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سیاست در داِم 
"فیسبوک چلوونکی "ها ACKU



آن چنانِی  کاستی های  و  درسی  کیفیِت  بحث  از 
بگذریم،  که  افغانستان  مکاتب  تعلیمِی  نصاب 
تردید  محِل  کشور  دانش آموزاِن  کمیِت  هنوز 
به  افغانستان  معارِف  وزارت  هنوز  تا  و  است 
گونۀ شفاف و روشن در این مورد رقِم رسمی 

را اعالم نکرده است.
وزارت  رأس  در  که  این سو  به  سال  دو  از   
معارِف افغانستان داکتر اسداهلل حنیف بلخی قرار 
دانش آموزان  کمیت  مورد  در  جنجال ها  گرفته، 
است.  گرفته  باال  خیالی  مکاتِب  تعبیری،  به  و 
معارِف  مدیریت  این که  محض  به  بلخی  آقای 
کشور را به دست گرفت، دست به یک سلسله 
کشور  معارِف  وضعیِت  مورد  در  افشاگری ها 
زد.  خیالی  مکاتِب  موضوع جنجالِی  ویژه  به  و 
معارف،  قبلی  وزیر  تنِد  واکنش  با  موضوع  این 
داکتر فاروق وردک روبه رو شد و او ادعا کرد 
که هیچ مکتب خیالی  و به تبع آن، هیچ شاگرد و 
معلِم خیالی یی آن گونه که رهبری جدیِد معارف 
افغانستان از آن ها سخن می گوید، وجود ندارد. 
اما دیری نپایید که سازمان های جهانی و برخی 
مکاتب  که  کردند  تأیید  نیز  دیگر  معتبِر  منابع 
خیالی، واقعیتی ست که در افغانستان وجود دارد. 
می گوید  افغانستان  معارف  وزارت  اما  اکنـون 
که رقم دقیِق شاگردان مکاتب، چیزی نیست که 
رقِم رسمی گفته می شده  به عنوان  امروز  به  تا 
است. به گفتۀ مقام های وزارت معارف کشور، 
وجود  مکتب  شاگرد  میلیون   11 افغانستان  در 
ندارد، بل این تعداد چیزی بین پنج ونیم تا شش 

میلیون نفر است. 
وقتی این رقم را به عنوان رقِم رسمِی ثبت شده 
می شنوی،  معارف  وزارت  مقام های  سوی  از 
یاد آن روزهایی می افتی که مقام های کشور  به 
و  کنفرانس ها  در  جمهوری،  رییس  شمول  به 
بیش  از حضور  قاطعیت  با  نشست های جهانی 
از ده میلیون کودک و نوجوان در مکاتب کشور 
رقم های  که  حاال  نمی دانم  می گفتند.  سخن 
آن ها دست  به  را می شنوند، چه احساسی  تازه 
می دهد. آیا خواهند گفت که ما می دانستیم ولی 
می خواستیم که بر سِر متحدان جهانی افغانستان 

کاله بگذاریم؟ 
تفاوِت  چنان  ارایه شده  رقم  دیگر،  جانب  از   
صورت  هیچ  به  که  می دهد  نشان  را  فاحشی 
از  گذشته  در  بارها  ما  نیست.  توجیه  قابل 
مختلف  مناسبت های  به  معارف  مقام های  زبان 
شنیده ایم و با مباهات نیز شنیده ایم که افغانستان 
حاال یازده میلیون شاگرد در مکاتِب خود دارد. 
به  را  مشکالت  و  کاستی ها  از  بسیاری  آن ها 

دوِش همین وضعیت انداخته و مدعی می شدند 
که افزایش چشم گیر و کم سابقۀ شاگردان سبب 
شده است که آن ها نتوانند به درستی وضعیت را 
نارسایی های معارِف کشور  به  کنند و  مدیریت 

پایان دهند. 
و  نمی یابد  پایان  همین جا  در  البته  مسأله  این 
از  دارند و  پیوند  آن  به  نیز  خیلی مسایِل دیگر 
کشور  معارف  وزارت  مسووالن  این که  جمله 
نفر  میلیون   11 اندازۀ  به  گذشته  سال های  در 
کمک های مالی از سوی جامعۀ جهانی دریافت 
کرده اند. آن ها همچنین متناسب با همین رقم، 
خواهان داشتن مکتب، معلم و امکاناِت درسی 
بتوان  که  نیست  موضوعی  این  و  اند  می شده 

به ساده گی از کنار آن عبور کرد. 
شاید گفتِن این که حاال معلوم شده که افغانستان 
11 میلیون شاگرد در مکاتب خود ندارد بل رقم 
اول  وهلۀ  در  است،  میلیون  نیم  و   5 آن،  دقیق 
هم  خیلی  که  بنماید  دروغ  یک  شدِن  آشکار 
مهم نیست؛ چون بسیاری ها می گویند که دولت 
افغانستان در کدام عرصه دروغ نگفته و تقلب 
اما  باشد.  نکرده  معارف  عرصۀ  در  که  نکرده 
ببینیم  بحث وقتی عمیق و حساس می شود که 
چه  و  انجامیده  کجا  به  بزرگ  دروِغ  این  نتایج 

فاجعه یی را رقم زده است. 
از  گذشته  در  معارف  وزارت  مقام های  وقتی 
به  مکاتب  در  شاگرد  میلیون  یازده  موجودیِت 
به معنای آن  صورِت رسمی سخن می گفته اند، 
بوده که امکاناتی را هم که به دست می آورده اند، 
برای یازده میلیون شاگرد بوده است. حاال سوال 
این جاست که این امکانات چه شده است؟ در 
چه راه هایی به مصرف رسیده و کی ها مصرف 

کرده اند؟ 
شک  بدون  معارف  وزارت  پیشیِن  مسووالن 
امکاناِت بزرگی را برای این رقم جعلِی خود به 
دست می آوردند و حاال باید پاسخ بدهند که با 
این پول ها و امکانات چه کرده اند؛ آیا از آن ها 
سیاسی شان  برنامه های  یا  و  جنگ  ادامۀ  برای 
این رقم  از  این پول ها و  از  آیا  اند؟  برده  سود 
تقلبِی شاگردان معارف، در انتخابات های گذشته 

نیز استفاده شده است؟  
پیگیری  را  قضیه  این  درستی  به  کسانی  اگر 
خیلی  کورِ  گرهِ  آن  نتایج  شک  بدون  کنند، 
کرد.  خواهد  باز  را  الینحل  ظاهراً  مسایِل  از 
تنها  کشور،  معارف  مشکل  دیگر،  طرف  از 
کیفیت  و  محتوا  بل  نیست،  آن  دروغیِن  کمیت 
کاستی های  باشد.  می تواند  نیز  آن  خطرناِک 
و  تعلیمی  نصاب  در  بنیادی یی  و  عمیق  بسیار 

به  نیاز  که  می کند  بیداد  مکاتب  درسِی  کیفیت 
مکاتب  از  برخی  دارد.  نظر  تجدیِد  و  بازنگری 
کشور، عماًل به محل های سربازگیرِی گروه های 
تندرو و تمامیت خواه تبدیل شده اند. در برخی 
فکر خشونت و جنگ  مکاتب کشور، عماًل  از 
کتاب های  از  برخی  محتوای  و  می شود  ترویج 

درسی نیز خالی از ترس و نگرانی نیست.
مسلمًا مسوولیِت بخش بزرگی از این مشکالت 
مربوط  معارف  وزارت  پیشیِن  مسووالِن  به 
عرصه ها  این  در  افراد  این  باید  و  می شود 
مسووالن  حال،  عین  در  ولی  باشند؛  پاسخ گو 
فعلِی وزارت معارف باید با برنامه ریزی علمی، 
گام های استوار در راستای اصالحات در معارِف 

کشور را بردارند. 
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احمــد عمران

معارف افغانستان 
بر لبۀ پرتگاه

 

»فساد«  بتوان گفت که  واقع گرایانه  نگاهی علمی و  شاید در 
سرنوشِت محتومِ همۀ اشیاِی مادی در دنیای پیراموِن ماست و 
به گونۀ نسبی، شاید بتوان گفت که فساد سرنوشِت گریزناپذیِر 
است.  انسانی  جهاِن  در  غیرمادی  جریان هاِی  و  روندها  همۀ 
ولی با همۀ این ها، تالش برای جلوگیری از فساد و تباهی در 
همۀ حوزه های مادی و معنوی و آوردِن اصالح و یا دگرگونی 
مثبت نیز، عقالنی ترین رویکردِ ممکن برای بشِر صاحب خرد 
انسان موظف  یعنی  لقب »اشرف مخلوقات« است.  دارندۀ  و 
است در هر قدم و نفِس خویش، تکاپوِی اصالح داشته باشد و 
با مرور بر احوال و کردار خویش، فساد و تباهی را سد گردد. 
اما آن چه این مقال به عنوان یکی از مصادیِق فساد ـ و شاید 
بدترین مصداِق آن ـ بدان پرداخته، فسادی ست که در میداِن 
شبکه های  آن،  نامطبوع  بوی  و  گشته  رونما  کشور  سیاسِت 

اجتماعی به ویژه فیسبوک را آکنده است. 
امور  مراقبِت  و  اداره  در  باهوشی  و  درایت  را  سیاست  اگر 
داخلی و خارجِی یک جامعه و فراهم نمودِن اسباِب صالح و 
رفاهِ عمومی تعریف کنیم، فساد در این عرصه وحشتناک ترین 
همۀ  پایین،  به  باال  از  که  می شود  تباهی شمرده  و  فساد  نوِع 
اجتماع را درمی نوردد و نخبه گان و مردمِ عادی را بر حضیِض 

ذلت می نشاند.
آن چه این روزها در فضای فیسبوک مشاهده می شود، چیزی 
آن،  تقلیِل  و  تنزیل  دست کم  یا  و  سیاسی  دانش  مسِخ  جز 
گذشته  در  اگر  نیست.  خاله زنکی  و  کودکانه  جنگ های  به 
سیاست مداران، قدرت و برترِی خود را در قالِب تصمیماِت 
خوب و راهبردِ حساب شده جست وجو می کردند و رقابت ها 
و حریف زنی هاِی خویش را نیز در این دایره پی می گرفتند، 
پیروزِی  و  ذلت  و  آورده اند  ایمان  فیسبوک  به  همه  اکنـون 
می بینند.  فیسبوکی  کاربراِن  دستاِن  در  را  خویش  احتمالِی 
را  آن  در  شکل گرفته  مجازِی  فضای  و  فیسبوک  چنان  آن ها 
واگذاشته  را  سیاسی  خردِ  و  دیپلماسی  که  شمرده اند  جدی 
دل سپرده اند؛  برای خویش  فیسبوکی  کاربراِن  استخدامِ  به  و 
کاربرانی که برای آن ها مداحه می گویند، اخبار مثبت می سازند، 
شایعه پراکنی می کنند و اگر الزم شد، حریفان و رقباِی آن ها را 

به تیِر طعنه و دشنۀ تهمت می نوازند. 
و  درون حکومتی  رقابت های  و  جدال ها  همۀ  هم اکنون   
و  درون  در  که  سیاسی یی  بندوبست های  و  صف بندی ها 
بیروِن نظام جریان دارد را می توان آیینه وار اما به شکِل بسیار 
فیسبوکی یی که  فعالیِت مستخدماِن  فیسبوک و  مفتضحانه در 
کرد.  مشاهده  می گویند،  "فیسبوک چلوونکی"  آن ها  به  بیشتر 
خود  اقتدارِ  و  نفوذ  توسعۀ  برای  غنی  آقای  که  همه می دانیم 
در نظام به همراه تیِم خاصش مصروِف نقشه ها و ترفندهای 
فراوان است و در سوی دیگر، باقی بازیگراِن سیاست در کشور 
در تالش برای بی نصیب نماندن از سفرۀ قدرت و یا حذف 
نشدِن از میدان سیاست اند. در آن سو غنی به ذهن های مبتکر و 
مغزهاِی نقشه  کِش هم تیمی هایش اتکا کرده و در این سـو خیِل 
انبوهِ سیاست مدارانی که از غنی قدرت و موقف می طلبند و 
نماینده گی می کنند، در فیسبوک جنِگ  نیز  اکثریِت جامعه  از 
نیابتِی مضحک و شرم آوری به راه  انداخته اند که مگو و مپرس. 
آن چه که از تماشاِی این اوضاِع مسخره در فیسبوک و حاِل 
آگاه  انساِن  هر  نصیِب  فیسبوک بازمان  سیاست مرداِن  زارِ 
افسوس.  و  است  درد  و  است  دریغ  می شود،  دردآشنایی  و 
که  همسویی  سیاست مداراِن  نماینده گاِن  هواخواهاِن  هم اینک 
انزوا و زده از قدرت و صالحیت احساس  خود را در آیینۀ 
و  تحقیر  با  تا  آمده اند  هم  مصاِف  به  فیسبوک  در  می کنند، 
تضعیِف یکدیگر، سهِم بیشتری از خواِن قدرِت رقیِب اصلی 
این  و  رویکرد  این  آن که  از  بی خبر  ببرند؛  غنی  آقای  یعنی 
آسیاِب  در  آن ها  که  آبی ست  یکدیگر،  پای  زیر  کردِن  خالی 
تمامیت خواهِی ارگ می ریزند و به واسطۀ آن، به زیرکِی اتاق 

فکِر ریاست جمهوری »آفرین« می گویند. 
سیاست مرداِن  همۀ  به  صمیمانه  ناامیدی ها،  همۀ  به رغم 
جوانان  به  را  فیسبوک  که  می شود  توصیه  فیسبوک باورمان 
در  را  سیاست  و  واگذارید  بی مزد  هواخواهاِن  و  کاربران  و 
باشید  داشته  یاد  به  و  کنید  دنبال  نیکو  تصامیِم  و  دایرۀ خرد 
که رقیِب اصلی در میدان قدرت، سرنِخ همۀ دعواهای تان را 
حذِف  برای  مقدمه یی  شما،  از  یکی  حذِف  و  دارد  به دست 
را در  آییـد و وحدت  به خود  محکم تِر سایرتان است. پس 

کثرت بجویید! 

