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                                                                                                               ۳1/۰۵/۲۰۲1                                     ی عباس جهی خد
  

او از افغانستان به ایران مهاجرت کرده بودند.  ه  خدیجه عباسی در ایران متولد و بزرگ شده است. خانواد
دکترایش به مهاجران هزاره  ه  است، و رسال شناسی زبان، علوم اجتماعی و انسان  ه  آموختاو دانش 

 اختصاص دارد. 

 

ست که مردمش رنج تو را بشناسند وطن جایی  
می  کنید،  گفتگو  آسو  با  کردید  قبول  که  این  از  با سپاس  آفاق:  درباربهروز  کمی  اول  و    ه سابق  ه  خواستم  و خودتان،  خانواده 

 هایی که در ایران داشتید صحبت کنیم. تجربه 
ز توابع ورامین بود، به دنیا ، سال وقوع انقالب ایران، در پاکدشت، روستایی که در آن زمان ا1۳۵۷: من در سال خدیجه عباسی 

ام از افغانستان آواره شده بودند و آمده بودند به ایران. دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان  شد که خانواده آمدم. تقریباً یک سال می 
برگشتیم به ایران. پدرم    جا گذراندم. در این فاصله، دو سال هم رفتیم که در سوریه زندگی کنیم، اما نتوانستیم بمانیم ورا در همان 

رغم مشکالت فراوان، توانست کارهای شناسنامه و اقامتمان را درست کند که بتوانیم مدرسه برویم. من توانستم در دانشگاه آزاد  به
هم  دمان، برگشتیم به افغانستان. بعد توضیح میبود که بر خالف میل   ۲۰۰۴مترجمِی زبان انگلیسی بخوانم و لیسانس گرفتم. سال  

( فرانسوی کار کردم. آن موقع  NGOنهاد )مان«. در افغانستان، دو سال برای یک سازمان مردم گویم »بر خالف میل که چرا می 
دادند که بروند برای تحصیالت عالی. من هم یکی  های کشورهای مختلف در افغانستان به دانشجویان زیادی بورسیه می خانه سفارت 

اجتماعی فوق لیسانس    هٔ مطالعات جنسیت و توسع  هٔ در رشت  )LSEاقتصاد لندن )  هٔ ه لندن و در مدرس از اینها را گرفتم و آمدم ب 
ام به این رشته و  مندیگرفتم. آن دو سالی که در افغانستان بودم، کارم در بخش بهبود وضعیت زنان بود، و همین سبب عالقه 

 انتخاب آن برای تحصیل فوق لیسانس شد. 
نس، چون توجه زیادی به سرنوشت مهاجران افغان پیدا کرده بودم، زیر نظر محققی که در همین زمینه تخصص  بعد از فوق لیسا 

مؤسس  در  بین  هٔ داشت،  ژنومطالعات  عمرانی  و   Graduate Institute of International and) المللی 
Development Studies)  رساله موضوع  و  گرفتم،  تجرب دکترا  افغا  هٔ ام  به مهاجران  هزاره ن،  همویژه  و  های  خودم  نسل 

 گیری هویت فراملی آنها، بود. بعد از گرفتن دکترا دیگر به افغانستان برنگشتم، چون وضع امنیت در آنجا مناسب نبود. شکل 
  

شگاه  ویژه به دانخواستم بپرسم چطور توانستید در ایران تحصیل کنید، و به تان باز خواهیم گشت. االن می به موضوع رساله 
 بروید. مگر این امکان برای مهاجران افغان وجود داشت؟ 

ها آمده بود و افغان هفتاد میالدی. آن موقع، افغانستان به اشغال شوروی در   هٔ ما از موج اول مهاجران به ایران بودیم؛ یعنی اواخر ده
ها شان به ایران رفتند. در آن زمان ایرانیقریباً نصف کردند. تقریباً شش میلیون نفر مهاجر شدند، که ت ها فرار میکمونیست   هٔ از سلط

کردند که برای فرار از کفر به ایران  ها داشتند، چون به چشم برادران و خواهران مسلمانی به آنها نگاه میبرخورد خوبی با افغان 
 پناه آورده بودند. 
ه هجرت حضرت محمد و اصحابش از مکه به مدینه  خواندند که یک اصطالح مذهبی است و ب ها را »مهاجر« می در ایران افغان 

کردند.  شدند. به هر حال، اوایل، هم دولت و هم مردم کم و بیش استقبال می ها هم »انصار« محسوب می کند. ایرانیاشاره می 
شان را ادامه  توانستند بیایند و کارت مخصوص پناهندگی بگیرند و به مدرسه بروند و تحصیالت های اول، همه می خالصه، در سال 

ها ، وقتی که دولت کمونیست افغانستان سقوط کرد، به نظر ایرانیان دلیل دیگری برای حضور افغان 1۹۹۰  هٔ بدهند. اما اواسط ده 
های پناهندگی قطع شد. اما بعد از سقوط دولت  رفت که برگردند. و تقریباً از همان سال، صدور کارت نبود و از آنها انتظار می 

سوزی در افغانستان شروع شد و بعد هم طالبان آمدند. خالصه، وضعیت امنی برای بازگشت نبود  نگ داخلِی خانمانکمونیستی، ج
شد، مهاجر بدون مدرک بود. و گروهی که از آن به بعد آمدند،  ها در ایران ماندند. اما از آن پس، هرکس که وارد ایران می و افغان 

 کردند.ها خودشان درست می رفتند به مدارس خودگردان یا زیرزمینی که افغان ند. اکثر آنها می توانستند به مدرسه و دانشگاه برونمی
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 رفتند، هزاره بودند؟ و آیا بیشتر مهاجرانی که به ایران می 
برای   مذهب بودند. قبل از اینکه اوضاع افغانستان دگرگون شود، ایران و عراق و سوریه، اماکن زیارتی بله، بیشتر هزاره و شیعه 

شناختند و  های افغانستان بودند و سفر به کربال و نجف و مشهد و دمشق رایج بود. به همین دلیل، از قبل این مسیر را می شیعه
های قبل  زبان بودند. در سال رسید ایران بود، چون مردمش مذهب شیعه داشتند و فارسی اولین جایی که برای فرار به فکرشان می

رفتند و شناخت و ارتباط داشتند. پدر من هم از  ها برای کار به ایران می ان شکوفایی اقتصاد ایران بود، افغان از انقالب هم که دور
 قبل دوست و قوم و خویش در ایران داشت که وقتی به ایران رفت، به او کمک کردند که کار پیدا کند. 

