
ــان در  ــۀ آلم ــور خارج ــر ام ــاس، وزی ــو م هایک
ــا  ــدار ب ــس از دی ــل پ ــه کاب ــفرش ب ــان س جری
ــی،  ــن ربان ــا صالح الدی ــت ب ــووالن حکوم مس
وزیــر خارجــۀ افغانســتان دیــدار و در یــک 
ــت: در  ــور گف ــترک حض ــری مش ــت خب نشس
صورتــی کــه حکومــت افغانســتان بخواهــد 
آلمــان آمــاده اســت کــه کنفرانــس بــن ســوم را 

ــد. ــی کن میزبان
ــان  آقــای مــاس در ایــن نشســت خبــری همچن
ــد  ــت و اول بای ــنهاد اس ــک پیش ــن ی ــت: ای گف

ــود. ــاد ش ــتان ایج ــرایطش در افغانس ش
ــح  ــد صل ــورد رون ــان در م ــۀ آلم ــر خارج وزی
ــد  ــورش از رون ــه کش ــت ک ــز گف ــتان نی افغانس
افغانســتان  مالکیــت  و  رهبــری  بــه  صلــح 

می کنــد. حمایــت 
ــح  ــد صل ــه در رون ــرد ک ــد ک ــاس تأکی ــای م آق
نبایــد دســت آوردهای گذشــتۀ مــردم افغانســتان 
از جملــه حقــوق و  در زمینه هــای مختلــف 
ارزش هــای حقــوق بشــری،  نادیــده گرفتــه 

ــود. ش
او بــا اشــاره بــه مذاکــرات میــان امریــکا و 
ــک فرصــت  ــا ی ــا ب ــان در قطــر، گفــت: »م طالب
ــا آگاه هســتیم کــه  ــه رو هســتیم ام تاریخــی روب
ــاز  ــجاعانه نی ــات ش ــه تصمیم ــت ب ــن فرص ای
ــک  ــد ی ــا می توان ــه تنه ــرات در دوح دارد، مذاک

گام اول باشــد و مــا از تالش هــای امریــکا بــرای 
ــم«. ــتقبال می کنی ــرات اس ــاز مذاک آغ

ــر  ــی، وزی ــن ربان ــال، صالح الدی ــن ح در همی
ــن نشســت از کمک هــای  خارجــۀ کشــور در ای
ــرد  ــی ک ــت افغانســتان قدردان ــه حکوم ــان ب آلم
ــک  ــدود ی ــر ح ــال حاض ــه در ح ــزود ک و اف
هــزار و ۳۰۰ نیــروی آلمانــی در چارچــوب 
ــوزش  ــروف آم ــع مص ــت قاط ــت حمای مأموری
و مشــوره دهی بــه نیروهــای افغانســتان هســتند.
ــح در  ــه صل ــت ک ــز گف ــح نی ــورد صل او در م
ــان  ــه و جه ــات در منطق ــع ثب ــه نف ــتان ب افغانس
بــه  تنهــا راه رســیدن  او  اســت. بــه گفتــۀ 
ــت  ــان حکوم ــتقم می ــای مس ــح گفت وگوه صل
افغانســتان بــا طالبــان و احتــرام تمــام کشــورهای 
ــت  ــردم و دول ــت م ــری و مالکی ــه رهب ــه ب منطق

ــت. ــح اس ــد صل ــر رون ــتان ب افغانس

زاهــد  ســفیر  پاکســتان  د  کــې  کابــل  پــه 

ــه  ــه دوح ــې پ ــيي چ ــه ښ ــان مت ــه خ نرصالل

ــه  ــې خــرې ب کــې د افغانســتان د ســولې روان

ــړي. ــواره ک ــه الر ه ــو ت ــاين مذاکرات بین االفغ

ښــاغيل نرصاللــه د دوشــنبې پــه ورځ پــه کابــل 

ــځ  ــن ترمن ــتان او چی ــتان، پاکس ــې د افغانس ک

د عمــيل هوکــړو د همــکارۍ درې اړخیــزه 

ــو  ــولې روان ــې د س ــر ک ــه قط ــې پ ــډه ک غون

ــوې  ــو د ي ــه اړه د ازادي راډی ــو پ ــرو د پایل خ

پوښــتنې پــه ځــواب کــې وویــل، دغــه خــرې 

د افغــان حکومــت او طالبانــو ترمنــځ د ســولې 

ــې دي. ــاره مهم ــدو لپ ــو د پیلې د مذاکرات

نومــوړي زیاتــه کــړه: »زه فکــر کــوم ټولــه 

هــم  مــوږ  او  ده  خوشــبینه  تــه  دې  ســیمه 

ــۍ  ــرې بریال ــې خ ــې د دوح ــو چ ــد ی هیله من

يش او بین االفغــاين مذاکراتــو تــه الر پرانیــزي، 

کــوم چــې د دواړو لــورو ترمنــځ د ســولې 

د هوکــړې لپــاره مهــم دي، پاکســتان پــه دې 

ــې  ــی او طالبان ي ــل رول لوبول ــې خپ ــه ک برخ

هڅــويل چــې پــه دوحــه کــې د مذاکراتــو مېــز 

ــي.« ــه کېن ت

ــوي چــې پاکســتان د افغانســتان  نومــوړی زیات

د شــخړې لــوری نــه، بلکــې دغــه هېــواد هڅــه 

کــوي چــې پــه افغانســتان کــې تل پاتــې ســوله 

او ثبــات ټینــګ يش.

د  ښــځو  د  ورځ  پــه  يکشــنبې  د  ولســمرش 

نړیوالــې ورځــې پــه مناســبت غونــډه کــې 

وویــل چــې د طالبانــو او پاکســتان ترمنــځ 

ټولــې  دوی  د  او  ده  پوښــتنه  یــوه  اړیکــې 

ــدې  ــث الن ــر بح ــد ت ــې بای ــدې اړیک ناڅرګن

يش. ونیــول 

دا په داســې حــال کــې ده چــې پــه کابــل 

ــې  ــتیو ک ــه دې وروس ــفیر پ ــتان س ــې د پاکس ک

خــرداری ورکــړی و چــې لــه زاړه ســیال هنــد 

رسه یــې د هېــواد پــه اړیکــو کــې راپورتــه شــوی 

ــر  ــولې پ ــان س ــایي د افغ ــچ ښ ــتی کړکې وروس

ــړي. ــز وک ــي اغې ــرو منف خ

ــه  دا په داســې حــال کــې ده چــې د دوشــنبې پ

ورځ پــه کابــل کــې يــو شــمېر کابــل ښــاریانو د 

پاکســتان د ســفارت مخــې تــه الریــون وکــړ او 

لــه پاکســتاين چارواکــو یــې وغوښــتل چــې نور 

ــږي. ــه ونه لې ــتان ت ــتان افغانس ترورېس

ــه  ــه پ ــډې ت ــزې غون ــادې درې اړخی ــوا ي بل خ

ــا  ــنګ بی ــو جیس ــفیر لی ــن س ــې د چی ــل ک کاب

ــې  ــر ک ــه بهی ــولې پ ــتان د س ــل، د افغانس ووی

ــه  ــو دغ ــم دی، خ ــو رول مه ــو هېوادون د ټول

خــرې بایــد د افغــان حکومــت پــه رهــرۍ او 

ــررسه يش. ــت ت مالکی

ــه  ــول هېوادون ــد ټ ــه ان ــا پ ــي: »زم نومــوړی واي

ــه  ــولې پ ــتان د س ــې د افغانس ــوالی يش چ ک

پروســه کــې رغنــده رول ولوبــوي، پــه دې برخــه 

کــې د چیــن رول ښــکاره دی، مــوږ هیلــه لــرو 

ــد د  ــري بای ــرو ره ــو خ ــولې د ټول ــې د س چ

ــې وي.« ــرۍ ک ــت او ره ــه مالکی ــو پ افغانان

ــې  ــر ک ــه قط ــې پ ــې ده چ ــال ک ــې ح دا په داس

ــځ  ــب اســتازو ترمن ــاوي او طال ــي پ د امریکای

ــۍ  ــه دوه اوون ــه پیل ــړاو ل ــم پ ــرو د پنځ د خ

تېږېــږي، خــو دا چــې پــه دغــو مذاکراتــو کــې 

ــه  ــړې ت ــه هوک ــوري ب ــه روان دي او دواړه ل څ

رسه ورســېږي کــه نــه؟ هېــڅ معلومات یــې پــه 

ــه ډاګــه شــوي. ــه دي پ اړه ال ن
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 آقـای غنـی
لطـفاً به خـود بیاییـد!

طالبان تغییر نکرده و هنوز 
در »هوای« گذشته اند
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پاکستان:

مته ده چې د دوحې خربې بین االفغاين مذاکراتو ته الر پرانیزي

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از سران حکومت وحدت ملی:

دوداکتردرتشخیصمرضافغانستانوارایۀنسخۀخوبناکامماندهاند
»انتخـابات پیش رو فصـل تغییـر را رقـم می زنـد«

صفحه 3
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ایـن روزهـا اشـرف غنی رییـس حکومـت وحدت 
می خواهـد  می کنـد،  سـخنرانی  کـه  هرجـا  ملـی 
افـزون بـر موضـوع سـخنرانی، چیزهـای دیگـری 
را نیـز بـه مخاطبـان تزریـق کنـد. او در ایـن شـب 
و روزهـا گویـا دچـار عـذاِب وجـدان و یـا هـم 
خودکمتربینـی شـده و هرجـا که می رسـد، به گفتۀ 
در  اخیـراً  او  می کنـد.  پیـش  »صفایـی«  هندی هـا 
اظهاراتـی جالب گفته اسـت که از زمان احمدشـاه 
بابـا تـا زمـان کـرزی هرکسـی کـه بـر افغانسـتان 
بـه زور خارجی هـا و حمایـِت  حکومـت کـرده، 
آن هـا بـه قـدرت دسـت یافتـه، بـه جـز خـودش 
کـه از راه انتخابـات کامـاًل آزاد، شـفاف و عادالنـه 
بـه عنـوان رییس جمهـور افغانسـتان برگزیده شـده 
اسـت. او می گویـد مـن حتـا محافـظ خارجی هم 
نـدارم. کنایـه بـه حامـد کـرزی کـه در سـال های 
نخسـِت حکومـت دارِی خـود محافظـان امریکایی 

داشت. 
مـن نمی دانـم کـه آقـای غنـی بـه ایـن »صفایـی« 
پیـش کردن هـا چـه ضرورتـی دارد؟ آیـا بـا گفتـن 
چنیـن سـخنانی تاریـخ تغییر می کند و مثاًل ماسـت 
که سـفید اسـت، سـیاه می شـود. از زمان به قدرت 
رسـیدِن آقـای غنی یـک قـرن نمی گذرد کـه مردم 
حـوادث و جزییـاِت آن را فرامـوش کـرده باشـند. 
هرچنـد مـا مـردم فراموشـِی زودرس داریـم ولـی 
را   1۳9۳ سـال  اتفاق هـای  کـه  نمی کنـم  گمـان 
کسـی فرامـوش کـرده باشـد. اما بـه نظر می رسـد 
کـه شـخص آقـای غنـی آنچـه را کـه روی داده، 
بـه فراموشـی سـپرده و حـاال روایـِت تازه یـی از 
بـه قـدرت رسـیدِن خـود را کشـف کـرده اسـت 
و آن این کـه او بـا هیـچ یـک از رهبـران سیاسـی 
افغانسـتان کـه زمـام امـور را در دسـت داشـته اند 
قابل مقایسـه نیسـت؛ چـون دیگـران را خارجی ها 
به قدرت رسـانده اند و او نخسـتین زمام دار کشـور 

اسـت کـه او را مـردم »انتخـاب« کرده انـد.
 اگـر واقعـًا آقـای غنـی این سـخنان را بـاور کرده 
بـه صحـت روانـِی  بایـد نسـبت  باشـد،  و گفتـه 
قصـداً  و  می دانـد  اگـر  ولـی  شـد؛  مشـکوک  او 
خـود  رسـیدِن  قـدرت  بـه  روایـت  می خواهـد 
را تغییـر دهـد و یـا توجیـه کنـد، حـرِف دیگـری 
اسـت. چـون می گوینـد کسـی را که خواب اسـت 
به آسـانی می تـوان بیـدار کـرد ولی کسـی کـه خود 
را بـه خـواب زده، به مشـکل می تـوان بیـدار کرد. 
داکتـر نجیـب اهلل در زمـان زمـام داری خـود حرِف 
جالبـی مـی زد، او می گفـت اگـر بخواهیـم بـا متـِر 
رهبـر  هیـچ  کنیـم،  متـر  را  افغانسـتان  بعضی هـا 

تلقـی  مشـروع  کـه  نمی شـود  یافـت  سیاسـی یی 
از جهـاِت زیـادی درسـت و  ایـن سـخن  شـود. 
دقیـق اسـت. به راسـتی هـم کـه در افغانسـتان بـه 
مشـکل می تـوان رهبـری را پیـدا کـرد که بـه زورِ 
خارجی هـا و یـا حمایت شـان بـه قـدرت نرسـیده 
باشـد. شـاید فقـط در ایـن میـان، یکـی ـ دو نفـر 
اسـتثنا باشـند؛ ولـی بسـیاری ها یـا بـا تانک هـای 
خارجی هـا قـدرت را به دسـت گرفته انـد و یـا هم 
بـا پول و امکانات شـان. یکی از این افراد، شـخص 
آقـای غنی اسـت کـه حاال امر بر وی مشـتبه شـده 
و فکـر می کنــد کـه او جزِو اسـتثنای تاریخ اسـت 
بـه ارگ  او را  بـا راِی خـود  و مـردم آمده انـد و 
ریاسـت جمهوری برده اند. این جاسـت کـه دود از 

کلـۀ آدم بیـرون می شـود! 
آقـای غنـی در سـال 2۰۰9 وقتـی خـود را نامـزد 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری کرد، حتـا آرای او به 
شـمارش نیـز نیامـد. او در آن انتخابـات، فقط سـه 
درصـِد آرا را از آِن خـود کـرده بود. بـه همین دلیل 
هـم بـا عصبانیت گفـت که در حکومتـی که کرزی 
بـه همـکاری  باشـد، هرگـز حاضـر  آن  در رأس 
نخواهـد بـود. امـا چنـد روز پـس از بـه قـدرت 
رسـیدن دوبـارۀ آقـای کـرزی کـه آن نیز داسـتانی 
شـنیدنی دارد، آقـای غنـی با تضرع از او خواسـت 
کـه موقعیتـی را در حکومت برایـش در نظر بگیرد. 
البتـه در آن انتخابـات، مبـارزه میان کـرزی و داکتر 
عبـداهلل بـود و ایـن دو نفـر بودنـد که نزدیـک بود 
انتخابـات را بـه دورِ دوم ببرنـد ولـی ناگهـان در 
بحبوحـۀ جنجال هـای انتخاباتی، جان کـری که آن 
زمـان سـناتور امریـکا بـود، بـه کابـل آمـد و داکتر 
عبـداهلل را مجبـور کـرد کـه از حـِق خـود بـه نفـع 
کـرزی بگـذرد و حکومـت را بـه او واگذار شـود. 
ایـن کار صـورت گرفـت و آقـای کرزی بـا جبیِن 
شـرم آلود دوباره بـه ارگ ریاسـت جمهوری رفت. 
در انتخابـات سـال 2۰14 دیگـر کـرزی در صحنـه 
نبـود و غنـی جـای او را در برابـر داکتـر عبـداهلل 
گرفتـه بـود. این بار هم همان داسـتاِن سـال 2۰۰9 
تکـرار شـد و انتخابـات بـه دور دوم رفـت، ولـی 
تقلب هـای  نیامـد و بحـث  داکتـر عبـداهلل کوتـاه 
انتخاباتـی جــدی شـد. وقتـی مسـایل بـه نقطـۀ 
نتیجـۀ  کـه  می رفـت  گمـان  و  رسـید  حسـاس 
انتخابـات بـا برمال شـدن تقلبـاِت سـازمان یافته به 
نفـع داکتـر عبـداهلل تغییـر خواهـد کـرد، یـک بـار 
دیگـر جـان کری ایـن بار به عنـوان وزیـر خارجۀ 
امریـکا وارد افغانسـتان شـد و بـاز تـالش کـرد که 
داکتـر عبـداهلل را وادار به عقب نشـینی بـه نفع غنی 

