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ــدت  ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن اش
ملــی بــا رتنــو مارســودی وزیــر امــور 
خارجــۀ اندونیزیــا کــه در رأس یــک هیئــت 
عالــی رتبــۀ آن کشــور بــه کابــل آمــده بــود، 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ دی
در ایــن دیــدار محمــد کریــم خلیلــی 
رییــس شــورای عالــی صلــح، صــاح 
امــور خارجــه و  الدیــن ربانــی وزیــر 
محمــد اکــرم خپلــواک رییــس داراالنشــای 
نیــز  افغانســتان  صلــح  عالــی  شــورای 

حضــور داشــتند.

در  ملــی  وحــدت  حکومــت  رییــس 
ــتان  ــت افغانس ــت: حکوم ــدار گف ــن دی ای
عاقمنــد اســت کــه از تجــارب مثبــت 
اندونزیــا در عرصــۀ صلــح پایــدار اســتفاده 
ــح  ــی صل ــورای عال ــوولین ش ــد و مس کن
ــود  ــوع خ ــب الوق ــفر قری ــتان در س افغانس
بــه آن کشــور، بحث هــای مفصلــی در ایــن 
ــه  ــه چگون ــت ک ــد داش ــوص خواهن خص
از تجــارب اندونزیــا در زمینــه اســتفاده 

ــرد. ــورت گی ص
وی افــزود: روابــط میــان علمــای افغانســتان 
ــه  ــود ک ــت و می ش ــه اس ــا دیرین و اندونزی

ایــن مناســبات بــا نشســت های علمــای دو 
کشــور، بیــش از پیــش گســترش یابــد.

غنــی ضمــن قدردانــی از همکاری هــای 
از  کشــور  آن  حمایت هــای  و  اندونزیــا 
اندونــزی  کــرد:  افغانســتان خاطرنشــان 
در زمینــه توانمندســازی زنــان و رشــد 
نیــز تجــارب خوبــی دارد و  اقتصــادی 

ــارب  ــا از تج ــن عرصه ه ــم در ای امیدواری
ــم. ــتفاده کنی ــور اس ــن کش ای

ــای  ــه فرصت ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــای غن آق
خــوب ســرمایه گذاری در افغانســتان، از 
وزیــر امــور خارجــۀ اندونزیــا خواســت تــا 
ــور را  ــن کش ــرمایه گذاران ای ــران و س تاج

ــه صفحــه 6 ــد...            ادام تشــویق کن

رهــبری موجـود، بی تفاوت به سرنوشـت مردم، 
نـه درک درسـتی از وضعیـت دارد، نـه تدبیـر، نه 
بینـش، تا هــنوز چتـر واحدی به نـام دولت ملی 
ایجـاد نتوانسـته اسـت. دشـمن دقیقـًا از هــمین 
خالیـگاه کشـور را بـه میدان جنـگ و خون مبدل 

سـاخته است.
افغانسـتان  بین المللـی  دوسـتان  بـه  بارهــا 
این کـه  از دالیـل اصلـی  خاطرنشـان سـاخته ام، 
و  شـما  کان  سـرمایه گذاری های  وجـودِ  بـا 
پـس از ایـن همـه سـالیان دراز، هنـوز هم هــمۀ 
مـان در درون بحـران دسـت و پـا می زنیـم، در 
عـدۀ  یـک  بـاالی  شـما  سـرمایه گذاری  تمرکـز 
بـا  بیگانـه  آمریکایـی  افغان هـای  انگشت شـمارِ 
نبـض تحـوالت افغانسـتان از یکسـو، و تـاش 
اکثـر رهبـران داخـل در رقابـت بـرای وابسـتگی 
بیشـتر از سـوی دیگر، هر دو باعث عمیق تَرشدن 
فاصلـه میـان نظـام و مـردم و مزمن شـدن بحران 

گردیـده اسـت .
راهبـردِ یـاد شـده، رهبـران افغانی را برآن داشـته 
اسـت تـا از رهگـذرِ اتخـاذ سیاسـت میان بـر و 
بـا  قلمـرو همسـویی  واردِ  پوپولیـزم  بـه  اتـکاء 
آمریـکا شـوند و بـا اسـتفاده از آن، زمینـه هـای 
دسترسـی بیشـتر بـه قـدرت و منابـع را به چنگ 
آورنـد. آنهـا بـه جـای این کـه در برابـِر کشـور 
مسـئول و بـرای مـردم پاسـخگو باشـند، بـه این 
از  و  می شـوند  متوسـل  سیاسـی  بـزرگ  فسـاد 
قـدرت بـه دسـت آمـده در مسـیِر انحرافـی, ُکل 
جامعـه را دچـار آلودگـی می کننـد. دولتمـردان 
مـا حتـی در تبلیـغ یـک تمـاس کاری شـما، از 
گزافه گویـی و جنـگ روانی علیه مردم خودشـان 

نمی کننـد. دریـغ 
ادامۀ این موضع گیری های مهـره هــای رهــبری 
حکومـت، سـرانجام شـما را در مقابل مـردم قرار 
خواهـد داد، چنانچه چهــار دهــه قبـل، رهبران 
حـزب دیموکراتیـک خلـق، مـردم را در مقابـل 

شـوروی وقت قـرار داد.
البتـه بـا درنظرداشـت ایـن تفـاوت که رهــبری 
رژیـم چپی هــا یکدسـت و سـازمان یافتـه بـود، 
اما رهــبری رژیم موجود تا هــنوز از بن بسـت 
درونـی خود بیرون نشـده، چند دسـت، تنش زأ، 
بـدون درک واقعـی از وضعیـت کشـور و تدبیـر 
بـرای برون رفت، فقط هـرازگاهــی بـه پوپولیزم 
و تضرع و یا هــم تهــدید از آدرس شما متوسل 

مي شـوند.

غنی: 
از تجـارب انـدونیزیا 

در پـروسۀ صلـح استفاده می کنیـم

ادامۀ سیاست رهـبری رژیم 
حاکم، مردم را در مقابل دوستان 

افغانستان قرار خواهـد داد
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نهادهای جامعۀ  و  سیاسی  احزاب  این که  در 
و  طرح  جامعه  مسایل  مهم ترین  در  مدنی، 
به  را  آن ها  بخواهند  و  باشند  داشته  دیدگاه 
و  عموم  اختیار  در  شده  نوشته  صورت 
قابل  اتفاق  یک  دهند،  قرار  مربوط  نهادهای 
تحسین می تواند باشد که از آن باید پشتیبانی 
صورت گیرد، به ویژه این که حزبی در این 
طوالنی  سال های  که  شود  قدم  پیش  راستا 
کشور  در  ساالری  مردم  شدن  عقیم  برای 

تفنگ زده باشد. 
حزب اسامی در روزهای اخیر، با   
طرحی به کمیسسیون انتخابات حاضر شد و 
در مورد مسایل انتخاباتی دیدگاه های خود را 
رسما به اعضای این کمیسیون ارایه کرد. اما 
نوع حرکتی  تامل  قابل  و  انگیز  چیز شگفت 
بود که حزب اسامی در این رابطه انجام داد 
در  بدون  نیز  انتخابات  کمیسیون  متاسفانه  و 
نظر داشت موقعیت و جایگاه حقوقی خود به 
گونه یی در این مورد برخورد کرد که دور از 

انتظار نه که حتا دور از تخیل بود. 
از  یکی  رهبر  حکمتیار  گلبدین   
بسته  شخصا  که  اسامی  حزب  شاخه   های 
انتخابات  کمیسیون  به  را  خود  پیشنهادی 
برده بود، در جلو و شماری از افراد نزدیک 
کمیسیون  وارد  اطرافش  و  دنبال  در  او  به 
انتخابات شدند و اعضای کمیسیون انتخابات 
کردند.  گرم  استقبال  اطرافیانش  و  او  از  نیز 
که  جایی  آن  محفل  در صدر  و  بردند  را  او 
باید رییس جمهوری و یا رییس اجرایی قرار 
دیدگاه  و  صحبت ها  به  و  نشاندند  گیرند، 
این  می تواند  چقدر  نیست  معلوم  که  هایش 
تحت  اسامی  حزب  دیدگاه های  دیدگاه ها 
امر آقای حکمتیار باشد، گوش سپردند بدون 
آن که بگویند آیا این نظرات قابل تحمیل در 

شرایط افغانستان هست؟
این  در  مکث  قابل  نکته  چند   
خصوص وجود دارد که نباید ناگفته از آن ها 

گذشت:
متخاصم  گروه های  از  یکی  که  این  در   )1
جنگ  راه  از  فقط  پیش  چندی  همین  تا  که 
هایش  خواسته  به  می کرد  تاش  ویرانی  و 
برسد، روند دموکراتیک را به رسمیت شناخته 
به  و می خواهد در مهم ترین مسایل مربوط 
سرنوشت سیاسی کشور دیدگاه های خود را 
تقدیراست.  و  ستایش  قابل  امری  کند،  ارایه 
تمامیت  و  کاش همه گروه های جنگ طلب 
و  کشتار  حکمتیار  آقای  از  پیروی  با  خواه 
گفتگو  روند  به  و  بگذارند  کنار  را  ویرانی 

حل  راه  جامعه  مسایل  بپیوندند.  مذاکره  و 
دیگری غیر از گفتگو ندارد و این تجربه را 
دیگر گروه ها نیز باید به عنوان الگو بپذیرند. 
مختلف  دیدگاه های  و  که گروه ها  زمانی  تا 
در کنار هم قرار نگیرند و به دیدگاه های شان 
احترام نگذارند، جامعه از چنگ بحرانی که به 

آن گرفتار آمده نجات نخواهد یافت.
هر  اما  است  خوب  هرکسی  از  استقبال   )2
نهادی باید بداند که استقبال چگونه صورت 
انتخابات  کمیسیون  در  که  استقبالی  گیرد. 
هیچ  به  گرفت  صورت  حکمتیار  آقای  از 
باید  چرا  نیست.  توجیه  و  دفاع  قابل  وجه 
شوند  جمع  انتخابات  کمیسیون  اعضای  کل 
در  را  حکمتیار  آقای  مطبوعاتی  نشست  و 
او  بنشانند و خود در دو طرف  راس محفل 
قرار گیرند و از رسانه ها نیز دعوت کنند که 

آیا  بسازند.  گزارش  نشست  این  از  و  بیایند 
انتخابات  هرکسی که پیشنهادی به کمیسیون 
با  باشد،  داشته  انتخاباتی  مسایل  مورد  در 
همین تشریفات از او استقبال می شود؟ آیا از 
نظر حقوقی اعضای کمیسیون انتخابات حق 
دارند که فرد عادی را ببرند و در جایگاهی 
بنشانند که عما در چنین جایگاهی به سران 
کشور تعلق دارد؟ آیا آقای حکمتیار به عنوان 
نایب رییس جمهوری در این نشست شرکت 
کرده بود که اعضای کمیسیون او را در چنان 
جایگاهی نشانده بودند. شاید عده یی بگویند 
کمیسیون  در  اگر  می کند  فرق  چه  حاال  که 
استقبالی  چنان  حکمتیار  آقای  از  انتخابات 
نمی  زمین  به  که  آسمان  گرفت،  صورت 
خورد. اما این عده باید یک مساله را فراموش 
نکنند که جایگاه حقوقی نهادها کاما محفوظ 
است و هیچ کسی حق ندارد که این جایگاه را 
مخدوش سازد. آقای حکمتیار از نظر حقوقی 

استقبال  چنان  که  ندارد  قرار  جایگاهی  در 
این  مگر  گیرد،  صورت  او  از  العادۀ  خارق 
یا کمیسیون  که کسانی در راس حکومت و 
انتخابات ریگی در کفش نداشته باشند. آقای 
حکمتیار یکی از شهروندان این کشور است 

و به همان مقدار باید با او برخورد شود. 
کمیسیون  بارها  گذشته  سال  پانزده  در   )3
با  انتخاباتی  مشکات  حل  برای  انتخابات 
مدنی  جامعه  نهادهای  و  سیاسی  احزاب 
این  نیز  بارها  و  نشسته  مشوره  و  شور  به 
خود  پیشنهادی  بسته های  نهادها  و  احزاب 
را به کمیسیون سپرده اند؛ ولی در هیچ یک 
احزاب  این  از  انتخابات  کمیسیون  موارد  از 
از  که  است  نکرده  استقبالی  چنان  نهادها  و 
آقای حکمتیار استقبال کرد. آیا میان احزاب 
و نهادهای دیگر با یک شاخه حزب اسامی 

تبعیضی  چنین  که  است  آنگونه  تفاوت ها 
فرد  روزی  اگر  آیا  شمرد؟  جایز  می توان  را 
دیگری مثا استاد سیاف هم دیدگاه هایی در 
مورد انتخابات داشته باشد کمیسیون انتخابات 

برایش نشست رسانه یی برگزار می کند؟
آقای  دیدگاه های  که  نمی رسد  نظر  به   )4
کننده  تعیین  و  توجه  قابل  آنقدر  حکمتیار 
بوده باشد که چنین استقبالی را موجه جلوه 
دهد ولی بدون شک کسانی در قدرت او را 
افراد  این  که  این  گذاشتند.  نمایش  به  چنین 
در قدرت چه هدف هایی را دنبال می کنند و 
چرا می خواهند آقای حکمتیار را ویژه نشان 
دهند، کاما مشخص است. اما جای نگرانی 
آگاهانه  انتخابات  کمیسیون  که  جاست  این 
سیاسی  بازی های  دستخوش  ناآگاهانه  یا  و 
شده و به شکل فاجعه باری از آن سؤاستفاده 

صورت می گیرد.
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احمدعمران

حکمتیار و دیدگاه های انتخاباتی اش
کمیسیون انتخابات آگاهانه و یا ناآگاهانه دستخوش بازی های سیاسی شده و به شکل 

فاجعه باری از آن سؤاستفاده صورت می گیرد.