  

 ای داشتند؟ پدر شما در ایران چه کار و حرفه 

ها نبود و از  وقتی که دولت کمونیست افغانستان سقوط کرد، به نظر ایرانیان دلیل دیگری برای حضور افغان ،  ۱۹۹۰  ه  اواسط ده

 های پناهندگی قطع شد. رفت که برگردند. و تقریباً از همان سال، صدور کارت آنها انتظار می 

اولین کاری که در ایران کرد، کار در یک گاوداری صنعتی در ورامین بود. من هم در همان گاوداری صنعتی به دنیا آمدم و  
افغان یک اتاق داشت و بیرون دو سه    هٔ خاطرات مبهمی از آنجا دارم. روستایی بود که اطرافش پر از مزارع ذرت بود. هر خانواد

مه بود، و جایی که ظرف بشویند. بعد پدرم به گاوداری دیگری رفت که داخل شهر پاکدشت بود.  ه  هٔ دستشویی مشترک برای استفاد
خرید  رفت و جنس می و بعد به تدریج، چون کمی سرمایه جمع کرده بود، شروع به کاسبی کرد. یعنی به بندرعباس و حتی کیش می 

ای که داشت،  کم، از طریق همین ارتباطات اجتماعی. بعد کمکرد. ظاهراً درآمد خوبی هم داشت فروشی می و در بازار تهران دست 
فروخت. سرانجام توانست برای خودش یک دکان  کرد و در ایران می رفت و از آنجا جنس وارد می به کشورهای خلیج فارس می 

 هایش را در دکان بگذارد و بفروشد. کرایه کند و جنس 

  

 کردند؟ بیایند، چه کار می  پدرتان در افغانستان، قبل از اینکه به ایران 
های مرکزی  اش در دایُکندی، یکی از والیت پدر من، قبل از اینکه به ایران بیاید، بیست و چند سال داشت و جوان بود. خانواده 

کردند. دایکندی یکی از فقیرترین مناطق افغانستان است و چون کوهستانی است، زمین  نشین است زندگی می افغانستان که هزاره 
رفت و روباه شکار  ها میرای کشاورزی خیلی خیلی کم است. پدر من در همان منطقه کارگر کشاورزی بود. و گاهی هم به کوه ب 

 فروخت. داران می خرید و به دکانمرغ میها تخم فروخت. یا وقتی که نوجوان بود، از خانواده کرد و پوستش را در کابل می می
  

 پدرتان چقدر تحصیل کرده بودند؟ 
ی روستا که  ها را میها کاری نداشتند، بچه ای نبود. ولی چون زمستان در مناطق مرکزی هیچ مدرسه   آن موقع  فرستادند پیش مالا

 قرآن یاد بگیرند. پدر من هم به همین طریق، خواندن و نوشتن را دست و پا شکسته یاد گرفت و به مدرسه نرفته بود. 
  

 ادرتان؟ و م 
دادند؛ مثل گذاشتند دخترها به مدرسه بروند، ولی به آنها هنرهای دستی یاد می های سنتی نمی سواد است. در خانوادهمادرم کامالً بی
 دوزی و... . بافتن گلیم و گل 

  

 شما چند خواهر و برادرید؟ 
 ارم. پدر من سه بار ازدواج کرده. از این سه ازدواج، من دو خواهر و نُه برادر د

  

 االن کجا هستند؟ 
 دو نفرمان لندن هستیم، یک نفرمان دانمارک است، دو نفرمان سر از قزاقستان درآوردیم، یک نفر کابل است و بقیه در مزارشریف. 

  

 چطور شد که از ایران رفتید؟ 
ها ثابت نبود و مدام  در مورد افغانهای ایران  ها فشار بود که ایران را ترک کنند. سیاست به بعد، روی افغان  1۹۹۰  هٔ از اواسط ده 

بخش تغییر می امسال مینامه میکرد.  ندهید؛  بدهید، شهریه  بروید؛ شهریه  باید  نمیآمد که  امسال    ۲۰۰۴شود... در سال  شود، 
آبی پناهندگی آموز مهاجر افغانی را نباید در مدارس ثبت نام کنند؛ حتی آنهایی که مثل ما کارت رسمی آمد که هیچ دانش هٔ نامبخش 

ماندیم، اجازه نداشتند رفتند و اگر در ایران میدارند. همین باعث شد که ما به افغانستان برگردیم. چون دو سه برادر من مدرسه می 
به کشوری می  نبود، چون داشتیم  برادرهایم کار آسانی  برای من و  به مزارشریف برگشتیم. ولی  رفتیم که  که تحصیل کنند. ما 

شدیم  را ندیده بودیم. از طرفی هم ــ مخصوصاً برای من ــ مثل خنجر از پشت خوردن بود؛ چون از کشوری طرد می  وقت آن هیچ
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شد. آنجا بزرگ شده  شناختیم و برایمان کشور مادری حساب می که در آن به دنیا آمده بودیم و تنها جایی بود که در این دنیا می 
گفتند که باید بیرون آمد و می شان نمیخواستند و از ما خوش ان آنجا بودیم، ولی ما را نمیشناختیم و تمام عمرمبودیم و همه را می 

بودن را در خودم تقویت  اندازند. همان زمان من سعی کرده بودم که حس افغانبرویم. این حس خوبی نبود که تو را دارند بیرون می
در دبیرستان، این احساسات کم  یادم است که بخش افغانستاِن رادیو بی ای من شروع می کم داشت برکنم. مخصوصاً  سی بیشد. 

بودن خودم  وقت ایرانی حساب نخواهم شد، بنابراین باید افغان دانستم که هیچَدری یاد بگیرم. می  هٔ کردم که لهج فارسی را گوش می 
 افغان خود را بسازم.  کردم. به اجبار، شروع کرده بودم که هویت را تقویت می 

  

 زدید؟ ای حرف می شما در خانه فارسی را به چه لهجه
و مادرم چون هزاره  با گویش هزارگی صحبت می  پدر  بیشتر  ما  بودند،  ولی  دارد.  فرق  کابلی خیلی  درِی  با گویش  کردند که 

کردیم، هزارگی  می زدیم. اما با پدر و مادرمان که صحبت  ترها، چون ایران تحصیل کرده بودیم، بین خودمان ایرانی حرف میجوان 
 شد. و فارسِی ایرانی با هم مخلوط می 

  

 های شما هم در ایران بودند؟ قوم و خویش 

شناختیم و برایمان کشور مادری حساب  شدیم که در آن به دنیا آمده بودیم و تنها جایی بود که در این دنیا می از کشوری طرد می 

 شد. می

ها، عموها و فرزندانشان،  ( برای خودمان در شهرک پاکدشت درست کرده بودیم. عمهcommunityبله. ما تقریباً یک جامعه )
تنها  کردیم. در واقع، اکثر اهالی روستای پدر و مادرم در دایکندی به ایران آمده بودند. یعنی نههمه با هم در یک محل زندگی می 

ا و آشناها نیز همه کوچ کرده و به ایران آمده بودند، و ما در آن زمان اجتماع کوچکی داشتیم که در  هاقوام نزدیک بلکه همسایه 
ما زمانی با هم در    هٔ اند. ولی هماند و به کشورهای مختلف رفته آنها پراکنده شده   هٔ کردیم. االن دیگر همایران از همدیگر حمایت می 
 کردیم.شهرک پاکدشت زندگی می 

  

 ها هم معاشرتی داشتید؟ نی با ایرا
  هٔ خودمان بود تا جامع  هٔ ها معاشرت داشتیم. ولی بیشتر ارتباطمان با جامعرفتیم، طبعاً با همسایه بله، داشتیم. نسل ما که به مدرسه می

 ایرانی.