سـازد. امـا ایـن بـار داکتـر عبـداهلل و حامیـاِن او 
نخواسـتند کـه از حـِق خـود به سـاده گی بگذرنـد 
و در نتیجـه امریکایی هـا در تبانـی بـا غنی رضایت 
اسـاس  بـر  ملـی  وحـدت  حکومـت  کـه  دادنـد 
توافق نامـۀ سیاسـی سـاخته شـود تـا هـر دو جناح 

انتخاباتـی در آن سـهِم مشـترک داشـته باشـند. 
آیـا رسـیدن بـه چنیـن قدرتـی را آقـای غنـی بـه 
می دانـد؟  خارجـی  کشـورهای  مداخلـۀ  از  دور 
آیـا امریکایی هـا در رسـیدِن او بـه قـدرت سـنِگ 
تمـام نگذاشـتند؟ و باز بـا چنین »صفایـی« دادن ها 
چـه را می خواهیـم ثابـت کنیـم؟ چـرا واقعیت هـا 
را نمی بینیـم و خـود را در میـان دروغ و تزویـر 
موقعیـت  ایـن  غنـی  آقـای  کاش  می کنیـم؟  گـم 
را می داشـت کـه بـا آرای پـاک مـردم بـه قـدرت 
یگانـه  خـودش  گفتـۀ  بـه  او  کاش  می رسـید! 
رییس جمهـوری می بـود کـه بـا رای ۳5 میلیونـی 
مـردم وارد ارگ شـده باشـد. کاش چنیـن می بـود 
حـاال  همیـن  نیسـت.  چنیـن  امـر  واقعیـت  ولـی 
اگـر سـربازان خارجـی نباشـند، آقـای غنـی بـرای 
افغانسـتان  یـک روز هـم حاضـر نیسـت کـه در 
بمانـد. او پیـش از حـوادث یـازده سـپتمبر کجـا 
بـود؟ چـرا افغانسـتان را تـرک کـرده بـود؟ خوب 
همـه چیـز مشـخص اسـت، آقـای غنـی یـک روز 
بـرای ایـن مـردم رنـج را تحمـل نکرده، یـک روز 
بـرای کشـورش درد نکشـیده. او در سـال هایی که 
افغانسـتان در میـان آتـش و دود می سـوخت، در 
لبنـان و امریـکا خوش گذرانـی می کرد. چـرا دروغ 
می گوییـم و فکـر می کنیـم کـه مـردم دروغ های ما 

می کننـد.  بـاور  را 
افغانسـتان  درد  بـه  پنج هزارسـاله  تاریـخ  نـه 
می خـورد و نـه غیـرت افغانـی. مـا می خواهیـم که 
از وضعیـت مصیبت بـاری کـه در آن گیـر کرده ایم 
نجـات پیـدا کنیـم. مـا می خواهیـم کـه مثـل دیگر 
مـردم جهــان حـق داشـته باشـیم زنده گـی کنیـم. 
توقعـاِت مـا بسـیار ناچیـز و کوچـک اسـت، لطفًا 
بـاز  تجـارت  دکان  کوچـک  توقعـات  ایـن  روی 
نکنیـد. مـا کسـی را می خواهیـم کـه بیایـد و برای 
مـا بگویـد کـه از خـواب غفلـت برخیزیـد و خود 
و کشـورتان را نجـات دهیـد. نـه این کـه بیایـد و 
هـر روز بـا پُـف ما را بـاد کند کـه مثاًل مـا فالن و 
بهمانیـم، جهـان را ما سـاخته ایم و علـم و دانش از 
اِن ماسـت. این هـا چـه چیز مـا را تغییـر می دهند؟ 
تبدیـل  کشـور صنعتـی  یـک  بـه  مـا  کشـور  آیـا 
می شـود؟ آیـا جنـگ و نابسـامانی های اجتماعی و 

سیاسـِی مـا کـم می شـود؟ 
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ــه »ملـــت  ــتان بـ ــردم افغانسـ ــه مـ ــال اســـت کـ ــتر از چهل سـ بیشـ
شـــهیدپرور« ُشـــهره شـــده اند و شـــمار شـــهداِی آنـــان نیـــز ســـال 
بـــه ســـال فزونـــی می یابـــد. امـــا آنچـــه از ایـــن رونـــِد خون آلـــود 
ـــامِ  ـــهدا و ارق ـــمارِ ش ـــتفاده از ش ـــد، اس ـــر می رس ـــه نظ ـــر ب دردناک ت
ـــی  ـــای تیم ـــِض رقابت ه ـــدرت و حضی ـــازی  ق ـــگ در ب ـــاِن جن قربانی
ــهدا  ــای شـ ــه آرمان هـ ــه بـ ــه نـ ــی کـ ــت؛ رقابت هایـ و جناحی سـ
دلبســـته گی دارد و نـــه حرمتـــی بـــرای بازمانـــده گاِن شـــهدا و 

ـــت.  ـــل اس ـــا قای ـــر آن ه ـــه ب ـــِب رفت مصای
حنیـــف اتمـــر، مشـــاور پیشـــیِن شـــورای امنیـــت ملـــِی افغانســـتان 
کـــه یکـــی از نامـــزدان مطـــرِح انتخابـــات ریاســـت جمهوری نیـــز 
ــته  ــاِل گذشـ ــج سـ ــه در پنـ ــت کـ ــه اسـ ــود، گفتـ ــمرده می شـ شـ
51 هـــزار نفـــر در ایـــن کشـــور کشـــته شـــده اند. او همچنیـــن از 
ــر داده و از  ــدت خبـ ــن مـ ــا در ایـ ــری زخمی  هـ ــِم صدهزارنفـ رقـ
ـــۀ  ـــر جامع ـــی ب ـــمار قربان ـــن  ش ـــتردۀ ای ـــق و گس ـــی، عمی ـــرات منف اث
افغانســـتان به ویـــژه زنـــان یـــاد نمـــوده اســـت. ایـــن گزارش دهـــِی 
ـــه  ـــی گفت ـــای غن ـــش آق ـــدی پی ـــه چن ـــت ک ـــر درحالی س ـــای اتم آق
بـــود کـــه در دورۀ حکومـــت دارِی او بیـــش از 45 هـــزار نیـــروی 

ــد.  ــان باخته انـ ــور جـ ــی در کشـ امنیتـ
ــا  ــده در آن هـ ــامِ ارایه شـ ــی و ارقـ ــن دو گزارش دهـ ــه در ایـ آنچـ
مســـتتر اســـت، هماننـــد گذشـــته، هیـــچ همدلی یـــی را بـــا 
خانواده هـــای قربانیـــان و هیـــچ اراده یـــی را بـــرای متوقف ســـاختِن 
ـــر  ـــای اتم ـــت آق ـــوم دار اس ـــه معل ـــرا ک ـــد؛ چ ـــد برنمی تاب ـــن رون ای
ـــده  ـــام ارایه ش ـــِر ارق ـــش در براب ـــِی خوی ـــامِ اختالف ـــن ارق ـــی از ای زمان
ـــی جـــدا  ـــای غن ـــه راهـــش از آق ـــی دارد ک ـــرده برم ـــت پ توســـط حکوم
ـــات  ـــازی انتخاب ـــدرت را در ب ـــکوی اوِل ق ـــرِف س ـــد تص ـــده و قص ش
دارد و می خواهـــد هرچـــه زودتـــر جنایت هـــاِی حکومـــت را 
ـــورای  ـــاور ش ـــال مش ـــار س ـــدودِ چه ـــود ح ـــا او خ ـــازد. ام ـــکار س آش
ـــام  ـــراد در تم ـــن اف ـــی از صاحب  نفوذتری ـــور و یک ـــی کش ـــت مل امنی
ــره  ــن چهـ ــتان و نزدیک تریـ ــِی افغانسـ ــی و امنیتـ ــطوِح اجرایـ سـ
ـــذا و  ـــه دزدی از غ ـــی ک ـــم درحال ـــوده، آن ه ـــت ب ـــس حکوم ـــه ریی ب
معـــاِش ســـربازان و بی توجهـــی بـــه وضعیـــِت اکماالتـــِی آن هـــا در 
ـــود. در  ـــده ب ـــل ش ـــن تبدی ـــالۀ روتی ـــک مس ـــه ی ـــرد ب ـــای نب میدان ه
ـــی،  ـــور امنیت ـــر در ام ـــای اتم ـــۀ آق ـــاوریِت قدرتمندان ـــال مش ـــار س چه
ـــخصی  ـــتاِن ش ـــور او دوس ـــه چط ـــد ک ـــاهد بودن ـــتان ش ـــردم افغانس م
ـــدای  ـــا اه ـــرد و ب ـــع آوری ک ـــارج جم ـــل و خ ـــی اش را از داخ و تیم
رتبه هـــای کیلویـــی، آن هـــا را جنـــرال و ســـترجنرال ســـاخت 
ــپرد و در  ــان سـ ــی را برای شـ ــِم امنیتـ ــای مهـ ــِی نهادهـ و فرماندهـ
ســـایۀ ایـــن اعمـــال، فســـادها و حق تلفی هـــای زیـــادی به وقـــوع 
پیوســـت کـــه یکـــی از پیامدهـــای آن، افزایـــش شـــمار تلفـــات در 
ـــروای  ـــر پ ـــای اتم ـــز آق ـــان هرگ ـــا آن زم ـــود. ام ـــم ب ـــا تروریس ـــرد ب نب
ـــر جامعـــه را نداشـــت و از آمارهـــای  ـــِق آن ب ـــرات عمی ـــان و تأثی قربانی

واقعـــِی خـــود پـــرده برنمی داشـــت.  
ـــاِس  ـــچ احس ـــر، هی ـــای اتم ـــر از آق ـــه بدت ـــز صدالبت ـــی نی ـــای غن آق
ــا  ــای داغ دارِ به جـ ــات و خانواده هـ ــمار تلفـ ــه شـ ــبت بـ دردی نسـ
مانـــده از آن هـــا نـــدارد. اگـــر می داشـــت، اتمـــِر مشـــاورِ شـــفیِق 
او در امـــور امنیتـــی نمی شـــد و در ســـایۀ رفاقـــِت ایـــن دو، 
ــربازان  ــینی ظهـــور نمی کردنـــد و سـ ــبه و ماشـ جنرال هـــای یک شـ
و  نمی ماندنـــد  بی اســـلحه  و  گرســـنه  جنـــگ،  میدان هـــای  در 
جنازه هـــای آنـــان در میدان هـــای نبـــرد نمی پالســـیدند. آقـــای 
ـــت،  ـــر داش ـــه اتم ـــه ب ـــی ک ـــاِس دِین ـــل احس ـــه به دلی ـــود ک ـــی ب غن
نهادهـــای  در  او  غنیمت جویی هـــاِی  و  خویش خوری هـــا  بـــر 
ـــذال  ـــاد و ابت ـــر فس ـــمش را ب ـــد و چش ـــد می کوبی ـــر تأیی ـــی ُمه امنیت
ـــر  ـــدال ب ـــه م ـــود ک ـــت. او ب ـــی می بس ـــی و امنیت ـــای دفاع در ارگان ه
ســـینۀ اتمـــر چســـپاند و اتمـــر بـــود کـــه مهندســـی نظـــام امنیتـــی 
ـــن  ـــون ای ـــا اکن ـــد. ام ـــش می ران ـــه پی ـــی ب ـــای غن ـــا امض ـــور را ب کش
دو شـــمارِ شـــهدا را دســـتاویِز بـــازی خـــود در قـــدرت و قمـــارِ 
صلح  - انتخابـــات ســـاخته اند. چنان کـــه غنـــی زمانـــی کـــه از 
ــه ایـــن  ــاِس خطـــر می کنـــد و می ترســـد کـ ناحیـــۀ صلـــح احسـ
ــای  ــود، از قربانی هـ ــام شـ ــذف او تمـ ــه حـ ــت بـ ــه در نهایـ پروسـ
نیروهـــای امنیتـــی و مـــردم افغانســـتان بـــه بزرگـــی و تأکیـــد یـــاد 
ــاِت  ــش تلفـ ــود در افزایـ ــش خـ ــه نقـ ــر درحالی کـ ــد و اتمـ می کنـ
ـــهدا  ـــمار ش ـــود از ش ـــِی خ ـــام اختالف ـــرده، ارق ـــوش ک ـــگ را فرام جن
و جانبـــازان را در تـــرازوی کمپاین هـــای انتخاباتـــِی خویـــش 

می گـــذارد. 
ـــلمًا  ـــریف دارد، مس ـــت تش ـــس حکوم ـــه ریی ـــا ک ـــی از آن ج ـــای غن آق
ــِی او  ــور و ناخدمتـ ــتان ردِ قصـ ــِی افغانسـ ــته و زخمـ ــر کشـ در هـ
ـــاِس  ـــر لب ـــای اتم ـــر آق ـــا اگ ـــت. ام ـــری اس ـــل مشـــاهده و ره گی قاب
خدمـــت و دلســـوزی بـــه تـــن کـــرده و نقـــش پُررنـــِگ خـــود در 
ـــه  ـــد ب ـــد، بای ـــردم را نمی بین ـــی و م ـــای امنیت ـــاِت نیروه ـــش تلف افزای
ــکناس های  ــرِگ اسـ ــردم در برگ- بـ ــه مـ ــاند کـ ــان رسـ عرض شـ
دالـــری کـــه او در بـــازی قـــدرت و انتخابـــات بـــه مصـــرف 
می رســـاند و رقـــم آن تـــا اکنـــون بـــه میلیون هـــا دالـــر رســـیده، 

خـــوِن خـــود و عزیزان شـــان را می بیننـــد! 

سنگگوِرشهدا
درترازویانتخاباتِیغنیواتمر

آقـایغنـی
بیاییـد! بهخـود لطـفًا

از زمــان به قدرت رســیدِن آقای غنی یک قرن نمی گــذرد که مردم حوادث و 
جزییاِت آن را فراموش کرده باشــند. هرچند ما مردم فراموشِی زودرس داریم 
ولی گمان نمی کنم که اتفاق های ســال 1393 را کسی فراموش کرده باشد. اما 
به نظر می رسد که شخص آقای غنی آنچه را که روی داده، به فراموشی سپرده 
و حاال روایِت تازه یی از به قدرت رســیدِن خود را کشف کرده است و آن این که 
او با هیچ یک از رهبران سیاســی افغانستان که زمام امور را در دست داشته اند 
قابل مقایسه نیست؛ چون دیگران را خارجی ها به قدرت رسانده اند و او نخستین 

زمام دار کشور است که او را مردم »انتخاب« کرده اند

احمد عمران
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انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
فصــل  را  پیــش رو  انتخابــات  ریاســت جمهوری 
برنامــه محــوری و تغییــر می گویــد و بــه ایــن بــاور 
اســت کــه در ایــن دور نســخۀ جدیــد بــرای نجــات 

اســت. کارســاز  افغانســتان 
انتخابــات  نامــزد  مســعود،  احمدولــی 
ــوت  ــنبه، 2۰ ح ــروز دوش ــه دی ــت جمهوری ک ریاس
در محفــل فراغــت دانشــجویان دانشــگاه خصوصــی 
ــت:  ــرد، گف ــت می ک ــویس« صحب ــان  س ــی افغ »طب
ــی در  ــران فعل ــۀ از بح ــت جامع ــرون رف ــخۀ بی نس
ــرای  دســتان نســل جــوان کشــور قــرار دارد و مــا ب
انتقــال قــدرت بــه ایــن نســل وارد میــدان شــده ایم. 
ــروز  ــه ام ــه دانشــجویانی ک ــای مســعود گفــت ک آق
جدیــد  آغــاز صفحــۀ  بــرای  می شــوند،  فــارغ 
ــود و  ــبختی خ ــه خوش ــا مای ــد ت ــازی کنن زمینه س
ــه  ــد ب ــی می توان ــان زمان ــرا انس ــوند؛ زی ــران ش دیگ
ــعادت  ــی و س ــب خوش ــه موج ــد ک ــعادت برس س

