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 «اکبر»متن کامل خاطرات محمد اسماعیل 

حساس تاریخ افغانستان، آسیب شناسی  اسماعیل اکبر از منظر نجابت و بی آزاری، درک زوایای پنهان و

 . ، منصفانه متهور، و بی همتا داشتریخت های جنبش های راست و چپ، روشی روشنفکری و شکست و

  

 «اکبر»تاریکنای یاد بود از اسماعیل  شمعی در

 این دنیای آمدن، آمدن، ورفتن رفتن است. هریکی بالنوبه درصف ایستاده اند .

 فروتنانه درانتظار سفر بود. « اکبر»اسماعیل 

میشناختم؛ زمانی که تازه از زندان هفت ساله بیرون  7631را از سال « اکبر»شادروان محمد اسماعیل 

ر زندان کم وبیش آشنایی داشتم و درباب درازا و پهنای آمده بودم. البته با افراد وفعاالن معتقد به ایشان د

وماجراهای بسیاری را که از سرگذرانده بودند؛ پیوسته می شنیدم. تصویری که « سفزا»تئوریکی سازمان 

از وی در ذهن داشتم، فردی را نشان میداد که شرایط اجتماعی و تاریخی گذشته و حال را با نگاه چپ 

 دنبال کرده و با ادبیاتی مهندسی شده بیان می کرد. روانه و محافظه کارانه 

دیدم، یک روح شریف، دردمند، « کمیته مرکزی»در ساختمان زیبای « مجله وطن»وقتی او را در دفتر 

نیکوکار و خوش نیت در برابر دیده گانم عریان شد. او که مرا خسته و دردمند یافته بود، سعی می کرد از 

که ازسر گذرانده بود؛ با ادبیاتی اعتماد آفرین برای من حکایت ها بگوید. از  تجربیات جالب وعبرت باری

 همان زمان زیر دل نتیجه گرفته بودم که آن انسان مقاوم وبی آالیش، اساساً برای 

کارفرهنگی و پژوهش ساخته شده بود. وقتی خبر عبور اسماعیل اکبر ازین دنیای درحال عبور را شنیدم، 

، خسته گی برمن استیال یافت، مأیوس شدم... تمام زنده گی خود من معجونی از شتاب زده عادتاً درجا زدم

 گی ها، مأیوسی و هیجان زده گی های بی درمان بوده است. به خود گفتم: اسماعیل اکبر به استراحت رفت! 
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س و نف درنسل روشنفکران ومبارزانی سه نسل سوخته که  من در رکاب و محضر فیضان آن ها بزرگ شده

کشیده ام، اسماعیل اکبر از نظر نجابت و بی آزاری، درک زوایای پنهان وحساس تاریخ افغانستان، آسیب 

شناسی روشنفکری و شکست وریخت های جنبش های راست و چپ، روشی متهور و بی همتا داشت.  پس 

نهای خود دادم که در از شنیدن خبر وداع اسماعیل اکبربا رنج ها و راز های این دنیا، عنان به روح ت

 بگرید . (برای خودش وهمه اسماعیل های این سرزمین )سکوت

من نخواستم این عذاب الیم را با نوشتن پیامی کوتاه به دختران عزیز استاد اکبر و پیروان منش و رفتار 

 .  ذوب کننده یی را به ارث برده ایم« افسانۀ جدایی»ایشان، منتقل کنم. می دانم تاریخ سوگناک و 

به رسم اثبات اخالص برای وجدان های ممتاز، خاطرات جناب اکبر را که در برگۀ خود ایشان از یک سال 

به این سو به نوشت آمده است؛ دریک چهارچوب گرد آوردم تا با خوانش آن، تا در فهم زیبایی و شکوهناکی 

 افکارونیات آن مرد بزرگ سهمی داشته باشیم. 

 رزاق مأمون 

  

  

  شهر آقچه (۱) و چشم دید هاسرگذشت 

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

نشين آقچه ناميده مي شد، به دنيا آمده ام. بديهي است كه كسي حوادث زمان تولد خود و چند سال بعد از آن 

ه من بخاطر دارم در آن زمان، شهر آقچه شهري پر جنب و جوش بود. اولين را بخاطر نياورد. اما تا جاييك

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

د ما هرگز روي شهر را نميديدند. تا جاييكه به خاطر دارم مردم به سواري اسب و خر به شهر مي آمدند، بع

مركب خود را در سرايي بيرون محوطه شهر مي بستند و خود داخل بازار مي شدند. بازار آقچه از هفت يا 

هشت سرك سرپوشيده و چند سراي تشكيل شده بود. هر جاده يا سرك سرپوشيده را تيم مي ناميدند. بعد تيم به 

داشت. رسته بزازي، رسته  دو رسته تقسيم مي شد كه در هر يك رسته، دكان هاي مربوط يك كسب قرار
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بنجاره، رسته زرگري، رسته آهنگري و مسگري، 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 

ار مي رفت كه فقط در قسمت وسطي شهر به تيم بودند. اصطالح سه تيم در مورد بازار سرپوشيده اصلي بك

 يك محوطه سرباز مي انجاميد . 

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 

يني بنام مدرسه شوربازار كه گاهي بنام يكي از مدرسين بزرگش مدرسه دامال غيب هللا ناميده مي مدرسه د

شد، مي انجاميد. در داخل تيم ها در فواصل معين، فانوس هايي بر پا داشته بودند كه شبانه روشن مي شد. 

 در ايام جشن بعد از مراسم رسمي، يعني قرائت پيام دولتي بوسيله 

معلم، ترانه خواني اطفال مكتب و بعد انوع مراسم عنعنوي از قبيل اتن ،كشتي گيري و غيره در حاكم، يا سر

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

يث شته ها بحمي انداختند كه شايد جالب ترين قسمت جشن بود. در شرق شهر، قلعه مستحكمي بود كه در گذ

كاروانسراي استفاده ميشد و حاال به مركز جابجايي قوت ژاندارم سرحدي كه يك كندك بود، مبدل شده بود. 

اين كندك تعدادي شتر هم داشت. حدود پنجاه متري آن در جانب شرق، يگانه مكتب سركاري ولسوالي كه از 

بود. پيرامون مكتب با درختان احاطه شده اولين مكاتب كشور بود و عمارت سفيد كاري داشت، قرار گرفته 

بود . چيز زيادي از آن اولين ديدارم از آقچه به خاطرم نمانده است. فقط يك خاطره كه به سبب ترسناك بودنش 

 هنوز شهر را بذهنم مي آورد، بيادم مانده است. 

 ي از اقارب ما نزديك چاشتروز جشن، بعد از آنكه مراسم اتن و كشتي گيري را تماشا كرديم، با برادرم و يك

از كناره رسته زرگري در حال عبور بوديم كه در آن طرف تيم كه بگمانم دكان هاي خياطي، سلماني و يك 

دو هوتل طعام خوري در آن قرار داشت از دو سه نفري كه روان بودند يك نفر ناگهاني با روي به طرف 

لحظه اي مردم بالتكليف و تماشاچي باقي ماندند و زمين سقوط كرد و شروع به دست و پا زدن نمود. چند 

بعد براي باال كردن او از زمين دست بكار شدند و به 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 شده بود و دهانش كف كرده بود. من بسيار 

يا سماواري ساختند و  (رستوران يا جای طعام خوری)را دو سه نفر برداشته داخل هوتل ترسيده بودم. او 

داشته است. ما آن شب را نيز  (صرع)بعد مردم پراگنده شدند. قرار اظهار همراهان من مرد مرض ميرگي 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (4صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

ر عالوه در خانه يكي از خويشاوندان ما در قريه شيرك مانديم و به "شب بازار" هم اشتراك كرديم. شب ب

روشن كردن فانوس ها كه در ميان شان المپ، اريكين يا شمع روشن مي كردند، در دكان ها نيز اريكين ها 

 و گيس ها را روشن كرده بودند و مردم مصروف گشت و گذار بودند .

شب آتش بازي را هم تماشا كرديم كه در بيرون شهر صورت گرفت و شايد اين اولين و آخرين ديدار من از 

هر قديمي آقچه بود. زيرا دو سه سال بعد بازار را به شهر جديد انتقال دادند و شهر زيباي آقچه كه بعدها ش

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 . 

ل تالقي چندين شهر بزرگ كشور و آسياي مركزي بوده است. چون در آن قرار يادگارها، شهر آقچه مح

سراي هايي به نام 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 عالوه نام بخارا، نام هاي كركي، چهارجوي، قرشي ،سمرقند، 

فرغانه، زبان زد ريش سفيدان بود و از امتعه تجارتي، تاجران و سياحان آن جاها ياد مي كردند و از سفرهايي 

اد زيادي دكانداران و اهل كسبه از كه خود بدان شهرها نموده بودند حكايت مي كردند. در شهر آقچه تعد

مهاجرين اين شهرها و ساير نواحي آسياي ميانه مصروف كار بودند و چهره هاي جالبي به قسم مداحان كه 

نوعي آواز خوانان دوره گرد بودند، و در شهر نيز در ضمن گردش، غزل ها و قصايد تركي و پارسي اغلب 

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

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 . 

م در قريه كول بقال آقچه سكونت از چهره هاي مشهور و معتبر امارت بخارا نيز كسي بنام عثمان مخدو

داشت. بزرگان شهر و محالت او را زياد احترام مي كردند و در اوقات معين خبرش را مي گرفتند. من نيز 

يكبار وقتي كه پدرم هنگام رفتن به بازار براي ديدن او به كوچه شان تغيير مسير داد و به خانه اش رفت او 

 را ديدم .

سته بود، عينك داشت و مصروف نوشتن بود. ريشي تنك و سفيد داشت. چهره اش مخدوم در كلبه تاريكي نش

گشاده، جذاب و متامل بود. بسيار شمرده شمرده و كم حرف مي زد. من چيزي از سخنان او بخاطر ندارم. 
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ا هاما پدرم، مامايم و ديگران مي گفتند كه او علت سقوط بخارا را غفلت و عياشي امرا، فساد و چاپلوسي مال

و درباريان و نفاق و پراگندگي و عقب ماندگي مردم مي دانست. او 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 

معلوم كتاب حساب ماليات  متاخر پارسي گوي بخارا، كتابچه اي كه پر از دستخط ها و مهرها بود و قرار

بود و قطعه هاي از خط نستعليق و شكسته؛ حاال نميدانم سرنوشت آن يادگارها بعد از مرگ پدرم و پراگنده 

 گي خانواده در اثر انقالبات پي در پي چي شد؟ 

  

 قریه حیدرآباد  (2 )سرگذشت و چشم دید ها

  

ه قرار دارد. که اهالی قريه آنرا قشالق مينامند. دليل قريه يا دهكده ما در حدود هفت كيلومتري شرق شهر آقچ

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 زندگی می کرده اند. و در نزديک زمستان به قشالق بازميگشته اند. اين شيوه زندگی 

شمسی مروج بود و خانواده ما نيز از قشالق بيرون ميرفتند.  03ام که من کودک بودم يعنی سال های در اي

خانواده هايی تا کوه پايه های سرپل و سانچارک چراه گاه و چاه آب داشتند. برخی خانواده های زميندار در 

که قشالق کلمه ترکی به معنای بيرون قشالق در جا های که مخصو  چرای حيوانات بود کپه ميزدند. ميدانيد 

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، نسب نامه نويس و 

ن تاريخ نويسان عالوه بر اعراب كه در صدر اسالم براي تاريخچه نويسي داشته اند. بر اساس نوشته هاي اي

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

تعليم دهنده بصورت جمعي و فردي به اين ديار آمده اند و آخرين موج عمومي آن قبايلي از طوايف قريش 

تيمور مشهور به تيمور لنگ انتقال يافته اند. اينها از قبيله و وابستگان شخصي بنام مير  بود كه توسط امير

حيدر بوده كه از طرف سلطان بايزيد يلدرم پادشاه عثماني طور ميانجي و به غرض صلح نزد امير تيمور 

 نهر كوچ داده و از نواحيفرستاده شده اند .بعد امير تيمور اين مير حيدر و قبيله او را به خراسان و ماوراء ال

قرشي بخارا الي دشت هاي بلخ به آنها چراگاه و اجازه گشت و گذار داده است. امير حيدر از امير تيمور 
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تقاضا کرده که بجز اقارب نزديکش قبايلی را که متحد و پشتی بان او بوده اند نيز با او يکجا سازد. بزرگان 

اميران يا علما و اراكين و الباقي به شكل طوايف كوچي و مالدار آنان به شكل نديمان و مشاوران شاهان و 

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

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

اند، نام قريه شان را حيدر آباد گذاشته اند. چون در توابع آقچه دو قريه حيدر آباد وجود دارد و قريه گرديده 

 ديگر نيز به نام خانمي موجود است كه با اهالي هر دو حيدر آباد خويشاوندي نزديك دارند .

ن بوده است. اهالي مي گويند اساس گذار دو قريه دو برادر و اساس گذار قريه سومي "خانم" نام خواهرشا

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، سرك و جاده مستقيم و 

آباد باال است. حاال هر دوي قريه های حيدرآباد  همواري نيز وجود نداشته است. قريه خانمي نزديك حيدر

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

حيدر آباد پايان يا قريه ما تا همان زمان كودكي من ساخت قبيله اي و دودماني خود را حفظ كرده بوند و به 

واحد طايفه اي تقسيم مي گرديدند كه مشهورترين آنان خان خيل، پياز كار، اصالني ،قربان  هفت يا هشت

جمباني، مورچگي، گنٌده گي و شغالي بودند. يك طايفه از سادات نيز جزو نفوس قريه بود كه بيشتر از ده 

وچك، زمين های خانواده بودند. اهالي قريه عموما مشغول زراعت بودند. عالوه بر قطعات و حياط هاي ك

پيكال بود كه هر پيكال چهار صد و هشتاد جريب زمين را احتوا مي كرد. هر  41زراعتي تابع ماليه قريه ،

پيكال به ترتيب به دو و چهار واحد ديگر تقسيم مي شد تا حساب کشت و کار و آبياری دقيق و روشن شود. 

بر مي گرفت. رسد يکصد و بيست جريب زمين  نوبت آب قريه با تقسيمات پيكال ها و رسد ها يكماه را در

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

 بودند آب شان را با كوزه حساب مي كردند و مي گفتند فالني سه يا چهار كوزه آب دارد .

وچك در قسمت تحتاني داشت پر آب كرده روي يك تخته اين به آن معني بود كه كوزه اي را كه سوراخي ك

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 شخ  مستحق رها مي كردند. آن سالها برف و بارنده گي زياد بود. در نتيجه در اكثر 

ر آب بودند اما بعدها با گذشت هر سال اقليم رو به خشكي گذاشت و بنا بر اين بزرگترين فصول سال جوي ها پ

 دعوا و جنجال مردم بر سر آب مي بود. 
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ديگر  (30اعتبار از تاريخ اين نوشته يعنی سال )تا جاييكه من بخاطر دارم از حدود سي و پنجسال بدينسو 

ذشت هر سال رو به خشكي رفت و بهاران پرباران و آن زمستان هاي پر برف و يخبندان هاي سخت با گ

 سيل خيز كمتر شده رفت و اين باعث از ميان رفتن رفاه روستاييان و شدت فقر و فاقه شد . 

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

يت اهالي قريه قرار داشت. چوپاني شغل صاحب اعتبار و احترامي كوچكترين شان تا سه صد راس در مالك

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 رفتند. يا در دور و پيش قشالق كپه مي زدند. كپه خانه ها نيين را مي 

 گفتند كه در وقت باران با نمد و شال پوشيده مي شد . 

  

 شمه ای در باره نمای جغرافیایی قریه  (6 )سرگذشت و چشمدید ها

 گفتيم که قريه حيدرآباد در هفت کيلومتری شرق شهر آقچه قرار دارد اين قريه با 

جنگل اريغ شمال آن به امتداد  مزارع و چراگاه ها احاطه شده که غرب آن به قريه بيش اريغ شرق آن به قريه

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 ميگذرد در جنوب شرق قريه ای بنام 

جنوب قريه به نهر های خانقاه منگجک و ديگر قريه های  هندوکش واقع است زمين های زراعتی واقع در

مربوط به خود ولسوالی آقچه منتهی می گردد. در گوشه ای از جنوب غرب قبرستان قريه واقع است که به 

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

ه قريه زيارتی به نام سيد ابراهيم جان واقع است که بعداً در باره آن تفصيل خواهيم از جنوب غرب نزديک ب

داد. از هر طرف که به قريه نظر بيندازيد اول چند چنار بلند جلب توجه می کند اين چنار ها در مسجد جامع 

يد نزديک به سه قريه قرار دارند و اولين درخت هايی هستند که با اساس گزاری قريه غرس شده اند. و شا

صد سال عمر دارند. مسجد نيز اولين عمارت قريه است که از نظر معماری جالب هست که سه طرف شرق 

شمال و جنوب آن با دهليز هايی احاطه شده که با پنجره های چوبی از محوطه بيرون مسجد جدا می شود. 

با رنگ ها و حکاکی هاست. در داخل مسجد نقاشی های جالبی وجود دارد و ستون مرکزی آن نيز منقش 
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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 به ديوار بيرونی 

ماز جماعت ادا می گردد و در صفه شرقی محوطه مسجد قرار دارند که در محوطه وسطی در ايام تابستان ن

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 . 

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

و تر آن برای تربيه حيوانات استفاده می شود. در وسط يکی از اين محوطه ها يک درخت توت بزرگ قرار 

دارد که شايد ارتفاع کنده آن به چهار متر برسد بعد تنه های بزرگ است که سر به آسمان افراشته اند و با 

درخت شهرت دارد که يکی از نماد های قريه است و افراد  شاخه ها پوشيده شده اند. اين درخت به نام يکه

 نابلد از فاصله های دور آنرا می بينند و به وسيله آن راه قريه را می يابند. 

   مشاغل اساسی قریه حیدرآباد

 بافنده گي براي تهيه مفروشات از قبيل گليم و شال و هم براي لباس رواج داشت .

بافتند. در اكثر خانه ها كارگاه هاي دستي بافنده گي موجود بود. از جمله در براي لباس كرباس و اله چه مي 

خانه ما دو دستگاه به صورت دايمي فعال مي بود و هر سال چندين گليم بزرگ و شال جهت فرش و تهيه 

جوال و خورجين مي بافتند. نوعي جنس ديگر به نام توبره وجود داشت كه در حقيقت توبره بزرگ بود و 

ند گليم بافته ميشد و آنرا بر جانبي از ديوار خانه مي آويختند و از آن بحيث وسيله كه در آن لباس ها را مان

مي گذاشتند استفاده ميشد. هم چنان دسترخوان هاي نان خشك را نيز در آن مي گذاشتند تا محفوظ و سالم 

ه فكر داشتن قالين هم نبود اما براي نمد بماند. اما قالين بافي، نمد مالي و دستار بافي رواج نداشت و كسي ب

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

 زمان 

تشكيل خانواده هاي نو راه مي افتاد و عموما خانواده دختر آنرا تهيه مي كردند. براي دختراني كه مي بايست 

يك گليم بزرگ كه خانه را فرش كند مي بافتند، تار را نيز زنان خانواده و خويشاوندان  عروس شوند حتما

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

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

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 غذاي گوشت دار مي پختند. شوخي ها و بذله گويي ها هم ميان بافنده گان مبادله مي

 شد و معموال عروس ها را با شوخي 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 

د مسافران، غم تنهايي و مشكالت بافنده مي خواند اغلب لحن و مضمون غم انگيز مي داشت. درين سرودها، يا

زنده گي بيشتر 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 . 

ر زراعت ميبودند و كم تر وقت فراغت مي يافتند. عده مردان در بهار، تابستان و خزان سخت مصروف كا

كوچ مي كردند بسيار خوش بخت بودند. اين زنان  4كمي كه با گوسفندان و رمه به ييالق مي رفتند يا به آئول

و اطفال را در آئول عموماً ريش سفيدان و پير زنان همراهی می کردند. چوپان و دستيارش بار زحمت 

مه ها را داشتند. زنان، ريش سفيدان و اطفال هنگام آئول و ييالق، جمع آوري محصوالت چرانيدن و نگهباني ر

مالداري را بدوش داشتند، از دوشيدن، تا تهيه ماست و مسكه و قروت به عهده آنها بود. آن اطفاليكه ميتوانستند 

، محكم گرفتن شاخ بزها با خانواده به آئول ها يا ييالق بروند بسيار خوشحال مي بودند، همكاري با زنان

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 شركت در كار براي بچه 

كه دشت ها و دامنه ها سرسبز و پر از الله و انواع گل هاي  ها جشن و شادماني بزرگ بود. در آن ايام

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

بود رو به خاموشي مي رفت. به انسان نوعي سرمستي مي بخشيد و به او احساس يگانگي با طبيعت را القا 

خود چندين سال در بهار به ييالق رفته و بره و بزغاله چرانيده ام. هنگام غرش رعد و برق و مي كرد. من 

بارش هاي سيل آسا به خاطر يافتن پناه گاهي به چهار طرف دويده و بعد از درخشش ناگهاني نور آفتاب 

ن دور و پيش خود مشعوف و سرمست شده ام. صحنه هايي كه حاال با بياد آوردن آن بر احوال اطفال و جوانا

 افسوس مي خورم كه خود را با فيلم ها و مصنوعات تخنيکی سرگرم مي كنند . 
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. در روز های بهار خانواده هايی که مال داری کمتری داشتند در چراگاه های نزديک قريه کپه می زدند و 4

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

روغن و قروت تهيه نمايند اين کوچ موقت را رفتن به آئول می گفتند. احتماالً کلمه ييالق يا ايالق نيز با اين 

  کلمه هم ريشه است و منشه ترکی دارد. 

  

 مشاغل اساسی قریه حیدرآباد   (4 )سرگذشت و چشمدید ها

گونه حل و فصل مي شد. مدار عمومي معامالت و امور بر و اما امور عمومي اقتصادي و اجتماعي ده چ

مبناي رسوم و عنعنه اي ديرينه استوار بود كه مردم خواه ناخواه و با وجود اظهار نارضايتي از اغلب آنان 

 تابع آنها بودند. مراسم تشكيل خانواده 

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

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

ميتوان گفت كه نسبت به اغلب نقاط و نواحي كشور تشكيل خانواده در ميان قريه و قوم ما ساده تر بود. من 

ري دچار آمده يا معامله اش زياد وقت گرفته باشد. البته كمتر كسي را سراغ دارم كه در اين مورد به قرضدا

در خانواده هاي متمولين و سرشناسان مشكالتي موجود بود و اغلب حرف به مشت و لگد و جگر خوني مي 

كشيد. اما افراد بي بضاعت را بزرگان خانواده، كوچه و ده كمك مي كردند. هر دو طرف را راضي مي 

ا فيصله كنند. اما مراسم مرده داري تا حدي كه مربوط به زنان ميشد بسيار طول ساختند كه زودتر معامله ر

و تفصيل داشت و به بيشتر از يكسال مي كشيد. ختم ها و خيرات هاي متعددي از هفتگي تا چهل و سال 

موجود بود و در هر ماه سال خيرات هاي مختلف بر پا مي شد. در رمضان، عيدين، رجب و برات ،عالوتا 

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

در دهقاني، نرخ معين وجود داشت. دهقان بدون اسب يا گاو قلبه اي يك بر شش يا يك بر چهار در يك رسد 

. گاهي دهقان در عين زمان مزدوري صاحب زمين را نيز بر (رسد يك بر چهار پيكال بود)سهيم مي شد 

مي گرفت كه او را مزدور دهقان می گفتند. در آن صورت غذا و لباس دايمي يعني تمام سال دريافت  عهده

مي كرد و مقداري پول هم مي گرفت. در آنوقت به طور متوسط ساالنه دو هزار افغاني به مزدور دهقان مي 
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 د می شد که عالوه بر پيراهنرسيد. لباس معيار و مقياس خا  داشت مثالً ده کاال يک بيست کاال شامل قرار دا

، کفش و موزه و حتا پايتابه را در بر ميگرفت. کشت (نوعی تنبان پخته ای)تنبان، چپن، گپی چه، شلوار 

عمدتاً جو، گندم، ماش، کنجد، زغر، خربوزه و تربوز و در چند سال پياپی که بارندگی و آب زياد بود پخته 

مل چهار رسد می شد عالوه بر چهار نفر دهقان يک نفر سرپرست رونق زياد گرفته بود. در يک پيکال که شا

که آن را چکباشی می گفتند و تجربه زياد در شناخت خاک و زمين، وقت کشت و چگونگی کشت للمی و آبی 

 داشت .

 چکباشی از سرجمع عمومی حاصالت نيم رسد سهم ميگرفت . 

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

نگهداري آنان در فصول و اقليم هاي مختلف وقوف ميداشتند، انگشت شمار بودند. در ده ما فقط دو نفر بنام 

هاي عمو عبدي و شريف باي با اين اوصاف شهرت داشتند كه فقط رمه خانواده هاي خود را مي چرانيدند و 

هم رمه هاي خود را كه تعدادشان كم يعني حدود دو الي سيصد راس بز و  با اصرار زياد كساني ديگري

زخمي يا مريض شدن )گوسفند می شد به آنها مي سپردند. چوپان صالحيت ذبح گوسفندان در شرايط خا 

نوعي چكمن كه آستر آن را از نمد خا  مي )را داشت. چوپان لباس هاي مخصو  از جمله كيپنك  (وغيره

و پوستين دريافت مي كرد. معاش چوپان در همان وقت ها الي ده هزار افغاني در سال هم مي موزه  (ساختند

رسيد. عالوتا براي او تعدادي بره و بزغاله طور تحفه و هديه مي دادند. مثال قرار مي گذاشتند كه يك راس 

دست باز از دو بزغاله دو قلو را او صاحب شود. در مصرف محصوالت از شير و گوشت و روغن هم 

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

خانواده يا طايفه وظيفه چوپاني را بدوش مي گرفت و ديگران به نوبت با او همراهي مي كردند. چوپان 

را به عهده داشت و چوپان از  دستياري داشت كه او را چولوق مي ناميدند. چولوق وظيفه حراست از رمه

او نظارت مي كرد. سگ های رمه برجستگی های خا  داشتند و از آنها به طور خا  مراقبت می شد. در 

 موقعش در باره خصوصيت سگ های رمه معلومات می دهيم. 

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 را مي گفتند كه هر سير مزار دو سير كابل مي شد. به قريه دار يك مقدار 

. زيرا او اكثرا مصروف رفت و آمد پول هم هنگام جمع آوري ماليه زمين و زكات مواشي بنام خرچ ميدادند
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به شهر براي حل و فصل دعاوي مردم در ادارات مي بود و گاهي از مامورين دولت و اكثرا از سپاهي و 

محصل پذيرايي مي كرد. محصل، پوليس امنيه رامي گفتند كه مسئول جلب و آوردن مردم به ادارات حكومتي 

 مي بود. 

د، يك سير گندم و يك سير جو و موذنش نيم نيم سير مزد مي گرفتند. خانواده مال امام از هر خانواده مقتدي خو

به مرد زن دار اطالق ميشد چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد. سلماني نيز همان مزد مال امام را مي 

ري پول اگرفت. البته براي مال امام صدقه فطر و پوست قرباني را نيز ميدادند. هنگام عروسي نيز چپن و مقد

نقد به او پرداخت ميشد. براي جنازه و مراسم فاتحه خواني نيز مبلغي كم يا زياد مطابق توان به او مي دادند 

 . 

 گاهي مخارج عمومي هم پيش مي آمد كه براي آن نيز مقررات خا  وجود داشت .

و غيره پيش مي  مثال مصارف بيگاري كارهاي دولتي از قبيل سرك سازي، اعمار مكاتب و عمارات دولتي

آمد كه آنرا اشخا  ثروتمند قريه بر اساس مالكيت زمين مي پرداختند و کارگر از ميان مردم نادار انتخاب مي 

شد كه براي او نان خشك جمع آوري مي كردند. جوي كني كه عموما بعد از فروكش سيالب ها راه مي افتاد 

ان زمين مي خوردند. گاهي مخارج عمومي از قبيل با حشر عمومي انجام مي يافت و غم آب و نان را صاحب

كارهاي بيگار را از همه مردم بر اساس نفوس جمع آوري مي كردند و آنرا سروكله مي گفتند يعني بدون در 

نظر داشت سن و سال تمام افراد بايد در تهيه مخارج سهم مي گرفتند. جمع آوري اين وجوه توسط وندباشي 

 ها صورت مي گرفت .

شي ها كساني بودند كه كوچه ها و محالت قريه ميان شان تقسيم بود و آنها سرشماري كامل آن محله را وندبا

با خود داشتند. هر كس فوت مي كرد از حساب خارج مي شد، اگر طفلي تازه بدنيا مي آمد شامل سرشماري 

ود ها به هر ترتيبي كه ممكن ب مي گرديد. قريه ما به بيش از پنجاه وند چهل نفره تقسيم شده بود. و وند باشي

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 . 
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 مشاغل اساسی قریه حیدرآباد   (5 )سرگذشت و چشم دید ها

  

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

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

اطالع داده و گفته بود شب دزدان بر سر ما حمله كرده و همراه مرا كشتند. براي تحقيق اين موضوع حدود 

ل نفر از ريش سفيدان قريه ما جلب شدند. دعوا حدود دوسال دوام كرد. مامورين حكومتي هرگز مايل چه

نبودند حقيقت قضيه كشف گردد و بعد از مدتي مجددا اهالي قريه را جلب و طالب رشوت می شدند تا قضيه 

س نفوس جمع آوري را رفع و رجوع کنند.. اين يكي از مواردي بود كه مصارف و مخارج دعوي را بر اسا

می كردند. بالخره در اثر شكايات مردم كه تا كابل عارض شده و خواهان ختم دعوي شده بوند معلوم شد كه 

قاتل همان همراه ساربان بوده است. نام مقتول دريا بود چون تركمن ها كلمه "آقا" را بعنوان احترام با نام هر 

در قريه ما ،مصيبت دريا آقا به ضرب المثل تبديل شده بود.  كس مي آميزند او را دريا آقا مي گفته اند كه

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

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

 دند . بو

 *** 

  مسئله نامزادی و تشکیل خانواده

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

معني اجبار و اكراه نبود. اغلب ذوق و تمايل آنها مطالعه شده و در نظر گرفته مي شد. اما گاهي اجبار و 

له من به خاطر دارم كه دختري را بزور و بدون رضايتش نكاح كردند. خانه اكراه هم پيش مي آمد. از جم

داماد در همسايگي ما قرار داشت. اين دختر شب تا زمانيكه حال و نفس داشت، فرياد كشيد و بعد ظاهراً از 

هوش رفت. بالخره ماجراي آن زن و شوهر به طالق كشيد. اين اولين طالق در قريه ما بود كه ما شاهدش 

 بوديم و ريش سفيدان مي گفتند كه هرگز در 
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گذشته ها چنين چيزي را بخاطر ندارند. اين البته به آن سبب نبود كه همه ازدواج ها بطوع و رغبت صورت 

مي گرفت بلكه روحيه مقاومي كه سركشي و مخالفت كند باقي نمانده بود. آن دختر بعد از طالق گرفتن با 

م وتشريفات و بدون مهر و جهيز عقد شد و تا حد زياد روحيه بزرگان قريه مرد مطلوب خود بدون هيچ مراس

را تغيير داد. دختران ديگري هم بودند كه مقاومت كردند و تا آخر عمر در خانه ماندند. اين ها مربوط خانواده 

نه د سختگيراهاي دارا و به اصطالح اشراف قريه بودند. بجز چند خانواده محدود اكثر اهالي پابند قيد و قيو

نبودند. چون اجبارا زن و مرد بايد در كارها اشتراك مي داشتند مساله حجاب و پرده بجز در مورد دختران 

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

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

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 نكاح باردار شود كه در چنان صورتي مسئله توي و عقد جلو مي افتاد. مردم در 

د. کسی هيزم، کسی يک راس گوسفند يا بز و کسی مقداری برنج يا غله را تدوير مجالس همکاری می کردن

تعهد می کرد تا کسانی که توانايی نداشتند. از تشکيل خانواده باز نمانند. سازماندهی اين کمک ها به عهده 

 بزرگ و ريش سفيد کوچه و گذر ميبود .

شناخته می شدند. در عوض « چپن»تحق جامه که البته برای او چپن می دادند. قريه دار و مال امام نيز مس

مهر چند راس بز و گوسفند يا گاو يا مقداری گندم و جو البته بقيمت های دلخواه و بلند به صاحب دختر داده 

می شد تا مورد طعنه واقع نگردد. خالصه در اين موارد نوعی تعاون اجتماعی وجود داشت. همچنين در 

بودند که خود را مکلف می دانستند به افراد نادار قرض تکفين و تدفين را  مراسم مرده داری کسانی در قريه

 تهيه نمايند. و تا مدت يک هفته، ده روز و حتا بيشتر همکوچگی 

 ها، اقارب و بعضی خانواده هايی که خود را حافظ رسوم ميدانستند به خانه مرده دار غذا می فرستادند . 

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

پنهان مي ماند حرف به قتل هم مي كشيد. من دو سه مورد از افتضاح و قتل را از آن سالها به خاطر دارم. 

ن دختري را هم بياد دارم كه بعد از بدنام شدن با زهر خودكشي كرد. اما بصورت عموم روابط مطابق موازي

 اخالقي سالم و استوار بود و ناراحتي ها حالت استثنائي داشت. 

 *** 
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  مشغولیت های مردم در ایام بیکاری (3 )سرگذشت و چشم دید ها

  

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

نبود. بنا بر اين فصل زمستان موسم تفريحات و سرگرمي ها بود. اكثر ی كشت هاي زمستاني؛ كار ديگري 

توي ها چه عروسي ، چه شيريني خوري و ختنه سوري در اين فصل انجام مي گرفت و غير آن جوانان به 

 بازيهاي دسته جمعي، توپ بازي، بجل بازي، كشتي گيري و گاه گاهي بزكشي مي پرداختند .

جالس ساز و آواز بر پا مي شد. گاهي جوانان خوش طبع قريه بچه بازي هم مي شبانه اغلب بطور پنهاني م

كردند. يعني پسران رقا  را از دهات دوردست با دار و دسته اش طور پنهاني مي آوردند و بزم هاي شبانه 

دان يبر پا مي كردند. اين رقا  بيچاره در پس خانه ها پنهاني به سر مي برد و براي حفظ اسرار از ريش سف

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

پسر كاكايم را به شدت لت و كوب كرده بود كه آثار زخم آن مدت ها دوام كرد. اما در مورد ساز و آواز 

انداختند و البته در توي ها و عادي تا حدي اغماض صورت مي گرفت. يعني بزرگان خود را بي خبر مي 

مراسم خوشي برپايي اين محافل آزاد بود و گاهي براي لحظاتي انضباط چيان و سخت گيران هم اشتراك مي 

كردند.اين مراسم ساز و سرود كه با آالت بسيار ساده، يعني دنبوره ،زنگ، گاهي غچك و ندرتاً زير بغلي و 

 ود. توله همراه ميبود بسيار پركيف و جذاب ب

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

از خوانندگان مجبور ميبودند كه جواب جانب مقابل را در مورد مسايل مختلف به نظم پاسخ بگويند. اين 

ز بر پا ميشد. در قريه ما دو نفر موارد بسيار هيجاني بود و مردم را بوجد مي آورد. مجالس قصه گويي ني

قصه گوي مشهور بودند يكي بنام پيريم قل ديگري بنام حسن كه بسبب اينكه بسيار پابرهنه كار مي كرد به 

حسن پاي لچ مشهور بود. پيريم قل قصه هاي فولكوريك ميگفت و حسن قصه هاي مشهور و اغلب كتابي از 

وغيره. البته اين قصه ها را آب و تاب ذوقي مي داد و براي  قبيل قصه هاي امير حمزه، رستم، حاتم طائي

مردم دلچسپ تر مي ساخت. قصه هاي پيريم قل عموما بر سه نوع بودند، قصه هاي عشقي، قصه هاي 
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حماسي و قصه هاي اجتماعي. در قصه هاي اجتماعي اكثر قهرمانان كل بودند كه شاهان و قدرتمندان را به 

خره مي كردند و بالخره بر آنان پيروز مي شدند. قصه مظالم بر زنان در خانواده مبارزه مي طلبيدند، مس

هاي چند زنه از جمله قصه سنگ صبور كه سنگي در اثر شنيدن دردهاي يك زن تاب نمي آورد و شروع به 

تيمي پسر يپنديدن و آماس مي کرد. تا آنكه حجم آن به اندازه خانه ميشد و بعد پارچه پارچه مي گرديد. يا قصه 

كه بدست پدر و بدستور مادر اندر كشته ميشود و مادر اندر گوشت او را مي خورد و خواهرش استخوان 

هاي او را داخل كدويي جمع كرده و باالي سرش آويزان مي كند . بعد اين استخوان ها به پرنده اي تبديل شده 

 غول ريسيدن پشم است، آواز ميخواند . پرواز مي كنند و هر روز باالي درختي كه در زير آن خواهرش مش

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

حقوق ناتوانان را پايمال مي كنند وغيره. اغلب فرجام اين قصه ها و افسانه ها به نابودي و شكست ظلم و 

انجاميد و ندرتا به مرگ و ناكامي مظلومان كه هر يك تاثير خود را بر شنونده ظالمان و كاميابي مظلومان مي 

 ميداشت. پيريم قل محبوب همه جوانان ده بود . 

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

راف آنان جمع ميشدند و در حاليكه به ريسيدن پشم، يا جدا كردن گويان توانايي موجود بودند كه دختران به اط

دانه از پنبه او را ياري مي كردند به قصه هايش گوش ميدادند. در ميان اين قصه ها، قصه دختران دلير و 

آزادي هم بود كه در همه چيز بر مردان پيشي مي گرفتند و آنان از را از خطرها و مهالك ،طلسم ها و جادو 

ي رهانيدند. از آن جمله قصه دختري بود بنام دختر جنگلي، كهوقتي پادشاهي در هنگام شكار از ياران ها م

 خود جدا افتاده در جنگل با او روبرو ميشود .

دختر از چشمه اي مصروف گرفتن آب است. پادشاه در حاليكه سوار بر اسپ است از دختر آب ميخواهد. 

عد وقتيكه ظرف آب را بدست پادشاه مي دهد. قبل از آنكه پادشاه آنرا بدهان دختر اوالً بسيار تاخير مي كند. ب

 نزديك كند ظرف را سرنگون مي كند .

اين عمل دو سه بار تكرار مي شود. بعد كه پادشاه بسيار خشمگين گرديده و ميخواهد با شمشير دختر را 

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

دختر مي گويد اگر تو در آن حال خستگي بصورت فوري آب مينوشيدي، خطر هالك شدنت موجود بود. حاال 

كه اندك آرام گرفته اي آب بنوش اما به آهستگي. به اين ترتيب دختر در دل شاه راه باز مي كند و بعد 
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ه به تدبير و همت آن دختر از خطرها نجات مي يابد. خالصه آنكه ماجراهايي پيش مي آيد كه در همه آنها شا

بايد در باره اين افسانه ها به ترتيب موضوع و با در نظرداشت وي ژگي ها تحقيقات گسترده صورت گيرد. 

جانب ديگر اين افسانه ها راز آميز نگاه داشتن ماحول، پيش آمدها و حوادث در جامعه با خلق تصورات ديو 

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

 مثبت و منفي را پديد آورده است . 

در عيدها و نوروز، همان مراسم عمومي كه در سراسر كشور وجود دارد در ده ما نيز وجود داشت. سرگرم 

مه خانه ها تخم ها را به رنگ هاي گوناگون جوش كننده ترين تفريحات در اين ايام تخم جنگي بود كه در ه

ميدادند. بعد در مسجد، كوچه ها و خانه ها همه جا تخم جنگي صورت مي گرفت. مالها در ايام نوروز و 

عيدين ،اوراقي را با گل و نقوش به صورت رنگي تزئين كرده ابيات عيدي را بر آن مشق مي كردند و به 

ز پول ناچيزي در عوض آن پرداخت مي كردند. بعد اين اوراق زيب ديوار شاگردان مي دادند. شاگردان ني

 خانه ها ميشد و مدت هاي مديد باقي مي ماند . 

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

د كه اين بزرگترين تفريح شان بود. در باره اين غذاهاي نذري مي پختند. با يكديگر ديدار و صحبت مي كرد

سيد ابراهيم؛ صاحب زيارت، قصه اي در ميان مردم شايع بود كه او پسري نابالغ بوده كه ميخواسته با پدرش 

به شهر برود اما پدرش او را با خود نبرده و خود به سواري اسپ روانه شهر شده است. وقتي از قريه بيرون 

معمول به گوشش مي رسد. وقتي سر بر مي گرداند مي بيند كه پسرش بر ديواري مي شود، صداي غير 

سوار شده و ماري را به صورت تازيانه در دست گرفته از عقب او روان است. پدرش به قهر شده مي گويد: 

اي زنده غايب، چرا به سخن من گوش نكردي و بدنبال من آمدي؟ سيد ابراهيم همانجا غايب ميشود و ديگر 

يدا نميشود. بعد همانجا زيارتي نيز بر پا مي كنند. اين زيارت تا حاال محل رجوع خا  و عام است و مردم با پ

رفتن به آنجا و بردن نذرها طالب رسيدن به مقصد و آرزوي خود ميشوند و دعا مي كنند. زيارت متولي هم 

 دارد كه براي مردم دعا مي كند. 

 

 *** 
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  نهدعا خوانی و طبابت عامیا

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

مراجعه مي كنند. آنها بر عالوه خواندن؛ تعويذ ميدهند و چيزهايي را دم كرده به مريضان مي خورانند. يكي 

جن از وجود بيماران دارند. آنها  دو زن هم هست كه به نام بخشي مشهور اند و مراسمي خا  براي دور كردن

آتش روشن مي كنند يا شمع هاي زياد را مي افروزند، ظرفي آب را نزديك مريض مي گذارند بعد اورادي 

را خوانده حركاتي انجام ميدهند. مثال دور خود و دور مريض مي چرخند و يا چوبي مشتعل را دور سر 

ز همين كارها. البته اين اعمال حداقل تاثير رواني دارد. مريض مي گردانند يا بر سر او آب مي پاشند و ا

گاهي به بهبود مريضان كمك مي كند اما با همه اينها، مرگ و مير اطفال خصوصاً از ناحيه چيچك، سرخكان 

در يك  03-4001و مرض اطفال كه حاال بنام مننژنيت شناخته شده است، بيداد مي كند. از جمله در سالهاي 

ما جنازه چهار طفل را كشيدند. در همه قريه تقريبا نود فيصد اطفال در اثر سرخكان و چيچك  هفته از خانه

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

 باال برد، بلكه تثبيت كرد . 

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

بودن او هم آنرا مي دانستند كه خط را از طرف چپ مي نوشت. او مريضان را معاينه ميكرد و بعد اغلب 

آنها را با پيچكاري انواع امپول ها تداوي مي نمود. او اكثرا به ده مي آمد و در خانه ما مي بود. اولين انسان 

يدم كه ريش خود را مي تراشيد او بود. مردي كوچك اندام و سياه چرده بود و بسيار برخورد مسني كه من د

سرد و خشك داشت. به سبب پيچكاري اش اكثر اطفال ازاو مي ترسيدند. اما پدرم او را زياد احترام مي كرد 

 د و شب تا ناوقت ها با او مي نشست و در باره چيزهاي مختلف با او سوال و جواب مينمو

  

 یك تغییر ناگهاني  (1 )سرگذشت و چشم دید ها

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

شاهي است. از همين سبب از كسي نمي ترسد. تا همين حاال مامورين را از كار و وظيفه بيزار كرده چون 
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ته و هر لحظه ناگهاني در شعبات مختلف سر مي زند .قوماندان امنيه را در دهليز به شدت جلو رشوت را گرف

روبروي دفتر خود نشانده و هر لحظه از اجرااتش وارسي مي كند. قاضي كه يك مال بود از ترس او ترك 

ر به دي را با مامورانش دو و دشنام داده و تهديد كرده است چون خبر شده (شاروال)وظيفه گفته. رئيس بلديه 

دفتر مي آيند. ريش سفيدان و قريداراني كه زياد و بي موجب به شعبات و دفاتر حكومتي رفت و آمد مي كرده 

اند اخطار داده كه اگر خبر شود وسيله رشوت قرار مي گيرند آنها را زنداني خواهد ساخت و چند نفر را از 

وده چون به او مظنون شده است و از اين رفت و آمد به حكومتي منع كرده. رئيس بانك را لت و كوب نم

 حرف ها . 

يكروز بهاري وقتيكه همه بدنبال كار و بار رفته بودند و پدرم در باغچه حويلي مصروف بيل زدن بود دستيار 

 قريدار آمد و گفت حاكم نو آمده در مسجد جامع است .

ي خود را شست. لباس تبديل كرد و ريش سفيدان را خواسته هر چه زودتر بياييد. پدرم به سرعت دست و پا

طرف مسجد جامع روان شد. يك ساعت بعدتر باز دستيار كه به زبان اصطالحي قريه ما او را مشر مي گفتند 

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

دن گاوها. بهرحال وقتيكه به مسجد رسيدم ديدم نه تنها برادرم بلكه ببرد مگر او رفته بود دشت براي چراني

بسياري از بچه های ده را همان جا جمع كرده اند. مردي قد بلند ،سياه سوخته و الغري كه كاله پوست به 

سر دارد و دريشي پوشيده است در زير ديواري نشسته نام و نام پدر بچه ها را ثبت يك كتاب مي كند. ريش 

دان قريه همه در يك گوشه ايستاده اند و آهسته آهسته حرف مي زنند. اين مرديكه نام نويسي مي كرد و سفي

بعد دانستم حاكم جديد است، بعد از آنكه نام همه بچه ها را ثبت كتاب كرد از جاي خود برخاست و ريش 

د من هستم. گفت بعد از اين سفيدان را نزد خود طلب كرد. بعد پرسيد: مال امام مسجد كيست؟ پدرم جواب دا

تو معلم مكتب هم هستي. من سي و شش نفر را ثبت نام كردم هفته آينده مي آيم هيچ طفلي كه سن و سالش 

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

ب را بياور و تدريس را شروع كن. اين هم كتاب حاضري. هر روز كتاب، تخته، تباشير و ديگر لوازم مكت

از ساعت هشت الي دوازده و نيم؛ بچه ها را درس ميدهي. من خودم در هر ماه تفتيش كرده و نتيجه را معلوم 

مي كنم. با گفتن اين سخنان، به طرف بيرون صحن مسجد روان شد. چند نفر از اهالي نزديك شده با ترس و 

ش كردند كه چاشت است. شما نبايد از قريه ما با شكم گرسنه باز گرديد. به جز نگاه هاي خيره هيچ لرز خواه

حرفي نزد و به حركت خود ادامه داد. در بيرون محوطه مسجد گادي اي ايستاده بود. حاكم سوار گادي و 

د و منگ ايستاده بودن خود جلو اسپ را بدست گرفته و گادي را حركت داد و رفت. تا لحظاتي ديگر همه گيچ
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بعد شروع كردن به مبارك گفتن به قريدار جديد و به پدرم كه معلم شده بود. قرار اظهار ريش سفيدان حاكم 

وقتيكه همه آنها را جمع كرده پرسيده قريدار كيست؟ قريدار خود را معرفي كرده. حاكم پرسيده سواد داري؟ 

ظرش سواد دار مي آمده صدا كرده. پرسيده آيا نوشتن و خواندن قريدار جواب منفي داده. بعد كسي را كه به ن

 ميداند. چون جواب مثبت گرفته گفته بعد از اين تو قريدار هستي. هر روز بازار به من حاضری بده . 

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

 معلمين را از خود قريه تعيين كرده بود .تاسيس نموده، 

براي معلمين معاش ناچيزي حدود دو سه صد افغاني ماهانه مي پرداختند كه البته در آن روزگار كم حساب 

نمي شد. بعد ها پدرم قصه كرد كه تا آن سال چندين بار ريش سفيدان ده با رشوت جلو تاسيس مكتب را گرفته 

 ب بودند چون فكر مي كردند مكت

سركاري بچه ها را كافر مي سازد. اما كتابي كه براي تدريس به بچه ها داده بودند ،يك قسمت دينيات هم 

داشت. اما بخش فارسي و حساب هم تدريس مي گرديد. مي بايست بچه ها خط هم ياد بگيرند. تا آنوقت در 

واد خبري نبود. در قريه ما مساجد براي اطفال ضروريات ديني را ياد مي دادند. اما از آموزش خط و س

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

حوطه مسجد براي مكتب صنف هاي درسي بسازد. وظيفه ياد بگيرم. بزودي پدرم تصميم گرفت در گوشه م

اتاق به مدت كمي اعمار گرديد. چون قرار بود مكتب  1معماري را به دوش خود گرفت و يك مكتب كوچك با 

سه صنف داشته باشد و از يك اتاق بحيث اداره كار گرفته شود. كلكين ها و دروازه ها را مامايم كه دستي در 

ت و نصب كرد. پيش روي صنف ها را هم پدرم به كمك شاگردان كه چندان خوردسن كار نجاري داشت ساخ

 نبودند كردبندي نموده و انواع گل هاي رنگارنگ كاشت . 

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

يار دوست شده بود. وقتيكه زمان رخصتي تابستاني رسيد، حاكم به بسيار خوشحال ميشد و حاال با پدرم بس

پدرم پيشنهاد كرد كه يكبار به كابل برود و از وزارت معارف كتاب، مجالت و ساير ضروريات مكتب را 

بياورد و خودش هم به اصول جديد تدريس آشنا شود. گفت روز دوشنبه بياييد. با سرمعلم مفاهمه مي كنيم و 

مكتوب ميدهم. قرار معلوم آنسال چندين معلم ممتاز مكاتب دهاتي را به كابل فرستادند تا در  من برايتان
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سيميناري اشتراك كرده با شيوه هاي جديد تدريس آشنا شوند. در عين زمان معاش و امتيازات شان بيشتر 

ل رفت و بعد از سنبله مجددا شروع مي گرديد. پدرم به كاب 41جوزا رخصت شده و در  41شود. مكاتب در 

روز با مقدار زياد كتاب و مجالت باز گشت. اين مجالت "بخوان و بدان" نام داشت و مصور بود. عكس  41

هاي گوناگون آن از انسان و حيوان تا انواع درخت ها و نباتات و گلها براي ما بسيار دلچسپ و گشاينده دنياي 

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

 آموزش سواد به كالن ساالن تهيه شده بود مطالب متنوع و رنگارنگ داشت. مطالب 

صحي، تربيتي، قصه ها، مطالبي از تاريخ، معلوماتي در باره گوشه هاي مختلف كشور و دنيا. خالصه در 

ر ذهن و پرورش خياالت گردد. وقتيكه پدرم مطالب آن فضاي بسته و محدود دهات مي توانست موجبات تغيي

 آن را ميخواند در من آرزوي سفر وگشت و گذار به گوشه هاي مختلف كشور و جهان شكل مي گرفت. 

  

   یک تغییر ناگهانی (8) سرگذشت و چشم دید ها

سوب شده يز محتابستان نيز حداقل برای اطفال فصل دلچسپی است و همه مشغوليت های آن به نحوی تفريح ن

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 خوراك شبانه حيوانات كه يا از كردهای رشقه درو ميشود يا از ميان كشتزارها، 

 از قبيل 

ا بر اين كناره های آن جای رويش و رشد علف های وحشی كشت پخته كه چندين بار آب داده ميشود و بن

است. هم چنين آب بازی كه حدودا دو ماه الی سه ماه سال در اثر آب خيزی جوی ها پر آب می باشند. هم 

چنين ميله هايی كه در باغها ترتيب می گردد. در قريه ما فقط سه يا چهار باغ بزرگ وجود داشت و وقتيكه 

احب باغ از خويشاوندان و نزديكان دعوت ميكرد و در زير سايه درختان ميله برپا می ميوه آن می رسيد ص

شد. بر عالوه جمع آوری حاصل، زنان غذای هوسانه می پختند و قصه می كردند و بچه ها نيز به انواع 

تيم و چند بازی های مشغول می شدند. ما در باغهای عمو توره، نوربای و آغا كه از نزديكان ما بودند می رف

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

 وجود داشت، زردآلو، آلو، سنجد، بادام و به مقدار كم انگور درين باغها موجود بود .
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 ن قريه قرار داشتيكی دو باغ، درختان شفتالو هم داشتند. در همسايگی ما باغ حاجی خليل نامی از متمولي

كه فرزندانش به بخل معروف بودند و كسی را به باغشان دعوت نمی كردند. از جانبی تعداد خودشان هم 

بيشتر از ده خانوار بود. ما به باغ آنها برای شفتالو دزدی و سيب دزدی می رفتيم و اغلب گير می آمديم. بعد 

نه با چوپ و خمچه لت و كوب می كرد. ما البته كه ما را هر كس از افراد صاحب باغ كه می بود بی رحما

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

 ساعت تيری بود . 

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

يلی آنها نيز چندين قلعه درون بدرون بود و كمتر كسی ميتوانست روی اهل حرم را ببيند. در قريه ما سه، حو

چهار فاميل ديگر بودند كه در قيد شديد مانند فاميل ايشان ها بسر می بردند. و بجز كسان نزديك شان كسی 

ت داخل خانواده آنها كسی چيز واقعی در منزل درونی آنها رفت و آمد نداشت و بجز شايعات از حقيقت جريانا

نميدانست. در دو سه تا ازين خانواده ها عده ای از دختران شوهر ناكرده عمر گذراندند. من حداقل ده دختر 

 را بخاطر دارم كه بی شوهر ماندند .

. ستندچون به اصطالح سيال يا كفوشان پيدا نشد و خانواده اهل قريه را در شان خود و برابر خود نمی دان

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 مجالس و محافلی آن دختر را ديده بودم. اكثرا با نواختن دف 

بسيار كتاب ميخواند ،البته از همان كتاب های و خواندن سرودها محافل را گرم می كرد. افسانه هم می گفت. 

 رايج يعنی ديوان حافظ، نجمای شيرازی، ورقه و گلشاه ،سبزپری و از همين قبيل ها . 

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

ه گی كردند و كسی از اهالی قريه به طور آشكار با آنها رفت و آمد نمی خانواده دادند. سالها در تجريد زند

كردند، حتی گپ نمی زدند. البته بطور پنهانی بعضی ها خصوصا زنان با آنان همدردی و دلسوزی می كردند 

 . 

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

ی خانواده بود و در طرف شرق آن باغچه ای داشتيم كه با ديوارهای بلند محاط بود و داخل محوطه نيز جا

 از انبوهی درختان هميشه تاريك بود .
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از ميان باغ جويچه ای می گذشت كه اكثرا ايام سال جاری بود. در باغچه درخت های زرد آلو، آلوچه در 

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

عبور كند. در يك كنار محوطه، دو خانه مخروبه قرار داشت كه زنان می گفتند جن خانه است و چند بار در 

آن المستی را ديده اند. المستی نوعی جن مونث بود كه اكثرا مصروف شانه كردن موهای خود می بود و 

به روی خود می انداخت. اين المستی ها بر اساس روايت هيكلی در گردن داشتند، كه اگر آدم  موی خود را

می توانست آن هيكل را بگيرد، المستی تابع او ميشد و چون آنها دارای نيروی عجيبی بوده و قدرت پرواز 

ش می آوردند. ما اكثرا در به همه نقاط عالم را داشتند، آدم ميتوانست از آنها هر چيز را بخواهد و آنها براي

آرزوی غافلگير كردن المستی ها می بوديم. در ميان اطفال من ناترس بودم و اكثرا پنهانی و طوريكه صدای 

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

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

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

كناره آن چند درخت توت هم بود. سپيدارها بلند شده بودند و محوطه به جنگلی تبديل شده بود كه نه تنها در 

كه در زمستان نيز محل تفريح بود. چون در زمستان هنگام برف باری در شب های تاريك زاغ ها تابستان بل

می آمدند و بر شاخ های سپيدارها منزل می گرفتند. ما با چوب های درازی كه بر نوك شان تكه های آغشته 

از درخت می افتاد  به تيل را بسته و آتش می زديم. به باغ سپيدارها هجوم می آورديم و صدها زاغ را كه

 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، دو صفه بلند قرار داشت. دروازه ورودی نيز در حقيقت دهليز بزرگی بود كه باالی آنرا پوشانده 

ها بود كه در ايام تابستان ميتوانست به حيث جای نشست و خواب استفاده شود. بودند و در دو طرف آن صفه 

چون دروازه هر دو طرف باز بود و در آن شمال می وزيد و در عقب حويلی بيرون حوض آب قرار داشت 

ه سكه با ديوار و چوب بندی جدا شده بود. چوب بندی آن بود كه در ديوار رخنه ای گذاشته و آنر را با دو يا 

چوب که در سوراخهای وسط ديوار جابجا ميشدند از باقی محوطه جدا ساخته بودند. اين به آن سبب بود كه 

آدم ها ميتوانستند از چوب بندی بگذرند اما حيوانات نمی توانستند و به اين سبب آب حوض محفوظ تر می 

ت هر روزه مجبور بوديم بود. در چهار طرف حوض درخت های توت و زردآلو بود كه در زمان حاصل تو

سطح آب حوض را از توت های ريخته با آب و به كناره راندن توت ها پاك كنيم. اگر نه آب حوض خراب 

می شد. همه همسايه های دور و پيش ازين حوض آب می بردند. چون آب جوی ها در فصل تابستان اكثرا 
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وظيفه آب آوردن اكثرا به دوش بچه ها، دختران گل آلود می بود يا فاصله بعضی حويلی ها با جوی زياد بود. 

و زنان خانواده بود، علی الخصو  در فصل تابستان كه مردان زياد مصروف بودند و در دشت بسر می بردند. 

قسمت ديگری از حويلی كه با ديواری محوطه آن جدا شده بود، طويله حيوانات و محل ذخيره كاه و علوفه 

اين ذخيره گاهها گدام های بزرگی بود كه در قسمت های مختلف آنها كاه جو، برای زمستان حيوانات بود. 

كاه گندم، كاه ماش، و علوفه خشك كه آنرا بيده می گفتند به صورت جداگانه ذخيره می گرديد. در محوطه 

طويله، صبح زنان بعد از آنكه مردان را چای و غذا داده رخصت ميكردند بدون آنكه خود غذا بخورند، 

 گين حيوانات را جمع می كردند. سرگين گاو ها را با آميختن كاه به تپی تبديل كرده بر سر ديوارها سر

می چيدند. يا بر سطح ديوار می چسپانيدند تا خشك شود. سرگين ساير حيوانات نيزجمع آوری و بر سر طويله 

ی مخصو  برای زمستان ذخيره حيوانات هموار می گرديد تا خشك شود. آنها را بعد از خشك شدن در انبارها

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

  

  

  یک تغییر ناگهانی (9) سرگذشت و چشم دید ها

  

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

باال توت را می تكاندند ،بعد از آنكه مقدار زياد توت جمع می شد، آن را گوشه چادرهای كالن ميگرفتند از 

در ديگ هايی انداخته می جوشانيدند. بعد از يك دوره جوش دادن، ديگ ها را از سر آتش فرود آوده تا سرد 

ن آ شدن يك گوشه می گذاشتند. بعد توت های نرم شده را می فشردند تا آبش در ديگ ريخته جمع شود و تفاله

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 ديگ كف آن را با كفگير گرفته دور می ريختند. 

ذخيره می  (سير دار)لعاب دار  تيار می شد، آنرا در كوزه های (شننی)وقتيكه شيره يا به اصطالح دهات ما 

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 . 
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در فصل تيرماه، از خربزه و تربوز نيز شيره می گرفتند. البته جمع آوری محصول تربوز و خربوزه فاليزها 

ای همه اهل ده خصوصا اطفال از سرگرمی های بسيار جذاب بود. اين جشن و ساعت تيری گاهی هفته بر

ها دوام می كرد. اول چيدن و جمع كردن آنها در داخل فاليز، بعد انتقال دادن توسط شتر و اسپ و مركب به 

ترين سرگرمی ها بود. دهات، بعد جابجاكردن در حويلی، بر سر بام ها و گوشه و كنار حويلی، از شيرين 

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 در وقت جمع آوری تربوز و خربوزه می 

 بوز و خربوزه ميدادند . آمدند و مردم به آنها تا حدی كه ميتوانستند انتقال دهند، تر

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

 و علف بود، جوانان دسته دسته با تورها به دشت می 

شی آمدند و تور كشی می كردند. بودنه های زياد در تور بند می شد. بعد آنها به بودنه های جنگی و خوان

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

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

 ه از گوشتش استفاده می كردند .نگاه ميداشت و جنگی هايش را به جوانان ميداد. ماده بودنه را كشت

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 تابستان و خزان كه تعداد بودنه كم ميشد، با دام بودنه می گرفتند 

اخل كشتزارها تعبيه كرده بعدا آله ای را كه از آن صدای بودنه ماده خارج بطوريكه دام را در پلوان ها و د

می شدبه صدا در می آوردند. به اين ترتيب بودنه نر به طمع وصلت بودنه ماده نزديك می آمد و گرفتار دام 

مد، به ميشد. البته در اطراف دام ،غالبا دانه می ريختند. بابه اورون همان قدر كه بودنه جنگی بدش می آ

خروس جنگی عالقه داشت و با دقت و وسواس زيادی از خروس های كلنگی اش مواظبت می كرد. بعد در 

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

 گريزد .اورون بای می گفت كلنگی را از اين سبب دوست دارم كه می ميرد اما نمی 

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 را هم نگاه می كرد. بعد اگر كسی از نزدش بودنه ميخواست 

داد. البته توصيه و راهنمايی می كرد كه از و به طبعش هم برابر می بود،  برای عالقمندان بودنه بخشش مي
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بودنه درست مواظبت كنند. بابه اورون بای در ايام خزان نيز در ميان كشتزارها علی الخصو  كشتزار پخته 

 گشت و گذار می كرد. زيرا در اين فصل بودنه ها به 

می پسنديد زحمت می كشيد و خوانش می آمدند. او هفته ها بخاطر بدام انداختن بودنه هايی كه صدايشان را 

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 روباه را می فروخت. اين برايش منبع عايدی بود. 

ستفاده می كرد. اما او اكثرا در زمستان مصروف شكار بابه خايستی سگ شكاری داشت. از دام و تفنگ هم ا

می شد و شغل اصلی اش دهقانی بود. ديگر مال حفيظ بود كه با تفنگ شكار می كرد و اغلب به شكار مرغان 

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

 می كرد .

لك را شكار كرده بود كه مردم بسيار مالمتش كردند زيرا فكر می كردند لك لك مرغ مقدسی باری يك لك 

است چون اكثرا در زيارت ها خانه می كند. راستی هم در قريه ما در زيارت سيد ابراهيم جان بر فراز 

الهای درخت خشك سالخورده ای يك دانه لك لك بود كه هر سال جوجه ميداد و بزرگ می كرد. بعد در س

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

 . 

 يك كلنگی باز ديگر نيز در قريه ما بود كه بطور خالصه بنام ديلال بای ياد می شد .

ها شده بود. می گفتند شايد نام اصلی اش محمدهللا بود. او در سالهای اخير بعد از بيست سال از زندان ر

پاهايش نوعی درد و آماس پيدا كرده. اما در ظاهر چنين معلوم نميشد. درباره كارنامه های دوران جوانی او 

كه جوان سركش و ياغی بوده افسانه های زياد بر سر زبان ها بود. از جمله اينكه يك تنه با ده ها نفر در می 

هی به دزدی و رهزنی می پرداخته، اما حاصل آنرا به اشخا  محتاج افتاده، از كشتن حريف ابائی نداشته، گا

می بخشيده. اينكه شكنجه های زياد از جمله قين و فانه و روغن داغ را بدون آخ گفتن تحمل كرده، در زندان 

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

فنگچه ماشيندار خود را با خود می گرداند. اما از ظاهر او چنين چيزهايی معلوم نمی شد. آدم مهربان، شوخ ت

و بذله گو بود. هرگز در باره گذشته اش حرف نمی زد. اگر كسی چيزی می پرسيد با شوخی و بذله گويی 

او را در مسجد در نماز طفره می رفت. حتی درباره اوصاف مرغ كلنگی هم چيزی نمی گفت. من هر وقت 
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جماعت می ديدم بخنده می گفت حتما امسال بهار يك چوچه كلنگی برايت ميدهم. اما هرگز اين وعدهعملی 

نشد. ديلال بای پياده می گشت. درشهر هم پياده می رفت. با كس آميزش و رفاقت خا  نداشت. اگر چه سنش 

 از شصت گذشته بود اما استوار بنظر می آمد .

فقط يكبار خشم گين شده بود و آن وقتی بود كه يكی از حريفان و سيال هايش نوبت آب او را گرفته ظاهرا 

بود. می گفتند ديلالبای بسيار آرام و خاموش بر سر بند آب رفته و گفته بود كه آب را رها كنيد و دهقانان 

 بدون تردد آب را رها كرده تا زمين او رسانيده بوند . 

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

يكی از مالداران قشالق برای برادر خوردش توی ختنه سوری براه انداخت. هفت شبانه  4003زمستان سال 

وز روز مجالس توی دوام داشت. روزانه بزكشی بود و شبانه مجالس ساز و سرود و كشتی گيری. يك ر

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 مجيد پهلوان در اثر بزكشی پايش صدمه ديده بود. 

 يك پهلوان تركمن چندين نفر از جوانان كشتی گير قريه را چپه كرد . 

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

پيدا نمی كرد. در قريه ما هم پهلوان كهن سالی بود كه قربان پهلوان نام داشت. قربان پهلوان از پنج سال 

ت كرده نميتوانم. طبابت های محلی، دم و بدينسو بيمار بود. می گفت كمرم درد می كند و خود را خم و راس

دعا و داغ كردن ها هم نتيجه نمی داد. رنگ قربان پهلوان به نوعی كبودی تيره مايل شده بود. اما اندامش 

 هنوز استوار بنظر می آمد. بخاطر كمردرد با عصا راه می رفت .

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

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

ميان مردم زمزمه بود كه حتما از پهلوان خطايی سر زده كه به اين بيماری گرفتار شده. مردم در باره پهلوانان 

دند. ازين سبب بيماری قربان پهلوان را به خطايی از آن نوع نسبت می به حفظ پاكدامنی بسيار اهميت ميدا

دادند. باری كسی بشوخی گفت پهلوان يك دفعه با اين پهلوان پنجه نميدهی؟ قربان پهلوان با صدای آرام گفت 

ی لتوكل بخدا. كمك كردند تا از جايش باال شد، عصا را بدست كسی داد و وارد ميدان شد. كمرش را با دستما

بستند. پهلوان تركمن هم وارد ميدان شد. هر دو بعد از يك دوره گشتن دور ميدان سر زانو نشستند و دعا 
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كردند. بعد با هم در آويختند. شايد پنج ثانيه هم نه گذشته بود كه قربان پهلوان ،پهلوان تركمن را چپه كرد 

ان بلند شد. در همين لحظه مجيد پهلوان هم .حتی معلوم نشد كه او چطور افتاد. صدای غريو و هياهو به آسم

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

 همان يكبارش هم اضافه بود و ميدان را ترك گفت. 

  

 وضع مكتب:  (71 )سرگذشت و چشم دید ها

  

رای جلب جديد الشموالن به مكتب از طرف معارف آمده بود مرا شامل سال ديگر در برج سنبله هياتی كه ب

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 كنار ديگر شاگردان مكتب ياد گرفته بودم. به اين سبب بعد از امتحان نام مرا 

جمع جديد الشموالن نوشتند. سه سال دوره ابتدايی، دوره آموزش بالوقفه، تا حدی شاق و بسيار سخت  نيز در

گيرانه بود. ما بعد از چاشت نيز دوباره به مكتب حاضر شده و درس ميخوانديم و يا هرگز چاشت به خانه 

هار از درختان توت می نمی آمديم و با پاره نان خشك كه با خود می برديم گذاره می كرديم. در فصل ب

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 عهده اين 

جمله كسانی بودم كه در مدت سه سال بر عالوه كتب  همه وظايف بر می آمدند كم بود. بهر حال من در

مكتب، قران شريف، چهار كتاب ،مسلك المتقين كه يك كتاب فقه به نظم پارسی بود و ديوان های غزليات 

 حافظ و بيدل .

و بعدا ديوان های تركی نوائی و فضولی، و كتاب صوفی هللا يار را درعقايد كتاب مهم به زبان تركی بود 

و به آموزش درس های فقه عربی، خالصه و مختصر آغاز كردم. استاد دانش عربی ما يك مالی خواندم. 

ريش سفيد بود كه در خانه اش درس ميداد. من و برادرم صبح وقت می رفتيم و در خانه بيرونی او كه در 

اين مال  تيم.عين حال كارگاه كفاشی بود، بعد از گذراندن درس گذشته يك درس نو می گرفتيم و باز می گش

سيد قل نام داشت و از درس خوانده گان بخارا بود. آدمی خاموش ،تندخوی و كم حرف بود. بجز در مراسم 
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ختم كه در آن هم خاموش می نشست، در جايی با مردم آميزش نمی كرد. خودش در يك مسجد قريه مال امام 

لوم در مدارس بخارا بجز آموزش علوم بود. اما بجز اوقات جماعت، در مسجد هم توقف نمی كرد. قرار مع

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

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

سر باز نمی زد. چند وقت بعد در مسجد جامعه قريه ما، يك مالی مسافر را امامت نداشت اما از درس دادن 

 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 آنرا خوانديم. بعد پدرم ما را به قريه همسايه 

نام داشت، به يكی از دوستانش معرفی كرد و بنا به توصيه او به خواندن صرف آغاز كرديم  كه جنگل اريغ

كه از رساله ای بنام "بدان" آغاز ميشد. اما معلومات ادبی من در آن سالها با شركت در مجالس كتاب خوانی 

كيل جرگه و وكيل مشوره چون چند دوره وكيل شورا، و -مامايم تكميل شد. مامايم كه معروف به بابه وكيل بود

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

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

تر شاهنامه ميخواند. مامايم ابيات را معنی كرده در باره به حضرت علی و بعد خودش بمدت يك ساعت يا بيش

قصه ها توضيحات ميداد. گاهی فصل هايی از سكندرنامه خمسه نظامی ميخواند و معنی می كرد. هم چنين 

او از كتب ادبی ديگر؛ از جمله بوستان وگلستان، هزار و يكشب، بهار دانش و غيره قصه ها و ابياتی را 

 ميخواند و 

ميداد. برای ما بجز شاهنامه خوانی اش كه به لحن جالبی ميخوانند صحبت او كه مملو از امثال، ابيات توضيح 

 و مقوالت، احاديث و آيات بود، آموزنده تر و متغنم تر بود .

علی الخصو  كه هر قصه يا مطلب را با شوخی ها و طيبت های خا  می آميخت و شيرين و جذاب می ساخت. 

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

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

گر هم بی تلقی می شد. انزد بزرگتر ها سخن بگوييم و ابراز عقيده كنيم. چون چنين چيزی در آنوقت ها بی اد

باعث مجازات نمی شد، حداقل با تحقير و استهزاء روبرو می شد. در باره مامايم در پشت سرش حرف های 

زيادی می زدند اما پدرم بسيار ازو با احترام ياد می كرد و می گفت پايه وكيل صاحب حكمت است، با هر 

مايم شاهنامه می خواند و به سخنان حكيم فردوسی كس مطابق برداشت و حد خودش سلوك می كند. اگر چه ما
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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 خا  سخن می گفت. فكر می كنم كمتر اثر فارسی تصوفی بود كه كم و بيش از حفظ نداشت 

. 

ت و بالغت بود. او حتی افسانه های عاميانه را با حكمت و تصوف می خود نيز در سخن صاحب فصاح

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

 رميتوانست در آن محيط تاريك بدون همدل و هم صحبت زنده گی بگذراند. شايد اينكه اكثر اوقات به بهانه س

 زدن 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 بيشتر از صد طالب درس ميخواندند .اكثر شاگردان مشغول آموزش صرف و نحو می بودند. 

ن آموزش ساير دانش ها را بدون تكميل اين دو ناق  و حتی ناممكن می دانستند. مالی ما شخصی بود بنام چو

مال شاه مراد. ما از جمله مبتدی ها بوديم و حدود پنجاه نفر همدرس داشتيم كه در يك اتاق بزرگ درس 

ميشنويم. البته بعد از آنكه ميخوانديم. از شدت غالمغال و سروصدا معلوم نبود كه چگونه صدای استاد را 

 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 

ی آمد و وارد حجره ميشد و عصر بعد از نقشبنديه بود .ما كمتر ويرا می ديديم. چون صبح وقت قبل از ما م

مراجعت ما از حجره خارج ميشد. البته هنگام نماز جماعت پيشين وقتيكه همگی در مسجد جمع می شدند و 

وقت اقامه نماز جماعت نزديك ميشد، خاموشانه می آمد و در عقب امام نماز را ميخواند و بعد باز به حجره 

بر دو زانو می نشيند و درس ميدهد. هرگز نديده بودند كه چهار زانو  اش بر می گشت. می گفتند كه هميشه

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 چست و چاالك قدم بر ميداشت ،چنانچه 

ما مجبور بوديم به عجله راه برويم. می گفتند بيشتر از هفتاد سال سن دارد ،اما 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 چپن مله گی 

ق او شده بودم و ميخواستم به هر يعنی شتری می پوشيد. چهره درخشان و تابناك داشت. بحدی كه من عاش

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

بيايد. فقط گاهی بعد از نماز پيشين موفق می شدم نظری گذرا تا زمانيكه داخل حجره اش می شد بسوی او 
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از چهار مدرس بزرگ در سمت شمال است. او ده سال در مدرسه بياندازم. می گفتند او در حال حاضر يكی 

 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 در مدرسه می ماندند و در حجره هايی كه دورادور محوطه مدرسه ساخته 

شده بود، اقامت داشتند. برای اين طالبان نان خشك را مردم قريه كمك می كردند. ديگر در صورت داشتن 

پول، جيب خرچ آنها شبانه برای خود شوربا، پلو، كچالو يا غذاهای ساده تر ديگر می پختند و عده هم به 

يا در ايام تابستان و خزان همان نان خشك و چای يا حتی نان و آب قناعت می كردند. گاهی مقداری كشمش 

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. عده زيادی 

كه كتابی « شرح مال»ن درس ميخواندند. مالی ما، خود از مالها كه خود درس هم ميدادند. در عين زما

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

آن دستار بندی می كند. در آن مدرسه بعد از مبادی صرف و نحو و فقه اگر كسی ميخواست مولوی شود می 

ه، شرح جامی را در نحو، جاللين را در تفسير و مشكات را در حديث بخواند. مال بايست هدايه را در فق

ذكی، مرد ضعيفی بود. اكثراً 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 ترك كردم و ديگر از احوال او خبر نشدم. 

  

 روزنه های به سوی زندگی های دیگر  (77)ذشت وچشمدیدها بخشسرگ

 : 

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

ديگر زندگی و معيشت نيز در دنيا هست. ازين لحاظ خانواده ما امتيازاتی داشتند. اوال طوريكه گفتم مامايم 

ا را در كابل گذرانده بود. اگر چه خانواده اش را باخودش نبرده بود، اما در تغيير ذهنيت و تربيت آنان ساله

 تاثير می گذاشت. با تمام اينها مامايم شخ  محافظه كار و حتی ميتوان گفت متعصب بود .
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ود، در بيرون از اگر چه گاهی در داخل خانواده شوخی می كرد، يا آزادی هايی به اعضای خانواده قايل ب

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 

 داشتند .

ند. اين خانواده خاله و پسر خاله های ما بودند. اما ماجرای روابط آن اقارب شهری گاهی به خانه آنها می آمد

 خويشاوندی آنان با شهريان: 

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

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

جمله از اجداد مادری من قربان خان از منصبداران نظامی آنها بوده که در برخورد های مسلحانه با 

ماجرای اين برخورد درسراج )عبدالرحمان خان يکجا با حريفش اسحاق خان با او برخورد و جنگ داشته است

ی شود و در همان بخارا در می گذرد. پسرش که شکست خورده و به بخارا مهاجر م (التواريخ موجود است

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 شده وپسرش حبيب هللا خان 

داران دوران امير حبيب هللا كه در اداره ماليه كار می كرده ضمن براريکه قدرت نشسته است يكی از منصب

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

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

رسم 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 

ميخواهند خواهر او را به عقد مير پسر مرادخان كه مقصودخان نام دارد و طالب مدرسه است، نمی يابند. 

ابوطالب خان در آورند. مقصود خان مخالفت می كند و به صوابديد بزرگان محل و حاكم دولتی طور مصلحتی 

زندانی ميشود و خواهرش را كه خورد سن نيز هست به عقد ابوطالب خان در می آورند. ابوطالب خان با 

بعدا مقصود خان را از حبس رها می كنند. او چاره ای بجز  عروس نو رخت سفر می بندد وبه کابل ميرود.

تمكين و خاموشی نمی بيند و رضا بقضا می دهد. مقصودخان بعد از تكميل مدرسه عالم دين ميشود و بقريه 

ميان خانواده خود باز می گردد. و با يك خانواده ترك تبار كه عالم دين بوده و در عين حال پيشه ديگ ريزی 

ی از چدن ديگ می ريزند، وصلت می كند و صاحب پسران و دختران زياد ميشود كه مادر و خاله دارند يعن

ها و ماماهای من باشند. ديگر ده ها سال از آن خواهر خبری نيست تا اينكه ابوطالب خان ازجانب امير حبيب 
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صودخان يكی از هللا خان مغضوب واقع می شود. و در حالت باز نشستگی ترك عالم می گويد. خواهر مق

زوجه های متعدد مير ابوطالب خان، با يك پسر و يك دختر به آقچه باز می گردد. اين پسر مير اسدهللا نام 

دارد و جوانی است صاحب قلم، جرار و چاالك. او به ده نزد مامای خود باز می گردد و با دختر مامای خود 

ن زمان حكومت وقت با آنها بر سر مهر می آيد و يعنی يكی از خاله های من ازدواج می كند. دوباره دري

قطعه زمينی در آقچه بعنوان حق تقاعد پدر به او ميدهند. مير اسدهللا 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 يابدو در زمانيكه 

يازده سالگی بودم سالها از مرگ مير اسدهللا خان گذشته بود. دو تا از پسرانش در ده مصروف من در سنين 

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

مزار شريف مشغول  (شاروالی)گی می كرد. او در همانجا مكتب ابتداييه را تمام كرده و در رياست بلديه 

كتابت بود. اين مير ايوب با يك دختر از همسايه های كاكايش پيوند وصلت بسته و مراسم عقد نكاح را در 

قشالق برگزار كرد. چون همه مراسم آن توی بنظر من بسيار جذاب و برجسته آمده بود. من اولين خاطراتم 

ر چه شايد قبل از آن نيز بارها به آن خانه رفته باشم. از خانواده خاله ام از همان توی آغاز گرديده است. اگ

 درين توی خيلی از خويشاوندان 

مزاری و حتی كابلی آمده بودند. لباس ها، طرز صحبت، نشست و برخاست و خالصه همه حركات آنها برای 

لی ده چنان ما تازه گی داشت. عده ای از دختر ها سر برهنه روی حويلی ها گشت و گذار می كردند. با اها

با ادب و نزاكت برخورد می كردند كه اين بيچاره ها دست و پای خود را گم کرده و ميكوشيدند با آنها روبرو 

نشوند. از جمله دو دختر خندان و زيبا مرا چنان سوال باران كردند كه نتوانستم زبان باز كنم و بيكی از آن 

 می خنديدند و شوخی می كردند . سوالهای عجيب و غريب جواب بدهم. آنها بلند بلند 

 شبانه آوازهای دسته جمعی ميخواندند و چنان آوازهايی كه هوش از سر ما می پريد .

مردان شان نيز با بسيار مهربانی و محبت با ما برخورد می كردند چنانچه من شيفته رفتار آنها شده بودم. از 

ت و قرار معلوم دوست و برادر خوانده پدرم بود. جمله يكی از ريش سفيدان شان كه مير احمد شاه نام داش

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  -كردم كباب من نمك نگرفت  نمكدان دو عالم را تهی
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چند روز بعد از ختم مجلس عروسی مير ايوب پسر خاله ام به خانه ما آمد. چند نفر از مهمانان زنان و دختران 

ر ايوب كه نيز آمدند. آنها با مادرم و همه اعضای خانواده ما بسيار با احترام و مهربانی برخورد كردند. مي

اسم خانواده گی اش آغا 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 

طرف های نماز عصر همراهش رفتم. تعداد زياد مجالت  همراهش بروم تا برای من مجله و كتاب بدهد.

ايرانی و افغانی به من داد كه در آنها مطالب متنوع و گوناگون نشر شده بود. عكس های روسای دولت ها از 

 مجله عكس ايزنهاور موقع سفرش به افغانستان با ظاهر شاه پادشاه افغانستان نيز از آن جمله بود .

اله دار زياد نيز در اين مجالت بود كه از آنچيزهايی كه خوانده بودم بسيار تفاوت داشت. داستان های كوتاه دنب

بعد از مدتی مير ايوب خود را از مزار به آقچه تبديل كرد و خانمش را با يكی دو نفر ديگر اعضای خانواده 

د. نو آقچه جديدا افتتاح شده بوبه شهر آقچه انتقال داد. يكبار من با مادرم برای ديدن آنها به شهر رفتيم. شهر 

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 جادو تصور می كردم . 

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

موثر بودند و مردم را تشويق به استفاده از طب جديد مينمودند. در باره غذا، معاشرت، لباس، اين خانواده 

د فرهنگ فلكوريك ده ساختند. بر تمام ده تاثيرات بجا می گذاشتند. آنها حتی افسانه های تازه ای را وار

  (72)سرگذشت وچشمدیدها بخش

 تاثیر تكنولو ژی و رویداد های جدید 

  

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

باره نوع طيارات چيزی سبب آنكه در مزارشريف ميدان هوايی و قوای هوايی تشكيل شده بود. ما در 

نميدانستيم شايد آن طيارات كه بسيار پايين پرواز می كردند هيلكوپتر بودند، يا طياره های باربری. بهر حال، 
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بمجرد شنيدن صدای طياره مردم باالی بام ها و ديوار ها باال ميشندند و با حايل ساختن دست باالی چشم 

ه ديگری نيز پيدا شد. فاميل سادات ده ما معروف به ايشان بيگ مسير آن را تعقيب می نمودند. بزودی پديد

جان كه از بزرگان قوم در سطح محل بود و حتی بزرگان مزار احترام او 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 

شی که روغن نباتی از پنبه دانه توليد ميکردو فابريکه کوچک صابون سازی بود، خويشاوندی ماشين تيل ك

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

نان ر وقت موتر خاكباد كما برای اكثر اطفال و زنان كه چنين پديده عجيبی را نديده بودند، شگفت آور بود. ه

از كوچه می گذشت مردم از گوشه و كنار تماشا می كردند. حتی زنان در پشت ديوارها منتظر می ماندند تا 

حركت او را ببينند. در همين وقت ها ايشان صاحب يك دستگاه راديو نيز وارد ده كرد. ايام تابستان بود و 

سر بامی كه در زير آن خانه ای برای بود و باش مزدور ها  شبانه ايشان صاحب با مهمانان خود نان را بر

قرار داشت، صرف می كردند و راديو را كه با بطری 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 

شد. عالوتا خيلی از اهالی ده برای شنيدن راديو شبانه خانه ايشان صاحب می رفتند و اطفال داشت، شنيده مي

در دور و پيش بام جمع می شدند. خالصه طياره، موتر و راديو موجب تبصره ها و جر و بحث های زياد 

ا و يهود بسيار در ميان مردم می شد. پدرم در حاليكه با تامل سر می جنبانيد می گفت: خانه خراب ها نصار

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

بحال اهل اسالم. بزودی راديو در قشالق زياد شد. اول مال نظر نام از جمله عياران ده راديو خريد. بعدا 

بزرگان ده، بعد خانواده آغا و بتدريج چند نفر ديگر. مردم حاجی حميد همسايه ما، بعدا رحمت قريدار از 

بيشتر به موسيقی گوش ميدادند. از جمله 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 

. شايد افراد معدودی هم بودند كه اخبار می شنيدند. در آن اوقات مساله جنگ الجزايری ها با فرانسه ميدادند

چه از طريق راديو و چه به طور شفاهی و زبان بزبان زياد در ميان مردم انعكاس داشت و هيجانات دينی 

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

مردمی ميدان دادند. سره مياشت برای مردم الجزاير و فلسطين اعانه جمع آوری ميكرد كه مردم ده ما هنگام 
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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 

 دند . دا

مساله كشف حجاب يا آزادی زنان نگرانی عجيبی  4003در همين سالها كه تاريخ دقيقا بيادم نيست شايد سال 

را در ميان مردم سبب شد. شايع بود كه در جشن استقالل آن سال قريه دارها، مال امامان، مامورين دولت، 

با جهره باز بايد حاضر شوند. اين شايعه چنان  معلمين با خانم هايشان در مراسم اشتراك می كنند. البته زنان

 تشويش بر انگيز بود كه اگر مردم چاره و راهی می يافتند تن به مهاجرت می دادند .

مردم دليل اين اقدام دولت را نمی دانستند. ازين سبب بدليل سازی های عجيب و غريب متوسل ميشدند. اول 

عت كرده است. اما چند روز بعد اين خبر تكذيب گرديد و به اين فكر شايع شد كه ظاهر شاه به روس ها بي

جای آن شايعه عجيب تر از آن پخش شد. مطابق آن شايعه، روس ها ظاهر شاه را هنگام سفرش در روسيه 

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

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

و داكتران حكومتی گفته اند كه اينها از هوا حامله شده اند. شايد در آن زمان حلقات مخربی بود كه با استفاده 

ا های جديد را بگيرند. ام از تاريكی ذهنيت مردم می خواستند آشوب و بلوا بپا كنند و جلو پيشرفت پديده

 كاروان زمان آهسته آهسته پيش می رفت و پديده های جديد به طور تدريجی در جامعه جا می گرفتند. 

  

  

  76سرگذشت و چشم دید ها بخش 

 مكتب شهر كهنه: 
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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 قرار داشت .

ماجرا چنين پيش آمد كه يكی از ماماهايم رحمت قريدار پسرش عبدهللا را كه هم صنفی من بود شامل مكتب 

رد. پسر مامای ديگرم عبدالكريم نام نيز خواهان ادامه درس ساخت. اين حادثه موجب تحريك مرا فراهم آو

مكتب بود. ما هر دو نزد پدرم با اصرار و زاری خواهان شموليت به مكتب شديم و در نتيجه پدرم قبول كرده 

ما را سوار بر اسپ به مكتب برد. سرمعلم مكتب عبدالوهاب خان دوست پدرم بود. چون در زمان تصدی 

اتی قريه همراهش آشنا شده بود. ما را بدون هيچ بهانه پذيرفتند و گفتند فردا بياييد كتاب پدرم در مكتب ده

بگيريد و شامل صنف شويد. من يكبار ديگر در گذشته برای اشتراك در جشن معلم به اين مكتب آمده بودم. 

صنف های عمارت با دهليز بزرگی كه با سه دروازه به طرف های شرق، غرب و جنوب باز ميشد، با 

بزرگ كه در دو طرف دهليز قرار داشتند، و يكطرف شان به طور كامل با كلكين های بزرگ به بيرون 

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

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

 شگفتی انگيز آمده بودند. محوطه مكتب بسيار بزرگ بود. در يك طرف چاه آب قرار داشت .

تك و توكی نهال ها و درختان در محوطه مكتب قامت افراشته بودند. ميدان واليبال داشت. از طرف غرب با 

 سرك كوچكی كه با درختان محصور بود به قلعه 

ری راه داشت و از سه طرف ديگر با مزارع اتصال داشت. البته راه مكتب برای ما بسيار دور بود. ژاندارم 

حدود هفت يا هشت كيلو متر كه اغلب پياده آنرا طی می كرديم. گاهی به سواری اسپ يا مركب. بعدها من و 

بود. قبل تند قابل استفاده ن عبدهللا صاحب بايسكل شديم كه اكثر اوقات سال به نسبت گل و الی يا وزش بادهای

بود.  1از ما دو نفر ديگر از قريه ما شامل اين مكتب شده بودند. يكی اسحق نام داشت و حاال متعلم صنف 

ديگر عطاجان كه در صنف پنجم درس ميخواند. روز بعد به مكتب رفتيم. كتاب های سه چهار مضمون را 

كه كتاب نو آمد يا از شاگردان گذشته گرفتيم می دهيم. برای ما برای ما دادند و گفتند ديگر كتاب ها را وقتی 

نشستن روی چوكی، كار روی ميز و معلمين دريشی پوش جالب بودند. اينكه در هر ساعت يك معلم ديگر 

 می آمد و سر هر ساعت زنگ به صدا می آمد . 
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ت و كوب وجود داشت. هم در صنف چهار بدون كدام پيش آمد فوق العاده گذشت. معلمين سخت گير بودند. ل

صورت غير حاضری، هم در حالت ندانستن درس های گذشته، برنامه ها از دروس رياضی تا رسم و ورزش 

بصورت دقيق تطبيق می شد و بچه ها دسته دسته ناكام و مشروط می شدند. در صنف پنجم بوديم كه 

ن شخصی به نام انعام خان امد كه از واليت عبدالوهاب خان بعد از چندين سال سر معلمی تبديل شد و بجان آ

ننگرهار بود. انعام خان بر عالوه پيشبرد نصاب تعليمی و برنامه های مكتب بعضی برنامه های فرهنگی 

تازه را روی دست گرفت. از آن جمله بود نشر جريده ديواری، تشكيل تيم های موسيقی و درام كه در جشن 

نمايشات درام و موسيقی را توسط تيم های مكتب و داوطلبان ديگر به همان سال سرايی را اجاره گرفت و 

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

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

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

بود كه شاگردان مجبور ساخته شدند با آن به صنف ها حاضر شوند. قبل از آن در صنف های ما تعداد محدود 

بودند وجود داشتند  دريش پوش از جمله فرزندان مامورين دولت آنهم مامورينی كه از كابل يا شهرهای ديگر

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 امكان نداشت كه با دريشی از ده خارج شويم يا به 

ر دستمالی بسته با خود تا محوطه مكتب انتقال ميداديم. آنجا باز گرديم. از همين سبب پيراهن و پتلون را د

بعد آنرا می پوشيديم. اين مساله در زمستان و تابستان مشكالت خود را داشت. در تابستان يا روزهای گرم 

مجبور بوديم ديگر لباس ها را بكشيم و در زمستان پيراهن و پتلون را باالی لباس های ديگر می پوشيديم. 

ن نبود با دريشی چپن بپوشيم مجبور بوديم كه كرتی و باال پوش هم بخريم كه موجب عصبانيت حاال چون ممك

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

 خط و رسم بر می آمدند . 

ان اهتمام زيادی به پيش بردن درس نداشت. انعام خان خود برای ما رياضی و هندسه درس ميداد. اما چند

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 روز كتاب تازه ای را می آورد و برای ما نشان ميداد و در باره آن حرف می زد. 

پيغمبران، كتاب های علمی در باره فضا، ستارگان ،جغرافيای بشری،   اين كتاب ها گوناگون بودند: قص

 تاريخ. كتاب های فنی در باره راديو، تلويزيون، عكاسی و غيره .
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خالصه صحبت های او برای ما بسيار بيداركننده و حتی تكان دهنده بود. او از پيشرفت های بشر و عقب 

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

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

آن شاگردان اليق و برجسته مقاله ميخواندند. در عين زمان در اين كنفرانس ها پارچه های تمثيلی نيز نمايش 

 های موسيقی اجرا می گرديد .  داده ميشد و پارچه

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

دهليز مكتب فيلم های تربيتی عموما صحی را نمايش دادند. در حاليكه سه طرف دهليز و تمام دروازه های 

 د. چون ما برای بار اول فيلم را می ديديم و آنهم در باره وجود صنف ها را بسته و دهليز را تاريك كرده بودن

ميكروب ها در آب و هوا، كثافات و فضوالت بود، و شايد هم در افريقا تهيه شده بود چون با چهره های سياه 

ز ا پوستان نيز در همان فيلم ها آشنا شديم. برای ما بسيار دلچسب و از لحاظ تحول ذهنی موثر بود. اما بيشتر

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 بوديم. و جانب ديگر از عجايبات 

 تكنولو ژی را كشف می كرديم . 

ود كه عده خوانندگان و نوازندگان غرض ارائه كنسرت ها به حادثه ديگر آمدن گروه هنری راديو كابل ب

گوشه و كنار كشور سفر داشتند. در اين گروه،  حفيظ هللا خيال ،خانم ها پروين و ژيال، آرمان، نسيم و مددی 

عضويت داشتند. سرپرستی گروه و گردانندگی كنسرت ها را مددی به عهده داشت كه استعداد عجيبی در 

داشت. آهنگ های انتقادی ابراهيم نسيم بسيار جالب بود آوازخوانان زن پروين و ژيال كه  جلب توجه مردم

لباس های برای نامانوسی بر تن داشتند و آرايش هم كرده بودند برای ما چيزهای تازه بود. تا جائيكه به خاطر 

نه برای عامه مردم. دارم اين كنسرت ها صرفا برای مامورين دولت و متعلمين مكتب نمايش داده می شد 

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

قرار معلوم اين دسته كارگران برای تفح  نفت و گاز نقطه ای را در مناطق عالقداری مرديان حدود ده 

كيلومتری شرق شهر آقچه انتخاب نموده و كارهای مقدماتی و آزمايشی را در آنجا انجام ميدادند و شبانه به 

چيز جالب كه مردم با تعجب درباره آن گفت و گو می كردند خانه های سيار اين  شهر آقچه باز می گشتند.

دسته كارگران بود كه در محوطه ای در حصه شمالی شهر جابجا شده بود. اين خانه ها از دور فلزی به نظر 

ند. می باش می آمدند و پنجره های كوچكی داشتند. همكاران افغان اين گروه می گفتند اين خانه ها بسيار مجهز

در داخل خود يخچال، كولر ،آشپزخانه برقی و ساير ضروريات عصری دارند. التبه ما مفهوم اين وسايل را 

نمی فهميديم و تصور روشنی در باره آنها نداشتيم. همينقدر می فهميديم كه اين وسايل با برق كار می كنند 

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

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

بزودی شروع به حفر يك چاه عميق در يك ميدانی بيرون از آباديهای شهر به عقب هوتل شاروالی و كنار 

 ار معلوم نتيجه نداد. اما همينقدر معلوم شد كه مكتب دختران كردند. اما قر

 ساحات نزديك شهر آقچه ذخاير زير زمينی آب شيرين ندارد و بايد برای تهيه آب به فكر ديگری بود . 

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

نی موها و چشمان سياه داشت و می گفتند گرجی است. ديگران شان روسی بودند. خانم نفر چهره شرقی يع

های روسی بسيار بزرگ جثه بودند. اين زنان سربرهنه و با دامن در شهر گشت و گذار می كردند. اگر چه 

چون  مردان شان همراهشان می بود. اما قرار معلوم خريد ضروريات روز عمدتا خوراكی ،وظيفه آنها بود.

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 . 

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

بمثابه يك رويداد تاسف آور موجب تحريك روحيه ملی گرديد و تبصره های گوناگون را موجب شد. بدبينان 

شوروی ها می گفتند اين حريق بدست خود آنها صورت گرفته كه چندان حرف قابل باور نبود. فوران آتش 

 به اندازه بلند 
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ده ميشد كه به سوی آسمان شعله می كشيد. بوی بد بود كه از طرف شب روشنايی آن در تمام محالت آقچه دي

و خفه كننده ای هم در فضا پراگنده بود. شايد اين فاجعه در سراسر كشور و منجمله سطح دولت نيز فوق 

العاده تلقی شده بود كه ظاهر شاه خود شخصا برای بازديد صحنه به شبرغان سفر كرد. موترهای شوروی 

گ را كه از طريق بندر وارد افغانستان ميشد از راه آقچه به شبرغان ها شب و روز نوعی خاك سرخ رن

انتقال ميداند. ميگفتند اين خاك را به غرض بند ساختن مسير چاه آتش گرفته بكار می برند. نميدانم اين آتش 

سوزی چند ماه دوام كرد اما بعد از خاموش شدن آن هم مردم بر ضايعات وارد شده تاسف 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 دولت و شاگردان مكتب را به استقبال او در دو كنار جاده عمومی شهر آقچه و هوتل شاروالی 

صبح عبدالغفار خان وارد شهر شد و پياده از ميان استقبال كنندگان  جمع كرده بودند. شايد ساعت های نه

 عبور كرد .

شاگردان مكتب را مورد نوازش قرار داد و بيانيه كوتاهی كه محتوای آن دعوت به اتحاد و يكدلی، توجه به 

شتون قوق پترقی و پيشرفت و حفظ آزادی و استقالل بود ايراد كرد. از مردم افغانستان تشكر نمود كه از ح

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 شده داشت. اين ساده گی ظاهر او با شهرتی كه 

بدست آورده بود برای ما عجيب بود .آيا  در جريان مقاومت ضد انگليس و بعد مخالفت با حاكمان پاكستان

اين انسان ساده، همان قهرمان و مرد بزرگی است كه نيمی از عمر طوالنی اش را در مبارزه به خاطر 

 آزادی و استقالل و تامين حقوق قومی در زندانها گذرانده است؟ 

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

بردند. شبرغان در تقسيمات جديد اداری به واليت تبديل شده و نام عمومی اين واليت به جوزجان تغيير يافته 

بود و آن سال شهر شبرغان مركز آن تعيين شده بود. پيش از آن، نماينده حكومت در شهر شبرغان عنوان 

 ار شريف بود . حاكم اعلی داشت و تابع نايب الحکومگی مز

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

بوجود آمده اطالعی نداشتيم. با آنكه متعلمين صنف ششم مكتب بوديم. گويا اين اولين والی دوران دموكراسی 
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زجان آمده بود. والی جديد خواسته بود كه به همه بود كه بعد از تشكيل جديد اداری به حيث والی به جو

رسيد و سخنرانی ايراد كرد. از طرف اهل  9ولسوالی ها و حاكم نشينی ها سفر كند. والی نيزد حدود ساعت 

معارف مقاله ای ترتيب شده بود كه يكی از شاگردان آنرا قرائت كرد. در آن ضمن تبريكی و خوش آمديد به 

اشاره شده و تقاضا گرديده بود كه در رفع آنها از طرف حكومت به معارف كمك برخی كمبودهای معارف 

شود. والی ضمن آنكه وعده داد كه برای تكميل كمبودها كوشش خواهد كرد ياد آور شد كه بايد شاگردان و 

ت فاهل معارف به مشكالت فكر نكنند و بدانند كه ممكلت فقير و حكومت دچار تقاضا های زياد است. والی گ

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

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

ر جريان سال گذشته برای ما بطور قاری عبدالرحيم عينی كه از محصلين شرعيات پوهنتون كابل بود و د

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 درست فرمودند كه بزرگان ياد شده در مدارس و در 

رسيده اند اما زمان آنها زمان ديگری بود. در آن وقت حكومت ها شرايط دشوار علم آموخته و به مدارج بلند 

و والی ها برنامه انكشاف معارف متوازن نداشتند. تعليمات عمومی و اجباری با مكلفيت تمويل و نظارت آن 

از جانب حكومت رواج نبود و عالوتا آن ها اشخا  استثنايی بودند كه در طول صد ها سال يكی مانند آنها 

ی كند. ما هم تقاضای فوق العاده نداريم بلكه ميخواهيم دولت به تعهد و فيصله های خود عمل كند و ظهور م

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

م ناصری بود. بسيار با والی كه جنرال عسكری هم بود و لباس جنرالی به تن داشت نامش جنرال عبدالرحي

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 كه باز هم درين وطن البيرونی ها و بو علی سينا ها ظهور كند و ازينكه 

ين جرئت اخالقی در برابر نماينده حكومت از حقوق مردم كسی در اين محيط های اطراف هست كه با چن

دفاع می كند اطمينان يافته است كه آنچنان كه آرزوی حكومت و وطن خواهان است، جريان دموكراسی موفق 

خواهد بود. من برای اولين بار بود كه اصطالح دموكراسی را می شنيدم. اما از شخ  والی و مسلك عسكری 

رزو كردم كه روزی شود لباس جنرالی به تن داشته باشم. و البته هرگز به تناقض ميان بسيار خوشم آمد و آ

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

ز ه باحكومت و وظيفه نظامی و ملكی و از اين چيزها را درك نمی كردم. بعد يك روز وقتيكه از مكتب بخان

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

می پيمود. درباره دموكراسی از او پرسيدم. او گفت دموكراسی بمعنای حكومت مردم است. يعنی اينكه 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (43صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

م تعلق گيرد و در آن مملكت ها حكومت از دست خانواده ،گروه و قشر خاصی خارج گرديده و به همه مرد

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 از شورای ملی رای اعتماد بگيرد و اگر اكثريت 

هد. بعد شورا هر وقت در باره اجراات حكومت، از وكيالن ملت به او رای داد، حكومت را تشكيل بد

صدراعظم و وزيران توضيحات بخواهد. هم چنين مردم آزادی داشته باشند تا از حكومت انتقاد كنند. افكار 

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

ت. اگر چه در سال گذشته در ولسوالی ما برای اولين بار جهت انتخاب وكال سه وقت ها برای ما تازگی داش

نفر كانديد با هم رقابت كرده و صندوق گذاشته بودند و در ميان مردم سروصداهايی بر پا شده بود. يك نفر 

 كانديد از قومی ما بود كه ناكام شده بود اما ما متوجه معنی و مقصد آن نشده بوديم. 

  

  

   –شت و چشم دید ها بخش پانزده  مکتب شهر کهنه سرگذ

  

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

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

گفتند توجه ما را به خود جلب كردند. اين معلمين چه در جريان درس ها، چه از  حرف های كنايه داری می

طريق نوشتن مقاالت ، مطالب از همان نوع را مطرح می كردند و بالخره همان سال در تير ماه شاهد 

 تظاهرات متعلمين مكتب عليه يك معلم هم بودم كه از اولين نمودهای وضعيت جديد بود . 

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

 رخصتی بود مگر عده ای از شاگردان را خبر كرده بودند .

من هم در جمله آنها بودم. باز هم شاگردی مقاله خواند و خواهان ارتقای مكتب ما به متوسطه يا ليسه گرديد. 

رد. او نيز متين اما خوش سيما بود. موهای سرش كامال سفيد شده بود. اين اولين وزير صحبت مختصری ك
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وزيری بود كه ما ميديديم و شايد اينكه وزرا به گوشه و كنار مملكت گشت و گذار كنند با حكومت جديد آغاز 

 شده بود .

 قفه به صنف هفتم ترقیبهر حال همان سال مكتب ما به متوسطه ارتقا يافت و سر از آغاز سال تعليمی بالو

 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 .

اينكه ماهتاب از خود نور ندارد، موجب بحث ها با مالهای ده شده بود  مطالب گردش زمين به دور خورشيد،

و آنها را در برابر مكتب سركاری بدبين تر و مشكوك تر ساخته و هم چنان سبب بی باوری ما به علم و دانش 

آنها شده بود. بحث عناصر و تغييرات فيزيكی و شيميايی طبيعت و هم چنين مباحث علم حيات در بيولو ژی 

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

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

ين موجب خالء عظيم و پر مالها كه به چهار عنصر آب ،آتش، باد و خاك عقيده داشتند در می افتاديم. ا

 ناشدنی ميان درسخوانده گان مكاتب جديد و مالها می شد و از جانب ديگر زمينه را برای 

رسوخ ايديولو ژی های معاصر در ذهن شاگردان باز می كرد. ما ديگر از مفهوم علم همان برداشتی را 

صبانه مالها كه بجای جواب گفتن با نداشتيم كه قرن ها در محيط ما رايج بود. ذهنيت راكد و برخورد متع

قهر و عصبانيت همه چيز جديد را رد می كردندو آنها را علوم كافران ميخواندند بر اين فاصله گيری می 

افزود و ما را نيز متعصب بار می آورد. ما در مقابل دست آوردهای فنی علوم از جمله راديو، طياره و موتر 

عث عقب مانی ما مالها و ذهنيت عقب مانده و ضد علمی شان است مصرتر را مثال می آورديم و بر اينكه با

 و متعصب تر می شديم. در اين وقت ها بعد از سالها اصرار و الحاح ما صاحب راديو هم شده بوديم . 

عالوتا برای اينكه در زمستان رفت و آمد دشوار شده بود و ما حاال در شهر نو در تعمير مكتب جديد انتقال 

 ه بوديم، در خانه پسر خاله ام مير ايوب بسر می بردم .يافت

او عالوه بر راديو يك گرامافون داشت و صحفاتی از موسيقی هندی و ايرانی هم پيدا كرده بود. خود اين 

گرامافون كه با حركت صفحه و حركت سوزن بر روی آن صفحه باعث انتشار اين همه صداهای رنگارنگ، 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (45صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

ای من پديده تازه ای بود. نشرات راديو نيز كه برنامه های معلوماتی، تربيتی و سازها و وانسان ميشد بر

داستان  و (زنده گی خانواده گی)تعليمی داشت به تغيير ذهنيت كمك می كرد. پارچه های تمثيلی كورنی ژوند 

 د، منقبض، سختهای دنباله دار راديو مرا به دنياهای ديگر آشنا كرد و بدبينی ام را در برابر زنده گی راك

گيرانه و خشن معمول و جاری ما در دهات زياده تر می ساخت. ما بر عالوه راديوی كابل، برنامه های 

داستانی راديو ايران و تاجيكستان را نيز تعقيب می كرديم و افق ها و روزنه های جديدی در برابر ذهنيت ما 

تهيه می كرد و عموما از نشرات  (غا ميرزاآ)گشوده ميشد. كتاب های قصه و مجالت هم كه مير ايوب ، 

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 . 

كم جيب خرچ دريافت می كردم.  من زمانيكه در شهر در خانه آغا ميرزا به سر می بردم گاهی از پدرم مبالغ

اين جيب خرچ ها از پنج افغانی و ده افغانی و گاهی هم بنا بر ضرورت خا  تا بيست افغانی می بود. اين پول 

ها برای رفع نياز های مكتب از جمله خريد پنسل، قلم، رنگ و كتابچه مصرف می شد. اما من با صرفه 

ی می كردم. در آنوقت در آقچه دو نفر كتاب فروش بودند. يكی جويی پول ها را ذخيره كرده و كتاب خريدار

دوكان داشت و ديگری در روی بازار بر روی تختی كتاب ها را هموار كرده و خود در گوشه ای از آن می 

نشست. اين كتاب فروش مال قاسم نام داشت كه با من آشنا شده بود. بعدا موفق شد دكان بگيرد و تا حدود سی 

ه زنده بود كتاب فروشی می كرد. من عموما كتاب های قصه قديمی مانند چهار درويش، سياحت سال ديگر ك

حاتم، رستم نامه، شاهزاده ممتاز، شاهزه فلك ناز، ورقه گلشاه ،خاور زمين نامه و از اين قبيل را خريداری 

لب آنرا به هم قصه می می كردم و با دوست و هم صنفی ام عبدهللا پسر مامايم، مطالعه می كرديم .بعد مطا

كرديم. اگر چه بعد از عادت كردن به داستان های دنباله دار راديو كابل و راديو تهران و درامه های كابل و 

دوشنبه ، از دلچسپی ما به اين داستان های خيالی كاسته شده بود. و حاال آموزش مطالب علمی در مكتب نيز 

 ستان و .ذايقه ما را تغيير ميداد. اما مطالعه بو

گلستان و حكايت های از كتب فارسی دينی از جمله دارالمجالس، تذكره االوليا ،قص  االنبيا و غيره چون 

حاوی پند و اندرز و مطالب آموزنده بودند هنوز برای ما دلچسپی داشت. در همين وقت ها من از نزد مالقاسم 

اين كتاب را چون هيچ خريداری نيافته بود، مالقاسم  كتابی به نام نجوم برای همه را به قيمت ده افغانی خريدم.

بزور و حتی نوعی عذر و زاری به من فروخت. تصور من از نجوم مطالبی بود كه در كتاب های مالهای 

دعاخوان درباره غيب گويی و تاثير ستاره گان بر سرنوشت انسان ها درج بود و من يا از زبان خود اين 

و گريخته كتابهای از قبيل جامع الدعوات و مجمع الدعوات، كنز الحسين، و رساالت مالها، يا با مطالعه جسته 
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و كتب فراوان خطی كه در خانه ما وجود داشت، با آن مطالب آشنا شده بودم. در اين كتاب ها هم چنان 

ها و مطالبی در باره خوا  دعاها و اوراد وجود داشت كه با خواندن آنها انسان ميتوانست به تسخير جن 

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 حتی به گنج و ثروت 

نويسنده آن شخصی بنام ماکسول پنهانی دست يابد و از همين تصورات .. اما اين كتاب نجوم برای همه كه 

 رايد بود و در ايران ترجمه شده بود، اين نوع مطالب نداشت .

بلكه معلومات علمی جديد درباره ستاره گان، نظام شمسی، كهكشان ها و سحابی ها و بطور عموم موجودات 

ه پی بردم و در بار فضايی بود. از جمله من در آن كتاب به طور دقيق تر به مفهوم ستاره های ثابت و سيار

نظام شمسی، سيارات و اقمار آنها معلومات مفصل به دست آوردم و شيفتگی عجيبی نسبت به علوم فضايی 

 پيدا كردم .

اين شيفتگی به اندازه ای بود كه من شب ها ساعتها در بيرون از خانه می ماندم و به آسمان و ستاره ها نگاه 

تعقيب می كردم. آنرا حركت آن ستاره ها تصور می كردم شايد اين می كردم. تغيير جای آنها را در فضا 

عالقه من به فضا تا حدی ناشی از دلتنگی زنده گی، زمينی و اجتماعی من بود. علی الخصو  كه در زنده گی 

خانواده گی نيز مشكالتی داشتم. به اين سبب كه در اين وقت ها پدرم زن سوم اختيار كرده بود و مادر من 

جز من فرزند ديگری در خانه نداشت و منهم در خانه آغا بسر می بردم بنا بر اصرار آنها از خانه چون ب

 پدرم نزد ما آمده بود و روابط خانواده گی ما 

 تيره و تار و توام با ناراحتی ها بود . 

 گاهی وقت ها آغا ما را به سينما هم می برد كه در آن وقت تازه عمارت آن بسر 

تاح شده بود. اگر چه قبال نمايش فيلم ها شبانه در صحن يك سرای شروع شده و ما يكی دوبار رسيده و افت

آنجا نيز رفته بوديم. نمايشات سينمای آقچه و شايد اكثر سينماهای افغانستان را فيلم های بزن بهادری هندی 

يش در اين فيلم ها قهرمان نما تشكيل می داد كه بی شباهت به داستان های تخيلی قديمی كه خوانده بوديم نبود.

كارهای محير العقول انجام ميداد و هميشه پيروز می بود. اما مضمون عمده آنها عالوه بر عشق و حماسه 

مطابق ذوق و سليقه عامه نوعی پيروزی عدالت بر ظلم نيز بود و اين مساله بر جذابيت آنها در ميان عوام و 
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قعبينانه نيز در اين سينماها، البته به ندرت، نمايش داده ميشد. درينگونه جوانان می افزود. فيلم های تا حدی وا

فيلم ها صحنه های از زنده گی و روابط جديد علی الخصو  در زمينه روابط جنسی تمثيل می گرديد كه برای 

 بجوانان و نوجوانان علی الخصو  شاگردان مكتب بسيار بر انگيزنده بود. علی الخصو  كه درين وقت مكت

دختران نيز تا صنف ششم رسيده و دختران با يونيفرم مخصو  به مكتب می رفتند. تامين رابطه آزاد ميان 

بچه ها و دخترها، گشت و گذار آنها با يكديگر و علی الخصو  صحنه های رق  و آواز بسيار بر انگيزنده 

شتر از زنده گی كنونی در ميان بود. شايد آرزوها و تخيالت عجيب و غريب را بر انگيخته و به بيزاری بي

 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 ايجاد كرد. اما به نظر من در تكوين شخصيت، خيال پردازی و حتی انحراف اخالقی عامه 

نمای هندی در افغانستان تاثير بارز داشته است. چنانچه از همان وقت ها جای شنيدن موسيقی جوانان، سي

محلی و ملی را تا حد زياد موسيقی هندی گرفت. دليل آن اين بود كه مردم با شنيدن اين آهنگ ها صحنه های 

ر حاكم بود هنوز هم هيجان انگيز فيلم ها را بخاطر می آوردند. قيد و منع شديد روابط جنسی كه در كشو

 اثرگذاری اين فيلم ها را بيشتر می كرد. 

  

  یک خاطره راجع به ایجاد مکتب ابتداییه در آقچه

 اگر چه بايد اين مطلب قبل از آنکه من جريان شامل شدنم به ابتداييه را می نوشتم 

جديد است دريغ است  ثبت می گرديد به هر حال چون ياد آور روحيه اجتماعی مردم در باره ايجاد معارف

من وکيل حاکم نشين آقچه در شورای ملی بودم دوره  4041که يا آوری نشود. مامايم حکايت ميکرد سال 

صدارت هاشم خان بود ما وکالی نايب الحکومه گی مزار شريف موظف شديم با يک هيئت معارف به محالت 

 آن وقت سرکاری را ايجاد نماييم . خود برويم و در حاکم نشينی ها مکاتب ابتداييه يا به اصطالح

من با هيئت معارف و وکيل سرپل به محل آمديم برنامه ما اول ميبايست در آقچه عملی گردد ما متطابق 

هدايت صدراعظم و رهبری شورا با علمای دينی و ريش سفيدان مشورت نموده و موافقت آنها را ميگرفتيم 

قسمت داشت اول جلب موافقت بزرگان و بعد انتخاب چند نفر طالب  برنامه تا آنجايی که به ما مربوط ميشد دو
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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 سوء تفاهم مردم گرفته شده بود ما در شهر آقچه به 

 دان که مدرس بزرگ آن دامال مدرسه شور مي

غيب هللا يکی از علمای سرشناس درسخوانده بخارا بود رفتيم و با مولوی مطلب را در ميان گذاشتيم تا مردم 

را برای مشوره جمع نمايد مقداری پول به شکل سکه های طال و نقره نيز برای کمک به مدرسه و برگزاری 

 مجلس آورده بوديم به او داديم .

يب هللا گفت من نميتوانم بدون مشورت پدرانشان طالب ها را به شما معرفی کنم و برای جمع کردن دامال غ

ريش سفيدان نيز اول بايد با خود آنها صحبت شود ما موافقت کرديم که اول به سر پل برويم و تا بازگشت ما 

ه اصطالح ده است و درختان دامال وضع را با مشوره مساعد سازد. وقتی که از سر پل بازگشتيم ديديم که ب

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 حاکم هم موافقت بزرگان را گرفت وهم 

معرفی کرد و هم از ريش سفيدان تعهد گرفت که برای اعمار  چند نفر را برای آماده گی جهت وظيفه معلمی

مکتب با دولت همکاری کنند. يعنی مصارف را دولت بپردازد و کار را مردم انجام دهند. به اين ترتيب اساس 

 مکتب سرکاری در آقچه گذاشته شد و اين از جمله اولين مکاتب ابتداييه در ولسوالی ها يا حاکم نشينی ها بود. 

  

 رگذشت و چشم دید ها بخش شانزده شهر كابل و مكتب عسكری س

  

يك هئيت تحت رهبری جنرال عبدالكريم مستغنی كه در آن وقت قوماندان حربی  4011در برج عقرب سال 

درکابل بود برای جلب متعلم به آقچه آمد، متعلمين صنوف ششم و هفتم را به هوتل  (ليسه نظامی)شوونحی 

يت نظامی بعد از يك نظاره عمومی داخل اتاق گرديده و شاگردان از اول تا دهم نمره شاروالی آوردند. هئ

صنف هفتم را بداخل خواستند. بعد از سواالت شفاهی از تاريخ، جغرافيه و غيره معلومات عمومی و معاينه 

ل ای شموسرپايی صحی داكتران كه جزء هئيت بود. از اول نمره تا پنجم نمره صنف هفتم را بحيث نامزده

 ليسه عسكری انتخاب كردند و قرار شد اين پنج نفر 
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حوت در كابل در مكتب ليسه عسكری حاضر گردند. در جمله من و پسر مامايم عبدهللا هم شامل  41بتاريخ 

بوديم. من فكر می كردم كه اولين دعايم يعنی راه يافتن به مسلك نظامی قبول شده است. اما با شوق رفتن به 

امه درس و تعليم نوعی نگرانی نيز در من وجود داشت. اگر چه نجات از محيط اجتماعی و خانواده كابل و اد

گی محدود و مقيد برای من تخيل بر انگيز و اشتياق آور بود اما برای مادرم كه بسيار گريه و زاری می كرد 

می كردم. آغا به من اطمينان و جدايی از من برايش تحمل نا پذير بود نگران بودم و در آن باره بسيار فكر 

ميداد كه تشويش نداشته باشم و او از مادرم بحيث مادر خود بخوبی نگاهداری خواهد كرد. آغا می گفت وجود 

 او برای ما همه اعضای خانواده بخصو  جهت تربيت اوالدها ضروری است . 

پدران ما بعد از مجلس و شورهای باالخره مدت چهار ماه كه به حركت ما جانب كابل مانده بود، سپری شد و 

زياد به اين نتيجه رسيدند كه يكنفرشان ما را همراهی كنند و چون ديگران مصروفيت های بيشتر داشتند، 

پدرم با ما همسفر شد. ما بعد از گذشتاندن يك شب در مزارشريف با موتر سرويس روانه كابل شديم. تونل 

 سالنگ 

مت های زياد سرك آن هنوز قير ريزی نشده بود و ما بعد از يك شب توقف بتازگی ها افتتاح شده بود اما قس

در خنجان فردايش طرف های عصر به كابل 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 در نزديك پل خشتی اقامت اختيار كرديم. هنوز 

زدهم حوت بود و سه، چهار روز به شروع مكتب مانده بود. پدرم در باره موقعيت و محل مكتب، و دوا

موترهايی كه مردم را به آن محل انتقال ميداد معلومات گرفت و ما قسمت هايی از شهر كابل را ديديم. اما 

ديم. ما با خود غذای كافی، هوا سرد بود و غالبا باران می باريد. از اين سبب بيشتر وقت را در اتاق گذران

نان، كلچه های شيری خانگی و گوشت مرغ پخته داشتيم كه همه اش را پدرم آماده كرده بود. چای هم صاحب 

اتاق ميداد. او كه قاری جمعه دردی نام داشت بمن گفت كه اينجا ملك مسافری است. هر وقت مشكل و 

 د، دريغ نمی كنم . ضرورتی پيدا كردی پيش من بيا. هر چه از دستم بياي

بالخره پانزده حوت هم رسيد و ما داخل محوطه مكتب ليسه شديم. همانروز نام نويسی شد و شاملين صنف 

هفتم را كه شايد بيشتر از چهار صد نفر بودند به دو تولی تقسيم كردند. ما شامل تولی اول شديم. پدرم را 

های عصر از دروازه قوماندانی به دهليز مخصو  موظفين از همان دم دروازه رخصت كردند و گفتند طرف

 به اصطالح عسكری )كه شاگردان با اقارب شان مالقات می كنند، بياييد. همانروز برای ما، تشناب، ليليه 

و طعامخانه را نشان دادند. شام اتاق های خواب ما را تعيين، و توشك، بالشت و كمپل توزيع كردند  (قاغوش
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ا ياد دادند. قوماندان تولی ما خواجه سميع خان نام داشت و با خود دو نفر ضابط داشت و طريق كاربرد آنها ر

كه نامهايشان بياد من نمانده است. با مشكل زياد من و عبدهللا توانستيم كه در يك اتاق جای بگيريم. چپركت 

ق ها بزرگ بود. در هر های چوبی دو طبقه بودند يعنی در هر چپركت دو نفر باال و پايين می خوابيدند. اتا

اتاق بيشتر از سی نفر جای می شد. عموم شاگردان صنف هفتم در هشت قسم تقسيم شدند. كه از قسم 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 

 های درسی همه در يك عمارت قرار داشتند .اول و از قسم هـ تا ف تولی دوم بودند. اما صنف 

روز سوم برای ما دريشی توزيع 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 

هم به شاگردان داده شد كه در بند پا برای جمع نگاه داشتن پاچه پطلون و اتصالش بوت چيز ديگری بنام گيتس 

 با بوت عسكری بكار می رفت. بستن آنرا هم به ما ياد دادند. كمربند و كاله هم جزو يونيفورم بود . 

 ندازه ی بهروز سوم يا چهارم بود كه با پدرم خدا حافظی كرديم و هنوز يك هفته تكميل نشده بود كه ما تا ا

مقررات مكتب آشنا شديم. لين شدن، اوقات درس، اوقات نماز، خواب، وقت برخاستن صبح همگی تعيين شد. 

می بايست قبل از داخل شدن به صنف و طعام خانه لين شده حاضری بدهيم و بطور منظم داخل اتاق ها شويم 

. 

ل يك كندك زير دست اش بود آشنا شديم و يكروز وقتيكه با كندك مشر ما كه دو صنف هفتم و هشتم در تشكي

وقت سخن گفتن او بعضی بچه ها كف زدند. او با 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 

ام سی يا تيار سی، همانطور به سخنانش گوش دهيد. حاال در وقت طور كه امر می كند استاده يا نشسته، آر

هر بار لين شدن برای ما يكی دو اصطالح اوليه عسكری را كه جمع نظام ناميده می 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 

چند روزی معاينات دقيق طبی انجام گرفت كه عده نسبت داشتن امراض ساری از دوام مكتب عسكری معاف 

شدند و عده ای كه مريضی های عادی داشتند، ادويه دريافت كردند. مكتب از خود شفاخانه كوچكی هم داشت 
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بزودی درس ها شروع شد  كه بر عالوه توزيع دوا به مريضان عاجل چند اتاق برای بستری شدن هم داشت.

. 

بجز يكی دو نفر اكثر معلمين نيز صاحب منصبان عسكری بودند اما معلمين بسيار ورزيده و اليق بودند. 

چون همه از ميان اول نمره های صنف دوازده انتخاب شده بعدا فاكولته های مربوط را خوانده بودند. اكثر 

 آنها سابقه چندين ساله تدريس داشتند .

مسلکی ما بسيار مردمان كهن سال و از اولين معلمين ليسه بودند كه به خاطر احترام به خدمات شان  معلمين

بعد از سن تقاعد نيز اجازه دوام خدمت يافته بودند. بجز مضامين معمولی مضمونی بنام عسكری داشتيم كه 

ساحه بيرون از محوطه در آن نيز جمع نظام و تعليمات عسكری را آموزش ميدادند. تعليمات عسكری در 

 مكتب در ميدان تعليم كه ساحه بزرگی در شرق و جنوب مكتب بود تدريس و مشق عملی می گرديد . 

اوقات درس، تفريح، غذا خوری، خواب، نماز، صبح برخواستن با يك نوع موزيك مخصو  به نام ترم عسكری 

نبود. ما فقط روزهای پنجشنبه بعد از ساعت اعالم ميگرديد. در رفتن به نماز بجز توصيه ها ،اجباری موجود 

دو و در روز جمعه ميتوانستيم از محوطه مكتب بيرون برويم. البته آنانيكه از شهر كابل بودند با آوردن 

تصديق ناحيه و محل رخصت می يافتند كه شب های جمعه به مكتب نيايند. سايرين مجبور بودند حتی نان 

كنند. و چون عصريه هم داده ميشد. اغلب نوكريوال ها، وقت عصريه چاشت روز جمعه را در مكتب صرف 

هم حاضری می گرفتند و غير حاضران را از رخصتی 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، 

ميدادند كه شست و شوی لباس را خود انجام دهند. در عوض به آنها صابون توزيع ميگرديد.  شاگردان ترجيع

شست شوها عموما در تشناب عمومی مكتب ها در يك محوطه جداگانه كه در سمت شمال عمارات مكتب 

قرار داشت زير نل های آب صورت می گرفت. بزودی برای ما دريشی ديگری دادند كه در روزهای جمعه 

رخصتی پوشيده ميشد. قوماندان های تولی و كندك توصيه می كردند كه روزهای جمعه در جاهای معينی  و

گشت و گذار كنيم و در كافی های مخصوصی چای بخوريم و از رفتن به محالت عامه علی الخصو  سينماها 

ين امر كندك مشری خودداری كنيم. تطبيق اين مقررات توسط گزمه هايی از منصبداران تعقيب ميشد. در ا

به نام هاشم خان بسيار جدی بود و خود روزهای جمعه و پنج شنبه در نقاط مختلف شهر می گشت. اگر 

شاگردی را در جای نا مناسبی ميديد و يا وضع رفتار و لباس او را مخالف مقررات می يافت بشدت او را 

 مجازات می كرد .
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صرف كنيم. می گفت حكومت به همين جهت اين مصرف را  او اصرار داشت كه بايد حتما غذا را در مكتب

بگردن گرفته و علی الخصو  در ايام رخصتی غذاهای 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 

 د . انحرافات اخالقی گرد

برای ما در مكتب كتاب، كتابچه و پنسل دادند. اما قلم و رنگ را بايد خود ما تهيه می كرديم. بعضی از 

معلمين از كتاب ها و نصاب تعليمی جاری خوششان نمی آمد و خود مضامين مربوط به خود را نوت ميدادند. 

مين تاريخ و جغرافيه. و واقعا نوت ها و از آن جمله بودند چند نفر معلمين زبان و ادبيات دری و پشتو و معل

تدريس آنها نسبت به ساير مكاتب كامل 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 

ه بود كه بعد ها به حيث كتاب عمومی تدريس در همه كشور پذيرفته رياضی هم كتابی در مثلثات تاليف كرد

 شد. نام اين استاد عبدالغفور احمد پروانی بود . 

معلمين تاريخ عموما معلمين برجسته بودند. چون اكثرشان مكتب ليسه را در همين مكتب عسكری خوانده و 

بودند. اين استادان عبدالجليل و عبدالقيوم استفاده كرده  41و  44از دانش های استادان برجسته در صنوف 

نام داشتند. اولی ملكی و دومی عسكری بود و تتبعات گسترده در تاريخ معاصر افغانستان داشند. ما در روز 

های اول بنا بر سخت گيريها اندكی دلگير بوديم. عالوتا چون هرگز مسافرت را نديده بوديم دلتنگ می شديم 

به خاطر می آورديم. اما آهسته آهسته عادت كرديم و بيست و چهار ساعته بودن  و روزهای آزاد بودن را

 برنامه ها باعث ميشد كه كمتر به گذشتن 

وقت متوجه شويم. بر عالوه درس های عادی طرف های شام بيشتر از يك ساعت ما را در صنف ها بنام 

اديور را نشر ميکرد حدود يك ساعت مذاكره جمع می كردند. مكتب يك لودسپيكر داشت كه برنامه های ر

ميان ديگر و شام و شايد يك ساعت يا كمتر بعد از 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 

غت ما را پيدا می كردند و در زمينه رعايت انضباط، تعقيب درست داشتند. آنها در ساعات و اوقات اندك فرا

درس ها و استفاده از اوقات رخصتی به ما مشوره ميدادند. هم چنين آنها در تهيه اجناس از بيرون و بلد شدن 

به جاهای ضروری شهر بما كمك كردند. اين در مكتب ليسه يك رسم عمومی بود كه متعلمين دوره های قبلی 
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ره های بعد كمك و همكاری كنند. اين ارتباطات به آشنايی بيشتر منجر شده و در رفع مشكالت به همه به دو

 شاگردان ممد واقع ميشد. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش هفده 

   شهر کابل و مکتب عسکری

  

چون در در مكتب ليسه خواندن كتاب های خارج از مضمون مكتب و مطالعه روزنامه ها وجرايد منع بود 

اين وقت ها جريانات سياسی شروع به فعاليت كرده بودند ،ما در روزهای پنجشنبه و جمعه برای خود يكی 

دو شماره روزنامه می گرفتيم. بعد از تجربه زياد و مطالعه روزنامه های آنوقت، ما مطالعه روزنامه انيس 

وتا يك صفحه انتقادی داشت كه در آن را بر ديگر نشريات ترجيع داديم. چون مطالب معلوماتی داشت و عال

ستونی منظوم به نام مناظره عجب و رجب نشر ميشد. اين منظومه را پاييز حنيفی نويسنده و شاعر منتقد تهيه 

می كرد و در آن همه كمبودهای اجتماعی، اخالقی، تربيتی و كمبودها و نواق  ادارات دولتی علی الخصو  

 كشيده ميشد . شاروالی به نحو شيرينی به نقد 

اخبار جهان و مطالب معلوماتی علی الخصو  كشف ها و اختراعات جديد علمی و فنی برای ما بسيار آموزنده 

بود. آنسال يك كتاب هم گرفتيم كه من، عبدهللا و سيد اكرام، يك همصنفی و هم شهری ديگر ما يكجايی آنرا 

نموديم و اين كتاب جلد اول سخنرانی های حسينعلی  مطالعه می كرديم. بعد مطالب آنرا به همديگر تشريح می

راشد سخنور و واعظ معروف ايرانی بود. مطالب آن عموما دينی و توضيح مسايل معاصر در انطباق با 

 قران بود و چون از خطابه های راديويی تهيه شده بود به فهم ما نزديك بود . 

فقط روزهای جمعه گشت و گذاری در گوشه و كنار  آن سال را با پابندی كامل به نظم عسكری گذشتانديم.

