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   هـ ش ١٣٨۶ سرطان ٢۶              داوری نجيب اهللانجنير  
    

  بمناسبت سی وچهارمين سالگرد تاسيس نخستين جمهوريت درکشور
  

  سر زمين شيوه کی
   از مرحوم دأود خان ایوخاطره

   
گفته ريش سپيدان و اهل خبره  ، وبنا به ابلشيوه کی محلی است بس سر سبز وخرم در ده کيلو متری جنوب شهر ک

  آنچه از هزاران سال قبل سينه به سينه ودهان به دهان به همديگر نقل شده و تا امروز شفاهأ بما رسيده است لمح
 .  آنراشيوه کی خوانند  زمينی کهسر 

 پيروان دين هندوان درهمين محل قرار داشت و پيروان دين مذکور از  در هزاران سال قبل شيوا بزرگترين نياشگاه
که اين مرسوم با وجود گذشت هزاران سال کماکان  .جهت عبادت به همين محل می شتافتندگوشه وکنا ر کشور 

 . تا چند دهه قبل به گونه ای تعقيب ميگرديد  شهرکابل ازطرف هموطنان هندوان و سکهــــــ
 کابل جهت  و سکهـــــــ ساکن درشهر  پيروان هندوان درهنگام جشن باستانی ويساک چنانچه تا قبل از کودتای ثور 
ن ايام که و درست به خاطر دارم که درآ. سرور به منطقه شيوه کی ميشتافتند   جشن و تجليل عيد ويساک وبر پايی

، مجاهد و غيره و غيره خبری و بعد هم جهاد روس، اشغال  ، مبارزه، فيودال، طبقه کارگر، انقالب هنوز از کلمات
 سرزمين شيوه کی ورود هموطنان  باشنده گان مسلمان  به سر ميبردند  وامنيت کامل ما در آرامی نبود، مردم وکشور

 . روز های جشن ويساک به محل شيوه کی گرامی ميداشتند هندوان وسکهـــــــ شانرا در
دکان های بازار شيوه کی پر از خوردنی ها وشرينی باب مختلف  چنانچه بافرارسيدن جشن ويساک 

 که محل عبور   دکان شانرا مقابل ر اين وقت درصورت نباريدن باران راهرو های  و دکانداران د  ميگرديد  النوع
 و  در اين ايام در مجموع تمامی مردم محل به خصوص دهقانان . جاروب و آبپاشی ميکردند  ومرورمردم بود

گرمتر  و، تخم مرغ و شير، گرم بازار فروش مرغ  چه دراين هنگام مالداران خوشی خاص خود شانرا ميداشتند
ـ نسبت به ايشان سالم و ادای احترام ميکردند و بعضی ها هم بااالثر د هموطنان هندوان وسکهــ با ورو مردم .ميشد

 ).١(دندمينمو احوالپرسی، روبوسی وبغل کشی  مصافحه ، شناخت قبلی با همديگر
 

کشور مناطق مربوط به قريه  اگير درولی با تأسف و اندوه فراوان که بعد از کودتای ثور و پديد شدن بی امنيتی فر
بی امنيتی ديگر نمی   هم به سبب ماند و هموطنان هندو و سکهـــبزرگ شيوه کی هم از اين بی امنيتی بی نصيب ن

  .نتوانستند جهت برگزاری جشن ويساک به شيوه کی بروند
دارد بنام سهاک و  ری وجود  قريه کهن ديگ  شاخ برنتی در جنوب غرب قريه شيوه کی در پائين دامنه های کوه

و چهارصد سال قبل   که ميشود آنرا باال تر از هزار دور آن سالهای دوریاهل خبره محل، در  بازهم بنا به روايات 
 و .جوانان شانرا در همين محل بر پا ميکردند مجالس عروسی  کنار کابل  کرد پيروان آيين هندو ازگوشه و برآورد 

ذشته های نه چندان دور وطی يک دهه اخير ازمحالت مذکور بدست آمده است بازگو کننده آثار تاريخی ايکه در گ
  )٢.(ثبوت روايت های مردم و تاريخ پر افتخار و غنی محالت مذکورميباشد

 
نزديک  سرزمين شيوه کی باشنده گان قرأ دور و آنچه دراين جا قابل ذکر است که با درنظر داشت قدامت کهن نام و

 شيوه کی خود شانرا اهل شيوه کی ميخوانند چه در گذشته های  بيرون از محالت مربوط به قريه بزر گآن هم در 
چند صد عدأ بنا به افزايش نفوس بخصوص طی   وب قريه محدود وجود داشت دور وقتی درهمين محل فقط يکی دو 

