عبدالرحمان حسنی
افغانستان در دیداری کوتاه
در زمستان سال  1390خورشیدی برای اولین بار به دنبال قراردادی کاری با یکی از پیمانکاران برای نظارت
و مشاوره در بخش تاسیسات مجتمع فرهنگی تفریحی در مزار احمد شاه مسعود در درّه ی پنجشیر ،به افغانستان
رفتم و از آنجا که سال ها بود پیوسته از این کشور همسایه یِ درگیر جنگ های گوناگون ،خبرهایی در رسانه ها
می آمد بسیار مایل بودم که در این زمان کوتاه چند روزه ،تا جایی که بتوانم بیشترین دریافت را داشته باشم و به
همین دلیل «همه تن چشم شدم» .
هواپیما که در فرود گاه بر زمین نشست پس از پایین آمدن طبق معمول وارد بخش بازرسی مدارک هویتی
مسافران شده و پس از گذراندن مراحلی نسبتاً آسان به محوطه بیرونی فرودگاه برآمدیم .در جلو سرسرای
ورودی فرودگاه ،دو چیز بی درنگ ذهن مرا به خود گرفت ،یکی تصویری بزرگ از احمد شاه مسعود بود که زیر
آن نوشته شده بود «احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور» که البته بعد که وارد شهر شدم در چند جای دیگر
نیز چنین تابلویی را دیدم لیکن در آغازین دَم ورود ،این تصویر بیشتر ذهن را به خود گرفت به ویژه آنکه کسی
برای کار در مجتمع احمد شاه مسعود از ایران بدانجا آمده باشد .موضوع دوم وجود یک نیروگاه خورشیدی از نوع
باتری آفتابی در محوطه فرودگاه بود که به نظر می رسید برای ساعت های آفتابی ،به اندازه یک نیروگاه 100
کیلوواتی بتواند برق تولید کند .این نیروگاه آفتابی را من در کمتر جایی دیده بودم و فکر می کنم آن را آمریکایی
ها برای زمان های بی برقی نصب کرده بودند تا دستگاه های کنترلی و فرودگاهی هیچگاه دچار قطع برق نشوند .
البته چنین باتری های آفتابی را من در روزهای بعد در جای جای افغانستان به ویژه در روستاها دیدم که فکر می
کنـم با توجه به وضعییت برق رسانی در آن مناطق برای دستگاه های کم مصرف و حساس ،کار بُردی منطقی
داشته باشد .از فرودگاه که به سمت شهر راه افتادیم تعدادی ساختمان های چند اشکـوبه (حدود  6-5طبقه)
مشاهده می شد که نوساز بودند و می گفتند این بنا ها را آمریکایی ها دارند می سازند .ولی در شهر کابل خانه های
نوساز و بلند مرتبه کمتر دیده می شود و تعدادی ساختمان که چشم را می گرفت یکی ساختمان های سبک
غربی بود که بیشتر تجاری کاربُردِ تجاری داشتند و دیگر در نقاط مختلف ساختمان های نه چندان بلند وجود
داشت که هنر پاکستان (و در واقع هنرِ هند) سرچشمه ی آن ها بود و تقریباً می توان گفت بیشتر مسکونی بودند
و البته گران قیمت.
در خیابان های کابل وقتی یک ایرانی (به ویژه اگر دستی در ادب داشته باشد) تابلو ها را که می خواند چیزی
در ذوقش می زند که بسی نچسب می نماید و آن بکارگیری واژه های انگلیسی با لهجه افغانی و خط فارسی است

که روی آن ها نوشته شده است  .برای مثال واژه های «جوس» و «فروت» به معنای آبمیوه و میوه روی تابلو های
مغازه ها و تبلیغات زیاد دیده می شود  .تعدادی از آرایشگاه های مردانه را می بینیدکه روی آن ها نوشته شده
«سلمانی هئیرفاشن» یعنی «آرایشگاه مُد روز» و یا فروشگاه های لوازم خانگی تقریباً بدون استثنا  ،روی تابلو
های خود نوشته اند «فرنیچر» و دیگر امـالی برخی واژه ها است .برای نمونه بجـای بنزین «پطرول» می نویسند و
سالن عروسی را «صالون عروسی» می نویسند و معلوم نیست در میدان ادب افغانستان چه کسانی به آن ها گفته
است « پطرول » با «ط» است نه با «ت» و سالن باید با «ص» نوشته شود نه با سین  ،و استدالل آن ها چه بوده
است  .البته شاید تقصیر متوجه هیچکس نباشد ،ملتی که سی و اند سال روی آرامش به خود ندیده چگونه می
توانسته به این چیزها بیاندیشد .اما در کنار همه ی این ها ،باز کلماتی می توان یافت که ریشه ی ایرانی و یا
منطقی دارند و بر تابلو ها دیده می شوند .برای نمونه به مُهر می گویند «تاپو» که با توجه به قوانین زبان شناسی و
واژه پیدایی این «تاپو» اصیل می نماید و بهتر از واژه ی «مُهر» است .ویا در تابلو یکی از بنگاه های معامالتی
مسکن دیدم که نوشته شده «راهنمای خرید خانه» که به نظرم از مشاور امالک (که در واقع هیچ مشاوره ای در
آن نیست) بهتر است.
