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  سفري به افغانستان

  ي كه  به  تحقق  پيوستئآرزو
   

به عنوان شاگرد من  ميآمد، ميانه ب ما صنفدر و يا مکتب در صحبتی افغانستان از که وقت ھر     

اين شناخت را . افغان ازھمه بيشتر بحث روی مسايل مختلف و سياست ھای غلط استعمارگران در افغانستان داشتم

دست آورده بودم و ھم چنين از صحبت ھای که از ديگران ه از البالی قصه ھا و صحبت ھای پدر و مادرم بار بار ب

سبی، وقتی از واقعيات و رخ دادھای داخل افغانستان ياد ميکردم از من با اين شناخت ن. درمورد وطنم شنيده بودم

ال مواجه ميشدم، آخرين باری که در افغانستان بودی چه وقت بوده است؟ و صنفی ھايم گاھی به اين سؤطرف ھم 

ردمان من که کشورم را نديده بودم، سخت متاثر ميشدم و آرزو ميکردم که يکبار به افغانستان بروم و از نزديک م

باالخره اين روز موعود فرا رسيده بود و حاال من قدم ھايم را درخاک پاک وطنم . آنرا و سرزمينم را مالقات کنم

م روزی بود فراموش نشدنی وھيجان انگيز، روزی بود که  م در تاريخ زندگي٢٠٠۶ جون سال ٣٠روز .  ميگذاشتم

. و برايم بعضی وقت ھا دست نارس معلوم ميشد رسيده بودمبه يکی از آرزوھايم که خيلی برايش انتظارکشيده بودم 

من . روزی بود که باالخره ميتوانستم به ھم صنفانم بگويم بلی دوستان من وطنم، وطن عزيزم افغانستان را ديده ام

به لذا در رفتن . مثل عده ای زيادی از جوانان درخارج از افغانستان در ديار آوارگی و مھاجرت به دنيا آمده ام

ۀ ودرين روز احساس عجيبی داشتم که به وطنم سفر ميکنم، وطنم که به زيبائی ھم. افغانستان خيلی اصرار داشتم

کوھای سربه فلکش، دشتھای خشک و سوزانش، مردم فقير ولی مھربانش، ويرانه ھای بازمانده . دنيا است

و خوشحال . از جانم دوست ميدارمش وخالصه ھمه چيزش را، بيشتر گش، جويباران خشکيده از خشکساليازجن

ال از طرف دوستانم مواجه شوم، آخرين باری که در افغانستان بودی کی بوده دم ازينکه اگر بار ديگر به اين سؤبو

  .باالخره آرزويم با کمک والدينم به تحقق پيوسته بود. است؟ ميتوانم به راحتی جواب بدھم، ھمين چندی پيش

تندبادھای . آسمانش آبی، که حتی کوچکترين لکه ی ابری در آن ديده نميشد. ر بود     ھوای وطنم خيلی دلپذ ي

با آنکه ھوا گرم بود ومن لباس کامال پوشيده .  روز ميوزد١٢٠موسمی گرمای ھوا را ميکاست، ميگفتند اين باد ھا 
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را  گز گرمی ھواسر داشتم از شوق وذوق ديدار وطن، دوستان و آشنايان ھره بتن و يک روسری کالن نيز ب

. وقتی داخل مرز افغانستان شديم احساس ميکردم پرواز ميکنم، روح و روان من باز شده بود.  احساس نميکردم

جميعت انبوه مردم، . آن خاک من بود، من آن سرزمين را متعلق به خود ميدانستم، من در آن جا بيگانه نبودمزيرا 

يکه پول تعويض مينمودند و يا فقيرانيکه ئ دوستان خود بودند و يا آنھابيروبار مسافران و مردمی که منتظر اقوام و

نگاه ھای برخی از مردم مرا کمی . حيرت انگيزی بودۀ کمک ميطلبيدند در ميان گرمای تابستان برای من منظر

اجانم طرف ما دست تکان ميدھد وچشمم به کاکه ناگھان از ميان ھمين جمعيت متوجه شدم که کسی ب. نگران ميکرد

نگرانی ھارا فراموش کردم ۀ ھم. طرف خود ميخوانده که يک سروگردن از ديگران بلندتر بود افتاد که مارا ب

وھيچکس را نديدم، نميدانم چگونه من و خواھران و برادرم دوان دوان خودرا به کاکا جانم رسانديم و در آغوش پر 