  

 روی؟ و کجا می وقت پیش آمده بود که در کوچه و خیابان جلویتان را بگیرند و بپرسند که هستی  آیا برای خودتان هیچ 
 جوی پلیس بودند. و من خودم چند بار، اما پدر و برادرهایم بارها این موقعیت را تجربه کرده بودند. مردها بیشتر در معرض پرس 

من و   هٔ ام؛ چون با اینکه ما در یک خانواده بودیم، تجرب ام روایت کرده نامهمن داستان یکی از برادرهایم را در یک قسمت از پایان
اش خیلی خوب بود.  خیلی متفاوت بود. من توانستم به دانشگاه بروم ولی برادرم نتوانست. برادرم پسر بااستعدادی بود و ریاضی  او

توانی دور بعدی برود ولی چون افغان بود، گفتند که تو نمی  خواست به رقابت در المپیاد ریاضِی شهرک خودمان مقام اول شد و می 
رفت و توانست در تکواندوی استانی شرکت کند.  رکت کنی. یا تکواندو خیلی دوست داشت و کالس می در المپیادهای باالتر ش

توانی بروی و این  بودن نمیخواست به مسابقات کشوری برود، به او گفتند که به خاطر افغانجزئیاتش یادم نیست، اما وقتی می 
دانشگاهی ثبت نام کند، گفتند خواست برای پیش بود اما وقتی می   هایش در مدرسه خوب ها است. نمرهمسابقات فقط برای ایرانی

بودنش مجبور شده  کنند و برادر من نتوانست به دانشگاه برود. بارها به خاطر افغان ها را ثبت نام نمی نامه آمده و فعالً افغان بخش 
دانشگاهی بخواند. دو بار تالش  خواست پیش می   چه را دوست داشت رها کند ــ تکواندو، المپیاد ریاضی و حاال هم که بود که آن 

بدناِم   به اردوگاه  او را گرفتند و  ایران  نیروهای مرزی  بیاید ولی  به طرف اروپا  ترکیه  ایران خارج شود و از راه  از  تا  کرد 
آن    هٔ داشت که همهولناکی    هٔ ها از سفیدسنگ خاطرات وحشتناکی دارند. برادر من هم در سفیدسنگ تجرب »سفیدسنگ« بردند. خیلی 

  هٔ دانم که خیلی آزارش داده بودند. پدرم با هزار بدبختی پیدایش کرد و به خانه آوردش و بعد او را روان گفت. می را به ما نمی 
اش  ها دوندگی توانست تابعیت بگیرد و االن با خانواده افغانستان کرد. این برادرم باألخره سر از قزاقستان درآورد و بعد از مدت 

 کنند.آنجا زندگی می 
  

 رفتید؟ تر بودید و به مدرسه می ای داشتید؟ مثالً وقتی کوچک در زندگی روزمره، در کوچه و خیابان چه تجربه 
آمدم. دیدم  رفتم. یک روز داشتم از مدرسه تنها به طرف خانه می ابتدایی می  هٔ آید که حدوداً ده یازده ساله بودم و به مدرسیادم می

ایرانی    هٔ گفتند به پسربچ خواهند دار بزنند و اعدام کنند؛ مرد جوانی که ظاهراً افغان بود و میما، یکی را می  هٔ زدیک خان در میدان ن 
دانم که آیا واقعاً مرتکب این جرم شده بود یا نشده بود و اگر مرتکب شده بود، آیا جزایش این بود یا نه. االن  تجاوز کرده است. نمی 

ات کرده باشند. به هر حال، آن روز من در  در شرایط ایران سخت است که مهاجر افغان باشی و عادالنه محاکمه کنم،  که فکر می 
کردند.  های خودم دیدم. پدر و مادر او هم یک گوشه ایستاده بودند و تماشا می اعدام را با چشم   هٔ بین جمعیت گیر کرده بودم و لحظ 
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زدند، مردم  سیاه کشیدند و بعد با جرثقیل دارش زدند. وقتی داشتند دارش می   هٔ کیس  اول او را شالق زدند، بعد روی سرش یک
ای بودم، از وحشت گیج شده بودم  ساله   ده یازده   هٔ دادند »مرگ بر افغانی«. من که دختربچشروع کردند به فریاد زدن و شعار می

دادم »مرگ بر افغانی«. ترسیده بودم که اگر نگویم،  ار می اختیار همراه با جمعیت شروع کردم به فریاد زدن و من هم شعو بی 
آرام به خانه رفتم. حاال بعد  برم. بعد که شعارها فرونشست، آرام وقت از یاد نمی ممکن است من را هم دار بزنند! آن صحنه را هیچ

 فغانی« دادم. پرسم که چرا من هم با بقیه همراهی کردم و شعار »مرگ بر اها، اغلب از خودم می از سال 
من از ایران است، بلکه خواستم بگویم بعضی اوقات، فضا    هٔ ای از تجرب به این اتفاق اشاره کردم، نه برای اینکه بگویم خالصه 

خواهم بگویم  بود فقط خانه بمانی و بیرون نروی تا اوضاع آرام شود. البته نمیشد که بهتر  آنقدر برای مهاجران افغان سنگین می
هایی که ایران بودیم، یادم است که جنایتکاری بود به نام  کننده هم داشتیم. در آن سال های دلگرم های ما تلخ بود. تجربه ربه تج  هٔ هم

های  ها به یاد دارم که همسایه ای ایران بود و خود را افغان جا زده بود. در آن سال ترین قاتالن زنجیره »خفاش شب« که از معروف 
طرف، مردم،    طرف و آن   کردند و همیشه هوای ما را داشتند که مبادا آسیبی به ما برسد چون این ما مراقبت می ایرانی ما، خیلی از  

کردند. یعنی  های ایرانی ما برای ما خرید می توانستیم خرید برویم، همسایهکردند. ما که از ترس نمی ها حمله می سرخود به افغان 
 حس همدردی هم بود. 

