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معلوم نیست کدام 

استقالل را جشن می گیریم

پیامدهای امنیتی صلح؛ ارتش 
چه سرنوشتی پیدا می کند؟

36

عــدم حضــور مــردم در مذاکــرات صلــح، نشــانۀ 
ــی  ــۀ فریب کارانه ی ــر برنام ــب کاری اســت و ه فری
از تناقض هــاِی موجــود در آن قابــل تشــخیص 
اســت. در روزهــای اخیــر پیرامــون مذاکــراِت 
ــل  ــده قاب ــض و گیچ کنن ــاِی متناق ــح دو ادع صل
شــنود اســت: نخســتین ادعــا کــه از طــرِف آقــای 
ــه  ــت ک ــده این اس ــرح ش ــل زاد مط ــپ و خلی ترام
هنــوز فهرســتی بــرای خــروج نظامیــاِن امریکایــی 

ــورت  ــی در ص ــای خارج ــدارد و نیروه ــود ن وج
ــت از  ــه حمای ــز ب ــان نی ــا طالب ــح ب ــق صل تواف
ــن  ــد داد. دومی ــه خواه ــتان ادام ــای افغانس نیروه
ادعــا نیــز توســط طالبــان مطــرح شــده و آن 
این کــه پــس از صلــح بــا امریــکا، نیروهــاِی آن هــا 
ــاندۀ  ــِت دست نش ــقوط دول ــا س ــان ت ــه مبارزۀش ب

ــد داد.  ــه خواهن ــل ادام کاب
ــِق  ــاِف منط ــر و خ ــِد یکدیگ ــزاره ض ــن دو گ ای

ــح در  ــه صل ــرا ک ــوند؛ چ ــده می ش ــح خوان صل
ســاده ترین و ســنتی ترین تعریــف خــود، بــه 
نبــود جنــگ و منازعــه  اطــاق می شــود. در 
ــق  ــس از تواف ــد و پ ــه یاب ــگ ادام ــه جن صورتی ک
صلــح، طالبــان بــه جنــگ بــا دولــت یــا حکومتــی 
ادامــه دهنــد کــه مــورد حمایــِت امریــکا و جامعــۀ 
ــا و  ــه معن ــر چ ــح دیگ ــرار دارد، صل ــی ق جهان

ــت؟ ... ــد داش ــی خواه مفهوم

گــزارش جدیــد کمیتــۀ مشــترک نظــارت و ارزیابــی 
مبــارزه بــا فســاد اداری مــک از رونــد اصاحات در 
وزارت داخلــه نشــان می دهــد کــه ایــن وزارت، در 

کاهــش فســاد پیشــرفت الزم نداشــته اســت.
بــاری ســام رییــس کمیتــه مــک دیــروز در 
ــت  ــاد گف ــن نه ــد ای ــزارش جدی ــه گ ــت ارای نشس
کــه در جریــان شــش مــاه گذشــته تنهــا 3 ســفارش 
ــق  ــه تطبی ــه در وزارت داخل ــن کمیت ــی ای اصاح

شده اســت.
آقــای ســام اضافــه کــرد کــه گــزارش ابتدایــی مک 
ــه نشــر رســید، بخش هــای  کــه شــش مــاه پیــش ب
منابــع بشــری، تــدارکات و لوژیســتیک وزارت 
ــا  ــی داد؛ ام ــان م ــاد نش ــتخوش فس ــه را دس داخل
ــا در بخــش اســتخدام  ــاه، تنه ــا گذشــت شــش م ب

ــال شــده اســت. اصاحــات نســبی اعم
ــی وزارت  ــدان ملک ــتخدام کارمن ــه اس ــزود ک او اف
ــات اداری و  ــیون اصاح ــرای کمیس ــه از مج داخل

خدمــات ملکــی و توزیــع معاشــات بخــش زیــادی 
از کارمنــدان ایــن وزارت هــم بایــد از طریــق یــک 
ــی وزارت در  ــی انجــام می شــد؛ ول سیســتم دیجیتل

ــرده اســت. ــات کاری نک بخــش پرداخــت معاش
او تأکیــد کــرد کــه بخــش اســتخدام پرســونل 
نظامــی، تبدیــل پرســونل و بخــش تقاعــد نیروهــای 

ــد. ــاد ان ــت خوش فس ــم دس ــوز ه ــس هن پولی
آقــای ســام اضافــه کــرد کــه در بخــش تــدارکات 
ــده بود  ــناخته ش ــاد ش ــتخوش فس ــه دس ــس ک پولی
ــده  ــته ش ــی برداش ــی اصاح ــای ابتدای ــم گام ه ه

اســت.
بــه گفتــۀ او، اســتفاده بیــش از حــد از منبــع واحــد 
در امضــای قراردادهــا کــه یــک نمونه یــی از فســاد 
در وزارت داخلــه دانســته می شــد، تاحــدی کاهــش 

یافتــه اســت.
ــه  ــس ب ــدارکات پولی ــش ت ــه بخ ــرد ک ــد ک او تأکی
اصاحــات جــدی ضــرورت دارد؛ زیــرا بــرای 

ــن بخــش کار  ــق 28 ســفارش اصاحــی در ای تطبی
ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــدی ص ج

ــتیک وزارت  ــش لوجس ــک، بخ ــه م ــس کمیت  ریی
ــه  ــزود ک ــته اف ــاد دانس ــتخوش فس ــه را دس داخل
ــه  ــه ب ــی ک ــای اصاح ــرای برنامه ه ــون از اج تاکن
کاهــش فســاد در ایــن بخــش منجــر شــود، چیــزی 

ــت. ــده اس ــزارش نش گ
ــک  ــه م ــی کمیت ــفارش اصاح ــۀ او، 20 س ــه گفت ب

ــی نشده اســت. ــس عمل در بخــش لوجســتیک پولی
ــس  ــش ریی ــال پی ــه 3 س ــت ک ــی اس ــن در حال  ای
ــب  ــه را قل ــی وزارت داخل ــدت مل ــت وح حکوم
فســاد در حکومــت عنــوان کــرده بــود و پــس از آن، 
ــاز  ــن وزارت آغ ــاح ای ــت اص ــای را جه تاش ه

کــرد.
امــا، برنیــاد گــزارش کمیتــه مــک، هنــوز هــم فســاد 

گســترده در ایــن وزارت وجــود دارد.

صفحه 2

د حکومـت د سـولې مرکچـي پـاوی لـه طالبانـو 

رسه د سـولې خـرو لپـاره چمتووالـی نیـي.

دولـت  د  افغانسـتان  د  کـې  چـارو  پـه  سـولې  د 

وزارت وايـي، دغـه ۱۵ کسـیز پاوی لـه څو ورځو 

راهیسـې د یـوې خپرونـې په تـرڅ کې پـه خپلو کې 

د ښـه همغـږۍ پـه خاطـر رسه بوخـت دي.

د دې وزارت ویانـدې ناجیـه انـوري پـه دې اړه د 

سې شـنبې په ورځ »۱۳۹۸ کال د وږې ۰۵« ازادي 

راډیـو تـه وویـل: »د دې خپرونـې موخـه دا ده چې 

هغـوی ]مرکچي پـاوی[ د سـولې خرو لپاره ښـه 

چمتووالـی ولري، ترڅـو دوی هلته هغـه ډول چې 

د افغانسـتان د حکومـت او خلکـو غوښـتنه ده پـر 

مـخ الړ يش.«

تـر اوسـه د دغـه پاوي نوملـړ نه دی اعان شـوی، 

خـو وړانـدې لـه دې ازادي راډیـو تـه د دغـه ۱۵ 

کسـیز پـاوي د یو شـمېر غـړو نومونه رسـېديل و.

ازادي راډیـو د اداري اصاحاتـو او ملکي خدمتونو 

نـادري، د ولـي جرګـې  نـادر  کمېسـیون رئيـس 

د سـولې عـايل  او  فوزیـه کـويف  پخوانـۍ غـړې 

شـورا مرسـتیال عطاالرحمن سـلیم رسه د ټیلیفوين 

اړیکـو پـر اسـاس وموندله چـې دغه کسـان هم په 

دغـه خپرونـه کـې ګـډون لري.

افغـان حکومـت پـه قطـر کـې د امریـکا او طالـب 

اسـتازو ترمنـځ د نهـم پړاو خـرو پایلې ته سـرګې 

پـه الر دی.

د سـولې پـه چـارو کـې د دولـت وزارت ویانـده 

ناجیـه انـوري زیاتـوي، هر کلـه چې په قطـر کې د 

امریکایانـو او طالبانـو ترمنـځ نهم پـړاو خرې پای 

تـه ورسـېږي، مرکچـي پـاوی بـه لـه طالبانـو رسه 

وګوري.

پـه قطـر کـې د طالبانو سـیايس دفـر ویاند سـهیل 

شـاهین ازادي راډیـو تـه ویـي و چـې د نهـم پـړاو 

خـرو وروسـته بـه طالبـان لـه مرکچي پـاوی رسه 

د یـو طـرف پـه توګـه وګـوري، نـه د افغـان دولـت 

اسـتازيتوب. په 

سـهیل شـاهین همـدا شـان په خپـل یو تـازه ټویټ 

کـې لیکـي چـې متـه ده په نهـم پـړاو خـرو کې د 

سـې شـنبې پـه ورځ د امریـکا او طالبانـو ترمنـځ د 

سـولې هوکړه لیـک وروسـتي ټکـي نهایـي يش.

بر اساس یک گزارش تازه:
وزارت داخله در کاهش فساد پیشرفت الزم را نداشته است

د حکومت استازي له طالبانو سره
 د خبرو لپاره چمتووالی نیسي

صلـح ضرِب جنـگ می شـود: جنـگ!

صفحه 3

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

شـکایات سـوءاستـفاده 
از امـکانات دولتـی را بررسـی می کنیـم



یکـی از ویژه گی هـای برگـزاری انتخابـات 
کـه در قانـون نیـز تسـجیل یافته، سراسـری 
بـودن و شـفاف بـودِن آن اسـت. اگـر هـر 
انتخابـات  در  ویژه گی هـا  ایـن  از  کـدام 
به درسـتی اعمال نشـود، به معناِی آن اسـت 
کـه نتیجـۀ آن می تواند مناقشـه آمیز باشـد و 
مورد سـوال قرار گیرد. کمیسـیون انتخابات 
به تازه گـی گفته اسـت کـه بیشـتر از دوهزار 
مرکـز رای دهـی در روز انتخابـات بـه دلیِل 
مشـکات امنیتـی بسـته خواهـد مانـد. این 
رقمـی اسـت که از حـاال از فهرسـِت مراکز 
بـه  زیـرا  شـده؛  سـاخته  بیـرون  رای دهـی 
بـه  قـادر  امنیتـی  نیروهـای  احتمـاِل قـوی 
تأمیـن ایـن مراکـز نیسـتند. امـا در کنـار آن 
بـا توجـه بـه تجربـۀ انتخابات های گذشـته، 
احتمـاِل این هـم وجود دارد کـه ده ها مرکز 
رای دهـِی دیگـر به دالیـِل مختلـف در روز 

برگـزاری انتخابـات باز نشـوند. 

در انتخابـات پارلمانِی سـاِل گذشـته حتا در 
برخـی مناطـق انتخابـات در دو روز برگزار 
شـد؛ چـون بـه دلیـِل مشـکاِت فنی یی که 
در ماشـین های بایومتریـک بـه وجـود آمـد 
نام  هـاِی  فهرسـت  اشـتباهِی  ارسـاِل  یـا  و 
رای دهنـده گان از یـک محل به محـِل دیگر 
و حتـا از یـک والیـت بـه والیـِت دیگـر، 
رونـد برگـزاری انتخابـات با سـکته گی هاِی 
ایـن  ضمـن،  در  گشـت.  مواجـه  بزرگـی 
مسـأله را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت که 
تقلـب در انتخابات هـاِی افغانسـتان یک امِر 
حتمـی و صـد در صـدی اسـت و ناممکـن 
اسـت انتخاباتی در این کشـور برگزار شـود 
کـه در آن تقلـب صـورت نگیـرد. بـه ویژه 
امکانـات  بـه  کـه  نامـزدان  برخـی  این کـه 
دولتـی دسترسـی دارنـد، از انجـامِ تقلب به 

هیـچ صـورت صـرف نظـر نمی کننـد. 
آقـای غنـی در انتخابـات ریاسـت جمهورِی 
گذشـته هیـچ موقعیـِت حکومتـی نداشـت، 
امـا بـه انـدازۀ کافـی از حمایـِت نهادهـای 
انجـام  بـا  و  بـود  برخـوردار  حکومتـی 
توانسـت  شـرم آور  و  گسـترده  تقلب هـاِی 
انتخابـات را بـه مضحکـه تبدیـل کنــد. نام 
راِی  بـا  آن زمـان  از  افغانسـتان  انتخابـات 
گوسـفندی گـره خـورده و اعتمـاد عمومی 
بـه ایـن رونـد مردمی و ملـی را خدشـه دار 
کـرده اسـت. آقـای غنـی بـا تیـم انتخاباتِی 
خـود ایـن بـار در رأس قـدرِت سیاسـی در 
افغانسـتان قرار دارد و شـواهد زیادی نشـان 
این سـو  بـه  مدت هـا  از  او  کـه  می دهنـد 
طـرح مهندســی انتخابات را ریخته اسـت. 
دبیرخانـۀ  پیشـیِن  رییـس  امرخیـل  ضیـاء 
کمیسـیون انتخابـات و ده هـا عضـو دیگـِر 