شهر می كرديم. اشيای ضروری خود را می خريديم و به مكتب باز می گشتيم. بعضی وقت روز پنجشنبه يا 

جمعه قبل از ظهر را به لباس شويی می گذرانديم. جمعه ها معموال حمام می رفتيم كه چون به حمام نمره می 

 رفت . رفيم دو سه ساعت وقت می گ
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آن سال در تابستان حادثه جالبی واقع شد. بعد از گذراندن امتحان سه ماهه در برج جوزا، در سرطان مراسم 

آماده گی به جشن استقالل شروع ميشد. چون در رسم گذشت متعلمين حربی شوونحی نيز اشتراك ميداشتند، 

بل از چای برای دو ساعت و عصرها می بايست رسم گذشت را تمرين می كردند. به اين سبب صبح ها وقت ق

بعد از ختم درس دو ساعت باالی شاگردان تعليم انواع رفتار عسكری، گذشتن از مقابل لوژ در وقت رسم 

گذشت و ساير تشريفات را تمرين می كردند. صنف هفت فقط در جهت آماده گی به سالهای ديگر در اين 

در مكتب ليسه رسمی رايج بوده كه بايد در ايام تعليم درس تعليمات اشتراك می كرد. اما از گذشته های دور 

ها معطل گردد. به اين امر معلمين و اداره مكتب موافقه نمی كردند. چون تعطيل حدود دو ماه باعث پسمانی 

پروگرام های درسی مكتب می گرديد. حدود يك هفته يا بيشتربا زمزمه های نارضايتی و تقاضا از قوماندان 

اما كسی به تقاضای شاگردان توجه نميكرد. تا اينكه يكروز شام اعتصاب غذا شروع شد. شب تولی گذشت 

شاگردان از رفتن به طعام خانه سرباز زدند و در جاده های مكتب با هياهو به گشت و گذار ادامه دادند .هر 

ن شكل سرباز زدقدر منصبداران تقاضا و تهديد می نمودند كسی جمع نمی شد. فردا صبح اعتصاب غذا به 

از اجرای مراسم رسم گذشت هنگام گذشتن از زير لوژ بعد ديگر پيدا كرد. در لوژ قوماندان غند بود. هر قدر 

امر توقف و بازگشت داد شاگردان اعتنا نكردند و باز برسم عادی از پايين لوژ می گذشتند. آنروز به همان 

 ترتيب گذشت .

 روز به طور كامل در اعتصاب گذشت . چای صبح را نيز شاگردان نخوردند. آن

 فردا صبح خود عثمان خان قوماندان عمومی مکتب جهت معاينه در لوژ آمده بود .

باز هم شاگردان از اطاعت قومانده و اجرای تعليم قدم سرپيچی كردند. عثمان خان در حاليكه به رسم عسكری 

شت و اجرای مجدد مراسم را داد. اما قومانده او به گونه رسم تعظيم دست بر پيك كاله داشت دوبار امر بازگ

هم موثر واقع نشد. اين بود كه او بسيار خشمگين شد. در حاليكه دشنام های غليظ ميداد از لوژ پايين شد و يك 

 شاخه بزرگ سپيدار را شكست و به صف شاگردان حمله كرد. شاگردان در حاليكه با 

گريختند. مراسم در همينجا خاتمه يافت و همانروز امر تعطيل هياهو و سر وصدا می خنديدند به هر طرف 

درس ها صادر گرديد. بعد حدود يكماه يا بيشتر صبح ها 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 

اج شده بود. برخی آدم های هشيار نظر ميدادند كه اين كار را خود گردانندگان امور رواج داده مكتب ليسه رو
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اند. چون اين شكل اعتراض نميتواند دوام دار باشد و با قبول خواست های شاگردان از اشكال ديگر اعتراض 

 جلوگيری ميشود . 

ر جشن استقالل بر عالوه رسم گذشت عسكری شيرين ترين ايام آن سال برای ما روزهای جشن استقالل بود. د

چمن حضوری با كمپ های آراسته با چراغ های رنگارنگ برق تزيين می گرديد. هر اداره و موسسه ای 

از خود كمپ داشت. كمپ حربی شوونحی در كناره جنوب شرقی چمن محوطه بسيار بزرگ بود. لوژی 

در همين محوطه گذاشته بودند. چون قوماندان مكتب ما برای هنرمندان ساخته بودند و به تعداد كافی چوكی 

جنرال عثمان خان به آواز استاد رحيم بخش بسيار 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 .

ين گشت و گذار ها زنان و دختران اكثرا با خانواده های خود اشتراك می كردند و شب ها در كمپ ها در ا

برای شنيدن موسيقی معموال در صف های اول جای می گرفتند. محفل ساز و آواز بعد از صرف نان شب 

كرد. اگر چه حدود ساعت هشت آغاز و تا دوازده شب و گاهی تا يك و دو بعد از نيمه شب هم دوام می 

 رخصتی جشن بصورت رسمی سه روز بود اما تا يكهفته نيز مجالس شبانه دوام می يافت . 

بدين ترتيب ما آن سال را گذشتانديم. فكر می كنم با سخت گيری و انضباط كه بر رفتار ما اعمال ميشد خيلی 

ت شان می رساندند. اين تغيير كرده بوديم. در رخصتی زمستان شاگردان را با موترهای سرويس تا محال

وظيفه را قوماندانی مكتب انجام ميداد. در هر موتر يك صاحب منصب و در كاروان هر سمت يكی از 

قوماندانان کندک توظيف بودند. ما دو شب را در راه گذرانديم. چون در سالنگ برف باری شروع شده بود 

را در خنجان، و شب ديگر را در مزار شريف اگر چه شب از تونل عبور كرديم اما با توقف های زياد شب 

گذشتانديم. مقداری جيب خرچ به عنوان سفريه و كرايه بازگشت سال ديگر 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 

ی زمستان هم با ميهمانی اقارب گذشت چون رسم بود كسانی را كه از گذرانديم. قسمت عمده ايام رخصت

مسافرت طوالنی، عسكری، حج، زندان باز می گشت جمله خويشاوندان به نوبت مهمان می كردند. در اين 

مهمانی ها آنانيكه مالدار بودند گوسفند يا بزی را حالل می كردند و ديگران مطابق حال خود غذای مناسبی 

. نه تنها مسافران بازگشته بلكه تعداد زيادی از خويشاوندان و اهل كوچه جمع ميشدند و با استفاده می پختند

از فرصت با همديگر صحبت و درد دل می كردند. از مسافرها در باره وضع زنده گی، درس و تعليم ها 
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گفت. اگر آدم  خاطرات سفر می پرسيدند و به مناسبت ،هر يك از حاضران چيزهايی از سرگذشت خود می

شوخ طبعی در مجلس ميبود كه معموال در هر قريه چنان اشخاصی هستند شوخی ها و خنده هايی هم مجلس 

را رنگين می ساخت. در خويشاوندان ما، مامايم، مال عبد الحفيظ كه شكارچی ماهری هم بود، پسر كاكايم 

از جمله اين اشخا  بودند. آنها ميتوانستند رسول قريدار و مير ايوب آغا معروف به آغا ميرزا پسر خاله ام 

هر حرف و سخنی را به شكل خنده دار در آورند و مجلس را پر نشاط سازند. ازين سبب 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 . 

ماه را در خانه آغا گذراندم كه مادرم نيز همانجا اقامت داشت و البته در محافل من اكثر اوقات اين سه 

 خويشاوندان در 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 

به مكتب ليليه شير علی خان در مزار شامل شده بودند.  پسر مامايم و قاسم نواسه خاله ام از خانواده آغا كه

ديگر اسحق همدوره مكتب ابتداييه ما كه در كابل به مكتب خورد ضابطان انتخاب و شامل شده بود. يكی 

ديگر از بچه های قريه ما به نام محب هللا كه بعد از رد شدن از طرف هئيت ليليه شير علی خان راهی يك 

بنام امام صاحب و بعدا مدرسه حضرت صاحب شور بازار در كابل شده بود. اين محب  مدرسه دينی در محله

 هللا پسر سركش و غير عادی بود .

 چندين بار در جنگ و جدال در مزارع و چراگاه ها، بچه های ديگر حتی مردان 

طرف بزرگان بزرگ را با چوب دست و چاقو زده و زخمی ساخته بود. به اتهام تجاوز به يك بچه ديگر از 

قريه لت و كوب شده و چهل روز را بحال زخمی و مريض گذرانده بود اما بعد از اينكه به نسبت كالن سالی 

در ليليه پذيرفته نشد بسيار سرخورده شد و نوعی عقده در او پديد آمد. چون در دوره مكتب دهاتی شاگرد 

ر و نشر دوستانه داشت و با برادر بزرگم برادر پدرم بود و كتاب های سواد را نزد او خوانده بود، با ما حش

خوانده شده و هميشه او را به گريز و رفتن به مدرسه تشويق می كرد. بالخره به اين برنامه خود موفق شد 

و يكروز خبر شديم كه محب هللا و برادرم فرار كرده اند. بعد از چند روز خبر آمد كه آنها در مدرسه امام 

محمد كه از مدرسين مشهور بود و چند وقت را در قريه ما نيز گذرانده بود رفته اند.  صاحب نزد مولوی داد

پدرم به دنبال آنها رفت و برادرم را باز گرداند. اما خيرهللا بای پدر محب هللا كه خود نيز در زمانش از ياغيان 
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رضايت و خوشی كرد و گفت  و سركشان بوده و شانزده سال را در زندان گذرانده بود از اين پيش آمد اظهار

كار خوبی كرده برايش دعا می كنم. بدين ترتيب محب هللا حدود پانزده سال را در مسافرت در مدارس 

گوناگون گذراند. مدتی در مدارس پاكستان هم درس خواند و بالخره با احراز لقب مولوی باز گشت. او در 

لح و سليم النفسی تبديل شده بود كه در جريان انقالبات ماجراهای سياسی هم اشتراك كرده بود. اما به شخ  مص

 نيز خيلی به مردم خير رساند . 

با اين حاشيه روی به جريان اصلی باز می گرديم. در ايام رخصتی ما يكبار به خاطر عيد شاه محمود و قاسم 

ن راه هم در ليليه او از مزار رخصتی آمدند. شاه محمود با اصرار زياد مرا با خود بمزار برد. هم در جريا

از جريانات جديد فكری و سياسی با من صحبت كرد. يك هم صنفی ديگرش به نام فيض هللا دوست كه بعد ها 

تخل  خود را البرز گذاشت برای من مطالبی را در باره وجود بی عدالتی و فقر ،عقب مانده گی و استبداد 

عار و قطعات ادبی انقالبی را هم كه محصول طبع توضيح داد كه سخت تحت تاثير قرار گرفتم. البرز اش

شاعران انقالبی و جوان بود خواند. او با لحن عجيبی اين 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 

رای من خريدند. تا جائيكه بخاطر دارم اين كتابها عبارت بودند از قراردادهای اجتماعی ناچيزی كه داشتم ب

از ژان ژاك روسو، در برابر خدا از موريس مترلينگ، داستان يك انسان واقعی از يك نويسنده شوروی، 

دا در برابر خداستان ديگری بنام مردی در قفس و يك دو جلد كتاب ديگر. من از محتوای قرارداد اجتماعی و 

چيز زيادی نفهميدم. با آنكه ذهن و فكرم اثر پذيرفتند. اما داستان يك انسان واقعی چنان مرا شيفته خود كرد 

كه تا گذشتن ايام رخصتی چند بار آنرا خواندم. داستان از ماجرای يك پيلوت در جريان جنگ دوم جهانی 

او را نجات می دهد. او مجددا در اثر مشق و حكايت می كرد كه طياره اش سقوط كرده و نگهبان جنگل 

تمرين با پاهای قطع شده قادر به پرواز می گردد. شخصيت های ديگری ازين داستان نيز با ترسيم نيك 

 خواهی، انسان دوستی، تحمل و سخت كوشی مرا تحت تاثير قرار دادند. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش هژده حركت در مسیر دیگر: 
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د و دوست برای من از كدام تشكل و جريان سياسی خا  نام نبردند. فقط در باره مسايل عمومی و شاه محمو

ضرورت مبارزه برای تغيير وضع ومسئوليت نسل نو سخن گفتند. با ختم رخصتی ما به كابل باز گشتيم. يكی 

شت و گذار می دو روز ديگر به شروع وقت رسمی سال نو تعليمی مانده بود ازين سبب روزها در شهر گ

 كرديم .

از اتفاق در همان شب و 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 

آنچه ارتجاع منطقه و امپرياليزم جهانی گفته می شد مواجه اين شماره ما به يك لحن مخالف دولت و مخالف 

شديم.بعداً جرايد آزاد ديگر را نيز مطالعه کرديم برخی از اين جرايد خط مشی منظمی را تعقيب می كردند. 

پرچم و شعله جاويد ازين جمله بودند. اينها از طبقات و مبارزه طبقاتی، ضرورت يك تغيير بنيادی به نفع 

تكش، حرف می زدند. پرچم راه های مشخصی برای رسيدن به اين اهداف نشان ميداد و آن تكيه طبقات زحم

به مبارزه مسالمت آميز و قانونی، كوشش در متحد ساختن كارگران و دهقانان و ساير طبقات تحت ستم، 

ن شعله جاويد شركت در مبارزه پارلمانی، راه اندازی اعتصابات و تظاهرات و غيره تاكيد می نمود. اما لح

بجز در بيان واقعيت ناگوار كنونی و ضرورت دگرگونی انقالبی چندان مشخ  نبود. اولی لحن اميدوار و 

دومی زبان تهييج كننده داشت. مثال در مورد نشر گزارش اعتصاب و مارش كارگران تفحصات نفت و گاز 

مارش نبرد انگيز رنجبران را بكار شبرغان، پرچم عنوان مارش ظفر نمون كارگران و شعله جاويد، عنوان 

برده بودند. از ساير جرايد لحن "صدای عوام" نيز انقالبی بود. اما ديگران زبان و بيان آرام، اصالحی و 

بطور عموم سال تظاهرات و اعتصابات متعلمين، محصلين و كارگران بود. جنب  13اعتدالی داشتند. سال 

می گرديد و ما هم با در نظرداشت احتياط اين نشريات را  و جوش وسيع و عظيمی در شهر كابل احساس

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 ميدانی روبروی 

سنگچل ها و جغله فرش شده بود در آفتاب می نشستيم و ضمن صحبت با سنگ ها خود را مسجد كه با 

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 قصه می كرد. روزی در همين ميدانی با يك عسكر ديگر كه نام خود رامسجدی معرفی كرد 

گفت از مزار است، آشنا شديم. او با ما بحث منظمی را در باره طبقات، دوره های تاريخی و دگر گونی و 

 های انقالبی شروع كرد . 
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او تمام تاريخ بشری را به پنج دوره تقسيم كرد و گفت در ابتدا انسان ها همگی زنده گی مشترك داشتند كه 

ليد دوره ديگری ظهور كرد كه انسان ها به برده و آزاد تقسيم آنرا كمون اوليه می گفتند. بعد در اثر رشد تو

شدند. عده ای از اين آزادها فقير بودند و به زراعت، پيشه وری، تجارت و غيره می پرداختند. اما عده 

صاحبان امالك ،ثروت و منصب بوده و انسان های فقير را به غالم خود تبديل می كردند و آنها را خريد و 

دند. بعد برده ها انقالب كردند و دوره فيودالی كه در آن جامعه به فيودال ها يعنی زمينداران فروش می كر

بزرگ و دهقانان كه از خود زمين نداشتند و در زمين فئودال ها كار می كردند، تقسيم شدند. در ميان اين 

لی را سرنگون ساخت. بعد جامعه بور ژوازی يعنی طبقه سرمايدار رشد كرد و با اتحاد دهقانان نظام فئودا

رژيم سرمايداری برقرار شد كه همه دارائی را در انحصار خود آورد و افراد فقير جامعه را به كارگران 

مزد بگير تبديل كرد. در اتحاد شوروی كارگران رژيم سرمايداری را سرنگون و سوسياليزم را برپا كردند 

د. اين جامعه سوسياليستی است و بالخره در اثر تكامل كه در آنجا هر كس به اندازه كار خود مزد می گير

بجائی می رسد كه انسان ها بدون در نظرداشت كار به اندازه ضرورت خود از ثروت اجتماعی بهره می 

گيرند و كار از حالت اجبار به اشتياق خدمت بدل می گردد و آنرا جامعه كمونيستی می گويند. در آن جامعه 

ان و اردو وجود نخواهد داشت و جامعه به وسيله سازمان های مردمی اداره خواهد ديگر دولت، پليس، زند

شد. شيوه بحث به اندازه منظم بود و او با چنان لحن قاطع و يقينی سخن می گفت كه شنونده تحت تاثير می 

 ام كتاب ها رارفت. اما ما محتاط تر بوديم و فكر می كرديم كه بايد خود ما مطالعه كنيم. اما نميدانستيم كد

بخوانيم و آنرا از كجا بدست آوريم. گفت من شما را در شهر به يك رفيق بزرگ معرفی می كنم او به شما 

كمك خواهد كرد و به اين ترتيب ما را روز جمعه در كارته چهار به منزلی برد كه با قالين فرش شده و در 

از و دو ميز كوچك گذاشته شده بود. يك جوان دورش با كوچ های زيبا تزئين شده بود. در وسط يك ميز در

خوش سيما، كوتاه قامت و چاق از ما پذيرايی كرد. چای و نان و مسكه آورد. اما ما گفتيم كه چای صبح را 

خورده ايم. او نيز از همان دوره های تاريخی حرف زد و گفت جامعه افغانستان وضع خاصی دارد. يعنی 

 ست .در اينجا نظام فيودالی مسلط ا

 در در كنار آن بورژوازی در حال رشد است. اما اين بورژوازی دو قسمت دارد .

يكی بورژوازی آله دست خارجی است كه آن را بورژوازی كمپرادور يا دالل می گويند و يكی بورژوازی 

ان، رملی است كه ميخواهد توليد، ثروت و سرمايه افغانستان در دست خودش باشد. ديگر تجار كوچك، پيشه و

دكاندارها، مامورين دولت و روشنفكران اند كه خورده بورژوازی ناميده ميشوند. ديگر كارگران صنعتی 

هستند كه در موسسات توليدی جديد كار می كنند. اينها اگر چه مقدارشان كم است چون در مراكز معين جمع 
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نفكران انقالبی، دهقانان، خورده اند، سواد دارند، زود آگاه شده و بقوت خود پی می برند و به كمك روش

بورژوازی و بورژوازی ملی را در يك جبهه وسيع بدور خود جمع می كنند و با يك مبارزه انقالبی قدرت 

را از دست طبقات حاكم فيودال و بور ژوازی كمپرادور می گيرند، اما اين انقالب نه انقالب بورژوازی 

موكراتيك ملی است. چون بورژوازی ملی را از بين نمی برد است ،نه انقالب سوسياليستی، بلكه انقالب د

 بلكه ساحه رشد آنرا محدود نموده و رهبری اش را بدست می گيرد .

بنا بر اين در اين انقالب مالكيت خصوصی به طور كامل لغو نمی گردد بلكه شكل اش غوض می شود چون 

ن اختيار دارند كه آنرا به طور خصوصی کشت كنند زمين فيودال ها ميان دهقانان تقسيم می گردد. بعد دهقانا

يا در كوپراتيف ها متحد گرديده و دسته جمعی در زمين كار نمايند. كسبه و پيشه وران نيز در اين دوره 

صاحبان مالكيت خصوصی خود خواهند بود. اما جلو استثمارشان توسط دولت انقالبی گرفته می شود. انقالب 

ن كه صنايع رشد نمود و طبقه كارگر از لحاظ كمی و كيفی به حد كافی رسيد، به دموكراتيك ملی بعد از آ

انقالب سوسياليستی تغيير می يابد و تا آنوقت، فرهنگ و ذهنيت جامعه نيز در اثر تبليغ و تربيت انقالبی آماده 

 می گردد .

 برای رهبری اين مبارزه به حزب انقالبی ضرورت است كه از ميان آگاه ترين 

اينده گان كارگران، دهقانان، خورده بورژوازی و روشنفكران انقالبی تشكيل می گردد. ما بايد نهايت درجه نم

بكوشيم كه اين انقالب به طور مسالمت آميز به ثمر برسد و اگر تمام راه های مسالمت آميز و قانونی بسته 

ی كند. خالصه آنروز آن جوان كه شد و طبقه حاكم به خشونت متوسل شد، انقالب قهر آميز ضرورت پيدا م

خليل زمر نام داشت همه مسايل را برای ما حل و فصل كرد و گفت برای اينكه آموزش تان تكميل گردد، شما 

بايد شامل حوزه گرديده و منظم كار كنيد. جايی را در ده بوری ادرس داد و گفت آنجا استاد حيدری كار را 

مانجا حاضر شويد. ما جمعه آينده به آن خانه رفتيم. اول ما را داخل پيش می برد و جمعه آينده ساعت هشت ه

 خانه بردند .

پنج نفر ديگر هم نشسته بودند. اما قبل از شروع درس استاد گفت: رفقای عزيز ،چون شما لباس عسكری به 

يد تا من با رفقای تن داريد و ما هنوز اجازه نداريم كه با منسوبين اردو در حوزه ها كار كنيم، شما امروز برو

بزرگ درباره كار با شما مشوره كنم. كه البته اين حركت بما سخت برخورد و ديگر نه استاد حيدری را ديديم 
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و نه آنطرف ها دور خورديم. از يك طرف زنده گی خليل زمر به نظر ما بسيار تجملی آمده بود و ما آن را 

 ما نيامده بود . مغاير با شخصيت انقالبی ميدانستيم و از آن خوش 

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 

انون اساسی ديالكتيك را توضيح ميداد كه بر اساس آن همه اشيای عالم در صحبت كرد. اين رساله چهار ق

حركت دايم اند. اين حركت ها در اثر تضاد درونی اشياء و پديده ها بوجود می آيد. سمت حركت هميشه به 

سوی پيشرفت و تكامل است و در عين زمان ميان همه اجزای عالم در عين تضاد ارتباط وجود دارد و تكامل 

امعه در اثر تضاد ميان طبقات استثمارگر و طبقات استثمار شونده بميان می آيد و بر خی چيزهای ديگر. ج

 او در تهيه و خريد كتاب ها نيز بما كمك كرد و از جمله كتاب 

كوچكی به نام مكتب های سياسی را خريديم. او هم چنين نام كتاب های "پاشنه آهنين "از جك لندن، "مادر" 

م گوركی، بشر دوستان ژنده پوش رابرت ترسال، آنها كه زنده اند و رز فرانس از ژان الفيت را از ماكسي

گرفت و ما را به مطالعه آنها تشويق كرد .البته ما موفق نشديم اين كتاب ها را پيدا كنيم. اما هر جمعه 

ك شاه دو شمشيره، ي كتابفروشی های تازه ای را جستجو می كرديم. يكروز در يك كتابفروشی نزديكی های

محصل حربی پوهنتون با ما سالم و عليك كرد و بعد از اينكه ما كتاب مادر را خواستيم و كتاب فروش گفت 

ندارم. با ما يكجا از كتابفروشی خارج شد و پرسيد از كجا هستيد. ما گفتيم از آقچه. گفت من نيز از آقچه هستم 

ی دعوت كرد. تا جاده نادرپشتون قدم زنان رفتيم و در آنجا در يك و ستار نام دارم. بعد ما را به نوشيدن چا

رستورانت به نام هوتل هالل باال شديم. در اين رستورانت ترتيب ميزها بنحوی بود كه دو 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 

خا  ما را به مطالعه منظم دعوت كرد. اما گفت احتياط كنيد و هرگز خود را نزد ملكی ها افشا نكنيد. در مكتب 

ی كس حرف نزنيد. چون فعاليت انقالبنيز با هر كس صحبت نكنيد. از ارتباط تان در بيرون از مكتب با هيچ 

برای نظامی ها بسيار خطرناك است و جزای آن اعدام می باشد. بعد از فعاليت های خسرو روزبه يك انقالبی 

نظامی ايران قصه كرد و وعده داد كه دفاعيه او را برای ما بياورد. هم چنين گفت جمعه آينده همينجا بعد 

 هنين را خواهد آورد. ازچاشت كتاب های مادر و پاشنه آ
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   سرگذشت و چشم دید ها بخش نوزده حرکت در مسیر دیگر

  

 جمعه آينده ستار با يك رفيق ديگرش كه او را بنام عبد الرحيم ياد كرد آمدند .

عبدالرحيم با ما از ضرورت آموزش فلسفه ياد كرد و بالفاصله مسئله اساسی فلسفه را كه ارتباط ماده و شعور 

ما تشريح نمود. مطابق گفته او اساس عالم ماده بوده و شعور در اثر تكامل مغز كه خود يك پديده  است برای

مادی است بميان می آيد. ما در باره پيدايش حيات پرسيديم. او مختصرا گفت كه علما ثابت كرده اند كه حجره 

ی يعنی تشكيل تيز آب ها و چيزهای يا سلول زنده در اثر تكامل ماده از حالت عادی به حالت پيچيده ماده عضو

ديگر پديد می آيد. و بعد در جريان تكامل طوالنی ،حيات تكامل بيشتر يافته، موجودات عالی بوجود می آيند. 

 او وعده كرد كه درين مورد نيز كتاب ها برای ما بياورد . 

بت می كرديم و چيزهايی را بعد از آن ما هر پنجشنبه آنجا می رفتيم. درباره مطالعه جريان هفته خود صح

كه نفهميده بوديم می پرسيديم. عبدالرحيم برای ما كتاب های اصول مقدماتی فلسفه ژرژ پوليتسر، اصول 

فلسفه آفاناسيف، منشا و تكامل حيات از اوپارين، تكامل انواع داروين، تكامل موجودات زنده از اوپارين و 

کتاب پسكيولو ژی يا علم الروح داكتر ارانی را نيز غرض تعداد كتب علمی ديگر را آورد. هم چنان او 

 مطالعه به ما داد. البته ما به همه محتوی اين كتاب ها چندان پی نمی برديم .

عبدالرحيم می گفت انسان بايد برای پيدا كردن يك جهان بينی علمی ،قوانين عمومی طبيعت و قوانين حيات 

ين تكامل جامعه را كه در آثار ماركسيستی به شكل علمی بيان شده که توسط بيولوژی تشريح می گردد و قوان

اند بياموزد و بعد از تكميل آموزش در باره مبارزه تصميم بگيرد. او از عضويت خود در هيچ سازمانی سخن 

نمی گفت و ما را از پيوستن به هر سازمانی منع می كرد و می گفت اصال با ملكی ها كه از انضباط انقالبی 

 ی نبرده اند هيچ حرف نزنيد . بوي

بدين ترتيب آن سال ما بطور فشرده، منظم و همه جانبه مصروف آموزش دانش انقالبی شديم و نه تنها داستان 

های انقالبی بلكه مبادی فلسفه ماركس و چيزهايی در باره حيات، روان شناسی و جامعه شناسی البته از 
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را گرفتيم. صحبت های ما آن سال در همان كافی هالل برگزار می ديدگاه خاصی كه استاد ما القا می كرد ف

شد و هرگز برای يكبار هم قطع نگرديد. البته بعضی از پنجشنبه ها برای اينكه تظاهرات در شهر جريان 

داشت از بيرون شدن ما جلوگيری می كردند. دوبار در روزهای جمعه هم اين مسئله پيش آمد كه در مكتب 

ورزشی و غيره داير می كردند و هنرمندانی را می آوردند. يك تعداد متعلمين مكتب نيز  محافل موسيقی،

آواز ميخواندند. از آن جمله يك هم صنفی ما به نام صادق بود كه آهنگ های ناشناس را كاپی می كرد. ما آن 

دايمی با عبدالرحيم سال در داخل مكتب رابطه خود را محدود نگه داشتيم و فقط من و عبدهللا بطور منظم و 

 و ستار مالقات و صحبت می كرديم و اين مطلب را به ديگران نمی گفتيم . 

ما البته مقداری رساالت ديگر از نشرات حزب توده از جمله مجله دنيا و مسايل بين المللی را نيز بدست 

سمی را بطور درسی خوانديم آورده مطالعه كرديم و هم چنان كتابی بنام جامعه شناسی از مولفی به نام احمد قا

كه در آن درباره طبقات، نقش اقتصاد و توليد در تكامل اجتماعی و مقوله ای به نام ماترياليسم تاريخی 

 معلومات داده ميشد . 

شيوه ای كه عبدالرحيم و ستار بكار گرفته بودند باالی ما بسيار موثر بودند. آنها نشان داده بودند كه در پی 

نبوده و ميخواهند آگاهی عمومی ما را باال ببرند تا خود خط مشی سياسی اينده خود را  تحميل نظر خود

انتخاب كنيم. آنها فقط از تماس با ملكی ها ما را منع می كردند كه ظاهرا برای حفظ جان خود ما و در 

نند را به خود جلب كنظرداشت شرايط كار انقالبی در اردو بود. به اين ترتيب آنها موفق شده بودند اعتماد ما 

و طبعا ما براهی می رفتيم كه آنها روان بودند. در جريان سال يكبار نامه ای از شاه محمود برای من آمده 

بود كه در آن نظرم را درباره جرايد آزاد جويا شده بود. من در جواب نوشته بودم كه جرايد پرچم و شعله 

گويند. و نظر ديگران چندان روشن نيست. اما من هنوز  جاويد مشخصا از طبقات و مبارزه طبقاتی سخن می

از وجود احزاب و سازمان های متعدد و رنگارنگ اطالعی نداشتم و با روشی كه عبدالرحيم و عبدالستار 

بما تلقين كرده بوند هنوز هم كسب معلومات در اين باره برای ما مشكل تر شده بود. آن سال جشن استقالل با 

ای داير شده و در آن نمايشگاه هايی از بعضی كشورها بر پا شده بود. از آن جمله بود  شكوه فوق العاده

نمايشگاه ايران و اتحاد شوروی كه در آنها كتب و مجالت، پوستر ها و بروشورهای معلوماتی در باره آن 

 موجود بود. دركشورها به بيننده گان توزيع می گرديد. هم چنين نمونه های برخی از صنايع و هنرهای شان 

نمايشگاه اتحاد شوروی از جمله كارمندان دو سه نفر زنان هم بودند كه يكی از آن زنان به زبان فارسی هم 

سخن می گفت و احتماال از تاجيكستان بود. ما از او خواستيم كه از كتاب های نمايشگاه برای ما بدهد يا 

 جلد به خاطر نمايش است . بفروشد. او گفت اين كتاب ها فقط از هر عنوان يكی دو
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 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 

غوليت های مردم شوروی، ارتباطات معلومات عمومی در باره چگونگی زنده گی، كار، تفريح ،آموزش و مش

اقوام و ملل، حفظ اصالت های فرهنگی آنان، پيشرفت های شوروی در زمينه اقتصاد، صنعت و فرهنگ و 

علی الخصو  تكنالوژی فضايی بزبان های فارسی و پشتو درج بود. اين نشريه با وجود مختصر بودن ارزش 

از وضع زنده گی، صنايع و شهرهای اتحاد شوروی داشت  تبليغاتی بااليی داشت. در كنار مطالب، تصاويری

 كه آنرا بسيار قابل فهم می ساخت . 

در اين روز ها قوای وارسا برهبری شوروی بر چكوسلواكيا هجوم بردند كه ما آنرا از بسته شدن نمايشگاه 

ه ای دروازه آن لوح چكوسلواكيا فهميديم. در يكروز بعد از پيشين هنگام گشت و گذار کمپی را ديديم كه بر

نصب شده و در آن نوشته شده بود كه نماينده گان چكوسلواكيا نمايشگاه آن كشور را بعنوان نشان دادن 

اعتراض شديد به خاطر اشغال كشورشان از طرف قوای وارسا و اتحاد شوروی بسته اند و خواهان اعتراض 

شك و ترديدی راجع به شوروی بر انگيخت. زيرا مردم افغانستان عليه شوروی می باشند. اين رويداد در ما 

ما آموخته بوديم كه انقالب و حفظ آن به خود مردم يك كشور تعلق دارد. در صورتيكه در چكوسلواكيا يك 

تغيير داخلی آمده بود و كدام قوه خارجی مداخله آشكار در آن نداشتند، تهاجم شوروی، سرنگونی قهری يك 

 آن نشاندهنده يك سياست اشغالگرانه و استعماری به نظر می آمد . حكومت و گرفتن جلو سرنوشت 

چيز جالب ديگری كه از آن جشن بخاطرم مانده نشر كارتون مارشال ايوب خان رئيس جمهور پاكستان در 

جريده ترجمان بود كه او را به شكل يك خروس رسم كرده كه دموكراسی، آزادی، حقوق اقوام و معيارهای 

با پنجه های خود زده تيت و پاشان كرده بود. ترجمان جريده ای بود به تمام معنا ملی و در  بين المللی را

برابر سياست های چپ و راست بی طرف؛ اين جريده انتقادات تند سياسی و اجتماعی نشر می كرد. در 

ی ازی هاسرمقاله خود موضوعی را در تاكيد بر حفظ بی طرفی و استقالل افغانستان و مخاطرات دست اند

خارجی و دنباله روی احزاب و جريانات خا  از آن جمله سياست های مداخله گران انعكاس ميداد. مطالب 

جريده عموما طنزی بود و اولين جريده ای بود كه در هر يك از شماره های خويش يك كارتون سياسی نشر 

 می كرد. 
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يادم مانده آن است كه همه اعضای كابينه از جمله كارتون های او در مورد انعكاس مسايل داخلی آنچه ب

اعتمادی را سر بسر و باالی شانه های يكديگر سوار يك بايسكل نشان ميداد كه رو به باال به طرف كوتل 

سالنگ روان است. مطالب آن نيز عموما جالب و قوی بود. يكبار ضمن تبصره ای بر مباحثه وكال در شورا 

يا به رشد صنايع توجه نمود نوشته بود كه ما جريده ای بی طرف هستيم. كه بايد بخش زراعت را تقويه كرد 

ميخواهيم افغانستان نه صنعتی شود و نه زراعتی و بی طرفی خود را حفظ كند. اگر نه خدا ناخواسته در اثر 

 اختالفات اعضا، شورا به بحران مواجه می شود . 

های زيادی به امانت گرفتيم كه در ميان آنها رساله  ما كتاب 4013بعد از ختم سال تعليمی در برج قوس سال 

كوچكی به نام اصول علم اقتصاد بود. عبدالرحيم گفت اقتصاد سياسی يكی از سه بخش اساسی ماركسيزم 

 است و ما سال آينده آنرا تعقيب 

 خواهيم كرد. شما در زمستان اين كتاب را به دقت و چند بار بخوانيد . 

حادثه خاصی مواجه نشديم. باز هم شاه محمود و قاسم يكبار به رخصتی كوتاه مدت آن سال زمستان ما به 

آمدند و شاه محمود به اصرار مرا به خانه شان برد. شش شماره جريده خلق را كه بسيار كهنه و تكه پاره بود 

خواند كه بيان به من نشان داد و مرام دموكراتيك خلق را كه در شماره اول و دوم آن نشر شده بود برای من 

خاصی از همان انقالب دموكراتيك ملی بود. در آن اهداف جريان دموكراتيك خلق برای آينده كشور در بخش 

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياست داخلی و خارجی شرح داده شده بود. شاه محمود چند شعر 

ه و در كابل زنده گی می كرد و شخ  دانشمند انقالبی از جمله اشعار شهرهللا شهپر را كه بگفته او از آقچه بود

و انقالبی برجسته بود ،خواند. اما دعوت به عضويت در گروه خاصی نكرد و از ما در باره گروه ها پرسيد 

 كه البته من معلومات خاصی نداشتم. او هم نخواست چيزی بگويد . 

الخصو  متعلمين مكتب می كشيديم و ما البته با استفاده از هر فرصت معلومات خود را بروی مردم علی 

بحث های طوالنی براه می انداختيم. آنها هم با عالقه گوش ميدادند و از چيزهای تازه ای كه می شنيدند تعجب 

 گروه های سياسی به فعاليت آشكار آغاز نكرده بودند.  (آقچه)می كردند. قرار معلوم هنوز در اين ولسوالی 
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 ش بیست منسوبیت در گروه خاص سرگذشت و چشم دید ها بخ

  

در شروع سال جديد تعليمی يکروز عصر ستار که حاال محصل صنف سوم حربی پوهنتون بود به مالقات 

ما آمد و قرار و مدار ديدار های بعدی را گذاشت اين بار ما بزودی در حوزه در يک خانه در دهبوری تنظيم 

 شديم حوزه ما پنج نفر بود. 

د اکرام و يک همدوره ديگر آقچه ای ما به نام محمد سعيد و يک نفر از همدوره های ما بنام من، عبدهللا، سي

غالم سخی که از فارياب بود. سيد اکرام و محمد سعيد را ما آماده ساخته بوديم و غالم سخی خود از کدام 

 گروهی را که عضو طريق ديگر معرفی شده بود اين بار معلم ما کسی به نام عبدالحی بود او بزودی هويت

آن بود معرفی کرد و مشخصات آن را شرح داد او اين گروه را محفل انتظار ناميد چون طرفدار تشکيل يک 

حزب انقالبی مترقی واحد بود که هنوز شرايط تشکل آن در کشور فراهم نشده بود بنابر اين وظيفه عمده 

ک بود. نوبت مبارزه سياسی و اقتصادی منسجم گروه بخش و اشاعه دادن انديشه انقالبی و مبارزه ايدلوژي

بعد از تشکيل حزب می رسيد. البته حاال نيز گروه از مبارزات بر حق صنفی و اقتصادی کارگران و ساير 

اقشار محروم پشتيبانی ميکرد و در آنها سهم می گرفت. عبدالحی توضيح داد که رهبر گروه شخصی بنام 

 ن جمعيت دموکراتيک خلق بوده و به داليل ذيل از آن جدا شده است. محمد طاهر بدخشی است که از موسسي

نظريه دموکراسی نوين را که تجربه انقالب چين است به حيث نظريه انقالبی نسبت به نظريه دموکراسی 1-

ملی ترجيح می دهد مطابق اين نظريه انقالب در کشور هايی که دهقانان اکثريت دارند از طريق مبارزه 

ارتيزانی در روستا ها آغاز گرديده و در يک جنگ توده ای طوالنی به پيروزی ميرسد رهبری مسلحانه پ

اين مبارزه را حزب انقالبی به عهده ميگيرد با احزاب انقالبی ديگر متحد می شود ولی رهبری به حزب 

 انقالبی طبقه کارگر تعلق دارد. 

نی جهان تضاد عمده ميان جنبش های رهايی در مسايل جهانی نظريه گروه آن است که در اوضاع کنو2- 

بخش جهان سوم به رهبری کمونست ها با امپريالسم جهانی است زيرا طبقه کارگر کشور های سرمايه داری 

بنابر وجود استثمار بين المللی روحيه انقالبی شان ضعيف شده و برخورد ميان کشور های سوسياليستی و 

می و بيالوژيک خطرناک بوده و آنها با طرق مسالمت آميز با هم مبارزه امپريالستی بنابر کشف سالح های اتو
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ميکنند. اما محفل انتظار با وجود استفاده از تجارب انقالب چين دنباله روی مشی سياسی دولت چين در 

اختالف با اردوگاه سوسيالستی نيست و مانند حزب کمونست ويتنام استقالل خود را نگاه می دارد و پشتيبانی 

بدون قيد و شرط هر يک از کشور های سوسيالستی را از انقالب افغانستان قبول می کند و مبارزه حاد با 

 اتحاد شوروی را بنابر اوضاع جغرافيايی کشور به نفع انقالب نمی داند. 

سومين عالمه مشخصه گروه آن است که با حفظ اصول مبارزه آشتی ناپذير با طبقات حاکمه داخلی، 3- 

ليزم جهانی، و ارتجاع منطقه حل مساله ملی را يکی از مسايل عمده انقالب در مرحله دموکراسی نوين امپريا

می دانند. توضيح مساله ملی اين است که در افغانستان بر عالوه تضاد طبقاتی ستم ملی موجود است که توسط 

عف طبقاتی و ملی هستند زمامداران پشتون بر ساير اقوام کشور تحميل می گردد و آنها مورد ستم مضا

بنابراين مساله حق تعيين سرنوشت اقوام و مليت ها و رفع تبعيض، امتياز و انحصار شيوينستی بايد به طور 

صريح جزو مبارزه انقالبی قرار گيرد اين مباحث مجدداً موجب مباحث تند، پرشور و طوالنی در ميان گروه 

پشتون را تخريب نمی کند که هرگز تا انشعاب گروه به صورت گرديد که آيا اين طرح اتحاد با طبقات محروم 

 اساسی پاسخ نيافت . 

در جواب چگونگی حفظ اتحاد طبقاتی تمام زحمت کشان در ارتباط با طرح مسائل قومی اعضای رهبری 

ند تهر بار به يک نحو جواب می گفتند. يک بار طرح مساله ملی را در افغانستان تسريع کننده انقالب می دانس

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 حاکمه مليت های غير پشتون نيز می شد در تعارض واقع می 

البی به وجود حاد انقگرديد. يکبار می گفتند تا کمونست های پشتون به واقعيت تبعيض ملی اعترف نکنند ات

 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 طرح شده بود . اما مبارزه بر سر عمده بودن مبارزه طبقاتی به حيث اصل انقالبی همچنان 

 ديگر منجر به انشعاب اصولی و ايجاد دو گروه جداگانه گرديد.  توام با مسايل 4011باقی بود تا در سال 

بر سر جريان اصلی موضوع برگرديم ما حاال دانسته بوديم که جمعيت دمکراتيک خلق به سه گروه تقسيم 

 شده. 
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يک جناح تحت رهبری نور محمد ترکی به نام خلقی ها يک گروه تحت رهبری ببرک کارمل به نام پرچمی 

اين دو گروه هردو مدعی وفاداری به برنامه جمعيت  (يده ای به نام پرچم نشر می کردندچون جر )ها 

دمکراتيک خلق و هم سويی با مشی بين المللی اتحاد شوروی بودند. گروه سوم محفل انتظار تحت رهبری 

له خلق فاصطاهر بدخشی بود که هم در مسايل داخلی و هم در مسايل بين المللی از برنامه جمعيت دمکراتيک 

گرفته و نقطه نظر های متفاوت مطرح نموده بود اين گروه را پرچمی ها و خلقی هابخاطر طرح روشن 

مساله ملی به نام ستم ملی شهرت دادند. اما ابهامی وجود داشت که با وجود درخواست مکرر اعضای گروه 

و زود. بدخشی می گفت: آن دبدخشی حاضر نشد اين برچسب را تکذيب کند که بر شدت اختالفات داخلی اف

گروه با حاکميت در سازش قرار دارند و از جانب شوروی هم حمايت می گردند بنابراين از نشر اسناد ابا 

ندارند اما ما نبايد به استخبارات دولت سند بدهيم چون گروه انقالبی هستيم و بايد پنهان کاری کنيم. با وجود 

و محفل انتظار دولت امتياز نشر جريده برای آنها نداد و فقط گروه درخواست مکرر و مداوم جناح خلقی ها 

کارمل امتياز نشر جريده پرچم را بدست آورد که هفته وار نشر می گرديد و در حدود صد شماره از آن 

 انتشار يافت . 

عله نام ش گروه پر سر و صدای ديگر بنام شعله ای ها شهرت يافتند زيرا انديشه های خود را در جريده ای به

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 ترند چين هستند و خود را پيروان انديشه ماوتسه دون رهبر انقالب چين ميدانستند 

رزات مسالمت آميز را در استراتيژی خيانت و سازشکاری آنها مبارزه پارلمانی را رد ميکردند و آشکارا مبا

تلقی می کردند درميان آنها نيز اختالفاتی وجود داشت که بطور عمده عده ای پيرامون خانواده داکتر محمودی، 

گروهی تحت رهبری اکرم ياری و عده ای هوا خواه انجنير عثمان بودند که بعد ها کارشان به پراگندگی 

 کشيد. 

ی به نام افغان ملت ارگان سوسيال دمکرات های افغانستان به صاحب امتيازی انجنير غالم محمد جريده ا

فرهاد شخصيت مشهور دوره هفت و اولين شاروال انتخابی کابل که کار های قابل توجه انجام داده بود و به 

غان ملت مشهور شدند. مردم دوستی شهره بود نشر می گرديد که اين گروه هم به نام جريده شان به حزب اف

آنها احيای افغانستان تاريخی به خصو  لغو خط ديورند را شعار می دادند و خود را مستقل از خط مشی های 

خارجی و مليون افغانستان تلقی ميکردند. اما مخالفان شان آنها را طرفدار برتری پشتون ها تبليغ نمودند که 

گرداننده گان آن صادق نبود اما انها نيز بالخره بر سر تعريف  حداقل در مورد شخ  فرهاد و تعداد زيادی از

ملت واحد با زبان واحد اختالف پيدا کردند و گروهی به نام ملت که جريده ای را به همين نام نشر کردند از 
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ان وانها جدا شد. فدا محمد فدايی و حبيب هللا رفيع اين جريده را که لحن تندی داشت و مانند جريده خلق با عن

 سرخ چاپ می گرديد گرداننده گی ميکردند .

اين جريده نيز بسيار زود توقيف شد و صاحب امتياز آن فدا محمد فدايی زندانی گرديد اما جريده افغان ملت 

تا آخر نظام سلطنتی به نشر خود ادامه داد اگر چه غالم محمد خان فرهاد که به نمايندگی ولسی جرگه از 

از جريان کناره گرفت زيرا مطالبی را در شورا مطرح کرد که خوش آيند گرداننده گان کابل انتخاب شده بود 

 افغان ملت نبود او گفت: چون من نماينده مردم ام بايد خواست های آنها را در مجلس مطرح نمايم. 

 اما گروه افغان ملت در تظاهرات و اجتماعات اعتراضی چندان جلوه و ظهور نداشت. 

مترقی به رهبری محمد هاشم ميوند وال موفق شده بود شخصيت های برجسته علمی و  اما حزب دمکرات

ادبی چون استاد عبدالشکور رشاد, عبدالرووف بی نوا و تعدادی از اعضای جنبش دوره هفت را جذب کند. 

جريده مساوات ارگان نشراتی اين حزب که نشريه معتدل با موضوعات جدی سياسی, فکری و علمی بود به 

ور مداوم انتشار می يافت. وقتی که ميوند وال از صدارت استعفا داد خود مستقيم در تظاهرات شرکت می ط

 کرد و هنگام سخنرانی او مردمان زيادی جمع می شدند. 

گروه های سياسی مذهبی آهسته آهسته متشکل شده و ميتنگ ها و تظاهراتی بر پا می کردند و به نام جوانان 

بودند از سخنرانان برجسته آنان انجنير حبيب الرحمان , حکمتيار , داکتر عمر , اسماعيل  مسلمان شهرت يافته

شغنی شهرت بيشتر داشتند ارگان نشراتی آنان جريده گهيز بود که مدير مسوول آن منهاج الدين گهيز بطور 

تحصيل در  مرموزی کشته شد که بر جاذبه جوانان مسلمان افزود. حضرت صبغت هللا مجددی که بعد از

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 

 فين شوروی بدست آورده بود. او را به شوروی انتقاد می کرد محبوبيت زيادی در ميان مخال

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش بیست و یک منسوبیت در گروه خاص  
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من آنسال در يازدهم ثور مطابق اول ماه می روز جهانی کارگر موفق شدم تظاهرات گروه ها را به اين 

ا هنوز ارمل اين مطلب رمناسبت ببينم. از جمله سخنرانی کارمل و ميوند وال را به تفصيل شنيدم از سخنان ک

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 گفت پادشاه در سخنرانی اش از خطراتی که از جانب برخی 

او را تاييد می کنم اما بايد روشن شود که اين جريان ها متوجه نظام مشروطه است تذکر داد من اين سخنان 

خطر از جانب ما نيست ما از قانون اساسی و مشروطيت واقعی دفاع می کنيم اما خطر وجود دارد اين خطر 

از طرف ارتجاعيون افراطی دست راستی است که از جانب ارتجاع منطقه گرداننده گان پيمان های تجاوز 

دند. مطلب جالب ديگر سخنرانی کارمل اين بود که گفت عده ای شايع می کار سنتو و سياتو حمايت می گر

سازند که دمکراسی ريسمانی است که يک سر آن در دست حاکمان و سر ديگر آن که دام است متوجه 

شخصيت های مخالف و مبارز است کارمل گفت ممکن است نزد بعضی از حلقات حاکمه اين مفکوره موجود 

 ن دام را به گردن خود آنها می اندازيم و سر ريسمان را در دست خود ميگيريم. باشد مگر ما حلقه اي

از سخنان ميوند وال چيزی که از آن روز بخاطر دارم اين است که گفت در کشور های پيشرفته جهان قانونی 

 ملکت میوجود دارد که در اوقات معين دو سال, سه سال, پنج سال از گرداننده گان امور سياست و اقتصاد م

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 استعمار گر چيزی از جاهای ديگر نمی آورند بلکه به جاهای ديگر 

 می برند. 

عمومی در ايستگاه موتر ها انتظار موتر را ميکشيدم بعد از ظهر وقتی که در فکر بازگشت بودم و در پل باغ 

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 

سخنرانی کردند سخنران اول درباره نامشروع و حرام بودن ثروت مالکان و سرمايه  شنيده می شد. چند نفر

داران از نظر قرآن سخن گفت صحبت او بسيار جذاب و پر محتوا بود از يکی نام او را پرسيدم گفتند بحرالدين 

ه و ها درگير شد باعث مشهور به موالنا است درباره او شنيده بودم که به سبب انکار معجزه شق القمر با مال

زندانی شده بود اما به اثر درخواست او حل مساله را به جامع االزهر مصر فرستاده بودند که علمای االزهر 

نظر او را تاييد کرده و او از زندان رها شده بودباعث هنوز محصل شرعيات بود يک سخنران ديگر درباره 
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است و اکثر مردم تحت ظلم و ستم دستگاه فاسد  نظام حکومتی استبدادی که دمکراسی آن قالبی و محدود

قرار دارند بحث کرد يک سخنران ديگر درباره ماهيت ارتجاعی شورا, آله دست بودن ان در فساد دولتی 

سخن گفت در وقفه سخنرانی ها شعار های تند داده می شد سخنران آخری که مرد خوش سيمايی بود درباره 

مترقی عليه استبدادرتکيه کرد و پس منظر تاريخی مخاطرات ناشی از  ضرورت اتحاد همه نيرو های ملی و

طوطئه های نظام عليه جنبش های مترقی و مختصری از نهضت استفالل و مشروطه خواهی تا امروز و 

سرکوب متوالی سه نسل از ترقی خواهان يادآور شد و هشدار داد که اگر پراگندگی موجود ادامه يابد امکان 

رب تلخ هست.اجتماع نزديک عصر خاتمه يافت و جالب اين که در ختم ميتنگ دعای دسته تکرار آن تجا

جمعی برای پيروزی مردم و سقوط ظلم به عمل آمد. از برخی شرکت کننده گان اجتماع هويت سخنران 

آخری را پرسيدم گفتند او طاهر بدخشی است و آنکه درباره حکومت گپ زد خليل جان رستاقی نام دارد و 

 نکه شورا را افشا نمود ظاهر يونسی است که خود وکيل مردم مزار شريف در ولسی جرگه است . آ

متاسفانه در آن روز من به تظاهرات شعله ای ها مصادف نشدم آنها سخنرانان برجسته ای داشتند و شعار 

 های تند و سازش ناپذيرشان جوانان را جذب می کرد .

هش او را عثمان لندی می گفتند در تظاهرات بر شانه پيروانش باال شده انجنير عثمان که به نسبت قد کوتا

سخنرانی می کرد. او در فاکولته انجنيری پوهنتون کابل استاد بود و می گفتند در رياضی بسيار وارد است. 

آنسال تعداد زيادی فعالين سياسی زندانی شدند از جمله انجنير عثمان و اسحاق مضطرب باختری از سران 

عله جاويد, طاهر بدخشی از محفل انتظار نجيب و وکيل از گروه پرچم؛ اينها به خاطر شرکت و سخنرانی ش

در مظاهرات متهم بودند در جريان مبارزات انتخاباتی شورا نيز کسانی زندانی شدند از آن جمله دستگير 

اد مشهور بودند و زندانيان پنجشيری و هادی کريم از جناح پرچم صالح زيری از جناح خلق البته اينها افر

که شهرت نداشتند در جمله نيست. صدها معلم نيز به اتهام فعاليت های سياسی که از نظر پوليس وقت جرم 

 حساب می شد به نقاط دور دست طور جزايی تبديل شدند که با معاش ناچيز معلمی 

 دچار وضع ناگواری می شدند . 

برای ما رساله ای به نام اقتصاد سياسی از آثار يک اقتصاد دان در فعاليت های آموزشی سازمانی آن سال 

روسی به نام ليونتوف تدريس گرديد مترجم اين رساله سورگل معرفی شده بود که بعدها دانستيم يکی از القاب 

متعدد ترکی است او تلخيصی از فلسفه مارکسسيزم را به نام زندگی نوين تدوين و نشر نموده بود که در آن 
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خود را نظرزاده معرفی کرده بود جالب اين که زندگی نوين در افغانستان چاپ شده بود اما رساله اقتصاد  نام

سياسی چون ترجمه بود و نام مولف آن جلب توجه می کرد شايد در مطابع پاکستان چاپ گرديده بود اين 

ی گفته می شد و مرحله امپريالست رساله تحليل نظام اقتصادی سرمايه داری از مرحله اولی که دوره رقابت آزاد

که سرمايه داری انحصاری و شرکت های بزرگ را تشريح می کرد .البته توضيح شده بود که مرحله 

امپريالستی زمانی نزع, سقوط و مرگ سرمايه داری است. مقوالت توليد, مناسبات توليدی, شيوه توليد, 

به نام اصول علم اقتصادکه قبال طور کارخانگی آنرا  ارزش, ارزش اضافی,کاال, مبادله و غيره که در رساله

مطالعه کرده بوديم يک بار ديگر به شيوه تدريس به ما آموخته شد. البته از اين درس ها همه ما طور يکسان 

چيزی ياد نميگرفتيم چون خيلی سخت بود معلمين ما نيز اعتراف می کردند که کسی در افغانستان علم اقتصاد 

ستی را به طور دقيق نمی داند و هيچ کس هم کتاب کاپيتال را نخوانده است اما به هرحال سياسی مارکسي

انانی که تالش می کردند چيز هايی می فهميدند در درس اقتصاد ما همين قدر فهميديم که هدف سرمايه داری 

 زيرا کاال به سببکسب سود است و نه رفاه انسان سرمايه دار سود را از استثمار کاگران به دست می آورد 

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 داری محصول کار کارگر است اما او محکوم است 

بت آزاد ناميده می شود. چنين است که سرمايه که در فقر زندگی کند. مرحله اول سرمايه داری که مرحله رقا

داران هر کشور با يک ديگر رقابت می کنند در اثر اين رقابت ضعيف تر ها شکست می خورند و عده ای 

کوچکی که در شرکت های بزرگ متحد می شوند باقی می مانند.حاال بازار داخل نه برای مواد خام و نه 

گ های استعماری برای اشغال نظامی کشور های جهان براه می افتد برای فروش کاال کفايت نمی کند و جن

اما چون رشد سرمايه همگون نيست. کشورهايی که بعدتر صنعتی می شوند با کشورهايی قبلی وارد جنگ 

می شوند چيزی که جنگ جهانی ناميده می شود اما در حقيقت جنگ ميان کشور های امپريالستی برای تقسيم 

ه داری امپريالسيتی سه خصوصيت اساسی دارد، او ل ظهور شرکت های انحصاری بين جهان است. سرماي

 المللی بزرگ است که شرکت های کوچک را می بلعند و رقابت شکل پيچيده تری به خود می گيرد .

دوم؛ امپريالزم صدور کاال را کاهش می دهد و به صدور سرمايه می پردازد، زيرا نيروی کار و مواد خام 

ور های ماقبل سرمايه داری ارزان تر است و نقل انتقال کاال نيز ساده تر می شود. صدور سرمايه در کش

مناسبات استعماری کهنه را به استعمار نو و کشور های مستعمره سابق را به کشور های وابسته توليد می 

 در يک کشور اکثر نقاط کند. در اين کشور ها نوعی سرمايه داری وابسته رشد می کند. حاال با ظهور بحران

جهان را بحران فرا می گيرد. وقتی امريکا دچار بحران شد کشور های شريکش از کوريا و تايوان تا اتحاديه 
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اروپا متاثر می شود در اين مرحله جنگ های بزرگ به نسبت رشد تسليحات کشتار جمعی جای خود را به 

روش داشته باشد قاچاق اصلحه سبب ظهور باند جنگ های محلی می دهد تا بخش نظامی سرمايه بازار ف

های مافيای می گردد که يکجا با صدور اسلحه، صدور مواد مخدر و حتی قاچاق انسان و شعبات ديگر ايجاد 

 می گردد. 

ساختار اقتصادی سياس افغانستان نيمه فيودالی و نيمه مستعمره توصيف می گرديد تفاوت های ميان تحليل 

د داشت مشی اتحاد شوروی سکتور دولتی اقتصاد پشتی بانی می کرد و طرف دارانشان ها و تعريف ها وجو

آن بخش از موسسات دولتی را که به کمک شوروی ايجاد می شد مترقی می دانستند اما تاسيساتی که توسط 

د و کشور های سرمايه داری ايجاد می گرديد مورد قبول آنها نبود. مثالً پروژه زراعتی امريکا در هلمن

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 مستعمره و نيمه فيودالی می 

 خصوصاً در برابر همکاریدانستند سکتور دولتی را به نام سرمايه داری بيروکراتيک محکوم می کردند م

به شوروی حساس تر بودند در مورد فيوداليزم نيز مالکان وابسته و نزديک به دولت را به نام مالک بروکرات 

به طور خا  محکوم می ساختند. به نظر طرفداران شوروی فيودال ها يعنی زمين داران بزرگ دشمن عمده 

را به نامم سرمايه داری کمپرادور يا دالل دشمن  طبقاتی تلقی می شدند و سرمايه داری بزرگ خصوصی

درجه دوم می دانستد. تعريف انقالب دموکراتيک و ملی در ميان همه مشترک بود. بخش دموکراتيک به 

معنی آزادی از اسارت طبقات حاکم داخلی و بخش ملی رهايی از وابستگی خارجی معنی می شد. طرف 

و ميان کارگران توجه داشتند اما شعله ای ها و محفل انتظار به عمده داران شوروی بيشتر به کار در شهر ها 

بودن کار در روستا و ميان دهقانان به عنوان نيروی عمده انقالب توجه بيشتر داشتند البته در عمل فقط محفل 

ی اقانتظار کادر های را به روستا فرستادند و شعله ای ها زود تر دچار اختالف شدند و طرحاشان در نظر ب

 ماند. 

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها  بخش بیست و دو  منسوبیت در گروه خاص  
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مبازرات انتخاباتی برای انتخاب وکالی شورا در جريان بود. در ولسوالی آقچه در برابر  (4013 )آن سال

اروالی يکی از خوانين و مالک عمده که هميشه مقامات بلند دولتی را در انحصار داشت و بار ها وظيفه ش

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 نيز در اين مبارزات باز تاب داشت چون وکيل قبلی پشتون تبار 

ترکمن و ازبک هم برقرار کرده بود.  بود و رقيبش به قوم عرب منسوب بود. اما رابطه خوبی با متنفذين

منکه در آن سال از آمادگی برای جشن استقالل فرار کرده بودم تحريک گرديدم تا در مبارزات انتخاباتی 

 سهم بگيرم اما فرار من از مکتب هم حکايت جالب داشت. من بايد حد اقل سه روز پيش از جشن 

شينی می يافتند به اين سبب سه شب قبل از جشن استقالل فرار می کردم تا در دلگی رسم گذشت برای من جان

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 همديگر و باال کشيدن با چوب دنده هاکی به يک ديگر کمک کرديم و فرار نموديم بدبختانه 

متر از مکتب دور نشده بوديم که در پسکوچه های پلسوخته به دست موظفين انضباطی که آن هنوز يک کليو

هم ضابط تولی ما بود گرفتار شدم ضابط اکبر خان نام داشت و می گفتند در استخبارات مکتب نيز شامل 

اهر خان است مرا می شناخت او کال های ما را گرفت و ما را مجبور به بازگشت کرد قومندان تولی ما ظ

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 خانه روان کند. حبس 

و قسمت رياضت که مجرمين خانه مکتب دو قسمت داشت. عادی که مجرمين انضباطی را در آن می انداختند 

 اخالقی در آن جا محبوس می گرديد که اتاق های تاريک انفرادی بود . 

خالصه ظاهر خان قومندان تولی ما که آنشب نوکری وال بوده است خود تا حبس خانه ما را همراهی کرد و 

تور داد تا چوب در دروازه حبس خانه افراد تولی خود را به صف نگاه داشت و موظفين حبس خانه را دس

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 به زدن بچه ها کرد دو نفر قبل از من به قدر کافی لت خوردند و داد 

يقی هم هستی نميدانی که برهم زدن نظم چقدر مشکالت و فرياد کردند من نفر سوم بودم به من گفت تو طلبه ال

بار می آورد شايد نمی خواست با من سخت گيری کند به هر حال گفت دست هايت را باال بگير من بخاطر 

احتياط دست چپم را پيش بردم ظاهر خان شروع به زدن کرد چون من غرور نشان دادم و عذر و زاری 
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حظه بيشتر خشم گين ميشد تا که يک بندل چوب خال  شد ظاهر خان هم نکردم او بسيار تحرک شد او هر ل

به نفس نفس افتاده بود اما چون خود را تحقير شده حس می کرد با مشت و لگد به جان من افتاد و حتا مرا 

دندان گرفت اما من هر لحظه لجوج تر می شدم بالخره از نفس ماند و از عسکر ها خواست که اين ...... را 

يد آن شب را در حبس خانه گذشتانديم صبح نزديک ساعت چهار بيرون کشيدند تا در تعليم آمادگی رسم ببر

گذشت اشتراک کنيم اما من بدون ضايع ساختن وقت باز فرار کردم چون شب روحيه دو سه نفر را آماده 

آن  رسيديم و ساخته بودم خالصه صبح با تبديل لباس طرف مزار شريف حرکت کردم شب نا وقت در مزار

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 گرديدم و برنامه تبليغاتی مشترکی تنظيم نموديم ميبايست 

گ های در روز های بازار در شهر آقچه داير شود با از محفل رسمی جشن نيز استفاده شود و همچنان متين

صد ترفند و به اصطالح چل و نيرنگ توانستم در مراسم افتتاحيه جشن نوبت مقاله خوانی گرفتم فضل احمد 

خان آمر ليسه که از استادان دوره ابتدايی ما بود و مرا بسيار دوست داشت گرداندگی محفل را می کرد اما 

ی بود قبل از داير شدن محفل مقاله مرا خواند گفت من دلسوز تو هستم مبادا دچار چون شخ  محافظه کار

کدام مشکل شوی من مقاله ای را که مطالب معمول در باره استقالل داشت به او دادم و او مقاله را خواند و 

 ی ميز گذاشتم وتاييد کرد اما وقتی نوبت به من رسيد و فضل احمد خان کاغذ را به دستم داد آن همان جا رو

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 های رسمی و سخن گويان دولتی اين حقايق را می پوشانند و از شاه 

اده خود نسبت می دهند. بعد به بند و بست های متنفذين و امان هللا غازی ياد نمی کنند افتخارات را به خانو

فيودال ها با مامورين حکومتی و رشوت و فساد صحبت کردم و از دخالت در انتخابات هشدار دادم گفتم از 

تهديد مردم دست برداريد از مردم تقاضا نمودم که به سرنوشت شان فکر کنند گفتم وکيل تان در دوره گذشته 

عليم ابتدايی به زبان های ازبکی و ترکمنی که با رای آنها وکيل شده است مخالفت کرد و در در شورا با ت

دور شاروال بودنش نيز بجز رشوت و سوءاستفاده کاری انجام نداد حتی نام برخی متنفذين را که هم دست 

م مصارفش را از مرد او بودند و مردم را ميترسانند نام گرفتم و گفتم آنها مهمانی ترتيب می دهند بعد پول

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 خاتمه دهم و اگر در غم خود نيستم باعث بربادی او که آدم بيچاره ای است 

بگويم تا آخر گفتم وقتی که از لوش پائين شدم مولوی نگردم اما من اعتنا نکردم و مطالبی را ميخواستم 

عبدالرزاق ترکمن که از مدرسين برجسته و در عين حال از مننفذين بزرگ محل بود به سوی من آمد و دست 

هايم را گرفت و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زدن بود تشکر کرد وگفت مارا سربلند ساختی و درد 
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ساختی بيا يکجا نشسته صحبت کنيم. چند نفر ديگر نيز از ميان جمع جدا شده با  های صد ساله ما را آشکار

ما يکجا شدند اينها حاجی مال احمد، حاجی ايرگش ،حاجی يوسف از متنفذيی روشن بين محل ما بودند با هم 

ه يم بداخل سرای داخل سرای آق مراد بای که مجلل ترين تعمير شهر ما و مرکز قالين فروشان شهر بود شد

اتاق يکی از تاجران رفتيم آنجا مولوی مجدداً تشکر کرد و گفت اسماعيل جان تو عقده های دل ما را باز 

کردی خدا را شکر که زنده بوديم و ديدم کسی از فرزندان ما در باره حقوق و سرنوشت ما صدا باال می کند. 

 اری اقتدام می کنند از من خواست گاه گاهیبعد توصيه کرد که احتياط کنم که خونخواران و مستبدين به هر ک

به صحبتش در مدرسه بيايم ديگران نيز مرا تشويق کردند روز سوم جشن در چوک شهر ميتينگی بر پا 

نموديم و در آن محمد امين مخدوم و من در باره ضرورت مبارزه برای رفع ظلم، تبعض و استبداد و استفاده 

ق ،تقويه معارف و ساير مطالبی که ضروری ميدانستيم سخن گفتم مردم از آزادی های موجود، اتحاد و اتفا

زياد جمع شده بودند شايد اين اولين اجتماع مردمی در آن محل بود بعد از اين محفل نظر مردم زيادی تئغير 

ونق رخورد خيلی مردمانی که قبل بر اين ترس نشان ميدادند جرئت يافتند تا قد باال کنند و مبارزه انتخاباتی 

خاصی يافت تا آن وقت فقط در دهات متنفذين مهمانی داده و با مردم آن هم با مردم متنفذ مشوره می کردند 

اما مخدوم در مساجد نيز سخن رانی می کرد بعد از گذشتاندن جشن به کابل باز گشتم و به مکتب رفتم. اما 

بود او نتنها برای فرار برای من چيزی نظر قومندان به صورت غير قابل تصوری در باره من تئغير خورده 

 نگفت بلکه احساس می کردم رفتارش احترام آميز شده است. 

اما در مبارزات انتخاباتی مانند اکثر جا های کشور در آقچه نيز مقامات دولتی مداخله کردند، مردم را تهديد 

ٌ عبدالرشيد خان وکيل شونمودند و حتی شايع ساختند که معاون صدارت تليفون کرده و گفته بايد حت د. ما

همچنان می گفتند او با شخ  شاه آشناست و با استفاده از رابطه اش بهتر ميتواند مشکالت مردم را حل کند. 

در روز های آخر مردم را تهديد به حبس کردند در کمپاين عالقه داری فيض آباد مولوی عبدالرزاق، ايشان 

ه تهديد نمودند. اما مولوی عبدالرزاق که اگاهی سياسی بااليی بيگ جان و حاجی يرگش را بازداشت نمود

داشت و از وضع کشور و تئغيری که در اثر قانون اساسی به وجود آمده با خبر بود و ميگفتند با چند نفر از 

منورين آقچه يک حلقه سياسی نيز ساخته است که اوضاع را تعقيب می کند و برای آگاهی مردم فعاليت می 

متقابالٌ مامورين دولتی را متهم به قانون شکنی و ضديت با مشروطيت نموده و گفته بود خاموش نخواهد نمايد. 

نشست و صدايش را به مقامات مسئول تا دربار شاهی می رساند آنها به زودی آنان را رها کردند اما ديگر 

 کار از کار 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (77صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

خرين صحنه انتخابات بود عبدالرشيد خان گذشته و صندوق ها به نفع عبدالرشيد خان پر شده بود. و آن آ

مجدداٌ بر مسند وکالت تکيه زد و باعث بد بينی وسيع مردم به وضع جديد گرديد. اما در سازمان با فعاليت 

های من برخورد انضباطی شديد گرديد و به من اخطار نمودند که از سازمان اخراج خواهم شد. استدالل آنها 

ب نظامی حق شرکت در فعاليت های سياسی را نداشتم بعد مطلع شدم که درست بود من به حيث يک منسو

پنج نفر از اراکين؛ ولسوال، قومندان امنيه، شاروال، آمر ليسه و عبدالرشيد خان متفقاً مکتوبی به ليسه نظامی 

 فرستاده بودند. يک روز قومندان تولی ما 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 داشت به هر حال من به قومندانی 

عظيم نمايی کرد من با رسم ترفتم در بيرون دفتر يک ضابط که ياور قومندان بود ايستاده بود مرا به داخل ره

عسکری با قومندان روبرو شدم او با بسيار تعجب به طرف من ديد من کم سن و سال و خورد جثه بودم حتماً 

آن مکتوب بلند باال و پر از مبالغه عثمان خان را به شک انداخته بود او چيز مستقيمی به من نگفت فقط نام 

هر يونسی که وکيل مزار شريف بود را گرفت و گفت آيا آنها را دو سه نفر از جمله عبدالرشيد خان و ظا

ميشناسم من گفتم عبدالرشيد خان را به نام ميشناسم چون وکيل ماست گفت خوب است برو درس هايت را 

بخوان و انضباط عسکری را مراعات کن چون اين چانس به هر کس از آن طرف هايی که ما و شما هستيم 

آن مردم در نظام عسکری پذيرفته نمی شدند بعد از آن مرا رخصت کرد. يک شب در ميسر نميشود. سال ها 

يک عروسی باز با قومندان مواجه شدم که با ظاهر يونسی صحبت می کرد. من شناخت مستقيم با يونسی 

نداشتم اما می دانستم از يکی از خانواده های بزرگ مزار شريف 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 واقعاً ظاهر حق به جانبی داشتم و اين بسيار در زندگی و سرنوشت من تاثير مثتبت 

ضباط سازمانی تخلف نکردم داشت بعد از ان حادثه تا زمانی که مکتب و درس را ترک گفتم ديگر از ان

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 آهسته آهسته رفتار اداره مکتب با من بسيار خوب شد .

 هم کرد. و در جا هايی قومندان تولی ما با من همکاری نيز کرد که در موقعش ياد آوری خوا
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 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 

 بود ورساالتی از ماوتسه تونگ چهار مقاله فلسفی که از جمله مقاله درباره تضاد او اهميت زياد يافته 

چيزهای تازه داشت از جمله اينکه ميان تضاد عمده و تضاد اساسی فرق است و همچنين گاهی يکی از تضاد 

های فرعی ممکن است عمده شود و اين مطلب در گروه ما برای انانی که ميخواستند استدالل کنند که ممکن 

ز تضاد های فرعی بدهد و در است گاهی تضاد طبقاتی با آنکه تضاد اساسی است جای خود را به يکی ا

افغانستان ممکن است حل مساله ملی عمده گرديده و قبل از حل مسايل طبقاتی در دستور روز قرار گيرد. 

رساله ديگر در باره پراتيک نام داشت که نشان می داد به خصو  در مسايل اجتماعی نقش عمل انقالبی بسيار 

مد می باشد و کدام برداشت غلط است. رساله معرفت صحيح مهم است و نشان می دهد که کدام تيوری کارا

از کجا سرچشمه می گيرد؟ مبارزات انقالبی, آزمايش های علمی و کارهای توليدی اساس اختراعات و 

اکتشافات و نظريات درست علمی و فلسفی دانسته شده بود و دکتاتوری دمکراتيک خلق تطبيق نظريه 

ور هايی که هنوز به مرحله ثرمايه داری نرسيده بودند؛ بود که اتحاد دکتاتوری پرولتاريا در وضعيت کش

کارگران, دهقانان, خورده بورژوازی و بورژوازی ملی برای به ثمر رساندن انقالب وايجاد دکتاتوری ضد 

فيودالزم و سرمايه داری بزرگ وابسته به امپريالسم را توضيح می داد که می گفتند تکامل خالق مارکسيسم 

 وسيله صدرمايًو می باشد . به 

همچنين ما شش اثر نظامی ماوتسه تونگ را که منتخبی از مقاالت نظامی او بود خوانديم و هريک توضيح 

نموديم شش اثر نظامی عالوه بر تاکتيک های جنگ انقالبی آن را در سه مرحله استراتيژيک توضيح می 

پارتيزانی در مناطق روستايی و کوهستانی حمالت داد اول مرحله دفاع استراتيژيک که در آن دسته های 

پراگنده ای را عليه قوای دولت, قدرت های فيودالی و ملوک الطوايف و در صورت وجود قوای خارجی 

عليه آنها براه می اندازد در اين مرحله اگر چه ابتکار حمالت به دست انقالبيون است انها به صورت عمده 

زيرا پايگاه ندارند و در حالت تحرک دايمی می باشند. مرحله دوم مرحله  در حالت دفاعی به سر می برند

 تعادل 
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استراتيژيک است در اين مرحله قوای انقالبی مواضعی را تسخير و پايگاه تشکيل می دهند و شکل عمده 

برخورد نبرد دو قدرت نظامی است که رودرروی هم قرار دارند وگاهی اين پيروزی بدست می آورد و 

آن؛ مرحله سوم مرحله تعرض استراتيژيک است که در آن حزب و جبهه انقالبی با ترکيب انواع  گاهی

مبارزات سياسی ,اقتصادی و نظامی در شهر ها با اردوی منظم بر ضد قدرت حاکمه به تعرض می پردازد 

 و در نهايت آنرا شکست می دهد . 

يک دوره تاريخ به نام تاريخ جهان باستان که در همچنين ما در آن سال به مطالعه تاريخ عمومی پرداختيم 

سه جلد از طرف دانشمندان شوروی نوشته شده و در ايران ترجمه شده بود و جلد چهارمی که تاريخ قرون 

وسطی بود شامل سيستم مطالعه ما گرديد. همچنين تاريخ عصر تحوالت دمکراتيک در دو جلد و تاريخ جهان 

ات سياسی را نيز مطالعه نموديم. سلسله لکچر هايی به نامتاريخ جنبش ها که نو رامرور کرديم تاريخ نظري

عمدتاً تاريخ جنبش های کاگری و کمونستی بود و همچنين تاريخ حزب کمونست اتحاد شوروی را که در 

زمان استالين تدوين گرديده و در چين چاپ شده بود مطالعه کرديم البته تاريخ حزب کمونست اتحاد شوروی 

زمان خروشف تجديد نظر گرديده و نظرياتی را که ميگفتند زير نفوذ استالين تحريف گرديده بيرون کشيده  در

بودند اما آن تاريخ در نظر ما انحرافی و ريويزيونستی ميدانستيم و چند مقاله استالين را درباره مسايل جهانی 

 حاال ما کامالً از مشی اتحاد شوروی فاصلهجنش کارگری و کمونستی به نام اصول لينينزم نيز مطالعه کرديم 

گرفته و اثار ماوتسه تونگ را به حيث نظرياتی که از وضعيت مشابه کشور ما سرچشمه گرفته و نه تنها 

برای ما بلکه برای تمام کشور های جهان سوم مناسب تر و آموزنده تر نسبت به نظريات شوروی ها می 

يز به حيث گروه های دنباله رو و سازش کار انتقاد می نموديم. در دانستيم و گروه های خلق و پرچم را ن

مکتب افرادی از گروه های ديگر نيز فعاليت می کردند که با آنها آهسته آهسته اشنا می شديم اگر چه با 

همديگر مناقشه داشتيم اما اين برخورد ها باعث آن نميگرديد که آنان را دشمن تلقی کنيم. اختالفات 

يک به نظر ما عادی بوده و فکر می کرديم به روشن شدن حقيقت کمک می کند و با افراد گروه های ايديولوژ

ديگر دوستی داشتيم و با هم متعهد بوديم که اسرار يک ديگر را افشا نمی نماييم با هم کتاب ها و رساالت را 

ند حفظ می کرديم من دوستانی در مبادله نموده و يا امانت می داديم و همکاری دوستانه را باوجود مباحثات ت

ميان خلقی ها و شعله ای ها يافته بودم که با آنان در زمينه تهيه کتب برای مطالعه همکاری داشتم و در روز 

های تعطيل گاهی به خانه های انانی که در کابل سکونت داشتند می رفتم چند نفر از منصبداران يکی بنام 

ی گل محمد خان پنجشيری با ما بدون طرح مساله گروه و سازمان همکاری يارمحمد خان که از لوگر بود و يک

می کردند از استادان نيز اکبر شورماچ و سيد جالل که هردو معلم جغرافيه و از نورستان بودند با ما دوست 
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 شده بودند همچنان ناصر خان هزاره معلم دری و نبی خان معلم کيميا در تفريح ها به سواالت ما جواب می

 دادند. 

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش بیست و چهار فعالیت های سازمانی در آقچه 

  

ما حاال با معلومات نسبتاٌ منسجم و با روحيه آن زمان ما قناعت بخش مجهز شده بوديم در زمستان که به آقچه 

ذب کنيم. د را بطرف خود جبازگشتيم نمی توانستيم آرام بمانيم ميخواستيم متعلمين و افراد چيزفهم و عالقه من

احساسات نوجوانی ما حکم می کرد که تبارز داشته باشيم اگر چه برای ما تاکييد شده بود که شما در ميان 

ملکی ها خود را افشا نکنيد اما افرادی از خانواده ما هم که در مکتب بودند حاال به مسايل سياسی عالقه مند 

تی در متوسطه اقچه تشکيل داده بودند يک نفر از معلمين که حبيب شده بودند. گروه های پرچم و خلق حلقا

 هللا فرناس نام و تخل  داشت و بسيار 

سخنور فصيح بود در خانه رفيق ما ستار آمد و رفت داشت اگر چه پرچمی بود اماتعصب نشان نمی داد و 

تب و تالش افتاديم که از  ميگفت در اين محيط تاريک هر کس که افکار روشن داردقابل قدر است ما هم به

ديگران پس نمانيم از کابل برای ما انجنيری را در تفحصات شبرغان به نام عبدالباری معدن چی معرفی 

کرده بودند که برای آموزش نزد او مراجعه کنيم. معدن چی امر يکی از شعبات تفحصات و نزد کارگران 

و هويت سازمانی خود را به رخ کس نميکشيد او محبوب بود چون به مبارزه صنفی آنها عالقه می گرفت 

نسبت به همه کسانی که ما ديده بوديم معلومات باالتر و منظم تر داشت قرار معلوم قبل از جدايی از گروه 

خلق عضو شعبه نظارت جمعيت بوده است. او خوش برخورد, شوخ و بذله گو بود برخورد صميمی و ساده 

در آن ايام او با يک انجنير روسی که کارگران را دشنام داده و تحقير می او مارا بيشتر گرويده ميساخت. 

کرده است برخورد 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 محفل انتظار و ميگفتند در حقيقت شخ  دوم گروه است. زبان 
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روسی را هم ميدانست و از رساالت و کتب شوروی ها که در شبرغان سازمان حزبی داشتند استفاده می 

 کرد. ما نزد او در تطبيق نظريات 

ختيم که برای ما آموزنده بود اما او بسيار به نظريات لنين مارکس, لنين و ماوتسه تونگ مباحثی راه اندا

مخصوصاٌ اثار فلسفی او گرايش داشت و بعد از او کسی را 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 

 شاه محمود پسر مامای من که حاال در آقچه وظيفه معلمی داشت و چنانچه در  آمد. يک بار

صفحات قبلی ياد کرديم در زمان متعلمی اش در دارالمعلمين مزار مرا تشويق نموده و جند جلد کتاب برايم 

يم من اگرفته بود از من تقاضا کرد وقتی که انجنير به آقچه می آيد زمينه يک صحبت و مالقات را مساعد نم

که در شهر در خانه پسر خاله ام که مامور برق بود به سر می بردم يک شب جمعه که انجنير می آمد او را 

خبر کردم او که حاال عضو گروه پرچم بود با سه نفر از رفقايش آمد شب بحث شديدی روی اشکال مبارزه 

ت مبارزه طبقاتی بر مبارزه بر ضد و اينکه مبارزه مسالمت آميز يا قهر آميز مقدم است و همچنين اولوي

تبعيض قومی و اينکه مبارزه ملی به مبارزه با امپريالسم خارجی است صورت گرفت. در جريان صحبت 

معلوم شد که گروه آنها هيچ تصوری از اينکه مسکوت ماندن نابرابری سياسی اقوام مانع مبارزه واقعی 

بالخره روشنفکران و طبقات محروم به دنباله روی طبقه  دمکراتيک است و اينکه اگر اين مساله روشن نشود

حاکمه خود تبديل می شوند ندارند و اصالٌ اينکه مارکس اين مساله را جز ضروری تربيت انقالبی دانسته يا 

لنين کتابی به نام حق ملل در تعيين سرنوشت خويش نوشته است خبر نداشتند. به هر حال انجنير بحث را به 

رد و تاکييد نمود که اتحاد سياسی همه نيرو های مترقی و پيشرو با وجود اختالفات ايديولوژيک خبرگی تمام ک

ترجيح دارد اما تاکييد پرچمی ها بر حقانيت خود و اينکه افکار ما انحراف از اصول انقالبی است پسر خاله 

اٌ از اين که آنان خود ام را خشمگين ساخت و جانب انجنير را که به اتحاد توصيه می کرد گرفت و خصوص

را شيفته شوروی نشان دادند با آنها بسيار با لحن خشن و تحقير آميز سخن گفت و صحبت ما آنشب همانجا 

 خاتمه يافت. 

در آن روز ها بازار مباحث ميان گروه ها گرم بود البته هر قدر گفت و گو ها تند می بود موجب آزردگی و 

ميتوانست ديگر را قناعت دهد زيرا خصلت موضعگيری اديولوژيگ تيرگی راوبط نميشد. ولی کسی هم ن

 همين است که مباحثات بخاطر تثبيت درستی موضع خود و محکوم کردن مخالف می باشد نه به منظور کشف 
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حقيقت حداقل در حيات سياسی دور ما هيچ جناح و گروهی نتوانست جناح ديگر راقناعت دهد. هم زمان با 

ها بازار شايعه سازی اتهام و محکومساختن يک ديگر هم رونق داشت خصوصاً راستی  بحث ها و گفت و گو

ها و چپی ها هيچ نسبت بدی را از يک ديگر دريغ نمی کردند. طرف داران ترند چين جانب داران شوروی 

 يرویرا از هر دشمنی دشمن تر می دانستند. هر دو جناح دموکراتيک خلق که مدعی دفاع از برنامه واحد و پ

از اتحاد شوروی بودند اباعی نداشتند از اين که يک ديگر را جاسوس سی آی ای نوکر، نوکر سلطنت وغيره 

معرفی کنند. حاال که به استدالل های آن زمان فکر می کنم در حقيقت ميان اکثر گروه ها در اصول مسئله 

ت رقی تفاوت نظر الينحل وجود نداشيعنی رفع ظلم و استبداد، برقراری عدالت، تامين شرايط پيش رفت و ت

اما همگی با کج بحثی مسائل جزئی و فرعی را عمده می ساختند و در پی تخريب و تظعيف يک ديگر بر 

 می آمدند . 

را با تدوير کنفرانس ها گذشتانديم ديگر سيستم تدريس در حوزه ها تعويض گرديد  4019در سازمان ما سال 

به صورت درسی می خوانديم ختم شده بود. اولين کنفرانس را نورهللا تالقانی زيرا آن چيز هايی را که بايد 

در باره مسئله ملی ايراد کرد او تمام نوشته های عمده مارکسيستی را در اين مورد مرور کرده و يادداشت 

امع جوبرداشته بود ،از اظهار نظر های پراگنده مارکس و انگلس در باره مسائل استعمار و کشمکش ها ميان 

کثير المله گرفته تا کتاب حق ملل در تعيين سرنوشت لينن، مارکسيزم و مسئله ملی و ليننزم و مسئله ملی از 

استالين، تجارب اروپا، تجزيه امپراطوری های پروس و اتريش و هنگری، جدا شدن ناروی و سويدن؛ تشکيل 

برسر درخواست حقوق اقوام و مليت ها  اتحاد شوروی، وجود اختالفات در پاکستان, ايران, ترکيه و عراق

و نمونه های از نقاط ديگر به تجزيه و تحليل گرفته شده بود و راه حل های احتمالی از جدايی کامل تا تشکيل 

دولت های فدرال و خود مختاری های فرهنگی برسی شده بود اما در افغانستان بنابر آميختگی کامل مراکز 

ک از اين راه حل ها به صورت کامل وافق نمی آمد و بنابراين فقط طرح عمده اقتصادی و فرهنگی هيچ ي

 مساله روشن بود نه راه حل آن. 

می گفتند کورسی در باره تاريخ افغانستان داير است که خود بدخشی آن را پيش ميبرد اما ما در آن جلسات 

تان زير رح تاريخی اقتصاد افغانساشتراکی نداشتيم همين قدر می دانستيم که بدخشی تاليفی را زير عنوان ط

کار دارد اما بجز جزوه ای بنام يادداشت های عاجل و شتاب زده در تاريخ افغانستان از اين تاريخ چيزی در 

اختيار عمومی اعضای سازمان قرار نگرفت اين جزوه که بسيار دير در زمان جمهوری داود خان پخش 

ن آريانا و آريابازی که بصورت کلی اين مقوالت ترديد گرديده گرديد چند عنوان داشت. اول مطلبی تحت عنوا

و ساخت و پرداخت مورخين برتری گرای غرب دانسته شده بود عنوان ديگر مرور مختصر بر حکومت 
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دوره محمد زايی ها و اين که در زمان آنان به تدريج قسمت هايی از جغرافيايی افغانستان مورد معامله قرار 

ا شده است توضيح داده شده بود همينجا بايد يادآور شوم که در مورد جغرافيای تاريخی گرفته و از آن جد

افغانستان بدخشی بسيار جدی تر از افغانستان دعاوی تاريخی داشت و به خان عبدالغفار خان ارادت خا  

داشت و   داشت و ديورند را هميشه خط تحميلی ميدانست او درمورد جمهوری های آسيای ميانه نيز نظر خا

آنها را توطيه استعماری برای تضعيف فرهنگی ترکستان تاريخی و افتخارات فرهنگی دوره مدنيت اسالمی 

تلقی می کرد. بخش سوم تحت عنوان جنبش های دهقانی شورش های حبيب هللا کلکانی معروف به بچه سقا 

اع کرده بود حتا کلمه بچه سقا را و شورش ابراهيم بيگ لقی را جنبش های ضد فيودالی دانسته و از آنها دف

 بخاطر اين که ماهيت طبقاتی فرودستان را داشت موجب تجليل حبيب هللا کلکانی دانسته بود .

مطالب ديگری از اين جزوه به خاطرم نيست اما در زمان نشرش به نسبت متفاوت بودن با تاريخ های رايج 

 معاصر بسيار بحث و مناظره برانگيخته بود. 

وقت ها کنفرانس های عمومی ساالنه نيز بخاطر تعيين خط مشی عمومی وطرح تاکتيک های مبارزات  در اين

سازمانی و سياسی نيز داير می شده است که من از آنها اطالع نداشتم. يکبار طرح دوازده ماده ای استقامت 

سازمان که در قندوز های تيوريک و عملی کار سازمانی در اختيار ما قرار گرفت که در کنفرانس عمومی 

داير گرديده بوده است به دست من رسيد که دو نقطه آن بخاطر جالب بودن هنوز بخاطرم مانده است در يک 

ماده درنظر داشت تعليمات اخالقی و اجتماعی اسالم در رفتار روزمره اعضای سازمان توصيه شده بود که 

 –ديگر سياست خارجی سازمان مشی هوشی مين  با ديد گاه های جنبش چپ آن زمان متفاوت بود. در ماده

کاسترو تعبير شده بود که به معنی استقالل سازمان از اختالفات چين و شوروی بود که مخصوصاٌ هوشی 

مين رهبر انقالبی ويتنام آنرا با دقت و ظرافت بکار گرفته بود اما اين اولين بار بود که ما به استفاده از تجربه 

کاسترو ترغيب ميشديم که از آن زمان گرايش تازه ای در سازمان شکل گرفت که بالخره  انقالب کوبا و فيدل

 به انشعاب و دوپارچه گی منجر شد. 

کنفرانس عمومی دوم در تالقان داير شده بوده که در آن نماينده گانی از گروه انجنير عثمان و شخ  مجيد 

 العات را من از مجاری شخصی بدست آوردم. کلکانی به حيث مهمانان شرکت داشته اند.البته اين اط

حاال در مکتب ليسه من با افراد مربوط به گروه های ديگر چپی آشنايی يافته و به نوعی همکاری و تبادل 

نظر ميپرداختند يک نفر از همدوره ای های ما به نام احمدزيا که از هواخواهان شعله جاويد بود با من دوست 
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يکرديم و درباره مسايل بحث می نموديم اما صحبت های ما بسيار دوستانه بود به شد ما باهم تبادل کتاب م

وسيله او با چند نفر ديکر از شعله ای ها که از فراه و نيمروز بودند نيز آشنا شدم با يک تن خلقی که جمعه 

او مباحثه خان نام داشت و از هرات بود و يک صنف باال تر از من درس می خواند نيز دوست شدم اما با 

نمی کردم افراد آزاد انديشی هم بودند يکی از آن جمله نادر نام داشت و مطعلم صنف دوازده بود او از 

بدخشان بود معلومات گسترده ای در مارکسيسم داشت اما از هيچ گروهی طرفداری نمی کرد و با همه 

محمد شاهی خزان از رستاق  روشنفکران در صورت شناخت و اعتماد همکاری می کرد يک تن ديگر به نام

واليت تخار نيز مبارزی مستقل بود او سخن وری شگفتی آور و تند زبان بود اگر چه خودش بی پروا بود ما 

 را به پنهان کاری ترغيب می کرد. 

  

  

  سرگذشت و چشم دید ها بخش بیست و پنج یک حادثه ناگوار

  

سه نظامی يک اتفاق تکان دهنده پيش آمد يک نفر از ـ تابستان در حلقه سازمانی ما در لي4019آن سال ـ

اعضای گروه بنام عبدالحکيم از طرف استخبارات مکتب با يک مقدار کتاب و نوت دستگير گرديد او متعلم 

صنف نهم بود. بعد از تحقيقات ابتدايی که در مديريت استخبارات ليسه صورت گرفت او را در قسمت رياضت 

قرار معلوم برای کشف فعاليت های گروه او را لت و کوب هم کرده بودند چون  حبس خانه زندانی ساختند

دو سه روز بعد خبر شديم او در شفاخانه نمبر دوی اردو بستری شده است يک روز پنج شنبه بعد از ظهر 

جا کمن به شفاخانه رفتم تا از احوال او مطلع شوموقتی که از مسئولين معلومات گرفتم که متعلمين ليسه در 

بستری هستند معلوم شد او در منزل دو تحت معالجه است بعد از آن که از چند نفر مريض که همه گی 

سرباز، محصل يا متعلم بودند احوال پرسی کردم روی بستر عبدالحکيم نشستم حالش بد به نظر نمی آمد اما 

 پانزده دقيقه از جا برخاستم وبا من سخن نگفت آرام و سر به زير روی چپرکت نشسته بود من بعد از ده يا 

صدا کردم اگر کسی ضرورتی دارد من ميتوانم از بيرون برايش تهيه کنم کسی چيزی نگفت. عبدالحکيم هم 

همانطور راحت نشسته بود با نگرانی بيرون آمدم از زينه ها پايان شده وارد محوطه شفا خانه شده بودم که 
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ت با وارخطايی دور خوردم عده ديگر نيز با شتاب آمدند، حکيم بود. ناگاهان کسی خود را از باال پايين انداخ

روی و سر و شايد هم اعضای ديگرش زخمی شده بود افراد موظف به شتاب او را برداشته داخل بردند و 

از ورد افراد ديگر ممانعت کردند من به سرعت به خانه سازمانی آمدم و مسئول کار های سازمانی ما را که 

نام داشت از حادثه با خبر ساختم او هم ديگر مسئوالن را در جريان گذاشت من طرف های شام هم عبدالحی 

به شفاخانه رفتم گفتند عبدالحکيم به قوای مرکز انتقال يافته است به سرعت خود را به شفاخانه قوای مرکز 

بدالحکيم وفات يافته است. اين رسانيدم اما نه من و نه ديگران را اجازه ديدن ندادند روز بعد خبر شديم که ع

موضوع تاثير شديدی بر روحيه گروه وارد کرد هيچ کس در باره علت اساسی چيزی نميدانست محافلی 

بخاطر تجليل از او داير شد يک روز که از يکی از اين محافل بيرون آمديم بدخشی از من پرسيد چه فکر 

ه فکر من ميرسد اين است که در بخش نظامی سازمان می کنی چرا چنين واقعه ای پيش آمد من گفتم آنچه ب

بسيار در باره شکنجه و اين که پليس به هر طريقی قادر است اعتراف بگيرد بسيار تبلغ شده است و شايد به 

همين سبب حيکيم تصميم به خودکشی گرفته باشد تا هويت انقالبی اش لکه دار نگردد. يکی از شيوه های 

سخت گيری در باره پنهان کاری و کوشش نهايی برای حفظ اسرار سازمان بود  خطر ناک گروه های مخفی

در اين مورد جزوه ها و نوشته هايی در باره شکنجه پوليس و مقاومت قهرمانانه انقالبيون نيز در اختيار 

 دراعضا قرار می گرفت در آن وقت ها رساله ای بنام ياد نامه شهيدان از طرف حزب توده نشر شده بود که 

آن مطالب و اشعار مهيج در باره مقاومت انقالبيون در زير شکنجه گرد آمده بود از جمله گرفتاری افسران 

حزب توده و دفاعيه خسرو روزبه افسر توده ای که دستگاه حاکمه را محکوم می کرد نيز وجود داشت اين 

ر دوره دهه دموکراسی چنان نوشته ها بسيار احساسات جوانان را تحريک می کرد اگر چه فکر نميکنم د

شکنجه هايی برای زندانيان سياسی پيش آمده باشد. به هر حال اين از جوانب جدی کار انقالبی پنداشته می 

شد. اما در باره عبدالحکيم بعد ها افکار ديگری نيز به ذهن من آمد او نوجوانی بسيار خوش سيما بود يک 

اخالق بود ممکن است رفتاری از او در جريان تحقيق پيش آمده نفر از ضابطان استخبارات شخ  اوباش و بد 

باشد که برای عبدالحکيم ناگوار واقع شده است و او تصميم به خود کشی گرفته است. برای عبدالحکيم در 

سازمان لقب شهيد عالی دادند و گفته شد لقب شهيد اعلی برای کسی که در مقاومت رودرو و قيام مسلحانه 

می گردد بعد ها که گروه انقالبيون حرفه ای در سازمان تشکيل گرديد و افراد اين گروه برای  کشته شود حفظ

 خود اسامی مستعار انتخاب کردند دولت محمد دروازی که يکی از کادر های 

 برجسته از نظر دانش و استعداد بود و اشعار خوبی نيز می سراييد اسم مستعار خود را عبدالحکيم گذاشت . 

 حوادث... دوام -
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آن سال يک نفر از فعالين شعله جاويد به نام غازی از جانب استخبارات مکتب گرفتار و زندانی گرديد حدود 

يک سال او در حبس خانه مکتب بخش رياضت بسر برد سربازان به شوخی می گفتند غازی سفيد شده است 

د از يک سال غازی از مکتب اخراج چون او سياه تاب بود همچنان می گفتند ريشش تا کمرش رسيده است بع

گرديد مگر کسی ديگر از همراهان او گرفتار نشد معلوم بود که غازی طی يک سال يا بيشتر زندان شاق 

همراهانش را افشا نکرده بود.اين رويداد ها از يک طرف انضباط و پنهان کاری را باال برد و از جانب ديگر 

چپ تعلق داشتند به هم نزديک ساخت. مسوليت گروه شعله ای های تمام گروه های سياسی را که عموماٌ به 

 بلوچ را يک تن از ياران غازی به نام نبی به دوش گرفت او شخصيتی آرام داشت يک تن از 

همصنفی های ما به نام غالم رسول در گروپ آنها بود من با نبی همکاری منظم داشتم چون چندان تفاوتی 

اشت روی هم رفته در محيط عسکری اختالف نظر ها و تعلق داشتن به گروه در طرز فکر های ما وجود ند

های متفاوت برخالف محيط ملکی برخورد های شديد بار نمی آورد که يکی از علت های آن تربيت سخت 

 انضباطی و محيط مختنق نظامی بود. 

  

  سرگذشت و چشم دید ها بخش بیست و شش بروز افکار جدید

  

همان سال احمدضيا برای من مقاله ای از فيدل کاسترو غرض مطالعه داد و به شوخی گفت شايد برج سنبله 

بگير اين يکی از همروند های شماست نام مقاله انسان و سوسيالزم در کيوبا بود من همان شب آن مقاله را 

ه زير بنا و رو خواندم لحن و طعم آن از چيز های که تا همان وقت خوانده بودم متفاوت بود کاسترو در بار

بنا و شيوه توليد سخن نميگفت بلکه درباره ايجاد معنويت, غرور و مناعت انسانی توضيح می داد او ميگفت 

ما در کشور کوچکی زندگی می کنيم و مردم فقيری هستيم اما اگر به انسانيت بينديشيم و هر کس متوجه 

او را هدف قرار دهد هيچ گونه مشکلی بر او احوال ساير هموطنان بلکه تمام بشريت محروم باشد و نجات 

غالب نمی گردد به عنوان نمونه از شخصيت های کاميلو و چه گوارا ياد می کرد 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 

چيزی که من از آن نتيجه گيری کردم اين مقاله بدون آن که مستقيماٌ چيزی مضمون اصلی اين رساله بود يا 
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بگويد موجبات انحراف و سقوط در جوامع سوسيالستی را نشان می داد تشويق انسان ها به رفاه و تنعم فردی 

 و مصرف در دنيايی که در آن مبارزات بی رحمانه ای درگير است به نفع آنانی است که می خواهند روابط

موجود غير انسانی را نگاه دارند بعد از آن من مقاالت ديگری از چه گوارا بدست آورده و مطالعه نمودم و 

آهسته آهسته ذهنم مسيری ديگر گرفت چون اين تغيير ديدگاه در صحبت های من انعکاس می يافت در گروپ 

بگيرم من دو هفته مجدداٌ اين  سازمانی از من خواهش کردند که در زمينه برای ارايه يک کنفرانس آمادگی

نوشته ها را مرور کردم و با نقد های که از ساير منتقدين سوسياليزم بيرکراتيک مطالعه کرده بودم چهار 

 چوب يک سخنرانی را آماده ساختم من در اين 

 هسخنرانی کوشيدم ثابت کنم جريان که در روسيه واقع شده يک تغيير سياسی ناشی از اراده يک حزب بود

نه آنطوری که انقالب را تعريف می کنند بنابر اين آن تحول در ابتدا منجر به دکتاتوری يک حزب بعد 

دکتاتوری رهبران گرديده است زد و خورد ها و رقابت ها در چين نيز ناشی از همين محدوديت يعنی صرفاً 

يرد نياز م سياسی و جامعه بگسياسی و حزبی بودن رهبری است اگر نه وقتی که اکثريت تصميم به تغيير نظا

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 

واهد بود و اين چيزی است که مارکسيسم رسمی آن را فراموش اواستحکام يابد زير بنا و رو بنا تابع انسان خ

کرده است و اين که دنيای سوسيالزم تصميم گرفته با رقابت در تامين زندگی بهتر نسبت به سرمايه داری 

ميدان را ببرد انحراف خطرناک است زيرا اين کشور سوسيالستی نيز برای بردن رقابت به استثمار جوامع 

ان جامعه خود را از ايده آل های انسانی عاری می سازد و مفهوم دقيق سخنان کاسترو و می پردازد و انس

چه گوارا اين است که آنها انسان, آرمان و معنويت او را اساس قرار می دهند و فقط بعد از تامين عدالت و 

د جامعه مصرفی آزادی در ميان همه انسان ها مساله رفاه پيش می آيد آن هم در حد ضرورت نه برای ايجا

که انسان را بردهٌ قدرت و ثروت می سازد اين مطالب اگر چه در آن مقطع مخالفت های جدی برانگيخت اما 

توجه را به ضرورت مطالعه تجلرب لتقالب کوبا و اثار کاسترو و چه گوارا جلب کرد در اين روز ها در 

کرد بدون معطلی آنرا خريدم و همان روز يک کتاب فروشی کتابی به نام جنگ شکر در کوبا توجه مرا جلب 

شروع به خواندن آن کردم. مولف کتاب ژان پل سارتر که تا هنوز به اثار او آشنا نبودم در اين کتاب تصوير 

 جالبی از انقالب کوبا اريه می کرد به خصو  شخصيتی که از کاسترو تصوير شده بود جالب بود . 

متوجه بينش ژرف نويسنده می شدم او نظر مرا مبنی بر متمرکز شدن هر قدر در مطالعه کتاب پيش می رفتم 

پيرامون فهم انسان تغيير داد و اين که مارکسيسم رايج از اين امر غفلت کرده است کتاب بشکل گزارشی از 
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انقالب کوبا از چشمديد های نويسنده روايت شده بود او با مرور به گذشته کوبا طبقه حاکمه فاسد ان و حمايت 

بی دريغ امريکا از آن وبيزاری مردم کوبا از رژيم و سياست های امريکا که علت اساسی پشتيبانی آنان از 

گروه انقالبی به رهبری کاسترو که خودشان آنها را ريشو ها می ناميدند خواننده را به گذشته و امروز کوبا 

موتر جيب شهر ها و روستا ها را  اشنا می ساخت حاال رژيمی برقرار شده بود که رهبر ان به سواری يک

طی می کرد با مردم گفتگو می نمود راه حل مشکالت شان را نشان می داد و او به هر جا که می رسيد مردم 

ساده استقبالش می کردند و باور کرده بودند که اين رهبر از خود آنها است نام کتاب به اين سبب جنگ شکر 

مزارع کوبا در دست شرکت های امريکايی بود و مردم  %93يشتر از گذاشته شده بود که قبل از انقالب ب

مجبور بودند فقط نيشکر بکارند زيرا منافع شرکت های خارجی چنين تقاضا داشت از اين سبب جنبه ملی و 

ضد امريکايی انقالب محبوبيت انقالبيون را افزايش داده بود من بعد از مطالعه اين کتاب در صدد آن شدم تا 

ديگری از سارتر بدست بياورم پنج شنبه ديگر که به شهر برامدم کتاب ادبيات چيست او را پيدا کردم  آثاری

در مقدمه که مصطفی رحيمی و ابوالحسن نجفی بر ترجمه کتاب نوشته بودند در باره فلسفه سارتر که شاخه 

ه اثار سارتر نيز بصورت خالصای از اگزستانسيلزم غير مذهبی بود معلومات مقدماتی ارايه شده بود و ساير 

معرفی شده بود بعد کتابی به نام نگاه از مصتفی رحيمی و چند شماره از سلسله ويژه نامه های خا  زمان را 

که زير نظر اين نويسنده نشر ميشد بدست آوردم از آن جمله بود ويژه نامه هايی در باره سارتر, راسل و 

نمودم بتريج در ذهن من دريچه هايی به افکار فيلسوفان بزرگ قرن ويژه نامه های شعر و تياتر که مطالعه 

بيستم باز ميشد و به سرعت از محدوديت های قبلی فاصله می گرفتم البته نتيجه اين مطالعات در بحث های 

روزمره من انعکاس می يافت و بزودی برچسپ اگزستانسيلست بر هويت من عالوه شد و چون در روش 

نه تجمل و اسراف مجادله می کردم کسانی هم مرا پيرو گاندی خطاب می کردند و روابطم خود نيز با هر گو

با گروه رو به سردی می رفت به هر حال آن سال را من اندک اندک با احساس تنهايی و تک روی سپری 

دا شده رچم جنمودم و برای گذراندن ايام تعطيل به آقچه باز گشتم. در اين ايام يک گروه ديگر از کنار جناح پ

و تشکلی به نام خلق کارگر را بوجود آورده بودند در راس اين گروه شهرهللا شهپر, عبدالحکيم شرعی 

جوزجانی و دستگير پنجشيری قرار داشتند. اکثريت اين انشعابيون نيز از مناطق شمال افغانستان بودند 

 تيک خلق بود از ساکنين يکی ازشهرهللا شهپر که از اعضای اصلی نخستين کميته مرکزی جمعيت دمکرا

دهات اقچه به نام قم اريغ بود و با ما قومی داشت او برای توضيح نقطه نظر های گروه انشعابی بشمال آمده 

بود که چند روزی را در آقچه گذرانيد چون اين جدايی ترديد هايی زيادی را در ميان اعضايی جناح پرچم 

يری از اين اختالفات برامديم در جلسات زيادی که پيرامون مساله بوجود آورده بود ما نيزدر صدد بهره گ

داير می شد و شهپر برای محکوم ساختن کارمل و همراهنش داليلی ارايه می کرد من نيز شرکت می نمودم 
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و سواالتی در باره مسايل مورد عالقه خود از او می پرسيدم معلوم شد که آنها خود را مدافعين جدی برنامه 

يک خلق وروند جانبدار شوروی ميدانستند و نميتوانستند سواالتی را که از جانب ما مطرح می شد دمکرات

جواب بدهند اما ظاهراٌ با ما در نمی افتادند اما در غياب ما مارا بخاطر ضديت با اتحاد شوروی انتقاد می 

ود جمع ين و مطعلمين را بدور خکردند و ما توانستيم بيشتر از بيست نفر متعلمين ليسه آقچه و تعدادی مامور

نموده و ديدگاه های خا  خويش را برای آنها توضيح دهيم مطالبی که ما مطرح می نموديم متکی بر ارزيابی 

انديشه ها بود و اختالفات داخل دمکراتيک خلق که حاال سه جناح شده يودند فقط اتهامات شخصی بر سران 

ان صحبت با ما را آموزنده می يافتند چون ما نه درباره اشخا  و نه گروه هايی مخالفشان بود بنابر اين جوان

درباره گروه ها حرف هايی اتهام آميز نميگفتيم و کسی را به گروه خود نيز دعوت نميکرديم فقط آنها را به 

آموزش و کسب معلومات درباره اساسات فکری ترغيب می نموديم چون خود ما نيز به همين طريق وارد 

ن روزگار شده بوديم بهرحال گروه خلق کارگر زياد تاب نياورد و به سبب موضعگيری جدی سياست آ

پنجشيری در سال آينده بعد ازتجليل يک بار روز کارگر به جناح خلق پيوستند و شهپر که صحتش نيز خراب 

 شده بود به تدريج از سياست کناره گرفت. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش بیست و هفت 

 ری دو موضع مخالف در میان گروه شکل گی

  

سال هجوم انديشه های گوناگون رايج در جهان سوم در داخل گروه بود اما دو گرايش برجسته  4013سال 

بودند طرفداران انديشه صدر مائو که محافظه کاری شان را در پشت وظيفه اصلی بودن تشکيل حزب از هر 

ی کرد که تشکيل هسته های مقاومت مسلحانه و جنگ پارتيزانی اقدام عملی می پوشاندند و بعد حزب تعيين م

در کدام نقاط کشور مساعد است اما طرفداران انديشه چه گوارا اوليت را بر مبارزه مسلحانه با تشکيل کانون 

های شورشی می دادند آنها استدالل می کردند که تشکيل سازمان و حزب انقالبی با شرکت کارگران و 

ر زحمت کشان در جريان مبارزه مسلحانه ممکن است و پخته تر و مطمئن تر می گردد در دهقانان و ساي

وضع کنونی هر لفاظ و حرافی می تواند خود را انقالبی وانمود کند البته هنوز کسانی بودند که خود را ليننست 
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ی را الزمه اساس ميدانستند و غير مستقيم از موضع گيری شوروی ها دفاع می کردند آنها رشد طبقه کارگر

تشکيل حزب انقالبی ميدانستند البته کسی به آنها اهميت نمی داد و به حاشيه رانده شده بودند. مخصوصاً 

همبستگی بين المللی انقالبی نزد طرفداران کانون شورشی جذابيت زياد داشت و اين آرمان را با شعار دو 

تضاد اساسی در عرصه جهانی مبارزه ميان ملل آسيا، سه و چندين ويتنام به پا کنيم افاده می کردند. چون 

افريقا و امريکا با امپريالزم مخصوصاً امپريالزم امريکا تلقی می شد آنها تصميم داشتند با ايجاد کانون های 

انقالبی رژيم حاکم و حاميان خارجی اش را به نبرد فرا خوانند و اين پندار بسيار رايج شده بود که صدای 

ح برانگيزنده تر از صد ها ميتينگ و مظاهره است. آثار زيادی در اين راستا مورد مطالعه قرار فير يک سال

تجارب جنگ های چريکی در گواتيماال و ساير کشور های امريکای « ما توپامارو ها» گرفت از آن جمله بود 

کی ياپ که اثر کالسيمنتخب آثار هوشی مين و اثر نظامی جنرال ج« تجارب جنگ چريکی در برازيل» التين 

 در تجربه نظامی انقالبی قدرت های کوچک و ضعيف در برابر ارتش های بزرگ منظم و مدرن بود .

محاربات کالسيک دين بين فو که در آن پارتيزان ها تحت رهبری جنرال جياپ به طور غير منتظره و 

ج از ويتنام نموده بودند همچنين اعجاب آوری قوای نظامی فرانسه را شکست داده و آنها را مجبور به خرو

شکست نظاميان امريکايی در دفاع از رژيم پوشالی سايگون؛ رساله ای تحت عنوان انقالب ضد امپريالستی 

آسيا افريقا و امريکای التين و مقاله ای در دفاع از موضع مستقل حزب کار کوريا در برابر اتحاد شوروی 

ويزيونستی و دگماتستی می ساخت از کيم ال سونگ رهبر حزب و چين که آن هردو را متهم به انحراف ر

 کار کوريا که انقالب را در شمال کشور رهبری نموده و به پيروزی رسانده بود . 

رساالت و جزوه های از سازمان الفتح و جرج حبش رهبر جبهه دموکراتيک توده ای فلسطين نيز تکثير، 

مبارزه مسلحانه و »نهايت رساالت چريک های فدايی خلق  مطالعه و مورد جر و بحث قرار می گرفت. در

از احمد زاده و چند اثر از « مبارزه مسلحانه هم استراتيژی هم تاکتيتک»از پرويز پويان « رد تيوری بقا

بيژن جزنی که ساختار سرمايه داری وابسته را در کشور های جهان سوم بجای اصطالح نيمه فيودالی و 

سه تونگ طرح نموده بود که اهميت تيوريک برجسته داشت و واقعا نيز دگماتيزم و نيمه مستعمره مائو ت

واماندگی طرفداران چين را در عدم شناخت تحوالت در کشور های در حال رشد نشان می داد. به انسجام و 

 تحکيم نهايی موضع طرف دارن کانون شورشی نقش نهايی را ايفا کرد. 

قناع بيشتر يافته بود. مارکسيست لينينست های کالسيک که منتظر رشد کمی حاال نظر سوم انسجام و قدرت ا

طبقه کارگر و آماده شدن شرايط عينی و ذهنی انقالب بودند لقب تمسخر آميز تيوريسن ها را کسب کرده 
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بودند. طرفداران نظريه انقالب چين نيز استدالل محکمی نداشتند چون در افغانستان مانند چين قدرت های 

عدد فيودالی با نيروی نظامی وجود نداشت با آنکه از نظر جغرافيايی برای مبارزات پارتيزانی امکان فراهم مت

می کرد اما چون وسعت چين را نداشت بعيد بود در ان پايگاه های مستقل ايجاد نموده و از آن دفاع کرد اما 

در اين سرزمين کارا تر بنظر « مهجنگ پارتيزانی راهی برای کسب قدرت حاک»نظريه چه گوارا مبنی بر 

می آمد در شرايط مبارزه مسلحانه اشکال ديگر مبارزه نيز بيشتر اثرگذار می شدند و نيرو های انقالبی با 

اعتماد بيشتر امکان تشکيل جبهه متحد را ميافتند حاال حرف برسر اين بود که از کجا بايد اغاز کرد بنابراين 

موثر کار می کردند و در مبارزه درون سازمانی ابتکار را بدست گرفته بودند طرفداران اين نظر متحدانه و 

در همين اوضاع ميان نورهللا تالقانی و بدخشی اختالف شديدی بروز کرد که برای چند ماه توجه همگی را 

 از مسايل ديگر منحرف ساخت چون تالقانی مًسول بخش نظامی بود و سازمان نظاميان تشکل و انسجام بهتر

و منظم تری نسبت به بخش ملکی ها داشت در آول معلوم نشد که اختالف بر سر چيست؟ طرفداران بدخشی 

او را متهم به ايجاد تشکيالت جداگانه نمودند که گزارشات آن را از رهبری مخفی نگاه داشته است در اين 

ميگفت ما در رهبری ملکی مورد تالقانی وقتی که با نظاميان سخن می گفت خود را حق بجانب ميدانست و 

افراد قابل اعتماد از نظر پنهان کاری و انضباط آنطور که الزمه کار در اردو است کمتر داريم اما من چيزی 

را از بدخشی پنهان نکرده ام؛ چنانچه معمول چنين اوضاعی است اتهاماتی نيز بطرفين وارد می شد عده ای 

سر شاه که در حربی پوهنتون همصنفی اش بوده با دربار ارتباط می گفتند تالقانی از طريق شاهزاده نادر پ

دارد تالقانی نيز بشير بغالنی و محبوب هللا کوشانی را مربوط به شبکه های شوروی معرفی می کرد و ظاهر 

يونسی را يک مالک عياش و بی بند و بار می دانست.من بعد ها کشف کردم که تالقانی ميخواسته است يک 

کودتا گونه برپا نموده و بعد با استفاده از پراگندگی اوضاع پايگاه نظامی در بعضی نقاط کشور قيام نظامی 

بوجود بياورد چون آنسال ها در اثر خشکسالی مردم بستوه آمده و به شهر ها سرازير شده بودند عده ای از 

امی و انتقال سالح , مهمات نظاميان شورشی در اردو فکر می کرده اند که می توانند با ايجاد يک پايگاه نظ

و ذخاير اردو به پايگاه انقالب را دامن بزنند و دولت را بسرعت سرنگون کنند. اما در جريان مباحثات 

سازمانی هيچ کس از اين موضوع حرفی نزده بود فقط يک بار يا دو بار بدخشی درباره خطرناک بودن فکر 

 کودتا برای کمونست ها اشاراتی داشت. 

موجب شد که من با فعالين بخش نظامی آشنايی نزديک تر و بهتری بيابم چند نفر با هم پيمان بستيم  اختالفات

که جلو اين اختالفات را بگيريم چون بنظر ما فاقد محتوای فکری بود و اذهان را از مسايل اصلی منحرف 

ر نزديک شاه دو شمشيره د می ساخت ما چند نفر ترتيب مالقاتی را با بدخشی داديم در مارکيت بنام ترابی
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يک اتاق جمع شديم که محل کارهای سازمانی بوده است. بدخشی طبق معمول کتابی در دست وارد اتاق شد 

و در گوشه ای روبروی ما نشست او با الفاظی بسيار ساده ضرورت وجود يک تشکل را برای مردم ما که 

کرد و گفت اگر ما اقدام نمی کرديم مردم ما  از محتوای کالمش معلوم بود منظورش مردم شمال است بيان

مايوس می شدند اگر چه اوضاع برای ما که مانند ديگران سطحی و آماتور نمی انديشيم بسيار خطرناک است 

به اين سبب هنوز تبارز ما آنطوری که الزم است آشکار و قوی نيست تا همه مردم را متوجه سازد و آنان 

هنوز علم بر دوش نداريم اما چراغی در دست داريم تا برای گروه پيش آهنگ  را جمع بياورد. در حقيقت ما

راه را روشن کنيم او درباره اختالفات طور مستقيم چيزی نگفت اما اشاره کرد که پراگندگی ما موجب نا 

اميدی و بی اعتمادی انانی می شود که چشم اميدشان بسوی ما است او گفت اين حرکتی است که بعد از يک 

قرن پديد آمده است و بايد با هشياری از ان حراست کرد و آن را پيشبرد نه آنکه با اقدامات ناسنجيده مسير 

آن را منحرف ساخت سخنان او به اندازه ای کلی و مبهم بود که ما نتيجه روشنی از آن نگرفتيم و حتا بنوعی 

 لين سطح اول که تحصيالت مهندسی داشتسرخورده شديم وقتی از اتاق بيرون آمديم عتيق کيوان يکی از فعا

گفت سخنان بدخشی به گفتار سران قومی می ماند تا يک رهبر روشنفکری اگر برداشت های بزرگان ما 

اينگونه باشد بايد جداٌ در فکر آينده خود باشيم. شايد بدليل اينکه ما در ذهن خود از بدخشی اسطوره ای ساخته 

ز بنظر ما بسيار تصنعی آمد بر سرخوردگی ما افزود. شايد هم چون بدخشی بوديم و سادگی او در سخنگفتن ني

ما را درست نمی شناخت و فکر کرده بود که بسيار ابتدايی و خام هستيم بهمان شيوه سخن گفته بود. بهتر 

بود سوال و جواب صورت می گرفت تا شناخت بهتری از يکديگر حاصل می کرديم. اگر چه ذهن ما سخت 

د اما حرف عتيق کيوان هنوز به اين معنا نبود که فکر جدا شدن و حرکت مستقل را تداعی کند اما تکان خور

ما در رديف افرادی بوديم که آزاد می انديشيدند, بسيار مطالعه می کردند و از اعتماد به نفس کافی برخوردار 

ر ستند که صفی از افراد مبتکبودند وشايد بدخشی و ديگر افرادی که خود را رهبر تصور می کردند نميدان

در حال تشکل است که تصورات رهبر پرستانه معمول را ندارند که آنان در اثر برخورد برخی افراد سطحی 

 و متملق به آن خو گرفته بودند. 

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش بیست و هشت وضعیت بیرون 
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جريان نداشت در مدارس,  4013و  4013 حاال در جاده ها ديگر آن تظاهرات و اعتصابات سال هايی

موسسات تحصيالت عالی و کارخانه ها نيز اعتصابات فروکش کرده بود در عوض در مطبوعات ميانه رو 

و اعتدالی موضعگيری ملی و اصالح طلبانه جدی تر مطرح می شد. جريده مساوات مضامين تيوريک 

می گرديد مقاله ای به قلم نجيم آريا تحت عنوان چه  درباره ملت و استقالل ملی, دموکراسی و سوسيالزم نشر

گفتند و چه نوشتند اتهاماتی را که به آدرس ميوند وال از طرف چپ و راست و محافل درباری شايع شده بود 

پاسخ گفت و در کنار اين مسايل روی اهميت استقالل جريانات سياسی ملی و دمکراسی خواه و عدم وابستگی 

د می نمود و افاده می داد که کشور های منطقه و قدرت های بزرگ ترسيده اند تا در به شرق و غرب تاکي

افغانستان يک جريان واقعی ملی سر باال نکند و آنها از شخصيت, دانش و اراده ميوند وال که تصميم به 

مد حسن ولس مبارزه آگاهانه و مستقل دارد نگران اند. در همين زمان جريده ای به نام افغان به مديريت مح

مل شروع به نشرات کرده بود که داعيه ای احيای ويش زلميان را تداعی می کرد شخصيت های برجسته 

چون استاد عبدالحی حبيبی, عبدالرووف بينوا, سيد شمس الدين مجروح مقاالت جدی در آن به نشر می 

سيد شمس الدين مجروح درباره  رسانيدند. ميوند وال نيز در جمله نويسندگان آن شامل شده بود. مضمونی از

حرکت های چپ و راست و اينکه آنها وابسته به بالک های شرق و غرب اند و موضوعات و مسايل مبارزه 

کمپ های بين المللی برای شان مهم تر از مسايل افغانستان است آنها از حاميان خارجی خود کمک دريافت 

می کنند. چپ مدافع سوسيالزم جهانی و خواهان پيروزی  می دارند و برای پيروزی سياست های آنان مبارزه

جنبش جهانی کمونستی اند و راستی ها برای پيروزی اسالم در جهان مبارزه می کنند مساله افغانستان برای 

انها فرعی است اين در وضعی است که عناصر ملی و دمکرات آزادی خواه به حاشيه رانده می شوند و 

امکانات شان ضعيف است. سريالی به نام چهره های اهريمنی عصر ما به قلم تشکل مناسب ندارند چون 

عزيز الرحمان الفت نشر می شد که در آن قدرت های مخوف محلی و محافل ارتجاعی در هماهنگی با 

عناصری از حاکميت جلو گسترده شدن جنبش روشن گری را ميگيرند به معرفی گرفته شده بود. به نظر می 

منور وطندوست و آزادی خواه در حال جمع شدن اند. طبيعی است که جناح های مختلف  آمد که حلقات

درباری از اين جريان بيشتر از چپی ها و راستی ها نگران شده باشند که يک بار ميوند وال برای من اشاره 

 راست کرده بود که مرتجعين محلی در شورای ملی ,حلقات انحصار طلب دربار و نيرو های افراطی چپ و

 هر سه غير مستقيم در جلوگيری از يک حرکت اعتدالی ملی و آزادی خواه همکاری می کنند . 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (94صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

در همين وقت ها روزنامه کاروان با مديريت استاد عبدالحق واله که با معيار های جهانی ژورنالزم آشنا بود 

می کرد و در مدتی کم  به نشرات آغاز کرد اين روزنامه بدون جانب داری از گرايش خا  اطالع رسانی

 جذابيت و شهرت خا  يافت .

اطالعات خا  سياسی ملی و بين المللی که اين روزنامه نشر می کرد بدون اين که موضعگيری سياسی خا  

داشته باشد دگم های سياسی را می شکست. در سر مقاله ها و تبصره های روزنامه نيز بر اوضاع ملی و 

شد اگر چه نشريات پيام امروز و سبا نيز تالش کرده بودند به يک نشرات  بين المللی روشنی انداخته می

حرفه ای دست يابند مگر موفقيت کاروان را نداشتند و ميتوان گفت که روزنامه کاروان اولين تجربه مستقل 

 یروزنامه نگاری در افغانستان بود بايد يادآور شد که صاحب امتيازی صباح الدين کشککی که خود مطبوعات

برجسته بود و يک دوره وزارت مطبوعات را نيز گرداننده گی کرده بود در موفقيت اين روزنامه نقش موثر 

 داشته باشد چون کشککی بر اوضاع بين المللی نيز آگاهی کافی داشت. 

بدخشی مکرراً وعده می داد که امتياز نشر جريده آزادی را گرفته است در مطبوعات مژده نشر اين جريده 

نام آزادی مکرراً نشر می شد قرار بود اين جريده عمدتاً يک خط دمکراتيک را تعقيب کند. ستونی به به 

دانشمندان تاريخ, فلسفه و مسايل اجتماعی که مسئوليت اين ستون را می بايست اسماعيل مبلغ به دوش بگيرد؛ 

کيل سابق مزار شريف، صفحه سياسی را دو سه نفر از وکالی موجود و گذشته از جمله ظاهر يونسی و

شاهرخی وکيل سمنگان، يک نفر از وکالی هرات و اشخا  ديگر شايد خود بدخشی مسائل تاريخی را پيش 

 ميبرد من نوشته عميقی از او نخوانده بودم .

 مطالب را بسيار ساده می نوشت در جريده خلق بخش تحليل طبقاتی را به قلم او 

که منجر به دشمنی نميشود؛ تضاد طبقاتی که ميان طبقات حاکم و محکوم  خوانده بودم او ميان اختالف طبقاتی

وجود دارد اگر چه درک نشده باشد و تناقض طبقاتی يعنی مرحله آشتی ناپذيری طبقات تفاوت گذاشته بود. 

در مقدمه کتاب اشعار غالم سرور دهقان با اسم مستعار ابوذر ويسی چيز های در باره انديشه های عرفانی 

اجتماعی شاعر نوشته بود که بسيار چيز های عميق نبود. يک مقاله تفننی از او را در مجله ادب خوانده ام و 

که به نبی عظيمی در باره داستان نويسی مطلبی تشويقی بود او تقريباً قسمت اساسی مقاله را از نام های 

د و ربط ميافتند. يک بار در باره داستان ها و رمان های بزرگ ترتيب داده بود که با افعال ختم می شدن

زندگی هاشم شايق افندی دانشمندی از آسيای ميانه مقاله ای را دکته کرد. اين شخصيت که به حيث سفير 
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جمهوری متجدد ترکستان به کابل آمده و بعد با سقوط آن جمهوری به دست شوروی پناهنده شده بود و در 

ر آن وقت به نام وزارت ياد نميشده و بعد رياست تاليف و افغانستان سمت های وزارت معارف که شايد د

ترجمه را عهده دار شده بود و موسس مجله آئنه عرفان بود که در آن مقاالت علمی در باره تعليم و تربيه، 

اهميت دانش های نوين و مطالبی در باره روان شناسی علمی به قلم خودش نشر شده بود. به هر حال بدخشی 

در ادبيات، تاريخ و تا حدی تصوف و عرفان داشت که اينها او را از ديگر سران چپ متمايز  معلومات وسيع

می کرد. حرف بر سر جريده آينده بود قرار بود در اين جريده يک ستون هم به نشر افکار مارکسيستی اختصا  

دی با طرز تفکر يابد اما طرحی که بدخشی در نظر داشت خود وسعت نظر او را در باره همکاری با افرا

های متفاوت نشان می داد. متاسفانه هرگز نشر امتياز اين جريده به صورت قانونی عملی نشد اما در باره 

 ذهنيت و طرز تفکر بدخشی حد اقل برای من بسيار کمک کرد. 

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش بیست و نه فرار از نظم 

  

دی بود که من در باره ترک مکتب فکر می کردم اين ناشی از روز های امتحانات ساالنه بود مدت های مدي

فضايی بود که آوان گارد های سازمان ما برای خود به وجود آورده بودند. ما طور مداوم عليه تيوری دان 

ها و آنانی که قادر به عمل انقالبی نيستند شعار داده بوديم اما خود ما نيز بجز بحث و تحريک اذهان کاری 

داديم در جريان سال برای ما ماجرا هايی پيش آمده بود يک بار در داخل صنف در ساعت درسی انجام نم

مشغول نوت برداشتن از يک کتاب بوديم فکر می کنم نام کتاب يادداشت های فلسفی و اجتماعی بود نوشته 

و ا من ميخواندم و ااحسان طبری من و عبدهللا به نوبت می نوشتيم. چند دقيقه او می خواند و من می نوشتم ي

می نوشت. اين سال چهارم بود که ما با دلچسپی درس های مکتب را تعقيب نميکرديم. در امتحانات سال 

گذشته معلم پشتو به طمع رشوت و از نظر تعصب ما را مشروط ساخته بود بعد از بازگشت از تعطيل ما به 

تادان بر پارچه های امتحان ما غور کنند امتحان مشروطی حاضر نشديم و درخواست نموديم هياتی از اس

معلم که با چنين عکس العملی مواجه نشده بود؛ گفت موضوع از طرف تدريسات اشتباه شده و اسماعيل و 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (96صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

عبدهللا با نمرات عالی کامياب هستند ما پا فشاری کرديم که همه ناکام های مضمون پشتو کامياب شوند تولی 

خودش هم در جريان درس ها در ليسه چنين تجربه هايی را از سرگزرانده  مشر ما که خبير خان نام داشت و

بود از استادگی ما خوشحال شده بود و از ما به صورت جدی پشتيبانی کرد. ما در زمره کامياب ها قرار 

گرفتيم اما نام های ما از اول لست به آخر آمده بود و اين در سرنوشت دوره عالی ما تاثير منفی داشت 

ليت ها به کار های سازمانی نيز وقت ما را ميگرفت يکی از اين کار ها تهيه نوت بود. چون کتاب يافت مشغو

نميشد و ما هنوز به وسائل چاپ هم دسترسی نداشتيم در جريان نوشتن بوديم که يک منصبدار استخبارات 

هم کتاب و هم نوشته را وارد شد و راست باالی ميز ما که در رديف دوم در قطار وسط نشسته بوديم آمد 

گرفت و بدون هيچ حرفی بازگشت و بيرون رفت ما لحظاتی حيران و خاموش مانديم بعد به مشورت شروع 

کرديم چون متن کتاب عمدتاً مطالب ادبی و تاريخی بود و در باره سياست بخصو  در مورد افغانستان هيچ 

ه مطالعه و نه تجربه برخورد با گروه های سياسی چيزی نداشت؛ در آن زمان کارمندان استخبارات اردو هم ن

را داشتند از نگرانی ما ميکاست. گفتيم اگر سوال کردند می گوييم اين يک کتاب تاريخ است. فقط يک مشکل 

وجود داشت در پشتی آخر کتاب نوشته شده بود از نشرات حزب توده ايران حال اگر آنها با اين نام آشنا می 

که اين کتاب به صورت سری نشر می گردد می توانستند از آن سندی بر ضد ما بسازند  بودند و می فهميدند

چون آنها بصورت جزمی با هر گونه حزب و حزب بازی و نام حزب مخالف بودند. ما البته از محاکمه و 

اره دزندانی شدن نميترسيديم اما بخاطر بی انظباطی در سازمان مجازات می شديم. در وقت تفريح به طرف ا

استخبارت که در انتهای شرقی به طرف دروازه خروجی مکتب قرار داشت روانه شديم در بيرون اداره به 

گل محمد خان پنجشيری برخورديم که احتماالً او هم در آن وقت در همان اداره کار می کرد به مجرد رو 

شد چاره چيست گفت شما چه برو شدن با تشدد گفت او جوان مرگ ها شما چه کرديد؟ ما گفتيم هر چه شد 

فکر می کنيد مالحظاتی را که در باره اش مشوره کرده بوديم گفتيم او اندکی به فکر فرو رفت بعد با خوشحالی 

گفت شاباش حاال مطمئن شدم که نميترسيد و اين بسيار خوب است اما اين ها بسيار ترسو هستند اوالً شايد از 

عبدالحکيم پيش نيايد مطلب را مسکوت بگذارند ليکن اگر رسمی شد  ترس زياد و بخاطر اين که جريان مثل

دليل و منطق به درد نمی خورد چون نظام عسکری است. بعد مثل اينکه ناگهان به کشفی نايل شده باشد آثار 

خوشی در چهره اش آشکار شد و گفت فوراً همين حاال يک نفر تان داخل اداره شويد کتاب و کتابچه هنوز 

ميز است آنها را برداريد خوشبختانه دفتر خالی بود عبدهللا بدون معطلی وارد شد و با کتاب و کتابچه در روی 

برآمد و به شتاب از آنجا دور شديم حاال قطعی بود که استخبارات نميتواند تصميم عاجل بگيرد چون متهم به 

از اين هوشيار باشيم و چيزی را  غفلت گرديده و سجل و سوانح شان خراب می شود. اما ما هم ميبايست بعد

در صنف و الماری کاغوش نزد خود نگاه نداريم چون معلوم بود که کسی در صنف ما را تعقيب می کند 
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بدون آن محال بود مسئول استخبارات ما را با اسناد بگيرد. اين حادثه بدون پيش آمد ناگوار گذشت در همين 

اعالم وقت خواب مشغول مطالعه داستانی بودم که اکبر خان جريان امتحان يک شب باالی چپرکت بعد از 

ضابط قبلی ما که حاال در شعبه استخبارات کار می کرد داخل کاغوش شد و راساً طرف من آمد کتاب را 

زير بالشت گذاشتم اما او آنرا يافت و بدون حرف و سخن رفت من منتظر ماندم که مرا احضار کنند اما خبری 

ردند که اگر من انکار کنم آنها نميتوانند کاری کنند. در بيرون در سطح اجتماع شور و شر نشد. شايد فکر ک

و تب و تاب تظاهرات و اعتصابات چنانچه گفتيم رو به سرد شدن داشت و همگی به نحوی خسته و دچار بن 

شی و بجز بدخبست بودند من ميدانستم که گروه رهبری موجود قادر به اتخاذ هيچ تصميم عملی نيست زيرا 

باعث و تا حدی بشير جان ديگران شان به نام صاحب موقف بودند در مکتب نيز نظم و قاعده به خصو  با 

هويتی که من يافته بودم ديگر مجال دست و پا زدن نبود اگر چه جاال جلب و جذب ما زياد شده و دهها حوزه 

 سازمانی را در داخل مکتب 

ه پيش رفت داشت اما برای افرادی مثل من فضا تنگ شده بود اگر تعقيبی داير کرده بوديم و اين کار رو ب

وجود ميداشت در ارتباط با من دهها تن ديگر شناخته می شد و شب و روز اين انديشه ها ذهن مرا مشغول 

ميداشت و به تدريج به اين نتيجه نزديک می شدم که بايد مکتب را ترک کنم اما بعد از آن چه پيش می آمد 

يدانستم شايد در بيرون هم بشدت مورد تعقيب قرار می گرفتم و خانواده و نزديکان هم تحت فشار واقع نم

ميشدند اما اين مسائل از نظر فکری برای من اهميت نداشت چون آنرا سرنوشت طبيعی يک انقالبی تلقی می 

ردم محل کار کرده بوديم و در کردم اما اين که در بيرون چه کاری خواهم کرد نميدانستم. اما ما در ميان م

گوشه و کنار با جوانان عيار و آماده به عمل رابطه داشتيم. و شخصيت هايی از متنفذين هم که از فساد و 

تبعيض دستگاه ناراضی بودند از ما حمايت می کردند آن سال خشک سالی متواتر موجب قحطی گرديده و 

ستا ها را ترک گفته و به شهر ها رو مياوردند و در بر مشکالت مردم افزوده بود مردم گروه گروه رو

سرمای طاقت فرسا بدون سرپناه و گرسنه با مرگ دسته جمعی رو برو بودند. حيوانات از بی علوفه گی تلف 

 می شدند .

