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 به افسانه ها باور کرد يا به چشمديد شخص با اعتبار
  

سلسله از رويداد های که بر مبنای چشمديد و خود شخص 

که به قلم توانای  يک شخصيت قابل » 

  .مرحوم سيد شمس الدين مجروح  رقم گرديده است، گزارش دهم

آغاز می نمايم و انتظار دارم که محققين و مؤرخين حقيقت جو در معرفی 

شخصيت هائيکه در وقت و زمانش در ساختمان سياسی و اجتماعی دست يازيده اند و توسط مرحوم پاچا 

صاحب مجروح در مورد شان بحث شده به حيث محک اصيل شناخته شده و اگر و مگری را در آن کمتر 

ه از اين اثر بعضی مطالبيکه در مورد زندگی شخص نويسنده بحث گرديده، عمدا  کنار گذاشته بلکه توجه 

  .خاص در مورد مطالبيکه با سرنوشت ملت افغان سر وکار دارد، در نظر گرفته شده است

که سرگذشت من برای شما چه دلچسپی خواهد داشت که خودرا به آن 

مشغول سازيد؟ مگر به خاطر داشته باشيد که درين سرگذشت بعضی از حوادث نيم قرن آخر افغانستان هم 

برای شما خالی از دلچسپی نخواهد بود، 

داريد با نظريهء من موافقه کنيد يا نه اما مطمئن باشيد در آن غرض شخصی و خود نمائی نيست، 

کوشش کرده ام جريانات را تحريف و تعبير نکنم، مبالغه ننمايم و آنچه را که ديده ام و يا کرده ام و قابل گفتن 

ت که پهلوان حوادث من بودم اما اگر من در جريان حوادث از خود صحبت ميکنم معنی آن اين اس

چون سرگذشت من است نه تاريخ از سهم خود در حوادث صحبت می کنم و اگر قهرمان معرکه نبودم قهرمان 

  :است اما سر گذشت و تاريخ در بسيار موارد هم شبيه هستند مثال  

  .زمان معينی واقع شده است شمه ای از تاريخ همان زمان است

مثليکه در تاريخ واقعات تاريخ را بايد از غير تاريخی جدا کرد يعنی بايد اهم را از مهم تفريق کرد، و 

آنچه را ارزش گفتن دارد بايد گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد بايد مسکوت گذاشت، در سرگذشت هم بايد عين 
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                        احسان هللا مايار
  

به افسانه ها باور کرد يا به چشمديد شخص با اعتبار
  خاطرات مرحوم سيد شمس الدين مجروح

  قسمت اول

سلسله از رويداد های که بر مبنای چشمديد و خود شخص زير همين عنوان وعده نمودم تا يک 

» سر گذشت من«حاضر در محل، بدون از غل و غش استوار است از 

مرحوم سيد شمس الدين مجروح  رقم گرديده است، گزارش دهم -اعتماد و معتمد جامعه  افغانی

آغاز می نمايم و انتظار دارم که محققين و مؤرخين حقيقت جو در معرفی  اينک اين سلسله را بنام خداوند متعال

شخصيت هائيکه در وقت و زمانش در ساختمان سياسی و اجتماعی دست يازيده اند و توسط مرحوم پاچا 

صاحب مجروح در مورد شان بحث شده به حيث محک اصيل شناخته شده و اگر و مگری را در آن کمتر 

.  

ه از اين اثر بعضی مطالبيکه در مورد زندگی شخص نويسنده بحث گرديده، عمدا  کنار گذاشته بلکه توجه 

خاص در مورد مطالبيکه با سرنوشت ملت افغان سر وکار دارد، در نظر گرفته شده است

  :پاچا صاحب مرحوم می نگارد

  سخنی چند با خوانندگان  

که سرگذشت من برای شما چه دلچسپی خواهد داشت که خودرا به آن شما فکر خواهيد کرد : خوانندگان گرامی

مشغول سازيد؟ مگر به خاطر داشته باشيد که درين سرگذشت بعضی از حوادث نيم قرن آخر افغانستان هم 

برای شما خالی از دلچسپی نخواهد بود، ) البته از نگاه من(اجمالی موجود است، اين نظر اجمالی به حوادث 

