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جـرگه؛
خـوراک رسـانه یـِی ارگ

جرگۀ مشورتی طرح تازه یی را 
ارایه کرد؟
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صفحه 3

     روح اهلل بهزاد
مجمـع ملـی افغانسـتان از روز جهانی مطبوعات دیروز شـنبه، 
14 ثـور بزرگداشـت کـرد. در این نشسـت اشـتراک کننده گان 
بـه چالش هـای رسـانه ها و مطبوعـات افغانسـتان پرداختـه و 
گفتنـد کـه رسـانه های افغانسـتان بایـد از تجارتـی شـدن و 
وابسـته گی بـه جریان هـا بیـرون شـوند تـا بـه پویایـی الزم 

. سند بر
اشـتراک کننـده گان همچنـان از بی توجهـی حکومـت و دولت 
بـه رسـانه ها و رسـیده گی بـه پرونده هـای خشـونت در برابـر 
خبرنـگاران انتقـاد کـرده گفتنـد کـه در کنـار مخالفـان دولت، 
حکومـت خود بـه عامل خشـونت در برابر خبرنـگاران تبدیل 

شـده است.
احمـد هنایـش یکتـن از خبرنـگاران مطـرح کشـور در ایـن 
وضعیـت  در  افغانسـتان  رسـانه های  کـه  گفـت  نشسـت 
ارزشـمندی قـرار دارنـد کـه در طـول تاریـخ چنیـن وضعیت 

و شـرایطی را تجربـه نکـرده اسـت. 
او می گویـد کـه رسـانه ها ارزش درجـه نخسـت بـرای مـردم 
افغانسـتان اسـت. آقـای هنایـش بـه ایـن بـاور اسـت کـه در 
هجـده سـال گذشـته بزرگترین دسـت آورد حکومـت و مردم 

افغانسـتان، رشـد چشـم گیر رسـانه های آزاد اسـت.
بـه گفتـۀ او، رسـانه های آزاد افغانسـتان به عنوان یـک ارزش، 
به آسـانی به دسـت نیامده و از میان »دود و باروت« برخاسـته 

و بـا دادن قربانی هـای فـراوان عرض وجود کرده اسـت.
احمـد هنایش اظهار داشـت که در گذشـته خبرنـگاران تنها از 
سـوی مخالفان دولـت مورد خشـونت قرار می گرفتنـد، اما در 
سـال های اخیـر حکومـت نیز تبدیل بـه عامل خشـونت گر در 

برابر خبرنگاران شـده اسـت.
ایـن خبرنـگار می گویـد کـه نهادهـای حمایـت از رسـانه ها 
و خبرنـگاران تنهـا فعالیـت نظارتـی دارنـد و نمی تواننـد بـه 
پرونده هـای خشـونت در برابـر خبرنـگاران رسـیده گی کننـد.
آقـای هنایش چشـم انداز رسـانه ها و آزادی بیان در افغانسـتان 
را نگران کننـده توصیـف کـرد و گفـت کـه نهادهـای حامـی 
رسـانه ها و خبرنـگاران و مسـووالن رسـانه ها بایـد اتحادی را 
بـرای مقابلـه بـا خشـونت در برابـر خبرنـگاران و فعالیت های 

ضـد رسـانه یی تشـکل دهند.
او بـه بهتـر شـدن کیفـی رسـانه ها نیـز اشـاره کـرد و گفت که 
از لحـاظ کمـی رسـانه های افغانسـتان بـه حد کافـی حضور و 
فعالیـت دارنـد، بناًء نیاز اسـت رسـانه ها و مسـووالن حکومت 

روی بهتـر شـدن کیفیت رسـانه ها نیـز توجه جـدی کنند.
کارکشـته نبودن برخی از مسـووالن ارشـد برخی از رسـانه ها، 

وابسـته گی برخـی رسـانه ها با جریان هـای سیاسـی و برخورد 
تجارتـی بـه کار رسـانه یی از موانـع و چالش هایـی اسـت کـه 
بـه گفتـۀ آقـای هنایـش، موجـب عدم رشـد کیفی رسـانه های 

است. افغانستان شـده 
ملـی  مجمـع  رییـس  هاشـمی،  سـیدعبداهلل  باایـن،  همزمـان 
ایـن نشسـت گفـت کـه  کننـده گان  برگـزار  از  افغانسـتان و 
و  دولـت  در  فسـاد  بی پرده سـازی  و  رسـانه ها  کاوشـگری 
حکومـت از سـوی آن هـا عاملـی برای روشـن سـاختن اذهان 

عامـه بـوده اسـت.
امـا گفـت کـه برخـی از رسـانه ها در گـرو  آقـای هاشـمی 
جریان هـا، احـزاب سیاسـی و دسـته های تجارتـی انـد و ایـن 
در  را  بی طرفی شـان  رسـانه ها  ایـن  اسـت  شـده  سـبب  امـر 

برخـی قضایـای افغانسـتان حفـظ نکننـد.
او نبـود مصونیـت جانـی، بیمـه صحـی و حـق تقاعـد بـرای 
خبرنگاران و مسـووالن رسـانه ها از سـوی حکومت را یکی از 
مشـکالت می دانـد و بیان مـی دارد، وقتی تقاعـد و بیمه صحی 
نباشـد، مسـوول رسـانه و حکومـت  تأمیـن  یـک خبرنـگار 
می تواننـد برخـورد دل بخـواه در برابر خبرنـگاران انجام دهند.
سـیدعبداهلل هاشـمی می گویـد که حق دسترسـی بـه اطالعات 
نیـز یکـی از حقـوق اساسـی شـهروندان و خبرنـگاران اسـت 
و بایـد حکومـت در ایـن زمینـه بـا خبرنـگاران و رسـانه ها 

همـکاری »واقعـی و صادقانـه« داشـته باشـد.
از سـخنانش گفـت کـه صـدای  آقـای هاشـمی در بخشـی 
رسـانه ها و مخالفـان در لویـه جرگـۀ مشـورتی صلح از سـوی 
حکومـت و برگـزار کننـده گان ایـن جرگـه خفـه شـد و ایـن 

نشـان گر نقـض آزادی بیـان از سـوی حکومـت اسـت.

اشـارۀ آقـای هاشـمی بـه بیـرون کشـیدن شـماری از اعضـای 
جرگـۀ مشـورتی صلـح از تـاالر ایـن جرگـه اسـت کـه آنـان 
نسـبت بـه عملکـرد و پیامـد ایـن جرگـه اعتـراض داشـتند. 
مسـووالن برگـزار کننـدۀ ایـن جرگـه همچنـان بـه رسـانه ها 

اجـازه ندادنـد تـا در تـاالر جرگـه حضـور داشـته باشـند.
مسـووالن در مجمـع ملـی افغانسـتان در اخیـر ایـن نشسـت 
قطع نامه یـی را صـادر کـرد و در آن، وضعیـت آزادی بیـان در 
کشـور را »ناهنجـار« خوانـد و گفـت: آزادی بیـان و فعالیـت 
رونـد  در  حکومـت  کاری  اولویت هـای  از  خبرنـگاران  بـاز 
صلـح باشـد و دفـاع از ایـن ارزش بـه حیـث خـط سـرخ در 

گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان قـرار گیـرد.
در بخشـی از ایـن قطع نامـه گفتـه شـده اسـت: خفـه کـردن 
صلـح  مشـورتی  جرگـۀ  لویـه  در  کـه  شـهروندانی  صـدای 
صدای شـان را بلنـد کردنـد، نشـان داد کـه حکومت بـه آزادی 
بیـان و ابـراز اندیشـه در کشـور تنهـا در حـد »اوراق چـاپ 

شـدۀ« قوانیـن پـا بنـد اسـت.
»نبـود  اسـت:  آمـده  قطع نامـه  ایـن  دیگـری  بخـش  در 
فرصت هـای چـون مصونیـت کاری، مصونیـت جانـی، بیمـه 
صحـی، حـق تقاعـد و تطبیـق نشـدن مؤثـر قانـون کار بـر 
رسـانه ها از چالش هـای بـزرگ فراراه کار رسـانه یی در کشـور 
بـوده و امیـدوار هسـتیم کـه حکومـت در ایـن مـورد موقـف 

درسـت داشـته باشـد«.
گفتنـی اسـت که از سـوم می بـه عنوان روز جهانـی مطبوعات 
همه سـاله در سراسـر جهـان به ویـژه افغانسـتان بزرگداشـت 
و  سیاسـی  جریان هـای  رسـانه ها،  مسـووالن  می شـود. 
نهادهـای حامـی رسـانه ها همه سـاله در ایـن روز از وضعیـت 
بـد خبرنـگاران و در مجموع رسـانه داری در کشـور شـکایت 
می کننـد، امـا دیـده می شـود کـه حکومت بـه بسـیاری از این 

شـکایت ها و چالش هـا ترتیـب اثـر نمی دهـد.

در روز گرامی داشت از روز مطبوعات مطرح شد:
صـدای رسـانه ها در جرگۀ مشـورتی صـلح خفـه شـد

نتـایج کابـل تاهنـوز 

از رسگـردانی بیـرون نشـده است

انتخابـات  کمیسـیون  در  مسـووالن  مانـدگار: 
می گوینـد کـه تمـام برنامه هـا بـرای اعـالم نتیجـۀ 
نهایـی  انتخابـات کابـل تمام شـده اسـت و این نهاد 
منتظـر نتیجـۀ کار کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 

. ست ا
در  کمیسـیون  ایـن  سـخنگوی  ابراهیمـی  عزیـز 
تمـام  می گویـد،  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو 
محـول  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  بـه  کارهـا 
شـده اسـت و منتظـر بررسـی ها روی پرونده هـا و 
شـکایت های موجـود در ایـن زمینـه در ایـن نهـاد 

هسـتیم.
مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات بـا اشـاره بـا این 
موضـوع می گوینـد کـه نتیجـۀ انتخابـات پارلمانـی 
تمـام حوزه هـا اعـالم شـده اسـت، امـا بـرای نهایی 
منتظـر  کابـل  پارلمانـی  انتخابـات  نتیجـۀ  سـازی 
کمیسـیون  در  پرونده هـا  و  شـکایت ها  بررسـی 

هسـتند.  انتخاباتـی  شـکایات 
عزیـز ابراهیمـی، معاون سـخنگوی کمیسـیون گفت 
کـه ایـن کمیسـیون تمـام برنامه هـای خـود را بـرای 
اعـالم نتیجـۀ نهایـی والیت کابـل تمام کرده اسـت، 
امـا کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی تاهنـوز کارهای 

بررسـی خـود را نهایی نسـاخته اسـت. 
بـه گفتـۀ او، هنـوز روشـن نیسـت کـه کمیسـیون 
شـکایات انتخابـات تا چنـد روز دیگر ایـن موضوع 

را روشـن می کنـد. 
بـا تماس هـای پـی هـم موفـق بـه دریافـت دیـدگاه 

زمینـه  ایـن  در  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
نشـدیم.

نامـزد نماینـده گان ایـن حـوزۀ انتخاباتـی امـا دیروز 
در نشسـت خبری یـی گفتنـد که اگر نتایـج انتخابات 
اعتراضـات  بـه  نشـود، دسـت  اعـالم  باطـل  کابـل 

گسـترده خواهنـد زد.
بـه  پارلمانـی  انتخابـات  ایـن در حالـی اسـت کـه 
تاریـخ 28-29 مـاه میـزان برگـزار گردید؛ امـا بنا به 
ادعاهـای وجود فسـاد و اختـالس در روند انتخابات 
به ویـژه کابـل نتیجـۀ نهایی آن تـا هنوز اعالم نشـده 

ست.  ا
نامـزدان انتخابـات پارلمانـی والیـت کابـل، پـس از 
اعـالم نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات کابـل و شـماری از 
والیت هـا دسـت  بـه اعتـراض زدنـد و آن را تحریم 
کردنـد. همچنان مسـووالن در کمیسـیون  شـکایات 
انتخابـات هفتـۀ گذشـته اعـالم کردنـد کـه نتیجـۀ 
نهایـی تمـام حوزه هـای انتخاباتی را اعـالم می کنند، 
امـا بـه گفتـۀ آنا حـوزۀ کابـل بـا چالش هـای مواجه 

اسـت کـه نهایی سـازی آن دشـوار اسـت. 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـدون اعـالم نتایج 
نهایـی ایـن حـوزه، هفتۀ پیـش دور هفدهـم پارلمان 
را افتتـاح کـرد کـه ایـن کار بـا انتقادهـای نهادهـای 
ناظـر، حقوق دانـان، و نامـزد نماینـده گان ایـن حوزه 
نداشـتن  حضـور  دلیـل  بـه  اسـت.  شـده  روبـه رو 
نماینـده گان کابل تاهنـوز مجلس موفق بـه برگزاری 

جلسـۀ کاری نیز نشـده اسـت.

نهادهای ناظر انتخاباتی:

بدون حمایت جامعۀ جهانی برگزاری انتخابات ناممکن است
»جامعۀ جهانی به حکومت چک سفید نمی دهد«



واکنـش گـروه طالبـان بـه درخواسـت آتش بِس 
جرگـۀ مشـورتی صلـح در مـاه مبـارک رمضـان 
نشـان داد کـه تصمیم هـای ایـن جرگـه چقـدر 
می توانسـته واهـی و غیراثرگـذار باشـد. همیـن 
کـه طـرف اصلـی جرگۀ مشـورتِی صلـح حاضر 
نیسـت کـه حتـا در بـدل رهایـی 170 تـن از 
آتش بـس  یک مـاه  بـرای  خـود،  جنگ جویـان 
را بـه عنـوان یکـی از سـاده ترین خواسـت های 
جرگـۀ مشـورتی صلـح بپذیـرد، ایـن تصـور به 
وجـود می آیـد کـه طالبـان در وضعیـِت فعلی به 
هیـچ صـورت حاضر نیسـتند کـه بـا نماینده گان 

حکومـت وارد مذاکـره شـوند. 
عبـث بـودن برگـزاری جرگـۀ مشـورتی صلـح 
بـا  صلـح  گفت وگوهـای  زمینـۀ  ایجـاد  بـرای 
طالبـان از همـان آغاز مشـخص بـود و به همین 
دلیـل اکثریـت جریان هـا و سیاسـیوِن کشـور آن 
را تحریـم کردنـد. امـا در این کـه تیـم ارگ بـه 
از  تعـداد  از حضـور یـک  صـورِت بی شـرمانه 
افـراد کـه در زیـر خیمـۀ لویـه جرگه گـرد آمده 
بودنـد ـ حتـا اگـر نـوع انتخـاب و حضورشـان 
برنامه ریـزی شـده  قبـل  از  و  کامـاًل یک جانبـه 
باشـد ـ سوءاسـتفاده کـرده اسـت، هیـچ جـای 
شـک وجـود نـدارد. آقـای غنـی و هم تیمی های 
او حـاال چنـان از بادۀ پیــروزی واهـی در میدان 
لویـه جرگـه مسـت اند کـه پیامدهـای وخیِم آن 
را فعـاًل حـس کـرده نمی تواننـد. آن هـا خـود را 
برنـدۀ میـدان فکـر می کنند و بـه ایـن باورند که 
سـایر جریان هـای سیاسـی را در سـطح ملـی و 
بین المللـی از اعتبـار سـاقط کرده انـد و بـا ایـن 
محاسـبه توانسـته اند کـه بـرای یـک دورۀ دیگر 
نیـز همچنـان قدرت را در اختیار داشـته باشـند. 
آقـای غنـی و هم تیمی هـاِی او بـا بـازی لویـه 
جرگـه چنـد هـدف را در برابـر خود قـرار داده 
بودنـد. آن هـا چنـان برنامه ریـزی کـرده بودنـد 
کـه حتـا در صـورت عـدم حضـور نماینـده گان 
واقعـی مـردم و جناح هـای سیاسـی نیـز حداقِل 
اسـتفاده را از برگـزاری لویـه جرگـه ببرند. آقای 
غنـی اکنـون کمـی احسـاس آرامـش پیـدا کرده 
کـه لویـه جرگه مشـکِل مشـروعیت سیاسـِی او 

را تـا اندازه یـی حـل کـرده اسـت و پـس از این 
وقـار از دسـت رفتـۀ خـود را در سـطح جهانـی 
بـه عنـوان طـرف اصلـی مذاکره حاصـل خواهد 
کـرد. محاسـبۀ ارگ چنیـن بود که اگر سیاسـیون 
کشـور را متقاعـد بـه شـرکت در لویـه جرگـه 
سـازد، از شـرکت آن هـا بـه عنـوان مهـر تأییـد 
بـرای ادامـۀ کار خـود تعبیر کند و اگر سیاسـیون 
و جناح هـای معتبر شـرکت نکردنـد؛ آن گاه لویه 
جرگـه را بـه گونه یـی برگـزار کند که فکر شـود 
آن  بازنـده گاِن  اصلی تریـن  تحریم کننـده گان 
بوده انـد و برنـدۀ وضعیـت ارگ و آقـای غنـی 

ست.  ا
ظاهـر امـر چنین نشـان می دهد و حتـا یک عده 
از تحلیل گـران تـالش دارنـد که چنین برداشـتی 
را بـه خـورد جامعـه دهنـد. امـا این سـکه روی 
دیگـری هـم دارد کـه ارگ عاجـز از دیـدن و 
خوانـدِن آن بـوده اسـت. اول این که طرف اصلی 
جرگۀ مشـورتی نه سیاسـیون افغانسـتان بوده اند 
و نـه هم جامعـۀ جهانی، بل طـرف اصلی جرگۀ 
مشـورتی طالبـان اسـت، کـه اگـر بـه آن توجـه 
نشـان مـی داد، آن گاه آقـای غنـی و هم تیمی های 
می کردنـد.  پیـروزی  احســاس  بایـد  واقعـًا  او 
وقتـی طـرف اصلی جنـگ دسـت از مخاصمت 
پیـدا  ادامـه  عمـاًل همچنـان  و جنـگ  برنـدارد 
کنـد، آن گاه از کـدام موفقیـِت برگـزاری جرگـۀ 

