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نگارنده  :زمری کاسی

تداعی خاطرات ناگفته هزاران هموطن ،در آئینه یک خاطره
به دور از شاه محمود خان  ،مرحوم داود خان و نعیم خان و پدر مرحوم ایشان ،باقیمانده خاندان اهل یحیی شناخته
شده اند که افغانستان و مردم آنرا تقریبا ً نیم قرن درفقر وبدبختی و بی دانشی به امر حامیان شان نگاه داشتند.
از آنجمله یکی هم فامیل نگارنده این سطوراست که  1327بعد از بین بردن پدرمنور ما ،شیر احمد خان  (1که در
زمان امیر حبیب هللا خان «سراج الملة و الدین» ،معلم طاهر و ظاهر ،2و همچنان مرزای نادر خان و بعدا ً منشی
اعلیحضرت امان هللا خان بود) خانواده شیر احمد خان را از کابل جبراً تبعید نمودند و در پلخمری شهری دور دست
ساکن ساختند .یعنی حق برگشتن به کابل را نداشتیم واین بدبختی را برای بزرگانم ابالغ نکرده بودند که از سلب
حقوق انسانی شهروندی خویش محروم اند.
من نگارنده در آنزمان طفل شش ساله ی بیش نبودم ،بعد از چند هفته برادر بزرگم علی احمد کاسی (منحیث پدرمعنوی
فامیل) ،که متعلم و اول نمره صنف دوازده هم در لیسه نجات بود( ،و دووم نمبر صنف ،داکتر امان بود که در اخیر
وزیر مالی ٔه دور ظاهر شد )،ناچارشد منحیث کارگر فابریک ٔه نساجی پلخمری وظیفۀ را قبولدار شود ،خوشبختانه یک
هفته نگذشته بود که با متخصصین مسلکی نساجی آلمانی روی تصادف در مصاحبتی قرار گرفت ،آلمانی ها متوجه
شدند که این کارگر به سویهٔ عالی آلمانی حرف میزند  ،تعجب نمودند و در آن لحظه علی را نزد ر ٔیس فابریکه برده
و امر مقرری اش را به حیث مامور محاسبه (در نزد آلمان ها) دریافت کردند.
البته اهل یحیی به سردمداری محمد هاشم کاکای ظاهر شاه که دشمنان اصلی متفکرین ملی افغانی بود منورین نهضت
امانی را سخت تحت فشارقرارداده بودند .از آنجمله خانواد ٔه مادر مرحومه ام را که در پشت دوم با اهل یحیی دختران
کاکا و پسران کاکا بودند ،یعنی اوالده های سردار یحی خان و برادرش سردار عبد هللا خان میباشند .والده و ماماهایم
از ایشان حذر میکردند ،ولی خوشبختانه مردم دانشمند مثل علی احمد خان پوپل داکتر تعلیم و تربیه وزیر معارف
وقت وچند شخصیت ملی دیگر خانوادهٔ ما را در خفا حمایت وکمک انسانی می نمودند و قرار گفتهٔ ماما هایم که اگر
اینها نمیبودند ،ما در تباهی بودیم .ما را که نسل بازماندۀ مرزا شیراحمد خان فقید بودیم قصد ازبین بردن ما را
داشتند ،مانند هزاران خانواد ٔه بی گناه و بیکس دیگر افغان که بوسیله اوالده خانواده اهل یحیی بخصوص خاندان
نادری سربه نیست شدند.
اینرا هم باید یاد آوری کنم که در سال  1330برادر و پدر معنوی ام علی احمد کاسی درامور دانش محاسبه،
شهرتی حاصل نمود که فاکولتهٔ اقتصاد وقت از وی دعوت نمود تا به حیث استاد در پوهنحی اقتصاد مضمون محاسبه
را درس بدهد .هنوز بخاطر دارم  ،ازمامای بزرگم که برادرم از ایشان مشوره خواستند به برادرم گفت که " :بچیم
خود را به چشم این خبائث خیانت کارنزنید که تاب دیدن سربلندی شما را ندارند ،نابود تان میکنند".
