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 ساز؟ کشور مرد ابر يا ساز سرک ديکتاتور
  

 نادر محمد شھيد ؛)سقأو بچه (کلکانی هللا حبيب وفساد جھل رژيم و امانی طلب اص�ح و روشنگر رژيم قوطس بدنبال
 ع�قمند ًشديدا بود، ميدان مرد که حال عين در خان نادر محمد شھيد که اينست حقيقت. گرفت بدست را قدرت خان

 تعداد و کابل با_حصار ،)آباد علی(روغتون درشاهنا کمپلکس شفاخانه ساختمان بود، نيز کشورش وتعالی ترقی پيشرفت،
 ھنگام خان نادر اينکه بثمررسيد؛ باکفايت پادشاه ھمين ساله چھار پادشاھی کوتاه مدت در المنفعه عام تاسيسات از ديگر

 نيز شاه محمدظاھر مرحوم توجه؟ درخور سؤاليست -خود رسيد؛ بشھادت ممتاز شاگردان ھای شھادتنامه توزيع
. دھد نجات وبيسوادی فقر بدختی، از را کشورش تامردم  نمايد تعقيب را هللا امان شاه راه ھم يا پدرش راه که نستميتوا

 ًءبنا نبرده؛ ارث به چيزی کدام آبادانی و گشايی کشور امر در پدرش بارز خصوصيات از شاه ظاھر مرحوم متآسفانه اما
 صدراعظم تدبير به بنا خان داؤود شھيد تارصد درھنگام درست موصوف پادشاھی زمان در کشور آبادانی و اص�حات

 کاکا پسران ھم با خان داوود محمد وشھيد شاه ظاھر محمد مرحوم. گرفت قرار شده وپ�ن شده حساب مسير يک در
 ملت به کسی چه که ميکند را خود قضاوت ملت صورت ھر در _خرهاب . وھستيم بوديم ملت ما حالت دو ھر در. بودند

 ؟وخوابيد خورد فقط بيگاه و پگاه ھر باگذشت ھم کسی چه و کرده خدمت

 دوران ھای روزنامه. کنم تحريف را تاريخ حقايق و بيجا سازی ذھنيت واقعبينانه، غير جم�ت درج با نميخواھم من
 مطالعه باز، را مذکور ھای روزنامه يد،برو است، موجود کابل عامه کتابخانه در جمھوريت دوران و تاجدار دموکراسی

 . کنيد مقايسه ھم با ملت وص�ح خير راه در را دو ھر و

 ومحص�ن معارف شاگردان تظاھرات از تاجدار دموکراسی دوران ھای روزنامه صحفات بطورعموم درحاليکه
 دتعدا ومير مرگ از _خرهاب و شورا وک�ی حاضری غير و وخورد زد ؛ءوزرا و ھا صدراعظم استعفای پوھنتونھا،

 ھای روزنامه. داشتند وبا_يی بلند حکايات کشور وشمال مرکز نقاط در وخشکسالی گرسنگی اثر از ھموطنان از کثيری
 .درکشور بنايی وزير بنيادی تاسيسات و فابريکات وافتتاح گذاری تھداب از بود مملو وقفه بدون جمھوريت دوران

 اعطای ھم ويا تطبيق که بدانند اينرا بايد ميکنند؛ اندازی اهر وافسوس آه تاجدار دموکراسی بخاطرسرنگونی يکهآنھائ
 تاثير بجای شده، کشانده بيراھه به دموکراسی آن غير در دارد، ضرورت خودش خاص شرايط و بستر به دموکراسی

 حمام به را ما کشور ًبعدا که راستی و چپی روتند احزاب زيرا. گذاشت که ميگذارد؛ بجا خود از را منفی اثرات مثبت
 .بودند تاجدار دموکراسی دوران زادۀ کردند، تبديل خون

 

 که دريابند دوستان آن مطالعه با تا ميکنم، نقل اينجا در را خود زنده خاطرات از يکی من ساز، سرک ديکتاتور ارتباط به
 که بود ساز سرک دکتاتور تارصد دوران در چند ھر ؟ساز کشور مرد ابر يا بود ساز سرک کتاتوريد خان داوود شھيد
 وخيال خواب آن از قبل چيزی گرديد، پيوست ھم به شده واسفالت قير ھای سرک با کشور وجنوب شمال -  غرب ـ شرق

 .ميشد پنداشته

 وشخصيت سپيدان ريش گفته به بنا. کابل شھر جنوب متری کيلو ده در واقع -وخرم سبز سر بس است، محلی کی شيوه
 رسيده ما به شفاھأ امروز تا و نقل ھمديگر به دھان به ودھان سينه به سينه قبل سال نھزارا از آنچه محل؛ خبره ھای