مشـورتی صلـح می تـوان حـرف زد؟
 آن چـه کـه در قطعنامـۀ جرگـۀ مشـورتی صلـح 
آمـده، مسـایلی نیسـتند کـه غیرقابـل پیش بینـی 
بـوده باشـند. کامـاًل مشـخص بـود کـه جرگـۀ 
پایـان  قطعنامه یـی  چنیـن  بـا  صلـح  مشـورتی 
می یابد. شـاید در ادبیات و نـوع چینش واژه گان 
اکثـر  ولـی  باشـد  داشـته  وجـود  تفاوت هایـی 
آغـاز جرگـۀ مشـورتی،  از همـان  تحلیل گـران 
چگونـه  کـه  می زدنـد  حـدس  را  آن  قطعنامـۀ 
چیـزی خواهـد بـود. حتـا برخی هـا به شـوخی 
ایـن مـوارد را در فضـای مجـازی نشـر کـرده 

ند.  بود
نخسـت، قطعنامـۀ جرگـۀ مشـورتی چنـان عـام 
اسـت کـه نمی تـوان از آن معنای خاصـی بیرون 

کـرد. دوم، برخـی مـوارد آن چنـان بـا اصـول 
هیـچ  بـه  کـه  دارد  ناسـازگاری  سـِر  طالبانـی 
صـورت ایـن گـروه حاضـر نمی شـود آن هـا را 
قبـول کنـد، مگر این کـه معجره یـی اتفـاق بیفتد 
و گـروه طالبـان یک شـبه از بنیادگرایـی دسـت 
لیبرالیسـم معتقـد گـردد.  بـه اصـول  بـردارد و 
سـوم این کـه جرگـۀ مشـورتی دقیقًا زمانـی آغاز 
صلـح  گفت وگوهـای  دور  ششـمین  کـه  شـد 
میـان امریـکا و طالبـان در دوحـۀ قطـر از سـر 
گرفتـه شـد و در ایـن میـان جـای حکومـت و 
گروه هـای سیاسـی دیگـر در هاله یـی از ابهـام 
فـرو رفـت. طالبـان در حال حاضـر نمی خواهند 
کـه آنچـه را کـه بـه دسـت آورده اند، بـا حضور 
در سـر میـز مشـترک بـا نماینـده گان حکومـت 
ایـن گـروه متأسـفانه چنـان  از دسـت بدهنـد. 
در سـطح جهانـی چـاق و فربـه معرفـی شـد که 
حـاال دم از برپایـی نظـام خـاِص خـود می زنـد. 
چهـارم طالبـان بـه هیچ صـورت رابطۀ خـود را 
بـا دیگـر گروه هـای بنیادگـرا و به ویـژه القاعـده 
نمی تواننـد قطـع کننـد؛ حتـا اگـر بخواهنـد کـه 
گروه هـای  باشـد،  نداشـته  وجـود  رابطـه  ایـن 
آن هـا  سـِر  از  دسـت  تروریسـت  و  تنـدرو 
برنمی دارنـد. بـا ایـن حسـاب، وضعیـت صلـِح 
آقـای غنـی و قطعنامـۀ لویـه جرگۀ مشـورتی از 

همیـن آغـاز معلـوم اسـت. 
تـا زمانـی که جنگ وجـود دارد، هیچ تالشـی به 
معنـای موفقیـت در رونـد صلح بـوده نمی تواند. 
اصلـِی خـود  مفهـوم  و  معنـا  زمانـی  تالش هـا 
را پیـدا می کننـد کـه بـه نتیجـه برسـند. وقتـی 
از  می شـوند،  مجـروح  و  کشـته  انسـان ها 
کـدام صــلح می تـوان سـخن گفـت؟!... جرگـۀ 
مشـورتی فقـط چنـد روزی بـرای آقـای غنی و 
تیـم او خـوراِک رسـانه یی فراهـم کرده اسـت و 
بـا اطمینـان می تـوان گفـت که پـس از چند روز 
حتـا کسـی از آن یاد هم نخواهد کرد، چه رسـد 
بـه این کـه قطعنامـۀ آن را بـه حیـث نقشـۀ راه 

دولـت افغانسـتان بپذیرنـد. 
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ــرای  ــی ب ــۀ جهان ــِل جامع ــدم تمای ــا از ع ــه گزارش ه درحالی ک
پرداخــت هزینــۀ انتخابــاتِ  آینــده بــه کمیســیون انتخابــات خبــر 
ــن وزارت  ــه ای ــرده ک ــالم ک ــور اع ــۀ کش ــد، وزارت مالی می ده
بودجــۀ انتخابــات ریاســت جمهوری آینــده، شــوراهای والیتــی و 

ــات پارلمانــی غزنــی را فراهــم خواهــد ســاخت. انتخاب
جامعــۀ جهانــی و کشــورهای حمایت کننــده از مدت هــا پیش تــر 
نظــر بــه تجــارِب تلــخ و یــأس آورِ انتخابات هــای گذشــته 
هشــدار داده بودنــد کــه تــا انجــام اصالحــاِت واقعــی و بنیادیــن 
در نظــام انتخاباتــی افغانســتان کــه از تکــرار تقلبــاِت فضاحت بــار 
اطمینــان دهــد، از پرداخــت پــوِل نقــد بــه کمیســیون های 
انتخاباتــی خــودداری خواهنــد ورزیــد. ایــن هشــدار پیــام آورِ ایــن 
نکتــه بــود کــه مســوولیت تطبیــِق اصالحــات پیــش از برگــزاری 
انتخابــات، بــه عهــدۀ دولــت افغانســتان اســت و جامعــۀ جهانــی 
پــس از کســب اطمینــان در این بــاره، هزینــۀ برگــزاری انتخابــات 
را متقبــل خواهــد شــد. ولــی اکنــون می شــنویم کــه گویــا 
حکومــت غیــرت و غــرور بــه خــرج داده و بی اعتنــا بــه شــروط 
ــاِت  ــۀ انتخاب ــام هزین ــد تم ــی، می خواه ــۀ جهان ــی جامع اصالح
ــرآورد  ــر ب ــون دال ــرار گزارش هــا دوصــد میلی ــه ق ــِش رو را ک پی

شــده، فراهــم کنــد.
ــۀ اوِل  ــۀ انجــام مرحل ــه فعــاًل هزین ــه اســت ک ــه گفت وزارت مالی
انتخابــات کــه ثبت نــام رای دهنــده گان اســت، پرداخــت می شــود 
تــا کمیســیون انتخابــات بتوانــد فعالیت هــای عملیاتــی خویــش را 
بــه زودتریــن فرصــت آغــاز کنــد. پرســِش محــوری ایــن اســت 
کــه آیــا آنچــه حکومــِت آقــای غنــی اراده نمــوده و وزارت مالیــۀ 
ــان  ســپرده، در میـــداِن عمــل مجــاِل اجــرا  تحــِت امــرش اطمین
می یابــد یــا چیــزی ُجــز بلــوف و تشــِر کودکانــه ثابــت نخواهــد 

شــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش یــا قضیــه، بایــد حوصلــه بــه خــرج 

داد و از مقدمــاِت ســاده و صغری کبــری چیدن هــا آغــاز کــرد.
ــی و  ــبات بین الملل ــتان در مناس ــه: افغانس ــت این ک ــۀ نخس مقدم
ــارِ دوِش جامعــۀ جهانــی شــناخته  روابــط بین الــدول، کشــوری ب
ــارف و  ــۀ مع ــا صحن ــه ت ــه از عرصــۀ بهداشــت گرفت می شــود ک
از موضــوع امنیــت گرفتــه تــا پیشــۀ زراعــت، محتــاج و وابســتۀ 
ــرۀ  ــا، چه ــن حمایت ه ــای ای ــت و منه ــای بیرونی س حمایت ه

ــی برگشــت خواهــد کــرد. ــه دورۀ طالبان ایــن کشــور ب
مقدمــۀ دوم این کــه: وزارت مالیــه ایــن دوصــد میلیــون دالــر را از 
ــد  ــم می کن ــی فراه ــرکت های خصوص ــردم و ش ــاِت م دَرِک مالی
و فراهــم آورِی آن در ظاهــِر امــر ســاده می نمایــد، امــا بــه مصــرف 
رســاندِن آن در پــای انتخابــات بــه معنــای پس مانــی در مصــارف 
ــِم  ــد نظ ــه می توان ــن آن ک ــه ضم ــت ک ــدارِک بی شماری اس و م
ــۀ  ــرِی بودج ــزد، کس ــم بری ــورداری را بره ــت  داری و کش دول
قابل توجهــی را در ســایر بخش هــا بــه میــان مــی آورد کــه 
جبــراِن آن بــه هــر طریقــی کــه صــورت بگیــرد، ثبــات و تعــادِل 

ــزد.  ــم می ری ــی را بره ــادی ـ سیاس اقتص
مقدمــۀ ســوم این کــه: در شــرایطی کــه جامعــۀ جهانــی از 
و  آمــده  ســتوه  بــه  افغانســتان  در  انتخاباتــی  بُن بســت های 
بنیــادی و ملمــوس را دارد، چنیــن  درخواســِت اصالحــات 
تصمیمــی نوعــی دهن کجــی و ناسپاســی در حــِق اعضــای 
جامعــۀ بین الملــل تلقــی و تعبیــر می شــود؛ بدیــن معنــا کــه »مــا 
ــود  ــاختارِ تقلب آل ــرایط و س ــان را در ش ــم انتخابات م می خواهی
ولــی بــا پــوِل خودمــان برگــزار کنیــم و نتایــِج آن را بــر انتخابــاِت 
ســالمی کــه محصــول شــروِط اصالحــِی جامعــۀ جهانــی باشــد، 

ارجحیــت می دهیــم«. 
مقدمــۀ چهــارم این کــه: جامعــۀ جهانــی منطقــًا پاســِخ دهن کجــی 
اســتنکاف  بــا  می توانــد  را  ارگ  کژمنشــانۀ  اســتقالل طلبِی  و 
و امتنــاع از پرداخــِت بســا هزینه هــای دیگــِر دولــت داری و 
ــۀ  ــی در عرص ــد؛ هزینه های ــخ ده ــتان پاس ــورداری در افغانس کش
امنیــت، معــارف و بهداشــت کــه خــالِی یک ماهۀشــان  نیــز 

ــازد. ــه س ــقوط مواج ــا س ــت را ب ــد حکوم ــی می توان به راحت
ــتان  ــی در افغانس ــۀ جهان ــور جامع ــه: حض ــارم این ک ــۀ چه مقدم
ــه  ــت؛ بلک ــتانه نیس ــقانه و بشردوس ــورِ عاش ــک حض ــًا ی صرف
اهــداِف سیاســی ـ امنیتــِی متعــدد و مشــخصی را در ابعــادِ 
منطقه یــی و فرامنطقه یــی دنبــال می کنــد؛ از همیــن رهگــذر 
ــن  ــی در ای ــی ـ امنیت ــوع سیاس ــک موض ــز ی ــا نی ــاِت م انتخاب
ــی و  ــِق جناح ــت ها و عالی ــه خواس ــت ک ــزرگ اس ــرۀ ب زنجی
ــد. ــِر آن بســیار کوچکــی می کن ــی در براب ــِت غن ــِی حکوم فرومل

ــه ایــن پاســخ  ــوان ب اکنــون از ترکیــب ایــن چهــار مقدمــه، می ت
و نتیجــۀ روشــن رســید کــه ارادۀ ارگ پیرامــون انتخابــات آینــده، 
ــوچ  ــن راســتا بســیار پ ــه در ای بســیار خــام و تعهــد وزارت مالی
ــکار در  ــل ان ــۀ غیرقاب ــک پای ــی ی ــۀ جهان ــِت جامع اســت. حمای
ــن  ــر ارگ در ای ــات و دموکراســی افغانســتانی اســت و اگ انتخاب
ــته  ــان را داش ــا جهـ ــی ب ــی و زورآزمای ــاِل طناب کش ــه خی رابط
باشــد، بازنــدۀ آن از همــان نقطــۀ آغــاز »خــودش« اعــالم خواهــد 

شــد! 

انتخـابات آینـده؛
 طناب کشـی ارگ با جامعۀ جهـانی

احمــد عمران

جـرگه؛
ارگ رسـانه یـِی  ک  خـورا

نخســت، قطعنامۀ جرگۀ مشورتی چنان عام است که نمی توان از آن معنای خاصی بیرون کرد. دوم، برخی موارد آن چنان با اصول طالبانی 
سِر ناسازگاری دارد که به هیچ صورت این گروه حاضر نمی شود آن ها را قبول کند، مگر این که معجره یی اتفاق بیفتد و گروه طالبان یک شبه 
از بنیادگرایی دست بردارد و به اصول لیبرالیسم معتقد گردد. سوم این که جرگۀ مشورتی دقیقاً زمانی آغاز شد که ششمین دور گفت وگوهای 
صلح میان امریکا و طالبان در دوحۀ قطر از سر گرفته شد و در این میان جای حکومت و گروه های سیاسی دیگر در هاله یی از ابهام فرو رفت. 
طالبان در حال حاضر نمی خواهند که آنچه را که به دست آورده اند، با حضور در سر میز مشترک با نماینده گان حکومت از دست بدهند. این 
گروه متأســفانه چنان در سطح جهانی چاق و فربه معرفی شد که حاال دم از برپایی نظام خاِص خود می زند. چهارم طالبان به هیچ صورت 
رابطۀ خود را با دیگر گروه های بنیادگرا و به ویژه القاعده نمی توانند قطع کنند؛ حتا اگر بخواهند که این رابطه وجود نداشته باشد، گروه های 

تندرو و تروریست دست از سِر آن ها برنمی دارند
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 می گوینـد کـه کـه بـدون حمایـت جامعـۀ جهانی برگـزاری 
انتخابـات در کشـور امکانپذیر نیسـت. 

آنـان با اشـاره به چالش هـای در رونـد انتخابات های پیشـین، 
می گوینـد کـه اگـر حمایت هـای مالـی، فنـی و امنیتـی جامعۀ 
جهانـی و نهادهـای بین المللـی وجـود نداشـته باشـد، دولـت 
و نهادهـای انتخاباتـی تـوان برگـزاری انتخابات هـای پیش رو 

ندارند.   را 
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی با اشـاره بـه اعـالم وزارت مالیه که 
گفته اسـت کـه هزینۀ انتخابات ریاسـت جمهوری، شـورا های 
پرداخـت می کنـد،  را  پارلمانـی والیـت غزنـی  ولسـوالی و 
برگـزاری  جهانـی  جامعـۀ  حمایـت  بـدون  کـه  می گوینـد 
ممکـن  ولسـوالی  وشـورا های  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
نیسـت؛ زیـرا دولـت و نهادهـای انتخاباتـی ایـن  ظرفیـت را 

ندارند.
در همیـن حال، کمیسـیون انتخابـات از تعهـد پرداخت هزینۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهوری و شـوراهای ولسـوالی در مراحل 

مختلـف خبـر می دهد. 
کمیسـیون انتخابـات اعـالم کـرده اسـت کـه هزینـۀ برگزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، شـورا های ولسـوالی و مجلـس 
نماینـده گان والیت غزنـی از بودجۀ این نهـاد پرداخته می کند.
نعیـم ایـوب زاده، رییس اجرایـی بنیاد انتخابات آزاد افغانسـتان 
)تیفـا( در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار، می گویـد کـه تنها 
معضـل انتخابـات افغانسـتان چالش هـای مالی نیسـت، بدون 
برگـزاری  جامعـۀ جهانـی،  امنیتـی  و  فنـی  مالـی،  حمایـت 

انتخابـات ناممکن اسـت. 
آقـای ایـوب زاده، بـا اشـاره بـه مشـکالت موجـود در رونـد 
انتخابـات، گفـت: بـدون حمایـت جامعـۀ جهانـی دولـت و 
نهادهـای انتخاباتـی تـوان  برگـزاری یـک انتخابـات کـه برای 

همـه قابـل قبـول باشـد ندارند.
رییـس اجرایی تیفا، گفـت: چالش های امنیتـی، فنی بزرگترین 
سـد فـرا راه انتخابات اند کـه نگرانی نهادهای ناظـر انتخاباتی 

را برانگیخته است. 

آقـای ایـوب زاد، بـا اشـاره بـه گفته هـای وزارت مالیـه تأکیـد 
می کنـد کـه اعـالم تأمیـن هزینـۀ انتخابـات بایـد واقع بینانـه 
باشـد. در حالـی کـه بیشـتر هزینه  هـای دولـت افغانسـتان از 
طـرف  جامعـۀ جهانـی تأمیـن می شـود، وزارت مالیـه چگونه 

ایـن هزینـه را تأمیـن خوماهـد کـرد؟
او گفـت کـه توانایـی اقتصـادی دولـت افغانسـتان بـه انـدازۀ 
نیسـت کـه بتوانـد هزینـۀ انتخابـات را تأمیـن کنـد؛ بنابرایـن 

وزارت مالیـه بایـد ایـن موضـوع را در نظـر داشـته باشـد. 
آقـای ایـوب زاده بـا اشـاره بـه ایـن پرشـس کـه چـرا جامعـۀ 
جهانـی بـه پرداخـت هزینـۀ انتخابـات عالقـۀ نـدارد؟ گفت: 
ارزیابـی نهادهـای بین المللـی و جامعـۀ جهانـی به ایـن نتیجۀ 

رسـیده اسـت که کمیسـیون های انتخاباتی  تـوان برگزاری یک 
انتخابـات عادالنـه و شـفاف را ندارند.

