نوشته هایی از ناگفته های مردم رنجدیده شغنان
نوشته مذهب شاه ظهوری
 ٩١سپتمبر ٢١٩٢

چون از ظلم و استبداد امیرعبدالرحمن خاان و دوره سالت م مدماد نادرشااه و خانادان ن
در تاریخ افغانستان ٬مان دی نبوده ٬ولی از ای که از وقایع و حوادث خوب و بد ن زمان٬
کم و بیشی در ماورد ماردش شاغ ان تدریار و بماا نماناده اسام ٬ب ااﺀ ًالزش میادانم از زماان
زماش داری مدمد نادرشاه وخاندان ن ٬نچه درشغ ان گذشته و بااالی ماردش روراابااری
تدمیااگ گردیااده ٬تااواش بااا چشاام دیااد هااایم از دوران ر ولیاام خااود ٬الاای خااتم ساالت م مدمااد
ظاااهر شاااه بتااور کاام و کاساام روی ا ده بیاااورش و تاااریخ گونااه ناارا اااار م لوماااتی
بگذارش.
مساات د بااه تاااریخ افغانسااتان زمااانی کااه سااپه ساااالر مدمااد نااادر شاااه  ٬حبیااب ( لکلکااانی
مشهور به بچه سقاٴ ٬وررفدارانش را شکسم و بکلی سقور داد ٬دربرج میااان ل٩٠١١
شمسی داخگ شهر کابگ گردیده ٬اعالن پاد شاهی کرد و به کمک برادرانش زماش سلت م
را بدسااااااام گرفتاااااااه  ٬باااااااه نوباااااااه خاااااااود دسااااااام باااااااه کشاااااااتار بیرحماناااااااه زد ٬اوالا
حبیاب ( کلکااانی بچااه سااقاﺀرا بااا ت اادادی از ررفادارانش بااه قتااگ رسااانید و بااه ت قیااب ن
ت دادی از اعضای کابی ه شاه امان ( خان را دستگیر و هریک را بگونه هاای وحشایانه
به قتگ رسانید و در مدت چهار سال پادشاهی اش دمی از ظلم و دش کشای دسام نکشایده
بااود ٬تااا نکااه بااه تاااریخ ل ٩٠٩٢-١-٩١شمساای متااابت هشاام نااوامبرل ٩١٠٠عیسااوی
توسط یک ر به اسم عبد الخالت هااره که بیش از ه ده سال عمر نداشم به قتگ رساید کاه
درین ه گاش مدمد ظاهر شاه ه ده ساله بود .
ب ااد از قت اگ مدمااد نااادر شاااه  ٬پساارش مدمااد ظاااهر شاااه بااه ا م پادشاااه افغانسااتان و
برادرانش هر یک مدمد هاشم خان به حیث در اعظم  ٬شا مدمود خان به حیاث وزیار
حربیه ت ین و اعالن گردیده ٬به تاریخ ل ٩٠٩٢-١-٩١برابار باه هشام دسامبرل٩١٠٠
عیسااوی عباادالخالت هااااره و اعضااای فااامیلش و چ اادی دیگار از رفقااایش راکااه ام اا ً بااه
ت داد شاناده ن رمیرسیدند ٬به ارتبار قتاگ مدماد ناادر شااه باه شاهادت رساانیدند ٬همچ اان
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روشن فکرانی کاه در زماان دوره اعلیدضارت اماان ( خاان در بهباودی وماع ماردش و
نهضم ورن عایا مخ یانه ف الیم مای نمودناد نهاا را دساتگیرنموده ٬ت ادادی نهاا را باه
عده را مدبوس و ام ی را هم در دورترین نقاار والیاات افغانساتان تب یاد
قتگ رسانیده و ٴ
و فرار نمودند ٬البته این ظلم و شک مه حکمروایان وقم م دصر به ام یم مردش کابگ و
اراااااااارای ن باااااااااقی نمانااااااااده  ٬بلکااااااااه باااااااارای تساااااااالط و حاکمیاااااااام متلاااااااات خااااااااود
بر کشور ٬توسط نمای ده گان ابار شان ٬فشارها و بیداد گری ها را در مرکا و والیات و
دورترین نقار ورن تشدید بخشیدند و رعایاای بیچااره و بیاد فااو کشاور را تدام ع ااوین
مختلاااا  ٬مااااورد زار و شااااک مه قاااارار میدادنااااد ٬از املااااه عالقااااه داری شااااغ ان نیااااا
که یکای از ا ب ال باور و دور تارین نقاار والیام بدخشاان باود ٬از هار گوناه فشاار و
بیداد گری های نمای ده گان و کارم دان دولم مرکاای در اماان نماناده  ٬مردماان ناادار و
بیچاااره ایاان م تقااه از رااری کارم اادان دولاام ٬متدمااگ بساای ظلاام و زار اساامی روحاای
قرارگرفت د.
شغ ان که در ک ار دریای مو و هم مارز باا سارحد اتدااد شاوروی ن وقام و تاایکساتان
ف لاای قرارداشاام ٬دول ام مرکااای افغانسااتان اهاام ح اظاام ساارحدات و احتمااال تماااوز
دشم ان به مرز کشور ٬قت اه عساکری را در تشاکیگ نظاامی دولام گ مانیاده و باه ت اداد
یکصد ن رلتولی عسکر را در مرکا عالقه داری وتهانه های ت ین شده شغ ان اا بما و
موظ نمودند ٬ولی دولم نسبم م اقتصادی و عدش توانایی پرداخم مصارفات ایان
ٴ
تولی نمی توانسام ااحب م صابان و عسااکر خاود را دریان مداگ دور افتااده ٬اعاشاه و
اباته نموده ٬احتیااات شان را از نگاه خوراکه باب تاﺀمین نمایاد ٬روی ملداوظ فاوا ایان
بار کمر شکن را ٬بر شانه های کماور و ناتوان اهالی م تقه حمگ نموده ٬اابااراً ٬ماردش
را وادارمای سااخت د تا نهاا زن واوالد شاان را گرسا ه گذاشاته گ ادش٬گوسا د٬روغن.هیاااش
٬کاه٬او ٬و غیره اشیایی که توسط احب م صابان و ماامورین عالقاه داری بارای قریاه
داران و اربابان قرای عالقه داری هدایم و حوالاه مای شاد  ٬ماردش ناا گایار مای باود از
ترس و بیم زورم دان دولم  ٬به سهم و نوباه خاویش در اورت داشاتن از خاناه خاود و
در ااورت نداشااتن ٬ا ا ح حوالااه شااده را از همسااایه هااا و یااا از قاارای هممااوار بتااور
قرض دریا فم و نرا به مراع مربوره تدویگ می نمود٬اشخا ی که کم و بیش احب
زمین می بودند ٬به اساس تخمریا زمین شان ٬مقدارگ دش ت ین و تدم ع وان ُعشر حواله
