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از ملت نمایش به ملت سرنوشت
مهدي گرایلو

؛دهنـد با همدیگر تشکیل جامعه نمیکنند کهزندگی میهایی انسانپیرامون ایرانهاي در برخی از سرزمین
بـوم زیسـت خودپـوي یـک   خودبنیـاد و  بیشتر به سازوکارهاي ها در آنها د و رشد افراد و گروهها و زاتراکنش

ي آن و چیزوارگیِ هاي برسازندهماننده است که در آن پایستگیِ کردوکارِ سامانه نیازمند ازخودبیگانگیِ یکان
، امـا سـیماي   انـد بـه طبقـات بخـش شـده    آنها نیز برخی از نگاهالبته درنخستینپیوندهاي میان آنها نیست. 

هـا اینکـه   بـوم در این زیسـت ، آنچنانکهودشچیره میبر نسبت طبقاتیشانهامباشیِ این بخشبومیِ هزیست
بـه شـرایط   داري باشد یا سوسیالیسم بیش از آنکه برآمد خود این نسـبت باشـد،   ي تولید چیره سرمایهشیوه

ازبکســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، ارمنســتان، گرجســتان،  موســمی بســتگی دارد.گــذراي اقلیمــی و
وکم اند، قلمروهایی که در ادبیات ایرانی بیشراق از این دستهشمال عهاي اشغالیِ رژیم باکو و اقلیمِسرزمین

شـوند، تـرك و تـورانی و    میشوند، آمریکاییسادگی روس و کمونیست میاینها بهاند.به اَنیران شناخته شده
دهنـد؛ خود را تطبیق میاريِ تمدنیهاي موسمی، بدون کمترین پایدشوند و در برابر این دگرگشتتازي می
آیند که پـس  مسکو درمیدستوريکدمنشیِ خود به کمونیسمِ وروستاییایلیاتی،از زیستآسانیبه همان 

آنکـه رعایـا   چرخنـد، بـی  هاي کمونیستی، به یک چرخش خامه به بازار میسرکردن با این روالاز هفتادسال 
ي خـود احسـاس کننـد یـا در ایـن      ر زندگی روزانهدچیزي از یک دگرگشت اجتماعی به پیش یا به پس را

از سـپهر فرهنگـی   روزافـزون یـا دوري گسستبا بارِ آنها وضعیت نکبتباري،دگرگشت نقشی داشته باشند.
هـا  قاره و مرزهاي خاوري ایـران، و روس ها در شبهزدایی با کارکرد انگلیسیایران آغازید و هرچه فرایند ایران

اي کـه  پیشتر رفت، روح یا گـوهره ي تزار و چه در روزگار شوروي ــدر دورهــ چهمیانهدر قفقاز و آسیاي 
تـر شـد. همینَـک    دیاران باشد، اختهآنوبیگاه گاهدستوريهاي گردشي ایستادگی در برابر وزنهتوانست می

هـر روز  ها دلقکی با ریخت و رسمِ اشرف غنی تا روز مرگ نشسته است و شدهباالي سرِ هرکدام از این خراب
بـر "ملـت "نـام ایـن   این باشد یـا آن، و زینـدگانی کـه    "ملت"فرهنگ و زیستارِ امروز گیرد که تصمیم می

ي ي دیرینـه بسان یک داشـته و تا آگهیِ دولتیِ بعدي، روز را همانفرهنگ فرمودهشده است،پینهکتفشان 
مـدنی،  جامعـه هاي اجتمـاعی، کارکردهـاي بازشـناخته بـه     ها آزاديدر این سرزمینکنند.خویش درونی می

فناوري، و سازوکارهاي سیاسی و اقتصـادي و فرهنگـی و   دانش و حقوق زنان، رشد هنر و فرهنگ، پیشرفت 
نمـایش آفرینی چند بازیگر بـه  داري یا سوسیالیسم، با نقشسرمایهخانخانی، ترازِدستگاه دولتیِنظامیِ یک 