آقـای ایوب زاده افـزود که هزینه های که پیـش از این نهادهای 
بین المللـی و جامعـۀ جهانـی به کمیسـیون انتخابـات پرداخته 
بودنـد، اکنـون حاضـر نیسـتند آن هزینـۀ را بپردازنـد و یـا »به 
حکومـت افغانسـتان چـک سـفید تحویـل بدهنـد«. همچنان، 
دولـت افغانسـتان و نهادهـای انتخاباتی ظرفیت حسـابدهی به 
نهادهـای و جامعـۀ بین المللـی را ندارنـد و ایـن سـبب شـده 

اسـت تـا نهادهـای بین المللـی به آنـان اعتمـاد نکنند.  
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه 
وزارت مالیـه تعهـد کرده اسـت تا هزینـۀ برگـزاری انتخابات 

را تأمیـن کند. 
عزیـز ابراهیمـی، معـاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابـات در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه طـرح هزینـۀ 
انتخابـات بـه دولت ارایه شـده اسـت و وزارت مالیه نیز تعهد 

کـرده اسـت که ایـن هزینـۀ را می پـردازد. 
آقـای ابراهیمـی افـزود کـه وزارت مالیـه تعهد کرده تـا هزینۀ 
مرحلـۀ ابتدایی کار کمیسـیون که ثبت نام رأی دهنده گان اسـت 
را بپـردازد، امـا تا هنـوز این هزینۀ از طـرف حکومت پرداخته 

نشـده است. 
ایـن اظهـارات در حالی بیان می شـود که پیـش از این نهادهای 
بین المللـی و جامعـۀ جهانی هزینـۀ برگزاری انتخابات کشـور 
را می پرداختنـد. امـا پس از به چالشـی شـدن انتخابـات 2014 
ریاسـت جمهوری و 2018 انتخابـات پارلمانـی، جامعۀ جهانی 
اعـالم کرد تـا زمانی که اصالحـات جدی در ایـن نهادها وارد 

نگـردد، آنان حاضـر به پرداخت هزینۀ نیسـتند. 
این در حالی اسـت که در ماه جدی سـال گذشـته کمیسـیون 
را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  هزینـۀ  انتخابـات 
بـرآورد سـاخت که بـه اسـاس آن برگزاری انتخابات ریاسـت 
جمهوری و شـورا های ولسـوالی بیش از در سـال جاری بیش 

از 190 میلیـون دالـر هزینـه برمی دارد.
امـا نهادهـای بین المللـی بـه ویژه دفتـر معاونیت سـازمان ملل 
متحـد )یونامـا( کـه گفتـه اسـت کـه بـه دلیـل وجـود فسـاد 
گسـترده و ضعف مدیریتـی در نهادهای انتخاباتـی این نهادها 
حاضـر نیسـتند تا هزینـۀ برگـزاری انتخابـات را تأمیـن کنند. 
جامعـۀ جهانـی، تأمین هزینـۀ انتخابات را به ایجـاد اصالحات 

بنیـادی و جدی در نهادهای انتخاباتی منوط دانسـته اسـت. 
انتخابـات و کارمنـدان  برگـزاری  ایـن کـه هزینـۀ   از  پیـش 
کمیسـیون انتخابـات از طرف جامعۀ جهانـی و نهادهای حامی 
انتخابـات افغانسـتان به ویـژه اتحادیـۀ اروپا تأمیـن می  گردید. 
امـا وجـود ایـن حمایت هـا مالـی و فنـی کارمندان کمیسـیون 
انتخابات از تأخیر و پرداخت نشـدن معاشـات و امتیازات شان 
بارهـا بـه رسـانه ها  شـکایت کرده انـد. امـا اکنـون کـه دولت 
افغانسـتان گفته اسـت این هزینـۀ را تأمین می کند، دیده شـود 

کـه ایـن چالش هـا و بـه کجا کشـانیده خواهد شـد. 
انتخابـات ریاسـت جمهوری قرار بود در تاریخ 31 حمل سـال 
سـاری برگزار شـود، اما کمیسـیون انتخابات بنا بـر دالیل نبود 
زمـان و هزینـۀ ایـن روند را به 6 میزان  سـال جـاری به تأخیر 

انداخت. 

آقـای  غنـی در جرگـه مشـورتی صلح حرف ها شـیکی بـرای خود 
گفـت و بعـد بـرای آن حرف های خـود چک چک کـرد و خودش 

را به خاطـر برگـزاری ایـن جرگه سـتایش کرد.
شـماری از آگاهـان سیاسـی بـا بیـان ایـن مطلـب ضمـن اینکـه 
برگـزاری جرگـۀ مشـورتی صلـح را تلف کردن وقت مـردم و هدر 
دادن منابـع ملـی عنـوان می کننـد، تأکید دارنـد که ایـن جرگه هیچ 
برنامـه و راهـکاری بـرای صلـح و گفت وگو بـا طالبـان ارایه نکرد 
و حرف هـای شـورای عالـی صلـح را تکـرار کـرد، حرف هایـی که 

هیـچ گاه بـرای طالبـان پذیرفتنی نبوده اسـت.
بـه بـاور آنـان، از اول مشـخص بـود کـه ایـن جرگـه هیـچ نتیجـۀ 
رهبـران  حتـا  یک سـو  از  زیـرا  داشـت،  نخواهـد  پـی  در  مثبتـی 
حکومـت آن را تحریـم کـرده بودند و از طرفی هـم اکثریت دعوت 
شـده گان اصـاًل نمی دانسـتند کـه بـرای چه دعوت شـده انـد و در 

جرگـه روی چـه موضـوع بحـث می شـود.
بـا پخـش  نیـز دیـروز  رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
خبرنامه یـی گفتـه اسـت کـه جرگۀ مشـورتی هیـچ حرفـی تازه یی 

را مطـرح نکـرده اسـت.
ایـن واکنش هـا در پی پایـان یافتن جرگه مشـورتی صلح بـا طالبان 
ابـراز می شـود. جرگـۀ مشـورتی صلـح بـا طالبـان کـه بـه تاریخ 9 
ثـور بـه مـدت یک هفتـه برگزار شـده بود، بـا صـدور قطع نامۀ 23 
ماده یـی در پیونـد بـه چگونگـی صلـح افغانسـتان با طالبـان جمعه 

)13 ثـور( به پایان رسـید.
یکـی از ماده هـای قطع نامـه جرگـه مشـورتی صلـح  آتش بـس در 
مـاه مبـارک رمضان بـا گروه طالبـان بود، مـوردی که طالبـان آن را 

بـا صراحـت رد کردند.
طالبـان بـا صـدور اعالمیـه اعضـای این نشسـت مشـورتی را متهم 
بـه همـکاری بـا امریکایی هـا کـرده و تأکیـد کـرده انـد کـه ایـن 
جرگـه، نشسـت نماینـده گان مردم نبود و حتا سیاسـیون افغانسـتان 
و نیمـی از اداره کابـل آن را تحریـم کـرده بودنـد. اشـارۀ طالبان به 
نیمـی از حکومـت، تحریـم جرگـۀ مشـورتی صلح از سـوی داکتر 
عبـداهلل عبداهلل، رییس اجرایی و شـریک اشـرف غنـی در حکومت 

وحـدت ملـی بوده اسـت. 
سـتادهای  مشـورتی صلـح،  برگـزاری جرگـۀ  از  پیـش  یـک روز 
انتخاباتـی دوازده نامـزد انتخابات ریاسـت جمهوری در نشسـتی در 
کابـل اعـالم کردنـد کـه در لویه جرگـه مشـورتی صلح افغانسـتان 

نمی کننـد. شـرکت 
تورسـن،  حکیـم  نجرابـی،  فـاروق  غـالم  مسـعود،  ولـی  احمـد 
نورالحـق علومـی، محمـد حنیف اتمـر، فرامـرز تمنا، شـیدا محمد 
اهلل  عنایـت  نبیـل،  رحمـت اهلل  شـهاب حکیمـی،  محمـد  ابدالـی، 
حفیـظ، محمـد ابراهیـم الکـوزی و نورالرحمـان لیـوال هسـتند که 

ایـن جرگـه را تحریـم کـرده بودنـد. 
آنـان گفتـه  بودنـد کـه ایـن لویه جرگـه از نظر آنهـا »بی موقـع، غیر 
ضـروری، ضیـاع منابـع دولتـی« و بـه هـدف کمپایـن انتخاباتـی 

اسـت. گرفته  صـورت 
عزیـز رفیعـی رییس مجتمـع جامعه مدنـی افغانسـتان در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار در پیونـد بـه نتایـج ایـن نشسـت می گویـد: 
درایـن جرگـه بـدون شـک یـک اجمـاع در سـطح ملـی صـورت 
گرفـت کـه همـۀ مـردم افغانسـتان خواهـان صلـح انـد و خطـوط 

سـرخ مـردم افغانسـتان در برابـر طالبـان مشـخص شـد.
او تأکیـد کـرد، امـا در ایـن جرگـه هیـچ مـوردی کـه بتواند نقشـۀ 
راهـی رسـیدن بـه صلـح فراهـم کنـد، مطرح نشـد و بن بسـت که 
قبـاًل وجـود داشـت همچنـان پابرجاسـت و یـک راه حـل دقیق و 
حسـاب شـده بـرای رسـیدن به صلـح و گفت وگو بـا طالبـان ارایه 

. نشد
آقـای رفیعـی دلیـل ارایـه نشـدن یـک راه معقـول برای رسـیدن به 
صلـح درایـن جرگه را، حضور نداشـتن افراد شایسـته و آگاه عنوان 
کـرده گفـت: »مردم افغانسـتان هنوز برای رسـیدن بـه صلح به یک 

نقطه نظر مشـترک نرسـیدند«.
او افـزود: »تعریـف مشـحص از صلـح و جنـگ و دوسـت دشـمن 
درایـن جرگـه مطرح نشـد و اعضـای این جرگـه نتوانسـتند جنگ 

طالبـان را یـک جنگ نـاروا و نامشـروع اعـالم کنند«.
رفیعـی همچنـان گفـت: »طالبـان بـه صراحـت اعـالم کردنـد کـه 
جنـگ ایـن گـروه در افغانسـتان علیـه امریـکا یـک جنگ مشـروع 
اسـت، امـا ایـن جرگه نتوانسـت یک کمیتۀ از علما را داشـته باشـد 
تـا ایـن کمیتـه جنگ طالبان را خالف شـریعت اسـالم اعـالم کند«.
بـه بـاور او، شـاید یکـی از دالیل کـه مـا نمی توانیم به یـک اجماع 
بر سـر صلـح و جنگ برسـیم، نبـودن ملت واحد اسـت. متاسـفانه 
مـا هنـوز یـک ملـت نیسـتیم و سـی میلیـون جمعیت، سـی میلیون 
دیـدگاه متفـاوت دارد و هرکـی دیـدگاه و نظریـات خـود را برحق 

می دانـد.
رییـس مجتمـع جامعـه مدنـی می گویـد، مـا هنـوز بر سـر تعریف 

منافـع ملـی و جنـگ و صلح خـود  به توافـق نرسـیدیم. منافع ملی 
در افغانسـتان منافـع قومـی و تیمـی اسـت و بـرای هر یـک از این 
گروه هـا منافـع ملـی یـک تعریف خـاص دارد و در ایـن جرگه هم 
همیـن مسـاله وجـود داشـت و یکی از دالیـل که این جرگـه نتیجه 

قابـل قبـول برای مـردم نداشـت همین مسـاله بود.
باایـن حـال، وحید مـژده آگاه سیاسـی تاکیـد دارد کـه نتایج جرگه 
مشـورتی صلـح، کـدام نتایـج تـازه و نـو نبـود کـه بتـوان بـرای 

رسـیدن بـه صلـح از آن اسـتفاده کـرد.
بـه گفتـۀ ایـن آگاه سیاسـی، حرف هایـی کـه همـواره در شـورای 
عالـی صلـح مطرح شـده اسـت و طالبـان هیـچ گاه بـه آن حرف ها 
ارزش قایـل نبودنـد، در جرگـه مشـورتی مطـرح شـد. بنابرایـن، 
برگـزاری جرگـه هـم پول هـای ملـت را بی جـا مصرف کـرد و هم 

وقـت مـردم را تلـف کردند.
آقـای مـژده می گویـد: »بخش بزرگی از رهبران سیاسـی کـه طالبان 
خواهـان مذاکـره با آنان اسـت، در این نشسـت حضور نداشـتند و 
ایـن جرگـه را تحریـم کرده بودنـد. بنابراین، جرگه مشـورتی صلح 
هیـچ سـودی بـرای مردم نداشـتند و فقـط وقت و منابـع مالی ملت 

را مصـرف کردند«.
او تاکیـد کـرد: »در ایـن جرگـه آقـای محمـد اشـرف غنی حرف ها 
شـیکی را بـرای خـود گفـت و بعـد بـرای آن حرف هـای خـود 
چـک چـک کـرد و خـودش را بـه خاطـر برگـزاری ایـن جرگـه 

کرد«. سـتایش 
مـژده بـه این بـاور اسـت، آقای غنـی جرگه یـی را برگـزار کرد که 

از یک سـو حتـا رهبـران حکومـت نیـز آن را تحریـم کـرده بودنـد 
و از سـوی دیگـر اکثریـت دعوت شـده گان اصـاًل نمی دانسـتند که 
بـرای چـه دعـوت شـدند و در جرگـه روی چـه موضـوع بحـث 

می شـود.
بـه بـاور ایـن آگاه سیاسـی، نتیجه جرگه یـی که روی برگـزاری آن 
اجماع وجود نداشـته باشـد، معلوم اسـت و از سـوی هـم تا زمانی  
کـه طالبـان مشـکل خـود را بـا امریـکا حـل نکنـد، هیـچ جرگه و 
نشسـت را نخواهنـد پذیرفـت و برگـزاری چنیـن جرگه هـا نتیجـۀ 

در پـی نخواهد داشـت.
ایـن درحالـی ا سـت کـه  از روز جمعـه  ششـمین دور مذاکـرات 
امریـکا و گـروه طالبـان در دوحـه قطـر در جریـان اسـت و طالبان 
همچنـان پافشـاری دارنـد کـه حاضر نیسـتند با دولت اشـرف غنی 

کنند. مذاکـره 
پـس از پایـان جرگـه مشـورتی صلـح دفتـر نماینده گـی سیاسـی 
و  صلـح  جرگـه  برگـزاری  از  )یونامـا(  کابـل  در  ملـل  سـازمان 
درخواسـت آتش بس توسـط نماینـده گان این جرگه اسـتقبال کرده 
و گفتـه کـه آتش بـس می توانـد شـرایطی را بـرای ایجـاد صلـح و 

حفـظ جـان افغان هـا ایجـاد کنـد.
باایـن حـال، نیکالس کـی نمایندۀ غیرنظامـی ناتو در افغانسـتان در 
صفحـۀ توییتـر خـود نوشـته که پایـان لویـه جرگه مشـورتی صلح 
یـک پیـام قـوی داشـت؛ این کـه زمان صلـح فـرا رسـیده و طالبان 

بایـد به خواسـت مـردم افغانسـتان احتـرام بگذارد.
در قطع نامـۀ جرگـه مشـورتی بـر آتش بـس دوامـدار و بـدون قیـد 
و شـرط و آغـاز مذاکـرات رسـمی میـان حکومت و طالبـان، حفظ 
نظامـی جمهوری اسـالمی افغانسـتان و بازگشـایی دفتـر طالبان در 

داخل کشـور تأکید شـده اسـت.

جرگۀ مشورتی طرح تازه یی را ارایه کرد؟

نهادهای ناظر انتخاباتی:

بدون حمایت جامعۀ جهانی برگزاری انتخابات ناممکن است
»جامعۀ جهانی به حکومت چک سفید نمی دهد«

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری  
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هرچنــد فمینیســت ها تــا انــدازۀ مشــخصی حــق 
دارنــد جنــس را از جنســیت جــدا و ادعــا کننــد 
ــی  ــان از نرینه گ ــری تصویرش ــان ها در بازنگ انس
و مادینه گــی آزاد هســتند؛ بحــث زیست  شناســاِن 
ــان  ــان انس ــباهت های می ــی ش ــی به خوب اجتماع
ــا  ــا تفاوت ه ــدـ ام ــرح می ده ــا را ش و بوزینه ه
را نادیــده می گیــرد. جانــوران در حیــات وحــش 
در بنــد ژن هــای خــود هســتند. انســان ها در 
ــگ  ــِی فرهن ــای اصل ــن نیســتند. معن ــه چنی جامع
ایــن اســت کــه مــا را بــه چیــزی فراتــر از 
موجوداتــی صرفــًا حاصــل زیست شناســی تبدیــل 
ــد.  ــرار می ده ــازی ق ــیر خودس ــد و در مس می کن
جایــگاه خویشــتن، انتخاب هایــش و ارضایــش در 
ــن  ــًا ای زیست  شناســی اجتماعــی کجاســت؟ قطع
ــای  ــه ژن ه ــی ک ــان اجتماع ــر زیست شناس تفک
مــا به تنهایــی تعیین کننــدۀ نقش هــای ســنتی 

ــت.  ــتباه اس ــد، اش ــا بوده ان ــی در م جنس
گفــت  می تــوان  مشــابهی  اطمینــان  بــا  امــا 
ــاًل  ــا کام ــه م ــد ک فمینیســت ها هــم در اشــتباه ان
نقش هــای  و  آزادیــم  زیســتی مان  طبیعــت  از 
ــرای  ــی ب ــرد اجتماع ــا از نب ــی تنه ــنتی جنس س
ــروز و  ــردان، پی ــه در آن م ــد ک ــدرت برآمده  ان ق
زنــان اســیر شــده  اند. نرینه گــی و مادینه گــی 
را  آن هــا  جانــور  کــه  بوده  انــد  ایده آل هایــی 
فردیــت بخشــیده اســت. اخــالق جنســی تالشــی 
بــرای تبدیــل نیــازی ژنتیــک بــه  رابطه یــی 
ــود  ــل وج ــن دلی ــه ای ــًا ب ــت و دقیق شخصی س
ــردان  ــان م ــی دودم ــع پراکنده گ ــه مان ــت ک داش
در قبیلــه باشــد و نگــذارد زنــان بــه جــای عشــق، 
کــه عالمــت تولیــد مثــل اســت، پذیــرای ثــروت 
و قــدرت باشــند. پاســخی مشــارکتی بــرای میلــی 
ــرای  ــرد و هــم در زن، ب ــه هــم در م ــًا نهفت عمیق
همدســتانی کــه بــه زنده گــی معنــا خواهنــد 

ــید. بخش
صرفــًا  زنــان  و  مــردان  دیگــر،  بیــان  بــه 
آن هــا  نیســتند،  زیســتی  ارگانیســم های 
موجوداتــی اخالقی انــد. زیست شناســی رفتــار 
تعییــن  را  آن  امــا  می کنــد،  محــدود  را  مــا 
ــد  ــکل داده  ان ــز ش ــه غرای ــی ک ــد. میدان نمی کن
صرفــًا تعیین کننــدۀ امکان هایی ســت کــه اگــر 
ــرش و عشــق  ــرام، پذی ــه احت ــی دســتیابی ب در پ
یکدیگــر هســتیم، بایــد از میان-شــان دســت 
ــه  ــان و مــردان خــود را ن ــه انتخــاب بزنیــم. زن ب
صرفــًا بــا هــدف تولیــد مثــل، کــه بــرای ایجــاد 
ــا هــم، شــکل  ــی در روابط شــان ب شــأن و مهربان
ــه  ــی ک ــدف، از زمان ــن ه ــرای همی ــد. ب داده  ان
دریافتنــد روابــط بیــن دو جنــس بایــد بــا مذاکــره 
و توافــق ســاخته شــود، دســت بــه کار آفرینــش 
و بازآفرینــش نرینه گــی و مادینه گــی بوده  انــد. 
تفــاوت میــان اخالقیّــات ســنّتی و فمینیســم 
ــود و  ــی بهب ــی در پ ــه اّول ــت ک ــن اس ــدرن ای م
ــس اســت،  ــان دو جن ــاوت می ــردن تف انســانی ک
درحالی کــه دّومــی در پــی کاهــش یــا حتــا محــو 
ــر  ــن لحــاظ، فمینیســم به راســتی در براب آن. از ای

