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از جشــن جهانــی نــوروز و ســال نــو هجــری 
شمســی امســال بــه گونــۀ گســترده در سراســر 

ــه عمــل آمــد.  کشــور گرامی داشــت ب
بنیــاد شــهید مســعود نیــز طــی محفلی ویــژه از 
ســال نــو و جشــن نــوروز در والیــت پنجشــیر 

بزرگ داشــت بــه عمــل آورد. 
در ایــن مراســم، احمــد ولــی مســعود رییــس 
ــی  ــاد شــهید مســعود گفت:نفــس گردهمای بنی
ــتانی و  ــنت باس ــک س ــث ی ــه حی ــوروز ب ن
و  خیــر  و  حســنات  از  فرهنگــی،  هویــت 
بــرکات خالــی نیســت، چــون پیــام نــوروزی، 
ــه صفحــه 6 ــدال اســت،...       ادام ــام اعت پی

بــازرس ویــژۀ ایــاالت متحــده امریــکا در دانشــگاه دوک گفتــه اســت کــه 
در رهبــری دســتگاه امنیتی-نظامــی افغانســتان فســاد شــبکه یی وجــود دارد.
ایــن مقــام امریکایــی همچنــان گفتــه کــه شــماری از جنــراالن و قوماندانــان 
ــد؛ آب، نان،لبــاس وســاح  ــاول می کنن در ارتــش افغانســتان غــارت و چپ

ــد. ــربازان را می دزدن س
جــان ســپکو بازرس ویــژۀ اداره بازرســیامریکا در امور بازســازی افغانســتان 
تأکیــد کــرده کهقوماندانــان ارتــش در مــورد شــمار واقعــی ســربازان دروغ 
ــا  ــازند و میلیون ه ــی می س ــربازان خیال ــن از س ــت دروغی ــد؛ لیس می گوین

ــر را بــه جیــب می زننــد. دال
او خاطــر نشــان ســاخته اســت کــه عامــل اصلــی ناتوانــی و شکســت در 

جبهــات جنــگ، ضعــف رهبــری ارتــش اســت.
ــری  ــز رهب ــی نی ــان امریکای ــتر فرمانده ــه پیش ــت ک ــی اس ــن درحال ای

نیروهــای امنیتــی را بــه بی کفایتــی و ضعــف متهــم کــرده بــود. 
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در یکی از طنزهای خود عزیز نسین دوکارمند 
سالن  گوشه  در  که  می کند  توصیف  را  دولت 
نشسته اند و به جلسه اداری که تحت ریاست 
رییس جدید اداره دایر شده نگاه می کنند. یکی 
از کارمندان اداره که بنا به عادت همیشه گی از 
می کند،  چاپلوسی  و  گویی  تملق  خود  آمران 
و  ایستاده  جدید  رییس  کنار  در  هم چنان 
می کند.  نثار  قربان  بلی  و  صاحب  بلی  برایش 
این کارمند هشدار می دهد که  به  رییس جدید 
از چاپلوسی بدش می آید و خوب است که به 
کارهایش توجه کند. یکی از دو کارمندی که از 
دور شاهد این وضعیت اند به دیگری می گوید 
که ببین خوب شد که رییسی در اداره ما مقرر 
شد که چاپلوسی و تملق گویی را دوست ندارد. 
دوستش می گوید واقعیت چنین نیست بل این 
گویی  تملق  قبلی  روسای  همۀ  مثل  هم  رییس 
را دوست دارد ولی تملق گویی از نوع شرقی 
را که در اداره ما رواج دارد دوست ندارد. بین 
این دو کارمند و دوست مشاجرۀ در می گیرد و 
این که چاپلوسی شرقی و غربی چگونه  برسر 
است. آن کارمندی که می گوید رییس فعلی نیز 
چاپلوسی را دوست دارد به دوستش می گوید 
می کنم.  ثابت  را  آن  عمل  در  زودی  به  من  که 
جدید  رییس  که  بود  شده  مدعی  که  کارمندی 
نیز با فرهنگ چاپلوسی و تملق آلوده است به 
زودی خود را به رییس جدید نزدیک می سازد 
و با نوع دیگری از تملق گویی به یکی از افراد 
رییس  به  او  مثا  می شود.  تبدیل  او  به  نزدیک 
بل  نمی گوید  صاحب  بلی  و  قربان  بلی  جدید 
مثا  نشان می دهد؛  به شکل های دیگری  را  آن 
اتاقش  پنجره  که  می گوید  جدید  رییس  وقتی 
که  بود  شده  مدعی  که  کارمندی  کنند،  باز  را 
رییس جدید هم چاپلوسی را دوست دارد، فورا 
وسط حرف رییس می پرد و می گوید: پنجره را 
سرما  رییس  که  دارد  احتمال  چون  نکنید؛  باز 
بخورد و آن گاه کار مراجعان به تاخیر رو به رو 
شود. رییس نیز از این پیشنهاد استقبال می کند 
و می گوید خوب است پنجره را باز نکنید. این 
می شود  نزدیک  جدید  رییس  به  چنان  کارمند 
که به زودی تمام تصمیم های اداری را شخصا 
می گیرد و رییس را به آله دستش تبدیل می کند. 
وضعیت در کشور ما هم چنین است، برخی ها 
فقط  ندارند  دوست  را  چاپلوسی  می گویند  که 

مشکل شان بر سرنوع چاپلوسی است.
می پرسند  و  می گیرند  خرده  من  به  بسیاری ها 
که چرا این همه نگاه انتقادی به مسایل و افراد 

به ویژه دولت مردان داری؟ در پاسخ این گونه 
پرسش ها گاهی چیزی نمی گویم، گاهی لبخند 
چون  می گویم:  شوخی  با  هم  گاهی  و  می زنم 
امر  واقعیت  در  ولی  ام.  شده  مند  عقده  خیلی 
یعنی  انتقاد  که  دارم  باور  من  نیست.  گونه  این 
ایجاد بحران. تا زمانی که از درون نقد، بحران 
نخواهد  اصاح  سمت  به  جامعه  نشود،  بیرون 
است  انتقادی  معنا  این  به  غربی  فرهنگ  رفت. 
که ایجاد بحران می کند. دکارت و کانت ایجاد 
بحران کرده اند. اما در جامعۀ ما به دلیل همان 
به  هنوز  پیشامدرن  عقانیت  و  سنتی  بافتار 
می شود.  ترویج  دوست یابی  آیین  نقد،  جای 
فان  کارنامۀ  مورد  در  می خواهد  کسی  وقتی 
قدرت مدار بنویسد، به جای خلق بحران، راهی 
البته  می کند.  سراغ  را  او  اعتماد  جلب  برای 
که  کرد  نباید  انکار  ولی  نیستند؛  این گونه  همه 
اکثریت نقد نویسان ما چیزی بیشتر از این ارایه 
نکرده اند. از جانب دیگر، در کشور ما فرهنگ 
اشتباه  به  اکثرا  کار  فرهنگ  جای  به  چاپلوسی 
گرفته می شود. برخی افراد که در موقعیت های 
مفهومی  امر  این  می گیرند،  قرار  کلیدی  و  بهتر 
دارند  وظایفی  آن ها  که  کنند  می  فراموش  را 
به  که  نیست  نیاز  و  کنند  عمل  آن  به  باید  که 
از  چاپلوسی  و  تملق گویی  به  کردن،  کار  جای 
موقعیت ها  آن  در  را  آن ها  که  بپردازند  کسانی 
قرار داده اند و یا روسای شان هستند. من افراد 
زیادی را می شناسم که پیش از رسیدن به یک 
و  دولت  منتقدان سرسخت  از  دولتی،  موقعیت 
دولت مردان به شمار می رفتند؛ ولی همین که در 
یک موقعیت خوب دولتی قرار گرفته اند؛ مثل 
این که در گذشته هرچه می گفته اند اشتباه بوده، 
به یک باره تغییر موضع داده و به چاپلوسی از 

افراد آغاز کرده اند. 
من نمی گویم که همه بیاییند و از دولت و کارنامۀ 
آن انتقاد کنند، همین طور که خاف آن نیز قابل 
قبول نیست؛ ولی ما باید میان فرهنگ چاپلوسی 
و کار تفاوت بگذاریم. ما باید بدانیم که در هر 
را  موقعیت  ادب  می گیریم،  قرار  که  موقعیتی 
رعایت کرده و به وظایف خود مطابق به لوایح 
تفویض  ما  برای  که  صاحیت های  و  قانونی 
شده عمل می کنیم. اکثرا دیده می شود که افراد 
مشغول  خود  وظایف  به  کردن  عمل  جای  به 
استند.  قدرت مندان  از  تملق گویی  و  چاپلوسی 
شاید این هم از عوارض جامعه بی سرو سامان 
و پیشامدرن باشد که کمتر کسی به دلیل داشتن 
قرار  موقعیتی  در  تحصیلی  و  کاری  صاحیت 

شما  که  میزانی  به  جوامعی  چنین  در  می گیرد. 
تملق گویی و چاپلوسی می کنید، می توانید دوام 
در  کنید.  ضمانت  موقعیت  آن  در  را  خود  کار 
این گونه جوامع نیاز نیست که شما به وظایف 
خود رسیده گی کنید و مسووالن رده باال هم از 
شما چنین انتظاری اکثرا ندارند. من هیچ نیازی 
نمی بینیم که رییس جمهور و وزیران با اسامی 
غیرمانوس" جالتمآب" خوانده شوند. آیا واقعا 
این القاب به آن ها چنین وجاهت هایی می دهد؟ 
ریاست جمهوری  و  وزارت  به  یافتن  راه  با  آیا 
از  انسان ها  مقام دیگری موقعیت شان  یا هر  و 
موقعیت شان انسانی فراتر می رود و فره ایزدی 
نیست  چنین  که  شک  بدون  می کنند؟  پیدا 
دیگر  از  انسانی  حقوق  نظر  از  کسی  هیچ  و 
اید  آیا شما دیده  نیست.  بهتر  برتر و  انسان ها 
به روسای  یا کشورهای غربی  امریکا و  که در 
فانی؟ چرا  بگویند جالتمآب  جمهوری خود 
هیچ  مساله  این  البته  می گویم.  ما  و  نمی گویند 
ربطی به ادب و فرهنگ کشورها ندارد. در اکثر 
کشورها جهان به انسان و انسانیت چنان احترام 
و عاقۀ وجود دارد که ما حتا خواب آن را هم 
نمی بینیم. مشکل ما از آن جا ناشی می شود که به 
جای این که کار کنیم و دوام موقعیت خود را در 
گرو کار کردن خود بدانیم آن را در گرو تملق 
ما  جامعه  واقعیت  می دانیم.  چاپلوسی  و  گویی 
چنین است و متاسفانه تا زمانی که این وضعیت 
دگرگون نشود، جامعه ما هم چنان دچار بحران 
باقی  سیاسی  و  اجتماعی  های  نابسامانی  و 
یاد  باید  سرزمین  این  انسان های  ماند.  خواهد 
بگیرند که در هر موقعیتی که قرار می گیرند، از 
به  از کارکردن و  بیش تر  تر و  باال  آن ها چیزی 
وظایف خود عمل کردن خواسته نمی شود. آن ها 
خاصی  موقعیت های  در  که  هم چنان  می توانند 
قبلی  انسان های  همان  هم چنان  می گیرند،  قرار 
در  امروز چهارنعل  که  نیست  نیاز  بمانند.  باقی 
بتازند  قدرت  از فان صاحب  انتقاد  و  کوبیدن 
و فردا که در موقعیت دولتی و یا نزدیک به آن 
باره چهره عوض  به یک  شخص قرار گرفتند، 
کنند و خود و انسانیت خود را در محضر عام به 
ریشخند بگیرند. البته برای ایجاد چنین وضعیتی 
رسان  مدد  نیز  قدرت  مناسبات  و  جامعه  باید 
ذکر  که  داستان  همان  بربنیاد  حاال  اما  شوند. 
کردم، حامد کرزی یک نوع چاپلوسی را دوست 
داشت و اشرف غنی نوع دیگری را دوست دارد 

و در ماهیت هیچ چیزی تغییر نکرده است. 
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در آســتانۀ ســال 1396 و چنــد روز قبــل از فرارســیدن نوروز، 
وزرات داخلــه تغییراتــی را در پولیــس کابــل ایجــاد کــرده بــود 
و  حــاال امیــدواری بــه وجــود آمــده اســت کــه ایــن تغییــرات 
ــد.  ــک کن ــهر کم ــت ش ــت امنی ــدن کیف ــر ش ــد در بهت بتوان
کابــل از والیت هایــی اســت کــه جرایــم جنایــی در آن بیــداد 
می کنــد. در کنــار ایــن کــه تهدیــدات امنیتــی ســازمان یافتــه 
نیــز خــواب را از مــردم روبــوده اســت، کوچــه و پــس کوچــه 
ــه وحشــتکده  ــان ب شــهر از تــرس دزدان آدم کشــان و آدم رباب
ــم  ــن ه ــه روز روش ــب ک ــا ش ــه تنه ــت. ن ــده اس ــل ش تبدی
ــه  ــوند. نمون ــوده می ش ــا رب ــند ی ــل میرس ــه قت ــا ب ــراد ی اف
ــادی در  ــراد ع ــر اف ــر مســوول ب ــراد مســلح غی ــه اف آن حمل
نزدیکــی هــای نــوروز و در روز روشــن در منطقــه خیرخانــه 
ــد و  ــده بودن ــته ش ــر کش ــه دو نف ــه در نتیج ــت ک ــوده اس ب
ــد. همچنــان اختطــاف  چنــد تــن دیگــر زخــم برداشــته بودن
یــک بــازرگان از خانــه اش در منطقــۀ وزیــر اکبر خــان در روز 
ــرای همــه نگــران کننــده شــده اســت.  چهــار گذشــته نیــز ب
جــدا از کابــل دیگــر بخش هــای کشــور نیــز شــاهد افزایــش 
ســرقت های منظــم و تنیــده شــده بــوده اســت. شــکی نیســت 
کــه افزایــش جرایــم جنایــی بــه عوامــل اقتصــادی سیاســی و 
ــدۀ  ــم وابســته اســت و در کل پدی ــی ه ــدرت مافیای رشــد ق
ــع بشــری  ــام جوام ــی تم ــکات اجتماع ــی از مش ــرم، یک ج
اســت، امــا در افغانســتان شــنیع ترین و دلخراش تریــن انــواع 
آن بــه وقــوع می پیونــدد و نیــز رقــم حــوادث جرایــم جنایــی 
ــت و  ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ــور، روز ب ــنیع در کش ش
ــا در ماه هــا  ــده اســت. ام ــی جــدی مــردم گردی باعــث نگران
ــراض  ــدای اعت ــل ص ــۀ کاب ــر گوش ــین، از ه ــای پس و روزه
بــر دزدی هــا مســلحانه و نیــز دزدی هــای زیــر نــام بازرســی 
خانه هــا توســط نفــرات گویــا امنیــت ملــی، بلنــد شــده اســت. 
راه گیری هــای شــبانه در کوچه هــای کابــل و ســرقت های 
ــا را  ــن فعالیت ه ــای اوج ای ــان ه ــه در خیاب ــلحانه روزان مس
ــای  ــی و قتل ه ــش آدم ربای ــان افزای ــد. همچن ــان می ده نش
ــدم  ــد و ع ــای جدی ــا روش ه ــرقت هایی ب ــۀ و س بی رحمان
برخــورد جــدی بــا ایــن قضیه هــا از طــرف مســووالن 
وحشــت دیگــری را در کنــار جنــگ و ناامنــی در کشــور بــه 
وجــود آورده اســت. باورهــا برایــن اســت کــه اگــر وضعیــت 
از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی بدتــر شــود و ناامنــی افزایــش 
یابــد، فعالیت هــای جنایتکارانــه نیــز افزایــش بیشــتر میابــد و 
ــت  ــود و امنی ــد می ش ــتر تهدی ــردم بیش ــی م ــه زنده گ این گون