الت نشينمن ديگری تهداب گذاری در مح هسته درنزديکی های دور ونزديک قريه ماآ، هستهآ  ويا هزار سال اخير
    گرديد

ميشد جهت معرفی  هويتی مشخصی  و  جديد التاسيس دارای نام   محالت جديد الی زمانيکه قريه يا ده باشنده گان
که اين معمول به گونه ای تاهنوز ادامه دارد و باشنده گان قرا .  ميبردند  قريه مادر استفاده ناممحل سکونت شان از 

تا سوال کننده را از جستجو بيرون .  بيرون از ساحه شيوه کی خودشان را ساکن شيوه کی معرفی ميکنندهمجوار در
ولی در داخل قريه جات نسبت آشنايی تمامی . کنند زيرا نام شيوه کی يک نام آشنا برای تمام مردم افغانستان است

  .ط نام ميبردوقريه مشخص مربو مردم محل باقرأ موجود هرکسی از محل سکونت خودش 
  

 خورشيدی دريک تعمير ١٣٠۴روی همين قدامت و تاريخ سرزمين شيوه کی وقتی درعصر رژيم امانی و در سال 
.  واقع در قريه قلعه حسن خان عليا واقع در دو کيلومتری شمال غرب شيوه کی مکتب ابتدائيه ای افتتاح شد  دولتی
همچنان در اواخر دهه سی خورشيدی  . ندی ياد کردکدائيه شيو ه  مربوط دولت وقت مکتب مذکور را بنام ابت مقامات
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مرکز مذکور را بنام مرکز  بازهم به اسم  دقلعه غالم حسن خان تعمير وافتتاح شمرکز صحی را که درهمجواری 
  . گرديدصحی شيوه کی مسمی

پر از ميوه، جوی ها  و ی سبزباغ ها وجود زمين های زراعتی و .مردم شيوه کی بيشتر زراعت پيشه و مالدار هستند 
که بادرنظر داشت آن درفصل تابستان بيشتر . دريای خروشان يکی از صفات برتر سرزمين شيوه کی ميباشد آب و

 در اين سر زمين همان  زراعت  و سيستم آبياری.  هواخوری به آن محل ميشتابند اهالی شهر کابل جهت تفريح و
يعنی ايجاد بند های خاکی جهت ذخيره آب باالی دريای . ان سال قبل ميباشدآبياری معمول و کالسيک هزار سيستم 
نبود سيتم مدرن آبياری و . گاوآهن جهت قلبه زمين  استفاده از اندک را دارد و  که ظرفيت ذخيره آب ناچيز و لوگر
 مقادير عظيم آب بهاران فصول زمستان و تا در آبگردان مدرن و بزرگ باالی دريای لوگر با عث آن ميگردد بند

اين کمبود در هنگام خشکسالی ها در فصل تابستان سخت  دريای لوگر به هدر رود و ذخيره در بدون استفاده و
  .محسوس وقابل افسوس است

  
نزديک به شيوه کی از  ولی قرأ اطراف و. درشروع دهه چهل خورشيدی انرژی برق به قريه شيوه کی تمديد گرديد

که فقط در فاصله دوصد متری شمال شيوه کی ) ده يعقوب( به گونه مثال قريه . ماندند برق محروم  انرژینعمت
موضوع تمديد برق به قرأ اطراف قريه . برق نداشت  درجناح ديگر دريای لوگر واقع شده است تا مدت های مديدی 

ی با وجود تالش های بی ول وکالی شوری در زمان پادشاهی ظاهر شاه بود،   وعده سرخط انتخاباتی شيوه کی هميشه
 فراوان  پائين تپيدن های ، شوری و رياست و باال و ده ها عريضه بمقامات صدارت، وزارت، سپردنحد وحصر

تا سقوط حکومت ظاهر شاه قريه  ريش سپيدان و بزرگان قرأ مذکور در امر تمديد انرژی برق به محل سکونت شان 
  . برق نداشتند های اطراف قريه شيوه کی

  
حتی محالت دورتر  فرهنگی فرزندان سرزمين شيوه کی و جوديت ليسه شيوه کی در باال بردن سطح دانش علمی ومو

طوريکه قبأل ياد آور شديم اين ليسه درسطح يک مرکز تعليمی ابتدائيه . بسزايی داشته است از آن نقش بارز و
خورشيدی ١٣۴٠حوم سردارمحمد دأود درسال بعدأ در هنگام صدارت مر درهنگام پادشاهی شاه امان اهللا افتتاح و