 

دیروز، وزیر خارجۀ اندونیزیا، در همراهی با یک هیأت 
تعهدش  از  و  شد  افغانستان  وارد  کشور،  آن  عالی رتبۀ 
گفت.  سخن  افغانستان  صلح  روند  در  همکاری  برای 
غنی  رییس جمهور  با  ماقاتش  در  اندونیزیا  وزیرخارجۀ 
و شورای عالی صاح، از شورای عالی صلح خواست که 
به آن کشور سفر کنند و تا از تجارب آنان در جهت حل 

مشکات سیاسی استفاده کنند.
اخیراً  صلح  عالی  شورای  که  می رسد  نظر  به    
راهی  تا  است  انداخته  راه  به  را  مشورتی یی  تاش هایی 
برای دست یافتن به صلح پیدا کند. از همین رو، سفر به 
کشور اندونیزیا، برای استفاده از تجارب آنان، از اهمیت 
اما  است.  شده  برخوردار  افغانستان  دولت  برای  خاص 
اندونیزیا  سیاسی  مشکات  حل  تجارب  از  که  جایی  تا 
کشور  آن  تجارب  از  نمی تواند  افغانستان  داریم،  آگاهی 
در  دارد  جریان  افغانستان  در  آنچه  زیرا  ببرد.  استفاده 
اندونیزیا نبوده است و مشکات اینجا و آنجا در مواردی 

زیاد باهم متفاوت اند. 
بسیار  وضعیت  یک  افغانستان  جنگ  طرفی  از   
پیچیده پیدا کرده است و این جنگ به کانال پر درامدی 
تبدیل  مختلف  سازمان های  و  گروه ها  و  کشورها  برای 
شده است. دست یافتن به صلح از چنین جنگی مصادیق و 
شاخص های منحصر به خود را می خواهد. در عین حال 
تاکنون دولت افغانستان نشان نداده است که اراده یی برای 
ایجاد صلح دارد و نیز هیچ روش و میکانیزم نتیجه بخش 

برای دست یافتن به صلح تهیه نشده است. 
یاهم  و  صلح  عالی  شورای  تاکنون  که  آنچه   
میان  افسقالی  به  پیشه کرده است، شبیه  افغانستان  دولت 
دو گروه جنگ کننده بر سر یک مزرعه و یا هم نوبت آب 
است و یا هم جنگی میان ده باال و ده پایان که باید چند 
با  را  موسفید و صاحب رسوخ جمع شوند و مشکات 
عالی  شورای  خاطر  همین  به  کنند.  حل  ریشیفیدی  یک 
صلح بزرگ ترین قربانی را پرداخت؛ اما هیچ گامی برای 

گفت و گو برای صلح نگذاشت. 
  اگر قرار است برای صلح در این کشور کاری 
شود، باید موارد ذیل به گونۀ دقیق مورد توجه قرار گیرند: 
اول اینکه آقای غنی شخصًا ارادۀ سیاسی اش را برای صلح 
بسیج کند و نباید از وضعیت موجود در پی استفاده  منفی 
باشد. دوم این که استقال شورای عالی صلح، به صورت 
کامل حفظ گردد؛ سوم: شورای عالی صلح باید از ترکیب 
گردد؛  دار  برخور  بدنه  سطح  و  رهبری  سطوح  در  ملی 
و روشن  عالی صلح شفاف  فعالیت های شورای  چهارم: 
شورای  نام  زیر  حکومت  که  نکنند  فکر  مردم  تا  باشد 
عالی صلح، بازی های پیچیده یی را به پیش می برد. پنجم: 
از  دقیقی  شناخت  باید  صلح،  عالی  شورای  و  حکومت 
دشمن ارایه کنند: بایستی مشخص شود که طالبان گروه 
جنایتکار اند، یا مخالف سیاسی و یا هم ابزار دست بیگانه. 
شناختن این گروه، در هر یک از این هویت ها، راه صلح 
را به درستی با آنان باز می کند. زیرا در آن صورت ممکن 
است که مصادیق و شاخص های الزم را برای گفت وگو با 

آنان در نظر گرفت.
  اما مهم تر از همه این است که جنگ افغانستان 
یک جنگ پیچیده است و طالبان هم به یک هویت بسیار 
پیچیده و گوناگون تبدیل شده اند. دست یافتن به صلح و 
حتا صحبت با چنین گروهی در حال حاضر از ناممکنات 
به  مذاکره  عنوان  به  اتفاق هایی  که  است  ممکن  است. 

نحوی بیفتد که به صلح منجر نشود.
  ما برای دست یافتن به پایان جنگ به ساختن 
راهبردهای دراز مدت و کوتاه مدت نیاز داریم؛ چیزی که 
اینکه چگونه  روی  هنور  است.  نگرفته  کنون صورت  تا 
باید در افغانستان صلح آورد کاری نشده است در حالی 

که راه های نرفته یی وجود دارد.

راه هـای نرفتـه بـرای

 صـلح

هـر نهـادی بایـد بدانـد کـه اسـتقبال چگونـه صـورت گیـرد. اسـتقبالی کـه در کمیسـیون 
انتخابـات از آقـای حکمتیـار صـورت گرفـت بـه هیـچ وجـه قابل دفـاع و توجیه نیسـت. 
چـرا بایـد کل اعضـای کمیسـیون انتخابـات جمـع شـوند و نشسـت مطبوعاتـی آقـای 
حکمتیـار را در راس محفـل بنشـانند و خـود در دو طـرف او قـرار گیرنـد و از رسـانه ها 
نیـز دعـوت کننـد کـه بیایند و از این نشسـت گزارش بسـازند. آیا هرکسـی که پیشـنهادی 
بـه کمیسـیون انتخابـات در مورد مسـایل انتخاباتی داشـته باشـد، با همین تشـریفات از او 
اسـتقبال مـی شـود؟ آیـا از نظـر حقوقـی اعضـای کمیسـیون انتخابـات حق دارنـد که فرد 
عـادی را ببرنـد و در جایگاهـی بنشـانند کـه عمـا در چنیـن جایگاهـی به سـران کشـور 
تعلـق دارد؟ آیـا آقـای حکمتیـار بـه عنوان نایـب رییس جمهوری در این نشسـت شـرکت 

کـرده بـود کـه اعضـای کمیسـیون او را در چنـان جایگاهـی نشـانده بودند
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حکومت نمی تواند حتا یک جریب از زمین های 
در  زیرا  گیرد؛  بازپس  را  دولتی  غصب شدۀ 
زمین های غصب شده یا شهرک اعمار شده یا در 

حال اعمارشدن است.
شماری از آگاهان اقتصادی و نماینده گان مجلس 
می گویند: همه  می دانیم که حکومت در مبارزه با 
فساد اداری، تأمین شفافیت در قراردادها و مبارزه 
با غاصبین زمین ناتوان است؛ پس حکومت با 
ارایه ارقامی مبنی بربازپس گیری زمین های دولتی 

درصدد توجیه انحصارگرایی قدرت است.
برای  عدلیه  وزارت  که  دارند  تأکید  آنان 
مطمین ساختن مردم باید اسناد ارایه کند و بدون 
شک اگر بحث اسناد مطرح شود، یقیناً وزارت 

عدلیه در این خصوص هیچ اسنادی ندارد.
این واکنش ها در پی اظهارات اخیر وزارت عدلیه 

ابراز می شود.
این  که  می گویند  عدلیه  وزارت  در  مسووالن 
وزارت از آغاز سال مالی 13۹3 تا پایان جوزا/

خرداد 13۹۶، توانسته اند، قضایای غصب بیش از 
3۶ هزار جریب زمین جای دادهای دولتی، بیش 

از ۶۹ ملیون دالرامریکایی و بیشتر از 2 ملیارد و 
چهارصد میلیون افغانی را به نفع دولت به پایان 

برساند.
از  شماری  و  اقتصادی  امور  آگاهان  اما  و 
نماینده گان مجلس این گفته ها را تبلیغات دانسته 
تأکید دارند که ارقام ارایه شده تبلیغی بیش نیست؛ 
با  مبارزه  توانایی  عنوان  هیچ  به  حکومت  زیرا 

غاصبین زمین را ندارد.
آنان ضمن این که غصب زمین های دولتی توسط 
زورمندان را ضعف و ناتوانی حکومت می دانند 
تأکید دارند که حکومت توانایی مبارزه با غاصبین 

زمین را ندارد؛ زیرا غاصبین یا کسانی اند که در 
مصرف  را  گزافی  پول های  انتخاباتی  مبارزات 
کردند و اکنون از سران حکومت باج  می گیرند و 
یا هم زورمندانی اند که در حکومت فعلی شریک 

اند.
سبز  نقاط  بیشترین  اکنون  همین  آنان:  گفتۀ  به 
کابل توسط زورمندان غصب و باالی آن منازل 
رهایشی- تجارتی اعمار شده و یا در حال اعمار 
شدن است؛ اما حکومت با وجود این که از این 
»زبان  چون  ولی  دارد،  آگاهی  خوبی  به  قضایا 
کوتاه« غاصبین است؛ بنابراین هیچ اقدام نمی کند.

سیف الدین  سیحون اقتصاددان و استاد دانشکده 
از سوی  ارایه شده  ارقام  کابل،  دانشگاه  اقتصاد 
وزارت عدلیه را یک تبلیغ دانسته تأکید دارد که 
حکومت نه توانایی و ظرفیت مبارزه با غاصبین را 
دارد و نه اراده برای مبارزه با غاصبین وجود دارد.

مجموعه  این که  اوالً  سیحون،  استاد  گفتۀ  به 
زمین های غصب شده توسط زورمندان بیشتر از 
ارقامی است که ارایه شده و دوم این که دولت 

به هیچ عنوان توانایی تصفیه با غاصبین را ندارد.
او به روزنامه ماندگار گفت: حکومت با چنین 
تبلیغاتی می خواهد انحصارگرایی خود را توجیه 
در  فعلی  حکومت  که  همه  می دانند  زیرا  کند؛ 
مبارزه با فساد اداری، تامین شفافیت در قراردادها 

و مبارزه با غاصبین زمین  بسیار ناتوان است.
مجلس  عضو  اعتمادی  چمن شاه  حال  بااین 
نماینده گان می گوید: من بعید می دانم که این آمار 
درست باشد و وزارت عدالیه توانسته باشد قضیۀ 
3۶ جریب زمین دولتی را به نفع دولت به پایان 

رسانیده باشد.
حکومت  که  دارم  باور  من  گفت:  اعتمادی 
از زمین های غصب  نمی تواند حتا یک جریب 
زمین های  در  زیرا  گیرد؛  بازپس  را  دولتی  شده 
غصب شده یا شهرک درست شده یا در حال 

درست شده است.
او تأکید کرد: وزارت عدلیه برای مطمین ساختن 
مردم باید اسناد ارایه کند و بدون شک اگر بحث 
این  یقین کامل دارم که  اسناد مطرح شود، من 

وزارت در این خصوص هیچ اسنادی ندارد.

این نماینده مردم به روزنامۀ ماندگار می گوید: من 
یقین کامل دارم که حکومت توانایی بازپس گیری 
زمین های غصب شده توسط زورمندان را ندارد و 
ارقام ارایه شده توسط وزارت عدلیه تبلیغی است 

برای فریباندن افکار عمومی مردم.
گفته می شود که وزارت عدلیه درحالی از بازپس 
گیری زمین های دولتی سخن می گوید که همین 
کابل  شهر  در  دولتی  زمین های  بیشترین  اکنون 
شهرک های  آن  در  و  غصب  زورمندان  توسط 

رهایشی اعمار شده است.
زمین های  جریب  هزارها  از  بیش  حال،  بااین  
ننگرهار،  هلمند،  غزنی،  والیت های  در  دولتی 
قندهار، سرپل، لوگر، هرات، بلخ و ..... از سوی 
غصب  مجلس  نماینده گان  و  محلی  زورمندان 

شده است.
گفتنی است که اکثر غاصبان زمین، سران قومی، 
افراد زورمند و با نفوذ و شماری از افسران ارتش 
و پولیس ملی استند و مساله مهم تر این که شماری 
از اراکین بلند رتبۀ دولتی و نماینده گان مجلس 
یا خود  از غاصبان زمین حمایت می کنند و  یا 

غاصب زمین استند.
مطابق آمار ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در سال 
زمین  زورمند  غاصب   1۵۸31 از  بیش   13۹4
شناسایی شده بودند که در 34 والیت کشور 3۵۵ 
شهرک رهایشی را در باالی زمین های غصب 

شده اعمار کرده بودند.

گفته می شود که وزارت عدلیه درحالی از بازپس گیری زمین های دولتی سخن می گوید که همین اکنون 
بیشترین زمین های دولتی در شهر کابل توسط زورمندان غصب و در آن شهرک های رهایشی اعمار شده 

است.
بااین  حال، بیش از هزارها جریب زمین های دولتی در والیت های غزنی، هلمند، ننگرهار، قندهار، سرپل، 

لوگر، هرات، بلخ و ..... از سوی زورمندان محلی و نماینده گان مجلس غصب شده است.
گفتنی است که اکثر غاصبان زمین، سران قومی، افراد زورمند و با نفوذ و شماری از افسران ارتش و 
پولیس ملی استند و مساله مهم تر این که شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی و نماینده گان مجلس یا از 

غاصبان زمین حمایت می کنند و یا خود غاصب زمین استند

وحدت  حکومت  رییس  غنی،  محمداشرف 
فاتحۀ شهدای  ملی روز یک شنبه در مراسم 
ادارۀ مستقل ارگان های محلی در مقر این اداره 
ریاست جمهوری  ارگ  با  چندانی  فاصلۀ  که 
روز  همان  ناوقت های  کرد.  اشتراک  ندارد، 
سرپرست  مرتضوی،  شاه حسین  که  بود 
ریاست جمهوری در صفحۀ  دفتر سخنگوی 
فیسبوکش تصاویری از آقای غنی را بارگزاری 
کشور  »رییس جمهور  نوشت:  آن  در  و  کرد 
شهدای  فاتحۀ  مراسم  در  اشتراک  از  پس 
به  پیاده  پای  ارگان های محلی،  مستقل  اداره 
طرف دفتر کارش رفت. او همان گونه که با 
1۶ ساعت کار پیشتاز است، در قدم زدن نیز 

رقابت با او دشوار است«.
به دنبال این پُست، صدها تن از شهروندان 
به آقای مرتضوی دیدگاه گذاشتند و هم چنان 
مورد  در  و  کرده  همرسانی  را  تصویرها  آن 
این  مردم  از  بزرگی  موج  کردند.  تبصره  آن 
کار آقای غنی را »نوش داروِی پس از مرگ 
سهراب« خواندند و در مذمِت اشتراک او در 
و  ارگ  به  تا  پیاده روی  فاتحه خوانی،  مراسم 

پُست آقای مرتضوی قلم زدند.
آقای غنی شکایت  از  از شهروندان  شماری 
داشتند که اگر او نهادهای امنیتی را سیاسی 
نمی کرد، افراد آلوده به فساد را در آن اداره های 
نمی گماشت و در نهایت، به خویش خوری ها 
در نهادهای استخباراتی و امنیتی نقطۀ پایان 
در  شهروندان  از  تن  صدها  می گذاشت، 
حمله های تروریستی و انتحاری-انفجاری از 

بین نمی رفتند.
و  تاختند  مرتضوی  آقای  به  دیگرِ  اما شمار 
او را متهم به چاپلوسی و پرداختن به مسایل 
غیر ضروری کردند. در ُکل، دیده می شود که 
وعده های بی عمل و تظاهر به کارکردِ بیش از 
حِد رییس حکومت وحدت ملی و پرداختن 
به حاشیه های ماقات ها و دیدارهای محمد 
از سوی سخنگویانش، مردم را  اشرف غنی 
پریشان و ظاهراً عصبانی ساخته است. در ذیل 
شماری از دیدگاه هایی را که پای این پُست 
آقای مرتضوی شهروندان گذاشته اند، می آورم 
تا دیده شود مردم نسبت به حکومت و شخص 

رییس حکومت به برداشت و نگاهی دارند.
مرتضوی  آقای  به  خطاب  پویا  علی  سید 
نگاشته است: »کاش سرک را بند نمی کرد. بین 

مردم این گونه می گشتین که می گفتیم پهلوی 
شانزده ساعت کار و تیزرفتاری در پیاده گردی 
جمهور.  رییس  دارد  هم  شیر  دِل  آهو،  مثل 
سرِک  در  نه  است،  مردمش  بین  زیبایی اش 

بندشده که پرنده پر نمی زند«.
یونس صمیم گفته است: »این گونه قدم زدن ها 
که  است  لذت بخش  و  خوش آیند  زمانی 
سایر  مانند  تنهایی  به  کشور  رییس جمهور 
شهروندان، بدون محافظ، قدم زنان طرف دفتر 
کارش برود و هیچ بیمی از ترور و وحشت 

نباشد«.
نشانه  را  مرتضوی  آقای  که  شیرزاد  متین 
گرفته است، چنین می گوید: یعنی مرتضوی 
صاحب! بسیار بی جای چاپلوسی میکنی. تو 
که خانم رییس جمهور نیستی که به این مسایل 

می پردازی. از کارکردهایش بگو. نه از توالت 
رفتن و حمام کردنش.

