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مکتب های بغالن سنگر جنگی نظامیان

سناتوران:

نگران تبدیل شدن افغانستان به سوریۀ دوم هستیم!

مقاملات محلی در شلمال کشلور اعلام کردند 
کله نیروهلای پولیلس محللی بلا عقب نشلینی 
از مواضلع خلود در والیلت جوزجلان دسلت کم 
چهلار پاسلگاه  را بله مخالفلان مسللح واگلذار 

کرده انلد. 
بربنیلاد ایلن گلزارش پلس از حملله گسلترده 
مخالفان مسللح به مواضع نیروهلای امنیتی در 
ولسلوالی درزاب  نیروهلای امنیتلی افغانسلتان 

ایلن پاسلگاه ها را واگلذار کردند.
رحملت اهلل حشلر ولسلوال درزاب بلا تاییلد این 
حملله بله گفتله اسلت کله حملات بله ایلن 

ولسلوالی از سلوی نیروهلای امنیتی دفع شلده 
ست. ا

آقلای حشلر گفته اسلت که در ایلن درگیری ها 
یکلی از فرماندهلان نیروهلای پولیلس محلی و 

یکلی از محافظانش نیز کشلته شلده اسلت.
او ُهشلدار داده اسلت کله بلا وجلود مقاوملت 
نیروهلای امنیتلی افغانسلتان احتملال ملی رود 
کله ایلن ولسلوالی بله دسلت مخالفلان مسللح 

کند. سلقوط 
سلخنگوی  مجاهلد  ذبیلح اهلل  هلم،  سلویی  از 
حملات  در  کله  شلده  مدعلی  نیلز  طالبلان 

طالبلان بله ایلن ولسلوالی دسلت کم 9 سلرباز 
اسلت. پولیلس کشلته شلده 

چنلد روز پیلش نیلز طالبلان مدعلی شلده بود 
که 8 پاسلگاه امنیتی در ولسلوالی صیاد والیت 

سلرپل را تصلرف کرده اند.

واگذاری ۴ پاسگاه  پولیس به مخالفان مسلح در جوزجان

رییس حکومت وحدت ملی:

جنگ افغانستان بر سر مواد 
مخدر است

ماندگار- محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی 
سنگاپور  و  اندونزیا  استرالیا،  سفر  از  بازگشت  از  پس 
عصر دیروز در نشستی که در ارگ برگزار شده بود، که 
جنگ بر سر مواد مخدر است، ولی ما برای ثبات این 

کشور می جنگیم. 
خوشلبختانه  گذشلته،  سلال  گفلت: در  غنلی  آقلای 
شلریان های آسلیا بلرای ملا بلاز شلده و ملا از این پس 
بایلد  نله تنهلا شلریان های خلود را بلاز کلرده بلکله 

شلریان دیگلر کشلورها را بلاز کنیلم.
او گفلت کله ارتبلاط افغانسلتان بلا کشلورهای منطقه 
خلوب بلوده و به زودی باید افغانسلتان تبدیلل به مرکز 
بازرگانلی و ترانزیلت بین الملللی شلود کله ایلن نیاز به 

سلرمایه گذاری در بخلش زیربنایلی دارد.
رییلس حکوملت وحلدت مللی بلا بیلان اینکله املروز 
جنلگ در افغانسلتان جنلگ ملواد مخدر اسلت، گفت: 
ثبلات  بلرای  و  داریلم  قلرار  اول جنلگ  ملا در صلف 

می جنگیلم.  افغانسلتان 
گذشلته، 800  سلال  در 16  کله  گفلت  غنلی  آقلای 
میلیلارد دالر از تجارت مواد مخدر کسلب شلده اسلت.

او در بخلش دیگلری از سلخنانش بله دسلت آوردهای 
سلفر اخیلر خلود بله اندونزیلا اشلاره کلردو گفلت: از 
دالیلل سلفر بله اندونزیا اسلتفاده از تجربله 40 سلالۀ 
ایلن کشلور دربلارۀ کاهلش فقلر و خدمات رسلانی و 
پیشلرفت بلوده چلرا که این کشلور  بزرگتریلن اقتصاد 

آسلیا را دارد.
غنلی بلا بیلان اینکله اندونزیلا می توانلد هملکار خلوب 
افغانسلتان در ملراودات بین المللی باشلد، خاطر نشلان 
کلرد: اندونزیلا کشلوری اسلت کله از دیکتاتلوری بله 
دموکراسلی رسلیده و للذا می توانلد کمک حلال خوبی 

بلرای دوللت و شلورای عاللی صلح افغانسلتان باشلد.
در  اندونزیایلی  اقتصلادی  سلرمایه گذاران  سلفر  از  او 

داد. افغانسلتان خبلر  بله  آینلده  ماه هلای 
تآکیلد کلرد کله در  مللی  رییلس حکوملت وحلدت 
افغانسلتان مشلکل اول ملا جنلگ، مشلکل دوم ملواد 
مخلدر و مشلکل سلوم فسلاد اداری اسلت که سلفر به 
اسلترالیا بلا هدف مبارزه با فسلاد اداری صلورت گرفت 
و قلرار اسلت اسلترالیا در مبلارزه بلا فسلاد اداری به ما 

کند. کملک 

عزیزی  بانک برندۀ دو جایزۀ برتر شد

شرط پيـروزي، داشتن يك ارادة قوي است و شرايط ديگر اهميِت چنـداني ندارد.

ACKU
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احمــد عمـران

کله  می شلود  بلرده  گملان 
هلدف از آوردِن افراد مسللح 
به وسلیلۀ  شلهر  داخلل  بله 
از  بیشلتر  علیزایلی  آقلای 
بلرای  تهدیلدی  این کله 
باشلد،  امنیتلی  نیروهلای 
گرفتلن زهلر چشلم از رقبلا 
گفتله  اوسلت.  مخالفلاِن  و 
می شلود کله آقلای علیزایی 
املور  در  این کله  بلر  علاوه 
دایلرۀ  در  کله  مختلفلی 
نیسلت  او  صاحیت هلای 
مداخلله می کنلد، در قاچاق 
و تولیلد ملواد مخلدر نیز در 
هلرات دسلت دارد. برخی از 
بله  تحلیل گلران  و  ناظلران 
ایلن بلاور اند کله رسلانه یی 
آقلای  مسلایل  شلدِن 
علیزایلی، خلود برنامه یلی از 
سلوی دوسلتاِن او در داخل 

دوللت اسلت

و  هلواداران  از  شلماری 
علیزایلی  کاملران  شلبه نظامیاِن 
رییلس پیشلیِن شلورای والیتلی 
بیلرون  خیابان هلا  بله  هلرات 
سلاعت  چندیلن  بلرای  و  شلده 
دو شلاهراه مهلِم ایلن شلهر را به 
روِی رفت وآملِد وسلایط بسلتند. 
اسلاِس  بلر  حلال،  همیلن  در 
گزارش هلا و تصویرهایلی کله در 
رسلانه ها و فضای مجازی منتشلر 
شلده، افراد مسللِح آقای علیزایی 
بلا لباس هلای شلخصی بله شلهر 
ریختله و عملًا ایلن شلهر را بله 
قلعلۀ  جنگلی مبلدل کردنلد. این 
افلراد در اعتلراض به حکم دادگاه 
ابتدایلی مرکلِز عدللی و قضایلِی 
مبلارزه با فسلاد اداری ل که اخیراً 
آقلای علیزایی را بله اتهام دخالت 
در املور قضایلی بله دو سلال و 
شلش ملاه زنلدان محکلوم کرده 
اسلت ل  بله خیابان هلا ریختنلد. 
پیلش  چنلدی  علیزایلی  آقلای 
بله صلورِت خودسلرانه بلا افلراد 
مسللِح خود بله دادسلتانی هرات 
وارد شلده و یلک فلرد مظنون به 
از ایلن  رشوه سلتانی را بلا خلود 
در  اسلت.  کلرده  بیلرون  نهلاد 
همیلن حال، آقلای علیزایی چند 
امنیلت  بلا سلربازان  پیلش  ملاه 
مللِی ایلن شلهر نیلز درافتلاده و 
یلک سلرباز ایلن نهلاد را مجروح 
در  علیزایلی  آقلای  بلود.  کلرده 
کله  ملی ورزد  تلاش  حاللی 
موضلوع حقوقلِی خلود را جنبلۀ 
از  بدهلد کله بسلیاری  سیاسلی 
بله  نسلبت  هلرات  شلهروندان 
به شلدت  فلرد  ایلن  عملکلرد 
معتلرض بلوده و خواهلان اجرای 
حکلِم دادگاه در مورد او هسلتند. 
بلا آن که حکلم دادگاه ابتدایی در 
ملورد آقای علیزایلی کامًا واضح 