ي یوروویژن در دهاتش برگزار شود؛ جشنوارهکه د زنوار به سرَش میناگهان پهلوياف زد، علینمونه. آیددرمی
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از خـر  زود دهات هم باید خَرسوارِکنند و اهالی میبازي نقش همجنسگراها را جوانچند درنگ بیدرنتیجه 
ایـن فراینـد   در نقشِ پدران و مادران روادارِ فرزندانِ دگرباشِ خود ظاهر شـوند. پایین بیایند، کراوات بزنند و 

اش هاي فرقَويها و جهشي پوششیهودیگري در همهیشتر در سراسر جهان با کارافزارِسازي که پشومِ اخته
در خـود  با پیروزي چشمگیري به انجام رسیده بود، از دیرباز با نیرویی دوچندان براي نابوديِ هر چیز ایرانی 

سـتیزِ  جوهرِ ادیـپ يغافلگیرکنندهوهفت با اعالم موجودیت سرانجام در پنجاهاما ، بودبه کار افتادهنیز ایران 
خمینی شکست سختی خورد؛ این اهللا اي چون آیتسابقهبیي نگارهنهادنِبا پیشي ایرانی و ه و دیرندهدیرین

بینـیم کـه   نبود و امـروز مـی  شده یکسره و تمامهاي تاریخی یهودیگريشکست البته همچون دیگر شکست
ي همـه امـا بـا  ؛اسـت سـرگرم  اش ریختـه و مرگـزده  ي درهـم به بازسازي جبههگرگونیدي چگونه در جامه

کـه در  خرَد ابـزاري یابی و اهریمنیِ بهینهسازوبرگيگاه پیروزمندانههاي ها و دسیسهها، کارشکنیشمنید
آسیاي باختري هایی از بخشگوهره در همین آفرینِي هستیتکانشی که با داعیه، گیردداري فراز میسرمایه

ي جوشـشِ هسـتی در برابـر    همچنان یگانـه سرچشـمه  ه راه افتاد، گَرد مرگ نشسته بود بهاپیشتر بر آنکه 
، سـنگر  مقاومتهاي بالنده و ستودنیپویشاست، جوششی که با در سراسر جهان گر ادیپ کارکردهاي اخته

ي واکنشـی و  سـبب وجـه تسـمیه   بـه مقاومـت شود؛ پیشتر گفته بودم کـه نـام   بر نیستی چیره میبه سنگر 
مـن  ازینـرو  ؛ و نیسـت ي آننهنـده کردارِ یکسره کنشی و پـیش هستی در ایجابِ رو درخورِ هیچاش بهسلبی

گیـرم. مـی بسیطشود، اي که با آن صادر میناگزیر این نام را نه یک اسم مشتق، بلکه درست در ترازِ هستی
هـیچ خیـري بـیش از    گفتـه ي پیشهابومسوسیالیسم روسی پیشین در زیستبازآزمایی پایه اگر بگویمبرین

ي جـاي آن صـدور دوبـاره   بینند برایشان نخواهـد داشـت، و بـه   آنچه از گانگستریسم خانوادگی امروزشان می
ي کنـونیِ مقاومـت، چیـزي چـون آزمـون عـراق و لبنـان، یگانـه امکـان مسـیحاییِ           هستیِ ایرانی بـا درایـه  

این به شکلدهی به یک سازوکار واکنشی در برابر یک شیطنت امپریالیسـتیِ دیگـر   ه آنهاست، ی ببخشزندگی
واقعیتـی یکسـره   صـدور خـود  ایـن نـام،   رغـمِ داللـت سـلبیِ   ، بـه نیست؛ خیلی سـاده و موکول فروکاستنی 
در آن هـا  یو سپس غربها ویژه با کارپردازيِ ویرانگر روسي گذشته بهو جبران آنچه در دو سدهتهاجمیست

قلمرو رخ داده است، بخش مقدري از همین واقعیت است.