داريد با نظريهء من موافقه کنيد يا نه اما مطمئن باشيد در آن غرض شخصی و خود نمائی نيست، 

کوشش کرده ام جريانات را تحريف و تعبير نکنم، مبالغه ننمايم و آنچه را که ديده ام و يا کرده ام و قابل گفتن 

اگر من در جريان حوادث از خود صحبت ميکنم معنی آن اين اس

چون سرگذشت من است نه تاريخ از سهم خود در حوادث صحبت می کنم و اگر قهرمان معرکه نبودم قهرمان 

  .اين داستان که هستم

است اما سر گذشت و تاريخ در بسيار موارد هم شبيه هستند مثال  ) بيوگرافی(گفتم تاريخ نيست و سرگذشت 

زمان معينی واقع شده است شمه ای از تاريخ همان زمان استسرگذشت چون در 

مثليکه در تاريخ واقعات تاريخ را بايد از غير تاريخی جدا کرد يعنی بايد اهم را از مهم تفريق کرد، و 

آنچه را ارزش گفتن دارد بايد گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد بايد مسکوت گذاشت، در سرگذشت هم بايد عين 

 
 

 

احسان هللا مايار

به افسانه ها باور کرد يا به چشمديد شخص با اعتبار

  

زير همين عنوان وعده نمودم تا يک در پيشگفتار 

حاضر در محل، بدون از غل و غش استوار است از 

اعتماد و معتمد جامعه  افغانی

اينک اين سلسله را بنام خداوند متعال

شخصيت هائيکه در وقت و زمانش در ساختمان سياسی و اجتماعی دست يازيده اند و توسط مرحوم پاچا 

صاحب مجروح در مورد شان بحث شده به حيث محک اصيل شناخته شده و اگر و مگری را در آن کمتر 

.دخيل گردانند

ه از اين اثر بعضی مطالبيکه در مورد زندگی شخص نويسنده بحث گرديده، عمدا  کنار گذاشته بلکه توجه بند

خاص در مورد مطالبيکه با سرنوشت ملت افغان سر وکار دارد، در نظر گرفته شده است

پاچا صاحب مرحوم می نگارد

سخنی چند با خوانندگان  

خوانندگان گرامی

مشغول سازيد؟ مگر به خاطر داشته باشيد که درين سرگذشت بعضی از حوادث نيم قرن آخر افغانستان هم 

اجمالی موجود است، اين نظر اجمالی به حوادث 

داريد با نظريهء من موافقه کنيد يا نه اما مطمئن باشيد در آن غرض شخصی و خود نمائی نيست،  شما اختيار

کوشش کرده ام جريانات را تحريف و تعبير نکنم، مبالغه ننمايم و آنچه را که ديده ام و يا کرده ام و قابل گفتن 

اگر من در جريان حوادث از خود صحبت ميکنم معنی آن اين اس. است بگويم

چون سرگذشت من است نه تاريخ از سهم خود در حوادث صحبت می کنم و اگر قهرمان معرکه نبودم قهرمان 

اين داستان که هستم

گفتم تاريخ نيست و سرگذشت 

سرگذشت چون در : اول

مثليکه در تاريخ واقعات تاريخ را بايد از غير تاريخی جدا کرد يعنی بايد اهم را از مهم تفريق کرد، و : دوم

آنچه را ارزش گفتن دارد بايد گفت و آنچه را ارزش آنرا ندارد بايد مسکوت گذاشت، در سرگذشت هم بايد عين 



  
 

  

 ٦از٢

اهميت حوادث نظر به نتايج آن است و نظر به ارتباط آن به حال و نظر به انتظار مردم به . ن کار را کرداي

  .شنيدن آن است

حوادث بزرگ تاريخی هم مثل خاطرات شخصی فراموش می شود و از نظر می افتد، اين حوادث را که : سوم

می سازد و در تاريخ فصل ديگری می افزايد  بر مال) حفريات(آثار آن در قعر زمين نهفته است، زمين کاوی 

  . و به آن رنگ ديگری می دهد

خاطرات شخصی هم که در تاريکی های تحت الشعور نهفته می ماند روان کاوان آنرا به روشنی شعور می 

کشانند و آنرا آشکار می سازد و انسان را به گذشته متوجه می سازد لهذا اين وجه شباهت بين تاريخ و 