قاضیخانی  عبدالحنیف  این،  با  هم زمان 
نگاشته است: مرتضوی صاحب! خوب، حاال 
می خواهید منت بگذارید که رییس جمهور از 
ادارۀ ارگان های محلی الی دفتر کارش پیاده 
رفته؟ یا که چند دقیقه فرصت شد تا با شما 
همراه شود؟ کمی وزن تان را کم کنید، انشاهلل 
که شما هم در قدم زدن پیشتاز می شوید. یک 

مریض از شما پیشی گرفته نمی تواند!
فاصلۀ کم و ادعای بسیار

آقای  پُست  پایِن  در  دیدگاه ها  از  بیرون 
مرتضوی، این پُست سوژۀ خوبی برای سایر 
کاربراِن شبکه های اجتماعی شد. صدها تن در 
شبکۀ اجتماعی فیسبوک این پُست را به نقد 

گرفتند و نوشتند.
کاربر  و  شاعران  از  یکی  بارور،  نجیب 
فیسبوک نوشته است که ارگان های محل تا 

ریاست جمهوری صدمتر بیش فاصله ندارد.
محوطه  این  »در  است:  افزوده  بارور  آقای 
که مرکز سیاسی امریکا نیز است، امنیت آن 
توسط امریکایی ها گرفته می شود. این ساحه 
که حتا پشه را نیز نمی گذارند در آن پر بزند، 
شاه قلی{ دارد.  را  امنیتی  سطح  شدیدترین 
کرده  وانمود  قسمی  مرتضوی}  شاه حسین 
است که مردم فکر کنند اشرف غنی البته در 

شهر قدم زده است«.
این کاربر فیسبوک در ادامه نگاشته است: از 
رقابت با قدم زدِن اشرف غنی که بگذریم، در 
اوایِل حکومت وحدت ملی اگر به یاد داشته 

باشید، کدام توپ را شوت کرده بود که پایش 
شکسته بود و چند ماه توسط چوپ دستی راه 
می رفت. با این حال، سخن گویش می خواهد 
از او قهرمان َدو المپیک بسازد. خاک زدن به 
چشم مردم را شنیده بودیم، اما ِگل مالیدن به 

چشم مردم را تازه می بینیم.
در سویی دیگر، مهدی ثاقب، از طنزنویستاِن 
کشور تصویرِ آقای غنی و مرتضوی از صحنۀ 
را  محل  ارگان های  ادارۀ  از  بیرون شدن شان 
غنی:  »اشرف  است:  نوشته  و چنین  گذاشته 
مرتضوی صیب! ما چرا این قدر راه می رویم؟ 
مرتضوی: رییس صیب، کم مانده، فقط شانزده 
کار  کان  سیاسی  نگاه  از  بروید  راه  ساعت 
کرده اید؟ اشرف غنی: این راه رفتن جاتمأب 
ما را هم در فیسبوک می مانی یا نی؟ مرتضوی: 
شما  که  قبل  ثانیه  میلی  ده  صیب،  رییس 
فیسبوک  در  من  کردید،  را شروع  پیاده روی 
نشرش کردم، نصف افغانستان الیک کردند، 
پیاده روی  گفتند،  و  کردند  شییر  نفر  هزاران 
رییس جمهور برای صحت ما خوب است و 
هزارن نفر کامنت دادند و گفتند که زنده باد 

پاهای رییس جمهور«.
اشرف  است:  آمده  ثاقب  آقای  طنزِ  ادامۀ  در 
عبداهلل  صاحب  داکتر  مثل  مرا  کسی  غنی: 
صیب،  نی  مرتضوی:  نداد؟  ناسزا  و  فحش 
شوم  فدایت  پیام های  ارگ  کارمندان  نصف 
قلبی  اول الیک  بانوی  دفتر  دادند، کارمندان 
ماندند و کارمندان کاخ سپیدار هم انتقاد کردند.

در ادامه طنز امده است: 
اشرف غنی: مرتضوی صایب! چقدر دیگه باید 
راه برویم؟ مرتضوی: رییس صیب، کم مانده. 
سیصد الیک قلبی در راه مانده، بخیر می رسیم، 
بتُم  را  شله  آدمِ  دقه همی جواب همی  یک 
که بد رقم َد فیسبوک جنگ داره که شما چرا 

تلگرام را شش رقمه بند کدین.

واکنش ها،  و  برخوردها  این   
پیرامون  برداشت های شهروندان  از  نمونه یی 
عملکرد مسووالن حکومت وحدت ملی است 
که هر روز با سوژه و گفتۀ جدید، شبکه های 
اجتماعی و گفت وگوهای میان شهروندی را 

پُر می سازد.

فیسبوک در  اشرف غنی  قدم  های 
شهروندان به سخنگوی غنی:

از توالت رفتن و حمام کردنش!« »از کارکردهایش بگو؛ نه 

شماری از آگاهان اقتصادی و نماینده گان مجلس:

بازپس گیری  توانایی  حکومت 
ندارد را  زمین های غصب شدۀ دولتی 

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری  
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بخش نخست

1.برخـی افـراد ترجیـح می دهنـد در سـکوت مطالعه کنند 
و برخـی در سـروصدا؛ بعضـی صندلی راحتی را می پسـندند 

و بعضـی دراز کشـیدن یـا نشسـتن رسـمی را؛ اصـًا وسـواس 
بـه خـرج ندهیـد و در هـر حالتی کـه راحت تر هسـتید، 

مطالعـه خـود را آغـاز کنید.
2.اگـر مـکان مطالعـه شـما کمـی آشـفته و بـه هـم 
ریختـه اسـت، مرتـب کـردن آن را بـه نیـم سـاعت 
پـس از مطالعـه موکـول کنیـد؛ زیرا در ایـن صورت، 

در حیـن مرتـب کـردن اتـاق، بـه مطالبـی کـه مطالعـه 
کـرده ایـد، فکـر خواهید کـرد و زمـان مفیدی را از دسـت 

نخواهیـد داد.
هیجان انگیـز،  و  اسـتثنایی  مکان هـای  از  اوقـات  3.گاهـی 
اسـتفاده کنیـد؛ تـا مطلبـی کـه مطالعـه می کنیـد، همـراه آن 
خاطـره در ذهـن شـما مانـدگار شـود؛ مثـًا در یـک شـب 
بارانـی بـا یـک چتـر و یـک چـراغ قـوه، زیـر بـاران بروید 
و مطلـب را مطالعـه کنیـد و یـا در یـک مـکان تاریخـی و 
قدیمـی، بـه تفکـر و مطالعـه در مـورد مطلـب مـورد عاقه 

خـود بپردازیـد.
4.اگـر امـکان داشـته باشـد، موضـوع مـورد مطالعه شـما با 
مکانـی کـه انتخـاب می کنیـد، هم آهنگی و سـنخیت داشـته 
باشـد. ایـن کار، بـه افزایـش بهـره وری شـما، بسـیار کمک 
می کنـد. ایـن هم آهنگـی، شـامل ابـزار و لـوازم مـورد نیـاز 

نیـز می شـود.

۵.پیـش از انتخـاب محـل مطالعـه خـود، چنـد خصوصیت 
ذهـن خـود  در  مطالعـه،  مـکان  بـرای  را  ایـده آل  و  مهـم 

فهرسـت کنیـد؛ تـا راحت تـر بتوانیـد آن را بیابیـد.
۶.در مـکان مطالعـه شـما، بایـد راهـی بـرای خیره شـدن به 
دور دسـت وجـود داشـته باشـد، زیـرا توقـف در مطالعـه و 
چشـم دوختـن بـه بی نهایـت، در افزایـش کارآیـی مطالعـه، 
بسـیار سـودمند اسـت؛ حداقـل گاهی به سـقف اتـاق خیره 

شوید.
7.هیـچ گاه مطالعـه خـود را بـه حضـور در جـای خاصـی 
مشـروط نکنیـد؛ زیـرا در ایـن صـورت، بهانه یـی می یابید تا 
در سـایر جا هـا از مطالعـه بگریزید. به یاد داشـته باشـید که 
در حقیقـت، »مـکان مطالعه، جایی اسـت که شـما هسـتید«.
۸.میـزان نـور، دمـای محیط، شـکل صندلی و سـایر شـرایط 

در مـکان مطالعـه شـما، بایـد بـه گونه یی نباشـند که شـما را خـواب آلـوده کنند.
۹.تهویه خوب و اکسیژن زیاد در مکان مطالعه، شرطی حیاتی است.

روش مطالعه
1.بهتریـن روش کتاب خوانـی، روشـی اسـت کـه خواننده در ایـن کار بتوانـد زیبایی های 
چیـزی را کـه می خوانـد، دریابـد و بـه هنـگام لـزوم، معایـب آن را بفهمـد و ایـن از راه 

پـرورش و تمریـن حاصل می شـود.
2.در معانـی کلماتـی کـه بـرای نخسـتین بار می بینیـد، دقـت کنیـد و تصـور نکنیـد کـه 
مفهـوم جملـه، آن معانـی را بـرای مـا کشـف می کنـد و همان زمـان، بهترین وقـت برای 

رفتـن بـه سـراغ فرهنـگ لغت اسـت.
3.در خوانـدن کتـاب، اسـتقامت داشـته باشـیم. اسـتقامت، لجاجـت نیسـت؛ بلکـه نوعی 

بردبـاری اسـت کـه ذوق مـا را پـرورش می دهـد و درک مـا را عمیـق می کنـد.
4.بـرای رسـیدن بـه عمـق معنای یـک کتاب خـوب، بایـد آن را دوبـار بخوانیـم و با آن، 
ارتبـاط همیشـه گی داشـته باشـیم. یـک اثـر ارزش منـد، مـا را سـعادت مند می سـازد. مـا 
نمی توانیـم بـا یـک بـار خوانـدن، بـه این درجـه از خوشـبختی برسـیم؛ هر چنـد در این 

یک بـار، دقـت فوق العـاده بـه کار بریـم.
۵.اگـر بخواهیـم از کتابـی کـه خوانده ایـم، نظـر صحیحـی پیـدا کنیـم، بایـد دربـارۀ آن 
گفت وگـو کنیـم. کتاب هـای خـوب، افق گفت وگوهـای پُرثمـر را به روی ما می گشـایند 

و ایـن، همـان چیـزی اسـت کـه مـا آن را مباحثـه می نامیم.

جامعه    شناسی 
ه  خانـواد 

و       مسایل   اجتماعی

.برای رسیدن به عمق 
معنای یک کتاب 
خوب، باید آن را دوبار 
بخوانیم و با آن، ارتباط 
همیشه گی داشته باشیم. 
یک اثر ارزش مند، ما 
را سعادت مند می سازد. 
ما نمی توانیم با یک بار 
خواندن، به این درجه 
از خوشبختی برسیم؛ 
هر چند در این یک بار، 
دقت فوق العاده به کار 
بریم.
5.اگر بخواهیم از کتابی 
که خوانده ایم، نظر 
صحیحی پیدا کنیم، باید 
دربارۀ آن گفت وگو 
کنیم. کتاب های خوب، 
افق گفت وگوهای پُرثمر 
را به روی ما می گشایند 
و این، همان چیزی 
است که ما آن را مباحثه 
می نامیم اد 
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به نـام  عظیـم  مجموعه یـی 
خانواده همیشـه در حـال تغییـرات اجتماعی 

اسـت، همچنـان پاسـخ گویی تغییراتـی اسـت کـه در 
درون و بـرون جامعـه اتفـاق می افتـاد و ایـن جریـان بطـور 

اجتنـاب ناپذیـری صـورت می گیـرد. وقـوع انقـاب صنعتـی نقـش 
به سـزایی بـر خانـواده به جـای گذاشـت و آن گرفتـن موقعیـت و تولیـد 

مسـأله  یـک  خانـواده  درون  تغییـر  اینکـه  اسـت.  بـوده  خانـواده  از  اقتصـادی 
اجتماعـی اسـت یـا نوعـی تطبیق پذیری اسـت، خود موضوعی اسـت که بـه ارزش ها 

و دیدگاه هـای افـراد مربـوط می شـود. همانطـور کـه می دانیـم شـاخص های موجـود در 
خانـواده در حـال روبـه رو شـدن و تجربـه مسـایل اجتماعـی گوناگونـی مشـتمل بـر افزایش 

طـاق، افزایـش فرزندانـی کـه از خانـواده جـدا می شـوند، کـودکان و دختـران خیابانـی، افزایش 
نامشـروعیت، در بعضـی از جوامـع، افزایـش تعـداد خانواده هـای تـک فرزنـدی و خشـونت ها و 

مشـکات ناشـی از مسـایل مربوط به زناشـویی در درون خانواده اسـت. خشـونت رو به افزایش درون 
خانـواده بـه عنـوان یـک مسـأله اجتماعـی و بـه عنـوان یک وراثـت اجتماعـی حتا بـر زنده گـی زوج های 
جـوان کـه از خانـواده خـود جـدا می شـوند و زنده گـی جدیـدی را آغـاز می کننـد نیـز تأثیـر زیـادی دارد.

