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محمد ايـاز نـوري

د ښوونځي د وخت يادونه
ھغه وخت زمونږ د ھستوګنې کور زما د مرحوم پالر د دولتي دندې اړوند د ګران افغانستان د کابل ښار جنوب
ته د قلعچه په سيمه کې ،چې اصأل د وخت د حاکم خاندان په سر کې اعليحضرت ظاھرشاه د ښکار ځای د قلعه حشمت
خان سره تړلې د )کول مرغابی( په نوم مشھوره وه ،موقعيت درلود .ھغه وخت د څلويښتمې لسيزې نيمايي يعنی
١٣۴۵ل کال وه .زما پالر د ډګروال په دريمه رتبه د شاھي دولت د ملي دفاع وزارت د ديوان حرب د رياست
مرستيال وه .ھغه يو مستعمل ھندي بايسکل درلود او د ھغه په واسطه به خپلې دندې ته تلو او راتلو .ښه مې په ياد دي،
د ١٣۴۵ل کال د کب )حوت( د مياشتې  ١۵نٻټه وه.
ھوا ورييځه او يو برابر ورښت ھم شوی او ځمکه خټه غوندې وه .په ھغه پرون بيګاه يې زما پالر ماته وويل،
ايازه! ته اوه کلن شولې ،سبا دې مکتب ته اچوم !!...ما پالر ته وويل :مکتب ؟؟ ھغه وويل ،ھو! ته به ھلته سبق وايې.
په سبا سھار مورمې ماته يو شين رنګه پطلون راواغوست او يو پشتکي بکس ،يو خود کار قلم او دوه د ليکلو لپاره
کتابچې يې ورسره ضميمه کړې .پالر مې عسکري دريشي واغوستله او د خپل بايسکل سره يو ځای پياده سره روان
شولو.د ښوونځي موقعيت د شاه شھيد سيمه د کابل د تاريخي باالحصار ختيځ ته وه.دا ښوونځي د )مکتب ابتداييه شاه
شھيد( په نوم يادٻده .ښوونځي ته په ننوتو زما پالر د سرمعلم ادارې ته ورغی.
سرمعلم صاحب يو ښکلی ملبس په دريشي او نيکټايي د  ۴٠کالو په عمرسړی او زما پالر پس له روغبړ نه
ورته وويل ،دا زما زوی دئ ،ستاسو سره به دلته مکتب پيل کړي .دا يې پٻږند پاڼه )تذکره( ده .جناب په درنشت سره
زما پالر ته خپل اجراعات وکړل او زه يې د يوه بل معلم صاحب په بدرګه د )اول ھې( ټولګي ته بوتلم ،پالر مې پخپله
مھربانه موسکا راته وويل ،بچی ،زه ځم وزارت ته ،يوه افغاني روپی يې راکړه ،ماته لږ ژړا راغله ،پالر پسې مې
کتل ،تر څو مې چې له سترګو غايب شو.
په ټولګي کې مونږ ټول  ٢۵کسان وو ،درې زمونږ افغاني خورانې وې او په لومړي کتار کې کيناستلې .د
ټولګي نګران ھم يو پی مخی ځوان شاغلی حيات  Xخان نوميده او مھربان کس وه .ھغه ورځ ماته ھر څه عجيبه
معلوميدل ،ما ځان سره ويل ،مکتب يعنی د څه لپاره ،زه دلته ولې راغلی يم .نه زه بيرته کورته ځم .معلم صاحب
راغی ،کفتان نارې کړې ،والړ سی! ،شاګردان ودرٻدل ،زه ھم ودرٻدم .معلم صاحب وويل :کشينی .کله ،چې معلم
صاحب په توره تخته د الفبا ليکل او مونږ ته يې پخپلو کتابچو کې د ليکلو دستور راکړ ،زه پوی شوم ،چې دلته د زده
کړې ځای دئ.