اسلت، وللی او به جلای این که در 
زنلدان باشلد، کملا فی السلابق به 
شلورای والیتلی ملی رود و مثلل 
این کله آب از آب تلکان نخلورده، 
ادامله  وظایفلش  بله  همچنلان 

می دهلد. 
آقای  اطاعات،  برخی  اساس  بر 
علیزایی تا به حال چندین هیأِت 

قومی را نیز برای تغییر در حکم 
با  و  فرستاده  کابل  به  دادگاه 
دیدار  دولت  بلندپایۀ  مقام های 
که  می شود  گفته  است.  کرده 
دارد  طرف دارانی  دولت  در  او 
او  از  عمًا  قومی  دالیل  به  که 
دارند  تاش  و  می کنند  حمایت 
را  او  دادگاه در مورد  که تصمیم 
این جاست  سوال  دهند.  تغییر 
مورد  در  دادگاه  حکم  چرا  که 
اجرا  حال  به  تا  علیزایی  آقای 
برگزاری  آیا  همچنین  و  نشده 
عمًا  که  مسلحانه  تظاهراِت 
شهروندان  امنیِت  برای  تهدیدی 
تغییر  برای  می شود،  محسوب 
حکم دادگاه می تواند موثر باشد؟ 
آقلای  کله  می رسلد  نظلر  بله   
علیزایلی مبتدا به سلاکن دسلت 
اسلت.  نلزده  عمللی  چنیلن  بله 
برخلی  کله  آن گونله  احتملاالً 
منابلع می گوینلد، او بلا اتلکا بله 
حمایت هایلی کله در کابلل از او 
صلورت می گیلرد، امیدوار اسلت 
کله بتواند بلا برپایلی تظاهرات و 
نشلان دادن زور و ساح شرایطی 
را فراهلم سلازد که حکلم دادگاه 
در ملورد او بله تعلیلق گذاشلته 
آقلای  دیگلر،  جانلب  از  شلود. 
علیزایلی در هلرات رقبایلی نیلز 

دارد کله می خواهلد از او حسلاب 
ببرند. بیلرون کردن افراد مسللح 
آن هلم بلا سلاح های ثقیلل چله 
تعبیلری می تواند داشلته باشلد؟ 
آیلا آقلای علیزایلی ایلن افلراد را 
بلرای تهدید نیروهلای امنیتی به 

شلهر آورده اسلت؟ 
گملان بلرده می شلود کله هلدف 
از آوردِن افلراد مسللح بله داخلل 
علیزایلی  آقلای  به وسلیلۀ  شلهر 

بیشلتر از این کله تهدیلدی برای 
نیروهلای امنیتلی باشلد، گرفتن 
زهلر چشلم از رقبلا و مخالفلاِن 
کله  می شلود  گفتله  اوسلت. 
آقلای علیزایلی علاوه بلر این که 
در املور مختلفلی کله در دایلرۀ 
صاحیت هلای او نیسلت مداخله 
می کنلد، در قاچلاق و تولید مواد 
مخدر نیلز در هرات دسلت دارد. 
برخلی از ناظلران و تحلیل گلران 
بله ایلن بلاور انلد کله رسلانه یی 
علیزایلی،  آقلای  مسلایل  شلدِن 
خود برنامه یی از سلوی دوسلتاِن 
بله  اسلت.  دوللت  داخلل  در  او 
دوسلتان  افلراد،  ایلن  گفتلۀ 
سلرپوش  بلرای  علیزایلی  آقلای 
گذاشلتن بلر جرایلم کان تلِر او 
کرده انلد  برنامه ریلزی  چنیلن 
کله افلکار عموملی متوجله یلک 
ملورد کوچلک از جرایلِم او شلود 
و بعلداً نیلز بله گونه یی بله نفِع او 

کنلد. پیلدا  حل وفصلل 
 آقلای علیزایلی می داند که حکم 
دو  در  می توانلد  ابتدایلی  دادگاه 
دادگاه دیگلر تعدیلل شلود و بله 
همیلن دلیلل، از حاال بلا کر و فر 
وارد میدان شلده اسلت. از جانب 
دیگر، آقلای علیزایلی و اطرافیاِن 
و  سلبک  سلاِح  این همله  او 

سلنگین را از کجلا آورده اند؟ آیا 
ایلن سلاح ها مجلوز دارنلد و اگر 
هلم داشلته باشلند، چگونله یک 
فلرد توانسلته این همله مجلوز را 

بله دسلت آورد؟
نلزد  سلاح  موجودیلِت  البتله   
افغانسلتان،  در  زورمنلد  افلراد 
وللی  نیسلت،  تازه یلی  خبلِر 
جالبلِی قضیله در ایلن اسلت که 
سلاح های  بلا  اکثلراً  افلرد  ایلن 
سلنگین ظاهر شلده و نشان داده  
انلد که قانلون و قانون ملداری در 
ایلن کشلور بلا چله چالش هلای 
سللختی روبله رو اسلت. حکومت 
محللی و به ویلژه واللی و فرمانده 

قضیلۀ  در  نیلز  هلرات  امنیلۀ 
ملورد  بایلد  واقعلاً  علیزایلی 
پیگلرد قلرار گیرنلد. ایلن مقام ها 
چگونله در زیلر ریلِش خلود بله 
کسلی اجلازۀ برگلزاری تظاهراِت 
بایلد  انلد کله  داده  را  مسللحانه 
بله محلض صلادر شلدن حکلم 
دادگاه ابتدایلی در زنلدان به سلر 
می بلرد؟ آیلا ایلن مقام هلا بلرای 
اجلرای قانون گمارده شلده اند و 
یلا این کله بایلد در خدملِت افراد 
زورمنلد قلرار داشلته باشللند؟ 

آقلای علیزایی سلوالی جلدی در 
برابلر مبلارزه با فسلاد و زورگویی 
اسلت.  مللی  وحلدت  دوللت  در 
بله  موفلق  دولت ملردان  اگلر 
اجلرای قانون در برابلر او در یکی 
کشللور  شلهرهای  مهم تریلن  از 
آینلده  در  شلک  بلدون  نشلوند، 
جللِو  توانسلت  نخواهنلد  هلم 
امثلاِل  و  او  بیشلتِر  قلدری هلای 
وحلدت  حکوملت  بگیرنلد.  را  او 
مللی نسلبت بله خودسللری ها و 
قانون شلکنی هاِی ایلن موگمبوِی 
هلرات، در برابلِر یک آزملون قرار 
گرفتله اسلت. نتیجۀ ایلن آزمون 
حقیقلِت  می  توانلد  به خوبلی 
ملردم  بله  را  موجلود  حاکمیلِت 

بنمایانلد.  

موگمبوی هرات و ریشخند قانون
ابتذال در سایۀ سیاست و قومیت

سیاست  زده گی  افغانستان،  جامعۀ  بزرِگ  دردهای  از  یکی 
می توان  که  به نحوی  عرصه هاست؛  تمام  در  قوم زده گی  و 
سایۀ سنگیِن این دو عنصر را از دانشگاه ها تا ورزشگاه هاِی 
خورد.  تأسف  خود  زاِر  حاِل  بر  و  کرد  احساس  کشور 
دیگری  دِل  در  یکی  افغانستان،  در  سیاست  و  قومیت 
نامعقول،  را در یک چرخۀ  جای گرفته و هر دو همدیگر 
و  الیه ها  بر  را  مخرب شان  تأثیِر  و  می کنند  پشتیبانی 
بر  می سازند.  جاری  و  ساری  جامعه  مختلِف  عرصه هاِی 
اغلِب  و  قومی  سیاست ها  اغلِب  افغانستان  در  اساس،  این 
معیوب،  گردِش  این  در  و  شده اند  سیاسی  قومیت ها 
گشته اند.  رنجور  و  علیل  نیز  آن ها  زیرمجموعه هاِی  همۀ 
برای تبییِن این ابتذال، از عرصۀ ورزش مثالی می آوریم و در 
ماحوِل آن می کوشیم دردمندِی جامعۀ مان را به تصویر بکشیم.

