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 بخش است برخورد سکوالر با گذشته، نجات

 
 
 یعنی  ؟«یچند پشت خو بلد  ی که »بچ    دندیپرسیاز کودکان م  مردانری. پندیگویما اجداد را »پُشت« م  ی لهجه محل  در

در   ی. شجره طوالنآموختندینام اجداد را زودتر از نماز به ما م  یدر کودک  ؟یدانیپسرم/دخترم نام چند جدت را م 
گوش  مخلوط به    یمغول  دیو شا  یو فارس  یو عرب  یترک   آنو بعد از    یعرب  شتریکه در شروع ب  شدیمجالس نقل م

به   افراد صاحب آدرس شدند،یگرفته م که نام یکسان شتریپشت مورد شک نبود و ب ۱۵ ای ۱۰. آن شجره تا  دیرسیم
 .دیرسیبه نظر م  یا. دورتر از آن، مبهم و گاه اسطورهدندیرسینظر م

 

  غ« یساکن آن منطقه بود که »اوالد قت  یهااز خانواده   یشش نام دورتر از نسل ما، نام پدر مشترک جمع کالن  پنج
 مورشاهیدر زمان ت  شودیکه گفته م  میدیرسی« ممشهور به »نمک  ی به مرد  گریدو پدر د  ای  کیبا    هایغی. ما قتگفتندیم

زبان بوده و هنوز به لقب  ها شرکت کرده بوده است. خوشجرگه   زا  یک یآدم شناخته شده بوده و در    سته،یزی م  یدران
ت از  و متفاو دیفرزندانش محترم است و سنگ قبرش را از مرمر سف ی مثل مزار برا ل،یمشهور است. قبر وک لیوک
که    یطور. همان خورندیم/خوردندیاند. مردم به سنگ قبر نمک باُکل )پدرکالن( سوگند مسنگ قبرها ساخته  گرید

ها بود و  سنگ« سر زبان قلخ   یما »به اسپ  هی ها است، در قر»به امام« سر زبان   ای  ار« یدر کابل اصطالح »به چار
 ی باق  یکه شک   میثابت کن  یامعامله  ای  تیخود را در کار، مامور  یتعهد و راست  میخواستیم  یهنوز باشد.  وقت  دیشا

 !سنگقلخ  ی: به اسپمیگفتینماند، م
 

 .دانمیباشد. نم یقلغ و کلمه ترک دیصوت قدح، شاسنِگ مزار. قلخ به یعنی سنگ،قلخ 
 

ً ی . مطم میودب  عهیهرچند مسلمان و ش  د،یرسیکربال نم  یما به عربستان و صحرا  یبرا  گذشته مردم   ریسا  یبرا  نا
و تماس    میشدیم  تیترب  یاله یو قب  یقوم  تیبوده است. ما با هو  نیچن  زیداشتند/دارند، ن  یالهیقب  یگافغانستان که زنده 

را با شهامت   شانمانیتیکه    ییهاما بود. قصه مادرکالن   تی از ترب  یبخش مهم  یقوم   خچهینسبت به تار  یو آگاه
اند آور بودهنام  انیجوجنگ  ایکه پهلوانان    یاند، مردانحفاظت کرده بوده  لهیقب  یکه از آبرو  یاند، پدرانبزرگ کرده بوده

جامعه  کیمثل  دهدورافتا له یکوچک و قب هی در آن قر  اند،شدهی سرآمد خوانده م یاریو هوش یرکیکه به ز یو بزرگان
 .بود  برگوشاخپر یبزرگ انسان

 

و   یاما نام محل  ست،ی ن  ادمیبوده که من    یاو عرب  ی( بود. نام رسم غیباکل )بابا قت   غ یما قت  خیاز قهرمانان تار  یک ی
دست آوردنش، به    یکه مالحسن آخوند گفته بود برا  ی. همان روز دهدیمعنا م  «یاست که »روز  غ«ی»قت  اشی الهیقب