 ھندوان دين پيروان نياشگاه بزرگترين يا -شيوا قبل سال ھزاران خوانند، کی شيوه امروز که را زمينی سر است؛
 اين. شتافتند می محل ينھم به عبادت جھت کشور ر وکنا گوشه از مذکور دين پيروان و داشت قرار محل درھمين
 ای گونه به قبل دھه چند تا شھرکابل سيکھــ و باور ھندو ھموطنان ازطرف کماکان سال ھزاران گذشت وجود با مرسوم
 .ميگرديد تعقيب
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 عيد تجليل جھت کابل شھر ساکن ھای ـسيکھـ و باوران ھندو ويساک باستانی جشن ثوردرھنگام کودتای از قبل تا چنانچه
 کلمات از ھنوز که ايام درآن که دارم خاطر به درست. ميشتافتند کی شيوه منطقه به وسرور جشن پايی روب ويساک
 مردم نبود؛ خبری غيره و غيره و طالب مجاھد، جھاد، ھم بعد و اشغال روس، انق�ب، کارگر، طبقه فيودال، مبارزه،
 ـوسکھـ ھندوان ھموطنان ورود کی شيوه سرزمين مسلمان گان باشنده ميبردند، سر به کامل وامنيت آرامی در وکشور

 . ميداشتند گرامی کی شيوه محل به ويساک جشن درروزھای شانرا

 گرديده؛ النوع مختلف باب وشرينی ھا خوردنی از پر کی شيوه بازار ھای دکان ويساک جشن فرارسيدن با چنانچه
 بود، ومرورمردم عبور محل که شانرا دکانھای مقابل ھای راھرو باران نباريدن درصورت وقت اين در دکانداران

 خاص خوشی مالداران و دھقانان خصوص به محل مردم تمامی مجموع در ايام اين در. ميکردند پاشی آب و جاروب
 ھموطنان ورود با مردم .ميشد وگرمتر گرم شير، و مرغ تخم مرغ، فروش بازار ھنگام دراين چه ميداشتند، شانرا خود

 مصافحه ھمديگر با قبلی شناخت باا_ثر ھم ھا بعضی و ميکردند احترام ادای و س�م ايشان به نسبت ـھوسيک ھندوان
 ).١(ميکردند کشی وبغل روبوسی ،احوالپرسی،

 قريه به مربوط مناطق درکشور، فراگير امنيتی بی شدن پديد و ثور کودتای از بعد که فراوان اندوه و تأسف با ولی
 نمی ديگر امنيتی، بی سبب به ھم ـسکھـ و ھندو ھموطنان و نماند نصيب بی امنيتی بی ناي از ھم کی شيوه بزرگ

 .بروند کی شيوه به ويساک جشن برگزاری جھت توانستند

 بنا بازھم و سھاک بنام دارد وجود ديگری کھن قريه برنتی، شاخ کوه ھای دامنه پائين در کی شيوه قريه غرب جنوب در
 کرد برآورد قبل سال چھارصد ھزارو از تر با_ آنرا ميشود که دور -دوری سالھای آن در ،محل خبره اھل روايات به

 در ايکه تاريخی آثار. ميکردند پا بر محل ھمين در شانرا جوانان عروسی مجالس کابل وکنار ازگوشه ھندو آيين پيروان
 و مردم ھای روايت ثبوت کننده بازگو است آمده بدست مذکور ازمح�ت اخير دھه يک وطی دور چندان نه ھای گذشته
 )٢.(مذکورميباشد مح�ت غنی و افتخار پر تاريخ

 دور قراء گان باشنده کی شيوه وسرزمين نام ِکھن قدامت داشت درنظر با که اينست است، ذکر قابل جا دراين آنچه
 گذشته در چه. ميخوانند کی هشيو اھل شانرا خود کی شيوه گ بزر قريه به مربوط مح�ت از بيرون در ھم آن ونزديک

 صد چند طی بخصوص نفوس افزايش به بنا وبعدأ داشت وجود محدود قريه دو -يا يک فقط محل درھمين وقتی دور ھای
 گرديد، گذاری تھداب ديگری مننشي مح�ت مادر قريه ونزديک دور ھای درنزديکی ھستهآ ھسته،آ اخير سال ھزار ويا

 محل معرفی جھت ،ميشد مشخص وھويت نام دارای التاسيس جديد ده يا قريه مانيکهز الی جديد مح�ت گان باشنده
 قراء گان باشنده و دارد ادامه ھمچنان تاھنوز ای گونه به معمول اين .ميبردند استفاده مادر قريه نام از شان سکونت
 بيرون جستجو از را کننده سوال تا ميدارند معرفی کی شيوه ساکن را خودشان کی شيوه ساحه از بيرون در ھمجوار

 محل مردم آشنايی نسبت جات قريه داخل در ولی. است افغانستان مردم تمام برای آشنا نام يک کی شيوه نام زيرا کنند،
 .ميبرد نام مربوط مشخص وقريه -خود سکونت محل از ھرکسی موجود باقراء

 تعمير دريک خورشيدی ١٣٠٤ سال در و امانی رژيم درعصر وقتی کی شيوه سرزمين تاريخ و قدامت ھمين روی
 مقامات شد؛ افتتاح يی ابتدائيه مکتب کی شيوه غرب شمال کيلومتری دو در واقع عليا، خان حسن قلعه قريه در دولتی
 که صحی مرکز خورشيدی٣٠ دھۀ اواخر در ھمچنان. کردند ياد کی شيوه ابتدائيه بنام را مذکور مکتب وقت دولت