بازمحملد مبلارز و احمدوللی هوتلک، دو تلن از قهرمانلاِن 
هسلتند  )فری فایلت(  افغانسلتان  آزاد  مسلابقاِت  بنلاِم 
بلرای  مرزهلا  از  بیلرون  در  آن هلا  مبلارزاِت  بارهلا  کله 
در  را  کشلورمان  بیلرِق  و  آفریلده  افتخلار  افغانسلتانی ها 
جهلان بله اهتلزاز درآورده اسلت. تلا ایلن جلای قضیله، 
همله سلعادت اسلت و نیک نامی؛ املا مشلکِل کار از جایی 
آغلاز می شلود کله ایلن دو هرکدام متعللق به یکلی از اقواِم 
شلریِف افغانسلتان اند و بر اسلاِس همان چرخلۀ نامعقول، 
در داخلِل جغرافیلاِی افغانسلتان هرکلدام ملورد حمایت و 
نلوازِش بخشلی از جامعۀ سیاسلی و ورزش دوسلِت کشلور 
را  ورزش  سلاحۀ  در  بخش بنلدی  ایلن  می گیرنلد.  قلرار 
و  سیاسلت مداران  قدردانلی  نحلوۀ  در  می تلوان  حتلا 
دولت ملداران از قهرمانلاِن ورزشلی ل ماننلِد آقایلان مبلارز 
و هوتلک ل مشلاهده کلرد. بله هلر رو چندی پیلش، آقای 
هوتلک آقلای مبلارز را چلنلج داد و بله مبلارزه طلبیلد و 
آقلای مبلارز نیز آن را اجابت کرد و قرار شلد کله در پایاِن 
ملاه حمل، مسلابقۀ آزاِد این دو ورزشلکار برگزار شلود. اما 
ایلن چلنج دهلی کله در فیسلبوک همه گانی شلد، همانند 
انداختلِن سلنگ در برکلۀ آب، حلقه حلقه ملوج تولید کرد 
و چنلان بزرگ شلد که پلای قوم و تاریلخ و فرهنگ و هنر 
و زباِن این سلرزمین نیز به آن کشلیده شلد؛ تلو گویی که 
مبلارز و هوتلک بلرای تأویِل ایلن عناصر مبلارزه می کنند.

 مسللماً آن چله یلک مسلابقۀ ورزشلی را بله ایلن حاللت 
می کشلاند، سلایۀ سلنگیِن سیاسلت و قومیلت بلر هملۀ 
سیاسلت زده گی  و  قوم زده گلی  همیلن  عرصه هاسلت. 
باعلث شلد کله روزهلاِی روز، صفحلاِت فیسلبوک شلاهد 
شلود؛  قهرملان  دو  ایلن  هلواداراِن  رجزخوانی هلاِی 
رجزخوانی هایلی کله گاه در تنلوِر قومیت گداخته می شلد 

می  گشلت.  ذوب  سیاسلت  کلورۀ  در  گاه  و 
کشاکش ها،  این  نتیجۀ  در  بدبختانه  نیز  و  خوش بختانه 
ورزِش  و  سیاست  جامعۀ  تصمیم گیرنده گاِن  و  بزرگان 
کشور دست به کار شدند و برای حفظ روحیۀ وحدت ملی، 
میاِن این دو قهرمان آشتی)!( به پا کردند و مسابقه را لغو 
قضیه  دردناِک  نقطۀ  همچنان  و  ماجرا  طنِز  اما  ساختند. 
این جاست که همین دستگاه سیاست و موتوِر قوم اندیِش 
را  و همدلِی  علیه وحدت  ناسالم  آن، چنین جِو  بر  حاکم 
به وجود آورده است. ورنه چلنج دادن و برگزاری مسابقه، 
بین المللی ست  و  ملی  ورزش های  در  اساسی  اصِل  یک 
را  دشمنی  معنای  اخاقاً  و  منطقاً  مسابقه یی  هیچ  و 
باشد!  آشتی  به  نیازی  آن،  جلوگیری  برای  که  نمی دهد 
مبلارز  و  هوتلک  آقلای  قلبلِی  مکنونلاِت  از  ملا  یقینلاً 
ماحظلاِت  بلا  دو  ایلن  آیلا  کله  نمی دانیلم  و  بی خبریلم 
قوملی ایلن مسلابقه را برنامه ریلزی کلرده بودنلد یلا خیر. 
املا اگلر احیانلاً و خدای نکلرده پلای تعصلِب قوملی نیز در 
میلان بلوده باشلد، ایلن را نیک می دانیلم که ایلن رویکرد 
دولت ملرداِن  و  سیاسلیون  قوملِی  سیاسلت هاِی  معللوِل 
کشلور اسلت. مسللماً وقتلی آسلیاِب سیاسلت بلا موتلوِر 
قومیلت بچرخلد، همه چیلز رنلِگ قلوم و تعصلب می گیرد 
ملا  می بلازد.  رنلگ  آن  پلاِی  در  عقانیلت  و  ارزش هلا  و 
قربانی شلدِن عقانیلت و ارزش هلاِی متکی بلر آن را نه تنها 
در ورزش، بلکله در همۀ مسلایِل کاِن کشلوری شلاهدیم. 
املروزه مسلایِل بلزرگ و سرنوشت سلازی ماننلد انتخابات، 
دیورنلد،  معضللۀ  و  نظلام  تغییلر  برقلی،  شلناس نامه های 
الینحلل  قومیلت  و  نامعقلوِل سیاسلت  در چرخلۀ  همله 
مانده انلد و تلا وقتی کله ایلن گلردِش معیوب ادامه داشلته 

باشلد، ایلن ابتلذاِل تللخ نیلز ادامله خواهد داشلت!  

ACKU
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ابوبکر صدیق

مسلووالن معلارف والیت بغان 
می گوینلد کله 81 بلاب مکتب 
معلرض  در  والیلت  ایلن  در 
بلاب   9 در  و  دارد  قلرار  خطلر 
مکتلب دیگلر نظامیلان سلنگر 

نلد. گرفته ا
پیلکان  محیی الدیلن  غلام 
معلارف  رییلس  حیلدری، 
والیلت بغلان در گفت وگلو بلا 
روزناملۀ مانلدگار می گویلد کله 
ایلن والیلت   شلدت جنلگ در 
بلاالی  بخش هلا  سلایر  ماننلد 
منفلی  تأثیلر  نیلز  مکتب هلای 

اسلت.  گذاشلته 
آقلای حیلدری می گویلد که در 
والیلت بغلان 81 بلاب مکتلب 
دارد،  قلرار  خطلر  معلرض  در 
برخلی اوقلات مکاتب هلای کله 
در سلاحات درگیلری قرار دارند 
موقتلاً بله روی دانلش آملوزان 

می شلوند.  بسلته 
آقلای حیلدری بلا بیلان این که 
والیلت  مکتلب  بلاب   11 در 
امنیتلی  نیروهلای  بغلان 
کله  گفلت  گرفته انلد،  سلنگر 
دیلدن ابلزار جنگلی نظاملی در 
روان   بلاالی  مکتلب  محوطله 
دانلش آملوزان تاثیلرات ناگلوار 

رد.  می گلذا
کله  گفلت  حیلدری  آقلای 
امنیتلی  نیروهلای  مسلووالن 
تعهلد کرده انلد کله در  بغلان 
جریلان یلک هفتله مکاتلب را 
تلرک کننلد؛ املا تلا هنلوز در 
9 بلاب مکتلب سلنگر نیروهای 

بلر جاسلت.  پلا  امنیتلی 
کله   اسلت  حاللی  در  ایلن 
بشلر  سلازمان دیدبلان حقلوق 
را  گزارشلی  گذشلته  سلال 
منتشلر کلرده کله مکاتلب در 
والیلت بغان بله عنوان سلنگر 
بلود.  شلده  اسلتفاده  جنگلی 
پیلکان  محیی الدیلن  غلام 
حیلدری گفلت کله رایزنلی بلا 
امنیتلی  نیروهلای  مسلووالن 
در ایلن ملورد جریلان دارد کله 
مکتلب  سلاحتمان  نظامیلان 
موقلع  در  تلا  کننلد  تلرک  را 
درگیلری بله سلاختمان مکتب 
و دانلش آموزان آسلیب نرسلد.

کله  مکتب هلای  کله  گفلت  او 
در معلرض خطلر قلرار دارنلد، 
عمدتلاً در سلاحات دنلد غوری، 
بغلان  شلهاب الدین،  دنلد 
مرکزی، ولسلوالی تالله و برفک 
و اطلراف شلهر پلخمری اسلت. 
هم چنلان،  حیلدری  آقلای 

برخلی سلاحات  گفلت کله در 
نبلود  عللت  بله  کوهسلتانی 
سلال  اول  در  کتلاب  امکانلات، 
آموزشلی بله دسلت رس دانلش 
املا  نمی گیلرد؛  قلرار  آملوزان 
پلرورش  و  آملوزش  مسلووالن 
والیلت بغلان تلاش می کننلد 
تلا کتاب هلای را به دست رسلی 

دهنلد.  قلرار  آملوزان  دانلش 
رییلس معلارف بغلان با اشلاره 
بله افزایلش ناامنی هلا در برخی 
وزارت  کله  گفلت  سلاحات 
سلرحدات و اقلوام و قبایل سله 
صلد تن دانلش آملوزان مکاتب  
بغلان  والیلت  نااملن  سلاحات 
نمبلر  لیسله  خوابلگاه  بله  را 
دوم خوشلحال خلان بله کابلل 

منتقلل کلرده اسلت.
او گفلت کله هم چنان، شلماری 
کله  آموزانلی  دانلش  از  دیگلر 
امکانلات مالی دارنلد، به والیات 
املن سله پارچله می کننلد؛ اما 
خانواده هلا کله امکانلات ندارند، 
کودکان شلان مجبورانلد کله در 
مکاتلب حتلا در سلاحات ناامن 

درس بخواننلد.
معلارف  رییلس  هم چنلان، 
والیلت کنلدز نیلز بلا نگرانی از 
می گویلد  امنیتلی  چالش هلای 
عللت  بله  اوقلات  برخلی  کله 
تهدیلدات امنیتی مکاتب بسلته 

. می شلود
احملدی  رسلتم  محملد 
معلارف  رییلس  جبارخیلل، 
والیلت کنلدز  می گویلد کله در 
والیلت کنلدز 504 بلاب مکتب 
به روی دانش آموزان باز اسلت.

