نفر بودند به دو تولی تقسيم كردند. ما شامل تولی اول شديم. پدرم را موظفين از همان دم دروازه 

ارب شان مالقات می رخصت كردند و گفتند طرفهای عصر از دروازه قوماندانی به دهليز مخصوص كه شاگردان با اق

كنند، بياييد. همانروز برای ما، تشناب، ليليه ) به اصطالح عسكری قاغوش( و طعامخانه را نشان دادند. شام اتاق های 

خواب ما را تعيين، و توشك، بالشت و كمپل توزيع كردند و طريق كاربرد آنها را ياد دادند. قوماندان تولی ما خواجه سميع 

خود دو نفر ضابط داشت كه نامهايشان بياد من نمانده است. با مشكل زياد من و عبداهلل توانستيم كه در خان نام داشت و با 

يك اتاق جای بگيريم. چپركت های چوبی دو طبقه بودند يعنی در هر چپركت دو نفر باال و پايين می خوابيدند. اتاق ها 

اگردان صنف هفتم در هشت قسم تقسيم شدند. كه از قسم بزرگ بود. در هر اتاق بيشتر از سی نفر جای می شد. عموم ش

الف و ب تا قسم ف ناميده شدند. ما هر دو مربوط قسم دال بوديم. از قسم الف تا دال در تقسيم بندی عسكری تولی اول و 

توزيع  از قسم هـ تا ف تولی دوم بودند. اما صنف های درسی همه در يك عمارت قرار داشتند. روز سوم برای ما دريشی

كردند. البته توزيع بوت و دريشی برای چهار صد نفر مطابق قامت و اندام هر يك كار ساده ای نبود. اما قوماندان های 

تولی و ضابطان در اين امور تجربه داشتند. بر عالوه دريشی و بوت چيز ديگری بنام گيتس هم به شاگردان داده شد كه در 

پطلون و اتصالش با بوت عسكری بكار می رفت. بستن آنرا هم به ما ياد دادند. كمربند و بند پا برای جمع نگاه داشتن پاچه 

 . كاله هم جزو يونيفورم بود

روز سوم يا چهارم بود كه با پدرم خدا حافظی كرديم و هنوز يك هفته تكميل نشده بود كه ما تا اندازه ی به مقررات مكتب 

ماز، خواب، وقت برخاستن صبح همگی تعيين شد. می بايست قبل از داخل شدن آشنا شديم. لين شدن، اوقات درس، اوقات ن

به صنف و طعام خانه لين شده حاضری بدهيم و بطور منظم داخل اتاق ها شويم. يكروز وقتيكه با كندك مشر ما كه دو 

ها كف زدند. او با صنف هفتم و هشتم در تشكيل يك كندك زير دست اش بود آشنا شديم و وقت سخن گفتن او بعضی بچه 

آرامش اما بسيار جدی ما را از اين كار منع كرد و گفت اين رسم مردمان ملكی است. شما بايد وقت شنيدن سخنان و 

دساتير صاحب منصبان خاموش باشيد و هر طور كه امر می كند استاده يا نشسته، آرام سی يا تيار سی، همانطور به 

ار لين شدن برای ما يكی دو اصطالح اوليه عسكری را كه جمع نظام ناميده می سخنانش گوش دهيد. حاال در وقت هر ب

شد، ياد ميدادند و آن شامل، رسم تعظيم يعنی سالم دادن، نظم راه رفتن در لين، منظم ايستاده شدن، و برخی تعليمات 

 . ابتدايی ديگر بود

ساری از دوام مكتب عسكری معاف شدند و عده  چند روزی معاينات دقيق طبی انجام گرفت كه عده نسبت داشتن امراض



ای كه مريضی های عادی داشتند، ادويه دريافت كردند. مكتب از خود شفاخانه كوچكی هم داشت كه بر عالوه توزيع دوا 

به مريضان عاجل چند اتاق برای بستری شدن هم داشت. بزودی درس ها شروع شد. بجز يكی دو نفر اكثر معلمين نيز 

ان عسكری بودند اما معلمين بسيار ورزيده و اليق بودند. چون همه از ميان اول نمره های صنف دوازده صاحب منصب

انتخاب شده بعدا فاكولته های مربوط را خوانده بودند. اكثر آنها سابقه چندين ساله تدريس داشتند. معلمين مسلکی ما بسيار 

خاطر احترام به خدمات شان بعد از سن تقاعد نيز اجازه دوام خدمت  مردمان كهن سال و از اولين معلمين ليسه بودند كه به

يافته بودند. بجز مضامين معمولی مضمونی بنام عسكری داشتيم كه در آن نيز جمع نظام و تعليمات عسكری را آموزش 

وب مكتب بود ميدادند. تعليمات عسكری در ساحه بيرون از محوطه مكتب در ميدان تعليم كه ساحه بزرگی در شرق و جن

 . تدريس و مشق عملی می گرديد

اوقات درس، تفريح، غذا خوری، خواب، نماز، صبح برخواستن با يك نوع موزيك مخصوص به نام ترم عسكری اعالم 

ميگرديد. در رفتن به نماز بجز توصيه ها، اجباری موجود نبود. ما فقط روزهای پنجشنبه بعد از ساعت دو و در روز 

م از محوطه مكتب بيرون برويم. البته آنانيكه از شهر كابل بودند با آوردن تصديق ناحيه و محل رخصت جمعه ميتوانستي

می يافتند كه شب های جمعه به مكتب نيايند. سايرين مجبور بودند حتی نان چاشت روز جمعه را در مكتب صرف كنند. و 

ری می گرفتند و غير حاضران را از رخصتی چون عصريه هم داده ميشد. اغلب نوكريوال ها، وقت عصريه هم حاض

هفته آينده محروم می كردند. از جمله خدمات ندرتا لباس های زير دريشی را برای شستن تحويل می گرفتند. اما چون باز 

توزيع مجدد مشكالت ايجاد ميكرد، شاگردان ترجيع ميدادند كه شست و شوی لباس را خود انجام دهند. در عوض به آنها 

توزيع ميگرديد. شست شوها عموما در تشناب عمومی مكتب ها در يك محوطه جداگانه كه در سمت شمال عمارات  صابون

مكتب قرار داشت زير نل های آب صورت می گرفت. بزودی برای ما دريشی ديگری دادند كه در روزهای جمعه و 

های جمعه در جاهای معينی گشت و گذار رخصتی پوشيده ميشد. قوماندان های تولی و كندك توصيه می كردند كه روز

كنيم و در كافی های مخصوصی چای بخوريم و از رفتن به محالت عامه علی الخصوص سينماها خودداری كنيم. تطبيق 

اين مقررات توسط گزمه هايی از منصبداران تعقيب ميشد. در اين امر كندك مشری به نام هاشم خان بسيار جدی بود و 

پنج شنبه در نقاط مختلف شهر می گشت. اگر شاگردی را در جای نا مناسبی ميديد و يا وضع رفتار  خود روزهای جمعه و

و لباس او را مخالف مقررات می يافت بشدت او را مجازات می كرد. او اصرار داشت كه بايد حتما غذا را در مكتب 

لخصوص در ايام رخصتی غذاهای صرف كنيم. می گفت حكومت به همين جهت اين مصرف را بگردن گرفته و علی ا

بهتر ميدهد كه شما خرج بيجا نكنيد. چون اكثر مردم افغانستان فقير و نادارند و نميتوانند به بچه های خود جيب خرج 

 . بدهند. عالوتا ولخرجی ممكن است موجب انحرافات اخالقی گردد

د خود ما تهيه می كرديم. بعضی از معلمين از كتاب ها برای ما در مكتب كتاب، كتابچه و پنسل دادند. اما قلم و رنگ را باي

و نصاب تعليمی جاری خوششان نمی آمد و خود مضامين مربوط به خود را نوت ميدادند. از آن جمله بودند چند نفر 

كامل معلمين زبان و ادبيات دری و پشتو و معلمين تاريخ و جغرافيه. و واقعا نوت ها و تدريس آنها نسبت به ساير مكاتب 

تر و آموزنده تر بود. اين استادان در امر تعليم و تربيه خصوصا مضامين مربوط خود صاحب نظر بودند و بر شيوه ها و 

مضامين عمومی جاری انتقاد داشتند. يك استاد رياضی هم كتابی در مثلثات تاليف كرده بود كه بعد ها به حيث كتاب 

 . اين استاد عبدالغفور احمد پروانی بودعمومی تدريس در همه كشور پذيرفته شد. نام 

معلمين تاريخ عموما معلمين برجسته بودند. چون اكثرشان مكتب ليسه را در همين مكتب عسكری خوانده و از دانش های 

استفاده كرده بودند. اين استادان عبدالجليل و عبدالقيوم نام داشتند. اولی ملكی و  41و  44استادان برجسته در صنوف 

عسكری بود و تتبعات گسترده در تاريخ معاصر افغانستان داشند. ما در روز های اول بنا بر سخت گيريها اندكی  دومی

دلگير بوديم. عالوتا چون هرگز مسافرت را نديده بوديم دلتنگ می شديم و روزهای آزاد بودن را به خاطر می آورديم. اما 

دن برنامه ها باعث ميشد كه كمتر به گذشتن وقت متوجه شويم. بر آهسته آهسته عادت كرديم و بيست و چهار ساعته بو

عالوه درس های عادی طرف های شام بيشتر از يك ساعت ما را در صنف ها بنام مذاكره جمع می كردند. مكتب يك 

بعد از  لودسپيكر داشت كه برنامه های راديور را نشر ميکرد حدود يك ساعت ميان ديگر و شام و شايد يك ساعت يا كمتر

نان شب قدم زنان به نشرات آن گوش ميداديم. برای عادت كردن ما به انضباط مکتب آقچه يی های صنوف باال كه بزودی 

ما را پيدا كرده و هم صحبت شدند نقش داشتند. آنها در ساعات و اوقات اندك فراغت ما را پيدا می كردند و در زمينه 



تفاده از اوقات رخصتی به ما مشوره ميدادند. هم چنين آنها در تهيه اجناس از رعايت انضباط، تعقيب درست درس ها و اس

بيرون و بلد شدن به جاهای ضروری شهر بما كمك كردند. اين در مكتب ليسه يك رسم عمومی بود كه متعلمين دوره های 

در رفع مشكالت به همه شاگردان قبلی به دوره های بعد كمك و همكاری كنند. اين ارتباطات به آشنايی بيشتر منجر شده و 

 .ممد واقع ميشد

 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش هفده

 شهر کابل و مکتب عسکری 

 

در مكتب ليسه خواندن كتاب های خارج از مضمون مكتب و مطالعه روزنامه ها وجرايد منع بود چون در اين وقت ها 

پنجشنبه و جمعه برای خود يكی دو شماره روزنامه می جريانات سياسی شروع به فعاليت كرده بودند، ما در روزهای 

گرفتيم. بعد از تجربه زياد و مطالعه روزنامه های آنوقت، ما مطالعه روزنامه انيس را بر ديگر نشريات ترجيع داديم. 

شر چون مطالب معلوماتی داشت و عالوتا يك صفحه انتقادی داشت كه در آن ستونی منظوم به نام مناظره عجب و رجب ن

ميشد. اين منظومه را پاييز حنيفی نويسنده و شاعر منتقد تهيه می كرد و در آن همه كمبودهای اجتماعی، اخالقی، تربيتی و 

 . كمبودها و نواقص ادارات دولتی علی الخصوص شاروالی به نحو شيرينی به نقد كشيده ميشد

يد علمی و فنی برای ما بسيار آموزنده بود. اخبار جهان و مطالب معلوماتی علی الخصوص كشف ها و اختراعات جد

آنسال يك كتاب هم گرفتيم كه من، عبداهلل و سيد اكرام، يك همصنفی و هم شهری ديگر ما يكجايی آنرا مطالعه می كرديم. 

بعد مطالب آنرا به همديگر تشريح می نموديم و اين كتاب جلد اول سخنرانی های حسينعلی راشد سخنور و واعظ معروف 

رانی بود. مطالب آن عموما دينی و توضيح مسايل معاصر در انطباق با قران بود و چون از خطابه های راديويی تهيه اي

 . شده بود به فهم ما نزديك بود

آن سال را با پابندی كامل به نظم عسكری گذشتانديم. فقط روزهای جمعه گشت و گذاری در گوشه و كنار شهر می كرديم. 

را می خريديم و به مكتب باز می گشتيم. بعضی وقت روز پنجشنبه يا جمعه قبل از ظهر را به لباس اشيای ضروری خود 

 . شويی می گذرانديم. جمعه ها معموال حمام می رفتيم كه چون به حمام نمره می رفيم دو سه ساعت وقت می گرفت

در برج جوزا، در سرطان مراسم آماده گی به  آن سال در تابستان حادثه جالبی واقع شد. بعد از گذراندن امتحان سه ماهه

جشن استقالل شروع ميشد. چون در رسم گذشت متعلمين حربی شوونحی نيز اشتراك ميداشتند، می بايست رسم گذشت را 

تمرين می كردند. به اين سبب صبح ها وقت قبل از چای برای دو ساعت و عصرها بعد از ختم درس دو ساعت باالی 

نواع رفتار عسكری، گذشتن از مقابل لوژ در وقت رسم گذشت و ساير تشريفات را تمرين می كردند. شاگردان تعليم ا

صنف هفت فقط در جهت آماده گی به سالهای ديگر در اين تعليمات اشتراك می كرد. اما از گذشته های دور در مكتب 

امر معلمين و اداره مكتب موافقه نمی كردند. چون ليسه رسمی رايج بوده كه بايد در ايام تعليم درس ها معطل گردد. به اين 

تعطيل حدود دو ماه باعث پسمانی پروگرام های درسی مكتب می گرديد. حدود يك هفته يا بيشتربا زمزمه های نارضايتی و 

د. تقاضا از قوماندان تولی گذشت اما كسی به تقاضای شاگردان توجه نميكرد. تا اينكه يكروز شام اعتصاب غذا شروع ش

شب شاگردان از رفتن به طعام خانه سرباز زدند و در جاده های مكتب با هياهو به گشت و گذار ادامه دادند. هر قدر 

منصبداران تقاضا و تهديد می نمودند كسی جمع نمی شد. فردا صبح اعتصاب غذا به شكل سرباز زدن از اجرای مراسم 

كرد. در لوژ قوماندان غند بود. هر قدر امر توقف و بازگشت داد رسم گذشت هنگام گذشتن از زير لوژ بعد ديگر پيدا 

شاگردان اعتنا نكردند و باز برسم عادی از پايين لوژ می گذشتند. آنروز به همان ترتيب گذشت. چای صبح را نيز 

جهت شاگردان نخوردند. آن روز به طور كامل در اعتصاب گذشت. فردا صبح خود عثمان خان قوماندان عمومی مکتب 

معاينه در لوژ آمده بود. باز هم شاگردان از اطاعت قومانده و اجرای تعليم قدم سرپيچی كردند. عثمان خان در حاليكه به 

رسم عسكری به گونه رسم تعظيم دست بر پيك كاله داشت دوبار امر بازگشت و اجرای مجدد مراسم را داد. اما قومانده او 

سيار خشمگين شد. در حاليكه دشنام های غليظ ميداد از لوژ پايين شد و يك شاخه بزرگ هم موثر واقع نشد. اين بود كه او ب



سپيدار را شكست و به صف شاگردان حمله كرد. شاگردان در حاليكه با هياهو و سر وصدا می خنديدند به هر طرف 

حدود يكماه يا بيشتر صبح ها بعد گريختند. مراسم در همينجا خاتمه يافت و همانروز امر تعطيل درس ها صادر گرديد. بعد 

از دو سه ساعت تعليم شاگردان تا ساعت چهار استراحت می كردند. بعد عصر باز تعليم و تمرين تكرار می شد. اين 

اعتصاب غذا نميدانم از چه وقت در مكتب ليسه رواج شده بود. برخی آدم های هشيار نظر ميدادند كه اين كار را خود 

