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»حمله مشترک طالبان و جنبش« 
بر مواضع جمعیت در فاریاب

وزارت دفاع ملی تایید می کند قسمتی از مواد خوراکی 
امنیتی  نیروهای  به  بغالن  والیت  در  بوده  قرار  که 
این  گرفته است.  قرار  طالبان  اختیار  در  شود  فرستاده 
در حالی است که بارها ادعایی مطرح شده است که 
برای  و  طالبان در شمال  به  حلقه هایی در حکومت 
از طریق هوا مهمات و غذا  داعش در شرق کشور  

پرتاب می کنند.
حدود یک هفته در منطقۀ سرخ کوتل والیت بغالن ۸۰ 
تن از نیروهای امنیتی در محاصرۀ طالبان قرار داشتند 

که سرانجام یک روز پیش از محاصره بیرون شدند.
رسیدن  از  مستندی  ویدیوهای  امنیتی  نیروهای  این 
مواد اکماالتی شان به طالبان را در شبکه های اجتماعی 
به نشر رسانیده و گفته اند زمانی که در محاصره بودند 
درخواست اکماالت غذایی کردند اما دولت آن را در 

اختیار طالبان قرار داده است.
این  در  افغانستان  ارتش  رییس ستاد  قدم شاه شهیم، 
که  به خبرنگاران گفت  در یک نشست خبری  مورد 
در سرخ کوتل  مبارز  نام  به  پاسگاه  یک  اکماالتی  راه 
مسدود شده بود که این موضوع در جنگ ها معمول 

است و محاصره بودن نمی تواند.
به گفتۀ آقای شهیم پس از آن که نیروهای در محاصره 
تقاضا کردند که از لحاظ آب و نان به مشکل مواجه اند، 
هواپیماهای می ۱۷ مواد حاشیه یی غذایی را برای این 
نیروها برده اند اما به دلیل سرعت باد، پرتاب هایی که 
صورت گرفته پس از اصابت به زمین چند بوری نان 

را طالبان گرفته اند.
قدم شاه شهیم گفت فکر نکنم کدام تجهیزات دیگر در 

اختیار طالبان قرار گرفته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه اعالم کرد که 
برای  انعطاف پذیری  رویکرد  تا  است  آماده  مسکو 
کاهش تحریم های طالبان در صورت صدمه نزدن به 

منافع ملی افغانستان روی دست گیرد.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زاخارووا  ماریا 
در  خود  هفتهگی  مطبوعاتی  کنفرانس  در  روسیه 
تا رویکرد  شهر »سوچی« گفت: مسکو آماده است 
انعطاف پذیری را برای کاهش احتمالی تحریم ها در 
مقابل طالبان را در صورت صدمه نزدن به منافع ملی 

افغانستان روی دست گیرد.
تا  است  آماده  روسی  طرف  کرد:  تأکید  زاخارووا 
جنگ  در  درگیر  طرف های  میان  صلح  مذاکرات 
رویکردی  این  شامل  که  کند  تسهیل  را  افغانستان 
علیه  تحریم ها  احتمالی  کاهش  برای  انعطاف پذیر 

طالبان می باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه سال گذشته 

نیز گفته بود که اوضاع امنیتی افغانستان نگران کننده 
است.

او افزود: روسیه از فعالیت داعش و دیگر مخالفان 
مسلح دولت افغانستان نگران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد 
که حل بحران افغانستان به زمان زیادی نیاز دارد.

در  روسیه  ویژۀ  نمایندۀ  کابلوف  ضمیر  همچنین 
افغانستان به تازهگی اعالم کرده است که مذاکرات 
و  پاکستان  چین،  امریکا،  نمایندهگان  جانبه   4
در  چشم اندازی  هیچ  و  است  ناکارآمد  افغانستان 
در  افغانستان  طالبان  و  دولت  میان  صلح  مذاکرات 

آینده یی نزدیک وجود ندارد.
شروع  با  که  دارد  احتمال  است:  افزوده  کابلوف 
افغانستان  در  خشونت  و  جنگ  وضعیت  تابستان 

بدتر شود.
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د سولې څلور اړخیزه 

غونډه پای ته ورسېده

د پاکسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت ویـي و، چـې د سـولې په تړاو 

پـه څلور

د پاکسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت ویـي و، چـې د سـولې په تړاو 

پـه څلـور اړخیـزه غونـډه کې بـه دا ځل طالبـان هم ګـډون کوي، 

خـو پـه دې خـره کې بیا هـم پاتې راغـی او طالبانو پـه دې غونډه 

کـې ګډون نـه دی کړی.

د جمهـور آژانـس د خر له مخې د افغانسـتان، پاکسـتان، چین او 

امریـکا د اسـتازو تـر منـځ د سـولې پـه تـړاو پنځمه څلـور اړخیزه 

غونـډ ه دپنجشـنبه ورځ پـه اسـام آباد کې تر رسه شـوه.

پـه دې غونـده کـې د سـولې هڅو تـه دې موقع په ورکولـو موافقه 

شـوې او ویـل شـوي، چې جګـړه د هېڅ لـوري په ګټه نـه ده او د 

خـرو اترو الر بایـد ونیول يش.

د غونـډې پـه پـای کې یـوه اعامیه هم خپره شـوې چې پـه کې په 

کابـل کـې د تېرې میاشـتې خونړۍ ډلیـز ځامنرګی بریـد په کلکو 

ټکـو غنـدل شـوی او عاملینـو تـه یـې خـردارۍ ورکـړی، چې د 

خپلـو اعاملو ځـواب ته د تیـار و اويس.

د څلـور اړخیـزې غونـډې برخوالـو هېوادونـو یـو ځـل بیـا ژمنـه 

وکـړه چـې لـه خپل نفوذه په اسـتفادې بـه د سـولې د هدفونو لپاره 

فعـال رول ولوبوي.

کـه څـه هـم پاکسـتان د دې غونـډې تـر جوړېـدو وړانـدې ویي 

و، چـې پـه دې غونـډه کـې بـه طالبـان هم ګـډون ولـري، خو نه 

یـوازې دا چـې هغـوی ګـډون په کې نـه دی کړی، بلکـې له دغې 

غونـډې پـه خپـره شـوې اعامیه کې هـم طالبانـو ته پـه راتلونکې 

غونـډه کـې د ګـډون بلنه نـه ده ورکړل شـوې.

پـه دغـه اعامیـه کـې ویـل شـوي، چـې راتلونکـې څلوراړخيـزه 

ناسـته بـه د ټولـو غړیـو هېوادونـو پـه سـا راوبلـل يش، خـو نېټه 

یـې نـه ده معلومـه کړې. 



بـا شـرکت  پنجـم مذاکـرات چهارجانبـه  دور 
امریـکا،  افغانسـتان،  کشـورهای  گان  نماینـده 
چیـن و پاکسـتان در شهراسـالم آبـاد پاکسـتان 
دولـت  ایـن  از  پیـش  هرچنـد  برگزارشـد. 
دور  مانـدن  نتیجـه  بـی  دنبـال  بـه  افغانسـتان 
صداقـت  عـدم  و  هـا  نشسـت  ایـن  چهـارم 
پاکسـتان در تعهداتـش آن گونـه کـه گفتـه می 
شـود، نشسـت هـای چهارجانبـه را تحریم کرد 
و بـرای مدتـی این نشسـت هـا به تاخیـر افتاد، 
ولی بار دیگر حاضر شـد که در سـطح سـفیران 
پنجـم چهارجانبـه  نشسـت  در  ایـن کشـورها 
شـرکت ورزد. در مـورد برگـزاری دور پنجـم 
هـای  حـرف  نیـز  چهارجانبـه  هـای  نشسـت 
ضـد و نقیضـی مطـرح می شـود. شـماری باور 
دارنـد کـه دور پنجم نشسـت هـای چهارجانبه 
بـه درخواسـت داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی 
دولـت وحـدت ملـی کـه به تـازه گی بـه چین 
سـفر کـرده بود، برگزار شـده اسـت ولی برخی 
دیگـر مـی گویند که پاکسـتان نسـبت به موقف 
اخیـر دولت افغانسـتان نگران شـده و خواهش 
کـرده اسـت کـه دور دیگـری از نشسـت هـای 
چهارجانبـه به میزبانی این کشـور برگزارشـود. 
پیـش از برگزاری نشسـت پنجـم در مورد نتایج 
آن نیـز حـرف هـای ضـد و نقضی مطرح شـد. 
عـده یـی گفتند که ایـن بار پاکسـتان تالش می 
کنـد کـه الاقـل روزنـۀ گفتگوهـای صلـح میان 
طالبـان و دولـت افغانسـتان را فراهـم کند، ولی 
عـده یـی دیگـر بـاور داشـتند کـه شـرکت در 
نشسـت هـای چهارجانبه بـا توجه به سیاسـت 
مسـایل  قبـال  در  پاکسـتان  پذیـر  غیرانعطـاف 
منطقـه و از جملـه افغانسـتان امـر بیهـوده و بی 
نتیجـه اسـت. ظاهـرا چنین هم شـد و نشسـت 
پنجـم چهارجانبـه نیـز بـدون نتیجـۀ مشـخص 
بـه پایـان رسـید و معلـوم نیسـت که واقعـا بار 
دیگـر ایـن کشـورها بـه چنیـن نشسـت هـای 
بـدون نتیجـه ادامه خواهنـد داد و یا بـرای گرم 
نگـه داشـتن کـوره گفتگوها و سردشـدن کامل 
روابـط میان افغانسـتان و پاکسـتان هـم چنان به 
بازی نشسـت هـای چهارجانبـه دوام می دهند. 
حضور افغانسـتان در نشسـت هـای چهارجانبه 
کـه  بـود  خواهـد  صرفـه  بـه  مقـورن  زمانـی 
مقـام هـای افغانسـتان سیاسـت روشـنی را در 
قبـال پاکسـتان و جنـگ بـا طالبـان دنبـال کنند. 
هرچنـد در روزهـای اخیـر رییـس جمهورغنی 
بـر طبـل مبـارزه بـا تروریسـم و افـراط گرایی 
مـی کوبـد و طالبـان را دشـمنان افغانسـتان می 
خوانـد ولـی ایـن موضـع گیـری هـا بیشـتر در 

سـخنرانی هـای مقـام های ارشـد کشـور تبارز 
دارنـد تـا در صحنـۀ عملـی نبـرد با ایـن گروه 
هـا و دسـته های کـه از آن ها به نام تروریسـت 
و جنایـت کار یـاد مـی شـود. براسـاس برخـی 
گـزارش ها شـدت جنگ هـا در برخی والیات 
چنـان باالسـت کـه عـده یـی نسـبت بـه آینده 
کشـور بـه نگرانـی دچارشـده انـد و ظاهـرا از 
ایـن هـراس دارنـد که تجربـه کندز ایـن بار در 
والیـت دیگـری تکـرار نشـود. در ضمن رییس 
جمهـور غنـی قـرار بـود سیاسـت روشـنی را 
در قبـال پاکسـتان نیـز اعـالم کنـد تـا الاقل در 
سـطح روابـط سیاسـی بـا ایـن کشـور خطـوط 
اصلـی معلـوم مـی بـود. پاکسـتانی ها با بسـتن 
راه تورخـم در چنـد روزگذشـته نشـان دادنـد 
کـه مـی تواننـد پاسـخ سیاسـت هـای تنـد را 
بدهنـد ولـی ایـن نیز نمـی تواند راهکار مسـلم 
و اصلـی میـان دو کشـور باشـد. در ایـن کـه 
پاکسـتان گزینـه هـای فشـارزیادی را در اختیار 
دارد، جای شـک نیسـت. ایـن کشـور طالبان و 
شـبکه حقانـی را بـا خـود دارد کـه مـی توانند 
مواصالتـی  هـای  راه  کشـور  ایـن  بجنگنـد، 
افغانسـتان را در کنتـرول دارد کـه مـی تواند از 
ورود کاال هـای مصرفـی و به ویـژه مواد غذایی 
بـه افغانسـتان جلوگیـری کنـد و سـرانجام این 
کشـور بـا نفـوذی کـه در سـاختارهای دولتـی 
هـرآن  توانـد  مـی  دارد  افغانسـتان  نظامـی  و 
مشـکل تـازه یـی را بـرای دولـت افغانسـتان و 
در مجمـوع مـردم به وجـود آورد. این گزینه ها 
همیشـه در اختیـار پاکسـتان بوده و این کشـور 
بـا اسـتفاده از همیـن گزینـه هـا تـا به حـال به 
سیاسـت انعطاف ناپذیرخود در قبال افغانسـتان 
ادامـه داده اسـت. اگـر دولت پاکسـتان گاهی از 
آمـاده گـی هایش بـرای گفتگوهـای صلح خبر 
مـی دهـد، آن هم بـرای نوعـی ظاهر سـازی و 
کتمـان سیاسـت های اصلـی و راهبردی اش در 
قبال افغانسـتان و مسـایل منطقه اسـت. با توجه 
بـه همیـن سیاسـت ها بـوده کـه دولت مـردان 
کشـور هرگـز نتوانسـته انـد، برخـورد دقیـق و 
حسـاب شـده یی با پاکسـتان داشـته باشـند. اما 
ایـن رونـد نمی توانـد بـرای همیش ادامـه پیدا 
کنـد. بالخـره روزی، کـه ظاهـرا بهتریـن زمان 
آن هـم حاالسـت، بـه سیاسـت تـرس در برابر 
افغانسـتان  و  شـود  داده  پایـان  بایـد  پاکسـتان 
بـه صـورت مشـخص در برابـر سیاسـت هـای 
پاکسـتان بـه هرقیمتـی کـه تمـام مـی شـود بـه 
پـا خیـزد. بـه گفتـه برخـی آگاهـان که مسـایل 
میـان دوکشـور را دنبـال مـی کنند، پاکسـتان به 

چیزهـای کمـی در مـورد افغانسـتان فکـر نمی 
کنـد که وقتـی به آن ها دسـت یافت، سیاسـت 
هـای سـلطه گرانـه خـود را تعدیـل کنـد. بـه 
بـاور ایـن عـده از تحلیـل گـران پاکسـتان بـه 
اسـتیالی کامـل برافغانسـتان می اندیشـد و می 
خواهـد در ایـن کشـور دولتـی بـه وجـود آیـد 
کـه حافـظ منافـع آن و حتـا در خدمـت منافـع 
آن قـرار داشـته باشـد، هـم چون دولـت طالبان 
در افغانسـتان کـه بـه خوبـی مـی توانسـت از 
کنـد.  گـی  نماینـده  پاکسـتان  هـای  سیاسـت 
اگـر واقعـا چنیـن اسـت، کـه احتمـال آن زیـاد 
مـی رود، دیگـر بـرای افغانسـتان گزینـه هـای 
زیـادی در برابـر پاکسـتان باقـی نمـی مانـد. به 
ویـژه ایـن کـه امریکایـی ها هـم نمـی خواهند 
بـا ایـن کشـور رو در رو شـوند. کاخ سـفید از 
عـدم پرداخـت پـول بـه پاکسـتان که از سـوی 
کنگـرۀ ایـن کشـور تصویـب شـده اسـت بـه 
شـدت مخالفـت کـرد و گفـت که تیـره گی در 
روابـط با پاکسـتان بـه نفع ایاالت متحـد امریکا 
نیسـت. حـاال فقـط باید بـه نیروهـای خودی و 
سیاسـت هـای خـودی در مـورد پاکسـتان امید 
بسـت و دولـت وحدت ملی بایـد تکلیف خود 