 شيوه کی به  اساسی و مدرن درمسير سرک فوق العالده  شاگردان مکتب مذکور به تعمير جديدی که به شکل پخته و
همزمان سويه تعليمی مکتب  بناشده بود منتقل و) عليا وسفلی(طرف شهرکابل درنقطه سرحد ميان دو قلعه حسن خان 

بال فاصله ١٣۵٢ درسال و متعاقبأ بعد از تاسيس رژيم جمهوريت درکشور. ه متوسط ارتقا داده شدمذکوراز ابتدائيه ب
روی  می آن به ليسه ارتقا داده شد و درهمين مرحله مطابق به ريفورم بنيادی معارف که رژيم جمهوريت يسويه تعل

فارغ " گريبان بود دست و که مدت ها با کمبود کادرعلمی "دست داشت جهت تکميل کادرعلمی مکتب مذکور 
یالتحصيالن پو ير يکه اين تغ.  به حيث استاد به ليسه مذکور گسيل داشته شد  پوهنتون کابل  های ساينس و ادبياتهن

 خورشيدی اول نمره عمومی ١٣۵۶درامرباال بردن سويه تحصيلی شاگردان تاثير بس فراوانی داشت چنانچه درسال 
تعمير ليسه  . ليسه شيوه کی بود  کانکور يکی از فارغ التحصيالن صنف دوازدهم شمول به پوهنتون ها در امتحان

. آی دستگاه استخبارات نظامی پاکستان   گماشتگان تاريک انديش   توسط  خورشيدی١٣۵٩شيوه کی در ماه سنبله 
  .ضد ملی به آتش کشيده شد خائينانه وکامأل  دريک عمل  آی .اس

  
محل  را درن شهر نشين بودند موجوديت زمين ها و باغ های سبز ه کی که بيشتر شاستادان ليسه شيوا معلمين و

زير يک درخت  نشستن در  و به شاگردان چنين تلقين ميکردند که رفتن به يک باغ سبز وموهبت الهی تلقی نموده 
فظه را چند ازخصوصيا ت باغ های سبز ميباشد توانايی حا هوای پاک ومملو از آکسيجن که  تنفس از  صبرو

  . آسانتر ميتوان درس را فراگرفت  و برابرساخته
  

ما که   و سکهــــ  ورود هموطنان هندو، خورشيدی وايام جشن ويساک بود١٣۵۵ ماه حمل سال  درست بخاطر دارم
 يکرد به قريه شيوه کی ادامه داشت  ليسه شيوه کی عبور م  از مقابل تاکسی های عامل شان تيز رفتارهای شخصی و

، در همين هنگام دريک روز آقتابی بعد از ظهر جهت مطالعه و  کی بودمو من درآنوقت متعلم صنف دهم ليسه شيوه
که به اساس پاليسی جديد وزارت تعليم وتربيه وقت جهت ارتقا سويه (   مکتب و کارخانگی  رسيده گی به دروس

ساالنه نموده  نيم ماهه و و امتحانات چهارکارخانگی را جاگزين  امتحان ماهوار و تعليمی شاگردان مکاتب 
  ... روانه شدم و ) ٣(باغ مدير ياسيين  درمحل بنام سر سبزی  به باغ  .)بودند

با تعدادی از هم مکتبی   خانه   به طرف درجريان برگشت.  بودم  ، و درحا ل بر گشتعصر آفتاب نزديک به غروب
 که آنها هم کتابی درزيربغل داشتند و جهت مطالعه به باغ مذکور ، سن وسال خودم ازقريه ها ی مختلفها ی درحدود

 خامه   درست درقسمتی که يک راه  لوگر–در مسير راه کابل   آرام روانه خانه بوديم  وآرام.  همراه شدم  آمده بودند
 ا بلند نموده يکی از بچه ها سنگی ر شده است  لوگر وصل– به سرک کابل  نسبتأ باريک از قلعه حسن خان عليا و

شبدری ) قطعه زمين (کرد  در   برق فلزی، سنگ تصادفأ به پايه کردودرجهت انحرافی به طرف مقابل اش پرتاب 
 تصميم گرفتيم که نشان  هادر اين جا همه بچه .نسبتأ گوش خراشی به هوا بلند شد و) ترنگ (   وصدایاصابت نمود 
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وسنگ پارچه ها درمحل به وفور يافت ميشد زيرا درآن محل ( ر بودبزنيم و نشان ما هم همان پايه برق درکرد شبد
به  بچه ها سنگ را ميگرفتند و). جهت استحصال سنگ ساختمانی تقريبأ همه روزه سرنگ پرانی صورت ميگرفت 