و تدویااگ گااداش عالقااه داری میگردیااد ٬بااا و گوس ا دی کااه اهاام خوراکااه  ٬بااه قت ااه
عسااکری باارده ماای شااد ب اااش لبراتاای یااا شااب باارات یاااد ماای شااد ٬م اام و رایگااان باادون
پرداخم قیمم حیوان تدویگ قت ه عسکری مای شاد ٬قاباگ یااد وری اسام اشخا ای کاه
در تداویلی اا اااس حوالااه شااده انادکی غ لاام و بااه موقااع نارا نماای رسااانیدند ٬تداام فشااار
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ُمدصگلپولیح ام یه و ژانادارش یاعساکر قارار دادی قارار میگرفت اد ٬چ انچاه در دوران
سلت م اعلیدضارت مدماد ظااهر شااه ی ای در ساال هاای ل ٩٠٢١یاا  ٩٠٢١کاه ه اوز
ر لی بیش نبودش  ٬به خارر دارش که پدر بارگوارش روی کداش عاواملی مقادار چهاار سایر
کابگ گ دش ُعشرخود را به موقاع تدویاگ گاداش نکارد و در ماورد ت لاگ ورزیاده باود کاه در
یکی از روز ها قبگ از فرا رسیدن شاامگاهان ٬یکای از مدصاالن یاا پاولیح ام یاه عالقاه
داری به سواری اسپ اهم تدصیگ و تدویگ نمودن ُعشر در گداش ٬در پیشروی خانه ماا
مده با سر و دای بل د و تواش با تهدیاد پادر بارگاوارش را تدام فشاار قارار داد و ه اوز
ایاان مدصااگ در قوشااخانهلمهمان خانااه اابمااا نگردیااده بااود کااه مدصااگ سااواره دیگااری
رسید و چاون رفیات اولای اش  ٬پادرش را زیار فشاار قارار داد  ٬ایان مدصالین یاا تدصایگ
ک ده گان ا ح و نقده عالقه داری که ااباراً شب را نیا باید در خانه باقیداردولم اقامم
میکردند و نرا از ناحیه اقتصاد خساره م د و متضرر میساخت د٬توسط پدرش در قوشاخانه
اابما گردیدند و تازه غاز به نوشایدن چاای نمودناد کاه در تااریکی شاامگا هاان ٬ساومین
مدصگ اسپ سوار دیگری در پیشروی خانه ما از باالی اسپ خود پایین ماده باه ارتباار
تدصیگ مقدار چهار سیر گ دش ُعشر ٬سه ن ر مدصگ ااباراً شب نشین مهماان خاناه پادرش
گردیدنااد ٬دریاان حااال پاادرش ناچااار گوس ا دی را بااا و غااذای مهمانااان ابااری را ماااده و
مم ا ً با تهیه کاه و او ٬سه رﺀاس اسپ ٬این مدصاالن را خاارر اماع نماوده ٬باا ساپری
نمودن شب ٬با روز دیگر پدرش گ دش را گرفته باه مرکاا عالقاه داری انتقاال و تدویاگ
گداش نمودند.
البته این رویه و شیوه ظالمانه نمای ده گان دولم باالی مردش ٬یکسان عملای میگردیاد ٬در
ن زمان هاا اهام خادمم در نظاامی و ملکای عاالوه از دوره مکل یام عساکری افاراد و
اشخاص را رور اایرو قرار دادی استخداش می نمودند و در اماور مربوراه شاان از نهاا
است اده می نمودند ٬چ انچه در امور حواله اات و تدصیالت عالقه داری شغ ان ت ادادی
از افراد مدگ را رور اایر استخداش کرده بودند که یکی هم باه نااش زرا از قریاه سابدی
به م مدصگ استخداش شده بود که نظر به گ تارو اظهار مداسن س یدان هماان وقام٬
شخص خیلی ها ت د و خشن بود ٬زیرا زمانی که به سواری اسپ اهم تدصیالت باقیات
و حوالاه ااات میرفام ٬ماردش را شادیداً تدام فشاار و شاک مه قارار میاداد و مام ا ً بارای
ای که اماور حوالاه ااات حکومام بادون تااﺀخیار و م تلای ٬زود تار اورت بگیارد ٬در
مرکا عالقه داری ت دادی اسپ سر کاری یا دولتی را تربیه و نگه داری می نمودند.
در ن سالها م ارت و قرای غاران که تخمین یک و نایم  ٬یاا دو روز راه از عالقاه داری
شغ ان فا له داشم  ٬نیا از مربورات  ٬این عالقه داری بود ٬که مردش این مدگُ ٬عشار
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خود را ٬ری ه اسپ و مرکب باا بسای دشاواری هاا ازغااران باه شاغ ان انتقاال میدادناد و
تدویگ گداش مای نمودناد و در اورت غ لام در تداویلی حوالاه ااات و اوامار کارم ادان
دولاام ٬مدصااگ عالقااه داری شااغ ان بااه سااواری اسااپ رفتااه بااا زور و فشااار ٬رعایااا را
ممبااور ماای ساااخت د تااا باقیااات شااان را بااه عالقااه داری انتقااال و تدویااگ نمای ااد ٬همچ ااان
مواشی مردش مدگ ٬از قبیگ گاو ٬اسپ ٬خر ٬گوس د و باا هار کاداش شاان از خاود مالیاات
مت اوتی داشت د که باا مالیاات سایاب  ٬هماه سااله توساط قریاه داران و عساکر ساواره ٬یاا
مدصااگ عالقااه داری رااور خااانوار از ناااد مااردش تدصاایگ میگردیااد و در ااورت غ لاام
شخص ٬باز هم به زور و شک مه موااه می شدند.
عاالوه از اساتخداش اشاخاص ملکای باه ا م مدصاگ اایار ٬در دوایار دولتای ٬در بخاش
نظامی ن نیا چ ان قوا نی ی مواود باود ٬زماانی کاه ااوانی سان بیسام و دو ساالگی را
تکمیگ و می بایسام اهام ساپری نماودن دوره مکل یام ٬باه خادمم عساکری ساوا داده
شود  ٬ولی نسابم عادش سار پرساتی فاامیلش و یاا روی م اا یار دیگاری نمای توانسام باه
عسکری برود ٬شخص دیگری را از امله بارادران ٬خویشااوندان ویاا دوساتان خاود پیادا
میکاارد و بااا موافقااه اااانبین ٬خرچاای و مصااارفات دوره دوساااله عسااکری را تهیااه ٬و بااه
عوض خود نرا از رریت دفترعالقه داری باه خادمم دوره مکل یام عساکری ساوا مای
دادند که این مقرره در شغ ان ب اشلوندی یاد می شد.
