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 جنگ شهر و قریه
 نویسنده:غفور لیوال

 

نستان عوامل بیشمار داشته و دارند: عوامل بین المللی، اهای طوالنی و بحرانها در افغبارها گفته شده که نابسامانی 

داخل وطن ما قین کنجکاو و زره بین هکذا به این عقیده هستند که در داخلی. برخی از صائب نظران و محقیمنطقوی و 

 ،مبارزه بخشی مهم این پنهانی جریان دارد.  مبارزه یک نیز میان نسل های مختلف، اقشار اجتماعی و طرز تفکرها

 میان شهر و قریه میباشد. مبارزه

وطن خویش را در دست نداریم. کودتا ها محاسبۀ عزیمت ده نشینان را به  دقیق باشندگان  شهرها و  قریه  هایما آمار 

 ندا هنا امنی... از دهکده ها  به شهرها فرار کرد به دالیل: جنگ،ساخت. ده  نشینانی  که  ا هر چه بیشتر پبچیدهشهره

بارها چنین اتفاق  .احساس می کنندییشتر  و مفلصی ی، بیکاریسهولت های شهربه  پناه بردنز قبیل ا را مشکالت،

 از یکاریکاتوربا  بجای دسترسی به کاری،  به شهر آمده و خسته و ذله برای جستجوی کاری  یننشی ده   افتیده که

و شخصیت  هویت  خورده است. بعضی از ده نشینان بعد از مدتی زیست در شهر و تمسخرها بر ها یبی  نظم شهر، 

قد در حقیقت ما فا مراجعه کرده اند.  انشی اهکسته دوباره به دهکده و با دل ش داده  از دست گرد و خاک خود را میان

آن هستیم، ما بیشتر با کاریکاتور شهر سر و کار داریم. مفهوم یک شهر صرف در موجودیت معاصر   ا به معنی هرشه

در پهلوی ارزش های مدنی امکانات ازدحام مردم و ترافیک خالصه نمیشود. شهر مرکز خاص فرهنگی را گویند که 

ها همزمان با از دست  ای افغانستان در جریان  کودتاهمادی نیز داشته باشد. شهره زندگی  برای سهولت های  معین

ف شهر کابل فقط چند ماه قبل از صر گردیده اند.ای سهولت های مادی نیز هادبنی فاقد ، مدنیی و ارزشها دادن کلتور

عصر  "یها "راه سرکها در این شهر هنوز هم به .به برق دسترسی پیدا کرد بیگانه ی" یکی از کشورهاریرات سخ"

 باد های موسمیبت ، در زمستانها از گل و الی و در تابستانها از بابودهفاقد ترانسپورت عامه  شهر .ر شباهت دارندحج

 . شهرت داردگرد و خاک و 

  اصالا  او پارکینگ ر ها که حتی یک شهر افغانستان هم سیستم کانالیزاسیون ندارد، پارکنایعجیب تر از همه   

و باشندگان  زنند  می  را شهری بودن"  الف " گونه ها هم  یهمین شهر یعنی شهری دگانشنکه باناینمیشناسد. جالبتر 

 " مینامند.اطرافی" دهکده ها را

" این بدان معنی است که اقتصاد کشور ما بر پایه های ؟افغانستان یک کشور زراعتی استکه: " باشیدشنیده  حتماا   

صورت میگیرد، بنابرین ما افغانها از   خارج از شهرها فت که زراعتواهید پذیرزراعت استوار بوده و اینرا نیز خ

 نها باز هم عجیب است... می آوریم، ولی طرز برخورد ما با آاطرافی ها " روزی خود را به دست "خیرات سر همین 

 حال میپردازیم به توضیح دشواری ها در این زمینه:

هرها حاکم بودند و  ده ش در  صاحب رسوخسرداران و خانواده های  از در دوران شاهی تعدادی  کهکهنه است،  ه  لأمس 

نډی ود ک"  . فلم هنری افغانینده اشدو عقده ها از همین جا  شروع اتباع درجه سوم حساب میشدند. تضادها نشینان 

 هقریمیان شهر و  تفاوت ها "کومیک   -تراژیدی"را یکبار دیگر تماشا کنید. فلم مذکور نمونۀ بارزی از  ")پسر بیوه(زوی