سیاست در داِم 
"فیسبوک چلوونکی "ها
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شاید گفتِن این كه حاال معلوم 
شده كه افغانستان 11 

میلیون شاگرد در مکاتب 
خود ندارد بل رقم دقیق آن، 

5 و نیم میلیون است، در 
وهلۀ اول آشکار شدِن یک 
دروغ بنماید كه خیلی هم 

مهم نیست؛ چون بسیاری ها 
می گویند كه دولت افغانستان 
در كدام عرصه دروغ نگفته 
و تقلب نکرده كه در عرصۀ 
معارف نکرده باشد. اما بحث 

وقتی عمیق و حساس می شود 
كه ببینیم نتایج این دروِغ 

بزرگ به كجا انجامیده و چه 
فاجعه یی را رقم زده است. 

وقتی مقام های وزارت معارف 
در گذشته از موجودیِت یازده 

میلیون شاگرد در مکاتب 
به صورِت رسمی سخن 

می گفته اند، به معنای آن بوده 
كه امکاناتی را هم كه به دست 

می آورده اند، برای یازده 
میلیون شاگرد بوده است. 

حاال سوال این جاست كه این 
امکانات چه شده است؟ در 

چه راه هایی به مصرف رسیده 
و كی ها مصرف كرده اند؟ 

ACKU
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مکاتب خیالی، معلمان خیالی و دانش آموزان خیالی
شماردانشآموزانششمیلیونبوداما فاروقوردکبودجة12میلیونرادریافتمیکرد

دلیـل تعقیـب نکـردن پرونده هـای فسـاد و بررسـی 
نکـردن پرونـدۀ مکاتب خیالـی و اکنـون دانش آموزان 
پیشـین  مقامـات  بـه  حکومـت  دادن  بـاج  خیالـی 

اسـت. حکومتـی 
شـماری از فعاالن مدنی و اسـتادان دانشـگاه می گوید: 
آنانی کـه متهم به ایجـاد مکاتب خیالـی و دانش آموزان 
خیالـی انـد بـه جـای بازپرسـی و محاکمـه شـدن، به 
عنـوان مشـاور، وزیر و سـفیر در حکومـت دخیل اند.
آنـان خارجی هـا را در ایـن چنیـن فسـادها بی تقصیـر 
ندانسـته تاکیـد دارند کـه چون فاسـدین و تقلب کاران 
وزرا  مشـاورین؛  شـدن،  محاکمـه  جـای  بـه  دیـروز 
و سـفیران امـروز انـد؛ بنابرایـن هـم حکومـت و هـم 

خارجی هـا در ایـن فسـاد شـریک انـد.
حکومـت  یـک  تهـداب  جان کـری  آنـان:  گفتـه  بـه 
و  عصبـی  آدم  یـک  و  گذاشـت  را  بی مسـوولیت 
احساسـاتی را بـر مـردم افغانسـتان تحمیل کـرد که او 
بـرای یـک حلقه خـاص کار می کنـد؛ اما بـرای مبارزه 

بـا فسـاد هیـچ برنامه یـی نـدارد.
ایـن واکنش هـا پـس از نشـر گزارشـی در خصـوص 
5،5 میلیـون دانش آمـوز خیالـی ابـراز می شـود؛ پیـش 
از این سـیگار گزارشـی در خصوص ایجـاد مکاتب و 

معلمـان خیالـی نیـز ارایه کـرده بود.
وزیـر معـارف اخیـراً  گفـت کـه شـمار دانش آمـوزان 
بـه شـش میلیون تن می رسـد. ایـن درحالی اسـت که 
مقامـات پیشـین وزارت معـارف ایـن رقـم را بیش از 

ده میلیـون تـن اعـالم کـرده بودند. 
فتانـه گیالنـی فعـال مدنـی، خارجی هـا و کشـورهای 
و  مکاتـب  ایجـاد  خصـوص  در  را  کننـده  کمـک 

می دانـد. مقصـر  خیالـی  دانش آمـوزان 
یـا  مکاتـب  ایـن  بایـد  می گویـد:  گیالنـی  بانـو 
دانش آمـوزان خیالـی در زمـان حکومـت حامد کرزی 
شناسـایی و بررسـی می شـد؛ امـا بعـد از چنـد سـال 
نشـر چنیـن گزارشـی نشـان گر یـک بـازی خطرنـاک 
در مـورد افغانسـتان اسـت و اینکـه دنیـا نمی خواهـد 
افغانسـتان بـه طـرف پیشـرفت و آبادانـی حرکت کند. 
او افـزود: بـا دادن چنیـن ارقـام، نشـر یک گـزارش و 
انتقـاد کردن مشـکل حل نمی شـود، بل اگر به راسـتی 
آنـان خواهـان مبارزه با فسـاد انـد؛ باید این مـوارد در 
همـان زمان بررسـی و نتیجه آن مشـخص می شـد؛ اما 
در چنیـن فسـاد بـزرگ، خارجـی بی تقصیر نیسـتند و 

آنـان هم شـریک چنین فسـادهای بودند و هسـتند.
بـه گفتـه ایـن فعـال مدنـی: جان کـری تهـداب یـک 
حکومت بی مسـوولیت را گذاشـت و یـک آدم عصبی 
و احساسـاتی را بـر مردم افغانسـتان تحمیل کرد که او 
بـرای یـک حلقه خـاص کار می کنـد؛ اما بـرای مبارزه 

با فسـاد هیـچ برنامـۀ ندارد.
وی تاکیـد کـرد: اکنـون آنانی که فسـاد کردنـد، خیانت 
مقـرر  مشـاور  و  وزیـر  سـفیر،  عنـوان  بـه  کردنـد، 
می شـوند و آنانـی که متهم بـه ایجاد مکاتـب خیالی و 
دانش آمـوزان خیالـی انـد به جای بازپرسـی بـه عنوان 
مشـاور در حکومـت دخیـل انـد؛ بنابراین نشـر چنین 

گزارش هـای هیـچ دردی را دوا نمی کنـد.

و  فاسـدین  چـون  گفـت:  همچنـان  گیالنـی  بانـو 
تقلـب کاران دیروز به جای محاکمه شـدن، مشـاورین؛ 
وزرا و سـفیران امـروز انـد؛ بنابرایـن هـم حکومـت و 

هـم خارجی هـا در ایـن فسـاد شـریک انـد.
ایـن فعال مدنـی، ایجاد کمیسـیون ها و مرکـز عدلی و 
قضایـی را بـه هـدف فریباندن افـکار عمومی دانسـته 
بـرای  بـدون شـک مرکـز عدلـی و قضایـی  گفـت: 
فریبانـدن افـکار عمومـی ایجـاد شـده و توانایـی بـه 
محاکمه کشـانیدن فسـاد پیشـه گان قدرتمند را ندارند.

باایـن حال، موسـی فریور اسـتاد دانشـگاه کابـل، دلیل 
تعقیـب نکـردن پرونده هـای فسـاد و بررسـی نکـردن 
پرونـده مکاتـب خیالـی و اکنـون دانش آمـوزان خیالی 
را بـاج دادن حکومـت بـه مقامـات حکومـت پیشـین 

می دانـد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه می گویـد: بـدون شـک بررسـی 
نشـدن پرونده هـای فسـاد یـک نـوع باج گیری اسـت؛ 
فسـاد  در خصـوص   و  لـب گشـوده  امـا کسـانیکه 
سـخنی بگوینـد، بالفاصلـه  یـا توسـط حکومـت و یا 
توسـط خارجی هـا به بهانه هـای مخلـف از کار برکنار 

و یـا تبعیـد می شـوند.
مکاتـب  از  اینکـه  کنـار  در  سـیگار  او:  گفتـه  بـه   
ارایـه  ارقـام  خیالـی  اردوی  از  و  زد  حـرف  خیالـی 

کـرد؛ اکنـون از دانش آمـوزن خیالـی حـرف می زنـد؛ 
امـا هـم حکومـت سـکوت کـرده و هـم خارجی هـا 
و کشـورهای کمک کننـده؛ بنابرایـن خارجـی در ایـن 
فسـاد شـریک انـد و حکومـت هـم بنابـر دالیلـی بـه 
فسادپیشـه گان بـا دادن پسـت و مقـام بـاج می دهـد

او افـزود: مـردم افغانسـتان تـا ایـن حـد فساد پیشـه 
نبودنـد؛ بـل ایـن خارجی هـا بودند کـه زمینه و بسـتر 
فسـاد در افغانسـتان را بـه شـکل سیسـتماتیک فراهم 
کردنـد و سرمنشـی فسـاد هـم خـود خارجـی اند که 
اکنـون بـرای خـوب نمایدن شـان چنیـن گزارش های 

را ارایـه می کننـد.
ارقـام   بـه  اسـتاد دانشـگاه، نمی تـوان  ایـن  بـاور  بـه 
کـرد؛  اعتمـاد  نهادهـای  چنیـن  توسـط  شـده  ارایـه 
زیـرا سررشـته ایـن نهادهـا در اخیتار مردم افغانسـتان 
نیسـت و معلوم نیسـت که بررسـی ایـن نهادها چقدر 

باشـد. دقیق 
وی تاکیـد کـرد: بایـد برای بررسـی چنیـن قضایا یک 
نهـاد افغانسـتانی قابـل قبـول بـرای مردم ایجاد شـود؛ 
بیـکاره  امـا متاسـفانه در کنـار سـایر کمیسـیون های 
نهـاد  زیرنـام مرکـز عدلـی و قضایـی ایجـاد شـده و 
ایـن مرکز بـه جای رسـیده گی بـه پرونده هـای دزدان 
و فساد پیشـگان، بـه موارد بسـیار کوچک مانند رشـوه 

گرفتـن می پـردازد.
اسـتاد فریـورز گفت: ایـن مرکز محاکمه های نمایشـی 
در خصـوص گرفتـن 50 هـزار افغانـی رشـوه برگزار 
می کنـد؛ امـا دزدان و فسـاد پیشـه گان یـا وزیـر انـد و 
یـا هـم به عنـوان مشـاور در حکومـت مصـروف اند؛ 
بنابرایـن مبـارزه بـا فسـاد در حکومـت فعلـی ممکـن 

ست.  ا
ایـن درحالی اسـت کـه چنـد روز قبل گزارشـی مبنی 
5 میلیـون دانش آمـوز خیالـی در افغانسـتان ارایه شـد.

اسـداهلل حنیـف بلخـی، وزیـر معـارف، می گویـد کـه 
تازه تریـن بررسـی ها نشـان می دهنـد کـه در بیـش از 
1۷ هـزار مکتـب، بیش از شـش میلیـون دانش آموز در 

کشـور وجود نـدارد.
وزیـر معـارف گفـت: »از مجمـوع ۹ میلیـون شـاگرد 
۲۴ درصـد آن غیرحاضـر دایمی اسـتند و اگـر این ۲۴ 
درصـد را بیـرون کنیـم شـش اعشـاریه چنـد میلیـون 
شـاگرد می مانـد. و ایـن ارقام دقیق اسـت. در دیتابیس 
وزارت همـان وقت هـم 11 میلیون نبـود. در دیتابیس 
یـک ارقـام بـود و بـه رسـانه ها چیـز دیگـر گـزارش 

بود. شـده 
بـه دسـت  معـارف  کـه وزارت  آمار هایـی  بنیـاد  بـر 
دانش آمـوز  میلیـون   11.5 حـدود  رقـم  ایـن  مـی داد 
بـود، امـا صدیق پتمـن، معیین پیشـین وزارت معارف، 
می پذیـرد کـه آمار هـای داده شـده از سـوی رهبـری 

نادرسـت بوده انـد. ایـن وزارت  پیشـین 
 وی می افزایـد کـه بـه دلیـل وجـود فسـاد و اسـتفاده 
نادرسـت از امکانـات آمار ها بیشـتر از آنچـه که بودند 

می شـدند. گزارش 
محـرم  میلیـون  دو  »تقریبـًا  می گویـد:  پتمـن  آقـای 
همراهـی  مکتب رفتـن  در  را  دختـران  کـه  )کسـانی 
می کننـد( را هـم بـا آنـان یکجـا کردنـد و شـاگردان 
مکاتبـی را کـه بسـته شـده بودنـد، با آن جمـع کردند، 
مـا در آن وقـت هم گفتیـم که این احصائیه ها درسـت 
نیسـتند، مـا تأییـد نکـرده بودیـم و پیـام خـود را بـه 
رییس جمهـور و زیـران هـم گفتیـم کـه ایـن احصاییه 
دقیق نیسـت. امـا بودجه یی کـه وزرات در آن سـال ها 

می گرفـت بوجـۀ 1۲ میلیـون شـاگرد بـود.
از  ابـراز نگرانـی  بـا  معییـن پیشـین وزارت معـارف 
وضـع دانش آمـوزان می گویـد کـه از سـال 1386 بـه 
بعـد در یـازده والیـت نـا امـن بسـیاری از مکتب هـا 
بسـته شـده انـد. بـر بنیـاد آمار هـا در حـال حاضر در 

حـدود یـک هـزار مکتـب درکشـور بسـته اسـتند.
ایـن گفتـۀ وزیر معـارف باورهـا را دربـارۀ مکتب ها و 

دانش آمـوزان خیالـی بـار دیگر مطرح می سـازد.
فاروق وردک، وزیر پیشـین معـارف، به گفتۀ خودش، 
»بـه تمـام کـرۀ زمیـن چلنـج« داده بـود که در سراسـر 
افغانسـتان »یـک مکتـب خیالـی« را نخواهنـد یافـت. 
اکنـون کـه بـر بنیـاد آمارهـای تـازۀ وزارت معـارف 
بیـش از 5.5 میلیـون دانش آمـوز »خیالی« هسـت، باید 
محاسـبه شـود که این همـه دانش آمـوز در چند مکتب 

خیالـی درس می خواندنـد.

ناجیه نوری 

رییس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با سفیر روسیه 
در کابل اعالم کرد: حمایت مسکو برای انجام مذاکرات 

موثر با طالبان الزم و ضروری است.
به گزارش خبرگزاری آسیا، حامد کرزی، رییس جمهور 
پیشین افغانستان در دیدار با الکساندر مانتیتسکی، سفیر 
روسیه در کابل اعالم کرد: نقش کشورها در مذاکرات 

صلح افغانستان بسیار مهم است.
گفت:  منطقه  در  تروریستی  حمالت  به  اشاره  با  وی 

تهدید تروریسم برای خاورمیانه بسیار خطرناک است.
همچنین سفیر روسیه در کابل بر تالش های مسکو در 

راستای حفظ صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. 
یکی از نگرانی های بزرگ روسیه وخیم شدن اوضاع در 
نواحی شمالی افغانستان به دلیل حضور نیروهای وابسته 

به داعش و فعالیت های آنها است.