عالوه از ظلم و بیداد گری کارم دان دولم همان وقم ٬در اهام وماع و تدصایگ ُعشار
و مالیات مواشی باالی مردش شغ ان  ٬سرقم مواشی اهالی نیا ٬باه حاد خاود رسایده باود٬
زیرا ت دادی از افراد قت ه سرحدی یا کمیساری مقیم عالقه داری ٬شبانه به قارای دور
و نادیک میرفت د و حیوانات مردش را از قبیگ گاو ٬گوس د و با را سرقم مای نمودناد و
به قت ه عسکری ورده نرا با میکارد ناد و میخوردناد و ب ضای اوقاات حیاوان سارقم
شااده را  ٬در گوشااهﺀ از قریااه اااات ٬بااا مکردنااد و گوشاام ناارا بااه قت ااه عسااکری ماای
چهارش ابتدایی بودش ٬در یکی از شب هاا ی
وردند .به خارر دارش زمانی که مت لم
تابستانی ٬گاو قلبه ی خیلی هاا باارو و فرباه شخصای باه نااش خلی اه متلاوب شااهل پادر
مادرسید امیر از قریه سر چشمه در اوار خانه ماا باه سارقم رفام .چ اد روز ب اد در
باز گشم از مکتب  ٬وقتی که در ک ار درختان بید شخصی ب اش الماس باه هماراه ت ادادی
از مت لمین مکتب درگوشه ی از دریای مو ب بازی میکردیم  ٬سر وکله ایان گااو را از
میان ب پیدا نمودش .هم چ ان بااز هام از هماان دوران هاا بیااد دارش ٬کاه در یکای از شاب
های زمستان ٬چ دی از افراد قت ه سرحدی اهام سارقم حیواناات باه قریاه سار چشامه
رفته بودند و درحصه لتهمیڤ توسط ت دادی از اوانان چون خلی ه شا اادا و دیگاران
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دساااتگیر و ماااورد لااام و کاااوب قااارار گرفت اااد  ٬کاااه ب اااداً باااه ااااار ماااداخالت تولیمشااار و
کمیسارساارحدی و مسااوولین عالقااه داری ٬نساابم دفاااو و ح اای بااروی و عااات خااود ٬
اشخا اای کااه دزدان را دسااتگیر نمااوده بودنااد تداام فش اار قاارارداده شاادند و بااه ارتبااار
موموو مدتی تدقیت و سرگردان بودند .به همین ترتیب حیوانات مردش اهالی را از هار
قریه به سرقم می بردند .همچ ان افراد این قت ه عسکری که در تهاناه هاای دور تار از
مرکا عالقه داری ٬در داخگ ویا دورتر از قریه اات چون روشان ٬چاس ودعلیا ٬شدوج٬
درمارخم وغاران به ع وان مدافظین سرحدات ت ین و موﺀظ گردیده بودند٬عاالوه از
ای که کاروانیان وعابرین را به نسبم خریدوفروش تریاا ٬تالشی وبرای شان مااحمام
ومشکالتی خلت می نمودند ٬باش ده گان م تقاه را باه ع ااوین مختلا زار و اماوال شاان
را میگرفت د.
از رری دیگر چون عالقه داری شغ ان در ک ار دریای ماو موق یام داشام و همسارحد
با اتداد شوروی بود ب اﺀ ً همه روزه دو دو ن ر از افراد قت ه سرحدی رور مسلا اهم
مدافظم ٬بتری قرای ده مرغان و قریه سرچشمه رفتاه و قسامتی از سااحات مارزی را
به زعم خود شان پاسبا نی و گامه می نمودند .در این حال زمانی کاه افاراد و اشاخاص
مدگ در ک ار دریا گشم و گذار می نمودند و یا ب بازی میکردند  ٬نها را تدم فشار و
لم و کوب قرار میدادند.
دریااای مااو در قساامم هااای شااغ ان مرکااای از حصااه ٬ده مرغااان الاای قریااه ده شااهر٬
باادو شاااخه تقساایم میگااردد کااه یاااک قساامم ن از ک ااار ماارز شااغ ان شااوروی ساااابت و
تااکسااتان ف لاای و شاااخه دیگاار ن از ک ااار زمااین هااای زراعتاای و ساارا عامااه شااغ ان
افغانستان که قسمم غربی این دریا اسم ٬اادا و در مسایر روشاان دراریاان اسام .اماا
در وسااط ایاان دریااای ا گااگ انبااوهﺀ پاار از درخاام وخااار و علا تباادیگ گردیااده بااود و در
موسم بهاار و پاازیای چراگااه خاوبی بارای گااو و گوسا دان مالاداران قارای نادیاک ایان
ساااحه اساات اده میشااد ولاای مسااوولین ساارحدی نمیگذاشاات د تااا مااردش هممااواراز ایاان مااالچر
است اده نمای د .وقتیکه بارگان و قریه داران هر قریه از احبان مواشی ٬روغن زرد را
امع وری و برای تولیمشر ٬مار سارحدی راور تد اه مای بردناد ٬در ن اورت ماردش
ااازه یافت د تا گاو و گوس د شان را درین دو فصگ به این چراگاه ببرند.
گذشته از ین هر گاه احب م صبان یاا کارم اد ان عالقاه داری یاا فاردی از افاراد قت اه
باااد بااه
عسااکری و حتاای یکاای از خویشااا وناادان کارم اادان عالقااه داری از مرکااا فاای
شااغ ان ماای مدنااد و بااه یکاای از قریااه اااات عالقااه داری و یااا بتااری ولسااوالی درواز
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میرفت ااد ٬بااه اساااس حکاام عالقااه داری و یااا ماار مریاام ساارحدی ٬قریااه داران هاار قریااه
مکل می بودند تا اسپ را برای مسافر ماده نماید و به لسان شغ انیل ِولاو گ ته میشود و
شخص مسافر یا س ر ک ده را از یک قریه به قریه دیگر انتقال و به خرین م ال س رش
نرا میرسانیدند و در بازگشم هم به همین رریت از شمال بتری ا اوب الای اشکاشام و
از رریاات راه شاایوه لت هااا در فصااگ تابسااتان و در فصااگ هااای دیگاار نساابم بااری مساادود
اسم نرا به ولسوالی بهارا انتقال میدادند.
بیگاری نیا از رری دولم یک امر ااباری بود .در قسمم اعمار باادی هاا و عمرانای
دوایاار دولتاای وشخصاای کارم اادان عالقااه داری و کمیساااری ساارحدی بیگاااری بااه نوباام
باالی باش ده گاان قارای مربوراه تدمیاگ میگردیاد .سااک ین ایان ولساوالی در ماورد انمااش
عقاید مذهبی و ع ات س تی خود نیا اختیار و زادی کلی نداشاته ٬همیشاه ماورد زار و
ا یم اسمی و روحی مال های ت گ نظر و مت صب اهگ سا م قارار میگرفت اد .چ انچاه
موظ ین امر با
به خارر دارش ٬در سال هایی که ه وز ر گ بودش یک یا دو ن ر مدتسب یا ٴ
موظ و باه ایان عالقاه داری اعاااش
الم روی و عن الم کر همه ساله از مرکا بدخشان ٴ
میگردیدند تا عقاید مذهب اهگ س م را باالی مردش تدمیگ نمای اد .بادین ملداوظ مدتسابان
موظا بااا تمسااک بااه مسااایگ شااری تی ٬زمااانی کااه بااه هاار م تقااه و قریااه میرفت ااد ٬نماااز
گذاران مسااد را بگرد خود امع می نمودند و در ماورد رک اات نمااز ٬فارای و سا م
های نماز و دیگر مسایگ شری تی و دی ی از نها سواالت می نمودناد و هار گااه کسای از
این نمااز گاااران نمیتوانسام ساواالت مت صاب را ق اعام بخاش ااواب دهاد توساط ُدره ٴ
شان مربه هایی بر سر و کمر شان وارد می نمودند.