طبیعــت قــرار می گیــرد.
فمینیســم  می رســد  نظــر  بــه  این همــه،  بــا 
اخالقیّــات  شکســت  بــه  ناگزیــر  پاســخی 
ــرام و  ــه احت ــی ک ــت. زمان ــنّتی اس ــی س جنس
ــرش  ــادۀ پذی ــود، آم ــان ب ــظ زن ــرافت محاف ش
ــردان  ــه م ــا حــاال ک ــد. ام نقش هــای ســنّتی بودن
ــد،  ــده می گیرن ــدات خــود را نادی به ســرعت تعّه
زنــان چــرا بایــد بــه آن هــا اعتمــاد کننــد؟ 
ازدواج زمانــی همیشــه گی و ایمــن بــود؛ بــه 
زنــان تــا دیرزمانــی پــس از از دســت دادن 
و  اجتماعــی  جایــگاه  جنسی شــان،  جذابیّــت 
حمایــت پیشــکش می کــرد و محیطــی بــرای 
ــۀ ازدواِج  ــی آورد. فدی ــم م ــی زن فراه فرمان روای
ــۀ  ــار مردان ــردان، انحص ــوی م ــه گی از س همیش
محیــط عمومــی، همــان عرصــۀ رقابــت و تاخــت 
ــی را  ــای اجتماع ــول و پاداش ه ــرای پ ــردان ب م
ــس  ــرد. دو جن ــی می ک ــان تاب آوردن ــرای زن ب
بــه قلمــرو یکدیگــر احتــرام می گذاشــتند و 
ــویه  ــع دوس ــرای نف ــد ب ــک بای ــتند هری می دانس
ــی  ــردان در پ ــه م ــون ک ــذرد. اکن ــزی بگ از چی
آزادنــد،  چندهمســری  در  جنســی  انقــالب 
ــس،  ــد. پ ــی از آِن خــود ندارن ــان قلمــرِو ایمن زن
ــان  ــّد توان ش ــه در ح ــز آنک ــد ج ــی ندارن انتخاب
ــردان  ــار م ــه روزگاری در انحص ــروی ک ــه قلم ب

دســت یابند. بــود 
ایــن  تمــدن  کشــفیات  بزرگتریــن  از  یکــی 
بــود کــه مــردان پذیــرش زنــان را نــه بــا 
ــت های  ــا ژس ــی  ب ــتاخانۀ مردانه گ ــش گس نمای
آقامنشــی  بــا  کــه  خشــن،  و  پرخاش گرانــه 
ــر  ــس مذک ــا جن ــی ب ــا، کس ــد. آق ــب می کنن کس
و جنســیت مونّــث نیســت. او ســراپا یــک مــرد 
ــام  ــه تم ــار -ب ــا وق ــردی آرام و ب ــا م ــود، ام ب
ــواه  ــه خودخ ــر، ن ــه دلی ــگر ک ــه پرخاش ــا. ن معن
کــه یاری گــر، نــه مهاجــم بــه دیگــر مــردان کــه 
ــا  ــر ســر شــرایط. ب خوش خــو و آمــادۀ توافــق ب
حــس افتخــار برانگیختــه می شــد - بــه آن معنــا 
ــت و از  ــش را می پذیرف ــوولیت کارهای ــه مس ک
وابســته گانش حفاظــت می کــرد. و مهم تریــن 
ویژه گــی اش وفاداری یــی بــود کــه موجــب 
می شــد از تعّهداتــش ســر بــاز نزنــد، چــرا کــه در 
جایگاهــی بــود کــه از آن هــا ســود می بــرد. بیشــتر 
عصبانیــت زنــان از مــردان از آن جــا می آیــد 
ــت.  ــراض اس ــه انق ــی رو ب ــده آل آقا منش ــه ای ک
ــی از  ــرگرمی های عموم ــه س ــری ک ــا تصوی تنه
ــد،  ــان می گذارن ــم جوان ــش چش ــی پی مردانه گ
آن  در  کــه  اســت  مهارنشــده یی  خشــونت 
ســالح های خــودکار نقــش مهمــی دارنــد و 
هرگونــه آقامنشــی، بیــش از آنکــه قــدرت باشــد، 

ــت.  ــف اس ــانۀ ضع نش
ــۀ  ــه رابط ــود ک ــه نب ــت جامع ــۀ فرادس ــا طبق تنه
نقش  هــای  و  آرمانیــده  را  جنــس  دو  میــان 
اجتماعــی آن هــا را اخالقــی کــرد. در میــان 
ــم از  ــن ه ــوادۀ م ــدر خان ــه پ ــر ک ــۀ کارگ طبق
ــی از  ــی بخش ــق قدیم ــان تواف ــد، هم آن می آی

ــه  ــود، ک ــی ب ــی خانوادگ ــول زنده گ ــۀ معم روی
و  زنانــه  پاک دامنــی  جاافتــادۀ  نمودهــای  در 
ــن  ــا آیی ــه خالصــه می شــد. یکــی از این ه مردان
ــزرگ  ــود. پدرب ــل خرجــِی جمعه شــب ها ب تحوی
مــن جمعه شــب ها می آمــد و پاکــت دربســتۀ 
ــت.  ــپزخانه می گذاش ــز آش ــدش را روی می درآم
مادربزرگــم آن را برمی داشــت، در کیــف پولــش 
ــیدنی  ــرای نوش ــیلینگ ب ــرد و دو ش ــی می ک خال
بــه پدربــزرگ مــی داد. پدربــزرگ هــم بــه 
می خانــه می رفــت و بــه افتخــار ابــراز خــود، در 
ــم،  ــت پدربزرگ ــید. ژس ــاالن می نوش ــان هم س می
را  دســت مزدش  بســتۀ  داشــت  کــه  زمانــی 
روی میــز آشــپزخانه می گذاشــت بــا فضــل 
ــناختن  ــمیّت ش ــه رس ــود: ب ــه ب ــی آمیخت ویژه ی
ــِق او  ــگاه زن و ح ــم در جای ــت مادربزرگ اهمی
بــرای جلــب توجــه و ارزش او در جایــگاه 
ــار زن  ــب، انتظ ــن ترتی ــه همی ــدان. ب ــادر فرزن م
ــرای آنکــه  ــی آن ب ــا تعطیل ــه ت پشــت در می خان
ــه از  ــود ک ــیارتر از آن ب ــه ناهوش ــردش را -ک م
ــه  ــتی ب ــا چرخ دس ــرد-  ب ــج بب ــن خــواری رن ای
ــه برســاند، ژســتی سرشــار از مالحظه گــری  خان
زنانــه بــود؛ روش زن بــرای به رســمیّت شــناختن 
ــرد و  ــگاه م ــه ناپذیر او در جای ــِت خدش حاکمی

ــان آور.  ن
معاشــقه  و  حرمت گــذاری  آداب دانــی، 
انســان ها  کــه  بودنــد  عشــق  دروازه هــای 
ــا می گذاشــتند.  ــه آن پ ــل ب ــی مجل همچــون آیین
پدربــزرگ و مادربــزرِگ مــن بــا ایــن روش 
ــر  ــکال دیگ ــۀ اش ــی از هم ــِی زنده گ پرولتاریای
ــن  ــرای همی ــد و ب ــده  بودن ــروم ش ــقه مح معاش
ــم  ــان مه ــه برای ش ــی این هم ــن یک ــه ای ــود ک ب
بــود. دروازۀ ورود بــه جادویــی بــود کــه از هیــچ 
ــه  ــه دســت نمی آمــد. پدربزرگــم ب راه دیگــری ب
جــز قــدرت، برازنده گــی و منــِش مردانــه چیــزی 
ــه  ــا ب ــم نداشــت. ام ــه مادربزرگ ــرای عرضــه ب ب
ــرام  ــود، احت ــم ب ــود مادربزرگ ــه در وج ــی ک زن
بیــرون  همراهــی اش  هنــگام  و  می گذاشــت 
ــا را  ــک آق ــش ی ــکل نق ــن ش ــه بهتری ــه، ب خان
برایــش بــازی می کــرد. بنابرایــن مادربــزرگ کــه 
ــادان،  ــه ن ــد ـ چراک ــدش می آم ــدت از او ب به ش
خودپســند، و مســت ماننــد ســّدی در برابــر 
ــی اش  ــتانۀ  زنده گ ــی او در آس ــرفت اجتماع پیش
ــه  ــا، ب ــۀ این ه ــا هم ــود ـ ب ــرده ب ــا خــوش ک ج
ــر  ــود. اگ ــقش ب ــخت عاش ــرد س ــک م ــوان ی عن
جــادوی جنســیت در کار نبــود، ایــن عشــق 
ــزرگ، جــدا از  ــد. نرینه گــی پدرب پابرجــا نمی مان
ــز دیگــر، او را پادشــاه قلمــرو خــودش  ــر چی ه
ــزرگ  ــی مادرب ــه زنانه گ ــور ک ــرد، همان ط می ک
از او در برابــر تهاجــم مــردش نگهبانــی می کــرد. 
هــر فضیلتــی کــه می-دانســتند را بــه کار گرفتــه 
ــوز  ــم مرم ــرای ه ــی ب ــا اندازه ی ــه ت ــد ک بودن
بماننــد. و در ایــن کار پیــروز بودنــد، همان طــور 

ــر. ــک دیگ ــای کوچ ــه در چیزه ک

الیزابت گیلبرت
ــر اوقــات  ــا خــود نیســت. مــا اکث ــرای مــا ســخت تر از رویارویــی ب ــز ب گاهــی هیــچ چی
مشــکل مان را انــکار می کنیــم امــا اگــر ایــن نشــانه ها را دیدیــد، بایــد بدانیــد کــه شــرایط 

اورژانســی اســت.
آیــا دچــار تخریــب روحــی هســتید و خودتــان هــم از آن خبــر نداریــد؟... الیزابــت گیلبرت، 
ــکل  ــن مش ــم ای ــی عالی ــه بررس ــورز « ب ــق ب ــن و عش ــا ک ــور، دع ــاب »بخ ــندۀ  کت نویس

می پــردازد: 
1. بی حوصله هستید

ــت.  ــی معنوی س ــانه های دل تنگ ــن نش ــن و آرام تری ــی از اولی ــن، بی حوصله گ ــر م ــه نظ ب
ــن احســاس در  ــی خــود نیســت ، بلکــه داشــتن ای منظــور خســته شــدن از مســیر مذهب
ــن  ــراد ای ــی اف ــی. برخ ــان ها ، کار  و زنده گ ــود، انس ــته از خ ــت  ؛ خس ــوارد اس ــۀ  م هم
ــا  ــاط شــما ب ــن، ناشــی از قطــع ارتب ــه نظــر م ــا ب ــد ، ام بی حوصله گــی را طبیعــی می  دانن

ــتند. ــوع هس ــال وق ــه در ح ــر لحظ ــان در ه ــه در اطراف ت ــت ک ــام شگفتی هایی س تم
بیاییــد صــادق باشــیم ، ایــن دنیــا هرچــه کــه باشــد ، خســته کننده نیســت . ایــن دنیــا زیبــا ، 
خشــن ، عجیــب ، خطرنــاک ، شــگفت انگیز و پُررمــز و راز اســت. ایــن دنیــا پـُـر از موجودات 
زنــدۀ  مختلــف و شــگفت انگیز مثــل انســان )خالق تریــن ، عجیب تریــن و غیرقابــل 
ــس  ــد ، پ ــا شــما را خســته می کن ــام این ه ــر تم ــی ( اســت . اگ ــۀ حیات ــن  گون پیش بینی تری
روح تــان پشــت فرمــان خوابــش بــرده ! حــِس کنجــکاوِی خــود را بیــدار کنیــد تــا روح تــان 

دوبــاره فرصــت بیــدار شــدن را داشــته باشــد.
2. می ترسید

از همــه چیــز و همه کــس می ترســید . تــرس نقطــۀ  عکــس ایمــان اســت و اگــر می ترســید 
یعنــی ایمان تــان شــما را تــرک کــرده اســت . تــرس قاتــل نــو آوری ، خالقیــت ، امیــد ، خطــر 
ــا را  ــاترین انتخاب ه ــته کننده ترین و روح فرس ــه خس ــرس همیش ــت . ت ــذت اس ــردن و ل ک
انجــام می دهــد؛ زیــرا تــرس تنهــا یــک کلمــه را بــه زبــان مــی آورد : دســت نگــه دار ! وقتــی 
ــان گــوش کنیــد ، تنهــا نتیجه یــی کــه می گیریــد ایــن اســت کــه فلــج  ــه صــدای ترس ت ب

ــد! می مانی
ــا روح شــما  ــر روز ســردتر و ســردتر می شــوید . ام ــن رو ه ــی آورد ؛ از ای ــرس م ــرس ، ت ت
ــی در   ــردش ، در دنیای ــیاره یی در گ ــما در س ــه دارد . روح ش ــت نگ ــه دس ــد ک نمی خواه
حــال تکامــل و در جهانــی در  حــال گســترش بــه دنیــا آمــد. روح شــما تمامــاً بــه معنــای 
حرکــت اســت . روح شــما می خواهــد بــرود ، موضوعــات جدیــد را آزمایــش کنــد ، بپــرد ، 
بلندپــروازی کنــد ، بــه دریــا بزنــد ، بســازد ، ســقوط کنــد  و دوبــاره تــالش کنــد . بنشــینید و با 
ــا احتــرام بــه او بگوییــد کــه دیگــر نمی توانــد  تــرِس خــود در آرامــش صحبــت کنیــد. ب
برای تــان تصمیــم بگیــرد . در ازای آن بگذاریــد تــا کنجــکاوی و خالقیــِت شــما برای تــان 
تصمیــم بگیــرد . آن وقــت تماشــا کنیــد وقتــی روح تــان از چنــگال تــرس رهــا شــود ، چقــدر 

ــد . ــون می کن ــی شــما را دگرگ ــرده و چطــور زنده گ رشــد ک
 

3. خشمگین هستید
ــرس  (  ــی و ت ــس بی حوصله گ ــم )برعک ــل خش ــت. حداق ــوب اس ــم خ ــت خش در حقیق
ــوع  ــه ن ــه س ــد ک ــینیان می گفتن ــده اســت . پیش ــی زن آتشــی دروِن خــود دارد . خشــم میل
ــه  ــا خشــم. ب ــادت ب ــا تضــرع و عب ــادت ب ــی ، عب ــا قدردان ــادت ب ــادت وجــود دارد : عب عب
عبــارت دیگــر، شــما اجــازه داریــد تــا خشــم خــود را بــا خــدا در میــان بگذاریــد. اجــازه 
داریــد تــا بگوییــد : »مــن از تــو بــه خاطــر اتفاقــی کــه اجــازه دادی پیــش بیاید ، خشــمگینم  «. 
خــود را خالــی کنیــد   )زیــرا خــدا می توانــد آن را تحمــل کنــد ( . امــا قــول بدهیــد کــه تــا 
ابــد بــا ایــن خشــم زنده گــی نمی کنیــد؛ زیــرا در ایــن صــورت روح تــان را بــا آتــش خــود 

نابــود خواهــد کــرد .
از دنیــا ســؤاالت بهتــری بپرســید ؛ بــه جــای این کــه بگوییــد :    »چــرا مــن آن قــدر بدبختــم ؟ » ، 
بپرســید :   »چطــور می توانــم از ایــن مشــکالت بــه عنــوان موهبــت اســتفاده کنــم ؟  چطــور 
می توانــم از ایــن حالــت رشــد کنــم ؟ زنده گــی می خواهــد چــه چیــزی بــه مــن بیامــوزد ؟ 
روح مــن می خواهــد تــا باقــی ایــن ســفر چگونــه باشــد  ؟ چگونــه بایــد بــه تعالــی برســم ؟ » 
بــا پرســیدن ایــن ســؤاالت ، می توانیــد آتــش خشــِم خــود را بــه آتشــی دیگــر تبدیــل کنیــد . 

آتشــی بــرای گســترش ، بزرگــی ، شــرافت و برکــت !
 به من اعتماد کنید ، روح تان این سؤاالت را بیشتر از خشم دوست خواهد داشت.

