
 نوشتھ یی از احمدشاه قادری

   ٢٠٠٩دسمبر  ٧ ھامبورگ

  از دهات مردی

  

  احمدشاه قادری

  

تا آنجائیکھ امکان دارد سفری  ، قرا و قصبات کشورماز آوان جوانی آرزوی آنرا داشتم کھ در شھر ھا

  .رسوم ایشان آشنا شوم داشتھ باشم و با مردم و

  انگیزه چھ بود و چھ چیز مرا وامیداشت؟

عجیب مینمودند، بعضی ھا لباسھای مقبول ، و قریھ ھای دور بھ کابل میآمدند مردم ما کھ از دِھات

اما بدبختانھ اکثر شان با لباسھای ژولیده می آمدند، کھ نمایندگی از استقرار . محلی خود را بتن داشتند

  .فقر در محل شان مینمود

دیگر، کوشش مینمایند افغانھا باالعموم عادت دارند، وقتی بخواھند جایی بروند بخصوص در شھر 

  .لباسای خوب و پاکی بتن کنند

حامل ایشان داخل کابل میشد و آنھا در ایستگاه اخیر  )اتوبوس(جالب تر آن بود کھ ھنگامیکھ سرویس 

  .طرف نگاه ھای حیرت زده می انداختند بھر. پیاده میشدند، سراسیمھ مینمودند

  .سفر میکردندیا ختم  سھ نقطھ شھر آغاز و در الً سرویس ھا معمو

سنگی  را واقع بود توقف میکردند، در کوتھءآاز والیات شمال بھ سرای شمالی کھ در نزدیکی شھر

و در پل محمود خان سرویسھاییکھ از بالد شرقی  مسافران والیات غرب و جنوب شرق را میرسانیدند

  .یا مسافر میگرفتند. کشور می آمدند توقف میکردند

  .داشت کابل معاینھ خانھ طقھ یا مرکزم ترین منحرترین و مُزدپدرم پزشک بود، در مشھو 

ً بعض عصرھا بھ معاینھ خانھء شان میرفتم تا تماشاگر حالت آنعده از مردمی کھ از اطراف و اکناف ا

یا والیات دیگر، مریضان شانرا جھت تداوی میآورند باشم و در صورت امکان با ایشان ھم  کابل و



  .صحبت شوم

 یا شفاخانھ مراکز صحی وھنوز المتوکل علی هللا محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان بود، ت کھ قدر آنو

  .در تمام نقاط کشور وجود نداشت

ز والیات شفاخا مردم مرکز والیت را  کفایت تنھا متأسفانھ مجھز نبودند و. نھ ھایی بودالبتھ در مراکِ

حداقل  لذا مردمیکھ. و یا دھات دور دستچھ رسد بھ افراد اطراف والیت یا قراء و قصبات . نمیکرد

اما بھ . میداشتند مریضان شانرا جھت تداوی بکابل میآوردنداقتصادی و یع ضمینھء قرضگیری توان 

  چھ حالی؟ 

و روزانھ ھزار ھا نمازگذار نسبت مسجد مبارکش کھ بزرگترین مسجد شھر کابل بود  منطقھ پل خشتی

 میوند کھ دومین جادهء ۀھمچنان جاد و) رکز اصلی کابل بودم(چوک کابل کھ بخاطر قدامتش داشت و 

  .طویل بعد از سرک داراالمان بود، نسبت موجودیت دکانھای بسیار زیادش مشھور بود وسیع و

ضرورت و یا اگر  لذا اکثر مردم والیات کشور آوانیکھ از اطراف جھت خریداری اموال مورد

ن بودند، حینیکھ بکابل میرسیدند بھ طرف جاده میوند و جویندهء داکتران طب برای تداوی مریضان شا

  .پل خشتی میشتاقتند

منام با جادهء میوند آنرا  ۀمن ھم در قسمت اول جاد پدر ءمعاینھ خانھ ُ نادر پشتون کھ میدان سپاھی گ

منزل دوم اپارتمانی کھ  مسجد پل خشتی درمقابل وصل میکرد، مقابل سرای عطاری در چند متری 