عااالوه باار فشااار و شااک مه  ٬مااامورین و کارم اادان دولتاای عالقااه داری ٬اقلاایم نااا مساااعد
م تقوی و مدیتی از یکسو ٬نبود زمین های خاکی هموار زراعتی و عدش بدسام وردن
حا الت ق اعام بخاش از زماین هاای شاان از ساوی دیگار ٬باشا ده گاان ایان دیاار را در
ت گ ااای فقاار و تهاای دسااتی قاارار داده ٬ااد ه هااای زنااده گاای نهااا را دچااار مشااکالت و
پریشااانی هااا ساااخته بااود .اااارات انااواو شااک مه هااای اساامی و روحاای زماااش داران وقاام
باالی تماش دره نشی ان و ساک ین کوهستانی بدخشان سایه وحشم انداختاه باود و الای ساال
هااای ل  ٩٠٢١ -٩٠٢١همااری شمساای بصااورت درساام ااارﺀات نمیکردنااد تااا بااه شااهر
باد یا دیگرولسوالی ها زادانه مساافرت نمای اد و ماروریات اولیاه اقتصاادی خاود
فی
را تهیه نمای د .در مسیر ولسوالی اشکاشام تاا مرکاا والیام بدخشاان ماورد ر ان و زار
عده از ت گ نظران و ت د روان مذهبی اهگ س م قرار میگرفت د .روی عوامگ فوا اهالی
ٴ
این م تقه از ناحیه لباس مک ی و مواد غذایی تواش با ماده پر ارزش خوراکی ی ی نماک
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کمبود ی هایی داشته و با این مشکالت روبرو بودند .باا ارمی اان خاارر گ تاه میتاوانم کاه
این مشکالت اقتصادی در ن سال ها ناه ت هاا دام گیار ماردش دور افتااه شاغ ان باوده بلکاه
اکثریم مردش م ارت بدخشان و سایر اررای والیات افغانستان با زنده گی بخاور و نمیار
و بالباااس کرباساای سااان کااوره ای حیااات مشااقم بااار خااود را بساار ماای بردنااد .زمااانی کااه
تاریخ نویح م روی کشور ما میرغالش مدمدلغبار در سال هاای ٩٠٩١هماری شمسای
به عالقه داری باال بلوا والیم فراه تب ید شد و الی ٢٢حوت ساال  ٩٠٢٢در نماا بسار
میبرد ٬از ومع زنده گی مردش ن م تقه یاد وری و تاذکر داده کاه ساتا اقتصااد باشا ده
گان مدگ از ناحیه مواد غذایی و لباس با مشکالت زیاد روبارو اسات د .مو اوی نگاشاته
اسم که خوراکه باب مردش عموما ً ناان ااواری ٬گ ادش  ٬دوغ  ٬شایر و قاروت باوده لبااس
شان زیاد ترازسان کوره ای تشکیگ میداد .او تومیا میداد که اکثریام ماردش ن مداگ باا
پای بره ه گشم و گذار می نمودند و خانه های شان بدون فرش باوده از چاار پاایی هاای
چااوبی اساات اده نمااوده انااد .وی عااالوه کاارده اساام کااه دریاان م تقااه شااهر و دکااانی واااود
نداشته اسم و مردمان ن تا خر عمر شان به مرکا والیم و شهر نیا س ر نکرده اند.
ب اﺀ ً گ ته میتوانم که زنده گی ده نشی ان و اررای اکثریم والیات افغانستان در ن ساالها
چ دان ت اوتی ازهم نداشته ٬فقار و نااتوا نای یکساان همیشاه دام گیرماردش ماا باوده اسام.
ولاای نبایااد از نظاار پ هااان کاارد کااه مردمااان عالقااه داری شااغ ان بااا واااود ای کااه عوامااگ
گوناااگون مشااکالت زنااده گاای دام گیاار شااان بااود ٬باااز هاام بیکااار ن شسااته ٬اهاام زنااده
نگهداشااتن خااود و فرزناادان شااان بااا تدمااگ هاار گونااه رن ا و مشااقم حتاای از کااوچکترین
امکانااات بهااره باارداری نمااوده انااد .نهااا هریااک درحااد توانااایی و اناادازه زمااین ماروعاای
خاااویش ٬گااااو ٬گوسااا د و باااا را تربیاااه و نگهاااداری مااای نمودناااد .اگااار شخصااای زماااین
ماروعی و ساحه کاه درولبیده و یا اای کاه دروی نمیداشم و در موسم پاازیای علوفاه
اهااام خوراکاااه زمساااتانی حیوانااااتش تهیاااه و مااااده نمیکااارد ٬نگهاااداری و زناااده مانااادن
حیواناتش در فصگ دراز زمستان به مشکالت فراوان موااه میشد.
باش ده گان این دیار ٬در پهلوی حا الت زمین دسم داشته شان از شیر ٬روغن ٬گوشم
و قروت این حیوانات اهام غاذا و خوراکاه  ٬از پشام گوسا دان در ا م بافام لبااس
پوشیدنی و از موی با در بافم و ساختن گلم است اده می کردند .باش ده گان دره نشین این
م تقه دور افتاده و ب ال بور ب ا به میراای که از تمدن و نهضم دوره تخارستانی ها
باه ارث بارده بودناد ٬نساگ باه نساگ در ا م بافام اشاتغال داشاته  ٬ازیان رریات قساما ً
مشکالت شان را مرفوو می نمودند .روی این میاراث گذشاته گاان اهاالی م تقاه غااران٬
شغ ان و روشان نیا الی سال های نادیاک باه شاغگ باا ف اده گای اشاتغال و مهاارت داشاته
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قسمتی از مشکالت شان را مرفوو و احتیا ااات شاان را تااٴمین مای نمودناد .نهاا از پشام
گوس ا دان شااان چکماان ٬ب یااان ٬دسااتمال گااردن ٬اااراب ٬دسااتکش ٬باااال پااوش ٬کااورتی٬
دریشاای ٬کاااله وغیااره ماارو ریااات شااان را تیااار و از ن اساات اده میکردنااد .نهااا تااا ماادتی
تی خود را در مقابگ ا ح از قبیگ کربااس ٬گ ادش ٬نماک و دیگار اشایای کاار
اا اس
مد خانه تبادله و در سال های ب دی نرا در مقابگ پول نقده ب روش میرسانیدند.
در ن زمان ها پیراهن ت بان کرباسی ٬لباس م مولی اکثریم مردش بدخشان و قتغن بود٬
زیرا پ به که یک نوو نبات پرارزش بود در ب ضی از ساحه هاای والیام بدخشاان چاون
بتاش ٬درواز وب ضی ااهای دیگر توساط عادهﺀ از دهااقین باذر میگردیاد و ب اد از اماع
بااد
وری حا الت پختاه شاان نارا کربااس تیاار میکردناد و در ارارای و مرکاا فای
ب روش میر سانیدند .این کرباس که بتور سااده و سا ید و برناگ سارد رهادار بافتاه مای
شد ٬بتور عموش اهم لباس مردان و به ندرت مورد اسات اده ربقاه انااث قارار میگرفام.
باد و بهارا الای ساال هاای٩٠١٠
چ انچه خودش به خارر دارش که دکان های شهر فی
ه وز هم مملو از کرباس بوده و خرید و فروش میگردید.
باش ا ده گااان والیاام بدخشااان عااالوه از ای کااه از پشاام گوس ا دان و بااا در ا م بافاام
است اده می نمودند ٬از پوسم نها نیا اهم ساختن پوستین و چماوس اسات اده مای بردناد.
چموس نیا یکی از مروریات مردش قتغن و بدخشان بود که نرا از پوسم با تیاار مای
نمودند و اهم ح اظم پای های شان از سردی و دمه سا گ و اغاگ و خاار در چهاار
فصگ نرا می پوشیدند.
