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زندگیدرافغانستانچگونهاست؟

سخت اما دوست داشتنی
میناشریف،تهیهکنندهاجراییرادیو
وتلویزیونافغانستان
مترجم :بیتا میرعظیمی

حدود  10ســال اســت در افغانســتان زندگی میکنم
و اکنــون تنها یــک هفته از آغاز حمــات متعدد در کابل
میگذرد.اینحوادثتلخودردآوربرایمنبهمسألهای
عادی تبدیل شــده اســت .مطمئن هســتم دوســتانم و
خانــوادهام در کانــادا نیــز میداننــد کــه حــال من خوب
است .در این  10سال بارها از من پرسیده شدهاست ،چرا
انتخــاب کردم که اینجا زندگی کنم؟ ســؤالی که گاه برای
خــودم نیز وجــود دارد .اکنــون میخواهم پرســشهای
این افراد و شــاید خودم را پاسخ بدهم .من اینجا هستم
زیرا میبینم دیگران چــه کارهایی را انجام ندادند و من
از اینکه این امتیاز را از دســت دهم نفرت دارم .بنابراین
میخواهــم برخــی از مســائل اجتماعی اینجا را با شــما
درمیــان بگذارم .مــن فهرســت بلند باالیی از ســؤاالت
احتمالــی که بر اثر ســوءتفاهمهایی ایجاد شــده اســت،
تهیه کردهام تا زمانی که مطلب مرا میخوانید ،متوجه
آنهــا بشــوید .من خــارج از کشــور بزرگ شــدم و زیر خط
فقری که اغلــب افغانها در آن زندگی میکنند ،زندگی
نکردم.آنچه میگویم نیز برآمده از ســابقه ذهنی کسی
اســت کــه در پایتخت زندگــی کرده اســت .اگــر در اینجا
احســاس ناامنــی داشــتم ،میتوانســتم از کشــور خارج
شــوم .امــا واقعیت این اســت که مــن این کشــور را برای
زندگــی انتخاب کردم .روزهای من در یک پروژه کوچک
بــا چنــد همــکار و چندیــن کــودک میگــذرد بنابرایــن
نماینــدهای از «آمــار افغانســتان» نیســتم .جوابهای
مــن تنها برآمده از ســابقه  10ســال زندگی در این کشــور
و تجــارب مــن از آن اســت .ایــن چیــزی اســت کــه مــن
میبینم.
آیا اینجا ایمن است؟
اینجا به اندازه دیگر کشــورها امن نیست و اگر بگویم
اینجــا امــن اســت ،دروغ گفتــه ام .تمــام چیزهایــی که
دربــاره اینجــا شــنیده و در تلویزیون دیده ایــد حقیقت
دارد .اینجــا تا زمانــی که حمالت تصادفــی در پایتخت
و اســتان ادامه دارد امن نیســت .من نمیتوانم آزادانه
ســفر کنم و نســبت به وقــوع حــوادث احتمالــی نگران
هســتم اما این به معنای آن نیســت که مدام در هراس
زندگــی کنــم .لحظــات دردآوری در اینجــا میگذرد اما
مــن زندگی روزمره خود را میگذرانم .روزهای شــاد در
کابل همیشــه کمتریــن روزها در قبال روزهــای خارج از
شمارش غم انگیز آن هستند.