کند؛  ماست که هویت ما را تعریف می   ه توان با یک مکان جغرافیایی معین کرد. بیشتر از مکان، این تجربهویِت نسل ما را نمی 

 نداشتن، طردشدن و تاریخ مشترک داشتن. مشابِه همیشه در مهاجرت بودن، تعلق ه تجرب

سرای معروف هزاره به ایران بود.  «، خواننده و ترانه ها، آمدن »داوود سرخوشنشدنی برای من در آن سال یک اتفاق فراموش 
نفری کنسرت برگزار کرده بودند. ما هم  هزار  اولین بار بود که برای اجرای کنسرت به تهران آمده بود و در یک استادیوم دوازده 

شوید! شما آنقدر  د و آدم حساب می ای کردیم که منجی عالم بشریت است و آمده تا به ما بگوید که شما هم انسانرفته بودیم و حس می 
 کنید فرودست نیستید و برای خودتان موسیقی و فرهنگی دارید. هم که فکر می 
شنیدیم. ولی برای  چیز نمیکرد و ما هیچهزار نفری جای مناسبی برای کنسرت زنده نبود؛ بلندگوها درست کار نمی استادیوم دوازده 

ای داشت؛ حس اینکه ما تنها نیستیم و مردمی هستیم که العادههایمان بود، حس فوق تجربها و همهنسلکه استادیوم پر از هم  ما، همین
 وکار و فرودست نیستیم.کس کند و فرهنگی غنی داریم و بیای دارد که آن طرف زندگی می خواننده
اشته باشیم، ولی از خیلی از مزایای شهروندی  شهروندان را د  هٔ خواستیم به عنوان شهروند به رسمیت شناخته شویم و حقوق بقی ما می

در ایران محروم بودیم، چون شهروند ایران نبودیم. کنسرت داوود سرخوش انگار به یادمان آورد که تنها نیستیم، و من دیدم که  
 های مشترکی با من دارند. ها مثل من هستند و حس تنها نیستم و خیلی

مهم نیست که من هزاره هستم، یا ایرانی یا بریتانیایی. این مفاهیم تا حدی برای من حل شده  کنم، دیگر برایم خیلی االن که فکر می 
دهند، دوست داشتم که من هم بتوانم  روند و رأی می ها میدیدم که ایرانی، وقتی در ایران بودم، مثالً وقتی می است. ولی آن موقع

بینم که در اروپا بسیاری از مردمی که حق رأی دارند، رأی  امروز می پرسیدم چرا من حق رأی ندارم.  رأی بدهم و از خودم می 
خواستم که یک روز بتوانم رأی بدهم و  دادن برای من آرزوی زیبایی بود و همیشه می ها در ایران، رأی دهند، ولی آن سال نمی

 بتوانم کارهایی را بکنم که در ایران حقشان را نداشتم. 
ام؛ اصطالح »هوموساکر« که ظاهراً در  از اصطالح یک فیلسوف ایتالیایی، جورجو آگامبن، استفاده کرده ام  نامهپایان هٔ در رسال

  هٔ نوعی، خارج از محدودشد. به کشت، قاتل محسوب نمی ارزش که حتی اگر کسی آنها را می هایی بودند؛ آنقدر بی روم باستان انسان
ها از خیلی از حقوق شهروندی در  کرد، چون افغانهای ایران تطبیق میفغان قانون بودند. این حس هوموساکر بودن، در مورد ا

اند، به سوریه  کرد. اما همین نسل ما که از بسیاری از حقوق شهروندی محروم مورد آنها صدق نمی   ایران محروم بودند و قانوْن در 
دی استفاده کنی ولی آنقدر ارزش داری که ما تو را  شوند که بجنگند. یعنی تو آنقدر ارزش نداری که از حقوق شهرون فرستاده می 

در راه اهدافمان قربانی کنیم. یعنی تو را اینجا، در ایران، الزم نداریم ولی الزم داریم که به سوریه بروی و در آنجا برایمان  
کنند. اما  دارند از حرمین دفاع می   های افغانی که به سوریه رفتند و جنگیدند، واقعاً باور داشتند کهی از جوانابجنگی. البته عده 

کاغذی داشته باشند تا بتوانند در ایران آسایشی داشته باشند و با خطر مداوم اخراج زندگی نکنند.  خواستند تکه بسیاری هم فقط می 
یند تا مبادا گرفتار  کردند یا مراقب بودند که به چشم مأمورها نیاهای افغان مدام با ترس از »رد مرز« شدن، در خفا زندگی می جوان 

فرستند تا آیند و آنها را به سوریه می ها به چشم مقامات ایران می شود، همین جوان رفتن میو اخراج شوند. ولی وقتی نوبت جنگ
 در لشگر فاطمیون در سوریه بجنگند.

  

 است؟ شم  ه کردید که ایران خانآیا شما خودتان به ایران احساس تعلق داشتید؟ یعنی آیا فکر می 
شد که شما ایرانی نیستید و  های مختلف، به ما یادآوری می خواستم که به ایران حس تعلق داشته باشم ولی مدام، به شکل خیلی می

کردند. در  هایم را گوشزد می کالسیبودن من یا همها بارها، خودآگاه یا ناخودآگاه، افغانیک روزی باید برگردید. در مدرسه معلم 
احساس تعلقت    هٔ آوْرد اینجا مملکت تو نیست و همشنیدی که یادت می ر صف نانوایی یا در اتوبوس، حرفی می کوچه و بازار، یا د

اینفرو می  حال،  به هر  پناهنده  ریخت.  یا  مهاجر  یا  مهمان  اینجا  نیستی،  ما  از  که »تو  باید  یادآوری مکرر  یک روزی  و  ای 
دیدیم خواستیم. و به عالوه می و در خانه بودن داشته باشیم حتی اگر خودمان می   بودنداد که حس ایرانیبرگردی«، به ما اجازه نمی 

برویم و  که از خیلی از حقوق محروم هستیم. مثالً حق رفت  به شهرداری محل  اینکه  نداشتیم، مگر  به شهرهای دیگر را  وآمد 
سال از عمرم را ایران بودم، پرسپولیس    ۲۵من که  رسمی بگیریم، و مقدار زیادی دردسر و کاغذبازی را تحمل کنیم.    هٔ ناماجازه 

اش  را ندیدم. اول اینکه، آن آگاهی را نداشتم که بروم و چنین جای تاریخی مهمی را ببینم. وقتی که این آگاهی پیدا شد، توان مالی
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تلفن  ید. یک سیم های زیاد دیگری هم بود. مثالً حق خرید ملک ندارهایش خیلی سخت بود. محدودیت به کنار، کاغذبازی  کارت 
افغان. یا حتی    هٔ کرددرآمد محدود است؛ حتی برای قشر تحصیل توانید به نام خود بخرید. حق کار به کارهای خیلی سخت و کم نمی

    ها برای آنها ممنوع بود. کردند که به دانشگاه بروند، تحصیل در بعضی رشته هایی که امکان و اجازه پیدا میافغان
  

کردید که باید اهل مملکتی باشید؟ کدام مملکت: ایران،  دانید؟ آیا اصوالً فکر می دانستید، یا می خودتان را اهل کجا می شما   پس
 ها؟ این هویت  ه  افغانستان؟ یا هویت مهاجر داشتید؟ یا ترکیبی از هم

ن االن ایرانی هستم. چون بیشترین  هایی که در یک کشور زندگی کردم خودم را معرفی کنم، ماگر بخواهم بر اساس تعداد سال 
های عمرم را در ایران بودم؛ بعد از آن، بریتانیا؛ و بعد، دو سه سال به طور پراکنده در افغانستان بودم. خودتان هم اشاره  سال 

نستان حساب  دانم، هم اهل افغاهای این نسل است. من خودم را هم ایرانی می ( یکی از ویژگی hybridکردید که این هویت ترکیبی )
من ترکیبی از این سه فرهنگ است. با هر سه فرهنگ آشنا هستم و به هویتم شکل   شود گفت که هویت کنم و هم بریتانیایی. میمی
توان با یک مکان جغرافیایی معین کرد. بیشتر از مکان، اند. ولی اینکه بخواهم بگویم متعلق به کجا هستم، هویِت نسل ما را نمیداده

نداشتن، طردشدن و تاریخ مشترک  مشابِه همیشه در مهاجرت بودن، تعلق   هٔ کند؛ تجرب ماست که هویت ما را تعریف می  هٔ ب این تجر
 داشتن.