به خارر دارش که حتی در سال های ٩٠١٠و ٩٠١١ت دادی از کاسبان این شغگ در شاهر
بااد باداخگ دکاان هایشاان چماوس را تیاار میکردناد و نارا ب اروش میرساانیدند .از
فی
امل ٴه م روی ترین نها به اسم خدا بخش چموس دوز بود ٬که با بهترین شاکگ و ساایا و
راحم بخش نرا تیار و ب روش میر سانید .نباید از واق یم انکار نمود کاه چماوس در ن
سالها یکی از مروری ترین ااه لباس مردش ٬مخصاو اا ً بارای ربقاه دهقاان و مالادار
بود که در عدش مواودیم نوو پای پوش دیگر مشکگ می بود ٬با پای بره اه از ااایی باه
اای دیگر س ر می نمود ند و در فصگ زمستان گشم و گذار میکردند ویا ربقه زارعاین
و مالداران بدون داشتن سرپایی اهم انماش اموردهقانی و چرانیدن مواشی شان به کشم
زار هااا ومااالچر هااا و کوهسااار هااا برونااد مخصو اا ً در ایااش زمسااتان کااه برفباااری هااای
ب ضی م ارت مرت ع ٬دواش دار و مخامم بری ن م تقه ٬در روی زماین بایش از یاک
و نیم متر میار ساید و راول زمساتان نیاا الای چهارمااه را ٬دربرمیگرفام ٬چماوس یگاناه
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وسیله بودکه با پوشیدن ن می توانست د از یک م تقه باه م تقاه دیگاری براحتای رفام و
مد نمای د ٬لذا میتوان گ م که اسات اده ماردش از چماوس ٬بهتار تار از ن باود کاه نظار باه
اظهار مرحوش میرغالممدمد لغبار ماردش بااال بلاوا فاراه ٬و ساایر ماردش دیگار والیاات
کشور با پای بره ه رفم و مد میکردند.
همچ ان در مورد مواد غذایی وخوراکه باب مردش ولسوالی شغ ان نیا بایاد تاذکر داد ٬کاه
باش ده گان این م تقه هر چ د در زمین های ت لقه خود حبوباتی چون گ دش ٬او ٬ااواری
و ارزن بذر میکردند ولی زمین های شان از یکتری نسبم ریگی بودن خااا و داشاتن
س گ و اغگ و از اانبی به نسبم ساردی هاوا و اقلایم ناا مسااعد خیلای کام حا اگ باوده
٬حا الت ق اعم بخشی بدسم نمی وردند ٬از این رو ٬در ب ضای از ساالها مخصو اا ً
در سااال هااای عاادش بارنااده گاای بااری و باااران ٬از باباام وقااه و خوراکااه دچااار قدتاای و
مشکالت بوده اند ٬ولی باز هم روی تماارب گذشاته گاان و باه اسااس ای کاه احتیااج ماادر
ایماد اسم ٬بیکار ن شسته اند و بامشکالت زناده گای ٬دسام و پ ماه نارش کارده خاود را و
اوالد شان را از قدتی نمات داده اند.
نهاااا دام اااه هاااای تپاااه هاااا و سااا گ زار هاااا را شاااگافته اناااد و چاااون زماااین هاااای باااایر و
الماروو٬اهم غرس نهال توت٬زرد لو٬گالس٬چهار مغا و غیره اشامار مثمار و غیار
مثمر قابگ است اده نموده اند ٬نها با احداث باغاات اناواو تاوت و اماع وری حا االت ن
با بهترین شکلی ٬تواش با حا الت زمین های شان ٬در سال های خشک سالی نیا خود و
خانواده خاود را از قدتای نماات داده اناد ٬نهاا زن و مارد در تابساتان حا االت درختاان
توت شان را به شکگ درسم و دی امع وری و چون مردش پ مشیر و ب ضی م اارت
دیگر در اواخر فصگ پازیای ٬همه ساله نارا در سایاب تلخاان مای نمودناد و چاون دیگار
حا الت شان ٬از ن است اده می نمودند٬ایان تاوت و تلخاان حا اگ دسام رنا ماردش ناه
عده از باشا ده
ت ها٬باش ده گان این م تقه را٬در سالهای قدتی از مرو نمات داده ٬بلکه ٴ
گان همموار به شغ ان نیا که در سال های قدتای دچاار کمباود خوراکاه گردیاده اناد ٬باه
این ولسوالی مده ٬با تبادله ا ح چون نمک ٬چاای ٬اابون ظاروی و یاا در مقاباگ پاول
نقده ٬توت و تلخان را خریداری و ری ه اسپ و مرکب به خاناه هاای شاان انتقاال میدادناد
٬چ انچه خودش و بارو ساالن م تقه ٬بار ها شاهد حال بوده ایم ٬که در سال های خشک
سالی و قدتی ٬ت دادی از باش ده گان م تقه راغ ٬روی مشکالتی که داشته اناد ٬ظاروی
گلی را چون کوزه و تغااره را بااالی اساپ و مرکاب هاای شاان باار نماوده ٬ازرریات راه
شیوه به ولسوالی شاغ ان مای مدناد و ب اد از تبادلاه ن در مقاباگ تاوت و تلخاان ٬خوراکاه
ار ااال شااان را تهیااه و بااه خانااه هااای شااان عااودت ماای نمودنااد ٬اک ااون الزش میاادانم کااه در
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مورد وسایگ و افاار کار دهاقین و پیشه وران ل ١١-١٦سال قبگ از ن سال ها ی مردش
شغ ان نیا اندکی روش ی بی دازش ٬کاه سااک ین ایان م تقاه دور افتااده باا نکاه ارتباا تاار و
رفم و مد به مرکاا بدخشاان و دیگار والیاات خیلای هاا کام و مدادود باوده اسام ٬چگوناه
توانسته اند ٬افاار کار دهقانی و نماری و دیگر الت کار مد و مورد نیااز شاان را تهیاه
نموده اند.
درین مورد باید تذکر داد ٬که اگر این گونه افاار کار از ااهای دیگار نیاا بدساترس ایان
مردش قرار گرفته باشد  ٬به ندرت و خیلی ها کم و نا چیاا باوده اسام  ٬ولای اکثریام ایان
افاار و الت کارمورد نیاز توسط مردش روشان و شغ ان از م دن هان روشاان باه شاکگ
خیلی ها ابتدایی وکار راقم فرسا  ٬اوالً مقدار هن بدسم می وردند و ب اد از ن توساط
ه گران مدگ  ٬افاار کار ساخته می شد و بدسترس مردش قرار میگرفم ٬این م دن هن
کااه در وسااط قریااه پگیاارل پااااور و قریااه ربااار قاارار دارد  ٬بیشااتر از ناایم قاارن  ٬مااردش
روشان در حد توانم دی شان عرا ریای می نمودند و از دام ه های کوه شان ٬به شکلی
که از گذشته گان خود یاد گرفته بودند  ٬هن مورد نیااز خاود و دیگار باشا ده گاان م تقاه
را بدسم می وردند.