اج داده اند. چون اين شكل اعتراض نميتواند دوام دار باشد و با قبول خواست های شاگردان از اشكال گردانندگان امور رو

 . ديگر اعتراض جلوگيری ميشود

شيرين ترين ايام آن سال برای ما روزهای جشن استقالل بود. در جشن استقالل بر عالوه رسم گذشت عسكری چمن 

گارنگ برق تزيين می گرديد. هر اداره و موسسه ای از خود كمپ داشت. حضوری با كمپ های آراسته با چراغ های رن

كمپ حربی شوونحی در كناره جنوب شرقی چمن محوطه بسيار بزرگ بود. لوژی برای هنرمندان ساخته بودند و به تعداد 

حيم بخش بسيار كافی چوكی در همين محوطه گذاشته بودند. چون قوماندان مكتب ما جنرال عثمان خان به آواز استاد ر

عالقه داشت، در شب های جشن او در كمپ ما آواز ميخواند. ما معموال بعد از چاشت ها به منطقه جشن می رفتيم و با 

انبوه جمعيت در اطراف منطقه جشن گشت و گذار می كرديم. در اين گشت و گذار ها زنان و دختران اكثرا با خانواده 

ر كمپ ها برای شنيدن موسيقی معموال در صف های اول جای می گرفتند. محفل های خود اشتراك می كردند و شب ها د

ساز و آواز بعد از صرف نان شب حدود ساعت هشت آغاز و تا دوازده شب و گاهی تا يك و دو بعد از نيمه شب هم دوام 

 . يافت می كرد. اگر چه رخصتی جشن بصورت رسمی سه روز بود اما تا يكهفته نيز مجالس شبانه دوام می

بدين ترتيب ما آن سال را گذشتانديم. فكر می كنم با سخت گيری و انضباط كه بر رفتار ما اعمال ميشد خيلی تغيير كرده 

بوديم. در رخصتی زمستان شاگردان را با موترهای سرويس تا محالت شان می رساندند. اين وظيفه را قوماندانی مكتب 

ب و در كاروان هر سمت يكی از قوماندانان کندک توظيف بودند. ما دو شب را انجام ميداد. در هر موتر يك صاحب منص

در راه گذرانديم. چون در سالنگ برف باری شروع شده بود اگر چه شب از تونل عبور كرديم اما با توقف های زياد شب 

كرايه بازگشت سال ديگر را در خنجان، و شب ديگر را در مزار شريف گذشتانديم. مقداری جيب خرچ به عنوان سفريه و 

به ما داده بودند. در هر جا كاروان دسته جمعی توقف داده می شد و شب را يكجايی در چايخانه ها و كافی ها اغلب به 

شب زنده داری می گذرانديم. قسمت عمده ايام رخصتی زمستان هم با ميهمانی اقارب گذشت چون رسم بود كسانی را كه 

حج، زندان باز می گشت جمله خويشاوندان به نوبت مهمان می كردند. در اين مهمانی ها  از مسافرت طوالنی، عسكری،

آنانيكه مالدار بودند گوسفند يا بزی را حالل می كردند و ديگران مطابق حال خود غذای مناسبی می پختند. نه تنها مسافران 

ا استفاده از فرصت با همديگر صحبت و درد دل بازگشته بلكه تعداد زيادی از خويشاوندان و اهل كوچه جمع ميشدند و ب

می كردند. از مسافرها در باره وضع زنده گی، درس و تعليم ها خاطرات سفر می پرسيدند و به مناسبت، هر يك از 

حاضران چيزهايی از سرگذشت خود می گفت. اگر آدم شوخ طبعی در مجلس ميبود كه معموال در هر قريه چنان 

ا و خنده هايی هم مجلس را رنگين می ساخت. در خويشاوندان ما، مامايم، مال عبد الحفيظ كه اشخاصی هستند شوخی ه

شكارچی ماهری هم بود، پسر كاكايم رسول قريدار و مير ايوب آغا معروف به آغا ميرزا پسر خاله ام از جمله اين 

و مجلس را پر نشاط سازند. ازين سبب  اشخاص بودند. آنها ميتوانستند هر حرف و سخنی را به شكل خنده دار در آورند

حتما از آنان در محافل دعوت می شد. در چنان حاالتی بزرگان تندخو مجلس را ترك می گفتند و ديگران را بحال خود می 

 . گذاشتند

ان در من اكثر اوقات اين سه ماه را در خانه آغا گذراندم كه مادرم نيز همانجا اقامت داشت و البته در محافل خويشاوند

 . قريه می رفتم

قبل از ما از قريه ما چند نفر ديگر برای تعليم و درس مسافر شده بودند. اول دو نفر از اقارب ما، شاه محمود پسر مامايم 

و قاسم نواسه خاله ام از خانواده آغا كه به مكتب ليليه شير علی خان در مزار شامل شده بودند. ديگر اسحق همدوره مكتب 

كه در كابل به مكتب خورد ضابطان انتخاب و شامل شده بود. يكی ديگر از بچه های قريه ما به نام محب اهلل كه  ابتداييه ما

بعد از رد شدن از طرف هئيت ليليه شير علی خان راهی يك مدرسه دينی در محله بنام امام صاحب و بعدا مدرسه حضرت 

ركش و غير عادی بود. چندين بار در جنگ و جدال در مزارع صاحب شور بازار در كابل شده بود. اين محب اهلل پسر س

و چراگاه ها، بچه های ديگر حتی مردان بزرگ را با چوب دست و چاقو زده و زخمی ساخته بود. به اتهام تجاوز به يك 



ه به بچه ديگر از طرف بزرگان قريه لت و كوب شده و چهل روز را بحال زخمی و مريض گذرانده بود اما بعد از اينك

نسبت كالن سالی در ليليه پذيرفته نشد بسيار سرخورده شد و نوعی عقده در او پديد آمد. چون در دوره مكتب دهاتی شاگرد 

پدرم بود و كتاب های سواد را نزد او خوانده بود، با ما حشر و نشر دوستانه داشت و با برادر بزرگم برادر خوانده شده و 

مدرسه تشويق می كرد. بالخره به اين برنامه خود موفق شد و يكروز خبر شديم كه محب  هميشه او را به گريز و رفتن به

اهلل و برادرم فرار كرده اند. بعد از چند روز خبر آمد كه آنها در مدرسه امام صاحب نزد مولوی داد محمد كه از مدرسين 

دنبال آنها رفت و برادرم را باز گرداند. اما خيراهلل  مشهور بود و چند وقت را در قريه ما نيز گذرانده بود رفته اند. پدرم به

بای پدر محب اهلل كه خود نيز در زمانش از ياغيان و سركشان بوده و شانزده سال را در زندان گذرانده بود از اين پيش 

ه سال را آمد اظهار رضايت و خوشی كرد و گفت كار خوبی كرده برايش دعا می كنم. بدين ترتيب محب اهلل حدود پانزد

در مسافرت در مدارس گوناگون گذراند. مدتی در مدارس پاكستان هم درس خواند و بالخره با احراز لقب مولوی باز 

گشت. او در ماجراهای سياسی هم اشتراك كرده بود. اما به شخص مصلح و سليم النفسی تبديل شده بود كه در جريان 

 . انقالبات نيز خيلی به مردم خير رساند

ن حاشيه روی به جريان اصلی باز می گرديم. در ايام رخصتی ما يكبار به خاطر عيد شاه محمود و قاسم از مزار با اي

رخصتی آمدند. شاه محمود با اصرار زياد مرا با خود بمزار برد. هم در جريان راه هم در ليليه او از جريانات جديد فكری 

ام فيض اهلل دوست كه بعد ها تخلص خود را البرز گذاشت برای و سياسی با من صحبت كرد. يك هم صنفی ديگرش به ن

من مطالبی را در باره وجود بی عدالتی و فقر، عقب مانده گی و استبداد توضيح داد كه سخت تحت تاثير قرار گرفتم. 

عجيبی اين البرز اشعار و قطعات ادبی انقالبی را هم كه محصول طبع شاعران انقالبی و جوان بود خواند. او با لحن 

اشعار و قطعات را ميخواند كه سخت باالی من موثر واقع شد و بالخره آنها از من تعهد گرفتند كه در كابل مسايل را 

پيگيری كنم و چند جلد كتاب هم با پول ناچيزی كه داشتم برای من خريدند. تا جائيكه بخاطر دارم اين كتابها عبارت بودند 

ژاك روسو، در برابر خدا از موريس مترلينگ، داستان يك انسان واقعی از يك نويسنده  از قراردادهای اجتماعی از ژان

شوروی، داستان ديگری بنام مردی در قفس و يك دو جلد كتاب ديگر. من از محتوای قرارداد اجتماعی و در برابر خدا 

قعی چنان مرا شيفته خود كرد كه تا گذشتن چيز زيادی نفهميدم. با آنكه ذهن و فكرم اثر پذيرفتند. اما داستان يك انسان وا

ايام رخصتی چند بار آنرا خواندم. داستان از ماجرای يك پيلوت در جريان جنگ دوم جهانی حكايت می كرد كه طياره اش 

سقوط كرده و نگهبان جنگل او را نجات می دهد. او مجددا در اثر مشق و تمرين با پاهای قطع شده قادر به پرواز می 

شخصيت های ديگری ازين داستان نيز با ترسيم نيك خواهی، انسان دوستی، تحمل و سخت كوشی مرا تحت تاثير گردد. 

 .قرار دادند

 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش هژده

 :حركت در مسیر دیگر

 

از كدام تشكل و جريان سياسی خاص نام نبردند. فقط در باره مسايل عمومی و ضرورت  شاه محمود و دوست برای من

مبارزه برای تغيير وضع ومسئوليت نسل نو سخن گفتند. با ختم رخصتی ما به كابل باز گشتيم. يكی دو روز ديگر به 

يم. از اتفاق در همان شب و شروع وقت رسمی سال نو تعليمی مانده بود ازين سبب روزها در شهر گشت و گذار می كرد

روز جريده پرچم شروع به نشرات كرده بود. در اين جريده مقاالتی از ببرك كارمل، داكتر اناهيتا راتب زاد، مير اكبر 

خيبر و كسان ديگر چاپ شده بود. شعری هم از بارق شفيعی، با خواندن اين شماره ما به يك لحن مخالف دولت و مخالف 

و امپرياليزم جهانی گفته می شد مواجه شديم.بعدًا جرايد آزاد ديگر را نيز مطالعه کرديم برخی از اين  آنچه ارتجاع منطقه

جرايد خط مشی منظمی را تعقيب می كردند. پرچم و شعله جاويد ازين جمله بودند. اينها از طبقات و مبارزه طبقاتی، 

پرچم راه های مشخصی برای رسيدن به اين اهداف  ضرورت يك تغيير بنيادی به نفع طبقات زحمتكش، حرف می زدند.

نشان ميداد و آن تكيه به مبارزه مسالمت آميز و قانونی، كوشش در متحد ساختن كارگران و دهقانان و ساير طبقات تحت 



در ستم، شركت در مبارزه پارلمانی، راه اندازی اعتصابات و تظاهرات و غيره تاكيد می نمود. اما لحن شعله جاويد بجز 

بيان واقعيت ناگوار كنونی و ضرورت دگرگونی انقالبی چندان مشخص نبود. اولی لحن اميدوار و دومی زبان تهييج كننده 

داشت. مثال در مورد نشر گزارش اعتصاب و مارش كارگران تفحصات نفت و گاز شبرغان، پرچم عنوان مارش ظفر 

نجبران را بكار برده بودند. از ساير جرايد لحن "صدای عوام" نمون كارگران و شعله جاويد، عنوان مارش نبرد انگيز ر

بطور عموم سال تظاهرات و  13نيز انقالبی بود. اما ديگران زبان و بيان آرام، اصالحی و اعتدالی داشتند. سال 

با  اعتصابات متعلمين، محصلين و كارگران بود. جنب و جوش وسيع و عظيمی در شهر كابل احساس می گرديد و ما هم

در نظرداشت احتياط اين نشريات را تهيه می كرديم و به مكتب می برديم. خود ما آنرا مطالعه می كرديم و به دوستان 

ديگر خود ميداديم. درباره مطالب آنها بحث می كرديم. اما به نتيجه گيری روشن نمی رسيديم. ما چاشت های روز در 

رش شده بود در آفتاب می نشستيم و ضمن صحبت با سنگ ها خود را ميدانی روبروی مسجد كه با سنگچل ها و جغله ف

مصروف می ساختيم. مال امام مسجد كه خود دوره عسكری را سپری می كرد و از سمت مزار بود نيز با ما می نشست و 

آشنا قصه می كرد. روزی در همين ميدانی با يك عسكر ديگر كه نام خود رامسجدی معرفی كرد و گفت از مزار است، 

 . شديم. او با ما بحث منظمی را در باره طبقات، دوره های تاريخی و دگر گونی های انقالبی شروع كرد

او تمام تاريخ بشری را به پنج دوره تقسيم كرد و گفت در ابتدا انسان ها همگی زنده گی مشترك داشتند كه آنرا كمون اوليه 

می گفتند. بعد در اثر رشد توليد دوره ديگری ظهور كرد كه انسان ها به برده و آزاد تقسيم شدند. عده ای از اين آزادها 

تجارت و غيره می پرداختند. اما عده صاحبان امالك، ثروت و منصب بوده و انسان  فقير بودند و به زراعت، پيشه وری،

های فقير را به غالم خود تبديل می كردند و آنها را خريد و فروش می كردند. بعد برده ها انقالب كردند و دوره فيودالی 

ن نداشتند و در زمين فئودال ها كار می كه در آن جامعه به فيودال ها يعنی زمينداران بزرگ و دهقانان كه از خود زمي

ژوازی يعنی طبقه سرمايدار رشد كرد و با اتحاد دهقانان نظام فئودالی را  كردند، تقسيم شدند. در ميان اين جامعه بور

سرنگون ساخت. بعد رژيم سرمايداری برقرار شد كه همه دارائی را در انحصار خود آورد و افراد فقير جامعه را به 

مزد بگير تبديل كرد. در اتحاد شوروی كارگران رژيم سرمايداری را سرنگون و سوسياليزم را برپا كردند كه در  كارگران

آنجا هر كس به اندازه كار خود مزد می گيرد. اين جامعه سوسياليستی است و بالخره در اثر تكامل بجائی می رسد كه 

ز ثروت اجتماعی بهره می گيرند و كار از حالت اجبار به انسان ها بدون در نظرداشت كار به اندازه ضرورت خود ا

اشتياق خدمت بدل می گردد و آنرا جامعه كمونيستی می گويند. در آن جامعه ديگر دولت، پليس، زندان و اردو وجود 

ن لحن نخواهد داشت و جامعه به وسيله سازمان های مردمی اداره خواهد شد. شيوه بحث به اندازه منظم بود و او با چنا

قاطع و يقينی سخن می گفت كه شنونده تحت تاثير می رفت. اما ما محتاط تر بوديم و فكر می كرديم كه بايد خود ما مطالعه 

كنيم. اما نميدانستيم كدام كتاب ها را بخوانيم و آنرا از كجا بدست آوريم. گفت من شما را در شهر به يك رفيق بزرگ 

د كرد و به اين ترتيب ما را روز جمعه در كارته چهار به منزلی برد كه با قالين فرش معرفی می كنم او به شما كمك خواه

شده و در دورش با كوچ های زيبا تزئين شده بود. در وسط يك ميز دراز و دو ميز كوچك گذاشته شده بود. يك جوان 

گفتيم كه چای صبح را خورده ايم. او  خوش سيما، كوتاه قامت و چاق از ما پذيرايی كرد. چای و نان و مسكه آورد. اما ما

نيز از همان دوره های تاريخی حرف زد و گفت جامعه افغانستان وضع خاصی دارد. يعنی در اينجا نظام فيودالی مسلط 

است. در در كنار آن بورژوازی در حال رشد است. اما اين بورژوازی دو قسمت دارد. يكی بورژوازی آله دست خارجی 

رژوازی كمپرادور يا دالل می گويند و يكی بورژوازی ملی است كه ميخواهد توليد، ثروت و سرمايه است كه آن را بو