 .گرديد مسمی کی شيوه صحی مرکز بنام بازھم گرديد وافتتاح تعمير خان حسن غ�م قلعه درھمجواری

 ھای جوی ميوه، از پر سبزو ھای وباغ زراعتی ھای زمين وجود. ھستند مالدار و پيشه زراعت بيشتر کی شيوه مردم
 اھالی بيشتر تانتابس درفصل آن داشت درنظر با که ميباشد کی شيوه سرزمين برتر صفات از يکی خروشان ودريای آب

 آبياری سيستم ھمانمحل، اين در وزراعت آبياری سيستم. ميشتابند محل آن به ھواخوری و تفريح جھت کابل شھر
 ذخيره ظرفيت که لوگر دريای با_ی آب ذخيره جھت خاکی ھای بند ايجاد يعنی. ميباشد قبل سال ھزاران سنتی و معمول

 با_ی بزرگ و مدرن بندآبگردان و آبياری مدرن سيتم نبود. زمين قلبه جھت آھنازگاو واستفاده دارد را واندک ناچيز آب
 به لوگر دريای در وذخيره استفاده بدون آب عظيم مقادير وبھاران زمستان درفصول تا ميگردد آن عث با لوگر دريای

 .ميباشد سوساف قابلً وشديدا محسوس سخت ھا خشکسالی در بخصوص تابستان، فصل در کمبود اين رود؛ ھدر
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 نعمت از کی شيوه به ونزديک اطراف قراء ولی. گرديد تمديد کی شيوه قريه به برق انرژی خورشيدی ٤٠ دھه درشروع
 ديگر درجناح کی شيوه شمال متری دوصد فاصله در فقط که » يعقوب ده « قريه مثال گونه به. ماندند محروم برق

 وعده ھميشه کی شيوه قريه اطراف قراء به برق تمديد موضوع. تنداش برق مديدی مدت تا است، واقع لوگر دريای
 ده سپردن وحصر، حد بی ھای ت�ش وجود با ولی بود، المتوکل پادشاھی رژيم زمان در شوری وک�ی انتخاباتی سرخط

 اءقر بزرگان و سپيدان ريش فراوان ھای تپيدن وپائين با_ و رياست و شوری وزارت، صدارت، بمقامات عريضه ھا
 نعمت از کی شيوه قريه اطراف ھای قريه یشاھرژيم  سقوط تا شان سکونت محل به برق انرژی تمديد امر در مذکور

 .بودند محروم برق

 آن از دورتر مح�ت وحتی کی شيوهناحيۀ  فرزندان وفرھنگی علمی دانش سطح بردن با_ در کی شيوه ليسه موجوديت
 پادشاھی درھنگام ابتدائيه تعليمی مرکز يک درسطح ليسه اين شديم آور ياد قب� طوريکه. است داشته وبسزايی بارز نقش
 مکتب شاگردان خورشيدی١٣٤٠ درسال خان دأوود سردارمحمد مرحوم صدارت ھنگام در وبعدأ افتتاح هللا امان شاه

 سرحد درنقطه بلکا- کی شيوه سرک درمسير مدرن و اساسی الع�ده وفوق پخته شکل به که جديدی تعمير به مذکور
 ارتقا متوسط به ابتدائيه مذکوراز مکتب تعليمی سويه وھمزمان منتقل بود، شده بنا) وسفلی عليا (خان حسن قلعه دو ميان
 شد داده ارتقا ليسه به آن تعليمی سويۀ فاصله ب� ١٣٥٢ درسال درکشور جمھوريت رژيم تاسيس از بعد متعاقبأ. شد داده

 کادرعلمی تکميل جھت بود، گرفته دست روی جمھوريت رژيم که معارف بنيادی ريفورم به مطابق مرحله درھمين و
 ادبيات و ساينس ھای پوھنځی التحصي�ن فارغ" بود وگريبان دست کادرعلمی کمبود با ھا مدت که "مذکور مکتب

 تاثير شاگردان تحصيلی سويه بردن درامربا_ يريتغ اين که  شد داشته گسيل مذکور ليسه به استاد حيث به کابل پوھنتون
 عمومی  ھاینمره اول پی در پی دوسال برای يعنی خورشيدی ١٣٥٦و١٣٥٥ درسالھای چنانچه ،داشت فراوانی بس

 بنام کی شيوه ليسه دوازدھم صنف التحصي�ن فارغ از دومتعلم افغانستان سطح در ھا پوھنتون به شمولامتحان کانکور
 تاريک گماشتگان توسط خورشيدی ١٣٥٩ سنبله ماه در کی شيوه ليسه تعمير. شدند یمعرف نسيم محمد و عبدالھادی ھای

 .شد کشيده آتش به ملی وضد خائينانهً کام� عمل دريک آی.اس.آی پاکستان نظامی استخبارات دستگاه ِانديش