چرا افغانها یکدیگر را میکشند؟
افغانها مشــکل اصلی یا علت مرگ در افغانستان
نیســتند .در پنج دقیقه از هر کســی در اینجا این ســؤال را
بپرســید ،همین جــواب را به شــما میدهــد و میگوید:
مشــکل اصلی این کشــور از خــارج از مرزهای ما نشــأت
میگیرد .این مشــکل بیش ازهر مشــکل دیگری که این
کشور با آن مواجه است ،نادیده گرفته شده است.
آیا افغانستان طی سالهای حضور نیروهای
خارجی تغییر کرده است؟
بلــه تغییــرات مثبت زیــادی به وجود آمدهاســت که
با چشــمان خــودم آنهــا را دیــده ام .جادههای بســیاری
ســاخته شــده و برقرســانی گســترش یافتــه و همچنین
زیرســاختها قابل مقایســه با ســاختمانهای بمباران
شــده از زمانی که من به اینجا آمدم ،نیســت .فرودگاهها
بــاور نکردنــی هســتند! دختــران هــر روز بــه مدرســه
میرونــد .من در ســال  2005تقاضــای کار یک یــا دو زن
بــرای دریافت شــغل را دریافت کــردم .اما حــاال صدها
تقاضــا دریافــت میکنــم .تعــداد کاربران تلفــن همراه
در سراســر کشــور به 90درصد رســیده اســت .مــا در حال
ورود به عرصه ورزشــی جهانی بوده و در این میان مدال
المپیک بهدســت آوردهایم و واجد شــرایط برای حضور
در جــام جهانی  2015کریکت شــدیم .ما در افغانســتان
یک تیم دوچرخه ســواری و بوکسورهایی متشکل از زنان
داریم .همچنین مراکز خرید و مدارس موسیقی و کوچه
بولینــگ نیــز وجــود دارد 2000 .پیشــاهنگ افغان وجود
دارد .زنــان در دولــت حضور دارند .لیســت تغییرات باز
هــم ادامه دارد .امــا بعید میدانم مردم خارج از کشــور
از تمامی این تغییرات مهم اما کوچک مطلع باشند.
آیا شما باید روسری یا روبند بپوشید؟
میدانــم پوشــیدن روســری و روبنــد یکی از مســائل
بحث برانگیز در خارج از کشور است .اما به نظر میرسد
این مســأله برای خارجیها بســیار مهمتر از آن باشد که
در داخل افغانستان به آن اهمیت میدهند .ما مسائل
مهمتری برای فکر کردن به آنها داریم؛ من فکر میکنم
کــه اینجــا بایــد بــه حــق آمــوزش و اســتقالل اقتصادی
اولویــت داد .بنابراین فکر نمیکنم این مســأله در برابر
حقوق ابتدایی زنان که من دوست دارم بیشتر روی آنها
تمرکز کنم ،اهمیت زیادی داشــته باشــد .بنابراین بله،
من روسری را در مجامع عمومی بر سر میکنم.
آیا آنها از خارجیها نفرت دارند؟
افغانهــا میهمان نــواز و مهربان هســتند .میدانم
ســخت اســت آن را بــاور کنیــد امــا حقیقــت دارد .اگــر
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بهعنــوان یــک غیرنظامــی بــه افغانســتان وارد شــوید،
در فقیرترین خانوادهها و حتی در ایســت بازرســیهای
پلیــس ،به شــما چای و غــذا تعــارف میشــود! البته در
هرجایــی فســاد مالــی دولتــی و نظامــی وجــود دارد اما
بهعنــوان یــک بازدیدکننــده معمولــی از ایــن کشــور،
چیزهای زیادی برای لذت بردن وجود دارد ،همانطور
که شــاید چیزهایی هم برای نفرت وجود داشــته باشــد.
شــما نمیتوانیــد خــاف اینهــا را ادعــا کنید مگــر اینکه
بهعنوان یک غیرنظامی اینجا باشید.
آیا مردم امید خود را از دست داده اند؟
برخــاف بــاور و عقیده عمومــی ،مردم افغانســتان
ملتی ناامید نیســتند .پس از حمــات متعدد این هفته
که طی آن بســیاری از مردم کشــته شــده و صدها نفر نیز
زخمی شدند ،بیمارستانها مملو از اهداکنندگان خون
شــده بــود و ذخیــره خونــی تکمیل شــده بود بــه همین
دلیــل از بســیاری از آنها خواســته شــد تــا بیمارســتان را
تــرک کنند .مقامــات دولتی که نمیتوانســتند محل کار
خود را ترک کنند ،اهــدای خون را در وزارتخانهها انجام
دادند .اینجا کشــوری مبتنی بر پایداری اســت .مطمئن
توگوهای بیطرفانه اما مبتنی
هســتم که با این نوع گف 
بــر فرضیــات ،بارهــا مواجه خواهم شــد .مــن مطمئن
هســتم که شاید برای مدت زمان بسیار طوالنی ،حقایق
بســیار ناخوشایند و منفی در پاسخ های من خواهد بود.
بــا وجــود این به ایــن واقعیــت توجه خواهم داشــت که
میتوانــم گفتوگوهــا را از منظر بار مثبــت آن که از دید
شــما پنهان است در مقایســه با ظاهر منفی که مشاهده
میکنید ،ادامه دهم.
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