شـکایات  کمیسـیون  و  کمیسـیون  ایـن 
انتخاباتـی بـه عنـوان مشـاوران و نزدیـکاِن 
و  دارنـد  حضـور  صحنـه  در  غنـی  آقـای 
ایـن افراد بـدون تردیـد برای چنیـن روزی 
بـه  امرخیـل  آقـای  شـده اند.  داشـته  نگـه 
جـای این کـه محاکمـه می شـد و اکنـون در 
زنـدان می بـود، بـه عنوان مشـاور و دسـتیارِ 
آقـای غنـی گماشـته شـده و ایـن فـرد بـا 
توجـه بـه نفـوذی کـه در درون کمیسـیون 
انتخابـات دارد، ایـن بـار نیـز آســتین ها را 
برای برگـزاری انتخاباِت گوسـفندی بر زده 
اسـت. البتـه این بـار در کنار آقـای امرخیل، 
گـروه بزرگی از مقام هـای دولتی در کابل و 
سـایر والیات مشـغول پیکارهـای انتخاباتی 
و زمینه چینـی بـرای تقلـب بـه نفـِع آقـای 
غنـی هسـتند. عاوه بـر آن، نبایـد فراموش 
کـرد که برخـی دیگـر از نامـزداِن انتخابات 
نیـز امکان هـا و ظرفیت هایـی بـرای انجـامِ 
تقلـب دارنـد کـه از آن بـه سـود خویـش 

می کننـد.  اسـتفاده 
وقتـی فـردی که در رأس قـدرت قرار دارد، 
بـا همۀ توان بـرای تقلـب برنامه ریزی کرده 
باشـد، بدون شـک از دیگران انتظـاری بهتر 
نخواهـد رفـت. ویژه گـی دیگـِر انتخابـات 
کـه سـامِت آن را ضمانت می کند، شـفاف 
بـودِن آن اسـت. ولـی متأسـفانه ایـن اصـل 
در تمـام انتخابات هـای افغانسـتان بـه میزاِن 
زیـادی مـورد بی توجهی قرار داشـته اسـت. 
نامـزدان  ادعاهایـی از سـوی  همیـن حـاال 
انتخابـات مطـرح می شـود دال بـر این کـه 
سیسـتم بایومتریـک بـا چالش هایـی مواجه 
انتخابـات  شـفافیِت  نمی توانـد  و  اسـت 
را تضمیـن کنـد. حتـا گفتـه می شـود کـه 
ماشـین های بایومتریـک امکان تقلـب را در 
انتخابـات به نحـو چشـم گیری افزایش داده 
اسـت. با این حسـاب، انتخاباتی که شـفاف 
و همه گانـی نباشـد، چـه نتیجه یـی در پـی 

داشـت؟  خواهد 
اتفاقـی  همـان  آن  نتیجـۀ  تردیـد  بـدون 
ریاسـت  انتخابـات گذشـتۀ  در  کـه  اسـت 
جمهوری شـاهِد آن بودیـم. نتیجۀ انتخاباِت 
غیرشـفاف و غیرهمه گانـی بـرای هیـچ یک 
از نامـزدان پذیرفتنـی نخواهـد بـود و ایـن 
بـار احتمـال این کـه وضعیـت بدتر از سـال 
1393 شـود، بسـیار زیـاد اسـت. از طـرف 
دیگـر، چالـش طالبـان نیـز این بـار در برابر 
انتخابـات وجـود دارد. ایـن گـروه اگـر در 
انتخابات هـاِی گذشـته زیـاد در پـی صدمـه 
رسـاندن بـه ایـن رونـد نبـود، ولـی اکنـون 
بـه دلیـل گفت وگوهـای صلـح و موضعـی 
کـه در برابـر انتخابـات گرفته، به شـدت در 
پی آسیب رسـانی بـه این رونـد خواهد بود. 
طالبـان از حـاال هشـدار داده  انـد کـه اجازۀ 
تحـِت  مناطـق  در  را  انتخابـات  برگـزاری 
ایـن هشـدار  داد.  نخواهنـد  سـیطرۀ خـود 
بسـیار خطرنـاک و جـدی اسـت و احتمال 
کاهـِش شـرکت کننده گان را در پـی دارد. 

حکومـت نیـز برنامـۀ چندانـی بـرای تأمین 
امنیـِت انتخابـات نـدارد. آقـای غنـی صرفًا 
بینـِی  خـود  بـرای  کـه  می کنـد  تـاش 
خمیــری بسـازد. برای او هر قدر انتخابات 
در میـان ناامنـی و در فضایی محدود برگزار 
شـود، مطلوب تـر اسـت؛ بـه ویژه حـاال که 
نیروهـای خارجـی تمایـِل زیادی بـه تأمین 
امنیـت انتخابـات ندارنـد و بهانـۀ آقای غنی 
بـرای عـدم تأمین امنیِت سراسـری نیز آماده 
اسـت. بـا ایـن حسـاب، مـا در سـاِل روان 
اگـر انتخاباتـی داشـته باشـیم، پُرچالش تـر، 
خطرناک تـر و مهندسی شـده تر از انتخابـات 
گذشـتۀ ریاسـت جمهـوری خواهـد بـود. 
و  سیاسـیون  از  اعـم  افغانسـتان  جامعـۀ 
مــردم عـادی، از حـاال بایـد بـرای مقابله با 
آماده گـی  انتخابـات  و خطـراِت  چالش هـا 
دسـت کم  کـه  آماده گی هایـی  بگیرنـد؛ 
و  ممتـد  بحـراِن  در  افغانسـتان  سـقوط  از 
آنارشـِی غیرقابـل بازگشـت جلوگیری کند. 
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ــک  ــور، ی ــن کش ــای ای ــایر قضای ــد س ــتان همانن ــِح افغانس صل
ــا  ــه ت ــهور گرفت ــت مداراِن مش ــا از سیاس ــۀ م ــت و جامع معماس
ــل  ــا را ح ــن معم ــند ای ــه می کوش ــام، هم ــگاراِن گمن روزنامه ن
ــه  ــیال اســت ک ــده و س ــدر لغزن ــح آن ق ــاِی صل ــا معم ــد؛ ام کننـ
ــرده ای،  ــل ک ــی آن را ح ــان می کن ــه گم ــی ک ــان لحظات در هم
ــن  ــا ای ــد. ب ــدا می کن ــر پی ــی متفاوت ت ــازه و ترکیب ــی ت صورت
ــه  ــت ب ــر اس ــا، بهت ــن معم ــف ای ــای کش ــای ادع ــف، به ج وص

ــت. ــون آن پرداخ ــدگاه پیرام ــۀ دی ــت و ارای ــِح وضعی توضی
ــک  ــح و نزدی ــراِت صل ــرفِت مذاک ــی از پیش ــا درحال ــن روزه ای
شــدِن طالبــان و امریکایی هــا بــه »توافــق نهایــی« صحبــت 
ــن  ــود را در ای ــگاهِ خ ــتان جای ــردم افغانس ــه م ــه ن ــود ک می ش
پروســه یافته انــد و نــه طالبــان اهمیتــی بــه مطالبــۀ مــردم از ایــن 
ــردم  ــه در آن م ــی را ک ــا صلح ــتند. آی ــل هس ــا قای گفت وگوه

ــد؟ ــلح نامی ــوان صـ ــند، می ت ــته باش ــای نداش ج
ــگاهِ  ــۀ جای مســلم اســت کــه منظــور از مــردم افغانســتان و مطالب
ــان در برنامــۀ صلــح، نماینــده گاِن مــردمِ افغانســتان اســت کــه  آن
می تواننــد صــداِی جامعــه را در مذاکــراِت صلــح انعــکاس 
دهنــد. و منظــور از نماینــده گان مــردم نیــز آقــای غنــی و اعضــای 
حکومــِت وی نیســتند؛ چــه این کــه حکومــِت غنــی مدت هاســت 
ــری و  ــورِ انحصارگ ــر مح ــده و ب ــی ش ــروعیت ته ــه از مش ک
ــی  ــِت مل ــه ظرفی ــی، ن ــن حکومت ــت. چنی ــده اس ــب چرخی تعص
ــرای  ــی ب ــِت صادق ــه نی ــح دارد و ن ــۀ صل ــبرد پروس ــرای پیش ب
خدمــت بــه مــردم. آقــای غنــی هــر پروســه یی را در چارچــوِب 
منافــِع شــخصی و تیمــِی خــود بــه تفســیر می گیــرد و بــر اســاس 
ــب  ــامِ آن را »تعقی ــد و ن ــت می زن ــش دس ــش و واکن ــه کن آن، ب

ــذارد. ــی« می گ ــع مل مناف
نماینــده گان راســتیِن مــردم امــا کســانی هســتند کــه اوالً هیــچ گاه 
دامــِن خــود را بــه پلشــتی هاِی رایــج در حکومــت آلــوده 
نکرده انــد، ثانیــًا هیچ وقــت ســنِگ قــوم و قبیلــۀ خاصــی را 
ــل  ــد و عم ــه و می گوین ــه گفت ــًا هرآنچ ــد و ثالث ــینه نزده ان ــه س ب
ــاق ملــی طــرح می گــردد.  ــد، در چارچــوِب آجنـــدا و وف می کنن
چنیــن افــراد و اشــخاصی اگــر در برنامــۀ صلــح بــه نماینده گــی از 
مــردم ســخن بگوینــد، نــه مجــذوِب مشــوق هاِی فریبنــدۀ بیرونــی 
و نــه مرعــوِب فشــارهاِی ویرانگــِر اســتخباراتی می شــوند. آن هــا 
بــا بازتــاِب ماحظــات ملــی، نســبت بــه حــذِف مــردم از برنامــۀ 

ــد.  ــدار می دهن ــنِ ِ آن هش ــاِت جنگ آفری ــح و تبع صل
ــود  ــِت موج ــاری، حکوم ــِر ناچ ــر از س ــا اگ ــه، حت ــا این هم  ب
ــه  ــتان ب ــردم افغانس ــِی م ــدۀ واقع ــی و نماین ــع مل ــظ مناف را حاف
ــازِی  ــت در ب ــن حکوم ــه ای ــم ک ــم می بینی ــم، بازه ــمار آوری ش
صلــح محلــی از اعــراب نــدارد، جــز این کــه بــر جزییــاِت توافــِق 
ــردۀ  ــت پ ــران پش ــی، بازیگ ــه عبارت ــان )و ب ــا و طالب امریکایی ه
آن هــا( صحــه بگــذارد و ایــن صحه گــذاری در یــک فریــب کارِی 
ــرد. از همین روســت  ــام بگی ــی« ن ــزرگ »گفت وگــوی بین االفغان ب
ــح  ــۀ صل ــردم در برنام ــِی م ــای خال ــر ج ــوان ب ــم می ت ــه بازه ک

ــرار داد.  ــد ق ــورد تردی ــن ســکو، آن را م ــد کــرد و از ای تأکی
ــب کاری  ــانۀ فری ــح، نش ــرات صل ــردم در مذاک ــور م ــدم حض ع
ــود در  ــاِی موج ــی از تناقض ه ــۀ فریب کارانه ی ــر برنام اســت و ه
آن قابــل تشــخیص اســت. در روزهــای اخیــر پیرامــون مذاکــراِت 
ــت:  ــنود اس ــل ش ــده قاب ــض و گیچ کنن ــاِی متناق ــح دو ادع صل
ــل زاد مطــرح  ــای ترامــپ و خلی ــه از طــرِف آق ــا ک نخســتین ادع
ــاِن  ــروج نظامی ــرای خ ــتی ب ــوز فهرس ــه هن ــت ک ــده این اس ش
امریکایــی وجــود نــدارد و نیروهــای خارجــی در صــورت توافــق 
صلــح بــا طالبــان نیــز بــه حمایــت از نیروهــای افغانســتان ادامــه 
خواهــد داد. دومیــن ادعــا نیــز توســط طالبــان مطــرح شــده و آن 
این کــه پــس از صلــح بــا امریــکا، نیروهــاِی آن هــا بــه مبارزۀشــان 

ــد داد.  ــه خواهن ــل ادام ــِت دست نشــاندۀ کاب ــا ســقوط دول ت
ــده  ــح خوان ــزاره ضــِد یکدیگــر و خــاِف منطــِق صل ــن دو گ ای
ســنتی ترین  و  ســاده ترین  در  صلــح  کــه  چــرا  می شــوند؛ 
ــود.  ــاق می ش ــه  اط ــگ و منازع ــود جن ــه نب ــود، ب ــف خ تعری
در صورتی کــه جنــگ ادامــه یابــد و پــس از توافــق صلــح، 
طالبــان بــه جنــگ بــا دولــت یــا حکومتــی ادامــه دهنــد کــه مــورد 
حمایــِت امریــکا و جامعــۀ جهانــی قــرار دارد، صلــح دیگــر چــه 

ــت؟  ــد داش ــی خواه ــا و مفهوم معن
ــح در افغانســتان،  ــِت صل ــح از وضعی ــن توضی ــۀ آخری ــرای ارای ب
ــم  ــح می افت ــدادِ صحی ــرب اع ــان در ض ــایِ  ریاضی م ــاد درس ه ی
کــه ضــرِب عــددِ مثبــت در منفــی: منفــی؛ مثبــت در مثبــت: مثبت؛ 
ــه  ــد. ب ــی می ش ــت: منف ــی در مثب ــت؛ و منف ــی: مثب ــی در منف منف
نظــر می رســد امریکایی هــا می خواهنــد صلــِح مثبــت را در 
جنــِگ منفــی ضــرب کننـــد و از آن جنــِگ منفــی نتیجــه بگیرنــد؛ 
ــروز  ــاِی ام ــتر از جنگ ه ــد بیش ــدِت آن می توان ــه ش ــی ک جنگ

باشــد!  

صلح ضرِب جنگ می شود: 
جنـــگ!