را با پاکسـتان روشـن سـازد.
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 در روزهایـی کـه خبـر از توافـق بـا حکمتیـار و احتمـال 
آمـدن او بـه کابـل بـه گوش هـا می رسـد، نگرانـی مـردم از 
درگیـری جنگ هـای جدیـد و مشـکالت جدیـد اجتماعـی، 
بیشـتر شـده اسـت. چنانکـه برخـی از چهره هایی که گذشـتۀ 
حـزب اسـالمی دارنـد، در این روزهـا به رخ مـردم و آگاهان 
و روزنامه نـگاران تیـغ و دنـدان می کشـند و حتا در رسـانه ها 
حکمتیـار  آقـای  آدرس  بـه  حرفـی  کـه  کسـانی  می گوینـد 
میزننـد، باید به دادگاه کشـانده شـوند.... در عیـن حال برخی 
از مالآمامانـی کـه پیشـینۀ حزبی اسـالمی دارند نیـز در برخی 
از سـاحات در خطبه هـای نمـاز جمعه شـان به تبلیـغ افراطی 
گـری پرداخته و جوانان را از پوشـیدن لبـاس منظم پتلون منع 
کـرده انـد و نیز دیده شـده اسـت که برخـی از افراد سیاسـی 
مربـوط بـه آقـای حکمتیـار در ایـن روزهـا از زورگویـی و 
رویارویـی بـا رقیبـان سیاسـی شـان سـخن می گوینـد و بـه 
طعنه زنی هـا رو آورده انـد. بـدون شـک شـاخۀ اسـتخبارات 
پاکسـتان هـم تالش هایـی را بـه هـدف رو در رو سـاختن 
مـردم افغانسـتان در چنیـن شـرایطی مسـاعد می سـازد. پـس 
می  بینیـم کـه هنوز آقـای حکمتیار پا به میدان گذاشـته اسـت 
کـه برخی هـا سـر از پـا نشـناخته و وارد معرکـه شـده انـد و 
بـا اسـتفاده از ابـزار صفحـات اجتماعـی و رسـانه ها یـاد آور 
خاطـرات دهـۀ هفتـاد خورشـیدی و جنایت هایـی می شـوند 
کـه توسـط حـزب اسـالمی زیـر امـر آقـای حکمتیارصورت 
تـالش  در  مختلـف  والیت هـای  در  برخی هـا  می گرفـت. 
آقـای  پیشـین  از هـوادارن  دوبـاره زنـده کـردن نحله هایـی 
حکمتیـار انـد کـه نـه گذشـتۀ خـوب دارنـد و نـه هـم آینده 
روشـن؛ امـا  از هم اکنـون زمینه را برای یـک رویارویی دیگر 
بـا رقبای سیاسـی شـان فراهم می کننـد. چنان به نظر میرسـد 
کـه بـا آمـدن اقـای حکمتیـار احتمـال دارد تنش های تـازه و 
هدفمنـدی زیـر ریش امریـکا و جامعه جهانی صـورت بیگرد 
و یـک بـار دیگـر فرصت و فضـا را بـرای اسـتبداد و اختناق 
فراهـم سـازد و دوبـاره پاتک سـاالری و جزیـه گرفتن ها آغاز 
شـود و در سـاحات مشـخص توطیه هـا و دسیسـه های تـازه 

بیگرد. شـکل 
بنابرایـن مـا ضمن اینکه پیوسـتن آقـای حکمتیـار را به روند 
صلـح و قـرار گرفتن او را زیر سـایه قانون اسیاسـی، یک گام 
خـوب تلقـی نموده بـر آن فـال نیک مـی گیریم، بـاور داریم 
کـه آمـدن آقای حکمتیـار اگر به هـدف صداقت و دلسـوزی 
او بـه وطـن نباشـد، می توانـد بـه یـک فاجعـۀ کالن تبدیـل 
شـود. بنابریـن آقـای حکمتیـار کـه دیگـر به یک شـخصیت 
تاریخـی تبدیـل شـده اسـت، بدانـد کـه شـرایط و زمـان در 
ایـن روزگار تغییـر کـرده و پدیـده هـا و مفاهیـم هـم عوض 
شـده انـد. مردم پیوسـتن حکمتیـار به روند صلح را نشـانه یی  
از پیوسـتن دیگـر گروه هـا و افـراد مخالـف مـردم افغانسـتان 
می پندارنـد و انتظـار دارنـد که آقـای حکمتیار بایـد به عنوان 
یـک شـخصیت تاریخی با جـرأت تمام از آنچـه برجان مردم 
ایـن کشـور و جهـاد مـردم افغانسـتان کـرد، پـوزش بخواهد 
و در زیـر سـایۀ دولـت وحـدت ملـی زنده گـی مسـالمت 
آمیـز ش را پـی بگیـرد و برنامـه سیاسـی اش را از روش های 
مدنـی عملـی سـازد.  نشـود کـه بـا آمـدن او و رهایـی او از 
فهرسـت سـیاه و جـان گرفتنـش، یـک بـار دیگـر افغانسـتان 
شـاهد طعنـه زنی هـای موافقـان او شـود و یـک بـار دیگـر 
کشـور بـه خصوص مناطقی مشـخصی در این سـرزمین وارد 
جنگ هـای خانمانسـوز قومـی و تنظیمـی گردد. زیـرا ین بیم 
وجـود دارد کـه بـا آمـدن آقـای حکمتیـار و امکاناتـی کـه او 
باخـود مـی آورد و در اختیارش قرار داده می شـود، این امکان 
مسـاعد خواهـد شـد کـه برخی ها مسـت شـوند و دسـت به 
بـار  و  بزننـد  تاریخـی  عقده گشـایی های  و  تصفیه کاری هـا 
دیگـر بـه انتقام جویـی بپردازنـد و جنگ هایـی را زیـر سـایه 
مشـروعیت پیوسـتن حکمتیـار بـه صلـح، در برابـر حریفـان 
سیاسـی شـان راه انـدزای کنـد. بنابریـن دولت وحـدت ملی 
بایـد از هـم اکنـون مواظب باشـد تـا با آمـدن حکمتیـار باید 
سـالح و جنـگ افزارهایی که هـواداران او دارنـد، طبق برنامه 
دی دی آر و دایـاگ جمـع آوری شـوند. زیـرا مسـلح بـودن 
برخـی از هـوادارن آقـای حکمتیـار می توانـد بـا آمـدن او به 

نفـع کشـور و مردم نباشـد.

تپ تپ پای حکمتیار

 و ترس مردم از تکرار گذشته
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در این كه پاكستان گزینه های 
فشارزیادی را در اختيار دارد، جای شک 
نيست. این كشور طالبان و شبکه حقانی 
را با خود دارد كه می توانند بجنگند، 
این كشور راه های مواصالتی افغانستان 
را در كنترول دارد كه می تواند از 
ورود كاال های مصرفی و به ویژه مواد 
غذایی به افغانستان جلوگيری كند و 
سرانجام این كشور با نفوذی كه در 
ساختارهای دولتی و نظامی افغانستان 
دارد می تواند هرآن مشکل تازه یی 
را برای دولت افغانستان و در مجموع 
مردم به وجود آورد. این گزینه ها 
هميشه در اختيار پاكستان بوده و این 
كشور با استفاده از همين گزینه ها تا 
به حال به سياست انعطاف ناپذیرخود 
در قبال افغانستان ادامه داده است



کتاب »سخن و سخن سرایان پنجشیر« اثری از کتال نژند، 
کابل  در  محفلی  )3۰/اردیبهشت/ثور( طی  پنچ شنبه  روز 

رونمایی شد.
این کتاب که به معرفی بیش از 2۱5 تن از شخصیت های 
فرهنگی و ادبی والیت پنجشیر پرداخته است، دارای 526 
برگ می باشد و نویسندۀ آن طی هشت سال کار روی آن، 

به چاپ آن مبادرت ورزیده است.
کتاب،  این  بررسی  و  نقد  بر  عالوه  برنامه  این  مهمانان 
والیت  جغرافیای  در  موجود  ارزش های  و  به ویژه گی ها 

پنجشیر پرداختند.
این  ایجاد  از  هدف  پنجشیر  فرهنگستان  مسووالن 
فرهنگ های  زنده نگهداشتن  و  تقویت  را  فرهنگستان 

خوب کشور عنوان کردند.
فروردین خراسانی، رییس فرهنگستان پنجشیر در برنامۀ 
رونمایی »سخن و سخن سرایان پنجشیر« گفت: نمی توان 
عنصر  فرهنگ  دانست،  تزیینی  یا  فرعی  بُعد  را  فرهنگ 
ُکلی،  رابطۀ  در  و  می رود  به شمار  جامعه  هر  ضروری 

فرهنگ توسعه و نیروی درونی جامعه به شمار می رود.
سطح  جامعه  هر  فرهنگ  داشت:  بیان  فروردین  آقای 
کاربرد  عالی،  تحصیالت  آموزش،  تولید،  پیشرفت 
تحول  از  خاصی  دورۀ  ادبیات  و  دانش  روز،  فن آوری 

اجتماعی را نشان می دهد.
او افزود: فرهنگ ملی از پایه های استقالل ملی یک کشور 
است و بر مردمان همان جامعه است تا از فرهنگ خود 

همانند دین و سرزمین پاسبانی کنند.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  پنجشیر  فرهنگستان  رییس 
تا  است  نیاز  فرهنگ،  معنوی  ارزش های  و  ویژه گی ها 
و  نگهداشت  به خاطر  مردم  بزرگ  و  کوچک  کتله های 
انجمن هایی  کشور،  فرهنگی  ارزش های  از  پاس داری 
و  انتقال  نسلی به نسلی  از  را  وظیفه  نسلی  این  و  بسازند 
فرهنگ های خوب  تا  کنند  تالش  آن  تقویت  جهت  در 

کشور زنده بماند.
و  باوری  خود  بیداری،  اندیشه های  زنده کردن 
که  است  پیمان های  از  دینی-فرهنگی  مسوولیت پذیری 
استوار  و  پابند  به آن  انجمن  این  خراسانی  آقای  به گفتۀ 

است.
داکتر عزیز احمد پنجشیری، استاد دانشگاه در این محفل 
در پیوند به ویژه گی های والیت پنجشیر گفت: هندوکش 
و کارنامه های هندوکش بخش مهمی از تاریخ افغانستان 
را تشکیل می دهد و در جملۀ تمام هفتاد درۀ هندوکش، 
کیلومتر،   ۱2۰ به قولی  که  درازا  و  طول  به این  درۀ  هیچ 

به قولی ۱5۰ و به  قولی هم ۱۱5 کیلومتر در وجود ندارد.
به گفتۀ داکتر پنجشیری: در تمام جهان هیج آب و خاکی 
معیاری  و  خیز  حاصل  پنجشیر  خاک  و  آب  به اندازۀ 
نیست؛ آب های که از البه الی معادن زمرد، طال، یاقوت، 

زبرجد و نقرۀ بسیار وافر سرچشمه می گیرد.
این  اقتصادی  به شاخصه های  پیوند  در  پنجشیری  آقای 
تاریخی  بزرگ  راه  سر  بر  پنجشیر  کرد:  تصریح  والیت 
و بین القاره یی راه ابریشم واقع است که از کوتل خاواک 

می گذرد.
او خاطر نشان ساخت: »بزرگ ترین معادن نقره و زمرد در 
این درۀ افسانه یی است که در هیچ نقطۀ جهان به شمول 
کلمبیای امریکا معدن زمردی به این همه بسط و وسعت 

طبیعی وجود ندارد.«
بشری  شاخصه های  از  را  شاعرانه  سرشار  قریحۀ  او 
پنجشیر  از سنگ سنگ  کرد:  تأکید  کرده  عنوان  پنجشیر 
میالدی،  هفتم  قرن  در  که  می کند  فوران  ادب  و  شعر 
البُلدان« خود نیز به آن  یاقوت حموی در کتاب »ُمعجم 
شاعرزاد«  و  پرور  ادب  »سرزمن  را  آن  و  کرده  اعتراف 

خوانده است.
از  آزادی  به  عشق  و  آزادی  پنجشیری،  آقای  باور  به 
ویژه گی های دیگر مردم پنجشیر است؛ این مردم در طول 

تاریخ آزاد منش بوده اند.
این استاد دانشگاه در مورد موقعیت اساس و استراتیژی 
ثابت  پنجشیر  مقاومت  و  جهاد  کرد:  تصریح  پنجشیر 
ساخت که این دره می تواند ظرفیت آن را داشته باشد که 

به عنوان قلب افغانستان و آسیای مرکزی شناخته شود.
پژوهشگر  و  نویسنده  آریانفر  شمس الحق  همچنان، 
»پنجشیر  داشت:  بیان  برنامه  این  در  افغانستان  نام آشنای 
سرزمین شیر، شمشیر، حماسه، شعر، خرد و آگاهی است، 
به فراموشی  گذشته  سیاست های  روی  اصل ها  این  اما 
سپرده شده است، اما در دوران جهاد این حماسه دوباره 

زنده شد.«
سخن سرایان  و  »سخن  کتاب  آریانفر:  آقای  به گفتۀ 
پنجشیر« چند اصل را زنده کرد، یکی این که از هزار سال 
قبل تا امروز پنجشیر مرکز معنویت و فرهنگ است، دوم: 
سنت جلیلی را اساس گذاست که می شود چنین کارهای 

را کرد و ادامه داد.
یگانه  فارسی  زبان  جغرافیای  در  آریانفر:  دکتر  به بیان 
به عنوان  مثنوی خانی  و  شهنامه خوانی  آن  در  که  مکانی 
یک اصل تا هنوز زنده است، پنجشیر است که یکی از 

ویژه گی خاص این والیبت به شمار می رود.
زمزمۀ  قدیمی ترین  سنگردی  داشت:  بیان  آریانفر  آقای 
است،  شده  خلق  انسان  که  روزی  از  و  است  بشریت 
زمزمه را با خود داشته است. مردم پنجشیر این ویژه گی 
را حفظ کرده اند، اما این داشته ها در جاهای دیگر بسیار 

کم حفظ گردیده است.
بزرگ ترین  جهاد  دوران  در  داشت:  اذعان  آریانفر  آقای 
»شهید  ملی  قهرمان  بودند،  پنجشیر  از  فرمانده هان 
نظیرش  جهان  و  افغانستان  در  که  مسعود«  احمدشاه 

نیست، از پنجشیر است.
سخن سرایان  و  سخن  به کتاب  پیوند  در  آریانفر  آقای 
بیان کرد: کتاب با عظمتی ست؛ به این دلیل که  پنجشیر 
هزار سال فرهنگ زبان فارسی را به گونۀ کتبی نمونه اش 
ابو اسحق  مانند  از نخستن شعرا  را نشان داده است که 

بنجهیری متولد 35۰هجری آغاز شده است.
با نشر این کتاب آغاز  به  گفتۀ استاد آریانفر: »کاری که 
این  دیگر  جلدهای  کند،  پیدا  تداوم  باید  است،  شده 
آن  در  که  شود  نشر  باید  بخش  بخش  به صورت  کتاب 
حتا  و  علما  فقها،  موسیقی دان ها،  نویسنده ها،  به زنده گی 
زنده گی و کارنامه های فرمانده هان جهادی پرداخته شده 
باشد، این کار می تواند به نسل های بعدی ما بسیار آموزنده 

باشد.«
آقای آریانفر با نگاه انتقادی به کتاب گفت: مقدمه یی که 
باشد  پیشگفتار  یک  می تواند  است،  آمده  کتاب  این  در 
تا مقدمه، چون در آن ویژه گی های یک پیشگفتار بیشتر 

مشهود است و به مواردی که نویسنده انجام داده است، 
پراخته شده است.