از سوی دیگر ،زبان روی تابلوها (صرف نظر از تابلو های انگلیسی) به دو گویش تعلق دارد ،یکی فارسی و
دیگری پشتون .زبان پشتون در واقع یک زبان جدا از زبان فارسی است و به هیچ وجه نمی توان آن را زیر گروهی
از آن دانست ،چه به لحاظ واژه های آن و چه به لحاظ دستوری .مثالّ در زبان فارسی اگر بگوییم «سیگار کشیدن
ممنوع است» در پشتون می شود « ممنوع است سیگار کشیدن » که البته این جمله ترجمه ی واژه به واژه ی آن
است  .من در این مدت تنها چند واژه مشترک میان زبان فارسی و پشتون دیدم که یا شامل واژه های تازی می
شد و یا واژه های جدید غربی بودند و تقریباً دیگر هیچ .کلیه هشدارها ،دستورات و قوانین دولتی با هر دو زبان
نوشته شده بود لیکن در شعارها و تبلیغات ،همه اینگونه نبودند ،برخی جای ها تنها زبان فارسی بکار گرفته می
شد و برسر هم می توان گفت در نوشته هایی که در شهر برای مقاصد گوناگون به چشـم می خورد حدود %55
فارسی و  %45پشتون است .در گفتگویی که در این مورد با برخی کسان (اعم از فارس زبان یا پشتون زبان)
داشتم تقریباً همگی می گفتند زبان فارسی بسیار آسان تر از زبان پشتون است و وضعییت گویش مردم بدینگونه
بود که آنانکه پشتون بودند تقریباً همگی می توانستند فارسی سخن بگویند ولی بسیاری از فارسی زبانان پشتون
نمی دانستند .اما این ها مشکل اصلی افغانستان نیست ،مشکل بزرگ افغانستان در درجه ی اول وضعییت فکری و
ساختار اجتماعی و درجه ی نفوذ مالها در میان مردم است .یکی از دوستان افغانی که سال ها در ایران زندگی
کرده بود می گفت این روزها در روستای پدر بزرگ من غوغایی میان مردم ده افتاده است ،گفتم از چه ،گفت از
آن که پیش نماز پیشین گفته بود برای خواندن واژه ی «وِال الظالین» در پایان سوره ی حمد باید زبان میان

دندان ها قرار گیرد و اگر کسی جُز این شیوه بخواند کافر است و اکنون آن پیشنماز رفته و پیشنماز دیگری
جایش آمده واژه ی « وِال الظالین » را با صدای «ز» می خواند این غوغا به میان آمده که آیا این پیشنماز کافر
است یا نه ،که در این رهگذر عده ای سوی پیشنماز پیشین را گرفته اند و گروهی دیگر که نمی توانستند واژه ی
«وِال الظالین» را طبق گفته ی او بر زبان رانند سوی پیشنماز کنونی هستند و از وی پشتیبانی می کنند .این
موضوع مرا در اندیشه ای غمگنانه فرو بُرد که در جهان چه می گذرد و در افغانستان چه ،و چه اند کار بر زمین
مانده است و مردمِ آن فکر خود را به چه جُستارهایی درگیرانده اند .به نظر من این اولین و پایه ای ترین مشکل
افغانستان است و مشکالت دیگر در پشت آن قرار دارند .گرچه می گویند فقر مادی فقر معنوی را به دنبال دارد،
لیکن در این دروه از زمان که فرهنگ دستی باالتر از گذشته دارد ،فقر معنوی خود جلوگیرنده ی بالندگی مادی
خواهد شد .
