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 و نویسندۀ آن "یک باغ خاطره یک دشت مخاطرهکوتاه سخنی پیرامون  کتاب "

 

را به  عیاری مرد  جوان کار و پیکار  یاد ها و   عنوان  کتابیست کهیک باغ خاطره یک دشت مخاطره 

باورمند اش  آرمانهای انسانیتحقق تا هنوز برای  و دوست داشتنی افتمنداین انسان شری کشد . تصویر م

و  پسندیحقیقت مبارزه بر ضد ستم ، استثمار ، عقب ماندگی و استعمار دست نکشیده است. از است و 

مبارزه  برای اندیشۀ معاوضه نمی کند. و عدالت اوست و هیچ چیزی را با حقیقت  عادت وییگحقیقت 

و مردم به عشق دارد.  ریشه در اعماق وجود او  ، ظلم و استبداد چنگالز رهایی انسانهای مستضعف  ا

نکته این به او . است  بار آوردهروز گار  و عیار  ، صبور فدا کار دلیر ، را  اوپیکار در راه نجات آنها 

 تالش وو رهایی مظلوم از چنگ ظالم مستلزم ؛   نیز هست مقاومتیهرجا که ظلم است  ، که  واقف است

وابسته به شرایط ، درجۀ امکانات و همچنان مبارزه  حرکت و شکل .می باشدصادقانه و نقشه مند حرکت 

  سنجش افکار عمومی جامعه می باشد.

او که در حلقۀ عیاران خوش درخشید و در مبارز و قامت استوار پهلوان آغاشیرین نام دارد.  این مرد  

 . اخیرا  برداشتانقالبی آبدیده شد ، در دنیای شعر و نویسندگی نیز قدم های مبارکی  میدان رزم و پیکار  

به چاپ عنوان "یک باغ خاطره یک دشت مخاطره "  زیر  و  آورد روی کاغذخاطراتش را بخشی از 

 رسانید. 

شده   یپردازصحنه سازی و سناریو در آن رین  یک رمان تخیلی نیست  که یاستاد پهلوان آقا ش خاطرات  

آغاشیرین  پهلوان .واقعیتهای عینی و تاریخی جامعه ای استعمار زده و اشغال شده استبازتاب باشد ، بل 

 یو دلیر تشجاعمتعهد است و با خود شهید رفقای تابناک  هایو اندیشه  آرمان با استواری و صداقت به

جراحات به نسبت بیماری و پهلوان امروز . اگر  است زدهعملی  در راه پیاده کردن آن دست به مبارزۀ

بیرون شده جبرا  فعالیت داغ عملی  صحنۀمیهنش دور و از از   (اصابت مرمی بر پای او  باالثر)ارده و

 مبارزه در سر دارد.از نفس نیفتاده و شور هنوز ، اما  است

واقعیتهای عینی رسم و رواج ها و عادات مردم ، با خبر از مردم و  میان  رین برخاسته از یپهلوان آقا ش 

می ماند که مسافری  به. او می باشدۀ خود است. سراسر زندگی او سرشار از حادثات تلخ و شیرین جامع

از بوتۀ آزمایش های و افتخار طی طریق کرده و با سربلندی مبارزه در کوره راه های دشوار گذار 

و مقام جا اندیش  نیکو بزرگ مردان  ر قطار  داو این سبب است که همین از . استبیرون شده سخت 

 .دارد

 درد و رنج مردم اما،  شده استاز کشور مآلوفش افغانستان دور که سالیان درازیست پهلوان آغاشیرین 

.  مردم قدر شناس شمالی زمین او را می شناسند و به دیدۀ های او جاریستدر رگ  مظلوم افغانستان
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احترام می نگرند. نام نیک ، اخالق حمیده ، شجاعت و آزادگی او به کسی پوشیده نیست. هیچ مجلسی 

 از عیاری و عیاران یاد شود ، نامی از پهلوان برده نشود.  در آننیست که 

مردمان محل از پهلوان کردم. مالقات  ریکاراشهر چهرین در یپهلوان آقا شبود که با میالدی  ۰۲۰۲سال 

این ها آنست که  دلیل این همه محبت .به عمل آوردند که  مرا شگفت زده ساخت گرمر چنان استقبال نامدا

 و استعداد هنر؛ چیزی که بدست گیرد شان رادلهای سازد و بمردم را از خود است مرد عیار توانسته 

 می خواهد و هرکسی به آن دست یافتنی نیست. خاص

یک جریان  پراتیککه کار کرد ها و  ارزشی است ُپراثر  "یک باغ خاطره یک دشت مخاطره  " 

پرچمی  به  -دستگاه استخباراتی حکومت  خلقی  سیاسی را در فضای نهایت اختناق و گیر و گرفت 

 تصویر می کشد . متن این اثر برای خواننده  پیام تاریخی و واقعی را می رساند .

