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 دقیق تر می شویم: 

پدرام آنجا که به بحث فرا میخواند، و اصالً به سیاست فرا می خواند، بدون تردید کارخوبی می کند؛ فرا خوان به بحث 

 سالم ترین رویکرد سیاسی است؛ ما افغانان برای بیرون برامدن از جنگ فقط به یک سالح متوسل شویم: 

در « بحث»بلی!  بحث را در میان خود قاضی بسازیم؛ بحث سیاسی را نهادینه بسازیم! یعنی برای حل مسایل متنازع، 

میان ما غایب است؛ پدرام بجایش؛ حقیقت هراس انگیز این که ما حتی در گپ های خرفت تولی مشر اسمعیل 

گفتاری }مونولوگ{ بی عالج پیوسته ما را از شهر سیاست به کویر  -هم بحثی گشوده نمی توانیم! یک خود«{ خان!!}»

 ده است؛ ریاست قالج کر

نی! این گونه است که ما سخن رهنما نداریم! ما نمی توانیم سخن « ! حالی هرکس هرچیز می گوید»این گونه نیست که 

بحث را بیاموزیم، تا اندیشیدن را بیاموزیم! اندیشیدن را  سیاسی را در یک مسیر رهنما قرار بدهیم : ما بحث نداریم!

 بیاموزیم، تا بحث را بیاموزیم! 



 چون بحثی نیست، پس هرچی من می گویم ت بحث باعث شده است که پدرام خود را درجای حق بجانب قرار بدهد:غیاب

 بر حق می گویم! ما باید دعوت پدرام به بحث را بپذیریم؛ چون فقط ازطریق بحث نشان داده می توانیم که از فراموشی

هنوز بسیار فاصله  متقاضی است؛ ما باید به بحث قاضی بحث در میان ما، تا خاموشی در باب تناقض های پدرام، 

بپردازیم تا نشان داده باشیم که پدرام، همواره، بر حق نیست؛ ما باید به بحث بپردازیم تا نشان داده باشیم که آنجا که 

 پدرام بر حق است، ما هیچ مشکلی نداریم که سخن وی را بپذیریم! 

ا اینجا ما جنجالی با پدرام نداریم؛ جنجال وقتی خود را نشان می دهد که پس پدرام که بحث می گوید، این خوب است؛ ت

 وارد می سازد؟ چگونه بحثیبپرسیم پدرام ما را به 

دریافت این سوال بسیار جدی را مطرح می کنیم، نه تنها به این دلیل اصولی که هرگونه بحثی، حتما با کوشش برای 

نیست؛  «هدف»در سیاست، بخودی خود  «گفتگو»و  «بحث»ل اصولی که خویشاوند نیست! بل نیز به این دلی حقیقت

میدان به  میدان جنگیاست که کوشش های ما را از  ابزارسیاسیاست؛ یک  ساختارهای ارتباطیبحث و گفتگو میزبان 

، است؛ حوزۀ عمومی، برای تاسیس امر عمومیابزار سیاسی برای تاسیس گفتگو و  بحث رهنمون می شود؛ سیاسی

 نیست! « بحث»ک غالمغال افقی و عمودی که ساختار های ارتباطی را می گسلد، ی

   از این نظر، همه چیز وابسته به این است که از کدام موضع به بحث وارد می شویم؟ دو موضع را از هم جدا می کنیم:

یی را بسازیم، و دوباره  حوزۀ عمومیو امرعمومیو  نگرش همگانییکی این موضع است که وارد بحث می شویم تا 

سال جنگ حتی عنعنه یی ترین شیرازه های آن هم از هم پاشیده اند؛ این موضع در بحث،  45بسازیم، که در اثر 

 ؛جنگ را متوقف می سازدمی انجامد؛ و در نهایت  نهضت مدنیاست؛ و به یک  مدنیخصلتاً 

پیش می   کرسی میانقومیمی گشاید و یک  قومیفضای میانبا توجه به معضالت قومی)؟(، این موضعِ بحث، یک 