  .فی بايد از نظر دور نباشدبيوگرا

اثر تاريخی تمام واقعات يک جامعه را احتواء کرده نمی تواند مثال  تاريخ سياسی، اجتماعی، مدنی و : چهارم

فرد هم تمام زوايای ) بيوگرافی(حربی يک اجتماع را نمی توان در يک اثر جمع کرد، همينطور سوانح نگاری 

ر گرفتن اين نکات اين اجمال را خدمت شما تقديم کردم زيرا ياد داشت با در نظ. زندگی اورا احتواء نمی کند

های مفصل من مانند قلب من و آرزو های ديگر من در افغانستان مانده است و آنرا در کتابخانهء خود گذاشتم و 

نبود را به  آنچه را به يادم مانده و قابل تذکر می دانم به شما حکايت خواهم کرد وقصهء بود و. به اين سو آمدم

  .شما خواهم گفت

  من گوش کنيد غـم پنهانیداستـان     دوستان قصه بدنامی من گوش کنيد

  الهم يسر وال تعسرو و تمم بالخير: بخوان

که از آن طفوليت به خاطر انجام نما، نخستين کلماتيست  سانش کن و دشوارش مگردان و به خيرشيعنی خدايا آ

يک کتابچهء زرد رنگی را پيش رويم گذاشتند و اين کلمات را استاد می خواند . دارم و هيچ فراموشم نمی شود

آن نقوش خورد و بزرگ سياهی را که در کتابچه منقوش بود نمی فهميدم . و من به تقليد از وی آنرا می خواندم

اولين نقشی  اين. و تشخيص داده نمی توانستم الکن به سوی او می نگريستم هر چه استاد می گفت آنرا می گفتم

زندگی من و امثال من که به . اين آغاز دخول من در اجتماع بود. بود که در محيط اجتماعی بازی کرده ام

نوشت و خوان می پرداختند به همين ترتيب آغاز می شد لهذا من هم اينرا به حيث اولين خاطرهء طفوليت خود 

ن تنها از خود نی بلکه از اجتماعی که در آن زيسته به شما حکايت می کنم و آنرا سرنامه قرار می دهم زيرا م

ام به شما حکايت خواهم کرد و آنرا هم از گنجينهء حافظه بيرون خواهم کشيد و از تأثيرات و احساسات خود 

  .صحبت خواهم کرد

  :ور نه بايد شروع می کردم و می گفتم که

تولدم پدرم فوت کرد و من آنرا به خاطر ندارم، قمری تولد شده ام و تقريبا  پنج سال بعد از  ١٣٢٩من در سنه 

مادرم متفکل تربيت جسمی و معنوی من بود و چون خودش زن با سواد پرهيزگاری بود می خواست من 

خوانندگی و نويسندگی را که آسانتر از پرهيزگاريست شروع کردم و . خواننده و نويسنده و پرهيزگار باشم

ن را انسان ها به دست خود مشکل و پيچيده می سازند از آن جمله هم اين متأسفانه بسيار کارهای سهل و آسا

قاعدهء (نام اين کتابچه . طريقهء سواد آموزی بود که من در کتابچهء زردی به آن اشاره کردم با آن مواجه شدم

ر پيچيده است که برای خواندن و ياد گرفتن کلمات عربی يک طريقه به شمار می رود اما طريقهء بسيا) بغدادی

  . ...است که هنوز در بعضی جا های افغانستان و پاکستان مروج است) علم تربيه(و غير علمی 



  
 

  

 ٦از٣

با پيشرفت عمر و انکشاف محيط اجتماعی شوق من برای فراگرفتن علوم عصری و فلسفه زياد شد و به هر 

اما علم و دانش مانند سوء دست وپا می کردم و می جهيدم تا بر معلومات خود در اين ساحه بيافزايم 

   :قوس قزح هر قدر به آن نزديک می شدم ازمن دور تر شده می رفت به قول ابن سينا پديدهء 

   »تا به آنجا رسيد دانش من که بدانم همه که نادانم«

اين را از روی تواضع نمی گويم من خودم به اين قناعت رسيدم که تخصص در يک رشته مخصوص  يقينا   و