ــد.  ــران باش ــود و دیگ خ
ــۀ آقــای مســعود، تمــام کســانی کــه امــروز  ــه گفت ب
ــد  ــد، پزشــک ان ــه دســت می آورن مــدرک فراغــت ب
ــا  ــد، مــردم م و مســوولیت بیشــتری در جامعــه دارن
امــروز بــا مشــکالت روانــی، صحــی و غیــره مواجــه 
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــوان اس ــل ج ــن نس ــد و ای ان

ــد.    ــز کن ــا نســخه تجوی ــن چالش ه ــام ای تم
بــا  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزد  ایــن 
ــت  ــت: وضعی ــی کشــور گف ــه شــرایط فعل اشــاره ب
ــرای تمــام مــردم هویــدا اســت، هــزار و  امــروزی ب
ــی  ــاد و ناامن ــر، فس ــاد، فق ــد اعتی ــش  مانن ــک چال ی
دامن گیــر شــهروندان اســت، امــا نســل جــوان 
ــن بحــران رســیده گی و راه حــل  ــه ای ــد ب کشــور بای
پیشــنهاد کنــد؛ زیــرا نســخۀ ایــن بیماری هــا در 

ــت.  ــان اس ــتان جوان دس
ــی و  ــدت مل ــت وح ــاد حکوم ــه ایج ــت ک او گف
تغییــرات اخیــر امیــدواری مــردم را نســبت بــه 
برچیــدن بحــران از کشــور افزایــش داده بــود، اما این 
ــای  ــتند چالش ه ــه نتوانس ــم این ک ــه رغ ــزرگان ب ب
موجــود را مدیریــت کننــد، بحــران را بیشــتر از پیــش 

ــد. ــترده  کردن گس
آقــای مســعود، افــزود: »بــا وجــود این کــه در  
ــا یکــی  ــرار داشــت، ام ــر ق ــت دو داکت رأس حکوم
ــد و  ــز می کن ــخۀ تجوی ــته نس ــاری را ندانس آن بیم
ــرده  ــز ک ــد نســخۀ تجوی ــاری می دان ــه بیم ــی ک دوم
ــش  بیمــاری  ــن موضــوع ســبب افزای ــد. ای نمی توان
ناشــی از نفــاق، ناامنــی و تعصبــات قومــی و زبانــی 
در پنج ســال گذشــته شــد، امــا داکتــر صاحبــان  

ــتند«. ــان نداش ــرای درم ــخه یی ب نس

او گفــت: امیــداوری ایــن بــود کــه ســران حکومــت 
ــق  ــا فای ــه چالش ه ــد ب ــم بتوانن ــا ه ــکاری ب در هم
آینــد و در کاهــش مشــکالت توجــه بیشــتر مبــذول 
ــچ  ــه هی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــند، ام ــته باش داش
ــه  ــد ک ــا نســل جدی ــن، تنه کار انجــام نشــد. بنابرای
شــما هســتید و بیمــاری جامعــه را خــوب تشــخیص 
ــه  ــز ارای ــان را نی ــخۀ درم ــد نس ــد، می توانی می دهی

کنیــد. 
رییــس تکــت انتخاباتــی تیــم وفــاق ملــی در ادامــۀ 
ســخنانش خاطــر نشــان کــرد: »شــما پزشــکان 
انــرژی،  دارای  می گیریــد،  مــدرک  امــروز  کــه 
ــردم  ــرای م ــت ب ــۀ خدم ــدی کاری و اندیش توان من
هســتید و توقــع جامعــه نیــز نســبت بــه  شــما بیشــتر 
ــن کشــور  ــرای نجــات ای ــه ب ــالتی  ک ــا رس اســت ت
ــا  ــد، چالش ه ــام دهی ــکل احســن انج ــه ش ــد ب داری
را تشــخیص  و راه حــل را پیشــنهاد کنیــد؛ زیــرا 
حکومــت فعلــی فاقــد ظرفی ســت کــه شــما را 
ــه  ــر ک ــد و ناگزی ــذب کن ــروف ح ــوان مظ ــه عن ب
ــرای حــل  ــم مظــروف و ب ــم ظــرف  شــوید و ه ه

ــد«.  ــر زنی ــتین ب ــا آس چالش ه
بــه گفتــۀ او، کســانی کــه در 17 ســال گذشــته 
بــا همــه فرصت هــا نتوانســتند بــه چالش هــای 
ــع  ــن توق ــز چنی ــده نی ــد، در آین ــق آین ــود فای موج
ــان  ــودۀ آن ــرا نســخه های فرس ــی رود؛ زی ــان نم از آن
دیگــر بــرای ایــن ملــت و جامعــه پاســخ گو نیســت. 
آقــای مســعود گفــت: »مــا در تکــت انتخاباتــی خــود 
)تکــت انتخاباتــی وفــاق ملــی( یــک تغییــر را ایجــاد 
ــی از  ــه نماینده گ ــد را ب ــده مهمن ــر فری ــم، داکت کردی
ــف  ــر لطی ــت اول و داکت ــتان در معاونی ــان افغانس زن
نظــری را از قشــر جــوان در معاونیــت دوم انتخــاب 
ــت در  ــاد و مقاوم ــوادۀ جه ــودم از خان ــرده و خ ک
ــن  ــا ای ــم ب ــرار دارم و می خواهی ــن تکــت ق رأس ای
ــی  ــران کنون ــور از بح ــات کش ــرای نج ــب ب ترکی

ــم«.   ــازی کنی زمینه س
رییــس تکــت انتخاباتــی وفــاق ملــی، گفــت: تکــت 
ــر  ــا از قش ــش م ــت و خواه ــور اس ــوان مح ــا ج م
جــوان جامعــه ایــن اســت تــا در ایــن مســیر مــا را 
یــاری رســانند تــا رســالتی کــه بــه دوش مــا گذاشــته 

ــم. ــه درســتی انجــام دهی شــده اســت را ب
ــان  آقــای در بخشــی از ســخنانش خطــاب بــه جوان
گفــت: بــه نــام بســنده نکنیــد، روی برنامه هــا 
ــد  ــی رأی دهی ــه برنامه ی ــید و ب ــته باش ــز داش تمرک
ــن گــردد؛  ــردم افغانســتان در آن تضمی ــع م ــه مناف ک
ــده ایم و  ــدان ش ــت وارد می ــن نی ــه همی ــا ب ــرا م زی
ــر  ــه از سراس ــف جامع ــار مختل ــا اقش ــه روزه ب هم
کشــور گفت   وشــنود داریــم تــا نقــش خــود را بــرای 
ــام  ــک انج ــکل نی ــه  ش ــی ب ــران کنون ــات از بح نج

ــم.  دهی
او گفــت کــه تــالش مــا ایــن اســت تــا در انتخابــات 
پیــش رو تغییــر ایجــاد کنیــم؛ تغییــر بــه ایــن معنــا که 
سیاســت و قــدرت را از نســل کــه نتوانســته در طــول 
17 ســال گذشــته بحران شناســی و بحران زدایــی 
کنــد، بــه نســل جــوان منتقــل کنیــم، نســل سرشــار 
از انــرژی، دارای برنامــه و راه کار کــه می توانــد 
تغییــرات را در جامعــه رونمــا کنــد و بــرای توســعه 

طــرح ارایــه بدهــد.
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احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از سران حکومت وحدت ملی:

دوداکتردرتشخیصمرضافغانستانوارایۀنسخۀخوبناکامماندهاند
»انتخـابات پیش رو فصـل تغییـر را رقـم می زنـد«

ابوبکر صدیق
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هنـِر زنـده گي
 در اکنـون

بنـا بـر فرضیۀ ریـد، برای چیره شـدن بـر معضل 
خوراکـی  پیمـاِن  کـه  اسـت  جنسـی  تابـوی 
جایگزیـن پیمان هـای همخونـی می گـردد. و به 
گفتـۀ رابرتسـون اسـمیت، حتـا بـا اتمـام دورۀ 
می مانـد.  باقـی  پابرجـا  همچنـان  آدم خـواری 
او در خصـوص وجـود ایـن پیمـان در میـان 
میـان  »در  می گویـد:  بادیه نشـین  اعـراب 
بیابـان  در  را  بیگانه یـی  هرکـس  عرب هـا، 
ببینـد، دشـمنی طبیعـی بـه شـمار مـی رود، و 
در برابـر تاخت وتـاز و دسـت اندازِی او هیـچ 
پشـتیبانی نـدارد. ایـِل او بـه خون خواهـی اش 
برخواهنـد خاسـت. امـا اگـر مـن یـک لقمـۀ 
کوچـِک خوراکـی با یک مـرد خورده باشـم، 
و  نـان  هـم  بـا  نـدارم؛  او  از  ترسـی  دیگـر 
نمـک خورده ایـم و او بـه ایـن اصـل پای بند 
اسـت کـه نه تنهـا بـه من گزنـدی نرسـاند، به 
مـن یـاری هـم برسـاند و از مـن دفـاع کنـد، 

بـرادرش هسـتم.«  چنان کـه گویـی 
مـا  بـرای  تحولـی  چنیـن  در  آنچـه  اکنـون 
اهمیـت دارد، جابه جایـِی موقعیـِت ارتباطـی 
دوران  در  اگـر  کـه  طـوری   بـه  اسـت. 
بـه  اجتماعـی  پیونـد  عامـل  وحشـی خویی، 
موکـول  هم شـیری(  و  )هم خونـی  »بـدن« 
گفتـۀ  مطابـق  بربریـت،  دوران  در  می شـد، 
 » »همیـاری  ایـن  انسان شـناس  دانشـمندان 
اسـت کـه عامـل قـرار می گیـرد. کسـی کـه 
سـیر  را  غریبه یـی  گرسـنۀ  شـکم  بیابـان  در 
مـرگ  از  را  چاه افتاده یـی  یـا  و  می کنـد، 
نجـات می دهـد، بی شـک بـر اسـاس حـِس 
همیاری سـت کـه اقدام بـه این عمـل می کند. 
ضمـن آن کـه پـس از ایـن اقـدام همیارانـه، 
شـخصی کـه به وی کمک شـده، بـه اصطالح 
نمک گیـر و یـا مدیـون کسـی می شـود کـه به 
او کمـک کرده اسـت. و از آن جـا که در دوران 
بربریـت، »نـان و نمک« دو منبع غذایی بسـیار 
بـاارزش بوده، در مراسـم های آیینـِی مربوط به 
پیمـان صلـح و یا آشـنای صلـح از آن اسـتفاده 

اسـت.  می شـده 
جالـب اسـت بدانیـم آنچـه در دوران بربریـت، 
ارتبـاط  عنـوان محـور  بـه  را  تصـور همیـاری 
اجتماعـی قـوت می بخشـد، یافته هـای تحقیقـی 

کلـود لـوی اسـتروس در گینـۀ نـو می باشـد. بـه 
گفتـۀ وی بومیان گینـۀ نو معتقدند »هدف راسـتین 
زناشـویی، بیشـتر دسـت یافتـن بـه یـک بـرادرزن 
اسـت تـا خـودِ زن« و همان گونـه کـه مـارگارت 
میـد هم بـا توجه به بررسـی روابط در بیـن بومیان 
آراپـش می گویـد: »هـر مـرد بـه جای یـک باغچه، 
چندیـن باغچـه دارد و در آن گیـاه مـی کارد و هـر 
از خوشـاوندان  بـا دسـتیاری گروهـی  را  باغچـه 
خـود. در یکـی از ایـن باغچه هـا او میزبـان اسـت 
و در باغچه هـای دیگـر میهمـان... هـر سـال سـهم 
خوراکـی او تنهـا در پاره زمینـی که یک راسـت زیر 
نظـر اوسـت قـرار نـدارد، این جـا و آن جـا پراکنده 
اسـت... در زمین هـای بسـته گان او کـه از یک سـو 
تـا سـه مایل و از سـوی دیگـر تا پنج مایـل فراخی 
آن اسـت... همیـن گروه گرایـی، در کشـِت درختان 
نیـز  شـکار  در  می شـود…  دیـده  نیـز  نارگیـل 
چنیـن اسـت، مـرد بـه تنهایـی شـکار نمی کنـد، با 
یـک همـراه بـه شـکار مـی رود، گاهـی یک بـرادر 
یـا  بـرادرزن  یـا  بـا یـک خویشـاوند و  بیشـتر  و 
شـوهرخواهر…، خانه سـازی نیـز بـا همین روش 

انجـام می شـود.« 
بنابرایـن چنانچـه می بینیـم، بـه همـان نسـبت کـه 
عـرب بادیه نشـین، بـا بخشـیدن سـهمی از غـذای 
خـود بـه فردی بیگانـه، او را به اصطـالح اهلی و بر 
همیـن اسـاس، همیاری و حمایـِت او را برای خود 
تضمیـن می کنـد، در قبیلـۀ بـدوی بومیـان آراپـش 
همچـون قبایـل گینـۀ نـو، اسـاس رابطـۀ اجتماعی 
بـر حـول افـزودن امکانـات موقعیـت »همیـاری« 
اسـت. چنانچـه بـر اسـاس همین خواسـت اسـت 
کـه طبـق گـزارش مـارگارت میـد، تمایلـی بـه زنا 
در ایـن قبایـل دیـده نمی شـود. طبـق گفتـۀ ریـد، 
هنگامـی که مید در مورد مسـالۀ زنـا در بین بومیان 
آراپـش تحقیـق می کرده اسـت، متوجـه این مطلب 
می شـود کـه هیچ کـس چیـزی از آن نمی دانـد و 
بـا آن آشـنا نیسـت. از ایـن رو وی جوانـان را نـزد 
آنـان  از  این بـاره  در  تـا  می فرسـتد  ریش سـفیدان 
سـوال کننـد. پاسـخ ریش سـفیدان بـه طـرز جالبی 
شـگفت آور اسـت. زیـرا آنـان برخـالف نگـرش 
امـروزی مـا کـه مبتنی بـر اخالق اسـت، بـه قضیۀ 
می کنیـم،  درک  و  می بینیـم  مـا  کـه  آن گونـه  زنـا 
نـگاه نمی کننـد. بلکـه بـر اسـاس اصـل ارتباطـِی 

»همیـاری« مسـأله را درک می  کردنـد.
پاسـخ آنان را که در گزارش مارگارت مید آورده 
شـده اسـت، می خوانیم: »چه گفتـی؟ می خواهی 
خواهـر خـود را بـه همسـری بگیری؟ چه شـده 
تـو را؟ نمی خواهی یک برادرزن داشـته باشـی؟ 
مـردِ  بـا خواهـر  اگـر  کـه  نمی فهمـی  را  ایـن 
دیگـری ازدواج کنـی و آن مـرد بـا خواهـر تـو 
ازدواج کنـد، خانـوادۀ شـماها دسـت کم دارای 
دو تـا دامـاد خواهنـد شـد، در حالـی کـه اگـر 
تـو خواهرت را بگیـری، هیچ دامـادی در میان 
نخواهـد بـود، پـس بـا چـه کسـی بـه شـکار 
خواهـی رفـت، با چـه کسـی باغبانـی خواهی 
کـرد و بـه دیـدن چـه کسـی خواهـی رفت؟« 
بهتـر  را  اسـتروس  لـوی  کلـود  گفتـۀ  اکنـون 
درک می کنیـم. آن جـا کـه بـر اهمیـت رابطـه 
نـو  گینـۀ  در  شـوهرخواهر  و  بـرادرزن  بیـن 
تأکیـد دارد. رابطه یـی کـه مبتنـی بـر همیـاری 
اجتماعـی بـا ضمانـت خویشـِی ازدواج پذیر و 

اسـت. دوسـویه 
بـه  تنهـا  گذراندیـد،  نظـر  از  آنچـه  بـاری، 
ایـن منظـور بـود تـا درکـی در مـورد ماهیـت 
این کـه  باشـیم.  داشـته  اجتماعـی«  »رابطـۀ 
چیـزی  هیـچ گاه  اجتماعـی  روابـط  دریابیـم 
مرمـوز، غیرعینـی بـرای خـود، و بـه عبارتـی 
غیرقابـل فهـم و بررسـی نبـوده اسـت؛ بلکـه 
مشـروط به شـرایط مـادی و عینی در بسـتری 
تاریخـی اسـت. از این رو کاماًل قابل شناسـایی 
اسـت. زیـرا آن چیـزی که سـبب می شـود در 
هـر مقطعـی از تاریـخ، نـوع و ماهیـت رابطـۀ 
اجتماعـی به کلـی متفاوت از زمـان و فرهنگی 
دیگـر باشـد، بسـته گی بـه شـرایط و امکانـات 
عینـی آدم هـا در موقعیتـی دارد کـه در آن قرار 
گرفته انـد. شـاید بزرگ تریـن حسـن مطالعـات 
را  فرهنـگ  کـه  باشـد  ایـن  در  انسان شناسـی 
از وضعیـت ایده  آلیسـتِی آن بـه در مـی آورد و 
آن را بـه شـرایط واقعـی و عینی یـی کـه در آن 
می زنـد.  پیونـد  می کنیـم،  تجربـه  را  زنده گـی 

در دنیــا هــم مردمــان خوش بیــن وجــود دارد و هــم مردمــان بدبیــن، و واضــح 
اســت کــه بدبین هــا بیشــتر بــه چشــم مي آینــد. آن هــا مرتبــًا انتقــاد مي کننــد، 
همیشــه انتظــار بدترین هــا را دارنــد. هرگــز جنبه هــاي مثبــت یــک حادثــه و 
اتفــاق را در نظــر نمي آورنــد و دیگــران همیشــه مي گوینــد: کــه از مصاحبــت 
ــه آن را  ــه هم ــروف ک ــه یي مع ــۀ کلیش ــان جمل ــد هم ــذت نمي برن ــا ل آن ه
ــي  ــا همیشــه نیمــۀ خال ــد: این ه ــراد صــدق مي کن ــن اف ــارۀ ای شــنیده ایم، درب

ــن دســته اید؟  ــا شــما هــم از ای ــد. آی ــه را مي بینن پیال
اگر پاسخ مثبت است، بهتر است به خواندن ادامه دهید. 