به بیان آقای آریانفر، ترتیب فهرست و مأخذ کتاب آن گونه 
نظم خاصی که الزمۀ یک کتاب پژوهشی است نیست؛ 
معلومات  آن  از  که  مأخذی  و  منابع  کتاب  متن  در  حتا 

گرفته شده، ذکر نگردیده است.
و  سخن  کتاب  برای  را  دوم  ویراستاری  آریانفر  آقای 
از  بعضی  در  افزود:  دانسته  مهم  پنجشیر  سخن سرایان 
و  کم  می تواند  که  دارد  وجود  اضافاتی  کتاب  جاهای 

کوتاه شود.
در عین حال، عبدالحفیظ منصور نویسنده و عضو مجلس 
نماینده گان در این برنامه بیان داشت: این کتاب تنها یک 
اثر ادبی و فرهنگی نیست، بلکه یک رویداد مهم سیاسی 
نیز محسوب می شود. در این کتاب تنها نازک خیالی ها و 
هنر ظریفۀ یک یا چند شاعر بیان نشده است، بلکه ذخیرۀ 
است.  ما  برای  نیز  محکمی  سیاسی  پشتوانۀ  و  تاریخی 
کیست،  پشتوانه اش  که  بفهمد  فردا  نسل  و  امروز  جوان 
به کجا تکیه کرده و گذشته گانش از چه جایگاه و پایگاهی 

برخوردار بودند.
می ماند،  صندوق  در  که  گفته هایی  افزود:  منصور  آقای 
به درد کسی نمی خورد؛ تاریخ آن نیست که واقع می شود؛ 
از آن  تاریخ آن است که ثبت و پخش می شود و مردم 

پی می برند.
او تصریح کرد: »کسانی هم هستند که شعر و سخن پردازی 
نیستند که  متوجه  آن ها  را دست کم گرفتند و می گیرند؛ 
دالر  استوار است،  ادبیات  بر  تمدن بشری  پایۀ تحول و 
امریکایی و فیشن اروپایی به هیچ کشوری پیشرفت نداده 
کشورها  درونی  فرهنگ  تحول شده  آن چه سبب  است، 

است.«
و  خیال  دنیای  »اگر  داشت:  اذعان  مجلس  نمایندۀ  این 
آرمان ها نباشد، انسان ها در برابر غول های دنیا نمی توانند 
برای  که  است  آرمانی  و  غیرواقعی  دنیای  این  بأیستند، 
انسان ها ایستاده گی و مقاومت می بخشد. اگر همین بلند 
را  مردمی  چیزی  چه  نمی بود،  آرمان طلبی ها  پروازی ها، 
استوار در برابر تمام گروه های تروریستی و اشعال گر نگه 

می داشت.«
آرمان ها  و  نوآوری  شعر،  با  که  ملتی  داشت:  اظهار  او 
ارتباط ندارد، ملت مرده است و تنها فزیک مادی دارد و 

حرفی نیز برای گفتند ندارد.
به بیان آقای منصور: یک موضوع تازمانی که تبلیغ نگردد 
و به قدرت تبدیل نشود، همه گیر نمی شود، ما در گذشته 
داشته های زیاد مادی و معنوی داشته ایم، اما فراگیر نشده 
و ناشناخته مانده اند؛ دلیل آن نیز چاپ نشدن و بی توجهی 

زمام داران ما در گذشته بوده است.
ادبیات، تمایل به پول، تفنگ و  او گفت: »بی توجهی به 
مقام در گذشته، بسیاری ها را بدماش و زورگو و چاقوباز 
ساخت و سبب تجرید ما در میان مردم شد، دلیل آن هم 
دست کم گرفتن شعر و ادبیات و در ُکل کتاب بوده است.«
در پایان، این محفل با شعرخوانی، ستایش از کارنامه های 
شماری از ورزشکاران و سینماگران پنحشیر و اشخاصی 
پنجشیر«  سخن سرایان  و  »سخن  کتاب  چاپ  برای  که 

کمک های نقدی کرده بودند، خاتمه یافت.
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 رونــمایی شـد

سخـتی مـقابلـه 
بانفـوذی ها

روح اهلل بهزاد

فرهمند
وزارت دفاع ملی نفوذ هراس افکنان در صفوف نیروهای مسلح 
در  خاص  روش های  با  که  می گوید  و  می داند  خطرناک  را 
پذیرش منسوبان اردوی ملی، از نفوذ دشمن جلوگیری شده 

است.
رییس جمهور غنی هم در نشست روز سه شنبه شورای امنیت 
افراد نفوذی دشمن در  با  ملی، دستور داده که راهبرد مبارزه 

صفوف این نیروها، بی درنگ عملی شود.
شورای امنیت ملی، به تازگی راهبردی را برای مبارزه با افراد 

نفوذی دشمن در نیروهای مسلح کشور تأیید کرد.
دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  افضل؛  حبیب الرحمان 
می گوید:»نفوذ دشمن در نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، واقعًا 
خطرناک است. همان گونه که اکنون احساس تشویش می شود، 
اردوی ملی  برای پذیرش منسوبان  با سیستم های خاصی که 

وجود دارد، ما از نفوذ دشمن جداً جلوگیری کرده ایم.«
یک عضو مجلس نمایندگان هم می گوید:»)افراد نفوذی( دشمن 
را در دادن اطالعات استخباراتی کمک می کند. آنان حمله های 
هراس افکنانه بر نیروها انجام می دهند. نفوذ دشمن در نیروهای 

مسلح، بعضی وقت ها جنگ ها را نیز ناکام ساخته است.«
نفوذ هراس افکنان در صفوف نیروهای مسلح کشور، بارها از این 

نیروها قربانی گرفته  است.
نفوذ تروریستها و عوامل مستقیم یا غیرمستقیم آنها در صفوف 
نیروهای امنیتی و مسلح کشور، همواره یکی از مسایل جدی 

کالف سردرگم امنیت افغانستان بوده است.
پیش از آنکه دولت و شورای امنیت ملی، به طور رسمی، راهبرد 
مبارزه با نفوذی های دشمن در نهادهای امنیتی را تصویب کند، 
بسیاری از مردم، آگاهان مسایل امنیتی و مقامهای ارشد دولتی به 
صورت انفرادی، نسبت به خطر نادیده گرفتن و عدم برخورد 
جدی و قاطع با عوامل تروریزم در صفوف نیروهای مسلح و 
نهادهای امنیتی به ویژه در کانون های پالیسی ساز و طراح و 

تصمیم گیر این نهادها هشدار داده اند.
شماری از مقام های ارشد حکومت وحدت ملی حتی بارها 
وعده سپردند که اسامی »جاسوسان خارجی« در نهادهای دولتی 
را افشا و با آنها برخورد خواهند کرد؛ اما ظاهرا دولت تاکنون 

اراده ای برای اقدام علیه این عناصر نداشته است.
شماری از منتقدان، حتی این امر را به عزل و نصب های مدیران 
و تصمیم گیران نهادهای حساس نیز توسعه می دهند و می 
گویند که برخی از چهره هایی که به طور مداوم، از یک نهاد 
مهم به یک نهاد مهم تر، تغییر سمت می دهند، متهم به حمایت 
ضمنی و وابستگی به منابع ناامن کننده و کانون های بحران ساز 

در کشور هستند.
حتی اگر این اتهام ها را که در حال حاضر، اثبات نشده به نظر 
می رسند، نادیده بگیریم، این مهم را نمی توان نادیده انگاشت 
که مدیریت ضعیف، نداشتن طرح و برنامه و عدم تخصص و 
تسلط کافی بر امور از جانب این افراد، سبب شده است که 
وضعیت، بیش از پیش، به سود دشمن، تغییر کند و مردم و 
دولت افغانستان، در موقعیت دشوارتری نسبت به گذشته قرار 

بگیرند.
با این وصف، تدوین و تصویب استراتژي مبارزه با افراد نفوذی 
دشمن در صفوف نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، گامی است 
که هرچند دیر برداشته می شود؛ اما همچنان امیدها در زمینه 
برخورد با عناصر خرابکار وابسته به هسته های تروریستی و 

هراس افکن را زنده نگه می دارد.
البته این امر، صرف با تصویب و تایید یک استراتژي روی کاغذ 
به دست نمی آید؛ بلکه در کنار این امر، الزم است تا مقام های 
ارشد دولتی و تصمیم گیران امنیتی کشور، تعهد و اراده عملی 
صریح و قاطع خود را در این زمینه نشان دهند و این اطمینان 
را به وجود آورند که مصمم اند منافذ و مجاری ورود و نفوذ 
تروریزم و عوامل گروه های تروریستی را شناسایی و مسدود 

کنند.
این بی تردید، یک مبارزه دشوار، طوالنی و پرهزینه خواهد بود. 
موانع بزرگی فراراه این مبارزه وجود دارد؛ موانعی که تاکنون 
مقام های ارشد دولتی را از افشای نام یا برخورد عملی با عوامل 
نفوذی دشمن بازداشته و در نتیجه، نیروهای امنیتی، مردم و 
دولت را در برابر حمله های تروریستی که مهم ترین و حساس 
ترین مراکز سیاسی و نظامی کشور در قلب پایتخت را آماج قرار 

داده، در موضع انفعال و آسیب پذیری قرار داده است.
این مبارزه، مستلزم ایجاد شبکه ای از هماهنگی های گسترده با 
منابع پرقدرت داخلی و خارجی است. مراکز حساس و اصلی 
تصمیم گیری در درون دولت، سفارتخانه های خارجی و قدرت 
های بزرگ بیرونی، باید دولت را در این مبارزه، همراهی کنند.

بنابراین، برخالف تصور اولیه، مبارزه با نفوذی های دشمن، تنها 
با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی در زمینه جلب و جذب نیروهای 
امنیتی در اردوی ملی و سایر نهادهای امنیتی و نظامی کشور 
و یا امضای راهبردی کاغذین، میسر نمی شود؛ این امر، نیازمند 
راه اندازی یک انقالب بزرگ و بنیادی به مفهوم کامال واقعی 

کلمه است.
آیا دولت آمادگی چنین انقالبی را دارد؟ 



سوی  از  دیگر“  روایت  به  ”افغانستان  کمپاین 
انتخابات  از  دور  سومین  آستانۀ  در  آرمانشهر  بنیاد 
از  و  شد  راه اندازی  افغانستان  جمهوری  ریاست 
حقوق  جامعه های  بین المللی  فدراسیون  همکاری 
از  بیش  کمپاین،  این  چارچوب  در  برد.  بهره  بشر 
فعالین  نویسنده گان،  از  شماری  با  مصاحبه   100
فعالین جامعۀ مدنی، و سیاست مداران  بشر،  حقوق 
افغانستان  در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  کشور 
زیادی  قسمِت  که  شد  انجام  امیدها  و  نگرانی ها  و 
از این مصاحبه ها قباًل در همین روزنامه منتشر شده 
است. اینک جمع بندِی مفصلی از مباحث مطرح شده 
در گفت وگوها تهیه شده که در 18 بخش از طریق 
این روزنامه در خدمت عالقه مندان قرار می گیرد؛ ما 
می خواهیم از این طریق، صدای نخبه گان کشور را 
به گوش مردم، دولت و جامعۀ بین المللی برسانیم. 
گزارش  و  مصاحبه ها  این  مجموعۀ  خواندن  برای 
http://opena�  کامل به این لینک مراجعه کنید :

sia.org/item/16511

6. نسل نو : نویدگران فردای بهترِ افغانستان
ــتان از  ــری افغانس ــگامان فک ــا پیش ــو ب در گفت وگ
ــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد  آن هــا خواســته شــد ب
کــه “چــه چیــزی در دوران جدیــد افغانســتان، اعتماد 
شــما را جلــب کــرده و شــما آن را بــه عنــوان یــک 

ــد؟”  ــی می کنی ــت ارزیاب ــکار مثب ــوآوری و ابت ن
معمــوالً در جوامعــی کــه بــا شــرایط بحرانــی روبه رو 
پشــت ســر  را  آن  به تازه گــی  حتــا  یــا  هســتند 
ــاع  ــه اوض ــهروندان ب ــردن ش ــاد ک ــته اند، اعتم گذاش
ــال  ــه در ح ــی ک ــه تغییرات ــتن ب ــی و دل بس اجتماع
رخ دادن اســت، بــه ســختی صــورت می گیــرد. 
ــه  ــِع مرف بســیاری اعتمــاد عمومــی را مختــص جوام
می داننــد کــه افــراد در آن نســبت بــه شــرایط آینــدۀ 
ــن  ــند. از ای ــته باش ــی نداش ــای اساس خــود نگرانی ه
روســت کــه در شــرایط جامعــۀ افغانســتان، شــناخت 
ــاد  ــب اعتم ــراد جل ــدودی در اف ــا ح ــه ت ــی ک نقاط
ــرایط  ــل ش ــی در تحلی ــوع پُراهمیت ــد، موض کرده ان

ــود. ــوب می ش ــور محس کش
ــی  ــب توجه ــن و جال ــج روش ــخ ها نتای ــن پاس در ای
وجــود دارد. هــر یــک از افــراد بنــا بــه نــگاه 
ــک  ــر ی ــود ب ــت خ ــابقۀ فعالی ــوع و س ــخصی، ن ش
نقطــۀ امیدبخــش در افغانســتان تأکیــد بیشــتری دارد 
کــه گاه بــه حوزه هــای مختلــف فرهنگــی- اجتماعــی 
مرتبــط می شــود و گاه سیاســی یــا اقتصــادی اســت. 
امــا آن چــه کــه بیــش از همــه باعــث دل گرمــی عنوان 
ــا  ــد ب ــه می توان ــت ک ــود نسلی س ــت، وج ــده اس ش
ــای  ــش و شــناخت دنی ــم و دان ــه عل ــز خــود ب تجهی
ــا  ــی ب ــه جامعه ی ــیدن ب ــرای رس ــود، ب ــراف خ اط
ارزش هــای اخالقــی صلح آمیــز، بــه ارتقــای فرهنــگ 

ــام ورزد.  ــش اهتم ــۀ خوی جامع
آن هــا معتقدنــد ایــن نســل میانه یــی بــا جنــگ 
و جهــل نــدارد، نگاهــش نوتــر و آزاداندیش تــر 
در  و  دارد  کمتــری  قبیله یــی  تعلق هــای  اســت، 
ــۀ  ــه جامع ــت ک ــته گی هایی اس ــوع دارای شایس مجم
ــد.  ــدوار باش ــکای آن امی ــه ات ــد ب ــتان می توان افغانس
کاوه جبــران، اســتاد دانشــگاه دولتــی والیــت کاپیســا 
می گویــد: “تنهــا چیــزی کــه هــم مــرا امیــدوار 
کــرده و هــم باعــث اعتمادبخشــی مــن شــده، هجــوم 
ــت.  ــش اس ــب دان ــل و کس ــرای تحصی ــان ب جوان
ــا  ــا چنــد و چــوِن نظــام دموکراتیــک ت نســلی کــه ب
حــدی آشناســت. آزادی بیــان را تجربــه کــرده و بــه 

ــت”.  ــه اس ــو گرفت ــانه ها خ رس
ــیر  ــا بش ــرات، ماری ــتیناف ه ــارنوالی اس ــس س ریی
ــردم را  ــِی م ــی و سیاس ــی حقوق ــش آگاه ــم افزای ه
ــد:  ــد و می گوی ــود می دان ــاد خ ــب اعتم ــل جل دلی
“جنگ هــای ســی ســاله، مــردم را بــا حقــوق سیاســی 
و مدنی شــان آشــنا ســاخته اســت، به خصــوص 
ــوق  ــناخت حق ــتای ش ــه در راس ــور ک ــان کش جوان
ــیار  ــه بس ــن زمین ــی در ای ــهروندی و آگاهی بخش ش