ــد.  ــه شــدت کاهــش میاب ــا ب ــی خانواده ه روان
ــهر  ــس در ش ــات پولی ــطح  مقام ــی در س ــه تغییرات ــاال ک ح
ــد  ــت موجــود بای ــه وضعی ــده اســت، ب ــه وجــود آم ــل ب کاب
پایــان داده شــود و بایــد مــردم تاثیــر ایــن تغییــرات را 
مشــاهده کننــد. تــرس و دلهره یــی کــه در ایــن شــب و روز 
ــا اقدامــات الزم پولیــس  ــد ب ــه اســت بای ــر گرفت مــردم را زی
رفــع شــود. نهادهــای کشــفی و امنیتــی کشــور بــه خصــوص 
ــر ایــن جرایــم فعــال و نهادهــای  پولیــس ملــی بایــد در براب
قضایــی کشــور بایــد بســیار جــدی و قانونــی در زمینــه اقــدام 
ــای  ــوان پدیده  ه ــه عن ــت ب ــا جنای ــرم و حت ــه ج ــد. البت کنن
منفــی در جامعــه وجــود می داشــته باشــد و بــه گونــۀ قطعــی 
نمی تــوان آن را از بیــن بــرد و بــه کلــی از یــک جامعــه محــو 
کــرد، ولــی می تــوان اقداماتــی را در نظــر گرفــت کــه وقــوع 
آنــرا بــه حــد اقــل رســاند. همیــن کــه وزارت داخلــه کشــور 
ــد و  ــه کنن ــا توج ــن بخش ه ــی در ای ــت مل ــت امنی و ریاس
برنامه یــی بــرای مبــارزه بــا آن داشــته باشــند، بــدون شــک که 
بــی تاثیــر نیســت. امــا متاســفانه ســاده انگاری ایــن قضیــه و 
بی توجهــی بــه آن ســبب افزایــش ایــن جرایــم شــده اســت. 
ســهل انگاری عامــل اصلــی افزایــش جرایــم جنایــی و امنیتــی 
ــار آن کســانی در نهادهــای پولیــس  ــل اســت و در کن در کاب
ــای دزد و آدم  ــا گروه ه ــه ب ــتند ک ــز هس ــور نی ــت کش و امنی
ربــا و جنابــت پیشــه همــکاری می کننــد. انتظــار ایــن اســت 
ــم  ــن مه ــه ای ــل ب ــه کاب ــی امنی ــد فرمانده ــات جدی ــه مقام ک
ــه  ــی ک ــراد راهزن ــد. درضمــن کشــته شــدن آن اف توجــه کنن
ــد،  ــه بســته بودن ــه گلول ــل ب ــردم را در کاب در روز روشــن م
در مناطقــی از والیــت پــروان و نیــز بازداشــت آدم ربابایــان در 
کابــل چنــد ســاعت بعــد از ارتــکاب جــرم، در روزهــای اول 
ــس  ــد پولی ــه اگــر فرماندهــی جدی ســال نشــان از آن دارد ک
ــن  ــد و ای ــردم کن ــرای م ــد کاری ب ــد می توان ــل بخواه کاب
قابــل ســتایش اســت؛ امــا بایــد فعالیت هــای پولیــس بیشــتر 

ــد. ــر باش ــر ت ــر و موث و دقیق ت

مردم باید کیفیت تغییرات 
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زنــگ شــروع ســال جدیــد آموزشــی در مناطــق سردســیر 
ــد  ــه ش ــته، نواخت ــۀ گذش ــنبۀ هفت ــه روز پنج ش ــور ب کش
بــه  حمــل(،   5 امروز)شــنبه  از  ســر  دانش آمــوزان  و 
ــود  ــای خ ــد و آموزش ه ــان می رون ــای جدیدش صنف ه
را پــی می گیرنــد. شــروع ســال جدیــد آموزشــی، همــواره 
بــا بررســی مشــکاتی کــه هیــچ توجهــی بــه آن نمی شــود 
آغــاز  نمی شــوند،  تازه یــی کــه عملــی  و وعده هــای 

می گــردد.
در مراســم نواختــن زنــگ مکتــب کــه بــا حضــور شــماری 
ریاســت جمهوری  دوم  معــاون  و  کابینــه  اعضــای  از 
ــان  ــژۀ بی ــاد صحبت هــا، وی ــود، بخــش زی برگــزار شــده ب
چالش هــای معــارف در کشــور بــود و حتــا ســرور دانــش، 
معــاون دوم ریاســت جمهوری گفــت کــه بــا ســرازیر شــدن 
ــارف در  ــت مع ــدن وضعی ــرای بهترش ــراوان ب ــای ف پول ه
کشــور، هنــوز هــم افغانســتان از جمــع بی ســوادترین 

کشــورها در ســطح جهــان اســت.
ــته بودن  ــلکی، بس ــوزگاران مس ــود آم ــاب، نب ــود کت کم ب
دروازۀ شــماری از مکاتــب در بخش هایــی از کشــور، 
نداشــتن ســاختمان معیــاری، آمــوزگاران خیالــی، مکاتــب 
خیالــی، دانش آمــوزان خیالــی، از جملــه چالش هایــی 
اســت کــه معــارف افغانســتان بــا آن دســت و پنجــه نــرم 

می کنــد.
ســرور دانــش معــاون ریاســت جمهــوری در ایــن مراســم 
ــب  ــد مکات ــین، 5۰ درص ــال پس ــزده س ــه در پان ــت ک گف
کشــور ســاختمان های معیــاری نداشــته کــه در ایــن 

ــت. ــرم اس ــای ش ــتان ج ــرای افغانس ــان ب ــرایط و زم ش
ــا  ــی، ام ــد آموزش ــال جدی ــش، در س ــای دان ــۀ آق ــه گفت ب
وزارت شهرســازی و مســکن ســاخت ســاختمان های 

ــد داد. ــرار خواه ــود ق ــت کاری خ ــب را در اولوی مکات
ــای  ــاپ کتاب ه ــع و چ ــه توزی ــت ک ــش گف ــای دان آق
آموزشــی از دیگــر چالش هــا بــوده کــه بــرای ســال جدیــد 
ــن،  ــه و بعــد از ای ــه صــورت گرفت ــن زمین ــی در ای اقدامات
ــاپ و  ــی چ ــای داخل ــارف در چاپ خانه ه ــای مع کتاب ه

ــع خواهــد شــد. ــوزان توزی ــش آم ــرای دان ب
آقــای دانــش در ادامــۀ ســخنان خــود از بســت های 
ــوزگار  ــود آم ــت: کم ب ــرد و گف ــاد ک ــب ی ــی در مکات خال
ــه در ســال  ــوده اســت ک از چالش هــای عمــدۀ دیگــری ب
ــت  ــارف و هم ــاش وزارت مع ــا ت ــی ب ــد آموزش جدی

ــد. ــد ش ــر خواه ــی پُ ــت خال ــزاران بس ــهروندان ه ش
ــده  ــان آموزش دی ــت جمهوری، از جوان ــاون دوم ریاس مع
ــا از  ــد ت ــوزگاری رو بیاورن ــغل آم ــه ش ــه ب ــت ک خواس
ــارف  ــت مع ــده و کیفی ــر ش ــی پُ ــت های خال ــو بس یک س
و  بیــکاری  از  هــم، جوانــان  از طرفــی  بــرود،  بلنــد 

ــد. ــدا کنن ــی پی ــرگردانی رهای س
ــتان از  ــوادآموزی در افغانس ــش: س ــای دان ــۀ آق ــه گفت ب
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــت ویژه ی اهمی
در چنــد ســال اخیــر توجــه الزم صــورت نگرفتــه اســت.

ــته  ــال های گذش ــش در س ــای دان ــۀ آق ــه گفت ــد ب هرچن
کمیته هــای ســوادآموزی در مرکــز و والیــات ایجــاد شــده 
اســت، امــا ایــن مقــدار بــه هیــچ عنــوان کافــی نیســت و 
بایــد ســطح ســواد در کشــور تــا ســال ۲۰۲۰ از 36 درصــد 

تــا 6۰ در صــد بــاال بــرود.
او باالبــردِن ســطح ســواد گروه هــای ویژه یــی ماننــد 
ــی و  ــای زبان ــی، اقلیت ه ــش مل ــربازان ارت ــا، س کوچی ه
ــار داشــت:  ــد و اظه ــم خوان ــت را مه ــراد دارای معلولی اف
ــربازان  ــزار از س ــد ه ــک ص ــش از ی ــن بی ــواد آموخت س
ارتــش ملــی و بیــش از 1۰ هــزار پولیــس ملــی هــر چنــد 
یــک حرکــت مثمــر و ســازنده اســت، امــا بســنده نیســت.
ــرد: وزارت  ــد ک ــت جمهوری تأکی ــت ریاس ــاون نخس مع
ــا  ــه ب ــاع و داخل ــه کمــک وزارت هــای دف ــد ب معــارف بای
ــه وظایــف خطیــری کــه ارتــش و پولیــس ملــی  توجــه ب
ــا  ــد، ت ــه کنن ــد توج ــن بای ــتر از ای ــد، بیش ــر دوش دارن ب
ســربازان مــا از نعمــت ســواد برخــوردار شــوند و وظیفــۀ 

ــد. ــی انجــام دهن ــه خوب خــود را ب
ــا ایــن، اســداهلل حنیــف بلخــی، وزیــر معــارف  هم زمــان ب
در مراســم شــروع ســال جدیــد آموزشــی گفــت کــه آنــان 
ــی و  ــۀ اساس ــی به گون ــات آموزش ــا خدم ــد ت ــاش دارن ت

متــوازن در تمامــی نقــاط کشــور انجــام شــود.
آقــای بلخــی گفــت کــه نزدیک بــه یــک میلیون کــودک در 
ســال جــاری خورشــیدی در مکاتــب جــذب خواهنــد شــد 
ــاختمان  ــب س ــا مکت ــرای صده ــا ب ــود ت ــاش می ش و ت

معیــاری نیــز ســاخته شــود.
ــن برخــی مشــکات در بخــش  ــا پذیرفت ــر معــارف ب وزی
ــود  ــا وج ــد: "ب ــور، می گوی ــرورش در کش ــوزش و پ آم
ــا  ــوز ب ــارف تاهن ــام مع ــرفت ها، نظ ــت آوردها و پیش دس
ــن  ــه عمده تری ــت ک ــه اس ــی مواج ــا و کم بود های چالش ه
بــه  مــا  کــودکان  از  شــماری  دست رســی  عــدم  آن، 
ــد  ــت درص ــرای چهل وهش ــاختمان ب ــود س ــب، کم ب مکات
ــان  ــان و متعلم ــدی معلم ــود درص ــی، کم ب ــز تعلیم مراک
زن و مســدودن بــودن شــماری از مکاتــب بــه ســبب 

ناامنی هــا می باشــد."
خــوب،  مدیریــت  کشــور،  معــارف  وزیــر  به گفتــۀ 
ــا و گماشــتن  ــرای برگشــت کننده ه ــوزش ب تســهیات آم
ــال  ــان در س ــای آن ــر برنامه ه ــم زن، از دیگ ــزار معل ده ه

ــت. ــاری اس ج
در ســال های پســین صدهــا مکتــب در افغانســتان بــه دلیــل 
ــه دالیلــی  ــد، دانش آمــوزان بســیاری ب ــی بســته ماندن ناامن
ــوادۀ خــود از  ــت خان ــی و مخالف ــت کاف ــود امنی چــون نب

ــه مکتــب بازماندنــد. رفتــن ب
و  طالبــان  ســقوط  از  ســال  پانــزده  گذشــت  بــا 
ســرمایه گذاری هنگفــت دولــت افغانســتان و متحــدان 
جهانــی اش بــرای رشــد معــارف در کشــور، کیفیــت نظــام 
ــه جایــگاه واقعــی اش نزدیــک نشــده و  آموزشــی هنــوز ب

دارد.  قــرار  پایین تریــن ســطح  در 

چنانــی کــه گفتــه آمــد، افغانســتان کشــوری اســت کــه بــا 
پایین تریــن درجــۀ ســواد، مشــکات بزرگــی را در بخــش 
ــر پیشــرفت  ــادی ب ــه می کنــد و تأثیــرات زی معــارف تجرب
ــس از  ــال پ ــزده س ــا، پان ــذارد، ام ــا می گ ــر ج ــور ب کش
ــت  ــتان در وضعی ــارف افغانس ــان، مع ــم طالب ــقوط رژی س
ــز در  ــتی هایی نی ــد کاس ــرد. هرچن ــر می ب ــه س ــری ب بهت

ــورد. ــم می خ ــد، به چش ــن رون ای
بعــد از بــه میــان آمــدن رونــد جدیــد دولــت داری در ســال 
۲۰۰1، 3۴۰۰ مکتــب، فعــال بــود کــه ۲۰ هــزار آمــوزگار، 
یــک میلیــون شــاگرد را -کــه همــه پســر بودنــد– در ایــن 

ــد. ــس می کردن ــب تدری مکات
کیفیــت معــارف هنــوز هــم بــه عنــوان یــک چالــش بــزرگ 
باقــی مانــده اســت. مکاتــب از امکانــات و وســایل الزم از 
ــه و البراتوارهــای ساینســی  ــل آب، تشــناب، کتاب خان قبی
ــای  ــوزان کتاب ه ــیاری از دانش آم ــتند. بس ــوردار نیس برخ
ــد و توســط آموزگارانــی تدریــس می شــوند  درســی ندارن

کــه فاقــد تحصیــات عالــی هســتند.
در مجمــوع، صنف هــا بیــر و بــار می باشــند و شــاگردان در 
یــک روز در چنــد وقــت از یــک صنــف اســتفاده می کننــد. 
بعضــی از مناطــق فاقــد مکاتــب دخترانــه هســتند، به ویــژه 

نبــود امنیــت مانــع رفتــن دختــران بــه مکتــب می شــود.
بــرای  دالــر  میلیــون  صدهــا  گذشــته،  ســال های  در 
ــر  ــا به خاط ــده، ام ــرف ش ــارف مص ــت مع ــود وضعی بهب
اختــاس و فســاد اداری کــه در ایــن وزارت حاکــم اســت، 
ــووالن  ــت. مس ــته اس ــی نداش ــد قناعت بخش ــارف رش مع
ــه  ــروف ب ــتر مص ــر بیش ــال های اخی ــن  وزارت در س ای
ــش  ــا پخ ــه ب ــد ک ــی بوده ان ــای خیال ــان آوردن کاره می
ــن  ــترده در ای ــاد گس ــود فس ــم از وج ــای پی ه گزارش ه
وزارت پــرده برداشــته شــد، امــا مســووالن حکومــت 
وحــدت ملــی هیچ گونــه توجهــی در ایــن زمینــه نکردنــد 
و حتــا رییس جمهــور غنــی، فــاروق وردک، وزیــر پیشــین 
ــچ  ــت و هی ــود گماش ــاور خ ــوان مش ــه عن ــارف را ب مع
ــن وزارت  ــاد در ای ــدۀ فس ــی پرون ــت بررس ــادی فرص نه