  .  سال از آن زمان ميگذشت١٢ ساله بودم و حال تقريبا ۶ وقتی ما از ھم جدا شده بوديم من. مھر او آرام گرفتيم

ه ی بعد که ھمه جمع شديم ما بچه ھا سوار موتر کاکايم وبزرگان سوار موتر ديگری از اقارب ما شده وبا   لحظه 

تارسيدن به شھر ھر آنچه در دوطرف سرک ، از آبادی نو وکھنه توجه مارا جلب . راه افتاديم ه طرف شھر ھرات ب

  . يکرد فيلم برداری ميکرديمم

   برای من خيلی چيزھا جالب بود، زيرا قبل ازاينکه به سفر آغاز کنيم  پدر ومادرم گفته بودند شما به يک کشور 

درخانه ھای اقوام و دوستان که . اين سفر تفريحی به اروپا و يا امريکا نيست. جنگ زده و ويران شده سفر ميکنيد

کانات زيادی ندارند و شايد بعضی چيز ھا به ميل شما جوانھا ی که در خارج بزرگ شده خواھيم رفت، احتماال ام

  .لذا خود را از نظر ذھنی بايد آماده ميساختيم. ايد نباشد

که دلم از .     اما من با يک شھر زيبای پر از آفتاب ومردمانی مھربان، خوش ذوق و خوش برخورد روبروشدم

  . ن می تپد و رفتن به آنجا را دوباره آرزو ميکنمآنزمان تا حال برای ديدن شا

درحوالی شھر .    وقتی داخل شھر شديم صدای دلنواز موسيقی شاد از ھرطرف با آواز بلند مارا خوش آمديد ميگفت

ساختمانھای شيشه ای شخصی ودولتی ، بازار ھا . آپارتمانھای بلند منزل وخانه ھای ويالئی بسيار زيبا را ديدم

ھای عصری با اجناس خارجی وداخلی به نام ھای فروشگاه دی تو دی ، "پاساژ"ھای پرزرق وبرق ، ومغازه 

پارک .  که نو بيايد به خود جلب ميکند رایاتوجه ھر بيننده . . . فروشگاه برلين ، سيتی سنتر، فروشگاه شھرما و

.  خانواده ھا با امکانات برق وآب چشم ھمه را خيره ميکرد پراز گل وسرسبز مناطق تفريحی فعال براییھای زيبا

راستی . ازھمه جالبتر موسيقی ھندی وافغانی که از کافی ھا بلند بود درالبالی درختان می پيچيد وفضارا پر ميکرد 

  .خيلی خاطره انگيز بود

ه ه زيبائی ھا نوسازی ھا که بيشتر ببايد بگويم که در کناراين ھم! نه .    اما فکرنکنيد که من فقط آباديھا را ديدم

دست خود مردم ھرات ساخته شده است، آثار جنگ وجنگزدگی و ويرانی درھر گوشه وکنار اين زرق وبرق ھای 

بمباردمان وراکت باران خارجيھا وحاکمان جفاکارآن ۀ وسيله خانه ھا مناطقی که ب. که تعريفش رفت ديده ميشود

در دوره ھای مختلف طی اين سه دھه جنگ تخريب گشته بسياری از آن ھنوز محل توسط دشمنان رنگارنگ مردم 

 برای ما "دين" وگروھی زير نام "پيشرفت"ی زير نام امردم ميگفتند اين ويرانی ھا را عده . درھمان حال باقی است

ب خانه بوده اند که آنھا در گذشته صاح. تعداد زيادی از مردم از بيکاری وبی پولی رنج ميبردند.به جا گذاشته اند 

دراثراين جنگھا خانه ھای شان تخريب گشته وامروز پول ندارند تا دوباره آبادش کنند لذا در روی ھمان خرابه ھا 

  .در ويرانه زندگی سخت ودشوار خودرا صبح وشب ميکنند وھيچکس ھم به درد شان نميرسد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

طالبان بوده است که برايم دلچسب ۀ زنان در دورمقاومت وتسليم ناپذيری ۀ     يکی از خاطرات جالب اين سفر قص

  .  بود تا بازگو نمايم

  :   زن کاکايم که خانمی شوخ و مھربان است، ميگويد

مکاتب دخترانه بسته شد، حمام ھای زنانه بسته .  طالبان که قدرت را گرفتند، زنان را از ھمه چيز محروم نمودند