منبـع: آی بانو

راجر اسکروتن/ برگردان: مینا فراهانی

بخش دوم

این که: نشانۀ  سه 
هستید! روحی  خطرناِک  شرایط  در  شما   
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بـر  کـه  دارد  ویژه گی یـی  مجموعه شـعر  هـر 
ویژه گی هـای دیگـِر مجموعه شـعر می توانـد غالـب 
باشـد. آنچـه در »نگوگویه هـا« غالب اسـت، »ترکیب 
و هم حروفـی« اسـت. بنـا بـر ایـن ویژه گـی، عرض 
شـد کـه فرشـیدورد در شـعرهای ایـن دفتـر، شـاعر 
بـه  این کـه  از   پیـش  اسـت.  ترکیـب و هم حروفـی 
ترکیب سـازی و هم حروفـی بپـردازم، چنـد مـورد را 
به صـورت مقدماتـی مطـرح می کنـم؛ بعـد بـه بحث 

می شـود. پرداختـه  هم حروفـی  و  ترکیب سـازی 

جایگاهِ شعر نیمایی در شعر معاصر افغانستان
شـاید در نظرتـان جالـب باشـد کـه ایـن بحـث بـه 
ایـن  ربـط  دارد.  ربـط  چـه  نگوگویه هـا  خوانـش 
بحـث بـا مجموعه شـعر نگوگویه هـا در ایـن اسـت 
غزل هـا،  از  غیـر  مجموعـه،  ایـن  شـعرهای   کـه 
اکثریـت نیمایـی اند. شـاعر در رعایت وزن و نسـبتًا 
زیبایی شناسـی شـعر نیمایی تسـلط دارد. از نگاهِ وزن 

نیمایـی شـعرها مشـکل ندارنـد. 
امـا در شـعر معاصـر افغانسـتان به ویژه در شـعر این 
دو دهـه، آنچـه  کـه مشـخص نیسـت، قالـب شـعر 
اسـت. وقتـی  کـه قالـب مشـخص نباشـد، چگونـه 
بتـوان گفـت بـا چگونـه شـعری طرفیـم. شـناخت 
ارتبـاط  شـعر  قالـب  بـه  نخسـتین مرحله  در  شـعر 
می گیـرد. یعنـی تکلیـِف مـا با یـک متن بنا بـه قالب 
و ُفرم اسـت  که مشـخص می شـود متن شـعر اسـت 

یا شـعر نیسـت. 
مرسـوم شـعر  قالب هـای  در  بایـد  شـاعر  بنابرایـن 
بگویـد. اگـر در قالب هـای مرسـوم شـعر نمی گوید؛ 
شـعری  بوطیقـای  و  شـعری  قالب هـای  در  پـس 
نـوآوری کرده  اسـت، قالـب نو و بوطیقـای نو آورده 
 اسـت. چنیـن فـردی باید جایـگاهِ نیما، شـاملو، رضا 
براهنـی و... در شـعر معاصـر داشـته  باشـد؛ زیرا این 
افـراد قالـب )با مدارا قالـب می گویم، زیـرا نیمایی و 
سـپید را بیشـتر ُفرم بایـد گفت تا قالـب( و بوطیقای 

نـو را در شـعر معاصـر مطـرح کرده اند. 
در صورتـی  کـه بخواهیـم در قالب های شناخته شـده 
و مرسـوم شـعر معاصـر فارسـی شـعر بگوییـم، در 
این صـورت نیـاز بـه توضیـح و معرفـی کار خـود 
نداریـم. اگـر در قالب های شـناخته شـعر نمی گوییم، 
بایـد کار خـود را معرفـی کنیـم و همـواره توضیـح 
بدهیـم. نیمـا ایـن کار را کـرد؛ شـاملو، براهنی و حتا 
علـی عبدالرضایـی دربـارۀ کارهـای خـود توضیـح 
می دهنـد و بوطیقای شـعر خـود را معرفـی می کنند. 
پسـین  شـعر  دهـه  دو  در  اسـت  کـه  ایـن  جالـب 
افغانسـتان )دهـۀ هشـتاد و نـود( تعـدادی  کـه شـعر 
مشـخص  شعرشـان  ُفـرم  و  قالـب  گفته انـد،  آزاد 
نیسـت؛ نـه نیمایی اسـت و نه سـپید. بـه  نوعی همه 
مدعی انـد کـه شـعر آوانـگارد و پیشـرو سـروده اند. 
شـعر  در  را  تـازه  بوطیقایـی  و  فـرم  این کـه  یعنـی 

کرده انـد.  مطـرح  افغانسـتان  فارسـی 
فـردی بـه نـام حسـن زاده هسـت؛ هرچـه  کـه بحث 
موسـیقی  در  داسـتان،  در  شـعر،  در  آوانگاردیسـم 
و حتـا در فعالیـت مدنـی مطـرح اسـت، او مدعـی 
اسـت  کـه آغـازش را مـن زده ام. معلـوم نیسـت  کـه 
چـه کـرده  اسـت. مـن کارنامـۀ ایشـان را در شـعر 
جسـت وجو کـردم، بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه این 
ایـن  فقـط  و  دارد  پسـت مدرن  بیمـاری  بزرگـوار، 

می کنـد.  نشـخوار  را  اصطـالح 
شـعر  در  آوانگاردیسـم  مدعـی  دیگـر  نفـر  دو 
نـگاه  از  منظـورم  انـد.  نـگاه و مهـرداد  افغانسـتان، 
همـان دبیر قالبـی اتحادیـۀ نویسـنده گان افغانسـتان 
اسـت  کـه ایـن موقـف قالبـی خودخوانـده، موجب 
بزرگـوار  دو  ایـن  شـد.  رسـوایی اش  و  آبروریـزی 
از دهـان علـی  افتـاده  خیـال کرده انـد کـه سـاجق 
عبدالرضایـی را بجـوی، باعـث انتقال آوانگاردیسـیم 
مجموعه شـعر  چنـد  بنابرایـن  می شـود.  روح  بـه 
بدآمـوزی  سـبب  و  سـروده اند  بی فـرم  و  بی قالـب 
ادبـی بـرای نوجوانـان شـده اند. اگـر ایـن بزرگواران 
شـعر نو آورده اند؛ منتقدان و شعرشناسـان از درک و 

دریافـِت شـعر آن هـا عاجزنـد؛ خـود باید ماننـد نیما 
و... داعیـۀ خـود را بـه معرفـی بگیرنـد. نیمـا چقـدر 
زحمـت کشـید تـا بگوید در شـعر فارسـی چـه کار 

کـرده و چـرا ایـن کار را کـرده  اسـت. 
ایـن چنـد مـورد را بـرای ایـن عـرض کـردم کـه 
تنهـا  دهـه  دو  ایـن  در  نباشـد.  بی مصـداق  سـخنم 
شـاعری را کـه دیـدم شـعر در ُفـرم نیمایـی سـروده 
فـرم  یعنـی  اسـت.  فرشـیدورد  هالل احمـد   اسـت: 
ُفرم هـای  از  یکـی  اسـت  کـه  مشـخص  شـعرش 
شـعر مـدرن فارسـی اسـت. این کـه از نظـر بوطیقـا 
و زیبایی شناسـی در چـه سطحی سـت؛ قابـل بحـث 

اسـت. 
تحقـق  را  معاصـر  شـعر  در  بی ُفرمـی  ایـن  مـن 
شـعر  معضـل  بلکـه  نمی دانـم،  پست مدرنیسـیم 
معاصـر فارسـی می دانـم کـه تعـدادی بنـا بـه عـدم 
آمـوزش و عـدم آشـنایی بـا شـعر معاصـر فارسـی 
بدبختانـه  شـده اند؛  پست مدرنیسـیم  مـرض  دچـار 
ایـن گرایـش مزمـِن خـود را بـه نوآمـوزان تسـری 

می دهنـد. 

ژرف ساخت اساطیری شعرهای نگوگویه ها 
نـگاه شـعر بـه جهـان، نگاهـی نمادیـن، خیالـی و 
اسـاطیری اسـت. حتـا شـعر در مدرن تریـن نـگاه به 
جهـان از عینـک اسـاطیر نـگاه می کنـد. موقعی کـه 
شـاملو می گویـد »دریـا نشسـته سـرد/ یـک شـاخه 
از سـیاهی چنـگل/ بـه سـوی نـور فریـاد می کشـد« 
از نظـر منطقـی می توانیـد بپرسـید کـه دریـا نشسـته 
اسـت؟ شـاخه فریاد کشـیده اسـت؟ چگونـه ممکن 
اسـت؟ از نظـر عقالنـی و منطقـی ممکـن نیسـت. 

زیـرا نشسـتن و فریـاد کشـیدن، ویژه گی های انسـان 
اسـت. پـس مـا بـا چـه نرم ابـزار معرفتی سـراغ این 
بینـش و  بـا  ایـن اسـت  متـن برویـم؟ پاسـخ مـن 

معرفـت اسـاطیری. 
بازتـاب اسـاطیر در شـعر دوگونـه اتفـاق می افتـد: 
در شـخصیت های اسـاطیری و در فهـم اسـاطیری. 
شـعرهای نگوگویه هـا در هـر دو سـطح، برخـوردار 
از بازتاب اسـاطیری اسـت. شـخصیت های اساطیری 
در شـعر حضـور پیـدا می کننـد. این شـخصیت های 
در  شـاعر  اسـتند.  ایرانـی  اسـطوره های  اسـاطیری 
شـعر »وارثـان جـم« به گونه یـی همۀ شـخصیت های 
اسـاطیری اوسـتا و شـاهنامه را فرامی خوانـد. بـا ذکر 
نـام ایـن شـخصیت ها در واقـع تاریـخ را بـه یـاد ما 
مـی آورد و از مـا می خواهـد کـه گـودرز اسـتقامت 
دوران خـود شـویم. شـاعر در این شـعر و در سـایر 
شـعرها موقـف و جایـگاهِ پیامبرانـه دارد؛ می خواهد 

بـه جامعـه و ملـت هشـدار و بشـارت بدهد. 
بیشـتر  اسـاطیری در شـعر  بازتـاب شـخصیت های 
بـه روسـاخت شـعر ارتبـاط می گیرد. شـعر، جـدا از 
ایـن روسـاخت می تواند ژرف سـاخت اسـاطیری نیز 
داشـته  باشـد کـه نـوع نـگاهِ شـعر بـه جهـان اسـت. 
نیمایـی  اسـاطیری شـعرهای  نظـر ژرف سـاخت  از 
نگوگویه هـا در واقـع یـک متـن اسـاطیر اوسـتایی 
اسـتند. دسـته بندی ایـن متـن از خیـر و شـر همـان 
بنابرایـن  اسـت.  اوسـتا  اسـاطیری  دسـته بندی 
ژرف سـاخت اسـاطیری نگوگویه ها اسـتوار بر تقابل 

نیکـی و بـدی و روشـنایی و تاریکـی اسـت. 
در شـعر »شـاعر« می خوانیـم: »دل از سـنگینِی بـار 
تباهی ریخت بر پایم/ کسـوِف سـخت در راه اسـت/ 
شـفق پامانـده پشـِت صـورِت دروازه هـای خفته در 
تردیـد/ جهان سـر در گریبان/ آفتـاب حیران/ گوش 
هسـتی ُچـر/ خـدا روییده در هـر جا/ و من سرشـار 
از جنـس »چـه بایـد کردنـم« این جـا/ و آن سـوتر/ 
جلوتـر از زمـان وارونـه در خود خفتـه باورها/ همه 
سـر در گریبـان اند/ غـرور تیره گـی را/ حاصـِل کار 
سحرپاشـیده گان دانند/...«. در بند نخسـت این شـعر، 
جهان بینـی اسـاطیری شـعر از نیکـی و بـدی قابـل 
تشـخیص اسـت؛ یعنـی تقابـل روشـنایی و تاریکی. 
روشـنایی نشـانه و نماد نیکی اسـت و تاریکی نشانه 
و نمـاد بـدی. کسـوف و تیره گـی از نشـانه های بدی 

و شـر اسـت. شـفق، آفتـاب و سـحر نشـانه و نمـاد 
نیکـی و خیر اسـت. 

شـاعر در این شـعر با شکسـت نیکی روبه رو اسـت. 
اشـتباه  بـه  نیکـی  به جـای  را  بـدی  همـه  می بنیـد 
گرفته اسـت. بنابرایـن می خواهـد ماننـد نیمـا کـه در 
شـعر »مهتـاب« خفتـه گان را بیـدار کند؛ او نیـز افراد 
را بفهمانـد کـه نشـانه های بـدی را به اشـتباه به جـای 

نیکـی گرفته انـد. 
نظـر جهان بینـی،  از  نگوگویه هـا  نیمایـی  شـعرهای 
ژرف سـاخت اسـاطیری اوسـتایی-ایرانی دارنـد کـه 
اسـتوار بـر سـاختار تقابل گرایانـۀ دوتایـی نیکـی و 
بـدی اسـت. شـاعر خـود را نماینـدۀ نیکـی می داند 
و می خواهـد بـه جامعـه هشـدار و بشـارت بدهـد. 

در  زبـان  و  بینامتنیـت  هم حروفـی،  ترکیـب، 
یه هـا   گو نگو

در بخش هـای قبلی بیشـتر دربـارۀ برون متن شـعرها 
پرداختـه شـد؛ بهتر اسـت از درون متن نیز به شـعرها 
ایـن مجموعه هـا  نـام  از  نـگاه کـرد. ترکیب سـازی 
ترکیـب  ایـن  زیبایـی  نگوگویه هـا.  می شـود:  آغـاز 
تناقض نمایـی  ابهام برانگیـزی و  اسـت  کـه  ایـن  در 
هنری دارد. هرچه وارد شـعرها شـویم، بیشـتر دچار 
اندازه یـی  بـه  ترکیب هـا  ایـن  ترکیب هـا می شـویم. 
هسـت  کـه بـه  گونه یـی دیگـر جنبه هـای شـعر را به 
حاشـیه می رانـد؛ انـگار شـاعر بـرای ترکیب سـازی 
گران گردشـگِر  مـن  »خدایـا  اسـت:  سـروده  شـعر 
گـردوِن گردآلـودِ گه گاه گیـِر گیرافتاده در خویشـم«. 
در این سـطر شـعر »گران گردشـگِر گـردوِن گردآلودِ 
یـک  تـا  مـن  تشـخیص  بـه  گیرافتـاده«  گه گاه گیـِر 
عبـارت باشـد، یـک کلمـه اسـت  کـه بـا ترکیـب و 
مهم تـر  شـده  اسـت.  سـاخته  پی هـم  اضافه هـای 
این کـه ترکیب هایـی را کـه شـاعر در ایـن مجموعـه 
سـاخته؛ بیشـتر اسـتوار بـر هم حروفـی اسـت. ایـن 
ترکیب سـازی بـر اسـاس هم حروفـی »گ« سـاخته 
شـده  اسـت. در این کلمـۀ ترکیبی 9 بـار حرف »گ« 
تکـرار شـده  اسـت. طبعـًا شـاعر بـا هم حروفـی بـه 
شـعر موسـیقی درونـی و برونـی بخشـیده اسـت  که 
می توانـد از ایـن جنبـه نیـز اهمیـت داشـته  باشـد. 

نمونـه گرفتـم کـه  را  درسـت اسـت مـن سـطری 
غلیظ  تریـن ترکیب سـازی و هم حروفـی را دارد. امـا 
واقعیـت این اسـت  کـه ترکیب سـازی آن هم اسـتوار 
بـر هم حروفـی جنبـه و رویکـرد غالـب درون متنـی 
شـعرهای نگوگویه هـا اسـت. امـا بحـث ایـن اسـت 
هم حروفـی  و  ترکیب سـازی  کثـرت  ایـن  بـا   کـه 
چگونـه بایـد برخـورد کـرد. این همـه ترکیب سـازی 
را درگیـری صنعتـی در شـعر دانسـت  کـه شـاعر و 
شـعر گرفتـار و دچار آن اسـت یا امکانی برای شـعر 

و شـاعر در نظـر گرفـت؟ 
را  هم حروفـی  و  ترکیب سـازی  ایـن  عجالتـًا  مـن 
امکانـی بـرای شـعرها بـه  عنـوان شـاخصۀ شـعرها 
می دانـم و توانایـی و اسـتعداد بـرای شـاعر درنظـر 
می گیـرم. واقعـًا این همـه ترکیب سـازی، بـرای مـن 
شـاعری  بـا  یعنـی  اسـت.  و شـگرف  خارق العـاده 
روبه روییـم کـه برخـورد خـاص و ویـژه بـا زبـان 
دارد؛ از ایـن نـگاه بـه مـن اهمیـت دارد. سـاختن 
این همـه ترکیـب اسـتعداد و خالقیـت می خواهـد، 
به سـاده گی نمی تـوان این همـه ترکیب را سـاخت. از 
شـعر »بیـم دلبـری« نمونه ارایـه می شـود: ».../ ایا ای 
چندمین چنـدان گشـن مویه گسـل لبخنِد لبخنـدان/... 
لب قندیـل/...«.  چشم آشـوب  بی باک پیکرشـهد  ایـا 
این چگونه ترکیب سـازی اسـت؟ شـاعر بـا چه الیه 
و مناسـبات زبـان ادب شـعر می گویـد؟ ایـن زبان با 
چنیـن الیـۀ ترکیبـی بـه زبـان روزگار مـا چـه پیوند 
را  ترکیب سـازی ها  ایـن  این کـه  دارد؟  ارتباطـی  و 
امکانی برای شـعر و شـاعر دانسـتم برای این اسـت  
کـه شـاعر می توانـد بـا اسـتفاده از ایـن امـکان فراتر 
بـرود و زبـان را در مناسـبت خالق تـر امـروزی آن 

بـه کار بگیرد. 
نیمـا، شـاملو، اخـوان و واصـف باختری از شـاعران 

ترکیب سـازی  پـی  در  بیشـتر  نیمـا  ترکیب سـازند. 
مـدرن از زبان اسـت؛ شـاملو حد متوسـط بیـن زبان 
معاصـر و کهـن را در نظـر گرفتـه  اسـت؛ و اخـوان 
خـوش  روی   بیشـتر  ترکیب سـازی  در  باختـری  و 
کـه  داده انـد  نشـان  فارسـی  کالسـیک  ادبیـات  بـه 
ترکیب سـازی را بیشـتر در زبـان فاخـر و باشـکوه  
ادبـی ارایـه کرده انـد. امـا ترکیب سـازی فرشـیدورد 
از همـه فراتـر رفتـه کـه ظاهـراً ترکیب سـازی را بـه 
صنعـت تبدیـل کـرده  اسـت؛ یعنـی بیشـتر تکنیکـی 
بـه نظـر می رسـد. ایـن ترکیب سـازی در غزل هـا نیز 
ادامـه پیـدا می کنـد: »شـه دخت شعله سـارِ شـکرخنِد 
شوخ چشـم/ شـبتاِب شـرزه شـیِب شـبان شـدی/... 
زوارِ  رازآذریـن  زبـوروار/  زلزله زمـزم  زیـورزواِل 

خواهمـت«.  زبان زنـد 
امـا  اسـت،  احسـاس  قابـل  تصویـر  ترکیب هـا  در 
ترکیب هـا چنـان زیادنـد و پی هم صـورت می گیرند 
کـه تصویـر را نیـز زیر سـایه قـرار می دهنـد. از نظر 
نگوگویه هـا  شـعرهای  واژه گان،  و  ترکیب سـازی 
باختـری  واصـف  و  اخـوان  شـعرهای  یـادآور 
اسـتند. خواننده یـی  کـه بـا شـعر اخـوان و واصـف 
باختـری آشـنایی داشـته  باشـد؛ با خواندن شـعرهای 
نگوگویه هـا ذهنـش بـه شـعرهای اخـوان و باختری 