بر  ملل  سازمان  در  روسیه  نماینده  راستا  همین  در 
مبارزان  دیگر  و  داعش  نیروهای  ورود  از  جلوگیری 

خارجی به داخل افغانستان تاکید کرد.
نوشت،  گزارشی  در  رویترز،  خبرگزاری  قبل  چندی 
روابط  "تعمیق  از  به شدت  افغان  و  امریکایی  مقامات 
میان روسیه و طالبان" که می تواند به پیچیدگی "شرایط 

امنیتی شکننده" افغانستان منجر شود، نگران هستند.
به نوشته این روزنامه، روسیه اذعان می کند که روابط 
برای حضور  طالبان  کردن  راضی  هدف  "با  محدودی 
در مذاکرات صلح افغانستان" دارد. با این حال رهبران 
کابل می گویند حمایت روسیه از طالبان به نظر می رسد 
که تاکنون با اهداف سیاسی صورت می گرفته است، اما 
مجموعه یی از دیدارهای اخیر روسیه و مسئوالن طالبان 
که گفته می شود در تاجیکستان صورت گرفته، مقامات 

مستقیم تر  حمایت  درباره  را  کابل  دفاعی  و  اطالعاتی 
مسکو از طالبان از جمله حمایت های مالی و تسلیحاتی 

نگران کرده است.
یکی از مقامات ارشد امنیتی افغانستان می گوید: حمایت 
بسیار خطرناک است  اتفاق جدید و  از طالبان  روسیه 

مساله ای که جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی 
در افغانستان نیز بر آن تاکید می کند.

که  است  آمده  در  نگارش  به  حالی  در  گزارش  این 
روسیه این ادعا را رد می کند.

کرزی:

 حمایت روسیه برای مذاکره با طالبان الزم است

ACKU
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امید عبدالوهابی
ــاِن  ــه دل مخالف ــری ک ــر دیگ خط
می لرزانــد،  را  دموکراســی 
مخالــف  اکثریــت  دســت یابی 
آزادی، ترقــی، پیشــرفت و آبادانــی 
در سایه ســارِ آن اســت. آن چــه 
ــت از  ــک بدع ــوان ی ــه عن ــه ب ک
آن یــاد می شــود، دقیقــًا همــان 
ــای  ــه آلترناتیوه ــت ک ــزی اس چی
نگــرش  هابســی و هم فکرانــش را 
ــو  ــای روس ــا انگاره ه ــل ب در تقاب
ــوان  ــن عن ــا ای ــتانش و ب و دوس
ــد  ــر را بای ــن خط ــع ای ــه "رف ک
بــا ســپردن سرنوشــت جامعــه بــه 
الیق ترهــا و ازمابهتــران و البتــه 
ــردم واگــذار  ــا انتخــاب خــود م ب
از  می شــود.  یــادآور  کــرد"، 
ــالۀ  ــی، مس ــر دموکراس ــاد دیگ ابع
فردیــت و جایــگاه ویــژۀ آن در 
ایــن نــوع ســاختار فکــری اســت 
ــا  ــرد را ب ــه اســتقالل و رشــد ف ک
مســوولیت  از  ســهمی  ســپردن 
ــر  ــرف دیگ ــد و در ط ــض می کن ــه تفوی ــراد جامع ــک اف ــک ت ــه ت ــی ب سیاس
ــل،  ــۀ بین المل ــک در عرص ــس دیپلماتی ــکل گیری باالن ــی و ش ــرا، هماهنگ ماج
ــت و  ــد مراقب ــا نیازمن ــک از این ه ــه هری ــت ک ــر دموکراسی س ــدان دیگ از فرزن
ــکان  ــه ام ــت. چنان چ ــاری اس ــروز بیم ــش از ب ــازی هایی پی ــارت و پاک س نظ
دارد در کنــار "دموکراســی خــرد" نــوع دیگــری از دموکراســی کــه آن رامانهایــم 
ــان اندیشــه های  ــرو هم ــه پی ــرد ک ــد، شــکل بگی "دموکراســی فشــار" می خوان

محافظه کارانــه و خردســتیز ماقبــل پیــروزی اســت. 
ــی و  ــب مل ــه تعص ــت ب ــن اس ــی، ممک ــی بین الملل ــورد دوم هماهنگ و در م
ــر  ــد ب ــل تاکی ــی، ماحص ــر آلمان ــگاه متفک ــه در ن ــود ک ــر ش ــگری منج پرخاش
ــر  ــۀ آخ ــت. و نمون ــه گزاره هاس ــاب این گون ــه در ب ــدم تفق ــا و ع کلی گویی ه
ــان  ــیل خروش ــه و س ــش گرفت ــی را در پی ــر هابس ــان تفک ــد هم ــز می توان نی
مــردم به خاطرعــدم صالحیــت و بلــوغ کافــی در پذیــرش مســوولیت های 
ــک  ــق ی ــر مســتقیم و از طری ــی رای خــود را به صــورت غی سیاســی و اجتماع
ــوج  ــا م ــی و"ب ــم در نگــرش مانهایمــی توده گرای ــر" و شــاید ه ــروه "الیق ت گ
ــه  ــدل شــود.)موجی ک ــه ضــد خــود ب ــن، ب ــتیال یافت ــوج اس ــه برم ــن" و ن رفت
ــم  ــی سیس ــور و رومانت ــات ک ــه از تعصب ــات گرفت ــرا و نش ــد علت گ می توان
ــه معنــای حکومــت اکثریــت مــردم همــواره در  رادیــکال باشــد( دموکراســی ب
ــای محســوس  ــل واقعیت ه ــه در تحلی ــی اســت ک ــای گوناگون معــرض خطره
ــود و  ــناخته می ش ــر ش ــد بهت ــعارش را می دهن ــۀ ش ــه هم ــه ک ــی آن چ و عین
ــان معرفــت نظــری و حکمــت عملــی  ــوازن می ــا رعایــت ت ــم ب بی شــک مانهای
ــه  ــی ک ــه جامعه ی ــد ب ــت. او می خواه ــوده اس ــق ب ــدی موف ــاره تاح در این ب
ــی  ــد: »لحظه ی ــد بگوی ــاری می کن ــی را در کالم ج ــه دموکراس ــیدن ب ــور رس ش
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــن راه را ب ــد و بهتری ــم بگیری ــد تصمی ــد و بع ــل کنی تام
ــذت  ــد ل ــه می توانی ــت ک ــورت اس ــط در آن ص ــد و فق ــاب کنی ــوب انتخ مطل
ــه دار احســاس  ــه صــورت مــداوم و دنبال ــًا و ب انتخــاب درســت خــود را عمیق
کنیــد". و بــه نخبــه گان نیــز هم چنیــن! آری بــه نظــر نگارنــده نیــز تنهــا راهــی 
ــط  ــی توس ــازی دموکراس ــخ خنثاس ــم تل ــیدن طع ــای چش ــه ج ــوان ب ــه می ت ک
ــش  ــان نق ــک و مخالف ــای دموکراتی ــًا نهاده ــن وادی یقین ــه درای ــدان آن)ک فرزن
ــت  ــن اس ــم. ای ــس کنی ــل لم ــورت کام ــد( آن را به ص ــا می کنن ــزایی را ایف به س
ــک  ــرط های دموکراتی ــه پیش ش ــل ب ــش و عم ــی و بین ــم باآگاه ــه می توانی ک
ــدر  ــدان به دســت پ ــرده شــدن فرزن ــگ، باعــث ُخ ــک فرهن ــه ی ــه مثاب شــدن ب
ــوش آن را  ــۀ خ ــم رایح ــویم و بتوانی ــتی نش ــاالری راسیونالیس ــرگ مردم س و م

ــم. ــاز کنی ــی را آغ ــۀ حقیق ــۀ فاضل چشــیده و ســاختن مدین
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یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
افغانســتان و دریافــِت  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

ســهراب پوالدیــان، کارمنــد دادگاه 
ــی: مــا تــا ذهنیــِت مــردم را درســت  عال
نکنیــم و تــا افــکار و ایده هــای کهنــۀ 
جامعــه  فرهنــگ،  بــه  نســبت  مــردم 
هیــچ گاه  نشــوند،  اصــالح  دولــت  و 
بــه موفقیــت نمی رســیم. مــا تاهنــوز 
ــتو  ــک و پش ــای تاجی ــته ایم واژه ه نتوانس
و هــزاره و اوزبیــک را از بیــن ببریــم؛ 
ــرد قــوی  ــن واژه هــا کارب ــا زمانی کــه ای ت
ــق  ــازی موف ــند، در اعتمادس ــته باش داش

نخواهیــم شـــد.
طــرح  در  کــه  حکومتــی  و  جامعــه 
آجنــدای ملــی وجــود دارنــد، زمانــی 
عملــی خواهنــد شــد کــه شــما بــه مــردم 
مراجعــه کــرده و ذهنیت ســازی کنیــد، 
ــل  ــه، ب ــی ن ــای قوم ــۀ باوره ــی هم یعن
ــم.  ــرار دهی ــه ق ــورِ برنام ــانیت را مح انس
ــور:  ــت غ ــودی از والی ــد محم احم
می خواهنــد  و  دارنــد  انتظــار  مــردم 
بداننــد کــه جریــان آجنــدای ملــی یعنــی 

ــه؟  چ
و  چیزفهــم  و  سیاســی  شــخصیت های 
ــی  ــاب به راحت ــدن کت ــا خوان ــمند ب دانش
چــه  ملــی«  »آجنــدای  کــه  می داننــد 
معنــا می دهــد؛ امــا بایــد بــه مــردم 
ــرا  ــاند؛ زی ــی را شناس ــدای مل ــام آجن ع
دادن  بــا  سیاســی  جریان هــای  ســایر 
شــعارهای ســمبولیک و نمادیــن تنهــا 

کردنــد،  مقطعــی  کارهــای  و  آمدنــد 
ندارنــد،  و  نداشــتند  برنامه یــی  آن هــا 
ــن طــور نیســت.  ــی ای ــدای مل ــی آجن ول
بنابرایــن بایــد بــه معرفــی آجنــدای ملــی 
ــردِن آن  ــی ک ــرای عمل ــود و ب ــه ش توج

ــرد. ــورت گی ــالش ص ــز ت نی
این کــه  دیگــر  مهــم  مســالۀ 
مشــکالت  حــالِل  امــروزی  جلســۀ 
جلســه یی  بــل  نمی توانــد،  شــده 
ــرای جلســاِت بعــدی  مشــروعیت بخش ب
اســت و باالخــره بــه نتیجــه رســیدن 
موضوعــات مشــخصی کــه آقــای مســعود 
در  ملــت  بــا  را  آن  همکاران شــان  و 
ــان خواهنــد گذاشــت. مســالۀ ســوم  جری
این کــه مــا در والیــت غــور بــا همــکاری 
دوســتان حــدود چهــار جلســه را گرفتیــم. 
یــک جلســه در جریــان انتخابــات ۹3 
ــی از آن صــورت  ــود کــه اســتقبال خوب ب
ــراد  ــه اف ــم ک ــالش کردی ــا ت ــت و م گرف
تأثیرگــذار را در ایــن جلســه دعــوت 
ــان نیــز بداننــد کــه آجنــدای  ــا آن کنیــم ت

ــه.  ــی چ ــی یعن مل
ــردم را  ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد م پیش
ــا فراخــون ملــی،  وارد عمــل بســازیم و ب
ــم  ــاد بگذاری ــم و معی ــف کنی ــن تکلی تعیی
ــن  ــد ای ــت بای ــدت دول ــن م ــا ای ــه ت ک
ــرد،  ــر نک ــا اگ ــد؛ ام ــام ده ــا را انج کاره
موضــِع مــا مشــخص اســت، قطــع رابطــه 
ــل  ــۀ عم ــود وارد صحن ــت و خ ــا دول ب

ــدن.   ش
ــۀ بعــدی  ــه برنام ــن ب ــکار: م ــی پی مجتب
در  این کــه  آن  و  دارم  پیشــنهاد  یــک 
جلســۀ امــروز اکثریــت شــرکت کننده گان 
از قــوم تاجیــک و هــزاره اســت؛ امــا بهتــر 
اســت کــه در جلســات بعــدی از بــرادران 
ــز دعــوت  ــرادران اوزبیــک نی پشــتون و ب
شــود؛ زیــرا مــا هرچــه بــه یکدیگــر 
نزدیک تــر شــویم، عزیز تــر می شــویم 
می شــود.  رســاتر  نیــز  صدای مــان  و 
ــک  ــد ی ــی بای ــدای مل ــرای آجن ــن ب ای
ــه  ــر این ک ــم دیگ ــۀ مه ــد. نکت ــل باش اص
بــه جوانــان ایــن اطمینــان داده شــود 
کــه به خاطــر منفعت هــای کوچــک و 
مقطعــی کار نمی کنیــد، بلکــه دیــدگاه 

ــوام  ــر صــالِح همــۀ اق ــد و خی ــی داری مل
افغانســتان را در آیینــۀ آجنــدای ملــی 

می کنیــد.  جســت وجو 
ــا  ــه م ــت این ک ــرف: نخس ــارون معت ه
ــرار  ــی ق ــدت مل ــت وح ــر حکوم در براب
داریــم و مســوولیِت مــا فشــار آوردن 
ــدن  ــی ش ــدِف عمل ــت به ه ــاالی حکوم ب
ــۀ سیاســی اســت. مســلمًا  ــواد توافق نام م
مــا بــا شــعار دادن وحــدت ملــی بــه جای 
در  عمــده  مشــکِل  زیــرا  نمی رســیم؛ 
ــن سیســتم متمرکــز،  سیســتم اســت؛ همی
ــن  ــه ای ــا زمانی ک ــتبدادی. ت ــته و اس بس
سیســتم نشــکند و قــدرت و ثروت تقســیم 
نشــود، وحــدت ملــی تحقــق نمی یابــد. به 
نظــر مــن، ایــن شکســتن بایــد بــا فشــار و 
قاطعیــت صــورت بگیــرد، همان طــور کــه 
ــد  ــتاد ش ــد و ایس ــهید آم ــب ش آمرصاح
ــت  ــت و عدال ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس و ب
مبــارزۀ  جوهــِر  بایــد  کــرد.  مبــارزه 
ــل  ــک اص ــا ی ــرای م ــهید ب ــعود ش مس
ــه اقتضــای زمــان،  باشــد، هرچنــد نظــر ب
اصالح گری مــان  و  مبــارزه  روش هــای 