داکتر نصیر احمد  ،سید منصور شرق نھ ھای چند داکتر دیگر چون داکتر حسن شرق، داکترھ خانمعای

خان وجوھات و کمی دور تر داکتر صاحب مولوی زاده و در جاده میوند دوکتوران زیاد طب داکتر 

 رفیق شخصی خودم داکتر و دوست و صاحب صمد علی خان حکمت، داکتر صاحب بالمک انداز

   .اد زیاد دیگران ھم بودند، موقعیت داشتصاحب یارقند و تعد

  چھ انسانھایی بودند؛ مردم دھات ما واقعاً 

  .سادگی و صمیمیت از سیمای شان خوانده میشد راستی، صداقت، پاکدلی،

روزی با یکی از آنھا کھ پدرش را جھت تداوی نزد پدرم آورده بود برخوردم کھ زیاد عصبانی 

  .مینمود

خودش را خاک الال اکرام و پدرش را خاک انعام خان معرفی کرد و  ، اوپرسیدم بعد سالم اسمش را

  .دھقان پیشھ بودند

  .با خیلی احتیاط از عصبانیتش پرسیدم

  :گفت

  .برو او برادر باالی زخم ما نمک نپاش

  .حس کنجکاویم مرا نمیگذاشت تا آرام باشم و ندانم کھ چھ گپ است 



  ھم پرسیدم، باز

  :فتاو با چھرهء خاص خودش گ

  از برای خدا شما ببینید دنیا بھ چھ حال رسیده؟

ه مان آمدم تا تداوی پدرم را کنم   .قرض و وام کرده با چھ جنجال از دِ

  .گفتم خو خوب کردی الال اکرام

ن َ د َ م، خدا نا ترسھا مرا در یک معاینھ خانھ روان ک ُ د َ کھ یک زن نشستھ بود و ) کردند( گفت بد ک

  .میگفت داکتر است 

  .قدر بیشرم بی حیا بود کھ نگواما آن

ُچ کو کھ ماینیت کنم )پیراھن(پدرمھ گفت کھ پیران    .خوده بکش و تنی تھ ل

َتش کنم   .نزدیک بود ل

م) کردم( الحول کدم ُ د َ ھ گرفتھ از پیشش خوده خالص ک   .و پدرمَ

تی ما چی میکنھ  َ   .اینھ اینجھ آمدیم ببینیم کھ خدا ک

َ دل خود گفتم   .ای چی حال اَس د

  .شرم، نھ حیا و نی ترسی از خدا نھ

ُچ کو   .زن بھ پدر مھ میگھ خوده ل

دن. نھ ترس از خدا و نی از پیغمبر َ خدا را از یاد . مردم بیخی کافر شدن روز قیامتھ فراموش ک

  .بُوردن

  .قھر نباش گفتم پدر جان خیر است

. خوبی است ده وداکتر خیلی دانا، ورزی. آن خانمی را کھ شما پیشش رفتھ بودید من میشناسم

  .میگذاشتید کھ پدر شما را معاینھ میکرد

  بھ عصبانیت گفت،

کھ پیش زن بیگانھ عمرش بانم  برو بانی ما، مھ چطور میتانم پدرمھ کھ خدا او روز ره نیاره، ده آخر

  .و نا محرم لچ شوه

   گفتم؛

  .الال اکرام داکتر محرم است، نزد او برھنھ شدن گناه نیست

ً حرفم را    قطع کرده گفت؛دفعتا

ین دِ ُ   .شما شھری ھا از دین بیگانھ ش

َ کجای قران ذکر شده کھ زن مارم  ِ زن باشھ وفقاَس، ) محرم(د   .بس ط مرد میتانھ کھ مارم

  .گفتم بابھ جان او داکتر است



  مرا بھ ادای حرف نمانده گفت، 

تِییات نگو َ   .برو بسیار چ

  .جازه میدادکدام زن طبیب بود کھ او ا )ص(در وقت حضرت محمد 

  .تنھا گفتھ طبیب مارم است نھ طبیبھ

خانم محترمھ  دیدم کھ زیاد عصبانی میشود و بخاطری کھ کمی آرام شود شوخی وار گفتم خیر است

