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 ۲۰۱۷/۰۳/۱۵                                                                             زیحکمت هللا عز

 بیان واقعیت زندگی جوان افغان

کنم که  برخالف بیان شعرأ و ادیبان ین زندگی را  حاکمانه و با تسلط کامل به گونۀ بیان مجریا
است، جریان زندگی از کودکی تا جوانی و از جوانی تا کهن سالی به هدف و مقصودی میماند که 
در آنطرف کوه باشد. بلند شدن بر سر کوه و رسیدن بر آن قله، خوشحالی ای را به همراه دارد و 

حاصل زحماتی است که درهنگام بلند شدن میبینید. اما بی خبر از اینکه هدف  آن طرف کوه  آن
بوده نه قلۀ کوه، پس خوشحالی رسیدن بر قله بیجاست، باید دوباره دست به کار شوی و منزل پایین 

از  شدن را برسر گیری، که این هم زحمات و تالش های را الزم دارد، اینکه بلند شدن و پایین شدن
کوه، کدام مهارت های را الزم دارد، از آن صحبت نمیکنیم، ولی در کل خامخا زحماتی سختی را 

 متقبل خواهی شد. 
به مجرد رسیدن به منزل که همان آخر کوه است، عمر انسان نیز به پایه اتمام خواهد رسید. اینست 

 منزل زندگی از کودکی تا مرگ.
وردار از بهرۀ هوش باال بیشترین درد ها را به زندگی تجربه من اقرار میکنم افراد با هوش و برخ

میکند. این افراد از کودکی آرمان های بر سر دارند که نرسیدن به یکی از آرزو ها و آرمان های 
شان، تلخ تر از هر اتفاق بدی است که به زندگی افراد رخ میدهد که از بهرۀ هوش باال برخوردار 

ماع بیشتر شاهد فرورفتن خارها و سنگ ریزه به پاهای شان است. این نیستند. افراد با هوش اجت
افراد خود را مسؤول هر وظیفه میداند، این مسؤولیت ها چی در قبال خود شان است، چی در قبال 

 خانواده و چی هم در قبال اجتماع و وطن شان.
نبل و ناکار صدا میزنند. افراد با هوش حرص بیشتری را نسبت به افرادی دارند که مردم به ایشان ت

البته این حرص به معنی منفی آن نیست، حرص کسب موفقیت بیشتر، حرص کسب قدرت بیشتر، 
حرص داشتن علم بیشتر چی آموختن زبانهاست و یا هم آموختن سایر علوم، حرص رسیدن به حد 

 کمال و سایر حرص های مشروع.
دارد. حصول هر موفقیت باعث حرص کمایی کسب هر موفقیت ملزوماً زحمت و درِد را به همراه 

بیشتر است. من درک کردم زندگی کالً جوالی گریست بر صورت پنهان و بر لباس های 
رنگارنگ، بگذار خودم را مثال زنده دهم، شاید من یکی از جوان های باشم که بیشترین مقصد ها 

موفقیت دانسته و حق مسلم  را از آوان زندگی خود هدف قرار داده بودم، و این همه هدف ها را
خویش میدانستم، اما حقیقت رفته رفته طوری دیگری با من بازی کرد، من هر لحظه زندگی و هر 
رقابت زندگی خود را همانند صحنه های زنده به یاد دارم که از پس همه آنها موفق بدر آمدم، اما 

آیا حاصل این همه زحمات را  این همه موفق های من کجا شد؟ امروز که بر سن جوانی خود هستم،
بر میدارم؟ نه کامال نه! امروز میبینم کسانی از من بیشتر موفق شده اند وکسانی بیشتر زندگی 
راحت دارند که به مراتب زحمتی کمتری کشیده اند و کمتر پروای زندگی و آینده شان را داشته اند، 

قت های دین مبین اسالم را بیان بلی زندگی توسط چانس و تقدیر هم رنگ میگیرید و این حقی
 میدارد. هدف من گله گذاری نیست و نه هم حق دیگران را طلب کردن.

من که شاهد نرسیدن به آروزها و موفقیت های بیشتر خود هستم، کمی و کاستی از من نبوده و 
مر گمان کردن و نسبت دادن تبلی را هم در حق خویش ظلم میدانم. من شاهدم به هر اندازه که ع

 انسان ها باال میرود، به همان مراتب درد ها و مسؤولیت ها را پشت میکند.
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تعریف و توصیف زندگی  را در نوشته های خیلی افراد موفق، شعرأ و نویسندگان خوانده بودم، اما 
دید انها از زاویه دیگریست، همچان نوشته های کم معروفی را در باره زندگی خواندم، که  دست 

قایق که من بیان کردم میدهد، هدفم از نوشته های کم معروف عبارت از نوشته های دوستی با ح
 است که بیان حقایق دیدنی را به همراه دارد، ولی دست کم گرفته شدند و کسب توجه نکرده اند.

در هر کتاب و هر برنامه ای توصیف زندگی به گونۀ خوب شده، اما این زندگی آیا فقط یک کلمه و 
 است ویا هم زندگی کردن؟ یا یک اسم

هدف از بیان این داستان گونه، دوری تمرکز دیگران از زحمات شان بر زندگی نیست، بل بیان 
زندگی کردن در افغانستان است، به یقین تالش ها و زحماتی را که یک جوان افغان در افغانستان 

ش دارند، بیشتر از زحماتی متقبل میشود و یا توجه که جوانان انگشت شماری افغان بر زندگی خوی
و تالش های است که جوانان کشوری دیگری به ریاست جمهوری می رسند. زحماتت به باد فنا 

 رفتن درد ناکتر ازدست دادن عضو بدنت است.
 اینجا زندگی طبق میل و انتخاب شما نیست! پول، قدرت، شهرت و واسطه الزم دارد.

 پایان
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