در مورد وب هان و رریقاه بدسام وردن ن هار چ اد خاودش تاا حادی م لوماات داشاتم٬
ولی برای ای که  ٬این رریقه بتور ادم و متما ن تار تومایا گردیاده باشاد ٬در بارج
حوت ل ٩٠١١چ د مرتبه با دوستم مدتارش غاالش ساخی خاان مادیر لیساه پاااور روشاان٬
تلی اونی تمااس گارفتم و از نااادش تقاماا نماودش تاا شخصاای را ساراغ نمایاد کاه در مااورد
م لومات کلی و موﺀات داشته باشد ٬و یا ای که کسی را پیدا نماید کاه خاودش دریان بخاش
کااار کاارده  ٬و دریاان عر ااه تمااارب کااافی داشااته باشااد ٬ب اااﺀ ً نااامبرده روی تقامااا اش
شخصی را از هم قریه اش به اسم مالعبد ال ظر مالقات مای نمایاد و موماوو را رایاش
تومیا میدهد تا در زمی اه بارایش م لوماات ده اد ٬در مقاباگ ناامبرده نیاا کاه شخصاا ً در
بدساام وردن هاان عم االً کااار کاارده  ٬و تماااربی دریاان قساامم داشااته  ٬عملیااه را باارای
مذکور تشریا و از رریت ن خاودش تلی اونی گااهی و م لوماات حا اگ نماودش کاه ای اک
رریاات بدساام وردن هاان توسااط مااردش روشااان در چ ااد سااال قبااگ ٬تدریاار و توماایا
میگردد.
مال عبد ال ظر که تاک ونل ١١سال از عمر پر بها و شیرین خود راپشم سار گذاشاتانده و
در ه تاد و پ ممین سال دنیای زنده گی ٬حیات بسر می برد ٬خود در مرحله اوانی اهم
بدسم وردن هن ٬بار مشقم را بر دوش کشیده و شب و روز عرا ریای نموده اسم ٬
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او رریقه بدسم وردن هن مورد مرورت را٬که با تدمگ رن وزحمات راقام فار ساا
عمالً انماش داده ٬چ ین م لومات و تومیا داده اسم.
م تاقه ای که ب اش لپاربغو یاد میشود  ٬در اوار ا گگ بارو مملو از اشامار فای ماابین
قریه پااور و ربار موق یم دارد ٬همیشه مدگ کاار  ٬باه مقصاد بدسام وردن هان باوده
اسم ٬که اهم بدسم وردن هن مورد نیاز  ٬در قدمه اول مواد یگ رور تخمین تهیه و
ماده میگردید:
اول :س گ پارچه های هن که ب اشل ُگهار یاد میشود تخمین ل ٢١سیر کابگ.
ښ اوو یاد میگردد تخمین لشش سیر کابگ.
دوش :خاا سیاه ای که در لهمه روشانی ب اشل ِ
سوش :غال چوب خار ٬زرد لو و غال چوب درخم س مدویا از انواو دیگر اشامار ٬کاه
از ا گگ و قریه تهیه میگردید تخمینلشش اوال.
طریقه بدست آوردن آهن به شکل محلی و ابتدایی
ال  :زمانی که س گ پارچه های هن یال ُگهار از دام ه های کاوه اماع وری و در مداگ
موظ ا رااوری پارچااه پارچااه
کااار انتقااال داده ماای شااد ٬اوالً تماااش ن توسااط کااار گااران ٴ
میگردید ٬که اندازه دانه های میوه زرد لو را بخود میگرفم.
ښ اوو که از م تقه م دن هان انادکی فا اله و موق یام دارد ٬زماانی
ب :خاا سیاه ٬یال ِ
که توسط کارگران به مدگ کار ورده می شد ٬بداخگ کاساه هاای باارو چاوبی ٬و یاا در
زبان شغ انی بداخگل ُغله ِخهښتا ِکهن تخلیه و با عالوه نماودن ب در ن ٬باه شاکگ خمیار
در ورده می شد و میگذاشت د تا با گذشام ل ٢١سااعم ویاا اماافه تار از ن خا ایم و
شکگ چسپ اا را بخود میگرفم  ٬و ب د از گذشم مادت فاوا  ٬ماواد متاذکره را از میاان
کاسه های چوبی بیرون می وردندو نرا ٬بدو حصه تقسیم میکردند و هر قسمم نارا باه
شااکگ نلهااای تخمااین ل ٩١١-١١سااانتی در ماای وردنااد و ب ااداً بااا الوساایله چااوب نهااا را
راااوری ساااوراد میکردناااد کاااه از یاااک ک اااار ن وسااایع تااار واز ک اااار دیگااار ن ساااوراد
کوچکتری را بخاود میگرفام  ٬و هماماان باه ن در حالیکاه چاوب هاا باداخگ ایان ناگ هاا
قرار میداشم  ٬باالوسیله نها ٬تا مدتی نگ های متذکره را  ٬در زمین هموار می کو بیدناد
تا بکلی سخم و مدکم میگردیدند ٬و ب د از انماش این عملیه ٬اهم خشک شادن ٬نهاا را
در اایی مد وظ نگه داری میکردند.
ب د از اکمال و ماده کاردن ماواد و دوناگ کوچاک ِگلای  ٬چااه یاا ح اره ای را اهام وب
هن به عمت یک یا یک و نیم متار ح ار و در خارین قسامم ایان چااه دو ساوراخی را از
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بیرون ٬باداخگ چااه  ٬بوااود مای وردناد تاا باا الوسایله وارد وردن فشاار بااالی لاه هاای
دمگری ٬باد و شمال تولید و از بیرون چاه بداخگ ن ٬غال را ش له ور می ساخم.
له دش گری که از پوسم با ساخته میشد واکثراً ب اش ل له دمگری مشککی یاد می گردید
٬روری مورد است اده قرار میگرفم  ٬که در دو رری قسمم ُدش و پاهای این پوسم با٬
چوب های تراش شده نسابتا ً ناازا نصاب و در قسامم خارین گاردن ایان پوسام باا ٬ناگ
کوچک فلای مدکم و از بیرون سوراد ٬باداخگ چااه متاذکره اتصاال پیادا میکارد ٬کاه در
اریان کار عملی  ٬توسط دودسم یک ر کار گر ٬باالی له دش گری فشار ورده می شاد٬
که از اار ن شمال تولید و بداخگ اریان پیدا میکرد  ٬که البته این لاه دش گاری ه اوز هام
در ب ضی از شهر ها و بتور عاش در هر گوشه و ک اار مخصو اا ً در ارارای و دهاات
مورد است اده ه گران قرار دارد ٬به این ترتیب له دمگری در دو نقتاه خاری بیرونای
ایاان چاااه قساامی نصااب ماای شااد کااه نااگ کوچااک فلااای لااه دش گااری بااداخگ چاااه امتااداد پیاادا
میکرد.
چااون کااار گاااه و دیگاار مااواد مااورد کااار مااد تکمیااگ گردیااد  ٬نگاااه نااگ هااای ِگلاای ک اه از
ښ اوو قبالً ماده و خشک شده بود  ٬با احتیار تماش بداخگ چاه انتقاال داده ٬نهاا را
خاال ِ
روری اابما می نمودند ٬که سوراد های کوچک نگ هاای متاذکره باا ناگ هاای فلاای لاه
های دش گری و گ و ارتبار داده می شد ٬ب داً مقداری غال را باداخگ چااه مای انداخت اد
و بااا افااروختن تااش ٬بااا الوساایله لااه هااای دش گااری غااال را شا له ور ماای ساااخت د ٬تااا در
مرحله اول ناگ هاای متاذکره بصاورت درسام گارش  ٬مای مدناد و باه ت قیاب ن غاال را
باالی تش افاود نموده با ش له ور شدن غاال باا االاار شامال لاه دش گاری  ٬پارچاه هاای
هن خورد شده نیا باالی تش گذاشته می شد  ٬که در اار تولیاد حارارت زیااد و اناداختن
باااا الترتیاااب غاااال و پارچاااه هاااای سااا گ هااان ٬چااااه متاااذکره کاااوره وب هااان را بخاااود
میگرفم .