  

های دور و  ؟ آیا در نقشه هایی از آن تجربه در شما باقی مانده کنید که چه جنبه ایران در این هویت چه جایی دارد؟ فکر می   ه تجرب
 کنید؟ن هم فکر می درازتان، به ایرا

بزرگ شدیم، مهمان محسوب می  و  آمدیم  دنیا  به  آن  در  که  بگوییم که وطن کجاست. در کشوری  شویم و  واقعاً سخت است 

 »افغانی« هستیم. 

گیرد. من  ام و به هر حال، طی این مدت، شخصیت انسان شکل می سال از عمرم را آنجا بوده   ۲5بینم که  کنم، میوقتی فکر می
کنم. یعنی این هویت ایرانی، بخشی از وجود  ایرانی صحبت می   هٔ خواهم با پسرم فارسی صحبت کنم، ناخودآگاه با لهجتی می االن وق

خواهم ببینم، ناخودآگاه اول  کنم، اولین انتخابم، ناخودآگاه موسیقی ایران است. یا فیلم که می من است. اینجا وقتی موسیقی گوش می 
پختیم. وقتی برای همسر  کنم، اکثراً غذاهایی است که در ایران می آید. یا غذاهایی که در خانه درست می می   های ایرانی در ذهنمفیلم

طور. پدر و مادر من مؤمن و معتقدند. جالب است که  ام هم همینافتد. خانواده شکر می   هٔ کنم، به سجدام فسنجان درست می فرانسوی 
می  محرم  ماه  تلویزیونوقتی  مادرم  می  شود،  تماشا  را  برنامه ایران  چون  میکند،  دلش  به  بیشتر  ایران  عزاداری  و  های  نشیند 

کنند، چسبد. حس جالبی است. پدر و مادرم همچنان به ایران به عنوان یک مرجع مراجعه میهای افغانستان به دلش نمیعزاداری 
  پذیرد.ولی ایران آنها را نمی

های دور و درازی داشته باشم، در  کنند. من هم اگر در ذهنم نقشهفغانستان زندگی میبه هر صورت، پدر و مادر من حاال در ا
بدهم، در مورد   ادامه  تحقیق  و  آکادمیک  به کار  اگر  و  افغانستان است  تحقیق دکترای من در مورد  االن  یعنی  است.  افغانستان 

کنم؛ این همیشه گردم و تدریس میت شد، به آنجا برمیافغانستان خواهد بود و همیشه دورنمای ذهنم این است که وقتی اوضاع درس 
کافی نیروی متخصص هست و به من نیاز ندارند و اگر بخواهم کاری کنم، همیشه    هٔ در ذهنم هست. چون اینجا در اروپا به انداز

ولی در دورنما، من مشترکات    در ذهنم است که به افغانستان برگردم. مطمئناً افغانستان نسبت به ایران، بیشتر به من نیاز دارد. 
بالیدم که من فارسی  خواندم، واقعاً به خودم میسایت شما را می انکارناپذیری با این دو کشور دارم. حتی مثالً وقتی مطالب وب 

  شود.توانم این مقاالت را بخوانم ــ و دیگر کارهای خوبی که به زبان فارسی نوشته میفهمم و می می
  

کنید  های شما از ایران چه بوده؟ فکر می فکران و فرهیختگان ایران، به تجربه شناسید، مخصوصاً روشن یی که می هاواکنش ایرانی 
 های شما را؟ فهمیدند تجربه که می 

  هٔ شد به آن چهار سالی که دانشگاه بودم. بنابراین، تجرب کرده فقط محدود می تعامل من با قشر تحصیل   هٔ وقتی که در ایران بودم، تجرب 
هایم دیدم که حتی همکالسی هایی که ایران بودم، میمحدود در آن سال   هٔ زیادی نداشتم از گفتگوی عمیق با اهل فکر. اما در همین تجرب 

ها ها، کارگر افغانی بود. راستش را بخواهید، آن زماندانستند. تصور اغلب آنها از افغانها خیلی کم میافغان   هٔ در دانشگاه دربار
کردیم. توانایی یا جرئت آن را نداشتیم که بخواهیم در این مورد صحبت کنیم.  رد این موضوع با دوستانم اصالً صحبت نمی در مو

نگاه ایرانیان به مهاجران   هٔ ها بیشتر تعامل داشتم و دربارولی بعدها که از ایران آمدیم، اینجا در اروپا، با قشر متنوعی از ایرانی
ها و رفتارهای دولت باعث تبعیض گویند که سیاست اندازند و می شان تقصیر را به گردن دولت می . اکثرزدیمافغان هم حرف می 

های دولت، روی برداشت مردم از مهاجران  علیه مهاجران افغان است. البته این هم حرف نادرستی نیست. به هر حال، سیاست 
بینند که باید به کشور خودشان  هایی میها را مهمان فکران هم افغان وشن گذارد اما واقعیت این است که حتی بسیاری از ر تأثیر می

کنند به جرم و  اند. یا مثالً گاهی اشاره می اند و بزرگ شده اند و زندگی کردههایی مثل من که آنجا به دنیا آمدهبرگردند، حتی مهمان
احزاب راست  دیدگاه  اگر مهاجری خطای جنایت مهاجران. مثل  اروپا.  در  به چشمشان میگرا  بیشتر  کند،  اگر  ی  اینجا  یعنی  آید. 

شود، ولی مهاجران باید شهروندانی عالی باشند، وگرنه خطای هر یک از  ها اشتباه کنند، صرفاً اشتباه یک نفر حساب می اروپایی
افغان باشند، چه ایرانی. ولی  کنند؛ چه  ها خطا می انسان   هٔ شود. این نگاه، منطقی نیست. هممهاجران نوشته می  هٔ آنها به حساب هم

 گذاریم. کنیم، بیش از حِد توان جامعه برایشان مسئولیت می ها را برجسته میوقتی که خطای افغان

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ها تأثیر  کنم که رسانه های اخیر افزایش یافته است. فکر میها در سال با این حال، به نظرم آگاهی عمومی ایرانیان از این تبعیض
های اجتماعی بیشتر شده  ها و شبکه ها محدودند، اما نسبت به گذشته، دسترس مردم به رسانه در ایران رسانهمهمی دارند. هرچند  
ها هم ببینند. و به یاد بیاورند های واقعی مهاجران را هم بشنوند و تصویر دیگری از افغان کند که مردم داستاناست. همین کمک می