افغانستان در دست خودش باشد. ديگر تجار كوچك، پيشه وران، دكاندارها، مامورين دولت و روشنفكران اند كه خورده 

ليدی جديد كار می كنند. اينها اگر چه مقدارشان بورژوازی ناميده ميشوند. ديگر كارگران صنعتی هستند كه در موسسات تو

كم است چون در مراكز معين جمع اند، سواد دارند، زود آگاه شده و بقوت خود پی می برند و به كمك روشنفكران انقالبی، 

قدرت دهقانان، خورده بورژوازی و بورژوازی ملی را در يك جبهه وسيع بدور خود جمع می كنند و با يك مبارزه انقالبی 

ژوازی كمپرادور می گيرند، اما اين انقالب نه انقالب بورژوازی است، نه انقالب  را از دست طبقات حاكم فيودال و بور

سوسياليستی، بلكه انقالب دموكراتيك ملی است. چون بورژوازی ملی را از بين نمی برد بلكه ساحه رشد آنرا محدود نموده 

اين در اين انقالب مالكيت خصوصی به طور كامل لغو نمی گردد بلكه شكل اش  و رهبری اش را بدست می گيرد. بنا بر

غوض می شود چون زمين فيودال ها ميان دهقانان تقسيم می گردد. بعد دهقانان اختيار دارند كه آنرا به طور خصوصی 



وران نيز در اين دوره کشت كنند يا در كوپراتيف ها متحد گرديده و دسته جمعی در زمين كار نمايند. كسبه و پيشه 

صاحبان مالكيت خصوصی خود خواهند بود. اما جلو استثمارشان توسط دولت انقالبی گرفته می شود. انقالب دموكراتيك 

ملی بعد از آن كه صنايع رشد نمود و طبقه كارگر از لحاظ كمی و كيفی به حد كافی رسيد، به انقالب سوسياليستی تغيير 

نگ و ذهنيت جامعه نيز در اثر تبليغ و تربيت انقالبی آماده می گردد. برای رهبری اين مبارزه به می يابد و تا آنوقت، فره

حزب انقالبی ضرورت است كه از ميان آگاه ترين نماينده گان كارگران، دهقانان، خورده بورژوازی و روشنفكران انقالبی 

طور مسالمت آميز به ثمر برسد و اگر تمام راه های تشكيل می گردد. ما بايد نهايت درجه بكوشيم كه اين انقالب به 

مسالمت آميز و قانونی بسته شد و طبقه حاكم به خشونت متوسل شد، انقالب قهر آميز ضرورت پيدا می كند. خالصه 

آنروز آن جوان كه خليل زمر نام داشت همه مسايل را برای ما حل و فصل كرد و گفت برای اينكه آموزش تان تكميل 

شما بايد شامل حوزه گرديده و منظم كار كنيد. جايی را در ده بوری ادرس داد و گفت آنجا استاد حيدری كار را گردد، 

پيش می برد و جمعه آينده ساعت هشت همانجا حاضر شويد. ما جمعه آينده به آن خانه رفتيم. اول ما را داخل خانه بردند. 

درس استاد گفت: رفقای عزيز، چون شما لباس عسكری به تن داريد و ما پنج نفر ديگر هم نشسته بودند. اما قبل از شروع 

هنوز اجازه نداريم كه با منسوبين اردو در حوزه ها كار كنيم، شما امروز برويد تا من با رفقای بزرگ درباره كار با شما 

نطرف ها دور خورديم. از يك مشوره كنم. كه البته اين حركت بما سخت برخورد و ديگر نه استاد حيدری را ديديم و نه آ

طرف زنده گی خليل زمر به نظر ما بسيار تجملی آمده بود و ما آن را مغاير با شخصيت انقالبی ميدانستيم و از آن خوش 

 . ما نيامده بود

 بعد يك همشهری ما كه ابراهيم نام داشت و مامور فنی مطبعه بود و با ما يك خويشاوندی هم داشت، يك روز جمعه ما را

به اتاق خود دعوت كرد و جزوه ای كوچكی را كه الفبای مبارزه نام داشت بما داد و يك مقدار در باره محتوی آن هم 

صحبت كرد. اين رساله چهار قانون اساسی ديالكتيك را توضيح ميداد كه بر اساس آن همه اشيای عالم در حركت دايم اند. 

ه ها بوجود می آيد. سمت حركت هميشه به سوی پيشرفت و تكامل است و اين حركت ها در اثر تضاد درونی اشياء و پديد

در عين زمان ميان همه اجزای عالم در عين تضاد ارتباط وجود دارد و تكامل جامعه در اثر تضاد ميان طبقات استثمارگر 

بما كمك كرد و از جمله و طبقات استثمار شونده بميان می آيد و بر خی چيزهای ديگر. او در تهيه و خريد كتاب ها نيز 

كتاب كوچكی به نام مكتب های سياسی را خريديم. او هم چنين نام كتاب های "پاشنه آهنين" از جك لندن، "مادر" از ماكسيم 

گوركی، بشر دوستان ژنده پوش رابرت ترسال، آنها كه زنده اند و رز فرانس از ژان الفيت را گرفت و ما را به مطالعه 

البته ما موفق نشديم اين كتاب ها را پيدا كنيم. اما هر جمعه كتابفروشی های تازه ای را جستجو می آنها تشويق كرد. 

كرديم. يكروز در يك كتابفروشی نزديكی های شاه دو شمشيره، يك محصل حربی پوهنتون با ما سالم و عليك كرد و بعد از 

ا يكجا از كتابفروشی خارج شد و پرسيد از كجا هستيد. ما اينكه ما كتاب مادر را خواستيم و كتاب فروش گفت ندارم. با م

گفتيم از آقچه. گفت من نيز از آقچه هستم و ستار نام دارم. بعد ما را به نوشيدن چای دعوت كرد. تا جاده نادرپشتون قدم 

بنحوی بود كه دو  زنان رفتيم و در آنجا در يك رستورانت به نام هوتل هالل باال شديم. در اين رستورانت ترتيب ميزها

ميز، با چهار، پنج چوكی، يك واحد جداگانه را تشكيل ميداد. فضای كافه بسيار آرام و پاكيزه بود و فقط عده مردمان 

عصری و چند خارجی مصروف صرف غذا و نوشيدن چای بودند. ما هم چای خواستيم و آن محصل ستار نام با مهربانی 

. اما گفت احتياط كنيد و هرگز خود را نزد ملكی ها افشا نكنيد. در مكتب نيز با هر خاص ما را به مطالعه منظم دعوت كرد

كس صحبت نكنيد. از ارتباط تان در بيرون از مكتب با هيچ كس حرف نزنيد. چون فعاليت انقالبی برای نظامی ها بسيار 

بی نظامی ايران قصه كرد و وعده داد خطرناك است و جزای آن اعدام می باشد. بعد از فعاليت های خسرو روزبه يك انقال

كه دفاعيه او را برای ما بياورد. هم چنين گفت جمعه آينده همينجا بعد ازچاشت كتاب های مادر و پاشنه آهنين را خواهد 

 .آورد

 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش نوزده

  حرکت در مسیر دیگر



 

حيم ياد كرد آمدند. عبدالرحيم با ما از ضرورت آموزش فلسفه ياد جمعه آينده ستار با يك رفيق ديگرش كه او را بنام عبد الر

كرد و بالفاصله مسئله اساسی فلسفه را كه ارتباط ماده و شعور است برای ما تشريح نمود. مطابق گفته او اساس عالم ماده 

حيات پرسيديم. او مختصرا  بوده و شعور در اثر تكامل مغز كه خود يك پديده مادی است بميان می آيد. ما در باره پيدايش

گفت كه علما ثابت كرده اند كه حجره يا سلول زنده در اثر تكامل ماده از حالت عادی به حالت پيچيده ماده عضوی يعنی 

تشكيل تيز آب ها و چيزهای ديگر پديد می آيد. و بعد در جريان تكامل طوالنی، حيات تكامل بيشتر يافته، موجودات عالی 

 . او وعده كرد كه درين مورد نيز كتاب ها برای ما بياورد بوجود می آيند.

بعد از آن ما هر پنجشنبه آنجا می رفتيم. درباره مطالعه جريان هفته خود صحبت می كرديم و چيزهايی را كه نفهميده بوديم 

آفاناسيف، منشا و تكامل می پرسيديم. عبدالرحيم برای ما كتاب های اصول مقدماتی فلسفه ژرژ پوليتسر، اصول فلسفه 

حيات از اوپارين، تكامل انواع داروين، تكامل موجودات زنده از اوپارين و تعداد كتب علمی ديگر را آورد. هم چنان او 

ژی يا علم الروح داكتر ارانی را نيز غرض مطالعه به ما داد. البته ما به همه محتوی اين كتاب ها چندان پی  کتاب پسكيولو

عبدالرحيم می گفت انسان بايد برای پيدا كردن يك جهان بينی علمی، قوانين عمومی طبيعت و قوانين حيات که نمی برديم. 

توسط بيولوژی تشريح می گردد و قوانين تكامل جامعه را كه در آثار ماركسيستی به شكل علمی بيان شده اند بياموزد و 

ز عضويت خود در هيچ سازمانی سخن نمی گفت و ما را از بعد از تكميل آموزش در باره مبارزه تصميم بگيرد. او ا

 . پيوستن به هر سازمانی منع می كرد و می گفت اصال با ملكی ها كه از انضباط انقالبی بويی نبرده اند هيچ حرف نزنيد

های انقالبی بدين ترتيب آن سال ما بطور فشرده، منظم و همه جانبه مصروف آموزش دانش انقالبی شديم و نه تنها داستان 

بلكه مبادی فلسفه ماركس و چيزهايی در باره حيات، روان شناسی و جامعه شناسی البته از ديدگاه خاصی كه استاد ما القا 

می كرد فرا گرفتيم. صحبت های ما آن سال در همان كافی هالل برگزار می شد و هرگز برای يكبار هم قطع نگرديد. البته 

نكه تظاهرات در شهر جريان داشت از بيرون شدن ما جلوگيری می كردند. دوبار در بعضی از پنجشنبه ها برای اي

روزهای جمعه هم اين مسئله پيش آمد كه در مكتب محافل موسيقی، ورزشی و غيره داير می كردند و هنرمندانی را می 

م صادق بود كه آهنگ های ناشناس آوردند. يك تعداد متعلمين مكتب نيز آواز ميخواندند. از آن جمله يك هم صنفی ما به نا

را كاپی می كرد. ما آن سال در داخل مكتب رابطه خود را محدود نگه داشتيم و فقط من و عبداهلل بطور منظم و دايمی با 

 . عبدالرحيم و ستار مالقات و صحبت می كرديم و اين مطلب را به ديگران نمی گفتيم

توده از جمله مجله دنيا و مسايل بين المللی را نيز بدست آورده مطالعه ما البته مقداری رساالت ديگر از نشرات حزب 

كرديم و هم چنان كتابی بنام جامعه شناسی از مولفی به نام احمد قاسمی را بطور درسی خوانديم كه در آن درباره طبقات، 

 . داده ميشد نقش اقتصاد و توليد در تكامل اجتماعی و مقوله ای به نام ماترياليسم تاريخی معلومات

شيوه ای كه عبدالرحيم و ستار بكار گرفته بودند باالی ما بسيار موثر بودند. آنها نشان داده بودند كه در پی تحميل نظر 

خود نبوده و ميخواهند آگاهی عمومی ما را باال ببرند تا خود خط مشی سياسی اينده خود را انتخاب كنيم. آنها فقط از تماس 

نع می كردند كه ظاهرا برای حفظ جان خود ما و در نظرداشت شرايط كار انقالبی در اردو بود. به اين با ملكی ها ما را م

ترتيب آنها موفق شده بودند اعتماد ما را به خود جلب كنند و طبعا ما براهی می رفتيم كه آنها روان بودند. در جريان سال 

ن نظرم را درباره جرايد آزاد جويا شده بود. من در جواب نوشته يكبار نامه ای از شاه محمود برای من آمده بود كه در آ

بودم كه جرايد پرچم و شعله جاويد مشخصا از طبقات و مبارزه طبقاتی سخن می گويند. و نظر ديگران چندان روشن 

م و نيست. اما من هنوز از وجود احزاب و سازمان های متعدد و رنگارنگ اطالعی نداشتم و با روشی كه عبدالرحي

عبدالستار بما تلقين كرده بوند هنوز هم كسب معلومات در اين باره برای ما مشكل تر شده بود. آن سال جشن استقالل با 

شكوه فوق العاده ای داير شده و در آن نمايشگاه هايی از بعضی كشورها بر پا شده بود. از آن جمله بود نمايشگاه ايران و 

الت، پوستر ها و بروشورهای معلوماتی در باره آن كشورها به بيننده گان توزيع می اتحاد شوروی كه در آنها كتب و مج

گرديد. هم چنين نمونه های برخی از صنايع و هنرهای شان موجود بود. در نمايشگاه اتحاد شوروی از جمله كارمندان دو 

اال از تاجيكستان بود. ما از او خواستيم سه نفر زنان هم بودند كه يكی از آن زنان به زبان فارسی هم سخن می گفت و احتم

كه از كتاب های نمايشگاه برای ما بدهد يا بفروشد. او گفت اين كتاب ها فقط از هر عنوان يكی دو جلد به خاطر نمايش 

 است. اما نماينده گی انتشارات اتحاد شوروی در كابل موجود است. او كتابخانه ای به نام ميهن را در مركز شهر در محمد



جان خان وات به ما آدرس داد. اما نشريه ای را برای ما داد كه در آن معلومات عمومی در باره چگونگی زنده گی، كار، 

تفريح، آموزش و مشغوليت های مردم شوروی، ارتباطات اقوام و ملل، حفظ اصالت های فرهنگی آنان، پيشرفت های 

تكنالوژی فضايی بزبان های فارسی و پشتو درج بود. اين  شوروی در زمينه اقتصاد، صنعت و فرهنگ و علی الخصوص

نشريه با وجود مختصر بودن ارزش تبليغاتی بااليی داشت. در كنار مطالب، تصاويری از وضع زنده گی، صنايع و 

 . شهرهای اتحاد شوروی داشت كه آنرا بسيار قابل فهم می ساخت

كيا هجوم بردند كه ما آنرا از بسته شدن نمايشگاه چكوسلواكيا در اين روز ها قوای وارسا برهبری شوروی بر چكوسلوا

فهميديم. در يكروز بعد از پيشين هنگام گشت و گذار کمپی را ديديم كه بر دروازه آن لوحه ای نصب شده و در آن نوشته 

اشغال كشورشان از  شده بود كه نماينده گان چكوسلواكيا نمايشگاه آن كشور را بعنوان نشان دادن اعتراض شديد به خاطر

طرف قوای وارسا و اتحاد شوروی بسته اند و خواهان اعتراض مردم افغانستان عليه شوروی می باشند. اين رويداد در ما 

شك و ترديدی راجع به شوروی بر انگيخت. زيرا ما آموخته بوديم كه انقالب و حفظ آن به خود مردم يك كشور تعلق دارد. 