  .کھ خدای نا خواستھ مریض شد، نزد او ببر

  بیشتر شده بلند صدا کرد؛ عصبانیت اش او بر خالف توقع من دفعتاً 

ه از او بیغیرتا فکر نک َ َ شھرمر   .وام پیش طبیب ،بیاره نی کھ زن خوده د

   .مرد و زن نداره، کسی حق نداره بجان زن مھ دست بزنھ، فامیدی یا نی 

َھ گیش مال خدا از) بعد( میفامی کھ باد ل ُ  دایھ. جان اس ھر چوچیم کھ امی حالی شکر ھشتمش بود، ک

ه کھ میآیھ و بجان کوچ مھ دست میزنھ، مھ ختم قران میکنم و  چند شب و روز توبھ میکشم کھ خداوند دِ

َ قارش گرفتار نھ کنھ   .مره د

  پدرش انعام خان گفت ؛

  .خدا خیرت بتھ

  کھ، رو بمن کرده ادامھ داد. الال اکرام گفت بان کھ مھ بگویم

  او بچھ تو نمی فامی،

ال کھ آمده بود مالی مسجد ما َ َو َ ا امیدیم چرا کھ قدر نمیف گپِ شھ او کھ خداوند خیرش بتھ راس میگھ، د

َ پشتوی بسیار دگھ قسم گپ میزد مده از جنوب، اما رفتھ آگنایش نیس، از طرف مناطق سرحدی  ،د

گھ، بسیار  گھ ھرچند نباشھ میفامھ، آخر خو مُالس دِ رفتھ خوب فارسی گپ میزنھ، یاد گرفتھ، خو دِ

  .الیق اس

  :او ھروخت میگھ

ه پای مکتب و داکتر نرسھ  َ دِ ُوش کنی کھ د   .ا

ه دَ  یگھ؛ اگھم ه بی مالئک دِ   .میشھ ھداکتر پیدا شد؛ مالئک میرون، دِ

گھ بچای ھمھ بی دین میشن د، اونھ دِ َ ه مکتب راه پیدا ک َ دِ   .اگھ د

د َ   .بھ ای خاطرعالج واقعھ ره قبل از وقوع باید ک

َ این گھ نمی پایم اگھ د ه مکتب پیدا شد، مام دِ   .کدام مالی دگام نمییایھ. دِ

َمونجھ اس ک   .ھ قار خدا مثل قوم لوط سر تان نازل میشھا

َمو راس میگفتھ، از برای خدا  َ شار چی حال اس؟ ا   ببی د

ه اِی کابل چھ بال آمده؟ َ   د



  ،ببی آغا جان

داکترام زیاد شدن، اِیتو یک حال اس کھ خدا نگا کنھ، بیروبارک روز قیامت  کابل مکتب زیاد شده د

  واری نیس؟

ه نگاه کنی، پدرش کھ چندان حال ھم نداشت، میگفت الھی از برای خدا، خدایا ازی حا َ ر َ ِ م َیال ه و ا َ ر َ ل م

ُ العالمین ب َ   .آمین یا ر

یل کو؛ َ   تو خوب س

َ سرکا ھمرای کاالی کوتاه کوتاه کھ عین زانووایشان مالوم   تمام دخترا مکتب میرن، فالکوتھ میخانن، د

َ دفترا کار میکنن، از هشان آستین کوتا میشھ را میرن شرم ندارن، چادرو چادری ندارن، پیرانای ، د

  .برای خدا و افتو روز قیامت، خدا ما ره نگا کنھ

  او بیادر بشنو؛

دن، رفت و عسکر  َ َ عسکری جلب ک چند سال پیش یک وطندار ما ره بچھ اللوی کالنھ میگُم، د

َ خانھ کدام صاحب منصب نفر خدمت بود.شد   .میگن د

ه آم َ دِ ند و دَ امی کھ از عسکری پس د َ ه ک   .کابل آمد د، کوچ و بار خوده از دِ

َ مکتب شامل کده. ما خانھ ھمو وطندارا خود پایان شدیم َ کابل آمده اوالدای خوده د   .او از وختیکھ د

