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 قیشغغغنان اط  ر دنیتابسغغتان امسغال  غغرد به د مد.آ یبا م جهان اما باورم نم ریگفتند که شغغنان واام یم

 ی خوبی رادر گذشغغغته ها   غغغه ها طیراجالب بود  یلیخ میبرا، خواهان ودرواط ها سغغغفر نمودم  یولسغغغوال
و این روط هایکه در این منا ق سغغغاری کردم  شغغغدم بایشغغغغنان ط و درواط ها یبودم موفق به تماشغغغا دهیشغغغن

 نیقیاما به  ،آمد یبودم باورم نم دهیمکتب شغغن م دریکه اطهم دوره ها یمشغغک ت ند.دمسغغرت بخب بو بسغغیار
 یدر شغغروس سغغفر اط ولسغغوال . سغغفر بر آورد ه شغغد نیدر میتمام آرطوها ینیکه در خواب ببیشغغد م ل لیتبد

 یلیخا رات خو اط دوسغغغغغتان معلم بودم در آنجا  ۱۳۵۶-۱۳۵۳ یچونکه در سغغغغغالها، کردم  دنیخواهان د
بنابر  ایاند  دهیگرد دیشه انیاط رد وحش ایفوت کردند  ای نهاآ اک ریتتاسد  ابکه گذشته داشتم  خوب در
 و کردم دنیدا ین دیار رفته با مردم  هم یرو .شغغده اند نیمسغغکن گطدیگر اتیبه وال یمحل یها تیمجبور

 .خواهم کرد کیدوستانم شربا در مو ع الطم را خا رات مردم 
 
یکه طمانبه نسبت ولسوالی خواهان مردم  یطنده گ در مجموسو  ی ح تیوضعکه  دانمیم یآور ادی ابل  

نسغغغغبت به مرتبه چند  یدنیموتررو واب آشغغغغام هایسغغغغرک اسغغغغت  کردهرییتغ ها یلیخبودم معلم من در آنجا 
 ایجومحل مردم طیادی دارند و  وریکه اط خود مشغغک ت ، اما هنوط هم مردم اسغغت شغغدهگذشغغته ها خوبتر

نوس خدمت را  چیکه ه دانندیمدر بین خود  یوک  یاتفا  ی رد ب نیسغغغال به ا ین شغغغدم لامل آنرا اط چند
 در بین خود شغغان بوده و اکشغغمکب همعامله و م غغرود  و  غغردمشغغک ت شغغان نکرده اند  یدر راسغغتا

 .مشک ت مردم نشده اند حل ا   در فکر
 
 اقیت یرا به نام ییموتر اط راه اتنگاه که در گذشغغغغغغغته ها جا عهیذر ، در خواهان اط چهار روط تو د بعد 

 . دیرس یکننده به نظر نم دواریام و کندیرا با هم و ل م یولسوال نیکه چندیا هرا. میشتذگ شدید مایارتاپ 
 
 میتعلوخود م غغغغرود در   یدر خانه ها کاریب گریبوده ونه ماه د یمردم در تابسغغغغتان م غغغغرود دهقان 

بروم. در دیدار با شاگردان و سوال و جواب، س ح دانب مکاتب به  م تایا فال خود استند و و ت ایدا کرد
 .نداشته اند یگرید تیگر آن بود که به در  خواندن م روف انی نالت بخب بود و بشان بنظرم خوب و 

 
با مردم  خداوند یاری کرد م ویرسغید یونسغ یمیما یها یآهسغته آهسغته به سغفر خود ادامه دادم وبه ولسغوال

 یراه ها خود چندان راضغی نبوده اط نبود یمردم اط طنده گ تیبه وا ع می غحبت ها داشغت دیدار و آنجا هم
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داشغغتند و  اتیخود حکا یلسغغوالمربو  و یوک  یاتفا  یاط ب یداشغغتند و همه را ناشغغ یاتیشغغکا یموا غغ ت
محل  میتقسغغ و منجر به دانندیرا در محراق بلند وت غغاحب بطرگان اط محل و من قه م یاسغغیسغغ یتضغغاد ها

و حکومات گذشغته و حال بوده  سغهینوس تو عه دسغ هم نیا افتمیدر . مامن قه شغده اط حل آن لاجط ماندندو
آن شد که در  جهیشده است نت میوان منا ق تقس نیا یکه به نام ها یحکومت کن تا سرحد هانداط یتضاد ب

مجردکه و به همرفته مردم دلسغغغوط به و ن اند  یرو .اطآنجا به اارلمان موفق نشغغغد یکیانتخابات امسغغغال 
خدمات چشم  ،که آغا خان دانمیم یآور ادینق ه را  ابل  کی .همه خواهان  لح بودند شدی حبت آغاط م

در  کستانیتاج انیمشترک م یامو و باطار ها یایدر االب ی حت والمار الها ، معارد یدر راستا ریگ
بعداط تو د دوروطه به  . دانم یمردم  ابل و غغغد م یخانه ها ییشغغغده ودر  سغغغمت روشغغغنا نیتع یوطهار