ــرد.  ــدا نک را پی
دور دســت  مکتب هــای  از  شــماری   دیگــر،  از ســوی 
بامیــان،  هلمنــد،  والیت هــای  در  به ویــژه  کشــور، 
ــار  ــور دچ ــان و غ ــی، بدخش ــدی، غزن ــتان، دایکن نورس
ــه  ــه می شــود ک ــوزگاران مســکلی هســتند. گفت ــود آم کم ب
در ایــن مکتب هــا عالمــان دینــی مضمون هــای علــوم 
ــا، ریاضــی،  ــوژی، کیم ــه بیول ــی و ساینســی، از جمل طبیع

فزیــک و هندســه را تدریــس می کننــد.
ــد،  ــاور دارن ــا ب ــان مکتب ه ــاگردان و معلم ــماری از ش ش
وزارت معــارف در پانــزده ســال  گذشــته بــرای حــل ایــن 
ــان از  ــته اســت. آن ــی نداش ــق و کارای ــۀ دقی مشــکل برنام
ــرای حــل  ــا ب ــی خواســته اند ت ــت وحــدت مل ســران دول
مشــکات ذکــر شــده، برنامه هــای دقیــق و مشــخص 
ــور  ــارف در کش ــت مع ــا وضعی ــد، ت ــت گیرن را روی دس

ــد. ــود یاب بهب
جامعــه،  بــودن  ســنتی  امنیــت،  موجودیــت  عــدم 
بســیاری  در  خشــونت ها  شــخصی،  خصومت هــای 
ــوزش و  ــد آم ــا رون ــت ت ــده اس ــبب ش ــات، س از والی
ــان  ــردد. هم چن ــه گ ــکات مواج ــا مش ــور ب ــرورش کش پ
ــوزگاران، ســوزاندن و مســدود  ــر شــاگردان و آم ــه ب حمل
شــدن مکاتــب، بهــره بــرداری سیاســی از اهــل معــارف و 
شــاگردان در محافــل رســمی، اســتفادۀ نظامــی از مکاتــب 
به عنــوان ســنگر جنــگ از ســوی نیروهــای نظامــی داخلــی 
و خارجــی و مخالفــان دولــت، از جملــه مــواردی انــد کــه 
ــی را برجــا  ــرات منف ــرورش، تأثی ــوزش و پ ــد آم ــر رون ب

گذاشــته اند.
ــارف  ــی و وزارت مع ــت وحــدت مل مســووالن در حکوم
آمــوزش  راه  فــرا  چالش هــای  کــه  ســپرده اند  تعهــد 
و پــرورش در کشــور کاهــش خواهــد یافــت و آنــان 
می کوشــند تــا از راه هــای ممکــن بــه حــل ایــن چالش هــا 

ــد. بپردازن

هارون مجیدی

سال جدید آموزشی 
و مشکالت کهنه

دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد بــر همکاری هــای 
ایــن ســازمان در راســتای تحکیــم ثبــات و تحقق 
اولویت هــای دولــت افغانســتان در ســاحات 

مختلــف تأکیــد کــرد.
خارجــه  امــور  وزیــر  ربانــی  صاح الدیــن 
افغانســتان بــا انتونیــو گوتیــرس دبیــرکل ســازمان 
ملــل متحــد شــام پنجشــنبه در مقــر ایــن ســازمان 

ــود. ــات نم ماق
بــر اســاس خبرنامــه وزارت امــور خارجــه 
مــورد  در  ربانــی  صاح الدیــن  افغانســتان، 
ــی و دســت آوردهای نیروهــای  چالش  هــای امنیت
ملــی دفاعــی و امنیتــی افغانســتان در مبــارزه بــا 
در  حکومــت  تاش هــای  چالش هــا،  ایــن 
راســتای صلــح، روابــط افغانســتان بــا کشــورهای 
ــش  ــر خوی ــفر اخی ــت آوردهای س ــه و دس منطق

ــود. ــت نم ــنگتن صحب ــه واش ب
در خبرنامــه آمــده اســت: سرپرســت وزارت 
امــور خارجــه از اصاحاتــی کــه دبیــر کل 
ــر  ــازمان در نظ ــن س ــل متحــد در ای ــازمان مل س
دارد، حمایــت کــرده و بــا اســتقبال از طــرح 
ــن ســازمان  ــت سرمنشــی ای ــر معاونی ایجــاد دفت
ــدوار اســت  ــزم، امی ــا تروری ــارزه ب در بخــش مب

ــت کار  ــتان فرص ــتعد افغانس ــهروندان مس ــه ش ب
ــردد. ــم گ ــر فراه ــن دفت در ای

نهادهــای  ارزنــده  از خدمــات  وی همچنــان 
ــراز ســپاس نمــوده  ملــل متحــد در افغانســتان اب

ــه  ــتان ب ــوری افغانس ــادآوری از کاندیدات ــا ی و ب
عضویــت در شــورای حقــوق بشــر ایــن ســازمان 
میــادی،   ۲۰۲۰ تــا   ۲۰1۸ ســال های  بــرای 
ــتا از  ــن راس ــه در ای ــود ک ــدواری نم ــار امی اظه

ــرد. ــورت گی ــت ص ــتان حمای افغانس
ــات  ــن ماق ــل متحــد در ای ــرکل ســازمان مل دبی
ــت  ــرای موفقی ــکاری ب ــه هم ــته ک ــار داش اظه
دولــت افغانســتان در فایــق آمــدن بــه چالش های 
ــازمان  ــن س ــی ای ــای اساس ــود از اولویت ه موج
ــه از  ــت همه  جانب ــه حمای ــل متحــد ب ــوده و مل ب
تاش هــای دولــت افغانســتان در راســتای)تأمین( 

ــد. ــد می باش ــح متعه صل
همچنــان وی اطمینــان داد کــه ایــن ســازمان بــه 
ــات  ــم ثب ــتای تحکی ــترده در راس ــکاری گس هم
و تحقــق اولویت هــای دولــت افغانســتان در 

ــد داد. ــه خواه ــف ادام ــاحات مختل س

دبیرکل سازمان ملل:

به حمایت از تالش های صلح در افغانستان متعهد هستیم

ACKU



مهارت یادگیری  
تکنولـوژی دیجیتـال، زنده گـی مـا را تسـخیر کـرده اسـت. موبایـل 
و تبلـت و لپ تـاپ، بـا زندگـی امـروزی مـا، همـان کاری را کردند 
کـه اسـب تـروا در داسـتان های افسـانه ای هـزاران سـال قبـل. پس 
از اینکـه وسـایل تکنولوژیـک وارد خانـه و زندگـی مـا شـدند، بـه 
آمدنـد و  بیـرون  آنهـا  از درون  تدریـج مهمان هـای دیگـری هـم 
جـای خـود را در زندگـی مـا پیـدا کردنـد. رابطه هـای دیجیتـال، 
کاس هـای دیجیتـال، گفتگوی دیجیتـال، کتابهای دیجیتـال و آنچه 
اینجـا می خواهیـم مـورد بحث قرار دهیـم:  یادداشـت های دیجیتال. 
نرم افزارهـای مختلفـی بـرای یادداشـت برداری در فضـای دیجیتـال 
 OneNote ،وجـود دارد کـه شـاید دو مـورد از معروف ترین آنهـا
و Evernote باشـند کـه در مـورد وان نـوت و نحـوه اسـتفاده از 
آن، قبـًا مطلبـی را منتشـر کردیـم. امـا اکنـون سـوال مهم تـری را 

بررسـی می کنیـم:
همـه می دانیـم کـه یادداشـت بـرداری دیجیتـال می توانـد سـاده تر 
و سـریع تر از یادداشـت برداری کاغـذی باشـد. امـا آیـا ایـن سـبک 

یادداشـت برداری بـرای یادگیـری هـم مفیدتـر اسـت؟
بـرای  لپ تاپ هـا  از  اسـتفاده  مـورد  در  کـه  تحقیقاتـی  عمـده ی 
یادگیـری – در محیـط غیررسـمی یـا در کاس هـا – انجـام شـده، 
بـه ایـن مسـئله پرداختـه کـه اسـتفاده از وسـایل دیجیتـال بـه دلیل 
آنایـن بـودن و دسترسـی بـه اینترنت و وجـود بازی هـای مختلف 
روی آنهـا، فرصـت و زمینـه ی بیشـتری را بـرای حواس پرتی، ایجاد 

می کننـد.
امـا کمتـر کسـی بـه ایـن مسـئله پرداختـه کـه: »بـه فـرض اینکـه 
و   یادداشـت برداری  بـرای  واقعـًا  خـود،  کامپیوتـر  از  شـخصی 
یادگیـری اسـتفاده کـرده و از همـه عواملـی کـه ایجـاد حواس پرتی 
در  دیجیتـال  بـرداری  یادداشـت  نقـش  کنـد،  اجتنـاب  می کننـد، 
یادگیری چیسـت؟«. پم مولر و همکاران او در دانشـگاه پرینسـتون، 
در ایـن زمینـه تحقیـق ارزشـمندی انجـام داده انـد کـه نتیجـه آن در 

اسـت. منتشـر شـده   Psychological Science نشـریه 
ایـن مسـئله زمانـی بـرای مولـر جـدی شـد کـه یـک روز تصمیـم 
گرفـت به جای یادداشـت برداری توسـط کامپیوتر، به روش سـنتی 
بـا همـان کاغـذ و خودکار، یادداشـت بـرداری کنـد. او می گوید که 
آن روز، احسـاس کـرد مطالـب را بهتـر می آمـوزد و تصمیـم گرفت 
بـا یـک تحقیـق علمی، این مقایسـه را به شـیوه ای دقیـق، انجام داده 

و ثبـت کند.
تحقیق به شـیوه ی خاقانه ای انجام شـده اسـت. برای 65 دانشـجو، 
پنـج فیلـم از سـخنرانی های  TED پخـش  شـد. بخشـی از آنهـا 
بـا اسـتفاده از لـپ تـاپ و بخشـی دیگـر بـا اسـتفاده از کاغـذ، 

می کردنـد. یادداشـت برداری 
سـپس بـه مـدت نیـم سـاعت، بـه آنهـا کارهـای مختلفی داده شـد 
تـا کمـی از فضـای یادگیـری اولیـه فاصلـه بگیرنـد. تـاش شـد با 
تمرین هایـی ماننـد حفـظ کـردن و بـه یـادآوردن، تـا حـد امـکان 
فضـای ذهنـی دانشـجویان از چیزهایی که در TED شـنیده و دیده 

بودنـد، دور شـود.
سـپس دو نـوع سـوال مختلـف از دانشـجویان پرسـیده شـد. برخی 
سـواالت، از جنـس »یـادآوری« بود. مثـًا اینکه فان تمـدن حدوداً 
چنـد سـال پیـش،  وجـود داشـته اسـت؟ برخـی از سـواالت هم از 
جنـس »درک مفهـوم« بـود. بـه عنـوان مثـال: چـه تفاوت هایـی بین 
نگـرش ژاپنی هـا و سـوئدی ها در برابـری اجتماعـی وجـود دارد؟

در پاسـخ بـه سـواالتی کـه صرفـًا از جنـس یـادآوری محفوظـات 
بودنـد، دو گـروه دانشـجویان، تقریبًا مشـابه عمل می کردنـد. اما در 
مـورد سـواالتی کـه درک مفهـوم هـم در آنها مهـم بود، کسـانی که 
یادداشـت برداری کاغـذی کـرده بودنـد، بـه صـورت قابـل توجهی 

می دادند. پاسـخ  بهتـر 
حجـم یادداشـت برداری کسـانی کـه بـا لپ تـاپ کار کـرده بودنـد 
بیشـتر از کسـانی بـود کـه بـا کاغـذ یادداشـت بـرداری می کردنـد. 
جالـب اینجاسـت کـه شـباهت کامـی بیـن حرفهـای سـخنران و 
یادداشـت های دیجیتـال، بیشـتر از یادداشـت های کاغـذی بـود. بـه 
عبـارت دیگر، کسـانی که بـا لپ تاپ یادداشـت بـرداری می کردند، 
بیشـتر شـبیه همان کلمات و جماتی که شـنیده بودند، می نوشـتند. 
در حالـی کـه کسـانی کـه یادداشـت بـرداری کاغـذی می کردنـد، 
پـس از درک مطلـب، بیشـتر بـا اسـتفاده از دامنـه واژگان خـود، بـه 
یادداشـت  مقالـه  اگـر  مطالـب می پرداختنـد.در ضمـن  بازنویسـی 
بـرداری و خاصه نویسـی را در سـایت متمـم نخوانـده اید،مطالعه 

آن را بـه شـما پیشـنهاد میکنیم
زمانـی کـه پـس از یـک هفتـه، دوبـاره از دانشـجویان در مـورد 
شـنیده های آنها پرسـیده شـد، هنوز هم کسـانی که یادداشت برداری 

کاغـذی کـرده بودنـد، تواناتـر بودند!
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کدام بهتر است؟ یادداشت 
برداری با کاغذ یا با کامپیوتر؟

ــود  ــل ش ــل داخ ــه کاب ــار ب ــس اولین ب ــر ک ه
مســعود( )احمدشــاه  می خــورد  شکســت 

ــر  ــغور، آم ــات پش ــاز عملی ــای آغ در نزدیکی ه
ــی  ــمن را ط ــون دش ــراف گارنیزی ــب اط صاح
برنامــۀ  و  مــی زد  دور  آرام آرام  روز  چندیــن 
ــد،  ــا را می دی ــنجید، قرارگاه ه ــات را می س عملی
ــا  ــرد و گروپ ه ــا می ک ــل را جابه ج ــلحۀ ثقی اس

را متمرکــز می ســاخت.
چنــد روزی در قــرارگاه »شــابه« ماندیــم، گذشــته 
ــود  ــود، کمب ــود نب ــی موج ــذای کاف ــه غ از آنک
ــر خــاف  ــرا ب ــود، زی روغــن، مشــکل جــدی ب
مناطــق  عبوربــه  راه  قرارگاه هــا،  از  بعضــی 
همجــوار پنجشــیر بــرای ایــن قــرارگاه ازآن 
کوه هــای ســر بــه فلــک اش، قابــل تحمــل نبــود. 
ــی را کــه داشــت،  ــدک روغن ــرزا ان ــدان می قومان
ــی  ــا جای ــرد. ت ــی می ک ــون طا،صرفه جوی همچ
ــت  ــرزا را مام ــدان می ــب قومان ــر صاح ــه آم ک
کــرد و گفــت کــه ایــن امســاک ســبب مریضــی 

ــد. ــد ش ــا خواه بچه ه
ــر  ــه س ــوف ب ــب ها را در درون ص ــا و ش روز ه
ــوف  ــار ص ــی در کن ــک کوچک ــم. اتاق می بردی
ــر صاحــب  ــِر کار آم ــث دفت ــرار داشــت.به حی ق
ــرک  ــک س ــز دی ــه ن ــد. روزی ب ــتفاده می ش اس
-جایــی کــه پوســتۀ دشــمن نزدیــک بــود- 
ــه ده  ــرک را ک ــار س ــع کن ــم. موض ــه رفت مخفیان
ــا  ــد ت ــرده بودن ــد ک ــابه عه ــای ش ــر از بچه ه نف
ــی  ــدت طوالن ــد، م ــت کنن ــرگ مقاوم ســرحد م
نــگاه کــردم و آن جوانــان شــجاع را در دل 
ــر  ــد زی ــته بودن ــه توانس ــردم ک ــین می ک تحس
فشــار آتــش متراکــم هوایــی وزمینــی، روز هــای 

ــا را  ــای روس ه ــان گارنیزیون ه ــی، راه می متوال
مســدود کننــد.)از آن جملــه تنهــا یعقــوب جــان 