َ خانی شان اس   .میفامی چی حال د

  .نماز خاندن شانھ ما ندیدیم

َ اطاقش نمازشھ میخوانھ   .پرسان کھ کنی میگھ اوالدا ھر کدامش د

  میفامم کھ دروغ میگھ، مھ

ُل ما ه ما ک َ دِ ر کوچ  د َ ه س َ َ یک سُمچک واری جای زندگی میکنیم وام امُوتو بودو عیال د   .ھستیم د

  :پدر الال اکرام کھ سخت مریض ھم است و بمشکل حرف میزند، میگوید

َ کابل آمده دروغگوی شده باشھ نمیفامُم او خدا عالم . بچھ امو آدم دروغگوی نبود، اگھ از وختیکھ د

َپ بزنھ. الغیب اس َ پشت کسی گ   .آدم نادیده و نا فامیده خوبی نداره کھ د

خدا دروغگویھ . دروغگوی دشمن خداو رسول اس. بچھ، خانیش دیدی کالن اس دروغ نخات گفت او 

  .وایھ کو .نمیبخشھ

  الال اکر ام ادامھ میدھد؛

  آغا ببی نی، کھ میگھ

شھ دیده بودیمما خو امو ! سھ دختر دارم یک بچھ ِ   .یک بچھ و یک دختر

ی َ   .خو خ

میگھ یک دخترش استای فالکوتھ اس، یکی شام یادم رفتھ چھ بال گفت؟ کفت اونو کھ خانا ره رسم 



  .میکنھ کھ گلکارا باز از رویش خانای کالن کالنھ میسازن

  پدرجان، دروغ نیس چیس؟ خو بی بی

ل پخسھ ره تیار ه کھ یک جای شدیم گِ َ دِ   . میکنیم باز چاردیواری کھ زدیم خانھ میشھ ماو شما د

َمِی کابل آورده بود لِک قربان ما کھ خانیشھ ساخت دو تا گلکاره از ا َ   یادت اس؟ کدام رسم داشتن؟. م

د َ ِ ملک خط ک َ زمین خود دیواالره باال کدن وچاردیوالی رام پوش کدن خانھ شد، دگھ کدام  گکارام د

  .بیادر کمال خو نداره

ما راست میگھ، کھ قتل امیتو آدمای کھ از خاطر جیفھ دنیا زنش کار میکنھ از صبح تا شام  و  مولوی

واس بخدا َ َ خانھ نیس، دخترایش پیرانای کوتاه میپوشھ، ر   .د

لِھ اِیتو آدما از بریدن و مال شان تاراج اس َ   .ک

ِ خدمت زیر بیرق آمده بودم .سال کابل آمدیم ٣٠مھ باد از  ر َ فھ ب َ َ کابل تیر کدیم و ماره رو دو. او د ز د

ِ دوسال کھ خدا خاست و . دوسال نھ کوج خوده دیدم نھ پدر و مادر خوده. طرف اورگون روان کدن باد

َ سرای عبدالرحمن خان تیر کدم روزای جشن بود کابل آمدم و سھ شو و ساً ترخیص شدم را . روزه د

ِ نماز رفتیم طرف چمن حضوری کھ رسم گذشت عسکری ره ببینیم، اگھ خدا  یکروز صبح وخت باد

ُم   . نصیب کده باشھ کھ روی پادشاه رام ببین

  .شکر دیدم. خدا نصیب کده بود

ه ما مییامد. طرف دهِ حرکت کدم ساً باز را مھ طالع . او وختا موترا ھفتھ یکدفھ اگھ میشد طرف دِ

  .داشتم

ھرکی روی پاد . حتمی اسیانی سایھ خداس، خدمت زیر بیرقش  مالی ما میگفت کھ پادشاه ضل اال 

ه ببینھ، دروازای جنت برویش واز میشھ َ   .شاه ر

ه رسیدم ه دِ َ ه دیدیم، ھمھ مره مبارکی کھ تمام خلق جمع شدن مھ  وختیکھ د َ قصھ کدم کھ مھ روی پاچا ر

