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 است کیومـرِگ ما مــردم با هم شر یزندگ
 

چار بولک است که به عنوان  نیدلبرج هٔ یدهقان از قر کیبر صحبِت من با  یمبتن داشت ادی نیا
 برمنگهم 2018سپتمبر21نگارگر شد. میآن سفر دوباره تقد ادگاری کی
 

 دهقان رمردِ یپ کی نیریتلخ وش خاطراتِ 
 نیمطلوب ا رِ ییتغ نی.نخستدمیگرد نیورهسپاِرچاربولک ودلبرج دیگرد سریمساعد م یفرصت قرن بعد مین شیکماب
گرفته  کلیرا موتر وموترسا یآمد باُشتُر؛اسپ وگاد رفت و یجا و دهیرگردیربولک قچا یکه سرک تا ولسوال بود

درهمان  ها تیذهن یمودرن گرفته ول بالنسبه لِ یرا وسا یبدو یآن داشته ها یکه جا ینیاما چه ُدشواراست بب بود و
چاربولک به من  ریدرمس و فیمزارشر آنکه برادِر همسرم در با باشد؛ دهیگرد خکوبیم نیریـه ودعنعنات کهنــ

 ندهیبه آ دیسرشارازام یومردِم عاد ستین افتاده جدا ازهم یها هیقر گرآنید نیدلبرج چاربولک و که دادیم نانیاطم
 خودغلبه کنند. ستِ یرحم منطقهٔ ز یب خشن و عتیبرطب تالش دارند و استند یوزندگ
 سر که بر دمید یبه اصطالح روشنفکران م کتابخوانان و یفکر یدرجدال ها را معاصر ِرافغانستانیکه تصو من

گرفتند چندان  یرمیتحق و اهانت رگبارِ  رِ یطلب ز هیتجز پرست و لهیقب یرا به لقب ها گریوهمد دندیجنگ یکلمات م
 نبودم. نیخوشب

 نجایا کارِ  کشت و صدِ  ازپنجاه در شیباران دوخته وب برف و تیسوچشم به عنا نیبد دور یگذشته ها از چاربولک
 ندارانیزم انِ یم عادالنه در که آب را کرد یم را یمرد جابیبود.کمبوِد آب ا مهی  محل د مردمِ  به اصطـــالح و یللم
 یبرا ندارانیزم و بود اعتباِرخاص برخوردار شد ازشهرت و یم خوانده رآبیمردکه م نیکند.ا میباغداران تقس و
 در نیکردندبنابرایواراستفاده م یانور یابیز راتیتعب وصفش از در نافش راچرب و نگاه التفاتش راجلب کنند نکهیا

 رآبیم و ماجرا آب بود مسؤول شکستیم لیب یمردم باضربه ها دستِ  سرو ای و دادیرخ م ینزاع چاربولک اگر
 یکوزه از آب خال تا و کردیآنگاه کوزه راازآب پُرم سوراخِ کوچک برمه و کیکوزه  کیعادالنه در  میتقس یبرا
هفت ساعت حق آبه  تا دو خود از نیاندازهٔ زم به نداریهر زم نیبنابرا و دیکش یساعت طول م کیُشد پوره  یم

 یم دادوکشتیرا آب م نیاندازه زم کی نداریزم هر نیا بنابر و نبود یکاف نیتماِم زم یمقدارآب برا نیا داشت و
 یداش م و تنور زمیبه عنوان ه زیرا ن آن خارها و دیبرو آن خار تا در گذاشتیم استفـاده را بال نیزم هٔ یکرد وبق

 دخل و یخوار کیکاشت وبه هزار و یم مهی  تربوز د ای را خربوزه نیزم از یبخش دیباریاگرباران م فروخت و
 بدان خو گرفته بودند. ومردم ادامه داشت بود که قرنها یرسم نیوهم کرد یم کیرا به هم نزد خرج خود
ً یکه من بعد ازتقر یچاربولک  ها گوسفند رمهٔ بُزها و ای یگاد یتنبود که وق یبولک قبل همان چار دمید یقرن م مین با

 و ندینش فرو ر ای یازکم دوساعت وقت کارداشت تا غبار برخاسته ازعبورگاد کم کردیعبورم سرِک خامهٔ آن از
 یسو وآن سو م نیشان نشسته بود وا یبر سرورو ستیز طِ یمح یایآس که گـــردِ  یدید یزنان را م و مردان
 هٔ ی.هنوزهمان روحیدیدیم زیمردم ن یدرچهره ها یرا حت یچاربولک سرسبز وشاداب بود وآثار شاداب نیرفتند.ا