زنان کارمند وخانم معلمان نيز ھمه خانه نشين . ه ديدن اقوام محروم گشتندشد، زنھا از رفتن به بازار، به داکتر و ب

ولی خيلی از زنان ھرات به . فقط زنان با مردان خود اجازه داشتند پيش داکتر بروند و يا به ديدن کدام مريض. شدند

ی ھم وقتی طالبان با و گاھ. آنھا قرار ميگرفتندۀ حرف طالبان گوش نميداند و گاه گاھی مورد لت وکوب بيرحمان

.  موتر ھای مخصوص به بازار ميآمدند زنان فرار را بر قرار ترجيح ميدادند تا از لت وکوب شان در امان باشند

  : خانم کاکايم ميگفت 

 بود که از طريق راديو ريلی ھرات شنيدم که امروز ھيچ زنی حق ٢٠٠١    صبح يکی از روزھای تابستان سال 

ما زنھا که از خانه نشستن و مقررات سخت و وحشتناک طلبان ضد زن خسته شده . بيرون شودخود ۀ ندارد از خان

خود به خانمھای ديگر خبر دادم که ۀ من در کوچ. وبه تنگ آمده بوديم، منتظر يک حرکت و لو خيلی کوچک بوديم

بيرون رفتن ازخانه ۀ را آماد خود ًفورا. ھمين طور يکی به ديگری تا ھشت نفر جمع شديم. امروز بايد بيرون برويم

. لی ن زديم، تنبان سفيد پوشيديم با چپباور کنيد ناخن ھای پای خودرا ھم به عنوان اعتراض رنگ ناخ. نموديم

درين جاده، درگذشته دوکانھای آن فقط . (ليالمی رسانديمۀ ھمه خودرا نزديک جاد. چادريھای نو را ھم به سرکرديم

ال يکی از بازار ھای پرجمعيت ھرات است که بيشتر لباس و پارچه دارد و زنان و ح. لباس ليالمی ميفروختند

ليالمی رسيديم، ۀ  صبح بود که نزديک جاد٩ساعت :  خانم کاکايم ميگفت.) بيشترين خريداران آنرا تشکيل ميدھند

ند و طالبی با بلندگوئی لحظه ای بعد طالبان رسيد. ديديم که عده ای ديگری از زنان قبل از ما به آن محل رسيده اند

و شماھا . که در دست داشت رو به زنان کرد و گفت مگر نشنيده ايد که امروز بيرون شدن زنان ممنوع اعالن شد

شما دربيرون ھستيد؟ او عصبانی شد و شروع کرد به شالق زدن زنھا، ولی کسی ۀ چراھم. بايدھميشه درخانه بمانيد

ما . و ھمه به يک صدا ميگفتند ما پشت سودا آمده ايم و ازھمديگرھم خبر نداريمخود راه نداد ه از خانمھا ترس را ب

ما تا سودای . بازار که مکتب نيست ، حمام نيست که به روی ما ودختران ما بسته ايد. ديگردرخانه نمی نشينيم

ا بازھم روزھای ديگری ام. طالبان که ديگر مقاومت نتوانستند رفتند. خودرا نخريم به خانه ھای خود بر نمی گرديم

ولی گوش شنوائی برای شنيدن حرف ھای . ازپشت راديو اعالم ميکردند که زنھا امروز اجازه ندارند به بازار بيايند

اگر ما زنھا اين مقاومت شجاعانه : زن کاکايم ميگويد. مفت آنھا نبودومقاومت زنھا روز تا روز محکمتر ميشد

  . تر رفتن وعيادت از مريضان و اقوام را ھم از دست ميداديمرادنبال نميکرديم کم کم حق به داک

من قصه ھای جالبی از زنان .     اين يکی از قصه ھای مقاومت زنان افغان در برابر خشونت ھای مختلف بود

 زنھا بايد. به راستی که حق داده نميشود بلکه گرفته ميشود. مبارز افغان شنيده ام و مقاومت آنھارا ستايش ميکنم

زنان افغان يکی از بھترين نمونه ھای اين تالش ھستند که ما بايد . خود تالش کنندۀ دست آوردن حقوق حقه برای ب

به اميد روزی که کشورم آباد  و . نه تنھا از آنھا بياموزيم بلکه آنھا را الگوی خود قراربدھيم و به آنھا کمک نمائيم

  .               مردمش شاد و آزاد باشند
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