ا يك تغيير داخلی آمده بود و كدام قوه خارجی مداخله آشكار در آن نداشتند، تهاجم شوروی، در صورتيكه در چكوسلواكي

 . سرنگونی قهری يك حكومت و گرفتن جلو سرنوشت آن نشاندهنده يك سياست اشغالگرانه و استعماری به نظر می آمد

س جمهور پاكستان در جريده ترجمان چيز جالب ديگری كه از آن جشن بخاطرم مانده نشر كارتون مارشال ايوب خان رئي

حقوق اقوام و معيارهای بين المللی را با پنجه های خود  بود كه او را به شكل يك خروس رسم كرده كه دموكراسی، آزادی،

زده تيت و پاشان كرده بود. ترجمان جريده ای بود به تمام معنا ملی و در برابر سياست های چپ و راست بی طرف؛ اين 

قادات تند سياسی و اجتماعی نشر می كرد. در سرمقاله خود موضوعی را در تاكيد بر حفظ بی طرفی و استقالل جريده انت

افغانستان و مخاطرات دست اندازی های خارجی و دنباله روی احزاب و جريانات خاص از آن جمله سياست های مداخله 

ده ای بود كه در هر يك از شماره های خويش يك گران انعكاس ميداد. مطالب جريده عموما طنزی بود و اولين جري

 .كارتون سياسی نشر می كرد

از جمله كارتون های او در مورد انعكاس مسايل داخلی آنچه بيادم مانده آن است كه همه اعضای كابينه اعتمادی را سر 

النگ روان است. مطالب آن بسر و باالی شانه های يكديگر سوار يك بايسكل نشان ميداد كه رو به باال به طرف كوتل س

نيز عموما جالب و قوی بود. يكبار ضمن تبصره ای بر مباحثه وكال در شورا كه بايد بخش زراعت را تقويه كرد يا به 

رشد صنايع توجه نمود نوشته بود كه ما جريده ای بی طرف هستيم. ميخواهيم افغانستان نه صنعتی شود و نه زراعتی و 

 . . اگر نه خدا ناخواسته در اثر اختالفات اعضا، شورا به بحران مواجه می شودبی طرفی خود را حفظ كند

ما كتاب های زيادی به امانت گرفتيم كه در ميان آنها رساله كوچكی به  4013بعد از ختم سال تعليمی در برج قوس سال 

سيزم است و ما سال آينده آنرا نام اصول علم اقتصاد بود. عبدالرحيم گفت اقتصاد سياسی يكی از سه بخش اساسی مارك

 . تعقيب خواهيم كرد. شما در زمستان اين كتاب را به دقت و چند بار بخوانيد

آن سال زمستان ما به حادثه خاصی مواجه نشديم. باز هم شاه محمود و قاسم يكبار به رخصتی كوتاه مدت آمدند و شاه 

خلق را كه بسيار كهنه و تكه پاره بود به من نشان داد و مرام محمود به اصرار مرا به خانه شان برد. شش شماره جريده 

دموكراتيك خلق را كه در شماره اول و دوم آن نشر شده بود برای من خواند كه بيان خاصی از همان انقالب دموكراتيك 

و سياست  ملی بود. در آن اهداف جريان دموكراتيك خلق برای آينده كشور در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

داخلی و خارجی شرح داده شده بود. شاه محمود چند شعر انقالبی از جمله اشعار شهراهلل شهپر را كه بگفته او از آقچه 

بوده و در كابل زنده گی می كرد و شخص دانشمند و انقالبی برجسته بود، خواند. اما دعوت به عضويت در گروه خاصی 

 . كه البته من معلومات خاصی نداشتم. او هم نخواست چيزی بگويدنكرد و از ما در باره گروه ها پرسيد 

ما البته با استفاده از هر فرصت معلومات خود را بروی مردم علی الخصوص متعلمين مكتب می كشيديم و بحث های 

دند. قرار معلوم طوالنی براه می انداختيم. آنها هم با عالقه گوش ميدادند و از چيزهای تازه ای كه می شنيدند تعجب می كر

 .هنوز در اين ولسوالی )آقچه( گروه های سياسی به فعاليت آشكار آغاز نكرده بودند

 



 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش بیست

 منسوبیت در گروه خاص

 

در شروع سال جديد تعليمی يکروز عصر ستار که حاال محصل صنف سوم حربی پوهنتون بود به مالقات ما آمد و قرار و 

 .های بعدی را گذاشت اين بار ما بزودی در حوزه در يک خانه در دهبوری تنظيم شديم حوزه ما پنج نفر بود مدار ديدار

من، عبداهلل، سيد اکرام و يک همدوره ديگر آقچه ای ما به نام محمد سعيد و يک نفر از همدوره های ما بنام غالم سخی که 

ساخته بوديم و غالم سخی خود از کدام طريق ديگر معرفی شده بود  از فارياب بود. سيد اکرام و محمد سعيد را ما آماده

اين بار معلم ما کسی به نام عبدالحی بود او بزودی هويت گروهی را که عضو آن بود معرفی کرد و مشخصات آن را 

شرايط  شرح داد او اين گروه را محفل انتظار ناميد چون طرفدار تشکيل يک حزب انقالبی مترقی واحد بود که هنوز

تشکل آن در کشور فراهم نشده بود بنابر اين وظيفه عمده گروه بخش و اشاعه دادن انديشه انقالبی و مبارزه ايدلوژيک بود. 

نوبت مبارزه سياسی و اقتصادی منسجم بعد از تشکيل حزب می رسيد. البته حاال نيز گروه از مبارزات بر حق صنفی و 

م پشتيبانی ميکرد و در آنها سهم می گرفت. عبدالحی توضيح داد که رهبر گروه اقتصادی کارگران و ساير اقشار محرو

 .شخصی بنام محمد طاهر بدخشی است که از موسسين جمعيت دموکراتيک خلق بوده و به داليل ذيل از آن جدا شده است

دموکراسی ملی ترجيح  نظريه دموکراسی نوين را که تجربه انقالب چين است به حيث نظريه انقالبی نسبت به نظريه1-

می دهد مطابق اين نظريه انقالب در کشور هايی که دهقانان اکثريت دارند از طريق مبارزه مسلحانه پارتيزانی در روستا 

ها آغاز گرديده و در يک جنگ توده ای طوالنی به پيروزی ميرسد رهبری اين مبارزه را حزب انقالبی به عهده ميگيرد با 

 .متحد می شود ولی رهبری به حزب انقالبی طبقه کارگر تعلق دارداحزاب انقالبی ديگر 

در مسايل جهانی نظريه گروه آن است که در اوضاع کنونی جهان تضاد عمده ميان جنبش های رهايی بخش جهان سوم 2- 

ار بين المللی به رهبری کمونست ها با امپريالسم جهانی است زيرا طبقه کارگر کشور های سرمايه داری بنابر وجود استثم

روحيه انقالبی شان ضعيف شده و برخورد ميان کشور های سوسياليستی و امپريالستی بنابر کشف سالح های اتومی و 

بيالوژيک خطرناک بوده و آنها با طرق مسالمت آميز با هم مبارزه ميکنند. اما محفل انتظار با وجود استفاده از تجارب 

دولت چين در اختالف با اردوگاه سوسيالستی نيست و مانند حزب کمونست ويتنام انقالب چين دنباله روی مشی سياسی 

استقالل خود را نگاه می دارد و پشتيبانی بدون قيد و شرط هر يک از کشور های سوسيالستی را از انقالب افغانستان قبول 

 .الب نمی داندمی کند و مبارزه حاد با اتحاد شوروی را بنابر اوضاع جغرافيايی کشور به نفع انق

سومين عالمه مشخصه گروه آن است که با حفظ اصول مبارزه آشتی ناپذير با طبقات حاکمه داخلی، امپرياليزم جهانی، 3- 

و ارتجاع منطقه حل مساله ملی را يکی از مسايل عمده انقالب در مرحله دموکراسی نوين می دانند. توضيح مساله ملی 

وه تضاد طبقاتی ستم ملی موجود است که توسط زمامداران پشتون بر ساير اقوام کشور اين است که در افغانستان بر عال

تحميل می گردد و آنها مورد ستم مضاعف طبقاتی و ملی هستند بنابراين مساله حق تعيين سرنوشت اقوام و مليت ها و رفع 

گيرد اين مباحث مجددًا موجب مباحث  تبعيض، امتياز و انحصار شيوينستی بايد به طور صريح جزو مبارزه انقالبی قرار

تند، پرشور و طوالنی در ميان گروه گرديد که آيا اين طرح اتحاد با طبقات محروم پشتون را تخريب نمی کند که هرگز تا 

 . انشعاب گروه به صورت اساسی پاسخ نيافت

اعضای رهبری هر بار به يک  در جواب چگونگی حفظ اتحاد طبقاتی تمام زحمت کشان در ارتباط با طرح مسائل قومی

نحو جواب می گفتند. يک بار طرح مساله ملی را در افغانستان تسريع کننده انقالب می دانستند که در آن صورت موضوع 

شکل تاکتيکی به خود می گرفت اما اين تاکتيک با مضمون عمده انقالب ضد امپريالستی و ضد فيودالی که شامل طبقات 

شتون نيز می شد در تعارض واقع می گرديد. يکبار می گفتند تا کمونست های پشتون به واقعيت حاکمه مليت های غير پ

 .تبعيض ملی اعترف نکنند اتحاد انقالبی به وجود نمی آيد

ما با وجود ابهام اين مساله در گروه باقی مانديم چون در باره روش های مبارزه خط مشی روشن و مطابق به احساسات ما 

 4011. اما مبارزه بر سر عمده بودن مبارزه طبقاتی به حيث اصل انقالبی همچنان باقی بود تا در سال  طرح شده بود

 .توام با مسايل ديگر منجر به انشعاب اصولی و ايجاد دو گروه جداگانه گرديد



 .شدهبر سر جريان اصلی موضوع برگرديم ما حاال دانسته بوديم که جمعيت دمکراتيک خلق به سه گروه تقسيم 

يک جناح تحت رهبری نور محمد ترکی به نام خلقی ها يک گروه تحت رهبری ببرک کارمل به نام پرچمی ها ) چون 

جريده ای به نام پرچم نشر می کردند( اين دو گروه هردو مدعی وفاداری به برنامه جمعيت دمکراتيک خلق و هم سويی با 

ل انتظار تحت رهبری طاهر بدخشی بود که هم در مسايل داخلی و هم مشی بين المللی اتحاد شوروی بودند. گروه سوم محف

در مسايل بين المللی از برنامه جمعيت دمکراتيک خلق فاصله گرفته و نقطه نظر های متفاوت مطرح نموده بود اين گروه 

داشت که با وجود را پرچمی ها و خلقی هابخاطر طرح روشن مساله ملی به نام ستم ملی شهرت دادند. اما ابهامی وجود 

درخواست مکرر اعضای گروه بدخشی حاضر نشد اين برچسب را تکذيب کند که بر شدت اختالفات داخلی افزود. بدخشی 

می گفت: آن دو گروه با حاکميت در سازش قرار دارند و از جانب شوروی هم حمايت می گردند بنابراين از نشر اسناد ابا 

دولت سند بدهيم چون گروه انقالبی هستيم و بايد پنهان کاری کنيم. با وجود درخواست  ندارند اما ما نبايد به استخبارات

مکرر و مداوم جناح خلقی ها و محفل انتظار دولت امتياز نشر جريده برای آنها نداد و فقط گروه کارمل امتياز نشر جريده 

 . ن انتشار يافتپرچم را بدست آورد که هفته وار نشر می گرديد و در حدود صد شماره از آ

گروه پر سر و صدای ديگر بنام شعله ای ها شهرت يافتند زيرا انديشه های خود را در جريده ای به نام شعله جاويد به نشر 

رساندند که لحن تند و پرخاش گرانه داشت و بر ضد شوروی نيز بنام سوسيال امپريالزم تبليغ می کردند. شايع بود که آنها 

خود را پيروان انديشه ماوتسه دون رهبر انقالب چين ميدانستند آنها مبارزه پارلمانی را رد ميکردند و ترند چين هستند و 

آشکارا مبارزات مسالمت آميز را در استراتيژی خيانت و سازشکاری تلقی می کردند درميان آنها نيز اختالفاتی وجود 

روهی تحت رهبری اکرم ياری و عده ای هوا خواه داشت که بطور عمده عده ای پيرامون خانواده داکتر محمودی، گ

 .انجنير عثمان بودند که بعد ها کارشان به پراگندگی کشيد

جريده ای به نام افغان ملت ارگان سوسيال دمکرات های افغانستان به صاحب امتيازی انجنير غالم محمد فرهاد شخصيت 

قابل توجه انجام داده بود و به مردم دوستی شهره بود نشر مشهور دوره هفت و اولين شاروال انتخابی کابل که کار های 

می گرديد که اين گروه هم به نام جريده شان به حزب افغان ملت مشهور شدند. آنها احيای افغانستان تاريخی به خصوص 

. اما مخالفان لغو خط ديورند را شعار می دادند و خود را مستقل از خط مشی های خارجی و مليون افغانستان تلقی ميکردند

شان آنها را طرفدار برتری پشتون ها تبليغ نمودند که حداقل در مورد شخص فرهاد و تعداد زيادی از گرداننده گان آن 

صادق نبود اما انها نيز بالخره بر سر تعريف ملت واحد با زبان واحد اختالف پيدا کردند و گروهی به نام ملت که جريده 

ند از انها جدا شد. فدا محمد فدايی و حبيب اهلل رفيع اين جريده را که لحن تندی داشت و مانند ای را به همين نام نشر کرد

جريده خلق با عنوان سرخ چاپ می گرديد گرداننده گی ميکردند. اين جريده نيز بسيار زود توقيف شد و صاحب امتياز آن 

سلطنتی به نشر خود ادامه داد اگر چه غالم محمد خان فدا محمد فدايی زندانی گرديد اما جريده افغان ملت تا آخر نظام 

فرهاد که به نمايندگی ولسی جرگه از کابل انتخاب شده بود از جريان کناره گرفت زيرا مطالبی را در شورا مطرح کرد که 

 .مطرح نمايم خوش آيند گرداننده گان افغان ملت نبود او گفت: چون من نماينده مردم ام بايد خواست های آنها را در مجلس

 .اما گروه افغان ملت در تظاهرات و اجتماعات اعتراضی چندان جلوه و ظهور نداشت

اما حزب دمکرات مترقی به رهبری محمد هاشم ميوند وال موفق شده بود شخصيت های برجسته علمی و ادبی چون استاد 

جذب کند. جريده مساوات ارگان نشراتی  عبدالشکور رشاد, عبدالرووف بی نوا و تعدادی از اعضای جنبش دوره هفت را

اين حزب که نشريه معتدل با موضوعات جدی سياسی, فکری و علمی بود به طور مداوم انتشار می يافت. وقتی که ميوند 

 .وال از صدارت استعفا داد خود مستقيم در تظاهرات شرکت می کرد و هنگام سخنرانی او مردمان زيادی جمع می شدند

ی مذهبی آهسته آهسته متشکل شده و ميتنگ ها و تظاهراتی بر پا می کردند و به نام جوانان مسلمان گروه های سياس

شهرت يافته بودند از سخنرانان برجسته آنان انجنير حبيب الرحمان , حکمتيار , داکتر عمر , اسماعيل شغنی شهرت بيشتر 

منهاج الدين گهيز بطور مرموزی کشته شد که بر جاذبه داشتند ارگان نشراتی آنان جريده گهيز بود که مدير مسوول آن 

جوانان مسلمان افزود. حضرت صبغت اهلل مجددی که بعد از تحصيل در االزهر بازگشته بود در مساجد جامع روز های 

جمعه خطابه های تندی از نظر اسالم ايراد می کرد و گاهی در مساجد جامع شيعه مذهبان بيانيه می داد. او به نسبت 

زندانی شدنش در دوره صدارت داود خان که نزديکی او را به شوروی انتقاد می کرد محبوبيت زيادی در ميان مخالفين 

 .شوروی بدست آورده بود



 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش بیست و یک

 منسوبیت در گروه خاص 

روه ها را به اين مناسبت ببينم. از من آنسال در يازدهم ثور مطابق اول ماه می روز جهانی کارگر موفق شدم تظاهرات گ

جمله سخنرانی کارمل و ميوند وال را به تفصيل شنيدم از سخنان کارمل اين مطلب را هنوز بخاطر دارم که گفت ميخواهد 

بر سخنان شاه تبصره کند او گفت من تحقيق کردم که در نظام های مشروطه تبصره روی سخنان پادشاه جايز است کارمل 

در سخنرانی اش از خطراتی که از جانب برخی جريان ها متوجه نظام مشروطه است تذکر داد من اين سخنان گفت پادشاه 

او را تاييد می کنم اما بايد روشن شود که اين خطر از جانب ما نيست ما از قانون اساسی و مشروطيت واقعی دفاع می 