خانـواده به عنـوان کوچکتریـن واحـد اجتماعـی نقـش عمده یی در پیـداش جامعـه و عمل کردهـای اقتصادی،  
اجتماعـی و فرهنگـی آن دارد. براسـاس بنیـاد خانواده اسـت کـه جامعه و جوامع بزرگتر بشـری آغاز می شـوند. 

خانـواده تـا پیـش از انقـاب صنعتـی و نظم جدیـد زنده گی، قرن ها بـه صورت کم و بیش ایسـتایی دوام داشـت. 
پـس از وقـوع انقـاب صنعتـی و پیدایـش الگوهای جدید، روابـط خانواده تحت تأثیر مسـایل مختلـف قرار گرفت 
و بـه همیـن شـکل از آن زمـان بـه بعـد، خانـواده در کشـورهای مختلـف دنیـا از نظـر کمـی و کیفی شـکل متفاوتی 

به خـود گرفتند.
شـایان ذکـر اسـت کـه خانـواده به عنوان محـور اصلی جامعـه و به عنـوان برطرف کنندۀ نیازهای مختلف انسـان اسـت 
و از ایـن رو، حرکـت هـر نـوع اتفاقـی که در جامعـه ُرخ دهد و یا حرکتی صـورت گیرد در گروه حرکت و یا کوشـش 
خانـواده اسـت. بطـور ُکلـی خانـواده برطـرف کنندۀ نیازهـای افراد و اعضای خد می باشـد کـه نهایت این افـراد و اعضا 
بایـد بـا ایفـای نقـش خود در جامعه توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و تربیتـی را دنبال و اجـرا کنند؛ خانواده بـه عنوان یک 
نهـاد اجتماعـی مهمتریـن وظیفـه را در قبال خانواده خـود دارد. یکی از مهمتریـن وظایف خانواده تربیـت اعضا و توجه 

بـه تحصیـل و رفتار اعضا خانواده اسـت. 
همچنـان فرهنگ پذیـری و اجتماعـی کـردن اعضـا از خانـواده شـروع می شـود و خانـواده در عرصه نقش بسـیار مهمی 
دارد از بهـر همیـن اسـت کـه در چنـد دهـه اخیـر دولت هـا و جوامـع مختلف بـه خانـواده اهمیـت بیشـتری داده و بر 

روی آنـان سـرمایه گذاری می کننـد.
ویژه گی های ضروری خانواده : می توان گفت این ویژه گی ها موجب دوام و بقای خانواده نیز می شود. 

1- روابـط دایـم و همیشـه گی بیـن زوجیـن -2 ارتباطات زناشـویی بـه صورت دایـم -3 بقای  اعضا -4 سـکونت و 
یـا زنده گی مشـترک 

می تـوان گفـت بـه دنبـال تأسـیس خانـواده، افـراد تشـکیل دهنـدۀ خانـواده به طور مشـترک بـا یکدیگر سـکونت 
و زنده گـی می کننـد و همـه اعضـا خانـواده در کنـار هـم بـا مسـایل و مشـکات به طور جـدی مبـارزه می کنند.
قابـل ذکـر اسـت که جمعیت شناسـی بـه عنوان یکـی از جدیدتریـن شـاخه های علـوم اجتماعی ارتباط بسـیار 
نزدیکـی بـا خانـواده دارد،  یعنـی کیفیـت و کارایـی بهتـر خانـواده در گـرو شـمار افـراد و اعضای آن اسـت. 
امـروز جامعه شناسـان و علمـای علـوم اجتماعـی تاکیـد و توصیـه زیـادی بـر محدود کـردن بعـد خانواده 
دارنـد. یعنـی اینکـه اعضـای خانـواده در حـد امکانـات اقتصـادی و اجتماعی جامعـه باید تنظیم شـود. 
همچنـان می تـوان گفـت کـه جامعه شناسـی خانـواده تأکیـد و توصیه فـراوان بـر ارتباط بین مشـاوره 
و خانـواده دارد. یعنـی از طریـق برقـراری پُـل ارتبـاط بیـن جریـان مشـاوره و خانواده از بسـیاری 
از آسـیب ها می تـوان پیش گیـری کـرد. مشـاوره به عنـوان فنـی جدیـد تـا حـدودی زیـادی بـه 
سـامت خانـواده کمـک می کنـد؛ همچنـان نهـاد آمـوزش و پـرورش ارتبـاط نزدیکـی بـا 

خانـواده دارد. یکـی از نیازهـای اساسـی خانـواده کـه پیشـرفت و سـامت جامعـه نیـز 
مبتنـی بـر آن اسـت، همـان نهـاد آمـوزش و پـرورش اسـت. ایـن دو نهـاد یعنـی 

خانـواده و آمـوزش و پـرورش ارتبـاط تنگاتنگـی بـا یکدیگر دارنـد. خانوادۀ 
سـالم تر نقـش مؤثرتـری در وظایف تربیتـی، تکمیل و تکویـن فرزندان، 

همینطـور  دارد.  آنـان  پتانسـیل های  کـردن  مسـتعد  و  تقویـت 
خانـواده با سـواد و تحصیل کـرده بهتر می توانـد در انتقال 

زمینه هـای تربیتـی بـه فرزنـدان و سـرمایه گذاری 
بـر روی آنـان نقش داشـته باشـد.

 

دكتر محمد تقی شیخی



که  را  روزهایی  دارم  یاد  به 
برای اولین  بار آهنگی از خانم 
کهن سال  )آوازخوان  پروین 
تلویزیون  رادیو  از طریق  زن( 
رسید   نشر  به  افغانستان  ملی 
شدیدی  واکنش های  با  که 
علمای  شورای  جانب  از 
گروه های  اکثریّت  و  کشور 
این  گردید.  مواجه  جهادی 
زنان  امروزه  که  در حالی ست 
و  غیراسامی  لباس های  با 
خاِف آداب عمومی آزادانه به 
ستیژ می آیند، آواز می خوانند و 
عمًا از چارچوب ارزش های 
فراتر  نیز  بومی  و  اسامی 
می روند، اّما واکنِش محسوس 
همراه  به  خود  با  چندانی  و 
نشان  واقعیّت  این  ندارد. 
تحّوالت  سرعت  که  می دهد 
در کشور بسیار چشم گیر بوده 
مختلفی،  به دالیل  ما  و  است 
سیطرۀ  و  ورود  آن جمله  از 
فاز  واردِ  رسانه،  و  تکنولوژی 
شده ایم.  ارزش ها  از  جدیدی 
واکنش طیف  علمای دینی در برابِر شرایِط جدیدی که رو 
باد  مسیر  در  ایستاده گی  معنای  به  می رفت،  به شکل گرفتن 
بود و جز بطی کردن رونِد مدرنیزاسیون، اثرگزارِی چندانی 
نداشت؛ به ویژه که این واکنش ها  مقطعی، بی رویه و فاقدِ  
طرح و چارچوِب نظری مشخصی بودند. علمای دینی در 
از  آوازخوان های هندی  آهنگ  فلم های هندی و  نشر  برابِر 
طبقۀ اناث، که به مراتب برهنه تر و مستهجن تر بودند واکنِش 
الزم و چندانی نشان نمی دادند، اّما برخوردِ آنان با نشر آهنگ 
یک آوازخوان زن افغانستانی که به مراتب به  لحاظ وضع و 
لباس پوشیده تر بود، شدید  از نظر  حال ظاهری فرتوت تر، 
و سخت گیرانه تر بود؛ انگار نشر آهنگ یک خانم نیم برهنۀ 
هندی در جامعۀ اسامی اشکالی ندارد، اّما آوازخوانی یک 
زن مسلمان – ولو پوشش بهتر و محتوای عالی داشته باشد- 
به دلیل  نه  واکنش ها  هم  شاید  است.  شرعی   اشکال  دارای 
آنکه این مسأله ماهیتًا اشکال شرعی دارد، بلکه به سبب آن 
برای  را  راه   پروین  خانم  آهنگ  نشر  می شد  تصّور  که  بود 
بر  آن  از  پیش گیری  و  کرد  خواهد  باز  زن  هنرمندان  سایر 
اصل  بر  مبتنی  و  است«  حرام  حرام  »مقدمۀ  قاعدۀ  اساس 

فرعی »سدالذریعه« ضروری می نمود.
اصل مسأله در جای دیگری ست. علمای سنتی ما که تا پیش 
از شکل گیری تحّوالت جدید – به دلیل کناره بودن از جهان 
و نبودِ وسایل ارتباطی و ...- با واقعیِّت مدرن و شیوه های 
زنده گی جدید آشنایی و مواجهۀ چندانی نداشتند، در اولین 
و  آمدند  گرفتار  بی رویه گی  و  دست پاچه گی  با  رویارویی 
موقف گیری های مقطعی و غیرروش مند آنان نیز به ضعف و 
انزوای بیشترشان منجر شد. امروزه کار به جایی کشیده است 
که هنرمندان زن با لباس های نیمه برهنه و غربی مآبانه در ستیژ 
رسانه ها به رقص و آوازخوانی می پردازند و حساسیّت ها در 
برابر آن – شاید به دلیل عادی شدن و تکرار - به صورِت 
بلکه  عوام،  مردم  فقط  نه  است.  کرده  فروکش  چشم گیری 
با  برخوردِ  در  نیز  سنتی  علمای  از  ماحظه یی  قابل  شمار 
تنازل  خویش  گذشتۀ  موقف گیری  از  جدید،  وضع  این 

کرده اند و با این کار، وحدت و ثباِت شخصیّتی شان را در 
معرض پرسش قرار داده اند. شماری از علمای دینی که در 
گذشته تکلیف خود را با مدرنیته به صورِت نظری و بنیادین 
روشن نکرده بودند و عمًا بر مبنای فکر سنتی خود حرکت 
می کردند، در اولین رویارویی با ارزش های نوپدید مدرن، به 
صورِت واکنشی و احساساتی عمل نمودند و روی هم رفته 
به تعامل – هر چند نسبی- با ارزش های مدرن تن در دادند. 
روزگاری  که  دینی  بزرگان  از  عده یی  که  بود  همینجا  از 
به دلیل عدم آگاهی الزم از ارزش های جدید و بی خبری از 
اجتماعی جهان، دست  و  اقتصادی، سیاسی  فرهنگی،  تکثّر 
دادن با زن غیر مسلمان، و حتا مردِ غیر مسلمان را ناجایز 
به چنین  آنان عمًا  با  تعامل و اختاط  از  می دانستند، پس 
کاری دست زدند و انتظار مردم دایر بر اینکه، آنان بایستی 
برسخنانی که می گفتند وفادار می ماندند، عمًا برهم خورد.

به گواهی تاریخ، ما همواره در دروِن نظام ها پرتاب شده ایم 
و تجربه های اجتماعی در این سرزمین، بیش از آنکه نتیجۀ 
فکر و اندیشۀ ما باشد، محصول وضعیّت و پرتاب شده گی ما 
بوده است. نسخه های چپ و راست در نیم قرن پسین عمدتًا 
واقعیّت های  با  که  بودند  بیرون آمده یی  از  نسخه های  همان 
و  سنخیّت  سرزمین  این  تاریخی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
سازگاری چندانی نداشته اند. وقایع و حوادث همواره چنان 
پژوهش  و  الزم  شناخِت  بدون  ما  که  است  خورده  رقم 
اکادمیک واردِ فازِ تازه یی شویم که شکل گیری آن محصول 
عوامل بیرونی و غیراختیاری بوده است. با این بیان، موقعیّت  
بلکه  نیست،  ما  اندیشۀ  و  فکر  برآینِد  محصول  ما  امروزی 
یک چنین  به  را  جامعه  که  حوادثی ست  رقم خوردِن  نتیجۀ 
راه  در  سعی  سویی هم،  از  است.  کرده  هدایت  جهاتی 
پذیرش، و اجرای نسخه های بیرونِی ناسازگار با واقعیّت های 
عینی و ذهنی جامعۀ ما همواره با واکنش هایی مواجه بوده 
است که نتایِج فاجعه بار آن برای هیچ کسی پوشیده نیست. 
غرس نهاِل کمونیسم در این سرزمین بی ثمر بود و ریشه های 
خودِ این نظام را نیز فروخشکاند. در این اواخر دموکراسی 
نزد و  آورده اند، جوانۀ چندانی  بیرون  از  را  آن  دانۀ  نیز که 
نهایتًا با برگزاری انتخابات پُر از تزویر، تقّلب و رسوایی به 

لجن کشیده شد.
دگرگونی های  و  پیاپی  اجتماعی  تجربه های  ورودِ 
اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  شتاب ناِک  و  پیش بینی نشده 
کانون  حیثیِّت  افغانستان  تا  است  شده  سبب  فرهنگی  و 
با  نظام  نوعیِّت  ناهم آهنگی  گیرد.  به خود  را  نظام ها  تجربۀ 
وجود  به  شگافی  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختارهای 
آورده است که تا پُر شدن آن باید بهای سنگین و هنگفتی 

پرداخت.
◄ در کشاکش سنت و تجّدد

در هیاهوی ورود فکر، فرهنگ و تکنولوژی مدرن، کشاکش 
سنت و تجدد عمًا آغاز یافت و با پخته تر شدن و زمان گیرتر 
شدِن ارزش های نوین، اذهان و اندیشه هایی راه افتادند تا در 
میانۀ سنت و مدرنیته – هر چند به صورت بسیار ناپخته و 
گاه به تقلید- قدم بردارند و روزنۀ جدیدی برای برون رفت 
تأکید  موجود  وضعیّت  حفِظ  بر  سنتی  طیف های  بگشایند. 
داشتند، در حالی که تجددخواهان در پی تغییر واقعیّت های 
تقلید در هر  این وجود، عنصر  با  برآمده اند.  سنتی و بومی 
دو طیف تجددخواه و سنتی  به چشم می خورد. تجددگرایان 
تقلید  ُمهر  سنتی  بر جبین گروه های  آنکه همواره  علی رغم 
اینکه  نمانده  اند، جز  برکنار  تقلید  آفت  از  نیز  زده اند، خود 