ــده اســت( ــا زن آغ
منطقــه،  آن  در  دیگــر  خاطره انگیــز  نقطــۀ 
ــا  ــه در آنج ــی ک ــود. گردنه ی ــهیدان ب ــۀ ش گردن
ــه  ــه ب بیســت نفــر از مجاهــدان شــابه غافل گیران
محاصــرۀ روس هــا در آمــده بودنــد و تــا آخریــن 
نفــس مقاومــت کردنــد. قومانــدان شــاه نظر 
قبــل از شــهادت، تفنگــش را )بخاطــری کــه 
شــلذر انگلیســی اش راکــه از بــازار پاکســتان 
ــی  ــند تبلیغات ــوان س ــه عن ــد، ب ــداری می ش خری
ــدن  ــا کوبی ــد( ب ــل نشــان ندهن ــون کاب در تلویزی
بــه ســنگ، پارچه پارچــه کــرده بود.آنــان در 

مدفون انــد. شهادت شــان  محــل 
روزی بــه دیــدن زخمی هــای رفتیــم کــه در 
قســمت باالیــی درۀ شــابه در یــک پناهــگاه 
مراقبــت می شــدند. آنــان بــا دیــدن آمــر صاحب، 
چنــان هیجانــی شــده بودنــد کــه درد هــای خــود 
ــذای  ــه غ ــه ن ــی ک ــد، در حال ــوش کردن را فرام

ــتند. ــی داش ــه دوای کاف ــی و ن کاف
ــط  ــه وس ــغور ک ــای پش ــرف کوه ه ــه ط ــداً ب بع
ــم.  ــت رفتی ــرار داش ــج ق ــابه و خن ــرارگاه ش ق
ــر  ــارق، زی ــرارگاه ط ــه ق ــدن ب ــرود آم ــگام ف هن
قــرار  آتــش شــدید توپ هــایDC دشــمن 
گرفتیــم، خــود را از ســطح خــر ســنگ های 
کشــاندیم  پایین تــر  طــرف  قولچه،بــه  روی 
تــا کمرهــای زرد کــه در آنجــا ســوراخ های 
ــتکه  ــود داش ــوه وج ــادی در دل ک ــچ زی کج وپی
ــادگار  ــدا بود.احتماالًی ــرش ناپی ــی از آن آخ بعض
حفریــات قدیــم یــک معدنازدوره هــای باســتانی 

بــود. دقایقــی آنجــا ماندیــم تــا 
توپ هــا متوقــف شــدند. از آنجــا دوبــاره باالتــر 
بــر آمدیــم کــه ســطح مرتفــع و ســر ســبزی بــود.

بــاالی گردنــه، جاییکــه آمــر  در آن محــل، 
صاحــب از آنجــا پوســته های گارنیزیــون دشــمن 
را مطالعــه می کــرد، فرصــت زیــادی بــرای قصــه 
ــم  ــم نعی ــا معل ــب ب ــر صاح ــتیم. آم ــردن داش ک
ــا گــرم  ــازی شــطرنج می شــدند و م مصــروف ب
ــن، از  ــژه م ــم، به وی ــان بودی ــا همراه ــت ب صحب
صحبت هــای خلیــل حنانــی وعبدالهــا توحیــدی 
کــه رنــگ روشــن فکری ودینــی می داشــتند، 
ــردن  ــات ک ــا م ــر صاحــب ب ــردم. آم ــذت می ب ل
و  بــرای شــوخی  بهانه یــی  معلــم صاحــب، 
ــازی  ــم ب ــده می یافــت. یــک روز بعــد از خت خن
ــید:  ــب پرس ــر صاح ــم از آم ــطرنج،معلم نعی ش
"آمــر صاحــب، گاهــی بــه شــهرت جهانــی 
ــان را  ــم نظرت ــد؟ می خواهی ــر کرده ای ــود فک خ

ــم؟" ــه بدانی در زمین
ــودم  ــن خ ــت: م ــی گف ــا فروتن ــب ب ــر صاح آم
ایــن شــهرت  می شناســم والیــق  را خــوب 
ــان  ــاد، در جه ــهرت جه ــزود: "ش ــم. واف نمی دان
بیشــتر نتیجــۀ کاررســانه های غربــی اســت. 
دلیلــش هــم وجــود دشــمن مشــترک مابــا 
ــت  ــم نعم ــن ه ــال، ای ــر ح ــت. به ه ــان اس آن
ــش  ــگ آزادی بخ ــچ جن ــرا هی ــت، زی خداوندیس
بــه انــدازۀ جهــاد افغانســتان پشــتیبانی بین المللــی 
کســب نکــرده اســت." بعــداً ســخن بــه احتمــال 
ــه ممکــن  ــه شــد ک ــروزی کشــیده شــدو گفت پی

ــد. ــرک کنن ــتان را ت ــا افغانس ــت روس ه اس
آمــر صاحــب گفــت: زمانــی آرزو می کــردم 
کــه انقــاب )جهاد(هرچــه زودتــر پیــروز شــود 
و بعــد از آن، بــه یــک کار شــخصی ماننــد 
تجــارت بپــردازم، امــا حــاال متوجــه شــده ام کــه 
ــراً در  ــه جب ــای ک ــمنی ها و ضدیت ه ــن دش ای
ــر آن قــرار گرفته ایــم، ایــن آرزو را ناممکــن  براب
ســاخته اســت و شــرایط طــوری آمــده کــه 
به خاطــر دفــاع از خودهــم کــه شــده، نمی تــوان 

ــت. ــار گذاش ــلحه را کن اس
هم چنــان گفــت: مجاهدیــن پیــروز خواهنــد 
ــل  ــل داخ ــه کاب ــار ب ــس اولین ب ــا هرک ــد، ام ش
شــود، شکســت خواهــد خــورد، زیراافغانســتان 
ــن  ــت و ای ــده اس ــیم ش ــا تقس ــان تنظیم ه در می
ــزی  ــت مرک ــع حکوم ــانی تاب ــه آس ــا ب پارچه ه
نخواهــد شد.شــرایط بین المللــی طوریســت کــه 
ــروعیت  ــات، مش ــدون انتخاب ــت ب ــچ حکوم هی

ــت . ــد داش نخواه
ــد  ــت بع ــن حکوم ــردم از اولی ــع م ــا توق ضمنً
از پیــروزی بســیار زیــاد اســت، در حالیکــه 
ــد  ــار خواه ــی در اختی ــات کم ــت امکان حکوم
ــر  ــت: به ه ــی گف ــث کوتاه ــد از مک ــت. بع داش
ــک  ــل ی ــه کاب ــدن ب ــل ش ــار داخ ــال، اولین ب ح
ــم هایش  ــد چش ــود. بع ــوب می ش ــاز محس امتی
ــی را  ــی حوادث ــد. گوی ــره مان ــی خی ــه نقطه ی ب
ذهــن اش  در  می افتــاد،  اتفــاق  احتمــاالً  کــه 
در  می کنــم  گفت:دعــا  کــه  می کــرد  مــرور 
ــروز  ــم پی ــه احســاس می کن ــی ک ــن لحظات آخری
ــی  ــک مرم ــینۀ خود(،ی ــه س ــاره ب ــده ایم)با اش ش
در ســینه ام بنشــیند!...آدم بــا ســاح خویــش نــزد 
خداونــد بــرود و بگویــد: در راه تــو جهــاد کــردم 

ــدم! وآم
ایــن جمــات آخــر او هیــچ گاه فراموشــم نشــد 
ــرا در  ــر م ــه تقدی ــل ک ــوادث کاب ــول ح و در ط
ــرم دور  ــش نظ ــود، از پی ــرار داده ب ــق آن ق عم
ــد.آیا  ــن ش ــتعفای م ــبب اس ــه س ــد.تا آنک نمی ش
ــی  ــد کس ــی کن ــت پیش بین ــت او می توانس آنوق
می شــود  داخــل  کابــل  بــه  اولین بــار  کــه 
رهبــری  تحــت  می خورد،گــروه  وشکســت 

ــه. ــأ ن ــد بود؟یقین ــودش خواه خ
ایــن جــواب را وقتــی کــه در آســتانۀ امتحانــات 
ــرار  ــان ف سمســتر چهــارم حقــوق،از تــرس طالب
کــرده بودم،بــدون ارتبــاط ذهنــی بــه ایــن خاطــره 
ــتی  ــن آش ــا م ــب ب ــر صاح ــه آم و در روزی ک
ــنیدم.در آن  ــنگ ش ــی در داالن س ــرد،در اتاقک ک
شــب بــا تبســم گفت:مــا هیــچ فکــر نمی کردیــم 
ــا ایــن انــدازه لجاجــت می کنــد  کــه حکمتیــار ت
و پاکســتان تــا ایــن حــد در دشــمنی بــا مــا پیــش 

مــی رود.

خـاطره یی 

از حاشیۀ عملیات 

پشغـور محمد حسین سید
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شهرنوش
خسـرو مانـی سـفر دل انگیـز ادبیـات را بـا شـعر آغـاز کرد 
و بـا رمـان ادامـه می دهـد. او بـا انتشـار رمان   هـای کوتـاه 
و  »دلقـک   ،139۰ سـال  در  متـروک«  نام   هـای  »کتـاب 
حشـرات دیگر« در سـال 139۲، »زندگی کوچک« در سـال 
1393 و »ریسـمان شـنی« در سـال 139۴ بـه نحـوی نشـان 
داد کـه نویسـش او، شـبیه بازکـردن مـوج مـوازی در کنـار 
جریـان داستان نویسـی افغانسـتان اسـت. ایـن دگرنویسـی 
بـه بـاور مـن، بـه چالش کشـیدن ادبیـات داسـتانی معاصـر 
افغانسـتان نیسـت، بـل بازنمایـی واقعیـت در شـکل غیر از 
بوطیقایـی و معمـول ادبیـات، قرائت ناهمسـان از اسـتحالۀ 
بازنمایـی زنده گـی در  از  متفاوتـی  رویداد هـا و شـناخت 

ذهـن پیچیدۀ انسـان اسـت.
مانـی نویسـندۀ سورریالیسـت، آشـنایی زدا و نوگـرا اسـت. 
در آفریده   هـای او گفتمـان عقـل نامتعـارف، سـیطرۀ تخیـل 
بـر عقـل متعـارف و ر هایـی ذهـن انسـان از سـلطۀ نظـم 
متعـارف و از کلیشـه   های اجتماعـی بسـامد باالیـی دارنـد. 
درگیری   هـای ذهنـی و انتزاعـی در مواجهـه بـا کارکرد هـا 
و رفتار هـای انسـان و پـردازش چیسـتی و معنـای زمـان و 
مـکان، شـاخصه   های دیگـر رمان   هـای خسـرو مانـی انـد.

انـد.  دشـوار  و  پیچیـده  مانـی،  رمان   هـای  سـاختار های 
گزینـش عمـدی سـاختار روایـی پیچیده و عناصـر تکنیکی 
مـدرن فهـم رمان   هـای او را دشـوارتر می سـازند. از سـوی 
اتفـاق  او  متن هـای  در  کـه  آشـنایی زدایی   هایی  دیگـر، 
متـن،  بـر  را  خواننـده  تسـلط  و  درک  میـزان  می افتنـد، 
کاهـش می دهنـد؛ امـا مانـی از سـر تصـادف نمی نویسـد. 
او می دانـد کـه چـه می نویسـد؛ گره   هـا را بایـد مخاطبـان 
خـاص کشـف نمـوده بـا تأویـل، رمان   هـای او را دریابنـد. 
جـای شـگفتی نخواهـد بـود اگـر هـر خواننده یـک قرائت 
ناهمسـان از آفریده   های او داشـته باشـد و با افزایش شـمار 
خواننـده گان، تأویل   هـا نیـز افزونـی گیرند. مانـی در پی آن 
نیسـت کـه همه چیـز را بیـان کـرده بـه خواننـده گان واضح 
سـازد کـه چـه می خواهـد بگویـد. او دغدغه   هـای ذهنـی 
خـود را در مواجهـه بـا واقعیت بیـان مـی دارد و بیان همین 

می سـازند. را  رمان   هایـش  جوهـر  دغدغه   هـا، 
رمـان سورریالیسـتی »کتـاب نام   هـای متـروک« هذیان   هـای 
آدمـی در حـال مـرگ و پـس از مـرگ اسـت. این رمـان با 
شـیوه روایـی جریـان سـیال ذهـن و تک گویـی ذهنی قصۀ 
آدمـی  اسـت کـه در رؤیا و هذیـان حرف می زنـد و با خودِ 
خـود )مانـی( رو در رو می شـود؛ روایت جنگ و سـر زدن 

و قصـه سـربازان و تفنگ و خون اسـت:
»با لگد می زنم به تهیگاه زیر سرین محکوم.

بدو!
دست پاچه می شود و تند تند گام برمی دارد.

به کجا؟

ر هـا  لگـد  بـه کونـش.  دیگـر حوالـه می کنـم  لگـد  یـک 
می شـود و بـه پشـت ران   هایـش می خـورد. لذتـی پنهـان 

مـی دود زیـر پوسـتم.
به غار مادرت!

کاسـه   های  می شـوند.  کان تـر  چشـم   هایش  یک بـاره، 
فکـر  می گیرنـد.  خـون  و  می شـوند  پهن تـر  چشـم   هایش 
می کنـم کـه خـون بـه زودی از چشـمش سـرازیر خواهـد 
شـد. تـرس خفیفـی جـای لـذت را می گیـرد و پوسـتم را 

می کنـم. زخمـی اش  نـگاه  از  را  چشـمم  می سـوزاند. 
به پیش!« )-1 ص ۲1(

بـه بیـان دیگـر، این رمـان تعریف یـک مـرده از مرده گی و 
امتـداد حافظـۀ او از زنده گـی در مرده گی اسـت که با بینش 
فلسـفی بیـان می شـود. سـرباز، قربانـی و شـاهد یا شـاهد، 
قربانـی و سـرباز هـر سـه یـک تصویـر و یـک سرنوشـت 
دارنـد. راوی در حـال مـرگ و پـس از مرگ درسـت به یاد 
نمـی آورد کـه تیرباران شـده اسـت یـا تیرباران کـرده یا هم 

تنها تماشـاگر بوده اسـت.
خاطره   هـا در ذهـن راوی محو شـده و شـبح گونه  اند؛ در مه 
می آینـد و می رونـد. زمـان وقـوع خاطره   هـا نیـز مشـخص 
نیسـت. »کتـاب نام   هـای متـروک« هسـتی و مـرگ را بـه 
شـکل یـک وضعیت ترسـیم کـرده تجربۀ انسـان از مرگ و 
متاشی شـدن جسـم و خاطرات را با نگرش فلسـفی تلخی 
طـی یـک رؤیـا و توهـم تمثیل می کند. انسـان از زمـان  تنها 
خاطره   هـا را نگـه مـی دارد و در وضعیت   هایـی چـون مرگ 
خاطره   هـا بـا مـرگ در مرده گـی تـا زمانـی نامعلـوم -کوتاه 
یـا دراز- ادامـه می یابنـد. آخریـن شکسـت انسـان زمانـی 
اتفـاق می افتـد که او کامـًا خاطراتش را از دسـت می دهد.
رمـان  دیگـر«  حشـرات  و  »دلقـک  سورریالیسـتی  رمـان 
سیاسـیی بـا نشـانه   های اسـاطیری، مذهبـی و نمادیـن بـا 
»طناب   هـای  لیـز«،  »زمیـن  »ناخوانـده«،  اسـت:  بخـش  ده 
خیالـی«، »پـس شـما را حشـره زد؟«، »هبـوط بـه حفـره«، 
»جـن و ابوالهـول«، »دمـاغ«، »پوسـت انداختـن«، »ماجـرای 
تلفـن« و »ضیافـت حشـرات«. ایـن رمـان ماجـرای حـزب 
سیاسـی بیهوده یـی را بیـان می کنـد؛ حزبـی کـه با شکسـت 
ایـن رمـان،  پرسـوناژ اصلـی  فروپاشـی مواجـه اسـت.  و 
او در جریـان  اسـت.  ایـوب رهبـر یـک حـزب سیاسـی 
کار هـای سیاسـی بـا روزمره گـی و بی برنامه گی بـه یک آدم 