ــند.  ــاوت باش متف
حنیــف مشــتاق، کارمنــد شــورای ملی: 
در نخســت یــک ســوال دارم و آن این کــه 
ــه  ــارزه؟ ب ــا مب ــم ی ــت می کنی ــا سیاس م
ــه  ــه نتیج ــج ب ــه سیاســت منت ــل این ک دلی
ــه هــدف. در  ــارزه معطــوف ب اســت و مب
ــورد  ــت می خ ــا شکس ــخص ی ــارزه ش مب

ــود. ــروز می ش ــا پی ی
ســه ســال پیــش، بحــث دولــت وحــدت 
ــرح  ــی مط ــدای مل ــق آجن ــی از طری مل
شــد؛ امــا اکنــون یــک حکومــت ایتالفــی 
ــی  ــدت مل ــت وح ــوان حکوم ــت عن تح
ــد  ــان مانن ــدرت همچن ــه و ق شــکل گرفت
ــج  ــا پن ــار و ی ــار چه ــته، در انحص گذش
ــی  ــده گاِن اصل ــت و تصمیم  گیرن ــر اس نف
ــده  ــن قاع ــد ای ــتند. بای ــا هس ــز آن ه نی
بــا  ملــی  آجنــدای  و  شــود  شکســته 
و  سیاســی  شــخصیت های  همــکاری 
نخبــه گان، حکومــت وحــدت ملــِی فعلــی 
را بــه یــک حکومــت وحــدت ملــِی 

ــازد.  ــدل س ــی مب واقع

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: ناجیه نوری

بخش هفـتم
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آشفته بازار  به   پایان دادن   شعار  با  اخیر  قرن   در  دیگر  نظریۀ  
مؤسسه یی   هنر  یا  تشکیالتی «  »هنر  نظریۀ   هنر،  نظریه های  
است . بر اساس  این  نظریه ، هیچ  هنری  در بیرون  از نظام ها 
این   تنها  و  نخواهد شد  اجتماعی  خلق   منسجم ِ  نهادهای   و 
می کنند.  تأیید  را  اثری   اعتبار  و  که  صالحیت   مؤسسات اند 
در واقع ، این  نظریه  نیز، با کمی  مسامحه ، بدون  تعیین  حدود 

واقعی  ارزش  آثار هنری ، آثار موزیمی  را در بر می گرفت . 
شاخص   بیستم   قرن   نظریه های   میان   در  که   دیگری   نگاه    
است  و نگرش های  لیبرالی  مبتکران  آن  را مشخص  می کند، 
»هر  که   است   باور  این   بر  که   است ،  هنر«  تاریخی   »نظریۀ  
بر  را  نقشی   تاریخ،   ماقبل   انسان های   مانند  می تواند  کسی  
دیوار بکشد و یا چیزی  را بسازد و ما نیز تعصبی  نداریم  که  
آن  را اثر هنری  ندانیم )!( اّما همین  توانایی  که  از کار او لذت  
ببریم  و آن  را اثر هنری  بنامیم ، به  سبب  برخورداری  از آگاهی  
و تعریف های  تاریخی  است  که  از هنر خوانده ایم ، یا برای  ما 
بازگو کرده اند. همین  تعریف  تاریخی  است  که  مفهوم  هنر را 
در ذهنِ  ما شکل  می دهد و باز تاریخ  و گذر زمان  است  که  

آن  را دگرگون  می کند.« ۷
و  هنر  بر  هم   دیگری   زمان ِ  هر  از  بیش تر  هنری   نقد  اّما   
فرهنگ  معاصر خود تأثیر گذاشته  و هم  از آن ها تأثیر گرفته  
است . در واقع ، می توانیم  بگوییم  که  ماهیت ، روش  و حرکت  
نقد امروز، خود زاییدۀ  هنر معاصر و امروز است  و از طرفی  

هنر معاصر نیز نقد و نقادان  خاِص  خود را متجلی  می کند.
همان قوانین  پنهان  و آشکار سرمایه داری  عظیم  جهانی  که بر 
اندیشۀ   افکنده  است  و مسیر آرمان  و  تولیدات  هنری  سایه  
انسانی   روابط   و  می کند  تعیین   آزادی ،  فریب   به   را  هنرمند 
و  شده   دگرگون   سرمایه داری ،  این   از  متأثر  جوامع ،  درون  
است ،  شده   حاکم   اندیشه ،  حتا   چیز،  همه   بر  »کاالواره گی « 
نقد هنری  را هم  در همان  مسیر هدایت  می کند. بنابراین ، به  
همان  صورت  که  هنرمند از سریر بزرگی  و عظمت  به  پایین  
کشیده  شد و در حد یک  »شهروند« تنزل  پیدا کرد، منتقدان  
هنری  نیز کوشیدند تا این  جایگاه  را نه  بیش  و نه  کم  و بلکه  
همسو با جریان  عظیم  مدنیت  که  هنر نیز جزیی  از آن  بود، و 
هست ، تبیین  کنند. به  همین  دلیل  بود که  با هر تغییر سیاسی  
ـ اجتماعی  در عرصۀ  جامعه ، شرایط  هنرمندان  نیز دچار تغییر 
در  بود.   این گونه   نیز  نقد  و دگرگونی  می شد و سرنوشت  
راستای  همین  روند در دورۀ  جدید و به ویژه  در قرن  بیستم ، 
منتقد هنری  نقش  اصلی  و تعیین کننده  یی  را در تولید و عرضۀ  
اثر هنری  ایفا می کرد. او بود که  با تأکید بر اثر هنری  و مسایل  
پیچیدۀ  آن ، به  جای  تأکید و بحث  بر سر خود هنرمند، ذایقۀ  
از  می داد.  شکل   را  مخاطب   باورهای   و  تصویری   و  ذهنی  
طرفی ، در هیچ  زمان  دیگری  مانند این  قرن ، مخاطب  تا این  
اندازه  خود را به  منتقد و نقاد هنری  به عنوان  یک  واسطۀ  مهم  

و غیرقابل انکار نیازمند ندیده  است. 
به همین  دلیل  است  که  اصوالً رفته رفته  در بسیاری  از موارد، 
خود منتقد اهمیتی  بیش  از هنرمند و حتا  بیش  از اثر هنری  
پیدا کرد. این  مسأله  به ویژه  از دهۀ 1۹۴0 به  بعد تا پایان  دهۀ  
مایکل   و  گرینبرگ   کلمنت   نظریات   درهم آمیختن   با   1۹60
این   در چنین  شرایطی ،  کرد.  پیدا  فراید صورت  جدیدتری  
نقد هنری  بود که  برای  هنرمند و هنرمندانی  که  در راه  بودند 
و متصدیان  عرضه  و فروش  و تبلیغ  و حمایت  از هنر، تعیین  

تکلیف  می کرد.
از  به ویژه   بیستم ،   دیگر مساله یی  که  در دهه های  آخر قرن  
فضای   حاکمیت   بود،  شاخص   این سو  به    1۹60 دهۀ   پایان  
نیز  این   از  پیش   اگرچه   بود.  نقد  دنیای   بر  ژورنالیستی  
تیوری های  ارایه شده  پیرامون  اثر هنری ، هنر و مقوله های  آن  
اّما به  هرحال  منتقدان  تالش  می کردند  آسیب پذیر می نمود، 
علمی   رنگ وبویی   خود  تفسیرهای   و  تحلیل   و  تعاریف   به  
مباحثی   و  تیترها  بعد،  به   این   از  که   درحالی   ببخشند؛ 
جهان «،  »پایان   مدرنیسم «،  پایان   »اعالم   همچون   گیشه پسند 
»مرگ  هنر« و نظایر آن  بدون  آن که  بحث  علمی  جدی  در متن  
آن ها انجام  گیرد، روانۀ  بازار نقد شد. نظریات  افرادی  چون  

»داگالس  کریمپ « از این  نوع اند.
 در سال های  پایانی  دهۀ  1۹60، به ویژه  در فرانسه ، مباحث  
مختلفی  پیرامون  جامعه شناسی ، اقتصاد و ادبیات  حوزۀ  هنر 
مطرح  شد و متأثر از برخی  آموزه های  مارکسیستی ، نوعی  نقد 
فرهنگی  رواج  یافت . به  همین  سبب  نیز نظریه های  فرهنگی ـ  
اجتماعی  با فلسفه  درآمیخت  و در این  راستا و به عنوان  نمونه  
»ژاک  دریدا« در نقش  یک  رمزگشا، نگرش  دیالکتیک  منفی  به  
زنده گی  اجتماعی  و تاریخ  را زیر سؤال  برد و »میشل  فوکو« 

به  اخالقیات  پرداخت .
 رفته رفته  در دهه های  پایانی  قرن  بیستم ، علی رغم  برخی  از 
منتقدان   خود  که   جریانی   متعالی ،  هنر  مقولۀ   به   رویکردها 
بسیار  نقش   آن   سریع   گردش   در  یا حداقل   و  بودند  ایجاد 
به  خود آن ها بی توجه  ماند و آن ها  بودند،  ایفا کرده   مهمی  
منتقد،  و  تحلیل گر  نه   و  هنری «،  »خبرنگار  یک   حد  در  را 
باقی   همین  حد  در  نمی خواستند  که   نیز  منتقدان   داد.  تنزل  
بلکه   فکری ،  درگیری های   و  مباحثه ها  در  ناگزیر  بمانند، 
ژورنالیستی ، شرکت  می کردند و به  این  ترتیب  آشفته گی  و 
تبیین  جدید  نمونه ،  به عنوان   بیشتر شد.  نقد  دنیای   ابهام  در 
پدیدۀ  »هنر مفهومی « با انگارۀ  فلسفی  و به صحنه آمدن  مجدد 
ذهنیت ، نوعی  گرایش  به  ُمدگرایی ، با انگیزۀ  نوآوری ، را به  

دنبال  داشت .
 در این  میان ، انکارِ فیزیک  اثر هنری  و اصالتِ  ایده  نیز باب  
شد و طیف  گسترده یی  از منتقدان  با هدف  روشن فکرنمایی  
آن   نظایر  و  فکر  هنر  خاکی ،  هنر  مفهومی ،  هنر  ستایش   به  
منتقدان   این   پیش ،  دهه های   از  بیش تر  این بار،  و  پرداختند 

از جریانات   دنباله روی   در  را  هویتِ  خود  که   بودند  هنری  
هنری   سیاست گذاران   و  مشاوران   مدیران ،  می یافتند!  هنری  
در سطوح  مختلف  نیز آشکارا سربرآوردند و متأثر از روابط  
سیاسی  ـ اقتصادی  بازار جهانی  عماًل و در تناقضی  صریح ، 

به  خط  و ربط های  ایدیولوژیکی  همت  گماردند.
 در این  میان ، مباحثی  همچون  هنر جهانی ، منبعث  از نظریۀ  
حدود  حذف   بین المللی ،  فرهنگی  گفتمان   جهانی ،  دهکدۀ  
بازارهای   تبلیغ   و  ملی   مرزهای   حتا   و  سیاسی   جغرافیای  
و  هنری   بازاریابی   و  گرفت   قرار  کار  اساس   مشترک  
گردشگری  فرهنگی ـ هنری  که  از این  فضا برخاسته  بودند، 
بیش  از پیش  به  روزنامه نگار، گزارشگر و خبرنگار هنری ، و 
از منتقدان ،  نیازمند شدندـ هرچند بسیاری   نه  منتقد هنری ، 

همچون  »ولفلین« ، چندان  به  فضای  حاکم  تن  در ندادند. 
در  به ویژه   نوین ،  نقد  خاص   رویکرد  به عنوان   که   مسأله یی  
دو دهۀ پایانی  سدۀ بیستم  می توان  به  آن  پرداخت ، هم راستا 
کردن  فعالیت  هنری  با دیگر فعالیت هاست  که  استفن  گرین  
بالت  در کتابی  باعنوان  شکل های  قدرت  و قدرت  شکل ها 
در دوران  رنسانس  در 1۹8۲ به  آن  پرداخت . وی  معتقد است  
تولید، و نه  خلق ، اثر هنری  فقط  از نظر نوع  آن  یک  فعالیت  
که   است   آن   سیاق   و  روش   نظر  از  تنها  و  است ،  فرهنگی  
و  سبدبافی   معلمی ،  همچون   اجتماعی   فعالیت های   دیگر  با 
مناسبات   که   است   باور  این   بر  او  است .  متفاوت   آن   نظیر 
تولیدکنندۀ  هنر و دیگر  میان   پنهان   قراردادهای  آشکار و  و 

نهادهای  اجتماعی  سبب  تولید اثر هنری  می گردد.
بیستم   دنیای  نقد در قرن   باوری  دیگر که  منتقدان  و اصوالً 
اجتماعی ،  زمینه های   و  شرایط   که   بود  این   رسیدند،  بدان  
سیاسی ، اقتصادی  و ایدیولوژیکی  هر اثر هنری  به  هنگام  خلق  
محسوب   اثر  آن   جدانشدنی   و  غیرقابل تفکیک   قسمت   آن ، 
می شود )هرچند این  مسأله  از بدیهیات  است !( و برای  درک  
و دریافت  آن  باید از شرایط  زمانی  و تاریخی  خلق  اثر هنری  
جوهرۀ   و  ماهیت   به هرحال   هنری   اثر  هر  گرچه   بود.  آگاه  
مستقلی  دارد که  تا حدود زیادی  از این  زمینه  و شرایط  جدا 

است . 8
 باید افزود نظریه هایی  که  میشل  فوکو و مارشال  مک لوهان  
مؤثر  نگاه   این   در  کردند،  ارایه   فرهنگ   و  تاریخ   مورد  در 
بودند. میشل  فوکو ساختار انسان  را حاصل  شرایط  تاریخی  
هر  شکل گیری   فرآیند  است   معتقد  او  می داند.  اجتماعی   و 
فرهنگی  خاصی   ـ  اجتماعی   رمزگان   شبکۀ   از  متأثر  انسانی  
است  که  خود وی  از درک  و دریافت  و احاطه  بر آن  ناتوان  