 یمهماناِن خود م یبرا داشتند بساط در که زیچ هر به حکم الجود بالموجود برمردم مسلط بود یمهمان نواز
 گرانید نِ یورنگ خوان مکلـفشان به هزاران  یایریتبسِم دوستانه وب کیکه همان  یمیصم یول ریفق یآوردند.مردم

 ارزد. یم
 ن؛یمجاهد روسها؛ تجاوزِ  یزسالها ا داندیاو خواستم که هرچه م از نشستم و نیدلبرج یعرب ها از ریپ یدهقان با

به  مانهیاوهم صم و بگذارد انیم را در خود نِ یریش تلخ و یتجربه ها قصه کند و میبرا یحکومِت فعل و طالبان
 سخن آغازکرد وگفت:

وقت راحزِب اسالم  یاسالم نجاعموماًحزبِ یُملک حمله کردند من مجاهدبچه بودم وباحزِب اسالم)ا نیروسها برا یٌ 
 .(جهادندیگویم
رهبراِن  گریود یربان نیالد ار؛برهانیحکمت نیپُرسم که خودت ُگلبد یآوردم.م یوسالح م رفتمیکردم؛پاکستان م یم

 را نیمجاهـــد
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را  بیشناسم وما مردِم غر یام ونم دهیعبدهللا را ند ای یامروز هم اشرف غن نیهم دهدکهیباخنده پاُسخ م یشناخت یم
 با شنـــــاختنِ 

که  میشناخت یخودرا م یشناختم اما قومنداناِن محل یبودم ونه آنهارا م دهیرهبران را د نیچه کار؟من نه ا پادشاهان
.شناخت میـــــــدیخوابیم میگل کیوبر میخوردیم یچا جوشیچا کیواز میخوردیکاسه نان م کیجا بودندواز کیبا ما 

 ِش یشاپیکردندواودرپ دشیبه نام عبدهللا بودکه روسهاشه یماجوان.سرگــــــــــروِپ کردیم تیماکفا یآن رهبران برا
 ی: زندگدیگویتان چه گونه بود.م انِ یدرم ی:تناُسب قومپُرسمیم میکردیم میتقس زراباهمی.ماهمه چرفتیمابه جهادم

 :دهدینشان م میاست وآنگاه باانُگشت برا کیمامــــــرُدم باهم شر ومرگِ 
اونو مردم اُزبک وتاجک استند  نیاونودلبرج میمامردم عرب است نهیاست.آنان افغان استند؛ا لیقشالق فتح خانخ ٌ 

 یلقچیاونومردم ا
وبِرُکِل  ارباشهیاس اگه او بس ی.ا وخودش زندگمیکد یخود زندگ یچقش هزاره استند.ما ازپدر پدرده قشالقا وهزاره

 نیما برسه زم
ش و ده  میر ی.هر طرف که ممیاست کیشر یا س.ما ده غم وشاد ریبودشکم مردم س را ویکه س نیشه.زم یرا ومیس

 یوآفتاب که برآمد راه مانه گرفته م خورهیامو قشالق غم ا وونانه م یابایوخان  میباشیهرقشالق که دِل ما شد م
 نینان مان ده خورج یابای.خان میر
 یشیگرخویوبا همد میگرفته ا گرزنی.ما ازهمدمیته که طرف قشالق خود روان شو یمانه ومارارخصت م یم ما

اگرآب باشدملک آباد ا س  میخواه ینم زیچ چیگفته ماندم که ما از شما مردم ه امیخارج ینمیمه ده ا دیگوی.ممیکرده ا
ن و نیخوایوغله ودانه ارزان.مـــردم چه مرگ م جوانان  هٔ یوترب می:دربارٔه تعلپُرسمیده ُکشتن بتن!م خودهکه خارج بِر 

 :دیگویم کند؟یومخصوصاًدختران چه فکرم
 :دیگویم و کندیبرادِرهمسرم اشاره م یوآنگاه به سو میاست یراه دهیره د یمکتب خواندگ دهیامروز فا یام مامردم»

 قیچاه عم نجهیخواجه الال ا یکدم.حال یقانید مه مکتبه پرتافتم و رفتمیچاربولک مکتب م یام ده مه باخواجه الال
روشن  یبرِق افتو یوالمپه ره پرتافته چارطرفه کت نیکیکشه وار یاو م ازچاه برِق سولر یکنده وسولرشانده وکت