های  کنند و بلخ و هرات و... فقط اسامی شهرهای قدیمی در کتاب بان فارسی صحبت می ای دارند که مردمش به زکه کشور همسایه 
 اند.تاریخ و ادبیات فارسی نیست، بلکه امروز وجود دارند و وطن مردم افغانستان

  

 اند؟ ردی هم داشته های دشوار و تلخ، از حضورشان در ایران دستاوتجربه   ه های مهاجر در ایران، در کنار همکنید که افغان فکر می 
گویم. وقتی به افغانستان برگشتیم، متوجه شدم  خودم را می   هٔ اند. من اینجا یک نمونه از تجرب بله، مسلماً دستاوردهای زیادی داشته

گیرند. درست است که ایران کشوری اسالمی بود و قیودات زیادی  به طور کلی دخترها در افغانستان بیشتر مورد تبعیض قرار می 
های  های فردی و اجتماعی بیشتر و بهتری از افغانستان داشتند. مثالً ما در ایران خیلی راحت در انجمنها آزادی شت ولی زن دا

کم قبول کرده بودند که مثالً وقتی دانشجوی  ها هم کمکردیم. خانواده دانشجویی با پسرها نشست و برخاست داشتیم و با هم کار می 
طور بار آمده بودند.  من این  هٔ کردند. خانوادگفت با من کار دارد، بدون بازخواست من را صدا می و می زد  پسری به خانه زنگ می 

کردم، با همکاران خارجی و  که کار می  (NGO) نهادبعد ما با همین فرهنگ به افغانستان برگشتیم و من در یک سازمان مردم
رفتیم. ولی این برای خیلی از  خوردیم و بدون َمحرم به سفر می ر میکردیم. با هم نهاافغان خیلی راحت صحبت و معاشرت می 

کردند که  شد؛ به طوری که من را تهدید می های بدی بین من و همکارانم ایجاد می همکاران افغان من قابل درک نبود و گاهی تنش 
گری فقط این بود که من سِر  شان از روسپی کنی. منظورای و داری در افغانستان پیاده میگری را در ایران یاد گرفته تو روسپی 

کنند کردم؛ چون برایم جالب بود که بدانم چه فکر می ام صحبت میآمدم و با همکاران خارجی رفتم و میمیز نهار به اتاق زنانه نمی 
گفتند که باید ماشین جداگانه  می رفتم و همکاران افغانم  اند. یا موقع سفر، با آنها در یک ماشین میو برای چه کاری به افغانستان آمده 

نسل من که در ایران بار  از دفتر بخواهی و جدا سفر کنی. این گشودگی برای من دستاورد بود. االن هم کم نیستند دخترهای هم 
روند؛ در کوچه  حجاب نداشته باشند؛ به دانشگاه ب  هٔ کنند بازتر زندگی کنند؛ زیاد دغدغاند و سعی می اند و به افغانستان برگشته آمده

ای  های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نقش برجسته و خیابان با جرئت رفت و آمد کنند؛ با پسرها نشست و برخاست کنند و در فعالیت 
ایران تأثیر خوبی داشته: یک نسل از دخترهایی که با    هٔ داشته باشند. به همین علت، از لحاظ جنسیت اجتماعی که بگوییم، تجرب 

کنند. این یکی  اند و در کشوری که بافت مردساالری دارد، تنش و حرکت ایجاد می کردهاند، تحصیل فس وارد جامعه شده ن اعتمادبه
 کرده و با طمأنینه.های مثبت است: یک نسل تحصیل از جنبه 

  

که به نظرم خیلی پرمعنا و اثرگذار  ه  شما آمد   ه نامپایان   ه ای در رسالتحقیق دکترایتان صحبت کنیم. جمله   ه  خواهم کمی دربارحاال می 
 بود: »برای ما وطن جایی است که مردمش رنج ما را بشناسند«. 

 ایم به رسمیت بشناسند. وطن جایی است که حداقل، رنجی را که کشیده 

ً نسالنم بپردازم. با توجه به تجربه وطن و سرزمین مادرِی هم  هٔ به نوعی خواستم به دغدغ سخت است بگوییم که    ای که داشتیم، واقعا
شویم و »افغانی« هستیم. به کشور آباء و  وطن کجاست. در کشوری که در آن به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم، مهمان محسوب می 

های اقلیت قومی و مذهبی و زبانی و تبعیضات جنسیتی مواجه  کنند. با برچسب گردیم »ایرانیگک« خطابمان می اجدادی هم که برمی 
های روزافزون در افغانستان  شود. جنگ و خشونت کنیم و حِس در وطن بودن در نطفه خفه می ها را تجربه میین تبعیضشویم و امی

اقبال بودم که از طریق  بار به مقاصد دورتر و پرخطر. من خوش دهد و این هم که جای خود دارد. این نسل به مهاجرت ادامه می 
ن بر کف، زمینی و غیرقانونی به طرف غرب و به دنبال یک زندگی آرام و باعزت و  ای آمدم و ماندم. ولی بسیاری جابورسیه 

نسالنم از برزخی به برزخ دیگری  ام قبول شد ولی بسیاری از هم اقبال بودم که درخواست پناهندگیانسانی آمدند. من باز خوش 
ترین حقوق.  ها را انسان تلقی کند و سزاوار اساسی مهاجرت کردند و تمامی عمرشان را در مهاجرت بودند و به دنبال مقصدی که آن 

تنهایی مرجع  تواند به وقت ندیدیم یا خاطرات خیلی مبهمی از آن داریم، نمیهایم، هزارستانی که هیچتجربهنسالن و هم برای من و هم
مشترک مدام در مهاجرت بودن، در حاشیه بودن و مطرود بودن داریم، وطن    هٔ ما برای وطن خیالی باشد. برای مایی که تجرب 

 ایم به رسمیت بشناسند. جایی است که حداقل، رنجی را که کشیده 
  

ای شود توضیح بدهید که در این پژوهش دنبال پاسخ به چه پرسش یا شرح چه مسئله دکترای شما در همین زمینه است. می   ه رسال
 بودید؟ 

نسالن خودم را  خواستم تجربه و سرنوشت زندگی خودم و هم نسالن خودم بودند. می من در این پژوهش، هم   هٔ جمعیت مورد مطالع
شخصی خودم استفاده کردم اما این قصه منحصر به من نبود و یک نسل همین تجربه را داشتند. من از    هٔ بازگو کنم. من از قص 

 کنم.ها استفاده می ( برای این نسل خاص از هزاره transnationalاصطالح فراملی )
  

 نداشتن به یک ملیت یا مملکت؟ منظورتان از فراملی چیست؟ یعنی همان تعلق
بودن. هدف من این بود که وضعیت کنونی این گروه    ر از یک ملیت بودن و در کشورهای مختلف پراکندهبله. فراملی یعنی فرات 

بودن، گذراندن زندگی فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی  ها را بشناسم و روایت کنم. در اینجا منظور از فراملی خاص از هزاره 
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های اجتماعی متنوعی هستند که بیش از یک مرز  درجات مختلف درگیر حوزه زمان و به  است. به عبارتی، مهاجران/پناهندگان هم
ها های اجتماعی. افغان کنند؛ مثالً شبکهگیرد. عوامل متعددی این وضعیت را تسهیل و تقویت میمی  بر جغرافیایی و سیاسی را در 