شــما هــم در اصــل از ایــن حالــت راضــي نیســتید، چــرا کــه ایــن نــگاه تلــخ 
ــد آن  ــي آزارد. مي خواهی ــان را م ــه خودت ــش از هم ــي بی ــه زنده گ ــي ب و منف
را عــوض کنیــد امــا مثــل یــک عــادت بــه ایــن عینــک ســیاه خــو گرفته ایــد. 
راه حــل دورانداختــن ایــن عینــک آســان اســت، امــا اجرایــش چنــدان ســاده 
نبــوده و دشــوار هــم هســت. مــا بــه باورهــاي قدیمي مــان کــه البتــه تمامــي 
ــه  ــیم ک ــع مي ترس ــه واق ــم و ب ــادت مي کنی ــتند، ع ــم نیس ــت ه ــا درس آن ه
ســرمان را از پیلــۀ تاریــک ایــن عقایــد بیــرون آوریــم و بزرگ تریــن اشــکال 
ــاًل  ــم. مث ــذت ببری ــي ل ــد از زنده گ ــازه نمي دهن ــه اج ــت ک ــن اس ــا ای آن ه
ــز تحــت  ــا را نی ــدۀ م ــا رخ داده، آین ــم کــه هرچــه در گذشــتۀ م فکــر مي کنی
ــي  ــته خطای ــه در گذش ــي ک ــر وقت ــن خاط ــه همی ــد. ب ــرار مي ده ــر ق تأثی
مرتکــب شــده یــا شکســت خــورده باشــیم، نگــران مي شــویم؛ دربــاره تأثیــر 
گذشــته بــر آینــده، خودمــان را ســرزنش مي کنیــم کــه چــرا این چنیــن خطــا 
ــد.  ــراب کن ــز خ ــان را نی ــامد آینده م ــن پیش ــه ای ــیم ک ــم و مي ترس کرده ای
بدیــن ترتیــب بــا زنده گــي در گذشــته و نگرانــي بــراي آینــده، لــذت و ارزش 

ــم.  ــت مي دهی ــروز را از دس ــه و ام ــن لحظ ــي ای زنده گ
ــون« را  ــي در اکن ــر زنده گ ــم »هن ــه مي توانی ــیر چگون ــن تفاس ــا ای ــاال ب ح
فراگیریــم؟ قبــل از هــر چیــز بایــد گفــت کــه مــا همیشــه مي توانیــم انتخــاب 
ــه در تلخــي و  ــا این ک ــم ی ــذت ببری ــي ل ــه از زنده گ ــم ک ــم. انتخــاب کنی کنی
ــادي  ــه ش ــم ک ــي مختاری ــم. همه گ ــپري کنی ــک، روزگار را س ــکاري تاری اف
ــخ،  ــکاري تل ــا اف ــم ی ــه کنی ــران هدی ــان و دیگ ــه خودم ــبختي را ب و خوش
ــد از  ــر مي خواهی ــم. اگ ــم کنی ــان حاک ــر زنده گي م ــي را ب ــوب زده و منف آش
ایــن ســیکل معیــوب خــارج شــوید، نیــل بــه شــادي، خوشــبختي و تفکــري 
ســالم را هــدف پیــش روي خــود قــرار دهیــد. هــرگاه کــه احســاس کردیــد، 
ــان  ــه ســوي هدف ت ــاره غالــب مي شــوند،  فــوراً ب ــد دوب آن افــکار ســیاه دارن

ــد.  رو کنی
ــا  ــي م ــت. وقت ــر اس ــیاه موث ــک س ــن عین ــق ای ــم در خل ــري ه ــل دیگ عام
ــرل کــرده و آن هــا  ــکار، اعمــال و احساســات دیگــران را کنت ــم اف ســعي  کنی
را مطابــق میــل خودمــان کنیــم، موفــق نمي شــویم و همیــن شکســت باعــث 
مي شــود کــه منفي بافــي هــم بخشــي از شــخصیت مــا شــود. بدانیــد کــه مــا 
ــه جهــان  نمي توانیــم دیگــران را تغییــر دهیــم. بایــد طــرز نگــرش خــود را ب

و دیگــران عــوض کنیــم. 
ــا آن  ــه ب ــي ک ــر حادثه ی ــم در ه ــعي کنی ــر س ــت. اگ ــز هس ــري نی راه دیگ
ــه  ــي ک ــر کس ــم و ه ــاهده مي کنی ــه مش ــي ک ــر پدیده  ی ــویم، ه ــه مي ش مواج
ــر  ــا زیبات ــرۀ دنی ــم، چه ــف کنی ــي کش ــۀ مثبت ــم، نکت ــورد مي کنی ــا او برخ ب
ــر  ــتي ها، لذت بخش ت ــدوکاو زش ــي، از کن ــردن زیبای ــدا ک ــد. پی ــد ش خواه

و شــادي آورتر اســت. 
انجــام یــک کار دیگــر هــم مفیــد خواهــد بــود. اگــر شــادي و خوشــبختي تان 
ــرد. قبــل از ایــن  ــد ب ــذت خواهی ــدان ل ــا دیگــران شــریک شــوید، دوچن را ب
کــه کســي از شــما کمــک بخواهــد، بــه او کمــک کنیــد. بــدون قیدوشــرط و 
بــدون انتظــار هیــچ پاداشــي بــه اطرافیان تــان مهربانــي کــرده بــه آن هــا عشــق 
بورزیــد و شــاید مهم تریــن روش حــل مشــکل بدبینــي ایــن باشــد کــه یــاد 
بگیریــد خــود و دیگــران را ببخشــید. ایــن بخشــش بایــد از تــِه دل باشــد و 
ــي  ــش واقع ــم« بخش ــو را مي بخش ــن ت ــد : »م ــه بگویی ــت ک ــن نیس ــط ای فق
ــود  ــر را ناب ــرده گي و تنف ــم، افس ــرمنده گي، خش ــرس، ش ــاه، ت ــاس گن احس
ــان  ــه ارمغ ــان ب ــادي را براي م ــال و ش ــوده گي خی ــش، آس ــد و آرام مي کن

مــي آورد. 
ــزي  ــه عمــل درآوردن آن هــا، چی ــز اســت و ب ــاال یــک چی ــکات ب دانســتن ن
دیگــر. تغییــر عــادات و باورهــاي گذشــته آســان نیســت و بــه زمــان طوالنــي 
نیــاز دارد. امــا ارزشــش را دارد. اگــر مي خواهیــم بــه آنچــه کــه بــه آن ایمــان 

داریــم عمــل کنیــم، پشــتکار قوي تریــن انگیــزه اســت. 

مارک ِوب/ برگردان: آذین صحابي

فرهنـــگ 
و رابـطۀ اجتمـاعی

 آنچه از نظر گذراندید، تنها
 به این منظور بود تا درکی در

 مورد ماهیت »رابطۀ اجتماعی«
 داشته باشیم. این که دریابیم
 روابط اجتماعی هیچ گاه چیزی

 مرموز، غیرعینی برای خود، و به
 عبارتی غیرقابل فهم و بررسی
 نبوده است، بلکه مشروط به

 شرایط مادی و عینی در بستری
 تاریخی است؛ از این رو کامالً
 قابل شناسایی است. زیرا آن
 چیزی که سبب می شود در هر
 مقطعی از تاریخ، نوع و ماهیت
 رابطۀ اجتماعی به ُکلی متفاوت

 از زمان و فرهنگی دیگر باشد،
 بسته گی به شرایط و امکانات
 عینِی آدم ها در موقعیتی دارد

 که در آن قرار گرفته اند.
 شاید بزرگ ترین حسن مطالعات

 انسان شناسی در این باشد
 که فرهنگ را از وضعیت

 ایده  آلیستِی آن به در می آورد
 و آن را به شرایط واقعی و

 عینی یی که در آن زنده گی را
تجربه می کنیم، پیوند می زند

بخش دوم و پایانیزهـره روحی 
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میـان اسـتدالل علمـی و تخیـِل شـاعرانه فـرق بسـیار اسـت. 
تصویـر را بـه یـاری اندیشـه و اندیشـه را بـه یـاری تصویـر 
توجیـه نمی تـوان کـرد. امـا ایـن دوگانه گـی بـه معنـای جدایی 
سرچشـمه  انسـان  از  همـه  خیـال  و  اندیشـه  چـون  نیسـت، 
می گیرنـد. این اسـت که باشـالر اثـرات »پویایـی روح و جنبش 
ذهـن« را همه جـا چـه در قلمـرو علـم، چـه در پهنـۀ خیـال 
می بینـد. دانـش بـه گفتـۀ سـوریا )1( زیباشناسـی هوش اسـت 
و حالـت باشـالر در قبـال علـم و شـعر، حالتی اسـت مبتنی بر 
زیباشناسـی. او شـیفته و فریفتـۀ علـم و شـعر اسـت، چـون هر 
دو زیباینـد. از دیـدگاه باشـالر همـه چیـز چـون ماده یی سـت 
کـه در اختیـار آدمی گذاشـته شـده اسـت و آدمی همیشـه آن را 
تغییـر و تبدیـل می دهـد و خـود از ایـن رهگذر تغییـر و تبدیل 
می یابـد. آن چـه انسـان بـا چشـم گشـودن بـه جهـان بـا همـۀ 
وجـود خویـش )هـوش و خیـال( احسـاس می کنـد، »اشـتهای 
کار« اسـت و باشـالر بـه سـیرۀ مسـیح دعـا می کـرد کـه »خدایا 
اشـتهای هـر روز را بـه بنده گانـت ارزانـی دار«. تخیل، کاشـف 
نیروهـای زنـدۀ طبیعـت اسـت و وسـیلۀ رهایـی آدمـی از قیـد 
و بنـد قراردادهـای اجتماعـی و موجـب غوطـه ور سـاختنش 
در اعمـاق چیزهـا. تخیـل همـان روح اسـت، امـا روحـی کـه 
بـه جسـم می نگـرد و بـا دنیـا می آمیـزد.  هـدف نقـد ادبـی 
باشـالر نیـز تربیـت خواننـده بـرای بهتـر خوانـدن اثـر و یافتن 
واگرایی هـای علـم و روان شناسـی و ادبیات در نوشـته پر و بال 
می گیـرد. بـر این اسـاس بـه اعتقاد باشـالر، خوانـدن دو جهت 
دارد: نخسـت جهـت رویدادها و دو دیگر مسـیر تخیل و هدف 
نقد ادبی، شـناخت نوع تخیلی اسـت که زادگاه رویدادهاسـت، 
بـا این همـه شـعر و علـم دارای دو جهـت یـا دو محـور متضاد 
انـد و آرزوی فلسـفه، همـه این اسـت که آن دو چیز ناسـازگار 
را هماهنـگ و مکمـل یک دیگـر سـازد. نقـش تخیـل در قلمرو 
علـم چیـزی جز گمراهی نبـود، اکنـون ببینیم در پهنۀ شـعر چه 

جایـی دارد؟ 
تصاویـر ادبـی، نظام و دسـتگاهی دارنـد و نظریۀ کامـل و تمام. 
تخیـل نظریه یی سـت کـه بتوانـد روشـنگر ایـن نظام و دسـتگاه 
باشـد. تصاویـر اصلـی یعنـی تصاویری کـه تخیـل زنده گی بی 
آن هـا ممکـن نیسـت. تصاویـری هسـتند وابسـته و پیوسـته بـه 
مـواد اصلـی و حـرکات  اساسـی بـاال رفتـن و پاییـن آمـدن و 
عناصـر چهارگانـۀ هـوا و خـاک و  آب و آتـش از آغـاز تـا 
کنـون همیشـه نمـودار حیـات و ارزش هـای حیاتـی بـوده اند. 
پـس انـواع تخیـالت را به چهـار عنصر مـادی تحویـل می توان 
کـرد. فرمـان چهـار عنصـر بـر پهنـۀ خیـال روان اسـت و همـۀ 
تخیـالت در بازپسـین تحلیـل به عناصـر چهارگانـه: آتش، هوا، 
آب و خـاک مربـوط و ناگزیـر به چهار طبقه تقسـیم می شـوند. 
کیمیاگـری ماده یـی را بـه مقام الوهیت می رسـاند . ایـن روحیۀ 
کیمیاگری خاص باشـالر نیز هسـت. باشـالر عاشـق دل خسـتۀ 
مـاده اسـت و همـۀ عشـق وامید و ایمـان خـود را نثـار مـاده 
می کنـد. میـان ایـن چهـار عنصـر مـادی و فرضیـۀ چهارگونـه 

مزاج، رابطه یی هسـت. روحیات کسـانی کـه در قلمروهای آب 
و آتـش یـا هـوا و خـاک تخیـل می کنند، یک سـان نیسـت. آب 
و آتـش و آسـمان و زمیـن حتـا در عالـم خیال نیز بـا یک دیگر 
می سـتیزند. شـاعری کـه بـه زمزمۀ جویبـار گوش فـرا می دهد، 
بـا سـخنوری کـه آهنـگ رقـص شـعله های آتـش را می شـنود، 
بیگانـه اسـت. آن دو بـه یک زبان سـخن نمی گوینـد. تصویر با 
اسـتعارۀ شـاعرانه بایـد از منبـع عنصـری مادی کم وبیش توشـه 
و مایـه برگیـرد. ایـن بهره گیـری شـرط دوام و بقـا در انجـام و 
وحـدت خیال پـردازی اسـت. جـز آن تخیـل اسـت و گذراندن 
اسـت و بـدان پایه پایدار و اسـتوار نیسـت کـه بتوانـد آفرینندۀ 
اثـری ادبی باشـد. پـس تخیل برای خلق شـعر و ادب، نخسـت 
بایـد عنصـر و مادۀ دل خـواه و برگزیدۀ خویـش را بیابد. تصویر 
شـاعرانه، گیاهی سـت کـه بـرای بالیدن بـه خاک و هـوا و گرما 
نیـاز دارد. باشـالر بـه مـاده گـوش فرا می دهـد: »در عمـق ماده 
گیـاه تیره یـی می رویـد، در ظلمـت مـاده گل های سـیاه شـکفته 
می شـوند، ایـن مـاده تعییـن کنندۀ شـیوۀ بیان یـا قالب یـا نطفه 
و ریشـۀ صـورت و قالـب اسـت. اشـیا شـاعر را به خیـال باقی 
کـه چنیـن  انـد  مـواد  ایـن  نمی کشـانند.  و ژرف  دراز  و  دور 