مرجع تقلید این دو طیف با هم فرق دارد.
خلق را تقلیدشان برباد داد

ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
◄  مولوی

در بحبوحه یی که برخی از هم نسان ما عمًا به ارزش های 
در  شدن  جذب  با  نیز  شماری  و  بودند  کرده  بیعت  مدرن 
گروه های تندرو، در برابرِ  هر آنچه مدرن خوانده می شد می 
ایستادند، تک چهره های میانه روی نیز به چشم می خورد که 
با نگاه خاکستری، تقسیم جهان را به سیاه و سفید نادرست 

می بینند و تاش دارند در خّط سومی سیر کنند. 
بلکه  نیست،  اسامی  گروه های  در  منحصر  پدیده یی  افراط 
کمونیست های  دارند.  وجود  نیز  افراطی  لیبرال  گروه های 
دوآتشۀ افغانستان چیزی از گروه های سخت اندیش دینی کم 
نداشتند. هر دو در امر ایدیولوژیک بودن با هم شریک اند و 
ایدیولوژی ها جایی برای نقد و جرح خود باقی نمی گذارند. 
پس از دهۀ هشتاد، گروه های افراطی در دو طیِف لیبرال و 
با  دیگری  و  گذشته  مقدس انگاری  رهگذر  از  یکی  تندرو، 
خودباخته گی در برابِر ارزش های مدرن، نیازی به تفّکر نّقادی 
نمی دیدند. برای هر دو دسته، غذاهای از پیش آماده شده یی 
وجود دارد که یکی از غرب به آنان می رسد و دیگری، از 
میراث خشن و خشونت طلِب خوارج و قرامطه و اخباریان 
و گروه هایی از این دست. با این وجود، رویارویی میان این 
این  از  دو طیف، سخت و خشونت آور است و هیچ یکی 
دو طیف تسامحی از خود در برابر یکدیگر نشان نمی دهند. 
استناد جسته اند  عقل خودبنیاد  بر  افراطی  لیبرال  چهره های 
و به دین چونان کانونی معرفت بخش نمی نگرند. نحله های 
دینی متصّلب با ظاهرگرایی و قرائت های سطحی که به بهای 
گراییده اند.  افراط  به  می یابد،  امکان  عقل  فروکاستن حدود 
نمی توان  را  گرایشی  و  فهم  هیچ  که  حالی ست  در  این 
فرقه ها  نص گراترین  حتی  دانست.  عقل  از  فارغ  و  بی نیاز 
ناآگاهانه-  ویا  -آگاهانه  را  عقل  پیشینی  اصول  برخی  نیز 
نیست،  اثبات عقل  نفی و  اصِل مسأله  بنابراین،  پذیرفته اند. 
بلکه موضوع پایه یی میزان ارج گذاری و دایرۀ شمول دخالِت 
پی  در  که  نوگرایان حداکثری  است.  دینی  مسایل  در  عقل 
به نفی و طرد هر  تغییر حداکثری سنت آستین برزده اند و 
برابر  در  با شیفته گی  است، دست می برند،  به نام سنت  چه 
می گیرند  نادیده  آنرا  ضعف ها  مدرن،  عقل  دست آوردهای 
شناخت،  منابِع  تنها  عنوان  به  حس  و  عقل  بر  تأکید  با  و 
منابِع  انحصار  به  ناآگاهانه یی  حتا  و  ناخواسته یی،  به گونه 
راست کیش  ظاهرگرایان  حالی که  در  رسیده اند؛  معرفت 
علی رغم برخورداری از عقل به نفی عقل برخاسته اند و راه 
افراط در پیش دارند. با این وصف، یکی از رهگذر تکیه بر 
عقل، و دیگری از ناحیۀ بی عنایتی و ستیزه جویی با آن، به 
و  نوگرایان  نظِر  از  عقل  و ضعف  رسیده اند  انحصارگرایی 
اهمیِت آن از دیِد ظاهرگرایان سخت گیر پوشیده مانده است. 
با این بیان، افراط گرایی را در هر دو نحله می توان به عنوان 
یکی از وجوهات مشترک آنان در نظر آورد. نه هر گرایشی 
به سنت در مخالفت با عقل است و نه هم هر امر نوپدید 

مدرنی را می توان عقانی در نظر آورد. 
تراژیدی بزرگ یک ونیم دهۀ اخیر ما اینست که، در میانۀ دو 
گروه  سنتی و نوگرا، جریانی سنت گرا شکل نگرفت. سنتی 
بودن غیر از سنت گرایی است. سنت گرایی در جایی ست که 
یک فرد نحوه های دیگر زیستن و زنده گی را می آزماید و 
می یابد.  موجه  و  معقول  را  پایۀ سنت  بر  زیستن  سرانجام، 
سنت گرایی با این بیان، رویکردی آگاهانه است، در حالی که 
سنتی بودن غیر از این است. سنتی بودن بیش از آنکه برآینِد 
آگاهی باشد، نتیجۀ علت است و تکیه بر سنِت دینی چونان 
امری میراثی – بی آنکه مورد نقد و تأمل قرار گیرد- شناخته 

بودن و سنت گرایی در یک  این حساب، سنتی  با  می شود. 
وجه با هم اشتراک دارند و آن اینکه هر دو تکیه بر سنت 
تکیۀ  تنها  بودن  سنتی  که  در جایی ست  آنان  تفاوت  دارند. 
عملی به سنت دارد، در حالی که سنت گرایی افزون بر استناد 
عملی، به لحاظ نظری نیز اتکاء بر سنت را معقول و مؤجه 

می د اند.
شکل گیری جریان سنت گرا می توانست از تنش و اصطکاک 
میان نوگرایان حداکثری و طیف های سنتی بکاهد. اما چنین 
سنت گرا  چهرۀ  چند  حّد  در  تنها  و  نگرفت  شکل  جریانی 
خاصه شد. با این وجود، نوگرایی حداقلی در عرصۀ دین 
را نیز با پسوندی که یاد کردیم، نمی توان هم چون جریانی 
کّلی در نظر آورد، هر چند بارقه های آن هم اکنون به چشم 
ا  ر  بیرون  از  آمده  تکنوکرات های  از  شماری  و  می خورد 
از  شماری  گرفت.  نظر  مّد  جریان  این  از  بخشی  می توان 
با تابوانگاری فرآورده های عقانیِّت مدرن  لیبرال  گروه های 
روزنه ها را بر روی خردورزی میۤ بندند و دست به شبیه سازی 
شکل گیری  زمینه های  به  تمام  بی توجهِی  با  اینان  می زنند. 
مدرنیته، و بی هیچ پرسشی از قابلیِّت تعمیم ارزش های مدرن 
سعی می ورزند خویشتن را با مدرنیته یی که ما در شکل گیری 
آن کوچک ترین سهمی نداشته ایم، سازگار سازند.  در این 
و  حداقلی  نوگرایان  از  )اعم  میانه رو  چهره های  کار  میان، 
سنت گرایان دینی( که یکی در پی سازگارکردن سنت دینی 
با مدرنیته و دیگری به دنبال هم آهنگ کردن مدرنیته با سنِت 
دینی اند- دشوارتر از دیگران است. میانه روان دینی بایستی 

در هر دو جبهه شمشیر بزنند و عمًا درگیر بمانند.
 رویارویی نظری با دو دستۀ نوگرایان حداکثری و طیف های 
جهت،  این  از  است.  جبهه  دو  هر  نقد  مستلزم  سنتی 
انتقادی،  اندیشۀ  بر  تکیه  با  بایستی  میانه رو  تک چهره های 
سنت و مدرنیته را با همه پیچیده گی  آنان به چالش بکشند. 
شکل گیری خرد نّقاد می تواند راه تازه یی باز کند که در آن 
مسیر یافتن هویّت تاریخی ما را در کشاکش سنت و تجدد 
هموارتر سازد. با این وجود، عامل تقلید جایی برای نّقادی 
بر هر دو گروه تجددخواه  تقلید  آفِت  نمی گذارد و سیطرۀ 
فکر  اولیۀ  نطفه های  شدن  بسته  از  حتا  سنتی،  و  حّداکثری 
انتقادی مانع می شود. با این بیان، گروه های میانه رو بایستی 
هم مدرنیتۀ مقدِس  نوگرایان حداکثری را به درستی بفهمند 
و به نقد گیرند و هم ریشه های قرائت های سخت جان دینی 
این  با  میانه روی  دهند.  قرار  بازاندیشی  و  کاوش  مورد  را 
بیان، نگاه پسینی و استعایی یی می طلبد که واقعیّت ها را از 
پِس لنز ایدیولوژیک نبیند و بی طرفانه به داوری دست بزند. 
گروه های خّط سومی هم چون تماشاگر بی طرف و بیرون از 
میدان ناگزیرند نقطه  ضعف های هر دو حریف سخت جان 
دیِد  فرجام  در  و  بنهند  انگشت  و  تشخیص،  به درستی  را 
را  نگرش  نوِع  دو  هر  که خاهای  بپرورند  را  منعطف تری 

تعدیل و مرفوع سازد. 
میانه روان از این منظر بایستی هر دو جریان را می شناختند 
و به نقد می کشیدند و بدیل ارایه می کردند. گذشته از اینان، 
آنان باید خوداندیشانه به مسایل می نگریستند و بدون تقلید 
از دیگران و پیشینیان، با استقال و ریاضِت فکری به داوری 
درست دست می زدند. نزاع میان تقدیس مدرنیته و نفی آن 
زمینه یی  داشت،  ادامه  افراطی  و  نوگرا  دو طیف  توسط  که 
فراهم آورد تا میانه روان با دست  باز و وسعت نظر بیشتری 
در  تندروان  و  سنت،  برابِر  در  لیبرال ها  بنگرند.  قضایا  به 
هیچ  به  و  گرفتند  پیش  در  ستیز  راه  مدرنیته  با  رویارویی 
به  میانه رو  چهره های  میان،  این  در  نبودند.  حاضر  تعاملی 

تعامل معقول با مدرنیته باور دارند. 
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تراژیدی بزرگ یک ونیم 
دهۀ اخیر ما اینست که، 

در میانۀ دو گروه  سنتی و 
نوگرا، جریانی سنت گرا 

شکل نگرفت. سنتی بودن 
غیر از سنت گرایی است. 
سنت گرایی در جایی ست 

که یک فرد نحوه های 
دیگر زیستن و زنده گی 
را می آزماید و سرانجام، 
زیستن بر پایۀ سنت را 
معقول و موجه می یابد. 
سنت گرایی با این بیان، 

رویکردی آگاهانه است، 
در حالی که سنتی بودن 
غیر از این است. سنتی 

بودن بیش از آنکه برآینِد 
آگاهی باشد، نتیجۀ علت 

است و تکیه بر سنِت 
دینی چونان امری میراثی 

– بی آنکه مورد نقد و 
تأمل قرار گیرد- شناخته 
می شود. با این حساب، 

سنتی بودن و سنت گرایی 
در یک وجه با هم اشتراک 

دارند و آن اینکه هر 
دو تکیه بر سنت دارند. 

تفاوت آنان در جایی ست 
که سنتی بودن تنها تکیۀ 
عملی به سنت دارد، در 

حالی که سنت گرایی افزون 
بر استناد عملی، به لحاظ 

نظری نیز اتکاء بر سنت را 
معقول و مؤجه می د اند.

شکل گیری جریان 
سنت گرا می توانست از 
تنش و اصطکاک میان 
نوگرایان حداکثری و 

طیف های سنتی بکاهد. 

یک ونیم دههتحول

از چشم دید فکر، فرهنگ و دین

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه كابل
بخش دوم
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وزارت دفاع با تأیید گزارش سیگار:

استخبارات خارجی در میان 
نیروهای امنیتی نفوذ دارد

معترضان در بغالن:

والی قـوم گرا 
و بی کفـایت برکنـار شود

وزیر خارجۀ پاکستان:

اختالفات درونی مانع صلح 
و ثبات در افغانستان است

د ناټو غوڅ مالتړ: 

د کندز چهار دره کې د ملکیانو 

د وژنې ادعا څېړل کېږي
تظاهراتی  اندازی  راه  با  بغان  والیت  باشنده  صدها 
والیت  این  والی  نعمتی  عبدالحی  برکناری  خواهان 

شدند.
این معترضان روز دوشنبه ) 1۵ عقرب( با راه اندازی 
متهم  را  بغان  والی  پلخمری،  شهر  در  تظاهراتی 

بی کفایتی و قوم گرایی کردند.
به  متهم  را  بغان  والی  نعمتی  عبدالحی  معترضان، 
استخدام های سلیقه ای و قومی در ادارات دولتی کرده 

می کنند.
ظریف ظریف عضو شورای والیتی بغان که در جمع 
تظاهرات کنندگان سخن می گفت از محمداشرف غنی 
خواست تا هرچه زودتر حکم برکناری آقای نعمتی را 

صادر کند.
آقای ظریف تاکید کرد که اگر حکومت مرکزی درباره 
بغان  مردم  نگیرد،  تصمیم  نعمتی  عبدالحی  برکناری 

خود والی را کنار خواهند زد.
خواستیم در این باره واکنش والی بغان را نیز با خود 

داشته باشیم اما موفق به آن نشدیم.

خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان بعد از 
واشنگتن  اسام آباد-  مذاکرات  دور چهارم  در  شرکت 
ادامه  همچنان  کشور  دو  بین  اعتمادی  بی  کرد:  اعام 

دارد.
امریکا  و  است  پیچیده  منطقه  اوضاع  افزود:  وی 
نمی خواهد این وضعیت را درک کند از طرفی ما هنوز 

با سیاست واشنگتن در افغانستان موافق نیستیم.
ثبات  و  امنیت  خواستار  کرد:  تأکید  آصف  خواجه 
این  تحقق  درونی  اختافات  اما  هستیم  افغانستان  در 

موضوع را مشکل می کند.
دچار  یکدیگر  با  افغانستان  دولت  اعضای  افزود:  وی 
این  مخدر  مواد  قانونی  غیر  قاچاق  و  هستند  اختاف 
کشور ادامه دارد اما در تمام این زمینه ها پاکستان مقصر 

نیست.
امریکا  شرایط  کرد:  تأکید  پاکستان  خارجه  امور  وزیر 
برای برقراری امنیت در افغانستان و مبارزه با تروریسم 

به روند صلح آسیب می زند.
در  هند  آفرینی  نقش  کرد:  تصریح  آصف  خواجه 

افغانستان را نمی پذیریم.
به  افغانستان  خاک  در  تروریسم  با  مبارزه  افزود:  وی 
زمینه  این  در  پاکستان  و  است  کشور  این  خود  عهده 

مسئولیتی ندارد.