تــالش کرده انــد”. 
احمدشــاه بهــزاد، عضــو پارلمــان نیــز نقطــۀ امیدواری 
ــاز  ــن پیش نی ــح می دهــد: “اولی ــن توضی خــود را چنی
ــاز  ــن، ب ــدۀ مطمی ــدار و آین ــعۀ پای ــک توس ــرای ی ب
شــدن ذهــن افــراد جامعــه اســت. در حــال حاضــر، 
ــود  ــور وج ــوان کش ــل ج ــدی در نس ــن عالقه من ای

ــد”. ــوم می برن ــی هج ــز آموزش ــه مراک دارد و ب
ــا  ــردان، ب ــک، کارگ ــق برم ــون صدی ــز چ ــی نی برخ
ــه  ــی، ب ــل امیدبخش ــن نس ــور چنی ــه حض ــان ب اذع
ــی  ــل و چگونه گ ــن نس ــردن ای ــجم ک ــت منس اهمی
ــا از  ــند: “م ــا می اندیش ــدی آن ه ــدی از توانمن بهره من
ــا پتانســیل  ــه ب ــرده ک ــک قشــر جــوان و تحصیل ک ی
بســیار زیــادی وارد جامعــه شــده، برخورداریــم. ایــن 

ــه نظــر  ــا ب ــال اســت. ام قشــر بســیار ســرزنده و فع
ــان هماننــد ســتون هایی  هســتند کــه  مــن، ایــن جوان

ــد.” ــوز ســقف ندارن هن
ــگاه  ــاد در دانش ــتاد اقتص ــیحون، اس ــیف الدین س س
کابــل اعتقــاد دارد اگــر خواســت علم آمــوزی نهادینــه 
ــت:  ــد داش ــود نخواه ــتی وج ــر بازگش ــود، دیگ ش
ــای  ــد، واقعیت ه ــدوار می کن ــرا امی ــه م ــزی ک “چی
ــوزش  ــد آم ــه می خواهن ــت ک ــی اس ــی مردم حقیق
ــر  ــه مهم ت ــند. از هم ــته باش ــل داش ــد و تحصی ببینن
این کــه زنــان، دختــران، نوجوانــان و خانواده هــا، 
درک کرده انــد افــرادی می تواننــد در آینــد مؤثــر 
تخصــص،  بــر  مبتنــی  نقش شــان  کــه  باشــند 
آگاهی هــای آکادمیــک و علمــی و دسترســی بــه 
ــه شــود،  ابزارهــا باشــد. اگــر ایــن خواســته ها نهادین

ــت”.  ــال اس ــب مح ــه عق ــت ب بازگش
ســونیا اقبــال، بــه آمارهــای حــوزۀ تحصیــل در 
افغانســتان اشــاره می کنــد و می گویــد: “در ســال 
2۰۰۱ کمتــر از یــک میلیــون شــاگرد مکتــب داشــتیم 
و اکنــون بیــش از ۱۰ میلیــون شــاگرد داریــم. عبــور 
مــردم از دورۀ ســیاه گذشــته، بــاور مــردم را بــه 
آموختــن علــم کــم کــرده بــود؛ زیــرا مــا زمینــۀ کار و 
تحصیــل را نداشــتیم. امــا ایجــاد فرصت هــا، مــردم را 
بــه ایــن بــاور رســانده کــه اگــر کســی درس بخوانــد، 

ــد”. ــی برس ــگاه خوب ــه جای ــد ب می توان

تغییــر سرنوشــت جامعــه در گــرِو تغییــر جایــگاه 
زنــان 

ــان تغییراتــی کــه می تواننــد جامعــۀ افغانســتان  در می
را بــه آینــده خوش بیــن کننــد، تغییــر وضعیــت 
زنــان، حقــوق، تحصیــالت و بــه طــور کلــی حضــور 
ــور  ــر اســت؛ همان ط ــه مهم ت ــا از هم ــی آن ه اجتماع
کــه بســیاری از جامعه شناســان اذعــان دارنــد در 
بررســی وضعیــت یــک جامعــه و رشــدیافته گی 
ــا  ــوق آن ه ــان و حق ــگاه زن ــه جای ــد توجــه ب آن، بای
ــم  ــوع از چش ــن موض ــرد. ای ــرار بگی ــت ق در اولوی
بســیاری از تحلیل گــران جامعــۀ افغانســتان نیــز 
ــادات  ــود انتق ــا وج ــا ب ــت. آ ن ه ــده اس ــان نمان پنه
فراوانــی کــه هنــوز بــه وضعیــت زنــان در افغانســتان 
دارنــد، امــا گام هــای برداشــته شــده را نادیــده نگرفتــه 
و آن هــا را از جملــه ضرورت هــا می داننــد. پذیــرش 
ــرق  ــان از ط ــایل زن ــه مس ــت ب ــد اهمی ــه رش رو ب
قانــون، رســانه ها، نهادهــای مدنــی و آموزشــی، 

ــان در اقتصــاد، سیاســت و ایفــای نقــش  حضــور زن
ــی از  ــتان، برخ ــۀ افغانس ــا در جامع ــر آن ه پُررنگ ت

ــتند.  ــرات هس ــن تغیی ای
ســیده مــژگان مصطفــوی، می گویــد: “قبــاًل دختــران 
ــا  ــد، ام ــوزش می دادن ــزل آم ــنتی من ــور س را در ام
ــا  ــن نهاده ــان در ای ــی و کار زن ــای مدن رشــد نهاده
نگــرش مــردم را تغییــر داد و اکنــون بــرای دختــران 
ــه  ــای خان ــوزش کاره ــش از آم ــزی بی ــش چی خوی
ــه  ــد ک ــی را می بینی ــر فامیل ــما کمت ــد. ش می خواهن
ــا  ــون ب ــد. اکن ــرش درس بخوان ــد دخت ــل نباش مای
رشــدی ســریع، بیــش از 52۰ نهــاد مدنــی در وزارت 
ــانه های  ــون رس ــت. اکن ــده اس ــت ش ــان ثب ــور زن ام
ــا  ــان افغانســتان و مجله ه ــل خبرگــزاری زن ــان مث زن
ــد”. ــان کار می کنن ــرای زن ــه ب ــتند ک ــا هس و رادیوه
ــان والیــت  ذوفنــون حســام ناطــق، رییــس امــور زن
دیگــر  کنــار  در  زنــان  آمــوزش  بــه  بدخشــان، 
و  آمــوزش  “مســالۀ  می کنــد:  اشــاره  حوزه هــا 
پــرورش، هــم بــرای دختــران و هــم بــرای پســران، 
ــه  ــت ک ــی اس ــتاوردهای کالن و پویای ــی از دس یک
ــعه آورد.  ــه کار و توس ــردم را ب ــادی از م ــداد زی تع
اکنــون دیگــر نیــِم مــردم عاطــل و باطــل در پســتوی 

ــتند”. ــه نیس خان
“در  می گویــد:  رســانه یی  فعــال  مهــدی  ســمیع 
ــر اســاس  ــودک در افغانســتان، ب ــون  ک ــان ده میلی می
ارقــام وزارت معــارف، چهــار میلیــون  )%4۰( دختــر 
ــود  ــوِع خ ــم در ن ــه این ه ــد ک ــب می رون ــه مکت ب
در تاریــخ افغانســتان بی ســابقه اســت. باســواد شــدِن 
دختــران و مــادراِن مــا سرنوشــِت خانواده هــا و 

ــد داد.” ــر خواه ــور را تغیی ــن کش ــره ای باالخ
نیــالب مبــارز ســخنگوی معاونــت سیاســِی ســازمان 
ــن  ــود را چنی ــد خ ــۀ امی ــل، مای ــد در کاب ــل متح مل
توصیــف می کنــد: “رفتــن اطفــال بــه مکتــب و 
دیــدن صــف طوالنــی از دخترهــای مکتــب بــا 
ــه  ــن را ب ــفید، م ــای س ــیاه و چادره ــای س لباس ه

آینــده امیــدوار می ســازد”.
ــان  ــایل زن ــه مس ــی ک ــود قوانین ــان، وج ــن می در ای
ــد  ــی و نیازمن ــه رســمیت بشناســد اگرچــه ناکاف را ب
بــرای  فرهنگ ســازی  و  اجرایــی  ضمانت هــای 
رســاندن یــک جامعــه بــه مرحلــۀ برابــری جنســیتی 
اســت، امــا جــزِو گام هــای بنیادیــن تلقــی می شــود. 
بنابرایــن برخــی برآننــد تــا تصویــب قانــون اساســی 
ــته در  ــه گذش ــبت ب ــر نس ــرایط بهت ــاد ش را در ایج

ــد.  ــی کنن ــذار معرف ــتان تأثیرگ افغانس
ــر و  ــری باخت ــس خب ــاون آژان ــن، مع ــاری نبردآیی م
مدیرمســؤول هفته نامــۀ “ســیرت” معتقــد اســت: 
“وجــود مــادۀ 22 قانــون اساســی مبنــی بــر تســاوی 
ــت و  ــوب اس ــای خ ــی از نوآوری ه جنســیتی، یک
همچنــان حمایــت جامعــۀ جهانــی از زنــان افغانســتان 
ــی  ــت ارزیاب ــۀ مثب ــوان نکت ــه عن ــوان ب ــز می ت را نی

ــرد”. ک
ــای  ــور و چالش ه ــای کش ــی در کارزار بحران ه برخ
پیــِش رو، بــر توانمنــدی خــود تأکیــد دارنــد و ایــن 
را  کــه خــود و دیگــر زنــان توانســته اند حضــور 
معنــاداری در جامعــه داشــته باشــند و در مقابــل 
ــی  ــۀ قابل اتکای ــد، نقط ــت کنن ــی مقاوم ــر طالبان تفک

می داننــد. 
حمیــرا قــادری می گویــد: “احســاس می کنــم چیــزی 
کــه در ایــن دوره بــه نفــع مــن تمــام می شــود، قبــل 
ــورت  ــد و ص ــاع باش ــه اوض ــوط ب ــه مرب ــن ک از ای
ــاوت شــدِن  ــا عــوض شــده باشــد، متف تفکــر مرده
مــن اســت. ســختی ها و ســال ها مبــارزه باعــث 
شــده اســت کــه مــن بــه قــدرت خاصــی در مقابلــه 
ــم. توده هــای قدرتــی  ــان دســت یاب ــا مشــکالِت زن ب
ــرده  ــردان را وادار ک ــد، م ــکیل می دهن ــان تش ــه زن ک
اســت کــه از آن تفکــر طالبانیســمی کــه دارنــد 
ــد.  ــم کنن ــد، ک ــر آن می کنن ــه در براب ــی ک و تمکین
ــا هــم  ــان دهکده هــای م ــا زن ــی دیگــر، حت ــچ زن هی

ــد”. ــل کنن ــان را تحم ــد دورۀ طالب نمی توانن
دیگــر  جملــه  از  زنــان  جمعــی  حرکت هــای 
رشــد  از  نشــانی  می توانــد  کــه  مواردی ســت 
ــه تبــع آن، شــناخت منافــع مشــترک  خوداگاهــی و ب

ــد.  ــه باش ــک جامع ــان ی زن
ــه انــوری ایــن اقــدام جمعــی را نشــانه یی  هنگام
ــد  ــه بع ــه ک ــد: “آن چ ــی می کن ــم ارزیاب ــت و مه مثب
از ســقوط طالبــان زیــاد بــه چشــم می خــورد، قــوت 
ــر از  ــتان اســت. صــرف نظ ــان در افغانس ــش زن جنب
ــی،  ــا غیردولت ــت ی ــی اس ــت دولت ــن حرک ــه ای این ک
سیاســی اســت یــا اجتماعــی، حرکــت زنــان در جهت 
ــه  ــاد آن هــا ب ــه دســت آوردن حقــوق خــود و اعتق ب
ــتند، در  ــردان هس ــا م ــر ب ــوق براب ــه دارای حق این ک

ــت”. ــوده اس ــم گیر ب ــیار چش ــن دوران بس ای
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افغانسـتان به روایتـی دیگر
صداهای مترقی

بخش سيزدهم
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گفت وگو كننده: هارون مجيدی

ده ها  مانند  روشنفکر«،   « و  »روشنفکري«  مفاهیم  اشاره : 
»سنت«،  زیرا  است؛  تردید  و  توهم  دچار  دیگر،  مفهوم 
چهرۀ بدریخت، ضد ارزش ها و متعصبي از روشنفکر و 
فرایند روشنفکري ارایه مي دهد؛ از سوي دیگر، »مدرنیته« 
نیز گاه با نگرش هاي پرخاش گرانه و نفي سنت ها، به میزان 
این توهم و تردید در شناخت از روشنفکر و جریان های 

روشنفکري مي افزاید.
براي تکاندن غبار این توهم، گپ و گفت ما را در مورد 
روشنفکر و مقولۀ روشنفکری با جاوید فرهاد نویسنده و 

پژوهشگر مي خوانید.

       آقاي فرهاد، توجیه شما از مقوله هاي »روشنفکر 
و« روشنفکري« چیست؟

روشنفکري،  و  روشنفکر  مفاهیم  مورد  در  پاسخ  از  پیش 
مي خواهم چند تا توجیه )و یاهم تعریف( از دیگران را در 
بارۀ روشنفکر مطرح کنم. تا در بارۀ این ُجستار دچار اشتباه 

نشویم.
خیانت  و  خدمت  »در  کتاب  نویسندۀ  احمد«  آل  »جالل 
او  دارد.  روشنفکر  از  جالبي  بسیار  توجیه  روشنفکران« 
مي گوید: »روشنفکر کسي است که فارغ از تعبد و تعصب و 
به دور از فرمانبري، اغلب نوعي کار فکري مي کند و نه کار 
بدني و حاصل کارش را که در اختیار جماعت مي گذارد، 

کمتر به قصد جلب نفع مادي مي گذارد.«
در تعریف دیگري که از مقوله هاي روشنفکري- به پیروي از 
فالسفۀ یونان مانند سقراط و افالتون -ارایه شده، روشنفکر 

»وجدان ُخرده گیر« پنداشته شده است.
در  که  آن  با  فرانسوي،  متفکر  و  فیلسوف  فوکو«  »میشل 
مقولۀ  به نام  چیزي  گونه یي،  به  گفتمان هایش  از  بسیاري 
روشنفکري را جدي نمي گیرد؛ اما تعریف روشنفکر را مبتني 
مي گوید:  فوکو  مي داند.  سیاست  حوزۀ  در  وی  دخالت  بر 
»گمان مي کنم تعریف روشنفکر ممکن نیست، مگر این که 
تأکید کنیم که هیچ روشنفکري وجود  این  بر  این حال  در 

ندارد که به نحوي درگیر سیاست نباشد.«
در  را  روشنفکر  حضور  روشن،  گونۀ  به  فوکو  اشارۀ  این 
ُجستارش  این  ادامۀ  در  وي  مي کند.  توجیه  سیاسي  فرایند 
مسألۀ  سیاست،  در  روشنفکر  دخالت  »مسألۀ  مي افزاید: 
توانستن و بایستن نیست، روشنفکر ضرورتًا چنین مي کند.«

جامعه  برای  -هرچند  توجیهي  جستار،  این  درپایان  فوکو 
فرانسه- از روشنفکر مطرح مي سازد؛ اما این توجیه با وجود 
تأکیدش بر حضور روشفکر در آن جامعه، سرنخي از یک 
مفهوم به دست مي دهد: »در فرانسه و به طور ُکلي در اروپا، 
روشنفکر به مثابۀ پیشگوي آیندۀ جامعه است و وظیفه اش 
پرداختن به چیزي است که می توان آن را ارزش هاي ُکلي و 

عام بشریت نامید.«
دیگر،  اندیشمند  »ادواردسعید«  شد،  گفته  آنچه  بر  افزون 
سعید  می کند.  مطرح  را  روشنفکر  از  الیه  چند  تعریف 
اجازده  نباید  که  سکوالر  انسانی ست  »روشنفکر  می نگارد: 
دهد باورهای ایدیولوژیک و مذهبی در قضاوت و کار های 

تحقیقاتی اش دخالت کند...«
یک  در  سعید،  ادوارد  گفتید،  که  گونه  همان         
بخش بندی جالب، روشنفکران را به دو گروه حرفه یی و 
غیر حرفه یی تقسیم می کند، می خواهم در پی آنچه گفته 

شد، به این نکته هم به صورت مشخص بپردازید؟
کردید،  اشاره  شما  که  سان  همان  ادواردسعید،  بلی، 
روشنفکران راه به دو دسته؛ یعنی حرفه یی و غیر حرفه یی 
روشنفکر  سعید،  دید  از  می کند.  بخش بندی   ) آماتور   (
عیرحرفه یی »شخصی است که فقط به خاطر خود و به خاطر 
نیز  »و  می  ردازد.  روشنگری  به  خود،  اصول  به  پای بندی 
استقالل فکری  فاقد  که  روشنفکر حرفه یی« شخصی است 
از  اربابانش  که  را می گوید و می نویسد  آن چیزی  است و 

او خواسته اند.«
برای  روشنفکر  که  است  این  ادوارد  دیدگاه  ُکلی  طور  به 
انجام رسالت واقعی اش که همان روشنگری است، از جبنۀ 

حرفه یی بودنش بگذرد و غیرحرفه یی شود.
سعید، در توجیه اش برای شناخت از روشنفکر، چهار مؤلفه 
را بر می شمارد و از نظر وی باید این چهار مشخصۀ زیر در 

روشنفکر وجود داشته باشد:
۱_ استفالل فکری؛

2_غیرحرفه یی بودن؛
3_در تبعید و حاشیه بودن؛

ارباب  به  حقیقت  بیان  برای  باشد  داشته  زبانی  نیز  و   _4
قدرت.

