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می گفتند که شغغنان واامیر با م جهان اما باورم نمی آمد .تابسغغتان امسغال غغرد به دیدن شغغغنان اط ریق
ولسغغغوالی خواهان ودرواط ها سغغغفر نمودم  ،برایم خیلی جالب بود طیرا در گذشغغغته ها غغغه های خوبی را
شغغغنیده بودم موفق به تماشغغغای درواط ها و شغغغغنان طیبا شغغغدم و این روط هایکه در این منا ق سغغغاری کردم
بسغغیار مسغغرت بخب بودند .مشغغک تی که اطهم دوره هایم در مکتب شغغنیده بودم باورم نمی آمد ،اما به یقین
تبدیل شغغد م لیکه در خواب ببینی تمام آرطوهایم درین سغغفر بر آورد ه شغغد .در شغغروس سغغفر اط ولسغغوالی
خواهان دیدن کردم  ،چونکه در سغغغغغالهای  ۱۳۵۳-۱۳۵۶در آنجا معلم بودم و اط دوسغغغغغتان خا رات خیلی
خوب در گذشته داشتم که با تاسد اک ریت آنها یا فوت کردند یا اط رد وحشیان شهید گردیده اند یا بنابر
مجبوریت های محلی به والیات دیگرمسغغکن گطین شغغده اند .روی هم رفته با مردم ا ین دیار دیدن کردم و
خا رات مردم را در مو ع الطم با دوستانم شریک خواهم کرد.
ابل یاد آوری میدانم که وضعیت حی و در مجموس طنده گی مردم ولسوالی خواهان نسبت به طمانیکه
من در آنجا معلم بودم خیلی ها تغییرکرده اسغغغغت سغغغغرکهای موتررو واب آشغغغغامیدنی چند مرتبه نسغغغغبت به
گذشغغته ها خوبترشغغده اسغغت ،اما هنوط هم مردم مشغغک ت طیادی دارند و وریکه اط خود مردم محل جویا
شغغغدم لامل آنرا اط چندین سغغغال به این رد بی اتفا ی وک ی در بین خود میدانند که هیچ نوس خدمت را
در راسغغتای مشغغک ت شغغان نکرده اند و غغرد م غغرود معامله و کشغغمکب ها در بین خود شغغان بوده و
در فکر حل مشک ت مردم نشده اند.
ا
بعد اط چهار روط تو د در خواهان ،ذریعه موتر اط راه اتنگاه که در گذشغغغغغغغته ها جایی را به نامی تیاق
ارتاپ یاد میشد گذشتیم .راه ایکه چندین ولسوالی را با هم و ل میکند و امیدوار کننده به نظر نمی رسید.
مردم در تابسغغغغتان م غغغغرود دهقانی بوده ونه ماه دیگر بیکار در خانه های خود م غغغغرود در وتعلیم
ا فال خود استند و و ت ایدا کردیم تا به مکاتب بروم .در دیدار با شاگردان و سوال و جواب ،س ح دانب
شان بنظرم خوب و نالت بخب بود و بیان گر آن بود که به در خواندن م روفیت دیگری نداشته اند.
آهسغته آهسغته به سغفر خود ادامه دادم وبه ولسغوالی های مایمی ونسغی رسغیدیم و خداوند یاری کرد با مردم
آنجا هم دیدار و غحبت ها داشغتیم به وا عیت مردم اط طنده گی خود چندان راضغی نبوده اط نبود راه های
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موا غ تی شغغکایاتی داشغغتند و همه را ناش غی اط بی اتفا ی وک ی مربو ولسغغوالی خود حکایات داشغغتند و
تضغغاد های س غیاس غی را در محراق بلند وت غغاحب بطرگان اط محل و من قه میدانند و منجر به تقس غیم محل
ومن قه شغده اط حل آن لاجط ماندند .ما دریافتم این هم نوس تو عه دسغیسغه حکومات گذشغته و حال بوده و
تضاد بی انداطه حکومت کن تا سرحدی که به نام های این وان منا ق تقسیم شده است نتیجه آن شد که در
انتخابات امسغغغال یکی اطآنجا به اارلمان موفق نشغغغد .روی همرفته مردم دلسغغغوط به و ن اند و به مجردکه
حبت آغاط می شد همه خواهان لح بودند .یک نق ه را ابل یاد آوری میدانم که آغا خان ،خدمات چشم
حت والمار الهای باال دریای امو و باطار های مشترک میان تاجیکستان در
گیر در راستای معارد،
روطهای تعین شغغغده ودر سغغغمت روشغغغنایی خانه های مردم ابل و غغغد می دانم .بعداط تو د دوروطه به
رد جا مرچ حرکت کردیم در لرض راه اط دو سغغه سغغالت را ه هنوط هم کار نا شغغده با ی مانده توس غ
موتر سیکل به بسیا ر مشکل وخ ر مرگ به جا مرچ رسیدیم طمان که در ریه رسیدیم مردم فکر کردند
که گویا ما کدام مسولین دولتی باشیم اط ما استقبال گرم کردند .بعداط آن ما را مهمان را کردند یک شب
را آنجا ساری کردیم .مردم اط آوردن غذاهای لذیذ بیکار نبودند ودر جریان حبت ها کسی اط من سوال
کرد که شما در مکتب فکری شهید بدخشی ک ن شده باشید گفتم بلی .ل ه شان چند در چند شد اذیرایی
خوب کردند و ابت کردند که مردم همه تشنه للم و معرفت اند.