سـیگار یا نهاد بـازرس ویژۀ ایاالت متحـدۀ امریکا برای 
بازسـازی افغانسـتان بـا نگرانـی از  نفـوذ و حمله هـای 
هراس افگنـان در صفـوف نیروهـای امنیتی افغانسـتان و 
خارجـی، گفتـه کـه نیروهـای مخالف دولـت در داخل 

نظامیـان افغانسـتان نفـوذ کرده اند.
به باور سـیگار، پس از گرفتن مسـوولیت امنیتی توسـط 
نظامیـان افغانسـتان، حمله هـای داخلـی در صفوف این  
نیروهـا و نیروهـای خارجـی بـه یـک چالـش جـدی 

تبدیل شـده  اسـت.
سـیگار تأکیـد کـرده کـه بیشـتر حمله هـا در صفـوف 
نظامیـان افغانسـتان و نیروهـای ناتـو از طـرف افـراد 
نفـوذی دشـمن صورت گرفته اسـت که بـا تکنیک های 
افغانسـتان  نظامیـان  توانسـته اند وارد صفـوف  خـاص 

 . ند شو
در همیـن حـال، وزارت دفـاع ملی می گویـد که برخی 
از حمله هایـی کـه در صفـوف نیروهـای امنیتی صورت 
گرفتـه ناشـی از عقده منـدی سـربازان نسـبت به سـایر 

سـربازان است. 
 دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت دفـاع ملی، بـا تأیید 
مکانیزم هـای  کـه  می گویـد  سـیگار،  نهـاد  گفته هـای 
جـدی را بـرای جلوگیـری از نفـوذ دشـمن در صفوف 

نیروهـای امنیتـی کشـور را روی دسـت  گرفته انـد. 
آقـای وزیـری گفـت: بیشـتر حمله هایی کـه در صفوف 
نیروهـای امنیتی صـورت می گیرد، ناشـی از عقده مندی 
از سـربازان دیگـر  بـاالی برخـی  از سـربازان  برخـی 
اسـت کـه در میـان خـود بـاالی چیـزی بـا هـم درگیر 

می شـوند«.
دست داشـتن  از  هم چنـان،  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
نیـز  رونـد  ایـن  در  منطقـه  کشـورهای  اسـتخبارات 
نگرانـی کـرده افـزود که بیشـتر این افراد با اسـتخبارات 

کشـورهای منطقـه تمـاس دارنـد. 
او گفـت: بـرای جلوگیـری از چنیـن اتفاقـات، وزارت 
دفـاع در همـکاری بـا ریاسـت امنیتـی ملی افـراد را در 
سـطح مختلـف نهادهای ارتـش )بلوک، تولـی، کندک( 

و باالتـر از آن گماشـته اند. 
بـه گفتـۀ او، از سـال گذشـته در رونـد جلـب و جذب 
و  می گیـرد  صـورت  جـدی  دقـت  امنیتـی  نیروهـای 
کارگاه هـای آموزشـی بـرای نظامیان کشـور در رابطه به 

جلوگیـری از نفـوذ دشـمن راه اندازی شـده اسـت. 

امـا، سـیگار با اشـاره بـه افزایـش حمله هـای درونی در 
صفـوف نظامیان افغانسـتان و خارجـی، می افزاید که از 
اول جنـوری سـال 2۰17 میـادی تـا 1۵ اگسـت سـال 
جـاری ۵4 حملـۀ داخلـی انجام شـده کـه 4۸ حمله بر 
نیروهـای افغانسـتان و متباقـی بـر نیروهـای امریکایـی 

بوده اسـت.
حملـۀ   ۶۰ نیـز   2۰1۶ سـال  در  می گویـد:  اداره  ایـن 
این چنینـی صـورت گرفتـه بـود کـه از ایـن جمـع تنها 
چهـار حملـۀ آن بر نیروهـای امریکایی انجام شـده بود 
و متباقـی آن بـاالی نیروهای افغانسـتان صـورت گرفته 

. بود
ایـن اداره از افزایـش بیش تـر ایـن حمله هـا در سـال 
جـاری خورشـیدی نیـز اظهـار نگرانـی کـرده، هرچند 
گفتـه شـده کـه تلفـات نیروهـای افغانسـتان در ایـن 

حمله هـا نظـر بـه سـال گذشـته کـم شده اسـت.
بـه گفتـۀ سـیگار از اول جنـوری تـا 1۵ اگسـت سـال 
گذشـۀ میـادی از اثـر حمله هـای داخلـی 12۰ نیـروی 
امنیتـی کشـته و ۵۰ تـن زخمـی شـده بـود درحالـی 
کـه در سـال جـاری ۹7 تـن کشـته و ۵۰ تـن مجـروخ 
گردیده انـد هم چنـان، 3 سـرباز امریکایـی کشـته و 1۰ 

سـرباز دیگـر مجـروح شـده اند.
 بـر اسـاس گفته هـای نهـاد بـازرس امریـکا در امـور 
بازسـازی افغانسـتان، حمله هـای خـودی در ارتـش 22 
درصـد و بـه نیروهـای خارجـی چهـار درصد در سـال 

جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش یافته اسـت.
دارنـد کـه ضعـف در  بـاور  آگاهـان  از سـویی هـم، 
نهادهـای اسـتخباراتی و نبـود مکانیزم هـای الزم بـرای 
تفکیـک افراد دشـمن در رونـد جذب نیروهـای امنیتی 
به ویـژه ارتـش سـبب ایـن همـه چالش هـا و افزایـش 

حمله هـای درونـی شـده  اسـت. 
می توانـد  شـخص  یـک  وقتـی  کـه  می گوینـد  آنـان 
بیـش از چهـار تذکـره به نام هـای مختلف داشـته باشـد 

می توانـد بـه نـام مختلـف وارد ارتـش نیـز شـود.
آنـان بـاور دارنـد کـه نبـود چنیـن مکانیزمـی زمینـه  را 
بـرای گرفتـن تذکـره افـراد نفـوذی نیـز فراهـم کـرده 
اسـت. ایـن افـراد با اسـتفاده از این فرصـت و پرداخت 
افغانـی می توانـد تذکـره بگیـرد و وارد  1 – 2 هـزار 
ارتش کشـور شـده در نهایت بـاالی نظامیان افغانسـتان 

و خارجـی حملـه کند.
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پــه افغانســتان کــې د ناټــو غــوڅ مالتــړ پــه کنــدز 

ــې  ــي حمل ــه د هواي ــه څلورم ــر پ ــې د نوم ــت ک والی

خــره تائیــد کــړه، خــو ویــي يــې دي چــې د ملکیانــو د 

ــوي. ــه ک ــه اړه څېړن ــاوو پ ــې د ادع وژن

ــه  ــرون پ ــبک پ ــام ګریس ــورن ټ ــد ت ــړ ویان ــوڅ مالت د غ

یــوه بیــان کــې ویــي چــې د غــوڅ مالتــړ مأموریــت د 

ملکیانــو د مــرګ ژوبلــې د ټولــو ادعــاوو پــه اړه جــدي 

پلټنــې کــوي او د اوســنۍ پېښــې د ال زیاتــې روښــانتیا 

لپــاره هــم څېړنــه پيــل شــوې ده.

د غــوڅ مالتــړ پــه دې بیــان کــې راغــي چــې د یــادې 

پېښــې پــه تــړاو بــه زیــات معلومــات پــه مناســب ډول 

رشیــک کــړي.

د افغانســتان مــي دفــاع وزارت هــم ویــي چــې پوځــي 

قوماندانانــو ته یــې دنــده ورکــړې څــو د کنــدز پــه 

ــې د  ــو د مرګ ژوبل ــې د ملکیان ــوالۍ ک ــاردرې ولس چه

ــړي. ــه وک ــو څېړن راپورون

ــرون  ــري پ ــت وزی ــرال دول ــد ج ــاع وزارت ویان د دف

یکشــنبه »۱۳۹۶ کال د لــړم ۱۴« پــه دې اړه ازادي راډیــو 

تــه وویــل:

ــه اړه  ــې پ ــوالۍ د پېښ ــاردرې ولس ــاع وزارت د چه »دف

چــې ویــل کېــږي ملکیــان وژل شــوي د یــوه پــالوي د 

ټاکلــو امــر کــړی څــو څېړنــې وکــړي.«

ــاع  ــې دف ــي و چ ــې وی ــري مخک ــت وزی ــرال دول ج

وزارت د کنــدز پــه چهــاردره کــې د ملکیانــو مــرګ ژوبله 

ــد کــړې. ــه ده تائی ن

ــه  ــه ورځ پ ــې پ ــې د جمع ــي چ ــو وی ــان چارواک افغ

چهــاردرې ولســوالۍ کــې پــه هوايــي حملــو کــې 

ــتې ده. ــه اوښ ــه مرګ ژوبل ــه درن ــو ت ــله والو طالبان وس

د کنــدز د وايل ویانــد نعمت اللــه تیمــوري ازادي راډیــو 

تــه وویــل چــې پــه چهــاردرې ولســوالۍ کــې لــه څلورو 

ــې  ــوي چ ــل ش ــات پی ــي عملی ــې پوځ ــو راهیس ورځ

ــه  ــو پ ــو قوماندانان ــو د ځین ــله والو طالبان ــې د وس په ک

ــوي دي. ــله وال وژل ش ــه وس ــمول ۳۰ تن ش

ــه  ــو پ ــو ځواکون ــې د بهرنی ــل چ ــم ووی ــوري دا ه تیم

هوايــي حملــه کــې هغــه وخــت یــو ملکــي ووژل شــو 

ــان شــول چــې دا خلــک د وســله والو  ــور ټپی او شــپږ ن

طالبانــو د مــړو د انتقــال لپــاره ســیمې تــه ورغــي وو.

د کنــدز د والیتــي شــورا غــړی خــوش محمــد نــرت 

د جمعــې ورځــې پــه هوايــي حملــه کــې د وژل شــویو 

ملکیانــو شــمېر ۱۴ تنــه یــادوي، خــو د والیتــي شــورا 

بــل غــړی ســیف الله امیــري بیــا وژل شــوي کســان ۲۲ 

تنــه وايــي.

ــې د روان  ــي حمل ــو هواي ــو ځواکون ــان او بهرنی د افغ

ــدې  ــر کال د هم ــې د تې ــتو ک ــه ۹ میاش ــالدي کال پ می

مــودې پــه نســبت ۵۲ پــه ســلو کــې زیاتــې شــوې دي.

روېټــرز خــري اژانــس د افغــان مقاماتــو لــه قولــه 

ــله والو  ــورو وس ــو او ن ــر طالبان ــې پ ــړی چ ــور ورک راپ

ډلــو د افغــان او امریکايــي پوځیانــو د هوايــي حملــو تــر 

زیاتېــدو وروســته دا ډلــې ښــارونو او هســتوګن ســیمو 

ــې کــړې دي. ــې زیات ــې ی ــه تلــي او حمل ت

ابوبکر صدیق

از تجـارب انـدونیزیا... 
 تا آنها فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان را شناسایی و در این کشور سرمایه گذاری کنند.

همچنیــن در ایــن دیــدار محمــد کریــم خلیلــی رییــس شــورای عالــی صلــح نیــز گفــت: از اندونزیــا بــه دلیــل 
ــم. ــی می کنی ــتان قدردان ــح افغانس ــد صل ــغ از رون ــای بی دری حمایت ه

رییــس شــورای عالــی صلــح افــزود: خواهــان اســتفاده از تجــارب اندونزیــا در عرصه هــای مختلــف بخصــوص 
صلــح پایدارهســتیم.

در ایــن دیــدار، خانــم رتنــو مارســودی وزیــر امــور خارجــه اندونــزی نیــز ضمــن ابــراز خرســندی از ســفر بــه 
افغانســتان گفــت: دوســتی افغانســتان و اندونــزی منحصــر بــه حکومت هــا نبــوده، بلکــه مــردم ایــن دو کشــور 

ــط خــوب و حســنه ای داشــته اند. ــخ، رواب در ادوار تاری
وزیــر امــور خارجــه اندونزیــا از تعهــد رهبــری کشــورش بــه همــکاری پایــدار بــا افغانســتان اطمینــان داد و بــر 

گســترش روابــط مردمــان دو کشــور بــه خصــوص علمــای اندونــزی و افغانســتان، تاکیــد کــرد.
ــان افغانســتان  ــۀ توانمند ســازی زن ــرای همــکاری در زمین ــر آمادگــی کشــورش ب ــد ب ــان ضمــن تاکی وی در پای

ــد. ــتان می باش ــح افغانس ــد صل ــکاری در رون ــه هم ــادۀ هرگون ــا آم ــه اندونزی ــت ک گف
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ورزش
اسد بودا

قلمرِو حاکمیِت اشرف غنی
ارگ نشـینان، بـه رغـِم هیاهـو و بررگ نمـای و ادعاهـای 
بسـیار، امـروز »قلمرِو حاکمیِت اشـرف غنـی« را تعریف 
کردنـد. 1(. قلمرِو حاکمیِت اشـرف غنی ارگ-ادارۀ مسـتقل ارگان های 
محلـی اسـت کـه چسـپیده بـه ارگ اسـت؛ در نتیجـه، بیـرون از ایـن 
محـدوده، حاکمیتـی نـدارد. 2(. تـا هنوز ارگ به چشـم جامعـۀ جهانی 
خـاک پاشـیده اسـت کـه افغانسـتان امـن اسـت. امـروز بـه صـورت 
عملـی نشـان داد کـه »امنیِت افغانـی« چه تعریفـی دارد؟ امنیـت؛ یعنی 
امـکان پیـاده روی رییس جمهـور بـا اسـکورت گاردهـای مسـلح، از 
ارگ تـا اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی یک بـار در طـول یـک دوره 
ریاسـت جمهوری. 3(. مهم تـر از همـه این کـه ایـن پرسـش را بایـد 
مطـرح کـرد کـه چـه کسـانی، از کـدام قـوم و زبـان از نظـر امنیتـی او  
را تهدیـد و تعقیـب می کننـد؟ مسـلمًا مـردم ازبیک و تاجیـک و هزاره 
در پـی قتـل او نیسـتند. خطـری اگر هسـت، از سـوی هم تبـاراِن خود 
اوسـت. 4(. ایـن امنیت نسـبی فقـط در قلمرو اقـوام غیر پشـتون برای 
او وجود دارد. مناطق پشتون نشـین در کام طالبان سـقوط کرده اند. ۵(. 
قلمـرو حاکمیـِت او نشـان می دهـد کـه در انتخابات بعـدی روزگارش 
سـیاه اسـت. در بیـن مـردم پایگاه اجتماعی نـدارد. دفعۀ پیـش به لطف 
مـردمِ ازبیـک به این قلمـرو کوچـک راه یافت. کافی اسـت گروه هایی 
متحـد شـوند و او  را از قلمـرو کوچـِک ارگ تـا ارگان هـای مسـتقل 
محلـی بیـرون راننـد. ۶(. اگـر انتخاباتـی صـورت بگیرد، اشـرف خان 
رفتنـی اسـت، حتـا تقلـب و گوسـفندان چـاق هـم نمی تواننـد او را 
نجـات دهند. دلیلی هم نیسـت کسـی که حتـا در میان مردم پشـتوزبان 
جایگاهـی نـدارد، بـر گرده مردم سـوار شـود. در مجموع، در سـاختار 
سیاسـی حکومـِت متمرکز، سـاختارِ اجتماعی کابل نقـش تعیین دارد و  

در نهایـت، سرنوشـت قـدرت را رقـم خواهد زد.