در حدود چهار ماه بعد دوره تبعییدی ما مامای بزرگم غالم حیدر خان عدالت برای نزدیک بودن با ما و احتماالً
حمایهٔ ازما با خانوادهٔ ایشان به پلخمری تشریف آوردند و قرار دادی داش های خشت پزی را به دوش گرفتند و در
امرار حیات و ما را تنها نگذاشتند.
صنف اول مکتب را بنده در تبعید گاه شروع نمودم ولی پلخمری خوشم نمی آمد ،زیرا منطقه زیاد زلزله خیزبود و
من از زلزله منحیث یک طفل سخت میترسیدم،
به امر خاندان یادشده که دنبال ما را گرفته بودند ،مثال بعد چند ماهی در پلخمری برادر دیگرم بشیر را که از صنف
هشت مکتب نجات اخراجش کرده و هم فرارشده بود ،برادر بزرگم او را به کابل فرستاد تا دوباره به مکتب برود .تا
این زمان خانواد ٔه ما نمیدانست که از تمامی حقوق شهروندی خود سلب حقوق شده بودیم یعنی منحیث تبعید شده ازخود
بیخبر بود.
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قبل از حرکت بشیر برادرم به کابل ،صبح روز با این دو برادرم به شهر پلخمری رفتیم و برادر بزرگم علی ،بشیر
جان را در موتری که به کابل میرفت و درین موتر خانواد ٔه یکی از مامورین نساجی هم به کابل میرفت و به خواهش
برادر بزرگم باید ممد بشیر درین سفر میشدند .بشیر به طرف کابل رفت و ما برگشتیم به خانه.
بشیر برادرم را که همین روز در موتری به طرف کابل برای دوام مکتبش روان بود ،مامورین پولیس امنیه در دوشی
از موتر پایین نموده بودند و با دستمالی دهنش را بسته بودند و دستانش را با ریسمان بسته و به پلخمری پس آورده
بودند و در طول روز نه آبی و نه نانی به او داده بودند  ،یک پسر دوازده ساله را بی گناه مانند یک جانی دست بسته
آوردند که چهره عزیز اش بخاطر بیخوابی وتشنگی وگرد و خاک راه ،کامال ً ازشناخت برآمده بود.
در همین روز رفتن بشیر برادرم به کابل ،واقعه رخ داد که بعد ازنیمهٔ شب دروازه زده شد و پولیس ها در عقیب
دروازه ایستاده و برادر بزرگم را با تهدید گفتند که " :به تو کی اجازه داده بود که برادرت را به کابل بفرستی؟"
برادر بزرگم را دستگیر وبا خود بردند و تا صبح ایشان را در اطاقی مسدود نموده بودند که بعداً ریٔس فابریکه نساجی
اطالع یافته بود و به ضمانت وی هر دو برادرانم علی و بشیر را رها نمودند ،مادر مرحومه ام یک خانم درد مند و
بیوه بود که با اطفال خورد سال اش تمام شب را در ترس و هراس و گریه غرق بودیم.
ریس فابریکه که برادر بزرگم را احترام می گذاشت به نسبت لیاقتش و قراریکه بعداً خبر شدیم ،توصیه یی از داکتر
منورعلی احمد خان پوپل وزیر معارف وقت که در مورد حمایت خانواد ٔه ما مخفیانه دلسوزی وسفارش کرده بودند.