می شـود.  کشـانده 
صـورِت  بـه  چـه  ادبـی  متـن  هـر  در  بینامتنیـت 
ناخـودآگاه و چه بـه صورت خـودگاه، قابل دریافت 
و قابـل احسـاس اسـت. حتـا در ادبیـات پسـامدرن، 
شـاعر و نویسـنده، آگاهانـه بینامتنیت ایجـاد می کند. 
زیـرا در نظریه پساسـاختارگرایی، متـن ادبی در واقع 
اسـت  کـه در  از خـود  قبـل  متن هـای  از  برگرفتـه 
چینـش متفـاوت قـرار گرفتـه  اسـت. اگر متـن ادبی 
هویتـی دارد، بنـا بـه چینـش متفـاوت و خـالق، این 

هویـت را کمایـی می کنـد. 
فرشـیدورد در کثـرت و حتـا در پیچیده گی ترکیب ها 
فراتـر  باختـری  و  اخـوان  از  اضافـی  کسـره های  و 
مـی رود. زبـان در نگوگویه هـا زبان فاخر و باشـکوه 
اسـت. منظور از زبان فاخر این اسـت  که زبان شـعر 
یـا داسـتان بـه اصالـت تعـدادی از واژه ها بـه عنوان 
واژه هـای ادبـی باورمنـد باشـد و چنـدان از زبـان 
گفتـار و روزمره اسـتفاده نکند؛ بیشـترین اسـتفاده را 
از واژه هـای مکتـوب و سـنت ادبـی یک زبـان ببرد. 
بـرای این کـه منظورم را از زبان فاخر توانسـته  باشـم 
بیـان کنـم؛ نمونه یـی از شـعر »بهـار- نگوگویه ها« را 
مـی آورم: »زمیـن در قـاف مغـروری/ زمـان همـوار/ 
فضـا در قبـۀ رنگین هسـتی غرقـه در امـواج زیبایی/ 
حسـابش  گردشـگر/  گشن انشـای  آن  خورشـید  و 
پـاک/ شـگفتا!/ ایـن چـه تمکین اسـت/ نـوای رنگ 
جـان پیچیـده در اقصـای ایامِ بنفش افشـان/ رسـانید 

آی/ ای باالبلنـدان بلندآییـن!/...«. 
شـاعر در ایـن نمونه و در شـعرهای دیگـر از ذخیرۀ 
اسـتفاده  فارسـی  ادبـی  زبـان  مکتـوب  واژگانـی 
می کنـد؛ حتـا از واژه هایـی  که امـروز دیگـر در زبان 
ادبـی و مکتوب فارسـی چنـدان کاربرد نـدارد. مانند 
واژۀ »گشـن«. مـن نمی گویـم چنیـن واژه هایـی نباید 
بـه کار بـرده شـود. از نظـر فرهنگـی کاربـرد چنیـن 
واژه های خیلی اهمیت دارد. شـاعر از گشـن و انشـا 

بسـیار ترکیـب جالب سـاخته  اسـت: »گشن انشـا«. 
درسـت است  که ترکیب سـازی های شـاعر، خواننده 
را بـه شـعر اخـوان و باختـری می کشـاند؛ امـا همـۀ 
 ترکیب هـا از خـود شـاعر اسـت. واژه ها چنـان با هم 
ترکیـب شـده اند کـه بیـرون از ایـن شـعرها چنیـن 
بنابرایـن دیـده  نیسـتند.  قابـل تصـور  ترکیب هایـی 
می شـود کـه زبـان فارسـی در ترکیب سـازی چقـدر 
امـکان، تنـوع و خالقیت دارد. اگر قرار باشـد کسـی 
دربـارۀ واژه هـای ترکیب شـدۀ نگوگویه هـا کار کنـد، 

یـک فرهنـگ ویـژۀ ترکیب هـا تهیـه می شـود. 
دوران  در  حتـا  و  فارسـی  ادبـی  گذشـته های  در 
معاصـر، به کارگیری شـگرف، باشـکوه و فخیم زبان 
از ویژه گی هـا و اصالـت زبـان ادب بـه کار می رفت/ 
مـی رود. این گونـه برخـورد در شـعرهای نگوگویه ها 
اسـت  کـه  ایـن  پرسـش  اسـت.  محسـوس  بسـیار 
ترکیب سـازی،  این همـه  بـه  بنـا  نگوگویه هـا  بـا 
ترکیب سـازی ها،  کـه  ـ  فاخـر  زبـان  و  هم حروفـی 
هم حروفی هـا و زبـان فاخـر بـا رویکـردی خـاص 
بـه کار گرفتـه شـده  اسـت ـ چگونه برخـورد کنیم؟ 
مـن فکر می کنم شـاید تعـدادی بگوینـد خیلی عالی 
و باشـکوه اسـت اما تعـدادی ممکن بپرسـند که این 
رویکـرد بـا زبـان معاصر و بـا زبان ادبـی معاصر چه 
میانه یـی دارد؟ هـر دو طـرف حق به جانـب اسـتند؛ 
چـرا؟!... افـرادی  کـه از شـعر و ادبیـات، تصـوری 
شـکوه  نگوگویه هـا  در  دارنـد؛  باشـکوه  و  فاخـر 
و فاخربـودن زبـان ادب بـه کار گرفتـه شـده  اسـت. 
افـرادی  کـه از میانـۀ زبـان شـعر بـا زبـان معاصـر و 
زبـان ادبیـات معاصـر می پرسـند نیـز حـق دارنـد؛ 
زیـرا زبـان شـعرهای نگوگویه هـا خیلـی فاخـر و با 
ترکیب هـای نسـبتًا پیچیـده، آن هـم بـا واژه های کهن 
فارسـی اسـتند که برای یـک خوانندۀ ناآشـنای زبان 
فارسـی بـه متـون کالسـیک، رابطـه برقرارکـردن بـا 

جنبه هـای فاخـر شـعرها دشـوار اسـت. 
به کارگیـری  در  بـا شـاعری خـاص  آن جایی کـه  از 
زبـان و ترکیب سـازی روبـه رو اسـتیم؛ پیشـنهاد مـن 
در ایـن وسـط این اسـت  که چنیـن اسـتفاده از زبان 
اسـت  توانایـی شـاعر  و  امـکان  ترکیب سـازی ها  و 
 کـه از ایـن امـکان بایـد در جنبه هـای زبـان معاصـر 
اسـتفاده کنـد. یعنی بهتر اسـت شـاعر این امـکان را 
بـه سـوی زبـان معاصـر عبـور بدهـد تـا ایـن امکان 
پُلـی بیـن زبـان باشـکوهِ فاخـر کالسـیک و معاصـر 

زبان فارسـی باشـد. 
دارنـد  متفـاوت  جنبه هـای  نگوگویه هـا  شـعرهای 
کـه می تواننـد مـورد تأویـل قـرار بگیرنـد؛ از جملـه 
نگرانی هـای هستی شناسـانۀ شـعرها کـه معمـوالً در 
مـورد  شـعر  هستی شناسـانۀ  جنبه هـای  شـعر،  نقـد 
تأویـل،  و  فرافکنـی  در  اسـت.  بـوده   مـن  عالقـۀ 
نخواسـتم  امـا  اسـت؛  بیشـتر  توانایـی ام  و  مهـارت 
چنـدان بـه جنبه هـای هستی شناسـانه یـا جهـان متن 
شـعرها وارد شـوم؛ زیـرا نیـاز دانسـتم کـه بـه جنبۀ 
زبـان  به کارگیـری  و  هم حروفـی  ترکیب سـازی، 
ایـن  ممکـن  شـود.  پرداختـه  نگوگویـه  شـعرهای 
پرداختـن )بـه ترکیب سـازی( بـه شـاعر و خواننـده 

بیشـتر کمـک کنـد.  

ورد؛ فرشید
شاعر ترکیب و هم حروفی

در مجموعه شعر »نگوگویه ها«
یعقوب یسـنا



ــب و  ــن ش ــردن بحرانی تری ــپری ک ــال س ــتان در ح افغانس
روزهــا اســت. عملیــات دهشــت و وحشــت طالبانــی زیــر 
ــا کارزارهــای غیررســمی انتخاباتــی اشــرف  ــام »الفتــح« ب ن
غنــی پــا بــه پــا جریــان دارنــد. تــالش طالبــان در دو جبهــۀ 
ــز  ــی رود و تمرک ــا هماهنگــی پیــش م ــی ب سیاســی و نظام
ــی،  ــتبدادی طالبان ــارت اس ــای ام ــدف احی ــر ه ــا ب آن ه

برکســی پوشــیده نیســت.
از این ســو، امــا اشــرف غنــی کــه همــه امکانــات دولتــی را 
در اختیــار دارد، نیــز بــه گونــۀ آشــکار می کوشــد تــا بــرای 
دور دوم هــم در مســند اقتــدار بمانــد. محمداشــرف غنی در 
ســخنرانی مــاه جــون ســال 2018 در همایــش بررســی های 
امنیتــی بروکســل، تلویحــًا گفــت کــه بــدش نمی ایــد بــرای 
دور دوم نیــز در مســند اقتــدار بمانــد، امــا ســخن تلویحــی 
او کــه در رســانه ها و محافــل و مجالــس سیاســی بازتــاب 
ــد،  ــه بای ــه ک ــت، آن گون ــرار گرف ــورد بحــث ق ــت و م یاف
جــدی پنداشــته نشــد. از ایــن رو نهاد هــای مســوول و 
ــچ  ــی هی ــۀ مدن ــی و جامع ــکل های سیاس ــزاب و تش اح
ــدرت  ــب ق ــال غص ــه احتم ــرای این ک ــی ب ــکار قانون راه
ــازد،  ــی بس ــی را منتف ــرف غن ــوی اش ــار دوم از س ــرای ب ب

نســنجیدند.
نماینــده گان آقــای غنــی، از جملــه نذیــر احمــدزی، نمایندۀ 
ــی  ــت های قوم ــد و نشس ــفر کردن ــا س ــه اروپ ــس ب مجل
برگــزار نمــوده و از احتمــال ادامــۀ کار اشــرف غنــی بــرای 
ــت و  ــان حمای ــردم خواه ــد و از م ــخن گفتن دور دوم س
ــان  ــای پیداوپنه ــت و تالش ه ــن نی ــدند. ای ــکاری ش هم
پیرامــون آن، انتخابــات نماینــده گان مجلــس را متأثــر 
ــی  ــی و بی برنامه گ ــش بی اراده گ ــه نمای ــاخت و آن را ب س
ــه  ــات آزاد، شــفاف و عادالن ــزاری انتخاب ــرای برگ ــم ب رژی
ــک  ــه ی ــات ب ــد انتخاب ــه، رون ــه در نتیج ــرد ک ــدل ک مب
منازعــۀ سیاســی مبــدل گشــت و همان گونــه کــه هــواداران 
اشــرف غنــی می خواســتند، حاشــیه های انتخابــات مجلــس 
چنــان پُررنــگ شــد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری را در 
ــر الزم  ــه تدابی ــای این ک ــه ج ــم ب ــرار داد و رژی ــایه ق س
بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری را روی 
ــر  ــه ب ــی را ک ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــرد، اح ــت گی دس
ــار  ــج فضیحت ب ــس و نتای ــات مجل ــزاری انتخاب نحــوۀ برگ
ــام اصــالح  ــه ن ــازی دیگــری ب ــتند، در ب ــراض داش آن اعت

انتخاباتــی و گزینــش کمشــنران جدیــد بــرای  نظــام 
ــه  ــود ک ــاخت و خ ــغول س ــی مش ــون های انتخابات کمیس
می دانســت انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار نخواهــد 

ــت. ــرای دور دوم را گرف ــدن ب ــه مان ــال برنام ــد، دنب ش
بــه پنداشــت نگارنــده، ســفر ها و ســخنرانی های پیهــم 
محمداشــرف غنــی، ایجــاد گــروه انتخاباتــی بــه نــام 
ــد  ــی را بای ــوی غن ــدار از س ــش اقت ــاز« و نمای »دولت س
ــه  ــور در ارگ مطالع ــۀ حض ــرای ادام ــۀ او ب ــل برنام در ذی
ــوار کار  ــی و دش ــش اصل ــه بخ ــت ک ــن اس ــرد. روش ک
ــا و  ــت احــزاب، گروه ه ــب حمای ــاز«، جل ــروه »دولت س گ
ــدرت  ــذ و دارای ق ــراد متنف ــا اف تشــکل های سیاســی و حت
ــته و  ــای پیوس ــا مهره چینی ه ــم ب ــه رژی ــد ک ــی می باش مال
ــم  ــای مه ــش در عهده ه ــر خوی ــورد نظ ــراد م ــتن اف گماش
دولتــی در مرکــز و والیــات و یارگیــری از میــان طیف هــای 
ــرده و  ــاز ک ــه را آغ ــن مرحل ــاًل ای ــی، عم ــاوت اجتماع متف
ــی  ــای احتمال ــزان مخالفت ه ــن راه می ــا از ای ــد ت می کوش
در برابــر ادامــۀ کار اشــرف غنــی بــرای دور دوم را تــا حــد 

ــازد. ــار س ــاز، مه ممکــن کاهــش داده و در صــورت نی
ــه محمداشــرف  ــا، یکــی از کســانی ک ــر گزارش ه ــی ب مبن
غنــی بــه هــدف بــه دســت آوردن موقعیــت بهتــر در 
ــف  ــای یوس ــکاری داده، آق ــت هم ــا او دس ــردم ب ــان م می
ــروش،  ــاز و قمچین ف ــار قمچین س ــد عبدالغف ــر، فرزن غضنف
متولــد ســال 1944 زاده و مســکونۀ والیــت بلــخ و از 
نماینــده گان مــردم آن والیــت در مجلــِس پانزدهــم و 
مالــک شــرکت های بازرگانــی »غنضنفــر« می باشــد. در 
بــارۀ پیشــنۀ آقــای یوســف غضنفــر گفتــه می شــود کــه او 
ــان  یکــی از ســرگروپ های قطعــات ملیشــه یی تحــت فرم
امــان اهلل، مشــهور بــه »گلــم جمــع« بــوده و بــرای یــک دوره 
ــاهراه  ــت ش ــن امنی ــۀ تأمی ــگا و وظیف ــد وال ــی غن فرمانده
ــس از  ــت. پ ــته اس ــده داش ــه عه ــخ را ب کابل-حیرتان-بل
ــی  ــی پنهان ــرای مدت ــه شــمال افغانســتان، ب ــان ب ورود طالب
زنده گــی می کــرده، امــا پــس از ایجــاد روابــط بــا طالبــان، 
از مخفیــگاه بیــرون آمــده و بــه کارِ فــروش مــواد ســوخت 
بــه طــور پرچــون آغــاز کــرده و تــا ســقوط امــارت 
ــرده  ــاش می ک ــرار مع ــن راه ام ــی، از ای ــدۀ طالبان خودخوان

اســت. 
ــاز  ــار قمچین س ــد عبدالغف ــر، فرزن ــف غضنف ــای یوس آق

ــد  ــا می کن ــع ادع ــدارد. منب ــالت ن ــه تحصی ــراً هیچ گون ظاه
کــه ســند فراغــت از صنــف 12 را نیــز اخیــراً جعــل کــرده 
ــه تأســیس  ــدام ب ــل ســال 1384 اق ــرده در اوای اســت. نامب
ــرده و  ــر« ک ــادرات »غضنف ــی واردات-ص ــرکت بازرگان ش
ــع  ــت و از آن موق ــرادرش ثب ــام ب ــه ن ــت را ب ــوز فعالی مج
ــی  ــای بازرگان ــدی وارد فعالیت ه ــۀ ج ــه گون ــد ب ــه بع ب
و اخــذ قرارداد هــای کالن دولتــی شــده و بــه دلیــل 
ــا ایجــاد  ــا و ب ــد قرارداد ه ــد عق ــت فســاد در رون موجودی
ــه مســووالن  ــاز بخشــی ب ــر امتی ــی ب ــط شــخصی مبن رواب
وزارت مالیــه و از همــه مهمتــر، اســتفاده از »رانــت قــدرت« 
یعنــی اســتفاده از موقــف وکالــت مــردم بلــخ، توانســت بــه 
ســرعت بــه یکــی از قراردادی هــای اصلــی طــرف دولــت 
در عرصــۀ توریــد مــواد ســوخت مبــدل شــود و از ایــن راه، 
ــد  ــا می کن ــع ادع ــول شــود. منب ــر پ ــا دال صاحــب میلیون ه
کــه شــرکت غضنفــر در کنــار صــادرات »شــیرین بویــه« کــه 
مــواد اصلــی صادراتــی ایــن شــرکت بــه ترکمنســتان بــوده، 
ــواد  ــی، م ــنگ های قیمت ــل س ــری مث ــالم دیگ ــاالً اق احتم
ــرده  ــادر می ک ــارج ص ــه خ ــز ب ــتانی نی ــار باس ــدر و آث مخ
کــه ســبب افزایــش سرســام آور ســرمایۀ شــرکت غضنفــر و 

در واقــع صــادرات ایــن مــواد ممنوعــه بــوده اســت.
ــا گماشــته  ــر ب ــای یوســف غضنف ظاهــرا ســتارۀ بخــت آق
ــه اوج  ــۀ ب ــر مالی ــوان وزی ــه عن ــوال ب ــای زاخیل ــدن آق ش
ــا  ــرده ت ــن دو نامب ــان ای ــخصی می ــط ش ــد و رواب می رس
مــرز خویشــاوندی پیــش مــی رود و بــرادر زاخیلــوال آقــای 
هجــرت زاخیلــوال دامــاد اســماعیل غضنفــر، بــرادر آقــای 
یوســف غضنفــر می شــود کــه شــرکتی بــه نــام او بــه ثبــت 

رســیده اســت!
از ایــن مرحلــه بــه بعــد، آقــای غضنفــر کــه فامیــل وزیــر 
ــم  ــیار مغتن ــت را بس ــود، فرص ــده ب ــتان ش ــه افغانس مالی
دیــده، اقــدام بــه تأســیس ســه شــرکت تجارتــی دیگــر در 
جنــب شــرکت اصلــی غضنفــر کــرده، امــا ایــن شــرکت ها 
را بــه نــام بســته گان و کارمنــدان خویــش بــه ترتیــب ذیــل 
ــام کســان دیگــری غیــر از  ــه ن ثبــت و جــواز فعالیــت را ب

ــد: ــذ می کن ــرادرش اخ ــود و ب خ
شــرکت اولــی بــه نــام خســرو عــادل، پســر اســتاد 

ــن  ــه در عی ــخ ک ــتادان دانشــگاه بل ــادل، از اس ــی ع عبدالغن
زمــان مدیــر عامــل شــرکت غضنفــر در بلــخ و دامــاد بــرادر 
آقــای یوســف غضنفــر و باجنــاق آقــای هجــرت زاخیلــوال 