است .
 بنابراین ، تاریخ  مکتوب  انسانی  که  به  شکل  متن  رازآلودی  
و  شود  داده   تغییر  دیگری   افراد  توسط   باید  است ،  درآمده  
فرهنگ   دورۀ   »پایان   تیوری   با  نیز  مک لوهان   گردد.  تعبیر 
به   تلویحی   اشارۀ   با  تصویری «،  فرهنگ   آغاز  و  مکتوب  
و  به  سیاست گذاران   تصویر،  اساس   بر  انسان   ساختار ذهن  
مدیران  گردانندۀ مسایل  فرهنگی  ـ اجتماعی  و البته  اقتصادی  
ـ سیاسی  نوید داد که  هر چه  از مسیر و صافی  تصویر بگذرد، 
طوالنی  مدت   در  بلکه   و  چندین برابر  آن   تأثیرگذاری   امکان  

هنری   منتقدان   و  هنری   نقد  دلیل ،  همین   به   است .  قطعی  
ایجاد  تیوری ها  این   با  نیز مقهور فضای  رسانه یی  شدند که  
شده  بود. هرچند با ظهور ماتریالیسم  فرهنگی  که  زاییدۀ  فکر 
ریموند ویلیامز، منتقد ادبی  و جامعه شناس  انگلیسی  است  و 
حتا  »تاریخ گرایی  نوین «، ناتوانی  انسان  در مقابل  فرایندهای  

تاریخی  نیز زیر سؤال  رفت  و بی اعتبار شمرده  شد.
اغلب   که   امروزی ،  منتقدان   بیشتر  افزود  باید  پایان ،  در 
جهت   به   بیستم اند،  قرن   پایانی   دهه های   منتقدان   همان  
دیدگاه ها  و  هنرمندان   آثار،  مکاتب ،  غیرقابل باور  گسترش  
و  کلی   مباحث   به   سخنان شان ،  و  نوشته ها  عدم مقبولیِت  و 
پرطمطراق  روی  آورده اند و با بهره گیری  از الفاظ  پیچیده  و 
فیلسوف مآبانه  و بدون  توجه  به  مخاطب  و حتا  اثر هنری ، به  
یک  »خودتبعیدی « تن  داده ، می کوشند حال  که  کسی  جایگاه  
هنرمند  خود  که   چونان   نیست ،  قایل   آن ها  برای   را  پیشین  
به  شهروند ساده  تبدیل  شده  است ، با ارایه  و طرح  مکاتب  
توجیه   و  پرسروصدا  نظریه های   نو،  واژه های   ابداع   جدید، 
شبه علمی پدیده های  نوظهور، این بار خود را، و نه  اثر را، به  

انگارۀ  شهرت  و موقعیت ، ثابت  و توجیه  کنند.
 به  همین  دلیل  است  که  نوشته ها و نقدهای  اینان  اغلب  بازی  
الفاظ  است ، بدون  آن که  فرآینِد این  نقدها در اثر  با کالم  و 
این   با  شود.  دریافت   و  درک   یا  باشد  داشته   وجود  هنری  
حال ، نقد هنری  اگر با دیدگاهی  مشخص ، صریح  و محکم  
بیان  شود، حتمًا ارزشی  را برخواهد تافت ؛ ضمن  این که  نقد 
هنری  تنها با داشتن  پایه ، مبنای  درست  و سنجیده  و یک  نظام  
هنری ،  اثر  خودِ  با  آن   تطبیق   و  آسیب ناپذیر  ارزش گذاری  
زمینۀ  حضور و ماندگاری  دارد. برتافتن  و نفی  هرگونه  نظام  
سنجش  و ارزش گذاری صریح  به  تصور شعار رهایی  از قید 
و بند و القای  آزادی ، زمینۀ  مناسبی  را برای  ظهور فعالیت های  

شبه هنری  فراهم  می سازد.
 

یادداشت ها:
 )1380( گلستانه   هنری «،  نقد  »هنر  قره باغی ،  علی اصغر  1ـ 

ش ۲8، ص 50
۲ـ همان ، ص  51

به   کیست ،  منتقد  چیست ،  نقد  دیگران ،  و  وود  رابین   3ـ 
کاوش ،  فرهنگ   انتشارات   )تهران :  فراستی   مسعود  کوشش  

13۷8(، ص 115
آثار:  تحلیل   و  تجزیه   روش   )دیباج (،  گودرزی   مرتضی   ۴ـ 
نقاشی  جلد ۲ »آثار مدرن « )تهران : انتشارات  عطایی ، 138۲(، 

ص 3۴
5ـ همان ، ص 35

6ـ علی اصغر قره باغی 
 )1380( گلستانه   هنری «،  نقد  »هنر  قره باغی ،  علی اصغر  ۷ـ 

ش  ۲۹، ص 56
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گردآوری و تنظیم: گروه فرهنگ و هنر پرشین پرشیا 

 

به پیشـواز 
شب یلـدا

سعید گودرزی بخش دوم و پایانی

یلدا شب بلنِد غزل های مشرقی ست
میالد هر ترانــۀ زیبـای مشرقی ست

آهسته می رسند به مقصد ستاره ها
مهتـــاب گاهوارۀ رویای مشرقی ست

سرما حـــریف قصـۀ مــــادربــــزرگ نیست
دستش لحاف کرسی گرمای مشرقی ست

»از هرچه بگذری سخن دوست خوش تر است«
حافظ دوای روح و مسیــحای مشرقـی ست

سیب و انار و پسته، شیرین و ترش و شور
طعم اصیِل یک شب یلدای مشرقی ست

حاال کــــه دوستان همــه جمع اند دف بیار
چشم انتظار صد دل شیدای مشرقی ست

یلدا شب یکـــی شدِن آفتاب و ماه
میالد هر ترانۀ زیبای مشرقی ست
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 مجیدی
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از آمادهگی های 
کمک برای مهاجرانی که به کشور برگشته اند، در فصل 

زمستان خبر می دهد.
دیروز  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
دوشنبه )۲۹ قوس ( در نشست شورای وزیران گفت 
که آمادهگی ها برای رفع مشکالت برگشت کنندهگان 
و بی جا شده گان در فصل سرما روی دست گرفته شده 

است.
این  که  افزود  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 

طرح در دستور کار شورای وزیران قرار دارد.
زیادی  هنوز هم شمار  کرد:  نشان  عبداهلل خاطر  آقای 
شهروندان افغانستان در پاکستان و ایران مهاجر هستند 
و این موضوع نیاز به گفت وگوی تازۀ دولت با مقام های 

این کشورها دارد.
آقای عبداهلل همچنان گفت که قرار است محمد محقق، 
چالش های  رفع  برای  اجرایی  ریاست  دوم  معاون 
شمار  هم  هنوز  که  چرا  کند  سفر  ایران  به  مهاجران 
چشم گیری از شهروندان افغانستان در پاکستان و ایران 
نیاز به گفت وگوی تازه  مهاجر هستند و این موضوع 

دولت با مقام های این کشورها دارد.
نتیجۀ  در  و  بود  رفته  ایران  به  محقق  آقای  نیز  پیشتر 
مذاکره با مقام های این کشور، توافق شد تا از اخراج 
اجباری مهاجران خودداری شود. بر بنیاد آخرین آمار 
وزارت مهاجران و عودت کنندگان بیش از دو میلیون 

شهروند افغانستانی در ایران زندهگی می کنند.
در  و  بود  رفته  ایران  به  محقق  آقای  نیز  این  از  پیش 
از  تا  توافق شد  این کشور،  مقام های  با  مذاکره  نتیجۀ 

اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود.
همزمان با این، مسووالن در ریاست اجرایی در پیامی به 
مناسبت روز جهانی مهاجرت گفته اند که افغانستان با 
توجه به بازگشت مهاجران در سال جاری از کشورهای 
ایران و پاکستان و افزایش آمار بی جاشدهگان داخلی، 
آمادهگی پذیرش میزان بیش از حد مهاجران را ندارد. 
در پیامی که دفتر رسانه های ریاست اجرایی حکومت 
آمده  فرستاده  ماندگار  روزنامۀ  نشانی  به  ملی  وحدت 

روز  قوس،   ۲8 به  مطابق  دسامبر  هژدهم  که  است 
به ویژه  جهان  کشورهای  است.  مهاجرت  بین المللی 
تجلیل  و  یادآوری  روز  این  از  حالی  در  افغانستان 
می کنند که ده ها هزار مهاجر از سراسر دنیا در بدترین 
شرایط ممکن قرار دارند و آینده شان نامعلوم است. با 
ابراز تاسف باید گفت که بخش اعظم این مهاجران را 

شهروندان افغانستان تشکیل می دهند. 
در این پیام خاطر نشان شده است که حکومت افغانستان 
بربنیاد قوانین بین المللی و شرایط خاص پناهندهگی در 
هر کشور، از تمام راه های ممکن و گزینه های موجود 
برای حل مشکالت شهروندان خویش در کشورهای 

تالش ها  زمینه  این  در  و  کرده است  استفاده  خارجی 
حکومت  رهبری  دلیل،  این  به  دارد.  جریان  هم چنان 
و دیپلومات های افغانستان در تمام سفرهای خارجی، 
جلسات بین المللی و مالقات با سفیران و نمایندهگان 
این کشورها؛ مسأله مهاجران افغانستان را مطرح کرده  

و خواهان همکاری گردیده اند.
ریاست اجرایی تاکید کرده است که در حال حاضر نیز 
تالش های دیپلوماتیک در سطح رهبری برای پیدا کردن 
افغانستان  مهاجران  مشکالت  مورد  در  معقول  راه حل 
که  کنیم  اقناع  را  نظر  مورد  تا کشور های  دارد  جریان 
در باره حل این بحران با افغانستان همکاری همه جانبه 
کنند. زیرا افغانستان با توجه به بازگشت مهاجران در 
سال جاری از کشورهای ایران و پاکستان، افزایش آمار 
اقتصادی،  و  امنیتی  داخلی، چالش های  بی جاشدهگان 
آمادهگی پذیرش میزان بیش از حد مهاجران را ندارد.

گفته شده است که در سال روان بیشترین منابع حکومت 
برای اسکان مهاجران برگشت کننده از کشورهای ایران 
و پاکستان در شهرک های مهاجران در کابل، جالل آباد 

و سایر والیات به مصرف رسیده است. 
بربنیاد  آنان  که  گفته اند  اجرایی  ریاست  در  مسووالن 
شرایط  و  جانبه  دو  توافقات  بین المللی،  قوانین 
پناهندهگی در کشورهای مورد نظر از حقوق شهروندان 
خود دفاع می کند و از هیچ گونه تالش ممکن در این 

راستا دریغ نمی ورزد.
اروپا  اتحادیۀ  متحد،  ملل  سازمان  از  اجرایی  ریاست 
با در نظرداشت  و سایر کشورهای جهان خواسته که 
با  ارتباط  در  افغانستان  اقتصادی  و  امنیتی  اوضاع 
برگشت  اصل  و  کنند  اتخاذ  درست  تصمیم  مهاجران 
داوطلبانه باعزت و تدریجی را به اساس کنوانسیون های 

بین المللی در نظر بگیرند.
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نشســت ملــی »حمایــت از مدافعــان حقــوق بشــر« 
روز دوشــنبه بــا حضــور فعــاالن حقــوق بشــر 
برگــزار  کابــل  در  مدنــی  نهادهــای  اعضــای  و 
ــر  ــوق بش ــتقل حق ــیون مس ــووالن کمیس ــد. مس ش
ــت  ــد، وضعی ــت می گوین ــن نشس ــتان در ای افغانس
حقــوق بشــر امســال نبســت بــه ســال های گذشــته 
در کشــور بهبــود یافتــه ، امــا »ناامنی هــا هنــوز 
ــردم را  ــی م ــت، زنده گ ــکل جدی س ــک مش ــم ی ه
ــه  ــراس ب ــرس و ه ــا ت ــردم ب ــد و م ــد می کن تهدی

ســر می برنــد«.
ــدت  ــت وح ــیون از حکوم ــن کمیس ــووالن ای مس
ــر  ــوق بش ــان حق ــه از مدافع ــد ک ــی می خواهن مل
حمایــت کننــد، تــا آنــان بتواننــد کار شــان را درســت 

ــد. انجــام دهن
ــوق  ــتقل حق ــیون مس ــس کمیس ــمر، ریی ــیما س س
دســت آوردهای  می گویــد،  افغانســتان  بشــر 
مدافعــان حقــوق بشــر بــدون قربانــی نبــوده اســت. 
ــت و  ــگ اس ــال جن ــتان در ح ــد، افغانس او می گوی
تأمیــن حقــوق بشــر را در کشــور بــدون دادن 

قربانــی امــکان پذیــر نمی دانــد.
رییــس کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر، از حکومت 
می خواهــد تــا در والیت هــا جلــو زورگویی هــا 
ــو  ــۀ بان ــه گفت ــرد. ب ــر را بگی ــوق بش ــر حق در براب

ســمر، »هنوزهــم افــراد وابســته بــه نیروهــای مســلح 
ــوق بشــری و  ــای حق ــی ســبب تخطی ه ــر قانون غی
فســاد اداری در کشــور می شــوند«. وی فرهنــگ 
معافیــت را یکــی از مشــکالت اصلــی در افغانســتان 
ــل  ــه دلی ــد ب ــچ کســی نبای ــد، هی ــد و می گوی می دان
ــا دیگــر نهادهــا از زیــر  ــه حکومــت ی وابســته گی ب
ــی  ــی و قضای ــای عدل ــن نهاده ــرار گرفت ــرد ق پی گ

معــاف شــود.
محمداشــرف غنــی، رییــس جمهــور کشــور در ایــن 
نشســت از گروه هــای تروریســتی بــه ویــژه طالبــان 
ــد. او  ــاد می کن ــوق بشــر انتق ــر نقــض حق ــه خاط ب
ــور از  ــهروندان کش ــام ش ــدن تم ــد ش ــر بهره من ب
ــان  ــت از مدافع ــرده و حمای ــد ک ــان تأکی حقوق ش
ــای  ــای نهاده ــی از مکلفیت ه ــر را یک ــوق بش حق