افزون براین گفته ها، تعریف ها و توجیهات دیگری هم در 
که: »روشنفکر خالف  این  مانند  دارد  بارۀ روشنفکر وجود 
هرگونه عقب مانده گی و جهل و خرافه است«، و »نیز دارای 
امید به آینده و حرکت در آن جهت است« و هم چنان »منتقد 
است و تحول خواه« و با سه گروه؛ یعنی »اصحاب قدرت = 
دولت و حکومت«، »اصحاب دین = کلیسا و روحانیت« و 
»اصحاب ثروت = زمین داران و سرمایه داران« تعامل ندارد 

و ....
فرایند روشنفکری هم، چیزی ست در حد آگاهی داشتن از 
نا هنجاری ها و نامالیمات جامعه که بیشتر هم ناشی از ساز 
و کارهای نادرست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

می شود.
این گفت وگو مطرح  را در  آنچه         فکر می کنم 
کردید، تا حدی نگره های متفاوتی از اندیشمندان بود که 

در بارۀ روشنفکر و روشنفکری ابراز شده بود، می خواهم 
بدانم، توجیه مشخص شما از روشنفکر چه است؟

نسبی  شناخت  و  پی گیری  برای  اما  گفتید؛  درست  بلی، 
متفاوتی  نگره های  به  بودم،  ناگزیر  روشنفکری،  ُجستار  از 

بپردازم؛ ولی خوب... اکنون آمدیم بر سر اصِل گپ.
روشنفکر، در توجیهی که من از آن دارم؛ به کسی می توان 
آینده  و  حال  زمان  تحلیل  خالقیت،  دارای  که  کرد  اطالق 
این  کمی  می خواهم  جا،  این  در  باشد.  انتقادی  روحیۀ  و 
 ( او  که  این  یعنی  خالقیت؛  کنم:  شکافی  کالبد  را  توجیه 
)چیزی  بپردازد  اندیشه  )تولید(  خلق  به  بتواند   ) روشفنکر 
که در افغانستان به ندرت می توان آن را پیدا کرد(، دوم این 
که بتواند تحلیل واقع بینانه از وضیعت کنونی و آینده داشته 
همراه  به  خردورزانه  رویکرد  با  هم  تحلیل  این  )و  باشد،  
باشد( و سوم این که روحیه و جرأت انتقاد از قدرت را دارا 
باشد )اما با توجه به این نکته که این انتقاد در پایان، با نوعی 

پیشنهاد و، نه مدارا- یکجا باشد.(
برای  حرصی  داشتن  یا  و  قدرت  به  چسبیدن  باورمن،  به 
مِهار قدرت، از آسیب های بزرگی است که آزادی و آزاده گی 
روشنفکر را زیر پرسش می برد؛ زیرا روشنفکر اگر به فردیت 
در  خودش  واقع  در  کند،  خیانت  آزاد  فرد  حیث  به  خود 

حقش جفا کرده است.
روشنفکر از دید من، عنصر آزادی است که فردیتش به نقل 

از حافظ، از هر رنِگ تعلقی آزاد است:
»غالم همت آنم که زیِر چرِخ کبود    زهر چه رنِگ تعلق 

پذیرد، آزاد است« 
بر می گردد،  به کدام زمان  پیشینۀ روشنفکری         
می خواهم به گونۀ مشخص بدانم که »مدرنیته« چه نقشی 
نیز  در شکل گیری جریان های روشنفکری داشته است و 
روشنفکری از کدام دورۀ در تأریخ بشریت آغاز می شود؟ 
به نکتۀ بسیار مهمی اشاره کردید. وقتی بخواهیم برگ های 
زمان  در  )چه  می یابیم  در  بزنیم،  ورق  را  تاریخ  پیشیِن 
باستان، چه در زمان معاصر( نخستین نشانه های اندیشه ی 
روشنگرانه )همان گونه که پیشتر گفتم( در دوره های باستان 
افالتون و  ارسطو،  مانند: سقراط،  یونان  فیلسوفان  آرای  در 
شماري دیگر، قابل رؤیت است؛ اما با این تفاوت که آراي 
این فیلسوفان به گونۀ مدون و جریان یافته شکل نگرفته؛ بل 
نوزایي در قرن  یا  براي فالسفۀ دورۀ رنسانس  عاملي شده 

هفدهم میالدي.
اگر بخواهیم تأریخ و زمان مشخصی از مقوله هاي روشنفکر 
دورۀ  از  روشنفکري،  دورۀ  آغاز  کنیم،  ارایه  روشنفکري  و 

روشنگري )یعني دورۀ نوزایي( در اروپا آغاز مي شود.
که  انتقادهایي  و  جدل ها  آغاز  با  همزمان  هفدهم،  قرن  در 
اندیشمندان سنت ستیز مدرن  توسط  از رویکردهاي سنتي 
صورت گرفت، روشنفکري نیز به حیث یک جریان پویا در 

اروپاي غربي شکل گرفت.
گپ دیگر این که، مقولۀ روشنفکر وروشنفکري چیزي است 
که از نفس مدرنیته زاده شده است و اساسًا بحث در بارۀ 
روشنفکر و روشنفکري، از باب مقوله هاي مدرن است؛ زیرا 
به نقل از »زیگموند بامن«: »منازعه میان باستانیان و مدرن ها، 
سبب به وجود آمدن جریان هاي روشنفکري و ماهیت مفهوم 

روشنفکردر فرایند مدرنیته شد«.
مي شود  دیده  اشاره شد،  آن ها  به  که  نکته هایي  به  توجه  با 
که مدرنیته و روند اندیشه هاي مدرن در اروپا، تأثیر و نقش 
بسیار بنیادیني در شکل گیري جریان روشنگري و اندیشه هاي 

روشنگرانه و در کلیت جریان هاي شنفکري داشته است.
و  روشنفکر  مقولۀ  به  مدرنیسم  پست  نگاه         
روشنفکري چگونه است؛ آیا پست مدرنیسم نیز با توجه 
و  است  آزادي  یکي  که  ساختاري  مؤلفۀ  دو  همان  به 
از  تند  انتقاد  یا  و  ستایش صرف  به  خردورزي،  دیگري 

روشنفکر مي پردازد؟
به  را  روشنفکري  و  روشنفکر  مقولۀ  بخواهید،  که  هنگامي 
حیث پدیده هاي مدرن که از دامن مدرنیته و مدرنیسم زاده 
شده اند، مورد بررسي قرار بدهید، بي گمان لبۀ تیِز تیغ انتقاد 
پست مدرنیسم از روشنفکري، متوجه مدرنیسم نیز مي شود.

شما مي دانید که مدرنیسم در قرن بیستم تا حدي دچار این 
روشنفکری،  جریان هاي  و  روشنفکران  که  بود  شده  توهم 
تافتۀ جدا بافته از عوام )توده ها(اند؛ یعني همان روشنفکران 
به این باور بودند که آن ها نخبگاني اند که خودشان تنها برای 
خودشان قابل درک اند، نه براي توده ها یا عوام الناس و این 
دیدگاه در هنر نیز بازتاب یافته بود، از همین رو، آثاري که 
تلقي نخبه گرایانه خلق مي شد، فقط در حوزۀ همان  این  با 
به  نبود.  آن دست رسي  به  را  عوام  و  مي ماند  باقي  نخبگان 
نقل از »شمس لنگرودي«: یکي از ایرادهاي پست مدرن ها 
پیچیده گي هاي  این  که  است  همین  مدرن،  روشنفکران  به 
نخبه گرایانه و خود پسندانۀ مدرنیست ها بود که باعث شد 
هنر از مردم جدا شود. )شمس لنگرودي، هفته نامۀ شهروند، 

ویژه نامۀ نوروز ۸۷(
زادۀ  روشنفکر،  و  روشنفکري  مقولۀ  گفتم،  که  گونه  همان 
اندیشۀ مدرن است، از آن جایي به یک تعبیر )و نه به همه 
مدرن  داده هاي  بر  انتقادي  نگاه  مدرنیسم،  پست  تعبیرها( 
همواره  که  است  ُمدرنی  مفاهیم   از  نیز  روشنفکري  است، 
مورد نقد پُست ُمدرن قرار گرفته است و یکی از آن نمونه ها 

را من از زبان لنگرودی پیشتر نقل کردم. 
       با توجه به آنچه در بارۀ توجیه، خاست گاه و 
دیدگاه تان  گفتید،  مفاهیم روشنفکر و روشنفکری  پیشینۀ 
دربارۀ جریان های روشنفکری در افغانستان چگونه است، 
آیا این جریان ها در افغانستان تا اکنون توانسته اند تغییری 

در وضعیت عمومی ایجاد کنند؟ 

با تمام احترام به دیدگاه شما و به پرسشی که در این زمینه 
با  روشنفکری-  سامان مند  جریان های  به  من  کردید،  ارایه 
توجه به تعریف ُمدرنی که از مقولۀ روشنفکری وجود دارد 
-بر نخورده ام؛ آنچه را که به عنوان خیزش های اصالحی در 
تأریخ افغانستان- به ویژه از زمان نشر سراج االخبار دورۀ 
آن  به  من  )که  دموکراسی  دهۀ  امانیه،  دورۀ  و  مشروطیت 
باور ندارم( تا دورۀ شاهی و ُجمهوری می بینید، رگه هایی از 
اندیشۀ روشنفکری را در خود دارد؛ اما در ُکل در تمام این 
رویدادهای اصالحی و گاه ترقی خواهانه، جریان هایی را به 
حیث جریان های روشنفکری )البته با توجه به تعاریفی که 
در ُجستار پیشتر از روشنفکری و روشنفکر به عنوان پدیدۀ 
مدرن مطرح شد( نمی بینید؛ یعنی بیشتر این تحوالت تا جایی 
اصالحی، یا در حوزۀ تعلقات سلطنتی و شاهی شکل گرفته 
اند و یا هم بیشتر زیر تأثیر رویکردهای قومی، ایدیولوژیک 
و گاهی هم مذهبی. اگر بخواهیم در این فرصت اندک، به 
جریان  یک  به حیث  )نه  روشنفکری  مسالۀ  شناسی  آسیب 
با  »نیمچه  جامعۀ  در  هنوز  ما  بپردازیم،  شده(  داده  سازمان 
سواد« مان دچار توهم شناخت از مقولۀ روشنفکری استیم. 
هنوز فاصلۀ بسیار گسترده یی میان روشنفکر و جامعه وجود 
توهِم  همان  علت  به  ما  جامعۀ  در  روشنفکر  زیرا  دارد؛ 
شناخت که پیشتر گفتم، یا بسیار »برج عاج نشین« شده و یا 
هم خیلی خیاالتی در تصوراتش »مدینۀ فاضله«یی را رسم 

می کند که هرگز به حقیقت نمی انجامد...
را  او  جامعه،  بر  حاکم  سنتی  برداشت های  دیگر  سوی،  از 
بی خدا، بی دین، زشت و بد قلق به دیگران معرفی کرده 
است و همین سبب شده که روشنفکر به حیث عنصر بالقوه، 

»فعلیتش« را از دست بدهد. 
بر  افزون  دین،  از  نادرست  دریافت های  و  توجیهات 
در  فرهنگ  پایین  سطح  و  فرهنگ  از  بومی  برداشت های 
را  روشنفکر  نقش  همواره  که  اند  بوده  ابزارهایی  جامعه، 

وارونه و منفی جلوه داده است. 
تنها  کردم،  مطرح  ُکلی  شناسی  آسیب  یک  در  را  آنچه  اما 
عاملش در بر انگیختن این حس بدبینی نسبت به روشنفکران 
در افغانستان، دیگران نبوده اند؛ بل نبود شناخت از جامعه، 
توهم شناخت از مفاهیم روشنفکر و روشنفکری، ایدیولوژی 
زده گی های مزمن، چپی شدن و راستی شدن ها، به سخریه 
روی  از  ستیزی ها  دین  فرهنگی،  و  بومی  باورهای  گرفتن 
احساسات، تبارگرایی و ده ها مورد دیگر از سوی روشنفکران 
سبب شد تا جریان های روشنفکری در افغانستان، به شکل 

هدف مند به وجود نیایند. 
اکنون هم سوگ مندانه، برخی از روشنفکران در پی حرِص 
رسیدن به قدرت، به جای ))عوامل قدرت(( به ))عمله های 
اند و  یا سر خورده شده  قدرت(( بدل شده و عده یی هم 
یا هم با همان تصورات اسطوره یی و غیر واقعی شان مثل 

سنگ پشت، در الک خود فروخته اند.
از مفهوم روشنفکر و  این توجهی که شما  با         
مقولۀ روشنفکر در افغانستان داشتید، بسیار دشوار است 
که ما به تعریف روشنی از معنای روشنفکر در افغانستان 
برسیم، فکر می کنید این دشواری دریافتن مفهوم واقعی 

روشنفکر، از چه چیزی ریشه می گیرد؟
به نکتۀ مهمی انگشت گذاشتید... باید بگویم که نمی خواهم 
و  سطحی  برخورد  کالن،  و  کلیدی  مفاهیم  و  مقوله ها  با 
شعار گونه شود. روشنفکر و روشنفکری و گپ زدن دربارۀ 

روشنفکر، یک موضوع جدی است.
       اگر بدون دقت به این مساله بپردازیم، ممکن است 
بگویم که بلی، خدا را شکر : ما به خروار خروار روشنفکر 
در  روشنفکری  جریان های  سرمان  موهای  شمار  به  و 
جامعه داریم که به گمانم نه تنها یک باور خوشبینانه؛ بلکه 
احمقانه نیز هست؛ زیرا مایی که هنوز گرد اسطوره زده گی 
و اسطوره گرایی غیر ارزشی را از دامان اندیشه های مان 
نتکانده ایم  و به قهرمان سازی های نابخردانۀ خود هر روز 
که  ُمدرن  مولفۀ  آن  به  می توانیم  چگونه  می دهیم،  ادامه 
روشنفکری است، برسیم. ما هنوز در گفتن ))ملِت شهید 
پرور(( و ))آزادی تخییلی(( ما به حدی افتخار می کنیم 
که رگ های گردن ما می پندد و اشک شوق در چشمان 
که  نمی پرسیم  خود  از  هیچ گاهی  اما  می بندد...  حلقه  ما 
آن آزادیی که ما ازآن دم می زنیم کدام است...؟ ما چرا 
میدان آزمون  این جغرافیا،  پروریم«...؟ مگر  »ملت شهید 
شهادت است که هر کسی بدون تجربۀ لذت از زنده گی 
و عقالنیت خود ، بی سبب و ناخود آگاه باید شهید شود؟
باید ما این برداشت ها و پنداشت های نا بخردانه، احساساتی 
و زود گذر را که آسیب های کالن در برابر روشنفکرو مقولۀ 
روشنفکری دانسته می شوند، از خود دور کنیم تا به تراژدی 

کمبود خردگرایی و روشنگری در جامعه پایان دهیم. 