ت راستی است که از جانب ارتجاع منطقه گرداننده کنيم اما خطر وجود دارد اين خطر از طرف ارتجاعيون افراطی دس

گان پيمان های تجاوز کار سنتو و سياتو حمايت می گردند. مطلب جالب ديگر سخنرانی کارمل اين بود که گفت عده ای 

شايع می سازند که دمکراسی ريسمانی است که يک سر آن در دست حاکمان و سر ديگر آن که دام است متوجه شخصيت 

ف و مبارز است کارمل گفت ممکن است نزد بعضی از حلقات حاکمه اين مفکوره موجود باشد مگر ما حلقه اين های مخال

 .دام را به گردن خود آنها می اندازيم و سر ريسمان را در دست خود ميگيريم

ونی وجود دارد از سخنان ميوند وال چيزی که از آن روز بخاطر دارم اين است که گفت در کشور های پيشرفته جهان قان

که در اوقات معين دو سال, سه سال, پنج سال از گرداننده گان امور سياست و اقتصاد مملکت می پرسند اين ثروت را از 

کجا آوردی اما در کشور ما بايد قانونی وضع شود که عنوان آن به کجا می بريد باشد؟ زيرا در اينجا برخالف کشور های 

 .گر نمی آورند بلکه به جاهای ديگر می برنداستعمار گر چيزی از جاهای دي

بعد از ظهر وقتی که در فکر بازگشت بودم و در پل باغ عمومی در ايستگاه موتر ها انتظار موتر را ميکشيدم متوجه شدم 

که در محوطه پارک پشتنی تجارتی بانک اجتماعی پرپا است اما اين اجتماع پارچه های شعار و بيرق نداشتنداما در 

جريان سخنرانی ها شعار های مرگ بر ارتجاع, مرگ بر استبداد و مرگ بر امپريالزم شنيده می شد. چند نفر سخنرانی 

کردند سخنران اول درباره نامشروع و حرام بودن ثروت مالکان و سرمايه داران از نظر قرآن سخن گفت صحبت او 

ند بحرالدين باعث مشهور به موالنا است درباره او شنيده بودم که بسيار جذاب و پر محتوا بود از يکی نام او را پرسيدم گفت

به سبب انکار معجزه شق القمر با مال ها درگير شده و زندانی شده بود اما به اثر درخواست او حل مساله را به جامع 

اعث هنوز محصل االزهر مصر فرستاده بودند که علمای االزهر نظر او را تاييد کرده و او از زندان رها شده بودب

شرعيات بود يک سخنران ديگر درباره نظام حکومتی استبدادی که دمکراسی آن قالبی و محدود است و اکثر مردم تحت 

ظلم و ستم دستگاه فاسد قرار دارند بحث کرد يک سخنران ديگر درباره ماهيت ارتجاعی شورا, آله دست بودن ان در فساد 

شعار های تند داده می شد سخنران آخری که مرد خوش سيمايی بود درباره دولتی سخن گفت در وقفه سخنرانی ها 

ضرورت اتحاد همه نيرو های ملی و مترقی عليه استبدادرتکيه کرد و پس منظر تاريخی مخاطرات ناشی از طوطئه های 

سه نسل از نظام عليه جنبش های مترقی و مختصری از نهضت استفالل و مشروطه خواهی تا امروز و سرکوب متوالی 

ترقی خواهان يادآور شد و هشدار داد که اگر پراگندگی موجود ادامه يابد امکان تکرار آن تجارب تلخ هست.اجتماع نزديک 

عصر خاتمه يافت و جالب اين که در ختم ميتنگ دعای دسته جمعی برای پيروزی مردم و سقوط ظلم به عمل آمد. از 

ن آخری را پرسيدم گفتند او طاهر بدخشی است و آنکه درباره حکومت گپ برخی شرکت کننده گان اجتماع هويت سخنرا

زد خليل جان رستاقی نام دارد و آنکه شورا را افشا نمود ظاهر يونسی است که خود وکيل مردم مزار شريف در ولسی 

 . جرگه است

داشتند و شعار های تند و  متاسفانه در آن روز من به تظاهرات شعله ای ها مصادف نشدم آنها سخنرانان برجسته ای

سازش ناپذيرشان جوانان را جذب می کرد. انجنير عثمان که به نسبت قد کوتاهش او را عثمان لندی می گفتند در تظاهرات 

بر شانه پيروانش باال شده سخنرانی می کرد. او در فاکولته انجنيری پوهنتون کابل استاد بود و می گفتند در رياضی بسيار 

نسال تعداد زيادی فعالين سياسی زندانی شدند از جمله انجنير عثمان و اسحاق مضطرب باختری از سران وارد است. آ



شعله جاويد, طاهر بدخشی از محفل انتظار نجيب و وکيل از گروه پرچم؛ اينها به خاطر شرکت و سخنرانی در مظاهرات 

شدند از آن جمله دستگير پنجشيری و هادی کريم از متهم بودند در جريان مبارزات انتخاباتی شورا نيز کسانی زندانی 

جناح پرچم صالح زيری از جناح خلق البته اينها افراد مشهور بودند و زندانيان که شهرت نداشتند در جمله نيست. صدها 

شدند معلم نيز به اتهام فعاليت های سياسی که از نظر پوليس وقت جرم حساب می شد به نقاط دور دست طور جزايی تبديل 

 . که با معاش ناچيز معلمی دچار وضع ناگواری می شدند

در فعاليت های آموزشی سازمانی آن سال برای ما رساله ای به نام اقتصاد سياسی از آثار يک اقتصاد دان روسی به نام 

کی است او ليونتوف تدريس گرديد مترجم اين رساله سورگل معرفی شده بود که بعدها دانستيم يکی از القاب متعدد تر

تلخيصی از فلسفه مارکسسيزم را به نام زندگی نوين تدوين و نشر نموده بود که در آن نام خود را نظرزاده معرفی کرده 

بود جالب اين که زندگی نوين در افغانستان چاپ شده بود اما رساله اقتصاد سياسی چون ترجمه بود و نام مولف آن جلب 

ان چاپ گرديده بود اين رساله تحليل نظام اقتصادی سرمايه داری از مرحله اولی که توجه می کرد شايد در مطابع پاکست

دوره رقابت آزاد گفته می شد و مرحله امپريالستی که سرمايه داری انحصاری و شرکت های بزرگ را تشريح می کرد. 

مقوالت توليد, مناسبات  البته توضيح شده بود که مرحله امپريالستی زمانی نزع, سقوط و مرگ سرمايه داری است.

توليدی, شيوه توليد, ارزش, ارزش اضافی,کاال, مبادله و غيره که در رساله به نام اصول علم اقتصادکه قبال طور 

کارخانگی آنرا مطالعه کرده بوديم يک بار ديگر به شيوه تدريس به ما آموخته شد. البته از اين درس ها همه ما طور 

چون خيلی سخت بود معلمين ما نيز اعتراف می کردند که کسی در افغانستان علم اقتصاد  يکسان چيزی ياد نميگرفتيم

سياسی مارکسيستی را به طور دقيق نمی داند و هيچ کس هم کتاب کاپيتال را نخوانده است اما به هرحال انانی که تالش 

سرمايه داری کسب سود است و نه رفاه می کردند چيز هايی می فهميدند در درس اقتصاد ما همين قدر فهميديم که هدف 

انسان سرمايه دار سود را از استثمار کاگران به دست می آورد زيرا کاال به سبب کار کارگر ارزش اضافی پيدا می کند 

که سرمايه دار ان را تصاحب می کند و به کارگر همانقدر مزد می دهد که توانايی کار داشته باشد. همه تاسيسات سرمايه 

حصول کار کارگر است اما او محکوم است که در فقر زندگی کند. مرحله اول سرمايه داری که مرحله رقابت آزاد داری م

ناميده می شود. چنين است که سرمايه داران هر کشور با يک ديگر رقابت می کنند در اثر اين رقابت ضعيف تر ها 

شوند باقی می مانند.حاال بازار داخل نه برای  شکست می خورند و عده ای کوچکی که در شرکت های بزرگ متحد می

مواد خام و نه برای فروش کاال کفايت نمی کند و جنگ های استعماری برای اشغال نظامی کشور های جهان براه می افتد 

اما چون رشد سرمايه همگون نيست. کشورهايی که بعدتر صنعتی می شوند با کشورهايی قبلی وارد جنگ می شوند چيزی 

نگ جهانی ناميده می شود اما در حقيقت جنگ ميان کشور های امپريالستی برای تقسيم جهان است. سرمايه داری که ج

امپريالسيتی سه خصوصيت اساسی دارد، او ل ظهور شرکت های انحصاری بين المللی بزرگ است که شرکت های 

يالزم صدور کاال را کاهش می دهد و به کوچک را می بلعند و رقابت شکل پيچيده تری به خود می گيرد. دوم؛ امپر

صدور سرمايه می پردازد، زيرا نيروی کار و مواد خام در کشور های ماقبل سرمايه داری ارزان تر است و نقل انتقال 

کاال نيز ساده تر می شود. صدور سرمايه مناسبات استعماری کهنه را به استعمار نو و کشور های مستعمره سابق را به 

وابسته توليد می کند. در اين کشور ها نوعی سرمايه داری وابسته رشد می کند. حاال با ظهور بحران در يک کشور های 

کشور اکثر نقاط جهان را بحران فرا می گيرد. وقتی امريکا دچار بحران شد کشور های شريکش از کوريا و تايوان تا 

نسبت رشد تسليحات کشتار جمعی جای خود را به جنگ  اتحاديه اروپا متاثر می شود در اين مرحله جنگ های بزرگ به

های محلی می دهد تا بخش نظامی سرمايه بازار فروش داشته باشد قاچاق اصلحه سبب ظهور باند های مافيای می گردد 

 .که يکجا با صدور اسلحه، صدور مواد مخدر و حتی قاچاق انسان و شعبات ديگر ايجاد می گردد

غانستان نيمه فيودالی و نيمه مستعمره توصيف می گرديد تفاوت های ميان تحليل ها و تعريف ها ساختار اقتصادی سياس اف

وجود داشت مشی اتحاد شوروی سکتور دولتی اقتصاد پشتی بانی می کرد و طرف دارانشان آن بخش از موسسات دولتی 

شور های سرمايه داری ايجاد می گرديد را که به کمک شوروی ايجاد می شد مترقی می دانستند اما تاسيساتی که توسط ک

مورد قبول آنها نبود. مثاًل پروژه زراعتی امريکا در هلمند و فابريکه برق ماهيپر که توسط آلمانی ها ايجاد شده بود از 

جانب طرف داران شوروی بنام وابستگی به امرپريالزم محکوم می شد. اما طرف داران چين با وجود که کشور را نيمه 

ه و نيمه فيودالی می دانستند سکتور دولتی را به نام سرمايه داری بيروکراتيک محکوم می کردند مخصوصًا در مستعمر



برابر همکاری به شوروی حساس تر بودند در مورد فيوداليزم نيز مالکان وابسته و نزديک به دولت را به نام مالک 

روی فيودال ها يعنی زمين داران بزرگ دشمن عمده بروکرات به طور خاص محکوم می ساختند. به نظر طرفداران شو

طبقاتی تلقی می شدند و سرمايه داری بزرگ خصوصی را به نامم سرمايه داری کمپرادور يا دالل دشمن درجه دوم می 

دانستد. تعريف انقالب دموکراتيک و ملی در ميان همه مشترک بود. بخش دموکراتيک به معنی آزادی از اسارت طبقات 

اخلی و بخش ملی رهايی از وابستگی خارجی معنی می شد. طرف داران شوروی بيشتر به کار در شهر ها و ميان حاکم د

کارگران توجه داشتند اما شعله ای ها و محفل انتظار به عمده بودن کار در روستا و ميان دهقانان به عنوان نيروی عمده 

ظار کادر های را به روستا فرستادند و شعله ای ها زود تر دچار انقالب توجه بيشتر داشتند البته در عمل فقط محفل انت

 .اختالف شدند و طرحاشان در نظر باقی ماند

 

  سرگذشت و چشم دید ها

  بخش بیست و دو

  منسوبیت در گروه خاص

 

از خوانين ( مبازرات انتخاباتی برای انتخاب وکالی شورا در جريان بود. در ولسوالی آقچه در برابر يکی 4013آن سال )

و مالک عمده که هميشه مقامات بلند دولتی را در انحصار داشت و بار ها وظيفه شاروالی را احراز کرده بود. و در دوره 

يازده نيز وکيل آقچه در ولسی جرگه بود و يک شخصيت سياسی و اجتماعی مستقل رقابت درگير بود. البته مسائل قومی 

ون وکيل قبلی پشتون تبار بود و رقيبش به قوم عرب منسوب بود. اما رابطه خوبی با نيز در اين مبارزات باز تاب داشت چ

متنفذين ترکمن و ازبک هم برقرار کرده بود. منکه در آن سال از آمادگی برای جشن استقالل فرار کرده بودم تحريک 

اشت. من بايد حد اقل سه روز پيش گرديدم تا در مبارزات انتخاباتی سهم بگيرم اما فرار من از مکتب هم حکايت جالب د

از جشن فرار می کردم تا در دلگی رسم گذشت برای من جانشينی می يافتند به اين سبب سه شب قبل از جشن استقالل با 

گروهی ديگر که قصد فرار داشتند يکجا از طريق ديوار های مکتب که سنگی و بسيار بلند بودند با باال شدن به شانه های 

ال کشيدن با چوب دنده هاکی به يک ديگر کمک کرديم و فرار نموديم بدبختانه هنوز يک کليومتر از مکتب همديگر و با

دور نشده بوديم که در پسکوچه های پلسوخته به دست موظفين انضباطی که آن هم ضابط تولی ما بود گرفتار شدم ضابط 

ت مرا می شناخت او کال های ما را گرفت و ما را اکبر خان نام داشت و می گفتند در استخبارات مکتب نيز شامل اس

مجبور به بازگشت کرد قومندان تولی ما ظاهر خان نام داشت آدم خشن و کم سوادی بود بخاطر برهم خوردن نظام رسم 

گذشت در اثر فرار متعلمين بسيار خشمگين شده بود از اين سبب تصميم گرفت به اصطالح آن وقت مکتب ما را به حبس 

روان کند. حبس خانه مکتب دو قسمت داشت. عادی که مجرمين انضباطی را در آن می انداختند و قسمت رياضت که خانه 

 . مجرمين اخالقی در آن جا محبوس می گرديد که اتاق های تاريک انفرادی بود

رد و در دروازه خالصه ظاهر خان قومندان تولی ما که آنشب نوکری وال بوده است خود تا حبس خانه ما را همراهی ک

حبس خانه افراد تولی خود را به صف نگاه داشت و موظفين حبس خانه را دستور داد تا چوب بياورند آنان با يک بندل 

خمچه که خوش بختانه شاخچه های بيد بود بازگشتند ما چهار نفر اعضای تولی او بوديم او از يک طرف به نوبت شروع 

من به قدر کافی لت خوردند و داد و فرياد کردند من نفر سوم بودم به من گفت تو طلبه به زدن بچه ها کرد دو نفر قبل از 

اليقی هم هستی نميدانی که برهم زدن نظم چقدر مشکالت بار می آورد شايد نمی خواست با من سخت گيری کند به هر 

شروع به زدن کرد چون من حال گفت دست هايت را باال بگير من بخاطر احتياط دست چپم را پيش بردم ظاهر خان 

غرور نشان دادم و عذر و زاری نکردم او بسيار تحرک شد او هر لحظه بيشتر خشم گين ميشد تا که يک بندل چوب 

خالص شد ظاهر خان هم به نفس نفس افتاده بود اما چون خود را تحقير شده حس می کرد با مشت و لگد به جان من افتاد 

هر لحظه لجوج تر می شدم بالخره از نفس ماند و از عسکر ها خواست که اين ...... را و حتا مرا دندان گرفت اما من 

ببريد آن شب را در حبس خانه گذشتانديم صبح نزديک ساعت چهار بيرون کشيدند تا در تعليم آمادگی رسم گذشت اشتراک 