ــد. ــی می دان ــی و قضای عدل
 رییــس جمهــور غنــی می افزایــد کــه در حــال 
حاضــر نقــض حقــوق بشــر در کشــور نســبت 
ــت  ــت. وی فعالی ــده اس ــدود ش ــته ها مح ــه گذش ب
نهادهــای حقــوق بشــر، نهادهــای مدنــی و رســانه ها 
را از دالیــل محــدود شــدن نقــض حقــوق بشــر در 

ــد. ــوان می کن ــتان عن افغانس
 آقــای غنــی، می گویــد، »بایــد ایــن اطمینــان بــرای 
مــردم بــه وجــود بیایــد کــه کســی تــوان تعــرض بــه 

ــدارد  ــان را ن ــی آن ــم خصوص حری
ــوق  ــه حق ــت ب ــد توانس و نخواه
ــت  ــی دس ــۀ عموم ــان در عرص آن
ــۀ او رهبــری  ــه گفت درازی کنــد«. ب
ــته  ــال گذش ــک س ــت در ی حکوم
ــر  ــۀ قانون گــذاری بیشــتر ب در زمین
حقــوق بشــر تمرکــز داشــته و تمام 
ــر  ــا ب ــن و مقرره ه پالیســی ها، قوانی
ــری  ــوق بش ــای حق ــاد ارزش ه بنی

تدویــن شــده  اســت.
ــد،   ــی، می گوی ــور غن ــس جمه  ریی
همــواره  تروریســتی  گروه هــای 
و  شــریعت  اصــول  خــالف 
ــراد  ــری اف ــوق بش ــای حق ارزش ه
هــدف  را  بی گنــاه  و  ملکــی 
ســال   15 در  و  داده انــد  قــرار 
ــجدها  ــتان در مس ــته تروریس گذش
انجــام  انتحــاری  حمله هــای 
داده انــد و بــه شــمول عالمــان دیــن 
ــم  ــچ رح ــودکان هی ــان و ک ــه زن ب
نکردنــد. آقــای غنــی می گویــد، 
»برخــی از اعمــال تروریســتی جنایــت اســت و 
ــه  ــت«. وی ب ــی اس ــت جنگ ــح جنای ــداق صری مص
مــردم اطمنــان می دهــد کــه عدالــت تحقــق خواهــد 
بــه حقــوق بشــر بی پاســخ  یافــت و تعــرض 

ــد. ــد مان نخواه
فرانــس مایــکل میلیبــن، ســفیر اتحادیــه اروپــا بــرای 
ــت از  ــر حفاظ ــت ب ــن نشس ــز در ای ــتان نی افغانس
ــد،  ــد و می گوی ــد می کن مدافعــان حقــوق بشــر تأکی
اتحادیــۀ اروپــا از برنامــۀ حفاظــت از مدافعــان 

ــد. ــت می کن ــر حمای ــوق بش حق
پرنلــی کاردل، معــاون نماینــدۀ ســازمان ملــل بــرای 
افغانســتان »یونامــا«، مدافغــان حقــوق بشــر را  کمــک 
ــد،  ــد و می گوی ــح می دان ــد صل ــده گان در رون کنن
در یــک ســال گذشــته تهدیدهــا در برابــر مدافعــان 
ــن  ــته و ای ــود داش ــتان وج ــر در افغانس ــوق بش حق
ــردآوری  ــری را گ ــوق بش ــداد حق ــاد ۲۴0 روی نه

کــرده اســت.
قــرار اســت در پایــان ایــن نشســت، در نتیجــۀ 
بحث هــا برنامــۀ عمــل حمایــت از مدافعــان حقــوق 
بشــر تهیــه  شــود تــا بــر بنیــاد آن حکومت افغانســتان 
اقداماتــی را بــرای حمایــت از مدافعــان حقــوق بشــر 

ــرد. روی دســت گی
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 ۲۰۱۶ په  وايي،  راپور  نوی  کمېټې  خونديتوب  د  خربياالنو  د 

میالدي کال کې په ټوله کې د خربياالنو تلفات کم شوي دي، خو 

تلفات  ته زیات  په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده خربیاالنو 

اوښتې دي.

نيويارک مېشتې د خربياالنو  په نولسمه  دغه راپور چې د ډیسمرب 

د خونديتوب نړیوالې کمېټې خپور کړی وايي، په ۲۰۱۶ میالدي 

کال کې پر لږو خربیاالنو هديف حملې شوي خو هغو خربياالنو 

او عکاسانو ته دغه کال ډېر خونړی وو چې له جګړه ځپلو سيمو 

څخه يې راپورونه ورکول.

د افغانستان د ژورنالېستانو د ټولنې مرش رحيم الله سمندر له دې 

راپور رسه موافق دی او وايي:

ډېر  او  شوي  ګواښل  ډېر  خربياالن  کې  کال  ۲۰۱۶میالدي  "په 

خربياالن مو له السه ورکړي دي. د ۲۰۱۶میالدي کال ارقام ښيي 

چې ۱۳۰۰ خربياالنو يا د رسنيو کارکوونکو په افغانستان کې خپل 

ژوند له السه ورکړی دی. د نورو تېرو کلونو په پرتله دغه رقم ډېر 

لوړ دی."

دی دغه راز زیاتوي چې په افغانستان کې خربياالنو ته د ګواښل 

کېدو، د ټپي کېدو، د بندي کېدو پېښې او د اخطارونو پېښې هم 

د تېرو ټولو کلونو په پرتله زیاتې شوي دي او تر اوسه ال کال پای 

ته نه دی رسېدلی او دوی اندېښنه لري چې دا ارقام به زيات يش.

د خربياالنو د خونديتوب کمېټې وييل چې له ۲۰۱۳ میالدي کال 

دوو  د  د جګړو  اوښتي چې  تلفات  ته سخت  راهيسې خربیاالنو 

خواوو تر منځ راغيل، په ځانګړي توګه په منځني ختيځ هېوادونو 

کې.

راپور وايي، د ۲۰۱۶ میالدي کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه 

د ډیسمرب تر ۱۵مې نېټې پورې شاوخوا ۴۸ خربياالن وژل شوي 

او دا شمېر تېرکال ۷۲ وو.

پاکستان  په  چې  زياتوي  راپور  کمېټې  خونديتوب  د  خربياالنو  د 

کې د ډان خربپاڼې يو کمره مېن او د اج تلويزيون يو کمره مېن په 

اګسټ مياشت کې په کوټه کې د بم په حمله کې ووژل شول چې 

۷۰ نور کسان يې هم ووژل.

همدا راز په ۲۰۱۶میالدي کال کې سوريه د خربياالنو لپاره تر ټولو 

خونړۍ هېواد و.

راپور وايي چې د تېرو پنځو کلونو پر مهال په دغه هېواد کې ۱۰۷ 

خربیاالن د دندې پر مهال وژل شوي دي.

دغه راپور زیاتوي چې اسالمي سخت دريځې ډلې لکه داعش، په 

ټوله نړۍ کې د دغو نياميي خربياالنو د وژلو مسئولې دي.

د خربیاالنو د خونديتوب کمېټې دغه راپور وييل چې په نړۍ کې 

تر ټولو خطرناکه دنده د کمره مني او خربیال ده.

کمیسیونحقوقبشر:

وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یافته است

رییساجرایی:

آماده گی برای برگشت کننده گان گرفته شده است

۲۰۱۶ کې د خربياالنو مرګونه کم 

شوي خو نه جګړه ییزو سیمو کې

ACKU
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ورزش

ــش  ــرای افزای ــتان ب ــه عربس ــفر ب ــتان در س ــش پاکس ــده ارت فرمان
ــن  ــات ای ــا مقام ــی ب ــه توافقات ــی ب ــی و دفاع ــای نظام همکاری ه

ــت. ــت یاف ــور دس کش
قمر جاویــد  باجــواه فرمانــده ارتــش پاکســتان در ســفر بــه عربســتان 
ــا  ــی ب ــه توافقات ــی ب ــی و دفاع ــای نظام ــش همکاری ه ــرای افزای ب

مقامــات ایــن کشــور دســت یافــت.
ــز پادشــاه عربســتان  ــن عبــد العزی ــا ســلمان ب باجــواه در مالقــات ب
ــاع از  ــن دف ــم همچنی ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ــان داد در زمین اطمین

ــد. ــکاری می کن ــاض هم ــا ری ــریفین ب ــن ش حرمی
ــه  ــت ک ــزوده اس ــواه اف ــای باج ــتان، آق ــی پاکس ــزارش دیل ــه گ ب
ــوولیت  ــتند و مس ــتراتژیک هس ــتان اس ــتان دوس ــتان و عربس پاکس
ســنگینی در برابــر امــت اســالمی و همچنیــن کشــورهای عربــی بــه 

ــان اســت. ــده آن عه
فرمانــده ارتــش پاکســتان در مالقــات بــا محمــد بــن ســلمان وزیــر 
دفــاع عربســتان بــر همــکاری دو کشــور بــرای برقــراری امنیــت در 

منطقــه همچنیــن دفــاع از اماکــن مقدســه تأکیــد کــرد.
ــن  ــان ب ــد الرحم ــرال عب ــا ژن ــات ب ــواه در مالق ــد باج ــر جاوی قم
ــش  ــارۀ افزای ــتان درب ــش عربس ــد ارت ــده ارش ــان فرمان ــح البنی صال

ــت. ــت یاف ــی دس ــه توافقات ــور ب ــن دو کش ــی بی ــکاری نظام هم
باجــواه بــه مقامــات عربســتانی اطمینــان داد در صورتــی کــه خطــری 
ــاع  ــور دف ــن کش ــتان از ای ــش پاکس ــد ارت ــد کن ــتان را تهدی عربس
خواهــد کــرد و اســالم آباد در زمینــه مبــارزه بــا تروریســم همچنیــن 
ــد. ــکاری می کن ــاض هم ــا ری ــز ب ــریفین نی ــن ش ــت از حرمی حفاظ

قمر جاویــد  باجــواه فرمانــده ارتــش پاکســتان بــرای ســفری 3 روزه 
ــات سیاســی و  ــا مقام ــات ب راهــی عربســتان شــده و در حــال مالق

نظامــی ایــن کشــور اســت.
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه قمــر جاویــد باجــواه در مراســم 

حــج عمــره نیــز شــرکت خواهــد کــرد.
چنــدی پیــش در ســفر وزیــر دفــاع عربســتان بــه اســالم آباد، چنــد 

قــرارداد دفاعــی بیــن ۲ کشــور امضــا شــد.
ــه  ــط همه جانب ــترش رواب ــای گس ــی راهکاره ــفر بررس ــن س در ای
ــن عربســتان و پاکســتان یکــی دیگــر از محورهــای گفت وگــوی  بی

ــود. ــر پاکســتان ب ــا نخســت وزی ــاع عربســتان ب ــر دف وزی
جزئیــات قراردادهــای دفاعــی بیــن پاکســتان و عربســتان مشــخص 
ــتان را  ــته پاکس ــه نتوانس ــاض ک ــد ری ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت ام نیس
ــد  ــه خری ــد ب ــود کن ــی خ ــالف نظام ــمی وارد ائت ــورت رس ــه ص ب
تجهیــزات نظامــی و کمــک تاکتیکــی ایــن کشــور اکتفــا کــرده اســت.

ــالدی رو  ــال می ــد در س ــرز می گوی ــدون م ــران ب ــازمان گزارش گ س
بــه پایــان، دســت کم ۷۴ روزنامه نــگار حرفه یــی و غیرحرفه یــی 
در سراســر جهــان کشــته شــده اند. ســوریه در صــدر فهرســت قــرار 
ــن اســت. ــگاران کشته شــده 1۹ ت ــمار روزنامه ن ــه ش ــی ک دارد؛ جای

پــس از ســوریه، افغانســتان قــرار دارد، کشــوری کــه 10 روزنامه نــگار 
در آن کشــته شــده اند، ســپس مکزیــک و عــراق، در اولــی ۹ و 

ــد. ــگار جــان خــود را از دســت داده ان ــج روزنامه ن ــی پن دوم
ــًا  ــرز، تقریب ــدون م ــران ب ــاد گزارش گ ــووالن در نه ــۀ مس ــه گفت ب
ــی  ــانه یی محل ــان رس ــا کارکن ــگاران ی ــدگان، خبرن ــی کشته ش تمام

بوده انــد.
ایــن ســازمان می گویــد هرچنــد شــمار قربانیــان حرفه یــی، در 
مقایســه بــا ســال گذشــتۀ میــالدی، کاهــش یافتــه، امــا در واقــع در 
ــگاران،  ــگاران و روزنامه ن ــادی از خبرن ــمار زی ــدت ش ــن م ــی ای ط
عمــاًل بــه دلیــل تهدیدهــای بیــش از حــد جانــی، از مناطقــی ماننــد 

ــده اند. ــارج ش ــی خ ــا لیب ــراق ی ــن، ع ــوریه، یم س
خــروج  بــا  دارد،  عقیــده  مــرز  بــدون  گزارش گــران  نهــاد 
ــری در  ــا خــال خب ــان ب ــی، جه ــای بحران ــگاران از منطقه ه روزنامه ن

ایــن کشــورها روبــه رو شده اســت.
در گــزارش ایــن ســازمان فرادولتــی گفتــه شــده 5۷ نفــر از 
کشته شــدگان خبرنــگاران حرفه یــی، ۹ بالگــر و هشــت تــن از 
ــه دســت اندرکاران فنــی(  ــرای نمون آن هــا نیــز کارکنــان رســانه ها )ب

بوده انــد.
ــتقیم و در  ــور مس ــدگان، به ط ــارم کل کشته ش ــه چه ــه س ــک ب نزدی

ــد. ــرار گرفته ان ــه خــود، هــدف ق ــا حرف ــاط ب ارتب
کمیتــۀ محافظــت از روزنامه نــگاران نیــز در تازه تریــن گــزارش 
ــه  ــال رو ب ــت در س ــه اس ــد گفت ــر ش ــوس منتش ــه ۲8 ق ــود ک خ
ــام  ــه انج ــه   ای ک ــا حرف ــاط ب ــگار در ارتب ــت کم ۴8 خبرن ــان دس پای
ــگار  ــرگ ۲۷ خبرن ــاره م ــات درب ــده اند؛ تحقیق ــته ش ــد، کش می دادن
ــان  ــگاری همچن ــه روزنامه ن ــا حرف ــا ب ــن مرگ ه ــاط ای دیگــر و ارتب