دولت از خارج غله خريداری نموده و ميان مردم به طور جيره فی خانواده پنجاه کيلو گرام توزيع می کرد. 

زيادی از کشور ها جلب شده بود اما هيچ کدام چاره اساسی نبود ريش سفيدان می گفتند نه چنين کمک های 

روزی را ديده ايم و نه شنيده ايم اين وضعيت به من قوت قلب ميداد که امکان وارد شدن به عرصه عمل و 

رفقای نزديک در تشکيل کانون يا سازماندهی مردم برای شورش نا ممکن نيست. موضوع را با عده ای از 

ميان گذاشته بودم که استقبال شده بود از شخصيت های ملکی باعث و قربان پساکوهی که يک عمل گرای 
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جدی بود به اطراف رفته بودند تا تظاهرات مردم را سازماندهی نمايند اما فقط چند روز به ختم امتحانات 

ه با سنجش دقيق اقدام به کار کنيم اما من انديشه مانده بود همه می گفتند در جريان سه ماه تعطيل مجال است ک

ديگر هم داشتم بايد با يک حرکت بی سابقه ذهن و توجه افراد آماده را به ضرورت اقدام عملی جلب نمايم. 

ترک مکتب در جريان امتحانات در صورتی که اکثر مضامين را به صورت مطمئن و سطح عالی گذرانده 

و موضعگيری در داخل سازمان می شد. می بايست به همه آنانی که به بن بودم خود موجب تشديد مباحث 

بست رسيده بودند انگيزه داد. شايد جذبات نوجوانی هم تاثير داشت اما من از نظر شخصی نيز ناراحتی داشتم 

ود خ در خانواده از وقتی که پدرم زن سوم را گرفته بود و من به کابل آمده بودم مادرم چون فرزند ديگری از

نداشت خانه را ترک گفته و در خانه خويشاوندان و اقارب روز می گذراند. اگر چه همه آنها او را دوست 

داشتند و احترام می کردند و از بودنش در خانه های خود خوشحال می بودند ولی خود او رنج می برد و 

مکتب باز نگشتم و با يک حسرت می کشيد. خالصه هفته آخر عقرب بود هوا سرد شده بود شب جمعه به 

نفر از هم دوره مکتب که عضويت گروه ما را نيز داشت شب را در يکی از اتاق های سازمانی در همان 

نزديکی مکتب در قلعه شاده گذراندم يادداشت کوتاهی خطاب به رفقای همفکر نوشتم و صبح وقت با تصور 

ب فصل طوالنی پر ماجرا اما بسيار آموزنده و آينده نا معلوم جانب مزار شريف حرکت کردم و بدين ترتي

 تربيت کننده در زندگی من آغاز گرديد. 

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش سی 

 آغاز یک تجربه جدید - 

  

شايد در آن وقت در کشور ما افراد زيادی تحت تعقيب قرار داشتند. و پنهان از مراجع دولتی زندگی می 

رد ضابطان اردو که بنابر داليلی که به ما معلوم نبود ياغی شده بودند. نام گذراندند از جمله گروهی از خو

های ضابط امام الدين از قريه لنگر خانه نزديک مزار شريف و ضابط حبيب از اندخوی از آن جمله بود. بعد 

می  ها من با ضابط امام الدين ديدار و مالقات داشتم قرار اظهارات خودش آنها در بخش استخبارات کار
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با داود خان خراب شده  (استخبارات )کرده اند و زمانی که رابطه غالم رسول خان رييس ضبط احواالت 

آنها ترک وظيفه گفته اند از قراين گفته های او معلوم می شد که آنها به نحوی با جنبش پشتون ها و بلوچ ها 

ام, باهوش و در حد نسبتاٌ بلند دارای فهم در ماورای ديورند نيز همکاری داشته اند. ضابط امام الدين شخ  آر

سياسی ملی بود بنابر اين اقدام من چندان بی سابقه هم نبوده است اما تفاوت زيادی در افکار و انديشه های ما 

موجود بود من به تجارب انقالب کوبا و دسته کوچکی از گروه انقالبی پياده شده از کشتی گرانما توجه داشتم 

م آنها خبر شده و در محل پياده شدن شان انها را بمبارمان نموده بود که گروه با تلفات سنگين که دولت از اقدا

متواری گرديده و از جمله هفتاد و دو نفر فقط دوازده نفر توانسته بودند مجدداً در دره های کوه های 

عداد شان افزوده شده و سيراماسترا جمع شده و به حمالت مسلحانه اغاز نمايند و با تجمع نا راضيان به ت

اقدامات مسلحانه خود را تشديد نموده بودند در نتيجه دهقانان به دور آنها جمع شده و اتحاديه های کارگری و 

دانشجويی در شهر ها نيز به انها پيوسته بودند بالخره جبهه از مخالفين به شمول حزب کمونيست کوبا از 

ال موفقانه وارد هاوانا گرديده و دکتاتوری وابسته به شرکت های آنها حمايت کرده بود و انها بعد از دو س

 خارجی باتيستا را سقوط داده بودند .

اما ما متوجه تفاوت بزرگ افغانستان با کوبا نبوديم که جنبش پيشرفته سياسی و اقتصادی داشت تضاد دهقانان 

از دولت و شرکت های خارجی  با شرکت های خارجی منظره اجتماعی را بسيط ساخته بودو مردم به شدت

نفرت داشتند. و بالخره تجارب تاريخی کمتر به شکل گذشته تکرار شده اند. بحرحال ما تصور مبهم از اينده 

 جنبش داشتيم و بعد با تجربه ای که از جامعه به خصو  روحيه دهقانان اندوختيم نظر ما تعديل گرديد. 

اقارب زياد ما در مزار زندگی داشتند اما من شب را در يک من بعد از شام به مزارشريف رسيدم اگر چه 

هوتل گذراندم زيرا نمی خواستم سواالت و کنجکاوی های خويشاوندان را تحريک کنم فردا را نيز با گشت 

و گذار در شهر سپری کردم و طرف های عصر راهی آقچه شدم. خوشبختانه در سرک ها افراد زيادی به 

تندی می وزيد و دانه های کوچک برف شروع به باريدن کرده بود فقط افرادی که  نظر نمی آمد باد سرد و

از سفر بازگشته بودند يا يکی دو نفر از دکانداران که در شهر منزل داشتند و ناوقت دکان شان را می بستند 

گاراج  که در در سرک ها بنظر می آمدند با آن هم من نميخواستم با کسی روبرو شوم بنابر اين در رستورانتی

موتر ها قرار داشت و باز بود داخل شدم خوشبختانه در رستورانت نيز چهره آشنايی ديده نميشد روی يک 

تخت چوبی نشستم و غذا خواستم چون دريشی بر تن داشتم افراد رستورات فکر کردند مسافر هستم و شب 

ا مدم باد و برف هم شدت بيشتر يافته بود برا آنجا می گذرانم بعد از آنکه تاريکی افق را فرا گرفت بيرون آ

دستمالی سرو رو را پيچيدم و بطرف محل مطلوب حرکت کردم. جايی که در نظر داشتم يک سرای بود و 
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در منتها اليه قسمت غربی شهر که به فاصله يک کوچه از مسجد جامع قرار داشت اين سرای که مالکيت 

ارکيت داشت و دورا دور آن حدود چهل اتاق برای اجاره اصناف دولتی بود و به شاروالی تعلق داشت شکل م

شهر ساخته شده بود. سرای در گذشته به حيث مارکيت قصابان و بعد پشم فروشان مورد استفاده واقع شده 

بود اما چون بسيار گوشه بوداين اصناف آن را ترک گفته بودند حاال اتاق ها را به کرايه می دادند مسافرين 

قرقين و خماب و منگه جک شب های بازار با اجناس شان آنجا شب را می گذراندند و بعد از خريد ولسوالی 

و فروش روز بازار عزيمت می کردند در اين وقت ها غرض تنظيم روابط و کارها با مردمان دهات و 

جاره گرفته ولسوالی ها و عالقه داری های دور و پيش آقچه با مشوره جمعی يکی از متحدين ما سرای را ا

بود و از صالونی که متصل به دروازه بيرونی قرار داشت به حيث چای خانه و رستورانت کار ميگرفت 

دکانداران دور و پيش و بازار چی های روز های دوشنبه و پنجشنبه مشتريان اين چای خانه و رستورانت 

ه حاصل کرده بود به نام مال نظر کوچک بودند. نام اين دوست ما محمد نظر بود که به نسبت اندک سوادی ک

شهرت داشت او انسان جسور و وفاداری بود به کابل نيز آمده و با سران گروه مالقات کرده بود چند بار 

مهمانانی از مرکز و والياتی ديگر به آقچه آمده و از کارهای سازمانی وارسی کرده بودند که مهماندار آنها 

سياسی اش قابل توجه بود و مردم با احترام با او رفتار می کردند با آن هم  نيز مال نظر بود بنا بر اين آگاهی

چون تفاهم قبلی نبود وقتی که من وارد چايخانه شدم مال نظر به شدت تعجب کرد و در عين حال خوشحال 

 وبود چون ميدانست من می توانم سواالتی را که از جانب عالقه مندان مطرح می گرديد خوبتر پاسخ بگويم 

روابط روبه گسترش گروهی را تنظيم نمايم همان شب با مال نظر نزد يکی از متحدين ما بنام مال حق نظر 

که طبيب نيز بود رفتيم و من داليلی را که باعث شده بود تصميم به ترک مکتب بگيرم برای آنان توضيح 

 دادم و تصميم گرفتيم که من مخفی بمانم و مشترکاً با هم کار کنيم . 

 امه فرار از نظم: اد

درهمان شب مشوره کرديم که بايد خانواده را در جريان بگذاريم تا متوجه احوال خود باشند. مطابق قوانين 

ومقررات ان وقت کسانيکه عسکری را ترک ميگفتند يا بنابر علل ومسايلی مفقودميگرديدند خانواده شان با 

وستان بايد تفهيم ميشدند که بنابر زيرتعقيب قرارگرفتن قومندانی امنيه ومحکمه مجالی الدرک مينمودند. ود

درمکتب ديگر امکان زندگی عادی برای من وجود نداشت. واينده ای هم برای خود تصور نمی کردم زيرا 

 به هر حال مقامات مرا زير نظر داشته وغير قابل اعتماد ميدانستند .
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ايد عده ای تصميم به مبارزه حرفه ای ميگرفتند وهمه نيازمندی های مبارزه نيز به مرحله ای رسيده بود که ب

 وقت ونيروی خودرا برای مبارزه اختصا  ميدادند .

بخصو  تدارک مبارزه جدی وايجاد هسته های نظامی البته اين مسايل باهمه مطرح نمی گرديد. بلکه با 

وشرايط داشتند توضيح کسانيکه مرحله ازمايشی را سپری کرده و تصميم به مبارزه در هر گونه اوضاع 

داده ميشد. چند جای را به حيث جای های بودوباش احتمالی در نظر گرفتيم که از جمله يکی بايکی از دوستان 

چوپان ما به نام محمد هللا بود که البته از رمه خودش نگهداری ميکرد. هم در بيرون از قريه جايی برای 

تاق گمبدی و يک طويله بزرگ برای بز ها وگوسفندانش نگهداری رمه خود داشت که يک حويلی با دوسه ا

بود. و يک محل ديگر نيز در چراگاه شان در کوه های مربوط به سرپل داشت.که دارای عين شرايط بود.اما 

فعالً من بايد درمحلی ميبودم که امکان ارتباطات سهل تر باشد بنابراين ترجيح دادم که گاهی درشهر مزار 

منازل وهم اتاق داشتند؛ گاهی در شبرغان که روابط زيادی باکارگران، انجنيران  شريف که دوستان هم

وروشنفکران داشتيم ودر خود آقچه که امکان ارتباط با ولسوالی های قرقين ومنگجيک وعالقه داری های 

مربوط خود اقچه بيشترين ارتباطات و امکان وسيع ساختن فعاليت را درميان اقشار مختلف مردم وجود 

 داشت. بنابراين درحقيقت بيشترين کارما دراقچه وواحد های اداری ماحولش جريان داشت .

کارباروشنفکران وکارگران ان پيچيدگی را نداشت که من باالی ان تمرکز کنم. بايد عرصه های تازه تجربه 

به خصو  جوانان  به ميان می امد که ان کار درميان مردم روستا بود. اعم از دهقانان و متنفذين روشن بين

جسور وعيار منش که من عاليق خاصی به کار به انان داشتم وانان را عناصر محرک جنبش درميان مردم 

 ميدانستم .

برای پنهان کاری بايد بخصو  درباره کنجکاوی گروهای سياسی ديگر دقيق ميبوديم پرچمی ها وخلقی ها 

رز داشتند. افراديکه باانها کار صورت ميگرفت از درواليت جوزجان وشعله ای ها بيشتر درمزار شريف تبا

نظر من به سه دسته تقسيم ميشدند. روشنفکران که عمدتاً به کارهای تبليغ وترويج وجلب اعضا درمکاتب 

 وموسئسات می پرداختند. متنفذين که برای تهيه جا وساير امکانات همکاری 

خبر ميبودند. دهقانان که بايد شعور طبقاتی شان ميکردند. واز نظر اطالعاتی هميشه از مراجع دولتی با

باالميرفت وبه نحوی درسازمانی اتحاديه گونه تنظيم ميشدند. نحو مهم وحساس کار جمع اوری وتربيت ان 

جوانانی بود که روحيه سلحشوری داشتند وميتوانستند در رديف اول ايجاد هسته های نظامی وکانون های 
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شوند. البته اموزش فنون پنهان کاری وانظباط برای انان مهم بود زيرا گاهی شورشی شامل گرديده و تربيت 

 با بی پروايی به مسئله برخورد مينمودند. البته تعداد اين افراد هم کم نبود .

متاسفانه افراد باسواد درميان شان کم بود. البته افراد سرشوخ و ياغی منش هم بودند که ميبايست باانها ارتباط 

صاً افرادی از انها که تجربه زندان را از سرگذرانده بودند. افرادی در ميان انها بودند که در داشت خصو

 اکثرنقاط کشور با افراد نظير 

خود رابطه داشتند وهمکاری شان ميتوانست مفيد واقع شود ضابط امام الدين و ضابط حبيب که قبالً از انها 

د. اما ميبايست رابطه با انها محتاطانه ميبود. زيرا به موازين ياد کرديم با اين افراد رابطه گسترده داشتن

اخالقی پابندی چندانی نداشتند. درباره اينگونه ارتباطات، کارامدی انها ومخاطرات رفتار غيرمحتاطانه باانها 

 در فصل های بعدی مطالب جالبی مطالعه خواهيد کرد . 

ته نگذشته بود که گروه های محدودی درميان کاررا از همان فردا صبح شروع کرديم وهنوز يک هف

روشنفکران وکارگران وهمچنين متنفذين تشکيل داديم که ميبايست درجريان باشند وامادگی هرپيش امدی را 

حداقل ازنظر روانی کسب نمايند. به کمک محمد هللا چوپان با تعداد از کاکه جوان ها رابطه برقرار نموديم 

ظامی، طرح نقشه، پنهان کاری برای من شگفتی اور بود. و باور مند شدم که من که اگاهی انها از مسايل ن

بيشتر از انان خواهم اموخت. بادهقانان پيش قدم نيز بااطمينان صحبت کرديم تا در پروگرام های اموزشی 

 احاضر شوند وبعضی وظايف عملی از جمله پنهان نگهداشتن برخی دوستان که نياز به مخفی شدند دارند ر

نيز در نظر داشته باشند. از اين نظر انها هيچ نگرانی نداشتند والبته اگاهی وتجربه خا  انها نيز در بسا موارد 

از روشنفکران باالتر ومتمايز تر بود. از جمله دهقانی به نام قربان که به اصطالح مردم ده بسيار بد زبان 

ه بوديم من پرسان کردم عمو قربان شما پير وکفرگو بود يک شب درحاليکه باالی پشت بامی دراز کشيد

وخدای حيوانات و دهقانان را دشنام ميدهيد و درعين حال يخ اب را شکسته غسل ميکنيد ونماز می خوانيد 

 دليل اين 

دوگانه گی رفتار شما چيست؟ گفت وقتيکه من ميبينم فالن وفالن که نام چند بای ومال را گرفت با انکه از 

ردان نيستند خودرا بندگان خا  خدا ميدانند دلم از خدا وپيغمبر سياه ميشود که چرا انان هيچ روسياهی روگ

 غرق ناز ونعمت انددرصورتيکه بابه 
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سيد که گمان نميکنم در تمام عمرش نظر به ناموس کسی داشته و يا يکدانه تخم مرغ را به حرام خورده باشد 

شود واو توان رفتن به داکتر را ندارد بازهم خدا مرا  در بدبختی به سر ميبرد فرزندش ازمريضی تلف می

ببخشد نمی توانم خودرا قناعت بدهم که چرا غم اورا نمی خورد من خودم بيشتر از بيست سال است که خانه 

ويرانه هستم وبعداز وفات زنم ديگر نتوانستم خانواده تشکيل دهم يگانه پسرم درخانه های همسايه ها بزرگ 

وب تر ازمن نخواهد داشت از اين سبب به گپ های شما گوش ميدهم اما همين حاال که به اسمان شد. و اينده خ

نگاه ميکنم و هزاران ستاره را ميبينم بخدا باورمند ميشوم ووقتی بود که دوهفته پسرم بيمار بود هيچ کس 

 برايم قرض هم نداد .

هيچ چاره ای نداشتم. بعداز ان شب من  بجز اينکه سرخودرا به زمين بزنم وبگويم خدايا خودت رحم کن

هميشه اين گفتگو را باعلمی ترين نظريات تقويت خرافات مذهبی مقايسه ميکردم و از درک قربان دهقان به 

 فکر فرو ميرفتم. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش سی و یک 

 فرار از نظم ادامه... 

  

بود در قريه ما خيلی از خانواده ها متالشی شده  وضع اجتماعی به نسبت قحطی بی سابقه ناگوار و بحرانی

بودند زنانی که ميتوانستند در خانه پدری روزگار بگذرانند شوهران شان را ترک گفته بودند چند خانواده ای 

که اندکی ذخيره داشتند مورد هجوم گرسنگان بودند دزدی و غارت شايع شده بود بسياری از حيوانات اهلی 

ا سرگردان بودند چون حتا گوشت و پوستشان از شدت الغری و بيماری قابل استفاده سربه خود در دشت ه

نبود من وقتی که به قريه ها غرض ديد و واديد ميرفتم الشه حيوانات را در کنار سرک ها ميديدم که پرندگان 

 الشخور باالی اجسادشان سرگرم تغذيه اند .

يده بودند که با روی پوشيده در شهر از دکانداران کمک می برای اولين بارچند نفر از اهالی قريه ما را د

خواهند يعنی مجبور به گدايی شده بودند اين موضوع به اندازه ای باالی مردم سخت تمام شده بود که با 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (104صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

حسرت و اندوه در باره آن به اشاره و کنايه سخن می گفتند. خبر شدم که پدرم و مامايم چند نفر از اين افراد 

ته و در مهمان خانه های خود جا داده بودند و توصيه کرده بودند که تا در منزل آنها چيزی برای را خواس

خوردن يافت می شود بجايی نروند اگر چه هنوز در شهر آقچه بصورت دسته جمعی آواره گان هجوم نياورده 

ه اند در سرک ها و بودند با آن هم گفته می شد که هر روز صبح اجسادی که از گرسنگی و سرما جان داد

 کوچه ها پيدا می شوند .

نگرانی از چور و چپاول و طغيان عمومی در فضا موج می زد ما تدابيری برای سازماندهی تظاهرات و 

فشار باالی دولت در نظر گرفتيم و افراد برای کار در ميان مردم موظف گرديدند. چند نفر از ثروتمندان 

آماده نموده و هر شام به تعدادی از افراد دلده توضيع می کردند به  خير خواه در شهر ديگ های بزرگ را

هر حال اين جريان سازماندهی دسته های مسلح را از رديف وظايف درجه اول عقب می زد زيرا خطر 

انحراف و هرج و مرج را در افراد ماجراجوتشويق می کرد عده ای از اين افراد نزد رفقا و متحدين ما 

پيشنهاد طرح حمالت را به خانه های ثروتمندان بی انصاف و سود خور می دادند ما به شدت مراجعه کرده و 

مخالفت می کرديم و ميگفتيم اگر گدام های محتکرين را کشف و نشانه نماييد جايز است که با مظاهره قانونی 

يه ای در شهر پخش غالت احتکار کرده شان در ميان نيازمندان توزيع گردد اين مطلب را در شبنامه اخطار

نموديم که بسيار استقبال گرديد وبه موضوع گفت و شنيد عمومی و موعظه های مال ها و خطيبان تبديل 

گرديد واندکی باالی نرخ و نوای مواد خوراکه اثر گذاشت در عين حال ما تصميم گرفتيم که توزيع گندم از 

بافت از گدام دولتی بيرون رفته بدست جانب دولت منصفانه باشد وو بصورت غير قانونی و ساخت و 

 نيافتند.  (عالفان  )محتکرين و تاجران غله 

به هر حال اقدام بر ضد مالکيت خصوصی برای فعالً در تاکتيک های ما مطرح نبود چون در ميان مردم 

 جیذهنيت منفی بوجود می آورد و امکان کار و روشن ساختن افکار را دشوار می کرد البته در کار تروي

غير عادالنه بودن مالکيت مالکان بزرگ و سرمايه داران وابسته به سرمايه بين المللی بايد پيگيری می گرديد 

اما نه در انقالب کوبا و نه حتا در عمليات چريک های فدايی خلق در ايران به مالکيت خصوصی تعرض 

ر های عملی برای تهيه اسلحه و تاٌمين نشده بود و در اين مورد فوق العاده محتاط و سخت گير بودند. اگر کا

 اقتصادی در نظر گرفته می شد بايد باالی موسسات دولتی و کشور های خارجی استثمارگر اقدام می شد . 

 تاثير اقدام باالی رهبری گروه  
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در هفته بعدی که من از کابل بيرون شده بودم رفيقی که موظف شده بود نامه را به مّسول بخش نظامی 

ن برساند اين کار را انجام داده بود و همه دچار حيرت, سراسيمه گی و بال تصميمی شده بودند. بعد از سازما

مشورت های زياد مجبور گرديده بودند موضوع را با بدخشی در ميان بگذارند او که عادت داشت در هر 

ه است و يده اليزم بدل شدوضع خاصی يک عبارت و اصطالح استثنايی بکار ببرد گفته بود ماتريالزم او به ا

ديگران نيز فهميده نفهميده اين اصطالح را تکرار کرده بودند گويا چيز تازه ای را کشف کرده اند به هر حال 

بعد از بگو مگو های زياد تصميم گرفته بودند يک نفر به آقچه آمده در باره من پرس و جو کند و بعد از ان 

د و عبدالحی که حاال مّسول بخش نظامی بود خود داوطلب اين وظيفه شده که مرا پيدا کرد با خود به کابل ببر

 بود. چون او و يک تن ديگر به نام عبدالقدوس پيانچی به آقچه آمده بودند .

پيانچی بخطر پشتيبانی از کانديداتوری انجنير معدن چی در ولسی جرگه از ولسوالی فرخار واليت تخار از 

گرديده و حاال بشکل حرفه ای در بخش نظامی در کابل کار می کرد و در  صنف سوم حربی پوهنتون اخراج

عين حال موظف شده بود يک فرهنگ جامع اصطالحات مارکسيستی گرداوری نمايد. طبيعی تر می بود که 

او اين وظيفه را انجام می داد اما عبدالحی اصرار به انجام آن گرفته بود. بعد ها من فهميدم که او عالقه ای 

اصی نيز از نظر شخصی در آمدن به آقچه داشته است که ماجرای ديگری است و شايد در آينده به آن خ

 بپردازيم. 

يک شب از خانه ستار خان که حاال از حربی پوهنتون فارغ شده و به حيث دوهم بريدمن در يکی از قطعات 

مدن عبدالحی که با او شناسايی داشت نظامی کابل وظيفه دار شده بود کسی به سرای نزد مال نظر آمده و از آ

خبر داده بود. مال نظر بالفاصله به ديدن او رفته و موضوع من ميان شان مطرح گرديده بود. مالنظر از 

بودن يا نبودن من در آقچه اظهار بی اطالعی کرده اما وعده کرده بود که کوشش کند که درک مرا يافته و 

زد.فردای ان من با او مالقات کردم و جر و بحث های شدن يدی ميان زمينه صحبت با عبدالحی را مساعد سا

ما در گرفت بالخره او گفت اگر هم تصميم تو درست باشد بايد تاييد رهبری سازمان حاصل گردد زيرا هر 

اقدامی صورت گيرد اثرات آن باالی تمام تشکيالت خواهد بود و تو در مورد مسوليت داری. چون من هيچ 

ه قطع رابطه با سازمان نداشتم و حاال اطمينان يافته بودم تاثيری را که ميخواستم حاصل شده و نظری دربار

همه در جنب و جوش و تکاپو افتاده اند قبول کردم که با او به کابل بروم. وقتی که به کابل بازگشتيم تمام 

نموده و خواهان تصميم گيری در افراد عالقه مند عبور از تيوری بازی به عمل انقالبی اقدام مرا پشتيبانی 

مورد ايجاد هسته های انقالبيون حرفه ای, کار در روستا ها و سهم گيری جدی در مبارزه بر ضد دولت و 

دفاع از قحطی زدگان شده بودند.موالنا باعث, دولت دروازی, حفيظ آهنگر و تعداد زيادی از فعالين ديگر 
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د های وضع تاکتيک های عملی روشن برای آينده بودند. آنانی سازمان متشکل گرديده و مصروف تهيه پيشنها

که وضع زندگی شخصی شان را با هرگونه تحرک انقالبی در خطر می ديدند نيز به تکاپو افتاده و درباره 

ماجراجويی و پيش  (اراده گرايی  )خطرات اين تصاميم هشدار می دادند و اصطالحاتی مانند ولونتاريزم 

ای اجتماعی و تاريخی حرافی می کردند اما روحيه اکثريت طوری بود که هر سخن آنان تاختن از حرکت ه

بر ضد خودشان بکار گرفته می شد و اين که امکان تشکيل سازمان انقالبی با چنين افراد و شيوه های مبهم 

ظامی, شخ  ن و کلی گويی ناممکن است به نظر و روحيه فراگير تبديل می شد. من ديدار هايی با مسولين بخش

بدخشی و بشير بغالنی که او هم چون وظيفه رسمی نداشت حرفه ای به حساب می آمد داشتم و صحبت ها و 

 جر و بحث 

های شديد صورت گرفت و چنانچه در چنين مواردی انجام می يابد نحوی مصالحه و جورآمد صورت گرفت 

 که محتوای آن سه ماده ذيل بود: 

 عبور به مرحله ديگر مبارزه مشخ  و تحت تربيت فکری و عملی قرار گيرند.  . بايد افراد داوطلب جهت4

 . شرايط و امکانات برای مبارزه حرفه ای در شهر و روستا مطالعه و مهيا گردد. 1

. چون ايام تعطيل مکاتب و موسسات تحصيالت عالی بود کدر های برجستۀ سازمان در محالتی که روابط 0

و افراد سازمانی مساعد موجود است مطالعات الزم را برای کار در ميان مردم با  اجتماعی سازمان گسترده

در نظر داشت روحيه جديد مطالعه نموده و در ابتدای سال گزارشات شان را به مرکز بياورند. البته قبالٌ در 

ه ه شدمورد شرکت در اعتراضات مردم برای توزيع مواد برای قحطی زدگان و نيازمندان تصاميمی گرفت

 بود. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش سی و دو 

 ادامه و انسجام مسیر جدید 
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شايد اين تجربه جديدی در جناح چپ حرکت جديد بود و حلقه آوان گاردی از روشنفکران مصمم، به معنای 

ر و کناعملی آن ايثارگر و در عين حال شناخت جامعه از روزنه اين تجربه بود که حاال اين حلقه در گوشه 

های کشور به خصو  مناطق دور افتاده و کوهستانی ارتباط برقرار می کردند، دانسته های خود را با آنان 

در ميان می گذاشتند، ميان دهقانان و افراد روشن بين روستا ارتباطات انسانی را تقويه می کردند، می 

مسائل معيشتی و حفظ الصحه چيز های کوشيدند آنها در مشکالت زندگی با يک ديگر ياور باشند و حتی در 

نو را ياد بگيرند حاال که اين يادداشت ها را می نويسم چهره مخدود شمس الحق، يرگش دريور، خليفه اعظم 

و ده ها دهقان مبارز را بخاطر می آورم که اولين هسته های مبارزه دهقانی و اتحاديه های انسان های 

ر همين روز ها شخصی در صفحه من در انترنت نوشته بود من فرودست و محروم را به وجود آوردند د

برادر انجنير نبی هستم. اين انجنير نبی فارغ تخنيکم نفت و گاز مزار شريف بود که در فابريکه کود و برق 

مزار شريف کار می کرد او در روستا های مزار شريف افراد زيادی را بجنبش جلب کرد و از اولين افرادی 

تهاجم شوروی به افغانستان دسته های مقاومت و مبارزه تشکيل داد اما گروه های جهل و  بود که زمان

شرارت او را کشتند. افرادی که در اين جريان تربيت شدند صادق ترين، صميمی ترين و فدا کار ترين آزادی 

 خواهان، ترقی طلبان و عدالت 

انی کردند فصل های آينده شرح ايجاد اين هسته ها جويان بودند که آگاهانه خود را برای آرمان های خود قرب

و در عين حال کسب آگاهی و آموزش عميق روشنفکران از زندگی عينی و واقعی مردمان محروم افغانستان 

در گوشه و کنار بود. اين حرکت چناناحساسی را به وجود آورد که گروه های از جريانات ديگر مستقل 

مبارزين حرفه ای که در روستا کار می کردند تشکيل دادند من هر بار که گرديده و محافل مستقل هواخواه 

از اطراف به کابل باز می گشتم با افراد و گروه های تازه ای از اين جوانان آشنا می شدم گروهی از 

نفر باال رفته بود  13روشنفکران که در راس شان جوانی به نام انجنير احمد علی قرار داشت و تعدادشان از 

و مرا جستجو می کردند يکی از آنها بود. در يک مجلس آشنايی با اين گروه من با داکتر تاج الدين که با 

خانواده شان آشنا بودم و از اندخوی بود و داکتر مسافر که همصنفی دوره ابتدايی من در آقچه بود که پدرش 

متعلم صنف پنج بوديم که پدرش وظيفه قومندانی ژاندارمه را در سرحدات واليت جوزجان بدوش داشت و 

غند مشر عبدالقدوس خان تبديل شد و ما بسيار از جدايی او جگر خون شديم حاال او از طب فارغ شده بود و 

من دوباره او را می ديدم در حالی که رهروان يک آرمان بوديم مسافر از پغمان بود و در رديف اول قربانيان 

ندان پلچرخی به قتل رسيد گروه های کوچکی از جناح های پرچم و کودتای ثور به دست جالدان وقت در ز

خلق جدا شده و در مسير مبارزه عملی قرار گرفتند از آن جمله بود انجنير راحت از رستاق که بر ضد رژيم 
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کودتا و حاميان خارجی شان در غور و بادغيس گروه مقاومت مسلحانه ايجاد کردند و نه به دست رژيم و 

لکه به دست به اصطالح مجاهدين قربانی گرديدند. بر سر اصل جريان باز آييم من آن زمستان شوروی ها ب

در کابل ماندم حاال در دو جبهه مبارزه می کردم او با آنانی که محافظه کاری و بی عملی خود را در لفافه 

خيزش  انه و تاثير آن برتدابير و سنجش و تصميم دسته جمعی می پوشانيدند و آنانی که در باره مبارزه مسلح

خلق و گسترش جنبش انقالبی لفاظی می کردند و بسيار سهل انگار و سطحی بودند آن سال تعداد ديگر 

داوطلبان نيز ايام تعطيل را در کابل گزراندند تا سطح آگاهی خود را باال ببرند و برای مبارزه فردا دقيق تر 

ن جوانان به وجود آمد که مسير مطرح شده را به سوی عملی و علمی تر آماده شوند. روابط استواری بين اي

عده زيادی از آنها به دهات رو آوردند در اين وقت که هزاران خانواده  4014شدن سوق داد در بهار سال 

از هزاره جات، غور، بادغيس، فارياب و بدخشان به شهر ها سرازير شده و در کنار جاده ها گرسنه و برهنه 

گی داشتند مکتب واقعی شناسايی روحيات مردمان فقير روستای افغانستان بود و ده ها و صد به اصطالح زند

ها مبارزه ضد فقر و محروميت و فساد و بی مسئوليتی و بی دردی مامورين دولت به راه افتاد در بهار چند 

ام از خود آقچه و سيد اکرنفر ديگر از متعلمين ليسه نظامی مکتب را ترک گفته و به من پيوستند اينان عبدهللا 

امير محمد که بعداً به چوپان معروف شد از مزار شريف، محب هللا از بدخشان حسام الدين و سيد نعيم از 

تخار بودند که ما هم پروگرام آموزش دسته جمعی هم برنامه مطالعه زندگی و فرهنگ مردم از رسم و رواج 

و در عين حال برنامه های پياده گردی و کوه گردی را تا و طب عاميانه و فلکلور و غيره را شامل می شد 

ايالق نشين های سر پل و سانچارک و دامنه های البرز و شولگره تنظيم نموديم که فاصله نظر و عمل را 

بارز می ساخت در جريان همين پياده گردی ها بود که عبدهللا و سيد نعيم تاب نياورده و دوباره به درس و 

تند و حتی به تدريج از مبارزه عادی سازمانی نيز منصرف شدند قبل از آنکه سيد نعيم به تعليمشان بازگش

مکتب باز گردد من با آو به تخار سفر کردم و در محالت که خود مردم تخار للم نيشن می گويند سفر علمی 

سهم  در دشت های و تربيتی نموديم چون فصل بهار بود بار ها گرفتار باران های سيل آسا شديم در حالی که

ناک بی در و پيکر پناهگاهی نمی يافتيم حدود يک ماه را با ييالق نشينان فصل بهار از تالقان تا مناطق خواجه 

غار و کناره های کوکچه گشت و گزار نموده و با چوپانان و مالداران آشنا شديم يک هفته يا بيشتر در منطقه 

ماست و قيماق و دوغ چوپانی خورديم و نوشيديم همه اين سفر  استراحت کرديم و شير و (سه چاه)اوچ قدوق 

ها ما را با زندگی واقعی روستا نشيانان افغانستان مشکالت و محروميت هايشان و در عين حال زيبايی های 

زندگی شان؛ صفا و سادگی، صميميت و دلسوزی آنها آشنا شديم و در عين حال تسلط خرافات را بر ذهنيت 

سبت وابسته بودن امکانات معيشت شان به باران های موسمی که ذهن شان را متوجه آسمان می آنان که به ن

ساخت عميق تر درک کرديم از همين سفر ها آموختيم که بايد در وقت گشت و گذار به محالت دور دست 
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رد يا سر د بايد مقدار معينی دارو با خود حمل کنيم. للم نشينان وقتی می ديدند يک قر  يا کپسول چگونه

اسهالشان را طور معجره آسا درمان می کند اخال  شان به ما بيشتر می شد و موثر بودن طب جديد را بيشتر 

ميپذيرفتند تا دعا و تعويذ نيمچه مال های دهات شان؛ جالب اين بود که گاهی در ميان ده ها مجتمع فصلی 

اه اندازد وجود نداشت و کسی نبود که توانايی ييالق نشينان يک نفر مال که آذان بگويد و نماز جماعت بر

خواندن خط را داشته باشد. و اين هم به معلومات ما اضافه ميشد که تعداد نماز خوان بسيار کم است و حتی 

خيلی از زنان هيچ تصوری از نماز و عبادات رايج در آبادی های نزديک به شهر ها ندارند. خاطره تلخی 

قش بسته است منظره يک جسد در تالقان بود که غرض دزدی به خانه داخل شده و که از اين سفر به ذهنم ن

 توسط صاحب خانه با کارد زخمی شده بود و همراهانش او را در يک دره ترک 

گفته بودند پوليس جسد او را که در اثر خونريزی جان داده بود پيدا کرده و به شهر تالقان انتقال داده بود چون 

ناخت پيکرش را نيمه برهنه در يک چهار راه شهر تالقان به درخت بسته بودند تا صاحب کسی او را نميش

درک هايش او را شناسايی نموده با خود ببرند. در شهر تالقان در جمله سربازان پوليس که در اصطالح آن 

صل ديگر وقت محصل ياد می شدند يکی از اقارب نزديک ما وظيفه اجرا می کرد و در عين حال با چند مح

اتاق گرفته بود سرخوردم و دو سه روزی را با او گزراندم و به کوچه ها و گذر های تالقان خود را آشنا 

ساختم که يکی از دستورالعمل های ابتدايی زندگی مخفی بود تا اگر مورد تعقيب قرار بگيرد چطور خود را 

 نجات دهد . 

ن فارياب, غور و بادغيس پر شده بود در آقچه نيز پارک های شهر های شبرغان و مزارشريف از آواره گا

در خاليگاه ها؛ جاهايی که هنوز نقشه شهری تطبيق نشده بود از طرف آنها اشغال شده بود. جالب اينکه زنان 

و مردان و اطفال آميخته بودند هر خانواده چند متر مربع جای را اشغال کرده بود. زنان به هر حال لباسی 

ا مردان خورد و بزرگ نيمه برهنه بودند. مردم برای برهنه گان لباس می آوردند حاال تعداد بر تن داشتند ام

کسانی که در ديگ های بزرگ دلده پخته و توزيع ميکردند زيادتر شده بود. اما چه بهاری بود بعد از چند 

شانيد. انواع گل ها برف و باران زيادی باريده بود. دشت ها علف گوسفندان را ميپو 4013سال زمستان سال 

يکی از دوستان ما حسام الدين را چنان شيفته ساخته بود که هر گاه فرصتی می يافت به جمع آوری و دسته 

بندی گل ها می پرداخت ما فاصله ميان شهر آقچه و عالقه داری فيض آباد را اکثراٌ پياده طی ميکرديم از اين 

نها را ميسنجيديم. مردم بسيار با اشتياق استقبال می کردند ده به آن ده با مردم صحبت می نموديم وضعيت آ

اگر چه به نسبت تراکم آواره گان توجه کسی جلب نمی شد که ما چه کاره ايم به هر حال بهانه می آورديم در 

جايی خود را گروه محصلينی که به تحقيقات درباره قحطی موظف شده اند معرفی می کرديم در جايی درباره 
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وزيع غله پرس و جو مينموديم. به هر حال آنسال صد ها مظاهره در گوشه و کنار کشور براه چگونگی ت

افتاددر جاهای کار به خشونت کشيد در برخی محالت گدام های غله چور شد صدها نفر فعالين سياسی اکثراٌ 

ميوه جات خام معلمين زندانی يا طور جزايی به نقاط دور دست تبديل شدند امراضی که از خوردن علف و 

شايع شد صد ها نفر را به کام مرگ کشيد. دزدی و راهزنی به طور بی سابقه ای زياد شده بود و ديگر ترس 

از چهره های مردم پريده بود معلوم بود که کشور آبستن حوادث جدی است اگر چه بعد از تابستان اکثر آواره 

در شهر ها ماندند و اين نرخ کار را پايين آورد از گان به محالت خود بازگشتند اما خيلی ها هم طور دايم 

همان وقت مهاجرت های جمعی جوانان به ايران, کشور های خليج وعربستان آغاز گرديد.وقتی اندک از 

شدت قحطی کاست گويا فرهنگ مردم هم تغير کرده بود حاال خيلی ها ديگر پيش آمد ها را به تقدير و قسمت 

دند. ما ساحه فعاليت خود را از فارياب تا سمنگان وسعت داديم چون در سمنگان و غضب خداوند نسبت نمی دا

ارتباطات زياد نداشتيم در شهر ايبک اتاق گرفتيم و به کسانی که سوال می کردند می گفتيم دنبال معامله دار 

ی اولين بار با ها و قرضدار ها آمده ايم در اين محل به کار روزمزد هم در مزارع و باغ ها پرداختيم و برا

مزدوران بطور مساوی در زندگی و معيشت داخل رابطه و گفتگو شديم اگر چه ايبک محل رجوع کارگران 

مهاجر نبود با آن هم تعدادی از محالت ديگر در آنجا مزدوری می کردند شب ها در سماوار ها روی چار 

يم. بديهی است که آنها گاهی تعجب می پايی ها ميخفتيم و تا خواب بردن در باره زندگی کارگران ميپرسيد

کردند. در دوران کودکی من يک جوان به نام ايرگش از محالت ايبک به قريه ما آمده ودر زمين ما به دهقانی 

پرداخته بود مردم بخاطر مسافر بودن بسيار رعايت حال او را می کردند او در خانه ما سکونت داشت و با 

البته کسی نميدانست او چرا از جای دوری به اين روستای که در ان بيگانه  ما مثل اعضای خانواده شده بود

ای نيست آمده است اما از او در اين باره نميپرسيدند زيرا نگران بودند که آزرده نشود و اندوهگين ساختن و 

به قريه ما  آزردن مهاجر در رسم مردم ناپسند بود. بعد از دو سال کسانی از خانواده او سراغش را يافتند و

آمدند پدرم دو سه روزی از آنها پذيرای کرد معلوم شد ايرگش بخاطر دلدادگی به دختری که خانواده اش 

نخواسته بودند با او وصلت کند از خانه قهر کرده و سر به کوه و بيابان گذاشته بود او از يک خانواده دارا 

زدوری در جايی که کسی او را نمی شناخت در محل خودش بوده است اما دو سه سال را به دهقانی و م

پرداخته بود پدرم به اعضای خانواده اش توصيه کرد که رعايت حال او را بکنند او وقت خداحافظی با ما و 

ديگر افراد ده بسيار گريست و معافيت خواست پدرم نيز او را در آغوش گرفت و گفت تو فرزند ما هستی 

هی به ديدن ما بيا من تصوير چهره او را به خاطر داشتم اما آدرسی از ما را فراموش نکن اگر توانستی گا

قريه و محله اش نداشتم همين قدر فهميده بودم که به ازبکی سخن می گويد بسيار آروزو داشتم که با او روبرو 
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ند د نداشتشوم اما چنين چيزی ممکن نشد به هر حال يک تن از ما به نام محب هللا در ميان خانواده ای که فرزن

 پذيرش يافت و مدتی را در آنجا ماندگار شد و دوستانی برای ما پيدا کرد. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها  بخش سی و سه  

 برخی نتیجه گیری ها از نخستین کار های گروه حرفه ای در شمال 

  

ز هر اقدام نظامی حاال کمتر سخن از اقدامات مسلحانه و کانون شورشی بود و قطعی شده بود که گروه قبل ا

بايد مطالعات وسيع در زمينه اجتماعی، جغرافيا، مراکز ادارات دولتی بدست آورد همچنين بايد جا های اختفا 

برای گروه وجود داشته باشد که مهم ترين آن پشتی بانی مردم است .يک انقالبی افريقای مرکزی در جواب 

واب داده بود که ما به کوه ساختن مردم مشغوليم اين پرسش گری که گفته بود شما کوه و دره ای نداريد ج

پخته ترين طريق امکان تداوم بدون انقطاع مبارزه خواهد بود حاال ما می فهميديم که آشنايی به محالت چقدر 

مهم است و موفق شده بوديم پشتيبانی مردم را در مقياس وسيع جلب نماييم آنها بدون آنکه دغدغه ای داشته 

آگاهی به اين که ما زندگی مخفی و تحت تعقيب داريم ما را پناه ميدادند. حاجی غفور در فيض آباد باشند و با 

زمانی که يکی از فعالين به خانه اش می رفت سی، چهل نفر را غرض کسب آگاهی و پشتيبانی هنگام 

پانی اش پناه ضرورت جمع می کرد. چوپانی به نام محمد مشهور به محمد کالم بای دوستان را در کپه چو

می داد و تجارب کار ها و ياغی گری خود را با آنها در ميان می گذاشت و دوستان خود را در تمام واليات 

شمال غرب به ما معرفی کرده بود که افراد مطمئنی بودند مظفر و کمال از فيض آباد وسيعاً در ميان مردم 

لی يکی از دانشمندان ترکمن به ما در شناخت مردم کار می کردند و خانه هايشان در اختيار ما بود مخدوم ق

 تيره ها و طايفه های ترکمن ها و خصوصيت هايشان 

معلومات ميداد او خود مصروف تهيه تاريخی در باره گذشته های ترکمن ها در افغانستان بود در مزار 

لعه در مسائلی که ما شريف مال نادر و يک مالی ديگر از سانچارک که حاال نامش به خاطرم نيست به مطا

پيرامون آن کار می کرديم عالقه يافته بودند. عبدالحمد برمک کارگری که از کود و برق اخراج شده بود 

برای کار در ميان مردم فعاليت فوق العاده داشت آشنايی او با بزرگان و خانواده های متغذ مزار بسيار وسيع 
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شد اينها نمونه های از کار های بود که ما انجام داده بوديم در  بود و برای تامين ارتباط به ما مفيد واقع می

سفری به قرقين و خمآب با يک خزانه دار در قرقين و با خانواده حاجی خدر در خمآب آشنا شديم اين حاجی 

خدر معلومات دايرة المعارفی در باره تاريخ، فلکلور و رسم و رواج های ترکمن ها داشت و شخصی متنفذ 

نواز بود ما برای اولين بار در قرقين و خمآب به وسيع ترين و گسترده ترين قسمت دريای آمو  و مهمان

مواجه می شديم که برای ما تعجب آور بود البته در فصل تابستان وسعت دريا بسيار زياد می شد و در ميان 

ند و حاصل خوب آن جزيره های کوچک تشکيل می گرديد که دهقانان در آن جواری و تربوز کشت می کرد

 می گرفتند در يکی از سفر های ما سيد اکرام در نيمه راه از موتر مانده و راه گم 

شده بود و پياده از طرف دولت آباد خود را به بلخ رسانيده بود که حکايات عجيبی از مشکالت سفر در 

ه ز ها خوابيده بود که البتريگزار های وسيع را بخاطر سپرده بود چون هوا گرم بود او شبانه سفر کرده و رو

خطر گور شدنش در ميان ريگ که در حال سفر و حرکت دايمی است و مانند آب امواج به وجود می آورد 

و اگر مانعی در برابرش پديد آمد آن را زير می گيرد. در فارياب يک دريور که موتر الری می چالند و 

با ما آشنا شد او انسان ماجراجو اما فوق العاده هوشيار خليفه محمد نام داشت متاسفانه شنوايی اش ضعيف بود 

بود و به تمام محالت فارياب اموال تجارتی را انتقال ميداد او برای ما در کته قلعه که در فاصله ميمنه و 

بلچراغ موقعيت داشت پايگاهی ايجاد کرد که بسيار جالب و کار آمد بود در اين محل مردم سه چهار ماه 

هی به نام هنگ بد بو را که يک گياه طبی است و به صورت طبيعی در کوه پايه های آن منطقه تابستان گيا

می رويد از زمين کنده و جمع آوری می نمودند که تاجران آن را از ايشان خريداری نموده و به پاکستان 

 ای زندگی ساده آنانانتقال ميدادند اگر چه مقدار پولی که هنگ کنان بدست می آوردند بسيار کم بود اما بر

کفايت می کرد و آنها اکثر سال بيکار می بودند. کته قلعه بازارچه ای داشت که باالی سرک ميمنه بلچراغ 

قرار گرفته بود و دريوران هنگام عبور در آنجا توقف نموده غذا و چای مصرف می کردند يک نفر که سواد 

ر با ما آشنا شد که خود منبع معلومات نيز بود زيرا با باال تر داشت و نصرهللا ناميده می شد در اين بازا

تجسس زياد از دريوران و راه گذران در باره حوادث دور و پيش می پرسيد و برای ما قصه می کرد حسام 

الدين از رفيقان برجسته ما آن سال با هنگ کنان به کوه رفت و با يک جوان که زميندار هم بود و تعدادی 

ه می کرد آشنا شد و با تقاضای او در خانه اش به حيث همکار جابجا گرديد که تجارب مواشی را نيز نگا

خاصی در کار با روستاييان کسب نمود و اولين رساله را در باره مردم شناسی، جامعه شناسی و روانشناسی 

ای من در اجتماعی در آن محالت تهيه کرد او نوشته خود را به طور نامه هفته وار توسط خليفه محمد بر

مزار می فرستاد من آن نامه ها را جمع آوری نموده و تنظيم نموده بودم که برای تمام گروه آموزنده بود. 
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متاسفانه خود آن نامه ها با يادداشت های زياد در اوايل انقالب ثور به طور تصادفی به دست پوليس افتاد و 

ر تهيه مطالب و نوشتن ايجاد کرده بود. در تابستان من بسيار متاسف شدم زيرا حسام الدين شيوه و سبک خا  د

و تيره ماه يک موضوع جالب هم پاسداری از پاليز های خربوزه و تربوز است که در هر پاليز يک نفر برای 

نگهداری موظف می شود ما در نزديکی شهر شبرغان با يکی از اين پاسداران که به اصطالح محلی قورغمال 

رکی است آشنا شديم او يک جوان از تبار جوگی ها بود که خانواده اش نيز در همان گفته می شود و کلمه ت

 نواحی کپه زده بود .

زنان جوگی ها روزانه به گدايی به خانه ها ميروند فالبينی و طبابت هم برای زنان انجام می دهند اما پدر آن 

شخ  ريش سفيد و بسيار معتقد و نماز جوان در کپه قورغمالی خودش به سرمی برد و با او کمک می کرد او 

خوان بود اما پسرش به موسيقی عالقه داشت و با دمبوره آواز می خواند ما در کپه اش ميرفتيم و به آواز او 

که عالقه مندانی از گاو چرانان و دهقانان يافته بود گوش می داديم. اشعارش را يادداشت می کرديم و با افراد 

رديم او آگاهی زياد پيدا کرد و همراه ما با کارگران تفحصات و انتقال گاز شبرغان جمع شده نيز صحبت می ک

 آشنا شد در زمستان های بعد 

 به اتاق کارگران می آمد و برای آنها آواز می خواند . 

 يک سرگذشت جالب 

مقرر شد و  پسر خاله ام ميرايوب آغا که در خانه او را آغا ميرزا می گفتم در خمآب به حيث کاتب تحرير

من فرصت را غنيمت دانستم تا مطالعه خود را به کمک او در قرقين و خمآب تکميل کنم و روابطی هم ايجاد 

نمايم پس با اجازه دوستان مدتی را به خمآب سفر کردم. جفرافيای اين محل که در کنار دريای آمو قرار دارد 

از خاک افغانستان خارج می شود و سرحدات بعد و در همان محل دريا مسير خود را تئغير می دهد و ديگر 

از آن با ترکمنستان خشکی است قريه های سرسبز که با انبوه درختان پوشيده شده از يک کنار با دريا و 

امواج آن و از سه طرف ديگر با ريگزار ها محصور اند. مردم برای جلو گيری از توفان و آسيب ريگزار 

بيرون قريه ها به وجود می آورند هنوز تعداد زيادی از مردم در خرگاه  ديواره ای از کشتزار جواری در

زندگی می کنند خرگاه خانه گنبدی شکل است که از نمد بسيار دبل که با تير های چوبی متصل است ساخته 

می شود درون اين گنبد را با پرده ها و دست دوزی های زيبا تريين می کنند. حتی کسانی که خانه گلی و 

ی هم ساخته اند در محوطه حويلی شان يکی دو تا خرگاه است شايد به اين سبب که اگر طغيان دريا خانه خشت
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گلی را خراب کرد آنها قادر باشند خرگاه خود را به محل امن انتقال دهند چون خطر سيالب در بهار و 

الت ک تر است مردم اين محتابستان به نسبت زياد شدن آب دريای آمو نسبت به توفان ريگ خطر ناکتر و مهل

عالوه بر زراعت عموماً مصروف قالين بافی اند از نی هايی که در کناره دريا می رويد بوريا نيز می بافند 

و آن را به مزار و آقچه انتقال داده می فروشند. قابلی قرقينی شايد در هيچ جای نظير ندارد زيرا با آنکه 

را نميزند. من تقريباً يک ماه در خمآب ماندم در خرگاه ها  بسيار چرب است اما خوشخوراک است و دل

 مهان شدم و با مردمان زياد آشنا گرديدم. تعدادی 

منصبداران سرحدی هم هستند که چون هم صحبتی نميافتند با من گرم گرفتند و چند بار با آنها ماهی گيری 

به نسبت آبخيزی و خراب شدن موتر در  کردم آشنايی را با حاجی خدر نيز عميق تر ساختم اما در بازگشت

ريگستان ها در راه دچار تسمم شدم شب را در قرقين گزراندم و فردای آن با موتری که از طريق دولت آباد 

و بلخ به مزار می رفت تصميم رفتن به مزار گرفتم آنجا مشکل آب در ريگستان های بی در و پيکر بسيار 

است تلف شود چون راه به آبادی ها بسيار دور است اما در وسط بيابان حاد است خصوصاً مسافر نابلد ممکن 

ريگزار يخدان هايی ساخته اند که بسيار غنيمت است اين يخدان ها نوعی عمارت استوانه ای شکل بسيار 

 بلند است که با خشت پخته اعمار گرديده و چند دهليز که با ستون ها از هم جدا می شوند به گنبدی بسيار بلند

متصل اند شايد بلندی اين عمارت نزديک به پنچاه متر باشد در زمستان در زير آن که حوضی بسيار عميق 

است برف دشت ها را جمع نموده ذخيره می نمايند به سبب اين که از شش دهليز پيرامون آن هميشه باد 

و تيره ماه دوام می آورند بعد جريان می يابد اين برف ها يک باره آب نميشوند و به تدريج در تمام تابستان 

از پيشين روزی که سفر داشتيم در يکی از اين يخدان ها توقف نموديم مردم آب نوشيدند سر و روی و لباس 

های خود را تر کردند و در ظرف های که داشتند آب سرد گرفتند موتر بعد از رفع خسته گی حرکت کرد 

که در شمال شهر مزار شريف قرار دارد در يک  شايد طرف های عصر در آپارتمانی در طرف مندوی

عمارت آپارتمانی که در اجاره قرقينی ها بوده است موتر توقف کرد و مردم بار های خود را پايان کردند 

من که هنوز در تب ميسوختم به مشکل خود را در محوطه روضه رسانيدم و در همان طرف شمال در چمنی 

يا به خواب رفتم يا بی هوش شدم درست بخاطرم نيست شايد نيمه های شب در سايه درختان افتادم همان جا 

کسی مرا شور داده بيدار کرد ديدم کسی که از ظاهرش نوعی معنويت و فضيلت آشکار بود باالی سرم 

نشسته است با من احوال پرسی کرد و من جريان اين که از قرقين آمده ام و بيمار بودم را برايش قصه کردم 

قاضا کرد که همرايش بروم بعد از اصرار زياد راضی شدم و به خانه او که آن طرف مندوی در از من ت

جاده ليسه باختر قرار داشت رفتم. از من خواست که حمام کنم و بعد چای و غذا آورد از او نام و هويتش را 
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نم جرقه زد باری با پرسيدم گفت من در شاروالی مزار کار می کنم و نامم سيد حسين ثنا است چيزی در ذه

او در کابل در يک رستورانت در شهر نو رو به رو شده بوديم او بخاطر کدام وظيفه رسمی به کابل رفته و 

در آپارتمانی اتاق گرفته بود و برای صرف غذا به رستورانت آمده بود ما سه نفر متعلمين و رفقا بوديم که 

حبت ما توجه اش را جلب کرده بود که اجازه خواست تا اطراف ميزی نشسته بوديم او که داخل آمد شايد ص

با ما يک جا دور آن ميز جا بگيرد او انسان فاضلی بود و شعر خوب می سراييد آن شب همراهش در باره 

ادبيات صحبت کرديم و تا ساعت يازده شب با هم قصه کرديم بعد با او تا آپارتمانی که اتاق داشت همراهی 

ا نام خود را گفت من آن خاطره را که شايد سه سال قبل بود به خاطر آوردم و برايش ياد نموديم وقتی که اينج

آوری کردم او بسيار خوش شد گفت که عالوه بر ماموريت در کنار خانه خود تکيه خانه ای دارد که خود 

برايم داد متصدی آن است و در آن به اصطالح منبر می رود. آن شب را گزرانديم و با دارو هايی که او 

وضعم خوب شد. فردا که از او اجازه می گرفتم درخواست کرد که شب دوباره بيايم و گفت بهتر است بيشتر 

آشنا شويم. آن شب با او در باغ حضور مزار که مربوط شاروالی بود و در جاده شاديان قرار داشت رفتيم و 

ی مزاری که باالبداهه شعر می گفت آشنا و با جمعی از اديبان و شاعران که در ميانشان شخصی به نام وفا

هم صحبت شديم و شبی خوش گذرانديم من به آنها وضع خود را با اندکی تفاوت شرح دادم که به نسبت 

فعاليت سياسی از مکتب اخراج شده ام و هنوز سرنوشتی ندارم معلوم شد وفای مزاری بخاطر شعری که در 

الی خوش نيامده بود از کار برطرف شده و به کمک سيد حسين ثنا جريده بيدار نشر کرده بود و به مزاق و

فعال باغبانی باغ حضور را می کند که شبانه به محفل ادبا و شعرا بدل گرديده است. آنها از من تقاضا کردند 

ره اکه هر وقت در مزار بودم به آن باغ بيايم که گل خانه ای بسيار زيبا و چند اتاق داشت که ميشد در آنجا گز

 کرد. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش سی و چهار 

  

اتفاق ديگری که در مزار پيش آمد آشنايی با چند نفر از محصلين دارالمعلمين عالی بلخ بود که برمک با يک 

نفرشان شناسايی داشت ما به کمک اين رابطه گروپی تشکيل داديم که در ميان آنان افرادی از تخار، بدخشان، 

ب و فعال گرديدند. ما هنوز نميدانستيم که در مزار شريف کسانی از سازمان هستند يا نه؟ و و فارياب جذ
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چگونه فعاليت می کنند در بندر تفحصات در يک سرای که تازه ساخته شده بود يک اتاق گرفتيم که گاهی 

ان کار بالً در شبرغيکی دو نفر شبانه آنجا می ماندند. يک شام من با انجنير نبی از کارمندان تفحصات که ق

می کرد و با انجنير معدنچی دوست بود مالقی شدم او گفت که اتاقی در همين سرای دارد اگر چه او از مردم 

مزار بود اما نميدانم به چه علتی در خانه اش نمی رفت به احتمال زياد فاصله فکری باعث اين امر بود. 

شان داد با او خربزه ای نوش جان کرديم و قرار گذاشتيم که انجنير نبی اتاقش را که در منزل دو بود به من ن

گاهی با هم صحبت کنيم. در جريان گفتگو ها معلوم شد که او به گروه های موجود سياسی اعتماد ندارد بيشتر 

از همه بر ملی نبودن آنان و تند رو بودنشان انتقاد داشت اما دوستی اش با من بسيار عميق شد و اصرار 

هر وقت فرصت داشتم به ديدنش بروم و وعده هرگونه همکاری داد ميگفت شما در وضعيتی قرار داشت که 

داريد که گاهی ممکن است به جای، غذا، لباس، يا پول ضرورت بيابيد و هرچه از دست من بيايد دريغ نميکنم 

 تش در رفتار واو انسانی فيلسوف منش ،آرام وکم سخن بود. اما به دوستی بسيار ارج ميگذاشت و صداق

 گفتارش بارز بود. 

نورهللا تالقاانی به آقچه امده و مرا جستجو کرده بود من در مزار شريف بودم  (4014)در تابستان آن سال 

 اما از آدرس ما مالنظر اطالع داشت و به من احوال فرستاد .

بی شد که از وظيفه صاحب منص تالقانی در هوتل شاروالی اتاق گرفته بود من شبانه به مالقات او رفتم معلوم

استعفا داده و سفری تا ترکيه، اعراق و سوريه داشته است او از امارات يک موتر فلوکس واگون خريده و با 

آن از طريق ايران به کشور آمده بود و بعد سفری به گوشه و کنار های کشور نموده و برای ديد و بازديد 

از همين طريق به فارياب و از آنجا با عبور از کوتل سبزک به  مناطق شمال به آقچه امده بود و ميخواست

هرات برود و همان طور بعضی نقاط ديگر را ببيند. او گفت که خود را به وکالت شورا کانديد خواهد کرد 

صورت می گرفت و کانديدا ها از خيلی قبل آمادگی  4011چون انتخابات دوره سيزده هم در تابستان سال 

ن در همان صحبت از تصميم بعضی نظاميان که اقدام به قيام مسلحانه نموده و از اين طريق می گرفتند. م

ايجاد پايگاه نمايند و مردم را به انقالب دعوت کنند مطلع شدم او گفت ما مناطقی را در محالت کوهستانی 

 فته بوديم هم از نظرواليت بغالن که به باميان و از آنجا به غور ارتباط داشت به حيث پايگاه در نظر گر

دفاعی و هم از نظر مسايل لوجستيکی ان محالت را مساعد می دانستند. در اين باره من در صفحات قبل 

 اشاراتی داشتم. 
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در برج سنبله ما جلسه ای داير نموده و گزارش فعاليت های بيش از شش ماه خود را مطالعه و تنظيم نموديم 

وضعيت مرکز و محالت ديگر مطلع گردم چون تا آنوقت رابطه منظمی  و فيصله شد تا من به کابل رفته از

با مرکز ايجاد نشده بود در کابل موضوع زبان در شورا منجر به اختالفات شديدی گرديده و هياهوی زياد 

در مطبوعات ايجاد کرده بود. جرايد پيام وجدان، روزگار، افکارنو، جبهه ملی و پکتيکا نظريات جانبين را 

س ميداد. اختالف بر سر تصويب ماده ای در قانون مامورين که دانستن هر دو زبان رسمی پشتو و انعکا

دری را برای مقرر شدن به وظيفه دولتی شرط می دانست شروع شده بود و بعد وکالی مناطق شمال مسئله 

 تبعيض در رسميت يافتن زبان های ترکمنی و ازبکی را مطرح نموده بودند. موضوع از مسئله زبان به

احراز مقامات دولتی، توزيع زمين به ناقلين در مناطق شمال؛ مسئله چراگاه ها و ديگر جريانات کشيده بود 

و حتا وکال با هم درگير شده و محمد حکيم صديقی وکيل ولسوالی رستاق واليت تخار به طور سمبوليک 

ن عدالت و تعيين سرنوشت حاضر به قيام و تفنگچه ای را رو به هوا فير نموده بود يعنی اين که برای تاٌمي

جنگ نيز هست در شورا مخالفين دو گروه بوجود آورده بودند يکی هفتاد و پنج نفر و ديگری شانزده نفر 

عضو داشت گروه شانزده نفری مسئله تبليغات را به عهده داشت و با گروه هفتاد و پنج نفری که افراد نسبتاً 

رتی داشتند اما چون در اقليت قرار گرفته بودند مجالس شورا را تحريم نموده محافظه کار بودند رابطه مشو

 و ولسی جرگه را از نصاب انداخته بودند تا مانع تصويب قانون مامورين به شکل پيشنهادی کنونی گردند .

ضرور  لعده ای از ادبای پشتو زبان که در راس شان بينوا قرار گرفته بود تالش داشتند تا از طريق استدال

بودن مسئله را تفهيم نمايند اما بيشترين بهره گيری را از اين اختالفات بدخشی گرفت او عده ای از اهل قلم 

را در بيرون از شورا جمع آوری نموده و با وکال ارتباط گرفته و آنها را تشويق به پايداری می نمود از 

د يک مقاله تحت عنوان تابوت به دوشان طرف اين نويسنده گان مقاالت تندی در مطبوعات به نشر رسي

استعمار آتش تفرقه و تضاد ملی را دامن می زنند در جريده ملت به نشر رسيد که احتماالٌ سبب توقيف جريده 

 و زندانی شدن فدا محمد فدايی گرداننده ان شد. 

 دنی بلخ و تخار ومضمونی ديگر تحت عنوان خراسان نام تاريخی و پر افتخار کشور ما بوده و ايجاديات م

هرات و کابل به همين مهاجمين ومهاجرين می رسد محتوای بسيار تعرضی داشت مقاالت علمی هم درباره 

مسئله زبان به قلم محمد اسماعيل مبلغ و ظاهر يونسی نشر گرديد که آرام و استداللی بودند انجنير غالم محمد 

ترکيه توصيه نمود او عقيده داشت که زبان های  فرهاد رسميت زبان ترکی را در صورت پذيرش ترکی رايج

ترکمنی، ازبکی، قزاقی و قرغزی لهجه بوده و به غرض تفرقه افگنی از جانب استعمار گران روس ترويج 

شده اند احزاب سياسی از جمله هر دو جناح دمکراتيک خلق اعالم بی طرفی نموده و در عين زمان مردم 
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ه بودند. بعد حکومت ضمن اعالميه ای از مطبوعات درخواست نمود که از را به اتحاد و تفاهم تشويق نمود

نشر مسايل نفاق انگيز بپرهيزند و آهسته آهسته موضوع رو به خموشی رفت تا اين که وقت تعطيلی مجالس 

شورا رسيد بعد ها شايع شد که سردار ولی تعدادی از وکالی مناطق شمال را به وسيله حاجی مقيم بای از 

ين مزارمالقات نموده و انان را تشويق به مبارزه در راه کسب حقوق و رفع بی عدالتی نموده است او متنفذ

گفته بود که مردم جنوبی نه ماليه می پردازند و نه عسکری می کنند اما بيشتر جنراالن و صاحب منصبان 

ال نمی توانند مقامات اردو از آنان است در صورتی که سربازان عادی از مناطق شمال است اما مردم شم

عالی را در حکومت مخصوصاً اردو نصيب شوند. با در نظر داشت شعار های دو آتشه عده ای از وکالی 

مرتجع و فاسد مناطق شمال و مرکز در مسئله زبان که خود آله دست و وسيله رشوت مامورين فاسد دولت 

ت اينگونه بود که دقيق تر به نظر ميايد او ميگف بودند اين شايعه قابل باور بود. روايت ظاهر يونسی از قضيه

وقتی سردار ولی از حاجی مقيم بای که رئيس عمومی بزکشی بود دعوت می کند که بزرگان شمال را برای 

يک صحبت جمع کند او از نيت واقعی سردار ولی آگاه نيست اما زمانی که سردار ولی مردم را به مقابله با 

عوت می کند و بعضی ها عالقه و احساسات نشان می دهند حاجی مقيم اجازه جنوب به خاطر رفع تبعض د

سخن خواسته و ميگويد ما همه مردم افغانستان شمال و جنوب پشتون و تاجيک، ازبک و هزاره عرب و 

بلوچ وغيره همه برادر هستيم وطن ما يک وطن است و اين وظيفه شما بزرگان است که مشکالت وطن را 

ه جنجال هايی پيدا می شود که به نفع هيچ کس نيست حاجی مقيم قوميت عرب داشت که خود حل کنيد اگر ن

را ريش سفيد همه مردم می دانست يونسی می گفت او آدم دير انديش بود و از اختالفات داخل دربار هم 

است آگاهی داشت داود خان گروه های سياسی مخصوصاً خلق و پرچم را با خود داشت و سردار ولی ميخو

با استفاده از نا رضايتی مردم برای خود در جامعه جای پا بيايد چون بعد از حوادث دوره قحطی حاکميت 

خاندانی متزلزل شده بود و در محافل خاصی سر و صدای کودتا از جانب داود خان يا سردار ولی زمزمه 

 شده باشد تا فضا مغشوش ومی شد پس بعيد نيست که اختالفات شورا بر سر زبان از داخل دربار تحريک 

 آب برای ماهی گرفتن گل آلود شود . 

اما در داخل سازمان حاال نگرانی ها تا اندازه ای تخفيف يافته بود آنانی که درس و وظيفه را ترک گفته و به 

روستا ها رفته بودند به اين درک رسيده بودند که قبل از ايجاد کانون شورشی بايد حد اقل آگاهی در ميان 

مردم پخش شود و آنان هدف قيام را درک کنند. اگرچه مردم عادی از ياغی ها هم حمايت می کردند و از 

دالوری آنانی که در برابر پوليس و قطعات مسلح دولت تسليم نشده فرار نموده يا کشته شده بودند تمجيد می 

يد کسب کرده بودند در قريه ما رش کردند چنين افرادی در هر گوشه و کنار کشور کار نامه آفريده و محبوبيت
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قريه دار که در زمان نادر خان ياغی شده و توسط يک عده متنفذين طرفدار دولت به قتل رسيده بود به حيث 

يک قهرمان تجليل می گرديد. در فارياب تخار بدخشان و هرجای ديگر اين گونه افراد مورد تجليل مردم 

ا آرمان های خود را برای مقاومت در برابر ظلم بخاطر می داشتند وجود داشته اند شايد مردم در چهره آنه

سرود های زيادی در فلکلور مردم از اين قهرمانی وجود داشت گل محمد در هزاره جات، الال شاه محمد در 

شمالی، توره در مناطق شمال و سرود های ديگری بنام بنياد پهلوان وغيره در محافل مردمی سروده شده و 

اسات و حتی ريزش اشک عالقه مندان می شد اما ما آرمان بزرگتر داشتيم و حتی با قهرمانی و باعث احس

قهرمان پرستی از آنگونه مخالف بوديم پس معلوم بود که دورنمای مبارزه طوالنی تر است اين درک محافظه 

اجرای عاجل زندگی کاران و چوکی نشينان را خاطر جمع ساخته بود حاال آنها مطمئن شده بودند که کدام م

آرام شان را تهديد نمی کند پس در ظاهر حتی تشويق هم می کردند. از جمله حرفه ای ها در عرصه عملی 

قربان پسا کوهی عمدتاً متوجه مطالعه وضعيت های جغرافيايی برای مبارزات مسلحانه و آماده ساختن گروه 

ده گردی، ورزش و عموماً آمدگی جسمی بسيار های محلی برای آموزش استفاده از اسلحه ،کوه گردی و پيا

تالش می کرد حفيظ آهنگر شروع به مطالعه و تهيه مقاالت در دفاع از مبارزه مسلحانه نموده بود باعث می 

کوشيد مبارزين را با تعبير دينی آشنا سازد و لطايفی از قرآن را برای دفاع از مظلومين و مبارزه بر ضد 

عده ای به ايجاديات ادبی روی آورده بودند که دولت دروازی از آن جمله بود. او  ظلم و فساد تفسير می کرد

نام مستعار خود را به بزرگداشت اولين قربانی سازمان حکيم گذاشته بود. کادر های بخش نظامی عموماً از 

ديد ار جتدارک مبارزه عملی حمايت می کردند در ملکی ها نيز انجنير رفيع خوست و فرنگی با مطالعه آث

خود را در سطح تيوريسن مبارزات چريکی و پارتيزانی باال برده بود من بعد از مدتی گشت و گذار و مالقات 

و صحبت با اعضای سازمان و دوستان دوره ليسه نظامی و آگاهی از وضع محالت ديگر به مزار بازگشتم 

د ميشد ديگر گشت و گزار آزاد ميان و دوام مباررزه را پی گرفتم. حاال ايام رو به زمستان بود هوا سر

محالت و شهر ها کم تر ممکن می شد پس ما به تمرکز کار ها و آموزش بيشتر توجه کرديم در آقچه و فيض 

آباد مبارزه اجتماعی گسترده شده بود خانواده های بزرگی چون فاميل قاری سيد محمد که هم در شهر و هم 

زن و مرد به گروه جلب شده بودند. حاجی غفور در فيض آباد در دهات جای داشتند به صورت عمومی و 

محاقل بزرگ داير می کرد من يک مدت زمانی را به انتقال تجارب و معلومات محالت ديگر به اين هسته 

ها اختصا  دادند اين امر برای کار در روستا و ميان دهقانان بسيار موثر بود زيرا آنها احساس می کردند که 

نار کشور مردمانی ديگری با آنها هم صدا و هم قدم و باور و اطميانان شان به مبارزه قوی می در گوشه و ک

گرديد البته همه امور مثبت هم نبود خيلی از دهقانان اين کار ها را عبث و از سر مستی می دانستند و ميگفتند 

ر خورانيده از اين سبب شما را حکومت در جای های لکس جا بجا کرده؛ دريشی داده و غذا های مزه دا
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مست شده ايد. عبدهللا چکباشی که از اقارب نزديک ما هم بود هميشه به شوخی می گفت حاال چقدر مردم را 

از راه کشيده ايد. در ميان خانواده بزرگ ما نيز هياهويی بر پا بود از همه بيشتر رحمت قريه دار که پسرش 

يشتر خشم گين بود اما حاجی يعقوب از جوانان خانواده که پسر عبدهللا نيز مدتی با ما همراهی کرده بود ب

خاله من ميشد و بيکار بود زمينشان بخاطر باقيداری برادرش به فروش رفته و به خزانه تحويل شده بود 

مشکالت زياد داشت او در شب های دراز زمستان جوانان زياد قريه را به خانه اش جمع می کرد ساعتی 

می کردند و يگان شب ساز و موسيقی می شنيدند در ميان هواخواهان خود بسيار فعال  شوخی و ساعت تيری

بود او با منطق خا  خود حتی عقايد مذهبی جوانان را زير سوال می برد و از ضرورت مبارزه حرف می 

روز  ند يکزد او را رحمت قريه دار زياد زير فشار گذاشته بود تا وقتی که من به قريه می آيم آنان را خبر ک

در مزار شريف با او روبرو شدم او از موضوع ياد آور شد و گفت اگر يکبار رو برو با آنان گپ نزنی بسيار 

تبليغات منفی می کنند شبی را تعيين نموديم تا همه بزرگان خانواده را جمع کند و با آنان صحبت کنيم. شب 

 معين شده من رفتم آنان همگی با 

بودند بعد از صرف غدا رحمت قريه دار با الفاظ درشت و حتی دو و دشنام صحبت  پيشانه های ترش نشسته

را شروع کرد من خاموش نشستم تا زمانی که او از پر گويی خسته شد بعد من سخنانی را که آماده کرده بودم 

رند اگر گی بگيگفتم و از موقف خود دفاع کردم و اينکه انقالب حتماً آمدنيست و همگی بايد آگاه باشند و آماد

نه زير پا می شوند. سخنان من که معموال چاشنی از سرگذشت پيامبران و بزرگان چون موسی و عيسی و 

حضرت محمد داشت آنان را تا حد زياد زير تاثير برد پدرم چون از نظر شخصی خود را گنه کار ميدانست 

او آشنا شده ايم همان سخنان رندانه  هيچ چيز نميگفت اما مامايم عبدالرووف خان که در صفحات گذشته با

خود را با الفاظ آميخته با شوخی گفت که هرگز فراموش نکرده ام او گفت بچيم شما حرف هايتان سر چپه 

است انقالب که باعث خونريزی، خانه خرابی و سبب وضعيت زور خدای کمزور ميشود به نظر شما خوب 

ره صاحب سرنوشت و يک لقمه نان شوند کوشش داريد است و همچنان بجای آنکه بکوشيد غريب و بيچا

کسانی را که گذاره شان خوب است به نام فيودال و سرمايه دار از ميان ببريد يا غريب بسازيد و ميگوييد 

فالنی رهبر ما بسيار آدم کاکه است در صورتی که ما کاکه به لچک ها، قمار باز ها و بی سر و پا ها می 

ه عنوان مثال نام برد با شوخی های او مجلس به خوشی خاتمه يافت و در حقيقت روش گوييم و چند نفر را ب

من در خانواده به رسميت شناخته شد در قريه ما يک مهاجر ترکمن با کهنه دوزی زندگی می کرد هميشه با 

 من پرخاش داشت می گفت 
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و شما ميخواهيد اينجا همگی را من بخاطر همين فکر های شما از پاردريا مهاجر شده به افغانستان آمدم 

فراری بسازيد که نميدانم آنها به کجا خواهند رفت اما در خانواده ما مير ايوب يا آغا ميرزا از من و همراهانم 

پشتبانی می کرد بدون آنکه تعهدی بکند يک نفر از همکارانش به نام عبدهللا جان که از پشتون های آقچه بود 

تا آخر عمر رابطه اش را قطع نکرد ديگر از افراد اقارب ما تاغه نبی معروف با من آنقدر صميمی شد که 

به نبی قاق که ايام جوانی را از خانواده قهر کرده و حدود پانزده سال آواره گردی کرده بود از ما با تمام 

ز يند اتوان پشتی بانی می کرد. هر يک از همراهان را که ميديد به خانه می برد می گفت لباسش را بشو

وضع جيبش می پرسيد و حتی در اتاق جداگانه از آنها پذيرايی می کرد تا مورد سوال قرار نگيرند چون 

 هميشه تعداد زيادی مهمان های رنگارنگ داشت. البته هرگز خودش وارد بحث نمی شد و چيزی نمی پرسيد. 

  

  

  

 سرگذشت و جشم دید ها  بخش سی و پنج 

 یات شمال غرب توجه رهبری به کار در وال

  

بعد از آنکه در ايام زمستان همراه ستار خان دو سه نفر ديگر به بهانه تعطيلی به آقچه آمدند اين مهمانان چيز 

هايی در باره گسترش کار سازمانی در اين محالت شنيده بودند چون برای انها نزديک ترين آدرس سرای يا 

ق او معلومات گرفته و خواسته بودند از کم و کيف فعاليت مارکيتی بود که نزد مالنظر اجاره بود از طري

های ما مطلع شوند. مالنظر با من که در اين وقت در شبرغان بودم تماس گرفت من به آقچه آمدم و طور 

نمونه گروپ هايی از اعضا و هوا خواهان را به آنها معرفی کردم انها در بازگشت به کابل در باره فعاليت 

ی گزارش داده بودند. و هيئت رهبری عالقه مند گرديده و ظاهر يونسی و موالنا باعث را های ما به بدخش

موظف ساخته بودند تا به آقچه آمده و در باره کارها تحقيق و برای پيشبرد بعدی امور رهنمود و مشوره 

ند سر و صدا توليد نکبدهند. ما از اين که کار ها را تا حد زياد طور مخفی پيشبرده بوديم کوشيديم آمدن آنها 
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و جلب توجه ننمايد چون گروه های خلق و پرچم ناظر جريانات بودند اگر چه خود آنها نه تنها پنهان کاری 

نمی کردند بلکه ميخواستند کار های شان را به رخ يکديگر بکشند و به اين سبب بزرگ نمايی هم ميکردند. 

ين محدود بود اما بعد از پيوستن خلق کارگر به خلقی ها به فعاليت پرچمی ها عمدتاٌ در ميان معلمين و متعلم

نسبت اين که شهپر از آقچه بود خلقی ها در ميان اهل کسبه شهری نيز اعضايی جلب نموده بودند و برخورد 

های شان با پرچمی ها بسيار حاد شده بود باعث و يونسی سه روز در آقچه ماندند و جلسه ای با منشی های 

شنفکری گرفتند و همچنين با عده ای از روحانيون و متنفذين از جمله مولوی عبدالرزاق و حوزه های رو

مخدوم قلی هارون مالقات نمودند. آنها با رضايت و روحيه خوب باز گشتند و مالنظر را با خود به کابل 

ر يه نموديم تا ببردند. برای اينکه مالنظر در ارايه گزارش دچار مشکل نشود ما يادداشت تحريری به او ته

عالوه آرايه معلومات بتواند به سواالت احتمالی نيز پاسخ بگويد. يونسی و باعث از من خواستند تا در بهار 

به کابل بروم قرار گفته انها رهبری تصميم گرفته بود تا گروهی از فعالين موفق رديف اول از محالت 

دخشان محفل انتظار رقيب قابل توجهی از ميان مختلف؛ سفری دسته جمعی به بدخشان داشته باشند. در ب

گروه های چپ نداشت. افراد انگشت شماری به ارتباط منصور هاشمی که از اعضای برجسته جناح خلق 

بود به نام خلقی فعاليت می کردند که کار های شان چشمگير نبود پرچمی ها اگر هم عضوی داشتند شناخته 

توجهی در برابر اعضای گروه بود. باعث در نقاط مختلف بدخشان انها شده نبود اما اخوانی ها حريف قابل 

را به مباحثات رودررو دعوت کرده و با منطق و استدالل قوی دينی بر آنها غلبه می کرد که اين موضوع 

 باعث تشديد عقده و اختالف آنان با گروه شده بود اما هنوز تا بهار فرصت داشتيم. 

ه کابل رفتم از اتفاق گروهی از زندانيان بدخشان که در ميانشان بحرالدين باعث, شايد برج ثور بود که من ب

ظهورهللا ظهوری از اعضای برجسته و رهبران به حساب می آمدند و صديق قيام و حيات هللا رنجبر به 

 خاطر تشبث شان در رهبری تظاهرات مردم که منجر به اشغال گدام و توزيع گندم در ميان متقاضيان شده

بود. به کابل انتقال يافته بودند زيرا مقامات دولتی بدخشان نگرانی داشتند که محاکمه آنان در واليت موجب 

شورش مردم نگردد. محکمه استيناف انان در عمارتی واقع در دهمزنگ به شکل علنی داير گرديد که عده 

 گويی در برابر قاضی به زندانيانای از اعضای سازمان نيز در آن شرکت نمودند. بدخشی شخصاً برای پاسخ 

 کمک می کرد .

به مجرد طرح سوال او جواب را به نزديک ترين فرد دکته می کرد تا او با افراد ديگری که در صف نشسته 

بودند ان جواب را به کسی که مورد خطاب قاضی بود انتقال دهد. بدخشی در دفاع قانونی مهارت داشت او 

دانی شده بود دفاعيه ای طوالنی و مستدلی تهيه کرده بود که از طوالنی ترين زن 4013که در تظاهرات سال 
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دفاعيات بود و حتا آنرا به شکل درسی برای زندانيان گروه تعليم می دادند به هر حال استدالل قوی و مبتنی 

بار  ع رقتبر شرع و قانون که باعث آرايه کرد قاضيان را تحت تاثير قرار داد زيرا تواًم با تصوير اوضا

زنان گرسنه ای که کودکان شان را بر دوش داشتند و پيرمردان و فقيران بيمار و نيمه برهنه بود که از شدت 

گرسنگی به جان آمده و حاضر به انجام هر کار بودند و ممکن بود کار به خشونت بکشد باعث گفت ما با 

ودند جلو فاجعه و حوادث خطرناک را گرفتيم اشغال گدام و توزيع آن به محتاجين که بيشتر از همه مستحق ب

 زيرا مطالعه دقيق از اوضاع داشتيم .

و کار ما نه تنها مستوجب مجازات نيست بلکه بايد مورد تقدير قرار گيرد. محکمه آن روز خاتمه يافت و بعد 

 از چند روز زندانيان رها شدند. 

بت داشتم به خانه دوستانی که همصنفی دوره من چند روز در کابل با دوستان و رفقای سابق ديدار و صح

ليسه بوديم رفتم مرا با جوانانی که از شهر کابل بودند و تازه جذب گرديده بودند آشنا ساختند تا همراه شان 

صحبت نموده و در باره زندگی در روستا ها به آنها معلومات بدهم راستی چقدر سيستم تعليمی ما ناتوان و 

ن شهری گزارشات محالت دورافتاده وطن را مانند اين که افسانه های کوه قاف را ميشنوند ناکام بود اين جوانا

با شکفتی و حيرت ميشنيدند.در ده ما در باره جوانی کابلی که به مهمانی آمده بود و محصل طب هم بود 

ز حيرت اين فکاهی ساخته بودند که آن جوان از مردم خواسته بود درخت قروت را برايش نشان دهند. من ا

جوانان از شنيدن وضع دهات به ياد همان فکاهی ميافتادم و بعد که خودم وضع مردم دره های دامنه های 

 پامير را ديدم همان قدر دچار حيرت شدم که آن جوانان از صحبت من متحير گرديده بودند .

ند که مکتب را ترک گفته و به تعداد زيادی از جوانان از گروه های ديگر که مرا ميشناختند و مطلع شده بود

اصطالح آن زمان درميان توده ها رفته بودم عالقه مند صحبت با من بودند از جمله يک تن از جوانان آقچه 

که از فاکولته انجنيری فارغ شده و از کدر های برجسته پرچم بود چند بار از کسانی که با او شناسايی داشتند 

را برايش مساعد بسازند او بعد از ديدار هايی که با هم داشتيم عضويت خواسته بود که امکان مالقات با م

پرچم را ترک گفته و به مطالعه مجدد گروه ها آغاز کرد و چون با انجنير عثمان از نزديک آشنا بود و در 

صنف درس های او را فرا گرفته بود عضو گروه انجنير عثمان گرديد و با چند نفری که موفق شده بود انها 

 را قناعت دهد گروه تازه ای تشکيل داد که با يک تن آنها در واليت تخار آشنا شدم که منطق و 
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شيوه استدالل خا  خود را يافته بودند. اقاربی از ما که در کابل بودند از جمله چند خانوادهّ کابلی و مزاری و 

گه از ولسوالی آقچه قبالً  معلومات از جمله فاميل محمد امين مخدوم که درباره کانديداتوری او در ولسی جر

داديم بسيار شايق بودند که مرا ببينند چون در تصورات آنها چهره ای افسانه ای يافته بودم. من هم به خانه 

های آنها رفتم در خانه مخدوم چند تصوير چوکات شده من از شرکت در اجتماعات مردم به ديوار ها نصب 

از خانواده آنها و همسايه های شان آرزوی مالقات با مرا داشتند که برای شده بود و دختران و پسران جوان 

اولين بار در يک محفل عروسی از نزديکان آنها همراه شان ديدم محفل در کلوپ عسکری دايرشده بود که 

يمه ندر ميان باغی نسبتاً بزرگ قرار داشت. آن شب انها با من در باغ گروهی عليحده برپا کردند و تا بعد از 

شب به سوال های عجيب و غريب آنها که نظم و ترتيبش هر لحظه برهم می خورد پاسخ گفتم و به هر کدام 

شان وعده دادم که به خانه های شان بروم اين تصوير کوچک و معنی داری از عالقه و روحيه جوانان آن 

 روزگار به مبارزه و زندگی تواًم با ماجرا ها بود. 

راد مورد نظر امکان تشکيل گروهی که بايد دسته جمعی به بدخشان سفر می کردند مساعد بالخره با رسيدن اف

گرديد و مجلسی با اشتراک بدخشی داير شد انجنير بديع الزمان از تخار و قربان محمد پسا کوهی از شهر 

لين دوره محص بزرگ بدخشان که اين هردو از موسسين محفل انتظار بودند و انجنير بديع الزمان که از اولين

پولی تخنيک بود. شهرت زيادی در ميان همه گروه های روشنفکری داشت ميگفتند آواز او بدون لودسپيکر 

در محافل و تظاهرات همه را تحت تاثير قرار ميدهد و پسا کوهی از فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شده 

و شعر نيز ميسراييد سال گذشته تخنيک بود. دولت محمد دروازی که از نظر دانش شهرت بخصو  داشت 

ثانوی را ترک گفته بود ما چهار نفری با بدخشی در باره جوانب کار مشورت نموديم قرار بر اين بود که 

 بيشتر متوجه کار در ميان دهقانان و روستا ها باشيم و با انتقال گزارشات ساير 

اييم بدخشی گفت مردمان روستا بخصو  دهقانان محالت بر آگاهی آنان بيفزاييم و روحيه شان را تقويت نم

کوته نظر و محدود بين اند و بجز قريه و محل خود تصوری کمتر از اجتماع دارند اگاهی آنها از اين که در 

گوشه و کنار کشور فعاليت هايی برای دگرگونی اوضاع در جريان است به آنها روحيه می دهد و بر 

ايد يادآور شد که در دهات دهقانانی هم بودند که دوره مکلفيت عسکری را اميدواريشان می افزايد اگر چه ب

در نقاط دور دست کشور سپری کرده و جهن بينی و معلومات بيشتر کسب کرده بودند در آن وقت ها مکلفيت 

عسکری حيثيت مکتبی را داشت که مفهوم وطن را به جوانان روستايی تفهيم می کرد و باعث ايجاد روحيه 

تگی ملی می شد همچنان که مکاتب و تحصيل در شهر ها و زندگی در ليليه جوانان اهل معارف را با همبس

همين روحيه تربيه می کرد و شرکت در تظاهرات صنفی مرز های قومی و محلی را در ذهن آنان ميشکست 
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ر ندارد. بدخشی در آن زمان ها هيچ حادثه ای ناشی از برخورد های قومی, زبانی, يا مذهبی را کسی بخاط

برای من و انجنير بديع الزمان نامه هايی برای افراد فعال در منطقه ارگوی بدخشان داد تا با ما همکاری کنند 

در اين منطقه وسيع مردم به زبان ازبکی سخن می گويند اگر چه خودشان عالقه دارند خود را ترک بگويند. 

ن در قريه حافظ مغل ارگو زمينداری و دهقانی داشتند. ارگو محل پدری بدخشی بود و برادرانش حسن و محس

دولت محمد اگر چه خود روستايی بود اما تجربه از کار درميان روستاييان نداشت و چون تازه تصميم به 

مبارزه حرفه ای گرفته بود ميبايست اين سفر برايش آموزشی و تربيتی باشد اما قربان محمد متخص  در کوه 

بود و يگانه فردی در ميان ما بود که به تخنيک سالح آشنايی داشت. ما تصميم گرفتيم  گردی و پياده گردی

برای سهولت در سفر هر يک دو سه دست لباس و بوت های محکم داشته باشيم و مقداری ادويه ضروری 

فر س نيز خريداری کنيم به اين ترتيب سفری بسيار موثر و آموزنده ای را آغاز کرديم خصوصابًرای من اين

بسيار با اهميت بود و اولين تجربه و آگاهی مردم شناسی را از سر ميگذراندم که ميکوشم اين جريان را به 

 شکل سفر نامه ای فشرده ارايه نمايم که برای همه خواننده گان دلچسپ خواهد بود. 

  

 . 

 سرگذشت و چشم دید ها بخش سی و شش سفرنامه بدخشان 

  

چند روزی در تالقان توقف کرديم و به همراهی انجنير بديع الزمان در منطقه  ما در راه سفر به بدخشان

سرای سنگ که روستای بزرگ متشکل از ده ها قريه خورد و بزرگ در جوار شهر است با مسولين واليتی 

ز او کادر های محل مالقات و تبادل نظر داشتيم در تالقان تعدادی از برجسته ترين فعالين کار می کردند که 

احترام قابل توجه در سطح رهبری سازمان برخوردار بودند. بعد به مشوره پساکوهی تصميم گرفتيم از طريق 

فرخار پياده به طرف بدخشان برويم تا مرکز فرخار با موتر سفر کرديم و بعد پياده پياده از کنار نهر فرخار 

ه ود گرفتيم. تصميم چنان بود که اول در منطقبراه افتاديم. البته تعدادی تناب و چنگک برای شکار ماهی با خ

 ورسج در دره ای به نام درباهو که گفته می شد بسيار سرسبز و زيبا است يکی دو روز توقف کنيم .
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آن روز بعد از شام به درباهو رسيديم و درباغی که متعلق به خانواده انجنير معدنچی بود توقف کرديم از 

معدنچی هم به گونه تعطيل به درباهو آمده بود. بيشتر از سی نفر از مردم  اتفاق خوش در آن شبانه روز خود

محل در باغ جمع شده بودند شبانه ماهی پختند. بعد از صرف غذا توت تکاندند و آلو بالو و گيالس چيدند و 

هو چند سطل بزرگ دوغ آماده ساختند. شب را در باغ گذرانديم و به اصرار معدنچی فردا را نيز در دربا

گشت و گذار کرديم. اين محل زيبا به باغ بزرگ و انبوهی ميماند که از سه طرف با کوه ها محصور است 

فقط يک طرف اش که جاده باريکی در کنار نهر آب است باز می باشد و در سطح بسيار باال نيز قرار دارد. 

ند تا توانايی خود را با توقف چشمه ای عميق و پر آب دارد که بسيار سرد است و جوانان مسابقه می گذار

در درون آب سرد چشمه بيازمايند و البته هيچ کس بيشتر از يک دقيقه نميتواند در آن طاقت بياورد. آنروز 

صحبت با معدنچی برای ما بسيار آموزنده و غنيمت بود آميزش او با مردمان ساده و شوخی و ساده گی اش 

ی ما بسيار دلچسپ بود در صورتی که در آن محالت او انسان که هر کس خود را با او برابر بداند برا

معروف, محبوب و محترمی بود اما اين باعث نمی شد که او کاری کند که مردم احساس کنند او خود را برتر 

از آنها ميداند بهتر است خاطره ای از شيوه کار او را که هم به تئغير سطح زندگی هم روشن شدن ذهن مردم 

ثبت نماييم تا تصويری از کار در ميان مردم روشن شود معدنچی با شوخی به تعداد زياد مردمی مربوط است 

جمع شده بودند گفتميخواهم برايتان يک جنريتر برق آبی بياورم اما مصارف لين و گروپ و ديگر لوازم را 

 د در خانه هايتان يکخودتان بدهيد اما يک شرط هم دارم؛ قبل از آنکه جنريتر را نصب کنم و برق فعال شو

يک اتاق اضافی تيار کنيد اگر نه اين کار را نميکنم. مردم با سر و صدا سوال کردند اين چه شرطی است 

اتاق به برق چه ارتباط دارد گفت اين بسيار مهم است اگر موضوع را درست بفهمانيد شايد زنانتان سز 

 تعجب حاضرين بيشتر شده بود انجنير گفت حاال گوش صندوق هايشان را باز کنند و پول اتاق نو را بپردازند

کنيد عشق بازی در اتاق روشن و زير نور برق کيف ديگر دارد اما در پيش خورد و ريزه ها که نميتوانيد 

اين کار ها را بکنيد خانه که روشن شد بچه ها را در اتاق کهنه مصروف ساعت تيری بسازيد و خودتان با 

تاق نو برويد پس بهتر است شرط مرا بپذيريد چون من ميخواهم برای حقوق زنان عروس يا کمپيرتان به ا

نيز مبارزه کنم اگر چه مطلب با شوخی طرح شده بود اما همه ان را جدی گرفتند و قبول کردند که قبل از 

 فعال شدن جنريتر يک يک اتاق تازه در خانه شان تعمير کنند. شب با مردمان درباهو مشوره کرديم که

چگونه و از کدام طريق به طرف بدخشان برويم البته اولين محلی از واليت بدخشان که وارد می شديم 

ولسوالی کشم بود مردم گفتند دو راه موجود است يکی راه دور که از ميان چراگاه های بزرگ بنام دشت ارم 

خرماو و سنگان که دو ميگذرد و سه الی چهار روز تا کشم وقت می گيرد يکی ديگر از طريق دره های 

روز تا دره جيم کشم راه است اگر براه دشت ارم برويد بسيار خوش ميگذرد و تفريح ميکنيد اگر ميخواهيد 
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راه کوتاه باشد بايد از طريق دره خرماو و سنگان برويد. پساکوهی که در ان محالت بلديت داشت گفت راه 

اما ما بيشتر از تفريح به فکر هر چه زودتر رسيدن  دشت ارم بسيار دور است و شايد يک هفته وقت بگيرد

به بدخشان بوديم تا به وضع کار های سازمانی و سياسی آشنا شويم و رسيده گی نماييم پس طريق کوتاه را 

انتخاب نموديم صبح وفت به طرف دره خرماو حرکت کرديم وشام ناوقت به مدخل دره رسيديم که در آنجا 

کردند نزديک دروازه ای توقف کرديم و پساکوهی آن دروازه را تک تک کرد چند خانه وار زندگی می 

مردی ميان سال در را باز کرد و پسا کوهی گفت ما يک گروه محصلين استيم که برای تحقيقات علمی به اين 

ا ب مناطق آمده ايم و از همين راه طرف بدخشان می رويم ما را رهنمايی کنيد تا شب را در جايی بگذرانيم او

بسيار خوشحالی با ما احوال پرسی کرد و ما را به فاصله کوتاهی باالی صفه بزرگی که فرش بود رهنمايی 

نمود و به سرعت چراغ گيسی آورد و بر شاخ درختی آويخت گفت خوشبختانه امشب پسر عالقه دار ورسج 

د زيادی افراد از هر طرف امدند با يکی از همکارانش مهمان ما است همگی يکجا ميباشيم. چند دقيقه بعد تعدا

و به دورادور صفه جای گرفتند. انها با خوشحالی زياد با ما صحبت ميکردند و ساعتی بعد از هر خانه کسی 

با ظرف غذايی آمدند و مانند محفل خوشی غذای گوناگون مصرف گرديد و صحبت آغاز شد لحظاتی بعد دو 

و محفل ساز و سرود گرم شد انها در ضمن سرود های محلی  سه نفر با دمبوره, غيچک, و زير بغلی آمدند

اشعاری اجتماعی و انتقادی از شاعری با تخل  دهزاد را نيز چاشنی محفل ساختند که برای ما بسيار دلچسپ 

بود در اين اشعار وضع دشوار زندگی مردم انعکاس می يافت برای ما آهنگی بسيار دلچسپ واقع شد که در 

ای محل از ظلم و ستم اربابی شکايت می شد و آهنگ با بند هايی با مضمون همه از آن ضمن توصيف غن

دست ايشان است ورسچ تکرار ميگرديد بعد از آنکه مجلس به پايان رسيد ما در باره شاعر و ارباب ايشان 

ذ ظالم نفنام معلومات خواستيم گفتند شاعر معلمی است به نام محمد صالح که دهزاد تخل  ميکند و ارباب مت

به نام ايشان نبی است که در همدستی با حکام محل مردم را جور ميدهد و خون آنان را به کاسه کرده است. 

ما از روحيه آزاد و مبارز مردم و اين که آنقدر فرهنگ خود را ارتقا داده اند که محافل شان با چنين اشعار 

ديم که صالح دهزاد جوان مبارزی است که با گروه وادبياتی رنگين می گردد بسيار خوشحال شديم بعد آگاه ش

های شعله جاويد رابطه دارد. بعد از انقالب ثور و تجاوز شوروی به افغانستان من در تخار باز با نام دهزاد 

برخوردم که در زندان به سر می برد و برايش چهارده سال حبس تعيين کرده بودند.در افغانستان به خصو  

قهرمانان و پهلوانان در کنار وضع عاشقان دلسوخته بخش جدايی ناپذير محافل صفحات شمال توصيف 

موسيقی است خصوصاً موسيقی ترکمن ها که سيمای خا  خود را حفظ کرده است و بخشی ها داستان های 

گوراوغلی را با لحن حماسی جالبی ميخوانند که هفته ها را در شب های زمستان پر ميکند اما در تخار و 

ان تازه اشعار شعرای انقالبی جزۀ آهنگ خوانی گرديده بود که در رستاق و چياب اشعار عارف و بدخش
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مهجور و در کشم اشعار سيد متقی ضمنی را آواز خوانان ميخواندند البته تعداد زيادی اين شاعران و 

ی همان صفه آوازخوانان به دست به اصطالح مجاهدين تاريک انديش و جاهل کشته شدند. ما شب را باال

گذرانيديم و صبح وقت براه در آمديم و قبل از آنکه هوا گرم شود مقدار زيادی آلو بالو از درخت ها چيديم و 

از طريق دره خرماو به سوی دره جيم کشم به حرکت در آمديم. دره خرماو شايد عرض يک کيلو متر دارد 

است محصور ميباشد. در وسط دره جويباری و دو طرف شمال و جنوب ان با کوه هايی که پوشيده از جنگل 

جريان دارد که مانند اکثر دره ها از چشمه ها يا برف هايی که به تدريج آب می شوند سرچشمه گرفته و 

 جريان می يابد .

در وسط دره که ما رو به باال می رفتيم سنگالخ که از سنگ هايی بزرگ و کوچک تشکيل شده بود راه رفتن 

هوا نيز با باال آمدن آفتاب که از روبرو ميتابيد گرم تر ميشد ما بعد از طی فاصله ای را دشوار ميساخت 

روی صخره ای لباس های مان را ميکشيديم و لحظاتی را با آب سرد جويبار سرو تن را تر کرده و با اين 

بديع الزمان  . انجنيرترتيب از اثر گرما ميکاستيم و آلو بالويی را که با خود داشتيم شسته؛ نوشجان می نموديم

به اسهال دچار شده بود که دولت بسيار با او شوخی ميکرد و هر وقت که او در پشت صخره ای برای رفع 

حاجت توقف ميکرد دولت با آواز های عجيب و غريب حالت او را به مسخره گی ميگرفت و بعد از به پای 

ر بود و بديع الزمان با خشم او را تعقيب می کرد ايستاد شدن او به لحن جدی ميپرسيد طول چشمه شما چند مت

و او فرار مينمود با همين وضع تا نزديکی های پيشين راه رفتيم چون با خود غذا نگرفته بوديم در تالش 

افتاديم تا آبادی, خانه يا خيمۀ چوپانی را بيابيم چون بعيد بود در ان دره ای که کوه هايش پوشيده از جنگل 

يا شکارچيی وجود نداشته باشد بالخره آثار رمه ای به نظر آمد و خيمه هايی در يک بلندی بود حداقل رمه 

جابجا شده بود ما خواستيم به طرف آن خيمه ها برويم هنوز نزديک نشده بوديم که چند سگ خشمگين با 

د ر دره پيچيغرش های ترس آور به سوی ما حمله کردند هنوز به ما نرسيده بودند که صدای فير گلوله ای د

و سگ ها آرام گرديده و توقف نمودند مردی ميان سال که چوب چوپانی در دست داشت از خيمه بيرون آمد 

و بسوی ما حرکت کرد وقتی نزديک رسيد ديديم آدم تنومندی است ريشش را کوتاه اصالح نموده و دستمالی 

پيش می آمد با هم سالم و عليک کرديم بر سر پيچانده بود. با تکيه بر عصا از روی صخره ها می جهيد و 

و طبق معمول پسا کوهی ما را به حيث گروهی محصل که درباره وضع جغرافيايی و مردمان ساکن دره ها 

مطالعه و تحقيق می کنند معرفی نمود آن مرد ما را دعوت نمود تا به خيمه اش برويم و دم راستی نماييم. بعد 

 از 
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ر و روی و دست و پا با آب پاک چشمه در خيمه نشستيم و خواستيم او خود رسيدن به خيمه و سرد نمودن س

را معرفی نمايد گفت ما يک خانواده مالدار هستيم و در خود ولسوالی فرخار زندگی داريم از بهار تا تير ماه 

در همين دره رمه خود را ميچرانيم. برای زمستان علوفه و هيزم ذخيره مينماييم و محصوالت روغن و 

قروت خود را جمع آوری می کنيم. اين خانواده از قوميت گجر بوده اند که از سالنگ ها تاقندوز, تخار و 

بدخشان پراگنده اند و عموماً با مالداری زندگی به سر ميبرند و حيات نيمه مسکون و نيمه کوچی دارند او از 

ج درست کرده بود؛ که درميان ظرف ما پذيرايی مفصلی کرد عالوه بر شير و ماست و مسکه نوعی نان کوما

مملو از مسکه تازه گذاشته شده بود که البته ما نتوانستيم از آن بخوريم چون بسيار چرب بنظر می آمد درباره 

 فير تفنگ پرسيديم گفت بخاطر جلوگيری از حمله سگان باالی شما بود .

ته بودند من در قريه خودما ديده بودم راستی هم آن سگ های خشمگين با شنيدن صدای فير آرام شده و بازگش

که سگ های رمه به نحو خاصی تربيه می شوند غذای شان منظم است معموالً نان سبوسی که از خمير گور 

شده در ميان قوغ های آتش و سنگ های داغ تهيه می شود و هم چوپان و هم سگ هايش از آن تغذيه ميکنند 

د اين سگ ها روزانه کسی را دندان نميگيرند فقط مراقب اند که و گاهی هم استخوان برای شان داده ميشو

آدم های ناشناس از فاصله معين به محل مراقبت آنها که حدود چرا و خواب رمه است نزديک نشوند. باری 

شبانه يک نفر نابلد که به قريه ما می آمده از نزديک محوطه ای که خوابگاه رمه است و در اصطالح محالت 

اميده ميشود عبور مينموده است که چون راه قريه را نميدانسته ميخواسته اگر کسی در آن محوطه ما قوتن ن

است رهنمايی اش کند اما با نزديک شدن به دروازه قوتن سگ ها او را متوقف ساخته و مجبور نموده بودند 

ه ر شده بود ساعت ها بهمانجا بنشيند هر وقت خواسته حرکت کند با غرش تهديدش کرده اند آن بيچاره مجبو

همان نحو نشسته انتظار بکشد وقتی چوپان سگ ها را جستجو نموده و آنها را صدا نموده است با وق وق و 

سروصدا او را متوجه وضع خا  نموده اند چوپان که از اتاقش بيرون آمده و به دروازه محوطه رسيده بود 

ر آنجا ديده و او را داخل اتاق خود برده بود اما اين مرد نابلد را که از ترس روحش درحال قبض شدن بود د

بار اول بود که ميديدم صدای فير اسم رمز چوپان برای سگ است دو سه نفر پيرمردان خانواده که در خيمه 

بودند از مشکالت خود به خصو  مريضی زنان و اطفال و مرگ و مير زياد آنان شکايت کردندو اين که 

ندارند نارضايتی نشان دادند همچنين از اين که اطفالشان نميتوانند درس بخوانند و  دسترسی به داکتر و دوا

باسواد شوند ناراحت بودند و فکر ميکردند ما که برای مطالعه اوضاع زندگی آنها و محيط شان آمده ايم 

وييم اين ا ميگميتوانيم برای شان کمک کنيم که ما گفتيم فعالً ما فقط مطالعه می کنيم و چيزی که برای شم
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است که با جوانان محيط تان رابطه بگيريد و با کمک انها باالی دولت فشار بياوريد و خودتان نيز تالش کنيد 

 قبل از آن که وضع مريضتان بسيار خراب 

شود به داکتر مراجعه کنيد و مقداری قر  های مسکن و کپسول های اسهال با خود داشتيم که برای شان داديم 

ی ما در خريطه های عالحده نان روغنی, قروت ,گوشت يخنی و مقداری توت خشک و پسته دادند انها برا

و توصيه نمودند که اگر ميخواهيم ان شب به کشم برسيم با شتاب بيشتر حرکت کنيم ما هم اگر چه همراه 

 کشم جدابيمار ما بسيار وضع خراب داشت حرکت کرديم پيش از شام از کوتلی که منطقه فرخار را با 

ميساخت عبور کرديم و به دره ای که دره جيم ناميده ميشد سرازير شديم. تعجب آور اين بود که برخالف اين 

طرف کوتل دره جيم سنگالخ خشک و بی آب و علف بود و خوب بود که هوا سرد شده بود ما با شتاب زياد 

 ه رفتيم تا به اولين قريه کشم رسيديماز دره به طرف آبادی حرکت کرديم و بيشتر از دو ساعت با شتاب را

خوشبختانه پساکوهی در آنجا با خانواده ای آشنا بود شب در منزل ان دوست رفتيم حال وضع انجنير بديع 

الزمان بسيار خراب بود تب بااليی داشت و نميتوانست درست حرف بزند نزديک خانه جوی آبی بود که خود 

شب تا صبح داد و فرياد داشت و ما ميبايست حاال برنامه حرکت و کار را با لباس در آن انداخت با ان هم 

خود را تنظيم نماييم اما آن روز هم به خاطر انجنير توقف کرديم و برای او عالوه بر ادويه طبی مطابق 

 تجربه و رواج محيط چند نوع جوشانده از گياه نوشانيديم. تا روز دوم وضع اش به حرکت مساعد شد. 

 . 

 ت و چشم دید ها  بخش سی و هفت حرکت به سوی فیض آباد سرگذش

  

کشم يا طور دقيق تر مرکز ولسوالی کشم يکی از وادی های نسبتاً وسيع و بسيار سرسبز واليت بدخشان است 

که منطقه زراعتی هم هست. در وسط اسن وادی سرسبز و پر از باغستان ها کوه بلندی به نام تکسار واقع 

ی خاصی دارد اين کوه گوهی از يک صخره صاف ساخته شده است و قلعه آن به شکل شده است که زيبا

يک هرمی باال رفته است. البته خود وادی نيز محصور با کوه ها است اما تکسار چنانچه از نامش بر می آيد 

اندم وتک است. در اين وقت ها داستان غم انگيزی از سرگذشته يک دختر جوان را به نام تراژيدی تکسار خ

بعيد نيست که در باره اين هرم زيبای صخره ای اشعاری هم سروده شده باشد شاعر قصيده سرای معاصر 
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بدخشان مير بهادر واصفی نيز از کشم است و درباره زيبايی های اين ديار سروده هايی دارد اما ما زمان 

با سازمان محلی همکاری کند.  زيادی را در کشم نگذرانديم قرار شد دولت محمد چند روزی آنجا بماند و

قربان محمد به طرف شهر بزرگ حرکت کرد و انجنير بديع الزمان و من تصميم گرفتيم اول فيض آباد برويم 

و بعد طرف ارگو دور بخوريم اگر چه قربان يا پسا کوهی ميخواست که ما از محل آلتن جلب پياده به طرف 

 ض آباد برويم اما ما به راه ها بلديت ارگو برويم که در آن صورت ضرور نبود به في

نداشتيم و هنوز انجنير بديع کامالٌ بهبود نيافته بود حاال که ما دو نفر همراه شده بوديم من بيشتر به تيپ خا  

شخصيت انجنير بديع آشنا می شدم اگر چه او با دستاری که بر سر بسته بود و با دستمالی که بر کمر داشت 

فته بود که کس فکر نميکرد درس خوانده و تحصيل کرده باشد. طرز سخن گفتنش نيز قيافه ای به خود گر

عاميانه بود البته آميخته با شوخی ها و کنايات ظريف و گاهی خشن. همان صبح که طرف فيض آباد ميرفتيم 

ه دکان باز دکانی در گاراژ موتر ها انجنير يک بوتل کوکاکوال گرفت و نوشيد بعد يک نوت بيست افغانيگی 

دار داد که دکان دار آن را در دخل خود گذاشت و مصروف معامله با ديگر مشتريان شد انجنير منتظر ايستاده 

بود تا باقی پول خود را بگيرد در آن وقت ها شرکتی به نام کام نوشابه های فانتا و کوکاکوال با بوتل و مارک 

بل قرار داشت. اين شرکت اعالم داشته بود که خا  عرضه می کرد مرکز اين شرکت در دارالمان شهر کا

در صورت بازگشت دادن بوتل ها قيمت فی بوتل نوشابه مبلغ هفت افغانی است و شرکت در سراسر کشور 

رسانيدن ان را به عهده دارد اما از اين که دکان دار باقی پول انجنير را نداد او با لحنی خشن تقاضای باقی 

ار گفت قيمت کوکاکوال بيست افغانی است انجنير هر قدر از اعالميه شرکت و مانده پولش را کرد دکان د

مقررات آن سخن گفت دکان دار به آن توجه نکرد و گفت ما از کابل تا اينجا با مصرف زياد جنس را انتقال 

د و دکان ميدهيم حقيقت آن بود که در آن محالت دور افتاده مردم از اعالميه ها و قرارداد ها بی اطالع بودن

داران ظالم بخاطر نفع خود همه مقررات را زير پا ميگذاشتند و حاال انجنير را بجای شخ  دهاتی بی اطالع 

گرفته بودند اما او گذشتنی نبود و با سر و صدا و غال مغال ميخواست چهارده افغانی از دکاندار بگيرد اما 

شن از دکاندار تقاضا کرد که يک کارد برايش طرف راضی نشد انجنير خشمگين شده بود و با لحن بسيار خ

بدهد دو سه نفر مشتری که آنجا ايستاده بودند با نگرانی وضع را تماشا ميکردند من گفتم انجنير صاحب کارد 

را چه ميکنيد او با قهر و البته با صدای بلند گفت شکمم را پاره ميکنم و کوکاکوالی اين بی انصاف را پس 

م تر شد و به حاضرين گفت که بايد خود را به حق خود آگاه بسازند زيرا شرکت کام ميدهم بعد لحنش آرا

کوکاکوال و فانتا را در سراسر کشور رسانيده و توزيع ميکند و قيمت آن بايد در همه جا هفت افغانی باشد 

ه بدهد غانی کراياگر هم خود دکاندار آن را انتقال دهد در هر کارتن که بيست و چهار بوتل است شايد بيست اف
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پس بايد آن را هر بوتل حد اکثر به هشت افغانی بفروشند و نه بيست افغانی و بعد چند دعای بد که االهی پول 

من مصرف دارويت شود يا با آن کفن ترا بخرند موضوع را فيصله داد و ما در باالی بار يک موتر بارکش 

ر خراب بود و موتر ها بسيار با کندی شايد بيست سوار شديم و طرف فيض آباد حرکت کرديم سرک ها بسيا

 کيلومتر فی ساعت حرکت می کردند تا بعد از چاشت به منطقه 

آلتين جلب رسيديم که بازارکی بود در ساحه نسبتاً وسيع آنجا که نهر کشم به دريای کوکچه ميريخت و کوکچه 

ردند و ميوه خريدند و موتر دباره حرکت به طرف روستاق تغير مسير ميداد کسانی در اين بازار چه غذا خو

کرد حاال وارد محل قره کمر ميشديم که منطقه باستانی است و باستان شناسان در غار های آن آثار انسان 

های ماقبل تاريخ و از جمله دانه های گندم را کشف کرده اند که شايد قديمی ترين مدارک از تغذيه انسان با 

سرک بسيار باريک به دريای کوکچه متصل است و در اکثر جا های مسير سرک گندم باشد اما قره کمر با 

بيشتر از صد متر از سطح دريا بلند است من برای اولين بار متوجه می شدم که برای درايوری در اين مسير 

باريک و خطرناک چقدر مهارت و در عين حال جرات ضرورت است در جا های که دو موتر روبرو می 

آنها مجبور بود تا يک گوالی يک کج گردشی که نسبتاً جا دار و وسيع بود عقب برود تا آن موتر  آمد يکی از

روبرو عبور کند شايد توافقات امضا نشده ای مسان دريوران وجود داشت که در چگونه جای که عقب برود 

اه که موتر در وسط رالبته در بعضی جا های رو به باال سواری ها پياده ميشدند وضع وقتی مشکل تر ميشد 

خراب شود ما تاُسف کرديم که چرا مشوره پساکوهی را نگرفتيم و پياده نرفتيم به هر حال طرف های عصر 

موتر از منطقه قره کمر که در بعضی جا های ان قريه های کوچک چسپيده به کوه ها وجود داشت که موتر 

را شبانه به آن قريه ها رهنمايی ميکردند حاال های از راه مانده مخصوصاً در ايام زمستان مسافرين شان 

 وادی 

فراختر شده بود. و هر وقت به باالی کوتلی باال ميشديم کوکچه را ميديديم که با خم و پيچ از باال جريان دارد 

در اين مناطق قريه های در بغل کوه يا در آن ساحل کوکچه بنظر ميخورد که آدم آرزو ميکرد کاشکی ساکن 

های کوچک مستور از باغ ها ميببود و در دريای کوکچه شنا می کرد از آن طرف ساحل بچه ها  همان قريه

ديده ميشدند که در کناره های دريا شنا ميکنند و گاو ها و گوسفندان يا در حال چرا يا در حال آرميدن قرار 

آباد رسيديم در آن وقت  دارند و زنان و دختران با کوزه ها و کدو ها آب ميبرند. نزديک های شام به فيض

هنوز شهر نو که با حفر کانالی در اين طرف درياساخته شد ووجود نداشت و شهر فيض آباد آبادی کوچکی 

کم عرض چسپيده در ساحل شمال کوکچه قرار گرفته بود که از دره جوزون تا دهنه کوتل يفتل شايد هفت 

يک کيلو متر شهر يک سرک طوالنی بود که در هشت کيلو متر طول داشت با عرض در اکثر نقاط کمتر از 
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دو طرف آن دکان ها و سرای ها قرار داشتند فقط يک ميدانی در يک جای نسبتاً وسيع داشت که ادارات 

حکومتی و غند عسکری در دورا دور آن اعمار شده بود و مقام واليت باغ نسبتا بزرگی هم داشت. در دو 

ه های تنگ و پر از خم و پيچ در سايه درختان انبوه پوشيده شده طرف سرک بازار محالت مسکونی با کوچ

 بودند که داستان های شاهزاده ممتاز را به خاطر می آورد. 

  فیض آباد و ارگو

ما در فيض آباد در منزل شخصی به نام ودود خان معروف به رييس اقامت نموديم .ودود خان از متنفذين 

شهر فيض آباد را نيز به عهده داشته است. او از تبار ازبکان  بدخشان بود ويک دوره رياست شاروالی

بدخشان و اصالً خانواده اش ساکن يکی از قريه های ارگو بوده است فکر ميکنم قريه آنها سمتی نام داشته 

باشد اما دقيق به خاطر ندارم. ودود خان شخ  خوش مشرب و ساده ای بود و در سخنانش هيچ گونه تکلفی 

شد. منزلش هميشه بيرو بار بود زيرا مردم برای حل مشکالت شان به او مراجعه می کردند, احساس نمی 

چه مشکالت قومی باشد يا مشکل مربوط به ادارات دولتی از اين سبب برای ما اتاق جداگانه ای را اختصا  

فعاليت های شان  داده بود که اعضای محلی سازمان در همان جا با ما تماس ميگرفتند و ما از اوضاع کار و

اطالع حاصل می کرديم خانه او در ناحيه نزديک به جوزون که دره ای در قسمت بااليی شرق شهر فيض 

آباد قرار دارد واقع شده بود. از جوزون چشمه آبی سرازير ميگرديد که هم آب نوشيدنی و هم آبياری باغ ها 

فاصله داشت و با کوچه تنگ و رو به نشيبی به  از آن استفاده ميشد. خانه شايد حدود سه صد متر از کوکچه

ساحل کوکچه وصل ميشد. ما بعضی قرار ها را در همان نزديکی های دريا ميگذاشتيم که اطفالی در آنجا 

توت و دوغ عرضه ميکردند و افراد زيادی از مردم محل يا مسافرين در آن جا ها باالی صخره ای می 

ها را مصرف مينمودند و کسانی هم مخصوصاٌ جوانان در کناره های نشستند و توت و دوغ يا ساير ميوه 

کوکچه آب بازی ميکردند دريای کوکچه در فيض آباد جريان بسيار تند دارد و در ميان صخره های عظيم 

کناره هايش پيچ و تاب ميخورد و سر و صدای زيادی توليد می کند. کسانی که روز های اول را در فيض 

توجه ميشوند که هر قدر شب دير تر شود غرش امواج کوکچه بلند تر و پر هياهو تر ميشود و آباد بگذرانند م

شايد تا به آن عادت نگيری خوابت اخالل شود بعد از آنکه با تعداد زيادی از آشنايان شناخت حاصل کرديم 

کشيد ا بيشتر طول ميديگر شبانه به خانه های دوستان ميرفتيم و صحبت ها و جر و بحث ها تا نيمه های شب ي

در فيض آباد دو جريان رو به روی هم قرار داشتند رفقای ما و جوانان مسلمان که اختالفشان بسيار حاد بود. 

و اين موضوع سواالت زيادی را نزد جوانان بوجود می آورد که ما هم با آن سواالت مواجه ميشديم ازافراد 

يک معلم به نام غنی با تخل  فکرت بود. که شعر هم ميگفت  برجسته و با دانشی که در فيض آباد آشنا شديم



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (134صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

و بسيار با طنز آشنا بود که در صحبت هايش انعکاس می کرد. شاگردانی که از محالت دور تر در فيض 

آباد درس ميخواندند در سرای ها اتاق داشتند يا در منزل اقارب شان که در فيض آباد ماموريت يا کار و بار 

اشتند زندگی ميکردند. دولت در ليسه کوکچه ليليه ای هم ساخته بود که البته نميتوانست تمام خريد و فروش د

متعلمين اطرافی را در خود جای دهد پر سر و صدا ترين متعلمين دروازی ها بودند که در آن وقت چند نفر 

 شان به خاطر شرکت در تظاهرات در زندان فيض آباد در 

د. در فيض آباد باز با دولت محمد مالقات کرديم که بعد از چند روز توقف در انتظار محکمه به سر ميبردن

کشم آمده بود يک شب او به شدت تب کرد و تا صبح هذيان ميگفت در منزل يک دروازی بوديم که برای ما 

 جايی درباغچه روی صفه آماده ساخته بود معموالً شب ها دو سه نفری آنجا می بودند اما آن شب کسی بجز

من و دولت نبود. صاحب خانه هم جايی رفته بود نيمه های شب که حال دولت بسيار خراب شد من نگران 

شدم چون جای ديگری را بلد نبودم به خانه ودود خان شاروال رفتم او را هم نيافتم اما يک نفر برايم يک 

هر حال آن شب به سختی  پاکت مسکن داد و گفت با دستمالی سرو روی و دست و پای بيمار را تر کنم به

گذشت و فردا صاحب خانه پيدا شد و دو سه نفر متعلمين دروازی هم آمدند که من دولت را به انها سپردم و 

خود به جستجوی انجنير بديع برامدم. ما ديگر کار واجبی در فيض آباد نداشتيم از اين سبب در چند قريه 

طرف ارگو حرکت کرديم مرکز ارگو جايی که ما بايد  ارگو آدرس دوستان را گرفتيم و يک روز صبح وقت

 اول آنجا ميرفتيم حدود 

سی کيلو متر با فيض آباد فاصله داشت. چون مردم به سواری اسب ومرکب آمد و رفت داشتند و هنوز از 

ع فموتر خبری نبود تصميم به پياده رفتن گرفتيم ارگو با کوتلی از ساحه فيض آباد جدا ميشود که چندان مرت

نيست اما خيلی طوالنی است و در دهنه دره آن محلی بنام باغ شاه قرار دارد و ديگر تا رسيدن به آبادی های 

ان ديگر جايی برای توقف نيست. چيز جالبی که برای ما تازه بود کنجکاوی مردم بود که ميخواستند به هر 

اينکه که هستيم، از کجا آمده ايم و به کجا  ترفندی به هويت ما آگاه شوند بعد از آنکه چند بار سوال و جواب

ميرويم از طرف رهگذران کنجکاو تکرار شد انجنير بديع بسيار بی حوصله شد اگر چه ما لباس محلی داشتيم 

و به زبان ازبکی آشنا بوديم اما معلوم است که با دقايق لهجه آن محالت بلديت نداشتيم و به مجردی که گفتگو 

طرف تحريک ميگرديد بعد از ان هر کس که ميپرسيد برادران از کجا آمده ايد انجنير آغاز ميشد کنجکاوی 

ميگفت هی از آن طرف و در پاسخ اين که کجا ميرويد با لحن کشدار و طوالنی ميگفت هی آنطرف بالخره 

نيد ميک يک تن به خنده افتاد و گفت چرا شما جواب روشن نميدهيد انجنير گفت آخر شما ..... آدم را بيزار

.بعد متوجه شديم که رفت و آمد مردمان بيگانه در آن محالت معمول نيست اما چون در همان وقت ها کشت 
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خشخاش در ارگو و دره های دور و پيش آن معمول است و گاهی تاجرين ترياک آنجا رفت و آمد دارند مردم 

رگو خشخاش نشتر زديم و ترياک جمع در باره مسافرين حساس اند بعد ما خود نيز در ايام بود و باش در ا

کرديم که انجنير به زودی در آن مهارت يافت البته او در درو و خازنی و ديگر پيشه های دهقانی نيز بلديت 

داشت چون خود در خانواده دهقان بزرگ شده و بسيار به کشت و زرع و باغداری عالقه داشت. آدرس اول 

در قريه حافظ مغول ارگو قرار داشت. نزديکی های شام به قريه  ما منزل محمد حسن برادر نا تنی بدخشی

رسيديم که حافظ مغول شايد بزرگ ترين قريه ارگو هم هست که در همان وقت شايد سه صد خانواده در آن 

زندگی داشتند و حسن از جمله زمينداران قريه بود و به مجرد رسيدن از ما با شير داغ استقبال کرد و گفت 

ماندگی بهترين غذا و دوا است. شب روی صفه خوابيديم هوا بسيار ماليم بود و حتاً اندکی خنکی برای رفع 

طرف های صبح ما را وادار به استفاده از لحاف کرد که شبانه حسن آن را پيش بينی کرده بود البته ما قبل 

 عات الزم را گرفتيم. از خواب در باره جغرافيا, کسب و کار, و رسم و رواج های خا  ارگو از حسن اطال

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش سی و هشت 

 وضعیت اجتماعی اقتصادی ارگو 

در افغانستان برخالف تحليل های کتابی چپ ها طبقه نيرومند و مسلط فيودال بسيار محدود است. به نسبت 

تصاد م گرديده و تمرکز اقعقب ماندگی سيستم آبياری و رشد نفوس زمين ها با پديد آمدن هر نسل مجدداً تقسي

زراعتی را بر هم زده است بجز در واليات بغالن, قندوز و تخار در شمال شرق که زمين های درجه اول 

زراعتی دارند و از حاصالت زراعت سطح زندگی مردم باال تر است در ديگر واليات شمال چنين وضعيتی 

ند و زمين ها نيز درجه دوم و درجه سوم هستند. در وجود ندارد. در واليات بلخ و جوزجان کم آبی بيداد ميک

فارياب قسمت عمده زمين های کشتمندی للمی است و حاصالت آن بستگی به بارندگی در فصل بهار دارد. 

در جنوب در ساحه محدود واليت قندهار و نواحی ان که زمين های با کيفيت خوب وجود دارد بيشتر برای 

بدخشان بسيار زمين زراعتی محدود و کم است .ارگو اگر چه از مناطق  باغداری استفاده شده است. در

زراعتی بدخشان بشمار ميرود اما ساخت اقتصادی و اجتماعی آن خرده مالکی است يعنی زمين دار بزرگی 
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که مقدار زياد زمين و تعداد زياد دهقانان مزدور داشته باشد کم است اکثريت مطلق پارچه زمينی دارند که 

ر آن کار ميکنند و در فصل تابستان که بايد محصوالت غله به سرعت جمع آوری شود تا در جای ان خود د

کشت های تيره ماهی صورت گيرد کارگران مزدور از مناطق ديگر می آيند و برای حدود دو ماه کار 

دم در نحوی زراعتی مزدوری انجام ميدهند. در چنين محالتی تضاد آشکار و حاد طبقاتی وجود ندارد و مر

هماهنگی ببه سر ميبرند. البته در هر قريه اربابی وجود دارد که رابط مردم با دولت است و از طريق 

همکاری با دستگاه دولتی نوعی نفوذ به دست می آورد که وسيله رشوت و مردم آزاری ميگردد. خوشبختانه 

باغ است با مراجعه به عرف و نوعی در آن وقت ها مردم اکثر مشکالت خود را که بر سر ميراث, زمين و 

حقوق تعاملی و محلی حل ميکنند و ضرورت مراجعه به دولت بسيار کم است. بر سر مسئله نامزدی که 

معموالً آن هم بخاطر ميراث در سنين خوردی پسران و دختران صورت ميگيرد و بيشتر عاملين آن زنان اند 

رگو سرقت و خشونت بسيار کم است و مردم خاطره دعوای نيز اختالفاتی بوجود می آيد. خوشبختانه در ا

 ناشی از آن موارد را کم تر به خاطر دارند . 

 وقتی که ما به ارگو رفتيم فصل بهار رو به ختم شدن داشت و تابستان آغاز ميگرديد .