  .دادن مره جنتی میگن

  .بابیش با صدای لرزانش گفت نوش جانت

  .داد دامھالال اکرم جوابشھ داد، زنده باشی پدر و ا

َ کابل بیخی بی دینی شده    .حالی د

  او از بری خدا شما چطور زنده ماندین؟

َمی مسجد،  َ ا خوب بلند آزان میتن چند تا میره " از کلکین اطاق انتظار مسجد پل خشتی را نشان داد"د

گھ َ مسجد نمی دراین نماز خواندن، چند تای دِ ورو بَر مسجد تیر میشن د َ ز شرم عالم اس، او ا. از د

ُچ. برای خدا و افتو روز قیامت ُچ ل َ وخت ادای نماز زنھا با زانوای ل   .از دور و بَر مسجد تیر میشن د

  وهللا مولوی صاحب ما راس میگھ،



لِش از خاطر مکتب اس  ُ   .ک

  :در مورد حرف ھای مولوی صاحب شان چیزی بگویم سخنم را قطع کرده گفت تا خواستم

  اِطو میگھ، گوش کو؛او بیادر، تنھا مولوی ما نیس کھ 

ه ما، مولوی صاحب  ه پایان ملک عزیز خدا بیامرز مُورده بود، مردم دِ َ دِ َ بھار کھ د چند وخت پیش، د

  "ما پیش ما ھمھ از پشتش،

ه باال سر "اوبیادر فکرت باشھ کھ از علمای دین کده پیش رفتن گناه داره،خدا نمی بخشھ  ، طرف دِ

َ گل میرفت، خو دو سھ روز بیخ باوجودیکھ پایای ما. جنازه رفتیم َک د ل َ سر باران باریده تا بُجُ ی سر د

ه ره وصل میکنھاَ . بود ِ    .مو یک راه اس کھ دو د

کای ما رقم سرکای کابل نیس  َ ر َ   .س

   .ما سرک نداریم، از راه ھای بز روی میریم

َمُو گپای ِ جنازه کھ رسیدیم، مولوی شان ا ر َ   .مولوی ما ره میزد س

پرسیدیم کھ از کجا اس؟ گفتن کھ او از طرفای . بت میکد خوب خوش صحبت بودخوب فارسی صح

  .ھرات آمده، خوب نورانی آدم بود

َ وعظ خود میگفت   :او د

َ غیر ازو نزد . اگر اعمال خوب کده بود. او مردم انسان کھ می مُره، نزد خداوند تبرک و تعالی میره د

َ دوزخ میره   .شیطان د

َ اِی دنیا    چیس؟اعمال خوب د

َ یمسجد آمدن، خ رات دادن، وخت حاصل ورداشتن ھشت یک مال و مولوی ره دادن، بچھ ھا ره د

ِ درس دینی و قران خواندن روان کدن، نان شامی مال و مولوی ره بوقتش رساندن، مکتب و  ر َ مسجد ب

ه راه ند َ دِ   .از اوامر آمران پیروی کردن ادن،داکتره د

ه دَ     .آمر کیس؟ مال و ملک دِ

  . نھ ھمگی کارای خوب اسای

َ اموجھ جای بجای، کالن مشکلھ حل کد   .د

َ بھ ملکی انتخاب کن َ گفت، کسی ر ه ر و باشھ، از اوامر اسالم یمردم دِ َ ن، کھ آدم خوب باشھ، مسجد ر

لِک عزیز پیروی کنھ، زیر تاثیر شاریا  َ نرفتھ باشھ کھ دعوا کنھ مکتب واز کنین و ) شھری ھا(مثل م

ه برباد میشھ، خداوند قار میشھ داکتر بیارین،   . اھل این گپا نباشھ کھ دِ

َ او برادرھای دین ببینید؛  تا دیروز آسمان ابر و بارانی بود، امروز کھ جنازه خدا بیامرز ملک عزیزه د

  .خاک میسپاریم، ھوا مالئم و باران ھم نیس

  نپرسیدین کھ چرا؟



َ وقتش میرساند،  جد بود،برای اینکھ ملک عزیز آدم خیر خاه بود، ھر روز بمس ھشت یک مال ره د

َ مسجد روان میکد ِ سبق د ر َ یاد . برای مسجد صدقھ جمع میکرد، اوالدایشھ کھ خدا نگاه کنھ ھر وخت ب