ــه دارد. ادام

بارسلونا با پیروزی ۴-1 مقابل اسپانیول، به رتبه دوم جدول اللیگا برگشت.
در این دیدار لیونل مسی نمایش فوق العاده یی داشت و کمک کرد تا شاگردان 

لوئیس انریکه به یک پیروزی شیرین مقابل رقیب همشهری برسند.
همانطور که انتظار می رفت بازی با برتری بارسا آغاز کرد و مسی می توانست 
در دقیقه ۷ روی پاس عالی لوئیس سوارز به گل برسد اما ضربه او به کنار 

دروازه برخورد کرد.
دروازه  قفل  سرانجام   ،18 دقیقه  در  اینکه  تا  داشت  ادامه  میزبان  حمالت 
به پشت مدافعان حریف، سوارز  اینیستا  بلند  ارسال  باز شد. روی  اسپانیول 
صاحب موقعیت شد و در حالی که توسط مدافع اسپانیول تحت فشار قرار 

گرفته بود، با یک شوت تماشایی، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
بعد از این گل بازی تا اندازه ای متعادل تر شد اما باز هم این بارسا بود که 
موقعیت های خطرناک تری روی دروازه حریف ایجاد کرد؛ هرچند در نهایت 
در نیمه اول، توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و بارسا با برتری 0-1 

به رختکن رفت.
بارسا نیمه دوم را هم هجومی آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی، می توانستند 
به گل برسند، اما واکنش های خوب دیگو لوپز، دروازه اسپانیول را نجات داد.
العاده  فوق  روی حرکت   ،6۷ دردقیقه  اینکه  تا  کرد  پیدا  ادامه  بارسا  برتری 
جریمه  محوطه  پشت  که  آرژانتینی  ستاره  رسید.  دوم  گل  به  بارسا  مسی، 
با  بازیکن حریف،  چند  گذاشتن  پشت سر  از  بعد  بود،  توپ شده  صاحب 
ضربه ای محکم، دیگو لوپز را به واکنش وادار کرد و توپ برگشتی را لوئیس 

سوارز وارد دروازه کرد.
هنوز بازیکنان اسپانیول از شوک این گل خارج نشده بودند که بار دیگر مسی 
با به هم ریختن خط دفاعی این تیم، زمینه ساز گل سوم شد. این بار هم مسی 
چند مدافع حریف را به زیبایی جا گذاشت و در نهایت این جوردی آلبا بود 

که در موقعیتی تک به تک با دیگو لوپز، کار را تمام کرد.
بعد از این گل بازی کمی از تب و تاب افتاد و بازیکنان میزبان با به گردش 
درآوردن توپ در زمین خودی، سعی در آرام کردن بازی داشتند اما اسپانیول 

سرانجام روی یک غافل گیری به گل رسید.
روی همکاری داوید لوپز و جرارد مورنو بود که لوپز با یک شوت پای چپ 
تماشایی، دروازه تراشتگن را باز کرد. در دقایق پایانی باز هم این بارسایی ها 
بودند که ابتکار عمل را در دست داشتند و در دقیقه ۹0، باالخره خود مسی 

در این دیدار موفق به گل زنی شد.
این بار روی همکاری با سوارز و پاس عالی او، مسی با دروازه حریف تک 
به تک شد و با یک ضربه ساده، کار را تمام کرد. در وقت های تلف شده هم 
تغییری در نتیجه ایجاد نشد و بارسا توانست با نتیجه ۴-1 به پیروزی برسد.

ــا شکســت دادن  ــت کشــور ب ــوزده ســال کرک ــر ن ــی پوشــان زی مل
ــی  ــینگاپور راه ــتان و س ــرت پاکس ــاله گان ک ــر نوزده  س ــای زی تیم ه

ــد. ــیا ش ــام آس ــای ج ــی رقابت ه ــه نهای ــۀ نیم مرحل
کرکــت بــازان ملــی پــوش زیــر نــوزده  ســال کشــور در گــروپ »ب« 
ایــن رقابت هــا بــا پزیرفتــن شکســت در مقابــل بنگله دیــش و غلبــه 
ــن  ــای ای ــه نیمه ه ــی مرحل ــینگاپور راه ــتان و س ــای پاکس ــر تیم ه ب

ــد. ــا ش رقابت ه
قــرار اســت فــردا در مرحلــۀ نیمــه نهایــی ایــن رقابت هــا بــه مصــاف 

هنــد بــه میــدان رقابــت روند.
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــت کشــور ب ــال کرک ــوزده س ــر ن ــی زی ــم مل تی
ــه  ــه نیم ــه مرحل ــنگاپور ب ــم س ــی تی ــت دادن تاریخ ــس از شکس پ
ــت. ــوزده ســال آســیا راه یاف ــر ن ــی رقابت هــای جــام آســیا زی نهای
ــان  ــی پوش ــگ مل ــش بیتن ــازی را در بخ ــت ب ــدار نخس ــن دی در ای
ســینگاپور آغــاز کــرد و در آور 1۹ بــازی بــا از دســت دادن تمامــی 
بازیکنــان اش توانســت ۷3 دوش را انجــام دهنــد و بــرای تیــم 
ــه از  ــد ک ــن کردن ــدف تعی ــور ۷۴ دوش را ه ــال کش ــوزده س زیرن
جملــه در بخــش بالینــگ بــرای ملــی پوشــان کشــور یوســف خــان 
ــک  ــر ی ــیدند و ه ــوب درخش ــن زدران خ ــب الرحم زازی و مجی
ــد. ــرون کنن ــازی بی ــدان ب ــف را از می ــن حری ــت ۴، ۴ بازیک توانس

در مقابــل بازیکنــان ملــی پــوش زیــر نــوزده ســال کشــور بــازی را 
خــوب آغــاز کــرد و در آور 5 بــازی بــا از دســت دادن یــک بازیکــن 
توانســت هــدف داده شــده ســنگاپور را بــر آورده ســازد و ایــن تیــم 

را بــا تفــاوت ۹ ویکــت و ۲۷5 تــوپ شکســت دهــد.
ــولی  ــش رس ــور دروی ــان کش ــی پوش ــرای مل ــگ ب ــش بیتن دربخ

ــید. ــوب درخش خ

پاکستان و عربستان برای افزایش 

همکاری های نظامی به توافق رسیدند

گزارش گران بدون مرز: دست کم 74 

روزنامه نگار و فعال رسانه یی در سال 

2۰۱6 کشته شدند

پیـروزی بارسلـونا مقـابل 
اسپانیـول در اللیـگا

تیم ملی کرکت زیر نوده سال کشور به 

مرحلۀ نیمه نهایی جام آسیا صعود کرد

عبدالبشیر فکرت

تکفیر و راه حل
مؤمـن کیسـت، و مرزهـای کفـر و ایمان کجاسـت، و در کجا 
تعییـن می شـود؟ همـواره از جدال های پروپاقـرص فرقه های 
کالمـی بـوده اسـت. ایـن غایلـه تـا هنـوز کـه هنوز اسـت تمام نشـده اسـت 
و همچنـان بـه قـوت خود پابرجاسـت. قطـع نظـر از اختالف های مشـهود و 
مهارنشـدنی یی کـه مسـأله ی ایمـان با خود داشـته اسـت، اکثریت دانشـمندان 
اسـالمی از فخرالدیـن رازی تـا سـعدالدین تفتازانـی و مـال علـی قـاری و 
دیگـران بـر اصطـالح "اهـل قبلـه" توافـق داشـته اند و اسـالمی بـودن فرقه ها 
را بـر پایـه آن می سـنجیده اند. بـا این همـه، گروه هایـی نیـز بوده انـد کـه بـا 
جزم اندیشـی های ایدئولوژیـک فرقه یـی خویـش، هـر غیـِر خـودی را الدیـن 
و کافـر می خواندنـد و کلیـد کفـر و ایمـان را مایملـک انحصـاری خویـش 

می پنداشـتند. 
امـروزه در قـرن بیـت و یـک نیـز تنـور کفـر و ایمـان داغ اسـت و گروه های 
مختلـف دینـی دسـت از تکفیـر یک دیگـر برنداشـته اند. گروه هایـی چـون 
همیشـه   سـوژه های  از  می تـوان  را  فیلسـوفان  و  متکلمـان  فقهـاء، صوفیـه، 
حاضـر ایـن جـدال به شـمار آورد. در ایـن میان، صوفیـه و فیلسـوفان همواره 
طـرِف محکـوم بوده انـد و آمـاج تیرهـای خردکننـدۀ تکفیر و تفسـیر و تعزیر 
قـرار گرفته انـد. یکـی صوفیه را تکفیـر می کنـد و دیگری فیلسـوفان را ملحد 
متکلمـان می تازنـد و در ذم کالم کتاب هـا  بـر  نیـز  می خوانـد. گروه هایـی 
می نویسـند. هـر یـک بـه نوبـه ی خـود بخشـی از معـارف اسـالمی را قطـع 
می کنـد و شـگفت آور اینکـه، ایـن کار را بـرای رضایـت خـدا انجـام می دهد 

انتظـار پـاداش را نیـز دارد. 
تکفیـر و بـه جـان هـم افتـاده راهـی بـه دهـی نمی بـرد. وقـت آنسـت کـه 
معرفت شناسـی جدیـدی شـکل گیـرد تـا بـه تمامـی دانش هایی که در بسـتر 
اسـالم ظهـور و پـرورش یافته انـد، بـا دیـده تبجیـل - نـه تحریم- نگریسـته 
شـود و علی رغـم آنکـه ایـن دانش ها چونـان پدیده های انسـانی مـورد نقد و 
بازاندیشـی قـرار می گیرنـد، نفـی و طـرد نشـوند. چنیـن رویکرد تنهـا با نگاه 
پسـینی و ُکلـی بـه علومی کـه در دامان پُرمهر اسـالم پرورده شـده اند، میسـر 
اسـت. نـگاه جدیـدی کـه در آن هر دانشـی در جایگاه مناسـب خـودش قرار 
گیـرد و از دخالـت در سـاحاتی کـه بیـرون از قلمـرو بحـث آن اسـت، بـاز 

شود. داشـته 

محمد اكرام اندیشمند

کنگرۀ جمعیت اسالمی افغانستان
احمدشاه مسعود در اسد 13۷1خورشیدی، شورای نظار 
را به عنوان یک تشکیالت نظامی-سیاسی که در قوس 
136۲ بنیان گذاشته بود، منحل اعالم کرد. او در قصر جبل السراج یکی 
از مراکز کاری خود در جمعی اعضای جمعیت اسالمی شامل برخی 
فرهنگی  کمیتۀ  و  نویسنده گان  انجمن  اعضای  شماری  و  فرماندهان 
و  تشکیالت  ادامۀ  وی  گفت.  سخن  مورد  این  در  اسالمی،  جمعیت 
به  کابل  در  اسالمی  دولت  تشکیل  از  پس  را  نظار  شورای  فعالیت 
پوشیدن "بوت تنگ" تشبیه کرد و از ضرورت انحالل آن سخن گفت. 
اسالمی  جمعیت  ضعف  به  نظار  شورای  انحالل  اعالم  ضمِن  او  اما 
اشاره کرد و اظهار داشت که ما در افغانستان فکر می کردیم که جمعیت 
اسالمی و استاد)استاد ربانی( رهبر جمعیت پس از پیروزی مجاهدین 
با لشکری از نیروی تحصیل کرده و متخصص در عرصه های مختلف 
احسن  وجه  به  را  دولت داری  بار  و  می شوند  پایتخت  و  کشور  وارد 
بدوش می کشند. اما متأسفانه که چنین نبود. حاال که شورای نظار منحل 
می شود همه باید برای تنظیم و سازماندهی جمعیت اسالمی بکوشیم. 

و  تأکیدات  از  که  اسالمی  جمعیت  سازماندهی  و  تشکیالتی  کار  اما 
رهبر  ربانی  استاد  همراهی  و  موافقت  و  مسعود  احمدشاه  تصمیمات 
و  پایتخت  در  اسالمی  حزب  جنگ  ادامۀ  نشد.  محقق  بود،  جمعیت 
سپس تشدید و گسترش جنگ پس از تشکیل ائتالف نظامی شورای 
هم آهنگی در جدی 13۷۲ علیه دولِت تحت ریاست استاد برهان الدین 
ربانی، یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگزار در این رابطه بود. پس از 
ظهور طالبان در تابستان 13۷3 و تسلط شان بر والیات جنوب که تا 
حوت این سال به دروازه های کابل رسیدند و موجب فروپاشی شورای 
هم آهنگی در پایتخت شدند و خود نیز در جنگ بر سر تصرف کابل 
وادار به عقب نشینی به سوی لوگر و میدان وردک گردیدند، آرامش و 
ثبات مقطعی بار دیگر جمعیت اسالمی به خصوص احمدشاه مسعود را 

به سوی بازسازی و سازماندهی جمعیت و تدویر کنگره برد.

عارف فرمان

گناه:
از دیدگاه فوکو همان پن اوپتیکون است که کنترلر رفتار 
شماست. ایدولوژی ها معموالً این فن را دارند که کنترلر 
در  را  خویش  حرکات  خودتان  که  کنند  نصب  چنان  تان  مغز  به  را 
به گونۀ زندان شماست،  ایدولوژی قرار دهید. همین  کنترل و خدمت 
وقتی عاشق می شوید وقتی کاری انجام می دهید و وقتی در تماس با 
کسی قرار می گیرید سگنال هایی در مغز تان می آید که آنگاه مجبور اید 
خود را کنترل کنید، مثال عشق نورزید، از آنچه بدن شما احتیاج دارد 
دوری کنید و یا می خواهید تنها به سفر بروید و زن هستید کنترل ها 
فعال می شوند. البته گناه نه تنها آلوده به دین و ایدولوژی است که به 
رواج ها عادت ها نیز رابطه دارد و از این بابت هیچ گناه وجود ندارد، 
همه ساختۀ ذهن خود ماست و ساختۀ دست آنان که در تربیۀ ما نقش 

داشته اند. و اما
ناهنجاری ها، قانون شکنی ها بیشتر از جهالت و کم بودها سر می زند که 
آنهم گناه نیست. مثاًل جرایم مثل تجاوز هر چند بار گناه دادن به آن 

شاید از اصل جرم کم نکرده که باید بکند.