 موھبت درمحل، را بزس ھای باغ و ھا زمين موجوديت بودند؛ نشين شھر ن شا بيشتر که کی شيوه ليسه واستادان معلمين
 از وتنفس صبر درخت يک درزير ونشستن سبز باغ يک به رفتن که -ميکردند تلقين شاگردان به و نموده تلقی الھی

 آسانترانسان و برابرساخته چند را حافظه توانايی ميباشد؛ سبز ھای باغ ت ازخصوصيا که آکسيجن از ومملو پاک ھوای
 .فرا بگيرد را درس دميتوان

 تيزبا سيکھـ و ھندوباور ھموطنان ورود. بود ويساک جشن وايام خورشيدی١٣٥٥ سال حمل ماه  که دارم خاطرب درست
 درآنوقت من. داشت ادامه کی شيوه قريهسوی  به کی شيوه ليسه مقابل از شان املح ھای وتاکسی شخصی رفتارھای

 به گی رسيده و مطالعه جھت ظھر از بعد آقتابی روز دريک ھنگام ھمين در بودم، کی شيوه ليسه دھم صنف متعلم
 شاگردان تعليمی سويه ارتقا جھت وقت وتربيه تعليم وزارت جديد پاليسی اساس به که { کارخانگی و مکتب دروس
 باغ بنام سبزی سر باغ به} بودند نموده وسا_نه ماھه چھارونيم امتحانات جاگزين را وکارخانگی ماھوار امتحان مکاتب

 خانه طرف به برگشت درجريان. بودم گشت بر درحال غروب، به نزديک آفتاب -عصر...و شدم روانه) ٣( ياسيين مدير
 به مطالعه جھت و درزيربغل کتابی ھم آنھا که مختلف، ی ھا ازقريه خودم وسال سن درحدود ھا مکتبی ھم از تعدادی با

  .بوديم خانه روانه آرام آرام و شده ھمراه بودند؛ آمده مذکور باغ

 – کابل سرک به عليا خان حسن قلعه از باريک ونسبتأ خامه راه يک که درقسمتی درست لوگر – کابل راه مسير در 
 برق فلزی پايه به تصادفأ سنگ کرد؛ پرتاب اش مقابل طرف بهگرفته  را سنگی ھا بچه از يکی است، شده وصل لوگر

 تصميم ھا بچه ھمه جا اين در. شد بلند ھوا به خراشی گوش نسبتأ) ترنگ (صدای اصابت، شبدر) زمين قطعه (ُکرد در
 پايه طرف وبه گرفته را سنگ ھا بچه ھريک از.بود شبدر درکرد برق پايه ھمان ھم ما نشان و بزنيم نشان که گرفتيم

 به درست. ميگفتند مرحبا و بيشک برايش ديگران -ميکرد مذکوراصابت پايه به که ھرکسی سنگِ رفتند،گمي نشانه برق
 رفتار تيز موتر ھنگام دراين. دقيقه بيست وياھم پانزده ، ده -  شايد بوديم، بازی اين مصروف مدتی چه نيست خاطرم

 راست درجناح ما تجمع محلمقابل  در درست بود،  درحرکت کابلبسوی  لوگر ازطرف که یرنگ وسياه بزرگ نسبتأ
  :گفت ما به خطاب و شد پائين آن از رنگ هسيا دريشی با ملبس - مسن یمرد ، کردتوقف سرک خامه قسمتدر
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 !پدر جان نزنين ، ھايم بچه نزنين ، نزنين

 :داد ادامه ھم باز و ترشد نزديک ما به مرد اينجا در

 باد اندک در باز و ميزنيش وزنگ برميداره، داغ ميشه، زخمی شما ِزدن با اس برق پايه خو ِای !پدر جان ميزنين چرا -
 .ميشين برق بی ھم شما آنوخت ميشه، قطع ھا برق و چپه، باران و

 :گفت شناختيم نمی را او که موصوف مرد به درجواب ھا بچه از يکی

  .نداريم برق ماخو ! جان کاکا -

  :وگفت کرد نگاه ما ف طر به متعجبانه مرد جا دراين

 .باشين هنداشت برق شما و باشه کده عبور اينجه از برق ھای پايه که نداره امکان ھيچ ای -

 :گفتيم يکصدا ھمه ما

  .نداريم برق جان کاکا نی

 ميکنين؟ استفاده چی از روشنی بر شب شما پس -

  :گفتيم يکصدا ھمه ھم باز ما

 .جان کاکا الکين از -

 که بود، عبور حال در بربايسکل سوار ماموری اتفاقأ بود، خانه به وظيفه از مامورين گشت بر وقت که ھنگام اين در
 به وخطاب نموده بلند سوار بايسکل مامور طرف بهرا  دستش ما ھمصحبت مرد .کرد جلب را ما صحبت مردھم توجه

 :گفت او

  .بچيم اينجه بيا -

 از عجله کارميکرد،با عامه صحت دروزارت محمد عطا اسم به بود عليا خان حسن قلعه اھالی از که سوار ماموربايسکل
 گرفته را وی دستان دست، دو ھر با  وآمد مرد طرف به و ايستاده کرد يی گوشه در را بايسکلش پائين شد و بايسکل
 .پرسيد مامور از مرد بعدأ و نمودند کوتاھی واحوالپرسی بوسيده را موصوف سرمامور بالمقابل مرد بوسيد؛