ش توانـد بـه آنهـا بـاز    اند که حتا کمونیسم هم نمـی چیزي را از دست دادهها باري مردمان این سرزمین
رهایی کـه  کـه در آن پدیـدا  بودآور یک نمایش چندشاز همان آغازدنِ بخارا و بادکوبهشگرداند؛ کمونیست

عبـور  چیي تشـریفات گماشتهیک ي موسمیِ جوهري در بنیادشان نبود با پرچم سرخ از برابر دیدگان سلیقه
تر از این کـه امـروز از میـراث هفتـاد سـال      ها چه گواهی صادق. براي جوهرباختگی این دلقکستانکردندمی

هم به جا نمانده اسـت، چـه رسـد بـه     کو هاي مسپیرحزبینوعیِکمونیسم در آنها حتا یک غمِ غربتآروینِ
تر از خیانت بزرگکند.سیاسی خود احساس زیان و اضطرار ناگهانیِاجتماعیِمنفعتی طبقاتی که از شکست 



3

شدن اندوهبار پیوند آنها با شان، بریدهداري نمایشیچرخشِ نمایشیِ آنها از یک کمونیسمِ نمایشی به سرمایه
که به خَمش و اي پایدارنده یا گرانیگاهی بود، همچون وزنهي زایا و یارایی بود که اگر هنوز در آنها میگوهره

دهـد، هنـوز   آنسـو شـدنی امکـان رویـداد نمـی     بخشد و به هر اینسو و هاي جسم قاعده میکرنش و چرخش
آنها روس و سپس کمونیست ؛را در قاموس آنها رقم بزندسرنوشت اي چون ي چیز فرخندهنگارهاتوانست می

هـا کـه   بلشویکشوند.فروکاستههاي نمایش ملتو به بدهندشدند، اما به بهاي آنکه هستی خود را از دست 
زدایی از آنها را با توانی بیش از تزار ادامه ، فرایند گوهرهآن به اجرا گذاشتندباره حماقت را به حد اعاليدرین

دادند و اکنون ما باید بوي گند لجنی که بر آسیاي میانه و قفقاز تلنبار شده است را به نام میراث کمونیسـم  
دو وريپیشـه چـون قاضـی محمـد و    اوباشـی  استالین براي آنکه بـا مـزدوري   نافرجاماشتهايتحمل کنیم.

تباهنـده فقـط یکجـور میـراث     دهد که این فرایندبیفزاید، نشان میعفونتي جغرافیاییِ دیگر به این پارچه
اي شـوروي بـاختی بـه همـین     که بربودافغانستان ترْپسینناپسند زورشده از تزار به سوسیالیسم نبود؛ گواه 

.رفتدرشتی به شمار می

: ، این آزمون تنها در یک سرزمین به فرجام نرسیداستعمارساختهاَنیرانیِ قلمروهايياز میان همهآري، 
و او این را وامدار نیروییسـت کـه تـا    به یک ملت نمایش فروکاستنی نیستسرانجام نشان داد که افغانستان 

ي مغز استخوان از آن متنفر است. بیهوده نیست که تمام کارافزارِ سنجش سیاسی و خبرسازيِ غـرب دربـاره  
مریکا در برابر یورش آي طالبان ساخته"بودن این نیرو کانونی شده است: ساختهبودن و دستطالبان بر بیگانه

ست که از سـوي  سیاست پاکستان در افغانستان است؛ طالبان یک گروه جهاديها بود؛ طالبان کارگزارروس
در ایـن گـزارش   "شود.پشتیبانی و افزارمند میویژه روسیه و ایران و چین، در افغانستان دشمنان آمریکا، به

