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   آصف آھنگ، شخصيت وا�یمرگ در رثای

   فرھنگی کشور- سياسی 

  

  از شمار دوچشم يک تن  کم

   و ز شما خرد ھزاران بيش

  

طريق پيام تسليت محقق ونويسندۀ پرت0ش کشور جناب فضل از امروز با دريغ ودرد فراوان 
احمد افغان، مطلع گرديدم که آصف آھنگ، محبوب ترين 

از علمداران   سوم ودرميان مشروطه خواھانشخصيت مبارز 
 ١٤برھبری ميرغ0م محمدغبار، روز » حزب وطن«پرشور 

زندگی را پدرود گفته  سالگی در کشورکانادا ٩٠اگست به عمر 
  .ه ابديت پيوسته استبو 

 - من ھم بنوبۀ خود درگذشت اين شخصيت وا�ی فرھنگی
فرزن دانشمندش، وھمچنان به   کشور را به خانواده وسياسی

دوستان وع0قمندان واردتمندان آن مرحومی تسليت ميگويم 
وخود را در غم از دست رفتن اين مرد بزرگ واين  شخصيت 

، شريک ومطالعه  اديب وشاعر ونويسنده وشيفته تحقيق
  مرحوم آصف آھنگ        .گرامی ميخواھم را شاد و يادش را برای ھميش ميدانم و روحش

که از کودکی با بود آصف آھنگ  يکی ازآن شخصيت ھای وا�ی سياسی ، فرھنگی واجتماعی کشور مرحوم 
دوش کشيده است، ولی با شکيبائی نام1يمات روزگار روبرو گرديده  وبار سنگين زندگی را با آن ھمه سختيھای آن بر

  . وحفظ عزت خانواده وتقوای وطن پرستی از کوره راه ھای دشوار زندگی  سربلند  بيرون برآمده است

و يکى از مشروطه خواھان پر شور اآصف آھنگ فرزندميرزا محمد مھدى خان افشارچنداولى است ، مرحوم 
 امانى بر اثر درايت و شايستگى و توانايى قلم خويش از وى در دوره. بود» جوانان افغان «منسوب  به گروه 

پس از سقوط رژيم امانى ، به مخالفت با . بشمار ميرفت) سرمنشی(هللا کارمندان ورزيده و مقرب در بار شاه امان ا
گرچه نادر خان او را به عضويت مجلس سنا او با سلطنت نادرشاه نيز مخالف بود و .کله کانى پرداختهللا رژيم حبيب ا

 اما چندى بعدوى را، به اتھام قتل سه نفرکارمند سفارت انگليس درکابل که توسط محمدعظيم يکى ،منصوب کرده بود
ھمراه با چھار نفر ديگر بعد از ھفت ماه زندانی خان صورت گرفته بود، دستگير و هللا از ھواخواھان پر شور امان ا

دکه وقتى ديدمحمد وليخان وکيل مقام سلطنت را قبل از ميرزا محمد مھدى خان چنداولى ھمان مردى بو. اعدام نمود
ياد آن » !اول مرا بدار بزنيد تامرگ چنين مردى را بچشم خود نبينم«: کشيد وگفت خودش بدارمى آويزند، فرياد

  !شخصيت شجاع  وفداکار گرامی باد
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بعدھا نامش را نجات ھشت ساله بودم و در صنف سوم مکتب اماني که : مرحوم آھنگ در مصاحبه ای گفته بود
تنھا . حق برامدن از شھر را ھم نداشتيم. وقتي پدرم را کشتند، ما سه برادر را از مکتب اخراج کردند. گذاشتند، درس ميخواندم

البته، زنداني نشديم مانند خانوادهء مرحوم غ0م نبي خان چرخي يا وکيل صاحب . ميتوانستيم بيرون خانه و به کوچه برويم
نزد م0ھا درس . مادرم ما را به مکتبھاي خانگي فرستاد. ان، اما حق درس خواندن در مکاتب رسمي را نداشتيممحمد ولي خ

  . خوانديم

 اين بود که کسي از ترس به خانهء ما نمي  مااولين مشکل خانوادگي: آھنگ درمورد مشک0ت خانوادگی خود ميگفت
م و خاله ھايم، اما از مردان  ابزرگ مادري ً کساني ھم مي آمدند، مث0 مادر.مردم ميترسيدند که آنھا را نيز گرفتار کنند. آمد

. اگر کسي را ميبردند، ديگر نجاتش به دست خداوند ميبود. ھمه از ھاشم خان ميترسيدند. خويش و قوم، کسي نميتوانست بيايد
اما . فرزندانم را از مکتب نکشيد: مرگ گفته بوددر حالي که پدرم در ھنگام . ما را از معارف دور کردند. استبداد، استبداد است