آقلای جبارخیلل افلزود کله در 
دختلران  گذشلته  سلال های 
اجلازه د اشلتن تلا صنف شلش 
بله مکتلب بروند؛ اما با تشلکیل 
شلورای مکاتلب و رایزنی ها، در 
حال حاضلر خانواده هلای اجازه 
تلا  دخترانشلان  تلا  می دهنلد 
صنلف دوازده بله مکتلب بروند. 
امرالدیلن  ایلن  از  پیلش  املا، 
والیتلی  شلورای  عضلو  وللی، 
کنلدز، گفتله بلود کله بیشلتر 
مکاتلب در ایلن والیلت به روی 
و  اسلت  بسلته  آملوزان  دانلش 
مکتب هلای کله بله دلیل جنگ 
تحلت تهدیلد قلرار دارنلد، باید 

اقلدام جلدی شلود.
افلزود کله هنلوز  آقلای وللی   
امنیلت در کنلدز تأمین نیسلت 
فرسلتادن  بلا  باشلنده گان  و 
از  مکاتلب  بله  کودکان شلان 

دیگلر  و  آنلان  شلدن  ربلوده 
جرم هلای جنایی تلرس دارند و 
خانواده هلا از املن بلودن فضای 

نیسلتند. مطمیلن  مکاتلب 
املا، آقلای جبلار خیلل بلا بیان 
بدامنلی  چالش هلای   این کله 
تأثیلر بلد بلاالی مکاتلب دارد، 
مسللح  مخالفلان  “بلا  گفلت: 
تملاس گرفته از آنان خواسلتیم 
بلرای دخترانلی  ممانعتلی  کله 
کله بله مکتلب می رونلد، ایجاد 
نکننلد. مخالفلان مسللح دولت 
مکاتلب  در  کله  می گوینلد 
بانلو  اسلتادان  بایلد  دختلران 
تدریلس کنند و ایلن موضوع از 
طلرف ما پذیرفته شلده اسلت”.

او هم چنلان گفلت کله والیلت 
اسلت  والیاتلی  نلادر  از  کنلدز، 
کله شلمار زیلاد اسلتادان بانلو  
در ولسلوالی های دور دسلت آن 

دارد. وجلود 
بله گفتۀ او، برخلی خانواده های 
سلال  جنلگ  جریلان  در  کله 
بی جلا  والیلت  ایلن  از  گذشله 
سله  فرزندان شلان  شلده اند، 
پارچله می کننلد. املا، در سلال 
روان قلرار اسلت کله 30 هلزار 
ایلن  در  جدیلد  آملوز  دانلش 
والیت جلذب مکاتب شلوند که 
تلا هنلوز 23 -25 هلزار آنلان 

شلده اند.  جلذب 
او گفلت کله برخلی اوقلات بله 
عللت وجلود، تهدیلدات امنیتی 
در  می شلوند،  بسلته  مکاتلب 
نسلوان  “مکتلب  حاضلر  حلال 
اچیلن”  کله ماینی در راه دانش 
آملوزان قرار دارد، بسلته اسلت.

آقلای جبارخیلل خاطلر نشلان 
از  مرتبله  چندیلن  کله  کلرد 
کنلدز  والیلت  امنیله  فرمانلده 
در خواسلت خنثلا کلردن ماین 
را کردیلم؛ املا تلا هنلوز اقدامی 
نکرده اسلت و دانش آملوزان را 
بله مکتلب دیگلری در نزدیکی 
آن قلرار دارد انتقلال داده ایلم.

او از مسلووالن امنیتی خواسلت 
امنیتلی مکاتلب  تامیلن  تلا در 
تلاش  آموزشلی  نهادهلای  و 
جلدی خلود را به خلرچ دهنلد. 
او گفلت کله در برخی اوقات در 
جنگ هلای مقطعی کله صورت 
می گیلرد، از برخلی مکتب های 
کله در خلط جنلگ قلرار دارند 
جنگلی  سلنگر  عنلوان  بله 
اسلتفاده می شلود، املا پلس از 
جنلگ نیروهلای امنیتی سلاحه 

می کننلد. تلرک  را 

مکتب های بغالن سنگر جنگی نظامیان

جلسلۀ  در  سلنا  مجللس  اعضلای  از  شلماری 
بایلد  امنیتلی  نهادهلای  گفتنلد،  دیروزشلان 
تکتیک هلای جنگی شلان را در برابلر گروه هلای 

تغییلر دهنلد. تروریسلتی 
آنلان تأکیلد کردنلد کله طالبلان با گرم شلدن 
تغییلر  را  جنگی شلان  تاکتیک هلای  هلوا 
داده انلد و نیروهلای امنیتلی نیلز بایلد بلا تغییر 
تاکتیک هلای امنیتلی، برنامه هلای ایلن گروه را 

کنند. خنثلا 
بله  امریلکا  حمللۀ  بله  هم چنلان  سلناتوران 
پایگاه هلای ارتلش سلوریه اشلاره کلرده گفتند، 
حکوملت افغانسلتان بایلد در معلادالت بلزرگ 
نگلراِن  ملا  زیلرا  باشلد،  بی طلرف  منطقه یلی 
تبدیل شلدن افغانستان به سلوریه دوم هستیم.

محملد عللم ایزدیلار، معلاون نخسلت مجللس 
نیروهلای  از تاش هلای  سلنا ضملن سلتایش 
امنیتی بیان داشلت کله دولت باید اسلتراتیژی 
امنیتلی خلود را مطابلق بله سلطح تهدیدهلای 

دشلمن آملاده کند.
ملردم  »هم اکنلون  افلزود:  ایزدیلار  آقلای 
بلا  کشلور  مختللف  نقلاط  در  افغانسلتان 
تهدیدهلای مختللف امنیتلی مواجه انلد و دولت 
افغانسلتان نیلز بایلد اسلتراتیژی امنیتلی خلود 
را مطابلق بله سلطح تهدیدهلا عیلار کنلد تلا از 

گلردد”. محافظلت  ملردم 
همزملان باایلن، محیی الدیلن منصلف، یکلی از 
اعضلای مجللس سلنا در نشسلت دیلروز ایلن 
مجللس گفلت: »بلا گرم شلدن هلوا، تحلرکات 
طالبلان در نقلاط مختللف کشلور بیشلتر شلده 
اسلت، اما نهادهای امنیتی در زمسلتان گذشته 
کله بهتریلن موقلع برای سلرکوب طالبلان بود، 

عملیات هلای موثلری راه انلدازی نکردنلد”.
آقلای منصلف افلزود کله طالبلان تاکتیک های 
بلر حکوملت  و  داده انلد  تغییلر  را  جنگی شلان  
افغانسلتان الزم اسلت تلا روش هلای جدیدی را 

در سلرکوب هراس افگنلان بله کار گیلرد.
کاهلش  از  سلناتوران  برخلی  حلال،  عیلن  در 
اخیلر  هفتلۀ  چنلد  در  هراس افگنلی  حملات 
سلخن گفتله و از تاش هلای نیروهلای امنیتی 
بله ویلژه در سلطح  امنیلت ملردم  تأمیلن  در 

کردنلد. قدردانلی  کابلل  هماننلد  شلهرهای 
انارکللی هنریار، عضلو دیگر مجلس سلنا اظهار 
داشلت: »اخیراً حوادث امنیتی کم شلده اسلت 
و ایلن، نتیجلۀ تاش نیروهای امنیتی می باشلد 
کله از آنلان قدردانلی می کنیلم و می خواهیلم 
تأمیلن  راسلتای  در  تاش های شلان  بله  کله 

امنیلت شلهروندان، ادامله دهند”.
بانلو هنریا با اشلاره بله این که نیروهلای امنیتی 
از تلدارک یک حمللۀ مرگبار در کابل جلوگیری 
از  هراس افگنلان  کله  داشلت  اظهلار  کردنلد، 
ریختانلدن خون افراد بیگناه سلیر نمی شلوند و 
بایلد بیشلتر از هر وقت هوشیاری شلان را حفظ 
کلرده و نگذارنلد برنامه هلای شلوم آنلان عملی 