قـدرت شـگرفی دارند. 
شـاعری کـه تخیلـش از آینـه الهـام گرفتـه، اگر خواسـتار کامل 
تصاویـر حیـات و بقایـی ندارنـد؛ چـون منحصـراً بازی هـای 
لفظـی و سـوری هسـتند و بـا ماده یـی کـه گوهـر هسـتی بخش 
آن هاسـت، سـازش و پیونـد نیافتـه انـد. هـر چشـم انداز پیـش 
از آن کـه منظره یـی خـودآگاه گـردد، تجربه یـی  رویایـی اسـت. 
امـا ایـن منظـرۀ رویایـی، چهارچوبـی نیسـت کـه رفتـه رفته از 
تاثیـرات لبریـز گـردد؛ ماده یی اسـت کـه اندک  اندک گسـترش 
می یابـد و بـر حجـم خـود می افزایـد. خـواب و خیـال آدمـی 
تقلیـدی از زنده گـی ماده اسـت. تخیـالت بیش از اندیشـه های 
روشـن و تصاویـر خودآگاهانـه، تابـع عنصـر اصلی هسـتند. از 
ایـن رو عالوه بر تحلیـل تخیل از دیـدگاه روان کاری، باید آن را 
از لحـاظ روانـی فیزیکـی و روانی ـ شـیمیایی نیز بررسـی کرد؛ 
یعنـی تحلیـل تخیـل از لحـاظ روان شناسـی را با بررسـی عینی 
تصاویـر تـوام سـاخت. از راه ایـن »فیزیـک و شـیمی تخیل« به 
فرضیـۀ چهـار مـزاج شـاعرانه می رسـیم. هـدف ایـن فیزیک و 
شـیمی شـعر تشـخیص مـاده مربـوط بـه هـر تصویـر و تعییـن 
»سـنگینی« و »وزن مخصوص« آن اسـت. کار باشـالر نقد عینی 
شـعر و ادب بـه معنـای دقیـق کلمـه با زیباشناسـی آزمایشـگاه 
اسـت. فیزیـک یـا شـیمی تخیـل، وسـیلۀ شـناخت موجبیـت 
عینـی تصویـر اسـت و این شـناخت راه گشـای نقد ادبـی عینی 
بـه معنـای اخـص کلمـه اسـت. بـر ایـن اسـاس برخـالف نظر 
روان کاوان، تخیـل تابـع موجبیتی  روانی نیسـت؛ قلمروی سـت 
کـه  می دهـد  نشـان  عینـی  ادبـی  نقـد  »سـرخود«  و  مسـتقل 
و  بیهـوده  نیسـتند،  بی ریشـه یی  آرمانـی  تصاویـر  اسـتعارات، 
بی دلیـل سـاخته و پرداختـه نشـده انـد، بلکـه نظـم و نسـقی 
خـاص دارنـد و بیـش از احساسـات، طبـق قاعـده و قانونـی 

معیـن یک دیگـر را فـرا می خواننـد و بـه همـراه  می آورنـد. 
روان شـاعر »ترکیبی اسـت از کلمات  مسـتعار و مجاز«)2(  که 
بـه یـاری تحلیـل عینی می توان شـکل هندسـی)۳( آن را رسـم 
کـرده و این شـکل هندسـی، نمایشـگر جهـت و معنـا و نظم و 

ترتیـب و ترکیب تصاویر و اسـتعارات شـاعر اسـت. 

تخیل چیست؟ 
تخیـل توده یـی جامـد و بی جـان از تصاویـر محصـول ادراک 
بـه  بلکـه قـوۀ دگرگـون سـاختن آن هاسـت.  نیسـت؛  حسـی 
بیانـی دیگـر تخیـل، قـوۀ سـاختن تصاویـر از واقعیت نیسـت؛ 
قـوۀ سـاختن تصاویـری اسـت کـه از واقعیـت فـرا می گذرنـد 
و برتـر از واقعیـت انـد. بـا بررسـی پیوندهـای میـان واقعیت و 
تصویـر )ارتبـاط واقعیـت ادبی با واقعیـت مادی( بـه این نتیجه 
می رسـیم کـه واقعیـت، از دولـت تخیـل ارزشـمند می شـوند، 
خـود واقعیـت سـاده و مبتـذل اسـت و دارای هیچ یـک از آن 
خصوصیاتـی نیسـت کـه در تصویـر ادبـی )واقعیـت ادبی( رخ 

می نماینـد. 
تصویـر، بیـان اندیشـه و ادراک و تخیلـی قبلـی یـا نمایش گـر 
واقعیتـی کـه در گذشـته وجـود داشـته، نیسـت. شـعر اصیـل 
متضمن تصاویری سـت  که بیشـتر احسـاس و ادراک نشـده اند؛ 
تصاویـری کـه زنده گی فراهـم نیـاورده، بلکه شـاعر خلق کرده 
اسـت. کالم شـاعرانه، روشـنگر وجـودی اسـت کـه هم زمان با 
بیـان شـاعرانه آفریده می شـود. تخیـل، آفرینش واقعیتـی نو »از 
راه کالم و در کالم« اسـت؛ پس شـعر هسـتی آفرین اسـت. شعر 
تجربه یـی از جهـان بـه مـا می آمـوزد کـه آن تجربـه را تنهـا در 
خـود شـعر و از راه شـعر، احسـاس و دریافـت می تـوان کـرد. 
شـاعر نـوآور و خـالق اسـت؛ یعنـی بـا زبـان شـعر و در زبـان 
شـعر، جهـان و موجوداتـی اصیـل و احساسـات و ادراکاتـی 
مطلقـًا  بدیـع می آفرینـد. بیـان تصویـر زبـان را جـوان می کنـد. 
شـاعر بـا آوردن تصاویـر تـازه، خـالق زبـان اسـت. از ایـن رو 
و  احساسـات  و  زنده گـی  نمـودار  همیشـه  شـاعر،  کلمـات 
اندیشـه های شـاعر نیسـتند، بلکـه گاه آفریننـدۀ واقعیتـی تـازه 
انـد. شـاعر پیوسـته بیـان کننـدۀ نقص خـود نیسـت و چنان که 
گفتیـم، تصاویـر واقعـی در زبـان شـعر »تصاویـری نیسـتند که 
زنده گـی فراهـم آورده باشـد« و منظـور از زنده گـی در این جـا.  
واقعیـت بـا واقع گرایـی خـام و ساده لوحانه یی سـت کـه علـم 
و شـعر واقعـی حتمـًا از آن فـرا می گذرنـد. خواننـدۀ شـعر نیز 
بایـد قـوۀ عاقلـه و ذهنیـت خویـش را به یک سـو نهد تـا بتواند 
بـا جریـان اصیـل شـعر هماهنـگ گـردد. پـس نوعـی زنده گی 
یـا واقعیـت منحصـراً »کالمـی« وجـود دارد. در ایـن بینـش، 
زبـان  وسـیلۀ تجسـم و نمایـش واقعیـت نیسـت؛ بلکـه خـود، 
ابـزار واقع سـازی اسـت. ضمنـًا در ایـن بینـش کلمـه چیـزی 
بی نهایـت  اسـت  )فرنکسـیونی(  کنشـی  بلکـه  نیسـت،  ثابـت 
پویـا و تغییرپذیـر از ایـن رو تخیـل کـه دارای قـوۀ واقع سـازی 
اسـت. همیشـه منـازع خرده بیـن و منقـد اسـت. کالم موجـز 

شـعر حمله یی سـت بـه عـادات ذهنـی انسـان بـرای شـناخت 
بهتـر تصاویـر آن را بـا اسـتعاره )4( قیـاس می کنیـم. اسـتعاره 
بـه اعتقـاد، تصویری دروغین اسـت؛ یعنی شـبه تصویری سـت 
کـه اندیشـه را خالصـه و ترجمـه و تزییـن می کنـد، و در واقع 
وجـه مصالحه یی سـت میـان عقـل و خیـال. اسـتعاره احساسـی 
را کـه بیانـش مشـکل اسـت، بـه صورتـی محسـوس مجسـم 
اسـت  فکـری  مبیـن  و  مترجـم  اسـتعاره،  بنابرایـن  می سـازد؛ 
کـه پیـش از اسـتعاره وجـود داشـته اسـت. از ایـن رو اسـتعاره 
وابسـته بـه وجـود دیگـری اسـت)یعنی آن کـس کـه خواهـان 
بیـان مطلـب مشـکلی اسـت(؛ امـا خیال بـا تصویر زاییـدۀ خود 
تخیـل مطلـق اسـت. روان کاوی، پیونـد تصویـر بـا آرزو را بـه 
باشـالر می آمـوزد. امـا باشـالر از ایـن حـد فـرا می گـذرد و به 
جسـت وجوی خیـزگاه تصویـر در ذهن آفرینندۀ هنـر می پردازد 
و بـه ایـن نتیجـه می رسـد که تصویـر شـاعرانه از اندیشـه زاده 
نمی شـود. تصویـر شـاعرانه از هیـچ بـه وجـود می آیـد. انسـان 
سرنوشـتی »شـاعرانه« دارد؛ یعنـی بـرای ایـن زنده گـی می کنـد 
کـه پیـکار شـادی و انـدوه را بسـراید. حاصـل سـخن این کـه 
از  آدمـی  رهاننـدۀ  یعنـی  اسـت؛  رهایی بخـش  قوه یـی  تخیـل 
قیـد تصاویـر اولیه و نیـروی تغییردهنـدۀ تصاویر اسـت. ادراک 
حسـی و تخیـل بـه انـدازۀ حضـور و غیـاب متضاد انـد. تخیل 
بزرگ تریـن تحـرک روحـی و معنـوی اسـت. امـا کار واقعیت، 
وقفـه و سـکون و بازداشـت اسـت. تصویـر ادبی تصویرشـکن 

یعنـی درهـم شـکنندۀ تصاویـر ایسـتان ادراک حسـی اسـت. 
تخیـل ادبـی از بنـد نوعـی تخیـل می گریـزد تـا بتوانـد آزادانـه 
تخیـل کنـد. پس تخیـل ادبی، قوۀ تمیـز دادن اسـت و حیات و 
تحرکـش زادۀ ایـن قـوۀ تمیز اسـت. از این رو باشـالر می گوید 
تخیـل و اراده در اصـل به هم پیوسـته انـد. به اعتقـاد او، تصویر 
ادبـی، نمایشـگر آدمـی تنها و تک افتاده اسـت با همـۀ اراده اش 
و  بینایـی  از  و شـعر کـه در خلـوت و سـکوت وجـود دور 
ارادۀ  تجلـی  بزرگ تریـن  و  نخسـتین  می شـود،  زاده  شـنوایی 
انسـان ها اسـت. تخیـل دور شـدن، پـر گرفتـن، پرواز کـردن به 
سـوی زنده گانـی نـو و افق هـای دوردسـت و ناآشـنا، خـود را 
بـرای آینـده سـاختن و پرداختـن اسـت. کار عقل رخنـه کردن 
یـا دریافـت امـور با نحـوی متعـارف و محتـاط، مطابـق قواعد 
و دسـتورهای خـاص اسـت و این همـه وسـیلۀ جهت بخشـی 
از آینـده اسـت. امـا کار تخیـل، خطـر کـردن بـه شـیوۀ پرومته 
بـرای پی ریـزی آینده اسـت و از ایـن لحـاظ آزادی و امیدواری 
انسـان اسـت. »همیشـه  تخیـل سـرآغاز کاری اسـت و خرد از 
سـرگرفتن کاری.« از ایـن رو، هر شـاعر واقعی بایـد بتواند ما را 
به سـفر کـردن بخواند. شـعر سـنت نیسـت؛ رویایـی ابتدایی و 
بیـداری تصاویر ابتدایی اسـت و ایـن تصاویر ابتدایـی، تصاویر 
مربـوط بـه مـاده انـد. نخسـتین وظیفـۀ شـاعر، رهـا سـاختن و 
و  انداختـه  لنگـر  مـا  درون  کـه  ماده یی سـت  انداختـن  بـه راه 

خواسـتار خیال پـردازی اسـت. 

انسـاِن ادبی؛ ترکیبی از  اندیشه و خیال
 تصویر، بیان اندیشه و ادراک و تخیلی قبلی یا نمایش گر واقعیتی که در گذشته وجود داشته، نیست. شعر اصیل متضمن تصاویری ست  که بیشتر احساس و ادراک
 نشده اند؛ تصاویری که زنده گی فراهم نیاورده، بلکه شاعر خلق کرده است. کالم شاعرانه، روشنگر وجودی است که هم زمان با بیان شاعرانه آفریده می شود. تخیل،
 آفرینش واقعیتی نو »از راه کالم و در کالم« است؛ پس شعر هستی آفرین است. شعر تجربه یی از جهان به ما می آموزد که آن تجربه را تنها در خود شعر و از راه شعر،
 احساس و دریافت می توان کرد. شاعر نوآور و خالق است؛ یعنی با زبان شعر و در زبان شعر، جهان و موجوداتی اصیل و احساسات و ادراکاتی مطلقاً  بدیع می آفریند.
بیان تصویر زبان را جوان می کند. شاعر با آوردن تصاویر تازه، خالق زبان است. از این رو کلمات شاعر، همیشه نمودار زنده گی و احساسات و اندیشه های شاعر نیستند

  بخش نخستجالل سـتاری  
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مانــدگار: برنامــه ویــژۀ نقــد و رونمایــی دفتــر ســوم کتــاب 
ــن  ــم ای ــت ده ــب نشس ــدارا در قال ــاهل و م ــان تس گفتم
ــخ  ــه تاری ــات افغانســتان ب ــز معلوم ــاالر مرک ــان در ت گفتم
19حــوت در دانشــگاه کابــل برگــزار شــد. در ایــن برنامــه، 
شــمار زیــادی از فرهنگیــان، دانشــجویان، اســتادان و 
ــدوم  ــید مخ ــور س ــتند و در آن دکت ــور داش ــان حض مهمان
رهیــن، وزیــر پیشــین اطالعــات و فرهنــگ و اســتاد احمــد 
ضیــای رفعــت شــاعر، نویســنده و اســتاد دانشــگاه کابــل در 
ــان  ــاب ســوم گفتم ــت و کت ــدارا صحب ــورد تســاهل و م م

ــد.  ــه نقــد و بررســی گرفتن ــدارا را ب تســاهل و م
ــرای  ــه اج ــر ب ــن آذرمه ــی، حس ــش پایان ــان در بخ همچن
ــا  ــان ب ــاب ســوم گفتم ــار پرداخــت و کت ــا گیت موســیقی ب
ــید  ــور س ــد. دکت ــی ش ــدگان رونمای ــتراک کنن ــور اش حض
ــه بررســی  ــا و خشــونت« را ب ــن، مبحــث »م مخــدوم رهی
رفتــار  از  مثال هایــی  و  نمونه هــا  ارایــه  بــا  و  گرفــت 
متســاهالنه در فرهنــگ کهــن افغانســتان و نیــز ارایــه مثــال 
از رفتــار متســاهالنه در مکتــب تصــوف و عرفــان بحــث را 
ــر  ــه پ ــای صوفیان ــه طریقت ه ــرد ک ــح ک شــکافت و تصری
از ارشــادات نــرم و تــوأم بــا تســامح اســت. دکتــور رهیــن 
یکــی از علت هــای عمــده ترویــج رفتــار خشــن در روزگار 
حاضــر را برخاســته از اســتمرار جنگ هــای چهل ســاله 
ــت  ــن وضعی ــر ای ــرای تطهی ــه ب ــرد ک ــد ک ــد و تأکی خوان
ــات در  ــه اصالح ــد ب ــنتی، بای ــالق س ــه اخ ــت ب و بازگش
معــارف، به ویــژه در دوره هــای آموزش هــای نخســتین 

ــت. پرداخ
 دکتــور رهیــن بــا اســتناد بــه روایت هــای عرفانــی تصریــح 
کــرد: »از دیــد عرفــا، راه بــه ســوی خــدا بــه عــدد انفــاس 
ــا  ــتن بت ه ــرای شکس ــت ب ــازی نیس ــت و نی ــان اس آدمی
قیــام کــرد، بــل بایــد مــادر بت هــا کــه نفــس انســان اســت 

را بایــد کشــت«.
 دکتــور رهیــن در پایــان ایــن بحــث پیشــنهاد کــرد کــه بــا 
ــت  ــف را تقوی ــر روح لطی ــه »هن ــه ک ــن مقول ــه ای توجــه ب
می کنــد«، بــرای پــرورش بهتــر روان کــودکان و نوجوانــان 
ــیقی در  ــر موس ــون هن ــزودن مضم ــاع، اف ــف اوض و تلطی
ــی  ــوف ابتدای ــژه در صن ــارف، به وی ــی مع ــاب آموزش نص