تمرکز می خواهد و به هر طرف دست انداختن و بر هر طرف جستن، انسان به هيچ جا  نمی رسد و پهنای 

محيط  در. محيط بيکران علوم در عصر حاضر به کسی مجال نمی دهد که جامع علوم معقول و منقول باشد

مردم به کشت و کار و تربيهء حيوانات اشغال داشتند و . اجتماعی که من زيست می کردم محيط علمی نبود

اطفال برای مدت کمی در مساجد به خواندن قران مجيد و ياد . اطفال و زنان شان با مردان کمک می کردند

محيط فاميلی اين اطفال هم . می رفتند گرفتن چند سوره می پرداختند و بعد آنرا ترک می کردند و پی کار خود

اين محيط نا سازگار دانش منحصر به . تشويق کننده نبود لهذا از فرا گرفتن علم و سواد محروم می ماندند

اين نا سازگاری . منطقه نبود که جای دور افتاده و منزوی به شمار می رفت و تا حدی معذور شناخته می شد

به بطرف انحطاط رفتن بود که افغانستان نتوانست شعرای بزرگ و علمای های اجتماعی پر آشوب عامل رو 

حتی سواد فارسی و مضمون نگاری در شهر های بزرگ و مرکزی هم . بزرگی مانند قرون سابقه داشته باشد

درعين . ضعيف بود و شاهد آن نوشته خوان و آثار آن عصر است که هنوز از بين نرفته و موجود می باشد

اقتصادی و اجتماعی يک محيط بر يکديگر تأثير و تعامل نا قابل انکار دارد و افغانستان مخصوصا  زمان وضع 

مکاتب دولتی عصری در آن . مناطق جنوب هندوکش غير منکشف مانده و با فقر و ناداری عمومی مواجه بود

مدارس متفرق و کوچکی را . وقت طفوليت من بوجود نيآمده بود تنها در کابل مکتبی بنام حبيبيه تأسيس شده بود

حکومت ها به چند مدرسه محدود مراکز بزرگ . که در مساجد داير بود کمک کننده و پشتيبان قوی نداشت

توجه داشتند و کمک می کردند و اما بسا مدارس خورد و بزرگ ديگر تنها به کمک مردمان خير خواه و 

برای طلبه که درين مدارس به تحصيل مشغول می . معاونت های جزئی باشندگان قريه ها و شهر ها متکی بود

بودند اکثر از جاهای دور دست ديگر می آمدند و نان و غذای شب و روز آنها را مردم قريه و کوچه به 

از بين طلبه يک طالب جوان و کم سنی هر شب و هر روز در ساعت معين . صورت خيرات و صدقه می دادند

ن خشک و يا پارهء گوشت به دست می آورد و آنرا در سبدی جمع کرده و به خانه به خانه می گشت و پارهء نا

مدرسه می برد و طلبهء مدرسه آنرا صرف می کردند گاهی نيمه سير می شدند و هم گاهی از آن ها برای روز 

  .ديگر زياد می ماند

. اده نمی ساختمتأسفانه اين مدارس کوچک و محلی کسی را برای مجادلهء زندگی و يا خدمت به دين آم

شاگردان که فارغ می شدند يا بايد پيش امام کدام مسجد می شد و يا به کار و بار شغل پدری خود به همان طرق 

آنها نيمه مالئی می بودند که از روشنی علم و معرفت بصورت کامل بهره . و وسايل عنعنوی مشغول ميگشت

آنها حتی صالحيت اينرا . و تحول خاصه آنها بودنداشتند تعصب و تنگ نظری و نا سازگاری با هر تغيير 

کمتر داشتند که در مدرسه های محلی استاد و معلم شوند، به همين دليل بود که علما در مدارس کم بودند و 

خطيب صاحب و . آنهائيرا که به مرتبه اين استازی نايل می آمدند عالم مدرس می گفتند و به او امتياز می دادند

او دارای وسعت نظر بود و مضامينی را که درس می دادند خودش . ه ما ازاين قبيل علماء بوديا استاد مدرس



  
 

  

 ٦از٤

من تنها از . آشنائی با علم کالم الهيات برای او افق نظر وسيعی داده بود. آنرا فهميده بود و آنرا هضم کرده بود