  .کسي نپذيرفت

آن را .  اعليحضرت امان S خان باغي را در چھلستون به پدرم داده بود:ميگفتمرحوم آھنگ در مورد معيشت خود
زير بود، رف غوثي که واو بعدھا سناتور شد و پسرش عا. فروختند و پولش نزد شوھر خاله ام مرحوم محمد عمر غوثي بود

تا اينکه ما . مادرم رنج و زحمت بسيار کشيد. يک سراچه ھم داشتيم و آن را به کرايه داده بوديم.  ما را ميدادندمخارج خانه
  .بزرگ شديم

اول به نساجي رفتم و در کارھاي اجرايي و حسابي؛ بعد : ميگفتياد ميکرد وخود  از دوره ھاي ماموريتمرحوم آھنگ 
کتاب زياد .  چيزي حقوق و چيزي اقتصاد و اندکي محاسبه؛بت با� رفتم و کورسھاي مختلف را پيھم خواندمآھسته آھسته از کتا

آنوقتھا، مرحومان غبار و جويا و فرھنگ نيز . عضو جمعيت وطن بودم. به ھر حال تا رياست عمومي نساجي رسيدم. ميخواندم
 .ه ديموکراسي، از شھر کابل وکيل شدم دھۀدر انتخابات دور .تشريف داشتند من ھم با آنھا بودم

آصف آھنگ پسر محمدمھديخان خان چنداولی ازمشروطه خواھان وطن در آغاز اشاره کرديم، مرحوم چنانکه 
 مگربا وجود اختناق ،که با برادرش محمديونس مھدی زاده از رفتن در مکاتب دولتی محروم شناخته شدند بوددوست 

س کابل، بر اثر استعداد ذاتى وسعى و ت1ش شخصى، خود را تا سطح شخصيت ھاى و تحريم رسمى از تعليم در مدار
برادر ايشان محمد يونس مھدى زاده ، متأسفانه در .  فرھنگى در جامعه روشنفکر افغانستان با� کشيدند- سياسى 

آھنگ از آن  از طرف سرکوبگران رژيم کابل نابود شد، اماخوشبختانه محمدآصف ١٣٥٧حادثه چنداول در سرطان 
  .حادثه شوم جان سالم بدر برد

طيت د که در جنبش مشروبوغ1م محمد غبار برھبرى مير » جمعيت وطن « آھنگ از اعضاى برجسته مرحوم
 -١٣٣۶ سال از٦وی به اتھام شرکت در کودتاى ضد دولتى عبدالملک خان مدت . سوم سھم و نقش عمده داشت

  .نجه و ضرب و شتم دژخيمان زندان گرديدرا در زندان سپرى نمود و متحمل شک١٣۴٢

 کابل در آھنگ پس از رھائى از زندان، در دوره سيزدھم شوراى ملى افغانستان به حيث نماينده مردممرحوم 
ًاو تا اخير ماموريت و اقامتش در کابل شخصيت نيکنام و وطن خواه باقيماند و واقعا از . شوراى ملى راه باز کرد

 م يدمی دم،دبا وی از طريق تلفن ھمصحبت ميشزمانی که ھر من . بشمار ميرودشخصيت ھاى ملى و وطنخواه کشور 
از داودخان گرفته نی را که بعد از سقوط سلطنت بقدرت رسيدند  آنست و آناعت1ی مجددذکرش وطن  وا فکر وکه مغز

بخصوص آنانی را که خود را مدعی نجات  د ور، سخت  م1مت ونکوھش ميکراست  تا رھبران احزاب سياسی چپ و
وطن از چنگ سوسيال امپرياليزم شوروی قلمداد ميکردند، ولی ھمينکه به قدرت رسيدند،خدا، وطن وسوگند به قرآن 

طن راغارت  از بيگانه پرداختند وتمام ھست وبود وتربار بيش به تخريب کشور،صد انه خدا را فراموش کردند ودرخ
 زبان يک چيز  درميخواند که» منافقين«آنھا را  ھا اند و واقع دشمنان اصلی وطن ھمين  درفتميگ  او.وچپاول کردند

  .طن را ويران ومردم را ذليل وزبون کرده اندميگويند و عمل شان چيزی ديگری است و بخاطر منافع شخصی و