. با ميگفتندابت ميکرد ديگران برايش بيشک مرح که به پايه مذکوراص  هرکسیسنگ طرف پايه برق نشانه ميرفتند و
 هنگام  دراين. ، پانزده وياهم بيست دقيقه  ده-ديم، شايد  بو  مصروف اين بازی رست به خاطرم نيست چه مدتید

طرف لوگر روانه شهر کابل بود درست در رأس محل تجمع ما  موتر تيز رقتار نسبتأ بزرگ وسياه رنگ که از
بس با دريشی سياه رنگ از آن پائين شد و مرد نسبتأ مسن و مل خامه سرک توقف کرد و درجناح راست ترين قسمت و

  :خطاب به ما گفت 
  !، نزنين جان پدرنزنين، نزنين بچه هايم

  : و باز هم ادامه داد در اينجا مرد به ما نزديک ترشد
 و باز در  ، وزنگ ميزن ايشايه برق اس با زدن شما زخمی ميشه، داغ برميداره چرا ميزنين جان پدر ای خو پ-

  .، آنوخت شما هم بی برق ميشين ران می افته و برق ها قطع ميشهااندک باد و ب
  :  گفت يکی از بچه ها درجواب به مرد موصوف که او را نمی شناختيم

  .ماخو برق نداريم !  کاکا جان -
  
  : وگفت  دراين جا مرد متعجبانه به طر ف ما نگاه کرد 
  . و شما برق نداشته باشين  ده باشه های برق از اينجه عبور که ای هيچ امکان نداره که پاي-

  ما همه يکصدا گفتيم 
  .نی کاکا جان برق نداريم 

   استفاده ميکنين ؟  پس شما شب بر روشنی از چی-
  :ما باز هم همه يکصدا گفتيم 

  . از الکين کاکا جان-
ال عبور بود که ح، اتفاقأ ماموری سوار بربايسکل در  بر گشت مامورين به طرف خانه بوددر اين هنگام که وقت

خطاب  ، مرد همصحبت ما دست اش به طرف مامور بايسکل سوار بلند نموده وب نمود ما را جلتوجه مردهمصحبت 
  !به او گفت

  . بيا اينجه بچيم -
داشت دروزارت صحت عامه ماموريت   به اسم عطا محمد  ماموربايسکل سوار که از اهالی قلعه حسن خان عليا بود

، دستان وی به طرف مرد آمد با هر دو دست  در گوشه ای توقف داد و ، بايسکل اش راکل پائين شدبه عجله از بايس
احوالپرسی کوتاهی نمودند و بعدأ مرد از مامور  را گرفته وبوسيد، مرد بالمقابل سرمامور موصوف را بوسيده و

  :پرسيد
   برق به کجا رفته ؟ ه های ای پاي-

  : گفت ميکرد موء دبانه صحبت کندعطا محمد در حاليکه زياد کوشش 
  .تمديد شده سردار صايب ) چهار آسياب(  برق به طرف چهارآسياه های ای پاي-
   کجا ها ره برق ميته؟-
  . به قطعات عسکری برق داده شده  به شمول قريه چهارآسيا-
   چطو؟  منطقه شما ره -
  . ما برق نداريم  صايب  -
سال پيش امرکدم که قريه شيوه کی ره برق  پانزده ، شانزده  مه يادم اس ک  چرامگه ای منطقه شيوه کی نيس ؟ -

  .بتن
 مگه ای ،ميشناسن  شيوه کی ياد ميکنن و بنام ای مناطقه هم   بيرو  ولی ده خود قريه شيوه کی برق داره،! ايب  ص- 

در حاليکه   و  بردهدراين وقت مامور موصوف دست اش را جهت اشاره با ال(  اسدهات کوچک اطراف شيوه کی
جا کمی دورتر قالی حسن اينجه که ما هستيم بنام قالی خلف ياد ميشود، اون  ) ادامه داد جهات مختلف را نشان ميداد

آنجا را قريه واليتی يا د ميکنن  ، آنطرف قريه سياه بينی اس، به او طرف ديگه قريه قالی بغلک اسخان علياس
  .اره که هيچ کدام ای مناطق برق ند...و