ممنون از این که فرصت گذاشتید، کام روا باشید.
شما نیز.

روشنفکر کیست، روشنفکری چیست؟
گفت وگویی با جاوید فرهاد
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باالی  مسلح  طالبان  جنبش  مربوط حزب  تفنگداران 
روستای چغاتک ولسوالی المار والیت فاریاب حمله 
قاطع  به  شمول زمان اهلل  این درگیری  کرده اند که در 
رییس جوانان حزب جمیت اسالمی والیت فاریاب 

2۰ تن کشته شده اند.
منابع محلی می گویند که در این حمله چندین خانه 
نیز توسط حمله کننده گان به آتش کشیده شده است. 
مسووالن امنیتی با تأیید این درگیری گفته اند که در 

مورد بررسی ها آغاز شده است.
به   فاریاب  والیتی  شورای  عضو  قاطع  عبدالمنان 
با  حنبش  حزب  تفنگداران  که  است  گفته  رسانه ها 
روستای  باالی  زرهی  وسایل  و  دولتی  تانک های 
چغاتک در ولسوالی المار یورش برده و پاسگاه های 

فرمانده فاروق را مورد حمله قرار داده اند.
به گفتۀ او، ساعت دوازده تا دو بجه شب چهار شنبه 
تفنگ داران حزب جنبش از یک طرف و یک گروه 
طالبان مسلح از طرف دیگر حمالت شدید را باالی 
در  که  داده اند  انجام  المار  ولسوالی  چغاتک  روستا 
آتش  حویلی  دربند  چند  و  شد  کشته  تن   2۰ نتیجه 

گرفته است.
فاروق از فرماندهان حزب جمیعت اسالمی است که 
در برابر طالبان مسلح در این والیت مصروف مبارزه 

بوده است.
ریاست  که  بلخ  والیت  سرپرست  نور  محمد  عطا 
اجرایی جمعیت اسالمی را نیز به عهده دارد می گوید 
دوستم  ژنرال  طرف داران  تهاجم  با  درگیری  این  که 
فاریاب  والی  سادات  انور  سید  اما  است؛  شده  آغاز 
می گوید که این یک جنگ فراگیر نبوده و یک اختالف 

قدیمی بین دو فرمانده محلی بوده است.
عطامحمد نور هم اکنون در جبهۀ منظمی در والیت 
بلخ، با طالبان در حال نبرد است. او ضمن یادآوری 
مشکالت امنیتی شمال، این سوال را مطرح کرده است 

که: »ما باید در چند جبهه بجنگیم؟!«
اسالمی  به جمعیت  وابسته  نیروهای  که  می گوید  او 
در  طالبان  ضد  بر  فاریاب  در  مشخصی  جبهات  در 
حال نبرد هستند؛ در یک تهاجم حساب شده، در کنار 
طالبان، فرماندهان جنبش ملی هم به سنگرهای ژنرال 
اسالمی( حمله  فرماندهان جمعیت  )از  قاطع  فاروق 

کرده اند.
مشکوک  را  رویداد  این  اما  اسالمی  جمعیت  حزب 
خوانده و تاکید می کند که این اتفاق باید به جدیت 
مورد بررسی قرار گیرد. مسووالن این حزب می گویند 
که در این جریان، چند مقام دولتی نیز کشته شده اند 
و حدس زده می شود که این حرکت در تبانی با طالبان 

محلی در این منطقه انجام یافته باشد.
همچنان، مولوی اسداهلل جمالی رییس شورای عالی 
صلح والیت فاریاب با تأیید این درگیری گفته است 
که طالبان و نیروهای مربوط حزب جنبش ساعت ۱2 
بجه شب باالی پاسگاه های فرمانده فاروق در روستا 
چغاتک حمله کرده که در نتیجه به شمول زمان اهلل 
حزب  جوانان  رییس  و  فاروق  فرمانده  برادر  قاطع 

جمیعت والیت فاریاب 2۰ تن دیگر کشته شده اند.
والیت  امنیه  فرمانده  اندرابی  آقا  سید  هم،  سویی  از 
فاریاب با تأیید این درگیری گفته که هیأت در داخل 
بررسی ها  تکمیل  از  پس  اند،  بررسی  مصروف  قریه 
اما  کرد.  خواهیم  شریک  رسانه ها  با  را  آن  نتیجه 
والی فاریاب که از نزدیکان عبدالرشید دوستم است 
اثر  بر  که  فاریاب  والیت  ساکنان  از  شمار  می گوید: 
جنگ های اخیر در این مناطق آواره شده بودند؛ دوباره 
به مناطق شان بازگشتند؛ اما برخی فرماندهان محلی در 
این والیت از مسکن گزین شدن این افراد جلوگیری 

کرده اند که این مساله باعث تنش شده است.
به گفتۀ او، این درگیری در سطح بسیار کوچک محلی 
ُرخ داده و مساله به احزاب سیاسی ارتباطی ندارد و 

جهت گیری های محلی فرماندهان مسلح در این منطقه 
دخیل در این رویداد بوده است. او تاکید کرده است 
که این درگیری ها از گذشته وجود داشته و تازه گی 

ندارد.
گرچه برخی منابع شمار کشته ها را ۸ تن گزارش داده 
اند؛ اما والی فاریاب در گفت و گو با بی بی سی، گفته 
است که در این درگیری هشت تن از هواداران جنبش 
و دو تن از وابستگان به حزب جمعیت کشته شده اند.
او رقم مجروحان این درگیری را ۱5 نفر خوانده است.
گفته می شود که فعاًل پولیس، ساحه را در محاصره در 
آورده و نیروهای ارتش نیز به این محل اعزام شده اند. 
مقامات امنیتی در کابل می گویند که تحقیق در مورد 

چگونگی این حادثه آغاز شده است.
اما اولین جرقه اختالف مجدد بین دو طرف، پس از 
پاره شدن عکس ژنرال دوستم در شب های سال نو 
خورشیدی در مزارشریف زده شد. استاد عطا محمد 
نور چند روز بعد از آن رویداد در گفت وگویی به 
روزنامه ماندگار گفته بود که برنامه هایی به هدف نا 
امن بلخ و در کل شمال کشور جریان دارد و پاره شدن 
عکس جنرال دوستم هم کار حز همین دسیسه بوده 
است و گفته بود که ممکن است که این جدال ها به 

شکل دیگر در شمال بروز کند. 
بارها از حلقه هایی در حکومت و برخی چهره هایی 
در  که  است  برده شده  نام  اسالمی  به حزب  مربوط 
تالش ناامن کردن شمال و جنگ افروزی بین جمعیت 
اسالمی و جنبش اسالمی اند. دو حزبی که در شمال 
افغانستان پر طرفدار اند. شمال کشور که از والیت ها 
ضد طالبان و امن محسوب می شد در سال های پسین 
شدیدا نا امن شده است. تحلیل گران می گویند که با 
اتفاق ها و تحوالتی که اخرا در بستر سیاسی کشور 
شکل می گیرد، احتمال نا امن شدن شمال و برخی 

والیت های مرکز بیشر است.
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»حمله مشترک طالبان و جنبش« 
بر مواضع جمعیت در فاریاب

سیل در کوهستاناتبعد از بیست سال در »مغل آباد« دِر مکتب باز شد

در زمان حکمرانی طالبان در افغانستان و بویژه غرب این 
کشور، زنان و دختران از حق آموزش محروم بوده و برای 
دانش آموزان پسر نیز در امور آموزشی سخت گیری هایی 

وضع شده بود.
تا  اما  طالبان  رژیم  فروپاشی  از  سال   ۱5 گذشت  از  پس 
دانش  از  تن  صدها  افغانستان  نقاط  از  بسیاری  در  کنون 

آموزان از رفتن به مدرسه منع می شوند.
هنوز گروه های مسلح وابسته به مخالفان دولت افغانستان 
در نقاط دور دست ولسوالی ها و دهکده های والیت های 
ماندن درهای  بسته  بسته شدن و  باعث  این کشور  غرب 

مکاتب می شوند.
دولت افغانستان خود را ملزم می داند تا به هر نحو ممکن 
تامین و شرایط مطلوب آموزش  مناطق  این  را در  امنیت 
این  پسر  نوجوانان دختر و  برای جوانان و  را  پرورش  و 

کشور مساعد کند.
مناطقی  جمله  از  افغانستان  غرب  در  فراه  امن  نا  والیت 
محسوب می شود که هنوز در بسیاری از نقاط این والیت 
به دلیل حضور و فعالیت گروه طالبان مدرسه های دخترانه 

تعطیل و صدها دانش آموز از ادامه آموزش بازماندند.
نا امنی ها در این والیت غربی افغانستان حتا دانش آموزان 
پسر را نیز از رفتن به مکتب بازداشته  و باعث شده جوانانی 
فراه  مختلف  ولسوالی های  در  هستند  ساله   2۰ گاها  که 

همچنان بی سواد باقی بمانند.
یکی از این محل ها در والیت فراه روستای محروم »مغل 

آباد« از توابع ولسوالی »گلستان« است.
در این منطقه 2۰ سال است که طالبان حضور گسترده دارد 
و دولت افغانستان نتوانسته  به دلیل این حضور در »مغل 
آباد« برنامه های بازسازی و توسعه روستایی را اجرایی کند.

فعالیت ضد دولتی طالبان در »مغل آباد« باعث شده  مدارس 
دخترانه و پسرانه در این منطقه تعطیل و آموزش و پرورش 

در حال رکود باشد.
این  از  یکی  بازگشایی  از  فراه  والیت  در  محلی  مسوالن 
مدارس این منطقه در »مغل آباد« بعد از 2۰ سال تعطیلی 
نوجوان  و  کودک  باعث خوشحالی صدها  که  دادند  خبر 

اهل فراه شد.
طالبان  از حضور  دارد  قرار  آن  در  مکتب  این  که  محلی 
پاک سازی و زمینۀ آموزش و پرورش در آنجا فراهم شده  

است.
ناصر مهری سخنگوی والی فراه ضمن ابراز خوشحالی از 
بازگشایی یکی از مکاتب بسته شده توسط طالبان، گفت: 
امروز کودکان منطقۀ »مغل آباد« توانستند بعد از 2۰ سال 
دوری از درس و مکتب، به دلیل فراگیری علم دوباره راه 

مکتب در پیش گیرند و سر صنف درسی حاضر شوند.
مهری بسته شدن مدارس توسط طالبان را جفای بزرگ در 

حق مردم افغانستان دانسته و افزود: 2۰ سال تمام کودکان 
این منطقه به دلیل مخالفت گروه طالبان، از درس و تعلیم 
محروم ماندند و نتیجه آن بی سواد ماندن بیش از 5۰۰ تن 

از جوانان این منطقه بود.
 

سرپناهی  مکتب  این  چه  اگر  افزود:  فراه  والی  سخنگوی 
ندارد و دانش آموزان بر روی زمین نشسته و در فضای باز 
مانند  اما خوشحال هستند که می توانند  درس می خوانند، 
سایر کودکان هم سن و سال خود به مدرسه رفته و علم 

بیاموزند.
تا  است  مکلف  افغانستان  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  مهری 
این  آینده  نسل  پرورش  و  آموزش  برای  را  امنی  فضای 
گفت:  کند،  فراهم  افغانستان  بخش های  همه  در  کشور 
آینده کشور به دست همین کودکان و نوجوانان است که 
باید امروز درس بخوانند، با سواد شوند و باعث توسعه و 

پیشرفت کشور شوند.
او از مردم منطقه خواست تا به هر نحو ممکن از آموزش 
و پرورش در محل زندهگی شان حمایت کنند و نگذارند 
تا دشمنان افغانستان، کودکانشان را از فراگیری علم دانش 

باز دارند.
محمداجمل زاهد ولسوال گلستان نیز هنگام بازگشایی این 
مکتب تعهد سپرد که به دلیل ادامه کار آموزش و پرورش 
در مناطق  مختلف این شهرستان و به خصوص روستای 
»مغل آباد« که به دلیل نا امنی مدارس در آنجا تعطیل شده 

از هیچ تالشی برای بهبود اوضاع دریغ نخواهد کرد.
زاهد گفت: دشمنان مردم افغانستان در پی آن هستند که 
همین  به  و  دارند  باز  تحصیل  از  را  نوجوانان  و  کودکان 
دلیل مدارس را تعطیل و مشکالت امنیتی را ایجاد می کنند.

این مقام محلی »گلستان« خاطر نشان کرد: مردم با دولت 
تا  افغانستان همکار هستند و مشترکا تالش خواهند کرد 
آموزش و پرورش به نحو شایسته آن برای دانش آموزان 
فراهم و  این شهرستان  نقاط دور دست  دختر و پسر در 

مشکالت آنان نیز مرفوع شود.
ولسوال »گلستان« والیت فراه مقادیری کتاب های آموزشی 
اهدا  این مکتب  آموزان  دانش  به  نیز  را  نوشتن  و وسایل 

کرد.
 

مقام های محلی والیت »سرپل« در شمال کشور اعالم کردند 
که به دلیل بارندگی و سیل در این والیت 24 نفر کشته و 

35 نفر دیگر ناپدید و زخمی شده اند.
نواحی  در  حادثه  این  ایسنا،  حوادث  سرویس  گزارش  به 
کوهستانی این والیت رخ داده است. گزارش های اولیه از 
این والیت نشان می دهد که بیش از 2۰۰ خانه تخریب و 

صدها جریب زمین نیز زیر گل و الی دفن شده  است.
ممکن است شمار تلفات و خسارات ناشی از جاری شدن 
از  امداد  تیم های  زمانی که  تا  ولی  باشد  این  از  بیشتر  سیل 
محل دیدن نکنند، تشخیص میزان دقیق خسارت ها ناممکن 

است.
نیروهای  کنترل  تحت  منطقه  این  بی بی سی،  گزارش  به 
طالبان  فرماندهان  از  دولت  دلیل  همین  به  و  است  طالبان 
به  تا  دهند  اجازه  امدادگران  به  که  خواسته  منطقه  این  در 
آسیب دیدگان حادثه کمک برسانند اما هنوز پاسخی از آنها 

دریافت نکرده اند.
به گفته مقامات محلی، دولت افغانستان برای امدادرسانی، 
آمادگی کامل دارد و منتظر است که به نیروهای امدادرسان 

اجازه حضور در این محل داده شود.
سال  تا   ۱9۷۰ سال  از  که  می دهد  نشان  تقریبی  آمارهای 
2۰۱2، جاری شدن سیل 396 الی 59۷ میلیون دالر به این 

کشور خسارت رسانده است.
کشور  چهارمین  و  بیست  جایگاه  افغانستان  همچنین 

سیل خیز جهان را دارد

وزیر امور خارجۀ امریکا  در نشست بروکسل اعالم کرد که 
نیروهای نظامی کشورش با در نظر گرفتن شرایط موجود 

مدت طوالنی در افغانستان باقی خواهند ماند.
جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا  با شرکت در نشست 
وزرای امور خارجه سازمان ناتو در بروکسل گفت: نظامیان 
خواهند  باقی  افغانستان  در  طوالنی  مدت  برای  امریکایی 

ماند.
ناتو دست آوردهای ماموریت »حمایت قاطع«  افزود:  کری 
و همچنین کمک مالی به نیروهای امنیتی افغانستان را مورد 

بررسی قرار می دهد.
وزیر امور خارجۀامریکا  تأکید کرد: همزمان با ناتو، مقامات 
 2۰۱6 سال  از  فراتر  را  خود  جدید  حضور  نیز  واشنگتن 

میالدی در افغانستان مورد بررسی قرار می دهند.
آقای کری ادامه داد: در هر صورت هزاران سرباز امریکایی 
تا آینده یی نامعلوم و با در نظر گرفتن شرایط، در افغانستان 

باقی خواهند ماند.
این مقام ارشد امریکایی تصریح کرد: زمان زیادی تا پایان 
در  هنوز  ماموریت  این  و  است  باقیمانده  قاطع  ماموریت 

افغانستان ادامه دارد.
باراک اوباما سال گذشته اعالم کرد که 9۸۰۰ نظامی را تا 
در سال  و  می کند  افغانستان حفظ  در  میالدی  سال 2۰۱6 
2۰۱۷ میالدی این تعداد را به 55۰۰ نظامی کاهش می دهد.
ماموریت  تحت  نظامی  هزار   ۱4 حدود  حاضر  حال  در 
آنها  اکثریت  که  دارند  افغانستان حضور  در  قاطع  حمایت 

نظامیان امریکایی می باشند.