 : دیدار با پهلوان در افغانستانخاطرۀ 

محمد شاه فرهود با انجنیر عباس حمیدی در محل کار من  مانرین و دوست گرانقدریپهلوان آقاشروزی 

سادات  سید خالد )فابریکه نجاری و حجاری ( در شهر چاریکار تشریف آوردند . دوست و همکار من

 لد  سید خا .عث زحمت ایشان نمی شویمبارفقا گفتند  .مهمان شویم او ۀداشت که شب را به خان اصرار

برای پدرش تلفون  کرد و از حضور پهلوان و  ، چندین بارجوان  که صرف نام پهلوان را شنیده بود 

وشاید  استمنطقه سید خالد که از سادات هوفیا ن و شخصیت روحانی و معزز  پدر   .رفقایش خبر داد

.  برویمشان ی نمود که شام به خانه  اصرار ،  بودکه پهلوان نامدار را ندیده  می شدبیش از بیست سال 

قرار یاران بر آن شد که جهت  .دارد زیادیمریدان  کهی کنند خالد را مردم بنام آقا صاحب یاد مپدر سید 

قالین های سرخ سالنگ  یدریاما وارد درۀ زیبای سالنگ شدیم. کنار هواخوری به درۀ سالنگ برویم. 

دوستان .  سراشیب  دره می غلطیدغوغا کنان به شور و مستی آب زالل دریای سالنگ با پهن شده بود. 

، دست به دست می مده بود آکه تازه از چاپ برشعری استاد پهلوان  ۀمجموع در پهلوی هم نشسته بودند.

واقع پل متک نار دریای غوربند دیگری از دوستان در ک تعدادچون  .می شدگشت و اشعاری از آن دکلمه 

ی و فضا ی غوربنددریا ی کنار  هوابه طرف پل متک حرکت کردیم. یر زنا گ کشیدند،می  ما را  انتظار

ما به سوی منزل آغا صاحب  .به تندی گذشتمانند آب دریا حیف که زمان  .دل انگیز بودمجلس خیلی ها 

اش خانه  وازۀدر آقا صاحب دم   .در نزدیکی خانه آقا صاحب رسیدیمبود که شام هوفیان حرکت کردیم. 

 وآغوش گرفت تنگ در پهلوان را او . ش را می کشیدهانرین و همرایپهلوان آقا ش ستاده بود و انتظارای

 . ماندیمآقا صاحب  ۀخان درشب های تا نا وقت باز گشتش به وطن اظهار خر سندی نمود . دیدن او و از 

 مبارزاتاز از جوانمردان شمالی سخن به میان آورد. . ورق زدرا ذهنش خاطرات  دفترآقا صاحب 

از   ،دوستی اشمردم  از ش با کاکه ها، روابطپهلوان یاد کرد. از رفیق دوستی هایش ، از عملی 

 فشاراربابان قدرت و جور و جفای از ، از روحیۀ تسلیم ناپذیرش ، شکنجه ها در برابر  شمقاومت

برای اهل  سنگرانشهمسائر و  پهلواناز ناموس داری  ،اش از جوانمردی و فدا کاری  ، ها حکومت

 .بوددلنشین و ، آموزنده بسیار زیبا آغا صاحب برای همۀ ما خاطرات صحبت ها و . مجلس قصه کرد
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 کهدر یک حادثه  شهید شد ، از آن تاریخپنج روز بعد سید خالد  فرزند دلبند آقا صاحب   شور بختانه که 

  .یادش گرامی باد  .امروز در قطار ما نیست

مکتب عیاران آموخت. اوضاع نابسامان جامعه و تماس و فدا کاری را از  رفاقترین یاستاد پهلوان آقاش

آبدیده تر ساخت. ه های باال تر تکامل کشانید و به پلنزدیکش با عیاران نامدار و مبارزان سرشناس او را 

شجاعت ، رفاقت ، وفاداری ، گذشت ،  .پا بند است هنوز هم به عادات و ارزش های پسندیدۀ عیاری

 .و با اعتبار ساخته است عزیزاوست که وی را نزد جامعه  عالیایمانداری و ناموس داری از خصلت  

افغانی مقیم کانادا پهلوان در اجتماع حضور شده است .  زندگی مبدلاین صفات در وجود او به یک اصل 

فق است . سه پسر و انسان موشد.او در زندگی شخصی و خانوادگی نیز و الگو می با مایۀ افتخار نیز 

ت ماستری و لسانس از دکتورا و ما بقی به تر تیب به درجا ۀپسر بزرگش به درج .یک دختر دارد

نقش  هلوان و همسر محترمشین موفقیت پا درکه بدون شک  شده اند.دانشگاه های کانادا  فارغ التحصیل 

 اند.  را ایفا نموده یمهم

خانواده اش اعضای برای تک تک  وی و رایاین پیروزی را ب ، من به عنوان دوست و رفیق پهلوان

 باد!تر زندگی پهلوان ُپر بار تبریک وتهنیت عرض مینمایم . 

   میالدی   ۰۲۰۲دسمبر سال   -شهر  تورنتو  –کشور کانادا  - میا جان ثبات                   


