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 زندگی و مرگ ما مردم باهم شریک است

 مرد دهقان شیرین یک پیر خاطرات تلخ و 

مطلوب این یر  تغینخستین  دلبرجین گردیدم. بولک و چار رهسپار   فرصتی مساعد میسر گردید و کمابیش نیم قرن بعد 

ی را گاد اسپ و ر؛تش آمد با ی رفت وجا گردیده و که سرک تا ولسوالی چاربولک قیر بود

است ببینی که جای آن داشته های بدوی را  اما چه ُدشوار سایکل گرفته بود و موتر موتر و

ه دیرین میخکوب گردید ه وکهنهمان عنعنات در وسایل  بالنسبه مودرن گرفته ولی ذهنیت ها

که  من اطمینان میدادب مسیر چاربولک در و شریفمزار همسرم در با آنکه برادر باشد؛

 از عادی سرشار ممرد افتاده نیست و همآن قریه های جدا از دلبرجین دیگر چاربولک و

 .کنند لبهغ خود زیسترحم منطقه  بی طبیعت خشن و بر تالش دارند و زندگی استند امید به آینده و

 رس اصطالح روشنفکران می دیدم که بر به جدال های فکری کتابخوانان و در را افغانستان معاصر من که تصویر

ند چندان می گرفت تحقیر اهانت و رگبار تجزیه طلب زیر همدیگر را به لقب های قبیله پرست و کلمات می جنگیدند و

 .خوشبین نبودم

 ینجاا کار کشت و صد در جاینا بیش از باران دوخته و چشم به عنایت برف و بدین سو گذشته های دور چاربولک از

 و نمیان زمیندارا عادالنه در که آب را می کرد آب ایجاب مردی را کمبود محل دیَمه بود. مردم الحاصطبه  للمی و

زمینداران برای  و بود خاص برخوردارر اعتبا شهرت و خوانده می شد از که میرآب این مرد باغداران تقسیم کند.

 بر بنا کردند استفاده می تعبیرات زیبای انوری وار وصفش از در چرب و نافش را جلب کنند اینکه نگاه التفاتش را

 و مسؤول ماجرا آب بود شکست ضربه های بیل می مردم با دست و سر یا و نزاعی رخ میداد چاربولک اگر این در

تا کوزه از  و کرد می رآب پُ  از آنگاه کوزه را کوچک برمه و سیم عادالنه در یک کوزه یک سوراخمیرآب برای تق

هفت ساعت  تا دو به اندازه  زمین خود از این هر زمیندار بر بنا پوره یک ساعت طول می کشید و شدآب خالی می 

 و داد یک اندازه زمین را آب می زمیندار این هر بر بنا و زمین کافی نبود مآب برای تما این مقدار حق آبه داشت و

 و را نیز به عنوان هیزم تنور ها آن خار بروید و آن خار تا در گذاشت می ادهاستف بقیه  زمین را بال کشت می کرد و

یک خواری  به هزار و یا تربوز دیَمه می کاشت و زمین را خربوزه بخشی از باران میبارید اگر داش می فروخت و

 .دندمردم بدان خو گرفته بو و ادامه داشت ها همین رسمی بود که قرن و را به هم نزدیک می کرد خرج خود دخل و
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 ها سفندگو ها و بزتقریباً نیم قرن می دیدم همان چاربولک قبلی نبود که وقتی گادی یا رمه   چاربولکی که من بعد از

 گادی یا رمه فرو عبور داشت تا غبار برخاسته از ساعت وقت کار کم دو کم از کرد می عبور خامه  آن سرک از

 آن سو این سو و روی شان نشسته بود و و زیست بر سر محیطای آسی گردزنان را می دیدی که  مردان و و نشیند

همان  هنوز دیدی. چهره های مردم نیز می آثار شادابی را حتی در شاداب بود و این چاربولک سرسبز و می رفتند.

خود  مهمانانداشتند برای  بساط که در چیز هر به حکم الجود بالموجود و مردم مسلط بود روحیه  مهمان نوازی بر

 رنگین و فمکلریای شان به هزاران خوان  بی دوستانه و تبسمفقیر ولی صمیمی که همان یک  مردم می آوردند.