  :با صدای نسبتأ بلندی گفت  در اين وقت مرد روی اش به طرف موتر تيز رفتار عامل اش دور داده و
  .بچيم چند ورق کاغذ سفيد کتی يک قلم بيار 

، ديديم که يک دختر در سنين نوجوانی توجه همراه مرد موصوف نشده بوديممن و شايد هم همراهانم که تا آنوقت م
که دربين آن تعداد کاغذ سفيد  يک دوسيه نازک را  و موتر پائين شده از  رنگ  ای و پيراهن آبی کوب  به پتلون ملبس

 ياهم نواسه اش و  دخترش بود و که شايد( در حاليکه دوسيه را ميگرفت به دختر مرد  بود به مرد نزديک ساخت،
  : گفت  )ياهم کدام خويش ديگرش 
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  . بچييم به کاکايت سالم بده-
  . گفت و متقابأل هم سالم عليکم شنيد سالم دور داده و   عطا دختر رويش را به طرف 

  :گفت  بعدأ مرد کا غذ های سفيد همراه با دوسيه وقلم را به مامور داد و
  .و مامور عطا محمد مصروف نوشتن شد.  بنويس  که برق ندارن  تمامأ قريه جاتی-

ر ازما، دهقانی که مصروف بيل زدن مزرع اش بود و ازقرارمعلوم متری دور ت فاصله چندصد دراين هنگام در
، آهسته خودش را به  زيرنظر داشت، بيل اش را گذاشته و آهسته شروع محل ما ميگذشت از که در  را جرياناتی

دهقان مذکور به اسم حاجی  محل تجمع ما نزديک ساخته و به مرد مذکور سالم عليکم گفت و خودش را معرفی نمود،
عثمان که باشنده قلعه خلف بود وبين شصت الی هفتاد سال عمر داشت خواست که دستان مرد مصاحب اش راببوسد 

 بعد از احوالپرسی حاجی عثمان به مرد. ولی مرد نگذاشت که دهقان هم سن وسال خودش دستان اش را ببوسد
فصل  حبت از مشکالت کمبود آب درکه بايد مرد مهمی باشد ص آنوقت برای ما ثابت شده بود مصاحب اش که تا
. اين جا بين دو نفر مذکور صحبت جامعی به ارتباط استفاده از آب های افغانستان به ميان آمد در. تابستان را نمود

وجود شغل دهقانی  با در زمان امانی درس خوانده وسواد کافی داشت و حاجی عثمان که ففط چند صنف ابتدايی را 
، دارای افاده قوی و با احساسی بود در هان ديده، خود ساخت، پرمعلومات کارميکرد مردجکه روی زمين های خودش
 امر زراعت در  از آب دريای لوگردر حتی واليات همجوار و راه های استفاده اعظمی مورد سيتم آبياری محل و

در بسياری موارد مرد  سخت به او گوش داده بود معلومات ميداد و   مصاحب اش مسير دريای مذکور، در حاليکه
  ) خير ببينی حاجی صاحب اينجه ره نمی فاميدم( مصاحب به حاجی ميگفت 

  
بدرستی نميدانستم که مرد موصوف درحا ليکه دو نفر از بزرگتر   به اين حرکات کامأل حيران بوديم و من و همراهانم

ت؟ ولی فقط اين موضوع به مغزمن خطور برای او نهايت احترام را قايل اند، کی اس های حاضر او را می شناسند و
ولی به صورت مشخص . ياهم وزيری  رئيسی باشد و. که مرد مذکور بايد يکی از رجال مهم دولتی باشد کرده بود

يکی  جرايد در حاليکه در با روزنامه ها و ،بود، واگرهم ميبود مابرق نداشتيمچه کسی ؟ زيرا درآنوقت تلويزيون ن
  .ابل درس ميخوانديم آشنايی نداشتيم تا عکس های رجال مهم دولتی را در آنهاميديديم ازمکاتب اطراف شهر ک

  
 با قاب رنگ  ميکردم که همان عکس بزرگ ، گاهی تصوردم که چهره مرد برای من آشنا استولی من فکر ميکر

ولی باز به خود . نفر باشد  باالی سرمدير بديوار نصب است شايد عکس همين  که در اتاق مديريت مکتب طاليی 
شهر بيرون   که داود خان بدون نگهبان وهمراه از ، چطور امکان داردمتعلق به داود خان است ه آن عکس ميگفتم ، ن

