AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

رسول پویان

2015/05/01

طالبان و روزهای دشوار هرات
بخش ششم
توضيح
مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس ،احساس و درک کرده اند .از خون پاک قربانیان
بی دفاع در وجب وجب خاک میهن الله های خونینی دمیده که پیام این ظلم و ستمگری را به نسل های آینده می
رسانند .در بارۀ طالبان زیاد نبشته شده است؛ اما در این نوشته فقط گوشه هایی از طرز حکومت استبدادی طالبان در
عمل و به طور عینی در والیت هرات به رشتۀ تحریر درآمده است؛ بی شک که می تواند ماهیت واقعی این گروه
را در عمل هویدا سازد.
دفن موسيقي و هنر
موسیقي و ساز و آواز ریشه در تأریخ و فرهنگ هرویان دارد .در عهد دولت هاي مستقل از جمله غزنویان و تیموریان
موسیقي در هرات رونق زیادي داشت و محافل شاهانه و مجالس سرور مردمي با موسیقي زینت مي یافت .این مطلب
در یکي از ضرب المثل هاي هراتي به شکل خوبي تجلي پیدا کرده است:

عروسي بي ساز و آواز ،زن بی ناز و دیگ بي پیاز مزه ندارد.
مردم هرات با شعر و موسیقي از قدیم عشق و عالقه داشتند.
پس از انتقال قدرت از دولت کمونیستی به مجاهدین بعضي از عناصر تند رو و متعصب موسیقي را به دار کشیدند و
موسیقي نوازان را در عزا نشاندند؛ لیکن در دورۀ طالبان نعش نیمه جان موسیقي در گورستان سرد و خموش هریواي
باستان به خاک سپاریده شد و هر نوع شنیدن و نواختن موسیقي غیر شرعي و حرام اعالن گردید .طالبان در سطح
هرات به انهدام آالت موسیقي و مجازات شدید شنوندگان و نوازندگان پرداختند.
به تأریخ  4قوس  1375از امواج رادیو هرات چنین اعالن شد:
تعدادي از جوانان کروخ در حال نواختن موسیقي و رقص و سماع توسط مأموران امر به معروف و نهي از منکر
دستگیر شدند .روي شان سیاه گردید و در شهر چرخ داده شدند تا جامعه از آنها عبرت بگیرد.
طالبان شنیدن موسیقي را در ردیف گناهان کبیره ،مانند زنا و نوشیدن شراب قرار دادند .در روزنامۀ اتفاق اسالم 16
دلو  1376موسیقي و سرود از بزرگ ترین دست آورد هاي ابلیس معرفي شده بود.
این برداشت اوج دشمني طالبان را به عشق و سرور ،شور و نشاط و زنده دلي انساني نشـان مي دهـد .از موسیقي نه
تنها آدمها ،بلکه حیوانات هـم لـذت مي برند .گویند که در فضاي موسیقیدار نباتات بهتر رشد و نمو می کنند .از این
بر می آید که طالبان با روان بیمار ،عقده هاي دروني خطرناک ،تعصب ،تبعیض و خشونت هستي سوز ،هنر و
موسیقي را احساس و درک کـرده نمی توانند .آنـان همان طور که از آزار ،شکنجه و کشتن انسان لـذت مي برند ،به
قتل هنر و موسیقي نیز افتخار می کنند.
در عهد طالبان نه تنها مردم در نظام خشونت و شالق ،شکنجه و زندان ،تبعیض و تعصب قومي و فقر و بدبختي
زنداني گردیدند ،بلکه از عشق و محبت ،هنر و موسیقي و شور و نشاط هم محروم شدند .در این دوره تیاتر از بین
رفت؛ تلویزیون هرات در همان اوایل ورود طالبان تعطیل گردید؛ نقاشي و کشیدن چهرۀ جانداران ممنوع گشت و
عکس برداري منع شد.
طالبان باور داشتند که هرکس چهرۀ جاندار را بکشد باید در روز قیامت به آن جان بدهد .به تأریخ  7ثور  1375از
طریق رادیو هرات چنین اعالن کردند:
از تمام دوکانداران خواسته می شود که از نصب و خرید و فروش عکسهاي بي روح خودداري کنند.
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قتل کبوتران قشنگ
پرورش کفتران خانگي در هرات سابقۀ بس دراز دارد .این کبوتران زیبا در رنگ هاي گوناگون یافت می شوند و
هراتیان در جوجه گیري و ترکیب رنگ هاي آنان مهارت خوبي دارند .قال هاي کفتر در اکثر منازل شهر و ده ها
موجود است .اهالي هرات این موجودات لطیف و قشنگ را با پري تشبیه نموده و کشتن آن را ناروا و اهریمني مي
دانند .به راستي که قتل این پرندگان معصوم و دلربا قلب سنگ و خالي از مهر و عاطفه مي خواهد.