  . دايش بيامرزدخ. دروس او نی بلکه از رهنموئی ها و صحبت های او استفاده زياد کرده ام

  محيط فاميلی 

پدر من مرد روحانی و پرهيزگاری بود که به مال نجم الدين آخوند زادهء هده در طريقهء قادريه دست ارادت 

آخوند زادهء مرحوم در آخر اورا خليفه ساخت که به اصطالح ارباب خانقاه آنرا . داده و مريد و خليفه بود

ر واليت کنر که منطقهء منزوی و نا آرامی بود به اصالحات و تبليغات مأذون می گفتند و اورا مامور ساخت د

او در سه يا چهار نقطه خانقاه و مدرسه هائی بر پا ساخت و جانشينان خود و علمای ديگر را به . بپردازد

وظايف اصالح و تبليغ گماشت و عمر خودرا زياده به گشت و گذار در مناطق مختلف آن واليت و يا جنگ و 

حکومت ها در آن وقت چون سلطهء اداری در اين مناطق دور . د در سرحد هند برطانوی سپری می کردجها

دست و منزوی نداشتند برای بوجود آوردن نظم و آرامش و جلو گيری از جنگ و جدال و برادر کشی در بين 

  . ...مردم اين قبيل رجال روحانی سهم بارزی داشتند

شعرا و داستان های الزمی پناه می بردم و درين ساحه برای من مواد محدودی من دراين انزوا به ديوان های 

کتابخانهء عمومی وجود نداشت که به آن مراجعه می کردم و در کتابخانهء پدرم کتب دينی به لسان . ميسر بود

می عربی و فارسی زياد بود که آنها عبارت بود از کتب قفه و تصوف و غيره اما کمتر چيزی به درد من 

کتب تاريخ و ديوان شعرا بود که از آن استفاده می کردم و بيرون از خانهء خود مناظر دلکش طبيعی و . خورد

از ديدن آن حظ می بردم و ساعت ها کنار دريا و يا در پهلوی جوی . کنار آب روان مرا به خود جلب می کرد

نگريستم اما باز هم در خود فرو رفته روانی می نشستم و به مناظر طبيعت کوه های سرسبز دور نواحی می 

از خاطرات تلخ دوران صغارت يکی هم چشم دردی طوالنی من بود که زياد به آن مصاب می شدم و . بودم

رنج می بردم و دوا های که مادرم استعمال می کرد از زجر و شکنجه کمتر نبود و چشم من عليل و معيوب 

  . ...بار آمد

يام طفوليت که با اشاره کردم يکی هم گاهی خطر تهديد به فقر و ناداری و از رنج ها و درد های بعد ا

در آغاز جوانی هر چهرهء زيبا و . قرضداری بود که آن هم از فروش سامان و گرو کردن زمين تالفی می شد

ث من هم به حي. دلکش نظر را جلب می کند و دل نا قرار انسان در اين بر خورد ها کسی را آرام نمی گذارد

انسانی ازاين تأثرات تلخ و شيرين متأثر می شدم اما محيط تنگ و سختگير روستائی ما اجازه نمی داد که کسی 

  . ...در اين راه قدمی از نظاره فراتر گذارد، آنجا شهر نبود که پری رويان زيبا بسيار باشند

مادر من می گفت . وادار شدم من در مراحل نخستين جوانی ازدواج کردم و يا به عبارت صحيح تر به ازدواج

من پير و ذهيرم و اگر بميرم کسی نخواهد بود به تدبير منزل بپردازد، لهذا همسری را که عمرش از من 

زيادتر بود برای من اختيار کردند، تدبير منزل ما يقينا  خوبتر شد و جانشين مادر هم پيدا گشت اما باز هم مادر 

بيه و سر پرستی ها دو سه اوالد مرا هم او بعهده داشت و از ديدن و حظ من خودش بانوی خانه بود و حتی تر

بردن نواسه ها بر خوردار شد و من و خانم من از وی اطاعت می کرديم و همه چيز خودرا در اختيار او قرار 

خادمه و آپه خيرو يعنی . يکی از از ياد گار های اعصار گذشته آپهء بود که در خانهء ما می زيست. داده بوديم