اوضاع ھرج ومرج وتجاوز وغارت وچپاولگری وتباه   آھنگ نيزمثل ھزاران باشنده ديگر شھر کابل،مرحوم 
 از کشور خارج شود،ابتدا به هبه چشم سرديده وسرانجام مجبورگرديد٩٠کاريھای وحشت آورتنظيمھا را در دھه 
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 او ازاينکه دوباره ديدار وطن نصيبش .دردرآن کشور زندگی کتا روز مرگ د و  آوراهپن پاکستان وسپس به کانادا
افسوس ميخورد وبسيار بسيار از ظاھرشاه توصيف ميکرد او را شاھی دموکرات وبردبار متأثر ونخواھد شد،سخت 

  .مشرب توصيف ميکرد وفقير

 ،خوش برخورد ومتواضع وع1قمند به  آصف آھنگ انسان بسيار صميمی مرحوم م،اتا آنجا که من دريافته 
در دوستی و رفاقت ونگھداشتن پاس نمک وايفای تعھد  او . بودسياسی تبادل نظر در مسايل اجتماعی و وکتاب مطالعه 

يی از رفيق دوستی وانسانيت و الگوالوعده ، صادق بشمارميرفتکه از بھترين صفات عياران وکاکه ھای کابل 
 پيشانی فراخ ، چھرۀ بشاش با ،شتآھنگ  ھمچنانکه ھيکل رسا واستوار دامرحوم  که �زم به يادآوری است.بود

افزون بر حسن صورت ،وی صاحب . شتجلد روشن مايل به سرخی دا چشمان براق ونافذ و دلپذير ، صورت زيبا و
ايل سياسی، د و در بيان حوادث تاريخی وتحليل مسبوتر ازمدعيان روشنفکری  قلم توانا وانديشۀ روشن ودراک

،بلکه در سرودن شعر، شتداا وشيو و نه تنھا در نويسندگی  قلم رسا بود اجتماعی وطن شخصيتی آگاه وصاحب نظر
 رتبـيل آھنگ ان آقايویدو پسر  . که سروده ھايش ازلحاظ مضمون و محتوا گيرائى خاصی دارندبوددقيقی  نيزسخنور

  . ور اند که اکنون در کشور آلمان زندگی ميکنندکشوبا دانش درک  وکاوه آھنگ نيز ازشخصيتھای با

کابل  (»کابل قديم«از کارھای ماندگار فرھنگی آقای آصف آھنگ يکی ھم، ياد داشتھا وبرداشتھای او در مورد
صفحه با عکس ھای جالب تاريخی از کابل قديم ومردم وتفرجگاه ھا ومح1ت تجمع ٢٧۵است که در) صد سال پيش

 و درآن ع1وه برمعرفی شھر وکوچه ھا وپس کوچه ستمي1دی در آلمان به چاپ رسانده ا٢٠٠٠مردم درآن در سال  
ھا وبازارھا وصنايع وپيداوار کابل قديم، نکات بسيار ظريف ازرسوم وآداب وعنعنات وسرگرميھای مردم در روزھای 

مردم شناسی به بحث گرفته شده تعطيل  وخوراک و پوشاک ومح1ت تماشائی و کاکه ھا يا عياران کابل وغيره مسايل 
 . است که خواندن ھرقسمت آن بسيار جالب وسرگرم کننده است

،که  بود و از سليقه وھنر بلندی برخوردارشت که بطرز منشيانه مينوشتآھنگ خط زيبائی نيز دامرحوم 
گژدم نالد و میاز آوارگی مرحوم  در غزل زير آھنگ .نمايانگر سطح فھم وآگاھی وی در ھنرخط نويسی نيز است

  : با توانائی بيان ميکند و ميگويدبا محتوای اجتماعی او اين ناله را در قالب شعر. غربت جگر او را نيش ميزند

  غريب شھر

  زبيکسی ھمه شب غيرگريه کردن نيست          به شھـر غيرغريـبم که  کشورمـن نيست

  متست وسياھی وخانه روشن نيستکه ظل!          و ای مسافــر آواره بــر نگـرد   نگـردت

  ساوی بر زن نيستـبحکم آنکه حـقـوق م         تاب شد نھان از ترسـبه بين که دختر مھ

  وس قابل شگفـتن نيستـکه غنچه ھای ھ          نان باغبـان  خـانـه خــرابـز باغ چـيد چ

  ل شنيدن نيستـن قابزغـ صــدای زاغ  و          تندـان خـوش آوای از چــمن رفـپـرنـده گ

  ران جای گفـتـن نيستـببـين به کشور وي          که نــشد سربه ساز بيگانه چــه رقص ھا

  شکستن نيست آھـن و پــو�د و از قفس ز         بسته است ا که دست ماشته ايم بتماسنش

          ـت کھـن سال بی بر و بارمــمــن آن درخ

  ر به گردن نيستبـجــز ت آرزويم  امــيد و 

  پايان

  

  

 