کارســاز اســت.
 در همیــن حــال، احمــد ضیــای رفعــت، بــه نقــد و بررســی 
ــت.  ــدارا پرداخ ــاهل و م ــان تس ــاله گفتم ــوم رس ــر س دفت
اســتاد رفعــت ضمــن تبریــک بابــت چــاپ ســومین دفتــر 
کتــاب گفتمــان تســاهل و مــدارا، تــالش برگزارکننــده گان 
ــی،  ــگ همدل ــج فرهن ــتای تروی ــان را در راس ــن گفتم ای

ــتود. ــری س ــری و تحمل پذی براب
ــن  ــا برشــمردن مواصفــات و محاســن ای  اســتاد رفعــت، ب
کتــاب، آن را بــه نقــد گرفــت و بــرای بهبــود محتــوای آن 

پیشــنهادات مشــخصی ارایــه کــرد.
رفعــت بــه تحلیــل محتوایــی اثــر پرداخــت و ضمــن 
ارزیابــی شــیوۀ تألیــف و برخــورد مبتنــی بــر روش تحقیــق، 
لقــب »محافظــه کار« را بــه شــماری از نویســنده گان مقاالت 

ایــن مجموعه هــا به ویــژه در بخــش »نتیجه گیری«هــای 
ــاالت، داد. مق

ــم را  ــه فضــای حاک ــی ک ــت، هنگام ــتاد رفع ــاور اس ــه ب  ب
ــد،  ــکل بده ــد« ش ــوژی واح ــد« و »ایدیول ــت واح »قرائ
ــم  ــی مفاهی ــا برخ ــعاع آن، ب ــت ش ــًا تح ــنده گان غالب نویس
ــه  ــد ک ــه« برخــورد می کنن ــر »محافظــه کاران ارزشــی ناگزی
ــه  ــد ب ــت و بای ــتی نیس ــرد درس ــن رویک ــاور او ای ــه ب ب
ــر  ــا تکیــه ب تعبیــر او »جســارت علمــی« احیــا شــود کــه ب
ــه  ــگران ب ــنده گان و پژوهش ــا، نویس ــا و عینیت ه واقعیت ه

تبییــن مفاهیــم بپردازنــد و فضــای حاکــم نیــز بــه گونه یــی 
باشــد کــه بــه مالمــت و ســالمت ایــن نویســنده گان 
ــان  ــر آن ــودن را ب ــی ب ــی و انحراف ــر کفرگوی ــردازد و مه نپ

ــد. ــپ نزن برچس
ــراژ  ــا تی ــدارا ب ــاهل و م ــان تس ــاب گفتم ــوم کت ــر س  دفت
۳۰۰۰ نســخه از ســوی انتشــارات امیــری نشــر شــده اســت 
و حــاوی 11 مقالــه و نوشــتۀ جــدی پیرامــون اعتدال گرایــی 

می باشــد.

ـــی  ـــر زنده گ ـــی  ناپذی ـــر جدای ـــروزی، عناص ـــدم پی ـــروزی و ع پی
بشـــر انـــد و انســـان در مـــوارد زیـــادی بـــا ایـــن پدیده هـــا رو 

ـــود. ـــی ش ـــه رو م ب
ماریا شهسوار کاوه

بهزاد برمک
ـــۀ انســـانی  ـــدایش جامع ـــدو پیـ ـــه از ب ـــی اســـت کـ ـــت پدیده ی امنی
ــوده و از  ــان ها بـ ــرای انسـ ــی بـ ــای اساسـ ــی از دغدغه هـ یکـ
ــه  ــده کـ ــته شـ ــه پنداشـ ــای یـــک جامعـ ــن نیازهـ ضروری تریـ
بقـــا و پیشـــرفت هـــر کشـــور بـــه آن وابســـته می باشـــد کـــه 
ـــی  ـــی و خصوص ـــۀ مدن ـــمی، عرص ـــاحۀ رس ـــرورت آن در س ض

ـــت.  ـــوس اس ـــدی محس ـــورت ج ـــه ص ب
ـــرین و  ـــوان طبیعی تـ ـــه عنـ ـــوان ب ـــت را می تـ برخـــورداری از امنی
ـــگاه  ـــک ن ـــر ی ـــرد. اگ ـــی ک ـــر تلق ـــراد بش ـــق افـ ـــرین ح اساسی تـ
ـــیم  ـــته باش ـــع بشـــری داش ـــل جوام ـــخ تکام ـــه تاری ـــق ب ـــبتًا عمی نس
ـــواه  ـــود گ ـــر خ ـــخ معاص ـــول تاری ـــتان در ط ـــه افغانس ـــم ک می بینی
کســـب و حفـــظ قـــدرت از طریـــق اعمـــال زور و خشـــونت 
ـــل،  ـــددی، قت ـــوارد متع ـــأله در م ـــن مس ـــا ای ـــه بس ـــه چ ـــوده ک ب
ـــراه  ـــه هم ـــر را ب ـــل و زنجی ـــب و ُغ ـــکنجه، تعذی ـــزی، ش خون ری

ـــت. ـــته اس داش
ــتین بار در تاریـــخ ایـــن کشـــور، فراینـــد شـــکل  بـــرای نخسـ
گرفـــت از بُـــن کـــه مکانیســـم انتقـــال مســـالمت آمیز اقتـــدار 
سیاســـی را در افغانســـتان تعریـــف کـــرد کـــه بـــا همـــکاری و 
ـــای  ـــتقیم قدرت ه ـــور مس ـــا حض ـــی و ب ـــع جهان ـــت مجام حمای

بـــزرگ دنیـــا بـــه ثمـــر نشســـت.
ــۀ  ــه بـــه گونـ ــه زنده گـــی می کنیـــم کـ ــا در جامعـ امـــروزه مـ
فزاینده یـــی در حـــال گـــذار اســـت و اگـــر بخواهیـــم زمینه هـــا 
ـــور  ـــدر مح ـــی آن را در چن ـــدید ناامن ـــا تش ـــت ی ـــل بازگش و عوام
ـــر  ـــا را در مباحـــث زی ـــوع آنه ـــوان مجم ـــاید بت ـــم، ش خالصـــه کنی

ـــرد: ـــتجو ک جس
• ضعف و ناکارآمدی دولت؛

ــت و  ــاد امنیـ ــی در ایجـ ــوای بین المللـ ــال قـ ــش غیرفعـ • نقـ
ثبـــات سراســـری؛

• دخالت ها و سیاست های کشور خارجی؛
• نقـــش منابـــع قـــوی شـــبکه های اســـتخباراتی منطقـــه و 

فرامنطقـــه در تشـــدید بـــد امنی هـــا.
ناامنـــی واقعیتـــی اســـت انکارناپذیـــر کـــه کشـــور را دچـــار بحـــران 
ـــه  ـــن نکت ـــد ای ـــد. بای ـــز می باش ـــزون نی ـــرده و تشـــدید آن روز اف ک
را در نظـــر داشـــته باشـــیم کـــه ایـــن امـــر نیازمنـــد اســـتراتژی 
ــگ  ــه جنـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ ــا واقعیـ ــت، امـ ــی اسـ همه گانـ
ـــی  ـــتراتژی مل ـــک اس ـــی از ی ـــوان بخش ـــه عن ـــی ب ـــدون دیپلوماس ب
ـ امنیتـــی موفـــق نمی باشـــد؛ در کنـــار جنـــگ، دیپلوماســـی و 
ـــاند.  ـــت می رس ـــه موفقی ـــگ را ب ـــۀ جن ـــه نتیج ـــت ک ـــت اس سیاس
دســـت خوش  کشـــور،  ُکل  وضعیـــت  گذشـــته،  ایـــن  از 
سیاســـت های جهانـــی اســـت یعنـــی قـــوای بین المللـــی و 
کشـــورهایی کـــه در افغانســـتان حضـــور فعـــال دارنـــد دنبـــال 
ـــه  ـــور ب ـــت کش ـــه وضعی ـــتند ک ـــود هس ـــداف خ ـــت ها و اه سیاس
ـــر  ـــت تأثی ـــان، تح ـــدید آن ـــالت ش ـــته گی ها و مداخ ـــل وابس دلی

ــرار دارد. ــی قـ ــک بیرونـ ــت های ممالـ خواسـ
امنیـــت، صلـــح و رفـــاه از نیازهـــای اساســـی و اولیـــه جوامـــع 
بشـــری اســـت و هـــر نـــوع تردیـــد و عـــدم اتخـــاذ تصمیـــم، 
ـــوگواری  ـــا س ـــا ب ـــی آورد و روزه ـــار م ـــه ب ـــود ب ـــا خ ـــر را ب تأخی
ــه از دســـت می رونـــد. بـــرای جامعه یـــی کـــه  روزهـــای رفتـ
در میـــان آتـــش جنـــگ و زنده گـــی قـــرار دارد، زنـــده مانـــدن، 
ـــردد. ـــوب می گ ـــاز محس ـــن نی ـــت و بنیادی تری ـــن خواس مهمتری

از خـــالل آنچـــه گفتـــه شـــد می تـــوان نتیجـــه گرفـــت کـــه 
ـــهروندان  ـــور و ش ـــی کش ـــووالن امنیت ـــان مس ـــداوم می ـــاس م تم
ـــه  ـــک ب ـــرای کم ـــد ب ـــازنده و مفی ـــی های س ـــن پالیس ـــرای یافت ب
ـــود  ـــع ش ـــت واق ـــورد غفل ـــد م ـــتان نبای ـــت در افغانس ـــتقرار امنی اس
امـــا ایـــن کـــه در شـــرایط کنونـــی و در وضعیـــت نامســـاعد 
ـــار  ـــرای مه ـــی ب ـــور، زمینه ی ـــر کش ـــم ب ـــی حاک ـــی و سیاس امنیت
ـــد در  ـــه بای ـــت ک ـــوالی اس ـــر؟ س ـــا خی ـــود دارد ی ـــا وج ناامنی ه
ـــه  ـــان ب ـــًا زم ـــه مطمین ـــرد ک ـــۀ جـــدی ک ـــل و اندیش ـــورد آن، تأم م

ـــرد. ـــد ک ـــه خواه ـــخ ارای آن پاس

روح اهلل بهزاد
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت 
ملـی می گویـد کـه مـردم افغانسـتان از »بعضـی عرصه هـای 
ناروشـن« گفت وگوهـای صلـح در دوحـه تشـویش دارنـد. 
آقـای عبـداهلل کـه دیـروز، دوشـنبه، 2۰ حـوت در نشسـت 
کـه  افـزود  همچنـان  می کـرد  صحبـت  وزیـران  شـورای 
جمهوری اسـالمی و حفظ دسـتاوردهای افغانستان »غیرقابل 
گفت وگـو« اسـت. او گفـت که طالبـان تغییر نکـرده و هنوز 

هـم در هـوای گذشـته اند.
رییـس اجرایـی حکومـت می گویـد کـه در گفت وگوهـای 
صلح، »حکومت« و »گروه های سیاسـی« مسـوولیت مشترک 
دارنـد تـا از نظام افغانسـتان دفـاع کنند؛ زیرا بـه گفتۀ او: این 
نظـام بـه همـه ربـط دارد، دسـتاورد مـردم افغانسـتان اسـت 
و تنهـا راهـی کـه بـرای ایجـاد نظـام وجـود دارد، انتخابات 

است.
داکتـر عبـداهلل بـا اشـاره بـه این که در صـورت نبـود »برخی 
از اصـول«، صلـح معنـا پیدا نمی کنـد، اظهار داشـت که یکی 
از ایـن اصـول، اصـل انتخابـات و تـداول قـدرت از این راه 
اسـت. رییـس اجرایـی بـه ایـن بـاور اسـت کـه جریان های 
امـا در  سیاسـی و حکومـت دیدگاه هـای متفـاوت دارنـد، 
دفـاع از نظـام و کلیـت نهـاد دولـت، هیـچ اختالفـی میـان 
جریان هـای سیاسـی، شـخصیت های سیاسـی و حکومـت 

نـدارد. وجود 
آقـای عبـداهلل بیـان داشـت که دفـاع از نظـام به معنـای دفاع 
از رییـس حکومـت و رییـس اجرایـی نیسـت، بلکـه »همه« 
افغانسـتان و از حـق رأی مـردم  اگـر از جمهـوری بـودن 
بگذریـم، هیـچ راه حلـی کـه قابـل قبـول مـردم افغانسـتان 

نـدارد. باشـد وجود 
رییـس اجرایـی تأکیـد کـرد کـه اصـل جمهوریـت در قانون 
اساسـی تثبیـت اسـت و در ایـن بخـش معامله یـی صـورت 
نخواهـد گرفـت. ایـن مقـام حکومـت وحـدت ملی بـه این 
بـاور اسـت کـه در فکـر طالبان هنوز هـم تغییر نیامده اسـت 

و ایـن گـروه هنوز هـم در »هـوای« گذشـته اند.
عبـداهلل اظهـار داشـت، طالبـان بایـد بداننـد کـه حکومـت 
بـا تبلیغـات و شـیوه های مختلـف کاری آنـان آشـنا اسـت 
و ایـن شـیوه ها دیگـر کاربـرد نـدارد، بنـًا بایـد ایـن گـروه 

صادقانـه در پروسـۀ صلـح همـکاری کننـد. او در ادامـه بیان 
داشـت کـه وقتـی صلـح برقـرار شـود، نیـازی بـه حضـور 
افغانسـتان دیـده نمی شـود، ولـی  بین المللـی در  نیروهـای 
بین المللـی  جامعـۀ  بـا  افغانسـتان  همکاری هـای حکومـت 

ادامـه خواهـد داشـت.
داکتـر عبـداهلل بـه حملـۀ اخیـر بـه مراسـم گرامی داشـت از 
سـالرزو شـهادت عبدالعلی مزاری اشـاره کرد و گفت، فارغ 
از این کـه کـدام گروه مسـوولیت این حمله را گرفته اسـت؟ 
امـا واقعیـت این اسـت کـه طالبان زمینـۀ حضـور گروه های 

تروریسـتی را در افغانسـتان فراهـم کرده اند.
آقای عبداهلل در بخشـی از سـخنانش از گزینـش رهبری تازۀ 
کمیسـیون های انتخاباتـی یـاد کـرد و گفـت که توقـع عموم 
ایـن اسـت تا رهبـری تازه باور مـردم به پروسـۀ انتخابات را 
اعـاده کننـد. رییـس اجرایی تأکیـد کرد که کمیشـنران جدید 
بایـد در برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف و بـا اعتبـار نقش 

ایفـا کنند. عمده 
ایـن گفته هـا در حالـی مطرح می شـود کـه گفت وگوها میان 
نماینـده گان امریـکا و طالبـان نزدیـک بـه دو هفته اسـت که 
در شـهر دوحۀ کشـور قطـر جریان دارد. هرچنـد به صورت 
پراکنـده از جزئیـات ایـن گفت وگوهـا گزارش هایـی نشـر 
شـده، امـا بـه صـورت رسـمی جزئیـات آن پخـش نشـده 

است.
امریـکا  نماینـده گان  بیـن  کـه  گفت وگویـی  دور  پنـج  در 
و طالبـان تـا کنـون انجـام شـده، حکومـت حضـور نداشـته 
اسـت. مسـووالن ارشـد حکومـت بارهـا از طالبان خواسـته 
انـد تـا بـا دولـت افغانسـتان مذاکـره کنـد، امـا ایـن گـروه 
هـر بـار درخواسـت حکومـت را رد کـرده و حکومـت را 
نامشـروع خوانـده اسـت. طالبـان همچنـان گفته انـد که غیر 
از حکومـت، بـا هـر گـروه و طرف دیگـر حاضر بـه مذاکره 

. ست ا
از سـویی هـم، بنابـر درخواسـت زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ 
ویـژۀ امریـکا بـرای پایـان جنـگ افغانسـتان، قـرار اسـت 
بـرای  را  کننـده  گفت وگـو  ملـی  هیـأت  یـک  حکومـت 
مذاکـره بـا طالبان معرفـی کند کـه در آن، به شـمول نمایندۀ 
حکومـت، نماینده گانـی از رسـانه ها، جامعـۀ مدنـی، احزاب 

و جریان هـای سیاسـی نیـز حضـور داشـته باشـند.