البته اشخا ی که با الو سیله له دش گری عملیه را انماش میدادند ت داد شان چهار ن ر باود
که در هر نوبم دو دو ن ر درین کارگاه ٬انماش وظی ه مای نمودناد  ٬و ایان کاار تاا زماانی
ادامه پیدا میکرد که شش اوال غال تهیاه شاده باه اتمااش میار ساید و در پاا یاان کاار شاان
انتظار می کشیدند تا کوره متذکره در ظری دو روز یا بیشتر از ن بکلی سرد میگردید٬
به این رریت مردش رنمدیاده باا تدماگ زحماات زیااد ٬هان ماورد نیااز خاود را بدسام مای
وردن د و با تبادله ا ح بدساترس ماردش شاری شاغ ان میار ساانیدند و نهاا نااد ه گاران
مدگ رفته ٬افاارکار مورد مرورت خود را چون تیشه ٬تبر٬کل د ٬کارد چاقو ٬هن قلبهﺀ
12

٬داس٬ن گ اسپ و دیگر مروریات شان را تهیه و مرفوو می نمودناد ٬بایاد تاذکر داد کاه
این رن وزحمم و انواو فشار هاای گونااگونی کاه از راری کارم ادان دولام بار ماردش
تدمیااگ گردیااده بااود ٬قساامتی از ن ه ااوز هاام الاای سااال هااای ل ٩٠١٢در دوره حکوماام
مدماااااد ظااااااهر شااااااه پادشااااااه وقااااام در اکثااااار نقاااااار کشاااااور بااااااالی رعایاااااا تتبیااااات و
مرعی االاراباود ٬ولای زماانی کاه در ساالل ٩٠١٠داکتار مدماد یوسا خاان باه ا م
در اعظم ت ین و قانون اساسی کشور را ب اد از ان اا شااه و مملاح شاورا باه تصاویب
رساانید  ٬ایاان بااار سا گین حکومام ٬از باااالی شااانه هااای ماردش باادور انداختااه شااد ومااردش
توانست د ٬ب د از گذشم سالیان درازی ن ح راحم بکش د .
درین مرحله بود که دولم و تماران ملی با قرار دادهای تماارتی باا کشاور هاای همساایه
چون اتداد شوروی  ٬پاکستان و ایران  ٬اموال و اشیای مورد مرورت ماردش را وارد و
بر اقتصااد و زناده گای شاان بهباودی بخشایدند ٬در ای ماا بودکاه باا سارا زیار شادن اماوال
تمارتی از خارج بداخگ کشور و به ت قیب ن رسیدن اشیا و اا ااس ماورد نیااز ماردش باه
شهر وبازار والیات و از ن رریت به ولسوالی ها و عالقاه داری هاا  ٬ااار گاذار گردیاده
بر ومع زنده گی مردش فاوا ال ااده بهباودی بخشاید ٬از املاه عالقاه داری شاغ ان کاه از
املااه دور تاارین و م ااارت ا ب ال بوروالیاام بدخشااان بااود  ٬مااردش ن نیااا ٬بااا رشااد و
انکشای تمارت در سراسر ورن به پا برخاست د و اهم رونت دادن و بهتر ساختن زناده
گی خود و مردش مدگ دسم به کار شدند و ت دادی از دکاناداران باا ساابقه چاون قریاه دار
میااااااارزا ااااااااان و ااااااامد خاااااااان از قریاااااااه ده مرغاااااااان ٬عتابیاااااااک خاااااااان فرزناااااااد
خاااوام باااای ٬ومدماااد ماااراد خاااان از قریاااه بهشاااار ٬چقاااان باااای و یوسااا بیاااک خاااان از
ده مرغااااان ٬پ مشاااا به خااااان از حصااااه ساااابدی بااااا چ اااادی دیگاااار کااااه در سااااال هااااای
ل٩٠٠٠و ٩٠٠١در مدگ ف لی شهر و بازار شغ ان دکاکین را اعمار و غااز باه ف الیام
نموده بودند ٬تا این زمان که اندکی از اشیا و اا اس مورد نیاز مردش را با بسی مشکالت
از کابگ وارد این مداگ مای نمودناد ٬حااال نهاا هام  ٬در رشاد تماارت شاان بیشاتر و بهتار
توس ه بخشیدند و با ت دادی دیگر از اوانان م تقه وریان شدوج ٬چون مرحوش پ مش به
فرزند امین بیک ٬فقیر مدماد٬علای نظار٬زیاور شااه  ٬باا چ ادی از مالاداران قارای ویار و
درمارخاام  ٬تمااارت را پیشااه خااود ساااخته بااا فااروش مواشاای امااافی خااود ٬چااون گاااو٬
گوس ا د ٬بااا تااواش بااا فااروش ب ضاای از مدصااوالت حیااوانی خااود مان ااد چکماان ٬دسااتمال
گاردن ٬ب یااان ٬روغان٬قااروت و غیاره مدصااوالت دسام داشااته خاود ٬همااه سااله بااه کابااگ
میرفت د و تماش ماواد ماورد مارورت ماردش مداگ را از قبیاگ بارن  ٬اابون ٬تیاگ خااا٬
نمااک ٬ارکااین و کاااالی پوشاایدنی مااردش را از قبیااگ باااال پااوش ٬کااورتی وپتل اون ٬مااوزه٬
کلوش های روسی و سایر اشیای مروری مردش را از کابگ خریداری و به شغ ان انتقال
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و اموال شان را به اساس نرد روز مدگ در مقاباگ گوسا د ٬باا٬گااو  ٬روغان زرد و در
بدل پول نقد ه و قرمه برای مردش ب روش میرسانیدند و دربرج حمگ و اور هر سال این
مواشی شان را ٬از ناد مردش امع وری و توسط یک ٬یا دو ن ر چوپان الای اواخار بارج
س بله هر سال در دام ه های کوه های ایالا ٬نگهداری و در برج میاان تماش این تماران
موظا و چ اد ن ار از تمااران پیااده بتاری کاباگ رواناه
رمه خود را ٬توسط چوپان های ٴ
میکردند و خود شان ری ه موتر ها به کابگ میرفت د و انتظار میکشایدند  ٬تاا هماراه هاای
شان با م ه رمه گوس دان به کابگ برس د ٬زمانی که همراه هان شان ٬ب د از مادت ل-٢١
 ٢٦روز یااا امااافه تاار از ن بااه کابااگ میرساایدند ٬هاار کااداش از تماااران مواشاای شااان را
ب روش میرسانیدند و تماش اموال و اشیای مورد مرورت خود را خریداری نموده ری ه
باد مرکاا والیام بدخشاان انتقاال میدادناد .اماا قاباگ کار اسام  ٬باه اسااس
موتر به فی
شمارش و مداسبه تخمی ی که این تماران قبگ از رفتن به کاباگ  ٬باا بارادران و پساران و
دیگر خویشاوندان شان میکردند  ٬این وابساته گاان شاان یاک ٬یاا دو روز قباگ از رسایدن
باد میگردیدند ٬و در سال هاای ب ادی
تماران از کابگ ٬با اسپ و مرکب خود وارد فی
زمانی که تلی ون های لاندلی در شغ ان نصب و ماورد اسات اده قرارگرفام ٬روی تمااس