ً شما را متوجھ میساخت و اس کھ اگر یکی از شما ھا نان مال ره ناوخت میکدین، فورا ُ خدا . تان خ

  .وش جان میکد مسئلھ ھای ماره میشنیدن بیامرز بسیار شواره ھمرای ما نان شامھ

َ خانھ ابدیش میمانیم تش اس کھ با نور آفتاب خداوندی امروز او رهقاز امو برکت و صدا خداوند . د

  .دیدار خوده نصیبش کنھ

َ ھمی وقت بود کھ آز آسمان خدا، دانھ دانھ باران آمد   .د

ِ خوده سیل کد دعا کد کھ،  ر َ ور و ب َ ه ما را از آفات مولوی صاحب متوجھ شد، د خدایا ما را ببخش، دِ

  نگاه کو، باز گفت؛

َ بین ما و شما کدام کسی اس کھ خالف دین عمل میکنھ، ای باران، ِ اوس، او برادرا، د ر َ آیا  لعنت خدا ب

  اوطو یک آدم میان ما اس؟

او ھر طرف دید، چشمش بھ حاجی خلیفھ علم افتاد کھ او ھمیشھ دعوی داشت کھ یک مکتب و یک 

ه باشدس ازمی خاطر چند دفھ ھمرای ملک عزیز و مولوی گلزار دعوا کده . ازمان صحی باید در دِ

  . بود

لِک خات شد َ َ بستر مریضی بحال خراب افتیده بود، شنیده میشد کھ او م   .وقتیکھ ملک عزیز د

َم اس کھ خداوند براه نیکی ھدایتش کنھ ل َ َ مابین ما خلیفھ ع باران از اینھ می . مولوی صدا کد کھ د

َ ھوای صاف گور کده نمیتانیم. خاطر اوس   .اینھ از خاطر یک نفر ما جنازه خودام د

لِک شد، ازی مصیبت ھا ھر روز خات  َ ه م َ اِی دِ ر میگم، کھ اگر خلیفھ علم د َ ه، مھ بھ آواز ج او مردم دِ

گھ مولوی شما نخات بودم   .آمد و مام دِ

ِ مھ بود کھ بشما گفتم ر َ ین س َ   .اِی د

  .میان خود پُچ پُچ داشتند و میگفتن کھ مولوی راس میگھمردم 

لِک شده نمیتانھ،  َ د، مولوی صاحب بیغم باش، تو کھ نخائی ھیچ کس م َ یکدفھ یک نفر از مابین صدا ک

  .خدا سایھ تره از سر ما کم نکنھ

ه باال ره تائید کده گفت؛ او کھمولوی ما  برادرا اگھ تا حال آرام بود، صحبتھ شروع کد و گپ مولوی دِ

 ِ ر َ ره خی مسجد ب َ َ مسجد ن ِ چیس؟ اوالد شما د ر َ یس؟ مال و مولوی ب   کِ

َ قریھ واز شوه د، نمانیم کھ رای بی دینی د َ   .نی برادرای اسالم، باید از اسالم پیروی ک

د، شما حاضر استین کھ اوالد  .مکتب جای بی دینی و مرکز صحی جای بی حجابیس َ از مردم سوال ک

  ؟شما بی دین شون

  .ھمھ بیک صدا گفتن، نھ نھ خدا او روزه نیاره



  اضر ھستین کھ زنھا و دخترای شما کھ ناموس شما استن پیش داکتر و کمپودر بی حجاب شوه؟حشما 

  .ھمھ چیغ زدند کھ نھ استغفرالھ، توبھ توبھ

ین، دستا ره باال کنین، دعا میکنیم؛ هِ باال صدا کرد، او برادرای دِ ِ   مولوی د

لِک ع َ   زیره ییخشھ و ھر دو قریھ ره از آفات زمین و آسمان نگاه کنھ و باز اعالن کرد؛خدا م

لِک عزیز بچھ جوان وبسر رسیده نداره لذا برادر زاده او ره کھ خداوند عقل و ھوش خوب  َ چونکھ م