جان کری:

امریکا  برای مدت طوالنی
 در افغانستان باقی خواهد ماند
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نیروی  مأموریت  گسترش  با  ناتو  یا  شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان 
با  مقابله  در  اروپا  به اتحادیۀ  کمک  برای  عضو  کشورهای  دریایی 

قاچاق چیان انسان در دریای مدیترانه موافقت کرده است.
ناتو در نشست روز گذشتۀ خود با گسترش مأموریت نیروی دریایی 
برای مقابله با قاچاق چیان انسان که مهاجران خارجی را از شمال افریقا 
و خاورمیانه به کشورهای اروپایی قاچاق می کنند، موافقت کرده است.

به سوی  گام  می تواند یک  ناتو  اقدام  این  که  کردند  اعالم  دیپلمات ها 
کمک به برقراری ثبات در لیبی باشد. افزایش گشت های ساحلی ناتو در 
منطقه، تأثیر زیادی بر مقابله با افزایش حضور داعش در لیبی خواهد 
داشت. البته این اقدام ناتو احتماالً نیاز به تصویب شورای امنیت سازمان 

ملل خواهد داشت.
ناتو  تأکید کرد:  امریکا در جمع خبرنگاران  جان کری، وزیر خارجه 
می تواند نقش دریایی به منظور کمک به مقابله با مهاجرت غیرقانونی، 

ایفا کند.
ناتو  موافقت کردیم که  ما  نیز گفت:  ناتو  ُکل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 

می تواند اقدامات بیشتری در دریای مدیترانه انجام دهد.
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  آواره گان  بحران  بدترین  با  اروپا  اتحادیۀ 
روبه رو شده است. بر اساس آمارهای آژانس مرزی اروپا »فرانتکس«، 
بیش از ۱.۸3 میلیون مهاجر در سال 2۰۱5 میالدی وارد مرزهای اروپا 

شده اند.
این بحران موجب ایجاد تنش در روابط بین کشورهای عضو اتحادیۀ 
اروپا شده است و پایبندی این کشورها به توافق نامۀ شینگن را به شدت 

زیر پرسش برده است.
تشکیل  سوری  اتباع  را  پناهجویان  و  آواره گان  این  از  نیمی  حدود 

می دهند که از جنگ داخلی این کشور به اروپا پناه آورده اند.

معاون وزیر دفاع امریکا اعالم کرد که رابطه میان غرب و روسیه در 
حال نزدیک شدن به مرحلۀ درگیری است.

باب ورک، معاون وزیر دفاع امریکا در کنفرانس دفاعی نروژ—امریکا 
در واشنگتن، گفت: استنباط من این است که روسیه از مرحلۀ رقابت 
که به عقیدۀ من مرحلۀ نرمالی است، گذشته و وارد مرحلۀ رویارویی 

)با غرب( شده است.
و  مشارکت،  اتحاد،  مراحل  از  روسیه  خارجی  سیاست  گفت:  او 
رقابت گذشته و به رویارویی و درگیری رسیده است. امریکا تا سال 
2۰۱2، اقدام به کاهش نیروهای خود در اروپا کرده بود تا تمایل خود 
به مشارکت با مسکو را نشان دهد، اما به علت اقدامات روسیه احساس 
کرد، الزم است به هم پیمانان خود در شمال و شرق، مرکز و جنوب 

اطمینان دهد.
معاون وزیر دفاع امریکا افزود: امریکا یک یگان کامل را تا پایان سال 
2۰۱۷ در اروپا مستقر خواهد کرد که شامل یگان های هوایی، تهاجمی، 

نفربرهای مسلح و نیروی رزمی خواهد بود.
او افزود: این اقدام فقط به منظور تقویت بازدارنده گی خواهد بود. ما 
قصد نداریم اقدام تحریک آمیزی انجام دهیم. ما این اقدام را در پاسخ 
به اقدامات روسیه انجام می دهیم. باید قدرت استراتژیک خود را که از 

زمان جنگ سرد نشان ندادیم، نشان دهیم.
آقای ورک اظهار داشت: ما نمی خواهیم به کابوس جنگ سرد بازگردیم. 
تهدیدی که علیه هم پیمانان ما در رومانی و لهستان شد، غیر قابل باور 

است و این نشانه تقابل است.

فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل به سوریه متعهد شد، اگر وضعیت دسترسی 
به مناطق محاصره شدۀ سوریه تا ابتدای ماه جون بهبود نیابد، به »آخرین 
با  انتقال آن   گزینه« یعنی پرتاب کمک های بشر دوستانه از آسمان و 

هواپیما خواهند پرداخت.
استفان دی میستورا، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در سوریه اظهار داشت: 
ما می خواهیم کمک ها را به مردم همه مناطق تحت محاصره برسانیم 
زمینی  کاروان های  طریق  از  را  غذایی  مواد  نتوانیم  صورتی که  در  و 

برسانیم، پس تنها راه چاره، پرتاب آن از آسمان است.
پیچیده تر  هزینه تر،  پُر  گزینۀ  آسمان  از  کمک ها  پرتاب  افزود:  او 
حال  در  ما  اما  است،  راه حل  آخرین  این  و  است  خطرناک تری  و 

نزدیک شدن به آن هستیم.
ورود  خصوص  در  اوضاع  که  صورتی  در  کرد:  تأکید  میستورا  دی 
اعتبار  نیابد، پس  کمک ها و تالش مجدد برای توافق آتش بس بهبود 

دور جدید مذاکرات صلح مورد شک و تردید است.
بشر  از ورود کمک های  کمیتۀ جهانی صلیب سرخ  پیشتر سخنگوی 
دوستانه به شهر حرستای سوریه برای نخستین بار پس از سه سال خبر 

داده بود.

ننگيالی عثمانی
از  تن  یک  و  کابل  والیت   ۱36۸ سال  متولد  الکوزی  احمد  سمیر  اشاره: 
ورزشگاران افغانستان مقیم کشور بلجیم است. او از نوجوانی به پهلوانی روی 

آورده است و تا این دم آن را به عشق و عالقه ادامه می دهد.
انگیزه و هدف تان از روی آوردن به ورزش چه بوده است؟ 

انگیزه ام در ابتدا داشتن بدن سالم بود و چون با جدیت و هدف مندی ورزش 
زیادی  زحمت  لهذا  باشم،  تکنیکی  و  فنی  ورزشکار  داشتم  سعی  می کردم، 

کشیدم تا این که به قهرمانی  دست یافتم.
معلومات  ورزشی تان  دست آوردهای  باره  در  کرده  لطف  الکوزی  آقای 

دهید؟
در  مسابقات  نبود،  حرفه یی  به شکل  مسابقاتم  بودم،  افغانستان  در  که  زمانی 
که  دو سال می شود  فعاًل  برگزار می شد،  افغانستان  باشگاه های ورزشی  بین 
عضویت تیم ملی ورزشی رزمی کشور بلجیم را به دست آورده ام از سال 2۰۱۰ 
الی 2۰۱2 بهترین پهلوان در وزن 63 الی 66 کیلوگرام بودم، در مسابقه یی که 
در کشور روسیه داشتم، مقام سوم را و مدال برنز را به دست آوردم همچنان 

در یک مدال نقره از کشور اتریش نیز شامل دست آوردهایم می شود.
درسال 2۰۱5 در مسابقات قهرمانی دنیا که در کشور هسپانیا میان ۱2۰ کشور 
راه اندازی شده بود، چهار مسابقه در رشتۀ فری فایت در وزن 66 کیلوگرام 
کردم و به مقام اول دست یافتم. در مجموع در رشتۀ پهلوانی ۱4 مدال طال، 
چهار نقره و یک برنز و در رشتۀ فری فایت دوازده مدال طال و دوازده کپ 

طالیی دارم. 
آیا مسابقات شما به نفع افغانستان بوده و یا کشور بلجیم؟

را  کشور  بیرق  آن  در  و  است  افغانستان  به نام  من  حرفه یی  مسابقات  تمام 
بلجیم  کشور  به نفع  هسپانیا  کشور  مسابقات  در  اما  داشته ام،  باخود  همیشه 

مسابقه کردم به این دلیل که افغانستانی ها حق اشتراک در آن را نداشتن.
از دید شما ویژه گی های یک قهرمان چه است؟ 

قهرمان واقعی کسی است که دارای اخالق نیک باشد، دست هموطن غریب 
خود را در موقع ضرورت بگیرد و همیشه در خدمت مردم خود باشد. 

نقش ورزش را در جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟
می شود گفت که اساس جامعه را ورزش تشکیل می دهد، چون جامعه وقتی 
شکل می گیرد که آن را افراد سالم و صحت مند شکل بدهند. ورزش می تواند 
را  کشور خود  می توانیم  ورزش  با  کند،  دور  ناشایسته  کارهای  از  را  انسان 

به جهان معرفی کنیم. 
راز موفقیت خود را در چی می دانید؟ 

تشویق  خانواده،  را حمایت  موفقیتم  راز  که  کنم  باید عرض  کلمه  چند  در 
هموطنان عزیزم و پشت کار خودم می دانم. 

زمانی که پرچم سه رنگ کشور را میان پرچم های مختلف جهان بلند می بینید 
چه احساس برای شما دست می دهد.

و  زحمات  تمام  که  بگویم  باید  اما  نمی گنجد،  کلمات  در  من  احساس 
عرق ریزی های را که می کشم در آن لحظه تمامش را جبران شده می پندارم. 
می باشد،  کننده  دلگرم  که  می کند  ورزش  برای خودش  ورزشکار  اوایل  در 
دیگر  این  می شوی  قهرمان  و  می رزمی  کشورت  از  نماینده گی  به  وقتی  اما 
خوشحالی وصف ناشدنی دارد که باید این کار را انجام بدهی و به آن پی ببری.
به شما  نسبت  بلجیم  در  ساکن  افغانستانی  هم وطنان  ستایش  و  استقبال 

چگونه است؟
این جا فرصت خوبی ا ست تا از جنرال ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک 
و نور احمد سخی زاده، نمایندۀ المپیک کشور در اروپا سپاس گزاری کنم که 
همیشه بعد از مسابقاتم تلفونی با من در تماس می شوند و آقای سخی زاده 
مقیم  ما  از من ستایش می کند. همچنان هموطنان  اشترام و  که در مسابقاتم 
کشورهای اروپا با خلوص نیک همواره به من لطف کرده اند و در مسابقاتم 
اشتراک و یا هم از ُطرق دیگر برایم آرزوی موفقیت کرده اند که من همیشه از 

ایشان ممنون و سپاس گزار می مانم.
پیام تان برای جوانان چیست؟ 

جوانان کشورم باید با اطمینان و اعتماد به نفس باشند و از هر لحظۀ زنده گی شان 
استفادۀ درست و مثبت کنند. به هر ورزشی و با هر انگیزۀ که دارند بپردازند، 

چون آن چه در نخست مهم است ورزش و فعالیت فزیکی است.

موافقت ناتو به گسترش مأموریت 

مقابله با قاچاق چیان انسان

معاون وزیر دفاع امریکا:

روسیه و غرب به سمت درگیری پیش می روند

دی میستورا:

الزم باشد از آسمان برای محاصره شده گان 
سوری کمک می فرستیم

ورزش کار مقیم اروپا:
وقتی برای پیروزی کشور مسابقه می کنم، 

احساس وصف ناشدنی می داشته باشم

منوچهر فرادیس

جالد کابل 
باور و جهادش،  بر می گردد. دین و  جالد کابل دوباره 
از خودش  متعصب تر  که  اکنون  بود؛  مفت  همه حرف 
او  برمی گردد.  است،  زده  تکیه  جمهوری  ریاست  امریکایی  برکرسی 
کابل را راکت باران کرده بود و گفته بود، ملیشه ها و کمونست ها هنوز 
در قدرت هستند، بهانه اش همین بود، اگرچه این پررو با همان ملیشه ها 
ساخت و کودتا کرد، اما بعد از کودتا دوباره منکر شد. اکنون که قدرت 
و حاکمیت از آن امریکا شده است، از آن لبرال ها، جای کمونست ها، 
بر می گردد. او بی شرم ترین است. شهوت قدرت حتا در دم مرگ او 
انکار  پُررویی  با  گذشته  مثل  این بار  اما  برگردد،  که  است  واداشته  را 
کرده نمی تواند، چون در قلب نظامی که در حمایت امریکا است، برای 
خودش شهرک می سازد، یا برایش می سازند و در آن زنده گی خواهد 
کرد و از کمک های قصر سفید امریکا، شوربای چرب خواهد خورد و 

حقوق و مزایای دالری دریافت خواهد کرد.
نمی دانم جالد کابل کدام تپه را برای خودش انتخاب کرده است تا بعد 

از مرگ نیز بتواند به ارگ چشمی داشته باشد.

 دستگير روشنيالی

سيايس پلوراليزم

په سياست کي پلوراليزم په واک باندي د يوې ډلې او يا 

يوه گوند د ولکه کولو د هڅو مخه نييس. په بل عبارت 

پلوراليزم په سياست او په واک باندي ددي او هغه گوند، ددې او هغه 

ايجاد  تعادل  او  موازنه  ترمنځ  گوندونو  اود  وړي  منځه  انحصارله  ډلې 

کوي. په دي هکله د نړۍ او په تريه بیا افغانستان تجربه ښيی چي د يوه 

گوند، د يوه تنظيم او د يوې ډلې واکمنې له دولت د خلکو د څارلو او 

کنرتول کولو وسيله جوړوي او دولت د ټولني په ځای د واکمن گوند، 

واکمن تنظيم او واکمنې ډلې د تگارو اوهدفونود تطبيق کولو په وسيله 

بدليږي.

پلوراليزم او په ځانگړي توگه سيايس پلوراليزم په ټولنه کي د غوښتنو، 

کي  سياست  په  دی.  ورکونکی  انعکاس  څوگونيتوب  د  گټو  نظريواو 

يا  او  قومي  مذهبي،  سياست  کله  چي  منځه  له  وخت  هغه  پلوراليزم 

پوهيږي  پرتله ښه  په  بل هرچا  د  افغانستان خلک  د  ايديولوژيکي يش. 