ن چون جو به سرعت پخته ميشود و اگر زود درو نشود گرما به حاصالت آن صدمه رسانده و باعث ريخت

خوشه ها و ضايع شدن حاصل ميگردد مردم در آن شب و روز به سرعت مشغول درو جو بودند که ما با 

دهقانان زيادی هنگام استراحت و به اصطالح دمگيری هم صحبت می شديم تعداد زيادی درو گران کارگران 

دوری کار ميکردند. اين مهاجر بودند يعنی از محالتی که در آنها کار زراعتی کم است آمده بودند و طور مز

مزدوران معموالً زبان ازبکی نميدانستند و به اين سبب بسيار کم سخن ميگفتند. در همين مزارع ديديم که بر 

سر پلوان گرد ها بته های خشخاش موجود است و موقع شيره گرفتن آن هم رسيده است. کسانی که به اين 

ن پوست دانه های خشخاش را نشتر می زدند و در نيم ساعت کار وارد بودند نشتر های کوچکی داشتند که با آ

يا بيشتر شيره آن از جای نشتر بيرون آمده و در حوالی همان نقطه تراکم ميکند که بعد آن را به دم کارد يا 

 نشتر جمع نموده و در ظرف پياله مانند می اندازند .

ود دليل سرعت برداشت حاصل جو بود که به چيزی تازه ای که از دهقانان ارگو شنيديم و برای ما جالب ب

مجرد درو کردن ان را با گاو ها يا اسپ ها به اصطالح محلی گله گاو ميکردند و جو را به سرعت از کاه 

جدا کرده و خرمن مينمودند دهقانان و صاحبان مزارع گفتند در شرق ارگو محلی به نام ارگه تال وجود دارد 

تصل است. ساحه ارگه تال از منطقه ارگو ارتفاع بيشتر دارد اما به کوه که طرف ديگرش به منطقه خاش م



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (137صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

های خاش که بلند استند متصل است اين محل اقليمی خا  دارد يعنی بهار آن طوالنی تر است و شايد دو ماه 

 ازدوام ميکند بعد حدود دو هفته هوا به شدت گرم ميشود و با ختم اين مدت هوا سرد ميگردد مردم ارگو که 

ايرگه تال به حيث ييالق استفاده ميکنند و چراگاه های آن رمه های زيادی را در خود جذب ميکند در بهار 

کوتاه مدت آن که همين شب و روز آغاز ميشود جوی را که از ارگو درو کرده و پاک نموده اند در زمين 

د و در دو هفته ای که هوا تابستانی های هموار تر ارگه تال کشت ميکنند اين زراعت در دو ماه به ثمر می رس

است جو مساعد به درو ميشود. يعنی جو تازه ارگو مجدداً در ارگه تال کشت شده و ثمر ميدهد. در ديگر 

جای کشور ما با چنين تعاملی روبرو نشده بوديم اگر چه محالت زيادی در پامير ها هست که همين اقليم دو 

ند اما در آن جاها کشت نميشود فقط به حيث چراگاه و محل جمع آوری ماهه نيمه بهار و نيمه تابستان دار

علوفه مورد استفاده قرار ميگيرند. ما در ارگو جا های را که آدرس داشتيم رفتيم البته نتوانستيم بعضی از 

نيم. اافراد را بيابيم زيرا آنها در محالت ييالقی رفته بودند فقط در سه قريه موفق شديم يکی دو شب را بگذر

که از جمله در قريه خاکساری که ارباب آن نيز خاکساری تخل  ميکرد موفق شديم دو شب را سپری کنيم به 

اين ارباب نامه ای از طرف بدخشی داشتيم بعد از روز سوم موقع نزديک نماز شام او را يافتيم و به مجرد 

ی که با او روبرو شديم با خنده های روبرو شدن شوخی های غليظی ميان او و انجنير مبادله شد. به مجرد

بلند گفت کدام ديوث ما را ميشناخته که به ما احوال فرستاده است انجنير فی البداهه گفت البت تو هم ديوث 

هستی که ديوث ها خبرت را ميگيرند با هم جور پرسانی کرديم نماز را در مسجد خوانديم و روی صفه 

زيرا ان روز ان قدر ده به ده و مزرعه به مزرعه گشته بوديم که  ارباب خاکساری به استراحت پرداختيم.

ديگر حتا توان به پا ايستاد شدن نداشتيم. آن شب را با يک شوربای مرغ پذيرايی شديم و قرار شد فردا شب 

 مردم قريه ان تعدادی که فراغت دارند جمع شوند و با آنها صحبت کنيم. 

جز يک مکتب ابتداييه و چند مکتب دهاتی محل تجمع افراد با سواد نيست ما در ارگو بعد از ان که ديديم به 

تصميم گرفتيم که فقط يک دوره کار آشنايی و معلوماتی انجام دهيم و تا حدی در ميان مردم در باره حرکت 

ی اهای جديدی که با دمکراسی آغاز شده است تبليغ کنيم. خوشبختانه با هيچ مخالفی بر نخورديم در دو هفته 

که در ارگو بوديم اکثر شب ها را در حافظ مغول در خانه محمد حسن ميگذرانيديم حسن برادر کوچکی به 

نام محسن هم داشت که قرار معلوم خورد ترين برادر بدخشی بود مادر حسن و محسن از خود قريه حافظ 

 بعداً در شهر ساکن شده ومغول بوده که جای تولد وکيل ذاکر پدر بدخشی نيز بوده است. وکيل ذاکر خودش 

خانومی ديگر از مردم شهر گرفته که طاهر بدخشی و برادر ديگر شان به نام عبدالشکور از آن مادر به دنيا 
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آمده اند بدخشی از طرف پدر تبار ازبکی داشته که خود مردم بدخشان ترجيح ميدهند ترک ناميده شوند و از 

 طرف مادر تاجيک بوده است. 

اد معمولی داشتند و شايد نزد مالی ده چيز هايی را که معمول بود آموخته بودند. شکور حسن و محسن سو

نيز فقط دوره ابتدايی مکتب را خوانده و با کمک محصول دهقانی برادرش حسن در شهر زندگی ميکرد و 

زی اکسب و پيشه ای نداشت. ما بعد از دو هفته به فيض آباد باز گشتيم شب را در منزل يک دوست درو

گذرانديم هنوز برنامه آينده ما معلوم نبود صبح وقت انجنير بيرون رفت تا گشت و گذاری در شهر انجام دهد 

و چند نفر تخاری را که در فيض آباد مصروفيت داشتنند مالقات کند من هنگام صرف چای صبح راديو را 

سی ملی پخش ميکرد که جلب روشن کردم که برنامه غير معمول داشت يعنی سرود ها و ترانه های حما

توجه نمود و لحظاتی بعد اعالميه سقوط سلطنت و آغاز نظام جمهوری پخش گرديد. نميدانم بعد از چقدر 

وقت بيانيه داود خان که بعد ها مطلع شديم مستقيم پخش گرديده است در راديو نشر گرديد و افغانستان و 

 يد. منجمله کار های ما وارد مرحله و اشکال ديگر گرد

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش سی و نه 

  7652سرطان  23کودتای سفید 

قبل از آن که از کابل به طرف بدخشان حرکت کنيم در ميان محافل سياسی آوازه های در مورد کودتا وجود 

داشت عده ای تبسره ميکردند که ميوند وال در تدارک کودتا است. برخی ها در باره تصميم سردار ولی 

تصرف قدرت ابراز نظر می نمودند و عده ای کمی هم از تالش داود خان برای سرنگونی ظاهر شاه  برای

سخن ميگفتند. اما اين که کودتا چيان چه تصميم در مورد کدام نوع سيستم حکومت دارند نظر روشنی وجود 

ان است وحاال در افغانستنداشت اما در فيض آباد همه گی بهت زده بودند و اين که رژيم سلطنت از ميان رفته 

نظام جمهوری ايجاد ميشود نوعی معجزه تصور ميشد. در خانه ها, کوچه و بازار, مساجد, مکاتب و موسسات 

همه جا درباره چگونگی اوضاع آينده تبصره ميشد چيزی که مسلم است هيچ کس بخاطر سقوط سلطنت 

ای ام خيرادين نام را ديده بودم و او گفته بود متاسف نبود. چند روز قبل من يک نفر همصنفی های دوره ابتد

که در بدخشان دوره مکلفيت عسکری را سپری ميکند و تولی مشر شان محمد رسول خان است. اين محمد 
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رسول جوان بسيار خوش اخالق و با غيرت بود او بخاطر اين که ما از آقچه استيم در مکتب ليسه هميشه با 

ن که مشکل و ضرورتی داريم يا نه ميپرسيد. چون خودش از آقچه بود و سه ما رابطه ميگرفت و در باره اي

چهار دوره پيش تر از ما به مکتب ليسه انتخاب و شامل شده بود بخاطر داشتم که يک بار با چند نفر قندهاری 

 ها که با يک متعلم مزاری برخورد نا شايسته کرده بودند زد و خورد کرده و زندادنی شده بود 

در حبس خانه مکتب. خيرالدين خبر شده بود که من چند سال است مکتب ليسه را ترک گفته ام و از اين  البته

سبب اظهار تاسف کرده و از من خواست بود که همراهش نزد محمد رسول خان برويم. من از جمله چيز 

بعد از  ادث توفانی استهای که به او گفته بودم يکی اين بود که کشور در حالت تغيير و آبستن انقالب و حو

وقوع کودتا او در جستجوی من برامده و يک بار به خانه رييس ودود هم آمده بود اما من در آن روز در 

ارگو بودم باز با خيرالدين روبرو شدم. او بسيار با تعجب با من احوال پرسی کرد شايد تصور کرده بود که 

ش از اعالم تغيير رژيم يک آدم عجيب با لباس ملنگی چل من هم با کودتا چيان رابطه دارم گفت سه روز پي

تار و تبر زين در فيض آباد پيدا شده و مردم هر جا به دور او جمع شده ميخواسته اند برای شان دعا کند و 

برايش پول خيرات ميداده اند اما حاال او در غند عسکری آمده و مصروف تنظيم امور است و در حقيقت 

ت گرفته است. معلوم شده که او منصب دار بلند رتبه و عضو استخبارت مرکزی اردو بوده اداره غند را بدس

است. بعد از سه روز که محفل تجليل و پشتيبانی از نظام جمهوری در باغ واليت داير شد. همان نفر باز با 

ا متوجه لباس و ساز و برگ ملنگی در محفل اشتراک کرد و در صف اول اتن ملی با شور و شوق همه ر

خود ساخت. در اين محفل والی و ساير رَوسای ادارات دولتی و چند نفر از ريش سفيدان بدخشان سخن رانی 

نموده و پيشتيبانی همه جانبه شان را از نظام جمهوری اعالم نمودند. از کابل کسی از اعضای سازمان 

که موضوع خا  و جدی نداشت  يادداشت کوچک هيات رهبری را به اعضای سازمان در بدخشان آورده بود

فقط مطلبی که در باره اين يادداشت مورد تبصره قرار گرفت اين جمله بود که شاهی مشروطه و نظام 

جمهوری هر دو از اشکال نظام های بورژوازی اند. حاال اين مطلب در افغانستان که هنوز بورژوازی 

رد تبصره بود. بالخره همه گی به اين نتيجه رسيدند نيرومند ندارد تا چه اندازه تطبيق ميکند همان موضوع مو

که تنظيم کننده گان يادداشت فقط خواسته اند چيزی بگويند که از ان مخالفت يا موافقت استنباط نشود. اما 

تبصره های مردم عادی جالب بود مطلبی که اکثريت بر آن توافق داشتند اين بود که داود خان رژيم کمونستی 

ان برقرار ميکند. اين شايعه از دو منبع سر چشمه ميگرفت ريش سفيدان محافظه کار و متنفذ را در افغانست

که از هر تغييری ميترسيدند و اخوانی ها که حتا دستگاه ظاهر شاه را متمايل به کمونيسم ميدانستند اما در 

سم نوع عبور به کمونيميان متنفذين آنانی که آگاهی سياسی بيشتر داشتند تبصره ميکردند که اين مقدمه 
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شوروی است چون انها از رابطه نزديک داود خان با شوروی اطالع داشتند ام ميدانستند که خود او کمونست 

نيست و فقط در ميان هواداران کودتا چيش کمونست ها هستند. برخی از اينها از اين هم پيشتر رفته ميگفتند 

 ا برای کمونسيم هموار ميکند. اين جنرال داود خان جنرال نجيب افغانستان است. که راه ر

نجيب رهبر کودتايی بود که رژيم سلطنتی ملک فاروق را در مصر سرنگون کرد و بعد از دو سال توسط 

جمال ناصر کنار گذاشته شد که سوسيالزم عرب را اعالم کرد و تحرکات انقالبی را در خاور ميانه دامن زد 

يز به زودی توسط پرچم و خلق عقب زده می شود و زمام امور را اين مبصرين ميگفتند که داود خان ن

کمونست های وابسته به شوروی در دست ميگيرند. همه اين ها نشان دهنده شعور سياسی نخبگان طبقات 

حاکم مالکی در افغانستان بود. حاال که بحث بر سر ابراز نظر ها درباره داود خان و رژيم جمهوری است 

خاطره ديگر را که به يادم مانده است اينجا ثبت کنم. يکی نظر يک ريش سفيد ترکمن در مناسب ميدانم دو 

دشت ارچی قندوز است که قريه از ترکمنان را در زمين های نوآباد نهر جديدی که از کوکچه جدا شده و 

ن در تی که متازه حفر گرديده بود ساکن ساخته و نام قريه به نام خودش قريه مال قلی گذاشته شده بود. وق

قريه آنها برای ديدن مال جوره که از شاگردان مولوی عبدالرزاق آقچه گی بود رفته بودم با اين حاجی مال 

قلی نيز ديدار و صحبت داشتم حاجی مال قلی تعبير عجيبی را در باره اين تئغير بکار برد که هرگز از ياد 

ه و ويران شده است و ممکن است بزودی کسان من نرفت او گفت حاال دروازه آهنی اين قلعه محکم شکست

ديگری اين قلعه را تصرف کنند خاطره ديگر بيتی از يک غزل مير بهادر واصفی با رديف خدا خير کند 

 است که درباره رژيم جمهوری و شخ  داود خان سروده بود آن بيت اين است: 

 ت خدا خير کند  اين بيت با ايجاز حيرتکشتی بی لنگر و ما بيخود و توفان به ستيز ناخدا سکته دوان اس

 آوری وضعيت آن زمان افغانستان را خالصه کرده است .

شخصی از بزرگان واليت تخار به نام تورن ولی جان که از خانواده معروف نايب نبی بود در زندان پل 

 ن را ميخواندمچرخی به من گفت که من اين بيت واصفی را در روی ميز دفترم ثبت کرده بودم و هر روز آ

 و ميگفتم خدا خير کند. 

اما برای من تعجب آور تر از هم اين بود که مردم بی چيز و فقير که همه دارايی شان چند درخت توت, 

احتماال دو سه تا بز و چند مرغ بود نيز از اين که در افغانستان حکومت کمونستی بر قرار شده است نگران 

 گفتم فقط آن طرف دريای آمو را نگاه کنيد. سرک قير, خط آهين و بودند. من به اين گونه اشخا  مي
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روشنايی برق را ميبينيد و صدای بوق کار خانه ها را ميشنويد انجا جامعه ترقی کرده و زندگی مردم به 

خصو  زندگی غريبان بسيار خوب شده است انها همه ضروريات خود را دارند؛ تعليم , کار , شفاخانه , 

و غيره؛ در صورتی که پيش از انقالب انها زندگی بهتر از شما نداشتند. اگر زمين داران و مساکن عصری 

پولداران از کمونيزم ميترسند دليل دارد زيرا ممکن است پول و زمين شان را از دست بدهند اما شما چيزی 

 ميگفتند زندگی چهار نداريد که برای از دست دادن ان نگران باشيد انها جوابی نداشتند اما يگان تای شان

روزه دنيا مهم نيست انها دين و ايمان ما را از بين ميبرند اين مطلبی بود که سال ها از طرف مال ها و اربابان 

تبليغ شده بود و کسانی که بعد از انقالب اکتبر از آسيای ميانه مهاجر شده و به افغانستان آمده بودند خاطرات 

 ها حکايت کرده بودند که ترسی عجيب در اذهان مردم بجا گذاشته بود. تلخی از کشتار و مظالم کمونست 

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها  بخش چهل 

 تصمیم سفر به درواز 

دليل جامعه شناسی و روان شناسی ان را نميدانم اما به هر حال درواز از نظر جمب و جوش حرکت های 

در شهر فيض آباد دروازی های که درس ميخواندند يا سياسی روشنفکرانه بسيار بارز و قابل توجه بود حتا 

مشغول وظايف دولتی بودند تحرک بيشتر داشتند. از داخل درواز نيز هر روز خبر های تظاهرات و 

اعتصابات و در عين حال برخورد ميان گروه ما و اخوانی ها به فيض آباد ميرسيد. در اين ايام که رمه داران 

 ل شرق و کوچی ها به بدخشان می آمدند نيز زيادی از اکثر واليات شما

موجب حادثه ها و ماجرا ها ميان مردمانی بومی و آنان ميگرديد. خبر رسيده بود که در عالقه داری خاهان 

ميان متنفذين و مالکين محل با کوچی ها برخورد صورت گرفته است من که حاال به بدخشان آمده بودم عالقه 

اطراف آن را ببينم و مطالعه اوضاع درواز نسبت به ساير محالت جذابيت بيشتر  داشتم تا حد ممکن محالت و

داشت خوشبختانه بعد از تئغير نظام تعدادی زندانيان که به خاطر تظاهرات در جريان توزيع مواد به قحطی 

از  و نفرزده گان در زندان فيض آباد در انتظار تعيين سرنوشت به سر می بردند آزاد شدند در ميان آنها د

فعالين برجسته و نام بر آورده به نام های ربانی و ايشان از درواز نيز بودند که آزاد شدند. آنها بعد از چند 
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روز که در فيض آباد ماندند و مورد استقبال و تجليل روشنفکران و مردم قرار گرفتند راهی درواز گرديدند 

 اشته باشند اما ربانی تصميم به رفتن گرفت در اين وقتقرار بود ايشان چنند روز ديگر در فيض آباد توقف د

ها عده ای محصلين از کابل برای گذراندن تعطيالت تابستانی به بدخشان آمده بودند در ميان آنان يک تن از 

کادر های برجسته سازمان که محصل پل تخنيک بود به نام انجنير حسن از باشنده گان يکی از محالت خاهان 

اه نيز ميخواست به محل خود برود و ما سه نفر با هم همراه شديم. البته بازار چيان زيادی از به نام حوض ش

يفتل, راغ, خاهان و درواز نيز در اين سفر همراهان ما ميبودند. يک روز بعد از ظهر تصميم به حرکت 

ل اول را در محلی از يفتگرفتيم. چون انانی که به منازل راه آشنا بودند اينطور تشخي  داده بودند که منزل 

در کنار چشمه ای که شهرت زياد داشت و بنام جشمه قشقار شهرت داشت توقف نماييم. ما با جمعی زيادی 

همراه شده و به حرکت در آمديم. فيض آباد با کوتلی از مسير يفتل جدا ميشود که بعداً به فاصله چند ساعت 

اغلب خشک چيزی نيست. به اين سبب همه مسافرين مقداری به جز تپه ها, وادی ها و دره ها غير مسکون و 

خوراک به نام توشه راه با خود ميداشته باشند در اين مسير سنگ الخی بايد به مشورت تجربه داران گوش 

داد تا پای ها زود از کار نيفتند راه رفتن در ميان سنگ ها و باال و پايان شدن از تپه ها و کوه پايه ها کف پا 

ان را مجروح ميسازد و زانو ها نيز دچار درد شديد ميشوند البته کسانی که به کوه گردی و پياده و انگشت

روی عادت دارند در معرض اين آسيب نيستند به اين سبب انجنير حسن و ربانی برای من مشورت ميدادند 

م ه تپه ها باال ميشديکه چگونه حرکت کنم تا بتوانم منزل را به آخر برسانم. تا نزديک های شام هر وقت ب

دريای کوکچه با خم و پيچش توجه ما را جلب ميکرد و معلوم ميساخت که هنوز زياد از فيض آباد فاصله 

نگرفته ايم آهسته آهسته نمای قريه های کوچک در بلندی تپه ها و دامنه کوه ها عالمت رسيدن به منطقه يفتل 

دند معلوم بود که به جز يکی دو نفر پير مرد و پير زن کسی را نشان داد اما قريه ها به نحو عجيبی خالی بو

در خانه ها نيست چون اکثر مردم در تابستان به ييالق ها ميرفتند در ته دره ها مزارع جو و گندم که دهقانان 

در حال درو و جمع آوری آنان بودند ديده ميشد و از اين سو و آن سو آواز فلک خوانی دهقانان به گوش 

فلک نوعی آهنگ محلی اين دره ها است که دهقانان و چوپانان ان را بدون ساز می سرايند يا در ميرسيد 

توله ها آهنگ آن را مينوازند. فلک رباعياتی است که مانند دو بيتی ها آواز خوانان محلی سراينده گان آن 

ايت های مردم از روزگار هستند. به احتمال زياد اين که اين آهنگ فلک نام گرفته ناشی از آن است که شک

 که به چرخ و فلک تعبير ميشود مضمون ان را تشکيل ميدهد مانند: 

 از آب -کوالبی بودم مرا به بلخ آوردی کوالبی بودم آب شيرين ميخوردم  -چرخا فلکا مرا به چرخ آوردی 

 شيرين مرا به تلخ آوردی 
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اندوه مسافرانی است که برای کار به شهر ها يا در اين رباعی ديگر که بسيار شهرت يافته انعکاس رنج و 

 سفر کرده و باز نگشته اند: 

خو حق  مردن -از مردن آدمی زمين سير نشد  فرياد کنيم به پيش استاد اجل  -از کوتل تالقان کسی تير نشد 

 است ولی جوان پير نشد 

ه سخت هنگام خواندن فلک البته زيبايی های شگقتی آنگيزی هم در برخی از اين رباعی ها جلوه نموده ک

شنونده را زير تاثير ميبرد من هنگامی عبور از وادی های پر علف و سرسبز راغ يک شام در محلی به نام 

کالت در کنار چشمه آبی که جويبار کوچک از آن روان بود توقف کردم پيرامون چشمه حوض آبی جمع 

گکان کوچک باال اين بته ها در نشست و پرواز  شده بود و بته هايی در اطراف آن روييده بودند؛ و پرنده

بودند و سرود خود را ميخواندند. بسيار دور تر از اين نقطه از دامنه کوه از دهکده ای دود باال ميرفت که 

عالمت زنده گی مردم در ان دهکده بود من روی تخته سنگی دراز کشيدم و به آسمان چشم دوختم ربانی رفته 

نزديک مقداری خوراکی به دست آورد اما او خيلی دير کرد ستاره ها و ماهتاب بر فراز  بود تا از آبادی های

فلک پديدار گرديدند ناگاه آواز سوز ناکی که فلکی را زمزمه ميکرد گوش های نوازش کرد و مرا در عوالم 

 ت. عجيب و درک نا پذير فرو برد بدبختانه به جز يک بيت از آن فلک چيزی به خاطرم نمانده اس

 مهتاب به زلف يار زر ميريزد  -پروين به سر کالت پر ميريزد 

به هر حال بر سر چشمه قشقار رسيديم و خيلی مانده شده بوديم بوت ها را کشيديم و اندک پای ها را استراحت 

داديم سماوار کوچکی آنجا بود که به رهگذران چای, شير جوش داده و آب جوش توزيع ميکرد اين سماوار 

را که ميخواستم پا هايم را در آب سرد چشمه فرو ببرم مانع شد گفت فقط دست و روی تان را بشوييد چی م

بعد از آن که شير داغ را نوشيديد که ماندگی را رفع ميکند و درد جان را ميچيند بعد پا هايتان را بشوييد اگر 

چه اندکی سرما را حس ميکرديم ولی نه تمام جان تان را درد ميگيرد آن شب باالی آن چشمه خوابيديم اگر 

به سبب ماندگی خوب خوابيديم و سحر گاه که هنوز ستاره گان کامالً خاموش نشده بودند براه افتاديم و آن 

روز تا شام راه رفتيم و وارد منطقه راغ گرديديم که برخالف تپه ها و کوه پايه های خشک و بدون درخت 

در دره ها و وادی های ان به چرا مشغول بودند شب در همان چشمه يفتل بسيار سرسبز بود و صد ها رمه 

ای در قريه کالت که قبالً وصف کردم رسيديم و با مقداری مسکه و شير که ربانی از آبدای های نزديک 

 آورده بود غم شکم را خورديم و خوابيديم . 
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ادی خواصتيم از خانواده ها چيزی در ميان يفتل و راغ رويداد خاصی پيش نيامد بجز اين که در يکی دو آب

برای خوردن بخواهيم که موفق نشديم به مجردی که دروازه را باز ميکردند و با چهره های بيگانه روبرو 

ميشدند بدون حرف و سخن در را می بستند. از وضع کوچه ها, ديوار ها و خانه ها معلوم بود که مردم چقدر 

دگی آنها قابل تصور نبود اگر چه مردمان فقير زيادی را ديده بودم در دچار فقر اند. واقعاً برای من سطح زن

راغ در يک محل برای اين که گوسفندنان يک چوپان به مزرعه يکی ديگر داخل شده بود ميان شان جنجال 

و سرو صدا بر پا بود. حدود بيست نفر جمع شده بودند عده ای به طرفداری اين يا آن و تعدادی هم برای حل 

صل مساله سر و صدا ميکردند. اصالً قابل تشخي  نبود که کی چه ميگويد تا ما خواستيم سخنی بگوييم و ف

موضوع فيصله گرديد. درشر همان محل انجنير و ربانی برای من صخره صاف و روشنی را نشان دادند که 

ده کندن کاری ش رنگ نخودی و صورتی داشت در يک طرف اين تخته سنگ که بلند تر از قد آدم بود جايی

و در باالی ان تصوير تيرکش بنظر می آمد. انجنير توضيح داد که در گذشته زمانی جنگآوری ياغی از ان 

برای ترصد, نشانه گيری و تير اندازی استفاده می کرده است. اما چندان به فکر برابر نمی آمد زيرا اين تخته 

چنان بنظر می آمد که موضع تير انداز و جای تير سنگ در وسط ميدان همواری قرار گرفته بود. اگر چه 

 کش ان مصنوعی است زيرا ان قدر ظريف و لشم بود که طبيعی بودن ان بعيد بنظر می آمد .

اگر چه در کوهستان ها اشکال و صور عجيبی در تخته سنگ ها, برامدگی ها و فرو رفتگی های وجود دارد 

راشيده است. در نزديکی شهر رستاق در بلندی کوهی برامدگی که فکر ميکنيد سنگ تراشی هنر مند ان را ت

سنگی صاف بشکل گردن و سر آدمی سر بر افراشته است که مصنوعی به نظر می آيد اما در حقيقت 

محصول دوره های جيولوجيک است و تحوالت در ساختار کوه ها و زمين تابش آفتاب, وزش باد و بارش 

حيرت آور ايجاد نموده است که بنظر می آيد انسان ها در ايجاد انها  برف و باران اشکال و صور عجيب و

نقش داشته باشد. در دوران طفوليت ضرب المثلی را شنيده بودم که ميگفتند تاق گه بار قدرت نی کور اين 

مثل به زبان ازبکی است که به کوه برو تا قدرت را تماشا کنی معنا ميدهد. روز سوم ناوقت شام به روستای 

حوض شاه رسيديم. انجنير از برادرش خواهش کرد که کسی را خبردار نکند تا ان شب استراحت کنيم. صبح 

هنگام صرف غذا و چای تعدادی از اهالی قريه جمع شدند بيشترين سوال و جواب ها در باره کودتا و اينده 

يی . انجنير ابتکار پاسخ گوزندگی مردم دور ميزد و اکثريت همان تشويش نظام کمونستی را ابراز ميکردند

را داشت زيرا با مردم آشنا بود ما هم به اصطالح با آمد سخن چيز هايی ميگفتيم از وضع کابل, مزار و فيض 

آباد به مردم اطالع می داديم. شب احوال رسيد که ميان کوچی ها و مردم محل در دره ای برخورد صورت 

ها را تصرف کرده اند. جوانان از اين پيش آمد اظهار احساسات گرفته و محلی ها يک رمه و تعداد شتر کوچی 
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ميکردند و ريش سفيدان نگرانی نشان می دادند که برخورد حکومت چه خواهد بود. بعد از انکه مردم رفتند 

ما موضوع را تجزيه و تحليل کرديم ربانی حادثه را يک نوع قيام عادالنه تلقی ميکرد اما چون يک طرف 

ن محلی و طرف ديگر کوچی ها بودند و حادثه با کدام طرح و برنامه قبلی نيز بوجود نيامده موضوع خواني

و شکل خود به خودی داشت ما ميبايست از تشديد ان جلوگيری کنيم بخصو  که در راس دسته ای که اموال 

اشت و بعد ها کوچی ها را گرفته بود يک نفر از اعضای سازمان ما قرار داشت. اين جوان عبداالول نام د

جدی ترين فرد حرفه ای در ان محالت شد ما ان شب صبر کرديم تا فردا معلومات بيشتر حاصل کرده و با 

عبداالول نيز تماس برقرار کنيم. فردا شب بعد از صرف غذا با يک نفر راه بلد حرکت کرديم و بعد از سه 

بودند رفتيم. فيصله چنان بود که من بايد با  ساعت راه پيمايی به دره ای که عبداالول و همراهانش در کمين

عبداالول صحبت کنم. ناوقت رسيديم با ان هم گروه ما را با گوشت اسپ مهمان کردند که با اشتهای عجيبی 

ان را صرف کرديم بعد به سخنان عبداالول گوش داديم. انجنير درباره عواقب نامعلوم مساله صحبت کرد و 

را نامطلوب دانستم يکی اين که اين يک جنجال طوالنی ميان زمينداران و کوچی من از دو نقطه نظر حادثه 

ها است و معموالً اين جنجال ها با مداخله حکومت و جرگه محلی حل و فصل ميشود اگر چه اين حل و فصل 

ا مها مقطعی است و باز تکرار ميشود. من حادثه هايی از فارياب و سر پل را قصه کردم و گفتم سهم گيری 

در موضوع اشتباه است و نزد محافل سياسی دنباله روی از اربابان تلقی می شود و چون رژيم تازه تغير 

خورده ممکن است عده ای از موضوع سوی استفاده نموده و تحريکات ايجاد نمايند بناعاً بهتر است ما در 

 اين گونه مسايل دخيل نشويم. عبداالول 

 ش بود نميتوانست چطور خود را عقب بکشد .قانع شد اما چون طرف خانواده ا

انجنير پيشنهاد کرد که ما با ان ريش سفيدان مالقات کرده و طالب حل و فصل موضوع شويم. شب را در 

دره گذرانديم و فردا به خانه بهادر خان که در راس يک طرف حادثه بود رفتيم اما انجا خبر شديم که با جرگه 

ف تحايفی هم به يکديگر داده اند اما صحبت ما با بهادر خان موثر بود و موضوع حل گرديده و هر دو طر

او از اين که جوانانی با دقت و دور بينی به مسايل ميبينند متعجب شده بود. ان روز باز به حوض شاه بازگشتيم 

ه نام بو با سپری نمودن شب صبح وقت عزم سفر به سوی درواز نموديم که راه از کوتل بسيار دور و دراز 

 گردن گه کوف وارد محالت درواز می گرديد. 
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 سرگذشت و چشم دید ها بخش چهل و یک گردنگه کوف 

  

اين کوتل سرگذشت پر ماجرا دارد. تند نيست اما بسيار طوالنی است شايد پانزده ساعت وقت الزم است تا 

ی اوايل اسد بود که ما از اين از ان فرود امده و به محل ديگر که از مناطق اصلی درواز است داخل شو

کوتل عبور کرديم حاال ما دو نفر بوديم ربانی و من. او برايم قصه کرد که شايد بعد از پانزده سنبله هوا در 

بلندی های اين کوتل زمستانی ميشود. و بسيار راه گذران در ان راه گم شده و تلف ميشوند زيرا غبار و دمه 

ممکن است در همان برج سنبله برف های انبوه راه ها را بپوشاند. چند بار تاريک فضای ان را ميپوشاند و 

دولت خانواده هايی را استخدام نموده و آبادی کوچکی برای شان اعمار نموده تا در انجا ساکن شوند و 

ی امسافرين را از خطر نجات دهند. افراد استخدام شده ميتوانستند از رهگذران نيز پول بگيرند. برای خود چ

خانه بسازند و غذا تهيه نموده به قيمت دلخواه بفروشند. اما هيچ کس عمالً حاضر به قبول اين مسوليت نشده 

است. زيرا در ميان مردم تصورات ترس آوری در باره اين کوتل بوجود امده و فکر ميکنند در انجا اجنه يا 

هالکت مياندازد از اين کوتل راهی هم  موجودات خطرناک ديگر وجود دارد که مسافرين را گمراه نموده به

به طرف کوف ميرود از اين سبب نام ان گردنگه کوف شده است. اگر چه من عالقه مند بودم که کوف را 

ببينم چون کوف منطقه زميندار درواز است و خانواده وکيل عبدالرحمان که تقريباً وکيل مادام العمر درواز 

 مينداری دارد است در همان منطقه ملک و قلعه و ز

وطبق معمول مردم بخصو  جوانان از او ناراض اند. اما چون ربانی بعد از مدتی زياد زندانی بودن آزاد شده 

بود و خانواده اش انتظارش را ميکشيدند. من با او مسيری را انتخاب کرديم که زود تر به منطقه شان برسيم. 

م غروب آفتاب به باالی کوتل رسيديم. مسير پايان شدن پس ما دور ترين مسير کوتل را انتخاب کرديم هنگا

برخالف راهی که طی کرده بوديم بسيار تند بود و به مشکل انسان ميتوانست به اختيار خود راه برود و توقف 

کند. به هر حال ربانی بخاطر من جاهای را می يافت که برای لحظاتی دم گرفته و دوباره مجال راه رفتن 

راشيبی بوت های من پاره شد و انگشتان و کف پايم آبله کرده و زخمی شدند زانو هايم نيز بيابم در اين س

بسيار درد ميکرد با تمام اين حال مجبور بود تقريباً به حالت دوش راه بروم شب رو به تاريکی ميرفت و راه 

محلی به نام نشر رفتن درشوار تر ميشد زيرابه مشکل مسير راه را ميديديم شايد ساعت های ده شب به 
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رسيديم. نشر در لهجه محلی منطقه ای را ميگفتند که از نقاط زياد کوه اب به سوی ان جريان بيابد. اين آبادی 

اول منطقه ای از درواز بود که بنام شکی و شهر سبز شهرت دارد که بيشتر از ده دهکده و روستا را دربر 

ر درخت های چنار چراغ های زياد روشن بود از کسی ميگيرد. وقتی داخل قريه شديم در يک کوچه در زي

پرسيديم گفت محفل عروسی بر پا است و از ما دعوت کردکه در ان اشتراک کنيم. اما من هم به نسبت خسته 

گی و هم بخاطر اين که حوصله نداشتم به سواالت کنجکاوانه متعدد پاسخ بگويم عذر خواستم و ربانی مرا 

ود رهنمايی کرد و خودش به مجلس عروسی رفت. من با وجود خسته گی خوابم نبرد بخانه يک آشنا که بلد ب

چون تمام اعضايم درد ميکرد و سرو صدای عروسی نيز نزديک بود نا وقت های شب ربانی با صاحب خانه 

ده مامدند و ما قرار گذاشتيم که مرا يک خوجه يين معرفی کنند که بخاطر معامله داری که با چند نفر دارم ا

ام و قرار است تا ماه می بروم. يکی از چيز های جالب در بدخشان نام های محالت است که شايد بقايای يک 

زبان باستانی باشند. در راغ محلی که آن سنگ حجاری شده قرار داشت زولزما نام داشت و محالتی که ما 

يد از روستا های جارف, زنگريا و ميبايست تا ماه می عبور کنيم اول در همين منطقه شکی يا شهر سبز با

چند محل ديگر بگذريم که همه شان نام های از همين قبيل داشتند برخی ريش سفيدان که عالقه مند اند خود 

را تاريخ دان و فاضل بشناسانند اين نام ها را به نحوی تغيير داده و به تلفظ کلمات مفهوم تر نزديک ميسازند 

البته دقيق نيست. من از صاحب خانه خواستم که درباره مراسم مروج عروسی و بعد ان را معنا ميکنند که 

محلشان معلومات دهد گفت فرق خاصی با ديگر محالت ندارد اما عروسی های که مانند عروسی امشب است 

بسيار غم انگيز است. بعد قصه کرد که ان شب دختر نه يا ده ساله ای را دربدل دو هزار افغانی به يک 

کاح کردند يا در حقيقت فروختند و دختر را به زور سوار اسب کردند در حالی که او با وضعی کوچی ن

وحشت زده ميگيريست. من شنيده بودم که در سرحدات بدخشان؛ درواز, شغنان, زيباک, اشکاشم و غيره 

ند انتقال ميدهمنصبداران سرحدی و مامورين دولت زن ميگيرند و بعد از تبديلی زنانشان را به جا های دور 

که ديگر در تمام عمر خانواده اش را نمی بيند و حتا از احوال انها خبر نمی شود. شاه عبدهللا خان بدخشی 

در اثری به نام ارمغان بدخشان ياد آور شده است که وضع خانواده داری زنان در روستا های سرحدی 

ا از سر گذرانده و تجربه کرده اند از اين سبب بدخشان نشان ميدهد که اين مردم در گذشته تمدن های عاليی ر

مامورينی که در انجا ها توظيف ميشوند عالقه مند ميگردند از انجا زن بگيرند. اما مشاهدات من گويای اين 

بود که بسياری اين ازدواج ها انگيزه اقتصادی دارد و ناشی از فقر وحشتناک است به همين سبب در ان سال 

زه سختی را برای طرد اين رسم براه انداختند که موثر واقع شد و آهسته آهسته متروک ها روشن فکران مبار

گرديد سال بعدی بود که يک دختر فروخته شده به يک مرد کهن سال وقتی که خانواده شوهرش در نزديک 

ل ر کابکوکچه خيمه زده بودند خود را به دريا انداخت و غرق شد که سر و صدای زيادی توليد کرد و حتا د
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انعکاس يافت ما آن شب با خاطره تلخ خوابيديم و صبح بسيار وقت بطرف شهر سبز براه افتاديم بايد ياد 

آوری کنم که از نشر خاطره چنار های بسيار بزرگ و بلند که شايد به سبب زمين خوب و ابريز بودن محل 

 چنان رشد ميکنند را نيز با خود نگاه داشتم . 

   می از شهر سبز الی ماه

شهر سبز روستايی بزرگی است. در ان جا دريای امو در سطح هموار جريان دارد و بسيار آرام است. از 

اين سبب بچه ها همه گی شنا ميکنند. وقتی از خانه بيرون ميشويد بايد لب دريا برويد انجا صدها جوان و 

ه شنا تا ان طرف ساحل را انتخاب نوجوان و حتا طفل را مشغول آب بازی و مسابقه ميبينيد. کسانی مسابق

ميکنند کسانی هم شرط ميگذارند که چقدر ميتوانند در زير آب بمانند برهنه بودن نيز جلب توجه نميکنددر 

 صورتی که مثالً در مزار يا تالقان بچه های به ان سن و سال نميتوانند 

ر سبز است و همه خانه ها در سايه برهنه آب بازی کنند و بعد در کنار نهر دراز بکشند. روستا بسيار س

درختان اعمار شده اند اگر چه سر از همين جا مردم بر عالوه محله مسکونی در يک محله باغداری شريک 

اند که از صبح ها زنان برای جمع اوری ميوه انجا ميروند و در قسمت هر يک از خانواده ها کلبه کوچکی 

از خشک شدن در انجا ذخيره ميکنند اگرچه گنجور ها دروازه  بنام گنجور ساخته شده که ميوه ها را بعد

دارند و شبانه در هايشان بسته ميشود اما قفل و کليدی در کار نيست. توت را بعد از خشک شدن ذخيره 

مينمايند اما از زرد آلو بجز مقدار کمی غوره که برای خوب شدن طعم آش خشک ميکنند ديگر فقط خسته 

و زرد آلو های پخته را جای دور تر در ميان سنگ الخ ها می اندازند که طعمه حشرات  اش را ذخيره ميکنند

و بيشتر مورچه ها و زنبور ها ميگردند. در شهر سبز کسی بنام معلم بسيار مورد احترام مردم بود که ما او 

موالً د. که معرا در حال گلکاری مالقات کرديم پيراهن يخن قاق سفيد بر تن و تنبان کرباسی پوشيده بو

محصول خود همان دهات است با معلم به حويلی اش رفتيم و روی صفه بزرگی مفروش با گليم نشستيم از 

پيش آمد خوب در همان شب و روز پسر بزرگ معلم که محصل مدرسه تخار ستان قندوز بوده است رخصتی 

مول پدرش بسيار احترام ميکردند و آمده بود. من از اين بسيار تعجب کردم که ان جوان را همه مردم ده بش

ً او نيز جوان فهميده و خوش سخنی بود و معلومات جديد را توام با معارف دينی؛ آيات و احاديث  انصافا

آميخته توضيح ميداد. نام های اين خانواده نيز جالب بود معلم همان پدر خانواده تاج البيضا خان پسر بزرگش 

خضرا و پسر ديگرش که گفتند متعلم تخنيک ثانوی است ملت البيضا نام که همان هم صحبت ما بود راتب ال

داشت. اگر چه من نپرسيدم ولی معلوم بود که انها سابقه روحانی و علمی دارند بزودی با خضرا آشنا شديم 
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او بسيار شوخ بود و هر چيز را با طنز می آميخت برای ما نوعی غذا بنام توت پس آوردند که من گفتم سير 

 ستم و اشتها ندارم اما خضرا اصرار کرد که يک بار مزه اش را ببينيد. وقتی شروع به ا

خوردن کرديم هر کدام ما يک کاسه از ان را نوش جان نموديم که خضرا آهسته در گوش من گفت خوب بود 

ن زرد تفت وغکه اشتها نداشتيد. بعد پرسيدم اين غذا چگونه تيار ميشود؟ گفتند از توت بسيار اعال که با ر

داده ميشود ميسازند. سه روز در شهر سبز مانديم چون خضرا نيز مهمان بود و اهالی او را مهمان ميکردند 

ما هم با او ميرفتيم چون دعوت کننده گان تقاضا داشتند که ما هم به مهمانی برويم انها ربانی را می شناختند 

دانستند که اين يک حرف مصلحتی است چون به برکت و با ان که مرا خوجه يين معرفی کردند اما همه مي

خانواده معلم همه مردم شهر سبز هوا خواهان گروه ما بودند. تبصره ها بيشتر درباره تغيير رژيم بود اما 

خضرا طور بسيار قناعت بخشی توضيح ميداد که هيچ مردمی تا خودشان اگاه نشوند و با مبلرزه زندگی شان 

خوشبخت نميشوند و پيشرفت نمی کنند. در تمام محالت درواز چيزی که جلب توجه را تغيير ندهند هرگز 

ميکند بی تکلفی مردم در مورد لباس است کسانی لباس محلی و کسانی پيراهن و پتلون بسيار ساده می پوشند 

ند بعد علت ان هم اين است که اکثر جوانان برای کار در شهر ها ميروند و ماه ها را در مسافرت کار ميکن

که مقداری ذخيره کردند با مقداری اجناس ضروری بخانه باز ميگردند پول چندان کار آمدی ندارد چون 

بازاری نيست در يک قصبه بزرگ که شامل ده دوازده دهکده کوچک است يک نفر بنام خوجه يين وجود 

ها برای انتقال اجناس اسب و دارد که اجناس را از فيض آباد يا چاه آب واليت تخار آورده ذخيره ميکنند ان

مرکب زيادی را کرايه ميکنند و شتر نيز در ان محالت کار آمدی ندارد چون نميتواند کوه ها و کوتل ها را 

طی کند. البته قاطر بيشتر بدرد ميخورد اما تعداد ان کم است چون به اثر تلقين مال ها مردم از توليد ان 

س, چای و شکر اجناس محلی را ميگيرد مانند پوست حيوانات, روغن کراهت دارند. خوجه يين در برابر لبا

زرد و خسته زردآلو يا توت خشک؛ و معامله پولی يا رواج ندارد يا بسيار کم است البته مردم خوجه يين ها 

 را دوست 

عد از د. بندارند چون انها واقعاً بی انصاف اند و بسيار متکبر هم هستند چون يگانه افرادی اند که پول دارن

سه چهار روز ما براه خود ادامه داديم در منطقه ای بنام جارفکه کسی را نمی شناختيم باالی تخته سنگی که 

از چهار طرف ان آب با خروش زياد ميگذشت خوابيديم و خوب خواب ما برد. بعد از اين چند قريه مردم 

 ان انها مرکزيت داشت شب گذرانديم .اسماعيليه مذهب زندگی ميکردند و ما در قريه زنگريا که در مي
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دولت محمد نيز از اهالی عمين قريه بود که در صفحات قبل او را شناختيم با پدر و برادرش صحبت کرديم 

مردم گفتند انها بسيار فقير اند. ربانی درباره مراسم مذهبی اسماعيلی مذهبان گفت که انها يک خليفه دارند 

ی را که احکام امام حاضر در ان نوشته شده ميخواند و برای شان توضيح که شب های جمعه برای شان کتاب

 ميدهد ديگر معموالً مراسم جاری که در مذهب اکثريت وجود دارد انها نيز از ان پيروی ميکنند .

مردمی بسيار مهربان اند جنگ و جنجال در ميان شان بسيار کم است و عموماً از حرکت های روشن فکری 

 . حمايت ميکنند

  

  

  

  

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها  بخش چهل و دو 

 از زنگریا تا پاریت 

در فاصله راه از قريه بزرگی گذشتيم که نامش ماه نو بود. قريه از ساحل دريا کناره تر بود و فضای آرامی 

 زرد داشت. وقتی که ميگذشتيم نيم روز و هوا گرم بود و کسی در کوچه ها ديده نمی شد. باغ های توت و

 آلو بر کوچه ها سايه انداخته بودند .

ربانی گفت مردم ماه نو شيعه دوازده امامی هستند. اين هم يکی از معجزات جغرافيا است که هر دره ای 

ميتواند خصوصيات فرهنگی خا  خود را حفظ کند اين حقيقت بيشتر از همه در دره های بدخشان خود را 
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ه در دامنه های پامير از افغانستان تا تاجيکستان, پاکستان ترويج شده دليل نشان ميدهد. اين که مذهب اسماعيلي

 ان روشن است .

وقتی که حکيم ناصر خسرو بلخی به کوهسار های بدخشان آواره شد مذهب خود را در آنجا ترويج کرد او 

ا ايجاد راه های برای نشر اعتقاد خود به مردم خدمت کرد. هم طبابت ميکرد و هم دره های دشوار گذر را ب

ابتکاری به هم وصل سازد, هم از نجوم و علوم غريبه صحبت ميکرد. به مشکالت روانی مردم ميرسيد و 

در عين حال بر ذهن و اعتقادشان اثر ميگذاشت. اما چه کسی و در کدام زمان در اين قريه که چهار طرفش 

می را ترويج کرده معلوم نيست. شايد تاريخچه اما 41سنی ها و اسماعيلی مذهبان زندگی ميکنند امده و شيعه 

آميخته به روايات افسانه ای وجود داشته باشد که من مجال مطالعه ان را نيافتم. نقطه توقف ديگر ما مرکز 

اداری درواز قصبه نسی بود. نسی آبادی است در ميان تخته سنگ های بزرگ, و ريگ های جاری. مرکز 

 ر ان طرف دريا مانده و جزۀ اصلی درواز به نام قلعه خمب د

تاجيکستان واقع شده است. اما در نسی نيز خانواده های که خود را از تبار شاهان ميدانند کم نيست خانواده 

های شاهی کوچک تا آخر در دره های صعب العبور پامير دعوای حکومت داشته اند و قلمرو شان گاهی 

 بزرگ و گاهی کوچک ميشده است .

ای شاهی درواز و شغنان تا قرن نوزده هم و حتا ابتدای قرن بيستم قلعه های شاهان چترال پا بجز خانواده ه

بر جا بوده که هنوز هم نواده های انها شاهزاده ناميده ميشوند. در نسی عالوه بر نواده های شاهان جريان 

شديد ايجاد مينمودند. سه  جوانان مسلمان تبارز خا  داشتند و با گروه رفقای ما رقابت و گاهی برخورد های

چهار شب در نسی مهمان مانديم چون من خوحه يين بودم و شاهزاده گان نيز مناعتشان اجازه نميداد از يک 

مهمان راه دور پذيرايی نکنند اگر چه سخنان من درباره معامله و سوداگری مورد شک و ترديد واقع ميشد 

در يادداشت های شاه عبدهللا خان يمگی بدخشی در رايج بودن اما مهمان داران به روی خود نمی آوردند. من 

ترياک به علت مريضی های گوناگون و نبودن دارو که اطفال را از کوچکی معتاد ميساخت شنيده بودم اما 

تا حاال نمونه مشهود ان را نديده بودم. در نسی واقف شدم که ساقی خانه هايی وجود دارد. که مردم در انها 

ميکنند و شغل ساقی خانه داران پر رونق است. وقتی ربانی خبر شد که يکی از اعضای گروه ما  ترياک دود

که فارغ مکتب يا متعلم صنف دوازده است به ترياک آغشته شده بسيار خشمگين شد و آرام نگرفت تا با فشار 

کند و تا آنوقت اعضای خانواده ان جوان را نبيند و با بسيارصالبت از او خواست که ترياک را ترک 

عضويتش به گروه معلق است. دو سه نفر وساطت کردند و ان جوان تعهد کرد که به تدريج اين اعتيداد شوم 
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را ترک ميکند. با چند نفری در نسی دوستی شخصی يافتم که در مزار شريف اعضای خانواده شان مصروفيت 

انان در مزار مالقات کردم اتفاقاً يک نفرشان از  داشتند و انها نيز به انجا رفت و آمد می نمودند. بعدها با

گرداننده گان جوانان مسلمان در محل بودند امابا من پاس مهمانی را نگاه داشتند و صحبت از اختالف نکردند 

انها هم دعوای شاهزاده گی داشتند. از نسی به طرف پاريت حرکت کرديم که قريه ايشان بود از هم زنجير 

ان. شايد شش يا هفت ساعت راه از نسی تا پاريت فاصله بود اين روستا بر بالندی صفه های ربانی در زند

مانندی قرار گرفته بود که شايد يک هزار متر از سطح دريای آمو فاصله داشت زيبايی حيرت آور اين قريه 

دو طرف شرق را من بار ها بعد از ان در خواب ميديدم که قابل وصف نبود باالی همواری باغها بود و در 

و غرب ان در عمق هزار متری و در کنار دريای آمو مزارع سرسبز که از پخته تا جواری ,نخود و ديگر 

چيز ها در ان مزارع کشت شده بود ما به منزل ايشان رفتيم که هنوز خودش از فيض آباد نيامده بود محل 

باغ از چهارمغز, تاک های انگور, درخت مسکونی شان چند اتاق در کنار باغ بزرگی آباد شده بود که در ان 

های ناک و ديگر انواع ميوه جات در حالت پخته شدن و رسيدن قرار داشتند اما باز هم درخت های اصلی 

باغ توت و زرد آلو بود زيرا همين ها بودند که با اجناس ديگر مبادله ميشدند. مادر؛ ايشان در خانه تنها بود 

که شايد آخرين نسل زنان مقتدر در دهات بودند و بزرگان مرد نيز از انها حساب  او از همان کيبانو هايی بود

ميبردند. او با اشتياق زياد انتظار ايشان را ميکشيد تا او را خانه دار بسازد. چند ساعت انجا نشستيم و بعد از 

ه چشم ها را می ميان سنگ الخ ها و تخته سنگ های بزرگ که راه رفتن را دشوار ميساخت و ريگبارانی ک

 آزرد بطرف ماه می حرکت کرديم . 

  به طرف ماه می

ماه می در حقيقت مرکز فرهنگی درواز است. حرکت های سياسی در آن بسيار نيرو مند است هر روز ميان 

 گروه های چپ و راست درگيری و اختالف به وجود می آيد .

پنج ساعت راه بود اگر چه کوتل های بلند وجود  ما از پاريت به طرف ماه می حرکت کرديم. فاصله چهار الی

نداشت اما راه کامالً ناهموار بود. و بلندی و پستی های زيادی که چقری های آن پر از سنگالخ ها بود راه 

رفتن را دشوار می ساخت ربانی چون خانه اش آنجا بود حتماً اشتياق زيادی به زود رسيدن داشت و من با پا 

شتان زخمی به مشکل به او می رسيدم نزديک ظهر به قريه کوچکی که درحقيقت دروازه های پر آبله و انگ

ورودی ماه می بود به نام رضوا يک رسيديم اين قريه کوچک شايد بيست فاميل يا بيشتر ساکن دارد به مجرد 

زندان  ز اين که ازداخل شدن در قريه افراد زيادی که ربانی را می شناختند از او با اشتياق استقبال کردند و ا



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (153صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

رها شده است خوشنودی خود را نشان ميدادند در خانه ای ما را برای صرف چای توقف دادند چيزی که 

زياد توجه مرا جلب کرد سوال هايی بود که از ما صورت می گرفت از احوال کابل تا فيض آباد و خاهان؛ 

آينده از ديد ما چگونه خواهد بود. من در  چگونگی استقبال مردم از جمهوريت و اينکه ما چه نظر داريم و

سراسر بدخشان با کنجکاوی و سوال های مردم مواجه شده بودم اما اينجا به نظرم ميرسيد که سوال ها خيلی 

حساب شده و دقيق اند و ميان دو سه نفر تقسيم شده تا هر يک سوال خاصی را مطرح نمايد. من فکر کردم 

ها اين سواالت را می کنند تا برخوردشان را با گروه ما تنظيم نمايند. شايد بيشتر  شايد افراد وابسته به اخوانی

از يک ساعت آنجا گزرانديم و بعد حرکت کرديم. ربانی گفت متوجه سوال ها شديد؟ من گفتم بلی، خيلی 

 تعجب هم کردم. گفت درواز منطقه سرحدی است و در همه جا کسانی برای شوروی ها کار 

ه از طريق پسته های سرحدی تنظيم می گردد. اما چون ماه می بسيار از نظر سياسی برجسته می کنند. ک

است و موالنا باعث نيز از اين منطقه است شبکه های شوروی بسيار حساس اند و خوب است که شما در 

ما  نی به پيشوازبرابر سوال ها جواب نداديد. ما هنوز چند دقيقه راه نرفته بوديم که چند نفر از خانواده ربا

آمدند پدر او نيز در جمله استقبال کنندگان بود. قسمت زياد اهالی ماه می به نام خانواده های مخدوم ها شهرت 

دارند. و عده ای از مخالفين شوروی که مقاومت شان تا بعد از جنگ دوم جهانی نيز ادامه داشته است بعد از 

در ماه می ساکن شده اند اگر چه خود آن افراد فوت شده اند اما شکست به درواز ها آمده و چند خانواده شان 

اعضای خانواده شان در اينجا زندگی به سر می برند. از جمله خانواده مخدوم فضيل که خود نيز از دروازی 

های آن طرف سرحد بوده با ابراهيم بيک لقی معروف همکاری داشته و پايگاهی از لقی ها نيز در منطقه 

طرف سرحد قرار داشته است. شهرت مقاومت مخدوم فضيل هنوز طور قصه ها و روايات در درواز آن 

درواز مخصوصاً ماه می زبان به زبان می گردد به اين سبب حساسيت شوروی ها موجه بوده است. پدر 

های  ربانی نيز از جمله مخدوم ها بوده و قمر الدين مخدوم نام و شهرت داشته است آنها با گريه ها و اشک

ناشی از شادی ربانی را در بر می گرفتند و خدا را شکر می کردند که باز او را ديده اند. ماه می دره تنگی 

است که به مشکل عرض آن از يک کيلو متر فرا تر می رود در وسط آن جوی باری که از چشمه ها تشکيل 

تا مناطق بااليی آن امتداد دارد و  می گردد جريان دارد منازل مسکونی در دو طرف دره در دامنه های کوه

مانند همه جای درواز سر سبز است البته پرورش ميوه از جمله ناک و سيب آن مشهور است و خود مردم 

محل ميگويند در هيچ جای ناک های به بزرگی ناک های ماه می وجود ندارد. ما بعد از نيم ساعت به منزل 

ه ارتفاع نزديک به يک کيلو متر يا کمتر قرار دارد و در ربانی رسيديم که در طرف شرقی دره شايد ب

 نزديکی آن 
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چشمه ای جوشان موجود است که هميشه زنان و دختران در کنار آن مصروف قصه و گفت و گو می باشند. 

به زودی برای ما چای و کلچه آوردند. رسم عجيبی را در آنجا ديدم که صاحب خانه وقت صرف غذا سر پا 

نه ايستاده می باشد و بعد از آن که مهمانان غذا صرف کردند آنها می نشينند. شب شايد تا ده نزديک در خا

نفر از همسايگان چيزی که در خانه آماده داشتند گرفته به خانه مخدوم قمر الدين آمده بودند و صحبت ها همه 

کمتر ترديد در اين که به دور زندان و چگونگی تحقيق و برخورد دولتی ها و بعداً آمدن جمهوريت که 

کمونيزم را در افغانستان پياده می کنند در آن وجود دارد دور می خورد. تا نيمه های شب با مردم صحب 

داشتيم بعد آنها رفتند. من درست نفهميدم که در داخل خانه های مردم در درواز تشناب برای رفع حاجت 

ين مشکل رفع می شود. وقتی که من شبانه بيرون برامدم وجود دارد يا نه اما در منزل بيرونی در فضای باز ا

چيزی که بيشتر از همه توجهم را جلب کرد آسمان زيبا و پر ستاره بود شايد هوای صاف کوهستانی آنقدر 

آسمان را روشن و شفاف نشان می دهد از اتفاق آن شب ها مهتاب در حالت بدر بود و اگر بگويم که من شايد 

در بيرون لحظاتی به آسمان پر ستاره و مهتاب درخشان و در پائين به دره تاريکی که نزديک به يک ساعت 

منازل کوچکی گلی مردم را در آغوش گرفته است نگاه می کردم. البته خانه ها همه در سايه باغ ها پنهان 

متوسطه بود اند و فقط ميتوان در باره آنها تصور کرد. همان فردا در مکتب ماه می که فکر می کنم هنوز 

ميان شاگردان اخوانی و گروه سازمانی ما برخورد صورت گرفته و مدير مکتب را که اخوانی و البته از 

خانواده مخدوم ها و از بزرگان و معتبران محل بوده نيز به خود کشانده است. شايد برخورد های لفظی به 

جلب شاگردان به اصطالح اخالل گر زد و خورد هم منجر شده که مدير از پسته سرحدی طالب کمک برای 

شده است. با دو نفر از شاگردان که محرک تلقی شده بودند ما در يک منزل مالقات کرديم آنها يکی لطيف و 

ديگری فيض هللا نام داشت که همين لطيف پدرام و فيض هللا جالل امروزی اند. ما هر قدر خواستيم آنها را 

شدن آنها را چنان به تکاپو انداخته بود که هرگز قناعت نمی کردند  نصيحت کنيم سودی نداشت و شوق ياغی

دوباره به مکتب بازگردند و اين که زير تعقيب هم هستند بهانه شان را قوی تر ساخته بود من گفتم شما هنوز 

سن تان خورد است و ممکن نيست برای تان مجازات سنگين در نظر بگيرند اما آنها به هيچ استداللی قانع 

نمی شدند. در اين شب و روز آوازه حرکت مولوی غياث الدين زره که حرکتی به نام جذبی ها به وجود 

آورده بود اختالف ميان گروه ما و اخوانی ها را تشديد کرده بود من از همان روز های که وارد درواز شدم 

وشن می کند و مريدانش در خيلی چيز ها در باره حرکت اين مولوی شنيده بودم می گفتند او شبانه آتش ر

حالی که جذبه آنها را فراگرفته به دور آتش می چرخند و می رقصند اما اقدام جالب او که گروه دوستان ما 

را ترسانده بود اين بود که مولوی زره مريدان خود را برای ساختن سرکی ميان خاهان و ولسوالی چياب 

به نسبت سيالب هم در زمستان بخاطر برف باری رابطه واليت تخار بسيج کرده بود که هم در فصل بهار 
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شان قطع می شد. در صورتی که نزديک ترين بازار برای مردم خاهان و درواز پايان چاه آب بود. مردم 

عادی نيز از اين حرکت مولوی زره پشتی بانی کرده و با او به همکاری آغاز کرده بودند او درضمن تبليغات 

ث را تحت عنوان تبعضی ها تخريب می نموده است که موجب برانگيخته شدن ديگر خود بدخشی و باع

جوانان و مردم طرفدار اينان شده اما کار چندانی از دستشان در برابر حرکت مجذوبان نمی آمده است. شدت 

اين برخورد ها به ماه می نيز احساس می شد. اين مولوی زره در وقت های مقاومت ضد شوروی جبهه 

کيل داده و مانند همه گروه های مسلح مرتکب مظالمی عليه مردم گرديد که نام و شهرت گذشته بزرگی تش

اش را مخدوش نمود. چيز جالب ديگری که از ماه می به خاطر دارم مجلس مثنوی خوانی بود که با نواختن 

خوانی در رباب صورت می گرفت يک روز خبر شدم که شيخی به نام اختيار الدين آمده و مجلس مثنوی 

حضور او صورت می گيرد اگر چه ربانی چندان موافق نبود ولی من با مخدوم قمر الدين به آن محفل رفتم 

حدود بيشتر از سی نفر در خانه گنبدی که به نام خانقاه اعمار شده بود جمع شده و به مثنوی خوانی که توسط 

ز ساعتی کسی که در باالی مجلس نشسته يک نفر که در عين حال رباب می نواخت گوش سپرده اند. بعد ا

بود و جوان بلند باال خوش اندام بود و چهره زيبا و جذابی داشت که با ريش تنکی پوشيده شده بود نشسته بود. 

اين شخ  همان شيخ اختيار الدين بوده است که ساعتی در باره اوليا هللا و طريقت صحبت کرد و از مشايخ 

پير اسپه خواه که بسيار معروفيت داشته است ياد کرد. کسی در باره مولوی  موجود و گذشته محل از جمله

غياث الدين زره از او پرسيد او گفت من هنوز ايشان را نديده ام اما از چيز های که شنيدم جناب شان صاحب 

نيک  رکرامت به خصو  کشف قوی ميباشند. من شنيدم که در باره من نيز که ميان ما شناختی وجود ندارد نظ

ابراز کرده اند که انشاهلل خدا نصيب کند. من هنوز در باره اين که در بدخشان گروه های اهل سماع وجود 

دارند که شبانه با موسيقی اشعار عرفانی می خوانند چيزی نشديده بودم بعد ها برايم قصه کردند که مشايخ 

ند و حتی آن پسران را آرايش می کنند و بعد آنها پسران جوان و زيبا را به نام شاهد در اين مجالس می آور

هنگام سماع و ساز مجذوب می گردند و سر به پای آن جوانان مانده و می گريند. اگر چه خودم چنين محفلی 

را نديدم اما مجلس مثنوی خوانی با رباب را فقط در همان درواز ديدم. که در ضمن آن شيخ اختيار الدين 

 تاثير قرار گرفتند. صحبت موثر کرد و مردم تحت 

  

  

  سرگذشت و چشم دید ها  بخش چهل و سه
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 اقامت من در ماه می پيش از يک هفته طول کشيد . هر شب در جای مهمان ميبوديم .

از جمله در خانه يکی از همراهان که فدوس معلم نام داشت. او مبارز برجسته و مصممی بود. او را طور 

د و ميبايست به آنجا برود من هم چون ديگر مضمونی نداشتم خواصتم با او جزايی به شغنان تبديل کرده بودن

همراه شوم اما او ميبايست اول به نيسی مرکز ولسوالی و بعد فيض آباد برود و از ان جا عزم شخنان کند. 

ين ا ربانی گفت ممکن است با ايشان تا يک مقدار راه همراه بروی بعد فاصله ای زياد تا شغنان نمی ماند به

سبب من دو با رمجدداً به پاريت رفتم اما ايشان هنوز نيامده بود و من همان روزه به ماه می بازميگشتم. از 

اينجا دو مسير به طرف شغنان وجود داشت يکی از طريق درواز باال که به امتداد دريای آمو از محالتی به 

وصل ميشد اما اين راه به نسبت طغيان زياد  نام جانمرچ باال و جان مرچ پايان ميگذشت و به مناطق شغنان

دريای آمو مساعد نبود. طريق ديگر از محالت جوی و شوريان ميگذشت که ميبايست از ارتفاعات بسيار 

زياد عبور شود و برای کسانی که تجربه اين راه ها را نداشتند خطرناک بود. به هر حال حاال من چون با 

که او انتخاب ميکرد بايست قبول ميکردم بالخره بار سوم که به پاريت ايشان هم سفر ميشدم هر راهی را 

رفتم ايشان آمده بود او برای عروسی به محالت آخر درواز که سدودک نام داشت ميرفت يکی دو روزی در 

پاريت مانديم و همراهی ديگری نيز با ما يکجا شد که يک راس اسب را با خود نذرانه برای پير ميبرد تا به 

وسی اش کمک کند. ايشان و اين همراه ما که صفر نام داشت هر دو از مردمان اسناعيلی مذهب بودند و عر

در ميان انها رسم چنين بوده است که پيرشان هنگام ضرورت و مشکالت برای شان کمک کند ما طبق معمول 

م و نزديکی های سفر های پياده يک صبح وقت که هنوز ستاره ها و مهتاب روشنی ميدادند حرکت کردي

طلوع آفتاب از مسير دره تنگی به طرف جوی دور خورديم در وسط دره در خانه يک خوجه يين که اتفاقاً 

مشتريان زيادی هم آنجا بودند توقف نموده و چا ی صرف کردم و بعد به راه در آمديم اگر چه نمام راه های 

 ن مناطق خصوصيت ديگری که تا حال در بدخشان طی کرده بودم کوهستانی بود اما اي

داشت. کوتل های پی در پی که چندان ارتفاع نداشتند در مسير ما قرار داشت هر وقت از کوتل پايين ميشديم 

من تصور ميکردم که اين که پيش رو هست آخرين کوتل خواهد بود چون نميتوانستم بجز محيط دره جايی 

م بنظر ميآمد که هزاران کوه پشت به پشت در پيش روی را ببينم اما به مجرد يکه به کوتل ديگر باال ميشد

قرارا دارند و هرگز ممکن نيست اين راه به آخر برسد. اما بالخره داخل يک وادی نسبتاً وسيع شديم و حاال 

نمای کوه ها از دور ديد وسيع تری در دور نما قرار ميداد. انجا از دور آبادی های معلوم ميشد که ايشان 

ی است اينجا در گذشته ها مرکز تصميم گيری مردمان درواز بوده است چون به نوعی در گفت محالت جو
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يک کناره قرارا کرفته وقتيکه حاکمان محلی ازطرف قدرت های بيروننی شکست ميخورده اند به همين وادی 

 آمده و بعد مردمانی را که صاحب نفوذ و تصميم باشند اينجا فرا ميخوانده اند .

زاری بوده است که بنام چنار زار هللا اکبر معروفيت داشته چون انجا جرگه عمومی داير شده در جوی چنار 

و فيصله صورت ميگرفته است که با شعار هللا اکبر اقدام ديگری براه می افتاده. اما متاسفانه مسير ما بطرف 

شت و از نقاط دور سياهی شوريان بود. حاال وادی وسيعی بود که بجزعلف زار ها آبادی ای در ان وجود ندا

رمه های بز و گوسفند و خيمه های چوپانان جلب نظر ميکردند تا نزديکی های شام طی طريق نموديم و در 

يک بلندی که جوی بار و چشمه ای داشت و شکارچيی برای خود در ان جا کلبه گککی ساخته بود توقف 

ن زنی ميرگن گفته ميشود بسيار مورد توجه و کرديم در اين محالت شکار چيان که ماهر ترين شان در نشا

احترام اند چون تير اندازی و نشان زنی مهارت کار آمدی ميباشد معيشت اين شکار چيان از طريق شکار 

تامين ميشود چون انواع حيوانات که گوشت و پوست شان مورد استفاده است زياد است البته پرنده کان 

ما ان شب در کلبه اش توقف کردم ما را با گوشت آهو مهمان کرد اما شکاری نيز يافت ميشوند ميرکنی که 

شب بسيار سرد بود نه مهمان دار و نه ما کمپل و لحافی نداشتيم. اما ان توقف گاه با چشمه و جوی بارش و 

چند بته بيد ظريف که گفتند بزرگ نمی شود چون هوای آنجا برای رشد درختان مساعد نيست. بسيار زيبا و 

ره انگيز بود. صبح وقت حرکت کرديم اگر چه معلوم نمی شد که رو به باال ميرويم ولی آثار ارتفاع زياد خاط

و کمبود هوا محسوس بود چون من به سردرد شديدی دچار شدم. در زير پای ما صدای غرشی آرام و يک 

مانند سنگ سخت  نواخت به گ.وش ميرسيد که همراهان من گفتند صدای اب است که در تحت برف های که

شده اند جريان دارد راستی ما نا نزديگی های پيشين راه رفتيم صدای آب را ميشنيديم اما امکان استفاده از 

ان وجود نداشت به نسبت حالت ضعف مرا بر اسب سوار کردند بعد از ساعتی به جايی رسيديم که يک 

از وضع من به او گزارش داده و چاره خواستند چوپان خيمه زده بود نزد خيمه او توقف کرديم و همراهان من 

چوپان مرد تنومند و ريش سفيد بود. با خوش رويی در ظرفی چوبی مقداری ماست شيرين که در اصطالح 

ان محالت جرغات گفته ميشود. گرفت و با ان توت کوبيده را آميخت و نوعی حلوا درست کرد و مرا گفت 

مراهان ديگر نيز بی ميل نبودند دو سه کاسه از ان غذا خورديم که هم هر قدر ميتوانم از ان بخورم البته ه

سردرد ما خوب شد و هم احساس ضعفيت زايل گرديد و برای اين که در انجا نمانيم بزودی حرکت کرديم 

هنوز عصر نشده بود که به دره ای بسيار زيبا و پوشيده از جنگل انبوه سرازير گرديديم که در ان دره من 

شوخی آهو های گونا گون را که لحظه ای پيدا شده با دقت بسوی ما نگاه ميکردند و بعد به سرعت  مستی و

در ميان جنگل ناپديد ميگرديدند. نزديک های شام در دهنه دره توقف کرديم و ايشان کسی را يافت که ما را 
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سه ساعت راه بود و بهتر  به خانه ای رهنمای کند. حاال فاصله ما با مقصدی که در پيش رو داشتيم دو يا

 دانستيم همان جا در خانه مرد فقيری که بسيار مهربان و مهمان نواز بود شب را گذشتانديم. 

بعد از آنکه مهربانی های آن زنان خسته گی مرا رفع کرد و شايد آنها از چهره من ممنونيتم را احساس کرده 

ه بودم که نوعی هياهو و فرياد ها به گوشم رسيد باشند آهسته آهسته حرکت کردم. شايد يک ساعت راه رفت

که در ميان دره ها و کوه ها ميپيچيدند و يک صدا به دها صدا تبديل می شد. من هر طرف نگاه کردم چيزی 

نظرم را جلب نکرد. حتی نتوانستم تشخي  دهم که اين صدا کدام نوع حيوان است ،کسی هم نبود که بپرسم. 

زی که حاال بخاطر می آورم من احساس به نام ترس را در آن وقت ها تجربه نکرده به حرکت ادامه دادم. چي

بودم و همه چيز به نظرم طبيعی می آمد چيزی را که نمی فهميدم برايش تصوری مثبت ايجاد می نمودم بعد 

ه آب وه رشتاز دقايقی که صدا ها زياد تر هم ميشد به پای يک کوه پايه نسبتاً هموار رسيدم در نقطه ای از ک

از باال سرآزير بود اگر به رنگ آب بيشتر دقت می کردم شايد محتاط تر می شدم اما من با خوشحالی اينکه 

با آبشاری روبرو شده ام در باپان آن آبشارک نشستم و با کف دستانم آب گرفتم و به قصد نوشيدن به دهانم 

ا بيرون ريختم اما به هر حال حالت استفراغ برايم سرازير کردم. آبی گرم و بد بوی بود اگر چه به زودی آنر

پيش آمد و براه درامدم به قسمت از راه که رسيدم ديدم راهی به باالی آن کوه پايه باال می رود من از اينکه 

معيار را آن گذاشته بودم که نبايد به مسيری بروم که از دريای آمو زياد فاصله بگيرم بدون آگاهی تصميم 

کردم هرقدر رو به جنوب بروم فاصله ام از مقصد زياد می شود پس شروع به باال رفتن از  ميگرفتم فکر

کوتل نمودم خوشبختانه کوتل ارتفاع زياد نداشت و هنوز نيم ساعت نشده بود که باالی آن کوه پايه باال شدم 

مد که ارزن است ديديم سطح همواريست که در آن نوعی گياه کشت شده است وقتی که دقت کردم به نظرم آ

هنوز فاصله زيادی نرفته بودم که صدا های های و هوی توجهم را جلب کرد. حاال دانستم که آن صدا های 

که در داخل دره ها انعکاس داشت از باالی همين کوه پايه ها باال می شود. کسانی که از مزارع برای رم 

ه ها انعکاس می يابد و چون دره ها و کوه ها دادن پرندگان با سر و صدا محافظت می کنند آوازشان در در

زياد در هم و بر هم همديگر را قطع می نمايند يک صدا به صد ها صدا تبديل می شود کسانی که از مزارع 

پاس داری می کردند زنان بودند که تا آن طرف آن کوه پايه با چند نفرشان رو به رو شدم که با تعجب به 

ردم که هيچ مصافری از اين طريق عبور نميکرده است که اين آدم ها از ديدن سوی من می ديدند من خيال ک

من تعجب می کنند فاصله مزارع تا سراشيبی هم بيشتر از يک ساعت نبود وقتی که از کوتل پايان آمدم راه 

 نبه سه طرف تقسيم شده بود. من باز هم با همان تخمين خود به سمت شمال حرکت کردم شايد زمان از پيشي

گذشته بود که در زير سايه يک درخت کوهی که نمدانستم چه است نشستم تا لحظاتی استراحت نمايم پا هايم 
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را برهنه کردم و دراز کشيدم ناگهان توته های سنگ و کلوخ از باال به سويم سرازير شدند ايستاده شده نگاه 

از بارش سنگ ريزه ها تکرار شد. بالخره کردم چيزی به خاطرم نيامد باز که دراز کشيدم بعد از چند لحظه ب

برخواستم و به راه درامدم اين موضوع برايم معمايی بود که بعد ها مردمان تجربه دار آن را برايم حل کردند. 

گفتند در آن مناطق خرس ها هستند که به همين ترتيب آدم ها را آزار می دهند شايد فکر می کنند که آدم ها 

. چون آنها گاهی داخل آبادی های هم ميروند که انسان ها آنان را با چوب و بيل مانع شکارشان می شوند

وغيره فرار می دهند. من به زودی باز نزديک کوتلی رسيدم و شروع به باال رفتن کردم. در ده يا پانزده 

مد که آب آ دقيقه باالی کوتل رسيدم و به پايان نگاه کردم آبشاری بسيار بلند و عريض در پايان به نظر می

زياد با سر و صدا سرازير گرديده و با تصادم با صخره ها به بخار تبديل می شدند و باالی آبشار رنگين 

کمان های زيادی به نظر می آمد فکر کردم به ساحل آمو رسيده ام و حاال راه را گم نميکنم به سرعت شروع 

رداری بودند. اين هم از شگفتی های زمين به پائين شدن کردم در سرازيری کوتل دهقانان مصروف حاصل ب

های کوهستانی است که به فاصله کم آب و هوا تئغير می کند. از باالی آن کوه پايه که پايان شده بودم هوا 

اعتدال بهاری داشت و اينجا به شدت گرم بود با شتاب زياد خود را نزديک ساحل دريا رساندم و بعد مسير 

زيرا پايان به جا هايی ميرفت که از آنجا آمده بودم از کنار آبشار چند دقيقه راه  رو به باال را اختيار کردم

نرفته بودم که آبادی نمودار شد داخل محله شدم که کلبه های معمولی مردم در کنار هم ديگر منظره آن دهات 

رد و و عليک ک کوهستانی را بار ديگر در نظرم مجسمم ساخت چند قدمی نرفته بودم که يک نفر با من سالم

با اشاره از من خواست که در منزلش رفع خستگی نمايم چهره اش چنان صميمی و در عين حال جدی بود 

که با او حرکت کردم هم غلغله بسيار مهيب آبشار مانع می شد که صدا ها شنيده شود و بنا بر اين بيشتر از 

به داخل اتاقی رهنمای کرد که بسيار کوچک بود اشاره کار می گرفتيم هم زبان يکديگر را نمی فهميديم. مرا 

و نزديک دروازه آن در کارگاه بافندگی خانمی جوان و زيبا مصروف بافتن کرباس بود. با ديدن من از جا 

برخواست و با ادب خا  تعظيم کرد مرد مرا باالی اتاق رهنمايی کرد آنجا هر دو نشستم شايد بعد از پنج دقيقه 

رگ چوبی مملو از آش که طبق معمول با زرد آلوی خشک خوشمزه شده بود بازگشت و آن خانم با کاسه بز

دسترخوان کوچک کرباسی را همواری نموده طبق آش را نزد ما گذاشت و خودش باالی دستگاه بافندگی باز 

من  مگشت ما دو نفر در خاموشی آش را خورديم و بعد از لحظاتی که هر دو نميدانستيم چه بگوييم يا چه کني

برخواستم و اجازه گرفتم. اگر چه مقداری پول با خود داشتم اما دور از نزاکت تشخي  دادم که به آنها پول 

بدهم دستمالم را که مقداری خسته و توت داشت آنجا گذاشتم و حرکت کردم. او دستمال را گرفته به من نشان 

ت کردم. آفتاب هنوز غروب نکرده در کنار داد اما من با اشاره گفتم که ديگر به آن ضرورت ندارم و حرک

آب بزرگی رسيدم که اين محل را با محالت ديگر جدا کرده بود چند قايق کوچک در کنار آب ايستاده بود تا 
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رهگزران را به آن طرف عبور دهد من در قايقی نشستم که يک نوجوان سيزده چهارده ساله هدايت آن را 

آن طرف رسيديم در کنار آب با دو سه نفر معلمين دروازی و از جمله قدوس  داشت شايد پنج دقيقه يا بيشتر به

خان که در ماه می به خانه او مهمان شده بودم رو برو شدم و به قريه ای که با آب احاطه شده بود و يارخ نام 

  داشت شب در منزل يک متنفذ محل که با معلمين آشنايی داشت توقف کرديم .

  بخش چهل و چهار سرگذشت و چشم دید ها

مجدداً ياد آور می  شوم که من چند روزی را در منطقه زيبای شغنان گذرانيده بودم و تصميم به حرکت داشتم. 

به کمک آشنايان دو سه نفر همراه يافتم که به غرض رفع ضرورت ها به فيض  آباد می  رفتند و دو نفر 

تند. صبح گش-هايشان دوباره به مکتب هايشان بازمی متعلمين مکتب بودند که بعد از تعطيلی چند روزی درس

هنوز آفتاب نبرآمده بود که حرکت کرديم. کوتل نه چندان بلند و طوالنی مرکز شغنان را از دشت شيوه که 

يکی از بزرگترين چراگاه های تابستانی کشور است جدا می  کند کوتل خاکيست. و تند نيست يعنی بسيار 

می  گرد. شايد بعد از دو ساعت از کوتل باالی دشت شيوه رسيديم. برای من بسيار آهسته به تدريج ارتفاع 

 حيرت  زا بود که چنين دشت بزرگی در آن ارتفاع که بايد کوه های بلند قرار داشته باشد واقع شده بود .

هيل زمان جحوض شيوه يا جهيل شيوه بسيار نزديک به دهنه کوتلی پاست که از آن باال می  شويد. من تا آن 

يا آب ايستاده به آن وسعت و عمق را نديده بودم. از اين سبب از همراهان خواهش کردم که لحظاتی توقف 

کنند تا من اگر بتوانم محيط حوض را دور بزنم. شکل اين آب ايستاده به مستطيلی می  ماند که البته عرضش 

حرکتی بجز امواج آرامی که در اثر وزش  هم بزرگ است اما طول بيشتر دارد. آب بسيار آرام است که من

باد به وجود می  آيد در آن احساس نکردم. شايد عمق آب زياد است که رنگ آن سبز مايل به تيره  گی است. 

از يک کنار طول حوض را طی کردم و برای اينکه آشنايانم زياد معطل نشوند باز گشتم از آنها در باره 

يی است که در پيرامون آن و شايد هم در اعماقش وجود دارد. هيچ حوض پرسيدم، گفتند حاصل چشمه ها

احساس نمی  شود که آب آن کم و زياد گردد. حتی در فصل برف و باران های زياد اگر چه در چنان اوقاتی 

دشت خاليست و کسی جرئت رفتن و گشت و گزار در آن ندارد. بعد از حدود چهار ماه فضای دشت و حوض 

غبار دايمی پوشيده است و اگر برف و بارانی مسافر و راهروی را غافلگيرکند او نه پناه  گاهی با ابر و مه و 

خواهد يافت و نه می  داند که به کدام سمت برود. البته افسانه هايی هم درباره وجود موجودات ترسناک در 

ه می  گيرد. وقت سفر ما ميان مردم شايع است که مسلماً از تخيالت آنها درباره پديده های مجهول سرچشم

وسط يا هفته آخر برج اسد بود و از گوشه های دور عاليم وجود رمه ها به مشاهده می  رسيد. اما معلوم بود 
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که بيشتر چوپانان و رمه  داران بازگشت کرده  اند. دشت بسيار هموار بود و آثار از چرای حيوانات به 

ه پايان رسيده بود. به فاصله های يک، دو ساعت راه مشاهده می  رسيد. اما فصل رويش و رشد علف ب

جويبار کوچک آب را می  ديديد که آرام در جريان است. آب ها صاف بود و سنگ ريزه های زير آن به 

رنگ های گوناگون ديده می  شد. همراهان بازار رو ما يک اسب داشتند که به نوبت سوار می  شدند متعلمين 

ه حرکت می  کردند که من از آن دلتنگ بودم. بعد از غروب آفتاب که هوا رو به پياده بودند. بسيار آهست

تاريکی می  رفت به توقف گاهی رسيديم. محوطه کوچکی بود که سماواری در آن به عابرين چای و در 

بعضی حاالت غذا های ساده می  داده است اما همراهان من گفتند که در نزديکی يکی از خويشاوندانشان 

ی  ای ساخته است که در آن از شغنی ها پذيرايی می  شود. من با آنکه می  خواستم درهمان سماوار حويل

توقف کنم اما بخاطری که از همسفران جدا نشوم با آنها رفتم. در طول سفر آنان به زبان شغنی سخن می  

 ه و مختصر. حويلی  ای کهگفتند که من نمی  فهميدم و فقط به سوالت من جواب می  دادند آن هم بسيار کوتا

مقصد اين مسافرين بود فقط چند دقيقه راه از سماوار که در مسير راه قرار گرفته بود فاصله داشت. وقتی به 

 آن 

حويلی رسيديم صاحب خانه بيرون آمد و بعد از احوال پرسی مختصر همه شغنی ها را داخل خانه  ای خود 

ه سرعت تصميم گرفتم که به سماوار باز گردم زيرا فکر کردم برد و من در بيرون حويلی تنها ماندم. ب

موجوديت من در ميان آنان نوعی مزاحمت است به سماوار باز آمدم و صاحب آن به بسيار خوشی از من 

 اسقبال کرد .

روی صفه کوچکی را فرش کرد و توشکی باالی آن هموار نمود و گفت چه ميل داريد؟ من پرسيدم شما چه 

ريد؟ اگر حوصله داريد برايتان چای می  آورم و بعد مرغی را کشته بريان يا يخنی تيار می  کنم چيز ها دا

اگر نه می  توانيد تخم بريان که با روغن زرد پخته می  کنم به زودی آماده می  شود. من بسيار گرسنه بودم 

ايت دادم و دردو سه دقيقه فقط در جريان راه مقداری نان خشک خورده بودم پس به پيشنهاد تخم بريان رض

در ظرفی تخم هايی را که در ميان روغن شنا می  کردند روی سفره گذاشتند. اگر بگويم که در طول اين 

ام. در عين حال با سماوارچيقصه -سفر اين دومين يا سومين غذای با مزه  ای بود که می  خوردم مبالغه نکرده

ه منازل و حويلی های ديگری هم است او گفت نه فقط شايد چند می  کردم. از او پرسيدم که آيا در دشت شيو

خانه واری برای ايام تابستان در دشت روزگار می  گذرانند و آنها معامالتی با چوپانان انجام می  دهند يا 

واسطه  ای چنين معامالتی می  گردند و شايد اگر خدا گردنم را نگيرد آدم هايی هم باشند که معامله ترياک 

می  کنند. چون در مرکز شغنان انجمن مبارزه ضد تجارت و اعتياد شدت گرفته که مردمان با نفوذی هم را 
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کنند و جلو مأمورين رشوت خور را هم گرفته  اند. اين گونه معامالت در اين دشت آسان -از آن حمايت می

ن پذيرايی می  کنند. و به آنها تر است. البته در تابستان وقتی که رمه ها زياد است چوپانان هم از راه گذرا

شير و ماست گوشت می  دهند. من چون خسته بودم می  خواستم زود تر بخوابم و صبح هم وقت تر حرکت 

کنم. سماوارچی مهربان لحاف پاکی باالی من انداخت و وعده کرد که مرا پيش از وقت نماز بيدار کند. از 

دم که سماوارچی خانم و يکی دو طفل کوچک هم دارد که سر و صدا هايی که از عقب ديوار می  آمد فهمي

خانمش با او همکار است و حتماً چند رأس بز و گوسپند را هم نگهداری می  کنند. تا اگر مهمان پول دار 

تری از آنجا ها عبور کند و ميل گوشت بريان داشته باشد بتواند تهيه کند. شايد لحظاتی به نظاره آسمان 

ته پاکی و صفايی را که در ارتفاعات دره های درواز ديده بودم نداشت ولی به هر حال مشغول شدم که الب

مرا از زمين فاصله می  داد و فکر های رنج آور را از ذهنم می  شست و به زودی خوابم برد. هنوز چندان 

دون محاسبه و روشنايی نشده بود و ستاره ها در آسمان بودند که مهمان دارم مرا بيدار کرد. طبق معمول ب

نرخ گذاری من از ذخيره کوچک خود مقدرای پول به آن سماوارچی مهربان دادم که با نوعی شگفتی آن را 

گرفت و برای من دعای خير کرد و راهنمايی نمود که راه گم نشوم. و من با گام های بسيار سريع به راه 

م. به هر حال فاصله  ای را که مانده بود و مردم درآمدم. اکثراً می  دويدم و بعد چند لحظه آهسته راه می  رفت

اغلب يک شب ديگر را در آن سپری می  کردند. همان روز طی کردم. بعد از آن که آفتاب از قيام به طرف 

ای بسيار تند از دشت به -غرب ميل کرده بود ناگهان در کنار چند صخره بلند رسيدم و متوجه شدم که دره

االی صخره  ای باال شدم و به پايان نگاه کردم جلگه سرسبز و وسيع بهارک در پايان سرازير می  شود. ب

چشم اندازم قرار داشت اما آن دره ها و جلگه ها بسيار عميق بودند و دشت شيوه در ارتفاع شايد بيش از يک 

 هزار و پنجصد متر از آنها قرار داشت. دره  ای که از دشت شيوه به طرف بهارک 

به نام بام دره معروف بود.به سوی پايان دره حرکت کردم با تأسف چوب دستی نداشتم تا از سرازير می  شد 

حرکت تند غير ارادی تا حدی بکاهم. معموالً در رو به پايان حرکت کردن مفصل زانو ها را درد شديدی فرا 

آنها کمک می  کند می  گيرد. مردم محل چوب دست يا به گفته خود تياق در دست دارند که در راه رفتن به 

و حرکتشان را قابل کنترول می  سازد. می  کوشيدم با تکيه بر تخته سنگ ها و صخره های که در مسير 

 حرکت قرار داشت اندکی دم بگيرم و باز به حرکت ادامه می  

دادم. بعد از يک و نيم ساعت باز به يک سماوار سر راهی رسيدم که شوربا و برنج عرضه می  کرد. من 

جيح دادم شوربا بخورم. چون درآنجا ها گوشت ارزان است و هنوز تصور نمی  شد که تقلبی در نظر تر

کسبه کاران وجود داشته باشد. بعد از استراحت کافی باز به راه درآمدم و شايد يک ساعت يا بيشتر باز هم 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (163صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

ن بجايی بلدی نداشتم با در داخل دره که حاال هموار تر شده بود راه رفتم تا داخل منظقه بهارک شدم چو

پرسان و سراغ گيری به طرف ايستگاه موتر های فيض  آباد رفتم. وقت نماز عصر بود و ديگر موتری به 

طرف فيض  آباد حرکت نمی  کرد. باز هم در سماواری که در کنار يک سرای به اصطالح موتر خانه واقع 

آوری سيب بود. در تمام بدخشان سيب بهارک شده بود توقف کردم و شب را همان جا گذراندم. فصل جمع 

شهرت خا  دارد و اين شهرت در اشعار فولکلوريک آنجا ها نيز باز تاب يافته است. صبح من بدون هيچ 

احساس ضرورت و اينکه نمی  دانستم در فيض  آباد به کجا می  روم يک سير سيب خريدم و صبح وقت در 

ت معمول ميان محالت بود به طرف فيض  آباد حرکت کردم. در يک موتر واز که در آن وقت ها ترانسپور

راه زيارتی به نام بابای ابدال قرار دارد که همه  گی در آن توقف می  کنند و بعد از دعا و زيارت به سفر 

ادامه می  دهند. در زيارت بابا ابدال از يک توده خربزه که به نام قندک معروف است و بيشتر از همه جا 

لذت آن در قندک ولسوالی چاه آب واليت تخار و روستايی در خان آباد مشهور است خربزه  ای  کيفيت و

گرفتم و با دو سه نفر آن را نوش جان کرديم که واقعاً بسيار شيرين بود. قندک خربزه  ای کوچک سياه رنگ 

لی جا های دور نيست و است و پوست آن بعد از پخته شدن بسيار نازک می  شود. از اين سبب قابل انتقال به

 واقعاً شايد به کيفيت آن ميوه کم تر وجود دارد .

 يعنی من تا حال در تمام سفر های دور و درازم در داخل و خارج چنان خربزة 

خا  را نديده  ام. زيارت بابا ابدال در يک کج گردشی يک دره قرار گرفته است که عبور از آن خطر ناک و 

و دعا خوانی مردم ناشی از آن هم هست که که در آنجا موتر های زيادی چپه  ترس آور است. شايد توقف

شده  اند. اما از آنجا تا فيض  آباد راه خوب و هموار بود. و باز هم با عبور از کوتلی بلند و تند به طرف 

ميان  فيض  آباد سرازير شديم که در مدخل آن قصبه چته قرار دارد که پوشيده از باغ هاست و منازل در

درختان کمتر به نظر می  آيد. راهی که از بهارک تا فيض  آباد ادامه دارد در کنار دريای کوکچه است که 

به نسبت کوهستانی بودن و فراز و نشيب زياد غوغای آن توجه را به خود جلب می  کند. خصوصاً در منظقه 

وش مستانه  ای دارد و با هزاران صخره فيض  آباد تا فاصله  ای که به دشت ها ادامه می  يابد. کوکچه خر

برخورد می  نميايد، به خود می  پيچيد و باز جريان می  يابد. بخاطرم نمی  آيد که در فيض  آباد با حادثه 

قابل توجهی روبرو شده باشم، فقط يک شب فکر می  کنم در خانه يکی از آشنايان که رنجبر تخل  می  کرد 

ان حرکت کردم. در تالقان شب را در اتاق خويشاوندی آقچه  ای  ام گذشتاندم گذراندم و فردا صبح طرف تالق

. 
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شب کمی اين طرف آن طرف قدم زديم و چون کاری خا  در تالقان به نظرم نمی  رسيد صبح وقت طرف 

کابل حرکت کردم و شب نا وقت به کابل رسيدم. نمی  دانستم در آن ناوقتی شب کجا بروم يک باره منزل 

آشنايی که از آن ياد کرده  ام بخاطرم آمد. محمد امين مخدوم که قصه  کانديداتوری  اش در ولسی  دوست و

جرگه از آقچه و سهم خود را در مبارزات او را در يادداشت های قبلی حکايت کرده  ام. خانه او در کارته 

شاه نيز در آن قرار داشت  پروان در کوچه  ای که خانه غالم محمد خان پنجشيری از دستياران نزديک ظاهر

واقع شده بود. اگر چه ناوقت بود رفتم و دروازه را تک تک کردم. متأسفانه مخدوم در سفر بود و در مهمان 

خانه هم کسی نبود. اما وقتی که خانواده  اش مرا شناختند با بسيار خوشی در را باز کردند و من گفتم فقط 

هستم و می  خوابم. مهمان خانه طبق معمول از درون حويلی جدا  يک چای برای من بياوريد که بسيار خسته

بود و در محوطه  ای مفروش از انواع گل های زيبا و يکی دو درخت زينتی واقع شده بود.همه تسهيالت را 

داشت بنا بر اين من تا تيار شدن چای حمام کردم و با آرامش دراز کشيدم. به سفر عجيبيکه پشت سر گذاشته 

انديدشيدم. فکر می  کردم من حاال آدمی ديگری هستم هم از نظر رسوم و رواج و عقايد گوناگون   بودم می

مردمی که آنها را ديده بودم هم از کنج و کنار های نا مکشوف اجتماعی که هرگز تصورش را نمی  کردم و 

اد می  کردند. با هم زيبايی های شگرف طبيعت. همه  گی مرا مصروف می  داشتند و در ذهنم هياهو ايج

 همين خياالت رنگارنگ به خواب رفتم . 

فردا شروع کردم به ديدن دوستان و آشنايان طرف عصر منزل بدخشی رفتم و از ديده ها و شنيده هايم قصه 

کردم و بسيار خوشی و تشکر اظهار داشتم که مرا به اين سفر تشويق کرده بود. گفت چند روز اين طرف 

رت می  کنيم که چه کار بايد انجام دهيم. در فاصله چند روز هم رفيقان سازمانی هم آنطرف بگرد بعد مشو

 دوستان شخصی و دوره مکتب ليسه را ديدم. حاال چندان به جر و بحث عالقه نمی  گرفتم .

زيرا می  انديشيدم آن چيز هايی که روشنفکران در باره  اش بحث می  کنند با واقعيت های اجتماعی و 

ما بسيار فاصله دارد. يعنی به نحو شگفتی آوری اين سفر مرا پخته ساخته و دگر گون کرده بود. در فرهنگی 

سطح عمومی شايعه پيرامون سرنوشت کسانی که به اتهام کودتا گرفتار شده بودند جريان داشت که در ميان 

عالقه و احترام داشتم.  شان شاد روان محمد هاشم ميوند وال نيز قرار داشت که من به نحوی به شخصيت او

انسانی که از قعر اجتماع و در تاريکی های فقر رشد کرده و خود را به مراتب و مراحل بلند علمی، سياسی 

و اجتماعی رسانده بود و مبارزاتش اميدواری هايی برای يافتن يک راه معتدل، ملی و معقول در سطوح 

تانه عاقبت او به سرنوشت فاجعه بار و درد ناک در تاريخ باالی محافل سياسی و فکری ايجاد نموده بود. بدبخ

کشور ما انجاميد که قلم به دستان حاکميت اتهامات شنيع به او وارد کردند و بيشرمانه ادعا کردند که او با 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (165صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

نکتايی خود خودکشی کرده است که از نهايت نا سنجيده  گی سرچشمه گرفته بود. زيرا ميوند وال را که نه 

فکر و عمل بلکه در جسامت نيز پهلوانی بود. خيلی ها ديده بودند و هيچ کس باور نمی  کرد که او تنها در 

خودکشی کند و بعد اين خودکشی با يک نکتايی ممکن باشد. اما منطق استبداد هميشه چنين مسخره  گی هايی 

نمی  فهميدم من با وجود  دارد. من نمی  بايست اينقدر از اين فاجعه جگر خون باشم. منطق آن را خودم هم

 تعلق به چپ ترين افکار در نظر به شخصيت های بزرگ علمی و سياسی وطن که چپ ها آنان را مرتجع و 

مزدور خطاب می  کردند نوعی احترام قلبی احساس می  کردم. از آن جمله بود ميوند وال، نجيب هللا توروايانا 

که شاعر و نويسنده بود و در عين حال منصب وزارت را که داستان هايش را خوانده بودم، عثمان صدقی 

نيز حاصل نموده بود ،عبدالرحمان پژواک نويسنده، شاعر و دپلومات که من اولين تحقيقات فولکوريک کشور 

را از قلم او مطالعه کرده بودم، و حتی شخ  داوود خان که شهرت داشت با تقوا و پرکار است. اما ديگر کابل 

-ده بود. يک روز شام نزد بدخشی رفتم و گفتم من از کابل می  روم گفت اگر طرف مزار نمیبرايم دلگير ش

روی که به نظر من چندان درست نمی  آيد. چون آنجا زير تعقيب قرار داری دو جای ديگر به کادر ضرورت 

روستا  و يکی دارد يکی شهر که اگر رفتی بيشتر وظيفه ارتباطات ميان مرکز و محالت را تأمين خواهی کرد

که به نظر من بسيار جالب می  آيد. چون متنفذينش بسيار فعال و عالقمند به سياست اند. من گفتم نمی  دانم 

چرا در شهر ها احساس ناراحتی می  کنم. بهتر است به همان روستا بروم اگر چه از متنفذين هم خوشم نمی  

با خنده گفت شايد تو در شهر کمی احساس حقارت آيد. اگر چه مدعی روشن فکری و انقالبی گری باشند. 

می  کنی و در دهات خود را بزرگ می  پنداری زيرا در آنجا خود را بلند تر از ديگران تصور می  کنی. 

اين حرف ها اگر چه به شوخی ادا شد اما مرا به فکر انداخت. به هر حال اصرار کردم که به همان دهات 

از گردم. قرار گذاشتيم که فردا در يک هوتل که در محمد جان خان وات بروم و بعد اگر خوشم نيامد ب

روبروی شاروالی قرار دارد برای نان چاشت برويم و با همسفران بعدی  ام آشنا شوم. قرار وعده در اتاقی 

در هوتل موصوف رفتم که چند نفر ريش سفيدان نشسته بودند بدخشی نيز آنجا بود، معرفی شديم. دو نفر از 

نها که می  بايست من با آنها بروم. وکيل محمد صديق از متنفذين تخار که در دوره هفتم و هشتم شورا مدافع آ

نهضت های سياسی روشن فکری بوده و يکی از دوستانش ارباب موسی که از بزرگان قوم بلوچ ولسوالی 

گرفتم و آماده شدم. هر دو اين  رستاق تخار بودند. قرار مدار را گذاشتيم و من مقدرای کتاب و لباس با خود

نفر که نام برديم آدم های جالبی بودند که بعداً به تدريج با آنها آشنا خواهيم شد. حاال من متمرکز به فکر های 

نا معلوم آينده بودم. و گذشت زمان برايم کند شده بود. اما بالخره وقت حرکت رسيد و من بنابر اصطالح 
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حوادث بعدی کشور محل جغرافيايی بارز و پيچيده  ای را تشکيل داد حرکت  مردم به ماورای کوکچه که در

 کردم. 

  

   سرگذشت و چشم دید ها بخش چهل و پنج ماورای کوکچه

  

وکيل محمد صديق تعهد کرد که مرا با محيط اجتماعی, شخصيت های عالقه مند به مبارزه سياسی مترقی و 

 آشنا سازد .وضعيت طبيعی و جغرافيايی ماورای کوکچه 

طوری که اشاره کرديم وکيل محمد صديق در دوره های هفت و هشت شورا از طرف مردم رستاق به وکالت 

در شورای ملی بخش مجلس نماينده گان انتخاب گرديده و از وکالی ملی و مترقی پشتيبانی نموده بود. او بعد 

ه و تحت نظر قرار گرفته بود. او مجبور از سرکوب دمکراسی دوره هفت از نمايندگی مجلس کنار گذاشته شد

گرديده بود که در کابل باشد و به واليت تخار و ديگر نقاط کشور سفر نکند و در هفته يک بار به حوزه 

استخبارات حاضری بدهد. او به من قصه کرد که چطور با غالم رسول خان رييس ضبط احواالت مواجه 

بعد از ان که مرا از نمايندگی مردم محروم و تحت نظر گرفتند  شده و به سواالتش پاسخ داده است. او گفت

يک روز به رياست ضبظ احواالت احضار شدم. اين رياست در صدارت قرار داشت مرا داخل عمارتی 

کردند که دهليز های طوالنی و تاريک داشت و از چند دهليز تاريک عبور کردم و مرا داخل اتاقی ساختند 

شسته بود و اشاره کرد که همان جا استاد باشم و انتظار بکشم. تا رييس صاحب که يک نفر پشت ميزی ن

بيکار شود و مرا بخواهد شايد نيم ساعت سر پا استاده شدم و بعد دروازه ای باز شد و کسی با مقدار دفتر و 

اشاره  د وکاغذ از ان خارج شد بعد شخصی که پشت ميز نشسته بود داخل اتاق شد و بعد از لحظاتی بيرون آم

کرد که من داخل شوم. اتاق نيز روشنايی چندان نداشت بعد از چند لحظه متوجه شدم که شخصی در گوشه 

اتاق نزديک کلکين پشت ميز بزرگی نشسه است اشاره کرد که پيش بروم و در چوکی که کنار ميزش گذاشته 

ضد دولت و وطن با اشخاصی ديگر شده بود بنشينم. گفت ما اطالع داريم که شما به فعاليت های تخريبی 

شرکت داريد در اين باره چه ميگوييد. من گفتم اول بگوييد برای من يک گيالس آب بياورند زيرا حلقم خشک 

شده و بسيار ترسيده ام زنگ زد و از مامور موظف خواست که گيالسی آب بياورد آب را نوشيدم و گفتم به 
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ده بگوييد تا بدانم و بعد درباره ان جواب مثبت يا منفی بدهم. گفت شما از فعاليتهای من چه گونه راپور رسي

شما در فالن تاريخ فالن شب در منطقه کشم واليت بدخشان با آقای دهقان بعد از نيم شب در اتاقی پشت سر 

مهمان خانه نشسته و درباره تجزيه شمال کشور صحبت نموده ايد تا مردم را عليه حکومت تحريک کنيد. من 

م در منطقه ما محلی بنام درقد بشکل جزيره در ميان دريای آمو قرار گرفته که سال ها کسی از دولت در گفت

انجا نبود. در اين اواخر انجا به عالقه داری تبديل شده و نماينده دولت به شکل عالقه دار, ضابظ امنيه و 

مالريا و بيماری سل ساالنه صدها کاتب تحرير با چند نفر پوليس امنيتی موظف شده اند. در اين محل تب 

نفر را ميکشد از دوا و داکترهم خبری نيست. عالقه داری که انجا مقرر شده بود بعد از سه سال تبديل گرديد 

من اطالع دقيق دارم که او از قندز چند تخته قالين خورد و بزرگ خريده و در کابل نيز برای خود حويلی و 

اين آدم قبل از عالقه داری چيزی نداشت ولی حاال شايد رتبه بلند تر گرفته  منزل خريداری و آباد کرده است.

 و در کدام جای مناسب حاکم مقرر شده باشد. شما از اين 

قضيه هم اطالع داريد. با اين سوال بسويش نگاه کردم معلوم بود که سخت قهر شده اما چيزی نگفت. من 

ان از چنان مردم بد بخت و فقيری به بهانه های مختلف رشوت ادامه دادم وقتی شما خبر نميشويد که مامورت

ميگيرد چطور از مجلس دو نفری ما که در نيمه شب در يک اتاق صورت گرفته خبر شديد و حتا اطالع 

يافتيد که ما تصميم به تجزيه کشور گرفته ايم. من دو هزار خانواده قوم دارم که مرا به نمايندهگی مجلس 

حاال که خبر شده اند مورد غضب حکومت هستم هيچ کس خبرم را نميگيرد و حتا در محل  انتخاب کردند اما

از خانواده ام احوال نميپرسند. اگر همين دوهزار خانواده قومم هر کدامشان يک نفر جوانشان را با من همراه 

و به سمت شمال قناعت ميکردند انان را تعليم ميدادم و قيام ميکردم تا تمام کشور را از ظلم شما خال  کنم 

نميکردم زيرا مردم از شما ناراض اند اما انها را سخت ترسانده ايد تا نتوانند از حقوق خود دفاع کنند. مگر 

در پنج وقت نماز دعا ميکنند خدايا ما را از ظلم ظالم نجات بده مگر چون از قدرتی که خدا به خودشان داده 

.حاال که دانستيد اختيار بدست شماست که مرا ميکشيد, به زندان و کار نميگيرند دعای شان هم قبول نميشود

سياهچال مياندازيد يا کار ديگر ميکنيد. بعد لحظاتی بسکوت گذشت وقتيکه طرفش ديدم فهميدم که سخت تکان 

خورده و متاثر شده است. بعد سکوت را شکست و گفت شما راست ميگوييد من با شما در حرف های که 

هستم اما بايد جوانان وطن تعليم يافته شوند ملک از اين پس ماندگی و فقر نجات يابد اعال  گفتيد هم درد

حضرت به همين نيت دمکراسی اعالن کردند و به مردم آزادی دادند اما از اين آزادی يک عده مردم مغرض 

ديد بر ضد اين حرکت جو آله دست خارج سو استفاده کردند و جوانان بی تجربه را با استفاده از احساساتشان 

تحريک نمودند ما و شما به وقت ضرورت داريم تا صاحب يک نظام مشروطه واقعی شويم. چون در مورد 
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شما فيصله ای صورت گرفته باالفعل من کاری کرده نميتوانم اما با شما همدرد هستم با من در جلوگيری از 

اين کار برای من مناسب نيست شما ميتوانيد از ميان ظلم و فساد مامورين ظالم و فاسد همکاری کنيد. من گفتم 

مامورين تان کسانی را به اين کار موظف کنيد بعد رسول جان ضبط احواالت از جايی خود بلند شد و تا 

دروازه دفترش با من آمد و خداحافظی کرد. چون وکيل محمد صديق از اشخا  موثر در تاريخ اجتماعی و 

از او را نقل ميکنم تا خواننده گان با افکارش آشنا شوند. او قصه کرد که در  سياسی وطن بود خاطرهٌ ديگر

روز های اول دهه دمکراسی نسبت مريضی در شعبه قلبی شفاخانه ابن سينا بستری بودم در انجا شخ  ديگری 

م با واستهم اتاقم بود که اشخا  زيادی به ديدنش می آمدند و جر و بحث های تند و تيز سياسی ميکردند من خ

او آشنا شوم معلوم شد او حسن شرق معروف است که از نزديکان سردار داود بود اما به مسايل سياسی و 

تحوالت اجتماعی ابراز عقيده ميکرد يک روز که با چند نفر مشغول مباحثه بود رفتم و با آجازه گرفتن به 

می کردند و کسانی انقالب را راه  صحبت هايشان گوش دادم کسانی از اصالحات, قانون و مشروطيت دفاع

حل ميدانستند و هيچ طرف نميتوانست جانب مقابل را قناعت دهد. من گفتم اجازه هست من هم چيزی بگويم 

 همه عالقه نشان دادند زيرا من ظاهرم نشان ميداد که آدمی اطرافی 

م اما از صحبت اشخاصی بزرگی هستم و ديگر جوان هم نبودم گفتم برادران من سواد ندارم و کتاب نخوانده ا

مخصوصاً در دوره هفت شورا استفاده نموده ام. ما دهقان ها برای اين که زمين ما خوب حاصل بدهد کوشش 

ميکنيم آن را عميق قلبه کنيم و حتا دو سه بار زير و رو نماييم تا تخم در ان امکان رشد بيابد و حاصل خوب 

 بدهد .

ن زراعتی بدون دو سه بار قلبه شدن و زير و رو گرديدن به ترقی مساعد نمی افغانستان نيز مانند همان زمي

 گردد همه گی با تحير به طرف من ميديدند و ظاهراً 

فکر مرا تاييد کردند. بعد از اين بيشتر با اين شخصيت آشنا خواهيم شد حاال معلومات مختصری درباره 

اطالق ميگردد که در يک طرف دريای کوکچه قرار منطقه ماورای کوکچه. اين اصطالح به محالت وسيعی 

گرفته اند. بخش اخير ان نقطه ای است که دريای کوکچه با آمو يکجا ميگردد درست در محلی که منطقه 

تاريخی آی خانم از محالت باستانی و تاريخی کشور مورد اکتشاف باستان شناسی قرار گرفت و آثار زيادی 

قه به آلتين جلب ارگوی بدخشان ميرسد که در ان جا دريای کوکچه تغير در انجا کشف شد باالی اين منط

مسير داده و وارد محالت رستاق واليت تخار ميگردد. ولسوالی های چاه آب و ينگی قلعه نيز شامل اين 

منطقه است. ولسوالی دشت قلعه که از آبادی های معاصر است و با حفر نهری از کوکچه اعمار گرديده و 
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در ان تشکيل گرديده قسمت آخر ماورای کوکچه است که با پلی از ولسوالی خواجه غار جدا ميشود.  قريه های

 در سال های اخير نزديک محل جزيره ای و 

جنگلی درقد ولسوالی خواجه بهاوالدين در ان تشکيل و آباد گرديده است تا جايی که من گشت و گذاز کرده 

ا سه پل به محالت ديگر واليت تخار و گوشه ای از واليت بدخشان ام در اين محالت وسيع دريايی کوکچه ب

وصل ميگردد. اين منطقه وسيع بنابر جبر جغرافيايی نوعی همبستگی اجتماعی و مشخصات فرهنگی حاصل 

 نموده است که در باره آن بحث خواهيم داشت. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها  بخش چهل و شش  

 باز هم ماورای کوکچه 

  

کابل که حرکت کرديم توقفی در قندز داشتيم. در آنجا يک برادر زاده وکيل محمد صديق مشهور به  ما از

تورن ولی جان که صاحب منصب اردو بود و شايد در قوای سرحدی وظيفه داشت زندگی می کرد. ما شب 

می بودند که من ن را در خانه او گذرانديم حاال ولی جان ترفيع گرفته و جگتورن شده بود. افرادی ديگری هم

شناختم. آنها عابرين بودند که از تخار و بدخشان به طرف کابل می رفتند و يا از کابل بازگشته بودند تا به 

محالتشان بروند. اکثر صحبت ها بر سر سرنوشت نظام جمهوری بود و اکثر آنانی که اظهار نظر کردند 

 مخالف جمهوريت بلکه شخ  داوود خان بودند .

لی جان گفت من يک فرد غزل ميربهادر واصفی را که اشاره به وضعيت دارد روی ميز کار جگتورن و

 خود نوشته ام و هر وقت که داخل دفتر شدم آنرا ميخوانم و فکر می کنم آن بيت اين است: 

ناخدا سکته دوان است خدا خير کند فردا طرف ماورای کوکچه  –کشتی بی لنگر و ما بيخود و توفان به ستيز 

حرکت کرديم. از دو طريق ممکن بود به اين مسير برويم يکی از طرف تالقان و ديگر با عبور از منطقه 

منطقه دشت قلعه که اولين آبادی و دشت ارچی واليت قندوز که به خواجه غار ميرفت و با عبور از پل به 
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واحد اداری در آن سمت است وارد می شديم و از آنجا به طرف رستاق می رفتيم. وکيل محمد صديق در 

دشت قلعه نيز خانه و زمين داشت و پسر بزرگش محمد حکيم صديقی که در دوره های دوازده و سيزده وکيل 

ما توقف کوچکی در دشت قلعه در منزل مذکور نموديم اما ولسی جرگه بود در همين منطقه زندگی می کرد. 

خودش در آن وقت در خانه نبود. بعد از صرف چای باالی صفه بزرگی که با چنار های بزرگ احاطه شده 

 بود و حوض بزرگ آب در کنار آن قرار داشت طرف رستاق حرکت کرديم .

ام اوزون کوتل قرار دارد که کلمه اوزبيکی ميان دشت قلعه و رستاق کوتل دور و دراز و خسته کنی به ن

است و کوتل دراز معنا ميدهد. اين کوتل آنقدر پيچ و تاب دارد که واقعاً خسته کن است. سرک آن نيز کامالً 

خامه بود که حرکت موتر ها گرد و خاک و زيادی توليد می کرد. من نميدانم اين فاصله چند کيلومتر است 

موتر جيپ در آن منزل زديم تا وارد آبادی های رستاق شديم البته در باالی تپه های ولی ما شايد سه ساعت با 

اوزون کوتل نيز مزارع للمی قرار دارد که دهقانان باالی آنها کار می کنند و در فصل کشت و کار برای 

د. در ا  دارخود کپه هايی نيی ميسازند و در آن روزگار ميگزرانند. خربزه و تربوز للمی اين کوتل شهرت خ

رستاق اول وارد منظقه بلوچ نشين ميشويد که قريه يکه توت مسکن ارباب موسی که همراه ما بود و حيثيت 

بزرگ و ريش سفيد بلوچ ها را دارد اولين قريه بود. ارباب موسی تقاضا کرد که آنجا هم توقف نماييم و اگر 

. اما وکيل صديق گفت تو ميخواهی که با اين شب را نگذرانديم حتماً يک چای نوشيده و رفع خستگی کنيم

دعوت خود را از دست ما خال  کنی و بگويی مهمان ناخوانده به هرچه موجود است قناعت کند. اما ما ترا 

مفت رها نميکنيم پس بهتر است خودت هم با ما بيايی و در آينده ها درست حقداريکنی. به هر حال ارباب 

ما به طرف مرکز رستاق حرکت کرديم. فاصله زياد نبود. قلعه وکيل محمد  موسی در آنجا از ما جدا شد و

 صديق بيرون از شهر رستاق در 

منطقه للم قرار داشت رستاق از نظر آب به دو حصه تقسيم می شود پايان شهر که از آن نهر آب عبور می 

د آلو دارد. اما بيشتر حاصل کند به نام دشت آبی مشهور است و باغ های فراوان انگور ،ناک، شفتالو و زر

 اين محالت يا دشت آبی انگور است .

بعد ها ما به باغی که تعلق به خانواده وکيل محمد صديق داشت رفتيم و در آنجا محافلی تشکيل ميداديم. اما 

قلعه باالی شهر واقعاً منطقه خشک و کم آب بود، اگر چه در محالت پايانتر آن نيز باغچه های کوچک وجود 

 اشت اما در بلندی ها مردم کشت للمی ميکردند که متصل به آبادی ها بود . د
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ً يک قلعه اربابی بود بخش مهمان خانه آن از قسمتی که در آن از  در منزل وکيل محمد صديق که واقعا

 دهقانان، مسافران و نياز مندان پذيرايی می شدند فرق داشت .

گر مراجعين اعم از رهگزاران يا کسانی که برای کار و مشکلی مهمان خانه مخصو  مهمان های معتبر بود دي

به وکيل مراجعه می کردند و مباشرين و دهقانانش و مزدورانی که از حيوانات خانگی مراقبت می کردند در 

حويلی کوچکی که کنار دروازه ورودی قلعه قرار داشت به سر ميبردند و غذايی که به آنها داده ميشد از 

نه و مهمانان تفاوت داشت دو تا از پسران وکيل که از زن نيکبختش بودند با خودش در اين قلعه غذای اهل خا

زندگی ميکردند و ديگر فرزندانش که با وکيل محمد حکيم فرزند بزرگش از يک مادر بودند در دشت قلعه 

د پسر دومش جمعه بودند از دو فرزندش هاشم خان از صنف دوازده فارغ شده و امور خانواده را پيش ميبر

گل هنوز در صنف هشتم ليسه مرکز رستاق درس می خواند. يک برادر زاده اش به نام اعظم که متعلم صنف 

دوازده بود نيز در آن خانه زندگی می کرد اما او و پدرش در ظاهر امر هيچ به نظر نمی آمد که با وکيل 

عظم پسر با استعدادی بود و معلوم بود که قرابت دارد و وضعشان از وضع مزدوران نيز نازل تر بود. ا

شاگرد خوبی هم است زيرا خط و سوادش بهتر بود اما شايد با او چنان برخورد شده بود که احساس حقارت 

می کرد. به مجرد آمدن از مکتب با مزدوران به کاه و آب حيوانات رسيدگی می کرد. و اگر کار گل يا پاک 

ز با مزدوران مصروف ميشد و به مجرد بيکار شدن از حويلی فرار می کاری حويلی جريان ميداشت او ني

کرد و با بچه های کوچه مصروف بجل بازی، تشله بازی، توپ بازی و ديگر ساعت تيری ها ميگرديد. بچه 

های وکيل نيز به او مانند غالم و مزدورشان برخورد می کردند. يک نوجوان ديگر به نام محمد شريف فرزند 

ربابان و ريش سفيدان بلوچ ها از قريه ای به نام دهنه کيوان که متعلم صف دهم ليسه بود نيز در يکی از ا

مهمانخانه وکيل زندگی می کرد. و با او مانند عضو خانواده برخورد ميشد. شريف پسر جسور و متشبثی بود 

معلومات بدست بياورد و چون درباره جريانات سياسی چيز هايی شنيده بود عالقه داشت که در اين عرصه 

و در صف مبارزين قرار گيرد. ما توافق کرديم که در آنجا مرا به حيث معلم خانگی بشناسند تا سوی تفاهم 

 به وجود نيايد. 

  

   سرگذشت و چشم دید ها بخش چهل و هفت
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ه قروبروی قلعه وکيل يک برادر زاده اش يعنی فرزند بزرگ نايب نبی از شخصيت های پرماجرای منط

خانه داشت که بنام وکيل عمک جان مشهور بود. وکيل گفت او بسيار محافظه کار و ترسو است. احتياط کنيد 

 که شما را نشناسد اگر نه بعيد نيست که همسايگی ما بلکه رستاق را ترک بگويد. 

ا هم ر که بمن در يک هفته يا بيشتر با محيط اجتماعی و سياسی رستاق آشنا شدم در آنجا چند متنفذ مشهو

رقابت داشتند زندگی می کردند حاجی انور که وکيل ولسی جرگه در آخرين دوره شورا از رستاق بود و 

شهرت داشت که اوقاتش را با چهاروالی ميگزراند وکيل کريم هللا که آدم با هوش و با مطالعه ای بود و آغای 

محدود است و با نهضت برادران مسلمان سلطان که ميگفتند کتاب خانه ای بزرگی دارد. تماسش با مردم 

رابطه دارد و از آنان حمايت ميکند يک تن از افراد مشهور ديگر از کسبه شهر بود و دکان بزازی داشت و 

با روشن فکران عالقه ميگرفت و در هر زمينه اظهار نظر می کرد نامش محمد علی خان بود. بعد از اينان 

کم و بيش شعر هم ميگفت اما شخصی بسيار تيز زبان و تند بود با آنکه ميرزا محمد ابراهيم تقصير بود که 

زمين و دارايی زياد نداشت همه از او ميترسيدند زيرا با هر کس که مخالف ميشد چنان تبليغات موحش براه 

می انداخت که طرف مجبور ميشد به او مراجعه نموده عذر بخواهد و اگر نتوانست طرفداريش را جلب کند 

ل اورا خوشبين نگهدارد. در ميان اين متنفذين رقابت شديد در جريان بود و در هر چند روز سر و صدا حداق

براه می افتاد که فالنی با وکيل صديق يا حاجی انور نزديک شده و يا وکيل کريم هللا با عده ای ديگر گروپ 

 سومی را بر ضد اين دو رقيب تشکيل داده .

 روف کننده اکثر اهالی شهر می بود . اين مبارزات نقل مجالس و مص

من با همراهی شريف به مکتب ليسه رفتم و با معلمی به نام ظاهر خان آشنا شدم که در دوره ليسه تاريخ و 

جغرافيه درس ميداد آن مظلوم چون از قوم گجر بود در آنجا هيچ دوست و آشنايی نداشت. از شناسايی من 

تا حدی پيش رفت که مرا در صنف ها ميبرد تا بجای خودش به  بسيار اظهار خوشحالی کرد دوستی ما

سواالت شاگردان جواب بگويم و يگان روز درس هم ميدادم. بدين طريق با شاگردان زياد آشنا شدم. از جمله 

يک متعلم که از چاه آب بود و در رستاق خانه و جای نداشت در سرايی اتاق گرفته بود که کمتر در آنجا شب 

 اند چون با متعلمين زيادی دوست شده بود .را ميگزر

اين جوان نعمت هللا مخدوم نام داشت و شريفی تخل  می کرد او نيز به صحبت های من عالقه گرفت و بعد 

اکثر شب ها را با شريف در خانه وکيل ميگزراند و من به سواالت گوناگون آنان ميبايست جواب بگويم که 
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اره گروه های سياسی موجود، شخصيت ها و نظام حاکم ميچرخيد. با متعلم خوشبختانه اکثر اين سواالت درب

ديگر به نام محب هللا آشنا شدم که فرزند وکيل کريم هللا بود و تصور می کرد که آدم بسيار سياست مدار و 

رش سفهميده است. چون شهرت من در محافل پيچيد از بزرگان وکيل کريم هللا خان رسماً به وسيله مخدوم که پ

هم صنفی او بود مرا دعوت کرد. يک چاشت به خانه او رفتم. ديدم آدم مطعلی است او با شخصيت های 

مبارز دوره هفت نيز ديد و واديد داشته است. خاطراتش را از داکتر محمودی و غبار قصه کرد و درباره 

ب را ديدم چون هيچ چيزی بدخشی و افکارش عالقمندی اظهار کرد. من در تاق های مهمان خانه او چند کتا

برای مطالعه نداشتم يک مجموعه منتخب از اشعار ملک الشعرا بهار که آنجا بود امانت گرفتم چند جزوه 

جداگانه اشعار اقبال با چاپ و وقايه زيبا نيز آنجا بود که ورق زدم و وکيل کريم هللا گفت با آن اشعار بسيار 

کاياتی که از زبان بعضی مال ها که در هند درس خوانده بودند قصه عالقه دارد و در باره اقبال قصه ها و ح

کرد. خالصه من وکيل کريم هللا را حداقل برای همصحبتی آدم جالبی يافتم. با محمد علی خان نيز آشنا شدم 

يم دوسيله اين آشنايی نيز نعمت هللا مخدوم بود بعد گاه گاهی به دکان او ميرفتيم چای مينوشيديم و صحبت ميکر

او بسيار به معناکردن اشعار پيچيده شعرای گذشته از جمله ابوالمعانی بسيار عالقه داشت و در يک صحبتش 

 گفت در اين شب و روز ها ميان ادب دوستان رستاق بر سر يک بيت 

نظامی از سکندر نامه بسيار مباحثه جريان دارد و هنوز کسی نتوانسته است عالقمندان را قانع سازد. من 

سيديم آن کدام بيت است گفت وقتی که سکندر بر سر پيکر زخمی دارا ميرسد و سر او را روی بالين خود پر

 ميگزارد دارا ضمن اوصاف از اقتدار گذشته خود به سکندر وصيت می کند: 

 نقابی به من درکش از الجورد  –چو شد آفتاب مرا روی زرد 

  ادامه شناسایی رستاق

محمد علی خان گفت حاجی صاحب انور در توجيه اين بيت گفت که روی زرد  برای من جالب اين بود که

شدن آفتاب به مردن و نقاب الجورد به معنای لباسی است که در ماتم و عزا بر تن ميکنند صرف نظر از 

درست و غلط بودن اين تعبير اين حاجی انور که من درباره او شنيده بودم نبود. اين به اين معنا هم بود که 

عالقه و اظهار نظر درباره اشعار دشوار فهم در ميان اشراف رستاق يک رواج خوب بود . با شخصيت 

ديگری که در رستاق اشنا شدم غالم محمد خان مشهور به پوستين بود. غالم محمد خان در گذشته ماموريت 

هموم د.البته فقيرانه به مفهای در دولت داشته است اما حاال بيکار بود و به شکل واقعا فقيرانه زندگی می کر
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معنوی ان از جمله اشخاصی که يادآور شديم من با ميرزا تقصير و غالم محمد خان بيشتر انس گرفتم به خانه 

های شان ميرفتم حتا گاهی شب ها را در منزل انها ميگذراندم. ميرزا تقصير بسيار شوخ و طنز گوی بود و 

 ار ميگرفت غالم محمد واقعا در هر محفلی که ميبود شمع محفل قر

خان اشعار کالسيک مخصوصا اشعار بيدل را زياد حفظ داشت و انها را خوب معنا ميکرد. متاسفانه من 

موفق نشدم به صحبت آقای سلطان برسم و از کتاب خانه اش استفاده کنم. زيرا گوشه گيری او شکل مرموزی 

 بخود گرفته بود . 

ان پيش گام رستاق بعد از انکه با خلق کارگر از گروه پرچم جدا شده از گروه های سياسی چند نفر از جوان

بودند با انها به جمع خلقی ها نپيوسته و مستقالنه مطالعه ميکردند از جمله شان راحت رستاقی با انديشه های 

لحانه سچه گوارا آشنا شده و در زمان تهاجم شوروی ها به افغانستان گروه مستقلی تشکيل داده و به مبارزه م

روی آورد و به شهادت رسيد. اما عبدالباری روستايی با بقدرت رسيدن دمکراتيک خلق مجددا به ان حزب 

پيوست و مقاماتی را تا سرحد منشی کميته واليتی احراز کرد. اين ها با عبدالجليل شبگير پوالديان نيز نشست 

در همان شب و روز شعر طنزی بر وزن  و برخاست داشتند که او در همان زمان نيز بروانی شعر ميگفت و

شاهنامه در انتقاد از شاروال رستاق ساخته بود که در ميان مردم دست به دست ميگشت اما او چندان عالقه 

به سياست نداشت و تمام توجه خود را به ادبيات متمرکز ساخته بود.گروهی از شعله ای ها نيز طور پراگنده 

نام امان هللا فرزند يکی از علما بزرگ دينی بنام مولوی سيد هاشم بيشتر بر  فعاليت ميکردند که از ميان شان

سر زبان ها بود در ميان متعلمين نيز يکی دو نفر از اين گروه بسيار پنهان کارانه فعاليت داشتند که با يک 

 نفر شان عبدالحميد نام آشنا شدم و گاهی صحبت ميکرديم. 

ماه ترتيب کردم که عبارت بود از حفظ رابطه با اشخا  عالقه مند, سفر به من برنامه کار خود را بعد از يک 

روستا ها و آشنايی با مردم و در عين حال مطالعه جغرافيايی بسيار جالب رستاق که همراه با مخدوم نعمتاهلل 

ليت من در او شريف قلندر و بعد ها يک تن از متعلمين بنام سيد مبشر هللا که آَشنايی با او موجب گسترش فع

ميان معارف گرديد. اما هوا رو به سردی می رفت و رستاق از مناطق سردسير کشور و بسيار سرد و پر 

برف است بهر حال در ان زمستان من به قريه جات بلوچ محل زياد تر رفت و آمد کردم. يکه توت, دهنه 

سان اجتماعی و خدمت گار صادق کيوان و پسته که قريه های بود که من به کمک ارباب موسی که واقعا ان

قوم خود بود. رفت و امد کردم و شبانه در مهمان خانه ها يا به اصطالح خود ان محل قوش خانه ها با تعداد 

زيادی دهقانان تا حدود سی نفر نشست و برخاست و صحبت داشتيم حاال من ياد گرفته بودم که بيشتر از انها 
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و رواج, فلکلور و روش های تداوی عاميانه مريضان معلومات ميگرفتم بشنوم و از همان زمان در باره رسم 

 و انها را ياد داشت ميکردم . 

من در رستاق متوجه شدم که قومی به نام قرلوق که زبان شان ازبکی است خود را ترک ميدانند و قومی جدا 

زکشی تفاوت های موضعی حساب ميشوند تاجيک ها و ازبک ها اقوام ديگر رستاق هستند که بجز در ايام ب

شان اشکار نميشود و همه باهم دوستانه زندگی دارند قرلوق ها از منطقه درآييم بدخشان تا دشت ارچی قندوز 

در جغرافيای گسترده ای پراگنده اند. البته مشخ  شدن هويت انها در زمان معاصر بيشتر در اثر فعاليت های 

مشهور است صورت گرفته است نايب نبی خان با جمع آوری  نايب محمد نبی خان که در عرف به نايب نبی

قوم خود از دريايی کوکچه نهر های بطرف دشت قلعه که به واليت تخار مربوط است و دشت ارچی در 

واليت قندز حفر نموده و قرلوق ها را در اين دو منطقه جابجا نموده است. بر عالوه او در زمان شورش لقی 

و در سرکوب دسته ابراهيم بيگ نقش بازی کرده که باعث عبور مجدد او به ان با دولت همکاری نموده 

طرف آمو گرديد. من در اين باره در صفحات بعد خاطرات يک تن از افرادی را که در حادثه نقش جدی 

داشته است نقل ميکنم فعال همين قدر تذکر الزم به نظر می آيد که مردم عادی از اين کار نايب نبی ناراض 

وده و تا همين حاال ابراهيم بيگ را قهرمان اسالم تلقی ميکنند و تاسف می نمايند که بزرگان شان انان را بر ب

ضد او به جنگ وادار کرده اند نظر وکيل محمد صديق نيز همين است اما ميرزا محمد ابراهيم تقصير به من 

د و کمونسيم بشمال افغانستان حمله کننگفت که انها نگران بودند که روس ها به بهانه سرکوب شورشيان ضد 

با استفاده از ضعف دولت و پراگندگی مردم اين مناطق را به متصرفات خود در آسيای ميانه متصل سازد که 

 با در نظر داشت تجارب آسيای ميانه و وضعيت ان زمان افغانستان نظريه بی پايه ای نبوده است. 

  

  سرگذشت و چشم دید ها  بخش چهل و هشت

  

در زمستان تعداد زيادی متعلمين و محصلين رستاقی که در کابل درس می  خواندند نيز برای گذراندن ايام 

 تعطيل به رستاق آمدند که تعدادی از آنها را من می  شناختم .
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به خصو  متعليمين ليسه نظامی کابل را که کمک زيادی در آشنايی من با قريه های رستاق بخصو  محالت 

ن انجام دادند. حاال تجربه  ای را قصه می  کنم که برای من در زمينه نقش روان شناسی در تربيت ازبک نشي

 اشخا  درس دلچسپی بود .