انتخابات آینده، 
چالِش امنیت 

و شفافیت

ان
مـر

د ع
حمـ

ا حکومت برنامۀ چندانی 
برای تأمین امنیِت انتخابات 

ندارد. آقای غنی صرفاً 
تالش می کند که برای خود 
بینِی خمیـری بسازد. برای 

او هرقدر انتخابات در میاِن 
ناامنی و در فضایی محدود 

برگزار شود، مطلوب تر است؛ 
به ویژه حاال که نیروهای 

خارجی تمایِل زیادی به تأمین 
امنیِت انتخابات ندارند و 
بهانۀ آقای غنی برای عدم 

تأمین امنیِت سراسری 
نیز آماده است. با این 

حساب، ما در ساِل روان 
اگر انتخاباتی داشته باشیم، 

پُرچالش تر، خطرناک تر و 
مهندسی شده تر از انتخاباِت 

گذشتۀ ریاست جمهوری 
خواهد بود. جامعۀ افغانستان 

اعم از سیاسیون و مـردم 
عادی، از حاال باید برای 

مقابله با چالش ها و خطراِت 
انتخابات آماده گی بگیرند؛ 

آماده گی هایی که دست کم از 
سقوط افغانستان در بحراِن 

ممتد و آنارشِی غیرقابل 
بازگشت جلوگیری کند
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زلمی خلیل زاد اعام کرده که حمایت امریکا از 
با  توافقی  هر  از  بعد  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

طالبان ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل 
این  جنگ  که  بود  داده  گزارش  طالبان  منابع  از 
گروه با دولت مورد حمایت امریکا بعد از توافق 
صلح پایان نخواهد یافت و قطع حمایت امریکا 
توافق  از  بخشی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 

است.
که  شده  نقل  طالبان  فرمانده  دو  از  خبر  این  در 
گفته اند: »طالبان به جنگ علیه دولت افغانستان و 

گرفتن قدرت با زور ادامه خواهد داد«.
آقای خلیل زاد این خبر را تکذیب کرده و گفته  
فرمانده  دو  از  نقل  به  رویترز  »گزارش  است: 
طالب که نامش ذکر نشده، مبنی بر قطع حمایت 
با  توافق  از  بعد  افغان  امنیتی  نیروهای  از  امریکا 

طالبان، حقیقت ندارد«.
طرف ها  »...تمام  کرده:  اضافه  امریکا  نمایندۀ 
در  افغانستان  آینده  که  کرده اند  موافقت 
گفت وگوهای بین االفغانی مشخص خواهد شد«.

از  امریکا  حمایت  استمرار  بر  خلیل زاد  تأکید 
امضای  از  پس  حتا  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
توافق صلح با طالبان، صریح تر و محکم تر از آن 

آیا  اما  کرد؛  تردید  آن  به  نسبت  بتوان  که  است 
به راستی این سیاست اصولی ایاالت متحده در 

افغانستان پساطالبان هم است؟
نکتۀ مهمی که این پرسش را جدیت می بخشد، 
آینده  بر مشخص شدن  خلیل زاد  تکراری  تأکید 
افغانستان در گفت وگوهای بین االفغانی است. این 
تأکید، تردید در بارۀ ماهیت و مفاد گفت وگوهای 
پشت پرده امریکا و طالبان در خصوص مسایل 
و  موقت  دولت  تشکیل  مانند  حیاتی  و  مهم 
سرنوشت نیروهای امنیتی را افزایش می دهد؛ زیرا 
نشانگر آن است که امریکا اگرچه در ظاهر امر از 
علنی شدن جزییات تبانی خود با طالبان در بارۀ 
این مسایل را به دالیل سیاسی، کتمان می کند؛ اما 
ظن آن می رود که در گفت وگوهای بین االفغانی 
این موارد را بر طرف های دخیل بقبوالند. به ویژه 
در حالی که سابقه اعمال نظر امریکا بر طرف های 
از  پیش  و  است  سابقه  به  مسبوق  افغانستان، 
داد  رخ  بن  کنفرانس  در  آن  موارد  از  یکی  این، 
که بربنیاد آن، حامد کرزی جای ستار سیرت را 
گرفت. بنابراین، تحمیل دیدگاه های واشنگتن بر 

گفت وگوهای بین االفغانی، کار سختی نیست.
 در دو روز اخیر، زلمی خلیل زاد دو بار مجبور 
شده است، ادعاهای منابع طالبان در گفت وگو با 
به  نزدیک  که  الجزیره  مانند  معتبری  رسانه های 
دولت قطر است و خبرگزاری امریکایی رویترز 
را تکذیب کند؛ اما آیا به راستی این تکذیب ها، 
پرده  پشت  در  جاری  واقعیت های  بازتاب دهنده 

مذاکرات هم است؟
مطرح  شایبه  این  به  بی اعتنا  را  پرسش  این 
می کنیم که حتا ممکن است طرح و تکذیب این 
ادعاها بخشی از یک توافق پشت پرده به منظور 
برای  عمومی  افکار  کردن  آماده  و  ذهنیت سازی 
پذیرش این رویدادها به مثابۀ بخشی از پیامدهای 

توافق صلح باشد.
برای پاسخ به این سوال، نیازی نیست پنهان کاری 
مقام های  عمدی  و  ریاکارانه  رفتاری  دوگانه  و 
با طالبان را راززدایی کنیم.  امریکایی در مذاکره 
دیگر  و  ملی  ارتش  سرنوشت  خصوص  در 
نیروهای امنیتی، همین اکنون نیز رویکرد طالبان 
قطر،  در  که  حالی  در  آنها  است.  واضح  کامًا 
امریکا  با  صلح  دوستانۀ  گفت وگوهای  سرگرم 
هستند، همچنان با کشتار و خون ریزی و تحمیل 

مردم  حتی  و  امنیتی  نیروهای  بر  سنگین  تلفات 
شان  توزانه  کین  و  سبعانه  خصومت  افغانستان، 
دیگر،  از سوی  می دهند.  نشان  نیروها  این  با  را 
عباس  جمله  از  طالبان  کننده  مذاکره  مقام های 
ایده این گروه برای  از این هم  استانکزی؛ پیش 
انحال و انهدام ارتش ملی، سخن گفته بودند که 
البته آقای استانکزی تحت فشارهای شدید، ناچار 
به تعدیل دیدگاهش شد. بنابراین، دور از انتظار 
نیست که پس از صلح با امریکا هم جنگ طالبان 
با دولت به منظور نابودی کامل نیروهای امنیتی و 
در اختیار گرفتن قدرت از طریق زور و خشونت، 

ادامه پیدا کند.
و  محکم  تأکید  از  منظور  اگر  دیگر،  سوی  از 
امریکا  »حمایت«  ادامۀ  بر  خلیل زاد  آقای  صریح 
صلح  از  پس  حتا  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 
جریان  اکنون  که  باشد  چیزی  همان  طالبان،  با 
مرگبار  و  دشوار  روزهای  منتظر  باید  پس  دارد، 
این نیروها در نبرد با طالبان بعد از توافق صلح 
نه  که  نیروهایی  باشیم؛  هم  امریکا  با  گروه  آن 
از  نه  دارند،  موشک  نه  دارند،  سنگین  ساح 
پشتوانه هوایی مدرن و پیشرفته برخوردار اند و 
نه هنگامی که در میدان جنگ، محاصره می شوند، 

کسی صدای شان را می شنود.
این در حالی است که از دید آگاهان، حتا ادامه 
»حمایت« امریکا از نیروهای امنیتی و ساختارهای 
سیاسی و دولت داری در افغانستان در حدی که 
اکنون جریان دارد، پس از توافق صلح واشنگتن 
با طالبان، مورد تردید جدی است؛ زیرا یکی از 
کاهش  طالبان،  با  صلح  از  امریکا  اصلی  اهداف 
است  مأموریت  این  اقتصادی  هزینه های سنگین 
به  امریکا  مالی  کمک  دالر  میلیاردها  مشمول  که 

نهادهای امنیتی و ملکی افغانستان هم می شود.
موضوع دیگر اینکه اگر آنگونه که منابع ناشناس 
طالبان در گفت وگو با رویترز ادعا کرده اند، قطع 
افغانستان  امنیتی  بخش های  با  امریکا  همکاری 
بندهای  از  موقت،  دولت  تشکیل  همانند  نیز 
مخفی توافق نامۀ دو طرف باشد، در آن صورت، 
تردیدهای مطرح شده در باال حتا جدی تر خواهد 
آینده مبهم و ترسناکی در  این اساس،  بر  شد و 
افغانستان  سیاسی  نظام  و  امنیتی  نیروهای  انتظار 

خواهد بود.

بامیـان- مسـافران  از  شـماری 
کابـل از افزایش کرایـۀ موترهای 
مسـیر  ایـن  در  مسـافربری 
شـکایت دارنـد. آنان در تماسـی 
می گوینـد،  سـام وطندار  بـا 
بـه  این سـو  بـه  هفتـه  یـک  از 
علـت جنـگ و ناامنـی در مسـیر 
ولسـوالی جلریـز میـدان وردک و 
افزایـش حضـور گردشـگران به 
در  دمبـوره  جشـنوارۀ  مناسـبت 
بامیـان، کرایـۀ موترهـا از کابل به 

بامیـان، دوبرابـر شـده اسـت.
ناامنـی،  جنـگ،  چنـد  هـر 
سـربریدن و گروگان گیـری یـک 
مسـافران  بـرای  دایمـی  خطـر 
درۀ  مسـیرهای  از  بامیان-کابـل، 
غوربند والیت پروان و ولسـوالی 
جلریز میـدان وردک بوده اسـت، 
امـا از یـک هفتـه بـه این سـو به 
میـان  درگیـری  و  علـت جنـگ 
نیروهـای امنیتـی و گـروه طالبان 
در جلریـز، شـاهراه کابل-بامیـان 
مسـیر  از  مسـافران  و  بسته شـده 
درۀ غوربنـد رفت وآمـد می کنند.
شـماری از مسـافران می گوینـد، 
مسـافت  بهانـۀ  بـه  راننـده گان 
غوربنـد،  درۀ  مسـیر  طوالنـی 

کرده انـد. برابـر  دو  را  کرایـه 
به گفتـۀ آنان، پیـش از این کرایۀ 
موترهـای مسـافربری کوچک از 
ایـن مسـیر 500 تـا 600 افغانـی 
بـود، اما از یـک هفته به این سـو 
کرایـه بـه یـک هـزار تـا 1200 

افغانـی افزایـش یافته اسـت.
بـه گفتـۀ آنـان، کرایـۀ موترهای 
تونـس و فانکـوچ کـه پیـش از 
افغانـی  تـا 500  بیـن 300  ایـن 

افغانـی   700 بـه  اکنـون  بـود 
اسـت. رسـیده 

اتحادیه هـای  مسـووالن  امـا 
می گویند،  مسـافربری خصوصی 
خرابـی  و  راه  دوری  علـت  بـه 
مسـیر  از  بامیان-کابـل،  شـاهراه 
کرایـۀ هـر مسـافر  درۀ غوربنـد 
تنهـا 100 افغانـی افزایـش یافتـه 

اسـت.
ترانسـپورت  آمـر  رسـا،  عبـاس 
بامیـان می گویـد، در یـک هفتـۀ 
اخیـر به علـت ازدحام مسـافران 
ایـن والیـت،  در  و گردشـگران 
شـماری از راننـده گان برخـاف 

ترانسـپورت،  ادارۀ  نامـۀ  نـرخ 
اضافـی  کرایـۀ  مسـافران  از 
هیـچ  تاکنـون  امـا  گرفته انـد، 
مسـافری بـرای شـکایت بـه این 

اسـت. نکـرده  مراجعـه  اداره 
ترانسـپورت  ادارۀ  مسـووالن 
کرایـۀ  می گوینـد،  بامیـان 
از  سـراچه  و  کـروال  موترهـای 
مسـیر درۀ غوربنـد 600 افغانی و 
کرایۀ موترهای مسـافربری 303، 
تونـس و فانکـوچ 350 افغانـی 
از  مسـافران  کرایـۀ  امـا  اسـت، 
مسـیر جلریـز 100 افغانـی کمتر 

اسـت.

مسووالن در کمیسیون شکایات انتخاباتی 
از  شکایت   30 از  بیش  رسیدن  از 
تخلف های انتخاباتی در هنگام مبارزات 

انتخاباتی به این نهاد خبر می دهند. 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن 
این  به  رسیده  شکایت  که  دارند  تأکید 
کمیسیون شامل سوءاستفاده از امکانات 
دولتی و کمپاین کارمندان دولت به نفع 

نامزد مشخص است.
دبیرخانه  رییس  اعتمادی  شاه  چمن 
در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
 30 از  بیش  پایتخت  در  تنها  »تاکنون 

انتخابات  نامزدان  برعلیه  شکایات 
انتخاباتی  تیم های  از  ریاست جمهوری 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و  مختلف 
رسیده  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  به 

است«.
والیات  در  شکایات  که  دارد  تأکید  او 
هم وجود دارد، اما تا هنوز آمار و ارقام 
به  رسمی  طور  به  والیات  از  شکایات 

کمیسیون شکایات نرسیده است.
شکایات  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس 
سوءاستفاده  خصوص  در  انتخاباتی 
نامزدان حکومتی می گوید، شکایات که 
نامزدان  شامل  رسیده است  کمیسیون  به 

حکومتی نیز می باشد.
افراد  کمپاین  اعتمادی،  آقای  گفتۀ  به 
نامزد  نفع  به  حکومتی  اشخاص  و 
دولتی  امکانات  از  استفاده  مشخص، 
وسایط  از  استفاده  کمپاین،  پروسۀ  در 
نصب  و  انتخاباتی  مبارزات  در  دولتی 
که  مکان های  در  کمپاینی  عکس های 
نباید نصب شود از جمله شکایت رسیده 

به این کمیسیون است.
او از نهایی سازی 20 شکایت خبر داده 
»از جمله 30 شکایات  کرد:  خاطرنشان 
 20 شکایات،  کمیسیون  به  رسیده 
شکایت آن بررسی و نهایی شده و تنها 
نهادهای  با  آن  ساختن  شریک  و  اعام 

مربوطه باقی مانده است«.
شکایات  کمیسیون  دبیرخانۀ  رییس 
از  »شماری  گفت:  همچنان  انتخاباتی 
تخلفات  مرتکب  که  انتخاباتی  تیم های 
انتخاباتی شده بودند، از سوی کمیسیون 
اما  کردند،  دریافت  توصیه  و  اخطاریه 
آقای اعتمادی از گرفتن نام تیم های که 
اخطاریه دریافت کردند، خودداری کرد«.
قانون  بربنیاد  که  درحالی ست  این 
نقدی  اخطار، جریمه  انتخابات، توصیه، 
انتخاباتی  دسته های  نهایت حذف  در  و 
از  باشند  داشته  هم  پی  تخلفات  که 
شکایات  کمیسیون  صاحیت های 
انتخاباتی است  و گفته می شود که از این 
محمداشرف  انتخاباتی  دسته های  میان 
 غنی و عبداهلل عبداهلل از سوی کمیسیون 
دریافت  اخطاریه  انتخاباتی  شکایات 

کردند. 