 افغانستان است. جات

. تفاوت زندگی در سادگی و بیخبری و هوسها. قریه یعنی محل  ی هیوالی فریبکار، بازار نیرنگ های روانی عنشهر ی  

از فرط  ند که دست هایشان میدید ها . دهاتیه استساخت ها آزرده  باشندگان دهکده ها را از شهر گذشته ها اکثر

 شهر نشین برای خود کیک میپزد. بادار آنها  از گندم  در حالیکه  ندز آبله استپر ا زحمتکشی 
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طی دورۀ شاهی زمانیکه دهل دیموکراسی به صدا درآمد و احزاب سر زدند و سپس به ثمر رسیدند، بعضی از   

یه  و عقده های موجود خارجی آنها متوجه تفاوت ها میان شهر و قر "نډیواالنا"دگان هوشیار این احزاب و یا هم گردانن

 و ملک را به نفع دهقان و کارگرمبارزه با خان فاده کردند. چپی ها شعارهای به سود خویش است متذکرهاز وضع ه شد

دند. واضح است که اولین هدف " کردند و دهاقین را به قیام تحریک بلند نموده و فریادهای استثمار فرد از فرد را سر دا

موضوع کفر، الحاد و کمونیزم را  پیش بودند. راستگراه ها که در این میان بازی را گرم یافتند حملۀ " دهاقین شهر ها 

به اهداف خویش همین دهاتی های صادق و ساده را سنگر ساخته و به فیر نمودن شروع  بیبخاطر دستیا انداخته و 

 آمدند...در ها به صدا اول در سطح شعارها بودند، ولی بعدتر تفنگ ها و توپ  ،  انداخت هایکردند

ها به مخالفین مسلح در حالیکه قریه  ،، حکومتی ها، حزبی ها و تنظیمی ها  گردیدشهرها محل بود و باش  ثروتمندان  

ند، هر باشندۀ شهر کافر و بیرون یدند تا باالخره هردو از پا افتادف علیه یکدیگر آنقدر جنگ. هردو طرندبود واگذار  شده 

باشندگان دهات به نوبۀ خود زیر نامهای: مرتجعین،   یمان قلمداد شده، مباح الدم و واجب القتل بود.شده از دین و ا

 کنون ادامه دارد...قرار میگرفتند، این بازی تا  ها افراطی ها با تمام قصاوت زیر بمباری

ن در برابر فئودال، مجاهد در : دهقانده ایافت، صرف بعضی نامها تغییر دقریه کمافی السابق در برابر شهر قرار دار 

برابر کمونست، انقالبی در برابر ضد انقالب، حکومت اسالمی در برابر حزبیها، مجاهدین در برابر ادارۀ ائتالفی، 

اما جنگ و  ته اند. نامها تغییر میافتندف"... قرار گرو باالخره همین طالبها در بارۀ "صلیبی هاطالب در برابر شر و فساد 

از باقی مانده است. دهاتی ها و شهری ها در برابر یکدیگر ایستاده اند و همدیگر را  یدن تقریباا به شکل کهنه گیزۀ جنگان

 شهر نشینان در حال افزایش است.  در برابر های ده نشینان  عقده بین میبرند.

به ده نشیان چند متر  : دهجوم آوردن ی به وطن  ما در این میان باران کمک های پولی و اقتصادی کشورهای خارج... 

پارسل را چند کیلو گندم اصالح شده و  نصب کردهسرک قیر کردند، یکی دو پلچک ساختند، پمپ ها را برای آبگیری 

ای : منازل پر زرق و برق بنا یافتند، کاخ هریختند زورمندان شهر نشین در کیسه  های  همه  دالر ها و یورو ها دند.نمو

اعمار نایت کلبها  را بعضی ها شوق  یدند،ئرومانند گلها در بوستان  موترهای مودل اخیر ، شیشه ای قد برافراشتند

 م با گاو  زمین را  قلبه هنوز هآنها  ، ده نشینان این همه را نظاره میکردند، قریه کماکان محروم باقی ماند، و اما... کردند

شهر  عروسی دختر کدام  زور آور کیک یا برای NGOتا برای مالک  صاف می کردندرا داس جوی آب  میکردند، با

  اینها ،اجات روز افزون ده نشینان را  مرفوع نمایدتکافوی احتیو چون زمین دیگر نمیتوانست  .آماده  سازند  نشین آرد