چهار دهه درگیری و خشونت در کشور    هٔ نتیج  هند. این آوارگی،دترین جمعیت پناهندگان در جهان را تشکیل می همچنان بزرگ
افغانستان، بلکه در منطقه و سراسر جهان از جمله اروپا، آمریکای شمالی و    هٔ تنها در کشورهای همسای  ها اکنون نهاست. افغان 

 تحرک آنها هم توجه کند.  ها باید به میزان باالی افغان هٔ اند. بنابراین، هرگونه تالش برای مطالعه درباراسترالیا پراکنده شده 
ای ایجاد کنند که از چند مرز ملی عبور  فراملی   هٔ اند و این تجربه آنها را واداشته تا شبکها چهل سال با جنگ مقابله کردهافغان

رستند تا اگر  فمثالً پنج پسر خانواده را به پنج مقصد متفاوت می کنند؛  های فراملی، خطرها را توزیع می کند. از طریق این شبکه می
کند، به های بیشتری را که شبکه فراهم می زمان فرصت یکی یا دو تا جواب نداد، سه تای دیگر شانس موفقیت داشته باشند. و هم

ماندن. راهی برای امرار  ها، مهاجرت »راهی برای زندگی« است. راهی برای بقا و زندهآورند. برای بسیاری از افغاندست می 
های فرا  ها، به ایجاد هویت ها، از جمله هزاره بودِن افغان اقتصادی است. فراملی-تحرک، یک استراتژی اجتماعیمعاش. بنابراین  

کند.  برد بلکه به ظهور روابط جدیدی کمک می محلی کمک کرده است. ظهور پیوندهای فراملی، روابط اجتماعی را از بین نمی
تعلق در میان هزاره برای مثال، روند جدیدی از شکل  به عبارتی، تجرب های جوان در مهاجرت دیده می گیری  تبعیض،    هٔ شود. 

حاشیه  میمحرومیت،  کمک  فراملی  احساس  رشد  به  مهاجرت  و  نظامنشینی  تبعیض  زیرا  مرزهای  کند  داخل  در  جنگ  و  مند 
کند که به دنبال منافع و منابع در روابط  کند. همین تجربه آنها را ترغیب می قویت می شان را ت داخلی/کشور خودشان، وضعیت فعلی

اند، تعدادشان در دنیای امروز  کنند. افرادی که جهانی/فراملی شده زمان، زندگی میباخت و امید، هم  هٔ فراملی باشند. این قشر با تجرب 
 کشند. ملت را به چالش می -رو به رشد است و مفهوم دولت 

خود من هم بود. وقتی این نسل مجبور شد که به افغانستان برگردد، این بازگشت هم نوعی مهاجرت بود. چون ما که در    هٔ این تجرب 
زندگی ایرانی را فراگرفته بودیم؛ طرز فکر و رفتار و پوشش    هٔ ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودیم، به هر حال، فرهنگ و شیو

گشتیم، واضح بود که با مردم محل کمی فرق داریم  کردیم ایرانی بود. و وقتی که به افغانستان برمیبت می و لهجه و زبانی که صح
 فرهنگ نیستیم. به هر حال، در اوایل بازگشت با واکنش خوبی مواجه نشدیم. فکر و همو با آنها هم 

  

 هم غریبه بودید؟  دم هزاره یعنی وقتی که به افغانستان برگشتید، حتی در افغانستان و حتی در بین مر 
کردم از اینکه  توانی حرف بزنی؟ و من حس ناامنی می گفتند تو چرا فارسی را مثل ما نمیبله! گاهی دوستان و همکارانم به من می

کردم که من به خیال خودم داشتم سعی می زدن من برای مردم مملکتی که قرار است وطن من باشد، غریبه است. در حالی  حرف 
 آنها حرف بزنم.  هٔ با لهج  که

ها  ای ایران بود و خود را افغان جا زده بود. در آن سال ترین قاتالن زنجیره جنایتکاری بود به نام »خفاش شب« که از معروف 

چون    کردند و همیشه هوای ما را داشتند که مبادا آسیبی به ما برسد های ایرانی ما، خیلی از ما مراقبت می به یاد دارم که همسایه 

  کردند.ها حمله می طرف، مردم، سرخود به افغان  طرف و آن  این 

نسالن من اصطالح درستی  هم  هٔ »بازگشت« دربار هٔ وبیش غریبه بودیم. کلم به هر حال، منظورم این بود که ما در افغانستان هم کم 
وعی، اولین بار بود که به افغانستان رفته بودیم. در  ن وقت در افغانستان نبودیم که بخواهیم برگردیم و این به نیست، چون ما هیچ

حل اساسی  یعنی بازگشت را هم به چالش بکشم. چون سازمان ملل سه راه  repatriation یا return خواستم اصطالح واقع، می 
وم بروند. برای نسل  کند: در کشور میزبان سکونت کنند؛ برگردند؛ یا به کشور س برای مهاجران دارد که روی آنها خیلی تأکید می

 ما که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودیم، »بازگشت« به افغانستان معنایی ندارد.
شوند. مثال آوردم که چه  سازی میآیند، وارد روندهای قومی هایی که به اروپا میام استدالل کردم که خیلی از هزاره بعد، در رساله 

های مهاجر در اروپا یک تحقیق میدانی  شود. در این بخش بین هزاره تر می بودن من قوی ره شود که اینجا، در اروپا، حس هزامی
کردم؛ سازمانی که هدفش گردآوری  های چند سازمان هزاره، مثل »شورای جهانی هزاره« را هم دنبال میکردم و مثالً فعالیت 

و در داخل افغانستان هم کاری کند. خود من هم مدتی عضو  ها از سراسر دنیا بود تا بتواند قدرت و نفوذ به دست بیاورد  هزاره
فعال این گروه بودم. یکی از نتایج مهم پژوهش من این بود که نشان دادم چگونه هویت قومی در مهاجرت، در یک فضای فراملیتی،  

کنند و چطور این روند،  می  اند، به این روند کمک اند و به اروپا آمده های سیاسی که مهاجرت کرده گیرد و چطور نخبه شکل می 
 گذارد.مستقیم یا غیرمستقیم، بر اوضاع داخلِی افغانستان تأثیر می

  

آید، هویت هزارگی  نسل شما وقتی که مثالً به سوئد یا بریتانیا می های هم ه یعنی منظورتان این است که کسی مثل شما یا هزار 
 شود ؟ تر می برایش مهم 

های ام را هم به رسانه گیرد. بخشی از تحقیقدر خارج از وطنشان شکل می   برای گروهی، هویت قومی   بله. نه لزوماً برای همه ولی 
آگاهی قومی کمک می سایت اجتماعی و وب  ایجاد  به  آگاهی دربارها اختصاص دادم که چطور  ــ  بودن و وضعیت  هزاره   هٔ کنند 