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

شـکایات سـوءاستـفاده 
از امـکانات دولتـی را بررسـی می کنیـم

پیامدهای امنیتی صلح؛ 
ارتش چه سرنوشتی

پیدا می کند؟

شکایت مسافران بامیان-کابل 
از افزایش کرایۀ موترها

علی موسوی

ناجیه نوری
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سـوژه و اُبـژه
سوبژه و ابژه را مي توان به عبارتي، مهم ترین مفاهیِم فلسفۀ مدرن به 
حساب آورد که بسیاري از تأماِت فلسفي و نظریاِت شناختِي معاصر 

پیرامون این دو واژه و نسبِت آ ن ها بیان شده است. 
اُبژه در تعریف به معنِي مفعول و شیئي است که فعل بر آن صورت 
مي گیرد یا شناسایي مي شود. بنا به همین مفهوم، گاهي ابژه را »متعلِق 
حاصل  که  است  چیزي  آن  هر  ابژه  مي کنند.  ترجمه  نیز  شناسایي« 
ادراک است. بر اثر ادراک حصول معلوم مي گردد و عینیِت آن اعتبار 

مي یابد. 
سوژه در مقابِل ابژه قرار مي گیرد و معني لغوي آن »موضوع« است که 
گاه »فاعل شناسا« نیز ترجمه شده است. این واژه در قرون قبِل مدرن 
به عنوان »موضوع ادراک« شناخته شده بود و در فلسفۀ مدرن، مفهوم 
آن عمدتًا با عنوان »کسي که فعل را مرتکب مي شود« معرفي شد. در 
فلسفۀ اسامي، سوژه و ابژه گاهي »دال و مدلول« نیز خوانده شده اند. 
را  مدرن  فلسفۀ  باید  اساسي،  مفهوم  دو  این  بهتِر  درک  منظور  به 
جست وجو کرد. گرچه قبل از دکارت نیز این دو مقوله موضوعیت 
داشته اند، اما بیشترین بحث ها و مدون شدِن تعاریِف سوژه و ابژه از 

دکارت و فلسفۀ نوین آغاز مي شود. 
ابتدا به تمامي محسوسات و  رنه دکارت به منظور حصول معرفت، 
ادراک شدني هاي پیراموِن خود شک کرد و »اندیشیدن« را تنها نقطه یي 
دکارت  که  تفکري  قدرت  کند.  پیدا  اتکا  آن  به  مي تواند  که  دانست 
دروِن خود مي دید، مبناي اساسي براي »بودن« او و جهاِن پیرامونش 
بود و جملۀ معروف »مي اندیشم، پس هستم« مبتني بر همین دیدگاه 

شکل گرفته است. 
در اصل، دکارت دو جوهِر مستقل و متمایز را تعریف کرد که اولي 
جوهر »خردورزي« است که اندیشیدن صفت مبرزِ آن است و دیگري 
ماده یا جسم است که ویژه گي کلیدي آن داشتن بُعد است. بین این 
بر  که  داد  سوژه گي  و  خردورزي  به  را  اصالت  دکارت  مفهوم،  دو 
عقل  کرد.  توصیف  و  درک  را  پیراموني  ابژه هاي  مي توان  آن  مبناي 
انسان از نظر دکارت قادر است به ماهیِت همۀ موجودات پي برده و 
آنان را مورد شناسایي قرار دهد و در چنین حالتي، خرد انسان »فاعل 
»شيء هاي  پیرامون  جهان  و  مي شود  خوانده  سوژه  همان  یا  شناسا« 

مورد شناسایي« یا ابژه خوانده مي شوند. 
البته این دو مفهوم در اواخر قرن هجدهم و توسط فاسفه یي چون 
الک و الیبنیتس متحمل بار معنایِي جدید شدند و »کنش هاي فکري 
که قابل ادراک توسط چشم نیستند« هم به دایرۀ ابژه ها اضافه شد و 
به عبارتي، ابژه مفهوم »چیزي که دربارۀ آن اندیشیده مي شود« را پیدا 

کرد. 
اصالِت  یا  ]فلسفه[ سوبژکتیویسم   :)subjectivism( سوبژکتیویسم 
مي توان  را  است  شده  ترجمه  نیز  »ذهنیت گرایي«  گاهي  که  سوژه 
طبق مفهوم رایج، اعتقاد به خصوصي بودِن ذهن هر شخص دانست. 
اساس  بر  که  دارد  را  ذهنیات خاِص خود  فرد  دیگر، هر  عبارت  به 
عایق و سایِق وي بوده و همین مسأله وي را از سایر افراد متمایز 
مي کند. هر شخص تجربیات ذهني یی دارد که اساس همۀ قوانین و 
تا قواعدي را که به گونه یي  معیارهاست. سوبژکتیویسم تاش دارد 
مستقل از خواست فرد است، به شیوه یي ذهني و مرتبط با فاعل شناسا 
)سوژه( تحلیل و توصیف کند. در این شیوۀ برداشت، همه احکام را 

نهایتًا به سایق ذهني افراد ربط مي دهد. 
که  ابژه  اصالِت  رویکرد  )Objectivism(:]فلسفه[  اُبژکتیویسم 
دقیقًا  نیز عنوان شده است،  »عینیت گرایي«  فارسي  ترجمه  گاهي در 
ابژه خاِف  اصالت  حامیان  دارد.  قرار  اصالت سوژه  مقابل  نقطۀ  در 
احکام  عینیت  به  مي دهند،  اصالت  ذهنیت  به  که  سوبژکتیویست ها 
)اخاقي،  بنیادین  مفاهیم  که  باورند  این  بر  و  دارند  اعتقاد  قواعد  و 
زیبایي شناختي و...( که تعیین کنندۀ ارزش ها و هنجارها هستند، وجود 
بر ساختۀ ذهنیات  نمي توان صرفًا  را  دارند و آن ها  عیني و خارجي 

افراد دانست. 
از  مستقل  مي توان  که  هستند  اموري  مفاهیم  این  دیگر،  عبارت  به 
عواطف، احساسات و سایق دربارۀشان احکام صادر کرد و صدق و 

کذِب آن ها را نشان داد. 

سواالت تحقیقی
پرسـش های تحقیقـی بیشـتر بـا کارشناسـان صـورت 
می گیـرد. این سـواالت که اکثـراً رنگ و بـوِی تخصصی 
رسـانه ها  انـواِع  تمـام  در  و  مخاطبیـِن خـاص  دارنـد، 
کاربرد داشـته اسـت. این پرسـش ها می توانند بر اسـاِس 
نتایـج یـک بررسـی یـا بعـد از یافته هـای یـک هیـأِت 
حقیقت یـاب نیـز صـورت گیـرد و یـا هـم مصاحبه گـر 
بـا شـخصی مصاحبـه کنـد کـه گفته هـا و یـــا کارش 
مــتفاوت از دیگـران اســـت. مصـــاحبه کننده گاِن این 
نـوع مصاحبه هـا بایـد آماده گِی کامل داشـته و به موضوع 
خود را وارد سـازند تا پرسش های شـان از عمِق بیشـتری 
برخـودار گـردد و بـرای این منظـور تحقیقاِت زیـادی را 

قبـل از مصاحبـه بایـد انجـام دهند.
کـه  جهـان  مشـهورِ  روزنامه نـگار  فاچـی  ارویانـا 
مصاحبه هایـش بـا سیاسـت مداراِن دنیـا شـهرت جهانی 
دارد و کتابـی زیـر عنـوان »مصاحبـه بـا تاریخ سـازان« به 
همیـن مصاحبه هـا اختصـاص یافتـه، بـا پابلـو پیکاسـو  
نقـاش مشـهورِ دنیـا گفت وگو نموده اسـت کـه آن را در 

زیـر می خوانیـد:
فاچـی: آقـای پیکاسـو! اجازه دهیـد چند سـوالی راجع 

بـه زنده گـی شـخصی و پدیده هـای هنری شـما بکنم.
پیــکاسو: با کمـال میـل خانم فــاچی... اما من از شمـا 
ایتـالیـایی هــا می ترسـم کـه بعضـی اوقـات سـواالِت 
عجیـب و غریِب شـما جواب دهنـده را گیچ می سـازد و 

نمی دانـد کـه چـه بگوید.
فاچـی: به کلـی خاطرجمـع باشـید آقـای پیکاسـو، کـه 
هیـچ کـدام از سـوال های مـا ایتالیایی هـا گیچ کننده تـر 
از طـرز تفکـر و کمپوزیسـیون تابلو هـای شـما نیسـت. 
معـذرت می خواهـم... بـا اجـازۀ شـما سـوال اول را بـا 

مقدس تریـن کلمـه آغـاز می کنـم.
پیکاسو: منتظر هستم...

فاچـی: آیـا در زنده گی شـما گاهی اوقات شـده اسـت 
کـه در خـود احسـاس »عشـق« نسـبت بـه کسـی و یـا 

وجـودی کرده باشـید؟
پیکاسـو: منظـور شـما از کاربـردِ کلمـۀ »چیـزی« در این 

چیست؟ سـوال 
فاچـی: منظور من شـاید کلمۀ پول باشـد، زیـرا در تمام 
مطبوعات دنیــا از شمـا سمبـولی خـاص ساختـه اند که 

در زنده گی بیــشتر از هــمه چیز به پـول عاقه دارید.
پیکاسـو: آیـا این عاقـه تنها متوجه پیکاسـو اسـت؟ آیا 

شـما به پـول عاقـه ندارید؟
فاچی: شاید درجۀ عاقه ها فرق می کند.

پیکاسـو: شـما یـک روزنامه نگار بین المللی هسـتید، فکر 
می کنم همۀ این شهــرت شمـا تحــت تأثیـر پول بـوده 

باشــد که این قــدر در ایـن راه تاش می کنید؟  
فاچـی: زشـت ترین تابلویـی کـه تـا امـروز کشـیده اید، 

چه نـام دارد؟
پیکاسو: تابلویی است که من از خود کشیده بودم.

فاچی: آیا شما به نظرتان یک هنرمنِد زشت هستید؟
پیکاسـو: نـه تنها مـن، بلکه میـکل آنژو  هم زشـت ترین 

هنرمند دورۀ رنسـانس بود.
فاچی: اما او در پشـت این زشـتی، شـاهکار هاِی بسـیار 

زیبـا و جاویـدان از خود به یادگار گذاشـت.
پیکاسو: به خاطر این که او یک نابغه بود.

فاچی: شما هم یک نابغه هستید.
پیکاسـو: لیکن بـه لطف شـما روزنامه نگارهـا، یک نابغۀ 

دیوانه.
فاچـی: فکـر می کنم در برابر شـهرت و معرفی شـما به 
اشـتباه نرفته انـد. حتـا نزدیک ترین دوسـِت شـما بریژت 
بـاردو  هـم در معرفی شـما این کلمه را اسـتفاده می کند.
اوقـات  بعضـی  وحشـی  گربه هـای  پیکاسـو: 
جسـت وخیزهایی می زننـد کـه آدم بایـد آن هـا را عفـو 

کنـد.
فاچـی: آیا منظور شـما از ایـن دگرگونی که در نقاشـی 
به وجود آورده اید و مانند یک سـرطان کشـنده و سـاری، 

اکثر اسـتعدادها را فرا گرفته اسـت، چیست؟
پیکاسـو: ایـن من تنها نیسـتم که این سـرطان کشـنده را 
پخـش کـرده ام، بلکـه قبـل از من ایـن میکروب سـاری 
وجـود داشـت، تنها به وسـیلۀ من تقویت شـد و معرفی 

گردید.
فاچـی: آقـای پیکاسـو! گاهی فکـر کرده اید اگـر متولد 
نمی شـــدید و پیکاسـویی وجود نمی داشـت، برای هنر 

سـالم اروپا مفیدتـر بود؟
پیکاسـو: برعکـس، قبـل از مـن هنـر سـالمی وجـود 

نداشـت.
فاچی: یعنی می خواهید بگویید که هنرمندی نبود؟

پیکاسـو: هنرمنـدان بودنـد ولی مریـض؛ هنـر در حالت 
احتضـار خـود بـود. هنرمنـدان رنسـانس هنـر را از یک 
انتهـا آغـاز کردند و بـه دیگر انتها خاتمـه اش دادند، آن ها 
تنهـا به روشـن سـاختِن قرن خـود توجه داشـتند، بدون 
این کـه بـه قرن هـای آینـده فکـری بکننـد و دری را ولو 
هرقدر کوچک باشـد برای نسـل های آینده بـاز بگذارند.
فاچـی: آیـا درهـا را به طـور مثـال لئونـاردو داوینچـی ، 

میـکل آنـژو و رافائـل  باز نگذاشـتند؟
پیکاسـو: آیـا آرزو داشـتید مـن هـم امـروز یـک رافائـل 

بودم؟
فاچـی: نمی گویـم که رافائل باشـید، اما الاقـل پیرو یک 

مکتب اصیل هنـری می بودید.
پیکاسـو: هنـر اصیل در نزد شـما تابلوی معـروف »فامیل 

مقدس« اسـت که میکل آنژو کشـیده اسـت؟
فاچـی: نـه آقای پیکاسـو، انتظار مـن از یـک نابغۀ قرن 
بیسـتم ایـن هم نبـود که دسـت هنـر را گرفته بـه طرف 

یـک پرتـگاه اسـرارآمیز بکشـاند کـه هـر کـس جـرأت 
نزدیـک شـدن به آن را نداشـته باشـد.

پیکاسـو: ایـن جـرأت را بایـد انسـان های قـرن بیسـتم 
داشـته باشـند.