بلي! طلبه ها با قتل عام این کبوتران پري وش ثابت کردند که قلبي سخت تر از سنگ خارا و خالي از هر نوع رحم،
عاطفه ،احساس و عشق انساني دارند .براي آنان قتل انسان ،حیوان و محو هنر و موسیقي و آواز خوش و دلکش،
لذت بخش می باشد
طالبان با غرور و افتخار به تأریخ  1جدي  1376از طریق رادیو هرات اعالن کردند:
امروز بتعداد  50جفت کفتر در قریه سروستان هرات کشف و توسط افراد امر به معروف و نهي از منکر ذبح گردید.
اجراي فرايض و سنت ها در زير دره و شالق
مردم هرات با ریش هاي بلند خاکزده ،دستارهاي گردآلود و کاله هاي رنگارنگ پاکستاني و هراتي در زیر بیرق
سفید طلبه ها و خشونت روز افزون آنان عادت گرفته بودند و با قیودات شرعي و درۀ محتسبان و شالق پولیس بي
فورم و نشان طلبه ها سازگاري می کردند.
پولیس مذهبي طالبان در نمازهاي پنجگانه مردم را به زور شالق به مساجد مي فرستادند و دوکان هاي شان را به زور
مي بستند .در وقت نماز کسي نمي توانست از جلو مساجد عبور کند؛ زیرا طالبان شالق به دست با شالق به جان آنها
مي افتادند .شنیده ام که بعضي از جوانان از ترس طالبان بدون وضو به نماز می ایستادند ،چون در آن وقت تنگ
فرصت وضو گرفتن را نداشتند و شالق کور طالب هم زبان نمي فهمید.
اهالي محالت مجبور بودند نمازهاي خفتن را در مساجد محالت اداء نمایند و هر شب به مال امام مسجد مربوطه خود
حاضري بدهند .طالبان در زیر چتر مذهب سیستم اختناق آور استخباراتي را در هرات مستقر کرده بودند و به این
طریق خروج و ورود افراد را در محالت زیر نظر می گرفتند .تبلیغ و ترویج را طالبان از طریق مساجد به وسیلۀ
مال امام ها در جامعه پیاده مي کردند.
تفتیش عقاید و پرسش اصول و فروع دین و دیگر سؤاالت مذهبي هر روز در بازارهاي شهر جریان داشت و پولیس
مذهبي مردم را در صفوف طوالني ایستاد می کرد و از آنها امتحان مي گرفت .بسیاري از مردم زبان طالبان را نمي
فهمیدند .درک پشتو و فارسي آمیخته با اردوي طالبان براستي براي هراتیان بسیار دشوار بود .بسیاري از مردم به
جرم زبان نداني در حضور انبوهي از همشهریان شالق می خوردند و به آبرو و شخصیت شان به طور بسیار
بي رحمانه و ظالمانه تجاوز می شد.
صف قومانداني امنيه و پاسپورت
شعبۀ پاسپورت در دورۀ مجاهدین و طالبان از پر درآمد ترین شعبات هرات بود و در بین قوماندان امنیه و رئیس
پاسپورت همیشه نوعي شراکت وجود داشت و این هماره تداخالتي در بین کار قوماندان امنیه و والي شهر در اعطاي
امر پاسپورت خلق می کرد .در ابتداي ورود طالبان طول این صف اندکي کوتاه شده بود؛ اما به مرور زمان دراز تر
گردید و ورود به قومانداني امنیه مشکل تر شد و این سختگیريها سطح رشوه را باال تر می برد.
گاهي براي داخل شدن مردم به قومانداني امنیه جهت ضرورت رسمي ساعت ها انتظار می کشیدند و زماني درد و
داغ شالق دربانان این ستمکده را با دل خونین تحمل می کردند و از بیم و هراس سلطۀ استبداد ناله و فغان هم کشیده
نمی توانستند .مردم هری چنان از فشار دام هاي صیادان سنگدل خسته و فرسوده به نظر می آمدند که دیگر شاید
تپیدن را هم فراموش کرده بودند.
شرایط و موقعیت به اندازۀ ناسازگار بود که امکان هرگونه حرکت و جنبش را از مردم سلب می کرد .در چنین فضا
و حالت یا جامعه به سوي انفجار بي برنامه بهتر است بگوئیم انفالق می رود و یا تسلیم پذیري و فـرمان برداري را
قبول می کند و به زندگي بخور و نمیر قناعت می نماید؛ زیرا به حال و آینده امیدي ندارند.
طالبان از حلم و شکیبایي هراتیان سوء استفاده کردند و از آزار و شکنجۀ آنان لذت مي برند .آنان عقده هاي چرکیني
که از شمال افغانستان بدل گرفته بودند ،باالي مردم مظلوم و صبور هرات خالي می کردند .در اینجاست که هراتیان
راهي به جز مبارزه براي آزادي و رهایي از اسارت نداشته و ندارند.
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مستي هريرود
طي جنگ دراز مدت اخیر به شبکۀ آبیاري سنتي و قدیمي هرات صدمات و خسارات فراواني وارد آمد و در اثر
مستي سیالب هاي بهاري و تغییر بستر رود هري اراضي مزروعي وسیعي در دو لب رود تخریب و دهکده هاي
زیادي آسیب دیدند .تغییر بستر رود بستن بندهاي خاکي جویباران را به مشکل رو به رو کرده و جریان آب را به برخي
اراضي مزروعي بسـي دشوار ساخت.