دوم هرداهمیتا هست،یبوده شوروي یا آمریکا)(اینکه طالبان برآمد واکنشِ رقیبان به کدام ابرقدرت جهان 
ن در برابـر  پشـتیبانی آمریکـا از مجاهـدا   داشتدارد. براي نمونه این واقعیت که آغازگاه این گروه بدون دیده

ي تحلیلی جریان اصـلی و  چپی بلکه یک گزارهدستسنجشیشوروي سنجیدنی نیست، اکنون دیگر نه فقط 
درسی و دانشگاهی منطقه است و همینَک بسنده پیداسـت کـه تـوان توضـیحی چنـدانی      سرفصلی از تاریخ 

ایست که قالبِ جستار علمی به خود گذرد ندارد؛ گویا این یک ساخت اسطورهآنچه در افغانستان میپیرامون 
همچنـان  ها در ایـران نیـز  گیرد، چرا که حقیقت تاریخی گوادلوپ و هراس انکارناپذیرِ غرب از نفوذ روسمی

رود و با همان سماجت ي اپوزیسیون با سماجت به کار مییابانههاي ریشهبسان قالب قطعیِ بسیاري از تحلیل
تان بـه دسـت شـوروي و سـپس بـا      ي افغانسسیاست رسمی از زمان اشغال احمقانهپس رسد.به نتیجه نمی

را بـه جهـان   خوانشگوناگون کوشید تا این هاي این کشور به روایتدرآمریکا ي اهریمنیِسازي برنامهپیاده
و، اسـت فقه حنفی در افغانستان بیگانـه  چگونه اما ي بیگانه در این کشور است؛ بفروشد که طالبان یک نیرو

ي آنهاییسـت کـه بـا سـقوط     بومیِ آنجا؟ این پرسش اساسیِ طالبان از همهکمونیسم روسی و رپِ آمریکایی
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سال ي بیستي جهانی نجنبد، تجربهدادند که اگر جامعهبه نام غنی هشدار میاي شهر دولَتَک بوزینهشهربه
وپرت دیگـر در افغانسـتان بـر بـاد     چند خرتمشق دمکراسی وي مدنی و حقوق زنان ودستاوردهاي جامعه

پیروزي اما اصالً یعنی چه؟» مشق دمکراسی«، بی آنکه کسی مجال پرسیدن این را پیدا کند که این رودمی
ایـن نیـرو   طالبان نشان داد که آنچه در افغانستان اصالت دارد نه این مزخرفات، بلکه خـود طالبـان اسـت و    

ي ، بـا درونـه  ي موسـیقی متـال افغـان   هاي ناکوك و بدصداي جشنوارهاز اسکیت زنان و گیتاربرقیکم دست
.نیستتر بیگانهزیست افغانی

نـام ی بـراي یـک نمـایش سراسـري بـه     ها بـازیگران از افغانتا ها کوشیدند سال، آمریکاییدر این بیست
ي ها نیز، با تکیه بر آزمون کامیابانهروسکه پیشتر این تکرار آزمایشی بود؛بسازندنوینافغانستانِدمکراسی

آبـاد و بادکوبـه، در افغانسـتان هـم سـودایش را در سـر       اجراي یک نمایش کمونیسـتی در تاشـکند و اَشـک   
سـال پیشـتر درسـت بـا همـین عملگـر       تنهـا ده که ها ؛ آمریکاییسرشان به طاق کوبیده شدپختند، امامی

کـردن  بیمی از یکسـره د، از مردي انداخته بودنشان را ي تورانی و اسالويتولهها و صندوقاختگی، خود روس
آنها دادند.به دل راه نمیکنند، نشینند و با دستار و دشداشه مشق رزم میکارِ چهارتا مال که تَرك یاماها می
هـا  کیـف از بـازي در ایـن نمـایش    هـم  ها و راست آنکه افغانداشتندپريبه نیروي عملگر خویش اطمینان 