شوند.
برخلی از اعضلای مجللس سلنا انجلام حملات 
هوایلی دقیق را بلر مواضع در کاهلش ناامنی ها 
و  موثلر  دشلمن  برنامه هلای  خنثاسلازی  و 

سلازنده عنلوان کردنلد.
عبلداهلل قرلق، عضو دیگر مجلس سلنا گفت که 
حمات دقیق هوایی بر اهداف دشلمن می تواند 

برنامه هلای هراس افگنلی آنلان را خنثلا سلازد.
ایلن گفته هلا درحاللی ابلراز می گردد کله اخیراً 
نیروهلای امنیتلی کشلور بله حملات هوایلی 
بلاالی اهداف دشلمنان بیشلتر تمرکلز دارد که 
در بسلیاری ملوارد اهلداف دشلمن بله صلورت 

دقیلق نابلود شلده اند.
حملۀ امریکا به سوریه اشتباه است

اعضای مجلس سلنا در قسلمتی از سخنان شان 
بله حملۀ نظاملی امریکا بله یکلی از پایگاه های 
ایلن کار  گفتنلد،  کلرده  اشلاره  سلوریه  ارتلش 
امریلکا تجلاوز آشلکارا بله یک کشلور اسلامی 

ست. ا
نظرمحملد فقیلری، عضو مجلس سلنا گفت که 
ایلن حمللۀ امریلکا اشلتباه و دسلت اندازی در 

امور کشلورهای اسلامی اسلت.
در  هملواره  امریلکا  افلزود:  فقیلری  آقلای 
کشلورهای اسلامی مداخلله می کنلد، در عراق 
سلنی ها و شلیعیان را بله جان هلم انداخت که 

جنلگ تاکنلون در ایلن کشلور ادامله دارد.
از سلویی هلم، برخی دیگلر از سلناتوران حملۀ 
شلیمیایی در سلوریه را محکلوم کلرده تأکیلد 
حملات  هم چنلون  تکلرار  جللو  تلا  می کننلد 

شلود. گرفته 
محملد عللم ازدیلار، معلاون نخسلت مجللس 
سلنا از جامعلۀ جهانلی و نهادهلای بین الملللی 
خواسلت تلا پیراملون حمللۀ شلیمیایی امریلکا 
بله سلوریه تحقیلق کنلد و عاملان آن را مورد 

پیگلرد قلرار دهد.
معلاون مجللس سلنا بلا بیلان این کله جنلگ 
سلوریه جنلگ داخللی نله، بلکله جنلگ میلان 
قدرت هلای منطقله یی و جهانلی اسلت، اذعان 
داشلت: ملا نگلران هسلتیم کله افغانسلتان بله 

سلوریۀ دوم تبدیلل شلود.
“افغانسلتان در  اداملۀ سلخنانش گفلت:  او در 
هملکاری  از  ملا  دارد،  قلرار  ویژه یلی  شلرایط 
می توانیلم  همسلایه مان  کشلورهای  و  جهانلی 
اسلتفاده کنیلم. حلق داریلم با هر کشلور رابطه 
و  بی طرفلی  حفلظ  بلا  دوللت  کنیلم،  ایجلاد 
اسلتقال بایلد از همه کشلورها اسلتفاده کند.”

مجللس  دیگلر  عضلو  هوتلک،  حسلن  محملد 
سلنا نیلز گفلت: ترس ملا این اسلت کله مقابلۀ 
جلدی روسلیه و امریلکا در افغانسلتان اثلرات 

منفلی نداشلته باشلد.
آقلای هوتلک تأکیلد کرد کله دولت افغانسلتان 
در چنیلن شلرایط موقلف بی طرفلی را اتخلاذ 

. کند
افغانسلتان  دوللت  کله  اسلت  حاللی  در  ایلن 
بله  امریلکا  نظاملی  حمللۀ  پیراملون  تاکنلون 

اسلت. نلداده  نشلان  واکنلش  سلوریه 
گفتنلی اسلت باملداد روز جمعله ارتلش ایاالت 
هلاوک«  »تلام  راکلت  بلا 59  امریلکا  متحلدۀ 
پایلگاه هوایی الشلعیرات سلوریه را ملورد حمله 

قلرار داد.
بین المللی،  رسانه های  گزارش های  بربنیاد 
از  سوریه  دولت  استفادۀ  امریکا  این که  باوجود 
ساح شیمیایی را بهانۀ حملۀ خود به این کشور 
حملۀ  در  می گوید،  دمشق  دولت  اما  داد،  قرار 
مهمات  انبار  به  دولتی  نیروهای  جنگنده های 
آن  در  موجود  شیمیایی  مواد  تروریستان، 
منفجر و حوادث بعدی را به دنبال داشته است.

سناتوران:

نگران تبدیل شدن افغانستان به 
سوریۀ دوم هستیم!

ACKU
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تبعـات منازعـۀ دیورند 
و راه حـِل ایـن منازعه

پس از هفتاد سال که منازعه و جدل بر 
حاصل  دارد،  ادامه  همچنان  دیورند  سِر 
بوده  چه  افغانستان  برای  آن  پیلامِد  و 

است؟ آیا این منازعه راه حلی دارد؟ 
پشتون ها؛ قربانی اصلی دیورند

تأمین  سِر  بر  دیورند  دعوای  اگر   
از  دیورند،  آن سوی  پشتون های  حقوق 
خودمختاری و استقال تا تشکیل کشور 
جداگانه و یا ادغام به افغانستان در جهت 
پیشرفت اقتصادی، توسعۀ سیاسی، ثبات 
گسترش  فرهنگی،  ارتقای  اجتماعی، 
مدنیت و ترقی در تمام عرصه های حیات 
سراسر  در  پشتون  قبایلی  جامعۀ  باشد، 
بازندۀ  آن،  از  بیشتر  و  دیورند  مرز  نوار 
همه روزه  پشتون ها  دعواست.  این  اصلِی 
می رسند،  قتل  به  دیورند  سوی  دو  در 
در  نوجوانان شان  و  جوانان  از  شماری 
مذهبی  افراط گرایِی  و  مخدر  مواد  داِم 
و  کینه  از  پُر  قلِب  با  و  می شوند  اسیر 
نفرت در برابر همنوعاِن خود به عملیاِت 
انتحاری دست می زنند. افراد و گروه های 
بسیاری در میان آن ها تحِت القا و تأثیر 
آدرس  از  تکفیرگرایانه  و  افراطی  تفکر 
و  هموطنان  همنوعان،  شریعت،  و  دین 
را  مکتب ها  می ُکشند،  را  همدیناِن خود 
می سوزانند، زنان را از درس و تعلیم در 

مکاتب باز می دارند. 
و  دولت ها  سیاسِت  و  دیورند  منازعۀ 
منازعه،  این  بر سِر  افغانستان  زمام داراِن 
آن سوی  در  را  پشتون  قبایلی  جامعۀ 
دیورند، در واقع از داشتِن کشور به لحاظ 
ذهنی و تابعیت از قوانیِن کشور و دولت 
سایۀ  در  کرد.  محروم  مدنی  قوانین  و 
شد،  حاکم  تفنگ ساالری  ذهنیت،  این 
رشد  ستیزه جویی  و  تروریسم  قاچاق، 
کرد، بی سوادی و جاهلیت تداوم یافت و 
مردم گرفتار عقب مانده گی های گسترده 
هیچ گونه  شدند.  اجتماعی  شدیِد  و 
میلیون  هفت  میان  در  مدنی  جامعۀ 
آن سوی  قبایلِی  سرزمین های  سکنۀ 
زناِن  جمعیت  نگرفت.  شکل  دیورند 
باسواد در جامعۀ قبایلی آن سوی دیورند 
به دو درصد بالغ می شود که حکایت از 
عمِق عقب مانده گی اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی دارد. 
جامعلۀ  اقتصلاد  بلر  دیورنلد  منازعلۀ 
قبایللی نیلز تأثیلر بسلیار ناگلوار به جلا 
گذاشلت. جای کشلاورزی و ماللداری را 
قاچلاِق کاال و اقتصلاد غیرقانونلی گرفت. 
علی رغلم آن میلزان فقر در میلان قبایل 
درصلد  شلصت  بله  دیورنلد  آن سلوی 
دوبرابلِر سلایر  میلزان  ایلن  کله  رسلید 
مناطلق پاکسلتان اسلت. اگر زملام داران 
سلِر  بلر  منازعله  جلای  بله  افغانسلتان 
دیورنلد و مطالبلۀ حلِق خودارادایلت و 
اسلتقال بلرای قبایل پشلتون آن سلوی 
کشلور  دو  ملرز  تثبیلت  بله  دیورنلد، 
ایجلاد  و  قانلون  حاکمیلِت  تحکیلم  و 
مسلیر  در  ملدرن  و  قانون منلد  جامعلۀ 
تفاهلم و توافلق بر مبنای منافلع متقابل 
اوضلاع  می گرفتنلد،  قلرار  پاکسلتان  بلا 
سیاسلی و اجتماعی در دو سلوی دیورند 
و  خون ریلزی  عقب مانده گلی،  ایلن  بله 