بود، در آنجا خريده بود و ) سنمگان(يا دايه  ما زنی بود که بحيث کنيز اورا پدر کالن مادری من که حاکم ايبک 

. من بيشتر از مادر خود به اين آپه عالقه داشتم و او مرا در آغوش خود پرورده بود. اورا به مادرم بخشيده بود



  
 

  

 ٦از٥

ام گوناگون در ساختن مربا و ترشی و شربت ها هم با مادر من آپه طباخ و آشپز ماهری بود،عالوه بر پختن طع

معاونت می کرد و ازاين نعمت ها که همه در خانه موجود بود از برکت او برخوردار بوديم و تا دير گاه زنده 

او هيچ به خاطر نداشت که چه وقت از مادر و پدرش جدا شده و به کنيزی و . بود و مرا بسيار دوست داشت

او خودرا عضو خانواده می شناخت و احساس بيگانگی نداشت حتی با مادرم گاهی . ر آمده بوداسارت د

خشونت و پرخاش هم می کرد که يکی از تشويش های زمان طفوليت من اين صحنه پرخاش در بين اين دو 

  .شخصيت بود

او نمونه و . عرفی کنمدر اينجا بی مورد نيست چون از پدر کالن مادری خود ياد آوری کردم کمی هم اورا م

او ملک دمحم حسن نام داشت و خان و ارباب شهر تگری لغمان بود که سر . مثال خوب از عصر خود بود

  .کردگی و قيادت اين منطقه را او از پدر خود ملک عبدالقادر به ميراث يافته بود

کومت مرکزی به اين قدرت اميرعبدالرحمن خان وقتی بر افغانستان مسلط گشت برای تمرکز اداره و سلطهء ح

خوانين و سرداران که در اطراف دم از حاکميت می زدند و با مدعيان سلطنت گاهی با يکی و گاهی با ديگری 

امير اول مدعيان سلطنت . همدست می شدند و خانه جنگی و نا آرامی را در مملکت دوام می دادند، خاتمه داد

حلی را محبوس ساخت و يا تبعيد کرد و به جاهای دور دست را ازبين برد و بعد اين مدعيان قدرت های م

ملک دمحم حسن خان را به ايبک تبعيد نمود و اجازه نداشت . فرستاد و برای آنها مشاهره و يا وظيفه مقرر داشت

به لغمان بر گردد اما در همين زمان اورا بحيث حاکم آن منطقه مقرر نمود تا اشتهای جاه طلبی خودرا هم 

  .ندتامين ک

من در اين انزوا و خود گرائی عالقه به شعر گفتن پيدا کردم و گاهگاهی شعر می گفتم، اين اشعار را جدی نمی 

گرفتم و در پی جمع آوری آن بر نه می آمدم و کمتر با کسی از آن صحبت می کردم تا باآلخره وقتی در عمر 

من وقتی اولين شعر . مع و نشر آن پرداختمخود به سن رشد و پختگی رسيدم به آن توجه ديگری کردم و به ج

خودرا در يکی از جرايد وطن خود که طبع و نشر شده بود ديدم از آن حظ و لذتی بردم و غرور و سروری 

  .احساس کردم که تا حال در خاطره من باقی است

ا تنها به دوستان و اشعاری را که جنبهء اجتماعی و اخالقی داشت بعد ها به نشر فرستادم اما اشعار ديگر خودر

  . رفقای خود نشان می دادم و يا از بين می بردم

  محيط اجتماعی 

قمری به محيطی ببرم که در آنجا  ١٣بيآئيد از خود و فاميل خود بدر آئيم و شما را با خود به اوايل قرن حاال 

  .می زيستم

منطقهء که مسکن ما بود يک اجتماع قبيلوی و عشيره ئی بود که از لحاظ مطالعه  اجتماعيات باستانی و بسيط 

ادارهء حکومت مرکزی بسيار قوی ونافذ نبود آنها ماليات و تکس های بسيار . نموه بسيار زنده به شمار می فت

دادند که آنرا بيگار می گفتند اما از  محدودی به حکومت می پرداختند، خدمات اجباری حکومت را انجام می

زمين، جنگل مال مشترک مردم بود و هر . ادارهء عصری و بر قراری نظم و قانون دولت بر خوردار نبودند