اي فراتـر از نمایشـی کـه    نیز جز خود طالبان هیچ چیز جـوهري مجاهدان افغان ترِ از مفهومِ کهنسال.کردند
گویم که شب سقوط کابل با دو دلقک دیگـر،  ؛ من از حکمتیار نمیبودچند ابله بدان فخر کنند به جا نمانده 

ي این برنامهکه پرسند دهد و وقتی از او میکرزي و عبداهللا، شوراي هماهنگی براي انتقال قدرت تشکیل می
داند چون تـازه بـه آن فراخوانـده    دقیق نمیهنوز گوید چیست، میبراي رویارویی یا همکاري با طالبان شورا 
بخشـش و  است، و درعوض با یادآوري رواداريِ پیامبر با مکیان هنگام فتح مکه، از طالبـان درخواسـت   شده

کـف  اي کـه  شتک نوشابهکند؛ دو روز بیشتر نیاز نبود تا براي عبدالرشید دوستم که هر تاسالمی مینیکدلیِ
پشتگرم به پشتداريِ ازبکسـتان  اش رکیسبب تبار تُد و خود را بهکرحمایل میاش را به سینهیافتمیکوچه

دارم بـا  "کشـیدن بـراي آنهـا کـه     ونشـان ، با یورش طالبان به شبرغان و پس از کمی خطستدانو ترکیه می
ها با یک که سال"ژنرال افغانستانتنها "پرطمطراق پیشنامِم شود که مسلّ، "آیممیايافزارهاي ترکیهجنگ

آمریکـایی نیسـت؛ از ایـن    ـنازید، چیزي بیش از نقش چندمِ یک نمایشِ افغانیخرفتیِ نوعیِ تورانی بِدان می
پیمان شدن با عطا محمد نور، استاندار پیشـین بلـخ و از نخسـتین    آقاي ژنرال که تنها چندساعت پس از هم

 مـرز  نـدانِ نسل مجاهدان، براي سازماندهی مقاومت ضدطالبانی در شمال افغانستان، همراه با او سـر از راهب
رد، تا همین لحظه هیچ خبري نیست. افغانستان با چشمانی دریـده تنهـا در طـول چنـد روز     ازبکستان در آو

و فهمید که در این بیست سال ،رفتگیِ انبوهی از آنچیزهایی را دید که در جاي خود تاریخی داشتندازدست
بـا  نهـا تکـه  مـدلول  بـی یک دال ، بودمانده یک نقشِ سینمایی از مجاهدان ضدروسجاي هرکدام از آنهابه
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یافت و آنها را با آزادسازي مقدار معینی لذت کـه  میمعناهاي دالبقیهي بازیگونهفتراقی شرکت در سامان ا
سیلیِ از ؛ساختایست، به اصالت این معنا متقاعد میي گفتمانیي پایستگیِ کارکرد هر سامانهکنندهتضمین

و نیروهـاي امنیتـیِ   خُردکـرده اسـتخوان مجاهـدان وهی و ذلتبار آقـاي ژنـرال و  فرار گرتماشايشکست، از 
بـازي  آنچـه بودنـد را  فهمند کـه اینهـا فقـط نقـشِ    میتازه تازهها دستیافغان است که پاییني آموختهـناتو
خواندنـد، بـا   تلویزیون میيگویندهزنانی که خود را رقصنده و آرایشگر و ها کیستند؟دستیپایین؛کردندمی

را نابودي دو شرایط تازه پس نان شب خود را از کجا خواهند آورد؛ آنها پرسیدند که ازینها میگریه از رسانه
جاي سپس وقتی بهدانند؛هاي جوانان مینان و آزاديهاي حقوق زي مدنی و پویشدهه دستاوردهاي جامعه

ن خودشـان از  خـت ، بـه تماشـاي یکـدیگر و تماشـاي آوی    کسـتان راهبنـدان مـرز ازب  تصـویر دوختن بـه  چشم
رقصنده و خواننده و چندمِهاي دستر نقشبازیگکه آنها نیز فهمندمینشینند،هواپیماهاي در حال پرواز می