 .دیگران می ارزد

 مجاهدین؛ ؛ ها روسز تجاوهای  سال از چه میداند او خواستم که هر از عرب های دلبرجین نشستم و با دهقانی پیر از

هم صمیمانه به سخن  او و میان بگذارد را در خود شیرین تجربه های تلخ و د وبرایم قصه کن فعلی حکومت طالبان و

 :گفت کرد و آغاز

ً  )اینجا اسالم حزب با بچه بودم و این ُملک حمله کردند من مجاهد ها بر وقتی روس»  حزب اسالمی را حزب عموما

رهان ب حکمتیار؛ دینگلبکه خودت  پرسممی  سالح می آوردم. رفتم و پاکستان می می کردم؛ جهاد اسالم میگویند.(

که همین امروز هم اشرف غنی یا عبدهللا  دهد خنده پاُسخ می می شناختی با دین رامجاه رهبراندیگر  الدین ربانی و

 نه آنها من نه این رهبران را دیده بودم و پادشاهان چه کار؟ شناختنغریب را با  مردمما  نمی شناسم و را ندیده ام و

 از خوردیم و یک کاسه نان می از و را می شناختیم که با ما یک جا بودند محلی خود نداناناقومی شناختم اما را م

 پ  روسرگ کرد. کفایت می شناخت آن رهبران برای ما دیم.خوابی یک گلیم می بر خوردیم و یک چایجوش چای می

باهم  را همه چیز ما  رفت. می به جهاد ما پیشاپیش در او و شهیدش کردند ها که روس جوانی به نام عبدهللا بود ما

  :پرسم کردیم می تقسیم می

o تان چه گونه بود. میان قومی در تناسب  

 :میگوید 

o برایم نشان میدهد انگشت آنگاه با باهم شریک است و ردمم ما مرگ زندگی و: 

تند تاجک اس و ازبکدلبرجین مردم  عرب استیم اونومردم  اینه ما آنان افغان استند؛ اونو قشالق فتح خانخیل است.»

خودش زندگی اس اگه  اَو ده قشالقای خود زندگی کدیم. پدر پدر ما از هزاره چقش هزاره استند. و مردم ایلقچی اونو

 شادی ما ده غم و شکم مردم سیر اَس. اَو بود زمین که سیر می شه. اَو سیر ما برسه زمین ُکل بر باشه و او بسیار

نانه  و بای امو قشالق غم اَو خان یا باشیم و ما شد می دلقشالق که  هر طرف که می ریم َشو ده هر شریک استیم.

رخصت  را ما ما می مانه و بای نان مان ده خورجین خان یا گرفته می ریم. خودهآفتاب که برآمد راه  خوره و می

  «می ته که طرف قشالق خود روان شویم.

گوید مه ده اینمی خارجیام گفته ماندم که ما از شما  می خویشی کرده ایم. با همدیگر ن گرفته ایم وز همدیگر ما از»

 رنبُ خواین که خارج  ردم چه مرگ میم دانه ارزان. ملک آباد اَس وغله و آب باشد مردم هیچ چیز نمی خواهیم اگر

 « خوده ده ُکشتن بتن! و

  پُرسم: می

ً  نان وتربیه  جوا باره  تعلیم و در»   «کند؟ می دختران چه فکر مخصوصا

 :میگوید
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 می و کند همسرم اشاره می برادرآنگاه به سوی  مردم امی امروز فایده مکتب خواندگی ره دیده راهی استیم و ما

 گوید:

یق محالی خواجه الال اینجه چاه ع دیقانی کدم. رفتم مه مکتبه پرتافتم و ده امی چاربولک مکتب می خواجه الال مه با

توی روشن اف برقطرفه کتی  اریکین والمپه ره پرتافته چار چاه او می کشه و از سولر برقکتی  شانده و سولر کنده و

ده  در مکتب خواندگی اس. میگویم امان بای بیا کمال کلش فامیم که اینمی می کده ُکل مردم برش دعا می کنن ما