فاچـی: آیـا می دانید در شـهری کـه امروز شـما نمایش 
آثـار خـود را دایـر کرده ایـد، گهـوارۀ مدنیـت دنیاسـت؟ 
فکـر نمی کنیدکـه شـهر روم بـا ایـن آثار شـما احسـاس 

می کند؟ بیگانه گـی 
پیکاسـو: خانـم فاچـی! اساسـاً مدنیت هـا و انقابـات 
همیشـه از تحـوالت بـه وجـود آمـده اسـت. روم نه تنها 
گهـوارۀ مدنیـت اسـت، بلکـه مرکـز و محـرِک تحوالت 
دنیـا هـم بـوده اسـت. بـه طـور مثـال، رنسـانس یـک 
دگرگونـی مطلـق بر زمینه هـای هنـر و ادبیات بـود. روم 
نـه تنها با پیکاسـو احسـاس بیگانه گی نمی کنـد، بلکه او 

را بنابـر غریـزۀ تاریخـی خـود پذیرایـی هـم می کند.
فاچـی: شـما در اکثـر تابلو های تان از چهـره و اندام های 
با تناسـب انسـان ها مخلوقات عجیب الخلقـه را به وجود 
آورده ایـد. آیـا حـس بدبینـی و یـا کج نظـرِی شـما را در 

البـه الی ایـن پدیده هـا در برابر انسـان نشـان نمی دهد؟
 پیکاسـو: خانـم فاچـی... خـوب دقـت کنیـد کـه چـه 
می گویـم. هـر انسـان از خـود دیدگاهی خـاص در برابر 
چیـزی کـه در مقابلـش قـرار می گیـرد، دارد و بـر روی 
همیـن غریـزه قضـاوت می کنـد.  مـن شـما را گنـه کار و 
مجـرم نمی دانـم، اگـر مـرا دیوانـه خطـاب کنیـد؛ زیـرا 
برداشـت شـما از چهـرۀ مـن، از حـرکات مـن و از طرز 
فکـر من، همین اسـت که بـا همین کارکتـرِ خاص خود 
داخـل اجتمـاع شـده ایم. شـاید در نـزد یک روان شـناس 
ایـن یـک نقیصـۀ ذاتـی باشـد و یـا برعکـس، یکـی از 
صفـات شـما محسـوب شـود؛ امـا مـن وقتـی کـه بـه 
خلـق کـردن یـک اثر خـود اقـدام می کنـم، محـرک من 
حـِس بدبینـی در ظواهـر انسـان های امـروزی نیسـت، 
بلکـه در برابـر طـرز تفکـر و عقیـدۀ انسـان های امـروز 
اسـت،  انسـان هایی کـه بـه کرامـت انسـانی خـود، حتـا 
بـه موجـودات و سـعادِت خـود بی اطمینان و مشـکوک 
هسـتند. قبًا شـما در آثار من از موجودات عجیب الخلقه 
یاد کردید که مـــن با شـــما کامــًا هم عــقیده هستم. 
تابلو هـای مـن منعکس کننـدۀ ظواهـر انسـان های امـروز 
نیسـت، بلکـه نمایش گر باطِن این مخلــوقات اسـت که 
بـا وجــود خـود و با وجــود نبوغ خـود به طـرِف یک 

اشـتباه غیرانسـانی پیـش می روند.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش چهل وهشـتم

پیکاسو: خانم فالچی! اساساً 
مدنیت ها و انقالبات همیشه از 
تحوالت به وجود آمده اند. روم 

نه تنها گهوارۀ مدنیت است، 
بلکه مرکز و محرِک تحوالت دنیا 
هم بوده است. به طور مثال، 

رنسانس یک دگرگونی مطلق بر 
زمینه های هنر و ادبیات بود. 

روم نه تنها با پیکاسو احساس 
بیگانه گی نمی کند، بلکه او 
را بنابر غریزۀ تاریخی خود 

پذیرایی هم می کند.
فالچی: شما در اکثر 

تابلو های تان از چهره و 
اندام های با تناسب انسان ها 

مخلوقات عجیب الخلقه را 
به وجود آورده اید. آیا حس 

بدبینی و یا کج نظرِی شما را در 
البه الی این پدیده ها در برابر 

انسان نشان نمی دهد؟
 پیکاسو: خانم فالچی... خوب 

دقت کنید که چه می گویم. هر 
انسان از خود دیدگاهی خاص 
در برابر چیزی که در مقابلش 
قرار می گیرد، دارد و بر روی 
همین غریزه قضاوت می کند. 

 من شما را گنه کار و مجرم 
نمی دانم، اگر مرا دیوانه خطاب 

کنید؛ زیرا برداشت شما از 
چهرۀ من، از حرکات من و از 

طرز فکر من، همین است که با 
همین کارکتِر خاص خود داخل 
اجتماع شده ایم. شاید در نزد 

یک روان شناس این یک نقیصۀ 
ذاتی باشد و یا برعکس، یکی از 
صفات شما محسوب شود؛ اما 

من وقتی که به خلق کردن یک 
اثر خود اقدام می کنم، محرک 

من حِس بدبینی در ظواهر 
انسان های امروزی نیست، 
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تأثیــر و الهــام از حافــظ را در دیــوان 
وضــوح  بــه  گوتــه  شــرقي   غربــي- 
مي تــوان دیــد. او در ایــن شــعر و زبــان 
احســاس  بدین ســان  کــه  دیــد  چــه 
مي کنــد.  آســوده گي  و  ســبک بالي 
بــه  نیــز  آلمانی هــا  کــه  او،  تنهــا  نــه 
خاطــر عشــق بــه حافــظ در شــهر وایمــار 
  )Weimar( آرامگاهــي نمادیــن در کنــار 
ــظ،  ــه حاف ــد. ن ــا کردن ــش بن ــه برای گوت
ــون  ــی زبان چ ــعراي پارس ــر ش ــه دیگ ک
خیــام و موالنــا را چنــان مي شناســند 
ــري  ــۀ معتب ــچ کتابخان ــد هی ــه مي گوین ک
ــه دیوان شــان را  ــي ک ــان نمي یاب در آلم

ــي.  نبین
ــته ترین  ــه از برجس ــیمل ک ــا ش آناماری
اســت،  غــرب  دنیــاي  شرق شناســان 
ــد: »تمــام افتخــارم ایــن  اســت  مي گوی
کــه فارســي  را خــوب مي فهمــم و بــه 
کــم  و  عمــر گذرانــدم   موالناشناســي 
چنیــن  نبودنــد  و  نیســتند  کســاني 
ســتایش گراني از زبــان فارســي کــه 
ــا  ــردِن آن هــا نیســت و ام ــام ب مجــال ن
کــه  دیده انــد  و  مي داننــد  همــه گان 
ــِت  ــاس و نکوداش ــه پ ــل ب ــازمان مل س
ــذاري اش  ــا و تأثیرگ ــد موالن ــکار بلن اف
بــر جهــان بشــریت، ســال 2007 را بــه 

نــام او نام گــذاري کردنــد

»گـوتـه« شاعر پُرآوازۀ اروپا و جهان که بدون شک 
تاریخ ادبیاِت جهان نظیرش را به خود ندیده، درحالي 
که کوله باري از تجربۀ شعر، ُهنر، موسیقي و علم و... 
با خود به همراه دارد، چنان به ستایش زبان فارسي 
و شعر حافظ مي پردازد که آدمي در شگفت مي ماند 
با  آن هم  بلندنامي  و  شهرت  آن همه  با  شاعري  که 
فرسنگ ها فاصله، چگونه این چنین بي پروا به تحسین 

از شعر و زبان فارسی مي پردازد. 
وي که گویي تمام کلمات و سخنان را براي توصیف 
مي بیند،  نارسا  و  ناقص  حافظ  شعِر  و  زبان  زیبایِي 
برابر  تو  با  را  خویشتن  »حافظا!  مي گوید:  سرانجام 

نهادن، نشان دیوانه گي است!« 
به  دیوان غربي- شرقي اش  در  را  او  از  الهام  و  تأثیر 
وضوح مي توان دید. او در این شعر و زبان چه دید 
که بدین سان احساس سبک بالي و آسوده گي مي کند. 
نه تنها او، که آلمان ها نیز به خاطر عشق به حافظ در 
کنار  در  نمادین  آرامگاهي   )Weimar(   وایمار شهر 
شعراي  دیگر  که  حافظ،  نه  کردند.  بنا  برایش  گوته 
پارسی زبان چون خیام و موالنا را چنان مي شناسند که 
مي گویند هیچ کتابخانۀ معتبري در آلمان نمي یابي که 

دیوان شان را نبیني. 
شرق شناسان  برجسته ترین  از  که  شیمل  آناماریا 
دنیاي غرب است، مي گوید: »تمام افتخارم این  است 
به  موالناشناسي  و  مي فهمم  خوب  فارسي  را  که 
چنین  نبودند  و  نیستند  کساني  کم  و  گذراندم  عمر 
بردِن  نام  مجال  که  فارسي  زبان  از  ستایش گراني 
که  دیده اند  و  مي دانند  همه گان  اما  و  نیست  آن ها 
سازمان ملل به پاس و نکوداشِت افکار بلند موالنا و 
تأثیرگذاري اش بر جهان بشریت، سال 2007 را به نام 

او نام گذاري کردند.« 
این مهم باعث شد که جهانیان موالنا را بهتر بشناسند 
زمرۀ  در  امریکا  در  اشعارش  چاپ  که  جایي  تا 
پُرفروش ترین کتاب هاي سال شود و به  گفتۀ خودشان 
فروش کتاب رومي چون خودش شگفت انگیز است 
و حیرت آور! البته شعراي پارسي گوي هرکدام به نوبۀ 
فردوسي  حافظ،  موالنا،  از  کمتر  شأني  و  مقام  خود 
به  زاویه یي  از  کدام  هر  که  چرا  ندارند.  سعدي  و 
زنده گي نگریسته و شاید به خاطر همین هم هست 
که شعر فارسي چندوجهي و چندبُعدي است و یکي 
از توان گري هاي زبان فارسي همین است که هر کسي 

هر چه بخواهد، از آن مي یابد. 
اگر حافظ با شعرهایش کاخي به زیبایي تمام وسعت 
جهان بنا مي کند، شعر موالنا چون سیل بنیان کني است 
که همه  چیز را با خود مي برد و جز ویران گري چیزي 
خود  بي کراِن  اقیانوس  در  را  خواننده  و  نمي شناسد 
مي بلعد. مگر مي شود شعرش را خواند و شوریده حال 
مردِ  آن  فردوسي  مي بیني  حال  همان  در  نگشت. 
پارسی زبانان  افتخار  نیک اندیش،  فرزانۀ  و  فرهیخته 
سراسر جهان و مشرق زمین با اندیشه هاي بلند خود و 
حماسه سرایي هاي بي نظیرش، اعتبار و اعتماد به نفس 
کوچک ترین  بي آن که  برگرداند  فارسی زبانان  به  را 
به   سخن  دارد،  روا  ملیتي  یا  قومي  به  بي حرمتي 
فراتر  احترام  ادب و  دایرۀ  از  را  پا  یا  گزاف گوید و 
نهد؛ برعکس خرد و خردورزي و عشق به انسان و 
و  اشعار  در  یزدان  پروردگار  از  ستایش  و  انسانیت 
افکارش موج مي زند و نامش ناخودآگاه افکار ما را 
فرزانه گي رهنمون  آزاده گي و  نیک اندیشی،  به  سوي 
ظلمت  در  بي پایان  نوري  مثابۀ  به  را  خرد  و  مي کند 

جهالت و ناداني مي داند. 
»به نام خداوند جان و خرد 

کز این برتر اندیشه برنگذرد« 
شیخ اجل، مردي که همواره جلوتر از زمان حرکت 
مي کند، یعني سعدي بلندمرتبه را مي بینیم که بوستاني 
به  به جاودانه گي روزگار  همیشه سرسبز و گلستاني 

یادگار گذاشت. 
مي تواند  هستي  جهان  در وصف  او  کسي چون  چه 
سخن به  زبان براند که ذره ذره عالم وجود را تجلیگاهِ 

پروردگار قادر متعال مي داند. 
و  است  حیات  ُممد  مـي رود،  فـرو  کـه  نفسي  »هـر 

چون بـرمي آیـد، مفرح ذات. پس در هر نفسي...« 
را  عالم  انساني ترین شعرهاي  که  او  کیست همچون 
بسراید و کدام سازمان بشردوست است که از نوشتن 

شعر و کامش بر سر درش افتخار نورزد. 
»بني آدم اعضاي یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوي...« 

درخدمت  هیچ گاه  شاعرانش  و  شعر  تنها  نه  فارسي، 
خدمت  در  که  نبودند  ستمگران  ظالمان،  حکمرانان، 
مردم ستم دیده، آزاده، مظلوم، حق و حق پرستي بوده 
و همواره با حاکمان و ظالمان در ستیز بود. چه کسي 
و  آزاده گي  و  بخواند  را  ناصرخسرو  شعر  مي تواند 

آزاداندیشي را پیشۀ خویش نگرداند. 
»من آنم که در پاي خوکان نریزم

مـر ایـن قیمتي ُدر لـفـط دري را«
و  بخواند  و...  نظامي گنجوي  عطار،  از  که  کیست 

دیدگاهش به جهان هستي عوض نگردد. 
»مهندس کسي  جوید از رازشان 
نداند که چون کردي آغازشان 

چنان برکشیدي و بستي نگار 
که از آن به خرد نیارد در شمار« 

خود پیداست که شاعران پارسي گوي هرکدام به نوبۀ خود 
وجهي از زنده گي را توصیف مي کنند که البته پرداختن به 
هریک از آن ها و شعر آن ها از دایرۀ تواِن ما خارج است. 
راستي اگر چیره گي مهارت و ظرافت زبان فارسي نبود، 
چگونه کام و اندیشۀ این بزرگان مي توانست در دل و 