لِک میسازیم؛ قبول دارین؟ بھ او داده، نصیر آغاره میگم کھ جوان مسجد رو اس، اوره َ   م

ه ک ھمھء اھل ِ   .ھ خوب گپای مولوی ره گوش میکدن، بیک صدا گفتن بلید

لِکی ھم حل شد َ   .بھ اِین قسم مسئلھ م

  الال اکرام بھ بسیار شوق قصھ میکرد؛

  :کھ مولوی بمردم میگفت

  ر مھربان اس؟قدال چالیزخوب متوجھ باشین کھ خداوند  

لِک عزیز اگر خداوند از یکطرف غمی آورد و برای خانواده َ او رام از پیش شان بُرد و خدا بیامرز م

ر ره بستھ میکنھ، َ گھ را واز میکنھ ھمچنانیکھ مھربان است اگر یک د ر دِ َ   .صد د

 ِ ر َ لِک نصیر اس اِی فامیل اگھ غم اینھ ب َ   .داد از دگھ طرف اینھ خوشیس کھ نصیر جان ازی بھ باد م

لِکی کنھ َ   .خدا کنھ او مثل کاکای مرحومش باعقل و ھوشیاری م

لِک نصیر بیا پالویم مولوی صدا ز َ   .د؛ م

ه خود روان شدیم ده طرف دِ َ ِ دعا رفتیم و نان خیراتھ نوش جان ک ر َ َ مسجد ب   .ھمھ دعا کدن و د

لِک نصیر کھ خدا بیامرزیش از قمار بازای مشھور ھر دو قریھ بود کھ بسیار وخت مورده بود َ . پدر م

  .نصیر پیش کاکایش کالن شده بود

لِک َ م میکد اگھ کسی نمیداشت ازش جنس نصیر وختیکھ کاکای م َ ش زنده بود نان شام مال ره از خانا ج

  .میگرفت

لِک شده آرام بھ آرامیس، ھیچک َ ه م ُو دِ ه ا َ   .خوده از ترسش شور داده نمیتانھ ساز روزیکھ نصیر د

لِک عزیزه نکاح کده َ لِک عزیز میشینھ مولوی صاحب گلزارخان دختر دوم م َ َ خانھ م   .د

لِک َ لِک نصیر دختر اول م َ   .بخود نکا کده عزیزه خود م

  .شکر از مکتب و داکتر خبری نیس

ھر کھ مریض شد مولوی صاحب مییایھ، دوسھ شو و روزه پالوی مریض میشینھ خاه مرد باشھ یا 

ه مسجد میره و بس َ ھر سات قران میخانھ، اونھ اگھ خدا خواستھ بود جور میشھ . زن، فقط وخت نماز د

مولوی مام میگھ کھ تمام کس یکروز . وختش پوره شده بود بھ رضای خدا میرهاگھ نخواستھ بود و 

ه ما م امیطور اس ه دِ َ   .نی، یکروز می مورن، د



  .کھ بیدینی شده. مگر خد ا از کابل نگاه کنھ

یل کنی دکان  َ   .ایقھ دکان چی کار مییایھ؟ ھر طرف س

ه ما خوب اس، ھر سھ چارھفتھ باد یک تاجر می یایھ، رو َ دِ غن، قروت، پشم، مسکھ وچکھ ره می د

ِ زنھا میتھ ر َ ُکمھ وکلوش یا تکھ ب   .گیره عوضش تار و سوزن و ت

َ خانیتان افتیده  وختیکھ بابیم ناخوش شد، مره حاجی بابا گفت او برادر چندین روز اَس کھ مولوی د

میره توام پدرتھ چف وپف میکنھ ھیچ جور نمیشھ؛ برو صبا موتر از قریھ باال کھ آمد، طرف شار 

  .پدرتھ پیش داکتر ببر

َ حکومت کار دار بود َ زمان شاه غازی د َمو آدم ھاس کھ د   . حاجی بابای قریھ ما میگن از ا

خدا یار .  خان غازیس کھ یادش بخیر، کتی انگریزا جنگ کد و مُلکھ از انگریز آزاد کدمطلبم امان هللا

دش خیستاندیم تا از مُلک فراری شد، مھجانش مولوی ما میگھ پسانا کافر شده بود، مردمھ ما  ِ  بھ ض