د  او  کولو  مذهبي  د  سياست  د  کولو،  ايديولوژيکي  د  سياست  د  چي 

سياست د قومي کولو پايلې څومره ړنگونکي، څومره وژونکي او څومره 

خپلواکي  له  سياست  د  پلوراليزم  کي  سياست  په  دي.  کونکي  توهني 

رسه هم مرسته کوي. او بايد په تکراراو ټينگار وويل يش ترڅو سياست 

خپلواک نيش، خپلواک دولت هم نه جوړېږې.

طارق عظيم

همیشه از من طنز خوانده اید، اما این یکی طنز نیست. حکایت 
شایعه های  از  پس  و  فراموشی  سال ها  از  بعد  که  تلخی ست 

آمدن گلبدین، این کابوس تلخ دوباره در ذهنم زنده می شود.
دو شب و روز می شد که در زیر زمینی خانه بودیم. خیرخانه را که پیش ها 
»ُگل خانه« می گفتند، کم کم تبدیل به دوزخ می شد. تُشله ها را در کف دستم 
فشار می دادم، دستم عرق کرده بود و تُشله ها بِل بِل می کردند. دوست داشتم 
یک ساعت فقط یک ساعت گلبدین راکت نزند تا بروم بیرون و هم بازی هایی 

خود را پیدا کنم و تُشله بازی کنم.
اصرار داشتم که بیرون می روم. مادرم می گفت:

صدای راکت ها را نمی شنویی؟
راکت هایی خوشه یی مردم ره قتل عام می کنه. بیرون رفتن اجازه نیس.

اّما من به دامن فرید فکر می کردم، تشله را در دامن فرید بزنم، بعد تُشلۀ من 
اول شود، ُگنده و سراج... پراق تو پوچ... این ها را همه زیر لب زمزمه می کردم.

یک ساعت صدای راکت نیامد.
مادر! بیرون بروم؟

مادر با دل ناخواسته گفت برو!
از کنارش پریدم. حس کردم آیت الکرسی را می خواند.

بدو  بدو رسیدم کوچه. همسایه های که در کوچه مانده بودند، یکی بعد دیگر 
از خانه بیرون می شدند.

فرید را دیدم، تا مرا دید، چشم هایش برق انداخت. بدون مقدمه پرسید:
-چن تا تشله داری؟
-شش تا! تو چند تا؟

انداخت. یک لحظه  تا جوابم را بدهد، صدای وحشت ناکی در کوچه طنین 
بوی خون، بوی باروت و بوی خاک را حس کردم. از آن پس هیچ صدای 
را نشنیدم. رسیدم دهلیز خانه، مادرم تا دهلیز آمده بود و با دست سمت زیر  
زمینی را اشاره می کرد. نمی فهمیدم که چه می گوید، فقط حرکت لب هایش 

را می دیدم.
تا دو روز از زیر زمینی تکان نخوردیم. راکت بدون وقفه می آمد. گاهی این 
خانه و گاهی آن خانه را هدف قرار می داد. من، بی خیال از راکت ها به فرید 

فکر می کردم؛ خدا می داند چند تا تُشله داشته؟!
روز سوم وضعیت کمی آرام شد. شش تا راکت خوشه یی در کوچه ما اصابت 
که  دیدم  ورم کرده  چشم هایی  با  را  فرید  پدر  اما  ندیدم،  را  فرید  کرده بود. 
از  پس  یکی  را  و خانه همسایه ها  داشت  در دست  را  پتنوس/پطنوس حلوا 

دیگر دق الباب می کرد.
در  راکت ها،  اصابت  از  پس  روز  دو  را  سرش  بدون  جسد  بود!  ُمرده  فرید 

گورستان پنج صد فامیلی دفن کرده بودند.
سه روز بعد سر فرید را از پس کوچۀ همسایه بغلی شان پیدا کردند...

فيـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر مجاهد
نیروهای  با  جامعه  روابط  تقویت  علمی  نشست 
نهاد  طرف  از  افراط گرایی  با  مبارزه  در  امنیتی 
کابل  در  همبستگی(  و  صلح  برای  کپو)هکاری 

برگزار شد.
در این نشست برخی از مسووالن وزارت دفاع و 
جامعه  فعاالن  نماینده گان،  مجلس  اعضای  داخله، 
اوقاف،  و  حج  ارشاد  وزارت  مسووالن  مدنی، 

رسانه ها و ده ها تن دیگر اشتراک کرده بودند.
نشست  این  در  کپو  نهاد  مسوول  زمان،  ادریس 
در والیت  را  نشست   4۷ هنوز  تا  کپو  نهاد  گفت: 
تقویت  نشست ها  این  از  هدف  که  کرده  برگزار 
با  مبارزه  امر  در  امنیتی  نیروهای  با  جامعه  روابط 

افراط گرایی بوده است.
آقای زمان افزود: پدیدۀ افراطیِت خشونت آمیز در 
افغانستان دامن گیر مردم  به ویژه  کشورهای جهان 
این  ما  کشور  در  دین  از  استفاده  سوء  با  و  است 

پدیده  در حال گسترش است.
به گفتۀ او، تصویر غلطی از افغانستان در ذهن برخی 
که گویا  دارد  اسالمی وجود  از علمای کشورهای 
زمینه های  کپو  نهاد  است.  شده  اشغال  کشور  این 
بحث و تحقیق دانشمندان کشورهای اسالمی را با 
در  تا  ساخته  مساعد  افغانستان  دانشمندان  و  علما 
این مورد بحث و تبادل نظر کنند تا برداشت غلطی 

که وجود دارد از بین برود. 
افغانستان  در  تندرو  و  افراطی  گروه های  او گفت: 
بی  افراد  دست  کشتار  به  دین  از  استفاده  سوء  با 
اعمال  از  می تواند  که  راهی   تنها  گناه  می زنند، 
روابط  تقویت  کند؛  جلوگیری  آن ها  دهشت افگنی 

جامعه با نیروهای امنیتی است. 
وزارت  از  نماینده گی  به  اسداهلل  جنرال  همچنان، 
یک  امنیت  تأمین  گفت:  نشست  این  در  داخله 
اصل است و قوای مسلح افغانستان مسوول امنیت 
بسان  نیروهای   این  اند،  کشور  این  شهروندان 
این وطن دفاع  از  برابر دشمنان  کوه هندوکش در 

می کنند.
استخباراتی  سازمان های  دست  ابزار  را  طالبان  او 
کشورهای  افزود:  دانسته  همسایه  کشورهای 
همدردی  سیاست  به جای  افغانستان  همسایه یی 
باید  را  آن  که  دارند  نظامی  سیاست  کشور  این  با 
جنگ های  در  کشورها  این  داد،  جواب  نظامی   با 
از  خون آلود  بینی های  و  خورده  شکست  کشمیر 

جنگ بیرون شده اند. 
به  افضل  حبیب الرحمان  جنرال  هم،  سویی  از 
نماینده گی از وزارت دفاع که در این نشست بیان 
داشت که ارتش افغانستان از دست آوردهای بزرگ 
اخیر در جهان  پهلوی دموکراسی در یک دهۀ  در 
محسوب می شود و این ارتش با تجهیزات پیشرفته، 

قوت های هوایی، نیروهای کشفی و انجینری مجهز 
می باشد.

تلفات  درصد   ۷۰ گذشته  در  افزود:  افضل  آقای 
نیروهای امنیتی از ماین های کنار جاده بود با ایجاد 
و  یافته  کاهش  تلفات  این  انجینری  کندک های 
عملیات   ۷9  -۱۰۰ روزانه  کشور  هوایی  نیروهای 

را انجام می دهند. 
این جنرال ارتش تصریح کرد: مخالفان مسلح کشور 
که  بودند  گرفته  بهانه  بین المللی  نیروهای  وجود 
گویا ما با این نیروها در افغانستان می جنگیم اما، با 
خروج نیروهای ناتو به رهبری امریکا از افغانستان، 
مخلفان مسلح تالش کردند که فشار باالی نیروهای 
نیروها  این  مقاومت شدید  با  که  کنند  وارد  امنیتی 

روبرو شدند.
امنیتی  نیروهای  با  این که همکاری مردم  بیان  با  او 
ارتش  که  هرقدر  گفت:  است  موفقیت  یکی 
تجهیزات داشته باشد، اگر پشتیبانی مردم را نداشته 

باشد موفق نخواهد بود.
مجلس  عضو  مجیدی  پادشاه  گل  حال،  همین  در 
نماینده گان گفت: افغانستان از یک حالت حساس 
عبور می کند و مبارزه با دهشت افگنی در افغانستان 
ادامه دارد، با همۀ مشکالتی که در تجهیز، تمویل 
امنیتی کشور وجود دارد دشمنان  نیروها  امتیاز   و 

موفق نخواهند شد.
در  تروریستی  گروهای  جنگ  مجیدی  آقای 
افغانستان عنوان  برابر مردم  افغانستان را جنگ در 
ندارد  نگاه شرعی جواز  از  این جنگ  کرده گفت: 
کشورهای  اهداف  برآوردن  به خاطر  گروه ها  این 

همسایه می جنگند.
پشتیبانی  به خاطر  کرد:  نشان  خاطر  مجیدی  آقای 

از نیروهای امنیتی کشور عالمان دینی نقش عمده 
دارند که از تکیه خانه ها و مساجد به مردم تلبیغ و 

تفهیم کنند که از نیروهای امنیتی حمایت شود.
امنیتی  نیروهای  شهدای  که  کرد  نشان  خاطر  او 
کشور را کشته و قربانی خطاب نکنید و از رهبران 
دولت خواست تا نهادهای امنیتی را از  نگاه قومی 

و سمتی بیرون کنند.
همچنان، شینکی ذهین کروخیل عضو دیگر مجلس 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  شهامت  نماینده گان، 
شکست عملیات عمری طالبان قابل ستایش عنوان 
اتحادیه های  مطبوعات،  مدنی،  جامعه  افزود:  کرده 
صنفی در پشتیبانی از نیروهای امنیتی کشور نقش 

مهمی دارند.
ضروری  پولیس  در  را  بانوان  جذب  و  سواد  او 
دانسته گفت: اگر بخواهیم خشونت کاهش یابد و 
جرایم جنایی در بین مردم به صفر تقلیل پیدا کند، 
پولیس  به خصوص  امنیتی  نیروهای  تربیه  در  باید 

توجه جدی صورت گیرد.
سامانۀ  نماینده گان،  مجلس  عضو  این  گفتۀ  به  
مکافات و مجازات در بین نیروهای امنیتی باید به 
صورت شفاف وجود داشته باشد و به بازمانده گان 
شهدا و مجروحان نیروهای امنیتی باید توجه جدی 

صورت گیرد. 
همچنان، شریفه زرمتی وردک یکی دیگر از اشتراک 
افغانستان  مردم  گفت:  نشست  این  در  کننده گان 
فعالیت  شده اند،  زورگویی  و  افراط گرایی  قربانی 
برای  دست آورد  یک  که  مطبوعات  مدنی،  جامعه 
در  می تواند  می شود،  محسوب  افغانستان  مردم 
تمام  موثر  جامعه  در  افراط گرایی  زدودن  عرصۀ 

شود.

آمارهـا نشـان می دهـد کـه از سـال 2۰۰۰ تـا 
یافتـه  افزایـش  انسـان ها  میانگیـن عمـر   2۰۱5
کـه از سـال های ۱96۰ تـا کنـون بی سـابقه بوده 

. ست ا
میـان  بـزرگ  نابرابری هـای  میـان  ایـن  در  امـا 
کشـورهای توسـعه یافتـه و درحال رشـد وجود 

دارد.
گزارش جدید سـازمان جهانی بهداشـت نشـان 

می دهـد که میانگین عمر شـهروندان ۱2 کشـور 
پیشـرفته جهان ۸2 سـال تخمین زده شده است، 
ایـن در حالـی اسـت که عمـر در 22 کشـور در 

حال رشـد کمتر از 6۰ سـال اسـت.
آمـار سـازمان جهانـی بهداشـت نشـان می دهـد 
از  افغانسـتان  در  عمـر  مجمـوع  میانگیـن  کـه 
سـال 2 هزار میالدی )55 سـال( تا سـال 2۰۱3 
میـالدی )6۱ سـال( بهبـود قابـل مالحظـه یافته 

ست. ا
بـه گـزارش رسـانه ها، میانگیـن عمـر زنـان در 
افغانسـتان 62 سـال و میانگیـن عمـر مـردان در 

ایـن کشـور 6۰ سـال خوانده شـده اسـت.
بهبود وضعیـت اقتصادی، دسترسـی به خدمات 
بهداشـتی و گسـترش سـواد از جملـه عواملـی 
دانسـته می شـوند کـه در افزایـش میانگیـن عمر 

انسـان ها موثر هسـتند.

اهمیت روابط جامعه 
با نیروهای امنیتی برای زدودن افراط گرایی

خانۀ احزاب سیاسی واحد افغانستان به رهبران حکومت:

وعده های خود را عملی کنید

خانۀ احزاب سیاسی افغانستان می گوید که فساد اداری و افراد 
اگر  و  اند  کشور  در  موجود  چالش های  اصلی  عامل  مفسد 
جلوگیری  مفسد  افراد  نفوذ  و  فساد  از  نیست  قادر  حکومت 
کند این حزب نام و مشخصات افراد فاسد معلوم الحال را افشا 

می سازد.
وضعیت  از  خبری  کنفرانس  در  سیاسی  احزاب  خانۀ  اعضای 
مبهم اصالح نظام انتخاباتی و فساد گسترده در کشور از حکومت 

وحدت ملی انتقاد کردند.
آنان خواستار عملی شدن وعده های رهبران حکومت وحدت 
دادند؛  انتخاباتی شان شدند و ُهشدار  زار  ملی در زمان کار و 
در صورتی که حکومت در برابر فساد و افراد مفسد در کشور 
که  الحالی«  »معلوم  افراد  مشخصات  حزب  این  نکند؛  مبارزه 
پیشین و چه در دوران فعلی  چه در دوران ریاست جمهوری 

حکومت فعالیت دارند را افشا می سازد.
چالش  گفت:  سیاسی  احزاب  خانۀ  رییس  عیار،  محمدعمر 
امروزی که کشور با آن مواجه است ناشی از انتخابات گذشته 
می باشد و جنگ افغانستان دارای بُعد داخلی و خارجی است که 
از آن میان فساد و حضور چهره های فساد پیشه در حکومت در 

وضعیت فعلی تأثر زیاد دارد.
به  که  خواست  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از  عیار  آقای 
انتخاباتی  نظام  بپوشانند و اصالح  وعده های شان جامعه عمل 
را هر  فعلی می باشد  ایجاد حکومت  اصلی  از شرایط  که یکی 

چه زودتر تطبیق کند.
که  می گوید  احزاب  خانۀ  فلک، عضو  نصراهلل  حال،  همین  در 
حضور وکال در پارلمان مشروعیت ندارد و تصمیم آنان بدون 

صالحیت قانونی صورت می گیرد.
اعضای خانۀ احزاب سیاسی واحد افغانستان تأکید می دارند که 
فساد اداری و فساد پیشه گان که عامل اصلی چالش های موجود 
در کشور اند افراد مشخصی هستند و نهادهای ملی و بین المللی 
اسناد کافی در موردشان دارند و باید هر چه عاجل این افراد به 

دادگاه کشانیده شوند.
با اهدای  از خبرنگاران  از کارکرد شماری  این حزب همچنین 

ستایش نامه تقدیر کرد.
اعضای این حزب حمایت شان را از رسانه ها به ویژۀ خبرنگاران 
اعالم کرده و خواستار تطبیق قانون دست رسی به اطالعات از 

سوی حکومت شدند.

طول عمر افغانستانی ها به 60 و 62 سال افزایش یافت
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