دۀ پیروان در این هنگام به آنان به دی ها شهر در مزدوری میرختند، و اما به چوک های شهرها برای و نا امید  ندهدرما

 ه  پیدا کرد.... بازی کهنه ادامند" مینگریست"القاعده

ان مملو از حسرت  ، با دیدگدر صد شهر نشینان عقده به دل ۵۸در صد مردم )اهالی دهات و قریه جات( در برابر  ۵۸ 

 ...قرار گرفتند

ها هنوز هم مباح الدم هستند، چون قیام دهکده در برابر شهر ادامه دارد، اما بسیاری مردم از آن آگاهی ندارند، شهر 

 " دالر میگیرند، انتهار، بمب پرانی، راکت پرانی... باالی آنها رواست."صلیبیهااز

با ده نشینان آزرده خاطر حتی کمکی نشد تا مکاتب آنها از به آتش کشیدن در امان بمانند. بیگانگان با دقت متوجه   

فرصت را غنیمت شمرده داخل   وتعقیب   را میان شهر و ده روز افزون نارضایتی های ده نشینان بودند و تفاوت های

در  بیداری و روشنگریبازی گردیدند، نخست مکاتب را در قریه ها به آتش کشیدند، و همینکه تشویش شان از بابت 

گر بیل و قلم را به باد ده نشینان بار دی بجنگند. "اصلیبی ه"تا در برابر  تفنگ دادند یان ده نشینان رفع گردید به آنها م

 فراموشی سپرده عازم سنگرها شدند. بازی کهنه، بازیگران جدید.

 چه باید میشد، که نشد؟

ین و به اساس ساختار ر کار بود تا مطابق برنامه های مع، دهای کمک های خارجی سوراخ شدند بوجی نکهایبه مجرد 

ند. در دهکده ها باید سیستم  زراعت، اعمار هات کشور برسنستان این کمک ها به داجتماعی و فرهنگی افغا -اقتصادی

ب و برق... ایجاد میشدند تا صحی، آ راعتی، کاریابی، مراکز پروسس محصوالت ز کارخانه های  مکاتب، سرکها،
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از نیز خویشتن را اتباع این کشور احساس میکردند. اما معکوساا بیشتر پولها در پروژه های  مردم  صد  در ۵۸باالخره 

به مصرف  ... "حقوق زنان"، "طرفیت سازی"، "حقوق بشر""تعادل نمایندگی زن و مرد در ادارۀ کشور"، قبیل: 

 به  هدر رفت شهر نو  ها در نواحی وزیر اکبرخان و "نایت کلب"بخاطر ایجاد  مین پولهاحظۀ از هرسید، بخش قابل مال

ندوخته های  کشور در اسعار یورو و پوند سترلینگ برای بخشی دیگری از ا توسعۀ دیموکراسی؟ و نامش را گذاشتند

تلویزیون ها بودند که به  و بدینترتیب  این بار ضایع شده  مستر بجاج " ل های "تولسی"، "پرنیا" و"خریداری سریا

گویا  که  تبلیغا" به بت ها عبادت میکند، ت*"تولسیکه  ه نشینان در تلویزیون  دیدند ریش ده نشینان خندیدند. وقتیکه د

 مجدداا قوت گرفتند و به فکر فرض بودن جهاد علیه "صلیبی ها " افتادند. در ذهن ایشان   شده اند "کافر"شهرها 

کم ساخته باشم و ذهنش . من بخاطر آنکه باور وی را در بارۀ "کافر بودن" باشندگان شهر داشتم از قریه روزی مهمانی

 تلویزیونی بزرگی . پس از ادای نماز حین برگشتن به خانه در راه انظار ما رااو را با خود به مسجد بردم ،را روشنتر

پخش میکرد. برهنۀ هندی یا اروپائی  قسماا یک رقص  به خود جلب کرد. تلویزیون صحنۀ را از  هوتل یکدر مقابل 

ر صد د ۵۸وخت. مهمان ده نشین من با دیدگان هوشیارش به من نگریست، توبه کشید و سپس چشمانش را به زمین د

 ند.گراز همین زاویه مین مردم من به شهرها و آنهائی که قدرت به دست دارند 

 همشهری مهربان! قب مانده و افراطی بنامند، ولی، برخی از خوانندگان احتماالا مرا غیر مدنی، ع 