 ؟ رفته کجا به برق ایه ھپاي ای -

 :گفت کند صحبت دبانه مؤ ميکرد کوشش زياد حاليکه در محمد عطا

  .بصاح سردار شده تمديد) آسياب چھار(چھارآسيا طرف به برق ایه ھپاي ای -

 ميته؟ برق ره ھا کجا -

 .شده داده برق عسکری قطعات به چھارآسيا قريه شمول به -

 ؟رچطو ره شما منطقه -

 .نداريم برق ما بصاح -

  .بتن برق ره کی شيوه قريه که امرکدم پيش سال شانزده - پانزده که اس يادم مه نيس؟ کی شيوه منطقه ای چرامگه -

 دھات ِای مگه ، وميشناسن ميکنن ياد کی شيوه بنام ھم مناطقه ِای بيرو ده ولی داره؛ برق کی شيوه قريه ِخود ب،صاح -
 را مختلف جھات حاليکه ودر برده _ با اشاره جھت را دستش موصوف مامور وقت دراين(اس کی شيوه اطراف کوچک

 قريه آنطرف علياس، خان حسن ق�ی دورتر کمی اونجا ميشه، ياد خلف ق�ی بنام ھستيم ما که اينجه)داد امهاد ميداد نشان
 نيازی قريه ھم ديگه طرف او ميکنن، د يا و_يتی قريه را آنجا ،اس بغلک ق�ی قريه ديگه طرف او به اس، بينی سياه
  .نداره برق مناطق ِای کدام ھيچ که...و. اس

  :گفت بلندی نسبتأ صدای وبا داده دور املشح رفتار تيز موتر طرف بهرا  رويش مرد وقت اين در

 ! بيار قلم يک کتی سفيد کاغذ ورق چند بچيم

 ملبس نوجوانی سنين در دختر يک که ديديم بودی؛ نشده موصوف مرد ھمراه متوجه آنوقت تا که ھمراھانم ھم شايد و من
  مرد به بود سفيد کاغذ ورق چند آن دربين راکه نازک دوسيه ويک شد پائين موتراز رنگ آبی پيراھن و کوبای پتلون به

 ديگرش خويش کدام وياھم اش نواسه وياھم بود دخترش شايد که( دختر به ميگرفت را دوسيه حاليکه در مرد ، پيش کرد
  :گفت )

 .بده س�م کاکايت به بچييم -
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 .شنيد عليکم س�م ھمً متقاب� و گفت وس�م داده دور عطا طرف به را رويش دختر

  :گفت داده، مامورعطا به را وقلم دوسيه با ھمراه سفيد ھای کاغذ مردً بعدا

 .شد نوشتن مصروف محمد عطا مامور و بنويس؛ ندارن برق که جاتی قريهً تماما -

 ازقرارمعلوم و بود اشه مزرع زدن بيل مصروف که دھقانی ازما، تر دور متری چندصد درفاصله ھنگام دراين
 ما تجمع محل به را خودش آھسته ، وآھسته گذاشته را بيلش داشت؛ زيرنظر ازشروع ميگذشت درمحل راکه جرياناتی

 باشنده که عثمان حاجی اسم به مذکور دھقان نمود، معرفی را خودش و گفت عليکم س�م مذکور مرد به و ساخته نزديک
 که نگذاشت مرد ولی ببوسد را مصاحب مرد دستان که خواست داشت عمر سال ھفتاد الی شصت وبين بود خلف قلعه

 ثابت ما برای تاآنوقت که مردمصاحب به عثمان حاجی احوالپرسی از بعد. ببوسد را دستانش خودش وسال سن ھم دھقان
 نفر دو بين جا دراين. نمود را تابستان درفصل آب کمبود مشک�ت از صحبت باشد مھمی شخصيت بايد که بود شده

 در را ابتدايی صنف چند ففط که عثمان حاجی. آمد ميان به افغانستان ھای آب از استفاده ارتباط به جامعی صحبت مذکور
 کارميکرد؛ خودش زمين روی که دھقانی شغل باوجود موصوف داشت؛ کافی سواد بود، خوانده درس امانیعھد 

 وحتی محل آبياری تمسسي مورد در بود؛ احساسی با و قوی افاده قوت دارای پرمعلومات، ساخت، خود ديده، مردجھان
 حاليکه در مذکور، دريای درمسير زراعت امر لوگردر دريای آب از اعظمی استفاده ھای راه و ھمجوار و_يات

 ببينی خير ( ميگفت حاجی به مصاحب ِمرد موارد بسياری در و ميداد معلومات بود داده گوش او به سخت اش مصاحب
 )فاميدم نمی ره اينجه حبصا حاجی

 ھای بزرگتر از نفر دو درحاليکه موصوف مرد که نميدانستم وبدرستی بوديم حيران کام� حرکات اين به ھمراھانم و من
 که بود کرده خطور مغزمن به موضوع اين فقط ولی است؟ کی اند، قايل احترام نھايت او وبرای شناسند می را او حاضر