جان این چنین رخنه کند. 
زباني  از طریق  مگر  قوي  مي دانند کامي  نیک  همه گان 
جان  و  دل  بر  که  گردد  ساري  و  جاري  بلیغ  و  فصیح 

بنشیند. 
موالنا، حافظ، سعدي، رودکي و... بدون زبان پارسي هیچ 
جایگاهي نخواهند داشت و چون تني به سر خواهد بود. 
این زبان سحرانگیز و توانا باعث گردید که شعر و اندیشۀ 
آن ها هیچ گاه در دایرۀ زمان و مکان محصور نگردد و این 
شعر و زبان فارسي است که نه زمان دارد و نه مکان و 

همواره پیش رو زمان. 
زبان هاي  برخاف  فارسي  زبان   چرا  که  پرسید  باید  اما 
زباني  تنها  نه  رسید،  که  کشوري  یا  هرجامعه  به   دیگر 
بیگانه محسوب نمي شد، بلکه مردماِن آن دیار یاد گرفتن 
چرا  افتخار.  و  مي کردند  فرض  خود  بر  را  دانستنش  و 
تا  ماوراءالنهر  از  تا مرزهاي روم شرقي  از شبه قارۀ هند 
پاس  و  مي دانستند  نیک  را  پارسي  مردمان  بین النهرین، 
پارسي گویان خود همیشه  هند  در شبه  قارۀ  و  مي داشتند 

از فرهیخته گان بودند. 
از  که  اقوام وحشي همچون مغول  پرسید چرا  باید  حتا 
تاختند،  پارسی  ادب  و  زبان  قلمرو  به  ماوراءالنهر  وراي 
بعد از مدتي چنان در زبان و فرهنگ پارسیان ذوب گشتند 
که خود ستایش گِر آن شدند، زبان و فرهنِگ خود را به 
دست فراموشي سپردند و اکنون ناگزیرند به شناخت این 
از شناس نامۀ  زبان و فرهنگ و بدون آن، بخش بزرگي 
ایشان مفقود است. در دنیاي پیش رفته و متمدن امروزي، 
شاعر  آن  موالنا  که  است  آن  ترکیه  افتخار  بزرگ ترین 
پارسي  گوي و شیرین سخِن بلخی در کشور آن ها آرمیده 
است و به خاطر آن، چه مراسم ها که برپا نمي کنند و چه 

فخرها که به جهانیان نمي فروشند. 
افسون گري،  بر  دلیلي  این ها  آیا  است،  چنین  چرا  اما 
دل ربایي، ظرفیت ها و ظرافت ها، اندیشه و آرمان هاي بلند 
زبان پارسي نبوده است؟ آیا این زبان آن قدر ارزش دارد 
دیگر  افتخارِ  شاعرانش  براي  نمادین  ولو  آرامگاهي  که 
اما  ببالند؟  به  خود  چنین  خاطرش  به  و  باشد  ملت ها 
پرسش دیگري را باید مطرح کرد که تفاوت عمدۀ زبان 
پارسي که مرزها را درنوردید، با دیگر زبان  هاي دنیا در 

چه بوده و هست؟ 
بدون شک یکي از برجسته گي ها و عمده تفاوت فاحش 
زبان فارسي با دیگر زبان ها، در آن است که زبان پارسي 
هیچ گاه در هیچ برهه یي از زمان، در هیچ مکاني، زماني به 
 عنوان زباني استعمارگر، بیگانه محسوب نگشت و هیچ 
نقطۀ تاریکي در کام، شعر و تاریخش ندارد و نیز مبرا از 

اندیشه هاي استعماري و استثماري است. 
به دیدۀ  انساني  ملتي، گروهي،  به  هیچ  در هیچ سخنش 
حقارت نگریست و اهانتي نکرد و در زبانش چیزي جز 

یکتاپرستي و عشق به معبود را نمي ستاید. 
قبل از آن که از حقوق بشر، آزادي و رفع تبعیض سخني 
که  بود  پارسی زبانان  و  پارسي  زبان  این  آید،  به میان 
شعرشان سراسر دم از آزادي، آزاده گي، انسانیت، عدالت 
و  مي زد  بشر  ساختۀ  بندهاي  و  قید  تمامي  از  رهایي  و 
شاید به  همین خاطر است که چه شعرها و سخن ها به 
این زبان در باب حرمت و کرامِت انسان ها که نرفت، چه 
قانون ها که در صیانت از آزادي انسان ها نگاشته نگشت 
که هر آدمي مي  تواند با تماشای سنگ نبشته هاي کهن، این 

را دریابد و این شواهد هنوز حي و حاضر استند.
شاید هیچ زباني چون زبان فارسي به نکوهش از اسارت 
و بنده گي، جهل و ناداني و تعصبات قومي نپرداخت و 
آن چه را قابل ستایش مي داند، اندیشه  و خرد آدمي است 

و دیگر تعلقات در نگاهش ناچیز است و حقیر. 

»اي برادر تو همه اندیشه اي 
مابقي استخوان و ریشه اي« 

کدام زبان است که چون زبان فارسي تمام انسان ها را 
به مثابۀ یک  پیکِر واحد برمي شمارد و هرگونه تبعیض 
و برتري جویي را برنمي تابد و همۀ خلق را این  چنین 

محترم مي دارد: 
خلق همه یک سره نهال خدایند 

تو از این نهال نه بشکن و نه برکن
زبان  همیشه  فارسي  زبان  که  عللي  دیگر  از  شاید  و 
با جان  تودۀ مردم بوده و فراگیر گشته و همه آن را 
تنها عامل  نه  فارسي  بوده که  این  و دل مي پذیرفتند، 
که خود  نبوده،  تحقیر  و  اهانت  و  نزاع  فساد،  تفرقه، 
و  بوده  ملل  و  مردم  توده هاي  گروه ها،  اتحاد  عامِل 
هست. زبان و فرهنگي که نام پارسي به خود گرفته، 
همچون حلقه هاي زنجیر، مردمان گذشته هاي دور را 
به گذشته هاي نزدیک، در زمان حال، پیوند مي دهد و 
توانسته همۀ مردم، اقوام، جوامع را با آن  همه تشتت 
نگه  کنار هم  در  فرهنگي  و  اقلیمي  تفاوت هاي  آراء، 
دارد، آن ها پارسي را عامل اتحاد خود و به عنوان زبان 

میانجي )lingua Franca ( پذیرفته اند. 
به دور از هرگونه تعصب و غرض، وقتي زبان فارسي 
چه  از  شعرش  و  ادبیات  که  مي بیني  مي نگري،  را 
جایگاه رفیعي برخوردار است، که گویا هرچه خوبان 
گفته اند، همه به  فارسي نگاشته شد یا تمامي خوبي ها 

را به  فارسي نگاشتند. 
انتقال همۀ هستي هویتي، زباني،  زبان فارسي محمل 
و  است  جهان  سراسر  پارسی زباناِن  ملیتي  و  سنتي 
طبیعي است که این زبان، سند مشاِع مردماني کم وبیش 
وسیع  و  بزرگ  منطقۀ  یک  بر  مالکیت  در  متفاوت 

جغرافیایي بوده است. 
به  رستگاري  پارسي و شاعرانش همواره در خدمت 
خلق و بشریت بوده، درحالي که کژي، پستي، پلیدي 
و پلشتي را به  سختي نکوهش و مذمت مي کند، تنها 
راه نجات را خرد و خردورزي و فرزانه گي را تنها راه 
ادبیاتش  و  کامش  و  شعر  مي شمارد،  آدمي  سعادت 
یک کام بیش نیست که »ره یکي است و آن ره راستي 
است«. و این است راز ماندگاري و جاودانه گي زبان 

پارسي. 

علي رضا رییس زاده
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سالگرد  صدمین  یعنی  اسد   28 آستانۀ  در 
افغانستان قرار داریم و آقای غنی تاش دارد 
این روز ملی و شخصیت امان اهلل خان را به 
انتخاباتی  اش مصادر  نفع خود و کمپاین های 
او  گویا  که  می کند  رفتار  طوری  می کند. 

استقال افغانستان را گرفته است.
که  کنیم  پرسان  غنی  آقای  از  این  که  اولین 
استقال  می گیری؟  جشن  استقال  کدام  به 
روابط  به  محدود  تنها  که  دارد  معیاری هایی 
خارجی نمی شود. استقال از نظری اقتصادی؛ 
از  استقال  نظامی-امنیتی،  نظر  از  استقال 
نظر  از  ما  آیا  سیاسی.  و  ارضی  تمامیت  نظر 
اقتصادی استقال داریم؟ آیا ما از نظر نظامی-
امنیتی استقال داریم؟ آیا حکومتی که آقای 
غنی در رأس آن قرار دارد، به تمام جغرافیای 
افغانستان و تمامیت ارضی آن مسلط است؟ 
پاسخ  داریم؟  استقال  سیاسی  نظر  از  ما  آیا 
که  نمی  بریم  یاد  از  هرگز  ما  است؛  مشحص 
جان کرِی امریکایی بود که دست های اشرف 

غنی را باال برد.
اما فرض می گیریم که تمام معیارها استقال 
چرا  اما  داریم.  استقال  ما  و  است  کامل 
یک  برگزاری  برای  افغانی  میلیون  چهارصد 
جشن هزینه می کنیم؟ آیا ما هیچ مشکلی دیگر 
طایی،  حاتم  بسان  را  پول ها  این  که  نداریم 
مصرف  جای  به  غنی؛  آقای  کنیم.  مصرف 
به  جشن،  این  در  افغانی  میلیون  چهارصد 
چهار هزار خانوادۀ فقیر کمک می کردی. در 
را  افغانی  میلیون  این چهارصد  استقال  روز 
برای کودکان بی سرپرست و خیابانی، سرپناه 
را  میلیون  چهار  این  می ساختی؛  خوابگاه  و 
بی سرنوشت  معتاد  میلیون ها   درمان  صرف 
اسد   28 در  میلیون  چهارصد  این  می کردی، 
روز استقال بیمارستان و مکتب می ساختی، 
این چهارصد میلیون افغانستان را برای صدها 
هزار سربازی که همه روزه در خط مقدم جبهه 
به کف  افغانستان جان شان  دشمنان  برابر  در 

دست شان است و می جنگند هدیه می دادی.
حضرت ِوال!  این  ندارند،  برق  کابل  مردم 
درخت های کابل را چراغان کرده  است. این 
است؟  استقال چی   است،  استقالی  چگونه 
و  خون  استقال  بدبختی؟  و  فقر  استقال 
در  کشتار؟  و  کشت  استقال  خون ریزی؟ 
در  می کند،  بیداد  بدبختی  و  فقر  که  مملکتی 
مردمانش  شب  هر  و  روز  هر  که  مملکتی 
که  است  شرم  می غلتند،  خون  و  خاک  در 
و  جشن  صرف  را  افغانی  میلیون  چهارصد 
از  این ها  راستی  به  کنیم.  پایکوبی  و  رقص 
عروسی  تاالر  دیشب[حادثۀ  حادثۀ  شهیدان 
شهر ُدبی] نمی شرمند؟ از زخمی های فراوان 
این حادثه نمی شرمند؟ از خانواده های داغ دار 
این  نام  نمی شرمند؟  زخمیان  و  شهیدان  این 
جشن را هم گذاشتند، جشن استقال؛ نخیر؛ 
بهانۀ  به  بلکه  نه،  جشن  که  می دانند  مردم 
کمپاین  خود  برای  بیت المال  پول  از  جشن، 

می کنی.
خاک  عوام فریبانه  شعارهای  با  غنی  آقای 
من  که  می زند  می پاشد. الف  مردم  به چشم 
آمده ام تا فصل ناتمام امان اهلل خان را تمام کنم. 
او برادر؛ تو چه شباهتی با امان اهلل خان داری؟ 
امان اهلل خان  است.  کشته  را  ما  تو  شعارهای 
افغانستان و  اقشار مختلف مردم  با همکاری 
با همکاری دالورمردان و مجاهداِن آن زمان 
نتیجه  در  و  کرد  جهاد  و  قیام  انگلیس  علیه 
جهاد، مردم برایش لقب غازی را دادند و در 
یک  به  اسام  جهان  و  افغانستان  مردم  بین 
جهادی  به خاطر  صرف  شد.  تبدیل  قهرمان 
که در برابر انگلیس کرد. آنگونه که بیدارگر 
این  وصفش  در  الهوری  اقبال  عامه  شرق 

شعر مشهور را سرود که:
ای امیر کامگار ای شهریار

نوجوان و مثل پیران پخته کار ...
اما من از آقای غنی می پرسم که حضرت واال؛ 
شما به چه دلیل خود را دنباله رو امان اهلل خان 

در  کردی؟  را  جهاد  کدام  می کنی؟  حساب 
کردی  بلند  را  بیرق جهاد  بیگانه  کدام  مقابل 
و مبارزه کردی؟ طنز تلخ را ببینید. کسی که 
در نوجوانی مهاجر امریکا شد و در پیری و 
کهن سالی به زور امریکا آمد و قدرت را غصب 
کرد، امروز خود را دنباله رو و تمام کنندۀ فصل 
ناتمام شاه غازی تعریف می کند. شما بگویید 
اولین  خان  امان اهلل  دارید؟  شباهتی  چه  که 
قانون  اولین  افغانستان،  در  که  بود  زعیمی 
اساسی را به نام »نظام نامه« ساخت، اما اشرف 
قانون  نقض  با  که  است  زعیمی  اولین  غنی 
اساسی برسر کار آمد. شما بروید از اتحادیۀ 
حقوق دانان افغانستان بپرسید که به چه دلیل 
در روز سالگردِ تصویب قانون اساسی، آن ها 
برای قانون اساسی مجلس سوگواری برگزار 
این  حقوق دانان  جوان  دلیل؟  چه  به  کردند؟ 
است  رییس جمهوری  غنی  اشرف  که  است 
که بیشترین مواد قانون اساسی را زیر پا کرده 
با  که  می دهد  شعار  و  آمده  هم  حاال  است. 
کی  قانون شکن  می کنیم.  مبارزه  قانون شکن 
است؟ آقای غنی به ملت بگو که به چه دلیل 
و براساس کدام قانون قیصاری را گرفتار و به 
کابل انتقال دادی؟ اگر او زورگو و قانون شکن 

