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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       داکتر اکرم عثمان :ليکوال  ٠١-٠٢-٢٠١١  ني
 

  !تحمل همديگر فرهنگ بحث و
  

عمرانی از گونۀ  در اين سی سال صرف نظر از ضايعات انسانی و سی سال است که جنگ درکشور ما ادامه دارد و
ه های آبياری مصنوعی وراه های مواصالتی، ضايعۀ  بسيار شبک: انهدام تأسيسات حياتی چون تخريب شهرها و

و اين  استخوانسوز تراست  مدحش ديگر نيز نصيب ما شده است که در قياس با آن همه ويرانيها، مدحش تر و
  .ضايعه، فروريزی کاخ باشکوه فرهنگ ماست

 اگر در نورانی نبودند و  چراغانی وپيراسته نداشتيم، اگر شهرهای ما زياد درگذشته اگر جامعه ای بسيار آراسته و
سرمايه هايی داشتيم که اين همه  برق وسايل تجملی امروزی بی بهره بوديم، چيزها و از زرق و خانه های خود 

  .شخصيت انسانی می بخشيد  و به ما اتکاء به نفس، غرور و کمی را تا حدودی جبران ميکرد کاستی و
 عنعنه ها و زندگی کار می دادند بسيار خوب در سنن و بهتر از ظواهرسرمايه های معنوی که  اين کاالها، و

 در .تا حدودی حالل مشکالت و پاسخگوی سواالت زندگی ما بودند ضرورتهای پويای مناسبات ما جا افتاده بودند و
ی ما پائين نيم نان ما بی دغدغه از گلو برای خود بينی خميری ای داشتيم و شعاع تاثير اين هنجارها به اصطالح،

  .ميرفت
  

. همان جا درنگ می نموديم و نمی بايست به همان بسنده ميکرديم  شکی ندارم که چنان روابطی کمال مطلوب نبود و
اين تغيير بخشی ارادی،  و ذات جوامع جا دارد، هم رفته رفته تغييرکرديم  تبدل در بافت و همانطور که تغيير و
نقشۀ ما  تأمل و ل به همان بخش ارادی آن کار دارم که گويا محصول تفکر ومن دراين مقا و. بخشی غير ارادی بود

  .مکتب ديده ها باشد به اصطالح درس خوانده ها و
جامعه  ديگر مقوالتی چون دموکراسی و. ۀ ما اکنون يکی از دردناکترين دورانهای تاريخش را ميگذراندروطن بيچا

اکنون رعيت دعای سرکسی را می کند که . م هم خطور نميکندخيال مرد  در خواب  و سير پوشيده سيرخورده و
، در و چشم انتظارمنجی است که دست کم. فرزندش تجاوز ننمايد و  و به زن  الاقل دست به ناموسش دراز نکند

  .کاسۀ يياوه اش را با خون ترنسازد و دريچه اش را با راکت نکوبد 
و آرمانی آن ستاره های کمسويی هستند که   مدينۀ های فاضله برپائی نامتمرکز و مسايلی چون حکومت متمرکز و

اکنون ملت سوگوار شبهای يلدای . دستهای فلک سوسو ميزنند و ندرتًا در خواب و خيال شان ميگذرند فقط در دور
ف هريک حر گوش های شان را پنبه گذاشته اند و از بام تا شام مويه ميکند ولی جنگ ساالرها  خود را ميگذراند و
گفتی گنهکار فقط کسيست که غرب کابل را خراب کرده و  .برف بام خود را بر سرديگری می ريزد خود را ميزند و

انگار خودش گلوله های پالستيکی يا . ديگری يک چشمش را می بندد و ويرانی ها را صرف در شرق کابل می بيند
  .پنبه ای شليک کرده است

  
   هر دو                 مصيبت از مسلمان هاست يا کفار يا هردو ؟وطن ويرانه از يار است يا اغيار يا

  همه الف وطن خواهی زنند اما نمی دانم                   وطنخواهی به گفتار است يا کردار يا هردو؟
  