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
ــروز دوشــنبه )۲۹ قــوس(  ــدگان دی مجلــس نماین
مقامــات وزارت دفــاع ملــی، امــور داخلــه، امــور 
ــه یــک نشســت  ــل را ب ــوام و قبای ــن و اق مهاجری
ــر  ــی وزی ــداهلل حبیب ــد. عب ــرا خوان ــتماعیه ف اس
ــر  ــی، ســید حســین عالمــی بلخــی وزی ــاع مل دف
امــور مهاجریــن، غفــور لیــوال سرپرســت وزارت 
اقــوام و قبایــل و محمــد حمیــد تهماســی معیــن 
ــد. ــن نشســت حضــور یافتن ــه در ای وزارت داخل
ایــن مقام هــا از کارکردهــای خــود در ســال 
جــاری خورشــیدی و برنامه هــای ســال آینــده  بــه 
ــد. نماینــدگان مجلــس توضیحاتــی را ارایــه کردن
عبــداهلل حبیبــی وزیــر دفــاغ ملــی در ایــن نشســت 
ــا  ــتان ب ــت افغانس ــر دول ــال حاض ــت: در ح گف
نــرم  پنجــه  و  دســت  گوناگــون  چالش هــای 
می کنــد. فســاد گســترده، ارزش هــای ملــی و 
ــرده  ــه ک ــر مواج ــا خط ــتان را ب ــالمی افغانس اس
ــارزه  ــتای مب ــی در راس ــاع مل ــت و وزارت دف اس
ــر  ــب کــرده کــه زی ــی را ترتی ــا فســاد برنامه های ب

ــد. ــد ش ــی خواه ــدی عمل ــارت ج نظ
آقــای حبیبــی  افــزود کــه در ســال ۹5 نیروهــای 
ــت ســپری  ــا موفقی ــی را ب ــش بزرگ ــی آزمای امنیت
ــه  ــمن را ک ــالش دش ــه ت ــت مرتی ــد و هش کردن
بــرای تصــرف والیــات کنــدز، هلمنــد، ارزگان و 

ــد.   ــه عقــب زدن ــود، ب ــه ب ــراه صــورت گرفت ف
وزیــر دفــاع بیــان کــرد کــه از آغــاز 1381 ارتــش 
افغانســتان در حــال حاضــر بــه 1 لــک و ۹5 
هــزار تــن می رســد. رســید ه گی بــه حقــوق 
و امیتــازات شــهدای منســوبان ارتــش ملــی، 
معلــوالن، متقاعدیــن و مبــارزه بــا فســاد اداری در 
ــرار دارد. ــی ق ــاع مل ــه وزارت دف ــراق برنام مح

ــوز  ــا هن ــتان ت ــش افغانس ــیس ارت ــاز تأس از آغ
ــور  ــی کش ــش مل ــوف ارت ــل در صف ــات ذی قع

ــت.  ــده اس ــکیل ش تش
6 قــول اردو، یــک قطعــه قــوای هوایــی بــا 
ــات  ــه عملی ــل، فرق ــه 111 کاب ــه و فرق ــه فرق س
ــه  ــه پولیــس نظامــی، فرق ــوا، فرق ــا دو ل خــاص ب
ــی  ــاص، توپچ ــترک خ ــات مش ــر، قطع ۲0 پامی
ــازی  ــال س ــت. فع ــده اس ــاد ش ــری ایج و انجین
ــی  ــای حمایه ی ــزرف و گروپ ه ــدک ری ــه کن س
هوایــی و معنیــت شــهدا و معلــوالن و ســوق اداره 
ــت از  ــره و انترنی ــا مخاب ــف ب ــات مختل در قطع

برنامه هــای ایــن وزارت اســت.
ــزار  ــدو 11 ه ــی 6 ص ــش مل ــال روان ارت در س
ــت زون  ــات در هف ــظ و ثب ــات حف و 55۹ عملی
کشــور انجــام داده کــه 1۲08 عملیــات تصفیه یــی 

ــوده اســت. ب
ــم  ــن وزارت در حــال حاضــر ۲۹۷ تی  او گفت:ای
ــی را  ــای ورزش ــی از تیم ه ــی و دارد و یک ورزش
جهــت اشــتراک در مســابقات بــه امریــکا فرســتاده 

اســت.
آقــای حبیبــی بیــان کــرد کــه 11 هــزار 6۴5 میــل 
ــوش،  ــراده زرپ ــوع، 1۲03 ع ــف ن ــلحه مختل اس
ــت و  ــده اس ــع گردی ــش توزی ــووالن ارت ــه مس ب
ــقیله  ــد، س ــه ۹5،5 درص ــلحه خفیف ــاالت اس اکم
ــه 100  ــد و اعاش ــات ۷۷ درص ــد، مهم ۹۷ درص
درصــد، روغنیــات ۹5 درصــد صــورت می گیــرد. 
در حــال حاضــر یــک شــفاخانٔه مرکــزی و شــش 
ــرای  ــیار ب ــای س ــاحه یی و کلنیک ه ــفاخانٔه س ش

ــد. ارتــش فعالیــت دارن
او گفــت: قــوای هوایــی کشــور دارای ِجت هــای 
ــت دار   ــای راک ــن A۲۹ و هلیکوپتره ــب افگ بم

ایــن  می باشــد.   B۲۴ و   B1۷ ترانســپورتی  و 
هلیکوپترهــای ۲0 هــزار ۴5۷ عملیــات انتقــال 
مجروحــان و شــهدا را از ســاحٔه جنــگ و اکمــال 

ــد. ــام داده ان ــاده انج ــای پی نیروه
بــه گفتــٔه او، وزارت دفــاع بــرای شــفافیت بیشــتر 
ــد  ــووالن بلن ــت دارای مس ــورم ثب ــه ف 11۹۴ قطع
پایــٔه وزارت دفــاع توریــع و توظیــف 11۹ گروپ 

بررســی جــز و تام هــا را ایجــاد کــرده اســت.
ــش در  ــای ارت ــه نیروه ــزود ک ــی اف ــای حبیب آق
ــرض  ــاری در مع ــال ج ــته و س ــال های گذش س
بــا  کــه  گرفــت  قــرار  بزرگــی  آزمون هــای 

موفقیــت از ایــن آزمون هــا بــه در آمــد. 
بــه گفتــه وی، وزارت دفــاع ملــی در ســال مالــی 
ــوده  ــالن نم ــی را پ ــات اساس ــا عملی 13۹5 ده ه
بــود کــه موفقانــه تطبیــق گردیــده و در نتیجــه آن 

دســت آوردهــا بزرگــی نصیــب نیروهــای ارتــش 
گردیــده اســت.

او بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســطح هماهنگــی میــان 
ــش از  ــای ارت ــژه نیروه ــه وی ــی ب ــای امنیت نیروه
گذشــته بیشــتر شــده افــزود، در برنامــه عملیاتــی 
شــفق دوم کــه در زمســتان ســال جــاری اجرایــی 
خواهــد شــد، اولویت هایــی بــا درنظرداشــت 
ــد  ــی خواهن ــخیص و اجرای ــور تش ــرایط کش ش

شــد.
بــه گفتــه آقــای حبیبــی، وزارت دفــاع ملــی 
ــت  ــرای فعالی ــرای اج ــخص ب ــت مش ــج اولوی پن
نیروهــای ارتــش دارد کــه اجــرای عملیــات 
ــش در  ــای ارت ــری نیروه ــی رهب ــتان، ارزیاب زمس
ــده، حفــظ و مراقبــت و اکمــاالت  ــاه آین چهــار م
کشــفی  سیســتم  تقویــت  ارتــش،  نیروهــای 
و اســتخباراتی و اســتعمال قــوای خــاص در 
ــد. ــا می باش ــن اولویت ه ــه ای ــا از جمل عملیات ه
همچنــان، محمــد حمیــد تهماســی معیــن تأمیناتی 
وزارت داخلــه نیــز ضمــن بیــان فعالیت هــای ایــن 
ــه  ــه وزارت داخل ــت ک ــال روان گف وزارت در س

دوازده اولویــت اجرایــی در ســال آینــده دارد.

بــه گفتــه وی، برنامه هــای اجرایــی بــرای پولیــس 
ملــی، تطبیــق پــالن عملیاتــی در فصــل زمســتان، 
ــس  ــی و اکمــال پولی ــس مل مســلکی ســازی پولی
بــا تجهیــزات پیشــرفته جدیــد، مبــارزه بــا فســاد 
ــی در  ــس مل ــراآت پولی ــدی از اج ــارت ج و نظ
ــی  ــده م ــال آین ــه در س ــتور کار وزارت داخل دس

باشــد.
از ســویی هــم، ســید حســین عالمــی بلخــی وزیــر 
مهاجریــن و عــودت کننــده گان نیــز گفــت کــه در 
ــادی از شــهروندان کشــور  ســال 13۹5 تعــداد زی
ــش  ــد و بی ــه ان ــش گرفت ــرت را در پی راه مهاج
ــن  ــه وط ــاره ب ــم دوب ــر ه ــون مهاج ــک میلی از ی
عــودت کــرده انــد کــه ایــن آمــار نســبت بــه ســال 

ــد. ــابقه می باش ــل بی س ــای قب ه
آقــای عالمــی افــزود کــه در ســال 13۹5 بیــش از 

551 هــزار خانــواده در نتیجــه جنگ هــا در داخــل 
کشــور بی جــا شــده اند کــه از ایــن میــان حــدود 
۷۲ هــزار خانــواده دوبــاره بــه خانه های شــان 

ــوز هــم آواره هســتند. ــی هن برگشــته اند و متباق
بــه گفتــه وی بــه منظــور بهبــود در اســکان 
مهاجــران و رســیدگی بــه مشــکالت ســرپناه 
ــران  ــه مهاج ــوط ب ــهرک های مرب ــان، ش ــرای آن ب

ــد. ــعه یاب ــد توس بای
در همیــن حــال، غفــور لیــوال سرپرســت وزارت 
ــن وزارت  ــز گفــت کــه ای ــل نی ســرحدات و قبای
ــور  ــه منظ ــاد را ب ــای زی ــال 13۹5 جرگه ه در س
ــزار  ــف براگ ــات مختل ــکالت در والی ــل مش ح
ــال ۹6  ــه در س ــود ک ــی می ش ــش بین ــرده و پی ک

ــد. ــد ادامــه یاب ــز ایــن رون نی
ــمار  ــش ش ــر و پخ ــه نش ــزود ک ــوال اف ــای لی آق
زیــادی از مجــالت در راســتای تحکیــم وحــدت 
ــده و  ــر ش ــز نش ــور نی ــرادری در کش ــی و ب مل
زمینــه آمــوزش و خوابــگاه بــرای شــاگردان اقــوام 
ــن  ــت ای ــر حمای ــب و انســتیتوت های زی در مکات

ــده اســت. ــم ش وزارت فراه

وزیردفاعدرمجلس:

آزمون بزرگ را با موفقیت سپری کردیم!
کشف بزرگ ترین محمولۀ 

مواد مخدر در ۱3 سال گذشته

چهار کارمند صلیب سرخ 
در کندز ربوده شدند

ــه  ــدر وزارت داخل ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــت مب ــای معینی مقام ه
ــال  ــدر در 13 س ــواد مخ ــۀ م ــن محمول ــف بزرگ تری از کش

ــد. ــر می دهن ــته خب گذش
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــش مب ــن بخ ــدی، معی ــد احم بازمحم
ــد، در  ــری می گوی ــتی خب ــنبه در نشس ــن وزارت روز دوش ای
ــرب  ــرق و جنوب غ ــات  در جنوب ش ــن عملی ــان چندی جری

ــد. ــرده ان ــه را کشــف ک ــن محمول کشــور ای
بــه گفتــۀ احمــدی کشــف و ضبــط مــواد مخــدر در مقایســه 

ــته اســت. ــش داش ــته ۹0 درصــد افزای ــه ســال های گذش ب
بــا مــواد مخــدر وزارت داخلــه  معیــن بخــش مبــارزه 
ــادِ  ــۀ احمدآب ــات، در منطق ــن عملی ــه در تازه تری ــد ک می گوی
والیــت پکتیــا، ۴۴ کارخانــۀ تولیــد و بســته بندی مــواد مخــدر 
ــن  ــواد مخــدر ای ــن م ــان 1۹1.۲ تُ ــب شــده اســت و آن تخری

کارخانه هــا را آتــش زده انــد.
ارزش مجموعــی ایــن محمولــه در بیــرون از کشــور بــه بیــش 

ــر می رســد. ــارد دال ــم میلی از نی
ــر  ــدر و دفت ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــز وزارت مب ــن نی ــش از ای پی
مبــارزه بــا جرایــم ســازمان ملــل گزارشــی را در مــورد مــواد 
ــد. ایــن گــزارش حاکــی از افزایــش  مخــدر نشــر کــرده بودن

ــود. ــواد مخــدر ب ــد م ۴3 درصــدی کشــت و تولی

ــه شــمول  ــب ســرخ ب ــی صلی ــۀ بین الملل ــد کمیت ــار کارمن چه
ــوی  ــروز از س ــت دی ــس از چاش ــی پ ــهروند خارج ــک ش ی

ــوده شــدند. ــدز رب ــراد ناشــناس در کن اف
ــن  ــد ای ــا تأیی ــدز ب ــی کن ــش، ســخنگوی وال ــیدمحمود دان س
رویــداد می گویــد کــه ایــن کارمنــدان در حــال ســفر از کنــدز 

ــد. ــوده شــده ان ــاد رب ــۀ علی آب ــوده و در منطق ــه بغــالن ب ب
آقــای دانــش می گویــد، بــر بنیــاد گزارش هــای ابتدایــی 
رباینــده گان ایــن افــراد را بــه ســوی ولســوالی خان آبــاد کنــدز 

منتقــل کــرده انــد.
ــت  ــوز هوی ــه تاهن ــد ک ــدز می افزای ــس کن ــخنگوی پولی س

ــت. ــده اس ــخص نش ــدان مش ــن کارمن ــت ای درس
ــن  ــرای بررســی ای ــا ب ــش، تالش ه ــۀ ســیدمحمود دان ــه گفت ب
رویــداد آغــاز شــده و نیروهــای امنیتــی بــه منطقــه اعــزام شــده 
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