نمی گرفلت.  شلکل  ویرانلی 
از تبعات منازعۀ دیورند در جامعۀ  یکی 
پشتون آن سوی دیورند، ترویج و گسترش 
افراط گرایی دینی توسط ارتش پاکستان 
)ISI( آن  نظامی  استخبارات  سازمان  و 

را  دینی  افراط گرایی  آی.اِس.آی  است. 
بهره گیری  غرض  دیورند  آن سوی  در 
در جهت اهداف امنیتِی پاکستان ترویج 
به صورت  آی.اِس.آی  داد.  گسترش  و 
جامعۀ  دینِی  افراط گرایی  از  گسترده 
پشتون علیه هند به عنوان دشمن سنتی 

منازعۀ  سِر  بر  افغانستان  علیه  خود، 
پشتون  ناسیونالیسم  برابر  در  و  دیورند 
در داخل کشوِر پاکستان استفاده کرد و 

همچنان استفاده می کنلد. 
و  بی حاصل  مدعِی  افغانستان؛ 

هزینه پرداِز زیان کار
بله  دیورنلد  منازعلۀ  در  افغانسلتان   
هزینه پلرداِز زیان کار و مدعلِی بی حاصل 
تبدیلل شلده کله در تمام سلال های این 

منازعله نله تنهلا سلودی از آن نبلرده، 
بلکله در ابعلاد مختللف زیان منلد شلده 

 : ست ا
وارد  دیورنلد  سلر  بلر  افغانسلتان  1ـ 
اختلاف و مخاصملت با پاکسلتان شلد. 
املا نکتلۀ بسلیار شلگفت آور ایلن اسلت 
کله دولت پاکسلتان از منازعلۀ دیورند و 
پشلتون های آن سلوی دیورنلد در جهت 
منافلِع کشلور خلود بهره گیری کلرد؛ در 
حاللی کله افغانسلتان به حیلث پرچم دار 
داعیلۀ پشتونسلتان، خلود قربانلی ایلن 

گردید. داعیله 
از  را  افغانسلتان  دیورنلد  منازعلۀ  2ـ 
روابلط نزدیلک و گسلترده با کشلورهای 
به ویلژه  غربلی  کشلورهای  و  اسلامی 
در  مانلد؛  بلاز  امریلکا  متحلدۀ  ایلاالت 
حاللی کله پاکسلتان بله عنلوان کشلور 
بلا  گسلترده  مناسلباِت  بله  نوتشلکیل، 
امریلکا و کشلورهای اسلامی پرداخلت. 
به خصلوص پاکسلتان از روابلط نزدیلک 
با عربسلتان سلعودی و سلایر کشورهای 
نفت خیلز و ثروتمنلد عربی حلوزۀ خلیج 
اقتلدار  و  اقتصلادی  توسلعۀ  در  فلارس 
نظاملی خلود سلود بلرد. افغانسلتان در 
حتلا  دیورنلد  منازعلۀ  سلال های  تملام 
اخاقلی  و  سیاسلی  حمایلت  نتوانسلت 
کشلورهای اسلامی و غربلی را از دعوای 
بیلاورد.  به دسلت  پاکسلتان  بلا  خلود 
هنلوز ایلن کشلورها حاضرنیسلتند کله 
و جنلگ زده  فقیلر  اسلامِی  افغانسلتان 

را کله همچنلان بلر طبلل ادعلای ارضی 
کملک  می کوبلد،  پاکسلتان  بلر  خلود 
اقتصلادی برسلانند و در جهت بازگشلت 
هملکاری  ثبلات  و  صللح  اسلتحکام  و 

کننلد.
در  را  سیاست  دیورند  منازعۀ  3ـ 
بی اعتمادی  به  ساخت،  قومی  افغانستان 
فرایند  در  چالشی  به  و  زد  دامن  ملی 
از  بسیاری  شد.  تبدیل  ملی  وحدِت 

اقوام  تحصیل یافته گان  و  نخبه گان 
را  دیورند  منازعۀ  استمرار  غیرپشتون 
آن  موقعیِت  تضعیف  جهت  در  ابزاری 
تلقی  کشور  شهروندان  عنوان  به  اقوام 
گروه های  و  افراد  از  بسیاری  و  می کنند 
جامعۀ سیاسی پشتون، نگرانی و مخالفِت 
اقوام دیگر در مورد دیورند را خیانت ملی 
ملی  می پندارند. مسلم است که وحدت 
خیانت پنداری  و  نگرانی  برزخ  این  در 

شکل نمی گیرد.
تشلکیل  پروسلۀ  دیورنلد،  منازعلۀ  4ـ 
 )Natin-State( ملت-دوللت  قلوام  و 
و کشلور را در افغانسلتان مختلل کلرد. 
ایلن منازعله افغانسلتان را از وجلود مرز 
مشلخص کله مسلتلزم وجلود و هویلِت 
سلاخت.  محلروم  اسلت،  کشلور  یلک 
جغرافیلای  عالملان  تعاریلف  تملام  در 
سیاسی و دانشلمندان حقوق و سیاست: 
»مرزهلای سیاسلی معین و حلدود اربعۀ 
یلک کشلور در حقیقلت معلرِف هویلت 
ملی و تمامیت ارضی آن کشلور اسلت«. 
5ـ منازعۀ دیورند افغانستان را به حیث 
به  از دسترسی  به خشکه،  کشور محاط 
عرصۀ  در  و  کرد  محروم  آبی  آزاد  راه 
در  پاکستان  ساخت.  منزوی  اقتصادی 
دیورند،  سر  بر  تنش  مختلِف  زمان های 
و  امتعه  اموال،  صدور  و  ورود  مانع 
کراچی  بندر  از  افغانستان  محصوالت 
می شد. این فشار در طول هفتاد سال با 

وقفه  ادامه یافته است.

مللی  امنیلت  دیورنلد  منازعلۀ  6ـ 
افغانسلتان را مختل سلاخت و بلر روابط 
نظاملی بلا کشلورهای خارجلی و اقتلدار 
نظاملی افغانسلتان تأثیر ناگوار گذاشلت. 
نلزاع بلر سلر ملرز دیورنلد بلا پاکسلتان 
ایلن ملرز را بله دهلیلز تخریلب ثبلات و 

امنیلت مللی افغانسلتان تبدیلل کلرد.
را  افغانسلتان  دیورنلد  منازعلۀ  7ـ 
به صلورِت فزاینلده در تملام عرصه هلای 

حیلات بله وابسلته گِی شلوروی کشلاند. 
ایلن وابسلته گی منتهی بله حملۀ نظامی 
شلوروی در پایان سلال 1979 عیسلوی 
شلد و افغانسلتان را بله میلدان رقابلت 
متحدان شلان  و  ابرقدرت هلا  جنلِگ  و 

مبلدل کلرد.
8ـ منازعلۀ دیورند زمینه را برای تکوین 
و ترویِج دیلدگاه افراطلی و تکفیرگرایانه 
از دین و رشلد خشلونت و تروریسلم که 
در آغلاز سلدۀ بیسلت ویکم عیسلوی در 
شلکل عملیات انتحاری گسلترش یافت، 
اطاعلات  سلازمان  سلاخت.  مسلاعد 
نظاملی ارتش پاکسلتان )ISI(، ترویج و 
تقویلت افراط گرایلی دینلی را بله عنوان 
اسلتراتژی مقابلله بلا افغانسلتان بر سلر 
منازعلۀ دیورنلد و مبلارزه با هند بر سلر 

برگزید.  کشلمیر 
کابوس  از  رهایی  سیاسی؛  عقالنیت 

دیورند
یک  افغانستان  برای  دیورند  منازعۀ 
کابوس و یک باتاق است. این منازعه از 
به  و عواطف، دسترسی  احساسات  زاویۀ 
سرزمین های از دست رفته تلقی می شود، 
اما با نگرش عقایی و واقع گرایانه، منازعۀ 
دیورند سرزمین دست داشتۀ ما را به ناِم 
افغانستان به گروگان گرفته است. »چه 
جالِب  بسیار  نقطۀ  همان  کرد؟«  باید 
اظهارات امیر عبدالرحمن خان در 124 
سال قبل است که پس امضای توافق نامۀ 
دیورند گفت: »در امضای معاهدۀ دیورند 