  ُدخترا خوده ُچپ گرفتی! مکتبقسمت 

 :می گوید

زن بسیار قیمت اس. امی  ،تان بگویم که اینجه ده قشالقای ما مردم بر   یک چیز دخترا مکتب قسمتجان ده  کاکا»

اَمو خواری و بسیار با پدر هر پنج لک افغانیس. تا روزا قلین یک دختر چار  جغات میته که از دختر زامت اي قلینه بَر 

 « بَر  دخترا یاد نمی تَن.  خواییم زن می از چیزاره که ما خانه برآمده بتانه الکن ده مکتب او

 :جغات  خانه مثل  چی؟ میگوید می پُرسم:

 ردمرا میدوشن؛  ها گاو خانه ره میکنن؛ کارای الَچه می بافن؛ گلم می بافن؛ قالین میبافن؛ مردم زنا ده قشالقای ما»

 و مامور شوه و مکتبه یاد میگیره که ُمدیرکه مکتب رفت نه کارای  ُدختر کنن. شان که ده خانه نباشه علف دَرو می

 ن نمی تیم ازمکتب خانده دو روپه هم قلی ما مردم بَر  دخترای شاری و گیره. می خانای دهاتی ره یاد نه کارای ده و

 خورن.  خاطری که او ُدخترا به درد  کارای ده نمی

رشته های گاوداری گوسفند  ضرورت ده درزنان به اساس  آنجا دیده ام در انگلستان را من دهات» برایش میگویم:

 «کنند. مردان دهقانی می مانند و د درس خوانده اندخور که به درد ده می یزهایچی دیگر اسپ داری و پروری؛

اي ُدخترا که امروز  وده ده مکتب می مانیم.یدا شوه مام ُدخترای خُملک ما پاگه امیتُر )همین طور( مکتب ده » میگوید

که  شکل اس زنپپمرُدم سرگین  ما زمستان هیزمن وده چپ کده میرَ راه خ ل  ببینندپشک امی َرن اگه سرگین ی مکتب

 «یان ما مردم زندگی کده نمی تانه.باشه ده م بَر ل بدپشک سرگین و از

انی با جو مردم از ما دهد. او پاُسخ می چاربولک زیست دارند می پُرسم و باره  مناسبات بین اقوامی که در وی در از

قشالق جوانای دگه  گیری ده قشالقای ما می رسیدن جوانای هر برای عسکر کدیم؛ وختی که اروس ها اد میهم جه

ده دشت وکوه پُت می شدیم هرکس هرچه خداوس ده خورجین داشتیم شریکی  یک جای ما می کدن و خبر قشالقا را

تاجک  اُزبک و عرب؛ اوغان؛ می رفتیم ده گروپ های ما اینجه تا پاکستان از نان  ما شریک بود. اَو و خوردیم. می

کدیم تا روسا می  ده جنگال استراحت می ا آرامم میدادن و عسکرای حکومتی از گزمه  روس ها خبر وختا بسیار بود.

تی خود مه ک گپای او ده گوش  مه اس و یکی دگه استن. گفت که مسلمانا ُکل  شان بیادر عبدهللا شهید بر  ما می رفتن.

 .که اگه مه کتی پلوان شریک خود بیادری کده نتانم کتی دگه مسلمانا چطور بیادری کده می تانم میُگم

ایدیال های نمایندگی میکند که مردم  هوس ها و روشنفکر  ما بازهم از سخنان  او نتیجه میگیرم که کتابخوان و من از

 بی امنیتی و از و خواهند های فوری می جعال مردم برای ُمشکالت بالفعل  خود با آن ایدیال ها هیچ تفاهم ندارند.