ماده ساخته بودم خالصه صبح با کنيم اما من بدون ضايع ساختن وقت باز فرار کردم چون شب روحيه دو سه نفر را آ



تبديل لباس طرف مزار شريف حرکت کردم شب نا وقت در مزار رسيديم و آن شب را در هوتل گذشتاندم و فردا وارد 

آقچه شدم و به زودی با محمد امين مخدوم که کانديد مخالف عبدالرشيد خان و مورد حمايت اکثريت مردم بود وارد مفاهمه 

ليغاتی مشترکی تنظيم نموديم ميبايست از محفل رسمی جشن نيز استفاده شود و همچنان متينگ های در گرديدم و برنامه تب

روز های بازار در شهر آقچه داير شود با صد ترفند و به اصطالح چل و نيرنگ توانستم در مراسم افتتاحيه جشن نوبت 

تدايی ما بود و مرا بسيار دوست داشت گرداندگی محفل مقاله خوانی گرفتم فضل احمد خان آمر ليسه که از استادان دوره اب

را می کرد اما چون شخص محافظه کاری بود قبل از داير شدن محفل مقاله مرا خواند گفت من دلسوز تو هستم مبادا دچار 

ييد کرد اما کدام مشکل شوی من مقاله ای را که مطالب معمول در باره استقالل داشت به او دادم و او مقاله را خواند و تا

وقتی نوبت به من رسيد و فضل احمد خان کاغذ را به دستم داد آن همان جا روی ميز گذاشتم و به بيان مطالبی که در ذهنم 

آماده ساخته بودم شروع نمودم اول در باره اهميت استقالل و نقش جنبش جوانان افغان صحبت کردم گفتم متاسفانه تاريخ 

اين حقايق را می پوشانند و از شاه امان اهلل غازی ياد نمی کنند افتخارات را به خانواده  های رسمی و سخن گويان دولتی

خود نسبت می دهند. بعد به بند و بست های متنفذين و فيودال ها با مامورين حکومتی و رشوت و فساد صحبت کردم و از 

دم تقاضا نمودم که به سرنوشت شان فکر کنند گفتم دخالت در انتخابات هشدار دادم گفتم از تهديد مردم دست برداريد از مر

وکيل تان در دوره گذشته در شورا با تعليم ابتدايی به زبان های ازبکی و ترکمنی که با رای آنها وکيل شده است مخالفت 

ت او کرد و در دور شاروال بودنش نيز بجز رشوت و سوءاستفاده کاری انجام نداد حتی نام برخی متنفذين را که هم دس

بودند و مردم را ميترسانند نام گرفتم و گفتم آنها مهمانی ترتيب می دهند بعد پول مصارفش را از مردم بيچاره قريه می 

گيرند. فضل احمد خان که غافل گير شده بود لحظاتی گيچ و منگ باقی ماند. بعد شروع به عذر و زاری کرد که سخنانم را 

اعث بربادی او که آدم بيچاره ای است نگردم اما من اعتنا نکردم و مطالبی را خاتمه دهم و اگر در غم خود نيستم ب

ميخواستم بگويم تا آخر گفتم وقتی که از لوش پائين شدم مولوی عبدالرزاق ترکمن که از مدرسين برجسته و در عين حال 

چشمانش حلقه زدن بود تشکر از مننفذين بزرگ محل بود به سوی من آمد و دست هايم را گرفت و در حالی که اشک در 

کرد وگفت مارا سربلند ساختی و درد های صد ساله ما را آشکار ساختی بيا يکجا نشسته صحبت کنيم. چند نفر ديگر نيز 

از ميان جمع جدا شده با ما يکجا شدند اينها حاجی مال احمد، حاجی ايرگش، حاجی يوسف از متنفذيی روشن بين محل ما 

ای داخل سرای آق مراد بای که مجلل ترين تعمير شهر ما و مرکز قالين فروشان شهر بود شديم به بودند با هم داخل سر

اتاق يکی از تاجران رفتيم آنجا مولوی مجددًا تشکر کرد و گفت اسماعيل جان تو عقده های دل ما را باز کردی خدا را 

شت ما صدا باال می کند. بعد توصيه کرد که احتياط شکر که زنده بوديم و ديدم کسی از فرزندان ما در باره حقوق و سرنو

کنم که خونخواران و مستبدين به هر کاری اقتدام می کنند از من خواست گاه گاهی به صحبتش در مدرسه بيايم ديگران نيز 

رت مرا تشويق کردند روز سوم جشن در چوک شهر ميتينگی بر پا نموديم و در آن محمد امين مخدوم و من در باره ضرو

مبارزه برای رفع ظلم، تبعض و استبداد و استفاده از آزادی های موجود، اتحاد و اتفاق، تقويه معارف و ساير مطالبی که 

ضروری ميدانستيم سخن گفتم مردم زياد جمع شده بودند شايد اين اولين اجتماع مردمی در آن محل بود بعد از اين محفل 

نی که قبل بر اين ترس نشان ميدادند جرئت يافتند تا قد باال کنند و مبارزه نظر مردم زيادی تئغير خورد خيلی مردما

انتخاباتی رونق خاصی يافت تا آن وقت فقط در دهات متنفذين مهمانی داده و با مردم آن هم با مردم متنفذ مشوره می کردند 

تم و به مکتب رفتم. اما نظر قومندان اما مخدوم در مساجد نيز سخن رانی می کرد بعد از گذشتاندن جشن به کابل باز گش

به صورت غير قابل تصوری در باره من تئغير خورده بود او نتنها برای فرار برای من چيزی نگفت بلکه احساس می 

 .کردم رفتارش احترام آميز شده است

مردم را تهديد نمودند و حتی اما در مبارزات انتخاباتی مانند اکثر جا های کشور در آقچه نيز مقامات دولتی مداخله کردند، 

شايع ساختند که معاون صدارت تليفون کرده و گفته بايد حتمٌا عبدالرشيد خان وکيل شود. همچنان می گفتند او با شخص 

شاه آشناست و با استفاده از رابطه اش بهتر ميتواند مشکالت مردم را حل کند. در روز های آخر مردم را تهديد به حبس 

ن عالقه داری فيض آباد مولوی عبدالرزاق، ايشان بيگ جان و حاجی يرگش را بازداشت نموده تهديد کردند در کمپاي

نمودند. اما مولوی عبدالرزاق که اگاهی سياسی بااليی داشت و از وضع کشور و تئغيری که در اثر قانون اساسی به وجود 

سياسی نيز ساخته است که اوضاع را تعقيب می کند و آمده با خبر بود و ميگفتند با چند نفر از منورين آقچه يک حلقه 

برای آگاهی مردم فعاليت می نمايد. متقاباٌل مامورين دولتی را متهم به قانون شکنی و ضديت با مشروطيت نموده و گفته 



ند اما بود خاموش نخواهد نشست و صدايش را به مقامات مسئول تا دربار شاهی می رساند آنها به زودی آنان را رها کرد

ديگر کار از کار گذشته و صندوق ها به نفع عبدالرشيد خان پر شده بود. و آن آخرين صحنه انتخابات بود عبدالرشيد خان 

مجددٌا بر مسند وکالت تکيه زد و باعث بد بينی وسيع مردم به وضع جديد گرديد. اما در سازمان با فعاليت های من 

طار نمودند که از سازمان اخراج خواهم شد. استدالل آنها درست بود من به برخورد انضباطی شديد گرديد و به من اخ

حيث يک منسوب نظامی حق شرکت در فعاليت های سياسی را نداشتم بعد مطلع شدم که پنج نفر از اراکين؛ ولسوال، 

د. يک روز قومندان تولی ما قومندان امنيه، شاروال، آمر ليسه و عبدالرشيد خان متفقًا مکتوبی به ليسه نظامی فرستاده بودن

با نوعی حيرت مرا از صنف بيرون کشيد و گفت قومندان صاحب عمومی ترا خواسته اند چون قومندان عثمان خان از 

مزار شريف بود در دستگاه با او برخورد مساعدی نداشتند اگر چه او تحصيل کرده ترکيه بود و درجه علمی ارکان حربی 

ندانی رفتم در بيرون دفتر يک ضابط که ياور قومندان بود ايستاده بود مرا به داخل رهنمايی داشت به هر حال من به قوم

کرد من با رسم تعظيم عسکری با قومندان روبرو شدم او با بسيار تعجب به طرف من ديد من کم سن و سال و خورد جثه 

اخته بود او چيز مستقيمی به من نگفت فقط نام دو بودم حتمًا آن مکتوب بلند باال و پر از مبالغه عثمان خان را به شک اند

سه نفر از جمله عبدالرشيد خان و ظاهر يونسی که وکيل مزار شريف بود را گرفت و گفت آيا آنها را ميشناسم من گفتم 

عبدالرشيد خان را به نام ميشناسم چون وکيل ماست گفت خوب است برو درس هايت را بخوان و انضباط عسکری را 

کن چون اين چانس به هر کس از آن طرف هايی که ما و شما هستيم ميسر نميشود. سال ها آن مردم در نظام  مراعات

عسکری پذيرفته نمی شدند بعد از آن مرا رخصت کرد. يک شب در يک عروسی باز با قومندان مواجه شدم که با ظاهر 

نستم از يکی از خانواده های بزرگ مزار شريف يونسی صحبت می کرد. من شناخت مستقيم با يونسی نداشتم اما می دا

است و در سازمان ما نيز يا عضويت دارد يا هوا خواه و پشتبان است. اما من نزديک آنها نرفتم اما فکر کردم عثمان خان 

 چندان ضديتی با جريانات روشنفکری ندارد. من واقعًا ظاهر حق به جانبی داشتم و اين بسيار در زندگی و سرنوشت من

تاثير مثتبت داشت بعد از ان حادثه تا زمانی که مکتب و درس را ترک گفتم ديگر از انضباط سازمانی تخلف نکردم 

ظواهر را رعايت می کردم و با آمران و استادان با ادب و احترام رفتار می کردم چون در درس ها نيز بسيار موفق بودم 

شد. و در جا هايی قومندان تولی ما با من همکاری نيز کرد که در آهسته آهسته رفتار اداره مکتب با من بسيار خوب 

 .موقعش ياد آوری خواهم کرد

 

 سرگشت و چشم دید ها

 بخش بیست و سه

  منسوبیت در گروه خاص

 

در آموزش های سازمانی قسمت باقيمانده سال را به مرورو مجدد مبادی فلسفه مارکسيستی گذرانديم. اين بار رساالتی از 

تونگ چهار مقاله فلسفی که از جمله مقاله درباره تضاد او اهميت زياد يافته بود و چيزهای تازه داشت از جمله  ماوتسه

اينکه ميان تضاد عمده و تضاد اساسی فرق است و همچنين گاهی يکی از تضاد های فرعی ممکن است عمده شود و اين 

که ممکن است گاهی تضاد طبقاتی با آنکه تضاد اساسی است  مطلب در گروه ما برای انانی که ميخواستند استدالل کنند

جای خود را به يکی از تضاد های فرعی بدهد و در افغانستان ممکن است حل مساله ملی عمده گرديده و قبل از حل 

ل مسايل طبقاتی در دستور روز قرار گيرد. رساله ديگر در باره پراتيک نام داشت که نشان می داد به خصوص در مساي

اجتماعی نقش عمل انقالبی بسيار مهم است و نشان می دهد که کدام تيوری کارامد می باشد و کدام برداشت غلط است. 

رساله معرفت صحيح از کجا سرچشمه می گيرد؟ مبارزات انقالبی, آزمايش های علمی و کارهای توليدی اساس اختراعات 

ه بود و دکتاتوری دمکراتيک خلق تطبيق نظريه دکتاتوری و اکتشافات و نظريات درست علمی و فلسفی دانسته شد

پرولتاريا در وضعيت کشور هايی که هنوز به مرحله ثرمايه داری نرسيده بودند؛ بود که اتحاد کارگران, دهقانان, خورده 

وابسته به  بورژوازی و بورژوازی ملی برای به ثمر رساندن انقالب وايجاد دکتاتوری ضد فيودالزم و سرمايه داری بزرگ

 . امپريالسم را توضيح می داد که می گفتند تکامل خالق مارکسيسم به وسيله صدرماًيو می باشد



همچنين ما شش اثر نظامی ماوتسه تونگ را که منتخبی از مقاالت نظامی او بود خوانديم و هريک توضيح نموديم شش اثر 

له استراتيژيک توضيح می داد اول مرحله دفاع استراتيژيک نظامی عالوه بر تاکتيک های جنگ انقالبی آن را در سه مرح

که در آن دسته های پارتيزانی در مناطق روستايی و کوهستانی حمالت پراگنده ای را عليه قوای دولت, قدرت های 

مالت فيودالی و ملوک الطوايف و در صورت وجود قوای خارجی عليه آنها براه می اندازد در اين مرحله اگر چه ابتکار ح

به دست انقالبيون است انها به صورت عمده در حالت دفاعی به سر می برند زيرا پايگاه ندارند و در حالت تحرک دايمی 

می باشند. مرحله دوم مرحله تعادل استراتيژيک است در اين مرحله قوای انقالبی مواضعی را تسخير و پايگاه تشکيل می 

ظامی است که رودرروی هم قرار دارند وگاهی اين پيروزی بدست می آورد و دهند و شکل عمده برخورد نبرد دو قدرت ن

گاهی آن؛ مرحله سوم مرحله تعرض استراتيژيک است که در آن حزب و جبهه انقالبی با ترکيب انواع مبارزات سياسی, 

نرا شکست می اقتصادی و نظامی در شهر ها با اردوی منظم بر ضد قدرت حاکمه به تعرض می پردازد و در نهايت آ

 . دهد

همچنين ما در آن سال به مطالعه تاريخ عمومی پرداختيم يک دوره تاريخ به نام تاريخ جهان باستان که در سه جلد از 

طرف دانشمندان شوروی نوشته شده و در ايران ترجمه شده بود و جلد چهارمی که تاريخ قرون وسطی بود شامل سيستم 

عصر تحوالت دمکراتيک در دو جلد و تاريخ جهان نو را مرور کرديم تاريخ نظريات مطالعه ما گرديد. همچنين تاريخ 

سياسی را نيز مطالعه نموديم. سلسله لکچر هايی به نام تاريخ جنبش ها که عمدتًا تاريخ جنبش های کاگری و کمونستی بود 

و در چين چاپ شده بود مطالعه و همچنين تاريخ حزب کمونست اتحاد شوروی را که در زمان استالين تدوين گرديده 

کرديم البته تاريخ حزب کمونست اتحاد شوروی در زمان خروشف تجديد نظر گرديده و نظرياتی را که ميگفتند زير نفوذ 

استالين تحريف گرديده بيرون کشيده بودند اما آن تاريخ در نظر ما انحرافی و ريويزيونستی ميدانستيم و چند مقاله استالين 

مسايل جهانی جنش کارگری و کمونستی به نام اصول لينينزم نيز مطالعه کرديم حاال ما کاماًل از مشی اتحاد  را درباره

شوروی فاصله گرفته و اثار ماوتسه تونگ را به حيث نظرياتی که از وضعيت مشابه کشور ما سرچشمه گرفته و نه تنها 

موزنده تر نسبت به نظريات شوروی ها می دانستيم و گروه برای ما بلکه برای تمام کشور های جهان سوم مناسب تر و آ

های خلق و پرچم را نيز به حيث گروه های دنباله رو و سازش کار انتقاد می نموديم. در مکتب افرادی از گروه های 

برخورد ها باعث ديگر نيز فعاليت می کردند که با آنها آهسته آهسته اشنا می شديم اگر چه با همديگر مناقشه داشتيم اما اين 

آن نميگرديد که آنان را دشمن تلقی کنيم. اختالفات ايديولوژيک به نظر ما عادی بوده و فکر می کرديم به روشن شدن 

حقيقت کمک می کند و با افراد گروه های ديگر دوستی داشتيم و با هم متعهد بوديم که اسرار يک ديگر را افشا نمی نماييم 