هنوز مکاتب رخصت نشده بودند که ولسوال جديدی به رستاق آمد. او اولين ولسوال نظام جمهوری بود و 

ه بودند. او مشهور به مولوی يعقوب و از مردم از پيش درباره هويت او معلومات ضروری را بدست آورد

منطقه سانچارک بود که در آن وقت به واليت جوزجان تعلق داشت. از قرار معلوم از اين سبب او را مولوی 

می  گفتند که از کدام مدرسه دينی دولتی فارغ گرديده و شامل مأموريت شده بود.برای استقبال از او مجلسی 

اق ترتيب گرديد که طبق معمول کسانی در اين مجالس خود نمايی می  کنند از طرف شاروالی و مردم رست

 نمايند .-و راه ارتباط با مأمور جديد را باز می

من شنيدم که تعدادی از روشنفکران نيز تصميم دارند در اين محفل سخنرانی کنند و به اصطالح دانايی خود 

نوشتم که در آن به روی مشکالت محلی مردم از جمله  را به رخ مردم بکشند. من مقاله ساده  ای برای اعظم

مشکل دعاوی زمين و ماليه های گزاف بدون اسناد دولتی و غيره تمرکز شده بود. محفل داير گرديد دو سه 

نفر از مأمورين دولتی و ريش سفيدان شهر خوشحالی شان را از سقوط سلطنت و برپايی نظام جمهوری 

گی از روشنفکران سياسی عبدالباری روستايی سخنرانی تندی در انتقاد از دستگاه ابراز نمودند. به نماينده  

دولت و همدستی مأمورين فاسد و اربابان ظالم ايراد نمود. برای اعظم نيز نوبت گرفته بودند او که سواد 

وم سه روز معلخوبی داشت و مقاله  اش را به تکرار خوانده بود به بسيار روانی آن را قرائت کرد. بعد از دو 

شد که جايزه را مقاله اعظم برده است. او بسيار مورد تشويق مردم قرار گرفت و از هر سو برايش آفرين و 

تشکر می  باريد و مردم می  گفتند تو واقعاً درد های دل ما را گفتی. تأثير اين حادثه باالی اعظم جدی بود 

کشيد و با من بسيار گرم گرفت و تقاضا کرد که او ديگر از بازی گوشی و بجل بازی در کوچه ها دست 

 برايش چيز های نو را تعليم دهم. معلم ظاهر خان برايش يک َکلَُوش نو روسی خريده بود. 

اگر چه گاهی باز هم او ميل به کوچه گردی می  کرد اما من با او برنامه منظم آموزشی ترتيب دادم و کتاب 

ده بود گرفتم تا او و ديگر عالقه مندان مطالعه کنند. اعظم نيز در زمان های زيادی از متعلمين که از کابل آم

حاکميت نظام وابسته به شوروی گروه مستقل مسلح تشکيل داده بود و در ميان مناطق وسيع از رستاق الی 

دشت قلعه فعاليت می  کرد که خودش و گروهش در اثر محاصره و سرکوب تنظيمی ها، قوت های دولتی و 

کشته و تارو مار گرديدند. اين تغيير شخصيت او بيشتر بخاطر آن بود که تا آن زمان هميشه تحقير  روس ها
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شده بود و او را هيچ کس قيمت نمی  داد. اما يکباره مورد تحسين و تقدير جامعه قرار گرفت و لذت احترام 

گر تاريخ ما اين قدر فاجعه بار شدن و تقدير گرديدن را درک کرد و جهت زنده  گی خود را تغيير داد. شايد ا

نمی  بود او مسير ديگری را می  گرفت و از طريق علم و دانش و خدمات اجتماعی در ميان جامعه شناخته 

 می  شد . 

با تمام تالش و کوشش من نتوانسته بودم در ميان اهل معارف کاری وسيع تر و در عين حال منسجم انجام 

حدود جريانات سياسی رابطه خوب داشته باشم. در ميان متعلمين يک تن از دهم. اما می  کوشيدم با حلقات م

فعالين اخوان المسلمين بنام محمد هللا ناقد کارمی  کرد که او را متعلمين ديگر زياد آزار می  دادند. حتی 

د و بشريف قلندر که با من رابطه داشت. من کوشيدم از او دفاع کنم و تا حد ممکن جلو کسانی را که با ا

رفتاری می  کردند بگيرم به اين سبب او نيز می  کوشيد رابطه خوب با من داشته باشد. بعد ها اين محمد هللا 

ناقد نقش های قابل توجهی در جنبش جوانان مسلمان ايفا کرد. او با عده  ای ديگر از پيش قدمان اين جريان 

اما رفتار محافظه کارانه  اش به او مجال داد گروهی روشن  گرا در ميان حرکت مذهبی سياسی ايجاد نمود. 

 تا سرحد وزارت در حکومت مجاهدين پيش برود. 

با آمدن سيد مبشر هللا از ينگی قلعه به رستاق ما توانستيم تحرکی در ميان شاگردان ليسه رستاق ايجاد نماييم. 

اشد بر او تسلط و کنترول داشته بگفتند با شعله جاويد رابطه دارد می  کوشيد -اگر چه برادر بزرگ او که می

و جلو رابطه  اش را با من بگيرد. حتی بار هايی به لت و کوب او متوسل شد. اما نتوانست مانع حرکت 

مستقل او شود. سيد مبشر هللا عالقه زيادی به مطالعه و آموزش داشت می  کوشيد مرا با خود به خانه  اش 

کرد و پدرش فوت کرده بود. قرار معلوم بجز برادرش ديگر ببرد. چون با مادرش يکجا زنده  گی می  

کردند بلکه پشتيبان او بودند. سيد مبشرهللا نوجوانی بسيار خوش -اعضای خانواده نه تنها با او مخالفت نمی

سيما بود و مانند ديگر بچه هايی که اين خصوصيت را داشتند هميشه در معرض تهديد عده  ای افراد منحرف 

رابطه  اش با ما در اين زمينه نيز به او کمک می  کرد تا مطمئن تر و آزاد تر گشت و گذار  قرار داشت.

کند. او به يکی از فعالين پيگير و جدی تبديل شد. در کابل پل تخنيک را خواند و در همه خم و پيچ های 

مشوره می  کرد. يک  جريان با من همراه و همقدم باقی ماند. او حتا در مسائل زنده  گی شخصی  اش با من

بار بعد از فراغت از تحصيل و شموليت در وظيفه دولتی از من خواست که به دفتر شان بروم و دختر خانمی 

را که همکارش می  باشد ببينم. چون می  خواهد با او ازدواج کند. اين دختر نيز انجينير بود. قرار بر اين 

يد مبشرهللا در دفتر نباشد. قرار وعده من رفتم و نه تنها آن شد که من روزی اين کار را انجام دهم که خود س

خانم را ديدم بلکه با او صحبت هم کردم و پرسيدم به نظرش سيد مبشرهللا چگونه آدمی است. او که تعجب 
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کرده بود که يک آدم ناشناس در اولين ديدار با او اينطور خودمانی صحبت می  کند که هست؟ بعد با هم 

آن دو ازدواج کردند. خوشبختانه رابطه نيک ما تا هنوز استوار است و آن دو برای من در  دوست شديم و

مقاطع مختلف کمک کرده  اند. از پيش  آمد های جالب رابطه ما در رستاق حادثه  ای بود که الزم می  دانم 

 آن را اينجا يادآوری کنم. اگر چه اندکی از جريان داستان ما فاصله دارد . 

وقتيکه ميان دولت جمهوری و جوانان مسلمان برخوردواقع شد و عده  ای از شخصيت  4011ستان سال در تاب

های برجسته اين جريان از کابل و ديگر جا ها متواری و فراری شدند. بخاطر تعقيب داکتر عمر در رستاق 

 بلکه در تمام ماورای کوکچه 

پل کوکچه پوسته تالشی احراز کردند و موترها  وضعيت اضطراری بوجود آمد. افراد امنيتی دولت در سر

را تالشی نموده افرادی را که مورد سوءظن قرار می  گرفتند توقيف می  کردند. من نيز بايد احتياط می  

کردم. يک شب که وضعيت بسيار خطرناک بنظر می  آمد با نعمت هللا مخدوم و سيد مبشر هللا مشوره کردم 

بگذرانم که از نظر مخالفين و دولت افشا شده نباشد. چون وقت و مجال زياد  که بايد چند شب را در جايی

نبود سرپا تصميم گرفتيم که آن شب در خانه محمد علی خان برويم. چون او چند بار از من خواسته بود که 

وقتی برای صحبت به خانه  اش بروم. کوچه های شهر رستاق تنگ و پر گرد و خاک  اند. اگر چه در هر 

و طرف حويلی ها باغچه دارند و سايه درخت ها بر کوچه می  افتد که شبانه به نسبت تاريکی زياد راه د

رفتن دشوار می  شود. بهرحال بعد از تاب و پيچ در چند کوچه و محله به خانه محمد علی خان رسيديم. وقتی 

و چند کلمه تنهايی صحبت کنم. که داخل منزل شديم او ما را خودش استقبال کرد اما از من خواست که با ا

مرا با خود داخل اتاقی برد که پس خانه دار بود و در آن پس خانه شخصی که بسيار بزرگ جثه می  نمود 

قديفهسفيدی را باالی خود کشيد و خوابيده بود. محمد علی خان ديگر چيزی برای من نگفت. من فکر کردم 

و از همان جا بازگشتم و به همراهان گفتم پس می  رويم.  که آن شخ  يکی از همان افراد مورد تعقيب است

گرفتيم که شب را در منزل سيد مبشر هللا بگذرانيم.  3باز گشتيم و چون ديگر بسيار خسته شده بوديم تصميم

البته به نوبت سر کوچه را که بسيار نزديک به بازار شهر رستاق است مراقبت کنيم. فردا من تصميم گرفتم. 

دتی محل را ترک بگويم. اگر چه جاهای زيادی بود که می  توانستم مدتی را در آنجا بگذرانم. از که برای م

آن جمله شکار گاه کوهستانی بنام سر رگ بود که در تملک وکيل محمد صديق قرار داشت و محل اتراق 

 رمه ها و گله های زياد 
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نستم که سری به کابل بزنم و از احواالت پيش آمده حيوانات نيز بود. اما من در آنجا بيکار می  ماندم. بهتر دا

سياسی با خبر شوم و اگر ممکن گرديد طرف مزار شريف هم چند روزی سفر نمايم. بدين ترتيب با مخدوم 

به دشت قلعه آمديم و من با شنا از دريای کوکچه به طرف دشت ارچی گذشتم و بعد از توقف يک شب در 

 به قندوز و بعداً کابل رفتم. آنجا که دوستان زيادی داشتيم 

از خاطرات ديگر رستاق مالقات ما با عبدالرحيم کريمی بود که بعداً به عباس کريمی معروف شد و او هم 

در جمله همان نو گرايان مسلمان قرار گرفت که پيشتر ذکرش را کرديم. چند نفر از اعضای خانواده کريمی 

متعلم ليسه نظامی بود در جمله اعضای سازمان ما بودند. من و منجمله يک برادرش بنام حسام الدين که 

هرگز با يک فعال اخوانی جر و بحث نکرده بودم.آن شب در مهمانخانه کريمی بيشتر از سی نفر اعضای 

قريه جمع شده بودند. بعد از صرف غذا صحبت آغاز گرديد و کريمی که قرار معلوم در باره من چيز هايی 

اشت که مرا به مباحثه بکشاند. اما من چنين تصميمی نداشتم و مانند يک مهمان بی غرض شنيده بود در نظر د

در جمله شنونده  گان قرار گرفتم. آن شب کريمی خواست ثابت کند که اسالم يک دين انقالبی است و حتا از 

دشمنان اصطالح انقالب محمدی کار گرفت و تا نيمه های شب به حيث سخنگوی يکجانبه به مخالفان و 

فرضی اسالم دريافتی خودش حمله کرد. اما کسی به او پاسخ نگفت البته کسی تأييد هم نمی  کرد. دو نفر از 

تالقان نيز که آشنايان ما بودند در ان محفل حضور داشتند هر وقت ميخواستند چيزی بگويند من به اشاره مانع 

ها از من پرسيدند که چرا مانع مباحثه شدم و می شدم. بعد از آنکه مجلس ختم شد و کريمی داخل رفت، آن

خودم هم چيزی نگفتم. جواب من اين بود که ما به نسبت عدم معلومات در مورد مسائل سياسی مذهبی نمی  

بايست وارد مباحثه می  شديم. چون آنجا دهقانان ساده بی سواد حضور داشتند و منظور کريمی هم همان بود 

دهد. به هر حال آنان بسيار ناراحت بودند. بعد از اين حادثه من به فکر اين شدم  که ما را مخالف اسالم نشان

که بايد درباره نظريات اخوان المسلمين معلومات زياد بدست بياورم و همان فردا به وسيله حسام الدين از 

آثار  کريمی آثار عمده اسالم سياسی از جمله کتاب های سيد قطب و محمد قطب رهبران مصری اخوان و

مکارم شيرازی و غالم رضا سعيدی از ايرانيان جانب دار اسالم سياسی را امانت گرفتم و به مطالعه در 

 نظريات و استدالل های آنها پرداختم که به خصو  بسيار جدلی نوشته شده بودند .

 پيگيری کردم. البته بعد ها در کابل آثار شريعتی را نيز مطالعه نمودم و در بدست آوردن و خواندن آنها 

در زمستان همان سال با نعمت هللا مخدوم که اصليت چاه آبی داشت و يک آشنای ديگر بنام سيد يوسف به 

چاه آب رفتيم و شب در منزل يکی از همرزمان که معلم ورزش ليسه چاه آب بود گذرانديم. او چند نفر از 
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باره کار در محل صحبت کرديم. آنها از اعضای سازمان را که در شهر زنده  گی داشتند دعوت کرد و در

عدم ارتباط و نرسيدن کتاب و مواد مورد مطالعه شکايت داشتند. طبق معمول تا نزديکی های صبح نشستيم 

و من تا حدی که می  توانستم به سوال های آنها جواب دادم. معلوم بود که آنها تا حدی از دلسردی بيرون شده  

اق با ما تماس داشته باشند. چون اکثراً بازار چاه آبی ها رستاق است و فاصله اند و وعده دادند که در رست

کمتری با تالقان و قندوز دارد. من هم وعده کردم برای شان کتاب و چيزهای خواندنی تهيه کنم. بعد از اين 

ه مبارزه ور بتاريخ با معلم سپورت ارتباط دايمی داشتم او مبارزی سرسخت و فدا کار بود. بعد از کودتای ث

مسلحانه پيوست و در رابطه با ديگر حلقات مبارزين ماورای کوکچه به مقاومت در چند جبهه هم بر ضد 

نظام حاکم و پشتيبانان بين المللی  اش و هم تنظيم های پاکستانی پرداخت تا که قهرمانانه به شهادت رسيد اما 

 زه ادامه دادند . برادر و ساير اعضای خانواده و دوستانش با ما به مبار

در زمستان بچه ها برای من چپن قطغنی که از تکه های دست باف می  سازند خريدند. اين نوع تکه ها 

بخصو  در چاه آب و رستاق بسيار متنوع است. جالب اين است که اشخا  بسيار معتبر نيز چپن هايی می  

کبود بافته شده که مثالً در سمت مزار پوشند که از تکه هايی به رنگ های گوناگون زرد، سرخ، سبز و 

پوشيدن آن شايد نوعی سبکی به نظر آيد. اما چپن من با وجود رنگارنگ بودن بسيار سيرپَخته و دبََل بود. 

البته وزن بسيار زياد داشت با آن چپن من شايد به کابل و تمام سمت شمال سفر کرده باشم و چند سال همراه 

چه  ََ های بسيار نفيس و زيبا می  بافند که برای پيراهن استفاده می  شود. کسانی که من بود. در چاه آب اَل

با اين نوع الچه آشنايند از آن پيراهن می  سازند و با اين پيراهن تنبانی از تکه های مرينه و کتان را يکجا 

گ های بزر می  پوشند. در آن وقت فرستادن اين الچه به طور تحفه در گوشه و کنار کشور مخصوصاً شهر

معمول شده بود. لباس مخصو  ديگر قطغن پا پوشی است که آنرا چموس می  گويند و بيشتر مردم دهات آنرا 

می  پوشند. چرم اين پا پوش نيز در خود محل تهيه می  گردد. داشتن يک چموس فرمايشی خود يک نوع 

ه بودند که با آن پياده گردی های زياد امتياز و فيشن به حساب می  آيد. برای من از اين چموس نيز تهيه کرد

کردم و کوه ها و کوتل ها و دره ها را پياده پيمودم. زيرا راه رفتن با آن بسيار راحت است. البته بايد نوع 

 زمستانی و تابستانی آن را تشخي  نمود. 

محالت بلوچ  زمستان رو به پايان می  رفت و من کار های خود را در رستاق کم نتيجه می  دانستم. بجز

نشين که قريه ها به هم نزديک و متراکم است محالت تاجيک نشين و ازبک نشين بيشتر کوهستانی  اند. قريه 

ها از هم فاصله زياد دارند و تماس و ارتباط در اکثر اوقات سال به خصو  زمستان دشوار است. در تابستان 

ی است و حاصل آن مربوط به بارندگی به موقع هم مردم مصروف  اند. اکثر زمين های زراعتی رستاق للَم
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است. سالی که من آنجا بودم مباشرين وکيل محمد صديق از حاصالت زمين های وسيع و فراوانش برايش 

حاصلی نياوردند و فقط حساب دادند که در آن محاسبه وکيل از آنان قرضدار نيز می  شد که من از رفتار 

ی  کردم. در آنجا مالکين بزرگ پول نقد ندارند و يک قشر سود خوران صبورانه او با اين مباشرين حيرت م

هميشه برای آنان قرض می  دهند. و چون اين قرض به موقع تاديه نمی  شود هميشه زمينداران قرضدارند. 

اما پول سود خوران روز به روز بيشتر تراکم می  کند. ارباب ها آن شأن و مقامی را که در ساير محالت 

در ماورای کوکچه ندارند و معموال کسانی را که اندکی سواد دارند به توافق زمينداران ارباب تعيين دارند 

می  کنند و بعد آنها در جريان زمان شيوه همکاری با مأمورين دولتی را ياد می  گيرند و نقش عمده شان 

 وسيله رشوت قرار گرفتن ميان دستگاه دولتی و مراجعين می  باشد .

خود را نزد مأمورين خوار و حقير می  سازند نزد مالکان نيز خم و راست می  شوند و می  کوشند  همچنانکه

به هر نحوی است پاسدار منافع آنان در دعاوی و اجراآت مقامات دولتی باشند. البته وقتی که دعوا ميان دو 

 ئلی با جرگه و جور آمدمالک بزرگ است وضع پيچيده می  شود. و حاکم و قاضی نيز می  کوشند چنين مسا

حل و فصل گردد و آنان نيزاحتياط می  کنند که مالکين را ناراحت نسازند. زيرا يک شکايت آنان که با کمک 

مشاورين و دستياران مجرب شان که از همه اسرار مقامات محلی آگاه   اند تهيه می  شود کافيست که آينده 

لی رتبه زير سوال برود. اصطالح ارباب رعيتی يا فئودالزم قاضی و حاکم و قومندان امنيه نزد مقامات عا

مطالعاتی که در رابطه اجتماعی و سياسی در  –قندوز و تخارصدقم ی  کند–بيتشر در همين واليات قطغن 

رستاق انجام دادم برای من جالب و آموزنده بود. به گونه مثال، يک شب بدون آگاهی قبلی به منزلی دعوت 

ای از بزرگان رستاق از جمله وکيل کريم هللا و شخ  ديگری معروف به گدام دار و -عدهشدم که در آنجا 

ميرزا تقصير حضور داشتند. اگرچه مهمانی به بهانه دعوت محصلين به تعطيلی آمده از کابل ترتيب شده بود 

ر با استعداد و زبان من در آنجا محمد شاه خزان را که در ليسه نظامی با او آشنا بودم نيز ديدم. او شخ  بسيا

آور بود. اگر چه در گذشته با گروه ما رابطه داشت اما حاال خود را فقط مدافع نور هللا طالقانی می  دانست. 

طالقانی بعد از تأسيس جمهوريت در وزارت فوايد عامه رئيس اداری مقرر شده بود. چون اکثر کودتا چيان 

به مقامات باالتری نيز برسد. شب بعد از صرف غذا صحبت آغاز با او آشنا بودند تصور می  شد که در آينده 

شد و ميرزا تقصير بحث را بر سر موقعيت بزرگان رستاق از جمله وکيل محمد صديق و حاجی انور کشاند 

و بدگويی از آنان موضوع عمده مجلس قرار گرفت. هر قدر صحبت گرم می  شد اختالف نظر ميان جوانان 

 و 
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افت. از جمله محمد شاه خزان موضوع را به رابطه طبقاتی کشانده و گفت که شما نيز بزرگان شدت می  ي

فرقی با آن دو حريفتان نداريد و شايد زمان استفاده جويی هايتان سرآمده باشد. نظام جمهوريت ارباب رعيتی 

بار ميرزا و فئوداليسم را تحمل نمی  کند و آن را ريشه کن خواهد کرد. لحظاتی همه سکوت کردند يک 

 تقصير با شدت و غضب خطاب به خزان الفاظی بسيار زشت به کار برد و گفت تا جايی که من می  

دانم نه طالقانی بچه باز است و نه رئيس جمهور معظم ما که در تقوا شهره و زبانزد خا  و عام می  باشد. 

د. طبعاً خزان نيز خشمگين شد و به من فکر نمی  کنم که آنها به اشخاصی مانند شما قدر و قيمتی قائل شون

حمله متقابل پرداخت. به اين ترتيب مجلس برهم خورد و ما متفرق شديم. فردا صبح وکيل محمد صديق به 

من گفت که مجلس را وکيل کريم هللا برای ساختن يک پارت ترتيب داده بود. او فکر می  کند که من و حاجی 

يجاد گروه سوم موقعيت خود را در رستاق تقويه کنند. در صورتی که من انور با هم مخالفت داريم و آنها با ا

کاری به مسائل روز ندارم و با کسی سر اين مسائل درگير نمی  شوم و تغيير نظام نيز به نظر من نمی  تواند 

چندان کاری برای بهبود وضع مردم بکند در اين ملک تا يکبار همه چيز زير و رو نشود مردم روی عدالت 

و آرامی را نخواهند ديد. شايد من در آن وقت زنده نباشم اما آرزو دارم تا کاری اگر چه بسيار نا چيز و 

کوچک باشد برای يک تغيير واقعی انجام دهم. اينها فکر می  کنند همين چال و نيرنگ سياست است. اما به 

ر باشد. وکيل صديق واقعاً هم نظر من اساس يک سياست درست و سياست مدار واقعی بايد بر صداقت استوا

 نه به کار دولت عالقه داشت و نه ارباب و واسطه های دستگاه دولتی را می  پسنديد .

بسيار کم حرف می  زد. اما هر وقت چيزی می  گفت بسيار دقيق و ناشی از تجربه  اش بود. او هر روز 

عمول و عمومی است. شور چای صبح چای را در مهمان خانه صرف می  کرد. در آنجا مصرف شورچای م

 از آب جوش و مقداری شير ساخته می  شود اما مقدار زياد چای سبز را به مدت زياد در چای جوش می  

جوشانند و بعد يک کاسه شير و مقداری نمک بر آن می  افزايند. معموالً افراد دارا روی سفره چای صبح 

را در کاسه های چينی تقسيم کردند در هر کاسه يک قاشق چند کاسه قيماق نيز می  گذارند. بعد که شورچای 

قيماق عالوه می  کنند. چنين شورچايی قيماق چای ناميده می  شود. و کيل محمد صديق عالقه داشت خودش 

چای را تقسيم نموده و قيماق را با آن عالوه نمايد. يک روز قبل از آنکه چای را توزيع کند خطاب به حاضرين 

د من چرا خودم اين کار را می  کنم؟ من چيزی از ابراهيم بيک لقی ياد گرفتم او می  گفت بی گفت می  داني

اتفاقی در ميان عسکر از بی عدالتی در تقسيم غذا سرچشمه می  گيرد. قومندان بايد غذايش با عساکرش يک 
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يماق يا شير هست نوع باشد. و او چای صبح را خودش تقسيم می  کرد و کوشش می  کرد به همه  گی اگر ق

 برابر توزيع شود. اگر نه عساکرتان در ميدان جنگ به شما صداقت کرده جان خود را فدا نمی  کنند . 

می  خواستم بگويم که من از رستاق تغيير محل بدهم اما موضوع به درازا کشيد. من می  خواستم مدتی را 

م و به هم چسپيده تشکيل شده که در آن اختالفات در دشت قلعه بگذرانم. دشت قلعه از حدود پنجاه قريه متراک

اجتماعی حاد است چون بعد از حفر نهر؛ زمين ها برخالف تعهد صاحب کاران ميان مردم تقسيم نشده و در 

اختيار همان چند نفر با صالحيت گذاشته شده است. از اين سبب دهقانان ناراض اند چون به آنها وعده شده 

ر را به سر رسانديد زمين ها را ميان تان تقسيم می  کنيم. در کندن نهر قرلق ها نقش بوده که بعد از آنکه نه

عمده داشته و ازبک های که از خود دشت قلعه  اند، عرب ها که در کناره جنگل های نيزار دريای آمو 

ده  اً کار کرزندگی می  کنند و قندهاری هايی که در زمان عبدالرحمان خان به محل انتقال يافته  اند مشترک

 اند .

اما زمين عمدتاً به چند سر کرده قوم ها رسيده و آنانی که کار شاق کندن نهر را بدوش داشته  اند حاال به قسم 

دهقان در آن زمين ها مشغول کار اند. قسمتی از زمين ها در اختيار ناقلينی که بعد از کندن نهر به آنجا انتقال 

هم سران آن نواقل تصرف کرده  اند. حاال اختالف جديد ميان ناقلين تازه آمده  يافته  اند قرار گرفته که آن را

 و مردمان قبلی پديد آمده و همه اين ها بازار تضاد ها و اختالفات را حاد ساخته است .

عين همين اختالفات در دشت ارچی نيز که محل نو آباد است و با حفر نهر جديد ايجاد شده موجود است. اين 

در دو کناره دريای کوکچه در همان مقطعی که کوکچه به آمو سرازير می  گردد قرار دارد. من چند  دو محل

بار با وکيل به دشت قلعه که پسرش وکيل محمد حکيم در آنجا زنده  گی می  کرد رفته و مطالعات ابتدايی را 

ذارد و نقش يک مبارز و انجام داده بودم. وکيل محمد حکيم هم کوشش می  کرد پا به جای پای پدرش بگ

 مدافع مردم را بازی کند اما آن صداقت و استحکام شخصيت را نداشت .

هر بار اصرار می  کرد که من در دشت قلعه مدتی کار و مطالعه کنم. و مدعی بود که هر گونه همکاری 

ر قريه نوآباد که من به دشت قلعه رفتم و د 4010الزم و ممکن را انجام می  دهد. بنا بر اين در سر بهار 

معروف به ظلم يا ظلم آباد هم بود جا بجا شدم .اين قريه را برای آن ظلم آباد می  گويند که در يک کناره 

دشت قلعه با جويی جداگانه آباد شده است چون سطح منطقه بسيار بلند است جويی که حفر کرده اند اجباراً 

 داده است. بسيار عميق بوده و کندن آن بسيار مردم را زحمت 
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  سرگذشت و چشم دید ها بخش چهل و نه  دشت قلعه

در دشت قلعه من در قريه نو آبّاد يا ظلم آباد جابجا شدم. بهار آمده بود خانه  ای که من در آن ساکن شدم در 

 گوشه  ای از قريه قرار داشت که به دشت ها متصل بود .

 ر طرف خود نمايی می  کردند .دشت ها سبز شده بودند و انواع گل های خود رو ه

من با دو سه نفر بچه ها که قرار بود با آنها در درس های شان کمک کنم هر روز در ميان زيبايی های 

طبيعيت قدم می  زديم. از آنها در باره قريه، مردمان آن ،وضعيت مکتب و مدرسه، چگونگی فکر و رفتار 

انه شان مجال می  داد به سوال های من جواب می  دادند. معلمين می  پرسيدم و آنها تا حدی که ذهن کودک

اگر هم نتوانستم معلومات دقيق بدست بياورم با بچه ها دوست شدم. آنها از رفتار من حيرت کرده بودند. چون 

معمول نبود آدم های کالن با بچه ها قصه کند و مانند خودشان با آنها رفتار نمايد. آنان تعجب خود را به من 

ز می  کردند خوشبختانه تا جايی که معلومات دارم آنها هنوز زنده  اند و حتا يک نفرشان در وزارت ابرا

داخله سمت معينيت دارد. دختر ها هم صاحب سرنوشت های خوب شدند از جمله دخترک کوچکی که در 

دادم و به   لفبا درس میکابل تولد شده بود و به اين سبب او را کابلی می  گفتند بسيار شيرين بود. من به او ا

او می  گفتم الف او هم تکرار می  کرد. ب را هم درست می  گفت اما وقتيکه می  گفتم ت او می  گفت ب. 

من برايش تکرار می  کردم که ت بگويد او از جای خود ايستاده می  شد و پا های کوچکش را به زمين می  

ده بود و خانواده تشکيل داده و فرزندانی داشت او را کوبيد و می  گفت نی استاد ب است! وقتيکه بزرگ ش

ديدم و برايش خاطره تکرار ب را يادآوری کردم که هر دو بسيار خنديديم و با يادآوری آن روز ها خوشحال 

 شديم اگر چه در پيرامون ما در همه جا جنگ جريان داشت . 

نوجوانی رگ پای خود را با داس بريده و  در خانه خدمتگاری بود که او را مالی لنگ می  گفتند. چون در

ناق  کرده بود و هنوز لنگ لنگان راه می  رفت. او از صبح تا شام در زمين های اطراف مهمان خانه به 

کشت سبزی جات مصروف می  بود و چاشت خودش برای همه کسانی که در مهمان خانه می  بودند غذا 

 می  پخت .



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (185صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

آواز می  خواند. در آوازش غزل های زيبای ترکی و فارسی برجسته  مال هنگام مصروفيت به کشت و کار

بودند. اگر چه آنها را با آهنگ های محلی می  آميخت. از بزرگان او اولين نفری بود که با من همصحبت 

گرديد و برايم درباره مردمان ،مشاغل و زنده  گی دشت قلعه معلومات داد. او در طفوليت درس خوانده و 

قصه رايج ترکی و فارسی را با اشعارشان يادداشت. دليل آن را برای من چنين حکايت کرد. من  کتاب های

در خوردی بعد از آن که مدتی درس خواندم و سواد آموختم به بيماری طوالنی دچار شدم که به مغز و 

قتيکه پدر و مادرم اعصابم صدمه زد مرا مردم ديوانه می  گفتند. تا اندازه  ای خودم هم باور کرده بودم. و

را از دست دادم به طعنه های مردم طاقت نياوردم و قريه را ترک گفته در زيارت بابای شاه مشرب در 

اشکمش مجاور شدم. در همان جا کتاب های زيادی را که حمد و نعت داشتند و همچنين کتاب های قصه چون 

اب های قصه فارسی را ياد کردم و آنها را با سلطان ابراهيم ادهم، زين العرب، ذوفنون، طاهر و زهره و کت

 خودزمزمه می  کردم .

مردمی که به زيارت می  آمدند به خواندن های من گوش می  دادند به اين ترتيب در ميان مردمان قريه از 

مرد و زن مشهور شدم. چون زنان نيز به مناسبت های مختلف به زيارت می  آمدند. در آن وقت ها رسم بود 

ام بهار ملنگ ها گل گردانی می  کردند يعنی گل های زياد را دسته بندی کرده و در قريه ها پشت خانه در اي

 ها آواز 

خوانان می  گشتند و مردمان از آنان دسته های گل را می  خريدند چون اخال  داشتند. من در اين گل گردانی 

ار دارد تا امام صاحب قندوز گشت و گذار ها چند حاکم نشين را از اشکمش که زيارت بابا مشرب در آن قر

نمودم. اما با گذشت چند سال از مجاورت زيارت دلگير شدم و به دنبال کار و غريبی بر آمدم. مزدوری 

 ،دهقانی، شاگردی مستری و کلينری موتر کردم. در اين جريان به قمار عادت يافتم .

ار نموده به مزار رفتم. از اتفاق موتر بارکشی که باری در قندور مقدار زيادی قرض دار شدم. از قندوز فر

به مزار ميرفت و آدم ها باالی بار ها نشسته بودند آن روز کلينر نداشت. دريور از من خواهش کرد که وظيفه 

کلينری را تا مزار اجرا کنم و او در عوض از من کرايه نگيرد. من در عقب موتر ايستاد شدم و در نيمه های 

 راه 

واری ها را جمع نمودم. در منطقه کوتل رباتک که موتل هنگام باال شدن به کوتل رفتارش آهسته کرايه س

ميشد در يک گوشه از موتر پياده شدم و خود را در يک چقری پنهان نمودم. البته دريور هيچ از پياده شدن 
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و لنگی نو خريدم. در من خبر نشد. بعد با موتر ديگر خود را به مزار رسانيدم و برای خود لباس مناسب 

مزار با دو سه نفر ديگر که از شناسا های من بودند اتاقی گرفتيم و از اين که روزگار ما بسيار بد بود نقشه  

ای سنجيديم و از دو سه نفر وطنداران که در مزار شريف عسکر بودند و شب های جمعه به اتاق ما می  

سه چهار قمار خانه را بنام پليس مورد حمله قرار داديم و آمدند دريشی شان را امانت گرفتيم و در يک شب 

پول هايشان را برداشتيم. اما بعد از آن با خود فکر کرديم که اين نوع زنده  گی دوام نمی  کند. من در باره 

وکيل محمد صديق و جوانمردی هايش شنيده بودم اين بود که به دشت قلعه آمدم و قصه زنده  گی خود را با 

يان گذاشتم. او هم مرا توبه داد و از همان وقت تا حال در خانه آنها مثل عضو خانواده زنده  گی دارم. او درم

در بهار چند جريب زمين را سبزی جات و از جمله کدو، لبلبو، و ديگر چيز های رايج چون پياز و رومی 

صاحب از رستاق می  آيد  کشت می  کنم و با پول آن ضرورت های خود را رفع می  نمايم. گاهی که وکيل

 شبانه برايش غزل ميخوانم. 

  

   سرگذشت و چشم دید ها بخش پنجاه

مال جوان بود، چهره  اش سفيد و ريش سياه داشت، قامتش متوسط بود. بعد از آن که از کار کشت و زرع 

رد. ياد نمی  ببست. لباس پاک سفيد می  پوشيد و واسکت نو و زيبا را از -خال  می  شد دستاری بر سر می

هموار کردن دسترخوان و توزيع غذا و چای نيز وظيفه او بود .وکيل محمد حکيم با او بسيار رفتار دوستانه 

و رفيقانه داشت و اغلب همراهش شوخی می  کرد و پيشنهاد می  کرد که مال به زودی عاشق شود و برای 

ش بگيرد. وکيل محمد حکيم با همه کسانی که وکيل پيشنهاد بدهد تا جشن نامزادی و عروسی بی سابقه براي

برايش کار می  کردند رفتار مناسب داشت. از جمله خليفه يولداش تراکتور چی که در اوقات سفر های دور 

با وکيل دريوری را نيز به عهده ميداشت اين خليفه يولداش نيز آدمی پخته و سنگين بود و با من دوستی 

ابطه با مردم برايم مشوره دلسوزانه می  داد. کسی که قبل از او تراکتور خاصی برقرار کرد و در تأمين ر

چی بود و حاال نامش يادم رفته است بسيار پير شده بود. پيرمردی کوتاه قامت، چاق، و سرخ چهره بود. به 

ی  ماندازه  ای پيری  اش پيشرفت کرده بود که اغلب آب دهانش جاری بود. وکيل از او بسيار به نيکی ياد 

کرد و درباره مهارت دريوری اش هميشه قصه  ای را با کسانی که تازه پيرمرد را می  ديدند؛ ياد آوری 

مينمود می  کرد. وقتی سيالب پل کوکچه را تخريب کرده و فقط دو ستون نسبتاً ضخيم هنوز از آسيب حمله 

جه غار نزديک پل کوکچه که مسير امواج سالم مانده بوده است، وکيل از سفری بازمی  گشته و وقتی از خوا
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اتصال با دشت قلعه بوده می  رسند، می  بينند پل تخريب شده اما به گونه  ای دو ستون ديوار پل هنوز بر پا 

بوده است. خليفه  ای که خاطره  اش را قصه می  کنيم به وکيل می  گويد من از روی همين دو ستون شما 

ی مخالفت می  کنند وکيل می  گويد من به خدا توکل کردم و گفتم را به آن طرف عبور می  دهم. همه  گ

حرکت کن وقتی موتر جيب چاالن شد چشم هايم را بستم و شروع به خواندن آيت الکرسی نمودم آواز غرشی 

تند باال شد و موتر به سرعت غير قابل تصور به حرکت آمد. شايد سه ثانيه اما به نظر من زمانی بسيار 

 وقتی صدای خليفه را شنديدم که می  گفت از دريا گذشتيم چشمم طوالنی آمد 

را باز کردم و ديدم هنوز همراهانم در آن طرف دريا با حيرت به طرف ما نگاه می  کنند. اين قصه را به 

تکرار با کسانی که تازه تراکتورچی و دريور پير را می  ديدند ياد آور می  شد. اين پير مرد از مردم سالنگ 

و با وجودی که سال های زياد در رستاق و دشت قلعه زنده  گی کرده بود نمی  توانست به زبان ازبکی  بود

 سخن بگويد .

برای او در گوشة باغ بزرگی که در طرف جنوب مهمان خانه و حويلی وکيل قرار داشت خانه  ای ساخته 

تشکيل خانواده داده که فرزند پسر جوان بودند که با زن و فرزندانش زنده  گی می  کرد. شايد او بسيار دير 

نداشت و می  گفتند دختری که هنوز به خانه شوهر نرفته دارد. از انسان های پرخاطره ديگر ساربانی ريش 

سفيد بود که گاه گاهی می  آمد و روی صفه می  نشست و بسيار کم سخن بود. اما پسر جوانی داشت که به 

فت. او صنف ششم ابتداييه را تمام کرده و بعد موفق به ادامه تعليم نشده زودی در حلقه شاگردان من قرار گر

بود. نامی او تورده بود که وکيل به آن پسوند شاه را عالوه می  کرد. اين توره شاه بعد ها به يکی از فعالين 

يلی  اش جدی کار در ميان مردم تبديل شد. از آدم های نزديک ديگر مال امام مسجد همان کوچه بود که حو

 در بيرون از ساحه مهمان خانه وکيل واقع بود. او مال مجيد نام داشت. 

شخصی قد بلند، قوی و بزرگ جثه بود. ريشش اندک اندک رو به سفيدی داشت اما هيچ احساس پيری از او 

د او تصور نمی  شد. در چند روز اول که با من آشنا شد. مانند مولوی عبدالرزاق عالقه  مند شد که من نز

درس منطق بخوانم و گفت از رساله ايساغوجی شروع می  کنيم. من موافقت يا مخالفت نکردم اما از او 

 تشکر نمودم .

مولوی عبدالرزاق ترکمن در آقچه مرا تشويق کرده بود. که نزد او از حکمت عملی ،اخالق جاللی و از 

ن مجال درس خواندن منظم نمی  داد. قريه خالصه فلسفه حکمت العين را بخوانم اما هرزه گردی ها برای م
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ظلم يا نوآباد از شهرک دشت قلعه نه يا ده کيلو متر فاصله داشت که من بزودی آنجا رفتم و با اولين چيزی 

که آشنا شدم مکتب متوسطه دشت قلعه بود. در آنجا با معلمين و متعلمينی که پدرانشان با من شناسا شده بودند 

اشتيم که کورسی برای آموزش مبادی ادبيات بعد از ختم وقت رسمی درس ها بسازيم معرفی شدم و قرار گذ

و در آنجا کتاب هايی مانند گلستان و ديوان خواجه حافظ را با معنی بخوانيم و همچنين مقاله نويسی، نامه 

نيم. کنويسی، و بعضی چيز های ضروری مانند تهيه سند يا حجت نامه عرفی و عريضه نويسی را نيز مشق 

معلم دری مکتب سيد يعقوب طالع که به زبان های دری و ازبکی شعر می  گفت و از اين که مضامين 

اشعارش انعکاس زنده  گی و عقايد مردم بود و خواننده  گان محلی اشعار او را در محافل و مجالس می  

نه حاق او از مهاجرين آسيای مياخواندند، شهرت يافته بود. پدر سيد يعقوب طالع پير مردی بود بنام ايشان اس

و از درس خوانده  گان مدارس بخارا بود که طبق معمول آن مدارس کفاشی را به مثابه علم معاش آموخته 

بود. من رفت و آمد به خانه آنها را شروع کردم. مهمان خانه مانند اکثر مناطق کشور کفش کن داشت. اتاقکی 

می  کشيدند و داخل مهمان خانه می  شندند. ايشان اسحاق در قسمت  که مراجعين بوت و کفش شان را در آنجا

باالی کفش کن کارگاه کفش دوزی خود را راه انداخته بود و هر وقت می  رفتم او را در همان جا مشغول 

می  ديدم که يا کفش و چموس تازه می  دوخت يا کفش های کهنه را ترميم می  کرد. يک بار که در جستجوی 

ب آنجا رفتم قبل از داخل شدن به اتاق صدای گيرای کسی که آواز می  خواند مرا غافل گير و سيد يعقو

 ميخکوب کرد. گوش دادم شعری از بيدل را با رديف آتش است می  خواند: 

بس که امشب بی توام سامان اعضا آتش است گر همه اشکی فشانم تا ثريا آتش است محو وحدت باش اگر 

 ماهيان را هر چه باشد غير دريا آتش است آسوده خواهی زيستن 

غزل به سبک شش مقام که در آسيای ميانه شکل کالسيک آواز خوانی است زمزمه می  شد. اين سبک در 

افغانستان در اکثر مناطق شمال رواج داشت. من در آن زمان هايی که هنوز کودک حساب می  شدم با مامايم 

در نام داشت و به موسيقی اشتياق زياد و عالقه آتشين را جز زنده  گی در خانه همسايه  اش که حاجی عبدالقا

قرار داده بود. در شب های جمعه به اين نوع آواز خوانی آشنا شده بودم. کسانی به نام رشيد جان وفا و استاد 

 عبدالغفور در آن خانه مهمان می  بودند و آواز می  خواندند .

آنها هم صدا می  شد. بيشتر اشعار بيدل، نوايی ،جامی و سيدا معمول بود. و بعد خود حاجی عبدالقادر نيز با 

گاهی در لحظات توقف باالی نکات ظريف فرد هايی از غزل ها تبادل نظر می  گرديد. بعد ها همين رسم 

را در خانه يکی از بزرگان ادب نيز دريافته و لذت برده بودم. وقتی که راديو مروج شد در شهر های آقچه، 
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اندخوی ،مزار شريف اغلب راديو های تاشکند و دوشنبه را می  شنيدند. اگر در آن وقت ها توجه می  شد و 

در کنار ميراث موسيقی خراسانی و هندی اين سبک شش مقام نيز رسمی می  گرديد و زمينه آموزش آن 

ن با آن آشنا می  شدند و مساعد می  شد، يکی از اجزای فرهنگ افغانی زنده می  ماند و همه مردم افغانستا

از آن لذت می  بردند. من در وقت آزادی کوتاه مدت مطبوعات در زمامداری داکتر نجيب هللا اين موضوع 

را در مجله هنر پيشنهاد هم داده بودم که فکر نمی  کنم توجه مسئولين را جلب کرده باشد. زيرا صدای ضعيف 

لب دور افتاديم من بعد از آن روز با ايشان اسحاق آشنا شدم. و تنهايی در صحرای بی در و پيکر بود. از مط

روی گوشه  ای از فرش کم عرض و کهنه او می  نشستم و همراهش زمزمه می  کردم و بعضی اشعار بيدل 

را می  کوشيديم بفهميم و معنی کنيم. يک روز که آنجا نشسته بودم سيد يعقوب با دو سه نفر که چهره شان 

ا بود آمدند و بدون توجه به من و پير مرد به مهمان خانه داخل شدند. اين پيش آمد مرا بسيار برای من نا آشن

ناراحت کرد. وقتی سيد طالع بيرون شد و مرا ديد عذر خواست و گفت بياييد و با مهمانان بنشنيد. من گفتم 

نزديک بود و به  بعد از آن که غذا را نوش جان کرديد در چای خوردن با شما شريک می  شوم. چاشت

زودی سيد يعقوب دسترخوان و ظروف غذا را داخل برد و بعد از صرف آن چای آورد من قرار وعده داخل 

مهمان خانه شدم و با مهمانان احوال پرسی نموده در يک گوشه نشستم. من در آن وقت ها لباس محلی می  

م. دستار نخی دست باف قطغنی بر سر بسته بود پوشيدم. از روی پيراهن تنبان جيلَک قاقمه  ای به تن داشتم و

هيچ کس فکر نمی  کرد که من آدم با سواد باشم. اما سيد يعقوب با تشريفات کامل و مبالغه های گزاف مرا 

 معرفی کرد و البته در هر جمله لقب استاد 

کشان از شعبه ساينس را از ياد نمی  برد. مهمانان تعجب کرده بودند وقتی که من خواهان معرفی آنها شدم ي

دارالمعلمين عالی مزار شريف و يک نفرشان از فاکولته ادبيات کابل فارغ گرديده و برای معلمی به اين 

گوشه کشور معرفی شده بودند. بعد از احوال پرسی معمولی من از همان استادی که از ادبيات فارغ شده بود 

ش کن مصروف کار بود باالی يک شعر بيدل تبصره پرسيدم استاد من پيشتر با همان پير مردی که در کف

کرديم و معنايش را درست حل نتوانستيم آنها پدر استاد سيد يعقوب طالع و شخ  عالم و فاضلی هستند. اگر 

شما لطف نموده آن بيت را معنی کنيد ممنون می  شوم. مهمان که از چهره  اش نگرانی و تعجب می  باريد 

 يدل در غزلی که با مطلع : گفت بفرماييد. من گفتم ب

 آيينه بر خاک زد صنع يکتا  تا وانمودند کيفيت ما در يک بيت می  فرمايند : 

 ما و رعونت افسانة کيست  ناز پُری بست گردن به مينا 
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بيت اول تا حدی برای ما مفهوم بود. يعنی خداوند روح خود را در خاک دميد تا کيفيت آدمی در ما آشکار 

ين بيت دومی را هيچ نتوانستيم توجيه کنيم. هم سيد يعقوب و هم مهمانان بسيار وارخطا و ناراحت گرديد. اما ا

شده بودند و بسيار تالش کردند که جوابی به سوال من بيابند اما هر چه می  کوشيدند از موضوع دور تر می  

 شدند .

ديگری مطرح کردم و آن اين بود که وقتی که خوب خسته شدند من گفتم برادران من اين سوال را به منظور 

شما وقتی که داخل شديد ما دو نفر در روبروی شما نشسته بوديم و يک نفر از ما ريش سفيدی بسيار نورانی 

بود. به نظر من مناسب بود که حداقل سالمی می  کرديد يا به جواب سالم ما التفات می  نموديد. البته غفلت 

شما هم بی توجهی کرديد. اتفاقاً از کرامات ابوالمعانی اين بيت اشاره  ای  اول از جناب سيد يعقوب است اما

به همين موضوع نيز دارد. رعونت به معنای کالن کاريست و از رعنايی می  آيد که تکبر و ناز را افاده می  

دار شده  تدهد. بيدل می  گويد مينا يا شيشه، بوتل شيشه  ای که به معنای بوتل شراب است از گردن کشی من

است. در صورتی که گردن چندان کاری انجام نمی  دهد و بار را تنة شيشه می  کشد. برای ما نيز گردن 

کشی، سرافرازی، نوعی خود نمايی متکبرانه است که ما را در انظار بی قدر می  سازد. پس بهتر است 

اخالقی اشعار بيدل است. مهمانان  شکسته و سر به زير باشيم. البته اين افتاده  گی يکی از مضامين عمده

شايد مقداری از گرما و مقداری از سخنان من غرق عرق شده بودند و اميدوارم در تمام عمر اين تنبيه به 

 ايشان در سلوک اجتماعی کمک کرده باشد. 

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش پنجاه و دو 

  

آشنا شدم و از بزرگان و ريش سفيدان دشت قلعه در هفته های اول با همنشينان ديگر وکيل محمد حکيم که 

بودند حاجی برکش، حاجی مجيد، نبی بای و ارباب غالم حسين بود. شخ  ديگری به نام گل مراد بای نقش 

زيادی در حرکت های مردمی وسياسی گرفت، از اين جمله حاجی برکش با آنکه از مالکين بزرگ دشت 

 قرابت داشت در جوانی پهلوانی و چاپاندازی کرده بود . قلعه بود و از نظر قوميت نيز با وکيل
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حاال که سنش از شصت باال رفته بود اما هنوز بسيار قوی و استوار بود و گاهی در تُوی ها باز هم وارد 

ميدان بزکشی می  شد. اما چون همه چاپ اندازان به احترام او تا حدی از بازی کناره می  گرفتند شکايت 

 نان بيرون می  برآمد .کنان و دشنام ز

خانه او در قريه آی  خانم قرار داشت. در بيرون قريه محالتی که حفريات باستان شناسی در آن انجام يافته 

و گوشه  ای از تاريخ دوران يونانو باختر افانستان را روشن ساخته بود هنوز عاليم حفريات جا بجا بودند. 

ته شده بودند و خشت های بزرگ که همه  گی رنگ سفيد ستون های بزرگ که از گل و مواد ديگر ساخ

داشتنند در کنار جويچه ها و ُچقُری های َک نده شده پراگنده بودند. تعجب آور اين که کسی به دَور اين ساحه 

بجز به منظور تماشا دَور نمی  خورد. بعد از سقوط طالبان من خشت ها و ستون های اين محل تاريخی را 

قومندانان ديدم که به حيث مواد تعميراتی در ديوار ها و وسط اتاق ها استفاده شده بود. که  در خانه يکی از

در عين زمان نشان دهنده تحول عبرت انگيز اخالق اجتماعی ما محسوب شده می  تواند. گوشه آخر آی  خانم 

ان سال من بار ها به اين به همان نقطه  ای ختم می  شود که دريای کوکچه به آمو می  ريزد و در تابستان هم

خرابه ها می  رفتم و لحظاتی بر باالی خشت ها و ستون ها می  نشستم و به فکر فرو می  رفتم. بعد در همان 

دهنه کوکچه که بسيار عريض بود و آب عمق زياد نداشت شنا می  کردم و افکار تاريخ را می  شستم و باز 

ات، پَخته که از محصوالت عمده دشت قلعه است و غله جات می  گشتم. حاجی مجيد تاجر بود. پوست حيوان

و حبوبات را می  خريد، قسمتی از آن ها را می  فروخت و قسمتی را به اميد قيمت تر شدن ذخيره می  کرد. 

نبی بای سود خور محل بود و به زمينداران و از جمله وکيل و حاجی برکش پول قرض می  داد و در عوض 

صوالت زراعتی آنها را می  گرفت و به اين سبب هميشه در مجالس وکيل با او با کنايه آن با سود يکجا مح

 و تعريض سخن می  گفت و حاجی برکش او را دشنام می  داد .

بای هم هر قدر می  توانست با او شوخی می  کرد. شخ  ديگری که از قهرمانان قصه ما در دشت قلعه است 

در مجالس همان بزرگان با من آشنا شد. اما عالقه نداشت هم نشين آنها يک مالی روشن بين بود که اگر چه 

باشد. او با اسب مرا به تمام نقاط دشت قلعه آشنا کرد. در وقت گشت و گذار قصه آبادی دشت قلعه را ميگفت. 

 و اين که زور آوران حقوق مردم را غصب کردند و زمينی را که به همت دهقانان و مزدوران بی چيز آباد

شد تصاحب نمودند. در صورتی که تعهد کرده بودند بعد از تمام شدن کار نهر به همه سهم می  دهند. او مرا 

به جنگل کاکل برد که در کنار دريای آمو قرار داشت و در حاشيه آن يک قريه عرب نشين بود، که به 

 قريه قندهاری ها  اصطالح پايين آب بودند و بسيار به فقر زنده  گی می  کردند. به ادامه آن
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بود که روزگارشان از عرب ها هم بدتر بود در صورتی که در زمان حفر نهر دشت قلعه با قرلق ها، ازبک 

ها و تاجک ها سهم گرفته بودند. در حاشيه جنوبی دشت قلعه ناقلين تازه وارد که از سمت مشرقی انتقال داده 

در زمين شريک شده بودند. اين پيش آمد عقده زيادی توليد شده بودند و بدون اينکه در کار سهم داشته باشند 

 کرده بود .

کالن اين ناقلين وکيل کنجر نام داشت که تمام ناقلين هم سفر خود را به مزدوران و دهقانان خود تبديل کرده 

ما بود. مالی قريه ناقلين نماز های جمعه را در شهرک دشت قلعه می  خواند و می  گفت در زمين هايی که 

 ساکن شده  ايم غصبی است و نماز جماعت در آنجا قبول نمی  شود. 

اما برای تکميل داستان ما و جهت اين که دوباره مجبور به مراجعه نشويم با يکی دو نفر ديگر نيز طور 

مختصر آشنا می  شويم. البته برادران وکيل که از مادر خودش بودند با او زندگی ميکردند. عارف خان امور 

زمره خانه را پيش می  برد و محمد عالم هنوز متعلم مکتب بود. اينها نقش برجسته در کار های که من رو

مصروف آن بودم نداشتند. بدين سبب درباره آنها مفصل سخن نمی  گوييم. بابه ضيا يکی از اقارب نزديک 

ه ان قشالق ما قربان بود کوکيل که بسيار فقير بود و عالقه داشت با من صحبت کند، برای من ياد آور دهق

از او ياد کرده بوديم. بابه ضيا نيز افکاری شبيه او داشت طور مثال ياد آور می  شوم يک بار فرزند نو جوان 

چهارده ساله اش بيمار شد و بيش از يک ماه در بستر مانده که برای او بسيار غم و نگرانی داشت. من از او 

برد؟ گفت: چون چاره ندارم من برای تداوی زنم يک چارک کشتی که   پرسيدم که چرا او را به داکتر نمی

 دارم پيش فروش کردم حاال چيزی ارزشمند در خانه ندارم .

ناچار هر روز نزد مال می  روم که برای او تعويذ بنويسد. حتا جرئت نمی  کنم که مال را به خانه بخواهم تا 

ندارد اما در پنج وقت نماز به دربار خدا زاری و ناله می  کنم.  او را دعا خوانی کند. می  دانم که هيچ فايده

ليکن او هم حرف غريب را نمی  شنود و فقط دعای وکيل محمد حکيم را قبول دارد با اين حرف ها اشک 

هايش جاری شد. يک روز از بابه ضيا پرسيدم درباره من چه فکر می  کند در حاليکه چشمانش را تنگ 

ديد و گفت شما جانسوز هستيد. من که معنای سخنش را ندانسته بودم پرسيدم جانسوز  کرده بود بطرف من

چه معنی دارد؟ از توضيحاتی که داد فهميدم که مطلبش جاسوس است. در حاليکه می  خنديدم گفتم شما ديوانه 

د ظالمان هستيد. من آمده  ام تا ذهن و فکر دهقانان و مردم غريب را روشن کنم تا برای حق خود بر ض

مبارزه کنند. لبخندی زد و گفت ظالم تر از وکيل محمد حکيم کيست که شما نزد او آمده  ايد تا غريب ها را 

بفهمانيد، آنها حاصل کار چندين ساله غريبان را که کندن نهر و آباد کردن زمين های دشت قلعه و دشت 
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کار با حکومت نيز که در دست خود آنها است تا  برچی بود برای خود گرفته و آنها را نا آميد رها کرده  اند.

ديروز هم وکيل ما بودند و پيش از آن پدرش. حاال ما چطور سر شما اعتماد کنيم. من گفتم سخن شما درست 

است اما راه مبارزه ما پر خم و پيچ است اگر راساً پيش مردم دشت قلعه بياييم آنها ما را نمی  شناسند و باز 

کنند. پس ما مجبور هستيم با مالکانی که اندک ذهنشان روشن است نزديک شويم و از اين هم اعتماد نمی  

طريق با مردم رابطه بگيريم. چون اين ارباب ها نيز از حکومت راضی نيستند و ممکن است چند قدم با ما 

 پيش بروند اما 

نها می کنم خانمش از نزديکان آ معلوم بود که بابه ضيا قانع نمی شود. کسی ديگری از خانواده وکيل که فکر

بود در حويلی وکيل زنده گی می کرد. نامش بابای کالن بود. او هم مانند برادر وکيل در رستاق که درباره 

اش گفتيم وضع فقيرانه ای داشت و تصور می شد از خدمتگاران خانواده است. فکر می کنم از وضع خود 

د. می گفت برای اين که پسرم امکان درس خواندن داشته باشد ناراض بود و گاه گاهی با من درد دل می کر

 اينجا می مانم اگر نه سر خود را گرفته به يگان ملک دور می رفتم .

بابای کالن خوب دنبوره می نواخت و با سوز دل آواز می خواند. از اين هنر در شب های که محفل بچه 

رای ب« بچه»من به چيز جالبی که برخوردم داشتن بازی داير بود کار می گرفت. در رستاق و دشت قلعه 

رق  از طرف معتبران بود. اين عمل در سمت ما خا  جوانان و افرادی بود که آنها را بيباک می گفتند و در 

حقييقت لومپن بودند. اما در اينجا نشستن ريش سفيدان، حاجی ها و وکيل ها در محفل رق  بچه بد تلقی نمی 

داشت که آن را شير آغا خطاب « بچه»نگه می کردند. برادر وکيل هم « بچه»ها خود شد بلکه بعضی از آن

می کردند. جالب اين بود که پدر اين بچه گاهی می آمد و چيزی از برادر وکيل می گرفت. من که به هنر 

 رد .بابای کالن آشنا شدم از او می خواستم که گاهی برای من آواز بخواند و او با خوشحالی قبول می ک

 اش را می آورد و تا خسته شدن آواز می خواند. من به آهنگ های خا  قطغنی در آنجا آشنا شدم. -دنبوره

اما کسی که مانند يک مبارز فداکار و آگاه با من همراه شد، جوانی بود بنام مخدوم شمس الحق که برادرش 

خا  به شمار می آمد. مخدوم شمس در کابل محصل بود و با ما در يک صف قرار داشت و با شخ  من دوست 

وکتور هوگو آشکار و بی نقاب بود. پدر « مردی که می خندد»الحق لب پايان نداشت و دندان هايش مانند 

مخدوم شمس الحق از علمای متقی منطقه و مخالف ارباب ها بود و آنها را غاصب حقوق مردم در مسئله 

ان معرفی ميکرد. از اين سبب برای مخدوم مبارزه مسئله زمين و نهر ميدانست و دولت را نيز حامی ارباب
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خانواده گی و ميراثی شده بود. او شايد از اولين کسانی بود که در افغانستان بنای اتحاديه گسترده دهقانان را 

 گذاشت . 

ا ب تا تابستان روابط ما منظم شده بود. در قريه غاز تپه با مخدوم شمس الحق ما حدود سی نفر از دهقانان

هوش و عالقه مند را منظم ساخته بوديم. نشست های ما شبانه در وسط مزارع صورت می گرفت. دشت 

قلعه پر برکت ترين زمين و زراعت را دارد. مردم بقدر ضرورت خود نباتات غذايی را کشت می کنند که 

ترين نوع برنج را دارا عمده ترين آنها گندم است. برنج هم به طور محدود برای خوراکی کشت ميشود. اما به

می باشد. خربزه هم برای استفاده در خانه هاست. برای فروش پنبه می کارند و اين عمده ترين قلم محصوالت 

در محل است. در خواجه غار يک شرکت پخته وابسته به اسپين زر قندوز فعال است که ماشين های محلوج 

واليت تخار است. مرکز دوم فعاليت ما منزل گل مراد هم دارد و شايد يگانه مؤسسه صنعتی مدرن در تمام 

بای است. که معموالً شب های جمعه آنجا مجلس داير می کنيم. شبانه با دهقانان و روز با متعليمن مکتب. در 

متوسطه دشت قلعه هم يک گروپ بچه ها برای آموزش نگارش جمع شده اند که در هفته دو روز معموالً 

و پنج شنبه بعد از تمام شدن وقت رسمی مجالس آموزش شان داير ميشود. در يک  روز های بازار دوشنبه

صنف تخته و تباشير در اختيار انها است. اين يکی از تجارب جالب من در گوشه کنار های مختلف کشور 

است که اگر بتوان بچه ها را تشويق کرد آنها چقدر به سرعت پيشرفت می کنند. من با تشخي  وضعيت هرگز 

با اين جوانان مسائل سياسی را مطرح نمی کردم. فقط ميکوشيدم آنها تشويق به مطالعه شوند. و درست نوشتن 

و درست خواندن را ياد بگيرند. هنوز سه ماه نگذشه بود که اين متعلمين موفق شدند نشريه ای ديواری در 

م و رواج های محيط با نظر انتقادی مکتب به راه بيندازند که در آن مقاالت و اشعار، ضرب المثل ها و رسو

نشر می گرديد. سيد يعقوب طالع و دو سه نفر ديگر از معلمين نيز عالقه مند شدند. حد اقل هفته ای يک بار 

نشست ادبی ترتيب دهند. اين فعاليت بعد ها منجر به تدوير کنفرانس ها در مکتب گرديد که در آن متعلمين 

عده ای از اشخا  از بيرون مکتب نيز در ان شرکت کنند بخصو  افرادی  مقاله می خواندند و کوشش می شد

 از خانواده های متعلمين. 

اما دلچسپ ترين و ابتکاری ترين اقدام را توره شاه پسر ساربان که از صنف ششم فارغ شده و ديگر نتوانسته 

تقال دهات ميوه برای فروش ان بود مکتب بخواند روی دست گرفت. او در تابستان اسبی پيدا کرد که با آن به

می داد. نوعی سبد که فروشنده گان دوره گرد از آن استفاده می کنند و دارای دو جعبه است که در دو طرف 

اسب آويزان می شود و آن را از ميوه پر می کنند و در قريه ها با صدای بلند به اصطالح محل کيتی کيتی 

ترکی است به معنای رفت که نام ميوه با آن پيوست ذکر ميشود مثالً گويان در کوچه ها می گردند. کيتی کلمه 
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اوزوم کيتی هاو، شفتالو کيتی هاو، و غيره. توره شاه در اين گشت و گذارها هم تبليغ می کرد هم معلومات 

جمع آوری می نمود و شبانه من با او در کوچه ها قدم می زدم و صحبت می کرديم. او در آن تابستان به يک 

بارز حرفه ای جدی مبدل شد و بعد ها سرگذشت قهرمانانه ای داشت چون بابه ساربان پدر او اصالً از م

تاشقرغان بود در وقت مبارزات مسلحانه گروه متحرکی در تاشقرغان ايجاد کرد که تا ساحات قندوز فعال 

 بود . 

ديم تا مالکان و افراد نزديک به تا ايام خزان مبارزات ما با جوش و شاداب جريان يافت و هر قدر ميکوشي

دولت متوجه کار های مخفی ما نشوند و نترسند به هر حال سر و صدا ها به گوش آنها می رسيد. وکيل محمد 

حکيم که آدم هشياری بود گاه گاهی با گوشه و کنايه به اين فعاليتها اشاره می کرد و البته وانمود می ساخت 

که همنوايی دارد. اما می گفت بايد احتياط را در نظر گرفت. و به صورت که با آن نه تنها مخالف نيست بل

تلويحی افاده می نمود که او نيز مسئوليت دارد چون آنها به طور خانواده گی در جمله مخالفين دولت به 

 حساب ميآيند. 

  

  سرگذشت و چشم دید ها بخش پنجاه و سه

مه مناطق زراعتی کار های مردم سبک ميشد وکيل محمد بعد از ان که هوا رو به سردی ميرفت و مانند ه

حکيم ابتکاری را پيشنهاد کرد که با ريش سفيدان و بزرگان محل نيز صحبت هايی صورت گيرد و به اين 

ترتيب تصميم به نوعی گشتک گرفته شد که هر شب جمعه يک نفر دوستان را مهمان کند و در آن روی 

چه هنوز آثاری از ضعف نظام جهوری بنظر نمی آمد اما اقشار  مسائل عمومی کشور صحبت شود. اگر

بااليی جامعه تقريباً ترديد نداشتند که امروز و فردا رژيم سقوط می کند و جای خود را به احزاب طرفدار 

شوروی می دهد. در رستاق وکيل کريم هللا برای من گفته بود که داوود خان جنرال نجيب افغانستان است اين 

نجيب کسی بود که در رأس کودتای ضد سلطنتی در مصر قرار گرفته و بعد توسط جمال ناصر و جنرال 

حزب سوسيالست متحد عربی کنار گذاشته شده بود. وکيل محمد حکيم نيز همين نظر را داشت و به بزرگان 

 غانستان بامحل می گفت که برای روز های سخت و انقالب های خونين آماده گی داشته باشند زيرا مردم اف

مردم آسيای ميانه فرق دارند و حاال اوضاع دنيا نيز از زمان انقالب بلشويک ها در روسيه بسيار تغيير يافته 

است. او می گفت اگر طرفداران شوروی کودتا کنند قدم دوم آن سرازير شدن قوای نظامی شوروی به 
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روی دوام بياورد. من در آن نشست ها با آدم افغانستان است زيرا آن رژيم نمی تواند بدون حمايت مستقيم شو

جالب ديگری آشنا شدم که می توانم او را در رديف استادان ديگر زندگی ام معرفی نمايم. اين آدم معروف به 

بيگ بابا بود. پسوند بيگ اگر چه سابقه تاريخی در منطقه ما دارد ولی در واليت تخار بعد از قيام ابراهيم 

تری رايج شده بود و عده ای آدم ها با اين کلمه نامشان را مزين می ساختند. بيگ بابا بيگ با معنای مشخ  

در اصل اسمش قاسم بوده است و بعد از واقعات قيام لقی که در ساحات ماورای کوکچه تأثير بارز تری 

ود ند. بيگ بابا خگذاشته خانواده اش او را قاسم بيگ می گفته اند و مردم نيز با همين هويت با او آشنا شده ا

در آن زمان درگير ماجرا شده البته زير قومنده نايب نبی و بر ضد ابراهيم بيگ؛ او و وکيل محمد صديق که 

اند هر دو بسيار با تأسف و تأثر از آن تجربه -هر دو قومندان های جوان قومی بر ضد قيام ابراهيم بيگ بوده

حرکت ضد قيام موافق نبوديم ولی نمی توانستيم با بزرگان  ياد می کردند و می گفتند ما هرگز در دل با آن

خود مخالفت کنيم. بيگ بابا که در آن وقت ها بسيار پير شده و چشمانش نيز کم بين شده بودند با من بسيار 

آشنا شد و از من خواست که زود زود به ديدنش بروم او واقعا آدم جالبی بود. بدون هيچ چشم پوشی از رفتار 

ر بزرگان و ريش سفيدان و مال ها انتقاد می کرد و کار های ناشايست شان را به رويشان می کشيد. و کردا

مثالً از نبی بای که سود خوری می کرد رو در رو انزجار نشان می داد و می گفت کاشکی ترا در همين دنيا 

محمد حکيم و مجيد بای  در آتش می انداختند آخر تو بی انصاف اگر از اين هم قطار های خودت مثل وکيل

که خون مردم را می خورند سود می خوری تا حدی راه دارد اما غريب بيچاره ها را که خانه خراب می 

کنی چطور جواب خدا را خواهی داد؟ يک روز که در خانه او نشسته بودم يک نفر آمده و به او شکايت کرد 

يد. با لحن خشن از او پرسيد البته مرديت ضعيف که زنش به خانه پدر و مادرش رفته و نمی خواهد پس بيا

شده است و نمی توانی زن جوان را راضی بسازی، او انکار کرد گفت لباس و خوراکش چطور است مرد 

جواب داد هر قدر بتوانم برايش تهيه می کنم. بيگ گفت شايد بدگذران هستی و او را لت و کوب می کنی و 

م انکار کرد. بعد با لفظ برهنه ای گفت البت زنت خراب است. آن شخ  به دَو و دشنام ميدهی؟ مرد اين را ه

اين سوال هم جواب منفی داد. بيگ به فکر فرو رفت و بعد از لحظاتی گفت حاال برو من در اين باره پرس 

 و جو کرده بعد آن زن و پدر و مادرش را می بينم. 

و گفت من وظيفه داشتم به چند قريه بروم آنوقت بيگ برای من يک خاطره دوران قيام لقی را قصه کرد. ا

همه لقی ها در رستاق بودند و هنوز دشت قلعه آباد نشده بود از نزديک قريه يکه توت می گذشتم که با جمعی 

از قيام کننده گان روبرو شدم آنها می خواستند به ابراهيم بيگ بپيوندند تعداد کمی از آنها سالح داشتند و 

ل و داس به دست گرفته و چهار يار گويان روان بودند که مرا ديدند. چند نفر شان مرا ديگران چوب ،بي
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شناختند و با صدای بلند به جمع خطاب کردند که اين قاسم است و بر ضد بيگ نفر جمع می کند همه گی 

ت ی در دسدسته جمعی به من حمله کردند مرا از اسب به زير انداختند. تفنگم را گرفتند و هر کس با هر چ

زدند. تا اين که يک صدا باال شد که از خدا -داشت مرا می زد با مشت و لگد هم به سر و پشت من ضربه می

بترسيد اين را من می شناسم بر ضد بيگ نيست بلکه ريش سفيد های از خدا بی خبر و نوکر حکومت او را 

بات را از من دور کند به هر حال آتش مجبور ساخته اند او خود را روی من انداخته بود تا مقداری از ضر

قيام کننده گان تا حدی سرد شد و از کشتن من صرف نظرکردند و خواستند مرا نزد بيگ ببرند. اسب و 

سالحم را گرفتند و مرا دست بسته به پشت خود می کشيدند. در آن وقت ابراهيم بيگ در تالقان مرکز داشته 

شبانه روز يا بيشتر به محلی که او اتراق کرده بود رسيديم وقتيکه و گشت و گذار می کرده است بعد از يک 

مرا نزد او برده و معرفی کردند بسيار تأثر نشان داد و مردم را مالمت کرد گفت شما خيلی نامرد و ضعيف 

آزار هستيد آخر چطور دلتان خواست که يک نفر از قوم و قبيله خودتان را اينطور آزار بدهيد؟ به افرادش 

 ر ام

کرد به من لباس تازه بدهند اول رفتم تا يک بار غسل کنم و خون و چرک سر و تنم را پاک نمايم. بعد برای 

چه بسيار پاکيزه و يک چکمن قاقمه با لنگی ابريشمی وطنی دادند و مرا پيش بيگ بردند. او  ََ من لباس اَل

فت حاال تصميمت را بگير که با ما شب هم مرا به قرار گاه خود نگاه کرد. فردا صبح بعد از صرف چای گ

می باشی يا می روی من گفتم پدران و بزرگان ما آنطرف هستند من نمی توانم بر ضد آنها بجنگم البته خدا 

شاهد است که دلم با شماست. حاال هم اختيارم به دست شماست. گفت بهتر است بروی اما جنگ آدم را از آدم 

وديم و تصميم جنگ نداشتيم چون اينجا ملک اسالم است اما حکومت گری می کشد. ما اينجا مهاجر شده ب

شما خواست ما را خلع سالح کند البته دستور اصلی از روس ها بود آنها چند بار از سرحد عبور کرده و 

باالی ما حمله کرده اند و حکومت شما نتوانسته جلو آنها را بگيرد. از اين سبب ما برای محافظت اهل و 

به اسلحه خود ضرورت داريم اما اگر تو وارد جنگ شوی انصاف داشته باش و خدا را حاضر  اوالد خود

بدان و فراموش مکن چون دنيا چند روز است و ما در آخرت بايد حساب بدهيم. بعد از افرادش خواست که 

را عای خير ميک قبضه تفنگ خوب و همچنين شمشير و قمة اعلی به من بدهند. اسبم را نيز به من داد و با د

رخصت کرد. من عالقه داشتم بدانم آن روزی که مردم بااليم حمله کرد چه کسی جلو آنها را گرفت تا مرا 

نکشند. آن نفر را آوردند معلوم شد يک چوپان بوده است که يک وقت صاحب مال او را به دزدی گوسفندانش 

م. بعد، از آن آدم بسيار قدردانی کرده متهم کرده و من مانع جزا دادن او از طرف آن صاحب مال شده ا

رخصت شدم. من در همان فرصتيکه همراه بيگ بودم فهميدم که او چرا کامياب است. او با سربازانش يک 
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نوع غذا می خورد، درانظار آنها زنده گی می کرد، هيچ تصميمی را بدون مشورت نمی گرفت، در مسائل 

د و چند نفر از آنان هميشه همراهش می بودند. در اوقات فراغت دينی و قضايی با عالمان دين مشورت می کر

قران می خواند و بسيار پاکيزه زنده گی می کرد. بعد من تا نزديک های شبرغان با عسکر حکومت در 

تعقيب او رفتم و چند روز را در قريه ای بنام خان آباد که در آقچة شماست گذراندم. اما هرگز تيری به هدف 

ر نکردم ليکن می دانم که آن هم از ديانت نبود بايد درهمان وقت گپ ريش سفيد های ما را نمی زدن کسی في

 گرفتم. اين يک پشيمانی است و از خداوند هميشه می خواهم که مرا ببخشد. 

 بيگ هنوز سوار کار بسيار خوب بود وقتی بر اسب سوار می شد بسيار استوار 

 کرد سوار کاری او برای همه ديدنی و دلچسب بود. روی زين می نشست و به دور نگاه می 

در اين تير ماه يک جا با وکيل محمد حکيم و بيگ بابا به دشت ارچی رفتيم. در آنجا يک قسمت عمده باشنده 

گان از قوم قرلق هستند ريش سفيد و بزرگشان رئيس مال چاری بود او را به اين سبب رئيس می گفتند که 

رچی بوده است. رئيس مال چاری حويلی پخته کاری و عصری در قريه قرلق يک نوبت شاروال دشت ا

داشت. من بعد از گذشتاندن شب فردا که همراهانم باز می گشتند از آنها اجازه خواستم که دو سه روزی در 

دشت ارچی بمانم. آنجا در قريه مال قلی آدرسی داشتم که خانة خود مال قلی که مؤسس همين قريه است بود. 

حاجی مال قلی هنوز زنده و بسيار استوار بود اگر چه می گفت سنش از هشتاد گذشته است. او هم آدم جالبی 

بود. درباره برقراری نظام جمهوری برخالف ديگر ريش سفيدان نظر خوب داشت البته از اين منظرکه می 

دروازه آهنی قلعه مستحکم  گفت راه را برای پيشرفت و آزادی مردم باز کرده است. او می گفت داوود خان

سلطنتی را شکست و حاال راه باز شده است. داوود خان دير يا زود رفتنی است و افغانستان به تدريج به 

رود که مردم پيش رفتة جهان رفته اند. در قريه مال قلی با مولوی جوره که از شاگردان -همان طرف می

ا شدم و او را آدمی بيدار و متوجه مسائل اجتماعی ديدم. مولوی عبدالرزاق از استادان زنده گی من بود آشن

بعد از سه چهار روز گشت و گذار در ارچی از گذر دريای کوکچه شنا کنان به دشت قلعه نزديک قريه آی 

خانم گذشتم. چون رفتن با موتر وقت زياد می گرفت و راه از خواجه غار می گذشت که من در آنجا کار 

عالقه کار در روستا يافته بود به دشت ارچی آمد و من با  (حفيظ آهنگر)يظ پنجشيری نداشتم. بعد ها که حف

او بسيار برای شناسايی محيط کمک کردم. اما او هميشه مصروف مطالعه بود و عالقه آموزش در او قوی 

مارکس  ه هایتر از کار پيچيده در روستا ها بود. درعين حال او شروع به نوشتن مقاله با تأثر پذيری از نوشت

 کرده بود. با زبان محل نيز آشنايی نداشت به اين سبب بعد از چند « هژدهم برومر و لوی بناپارت»به خصو  
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هفته به کابل بازگشت. در همين وقت ها غالم ربانی که در سفر درواز او را معرفی کرده ام به ينگی قلعه 

جان که کتاب خانه ای غنی دارد قصه کرد که من  آمده بود و گاه گاهی خبر مرا می گرفت. او از مير ولی

بسيار حسرت کردم و گفتم حتماً ينگی قلعه می آيم تا از آن کتاب ها استفاده کنم. چون در دشت قلعه اين متاع 

بسيار کمياب بود من به بسيار دشواری دو کتاب بدست آوردم که يکی کليات سعدی و ديگری تاريخ مردم 

مند امريکايی بود که البته ترجمه ايرانی آن نمی دانم چطور سرگردان شده از دشت شناسی به قلم يک دانش

قلعه سر در آورده بود. من اگر بگويم که گلستان سعدی را نظم و نثر در آن سال حفظ کرده بودم مبالغه نيست. 

بودم  يادگرفته چون به شاگردان مکتب نيز آن را درس می دادم بسيار حکايات و مطالب جالب بوستان را نيز

 که هم برای تکميل ديد اخالقی و هم ادبيات مرا بسيار کمک کردند .

تاريخ مردم شناسی را نيز بار بار خواندم و متوجه شدم که برخالف ديد محدود ما از مارکسيسم، فرهنگ 

 نقش بسيار برجسته در زنده گی و تاريخ جوامع دارد و آنقدر ها هم نقش اقتصاد قطعی نيست . 

ا نزديک شدن تيره ماه من با اقشار مختلف مردم آشنا شده بودم. يک مدرس بزرگ به نام مولوی غالم حسين ت

که درباره من شنيده بود تقاضا داشت تا با من صحبت نمايد. اين پيام از طريق ريش سفيدان به من رسيد. آنها 

اين که چنان شخصيتی که اغلب  درباره علم، تقوا و نفوذ اجتماعی مولوی برای من صحبت کردند و از

مصروف درس است و کمتر با مردمی که با مدرسه اش سر و کار ندارند تماس می گيرد، چطور خواهان 

مالقات و صحبت با من شده است جالب بود. به هر حال من با سيد يعقوب طالع و يک نفر مال که بسيار آدم 

ره همکاری هايی که او برای شناخت محيط و تأمين با احساس و اجتماعی بود و در سطور گذشته من دربا

ارتباطات با من کرد معلومات داده ام. نزد مولوی صاحب رفتيم. من مولوی را شخ  آگاه و باهوشی يافتم. او 

از رابطه اهل معارف و مدارس دينی سخن گفت و اين که متفاوت بودن درک و برداشت اين دو قشر در 

نگرانی نشان داد. او به خصو  از آن جوانانی که دين را بدون درک و آگاهی جامعه مشکالت بار می آورد 

کافی با سياست آميخته ند شکايت کرد. گفت آن عده جوانانی که جدا از عقايد دينی از ظلم و استبداد انتقاد می 

ومات وانانيکه معلکنند اختيار دارند. به شرط اين که دين را خدمتگزار ظالمان و حاکمان تلقی نکنند. اما آن ج

عميق در باره دين ندارند و عاميانه آن را با سياست می آميزند موجب سوء تفاهم درباره دين می گردند. من 

گفتم از اين که علمای دين درباره نقش دين در جامعه کمتر سخن می گويند و سياست را بکلی کنار گذاشته 

 اند .
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موضوع را تأييد کرد اما گفت مال ها قدرت ندارند و حتا  سبب اصلی اين حرکت های خام است. مولوی اين

 برای گذارانيدن زنده گی روزمره وابسته به مردم می باشند .

از اين سبب آنها دربرابر خطا ها و بيراهی های مردم به خصو  قدرتمندان سکوت می کنند. عده ای از مال 

در ميان مردم اعتبار خود را از دست می دهند. ها که به حکومت نزديک می شوند اگر هم هدفشان خير باشد 

مثالً من خودم به همين اکتفا کرده ام که چيزی برای طالبان بياموزم تا علوم دينی بکلی متروک نشوند. شايد 

شما خبر باشيد که در واليت ما يک عده مال ها بنام اصالح چيزهايی را پيش کشيدند که سبب تحريک ذهنيت 

وهابی مورد حمله قرار گرفتند که اين موضوع در مابين مردم نيز انعکاس خراب کرد.  ها شد، و آنها بنام

حاال بر انتقاداتی که از مال ها می شود اين هم اضافه شده است که می گويند اينها مردم را بی اتفاق می 

ه بودند نوش سازند. با اصرار مولوی صاحب ما چاشت در مدرسه مانديم و شوربايی را که طالبان تهيه کرد

جان کرديم. من که صحبت مولوی برايم بسيار شيرين و آموزنده آمده بود وعده گذاشتم که گاه گاهی نزد او 

بيايم که از طرف او با خوش رويی استقبال شد. بعد از آن من بيشتر در باره اين عالم دين مطالعه کردم او 

م از قبيل تُوی و مراسم عزا اشتراک نمی کرد. گاهی کمتر در انظار ديده می شد. حتا در محافل اجتماعی مرد

می ديدم در شهرک دشت قلعه با دو سه نفر طالبان روان است و فقط با سالم و يا جواب آن بسيار سرد با 

مردم روبرو می شود و بدون توقف براه خود می رود. در ماورای کوکچه اين مولوی ادامه دهنده همان 

ار تبصره های مردم حدود سی سال قبل از اين روز ها يک عده مال ها تحت روش مال های قديم بود. قر

رهبری ماليی بنام مولوی عبدهللا گروهی تشکيل داده و بر ضد روش معمول مال ها صدا باال کرده بوده اند. 

ت آنها از اين که مال ها از مردم دربرابر وظيفه امامت و تدريس مسائل دينی مزد دريافت می کنند مخالف

دانسته اند. مسائل ديگر مانند ختم و خيرات ها در ايام مرده داری -نموده و آن را بدعت و حتا دين فروشی می

و يا بر سر کشت و کار و زيارت ها نيز مورد انتقاد آنها بوده است که بسيار با مخالفت شديد مواجه شده و 

وشه و کنار به آن گونه فعاليت ها البته محتاطانه بنام وهابی ها تخريب و تجريد گرديده اند. هنوز عده ای در گ

ادامه می داده اند. که در اين روز ها با آمدن يک مال از پاکستان که به مولوی جی معروف شده بود دوباره 

نسبتاً روی صحنه آمده بودند. آنها يک عالم ريش سفيد را که ده ها سال مدرس بوده د رأس خود قرار داده 

مولوی صاحب سيد هاشم نام داشت که من او را در رستاق ديده بودم. يک روز با مال ها بودند. اين مال 

مباحثه داشت و باالی کتاب های فقهی و عقايد که تدريس می شد با ذکر عنوان و صفحه انتقاد می کرد. حاال 

ار ا محافظه کمردم تبصره داشتند که مولوی صاحب سيد هاشم از مولوی عبدهللا نيز علميت بيشتر دارد ام

است. اما مالی ديگری که شهرت وهابی بودن داشت مولوی حميدهللا نام از بدخشان بود که حاال در ينگی 
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قلعه واليت تخار مدرس يک مدرسه بود و دربرابر مال های ديگر مخالفت و مقاومت داشت و از تبليغات 

س می داد، چندی قبل بنام مولوی سليم مخالف عقب نشينی نکرده بود. جالب اين که مدرسه که او در آن در

 طغرا عالم 

مشهور حکمت دان و عارف بدخشی ساخته شده بوده که مردم از او خاطرات جالبی حکايت می کردند. از 

جمله اين که او بعد از ادای نماز صبح چای می نوشيده و بعد طالبان پيشقدم را درس می داده است، و 

ان تقسيم کرده وظيفه تدريس شان را به آنها می سپرده است. کسانی که او را شاگردان ديگر را ميان اين طالب

ديده بودند می گفتند او بعد از ختم درس دو ساعت، سه ساعت و گاهی بيشتر تيز تيز قدم زنان به باغچه ای 

 که در اطراف مدرسه قرار داشته راه می رفته است و با کسی سخن نمی گفته يا گاهی در گوشه ای زير

 درخت نشسته و چند ساعت را به سکوت می 

گذشتانده است. يک بار مير صاحب ولی جان که نزد او احترام و اعتبار داشته پرسيده مولوی صاحب شما 

اين قدر وقت را به قدم زدن يا نشسته سکوت کردن می گذرانيد چرا به جای آن با ما صحبت نمی کنيد که 

بخندی پاسخ داده است که با شما خبيثان چه بگويم؟ اگر حقيقت را بگويم چيزی از شما فيض ببريم؟ مولوی با ل

شما با من دشمن می شويد اگر حرف ها و کار هايتان را تصديق کنم خودم غرق معصيت می گردم! مولوی 

کرده -سليم طغرا با عده ای از شعرا، اديبان و اهل ذوق محافل ادبی دايرکرده و مخصوصاً بيدل خوانی می

 ه از جمله مال عبدهللا عارف است ک

شاعر مشهور چاه آبی، عبدالشکور مهجور، ميرزا محمد ابراهيم تقصير، جمشيد شعله ،مير محمد ولی جان 

و عده ای ديگر از اين مجالس او بهره برده بودند. که تا حال هم از آن ياد می کردند و خودشان نيز درباره 

ودند. درباره عالمه اقبال نيز همصحبت های او معلومات يافته برخی ابيات مشکل بحث و ايراد نظر می نم

 و اقبال خوانی در رستاق، چاه آب و ينگی قلعه رايج شده بود. 

  

   سرگذشت و چشم دید ها بخش پنجاه و چهار

آدم جالب ديگری که در دشت قلعه با او آشنايی يافتم شخصی بنام سيد جانان مبين بود که ذوق ادبی داشت و 

ندرت شعر هم می گفت. مبين بسيار طنز گوی بود و هر سخن جدی را با شوخی می آميخت و از اين نظر به 
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به رندان و عقالی مجانين در تاريخ ما شباهت داشت که جدی ترين انتقادات را چنان با شوخی می آميزند که 

ديگر سخن گفت که در آن طرف انتقاد شده از ان آزرده نمی شود. مبين برای من از شخصيت عالم و عارف 

وقت فوت کرده بود. قرار حکايت مبين؛ سيد داوود بعد از آن که صاحب رسو خان محل بعد از حفر نهر 

 های دشت قلعه و دشت ارچی زمين 

های آباد شده را خالف تعهد به خود و نزديکان خود تخصي  می دهند و مردمی را که نهر را آباد کرده اند 

ا آنها درگير می شود و به حيث وکيل مدافع مردم دعوا راه می اندازد که نتيجه نمی محروم می گذارند، ب

گيرد. يعنی دستگاه دولتی نيز به حقوق مردم توجه نمی کنند. اما همين قدر می شود که به مالکين که زمين 

اده برای سوء استف ها را غصب کرده اند قباله توزيع نمی شود. البته اين در کنار حفظ اميدواری مردم راه را

مأمورين فاسد دولتی نيز باز می گذارد تا هر قدر دعوا دوام کند بهره اش را آنها ببرند. اين سيد داود شعر 

 هم می گفته است که يک بيت از اشعار آن به روايت سيد جانان مبين به خاطرم مانده است : 

 ستان دگر است  بوريا فرش من و فرش توانگر قالين شير قالين ديگر و شير ني

سيد جانان مبين تبار عربی داشت که سيد داوود نيز از اقارب او بوده است. در صفحات قبل ياد آورشديم که 

در دشت قلعه يک عده عرب ها و قندهاری ها زنده گی می کنند که خانه و جايداد شان در منطقه پايان آب 

ياد از جمله مالريا دست و پنجه نرم می کنند. آنها مال قرار دارد. از اين سبب بسيار فقير اند و با مشکالت ز

هايشان را در جنگل کاکل که کنار دريای آمو قرار دارد می چرانند. از اين جنگل که در فصل بهار و تابستان 

در ميان آن مرداب هايی تشکيل می شود علوفه و هيزم جمع می کنند. اين مرداب ها به حيث پرورشگاه پشه 

را دچار مرض می سازد که اکثريت بيماران تلف می شوند. اندکی درباره افکار عجيب و غريب  مالريا مردم

سيد جانان مبين نيز می گوييم زيرا چنان افکاری نزد خيلی از اشخا  وجود دارد و نتايج و تبعات تعصب آميز 

آسيای ميانه و ايران بار می آورد. مبين باور داشت که همه ريش سفيدان و صاحب رسوخان در افغانستان، 

عرب می باشند. و آنها از همان زمان ترويج اسالم به حيث مصلحين اين نقش را احراز کرده اند. من که با 

کردم و می گفتم مثال وکيل محمد صديق، جمشيد شعله، غالم رسول خان و ديگران که در -او مناظره می

بين می گفت البته که آنها بخاطر مصلحت با مردم همين محيط شما ريش سفيد و بزرگ اند که عرب نيستند، م

ديگر آميزش کرده اند اما در اصل عرب هستند. چون ممکن نيست که بزرگ محيط باشند و عرب نباشند. 

من بعد ها در ميمنه و کابل نيز با سيد جانان مبين ُمالقی شدم که در آن جا ها وظيفه سارنوالی داشت. در 

 يی که به شرکت سپين زر تعلق داشت اتاق گرفته بود .کابل در جمال مينه در سرا
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يک روز شام برای جستجوی کسی در آن سرای رفتم ديدم سيد جانان دم دروازه سرای نشسته و چلم بزرگی 

را در کنار نهاده و دود نوش جان می کند. مرا که ديد بسيار خوشحال شد چلم را رها کرد و بدون آن که 

مرا به اتاقش برد. و زود چای آماده ساخت و خودش سخن را آغاز کرد. گفت حتماً  بپرسد آنجا چه کار دارم

حاال در ذهنت اين سوال می پيچد که چرا مبين چلم می کشد! ساده است برای اين که می خواهم احمق شوم 

ها در  زيرا اين عقل بی پير مرا بسيار آزار می دهد! نمی گذارد آرام زنده گی کنم همه چيز ها و رويداد

خواهی -نظرم غلط و نادرست می آيند و خواب و خوراک را به من حرام کرده اند! خنده نکن حاال حتماً می

 بگويی چرا مبارزه نمی کنی راستش اين که اين مبارزه شما بنظر من از همه چيز مسخره تر می نمايد . 

در فارياب با دختری ازدواج کرده بود بعد از پيروزی مجاهدين با سيد جانان مبين در کابل روبرو شدم. او 

 که برادرش از جمله همراهان مبارزه و در عين حال 

دوست بسيار صميمی شخصی من بود. اين آدم سيد هاشم نام داشت که ذوق ادبی و هنری واال را صاحب بود 

 خانم سيد هاشممن در اوقاتی که بسيار خسته می بودم به خانه او می رفتم و هردو موسيقی گوش می داديم. 

از کابل بود. پدر اين خانم در واصل آباد نزديک زيارت مال بزرگ حويلی و باغ بزرگ و شاعرانه ای داشت 

که ايام تابستان در زير درختان آن ميله می کرديم. خود اين خانم که ماللی نام داشت زنی بسيار با فرهنگ، 

نفس تنگ پيدا کرده بودم بسيار زحمت می کشيد و  مهربان و مهمان نواز بود و برای راحت من که بيماری

انواع جوشانده ها تيار می کرد. شبی که سيد جانان در خانه آنها آمده بود سيد هاشم مرا نيز دعوت کرد. اين 

بار که او را ديدم باورم نمی آمد او يک سکته ناشی از فشار باال را از سر گذرانده و چهره اش تا حدی بی 

نحوی که نمی توانست درست غذا بخورد با آن هم برای ما قصه های جالبی گفت. او زمانی  حس شده بود به

که مجاهدين داخل بغالن می گردند در آنجا وظيفه سارنوالی داشته است. گفت روز سوم پيروزی مجاهدين 

اب نگرانی و شت بود من هنوز از خانه نبرآمده بودم که گفتند يک نفر را در شهر به دار آويزان می کنند. با

به ميدانی پيش روی محکمه رفتم ديدم هزاران نفر جمع شده و برای تماشای مجازات يک نفر که قرار بود 

به دار آويخته شود جمع شده اند. نزد قومندانی که اين هنگامه را ترتيب داده بود رفتم گفتم اين آدم چه جرمی 

گفت تو چه کاره هستی من گفتم که سارنوال واليت را مرتکب شده است قومندان با غضب بسوی من ديد و 

هستم و بايد مجرمين بعد از تحقيق من به محکمه سپرده شوند و مجازات گردند. قومندان که فکر می کرد با 

آدم احمقی روبرو شده است گفت اين نفر يک سالح مجاهدين را دزديده و به حکومت پيوسته بود. من گفتم 

کشيد پس اين کسانيکه گدام فابريکه قند و شرکت سپين زر را -زديده بدار میکسی را که يک تفنگ را د

دزديده اند به چه مجازات محکوم می نماييد؟ اين موضوع را برای آن پيش کشيدم که خود همين قومندانان 
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دارايی فاتح تمام ادارات دولت و از جمله گدام هايی را که نام بردم و در آن به ارزش صد ها ميليون افغانی 

عامه ذخيره بود چور و چپاول کرده بودند. به هر حال چند نفر ديگر نيز با من يکجا شدند و عده ای مجاهدين 

نيز مرا شناختند و تصديق کردند که مسلمان، سيد، و عالم دين هستم قومندان کم آمد و آن عسکر از مجازات 

وضاع فرق کرده خود را از وظيفه دولتی و سارنوالی بدار آويخته شدن نجات يافت. البته من هم که ديده بودم ا

نجات دادم. تا خودم با اين نو به قدرت رسيده گان دچار مجازات نشوم. اين آخرين ديدار من با سيد جانان بود 

 که يکی از جالب ترين چهره هايی است که در زنده گی با آنها روبرو شده و از آنان آموخته ام. 

مستان آمد و محصلين از کابل رخصت شده و به محل آمدند که در ميان شان چند نفر ايام خزان سپری شد. ز

از همرزمان ما نيز بودند که يک نفرشان فقير احمد برادر مخدوم شمس الحق بود که در طب تحصيل می 

 کرد و او را داکتر فقير می گفتيم .

همان دشت قلعه ماندگار شود. من تقسيم  يک نفر از ساينس فارغ شده بود که احتمال داشت به حيث معلم در

اوقات هفته وار منظم ساختم يک شب در خانه گلُمراد بای با متعلمين صحبت می کردم. يک شب با سيد 

يعقوب طالع در باره شعر و ادب مجلس می کرديم. يک شب هم با مخدوم شمس الحق که حاال داکتر فقير نيز 

اد نيز می آموختند می نشستيم و سخن می گفتيم. شب هايی را در خانه می بود با تعدادی دهقانان آگاه که سو

وکيل با شاگردان خود درس های سال آينده شان را مشق می کرديم و ساعت هايی هم بامالی لنگ اشعار بابا 

کرديم و به خاطرات جالب و دور و دراز مال گوش می دادم. -مشرب و حافظ و شعرای محلی را زمزمه می

يل و ديگر هم نشينانش که آنها را در صفحات قبل شناخته ايم نيز بعضی شب ها اصرار می کردند البته وک

که در مجالس گشتک شان شرکت کنم. من هم عالقه داشتم که با آنها نشست داشته باشم زيرا در باره مسائل 

ا بابا مبارزين ر عمومی ابراز نظر می کردند. و صحبت های بيگ بابا و حاجی برکش را خوش داشتم. بيگ

بنام جوانان سره خطاب می کرد. يک بار که چند نفر از ريش سفيدان دراييم واليت بدخشان آمده بودند از 

اين که بدخشی در انتخابات شورا بی طرف نبوده و از کانديدای خاصی پشتيبانی کرده گله داشتند. آنها از 

بوده است. بيگ بابا که خود قرلق بود گفت از طرف من قوم قرلق بودند و يک نفر کانديدا ها از جمله آنها 

به طاهر بگو که ما فکر می کرديم تو جوان سره هستی معلوم است که اشتباه می کرده ايم. گاه گاهی سيد 

مبشر هللا و نعمت هللا مخدوم از رستاق می آمدند که با کار های محل آشنا می شدند. سوال می کردند و گذارش 

ربانی نيز که در ينگی قلعه بود رابطه منظم برقرار کرديم هم او و هم آشنايان رستاق با رفقای می دادند. با 

چاه آب ارتباط داشتند و همکاری می کردند. به کمک مخدوم نعمت هللا در خواجه غار با چند نفر کارگر 

ز به خود خواجه غار ني کارخانه محلوج پخته ارتباط يافتيم که يک دانش آموز انستيتيوت هوانوردی ملکی از



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (205صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

ما کمک کرد. يک مأمور دولت از جمله آشنايان که اصالً از فرخار بود و در خواجه غار وظيفه داشت نيز 

در جريان قرار گرفت و تعهد کرد که با کارگران برای آموزش انقالبی کمک کند. حاال من فکر می کردم 

يز ايجاب می کرد که از آنجا بروم زيرا به قدر کافی در که بايد دربهار تغيير محل بدهم. شيوه پنهان کاری ن

 ميان مردم شناخته شده و شهرت يافته بودم. 

  سرگذشت و چشم دید ها بخش پنجاه و پنج آغاز مرحله دیگر

من تصميم گرفته بودم که به کابل بازگردم وکيل محمد حکيم مشوره داد که يک بار نزد پدرش وکيل محمد 

ل بابا خطاب می کرد برويم. البته اين برای من قابل قبول بود. خوب است از يک تجربه صديق که او را وکي

ديگر که ريش سفيدان و بزرگان روستا ها چگونه در ميان مردم شخصيت خود را مطلوب جلوه می دهند 

يادآوری کنم. در آن روز ها در مرکز دشت قلعه يک محفل عروسی برگزار می شدکه مربوط به بزرگان 

حل بود. در آن محفل که سه روز دوام کرد وکيل محمد حکيم تقريباً هميشه سر پا بود او دستار را کنار م

و واسکت از مهمانان پذيرايی می کرد. توزيع غذا را وارسی می نمود محافل  (تاقين)گذاشته با يک کاله ساده 

کرد که مهمانان چگونه در خانه  نمود. وارسی می-موسيقی، قشتی گيری، و ديگر ساعتيری ها را تنظيم می

ها تقسيم شده اند و به هر يک از اين خانه ها سر می زد. خالصه نقش يک خدمت گزار سازمانده را ايفا می 

نمود و من در گوشه و کنار می شنيدم که چگونه مردم او را تحسين می کنند. چون او نه تنها سيمای 

شت بلکه بسيار ساده و صميمی با هر کس شوخی می کرد و در بزرگوارانه که معموالً تهديد آميز است ندا

عين حال مردمانی که با استفاده از فرصت مشکالت شان را با او در ميان می گذاشتند، مشورت و وعده 

همکاری می داد. يا ارباب را خواسته از او بازخواست می کرد. در همين شب و روز يک معاون والی که 

ا در معارف خدمت کرده بود نامش احمد ضيا تخاری نام و تخل  داشت به دشت قلعه از اندرآب بود و سال ه

 مهمان آمد، اين احمد ضيای 

تخاری وقتی که من متعلم صنف پنجم در مکتب ابتدايية آقچه بودم به حيث مفتش وزارت در آقچه آمده و بعد 

ن رای من فرستاده بود که در آن وقت اياز تفتيش مکتب به کابل بازگشته و تحسين نامه ای از مقام وزارت ب

يک موضوع بی سابقه تلقی شد و تحسين نامه را برای من در روز تجليل جشن استقالل توزيع کرده بودند. 

حاال اين شخصيت که من از او خاطره داشتم در دشت قلعه مهمان شد و در خانه وکيل دو سه شب را گذراند. 

ين واليت فارياب را به حيث والی در تخار فرستاده بود. شيدا در دوره داوود خان محمد رحيم شيدا از منور

دوازدهم وکيل مردم ميمنه در ولسی جرگه بود که بيانيه های پارلمانی اش را هنگام اخذ رأی اعتماد 
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صدراعظمان اعتمادی و داکتر ظاهر به شعر ارائه کرده بود در اين اشعار موضع شيدا کامال ملی يا به 

ايج ناسيونالستی بود و از سياست, اقتصاد، امور فرهنگی و اجتماعی بطور انتقادی سخن گفته و اصطالح ر

پيشنهاد های وطن خواهانه ارائه نموده و از اين که اين حکومت ها کامياب شوند ترديد نموده بود. اين دو 

ت. اما جناب تخاری پارچه شعر شيدا در ميان مردم شهرت يافته و بار ها به شکل يک جزوه چاپ شده اس

در اين سفر چهره مناسبی نشان نداد در حاليکه بر عالوه ريش سفيدان دشت قلعه و خواجه غار بزرگان 

رستاق نيز به استقبال او آمده بودند او از سر شب تا بعد از نيمه شب چهار والی بازی می کرد که هيچ کس 

 نفهميد منظور او از اين سفر چه بوده است .

فاصله غذا و چای مردم مشکالت خود را با او مطرح می کردند و او با سر جنباندن عکس العمل  اگر چه در

نشان می داد که دانسته نمی شد حرف های شاکيان را تأييد می کند يا رد. من که اين اولين بار بود يک مقام 

معارف کار کرده بود متحير عالی رتبه دولتی را می ديدم با اين مالحظه که او ده ها سال در مقامات بلند 

شده بودم. بعد از ختم مهمانی و باز گشت معاون والی به تالقان من با وکيل و چند نفر ديگر به رستاق رفتيم. 

ايام بهار بود و اوزون کوتل با انواع گل و سبزه منقش گرديده بود. بنا براين مانند بار های ديگر احساس 

د صديق از بازگشت من به کابل نگرانی نشان داد و گفت به هر خسته گی نکردم. در رستاق وکيل محم

صورت بايد بازگرديد. هرگاه اقدام کارهای جدی در نظر باشد ما در کنار شما ايستاده می شويم. حاال که سن 

من از هشتاد گذشته است اگر بی هيچ اقدام و کار جدی بميرم دستم از گور بيرون خواهد بود. بنظرمن وقت 

ست و نبايد فرصت از دست برود. دواود خان با کسب اجازه کار برای جوانان در ايران مملکت را از اقدام ا

قوت کار آمد خالی کرده است .حاال که خودش هم پير و ناتوان شده مبادا با يک کودتای ديگر وضع مملکت 

از گشتيم و من جداگانه با خراب شود من وعده کردم که پيامش را به رفقا می رسانم از آن جا به دشت قلعه ب

هر يک از دوستان خداحافظی کردم. معلوم نيست چرا چنين تصور می کرديم که شايد مجال ديدار ديگر 

نباشد. توره شاه بچه ساربان، خليفه يولداش ،مخدوم شمس الحق، گلُمراد بای آنقدر متأثر شده بودند که اشکشان 

رچی رفتم و بعد از دو سه روز به قندوز و همان طور خود را جاری می شد. من نيز با تأثر زياد به دشت ا

 به کابل رساندم. 

در کابل جنب و جوش و تحرک خاصی احساس می شد و من خبردار شدم که کنفرانسی برای تدوين برنامه 

و اساس نامه و تعيين روش ها و اشکال مبارزه در حال تدارک است. من هيچ وقت از کار هايم گزارش 

آمار و ارقام و اسم اشخا  را به رهبری ارائه نمی کردم. بدخشی اين امر را درک کرده بود و نمی  تحريری،

دانم در اين مورد به ديگر اعضای رهبری چه می گفت. به هر حال او می دانست که من تعداد زياد 
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يک  رهبران روشنفکرانی را که بنام هيئت رهبری معرفی شده بودند جدی نمی گرفتم و فکر می کردم که

جنبش انقالبی بايد در کوره عمل انقالبی آب ديده گردند. حين مالقات بدخشی همين قدر از من پرسيد که در 

ماورای کوکچه چه چيز را برای سياست و انقالب جالب يافته ام؟ من گفتم در اين محل ريش سفيدان و بزرگان 

ا مبارزات مشروطه خواهی را از زمان امير قومی از آگاهی سياسی خاصی برخوردار اند شايد اکثر آنه

حبيب هللا تا اکنون مطالعه کرده يا از طريق ديدار ها و صحبت ها با شخصيت های آگاه فرا گرفته اند و درک 

می کنند که بايد از يک جنبش ضد حاکميت سياسی پشتيبانی کنند. در دشت قلعه که مردم به اميد بدست آوردن 

زمين های جنگلی و باير را آماده به کشت ساخته اند و بعد زمين را دو سه نفر مالک  قطعه زمينی نهر کنده و

تصرف کرده با اندک فعاليتی آماده به قيام اند. که اين دو موضوع با يکديگر مخالف واقع می گردند يعنی 

ی دهقانان پشتيبان اگر بخواهيد از امکانات مالکان استفاده کنيد دهقانان را از دست می دهيد و اگر از حقوق

نماييد با مالکين مواجه می شويد. در دشت ارچی نيز عين موضوع دشت قلعه صادق است چون در آنجا نيز 

دهقانان نهر کنده و زمين را آماده به استفاده ساخته اند. اما دو سه خانواده زور آور صاحب زمين شده اند. 

ند. چون مالکين را غاصب می دانند. حتا تعداد زيادی از در اين دو محل اقشار متوسط نيز طرفدار دهقانان ا

مال ها نيز مخالف مالکين هستند. از جمله خاطره سيد داوود را يادآوری کردم. بدخشی تصديق کرد و گفت 

با ترسيم منظره عمومی تغيير انقالبی و سياسی بايد ذهن مالکين و ريش سفيدان را برای گذشت آماده ساخت 

دهقانان را سازماندهی کنيم شايد مالکان دربرابر يک قوت باالفعل چاره ديگری بجز همراهی اگر بطور دقيق 

 نيابند. 

چند روز با ديد و واديد و مالقات ها گذشت و با چند نفر که تجربه مبارزه حرفه ای در روستا را داشتند 

ه به د که افراد دعوت شدبيشتر روی مسئله تشکيالتی مباحثات صورت گرفت. شايد ايام آخر برج ثور بو

کنفرانس حاضر شده بودند. مجالس کنفرانس به نوبت در چند منزل در مکروريان اول داير می گرديد. سه 

مسئله در مباحثات مورد اختالف جدی واقع شد. رابطه مسئله طبقاتی با مسئله ملی يا دقيق تر چگونگی حل 

شکل سازمانی؛ در زمينه حل مسئله ملی طرفين به نظر مناسبات ميان اقوام، شکل عمده مبارزه و چگونگی ت

واحد نرسيدند. اکثريت عمده بودن مبارزه طبقاتی را قطعی می دانستند و طرح مسئله ملی را بشکل کنونی 

که محفل انتظار مطرح کرده بود مخالف اصول مسلم مارکسيسم و تخريب کننده اتحاد زحمت کشان کشور 

مجلس جداگانه ای با مخالفين گرفت و  -شايد به مشوره بدخشی -روز کوشانی تلقی می کردند. بعد از چند

 گفت بياييد مباحثه در اين مورد را فعالًخاتمه دهيم. 
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اما ما شرط را بر آن گذاشتيم که در اسناد قطعيت و اصلی بودن مبارزه طبقاتی نسبت به اختالفات قومی 

عده ای با اتکاء به نظريات ماوتسه تونگ و عمده بودن نقش برجسته گردد. به بحث دوم گذشتيم در اين مورد 

دهقان در انقالب دموکراتيک تدارک جنگ توده ای طوالنی در روستا را درست می دانستند که با تثبيت آن 

تشکيل حزب انقالبی در اولويت قرار می گرفت. زيرا چنان مبارزه ای را فقط يک حزب منظبط انقالبی می 

يد. اين نظر نيز با مخالفت جدی مواجه شد. در حقيقت امر پاسيف ها و محافظه کاران خود تواند رهبری نما

را در عقب اين طرح پنهان می کردند چون تشکيل حزب انقالبی با عده ای روشنفکر آماتور غير عملی بود. 

 و  در صورتيکه خود طرفداران اين طرح کسانی بودند که عالقه ای به مبارزه در ميان دهقانان

متشکل ساختن آنان نداشتند. جانب ديگر طرح ايجاد کانون های شورشی با استفاده از تجارب انقالب کوبا 

بود که در اين طرح مبارزه پارتيزانی به حيث شکل استراتيژيک مبارزه قطعی دانسته ميشد. ضرورت ايجاد 

ا در ترکيبی از مبارزه پارتيزانی در پايگاه های دايمی در روستا را ترديد ميکرد، و راه سقوط نظام حاکم ر

روستا، تدارک مبارزات اقتصادی و سياسی در شهر ها در ميان کار گران و روشنفکران و همچنين استفاده 

دانستند. به اين ترتيب حزب انقالبی در جريان مبارزه مسلحانه مطرح -از مبارزات چريکی در شهر ها می

آنانی که آماده گی به چنين شکل مبارزه را نداشتند نمی توانستند می گرديد تا استحکام آن تضمين شود و 

عضو حزب گردند و می توانند به شکل همکاران و هوا خواهان با انقالبيون کمک کنند. در اثر مباحثات 

طوالنی فيصله گرديد که برای تضمين موفقيت بايد قبل از اقدامات مسلحانه مبارزات سياسی گسترده صورت 

رت های عينی يک مبارزه جدی هم از نظر اشخا  و افراد هم وسايل و امکانات تدارک و آماد گيرد. ضرو

گردد. اگر چه هنوز هم موالنا باعث و دو سه نفر ديگر ايجاد کانون های شورشی را مقدم بر تدارک سياسی 

مسالمت  مبارزاتمی دانستند. به هر حال اکثريت به ترکيبی از مبارزات سياسی و تشکيالتی و مشارکت در 

آميز و درعين حال تدارک دسته های پارتيزانی در روستا و گروه های چريکی در شهر ها توافق کردند و 

 شکل سازمانی مبارزه در اصطالح سازمان سياسی نظامی تعريف شد. 

ق لشايد اين کنفرانس جنجالی سه هفته دوام يافت و دقيقاً مصادف با زمان وحدت مجدد حزب دموکراتيک خ

بود. يک روز من با بدخشی از منزلش بسوی محل کنفرانس در چند بالک آن طرف تر روان بوديم که با 

ببرک کارمل روبرو آمديم. کارمل با صدای بلند سالم داد و تقاضا کرد که چند دقيقه صحبت داشته باشد. 

مطرح نمود. او گفت بدخشی با نرمش موافقت کرد و کارمل با لحن معمول سخنرانی اش مطالب خود را 

بدخشی شهرت خطرناکی حاصل کرده ای اما اين شهرت بيشتر برای خودت و رفقايت خطرناک است. خطر 

واقعی برای ارتجاع و امپرياليسم حزب ما حزب دموکراتيک خلق است. شايد خبر داشته باشی که ما در 
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ديشه انقالبی خدمت انکار ناپذير تدارک وحدت مجدد حزب هستيم. تو از مؤسسين حزب هستی و برای نشر ان

انجام داده ای. بيا در اين وحدت همکاری کن تا يکجا نيرو های انقالبی را در برابر مخاطراتی که از تغيير 

موضعگيری رئيس جمهور داوود بوجود آمده است بسيج نماييم. ما در طول اين سال ها تاکتيک مبارزه را 

به وجود آورده ايم که حتا سه نفر از اعضای حزب يکجا نباشند. از تغيير داده و شکل ارتباط زنجيری را 

جانب ديگر با تأييد جمهوريت خود را در زير شهپر پليس پنهان نموده ايم. اما شيوه مبارزه تو بسيار افشا 

 گرانه است. بدخشی فقط همين قدر گفت که حاال فاصله ميان ما و شما زياد شده و ما مسائل تازه تر را مطرح

کرده ايم. کارمل گفت: می دانم اما شهرت شما بيشتر متمرکز بر اختالفات قومی است اما مبارزه تان دقيقاً 

محلی است و ما در باره شما از اصطالح لوکاليسم يا تنگ نظری محلی استفاده می کنيم. بدخشی پاسخی نداد 

ز هشت سال است که من با کارمل روبرو و از هم جدا شديم. بعد بدخشی خطاب به من گفت اين بعد از بيشتر ا

 شدم. او تغييری نکرده و همان لفاّظ گذشته باقی مانده است. 

دو سه روز بعد با تدقيق روی متن مرامنامه ما کنفرانس را خاتمه داديم. در اين متن نام سازمان جبهه 

 دموکراتيک توده ای تعيين شده بود که بيشتر بر اساس پيشنهاد 

 و می گفت ما متحدينی داريم که در جهت مبارزه با ما اختالف ندارند .بدخشی بود. ا

اما بزودی وحدت آنها در يک سازمان مصلحت نيست به اين سبب ما شکل جبهه را ترجيح می دهيم تا همه 

سازمان هايی که با ما توافق نظر دارند امکان اتحاد در يک چوکات را داشته باشند و بعد به تدريج در يک 

مان واحد سياسی نظامی متشکل گردند. اما فعال اتحاد شان شکل جبهه را داشته باشد. چون در همين ساز

شبانه روز مذاکرات با مجيد کله کانی و انجينير عثمان جريان داشت و من سندی را که ميان سازمان ما و 

ين موضوع اسم به شکل کله کانی مورد بحث قرار می گرفت ديده و در تدقيق آن کمک کرده بودم. بنا برا

جبهه مشکلی نداشت. در اين سند دو اختالف اساسی ميان کله کانی و ما بر جسته شده بود. موضوع اول در 

ارتباط با موضع گيری دربرابر اتحاد شوروی بود که گروه مذاکره کننده گان ما به مشوره بدخشی ضديت با 

ده آن را وضعيت جغرافيايی افغانستان و سرحد مشترک شوروی را به نفع انقالبيون نمی دانستند و دليل عم

طوالنی ميان دو کشور تلقی می کردند. کله کانی در سندی ضديت با شوروی را به نفع انقالب تحليل کرده 

بود. استدالل او چنين بود که در انقالبات ملی دموکراتيک مداخله خارجی به حيث يک محرک اساسی نقش 

الش نماييم تا شوروی را وادار به مداخله ضد انقالبی کنيم تا مردم بسيج گردند و انقالب ايفا می کند. ما بايد ت

انگيزه نيرومند بيابد. بعد ها تجربه هر دو نظر را تأييد کرد يعنی حرکت های ضد شوروی زمينه مداخله 
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رداشت آن زمان به مستقيم او را در افغانستان بوجود آورد و اين امر سبب بسيج مردم هم شد اما برخالف ب

نفع انقالب دموکراتيک ملی تمام نشد بلکه زمينه را برای نيرومند شدن ارتجاعی ترين نيروه ها و مداخله 

وسيع مخالفين شوروی در سطح منطقه و جهان مساعد ساخت و چنان نتايج مخرب به بار آورد که تا امروز 

 راه بيرون رفت از آن روشن بنظر نمی رسد. 

   م دید ها  بخش پنجاه و شش بعد از کنفرانسسرگذشت و چش

من نمی توانستم بدون آن که يک بار ديگر به دشت قلعه و رستاق بروم تصميم ديگر بگيرم .بنابراين باز عزم 

آنطرف نمودم و بيشتر از دو هفته را در دشت ارچی، دشت قلعه و رستاق گذرانيدم. در همين شب و روز 

ان مسلمان با دولت واقع شد و من خاطره ای از آن را که در رستاق پيش آمده بود که ماجرای برخورد جوان

بود قبال يادآوری کرده ام.همه می دانستيم که ممکن است حوادث ما را غافل گير کند. يادگار هايی از دوستان 

ودتای ک گرفتم و نزد هر کدامشان کتاب و يادداشتی به يادگار گذاشتم و فکر نمی کردم که در نزديکی ها

ديگری واقع شود و من آنها را نبينم. بعد از بازگشت به طرف مزار رفتم. حاال در مزار گروه های منظمی 

تشکيل شده بود. هم در ليسه عالی تخنيکم هم در فابريکه کود و برق و هم در ميان اهالی از شهر مزار شريف 

از همراهان من که ليسه حربی را ترک گفته  و محالت چارِکنت، مارمول و قريه های شير آباد و لنگرخانه؛

بودند. امير محمد چوپان تا حال استقامت ورزيده بود و در ميان آقچه و مزار به تأمين ارتباطات و سازمان 

دهی مصروف بود از شاگردان ممتاز تخنيکم شاولی، شاه آغا و فهيم تا حد افراد سازمانده رشد يافته بودند و 

ند. کمکی که من به آنها می کردم توضيح موضعگيری های جديد سازمان و خطوط و مستقالنه کار می کرد

برنامه تازه تنظيم شده بود. بيشتر مباحث پيرامون موضع مستقل در زمينه اختالفات بين المللی جنبش 

 کمونيستی می چرخيد. در آقچه حرکت 

 ه يافته بود .بسيار گسترده شده هم در ميان روشن فکران و هم درميان مردم توسع

مدت هايی حيات هللا رنجبر از فيض آباد بدخشان به واليت جوزجان بطور اجباری نقل مکان گرديده و صنف 

های يازدهم و دوازدهم را در آقچه می خواند. او که شيوه پنهان کاری ما را در آن محالت جالب يافته بود 

شناخته بودند از روشنفکران آقچه حسام الدين،  بسيار تحسين می کرد. اما خودش را در همان روز های اول

عبدالعلی ،وکيل و غالم دستگير بسيار فعال بودند. بجز حسام الدين افراد ديگر زير نظر معلم کبير جان کار 

 ميکردند و ديگر گروه ها هيچ تماس و اطالعی از کار آنها نداشتند .
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خورد و کالن و زن و مرد در آقچه و منگجيک از ما خانواده گسترده حسام الدين که از سادات ترکمنها بود 

حمايت می کردند و من با ايشان بابا پدر حسام الدين که بزرگ خانواده بود چند بار صحبت کردم. او در ميان 

قوم خود حيثيت روحانی بزرگی داشت. جالب بود که آنها تغيير سريع اوضاع را پيش بين بودند. حتی حاجی 

حمد که در شهر آقچه مشغول کسب و کار قالين بودند مانند جوانان با عالقه فعاليت می عزيز و قاری سيد م

کردند. از نوجوانان اين خانواده عبدالجبار يولداش که متعلم مکتب بود با برادر من نسيم و نصرهللا که او نيز 

حد معلم به نحو دوست و مت ترکمن بود حلقه پيشرو و فعالی را در ميان جوانان بوجود آورده بودند. کبير جان

با شخ  من فعاليت می کرد. عالقه زيادی به آموزش داشت و گروه بيش از سی نفری را در ميان معلمين، 

وران شهر بوجود آورده و بنام گشتک مجالس وسيع تشکيل می داد و گاهی مرا نيز در آن -مأمورين و پيشه

به بحث و گفتگو درباره اوضاع ميپرداختيم. ما  محافل دعوت می کرد و در کنار موسيقی و ساعت تيری

اشتباه کوچکی مرتکب شديم که موجب صدمه وارد شدن به سازمان گرديد. از مرکز دولت محمد مشهور به 

حکيم را برای ديد و بازديد از کارهای سازمانی فرستاده بودند. او بطور نمايشی تفنگچه ای با کمر بند و 

گردانيده است. من در اين شبانه روز در شبرغان مصروف کار در ميان  مقدار زياد مرمی با خود می

کارگران تفحصات و انتقال گاز بودم. سيد احمد که مکتب را در آقچه خوانده و حاال در تفحصات مأمور بود 

 و خودش و 

 خانواده اش در شبرغان سکونت داشتند. رابطه وسيعی با کارگران، روشن فکران و مردم داشت و چون

خودش به ايشان های شبرغان نسبت داشت از اين نظر نيز صاحب نفوذ بود. از طريق او گروهی نيز در 

 سر پل تشکيل شده بود. ما خبر 

نداشتيم که موالنا باعث در ولسوالی درواز بدخشان مورد تعقيب قرار گرفته و با گروه نزديک به بيست نفر 

م جشن استقالل بود بچه ها فرصت را غنيمت دانسته و شبنامه به مقاومت مسلحانه روی آورده است. چون ايا

ای در شهر آقچه پخش کرده  بودند تا صدای شان در ميان مردم دهات وسيعاً پخش گردد. مقامات دولتی به 

اثر حادثه درواز مکتوبی مبنی بر تعقيب به اصطالح اخالل گران دريافته بوده اند که شبنامه موجب تحريک 

است. حکيم و چوپان بعد از بازديد حلقات سازمان در قريه های فيض آباد به آقچه بازگشته و در  آنها گرديده

رستورانتی که در گاراژ شهر قرار داشت برای صرف غذا و چای توقف نموده اند. آنها به منزل دوم که 

ت يد صاحب رستورانخلوت بوده باال شده و حکيم تفنگچه و قطار مرمی اش را در کنار خود گذاشته است. شا

از طرف پوليس هشداری دريافت نموده بوده که موضوع فرد مسلح برايش نامأنوس جلوه کرده و کسی را 

به قومندانی فرستاده است. به اين ترتيب چوپان و حکيم دستگير و پوليس معلم باتور و مال نظر را که به 
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لح وال، و قومندان امنيه با بيست نفر پوليس مسسبب روابط و شهرت زير تعقيب بوده اند گرفتار نمود. و ولس

به قريه ما هجوم می برند و خانه ما را تفتيش می کنند که معلوم است نام من نيز در جمله افراد مورد تعقيب 

قرار داشته است. مردم آقچه را به خصو  مانور پوليس که برای اولين بار در محيط شان مسلحانه خانه هايی 

رار می دهند پديده تا حدی می ترساند چون اين پديده بی سابقه و تازه بود. ولسوال که به را مورد تفتيش ق

گروه پرچم رابطه داشته و از همکاری آنها برخوردار بوده تمام قريه دار ها و ريش سفيدها را جمع نموده 

شخ  من هدايت خا   هشدار می دهد و از آنها می خواهد که افراد مشکوک را به دولت تسليم کنند و درباره

صادر می گردد. جالب اين است که همان روزی که دولتی ها با پوليس برای تالشی خانه ما رفت  اند. يک 

نفر از رفقای حرفه ای و مخفی ما که از تالقان بود در خانه حضور داشته است، که برادرم او را در باغچه 

شبختانه بجز اين چهار نفر هيچ کس در آقچه و بلکه ای که در بيرون خانه واقع بود پنهان نموده است. خو

تمام واليت جوزجان گرفتار نشد چون شيوه کار ما واقعاً بر اساس مخفی کاری دقيق استوار بود. وقتی در 

شبرغان خبر اين حادثه به ما رسيد مشورت کرديم که برای روحيه دادن به مردم کاری انجام دهيم من با 

ر فنی در انتقال گاز بود به آقچه رفتيم و من تقريباً تمام دوستان را که در شهر حبيب کارگر که يک مأمو

بودند ديدم و همراهشان صحبت کردم. خانه شکرهللا کارگر که بيرون از شهر قرار داشت مرکز ديد و واديد 

شاعه مردم اتعيين گرديد؛ تا سرگروه ها شبانه در آنجا جمع شوند و ضد تبليغ منظم ترتيب نموده در ميان 

دهند. در بازگشت من بخاطر احتياط در داخل شهر به موتر سوار نشدم حبيب کارگر در يک موتر واز که 

 در آن وقت ها برای ترانسپورت ميان شهر ها بيشتر استفاده می شد .

 هبرای دو نفر جای گرفته بود و من بيرون از شهر در جاييکه قرار گذاشته بوديم سوار موتر شديم اگر چ

ظاهر ما جلب توجه نمی کرد مگر شايد قريه داری که از قريه های مسير راه در موتر بوده به نسبت تازه 

جلوه کردن قيافه ما به شک افتاده و با نفر پهلوی خود در گوشی داخل گفتگو شده اند. حبيب کارگر که به 

او به همراه پهلوی خود درباره شدت مراقب حرکات همه گی بوده به سخنان او گوش می دهد و می شنود که 

کند و می گويد اين ها از جمله همان افراد خطرناک هستند که يک بار کارگر به پا ايستاد شد -ما تبصره می

و تفنگچه ای را از بغل بيرون آورد و گفت شما راست می گوييد ما از جمله همان افراد خطرناک و ضد 

ما را گرفتار کنيد. آن قريه دار بيچاره چنان ترسيده بود که تمام  دولت هستيم اگر جايزه می خواهيد بسم هللا

اعضايش بدنش می لرزيدند و با صدای گرفته و لرزان گفت برادران خدا شما را نگاه کند؛ ما غريب مردم 

استيم به اين کار ها کار نداريم به اين ترتيب همه گی غرق سکوت شدند و ما به شبرغان رسيديم. جالب اين 

هنوز وارد شهر نشده بوديم که يک موتر واز و دو موتر جيب به سرعت از کنار ما گذشتند و در موتر که 
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واز حکيم ،چوپان، مالنظر و معلم باتور با دست های بسته به ولچک و ذوالنه انتقال داده می شدند و ما در 

ين بوديم زيرا اگر قبالً پيش بعمارت های مربوط تفحصات از موتر پياده شديم در حاليکه بسيار متأثر شده 

 می بوديم می توانستيم چوپان و حکيم را در مسير راه از دست آنها نجات دهيم . 

هنوز يک هفته نگذشته بود که احوال رسيد تا من به کابل بازگردم در مزار شريف با دوستان ديد و واديد 

شخصی به کابل می رفتند عازم آنطرف شدم نموده و با همکاری وکيل ظاهر يونسی با دو سه نفر که با موتر 

با آن همراهان نيز آشنا شدم که بعد ها زياد با من همکاری نمودند. يک نفر از آنها ارباب عوض از ريش 

سفيدان هزاره و ديگری ارباب مجيد که هر دوی شان از بزرگان چمتال واليت بلخ بودند که افراد با شهامت 

ها غالم حضرت کلکانی از ياغی های شمالی که مدتی با مجيد کلکانی  و با جرئت بنظر می آمدند. بعد

همراهی داشت مورد تعقيب قرار گرفته و در خانه همين مال مجيد پنهان شده بود که در مسير مزار شريف 

در حصه کود و برق گرفتار گرديد و بجرم سوابق خود به دار آويخته شد. يک نفر از دوستان من به نام گالب 

يری رفيق اين غالم حضرت کلکانی بود و مدت بيشتر از يک سال را با ما در جوزجان گذزانيد او پنجش

جوان با مطالعه و با انظباط بود و غالم دستگير پنجشيری از رهبران دموکراتيک خلق را نيز از نزديک می 

روز مقاومت با تمام  11شناخت. من در کابل در روز هايی رسيدم که گروه قيام کننده گان درواز بعد از 

شدن مهمات شان گرفتار شده و به کابل انتقال يافته بودند. از ظواهر بر می آمد که بدخشی نيز نگران زندانی 

شدن است. او به طريق استفهام از من پرسيد که آيا حرکت ما با حرکت راستی ها همسو واقع نشده است؟ 

سلمان در پنجشير قيام نموده و سرکوب شده بودند و در چون چند روز قبل از حرکت موالنا باعث جوانان م

کابل در حال تدارک مورد حمله قرار گرفته عده ای گرفتار و تعدادی متواری شده بودند که در جمله آنها 

حکمتيار، استاد ربانی و استاد سياف نيز قرار داشتند که به پاکستان فرار کردند. من طور تصادفی با داکتر 

رستاق سر خورده بودم که بعداً در کشم گرفتار شد. در اين روز ها با عيسی غرچستانی نيز عمر کشمی در 

که با گروعی از جوانان انشعابی شعله ای که قبالً در باره آنها معلومات داديم آشنا شدم. که با من دوستی دوام 

در خانه های اشراف کار  داری برقرار کرد. من گاهی در خانه او نيز می رفتم که مادرش به گونه کارگر

می کرد و در پياده خانه های آنها روزگار بسر می برد و در همان جا از من با مهربانی پذيرايی می کرد. 

در همين شب و روز بدخشی شبنامه ای پخش کرده و در آن جمهوريت را ادامه حکومت خاندانی آل يحيی 

 ر برابر اين رژيم بر حق است و از جوانان و رژيم ناکام دانسته بود. او گفته بود مقاومت ها د

مسلمان بجز حلقاتی که از طريق حضرت ها با دربار رابطه دارند نيز حمايت کرده بود. در آن وقت ما علت 

نشر اين شبنامه را ندانستيم. بعد ها مدارکی بدست آمد که بدخشی با جنرال مير احمد شاه که در حال تدارک 
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اده است. ائتالف هايی که پيرامون اين کودتا شکل گرفته بود بسيار وسيع، متنوع کودتا بود وعده همکاری د

و جالب بود که من بعد از کودتای ثور در زندان با آيت هللا فصيحی و اسماعيل شغنی که به همين اتهام در 

ی ع صد نفرزندان بودند و بدست رژيم کودتا کشته شدند آشنا شدم و چند ماه را با آنها در يک تاالر وسي

گذراندم. آنها هر دو هنوز با روحيه بودند و به پيروزی همفکران خود باور داشتند. يک نفر از کادر های 

سازمان ما قربان محمد پساکوهی به ارتباط همين همکاری به خارج فرستاده شده بود و آدرسی در پشاور 

ن حالت سپری کرده و بازگشته بود. دست داشت که به آنجا نرسيده در سرحد توقيف گرديده و هشت ماه در آ

آورد او در اين سفر رساله ای بنام توفان شمال بود که در آن پيرامون قيام موالنا باعث و همراهانش استدالل 

 گرديده و از آن دفاع شده بود . 

 در اين فاصله من با يک تحويلدار فوايد عامه که عضو رابطه مجيد کلکانی بود، و 

ز جمله حلقات متشکل چپی های نورستان به نماينده گی استاد محمد اکبر شور ماچ که در عده ای ديگر ا

مکتب ليسه معلم جغرافيه بود رابطه برقرار کردم. چون همه گی پيشبينی داشتند که شايد بدخشی باز به زندان 

وستا ها آمده بودند برود و می بايست رشته های ارتباط حفظ گردد. و ديد و واديد هايی با رفقايی که از ر

انجام گرفت و من بزودی به شمال بازگشتم. حاال به کمک فيض هللا البرز تحرک بزرگی در گرزيوان بوجود 

آمده بود و خير محمد ليان که در صفحات بعد با او خوب تر آشنا می شويم به صف مبارزين حرفه ای پيوسته 

نمودم. در مرکز ميمنه عده ای از دوستان سبک کار ما  بود. من سفری به مرکز ميمنه و از آنجا به گرزيوان

را در دهات فرا گرفته و در روستا ها مصروف فعاليت بودند. در شهر حدود سی نفر از روشنفکران نخبه 

که از خلقی ها جدا شده و با گروه کار رابطه داشتند از من تقاضا نموده بودند با آنها برنامه آموزشی بگيرم. 