تعدادی نگهبانان و عساکر  به خاطر داشتم وقتی ظاهر شاه جهت شکار مرغابی به چمن آب ايستاده قلعچه ميآمد . شود
پرستيژ بمراتب باالترا ز ظاهر شاه را داراست غير ممکن  اتوريته و  اود خان که د حاالهم. وی را همراهی ميکردند

، فکر  اين تصور با. به تفريح و هواخوری برود درايور  حتی بدون  و نگهبانان بدون عساکر و است که 
  . خان نيست  اين مرد داود ، نهنه.  اشتباه ميکنم  ميکردم

  
روی مسايل جلوگيری از به هدر رفتن آبهای افغانستان به درازا کشيد مرد صحبت ميان حاجی عثمان و طرف مقابل 

ناشناس سخن از ساختمان بند های آبگردان بزرگ درنقاط محتلف کشور و استفاده ازمليون ها هکتار دشت درامر 
ه حرف همزمان ب جلوگيری از جريان آب به کشورهای بيگانه واستفاده کامل آن در داخل کشورميزد و  و زراعت

 هر دو به اين   کم آبی محل بالخره روی مشکل و .دقيقأ گوش ميداد جالب است    که معلوم ميشد برايش  های حاجی
لوگر ميتواند زمين های مسير  توافق داشتند که اعمار بند آبگردان باالی دريای لوگر دردشت خروار واليت  نقطه 

ما چهارنفر هم مکتبی ها در حاليکه معنی بسياری سخنان .  دهد تابستان نجات دريای مذکور را از کم آبی درفصل
آنها بوديم و مامور عطا در حاليکه نوشته مورد نظر را تمام کرده  سخنان  متوجه  آنها را در آنوقت نميدانستيم آرام

راه مرد  در اين وقت دخترهمدر حال تاريک شدن بود،، هوا کم کم  انتظار ميکشيد  آنطرف ترام کاملبود با اح
  : و به وی چنين گفت  موصوف برای باردوم از موتر خارج شده

، چه سردار ها هم ميريم ه ميله ويساک  به شيوه کی ب برگشت از لوگر) در( ، توگفتی که دهبابه جان هوا تاريک ميشه
   ).۴( ؟  وخت ديگه 

  :مرد رويش را به طرف دختر بر گشتانده وگفت
   .، حالی بايد خانه بريم بخير ز سال ديگه با ، ت شده، حا لی ديگه نا وخ جان پدر-

مداخله دختر مثل اينکه رشته سخنان آندورا بريد و مرد در حاليکه دستان حاجی را با هردو دست گرفته بود اين 
  :سخنان آخروی کامأل بخاطر دارم که گفت 

خوده نه خات مانديم که به ) آب( ه او قدرت بته يک قطر بما توفيق و) ج (  ، اگر خداوند حاجی صايب خير باشه-
  .و از همه اش ان شاء اهللا در داخل کشوراستفاده خات کديم .بره) بيرون(بيرو

  : حاجی وی را به نان شب دعوت کرد ومرد در جواب گفت  مرد در حاليکه ميخواست با حاجی خداحافظی کند
  .  که شب ها مهمان ات خات شدم شب نی لی که تره شناختم ماندن وااليت نيستم  حاجی صايب حا-
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، درختم چنان خدا حافظی با حاجی نمود مثل م عليکی مختصر با حاجی نموده بودمرد موصوف که درشروع يک سال
ازخدا حافظی با حاجی مرد کاغذ ها را از دست   بعد .آشنا هستند با هم دوست و اينکه وی را از سالها قبل ميشناسد و

   :پرسيدمامور عطاگرقته واز وی 
  ؟ جان پدر کل قريای بی برقه نوشته کدی 

  :و مامورعطا درجواب گفت
   بلی صايب-

مردهم سر  ، مامورعطا خم شده دست مرد موصوف را برای بار دوم بوسيد وبا مامور عطا دست خدا حا فظی دادو 
 و وی سر ما را  سيديم، بعدأ ما هريک جداگانه با پيروی از مامورعطا دست مرد موصوف را بو را بوسيد مامور

را بازميکرد دست  بوسيد از وی خدا حافظی نموديم ، بعدأ مرد مستقيمأ به طرف موترش رفت وقتی دروازه موترش 
در عقب اشترنگ   و بعد داخل موتر شده به عنوان خدا حافظی شور داد و به طرف ما بلند نموده و راست اش را 
  . و آنجا را ترک نمودموتر را به حرکت در آورده قرار گرفت و

  :با رفتن مرد موصوف مامور عطا رويش را به طرف حاجی عثمان دور داده و از او پرسيد
    ای اينجه چی ميکد؟  حاجی صايب-