را  او  و  کردی  سازش  او  با  اکنون  چرا  بود، 
می کنی؟  تحریک  دوستم  جنرال  برابر  در 
چرا  است،  قانون شکن  و  زورگو  او  اگر 
قانون شکن  افراد  چرا  نمی کنی؟  محاکمه اش 
عدل  نهادهای  تعقیِب  و  محکمه  جای  به  را 
چرا  می دهی؟  قرار  نوازش  مورد  قضایی،  و 
اشخاصی مانند ضیاالحق امرخیل را که متهم 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  اصلی 
سال 2014 است را به جای تعقیب عدلی و 
قضایی، نوازش می دهی و مشاور خود تعیین 

می کنی؟
ولید تمیم، کسی که در دادستانی دوسیۀ فساد 
به عنوان  آقای اشرف غنی،  به زور تو  دارد، 
بازهم  و  می شود  مقرر  هندوستان  در  سفیر 
معین  سفارت،  سمت  حفظ  با  تو،  زور  به 
چگونه  این  می شود.  تعیبن  مالیه  وزارت  در 
مبارزه با قانون شکنان است؟ این مبارزه است 
یا خود قانون شکنی؟ وزارت صلح و وزارت 
قانون  کجای  از  بشر  حقوق  امور  در  دولت 
یاد  را  عوام فریبانه  شعارهای  شده؟  بیرون 
گرفته و در تلویزیون ملی که متأسفانه به آن 
تلویزیون حکومتی نام بگذاریم، روز تا شب 
تبلیغات می کند. در سایر تلویزیون ها هم روز 
تا شب تبلیغات می دهد. اکت مبارزه با فساد 
و  که هیچ کس  فرمان می دهد  اما  را می دهد، 
هیچ نهادی به شمول دادستانی و امنیت ملی، 
حق تفتیِش وزارت مالیه را ندارد. وزارتی که 

غنی  آقای  است.  فساد  در  غرق  خرخره  تا 
کسی  که  داری  بیم  چیزی  چه  از  تو  چرا؟ 
بیا  نکند؟  بازرسی  و  تفتیش  را  مالیه  وزارت 
به ما و مردم بگو که پول کمپاین را از کجا 

آوردی؟
رییس  قانون شکنی های  مورد  در  صحبت ها 
حکومت وحدت ملی؛ حکومتی که تاریخ اش 
عرض  من  آنچه  و  است  فراوان  شده،  تمام 
همۀ  به  اگر  خروار.  نمونۀ  بود  مشتی  کردم، 
بپردازم،  غنی  آقای  قانون شکنی های  موارد 
شما  حوصلۀ  از  و  می شود  من  هفتاد  مثنوی 
در  و  می کنم  خاصه  می شود.  فراتر  بسیار 
افغانستان  دلیر  مجاهداِن  از  می کنم  یاد  اخیر 
و در رأس آن، قهرمان همیشه ملی افغانستان، 
که  کسانی  و  فقید  مسعود  احمدشاه  شهید 
شوروی  شرق،  ابرقدرت  مقابل  در  اگر 
این  نه  امروز  نمی کردند،  ایستاده گی  وقت 
فارسی و پشتو صحبت  ما  نه  نظام می بود و 
می کردیم. دالورمردانی که استقال افغانستان 
را حفظ کردند. اگر امان اهلل خان بانی استقال 
است.  استقال  حافظ  مسعود  احمدشاه  بود، 
و  ُدّرافشان  تاریخ  نمی تواند  هیچ کسی 
رشادت های مجاهدان راستین این سرزمین را 

انکار کند. تاریخ فراموش نمی کند و آن هایی 
که تاش می کنند، آب در هاوان می کوبند.

سالگرد  صدمین  یعنی  اسد   28 آستانۀ  در 
افغانستان قرار داریم و آقای غنی تاش دارد 
این روز ملی و شخصیت امان اهلل خان را به 
انتخاباتی  اش مصادر  نفع خود و کمپاین های 
او  گویا  که  می کند  رفتار  طوری  می کند. 

استقال افغانستان را گرفته است.
که  کنیم  پرسان  غنی  آقای  از  این  که  اولین 
استقال  می گیری؟  جشن  استقال  کدام  به 
روابط  به  محدود  تنها  که  دارد  معیاری هایی 
خارجی نمی شود. استقال از نظری اقتصادی؛ 
از  استقال  نظامی-امنیتی،  نظر  از  استقال 
نظر  از  ما  آیا  سیاسی.  و  ارضی  تمامیت  نظر 
اقتصادی استقال داریم؟ آیا ما از نظر نظامی-
امنیتی استقال داریم؟ آیا حکومتی که آقای 
غنی در رأس آن قرار دارد، به تمام جغرافیای 
افغانستان و تمامیت ارضی آن مسلط است؟ 
پاسخ  داریم؟  استقال  سیاسی  نظر  از  ما  آیا 
که  نمی  بریم  یاد  از  هرگز  ما  است؛  مشحص 
جان کرِی امریکایی بود که دست های اشرف 

غنی را باال برد.
اما فرض می گیریم که تمام معیارها استقال 
چرا  اما  داریم.  استقال  ما  و  است  کامل 
یک  برگزاری  برای  افغانی  میلیون  چهارصد 
جشن هزینه می کنیم؟ آیا ما هیچ مشکلی دیگر 
طایی،  حاتم  بسان  را  پول ها  این  که  نداریم 

مصرف  جای  به  غنی؛  آقای  کنیم.  مصرف 
به  جشن،  این  در  افغانی  میلیون  چهارصد 
چهار هزار خانوادۀ فقیر کمک می کردی. در 
را  افغانی  میلیون  این چهارصد  استقال  روز 
برای کودکان بی سرپرست و خیابانی، سرپناه 
را  میلیون  چهار  این  می ساختی؛  خوابگاه  و 
بی سرنوشت  معتاد  میلیون ها   درمان  صرف 
اسد   28 در  میلیون  چهارصد  این  می کردی، 
روز استقال بیمارستان و مکتب می ساختی، 
این چهارصد میلیون افغانستان را برای صدها 
هزار سربازی که همه روزه در خط مقدم جبهه 
به کف  افغانستان جان شان  دشمنان  برابر  در 

دست شان است و می جنگند هدیه می دادی.
حضرت ِوال!  این  ندارند،  برق  کابل  مردم 
درخت های کابل را چراغان کرده  است. این 
است؟  استقال چی   است،  استقالی  چگونه 
و  خون  استقال  بدبختی؟  و  فقر  استقال 
در  کشتار؟  و  کشت  استقال  خون ریزی؟ 
در  می کند،  بیداد  بدبختی  و  فقر  که  مملکتی 
مردمانش  شب  هر  و  روز  هر  که  مملکتی 
که  است  شرم  می غلتند،  خون  و  خاک  در 
و  جشن  صرف  را  افغانی  میلیون  چهارصد 
از  این ها  راستی  به  کنیم.  پایکوبی  و  رقص 

عروسی  تاالر  دیشب[حادثۀ  حادثۀ  شهیدان 
شهر ُدبی] نمی شرمند؟ از زخمی های فراوان 
این حادثه نمی شرمند؟ از خانواده های داغ دار 
این  نام  نمی شرمند؟  زخمیان  و  شهیدان  این 
جشن را هم گذاشتند، جشن استقال؛ نخیر؛ 
بهانۀ  به  بلکه  نه،  جشن  که  می دانند  مردم 
کمپاین  خود  برای  بیت المال  پول  از  جشن، 

می کنی.
خاک  عوام فریبانه  شعارهای  با  غنی  آقای 
من  که  می زند  می پاشد. الف  مردم  به چشم 
آمده ام تا فصل ناتمام امان اهلل خان را تمام کنم. 
او برادر؛ تو چه شباهتی با امان اهلل خان داری؟ 
امان اهلل خان  است.  کشته  را  ما  تو  شعارهای 
افغانستان و  اقشار مختلف مردم  با همکاری 
با همکاری دالورمردان و مجاهداِن آن زمان 
نتیجه  در  و  کرد  جهاد  و  قیام  انگلیس  علیه 
جهاد، مردم برایش لقب غازی را دادند و در 
یک  به  اسام  جهان  و  افغانستان  مردم  بین 
جهادی  به خاطر  صرف  شد.  تبدیل  قهرمان 
که در برابر انگلیس کرد. آنگونه که بیدارگر 
این  وصفش  در  الهوری  اقبال  عامه  شرق 

شعر مشهور را سرود که:
ای امیر کامگار ای شهریار

نوجوان و مثل پیران پخته کار ...
اما من از آقای غنی می پرسم که حضرت واال؛ 
شما به چه دلیل خود را دنباله رو امان اهلل خان 
در  کردی؟  را  جهاد  کدام  می کنی؟  حساب 

کردی  بلند  را  بیرق جهاد  بیگانه  کدام  مقابل 
و مبارزه کردی؟ طنز تلخ را ببینید. کسی که 
در نوجوانی مهاجر امریکا شد و در پیری و 
کهن سالی به زور امریکا آمد و قدرت را غصب 
کرد، امروز خود را دنباله رو و تمام کنندۀ فصل 
ناتمام شاه غازی تعریف می کند. شما بگویید 
اولین  خان  امان اهلل  دارید؟  شباهتی  چه  که 
قانون  اولین  افغانستان،  در  که  بود  زعیمی 
اساسی را به نام »نظام نامه« ساخت، اما اشرف 
قانون  نقض  با  که  است  زعیمی  اولین  غنی 
اساسی برسر کار آمد. شما بروید از اتحادیۀ 
حقوق دانان افغانستان بپرسید که به چه دلیل 
در روز سالگردِ تصویب قانون اساسی، آن ها 
برای قانون اساسی مجلس سوگواری برگزار 
این  حقوق دانان  جوان  دلیل؟  چه  به  کردند؟ 
است  رییس جمهوری  غنی  اشرف  که  است 
که بیشترین مواد قانون اساسی را زیر پا کرده 
با  که  می دهد  شعار  و  آمده  هم  حاال  است. 
کی  قانون شکن  می کنیم.  مبارزه  قانون شکن 
است؟ آقای غنی به ملت بگو که به چه دلیل 
و براساس کدام قانون قیصاری را گرفتار و به 
کابل انتقال دادی؟ اگر او زورگو و قانون شکن 
را  او  و  کردی  سازش  او  با  اکنون  چرا  بود، 
می کنی؟  تحریک  دوستم  جنرال  برابر  در 
چرا  است،  قانون شکن  و  زورگو  او  اگر 
قانون شکن  افراد  چرا  نمی کنی؟  محاکمه اش 
عدل  نهادهای  تعقیِب  و  محکمه  جای  به  را 
چرا  می دهی؟  قرار  نوازش  مورد  قضایی،  و 
اشخاصی مانند ضیاالحق امرخیل را که متهم 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  اصلی 
سال 2014 است را به جای تعقیب عدلی و 
قضایی، نوازش می دهی و مشاور خود تعیین 

می کنی؟
ولید تمیم، کسی که در دادستانی دوسیۀ فساد 
به عنوان  آقای اشرف غنی،  به زور تو  دارد، 
بازهم  و  می شود  مقرر  هندوستان  در  سفیر 
معین  سفارت،  سمت  حفظ  با  تو،  زور  به 
چگونه  این  می شود.  تعیبن  مالیه  وزارت  در 
مبارزه با قانون شکنان است؟ این مبارزه است 
یا خود قانون شکنی؟ وزارت صلح و وزارت 
قانون  کجای  از  بشر  حقوق  امور  در  دولت 
یاد  را  عوام فریبانه  شعارهای  شده؟  بیرون 
گرفته و در تلویزیون ملی که متأسفانه به آن 
تلویزیون حکومتی نام بگذاریم، روز تا شب 
تبلیغات می کند. در سایر تلویزیون ها هم روز 
تا شب تبلیغات می دهد. اکت مبارزه با فساد 
و  که هیچ کس  فرمان می دهد  اما  را می دهد، 
هیچ نهادی به شمول دادستانی و امنیت ملی، 
حق تفتیِش وزارت مالیه را ندارد. وزارتی که 
غنی  آقای  است.  فساد  در  غرق  خرخره  تا 
کسی  که  داری  بیم  چیزی  چه  از  تو  چرا؟ 
بیا  نکند؟  بازرسی  و  تفتیش  را  مالیه  وزارت 
به ما و مردم بگو که پول کمپاین را از کجا 

آوردی؟
رییس  قانون شکنی های  مورد  در  صحبت ها 
حکومت وحدت ملی؛ حکومتی که تاریخ اش 
عرض  من  آنچه  و  است  فراوان  شده،  تمام 
همۀ  به  اگر  خروار.  نمونۀ  بود  مشتی  کردم، 
بپردازم،  غنی  آقای  قانون شکنی های  موارد 
شما  حوصلۀ  از  و  می شود  من  هفتاد  مثنوی 
در  و  می کنم  خاصه  می شود.  فراتر  بسیار 
افغانستان  دلیر  مجاهداِن  از  می کنم  یاد  اخیر 
و در رأس آن، قهرمان همیشه ملی افغانستان، 
که  کسانی  و  فقید  مسعود  احمدشاه  شهید 
شوروی  شرق،  ابرقدرت  مقابل  در  اگر 
این  نه  امروز  نمی کردند،  ایستاده گی  وقت 
فارسی و پشتو صحبت  ما  نه  نظام می بود و 
می کردیم. دالورمردانی که استقال افغانستان 
را حفظ کردند. اگر امان اهلل خان بانی استقال 
است.  استقال  حافظ  مسعود  احمدشاه  بود، 
و  ُدّرافشان  تاریخ  نمی تواند  هیچ کسی 
رشادت های مجاهدان راستین این سرزمین را 
انکار کند. تاریخ فراموش نمی کند و آن هایی 

که تاش می کنند، آب در هاوان می کوبند.