می شـود. مبـدل  مسخ شـده  و  روان پریـش 
از  اسـت  مملـو  دیدگاه   های شـان  کـه  رمـان  پرسـوناژ های 
آرمان گرایـی و قسـمًا سوسـیالیزم، شـخصیت   های سیاسـی 
تمثیـل  افغانسـتان-  تاریـخ  بـه  پیونـد  در   - را  مشـخصی 
و  شکسـت خورده  سیاسـت مداران  آنـان  نمی کننـد؛ 
پوسـیده یی انـد که درون اجتمـاع جایی ندارند و خودشـان 
نیـز نمی داننـد کـه دقیقـًا چـه می خواهنـد. یخچال روسـی 
بـزرگ در آپارتمـان ایـوب و باالپـوش یخه بلنـد روسـی او 
نشـانه   هایی خیلـی روشـنی در ایـن رمان اند. ایـن دیدگاه   ها 
و  بی ریشـه  می شـوند،  روایـت  کل  دانـای  توسـط  کـه 
بی مفهـوم بازتـاب می یابند. شـاید نویسـنده بـه جریان   های 
سیاسـی و ایدیولوژیکی که بیشـترینه در سـال   های شـصت 
قرن بیسـتم میـادی در افغانسـتان پی ریزی شـدند، گوشـه 
چشـمی تـوأم بـا نیشـخند، تسـخر و زهرخنـد داشـته بـا 

همیـن ابـزار ایدیولـوژی را رد می کنـد.
افـزون بـر ایـوب، داکتـر چنگیـز، آقـای صـدری، شـرحه 
خانـم و آهـو خانـم بـه عنـوان اعضـای معتبـر حـزب نیـز 
در متـن حضـور دارنـد. ایـن گـروه گویـا در جایـی بـه نام 
کافـه زنبـق در دهۀ شـصت قـرن بیسـتم میـادی مصروف 
انـد و همـه رویداد هـا در  اجتماعـی  کار هـای سیاسـی و 
ماه   هـای اپریـل ایـن سـال   ها اتفـاق می افتنـد. دلقـک، یکی 
از کرکتر هـای اصلـی رمـان یـا بـه بیـان دیگـر )مـِن دیگر( 
اوسـت.  مـرگ  نتیجه گیـری شـتاب زده  یـک  بـا  و  ایـوب 

ایـوب درگیر دلقک و حشـرات اسـت و در جهـان انتزاعی 
و خاطـرات خـود گیـر مانـده اسـت.

بـا    این کـه »دلقک و حشـرات دیگر« در روایـت نیمه خطی 
و بـا فاش بک ها و در زمان نسـبتًا مشـخص پرداخته شـده 
اسـت، ابهـام در پیرایـۀ رمان و در زمان و مـکان وجود دارد 
و درک رمـان را کـه با آمیزه یی از اسـاطیر اروپایی و سـامی 
چـون ایـوب، جـن، ابوالهول، فاوسـت و مفیسـتوفلس بیان 

می شـوند، دشـوارتر می سازد.
ایـوب »شـمع فـروزان آزادی« - بـه گفتـۀ آهـو خانـم - با 
توهـم    این کـه کـرم در بدنـش آغـاز بـه حرکـت می کنـد، 
در حیـن یـک سـخنرانی در برابـر یـک جمعیـت در اپریل 
1963 دچـار توهم و روان پریشـی گردیـده از روال زنده گی 
عـادی بـاز می مانـد و خانه نشـین می شـود. ایـوب حضـور 
کـرم در بدنـش را کـه مانـع سـخنرانی و زنده گـی متعارف 
می گـردد، »ِسـفر ظهـور« می نامـد. نام گذاری   هـای آگا هانـه 
پیامبـر در  و سـیر رویداد هـا بـه گونه   هایـی قصـۀ ایـوب 
روایـات سـامی و اسـامی را کـه چندین گونه روایت شـده 
اسـت؛ بـه یاد مـی آورد. پـس از آن سـخنرانی نـاکام، ایوب 
بـا دلقـک - مـرگ او- که ناخواسـته به آپارتمانـش می آید، 

می کنـد: زنده گـی 
»بیاییـد سـری بـه همان شـب جنجالـی بزنیم: بـه زمانی که 
ایـوب تـب زده و عرق کرده در بسـتر بیماری افتـاده و هنوز 
سـروکلۀ مهمـان ناخوانـده پیـدا نشـده. حـاال چـه دید هایم 
آن جـا کـه دسـت از سـرش برنمی داریم؟ مگر نه این اسـت 
کـه همـۀ ماجـرا پـس از آمـدن دلقـک آغاز شـد؟ راسـتش 
قضیـه بـه ایـن سـادگی   ها هـم نیسـت. واقعیـت این اسـت 
کـه ایـوب زمانـی به یـاد آن شـب و ماجرا تب زده شـدن و 
خـواب پیش بینانـه اش افتـاد کـه دیگر دلقـک صاحب  خانه 
شـده بـود و دیـاری نمی توانسـت از آن جا بیرونـش کند. » 

)-۲ ص ۲6(
رمـان سورریالیسـتی »زندگـی کوچک« که قصه شـر و رؤیا 
اسـت، خـط داسـتانی مبهمـی دارد و مثـل دیگـر رمان   های 
مانـی، مـکان و زمـان روایـت در آن نامعلـوم اسـت. رمـان 
بیشـتر شـبیه روایـت یک وهـم در ذهن تودرتـوی یک آدمِ 
ناشـناس در یـک جـای ناشـناس و زمـان نامعلـوم اسـت. 
پیرنـگ رمـان درهم و برهم اسـت، اما همه قطعـات با نظم 

درونـی بـا هـم سـامان یافته اند.
در ایـن رمـان مـردی در یکـی از شـب   های آخـر تابسـتان 
انـد.  چیـره  رؤیا هـا  آن  بـر  کـه  می شـود  کافه یـی  وارد 
نمی کننـد.  توجـه  او  بـه  و  نشسـته اند  مردانـی  کافـه،  در 
موسـیقی اندوهگینـی نیـز نواختـه می شـود. رمان بـه تبیین 
وضعیت   هـای درونـی آدم   هـای کافه می پـردازد و تعریفی از 
بیـرون اشـیاء و آدم   های حاضـر در کافه صـورت نمی گیرد. 
قدیمـی  قصه   هـای  خـاف  اسـت.  درونـی  همه چیـز 
شـادی   ها  می کردنـد،  تعریـف  را  بیرونـی  رفتارهـای  کـه 
آدمیـان،  و  می دادنـد  بازتـاب  را  بیرونـی  اندوه   هـای  و 
دشـواری های خـود را بـا »رفتـن و یافتـن« حـل می کردنـد 
پایـان خوشـی داشـت، »زند گـی کوچـک«،  و هـر قصـه 
قصه   هـای قدیمـی »رفتـن و یافتـن« را بـه چالش می کشـد؛ 
اتفـاق می افتنـد، نـه  قصه   هایـی را کـه در روی پوسـته   ها 
در داخـل پوسـته   ها. امـا چـه کسـی قـادر اسـت کـه سـر 

اندوه   هـای عمیـق درونـی را بـاز کنـد؟ 
و  معمـول  داسـتانی  خـط  بی آن کـه  همین گونـه  روایـت 
سـنتی یـا مـدرن را دنبال کنـد، ادامـه می یابـد. در این رمان 
موسـیقی، رؤیـا، زمـان و خاموشـی نیـز از پرسـوناژ ها اند:
»موسـیقی اندوهگیـن هنوز آن جا بـود. کنار ایـاز، تکیه داده 
بـه میز. چشـم   هایش نم زده بودند. حوصله نداشـت سـرش 
را بـاال بگیـرد و مشـتش را بـر میـز بکوبد. حاال کـه صحنه 
از آن او نبـود، بـودن و نبودن فرق نمی کـرد.« )-3 ص ۲5(
»خاموشـی، زیـر درخـت پیـر، منتظـر می ماند. بـه صدا های 

درون کافـه گـوش می سـپارد و بـه زمـان می نگـرد. دیـر یا 
زود، نوبـت او فـرا می رسـد. می آیـد و از در کوتـاه کافـه 
می گـذرد. نگاهـی هم بـه جماعـت می اندازد. خـط باریکی 
اسـت کـه در دل زمان کشـیده می شـود: آن جا زمـان کاه از 
سـر برمـی دارد، سـیگارش را آتـش می زنـد، به پشـت سـر 
خـود نـگاه می کنـد، سـر می جنبانـد و دوبـاره راه می افتـد« 

)-3 ص 6۴( 
رمـان در پـی جسـتجوی ارتبـاط انسـان با اشـیاء اسـت. آیا 
اشـیاء همانی انـد کـه از بیـرون بـه نظـر می آیند؟ شـلوار در 
جهـان واقعـی همـان شـلوار اسـت و بـس، اما وقتـی از تن 
انسـان بیـرون می آیـد، امـکان دارد مثـل »پـوش گیتـار« یـا 
هـر چیـز دیگر به نظـر برسـد و کارکرد واقعـی آن در ذهن 
متغیـر شـود. ذهـن آدمـی در مواجهه بـا اشـیاء ظرفیت   های 
گونه گونـی را می بینـد. هـر چیـزی کـه از دنیـای واقعـی 

بیـرون شـود امـکان دارد کـه هـر آن چیز دیگری باشـد.
ایـن یگانـه رمـان مانـی از میان جهـان مردانۀ اوسـت که در 
آن یـک زن حضـور گسـترده تر دارد. »زنـی که نـه نامش را 
می دانیـم و نـه نیـازی بـه دانسـتن آن داریـم« امـا او »قاعدۀ 

بـازی را وارونـه« می کند.
رمـان »ریسـمان شـنی« در چنـد قطعـۀ کوتـاه و دراز که در 
ظاهـر با هم مربوط نیسـتند، پرداخته شـده اسـت. این رمان 
دارای سـاده ترین سـاختار روایـی از میـان رمان   هـای مانـی 
اسـت. قطعه   هـا اما نشـانه   ها و نماد هایـی دارند کـه از پیوند 
و تسلسـل نیـز حکایـت می نماینـد. بـه جـزء این نشـانه   ها 
و نماد هـا، بـا وجـود خط افقـی داسـتان، تسلسـل دیگر  به 
چشـم نمی خـورد؛ امـا در بافـت درونـی متـن، قصـۀ یـک 
آدم قصـۀ آن دیگـر نیـز اسـت. چنان کـه قصۀ اختـر با قصۀ 
نصـرو یکـی اسـت و قصـۀ هـر دو از همـان سـر خـوردن 
در یـک شـامگاه مال انگیـز آغـاز می شـود در یـک زمـان 
نامعیـن و در یـک جـای نسـبتًا معیـن. بورخـس می گویـد: 
»اگـر زمـان بی پایـان باشـد مـا در هیـچ نقطـۀ معینـی از آن 
قـرار نداریـم.« بـه همیـن دلیـل در جایی کـه نصرو بـه دنیا 
آمـده اسـت »نـه بـه دنیـا آمـدن مهـم اسـت و نـه از دنیـا 
رفتـن«؛ یـا تـا »شـامگاه روز چنـدم مـاه چندم سـال چندم« 
از او هیـچ نامـی  برده نمی شـود. نقطـه آغاز نصـرو ماقات 
بـا اختر اسـت کـه در زمـان بی پایـان، نقطۀ معینی بـرای آن 

قائل شـد. نمی تـوان 
نصـرو مـرد فقیـر و در حاشـیه مانده بـا پسـرک فقیرتـر از 
خـود بـر می خـورد و او را زیـر بـال و پـر خـود می گیـرد:
»بچـه آرام اسـت حـاال، خرگـوش بـاران زدۀ کـه خرخـر 
می کنـد. پشـت دسـتش را می گـذارد روی چشـم   هایش و 
سـرش را بـه راسـت می چرخانـد. بینی اش را باال می کشـد. 
از خیـال نصـرو می گـذرد کـه صـدای خـش دار پشـت و 

پهلویـش را خیشـاوه می کنـد.
می گوید چرا خانه نمی رود این وقت شب.

بچـه آرام اسـت. ایـن آرامـش مـرده، نصـرو را بی حوصلـه 
می کنـد.

کسـی از کوچـه می گـذرد و می گویـد خانـه مانـه نـدارد، 
خـودت ببـرش.

دهـان نصـرو وا می مانـد، مثـل سـوراخ کفش بچـه. ببردش 
اتـاق یـا بـرود پشـت کار و زنده گـی خـود؟ دومـی بهتـر 
اسـت، بی دردسـرتر. می خیـزد کـه غلتکش را بگیـرد. به راه 
می افتـد، پشـت پشـت غلتـک. صـدای گریـۀ بچـه دوبـاره 
بلنـد می شـود، می آیـد بیخ گـوش نصـرو. نصـرو غلتک را 
یلـه می کنـد و بـر می گـردد. بچـه دوبـاره رفتـه در تاریکی، 
 تنهـا پای راسـتش آمده بیـرون، زیر نور مـاه.« )-۴ ص 16(
پسـان تر قصـه جنـگ، تـم اصلـی رمـان می شـود. جنـگ 
روایـت  کشـتار  و  سـرقت  مسـلح،  مـردان  راکتبـاران،  و 

اسـت... کـرده  تـرک  را  نصـرو  اختـر،  می گردنـد... 
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تنش هـای امریـکا و روسـیه روی مسـایل افغانسـتان بـاال 
گرفتـه اسـت. 