ها و اعتراض به  توانند در حمایت از هزاره ها میاینکه چطور این شبکهها در افغانستان و ایران و پاکستان و باقی جهان. و  هزاره
دهی کنند. اینها همه حِس تعلق به اجتماع هزاره را  ای را در کشورهای اروپایی سازمان تبعیض و ظلم و کشتار، تظاهرات گسترده

 کند.در این مهاجران تقویت می 
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توان آن را تعریف کرد. و  بودن یعنی چه، و چگونه می پردازم که هزارهسازی، به این موضوع هم می و البته در بحث قومیت 
هایی را که شاید قبالً وجود نداشته،  سازی قومی، اغلب خصوصیت کنم. اینکه در هویت تعریف و ساخت سنت صحبت می  هٔ دربار

سازی  سازی بخشی از قومیت ی، آداب و رسوم سازسازی، سنت طور هستیم. هویت طور یا آنکنند که بگویند ما اینبرای خود تعیین می
شود؛ یعنی اینکه ما  ها، هم تعریف می ها یا تاجیک ها، پشتونها هم بوده است که گاهی در مقایسه با سایر اقوام، مثالً ازبک هزاره

می را  کارها  میاین  را  کارها  آن  آنها  و  مثالکنیم  این  با  میکنند.  اینها  از  چطور  که  بگویم  سنات«    خواستم  »اختراع  طریق 
(invention of tradition اتفاق می ) .افتد 
  

  اید. خود به اهمیت موسیقی و سازهای خاصی در این جریان اشاره کرده  ه  در رسال
ست و دو تار دارد، و بیشتر در آسیای میانه رایج است. البته متأسفانه  بله، من در مورد »دمبوره« صحبت کردم که نوعی ساز زهی 

ها ها و هزاره دانم که دمبوره از جمله در میان ازبک ام. می فرهنگی به آن پرداخته   هٔ تخصصی در آالت موسیقی ندارم و بیشتر از جنب 
ای برای ابراز هویتشان تبدیل کردند. بیشتر به ابتکار دو برادر  های داخلی دمبوره را به وسیله جنگ   هٔ ها در دوررواج دارد. هزاره 

با دمبوره ترانه  کردند.  خواندند و مردم را برای جنگ تهییج و بسیج می های حماسی میخواننده، داوود و سرَور سرخوش، که 
)باربری( کند و مستحق سروری و رهبری است. من شرح دادم که چطور دمبوره به ابزاری  گری  دیگر نباید جوالی  گفتند هزارهمی

 ناپذیر از هویتشان است. ها، عنصری جدایی ها تبدیل شد و حاال برای نسل امروزِی هزاره خواهِی هزاره سیاسی برای عدالت 

  

وجو برای  یت و معنا، و وطن معنوی. و این جست وجویی است برای هواینها در واقع جست   ه یعنی منظورتان این است که هم
ست که به ارث  هایی ها و روایت مهاجر افغان، بخشی در افغانستان است، بخشی در ایران، و بخشی اینجا در اروپا. بخشی سنت 

 سازد. برده و بخشی را خود او می 
شناسی  های مردم ( است. در نظریه ethnicityبله، به خاطر همین است که بخشی از چارچوب مفهومِی من، بحث مفهوم قومیت )

ام این است که ما  سه رویکرد مختلف به مفهوم قومیت وجود دارد. رویکرد علمی و رایج امروزی، که من هم به آن تکیه کرده 
ایم،  ئل خواستم نشان بدهم که قومیتی که برای خود قاایم و نوعی برساخت اجتماعی است. من می خودمان مفهوم قومیت را ساخته 

تر، مثل مهاجرت،  چیزی نیست که با آن به دنیا آمده باشیم بلکه خودمان آن را از تعامل با دیگران در یک بستر اجتماعی بزرگ 
سازیم.  مان میو حتی خودمان به عنوان افراد عادی در زندگی روزمره   استعمار، اشغال شوروی، یا با تأثیرپذیری از نخبگان سیاسی

بوده که قومیت نوعی برساخت اجتماعی است و همیشه دستخوش تغییر بوده و باز هم تغییر خواهد کرد. یعنی هویت    تأکیدم بر این
یا آن   هٔ هزارگی پدر و مادر من در قری  طور که در بریتانیا به عنوان هزاره شناخته  قوچنقی در دایکندی با هویت هزارگی من 

 های زمانی مختلف تغییر خواهد کرد. یشه در کشورهای مختلف و در برهه شوم، فرق دارد. این هویت ثابت نیست و هممی
  

تبعیض و محرومیتی که تجربه    ه  ها، دربار حاال در پایان این گفتگو اگر دوباره برگردیم به داستان خود شما، بعد از گذشت این سال 
 اید؟ اید؟ با آن کنار آمده اید، چه حسی دارید؟ آیا از آن عبور کرده کرده 

ای بود که اتفاق افتاده و روی تجربه و  کنم که یک مرحله ام. فکر میجورهایی عبور کرده تر شده است و یک رنگ به نظرم کم
من در زندگی در ایران به آن    هٔ گیرِی شخصیت و ذهنیت من و آن چیزی که االن هستم تأثیر داشته است. به هر حال، تجرب شکل 

ای  . ایران جایی بود که در آن بزرگ شدم و زبانش را یاد گرفتم؛ درس خواندم و زبان انگلیسیکسی که االن هستم کمک کرده است
نهاد بروم و  که من در ایران خواندم، کمک کرد که خیلی راحت در افغانستان کار پیدا کنم. باعث شد که بتوانم به آن سازمان مردم 

افغانستان سفر کنم و آنها را ببینم. و بعد بتوانم بورس تحصیلی بگیرم و به  های شمالی  کار پیدا کنم و از طریق آن، به اکثر والیت 
 اروپا بیایم و به تحصیالتم ادامه بدهم.

هایم بود اگر نزدیک مادرم و قوم و خویش تر میکنم که زندگی من به عنوان یک مادر چقدر آسان ام، اغلب فکر می االن که مادر شده 
اندازد که خیلی  ها را به گردن مِن مادِر تنها می مسئولیت   هٔ فردگرای اینجا، هم  هٔ ا تکیه کنم. و اینکه جامعتوانستم به آنهبودم و می می

ام اینجا ایجاد کنم. اما منکر این  تر/محلی را، من هنوز نتوانسته کوچک   هٔ سخت است. این حس تعلق به جامعه یا جزئی از یک جامع
های  های بیشتری برای یادگیری و تعامل و برخورد با جمعیت ی بسیار بازتری دارم، و فرصت هم نیستم که اینجا در بریتانیا فضا

کند. این دو حس همیشه با هم  ها فراهم میهای طالیِی خوبی را در کنار آن تلخی مختلف هست. به هر حال، مهاجرت واقعاً فرصت 
 اند.همراه

ام و بخش مهمی از  های مهمی کرده اگر تلخ بوده یا شیرین، من از آنها برداشت ست که من را ساخته است و  هایی ااینها همه تجربه 
 زندگی من است. 
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