معلوم نیست کدام استقالل را جشن می گیریم
حبیب الرحمن پدرام، رییس ستاد انتخاباتی وفاق ملی در مراسم گرامی داشت از 28 اسد
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امسال هیچ کشت زار کوکنار 
در بدخشان تخریب نشد

مسـووالن ریاسـت مبارزه بـا مواد مخـدر بدخشـان می گویند، 
بـه علت راه اندازی نشـدن مبـارزه علیـه نابودی کشـت زارهای 
کوکنـار در ایـن والیـت، کشـاورزان توانسـته اند از زمین هـای 

زیـر کشـت ایـن گیاه بـه راحتی حاصـل بـرداری کنند.
آنـان قطع پشـتیبانی مالی نهادهـای کمک کننـده از روند مبارزه 
بـا کشـت  کوکنـار و ادغـام وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا 
وزارت داخلـه را از علت هـای اصلـی راه اندازی نشـدن مبـارزه 

علیـه کشـت ایـن گیـاه می دانند.
محمدقایـد افنـدی، رییـس مبـارزه با مـواد مخدر بدخشـان به 
بـا  همه سـاله  اداره  ایـن  می گویـد،  خبرگـزاری سـام وطندار 
همـکاری دفتـر مبـارزه بـا جرایـم و مـواد مخدر سـازمان ملل 
متحـد، نهادهـای کمک کننـده و پولیـس مبـارزه با مـواد مخدر 
رونـد نابـودی کشـت زارهای کوکنـار را عملـی می کـرد، امـا 
امسـال بـه علت قطـع پشـتیبانی مالی سـازمان ملـل متحد این 

رونـد متوقف شـده اسـت.
بـه گفتـۀ رییـس مبـارزه بـا مواد مخـدر بدخشـان، کشـاورزان 
از 5500  بیـش  کوکنـار  توانسـته اند حاصـات  ایـن والیـت 

هکتـار زمیـن را گـردآوری کننـد.
تمـام  می گویـد،  بدخشـان  کشـاورزان  از  یکـی  بحرالدیـن، 
کشـاورزانی کـه زمین های شـان را کوکنـار کشـت کـرده بودند 
بـه راحتـی حاصـات آن را گـردآوری کردنـد و ایـن روند در 
شـماری از ولسـوالی های سردسـیر ایـن والیـت هنـوز ادامـه 

دارد.
شـماری از فعـاالن مدنـی بدخشـان، ریاسـت مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر ایـن والیـت را در زمینـۀ مبارزه با کشـت کوکنـار ناکام 
می خواننـد و می گوینـد کـه بـه همیـن علت کشـت کوکنار در 

ایـن والیت در حـال افزایش اسـت.
امـا ثنـااهلل روحانـی، سـخنگوی فرماندهـی پولیـس بدخشـان 
افزایـش ناامنی هـا و درگیـر بـودن نیروهای امنیتـی در جنگ با 
مخالفـان مسـلح دولـت را از علت های راه اندازی نشـدن مبارزه 

بـا کشـت کوکنـار در این والیـت عنـوان می کند.
مسـووالن ریاسـت مبارزه بـا مواد مخـدر بدخشـان می گویند، 
سـال گذشـته بر گسـترۀ حـدود 6 هـزار هکتـار زمیـن در این 
والیـت کوکنـار کشـت شـده بـود کـه از ایـن میـان سـه هزار 
هکتـار آن نابـود شـد؛ امـا امسـال این اداره نتوانسـته اسـت از 
5500 هکتـار زمیـن زیر کشـت این گیـاه حتی یـک هکتار آن 

را هـم نابـود کند.

فرهاد فرامرز

چـــــــــــرا
 انجمـن ادبـی

 خیــــــــرخـانه؟
فعالیت های گروهِی  منظم و مداوم  نهادسازی و 
دارای  ارزش های  و  پویا  ویژه گی های جوامع  از 
انسانی است که پس از نظام  طالبانی در دهۀ هشتاد 
عرصه های  در  کار  زمینه  های  شدن  فراهم  با  و 
کشور  فرهنگی،  کار  بخش  در  به ویژه  گوناگون، 
یا  و  برود  راه  این  در  توانست  کم  نیز دست  ما 
به عبارت دیگر، تمثیلی از جوامع رو به پیش را 
داشته باشد: نهادها و مراکز زیادی زیر عنوان های 
مختلف در گوشه و کنار افغانستان شکل گرفت 
که امیدواری های زیادی خلق کرد، اما این نهادها، 
نماندند، هر یکی  پابرجا  به جز تعدادی معدود، 
پس از مدتی رو به خاموشی نهاد که دلیل روشن 
دارد: با کم رنگ شدن امکانات و پول های بی شمار 
خارجی که توسط موسسه ها و نهادهای وابسته به 
آنها مصرف می شد، کمر این نهادها نیز شکست.

تحوالت  مرکز  و  کشور  پایتخت  منحیث  کابل 
دهۀ  دو  در  به خصوص  سیاسی  فرهنگی  بزرگ  
نهادها در بخش های  اخیر، سر قطار شکل گیری 
جریان های  کانون ها،  انجمن ها،  بود:  مختلف 
شکل   ... و  ادبی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 

گرفتند و شروع به کار کردند.
پایدار  نهادها، هرچند  این  نباید گذاشت،  ناگفته 
و  فرهنگ  از  موجی  توانستند  اما  نماندند، 
ایجاد  از جنگ،  فرهنگیان را در دل کابل خسته 
کنند. نشریه های فراوانی تأسیس شد، کتاب های 
قابل توجهی به چاپ رسید، مکاتب، دانشگاه ها و 
مراکز علمی فراوانی دست به کار شدند که همه 

شاهد آنیم.
اما در این  میان، حوزۀ خیرخانه، نسبت به دیگر 
نقاط کابل دچار برخوردهای متفاوت بوده است: 
در  کابل  این  منطقه  سرشار  ظرفیت های  وجود 
استفاده جویان  ویژه  به  هر عرصه یی، سبب شده 
داشته  سیاسی  سودجویانه  توجه  بیشتر  سیاسی، 
همین  فرهنگی.  و  سازنده  دیدی  تا  باشند 
در  گاهًا  منطقه،  این  که  شد  سبب  برخوردها 
برخوردهای منفی  سیاسی مشهور و زبان زد باشد، 
به حدی که حتا خوبی ها و شایستگی هایش را نیز 

زیرسایه گرفت.
و  نهادها  سال های  گذشته،  در  که  این   وجود  با 
جریان های  زیادی در این حوزه)خیرخانه( ایجاد 
شد، مراکز تعلیمی و تحصیلی خصوصی فراوانی 
تاسیس شد و شروع به کار کردند، اما در بخش 
فرهنگ، هنر و ادبیات، کارهای شایسته و پیگیری 

صورت نگرفت.

چه انگیزه شد؟
پس از مرگ استاد محب بارش در سال 1395، 
درست زمانی که او را در قبرستان»500« فامیلی 
باید  که  گرفت  شکل  فکری  سپردیم،  خاک  به 
ادبی-  کارهای  برای  »آدرسی«  نیز  خیرخانه  در 
فرهنگی ساخته شود، از یک سو بتوانیم از بزرگان 
ادبیات و فرهنگ ما گرامی داشت کنیم و از سوی 

تا  آینده  نسل های  برای  بسازیم  نشانی یی  دیگر، 
دست کم آنها زمانی که قد بلند می کنند، شور و 
از  باشند،  می داشته  شدن  فرهنگی  برای  اشتیاقی 
داشتن آدرسی که دست گیری شان کند، محروم 

نمانند و انگیزه شان خاک نشود.
ایجاد  تصمیم  دوستان،  با  مشورت  در  بنابراین، 
»کانون  فرهنگی  خیرخانه« را گرفتیم که متاسفانه 
با دالیلی که فرصت بیانش اینجا نیست، نتوانستیم 
شویم،  فرهنگی  کانون   این  اندازی   راه  به  موفق 
با  تبانی  برنامه هایی در  هرچند جسته و گریخته 
دانشگاه کابل و نهادهای دیگر داشتیم که پایدار 

نبودند.
اما این انگیزه با همان شور و حال فوق العاده اش، 
زنده ماند تا این که در آغازین روزهای ماه سرطان 
فرهیخته،  عزیزان  از  جمعی  یک  با  روان،  سال 
»انجمن  ادبی  خیزخانه«  راه اندازی  برای  دوباره 
اقدام کردیم و دست به برگزاری نخستین برنامه 

یازیدیم.

دنبال چه هستیم؟
ارزش های  درست  تعریف  و  پاسداری  تقویت، 
فرهنگی، از مسوولیت های کسانی است که بیشتر 
انجمن  در  ما  می دانند.  فرهنگ  اهل  را  خودشان 
 ادبی  خیرخانه، با امکانات دست داشته، برنامه ها 
و پشت کاری که داریم، در پی آنیم که خورشید 
نسل های  تا  برگردانیم.  خیرخانه  به  را  فرهنگ 
امروز و فردا از روشنایی آن فیض ببرند و هیچ 
غباری نتواند چهرۀ زیبا و درخشانش را بپوشاند. 
هرچند این یک ادعای کان و شاید هم شاعرانه 
و  داریم  کار  به  تعهد  که  این   به خاطر  اما  است، 
ظرفیتی را که شکل داده ایم و شور حالی را که 
اعضای انجمن دارند، خواستم این گپ کان را 

بگویم. 

ساختار
برنامه محورسازی  فعالیت های  و  تنظیم  برای 
نظرگرفتیم:  در  را  بخش ها  این   انجمن  ادبی، 
فیلم نامه  نقاشی،  موسیقی،  بخش شعر،  داستان، 
و  تشکیات  دارای  کدام،  هر  که   ... و  نویسی 
فعًا،  برای  اما  می باشند.  مشخص  برنامه های 
را  نقد  و  شعر(  شعر)وزن  آموزش  بخش  تنها 
فعال کرده ایم که در نشست های هفته وار، توسط 

اعضای انجمن اجرا می شود. 

چه می کنیم؟
برنامه های فراوان کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت، را در نظر داریم که با مساعد شدن زمینه و 

فرصت، عملی خواهیم کرد:
مرکز:  سطح  در  کان  برنامه های  برگزاری  
برنامه های گرامی داشت از کارکردهای ارزشمند 
طرح  رفته گان،  از  یادبود  ادب،  و  فرهنگ  اهل 
و  تدویر  ملی،  سطح   در   گفتمان های  فرهنگی 

سمینارهای  و  کنفرانس ها  بحث ها،  راه اندازی 
علمی و فرهنگی...

پیدا  و  شناختن  برای  دارد،  نظر  در  ادبی  انجمن 
کردن چهره های تازه و نوجواِن فرهنگی و علمی، 
گوناگون  زمینه های  در  را  رقابتی  جشنواره هایی 
در مکاتب، دانشگاه ها و دیگر نهادها برگزار کند 
و از جمع اشتراک کننده گان، چهره های جوان تری 
را شناسایی و دست گیری کند تا باشد که پس از 
چندسال فعالیت، نسلی پیش رو و متفاوت را به 

جامعۀ ادبی پیش کش کنیم.
در نظر است، در آینده مجله/ جریده و انتشاراتی 
را از آدرس انجمن  ادبی  خیرخانه فعال سازیم، تا 
توانسته باشیم فعالیت های خود را بیشتر مکتوبی 
برنامه های  بدهیم.  قرار  مخاطبان  دست رس  در 
توضیحش  از  که  داریم  نیز  دیگری  عملیاتی 
می گذرم. گذشته از این ها، پیش از این  که درب 
این نوشته را ببندم، می خواهم به مهم ترین بخش 

این نوشته بپردازم:

چه داریم؟
جدا  مکان  هفت   در  را  هفت  برنامه  حال  تا  ما 
از  برنامه،  هفت   این  برگزاری  برای  داشته ایم، 
به  کوله بارمان  گذشته ایم:  هفت خوان  رستم 
اجازۀ  تا  رفتیم  دروازه  هفت  چندین   به  پشت ، 
برگزاری برنامه را در دانشگاه، مکتب و یا جایی 
کمال  در  ما  حال،  این  با  کنیم...،  دریافت  دیگر 
دانشگاه های  خیرخانه  در  نیازمندیم:  ثروتمندی، 
فراوانی  مکاتب  است،  شده  تأسیس  فراوانی 
وجود دارد، بلند منزل های فراوانی ساخته شده، 
ثروتمندان زیادی اینجا سکونت دارند، اما چیزی 
کار  شهامت  و  دلسوزی  آن  ندارند،  این ها  که 

فرهنگی است.
فرهنگی  کار  ماه  سه   به  نزدیک  طول  در  ما   
صاحب  بزرگوان   این  از  خیلی   با  خیرخانه،  در 
اصحاب  با  هم  آن  داشتیم،  دیدارهایی   امکانات 
دیدارها  این  که  برداشتی  دانشگاه ها،  و  مکاتب 
برای ما دادند، این بود که اکثریت این بزرگوارن 
به همه چیز، از دید تجاری  محض و سودجویانه 

می بینند، تا ارزشی و مسووالنه...
می آید:  یادم  به  افغانستان  ملی  قهرمان  از  حرفی 
مسعود  احمدشاه  شهید  از  کسی  اروپا،  سفر  در 
در  دارید،  در دست  که  امکاناتی  با  پرسید: شما 
است،  ناچیز  طالبان، خیلی ها  امکانات  با  مقایسه 
چقدر مطمین به پیروزی تان در این نبرد هستید؟

او گفت: در جنگ همه چیز ساح نیست، تصمیم 
و  ساح  مهمترین  مقاومت،  در  ما  حقانیت  و 

وسیلۀ پیروزی به شمار می رود.
رهگذرِ  از  ما  بیچاره گی های  وجود  با  بنابراین، 
امکانات  و نبود مکان مشخص و دایمی که تطبیق 
برنامه ها و فعالیت های ما به نحوی به آن ها بستگی 
دارد، اما متعهد به کار فرهنگی هستیم و خودمان 

را برحق می دانیم و به پیروزی باورمندیم.
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