 که اکنون »خاک   رانیا  است. خاک   ران« یا  »خاک   یچناران ولسوال   ه یدر قر  غی. گور قتمیبکش  یرو به آسمان بغار
اند. و چراگاه داشته  نی جا زمدر آن  زیپدران ما ن  شودیبوده و گفته م   نینش هزاره  غ،یدر زمان قت  شود،یافغان« خوانده م

سال  پاما  ع  شیها  تجاوز  قتاز  پدران  خان،  عبدالرحمان  کنون  غیساکر  منطقه  چبوده  دهیکوچ  یبه  اکنون   ناران اند. 
جا دور از دسترس فرزندانش مانده  باکل، که در چناران فوت کرده، آن   غیاست و گور پدرکالن ما، قت  نینش پشتون
 .است

 

مسجد ما  کینزد یگورستان جمع کیدارند.  اد یبه  ل یبه تفص اریخاطرات دوران عبدالرحمان خان را بس ه یقر مردم
از   شیپ  یمیکه به نشانه تسل  یااند. قلعه اند، دفن شده جان داده بوده  راهمهیکه در ن  یرانیاز اس یاست که در آن گروه
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 یهاها و کوهشده بود، هنوز پابرجا است. سر تپه  رانیو  هیقر  نساکنا  یاز سو  شیبارو  کیعساکر عبدالرحمان    دنیرس
 .است ی اند، باقبوده دهیها جنگ که مردم در آن  ییسنگرها نیچهنوز سنگ ه یآن قر

 

دارند،    ادیمعاصر افغانستان تنها جنگ کابل را به    یخ یو تار  یکه از منازعات قوم  ی را قصه کردم تا وطنداران  نیا
 .ز افغانستان از خاطرات متفاوت آکنده استا ییهامتوجه شوند که ذهن بخش

 

اگر فرصت شود،  کهنیو ا شندیاندیبه انتقام م یاوالد نمک باکل، دو نگاه به گذشته وجود دارد. گروه انیدر م حال
  رتیگورستان پدران و غ  خ،یآنان تار  ی مانده را دوباره صاحب شوند. برادور   یهااز دست رفته و گورستان  یهانیزم
گرفته    ی روز  دیافتد، با  قیهم به تعو  گریها سال دکه اگر ده   است  یجد  تیمامور  کیدارد و انتقام    تیاهم  اریبس  یقوم

و در   کنندینگاه م  زیپندآم  یهاچون خاطرات و داستان   خی. آنان به تارکنندیفکر نم  گونهن یمردم ا  تیشود. اما اکثر
ها و که ده   یبه پدران  تنسب   کنند،یم  یگزنده  هاهیرا که امروز در آن قر  یپشتون  گانهینان همسا. آستندیبند انتقام ن 

را تکرار کنند. حتا اگر فرصت   خیتار  ستندیو حاضر ن  نندیب یم  تریو واقع  ترکیخود نزداند، به  مرده  شیصدها سال پ
 .دانندیها و تکرار فاجعه را درست نمداشته باشند، کوچاندن پشتون اری را هم در اخت یو امکانات نظام

 

خاطر  ام که نسل امروز نه به  آموخته  جیتدرام، اما به با حس انتقام بزرگ شده  یکه در کودک. با آن امی از گروه دوم  من
. ما باشندیم یات و شرمسارآنان مستحق مجاز اتیاند و نه در برابر جنا و شادباش ازیامت  ستهیشان شاخدمات پدران

مسوول خود  اعمال  برابر  در  همیهست  تنها  ب  یهازاره .  امروز  تاج  شیزنده  مرده  پدران  تاج  کانیاز  مردم    ک یبه 
و    کیبه آنان نزد  هاکیدرگورستان اوزببد خفته   ایاز پدران خوب    شیو جوانان پشتوِن زنده امروز، ب  اندکینزد

  م یادهیتن شتریب هایوزو امر گانندهیبلکه با آ م،یستیگان وصل نکه ما تنها با گذشته میابیرا ب یآگاه نیاند. اگر املموس
 .شودیتر و بهتر مآسان یگو زنده رودیم نیاز توهمات از ب یلیخ م،یدار تیو مسوول