سومین دفتر  رساله گفتمان تساهل 
را  ر ونمایی شد و مدا

رییس اجرایی:دورمنـای ُرخـداد
طالبان تغییر نکرده و هنوز در »هوای« گذشته اند
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سـوال  ایـن  می خورنـد؟  دردی  چـه  بـه  زنـان 
گول زننده یـی بـه نظـر می رسـد. ممکن اسـت از روی 
سـادهگی بگوییـد کـه زنـان انسـان اند و حـق دارنـد 
کـه زندهگـی کامـل و تمـام  عیاری داشـته باشـند و از 
جملـه حق کار، سـرگرمی، گذراندن اوقـات فراغت و 
گـوش دادن بـه برنامۀ رادیویـِی »امـروز« و داد زدن بر 

سـِر آن را دارنـد.
قدیمی یـی  سیاسـِی  نیـروی  اروپـا  سراسـر  در  امـا 
دوبـاره در حـال قدرت گرفتن اسـت. پوپولیسـت های 
سیاسـت های  بـردن  پیـش   سـرگرم  راسـت گرا 
همچـون  زنـان  بـا  کـه  هسـتند  زادوولدگرایانه یـی 
دسـتگاه تولیدمثـل برخـورد می کنـد. بـر اسـاس ایـن 
زنـان  یعنـی  مناسـب-معموالً  زنـان  بایـد  سیاسـت ها 

کـرد. تشـویق  زادوولـد  بـه  سفیدپوسـت-را 
وزیـر  نخسـت  اوربـان،  ویکتـور  فوریـه،   1۰ در 
مجارسـتان، اعـالم کـرد کـه اقدامـات جدیـدی بـرای 
حمایـت از مـادران انجـام خواهـد شـد. ایـن اقدامات 
افزایـش 21  یارانـۀ مسـکن،  پرداخـت  از  عبارت انـد 
پرداخـت  و  مهدکودک هـا،  ظرفیـت  نفـرِی  هـزار 
کمک هـای دولتـی بـه خانواده هـا بـرای خریـدن مینی 
َون. زنانـی کـه بیـش از چهـار بچـه داشـته باشـند تـا 
پایـان عمـر از مالیـات بـر درآمـد معاف خواهند شـد.
اوربـان گفـت مشـکل »غـرب« ایـن اسـت کـه بـرای 
جبـران نـرخ پاییـن زادوولـد بـه مهاجرت تکیـه کرده 
اسـت-در واقـع، به طور ضمنـی گفت که مجارسـتان، 
یکـی از اعضـای اتحادیـۀ اروپا، به چنیـن راه حلی دل 
نبسـته اسـت. بـه نظـر او، غـرب فکـر می کنـد کـه »به 
ازای هـر یـک بچـۀ کم وکسـر، یـک بچـۀ مهاجـر باید 
به کشـور وارد شـود تـا آمار و ارقام سرراسـت شـود. 
مـردم مجارسـتان عقیـدۀ متفاوتـی دارنـد. ما بـه اعداد 
و ارقـام احتیـاج نداریـم. مـا بـه بچه های مجارسـتانی 

داریم.« نیـاز 
ممکـن اسـت سیاسـت های اوربـان فمینیسـتی بـه نظر 
برابری طلبانـه   آرمـان  از  سیاسـت ها  ایـن  امـا  برسـد 
بسـیار فاصلـه دارد، آرمانـی کـه می گویـد زنـان حـق 
دارنـد هـر قـدر و هـر زمـان کـه می خواهنـد بچـه دار 

شـوند بی آن کـه خطـر فقـر آنهـا را تهدیـد کنـد.
اسـت- پاییـن  مجارسـتان  در  بـاروری  میـزان  بلـه، 
میانگیـن بـارورِی مادام العمـر هـر زن در مجارسـتان 
45.1 فرزنـد اسـت، در حالـی کـه میانگیـن ایـن رقـم 
در اتحادیـۀ اروپـا 58.1 بچـه بـه ازای هـر زن اسـت. 
مجارسـتان هـم مثـل دیگـر کشـورهای توسـعه یافته با 
»کاهـش چشـم گیِر موقتـِی زادوولـد« مواجـه اسـت و 
از نـرخ 1.2  الزم بـرای جایگزینـِی جمعیـت فاصلـه  
دارد. البتـه این مشـکل جمعیت شـناختی بـه هیچ وجه 
منحصـر بـه مجارسـتان نیسـت. بـر اسـاس گزارشـی 
که پارسـال در نشـریۀ »النِسـت« منتشـر شـد، در سال 
195۰ میانگیـن نـرخ بـاروری در همـۀ کشـورها 7.4 
بـوده اسـت. در سـال 2۰17 ایـن عـدد بـه 4.2 کاهش 

بود. یافتـه 
امـا این ارقـام تفاوت هـای مهمی را می پوشـاند. اکنون 
باالتریـن و پایین تریـن نـرخ بـاروری، بـه ترتیـب، بـه 
نیجـر در آفریقـای غربـی )1.7( و قبـرس )۰.1( تعلـق 
بانـک جهانـی می تـوان  بـه رده بنـدِی  بـا نـگاه  دارد. 
دریافـت کـه اکثریـت جمعیـت کشـورهایی بـا نـرخ 

بـاروری ۰.2 و باالتـر از آن سفیدپوسـت نیسـتند.
بعضـی از افـراد در محل هـای تبادل نظـر در اینترنت و 
در ویدیوهـای توطئه باورانـه در یوتیـوب بـه صراحت 
بـه  فقـط  اوربـان  کـه  می گوینـد  را  چیـزی  همـان 
طـور تلویحـی بـه آن اشـاره می کنـد: زنـان »مـا« بایـد 
قهوه یـی  و  سیاه پوسـت  زنـان  چـون  کننـد  زادوولـد 
 رنـگ دارنـد تولیـد مثل می کننـد. ترس از »نسل کشـی 
سفیدپوسـتان« بـه یکـی از مولفه هـای اساسـِی گفتمان 
شـده  تبدیـل  نئونازی هـا  و  افراطـی  راسـت گرایان 
اسـت. اوربـان، کـه پناهندهـگان اهل آفریقای شـمالی 
و خاورمیانـه را »مهاجمـان مسـلمان« خوانـده، می داند 
کـه حامیانـش سیاسـت های زادوولدگرایانـۀ او را جزء 

ملی گرایـی اش خواهنـد شـمرد. از  انفکاک ناپذیـری 
چـرا  کـه  می دهـد  نشـان  تلویحـی  پیونـد  ایـن 
پوپولیسـت های راسـت گرا این قـدر حامـی نقش هـای 
جنسـیتِی »سـنتی« هسـتند و مـردان را نـان آورِ خانـه 
باالبـودن سـطح  آنهـا  می داننـد.  خانـه دار  را  زنـان  و 
میـزان  برابـر  در  تهدیـدی  را  زنـان غربـی  تحصیلـِی 
جمعیـت آینـدۀ کشـورهای خـود می داننـد-در امریکا 
و بریتانیـا تعـداد دانشـجویان زن در مقطع کارشناسـی 
بیشـتر از مـردان اسـت. بـه نظـر آنهـا، تحصیل سـبب 
می شـود که زنان نقـش طبیعی و خدادادشـان در تولید 
مثـل را رهـا کننـد و در عـوض بـه دنبـال کارهـای 
کم اهمیتـی مثـل اشـتغال و اسـتقالل اقتصـادی برونـد. 
آنهـا می گوینـد بایـد زنان را بـه آشـپزخانه برگرداند تا 

نـرخ تولـد افزایـش یابد.
ملی گرایـان  و  فمینیست سـتیزان  بـه  زادوولدگرایـی 
داده هـای  از  مجموعه یـی  تـا  می دهـد  اجـازه  قومـی 
آنهـا  را کـه کسـی در صحـت تک تـک  جداگانـه ای 
شـک نـدارد بـه هـم مرتبـط کننـد. بـه طـور میانگین، 
زنان در کشـورهای درحال توسـعه بیش از کشـورهای 
توسـعه یافته بچـه دارنـد. میزان زادوولد در کشـورهای 
بـه  دسترسـی  جـا  هـر  اسـت.  زیـاد  اسـالمی  فقیـر 
روش هـای پیشـگیری از بـارداری بیشـتر بـوده و زنان 
توانسـته اند به تنظیم خانـواده بپردازند، تعـداد فرزندان 
در مقایسـه بـا نسـل های پیشـین کاهـش یافتـه اسـت.
ویکتـور اوربـان بـا ارایـۀ معافیت های مالیاتـی و کمک 
بـه خریدن مینـی ون زنان مجارسـتانی را بـه تولیدمثل 
»تشـویق« می کنـد. امـا او پـس از تثبیـت این سیاسـت 
بـه »تهدیـد« روی خواهـد آورد. نتیجـۀ منطقـی چنین 
سیاسـتی عبـارت اسـت از محـدود کـردن دسترسـی 
ممنوعیـت  و  بـارداری  از  پیشـگیری  روش هـای  بـه 
از  ارایه شـده  )البتـه شـواهد و مـدارک  سـقط جنیـن 

سـوی »موسسـۀ گوتماِخـر« حاکـی از آن اسـت کـه 
چنیـن ممنوعیت هایـی مـوارد سـقط جنیـن را کاهـش 
نمی دهـد و صرفـًا بـه کاهـش سـقط جنین هـای »امن« 

می انجامـد.(
بـرای ترسـاندن مخاطبـان، سـقط جنیـن را می تـوان 
داد:  بـرای تضعیـف کشـور جلـوه  بیگانـگان  توطئـۀ 
نخسـت  اردوغـان،  طیـب  رجـب   ،2۰12 سـال  در 
جنیـن،  نظـرش سـقط  بـه  کـه  گفـت  ترکیـه،  وزیـر 
از  ترکیـه  محـو  بـرای  موذیانـه  »توطئه یـی  و  »قتـل« 
دسترسـی  اکنـون  لهسـتان،  در  اسـت.  دنیـا«  صحنـۀ 
پزشـک  نسـخۀ  بـه قرص هـای ضدبـارداری محتـاج 
اسـت، و نمایندهـگان مجلـس سـرگرم بحـث دربـارۀ 
ممنوعیـت سـقط جنیـن در صورت نقص عضـو جنین 
هسـتند. مـاه پیش، نشـریۀ فـارِن پالیسـی گـزارش داد 
کـه »در شـهر پوزنـان واقـع در غـرب لهسـتان، فعاالن 
کارزار مبـارزه بـا سـقط جنیـن پوسـترهای بی پرده یـی 
را بـه نمایـش گذاشـته اند کـه بـا کنـار هـم قـرار دادن 
جنین هـای انسـان و آدولـف هیتلـر، سـقط جنیـن را با 

می کنـد.« مقایسـه  نسل کشـی 
در بعضـی از دیگـر کشـورها، چنیـن وانمـود می کننـد 
کـه سـلب اسـتقالل جسـمانِی زنـان هزینه یـی اسـت 
کـه بایـد بـرای حمایـت از الگـوی اقتصـادِی حاکـم 
پرداخـت. در 7 فبـروری، پابلـو کاسـادو، رهبر »حزب 
کـرد  اعـالم  اسـپانیا،  راسـت گرای  حـزب  مردمـی«، 
کـه می خواهـد سـقط جنیـن را بـه مـواردی محـدود 
کنـد کـه بـه زنـان تجـاوز شـده، جانشـان در خطـر 
اسـت یـا جنیـن سـالم نیسـت. اسـتداللش چـه بـود؟ 
او گفـت کـه اسـپانیا بـا »افـول جمعیت« مواجه اسـت 
و »اگـر می خواهیـم مسـتمرِی بازنشسـتگان و بودجـۀ 
مراقبت هـای بهداشـتی را تأمیـن کنیـم بایـد بـه جـای 
توجـه بـه شـیوه های سـقط جنین بـه راه هـای افزایش 

تعـداد نـوزادان فکـر کنیم.«
واقعیـت ایـن اسـت کـه سیاسـت های زادوولدگرایانه 
نـرخ  افزایـش  بـر  ناچیـزی  تأثیـر  و  پُرهزینه انـد، 
تولـد دارنـد. جـورج َمگنـوس، پژوهشـگر تغییـرات 
دارد  اوربـان  نظـرم  »بـه  جمعیت شـناختی، می گویـد، 
از ناسیونالیسـم حمایـت می کنـد امـا فکـر می کنـم که 

اسـت.« بـه شکسـت  سیاسـت هایش محکـوم 
زادوولدگرایانـه  سیاسـت های  حامیـان  نظـرم،  بـه 
می داننـد  جنیـن  سـقط  بـا  مبـارزه  کارزار  فعـاالن  و 
آنهـا  هـدف  شـده اند.  بی پایـان  جنگـی  درگیـِر  کـه 
نـه دسـتیابی بـه پیـروزی قاطـع بلکـه دامـن زدن بـه 
زادوولدگرایـی  از  مقصـود  اسـت.  مبهـم  ترس هـای 
القـای ایـن حـس اسـت کـه خطـری ملـت را تهدیـد 
می کنـد و ایـن کـه زنـان در درجـۀ اول نه انسـان بلکه 

مثل انـد. تولیـد  دسـتگاه 
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عبداالحد هادف

معذرت خواهی

باید از  رهبرانی که زنان را  دستگاه 
تولید مثل می پندارند، ترسید

در بعضـی از کشـورهای غربـی بـه تـو می گوینـد که هر وقـت معتاد 
به کلمۀ Sorry شـدی، بدان که اهلیت شـهروندی کشـور ما را پیدا 
 Sorry کـردی و یـا هرگاه شـهروند کشـور ما شـدی، حتمًا بـه واژۀ
معتـاد خواهـی شـد. یعنـی مـردمِ این جـا اعتیـاد بـه معذرت خواهی 
را کمـال اخالقـی و شـهروندی می داننـد، بـه حـدی کـه حتـا طرِف 
بی گنـاه بـه طـرف مقصـر »سـاری« می گویـد؛ مثـاًل در راه مـی روی، 
یکـی در کنـار راه ایسـتاده و سـرگرم تنظیم تماسـی در گوشـی خود 
اسـت و تـو بـا او »تکـر« می کنی یـا خود را عمـدی بـه او می کوبی، 
آن فـرد پیـش از تـو و بیـش از تـو کـه مقصر اصلـی هسـتی، لب به 
معـذرت می گشـاید و خیلـی بـا انگیـزه بـه تو سـاری می گویـد و از 
تـو دل جویـی می کنـد. این حالـت را عیـب نمی دانند، بلکـه اعتیاد به 

معذرت خواهـی را نشـان شـهروندی خـوب می انگارند.
در کشـور مـا و تقریبـًا در ُکل کشـورهای مشـابه مـا قضیـه برعکس 
معـذرت  کسـی  از  کـه  نمی کنـد  ایجـاب  افغانـی  غیـرت  اسـت؛ 
بخواهـی، ولـو کـه مظلـوم هم باشـد و چه بسـا که معذرت خواسـتن 
از مظلـوم ضعیـف به مراتب ناخوشـایندتر از انـواع دیگر معذرت در 
فرهنـگ مـا محسـوب می شـود و می تـوان گفـت کـه برجسـته ترین 
نشـان شـهروندی مطلـوب در کشـور ما اعتیـاد به معذرت نخواسـتن 
اسـت؛ هـر انـدازه کـه از گفتـن »ببخشـید« پرهیـز کنـی، بـه همـان 
پیمانـه آدم ُگنـده و »به ثبـوت« خواهـی بود و نگاه های بیشـتری را در 
جامعـه به تحسـین خـود جلب خواهی کـرد. از این رو ما به راسـتی 
نیـاز بـه ترویـج فرهنـگ معذرت خواهـی داریـم و بایـد بـرای ایـن 
منظـور از هـر طریـق ممکـن و مسـالمت آمیز، کار فـردی و گروهـی 