صورت  در  نکرده ام.  اشتباه  و  خطا  من 
نبود سرحد معین و مشخص، ملل قوی 
غاصب و غالب، روزی ادعای ارضی بیشتر 
می کنند. من با واگذاری این مناطق ]که 
بقیه  نبودند[  افغانستان  تصرف  در  اکثراً 
حکیم  دادم«.  نجات  را  افغانستان  خاک 
تنیوال استاد پیشین دانشگاه کابل، والی 
دهم  در  که  کرزی  حکومت  در  پکتیا 
سپتمبر 2006 جانش را در یک عملیات 
از  باری  داد،  دست  از  طالبان  انتحاری 
همان مسند والیت گفت: »دلیل دوستی 
انگیزۀ  پیشین  شوروی  با  افغانستان 
تنها  نه  ما  نتیجه  در  بود.  پشتونستان 
تقریباً  نیاوردیم،  به دست  را  پشتونستان 
دادیم.  دست  از  نیز  را  افغانستان  تمام 
این به خیر افغانستان خواهد بود که ما 
خط دیورند را به رسمیت بشناسیم و این 
سرحد  ایالت  آزاد،  قبایل  مردم  خیر  به 
روابط  و  پشتونخوا(  )خیبر  غرب  شمال 
افغانستان و پاکستان نیز خواهد بود. اما 
در عوض ما باید امتیاز دستیابی به بندر 
بیاوریم«.  دست  به  را  گوادر  و  کراچی 
خداوند حکیم تنیوال را مغفرت کند که 
که چگونه به عنوان یک افغاِن مسلمان و 
وطن دوست حرف درست و حسابی زده 

است.
بلر سلِر دیورنلد و  آیلا فرصلِت بحلث   
گذاشلتن نقطلۀ پایان بر آن فرا نرسلیده 

؟  ست ا
بله  را  دیورنلد  سلِر  بلر  بحلث  برخلی 
شلکل گیری اقتلدار افغانسلتان در تملام 
عرصه هلای نظاملی، سیاسلی، اقتصلادی 
و اجتماعلی مشلروط می کننلد. احتمال 
تجزیله و فروپاشلی پاکسلتان بله عنوان 
یلک کشلور مصنوعلی و فلرو رفتله در 
بحلران، یکلی دیگلر از انگیزه هایی سلت 
کله ذهلن هلواداراِن بحث بر سلِر دیورند 
وسوسله  را  بعلدی  فرصت هلای  در 
افغانسلتان در آینلده  املا آیلا  می کنلد. 
بله کشلوری دارای ارتلش یک میلیونلی 
و صاحلب سلاح اتوملِی برتلر از قلدرت 
نظاملی و اتومی پاکسلتان تبدیل خواهد 
شلد تلا در یلک جنلگ سرنوشت سلاز بر 
سلر دیورند، پاکسلتان را درهلم بکوبد و 
در کناره هلای بحلر هنلد در کراچلی و 
گلوادر اتلراق کنلد؟... اگلر بحلث بر سلر 
زمانلی  زاویلۀ  از  پاکسلتان  بلا  دیورنلد 
ملد نظلر قلرار داده شلود، هیلچ فرصتی 
بهتلر از املروز بلرای افغانسلتان نیسلت. 
امریلکا،  متحلدۀ  ایلاالت  کله  فرصتلی 
کشلورهای غربلی و در واقلع تمام جهان 
در افغانسلتان درگیر هسلتند و بسلیاری 
از کشلورها در افغانسلتان حضلور نظامی 
دارنلد. در حاللی کله حضلور نیروهلای 
در  غربلی  کشلورهای  و  امریکایلی 
افغانسلتان ابلدی نیسلت، املا موقعیلِت 
پاکسلتان  کشلور  کنلار  در  افغانسلتان 
بلا  زنده گلی  و  همسلایه گانش  سلایر  و 
آنهلا یلک املر الزاملی و اجتناب ناپذیلر 
می باشلد. بیاییلد بحلث بلر سلر دیورنلد 
را در گام اول بله گفتملاِن مللی میلان 
خلود تبدیل کنیلم و در گذاشلتن نقطۀ 
پایلان بله ایلن منازعله، بله اجملاع ملی 
برسلیم. بعلد بلا یک صلدا و یک مشلت 
بلا پاکسلتان بله مذاکلره بنشلینیم و از 
تملام دنیلا در توافلق و تعاملل در ایلن 
مذاکلره کملک بخواهیم. با پاکسلتان در 
یلک تعاملل و بلده و بسلتاِن دوطرفه بر 
سلر منازعلۀ دیورنلد بله توافلق برسلیم. 
محملد  سلردار  مرحلوم  کله  را  آن چله 
دهلد،  انجلام  می خواسلت  خلان  داوود 
بله انجلام برسلانیم. اگلر چنیلن نشلود، 
»داوودزی  توهلِم  و  تصلور  برخلاف 
بله  سلال   100 از  قبلل  حتلا  صیلب« 
جلای آن کله افغانسلتان ملرز دیورنلد را 
بله کراچی و گلوادر ببرد، پاکسلتان مرز 
دیورنلد را بله رودخانلۀ آملو ملی آورد! 

منــازعۀ دیــــورند
محمداکرام اندیشمند  بخش پنجم و پایانی

ACKU



5 سال نهم  شمارۀ 2001   دوشنبه 21 فروردین/حمل 1396  10 اپریل 2017 www.mandegardaily.af

رفتند و می رویم و هر آینده می رود
این کاروان سراست پُر از کوچ و بارها

جلال نورانلی یکلی از طنزپلردازان و 
طنزشناسلاِن بی ماننلد وطلِن ملا، بعد 
از یلک عمر خدمِت ارزش منلِد ادبی و 
فرهنگی، بله رفتله گان و جاویدانه گان 
جنلاب  بلا  ملن  آشلنایی  پیوسلت. 
جلال نورانلی، دقیقلاً در سلال 1348 
ترجملان  طنلزِی  جریلدۀ  دفتلر  در 
صلورت گرفلت. در آن زملان، مرحلوم 
نورانلی دانشلجوی رشلتۀ حقلوق بلود 
و هرهفتله مضامیلن و مطاللِب طنزی 
نوشلته می کلرد و سلخت ملورد توجه 
مدیلر مسلووِل آن جریده یعنی اسلتاد 
بزرگلواِر هر دوِی ما مرحلوم علی اضعر 
بشلیر هروی، قلرار می گرفلت. مرحوم 
بشلیر هلروی دارای اسلتعداِد خلداداد 
و چندبُعلدی بلود و چنلان ظرفیتلی 
در سلایر فرهنگیلان محتلرِم ملا وجود 
نداشلت و یلا اقلًا ملن ندیلده ام و از 
کسلی هلم نشلنیده ام. یعنی شلاعری 
توانلا، منجملی ماهر، ملورخ و محققی 
و  مهربلان  خیللی  و  بلود  بی ماننلد 
صمیملی با هملۀ فرهنگیلان و راهیاِن 
فرهنلگ. بنابلرآن، بارها از زبان اسلتاد 
بشلیر هلروی شلنیده  بودم کله جال 
درخشلان  آینلدۀ  یلک  دارای  نورانلی 

ست.  ا
پلدر بزرگلواِر جلال نورانلی مرحلوم 
عبدالسلام از طلرف حکوملِت امانلی 
غلرض تحصیلات نظاملی بله کشلور 
از  بعلد  و  بلود  شلده  اعلزام   ترکیله 
دیپللوم  بلا  آملوزش،  سلال  چهلارده 
ارکان حربی و همسلر ترکی به کشلور 
بازگشلت و در مکتب حربلی به عنوان 
معللم و مترجلِم زبلاِن ترکی مشلغول 
بلود و بله عملر پنجاه سلاله گی بلر اثر 
سلکتۀ قلبلی درگذشلت و خانلم کوثر 

ملادر جلال نورانی به حیلث معلم در 
لیسلۀ ماللی مصلروف بود. 