په دې لومړی اونی کې زه د :معلم صاحب ،نګران صنف ،تباشير ،تخته ،قلم پنسل ،کتاب حاضری ،کپتان
صنف،وخت تفريح ،زنګ مکتب ،کانتين ،وخت رخصتی او داسی نورو کلماتو سره آشنا شولم .ليکن پس له دغه
لومړی اونی ھغه څه ،چې ماته دردمند معلومٻدل ،په ټولګي کې د زده کوونکي د فزيکي وھلو او جزاء ورکولو لپاره د
يوه لرګي موجوديت وه .ما دغه لرګي ته کتل او فکر مې کاوه ،چې شايد معلم صاحب مونږ پر دې لرګي يوازې وډار
کړي ،خو کله ،چې ما مخامخ وليدل ،چې نګران صاحب يا معلم صاحب يو شاګرد د شور ماشور له کبله ،د ناسوب
والي له کبله د سبق د نه ويلو او د کورني وظيفې د نه راوړلو له وجھې په پوره قھرجن مخ ،يو ټولګي وال ته ويل:
الس دې ونيسه! او بيا شه کلک په ھغه لرګي وھلو او د شاګرد ژړا او عذر معلم صاحب ته لکه يو برده او بادار ،دا
وضعيت ماته د ښوونځي او د زده کړې نه يوه کرکه را پيدا کوله.
د پاڼو شميره :له  ١تر٣
افغان جرمن آنالين په در نښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ maqalat@afghan -german.de
يادونه :دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده  ،ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـئ

ما تر شپږم ټولګي پورې په دې لومړني ښوونځي کې تحصيل تعقيب کړ .په ټولو مضامينو کې د قران شريف
د درس ساعت کې به ټول ھلکان وارخطا ول .يو خو عربي ژبه اکثرو ته په تٻره د تلفظ په خاطر مشکله وه او بل دا
چې زمونو د قران استاذ يو ګيره ور يو ظالم انسان وه ،نوم يې رانه ھٻر شوی ،خو سپينه لونګی او کوزه به يې لوکسه
دريشي په تن وه او ھميشه به يې د ميز پر سر لرګی موجود وه .دا لرګی د نمايش لپاره نه وه .مولوي صاحب به ،چې
په قھر شو بيا د شاګرد بدن ځای يې نه کوت او د شاګرد په سر او ټول بدن به يې شديد وارونه کول .مونږ په دې
ښوونځي کې درس په دری ژبه لوست او يوازې په اونی کې دوه ساعته مو د پشتو ژبې لوست تعقيب کاوه .په دې
پړاو د زده کړه کې زه د »کفپايي وردارٻش« د قوماندې سره ھم آشنا شولم.
زمونږ د مکتب مرستيال شاغلی احمد شاه خان نوميده ،ھلکانو به ويل :خانی احمد شاه خان ده بی مارو )بی بی
مھرو( اس .شنې سترګې او قوي ھيکله يو سړی وه .کله به ،چې يو شاګرد په لوی جنايت يعنی غيرحاضری نيول
شوی وه ،نو د ښوونځي غولي ته بې راوست ،بوټونه به يې ورنه وباسل ،اکثرأ به مرستيال صاحب احمد شاه خان د
مکتب د ادارې نه ووت او په يوه تکبر به دې بدبخته شاګرد ته راغی .د مکتب چپراسي ته به يې وويل :پاھايش را
محکم بګير ،د يوه لرګي پر ځای به څو لرګي راوړل شول او احمد شاه خان به په وھلو پيل وکړ ،شاګرد به چيغې
وھلې او عذر به يې کاوه ،ليکن وھلو به دوام کاوه .د ټولو صنفونو شاګردانو به دا صحنه کتله او حيران به پاتې ول.
زه ليکونکی پخپل آزاد منطق او قضاوت معاون صاحب احمد شاه خان ھم نه مالمت کوم.
دا مکتب زمونږ د شاھي ارګ په درې کيلو متری کې يعنی د اعليحضرت د ګيرې الندې واقع وه .اصل د
پوشتنې او مسوول ځای ھغه ارګ وه .احمد شاه خان د دغه حاکم کرغٻړن او ظالم حاکم سيستم محصول وه .يو وخت
ما خپل پالر ته وويل :دا د شاه شھيد په مکتب کې ډٻر وھل دي ،ما د شيوکيو ليسې ته تبديل کړه ،پالر به زه تسلي
کولم ،چې خير بچيه ،ھمدلته دوام ورکړه.