جمهور ، و رئیسعطا محمد نورستاندارش ا،عبدالرشید دوستم بودکه ژنرالش بودندي همان نمایشی گوینده
ي مدنی به یک آهنگ جلو برود، تواند در هر دو سطح سیاسی و جامعهاین نمایش میتازه، نی.وگورش غگم

کـه  1393در انتخابات سال ؛ بستان شوقی استوار استبر یک بدهي داللت/نمایش هر سامانهآخر چون دست
ایـن دمکراسـی بـراي مـدتی     و اختالف تا آنجا بـاال گرفـت کـه   را نپذیرفتعبداهللا پیروزي غنی در دورِ دوم 

ها براي گذر از این دشواره تدبیري اندیشیدند و آن برساختن یک جایگـاه دولتـیِ  جمهور ماند، غربیرئیسبی
رئیس اجرایی دولت بود. ایفاي این نقش را به عبـداهللا دادنـد و او هـم   اسی افغانستان با نام تازه در قانون اس

ي تمـرین آمدنـد و نمـایش ادامـه پیـدا کـرد؛       دوبـاره سـر صـحنه   جمهور و رئیس اجرایی راضی شد، رئیس
هاي عبداهللا و غنـی) راه  (دو حرف آغازین نام» عین و غین«اي با نام روزها شماري از جوانان کابل کافههمان

دادند که ها نشان میانداختند که هدف از گشایش آن گفتگوي رودرروي هواداران این دو نامزد بود. تلویزیون
ي فرانسـويِ  اند تـا از روي نسـخه  بار گرد آمدهاي رقتبار در کافهان و دختران افغان با سر و وضعی رقتپسر

 از دولت هم براي حفظ امنیت کافـه عـین و غـین    ؛سیاسی، مشق دمکراسی کنندهاي انگارهتضاربِ فرهنگ
نیروهـاي مسـلح امنیتـیِ را    یـک یگـان از  اندیشِ دختران آن کافـه،  ي طالبان یا چه بسا پدران خشکحمله

و ي عـین و غـین  میزهـاي عشـرتکده  این کثافتکاري جنسی میان دو طرف دورتادور ساختمان گماشته بود.
شـده در  کیفیـت سـاخته  نگاريِ بـی آن، یک هرزهي مدنی و دولتمردان طاس و بدصولتمیان جوانان جامعه

هـا مخـابره   رهرا روي مـاهوا زمانهفرهنگ جهانگیرِوانکاراز جاماندهسازي کشورهاي استودیوهاي فقیر فیلم
کم بـا آنهـا همـدلی کننـد،     اندازد، دستخواهد حتا اگر دهانشان را خیلی آب نمیکند و از بینندگان میمی

د. امـروز کـه   انـ دادهي کمبود امکانات، صمیمانه تمام تالش خود را براي رضایت بیننـده انجـام   چون با همه
ي نـابودي دسـتاوردهاي   هـاي مسـتهجن دربـاره   ، بازیگران و کارگردانـان ایـن صـحنه   شودمیطالبان پیروز 

ویلـیِ  ي داگدهنـد؛ امـا در ایـن منظـره    هشـدار مـی  ي مـدنی  حقوق زنـان و جامعـه  قلمروي ي سالهبیست
افـه  کغیراخالقیِ نمایششدن یک خشاب گلوله روي تابلوي وروديرگبارتر از چیز دلچسب، هیچزنهمبهدل
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گذشت، روال شهوانیِ پیشین میدانید که این خطر وجود داشت که اگر اوضاع بههیچ می.عین و غین نیست
هـر نمایشـی   هـرروي  افغانستان هم باز شود؟ بـه کنار ساختمان کافه، دفتر حزب کمونیستترسپسچندي 