پوش يا جمعه بازار ارتباطاتی در تمام قريه ها بر قرار شده بود و همچنين خانواده ايل بيگی  در خواجه سبز

عالقه گرفته بودند من با آنها رفت و آمد داشته باشم. اين خانواده به نحو عجيبی رسوم خانواده گی قديمی را 

ديگ غذا می خوردند  حفظ کرده و حدود سه صد نفر به اصطالح در يک دسترخان شريک بودند و از يک

و قريه های عرب نشين خواجه سبز پوش و تگاب شيرين تحت نفوذ اين خانواده قرار داشتند. از رابطه آنها 

برای من ييالق نشين های شان بسيار جالب واقع شده بود. زيرا در اين ييالق ها سمج های به عرض هفت 

نيز تکافوی نگهداری حيوانات بخصو  رمه های  متر و طول بيش از سی متر کنده بودند که در زمستان ها

گوسفندان شان را می کرد. و جای های مناسبی هم برای ذخيره علوفه تهيه کرده بودند و چراگاه های وسيع 

که در ايام بهار و تابستان و خزان رمه های آنها در آنجا به چرا مشغول می شدند در مالکيت آنها قرار داشت. 

خانواده منشی آقا رحيم خان که از بزرگان واليت فارياب بود و به خاطر گذراندن يک  البته در کنار آنها
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دوره نماينده گی در سنا و احراز مقام منشی آن مجلس لقب منشی برای او جای نام دوم را گرفته بود. اگر 

واه شعله جاويد چه همه فرزندان پسر او عالقه به مبارزات سياسی داشتند و از جمله يکی دو نفر شان هوا خ

بودند اما پسر متوسط منشی نبی جان که خوی مبارزه چريکی در سر داشت بيشتر با من صميمی بود. به اين 

ترتيب درجوزجان و فارياب کار ما وسعت گرفته و در مزار شريف نيز در حال گسترش بود و من می 

ايند و در عين حال پنهان کاری فراموش بايست همه اين حلقات را با هم ارتباط می دادم تا تبادل تجربه نم

نشود. اگر چه بعد از پيوستن بيشتر از سی نفر از سابقه داران مربوط به دموکراتيک خلق در گرزيوان اين 

 روش بدقت رعايت نمی شد که در آينده عواقب آن را تحمل نموديم. 

  سرگذشت و چشم دید ها بخش پنجاه و هفت بعد از کنفرانس ادامه...

از سر و سامان دادن کار ها در اوضاع جديد و اطالع از اين که بدخشی و بشير جان بغالنی زندانی شده  بعد

اند از ما دعوت نمودند تا به کابل جمع شويم. من خواستم اول خودم از اوضاع مطلع شوم و بعد درباره 

نام تشکيالت مختصری ب شرکت ديگران از شمال تصميم بگيريم و به صورت عاجل به کابل رفتم. در آنجا

کميته اجراييه ايجاد کرده بودند که در آن مرا نيز به عضويت منسوب نموده بودند. از حرفه ای ها انجينير 

حسن نيز عضو اين کميته شناخته شده بود. از نظامی ها سيد مبين که پيلوت قوای هوايی بود و از ملکی ها 

ويت داشتند و قرار گذاشته بودند که رهبری جلسات کوشانی، محمد بخش فلک و ظهور هللا ظهوری عض

دوره ای باشد به اين خاطر انجينير حسن مؤظف شد که در کابل بماند و ديگران وظيفه شان در همان جا بود. 

ما برای تبادل تجارب خواستيم کنفرانسی از حرفه ای ها در قندوز تشکيل گردد. در اين کنفرانس از سابقه 

و پساکوهی اشتراک داشتند. من و يک رفيق ديگر ما که بعد از اين از او بنام تيمور ياد داران جنبش روستا 

می کنيم از شمال شرکت نموديم. حسام الدين معروف به رحمان قل و ولی محمد شرزه، از تخار و حاجی 

رده کسب ک نسيم نيز از سابقه داران و همچنين فيض هللا جالل و موال داد که در کارهای روستايی موفقيت

بودند عضويت يافتند. در اين جلسه ما تصاميم جدی گرفتيم. برای اولين بار فيصله شد که هر کس در محل 

مسئوليت خود درباره تمام جوانب زنده گی و فرهنگ جامعه از فولکلور گرفته تا طب مروج رسوم و حقوق 

و حاجی  (رحمان قل)بسازند. حسام الدين  تعاملی مطالعه دقيق نموده و آن را برای تهيه مواد آموزشی آماده

نسيم خيلی مطالب آماده داشتند. از جمله در باره ترکيب اجتماعی نفوس محالت وضع مشاغل و پيشه ها و 

غيره جوانب زنده گی مردم که برای من سپردند. من باز به مزار برگشتم. کار ها جريان عادی داشت. اما با 

ز گرزيوان به َجرقدُوق امکانات جدی برای کار در آن محل و درزاب بوجود تبديلی يک دو نفر از معلمين ا

آمد. از تنظيم اين کار ها خير محمد ليان وارسی می کرد. معلم ابراهيم بحيث معلم سپورت در جر قدق مقرر 
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تايی شده بود. اما با ليان برای سازمان دهی مردم همکاری می کرد. من زود زود به آنجا می رفتم زيرا روس

دست نخورده بود و مردم در فقر بسر می بردند. آب نوشيدنی شان از چاه تأمين می شد. شايد پسوند قدُوق 

که کلمه ترکی است و چاه معنا می دهد از همين سبب بوجود آمده بود. عالوه بر دهقانان و مالداران مال های 

ه يک مالی ريش سفيد بود که اشعار زيادی مسجد نيز با ليان آشنا شده بودند و همکاری می کردند. از جمل

از ديوان های ترکی و فارسی بخاطر داشت و سخنانش را با آنها رنگين می ساخت. از اين لحاظ شهرت خا  

کسب کرده بود. من هر بار که به جرقدوق می رفتم با او مالقات و صحبت می نودم. بازار مردم جرقدوق 

ند زمان بازگشت از شبرغان با درزابی ها همراه می شدند و با موتر های شبرغان بود. اما وسايل نقليه نداشت

آنها اجناس مورد ضرورت خود را انتقال می دادند. در غير آن اسب و مرکب وسايل معمول بود. اما فاصله 

ی ازياد و گل و الی در ايام زمستان کار را به آنها دشوار می کرد. البته يک گروپ کارگران و انجينيران بر

تفح  نفت و گاز از آمريت تفحصات شبرغان در حوالی جرقدوق مصروف کار بودند که گاه گاه موتر های 

آنها مورد استفاده مردم قرار می گرفت. علی الخصو  در ايام زمستان اما انتقال اجناس از محل کار آنها تا 

فاده از فرصت در تفحصات نفت و دهات مشکلی ديگر بود. به هر حال عده ای از اهالی جرقدوق نيز با است

گاز به حيث کارگر شامل شده بودند. بعد از جمله شاگردان متوسطه يک تعداد به تخنيکم مزار معرفی گرديدند 

که زمينه محلی کار سياسی بوسيله آنها گسترده شد و در حوادث بعدی آنان بحيث قومندانان جبهات وارد 

دادند. که تعدادی از آنها تا سطح رهبران محيطی تبارز نمودند.  عرصه اجتماع گرديده و نقش بارزی انجام

عبدالمراد از جمله بارز ترين و مستعد ترين آنها بود که بعد ها موقعيت برجسته هم در داخل کشور و هم در 

 ايام مهاجرت ايفا نموده و به حيث رهنمای حل مشکالت مردم تبارز نمود. البته تعداد آنها زياد بود که نمی

توانيم نام های همة شان را ذکر نماييم. يک بار برای من در جريان سفر به جرقدوق حادثه ای پيش آمد که 

 بسيار تکان دهنده بود. ايام خزان بود اما 

سرمای زود رس موجب بارش برف شده بود. موتر ما در نيمه راه پنچر شد و شب را با عدم آماده گی در 

سوختاندن نيافتيم. لباس های ما نيز برای استفاده در سرما کار آمد نبود. من  دشت گذرانديم. حتا هيزم برای

که فردا به جرقدوق رسيدم شنوايی ام را بطور مطلق از دست دادم. جالب اين که علت آن را هيچکس 

کتر انميدانست. و چنين پيش آمدی را کسی تجربه نکرده و حتا نشنيده بود. به مزار بازگشتم و با دوستان به د

مراجعه نموديم. البته آنها نيز نتوانستند کمک کنند. اما يک داکتر عسکری مربوط به قوای هوايی دهدادی 

برای من نوعی چکک را تجويز کرد که می گفتند برای اسب ها از آن استفاده می شده است. اين مشکل مدت 

رانس سراسری گرفته بود که من نيز زيادی دوام يافت. از اتفاق بد در اين وقت سازمان تصميم به يک کنف
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بايد در آن شرکت می کردم. برج عقرب بود و کنفرانس در حويلی بزرگی در قلعه زمان خان داير گرديد 

البته بنابر شرايط پنهان کاری همه کسانی که وارد منزل می شدند تا ختم کنفرانس نمی توانستند از آنجا خارج 

ا بصورت پراگنده از يک روز صبح تا ساعت نه شب در آن خانه جمع شوند. نماينده گان يک يک و دو دوت

شدند. کنفرانس داير شد، گزارش اساسی بوسيله انجينير رشيد فرخاری که شهرت خاصی در تئوريسين بودن 

داشت و بدخشی گفته بود انجينير رشيد مارکسيسم را به گونه ساينتيفيک فرا گرفته است ارائه شد. من که 

شنيدم. تحريری اين گزارش را مطالعه کردم به نظرم به يک انشاء مکتبی شباهت داشت تا -نمیصدا ها را 

گزارش يک سازمان انقالبی که عمده ترين گرداننده گان آن مبارزين حرفه ای بودند. به هر حال اين کنفرانس 

ی، راييه دو نفر ملکاسناد اساسی و هيائت رهبری سازمان را انتخاب کرد. پنج نفر اعضای اصلی کميته اج

دو نفر حرفه ای و يک نفر از بخش نظامی سازمان بودند. سه نفر عضو علی البدل تعيين شده بود. اعضای 

اصلی محبوب هللا کوشانی، محمد بخش فلک، سيد مبين يک افسر نظامی از قوای هوايی و من و انجينير 

 و قربان محمد پساکوهی را بخاطر دارم .حسن بوديم. از اعضای علی البدل نام های ظهور هللا ظهوری 

اين کنفرانس عدم اطالع و بی رابطه بودن روشنفکران شهر نشين را از وضع واقعی مبارزه و اوضاع کشور 

برمال ساخت و زمينه اختالف و باالخره انشعاب را فراهم آورد. من بعد از کنفرانس نيز در کابل به تداوی 

هايم را در يک البراتوار شستم. بچه ها با شوخی لقب های بابا و کاکا به من خود ادامه دادم و از جمله گوش 

می دادند و می خنديدند که البته من حرف های شان را نمی شنيدم اما از حالت چهره شان شوخی شان را 

 ودرک می کردم. بعد ها چيز جالبی شنيدم که کوشانی و ديگر همراهان شان گفته بودند که گويا من عمداً 

روی کدام نقشه خود را کر جلوه داده ام. اما من با آنها حفظ ظاهر می کردم اگر چه نمی توانستم عقده ناتوانی 

 و کاذب 

بودن شخصيت شان را از آنها جدا نمايم. خوشبختانه يک روز صبح سالم و با گوش های شنوا از خواب بيدار 

ناراحت می شدم و با مشوره يک داکتر متخص   شدم. حاال گوش هايم چنان حساس شده بود که از صدا ها

 در گوش هايم تا روز های زياد پنبه می گذاشتم. 

 سرگذشت و چشمدید ها بخش پنجاه و هشت 

  شکل گیری اختالفات اصولی و حرکت به سوی انشعاب
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يک  د دربعد از کنفرانس عقرب معلوم بود که آب حرفه ای ها با آنانی که در شرايط قانونی به سر می بردن

جوی نمی رود. و آنها قادر نيستند مبارزات عملی را رهبری نمايند. بنابر اين بعد از ختم کنفرانس در ديد 

واديد های غير منظم اما عملی فيصله گرديد که ما خود کنفرانسی برای تنظيم فعاليت های عملی خود داير 

 نماييم .

ود بيست و شش نفر از کادر های حرفه ای در آنجا جمع محل کنفرانس شهر تالقان و حوالی آن تعيين شد. حد

آمديم و بعد از حدود سه شبانه روز جر و بحث تصاميمی اتخاذ گرديد. حاال که موالنا، دولت و حفيظ پنجشيری 

در زندان بودند می بايست جای آنها از سابقه داران جنبش پر شود. امام نظر روستا و قربان محمد پساکوهی 

ه ای ها در سطح بلندتری قرار داشتند. زيرا از جمله موسسين محفل انتظار بودند. حاجی نسيم در ميان حرف

نيز خود را تا حد معين باال کشيده بود. و حسام الدين که اسم مستعارش رحمان قل تعيين شده بود نيز واجد 

يش ببرد و هم صاحب کامل شرايط بود. يعنی هم می توانست سازماندهی کند، هم از نظر فکری جنبش را پ

قلم و سبک خا  بود. انجينير حسن مسائل عام تئوريک را فراگرفته و رساله فلسفی لينن ماتريالزم و 

امپريوکريتسيزم را از الفبای سيريليک رايج در تاجکستان به الفبای ما درآورده بود که تکثير شده و مورد 

ستايی خودش کار هايی انجام داده بود. اما نمی مندان فلسفه قرار گرفت او در محالت رو-مطالعه عالقه

توانست رابطه دقيقی ميان تئوری و عمل برقرار نمايد. مگر بنابر وجود روحيه محلی عده ای از او حمايت 

می کردند تا در سطح رهبری قرار گيرد. به هر حال تا اکنون اسناد تحريری دقيقی به وسيله رحمان قل، 

م و انسجام کار های عملی تهيه شده بود. امام نظر روستا از لحاظ کرکتر حاجی نسيم و من برای تنظي

شخصيتی داشت که می بايست در رأس امور قرار گيرد. زيرا همه به او احترام داشتند و به ندرت در جريان 

کار ميان او و ديگران اختالف واقع می شد. پساکوهی بدون آن که سخنرانی کند و درکنفرانس ها و محافل 

برامد داشته باشد، از لحاظ عملی يعنی آشنايی با امور نظامی، مطالعات گسترده عملی در جفرافيای محالت، 

و دقيق بودن در هر اقدام عملی شخصيتی منحصر به فرد داشت. کسانی نيز در رديف دوم قد باال کرده بودند. 

اد نشان داده بودند. حاتم پس از ظاهر حاتم، ولی شرزه، فيض هللا جالل نيز در عرصه های مختلف استعد

پساکوهی عالقه زياد به تدارک بخش عملی و نظامی نشان می داد و در محالتی که کار کرده بود همه برای 

او به حيث شخ  سازمانده، و مبتکر احترام داشتند. او در دوره مکلفيت عسکری برای شناخت و استفاده از 

 وسائل نظامی کار کرده بود .

نيز در تمام محالت برای سازماندهی و تنظيم ارتباطات کار کرده و با وجود سن خورد تبارز خا   ورقه فهيم

 داشت. به اين ترتيب ما می توانستيم از هر نظريک 
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رهبری استوار و مستحکم برای جنبش ايجاد نماييم اگر چه نقش و شخصيت هر کس شناخته شده بود با آن 

گيری به عمل آمد و چنانچه پيش بينی می شد روستا فقط خودش برای  هم برای مشخ  گرديدن نقش ها رأی

خود رأی نداده اما بيست و پنج نفر ديگر اعضای کنفرانس به او به حيث رهبری کننده امور سياسی رأی داده 

 بودند .

ريک وپساکوهی نفر دوم بود که مسئول تدارک فعاليت های عملی شناخته شد. برای من وظيفه تدوين اسناد تئ

 و تأمين ارتباطات با گروه های سياسی همسو داده شد .

اگر چه در شورای رهبری در کنار افراد ياد شده رحمان قل، حاجی نسيم و انجينير حسن برگزيده شدند. 

چون انجنير حسن فقط دوازده رأی آورده بود و بخاطر مالحظات در شورای رهبری عضويت يافت مگر او 

وعی عقده در او به وجود آمد که موجب ماجرا های ناراحت کننده شد. ما تصميم بسيار ناراحت شده و ن

نداشتيم اعالم انشعاب کنيم يا رهبری در کنفرانس تعيين شده را خلع نماييم اما انجينير حسن گزارش کنفرانس 

 را با شاخ و برگ های تحريک آميز به کابل انتقال داده و نحوی 

ا رهبری موازی در برابر منتخبين کنفرانس برج عقرب ايجاد نموده ايم و آنها ذهنيت ايجاد نمود که گويا م

نيز با وارخطايی تصميم گرفتند تا مرا از عضويت اصلی و پساکوهی را از عضويت علی البدل و روستا و 

رحمان قل را از عضويت شورای رهبری به طور مؤقت تعليق نمايند. اما چون جلسه تحت رهبری ظهورهللا 

وری که خود عضو علی البدل بوده و حق رأی در جلسات رهبری نداشت اتخاذ شده بود ،فيصله اعتبار ظه

قانونی نداشت. به هر حال اين ماجرا موجب برخورد های پيشبينی ناشده گرديده و مقداری از فعاليت های ما 

ای بيهوده و بی را کند ساخت و اعضای سازمان به جای پيش برد امور سازمانی مصروف جر و بحث ه

نتيجه گرديدند. تا آنجا که مربوط به کادر های حرفه ای می شد نه تنها در کار ها سکته گی به وجود نيامد 

بلکه شتاب بيشتر نيز به آن بخشيد. زيرا آنانی که اشتياق تحرک عملی و ماجرا داشتند بيشتر به شور آمدند. 

ونی در عمل توانايی مبارزه ندارند و فقط با حرافی اذهان چون برای آنها مسلم بود که رهبری تعيين شده کن

 را از امور اساسی منحرف می سازند . 

در کابل چون قبل از اين ماجرا ها من و انجينير حسن مسئول تنظيم روابط با گروه هايی هم سو بوديم و 

يست آن رابطه را ادامه دهيم مجالس بحثی با مجيد کلکانی و استاد محمد اکبر شورماچ انجام داده بوديم می با

تقريباً در طول زمستان سال پنجاه و چهار ما به اين ديد و بازديد ها ادامه داديم. و بيشتر ابتکار بحث به دست 
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من بود. در مورد مجيد که از نظر تئوريک بيتشر بر انديشه های مائوتسه تونگ اتکا می کرد و من از زمان 

حث آشنايی داشتم و همچنين در مباحثات با محمد رسول جرئت بيشتر با آن متعلمی در ليسه حربی با آن مبا

نظريات آشنا شده بودم و همچنان به دقت آثار مائوتسه تونگ و اسناد مباحثه ميان حزب کمونيست اتحاد 

شوروی و حرب کمونسيت چين را مطالعه کرده بودم مذاکرات را به دقت پيش می بردم. از نظريات جديد 

تمام اسناد ترجمه شده از انقالب کوبا، کوريا و ويتنام را مطالعه کرده بودم بلکه آثار تئوريک فداييان  نه تنها

خلق را نيز خوانده و خود بر آن مباحث مشخصات اوضاع افغانستان را افزوده بودم و رساله ای بنام 

درسی در ميان سازمان پخش مشخصات عمده تکامل و تشکل جامعه افغانی تهيه کرده و آن را به حيث کتاب 

نموده بودم. اما کمتر کسی می دانست که آن رساله از من است. بنابر اين بحث های من برای کلکانی بسيار 

 جالب بود و با گذشت هر روز بر صميمت رابطه ما افزوده می شد .

ه حيث بی پا بند باشد باستاد شورماچ اختالفی با ما نداشت و در عين حال بيشتر از آن که به تئوری های کتا

يک معلم جفرافيای عمومی افغانستان که کتابی نيز در اين زمينه از او چاپ شده بود به مسائل مشخ  عملی 

عالقه داشت فقط هر دو جانب ادغام تشکيالتی را مناسب نمی دانستيم. کلکالنی بيش از هر شخصيتی که در 

که خلقی ها به کودتا اقدام می کنند اصرار داشت. به اين سبب آن وقت ها من با ايشان ديدواديد داشتم روی اين

می دانست که شايد فرصت برای عملی گرديدن تئوری ها از جمله ايجاد حزب کمونيست قبل از راه اندازی 

مبارزه مسلحانه موجود نباشد به اين سبب انعطاف نشان می داد و به صورت تلويحی اذعان می کرد که شايد 

ه قبل از تدارکات ديگر در دستور روز قرار گيرد. اما اين نزاکت ها را فقط ما هردو درک می اقدام مسلحان

کرديم. چون ظاهر يونسی از اعضای سابقه دار محفل انتظار بود با من بر عالوه رابطه فکری به نسبت هم 

اهی خودش و محل بودن رابطه شخصی صميمانه داشت و بعد از آنکه داماد دستگير پنجشيری شده بود گ

خانمش از مزار به دست من احواالتی به پنجشيری می فرستادند. و به اين بهانه ما با هم در باره اوضاع 

رسم توانستم به نتيجه ب-صحبت می کرديم يکبار که من در باره امکان کودتا از جانب دموکراتيک خلق نمی

ت کليد موضوع در دست داوود خان ضمن صحبت های ديگر از او در اين باره سوال کردم پنجشيری گف

است اگر او قانون اساسی را به نحوی تنظيم کرد که راه فعاليت مسالمت آميز و قانونی برای احزاب باز 

باشد، ما مطابق مرامنامه خود به مبارزه قانونی و مسالمت آميز ادامه می دهيم. اگر قانون اساسی رژيم راه 

جبوريم درباره امکانات ديگر تصميم بگيريم و معلوم است که با سد فعاليت مسالمت آميز را سد کرد ما م

شدن راه مبارزه قانونی فقط راه جنگ و آتش و خون باقی می ماند. بنابر اين برخالف ادعا های بعدی شان 

که از اقدام به کودتا اظهار بی اطالعی می کردند و آن را يک تصميم اضطراری از جانب نظاميان وانمود 
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تند، در اين باره از قبل تصميم و تدارک داشتند. پنجشيری يک بار در باره سوال من که حاال چگونه می ساخ

آنها بدون صراحت قانون به مبارزه حزبی ادامه می دهند گفت که ما ديد واديد ها و مذاکراتی با داوود خان 

فراموش نکرديم. ما عمداً در داشتيم، از اهداف او به صورت کلی حمايت نموديم. در عين حال احتياط را 

هوتل ابيض در پل باغ عمومی اتاق کرايه کرده و آنجا را محل تدوير جلسات رهبری قرار داديم. بعد اعضای 

حزب در آن آتاق وسائل استراق سمع کشف کردند ما بدون آن که بروی خود بياوريم به جلسات خود در آنجا 

لسه طوری تنظيم می کرديم که پوليس نظام اغفال گردد ما را ادامه داديم مگر موضوع مباحث را قبل از ج

 طرفدار داوود خان بپندارد. اما جلسات حقيقی را در ديگر جا داير می کرديم . 

اوضاع به همين گونه ادامه داشت من در مزار مرکز گرفته بودم. اما گاهی به قندوز که در آنجا حاجی نسيم 

تنظيم می نمود می رفتم و به کار های آنها سر می زدم. روستا در تخار ارتباطات را با شمال شرق و کابل 

بود و پساکوهی مصروف گشت و گذار دايمی و تفکر و عمل در مورد نقاط و مواضع مناسب اقدامات 

مسلحانه ميبود و گاه گاهی او نيز به قندوز می آمد. در مزار بر عالوه خودم يکی از جوانان با استعداد ديگر 

تخنيک کابل را ترک کرده و مدتی در حيرتان به حيث کارگر کار کرده بود نيز حضور داشت اسم  که پل

حقيقی او خالد بود، او نيز ليسه را در کابل در همان ليسه نظامی به سر برده و بعد در جمله محصلينی که از 

جو  خنيک رفته بود. اماجانب وزارت دفاع به تحصيالت عالی در پوهنتون کابل معرفی می شدند به پولی ت

مبارزه عملی او را تحت تاثير قرار داده و تحصيل را ترک گفته بود هنگام کارش در حيرتان به سبب آشنايی 

با زبان روسی گاهی ميان تاجران افغانی و مامورين شوروی ترجمانی کرده و به ترجمان شهرت يافته بود. 

کتری بزرگ منشانه داشت و اطرافيان را وادار به احترام می او نيز از جمله استعداد های استثنايی بود. کر

 نمود .

بسيار مؤدب و با حيا بود، بسيار مطالعه می کرد و سطح دانش خود را باال برده بود. او با وجود سن خورد 

و سابقه کم به زودی در رديف کادر های سازمانده قرار گرفت و خود را با محالت آشنا ساخت بار ها از 

کوهستان سرپل پياده به گرزيوان می رفت و از آنجا با لوالش و غور که عده ای متعلمين ليسه حربی  طريق

و حربی پوهنتون را در آنجا می شناخت تأمين رابطه نموده و برای کار های اجتماعی و توده ای ابتکار 

و مؤفقانه اعتماد آنها را  نشان داده بود. او با علمای دين و ريش سفيدان قومی نيز تماس بر قرار می کرد

جلب نموده بود. با بودن او و فهيم در واليات شمال غرب که هر دو دايماً در حرکت به سر می بردند، بار 

 من سبک شده بود. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (222صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

زمستان را با همين کار ها به انجام رسانديم. بجز پساکوهی که در باره تصميم رهبری کابل مبنی بر تعليق 

داد. ديگران به اين موضوع با سکوت برخورد -فه ای ها عکس العمل جدی نشان میشش ماهه يا يکساله حر

نموده و آن را عمالً از اهميت انداخته بودند. اما رابطه رهبران کابلنشين، با پساکوهی بسيار خراب شده بود. 

ابل ادی به کدر بهار بدخشی و بغالنی از زندان آزاد شدند و فعالين محالت جسته و گريخته به صورت انفر

رفته و با او ديد واديد نمودند. من نيز به کابل رفتم و او ضمن اظهار صميمت زياد از اين که من کوشيده ام 

از برخورد های شديد و اختالف برانگيز تا حد ممکن بکاهم با من صحبت کرد و يک قطعه عکس دوره 

ر پشت آن عکس يادداشتی نيز نوشت. تا جايی زندانش را که با ريش انبوهی گرفته بود به من هديه نمود. و د

 که بخاطر دارم مضمون آن يادداشت چنين بود : 

نمی دانم اين تنها صدای ضعيف که بعد از بيشتر از يک و نيم قرن باال شده است در دشت های سهمگين و 

م ن فرياد هموطنانکوه های سر به فلک کشيده و هيبت ناک اين سرزمين چه انعکاس خواهد داشت. اما من در اي

 را به سوی جامعه ای فراخوانده ام که هنوز الگو ندارد. 

بدخشی برای اين که در اختالفات درگير نگردد موضوع دعوت جلسه ای را که از طرف اکثر اعضا 

درخواست شده بود تا آخر مدت فيصله قبلی آقايان رهبری مبنی بر تعليق مسئوليت های اعضای حرفه ای به 

داخته بود. بعد از آن شايد در برج سرطان اجالسی دعوت نمود. من به بهانه مصروفيت در آن جلسه تعويق ان

 اشتراک نکردم .

اما ديگران رفته بودند من مشوره داده بودم که فقط رحمان قل روی مسائل مورد اختالف صحبت کند و 

شهرنشين باال شده و مجلس را به ديگران خود را درگير نسازند. به هر حال سر و صدای پساکوهی رهبران 

 تشنج کشانده بود. اما بنابر هر 

نظری که داشت با وجود غير قانونی بودن آن فيصله بدخشی آنرا تأييد کرده بود و به رحمان قل و پساکوهی 

گفته بود بخاطر همان فيصله من تدوير جلسه را معطل کردم تا مدت آن ختم شود و شرکت شما شکل قانونی 

باشد. اين نوع برخورد اختالفات را شدت داد و انتقاد ها شامل شخ  بدخشی نيز گرديد. بعد ها ما سندی داشته 

به دست آورديم که بنام رهبری سازمان که بعداً به سازا معروف گرديد نشر گرديده بود در آن اعالميه اين 

وضوع اختالف و انشعاب با که بدخشی و محفل انتظار از ترند شوروی خارج شده باشند تکذيب شده و م

حزب دموکراتيک خلق ناشی از اختالف نظر در باره مسائل مشخ  و داخلی کشور وانمود شده بود.که اين 
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مسئله نشان ميداد که نشر نکردن اسناد و نظريات به بهانه پنهان کاری ناشی از يک موضع فرصت طلبانه 

 يگری به خود بگيرند .بوده که هر وقت منفعتشان تقاضا کرد بتوانند چهره د

بعد از آن که در يکی دو ماه بعد بدخشی ما را رسماً از سازمان اخراج نمود هم ما درنيافته بوديم که او تغيير 

موضع داده و شايد از طريق پنجشيری با حزب دموکراتيک خلق وارد مذاکرده شده است. بعد از کودتای 

لقی کرد و آنانی را که بر دوام مبارزه اصرار داشتند با آن عده ثور که بدخشی مسئله انقالب را انجام يافته ت

انقالبيون اسپانيا تشبيه کرد که بعد از پيروزی انقالب در آن کشور از زندان بيرون نيامده بودند زيرا نقشه 

نشنيدم  یای داشتند که با نقب زدن ديوار زندان از آنجا فرار کنند. البته اين استدالل را من مستقيماً از بدخش

اما دولت محمد حکيم از آن مثال بسيار در صحبت هايش استفاده می کرد. اگرچه خود او قبل از زندانی شدن 

 در رديف نظريه پردازان جنگ پارتيزانی بود. 

  سرگذشت و چشمدید ها بخش پنجاه و نه شهادت پساکوهی و اخراج دسته جمعی ما از سازمان

رت گرفته ولی ما بنا بر مالحظات سياسی و نيازمندی های عملی نمی اما جريان انشعابی که عمالً صو

بود من در شبرغان بودم که تيمور  4011خواستيم شکل واقعی به خود بگيرد چنين پيش آمد. برج سنبله سال 

از مزار آمد و احوال آورد که پساکوهی به شکل مرموزی وفات يافته و اکثريت رفقا فکر می کنند که ترور 

ست به اين سبب عمالً جريان به دو گروه تقسيم شده و شما را به کابل احضار نموده اند. من با نگرانی شده ا

زياد به کابل رفتم و آنجا مطلع شدم که پساکوهی بخاطر مشکلی که در بينی داشته می خواسته قرار بوده 

ای نمايد.کوشانی يکی از رفقعمليات شود، بدخشی تليفونی از کوشانی تقاضا نموده است که با او همکاری 

شخصی اش را که معاينه خانه اش در سينما پامير واقع بوده به پساکوهی معرفی کرده است و به آن رفيق 

داکترش تليفونی صحبت نموده .داکتر ظاهراً بعد از آن که تست هم نموده برای عمليات به پساکوهی پيچکاری 

پساکوهی به کوما رفته و در چند لحظه محدود وفات يافته است. پنسلين تجويز نموده است و با اين پيچکاری 

اين حادثه در زمينه اختالفات قبلی تعبير به ترور گرديده و عده ای قابل توجهی از کادر های سازمان تحت 

رهبری امام نظر روستا به شمول تشکيالت بخش نظامی و تشکيالت پوهنتون با بدخشی و اطرافيانش اعالم 

اند. تا وقتی که من به کابل رفتم وضع از کنترول بيرون شده بود من با آنکه در صف مخالفين -دهمقاطعه نمو

بودم اما برای اينکه راه همکاری و مذاکرات آينده به کلی قطع نگردد با دو چيز مخالفت نمودم، يکی اينکه 

 ، و ديگر اينکه مخالفت ها علنیمرگ پساکوهی اقدام آگاهانه و دشمنانه برای از ميان برداشتن او تبليغ گردد

ساخته شود. اما هيچ کس به اين مشورت ها توجهی نداشت و بچه ها می گفتند بدخشی به ما اتهام جاسوسی 
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وارد نموده و همه ما را عامل پوليس تبليغ می نمايد. من که در باره شخصيت بدخشی تصور ديگری داشتم 

مجلسی که به خاطر تجليل از پساکوهی داير شده بود اخطار نمودم اين حرف ها را با احتياط تلقی نموده و در 

که هيچ کس نمی تواند شخصيت پساکوهی را بخاطر تقويت موضع سياسی مورد استفاده قرار دهد. در رفتن 

نزد بدخشی و ديگر کسانی که از قبل با ما اختالف داشته اند عمداً تأخير نمودم تا آنها از موضع من مطلع 

مقداری از تشنج کاسته شود. بعد از حدود يک هفته يک روز عصر به خانه بدخشی رفتم. هر قدر  گرديده و

کوشيدم با او صحبت نموده و مخاطره اختالفات را توضيح دهم توجه نکرد بلکه با تليفون با بيشتر از سی 

 مدت بيشتر از يک ساعتنفر تماس گرفت تا هر چه زود تر به خانه بيايند. از آن جمله تعداد نوزده نفر تا 

حاضر شدند و با چهره های منقبض به دور ميز حلقه زدند. بعد بدخشی بر صدر مجلس قرار گرفت و بيشتر 

از سه ساعت سخنرانی کرد که از طرف حاضرين حمايت می گرديد. و در اين فاصله برای من حتی مجال 

امر سازمان داده شده و قطعی است و فقط يک جمله دفاع نداد. در آخر برای من ثابت شد که انشعاب يک 

همين قدر گفتم جناب بدخشی حاال که شما به حسن نيت من توجه نداريد و بدون شنيدن نظر من برای من 

موضع تعيين کرده ايد من هم برايتان اطمينان می دهم که اگر از اين نوزده نفر کدامشان تغيير موضع داده و 

آن مخالفت می کنم. اما صبر کنيد و ببينيد که تا يک ماه بعد چه کسی در به طرف ما بيايند من با پذيرش 

 اطرافتان باقی می ماند، بجز يک عده افراد حراف و ناکار آمد . 

  ایجاد سازمان فداییان

فعاليت ها آغاز شد ما فوراً در ميان نظاميان کميته فعالی تشکيل داديم عتيق کيوان، زيد هللا، کمين، در رأس 

عاليت ها قرار داشتند. کميته کاری در پوهنتون ايجاد نموديم؛ انجنير محمد يار، عبدالخالق نيز از اين ف

انجنيری، قدير از فاکولته ساينس ،عبدالکريم و محمد ولی از فاکولته اقتصاد، محمد يونس از فاکولته زراعت 

مان د. روستا ،حاجی نسيم، رحو قاضی خضرا از فاکولته شرعيات در رأس فعاليت های محصلين قرار گرفتن

قل، يک رفيق جوان ديگر به نام شريف که اسم اصلی اش عبدالفتاح بود و حربی پوهنتون را ترک گفته بود 

از حرفه ای ها در کابل بودند و تصميم گرفتند تا ارزيابی نتايج رويداد ها در سراسر کشور در کابل بمانند. 

حساسات نشان می دادند و به من اتهام رابطه با جناج ديگر را شايع انجينير حسن و فيض هللا جالل بسيار ا

ساختند که البته بی نتيجه بود. به زودی معلوم شد که انجينير حسن طور وظيفه دار با ما آمده است و جالل 

با درک اين موضوع موضع اش را تغيير داد و به صورت بسيار جدی و به گونه خا  خود که توام با شور و 

اسات فوق العاده بود فعال گرديد. جانب مقابل از تمام تدابير کار گرفتند تا تعداد زيادتری جوانان را به احس

دنبال خود بکشانند و به اين سبب انجينير رفيع را که بسيار زيرک و دارای آگاهی فوق العاده بود و در بحث 
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و نتوانست حتی باالی عتيق کيوان که هر احساساتی نمی شد برای مقابله در شهر کابل موظف نمودند. اما ا

دو از يک محل بودند تأثير بگزارد. در پوهنتون و مکاتب کابل تقريباً صد فيصد موضعگيری ها به نفع ما 

بود در ميان نظاميان نيز فقط چند نفر با ديدگاه های منفعت جويانه از ما کناره گرفتند اما يک تعداد مأمورين 

کجا شدند. ما در همان هفته اول اسناد اساسی برنامه و اساس نامه را تصحيح نموديم دولتی با رهبری سابق ي

و اصطالحات دو پهلو را کنار گذاشتيم. ما به ارجحيت مبارزه سياسی بر ساير اشکال مبارزه در وضع کنونی 

نستيم و تی داتأکيد نموديم، حل مسئله ملی را منوط به حل درست مناسبات طبقاتی و مبارزات ضد امپرياليس

بجای اساسنامه يک آيين نامه ده ماده ای تدوين نموديم که اساس عضويت را برقبول مبارزه دشوار عملی و 

 دوره آزمايشی کافی می ساخت .

در عين حال رابطه با عالقه مندان و هواخواهان را مطابق يک طرزالعمل ديگر توصيه می کرد و اصطالح 

 مه روشن ساختيم .سازمان سياسی نظامی را در مقد

سوال نامه ای در باره موضعگيری های جانب مقابل درمورد مسائل اساسی تهيه و به آدرس بدخشی ارسال 

نموديم تا آنها در مباحثات نتوانند چند پهلو صحبت کنند و مطابق اوضاع و روحيه اشخا  مسائل را متفاوت 

آنها با هر گروه و شخ  مطابق روحيه اش وضع  تشريح نمايند؛ که يک روش کامالً اپورتونستی بود. زيرا

دادند و چون سند مشخصی ارائه نکرده بودند می توانستند با اين روش خود را حق به -خود را تغيير می

جانب جلو داده و اشخا  را بفريبند. اگر چه موضعگيری اساسی آنها بر اولويت طرح مسئله ملی بر مبارزات 

يستی قرار داشت اما اگر با اشخاصی روبرو ميشدند. که اين نظر را ضد طبقاتی و مبارزه ضد امپريال

اده دادند و می گفتند ما به طور تاکتيکی به خاطر استف-مارکسيستی و ضد انقالبی می دانستند؛ تغيير جهت می

 عاز امکانات ناراضيان از اقشار باالی جامعه از اين مسئله بهره می بريم. در صورتی که ابهام در موضو

به نتايج مخربی مبدل شده و بسياری از افراد سازمان را به خدمت گذار فاسد ترين مالکين و متنفذين استفاده 

جو تبديل نموده بود. مير صاحب ولی جان قصه کرد که يک رفيق تان را در حالی ديدم که بوت های ارباب 

به نتيجه قطعی رسيده بوديم که اگر مجيد را برس می کرد و بسيار احساس بد به من دست داد. ما در عمل 

اين مسئله روشن نشود مبارزه ما در نهايت به نفع تحکيم موضع يک تعداد مالکان و دعوا جالبان عقده مند 

 تمام می شود. زيرا اين از اصولی ترين مسائل مبارزه بود نه يک موضوع پيش پا افتاده. 

ی به او تسليم نموده و خواهان جواب مستند و تحريری شده انجينير محمد يار اين سوال نامه را در خانه بدخش

بود. اما او با تحکم از انجنير محمد يار خواسته بود بنشيند و پاسخ های او را يادداشت نمايد و اين پاسخ جالب 
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بود. اول گفته بود که يادداشت فراکسيونی تان را دريافت داشتم و در آن درباره مسئله ملی، موضعگيری بين 

لمللی، شکل سازمان و عمده بودن کدام شکل مبارزه سوال نموده بوديد مانندی که بار ها در اين باره ا

توضيحات شنيده ايد بخانه بياييد تا برايتان باز توضيح دهم. ما اين يادداشت را با تذکراتی تکثير نموده و به 

ر موتر های ليَن پوهنتون بوديم. روستا تملم محالت فرستاديم. يک روز با روستا از پل باغ عمومی در انتظا

گفت در تمام عمرم فقط همين دو هفته است که خود را مستقل احساس می کنم. من توضيح خواستم روستا 

گفت به نظر من روس ها دو نوع طرح در باره استفاده از خواست های مردم افغانستان و انرژی نسل جوان 

ق افغانستان به بحر هند به بهانه دفاع از حق تعيين سرنوشت پشتون مبارز دارند. طرح اول راه يابی از طري

ها و بلوچ ها در پاکستان است و اين پاکستان را به حيث پايگاه کشور های غربی تضعيف می نمايد .طرح 

دوم نظريه آن عده از استراتيژيست های روس است که کوه های هندوکش را مرز طبيعی ميان شمال و 

رين نقطه ساحه نفوذ خود می دانند. اين نظريه حتا در زمان تزار ها نيز مطرح بوده است جنوب آسيا و آخ

به اين سبب آنها هم حزب دموکراتيک خلق را که تکيه زياد بر مسئله پشتونستان و بلوچستان دارند زير نفوذ 

يگری مانند گروه خود نگاه می کنند. و هم ستم ملی از نتايج دخالت های آنان است. و گروه های کوچک د

کار، گروه محتاط و اشخا  خا  که شعار ضد پشتونی می دهند نيز از جانب آنها تشويق می گردد. تا اگر طرح 

اول شکست خورد به طرح دوم روی آورند. متأسفانه روستا در همان حمالت اول کودتاگران به شهادت 

ا ضعيف شده و می خواستند از افغانستان رسيد اما اين سخنان او را من وقتی درست درک کردم که روس ه

بروند. درست در همين اوضاع آنها از طريق شبکه های خود سندی را پخش نمودند که رهبری اتحاد شوروی 

در مورد تأمين عدالت ميان اقوام افغانستان کوتاهی کرده و بيشتر از پشتون ها دفاع نموده است. و حاال بايد 

 يد و از حقوق برابر اقوام افغانستان در برابر سلطه پشتون ها حمايت کند .اين سياست غلط را جبران نما

اين سند توسط يک جنرال روس در افغانستان ارائه گرديد و بعد به عبدالحميد محتاط معاون رئيس جمهور 

کرد. -سپرده شد. او اشخاصی را که مناسب می دانست نزد خود می خواست و موضوع را با آنها طرح می

سناد را برای آنها ميخواند اما اجازه نميداد کسی نقل آن سند را در اختيار داشته باشد. در همين حال گروه او ا

انشعابی ديگر دموکراتيک خلق به شورای نظار پيوستند. که در رأس شان نجم الدين کاويانی قرار داشت. و 

يه باال کند. خوشبختانه افغانستان تجز گروه هواخواه کارمل به تشويق گروه ديگری پرداختند تا علم مخالفت

 نشد اما وارد يک دوره طوالنی جنگ داخلی شد .

که آنها توانستند در اين جريان در آسيای ميانه ابتکار را به دست داشته باشند و راه ارتباط اقتصادی آنها را 

 به جنوب آسيا سد کنند . 
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انشعاب به نفع ما تمام شد. اول اينکه در همه واليات  نه تنها از نظر تعداد و کميت بلکه از نظر کيفيت نيز

 سازماندهی مبارزه را حرفه ای ها به دست گرفته و عمالً 

رهبری تشکيالت به دست آنها بود. ثانياً نقطه نظر های ما روشن و منسجم بود و در جانب مقابل تشتت کامل 

ان آنها بودند که يک سانتی از انقالب فکری حکومت می کرد هم مارکسيست لينينيست های کالسيک در مي

کارگری عقب نشينی نميکردند که در افغانستان امکان آن بعيد بود. مائويست ها هم بودند که بر جنگ توده 

ای طوالنی تحت رهبری حزب کمونيست پا فشاری می کردند بدون آن که توانايی کار عملی را در اين راستا 

ر رفيع خوست و فرنگی با نظريات جديد تر از جمله آثار چه گوارا کم و بيش داشته باشند. فقط يک نفر انجيني

گرفت و در عمل موضع محافظه کارانه داشت شايد در -آشنايی داشت که از آن به حيث حربه مباحثه کار می

م بلکه ييک مسئله آنها توافق نظر داشتند و آن هم طرح مسئله ملی بود اما ما آنها را به نام ستمی معرفی نکرد

مطابق شناخت خود آنها را اپورتونست ها که نظرياتشان را مطابق اوضاع تئغير می دهند می دانستيم که در 

عمل اين نظر ثابت گرديد. حتی در شهر کابل اکثريت قاطع روشنفکران و محصلين و متعلمين به طور کامل 

ساس می کردند چون با گروه های ديگر با ما موضع گرفتند زيرا آنها به خصو  به نظريات مستدل نياز اح

در حال درگيری فکری و مباحثه دايمی بودند. ما به سرعت در رسائل و جزوه ها نظرات خود را توضيح 

 داديم و اين آنها را در برابر گروه های ديگر و در داخل جريان تجهيز می کرد . 

بت کند جای مالقات در کارته سخی خانه شايد يکماه گذشته بود که بدخشی احوال فرستاد با ما شخصاً صح

ای که معموالً پساکوهی در آن بود و باش می داشت انتخاب شد چون بدخشی گفته بود مجلس را بخاطر يادبود 

پساکوهی در نظر گرفته است. شام بعد از صرف نان صحبت آغاز گرديد اول بدخشی صحبت کرد و البته 

اذعان نمود که بيشتر از هشتاد فيصد اعضا جريان موضع ما را  حاال لحنش ماليم بود در ابتدای سخنانش

تأييد نمودند ولی تأکيد کرد که با اين همه راه شما اشتباه است و وقتی که از نزدش سوال شد که چرا صادق 

گيشان را وقف مبارزه نموده اند به نام عوامل پوليس تبليغ نموده است گفت -ترين مبارزين را که همه زنده

فين لينن، استالين و مائو نيز مستقيماً عامل امپيرياليسم نبودند اما عملشان به نفع امپرياليسم تمام می شد مخال

 و شما با رفتارتان يک حزب شکل گرفته را پراگنده ساختيد که اين به نفع پوليس است .

ليل ن جنبش مترقی تجالبته او به يک نحو سخن نمی گفت و در باره پساکوهی از او به حيث يک چهره درخشا

نمود. بعد از آن که او حدود يک ساعت سخن گفت و خاموش شد لحظاتی با بالتکليفی سپری گرديد بعد 

رحمان قل با گلو صاف کردن به سخن شروع کرد او گفت لينن می گويد که اپورتونست ها انقالبيون را تا 
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و عمل از آنان پيکره های طاليی بر پا  زمان از صحنه خارج شدن و مردن تخريب می کنند و بعد در نظر

می دارند تا از وجهه شان به نفع خود بهره برداری کنند. شما پساکوهی را تا زمان مرگش تخريب نموديد و 

به او القاب ناشايسته داديد حاال بعد از مرگش او را چهره درخشان جنبش می ناميد، کدام حرفتان را باور 

ود يک ساعت تمام آنچه را که مبارزات ما را به لجن کشيده و قابل بهره گيری کنيم؟ و بعد به آرامی در حد

برای فرصت طلبان ساخته بود توضيح داد. او تأکيد افراطی و متعصبانه بر مسائل قومی را که موجب 

مغشوشيت مبارزه طبقاتی گرديده و عمالً در خدمت مالکين و فئودال ها قرار گرفته محکوم نمود. نداشتن 

ريات روشن در باره اختالفات بين المللی جنبش کمونيستی را نيز انحرافی دانست که موجب شيوع پراگنده نظ

گی و اختالف نظر در سطح باالی جنبش می شد؛ پراگنده گی تشکيالتی در سطح رهبری که يک مشت لفاظ 

ی مبارزه را که موجب و ياوه گو را در صدر جريان قرار داده است و بی عالقه گی به اشکال روشن و عمل

تخريب موضع مبارزين حرفه ای و عمل گرا می گردد نيز از اشکال ديگر شيوع اپورتونيسم دانست. خالصه 

او نشان داد که تمام روش رايج در ميان گروه ترفند هايی بوده است تا راه معامله را برای يک مشت تاجران 

باره رحمان قل که نام اصلی اش حسام الدين بود  سياسی مساعد نگاه دارد. شايد تا آن شب هيچ کس در

تصوری نداشت که تا آن سطح در مبارزه فکری و نظری مسلط بوده و شخ  بدخشی را در موضع دفاعی 

قرار بدهد. بدخشی چنان بر آشفته شد که گفت تو ازبک هستی ازبک ها نيم دندانهايشان در درونشان است 

ناسم رحمان قل بالفاصله گفت شايد شما از جمله آن ازبک هايی چون من هم ازبک هستم خوب ترا می ش

هستيد که دندانشان در درونشان است اگر نه يکباره همه کادر هايی را که در صف عملی مبارزه پرورده 

شده و همه چيز خود را فدا کرده اند در برابر چند شخ  معلوم الحال تخريب نمی کرديد. از سخنان او همه 

ده و به شوق آمده بودند. شريف که از جوانان بود نيز با احساسات حرف هايی در همين راستا شگفتی زده ش

گفت که بدخشی با خشونت به او امر کرد که خود را داخل اين ميدان نکند که کالن کاريست و برای او نمی 

ان ما يد با تحکم زبزيبد. شريف گفت به نظر من هر کسی که اينجا هست حق ابراز نظر دارد و شما نمی توان

را ببنديد. در آن شب تصور همه حاضرين که بيشتر از بيست نفر بودند در باره بدخشی تغيير يافته بود زيرا 

افرادی که حتی در رديف سوم و چهارم کادر ها بودند با او مباحثه کرده و غالب شده بودند. بعد از نيمه های 

مباحثه نشده بوديم او را تا ايستگاه موتر ها همراهی نموديم  شب مجلس ختم شد و من و روستا که هيچ داخل

 و برايش تکسی گرفتيم. ديگر هيچ اميدی به صحبت مجدد باقی نمانده بود. 

 سرگذشت و چشمدید ها بخش شصت 

  یک آگاهی تکان دهنده
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س ضای مؤسفردا شب روستا با حاجی نسيم، رحمان قل و من صحبت روشن بينانه ای کرد. او گفت من از اع

محفل انتظار هستم. و در اين ده سال آنقدر جانفشانی کرده ام که هر شخ  نابينا و کم شعور هم اگر غرضی 

نداشته باشد می بيند، و فرق و من شما را با عده ای افراد فرصت طلب و متردد می فهمد. اما چرا بدخشی 

شت پرده کدام مسئله خا  است؟ گفت درست خود را به نافهمی زده است؟ من پرسيدم شما فکر می کنيد در پ

حدس زدی. سياست شوروی تغيير کرده دو جناح حزب دموکراتيک خلق وحدت نموده، و شايد زمان 

 تصادمات قطعی نزديک می شود. با 

احتمال قريب به يقين بدخشی از طريق پنجشيری و شايد کشتمند با آنها ارتباط گرفته  است. اگر او بخواهد 

دموکراتيک خلق؛ و سياست های مداخله گرانه شوروی هم سو شود می داند که نمی تواند ما را  که با حزب

ان کنم آنها عمداً قرب-به آن توطئه ها بکشاند پس شر ما را از سر خود کم می کنند. به همين سبب من فکر می

ان ميان ببرند و هم با ما امکرا قربانی کرده اند تا کسی را که فکر می کردند در محور مخالفت قرار گيرد از 

هر گونه ارتباط را منتفی سازند. اما بدخشی مانند هميشه غلط محاسبه کرده است او زمانی که از خلقی ها 

جدا می شد به ارتباط شهپر، شرعی و پنجشيری اميدواری ارتباط مجدد با پرچم را کرده بود اما آنها او را 

 ا شدند و خلق کارگر را تشکيل دادند بدخشی اميدوار بود که با آنها يکجا فريفتند بعداً هم که آنها از پرچم جد

شود اما باز هم محاسبه اش غلط ثابت شد و آنها بجناح خلق پيوستند. اکرم ياری نيز برای بدخشی شرط 

گذاشته بود که اگر مسئله  تشکيل حزب مترقی را در محور کار خود قرار دهد با او يکجا می شود. يا در 

ورد اتحاد فکر می کند. بدخشی در آن وقت ابالغيه ای نشر نموده و مسئله تشکيل حزب انقالبی را محوری م

ترين مسئله دانسته بود اما آنها فقط همين سند را گرفته از آن بر عليه او استفاده کردند. بدخشی با وصلت 

ی آورده و شايد پيامی به وسيله يونس ظاهر يونسی با دختر پنجشيری طريق طبيعی رابطه ای با او را به وجود

 دريافت کرده است که در اقدامات بعدی حزب 

دموکراتيک خلق به نفع جناح خلق با آنها نزديک شود. اما اينبار نيز محاسبه او غلط است و ترکی و امين به 

ما در باره اين  هيچ وجه با او سازش نمی کنند و فقط او را در انتظار نگهميدارند. ما پرسيدم وظايف عاجل

حوادث چگونه خواهد بود؟ و بعد مباحثه ای جدی برای تعيين وظايف دور و نزديک صورت گرفت و مطالب 

 ذيل برای ارائه در اجتماع بزرگتر مشخ  گرديد: 
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ما برای زدودن تمام آثار مخرب و منفی گرايشات اپورتونستی از ذهن و عمل اعضای سازمان تدابير و 1- 

 را به طور مصرح و مستند در اختيار اعضا قرار خواهيم داد.  اقدامات فوری

نظر ما در باره چگونگی حل درست مسئله ملی در کشور آن است که با ترجيح منافع مشترک زحمت 2- 

کشان و وحدت و تماميت کشور تالش می نمانيم تا همه موانع از طريق سازنده مرفوع گردد و به اين سبب 

يه تعصب ،تنگ نظری، عظمت طلبی و امتياز خواهی مبارزه می کنيم و برای بيرون با شعار های مشخ  عل

کشيدن سازمان از موقعيت محدود محلی و گسترش شبکه های آن در سراسر کشور و ميان همه محالت و 

 اقوام تدابير خا  اتخاذ می نماييم . 

بسته شده به زود ترين فرصت خود را از اين که راه همه گونه مبارزات قانونی بروی مردم افغانستان 3- 

برای مقاومت مسلحانه آماده ميسازيم و برای ايجاد دسته جات پارتيزانی در روستا و عمليات چريکی در 

شهر ها به حيث اشکال استراتيژيک و عمده مبارزه آماده گی می گيريم و در عين حال از امکانات سياسی 

ت سياسی و اقتصادی مترقی از طرف هر گروه و سازمانی که مسالمت آميز چشم نمی پوشيم و از مبارزا

 باشد پشتيبانی نموده و در سازماندهی آنان مشارکت فعال می کنيم . 

سازمان سياسی نظامی را يگانه شکل درست تشکيالت انقالبی می دانيم و چنين سازمانی فقط از طريق 4- 

 يک رهبری حرفه ای و مخفی می تواند هدايت شود . 

در زمينه سياست خارجی حرکت مستقالنه ای پيگير و بدون تزلزل را تعقيب نموده و با هر گونه مداخله 5- 

 خالف منافع ملی و استقالل کشور از جانب هر کشوری که باشد مقابله می نماييم. 

برای ايجاد وحدت مطمئن هم در زمينه جهان بينی و اساسات فکری و هم برای شناخت مشخ  اوضاع 6- 

 ور مواد آموزشی تهيه گردد. که جهت آن گروهی پيشنهاد گرديد . کش

برای ما معضله بزرگ و اساسی ناشی از ميراث تنگنظرانه گذشته جريان بود که همه نيرو های ما عمدتاً 

در شمال کشور قرار داشتند. در ابتدا حتی با جذب روشنفکران از مناطق جنوب کشور مخالفت هايی به 

به گونه مثال وقتی که حفيظ پنجشيری و گروهی از روشنفکران غزنی توسط شبکه های  وجود آمده بود.

نظامی جلب شده بودند. بدخشی با اطالع از آن هدايت داده بود که رابطه با آنها قطع گردد .چون اين افراد از 

سه در ليطرف عتيق کيوان که خود از خوست و فرنگ بود جذب شده بود برخورد شديد صورت گرفت و ما 
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نظامی اعتراض شديد و حتی اخطار مقاطعه با سازمان را نشان داديم. که تصميم بدخشی شکسته شد. و حاال 

خيلی وقت کم بود تا ما در راه سراسری شدن مبارزه کنيم. اين مشکل ميتوانست از طريق اتحاد با گروه ها 

يم رفع شود و در آينده تالش گردد که سازمان و شخصيت هايی که قبالً در باره حسن رابطه با آنها سخن گفته ا

خود شبکه هايی در نقاط مختلف کشور ايجاد نمايد. در رهبری محفل انتظار نيز بعد از عقب زدن انجينير 

باری معدنچی و نورهللا تالقانی ديگر شخصيت بارزی از مناطق ديگر کشور وجود نداشت و بجز بشير 

نحصراً بدخشی و تاجيک بودند. و برای پر کردن صفحه و جلوگيری از بغالنی عمالً همه رهبران سازمان م

انتقاد؛ انجينير رشيد فرخاری را که يک فارغ تخنيک ثانوی بود با تبليغات در سطح رهبری کشانده بودند که 

واضحاً صحنه سازی بود. در بدخشان نيز هميشه ميان بدخشی و باعث برخورد حاد در می گرفت که يکی 

اصلی اختالفات بود. مشکل ديگر تند روی و سکتريزم در انديشه بود که جريان موضع شديد ضد  از عوامل

مذهبی داشت. ما از خيلی وقت قبل شروع به مطالعه آثار داکتر شريعتی و درس نامه های جنبش عمل در 

 آموزشی سازمانفلسطين و مجاهدين خلق در ايران کرده بوديم. و تصميم گرفتيم که اين آثار را جزء مواد 

قرار دهيم و خود نيز در باره ابعاد فرهنگ اسالمی مطالعه جدی نموده و مواد آموزشی تهيه کنيم که به زودی 

در رساله ای به نام مشخصات عمده تکامل تاريخی و فرهنگی جامعه افغانی در اين راه گام اساسی و جدی 

ما ساده تر شده بود. زيرا سازمان از تشتت فکری برداشته شد. حاال رابطه با گروه های ديگر هم جهت با 

نجات يافته و وحدت فکری در حد رضايت بخش تنظيم شده بود و می توانستيم رابطه خود را با اسناد مستدل 

و منظم سازيم. کميته های تشکيالت شهر کابل و کميته نظامی در اين راستا ها وظايف مشخ  گرفتند و شور 

انسجام بی سابقه در کار ها پديد آمده بود که در گذشته تصور آن نيز ممکن نبود. و شوق، نظم و ترتيب و 

زيرا خيلی از فرصت ها بر سر بحث روی اختالفات فکری ضايع می گرديد. تشکيالت پوهنتون کابل که 

انجنير محمد يار، انجنير خالق، قاضی خضرا، انجنير قدير، کريم و يونس اعضای آن بودند نقش رهبری و 

 سراسری در جنبش روشنفکری ايفا می نمودند . 

اما مبارزه مخالفين ما بر ضد ما از هيچ گونه انسجام برخوردار نبود. آنها افکار خود را تنظيم نکرده بودند 

شد ،ساز خود را می نواخت به اين سبب نتيجه -هر يک شان که وارد عرصه مبارزه و تبليغات با ما می

نيست اتهام همکاری با پوليس با ما روی چه تصوری نتيجه بخش اختراع شده بود  برايشان منفی بود. معلوم

زيرا آنها خودشان نيز به اين حرف باور نداشتند. در مورد شخ  من تبليغات آنها آشکارا از روی عقده و 

ازمان س  محلی گرايانه بود و به اين سبب به زيانشان تمام می شد. زيرا آنها در واليات شمال غرب کشور شخ
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ده و شناخته شده ای نداشتند. بجز ظاهر يونسی که آن هم به تدريج فاصله گرفت و بالخره خسرش دستگير 

 پنجشيری را بر بدخشی ترجيح داد . 

از سازماندهان بخش نظامی انجينير عتيق کيوان، زيدهللا و کمين در ميان ملکی ها نيز با مؤثريت مبارزه 

ات مخالفين شان را از صحنه بيرون کرده بودند. از جمله حرفه ای ها انجينير داشتند و با شرکت در مباحث

حسن اول با ما آمد اما چون تالش کرد که در مورد من ترديد ايجاد کند بزودی مورد شک قرار گرفت و 

 همعلوم شد که با وظيفه خلق اختالف در ميان ما آمده است و به خصو  فيض هللا جالل را خيلی متردد ساخت

بود. البته در گذشته ها برخورد بعضی از رفقای ما با او ناسجيده بود که موجب شده بود او عقده مند شود اما 

 به زودی او مجبور گرديد موضع مخالفش را با ما آشکار سازد . 

 در زندان تماس هايی گرفته شد اما معلوم بود موضع گيری برای آنها هم از نظر درک ناق  از اوضاع بيرون

و بخاطر مالحظات شخصی شان در مورد سرنوشت شان دشوار بود. در باره باعث همه تصور داشتند که 

در رأس مخالفين بدخشی قرار دارد. اما حقيقت آن بود که او ما را توصيه به حوصله و مدارا می نمود. و 

و قلباً با ما همراه است. اين مشوره را در نامه ای نيز به بيرون فرستاد اما حقيقت موضوع روشن بود که ا

حفيظ پنجشيری يا آهنگر نيز موضع روشن نگرفت بعداً معلوم شد که با سامايی ها رابطه برقرار کرده است. 

رابطه او در داخل زندان با موالنا بسيار خراب شده بود. دولت محمد حکيم آشکارا جانب رهبری سابق را 

راه انسجام کار های خود شديم که ديگر وقتی برای روبرويی گرفت اما به زودی ما چنان مصروف مبارزه در 

و مباحثه باقی نمانده بود. با وجود آن که در نزد عده ای محدود مسائل فکری در سطح جدی تری مورد بحث 

قرار گرفته بود اما بخاطر روحيه اکثريت قريب به تمام اعضا ما چاره ای نداشتيم به جز اينکه مسائل عمومی 

ی و ايديولوژی را در چوکات انديشه های مارکسيستی تنظيم نماييم. که ادامه اشتباه جنبش چپ بود. جهان بين

چون انشعاب بر ما تحميل گرديد و آنقدر مجال نيافتيم تا ترديد هايی را که در اثر مطالعات وسيع تر در 

سيک چپ کامالً جدا کنيم. که عرصه انديشه و تاريخ پديد آمده بود پخته بسازيم و راه خود را از جنبش کال

اين مجال بعد از کودتای ثور در زندان پلچرخی برای ما فراهم شد که حکايتش را در موقع آن ارائه خواهيم 

 نمود. 

  بخش شصت و یک  چند نکته در شخصیت بدخشیسرگذشت و چشم ديد ها  
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مدتی در صف پيروان مرحوم در آن طرف جريان؛ بدخشی سابقه ای در رابطه با محافل صوفيانه داشت و 

غالم سرور دهقان سر جنبانيده بود اما در مقدمه ای که بر ديوان اشعار مرحوم دهقان با نام مستعار ابوذر 

ويسی نوشته بود معلوم ميشد که آگاهيش در تصوف و معارف اسالمی در سطح متوسط، آن هم در افغانستان 

ه ای به نام طرح تاريخ اقتصادی افغانستان بود اما محدود قرار دارد. مطالعات تاريخی اش که مصروف نوشت

به تاريخ اقتصادی جوانه های سرمايه داری در افغانستان می گرديد. در همان محدوده بينش مارکسيستی 

باقی مانده بود. پافشاری روی عمده بودن مسئله ملی نسبت به مسئله طبقاتی در افغانستان او را در مباحثات 

رايج فاصله می داد اما بر اساس رساله تضاد مائوتسه تونگ از آن نيز تفسير مارکسيستی می  از مارکسيسم

داد و استدالل می کرد که می تواند در اواضاع خا  يکی از تضاد های فرعی شکل عمده اختيار نموده و جای 

نظر او  افغانستان تضاد اصلی را بگيرد. استدالل سياسی اش در مورد تأثير جغرافيايی شوروی بر انقالب

را در مورد اختالفات بين المللی جنبش کمونيستی به ابهام کشيده بود. حتی در همين مسائل خا  نيز او موضع 

قاطع نمی گرفت و مطابق به روحيه مجالس و اشخا  تغيير موضع می داد. در مورد مسئله ملی ما نوشته ای 

قول ها که از آثار لينن و استالين استخراج شده بودند و بعد  تحليلی و خا  در اختيار نداشتيم بجز مقداری نقل

 رساله 

نوشته بود رساله به نام قبيله ساالری تکثير گرديد که « درباره مسئله ملی»کوچکی که انجنير عثمان به نام 

 سطح باالتر ادبی داشت و بعد ها شايع شد که آن را محمد علم رشنو نوشته است. از بدخشی يک رساله در

باره تحليل تاريخی طبقاتی جامعه افغانستان در اختيار جريان قرار گرفته بود که چون موضوع فئوداليسم در 

آن از بررسی بازمانده بود. به اين سبب مورد انتقاد قرار گرفته و جمع آوری شد. نوشته ديگری از بدخشی 

« ی عاجل و شتاب زده تاريخیيادداشت ها»قبل از زندانی شدنش نشر گرديد عنوان  4011که در سال 

داشت. در آن نوشته يک مسئله اهميت جدی داشت و آن ترديد کلمه آريا و آريانا درباره گذشته کشور ما و 

منطقه ما بود که اين اصطالحات محصول تبليغات فاشيستی غرب تلقی شده بود و موضوع ديگر در باره 

و دهقانی قلمدد گرديده بود اما اين نوشته ها نه تنها به قيام های بچه سقا و لقی بود که جنبش های طبقاتی 

وحدت فکری سياسی کمک نمی کرد بلکه آن را پراگنده تر نيز می ساخت. مسئله جدی تر در اين نوشته 

جعلی بودن و استعماری بودن سرحدات کشور های منطقه از افغانستان و پاکستان تا آسيای ميانه بود که چون 

اد آوری گرديده و استالل و تفصيل نداشت. ميتوانست در حد مسائل مطالعاتی مورد توجه فقط با اشاراتی ي

قرار گيرد. و به انسجام فکری و سازمانی کمک نمی کرد. اما به نظر من طرح اين موضوع باالی سرنوشت 
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د رشخصی بدخشی اثر گذار بود چون تشکيل جمهوری های آسيای ميانه اتحاد شوروی را زير سوال می ب

 شايد اين جدی ترين مسئله بود که روس ها بر بدخشی نمی بخشيدند. به همين سبب امين و 

ترکی نتوانستند کشتمند، رفيع، و جنرال قادر را اعدام نمايند. اما بدخشی را کشتند با آنکه تالش کرده بود که 

ا بانی اتحاد شوروی رکودتای حزب دموکتراتيک خلق را راهگشای انقالب ملی دموکراتيک دانسته و پشت

 تضمين کاميابی آن قلمداد کند .

نتوانست از کشته شدن بدست جانبداران شوروی نجات دهد. مگر بدخشی امتيازاتی بر ساير رهبران جنبش 

چپ در افغانستان داشت. مطالعات ادبی، عرفانی و تاريخی او را از جزميت و محدوديت نجات داده بود او 

باره ادبيات معاصر و مسئله زبان ها نوشته بود با آنکه عينی و الهوتی را بنيانگذارن در رساله کوچکی که در 

زبان و ادبيات انقالبی فارسی دری و تاجيکی معرفی می نمود از تاثير اقبال و جالل آل احمد سخن می گفت 

 و آثار آنها را انقالبی می دانست. 

 ی جالبی در باره تفسير داشت .موالنا باعث قرآن را خوب خوانده بود و ديدگاه ها

تعداد قابل توجهی از کادر ها در رديف اول و دوم با تالش های من به ادبيات عرفانی دسترسی يافته بودند 

ما فکر می کرديم که می توانيم به تدريج بنياد های فکری جنبش را بازسازی کنيم. اما نزديک بودن خطر 

ای برنامه های فکری که عده محدودی بدان می انديشيدند، فرصت روحيه عمل گرايی را تشديد می کرد و بر

کم بود. چنانچه در عمل با کودتای ثور همه چيز در مسير خشونت جهت يافت و از ذخاير عظيم اعتقادی و 

 فرهنگی مردم در جهت تقويت ارتجاع استفاده گرديد. گويا 

ی داشت در جهت ضد ترقی و روشن بينی همه جوامع اسالمی و غرب که رهبری جنبش سرد را عليه شورو

متحد شده بودند. ديگر صدای خردگرايی و معنويت به گوشه رانده شد. بعد انگيزه های پول و قدرت رهبران 

جنبش های سياسی مذهبی را به فساد آغشته ساخت و اين روحيه در جامعه نيز راه باز کرد. رهبری مردم 

مپنزم منحط تغذيه می کرد افتاد و انديشه از عرصه سياست تبعيد بدست عمل گرايان که فرهنگشان از يک ل

شد. البته چپ و به خصو  حزب دموکراتيک خلق افغانستان با افراط در جهت پيروی مشی اتحاد شوروی به 

 حيث زمينه سازان اين ارتجاع و انحطاط مسئوليت اصلی داشند . 
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افغانی غافل بود بکله از تحوالت فکری، سياسی و جنبش چپ نه تنها از شناخت واقعيت های عينی جامعه 

اقتصادی در عرصه بين المللی نيز دور مانده بود. حاال که من به ساده انديشی آن دور خود ما می انديشم به 

علت اينکه چرا ما از تعيين سرنوشت خويش محروم گرديديم تا اندازه ای پی می برم. شايد افراد معدودی از 

دولتی افغانستان ديد روشنی از اوضاع جهان داشتند ولی در دوره دموکراسی جلو جوانان  نخبگان بروکراسی

عقده مند که از عقب مانده گی رنج می بردند به دست گروه هايی افتاد که وابسته به حلقات بيگانه بودند .هم 

د به ود وابسته بودند. شايچپ و هم راست بيشتر از آنکه برای افغانستان مبارزه کنند به ايده آل های جهانی خ

جز ميوند وال هيچ کس اقدام آگاهانه در طرح يک مبارزه سياسی مطابق واقعيت ملی و بين المللی انجام نداد 

که آن هم به حاشيه رانده شد و جوانان شکار افراطيت راست و چپ شدند. از اين سبب با نظريات خوشبينانه 

شده است مجدداً انديشيده شود. آيا واقعاً آن سياست هايی که در آن  ای که در باره نتايج دهه دموکراسی شايع

دهه شکل گرفتند افغانستان را از مسير رشد طبيعی منحرف نساختند هنوز کسی در اين مورد تحقيق دقيق 

 انجام نداده است . 

  ادامه فعالیت مستقل

ی به نياز های فکری مطالبی تهيه من با رحمان قل و حاجی نسيم مسئوليت گرفتيم که در زمينه پاسخگوي

 ای بروکراتيک صورت گرفته باشد بدست-نماييم. روستا عمالً رهبری سياسی و عملی را بدون آن که فيصله

داشت. در تخار ولی محمد شرزه و در بدخشان ظاهر حاتم مسئوليت تدارک کار های عملی را به صورت 

ع از طرف افراد و شبکه های سازمان حمايت می شدند. در ابتکاری و طبيعی عهده دار بودند و به گونه وسي

واليات شمال غرب حاال ابتکار عمل در دست فهيم و ترجمان بود. در گرزيوان خير محمد ليان جنبش گسترده 

اجتماعی و سياسی را زمينه سازی کرده بود که بعد ها از کوهستان تا سانچارک نه تنها روشن فکران بلکه 

ين روشن بين نيز از آن حمايت مينمودند. هنوز جنبش به امکانات مادی که بعد ها در اثر عده ای از متنفذ

 دخالت مستقيم خارجی پديد آمد نياز احساس نمی کرد و از اين نظر خود کفا بود . 

رساالت ما تهيه گرديد در اين نوشته ها بر عالوه نظريات رايج در باره اهميت زيربنا و اقتصاد برای اولين 

ار در جنبش چپ ما به اهميت فرهنگ و مشخصات مردم شناسی و جامعه شناسی در افغانستان توجه کرده ب

بوديم اما برای درک درست روحيه و موقعيت آن وقت بايد خاطره ای را يادآور شوم ما وسيله ای برای 

قط رور بود و فتکثير مواد آموزشی خود نداشتيم. برای خريداری تايپ تحرير و گسسنر اجازه دولتی ض

شرکت های تجارتی آن را در دسترس داشتند. اگر انحصار دولت را در اين زمينه به ياد داشته باشيم. شايد 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (236صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

اين برای عده ای از افراد تشنه ماجرا انگيزه ای گرديده بود که يکبار در قندز ما دو تا ماشين تحرير بسيار 

ن اين امکان جالب بود. رفيق ماجرا جو و حادثه جديد بدست آورديم. البته ماجرای چگونگی صاحب شد

آفرينی به نام تيمور داشتيم که هميشه با استفاده از فرصت به ابتکارات جالب دست می زد و دسته گل های 

تازه به آب می داد. او با کمک دو سه نفر پياده يکی از دفاتر تجارتی موفق شده بود اين ماشين های تحرير 

ن ما فيصله نموده بوديم که به مالکيت اشخا  و مؤسسات خصوصی دستبرد نمی زنيم و را مصادره نمايد چو

اين ماشين تحرير ها از يک مؤسسه مختلط بدست آمده بود مشکالت و جنجال های در حلقه رهبری محل به 

ن موجود آورد. بخصو  که پاسدار يا چوکی دار شبانه آن مؤسسه گرفتار و توقيف شده بود. حلقه مسئول ض

مجازات تيمور فيصله نموده بود تا به خانه آن چوکی دار ها که دو سه ماهی در توقيف مانده بودند مقداری 

پول نقد و مواد غذايی که کفايت روزگارشان را نمايد کمک کنند. ولی اثر اخالقی و وجدانی آن مدتی زيادی 

ن نتيجه بخش نبود و آن رفقای چريک ما باز ما را رنج می داد. البته اقدامات انظباطی ما در اين مورد چندا

هم در مورد ضرورت به چنين اقدامات خود سرانه پرداختند و هميشه هم مجازات را با خنده و شوخی پذيرا 

 می شدند . 

در برج عقرب سال پنجاه و شش بعد از انسجام همه جوانب کار از تدارک عملی ،تشيکالتی آموزشی و 

نفرانسی داير گرديد که اساسات تشکيالتی سازمان را به تصويب رساند و ما چون سازمانی در شهر قندوز کا

خود را ادامه جنبش آوانگارد چپ در افغانستان ميدانستيم نام سازمان را فداييان زحمت کشان افغانستان 

بود  آئين نامه گذاشتيم که بعد ها خالصه آن را رسانه ها به نام سفزا اشاعه دادند و سند اساسی ما متنی به نام

که مرامنامه و اساسنامه را در يک متن توحيد می کرد. البته آن متن را در زندان برای موالنا باعث فرستاديم 

چون او سبک فشرده و اختصاصی در تهيه متن های تشکيالتی داشت و به اصطالح در ادبيت و عربيت و 

ود را داشت و می توانست در يک نامه کوتاه همچنين انسجام نظر تشکيالتی شيوه منحصر به فرد و خا  خ

يک صفحه ای تمام ديدگاه خود را در مورد مسائل جاری بگنجاند. ارتباطات ما با ساير گروه ها نيز شکل 

منظم به خود گرفت من خود با مجيد کلکانی و داکتر فيض مباحثات گسترده و متعدد داشتم. کلکانی بخاطر 

غافل گير کرده و جنبش خود به خودی بر ما پيشی خواهد گرفت در نظريات  اين که می پنداشت حوادث ما را

خود متعادل بود اما داکتر فيض به هر حال بر ديدگاه های ناشی از انقالب چين پافشاری داشت. مگر به نسبت 

تجربه تلخی که از آشفته گی تشکيالتی شعله جاويد داشت موفق شده بود در زمينه تشيکالتی گام موثری 

برداشته و اساس سازمان منظبط و مستحکمی را بگذارد که در آن وقت به نام سازمان انقالبی شهرت يافت. 

گروه های ديگری که هنوز بر خود نام نگذاشته بودند اما انسجام خوب داشتند و منظم کار می کردند از جمله 
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دند. مسافر در جمله پيشقدمانشان بو گروهی که انجينير علی احمد، عسی غرجستانی، داکتر تاج الدين و داکتر

يک گروهی که بعد از اعالم انصراف انجنير عثمان از سياست به تدريج با هم پيوسته بودند و عده ای پرچمی 

ها و خلق های ناراض نيز با آنان يکجا شده بودند. افراد شاخ  شعله جاويد که محمد رسول جرئت با آنان در 

و فارياب عمالً با ما پيوند تشکيالتی يافتند. اما ما اعالم رسمی نام سازمان را ارتباط بود و در مزار، سرپل 

 به صورت علنی موکول به اولين اقدام 

از  نجات موالنا باعثسياسی نموديم بوديم. که انعکاس سراسری داشته باشد. اين تصميم بعد هنگام -نظامی

 زندان در زمان حاکمیت جناح خلق عملی گردید. 

 و چشم دید ها  بخش شصت و دو سرگذشت 

  بزرگترین اشتباه من در زندگی

 اندکی در باره احواالت شخصی خودم در آن روز ها بگويم من در درون خود و 

وجداناً از همه جريانات روز فاصله داشتم. روستا، رحمان قل، شريف، فهيم ،ترجمان و عده ای ديگر اين 

کامالً از حرکت عمومی فاصله گرفته بودم. من تا حد ممکن  مسئله را می دانستند. چون از نظر فکری

نظريات مطرح سياسی در قرن بيستم را از اگزستانسياليسم سارتری تا سوسياليسم اصالحی راسل و برخی 

از جنبه های عقايد گاندی از جمله تحريم مصرف و فاصله گرفتن از خشونت را وسيعاً مطالعه کرده بودم 

ات روشنفکران دينی که در آن وقت مطرح ترين شان داکتر مهدی بازرگان و داکتر علی البته در مورد نظري

شريعتی بودند. نيز توجه داشتم اما از شريعتی آثار آخری اش که عرفان گرايانه و فردی بود برای من جذابيت 

 چه تحقيقاتبيشتر داشت. هبوط و کوير را شايد حفظ کرده بودم مطالعات عرفانی ام چه در اصل متون و 

معاصری که در باره آنها صورت گرفته بود. بيشترين وقت مرا می گرفت اما هنوز به نتايج مشخصی نرسيده 

بودم. بی عالقه گی من به جريانات جاری در عمل مشکالتی بار می آورد به گونه مثال در شمال غرب من 

شبکه های سازمانی از طرف جناح ما اصالً از موضوع جدايی و انشعاب با هيچ کس حرف نزدم البته همه 

هدايت می شد. ولی تعدادی از روشنفکران به حاشيه رانده شده و يکی دو نفر نظاميان در فارياب و اندخوی 

با بدخشی عالقه شخصی داشتند آنها با افراد سازمان تماس گرفته و مباحثی را مطرح می کردند که جانب 

نها به خشم آمده اتهامات و نسبت های غليظ و عجيب و غريب به من مقابلشان اظهار بی اطالعی می کرد و آ
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نسبت می دادند که من پاسخ نميدادم. ولی گاهی اين سکوت و بی اعتنايی تغيير جهت داده و به خشم و زياده 

روی منجر می شد و در آن حاالت عکس العمل من شديد، افراطی و حتی غير منصفانه می بود. و از هيج 

کردم که نتيجه آن مثبت نبود. روستا با لبخند و حوصله مرا به آرامش -تهام متقابل خود داری نمیدشنام و ا

دعوت می کرد. اما ديگر دوستانی که وضع مرا می دانستند مانند خودم با احساسات از من دفاع می کردند 

ب نداشتند می توانستند از که تصور می شد ميان من و آنها کدام ارتباط خا  وجود دارد. و کسانی که نيت خو

 اين افراط و تفريط ها سوءاستفاده کنند . 

 اگر به مسائل به موقع برخورد عقالنی صورت گيرد راه حل مناسب پيدا می شود .

رساند يکی از -اما دور زدن، کنار رفتن و گريز از حل مسئله؛ هم به جريان کار و هم به شخ  صدمه می

ن کنيم مقابله جدی و سريع با انديشه هايی بود که به نادرست بودن آن پی برده مسائلی که ما نتوانستيم جبرا

بوديم. ما می بايست ترديد هايی را که در مورد اشتباهات جنبش چپ دريافته بوديم بطور صريح مطرح می 

دوش  بهکرديم. اما در اين باره تأخير نموديم زيرا مشکالتی بار می آورد ولی آنکه مسئوليت يک جريان را 

دارد. بايد آينده دور تر را ببيند. ما به سبب ترس از متهم شدن يا رنجاندن طرف مقابل با مسائل بسيار اساسی 

 و مهم با سهل انگاری برخورد نموديم .

حاال می توانيم بگويم که وقت آن را نيافتيم مگر اين چيزی را حل نمی کند. هويت مخالف دين و مخالف 

چپ زياد زيان رساند. به خصو  آنانی که در برابر حاکميت دموکراتيک خلق و فرهنگ ملی به جنبش 

شوروی موضع گرفتند و در نتيجه هم از طرف باال و هم از طرف نيرو های دست راستی تحت حمله قرار 

گرفتند و موضع شان آنان را در برابر ذهنيت مردم آسيب پذير ساخت. ما برای اين که به ارتجاع و صوفی 

متهم نشويم از انتقاد صريح اشتباهات گذشته سرباز زديم و وقتی که خواستيم اين اشتباه را جبران کنيم. گری 

 ديگر اوضاع بسيار پيچيده شده بود . 

گروه های مذهبی سياسی در آن وقت خيلی کم وزن به نظر می آمدند آنها در مبارزه عليه داوود خان شکست 

ب آنان پديد نيامده بود اما همسويی شان با عقايد مردم به زودی موجب خورده و واکنشی در جامعه از سرکو

پيوستن مردم به صورت گسترده به آنان گرديد. همچنين عدم درک درست از اوضاع بين المللی موجب شد 

ما نتوانيم فرصت هايی به وجود بياوريم که بعد از آشکار شدن شکست حرکت های دست راستی در کشور 
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ا سازماندهی کنيم که در عين فاصله از راست و چپ بتواند از اشتباهات آنان بهره برداری نيروی سومی ر

 کند و برای مردم و سياست های جهانی فرصت ديگری پديد آورد . 

در برج حوت نشست ديگری و باز هم در شهر قندوز داير نموديم حاال که صف ها مشخ  شده و مشکالت 

در زمينه وحدت فکری که پايه وحدت تشکيالتی را ميسازد. کمبود ها آشکار باقی مانده از گذشته مخصوصاً 

ميگرديد، می بايست در اين زمينه تمرکز نماييم. خيلی از آنانی که در روستا ها کار می کردند و خود را 

 کادر های حرفه ای و عملی می دانستند نوعی روحيه منفی در برابر آموزش تئوريک داشتند .

مبارزه با بی عملی نظريه پرداز ها زياده روی کرده و در باره آنها به طور مسخره و طنز  ما خود برای

اصطالح تئوريسن را به کار برده بوديم، اينگونه برخورد باعث شده بود که به مسئله آگاهی و آموزش کمتر 

زش مسائل عام توجه شود. افراد زيادی بودند که به تصور سرچشمه گرفتن آگاهی سياسی از عمل از آمو

طفره رفته بودند و حاال در سازماندهی روشنفکران ناتوانی نشان ميدادند. حاجی نسيم و رحمان قل درسنامه 

های ساده و عام فهم برای آموزش افراد کم سواد و بی سواد تهيه کرده بودند که بايد با ويرايش درست و 

گوش دادن به راديو نيز کم بود و در حوزه های  غنای فکری در خدمت فعالين گذاشته شد. در ميان ما عادت

آموزشی از نظر اخبار روز و اطالعات چه در زمينه ملی چه در زمينه جهانی کمبود جدی داشتيم. از طرف 

ديگر ما شبکه راديويی که از آن بياموزيم نداشتيم اعضای دموکراتيک خلق راديوی مسکو و پيک ايران را 

می شد می شنديدند و پيروان شعله جاويد به راديو پکن گوش می دادند. عده ای که از طرف توده ای ها نشر 

که از انديشه های انقالب چين فاصله گرفته بودند و افکار انور خواجه را که خود را لينينيست می دانست به 

رد. ما خود ک حيث انديشه انقالبی اصولی پذيرفته بودند. راديو تيرانا مرکز آلبانی برايشان برنامه پخش می

نيز نشريه نداشتيم، از اين سبب در همجهت ساختن همه فعالين مشکالت زياد بود در اين جلسه تصميم گرفتيم 

که به زودی يک نشريه ای تئوريک و اطالعاتی را ايجاد نماييم تا اين کمبود ها جبران شود و در عين حال 

چون تعداد معدود افراد توانايی داشتند که يادداشته استعداد های اعضا در جهت يادگيری نوشتن تقويه گردد. 

های خود را با قلم به ديگران انتقال دهند. ولی بايد روی امکانات مادی و اقتصادی نيز کار می شد. تا بتوانيم 

نيازمندی ها را به صورت درست رفع نماييم از اين سبب فيصله گرديد که به زودی کنفرانس محدود ديگر 

در های که در محالت اساسی مصروف کار بودند تشکيل شود. جالب اين بود که ما هرگز در با اشتراک کا

باره روابط خارجی حتی با سازمان های هم فکر خود برنامه ای نداشتيم. در هيچ يک از شست های ما روی 

ک های يچنين ضرورتی سخن گفته نشده بود قبل از جدايی دولت محمد حکيم سفری به بيرون کرده و با چر

 فدايی خلق و سازمان های جنبش فلسطين مالقات کرده بود اما او حاال در صف ما نبود. 
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در سطح کشور بعد از آنکه داود خان از سفر کشور های عربی و ايران بازگشت در ميدان هوايی هرات 

 شخصاً از اين عليه ايديولوژی های وارداتی اعالم مبارزه کرد که بيشتر متوجه طرفداران شوروی بود. من

واکنش خوشحال شدم. باری در روبرو شدن با کارمل من هشدار او را در مورد پيوستن داوود خان به ارتجاع 

منطقه و امپرياليسم بين المللی شنيده بودم. کلکانی در همه صحبت هايش از نزديک شدن کودتا هشدار می 

يقين نداشتيم من موضعگيری داوود خان را بيشتر داد اما اين که در اين موارد تحولی زود هنگام واقع شود 

ملی و به نفع تحکيم استقالل کشور در برابر شوروی ارزيابی می کردم. چون داوود خان برای پيوستن به 

 پايگاه های منطقه ای و جهانی سياسی و نظامی وابسته به غرب و کشور های منطقه تعهدی نداده بود .

يه استقالل را تقويه کند. ما مارشال تيتو، کيم ايل سونگ و حتی رهبران بنابر اين می توانست نوعی روح

ملی امثال سوکارنو، نهرو و ناصر را تحسين ميکرديم و من شخصاً هر چيز در باره آنها به فارسی نشر شده 

بود خوانده بودم. به نظر من استقالل از عدالت اجتماعی و ترقی هم ارزشمند تر بود. چون تن دادن به 

 وابستگی عدالت 

بار نمی آورد و ترقی هم که با تحميل مقاصد ديگران همراه باشد خوش آيند نبود. که همين کمک های شوروی 

 با دولت ما چنين وابستگی را بار آورده بود. 

در اين روز ها من سفری به کابل داشتم و عده ای از اعضای سازمان را که در قطعات نظامی مرکز و از 

ای پانزده و قوای چهار وظيفه داشتند مالقات کردم. آنها از فعاليت های مشاورين شوروی به جمله در قو

شک افتاده بودند. زيرا برنامه های تطبيقات هايی طرح ريزی شده بود که گويا در آن عليه قيام و کودتا آمدگی 

ا آنقدر مطالعه درباره گرفته می شد. اين مسئله مشکوکی بود. اما به خصو  من تصور داشتم که شوروی ه

ً با قيام عمومی مردم مواجه خواهند شد.  روحيه افغان ها دارند که اقدام به ماجرا جويی نکنند زيرا مسلما

حزب دموکراتيک خلق از وجهه ملی برخوردار نبود و دفاع صد در صد چشم بسته آنها از اتحاد شوروی 

ويانه ای از آنها سر زده بود که آنها ضد دين معرفی مردم را بر ضد آنها بر می انگيخت. کار های ماجراج

شده بودند. من فکر می کردم شوروی ها اين را می دانند اما پيش آمد های بعدی خالف اين نظر را ثابت 

 ساخت. 

  سرگذشت و چشم دید ها بخش شصت و سه رویداد خونین ثور
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خبر آوردند که مير اکبر خيبر از شخصيت من تازه از کابل به مزار بازگشته بودم. يک روز صبح بچه ها 

های برجسته پرچمی، معروف به استاد در کابل از طرف شخ  يا گروه نا معلومی ترور شده است. با اين 

خبر بازار شايعات و تبصره ها گرم شد. عده ای از اين که او با کارمل بر سر مسئله وحدت حزب اختالف 

د از اعالميه وحدت مجدداً کارمل جلسه ای از پرچمی های سابق داير پيدا کرده بود سخن می گفتند. گويا بع

کرده بوده که از طرف جانب داران وحدت در داخل پرچم مورد انتقاد واقع شده بود. همچنين شايعاتی وجود 

داشت که حفيظ هللا امين از نزديک شدن ترکی و خيبر نگران گرديده زيرا موقعيت او را در حزب تضعيف 

 ه است .می نمود

چند روز قبل از ترور خيبر در مکروريان اول قتل يک پيلوت شرکت آريانا با ضرب گلوله افرادی که سوار 

 به موتر جيب بوده اند سوء تفاهم هايی بار آورده بود .

گفته می شد که اين پيلوت قيافه ای شبيه کارمل داشته و کسانی که او را ترور کرده اند وظيفه کشتن کارمل 

اشته اند. به هر حال قتل مير اکبر خيبر انگيزه تحرک گسترده در ميان حزب دموکراتيک خلق گرديد. را د

گزارش می رسيد که کادر های حزب از گوشه و کنار کشور برای شرکت در مراسم تشيع جنازه خيبر به 

 وه کثير از اعضایکابل می روند. همگی منتظر حادثه نامعلوم بودند. جنازه خيبر در کابل با اشتراک انب

حزب و هواخواهان آن در کابل برگزار شد و در آن رهبران حزب از هر دو جناح سخنرانی های تهديد آميز 

نموده و به دولت هشدار داده بودند که عواقب وخيمی در انتظار آنست. اين يگانه نمايش سياسی قدرت بعد 

کی، کارمل و ديگر رهبران شاخ  مخصوصاً از پنج سال تأسيس جمهوريت بود. و پوليس با گرفتاری تر

آنهايی که سخنرانی داشتند، عکس العمل نشان داد. جالب اين بود که حفيظ هللا امين مسئول بخش نظامی از 

جناح خلق و نور احمد نور که در جناح پرچم همين وظيفه را داشت از حمله پوليس برکنار مانده بودند. اگر 

ام آغاز شد، دستگير نمودند. عمرزی نويسنده شب های کابل و چند اثر ديگر چه امين را همان صبحی که قي

نوشته است که آن شب نيرو های امنيتی برای  4013و کودتای ثور  4011سرطان  11در باره کودتا های 

گرفتاری امين خانه اش را محاصره نموده بودند اما او به بهانه اين که يکی از اقارب بيمارش که از اطراف 

آمده است و در حالت نزع به سر می برد از پوليس درخواست نموده که گرفتاری اش را تا صبح معطل 

نمايند و در اين جريان توانسته به وسيله يک بچه خورد سال پيامی به سيد محمد گالب زوی مبنی بر آغاز 

منده عد ها در مورد انحصار قوقيام مسلحانه بفرستد. شايد اين حدس ها و گمان ها ناشی از تبليغاتی باشد که ب

قيام به حفيظ هللا امين صورت گرفت ما در صفحات قبل از زبان پنجشيری يادآوری نموديم که گفته بود اگر 

قانون اساسی داود خان اجازه فعاليت های قانونی را ندهد، فقط راه قهر آميز پيش روی حزب خواهد بود و 
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ده گی داشتند که در صورت حمله دولت بر حزب قيام را به راه به هر حال حد اقل نظاميان جناح خلق آما

اندازند و از مدت ها قبل در قطعات مختلف اردو در مورد تعقيب مخالفين به خصو  اعضای دموکراتيک 

خلق هدايت رسيده و آنها از تصميم سر کوب حزب توسط دولت مطلع بودند و انتظار لحظه مناسب را می 

بل در کابل درمورد کودتا تبصره و شايعات وجود داشت که عده ای آن را به بقايای کشيدند. از هفته ها ق

 گروه ميوند وال عده ای به گروپ های اخوانی و بعضی هم به افغان ملت 

نسبت می دادند. به هر حال با رسيدن قومنده به قوای تانک در پل چرخی تانکست های اعضای حزب حرکت 

وطنجار و محمد عمر زرمتی که در همان ساعات اول با سقوط تانکش در  را شروع کرده بودند و اسلم

دريايی کابل کشته شد آنها را هدايت ميکردند. از کادر های پيش قدم پرچم جنرال رفيع نيز در سازمان دهی 

کودتا سهم داشته است. در مورد جزئيات اين برخورد ها گزارشات زياد در آثار نويسنده گان به نشر رسيده 

و ما آنها را تکرار نمی کنيم. با وارد شدن قوای هوايی در کودتا تناسب قوا تغيير خورد و قطعات گارد 

جمهوری که به مقاومت سرسختانه پرداخته بودند تقريباً به طور کامل قلع و قمع شدند. تشبث غالم حيدر 

ان خنثی گرديد و در تمام رسولی، وزير دفاع برای رسيدن به فرقه قرغه در نيمه راه از طرف کودتاچي

قطعات مرکز به شمول قوای هوايی مخالفين کودتا با غفلت کامل به دست کودتاچيان اسير گرديدند و تا فردا 

صبح نتايج قطعی به نفع کودتاچيان انجاميده و آنها با تصرف راديو افغانستان اعالميه های پيروزی و سرکوب 

تی را به اطالع مردم رسانيدند و داود خان که از تسليم شدن سر باز کامل آل يحيا يعنی بقايای خاندان سلطن

زده بود با تمام اعضای خانواده اش زن و مرد و خرد و کالن به تعداد هفده تن بيرحمانه کشته شدند .از لحاظ 

 تعداد تلفات اين خونين ترين حادثه در تاريخ معاصر افغانستان بود. 

مطلع شديم. در اتاقی با که متعلمين تخنيکم شاه ولی و شاه آغا در يک  ما از کودتا صبح جمعه هفتم ثور

زيرزمينی نشسته بوديم که احمد علی برمک از دوستان کارگر ما با وارخطايی وارد اتاق شد و گفت راديو 

را بگيريد ما گفتيم چه گپ است، گفت خلقی ها کودتا کرده اند. اگر چه هنوز اعالميه ها نام حزب را نمی 

بردند اما برمک که انسان ساده بود نتيجه گيری قطعی خود را ابراز ميداشت. ما راديو را گرفتيم که سرود 

های ملی و ميهنی و در فاصله های آن اعالميه های انقالبی به نشر می رساند. به زودی دو سرود تازه را 

 به آواز های مسحور جمال و ناشناس شنيديم .

 ل را  خواند . مسحور جمال غزلی از اقبا
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بيا که تازه نوا می تراود از رگ ساز  ميی که شيشه گدازد به ساغر اندازيم مغان و دير مغان را صالی تازه 

 دهيم بنای ميکده های کهن براندازيم اما آهنگ ناشناس ريتم و ضرب تندی داشت: 

 ی ای د آزادی خاوره تا ته مو سالم دی ای د نيک مرغی خاوره تا ته مو سالم د

در اين سرود بيتی هم بود که می گفت خوب شد که گرگ های بزرگ و کوچک از وطن گم شدند. سراينده 

شايد اليق وقتی که اين شعر را فی البداهه  -ما بعد ها به هويت شاعر پی برديم –.شعر سليمان اليق بود 

ه های راديو اطميانان می سروده بود تصور نمی کرد که به زودی خودش هم راهی زندان خواهد شد. اعالمي

دادند که مقاومت داوود خان اين سردار غدار و مغرور، آخرين فرد خانواده مستبد نادری به شکست مطلق 

انجاميده و او خودش نابود گرديده است و در کابل و سراسر کشور آرامش برقرار است. من از اظهارت 

و سخنان پنجشيری مبنی بر گشودن راه خون و  قطعی مجيد کلکانی در باره کودتای حزب دموکراتيک خلق

آتش در صورت بسته شدن طريق مسالمت آميز در قانون اساسی به همراهان معلومات دادم. سال گذشته در 

شبرغان بودم که خبر وحدت دو جناح حزب پخش گرديده بود. اعالميه وحدت را پنجشيری به شبرغان آورده 

ليل روز نهم سنبله که روز پشتونستان ناميده می شد نيز انتقال داده و گفته بود. او پيام رهبری را در باره تج

 بود بايد محافل مخفی برای 

بزرگداشت اين روز داير گردد. او گفته بود داود با تسليم شدن به سياست پاکستان و حاميان امپرياليستی اش 

 به سرنوشت برادران پشتون و بلوچ خيانت کرده است .

ميه را که به پنسل روی کاغذی نوشته شده بود قرائت نموده اجازه نداده بود تا از آن نقل گرفته پنجشيری اعال

شود و بعد از آن که به سوال ها پيرامون محتوای آن پاسخ گفته، آن کاغذ را پاره کرده بود. دو سه ماه قبل 

عليه يکديگر نشر کرده و هر يک از اين جريان اختالفات ميان دو جناح چنان شدت يافته بود که شب نامه ها 

ديگری را متهم به جاسوسی امپرياليسم نموده بودند. و بعد سر و صدا ها خوابيده بود و شايع بود که بعد از 

چند روز مذاکرات بی نتيجه ترکی و کارمل هر دو وارد اتاقی گرديده و در حضور نماينده حزب کمونيست 

ه اند. و حاال ظاهراً نتايج وحدت با پيروزی حزب آشکار شده اتحاد شوروی اعالميه وحدت را امضا کرد

بود. اما از همان روز های اول؛ عاليم نشان می دادند که اين وحدت صادقانه نيست. يکی از نمونه های آن 

 قرائت اعالميه های شورای انقالبی و رهبری حزب از طرف هر دو 
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دری آنرا می خواندند. در صورتی که کافی بود نقل دری رهبران جناح ها بود که ترکی به پشتو و کارمل به 

را نطاق های راديو بخوانند. ولی کارمل اصرار داشته است که صدای خود را به مردم برساند. بعد ها جنرال 

عبدالقادر و اسلم وطنجار افشا نموده بودند که به رهبری حزب پيشنهاد داده اند که قدرت برای مدت معين در 

انقالبی مرکب از نظاميان ادامه يابد و بعد از آن که اوضاع تثبيت گرديد، حزب مستقيماً وارد دست شورای 

ميدان شود. اما هم ترکی و هم کارمل اين پشنهاد را رد کرده و اصرار کرده بودند که رهبری حزب مسلم 

 است و نظاميان تحت رهبری آن تربيه شده و وظيفه خود را انجام داده اند . 

 آنکه مسلم گرديد با کودتا قدرت به حزب دموکراتيک خلق انتقال يافته است . بعد از

در ميان افراد آگاه جامعه نگرانی شديدی به وجود آمده و همه انتظار حوادث ناگوار را ميکشيدند. آن شب 

 من در اتاق در بندر تاشقرغان به تنهايی شب را صبح کردم .

ک گيالس آب باشم باالی بوجی برنجی که در دهن دروازه اتاق من بدون اين که حتی در فکر نوشيدن ي

گذاشته شده بود نشستم و به فکر فرو رفتم. ميدانستم کشور به سوی حوادث خونين و دردناک کشانيده ميشود. 

آنقدر غرق فکر شده بودم که شب را همان طور نشسته باالی بوجی صبح کردم. شايد ساعت های هفت صبح 

تک تک شد و تيمور وارد اتاق گرديد. مرا که ديد به طور محسوسی تکان خورد و نگرانی بود که دروازه 

در چهره اش آشکار گرديد. نزديک من آمد به چهره ام دقيق شد و گفت اکه جان خود را از اين حالت بکشيد 

کشيد  جيب داشتکه انديوال ها روحيه شان ميشکند. شما در يک شب پير شده ايد. بعد آئينه کوچکی را که در 

و به دست من داد. وقتی خود را در آئينه ديدم واقعاً نگران شدم بجز افسردگی در شقيقه ام چند تار موی سفيد 

شده بود. با تيمور مو های سفيد را شمرديم. هفده تار بودند. در آن وقت من بيست و هفت ساله بودم. اين هفده 

اعالن کرديم زياد نشده بودند اما بعد از آن تعداد شان فزونی که انحالل سازمان را  4010تار موی تا سال 

 گرفت به نحوی که توجه هر کس را جلب ميکرد . 

در جريان هفته فدا محمد ده نشين از کادر های رديف اول پرچم به حيث والی بلخ به مزار شريف آمد و طی 

ن رفتاری سابقه نداشت. زيرا مارش گسترده ای از طرف اعضای حزب و شهريان معرفی گرديد. که چني

دليلی نداشت که مردم به خاطر آمدن والی جديد کار و بار خود را ترک کرده و در شهر مارش نمايند. اين 

از اولين ويژه گی های حکومت جديد بود که بيشتر اوقات مأمورين دولت، اهل معارف و شهريان به مناسبت 

ردد. خود اين تقرر نيز معنی دار بود. پرچمی ها در شبرغان های گوناگون با مارش ها و متينگ ها سپری گ
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سازمان گسترده داشتند و خلقی ها در آنجا ضعيف بودند. اما ده نشين را از شبرغان بيرون کشيده و به مزار 

آورده بودند و در جوزجان گيلدی خان يک تن از هواخواهان جناح خلق که سابقه حزبی روشن هم نداشت به 

قرر شد. گيلدی خان در معارف جوزجان و فارياب به حيث معلم و مفتش عمر گذرانده بود. خلقی حيث والی م

ها خواسته بودند از نام نيک او در ميان مردم استفاده کنند و منشی کميته واليتی جوزجان شخصی با تخل  

همه صالحيت ها را به بشرمل تعيين گرديد که در جوزجان سابقه نداشت و مردم او را نمی شناختند. اما او 

دست خود گرفت. آنها خواسته بودند که سازمان جناح پرچم را در جوزجان و شهر شبرغان ضعيف نمايند 

 که به زودی با زندانی کردن و برکنار نمودن پرچمی ها از وظيفه اين تصميم عملی شد . 

دموکراتيک در جبهه واحد بود رهبری کودتا نه تنها به اصول مرامی خود که اتحاد همه نيرو های ملی و 

وفا نکرد. بلکه از همان روز های اول به سر کوب تمام گروه های سياسی اعم از راست و چپ آغاز نمود. 

يکی از اعالميه های پرسر و صدای دولت عفو تمام زندانيان بود. اما اين عفو شامل زندانيان سياسی که در 

بلکه زندانيان جنايی و حقوقی آزاد شدند که تعداد زيادی از  زمان دولت سابق محبوس شده بودند، نگرديد.

سرکردگان شورش های بعدی ضد حاکميت دموکراتيک خلق از ميان آنها سرکشيدند. زيرا ماجراجويان و 

 هنگامه طلبان جسور در ميان آنان کم 

ل د که در مارش شهر کابنبودند. اين آزادی زندانيان نيز با مارش گسترده ای در مرکز و واليات تجليل گردي

حفيظ هللا امين بيانيه داده و زندانيان آزاد شده را فرزندان محروم و آزاده مردم افغانستان معرفی نمود. او 

گفت رژيم سرکوب گر خاندان سلطنتی آنها را به نا حق و ظالمانه و در شرايط وحشت ناک بدون رعايت 

د و آنها بايد حاال به مدافعين قهرمان انقالب بدل گردند. اين کوچک ترين حقوق انسانی در زندان نگهداشته بو

 اقدام آشکارا وجود روحيه لمپنی را در حفيظ هللا امين نشان ميداد . 

اگر چه کابينه به اشتراک هر دو جناح حزب ساخته شد، اما سر و صدای زياد در متينگ ها و مارش ها 

ت و او به حيث قومندان انقالب و شخصيت برجسته و استثنايی منحصراً به نفع حفيظ هللا امين جريان می ياف

معرفی می گرديد. ديگر مارش های پی در پی جز برنامه اساسی تبليغاتی رژيم شده بود که در آن دسته های 

ساز و آواز از راديو افغانستان و گروه های هنری مکاتب به خصو  مکاتب دختران به هنر نمايی می پرداختند 

هدف از اين اقدامات تبليغاتی جذب و جلب و شرکت مردمان عادی بی برنامه و تماشاچی بود. ابتکار که شايد 

همه اين مارش ها نيز به دست خلقی ها بود. ترکی ريش سفيدان، مال ها و همه آن چارکاله ها را مالقات 

ند ر تغيير رژيم اولين کسانی اميکرد و برای آنان در باره مزايای انقالب ثور سخنرانی مينمود. آنانی که با ه
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که پشتيبانی خود و مردم محيط خود را به پيروز مندان هديه می دهند. اما به زودی حمله به گروه های 

سياسی، شخصيت های صاحب نفوذ قومی، و علمای دينی روی دست گرفته شد که به تصور گرداننده گان، 

هانه کودتا و سوء ظن رابطه با گروه های ديگر آغاز ضد انقالب بودند. در اردو نيز تصفيه سراسری به ب

گرديد. همزمان با اين اقدامات، شورش در ميان مردم زبانه کشيد. گويا کمتر کسی بود که در باره وحدت 

حزب به تبليغات رسمی باور می کرد. وقتی که من در زندان پلچرخی زندانی بودم با شخصی به نام گل آخند 

گاهی امامت نماز های جماعت را در اتاق هايی که صد نفر يا بيشتر از آن زندانی  زاده مالقات کردم او

 بودند انجام ميداد و با چنان لحن موثری قرائت ميکرد که لرزه به اندام نماز گزاران می افتاد .

 واين شخ  حکايت کرد که بعد از پيروزی کودتا روزی نزد مياگل جان تگاب که از مشايخ پر نفوذ طريقت 

صوفيه بود مراجعه و هدايت خواسته است. مياگل جان آغا گفته است عجله ای در کار نيست اينها را بگذاريد 

که اول در ميان خود تصفيه حساب کنند. اول پرچمی ها حذف خواهند شد و بعد شايد امين سر ترکی را 

 بخورد 

وس ها مستقيماً مداخله کنند راه ديگری آن وقت آنها چنان در درون خود درگير خواهند شد که به جز آنکه ر

برای بقايشان نخواهد ماند. و مردم نيز بقيام سراسری خواهند پرداخت. اين موضوع را وقتی گل آخوند زاده 

به ما قصه کرد هنوز ميان ترکی و امين برخورد نشده بود و مسئله مداخله مستقيم شوروی ها نيز به ذهن 

 افراد معدودی می گذشت. 

حمله که بر اردو صورت گرفت گرفتاری شاپور احمدزی يکی از جنراالن برجسته بود که در آن وقت  اولين

 به حيث رئيس حربی پوهنتون اجرای وظيفه می کرد .

کسی به نام داکتر شاه علی اکبر نيز به حيث سازمانده کودتا تبليغ می گرديد که چندان شناخته شده نبود يا ما 

نام و لقبش چنين بر می آمد که از جمله اهل تشيع باشد. شايد صد ها نفر از افسران  او را نمی شناختيم. از

اردو و خورد ضابطان زندانی گرديدند. وقتی سه چهار ماه بعد من زندانی شدم و در بالک چهار محبس 

 پلچرخی 

وقت  است. چون انتقال يافتم، زندانيان و عساکر در گوشی تبصره می کردند که شاپور احمدزی ديوانه شده

بيرون رفتن برای رفع حاجت صدا های وحشتناک مانند زوزه های حيوانات زخمی به گوش می رسيد. 
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سربازان می گفتند احمدزی فرياد می زند خدا نيست و به اندازه ای زوزه او وحشتناک است که شنونده به 

 وحشت می افتد .

بودند که حاال از خدايت کمک بخواه که ترا نجات دهد  شايد در هنگام شکنجه به او که شخ  معتقدی بود گفته

دهد که -و او که مشاعرش را از دست داده بود به طور ناخودآگاه ترديد خود را بر اين که چرا خدا اجازه می

اينقدر مظالم صورت گيرد به صورت اين فرياد ابراز می کرد. در اتهام کودتا به احمدزی اکثر صاحب 

اليت لوگر بودند. چون تصور می شد لوگر مرکز عمده فعاليت افغان ملت است. اين منصبان زندانی از و

بگير و ببند ها ادامه يافت تا اينکه کارمل و چند نفر از اعضای رهبری پرچم از جمله نور احمد نور، محمود 

می شد که با  بصرهبريالی، داکتر نجيب هللا و داکتر اناهيتا به نام سفيران به خارج از کشور فرستاده شدند ت

تئغير موضعگيری سليمان اليق و بارق شفيعی از جناح پرچم به نفع خلق در کميته مرکزی موضع خلقی ها 

 تقويه شده است. 

از اجراآت عملی سران رژيم نشر فرامين شورای انقالبی بود که از جمله سه فرمان به نسبت رابطه داشتن 

رد. فرمان شماره شش که در باره لغو و سود و سلم بود، که با زندگی مردم سر و صدای زيادی بر پا ک

مقروضين را از دادن سود و سلم به سود خواران معاف می داشت. فرمان شماره هفت تعيين حد اقل مهر 

برای دختران واجد شرايط عروسی بود که سه صد افغانی تعيين شده بود. ظاهراً در هردوی اين موارد احکام 

بوده است. از همه مهمتر فرمان اصالحات ارضی بود که حد زمينداری را به سی جريب  دين اسالم در نظر

زمين درجه اول برای زمين داران کاهش می داد و به سرعت هيئت های مرکب از اعضای حزب، کارمندان 

ين ابوزارت زراعت و معلمين مکاتب به تقسيم زمين برای دهقانان بی زمين آغاز کردند. دو فرمان اول در م

اقشار معينی از جامعه طرفدارانی پيدا کرده بود. که حتی در سرود هايی فولکلوريک خواننده های محلی نيز 

بازتاب يافت و به صورت نيمه طنز نيمه جدی از اين اقدامات يادآوری می شد. شايد جوانان از جمله دختر 

 می کردند. چون مشکالت تشکيل خانواده و پسر در ماتحت الشعور خود از فرمان تعيين حداقل مهر پشتيبانی

باعث شده بود که جوانان تا سنين نزديک به چهل سالگی نمی توانستند عروسی کنند و دختران قشر های 

باالی جامعه اغلب بی شوهر می ماندند. چون افراد مناسب از سطح اقشار اجتماعی باال يا نمی توانستند 

يا بخاطر تعصب آن خانواده ها بيشتر جوانان فقير را به نظر تحقير  شرايط عروسی با آنها را فراهم کنند و

ديدند و حاضر نبودند که با آنها خويشاوندی کنند. به خاطر دارم که در زمان سلطنت شايد در همان وقت -می

های که اقدام به رفع حجاب و آزادی زنان گرفته شده بود دولت به قاضی ها در اطراف هدايت داده بود که 

حل در تحت صالحيت شان تحقيق نموده و دختران را که به نسبت محدوديت های اجتماعی از شوهر کردن م
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باز مانده اند با جوانان که قدرت دادن مهر و مصارف سنگين تُوی و عروسی را نداشتند نکاح نمايند. در 

کار شدند و دختران شان  آنوقت بسياری از خانواده ها به خصو  خانواده های اقشار باال به سرعت دست به

را که در خانه مانده بودند به کسانی که مناسب تشخي  می دادند با شرايط سهل و حتی مصرف از جيب خود 

به عروسی دادند. اما اين رژيم به جز صدور فرمان اقدام عملی در اين مورد نکرد بنا براين چندان نتيجه از 

ارضی به سرعت دست به اقدام زدند که به نسبت عدم آماده اين تصميم حاصل نشد. اما در مورد اصالحات 

 گی دهقانان اين مسئله بزرگ اجتماعی 

نتيجه معکوس داد. زيرا دهقانان نه پول، نه تخم بذری و نه حيوانات از جمله گاو و اسب های قلبه ای داشتند. 

ران با دهقانان جور آمد کردند زيرا و زمين های تقسيم شده اکثراً بال استفاده ماند. در جا هايی خود زمين دا

اکثر اين دهقانان از اقاربشان بودند و با هم شناخت داشتند. در مواردی به خصو  ترکمن های مهاجر که 

خاطرات انقالب بلشويکی به آنها انتقال يافته بود گرفتن اين زمين ها را نا روا می دانستند و پنهانی با صاحب 

زمين را به صاحبشان بازگشت می دادند يا مطابق نرخ معمول پول آن را می  زمين جور آمد می کردند. يا

پرداختند. البته هياهوی تبليغاتی اين اقدام بسيار زياد تر از نتايج عملی آن بود زيرا حزبی های کمسواد و 

می کردند متعصب در دهات متينگ ها به راه می انداختند و زمين داران را به نام فئوداالن خونخوار اهانت 

و دشنام می دادند که با اخالق رايج اجتماعی زننده و تحريک آميز بود. چون اکثر اين زمينداران در بيشتر 

نقاط کشور دارای وجاهت اجتماعی بودند و با مردم گذاره می کردند و آنچنان که روشن فکران در کتاب ها 

. بلکه مورد احترام هم بودند. به گونه مثال در خوانده بودند نه تنها نفرت طبقاتی به ضد آنها وجود نداشت

قريه ما به معنای دقيق کلمه فقط يک مالک ارضی يا فئودال وجود داشت که دارای وجاهت روحانی بود. 

چون از جمله سادات بود. او برای دهقانان به خصو  در مورد تشکيل خانواده با استفاده از نفوذ خود کمک 

وادار می نمود که از خواست های بيرون از توان داماد دست بردارد؛ از مردم می کرد. خانواده عروس را 

کوچه و اقارب کمک جمع آوری می نمود تا مراسم عروسی آسانتر برگزار شود وغيره. او در مورد رفع 

 اختالفات ميان اهالی نيز تصاميم عاقالنه می گرفت و مخالفت ها را به موافقت و نزديکی بدل می کرد. حاال

-که مردم می ديدند دو سه جوان تازه به دوران رسيده به او دشنام می دهند و اهانت می کنند ناراحت می

شدند. چنين مواردی استثنايی و يکی دو تا نبود. به جز در نقاط محدودی آنانی که فئودال ناميده می شدند 

 ون عوامل تاريخی، تجارب شورشقدرت اقتصادی نداشتند، بلکه موقفشان بيشتر اجتماعی و اخالقی بود. چ

ها و سرکوب ها به آنان آموخته بود که از قوم و قبيله و اهالی قريه خود در برابر استبداد و بروکراسی دولتی 

حمايت کنند. بنابراين شايد شعار سياسی ضد بروکراسی دولتی نسبت به شعار های اقتصادی جذابيت بيشتر 
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د های زراعتی را که در طول تاريخ به اساس تجربه اجتماعی و به خصو  داشتند. اين اقدامات نا سنجيده واح

کمبود آب و مشکالت حقابه تشکيل شده بودند، از هم پاشاند و به جای آن چيز مفيد تر به وجود نياورد. شايد 

اين از مهم ترين عامل شکلگيری شورش ها در دهات بود. هويت مخالف مذهب حزب حاکم هم مردم را به 

زديک می کرد و اختالفات اجتماعی را کاهش می داد. در گوشه و کنار کشور شورش ها جوانه زدند و هم ن

امنيت رو به خرابی گذاشت در شهر ها نيز گروه های سياسی به سازماندهی نارضايتی مردم پرداختند. نه 

ن آن بی شوند به مخالفيتنها گروه های سياسی مذهبی بلکه جريانات چپی که ممکن بود متحدين اقدامات انقال

تبديل شدند. بعد از بيرون فرستادن رهبری پرچم و گرفتار و محبوس شدن فعالين آن اکثريت کادر های اين 

 جناح نيز مخفی شدند و به فعاليت سياسی پنهانی روی آوردند .

 . چون اکثريتچون آنها با خلقی ها آشنايی داشتند مخالفت شان با رژيم واقعاً برای حاکميت خطرناک بود

اعضا هنوز در بدنه حزب و دولت فعال بودند و خود را موافق نشان ميدادند. بعد از آن که جناح پرچم متهم 

به کودتا شد و جنرال رفيع ،سلطان علی کشتمند و جنرال قادر که پرچمی هم نبود زندانی گرديدند و متينگ 

ين به ضعف و سقوط کوتاه مدت رژيم باورمندتر ها و مارش های سراسری به ضد آنها به راه افتاد مخالف

 شدند و در گوشه و کنار شورش ها شدت يافت. 

  

  

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش شصت و چهار 

  کشانده شدن به قیام مسلحانه

اما وضع سازمان ما چگونه بود؟ آنچه در نظر اول جلب توجه می کرد نفرت شديد بر ضد اتحاد شوروی 

ا کمتر کسی ترديد داشت که در برخورد ميان داود خان و حزب دموکراتيک خلق، اتحاد وقت بود. زير
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شوروی عامل اساسی اين اقدام ماجرجوايانه است. من در مزار شريف بودم و همه کسانی که با ما رابطه 

د و از داشتند با احساسات پر شور خواهان اقدام انقالبی بودند. همان شب و روز روستا به مزار شريف آم

من خواست که برای آماده گی احتياطی در برابر حمالت رژيم تصاميم اتخاذ گردد. برای تشکيل يک اجالس 

 عاجل کابل مساعد تر به نظر می آمد .

 زيرا ما خانه های زيادی در اختيار داشتيم و جمع شدن چندان جلب توجه نمی کرد .

د و اين مجلس تا حد ممکن محدود باشد چند تن از پس تصميم گرفتيم که مجلس مشورتی در کابل داير شو

محالت دعوت شدند و مرکز کميته سياسی و رهبری بخش نظامی در کابل قرار داشت پس همگی در آن جا 

جمع شديم. از بخش حرفه ای ها بجز روستا، حاجی نسيم و ظاهر حاتم از بدخشان آمده بودند، رحمان قل 

واليت شمال شرق و شمال در حرکت بود و از امکانات سازمان شناخت  که به صورت سيار در (حسام الدين)

و درک عينی داشت نيز دعوت شد. از کميته نظاميان کمين که يک افسر هوايی بود، زيد هللا و عتيق کيوان 

 که سطح آگاهی باال داشتند شرکت داده شدند؛ از کميته سياسی نيز پنج نفر از جمله انجينير محمديار، انجينير

خالق ،انجينير قدير، کريم از فاکولته اقتصاد شرکت حضور يافتند. عده از افراد موثر ديگر نيز که نامشان 

به خاطرم نمانده است نيز جمع شدند و در يک مجلس مشورتی روی اوضاع و اقدامات احتياطی صحبت 

 و بدخشان آماده ساخته شوند ونموديم. نظر عمومی بر اين بود که بايد چند دسته پارتيزانی در واليات تخار 

که آن وقت از نظر اداری به واليت جوزجان تعلق  -بعد از تجارب اوليه در فارياب و کوهستانات سرپل 

نيز برای تدارک قيام تدابير اتخاذ گردد در آنجا ها قيام هايی از جانب مردم نيز در حال جوانه زدن  -داشت 

ال شوند و برای نشر اعالميه ها به آنها صالحيت داده شود و زمينه بود. کميته های تبليغاتی در شهر ها فع

اقدامات عملی سنجيده شود. با اين تصاميم پراگنده شديم هنوز يک هفته نگذشته بود که روستا و رحمان قل 

 در تالقان گرفتار و زندانی شدند اين به مثابه آتشی بود که باالی ذخاير نفت انداخته شود. از تمام محالت

احوال رسيد که بايد اقدام به قيام تسريع گردد. من به سرعت به مزار رفتم تا به اعضای سازمان آگاهی دهم 

که در فکر اختفا باشند و همه آدرس ها از کتاب، جزوه، نامه و هر چيزی که توجه پوليس را جلب نمايد 

ان گرفتار و زندانی شده بود. جري تصفيه گردد. متأسفانه به طور کامالً تصادفی يک نفر از اعضای سازمان

چنين بود که پوليس يا کميته های دفاع از انقالب که از جوانان تشکيل شده بود به مراکز چند تکيه خانه حمله 

برده بودند. در آن وقت دو نفر واعظ برجسته در شهر مزار شريف در ميان شيعيان شهرت يافته بودند. شيخ 

ود اگر چه به طور رسمی مدارج علمی را کسب نکرده بود اما زبان آتشينش قربان که يک مبلغ بسيار قوی ب

و درک روشن و امروزی اش از مسائل موجب جلب توجه جامعه می گرديد و صحبت از او در شهر مزار 
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شريف نقل مجالس بود. مبلغ ديگر آغای بَر يک عالم دينی برجسته بود که مواعظش بسيار عالمانه بود و 

ی منبر او می نشستند اکثراً افراد آگاه بودند. سياسيون و روشنفکران نيز در مجالس تبليغ او کسانی که پا

کردند و سوال و جواب هايی نيز در اين مجالس رد و بدل می گرديد. هر دوی اين مبلغين در -شرکت می

طرح بی را مضمن مسائل ديگر روی وحدت شيعه و سنی تأکيد می ورزيدند. شيخ قربان خيلی مباحث انقال

می کرد و شايد با آثار شريعتی و مجاهدين خلق آشنا بود. اما صحبت های آغای بَر کمتر به صورت مستقيم 

به سياست تماس داشت. او از وضعيت قابل تأسف جوامع اسالمی، جهل و بی سوادی، اختالفات ،عقب مانده 

ثنا که من از آشنايی خود با او در فصل های گی و انحطاط انتقاد می نمود. آغای بر در تکيه خانه سيد حسين 

گذشته صحبت کرده ام سخنرانی می کرد. داوود فهيم از فعالين جوان سازمان ما که متعلم تخنيکم بود در 

خانه آغای ثنا به سر می برد چون پدرش در کود و برق مأمور بود، در آپارتمان های مسکونی دولتی مربوط 

بخاطر سهولت در رفت و آمد داود را با مفاهمه آغای ثنا که با او دوستی مؤسسه کود برق منزل داشت و 

داشت در خانه او گذاشته بود. داوود در آنجا اتاق خا  خود را داشت و برای آماده گی و انجام کار خانگی و 

 پيشبرد درس ها بسيار سهولت داشت. داوود شعر می گفت و داستان می نوشت و از زمانی که هنوز متعلم

صنف نهم مکتب بود اشعار و داستان های کوتاهش در روزنامه بيدار در صفحه جوانان به نشر می رسيد. 

بخاطر استعداد استثنايی اش عالوه بر آموزش سازمانی در اوقاتی که من در شهر مزار شريف می بودم با 

داواری خاصی به آينده اش با او در باره مسائل ادبی و شعر و داستان برنامه خاصی گرفته بودم. همه با امي

او کمک می کردند. از اتفاق ناگوار پليس رژيم برای گرفتاری آغای بَر به خانه و تکيه خانه آغای ثنا حمله 

برده و در جريان تالشی مقدار زيادی کاغد و نوشته در اتاق داوود بدست شان افتاده بود. در ميان اين نوشته 

که خالصه داستان های بزرگ و تبصره های در باره اشعار قديم و جديد را ها يادداشت هايی از من نيز بود 

شامل می شد. اما يک قطعه عکس بدخشی که بعد از برآمدن از زندان گرفته و با يادداشتی در پشتی آن به 

 من 

قی چون خلاهدا کرده بود. نيز در جمله اين کاغذ های غارت شده به وسيله پوليس به دست آنها افتاده بود. اما 

ها در مزار شريف چندان پايگاه و ريشه نداشتند، تصور نمی شد که آن عکس را کسی شناخته باشد. داوود 

هنوز در توقيف به سر می برد و او را در يکی از اتاق های مديريت ترافيک نگاه داشته بودند. بعد از آنکه 

هنوز تحقيقی نيز از او صورت نگرفته بود.  من معلومات گرفتم قيد و بند خاصی باالی داودد وجود نداشت و

اعضای خانواده و همصنفانش به ديدن او می رفتند و بدون مانع با او صحبت می کردند و حتی بيرون از 

محوطه مديريت ترافيک با آنها بيرون می رفت. با آنهم من نگران بودم. زيرا هر روز حوادثی در گوشه و 
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ن رژيم را وحشت زده و خشمگين می ساخت من تصميم گرفتم به نحوی کنار کشور واقع می شد که مأموري

با خانواده او صحبت کنم که در مورد رهايی اش اقدام کنند و اگر وضع جدی شد به صورت خا  درباره او 

بينديشيم. بچه ها همه گی مسئله فرار او را مطرح می کردند که قرار ظواهر دشوار نبود. من به خانه آغای 

م و همراهش ضمن صحبت درباره اوضاع عمومی درباره داود نيز سخن گفتم. آغای ثنا گفت که پدر ثنا رفت

او فعالً وضع خوب ندارد و باالی پسرش قهر است اما در خانواده آنها مامايش آدم گپ فهم است و باالی 

اسم خان به خانه اش پدرش هم نفوذ دارد. با او صحبت کنيد. من آدرس مامای او را گرفتم و در گذر مرزا ق

رفتم بعد از دو سه بار رفت و آمد يک روز صبح با او روبر شدم مرا به مهمان خانه اش برد چای آورد و 

از هر طرف سخن گفتيم و من موضوع داوود را مطرح کردم گفتم معلوم است که فعالً با او سخت گيری 

 جدی بسازد . نکرده اند اما حوادثی در جريان است که ممکن است موضوع را

بهتر است هرچه زود تر اقدامی بنماييم. شما سه چهار نفر را نزد پوليس بفرستيد و صحبت کنيد که او جوان 

و طفل است با آغای بر هم عالقه ای ندارد زيرا خانواده او سنی مذهب اند. به شعر و ادبيات عالقه مند است 

يمای مخاطب من نگرانی و تشويش به وجود آمد و سخنان و بهتر است او را رها نموده و تشويق نماييد. در س

بی ربطی گفت که من نفهميدم چگونه با او به نتيجه برسم. فردا باز نزد آغای ثنا رفتم او با لبخند گفت اين 

مردم عوام عجب افکاری دارند او فکر کرده است که شما خود از افراد رژيم هستيد برای من گفت که او از 

دارد. البته من مسخره اش کردم و گفتم کسی که با شما صحبت کرد بيشتر از ده سال است که همه چيز خبر 

با من آشناست ،البته که آدم با خبر است و بی دليل گپ نمی زند. و خطاب به من گفت به آنها حق بدهيد چون 

د به باشند و حاال بجز خوبسيار می تورسوند و نمی خواهند با افراد رژيم درگيری پيدا کنند يا رابطه داشته 

فرزند خود هم فکر نمی کنند. همين آدم های عوام اند که از ترس خود زير هر بيرقی می روند. کاشکی شما 

 او را می ترسانديد .

حاال برويد با خود داود صحبت کنيد تا اگر بتواند اعضای خانواده اش را وادار به گرفتن تصميم کند. من با 

ود رفتم تا با داوود مالقات کنم البته يکی از همصنفی هايش را فرستادم تا او را از آن که بی احتياطی ب

محوطه بيرون بياورد و بعد با لباس معمولی طوری که جلب توجه نکند با يک واسکت و دستمالی که شاگردان 

کردم. اما او نانوايی ها و کافی ها به سر می اندازند رفتم و جريان حوادث و احتماالت را برايش مطرح 

چنان معصومانه می انديشيد که به ذهنش هم نمی گذشت مأمورين رژيم او را مقصر بپندارند و با او برخورد 

خشن کنند. من با نگرانی و اندوه زياد از او خداحافظی کردم و به بچه ها وظيفه دادم که مراقب او باشند و 

 ضاع بتوانيم نجاتش دهيم. بعد چند نفر از فعالين روحيه اش را آماده کنند تا در صورت تحول ناگوار او
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مسئول را از فارياب، سرپل و جوزجان خواستم و هشدار دادم که ممکن است به زودی رژيم باالی ما حمله 

کند. اگر چه در اين سه واليت آنقدر فعاليت ما با موازين پنهان کاری پيشرفته بود که احتمال خطر و ضربه 

ش می داد ولی باز هم بهتر بود که همه گی به احتياط فراخوانده شوند و بعد از دو سه را تا سرحد صفر کاه

روز من به طرف فيض آباد مرکز بدخشان حرکت کردم. هنوز تدارک جلسه تصميم گيری در جريان بود که 

اما هنوز مطلع شديم موالنا را از دهمزنگ فرار داده اند. اين کاری بود که در باره اش صحبت کرده بوديم 

تصميم مشخصی نگرفته بوديم. اما فيض هللا جالل که در اين روز ها در کابل بود به ابتکار خود با موالنا 

تماس گرفته و مشوره کرده بودند تا ترتيبی بدهند که مأمورين زندان او را به خاطر تداوی به بيرون انتقال 

از ناحيه ستون فقرات صدمه  4011ر جريان قيام سال دهند و در راه شفاخانه به نجاتش اقدام کنند. موالنا د

شديد ديده بود و چند بار به خاطر تداوی به شفاخانه ها انتقال داده شده بود و اين بار قرار بود به علی آباد 

برده شود بخاطر انجام عملی نقشه حاجی سياه پوش مشهور به عزيز ملنگ نيز کمک کرده و موتر و دو سه 

ده ساخته بود و به مجردی که موتر زندان وارد سرک جمال مينه می گردد در ناحيه تپه سالم ميل تفنگچه آما

تصادم ساختگی با موتر زندان صورت می گيرد و افراد مسلح دو فرد امنيتی مؤظف را که دچار شوک و 

د. در همين شب حيرت شده بودند خلع سالح می نمايند و موالنا را با موتری که آماده شده بوده فرار می دهن

و روز قضيه اتهام کودتا به جنرال قادر و پرچمی ها علنی شد و بدخشی را نيز در جمله به اصطالح 

کودتاچيان گرفتار کردند. اين رويداد ها فعالين سازمان ما را که تشنه اقدام عملی بودند انگيزه داد تا تصميم 

 خود را پيش بيندازند . 

ض آباد می آمدم. بار اول با انجينير بديع الزمان، بعد از آن که چهار نفری پياده اين بار سوم بود که من به في

از فرخار به کشم و از آنجا با انجينير بديع که مريض شده بود با موتر به فيض آباد آمده بوديم. بار دوم با 

ق ز آنجا از طريپساکوهی از آلتن جلب که شبی در کنار دريای کوکچه توقف کرده و بعد به سبز بهار و ا

کوره راه های کوهستانی به ارگو و از آنجا به فيض آباد آمده بوديم. در آن وقت هنوز اختالفات به جدايی 

نينجاميده بود اما انعکاس آن ميان ظاهر حاتم و پهلوان قيام موجب ناراحتی گرديده بود و چند نفر ديگر از 

ی با جمع نمودن سی نفر از فعالين ميان آنها تفاهم ايجاد نموده کادر ها نيز به ماجرا کشانده شده بودند. پساکوه

بود. در آن سفر پساکوهی بسيار کوشيده بود تا به من باز و بسته کردن اسلحه را ياد بدهد که نتيجه نگرفته و 

ا از ربسيار باالی من خنديده بود. ما از بيراهه ها به قريه ای به نام طرق رفته و از آنجا يکی از مسئولين 

فيض آباد خواسته بوديم. اين طرق با آن که قريه بسيار بزرگی بود. حتی يک نفر خط نويس در آن وجود 

نداشت. اينبار به فيض آباد آمدم وضع بسيار آشفته بود و هر لحظه امکان مورد حمله قرار گرفتن وجود 
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ر باغی جا بجا شدم که دو سه اتاق داشت. اما برای اينکه همه دعوت شدگان نرسيده بودند من در قريه چته د

نو ساز بدون دروازه و کلکين در آنجا قرار داشت باغ و منزل بجوانی از اعضای سازمان به نام کريم تعلق 

داشت. او مصروف کار های دهقانی بود چون ايام تابستان کار های دهقانی بيشتر می شود من اکثر اوقات 

از آن فرش شده بود مطالعه می کردم. لحظاتی در زير درخت های سيب تنها ميبودم و در آن اتاق ها که يکی 

و آلو قدم می زدم که معموالً باعث وارخطايی و فرار بچه هايی می شد که برای سيب دزدی به باغ می آمدند. 