عزیز حکیمی

مــن و همســایه، یــک بــاغ مشــترک تاریخــی داریــم، 
تعلــق بــه ایــن بــاغ بــه هــر دو همســایه قانونی ســت 
ــاکان هــر  ــم. نی و هــر دو حــق اســتفاده از آن را داری
ــه آن افتخــار  ــه ب ــد ک ــته ان ــی کاش ــاغ درختان ــن ب ــا در ای دوی م
می کنیــم و حتــا گاهــی دعــوا مــن و همســایه بــر ســر ایــن اســت 

کــه فــان درخــت را نیــاکان مــن کاشــته انــد یــا نیــاکان او.
ــه حــق اســت و  ــه بعضــی ب ــی ک ــه دالیل ــن همســایه ب ــن از ای م
ــر  ــم ه ــد و می خواه ــم نمی آی ــق، خوش ــه ح ــدان ب ــی نچن بعض
طــوری کــه شــده، خــودم را از او جــدا و دور و مســتقل نگــه دارم. 
راهِ حــل مــن ایــن اســت کــه از حــق مالکیــت خــود بــر ایــن بــاغ و 
درخت هایــی کــه نیاکانــم کاشــته انــد، بگــذرم و همــه را واگــذارم 
ــم.  ــب کن ــیم خادار نص ــودم س ــۀ خ ــایه و دور خان ــه همس ــم ب کن
ــی  ــران بی بی س ــه اســت؟  از مدی ــل احمقان ــن راه ح ــه ای ــی گفت ک
افغانســتان مگــر ُهشــیارتر ســراغ داریــد؟ آنــان هــم ایــن راهِ حــل 

ــد! ــد می کنن را تایی

امراهلل صالح

دزدی هــای  شــهری،  جرایــم  رفتــن  بلنــد 
باج گیــری  آدم ربایــی،  اختطــاف و  مســلحانه، 
شــراکت های  و  بی تفنــگ  ســرمایه داراِن  از 
ــماری از  ــط ش ــت آور توس ــای منفع ــاری در تجارت ه اجب
قدردت منــدان، بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. ایــن رونــد 
از ســال 2۰12 بدین ســو ســیر ازدیــاد و بلنــدرو داشــته 
ــتر  ــران، بیش ــر، اختطاف گ ــۀ اخی ــک هفت ــا در ی ــت. تنه اس
ــان و  ــاِف نوجوان ــودن و اختط ــر از راه رب ــون دال از دو ملی
ــه  ــل ب ــد در کاب ــای ثروتمن ــه خانواده ه ــق ب ــان متعل جوان
دســت آوردنــد و یــک تــن را نیــز در روز روشــن در قلعــۀ 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــاختند. ای ــهید س ــان ش ــح اهلل خ فت
ــه  ــووالنی ک ــمول مس ــه ش ــی ب ــِد امنیت ــام ارش ــا مق ــد ت چن
مشــخصن وظیفۀشــان مبــارزه در برابــر جرایــم اســت، بــدون 
اجــازه و حتــا یــادآوری شــفاهی وزیــران، بــه ترکیــه، دوبــی، 
هندوســتان و تاجکســتان رفتــه انــد. نهادهــای محتــرم امنیتــی 
ــا  ــار کی ه ــا ســربه خود و خودمخت ــن مقام ه ــه ای ــد ک می دانن
هســتند و اگــر جــرأت داشــتند کــه تکذیــب کننــد، مجبــور 
خواهــم شــد جزئیــات را علنــی نشــر کنــم. اکنــون بــه خاطــر 
ــام  ــر ن ــه در خطــر اســت، از ذک ــر ک ــد نف ــت جــان چن امنی
ــخاص(  ــخص )اش ــن ش ــه ای ــت ک ــد اس ــی ورزم، امی ــا م اب
مــورد بازپــرس قــرار گیرنــد. وزیــر و رییســی کــه صاحیــت 
کنتــرل زیردســتان خــود را نداشــته باشــد و بازهــم بخواهــد 
وظیفــه اجــرا کنــد، نه تنهــا بــه وجــدان خــود چلیپــا کشــیده، 
ــد،  ــب کردن ــات را تکذی ــن معلوم ــا ای ــر نهاده ــه... اگ بلک

ــید. ــم بنویس برای

ورزشکـاران افغـانستان 
به المپیک زمستـانی می رونـد

زیدان:
رونالدو گل نزد اما حضورش 

برای تیم مفید بود

فیـسبـوک نـــامــه

ورزشـکاران افغانسـتان برای نخسـتین بار در بازی های المپیک زمسـتانی در 
سـال 2۰1۸ شـرکت می کننـد. سیدسـجاد حسـینی و علی شـاه فرهنـگ، دو 
اسـکی باز افغانسـتان بـرای نخسـتین بار در بازی هـای المپیـک زمسـتانی در 

کوریـای جنوبی شـرکت خواهنـد کرد.
محمـد ظاهـر اغبـر، رییـس کمیتۀ ملـی المپیـک و کیم اونگ یونـگ، رییس 
کمیتـۀ ملـی المپیـک کوریـای جنوبـی توافق نامه یـی را در این بـاره به امضا 

رساندند.
آقـای اغبـر می گویـد: در المپیـک زمسـتانی دو ورزشـکار افغانسـتانی ثبت 
نـام کردنـد و مـن امیـدوارم که آنـان نماینده گی خوبی از کشـور مـا در این 

کنند. رقابت هـا 
ورزشـکاران افغانسـتان در بازی های المپیک تابسـتانی 13 بار شـرکت کرده 
اند که دسـتاورد ورزشـکاران افغانسـتان تنها دو مدال برنز اسـت که توسـط 
روح اهلل نیکپـا، تکوانـدوکار کشـور در سـال های 2۰۰۸ و 2۰12 بـه دسـت 
آمـده اسـت، امـا در بازی هـای المپیـک زمسـتانی ایـن بـرای نخسـتین بار 

خواهـد بـود که ورزشـکاران کشـور شـرکت می کنند.
بازی هـای المپیـک زمسـتانی 2۰1۸ از ۹ تـا 2۵ جنـوری میـادی در شـهر 

پیونـگ چانـگ برگـزار خواهد شـد.

سـرمربی رئال مادریـد از پیروزی تیمـش مقابل الس پالماس ابراز خرسـندی 
کـرد. زین الدیـن زیـدان، برتـری 3 بـر صفـر خانه گـی مقابـل الس پالمـاس 

در هفتـۀ یازدهـم اللیگای اسـپانیا را نتیجۀ درخشـش مهاجمانش دانسـت.
او گفـت: پـس از چنـد نتیجـۀ ضعیـِف متوالـی بـه ایـن پیـروزی نیـاز مبرم 
داشـتیم. تعـادل خوبـی را از خودمان نشـان دادیم. بازیکنان خسـته بودند و 
قـرار اسـت بـه خاطـر بازی هـای ملی پیـش رو بیش از پیش خسـته شـوند!
زیـدان افـزود: مـا ایـن فصـل شـرایط دشـواری را تجربـه کرده ایـم، امـا 
بازیکنـان بـه انـدازۀ کافـی آب دیده شـده انـد و برخاف تصـور عموم، من 
از تیـم ناراضـی نیسـتم. در نیمۀ دوم سـرعت بیشـتری به بـازی دادیم و مزد 
تاش مـان را گرفتیـم. جوانـان تیـم خیلـی خوب جـواب اعتماد مـرا دادند. 
وایخـو در دومیـن بـازی رسـمی بـرای تیـم عملکـرد درخشـانی داشـت. 
آسنسـیو هـم عالـی بود، اما متأسـفانه سـبایوس از شـرایط الزم بـرای بازی 
فاصلـه داشـت. بـازی دادن به کاسـیمیرو کمی ریسـک بود، اما او درخشـان 

ظاهـر شـد و عـاوه بـر پر کـردن جاهـای خالی، گل هـم زد.
زیـزو در ادامـه خاطرنشـان کـرد: رونالـدو بازهـم از زدن گل در لیگ عاجز 
مانـد، امـا مثـل همیشـه حضورش در تیـم مفید بـود. وقتی شـما خبرنگاران 
بـه شـادی نکـردن او پـس از گل ایسـکو می پردازید، بیشـتر پـی می برم که 
همـواره بـه دنبال نکات منفی هسـتید. کریس  در این تیم خوشـحال اسـت 

و فرامـوش نکنیـد گل ایسـکو حاصل ارسـال رونالدو بود.
سـرمربی رئال مادریـد تصریـح کـرد: بیـل پـس از بازی هـای ملـی شـرایط 
بـازی کـردن را بـه دسـت مـی آورد و می تواند در دربـی مادرید بـازی کند. 
مـن نشـنیدم کسـی بنزمـا را »هو« کنـد و این مسـایل برایـم اهمیتـی ندارد. 
مهم نیسـت یک بازیکن چند گل زده اسـت. از نظر من، آمادگی و شـادابی 
شـروط اساسـی بـرای حضـور در ترکیـب اصلـی محسـوب می شـوند. بـه 
زودی مثلـث BBC  را بـه طـور کامـل در اختیـار خواهیـم داشـت و از 
ایـن بابـت خوشـحالم، البتـه در رئـال مادرید همه بـرای اثبات خودشـان و 

حضـور در ترکیـب اصلـی تـاش می کنند.

استقبال از تفکر و اندیشۀ انتقادی
شکراهلل شهریار

ــه  ــای نقــد ب ــه معن ــی ب ــار واژۀ »کرتیــک« کــه در تمــام زبان هــای اروپای تب
ــازی و  ــای جداس ــه معن ــد، ب ــی می رس ــه واژۀ krites یونان ــی رود، ب کار م
گاه داوری اســت. در زبــان فارســی نیــز نقــد بــه مفهــوم جــدا کــردن ســره 
از ناســره معنــا می دهــد. در ایــن مقــال و نبشــتۀ کوتــاه، از مفهــوم و معنــای 
ــد و تفکــر  ــگاه نق ــت و جای ــه ماهی ــم و بیشــتر ب ــۀ تفکــر می گذری لغت نام
انتقــادی میــان نســل دانشــگاهی مــا کــه خــردِ نقــاد و نقــال جامعــه را حمــل 

می کنــد، می پردازیــم.
ــچ تحــول  ــرون آورد، هی ــا ســر بی ــه از اروپ ــات دورۀ روشــنگری ک در ادبی
فکــری بــه انــدازۀ بســط و گســترش »اندیشــه و تفکــر انتقــادی« بــر ذهــن، 
ــوده اســت. بنابرایــن،  اندیشــه، جهان بینــی و باورهــای انســان تأثیرگــذار نب
مناســبات فکــری و اجتماعــی جوامــع امــروزی بــا تفکــر روشــنگری پیونــد 
ــش  ــر از پی ــنگر بیش ت ــدۀ روش ــوان پدی ــه عن ــادی« ب ــر انتق ــه »تفک دارد؛ ب
ــه  ــه ک ــد. مدرنیت ــان را دادن ــراز بی مجــال و فرصــِت ســخن گفتن و حــق اب
ــرد بخشــید و براســاس  ــه ف ــد شــکل و شــمایل منحصــر ب ــه عصــر جدی ب
ــادی«  ــر انتق ــون »تفک ــت، مدی ــکل گرف ــه ش ــخن نقادان ــنت ها و س ــد س نق
ــه بعــد توســط فیلســوفان و دانشــمندان غربــی  اســت کــه از قــرن هــژده ب
ــم  ــا، اع ــۀ پدیده ه ــد هم ــان جدی ــد، جه ــه بع ــن دوره ب ــدند. از ای ــاب ش ب
از اســطوره و افســانه، دیــن و ایدیولــوژی، فلســفه و نهایتــًا پدیــدۀ علــم را 
مــدام زیــر تیــغ برنــدۀ نقــد قــرار داده و هیــچ نــوع حــد و مــرز و قداســت، 
نمی شناســند. »تفکــر انتقــادی« از ایــن پــس هماننــد مــرگ بــه ســراغ همــه 
رفتــه و بــدون اندک تریــن رحــم و ترحــم، بــه داوری و نکته پــردازی 

می پــردازد.
ــه »اندیشــۀ  ــد از دوران روشــنگری در غــرب ک ــان جدی ــدون شــک، جه ب
انتقــادی« بــه صفــت چــراِغ رهنمــا در دســت هــر عالــم و دانشــمند محــک 
زده شــد، زمینــه و بســتر ترقــی و انکشــاف دنیــای نــو را بــه ارمغــان آورد. 
دنیــای کــه امــروزه نظــام حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــر  ــد »تفک ــه در فراین ــت ک ــد اس ــم جدی ــر از عل ــوژی و... از آن، متأث تکنال
ــته، از  ــای گذش ــب نظام ه ــه تناس ــاید ب ــه ش ــرده ک ــدا ک ــان پی ــه« ج نقادان
ــی  کم تریــن عیــب و نقــض در ســطح مناســبات فــردی، اجتماعــی و جهان
بهره منــد باشــد. بهرمنــدۀ انســاِن مــدرن، تنهاوتنهــا از یُمــن و برکــت »تفکــر 
ــدرن را شــکاک و جســت  وجوگر می ســازد.  ــه انســان م ــادی« اســت ک انتق
در عــوض، خاموشــی و ســکوت را ننــگ و توهیــن بــه خــرد انســان عصــر 
ــته گان  ــروی راهِ گذاش ــل، ره ــق و تعل ــدون تعم ــه ب ــته ک ــد پنداش جدی
ــان،  ــر آن ــرف در فک ــل و تص ــن دخ ــدون اندک تری ــند و ب ــش باش خوی