او را نمی کسی؟ چه مشخص صورت به ولی  وزيری وياھم باشد رئيسی. باشد دولتی مھم رجال از يکی بايد مذکور مرد
 ازمکاتب دريکی حاليکه در وجرايد ھا روزنامه با نداشتيم؛ مابرق ميبود واگرھم نبود، تلويزيون درآنوقت زيرا شناختم،
 .ميديديم درآنھا را لتیدو مھم رجال ھای عکس تا -نداشتيم آشنايی ميخوانديم درس کابل شھر اطراف

 ط�يی رنگ قاب با بزرگ عکس ھمان که تصورميکردم گاھی. است آشنا من برای مرد چھره که ميکردم فکر من ولی
 آن نه ميگفتم، خود به باز ولی. باشد نفر ھمين عکس شايد است؛ نصب بديوار سرمدير با_ی مکتب مديريت اتاق در که

 خاطر به. شود بيرون ازشھر وھمراه نگھبان بدون خان داوود که دارد امکان ورچط است، خان داوود به متعلق عکس
 ھمراھی را وی عساکر و نگھبانان تعدادی ميآمد قلعچه ايستاده آب چمن به مرغابی شکار جھت شاه ظاھر وقتی داشتم

 که است ممکن غير داراست، را شاه ظاھر از وبيشتر با_تر بمراتب پرستيژ و اتوريته خان داوود که حا_ھم. ميکردند
 نه. ميکنم اشتباه -  ميکردم فکر تصور، اين با. برود ھواخوری و تفريح به موتروان بدون وحتی ونگھبانان عساکر بدون

 .نيست خان داوود مرد اين نه -

 مرد کشيد؛ درازا به افغانستان آبھای رفتن ھدر به از جلوگيری مسايل روی مقابل طرف و عثمان حاجی ميان صحبت
 درامر دشت ھکتار ھا ازمليون استفاده و کشور محتلف درنقاط بزرگ آبگردان ھای بند ساختمان از سخن ناشناس
 ھای حرف به وھمزمان زد کشورمی داخل در آن کامل واستفاده بيگانه کشورھای به آب جريان از وجلوگيری زراعت

 توافق نقطه اين به دو ھر محل آبی کم مشکل روی _خرهاب. ميداد گوش دقيقأ است، جالب برايش ميشد معلوم که حاجی
 را مذکور دريای مسير ھای زمين ميتواند لوگر و_يت خروار دشت در لوگر دريای با_ی آبگردان بند اعمار که داشتند

 تآنوق در را آنھا سخنان بسياری معنی حاليکه در ھا مکتبی ھم چھارنفر ما. دھد نجات تابستان درفصل آبی کم از
 کامل احترام با بود کرده تمام را نظر مورد نوشته حاليکه در عطا مامور و بوديم آنھا سخنان متوجه آرام نميدانستيم

 از باردوم برای موصوف مرد دخترھمراه وقت اين در. بود شدن تاريک حال در کم کم ھوا ميکشيد، انتظار آنطرف
  :گفت چنين بلندً نسبتا صدای به  و شده خارج موتر

 چه ، ميريم ھم سردارھا ويساک ميله به کی، شيوه به لوگر از برگشت) در(ده که توگفتی ميشه، تاريک ھوا -جان بابه
  ).٤ ( ديگه؟ وخت

 :وگفت گشتانده بر دختر طرف به را رويش مرد

 .بريم خانه بايد حالی بخير، ديگه سال باز شده، وخت نا ديگه لی حا پدر، جان -



  
 

 

  ٧تر ٦  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د: يادونه

 

 سخنان اين بود گرفته دست ھردو با را حاجی دستان حاليکه در مرد و بريد را آندو سخنان رشته نکهاي مثل دختر مداخله
  :گفت که دارم بخاطر کام�را آخروی

 به که مانديم خات نه خوده) آب ( او قطره يک بته وقدرت توفيق بما ) ج( خداوند اگر باشه، خير بصاح حاجی -
  .کديم خات کشوراستفاده داخل در هللا اءش ان اش ھمه از و.بره) بيرون(بيرو

  :گفت جواب در ومرد کرد دعوت شب نان به را وی حاجی کند خداحافظی حاجی با ميخواست حاليکه در مرد

  .شدم خات ات مھمان ھا شب که نی شب ،نيستم وا_يت ماندن شناختم تره که حالی صايب حاجی -

 اينکه مثل نمود حاجی با مفصلی حافظی خدا ، بود نموده حاجی با مختصر عليکی س�م يک درشروع که موصوف مرد
 مامور دست از را ھا کاغذ مرد حاجی با حافظی ازخدا بعد. ھستند وآشنا دوست ھم وبا ميشناسد قبل سالھا از را وی