را هـم دورِ یـک   ي دیگر یک عاشقانهتماشاي از آن پس دبودیمیناگزیر ما چه بسا شنقش منفی هم دارد و 
و دتاب آوریمالکیت اشتراکی در افغانستان خواهندگان و نخواهندگانِ ي نظربازي میانمایهبا میزِ دیگرِ کافه 

شوارتر بـا مـن   دکارِ. دکنیحظي شنیعاین منظرهاز تماشاي که دبدانیبر خود بایستهمسلکیدالیلبهتازه
را افغانستانتابلوي دفتر حزب کمونیستبستنبه رگبارام از بار احساس سرخوشیدم اینشمیناچاربود که

رود؟ حقـوق زنـان یـا نمـایش آن؟ مجاهـدان و      راستی چه چیزي در افغانستان از دست مـی به؛ گزارش کنم
از رداشـته  بي نسـخه مراتـب فرودسـتانه  بهاش یا یک شمایلِ حزب کمونیست آیندههاي آنها؟ژنرالش یا نقش

هاي صحاري و قالعِ آسیاي میانه؟هاي پدرخواندهبازيسوسیالیسم

ي وجدانی ابلهانه از دل کسانی باز شـود کـه چنـان محـو     پیروزي طالبان فرصتیست براي آنکه یک گره
ایـن  کـه کننـد موش میکنند، آنچنانکه فراهاي آن همزادپنداري میاند که با شخصیتنمایش شدهتماشاي 
پـردازيِ  شخصـیت کـه  تـر فرصتیسـت بـراي خـود بـازیگرانی     از آن مهـم ؛بیش از یک نمایش نیستچیزي 

طالبـان نشـان داد کـه در افغانسـتان چیـزي      .دپندارنمیواقعیت خویشااند رهایی که در آنها فرورفتهنقش
نـد کـه ایـن    ککند. تفاوتی نمـی هست که در برابر فروکاست این سرزمین به یک ملت نمایش ایستادگی می

تباهیده دیگر همینکه افغانستان به یک ازبکستان یا تاجیکستانِروسی/کمونیستی باشد یا آمریکایی؛نمایش
اي که هر چند مـاه یـک بـار بـر آنهـا      ها در برابر هر دگرگشت اقلیمیبوم؛ این زیستواریستنشد، جاي امید

ي طالبان بر آنچه در ساله؛ با پافشاري بیستاندندادهاز خود نشان ي تولید یک طالبان را گذرد، حتا عرضهمی
، و سرانجام پیروزي آنها بـر  اندشته و پیش کشیدهاز مفهومِ افغانی دا، خودشان»افغانی«برابر تعریف وارداتیِ 
ز ي خود از چیزِ افغانی در کابل، این کشـور ا ي فراري از این کشور و تثبیت انگارهسوختهدومین ابرقدرت دم

دانم آغاز خوشبو و خوشـرنگی نیسـت، امـا    می؛شدن رهایی یافتـدیگرـتاجیکستانِـناپذیرِ یککابوس تحمل
پوشی که از مبدئیت تقـویمیِ نـوروز   بومِ کپکوبوي زیستبینیم همینَش هم از رنگشویم میتر که میدقیق

هـایی کـه از   افغـان تر اسـت.  نفسی بکشد، خوشزارش زیر نفوذ فرهنگی ایران بیفتد وردهترسد تا مبادا ممی
ي خود نهاده است با گریزند، سرزمینی را که تازه پا به تاریخ ویژهدست طالبان به ازبکستان و تاجیکستان می

ها جاي افغان.شودبا مفهوم سررسید اشتباه گرفته میکنند که در آنها مفهوم تاریخ عوض میهاییسمساري
ي خـود  ، سرنوشت ویژههاي امروز آنهاگریزگاهوارون کردم که عضو ملتی هستم که بهمیبودم امروز احساس 