درین تاریکی شب مادر مرحومه ام می گریست ،من که زیاد ترسیده بودم ،سخت فق میزدم و میگریستم تا روز شد و
بشیر برادرم کامالً با چهره خسته تشنه وگرسنه که از گرد و خاک راه از شناخت برآمده بود( ،چون راه ها همه خامه
بودند و جز خاکباد در سفر چیزی دیگری نبود) را دیدم که با برادر بزرگم داخل منزل شد به نظرم آمد که حرف زده
نمیتوانست و حیرت زده نمیدانست که اصال چه معضله پیش آمده است .من اصال جز ترس و لرز چیزی نمیدانستم
که حالت هریک درین شب از وضعیت من بهتر نبود و مادر مرحومه ام متواتر اشکهای خود را پنهانی نمیگذاشت
ظاهر شوند ،تا فرزندان خورد سال یتیم اش از دیدن اشکهایش رنج بیشتر نکشند.
واما یک خاطره دیگر:
در پلخمری با یک خانوادهٔ محترم داکتر طب مربوط نساجی غالم محی الدین خان معرفی قبلی داشتیم که تصادفا
خانم ایشان با مادر مرحومه ام ،قومی یا خویشاوندی داشتند .بعد از شناخت دوباره بدون استثنا روز های جمعه یکی
به خانهٔ دیگر نان چاشت را یکجا صرف مینمودیم.
 :سالیان دراز و خوب و بد زندگی خانواده ما سپری شد که خاطرات داستانی دارد
در سال  1992روزی در ماسکو که برای چند روزی رفته بودم با یک جوان افغان که در کابل یکدیگر را دیده
بودیم ولی هیچ زمانی هم صحبت نشده بودیم رو به رو گردیدم و بعد ازسالم و علیک آن جوان افغان خودرا وحید
معرفی نمود ،بسیار شخص با تربیه و شخص با احترامی بود .من اپارتمانی کراه نموده بودم و سودای خریدیم و وعده
داد که امشب برای من آشپزی خواهد نمود .در وقت غذا و بعد آن خود را به من بیشتر معرفی نمود و اینکه وی در
پلخمری زایده شده و پدرش داکتر طب بوده است برایم دلچسب شد.
قراری که قبال یاد نمودم یکی از روز های جمعه در پلخمری با یک خانود ٔه یک جاه در خان ٔه ما دسترخوان هموار
و شروع به غذا خوردن می نمودیم که یک زلزلهٔ شدید رخ داد و زمین و آسمان در شور خوردن ،با سرعت لرزه
که هر ثانیه بیشترو بیشتر می شد از اطاق گریختیم ،در حویلی خانم داکتر محی الدین خان مرحوم که مرا بیحد مثل
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فرزندانش دوست داشت و همیش در پهلویش مرا مینشاند و هر لحظه به من گوشت و هر چیزی روی بشقابم میگذاشت
و شفقت میکرد و میگفت که بخو بچیم.
این مادر معنوی من در حویلی که هنوز زمین میلرزید و بعدا گفتند که یک دقیقه و سی و پنج ثانیه بوده ،جیغی زد
و با دستانش موهای خود را در کندن شد و صدا زد که بچیم در اطاق نان فراموش شده .من نمیدانم چه یک قدرتی یا
حکمی بر من نازل شد که با سرعت غیر قابل باور قراریکه دیگران بعدا ً به من گفتند ،به طرف اطاق نان دویدم ،طفل
را صحیح وسالم بغل زدم و به مادرش آوردم .این مادر نازنین طفلش را ازمن گرفت و در یک بغل طفل را و در
بغل دیگر سر و روی مرا میبوسد و دعا ی شکران میکرد و اشک غم و خوشی از چشمانش سرازیر شد که تا کنون
آن لحظه را گویی در پیش چشمانم مجسم است.