کشد؛ این موضعِ بحث، فکرسیاسی را به فضای میانقومی منتقل و متکی می سازد؛ فقط یک فکر سیاسی منبعث از 

فضای میانقومی می تواند به معضالتی پاسخ بجوید که در مناسبات میان اقوام در یک کشور چندین قومی بوجود آمده 

عضالت میان اقوام در همین فضای میانقومی بوجود می آیند و عمل می کنند. بحث در معضالت میان اند؛ چرا؟ چون م

 اقوام، اساساً یک بحث در فضای میانقومی است.

دیگری این موضع است که وارد بحث می شویم تا آن نگرش همگانی، و امر عمومی، و حوزۀ عمومی بسیار الغری 

در اثر جنگ قصداً و بسیار صدمه دیده و شکسته شده است، هنوز هم شکسته تر را که داشته ایم، همان هایی که 

بسازیم؛ و شکستگی های ناشی از جنگ را بی برگشت بسازیم؛ و شکستگی های ناشی از جنگ را در مقام واقعیت 

ی نمی مترتب بسازیم؛ این موضع به یک نهضت مدن« تووریک»های سیاسی مطرح کنیم و برآن ها نتیجه گیری های 

است؛ ؛و نه تنها جنگ را متوقف نمی سازد، بل موتور دیگری برای جنگی است که موتور  ضد مدنیانجامد و خصلتاً 

 های قبلی آن از کار افتاده اند؛

با توجه به معضالت قومی)؟(، این موضع بحث، فضا های میانقومی را می بندد و مسدود می سازد و کرسی های 

ین موضع بحث فکر سیاسی را از فضای میانقومی می دزدد و به فضای قومی تزریق می کند؛ میانقومی را می شکند؛ ا



چنین یک موضعی نه تنها در جستجوی پاسخ ها در مناسبات میان اقوام نیست؛ بل پیشداوری تجزیه را به چشم انداز 

 فریبندۀ نهضت های قومی  مبدل می سازد؛

را معکوس می سازد و بحث را  dileberativeدان سیاسی گفتگویی و که می خشن ترین خبط نظری پدرام این نیست

از موضع ضدبحث مطرح می کند، و شرایط امکان نیل به یک مخرج مشترک اجماعی را از بین می برد؛ خشن ترین 

خبط سیاسی پدرام این است که انتاگونیزم}آشتی ناپذیری{ سیاسی را، که مبنای تاسیسی میدان سیاسی التصاقی و 

aggregative  است، از میدان سیاسی می دزدد و به جای آن انتاگونیزم قومی را می نشاند؛ 

اما انتاگونیزم سیاسی معادل انتاگونیزم قومی نیست؛ زیرا انتاگونیزم سیاسی به میدان سیاسی مسبوق و متعهد است؛ 

« هویت قومی»ام گسیختگی است، زیرااما انتاگونیزم قومی به هیچ رابطه ای مسبوق نیست؛ انتاگونیزم قومی یک لگ

ً رابطه یی هست؛ و چون حل « هویت»می سازد؛ و این یک خبط است، چون« رابطۀ سیاسی»را جایگزین  خصلتا

 مسألۀ هویت های قومی، باالخره به مبنای سیاسی، یعنی به مبنای رابطه یی  راجع می شود؛ 

؛ و تاریخ قرن بیستم پُر است از نمونه هایی که ادعا جناب پدرام یک بن بست است« مشکل قومی»ازین جاست که 

، فقط به نفرت پراگنی های چرکین انجامید؛ معلوم است که این نفرت «مشکل قومی»ها برای آوردن عدالت از طریق 

 «!!!بگذار خون جاری شود»پراگنی چی می کند؛ همان چرک می کند که پدرام هم می گوید: 

 یا نخواهیم، ما مؤظف هستیم جناب پدرام را به پای میز بحث بکشانیم؛ ازین جاست که ما بخواهیم و 