 :پرسيد وی از و عطاگرقته

 کدی؟ نوشته برقه بی ایه ھقري کل پدر جان

 :گفت درجواب مامورعطا

 .بصاح بلی -

 سر ومردھم بوسيد دوم بار برای را موصوف مرد دست شده خم مامورعطا ، داد فظی حا خدا دست عطا مامور با و
 بوسيده را ما سر وی و بوسيديم را موصوف مرد دست مامورعطا از پيروی با جداگانه ھريک ما بعدأ ، بوسيد را مامور

 را راستش دست بازميکرد را موترش دروازه وقتی .رفت وترشم طرف به مستقيمأ مردً بعدا نموديم؛ حافظی خدا وی از
 به را موتر -گرفت قرار اشترنگ عقب در شده؛ موتر داخل وبعد داد شور حافظی خدا عنوان وبه نموده بلند ما طرف به

 .نمود ترک را آنجا و آورده در حرکت

 :پرسيد او از وا داده دور عثمان حاجی طرف به را رويش عطا مامور موصوف مرد رفتن با

 ميکد؟ چی اينجه ِای باحص حاجی -

  :گفت و نموده اشاره ھا بچه ما طرف به راستش دست با بود عطا مامور طرف به رويش حاليکه در حاجی

 .کنه نصيحت ره بچا که کد ايستاده موترشه او ميزدن؛ سنگ به برقه پايه و ميکدن شوخی بچا ھمی هاين -

 :گفت و نموده ما طرف به را رويش بود یعطب شوخ مرد که مامورعطا

 حالی ،.بود خان داوود ِای شناختين؟ نفره ِای ؟ ميزدين سنگ به برقه پايه چرا ميکدين؟، کاره ايطو چرا شما بچا او
  .ميکنه بندی تانه ُکل ایھپدر

  :گفت عطا مامور به خنده با عثمان حاجی ھنگام اين در

  .شديم خات برق صايب ما ولی ، شد نخات بندی بچا پدرای ، نتی آزار ره اھبچ جان عطا -

 ظاھرشاه دوره شوری وک�ی ھای وعده مثل ھم مه خط دست لست که نشه کنه، باور آدم است مشکل بصاح حاجی -
  .شوه سپرد نسيان تاق به

  .اس کارکن و جدی آدم ای کرد مقايسه ظاھرشاه با نميشه آدمه ای ولی خير، به شاه ظاھر ياد جان عطا -

 اتفاق آن ولی ، بينم می خواب شايد افتاده اتفاق آنچه تصورميکردم من ،بوديم وحيران گيچ بود اقتاده اتقاق که آنچه از ما
 .بود واقيعت يک کام�

  .شديم روان خود ھای خانه به و نموده حافظی خدا ھم با ھمه بود، شده تاريک ونسبتأ شام کام� ھوا

 !عزيز ھموطن بلی

 برق وتأمين تمديد سروی جھت وبرق آب وزارت انجنيران از متشکل ھيئتی که بود نگذشته ماجرا آن از ھفته يک ھنوز
 به نزديک کی شيوه قريه اطراف ھای قريه برق تمديد ومنتاژ ديزاين، سروی، کار .آمد کی شيوه قريه اطراف قراء به
 شبکه منتاژ انجنير سر که بود پايان به نزديک ارک اين شمسی ھجری ١٣٥٧ سال دربھاران .انجاميد طول به سال دو

 رئيس بدست جمھوريت تاسيس سالروز پنجمين درجشن مربوط قراء در برق جريان قراراست: بود مذکورگفته برق
  ...ولی. شود افتتاح جمھور

 سوی به اکشورشانر و مردم ميتوانند کارکن و وطنپرست آگاه، رھبران که است داده نشان جھان کشورھای تاريخ
 داوود محمد مرحوم کارکردگی سوابق از چشمديد و مطالعه. دھند سوق گانی ھمه رفاه و اقتصادی شگوفای ملی استق�ل



  
 

 

  ٧تر ٧  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د: يادونه

 

 ھفتاد دردھه افغانستان جمھور ورئيس دولت رئيس حيث به ھم کوتاھی مدت و مي�دی پنجاه دردھه صدراعظم حيث به
 به اش ومردم کشور کامل دستيابی به مصمم ًجدا که است بوده ردانیم آن تبار از دأوود محمد که داد نشان مي�دی
 ٥٧ سال ثور ھشتم درسحرگاه وديرينش مقدس آرزوی اين به رسيدن از قبل ولی ، بود گانی ھمه رفاه و ملی استق�ل

 ودخانداو ازقتل ميتوانستند درصد صد حاليکه در و ريختند جمھوری رياست ارگ بداخل ثور ٧ کودتای عصيانگران
 تاريخ وتراژدی. رسانيدند قتل به خائينانه و نامردانه اش خانواده اعضای تمام با ھمراه را وی نمايند، پرھيز وھمراھانش
 و بود نشده رفع ما مردم ھای جگر و ھا سينه از ھنوز امانی رژيم سقوط داغ . شد تکرار ديگر بگونه يکبارديگرو

 وطنپرست و صادق خدمتگاران از ديگری يک افغان ملت ٥٧ ثور ھشت نخوني درسحرگاه که ساخت ثابت زمان گذشت
 ازطرف روس امپرياليزم سوسيال غ�می طوق نپذيرفتن و وطن به خدمت جرم به دأوود محمد. داد دست از را اش