 ده درایب یامان با میگویاس. م یکماِل مکتب خواندگ ُکلش ینمیکه ا میفامیم کنن ما یکده ُکل مردم برش دعا م
ده  نجهیکه ا میبگو بِرتان زیچ کی دخترا جان ده قسمِت مکتب : کاکادیگو ی!میقسمت مکتِب ُدخترا خوده ُچپ گرفت

 و یارخواریبس با پدر .هرسیتاپنج لک افغان دختر چار کی نیروزا قل یاس. ام متیق اریما مردم زن بس یقشالقا
 مییخوایزن م از که ما زارهیچ که از جغـــــاِت خانه برآمده بتانه الکن ده مکتب او تهیدخترم ب ِرا مو نهیزامت اي قل

بافن؛ال چه  یم بافن؛گلمیم نیقال مردم زنا ما ی: ده قشالقادیگویم ؟یپُرسم:جغاِت خانه مثِل چ یت ن.م ینم ادیدخترا  ب رِ 
و ممرِد شان که ده خانه نبا دوشن؛یم را ها کنن؛گاویره م خانه یبافن؛کارا یم .ُدخترکه مکتب کننیشه علف در 

.ما مردم ب ِر رهیگیادمیره  یدهات یده وخانا یشوه ونه کارا ومامور ریکه ُمد رهیگیم ادیمکتبه  یرفت نه کارا
. خورنیده نم یبه درِد کارا اکه او ُدختر یخاطر از میت ینم ــــنیمکتب خانده دو روپه هم قل و یشار یدخترا
گوسفند  یگاودار یرشته ها آنجازنان به اساس ضرورت ده در ام در دهیمن دهاِت انگلستان راد : میگویم شیبرا

دیکه به درد ده م یها ــــــــزیچ گرید و یدار اسپ ؛یپرور  .کنندیم یمردان دهقان مانندِ  و درس خوانده اند خور 
.اي ُدخترا که میمان یخــــوده ده مکتب م یشوه مام ُدخترا دایطور( مکتب ده ُملِک ما پ نی)هم تُـــــــریام اگه د  یگویم

ن اگه سرگ یامروز مکتب م نیخـــــــوده چپ کده م راهِ  نندیبب ـــاپشِکلِ ی نیر  وپِشکل  نیزمستاِن مامرُدم سرگ زمِ یه ر 
 . نهتا یکده نم یما مردم زندگ انیوپشِکل بدب رباشه ده م نیاس زن که ازسرگ

با هم  ی.ما مردم ازجواندهدیاو پاُسخ م پُرسم و یدارند م ستیکه درچاربولک ز یاقوام نیدربارهٔ مناسبات ب یو از
دگه  یهرقشالق جوانا یجوانا دنیرس یما م یده قشالقا یریعسکرگ یبرا که اروس ها یوخت م؛یکدیجهـــاد م
 یکیشر میداشت نیهرکس هرچه خداوس ده خورج میشد یدشت وکوه پُت م ده یجا کی ما کدن و یخبرم قشالقا را

عرب؛ اوغان؛اُزبک وتاجک  ما یده گروپ ها میرفت یم تا پاکستان نجهیا بود.از کی.ا و وناِن ما شرمیخوردیم
 یتا روسا م میکدیجنگال استراحت م ده ومــا آرام دادنیاز گزمهٔ روس ها خبرم یحکومت یعسکرا وختا اریبود.بس

 ُگمیخود م یاو ده گوِش مه اس ومه کت یدگه استن.گپا یکیادریکه مسلمانا ُکِل شان ب گفتیبِر ما م دیرفتن.عبدهللا شه
 تانم. یکده م یادریدگه مسلمانا چطور ب یکده نتانم کت یادریخود ب کیپلوان شر یکه اگه مه کت

که مردم با  کندیم یندگینما یها الیدیکه کتابخوان وروشنفکِر ما بازهم ازهوس ها وا رمیگیم جهیازسخناِن او نت من
وُکشت  یتیامن یب از و خواهندیم یفور یُمشکالت بالفعِل خودعالجها یتفاهم ندارند.مردم برا چیهها  الیدیآن ا

 دارد زیدواخانه ن کیخانه  نهیهمراه با معا داکتر هر است و یپول ساز درخدمتِ  عمال یوُکشتارخسته شده اند.تداو
 یبرا هایچکاری.پدهندیم متیگرانق یکهایوتیب یوانت کنندیم یچکــاریرا پ مارانیهم ب یعاد یزشهایر یبرا و