د  ١٣۴٧او  ١٣۴٨ل کلونه ول ،اقتصادي فقرخپل اوج ته رسيدلی وه ،د کابل ښار د ښوونځيو زده کوونکي به
د شاھي دولت پر ضد سړکونو ته راوتل او مظاھرې به يې کولې .ھغوی ټول افغانان او د تاريخي افغانستان بچيان او
ساتونکي ول .يوه ورځ ،چې زه په پنځم ټولګي کې ناست وم ،شورماشورشو او د شپږمو صنفونو ھلکان له خونو
راوتل او په لوړ آواز يې نورو ته وويل :بيايين ،مظاھره ميکنيم!!...
مونږ د مکتب د ودانی نه بھر راووتلو .په دې وخت کې د شيوکيو د ليسې د شاګردانو مظاھره د ټانګ لوګر
نقطې ته رارسيدلې وه .دا لومړی ځل وه ،چې ما ليکونکي پخپلو سترګو )مظاھره( وليدله .دا شاګردان په ډٻر قھر
اوغضب د حضوري چمن په استقامت روان ول .يو وار يو شمٻر کسانو يې يو شاګرد پخپلو اوږو سپور کړ ،دغه
محصل په زوره نارې کړې :ما مردم فقير زر و سيم نداريم! بيا دې نورو ملګرو يې السونه پورته کړل او وې ويل:
از کسی بيم نداريم ، !...مرګ به ظاھر کل! مرګ به ظاھرشاه !!...زه او زما ملګري بيا بٻرته خپل ښوونځي ته
راننوتلو .په دې وخت وضع متشنجه وه .مونږ ته د ادارې له خواء امر وشو ،چې ھر صنف دې د مکتب په غولي کې
ودرٻږو .بيا زمونږ د مشق او خط استاذ ،چې حسين خان نوميده ،پاس د ادارې په برنډه کې راودرٻد او د عذر او
خواھش په لھجه يې مونږ ته وويل:
بچھايم! ؛؛مه دری مکتب  ٢٣سال معلمی کديم ،اګه مه ګفتم ،مظاھره کونين ،برويد مظاھره کنيد ،اګه مه ګفتم
که مظاھره نکونين پس مظاھره نکنين!!...؛؛ ھلکانو په آھو يا ھو او په ريشخند خپل د رد غبرګون وښود .کله ،چې د
رخصتي اعالن وشو ،د شپږمو ټولګيو ھلکانو بو بل ته ويل :ای حسين خان از چاپلوس ھای ظاھرشاه اس ...ما ره
ميګه مظاھره نکنين ..واه واه!!
کله،چې زه کورته راغلم ،دا د سترګو ليدالی حال مې خپل مشر ورور ته ،چې  ٢١کلن او په ھيڅ سياسي
حرکت کې شامل نه وه ،او نشو ،بيان کړ .ھغه ماته وويل :؛؛ګوره ايازه ،دا خلک مجبوردي ،چيغې وھي ،دا خلک
وږي دي ،خلک نا راضه دي ،دوی ترقي او آبادي غواړي .دا اعليحضرت د خلکو د ښه ژوند لپاره کارنه کوي ،خپله
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دئ او کور يې او څو کسه پلويان يې په عياشي کې ډوب دي ،ګوره زمونږ پالر يو جګپوړی صاحب منصب ده ،ليکن
مونږ تاسو يو فقير ژوند لرو .په نس سم ماړه نه يو ...اوس ته فکر وکړه ،دغه د نورو خلکو به کوم حال وي؟؟ دا
حکومت مالمت ده ،خلک مالمت نه دي.؛؛
دا خبرو به پرما ډٻر تاثير کاوه او د وخت د ټولواک المتوکل علی  Xاعليحضرت محمد ظاھرشاه نوم ته به مې
پای
لويه سواليه کٻښودله.
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