بيست سال بعد زمين ها از سر تقسيم و قرعه بندی می شد، برای مردان هر فاميل مقدار زمين تخصيص می 

در هر دورهء بيست سال . يز که تقريبا  ثلث يک جريب بود، تثبيت شده بوديافت، اين واحد قياس مقدار به تخم ر

مواليد نو در فاميل بخش خودرا می گرفتند و بخش اموات از بين می رفت يعنی اگر در فاميل عشيره قلت 



  
 

  

 ٦از٦

جنگل و چرا . نفوس رخ داده بود سهم آن کمتر می شد و اگر کثرت نفوس می داشت بخش او بيشتر می گشت

ا مال مشترک قبيله بود حدود و ساحه ملکيت هر عشيره با تمام دقت معلوم بود که از آن کس ديگر استفاده گاه ه

اين اشتراک و تقسيم زمين را وقتی پدر من در آن منطقه متمکن شد لغو کرد و مردم را . کرده نمی توانست

در عالقهء باجور و قبيلهء مومند تا قناعت داد که ازاين شيوه منصرف گردند اما در بعضی مناطق ديگر مثال  

  .پنجاه سال ديگر هم معمول بود

سرکردگان و ملکان قبيله از طرف مردم انتخاب می شدند و آنها در امور ادارهء قبيله و منازعات مردم 

بصورت جرگه و شوری مداخله و اعمال نفوذ می کردند، قدرت و حيثيت هر کس مربوط به کثرت نفوس 

هر کس مردان جنگی و مردان کار بيشتر داشت، دارائی و جايداد عامل قدرت نی بلکه عامل . دمردانه مردم بو

درد سر به شمار می رفت زيرا برای حفظ و پهره داری ازآن قوت مردان جنگی و مردان کار ضرورت بود، 

جنگل داری کار و بار زراعت و . اگر کسی اين را نمی داشت به مشکل می توانست مايملک خودرا حفظ کند

حتی آبادی منازل به صورت دسته جمعی از طرف قبيله اجرا می شد گويا يک سيستم کوپراتيفی بسيط و بدوی 

در کار بود که هنگام درو و کوفتن خرمن مردم بالنوبه با يکديگر معاونت می کردند و خود و حيوانات خودرا 

  .برای افراد قبيله به کار می انداختند

انه را هم تقريبا  از پنجاه فيصد مردم قريه برای صاحب خانه انجام می دادند و صاحب آبادانی مساکن و خ

اين کولکتوزم و يا . خرمن و خانه در وقت کار نان و آب مردان را تهيه می کرد و اين سيستم را آشر می گفتند

ل رخ می داد انتقام کار دسته جمعی بود که در هر پديده حيات آنها تبارز می کرد  و اگر قتل در يک فامي

گرفتن آن مربوط به تمام فاميل حتی عشيره  آن بود و طرف مقابل هم تمام فاميل و عشيره قاتل را مسئول می 

شناختند و هر فرد آن را که ميسر می شد به قتل می رساندند و يک کشته در مقابل يک کشته ماقبل معيار 

ا  تسلسل پيدا می کرد و خاتمه نمی يافت و در بعضی موارد جرگه قانونی انتقام بود اما اين انتقام گيری ها اکثر

ها، شورای های محلی به حل و فصل آن موفق می شدند، آشتی و تالفی خسارت با دادن مال و زمين و ارتباط 

  . خويشاوندی و ازدواج صورت می گرفت

و در وقت داس درو و جمع  زنان درکار و بار زراعت و ديگر امور خانه با مردان سهم مساوی می گرفتند

زنان هيزم طرف ضرورت خود را از کوه و جنگل می آوردند و در آبادانی . کردن خرمن اشتراک می کردند

خانه ها، در گلکاری اشتراک می کردند و حتی در جنگ ها و زد و خورد های عشيره و در بين قريه زنان با 

زنان از حق ميراث محروم بودند و توسط . اشتندمردان خود اشتراک می کردند و زخم و جراحت می برد

پدران و برداران خود به شوهر داده می شدند و از خود اختيار انتخاب شوهر نداشتند اما با اين همه در اجتماع 

  .به تمام معنی اظهار وجود می کردند و در هر نيک و بد سهم می گرفتند

  ادامه دارد

   

 

 

 