داکتر؛دوافروش؛  چهٔ یباز مردم صحتِ  بیترت نیبد کندو یرا فراهم م سیف نهٔ یززمیکننده ن یچکاریکمپوندراِن پ
هرکاررشوهٔ  یبرا یبُرده است.دفاتِر حکومت به آسمانها طبابت فغاِن مردم را وهٔ یش نیا است و البراتوار و زیاکسر
د و یرآغازمدارند که ازپنجاه دال نیمع  یکیکه  یها میدربارهٔ رژ دهقاِن طرِف صحبِت خود .ازرودیبه باال م رو ش و 
 :دیگو یمردِم شمال م نِ یریباهمان لهجهٔ ش او پُرسم و یم رفتند و آمدند گرید دنبالِ  به
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که  نی.مجاهدمیآنان درجنگ بود با و  میخواستینم یزیناچ او از ما بود جهــــــــاد دوراِن جنگ و روسا دوران»
ُگـــــم  یخیخوده ب افتهیخوده  دهیده شارا آمدن روِز ناد یتُشنه خوکده بودن وخت و ُگشنه درازده دشت وکوه یساال

نلغه؛نلغه  یپنجاه ساله؛ شست ساله دخترا یپولشه گرفتن.ا ن کومجاهدا دندیقران د چار کیهرکس که  بیکدن ده ج
جنِت  کیوخوف وخطربِر خود  یکوه گرد یوختا هچارده ساله وپانزده ساله ره ب ِرخود نکاح کدن مثل اي که د

 رفت. نیازب یخیب تیامن گرفت و یرقصان دختر و یقشالقاره بچه رقصان یجورکده باشن ام یالیخ
ره  یخشکسال بودن وخدا یپا ارُخشکیاي خانه خرابا بس گم ُشدن اما زورآور یقوماندانا و خوب بود طالبا تِ یامن

 یـامدعـ روز و ش و و میشد ما مــردم دربدر و سوخت وِکشتا دیقطره باراِن به وخت نبار کی کیپنج سال  و آورد
 دایپ یمل یهمبستگ کایامر و یده دوران کرز ما جمع کنه. ملکِ  از ریبه خ د مه ُخشک ییکه خداِگل م اي پادشاه میکد

پرتافتن  نهیکیما مردم المپه وار یده قشالقا نجهیدادند.ا ارزان یسولرا یشد.سرکاره جورکدن؛ب ِرمردم به هزارافغان
 سولر کندن که روز به زور قیعم یها خود چاه ینایکه پول داشتن ده زم ی.مردمکدن دایپ ونیزیتلو برق و و

افتو بِر ما برق؛ا و  یکه ام میدیساال ما مردم فام وخالصه که پس از رنیگیترکارمیکشن وشوانه ازجنر یازچاه ا و م
 شهیم اتیز وُجرغات ریش شن؛یم ؛ماالآبات شهیزم درخت سب تانه.کاکا جان ا و که باشه دام و یداده م زیچ هر و

ساعت ا ِوخوده  کیکم بغال یوار دارن ب ِرما قیکه چاه عم ی.کساشهیوخشونت کم م جنگ ُکنن؛یکارم مردم
 «هم ماخوش هم اونا خوش وهم خدا خوش.  شهیترمیجنر لِ یت سهٔ یپ که فروشنیم یصدافغان

.امي که ظالم نتانه سِرمظلوم دست باال ُکنه واي رشوت تیامن ت نا» : دیگو یم دیخواهی:ازحکومت چه مپُرسم یم
 «ش ن.  یومردم شاد م خوده ُکن ن.وطن آباد  یبیوغر مردم کار شوه و رُگمیبه خ یورشوت خــــور

دهقاِن با تجربه  نی.ارسدیاست فرا م دهیکه ازباغِ خود چ ینیکاسه توِت زم کیوقت برادرزادهٔ همسِر من با  نیدرا
د ومن توِت زم یوبه دنباِل کاِر خود م زدیخیاست برم ارآموختهیبس یکه از زندگ و  اما چنان توِت  خورمیم ینیر 

 مزه دار ینیتوِت زم نیچن وکانادا کایامر و ااروپ وطن در از یودوسال دور یخوش مزه که من درس ینیزم
 کار یو باز دارد اما ییخوباِن جهان رابه تنها یها یتان همه خوبکه افغانس یراست یدوستان خال ینخورده بودم.جا

 بگــذارند شیآنرا به نما یها یهمه خوب که خواهدیدست م رهیچ یمشاطه ها و
 . یبرادرُکش نفاق و جنگ و فارغ از یافغانستان د  یاُم به

 وهللا اعلم بالصواب.
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