اطآنجا به رد ولسغغغوالی شغغغغنان در حرکت شغغغدیم .میان جا مرچ و ولسغغغوالی شغغغغنان ال اط طمان های
خیلی غغدیم بغغا ی مغغانغغده بود امکغغان موتر نبود ای غاده گ غذشغغغغغغغتیم و رد دیگر اغغل ،بغغا موتر دیگرب رد
ولسغغوالی َشغغغنان حرکت کردیم .در ریه یارخ ،بکمک بنیاد رد آغا خان حوض ک نی دیدیم که جوانانا
با کشغغتیهای تفریحی به چشغغم میخورد .باالخره ،به مرکط ولسغغوالی شغغغنان نطدیک شغغدیم ،و اذیرایی مردم
مرا در فکر آن طمانهای بود که انسان در داشت همه را جنگ لعنتی شستشو نموده است .در یک جلسه
ومی اشغغغغغغغتراک نمودیم و برنامه آن در راب ه افتتاح کلینیک غغغغغغغحی اط رد آغا خان بود .اط نظرات
مردم وانمود میشغغغد که مردم با داشغغغتن روشغغغنفکران و ن دوسغغغت اذهان و ایده های محلی ومن قوی شغغغان
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خیلی لالی بوده به همه تح غغغغغغغیل کرده ها تعلق میگیرند که چنین باید باشغغغغغغغد با داشغغغغغغغتن چندین لیسغغغغغغغه،
دارالمعلمین لالی دارای استادان الیق و دلسوط وبا بسا ایشرفت های للمی در آن ولسوالی دور دست ابل
مقایسغغه به دیگر منا ق نیسغغت .مردم اط انژی برق  ۲۴سغغالته مسغغتفید اند  .کلینیک های غغحی ،باطار
مشغغغغترک باالی دریای امو و دیگر ایشغغغغرفت ها همه اط دسغغغغت آورد های آغا خان اسغغغغت  .با بعضغغغغی اط
روشغغنفکران  ،اسغغتادان ،شغغاگردان و مح غغلین نشغغسغغت های داشغغتیم که همه لاشغغق آموطب ،سغغاطماندهی
کورسغغهای اموطشغی در راب ه امتحان کانکور همه باید امادگی داشغغته باشغغند .اینهم شغغاهد تح غیل کرده ها
ودلسوطی شان نسبت به محی و من قه شان است  .یک موضوس دیگری را ابل یاد آوری میدانم که در
گذشته یک میدان هوایی در من قه دشت خوست ساخته شد بود و یاره باختر هفته وار اط کابل ،کندط و
فیض آباد ارواط داشغغغغغغغغت .با وجود ترمینال معیاری در آنط مان ،برای مامورین میدان هوایی ب ک ها
رهایب نیط رد سغغاخته شغغده بود اما با رسغغیدن اای تنظیم های جهادی و ت به آنجا همه را سغغوختاندند و
وسغغغغایل و کلکین و درواطه های شغغغغانرا بیرون کشغغغغیدن و تاکنون دولت هم در باط سغغغغاطی آن کدام ا دامی
نکرده اسغغت  .فع تنها برای نشغغسغغت یارات هیلیکواتر اط این میدان اسغغتفاده میشغغود .مردم محل تنها اط
راه های شیوه و شغنان اشکاشم استفاده میکنند و راه شیوه تنها سه تا چهار ماه در سال باط است و در ماه
های دیگر بخا ر برفیاری بسیار طیاد مسدود میشود .سرک شغنان-اشکاشم هم در و ت برفباری برای ده
ها روط بسته می ماند.
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