روسـیه مـاه آینـده میزبـان نشسـتی دربـارۀ صلح افغانسـتان 
نشسـت  ایـن  در  اشـتراک  از  امریـکا  امـا  بـود.  خواهـد 
خـودداری کـرده اسـت. مقامـات امریکایـی روسـیه را بـه 
حمایـت از طالبـان متهـم می کننـد. اما مسـکو ایـن اتهامات 

+ می خوانـد.  بی بنیـاد  را 
برخـی از آگاهـان سیاسـی می گوینـد کـه امریـکا عاقمنـد 
نیسـت روسـیه در مسـایل صلح و جنگ افغانسـتان مداخله 
کنـد. آگاهـان معتقـد هسـتند کـه مقامـات امریکایـی تاش 
خواهنـد ورزیـد از حضور نمایندگان افغانسـتان و پاکسـتان 

نیـز در ایـن نشسـت جلوگیـری کنند. 
یـک مقـام وزارت خارجـه امریـکا روز پنجشـنبه گفتـه بود 
کـه امریـکا در نشسـت چندجانبـه صلـح دربـاره افغانسـتان 
کـه مـاه آینده میـادی در روسـیه برگزار می شـود، شـرکت 

کرد. نخواهـد 
ایـن مقـام در مـورد امتنـاع امریـکا از ایـن نشسـت گفته که 
بـا امریـکا پیـش از دریافت این دعوت نامه مشـورت نشـده 

اسـت و نیـز اهـداف روسـیه از ایـن نشسـت را نمی دانند.
بـا آن کـه از ایـن مقـام ارشـد امریکایـی نامبـرده نشـده؛ امـا 
گفتـه کـه امریـکا مایـل اسـت بـا روسـیه همـکاری کنـد تا 
بحـران 16سـاله افغانسـتان پایـان یابـد و رکـس تیلرسـون 
وزیـر خارجـه امریـکا ایـن مسـأله را در دیـداری از روسـیه 

در مـاه اپریـل مطـرح خواهـد کـرد.
در  تـا  امریـکا خواسـته  از  رسـماً  روسـیه  عیـن حـال  در 
نشسـت مسـکو که ماه اپریل سـال روان در مـورد چگونگی 
گفت وگوهـای صلح در افغانسـتان برگزار می شـود، شـرکت 

. کند
درامـور  روسـیه  جمهـور  رییـس  نماینـده  ضمیرکابلـوف 
افغانسـتان اعـام کـرده که نشسـتی دربـاره صلح افغانسـتان 
در مـاه آینـده بـا حضور 1۲ کشـور جهان در مسـکو برگزار 
نماینـدگان چندیـن کشـور آسـیای مرکـزی و  می شـود.از 
ایـاالت متحـده امریـکا دعـوت شـده تـا در ایـن نشسـت 

کنند. شـرکت 

کابلـوف تأکیـد کـرده کـه طالبـان در ایـن نشسـت دعـوت 
نخواهنـد شـد؛ امـا دفتر قطر طالبان از این نشسـت اسـتقبال 
کـرده و گفته انـد: در صورتـی کـه از آنـان دعوت شـود، در 

نشسـت مسـکو اشـتراک خواهنـد کرد.
از سـویی هـم، محمـد حنیـف اتمـر مشـاور شـورای امنیت 
امریـکا  ایـاالت متحـده  افغانسـتان گفتـه اسـت کـه  ملـی 
و روسـیه بایـد بـرای سـهولت بخشـیدن رونـد صلـح در 

کننـد. مشـترک  تاش هـای  افغانسـتان 
مشـاور شـورای امنیت افغانسـتان افـزوده که مـا آرزومندیم 
امریـکا، روسـیه و سـایر  افغانسـتان بسـتر هماهنگـی  کـه 
کشـورهای کلیـدی بـه خاطر مبـارزه در برابر هـراس افگنی 
و تولیـد مـواد مخدر باشـد، چـون همه ما خواهـان موفقیت 
در ایـن عرصه هـا و رسـیدن به صلح هسـتیم. مـا باورمندیم 
که زمان آن رسـیده تا افغانسـتان بسـتر همکاری مشـترک نه 

تقابل کشـورها باشـد.
امـا، برخـی آگاهـان بـاور دارنـد تا زمانـی که تروریسـتان و 
مـواد مخـدر بـه آسـیای میانه نرسـند، جنـگ در افغانسـتان 
متوقـف نخواهـد  شـد. ایـن آگاهان مسـایل منطقه  با اشـاره 

بـه نشسـت چنـد جانبـۀ صلح مسـکو  در مـورد افغانسـتان 
کـه قـرار اسـت در مـاه آینـده برگـزار شـود، می گوینـد کـه 
امریـکا هنوز به نیتجۀ بر قراری صلح در افغانسـتان نرسـیده 
اسـت. در همین برخی کارشناسـان دیگر روسـیه را متهم به 
حمایـت از طالبـان می کننـد و می گوینـد کـه  نشسـتی کـه 
قرار اسـت  برای افغانسـتان در مسـکور برگزار شود منفعتی 
بـرای کابـل ندارد و باعث تشـدید رقابت های میـان این دو 

قـدرت جهانـی در میدان افغانسـتان می شـود.
در  نبایـد  روسـیه  و  امریـکا  کـه  می گوینـد  آگاهـان   
کشـمکش های شـان افغانسـتان را بـه یـک سـوریه دیگـر 

کننـد. تبدیـل 
در همیـن حـال، دولت پاکسـتان بـا نماینـده گان طالبان هفتۀ 
گذشـته در اسـام آبـاد دیـدار کـرده ا سـت و نماینـده گان 
طالبـان  شـرایط خـود را بـا پاکسـتانی ها در میـان گذاشـته 
و از آنـان خواسـته انـد تـا زندانیـان طالبـان را از زندان های 

کنند. آزاد  پاکسـتان 
گفتـه شـده کـه ایـن نشسـت  جهـت آوردن فشـار بـاالی 
طالبـان قبـل از برگـزاری نشسـتی قـرار اسـت در مـاه اپریل 

در مـورد مذاکـرات صلح افغانسـتان در مسـکو انجام شـود، 
روی دسـت گرفتـه شـده اسـت.

هیـأت رهبـری طالبان را در این نشسـت، مـا محمد عباس 
کـه در مذاکـرات مسـتقیم بـا حکومـت افغانسـتان در سـال 
۲۰15 اشـتراک کـرده بـود، بـر عهـده داشـته و امیـر خـان 
متقـی وزیـر تحصیـات عالـی در دورۀ طالبـان، مـا محمد 
ترابـی وزیـر عدلیـه، مـا سـعدالدین نمایندۀ شـورای کویته 
در بلوچسـتان و مـا داوود نماینـدۀ شـورای پشـاور طالبان، 

در ایـن نشسـت اشـتراک کـرده بودند.
احمـد سـعیدی با اشـاره بـه دیدار سـران  طالبان بـا مقامات 
کشـور پاکسـتان، می گویـد که پاکسـتان هـراس دارد بودجۀ 
مالی یـی را کـه امریـکا بـرای مبـارزه بـا تروریسـم بـه ایـن 

کشـور پرداخـت می کنـد قطـع کند. 
آقـای سـعیدی تصریح کـرد که پس از دونیم ماه قرار اسـت، 
دولـت امریـکا بـه کنگـره این کشـور گـزارش دهـد، امکان 
دارد کـه بـه رغـم قطـع بودجـۀ مالـی امریـکا بـه پاکسـتان، 
تعزیراتـی را به خاطـر حمایـت پاکسـتان از تروریسـم باالی 
ایـن کشـور وضع کنـد؛ اما پاکسـتان تاش دارد کـه با انجام 
دیـدار بـا سـران طالبـان خـود را طـرف دار صلـح و عدالت 

معرفی کنـد.
نشسـت چنـد جانبـه مسـکو در مـورد گفت وگوهـای صلح 
کورتیـس  کـه  می شـود  گـزار  بـر  حالـی  در  افغانسـتان، 
اسـکوپراتی، فرمانده ارشـد نظامـی ایاالت متحـده در پیمان 
ناتـو، در کنگـرس امریـکا گفتـه کـه در ایـن اواخـر شـاهد 
افزایـش نفـوذ روسـیه بـر گـروه طالبـان بوده انـد که شـامل 
همـکاری و حتـی فراهـم آوری تدارکات برای گـروه طالبان 
می شـود. یـک جنـرال ارشـد امریکایـی در اروپا، روسـیه را 
بـه حمایـت از طالبـان متهـم کرده و گفته اسـت بـا توجه با 
گسـتره کنتـرل طالبـان در جنـوب افغانسـتان ایـن احتمـال 
وجـود دارد کـه مسـکو در حـال کمک بـه این گروه باشـد.
جنـرال کورتیس اسـکارپاروتی، فرمانـده امریکایی نیروهای 
ناتـو در اروپـا، ایـن موضـوع را در جلسـه کمیتـه نیروهای 
مسـلح سـنای امریـکا بیـان کـرد. او مدعی شـد: مـن اخیراٌ 
طالبـان  شـبه نظامیان  بـر  روسـیه  نفـوذ  افزایـش  شـاهد 
افغانسـتان بـوده ام کـه ایـن افزایـش نفـوذ نه تنها در سـطح 
ارتباطـات، بلکـه شـاید حتی در حـد تأمین منابع نیز باشـد.
پیشـتر وزارت خارجـه روسـیه بـا انتشـار بیانیه یـی ضمـن 
رد اتهامـات مبنـی بـر حمایـت مالـی، کمـک تسـلیحاتی 
بـرای  آموزشـی  کمپ هـای  اسـتقرار  در  سـهم گیری  و 
شـبه نظامیان طالبـان در افغانسـتان، گفتـه بـود حلقه هایی در 
داخـل و خـارج افغانسـتان می خواهند نقش مهم روسـیه در 

مبـارزه بـا تروریسـم در ایـن کشـور را تضعیـف کننـد.

د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک کمېســیون د نــوي ښــوونیز کال پــه 

ــو  ــې زده کوونک ــواړي چ ــواوو غ ــکېلو خ ــه ښ ــې ل ــړه ک ــه جګ ــې پ ــل ک پی

ــام وکــړي. ــه ځانګــړی پ ــت ت ــد او د ښــوونځیو امنی ماشــومانو ژون

د بــري حقونــو خپلــواک کمېســیون پــه هېــواد کــې د ماشــومانو وضعیــت 

پېچلــی او د اندېښــنې وړ بــويل او ټینــګار کــوي چــې پــه جګــړې کېښــکېلې 

خــواو وې دې د زده کوونکــو ژونــد تــه جــدي پــام وکــړي.

ــه ورځ ازادي  ــې پ ــي د جمع ــال صدیق ــد ب ــد محم ــیون ویان ــه کمېس د دغ

راډیــو تــه وویــل چــې د تېــر ملریــز کال د جګــړو او چادونــو ډېــری قربانیــان 

ماشــومان پــه ځانګــړې توګــه زده کوونکــي و.

نوموړي زیاته کړه:

"لــه بــده مرغــه د تېــر ملریــز کال راپورونــه ښــيي چــې پــه افغانســتان کــې 

ــومان دي  ــان ماش ــو قربانی ــړو او د چاودن ــو، جګ ــو پېښ ــله وال ــرو وس د ډې

چــې دا زمــوږ دا ندېښــنې وړ خــره ده، مــوږ غوښــتنه کــوو چــې پــه ښــوونیز 

مرکزونــو بانــدې حملــې ونــه يش او مــوږ وتوانېــږو پــه افغانســتان کــې لــه 

ماشــومانو الزم ماتــړ ولــرو."

ښــاغلی صدیقــي همدارنګــه سپارښــتنه کــوي چــې د ماشــومانو روغتیايــي 

ــا زده  ــه کــې اوســېږي او ی ــه چــې ماشــومان پ ــو ت ــو او هغــه ځایون مرکزون

کونکــي پــه کــې لوبــې کــوي هــم پــام ويش.

د لغامن الینګار کې پر ښوونځي هاوان لګېدو۲ زده کوونکي وژيل

دا غوښــتنه پــه داســې حــال کــې مطــرح کېــږي تېــر کال یــو شمېرښــوونیز 

مرکزونــه ســوځول شــوي، زده کوونکــي او ښــوونکي پــه جګــړو کــې وژل 

شــوي او ځینېیــې مســموم شــوي دي.

ــه نهــه اعشــاریه  ــز کال ب د پوهنــې وزارت چارواکــي وايــي چــې روان ملری

دوه میلیونــه زده کوونکــي ښــوونځیوته والړ يش چــې۳۹ پــه ســلو کــې بــه 

یــې نجونــې وي او همدارنګــه بــه روان کال شــااو خــوا یــو میلیــون نــوي زده 

کوونکــي ښــوونځيو تــه جــذب يش.

شینواری: د کډوالو ماشومان له قید پرته ښوونځيو کې شاملېږي

بــل خــوا پــه افغانســتان کــې د ماشــومانو د ماتــړ اداره وايــي چــې ســږ کال 

پــه افغانســتان کــې د ناامنــو لــه املــه پــه رشایطــو برابــر درې اعشــاریه اوو 

میلیونــه ماشــومان ښــوونځیوته لــه تګڅخــه محــروم دي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې اوس هــم پــه ټــول هېــواد کــې دا نامنیــو لــه 

املــه زر ښــوونځي د زده کوونکــو پرمــخ تــړيل دي.

ــه  ــتفادې ب ــه اس ــه پ ــو ن ــو امکانات ــه ټول ــي، ل ــاع وزارت واي ــتان دف د افغانس

ــدي  ــت خون ــوونځیو امنی ــد او د ښ ــو ژون ــې د زده کوونک ــړي چ ــه وک هڅ

ــړي. ک

د دغه وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بندو 

ښــوونځیو پرانیســتل او دټولوښــوونیزو مرکزونــو امنیــت خوندیتوبیــې د روان 

کال اهــداف دي.

نوموړي زیاته کړه:

ــه  ــه پ ــه والړ يش او دا پروس ــوونځیو ت ــي ښ ــې زده کوونک ــاره چ "د دې لپ

ــه  ــې پ ــې موږی ــه چ ــه څ ــړي، هغ ــان دوام پيداک ــه ش ــه ښ ــې پ ــواد ک هې

ــان  ــه زی ــه اســتفاده کــوو، څوښــوونځیو ت ــرو ورن ــوان کــې ل ــو او ت امکانات

ــوو  ــښ ک ــوږ کوښ ــه ده، م ــي پروس ــګ يش، دا م ــېږي او امنیتیېټین ــه رس ون

ــو." ــه واخل ــه برخ ــا زیات ــه هرچ ــې ل چ

د پوهنــې د برخېیوشــمېر کارپوهــان د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک 

کمېســیون غوښــتنه انســاين، برحقــه او پرځــای بــويل.

ــان  ــي، افغ ــن واي ــق پتم ــد صدی ــتیال محم ــواين مرس ــې وزارت پخ د پوهن

ــه  ــو د ن ــي اهداف ــوونځو د پوځ ــي ادارو رسه د ښ ــه امنیت ــت دې ل حکوم

کارونــې او د زده کوونکــو او ښــوونکو د ژونــد د خوندیتــوب د هــدف لپــاره 

ــړي. ــوړ ک ــدالره ج ــزم او کړون ــو میکانی دېی
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برای حفظ ارزش ها راه اندازی...
پیام صلح، پیام وحدت، پیام همدیگرپذیری و همدلی می باشد.

آقــای مســعود افــزود: بــه یــاد داشــته باشــیم کــه امــروز مــا در ســه جبهــه 
ــۀ  ــم: جبه ــرار داری ــرزمین ق ــن س ــان ای ــدا و پنه ــمنان پی ــل دش در مقاب
ــرد،  ــی می گی ــاع از کشــور قربان ــا در دف ــان م ــه هــر روز از جوان نظامی ک
ــۀ  ــش باقیســت، جبه ــر تن ــده و پُ ــوز حــل ناش ــه تاهن ــۀ سیاســی ک جبه
فرهنگــی و هویتــی کــه همــواره تــاش دارنــد تــا افتخــارات مــا را، تاریخ 
مــا را، قهرمــان مــا را و هویــت مــا را کــم رنــگ ســازند و مســخ نماینــد. 
از این روســت کــه راه انــدازی محافــل فرهنگــی، بــه خاطــر حفــظ 
همــۀ ایــن ارزش هــا حیاتــی اســت. ملتــی کــه تاریــخ اش جعــل گــردد، 
هویــت اش مســخ شــود، فرهنــگ اش زیــر ســایه رود، آینده یــی نخواهــد 

داشــت.
رییــس بنیــاد شــهید مســعود خاطــر نشــان ســاخت: مقاومــت و قربانی های 
ــود. مقاومــت امــروز  ــه خاطــر ارزش هــای امــروز شــما ب دیــروز شــما ب
ــت،  ــه عدال ــیدن ب ــا رس ــی ت ــی و علم ــی، فرهنگ ــیوۀ سیاس ــه ش ــما ب ش
بــرای شــما آنچــه دســت بــاال میدهــد، دقیقــًا همیــن اکثریــت فرهنگــی و 

تمدنــی میباشــد، نــه قومــی و تبــاری.
ــران  ــن و تبعیض گ ــی، متعصبی ــی، افراط ــای طالبان ــرد: نیروه ــد ک او تأکی
ــما را،  ــی ش ــدال دین ــای اعت ــا باوره ــد ت ــاش دارن ــی ت ــه گونه ی ــه ب هم
ــط  ــد، فق ــوال ببرن ــر س ــانی تان را زی ــت انس ــان را و هوی ــگ پُربارت فرهن
بــا یــک مــرور کوتــاه می بینیــد کــه چــه غوغاهائــی در مقابــل مبــارزات 
شــما، دســتآورد های تــان، افتخــارات تــان و قهرمــان تــان، برپــا نکردنــد.