ــذارد. ــد بگ ــر تایی ــته، مه ــب و چشــم را بس دست روی دســت، ل
ــده از پیشــینۀ تاریخــی و  ــم، بری ــا در آن زیســت داری ــی کــه م ــًا جامعه ی بن
فرهنگــی آن. »فرهنــگ نقــد« بــه آن زیبایــی و جســارت کــه در جهــان دیگــر 
ــد«  ــگ نق ــرش »فرهن ــم پذی ــاید ه ــدارد. ش ــود ن ــود، وج ــه می ش پذیرفت
ــازه ها  ــر و س ــایر عناص ــواد و س ــاالی س ــت ب ــت و کیفی ــه کمی ــه ، ب جامع
ــی  ــه آن نرســیده اســت، ول ــوز ب ــا هن ــۀ م ــه جامع ــاط داشــته باشــد ک ارتب
ــش و  ــای دان ــدن دره ــاز ش ــر و ب ــۀ آخ ــم ده ــوالت یک و نی ــود تح نمی ش
آگاهــی بــه روی نســل دانشــگاهی و حضــور نیــروی انســانی بــا کمیــت و 
کیفیــت نســبتًا تأثیرگــذار را نادیــده گرفــت و از آن بــه آســانی گذشــت. جــو 
ــای  ــی از ارزش ه ــین، خیل ــال پس ــزده س ــرض پان ــی در ع ــای سیاس و فض
جدیــد، از جملــه آشــنایی بــا مظاهــر تمــدن جدیــد و دانــش جدیــد کــه در 
متــن آن »نقــد«، جوهــر اصلــی و اساســی علــم جدیــد اســت را از طریــق 
خلــق نهادهــای اکادمیــِک، چــون دانشــگاه ها و نهادهــای همســو، فهم پذیــر 
ــه  ــدن این هم ــرازیر ش ــری و س ــه فهم پذی ــه ب ــا باتوج ــت، ام ــرده اس ک
دانــش، آگاهــی و معرفــت، »نقــد و تفکــر انتقــادی« در جامعــۀ مــا کم تریــن 
ــدۀ  ــوان پدی ــه عن ــادی« ب ــه در آن، »تفکــر انتق ــد ک جــای و فضــا را می طلب

روشــنگر جــا داشــته باشــد.
ــد در  ــر جدی ــردورزی عص ــه و خ ــا اندیش ــع ب ــم واق ــا در عال ــک نه تنه این
جنــگ و دشــمنی اســتیم، بــل تفکــر انتقــادی را بــه عنــوان پدیــدۀ روشــنگر، 
ــد« و  ــه »نق ــبت ب ــا نس ــگاه م ــوع ن ــم. ن ــو می دانی ــت و تاب ــوم و زش مذم
اهمیــت »نقــد«، از نــوع نــگاه انســاِن ارزش بــاور اســت کــه تمامــی داده هــای 
ــر اســاس ارزش هــا و هنجارهــای پیشــینی مــورد انــکار  جهــان مــدرن را ب
قــرار داده و متناســب بــه آن، ارزش هــای پیشــینی داوری و قضــاوت 
ــا  ــای م ــد و باوره ــا عقای ــرت ب ــت و مغای ــه در مخالف ــانی ک ــرده و کس ک
ــف  ــد را ضعی ــان نق ــده؛ گفتم ــد و... خوان ــق و مرت ــر و زندی ــزد، کاف برخی
و نحیــف می کنــد. گفتمــان حاکــم در مناســبات خــردورزی و نقــادی 
ــی  ــت و زنده گ ــا در آن زیس ــه م ــی ک ــه جامعه ی ــی ِمنجمل ــۀ افغان جامع
داریــم، گفتمانــی اســت تقلیــدی، پیــرو و رهــرِوی راه گذشــته گان. متأســفانه 
پارادایــم فکــری انســان جامعــۀ مــا باوجــود فراخونــدن بــه دگم اندیشــی و 
ــوآوری  ــه ن ــل ب ــۀ رشــد اســتعداد های خــاق را کــه می قشــری نگری، زمین
و خوداندیشــی و خودســازی دارد؛ ســد کــرده و بــه مجــرد نقــد جریــان و 
ــان گشــوده و متهــم بــه  مناســبات و رویه هــای حاکــم، تیغ هــا را بــه رخ آن

می کنــد. چی وچــی..... 
اینــک آفــت بزرگــی کــه امــرزه نســل جدیــِد مــا را بــه شــدت از پیشــرفت 
ــد،  ــان می کوب ــه رخ آن ــنت را ب ــیلی س ــدام س ــته و م ــاز نگه داش ــی ب و ترق
ــر  ــت »تفک ــو را از نعم ــل ن ــه نس ــرا ک ــاگ و عقب گ ــت خطرن ــی اس آفت
انتقــادی« کــه مایــۀ نجــات جامعــه در آینــده و حــال اســت، بــاز مــی دارد. 
ــت وجو  ــای جس ــه منفذ ه ــری نگری ک ــی و قش ــوع تحجرگرای ــذا، هرن فله
و پرســش را ببنــدد بــرای آینــدۀ جماعــت مــا خطرنــاک و زیــان آور اســت. 
ــی و  ــه آرام ــز ب ــان را نی ــان و خط کش ــود دگم اندیش ــه خ ــی ک ــا، زیان حت
قــرار نخواهــد گذاشــت. بنابرایــن، راه بــه غیــر از پذیــرش تفکــر انتقــادی 
بــه عنــوان منجــی و نجــات دهنــده از تفکــر جزم اندیشــی کــه در آن یــک 
ــتی و  ــه نیس ــوم ب ــه محک ــق، و مابقی ــوژی و... ح ــک ایدیوی ــخص و ی ش
نابــودی و پیــرو تمــام عیــار باشــد، وجــود نــدارد. زیبایــی و تعالــی جامعــه 
ــته  ــر و رأی داش ــان و نظ ــق بی ــتثنا ح ــه، باالس ــه هم ــت ک ــری اس در تفک
باشــند و در یــک فضــای امــن و امــان بتواننــد دیــدگاه خویــش را در میــان 

ــا بیشــتر ســیاه و تیــره خواهــد شــد. ــر آن، روزگار م ــد... در غی بگذارن
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کشــور هنــد تصمیــم دارد کــه هلیکوپترهای 
ــی  ــروی هوای ــیه نی ــاخت روس ــودۀ س فرس

افغانســتان را ترمیــم کنــد.
ــا  ــن هلیکوپتر ه ــم ای ــرای ترمی کشــورهند ب
گفت وگــو  نیــز  روســی  مقامــات  بــا 
خواهــد کــرد تــا ایــن کشــور بــرای تأمیــن 
مــواد اضافــی و قطعــات نیــاز هلیکوپترهای 
افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای  فرســودۀ 

ــد. ــکاری کن هم
ــه  ــم ب ــه تصمی ــس از آن ک ــال پ ــد دو س هن
ــه  ــد بالگــرد جنگــی ب ــار فرون ــدای چه اه
نیروهــای هوایــی افغانســتان را گرفــت، بــار 
ــود را در  ــی  خ ــای نظام ــر همکاری ه دیگ
ــرد  ــد بالگ ــم ۶ فرون ــا ترمی ــور ب ــن کش ای
ــابق  ــی فرســودۀ ســاخت شــوروی س نظام

ــی  دهــد. ــش م افزای
یــک تیــم نیــروی هوایــی هنــد اخیــراَ 
ــی  ــروی هوای ــت نی ــد از وضعی ــرای بازدی ب
افغانســتان بــه ایــن کشــور ســفر کــرد و بــه 
ــم برخــی  ــه ترمی ــیده اند ک ــن نتیجــه رس ای
ــد در هنــد انجــام  از ایــن بالگردهــا می توان
شــود، امــا ترمیــم اساســی آن بایــد در 

ــرد. ــورت گی ــیه ص روس
ــو  ــد، دهلی ن ــی هن ــع دولت ــۀ مناب ــه گفت ب
ــورد  ــن م ــا مســکو در ای ــه ب ــم گرفت تصمی
گفت وگــو کنــد تــا روســیه ایــن بالگردهــا 
ــه آن را  ــز هزین ــد نی ــرده و هن ــر ک را تعمی

ــردازد. بپ
نارنــدا مــودی، نخســت وزیــر هنــد در 
ــور در  ــن کش ــرد ای ــام ک ــال 2۰1۵ اع س

 »2۵-Mi« ــد بالگــرد ــار فرون نظــر دارد چه
را بــه افغانســتان اهــدا کنــد و در ســال 
گذشــته ایــن بالگردهــا بــه نیــروی هوایــی 

ــد. ــل داده ش ــتان تحوی افغانس
ــای  ــودن همکاری ه ــز ب ــس از موفقیت آمی پ
ــه  ــم گرفت ــد تصمی ــور، هن ــی دو کش نظام
ــوده  ــه و فرس ــای کهن ــدادی از بالگرده تع
روســی را ترمیــم کنــد. در واقــع ایــن 
ــم  ــرای ترمی ــی ب ــنهاد دهل ــی از پیش بخش
زمــان  بــه  متعلــق  نظامــی  تجهیــزات 
شــوروی از جملــه ماشــین های زرهــی، 

ــود. ــه ب ــک و توپخان تان
هلیکوپترهــای فرســودۀ نیروهای افغانســتان 
ــن کشــور  ــه ای ــان اتحــاد شــوروی ب از زم

باقــی مانــده اســت. 
هرچنــد پــس از فروپاشــی رژیــم کمونســم 
در افغانســتان برخــی از ایــن بالگردهــا 
ایــن  بقایــای  امــا  رفته انــد،  میــان  از 
هلیکوپترهــای در حــال حاضــر نیازمنــد 

می باشــند. ترمیــم 
ــد  ــتراتژی جدی ــام اس ــس از اع ــکا پ امری
ــورهای  ــتان و کش ــورد افغانس ــود در م خ
جنــوب آســیا، بــه نقــش هنــد در افغانســتان 

ــد کــرد. تأکی
گفتنــی اســت کــه آمریــکا و برخــی مقامات 
ــد کــه بالگردهــای  ــم دارن افغانســتان تصمی
آمریکایــی را جایگزیــن نمونه هــای روســی 
کننــد کــه مخالفــت مقامــات روســی را در 

پــی داشــته اســت. 

ــم«  ــای مجس ــعری »مرثیه ه ــدۀ ش گزی
کمیســیون  فرهنگــی  کمیتــۀ  را 
ــالگرد  ــن س ــم پنجمی ــزاری مراس برگ
کشــور،  ملــی  قهرمــان  شــهادت 
گزینــش کــرده و بنیــاد شــهید مســعود 
ــر  ــه نش ــخه ب ــزار نس آن را در دو ه
ــه  ــه ب ــده ک ــن گزی رســانده اســت. ای
ســال 13۸۵ خورشــیدی نشــر شــده، 
شــامل 37 شــعر و ۹۶ بــرگ می شــود.

مجســم«  »مرثیه هــای  گزیــدۀ  در 
شــعرهای شــاعران افغانســتان، ایــران، 
انتخــاب  فرانســه  و  تاجیکســتان 
ــد  ــی ان ــا مرثیه های ــه ی ــه هم ــده ک ش
احمدشــاه  شــهید  ســوگ  در  کــه 
مســعود ســروده شــده انــد و یــا 
و  کارنامــه  کــه  ســرودهایی  هــم 
ــد. ــرده ان ــت ک ــای او را روای دلیری ه
ــین  ــعرهای حس ــده، ش ــن گزی در ای

شــبگیر  فانــی،  رازق  جعفریــان، 
ــید  ــزاد، س ــوم ملک ــان، عبدالقی پوالدی
ایمــا،  عزیــزاهلل  قدســی،  فضــل اهلل 
ــی،  ــد تارش ــاد، عبدالح ــد فره جاوی
فرنــد،  فهیــم  آرزو،  عبدالغفــور 
خلیــل اهلل خلیلــی، عبدالقهــار عاصــی، 
محمدافســر رهبیــن، احمــد دردی، 
ــام  ــدی، غ ــان اس ــو ترکم ــن بان مهی
دســتگیر خرســند، ســیدعلی صالحــی، 
داکتــر  رحمانــی،  آصــف  محمــد 
عــارف پژمــان، نپتــون رئوفــی، روالن 
ــم زاده،  ــی، اده ــد جال ــن، محم کرتی
ــه،  ــپانلو، مین ــی س ــد عل ــاد، محم صی
حفیظــه واعظــی، هنجنــی، وحیــد 
ــر  ــی نش ــگ کوهدامن ــته و بیرن وارس

ــت. ــده اس ش
ــم«  ــای مجس ــدۀ »مرثیه ه ــۀ گزی شناس
را بــا آرودن شــعری از زنده یــاد رازق 

فانــی کــه در بــرگ 12 و 14 آن چــاپ 
ــرم. ــه پایــان می ب شــده، ب

کوه دلگیر است
باز کوه و دره اندوهی گران دارند

کوه انگاری که دلگیر است
دره پنداری که خاموش است

باز سهرابی به خاک افتاد
باز تهمینه سیه پوش است.

زخم این سهراب
از شمشیر رستم نیست

دشــمن ایــن پهلــوان دیــو اســت، آدم 
نیســت

قصه گوی طوس اگر می بود
مویه هــا می کــرد و خــون از خامــه 

می باریــد
داستان ُکشتِن سهراب را این بار

طرح تازه می بخشید.
ای بلوط سخت جان

ای قهرمان
ای مرد

من نمی دانم چه صبحی  
از نشیب دره ها افراختی قامت

ای نمودی از تکاپو
ای سراپا استقامت

قصه ها و غصه هایت را
گرچه از نزدیک نشنیدم

فریــاد  تــو  کــه  را  دردی  لیــک 
ی د می کــر

من به چشم خویش می دیدم
صبح میادت به یادم نیست

ــادم نخواهــد  ــک از ی شــام مرگــت لی
رفــت

مرد در دنیا نهادی گام
زیستی چون قهرمان خوش نام

جان به سنگر باختی
چون مرد
در فرجام.

اینک اکنون
ــت  ــز نوش ــهادت نی ــام ش ــربت ج ش

ــاد ب
بر لب هر سبزه

هر گل
هر قناری

جاودان جاری خروشت باد...

مجسممرثیه های 
هارون مجیدی

هند هلیکوپرتهای فرسودۀ روسی را 

در افغانستان بازسازی می کند
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