کريم نزديک های چاشت می آمد ما شوربايی تهيه می کرديم که از محصوالت باغ؛ لوبيای سبز، باقلی، کدو 

بزيجات ديگر آنرا لذيذ تر می ساخت. کريم جوان بيست و پنج ساله بود که تازه از وظيفه عسکری و س

فراغت يافته بود. او در دوره عسکری کوشيده بود با سالح آشنا شود بعد از صرف غذا به کناره دريای 

اً برای آرامش کوکچه می رفتيم و شنا می کرديم و ساعاتی روی ريگ های داغ دراز می کشيديم که واقع

اعصاب معجزه می کرد. کريم شايعات جاری و احوال رفقا را برای من قصه می کرد. اوضاع روز به روز 

وخامت کسب می کرد. بگير و ببند ها زياد شده بود، آوازه قيام و شورش از گوشه و کنار کشور باعث 

 تحريک 

د برای لحظاتی می آمد و از انديشه ها افکار و اذهان می گرديد. ظاهر حاتم که خانه او نيز در قريه چته بو

مباحثات ميان کادر ها اعضای سازمان سخن می گفت. بخش نظاميان اطالع داده بودند که به نسبت 

احضهارت درجه اول نماينده گان شان در کنفرانس حاضر شده نمی توانند و فقط يک تن از اعضای رهبری 

ند آمده بود. به تدريج نماينده گان از گوشه و کنار می آمدند و در جا آنها که تصميم داشت با اردو مقاطعه ک

های مختلف جا به جا می شدند. شهر فيض آباد نيز با مارش های دولتی که اهل معارف و مأمورين به اجبار 

شدند مصروف بود. مارش کننده گان از پشتبانی خود برای رهبر کبير و قومندان انقالب -در آن کشانيده می

ثور يعنی ترکی و امين اطمينان می دادند و هورا می کشيدند. بر عالوه محکوميت مخالفان پشتيبانی از فرمان 

های شورای انقالب نيز مضمون اين مارش ها و ميتينگ ها بود. مردم از شتاب زدگی دولت و اين که از 

ناآرام بودند، که همه اين اقدامات بر باال برای ايجاد کوپراتيف ها و اتحاديه های دهقانی فشار وارد می شود 

التهاب شورش و طغيان مردم دامن می زد. مردم از اين که رهبری دولت به دست عده ای عناصر بی تجربه، 

عقده مند و خشونت گرا افتاده است شکوه داشتند. آشفته گی هم در دستگاه دولتی، هم در ميان جامعه با 

شد. جذب و تنظيم دختران و پسران جوان به سازمان جوانان که می  اقدامات اجباری و اضطراری بيشتر می

بايست با لباس سرخ در مارش ها و ميتينگ ها اشتراک کنند اقشار محافظه کار را بر می انگيخت و از 

آميزيش بی رويه جوانان اضظراب داشتند. مسئله سواد آموزی زنان در روستا ها بيشتر موجب فتنه شد. از 
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های کشور مردم آغاز به مهاجرت نموده بودند. همه اين عوامل تصور قيام عمومی را تقويت  گوشه و کنار

 کرده و شتابزده گی را در ميان ما نيز تشديد می کرد. 

  

 سرگذشت و چشم دیدها بخش شصت و پنج 

  7651اسد سال  28قیام مسلحانه خونین 

رانس داير و مباحث آغاز گرديد. هيچ کس در بعد از آن که افراد دعوت شده در اجالس حاضر شدند، کنف

اصل مسئله يعنی تدارک يک قيام مسلحانه ترديد نداشت اما در باره چگونگی وقت و تدارک آن نظريات 

متفاوت بود، يک عده زمان حاضر را مناسب نمی دانستند. اما نمی توانستد داليل موجهی ارائه کنند چون 

در بدخشان جدی بود. و اگر عده ای زندانی ميشدند اختالل کار ها   امکان حمله دولت بر سازمان به خصو

بيشتر ميشد. در مورد چگونگی حرکت دو نظر به وجود آمد، اکثريت بر آن بودند که هم زمان در چند نقطه 

 اقدام به حرکت مسلحانه گردد. استالل آنها اين بود 

ی گردد. جانب مقابل اين نظر که کمين از اعضای که قدرت مانور باال می رود و دولت بيشتر دچار تشويش م

نظامی سازمان آن را ارائه کرد اقدام متمرکز بود. او می گفت ما هيچ تجربه ای در زمينه رهبری و انتظام 

حرکت مسلحانه نداريم. در چنين اوضاعی تقسيم افراد کم تجربه به چندين دسته ما را آسيب پذيز می سازد و 

مشکل می شود. من هم از نظر کمين دفاع می کردم. اما اين نظر در اقليت ماند. کمين  رهبر و قومنده حرکت

پيشنهاد داشت که نقطه اول قيام شهر فيض آباد باشد و غنُد دولتی که در فيض آباد متمرکز بود، خلع سالح 

رف ر هر اقدام دو طگفتند د-گردد. اين اقدام برای بدست آوردن اسلحه و مهمات نيز مفيد تر است. مخالفين می

وجود دارد پيروزی و شکست در صورت پيروزی ما نه تنها اسلحه و مهمات به دست می آوريم بلکه موجب 

گرديم. ولی اولين اقدامات بايد حتماً موفقانه باشد، قبول خطر درست -تشويق مردم به پشتيبانی از قيام می

ج شوند تا نتيجه پيروزی حتمی باشد. چون نتاي نيست. پس بايد ضعيف ترين حلقات و مراکز دولتی انتخاب

سياسی و تأثير آن باالی روحيه مردم در گام اول مهم است. بعد از نتيجه گيری از اقدامات اوليه می توان به 

اقداماتی که جانب نظامی و اکماالتی آن مهم باشد اقدام کرد. اما برای فعالً منظور ما بيشتر سياسی است تا 

اسد تعين گرديد تا تجليلی از سالگرد استقالل  13نظر اول با اکثريت تصويب شد و تاريخ اقدام  نظامی. بالخره
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کشور باشد. برای اقدام اول ولسوالی رستاق واليت تخار و شهر بزرگ در بدخشان که امکان برقراری 

کوهستان،  شد که درارتباط ميانشان ساده تر است و ولسوالی های کشم و بهارک تثبيت گرديد. همچنين فيصله 

 واليت جوزجان و گرزيوان و لوالش واليت فارياب آماده گی گرفته شود . 

بيانيه سياسی ترتيب کرديم که در کابل ميان محافل سياسی، عناصر آگاه و مشاورين شوروی برسد. من به 

ين ی برساند. در اکسی که نامه را به کابل می برد يادداشتی دادم که از طريق آدرسی که داشتم به پنجشير

يادداشت تأکيد نمودم که ما در نظر نداشتيم عليه شما موضع بگيريم چون سازمان ما تازه تشکيل شده و به 

انسجام بيشتر نياز داريم. اما رفقای ما در همه جا مورد پيگرد و حمله قرار گرفته اند و بدنه عمده سازمان 

ار نيست اگر برخوردی صورت گرفت از قبل اخطار می متشکل از جوانان است و احساسات اينها قابل مه

نماييم که مسئوليت آن به دوش شماست. در اعالميه ای که ترتيب نموديم عليه اتحاد شوروی موضع 

ايديولوژيک نگرفتيم بلکه سياست شوروی را از اين نظر مورد انتقاد قرار داديم که در دفاع از رژيمی که 

ن جنگ داده است. رابطه تاريخی دوستی دو کشور را متضرر می سازد و با مردم خود درگير شده و اعال

با روحيه اسقالل طلبانه مردم افغانستان روبه رو شده و به ارتباط آينده آن صدمه جبران نا پذير می رساند. 

زيرا اين رژيم بر خالف اصول مسلم احزاب برادر نيرو های مترقی را مورد حمله قرار داده در صورتی 

بايد برای ايجاد جبهه با آنها وارد مذاکره می شد. ما از اين نظر اين اعالميه را ترتيب نموديم که می  که

دانستيم ابتکار مبارزات ضد رژيم به دست نيرو های ارتجاعی می افتد و از آن بيشتر کشور های ضد 

ش به نيرو های مترقی شوروی بهره گيری می کنند. بنا بر اين امکان تعديل سياست شوروی و مراجعه ا

منتفی نيست. اگرچه نظر ما از طرف گروه هايی که ايديولوژيک می انديشند مانند شعله جاويد، انحراف و 

سازش کاری دانسته خواهد شد. اما به هر حال ما هرگونه امکان هم سويی با نيرو های دست راستی و وابسته 

ن می دانستيم. تجربه نشان داد که شوروی بالخره به کشور های منطقه و سرمايه داری جهانی را ناممک

موضع خود را تعديل کرد و طرح سياست مصالحه ملی؛ امکان تشکيل نيرو های سوم را به وجود آورد اما 

باز هم گروه های داخل حزب که مخالف مصالحه ملی بودند و کمونيست های اتحاد شوروی که خيال می 

يلتسن روی کار بيايند از گروه های مخالف مصالحه ملی حمايت کردند کردند مجدداً با شکست گورباچف و ا

و داکتر نجيب هللا را به سقوط کشانيدند. که جامعه افغانستان وارد يک دوره پر از فجايع جنگ های داخلی 

گرديد و انترناسيوناليست های وابسته به شوروی و اسالم گرايان طرفدار پيروزی جهان اسالم به گروه های 

 ومی و قبيله ای سقوط کردند . ق
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دسته بندی ها منظم شد، کمين که تحصيالت نظامی داشت و آگاهی سياسی اش نيز باال بود بنابر اصرار 

حاجی نسيم به رهبری دسته که بايد در کشم قيام می نمود مقرر گرديد. حاتم دسته ای را که می بايست در 

رستاق واليت تخار معراج الدين معروف به احسان مسئول بهارک بدخشان اقدام کند رهبری می نمود. در 

رهبری قيام تعيين شد و من با انجنير نور راهی شهر بزرگ شديم. برای عبور به شهر بزرگ می بايست با 

 وسيله که از پوست گاو ساخته شده بود از دريای کوکچه عبور نماييم .

 ک هايی از تيره برالس بودند .قريه های کنار دريا که به شهر بزرگ تعلق داشتند، تر

جالب اين است که در بدخشان اصطالح ترک نسبت به ازبک بيشتر رايج بود. تا اين که حوادث بعدی جای 

اين دو مفهوم را تغيير داد. همان شب به مرکز شهر بزرگ که دره زاران ناميده می شد. رسيديم کسانی که 

نجا شهر تاريخی و عظيمی وجود دارد. اما حقيقت اين است کلمه شهر بزرگ را می شنوند شايد فکر کنند آ

که شهر بزرگ متشکل از تعدادی روستاست که حتی بازار ندارد. در مرکز عالقه داری چند خوجه يين بودند 

که از فيض آباد اشيای مورد ضرورت مردم را انتقال داده و آن را نيمه نقد و نيمه نسيه می فروختند و بيشتر 

ته آورد. الب-جنس به جنس بود. زيرا به جز تعدادی معلم و چند نفر مأمور کسی پول به دست نمی معامالت هم

 دو سه خانواده ای بودند که خانی و اربابی را به ميراث برده بودند. اما آنها هم زمين بسيار کم داشتند .

از چشمه ها جاری می  چون آب کوکچه در آن مناطق مرتفع قابل استفاده نيست و جويبار های کوچکی که

شوند برای آبياری زمين های زياد کفايت نمی کنند. شهر بزرگ از طرف شرق به مناطق يفتل می پيوندد در 

شمال در يک نقطه با دريای آمو متصل است از طرف جنوب دريای کوکچه آن را از مناطق ترک نشين 

غرب به رستاق متصل است. کوه های دشوار کنار کوکچه که به ارگو می پيوندند جدا می نمايد و از جانب 

گذر دارد که پساکوهی آنها را مساعد ترين نقاط برای مانور و تعليم و تربيه پارتيزان ها می دانست. خود اين 

پساکوه هم يکی از همان نقاط است. در اين منطقه مشايخ طريقت بيشترين نفوذ را داشته اند که مردمی آرام 

مخالفتی با گروه های روشنفکری نمی نمودند. پيری به عنوان پير اسپه خواه در گذشته و محافظه کار بودند و 

ما »های نزديک مرشد عمومی بوده است که مردم سرودی برای تجليل از او ساخته بوده اند که با ترجيع بند 

 به هم مرتبط ميشده اند .« مريد پير اسپا خواستيم
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شه های فرهنگ اجتماعی گرديدم. البته چند نفر چارکاله هم که من در همان روز های اول متوجه اين گو

ميان مردم و مامورين دولتی فعال بودند و از اين رابطه نفوذ و نان کسب ميکردند وجود داشتند که مورد تنفر 

 مردم بودند. شهر بزرگ به خصو  قسمت های غربی آن و منطقه کول از نظر جيولوژی و معرفت االرضی 

اند. اين منطقه بجز آبادی هايی که در ارتفاعات قرار دارند. از تعدادی حوض های مستطيل  بيشتر جالب

شکل ساخته شده اند که معلوم می شود در گذشته در آنها آب ذخيره ميشده  است. در کناره حوض ها تا باالی 

ت. زمين اين حوض شان ديوار های دندانه دار که از تصادم آب با سنگ ها به وجود آمده بسيار شاخ  اس

های مستطيل که شايد چند کيلومتر طول و يک الی دو کيلومتر عرض دارند از ريگ نرم هموار شده است 

و می شود در آن پا برهنه راه رفت اما بيرون شدن از حوض برای کسانی که نمی توانند با دستگرفتن از 

دشوار است. مرا جوانی به نام نظر به شانه دندانه های سنگی و پا گذاشتن بر سوراخ های کوچک باال بروند 

 می گرفت و چون بز يا آهو به سرعت از اين ديوار ها باال می رفت. 

اسد فاصله زيادی نداشتيم، پس بعد از ديد و واديد های محدود يک شب در دره ای قرار گذاشتيم و  13به 

فتاری اعضای دموکراتيک خلق گرفته حدود صد نفر آنجا جمع شدند. تصميم به خلع سالح عالقه داری و گر

شد. کسی به نام نيک محمد که وظيفه معلمی داشته و شخ  جسور و ماجراجويی بوده به حيث قومندان مقرر 

گرديد. سالح عبارت از چند عدد تفنگ های معمول چره ای و موشکش، يکی دو قبضه کارابين و يک ميل 

محمد خان به خاطر صدای مهيبی که توليد می کند آنرا قابل تفنگ قديمه بود که با باروت پر می شد و نيک 

استفاده دانست. من از اين که تعداد نوجوانان در ميان قيام کننده گان بودند نگرانی نشان دادم اما کسی به 

حرفم گوش نمی داد حاال من کامالً پشيمان بودم که در اين محل قبول مسئوليت نموده ام. چون بجز انجينير 

يچ کس را نمی شناختم و افراد محل از انجينير نور هم حرف شنوی نداشتند. همه گی در اشتياق قيام نور ه

می سوختند که ذره ای سنجش و دقت در آن وجود نداشت. در آن شب نيک محمد خان از آن تفنگ پلته ای 

 رکز حکومتی نزديکفيری هم کرد که واقعاً صدای بسيار کر کننده داشت و من فوراً اعتراض کردم زيرا م

بود و اين صدا ايجاد اشتباه می کرد. به هر حال من در خانه ای جابجا شدم و در روز معين افراد زياد با 

هياهو به عالقه داری حمله کردند و عالقه دار چون شک کرده بود شبانه گريخته بود. بجز چند سرباز يک 

به ساده گی تصرف شد مردم حيران مانده بودند.  ضابط و يکی دو نفر مأمورين کسی نبودند. عالقه داری

همان روز نيک محمد خان با تعدادی افراد و سالح به طرف تهانه های سرحدی حرکت کرد تا يکی دو تای 

آنها را هم خلع سالح کند بچه ها از من تقاضا کردند که با مردم صحبت کنم. نماز عصر به مسجد رفتم و 

نين مضمونی داشت حاال يک جنگ دراز مدت شروع شده است چون اين سخنان محتاطانه ای گفتم که چ



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (259صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

دولت به اتحاد شوروی تکيه دارد امروز و فردا کمک های نظامی آنها خواهد رسيد و مردم در همه نقاط 

کشور قيام خواهند کرد. شايد سال ها دوام کند ولی مطلبی که حتمی است اين رژيم را مردم افغانستان نمی 

ی که ما از شما می خواهيم آن است که با دولت همکاری نکنيد و مخالفين را به رژيم تسليم ننماييد. پذيرند چيز

فردای آن چند هليکوپتر به دره زاران نقاطی را که فکر می کردند ممکن است پناهگاه قيام کننده گان باشد 

و سه اتاق مخروبه هم داشت من راکت باران کردند. که يک موضع اتفاقاً دقيق بود. محلی جنگل مانند که د

هم با يک تعداد نفر آنجا بودم اما کسی در داخل آن مخروبه ها نبود که هليکوپتر به آنجا ها راکت انداخت. 

دو سه روز بعد احسان از رستاق آمد و قصه کرد که ولسوالی خلع سالح شده و يک نفر مأمور دولت که 

به اشتباه کشته شده اما اکثر اعضای دسته از طرف قطعه محلی بوده و عضويت حزب را هم نداشته است 

 کوماندو که از مرکز آمده بود گرفتار شده اند. با احسان، شريف قلندر 

در رستاق در خانه وکيل محمد صديق زندگی می کرد و متعلم ليسه رستاق بود نيز  4011جوانی که در سال 

بود و با من به دهات بلوچ نشين گشت و گذار کرده بود.  آمده بود. من با او آشنا بودم از بلوچ های رستاق

داری نشست کنند، موفق -يک بار که هليکوپتر ها مانور می دادند و می خواستند در تپه ای نزديک عالقه

نشدند. احسان با تفنگ کارابين که داشت چون برق به دورا دور تپه می چرخيد و به دروازه هليکوپتر فيَر 

يکی از هليکوپتر ها صدمه ديدند و به سرعت ارتفاع گرفته از محل دور شدند. طرف های  می کرد. احتماالً 

 عصر شايع شد که يک هليکوپتر در کناره های کوکچه سقوط کرده است . 

حادثه قابل تأسفی که در روز اول واقع شد برخورد با يک نفر از اعضای سابق فعال ما به نام قدوس بود که 

رد اما معلوم نبود به چه دليلی با گروه مخالف شده است که اکثريت افراد محل با تصور حرفه ای کار می ک

اين که او با خلقی ها کمک می کند و عالقه دار را پنهان کرده است، به خانه او رفته بودند و او هم بدون 

سته روه با دست و پای بدقت به طرف آنها فَير کرده و دو نفر را زخمی کرده بود. و بالخره تسليم گرديده و گ

او را آورده بودند و با خود می گرداندند. چون معلوم نبود با او چه می کنند. من خواستم که مشکل رفع شود 

اما زخمی شدن دو نفر موضوع را پيچيده ساخته بود. من با قدوس صحبت کردم او جوان عاقلی بود و به من 

دسته جمعی باال و پايان می روند که يک هليکوپتر می تواند  در مورد تنظيم دسته ها مشورت داد گفت اينها

عده زياد شان را بکشد يا زخمی کند. بايد نظم و ترتيب نظامی به رفتار هايشان حاکم شود، من گفتم در مورد 

با انجينير نور صحبت کند. به هر حال آنروز يک قطعه کماندو در يک نقطه مرتفع دره زاران پياده شده و 

ه گرفتند و چند هليکوپتر هم در خدمتشان بود. گروه که به طرف تهانه های سرحدی رفته بودند سه قرارگا

روز بود که اطالعی نفرستاده بودند. من با احسان و دو سه نفر بچه هايی که بلد بودند به مشوره شريف نام 
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ه ن نيز احتماالً همان جا رفتکه جوان جسوری و از منطقه کول بود با او به آن محل رفتيم. شريف گفت ديگرا

اند چون آنها آنقدر مسلح نيستند که روبرو با قطعات کماندو بجنگند. واقعاً نيز در سه روز همه گی در کول 

جمع شده بودند چون مغاره ها و محالت دشوار گذر داشت که گروه می توانست در آنجا پنهان شود و تصميم 

د. اما هم احسان و هم من نظر داشتيم که نوجوانان و افراد خورد سن به حمالت پارتيزانی غافل گيرانه بگير

رخصت شوند و تعداد گروه محدود گردد. اما نيک محمد می خواست تعداد زياد باشد تا در حمالت از چند 

موضع حمله کرده و قطعه دولتی را پريشان و وارخطا بسازد. من با احسان در يک بلندی روی تخته سنگی 

ز کشيده بوديم و از وضع نابسامان و غير فنی حرکت در اين محل نگرانی نشان می داديم. به هموار درا

خصو  که در آن روز دو سه نفر دهقانان يک دهقان ديگر را که همراهشان خصومت داشته لت و کوب کرده 

زاق افتاده و رگ عقب پايش را باال تر از بجلک زخمی کرده بودند. من به ياد توصيه های مولوی عبدالر

بودم که می گفت در اين ملک به انقالب فکر نکنيد چون اين مردم جاهل هستند و به زودی به کشتار يک 

 ديگر شروع می کنند و جلو شان به دست افراد ناباب و جاهل می افتد .

 عانقالب در اين کشور همين گسترش معارف است. به زودی قطعه کوماندو در کول پياده شد و در يک موض

مساعد سنگر گرفت نيک محمد اصرار داشت که شبانه باالی کماندو حمله کند که هم من و هم احسان مخالفت 

کرديم زيرا می دانستيم گروه سالح ابتدايی دارد و مهماتش برای برخورد دراز مدت کفايت نمی کند و اگر 

هر اقدام نظامی سنجيده و موفقيت  گروه بيجا تلفات بدهد روحيه مردم می شکند. ما به همان تيوری که بايد

آميز باشد تکيه می کرديم. من آن شب همه را يک جا جمع کرده و مخاطب ساختم که افراد خورد سن و 

دهقانانی که تربيت نظامی ندارند بايد رخصت شوند، يک يا دو گروه منضبط تشکيل گردد و از طرف کسی 

ان شخصی را نمی شناختم و به آنها گفتم که بودن من که آگاهی خوب دارد رهبری گردد. ولی هنوز من چن

با شما هيچ سودی ندارد و کاری نمی توانم برايتان انجام دهم بهتر است مرا رخصت کنيد تا به محلی که 

بلديت دارم و افراد را می شناسم بروم. تقريباً همه راضی بودند اگر چه شريف، اعظم، عبدهللا و چند نفر 

اختند متأسف بودند. من به آنها گفتم اگر شما پيش قدم شويد و يک گروه بچه های محکم ديگر که مرا می شن

را سازماندهی کنيد می توانيد مقاومت را دوام دهيد. اما متأسفانه در محل آنقدر تربيت سازمانی ضعيف بود 

دم را انست همه مرکه قيام شکل يک حرکت پراگنده ايله جاری را به خود گرفته بود. چنين قيامی اگر می تو

 به دنبال خود بکشاند موفق می بود .

اما فعالً چنان کاری ممکن نبود و می بايست دو سه دسته منظم و با انضباط تشکيل شود، که نيک محمد و 

ديگر سردسته ها چنين درکی نداشتند. من آن محل را با شريف ترک گفتم و می خواستيم با عبور از يگان 
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ق تخار بگذريم و بعد خود را به محالت شهری رسانده و برای تنظيم تجارب اوليه قيام نقطه کوکچه به مناط

و اقدامات بعدی کار فکری و سازمانی نماييم. بعد ها که گروه در شهر بزرگ شکست خورد و تعداد زياد 

ده و چند بار بر افراد گرفتار شدند عبدهللا که زير نظر پساکوهی تربيت شده بود با چند نفر به مغاره ها پناه

حمالت قطعه کوماندو را به عقب زده بود. در حالی که نظاميان دولت اهالی دهات را به حيث نيروی گوشت 

 دم توپ پيش انداخته و به 

موضع او حمله کرده بودند اما او بعد از اخطار به مردم که از همکاری دولت کنار بروند باالی آنها فَير کرده 

و کماندو ها را وادار به عقب نشينی ساخته بود. سرگذشت اين قهرمان را در جای خود  آنان را متفرق ساخته

پی می گيريم و حاال به سرگذشت خودم باز می گردم که ما دو نفر در کوهستان های رستاق از طرف اهالی 

 که توسط دولت بسيج شده بودند تا دره به دره قيام کنندگان را تعقيب کنند گرفتار شديم. 

  

  گرفتاری و شکنجه

گرفتاری ما خود نشان دهندة آن بود که ما چقدر ناشی هستيم و در باره عمل پارتيزانی بديهی ترين مسائل را 

مراعات نکرده ايم. وقتی که از شهر بزرگ حرکت کرديم در اولين قريه رستاق مردم قريه با بسيار تأثر به 

ين قريه آنها را با خود برده اند. از سخنان آنها معلوم می شد ما اطالع دادند که افراد مسلح چند نفر از معلم

که آن معلمين را دوست داشته اند و اقدام دولت را حرکتی ظالمانه می دانند. اين می توانست هشداری باشد 

و ما حد اقل تصميم بگيريم که حرکت را شبانه انجام دهيم و روزانه در يگان جای محفوظ استراحت کنيم. 

بعداً خبر شديم که در تمام گذرگاه های کوکچه افرادی از دولت و مردمی که به زور کشانيده شده اگرچه 

بودند پاسداری می نمايند. در حقيقت ما هيچ نقشه ای برای اين حرکت خود نداشتيم. وقتی که اهالی چند قريه 

دست داشت می خواست  که بعضی از آنها مسلح بودند ما را محاصره کردند شريف با تفنگچه ای که در

مقاومت کند که من او را منع کردم و گفتم به يک نحوی تفنگچه را پنهان نموده و در فرصت مساعد از خود 

دور کند. هنوز چند کيلومتری نرفته بوديم که افراد مؤظف کوماندو با موتر های جيب به استقبال ما آمدند 

دادند اما افراد کوماندو ما را پياده نموده استقبال گرمی با گرفتار کننده گان ما را سوار بر اسب انتقال می 

قنداق تفنگ از ما به عمل آوردند که روی و قفسه سينه بيشتر مورد عالقه آنها بود. دو دندان من شکست و 

قفسه سينه ام بسيار تنگ شده و درد می کرد. معلوم شد قومندان قطعه کوماندو که رشيد خان نام داشت نيز 
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پيشواز ما آمده است. يک هفته در رستاق مهمان آنها بوديم وقتی که به مرکز ولسوالی رسيديم بدون  خود به

آن که حتی هويت ما را بپرسند برای چند ساعت ما را شکنجه دادند. چوب، مشت و لگد و قنداق تفنگ هر 

ما را بشناسيد و سوال جواب چه پيش آمد خوش آمد بر سر و تن ما فرو می آمد. بالخره من گفتم بايد شما اول 

کنيد بعد اگر ضرورت بود، از خشونت استفاده کنيد. ولسوال رستاق که از خان آباد آمده بود انسان بی سواد 

و بی تهذيبی بود و بسيار داو و دشنام های غليظ می داد. او حزبی هم بود اين نشان ميداد که سياسيت کدری 

ی بزرگی مانند رستاق صالحيت دادن به چنين فردی نظام را نزد دولت چقدر ضعيف است. زيرا در ولسوال

مردم فوق العاده بی اعتبار ميساخت. اما سخنان من باالی قومندان امنيه و قومندان کوماندو تا حدی تأثير 

کرد. آنها خود نيز خسته شده بودند چون عمل لت و کوب را حتی به سربازان نمی گذاشتند و خودشان عهده 

بودند. بعد شکنجه متوقف شد و حتی برای ما مقداری انگور و تربوز آوردند که البته ما حوصله غذا دار آن 

و ميوه نداشتيم. استخوان کف پای من شکسته بود، لب هايم ورم کرده بود و نمی دانم وضع استخوان صدری 

ی از قومندانی امنيه از ام چه حال داشت که به شدت درد می کرد. آنها شريف را شناخته بودند چون افراد

محل بودند و او را ديده بودند و حتی می دانستند که در عمليات شرکت داشت. اما خوشبختانه کسی مرا 

نشناخته بود و اگر هم از اهالی کسانی مرا ميشناختند ترجيح داده بودند سکوت کنند. زيرا حرف زدن را به 

امنيه که معلوم شد آدم با سوادی است و حتی مدتی در جرمنی نفع خود نمی دانستند. بعد رشيد خان و قومندان 

معلوم بود که او چندان  -خودش اين را به من در وقتی که کسی متوجه نبود گفت  -تحصيل کرده است 

هواخواه رژيم نيست بعد ما را جداگانه در اتاق هايی بردند و به دست من اوراق کاغذی را دادند که در باالی 

بود متهم به صداقت و راستگويی توصيه شد. رشيد خان خودش شخصاً از من تحقيق می کرد  آن نوشته شده

و قومندان امنيه را با معاونش مؤظف به تحقيق از شريف ساخته بود. دو سه نفر سرباز محلی که با گرفتار 

يم کننده گان را مالکننده گان ما بودند شهادت دادند که من قصد فرار يا مقاومت نداشته ام که اندکی شکنجه 

ساخته بود. اما من در اوراق تحقيق نوشتم که عضو سازمان فداييان افغانستان هستم و نه تنها ضد انقالب 

نمی باشم بلکه تمام عمر برای آن مبارزه کرده ام. خبر دارم که افرادی در اين مناطق به قيام مسلحانه اقدام 

لبته من در بدخشان رفته بودم که با رفقای خود در باره اوضاع کرده اند که من هنوز آنها را نمی شناسم. ا

مشوره نمايم قبل از حرکتم به بدخشان کوشش کرده بودم با رهبری حزب تماس بگيرم و روشن بسازم که با 

آن که ما درباره اقدامات دولت انتقاداتی داريم. اما در فکر مخالفت و برخورد با آن نمی باشيم. من فکر می 

قدامات ناسنجيده و تحريک آميزی که بعضی از اعضای بی تجربه دولت انجام داده اند کسانی را ترسانيده کنم ا

و وادار به برخورد و مقاومت نموده  است که من شخصاً در صورت اطمينان از برخورد درست مقامات 
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ميان فقير ترين رهبری برای ترميم آن کوشش می کنم .همه اعضای ما فرزندان زحمت کشان بوده و از 

 گروه های جامعه برخواسته و صادقانه به تحول و انقالب باورمندند. اما رفتار 

تحميلی و اجباری؛ مردم را از انقالب فاصله می دهد. موضوع ديگری که مورد انتقاد من است اصرار زياد 

د د از آنکه ورق را به رشيدر تبليغات به نفع اتحاد شوروی است که در ميان مردم سوءتفاهم بار می آورد. بع

خان دادم او آن را خواند و خيلی به فکر فرو رفت و ضبطی را روشن کرد تا اين مطالب را به صدای خود 

تکرار کنم تا ثبت شود. من بسيار فکر کرده بودم تا رشيد خان را تحت تأثير قرار دهم زيرا آنها واقعاً 

تحاد شوروی اعتماد نمی کردند. اگر چه بعد از آن نيز احساسات به اصطالح خلقی داشتند و چندان به ا

خشونت با ما دوام کرد اما شدت قبلی را نداشت. روشن شدن اين مطلب که من مربوط به گروه بدخشی يا به 

 اصطالح ستم ملی نيستم نيز از شدت برخورد آنها کاست. چون درباره گروه ما معلومات نداشتند .

مور دولت به قتل رسيده بود بسيار خشمگين بود و شريف را بيشتر شکنجه ولسوال بخاطر اين که يک مأ

داد. شبانه ما را در صحن قومندانی به درخت ها می بستند در صورتی که چوپ درازی را به شانه های -می

ما گذاشته و دست های ما را با آن بسته بودند. هوا هم سرد شده بود ما زخمی، گرسنه و ضعيف شده بوديم و 

ز سرما می لرزيديم البته بعد من فهميدم که اين از ابتکارات ولسوال است. تا سه روز شکنجه ما ادامه يافت. ا

من با سربازانی که نزديک ما می آمدند تا جرعه آبی بدهند ،آن هم با بسيار آزار و اذيت که چند بار آب را 

شما مدافع وطن هستيد اما بدانيد که امروز  به دهن ما می آوردند و باز پس می کشيدند می گفتم ای سربازها

يا فردا اين مملکت بدست روس ها می افتد و آن وقت از اين کار هايتان پشيمان می شويد. چون آنان اندک 

زمينه قبلی نيز در باره اين فکر داشتند در ميان خود تبصره می نمودند و بعضی شان با تأثر و همدردی به 

که از نيمه گذشته بود يک سرباز که از لهجه اش معلوم بود قندهاری است آمده  ما نگاه می کردند. يک شب

کنار من ايستاد شد و گفت حاال همه خواب هستند اگر جايی هست که شما می توانيد پت شويد من شما را رها 

 همی کنم. من گفتم اين فکر خوب نيست چون من گناهی ندارم و باالخره اين ثابت می شود پس ضرورت ب

فرار نيست. فکر می کردم کسی او را وظيفه داده تا اگر من به فکر فرار و مخفی شدن باشم آنها بتوانند آدرس 

و رابطه ديگری از من را کشف کنند. اما وقتی ديدم اشک های آن سرباز که بسيار جوان بود و حتی هنوز 

ما اين بی دين ها را نمی شناسيد، درست ريش و بروت نکشيده بود جاری شد، ترديدم برطرف شد. او گفت ش

آنها هيچ از اسالميت و انسانيت بوی نبرده اند همين جا شراب می نوشند و از طهارت و نماز بيگانه هستند. 

به هر حال من از او تشکر کردم. او گفت اگر شما خودتان راه رفته نمی توانيد من شما را تا يک جايی به 

ديد من تصميم فرار ندارم به قدم زدن و پاسداری خود مصروف شد. فردايش  شانه ام می بردارم. اما وقتی که
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رشيد خان امر کرد که ما را در اتاق نزد ديگر زندانيان ببرند و گفت اينها سربازان ما را گمراه می کنند. 

ن وگويا چيز هايی از روحيه سربازان درک کرده بود. يک سرباز ديگر که از اندخوی بود به من گفت که چ

شما از طرف های ما هستيد اگر نامه و احوالی داريد به من بدهيد می رسانم. بعد از آنکه ما را به اتاق بردند 

که حدود هفت هشت نفر زخمی در آن به ناله و داد و بيداد مشغول بودند ،وضع غذا و رفع حاجت تا حدی 

 نوبت ما خيلی کم شده بود. قومندان امنيه آسان شد. اما چون هر روز افراد جديدی را دستگير می کردند. حاال

هر وقت فرصت می يافت و مرا تنها می ديد به نحوی نشان می داد که از وضع ناراض است. رشيد خان 

يک روز مرا زنجير پيچ نموده سوار موتر جيب نمود و در دو طرفم دو فرد مسلح نشانيد خودش نيز مسلح 

داد چشم های مرا ببندند و بدين ترتيب مرا از شهر بيرون برد. با کالشينکوف در پيشرو نشست و دستور 

البته من چنين تصور می کنم. چون نمی دانستم که موتر به کدام طرف می رود حدود نيم ساعت يا چهل دقيقه 

 حرکت داشتيم .

د خو رشيد خان سخنوری می کرد. از جمله اين که خلقی ها طرفدار شکنجه، داو و دشنام و تحقير مخالفين

نيستند. فقط می خواهند آن ها را حذف فزيکی نمايند يعنی بکشند؛ آن هم با فيَر کالشينکوف. اما استثناها هم 

وجود دارد و بيشتر مربوط به متهم است که چه می خواهد بکند. موتر در جايی توقف کرد مرا پياده کردند 

ق يا ُچقُری می نمايند. وقتی به نقطه پايين و حرکت دادند .از چگونگی راه رفتن فهميدم که مرا داخل خند

رسيديم سربازان دست های مرا بستند و خودشان فاصله گرفتند. بعد رشيد خان امر کرد که تفنگ ها آماده 

فيَر شود. من صدای گيت و آماده شدن تفنگ ها برای فيَر را شنيدم. رشيد خان گفت حاال باز هم برايت يک 

بگويی. جالب اين است که حالت من بسيار عادی بود و اين حرکت ها را فرصت می دهم که حقيقت را 

نمايشی تصور می کردم و با صدای آرام گفتم تا همين حاال من بجز صداقت ديگر تصوری نداشتم و آنچه به 

شما گفتم راست است. شما می توانيد به کابل تماس بگيريد و از پنجشيری صاحب بپرسيد که آيا من برايش 

نوشتم و هشدار دادم يا خير. به هر حال من فکر می کنم در قيام ها و خشونت ها بيشتر رفتار افراد بی نامه 

تجربه حزب و دولت نقش دارد تا مخالفين. به خصو  ما که خود ما به گفته پنجشيری صاحب فرزندان خلق 

تيم. من نه ضعف نشان می هستيم. رشيد خان قومانده راحت باش داد و باز مرا سوار جيب کردند و باز گش

دادم نه قهرمان بازی ميکردم اگر چه جريان محاکمات انقالبيون و مقاومت های سرسختانه آنها را زياد 

 مطالعه کرده بودم. اما 

نظر من اين بود که بايد عاقالنه رفتار کرد و رويحه شکنجه گران را شناخت و در جواب ها دقت کرد تا به 

ن فقط در يک مورد مشکل داشتم که اگر می خواستم بدخشان بروم چرا از دره های تناقض گويی نينجامد. م
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رستاق سردرآوردم و با شريف چگونه همراه شدم اما من در اين مورد به دقت فکر کرده بودم گفتم وقتی که 

از  وخبر قيام را در بدخشان شنيدم در آلتن جلب پياده شدم و در مسير کوکچه به طرف رستاق حرکت کردم 

مردم راه را می پرسيدم. فقط نزديکی های رستاق بود که خبر شدم در اينجا ها حادثه رخ داده است و با اين 

شخصی که همراه شدم در راه سرخوردم و او بجز اينکه گفت در محل حادثه رخ داده به من چيزی نگفت 

يام راه يکجا شده و از اشتراکش در قچون همديگر را نمی شناختيم. خوشبختانه شريف نيز گفته بود با من در 

انکار کرده بود و تا آخر نه از شناخت من و نه از مسئوليت در قيام هيچ چيزی نگفت. نمی دانم رشيد خان 

چه فکر کرده بود که خواست خودش شخصاً مرا به کابل انتقال دهد شايد تا حدی می خواست موضوع را 

که به مطلب جالبی پی برده است با دو نفر سرباز من و شريف را برای خود روشن کند و امتيازی هم بگيرد 

با خود گرفت و حرکت کرد اگرچه خيلی زندانيان بودند که او کسی ديگر را در اين سفر همراه نگرفت. در 

راه با ما بسيار ماليم و محتاطانه سخن می گفت. در دشت قلعه نزديک پل کوکچه موتر را افراد امنيتی توقف 

و يک نفر را که مانند ما زده و زخمی و دست و پا بسته به زنجير بود نزديک موتر آوردند و از ما دادند 

پرسيدند که او را می شناسيم يا خير که ما انکار کرديم. او ابراهيم فدا بود که از فعالين برجسته تخار بود 

عتبر يگ شهرت داشت. فدا از يک فاميل منامش را به افتخار ابراهيم بيگ لقی ابراهيم گذاشته بودند و با لقب ب

و از مالکين ينگی قلعه بود و با مير ولی جان نيز که از بزرگان محل بود خويشاوندی داشت. من بسيار متأثر 

شده بودم اما به روی خود نياوردم. در مرکز تالقان قومندان امنيه که معلوم بود از خلقی هاست موتر را 

خان خواست که ما را تحويل بدهد اما او قبول نکرد. قومندان امنيه از اين که توقف داد و شخصاً از رشيد 

هنوز درکی از قدوس که در شهر بزرگ به دست بچه ها زندانی شده بود بدست نياورده بسيار خشم گين بود 

و می خواست هر کس از رستاق که نزديک شهر بزرگ بود گرفتار می شود نيز به اين سبب شکنجه شود. 

فهميدم که هنوز سرنوشت قدوس معلوم نيست. بعد ها مطلع شدم که او را کشته اند و بسيار متأسف شدم. من 

هر يکی از اين حوادث مرا آزار می داد که چرا نهايت تالش را برای جلوگيری از چنين حرکت ناپخته انجام 

ميان شان نوجوانان و کسانی که  ندادم. به خصو  بعد از آن که صد ها نفر شکنجه شده و به قتل رسيدند و در

هنوز احساس مسئوليت آگاهانه نداشتند و از روی احساسات حرکت داده شده بودند زياد بود. آرزو می کردم 

معجزه ای واقع شود و نجات بيابم و به زودی با موضع قاطع مسير حرکت ها را تغيير دهم و قيام را با شکل 

بگيرم. البته می دانستم که اين خواب و خيالی بيش نيست. اما چيزی منظم و مرکب از افراد مسئول در نظر 

که برايم جالب بود بی خيالی ام در مورد کشته شدن بود؛ که تا آخر همگی از آن تعجب می کردند. در قندوز 

در يکجا رشيد خان توقف کرد، چند دانه خربوزه خريد ما را هم پياده کرد و به مردمی که با تعجب و کسانی 

با نفرت يا دلسوزی به سوی ما می ديدند گفت که اينها کسانی هستند که بر ضد حکومت خلقی قيام کرده اند 
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و هر کس چنين فکری به کله اش بيايد از طرف ما ريشه کن خواهد شد. اما بعد از آن که در موتر نشست و 

ا کوشيد به اصطالح از دل م حرکت کرد بسيار به فکر فرو رفت. معلوم بود که از کار خود راضی نيست و

بيرون بکشد. گفت من خودم به اين سبب شما را با خودم آوردم که باالی ديگران اعتماد نداشتم، اميدوارم شما 

 به 

 مسئولين حقايق را بگوييد تا جلو کار های نادرست گرفته شود. در کابل ما را به 

اين عمارت برای تحقيق و شکنجه مخالفين عمارتی در جنب وزارت داخله جابجا کردند معلوم بود که 

دستکاری شده زيرا اتاق ها را با پارتيشن به چند حصه تقسيم کرده بودند و هر نفر را جداگانه در يک به 

اصطالح اتاقی که چهل سانتی متر عرض و دو متر طول داشت می انداختند. اينجا دو نفر آدم هايی که از 

ده و به اصطالح ريش سفيد يا سر سفيد بودند. به دروغ چوب هايی را من تحقيق می کردند افرادی سن کر

که در دست داشتند به ميز، زمين و ديوار می زدند تا تصور لت و کوب و شکنجه ايجاد کنند. اما عمالً 

رفتاری بسيار نرم داشتند معلوم بود که از مأمورين سابقه پوليس اند و عضو حزب نيستند. بعد فهميدم که باز 

عداد زيادی افراد به اتهام کودتا دستگير شده اند و اعضای اگسا يا استخبارات جديد همگی مصروف تحقيق ت

 از آنها می باشند .

چون شب دوم گروهی داخل اتاقی شدند که من در آن قرار داشتم و دفتر جنب آن دو نفر مأمورين مسئول 

گرفتند و به اتاق ديگری بردند. و در آن اتاق دو سه تحقيق من نشسته بودند و مرا از نزد آن مأمورين تسليم 

نفر تا ساعت يازده شب مرا برق دادند و می پرسيددند با قادر چه رابطه داری؟ چون يک قادر نامی را ديده 

بودم که همان مأمورين مسئول تحقيق من از او سوال و جواب می کنند و يک بار مرا با او روبرو کردند که 

می شناسيم يا نه، من به اين شکنجه گران گفتم او را فقط در اتاق تحقيق ديدم و نمی شناسم.  آيا يک ديگر را

بعد گويا متوجه شدند که من از آن قادری که منظور آنهاست گپ نمی زنم. من هم نمی دانستم که منظور آنها 

. بالخره متوجه شدند که جنرال قادر است و فکر کرده بودم شايد همان قادری را که ديدم آدم خطرناکی است

يعنی اين که ديگر کس « »دا خو بل سوک دی»من به دردشان نمی خورم و نفر مسئولشان به پشتو گفت:

و رفتند. من چهره اين شخ  را بخاطر سپرده بودم و بعد از آن که از زندان بيرون آمدم و تصوير « است

خاطرم آمد که آن شخصی که مرا برق می داد اعضای رهبری دولت جديد را در روزنامه ها مشاهده کردم ب

در ميان آنها است. با دقت که متوجه شدم او اسد هللا سروری رئيس اگسا يا استخبارات رژيم بوده که حاال با 

تجديد اعضای رهبری به حيث معاون صدر اعظم همکار جناب سلطان علی کشتنمد گرديده است. کسی که 
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مرا باز به اتاق خودم آوردند يک تن از آن مأمورين نيک نفس نوکريوال  خود او را شکنجه داده بود. وقتی

بود. او بسيار متأسف شده بود. برای من يک گيالس شير و مقداری کيک آورد که نمی دانم در آن نيم شب 

 از کجا تهيه کرده بود. اگرچه به زبان نمی گفت اما می ديدم که بسيار ناراحت و خشمگين است و نو به دولت

رسيده گان را مشتی درنده و در عين حال احمق می داند. چيزی که در جريان اين گرفتاری و تحقيقات و 

شکنجه برای من عجيب بود نحوه سوال و جواب و تحقيقات بود. آنها هرگز نپرسيدند که گروه شما چگونه 

بود؛ که چه کسانی در  رهبری می شود؟ اعضايتان که ها هستند؟ همه سواالتشان متمرکز بر حادثه رستاق

آن اشتراک داشتند، چه کسانی از آن پشتيبانی ميکردند ،و چه کسانی محرک آن بودند؟ بعد ها که مرا با ديگر 

زندانيان به پلچرخی انتقال دادند. آنجا ديدم که همه کسانی که در تخار فئودال حساب می شدند گرفتار شده اند 

. 

ن را مقاومت فئودالزم دانسته و در باره آن در مارش ها و ميتينگ ها زياد مبلغين رژيم قيام در تخار و بدخشا

هياهو کرده اند و از يکی دو نفر ديگر که پرسيدم آنها زندانيان محلی را وادار ميکرده اند که به اصطالح 

 فئودال ها را محرک خود معرفی کنند. 

 سرگذشت و چشم دیدها بخش شصت و شش 

  یانتقال به زندان پلچرخ

شايد يک هفته من در وزارت داخله ماندم اما نمی دانستم شريف در کجاست. در اين يک هفته آن دو صاحب 

منصب مؤظف که از من و چند نفر ديگر تحقيق می کردند تا حد ممکن کوشش کردند که وضع من خوب 

بار برای من شير،  شود. اگر چه ماه رمضان بود و هيچ کس اجازه نداشت روزانه غذا بخورد آنها يکی دو

آوردند وحتی ميخواستند مقداری پول به من بدهند که قبول نکردم. يک روز بعد از -آبميوه، روت و کيک می

چاشت مرا بيرون از عمارت بردند ديدم آنجا حدود چهل نفر سرپا ايستاده اند و سربازان در دور و پيش شان 

يگر با خشونت و حتی قنداق تفنگ، جلو گيری می کنند. با سالح قدم می زنند و از سخن گفتن آنان با يک د

بعد از ده پانزده دقيقه يک موتر سرويس آمد و ما را امر کردند به آن موتر باال شويم. من به چهره ها می 

ديدم و چند نفر آنها به نظرم شناسا می آمدند. اما نمی توانستم در باره نام و اين که آنها را در کجا ديده ام 

به خاطر بياورم. بعد در پل چرخی هم بيشتر از ده روز اين حالت ادامه داشت و اشخاصی را می ديدم چيزی 

که يقين داشتم آنها را ميشناسم اما نام و هويتشان و اين که آنها را در کجا ديده ام بخاطرم نمی آمد. که بعد ها 
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هسته آهسته حرف هايی ميان زندانيان دانستم تأثير برق است. وقتی که موتر از محوطه وزارت حرکت کرد آ

مبادله می شد. يکی دو نفر تشويش نشان می دادند که ما را برای اعدام ميبرند. در جريان صحبت ها نام 

حاجی عين الدين برده شد. اين حاجی عين الدين از منورين چاه آب بود در مصر درس خوانده و درباره 

ميگفت و در ادبيات گذشته زبان دری معلومات قابل مالحظه اقتصاد زراعتی نظريات جالبی داشت. شعر 

داشت. جالب توجه اين که او خوشبين خلقی ها بود و مخالفينش او را به نام خلقی تخريب ميکردند. اگر چه 

 با روشنفکران از هر گروه همنوايی نشان می داد .

دن برنامه های رژيم بسيار مفيد واقع اگر عقالنيتی وجود می داشت، چنين افراد می توانستند برای عملی ش

که در رستاق بودم برای صحبت با حاجی  4011شوند. چون مردم به آنها احترام داشتند. من زمانی سال 

عين الدين عينی به چاه آب رفته بودم. بعد دانستم که همه آن کسانی که در اين سرويس انتقال می يابند از 

خار اند. بر خالف نگرانی زندانيان ما را به اعدام نمی بردند موتر ريش سفيدان و صاحب رسوخان واليت ت

به استقامت شرق کابل حرکت کرد و با عبور از مکروريان ها راهيی سمت سرکت جال ل آباد شد. بعد از 

چند کيلومتر راه به طرف راست يا جنوب وارد سرک خامه گرديد که از نزديکی نمای زندان پلچرخی که 

د خان به وسيله هندی ها اعمار شده بود نمودار گرديد. اين زندان را برای آن اعمار کرده بودند در زمان داوو

که شرايط نسبتاً انسانی و حفظ الصحه زندانيان در آن در نظر گرفته شده بود و در عين حال امکان فرار 

ل به چند محوطه جداگانه وجود نداشت، چون دورا دور آن با ديوار سنگی بسيار بلند احاطه شده بود و داخ

تقسيم می شد. جايی که جانيان خطرناک نگهداری می شدند اکثر اتاق هايش انفرادی بود که با دروازه های 

آهنی بزرگ و محکم که از ميله ها ساخته شده بودند و از بيرون تمام حرکات زندانی زير نظر و مراقبت می 

محوطه ديگر برای زندانيان عادی با شرايط سهل تر اعمار بود شرايط احتياطی در آن رعايت شده بود. يک 

گرديده و در آن بالک کارگاه  هايی ساخته شده بود تا زندانيان در آن کار کنند و حرفه بياموزند. برای زندانيان 

سياسی بالک جداگانه اعمار شده بود که بالک اول گفته می شد و در نقشه اين بالک کلينيک، کتابخانه و ديگر 

ضروريات وجود داشت تا حد اقل از نظر ظاهر برای مدافعين حقوق زندانيان قابل قبول تصور شود. يعنی 

اين زندان از يک فکر اصالحی سرچشمه گرفته بود. اما داود خان هنوز آن را افتتاح نکرده به دست کودتا 

 ط شده بودند .چيان از ميان رفت. هر يک از محوطه ها نيز با ديوار هايی بلند و عريض محا

يعنی اين زندان مرکب از چندين قلعه مستحکم سنگی بود که در داخل يک محوطه بيرونی که چهار يا پنج 

 متر از محوطه های داخلی فاصله داشت قرار گرفته بودند .
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ما را به يکی از اين محوطه ها بردند که بعد خبر شديم محل مخصو  جانيان خطرناک است و چون شبانه 

زندانی را از آنجا برای اعدام انتقال می دادند به نام بالک خطرناک شهرت يافته بود و نام اصلی آن صد ها 

بود. وقتی ما داخل اين محوطه شديم هنوز از موتر پايان نشده بوديم که صدای ضجه و فرياد درد  1بالک 

پا انداخته و چند سرباز او  آوری توجه ما را جلب کرد. نزديک دروازه داخلی بالک يک نفر زندانی را زير

را با قنداق تفنگ و مشت و لگد می زدند و او چيغ های وحشتناک می کشيد. قرار معلوم زندانبانان می 

خواستند برای ما از شيوه برخوردشان نمونه ای ارائه نمايند. بعد ما را به زمين نشاندند و کسی که قومندان 

نام داشت برای ما سخنرانی کوتاهی کرد. گفت بالک شما جای  عمومی محبس ناميده می شد و سيد عبدهللا

زندانيانی است که بايد افراد در آن در کوته قفلی باشند شما در اوقات معين برای رفع حاجت بيرون کشيده 

می شويد که در جريان آن بايد سکوت را مراعات کنيد، با يک ديگر گپ نزنيد و اشاره بازی و چشمک و 

نکنيد. نفری که پيشتر زير شکنجه ديديد به يک سرباز گفته بود که احوالش را به بيرون ببرد.  ابروکگ مبادله

برايتان لباس، کمپل و غذا داده می شود. می توانيد در وقت بيرون شدن وضو بگيريد و در اتاقتان نماز 

شنا می شويد. او در بخوانيد. قومندان شما سيد نور الدين است که حاال مصروف کار هاست و بعد با او آ

حالت سخنرانی بود که يک نفر که ممکن از مؤظفين زندان باشد نزديک آمد و در گوش او چيزی گفت او با 

خشم فرمان داد که همه مؤظفين از ضابطان عسکری و پليس و سربازان جمع شوند. وقتی که حدود بيست 

رش داد که اين قومنده مخاطبين را مؤظف به دويدن نفر جمع شدند و ليَن گرديدند، سيد عبدهللا قومندة َمرش مَ 

در عين حفظ نظم و هم آهنگی حرکت دست ها و پا ها می کند. وقتی که افراد به مرش مرش شروع کردند 

او در هر ده قدم يک بار آنها را پُروت می داد که بايد مستقيماً به رو خود را به زمين بيندازند و باز قومنده 

 که با کلمه ُوالرَسی افراد از جا بر می خواستند و باز مرش مرش می کردند . بر پا داده می شد

اين مرش مرش و پروت حدود بيست دقيقه دوام کرد چون هيچ يک از مؤظفين به ما توجه نداشتند يک نفر 

 باز زندانيان که معلوم بود منصبدار بوده است با لحن نزديک به گريه گفت خاک بر سر ما که خود را منص

دار می دانستيم. منصبدار حقيقی اينها هستند که به بسيار آسانی ما را از صحنه خارج کردند. اين آدم رتبه 

َجگ تورنی داشته است که بعد من با او در يک دهليز قرار گرفتم. بعد از آن که اين نمايش تمام شد، سيد 

ت وضع اين بندی ها را تنظيم کن و عبدهللا سيد نورالدين قومندان بالک چهار خطرناک را خواست و گف

 خودش با گام های استوار به بيرون از بالک چهار رفت .

سيد نور الدين به سربازان و ضابطان امر کرد که زنجير و زوالنه را از دست و پا های ما باز کند و بعد ما 

قفل کردند. خودش در  را داخل بالک برد و هر نفر را در يک اتاق جابجا نموده دروازه بزرگ آهنی آن را
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، چهار منزل يا چهار طبقه داشت. اتاقی که به من تعلق گرفت 1جريان اين کار باال و پايين می رفت. بالک

در دهليز عمومی منزل دوم بود که اصالً بايد جای افراد انضباطی يا به اصطالح مروج همانجا مبصرين 

از هر دو طرف دروازه بيرونی اش قفل می شد برده می باشد. اگر نه زندانيان داخل دهليز های دو طرفه که 

سالی گذشته -شدند و در اتاق های جداگانه قفل می گرديدند. رو به روی من در اتاق يک نفر آدم که از ميان

بود و مو هايش به سفيدی گراييده بود مشغول قدم زدن بود. او بعد از مراقبت اين طرف آن طرف پرسيد ترا 

د؟ من جواب دادم از تخار. او گفت من سيد قاسم نام دارم و استاد فاکولته تخنيک حربی از کجا آورده ان

پوهنتون بودم، هنوز نمی دانم که چرا مرا گرفته اند کسی هم چيزی نپرسيده است. اما معلوم می شود که با 

 تو خوب پهلوانی کرده اند .

قدر پنديده بود که نمی توانستم بوتم را بپوشم. يک چون روی من پنُديده و پيراهنم خون آلود بود. پای چپم آن

َجنپَر داشتم که در رستاق آن را به شريف داده بودم و خودم با پيرهن تنبان يک ِجيلَک قاقمة حنايی رنگ 

داشتم. سرم برهنه بود اما هر کس ظاهر مرا می ديد فکر نمی کرد که آدم با سواد باشم و در عين حال لباس 

اد که به فقرا تعلق دارم. بنابر اين وضعم جلب توجه نمی کرد. سيد قاسم خان روز تا شام در هايم نشان می د

اتاقش قدم می زد و تسبيحی بدست داشت که معلوم بود دايم مشغول ذکر است. اما اگر ضابطان يا صاحب 

می مپل پشمنصبان را می ديد تسبيح را در پشت سرش پنهان می کرد. طرف های عصر برای من يک دانه ک

 عسکری، يک گيالس مسی و يک کاسه برای غذا آوردند. اتاق ها تازه سمنت شده و هنوز نم 

داشتند. من کمپل را زير پا هموار کردم بوت هايم را زير سر گذاشتم و ِجيلَکم را باالی پا هايم انداختم و دراز 

دند. در دهليز منزل اول چند آشپز از کشيدم. بعد از شام ما را برای دريافت استحقاق غذا به منزل اول بر

ديگ های بزرگ به کاسه زندانيان يک يک چايکش سوپ می ريختند که يک يک دانه زردک خورد يا 

بزرگ داشت. در جای ديگر سربازی از روی ميز يک توته نان سيلوی سياه به هر زندانی می داد. معلوم 

ی کردم که يادم نمی آمد بجز در ايام طفلی چنان شد که گيالس برای چای صبح است. شب چنان خواب آرام

خوابيدم. -خواب راحتی داشته باشم. اين خواب در تمام ايام زندان ادامه يافت گاهی من هژده ساعت نيز می

پ چيزی توجهم را جلب کرد. چشم باز کردم يک پارچه نمد بسيار دبََل بود.  ََ پ تَر ََ صبح وقت صدای تَر

غن و نمک آغشته است. معلوم است شب هنگام توزيع غذا کدام زندانی به وضع پای آنرا گرفتم ديدم که با رو

من متوجه شده است جالب اينکه نمد ريسمانی هم داشت که آن را محکم به کف پايم پيچيدم و تارش را محکم 

ز آن که ا بستم. بعد از اين با يک پا بوت و يک پا همان نمد بيرون ميرفتم. ساعت های ده يا يازده صبح بعد

برای ما يک پياله چای که شيرينی کمی داشت با يک توته نان دادند ما را بيرون برای رفع حاجت بردند. در 
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يک گوشه محوطه بالک برای رفع حاجت چند اتاق که با چوب و تخته بنا شده بود قرار داشت. چند بيلَر 

آفتابه های پالستيکی در کنار آن قرار داشت  بزرگ آب به فاصله چند متر از آن گذاشته بودند و تعداد زيادی

که هر کدام ما يک تا از آن گرفتيم و با دولچه ها آنها را پرکرده به بيت الخال رفتيم. من در بيرون بيشتر 

افرادی را که ديدم ريش سفيدان بودند مردم. قطغن برايم ظاهرشان آشنا بود. اما از محالت ديگر نيز آدم 

رف عصر ما را بيرون بردند چهره های ديگری را ديدم که اکثراً جوانان بودند بعضی هايی بودند. وقتی ط

دستار به سر داشتند بعضی يک کاله سفيد و بعضی سر برهنه. آنها به مجردی که از دهليز بيرون برآمدند 

 ودند دوشبه دوش آغاز کردند در حالی که دست هايشان را مشت کرده به محاذ سينه در پيش رو باال برده ب

شان نيز معمولی نبود، معلوم بود که به قاعده ورزش آشنا هستند. بعد ها فهميدم که اينها زندانيان دوران 

گرفتار شده اند. معلوم بود آنان با سربازان کار  4011داوود خان می باشند و عدة زيادشان بعد از قيام سال

نوبت عساکر مؤظف نه تنها برای تماس و سخن گفتن کرده و آنها را با خود همدل ساخته اند. زيرا در اين 

افراد ممانعت ايجاد نمی کردند بلکه مراقب اطراف هم بودند تا به مجرد آمدن مؤظفين صادق به رژيم با سر 

و صدا، سرفه يا حرکت ديگر زندانيان را متوجه بسازند. آنها به وسيله سربازان امکان ارتباط با بيرون را 

کردند بلکه درس قرآن و -اوضاع بيرون خبر می گرفتند. نه تنها طور منظم ورزش می مساعد ساخته و از

تفسير نيز راه انداخته بودند و از بيرون قرآن و تفسير کابلی می خواستند. برای زندانيان مريض دوا تهيه 

ه ريش کردند. يک روز يک جوان بلند قامت و سفيد چهره ک-نموده و به هر نحوی می توانستند کمک می

تنُُکی داشت به من نزديک شد و گفت من مخدوم شمس الرحمان نام دارم و از فرخار هستم و وضع پايم را 

پرسيد. فهميدم که نمد را او يا يکی از يارانش برای من رسانيده بودند. يک روز ديگر يک جوان کوتاه قامت 

ارتان استاد ربانی رئيس عمومی مقاومت و سياه ُچرده که از يک پا می لنگيد به من نزديک شد و گفت وطند

و جهاد تعيين شده است و شايد فکر می کرد که من خوشحالی نشان بدهم. اما سکوت من نگرانش ساخت و 

ديگر با من سالم و عليک نکرد. با زندانی ديگر به نام همايون فخری آشنا شدم که خود را مؤظف می دانست 

 در زندان اطالعات پخش کند. 

 و چشم دیدها  بخش شصت و هفت سرگذشت 

  آشنایی با همایون فخری

يک روز به مجرد که از دهليز برآمدم يک نفر آدم تنومند و خوش سيما که ريش کل بود به شانه های من 

تکيه کرد و يک ريز درباره قيام ها و مقاومت هايی که در کشور جريان دارد معلومات داد. گفت من همايون 
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خان مرا از مصر برای تنظيم علمی اصالحات ارضی خواست چون يگانه متخص  در فخری هستم، داوود 

اين زمينه بودم و به اصالحات ارضی مصر کمک کرده بودم. اما با اتهام کودتايی که به جنرال مير احمد 

قل خان عشاه وارد شد مرا به حيث بزرگترين سازمانده و متحد کننده دهها گروه به زندان انداختند. اگر داوود 

ميداشت و ميدان را برای ما خالی می کرد افتخار تاريخی بزرگ کمايی می نمود. اما آن کله پوک مستبد از 

ماحول خود غافل بود. من در باره تو اينجا آنجا چيز هايی شنيدم در دهليزتان يک نفر از گروه ميوندوال 

م ويتامين و انرژی توزيع کنيد؛ البته منظورش است و به نام پتنگ مشهور است با او تماس داشته باش. به مرد

اطالعات بود. دوستی من با فخری محکم شد و اکثراً با او تماس می داشتم يک روز توسط يک سرباز بدست 

من نان سيلويی داده شد که با تعجب آن را داخل اتاق بردم و چون خواستم آن را پارچه کنم يک راديوی 

د. سه روز بعد فخری را با تعداد زيادی از زندانيان دوران داوود خان کوچک در وسط آن جابجا شده بو

بردند و اعدام کردند. نمی دانم فخری چطور حدس زده بود که روزگارش رو به انجام است و راديويش را 

برای من فرستاده بود. که تا آخر از آن کار می گرفتم و هيچ کس باالی من اشتباه نمی کرد. جريانی که باعث 

شد من آدم مظلوم و صادقی جلوه کنم چنين پيش آمد. ما را در ماه رمضان به پلچرخی برده بودند. وقتی 

رمضان خال  شد و عيد آمد همان روز اول عيد ساعت های نزديک نه صبح سيد نورالدين به دهليز ها و اتاق 

ی سيد قاسم خان که روبروی ها گردش نموده و نزد هر اتاق توقف می کرد و می گفت اختر مو مبارک و برا

من بود به پشتو گفت آرزو می کنم هرکس که بيگناه است زود خال  شود. من از شما بدم نمی آيد اما وظيفه 

ام را اجرا می کنم. اين سيد نورالدين جوانی بود که شايد همان سال از حربی پوهنتون فارغ شده بود چون 

ه چرده و اندکی الغر بود. اما بسيار استوار و چست و چاالک رتبه دوم بريدمنی داشت. جوانی متوسط، سيا

قدم می زد. وقتی روبروی اتاق من آمد و عيد مبارک گفت من گفتم قومندان صاحب من همين يک لباس را 

دارم که هم خون آلود است و هم چرک و چتل شده است اگر اجازه بدهيد يک روز در بيرون پيراهنم را 

ک کنم بعضی وقت ها نماز می خوانم لباسم پاک باشد. سيد نورالدين تا آخر دهليز رفت بشويم و در آفتاب خش

وقتی باز گشت نزد اتاق من توقف کرد و نورالدين نام سربازی را که در دهليز ما موظف بود خواست و 

وب خبرايش چنين وظيفه داد. اين محبوس را هر روز برای يک ساعت وقت آفتاب بيرون ببر تا زخم هايش 

شود. برايش صابون بده تا کااليش را بشويد. نورالدين سالمی داد و خوب صاحب گفت. وقتی سيدنورالدين 

رفت سيد قاسم خان که روبروی من بود و در باره اش معلومات داريد، از اين که من به سيد نورالدين گفتم 

د سيده بود و وقتی سيد نورالدين دور شلباسم را می شويم تا نمازی شود و يگان وقت نماز ميخوانم، بسيار تر

با غضب گفت او ديوانه به غضب خدا شوی چرا به اين بی دين ها می گويی که می خواهم نماز بخوانم؟ 

مگر می خواهی کشته شوی؟ من گفتم بی فکر گپ زدم همان وقت به فکرم همان چيز آمد نمی دانم چه می 
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ظيفه را به نورالدين داد سيد قاسم خان غرق تعجب شده بود. شود. اما وقتی سيد نورالدين بازگشت و آن و

راستی روان انسان ها بسيار پيچيده است اگر آدم بتواند با آنها رابطه برقرار کند ممکن است کامالً تغيير 

شخصيت دهند و اعمالی از آنها سر بزند که خودشان نيز درباره اش نينديشيده اند. سيد نورالدين جوان بود و 

د شخصيت عاطفی داشت اما جريان زنده گی او را در مسير خالف عواطف انسانی اش قرار داده بود. شاي

اما گاه گاهی جرقه هايی از آن عاطفه نمودار می شد. او نه تنها با من که ظاهر عادی و عاميانه داشتم بلکه 

ت؛ که در نگاه هايش آشکار با چند نفر دهقانان ساده و بی سواد که زندانی بودند برخورد دلسوزانه داش

ميگرديد. شايد چنان ارتباط پيچيده ميان من و سيد نورالدين به وجود آمده بود که موجب رهايی من از مرگ 

شد. در روز هايی که مرا برای آفتاب گرفتن بيرون می بردند تعداد زياد زندانيان را ديدم از جمله کمين و 

ل محمد صديق و ارباب موسی را نيز ديدم، وکيل نزديک من آمد حاجی نسيم را که بسيار متأثر شدم. وکي

باالی سرم ايستاد شد و پرسيد از شما درباره من چيزی سوال نکردند؟ من گفتم نه خير آنها هرگز از اين که 

من در رستاق بوده ام اطالع حاصل نکردند. وکيل بسيار با روحيه و نيرومند بود، فکر می شد که سنش 

جاه است در حالی که قريب نود ساله شده بود. يک روز متوجه شدم که ميرزا محمد ابراهيم نزديک به پن

تقصير نيز در همين بالک است. حادثه چنين پيش آمد که سر و صدای زيادی در دهليز برپا شد و سرباز ها 

تاق ت که دروازه ااين طرف آنطرف می رفتند. بعد دانستيم که سيد نورالدين به سربازان هدايت داده بوده اس

 ريش سفيدان را قفل نکنند اين هم ناشی از روانشناسی بود زيرا اين ريش سفيدان می دانستند چگونه با 

سربازان و مسئولين رابطه بگيرند، سخن بگويند و آنان را زير تأثير قرار دهند. يک روز ميرزا تقصير از 

م می زده درخواست کرده که او را بيرون ببرند چون اتاقش بيرون آمده و از سربازی که در دهليز عمومی قد

معده اش درد می کند. سرباز گفته ما اجازه نداريم؛ او گفته بسيار خوب من همين جا کارم را می کنم و به 

اين ترتيب ميرزا بند ايزار را گشوده دامن را بر زده و در ميان دهليز برای رفع حاجت نشسته است در حالی 

نفر ديگر از اتاق ها به بيرون نگاه کرده و با صدای بلند می خنديده اند. چون آن دهليز نيز که هفت يا هشت 

در همين منزل و نزديک به اتاق من بود سر و صدا ها را می شنيدم سرباز ديده که وضع جدی است دويده 

ويان کنان و دشنام گتا قومندان بالک يعنی سيد نورالدين را خبر کند. طبق معمول سيد نورالدين سر و صدا 

آمد و به دروازه دهليز ايستاد شد. بعدها مير صاحب برای من قصه کرد که ميرزا بعد از فراغت از حاجت 

ايستاده شده و در حالی که بند ايزارش را ميبسته خطاب به سيد نورالدين می گويد قومندان صاحب قهر نشويد 

را می زنيد در اختيار تان است. اگر مرا هم می زنيد  مسئله مهم نيست مسئله يک َميده ُگوه است اگر او

خوشحال ميشوم زيرا ممکن است چند بار ديگر به اين مشکل دچار شوم. مير می گفت سيد نورالدين قاه قاه 
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به خنده درآمد و سرباز را گفت دهليز را پاک کند و رفت. در عين حال تأکيد کرد که اينها ريش سفيد هستند 

 برايشان اجازه بده .  اگر مشکل دارند

اما جريان نجات من از مرگ به وسيله سيد نورالدين، يک شب شايد ساعت يازده کسی مرا از خواب بيدار 

کرد و گفت شما را پايين خواسته اند. با او حرکت کردم با آن که زندان پر از گفت و گو در باره اعدام های 

و برای هر کس که از اين ماجرا سخن می گفت آنرا تکذيب  شبانه بود اما من به نحو تعجب آوری آرام بودم

می کردم و می گفتم از اکثر اين آدم ها حتی کسی يک سوال نکرده و نامش را نپرسيده است. شايد آنها را به 

جای ديگر انتقال می دهند و تحقيقاتشان را تکميل می کنند. من با سرباز حرکت کردم وقتی باالی زينه بودم 

لدين با شتاب و وارخطايی می گفت زرشی زرشی يعنی زود شويد زمانی که از زينه پايين شدم ديدم سيد نورا

سيد نورالدين در کنار ميزی باالی يک چوکی نشسته به مجردی که مرا ديد به سرباز گفت دا هلته يوسه، 

نفر غالمغال می کرد که يعنی اين را آنجا ببر و دهليز روبرو را نشان داد. از بيرون سر و صدا می آمد يک 

من نه ستمی هستم و نه اخوانی، يک مالی معمولی هستم مرا نکشيد. دو سه نفر او را دلداری می دادند که 

گپ بر سر کشتن نيست شما را به جای ديگر می بريم و شايد خال  شويد. قرار معلوم وقتی زندانيان را از 

را داخل موتر می برده اند. اين شخصی که غالمغال می کرد دهليز بيرون کردند دست هايشان را بسته و آنها 

ترسيده و سر و صدا راه انداخته بود در همين حال مؤظفين اگسا برای آرام ساختن او بيرون می روند و سيد 

نورالدين که می خواهد کار خيری انجام دهد تنها می ماند و به دليل نا معلوم که با من عالقه ای يافته بود با 

ن لحظه مساعد می گردد و او مرا از قطار جدا می کند. دو ساعت گذشت موتر ها حرکت کردند سر و همي

صدا آرام شد از جای دوری به نحو ضعيفی صدای آذان صبح می آمد. سيد نورالدين داخل دهليز شد و 

دا راه صدايش را شنديدم که می گفت مال چاری خانه د تا زوی خال  شو. کسی که مخاطب بود سر و ص

انداخت که از برای خدا پسر من حاال دوازده ساله است او را به چه سبب به زندان آورده اند؟ پرسيد ته له 

کوم زای يی؟ يعنی تو از کجا هستی؟ طرف مقابل گفت از دشت ارچی قندوز. من که مال چاری خان رئيس 

که نام مرا می خوانده متوجه شده که نام را می شناختم فهميدم او هم زندانی شده و چون سيد نورالدين وقتی 

پدرم مالچاری است فکر کرده پسر همان مال چاری هستم که نزد او زندانی است. سيد نورالدين لحظاتی 

سکوت کرد و به پشتو گفت خوب حاال هر چه که بود خوب شد شايد قسمت همين بوده. بعد رو به روی اتاق 

عنی تو خال  شدی. من نمی دانستم چه بگويم. پس سکوت کردم اگر من آمد و گفت اسماعيل ته خال  شوی، ي

آن لحظه می توانستم بر خود مسلط شوم حتماً می گفتم قومندان صاحب از شما تشکر می کنم خدا شما را 

دچار مشکل نسازد. اما هيچ چيز بخاطرم نمی آمد. بعد از دو سه روز در اثر تقاضای خودشان مالچاری 
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ی جان را که در همين دهليز بودند به دهليزی بردند که ديگر ريش سفيدان تخار در آنجا قرار خان و تُوَرن ول

داشتند و در آن دهليز چهار نفر ديگر با من همسايه شدند که به تدريج با هم آشنا شديم. يکی عبدالباقی خان 

م گرديده و زندانی شده يک دَگرَمن قوای توپچی از واليت لوگر بود که در صف جنرال شاپور احمدزی مته

بود. يکی ديگر َجگتورنی بود که در روز اول آمدن به پلچرخی با او معرفی شديم. يک تن ديگر يک معلم 

از فارياب بود که حاجی حبيب هللا نام داشت و مالی صوفی مشرب و بسيار زنده دل و خوش طبع بود و در 

همراهان من شريف نامی از منطقه کول شهر بزرگ همان زندان ما را می خندانيد. در آن طرف دهليز از 

بود. يک بچه ديگر نوجوان از جمع ما از ولسوالی جرم بدخشان به نام محمد يوسف نيز در رديف آنها بود. 

يک مالی بدخشی ريش سفيد به نام مولوی عبدالرحيم که تسبيح چوبی هزار دانه ای داشت و دايماً مشغول 

ی به نام سيد امين نيز در همان طرف بود. هنوز دو اتاق خالی بود. زيرا هر ذکر می بود، يک معلم اخوان

طرف دهليز هفت اتاق داشت. آهسته آهسته انضباط شديد زندان می شکست. اتاق من که متصل به دهليز 

عمومی بود به من فرصت می داد که بعضی وقت صدای زندانبانان را بشنوم در جمله آنها يک خورد ضابط 

ود که بسيار جثه بزرگ داشت و مو هايش به سفيدی گراييده بود. چون حزبی نبود بسيار می ترسيد و پليس ب

سخت گيری را از حدش باالتر می برد. يک شب متوجه شدم که با يک تن از همکارانش آهسته صحبت می 

 ن ما نمی توانندکنند، می گفت همين قدر سخت گيری می کنيم، خط و نامه را اجازه نمی دهيم، حتی سربازا

بيرون بروند. نمی دانم اين زندانيان... چطور از همه چيز خبر می شوند؟ البته با کلمه زندانيان پدر و مادر 

آنان را نيز شامل مهربانی خود ساخته بود! اين نمونه نشان می داد که هيچ چيزی قادر به کنترول و قطع 

عضی از خود اين مسئولين به داليل نا معلوم به اين يا آن تواند. شايد ب-رابطه انسان ها با محيط شده نمی

زندانی کمک می کردند. سربازان به هر حال گاهی برای مشکلی بيرون می رفتند. زندانيان تازه نيز با خود 

احوال می آوردند. از بالک چهار بعد از مدتی ما را به بالک دو انتقال دادند که در اتاق های عمومی جابجا 

ين اتاق ها که به غرض کارگاه ساخته شده بودند حاال به خاطر زياد شدن تعداد زندانيان به حيث محل شديم. ا

نگهداری آنان استفاده می شدند. در اتاقی که ما را جابجا کردند بيشتر از يک صد نفر در کنار هم در قطار 

اال يک دو خاطره جالب ديگر ها و صف های ضيق جا داده شدند. اما روايت آن را به دقت خواهيم نوشت ح

 را که از بالک چهار خطرناک به خاطرم مانده است يادآور می شوم. 

 سرگذشت و چشم دیدها بخش شصت و هشت 

  مولوی عبدالرحیم و یک تجربه رازناک
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گاهی که کسی در دهليز ها نمی بود من با زمزمه اشعاری از شعرای بزرگ مخصوصاً بيدل از دلتنگی خود 

بس که امشب بی تو ام »را زياد زمزمه می کردم. يا « نمی دانم دلم ديوانة کيست». از جمله غزل می کاستم

 که يکجا با ايشان اسحاق در دشت قلعه می خوانديم بر زبانم جاری می شد .« سامان اعضا آتش است

ا ميگويند يک روز که ما را بيرون می بردند مولوی عبدالرحيم خودش را به من نزديک کرد گفت بچه ه

کسی که شعر های بيدل را می خواند شما هستيد؟ گفتم راست گفته اند. گفت دل شما سوخت زياد دارد و آدم 

را به گريه می اندازد! حتماً دردی باال تر در وجود تان هست اما متوجه نشدم که شما وضو کنيد، مگر نماز 

از خواندن من شوقی بود و به نماز ديگران نمی خوانيد؟ من گفتم مولوی صاحب در بيرون هم که بودم نم

نمی ماند، حاال همان شعر هايی را که می خوانم نماز حساب کنيد. گفت نه نه نه، شما سوخت دل داريد اگر 

رسيد. من که نمی توانستم چطور خود را از گفت و گوی او نجات دهم گفتم شرايط -نماز بخوانيد به جايی می

 ماز صبح را چطور کنيم اول من بيدار نمی شوم بعد که جای وضو کردن نيست .هم اجازه نمی دهد. مثالً ن

زمشت خاک »گفت در اتاقت دست و رويی بکن و سرت را به زمين بزن و اين بيت بيدل را هم خواند که 

برای اين که خود را خال  کنم « غير از سجده کاری بر نمی آيد، عبادت کن عبادت کن عبادت کن عبادت کن

و موافقه کردم. شب خوابم برده بود و يادم نمی آيد که گاهی تا صبح وقت چای بيدار شده باشم اما آن شب با ا

فکر کردم کسی محکم با لگد به پشت من می زند با وارخطايی نشستم و چهار طرف را ديدم به تصور اينکه 

 باز شايد برای انتقال يا اعدام آمده اند اما ديدم کسی نيست .

راز کشيدم اما ديگر خوابم نيامد و در همين لحظه صدای آذان نماز صبح به گوشم رسيد اما چيزی دوباره د

 را بخاطر من نياورد و همان طور دراز کشيده صبح کردم .

فردا شب باز همان وقت با ضربه ای بيدار شدم باز هم درباره اش نينديشيدم. اما وقتی شب سوم اين حادثه 

بدالرحيم به يادم آمد که گفته بود بعد از اين شايد در نماز صبح بيدار شوی! وقتی که تکرار شد يک بار مال ع

بيرون می رفتيم خود را به پهلوی مال رساندم و با خنده گفتم فکر نمی کردم شما اينقدر مردم آزار باشيد! با 

مرا با لگد بيدار می آزرده گی به من نگاه کرد و گفت من که را آزار دادم؟ گفتم سه شب است که نيم شب 

-کنيد! بسيار تعجب کرد گفت من بيچارة گنه کار چکاره باشم؟ شما خودتان نظر کرده هستيد و اگر بيدار شده

ايد آن را عالمتی از عالم غيب بدانيد و خدا را شکر کنيد. در زندان آدم دلشکسته می شود و دلشکسته گانی 
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ن من جسته و گريخته نماز خوان شدم که حاجی حبيب هللا و که پاک باشند زود به خدا می رسند. بعد از آ

 دَگرَمن نيز از اين جريان بسيار خوشحالی می کردند و به من تبريک می گفتند! 

چون خودشان نه تنها پنج وقت نماز می خواندند بلکه نفل و تهّجد هم بجا می آوردند و ذکر می کردند. يک 

گوشه ای از واقعيت زندان آن وقت را نشان می دهد. زندانيان را وقت  خاطره خنده آور را نيز روايت کنم که

بيرون بردن و رفع حاجت بسيار آزار می دادند. به خصو  دو نفر سربازان که يکی آغامحمد و ديگری کشمير 

د شدند و غالمغال می کردند که زو-نام داشت بسيار مضر بودند. نزديک کلبه های چوپی بيت الخال ايستاد می

بيرون بياييد؟ گاهی با لگد به ديوار چوبی کنار آب می زدند و گاهی به داخل کلوخ و سنگ می پرانيدند. از 

اين ناحيه زندانيان بسيار شاکی بودند اما کسی نبود به شکايتشان گوش دهد. يک روز در دهليز هر يک در 

ن حاال چه خواهشی دارد که از اتاق خود با يک ديگر صحبت می کرديم دگرمن گفت، هر کس بگويد که همي

همه چيز برايش بهتر باشد. حاجی حبيب هللا گفت چاشت نزديک است من دلم می خواهد يک غوری چينی 

از همان بزرگ هايش پر از قابلی باشد و دو سه بشقاب سالته هم در کنارش بگزارند و من يک بار شکم 

د ن گفت برای من يک خوراک کوفته تند و تيز بدهيد بعسير قابلی بخورم بعد پا را دراز کنم و بميرم. جگتور

هر باری که بااليم بگذاريد تا باالی کوه می برم! که اين گپ بسيار باعث خنده شد. چون جگتورن بيچاره 

آنقدر الغر، ضعيف و رنگ پريده بود که فکر می کردی به مشکل از جايش باال می شود. من گفتم در مزار 

بش در دهن آدم آب می شود. اگر ميسر می شد همه تان را مهمان می کردم. حاال يک کبابی است که کبا

گويد. صدای آرام و جدی دگرمن باال شد گفت دلم می خواهد در يک -همهگی منتظر بودند که دَگرَمن چه می

 یزمين قلُبه شده و شديار باشم و چهار طرف ببينم که کسی نيست و صدای کشمير و آغا گل هم به گوش نم

رسد، دامن را باال کرده با اشتها گوه کنم ،بعد ديگر چيزی از کسی نمی خواهم! دَگرَمن که معموالً بسيار 

 جدی و پيشانه ترش بود اين خواسته اش همه را به خنده آورد. 

خطرناک به يادم مانده سر و صدايی بود که فخری راه انداخت. روز های  1حادثة جدی ديگری که از بالک

کسانی که پايواز داشتند از بيرون برايشان لباس و مقداری خوراکی و ديگر چيز های درخواستی  پنجشنبه

شان را می آوردند. فخری از پايواز هايش خواسته بوده که کدام نوع دارو برايش بياورند. البته زندانيان 

 ن می بردند و چيز پايواز های خود را نمی ديدند، سربازان لباس چرک زندانيان را به پايواز هايشا

 هايی را که آنها آورده بودند به زندانی می رسانيدند. سربازان در دهليز ها نام 
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زندانی را گرفته فرياد می کشيدند تا او صدای آنها را شنيده پاسخ بگويد. وقتی لباس های فخری را آورده 

وده اما مسئولين زندان دوا را قيد نموده بودند او در يادداشت ديده بود که دوا نيز جزء فرستاده های خانواده ب

بودند. فخری لباس ها را پس فرستاده بود و گفته بود به دوا بيشتر ضرورت دارم. وقتی موضوع را سيد 

نورالدين ،قومندان بالک خبر شده با هياهو و دشنام گويان به دهليزی که فخری در آن قرار داشت آمد و گفت 

چ کس حق ندارد از بيرون دوا بخواهد. فخری نيز با هياهو و فرياد در برابر او زندان داکتر و دوا دارد و هي

ايستاده گی می کرد و هر کلمه زشت و دشنام که از زبان سيد نورالدين خارج می شد. فخری با فرياد می 

ندان ز گفت، صد چند به خودت و پدر و مادرت! بالخره نمی دانم مسئله چطور فيصله شد. البته داکتر و دوای

يک موضوع تبليغاتی و برای روز مبادا بود، که اگر هيئت صليب سرخ يا کدام گروه مدافع حقوق بشر می 

آمد به آنها نشان داده می شد؛ که اداره زندان مراقب صحت زندانيان هم هست. من بخاطر ندارم که کدام 

می رفت يا به خطر مرگ مواجه می زندانی در آنجا تداوی شده باشد. اگر زندانيی در زير شکنجه از حال 

شد، او را از زندان به جای نامعلومی انتقال می دادند. حادثه فراموش ناشدنی ديگر قيد کردن زندانيان در 

اتاق هايشان بخاطر آوازه آمدن هيئت بود. حدود سی ساعت همگی در اتاق ها نگهداری شدند و گروپ های 

صدا و شکايت نکند. بالخره فردای آن روز اسلم وطنجار که در آن  گزمه قدم می زدند که کدام زندانی سر و

وقت وزير داخله بود به زندان آمد. اما ما ندانستيم چه کار کرد. چون از دهليز ها و اتاق ها ديد و واديد نکرد. 

 زندانيان زيادی مجبور شده بودند در داخل اتاق رفع حاجت نمايند .

تياط يک قوتی در داخل اتاق خود می داشتند تا اگر مجبور شوند در همان البته اشخا  ضعيف و پير غرض اح

جا رفع حاجت کنند و بعد قوطی را در داخل پالستيکی به بيت الخال انتقال می دادند. آن حادثه نيز گذشت 

 بعضی با خجالت و بعضی با شوخی در باره اش تبصره می کردند. 

   انتقال به بالک دو

بود که يک روز به زندانيان امر شد بستره ها و لباسشان را در تکه  4013سط عقرب فکر می کنم در اوا

ريسمانی بسته آماده انتقال به بالک ديگر باشند. در اين وقت عالوه بر يک کمپل يک توشک نيز به زندانيان 

اشت چ توزيع شده بود. بعضی زندانيان از بيرون لباس و کمپل خواسته بودند. صبح وقت تا ساعت های

همگی آماده شده بودند. تبصره های گوناگونی در باره اين اقدام صورت می گرفت اما هيچکس نمی توانست 

مطلب قابل باوری برای خود و ديگران نقل کند بعد همه را از اتاق ها کشيدند و به ترتيب دهليز ها به گروه 

رداشته و کاسه و گيالس و آفتابه خود را در ها تقسيم کردند و قومنده گرديد که همگی بستره ها را به پشت ب
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دست بگيرند، در حالی که در پيشاپيش و اطراف و پشت سر سربازان و مسئولين زندان مراقبت داشتند 

زندانيان حرکت داده شدند. بعد از عبور از دو محوطه در کناره غربی زندان همه زندانيان پشتاره به پشت 

نستيم که اين بالک دو و مخصو  زندانيانی است که بسيار خطرناک تلقی داخل يک محوطه ديگر شدند بعد دا

نمی شوند. اول گروه گروه زندانيان را داخل دهليز های بالک نموده و به اتاق های رهنمايی کردند بعد ديدم 

که به جز گروهی که در يک دهليز بوديم گروه های ديگری نيز داخل آن اتاق می شدند هفت يا هشت گروه 

اخل يک اتاق بزرگ شدند همگی باالی بستره های خود نشسته بودند عده ای که حوصله داشتند تبصره می د

کردند و شوخی می نمودند. اما اکثريت خاموش نشسته و متحير چرت می زدند. وقت از پيشين گذشت که 

. ستره هايتان را هموار کنيدقومندان بالک سابقه ما که معلوم شد اينجا نيز قومندان است آمد و فرمان داد که ب

البته هيچ کس نمی توانست اعتراض کند؛ که چطور توشک های ما را روی زمين پر خاک هموار کنيم. از 

طرف ديگر خيلی ها ناراحت بودند که چطور اينقدر آدم در يکجا باشند و بخوابند. جوان تر ها خوشحال بودند 

يد نيست. بيشتر از هشتاد نفر در آن اتاق جابجا شديم که چون حاال امکان کنترول قصه کردن و گفت و شن

پنجره های آهنی متصل به سقف داشتند و با قفل شدن دروازه ديگر امکان اين که آدم تصور کند در بيرون 

چه می گذرد نبود. يک کتله بزرگ همگون در اين هشتاد نفر خرد ضابطان قوای چهار و قوای پانزده بودند 

چهل نفر می رسيد. بجز يک نفر عين الدين نام که از لوگر بود و ميان سال به نظر می آمد  که تعداد شان به

ديگر همه شان جوانان بودند و برخود و آبا و اجداد خود نفرين می کردند که انقالب ثور را به پيروزی 

ين، بودند از آدينه سنگرسانده بعد به مکافات آن زندانی شده اند. چهار نفر از افراد برجسته پرچم که عبارت 

قرار معلوم معين وزارت  -داکتر برنا افغان، داکتر اميرشاه زره و يک تن ديگر که به معين شهرت داشت 

نيز در اين اتاق انداخته شده بودند. از افراد شاخ  غالم حسن خان صافی از مبارزين دوره  -ماليه بوده است 

ا از جمله در پراگ مرکز چکوسلواکيا سپری کرده بود و هفت و ديپلمات برجسته که دوره های سفارت ر

زندانيان بعد از شناخت هويت او سفير صاحب خطابش می کردند. يک دگروال مجذوب بود که سر به خود 

سخن می گفت و به تصور خود همه را نصيحت می کرد؛ به احتياط توصيه می نمود و اطمينان می داد که 

کی در داخل اين اتاق بزرگ قرار داشت که قرار معلوم در آن وسائل کار همگی شان آزاد می شوند. اتاق

ذخيره می شده و اتاق بزرگ در نقشه زندان کارگاه در نظر بوده است حاال در آن اتاقک قوطی های رفع 

حاجت را جا بجا کرده بودند که در حالت مجبوری با ستر و پرده مشکلشان را حل کنند و دگروال سخنور 

ش در دروازه اين اتاقک هموار شده بود و او هميشه ُغم ُغم داشت و از عفونت و سرصدا شکايت بستره ا

می کرد. اين اتاق در کنار ناراحتی مزيت هايی هم داشت؛ از جمله اينکه به زودی از مغز نان سيلو ساختن 

 تسبيح و بعد دانه های شطرنج آغاز شد و سفير 
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اوقات زيادی را به شطرنج بازی سپری می کرد. ديگران نيز شروع  صاحب غالم حسن خان با آدينه سنگين

به آموزش کردند چند روز نگذشته بود که زندانيان به تعداد زيادی قطعه پيدا کردند و تيکه بازی و فسکوت 

بازی همه گير شد. به زودی کسانی به ساختن آبگرمی که از وصل دو تا پل ريش به کناره های چوب ساخته 

قدام کردند و چای دهقانی شد. آبگرمی برقی را خردضابطی به نام حسين فرخاری ابتکار کرد و بعد می شد ا

ديگران هم ياد گرفتند. بعضی زندانيان ترموز خواسته بودند که چايشان را ذخيره می کردند. از آدم های 

 می کرد که همه خوابيدهجالب ديگر اين اتاق يک معلم صوفی بود که شبانه بعد از آن که به دقت ارزيابی 

اند؛ بر ميخواست و به نماز خواندن می پرداخت، قيام ها و سجده های طوالنی می کرد و عبادت را تا نماز 

-صبح ادامه می داد. بعد از آن که با ديگران نماز صبح را به جماعت ادا می کرد و يک ساعت يا بيشتر می

فتار می کرد اگر چه جثه کوچک داشت و بسيار الغر بود خوابيد. اين صوفی با همگی به بسيار مهربانی ر

 اما ضعيف به نظر نمی آمد .

 احوال همه را می پرسيد و ميکوشيد به زندانيان اميد تلقين کند. خوشبختانه جای 

من اينجا در کنار همديگر قرار داشت. دگرمن با وجود اندوه و تأثر دايمی هنگام صحبت  1همراهان بالک 

و خنده می آورد و همراهان را دلداری می داد؛ گاه گاهی که من او را در حال فکر می ديدم رو به شوخی 

ميگفتم دگرمن صاحب شما که به همه می گوييد از چرت چيزی ساخته نمی شود چرا اکثراً خودتان چرت 

ا ان شممی زنيد؟ می گفت اسماعيل جان بی چرت هم نمی شود! و وقتی تنها می بوديم می گفت اسماعيل ج

آدم آگاه هستيد من به اين سبب به فکر فرو می روم که ديگر ما از صحنه کنار رفتيم نه حاکمان فعلی و نه 

 اين ريش داران به فکر اين وطن نيستند .

هنوز اين کمونست ها بهتر هستند. خدا روزی را نياورد که افغانستان به دست اين ريش داران بيفتد .حاجی 

ه شوخی های غليظ اطرافيان خود را می خنداند و اشتهای خوبی هم داشت. جگتورن به حبيب هللا اکثراً ب

اصطالح غمدرون بود، اگر در داخل بهانه ای نمی يافت خاطرات تلخ گذشته اش را بياد می آورد و خود 

 خوری می کرد .

علمی کرده بود او يک کس ديگر در قطار ما عالوه شده بود که سيد امين نام داشت و در معارف بدخشان م

به جوانان مسلمان تعلق داشت و گاه گاهی با مولوی عبدالرحيم مناظره و برخورد شديد داشت. مولوی می 

گفت دين را شما اخوانی ها برباد کرديد و سيد امين می گفت اين مال ها هستند که دين را وسيله شکم پرستی 
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شوخی می کشيد و خاتمه می يافت و مولوی دوباره با ساخته اند و بعد با وساطت دگرمن مناظره به خنده و 

تسبيح هزار دانه اش به ذکر مشغول می شد. يوسف، شريف و يک جوان ديگر از شهر بزرگ که عبدهللا نام 

داشت و در بيرون پهلوانی هم می کرده است در قطار ما بودند. بعد از چند روز يک گروپ شانزده نفری 

را به اين اتاق آوردند که ميرولی جان نيز در ميانشان بود. ما و شريف مير را از ريش سفيدان واليت تخار 

در ميان خود جابجا کرديم. اکثر ريش سفيدان تخار با ما سرگران بودند و ما را عامل زندانی شدن خود می 

ت، می دانسدانستند. وکيل محمد نظر که در دوره دهه دموکراسی وکيل واليت تخار بود اما خواندن و نوشتن ن

برادرش بيگ نظر، پسرش گل نظر، پهلوان حفيظ که شايد بزرگ جثه ترين آدمی بود که همگی تا آن وقت 

ديده بودند و وقتی که او با يک کاسه پالستيکی کنار آشپز ايستاد می شد تا يک چای کش سوپ بگيرد مير 

رخار و ارباب فتح هللا از تالقان چون صاحب همه را به خنده وا می داشت. اما بعد از مدتی وکيل توره از ف

با مير بسيار نزديکی داشتند رابطه شان با ما خوب شد. ما با مير صاحب شوخی های جالب می کرديم از 

جمله اين که يک شب که همان روزش به وکيل محمد نظر پايواز آمده بود شبانه خريطه کشمش سبز و پسته 

ر کرده در تفريح ميان بچه ها تقسيم کرديم. اينجا ديگر سختگيری اش را دزدی کرده فردا صبح جيب ها را پ

های بالک چهار ممکن نبود و در وقت تفريح ما با زندانی های ديگر ديد و واديد کرده و با آنان که می 

زندانی شده  4011شناختيم رابطه برقرار می کرديم. من يک روز با حفيظ آهنگر که هنگام قيام درواز در 

شدم و او به مجرد ديدن من از داشتن يا نداشتن چيزی برای مطالعه پرسيد و بعد درز ديواری را  بود روبر

نشان داد گفت که فردا برايت آنجا چيزی را می گذارم و قرار وعده من رساله ای از آثار مارکسيستی که 

ايرانی بود و خط حاال عنوانش به خاطرم نيست را بدست آوردم که از جمله نشرات مخفی گروه های چپ 

بسيار ريز داشت که مطلب زيادی را در خود جای داده بود. يک روز با بدخشی نيز روبرو شدم که مانند 

ريش انبوهی گذاشته بود و کاله تاقين دستدوز بر سر داشت با لبخند به من چشمکی زد و سالم  4011سال 

از آنکه داکتر جمال به اين بالک انتقال يافت به ابتکار داد. اما آنان را به زودی به بالک اول انتقال دادند. بعد 

او مبادله نامه ميان افراد اتاق های مختلف مروج شد که احواالت بدست آورده خود را به يک ديگر انتقال 

می داديم. داکتر جمال را از دهمزنگ به آنجا آورده بودند و او انجينير نور، رحمان قل و روستا را در آنجا 

د او به ما احوال آورد که دسته ظاهر حاتم در بدخشان به مقاومت دوام داده و در تخار نيز معراج ديده بو

الدين احسان گروه متحرکی تشکيل داده که از اشکمش تا رستاق مانور می دهد. احسان در يک حمله 

داده و او را غافلگيرانه شخصی را که درگرفتاری من و شريف نقش سازمان دهنده داشت مورد حمله قرار 

معيوب ساخته، اگرچه می توانسته او را به قتل برساند اما چند فيَر در شکم و پايين تنه اش کرده؛ شفاخانه ها 

نتوانسته اند او را عالج کنند. حاال پايين تنه اش فلج است و به حالت زاری به سر می برد. ولسوال رستاق 
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شده است. گروهی از اعضای سازمان در گرزيوان و کوهستان نيز در يک حمله غافلگيرانه در خان آباد کشته 

 کنند از جمله سيف الدين خان ائتالف-مسلح گرديده و با شخصيت هايی که مستقل از اسالمگرايان مبارزه می

نموده اند در يک کنفرانس که در تخار داير شده رهبری موقت تشکيل گرديده است که ظاهر حاتم ولی محمد 

ليان، ورقه فهيم و عده ديگر در راس آن انتخاب گرديده اند. تبادل نامه ها و اطالعات ميان  شرزه، خير محمد

ما بالخره به ايجاد يک نشريه مخفی تکامل يافت زيرا سواالت زيادی نزد بچه ها بود که برايش جواب می 

ال مواد توسط پايواز خواستند. همگی مؤظف شده بودند که کاغذ جمع آوری کنند اين کاغذ ها يا بخاطر انتق

ها به زندان راه می يافت و زندانيان آنرا بيرون می انداختند يا پارچه کاغذ هايی زرورق دار قوطی های 

سگرت بود وغيره... جا هايی در درز های ديوار ها وسيله تبادل يادداشت ها و سوال ها بود بعد من با جمع 

لين بار مجال يافتم که جنبش چپ را به صورت اساسی نقد آوری آنها به سوال ها جواب می دادم و برای او

کنم و از جمله ذهنی گرايی و دگم پرستی خود ما را که نظريات و تجارب ديگران را بدون در نظر داشت 

احوال و وضعيت کشور رهنما قرار داده بوديم. البته برای اولين بار انتقاداتی به بنياد های تئوری چپ از 

حاکميت از طرف اکثريت و توأم با آن ضرورت دکتاتوری وغيره و اين که خيلی از جمله تناقض کسب 

رهبران انقالبی از ميان طبقات متوسط و باال برخواسته اند و اين با تئوری طبقاتی بودن مبارزه طبقاتی قابل 

 ی تتوضيح نيست و اين که هر انسان می تواند صاحب آرمان انسانی گردد و ربطی به وابستگی طبقا

 ندارد همچنان که گروه های انبوهی از طبقات پايان در کنار استثمارگران و ظالمان قرار می گيرند. 

از فعالين ديگر ما داکتر فقير نيز بعد از مدتی در اين بالک ديده شد که وقت گرفتاری بسيار شکنجه شده و 

م که برادرش را که منان خان را شکنجه گران را با سکوت مطلق خود به سرحد ديوانگی رسانده بود. حکي

من ميشناختم او از اعضای نظامی سازمان بود. خانواده آنها در ولسوالی اشکمش واليت زندگی می کردند. 

حکيم ذهن تيز و نيرومندی داشت و در همان زندان چيز هايی را که برای يک کادر مبارز ضروری است 

شبنامه زندانی شده و بسيار شکنجه شده بود. او از متعلمين  فرا گرفت. شاه ولی که در شبرغان به اتهام پخش

تخنيکم مزار بود که جوانان را در آنجا رهبری می کرد. بعد از فراغت به حيث مأمور فنی در شبرغان 

 توظيف شده بود او را نيز زياد شکنجه داده بودند تا اعضای سازمان را معرفی کند .

 واليتی شبرغان شخصی به تخل  بشرمل که اما موفق نشده بودند. منشی کميته 
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مردم او را بشرکش می گفتند، با رفتار خشونت آميز مردم را در سرپل به قيام واداشته بود. چون به تعداد 

هفتاد نفر از زنانی را که شوهرانشان متهم به قيام بودند و دولت نتوانسته بود آنها را گرفتار کند از سانچارک 

برهنه انتقال داده بودند که اين اقدام خالف عفت و ناموس مردم زمينه قيام عمومی در  تا مرکز سرپل سروپا

سانچارک و کوهستانات واقع شده بود. بيشتر از هشتاد نفر از اعضای سازمان و هواخواهان ما در اين بالک 

ده شان زندانی شده آورده شده بودند. تعدادی از آنها افراد ساده ای بودند و شايد فقط بخاطر اعضای خانوا

بودند. از جمله دهقان جوانی به نام ضيا که هميشه در غم گاوش بود. که وقت گرفتاری اش در مزرعه مانده 

و شايد گم شده باشد. او می گفت من در اينجا خوش هستم زيرا شکمم سير می شود. ليکن اگر گاوم گم شده 

حاال زندانيان آزاد شده بودند که با همديگرسخن بگويند باشد مادرم بسيار گريه می کند. او هنگام تفريح که 

شود. مير صاحب می گفت تو امروز صبح -نزد ما می آمد و از مير صاحب می پرسيد که آخر من چه می

خال  می شوی او جگر خون می شد که اگر خال  شدم من راه را چطور پيدا کنم؟ وقتی ميگفتيم به موتر می 

گر موتر پول نمی گيرد من که پول ندارم؟ مير صاحب می گفت من برايت خط نشينی و می روی می گفت م

می دهم پيش کسی می روی که برايت کاال می گيرد و جيب هايت را از پول پر می کند او خوشحال و خندان 

می رفت و به ديگران اين قصه را با آب و تاب روايت می کرد. طرف مقابل او يک مدير به نام مير اعظم 

بود که هميشه نگران کشته شدن بود و با هر کس روبرو می شد می گفت ما را می کشند نی؟ اگر کسی شاه 

ترديد ميکرد باور او نمی آمد. هر روز نزد من و مير صاحب می آمد و می گفت ما و شما را می کشند؟ مير 

ر يست زيرا تو مديبا بی پروايی می گفت معلوم است ديگر، تو چه فکر می کنی؟ در باره تو هيچ شک ن

گفت شما مرا آزار می دهيد. مير -دولت بودی، هيچ راه ندارد که زنده بمانی. مدير اندکی متردد می شد و می

می گفت اختيار داری، اينقدر آدم های عادی کشته شدند حاال يک مدير عالی رتبه و مشهور هنوز زنده قدم 

م شود تشويش نکن مرگ حق است امروز يا فردا با می زند؛ اين قابل تعجب است. شايد همين امشب معلو

تفنگ يا ليَن برق چه فرق می کند؟ از اين که ماه ها مريض شوی و رنج بکشی بهتر است ترق و خال  شوی. 

مدير قهر کنان و با ناراحتی از ما جدا ميشد و قسم می خورد که ديگر با ما صحبت نکند. اما فردا باز همين 

 حکايت تکرار می شد. 

 سرگذشت و چشم دیدها بخش شصت و نه 

  حوادث خونین و قهرمانانه
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دو حادثه خونين در اين بالک واقع شد. حادثه اول وقتی روی داد که ميخواستند شبانه حدود نود نفر از جوانان 

گر ديمسلمان را بيرون بکشند. آنها زندانيان دوره داود خان بودند. و قرار معلوم مجال يافته بودند که با هم

مشوره کنند يا از قبل به تفاهم رسيده بودند. چند نفر از آنها با قومنده يک نفر به نام تورن شاه رسول باالی 

هئيت که به دور ميز نشسته بودند حمله می برند و وضع را برهم می زنند. تعداد مسئولين کم بوده و آنها 

ه رسول جوان قد بلند و نيرومندی بود و هميشه در نتوانستند افراد را به زودی جمع آوری کند. اين تورن شا

اوقات تفريح در حال دوش ديده می شد. زندانيان به چهارگوشه محوطه بالک پراگنده شده و بعضی ها به 

 کمک يکديگر تالش کرده اند از ديوار عبور کرده وارد محوطه ديگر شوند که به ديوار بيرونی زندان وصل 

 وديم که صدای فيَر ها و فرياد ها به داخل اتاق ها نفوذ کرد .است. ما هنوز نخوابيده ب

اين سر و صدا ها تا نزديک های صبح دوام داشت و بعد برخی زندانيان آگاه قصه کردند که همه آن نود نفر 

در دورا دور بالک کشته شده اند. ماجرا را سربازان که بسيار رابطه خوب با آن گروه داشتند به زندانيان 

قصه کردند. ديگر هيچ کس به سخن زندانبانان که می گفتند ما بدون روشن شدن حقيقت هيچکسی را  ديگر

نمی کشيم باور نمی کردند. حاال ديگر ما می ترسيديم با آدم های مانند مدير مير اعظم شاه روبرو شويم. 

ی آمدند و به چهره يک يک سخت گيری ها هم دوباره برقرار شده بود شبانه چند بار مسئولين داخل اتاق ها م

از زندانيان نگاه می کردند. يک شب وقتی سيد نورالدين داخل اتاق شد و می خواست به زندانيان دلداری 

بدهد که من در حال نمازخواندن بودم. او به پشتو گفت اگر بخاطر خدا می خوانی که خدا قبول کند. اگر 

دوست بودم و از اين که به حرف هايش گوش ندادم گله  بخاطر من می خوانی خوب کار نيست گويا من با او

داشت. مدت هايی بيحادثه گذشت اما زندانيان ملول بودند و نمی توانستند فاجعه را فراموش کنند. يک روز 

نظم معمولی زندان بر هم خورد و آن روز کسی را اجازه بيرون رفتن ندادند. داکتر برنا افغان بسيار به 

بود سخت شکمش درد می کند. نزديک يک ساعت دم دروازه ايستاده بود تک تک می کرد تکليف بود معلوم 

و به زندان بانان عذز و زاری می کرد که برايش اجازه دهند. يکبار سيد عبدهللا قومندان عمومی زندان 

ه ا نام گرفتپلچرخی پيدا شد و در را باز کرد و چنان دشنام های غليظ به پرچمی ها داد و کارمل و اناهيتا ر

با نسبت های بسيار زشت ياد کرد و بعد بيرون رفت. يک ساعت بعد سر و صدايی به گوش رسيد و در دهليز 

افراد اين طرف و آن طرف می دويدند. بعد صدای فيَر ها هم بلند شد. ماجرا تا بعد از بعد از ظهر دوام يافت 

و زندانيان برای رفع ضرورت و آب گرفتن بيرون  و با فير های مسلسل خاموش شد. بعد در ها را باز کردند

برآمدند آهسته آهسته تا فردا جريان واقعه کشف گرديد. جوانی هژده نوزده ساله که سيد اکبر نام داشته و 

متعلم مکتب بوده در زمان داود خان به حيث زندانی به کابل انتقال داده شده است. بعد از ماجرای ثور مانند 
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ابقه دار به پلچرخی انتقال يافته و گروه گروه به اعدام سوق گرديده اند. سيد اکبر که در پی ساير زندانيان س

استفاده از فرصت بوده چاقوی درازی از پل های ريش که در کنار چوبی آنها را جابجا نموده ساخته بوده 

ند ای اعدام از زندان انتقال بدهاست. زندانبانان که نگران شده بودند اين بار خواسته اند زندانيان را روزانه بر

و دروغی که می گويند برای آنها قابل باور باشد. اما در آن وضعيت اين يک خود فريبی بود و هيچ زندانی 

به آنان اعتماد نداشت. وقتی زندانيان را يکی يکی از اتاق ها بر اساس جدول بيرون ميخواهند سيد اکبر با 

به سيد عبدهللا که پشت ميز نشسته است حمله ميکند و با چاقوی  تيغی که ساخته به مجرد نزديک شدن

مصنوعی اش رگ گردن او را قطع می نمايد. تا ديگر افراد متوجه موضوع می شوند کار از کار گذشته 

است. به هر حال سيد اکبر تفنگ سيد عبدهللا را گرفته از دست آنها فرار می نمايد در دهليزی که در يک 

ر داشته و در آنجا اتاق های کوته قفلی برای تنبيه زندانيان سرکش در نظر بوده است داخل گوشه بالک قرا

می شود و در يک اتاق قسمت آخر سنگر می گيرد. هئيتی که از اگسا آمده بوده از دروازه دهليز او را صدا 

می خواهند با او  نموده و اطمينان می دهند که گناهش را در نظر نگيرند چون او دچار سوء تفاهم شده و

حرف بزنند تا قناعتش حاصل شود. حتی می گويند ما به جوانان جسوری چون تو احتياج داريم و از قومندان 

انقالب و رهبر کبير می خواهيم ترا عفو کنند و در صف ما بر ضد دشمنان وطن مبارزه کنی. اما سيد اکبر 

داخل دهليز شد فير می نمايد. بعد از سه ساعت؛ به آنان پاسخ نميدهد و هر وقت احساس می کند که کسی 

ماجرا با کشته شدن سيد اکبر خاتمه يافت و زندانيان طرف های عصر مجال بيرون رفتن يافتند. قصه نيز مو 

به مو از طرف سربازان که حاال به رژيم بدبين شده و به خود آگاهی اسالمی رسيده بودند به زندانيان حکايت 

ء تاريخ مبارزات ضد رژيمی می گردد که می خواست با زور حکومت کند. فردايش شد و اين حماسه جز

 هيئتی همه اتاق ها را تالشی نموده و هرچيزی را که خطر ناک ميدانستند از زندانيان گرفتند. 

در همين شب و روز ها خبر تصادم ميان امين و ترکی به زندان رسيد. هنوز يک هفته نشده بود که هئيت 

زندان آمدند از بعضی زندانيان تحقيقاتی صورت گرفت که بسيار آرام و ظاهراً انسانی و برای کشف  هايی به

حقيقت بود قيودات از زندان برداشته شد در هر اتاق يک تلويزيون رنگی گذاشتند به زندانيان اجازه دادند که 

ای در زندان ساخته می شود.  روزنامهها اشتراک کنند وعده دادند که به زودی کتاب خانه  به مجالت و 

روزنامه های انقالب ثور، انيس، اصالح و هيواد و مجالت ژوندون و پشتون ژغ در ميان زندانيان توزيع 

گرديد. من مطلبی که از مطبوعات آن وقت به ذهن دارم که جدل انتقادی بر سر ادبيات ميان بيرنگ کوهدامنی 

. تلويزيون حاال همه کاسه ها و کوزه ها را بر سر ترکی و گروه و فکر می کنم پرتو نادری يا کسی ديگر بود

چهار نفری قدر ناشناس که عليه قومندان سرفراز انقالب ثور توطئه کرده اند می شکستند. حفيظ هللا امين 
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شعار قانونيت، مصئونيت و عدالت را پيش کشيد تا بر اساس آن همه ماجرا های بعد از انقالب باز بينی شود 

سيزده هزار نفری از زندانيانی که کشته يا الدرک شده بودند بر ديوار های وزرات داخله آويخته شده  ليست

بود که قومندان انقالب در مقام منشی عمومی حزب و صدر شورای انقالبی می خواست حقايق آن را در 

ويسنده گان ايجاد گرديد انظار خلق افغانستان روشن سازد. اجتماعی از حقوق دانان ،دانشمندان و شعرا و ن

تا روی متن قانون اساسی انقالب کار کنند .البته هر روز گروه های تازه ای به نام توطئه گران به زندان 

آورده می شدند که سيد نورالدين قومندان سابق بالک ما نيز در آن جمله بود و از بخت بد در همين بالک 

دشنامهای زياد نثارش نمودند. او با سر فرو افگنده   کردند و دو انتقال يافته بود. زندانيان باالی او حمله 

در حالی که دست و پايش به زنجير بود پيش رفت و به منزل چهارم در يک اتاق انفرادی به کوته قلفی سپرده 

شد. مير صاحب زندانيان را مالمت می کرد که در برابر ضعيفان دلير و دربرابر زورمندان چون موش بی 

و بی غيرت اند. او گفت بيا به اين انديوال سابق ما چاينک، پياله، آفتابه، رويپاک و آبگرمی ببريم. از اراده 

سربازان مؤظف خواهش کرده اجازه گرفتيم و رفته با او چند کلمه صحبت کرديم او آبگرمی را قبول نکرد 

 داده بود. کسی ديگری که در و گفت غير قانونيست چون خودش بخاطر اين وسيله بسيار زندانيان را عذاب

اين روز ها ديدم رشيد خان افسر کماندو بود که ما در رستاق به دست او شکنجه شده بوديم. صبح بود در 

بيرون قدم  ميزديم که يکبار متوجه شدم چهره آشنا به نظرم خورده است نزديک رفتم و ديدم که او همان 

ی پاک پناه کند. من گفتم قومندان صاحب دنيا هست، رشيد خان است کوشش می کرد که رويش را با رو

نشيب و فراز دارد من از شما کينه ندارم روی تان را نپوشانيد اگر ضرورت و مشکلی داريد بگوييد حاال 

همسرنوشت هستيم. از جايش بلند شد با من احوال پرسی کرد و گفت شما می دانيد که ما زير امر بوديم با آن 

ما کمک کنم من گفتم می دانم و حاال خدا کند که هر دوی ما زنده از اينجا بيرون برويم و هم من خواستم با ش

 اشتباهات ما را جبران کنيم. 

شايد بعد از بيست روز بود که خبر درگذشت ترکی در اثر مريضی از تلويزيون اعالن گرديد و جريان شتاب 

ادق ياری و کاظم دادگر در ميان آنها بوده اند نفر را که بدخشی، ص 13بيشتری گرفت. آوازه شد که حدود 

 انتقال داده و اعدام کرده اند .

 ليست دو صد و چهل نفر ديگر نيز روی دست است که در همين روز ها از بين برده شوند. 

 سرگذشت و چشم دیدها بخش هفتاد 
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  فعالیت های فکری و سازمانی در زندان

مرحله تبليغ و آموزش به سازماندهی عبور کنيم. کميته پنج نفری ايجاد آزادی ها مجال آنرا فراهم آورد که از 

کرديم که داکتر فقير، حکيم، شاه ولی و داکتر جمال و من اعضای آن بوديم. تمام اعضای سازمان را که 

 نزديک به نود نفر بودند ميان اين پنج نفر تقسيم کرديم تا در مورد آموزششان کار کنند. در گذشته وقتی که

وضع ضيق بود داکتر جمال بار های بار فکر قيام در داخل زندان و فرار را مطرح کرده بود. او می گفت 

يک شب ميتوان افراد مسلح و مسئولين يک بالک را خلع سالح کرد و ممکن است بتوانيم زينه و نردبانی هم 

را عملی ساخت. او در باره فرار  بدست بياوريم. اما مشکل بود اين فکر را با افراد زيادی طرح نموده و آن

شخ  من نيز فکر هايی می کرد. از جمله با يک دريوری که تانکر های آب را به داخل بالک می آورد آشنايی 

داشت و می گفت به وسيله او يک لباس عسکری تهيه می کنيم و ترا بيرون می فرستيم. اما حاال که نسبتاً 

نبود ،همگی انتظار سقوط زود هنگام حکومت حفيظ هللا امين را  آزادی شده بود اين فکر ها ديگر مطرح

ميکشيدند. رابطه با شخصيت های سياسی ديگر نيز تأمين گرديده بود. داکتر اعظم دادفر از کادر های رديف 

اول شعله جاويد با ما هميشه در باره اوضاع آينده و همکاری گروه های چپ صحبت می کرد. من در داخل 

يف، يوسف، ضيا و يک دهقان ديگر برای سواد آموزی همکاری می کردم. برايشان متن هايی اتاق با شر

نوشته بودم که با خواندن آن آهسته آهسته سواد فرا گيرند. مير صاحب ولی جان که در آرزوی اتحاد دوباره 

صحبت وا می  ما بود با کوشانی صحبت می کرد و گاهی او را به بهانه شطرنج بازی به اتاق آورده و به

داشت. من درباره کوشانی نظر مثبت داشتم او اگرچه فقط بخاطر نزديکی با بدخشی در سطح رهبری قرار 

گرفته بود اما اخالقی متين داشت، زياده گويی نمی کرد، اتهام نمی بست و اگرچه عده ی از اعضای سازمان 

نفی می کردند. اما او عکس العمل تبصرههای م  به نام اينکه او يک فئودال زاده است درباره اش 

نشان نمی داد و مقابله به مثل نمی کرد. او در هنگام تحصيل در اتحاد شوروی با اسحاق کاوه، سخی غيرت 

و انجينير حبيب الرحمان آشنا شده بود. اين سه نفر اخير در داخل کشور حلقه سياسی فرهنگی ايجاد کرده 

جينير حيبب الرحمان که استاد پلتخنيک بود رابطه داشتم، به خانه اش بودند. مدت نزديک به دو سال من با ان

در خورد کابل ميرفتم که قلعه ای قديمی بود بار ها در ايام زمستان از سرک تا خانه او چند بار در ميان برف 

صحبتهای کاوه، انجينير و به خصو  سخی غيرت که از مکاتب معاصر ادبی و نقد   غوطه می زدم، 

گفتند برای من دلچسپ بود. قرار معلوم رابطه کوشانی با آنها به سطح شخصی پايين آمده بود.  سخن می

تبصره می شد که اين گروه انديشه های تروتسکی و بين الملل چهارم را پخش  مينمايند. يکبار انجينير حبيب 
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شی کوتاه در باره تاريخ الرحمان از من خواسته بود که به بدخشی پيامی از طرف او برسانم که مطلب آموز

 معاصر افغانستان تهيه نموده و در اختيار او بگذارد. 

بدخشی مطلب کوتاه چند صفحه ای بنام پشت ورق نوشت که در آن خاندان محمدزايی را عاملين استعمار 

. او دانگليس دانسته و از اميردوست محمد خان تا ظاهر شاه گماشته گان استخبارات انگليس قلمداد شده بودن

حتی امان هللا خان را مستثنا نکرده بود و امضای سند استقالل را که در آن قضيه قرار داد های گندمک و 

ديورند مسکوت گذاشته شده بود خيانت امان هللا خان تلقی ميکرد. او تذکر داده بود که با امضای اين سند 

از نظر او امان هللا خان به اين قرار داد اعضای هيئت و حتی محمود طرزی موافق نبوده اند و گويا پنهان 

 ننگين و وطنفروشانه تن داده است. 

در اين روز ها يا پيشتر از آن مسئولين زندان از نزد ظهور هللا ظهوری راديويی را گرفته و او را به شدت 

انی د از زندلت و کوب کرده بودند همچنان تالقانی نيز به اين سرنوشت دچار شده بود. ظهور هللا ظهوری بع

از گوشه گيری چند ساله بيرون آمده و در سطح رهبری سازمان فعاليت نموده  4011شدن بدخشی در سال 

بود. اما شخصيتش بيشتر در بعد شاعرانه تجلی می کرد و در سياست فکر و رفتار دقيق نداشت. ما هرگز 

ر روزمره ما توام با احترام بود و در باره سياست، نزديکی يا هم آهنگی با هم صحبت نکرديم اگرچه رفتا

کسی درباره اختالفات چيزی نمی گفت. سه ماه يا بيشتر از حکومت امين گذشته بود يک روز راديويی که 

 در محوطه بالک تا ساعت نه شب فعال بود و جريان اوضاع را از نظر حفيظ هللا امين روايت می کرد .

ی عمومی حزب، صدراعظم و رئيس شورای انقالبی ساعت اعالميه ای پخش کرد که حفيظ هللا امين منش

 دوی آن روز بيانيه مهمی ايراد می نمايد. 

 سرگذشت و چشم دید ها  بخش هفتاد و یک 

  اشغال کشور و تغییر رهبری رژیم

دو شبانه روز بود که پرواز مداوم طياره ها فضای پلچرخی را انباشته بود و تصورات گوناگون درباره آن 

اشت. اما اکثريت زندانيان به اين نتيجه رسيده بودند که شوروی ها از طريق فضا قوای نظامی خود وجود د

را پياده می کنند. من که هميشه با ساده انگاری فکر می کردم که شوروی ها خود را در معرض نفرت و قيام 

که احساسات درونم را خفه عمومی مردم افغانستان قرار نمی دهند گيچ شده بودم و بعد از سال های زيادی 
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کرده بودم همه آنها يکباره لبريز شدند و گريه شديد پيکرم را به لرزه درآورد. کمپل را باالی سرم کشيدم اما 

تکان های شديد اعضايم مير صاحب و دگرمن را متوجه ساخته بود آنها به پهلوی من آمدند و می خواستند 

مردم اين حالتت را به ضعف تعبير می کنند و اين برايت خوب نيست مرا آرام بسازند و تلقين می نمودند که 

. 

اما حالت تشنج من دوام يافت آن روز بيانيه حفيظ هللا امين نشر نگرديد. بعد از آزادی از زندان من طی 

مالقاتی از پنجشيری در باره چگونگی جريان پرسيدم او گفت من روز اول حکومت امين به بهانه مريضی 

رفتم و روز آخر حکومتش به کابل آمدم. امين برای تدوير جلسه بيروی سياسی همه را در خانه  به مسکو

خود در تپه تاج بيگ دعوت کرده بود. بايد ياد آور شد که امين بخاطر اطمينان از امينت خويش از ارگ 

داراالمان را به  خارج شده و با قطعه ای از افراد وفا دار خود در قصر تپه تاج بيگ منزل گرفته و قصر

حيث مرکز کابينه تعيين کرده بود. پنجشيری گفت من می دانستم که امروز آخرين روزحکومت امين است 

وقتی که به خانه اش رسيدم غذای چاشت را روی ميز گذاشته بودند من که اطالع داشتم اين غذا همه اعضای 

ه پرهيز فقط يک برگ کاهو برداشتم و گزارش رهبری وابسته به امين را از موجوديت سلب می کند. به بهان

مختصری از ايام اقامتم در مسکو و ديد و واديدم با مسئولين حزب کمونيست اتحاد شوروی ارائه نموده از 

آنها رخصت گرفتم و گفتم هر فيصله ای که بيروی سياسی بنمايد مورد تأييد من است و در خانه به مکروريان 

ليفون رفقا را در جريان گذاشتم که شب راديو را منظم گوش کنند و چند نفر از بازگشتم و سر از شام با ت

اعضای حزب را که نزديک من منزل داشتند به خانه خواستم. تا اين که شب راديو سقوط حفيظ هللا امين را 

 اعالن کرد. 

هايی برای تأمين در زندان وضع نورمال به نظر می آمد. شبانه در جريان اخبار ساعت هفت راديو هدايت 

امنيت نشر می کرد که از جمله خاموش بودن چراغ ها و کشيدن پرده بر کلکين ها بود يک چيز غير عادی 

توجه مرا جلب کرد که بجای نشر نمرات تليفونی امنيتی که هنگام ضرورت می بايست مردم به آن تماس 

بعد از ساعت هايی ده شب صدای فير  بگيرند دوبار ارقام پس و پيش اعالم شدند و نطاق معذرت خواست.

ها از اطراف محبس زندانيان را حساس ساخت در ابتدا فير سالح های خفيف بود اما بعد فير توپ ها آغاز 

گرديد که معلوم بود برج های زندان را هدف گرفته اند. همگی خاموش و با اضطراب طرف يکديگر می 

شوخی می کرد و می گفت فکر می کنم کار يک طرفه می  ديدند و هيچ کس چيزی نمی گفت. مير با روحيه

 شود. اما دَگرَمن بسيار نگران بود و می گفت ممکن است اين جانيان در آخرين 
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لحظات کار های ديوانه واری بکنند مثالً به قتل عام زندانيان اقدام کنند. ساعت يازده بود دگروال ديوانه 

يه به شعر سفيد شاعران کمسواد می گفت و کمپل را باالی احوال مجذوب که هميشه سخنان نامربوط شب

سرخود کشيده بود از کمپل سر خود را بيرون کرد بعد نشست و راديوی کوچکی را باالی دست خود بلند 

سقوط حکومت فاشيستی حفيظ هللا امين اين جبار خونريز تاريخ و »کرد که در آن کارمل با طمطراق از 

 سخن می گفت. گويا امين با فيصله « امريکانوکر سرسپرده امپريايسم 

شورای انقالبی محکوم به اعدام گرديده و حکومت در دست توانای فرزندان صديق خلق های زحمتکش 

افغانستان قرار دارد. اين حادثه از دو لحاظ حيرت برانگيز بود؛ سخنرانی کارمل و اين که او با دروغ بزرگی 

ای انقالبی زير سلطه طرفداران امين بود و کارمل اين بيانيه را در حکومتش را آغاز می کرد زيرا شور

خارج از کشور ايراد می کرد و اين شوروی ها بودند که سرنوشت حکومت امين را تعيين کرده بودند. جانب 

جالب تر موضوع اين بود که هيچ کس از اين دگروال ديوانه احوال توقع نداشت که راديو داشته باشد. در 

که هنوز زندان در دست طرفداران امين است مسئوليت اطالع رسانی را در باره سقوط او به دوش حالی 

بگيرد. حاال سکوت شکسته بود و تمام زندانيان دو دو نفر و سه سه نفر به گفت و شنيد آغاز کرده بودند و 

آغاز شده بود سر  همه گی آنقدر حرف و نظر داشت که به سخن جانب مقابل گوش نمی داد. هياهوی جالبی

و صدايی از سربازان و زندان بانان به گوش نمی رسيد. از نقاط بسيار دور صدای فير سالح های گوناگون 

شنيده می شد. اما معلوم بود که مسئله امنيت زندان يک طرفه شده است. شب هيچ کسی نخوابيد صبح هنوز 

دم هايی به گوش رسيد و دروازه اتاق باز شد. سه دروازه های اتاق ها قفل بود ساعت هشت يا بعد تر آواز ق

نفر منصبداران روسی بودند و نجم الدين کاويانی از فعاالن رديف اول پرچم با آنها بود. او مژده داد که به 

 کمک رفقای شوروی اوضاع تحت کنترول است و به زودی 

ق ما بودند با کاويانی و روسها رفتند و همه زندانيان آزاد می شوند. آن چهار پنچ نفر پرچمی هايی که در اتا

 اتاق مجدداً قفل شد. 

 سرگذشت و چشم دید ها  بخش هفتاد و دو 

  چند روز معطلی در زندان و آشنایی های جدید
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بعد از يک ساعت از دهليز صدای نام خوانی به گوش می آمد و زندانيانی که نامشان خوانده می شد بيرون 

ودند و تصور کردند که شايد عده محدودی آزاد می شوند. لحظاتی بعد نام مرا می رفتند همه تعجب کرده ب

نيز خواندند. بيرون برآمدم يک آدم که چهره اش پوشيده بود برای کسی که نام را می خواند و روسهايی که 

ده و رايستاده بودند گفت خودش است و مرا در دهليز آخر بالک جايی که سيد اکبر با زندانبانان برخورد ک

شهيد شده بود رهنمايی کردند و ديدم که حدود بيست سی نفر ديگر نيز در آنجا هستند. هيچ کس نمی دانست 

که موضوع چيست و نگرانی در چهره ها آشکار بود. بعد از ساعتی هياهوی کر کننده ای باال شد و ما از 

را زير پا می کنند بيرون می روند در  پنجره آهنی دهليز ديديم که زندانيان دسته جمعی در حالی که همديگر

يک ساعت يا بيشتر زندان خالی شد. ساعت های دوی روز شخصی که خود را قومندان جديد محبس معرفی 

کرد زندانيان باقی مانده را در محوطه بالک جمع نموده و سخنرانی کرد و اطمينان داد عده کمی که باقی 

باره سوال زندانيان که به چه سبب اين عده از آزادی با ديگران  مانده اند به زودی رها می شوند. اما در

محروم شده اند گفت من چيزی نمی دانم. ما را در يک اتاق جابجا کردند حدود بيشتر از هشتاد نفر بود. در 

ميان آنان من احمد نيرو را که از سابقه داران سازمان ما بود و جمشيد خان شعله را از جمله ريش سفيدان 

ار شناختم. کسی که لباس منظم يعنی دريشی به تن داشت و عينک سياه به چشم گذاشته بود توجهم را جلب تخ

کرد. نزديک رفته پرسيدم گفت که من داکتر عبدهللا محمودی هستم که بسيار با احترام با او آشنايی يافتم. 

دانست در اين جمع بود شخ   همچنين در جمله فضل احمد ايماق که خود را از جمله برادران مسلمان می

شناخته شده و قابل توجه ديگر غالم رسول خان رئيس ضبط احوالت زمان ظاهرشاه بود که اگرچه پير شده 

بود اما استوار به نظر می آمد. ما بی سرنوشت چند روزی در زندان گذرانديم و اين فرصتی بود که من از 

محمودی فقيد و ديگر اعضای خانواده محمودی، حزب خلق که  زبان داکتر عبدهللا در باره داکتر عبدالرحمان

داکتر محمودی بزرگ آن را رهبری می کرد و شعله جاويد معلومات گرفتم. داکتر عبدهللا شخ  محتاطی بود 

در ضمن صحبت وقتی متوجه می شد کسی نزديک می شود ماهرانه موضوع صحبت را تغيير می داد و 

وايی به سخن ادامه می دادم او دستم را گرفته فشار می داد. فکر می کنم روز يکبار دوبار که من با بی پر

دوم بود که من نامه ای عنوان رهبری حزب دموکراتيک خلق نوشتم و در آن متذکر شدم که اگر در باره ما 

 تصميم نادرستی دارند در نزد همه گروه ها و مردم محکوم می گردند .