او اضافــه کــرد کــه نبایــد هیچ گونــه نزاکــت و دعــوای سیاســی مردمــان 
یــک حــوزۀ فرهنگــی کشــورمان را از هــم جــدا ســازد. چــون سیاســت، 
بــه خصــوص سیاســت های مقطعــی امــروز افغانســتان، زود گــذر اســت؛ 

ــد. ــدار ان ــان پای ــا همچن ــا و تمدن ه ــا، فرهنگ ه ــا ملت ه ام
ــن  ــت از جش ــم بزرگ داش ــخ نیزمراس ــت بل ــال، در والی ــن ح در همی
ــا حضــور مقامــات  ــو خورشــیدی 1396ب ــوروز و آغــاز ســال ن ــی ن جهان

ــزار شــد. ــی برگ ارشــد دولت
در ایــن مراســم، والــی بلــخ ضمــن تبریکــی ســال نــو و جشــن نــوروز،از 
دســت آوردهای خویــش در ســال 1395 یــاد کــرد. او شــماری از مقامــات 

محلــی و تاجــران را مــورد تقدیــر قــرار دارد. 
معــاون دوم ریاســت جمهــوری کــه در ایــن مراســم اشــتراک کــرده بــود، 
ســال نــو  خورشــیدی را ســال پــر دســت آورد و پایــان جنــگ آرزو نمــود.

بشري حقونه: 
د جګړېښکېلې غاړې دېښوونیز مرکزونه خپل هدف نه ګرځوي

تشدید درگیری های مسکو و واشنگتن 
در میدان افغانستان
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ورزش

حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر از بازداشت آزاد شده است.
دیـروز جمعـه گـزارش شـد کـه بـه حسـنی مبـارک کـه از سـال ۲۰11 در 
بازداشـت بـوده، اجـازه داده شـده بـه خانـۀ خود در شـرق قاهـره بازگردد و 
بـه خانـواده اش ملحق شـود. او بخش اعظم دورۀ بازداشـت خـود را به دلیل 

بیمـاری در یـک بیمارسـتان نظامـی تحت نظـر بود.
دادستانی کل مصر روز 13 مارچ با آزادی او موافقت کرده بود.

روز ۲ مـارچ، دیـوان عالـی مصـر اتهامات مطرح شـده علیه آقـای مبارک در 
ارتبـاط با کشـته شـدن شـماری از تظاهرکننده گان در جریـان اعتراضات ضد 

دولتـی سـال ۲۰11 را وارد ندانسـت و او را از ایـن اتهـام تبرئه کرد.
علیـه  ارتشـأ  و  مالـی  فسـاد  اتهـام  بـه  مربـوط  پرونـدۀ  حـال،  عیـن  در 
رییس جمهوری پیشـین مصر هنوز بسـته نشـده و او اجازه خروج از کشـور 

را نـدارد.
پیشـتر، وکیـل مدافـع آقـای مبـارک گفتـه بود کـه اگر پزشـکان بـا ترخیص 
رییس جمهـور پیشـین مصـر از بیمارسـتان موافقـت کننـد، او می توانـد بـه 

خانـه خود بـرود.
حسـنی مبـارک پـس از سـی سـال تصـدی سـمت ریاسـت جمهوری مصر، 
روز 11 فبـروری سـال ۲۰11 و در حالـی کـه هجـده روز از آغـاز تظاهرات 

ضـد دولتی می گذشـت، از سـمت خـود اسـتعفا داد.
در جریـان ایـن اعتراضـات، حـدود ۸5۰ نفـر در درگیری با نیروهـای امنیتی 
کشـته شـدند و مقامـات قضایـی مصر، با متهم کـردن آقای مبـارک به صدور 

حکـم تیرانـدازی به سـوی معترضـان، او را تحت پیگرد قـرار دادند.
شـش سـال بعـد از سـقوط حسـنی مبـارک، اکنـون بسـیاری از اتهاماتـی که 

علیـه او مطـرح شـده بـود کنار گذاشـته شـده اسـت.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ هند در واکنش به سخنان سفیر پاکستان در 
دهلی نو اظهار کرد، اسام آباد باید حمایت از تروریسم را متوقف کند.

اظهار  دهلی نو  در  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  جمعه  دیروز  باگای،  گوپال 
کرد که سخنان سفیر پاکستان در دهلی نو در خصوص کشمیر مغایر اصول 

دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی هند محسوب می شود.
او تصریح کرد: پاکستان باید با تروریسمی که از این کشور نشأت گرفته و 
تأثیر منفی بر روند صلح و ثبات در کشورهای منطقه برجای گذاشته، مبارزه 

کند.
عبدل باسط، سفیر پاکستان در دهلی نو روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته در سخنانی 
ابراز  از مبارزه مردم کشمیر  با حمایت  به مناسبت روز پاکستان در دهلی نو 

امیدواری کرد که خواست مردم این کشور برای آزادی تحقق یابد.
او افزود: "هند نمی تواند خواستل آزادی خواهانۀ مردم کشمیر را متوقف کند."
این سخنان سفیر پاکستان با اعتراض مقامات هندی حاضر در این سخنرانی 

مواجه شد.
هند، پاکستان را به حمایت از تروریستان و شبه نظامیان برای نفوذ به خاک این 

کشور در جامو و کشمیر متهم می کند.
اسام آباد بارها این اتهامات را رد کرده است. بخشی از کشمیر در خاک هند 

و بخشی دیگر در خاک پاکستان قرار دارد.
هر دو کشور ادعای مالکیت بر تمام کشمیر را دارند و همین موضوع یکی از 
علل اصلی مناقشه دیرینۀ میان دهلی نو و اسام آباد از زمان استقال پاکستان 

از هند در سال 19۴7 میادی تاکنون است.

مجلس عوام کانادا قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، »اسام هراسی« و 
همه شکل های نژادپرستی و تبعیض مذهبی سازمان یافته در این کشور محکوم 

و منع شده است.
این قانون که با اکثریت آرأ تصویب شد، راه را برای اقدامات آینده به منظور 

مبارزه با اسام هراسی هموار می کند.
نفری  هزار   7۰۰ شهر  نمایندۀ  خالد،  اقرا  را  آن  پیش نویس  که  قانون  این 
میسی سائوگا در حومۀ تورنتو پیشنهاد کرده است که بیشتر جمعیت آن را 
مهاجران تشکیل می دهند، از دولت کانادا می خواهد که لزوم آرام کردن جو 
عمومی نفرت، هراس و نگرانی را درک کند و اسام هراسی و همه شکل های 
نژادپرستی و تبعیض مذهبی برنامه ریزی شده را محکوم و با آن وارد مبارزه 

شود.
قرار  حمله  مورد  کانادا  سراسر  در  اخیر  ماه های  در  کنیسه  و  مسجد  چند 
جاستین  رهبری  به  لیبرال  حزب  عضو  نماینده گان  تمامی  تقریبًا  گرفته اند. 
ترودو، نخست وزیر و حزب چپ گرای دمکراتیک نو در مجلس عوام به این 
قانون غیر الزام آور رأی موافق دادند، اما نماینده گان حزب محافظه کار علیه 

آن رأی دادند.
این قانون به یک کمیتۀ پارلمانی ماموریت می دهد تا بررسی چگونه گی توجه 
دولت کانادا به این موضوع را آغاز و توصیه های خود را در این باره در میانه 

ماه نوامبر ارایه کند.
کاهش  رویکرد  ایجاد  چگونه گی  باید  کمیته  این  است:  آمده  قانون  این  در 
و  سازمان یافته  اسام هراسی  شامل  مذهبی  تبعیض  و  نژادپرستی  رفع  یا 

برنامه ریزی شده را برای کل دولت کانادا بررسی کند.
کانادا شده  افکار عمومی  در  نظر  اختاف  بروز  قانون موجب  این  تصویب 

است.
نظرسنجی موسسۀ انگوس رید که روز پنجشنبه هفتۀ گذشته منتشر شد، نشان 
داد که ۴۲ درصد پاسخ دهنده گان با این مخالف و تنها ۲9 درصد با آن موافق 

هستند. بقیه پرسش شونده گان در این باره اظهار نظری نکرده اند.

ندیــم امیــری، ســتارۀ افغانســتانی االصــل باشــگاه هوفنهایم، پیشــنهاد 
خوبــی از اتلتیکــو مادریــد دریافــت کــرده اســت.

ندیــم امیــری در فصــل جــاری یکــی از بازیکنــان موفق »بوندســلیگا« 
بــوده و چشــم ها را بــه خــود خیــره کــرده اســت.

ــر و  ــی عقب ت ــد کم ــت، می توان ــی اس ــک تهاجم ــک هافب ــه ی او ک
حتــا در ســمت چــپ زمیــن نیــز بــازی کنــد.

ــوده  ــوب ب ــدری خ ــه ق ــم ب ــب هوفن های ــای او در ترکی نمایش ه
ــذب او 15  ــرای ج ــت ب ــر اس ــد حاض ــو مادری ــه اتلتیک ــت ک اس

ــد. ــه کن ــورو هزین ــون ی میلی
ــی  ــون یوروی ــنهاد 13 میلی ــم پیش ــل، هوفن های ــال قب ــک س ــا ی تنه
الیپزیــش بــرای امیــری را رد کــرده بــود، امــا حــاال شــرایط کامــًا 

ــاوت اســت. متف
ــر آن را  ــرارداد دارد و اگ ــم ق ــا هوفن های ــون ۲۰1۸ ب ــا ج ــری ت امی
تمدیــد نکنــد، یــک ســال بعــد بــه عنــوان بازیکــن آزاد می توانــد بــه 
ــاله های  ــر ۲1 س ــم زی ــرای تی ــدد. او ب ــد بپیون ــه می خواه ــی ک تیم

آلمــان نیــز بــه میــدان رفتــه اســت.

در یکــی از کشــورهای منطقــۀ امریــکای التیــن، محموله یــی از 
ــه روی بســته بندی  ــد ک ــط ش ــن کشــف و ضب ــادۀ مخــدر کوکایی م
آن نشــان مهاجــم آرژانتینــی تیــم فوتبــال بارســلونا دیــده می شــود.

انتظــار می رفــت حضــور لیونــل مســی در اردوی تیــم ملــی آرژانتیــن 
ــه  ــد ک ــری باش ــن خب ــیلی، مهم تری ــی ش ــم مل ــر تی ــازی او براب و ب
ــا اتفاقــی  ــارۀ ســتارۀ بارســلونا شــنیده می شــود، ام ایــن روزهــا درب
دیگــری رخ داده کــه بازگشــت او بــه کشــورش و حتــا گلــی را کــه 
بــه شــیلی بــرای کمــک بــه پیــروزی یــک بــر صفــر آلبی سلســته در 
ــیه زد،  ــی ۲۰1۸ روس ــام جهان ــی ج ــای انتخاب ــیزدهم بازی  ه دور س

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق تحت الش
ــۀ کوکاییــن  ــرو اعــام کــرد کــه روز گذشــته یــک محمول پلیــس پ
بــه وزن یــک هــزار و ۴17 کیلــو کشــف و ضبــط کــرده اســت کــه 
ــر  ــو و تصوی ــه لوگ ــش ب ــته بندی منق ــم آن دارای بس ــش اعظ بخ
ــه در یــک کانتــر فیلــه اختاپــوس  لیونــل مســی اســت. ایــن محمول
کــه قــرار بــود بــه مقصــد بلژیــک فرســتاده شــود، کشــف و ارزش 

ــن زده شــده اســت. ــر تخمی ــون دال آن ۸5 میلی
طبــق اعــام پولیــس مبــارزه بــا مخــدر پــرو، هنــوز هیــچ شــخص 

ــه دســتگیر نشــده اســت. ــا ایــن محمول مظنونــی در رابطــه ب

حسنی مبارک آزاد شد

سخنگوی وزارت خارجۀ هند:

پاکستان حمایت از تروریسم را متوقف کند

مجلس کانادا قانون 
محکومیت »اسالم هراسی« را تصویب کرد

اتلتیکو مادرید به دنبال 
جذب ندیم امیری است

کشف محمولۀ بزرگ کوکایین 
با بسته بندی دارای نشان مسی

تابش فروغ

فساد
ــاالت متحــدۀ  ــژۀ ای ــازرس وی ــروز ب ــوای ســخنرانی ام محت
امنیتــی  نیروهــای  مــورد  در  دانشــگاه دوک  در  امریــکا 
ــود. او از  ــده ب ــت ناکی تکان دهن ــورت وحش ــه ص ــتان ب افغانس
ــت و  ــخن گف ــتان س ــی افغانس ــتگاه امنیت ــری دس ــبکه یی در رهب ــاد ش فس
ــتان  ــش افغانس ــراالن ارت ــان و ژن ــماری از فرمانده ــاول ش ــور و چپ از چ
ــاس ســربازان گفــت و از  ــان، آب، ســاح و لب ــرد. از دزدی ن ــاد آوری ک ی
این کــه چگونــه فرماندهــان ارتــش در مــورد شــمار واقعــی ســربازان دروغ 
ــر را  ــی، ملیون هــا دال ــا جــور کــردن فهرســت ســربازان خیال می گوینــد و ب
ــد. صریحــًا از ضعــف رهبــری ارتــش حــرف زد و آن را  ــه جیــب می زنن ب

ــد. ــگ خوان ــا در جبهــات جن ــی شکســت م ــل اصل عام
ــون  ــر خ ــی در براب ــوزد و کس ــده بس ــی در آن خراب ک ــر دل ــه اگ خاص
ــته در  ــاه گذش ــد م ــا در چن ــه م ــی ک ــراد و جوان ــرباز نام ــزار س 5۰۰۰۰ ه
برابــر تروریســم جهانــی قربانــی داده ایــم، احســاس مســوولیت کنــد، جلــو 
ایــن وضــع بایــد گرفتــه شــود. مبــارزه بــا فســاد هیــچ دکترینــی ضــرورت 
نــدارد، فقــط یــک حــس میهنــی، انســانی و اخاقــی می طلبــد و ارادۀ قاطــع 
ــا  ــه کج ــه ب ــد دزد بلندپای ــدۀ چن ــه پرون ــد ک ــد بگویی ــد. بفرمایی می خواه
ــس و  ــش، پولی ــتگاه ارت ــته را در دم و دس ــد آدم شایس ــت؟ چن ــیده اس رس
ــاخته اید؟ ــور س ــوول ام ــد و مس ــا گمارده ای ــه کجا ه ــتان ب ــت افغانس امنی

مــا و نســل مــا حــق داریــم بفهمیــم کــه چــه رابطــۀ میــان دزدان دســتگاه 
ــه  ــان معامل ــا آن ــدارد، چــرا ب ــر ن ــری نظــام وجــود دارد؟ اگ ــی و رهب امنیت
ــی آورد؟  ــرو نم ــه اب ــی ب ــی خم ــند، کس ــه س ــم این هم ــود و به رغ می ش
ســبکدوش  کســی  و  نمی گیــرد  قــرار  بازپــرس  مــورد  کســی  چــرا 
نمی شــود؟ فســاد ققنــوس نیســت کــه فقــط در مــورد آن حــدس بزنیــم و 
در ذهن مــان تصویــری از او بســازیم. فســاد یعنــی شــبکه یی از آدم هــا کــه 
منابــع مشــروع و ملــی یــک کشــور را بــه صــورت آشــکار و پنهــان دزدی 

ــتند. ــرد هس ــایی و پیگی ــی، شناس ــل ردیاب ــا قاب ــن آدم ه ــد. ای می کنن
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گفته می شود که ژنرال جان نیکولسن، قوماندان عمومی 
نیروهای امریکایی و ناتو اخیراً در سیمینار وزارت دفاع 
نیروهای  قوماندانان  و  مسووالن  به  خطاب  افغانستان 
نظامی و امنیتی گفته است: ضعف و ناتوانی شما در برابر طالبان، ناشی 
از فساد در رهبری ارگان های نظامی و امینتی افغانستان است. به تمام 
کشورتان  به  شده اید.  ثروت مند  شما  تمام  است،  بس  می گویم:  شما 
و به مردم بیچاره و زحمت کش وطن تان رحم کنید. حکومت جدید 
نمی کند؛  قبول  افغانستان  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  در  را  فساد  امریکا 
شما هستید که در جبهات جنگ ساح و مهمات نیروهای خود را به 
دشمن می فروشید تا دوباره با آن ساح و مهمات برادران و فرزندان 

وطن خودتان را بُکشند.