مانده توسغغ   یدر لرض راه اط دو سغغه سغغالت را ه هنوط هم کار نا شغغده با  می رد جا مرچ حرکت کرد
مردم فکر کردند  میدیرس هیطمان که در  ر میدیبه جا مرچ رس رگر مشکل وخ ر م ایبه بس کلیموتر س
شب  کیمهمان را کردند آن ما را بعداط  . ردندک گرم استقبال اط ما  میباش یدولت نیما کدام مسول ایکه گو

اط من سوال  ی حبت ها کس انینبودند ودر جر کاریب ذیلذ یمردم اط آوردن غذاها . میکرد یرا آنجا سار
 ییرایل  ه شان چند در چند شد اذ .یگفتم بل دیک ن شده باش یبدخش دیشه یشما در مکتب فکر هکرد ک

 .خوب کردند و  ابت کردند که مردم همه تشنه للم و معرفت اند

 
 یشغغغغنان ال اط طمان ها یولسغغغوال جا مرچ و انیم . میشغغغغنان در حرکت شغغغد یاطآنجا به  رد ولسغغغوال 
ب رد گریموتر دبغغا  ، اغغل دیگر و رد میشغغغغغغغتذگغغ ادهیغغموتر نبود ا نمغغانغغده بود امکغغا یبغغا  می غغد یلیخ

ک نی دیدیم که جوانانا   رد آغا خان حوض بکمک بنیاد  ریه یارخ،در . میشغغغنان حرکت کرد َیولسغغوال
مردم  ییرایاذ ، ومیشغغد کیشغغغنان نطد یبه مرکط ولسغغوال .باالخره،  خوردیچشغغم متفریحی به  یهایکشغغت با

جلسه .  در یک شستشو نموده است یمه را جنگ لعنتبود که انسان  در داشت ه یمرا در فکر آن طمانها
اط نظرات  .اط  رد آغا خان بود ی غغغغغغغح کینیبرنامه آن در راب ه افتتاح کل و میاشغغغغغغغتراک نمود ی وم

شغغغان  یومن قو یمحل یها دهیاو که مردم با داشغغغتن روشغغغنفکران و ن دوسغغغت اذهان  شغغغدیمردم وانمود م
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، سغغغغغغغهیل نیباشغغغغغغغد با داشغغغغغغغتن چند دیبا نیکه چن دنریگیکرده ها تعلق م لیبوده به همه تح غغغغغغغ یلال یلیخ
دور دست  ابل  یدر آن ولسوال یللم یها شرفتیبسا ابا دلسوط وو  قیاستادان ال دارای یلال نیمدارالمعل

باطار  ، ی غغح یها کینی. کل سغغالته مسغغتفید اند ۲۴برق  ژی . مردم اط انسغغتیمنا ق ن گریبه د سغغهیمقا
اط  یبا بعضغغغغ. آغا خان اسغغغغت  یها همه اط دسغغغغت آورد ها شغغغغرفتیا گریامو و د یایدر یمشغغغغترک باال
 ، سغغاطماندهیهمه لاشغغق آموطبکه  میداشغغت ینشغغسغغت ها نیمح غغلو شغغاگردان  ، اسغغتادان، روشغغنفکران 

کرده ها  لیح غغشغغاهد ت نهمیا .داشغغته باشغغند یامادگ دیدر راب ه امتحان کانکور همه با یاموطشغغ یکورسغغها
که در  دانمیم یآور ادی ابل  ی را گریموضوس د کی .و من قه شان است   یمح هشان نسبت ب یودلسوط
اط کابل، کندط و باختر هفته وار  ارهیو  بود  ساخته شددر من قه دشت خوست  ییهوا دانیم کیگذشته 

باد  نال معیاری در آنطمان، برای ارواط داشغغغغغغغغتفیض آ با وجود ترمی ها  مامورین میدان هوایی.  ب ک 
ند و سغغوختاندبه آنجا همه را و ت  یجهاد یها میتنظسغغاخته شغغده بود اما با رسغغیدن اای  رد  نیط بیرها

 ی ا دامباط سغغغغاطی آن کدام در  هم  دولتو کلکین و درواطه های شغغغغانرا بیرون کشغغغغیدن و تاکنون وسغغغغایل 
واتر اط این میدان اسغغتفاده میشغغود. مردم محل تنها اط اسغغت . فع  تنها  برای نشغغسغغت  یارات هیلیک ردهنک

راه های شیوه و شغنان اشکاشم استفاده میکنند و راه شیوه تنها سه تا چهار ماه در سال باط است و در ماه 
اشکاشم هم در و ت برفباری برای ده -های دیگر بخا ر برفیاری بسیار طیاد مسدود میشود. سرک شغنان

 د. ها روط بسته می مان
 ادامه دارد......