جناب پدرام وقتی می رود و در بدخشان اعالم می کند که بدخشان را جدا می سازد؛ و دو هفته بعد  اعالم می کند که 

 «! مه کل شمال ره جدا می سازم»نی نی مه کم گفته بودم، 

 م چندکی ملک؟ خو حالی ما نمی پرسیم که جناب پدرا

 اما جناب پدرام مهربان شود و به سه سوال ما جواب بدهد:

حال عقد احتمال کور صلح که با طالبان در اول بکدام دلیل این موضع جناب پدرام یک عکس العمل نیست دربرابر آن

است که شمال  مدعیضت پشتون و بلوچ؟ وجناب پدرام کهاست؟ بکدام دلیل یک عکس العمل نیست در برابر موج نو نه

کرده است که درشمال  را جدا  می سازد، چگونه است که علیه ترکان اقامۀ دعوا می کند؛ مگر پدرام فراموش

افغانستان چند ملیون ترک زبان زندگی می کنند؟ ویا جناب پدرام در فکر بر افروختن جنگ های نو قومی در شمال 

 شد که انقالب دمبدم، هماناست، چون کدام کسی به جناب پدرام شیطانی کرده با

 جنگ دمبدم است؟ پدرام، به گلنور بهمن گوش بدهد که نوشت:

  1«جنگ اگر عادالنه و آزادی خواهانه هم باشد، خالی از ویرانگری و خونریزی نیست»

 ستراتژیک نیست؟ -دوم بکدام دلیل این موضع جناب پدرام حامل یک برنامۀ ژیو
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و غیر جنگ های عادالنه »؛ این مبحث دیری است که مطرح بوده است؛ مایکل والرز کتابی دارد:16.06.2018گلنور بهمن؛ فیسبوک؛ -
 ساله، باالخره این نظر را محکم بسازیم که هر جنگی غیر عادالنه است؛ 45؛ ما افغانان، با نگاه به تجربۀ خونین و فاجعه بار جنگ «عادالنه



 مفقود هستند؟ هموطنو  وطنسوم چگونه است که در سرتاسر بیانات جناب پدرام، دو مفهوم 

می گوید، مبنای تاسیسی آن را  2«دولت ملت شدن، برای ایجاد یک سرزمین واحد ودولت واحد»جناب پدرام آنجا که 

را برکدام مبنا می سازد؟ « ملت -دولت»درکجا قرار داده است؟ اگر دومفهوم وطن وهموطن مفقود هستند، جناب پدرام 

می گوید؟ مگر « مسوولیت شهروندی»و « شهروندی»می گوید؛ و هم « ملت -دولت»چگونه است که جناب پدرام هم 

، در نظریۀ سیاسی شرق مسترد شده است؟ «ملت -دولت»اخته است که پروژۀ اروپایی جناب پدرام خود را مطلع نه س

 «ملت -دولت»بدیل مفهومی وسیاسی پروژۀ بحیث  «دولت شهروندی»مگرجناب پدرام خود را مطلع نساخته است که

ن جا دیگر می گوید، در ای« شهروندی»مطرح شده است؟ مگر جناب پدرام خود را مطلع نساخته است که جایی که 

 به پایان می رسد؟« قوم»

مهمترین شاخص در این باره که به جناب پدرام باور نکنیم، این است که پدرام از دو مفهوم وطن و هموطن عدول می 

سال جنگ دست وپا می زند، غیابت و در واقع دور انداختن  45کند. در شرایطی که افغانستان در زیر پیامد های 

هموطن در بیانات جناب پدرام، از یک وطن دست و پا می زند؛ جناب پدرام توضیح بدهد که از آگاهانۀ مفهوم وطن و 

 کی مجوز آورده است که یک مردم آواره را از وطن شان محروم بسازد؟

ازینجاست که معنا و مضمون دعوا های پدرام دربارۀ مفهوم افغان روشن تر می شود؛ فقط آن عده بدنبال پدرام بروند، 