خلیل مینوی

تبصره
هـر سـال، هـر آغـاز و هـر بهـار بـا تعهـدات تـازه و انـرژی 
تـازه همـراه اسـت و ایـن درحالی اسـت که ما طی سـال های 
گذشـته، شـروع هـر سـالی را با فصل نهال شـانی در کشـور آغاز کـرده و این 
را بـه فرهنـگ و عنعنـه مبدل سـاخته ایم که می توانـد برای ایجـاد یک محیط 

سـبز و پـاک، حرکـت در خور سـتایش و تمجید باشـد.
مـردم افغانسـتان بهـار را فصـل طـراوت، شـادابی و آغـاز بـرای کشـت و 
کار می داننـد. در رابطـه بـه بهـار و ارزش آن در زنده گـی مـردم، تعبیرهـای 
گوناگونـی وجـود دارد. بهـار در فرهنـگ افغانسـتانی ها به گونـۀ واال تعریف 
شـده اسـت. همۀ این ها می رسـاند که بهار فصـل سـازنده گی و تجدید پیمان 
بـرای ایجـاد یـک زنده گـی بهتـر اسـت. روی همیـن اصل، مـردم افغانسـتان 
در پوشـش و همـکاری نهادهـای حکومتـی، سـاالنه برنامه هایـی را زیـر نـام 
برنامـۀ نهال شـانی در کشـور بـه راه انداخته انـد و همه سـاله روی ایجـاب 
زمـان و شـرایط بـرای همچـو برنامه ها شـعارهای مناسـب انتخـاب می گردد. 
برنامـۀ نهال شـانی بـرای کشـوری چـون افغانسـتان کـه دچـار دگرگونی های 
اقلیمـی بـوده، از تغییـرات جـوی دچـار مشـکل گردیـده، خشک سـالی های 
پیاپـی ایـن کشـور را بیشـتر بیابانـی و محیط زیسـت را در آن متأثـر سـاخته 

اسـت، می توانـد موثـر و در خـور اهمیـت باشـد.
مگـر مشـکل در این اسـت کـه برنامۀ نهال شـانی در کشـور ما آن چنـان که با 
شـور و شـعف جـوش و شـعارهای رنگین آغاز می گـردد، تعقیب نمی شـود. 
نهـال و نهال هـا غـرس می گـردد، امـا در قسـمت مواظبـت از آن، آن چنـان 
کـه الزم اسـت، اقدامـات و تدابیـر اتخـاذ نمی گـردد. در این جا هـم نهادهای 
حکومتـی و هـم مـردم را می تـوان مسـوول دانسـت. عـدم پـرورش و عـدم 
رسـیده گی بـه نهـال، درخـت، گل و بتـه، می توانـد حـرف ناراحـت کننـده 
باشـد، زیـرا از یـک طرف ما نتوانسـتیم تعهـدی را که برای مردم در راسـتای 
ایجـاد یـک محیـط سـبز و پـاک داده ایـم، بـرآورده سـازیم، از طـرف دیگـر، 
غـرس نهـال کـه بـا بی برنامه گـی باشـد و از آن مواظبـت صـورت نگیـرد، 

می توانـد ضربـۀ اقتصـادی به کشـور باشـد.
هـرگاه در یکسـال مـا بـرای غـرس یک ملیـون اصله نهـال برنامه ریـزی کنیم 
و یـک نهـال را حداقـل ده افغانـی در نظـر بگیریـم و نتوانیـم از آن مواظبـت 
کنیـم، در حقیقـت مـا ده ملیـون افغانـی را بـه هـدر داده ایـم! درحالـی کـه با 
ایـن ده ملیـون، می توانیـم چنـد مکتـب معیـاری را اعمـار کنیـم و یا بـه امور 
عام المنفعـۀ دیگـر بپردازیـم. مـردم امیـدوار بـه ایـن امرانـد کـه برنامه هـای 
نباشـد،  غـرس نهـال در کشـور، برنامه هـای کوتاه مـدت، آنـی و تصادفـی 
بلکـه دقیـق و درازمـدت باشـد و به انـدازۀ طراحی و هسـته گذاری شـود که 
نهـاد چـون وزارت زراعـت، شـهرداری ها و موسسـات دیگـر، تـوان اجـرا و 

مواظبـت از آن را داشـته باشـند.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



ــی  ــد کــه ایــن کشــور در روزهــای پایان ــه ان ــی گفت مقامــات آلمان
ــراج  ــتان را اخ ــان افغانس ــر از پناهجوی ــی دیگ ــارچ گروه ــاه م م
ــرار  ــده اســت. ق ــان رد ش ــی ش ــه درخواســت پناهندگ ــد ک می کن
ــارچ انجــام  ــخ۲7 م ــه تاری ــوع ب ــن ن ــرواز از ای ــن پ اســت چهارمی

شــود.
ــی  ــای هوای ــی از میدان ه ــارچ از یک ــامگاه ۲7 م ــرواز ش ــن پ ای
ــراج  ــران اخ ــارچ مهاج ــداد ۲۸ م ــرد و بام ــورت می گی ــان ص آلم

ــرد. ــد ک ــاده خواه ــتان پی ــت افغانس ــل پایتخ ــده را در کاب ش
ــن موضــوع  ــور مهاجــران افغانســتان ای ــام ارشــد وزارت ام دو مق
را تاییــد کردنــد. بــرای ایــن مقامــات، مبــدا پــرواز از آلمــان هنــوز 

مشــخص نشــده اســت.
ــد شــد  ــرواز از آلمــان اخــراج خواهن ــن پ ــن در ای ــد ت اینکــه چن
ــرار  ــد کــه ق ــه دســت مــی آورن را مقامــات افغــان صبــح روزی ب

ــد. ــل نشســت کن ــی کاب ــدان هوای ــاره در می اســت طی
براســاس اعامیــه مشــترکی کــه میــان اتحادیــه اروپــا و افغانســتان 
امضــا شــده، کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه اجــازه ندارنــد در هــر 
پــرواز بیــش از 5۰ مهاجــر اخــراج شــده را انتقــال دهنــد. تــا مــاه 

اپریــل نیــز ایــن محدودیــت در هــر پــرواز معتبــر اســت.
ــام  ــال ۲۰16 انج ــمبر س ــاه دس ــر م ــه از اواخ ــروازی ک ــه پ در س
ــان را  ــر افغ ــط 77 مهاج ــد فق ــته ان ــی توانس ــات آلمان ــده، مقام ش
ــد کــه درخواســت هــای پناهندگــی شــان  کشورشــان اخــراج کنن

ــود. رد شــده ب
همــه مهاجرانــی کــه تاکنــون از آلمــان اخــراج شــده انــد، مــردان 

ــه  ــان ب ــده افغ ــران رد ش ــراج مهاج ــتند. اخ ــرد هس ــوان و مج ج
کشــور بحــران زده و درگیــر جنــگ افغانســتان همــواره در جامعــه 
آلمــان و در میــان سیاســتمداران ایــن کشــور بحــث برانگیــز بــوده 

اســت.
ــی  ــی م ــان زندگ ــر افغ ــزار و 9۰۰ مهاج ــدود 11 ه ــان ح در آلم
کننــد کــه درخواســت پناهندگــی شــان رد شــده و بایــد خــاک ایــن 
کشــور را تــرک کننــد. حــدود 1۰ هــزار و 3۰۰ تــن از ایــن میــان 
ــه  ــد، ب ــی کنن ــا ســند اقامــت "دولدونــگ" در آلمــان زندگــی م ب
ایــن معنــی کــه حضورشــان در ایــن کشــور تحمــل شــده اســت.
ــن  ــه ای ــان در حــال حاضــر ب اخــراج مهاجــران افغانســتان از آلم
ــه  ــرش رو ب ــا در براب ــت ه ــده و مخالف ــز ش ــر بحــث برانگی خاط
ــه  ــتان رو ب ــان در افغانس ــگری طالب ــه شورش ــت ک ــش اس افزای
ــری و  ــور درگی ــن کش ــر ای ــواره در سراس ــت و هم ــش اس افزای

ــرد. ــی گی ــورت م ــات ص حم
ــت  ــده "دول ــتی خودخوان ــروه تروریس ــه گ ــن ک ــا ای ــان ب همزم
ــت  ــه وضاح ــرا ب ــور اخی ــن کش ــز در ای ــش نی ــا داع ــامی" ی اس
رد پایــش را برجســته ســاخته، بازهــم برخــی مقامــات آلمانــی بــه 
خصــوص تومــاس دیمیزیــر وزیــر داخلــه ایــن کشــور تاکیــد مــی 
کنــد کــه جامعــه جهانــی و مخصوصــا اتحادیــه اروپــا بــه حمایــت 
ــد  ــاور دارن ــه ایــن ب ــد و ب از مــردم و دولــت افغانســتان متعهــد ان
کــه در ایــن کشــور مناطــق امنــی وجــود دارد کــه مهاجــران اخــراج 
شــده مــی تواننــد در آنجــا بــرای خــود زندگــی جدیــدی را آغــاز 

کننــد.

تخــار  والیــت  امنیتــی  مقام هــای 
گروهــی  حملــه  کــه  می  گوینــد 
طالبــان بــرای تصــرف ولســوالی 
ــا  ــن ایــن والیــت ب خواجــه بهاوالدی
ــی  ــای امنیت ــدید نیروه ــت ش مقاوم
روبــرو شــده و شکســت خــورده 

ــت. اس
فرماندهــی  ارســالی  خبرنامــه  در 
شــمال  زون  در  پولیــس  عمومــی 
ــان )  ــه طالب ــت ک ــده اس ــرق آم ش
پنجشــنبه 3 حمــل( بــاالی ولســوالی 
ــد. ــه کردن ــن حمل ــه بهاوالدی خواج
در خبرنامــه بــه نقــل از لوی پاســوال 
فرمانــده  وال  کامــه  عزیــز  شــیر 
شــمال  زون  در  پولیــس  عمومــی 
مخالفیــن  اســت:"  آمــده  شــرق 
مســلح دولــت شــب گذشــته بــاالی 

ولســوالی خواجــه بهاوالدیــن والیــت 
تخــار یــورش بردنــد کــه بــا رســیدن 
ــده  ــمول فرمان ــی بش ــای کمک نیروه
کاروان  بــا  تخــار  والیــت  امنیــه 
بــه  شورشــیان   ، شــان  عملیاتــی 

ــدند ". ــده ش ــب ران عق
آقــای کامــه وال افــزوده در ایــن 
ــن  ــته و ۴ ت ــی کش ــه 3 شورش حمل

ــد. ــده ان ــی ش ــان زخم دیگرش
ــس  ــار پولی ــه چه ــود ک ــه می ش گفت
ســرحدی نیــز در ایــن درگیــری 
زخمــی شــده انــد و بخــش هایــی از 
ــز  ــن نی ســاختمان ولســوالی بهاوالدی

ــده اســت. ــق ش حری
ــراز  ــاره اب ــن ب ــوز در ای ــان تاهن طالب

ــد. نظــری نکــرده ان
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 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

اجتماعـی اش،  مسـؤولیت های  درک  بـا  عزیزی بانـک 
کمپایـن  در  کابـل  شـهرداری  همـکاری  بـا  این بـار 
»کابـل سـبزتر« زیـر نـام »هـر شـهروند یـک نهـال« 
توانسـت سـهم خـودش را اداء نمایـد. درایـن برنامـه 
عزیزی بانـک بـه تعـداد 1۲75 نهـال را در مکان هایـی 
ماننـد: پوهنتـون کابـل، سـرک داراالمان، سـرک قرغه، 
سـرک تهیـۀ مسـکن، سـرک میـدان هوایـی و پـروژه 
احمدشـاه بابـا )ناحیـۀ 1۲( غـرس کـرد که با اسـتقبال 

شـهروندان کشـور روبـه رو شـد. 
برنامـه در پوهنتون کابل با ایراد سـخنان پربار حمیداهلل 
فاروقـی رییـس پوهنتـون کابـل، عبـداهلل حبیـب زی، 
سرپرسـت شـاروالی کابـل و داکتـر محمدسـالم امیـد، 
رییـس اجرایـی عزیـزی بانـک آغـاز و رسـمًا افتتـاح 

گردید.
داکتـر محمدسـالم امید، رییـس اجرایی عزیـزی بانک، 
کارکردهـای  از  یـادآوری  ضمـن  سخنان شـان،  طـی 
اجتماعـی ایـن بانـک در گذشـته، از برنامه هـای بعدی 

ایـن نهـاد بـرای شـگوفایی و سرسـبزی دیگـر نقـاط 
کشـور نیـز یـادآوری بـه عمـل آورد.

مشـاور  و  کابـل  پوهنتـون  رییـس  فاروقـی،  آقـای 
رییس جمهـور، بـا ابـراز امتنـان از شـهرداری کابـل و 
عزیـزی بانـک، از کارکرد هـای این نهادها در راسـتای 
سرسـبزی و شـگوفایی شـهر و پوهنتـون کابـل، تعهـد 
سـپرد کـه در حفـظ و نگهـداری ایـن نهال هـا از خود 

کوشـش بـه خـرچ خواهـد داد.
آقـای عبـداهلل حبیـب زی سرپرسـت شـهرداری کابـل 
عزیزی بانـک،  همکاری هـای  از  سپاسـگزاری  ضمـن 
ابـراز نمـود کـه در سـال 1396  قـرار اسـت بـه تعداد 
6۰ هـزار اصلـه نهـال در تمـام شـهر کابل غـرس و از 
آن طـی برنامه هـای دیگـر مراقبت و نگهـداری خواهد 

. شد
رونمایـی برنامـه بـا غـرس نهـال در صحـن پوهنتـون 
کارمنـدان  و  عزیزی بانـک  همـکاران  توسـط  کابـل، 
ریاسـت سرسـبزی، پایان یافت. کارمنـدان عزیزی بانک 
بـه همـکاری ریاسـت سرسـبزی در پنج گروه تقسـیم 
شـدند و بـه جاهـای تعیین شـده رفتنـد و همـه نهال ها 

را در یـک روز کاری غـرس نمودنـد.

عزیزی بانک برای سرسبزی کابل 1300 نهال غرس کرد

گروه دیگر مهاجران افغانستان 
از آلمان اخراج می شوند

حملۀ گروهی طالبان برای 
تصرف ولسوالی خواجه 
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