 

گان را سرلوحه  پر از راست و دروغ گذشته  یهاپدران و قصه   یهاسکوالرها است. آنان شجره  یگزنده  وهیش  نیا
فردا    یهاتی امروز و مسوول  فیشان به وظاو هوش  نندیب یبلکه به اتفاقات گذشته از چشم عبرت م  سازند،ینم  یگزنده
 .است

 

 یهانشانه  ر،یت  یزنده است. زخم تبر، جا  دهی. زبان مثل مردم ما پدمینیبب  چهیدر  نی از هم  زیزبان و فرهنگ ن   به
به همان   یفارس  ی. براکندیرکود را چون درخت با خود حمل م  یهادوران رشد و زمانه  ،یرابیو س  یسالکخش

. به سازندی تن آن را م  یهاپاره   یو عرب  یاند، کلمات آمده از ترکمهم  یو سغد  یاز پهلو  ماندهی که کلمات باق  یمقدار
ها،  که به کتاب  زیعده از کلمات پشتو ناند، آن شده  یاکنون فارس   یسیو انگل  یهمان اندازه که کلمات آمده از فرانسو

 .اندی فارس اند،افتهیها و گفتار روزمره راه قصه 
 

. شودیم  لیحمت  «ینام »ملچه به است، نه آن   یاتوده  رشیام به پذاشاره  م،یگویکلمات پشتو سخن م  رشیاز پذ  یوقت
. در هرات، فراه و  ستین یک یکابل    یهرات با پشتو  ی گونه که پشتوهرات تفاوت دارد، همان   یکابل، با فارس  یفارس

غرب    یکه در پشتو  ییهاها و صفت از خوراک   یل یجاها و خ  ا، یاست. نام اش  ختهیآم  ی با فارس  یلیقندهار پشتو خ
کلمات پشتو دارند.   ار یو لوگر بس  ایپکت  یآباد و لغمان و تا حدودجالل   ی . فارساندیفارس  روند،یکار مافغانستان به  

است   ی شمال کابل و پروان گاه طور  یاند. پشتوساخته  های است که از آن فکاه  ادیتداخل چنان ز  ن یجاها، ا  یدر برخ
 .شودیپشتو استفاده مدر درون جمله  یعبارت کامل فارس کیکه 
 

طالبان،  یزیستی. واکنش در برابر فارسستیدرست ن کدامچیه ،یاسیو س یفرهنگ  ،یزبان یسازشکلهم یبرا تالش
  اد یحال    نیانجام دهند. اما، در ع  زبان،یرفارسیو غ  زبانیتمام مخالفان استبداد، فارس  دیاست که با   یاسیس  تی مامور

  گاه ی زبان در تناقض است. کابل تالق  عتیو با طب  یاسیپروژه س  زین  زبانانیدر گفتار فارس  یشکلهم  لیما نرود که تحم
 .بماند دیما در زبان خواهد ماند و با یو دشمن یتصادم، دوست ،یستیزهم ادگاریو پشتو است و  یفارس

 

و خاطرات گذشته است.    خیبند تار  ذهن از  ییکردن جامعه تعهد دارند، رها  زهیکه به سکوالر  یکسان  یاصل  تیمسوول
جا بگذارند. در  به    یشوند و اثرات سوء کمتر   گانندهیآ  یخوب برا  یبکوشند خود الگو  دیسکوالرها با  کهنیا  گرید
گان گذشته  کین  یهاراثیم  دیسکوالر با  یهامهم است. انسان   ته، وار ـ با گذشبرده  یگـ نه وابسته  وندیحال، حفظ پ  نیع

آنان را از    یهاو درس  امروز و    ی ها از گذشته به سوها و پکه گوشچشم   نزینبرند. بدون چرخاندن ل  ادیسازنده 
 .میجامعه مدرن بساز میتوانیگان، نمدادن به زنده  تیاولو
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