  :حاجی در حاليکه رويش به طرف مامور عطا بود با دست راست اش به طرف ما بچه ها اشاره نموده و گفت 
  . ايستاده کد که بچا ره نصيحت کنه ، او موترشهنبرقه به سنگ ميزد اين همی بچا شوخی ميکدن و پايه -

  :مامورعطا که مرد شوخ طبی بود رويش را به طرف ما نموده و گفت
، حالی . داود خان بود  شناختين؟ ، ای او بچا شما چرا ايطو کاره ميکدين؟، چرا پايه برقه به سنگ ميزدين ؟، ای نفره

  .پدرای کل تانه بندی ميکنه 
  :در اين هنگام حاجی عثمان با خنده به مامور عطا گفت 

  .، ولی ما صايب برق خات شديم ، پدرای بچا بندی نخات شد  آزار نتی  عطا جان بچا ره-
، نشه که لست دست خط مه هم مثل وعده های وکالی شوری دوره ظاهرشاه حاجی صايب مشکل است آدم باور کنه -

  .به تاق نسيان سپرد شوه 
  .مقايسه کرد ای آدم جدی و کارکن اس   ظاهرشاه   به  نميشه ای آدمه  ولی  ا جان ياد ظاهر شاه به خير، عط-

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

  . تاريک شده بود از آنجا همه با هم خدا حافظی نموده و به خانه های خود روان شديم  أنسبت هوا ديگر کامأل شام و
  

  !بلی هموطن عزيز
 برق جهت سروی تمديد و هنوز يک هفته ای از آن ماجرانگذشته بود که هيئتی متشکل از انجنيران وزارت آب و

  .تأمين برق به قرأ اطراف قريه شيوه کی آمد 
منتاژ تمديد برق قريه های اطراف قريه شيوه کی نزديک به دو سال به طول انجاميد دربهاران ، وکار سروی، ديزاين

 هجری شمسی اين کار نزديک به پايان بود که سر انجنير منتاژ شبکه برق مذکورگفته بود که قراراست ١٣۵٧سال 
  ...ولی .  افتتاح شودبدست رئيس جمهور جريان برق در قرأ مربوط درجشن پنجمين سالروز تاسيس جمهوريت 

وطنپرست و کارکن ميتوانند مردم و کشورشانرا به سوی  ،ان نشان داده است که رهبران آگاهتاريخ کشورهای جه 
مطالعه و چشمديد از سوابق کارکردگی مرحوم محمد .  شگوفای اقتصادی و رفاه همه گانی سوق دهند  استقالل ملی

دی و مدت کوتاهی هم به حيث رئيس دولت ورئيس جمهور افغانستان داود به حيث صدراعظم دردهه پنجاه ميال
 نشان داد که محمد دأود از تبار آن مردانی بوده است که جدأ مصمم به دستيابی کامل کشور  دردهه هفتاد ميالدی

ديرين  ولی قبل از رسيدن به اين آرزوی مقدس و.  استقالل ملی و رفاه همه گانی بود ومردم اش به
و در  ريختند   است جمهوری  ثور بداخل ارگ ري٧ عصيانگران کودتای  ۵٧سال  هشتم ثور  حرگاه درس اش 

 صد درصد ميتوانستند ازقتل داودخان وهمراهان اش پرهيز نمايند، وی را همراه با تمام اعضای خانواده اش حاليکه
داغ سقوط رژيم امانی هنوز . ه ديگر تکرار شدتراژدی تاريخ يکبارديگرو بگون و. نامردانه و خائينانه به قتل رسانيدند

 ملت ۵٧از سينه ها و جگر های مردم ما رفع نشده بود و گذشت زمان ثابت ساخت که درسحرگاه خونين هشت ثور 
به جرم خدمت به وطن و  محمد دأود .  ديگر از خدمتگاران صادق و وطنپرست اش را از دست دادیافغان يک

 گورنامعلوم و در  تيرباران گرديد و در  ازطرف گماشتگان روس ل امپرياليزم روسنپذيرفتن طوق غالمی سوسيا
  .روح شان شادباد .درزيرهزاران تن خاک معصومانه خفت نقطه نا معلومی از کشورعزيزش همراه باخانواده اش 

  
************  
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  توضحيات
بر عالوه در اين آشنايی را   داشته اند، علت  ورفاقت  مردم شيوه کی ازسابق با برادران هندوان وسکهــ آشنايی-١ 