ــز اســتند؛ نی
شــرکت دومــی بــه نــام آقــای بکتــاش صافــی، خواهــرزادۀ 
آقــای یوســف غضنفــر و رییــس اجرایــی شــرکت ایشــان؛

شــرکت ســومی بهنــام دو تــن از کارمنــدان محلــی شــرکت 
غضنفــر کــه شــرکت بــه نــام شــان بــه ثبــت رســیده، امــا 
ــا  ــر ب ــای غضنف ــتد های کالن آق ــان دادوس ــا از جری آن ه
ــورت  ــان ص ــام ایش ــتفاده از ن ــا اس ــه ب ــه ک وزارت مالی
گرفتــه، قــرار ندارنــد و اینــک ایــن دو تــن از وزارت مالیــه 

ــد.  ــدار ان ــر قرض ــا دال میلیون ه
ــه  ــکاِن ب ــر ام ــای غضنف ــه آق ــوری ب ــرکت های ص ــن ش ای
ــژه از  ــه وی ــر ب ــتر و بزرگت ــای بیش ــت آوردن قرارداد ه دس
بخــش کمک هــای کشــور جاپــان را فراهــم می ســازد. 
قابــل یاددهانــی اســت کــه گویــا کشــور جاپــان بــه 
ــای  ــه در بخش ه ــنه و بی روی ــاد بی پیش ــیوع فس ــل ش دلی
ــح  ــتان، ترجی ــت افغانس ــه دول ــادی ب ــادی و بی اعتم اقتص
مــی داده کمک هــای اقتصــادی آن کشــور را از طریــق 
بخــش خصوصــی در اختیــار مــردم افغانســتان قــرار دهــد؛ 
ــا  ــن کمک ه ــع ای ــه در توزی ــود، وزارت مالی ــن وج ــا ای ب
و عقــد قرارداد هــا و برگــزاری مزایده هــا و مناقصه هــا، 
ــای یوســف  ــه آق ــرده اســت ک ــا می ک ــی را ایف ــش اصل نق
غضنفــر از بابــت عقــد قرارداد هــا بــا کشــور جاپــان، 

ــی آورد. ــت م ــه دس ــول ب ــر پ ــا دال میلیون ه
ــده فرســتاده اســت،  ــه نگارن ــع ب ــه منب براســاس ســندی ک
ــام  ــه ن ــم ب ــر ه ــون دال ــغ 66 میلی ــرده ســال 2009 مبل نامب
ــرده  ــذ ک ــان اخ ــور جاپ ــای کش ــۀ کمک ه ــه از وج قرض
ــت و وزارت  ــه دول ــوز ب ــا هن ــه را ت ــن قرض ــا ای ــد، ام ان
مالیــه برنگاشــتنده انــد کــه هیــچ؛ بلکــه کوشــش می کننــد 
در تبانــی بــا عده یــی از مدیــران ارشــد وزارت مالیــه، 
مبلــغ متذکــره را در بــدل واگــذاری مقــداری از تأسیســات، 
ــد  ــر مانن ــرکت غضنف ــه ش ــوط ب ــایل مرب ــایط و وس وس
ذخایــر مــواد نفتــی، تانکر هــا و امثالهــم بــه وزارت مالیــه و 
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تکنـوکـرات هـای تبـهکار...
ــه  ــد ک ــع می افزای ــد. منب ــرا کن ــن وزارت، مج ــی ای ــدی نفت تص
مســوالن درجــه اول وزارت مالیــه از جملــه ریاســت مــواد نفتــی 
در روز هــای پســین بــا آقــای غضنفــر بــه تفاهــم رســیده انــد تــا 
پرونــدۀ ســنگین قرضــۀ 66 میلیــون دالــری شــرکت های مربــوط 
شــان را بــه نحــوی یکســویه کننــد؛ بــه شــرطی کــه از مجمــوع 
مبلــغ قرضــه، 25 درصــد بــرای وزارت مالیــه و 15 درصــد 
هــم بــرای تصــدی مــواد نفتــی ســهم ببرنــد. ظاهــراً مســووالن 
وزارت مالیــه و تصــدی مــواد نفتــی بــه آقــای یوســف غضنفــر 
مشــوره داده انــد کــه عنوانــی وزارت مالیــه درخواســت بنویســید 
ــرف  ــه ط ــر ب ــرکت غضنف ــک ش ــذاری مایمل ــی آن، واگ و ط
وزارت مالیــه و تصــدی مــواد نفتــی را در بــدل قرضه هــای 
ایــن شــرکت و شــرکت های ســه گانۀ زیرمجموعــۀ شــرکت 
ــی  ــع، مدت ــخن منب ــر س ــی ب ــه مبتن ــد ک ــرح کن ــر مط غضنف
ــرای  ــتی ب ــی نشس ــدی نفت ــووالن تص ــر و مس ــان وزی ــش می پی
ــان،  ــده و در پای ــزار ش ــر برگ ــرکت غضنف ــنهاد ش ــی پیش بررس
ــا  ــت ب ــر را »در مطابق ــرکت غضنف ــت ش ــه درخواس ــر مالی وزی
پرنســیب« عنــوان کــرده و مــورد قبــول قــرار داده اســت؛ امــا بــه 
ــه شــرکت غضنفــر  ــق ب ــر، تأسیســات متعل ــول سرچشــمۀ خب ق
ــای  ــر روی زمین ه ــرکت ب ــی آن ش ــواد نفت ــر م ــه ذخای از جمل
دولتــی ایجــاد شــده و وســایط تانکــری شــرکت نامبــرده قیمــت 

ــد.  ــر نمی رس ــون دال ــه 66 میلی ــان ب ش
ــرکت  ــتان، ش ــذۀ افغانس ــن ناف ــاس قوانی ــه براس ــی ک در حال
غضنفــر بایــد مبلــغ متذکــره را براســاس قــرارداد، ســرموقع بــه 
ــغ 66  ــن نکــرده و مبل ــه چنی ــرد ک ــز می ک ــت واری حســاب دول
ــدت ده  ــرای م ــان ب ــای کشــور جاپ ــول کمک ه ــر پ ــون دال میلی
ــه اگــر  ــوده اســت ک ــر ب ــای یوســف غضنف ــار آق ســال در اختی
جریمه هــای بابــت تأخیــر در بازپرداخــت و مالیــه وارده را 
ــداری  ــم، قرض ــغ بیفزایی ــل مبل ــر اص ــال ب ــدت ده س ــرای م ب
شــرکت غضنفــر از مــرز صــد میلیــون دالــر هــم فراتــر مــی رود. 
 بایــد اضافــه کنــم کــه منبــع مدعــی اســت ســرنخ ایــن پرونــده 
ــم  ــه و خان ــس بودج ــن، ری ــس خزای ــه، ریی ــر مالی ــزد وزی ن
ــه  ــای وزارت مالی ــجام کمک ه ــس ادارۀ انس ــه ری ــوزی ک الک
ــۀ  ــا ارای ــد ب ــور می توانن ــات مذک ــت و مقام ــود اس ــد، موج ان
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــا ه ــد و ی ــر را رد کنن ــن خب ــر، ای ــناد معتب اس
ــردم  ــق م ــرده و ح ــدام ک ــش اق ــی خوی ــای قانون صالحیت ه
ــتان  ــردم افغانس ــرای م ــان ب ــردم جاپ ــۀ م ــرات و مالی ــه خی را ک

ــتانند. ــاز س ــر ب ــف غصنف ــزد یوس ــت، از ن اس
ــروه  ــر گ ــی و رهب ــدت مل ــت وح ــس دول ــاب ریی ــون جن اکن
ــی  ــگاه سیاس ــم جای ــرای تحکی ــه ب ــاز« ک ــی »دولت س انتخابات
ــت  ــردم دس ــت م ــب رأی و حمای ــدف کس ــه ه ــش و ب خوی
ــا  ــرده و ب ــر دراز ک ــف غضنف ــای یوس ــوی آق ــه س ــتی ب دوس
ــد بایــد پاســخ دهنــد  ایشــان ایتــالف انتخاباتــی تشــکیل داده ان
کــه آیــا از موضــوع قرضــداری و اســتفاده جویی و قانون شــکنی 
ــد  ــوده ان ــر آگاه ب ــر؟ اگ ــا خی ــد ی ــوده ان ــر آگاه ب ــای غضنف آق
ــه و از ایشــان  ــر رفت ــای غضنف ــه ســراغ آق ــن وصــف ب ــا ای و ب
خواســتار همراهــی و حمایــت شــده انــد، پــس چگونــه جــرأت 
می کننــد ســخن از مبــارزه بــا فســاد و مفســد بــه میــان آرنــد و 

ــند؟ ــان بکش ــط و نش ــاد خ ــام فس ــه اته ــی ب ــرای عده ی ب
ــر  ــای غضنف ــه ورود آق ــد ک ــن را می دانن ــی ای ــای غن ــًا آق مطمین
بــه حلقــۀ حامیــان و اطرافیــان او، بــرای آقــای غضنفــر مصونیــت 
قضایــی نانوشــته اعطــا می کنــد و فرصتــی بــرای این کــه 
ــول کمک هــای  ــر پ ــون دال یوســف غضنفــر بیشــتر از صــد میلی
کشــور جاپــان بــه مــردمِ نیازمنــد افغانســتان را مفــت و مجانــی 
تصاحــب کنــد، بــا ایــن وصــف ایشــان بــه چــه دلیلــی راضــی 
بــه پذیرفتــن همراهــی و همــکاری و حمایــت یوســف غضنفــر 

شــده انــد؟ 
پرونــدۀ انباشــت صــد میلیــون دالــر از کمک هــای بانــک 
ــی  ــاب اشــرف غن ــه حســاب شــخصی جن ــیایی ب انکشــاف آس
در هنــگام تصــدی ایشــان بــر شــاهرگ اقتصــادی کشــور یعنــی 
ــای  ــان پرونده ه ــوز در می ــود از آن، هن ــذ س ــه و اخ وزارت مالی
موجــود در بایگانــی دیــوان مبــارزه بــا فســاد اداری آقــای کــرزی 
ــه ســوی  خــاک می خــورد کــه اینــک ایشــان دســت دوســتی ب
یــک متهــم بــه سوءاســتفاده و غــارت از جیــب خالــی مــردم دراز 
ــح  ــا ایــن مصال ــا ایــن شــیوه و روش و ب ــد ب کــرده و می خواهن

ــد!  ــازی کنن ــراد، دولت س ــواد و اف و م
دولتــی از ترکیــب کســانی چــون امرخیــل و حمــداهلل محــب کــه 
ــر در  ــهود انکارناپذی ــواهد و ش ــناد و ش ــت اس ــه روی ــر دو ب ه
دســت بــردن بــه رأی و آرای مــردم و مهندســی انتخابــات ســال 
ــالس  ــدۀ اخت ــه پرون ــر ک ــتند و یوســف غنضنف ــم اس 2104 مته
ــه  ــد، تشــکیل شــود، چگون ــردم دارن ــب م و سوءاســتفاده از جی

دولتــی خواهــد بــود؟!
بــا دریــغ و درد و بــا دل ناخواســته این جــا یکبــار دیگــر 
ــه  ــال 2001 ب ــس از س ــه پ ــانی ک ــی از کس ــم عده ی ــد بگوی بای
ــع  ــدند، در واق ــم ش ــا حاک ــت م ــر سرنوش ــرات« ب ــام »تکنوک ن
تبهکارانــی بودنــد در کســوت تکنوکــرات کــه زاخیلــول یکــی از 
آن جملــه اســت. حــاال مــردم افغانســتان بایــد تصمیــم بگیرنــد 
ــد  ــم فاس ــن رژی ــت چنی ــۀ حاکمی ــد هزین ــر ان ــا حاض ــه آی ک
ــان  ــت ج ــه قیم ــاد آن را ب ــه فس ــم ب ــوان و مته ــری نات و رهب
خــود و فرزنــدان شــان بپردازنــد یــا این کــه بــا توجــه بــه ایــن 
حقیقــت کــه »قــدرت و حاکمیــت مــال مــردم اســت«، خــود بــه 
ــه  ــی از جمل ــیوه های قانون ــتفاده از ش ــا اس ــد و ب ــه بیاین صحن
دمکراتیک تریــن شــیوۀ ممکــن کــه اســتفاده از حــق رأی اســت، 
ــاد و  ــه فس ــم ب ــوان، مته ــری نات ــم و رهب ــن رژی ــت ای سرنوش

ــد.  ــم زنن ــدپرور آن را رق مفس

جامعــۀ  یــک  ویژه گی هــای  مــا  زیســت گاه  در 
ــم  ــه چش ــا ب ــن زودی ه ــه ای ــانی ب ــر و انس دیگرپذی
نبــض جامعــۀ مــا  تــا زمانــی  کــه  نمی خــورد. 
تنــدرو  مطلق گــرا،  آدمیــان  و  گــروه  چنــگال  در 
دیگــر  و  بی گذشــت  بی دانــش  اندیــش  جــزم  و 
باهمســتان  یــک  بــه  نمی تــوان  باشــد،  ناپذیــر 
ایــده آل نســبی و خردمنــد رســید. وقتــی مشــتی 
ــات  ــزۀ احساس ــر نی ــه ب ــز و نیم ــای ناچی اندوخته ه
کشــیده می شــود و بــر چشــمان آدمــی خلیــده 
می شــود، وقتــی بــا همــه نادانــی انســانی خــودش را 
ــا  ــن زودی ه ــه ای ــوان ب ــدارد، نمی ت ــای ُکل می پن دان
ــات  ــوز احساس ــید. هن ــانی رس ــۀ انس ــک جامع ــه ی ب
ــت و  ــته اس ــا نشس ــتان م ــت باهمس ــارک ذهنی ــر ت ب
فرمان روایــی می کنــد. هنــوز متــاع ریــا و رنــدی 
خریــد دارد و پیشــتازان ایــن باهمســتان عــوام یاهــم 
ــوام  ــت دل ع ــه خواس ــه ب ــتند ک ــی هس دوکان داران
بــا  می کننــد.  پیشــکش  را  نداشــته ها  و  داشــته ها 
ایــن رویکــرد نمی تــوان گفــت کــه مــا انســان 
ــی  ــون: »خردگرای ــتیم چ ــدرن هس ــتان م ــا باهمس ی
ــل  ــار عق ــر معی ــو ب ــان ن ــۀ انس ــا تکی ــه معن ــدرن ب م
ــه  ــاد خویــش در شــیوۀ نگــرش ب ســنجش گر خودبنی
ــد  ــق از بن ــن  طری ــدرن از ای ــان م ــت. انس ــان اس جه
ــن  ــدارات که ــی و مراجــع اقت ــای ذهن ــا، بت ه جزم ه
ــه  ــد متعبدان ــه تقلی ــار ب ــای اجب ــت به ج ــی یاف رهای
ــور و  ــۀ ام ــادی هم ــار نق ــی و اختی ــنت، توانای از س
ــن  ــت آورد...«14 ای ــه دس ــارا ب ــص در پدیده ه تفح
ــا  ــان م ــوز در می ــاد هن ــود بنی ــنجش گر خ ــرد س خ
ــه  ــرادی جوان ــد نیامــده اســت و اگــر در نهــاد اف پدی
ــا و  ــویش بت ه ــر و تش ــر تأثی ــم زی ــد آن ه زده  باش
تابوهــا بــه بــار ننشســته اســت. جامعــۀ کــه نســخه اش 
را بــر مبنــای بیمــاری اش نپیچــد و هنــوز از تعبیــرات 
خواب هــای گذشــتگان درمــان بیمــاری بخواهــد و یــا 
از تاویــل اشــتباه گذشــتگان بــر خود نســخۀ تندرســتی 
بپیچــد، دور از خــرد امروزیــن اســت. بــا ایــن گفته هــا 
ــی  ــته زنده گ ــوز در گذش ــا هن ــه م ــت ک ــوان گف می ت

می کنیــم. ذهــن مــا در چنــگال گذشــتگان اســیر 
ــه  اســت.  ــه را در نیافت اســت و مجــال اندیشــۀ آزادان
بــرای همیــن اســت کــه چیــز قابــل لمــس و پیمایشــی 
ــۀ  ــوز اندیش ــا هن ــم. آری م ــد آوری ــته ایم پدی نتوانس
مســتقالنه را نیاموخته ایــم و بــاور بــر خــود را از 
دســت داده ایــم. بــا دیگــران راه می رویــم و از آن  
ــم  ــی کرده ای ــای هنگفت ــم و تاویل ه ــیرهای حجی تفس
کــه حــاال شــانۀ مــا را خــم کــرده و تــوان برداشــتن 
حاشــیه هارا  و  تاویل هــا  تفســیرها،  همــه  ایــن 
کــه بزرگ تــر و هــزار چنــد متــن اســت نــدارد. 
بــاور  را  اندیشــه ورزان  از  شــماری  ســویی هم  از 
این ســت کــه: »...ماهیــت فلســفۀ اســالمی هنــوز 
چنــدان روشــن نیســت و بــه ســبب همیــن ابهــام در 
ــدن اســالمی  ــر در تم ــت فلســفه، سرشــت تفک ماهی
نیــز دچــار ابهــام اســت.«15  بــا تکیــه بــر ایــن گفتــار 
ــتیزی در  ــادی خردس ــل بنی ــه دلی ــت ک ــوان گف می ت
ــای  ــا و مرزه ــودن روش ه ــک ب ــا تاری ــتان م باهمس
اندیشــه ورزی در تمــدن اســالمی اســت. هرگاهــی  کــه 
ایــن تاریکی هــا بــا آفتــاب شــناخت روشــن شــد بــاز 
آن زمــان خــرد انتقــادی راه خــود را بــاز کــرده و بــا 
ــازنده  ــاد س ــا و اندیشــه های خــود بنی ســیل نگرش ه
و قابــل پیمایــش رو بــه رو خواهیــم شــد. بــا رســیدن 
بــه خیابــان خــردورزی ظرفیــت دیگــر پذیــری را نیــز 
درخواهیــم یافــت و تــوان ایســتادن در برابــر اســتدالل 