 .باد شاد شان روح. گرديد تيرباران معصومانه اش خانواده اعضای تمام با ھمراه مند، عقده نامردان از تعدادی

 و ساز کشور مرد برا خان، داوود شھيد با نوجوانی ھنگام در بنده تصادفی برخورد يک از زنده و مفصل خاطره بود اين
 .ساز سرک دکتاتور بقولی ھم يا

 

 :توضيحات

 ھای هريش در برع�وه را آشنايی اين علت اند، داشته ورفاقت آشنايی ـوسيکھــ ھندوباور ھموطنان با ازسابق کی شيوه مردم -١
. کرد جستجو شان مذھبی مناسک دربسررسانيدن کی شيوه در مذکور ھموطنان گاھی گاه يافتن حضور در ميتوان بودن، ھموطن

 ھندو برادران ھای زمين با_ی آن مجاور ھای وقريه کی شيوه قريه دھقانان از تعدادی که است اين در آشنايی اين ديگر علت
 جايداد آنھا از تعدادی که اند داشته کی شيوه ساحه در زيادی ھای جايداد کابل ھای وسکھــــــــ ھا ھندو. ميکنند کار وسيکھــــــــ

 چند دونی (و) چند رام ( بنام ھای فاميل ساحه دراين ھم ھنوز ولی. اند رسانيده فروش به اخير سال سی در خصوص به شانرا ھای
 چھل اندازه به ای ساحه مالک ) دارند عھده به سھاک قريه گان اشندهب آنرا زراعت امور که (کی شيوه غرب ساحه در ) کپور

 .ميباشند زراعتی زمين" ھکتار ھشت معادل " جريب

 افغانستان دولت اجازه به رسمأ که آن از قبل و ھفتادمي�دی دردھه کی شيوه سرزمين از آمده بدست تاريخی آثار ارتباط به-٢
 .است شده ارائه معلومات نترنتیا مختلف ھای سايت در است گرفته صورت

 کنار و گوشه در مي�دی نود دھه سالھای درجريان شان محلی خائين چاکران و خارجی دزدان توسط که دزدانه ی ھا کاوش ولی
 آثارتاريخی رفتن وبغارت کاوشھا اين از ما وملت مردم قسمأ تاکنون گرفته ت صور کی شيوه مختلف ساحات در جمله از ما کشور

 شاھی کيبل تا شاھی پاتک از( اش درکتاب استانيزی وريځ زمان شاه مرحوم.ندارند آگاھی کی شيوه به مربوط ازمح�ت آمده تبدس
 گفته به بنا ولی. است نموده آوری ياد مي�دی نود دھه دوم درنيمه کی شيوه سھاک منطقه در قديمی ط�يی پطنوس يک کشف از) 

 ارزش با تر با_ بسيار بسيار است گرفته صورت مي�دی نود دھه جريان در منطقه اين در که ھای ودزدی کشفيات عينی شاھدان
 .است بوده ط�يی پطنوس يک کشف از وبيشتر تر

 منار شمالی جناح ھای دردامنه واقع محسن قلعه بنام يی ده در کی شيوه ساحه از ديگری درمحل اھالی چشمديد بر بنا ھمچنان
 مي�دی نود دھه دوم درنيمه بابا عادل شيخ زيارت به نزديک کمری قريه غرب جنوب جناح متری کيلو دو در ودرست چکری
 وبه کشف مذکور ازمحل ارزش با الع�ده فوق تاريخی آثار از زيادی ومقدار گرفته صورت ای گسترده درسطح دزدانه ھای کاوش
 .است رفته سرقت

 العاده فوق باغ بينی سياه کوه پوزه رأس ودر جنوب طرف به و_يتی و حصار یبين منطقه از گذشته لوگر کابل شاھراه درمسير -٣
 موجود، درآن گل مختلف ھای بته و زينتی ميوه، درخت ھزاران که ياسين مدير باغ بنام داشت وجود افسانوی و قشنگ سبز، سر

 محل آن به وميله تفريح برای شينن شھر فاميل ده جمعه ھای روز و ھا ھفته دراخير. بود جاری درآن روان آب جوی وسه
 تبديل متروکی باغ به خويش وخرمی سرسبزی حفظ با باغ اين وھفت پنجاه ثور ھفت وناميمون خونين کودتای از بعد که. ميشتافتند

 ھای گروه اول خط تقاطع محل باغ اين وطالبان تنظيمھا و ھا تنظيم ميان جنگ آغاز و مي�دی نود دھه سالھای درجريان ولی. شد
 وخاکستر خاک به اش ساله صد چند درختان با ھمراه باغ سرسبزی ومرمی، راکت ، بم ھزاران اصابت دراثر که بود؛ متخاصم

 .ميشود کارگرفته زراعت کشت در آن زمين از و است مانده بجا نامی مذکورفقط باغ از حا_. گرديد مبدل

ـــ برادران به گاھی کابل مردم -٤  .ميکنند بسردارخطا سکھـــــ

  

 