 هموطنان هندوان وسکهــــ در شيوه کی دربسررسانيدن  ، ميتوان در حضور يافتن گاه گاهیريشه های هموطن بودن
قريه  ديگر اين آشنايی در اين است که تعدادی از دهقانان قريه شيوه کی و علت . مناسک مذهبی شان جستجو کرد

هندو ها وسکهــ های کابل جايداد های زيادی در . باالی زمين های برادران هندو وسکهــ کار ميکنندهای مجاور آن 
. ساحه شيوه کی داشته اند که تعدادی از آنها جايداد های شانرا به خصوص در سی سال اخير به فروش رسانيده اند

که امور (در ساحه غرب شيوه کی ) کپور دونی چند (و )  چند رام(  دراين ساحه فاميل های بنام  ولی هنوز هم
" معادل هشت هکتار" چهل جريب  مالک ساحه ای به اندازه ) زراعت آنرا باشنده گان قريه سهاک به عهده دارند 

  . زمين زراعتی ميباشند
  
زه دولت  رسمأ به اجا به ارتباط آثار تاريخی بدست آمده از سرزمين شيوه کی دردهه هفتادميالدی و قبل از آن که-٢

  . گرفته است در صفحات شماره های مختلف سايت وزين کابل ناته معلومات ارائه شده است افغانستان صورت
 و چاکران خائين محلی شان درجريان سالهای دهه نود ميالدی در  ولی کاوش ها ی دزدانه که توسط دزدان خارجی

مردم وملت ما از اين   ت گرفته تاکنون قسمأ  صور گوشه و کنار کشور ما از جمله در ساحات مختلف شيوه کی
 محترم شاه زمان وري. آگاهی ندارند  وبغارت رفتن آثارتاريخی بدست آمده ازمحالت مربوط به شيوه کی  کاوشها

 پطنوس طالی قديمی در منطقه سهاک شيوه  از کشف يک)  تا کيبل شاهی  از پاتک شاهی(  استانيزی درکتاب اش
ولی بنا به گفته شاهدان عينی کشفيات ودزدی های که در اين .  يا د آوری نموده است هه نود ميالدی دوم د کی درنيمه

منطقه در جريان دهه نود ميالدی صورت گرفته است بسيار بسيار باال تر با ارزش تر وبيشتر از کشف يک پطنوس 
  .طاليی بوده است

يوه کی درده ای بنام قلعه محسن واقع دردامنه های جناح درمحل ديگری از ساحه ش  اهالی  همچنان بنا بر چشمديد
زيارت شيخ عادل بابا  شمالی مينار چکری ودرست در دو کيلو متری جناح جنوب غرب قريه کمری نزديک به 

 ومقدار زيادی از آثار تاريخی  درنيمه دوم دهه نود ميالدی کاوش های دزدانه درسطح گسترده ای صورت گرفته
  .  ارزش ازمحل مذکور کشف وبه سرقت رفته است افوق العالده ب

  
 پوزه کوه  جنوبیودر رأس  درمسير شاهراه کابل لوگر گذشته از منطقه بينی حصار و واليتی به طرف جنوب -٣

 مدير ياسين که هزاران درخت ميوه ،  سياه بينی باغ فوق العاده سر سبز، قشنگ و افسانوی وجود داشت بنام باغ
دراخير هفته ها و روز های جمعه  ای مختلف گل درآن موجود، وسه جوی آب روان درآن جاری بود و زينتی و بته ه

که بعد از کودتای خونين وناميمون هفت ثور پنجاه .  وميله به آن محل ميشتافتند  فاميل شهر نشين برای تفريح هاده
ولی درجريان سالهای دهه نود ميالدی و . اين باغ با حفظ سرسبزی وخرمی خويش به باغ متروکی تبديل شد وهفت 

های متخاصم بود که دراثر اصابت   ها وطالبان اين باغ محل تقاطع خط اول گروه  آغاز جنگ ميان تنظيم ها و تنظيم
 همراه با درختان چند صد ساله اش به خاک وخاکستر مبدل گرديد و حاال   ومرمی سرسبزی باغ هزاران بم ، راکت
  .آن در کشت زراعت کارگرفته ميشود نامی بجا مانده است و از زمين از باغ مذکورفقط 

  .  مردم کابل گاهی به برادران سکهــــــــ سردارخطاب ميکنند-۴
  
  
  

  .نشر شده است )  شيوکی که بعد ها شيوه کی شد(   سايت کابل ناته تحت عنوان۴٩اين مطلب برای بار اول درشماره 


