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محمد داود مومند

استاد "مین" یا یک روح بزرگ!
از سالیان متمادی بدین طرف دراین ارزو بودم تا روزی مؤفق گردم که در مورد یک شخصیت بزرگ معارف
معاصر کشور یعنی استاد مین مطالبی به رشتۀ تحریر در آورم .متآسفانه بنا برعدم دسترسی به معلومات الزم در
زمینه این مآمول بر آورده نگردید.
ولی خانۀ دانشمند محترم داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم آباد که در مورد پیشقدم شدند و مطالب نهایت ارزنده و جامع
در مورد این شخصیت بزرگوار به رشتۀ تحریر کشیدند.
برای اینجانب در آن زمان مانند داکتر صاحب کاظم سعادت شاگردی استاد مین میسر نگردید زیرا جناب شان استاد
تدریس صنوف عالی بودند و من زمانیکه در صنف نهم لیسۀ حبیبیه سابقه بودم .پدر بزرگوارم پدرود حیات گفت و
این حادثه موجب گردید تا زمان شمول در پوهنځۍ حقوق و علوم سیاسی از شهر کابل دور بمانم .ولی تا امروز که
بیشتر از پنجاه سال از آن دوره مـیـگذرد سـیـمـای مـهـربـان ،روحـانـی و پــر عطوفت استاد مین و بایسکل کهنه اش
بخاطرم هست.
یکی از رویدادهای را که در نوشتۀ داکتر صاحب کاظم ندیدم این است که وزارت معارف آن وقـت به منظور تقدیر
خدمات استاد مین مدال خدمت را به وی اعطا نمود که این مدال باید ضمن اجتماع بزرگ معلمین ،استادان لیسۀ حبیبیه
به وی تفویض میگردید.
در این مراسم وقتیکه نوبت سخنرانی به استاد مین رسید جناب شان چنین فرمودند " :ما څه کړي دي ،ما کوم خدمت
سرته رسولی دی چی زه ددی نشان د اخستلو مستحق وگرځم .زه خپل ځان ددی نشان د اخستلو مستحق نه گڼم "...
و بدین ترتیب آن شخصیت بزرگوار که از غنا و بزرگی معنوی برخوردار بود خود را مستحق آن مدال ندانست و از
قبولی آن محترمانه اباء ورزیدند.
به ارتباط دو پیشنهاد داکتر صاحب کاظم که باید یک لیسه و یک سرک در کابل بنام استاد مین مسما گردد باید به
عرض برسانم که وزارت معارف وقت یک مکتب ابتدائیۀ را که غالبآ در ساحۀ سید نور محمد شاه مینه قرار داشت
بسپاس خدمات استاد مین بنام مؤصوف مسما ساخته است که باور دارم با تکثر سرسام اور نفوس شهر کابل آن مکتب
ابتدائیه به لیسه ارتقاء یافته باشد .ولی به تائید پیشنهاد دوم داکتر صاحب کاظم واقعآ این وظیفۀ یک حکومت ملی است
(اگر همچو حکومتی وجود داشته باشد) که از خدمات خدام صادق کشور مانند استاد مین قدردانی بعمل آورده یکی
از سرکهای شهر کابل را بنام جناب شان مسمی سازند.
مگر جای نهایت تأسف و بدبختی است که حکومت کچری قروت موجوده تصمیم گرفته است که میدان هوایی بین
المللی کابل را که در عهد سلطنت پادشاه سابق افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه اعمار گردیده بود و باید به نام
شاه مذکور مسمی مي گردید ،ولی بنام یک آدم ابن الوقت و معاش خور دولت فاسد آخوندی ایران یعنی حامد کرزی
مسمی بسازد.
به دوام سخن باید به عرض برسانم که مرحوم استاد مین یک صوفی با صفا ،یک انسان روشن ضمیر ،یک مؤمن
متقی ،راستکار و یک سمبول اخالق ،دیانت و شرافت بود .وی از صوفیان ریاکار ،زاهدان خرقه پوش دین فروش،
عمامه پوشان منافق و ریش داران ابلیس صفت زمین تا آسمان فاصله داشت.
مرحوم محمد اسالم خان ،مین تـخلص مي کردند و در واقعیت امر او جناب شان مـیـن مـال و مـنـال و زیبای های
دنیوی نه ،بلکه مین انوار خداوندی بودند.
جناب داکتر صاحب کاظم در یک قسمت مقالۀ شان به ارتباط تأریخچۀ خاندان استاد مین نوشته اند..." :در سال 1۰5۱
هنگامیکه با قیام حبیب هللا کلکانی حکومت امانی سقوط کرد"...
مایۀ تعجب فراوان است که از قلم یک دانشمند خبیر و ملی گرا برای بار اول مالحظه مي نمایم که فتنه جنایت کاران
و قطاع الطریقان را که از طرف ایادی انگلیس در کشور در لباس ارباب مذهب حمایه مي گردید قیام تلقی فرموده
اند.
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به حکم صریح تأریخ و مؤرخین و دانشمندان بزرگ کشور غایلۀ سقاوی به جز فتنه ،شر ،فساد ،آشوب ،بحران و به
جز اعتشاش تباه کن و مدنیت سوز و به جز دهشت افگنی و تمرد از تمام قوانین موضوعۀ کشور و به جز یک بغاوت
ضد اسالمی که دسایس استعمار آن وقت در پشت پرده آن قرار داشت چیزی دیگری تلقی شده نمي تواند که تا آن
روز تأریخ پر افتخار کشور ما نظیر آنرا ندیده بود و کامالً در نقطه تقابل قیام های اسالمی مانند قیام حسینی و قیام
های ملی ،مردمی و تأریخی مردم ما مانند قیام حضرت بایزید روشان ،قیام قهرمان شمشیر و قلم و پدر ناسیونالیزم
ملت افغان خوشحال بابا ،قیام ملی مردم کندهار بزرگ به رهبری حضرت میرویس نیکه و قیام مبارزان ملی به
رهبری وزیر محمد اکبر خان وغیره قرار دارد .خوشحال بابای کبیر دلیل قیام و مبارزه ملی خود را چنین دلیل مي
آورد.
اطـاعـت د اولـواالمـر ځـکه نــکـــړم
چی پادشاه د زمانی په زړه کافـر دی
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