از توانـد آن را  اقلیمـی نمـی  موسـمی و  هـاي گـذراي   دگرگشتبا هنمودرخیا نیروي هرا دارد و هیچ پیشامد
افغانسـتان را بـه هـر    هاي موسـمی گذارد بادایست که نمیچیستیِ افرادش بزداید: طالبان، خوب یا بد، وزنه

تـازه و بـراي   ،سـت آزادیشـرط روشـیِ گـزارشِ پرسـش    پرسشـی کـه پـیش   اکنون د.ند ببرنروجایی که می
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کـردن آن از اندیشـه، یکـی از نخسـتین     ، پرسشـی کـه پـاك   یابـد معنـا مـی  ایـن سـرزمین  در بـار  نخستین
و درست بـه  ماعیِ هر جامعه ایستي هستی اجتسازي گوهرهدستورکارهاي سازوبرگ خرَد ابزاري براي اخته

آیا تعریف آزادي":کس یک بار هم آن را از خودش یا از دیگري نپرسیدهمین دلیل در این بیست سال هیچ
ایـن  "؟شـود اي که نیروي تعریفگرِ آزادي ناگزیر باید بر آن بگذارد را نیز شامل مـی آزادبودن از حد مفهومی

به سـراغش  حکومتی که از بطنِ امرِ افغانی بیرون آمده استپردازش آن در برابر با هاایست که افغاندشواره
سـت: آنهـا بـا   پس یک ضرورت عینـی دشواره ازینگشودنِ این ،ي تاکنونیوارون رویهچون به، خواهند رفت

ها فروخته هایی که با ورود ناتو به این کشور در دکانمرغ شانسیاز تخمسردمدارشروبرو هستند کهقدرتی
اف، علـی هـر دو  ي نـاتو باشـد؛   کـارویژه فقـط  تولید و فروش کرزي و غنیشد، در نیامده است؛ نه اینکه می

ي روسـی و شان نسـخه آسیاییعلی رحمان، اسالم کریمف و دیگر همسنخان قفقازي و میانشواردنادزه، امام
کم تاکنون، خود را از این ورطـه  افغانستان، دستداري هستند.بومي پادرهواي زیستهمین گونهروسیِنیمه

توانـد بـر طالبـان چیـره     نمیدر جهانیهیچ نیرویدیگر ها باید فهمیده باشند که بیرون کشیده است؛ افغان
نیسـتی و دمکراتیـک چهـل سـال     هاي کموي نمایششود، چون چیزي در آن سرشتین است و در برابر همه

ها با این سرشت سرِ آشتی ندارند کند؛ اگر افغانگذشته، بر اصالت جایی که در آن ایستاده است پافشاري می
ویابنـد، و یـا حقیقـت انکارناپـذیر    هردلیلـی نـاگوار مـی   آیـد را بـه  و آنچه زیر پرچم طالبان بر سرشـان مـی  

خواسـت نـاگزیر بایـد   داننـد،  دارند نمیسربودنِ خویش در که از افغانطالبان را درخورِ رؤیاییستیزِنمایش
انـدازه سرشـتین   همـین کم بـه دادنِ نیرویی که دستدادنِ یک نمایش دیگر، بلکه با نشانخود را نه با ترتیب

خواست آزادي دروغی بیش نیست؛ با پایان ایـن نمـایش   بگذارند؛ در قلمروي نمایشدر برابر این نیرو،است
داشـته باشـند؛ اگـر    گذرد ي راستینی از آنچه در آزادي یا بندگی بر آدمی میتوانند تجربهیآنها تازه امروز م

برَد احضار نکنند، باید ي خود طالبان به یک حقیقت مسلّم بازمیاندازهاي که بهآنها خواست خود را در پیکره
زدنـد ایـن حـق را بازشناسـند کـه حقیقـت طالبـان را        اي کسانی که از تماشاي نمایش گذشته تبخال میبر

نمایش آنها بینگارند.ي ادامهتر از محترم
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