، شفا یابی به شفاخانه و : مدنی شدن به مکتب و فاکولتهمودباید تفاوت میان انکشاف و استعمار فرهنگی را تفکیک ن

" نشانه های نایت کلب" و "تولسی، در این راه کار بکن، "دارندضرورت  یپیشرفت زراعت به انکشاف اقتصاد

 پیشرفت نیستند، چرا فطرت خود را تغییر میدهی؟

 راه حل:

لقمه  ز بین بروند. اینکه مادها میان شهر و ده تشخیص شده و  متدرجاا  اقبل از همه بهتر خواهد بود تا علل تقابل و تضا

. این قدردانی ما زمانی مفهومی خواهد داشت که کمک ها باید  منت گذار بود نشینان  از ده روی دسترخوان داریم نانی 

 و امکانات رسیده از خارج مطابق یک احصائیه و به اساس سنجش دقیق ضرورت ها به قریه ها برسند.

تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه کرده و شاید  در خارج از کشور باید و اقامت  دیپلوماتهای ما حین سفر  

انها )همین ده نشینان( نه تنها بهبود نیافته، در صد افغ ۵۸برای نخستین بار به آنها بگویند که با ورود خارجی ها زندگی  

شفاخانه بودند، اما امنیت نسبی داشتند. اکنون به آنها ده نشینان فقیر، بیچاره، بی مکتب، بی  یرا قبالا ، زبلکه بدتر هم شده

"... نامیده "القاعدهنه تنها سهولت ها برای پیشبرد امور زراعتی نرسید، بلکه معکوساا آنها به بمباری گرفته میشوند، 

 میشوند.

گسیل بداریم، راه های بیائید تا در روشنائی یک ماستر پالن شفاف، بخش بزرگ همه کمک ها را مستقیماا به قریه ها   

بزرگ، بند های بزرگ، جوهای بزرگ آب، وسایل و تجهیزات زراعتی ...را به  آنجا برسانیم، سپس در راه جستجوی 

برای عرضۀ محصوالت زراعتی آنها شویم، کلینیک و مکتب فراوان برای ایشان اعمار نمائیم، بخاطر تغییر  ها مارکیت

راه اندازیم و ثابت بسازیم که تمام شهر و ارزش های شهری به ضد آنها عینی باذهان فرهنگی آنها پروگرام های م

با شهر جنگید. موازی با سائر پروگرام های بنیادی در پی  ملزوم یکدیگر هستند و  نباید نیستند، بلکه شهر و ده الزم و

 .می داشته باشند بسازیماسال -افغانی" سریال ها و  برنامه های که صبغۀ تولسیصالح خویش شویم و به جای "ا

حکومت افغانستان، جامعۀ بین المللی، فرهنگی ها، مطبوعات، سازمان های خیریۀ بین المللی مکلف استند ریشه های  

و اصل تقابل اذهان ده و . گمان میرود که بدینترتیب تفاوت میان شهر و ده فکری و فزیکی را از بین ببرند جنگ های

به سود خود  دشمنان کشور ما دیگر نخواهند توانست از محرومیت ها و عقب ماندگی ده نشینان شهر درهم بشکند. نتیجتاا 

 نند.استفاده ک

. بیائید به دهکده های او را از قریه های خویش دور بسازیم اگر میخواهیم که دست دشمن از میهن ما کوتاه شود باید پای

میگویند: " آنجا که تو نیستی، آنجا دشمن تو  زیرا  بنشینیم، خویش برویم و با دهاقین خود بر زمین چهار زانو زده



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

رد. مبالغ که برای است." در حقیقت آشتی ده با شهر کاری است آسان، به اندکی زحمت، توجه و مصرف ضرورت دا

یک  به به مصرف میرسند بسنده است. اینهمه سائر پروژه های غیر مثمر و نامنهاد  "، " نایت کلب " و ؟تولسیسریال "

 .ضرورت دارد احساس ملی پالن معقول و

 ایانپ

 نوت:
تلویزیون های افغانی نشر میشد. نام اصلی این که طی چندین سال از  یونی ساخت کشور هندوستان،تلویز سلایر  * 

 معروف است."تولسی" سلایر " زمانی خشو هم عروس بود" بوده اما در کشور ما به نام قهرمان مرکزی آن، یعنی 

 
 


