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  ھواداری از باميان

 ٢٠١٢ مارچ ١۶

 »نيه غريب آدم غم ده دولت«  

 

. داشتم باميان واليت وپنجاب ورس ھای ولسوالی به وظيفه ارتباط به سفری ی که داريمسال ھمين  جوزای ماه در

 می دنيا مردم ترين فقير و ترين محروم جملۀ از افغانستان محرومان ساير مثل وپنجاب ورس ھای ولسوالی مردم

 رفاھی امکانات گونه ھيچ که ندا ھائی قريه ۀجمل از وپيازان گان بچه خاک تسور، پجندور، ليگان، ھای قريه. باشند

 برای زندگی ۀاولي امکانات کوچکترين ھم  ونه کلينيکی نه  اکتری،ود دوا نه  دارد؛ سرکی نه: شود نمی ديده آن در

 ھای خانه دارای ،ندا کرده تصاحب پولداران عموماً  که را ولسوالی مرکز. باشد می ميسر منطقه ينادر زحمتکشان

 .اند ساخته خود برای ثروتمندان اين که است مجللی

 اين به وقتی .کنند می  زندگی مطلق فقر در ،ندا ورس لسوالیو محروم بسيار ھای قريه ۀجمل از که» پيازان «مردم

 از وضاحت به ومحروميت فقر. رفتم نزديکش بود، آبياری مصروف زمينی باالی که ديدم را پيرمردی رسيدم قريه

 علی محمد را خود نام شدم احوالش جويای. بود شنوا نا گوشھايش و ترکيده ھايش دست بود، ھويدا ولباسش چھره

 :گفت پرسيدم، اش زندگی وضعيت از. گفت  

 بھار ده کنم، سير خشک نان از ره خود ايال شکم تنوم نمی کنم مو کار وروز شو وھرچی درم ايال نفر شش مه«

 داد تکان اميدی نا با را سرش پرسيدم دولت از را خواستش .»ره شی مزدوری زمستان وده موکنم زمينداره دھقانی

  :وگفت  

 .»نيه غريب آدم غم ده دولت ، نديدوم بشه مردم غم ده که دولتی شوديم ساله ٦٥ مه«

  :گفت برايم  گرفت، اشک ھای حلقه را چشمانش پرسيدم، اش شنوائی نا ازعلت  

 موی واله تفنگ نفر چند که مورفتوم ولسوالی به سودا خاطرخريد به تنظيمی ھای جنگ دوران ده پيش ھای سال«

 زدن کلو خيلی ره  مه اونا  نکدوم قبول مه مگه بوکوشم شان برای که گوسپونمود طلب وازمه گرفتن مره دراز

 »شدوم کر مه پس ازو کدن فير مه گوش بيخ ده راکت دانه چند و کدن بسته مره دستای وآخر

 :گفت برايم خداحافظی وقت ودر داد نشان برايم مھربانی با پرسيدم، او از را راه  
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 خيلی تا بودم پرسيده او دل درد از که اين از و کردم تشکری او از » بورو آخته ریبخو قتی بيه دروم ودوغ نان «

 .داد می تکان دست برايم بودم، نشده دور او از

 اين خوراک. باشد می ما افغانستان محرومان سائر زندگی ۀنمون که باميان محروم مردم اسفناک زندگی است اين

 خر ھستند ولی. باشد می ھا مغاره شان پناه وسر دوبی شان پاپوش کتان،و بََرک شان لباس ودوغ، نان زحمتکشان،

 محروم مردم فکر به ھم ونه کشند می زحمت نه اند، شده ثروت صاحب کثيف و مشروع نا راه صد از که ھائی پول

 تا ستا باميان مظلوم زحمتکشان بر پس. اند وعشرت عيش در مکند، می مردم خون از وار انگل فقط ھستند جامعه

 منافع خاطر به ھنوز تا که کسانی نگذارند و نمايند دفاع شان حقوق از و ايستاده ومتحدانه برادرانه ھم کنار در

 ثروت صاحب طريق اين از و کرده بازی ھا باميانی سرنوشت با شان خارجی اربان منافع خاطر به و خود شخصی

 وخود سازند مصروف ...و مذھبی نژادی، قومی، مسايل به  را آنھا دوباره اند، شده ومنصب مقام و یه ئافسان ھای

 می چپاول و چور دزدانه اينھا که باشد، می پيازان قريه از علی محمد مثل یئکاکاھا حق که برسند ونوائی نان به 

 .کنند

 

 

 