ــرد. ــم ک ــدا خواهی ــز پی ــو را نی و گفت وگ
بُرونای/ نتیجه گیری

نتیجه یــی کــه می تــوان از ایــن جســتار گرفــت 
ــدادان  ــا بام ــن جغرافی ــرد در ای ــه خ ــت ک ــن  اس ای
ــاده گی ها  ــن س ــه ای ــی ب ــام گاه تحمیل ــه  ش ــود را ب خ
خردبــاوری  و  خردگرایــی  اندیشــۀ  نداده اســت. 
ــود  ــۀ خ ــوم زمان ــود را در مفه ــن خ ــای آغازی پله ه
رفته اســت. ولــی در پســینه ســال های شــهریاری 
ــود  ــی خ ــا خودکامگ ــتی ب ــدان زرتش ــانیان موب ساس
ــپس  ــد و س ــگ کردن ــی تن ــرای خردگرای ــه را ب زمین
تازیــان پــس از یــورش خــود و اســتهالۀ مفهــوم خــرد 
در چــوکات عقــل؛ هزارهــا »مــن« خــاک بــر ســرش 
ریختنــد. یورش هــای پســین نظامــی، کالمی)غزالــی(، 
ــای  ــر آن بن ــر س ــت ب ــلط روحانی ــری و تس صوفی گ
ــته  ــا را بس ــت م ــروزه دس ــه ام ــاخت ک ــری س دیگ
 اســت و در خــود زندانــی کــرده اســت. گذشــته های 
ــه  خــردورزی مــا نــه در معنــای امــروزی اش بلکــه ب
چــم زمــان خــودش آغــاز نیــک و خجســته یی بــوده 
ــال  ــد و مج ــاری می ش ــت آبی ــه درس ــر ک ــت، اگ اس

پــرورش می یافــت. 
ــز  ــار تی ــم و قط ــرو مانده ای ــان ف ــه در خودم ــی ک مای
ــا گذشــته  ــار توســعه و آزادی ســال ها پیــش از م رفت
اســت، گاهــی از خودمــان می پرســیم کــه چــرا ایــن 
ــم و خــود  ــه دور مانده ای ــش و اندیشــه ب همــه از دان
را منــزوی و ناتــوان می بینیــم؟ آتــش جزم گرایــی 
ــی  ــت. مای ــوخته اس ــا را س ــه ورزی م ــن اندیش خرم
کــه چیــزی را نمی دانیــم، همــه چیــز را بــدون 
پیچیده گــی می بینیــم و تمــام پرســش ها را حــل 
ــیده اســت  ــاوری رس ــن ب ــه چنی ــه ب ــی ک شــده. ذهن
حقــش اســت کــه بگنــدد و پیش رفتــی نکنــد. آن چــه 
ــۀ  ــم روزن ــا ه ــد ی ــا باش ــای م ــد راه گش ــه می توان ک
و  پیش رفــت  کاروان ســرای  بــه  باشــد  درآمــدی 
ــدن از  ــا برآم ــان؛ همان ــه و بی ــعه و آزادی اندیش توس
جزم گرایــی و رســاندن ریشــه بــه آب روشــن و زالل 

ــت. ــردورزی اس خ
عقلــی کــه در چارچوبــی از پیــش تعییــن شــده 
می اندیشــد نــه؛ بلکــه خــردی کــه ماننــد نــور 

ــای  ــد و باوره ــر از دی ــرانجامش فرات ــد و س می تاب
ــر  ــه ه ــردی ک ــت. خ ــطوره یی اس ــک و اس ایدیوژی
ــا  روز در نهــاد مــا بــه پختگــی می رســد. یعنــی مــا ب
ــا بیشــتر مجــال  آن بیشــتر آشــنا می شــویم و او در م
نمایــش پیــدا می کنــد. خــردی کــه هنــوز نشــانه های 
ــا  ــاور م ــن ذهــن و ب ــده نمی شــود. زمی برگشــتش دی
بســیار بایــد شــخم بخــورد تــا آمــاده بــرای رویانــدن 
ــن  ــه ای ــی ک ــود. جزم ــردورزی ش ــرد و خ ــۀ خ دان
باهمســتان را فــرا گرفتــه  اســت بــه ایــن زودی هــا بــر 
آســتان خــرد ســر فــرود نمــی آورد. ســخت جان تر از 
ــاده گی او  ــن زود و س ــه همی ــود ب ــه بش ــت ک آن اس
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دکتر خلیل الرحمن حنانی
از یک ســال پیــش کــه آقــای حکمتیــار بــه دولــت 
پیوســت، از هــر مناســبتی بــرای تغلیــب روایــت خــود از 
تاریــخ نهضــت اســالمی و جهــاد افغانســتان بهــره گرفتــه 
ــان  ــد و راوی ــب می کن ــر آن را تکذی ــات غی ــی روای تمام
ــو  ــد، دروغگ ــه باش ــی ک ــر کس ــود را ه ــت خ ــر روای غی
می نامــد. از اولیــن ســخنرانی او در لغمــان تــا ســخنرانیش 
در ارگ و بعــد در اســتدیوم و همچنــان مصاحبه هــای 
اختصاصــی کــه دو بــار بــا طلــوع و دو بــار بــا تلویزیــون 
یــک داشــته، در همــه آنهــا تــالش کــرده تــا تمامــی حــرف 
و حدیثــی را کــه پیرامــون نقــش او در جنگهــای تنظیمــی با 
دیگــر احــزاب جهــادی در دوران جهــاد و همچنــان نقــش 
ــکیل  ــد از تش ــت بع ــرب پایتخ ــای مخ ــاز جنگه او در آغ
حکومــت اســالمی انــکار کنــد و همــه مالمتــی را بهــدوش 
رقبــای خــود انداختــه و بــه توطئه گــری و مــزدوری بــرای 
شــوروی، امریــکا، ایــران و غیــره آنهــا را متهــم ســازد کــه 
ــل  ــیدن وی وارد عم ــدرت رس ــه ق ــری از ب ــرای جلوگی ب

شــده اند.
او در مصاحبــۀ اخیــرش بــا تلویزیــون یــک، بــه صراحــت 
ادعــا کــرد: اولیــن نهضــت اســالمی در افغانســتان در ســال 
ــده  ــته گذاری ش ــش هس ــر رفقای ــط او و 11 نف 1348 توس
و ادعــای اســتاد ربانــی، اســتاد ســیاف، اســتاد توانــا و غیــره 
اعضــای ســابقه دار نهضــت اســالمی را کــه ســال تأســیس 
ــازی  ــد نی ــس آن را پوهان ــال 1336 و موس ــت را س نهض
می داننــد، دروغ می دانــد. وی می گویــد ایــن نهضــت 
در ســال 1356 بــه حــزب اســالمی افغانســتان مســما شــده 
ــه احــزاب  ــوده و بقی ــی عضــو آن ب و مرحــوم اســتاد ربان
بعــد از ســال 57 در پشــاور بــه وجــود آمده انــد. او 
ــی  ــز تحقیقات ــگاران، مراک ــل، خبرن ــردم کاب ــای م روایت ه
ــت اســالمی و  ــن و اعضــای دول ــران مجاهدی جهــان، رهب
ــد از  ــد بع ــاق می گوین ــه اتف ــه ب ــری را ک ــع خب ــره منب غی
فتــح کابــل و تشــکیل حکومــت اســالمی، نیروهــای آقــای 
حکمتیــار از چهــار آســیاب و غیــره مناطــق جنــوب کابــل، 
ــادی از  ــش زی ــد و بخ ــلیک کردن ــت ش ــهر راک ــاالی ش ب
شــهر کابــل را تخریــب کردنــد، دروغ دانســته رد می کنــد! 
ــت  ــک راک ــار ی ــط یک ب ــد فق ــراف می کن ــه اعت ــا مردان ام
بــه کابــل شــلیک کــرده و آنهــم بعــد از بمبــاران مرکــز او 

در چهــار آســیاب! او می گویــد کابــل را کســانی تخریــب 
کردنــد کــه کودتــای 26 ســرطان 1352 و کودتــای 7 ثــور 
1357 را بــه راه انداختنــد و بعــد از 8 ثــور 1371 نیــز 
ــخ  ــار تاری ــد؟ حکمتی ــب کردن ــل را تخری ــا کاب همین ه
ــش  ــه نیروهای ــد ک ــور 1371 می دان ــاد را 5 ث ــروزی جه پی
بــه همــکاری جنــاح داکتــر نجیــب، جنــرال رفیــع و دیگــر 
عناصــر خلقــی داخــل کابــل شــدند و قســمتی از ارگ در 
ــور 1371 از  ــران 8 ث ــر توطئه گ ــا در اث ــد، ام ــار گرفتن اختی
کابــل بیــرون رانــده شــدند، بدیــن لحــاظ از نظــر ایشــان 8 
ثــور 1371 ادامــه 7 ثــور 1357 اســت کــه توســط امریــکا، 
شــوروی، پرچمی هــا و ائتــالف جبل الســراج علیــه او 

راه انــدازی شــد.

آقــای حکمتیــار مدعــی اســت کــه حــزب او ســتون 
ــار  ــد ب ــوده و 80 درص ــوروی ب ــه ش ــاد علی ــرات جه فق
جنــگ وجهــاد را مجاهدیــن حــزب او بــه شــانه برداشــته 
ــه  ــر شــوروی را او ب ــان وارســا و اتحــاد جماهی ــد! پیم ان
ــر  ــزاب دیگ ــوع اح ــانده اســت، مجم ــم پاش ــی از ه تنهای
نــه تنهــا کــه نقــش نمایشــی داشــتند، بلکــه اکثــراً وابســته 
ــاد  ــان در جه ــش ش ــد و نق ــکا بودن ــوروی و امری ــه ش ب
ــکا و  ــدرت امری ــر ق ــۀ وی، دو اب ــه گفت ــت. ب ــز اس ناچی
ــای  ــایر قضای ــه در س ــی ک ــم اختالفات ــوروی علی رغ ش
ــا حــزب اســالمی  ــت ب ــورد مخالف ــتند، در م ــی داش جهان
ــرای  ــًا ب ــتند و دایم ــترک داش ــع مش ــخص وی موض و ش
ــرای  ــا ب ــد و حت ــالش می کردن ــتن وی ت ــف و کش تضعی

ــت  ــا قاطعی ــد. او ب ــرده بودن ــن ک ــزۀ تعیی ــتن او جای کس
ادعــا کــرد حــزب او بزرگتریــن و منســجم ترین حــزب در 
افغانســتان بــوده، هســت و در آینــده خواهــد بــود. آقــای 
ــران  ــتگی دیگ ــود از وابس ــای خ ــار در صحبت ه حکمتی
ــا  ــاد می کنــد، امــا هیچ گاهــی از وابســتگی خــود ب ــاد ی زی
اســتخبارات پاکســتان آی.اس.آی و عربســتان کــه در کالن 
ــه  ــال ها ب ــتند و س ــی داش ــل او رول اساس ــردن و تموی ک
ــاد کار  ــی جه ــی کشــور و بدنام ــرای ویران ــا ب دســتور آنه

ــد. ــاد نمی کن ــرده، ی ک
از صحبت هــای جنــاب ایشــان بــر می آیــد کــه در مبــارزه 
خــود تــا ایــن دم شکســت نخــورده و هیچ گاهــی مرتکــب 
اشــتباهی نشــده، اال یــک بــار کــه بــه ایــران رفتــه بــود و در 

قصــر نیــاوران زندانــی سیاســی بوده اســت!
آقــای حکمتیــار ادعــا دارد کــه بعــد از 11 ســپتامبر امریــکا 
ــتر از آن  ــر و بیش ــون دال ــاه میلی ــتگیری او پنج ــرای دس ب
جایــزه تعییــن کــرده بــود، امــا نگفــت حــاال کــه رایــگان 
و بی زحمــت بــه چنــگ افتــاده، چــه معاملــۀ جادویــی در 

کار بــوده اســت؟
ــار ازآن  ــه حکمتی ــور در ارگ ک ــل از 8 ث ــل تجلی در محف
ــرای تقبیــح ایــن مناســبت اســتفاده کــرد، رییس جمهــور  ب
از وی و اســتاد ســیاف خواســت کــه تاریــخ جهــاد 
دســتور  کــه  صورتــی  در  بنویســند؛  را  افغانســتان 
ــخ  ــار تاری ــای حکمتی ــود و آق ــی ش ــور عمل رییس جمه
ــل  ــد، چه ــتان را بنویس ــاد افغانس ــالمی و جه ــت اس نهض
ســال تاریــخ افغانســتان، در واقــع همــان تاریــخ مبــارزات 
و قهرمانی هــای آقــای گلبدیــن خواهــد بــود کــه از 
ــا  ــدز شــروع می شــود و ت ــب شــیرخان قن ــف ده مکت صن
امــروز کــه در کابــل زیــر نظــر امریــکا و بــه پــول امریــکا 
ــتر از  ــزی بیش ــه چی ــد، ن ــان می یاب ــد، پای ــی می کن زندهگ
آن. پــس حیــف آن یک ونیــم میلیــون شــهید و نیــم میلیــون 
ــاره  ــر خس ــا دال ــون آواره و تریلیون ه ــج میلی ــول، پن معل

ــرد! ــک ف ــدن ی ــان ش ــر قهرم بهخاط
ــه  ــر ب ــرع دیگ ــک مص ــم ی ــبت می خواه ــن مناس ــه ای ب

ــم: ــه کن ــی ام اضاف ــعر قبل ش
 گلبدین مرد میدانست، خدا خیر کند!

د ولــي جرګــې د ۱۷مــې تقنینــي دورې پــه پیــل رسه 

یــو شــمېر وکیــان د انتخاباتــو پــه خپلــواک کمېســیون 

ــو  ــاوي د ټاکل ــې د اداري پ ــې د جرګ ــوي چ ــږ ک غ

ــر  ــج ژر ت ــو نتای ــل والیــت د انتخابات ــد د کاب ــاره بای لپ

ژره اعــان کــړي.

دوی وايــي، د کابــل د انتخاباتــو پــه نتایجــو کــې ځنــډ 

د دوی کارونــه لــه ســتونزو رسه مــخ کــړي دي.

د جرګــې یــوې غــړې فاطمــې عزیــز د شــنبې د ورځــې 

عمومــي غونــډه هــم غیــر قانــوين او د کورنیــو اصولــو 

خــاف یــاده کــړه او ویــې ویــل: »زمــا پــه انــد زمونــږ 

نننــۍ جلســه د افغانســتان اســايس قانــون او د جرګــې 

د کورنيــو اصولــو خــاف ده، ځکــه لومــړی بایــد 

ــم  ــډا ه ــې اجن ــو او د جرګ ــاوی وټاک ــږ اداري پ مون

ــږ  ــد مون ــړی بای ــو لوم ــوي، ن ــه انتخاب د رئیســانو کمېټ

ــات وکــړو.« انتخاب

پــه ورتــه وخــت کــې مهــرداد افضــي وویــل، د کابــل 

وکیــان د ولــي جرګــې یــوه برخــه ده او بایــد نتایــج 

یــې ژر تــر ژره معلــوم يش.

د  کمېســیون  خپلــواک  انتخاباتــو  د  افغانســتان  د 

د ۳۲  ګــډون  پــه  د حــوزو  کوچیانــو  او  ســيکانو 

والیتونــو وروســتۍ پایلــې اعــان کــړې، خــو الهــم د 

کابــل والیــت د ولــي جرګــې د انتخاباتــو وروســتۍ 

ــوي. ــان ش ــه  دي اع ــې ن پایل

د ولــي جرګــې انتخابــات د تېــر ملریــز کال د میــزان 

ــو  ــه ۳۲ والیتون ــتان پ ــه د افغانس ــه او ۲۹م ــه ۲۸م پ

ــوه  ــه ی ــا پ ــات بی ــت انتخاب کــې، خــو د کندهــار والی

ــول. ــررسه ش ــډ رسه ت ــۍ ځن اوون

ټــاکل شــوې چــې د غــزين والیــت د ولــي جرګــې 

انتخابــات لــه ولســمرشیزو انتخاباتــو رسه یوځــای 

ــررسه يش. ت

ــو  ــه درغلی ــات ل ــې انتخاب ــي جرګ ــتان د ول د افغانس

ــې  ــه  ی ــه امل ــې ان ل ــوي چ ــل ش ــو ډک بل او رسغړون

غــړي  پخــواين  کمېســیون  خپلــواک  انتخاباتــو  د 

ــان  ــروج اع ــوع  الخ ــريف او ممن ــه مع ــۍ ت څارنوال

ــول. ش

ــوې رهــري  ــو د خپلــواک کمېســیون ن خــو د انتخابات

وايــي، هڅــه کــوي چــې ژر تــر ژره د کابــل د انتخاباتو 

نتایــج هــم اعــان کــړي.

د دغــه کمېســیون د داراالنشــاء مــرش حبیــب الرحمــن 

ننــګ لــه ازادي راډيــو رسه پــه خــرو کــې وویــل، کلــه 

ــه خــوا  ــزو شــکایتونو د کمېســیون ل چــې هــم د ټاکنی

ــې  ــه ی ــان ب ــې يش، اع ــه دوی رسه رشیک ــې ل دا پایل

کــړي.

نومــوړي وویــل چــې یــاد کمېســیون پــه دې اړه خپلــې 

څېړنــې پیــل کــړي دي.

ده وویــل: »د شــکایتونو کمېســیون خپلــې څېړنــې پیــل 

کــړي او هــر څومــره ژر چــې د شــکایتونو کمېســیون 

وتوانېــږي چــې شــکایتونو تــه رســېدنه پــای تــه 

ــړي،  ــد ک ــه تأیی ــتۍ نتیج ــه ورس ــږ ت ــوي او مون ورس

مونــږ بــه پــه ډېــر کــم وخــت کــې دا نتایــج اعانــوو.«

هڅــه مــو وکړه چــې پــه دې اړه د شــکایتونو کمېســیون 

نظــر هــم واخلــو، خــو ونــه توانېدو.

ــي  ــتان د م ــي د افغانس ــد ارشف غن ــمرش محم ولس

ــه  ــډه کــې پ ــه پرانیســت غون شــورا د اووه لســم دور پ

ــه  ــه ن ــل والیــت د اســتازو پ ولــي جرګــه کــې د کاب

شــتون خواشــیني ښــودلې او تینــګار یــې کــړی چــې د 

انتخابــايت کمېســيونونو لــه خــوا دې ژر د دغــه والیــت 

ــج اعــان يش. ــو نتای د انتخابات

حکمتیار و بازنویسی تاریخ جهاد و نهضت اسالمی افغانستان

د وليس جرګې نوي غړي د ادارې پالوي د ټاکلو پر رس له ستونزو رسه مخ دي