تلی ونی هر یک از تماران به شغ ان  ٬این خاویش و قاوش شاان ٬بام اه ساه یاا چهاار اساپ
باد می مدند و ب د از سپری نمودن یک روز در مرکا شهر  ٬االغ
ومرکب ها به فی
های شان را بار نموده بتری شغ ان حرکام مای نمودناد ٬ولای نهایام مشاکگ باود کاه باا
داشتن بار س گین و نباود راه هماوار در مسایر بهاارا و شایوه و شاغ ان ٬ایان مساافه را
بدون تکلی و زحمات ری نموده وارد شاغ ان گردیاد ٬ری  ٬نهاا باا اساپ و مرکاب باار
دار خود ٬با بسی مشقم ٬کوتگ باش دره را ٬همچون پله های نردبان پشم سار میگذاشات د
و با ابین عرا لود و تن خسته و مانده بر فراز این کوتگ میرسایدند و بادنبال ن گذشاتن
از پیالب ها وری نمودن لغوزا دشم و عباور از ٬رُود هاای سارد وپیماودن راه هاای
پر خم و پیچ ٬الی خر وادی هایلکرڅ و ُکرنگ تواش با سلی های ت د باد پااییای م تقاه
شیوه  ٬دشواری هایی باود کاه ایان تمااران و هماراه هاای شاان متدماگ میگردیدناد ٬و هام
چ ان گذشتن از ک ار راه باریک اهیگ شیوه و باال رفتن بر فراز کوتگ غارابین ٬باا م اه
اسپ و مرکب های بار دار ٬که هر ن بار حیوان واژ گاون میگار دیاد ٬کااری باود خیلای
هااااا مشااااکگ و راقاااام فرسااااا ٬ولاااای ایاااان تماااااران و باااارادران و خویشااااا وناااادان شااااان٬
با قبول هماه تکاالی و بایاک عاالم حو اله م ادی و بارد وبااری  ٬هماه سااله ایان باار را
بر دوش می کشیدند و اشیا و اا ااس ماورد مارورت ماردش خاود را از کاباگ باه شاغ ان
انتقال میدادند و در مقابگ موا شی و مدصوالت و پیداوار مدگ بدسترس هم ور اان خاود
قرار میدادند و بدین رریت مشکالت و مروریات مردش خود را مرفوو می نمودند.
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این تماران هرچ د ازین پیشاه خاود ٬ساودی نصایب میگردیدناد  ٬ولای خادمات پار ارزش
نها را نیا نباید فراموش کرد و نرا نادیده گرفم که با تدمگ هماه مشاکالت ٬تمااش اشایا و
اا اس و مواد مایدتاج مردش خود را از کابگ به شغ ان می وردناد ٬انصاافا ً بایاد قضااوت
نمود و با واق یم عی ی قبول کرد ٬که هریکی ازیان تمااران ٬چاه درقیاد حیاات اناد و چاه
چهره در نقاب خاا پوشانیده اند ٬برای مردش و ورن خود مصدر خادمات باح ارزناده و
فرامااوش نااا شاادنی گردیااده انااد ٬لااذا نویس ا ده ایاان نوشااته هااا  ٬بااادرا احساااس پاااا ایاان
تماران و به پاس خدمات پر ارزش ااتماعی شان از بارگااه ایاای متم ای اسام  ٬نهاایی
که تا حال حیات دارند خداوناد پااا ایشاان را قارین عاات و ایماان و نهاایی کاه برماای
ایادی لبیک گ ته ٬در اوار وارسته گان به خواب ابد خ ته اند ٬اای شاان فاردوس بارین
باد.
به این ترتیب هماماان باا پیشارفم و انکشاای نسابی تماارت در شاغ ان ٬ساتا زناده گای
مااردش نیااا نساابم بااه سااال هااای ل ٩٠٠٦و قبااگ از ن بهتاار تاار گردیااده ٬در قساامم مااواد
ارتااقاای و کاااالی پوشاایدنی تغیاارات چشاامگیری رو نمااا گردیااد ٬بااه خااارر نکااه مااردش
توانساات د دریاان مرحلااه  ٬مواشاای خااود را بااه بیااع و قیماام م اسااب باارای تماااران و دیگاار
اشخاص ب روش رسانیده  ٬مایدتاج خود را مرفاوو نمای اد  ٬ماثالً گااو شایری خاود را باه
قیماام ل ١١١-١١١افغااانی٬گاااو قلبااه ای خااود را بااه قیماامل ٩١١١ - ١١١افغااانی ٬و
گوسا د و بااا خااود را باه قیماامل ١١١-٠١١افغااانی ب ااروش میاار سااانیدند ٬زیاارا قبااگ ن
قراریکااه خااودش درساام بااه خااارر دارش در سااال هااای ل ٩٠٠٦-٩٠٠٩و ب ااد تاار از ن ٬
یک ٴراس گاو قلبه ایل ٠١١افغانی  ٬یک ٴراس گاو شیریل ٢١١افغانی ٬یک ٴراس باا
یاااااا گوسااااا د باااااه اساااااا س خاااااوردی و بارگااااای باااااه قیمااااامل ١١-١١افغاااااانی ب اااااروش
میااار ساااید ٬ه اااوز باااه خاااارر دارش کاااه مردماااان پ مشااایر در فصاااگ زمساااتان باااه شاااغ ان
می مدناد و مواشای ماردش را خریاداری مای نمودناد و در بارج حماگ و ااور نهاا را اماع
وری وبا خود می بردند ٬ولی قبگ از سال های کر شده فوا قیمم این حیوانات خیلیهاا٬
نا چیا بوده  ٬به ندرت در بدل پول نقد ب روش میرسید و اکثریام خریاد و فاروش اشایای
مورد مرورت مردش  ٬به اساس تبادله ا ح ورت میگرفم ٬به این شاکگ مارش مداگ٬
با توس ه و پیشرفم سیستم تمارت  ٬وخرید و فروش اماوال و اشایا  ٬در پای بهباود زناده
گی روز مره خود گردیدند و در پهلوی فروش حیوانات امافی دسم داشته خود  ٬دسام
ب روش دیگر مدصوالت از قبیگ چهار مغا ٬مغا زرد لاو ٬تاوت ٬روغان زرد ٬قاروت٬
چوب و هیاش زدند ٬زیرا قبگ از این  ٬مردش فروش این مدصوالت را بارای خاود شارش
و عار میدانست د ٬همچ ان ت ادادی هام از فرزنادان ایان مداگ ب اد از فراغام ا ششام
مکتااب ابتدازیااه  ٬بااه اساااس قااوانین م اااری وقاام در مکاتااب کابااگ و سااایر والیااات ساامم
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شمال  ٬شامگ لیلیه های دولتی گردیده  ٬در ختم تدصیالت نهایی شان به م م لمین و
دیگاار کارم اادان دولتاای ت ااین و مقاارر گردیدنااد ٬کااه در رااول دوره وظی ااه داری شااان ٬
توانست د از مدرا م اش حالل مشکالت روز مره خاود را مرفاوو وبار وماع زناده گای
شان بهبودی بخشیدند.
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