َ شار بیارم، مگر قصھ ره کھ بھ کوچم  ھ د َموا مره ) خانمم(نمی خواستم بابی مَ و دیگر سیاه سرا گفتم ا

  . مجبور کدن کھ کابل بیایم

  .درھمین قصھ بودیم کھ نوبت آنھا برای معاینھ رسید

  .او و خاک انعام خان داخل اطاق معاینھ شدند

از قصھء این مرد کھ با چھ اطمینان حرف میزد و چقدر بھ حرفھایش اطمینان داشت حیران من 

مگر وقتیکھ بھ اطراف خود میدید معلوم میشد کھ یگان دفعھ میخواھد چیزی بگوید مگر جرآت .بودم

  .نمیکند

لی کھ مولوی ھا چرا ضد مکتب و ضد مرکز صحی یا شفاخانھ ھستند؟ خی. من در ھمین افکار بودم 

  .بخود مصروف بودم کھ آنھا دوباره از اطاق معاینھ برآمدند

  .من کھ تازه بخود آمده بودم، میخواستم طرف خانھ بروم

  .از آنھا پرسیدم بھ کجا میروند

  .نشانی یی را کھ گفتند نزدیک محل بود و باش ما بود

  .گفتم بیا شما را میرسانم

  گفت نی،

  .ما باید دوا ره بخریم

  :کرده گفتپدرش دھن باز 

واره فار نمیخورم ھمگی شھ مھ دوا مَ ُ   .ساختن، گناه داره ک

سخت ترین کار آن بود کھ پیچکاری شدن . من گفتم پدر جان گناه ندارد، بصد دلیل او را قناعت دادم 

  .را باید قبول کند



و برایش دوا ھای اورا خریدیم و عمل پیچکاری ھم انجام یافت، آنھا را با خود بھ آن آدرس رسانیدم 

او سینھ و بغل شدید پیشرفتھ شده . دوا ھا را ھر روزه طبق ھدایت داکتر بخورد خیلی تاکید کردم کھ

  .بود

  .خودم غرق در سئوالھای متعدد طرف منزل رفتم 

چندین زور بعد کھ من طرف مرکز شھر روان بودم، الال اکرام را با پدرش خاک انعام خان دیدم کھ 

  .فھمیدم پدرش صحتش را باز یافتھ. ر در وسط سرک روان ھستندھر دو با قدمھای استوا

اما پدر الال اکرام شناخت و با خنده سالمم . سالم دادم اول ترسیده طرفم دیدند وقتی نزدیک شان شدم

  .را علیک گفت

  .با غرور گفت، آن بخیر. گفتم؛ الال اکرام اینھ قبلھ گاه صاحب بخیر جور شده

ند دو روز باد بخیر طرف خانھ روان ھستیم میریم کھ یگان چیزی برای سیا پرسیدم کجا میروند گفتت

  .متوجھ شدم کھ یک جوان ھم با ایشان است. سرا بخریم

ِ ھمان وطندارشان بود کھ سالھای قبل بھ کابل آمده بود   .او پسر

کار کرده معلوم میشد درین چند روز خیلی بھ روشن ساختن اینھا . ھوشیار و رسیده بود خیلیاو پسر 

  .بود

ستھ یکی میکنیم  وقت خدا حافظی الال اکرام گفت، دمی قریھ کھ برسم ھمرای حاجی بابا وحاجی علم دِ

َ قریھ حتمآ مکتب ساختھ شوه ومرکز صحی آورده شوه   .و ھمرای مولوی صاحب گپ میزنیم کھ د

  .من حیران شدم

  . قرار استزد، فھمیدم کھ گپ از چھ  پسر جوان با یک تبسم خاصی بمن چشمک

  .از ایشان خدا حافظی کردم 

ولی حکومتمداران برای بقای خود، ایشان را بیسواد نگاه . بازھم فھمیدم کھ مردم ما چقدر پاکدل اند

  . کرده و استفاده خود را کرده اند

  .تعلیم چقدر خوب است باخود گفتم کاش ھمھ میدانستند کھ مکتب و

   .تمام
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