کوی  آن رعيت بی کس و از چشم طرفين فقط يک گنهکار وجود دارد و! هيچکس نميگويد که دوغ من ترش است
مو را از خمير جدا . ی ديرنخواهد بود که تاريخ اعمال همگان را در ترازوی بسيار حساس زرگری بسنجداست، ول

سختگير  تا دير نشده بايد از اين داور دير گير و. تمام سيماهای دخيل در بربادی افغانستان را سجل نمايد و کند 
  .نیت کنیم که آدمهای خوبی باشیم و بترسيم، به روز مبادا بيانديشيم 

عقايد ديگران  ارج گذاری به جغرافيای ذهن و .ما تا دندانهای نفس خويش را کند نکنيم، با فرهنگ آشتی نخواهيم کرد
اهميت آن کمتر از اصل عدم مداخله در حق حاکميت کشورها نيست، چه اين حق دومی  انسان دارد و پايۀ حقوقی و

  .آدمها ساخته ميشودتک تک های کوچک کوچک ذهن مجموعۀ همان حوزه  از
اين  جفايی بزرگتر از عمرها وقت ميگيرد تا يک انسان نگارخانۀ افکار، اعتقادات و باورهای خود را می سازد و

. هموطن دگر انديش را رد کند نيست که کسی با سنگ جفا اين شيشۀ جانان را که کمتر از شيشۀ دل نيست بشکند و
فقط  کثيرالجوانب يک جامعه هرضلع آن منشور حق دارد رنگ ورخش خودش را بازتاب دهد و رين ودر منشور بلو

 و ارزش های ثقافی  سنگ پرانی بسوی سنتها، باورها. با چنين طرحيست که عدالت اجتماعی حقيقت وجودی می يابد
  . يک جامعه بدتر از خراب کردن خانه های شان نيست



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له را، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ لي

  
غير  از برکت پيشرفت رسانه های تصويری و. طاری بوده است قساوتی جاری ودرعالم مطبوعات نيز چنان 

سرعقده های  را وارد ميدان بکند و" من کوتاه نظری وقسی القلب"تصويری هرقلمزنی مجال يافته است که آن 
، و مؤدبانه ذکاء نقد سالم، منطقی مباحثه نداشته باشيم، مراد، نه اينست که ما باهم مناظره و. باز نمايد چرکينی را

  محدوديت های گفتمانی ما هم از فقدان. و به آنها درست انديشيدن را می آموزد هوش روشنفکران ما را تقويت ميکند 
 روند معرفتی یک بحث از ما اکثرًا بی توجه به. شنود فرهنگ بحث رنج می برد وهم از فقر کاربرد ابزار گفت و

  .ه را واجب القتل قلمداد می کنيمطرف مباحث و بهره می بريم ! چوب تکفی
به اين معنا که ما خود را محور وميخ زمين می پنداريم . علت العلل چنان منشی، تماميت خواهی و تمايت انديشی است

است که بيشترينه مبانی آن ! مطلق باوری در زمان ما گواه طرز تفکر ماقبل مدرن. خود را عقل عالم تصورميکنيم و
  .ن شان علمًا ثابت شده اندبطال منسوخ شده  و

 قبح بسياری از باورهای انسان در چهار چوب اعالميۀ جهانی حقوق بشر تصريح  و در شرايط حاضر حسن و
فقط انسان  است و" تبار انسان" به موجب آن اعالميه منشاء تمام حقوق مکتوب وغير مکتوب . فرمول بندی شده است

چه  ، چه اقتصادی ویولوژیک کردن اندیشه ها چه سیاسیايد کردن ومطلق . برادری می باشد ضامن برابری و
همزيستی  و منافع مختلف تجربه کنيم  بايد زندگی کردن را در بين عقايد، مواضع و. فلسفی راه را به بيراهه می برد

  . ملل ونحل را ارج بگذاريم
  

  پايان
  
  