همراه با معاینه خانه یک دواخانه  داکتر هر پول سازی است و خدمت در تداوی عمالً  خسته شده اند. ُکشتار ُکشت و

 دهند. قیمت می های گران انتی بیوتیک و  کنند اری میهای عادی هم بیماران را پیچک برای ریزش و نیز دارد

ازیچه  مردم ب بدین ترتیب صحت و زمینه  فیس را فراهم می کند نده نیزبرای کمپوندران  پیچکاری کن ها پیچکاری

ومتی حک دفاتر رده است.ب ها به آسمان این شیوه  طبابت فغان  مردم را است و البراتوار دوافروش؛ اکسریز و داکتر؛
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 خود دهقان  طرف صحبت از رود. به باال می رو می َشَود و آغاز پنجاه دالر رشوه  معین دارند که از کار برای هر

 :همان لهجه  شیرین  مردم  شمال می گوید با او می پُرسم و رفتند و آمدند دنبال  دیگر باره  رژیم های که یکی به در

مجاهدین که ساالی  جنگ بودیم. آنان در با خواستیم و ناچیزی نمی او از ما بود ادجه دوران  جنگ و ساؤدوران ر

م کدن ده یده خوده یافته خوده بیخی گُ ا آمدن روز  نادکده بودن وختی ده شار تُشنه خو ُگشنه و کوه ده دشت و دراز

ارده نلغه چ مجاهدای پنجاه ساله؛ شست ساله دخترای نلغه؛ اَنَکو قران دیدند پولشه گرفتن. جیب هرکس که یک چار

خیالی  خود یک جنت رب خطر خوف و وختای کوه گردی و خود نکاح کدن مثل اي که ده رپانزده ساله ره ب ساله و

 .بین رفت بیخی از امنیت رقصانی گرفت و دختر کده باشن امی قشالقاره بچه رقصانی و جور

خشکسالی  خدا پای بودن و خشک اي خانه خرابا بسیار گم ُشدن اما آور قوماندانای زور و خوب بود طالبا امنیت»

می  اعد روز و َشو شدیم و ردم دربدرما م سوخت و شتاک و به وخت نبارید بارانیک قطره  پنج سال یک و ره آورد

همبستگی ملی پیدا  امریکا ده دوران کرزی و ما جمع کنه. ملک از قََدمه به خیر لَم اي پادشاهیی ُخشکگ کدیم که خدا

اریکینه  اینجه ده قشالقای ما مردم المپه و ارزان دادند. افغانی سولرای مردم به هزار بَر   کدن؛ سرکاره جور شد.

 های عمیق کندن که روز به زور که پول داشتن ده زمینای خود چاه مردمی کدن. تلویزیون پیدا برق و پرتافتن و

ساال ما مردم فامیدیم که امی افتو بر   خالصه که پس از میگیرن و کار جنریتر شوانه از چاه اَو می کشن و از سولر

ُجرغات  و شیر آبات میشن؛ ماال میشه؛ درخت سبز کاکا جان اَو که باشه دام و چیز داده می تانه. اَو وهر ما برق؛

یک ساعت  واری کم بغال ما رکسای که چاه عمیق دارن بَ  خشونت کم میشه. جنگ و میُکنن؛ مردم کار ت میشهزیا

 «خوش هم اونا خوش وهم خدا خوش. ما میشه هم پیسه  تیل  جنریتر فروشن که افغانی می خوده صد اَو  

 می پُرسم: 

 حکومت چه میخواهید می گوید: از

 و مردم کار شوه و گم وری به خیررشوت خ اي رشوت و باال ُکنه و مظلوم دست امي که ظالم نتانه سر   امنیت. تَنا»

 «مردم شاد می َشن. وطن آباد و غریبی خوده ُکنَن.

با  دهقاناین  رسد. خود چیده است فرا می باغ زمینی که از من با یک کاسه توت همسر درزادهبرااین وقت  در 

من توت زمینی میخورم اما چنان  خود می َرَود و کار دنبالبه  خیزد و می آموخته است بر تجربه که از زندگی بسیار

زمینی مزه  چنین توت کانادا و امریکا و اروپا وطن در سال دوری از دو سی و زمینی خوش مزه که من در توت

بازوی  به تنهایی دارد اما جهان را خوبانهای  جای دوستان خالی راستی که افغانستان همه خوبی نخورده بودم. دار

 .ذارندهای آنرا به نمایش بگ که همه خوبی خواهد ره دست میمشاطه های چی و کار

 شریف مزار 201۶سپتمبر 19ُکشی. وهللا اعلم بالصواب. برادر نفاق و جنگ و فارغ از انافغانستیک  امیدبه 

 رنگارگا.  م.افغانستان 

 

 

 