 نیستند! « ما»گر مدافعان یک وطن مشترک برای که دی

و فقط دو بلست باالتر ، در «! وطن می سازمت»سمیع حامد هم دوست احمد شاه مسعود بود؛ اما سمیع حامد می گوید: 

احساس و  حس وطندوستیتجلیل می شود که  « شاعر وطن سرای»بحیث  صابر بازارتاجیکستان، از شاعر گرامی 

مگر پدرام فراموش کرده است که سقراط که در ؟ را کم آورده است« وطن»پدرام چرا !  3ی رسانیدرا م گرم وطنداری

 ؟؟؟«قوم»شهر آتن یک اتحادیۀ قومی است و نه یک -آتن سخن می گفت،آگاه بود که دولت 

نگ به سال جنگ در افغانستان، از همه جوانب، بر میدان قومی معطوف و منعکس ساخته شد؛ تشدید و تداوم ج 45

ضرر حوزۀ عمومی الغر افغانستان، به استقامت تشدید گرایش های قومی حرکت داده شد؛ از شیار جنگ در رخنه 

های قومی یک جامعۀ بسیار کهن آتش دوانیده شد؛ خطوط وصل سوزانیده شدند، و خطوط فصل بر جسته ساخته شدند؛ 

ز هر وقتی شکننده شده است؛ و هنوز هم طرف های  سال جنگ، موزاییک قومی افغانستان بیشتر ا 45امروز پس از 

 ذیدخل از لخک تشدید مقابله های قومی بر میخک جنگ می کوبند؛ 

پُف »نه تنها آزادی نشرات، ونشرات آزادی ، بل پوهنتون های صاحب نام و نشان خارجی مقیم کابل پیوسته بیشتر در 

مهمترین سالح دیگران برای ادامۀ مداخله در افغانستان است؛  تنازع قومی  ُچف و منتر می کنند؛ تنازع قومی« سنترِ 

 اعتراف کنیم که پاشنۀ آشیل ما را یافته اند؛ 

 در چنین شرایطی است که راه دو گروه از هم جدا می شود:
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 03.05.2018پدرام؛ -
3

 01.05.2018بی بی سی  -



یک عده نان و نمک و شپش و خسک شان از ادامۀ همین منازعات قومی سر زده می رود؛ اینان همان دشمنی قومی را 

 می زنند، که دجال های پف سنتر چال می زنند. جار

یک عدۀ دیگر، اگر که دریای دالر از جیب های شان سر نمی زند؛ اما آگاهانه و شجاعانه مشی بیرون رفتن از جنگ 

را دنبال می کنند؛ اینان غرغر دشمنی قومی را ُغرابه نمی کنند؛ بدون محافظ امنیتی در جاده های کابل روان هستند؛ 

ستند؛ اینان از بابه ُغرُغری پتاقی نمی ترسند؛ اینان هستند که به مکتب و شفاخانه می سازند؛ با کودکان یتیم محشور ه

 مشهور هستند! باقی

بلی! راه بسوی امید از یک تونل تاریک می گذرد؛ اما اینک و امروز، همه چیز منوط و مربوط به این است که در 

 نیم که در پهلوی امید بایستیم؟ بحبوحۀ  میان چالش و امید، آیا ما این فراست و این درایت را نشان داده می توا

ضد »را از فریب « بحث»از این جاست که خاصتاً، امروز و اکنون، ما ضرورت اکید و تأخیرناپذیر داریم که شعار 

 رهایی ببخشیم؛ پدرام که می گوید بحث کنیم، ما لبیک بگوییم: « بحث

 بگفت برشت: بلی !! بیایید بحث کنیم!! مگر انتخاب دیگری داریم؟؟
 براستی ایام تاریکی بر من چیره است

 کالم عاری از شرارت، ابلهانه می نماید
 ، نشانۀ بی دردیو پیشانی بی چین

 4و آن کسی که می خندد، هنوز خبر هولناک را نشنیده است!
 

 ادامه دارد
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