در پایان برج ثور  1376که گند مزاران تازه شیره کرده بود ،شالي ها از دل خاک سر برآورده و سبزبر و فالیز باب
نیاز به آب فراوان داشتند ،یکبارگي بند ریگ جوي انجیل و بند خاکي جوي آلنجان را آب برد و هزاران فامیل دهقان
را در سوگ کشتزاران شان نشانید .نقل کنند که جوي آلنجان در حدود  360جفت گاو زمین مزروعي را مشروب
سازد که هر جفت گاو آلنجان  40جریب می باشد.
باز سازي و نو سازي شبکۀ آبیاري هرات و مهار نمودن سیالب هاي بهاري هریرود یکي از نیاز هاي اساسي
محسوب می گردد و در رشد و انکشاف زراعت هرات نقش بسیار مهم دارد .اجراي این پروژۀ حیاتي ضرورت به
پالن ستراتیژیک می داشته باشد .با احداث بندهاي بزرگ و بند هاي آبگردان مناسب در مسیر هریرود ظرفیت استفاده
از آب این رود به اندازۀ کافي باال رفته و در زراعت و شبکۀ آبیاري این والیت انقالب عظیمي پدید خواهد آمد.
مؤسسۀ خیريۀ اسکان بشر ملل متحد جهت بستن بند ریگ تالش زیادي کرد .چنان که فشردۀ آن در روز نامۀ اتفاق
اسالم  10جدي  1377چنین درج شده است:
«پرچاوه بند ریگ با زیر بناي دوهزار متر مربع ،هشت هزار متر مکعب کند نکاري و به حجم مجموعي هفت هزار
متر مکعب پاک کاري و  2200متر مکعب سنگ کاري با مصالح کانکریتي و  280متر مکعب کانکریت ریزي
ادامه دارد .مصرف نقدي این پروژه  28هزار لک افغاني برآورد شده که ده هزار آن را خود اهالي پرداخته و متباقي
را مؤسسۀ مزبور تأمین کرده است .باید گفت که تا کنون چند بار این بند تعمیر شده و دوباره به سبب عدم استحکام
بستر رود تخریب گردیده است .دهقانان هرات همواره از سیالب های بهاری آسیب می بینند و بستن هر سالۀ بندهای
خاکی آنان را به بیگاری می کشد.
معارف و تحصيالت عالي
اگرچه وضع عمومي تحصیالت عالي در هرات از همان روزهاي نخستین تعریفي نداشت و از کمبود کادر متخصص،
وسایل و امکانات درسي و پروگرام علمي و آموزشي رنج مي برد؛ لیکن آغاز تحصیالت عالي و تأسیس پوهنتون در
والیت هرات گام مفیدي محسوب می شد .با عشق و عالقۀ محصالن و تالش و فداکاري استادان می توانست رشد و
توسعه پیدا کند.
در عهد طالبان زمینۀ هر نوع رشد و انکشاف در سطوح گوناگون از جامعه سلب شد .در اثر فروپاشي نظام اداري،
کناره گیری اکثر کادرهاي فني و مسلکي ،محرومیت زنان و دختران از حق تحصیل و کار ،برکناري تعداد زیادي
از متخصصان و کارمندان سابقه دار هراتي توسط طالبان و پیوستن شان به صفوف طوالني بیکاران و فقیران ،لغو
فاکولتۀ هنرهاي زیبا و غیره هر نوع شوق و عالقه به مکتب و تحصیالت عالي را در جوانان و نوجوانان هراتي
سرکوب کرد.
معارف و تحصیالت عالي به سقوط رو برو شد .بیشتر معلمان و استادان به سبب کمي معاش و مشکالت روزمره در
زیر فشارهاي طالبان ترک وظیفه کردند .هزاران زن و دختر باسواد و تحصیلکره خانه نشین گردیدند .بقول استادان
پوهنتون در سال  1377از  300نفري که در امتحان کانکور قبول شده بودند ،فقط  70نفر حاضر بثبت نام در رشته
هاي ادبیات ،زراعت ،پیداکوجي (دارالمعلمین) و شریعات شده و متباقي از ثبت نام و ادامۀ تحصیل خودداري کردند.
وضع تعلیم و تربیه نیز بسیار آشفته و خراب بود .معاش معلمان کفایت خرج چند روزه آنان را نمی کرد .اختناق و
فشار هاي طاقت فرساي طالبان همه را خسته و ناامید کرده بود .حجم مضامین دیني در مکاتب زیاد شده و شاگردان
از درک و فهم آن عاجز بودند .اطفال خردسالي که تاهنوز بستن دستار را به سر نمی دانستند ،مجبور به پوشیدن
مندیل شدند .در این فضاي مسموم و خفه کننده براي علم و دانش و تعلیم و تربیه جایي باقي نمي ماند.
پایان بخش ششم
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