ا مبادله نموده و يا امانت می داديم و همکاری دوستانه را باوجود مباحثات تند حفظ می کرديم با هم کتاب ها و رساالت ر

من دوستانی در ميان خلقی ها و شعله ای ها يافته بودم که با آنان در زمينه تهيه کتب برای مطالعه همکاری داشتم و در 

د می رفتم چند نفر از منصبداران يکی بنام يارمحمد روز های تعطيل گاهی به خانه های انانی که در کابل سکونت داشتن

خان که از لوگر بود و يکی گل محمد خان پنجشيری با ما بدون طرح مساله گروه و سازمان همکاری می کردند از 

استادان نيز اکبر شورماچ و سيد جالل که هردو معلم جغرافيه و از نورستان بودند با ما دوست شده بودند همچنان ناصر 

 .ان هزاره معلم دری و نبی خان معلم کيميا در تفريح ها به سواالت ما جواب می دادندخ

 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش بیست و چهار

 فعالیت های سازمانی در آقچه

 

ما حاال با معلومات نسبتٌا منسجم و با روحيه آن زمان ما قناعت بخش مجهز شده بوديم در زمستان که به آقچه بازگشتيم 

نمی توانستيم آرام بمانيم ميخواستيم متعلمين و افراد چيزفهم و عالقه مند را بطرف خود جذب کنيم. احساسات نوجوانی ما 

چه برای ما تاکييد شده بود که شما در ميان ملکی ها خود را افشا نکنيد اما افرادی حکم می کرد که تبارز داشته باشيم اگر 

از خانواده ما هم که در مکتب بودند حاال به مسايل سياسی عالقه مند شده بودند. گروه های پرچم و خلق حلقاتی در 



لص داشت و بسيار سخنور فصيح بود در متوسطه اقچه تشکيل داده بودند يک نفر از معلمين که حبيب اهلل فرناس نام و تخ

خانه رفيق ما ستار آمد و رفت داشت اگر چه پرچمی بود اما تعصب نشان نمی داد و ميگفت در اين محيط تاريک هر کس 

که افکار روشن دارد قابل قدر است ما هم به تب و تالش افتاديم که از ديگران پس نمانيم از کابل برای ما انجنيری را در 

شبرغان به نام عبدالباری معدن چی معرفی کرده بودند که برای آموزش نزد او مراجعه کنيم. معدن چی امر يکی  تفحصات

از شعبات تفحصات و نزد کارگران محبوب بود چون به مبارزه صنفی آنها عالقه می گرفت و هويت سازمانی خود را به 

علومات باالتر و منظم تر داشت قرار معلوم قبل از جدايی از رخ کس نميکشيد او نسبت به همه کسانی که ما ديده بوديم م

گروه خلق عضو شعبه نظارت جمعيت بوده است. او خوش برخورد, شوخ و بذله گو بود برخورد صميمی و ساده او مارا 

رخورد بيشتر گرويده ميساخت. در آن ايام او با يک انجنير روسی که کارگران را دشنام داده و تحقير می کرده است ب

نموده و ضمن يادداشت مستدل و شديد اللحنی به شعبه سازمانی حزبی شوروی ها ازان انجنير انتقاد نموده و نزد مردم 

هويت مستقل و ملی کسب نموده بود که وجهه اجتماعی اش را باال برده بود او از جمله بيست و هفت يا سی نفر موسسين 

گروه است. زبان روسی را هم ميدانست و از رساالت و کتب شوروی ها که  محفل انتظار و ميگفتند در حقيقت شخص دوم

در شبرغان سازمان حزبی داشتند استفاده می کرد. ما نزد او در تطبيق نظريات مارکس, لنين و ماوتسه تونگ مباحثی راه 

رايش داشت و بعد از او کسی را انداختيم که برای ما آموزنده بود اما او بسيار به نظريات لنين مخصوصٌا اثار فلسفی او گ

در رديف او نميدانست برای ما رساله چه بايد کرد لنين را تشريح کرد و گفت اين رساله اساس تربيت انقالبی و کمونستی 

است گاه گاهی در آقچه نيز می آمد. يک بار شاه محمود پسر مامای من که حاال در آقچه وظيفه معلمی داشت و چنانچه در 

ياد کرديم در زمان متعلمی اش در دارالمعلمين مزار مرا تشويق نموده و جند جلد کتاب برايم گرفته بود از  صفحات قبلی

من تقاضا کرد وقتی که انجنير به آقچه می آيد زمينه يک صحبت و مالقات را مساعد نمايم من که در شهر در خانه پسر 

ه انجنير می آمد او را خبر کردم او که حاال عضو گروه پرچم خاله ام که مامور برق بود به سر می بردم يک شب جمعه ک

بود با سه نفر از رفقايش آمد شب بحث شديدی روی اشکال مبارزه و اينکه مبارزه مسالمت آميز يا قهر آميز مقدم است و 

السم خارجی است همچنين اولويت مبارزه طبقاتی بر مبارزه بر ضد تبعيض قومی و اينکه مبارزه ملی به مبارزه با امپري

صورت گرفت. در جريان صحبت معلوم شد که گروه آنها هيچ تصوری از اينکه مسکوت ماندن نابرابری سياسی اقوام 

مانع مبارزه واقعی دمکراتيک است و اينکه اگر اين مساله روشن نشود بالخره روشنفکران و طبقات محروم به دنباله 

د و اصاٌل اينکه مارکس اين مساله را جز ضروری تربيت انقالبی دانسته يا روی طبقه حاکمه خود تبديل می شوند ندارن

لنين کتابی به نام حق ملل در تعيين سرنوشت خويش نوشته است خبر نداشتند. به هر حال انجنير بحث را به خبرگی تمام 

ولوژيک ترجيح دارد اما تاکييد کرد و تاکييد نمود که اتحاد سياسی همه نيرو های مترقی و پيشرو با وجود اختالفات ايدي

پرچمی ها بر حقانيت خود و اينکه افکار ما انحراف از اصول انقالبی است پسر خاله ام را خشمگين ساخت و جانب 

انجنير را که به اتحاد توصيه می کرد گرفت و خصوصٌا از اين که آنان خود را شيفته شوروی نشان دادند با آنها بسيار با 

 .آميز سخن گفت و صحبت ما آنشب همانجا خاتمه يافت لحن خشن و تحقير

در آن روز ها بازار مباحث ميان گروه ها گرم بود البته هر قدر گفت و گو ها تند می بود موجب آزردگی و تيرگی راوبط 

 نميشد. ولی کسی هم نميتوانست ديگر را قناعت دهد زيرا خصلت موضعگيری اديولوژيگ همين است که مباحثات بخاطر

تثبيت درستی موضع خود و محکوم کردن مخالف می باشد نه به منظور کشف حقيقت حداقل در حيات سياسی دور ما هيچ 

جناح و گروهی نتوانست جناح ديگر را قناعت دهد. هم زمان با بحث ها و گفت و گو ها بازار شايعه سازی اتهام و 

پی ها هيچ نسبت بدی را از يک ديگر دريغ نمی کردند. محکوم ساختن يک ديگر هم رونق داشت خصوصًا راستی ها و چ

طرف داران ترند چين جانب داران شوروی را از هر دشمنی دشمن تر می دانستند. هر دو جناح دموکراتيک خلق که 

مدعی دفاع از برنامه واحد و پيروی از اتحاد شوروی بودند اباعی نداشتند از اين که يک ديگر را جاسوس سی آی ای 

، نوکر سلطنت وغيره معرفی کنند. حاال که به استدالل های آن زمان فکر می کنم در حقيقت ميان اکثر گروه ها در نوکر

اصول مسئله يعنی رفع ظلم و استبداد، برقراری عدالت، تامين شرايط پيش رفت و ترقی تفاوت نظر الينحل وجود نداشت 

  .ساختند و در پی تخريب و تظعيف يک ديگر بر می آمدند اما همگی با کج بحثی مسائل جزئی و فرعی را عمده می

را با تدوير کنفرانس ها گذشتانديم ديگر سيستم تدريس در حوزه ها تعويض گرديد زيرا آن چيز  4019در سازمان ما سال 

له ملی ايراد کرد هايی را که بايد به صورت درسی می خوانديم ختم شده بود. اولين کنفرانس را نوراهلل تالقانی در باره مسئ

او تمام نوشته های عمده مارکسيستی را در اين مورد مرور کرده و يادداشت برداشته بود، از اظهار نظر های پراگنده 

مارکس و انگلس در باره مسائل استعمار و کشمکش ها ميان جوامع کثير المله گرفته تا کتاب حق ملل در تعيين سرنوشت 

و ليننزم و مسئله ملی از استالين، تجارب اروپا، تجزيه امپراطوری های پروس و اتريش و لينن، مارکسيزم و مسئله ملی 

هنگری، جدا شدن ناروی و سويدن؛ تشکيل اتحاد شوروی، وجود اختالفات در پاکستان, ايران, ترکيه و عراق برسر 



ه شده بود و راه حل های احتمالی از درخواست حقوق اقوام و مليت ها و نمونه های از نقاط ديگر به تجزيه و تحليل گرفت

جدايی کامل تا تشکيل دولت های فدرال و خود مختاری های فرهنگی برسی شده بود اما در افغانستان بنابر آميختگی کامل 

مراکز عمده اقتصادی و فرهنگی هيچ يک از اين راه حل ها به صورت کامل وافق نمی آمد و بنابراين فقط طرح مساله 

 .راه حل آن روشن بود نه

می گفتند کورسی در باره تاريخ افغانستان داير است که خود بدخشی آن را پيش ميبرد اما ما در آن جلسات اشتراکی 

نداشتيم همين قدر می دانستيم که بدخشی تاليفی را زير عنوان طرح تاريخی اقتصاد افغانستان زير کار دارد اما بجز جزوه 

اب زده در تاريخ افغانستان از اين تاريخ چيزی در اختيار عمومی اعضای سازمان قرار ای بنام يادداشت های عاجل و شت

نگرفت اين جزوه که بسيار دير در زمان جمهوری داود خان پخش گرديد چند عنوان داشت. اول مطلبی تحت عنوان آريانا 

تری گرای غرب دانسته شده بود و آريابازی که بصورت کلی اين مقوالت ترديد گرديده و ساخت و پرداخت مورخين بر

عنوان ديگر مرور مختصر بر حکومت دوره محمد زايی ها و اين که در زمان آنان به تدريج قسمت هايی از جغرافيايی 

افغانستان مورد معامله قرار گرفته و از آن جدا شده است توضيح داده شده بود همينجا بايد يادآور شوم که در مورد 

انستان بدخشی بسيار جدی تر از افغانستان دعاوی تاريخی داشت و به خان عبدالغفار خان ارادت جغرافيای تاريخی افغ

خاص داشت و ديورند را هميشه خط تحميلی ميدانست او درمورد جمهوری های آسيای ميانه نيز نظر خاص داشت و آنها 

دوره مدنيت اسالمی تلقی می کرد.  را توطيه استعماری برای تضعيف فرهنگی ترکستان تاريخی و افتخارات فرهنگی

بخش سوم تحت عنوان جنبش های دهقانی شورش های حبيب اهلل کلکانی معروف به بچه سقا و شورش ابراهيم بيگ لقی 

را جنبش های ضد فيودالی دانسته و از آنها دفاع کرده بود حتا کلمه بچه سقا را بخاطر اين که ماهيت طبقاتی فرودستان را 

ليل حبيب اهلل کلکانی دانسته بود. مطالب ديگری از اين جزوه به خاطرم نيست اما در زمان نشرش به داشت موجب تج

 .نسبت متفاوت بودن با تاريخ های رايج معاصر بسيار بحث و مناظره برانگيخته بود

ات سازمانی و در اين وقت ها کنفرانس های عمومی ساالنه نيز بخاطر تعيين خط مشی عمومی و طرح تاکتيک های مبارز

سياسی نيز داير می شده است که من از آنها اطالع نداشتم. يکبار طرح دوازده ماده ای استقامت های تيوريک و عملی کار 

سازمانی در اختيار ما قرار گرفت که در کنفرانس عمومی سازمان که در قندوز داير گرديده بوده است به دست من رسيد 

ن هنوز بخاطرم مانده است در يک ماده درنظر داشت تعليمات اخالقی و اجتماعی اسالم که دو نقطه آن بخاطر جالب بود

در رفتار روزمره اعضای سازمان توصيه شده بود که با ديد گاه های جنبش چپ آن زمان متفاوت بود. در ماده ديگر 

مان از اختالفات چين و کاسترو تعبير شده بود که به معنی استقالل ساز –سياست خارجی سازمان مشی هوشی مين 

شوروی بود که مخصوصٌا هوشی مين رهبر انقالبی ويتنام آنرا با دقت و ظرافت بکار گرفته بود اما اين اولين بار بود که 

ما به استفاده از تجربه انقالب کوبا و فيدل کاسترو ترغيب ميشديم که از آن زمان گرايش تازه ای در سازمان شکل گرفت 

 .شعاب و دوپارچه گی منجر شدکه بالخره به ان

کنفرانس عمومی دوم در تالقان داير شده بوده که در آن نماينده گانی از گروه انجنير عثمان و شخص مجيد کلکانی به حيث 

 .مهمانان شرکت داشته اند.البته اين اطالعات را من از مجاری شخصی بدست آوردم

ی ديگر چپی آشنايی يافته و به نوعی همکاری و تبادل نظر ميپرداختند حاال در مکتب ليسه من با افراد مربوط به گروه ها

يک نفر از همدوره ای های ما به نام احمدزيا که از هواخواهان شعله جاويد بود با من دوست شد ما باهم تبادل کتاب 

چند نفر ديکر از شعله ای ميکرديم و درباره مسايل بحث می نموديم اما صحبت های ما بسيار دوستانه بود به وسيله او با 

ها که از فراه و نيمروز بودند نيز آشنا شدم با يک تن خلقی که جمعه خان نام داشت و از هرات بود و يک صنف باال تر 

از من درس می خواند نيز دوست شدم اما با او مباحثه نمی کردم افراد آزاد انديشی هم بودند يکی از آن جمله نادر نام 

ف دوازده بود او از بدخشان بود معلومات گسترده ای در مارکسيسم داشت اما از هيچ گروهی داشت و مطعلم صن

طرفداری نمی کرد و با همه روشنفکران در صورت شناخت و اعتماد همکاری می کرد يک تن ديگر به نام محمد شاهی 

بان بود اگر چه خودش بی پروا بود خزان از رستاق واليت تخار نيز مبارزی مستقل بود او سخن وری شگفتی آور و تند ز

 .ما را به پنهان کاری ترغيب می کرد
 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش بیست و پنج

 یک حادثه ناگوار



 

ـ تابستان در حلقه سازمانی ما در ليسه نظامی يک اتفاق تکان دهنده پيش آمد يک نفر از اعضای گروه بنام 4019آن سال ـ

مکتب با يک مقدار کتاب و نوت دستگير گرديد او متعلم صنف نهم بود. بعد از تحقيقات عبدالحکيم از طرف استخبارات 

ابتدايی که در مديريت استخبارات ليسه صورت گرفت او را در قسمت رياضت حبس خانه زندانی ساختند قرار معلوم 

يم او در شفاخانه نمبر دوی برای کشف فعاليت های گروه او را لت و کوب هم کرده بودند چون دو سه روز بعد خبر شد

اردو بستری شده است يک روز پنج شنبه بعد از ظهر من به شفاخانه رفتم تا از احوال او مطلع شوم وقتی که از مسئولين 

معلومات گرفتم که متعلمين ليسه در کجا بستری هستند معلوم شد او در منزل دو تحت معالجه است بعد از آن که از چند 

گی سرباز، محصل يا متعلم بودند احوال پرسی کردم روی بستر عبدالحکيم نشستم حالش بد به نظر  نفر مريض که همه

نمی آمد اما با من سخن نگفت آرام و سر به زير روی چپرکت نشسته بود من بعد از ده يا پانزده دقيقه از جا برخاستم و 