دومین مشکل افغانستان ناآبادی شهرهای آن است .کابل با خیابان های تنگ ،دیگر پاسخگوی افزایش روز
افزون خودروها نیست و به لحاظ وضعییت نابسامان اجتماعی ،شهرداری دارای چُنان قدرتی نیست که بتواند به
ساختمان های در حال ساخت برای افزایش پهنای خیابان  ،فرمان پس نشینی دهد .وقتی این موضوع را با یکی از
افغان ها باز گشادم گفت اینجا هنوز کس به کس نیست و پَسان (به شوخی) گفت باید شکر گزار باشیم که
صاحب خانه به خیابان فرمان پس نشینی ندهد .در محالت کابل وضع بسیار غمبارتر است ،کوچه های خاکی و
جای جای تل انبار زباله و پساب راهی شده در آن و کودکان به بازیگوشی در میان آنها.
از دیگر مشکل های افغانستان جُستار امنییت در شهرها است .در کابل نسبت به شهرهای دیگر جهان
بیشترین سیم خواردار نصب شده روی دیوار ساختمان های دولتی و غیر دولتی دیده می شود که البته حق هم
دارند .طالبان چیزی برای از دست دادن ندارند لیکن مردم و دولت ،به ویژه در شهرهای بزرگ ،در خانه ی شیشه
ای نشسته اندکه می تواند با سنگ بی مسولیتی طالبان ترک برداشته و یا حتا شکسته شود و به همین شَوَند
مردم در کابل چُنان دلی بر طالبان ندارند ولی در شهرهای دور (و البته کوچک تر و نزدیک تر به مرز پاکستان)،
چُنین نیست .مردم به چند دلیل با طالبان بیشتر بده بستان دارند که اصلی ترین شَوَند آن (به گفته ی برخی)
آنست که طالبان مرجع بی دردسرتری برای قضاوت و باز پس گیری حقوق مظلومان و اجرای حکم دارد .مردم
ستمدیده می پسندند که دادِ خود را به مرجعی ببرند که کاغذ بازی و برو بیای کمتری داشته باشد و سریعاً داد
مردم را از بیدادگر بستاند به ویژه آنکه در این اندیشه باشد که حکم صادر و اجرا شده بر مبنای دستورات
خداوند است و اراده ی انسان در آن دستی ندارد .دادرسی نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ
جهان به آسانی انجام نمی گیرد و از این نظر هم نمی توان در حکومت ها نقدی نشاند ،لیکن از آنجا که شکایت
های مردم در روستاها و شهرهای کوچک با زیر بنای کشاورزی و دام پروری آنچُنان بزرگ و پیچیده نیست که

نیاز به کارشناسی و بررسی های حقوقی و به درازا کشاندن کار داشته باشد می توان هم در روستا ها و هم در
شهر های کوچک محکمه های کوچک و چند کاره (یعنی در برخی موارد همراه با اجرای حکم) برای رسیدگی
به شکایت های کوچک و فردی برپا کرد تا مردم را از ستم دَوادَوِ داد خواهی تا حد زیادی برهاند زیرا اگر جُز این
باشد حکومت دچار مشکل اجتماعی و در پی آن سیاسی خواهد شد .علت اصلی انقالب مشروطه و دگرگونی
بهمن  57نیز همین ضعف قوه ی قضاییه و ادارات وابسته و نیروهای اجرایی آن بودند .این چیزی است که همهی
حکومت های جهان باید به آن نگرندگی داشته باشند .اگر هزار تومان به کسی داده شود خرسندی برآمده از آن
به ناخرسندی از آنکه یک تومان از همان پول با ستم ستانده شود نمی رسد یعنی ناخرسندی برآمده از ستم ،
بیش از آنکه مربوط به زیان مادی حاصل از آن ستم باشد ،مربوط به نَفسِ ستمکاریست و یکی از نقاط قوّت
طالبان در مناطق نفوذ خود ،در همین جُستار نهفته است .
و در پایان همه عیبش بشِمُردی هنرش نیز بگوی .در افغانستان با وجود کمبود رودخانه امکانات بزرگی برای
ایجاد نیروگاه های برقآبی وجود دارد ولی از آن بهتر ،باد ای است که در کوهستان های آنجا و حتی شهر کابل می
وزد .من در درّه ی پنجشیر یک نیروگاه بادی با ظرفییت تقریبی  150کیلـوات (اسمی) را که احتماالً آمریکایی
ها نصب کرده بودند دیدم ولی امکانات استفاده از این موهبت طبیعی بسی بیش از این ها است و با پرسش هایی
که از اهالی کردم می گفتند این بادها بیشتر ماه های سال بر جسم خاکی افغانستان می وزد که به نظر من ارزش
انرژی زایی آن ها کمتر از چاه های نفت کشورهای نفت خیز نیست .تنها فراقت از چالش می خواهد و این بیش از
آنکه به عهده ی کشورهای دیگر باشد به عهده ی خود مردم افغانستان است .
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