شده اند ديده اند که ما از دوره حکومت گذشته زنده مانده ايم و حاال اگر سربه زيرا همگی زندانيانی که آزاد 

نيست شويم مسئوليت هزاران زندانی که بی سرنوشت و بدون اسناد مفقود شده اند به دوش شما می افتند. در 

د اما نيرو موافق بو باره تسليم نامه به قومندان با داکتر عبدهللا و استاد احمد نيرو مشوره کردم داکتر عبدهللا
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به دليل نامعلومی نگرانی نشان می داد. فردا صبح وقتی قومندان جديد برای احوال گيری از وضع معيشت 

ما آمد من نامه را در دو کاپی به سويش دراز کردم. او نمی خواست بگيرد من گفتم پنج نفر از بزرگان حزب 

م اگر احوال به دست آنها برسد اقدام می کنند در غير آن با ما در يک اتاق بودند و ميدانند که ما زنده اي

صورت مسئوليت هزاران زندانی بی سرنوشت به دولت جديد تعلق می گيرد. اين خدمتيست که شما بايد به 

گردن بگيريد و آن را به دست داکتر برنا، داکتر زره، آدينه سنگين و يا کسی که فکر می کنيد می تواند احوال 

ت رهبری برساند بدهيد اين مسئوليت شما در برابر حزب و رهبران آن است. من چنان با قاطعيت را به مقاما

و اطمينان سخن می گفتم که قومندان سخت زير تأثير قرار گرفت و در حالی که از دروازه بالک خارج می 

ن روز جمشيد خا شد باز گشت و يادداشت را تسليم شد. به هر حال ما شش روز ديگر در پلچرخی مانديم يک

شعله که حتماً مرا می شناخت نزديکم آمد و گفت اکبر صاحب در صورتی که همگی مرا به نام اسماعيل می 

شناختند و هيچ کس کلمه اکبر را بکار نبرده بود. من هم شناخت حضوری با جمشيد خان نداشتم اما اينکه او 

ه من می داند. جمشيد خان برای من با صدای بسيار مرا اکبر خطاب کرد معلوم بود که خيلی چيز ها را دربار

 آهسته يک بيت بيدل را خواند: 

 بيدل از حال و مآل روزگار ما مپرس حال ما ناگفتنی و کار ما ناکردنی 

اين بيت را با صدای مؤثر خواند و قدم زنان دور شد. جمشيد خان در اين وقت بيشتر از هشتاد سال سن 

شايد دو متر و حتی بيشتر داشت و هنوز راست راست راه  ميرفت. او را بيدل  داشت او قامت بسيار بلند

خوان و بيدل شناس برجسته می دانستند. شايد ده ها هزار بيت را در حافظه داشت. زمانی در روز نامه اتحاد 

 بغالن به حيث محرر نويسندگی کرده بود. بعد از رهايی از زندان خاطرات دوران محبوسيتش در زمان

دواود خان را نوشت درباره جنبش لقی و ديگر حوادث تاريخی معاصر نيز تأليفاتی انجام داد که به همت 

پسرش جمراد جمشيد چاپ گرديده است. روشفکران با او بدبين بودند و قرار گفته آنها او با مردمان ضعيف 

 و دهقانان رفتار ظالمانه ای داشت .

 حلی در باره او اشعار انتقادی زيادی عارف چاه آبی شاعر محبوب و معروف م

 سروده که از جمله يک بيت در ماورای کوکچه به خصو  رستاق و چاه آب زبانزد خا  و عام است . 

 آفرين بر خاک شور، فتنه انگيزت چه آب موتر ابليس را جمشيد چاالن می کند 
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دارند. شک نيست که جمشيد خان  چه می توان گفت حقيقت اين است که اکثر  آدمها شخصيت های پيچيده ای

آدم فاضلی بود اما با کمتر کسی صحبت  ميکرد. حتی اعضای خانواده اش از او می ترسيدند. بعد که برادر 

ادبانهای کرد که همان افرادی که از جمشيد   زاده اش قومندان جهادی شد با او رفتار بسيار خشن و بی 

د. بعد از رهايی نيز جمشيد خان چند سال زنده ماند و در همين خان شکايت داشتند نيز آن را تأييد نکردن

فرصت يادداشت های ادبی و تاريخی خود را تنظيم نمود که چون اکثراً از چشم ديد ها و تجارب خود او 

 سرچشمه می گيرد در ترتيب تاريخ اجتماعی و سياسی افغانستان ارزشمند است. 

 سرگذشت و چشم دید ها بخش هفتاد و سه 

   رهایی از زندان و اسیر شدن در آشفته گی

شش روز گذشت و روز هفتم قومندان محبس با خوشحالی زيادی آمد و مژده آزادی ما را اطالع داد او 

مخصوصاً با من دست داد و گفت من به شما گفته بودم که آزاد می شويد. من در باره اين که چند روز بيشتر 

ه قطعی نرسيدم. اين که در همان روز آزادی عمومی وقتی نام مرا خواندند و ما در زندان مانديم به هيچ نتيج

به دهليز برآمدم يک نفر که چهره اش پوشيده بود و از نيم رخ به سوی من نگاه می کرد و گفت خودش هست. 

اند  هفکر می کنم افرادی از استخبارات شوروی خواسته بودند عده ای را که از دم تيغ رژيم زنده به در جست

از ميان ببرند. زيرا برای لحظاتی من تصور کردم آن شخ  را می شانسم. قد و بزرگی سر و رويش شبيه به 

يک پيلوتی بود که در شوروی تحصيل کرده بود. مدتی در مزار با ديگر افسران نظامی من با او برنامه 

ميان باقی مانده زندانيان چهره شاخصی آموزش داشتم. اما بعد از انشعاب سازمان ديگر او را نديده بودم. در 

مانند داکتر عبدهللا محمودی که همان نام خانوادگی اش کافی بود تا او را به کشتن دهد و همچنين رسول جان 

که ده ها سال رئيس استخبارات نظام سلطنتی بود، اين فرضيه را تقويت می کرد که ما را برای سر به نيست 

ا که رابطه دوستی سازا با شوروی ها آشکار شد، اين فرضيه نزد من قوت بيشتر کردن توقف داده اند. بعد ه

گرفت. اين که تعداد زيادی افراد عادی در ميان اين هشتاد نفر بودند  ميتوانست بخاطر رد گم کردن نگاه 

د بار د ها چنداشته شده بودند و بعداً رها ميگرديدند. فکر می کنم نامه من يک گره جدی را باز کرد اين که بع

عده ای تصميم ترور مرا گرفتند که در جايش روايت خواهم کرد نيز حاکی از آن بود که حلقاتی زنده ماندن 

 مرا برای خود مانعی تصور می کردند. و حاال ما به طرف آزادی روان بوديم .
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ل آباد تجمع کرده وقتی از دروازه عمومی بيرون برآمديم ده ها هزار نفر در روبروی دروازه تا سرک جال

 بودند و با فرياد نام زندانيان مفقود شده خود را ياد می کردند .

محمود بريالی برادر ببرک کارمل در حالی که با گروهی از حزبی ها همراهی می شد باالی موتری باال شده 

ن هياهويی بر مصروف سخنرانی بود و اين که اين مرحله نجات انقالب و مردم است داد سخن ميداد. اما چنا

 1نميشنيدند. قرار معلوم يک تعداد زندانی در بالک   پا بود که شايد همراهانش نيز صدای او را را 

معروف به خطرناک به نام زندانيان جنايی نگهداشته شده بودند که کسی حقيقت را در باره آنها نمی دانست 

دان شده و تمام گوشه و کنار آن را به چشم خود و مردم فشار  ميآوردند که برايشان اجازه داده شود داخل زن

نميتوانستند حرکت کنند. از   ببينند. موتر های سرويسی که برای انتقال ما از دروازه بيرون شدند 

دروازه محبس تا کنار سرک عمومی دو نيم ساعت وقت گرفت تا ما را انتقال دادند. مير صاحب ولی جان، 

ير، غفار طوطاخيل از دوستان مير ولی جان و عده ديگر آمده بودند که مرا تورن منان خان، حکيم، داکتر فق

تا شهر همراهی کنند. حکيم از جمله آنها توانسته بود خود را کنار سرويس برساند و وقتی مرا از شيشه ديد 

حکيم چسپيده به موتر به حرکت ادامه داد و تا کنار سرک موتر را همراهی کرد. آنجا پياده شديم و من و 

انتظار کشيديم تا مير صاحب و ديگران با موتر والگای که به عبدالغفار طوطا خيل تعلق داشت به مشکالت 

زياد خود را از محاصره مردم بيرون کشيده و به ما رسيدند غفار طوطا خيل از ينگی قلعه تخار بود و از 

 سنين خوردی با مير صاحب دوستی داشت . 

د با ماجرا های ديگری آغاز می شد. طوطا خيل برای توقف چند روز در کابل حاال دور ديگری آغاز می ش

اتاقی در جاده نادر پشتون کرايه کرده و تمام وسائل رفاهی را در آنجا تهيه ديده بود. مير صاحب در آنجا 

از جمله  جابجا شد و البته به من اجازه نداد که آن شب جای ديگر بروم او تا حد ممکن همراهان زندان ما را

 بزرگان 

واليت تخار خبر کرده بود تا آن شب يکجا باشند و به اصطالح تلخی های زندان را از دل بکشند. وکيل محمد 

ً تا  نظر با برادر و پسرش، وکيل توره از فرخار و ارباب فتح هللا از تالقان توانستند آن شب بيايند. تقريبا

ی به سرقت رفتن کشمش سبز و پسته و جلغوزه و کلچه نزديکی های صبح قصه کرديم و مير صاحب ماجرا

خانگی وکيل محمد نظر را برايش قصه کرد که همگی بسيار خنديدند. بدبينی های اوليه اين ريش سفيدان در 

باره ما به کمک مير صاحب تا حد زياد رفع شده بود و آنها هر يک جداگانه از من دعوت می کردند که در 

 بيايم و مشکالت شان را با جوانان محل حل کنم . تخار به خانه هايشان 
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مير صاحب مطابق ديد خيرخواهانه خود می خواست اختالفات گذشته ميان دو جناح ما را حل کند او از من 

درخواست کرد که سختگيری نکنم و با پيشنهاداتش موافقت نمايم. من حقيقت امر را برايش گفتم اين که 

ن های با مسئوليت نيستند آنها بر اساس عقده رفتار می کنند تا نياز های جنبش و رهبران سابق ما چندان انسا

جامعه. اما از طرف من مطمئن باشيد که هيچ گونه مخالفتی با وحدت مجدد سازمان نخواهم داشت ،در 

ره خصورتی که بر مبنای دقيق و سنجيده شده استوار باشد. تالش های مير بيشتر از دو هفته دوام کرد. بال

پيشنهاد کوشانی را برای من آورد که گفته بود فقط اکبر در بين نباشد ديگر مشکلی نيست. من پرسيدم شما 

در اين باره چه فکر می کنيد آيا بدون موافقت و کمک من آنها می توانند جنبش را متحد بسازند؟ و آيا خود 

و دارای برنامه روشن را تحمل کنند زيرا اين پيشنهاد به معنای آن نيست که آنها نمی توانند جنبش واحد 

اسرار پنهانی دارند که آن را به اعضای سازمان گفته نميتوانند؟ آنها بدخشی را نيز قبل از زندانی شدن از 

سازمان اخراج کرده بودند زيرا کوشانی و بشير جان با روسها رابطه پنهانی داشتند و اگر اين رابطه افشا 

نها را طرد می کنند. با آن هم بخاطری که هيچ شک و شبهه نزد کس نماند شما شود همه اعضای سازمان آ

بگوييد من اکبر را با خودم به ينگی قلعه می برم زيرا او در نظر دارد روی تمام گذشته خود و جنبش مجدداً 

استم ديدگاه و ميخوفکر کند و با تحليل انتقادی راه تازه ای در پيش گيرد. من واقعاً نيز چنين برنامه ای داشتم 

های انقالبی را با مشخصات تاريخی و فرهنگی جامعه ما تلفيق کنم و در عين حال از افکار متفکرين عارف 

مشرب اسالمی امثال اقبال و سلجوقی استفاده نمايم. تنظيم چنين ديدگاه وقت و امکانات می خواهد و بايد 

تر ميسر است و در ميان هياهوی جمعی ممکن نمی باشد. انسان مجال انديشيدن داشته باشد که در تنهايی بيش

در چند روز ديگر همه متفرق شدند ،من تا برج حوت آن سال در کابل ماندم و تا حد ممکن با همه کسانی که 

در رهبری جنبش مؤثر بودند تماس گرفتم و کوشيدم آنها را قناعت دهم که اقدامات عملی بدون داشتن يک 

بينانه راه بجايی نمی برد و به شکست  ميانجامد. ما تلفات زيادی داده ايم که جبران ناپذير  ديدگاه علمی و واقع

است حاال روستا، رحمان قل، شريف و به خصو  موالنا در ميان ما نيست از نظر عمومی حاال جنگ در 

ند تقل داشته باشافغانستان برخورد ميان شرق و غرب است و نيرو های ملی نميتوانند در آن جای مشخ  و مس

چون نه شوروی و نه امريکا و متحدين مسلمانش تحمل يک حرکت مستقل را ندارند. بهتر است ما برچند 

برخوردهای   مسئله اساسی متمرکز شويم اول تجديد کامل مبنای فکری، دوم جمع آوری تجارب 

ليل ظامی را تدارک نماييم به دنظامی. اگر در گذشته اشتباه کرديم و نتوانستيم با سنجش دقيق حرکت های ن

بی تجربه گی ما بود و دست آورد سياسی برای ما در اولويت قرار داشت تا موفقيت های نظامی، اما حاال 

بايد سنجيده اقدام نماييم. و بهتر آن است که مدتی را به آماده سازی کادر هايی که بتوانند سازمان را از نظر 

نيم. برداشت من آن است که شوروی در اين نبرد بازنده است و بالخره سياسی و نظامی رهبری کنند کار ک
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مجبور است خط مشی خود را تئغير دهد اگر ما تا آن زمان بتوانيم نيرو هايی ملی و مستقل را متحد ساخته 

 و آرايش سياسی درست دهيم ممکن است راه حل سياسی برای مسائل کشور ميسر گردد .

ف ها را می پذيرفتند اما انگيزه های مختلف روانی که به شکل رقابت های محلی ظاهراً اکثر اعضا اين حر

نمود می يافت آنان را به طرف اقدامات مسلحانه می کشيد. هر قدر تالش صورت می گرفت که ما توانايی 

 تلفات ديگر را نداريم، آنانی که تابع اين 

تلفات گذشته را در نظر نگرفتند و باز هم به اقدامات نميکردند و متأسفانه آن همه   انگيزه ها بودند اعتنا 

تاکتيکی بدون دور نما پرداختندکه تلفات جبران ناپذير ديگری بر سازمان تحميل شد. بخشی از اين پيشآمد ها 

غير قابل جلوگيری بود زيرا جانب مقابل کور کورانه برای سرکوب نيرو هايی که فکر می کرد در برابرش 

  تنظيمهای جهادی هم نيرو های دولتی و شوروی بر   قدام می نمود در تخار هم واقع می شوند ا

 گروهها و 

مواضع سازمان ما حمله کردند. ولی محمد شرزه از تخار که بعد از آزادی ما از زندان چند بار با من صحبت 

 عضای سازمان راکرد صادقانه می خواست وضعی ميانه و اعتدالی بگيرد و تالش کند با اقدامات سياسی ا

گروههای تنظيمی داخل   از مخاطرات حفظ نمايد و به اين خاطر هم با دولت و شوروی ها و هم با 

 تماس شده بود .

متأسفانه چند دسته از نيرو های ما با محاصره متحدانه قوت های شوروی، دولت و تنظيم ها سرکوب گرديدند 

شديم و حاال به حيث يک رهبر جوان وارد صحنه شده بود  خود شرزه، عبدالحکيم که با او در پلچرخی آشنا

و عبدالغفور يک تن ار اعضای سازمان نظامی با عده ديگر در اثر حمالت مشترک گروه وابسته تنظيمی، 

دولت و شوروی کشته شدند. در کشم واليت بدخشان نيز يک گروه که سخی نام يک صاحب منصب نظامی 

جسته شامل آن بودند با مساعی مشترکه حزب و دولت و تنظمی ها سرکوب و فيض علی تام از کادر های بر

 گرديد. 

  سرگذشت و چشم دید ها بخش هفتاد و چهار
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در ولسوالی آقچه انجينير نبی از مأمورين فنی کود و برق قبل از اين که ما از زندان رها شويم دسته مسلحانه 

آن وقت هيچ گروه مسلح تنظيمی در حوالی آقچه وجود  ای در قريه های غرب شهر آقچه تشکيل داده بود. در

 نداشته است. اين گروه ها خيلی بعد 

تشکيل شدند. اما انجينير نبی را به شکيل فجيعی کشتند. در گرزيوان خير محمد ليان با همکاری فهيم و خالد 

وهستانات و ترجمان طی نزديک به دو سال مردم را برای مقاومت در ساحات وسيعی از لوالش الی ک

سانچارک سازماندهی کرده و متحد ساخته بودند اما با ورود تنظيمی های پاکستانی در يک توطئه غافل 

گيرانه با عده ديگر از همراهانش کشته شده بود. انجينير نسيم معاون حکمتيار فرمان قطعی داده بود که تمام 

ته شوند. خيلی ها تا حال از من انتقاد می کنند آنانی که با حرکت های اسالمی رابطه ندارند بدون ترديد کش

که با قيام نا سنجيده اعضای سازمان را به کشتن داده ام. من اين انتقاد را در مورد آنانی که ناآگاهانه به صف 

ما کشيده شده بودند و در بدخشان و مخصوصاً شهر بزرگ خود شاهد آن بودم ميپذيرم. اگرچه موضوع را 

مطرح می کردم و کسی گوش نمی داد. اما انصاف آن است که من جديت و قاطعيت الزم با مسئولين محلی 

را در مورد اشتراک نوجوانان که آگاهانه نبود و همچنين دهقانان نشان ندادم. اگر به صورت جدی با اشتراک 

ه ما مربوط نبود، آنها در قيام مخالفت می کردم حاال درد و ناراحتی وجدانی ام کمتر می بود. اما وضع تنها ب

آن گروه هايی که قيام ما را ماجراجويانه دانسته و با آن مخالفت کردند خودشان بدون آن که حرکتی انجام 

دهند سرکوب شدند. زيرا خط مشی رژيم حاکم و شايد هم شوروی ها آن بود تا همه گروه هايی را که با 

ژيم توتاليتر مساعد سازند. زيرا قيام هايی که در خودشان هم نظر نيستند از بين برده و راه را برای يک ر

خود شوروی از جانب گروه های چپ، انقالبی و حتی کمونيست؛ که با بلشويک ها موافق نبودند آنها را 

چنين انتباه داده بود. در اروپای شرقی نيز گروه هايی که به نام جبهه متحد با کمونيست ها متحد شده بودند 

طه کشور هايشان با شوروی مخالفت نشان داده و قيام هايی را سازمان داده بودند. در بعد ها در باره راب

 افغانستان شوروی ها از تمام اين تجارب کار گرفتند. 

در صفحات گذشته در جای جايی من ياد آور شده ام که با وجود اختالف نظر ،طرفدار انشعاب نبودم زيرا 

دگاه ها ايجاد نمی کرد. اگرچه يک جانب برای عمل انقالبی صداقت دوپارچه شدن گروه چندان تفاوتی در دي

و آماده گی بيشتر داشت. اما من به صورت بنيادی در باره صحت ديدگاه های جنبش چپ از نظر علمی و 

فکری و همچنين کارآيی اش در جامعه ما به ترديد افتاده بودم از نظر بنياد فکری ما تفاوت زيادی با حزب 

خلق نداشتيم و به همان پيمانه فاصله ما از فرهنگ و معتقدات مردم زياد بود، بلکه شدت بيشتر  دموکراتيک

هم داشت. به اين سبب تمام فداکاری های ما موجب نشد که وجهه ملی پيدا کنيم چون بدون تعيين نسبت با دين 
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با معتقدات مردم همسو نشان امکان جلب مردم به صورت وسيع به جانبداری از خود نداشتيم. اگر هم خود را 

می داديم در عمل نمی توانستيم به آن پا بند باشيم و اين وضع را خراب تر می کرد. بنابراين من فکر می 

کردم که بايد نخست درباره مبادی فکری تعمق شود و به صورت بنيادی در طرح ها و نظريات تجديد نظر 

اما فقط دو سه نفر با تمام ابعاد ضرورت آن را درک می  صورت گيرد. اين امر تا حدی در زندان ميسر شد،

کردند و ديگران همان مسيری را تعقيب می نمودند که با آن آموزش ديده و تربيت شده بودند. حاال که در 

بيرون نظرياتم را به اعضای سازمان رسانده و حتی در رساله ای ضرورت تجديد بنيادی تفکر را تدوين 

ان گذاشته بودم نيز امکان همفکری همه جريان به وجود نيامد. اتفاقاً يکی از آن رساله نموده و در اختيارش

ها را در زمانی که امريکا عليه طالبان وارد جنگ شده و من از پاکستان به بدخشان آمده بودم در خانه يک 

ودم جب کردم. چون خرفيق و همصنفی سابقه ام به نام عبدالرحيم به دست آوردم و از جامعيت و کفايت آن تع

نکتههای   نيز تدوين آن را از خاطر برده بودم. من اگر چه به تالش برای بدست آوردن کتابهای الزم که 

جديد پديد آمده در ذهنم را تکميل کند شروع کردم اما در عمل کار ديگری باقی مانده بود که در باره آن 

ه نيرو های انقالبی موضع ملی بگيرند و تا حد ممکن احساس مسئوليت داشتم. من ميخواستم اين نظريه را ک

از آميختن با جنبش کورکورانه مردم که خواه ناخواه رهبری آن بدست نيرو های وابسته به غرب و رژيم 

های ارتجاعی منطقه می افتد هشدار دهم؛ از اين سبب گروهی با اشتراک مير صاحب ولی جان، داکتر اعظم 

و موالنا محمد طاهر مطهر يک شخصيت آگاه ملی از سمنگان که بعد ها جبهه ای دادفر، محمد امين مخدوم 

تشکيل داد و مردم سمنگان را عليه رژيم و شوروی بسيج کرد ايجاد نموديم. اما مولوی طاهر به دست نوکران 

آن  و دراجانب که به اصطالح بيرق جهاد به دوش داشتند کشته شد. با اين گروه من اعالميه ای ترتيب داده 

 بر ضرورت ايجاد يک 

جبهه ملی و فاصله از نيرو های وابسته به ارتجاع و غرب تأکيد نمودم و هشدار دادم که در صورت اقدام به 

عمل؛ نيرو های ملی نه تنها پشتيبانی خارجی به دست نمی آورند بلکه خطر سرکوبشان تشديد می شود. فکر 

ن مجيد کلکانی تاثير کرده بود زيرا او در اعالميه ای دنباله روی می کنم اين اعالميه حد اقل باالی شادروا

از خارجی ها به شمول دولت چين را نا درست دانسته و بر حرکت مستقل ملی تأکيد کرده بود. زيرا او 

برخالف روشفکران حاشيه نشين جامعه را می شناخت و در برابر تاريخ وطن احساس مسئوليت می کرد. 

زودی به دست عوامل رژيم گرفتار شد و بعد از چندی نام او را در رديف ده ها نفر ديگر متأسفانه او به 

 اعدام شده نشر کردند .
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حدس من چنين است که در گرفتاری او خيانت عناصر حسود و سست عنصر دخيل بوده باشد. زيرا او آنقدر 

 فتد. هوشياری داشت که در چنان شرايطی به دام استخبارات رژيم و شوروی ني

  سرگذشت و چشم دید ها بخش هفتاد و پنج

تحرک و جنبش گسترده مردم در سراسر کشور برای شوروی ها و رژيم غافل گير کننده بود با آن که در 

تمام جاده های کابل تانک های شوروی جابجا شده و هليکوپتر ها و طيارات نظامی مانور می دادند. مردم 

در تدارک قيام بودند نه تنها مساجد و اجتماعات بلکه مکاتب و پوهنتون ها  کابل مانند همه مردم افغانستان

نيز به مرکز مقاومت و تهييج ضد شوروی و رژيم تبديل شده بود در سرويس های شهری جوانان بيانيه می 

ضا ف دادند و مردم را به قيام فرا می خواندند. شبانه در سراسر شهر شب نامه پخش می شد و فرياد هللا اکبر

 را می انباشت و بر ديوار ها شعار های قيام ثبت می گرديد .

بالخره روز سوم حوت در کابل قيام سراسری صورت گرفت در روی زمين افراد مسلح و تانک ها فير 

نموده و مردم را تهديد می کردند تا مرعوب گرديده از قيام منصرف گردند. هليکوپتر ها بر عالوه پخش 

ی کردند من از کارته پروان از طريق کوتل به کارته سخی گذشتم. در اينجا تعداد کمی از اوراق راکت فير م

آدم ها ديده می شدند دسته های از حزبی ها دروازه ها را تک تک نموده و با عذر و زاری تقاضا می کردند 

می بستند. با تمام اينها تا دکان ها يا حد اقل نانوايی ها فعال گردند. مردم با سکوت دروازه را به روی آنها 

رسانه های دولتی از پيروزی مردم افغانستان عليه ظلم و استبداد سخن می گفتند و از تثبيت حقوق و آزادی 

 هايی آنان اطمينان می دادند .

شب که تلويزيون صحنه هايی از گرفتاری به اصطالح آشوب طلبان و نوکران اجانب را نشان می دادند من 

ه در جمله گرفتار شدگان همان ضياء دهقان که در پلچرخی از بی سرنوشت ماندن گاوش با تعجب ديدم ک

حسرت می خورد نيز قرار دارد. يک دهقان ديگر به نام عبدهللا پهلوان که هم اتاقی ما بود نيز به عنوان عامل 

ا و وابسته گی رتوطئه نشان داده شد. اين گونه حوادث در سراسر کشور شاهد آن بود که مردم وضع کنونی 

قبول ندارند اما شوروی ها به حقايق تن ندادند و به تدريج اعتراض مردم به مقاومت مسلحانه سراسری تبديل 

شد و همسايگان و مخالفان بين المللی شوروی از آب گل آلود ماهی گرفتند و مدت بيشتر از ده سال جنگ 

 ع و استعمار کهنه کار انداخته شدند. خونين در افغانستان ادامه يافت و مردم به دامن ارتجا
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من با استفاده از فرصت به کتاب فروشی ميرفتم و از يک گوشه تا گوشه ديگر کتابها را زير و رو می کردم 

در پل باغ عمومی از کتاب فروشی هايی که بساطشان را باالی ديوار يا روی زمين هموار می کردند کتابهای 

د توينبی و اديان شرق و فکر غرب از رادا کريشنان را بدست آوردم. در تمدن در بوته آزمايش از آرنول

کارته چهار کتاب خانه به نام شمس وجود داشت که قبل از زندانی شدنم با مالک آن آشنا بودم. در آن کتاب 

خانه کتابهای سيری در انديشه سياسی عرب از حميد عنايت و آسيا در برابر غرب از داريوش شايگان را 

يداری نمودم. شايد ظاهر موضوع تصادفی به نظر آيد اما در اين چهار کتاب من خيلی از سوال هايی را خر

که در ذهن داشتم تا حدی پاسخ يافتم. آسيا در برابر غرب با زبان و ادب شکوه مند که قبالً با چنان زبانی 

ه توضيح می داد و سيری در انديش آشنا نبودم نيهليزمی را که حاکم بر فرهنگ غرب گرديده است با توانايی

سياسی عرب که من تصور می کردم انديشه سياسی غرب است اما بعد از آنکه به قرار گاه محل سکونتم 

رسيدم ديدم عرب است نه غرب؛ داکتر حميد عنايت رابطه فکر را با واقعيت های تاريخی، فرهنگی و عقيدتی 

بار متوجه شدم که در مواجهه فکر و واقعيت اين واقعيت است که  با توانايی نشان داده بود. و من برای اولين

سرسخت تر می باشد و فکر را وادار به تغيير می نمايد و اگر چه خودش نيز تغيير می کند اما آن تغيير 

بسيار کند و نا محسوس است و بعد از انجام آن در می يابی که واقعيت تغيير غير از آن است که قبالً می 

ی. تمدن در بوته آزمايش مرا از فلسفه تاريخ مارکس فاصله داد همچنان که وقتی با مطالعه تاريخ انديشيد

مردم شناسی متوجه شده بودم که اغلب اهميت فرهنگ در تحوالت کمتر از اهميت اقتصاد نيست. توينبی در 

ناصری از تجارب اين کتاب نشان می داد که رشد و تکامل تمدن ها با يک ديگر چقدر متفاوت است و ع

فرهنگی و تاريخی چقدر سخت جانند و تغييرات آنها تا چه حد نا محسوس می باشد. اين کتاب ساده انديشی 

مرا در باره چهار دوره تحول تاريخی که ناگزير پشت سرهم می آيند و اين فکر را من از مطالعه سطحی 

 مارکسيسم آموخته بودم بکلی تغيير داد. 

  ها بخش هفتاد و شش بازگشت به خانهسرگذشت و چشم دید 

از مزارشريف احواالت مکرر برای بازگشت من به شمال می رسيد. من به فهيم احوال دادم که يک مقدار 

پول جمع آوری نموده به کابل بيايد. در کابل من سه رديف کتابهای مهم و در آن زمان دست اول خريداری 

رمان ها و داستان هايی که ارزش کالسيک داشتند و حدود چهل جلد نمودم. کتابهای عمده مربوط به ادبيات، 

تاريخ عمومی که در ميان آنها تاريخ جهان باستان تاريخ قرون وسطی و تاريخ جهان نو ،همچنين تاريخ تمدن 

از توينبی و ديگر کتابهای عمده ای که دست ياب می گرديد را تهيه نمودم و در بازگشت به مزار شريف 

 رانی و اضطراری بودن اوضاع شدم .متوجه بح



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (301صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

وقتی در دوشی برای صرف غذا توقف پيش آمد من در رستورانت ها ميديدم که مردم آرام و ترس زده به 

يک ديگر نگاه می کنند. چند بار متوجه سخن ها و تماس هايی شدم که فهميده می شد پنهانی و حامل پيام اند. 

می کردند چون پياده کردن افراد مشکوک که تصور می شد با دولت همگی با شک و ترديد به مسافران نگاه 

همکاری دارند در تمام راه ها معمول شده بود مسافرين تشويش و نگرانی داشتند. دره های سالنگ در دست 

يک قومندان گجر بود که معموالً در ايام خزان و تابستان از اين مناطق به حيث چراگاه استفاده می کردند. 

ی شد که او قومندان حزب اسالمی است .در آن وقت ها واليات پروان، کاپيسا و مناطق کوهستانی گفته م

بغالن ساحه مانور حزب اسالمی بود. اما ما بدون روبرو شدن حادثه ای به مزار رسيديم. در مزار شريف 

ر و تا چهارِکنت روشنفکران مصروف کار های خود بودند اما علی احمد برمک به قريه های اطراف شهر مزا

رفت و آمد داشت و گزارش های او حاکی از تسلط رعب و وحشت باالی مردم از طرف قومندانان بود. او 

قصه کرد که دو نفر معلم را به چهارکنت انتقال می دادند، مطابق کدام هدايت سری که رسيده بود آنها را در 

کرد که من از گروه مسلح مجاهدين پرسيدم چرا  تنگی شاديان در انظار مسافرين اعدام نمودند. برمک قصه

آنان را پيش از آنکه به قرارگاه برسند و از نزدشان تحقيق شود کشتند؟ آنها گفتند اينجا يک باريکی است. 

البته من در اول مفهوم اين باريکی را نفهيدم اما بعد از آن که در قريه از مردم پرسيدم آنها گفتند که سران 

داده اند که همه افرادی را که با دولت مربوط اند بدون تحقيق و بازخواست بکشند. علت آن  مجاهدين فرمان

خلق ترس و وحشت در ميان مردم بود تا رابطه شان با دولت قطع شود و حتی به شهر ها رفت و آمد نکنند. 

ست هستيد که شما کموني آن باريکی که افراد مسلح گفته بودند اين نکته بوده است که اگر از آنها پرسيده شود

و آنها کلمه طيبه را بخوانند شرعاً قتلشان مجاز نمی باشد. بنابر اين بايد بدون سوال و جواب کشته شوند. بعد 

من در آقچه با  نمونههای جالبی روبرو شدم که حاکی از يک سياست خشن و توأم با ترور و وحشت بود. 

ی خود هدايت داشتند، که تا حد ممکن مردم را بترسانند. وقتی يعنی قومندانان شايد از طرف مشاورين بيرون

که من به قريه خانمی که اهالی شان قومی ما بودند رفتم در آنجا با عطا محمد نام يک جوان که در دوره 

ابتداييه هم دوره ما بود و يک گروه مسلح تشکيل داده بود روبرو شدم. اين عطا محمد که جوان با سواد و 

د، جوانان زياد به سخنان او گوش می دادند. من خواستم در قريه پياده شده و از احواالت فيض جسوری بو

آباد که عالقه داری بزرگی بود آگاه شوم. در تمام بيش از سی قريه  فيضآباد دوستانی داشتم و اهالی چند 

عيت مردم بگيرم. ماه حمل قريه از اقارب ما بودند. من به وسيله محمد خان می توانستم احوال دقيقی از وض

و ايام بهار بود و در دشت های پر علف رمه ها مصروف چرا بودند. خوشبختانه با محمد خان در بيرون 

ارت چکنه عب -قريه روبرو شدم که خودش به چوپانی گوسپند هايی که چکنه گفته می شوند مصروف بود 

می شوند و برای رفع نياز های مردمانی که در قشالق  از آن عده بز و گوسپند هايی اند که به ييالق فرستاده ن
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. محمد خان يک نوجوان را که مصروف بيل زدن در مزرعه بود صدا -ميمانند مورد استفاده قرار می گيرند

کرد که از گوسپندان مراقبت کند و خودش با ما به قريه آمد. معلوم شد که در قريه خانمی کمال برادر محمد 

ن شده چون خود محمد خان هوشيارتر از آن بود که داخل اين  ماجراها گردد. کمال را مردم خان قومندان تعيي

در ادب عاميانه آن محالت کلمه ديوانه مفهوم منفی ندارد. )باکياش کمال ديوانه می گفتند.   قريه بخاطر بی 

 . (بلکه دالور و سرتير معنا می دهد

 ه او نيز گروپ مسلحی تشکيل داده بود .ما در مدخل قريه با عطا محمد روبرو شديم ک

ما هنوز نمی دانستيم که در اينجا دو گروپ مسلح وجود دارد. عطا را که بعد از بسيار وقت می ديدم خوشحال 

شدم و با او وعده دادم که باز به ديدنش می آيم. من و فهيم اوراق تبليغاتی با خود داشتيم که بيشتر جنبه 

دم به اتحاد و اتفاق و جلوگيری از خونريزی های بيجا دعوت شده بودند. چند تا آموزشی داشت و در آن مر

از آن اعالميه را به عطا دادم که توزيع کند و خودم با محمد خان به خانه شان رفتم. کمال از ما استقبال کرد 

اهالی جمع اما نوعی کدورت در سيمايش ديده می شد. شب را آنجا گزرانديم حدود سی نفر خورد و بزرگ 

شده بودند و از ما بسيار قدردانی می کردند و می گفتند حرف هايی که شما پانزده سال قبل يا بيشتر ميگفتيد 

راست برامد. کاشکی همان وقت به مفهوم گفته های شما دقت می کرديم. صبح که بيدار شديم سر و صدای 

ته شده است. بعد دانستيم که اين قتل به گريه و شيون می آمد و به سرعت خبر شديم که شب عطا محمد کش

وسيله افراد کمال انجام شده، چون محمد بسيار ناراحت و خشمگين به نظر می آمد. ما با ناراحتی از مردم 

قريه خداحافظی کرده و همان روز خود را به آقچه رسانيديم. در آقچه پايگاه ما خانه نبی تاغه بود که افراد 

ی شدند و احواالت ناگوار کشت و کشتار در قريه ها و راه ها مردم را وحشت زده زيادی شبانه آنجا جمع م

و نگران کرده بود. همان روز در راه شبرغان يک جوان سيد مختار نام را که از خانواده سادات بود و در 

وقت  حايام حاکميت خلقی ها چند هفته ای وظيفه شاروالی را در آقچه به دوش داشته است کشته بودند. صب

فرزندان مير ايوب يا آغا ميرزا آمده و احوال و گله پدرشان را به ما رساندند که چرا اول نزد او نرفته ايم 

چون او برای من حيثيت پدری داشت و حدود پنج سال در دوره ابتدايی مکتب در خانه او زنده گی کرده بودم 

بعد به مالقات او رفتيم و عذر خواهی نموديم. و مادرم نيز تحت نگهداری و مراقبت خانم و دخترانش بود. 

او نيز معلومات نه چندان خوش آيند از اوضاع برای ما حکايت کرد. آغا ميرزا آدم خوش طبعی بود و جدی 

ترين موضوعات را با شوخی و طنز می آميخت و برای مجاهدين لقب صوفی ها را برگزيده بود و وقتی 

خود را به ناف خود می گذاشت يعنی اين که آنها ريش های دراز می  کلمه صوفی را بر زبان ميآورد دست

گذارند. در آقچه شاه محمود خان پسر مامای من که به جرم پرچمی بودن در ايام خلقی ها زندانی شده بود 
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حبيباهلل فرناس بود که در گذشته ها   مجدداً پست منشی کميته حزبی ولسوالی را احراز نموده بود و ولسوال 

ر آقچه معلمی کرده بود به سخنوری شهرت داشت و شهريان آقچه او را می شناختند. من صحبت و مالقات د

با آنها را به بعد معطل کردم و خودم با فهيم به قريه رفتيم. در حيدر آباد مردم مانند شخ  نظر کرده و صاحب 

قريباً زن و مرد و طفل و بزرگ سال واليت از من استقبال کردند. حدود يک هفته که در قريه توقف کرديم ت

همه به ديدن من آمدند و آرزو می کردند که حد اقل يک بار به خانه شان بروم اما من به عذر اين که چون 

به همه جا نمی توانم بروم هيچ کسی نبايد گله مند شود، در خانه با آنها ديد و واديد می کردم. ايشان بيگ جان 

احترامآميزی نداشتم و يکبار در روز جشن استقالل بدون اينکه از او نام   فتار که درگذشته چندان با او ر

بگيرم باجگيری هايش را از مردم انتقاد کرده بودم نيز به ديدن من آمد و اخطار داد که اگر يکبار به خانه 

و اين  اش نروم هرگز با من سخن نخواهد گفت. حاال پدرم به من به عنوان يک قهرمان افتخار می کرد

برخوردش را از هيچ کس پنهان نمی نمود. مولوی محب هللا که بيشتر از بيست سال بخاطر تعليمات دينی از 

قريه رفته و نه تنها در مدارس داخل بلکه هفت سال در پاکستان نيز درس خوانده و لقب مولوی را کمايی 

و از موالنا باعث و بدخشی به احترام  يادآوری  کرده بود نيز به ديدن ما آمد. او با ما بسيار همنوايی نشان داد

کرد. در حالی که در ايام متعلمی ما در ليسه حربی وقتی که مال ها مسجد پلچرخی را اشغال کرده و به دولت 

کمونيستها اخطار می دادند. از ما ناراضی و گله مند شده بود. در آن اوضاع مولوی   در باره منع فعاليت 

جمعه ما را پيدا کرده و دعوت کرده بود که در اين جنبش اشتراک کنيم. او  ميگفت اين محب هللا يک روز 

حرکت صرفاً وظيفه مال ها نيست بلکه بايد همه کلمه گويان محمد در آن اشتراک کنند و عبدهللا که ما هر دو 

د. ميآمد استعمال کرده بوبا مال از يک قريه بوديم به او جواب درشتی داده و الفاظی که به نظر او کفر آميز  

اما مولوی حاال سيمای معتدلی گرفته بود که اين روش خود را در طول دوران جهاد حفظ کرد و بسيار 

کوشش های اصالحی نمود تا از قتل و کشتار بيجا جلوگيری شود. او به خصو  بسيار باالی دفاع از قوم خود 

مسير تاريخ غبار را ديد و تقاضا کرد اورا برايش امانت تکيه می کرد. مال در اتاق ما کتاب اففانستان در 

بدهيم و گفت که خودش بسيار کتاب جمع کرده و حاال يک مثنوی با شرح کامل در اختيار دارد که می تواند 

 برای مطالعه به ما بدهد. معلوم بود که روحيه عمومی درباره ما تئغير خورده است .

ج کشيده و اهانت شده بوديم، حاال موجب تجليل و تکريم ما شده است. سابقه ای که ما بخاطر آن بسيار رن

مامايم رحمت هللا قريه دار که کمتر حاضر می شد که از خانه بيرون برود نيز به ديدن من آمد و بسيار 

شکايت کرد معلوم بود که دل پرخونی از دست خلقی ها دارد. او آن روز آنقدر با مهربانی و احترام آميز با 

ن رفتار کرد که قابل حيرت بود زيرا او در ايام آواره گی چند بار با من برخورد خشنی نموده و حتی مرا م
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دَو و دشنام غليظ می داد. او آن روز حرف های خنده آوری هم گفت از خانواده ما چند نفر پسران مامايم 

ت آور داشتند. به خصو  در روز هايی خلقی بودند که در ايام قدرتشان زياده روی کرده و با مردم رفتار اهان

که در قريه ما زمين ها به دهقانان توزيع شده بود. قريه دار می گفت همين کريم َمنقَه خود ما را بگو، او لقب 

خود را جوشان گذاشته بود بدبخت مگر تو ديگ هستی که می جوشی! يک ديگرش نامش را موج می گفت 

! يکی ديگرش را هيبت می گفتند ما وقتی که سگ های رمه بسيار آخر مگر تو راديو هستی که موج داری

بزرگ داشته باشيم می گوييم آن سگ بسيار هيبت دارد! اما لطف هللا که خوردترين شان است خودش به 

افتخار خود را ُکوُچک می گفت! البته اينجا قريه دار زياده روی می کرد. زيرا تخل  آن نوجوان کوچک بود 

ه هر حال من آن روز برای اولين بار متوجه شدم اين آدمی که بسيار کم حرف بود و همه از او نه ُکوُچک! ب

می ترسيدند استعداد شوخی و طنز هم دارد. البته برادر بزرگم از بودن ما در خانه می ترسيد که ترس او از 

 ای يک موتر جيپمجاهدين نبود بلکه فکر می کرد که ما هنوز تحت تعقيب دولت هستيم يک روز که صد

از نزديکی شنيده شد او با ترس و وحشت و دوان دوان به مهمان خانه آمد و به ما گفت فکر می کنم افراد 

مسلح حزبی از بودن شما خبر شده و برای گرفتاريتان آمده است. که ما اطمينان داديم برای فعالً خطری 

ا اقدام کند. حتی آنها اميدوار هستند که ما را به نيست و ما هنوز کاری نکرده ايم که دولت برای گرفتاری م

خود نزديک کنند که البته اين تصور خوش مال رسول نمی آمد. چون می خواست ما مانند گذشته مخالف 

حکومت باشيم. فهيم روزانه در آقچه رفت و آمد می کرد و احوال می آورد که بايد امکان يک ديد و واديد 

يت فراهم گردد و اين کار فقط در مزار شريف ممکن بود. چون هنوز ايام گل وسيع ميان کادر های سه وال

سرخ ادامه داشت و رفت و آمد ها جلب توجه نمی کرد. با آن هم ما خواستيم يک بار به مرکز فيض آباد قريه 

قت و سانسيز برويم چون در آنجا اعضا و هواداران سازمان خيلی وسيع و نيرومند بودند. خوشبختانه در آن

مير ايوب کاتب تحرير و کفيل عالقه داری فيض آباد بود. چون رژيم تازه می خواست با مردم گذاره نموده 

 و از نفوذ افراد شناخته شده استفاده کند. 

 سرگذشت و چشم دید ها بخش هفتاد و هفت 

  درسی که یک قومندان جهادی به من داد

را مرکز قرار داديم. ميرايوب آغا در جريان بود و احواالت  من و فهيم به سانسيز رفتيم و خانه حاجی غفور

مأمورين حزب و دولت را به ما اطالع می داد در فيض آباد بعد از آنکه خلقی ها برطرف شده بودند هنوز 

سازمان حزبی محلی وجود نداشت و هدايات مستقيماً از شبرغان می رسيد. ما در فيض آباد با حادثات تکان 
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برو شديم. يک شب يک گروه مسلح داخل سانسيز شده و يک مستری را به اتهام رابطه با حزبی دهنده ای رو

ها کشته بودند و مولوی غالم قادر را که يکی از علمای بزرگ در سه چهار واليت بود و خيلی از مدرسين 

نش بسته و مدارس شاگردی او را کرده بودند از مسجد با بی حرمتی بيرون کشيده و دستارش را در گرد

کشان کشان تا بيرون قريه برده بودند و به اثر عذر و زاری ريش سفيدان که اکثرشان با مجاهدين کمک می 

کردند، رها نموده بودند. حاجی غفور طور پنهانی به من گفت اين کار را خواجه مراد بای انجام داده است. 

 خواجه مراد از قريه حيدرآباد باال و از اقارب ما بود .

گرچه من شخصاً او را نديده بودم اما يکديگر را می شاختيم. فردا شب من به قريه حيدرآباد باال رفتم و در ا

خانه رشيد بای که شوهر خاله اندرم می شد جای گير شدم در آن زمان رشيدبای فوت کرده بود. از اعضای 

اجه مراد بای را بخواهند. آنها گفتند خانواده که فرزندان و نواسه های رشيد بای بودند درخواست کردم که خو

 اين کار به او برمی خورد و برای ما و شما خوب نيست چون خود را بسيار آدم مهم می داند .

خوشبختانه مسئول نظامی يا قومندان او ستار پهلوان بود که در گذشته با او زياد ديد و واديد داشتيم و او ما 

کن آشنا بود. ستار پهلوان نزد ما آمد و با او در مورد صحبت کرديم را می شناخت و با مقاصد ما تا حد مم

گفت من به خواجه مراد بای پيشنهاد می کنم که امشب شما را مهمان کند بعد همراهش صحبت کنيد من هم 

مرادبای پيشنهاد ستار را قبول کردم. ستار گفت در اين   بخاطر جلوگيری از تند روی های خواجه 

در آدم با جرئت هم نيست که به او نزديک شود و برايش خوب و خراب را توضيح دهد. ما شام قريه ديگر آنق

به خانه خواجه مراد بای رفتيم که بسيار با خوشرويی و احترام از ما پذيرايی کرد؛ از گذشته ها ياد کرد و 

ر موضوعی سخن گفت من يک شاگرد کوچک شما هستم و افتخار دارم که از قومی شما می باشم. شب از ه

گفتيم اما از حادثه فيض آباد ياد آوری نکرديم. من برای خواجه مراد بای گفتم که صبح وقت حرکت می کنم 

چون احوال رسيده که يک گروپ مسلح از سانچارک آمده و قصد ترور چند نفر را دارد. صبح بعد از آنکه 

مهمانخانه داخل   گپ خصوصی بزنيم. از  نماز را خوانديم من از خواجه مراد بای خواستم که چند کلمه

محوطه ای شديم که در کنار خانه قرار داشت و در آن سبزيجات کشت کرده بودند. من از خواجه  مرادبای 

پرسيدم که آيا راست است که او آن عمليات را در سانسيز انجام داده؛ گفت بچه عمو به کس ديگر اجازه نمی 

کند اما شما  حقدار هستيد. آن کار ها را من کردم. من گفتم کشتن يک غريب  دادم که ازمن در اين باره سوال

کار بيچاره و  بياحترامی به عالم ريش سفيد به شما که می خواهيد قومندانی کنيد و بايد پشتيبانی مردم را 

بود لحظهای خاموش شد و معلوم   داشته باشيد خوب نيست و به آينده تان ضرر می رساند. خواجه مراد 

که ناراحت است گفت بچه عمو شما از روی کتاب گپ می زنيد اما من که اين مردم را می شناسم تا از آدم 
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نترسند به راه نمی آيند. آن مستری با حزبی ها همکاری  ميکرد و جزء جاسوسانشان بود و حقش بود که 

زنده گی کند من به او احوال  کمونيستهاست  کشته شود. اما مولوی هم مناسب نيست در ساحه که زير دست 

اين عبدالوهاب خان که فارغ دارالعلوم و )کرده بودم که يا مهاجرت کند يا به کوه نزد عبدالوهاب خان برود 

 آدم فهميده بود و دو دوره وکالت ولسی جرگه را به 

 نيه های تندش درنماينده گی از ولسوالی چمتال و مردم کوهنشين البرز انجام داده بود بخاطر جسارت و بيا

شورا شهرت خوبی داشت و با ما هم رابطه اش حسنه بود او حاال عرب های کوه را به دور خود جمع کرده 

خواجه مراد گفت که مولوی غالم قادر به من جواب منفی داد و گفت که  (و جبهه ای بزرگ تشکيل داده بود

مراقبت کنند. حاال شما بگوييد در حالی که  پير و ضعيف است و مجبور است در خانواده اش باشد تا از او

وطن را روسها گرفته اند يک عالمی که بايد رهبری جهاد را به عهده بگيرد در خانه آرام نشسته و غم زنده 

گی خود را بخورد؛ آيا ما به او احترام کنيم. حتماً امروز فردا دولت از نفوذ او به نفع خود استفاده می کند. 

به آن طور جزا دادم تا مردم سانسيز بترسند و با دولت همکاری نکنند. حاال اگر يک احوال من قصداً او را 

بفرستم که برای مجاهدين کمک کنيد مردم سانسيز لک ها افغانی جمع کرده و صد ها توپ تکه می فرستند. 

 هر حال دنيا فراز و به آدمگری که نمی شود اين مردم را به راه آورد. من چيزی نداشتم به او بگويم گفتم به

نشيب زياد دارد بهتر است آدم دور تر را ببيند اين مردم مسلمان هستند و هرگز به حاکميت روسها تن نمی 

زندهگی خود مجبوريت هايی دارند بهتر است آنها به ميل خود به شما کمک کنند در آن   دهند اما در 

است عده ای را عقده مند ساخته به طرف  صورت وضعتان اطمينان بخش می باشد اما روش فعلی ممکن

 حکومت بکشاند و جای پای آنها در ميان مردم باز شود .

گفت خوب گفتيد بعد از اين بيشتر فکر خود را می گيرم شما هم اين طرف آن طرف بيغم نگرديد مردم های 

ای من آموزنده بود. اما بی عقل تر از من هم هستند. خدا نخواسته به شما کدام صدمه نرسانند. سخنان او بر

قرار معلوم سابقه من که بيشتر از ده سال در اين محالت گشت و گذار داشتم. باالی مردم اثر گذاشته بود. 

من از کوهستان شيرم تا دامنه های البرز، دشت های بوينی قره و سانچارک و کوهستان و گرزيوان و سرپل، 

سپز پوش، نامسا و جرقدق گشت و گذار نموده بودم و در چراگاههای خواجه غار، خواجه   شرين تگاپ و 

شهر های مزار، ميمنه، اندخوی و سرپل با خانواده های زياد آشنا بودم و در باره ام قصه ها و افسانه ها 

ساخته بودند. يک روز که از آقچه با موتر سرويس در سرک مزار روان بودم و می خواستم در فيض آباد 

لح يکی دو کيلومتر باالتر از سه راهی آقچه نرسيده به پل نو موتر را توقف دادند قرار پياده شوم افراد مس

معلوم آنها يک موتر تيز رفتار را زير نظر داشته اند که به مزار پول انتقال می داده اما سرويس را نيز 
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 نفر سواری ها را ايستاده کردند و سه نفر داخل موتر شدند يک نفر در دروازه با تفنگ ايستاده شد و دو

تالشی می نمود. من دريشی به تن داشتم و سرم برهنه بود اما کسی مرا تالشی نکرد و بعد از چند دقيقه 

اجازه حرکت دادند. اگر چه هيچ کس از سواری های موتر به من چيزی نگفتند اما شايد تعجب کرده بودند 

هم در راه مزار شريف نرسيده به بلخ افراد مسلح  که چرا آن آدم های مسلح به من چيزی نگفتند. يکبار ديگر

موتر ها را توقف دادند اين بار من در يک موتر تيز رفتار والگا يا چيز ديگر نشسته بودم اما اينبار لنُگی به 

سر داشتم و مو هايم بلند بود و ريش نداشتم. يکنفر از افراد مسلح اشاره کرد که پياده شوم من پياده شدم و او 

به داخل جويی که در کنار سرک قرار داشت برد من تقاضا کردم اگر با من گپ شان کشال می شود مرا 

اجازه دهند دستکولم را از موتر بگيرم و موتر حرکت کند تا مسافرين نگران نشوند. افراد مسلح تعجب کرده 

غليظ و شديد می خورند  بودند که من بجای عذر و زاری و اين که معموالً  افراد در چنين مواقعی قسم های

بيگناهند با آنان به خونسردی سخن می گويم. بايد همين جا يا آور شوم که اثر رفتار خون سردانه باالی افراد 

که به اقدامات رهزنانه می پردازند و يا افراد را اختطاف می کنند بسيار شگفتی آور است و اغلب منجر به 

چنين تجربه هايی داشته ام اما آن جوان مسلح از موتر دستکول مرا  تفاهم می گردد. من در دوره طالبان نيز

آورد و با نوعی طنز و مسخره گی گفت معلوم می شود که آدم عصری هستی و با خود اينطور بکس های 

عصری را می گردانی؟ من گفتم با من چه کار داريد؟ او جوابی نداشت گفت فقط يکبار نزد قومندان می رويم 

 نرم و توأم با مالحظه شده بود . اما رفتارش

محل قومندان نيز دور نبود. او به فاصله سی يا چهل متر در پناه پشته ای نشسته بود و دو سه نفر مسلح 

همراهش بودند. از من پرسيد از کجا حرکت کرديد و کجا می رفتيد؟ من گفتم از نزديکی های خانقاه به موتر 

انه پياده شوم. گفت آنجا چه کار داری؟ گفتم اين يک موضوع خصوصی باال شدم و تصميم داشتم در لنگر خ

است اما خاطر جمع باشيد که من نفر دولت و روسها نيستم. گفت از کجا هستی؟ من گفتم از آقچه؛ نام و 

 خانواده ام را سوال کرد خود را معرفی کردم قومندان با خوشحالی از 

شما را می شناسم که در زمان داوود هم زير تعقيب بوديد و آنها جايش باال شد و مرا در بغل گرفت گفت من 

نتوانستند شما را گرفتار کنند و چند بار از محاصره آنها خود را نجات داديد. من ديدم که آنها معلومات مبالغه 

 نارآميزی در باره من دارند. معلوم شد او يک عرب بچه از قريه های نزديک بلخ است. نام آن قريه که در ک

سرک قرار دارد تيمورک است. در دوره جنگ ها معروف شده به هر حال هر قدر اصرار کردم به من 

رخصت ندادند شب مرا در قرار گاه خود بردند و گوسپندی دم پای من به اصطالح خون کردند و با بسيار 

 کنار همراهی نمودند. خوشی و محبت شب را گذشتانديم و فردا مرا تا نزديکی های بلخ از راه های گوشه و 
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 سرگذشت و چشم دید ها بخش هفتاد و هشت 

  برخورد و خونریزی در میان مردم

مطلب بر سر حوادث ناگوار در آقچه بود. در آنوقت ها شخصی بنام قاضی ياسين در سانچارک جبهه ای 

کرده  اه را وضعتشکيل داده و بسيار بی حساب و کتاب آدم می کشت او برای هدايت کشتار اصطالح چای سي

بود هر کسی که به دست افرادش گرفتار می شدند شناخته يا نا شناخته قاضی می گفت برای او چای سياه 

بدهيد. اين اصطالح در ميان مردم در آن محالت از اطراف مزار تا سرپل و شبرغان و آقچه شهرت يافته 

افراد قاضی ياسين در قريه حق نظر بچه بود و مردم به شوخی آن را تکرار می کردند. حاال يک گروپ از 

در آقچه جابجا شده بود و پنج نفر را از قريه های قم اريغ و شيرک در يک حمله شبانه به قتل رسانده بود. 

گفتند نام سرگروپ پاينده و از اطراف سانچارک است. من به خود جرئت دادم تا رفته با او صحبت کنم. 

 می شناختند و ريش سفيدانشان با پدرم رفت و آمد داشتند . اهالی قريه حق نظر بچه همگی مرا

يک نفر به نام سلطان محمد ايام کودکی اش را در قريه ما گذرانده و وقتی پدرم معلم مکتب دهاتی بود آنجا 

 درس خوانده بود و دوستی دوران کودکی ما هنوز دوام داشت .

خود بلکه در سه چهار قريه اطراف بود. من به خانه سلطان  حاال سلطان محمد از افراد با نفوذ نه تنها در قريه

محمد رفتم و بعد از صرف چای از او خواستم مرا نزد همان گروپ مسلح ببرد. او نمی توانست تقاضای مرا 

رد کند و دل و نادل با من نزد آنها رفت سالم و احوال پرسی کرديم من از احواالت سانچارک پرسيديم و 

شناختم يادآوری کرده درباره زنده و مرده بودنشان پرسيدم. آهسته آهسته گپ به حادثه قم کسانی را که مي

 اريغ و شيرک کشيد يک نفر از مقتولين تحويلدار، يک تن آنها مالزم 

مکتب، يک نفر ديگر مأمور و دو نفر افراد عادی بودند. من سبب کشته شدن آنها را پرسيدم و گفتم من و 

حوصله باشيم و کار هايی کنيم که همه مردم بر ضد بيگانه متحد شوند بکوشيم آزرده گی  شما بايد بسيار با

های گذشته را رفع کنيم بعد از خاطرات خود از مردم شمالی قصه کردم که با آمدن شوروی ها در مساجد 

 گفتم حاال جمع شده و قسم ياد کرده بودند که آزرده گی های گذشته را فراموش کرده و همگی متحد شوند و

در شمالی چنان مردم با اتفاق بر ضد روسها و رژيم می جنگند که قطار های مجهز آنها نيز گذشته نمی 

تواند. آنها حتی حزبی های خود را دعوت کرده اندکه صفوف دولت را ترک گفته و به مردم بپيوندند. چنانچه 
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 راد تعليم يافته اند. در صورتی که در اينجا فتواحاال بيشتر قومندانان در شمالی از معلمين ،منصب داران و اف

صادر شده که همه مکتب خوانده ها را بکشيد. که اين مردم را بی اتفاق می سازد. پاينده با حوصله به حرف 

های من گوش داد و بعد گفت من نه مال هستم و نه از اسالم چندان معلومات دارم اما اين آدم ها که کشته 

اينها به نام مدافعين انقالب به قريه ما هجوم آوردند در حالی که جوانان قريه به کوه ها شدند حق شان بود 

پناه برده بودند. آنها زنان ما را پير و جوان با سر و پای برهنه از سانچارک تا سر پل پياده با خود انتقال داده 

 نظرم بيگناه می آيند .و در سرای ها جابجا کردند من آنقدر از اينها نفرت دارم که روسها در 

زيرا آنها با آنکه بيگانه هستند اينقدر می دانند که بايد ناموس داری مردم افغانستان را مراعات نمايند. من 

وقتی که داخل قريه قم اريغ شدم يازده بجه شب بود همين تحويلدار صاحب که او را کشتم باالی بام ساز 

پ خود من است که از قريه ما چور کرده و با خود آورده بود. گوش می کرد، باال سرش رفتم ديدم همان تي

خدا شاهد است که آن تيپ را نگرفتم چرا که قسم خورده ام که تا مرگ ديگر نه ساز بشنوم و نه به هيچ محفل 

خوشی بروم. حاال شما بگوييد که ما حق داشتيم يا نه؛ من هم از تأثر زياد گريستم و با آنها خدا حافظی کردم. 

از خاطرات جالب ديگر آن وقت اين بود که يک نفر به نام خليفه نظر يا نظر پهلوان که اصالً از قريه ما بود 

اما از کهنه شهر آقچه زن گرفته و به آنجا کوچ کرده بود، بعد بخاطر پيشبرد روزگار به نانوايی روی آورده 

ا آمدن روسها او که خوی عياری داشت و ده ها سال را در شهر سکونت داشت و کمتر به قريه می آمد. ب

تصميم به جهاد گرفته و چند نفر را به دور خود جمع کرده بود. او قبل از ان که شروع به عمل کند يک شب 

در ده به قريه ما آمده و مقداری پول به پدرم پيش کرده بود که آن را بگيرد پدرم با تعجب گفته بود ميان ما 

ن پول را بخاطر چه به من می دهی؟ نظر پهلوان گفته بود عمو جان سی سال يا و شما کدام معامله نبود اي

بيشتر يک بار از مهمان خانه شما يک گليم نو گم نشده بود؟ پدرم حادثه را بياد آورده و تصديق کرده بود 

هر  از خليفه نظر يا نظر پهلوان اعتراف کرده بود که چون نو خانه بوده و نتوانسته قرض هايش را بدهد و

کس به شمول پدرم کمک خواسته آنها برايش کاری نتوانسته اند پس او مجبور شده يک شب آن گليم را بدزدد 

و حاال که تصميم به شهادت گرفته می خواهد با دل پاک در راه جهاد قدم بگذارد. من نيز خاطره آن سرقت 

زنان آهسته آهسته در گوش يک ديگر  را به ياد آوردم هنوز کودک بودم يک روز صبح که بيدار شدم ديدم

چيزی می گويند من که کنجکاو شده بودم تا حقيقت را نگفتند آنها را آرام نگذاشتم آنها گفتند شب دزد از 

مهمان خانه گليم را برداشته و از طرف حياط فرار کرده است. چون ديده بودند باالی ديوار حياط نقش گليم 

مفهوم دزد را نمی فهميدم و فکر می کردم دزد کدام نوع حيوان عجيب الخلقه باقی مانده بوده در آن وقت من 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (310صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

است. اين پهلون نظر زود به آرزويش رسيد و زمانی که تشويقش نمودند تا به پاکستان رفته به گروه خود 

 سالح بياورد در جريان سفر از دست ديگر مجاهدين به قتل رسيد. 

   رجوع به مسائل سازمانی سرگذشت و چشم دید ها بخش هفتاد و نه

ما در مزار جمع شديم و چون در گرزيوان ليان و تعداد ديگری از اعضای سازمان به دست تنظيمی های 

افراطی کشته شده و فهيم و ترجمان نيز در آن مناطق شناخته شده بودند، تحت تعقيب قرار داشتند و تأمين 

 ارتباط به وسيله آنها خطرناک بود .

ميم چنان شد که روابط به طور طبيعی با آمدن و رفت سوداگران و دريور ها که مايحتاج مردم بنابراين تص

را از طريق درزآب انتقال می دادند تأمين شود. در جرقدوق موضع ما مستحکم بود. چون رفقای ما در ميان 

در گرزيوان هم وکيل مردم جايگاه خوب داشتند و مانند همراهان گرزيوانی سابقه چپی شان افشا نشده بود. 

غفور دره شاخ و هم دوتا از ريش سفيدان غلبيان و ده ميران به نام های ارباب اسماعيل کالن و ارباب 

اسماعيل خورد از رفقای ما حمايت می کردند. در دره شاخ جبهه نيرو مندی تحت رهبری عبدالرحيم پسر 

 وکيل غفور و به مشاورت معلم ضيا فعال بود .

از منصبداران اردو نيز در مناطق دره جوز مردم را به دور خود جمع کرده بود. دوستانی که سليم يک تن 

شناخته شده بودند هدايت دريافت کردند که به مرکز ميمنه و حتی شبرغان و مزار تغيير مکان دهند در آقچه 

زيرا مردم با رژيم و شبرغان فعاليت های ما کامالً سری بوده و خطر کشف شان بدست عوامل رژيم کم بود 

همکاری واقعی نمی کردند. ما در آقچه و مزار شريف به جا هايی نياز داشتيم که در آن جا ها رفت و آمد 

افراد ناشناس نباشد. بنابر اين در آقچه در قسمت شرقی شهر در يک پسکوچه تنگ و تاريک يک خانه 

ريم مادرم را آنجا انتقال داديم و فهيم نيز همانجا متروک را کرايه نموديم و برای اينکه مورد اشتباه قرار نگي

می بود و ارتباطات حلقات سازمان را با شبرغان و مزار تأمين می کرد. من نيز مدتی را در اين خانه گذراندم 

. 

درخت چنار کهنه ای فضای آن را پوشانيده بود و حاال که برگ ريزان درختان شروع شده بود مادرم خود 

دن آنها مصروف می داشت همسايه هايی که آمد و رفت داشتند و از اينکه يک کس در خانه را با جارو کر

هست که بيرون نمی رود سوال می کردند مادرم می گفت که پسر من مريض است و پا هايش درست قوت 
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ه بعد نندارد به اين سبب اکثراً در خانه است. چيز جالب اين خانه پرواز يک گروه بزرگ خفاشان بود که شبا

از شام شروع گرديده و تا حدود دو ساعت ادامه می يافت مادرم اين حادثه را به فال بد می گرفت و فکر 

های عجيب و غريب در ذهنش می گذشت. خانه قاری عزيز و قاری سيد محمد به ما نزديک بود و اسحاق 

رد از هويت ما مطلع بودند و پسر کوچکشان گاهی برای ما غذا می آورد. آنها همه اعضای خانواده زن و م

ما را حمايت  ميکردند. يک تن از جوانان اين خانواده بنام حسام الدين در ايامی که من در زندان بودم در 

دارالمعلمين مزار در جريان عمليات آپانديس فوت نموده بود که بنا بر فضای بدبينی به رژيم همه کسانی که 

ند خلقی ها قصداً او را کشته اند چون با آنها همکاری نکرده بود و اينکه از حادثه اطالع يافته بودند  ميگفت

عمليات آپانديس موجب مرگ نمی گردد اين شبهه را تقويت می کرد. اما بعد از آنکه در آقچه زد و خورد 

 شروع شد و معلوم گرديد که يکی از همسايگان ما سرگروپ يک دسته مسلح 

معلم عبدالشکور نام در آن کوچه به طور مرموز به قتل رسيد و آمد و رفت مجاهدين است و بعد از آنکه يک 

پوليس و مأمورين خاد که حاال امنيت دولتی ناميده می شد زياد شد، ما مصلحت نديديم که در آنجا توقف کنيم. 

نه اگرچه يک نفر از نزديکان حاجی نيک محمد معاون عمومی مجاهدين در آقچه با برادرم نسيم به آن خا

آمده بود چون با نسيم در دوره ليسه همصنفی بوده است. شايد او را وظيفه داده بودند تا درباره اين خانواده 

ناشناس معلومات حاصل کند. بعد از آن که آن جوان مطلع شد که من هم گاهی در آنجا رفت و آمد می کنم به 

ده بود. حاجی عبدالوهاب پيغام رئيس مرکز رهبری مجاهدين گزارش داده و موجب گفت و گو های زياد ش

جبهه و مولوی محب هللا معلومات داده بودند که او مخالف رژيم است و از وقت داود خان بلکه پيش تر از 

آن زير تعقيب بوده است. با آن هم پراگنده گی مجاهدين و سربه خود بودن هر يک از سرگروپ ها که هر 

فراد می پرداختند ايجاب می کرد که احتياط کنيم. در همان شب و روز به خانه ای داخل شده و به ترور ا

روز در کوچه عرب خانه واقع بوريا بازار يک جوان به نام بسم هللا را از خانه کشيده و در سر کوچه با فير 

تفنگ کشته بودند اين حادثه بسيار موجب ناراحتی و در عين حال ترس مردم شده بود. سيف هللا خزانه دار 

خاله بزرگ من که دخترش را به شاه محمود خان منشی ولسوالی داده بود، به گناه خويشاوندی با منشی  پسر

ترور گرديد. اگرچه بعد از آنکه او را گرفتار نموده بودند کميته مجاهدين امر به رهايی اش داده و او به خانه 

اش شده و او را در انظار زنان و بازگشته بود اما يک سرگروپ بنام غوث الدين سر به خود داخل خانه 

کودکان به قتل رسانيد. بچه ها در جستجو برآمدند يک خانه در قسمت غربی شهر به استقامت خانه قاری 

جان که شخصيت شناخته شده و از ريش سفيدان ولسوالی بود يافتند. اين خانه که به پسکوچه راه داشت جای 

نمره اش را دو تقسيم کرده قسمت پيشرو را به خانواده اش  مناسب به نظر می آمد صاحب خانه بابه رضا
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اختصا  داده و پشت سر را برای کرايه دادن جدا کرده بود. در آقچه روی خانه ها به يک کوچه يا سرک 

کالن باز می شود و در عقب خانه ها کوچه کم عرض که دو رسته موازی حويلی ها به آن راه دارند و راه 

انداختن کثافات می باشد بر اساس نقشه عمومی شهر ساخته شده و افراد مسئول شاروالی کنار آب ها و جای 

کثافات را به وسيله مرکب ها يا کراچی های دستی از آن بيرون ميبرند و برای تخليه کنارآب ها نيز فرد 

ون ز برای بيرمؤظفی وجود دارد که از همين پسکوچه ها استفاده می کند. طبعاً هر حويلی دروازه کوچکی ني

کشيدن کثافات ساخته بودند اينخانه را ما به نام ذکر هللا خواهر زاده ام که در شهر خياطی می کرد و خانواده 

اش در قريه بودند کرايه کرديم. يک خانه هم در قسمت بيرونی شهر نزديک قبرستان پيدا کرديم که حويلی 

 انده بودند .بزرگ داشت و در آن جويچه های عميقی کنده و نهال ش

شورهدار است و ديوار ها بعد از مدتی به تدريج فرو ريخته و کم عرض   در اين قسمت شهر آقچه خاک 

می شوند اما اگر آب زياد در آن جا بجا شود آهسته آهسته شوره از ميان می رود اما به زودی کشف کرديم 

ند! و افراد عياش برای روزگذرانی آنجا که در همسايه گی اين خانه يک تعداد زنان بدکار زنده گی می کن

می آيند. در جمله مهمانان اين خانه دو سه نفر سربازان قومندانی امنيه آقچه نيز بودند. يک روز يک نفرشان 

وقت بيرون آمدن از خانه با من مقابل شد و نمی دانم به چه سبب ترسيده فرار کرد و بعد از فاصله زياد تر 

شايد به انتظار نوبت خوشگذرانی بودند گرفته طرف من آمدند و می خواستند مرا  دو سه همراه خود را که

 بترسانند. بهانه شان اين 

بود که من آن سرباز اولی را تعقيب کرده ام من گفتم اگر مرا به قوماندانی ببريد به نفع تان نيست. زيرا منشی 

ا بپرسد او هم با من معرفی می شود و بعد من و ولسوال مرا می شناسند و اگر قومندان را بگويم که از آنه

بايد چيزی در باره برخوردم با شما به قومندانتان بگويم حاال آنها ترسيده و به عذر و زاری درآمدند و بهانه 

کردند که راپوری داشته اند و غرض تفتيش می خواستند از افراد آن خانه تحقيق کنند. من گفتم از اين صرف 

شما فقط کسانی را که امنيت را خراب می کنند تعقيب کنيد و به ديگران کار نداشته باشيد. آن نظر کنيد. حاال 

خانه برای پذيرايی دوستانی که از مزار ،جرقدوق، سرپل يا شبرغان می آمدند خوب بود چون داخل شهر 

ه  ه گاهی در اين خاننمی شدند و توجه کسی بخاطر اين که از جای ديگر هستند به آنها جلب نمی گرديد. ما گا

ميآمديم و با چند نفر جوانان از جمله نصرهللا که بعداً طب خواند و داکتر شد؛ جبار يولداش که او نيز متعلم 

صنف دوازده بود و چند جوان ديگر کار آموزشی  ميکرديم. کتابها را عمر خان معلم پسر قاری عزيز در 

رده بود و محمد علم پوسته چی که از همراهان سابقه زير خانه يک سرای در صندوق های چوپی جابجا ک

دار ما بود مطابق ضرورت کتابها را به افراد می رساند او خودش در آن سرای اتاق داشت اما حويلی بابه 
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رضا کوچک بود. يک اتاق يک پسخانه و يک کفشکن داشت. در گوشه حويلی کنارآب کوچکی ساخته بودند. 

زار کار می کردند و از رفتارش معلوم بود که همصحبتی ندارد شبانه می آمد و بابه رضا که پسرانش در با

برای ما  قصههای شورش های دوران امان هللا خان امير حبيب هللا بچه سقا و نادر خان را می کرد. اينکه 

 ه خليفهچطور عبدالمؤمن باالحصار را محاصره کرده و دروازه آن را آتش زد و حاکم را به دار کشيد. اين ک

قزل اياق چگونه ترکمن ها را برای مقابله با سربازان شوروی که همراه غالم نبی خان چرخی به مزار آمده 

اماناهلل خان به غالم نبی خان پيوستند. بعد از عقب   بودند سوق کرد و بعد که هزاره ها به طرفداری 

اقع شد قصه های دور و دراز می کرد. نشينی او به آنطرف آمو ميان هزاره ها و مردم محل جنگ مذهبی و

اين قصه ها برای من هم از نظر معلومات تاريخی و هم اينکه چگونه حوادث وارد روايات شفاهی گرديده و 

شخصيت ها در حافظه مردم ثبت می گردند. بسيار آموزنده بودند آن زمستان را من در آقچه گذراندم بخاطر 

محمود خان منشی کميته حزبی که در شاروالی قرار داشت رفتم. يکبار احتياط يک بار پنهانی به خانه شاه 

هم شبانه با حبيب هللا فرناس که ولسوال بود و از سال های چهل و هفت و چهل هشت با او شناسايی داشتم 

مالقات کردم. شاه محمود خان توصيه به احتياط کرد و گفت اگز چه ظاهراً من منشی و صاحب صالحيت 

عضی رفيق های تنگ نظر دارم که بخاطر بدنام کردن من هم ممکن است به شما صدمه برسانند. هستم اما ب

فرناس پيشنهاد کرد که در قريه يا محالت کوهستانی رفته گروهی پارتيزانی تشکيل دهم و او حاضر است 

د آنها زياد که با من کمک کند در صحبت هايش افاده داد که با امنيت دولتی همکاری دارد و اعتبارش نز

است. من گفتم ما در زندان با اعضای حزب صحبت داشتيم و شايد همين حاال تماس ها و مذاکراتی وجود 

داشته باشد. بعد از آن که نتيجه معلوم شد ميسنجيم که چگونه با هم همکاری کنيم. زمستان را به مطالعه منظم 

شرزه و مطلب ملقب به مارشال از تخار آمدند در همان حويلی بيرون شهر گذراندم يکی دو بار ولی محمد 

قريههای آقچه و فيض آباد گشت و گذار نمودم چيز هايی را که به قسم درس نامه ترتيب   که با آنها در 

نموده بودم برايشان دادم هنوز در آقچه گروه هايی بزرگ جنگی تشکيل نشده بودند اما ترور جريان داشت. 

بای پدر مولوی محب هللا و جوانی بنام مرتضی قل فرزند بابه شير را که شرکتش  از جمله در قريه ما خيرهللا

را در جريانات دوران شورش های ضد امانی ياد آوری کرده ايم. ترور شدند و پنج نفر از جوانان دهقان که 

ر آنها که فدر زمان نورمحمد تره کی اساس کوپراتيف دهقانی را گذاشته بودند نيز بقتل رسيدند نام دو سه ن

بخاطرم مانده اسد هللا پهلوان ،بحرالدين و عبدالحليم بود. اين عبدالحليم هنگام تولد چولی ناميده شده بود که 

پدرم در دوره مکتب دهاتی نام او را تغيير داد او بچه با استعدادی بود و با همان سه صنف مکتب سواد 

 منشی تعيين آموخته و خط خوبی داشت وقت تشکيل کوپراتيف او را 
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کرده بودند. يکبار در همان خانه نزديک قبرستان به ديدن من آمد و تقاضا کرد که او را بجايی بفرستم، من 

گفتم عجالتاً به حيرتان برو آنجا ما يک اتحاديه کارگری و چند مأمور با صالحيت داريم ترا شامل کار می 

که من امکان آن را دارم که گروه مسلح تشکيل دهم و کنند تا بعد ببينيم چه می شود. اما او تصور می کرد 

او شامل آن گروه گردد. اين تقاضا را يک جوان ديگر غياث نام از قريه کمک نيز از من نموده بود من به 

هيچ صورت نمی توانستم آنها را قناعت دهم که نمی خواهم فعالً جبهه تشکيل دهم چون در ميان دو نيروی 

هانی دارند امکان چنين عملی برای افراد مستقل نيست. آنها را محيط به شوق آورده بود مقتدر که پشتيبانی ج

اما باالی گروه های جهادی اعتماد نداشتند. متاسفانه اين غياث نيز بعد از مدتی به دست گروهی از افراد 

بودند می  قريه خودشان کشته شد. من بخانه شان رفتم و خواهر و مادرش به گردن من خود را آويخته

گريستند. در حالی که من به اصطالح محرم آنها نبودم. آهسته آهسته مهاجرت ها آغاز شده بود آوازه ای 

نيرومند و ترساننده از طرف فارياب مردم وحشت زده را گروه گروه به کوهستان ها و از آنجا به پاکستان 

روستاها را تصرف کرده و   راهی می ساخت. در فارياب کسی به نام مولوی قره قسمت عظيم 

سياست قاطعی را به اجرا گذاشته بود او که ده پانزده سال در خارج از کشور به سر برده و در پاکستان، 

عربستان، عراق، سوريه و ايران درس خوانده و با علمای مشهور صحبت کرده بود نفوذ عظيمی در ميان 

داريد بکشيد اگر بيگناه باشد به بهشت می رود و اگر  مردم داشت او فتوا داده بود هرکسی را که بااليش شک

گنه کار باشد ما از  صدمهاش نجات می يابيم. زيرا ما دم و دستگاه و امکان تحقيقات و کشف حقيقت را 

گروههای جهادی هم سرکوب شده بودند و فقط نبی جان   دستههای مخالف او از   نداريم. در فارياب همه 

ن که در صفحات گذشته با او آشنا شده ايم توانسته بود با يک گروه ورزيده و متحرک پسر منشی آغا رحيم خا

از محاصره های او بيرون رود ديگران نتوانسته بودند در برابرش مقاومت کنند. حاال در آقچه نيز هر روز 

 آوازه بود که امروز و فردا مولوی قره ميرسد. اين آوازه بر انبوه مهاجرين افزوده بود .

عده ای هم به شهر ها پناه می آوردند نفوس شهر آقچه رو به گسترش گذاشته بود. و تعداد زيادی از جوانان 

 قريه ما بعد از کشته شدن آن چند نفر خشمگين شده با شاه 

محمود خان ارتباط برقرار کرده و مسلح شده بودند و به تدريج امينت شهر آقچه در انحصار آنها قرار می 

 گرفت. 

  ذشت و چشم دید ها تجدید مطالعه و آموزشسرگ
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من بر عالوه تاريخ در آن زمستان زبده ترين آثار داستانی کالسيک، ادبيات جهانی را مطالعه کرده و کتابچه 

های بزرگی از يادداشت انباشتم. زندگی نامه نيز بسيار مطالعه کردم. زنده گی گاندی و نهرو به قلم خودشان، 

دوگل، هوشی مين و سيهانوک، سه کتاب در باره سرگذشت ناصر و خيلی سرگذشت سرگذشت های چرچل و 

های ادبی از جمله يادداشت های عينی، زندگی نامه عزيز نسين، چند سرگذشت از نويسنده گان اروپايی، 

زندگی نامه خود نويس مارک تواين و غيره. اين مطالعات متنوع بر وسعت ديد من می افزودند و توانايی 

سندگی ام را که از صنف هفت و هشت مکتب آغاز کرده بودم تقويت می کردند. يادداشت نويسی که چند نوي

در کته قلعه فارياب آغاز کرده و برای من می فرستاد، نوعی خاصی از  (رحمان قل)سال قبل حسام الدين 

 جذابيت خا  داشتند, ايننوشتار بود که در آن جامعه شناسی، مردم شناسی و حديث نفس با هم می آميختند و 

شيوه که همه روزه يادداشت نويسی ميکردم برای من طريقی در نوشتن آموخته بودند تا اکنون نيز همان 

 شيوه را با تفاوت اندک ادامه ميدهم. 

به جز نظريات توينبی در فلسفه تاريخ دو متفکر ديگر قرن بيستم برای بيرون رفت من از دگماتيسم ساده 

ک کردند. نظريات ژان پل سارتر فرانسوی برتراند راسل انگيس اگر چه از سارتر فقط کتاب انديشانه کم

هستی و نيستی از آثار فلسفی اش ترجمه شده بود و به نظر می آمد که ترجمه چندان رسايی هم نيست کتاب 

 والحسن نجفیادبيات چيست؟ او از مطرح ترين متن های ادبی رايج در آن سال ها بود. مصطفی رحيمی و اب

مقدمقه ای بر اين کتاب نوشته و خالصه ديدگاه فلسفی سارتر را در مورد ادبيات توضيح داده بودند اين مقدمه 

به مبتديان کمک می کرد. از مصطفی رحيمی کتابی به نام نگاه نشر شده بود که مجموعه مقاالت او در زمينه 

ود. مؤسسه انتشاراتی نگاه ويژه نامه هايی در مورد ادبيات، سياست و جهانبينی فلسفی اگزستانسيالستی ب

معرفی شخصيت های بزرگ فلسفی و ادبی قرن بيستم نشر می کرد که يک شماره آن به سارتر اختصا  يافته 

بود. از آثار ادبی و داستانی او تهوع، دست های آلوده ،مگس ها و چند چيز ديگر ترجمه گرديده بود که من 

ا پی نمی بردم. درباره نقد عقل ديالکتيکی از آثار او زياد تبصره ها نشر گرديد که به محتوای فلسفی آنه

متأسفانه هرگز خودش ترجمه نشد و گفته می شد که سارتر موفق نگرديد اين کتاب سنگين را که نوعی تلفيق 

ات ادبی جاديميان جمعگرايی مارکسيستی و فردگرايی خا  سارتر بود به انجام برساند. تاثير سارتر بر اي

بسيار محسوس بود و در ايران و افغانستان نويسنده گانی تالش کردند با الهام از آن آثاری بيافرينند. جنبش 

فرانسه بر عالوه سارتر نام مارکوزه را نيز به حيث پيشوای فکری جنبش شهرت بخشيد  4913روشنفکری 

 ری می رساند .که روشنفکران آزادانديش را برای رهايی از ساده انديشی يا
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فيلسوف بزرگ ديگر قرن بيستم، برتراند راسل بود که کتاب تاريخ فلسفه او شهرت زياد يافت و ده ها بار 

چاپ گرديد که تشريح روشن و قابل فهمی از فلسفه غرب ارائه می کرد. راسل آثار فلسفی عامه فهم ديگر 

دو در ايران ترجمه شده و عالقه مندان در  چون مسائل فلسفی و فلسفه علمی نوشته بود که خوشبختانه هر

افغانستان آنها را می خواندند. کتابهای حاوی مضامين اجتماعی از جمله مفهوم خوشبختی، اخالق و فلسفه، 

آينده بشر و آثار ساده فهم ديگر که عمدتاً جنگ سرد و رويارويی قدرت های بزرگ را انتقاد  ميکرد نيز 

راسل جنبش ضد جنگی بخاطر ختم جنگ در ويتنام به راه انداخت که به يک  تأثير بسيار بجا می گذاشت.

جنبش جهانی تبديل شد و خودش که در آن وقت بيشتر از هشتاد سال داشت و هنگام اشتراک در تظاهرات 

ضد جنگ مجبور شده بود روی جاده بر زمين بنشيند و اين حرکتش نمايشی تلقی گرديده و پوليس انگلستان 

 رد اين رويداد خود موضوع اعتراضات بزرگ ديگر شد . توقيف ک

کتابهای ديگری که مرا در جهت آزادانديشی کمک کردند آثاری بود که در زمينه کاهش فاصله های طبقاتی 

و فقر از طريق رشد خدمات اجتماعی و برنامه های رفاهی تأکيد می کردند. کتابی از ويلی برانت سياستمدار 

آن وقت بدستم افتاد که با آمار و ارقام ثابت می ساخت اگر يک فيصد از توليد تسليحات برجسته آلمانی در 

کشتار جمعی کاسته شده و برای فقر زدايی تخصي  يابد ساالنه مليون ها انسان از فقر نجات می يابند. با 

 پيشنهاد مصرف يک راکت دوربرد جنگی می توان کتله بزرگی از انسان ها را با سواد ساخت و همچنين

های روشنی در مورد مبارزه با امراض ساری ،سوء تغذيه و ده ها پرابلم بشری که می بايست به آنها با 

کمک تمام جوامع انسانی پرداخته شود. حاال در افق ديدگاه من راه حل های زيادی گشوده شده بود که با کم 

نديشد، قناعت دهنده باشد. راسل امتياز و بيش تفاوت هر يک از آنها می توانست برای کسی که عقالنی بي

ديگری داشت که گاهی نظريات و پيشنهاد های خود را نيز زير سوال می برد از جمله او در کتابی به نام 

شاهراه خوشبختی در مطلبی نگاشته بود که نظريات اصالحی و عقالنی زيادی وجود دارد که می تواند 

ی بخشد اما آنانی که منافع خود را در حفظ وضع موجود می دانند جامعه انسانی را از مشکالت کنونی رهاي

حاضر اند حتی فارمول های قطعی رياضی را زير سوال ببرند و آن را تحريف کنند و از همين سبب است 

 که منطق طرفداران جنگ و انقالب نزد مظلومان و محرومان جاذبه می يابد . 

و کارا بودن نظريات انسان دوستانه به ترديد می انداخت. تجربه واقعيت های عينی نيز مرا درباره حقانيت 

انقالب ايران نمونه گويايی از اين نتيجه گيری بود در اين انقالب نيرو های چپی، ميانه و معتدل و آنانی که 

خود را ملی مذهبی معرفی می کردند و صالحانه ترين و عقالنی ترين راه حل ها را برای رفع اختالفات 

می دادند. از صحنه طرد شدند و در عمل يک عده روحانيون که مراجع ناميده می شدند و عوام مقلدين  نشان
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آنها بودند زمام قدرت را به دست گرفتند و اينان تمام گروهای را که صادقانه در انقالب اشتراک کرده و 

ر لق که بيشتر از نظريات داکتفداکاری نموده بودند از صحنه بيرون راندند و حذف کردند. تجربه مجاهدين خ

شريعتی الهام گرفته بودند و بيشترين تلفات را در راه انقالب داده بودند بيرحمانه و ظالمانه از صحنه اجتماع 

حذف گرديده و برای دفاع از خود مجبور به برخورد مسلحانه شدند. که موجب کشتار هزاران جوان پر 

زب توده که از هر گونه استداللی برای بر حق بودن موضع آرمان و صادق گرديد. چپی ها به خصو  ح

روحانيت و خمينی استفاده کرده بودند نيز امان نيافتند. چپی های تند رو از جمله فداييان خلق و گروه های 

طالب خود مختاری کرد از همان ابتدا به برخورد مسلحانه کشيده شده و سرکوب شدند. اين واقعيت ها نشان 

مناقشات اجتماعی منافع سياسی و اقتصاديست که خط مشی ها را تعيين می کند نه منطق و استدالل داد که در 

علمی و فلسفی که مصداق همان مثال برتراند راسل بود. شکست مجاهدين خلق که سازمان سياسی نيرومند 

فدا کاری داده بودند بودند و جناح نظامی پرورده شده داشتند و در انقالب بيش از مال ها امتحان صداقت و 

مرا متوجه يک واقعيت سرسخت ساخت و آن اينکه وقتی سياست شکل دينی به خود می گيرد در نهايت امر 

اين مال ها هستند که برنده می شوند چون مردم فقط آنها را به حيث مدافعين واقعی اسالم به رسميت می 

 شناسند همچنان آنان روابط طبيعی وسيع با مردم دارند . 

 اما در افغانستان هم جنبش گسترده جوانان مسلمان و هم مال ها و مشايخ عمدتاً از 

صحنه مبارزه عملی به حاشيه رانده شدند و رهبری عملی جنبش مردم را به اصطالح عوام جوانان سرتير 

و ستنگ به دست گرفتند و حرکت سراسری مردم به جنبش خود به خودی و بدون رهبری سياسی دارای 

رنما تبديل گرديد و برخورد های داخل گروه ها تلفات بسيار بيشتر از برخورد ميان دولت و شوروی از دو

يک طرف و شورشيان از جانب ديگر بر جامعه تحميل نمود. استخبارات پاکستان و ايران که وسيله رسانيدن 

مستقيم برقرار کرده و تنظيم  کمک های جهانی به مجاهدين افغان شده بودند حاال با قومندانان داخلی رابطه

ها روز مبازا را در حاشيه نگاه داشته بودند. همه اين واقعيت ها نشان می داد که ديدگاه های کتابی روشنفکران 

و حتی گروه های مذهبی سياسی چقدر با جريان های عملی فاصله دارند. اين تجارب مرا به ديدگاه های اوليه 

ورد های مسلحانه و متمرکز شدن به آموزش علمی و سازماندهی سياسی ام در مورد کناره گيری از برخ

 مصمم تر می ساخت. 

  سرگذشت و چشم دید ها بخش هشتاد و یک مشکل تالشی و مساله اسناد
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در بهار سال شصت مرکز را در مزار شريف تعيين کردم که در آنجا رفقای کارگر ،مأمور و عده ای از 

برای خود اتاق و خانه گرفته بودند. اما تالشی با گذشت هر روز شدت می  محصلين دارالمعلمين و زراعت

گرفت البته اين تالشی ها بيشتر بخاطر جلب و جذب جوانان به صفوف قوای مسلح بود تا گرفتاری مخالفين. 

 تا مدتی اسناد محصلی و معلمی نزد گروه های تالشی اعتبار داشت اما به زودی فرمانی امتياز معلمين را

که در بدل شش سال خدمت ترخي  دريافت می نمودند لغو نمود و ديگر اسناد معلمی نيز به درد نمی خورد 

و کارت هايی که برای محصلين و افراد معاف از خدمت سربازی توزيع می گرديد بايد امضای آمر زون، 

عل سند را تقريباٌ ناممکن نماينده امنيت، نماينده سارندوی و مهر و امضای اداره مربوط را می داشت که ج

نميخواستيم از شهر خارج شده و وارد ساحه تنظيم ها شويم که چون   ساخته بود. ما که نمی توانستيم و 

غرق هرج و مرج بودند و هر سرگروپ ميتوانست با  کوچکترين اشتباه اشخا  را اعدام کند. برای به دست 

شديم بالخره يک صاحب منصب متقاعد از سمنگان  آوردن سند قانونی به تالش های حيرت آوری متوسل

که حاال در حيرتان به نام معاون کار می کرد. اين معاون موفق شد از قومندانی امنيه ايبک در برابر مقداری 

اين پست خا  که به عنوان معاونيت شهرت يافته بود  -تحفه و سوغات برای پنج نفر از ما ترخي  بسازد .

خالی  استفاده از اين اسناد نيز -خاطر مراقبت و تفتيش بار های تجارتی استخدام می شدندافراد منسوب به آن ب

از خطر نبود؛ چرا که می بايست اين ترخي  با تذکره شخ  مورد نظر انطباق می داشت که در مورد افرادی 

و جذب  جد شرايط جلبمانند من مشکل ساز بود. زيرا تذکره تقلبی به نام مستعار داشتيم. از جمله پنج نفر وا

به عسکری من ترجيح دادم هيچ سندی با خود نگردانم و فقط کوشش کنم که با گروه های تالشی روبرو 

نشوم. اين نيز تقريباً ناممکن بود چون گروه های تالشی هر وقتی که می خواستند می توانستند وارد سرای 

ق فارمول چه گوارا در تحرک دايم به سر می اتاقها، حويلی و منازل گردند. به هر حال من مطاب  ها، 

بردم و هرجا که می بودم دوستان در نزديک محل مراقب اوضاع می بودند و به اين ترتيب توانستم حدو يک 

 سال بدون روبرويی با گروه های تالشی در مزار زنده گی و کار کنم . 

 عشق نافرجام در بحبوحه آشوب و جنگ 

ا حادثه ای از پيشآمد های خصوصی را نقل می کنم. در آقچه در يک خانه سازمانی برای تنوع هم که شده اينج

مادرم با فهيم روزمی گذراندند و فهيم امور سازمانی را در آقچه و فيض آباد تنظيم و هدايت می کرد. صاحب 

ه ظاهر امر ديد خانه دختر جوانی داشت که به بهانه های مختلف به خانه ای که در اجاره ما بود می آمد. البت

واديد و صحبت با مادرم بود که برايش اشعار حافظ را می خواند و در آن اشعار فال او را می ديد و برايش 

مطالب مطابق ذوق او از حافظ بيرون می کشيد. اين دختر يک شب مادرم را به خانه شان که از حويلی 
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ساعت های ده شب که ايام زمستان هم بود او مورد استفاده ما با يک کلکين جدا می شد برده بود بعد از 

خواسته بود مادرم را در بازگشت تا خانه همراهی کند وقتی آنها وارد خانه می شوند دروازه تک تک می 

شود و دختر نمی گذارد مادرم دروازه را باز کند و خودش به سرعت پشت در می رود و می پرسد کی است؟ 

ذکر هللا خانه نمی آيد و مرا نزد مادر فرستاد. دختر که همان صدا او طرف جواب می دهد فهيم هستم امشب 

را تا عرش معال به پرواز درآورده است دروازه را باز می کند و با فهيم روبرو می شود. فهيم جوانی بسيار 

ز فردا متناسب و با تمام معيار ها خوش سيما و زيبا بود. همان ديدار اول دختر را از پا در می آورد و سر ا

آمد و رفت او نزد مادرم بيشتر می شود و به هر بهانه سخن در باره فهيم به ميان می آيد. مادرم که نيز آدم 

ساده ای بود بدش نمی آيد که فهيم به اصطالح صاحب روزگار شود و با زبان بی زبانی به دختر وعده می 

 کر هللا مطرح می گردد آنها با هيچ استداللی دهد که او را به وصال فهيم برساند. وقتی موضوع با فهيم و ذ

نمی توانند مادرم را قناعت دهند چون او معتقد شده است که اين يک وصلت بسيار مناسب است. هم دختر 

خوشرو و خوش اخالق است و هم پسر در سن تشکيل خانواده. البته مادرم در مورد فهيم چنين شناخت داشت 

دين مصروف تجارت است. پس چه مانعی می تواند موجب مجرد ماندن او که او با خانواده قاری محی ال

گردد. آتش عشق دختر به حدی زبانه می کشد که پدر و مادرش را نيز نرم می سازد و آنها نيز مستقيم و غير 

مستقيم به گوش مادرم می زنند که بايد در باره سرنوشت دو جوان پاک و پاکيزه هر چه زود تر تصميم گرفته 

ود. چون اصل قضيه نه به مادرم و نه به خانواده دختر قابل طرح نيست فهيم تصميم می گيرد به خانه که ش

در بيرون شهر روبروی قبرستان قرار داشت بود نقل مکان کنند. در آنجا نيز برای مادرم حادثه جالبی پيش 

ود. قبالً گفتيم که در اينجا در می آيد. که بايد به حيث چهره ای از واقعيت جامعه ما از آن ياد آوری ش

همسايگی ما چند زن که به اصطالح با تجارت جنسی روزگار می گذراندند زنده گی داشتند گاهی يکی دو 

تن از اين زنان باالی ديوار باال شده و خانه ما را مراقبت می کردند تا شايد خريداری اينجا نيز درک شود. 

انان بودند. در کدام روزی که هوا آفتابی و مساعد بوده و مادرم فرشی چون آمد و رفت کننده گان اکثرشان جو

را روی صفه برنده خانه هموار کرده و به آواز بلند قرآن يا اشعار حافظ را می خوانده توجه همسايه ها جلب 

ل اشده و در وقتی که دانسته اند کسی به خانه نيست آمده با مادرم هم صحبت شده اند. مادرم بخاطر خوشح

ساختن آنها صفحات ديوان حافظی را که بسيار قديمه و از چاپ های آن طرف آمو يعنی سمرقند و بخارا بود 

باز کرده و فال آنها را می بيند و آينده و روزگار خوشی برايشان پيشبينی می کند. آنها هم با اصرار زياد دو 

درم می دهند. وقتی شبانه فهيم يا ذکر هللا قطعه نوت بيست افغانيگی که در آن وقت ارزش زياد داشت به ما

به خانه باز می گردد مادرم با آب و تاب از ديد و بازديدش با همسايه ها قصه می کند و نوت های بيست 
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افغانيگی را به بچه ها می دهد که چيزی بخرند و ذکرهللا که خيلی بی حوصله شده است بدون توجه به اشاره 

ره شغل و شخصيت همسايه ها به مادرم تفصيالت پر آب و تاب و مبالغه آميز ها و چشمک های فهيم در با

می دهد. حاال ديگر هوش از سر مادرم پريده است او شب و روز گريه می کند و هر چه پول سياه و لباس 

دارد خيرات می دهد اما فکر می کند ديگر هرگز ممکن نيست از آن گناه پاک شود بالخره بچه ها مجبور 

وند او را از آن خانه به منزل خويشاوندان انتقال دهند و چون خانه اکثر روز ها خاليست همسايه ها می ش

نگران می شوند يک روز که يک قابله برای معاينه شان آمده او را به اين خانه می فرستند تا معلومات کنند 

ه د. از اتفاق نيک روزی که آن قابله بکه همسايه هايشان کجا رفته و مبادا برايشان کدام حادثه ناگوار پيش آي

آن خانه آمد من نيز به خاطر حل مشکلی به آقچه رفته و آن روز در همان خانه به سر ميبردم که دروازه تک 

تک شد به مجردی که دروازه را باز کردم زن ميان سالی داخل خانه شد و با من به اتاق آمد او با کنجکاوی 

تا حدی متوجه شدم که او بخاطر مطالعه وضعيت آمده با خونسردی خواهش  چهار طرف را نگاه می کرد من

کردم بنشيند و به سرعت برايش چای تيار کردم و بعد وارد به اصطالح اختالط شديم. خانم پرسيد اينجا چه 

کسانی زنده گی می کنند؟ من گفتم دو سه نفر متعلمين مکتب هستند که خانه شان در دهات است و از ترس 

ی توانند رفت آمد و کنند و اينجا را کرايه کرده اند تا شب شان را بگذرانند و روز به مکتب بروند آن خانم نم

که خود را قابله معرفی کرد معلوم بود که حرف های مرا باور کرده است من گفتم آيا شما از طرف حزب 

ر شويد خانم که فهميد من چندان نا آشنا مؤظف شده ايد تا اينجا بياييد و از احوال ما و همسايه های ما با خب

به وضع نيستم تأييد کرد که چنين وظيفه ای دارد و گفت بايد اين زن ها از نظر صحی مراقبت گردند تا خدا 

ناخواسته ناقل امراض خطرناک نشوند و خوب است در باره شما نيز مطمئن شدم مگر با خبر باشيد که اينجا 

ه اشتباه به شما صدمه برسانند. صحبت ما به خوبی و خوشی ختم شد و سالمی گوشه است و مبادا مخالفين ب

هم به وسيله او به داکتر رجبی که رئيس شفاخانه بود و مرا می شناخت فرستادم تا اگر گزارشی می برد 

 خاطرش جمع شود. 

 سرگذشت و چشم دید ها بخش هشتاد و دو 

  رجوع به مطالعه گسترده تصوف و عرفان

را بدون پيش آمد ناگواری در مزار گذراندم البته گاهی تا فيض آباد و آقچه از  4013و تابستان سال  من بهار

راه های نا معمول رفت و آمد می کردم. چون ورود کتاب منع شده بود. من اجباراً به مطالعه کتابهای ادبی 

سنگی سمرقند به دست و تصوفی گذشته خودما مراجعه کردم اول يک جلد کشف المحجوب هجويری چاپ 
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آوردم که بسيار صحافت زيبا داشت و بر عالوه متن غنی و پر محتوای آن؛ ظاهرش را نيز به حيث يک اثر 

هنری دوست داشتم. چندی بعد شرح عوارف المعارف کاشانی را به دست آوردم که به نرخ آن زمان به قيمت 

تون اساسی تصوف اسالمی آشنايی دارند حتماً گزاف پنجصد افغانی آن را خريداری نمودم کسانی که با م

متوجه شده اند که از رساله قشيريه تا عوارف، تعرف، کشف المحجوب و خيلی کتابهای ديگر محتوای 

مشترک دارند و همگی همان تعليم آداب و شرح احوال و مقامات اند و البته کتابهايی مانند مرصاد العباد 

ان و شرح حال مؤلف نيز به خواننده می دهند کشف المحجوب نيز تا مطالبی در باره اوضاع اجتماعی زم

حدی همين امتياز را دارد. در جريان جستجوی اين کتابها با مالی کتاب فروشی که در غرب روضه شريف 

در عقب هوتل بخدی کتاب فروشی داشت آشنا شدم و هميشه چند نفر بر در کتاب خانه او نشسته و درباره 

ر سخن می گفتند و دانسته های خود را به يک ديگر انتقال می دادند و گاهی فضيلت خود را به کتابها و اشعا

رخ همديگر می کشيدند من در اين کتاب خانه برای اولين بار مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی 

وستان درآن شب و را ديدم و بسيار به شوق آمدم که آن را بدست آورم اما از اتفاق نا خوش هيچ يک از د

روز نه توانستند پول آن کتاب را که يک هزار و يک صد افغانی قيمت گذاشته شده بود برای من بدهند. در 

آن شب و روز من کمتر با فهيم روبرو می شدم تا بعد از بيست روز او برای من مبلغ يک هزار پنجصد 

ا فهميدم که فهيم برای بدست آوردن اين پول افغانی داد تا مکتوبات شريف را به اصطالح هديه کنم. بعد ه

بيشتر از دو هفته در روز های گرم تابستان به طور روزمزد گلکاری کرده است. البته موضوع را برای من 

 ترجمان قصه کرد. در حالی که برخالف خوشخويی اش بسيار قهر بود .

ات را که در دو جلد بزرگ در کراچی به هر حال يک روز من با سرفرازی به دکان مال رفتم و کتاب مکتوب

چاپ شده بود هديه نمودم. در حاشيه کتاب از جمله اوصاف ديگر نوشته شده بود که به جز قرآن شريف هيچ 

کتابی چون مکتوبات شريف بدون غلطی چاپ نشده است. با پول باقی مانده بنا بر توصيه مالی کتاب فروش 

انی خريداری نمودم که بسيار خوشحال شدم. زيرا شرح تعرف يک جلد شرح تعرف را به قيمت سه صد افغ

چهار جلد در يک مجلد چاپ شده بود و از اولين کتابهای چاپ سنگی بود که در مطابع هند به چاپ می رسيد. 

بود. روی اين کتابها ميان کسانی که بر در دوکان يا داخل آن نشسته بودند بحث  4333تاريخ چاپ آن 

هر کس می کوشيد ثابت کند که بيشتر به ارزش مکتوبات پی می برد و شرح تعرف  پرشوری در گرفت و

دارای چه ارزش بااليی است. افراد گرم صحبت بودند شخصی رنگ پريده که دستاری کبود رنگ بر سر 

پيچيده و ريشش تراشيده بود بر در دکان ايستاده شد، مالی کتاب فروش به مجرد ديدن او با اشتياق زياد از 

جا باال شد و کتاب کوچکی را به طرف آن شخ  پيش کرد گفت اين يک منتخب اشعار حضرت ابوالمعانی 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (322صفحهٔ )                                                                                         اسماعیل اکبر ؛ سرگذشت و چشمدید ها   

است که حاشيه ای طال کوب دارد و در حواشی آن ليلی مجنون فضولی و رباعيات خيام چاپ شده است و 

تر از خريد و  چيزی کميابی است و من به خاطر احترام شما آن را به دکان آوردم اگر نه ارزش آن باال

فروش است و آن را در خانه نگهميداشتم. فرد مورد خطاب با بی اعتنايی تقريباً بی ادبانه کتاب را داخل دکان 

انداخته گفت مال صاحب شما هم عجب  گپهايی می زنيد مرا به بيدل چه؟ برای من يگان نجمای شيرازی يا 

ه را خاموش ساخت من فوراً حدس زدم که صحبت کتاب سبز پری بدهيد تا ساعتم تير شود. اين صحبت هم

طنزها را خطاب به ما می گويد در همين   های فاضالنه ما اين شخ  ملنگ گونه را ناراحت ساخته و اين 

فکر بودم که ديدم آن شخ  حرکت کرده و رفته است مالی کتاب فروش نيز حيرت کرده بود گفت اين قاری 

می کنم امروز هم ديوانگی به سرش زده است. اگر نه خودش برای من  هم بسيار وقت ها به حال نيست فکر

آنطرفها را فرمايش می دهد و نسخه های خطی کمياب را هم جمع می کند. من به   کتابهای چاپ بخارا و 

سرعت از دکان بيرون شده و به چهار طرف نگاه کردم و ديدم آن شخ  نزديک است به طرف سرک عمومی 

عت خود را به او رساندم و گفتم قاری صاحب شما چرا کتاب بيدل را آن طور بی اعتنا دور بخورد به سر

قالچ کرديد و در عوض نجمای شيرازی خواستيد. گفت من بيدل را نمی فهمم مگر تو ميفهمی؟ من گفتم همين 

 که قدر می دانم که بيدل دلداده و عاشق معنا می دهد. با لحن بسيار تمسخر آميز گفت می دانستم 

بی تميز هستی آخر دل که محل عشق نيست محل معرفت است محل عشق روح است و اين که ابوالمعانی 

خود را بيدل دانسته به اين معنا است که او يا بی معرفت است و يا خداست. چون اگر دل محو شود شما به 

ن کلمات به خود نيامده اصل گپ ميرسيد. اما اين گپ ها کشال است و من کار دارم. من هنوز از ضربه اي

بودم که ديدم قاری ناپديد شده است و حدود ده سال ديگر او را نديدم و بعد هم که با هم روبرو شديم همچنان 

 حرف ها و صحبت های جالب پيش آمد که در موقعش قصه خواهم کرد . 

  یک حادثه که ناشی از بی دقتی ما بود

ن عادی شده بود که فکر نمی کردم جلب توجه می کند البته فصل خزان رسيده بود و گشت و گذار من چنا

دريشی و لباس مناسبی می پوشيدم که هر کس تالش نمی کرد با من روبرو شده سوال و جواب کند. اما يک 

ساده انديشی باعث روبرو شدن با خطری گرديد که مرا بسيار تکان داد يک شب ترجمان در خانه ای واقع 

د که يکی از دوستان ما سيد محمد علی سجادی از سرپل آمده و در هوتل بيگ زاد در کوچه حيات قصه کر

اتاق گرفته است من همراهش صحبت کردم او تقاضا دارد که با شما ديداری داشته باشد. من حتی همين قدر 

ن ته ايفکر نکردم که آقای سجادی چگونه به مزار آمده؟ رابطه اش با دولت چگونه است؟ چه کار دارد؟ و الب
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که عالقه مند صحبت من است تا حدی برايم قابل درک بود چون در سرپل مردمان زيادی علی الخصو  

روشنفکران مرا می شناختند. ترجمان گفت که برای فردا عصر با او وعده گذاشته ام شما برويد او انتظارتان 

قتی می خواستم به زينه باال شوم از را می کشد. شايد ساعت چهار يا چهار و نيم بود که نزديک هوتل رفتم و

روبرويم يکی از صنفی های دوره ابتدايی ام پايان می آمد او قدير نام داشت و پرچمی بود و يک بار در 

سانچارک در زمان داود خان کوشيده بود مرا به گير پوليس بيندازد. قدير با من جور پرسانی کرد و پرسيد 

ا سجادی قرار دارم گفت من هم می خواستم او را ببينم اما فعالً تشريف نداشت در اينجا با که کار داريد؟ گفتم ب

می گويند فردا بعد از چاشت در هوتل می باشد. همان وقت بياييد هم او را می بينيم هم با يک ديگر صحبت 

سيستم  می کنيم. با هم خدا حافظی کرديم اما من نگران شده بودم چون اطالع داشتم قدير در جوزجان وارد

امينت دولتی گرديده و رفتار خوبی با مردم ندارد. شب با دوستان مشوره کرديم همه به شمول ترجمان به اين 

 نتيجه رسيدند که به آن مالقات نروم اما من فکر ديگری داشتم .

 و گفتم اگر من قرار وعده آنجا نروم آنها حساس شده و در پی تعقيب می برايند و وضع همه ما خراب می

شود بهتر اين است که خود را به نادانی زده بروم و ببينم چه پيش می آيد. حاال همه ترجمان را بخاطر بی 

دقتی اش مالمت می کردند که او موجب پيش آمدن اين وضعيت شده است. چون حتی نمی دانسته که سجادی 

ر سرپل جبهه داشته و فعال به غرض رابطه با امنيت دولتی به مزار آمده است. چون برادرش سيد اسحاق د

در اثر اختالفات گروپی وضع مساعدی ندارد. به هر حال فردا عصر طرف هوتل رفتم اما ديدم قدير در کنار 

يک موتر جيب آنجا ايستاده است به مجردی که مرا ديد گفت رفقا می خواهند با شما صحبتی داشته باشند و 

ر جيپ شدم در دو طرفم دو سرباز مسلح نشستند و قدير در اين موتر در اختيار شماست وقتی من داخل موت

پيش رو کنار دريور نشست من اگر چه عصبی شده بودم اما گفتم قدير جان برای مآلقات با رفقا اينقدر 

تشريفات ضرورت نداشت به هر حال در کوچه نزديک گذر مندوی موتر را ايستاد کردم و با تحکم گفتم 

نم بيايم شايد نزد خويشاوندان تشويش خلق شود همين جا يک دکاندار است چون ممکن است من شب نتوا

برايش می گويم تا به نزديکان اطالع دهد که امشب جايی مهمان هستم. قدير چنان دست و پاچه شده بود که 

چيزی نتوانست بگويد من به سرعت پياده شدم عبداالحمد برمک از همراهان قديمی آنجا دکان خشکه شويی 

ت نزد او رفتم و گفتم رفقا را احوال بدهيد که همه اسناد را مخفی کنند و آماده تالشی باشند. قدير مرا با داش

خود داخل عمارت تفحصات برد که قرار معلوم حاال در اختيار امنيت دولتی بوده است. در يک اتاق مرا 

ای چيغ و فرياد و آوازه زد و جابجا کردند که تخت کوچک چوبی داشت و در دهليز از چند اتاق ديگر صد

خورد و شکنجه می آمد. من شب را آنجا گذراندم به يک سرباز چند افغانی دادم که يک دانه تربوز با نان 
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خشک بياورد و گفتم از چربی پرهيز دارم. شب با صدای ساز شکنجه شوندگان گذشت صبح بعد از آن که 

دا خاموش شد و وقتی گوش دادم دو سه نفر در دهليز چای و لقمه نانی برای من دادند يک باره سر و ص

 صحبت می کنند .

معلوم شد يک نفرشان مشاور شوروی است و يک کلمه روسی را که مفهومش را توضيح می داد اما اصطالح 

 خا  دری آن را نمی دانست از همصحبتانش می پرسد .

رد نظر مشاور را برايش گفتم. پرسيد شما من به خود جرئت دادم از اتاق سرم را بيرون کردم و اصطالح مو

روسی را می دانيد من گفتم نمی دانم اما توضيحات شما روشن ساخت که مطلبتان کدام کلمه و اصطالح است 

بعد از کسی که معلوم شد آمر تحقيق است پرسيد اين آدم کيست او نتوانست جواب روشنی بدهد چون خودش 

شايد قدير چيز های بی سر و تهی برايشان گفته بود که آنها آن مطالب را  هم حيران مانده بود با من چه کند.

برای تحقيقات از من کافی نمی دانستند. من گفتم مرا يکی از همصنفی های دوره ابتدايی مکتبم اينجا مهمان 

ه ککرده است مشاور از آمر تحقيق پرسيد او کيست آمر گفت که قدير نام دارد و در شبرغان است. مشاور 

موضوع برايش جالب شده بود آمد دست مرا گرفت و با خود به داخل اتاقش برد. خود را معرفی کرد گفت 

من قزاق هستم و مرتضی نام دارم حاال شما بگوييد که اينجا با شما چه گونه رفتار کردند چون هر وقت 

تم شما وضعيت تان صدای مشاور در دهليز شنيده می شد سر و صدای شکنجه خاموش می گرديد. من گف

چگونه است؟ من که شب را اينجا گذرانيدم افراد را بخاطر اينکه نام خود و نام پدرش را بگويد لت و کوب 

می کنند و برق می دهند و وقتی همصنفی ام به من گفت که رفقا می خواهند با تو صحبت کنند تا حاال نه او 

 را 

شاور پيشانی اش را به کف دستش تکيه داد و گفت من هم اينجا ديده ام و نه رفقا از من چيزی پرسيده اند. م

نزديک است ديوانه شوم اينجا سه گروه است که هر کدامشان کسی را گرفتار کند آن دو گروه ديگر کوشش 

می کنند او را بيگناه جلوه دهند. کسی در جلسه فکرش را مطرح نمی کند بعد هر يک به تنهايی برای من 

ورند که ضد و نقيض است. من گفتم تا حاال اتهامی به من راجع نشده اين قدير نام که مرا گزارش هايی می آ

اينجا آورده آدم عقده مندی است و نادانسته به حزب و دولت دشمن می تراشد. در صورتی که شايد همين 

دان يکجا حاال رفقای من با رهبری حزب در حال مذاکره باشند .چون هم گروه ما و هم پرچمی ها در زن

بوديم و با هم صحبت و تفاهم داشتيم. حاال شما بپرسيد که قدير برای اينها چه گفته است؛ تا بدانيد من بخاطر 

چه اينجا بی سرنوشت به سر می برم و اين حادثه ممکن است صد ها نفر را در سنگر های ضد دولت و 
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گفت شما حاال برويد من فردا شما را در حزب بکشاند. چون من روشنفکر شناخته شده ای هستم. مشاور مرا 

جلسه اداری می خواهم آنجا هر چه دلتان خواست بگوييد. من ديگر حاال آنقدر فراغت يافته بودم که به اتاقم 

نمی نشستم و در صحن ميدان عمارت در آفتاب قدم ميزدم و مأمورين امنيت از ترس اينکه شايد من با مشاور 

توانستند بگويند. فردا ساعت نه آمر تحقيق آمد و از من خواست تا با او به دفتر شناخت خا  دارم چيزی نمی 

رئيس اداره که رفيق فرين گفته می شد بروم. وقتی داخل دفتر شدم حدود پانزده نفر به چوکی ها نشسته بودند 

 نشستهو آمر يا همان رفيق فرين بر چوکی رياست جلوس داشت مشاور هم در کنارش در يک چوکی ساده 

 بود .

وقتی داخل شدم فرين گفت ببخشيد که من در کابل بودم و از جريان آورده شدن شما اطالع ندارم من گفتم 

شما تليفون و مخابره در اختيار داريد در آقچه از مسئولين يعنی منشی و ولسوال در باره من بپرسيد و طرف 

بخواهيد که ما قرار مذاکره با حزب داريم. فرين ديگر اين است که می توانيد از داراالنشای حزب معلومات 

گفت خوشبختانه آمر زون رفيق پيگير همين حاال در کابل هستند و می توانند حقيقت را به زودی با خبر شوند 

اما چون شما نزد ما مظنون نيستيد از همين حاال رخصت هستيد و بفرماييد هر جا می خواهيد برويد. من گفتم 

ن اينطور موضوع را ساده نگيريد شايد بجای من قدير کسی ديگری را که مانند من آگاه ببخشيد رفيق فري

نبود اما گناهی نداشت اينجا می آورد و او تحت شکنجه راست و دروغ زيادی را تحويل شما می داد مگر 

آنها را  اول شما چنين عقيده نداريد که اين مردم ضد انقالب نيستند و فقط رفتار ناسنجيده و افراطی مرحله

آواره ساخت و به دام دشمن انداخت و حاال افراد جاهل عقده مند و بی مسئوليت باعث دوام همان رفتار های 

غلط می شوند. اختالفات شما در داخل حزب مردم را در شهر به ستوه آورده است از اين اختالفات عناصر 

لت و مردم را تشديد نمايند. اينجا نه تنها حزب و دولت آگاه دشمن ميتوانند به ساده گی استفاده کنند و فاصله دو

بلکه اتحاد شوروی نيز صدمات جبران ناپذير می بيند و مسئوليت آن به دوش شماست که اينطور ساده از 

اشتباهات رفقايتان ميگذريد چون قدير پرچميست از او نميپرسيد که چرا يک دوست را بجای مخالف به شما 

ای را که در حال ترميم است خراب می کند. اگر يک خلقی يا گروه کاری اين اشتباه  معرفی کرده و رابطه

را کند شما حتماً با او برخورد شديد انظباطی می کنيد. من دلسوزانه از شما می خواهم که رفتارتان را جداً 

هلتان ين دوستان جاتغيير دهيد اگر نه وضع بسيار خرابتر از اين م يشود که هست و امروز و فردا به کمک هم

 دشمن به داخل شهر هم نفوذ می کند .
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  من گفتنی های زيادی دارم اما اين دو شب بسيار مرا ناراحت ساخته است زيرا در سراسر کشور 

صدها نفر در حالت تردد و تشويش قرار گرفته اند؛ اين حرف ها را گفتم و خاموش ايستاده شدم حاال فرين 

 ز سرپا هستم با متوجه شده بود که من هنو

وارخطايی از جا برخواست و چوکی را نشان داد که آنجا بنشينم که من گفتم ديگر حرفی نيست اگر اجازه 

می دهيد رخصت می شوم. در اين لحظه مشاور از جای خود باال شد آمد و دست زير قول من انداخت و با 

فت به مجردی که از اينجا بيرون رفتيد من از دفتر خارج شد و خاموش تا دروازه بيرون عمارت آمد و گ

هرگز اين طرف ها دور نخوريد زيرا ممکن است اينجا اشخاصی باشند که عکس شما را گرفته به مخالفين 

بفرستند به هر حال من از شما خيلی چيز ها آموختم اميدوارم مشکل تان با حزب حل شود تا باز هم با هم 

قات و صحبت ما اصولی خواهد بود و فعالً خدا حافظ شما و با گفتن مالقات داشته باشيم و در آن وقت مال

خداحافظ خنده ی شادی هم کرد و من از عمارت خارج شده رو برو در سماواری نشستم و چای نوشيدم و 

 آنقدر توقف کردم که اگر کسی در فکر تعقيبم باشد خسته شود و بعد نزديک های عصر 

بعد از شام به محلی که فکر می کردم يکی دو نفر از دوستان آنجا باشند  آهسته آهسته به طرف روضه رفتم و

رفتم. به مجردی که دروازه را تک تک کردم فهيم بيرون برآمد و با ديدن من بی اختيار با آواز بلند به گريه 

 درآمد. 

  

  

  

 سرگذشت و چشم دید ها بخش هشتاد و سه 

   خاب سیاسیچشم اندازی از اوضاع عمومی و ناگزیری انت

ديگر تثبيت شده بود که دولت در چند شهر عمده از جمله کابل، هرات، قندهار، مزار  4013در زمستان سال 

شريف، شبرغان، به صورت کلی مسلط است. اگرچه حوادثی اينجا آنجا اتفاق می افتاد. از جمله در کابل در 
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ج فساد و شرابنوشی تلقی می کردند انفجاراتی رستورانت ها و هوتل هايی که مخالفين آنجا ها را محل تروي

صورت می گرفت و ترور های اشخا  تحت عناوين گوناگون شدت داشت. به هر حال دورنما چنان به نظر 

می آمد که شهر ها را دولت کنترول نمايد و روستا ها عرصه تاخت و تاز قومندان هايی واقع گردد که قواعد 

نظيم ها و هم با مراجع امنيتی دولت بازی می کردند و در حقيقت امر قومنده بازی را آموخته بودند. هم با ت

را از استخبارات کشور های منطقه يعنی ايران و پاکستان می گرفتند. زيرا منبع اساسی تمويل شان از نظر 

 لف دولتپول و سالح آنها بودند و خانواده هايشان نيز در آن کشورها اقامت يافته بودند. گروه های چپ مخا

نتوانسته بودند با هويت مستقل عرض اندام کنند. ساما در واليت پروان در همسويی با گروه های جهادی 

حتی شعار ايجاد جمهوری اسالمی را به حيث هدف عمده و استراتيژيک پذيرفته بود. گروه انقالبی يا 

در کنار حرکت اسالمی مربوط  طرفداران داکتر فيض که به گروه های مخالف هم تبديل شده بودند عده ای

به شيخ آصف محسنی در غرب کشور دسته های مسلح خود را به نام اخگر و پيکار حفظ می کردند. آن عده 

از رفقای ما که نتوانسته بودند خود را از جو رقابت های محلی بيرون و مستقل نمايند هنوز در واليت های 

يان شان اختالف پديد آمده بود. در بدخشان که تضاد گروه با تخار و بدخشان دسته جات مسلح داشتند. اما م

اخوانيان شدت داشت گروه های مسلح منسوب به ما با دولت و در برخی موارد با شوروی ها نزديک شده و 

به همکاری متقابل می پرداختند. در تخار که چندان با هويت آشکار چپ شناخته شده نبودند تا حدی ارتباطات 

گروه های جهادی نگاه می داشتند. البته در آن جا نيز با مغشوشيت اوضاع از جوانب مختلف مورد خود را با 

حمله قرار گرفته و تلفات می دادند در ماورای کوکچه به خصو  در دشت قلعه و رستاق تا حد زيادی توانسته 

آنها پروتکول آتش بس بودند موضع مستقل خود را حفظ نمايند و دولت و شوروی ها مجبور شده بودند با 

امضا نمايند. با آن هم در گوشه و کنار دسته هايی را غافل گير نموده و با وضعيت های بد در قطعات خود 

نگاه می داشتند. مثالً يک گروه را با ابراهيم فدا غافل گير نموده و دستگير کرده بودند که انها را در داخل 

فته را به نگهبانی شان گماشته بودند. ظاهر حاتم به دعوت عده ای خندقی نگاه می داشتند و سگ های تعليم يا

از بچه های رستاق که با معراج الدين احسان در اختالف قرار گرفته بودند. به رستاق و دشت قلعه آمده و 

قومندانی آنها را به دوش گرفته بود. وکيل محمد حکيم صديقی فرزند وکيل صديق معروف با آنها روابطی 

 ان مطمئن را حفظ می کرد. چون او به سياست معمول در افغانستان نه چند

آشنا تر بود و می کوشيد هم با مجاهدين هم با قوت های دولتی و هم با روسها تناسب را نگاه دارد تا مورد 

ضربه قرار نگيرد. اما رهبری اکثريت دهات در دشت قلعه به دست داکتر فقير و جوان ديگری به نام معلم 
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بود که گروه های ياد شده ديگر بر ضد او تبليغات می کردند. به ما در مزار گزارش رسيد که در  رئوف

 کابل گروهی در پی تدارک ايجاد هسته های چريکی می باشند. من بخاطر دريافت معلومات مطمئن 

لوالجی سد هللا وترجمان را به کابل فرستادم و او اطالعات دريافت شده را تصديق کرد و گفت داکتر جمال و ا

با همکاری عده ای ديگر چنين مفکوره ای را پيش می برند و تعدادی جوانان رستاق که از ظاهر حاتم مشوره 

و يا بهتر گفته شود قومنده دريافت می کنند نيز در اين پروژه همکاری دارند و حتی اتهام يکی دو ترور 

مجاهدين و فرد ديگر با سازا متحد بوده است. همه  سياسی به آنها نسبت داده شده است. يک تن آنها همکار

اين اطالعات برای من نگرانی آور بود زيرا تقريباً اکثر آنانی که خود را مسئول می دانستند موافقه کرده 

بودند که از فعاليت های مسلحانه کناره گرفته و بر مسائل آموزشی و تدارک سياسی يک سازمان مستحکم و 

فعاليتهای پراگماتيک اگر هم نتايج   ر ،منطقه و جهان تمرکز کنند زيرا هر گونه آگاه بر اوضاع کشو

خوشآيند داشته باشد بدون يک درک استراتيژيک فريبنده بوده و نتايج آن ناگوار و غير قابل جبران خواهد 

ود زيرا مبهم ب بود. اما معلوم بود که عمالً اين فکر و فيصله پذيرفته نشده؛ وضعيت من نيز در داخل سازمان

هنگامی که ما در زندان بوديم مسئولين گروه در بيرون تشکيالتی ايجاد نموده و رهبری موقتی تعيين کرده 

 بودند .

اگر چه الزم بود حاال که تعداد زيادی از اعضای سازمان از زندان آزاد شده اند در مورد تشکيالت تجديد 

 ی اقدامی نکرده بود . نظر شود ولی کسی در اين زمينه در نظر و عمل

نرسيده بوديم که گزارش های ناگواری از وضعيت گروه های مسلح، موضعگيری های  4014هنوز به بهار 

متفاوت و مخالف آنان که عده ای دولت و شوروی ها و  عدهای تنظيم های جهادی را دشمن عمده تلقی  

کی شهری را به عهده گرفته بودند در اثر ميکردند؛ دريافت نموديم. گروهی که در کابل ابتکار جنگ چري

گرفتار شدن يک  تنشان که تحت تعقيب بوده و فرد ديگری که از جانب امنيت دولتی به طور گماشته در 

ميان شان کار  ميکرده گرفتار و زندانی شده بودند. حاال عمالً سازمان خط مشی واحد و سمت حرکت هم 

ل کشيده شده بود. با آن هم استخبارات دولت و گروه های به آهنگ نداشت و در عمل تشکيالت به انحال

اصطالح جهادی به طور مداوم در فکر ضربه زدن به افراد منسوب به سازمان بودند به اين سبب من خواستم 

با يک اقدام قاطع سياسی وضع را يک طرفه بسازم. رابطه سياسی با گروه های مسلح مخالف ممکن نبود 

خط مشی سياسی واحدی را تعقيب نمی کردند بلکه حتی در يک محل با هم کنار نمی آمدند.  چون آنها نه تنها

پس من تصميم گرفتم که با رهبری حزب دموکراتيک خلق باب مذاکره را بگشايم. اگر چه ميدانستم وضعيت 
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وش شده راه ها خطرناک است ولی ميبايست خطر را قبول کنم. زيرا اکنون منظره کار های ما بسيار مغش

بود. در حقيقت ما با معضله جدی ناشی از پراگندگی مواجه بوديم و هر روز بيهوده تلفات ميداديم. بدون آن 

 که تنيجه ای برای اجتماع يا خود ما داشته باشد .

خود را به کابل رساندم و با نور هللا تالقانی که در اين وقت وظيفه معاونيت وزارت امور  4014در بهار 

را داشت و رابطه اش با رهبری حزب خوب بود تماس گرفته درخواست نمودم که زمينه رابطه و مليت ها 

مذاکره مرا با رهبری حزب مساعد سازد. هنوز يک هفته نگذشته تالقانی احوال آورد که نور احمد نور عضو 

با موتر تالقانی به بيروی سياسی و داراالنشای حزب مؤظف گرديده است تا مذاکره را با ما آغاز نمايد. من 

کميته مرکزی حزب رفتم و از طرف نور احمد نور با اعتنا و احترام قابل توجه استقبال شدم. نور اظهار 

داشت که اين اقدام شما در شرايط کنونی يک عمل جسورانه و قابل تقدير است و رهبری حزب از آن استقبال 

ق عمومی نيست چون تأمين ارتباطات بنابر وضع می نمايد. من گفتم که اين هنوز يک موضوع مورد تواف

پيچيده امنيتی ميان ما دشوار است و در حقيقت امر من در وضع کنونی مسئوليت خا  تشکيالتی هم ندارم اما 

به اطمينان اين که اکثريت اعضای سازمان به من احترام دارند در اين ابتکار پيش قدم شد  ام. اما بايد شما 

مسئولين رسمی تشکيالت يا نمايندگان شان به کابل بيايند و جريان شکل اصولی بگيرد تا  به ما کمک کنيد تا

پروسه در آينده دچار مشکالت نگردد. نور از من پرسيد چه کسانی را و از کجا بايد بخواهيم من گفتم فعالً 

ند تخار قرار دار اعضای رسمی تشکيالت که در هنگام زندانی بودن من تعيين شده اند در دشت قلعه واليت

و قرار اطالع پروتوکول های همکاری نيز با قوای دولتی امضا نموده اند اما هنوز وضع شان مطمئن نيست 

و گاه گاهی سوء تفاهماتی ايجاد گرديده و برخورد های ميان آنان با قوای دولتی و قطعات محدود اتحاد 

بت های محلی برخی اعضای غير مسئول حزب شوروی پيش می آيد. که بيشتر در اثر تنگ نظری ها و رقا

و امنيت دولتی و البته برخی از رفقای ما است. بدين ترتيب رابطه با دشت قلعه تأمين گرديد و ظاهر حاتم با 

عبدالمطلب معروف به مارشال که به حيث اعضای رهبری سازمان تعيين شده بودند به کابل انتقال يافتند من 

ادم عبدالمطلب آنطوری که حالت روانی شخصيتش بود سخنان نامعلوم و متناقضی جريان را برايشان توضح د

گفت که امکان نيتجه گيری موافق يا مخالف از آن ميسر نبود اما ظاهر حاتم موافقت کامل خود را ابراز 

ن اداشت. چون او طرفدار آن نظريه ای بود که در وضع کنونی دشمن عمده انقالب اخوانی ها هستند و می تو

با دولت و اتحاد شوروی همکاری کرد. البته خيلی اظهارات خوشبينانه ای هم کرد که شوروی ها در باره ما 

معلومات کسب کرده و متقاعد شده اند که ما يک سازمان با اعتبار در ميان مردم ميباشيم و حتی ممکن است 
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ن من نمی توانستم چيزی در باره اي نسبت به حرب دموکراتيک خلق ارزش بيشتری به ما قائل باشند. البته

 ساده انديشی بگويم .

به هر حال گفتم حاال شما مسئول پيشبرد مذاکرات هستيد. نظر من اين است که تا حد ممکن مذاکرات را 

طوالنی بسازيد تا فرصت بيابيم هم خود را تا حد ممکن جمع و جور کنيم و هم با ديگر گروه های که وضع 

بطه برقرار نماييم .به نظر من اين جنگ طوالنی خواهد بود و بالخره بازنده آن شوروی مشابه ما دارند را

ها اند. زيرا امريکا می خواهد قصور ويتنام را از شوروی بگيرد. به هر حال ممکن است وضعی پيش بياييد 

يز لح آمکه در اثر تغيير سياست ها امکان يک تشکل سياسی وسيع مردمی در وسط پديد آيد و راه حل ص

مسائل را ممکن سازد. اما آنها هر دو متفقاً اصرار داشتند که من در جريان مذاکره با آنها اشتراک داشته 

 باشم. 

  