کنم کسی چيزی نگفت. عبدالحکيم هم همانطور صدا کردم اگر کسی ضرورتی دارد من ميتوانم از بيرون برايش تهيه 

راحت نشسته بود با نگرانی بيرون آمدم از زينه ها پايان شده وارد محوطه شفا خانه شده بودم که ناگاهان کسی خود را از 

باال پايين انداخت با وارخطايی دور خوردم عده ديگر نيز با شتاب آمدند، حکيم بود. روی و سر و شايد هم اعضای 

گرش زخمی شده بود افراد موظف به شتاب او را برداشته داخل بردند و از ورد افراد ديگر ممانعت کردند من به دي

سرعت به خانه سازمانی آمدم و مسئول کار های سازمانی ما را که عبدالحی نام داشت از حادثه با خبر ساختم او هم ديگر 

شفاخانه رفتم گفتند عبدالحکيم به قوای مرکز انتقال يافته است به مسئوالن را در جريان گذاشت من طرف های شام هم به 

سرعت خود را به شفاخانه قوای مرکز رسانيدم اما نه من و نه ديگران را اجازه ديدن ندادند روز بعد خبر شديم که 

اساسی چيزی عبدالحکيم وفات يافته است. اين موضوع تاثير شديدی بر روحيه گروه وارد کرد هيچ کس در باره علت 

نميدانست محافلی بخاطر تجليل از او داير شد يک روز که از يکی از اين محافل بيرون آمديم بدخشی از من پرسيد چه 

فکر می کنی چرا چنين واقعه ای پيش آمد من گفتم آنچه به فکر من ميرسد اين است که در بخش نظامی سازمان بسيار در 

قی قادر است اعتراف بگيرد بسيار تبلغ شده است و شايد به همين سبب حيکيم باره شکنجه و اين که پليس به هر طري

تصميم به خودکشی گرفته باشد تا هويت انقالبی اش لکه دار نگردد. يکی از شيوه های خطر ناک گروه های مخفی سخت 

نوشته هايی در باره  گيری در باره پنهان کاری و کوشش نهايی برای حفظ اسرار سازمان بود در اين مورد جزوه ها و

شکنجه پوليس و مقاومت قهرمانانه انقالبيون نيز در اختيار اعضا قرار می گرفت در آن وقت ها رساله ای بنام ياد نامه 

شهيدان از طرف حزب توده نشر شده بود که در آن مطالب و اشعار مهيج در باره مقاومت انقالبيون در زير شکنجه گرد 

ری افسران حزب توده و دفاعيه خسرو روزبه افسر توده ای که دستگاه حاکمه را محکوم می کرد آمده بود از جمله گرفتا

نيز وجود داشت اين نوشته ها بسيار احساسات جوانان را تحريک می کرد اگر چه فکر نميکنم در دوره دهه دموکراسی 

وانب جدی کار انقالبی پنداشته می شد. اما چنان شکنجه هايی برای زندانيان سياسی پيش آمده باشد. به هر حال اين از ج

در باره عبدالحکيم بعد ها افکار ديگری نيز به ذهن من آمد او نوجوانی بسيار خوش سيما بود يک نفر از ضابطان 

استخبارات شخص اوباش و بد اخالق بود ممکن است رفتاری از او در جريان تحقيق پيش آمده باشد که برای عبدالحکيم 

ع شده است و او تصميم به خود کشی گرفته است. برای عبدالحکيم در سازمان لقب شهيد عالی دادند و گفته شد ناگوار واق

لقب شهيد اعلی برای کسی که در مقاومت رودرو و قيام مسلحانه کشته شود حفظ می گردد بعد ها که گروه انقالبيون حرفه 

اسامی مستعار انتخاب کردند دولت محمد دروازی که يکی از  ای در سازمان تشکيل گرديد و افراد اين گروه برای خود

 . کادر های برجسته از نظر دانش و استعداد بود و اشعار خوبی نيز می سراييد اسم مستعار خود را عبدالحکيم گذاشت

 ...دوام حوادث-

انی گرديد حدود يک سال او آن سال يک نفر از فعالين شعله جاويد به نام غازی از جانب استخبارات مکتب گرفتار و زند

در حبس خانه مکتب بخش رياضت بسر برد سربازان به شوخی می گفتند غازی سفيد شده است چون او سياه تاب بود 

همچنان می گفتند ريشش تا کمرش رسيده است بعد از يک سال غازی از مکتب اخراج گرديد مگر کسی ديگر از همراهان 

طی يک سال يا بيشتر زندان شاق همراهانش را افشا نکرده بود.اين رويداد ها از يک  او گرفتار نشد معلوم بود که غازی

طرف انضباط و پنهان کاری را باال برد و از جانب ديگر تمام گروه های سياسی را که عمومٌا به چپ تعلق داشتند به هم 

نبی به دوش گرفت او شخصيتی آرام نزديک ساخت. مسوليت گروه شعله ای های بلوچ را يک تن از ياران غازی به نام 



داشت يک تن از همصنفی های ما به نام غالم رسول در گروپ آنها بود من با نبی همکاری منظم داشتم چون چندان 

تفاوتی در طرز فکر های ما وجود نداشت روی هم رفته در محيط عسکری اختالف نظر ها و تعلق داشتن به گروه های 

برخورد های شديد بار نمی آورد که يکی از علت های آن تربيت سخت انضباطی و محيط متفاوت برخالف محيط ملکی 

 .مختنق نظامی بود

 

 سرگذشت و چشم دید ها

 بخش بیست و شش

 بروز افکار جدید

 

شايد برج سنبله همان سال احمدضيا برای من مقاله ای از فيدل کاسترو غرض مطالعه داد و به شوخی گفت بگير اين يکی 

وند های شماست نام مقاله انسان و سوسيالزم در کيوبا بود من همان شب آن مقاله را خواندم لحن و طعم آن از چيز از همر

های که تا همان وقت خوانده بودم متفاوت بود کاسترو در باره زير بنا و رو بنا و شيوه توليد سخن نميگفت بلکه درباره 

داد او ميگفت ما در کشور کوچکی زندگی می کنيم و مردم فقيری  ايجاد معنويت, غرور و مناعت انسانی توضيح می

هستيم اما اگر به انسانيت بينديشيم و هر کس متوجه احوال ساير هموطنان بلکه تمام بشريت محروم باشد و نجات او را 

را ياد می کرد هدف قرار دهد هيچ گونه مشکلی بر او غالب نمی گردد به عنوان نمونه از شخصيت های کاميلو و چه گوا

که بر همه امتيازات پشت پا زدند و بخاطر انسانيت خود را قربانی نمودند اعتقاد به آزادی و آن را به هيچ چيزی معاوضه 

نکردن مضمون اصلی اين رساله بود يا چيزی که من از آن نتيجه گيری کردم اين مقاله بدون آن که مستقيمٌا چيزی بگويد 

جوامع سوسيالستی را نشان می داد تشويق انسان ها به رفاه و تنعم فردی و مصرف در  موجبات انحراف و سقوط در

دنيايی که در آن مبارزات بی رحمانه ای درگير است به نفع آنانی است که می خواهند روابط موجود غير انسانی را نگاه 

آهسته آهسته ذهنم مسيری ديگر گرفت  دارند بعد از آن من مقاالت ديگری از چه گوارا بدست آورده و مطالعه نمودم و

چون اين تغيير ديدگاه در صحبت های من انعکاس می يافت در گروپ سازمانی از من خواهش کردند که در زمينه برای 

ارايه يک کنفرانس آمادگی بگيرم من دو هفته مجددٌا اين نوشته ها را مرور کردم و با نقد های که از ساير منتقدين 

راتيک مطالعه کرده بودم چهار چوب يک سخنرانی را آماده ساختم من در اين سخنرانی کوشيدم ثابت کنم سوسياليزم بيرک

جريان که در روسيه واقع شده يک تغيير سياسی ناشی از اراده يک حزب بوده نه آنطوری که انقالب را تعريف می کنند 

توری رهبران گرديده است زد و خورد ها و رقابت ها بنابر اين آن تحول در ابتدا منجر به دکتاتوری يک حزب بعد دکتا

در چين نيز ناشی از همين محدوديت يعنی صرفًا سياسی و حزبی بودن رهبری است اگر نه وقتی که اکثريت تصميم به 

 تغيير نظام سياسی و جامعه بگيرد نياز به برقراری دکتاتوری طوالنی مدت نيست و ديگر عمده قرار دادن زير بنا يا رو

بنا؛ فراموش کردن انسان و تابع قرار دادن او به مسايل ماحول و بيرونی است در صورتی که انسان محور قرار گيرد و 

معنويت اواستحکام يابد زير بنا و رو بنا تابع انسان خواهد بود و اين چيزی است که مارکسيسم رسمی آن را فراموش کرده 

با رقابت در تامين زندگی بهتر نسبت به سرمايه داری ميدان را ببرد انحراف  است و اين که دنيای سوسيالزم تصميم گرفته

خطرناک است زيرا اين کشور سوسيالستی نيز برای بردن رقابت به استثمار جوامع می پردازد و انسان جامعه خود را از 

آنها انسان, آرمان و معنويت او  ايده آل های انسانی عاری می سازد و مفهوم دقيق سخنان کاسترو و چه گوارا اين است که

را اساس قرار می دهند و فقط بعد از تامين عدالت و آزادی در ميان همه انسان ها مساله رفاه پيش می آيد آن هم در حد 

ضرورت نه برای ايجاد جامعه مصرفی که انسان را بردٌه قدرت و ثروت می سازد اين مطالب اگر چه در آن مقطع 

نگيخت اما توجه را به ضرورت مطالعه تجلرب لتقالب کوبا و اثار کاسترو و چه گوارا جلب کرد مخالفت های جدی برا

در اين روز ها در يک کتاب فروشی کتابی به نام جنگ شکر در کوبا توجه مرا جلب کرد بدون معطلی آنرا خريدم و 

اثار او آشنا نبودم در اين کتاب تصوير همان روز شروع به خواندن آن کردم. مولف کتاب ژان پل سارتر که تا هنوز به 

 . جالبی از انقالب کوبا اريه می کرد به خصوص شخصيتی که از کاسترو تصوير شده بود جالب بود

هر قدر در مطالعه کتاب پيش می رفتم متوجه بينش ژرف نويسنده می شدم او نظر مرا مبنی بر متمرکز شدن پيرامون فهم 



رکسيسم رايج از اين امر غفلت کرده است کتاب بشکل گزارشی از انقالب کوبا از چشمديد انسان تغيير داد و اين که ما

های نويسنده روايت شده بود او با مرور به گذشته کوبا طبقه حاکمه فاسد ان و حمايت بی دريغ امريکا از آن وبيزاری 

ه انقالبی به رهبری کاسترو که خودشان مردم کوبا از رژيم و سياست های امريکا که علت اساسی پشتيبانی آنان از گرو

آنها را ريشو ها می ناميدند خواننده را به گذشته و امروز کوبا اشنا می ساخت حاال رژيمی برقرار شده بود که رهبر ان به 

سواری يک موتر جيب شهر ها و روستا ها را طی می کرد با مردم گفتگو می نمود راه حل مشکالت شان را نشان می 

و به هر جا که می رسيد مردم ساده استقبالش می کردند و باور کرده بودند که اين رهبر از خود آنها است نام کتاب داد و ا

% مزارع کوبا در دست شرکت های امريکايی بود 93به اين سبب جنگ شکر گذاشته شده بود که قبل از انقالب بيشتر از 

شرکت های خارجی چنين تقاضا داشت از اين سبب جنبه ملی و ضد و مردم مجبور بودند فقط نيشکر بکارند زيرا منافع 

امريکايی انقالب محبوبيت انقالبيون را افزايش داده بود من بعد از مطالعه اين کتاب در صدد آن شدم تا آثاری ديگری از 

ه که مصطفی رحيمی و سارتر بدست بياورم پنج شنبه ديگر که به شهر برامدم کتاب ادبيات چيست او را پيدا کردم در مقدم

ابوالحسن نجفی بر ترجمه کتاب نوشته بودند در باره فلسفه سارتر که شاخه ای از اگزستانسيلزم غير مذهبی بود معلومات 

مقدماتی ارايه شده بود و ساير اثار سارتر نيز بصورت خالصه معرفی شده بود بعد کتابی به نام نگاه از مصتفی رحيمی و 

ويژه نامه های خاص زمان را که زير نظر اين نويسنده نشر ميشد بدست آوردم از آن جمله بود ويژه چند شماره از سلسله 

نامه هايی در باره سارتر, راسل و ويژه نامه های شعر و تياتر که مطالعه نمودم بتريج در ذهن من دريچه هايی به افکار 

قبلی فاصله می گرفتم البته نتيجه اين مطالعات در  فيلسوفان بزرگ قرن بيستم باز ميشد و به سرعت از محدوديت های

بحث های روزمره من انعکاس می يافت و بزودی برچسپ اگزستانسيلست بر هويت من عالوه شد و چون در روش خود 

نيز با هر گونه تجمل و اسراف مجادله می کردم کسانی هم مرا پيرو گاندی خطاب می کردند و روابطم با گروه رو به 

رفت به هر حال آن سال را من اندک اندک با احساس تنهايی و تک روی سپری نمودم و برای گذراندن ايام  سردی می

تعطيل به آقچه باز گشتم. در اين ايام يک گروه ديگر از کنار جناح پرچم جدا شده و تشکلی به نام خلق کارگر را بوجود 

رعی جوزجانی و دستگير پنجشيری قرار داشتند. اکثريت اين آورده بودند در راس اين گروه شهراهلل شهپر, عبدالحکيم ش

انشعابيون نيز از مناطق شمال افغانستان بودند شهراهلل شهپر که از اعضای اصلی نخستين کميته مرکزی جمعيت 

های دمکراتيک خلق بود از ساکنين يکی از دهات اقچه به نام قم اريغ بود و با ما قومی داشت او برای توضيح نقطه نظر 

گروه انشعابی بشمال آمده بود که چند روزی را در آقچه گذرانيد چون اين جدايی ترديد هايی زيادی را در ميان اعضايی 

جناح پرچم بوجود آورده بود ما نيزدر صدد بهره گيری از اين اختالفات برامديم در جلسات زيادی که پيرامون مساله داير 

ل و همراهنش داليلی ارايه می کرد من نيز شرکت می نمودم و سواالتی در باره می شد و شهپر برای محکوم ساختن کارم

مسايل مورد عالقه خود از او می پرسيدم معلوم شد که آنها خود را مدافعين جدی برنامه دمکراتيک خلق وروند جانبدار 

ما ظاهرٌا با ما در نمی افتادند اما شوروی ميدانستند و نميتوانستند سواالتی را که از جانب ما مطرح می شد جواب بدهند ا

در غياب ما مارا بخاطر ضديت با اتحاد شوروی انتقاد می کردند و ما توانستيم بيشتر از بيست نفر متعلمين ليسه آقچه و 

تعدادی مامورين و مطعلمين را بدور خود جمع نموده و ديدگاه های خاص خويش را برای آنها توضيح دهيم مطالبی که ما 

می نموديم متکی بر ارزيابی انديشه ها بود و اختالفات داخل دمکراتيک خلق که حاال سه جناح شده يودند فقط مطرح 

اتهامات شخصی بر سران گروه هايی مخالفشان بود بنابر اين جوانان صحبت با ما را آموزنده می يافتند چون ما نه درباره 

ميگفتيم و کسی را به گروه خود نيز دعوت نميکرديم فقط آنها را به اشخاص و نه درباره گروه ها حرف هايی اتهام آميز ن

آموزش و کسب معلومات درباره اساسات فکری ترغيب می نموديم چون خود ما نيز به همين طريق وارد سياست آن 

بعد  روزگار شده بوديم بهرحال گروه خلق کارگر زياد تاب نياورد و به سبب موضعگيری جدی پنجشيری در سال آينده

ازتجليل يک بار روز کارگر به جناح خلق پيوستند و شهپر که صحتش نيز خراب شده بود به تدريج از سياست کناره 

 .گرفت