در ضمن صحبت های زیاد ،واضح شد که وحید جان همان طفل بود که در زلزله پلخمری بوسیله من نجات یافته
بود .وحید جان مطمئن نبود که ناجی اش را برحسب تصادف پیدا نمای ،آرزوی مادرش را برایم حکایت کرد که در
آرزوی دیدار طفلی بود که زمانی فرزند قنداقی اش را در پلخمری با دلیری نجات داده بود و همیش ارمان این
آرزو را در دل داشت که " :کاش جوانی وبسر رسیدگی طفل عزیز را که ناجی فرزندم وحید بودنایل بدیدارش می
شد .من تا حال نگفته بودم که ما هم در پلخمری بودیم و به او عمیق گوش میدادم ،قبال من هم صد ها بار در زندگی
فکر کرده بودم که همین خانواده چه شد؟ ،خوب ،ما که بیشتر اوقات در بدر و از والیت به والیت دیگرسر گردان
بودیم زیرا برادر بزرگم را بدون دلیل از یک جا بجای دیگر جبرا ً تبدیل مینمودند با هدف اینکه تا در بین مردم
وجامعه ریشه نگیریم و از جانب دیگر در رفتن مکتب ما چهار برادر و یک خواهر کوچک سکتگی به وجود آید که
نتوانیم صاحب تعلیم و تربیۀ کامل شویم.
اینکه با تمام این مشکالت توانستیم ادامه تحصیل بدهیم سبب آن جناب پوپل وزیر معارف وقت بود که بعد ها به
برادرم علی یاد آور گردیده بودند که تحت نظرایشان نایل به تحصیل شده ایم چرا که ایشان علت مظلومیت ما را
فراموش نکرده بودند.
بسیار ببخشید ،سخن زشت ،زشت است و نباید بر زبان آورد و یا نوشت ،اما اعمال زشت اهل یحیی در برابر منورین
وطندوست کشور ،سزاوار زشت گویی ها میباشند.
سخنان وحید جان صحنه ها را در نظرم زنده ساخت تا بالخره به او گفتم که وهللا این خانوادهٔ شما را ما هم میشناختیم
و همین قص ٔه خودت را هم شنیده ام و بعد ازسخن های زیاد که وی گفت متوجه شدم که به من دقیقتر نگاه مینماید.
گفتم که همین بچه را که خودت را نجات داده من خوب میشناسم ،جیغ زد که کجاست و کی است؟ گفتم وحید جان
اینک در پیش رویت نشسته وسخنان ترا سرتاپا شنید و آن طفل قنداقی عزیز پس تو بودی که بوسیله من نجات
یافتی؟
جناب وحید مرا صمیمانه در بغل گرفت و دستانم را بوسید ،رویم را بوسید واز خوشی گریه سر داد و گفت کاش
مادرکم زنده بود تا ترا از نزدیک میدید زیرا مادرم در آرمان بود که ترا یک بار ببیند و همیش به شما دعای خیر
میکرد.
متاسفانه بعد از جدا شدن از مسکو شنیدم که چند سال بعد در حوالی فرانکفورت آلمان همان طفل نجات یافته از
زلزله (وحیدجان) در اثر سکتهٔ قلبی چشم از جهان بست و به ابدیت پیوست.
طفلی و دامان مادر خوش بهشتی بوده است
تا به پای خود روان گشتیم سرگردان شدیم
ملیون ها داستان ناگفته رفته و میرود و خواهد رفت
گر بر فلکم دست بودی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را ز میان
د پاڼو شمیره :له3تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

از نو فلک دیگر چنان ساختمی
کازاده به کام دل رسیدی اسان
در گوش دلم گفت فلک پنهانی
هر آنچه قضاست تو ز من میدانی
در گردش من اگر مرا دست بودی
خود را برهاندمی ز سرگردانی
گر کار فلک به عدل سنجیده بودی
احوال فلک جمله پسندیده بودی
ور عدل بدی بکارها در گردون
کی خاطر اهل فضل رنجیده بودی
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 «:1این موضوع در یکی از کتب لودویگ آدمک ذکر شده»( ،سوانح مشرح شهید شیر احمد خان درین پورتال
نیز بنشر رسدیده است)
 :2ظاهر منظور از ظاهرشاه پادشاه افغانستان است که در دوران آرامش جهانی تمام امکانات را نادیده گرفت و
چهل سال کشورش را درظلمت  ،فدای امیال شخصی خود ساخت .

د پاڼو شمیره :له4تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