گیرد. صـورت 
حـاال ذکـر ایـن نکتـه هم مغفـول نماند کـه بـه بهانه ترویـج فرهنگ 
معذرت خواهـی در کشـور مـا نبایـد دچـار افـراط شـویم و بـا ایـن 
حربـه بـه فـرق خوب و بـد بکوبیم و گویا مـردم را به مـرگ بگیریم 
تـا بـه تـب راضی شـوند! درسـت و منطقـی به نظـر نمی رسـد که با 
همیـن بهانـه برویـم و در بعضـی مـوارد ِگل خشـک بر دیـوار بزنیم؛ 
چـون ایـن خـود نتیجـه معکـوس می دهد و هیـچ خدمتی بـه ترویج 
فرهنـگ معذرت خواهـی نمی کنـد. اصـرار بـر گرفتـن اقرار از کسـی 
مبنـی بـر نوع تفسـیر ما از نیـت او و بـاز مطالبه بی امـان از وی برای 
معذرت خواسـتن از حرفـی کـه انـگار مطابـق نیـت ما )نـه خودش( 
گفتـه اسـت، همـه را از معذرت خواهـی می ترسـاند؛ چـون در ایـن 
صـورت بـه معنـای تفتیـش عقایـد و اِلـزام آدمی بـه چیـزی خواهد 
بـود کـه از آن بی خبـر اسـت و او چنیـن برداشـت خواهـد کـرد که 
معذرت خواهـی یعنـی این کـه »فَلک مرا بـه گناهی نکـرده می گیرد«.
در افغانسـتان بایـد از نقطـه ترویـج پـوزش در برابـر »گنـاهِ کـرده« 
شـروع کنیـم تـا بـه تدریـج آمـاده معذرت خواهـی در برابـر »گناهی 
نکـرده« شـویم کـه راه درازی تـا آن جا در پیش اسـت و بـرای فعاًل 
مطلـوب هـم نیسـت. بـه نظر مـن معذرت خواسـتن در حالـت اجبار 
بـه پوزش طلبـی بابـت گناهی نکـرده واقعـًا بی غیرتی از نـوع تمکین 
بـه ظالـم اسـت و همان مردمانـی که چنین اصـراری به بهانـه ترویج 
فرهنـگ معذرت خواهـی دارنـد، در واقـع خـود مانـع اصلـی ترویج 
ایـن فرهنـگ در شـرایط موجـود جامعـه مـا هسـتند و خـود باید از 
اصـرار شـان کـه موجـب بسـا تعرض هـا و هتاکی هـا به نام شـخص 
و قـوم شـده اسـت، معـذرت بخواهنـد اگـر بـه راسـتی چنیـن نیت 
خیـری دارنـد. این هـا راه را به خطـا رفتنـد و دکمـه غلـط را فشـار 
دادنـد و چـرخ نفـرت و کـدورت را به گـردش درآوردنـد و ذهن ها 
و دهن هـای متعفنـی را بـه تولیـد محصوالت گنـد »قَذف« واداشـتند 

و بـازار عقده فروشـی های حقیـر تبـاری را گـرم سـاختند.
نکتـه دیگـر این کـه اتفاقـًا برداشـت مـا از مقولـه »معذرت خواهـی« 
نیـز خیلـی افغانـی اسـت؛ به ایـن معنا که تا طـرف نیایـد و صریح و 
واضـح و پوسـت کنده بـا حروف و کلمـات و ادای تجویـدی نگوید 
کـه »معـذرت می خواهـم«، مـا قبـول نداریـم و دل مـا یـخ نمی کند! 
ایـن در حالـی اسـت که وقتی ما کسـی را متوجه اشـتباهش سـاختیم 
و او آمـد و توضیـح داد و تـالش کـرد تـا نیـت نیـک خـود را برمال 
سـازد و در صـدد زدودن سـوءتفاهم در زمینه باشـد، این خود نوعی 
معذرت خواهـی اسـت کـه هرچنـد صریح نیسـت، امـا بلیغ بـه کنایه 
اسـت و چـه خـوش گفته انـد کـه »الکنایۀ أبلـغ من الصریـح«، یعنی 
اِفـاده یـک مطلـب بـه کنایه، گویاتـر از گفتـن آن به صراحت اسـت.
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ــی  ــگاه های بزرگ ــا و فروش ــوش مارکیت ه در حول وح
کــه کمپیوتــر، مبایــل و وســایل دیجیتالــی خریــد 
پایه هــای  جوانــان  از  برخــی  می شــوند،  فــروش  و 
نشــِر  و  پخــش  مصــروف  و  گذاشــته اند  کمپیوتــر 
ــل  ــر و مبای ــرای کمیپوت ــات ب ــۀ خدم ــزار و ارای نرم اف

ــد. ــان ان ــتریان و متقاضی مش
شــهر  اطــراف  بازارهــای  تمــام  در  نمایــی  چنیــن 
ــد  ــه رفت وآم ــی ک ــژه مناطق ــود دارد، به وی ــل وج کاب
ــود،  ــه می ش ــت. گفت ــتر اس ــهر بیش ــن ش ــهروندان ای ش
ــای  ــار دوکان ه ــرک و کن ــۀ س ــه در گوش ــی ک جوانان
ــد، در  ــته ان ــر گذاش ــی، کامپیوت ــر و مبایل فروش کمپیوت
ــذل  ــای مبت ــزاری، فیلم ه ــاِت نرم اف ــۀ خدم ــار عرض کن

ــد. ــه می کنن ــتریان ارای ــه مش ــز ب نی
بــه گفتــۀ دکان داران و ایــن کمیپوتــرکاران، فــروِش 
گرم تــری  بــازارِ  غیراخالقــی  و  مبتــذل  فیلم هــای 
ــزاری دارد. در  ــات نرم اف ــایر خدم ــۀ س ــه ارای ــبت ب نس
هفتــۀ جــاری ســری زدم بــه یکــی از مارکیت هــای 
موبایل فروشــی در منطقــۀ کوتــۀ ســنگی کابــل تــا 
چگونه گــی ایــن مدعــا را از نزدیــک بررســی کنــم.
نخســت بــا هویــت خبرنــگاری ام از برخــی از جوانانــی 
کــه مصــروف ارایــه خدمــات نرم افــزاری انــد، خواهــان 
ــا احســاس  ــه برخــی از پرســش هایم شــدم، ام پاســخ ب

ــد. در  ــخ نگفتن ــش هایم پاس ــه پرس ــد و ب ــر کردن خط
ــان  ــن جوان ــه یکــی از ای ــوان مشــتری ب ــه عن ــت، ب نهای
ــش هایم  ــا، پرس ــه الی حرف ه ــردم و در الب ــه ک مراجع

را مطــرح کــردم.
صنــف  دانش آمــوز  کــه  مســتعار-  -اســم  فریــد 
ــل اســت،  دوزادهــم در یکــی از مکتب هــای دولتــی کاب
ــردم  ــه م ــی ب ــف دیجیتال ــات مختل ــه خدم ــد ک می گوی
ــزار  ــا دوازده ه ــه ده ت ــن راه ماهان ــد و از ای ــه می کن ارای

ــی آورد. ــت م ــه دس ــی ب افغان
ــی و  ــای صوت ــم و نواره ــب گی ــه نص ــد ک  او می افزای
تصویــری، نصــب برنامه هــای تلفونــی از خدماتــی 
اســت کــه بــه مشــتریان ارایــه می کنــد. بــه گفتــۀ فریــد، 
در کنــار ایــن خدمــات، برخــی از جوانــان بــرای نصــب 
ــه  ــه او مراجع ــز ب ــی نی ــذل و غیراخالق ــای مبت فیلم ه

می کننــد.
ــه در نخســت دوســت  ــد ک ــل می گوی ــندۀ کاب ــن باش ای
ــا تقاضــای  ــی بفروشــد، ام ــای غیراخالق نداشــت فیلم ه
ــن  ــروش ای ــه ف ــاد مشــتریان او را واداشــت دســت ب زی
فیلم هــای بزنــد. فریــد بیــان مــی دارد کــه اکثریــت 
ــوان و  ــذل، بان ــای مبت ــرای فیلم ه ــده گان ب ــه کنن مراجع
ــه ســایر  ــی نســبت ب ــد خوب ــد و درام پســراِن جــوان ان

ــات دارد. خدم

ــز  ــر نی ــل و کمپیوت ــنده گان موبای ــن، فروش ــان باای همزم
ــرکاراِن  ــوی کمیپوت ــی از س ــای غیراخالق ــروش فیلم ه ف
اطــراف دکان های شــان را تأییــد می کننــد. یکــی از 
ــد  ــه نمی خواه ــۀ ســنگی ک ــل در کوت ــم کاران موبای ترمی
نامــش در ایــن گــزارش ذکــر شــود، می گویــد فیلم هــای 
ــی در  ــه صــورت آشــکار و علن ــی ب ــذل و غیراخالق مبت

ــد. ــروش می رس ــه ف ــنگی ب ــۀ س ــازار کوت ب
او کــه مدعــی اســت قــرآن را حفــظ کــرده اســت، از دو 
ــد  ــت دکان داری می کن ــن مارکی ــو در ای ــه این س ــال ب س
ــای  ــر فیلم ه ــش و نش ــه پخ ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای و ب
ــار« و »گمــراه  ــان، »فاجعه ب مبتــذل آن هــم در میــان جوان

کننــده« اســت.
ایــن ترمیــم کارِ موبایــل تأکیــد دارد کــه دیــدِن فیلم هــای 
ــه  ــم ب ــت و ه ــرام اس ــرعی  ح ــگاه ش ــی از ن غیراخالق
ــردم  ــاند. او از م ــیب می رس ــان آس ــم و روان جوان جس
و حکومــت می خواهــد تــا جلــو پخــش و نشــر چنیــن 
ــۀ او: »از  ــه گفت ــان کشــور را ب ــرد و جوان فیلم هــا را بگی
پرتــگاه نابــودی معنــوی و اخالفــی نجــات دهــد، زیــرا 
ــان  ــز هــر روز از جوان ــواد مخــدر نی ــکاری و م ــر، بی فق

ــرد«. ــی می گی قربان
در ســال های اخیــر بــا آنکــه خدمــات انترنتی در سراســر 
ــده می شــود کــه  ــا دی ــه گســترش اســت، ام کشــور روب
نشــر و فــروش فیلم هــای مبتــذل همچنــان در بازارهــای 
کابــل رونــق دارد. برخــی از روان شناســان بــه ایــن بــاور 
ــب  ــی موج ــم غیراخالق ــه فیل ــردن ب ــگاه ک ــه ن ــد ک ان
اعتیــاد، انحرافــات جنســی، تخریــب روابــط جنســی در 
خانــواده و ســبب خــودآزاری فــردی می گــردد. بــه 
بــاور روان شناســان، تماشــای فیلم هــای مبتــذل، روحیــۀ 
ــه را  ــد زمین ــا می توان ــرده و حت ــب ک ــان را تخری جوان

ــه مــواد مخــدر فراهــم ســازد. ــاد ب ــرای اعتی ب
از ســویی هــم، قوانیــن افغانســتان نشــر و پخــش 
فیلم هــا و نوارهــای مســتهجن و مبتــذل را ممنــوع قــرار 
ــز مجــازات  ــدۀ آن نی ــنده و پخــش کنن ــه فروش داده و ب
ــون در  ــد قان ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــرده اس ــن ک تعی

ــود. ــض نمی ش ــرا و تنفی ــدان اج ــه چن ــن زمین ای
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نامه سرگشاده
به مقام ریاست حکومت وحدت ملی

محترمـا! مایـان کارمنـدان رادیـو تلویزیـون ملـی افغانسـتان 
بـه نماینده گـی تمـام کارکنـان ایـن اداره احترامـًا بـه عـرض 

این کـه: می رسـانیم 
طبـق آگاهـی، در بخش هـای مختلـف رادیـو تلویزیـون ملـی 
اختـالص مالـی و فسـاد اداری و تبعیـض زبانی بـه اوج خود 

رسـیده است.
شـایان ذکـر اسـت کـه 7۰ درصـد کارکنـان رادیـو تلویزیون 
ملـی را از اقـوام و والیـات خاص همچون والیـت جالل آباد، 
لغمـان و لوگر، در بسـت های سـوم و چهـارم در حالی تعیین 
بسـت گردیدهانـد کـه کارمنـدان شایسـته و تجربـه کار در 
بسـت هـای 5و 6 تحت اثـر آن ها اجرایـی وظیفـه می نمایند.

 طبـق بررسـی ها اشـخاص و افـرادی کـه در ایـن بسـت ها 
تعییـن گردیـده انـد، براسـاس شایسـته گی و لیاقـت تعییـن 
نشـده انـد، بـل بـا امتحـان سـاخته گی جـا به جـا گردیـده و 

مشـکالت زیـادی را بـرای کارکنـان بـه میـان آورده انـد.
بایـد یـادآور شـد افـرادی کـه سوءاسـتفاده می کننـد از جمله 
محتـرم زریـن انـزور رییـس پیشـین رادیـو تلویزیـون ملـی، 
محمـد عیسـی آریـا معاون ریاسـت عمومـی، انجنیر احسـان 
فیـروز  همایـون  محمـد  تخنیکـی،  ریاسـت  پیشـین  رییـس 
رییـس برنامه هـای هنـری و ادبـی، عبدالغنـی مدقـق رییـس 
ارزیابـی، دوسـت محمـد  آمـر  تلویزیـون، حقمـل  نشـرات 
دوسـت آمـر برنامه هـای ادبـی و کامـران آمـر تفتیـش داخلی 
بـوده که از مسـوولیت های خود پـا فراتر گذاشـته و فیلم های 
مسـتند، سـریال های و برنامه هـای زیـادی را بـا بودجه گزاف 
بـه مصـرف کـم بـه ثبـت رسـانیده و میلیون هـا افغانـی را 

کردند. اختـالس 
همچنـان از پـول بازسـازی، ملی نیـوز و خریـداری سـامان 
آالت تخنیکـی نیـز سـود زیـادی بـرده انـد. پـول از بودجـۀ 
دولـت خارج گریدیده اسـت، ولی وسـایل فعاًل در دسـترس 

. نیستند
پـول  از جملـه  برنامه هـا  اسپانسـر  از طریـق  پول هایـی کـه 
برنامه هـای بی.بی.سـی بـه دسـت می آیـد یک مقـدار محدود 
آن در بودجـۀ دولـت اضافه شـده و متباقی آن میـان کارمندان 
توزیـع  خاصـی  قومیـت  از  خـاص  تیـم  ایـن  بـه  مربوطـه 

می گـردد.
پولـی که از بودجه انکشـافی برای ثبت مسـتندها و سـریال ها 
مزخـرف بـه دسترس شـان قـرار می گیـرد. افـرادی کـه از این 
زمینه هـا سـود می برنـد، عبـارت انـد از: محبوب اهلل، دوسـت 

محمـد دوسـت، موسـی رامنش و منجملـه افـراد همین تیم.
همچنـان از پـول روغنیـات جنراتورهـا، ترانسـپورت نیز این 

اقـوام سـود بی شـماری را کسـب می نماینـد.
قابـل ذکر اسـت که چندیـن مراتب مفتشـین ریاسـت تفتیش 
و اداره امـور نیـز بـه رادیـو تلویزیـون ملـی تشـریف آوردند. 
امـا مسـوولین ایـن اداره آنان را بـه مهمانی ها دعـوت کرده و 
مراسـم شـورباخوری و کباب خـوری را برای شـان مهیا نموده 
انـد کـه آنهـا نیز از ایـن خیانت بزرگ چشـم پوشـی نمودند.
همچنـان از پـول معاشـات تشـویقی کارکنان، شـخص زرین 
نیـز  مربـوط  روسـایی  و  اداره-  ایـن  پیشـین  انزور-رییـس 
اسـتفاده سـوء کـرده اند کـه کارکنان نیـز آگاهی کامـل دارند.
از همـه مهمتـر این کـه تعـدادی از مـواد آرشـیف تلویزیـون 
ملـی افغانسـتان کـه مهـد تاریخـی این کشـور بوده نیـز نابود 

گردیـده و در آن دسـت برد صـورت گرفتـه اسـت.
ملـی  تلویزیـون  رادیـو  کارمنـدان  تمـام  نماینده گـی  بـه 
تقاضامندیـم تـا در ایـن زمینـه مفتشـین مجـرب را توظیـف 

اداره بررسـی گـردد. ایـن  تـا تمـام اسـناد مالـی  فرماینـد 
بااحترام

کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان

شفیق  نظری

دکان داران:

فروشفیلمهایمبتذلدرکابلهنوزبازارگرمدارد!
تبعیض و بی عدالتی

 در رادیو تلویزیون ملی بیداد می کند
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