جلال نورانلی در ملاه سلرطان 1327 
خورشلیدی در کابلل بله  دنیلا آملد و 
بعلد از 69 سلال آملوزش و کارهلای 
روزگار،  شلدیِد  تحملل  و  فرهنگلی 

در هفتلم ملاه حملل 1396 در یلک 
خوابلگاه عاریتلی کله محتلرم نصیلر 
عبدالرحملان ماللک انتشلارات میونلد 
در اختیلارش گذاشلته بود، بله خواب 

ابلدی رفلت. 
اسلت؛  هنلر  طنزپلردازی  اگلر 
طنزشناسلی و پژوهلش طنلز، هنلری 
واالتلر خواهد بلود و به جز یک رسلالۀ 
کوچلک که تحلت عنلوان »پامفلیت و 
فلیتلان« از طرف مرحوم اسلتاد کاظم 
کوچک تریلن  شلده،  نشلر  آهنلگ 
و  طنلز  معرفلی  جهلت  در  توجهلی 
از هملزاداِن طنلز و  جداسلازی طنلز 
شلناخت احلوال و انلواع طنلز صلورت 
کله  همین جاسلت  از  اسلت.  نگرفتله 
خیللی  ادیبلاِن  از  بعضلی  اکنلون  تلا 
نلام آور ملا، طنلز را در عرصلۀ ادبیلات 

تنهلا یلک شلگرد ادبلی می داننلد نله 
یلک ژانلر مسلتقل ادبلی؛ املا مرحوم 
جلال نورانلی بلا تحقیلق و پژوهلِش 
را  آن  کله  خلود  هژده سلالۀ  قریلب 
تحلت عنلوان »هنلر طنزپلردازی« بلا 
پنلج کتلاب طنلز در دو جللد منتشلر 

سلاخت، ثابلت نمود که طنلز یک ژانر 
مسلتقل ادبلی اسلت! 

یادمان باشلد که منیلژه باختری پیش 
نورانلی،  جلال  طنزپلردازی  هنلر  از 
کتابلی تحت عنوان »انگبین نیشلخند 
و شلرنگ نوشلخند« نوشلته کله یلک 
گام ابتدایلی بلرای شلناخت ژانلر طنز 
در کشلور ملا بلود؛ بلا در نظرداشلت 
باختلری  منیلژه  ملا  خواهلر  این کله 
طنزپلرداز  باشلد،  طنزشلناس  اگلر 
برشلمردن  پلی  در  ملن  املا  نیسلت. 
کتاب هلای طنلزی  تعلداد  و  عناویلن 
کله  دیگلران  طنلِز  ترجمه هلای  و 
بله قللم جلال نورانلی منتشلر شلده 
نیسلتم، بلکله می خواهلم نظلر خلودم 
را در ملورد ارزش و اثرمنلدی همیلن 
دو جللد کتلاِب هنلر طنزپلردازی در 

جهلت پاللش و پرورش ذهنلی راهیان 
طنلز ابراز بدارم که شلهکار ادبی سلت.  
طنلز واقعلی کله مرکلب از فکاهله و 
جلدی باشلد، تنهلا وسلیلۀ خندیدن و 
خنداندن نیسلت، بلکه وسیله یی سلت 
و  اخاقلی  رذایلل  اصلاح  بلرای 
اجتماعلی و هملان طلوری کله گفتله 
انلد؛ طنز عبارت از خندۀ آه آه اسلت و 
بلا گریۀ قاه قلاه. طنز اگلر می خنداند، 
واملی دارد؛  تعملق  بله  را  آدم هایلی 

زیلرا خنلده هم اشلکاِل مختللف دارد؛ 
ماننلد نیشلخند، نوشلخند، زهرخند و 
ریشلخند بلا تحلیلل و دقیلق ماهیلِت 
طنلز کله بلا اسلتفاده از تجلارب ادبی 
طنزپلردازی  کتاب هلای  در  جهانلی 
کله  می فهمیلم  اسلت.  شلده  درج 
طنلز در مجموع به دو دسلته تقسلیم 
شلده کله عبلارت اسلت از: طنلز ادبی 
و طنلز ژورنالیسلتیک. طنلز ادبلی که 
بیشلتر یلک تفنلِن ادبی سلت، بیانگلر 
حلوادث روزکار نیسلت. بنابراین، طنز 
ژورنالیسلتیک با حلوادِث روزگار پیوند 
نلدارد و بعلد از چنلد سلال، ارزش آن 
آینده هلای  در  وللی  می یابلد  تقلیلل 
دور بله مثابلۀ آیینلۀ قدنملاِی رذایلل 
و  اخاقلی  اجتماعلی،  سیاسلی، 
اقتصلادِی ملروِج روزگاری خواهلد بود 
کله طنزپلرداز در آن زیسلته. یعنلی 

ایلن طنلز، طنلِز تاریخلی می شلود. 
را  طنز  انواع  نورانی  جال  مرحوم 
نخواست  و  نوشت  طنز  و  کرد  معرفی 
با مقام و قدرتمندی گاویز شود؛  که 
نداشت.  پرخاش گری  روحیۀ  یعنی 
بازی  روباه  ُدم  و  گوِش خرگوش  با  او 
پلنگ  و  شیر  ُدم  به  هرگز  ولی  کرد، 
شاگردانش  به  آن که  با  نزدل  دست 
افتخار  هم  سطور  این  نویسندۀ  که 
که  آموختاند  داشتم،  را  آن  شاگردی 
ُدم شیر و پلنگ را چگونه از بیخ بکنند. 
نورانی مرحوم شعرشلناس بود و شاعر 
نله، کله طنلز شلعری و یلا منظوملی 
نیافریلد؛ املا از کنایات اشلعار بزرگاِن 
عرصلۀ عرفلان، ادب و هنلر اسلتمداد 
می جسلت. از حضلرت حکیلم سلنایی 
محملد  جال الدیلن  موالنلا  غزنلوی، 
انلوری  بلخلی، سلوزنی سلمرقندی و 
یلاد  احتلرام  و  نیکلی  بله  ابیلوردی 
می کلرد و موالنلا عبیلداهلل زاکانلی را 

فارسلی می پنداشلت. پیامبلر طنلز 

مرحلوم نورانلی بلر زبان هلای خارجی 
مثل روسلی، انگلیسلی و آلمانی تسلط 
کاملل داشلت و بله هملۀ هموطنانلی 
معلروف  طنزپلردازی  عرصلۀ  در  کله 
هسلتند، احتلرام داشلت؛ از جملله به 
عده یلی هلم احتلراِم بی حلد داشلت، 
ناشلر  یملا  سلام،  احسلان اهلل  ماننلد 
کاتلب  دهلزاد،  نجیلب اهلل  یکمنلش، 
پاسلون و چنلد تلن دیگلر. او بعلد از 
آسلترالیا  در  سلال سلکونت  چندیلن 
کلرزی،  حاملد  درخواسلت  بله  بنلا 
رییس جمهلور پیشلیِن افغانسلتان، به 
تنهایلی بله وطلن مراجعت کلرد و در 
و  اطاعلت  وزارت  مشلاوریِت  سلمِت 

فرهنلگ آغلاز بله کار نملود.
بلاری بله ملن گفلت کله عللت اصلی 
کله  اسلت  ایلن  وطلن  بله  برگشلتم 
حاصلل یک عملِر تحقیق و تشلبثم را 
کله عبلارت از هنلر طنزپردازی سلت، 
چلاپ کنلم و طی یلک کنفرانلس، به 
راهیلان این فِن شلریف توزیلع نمایم؛ 
زیلرا تیلوری طنلز از دیلدگاه ادبیلاِت 
جهانلی، تلا حلال در کشلور ملا و حتا 
در قلملرو زبلان و ادبیات فارسلی دری 
نوشلته و چلاپ نشلده و ایلن خلای 
بلزرگ بایلد پُلر شلود کله چنلان هلم 
شلد و دقیق تریلن تیلوری طنزپردازی 

خلورد. رقم 
از  آن کله  از  بعلد  نورانلی  جلال 
مدتلی  شلد،  منفلک  دولتلی  وظیفلۀ 
در خانه هلای دوسلتان یلا اقلارِب خود 
اقاملت داشلت که شلرح مفصلِل آن را 
الزم نمی دانلم. در آغلوش پُرمهر مرکز 
از حضلور  املا دور  انتشلارات میونلد، 
همسلر و دخترانلش کله در آسلترالیا 
سلکونت داشلتند، بله خلواِب ابلدی و 

رفلت. بی برگشلت  راه 
و  جنلازه  مراسلم  در  شلرکت  بلا 
پنداشلتم  نورانلی،  خاک سلپاری 
کله پیلش از تدفیلن نورانلی، تابلوِت 
خلاک  بله  هنلری  و  ادبلی  عواطلِف 
کمتلر  مثلًا  اسلت؛  شلده  سلپرده 
حضلور  جنلازه  در  نفلر  دوصلد  از 
یک صدنفلر  از  بیشلتر  و  نداشلتند 
هلم تابلوت نورانلی را تلا آرامگاهلش 
بدرقله کردنلد. طلوری کله در یکلی 
بلا  هموطنلی  خوانلدم،  روزنامه هلا  از 
نورانلی،  دیلدن صحنلۀ خاک سلپاری 
از آن عکس بلرداری کلرده و در کنلار 
مراسلم خاک سلپاری حبیلب  عکلِس 
اسلتالف در فیسلبوک گذاشته است تا 
همله بداننلد کله در کشلور ملا قاتان 
اهلل  از  محترم تلر  فاجلران صدبلار  و 
انسلانی هسلتند.  اندیشلۀ  و  فرهنلگ 
سلتار  محتلرم  کله  همین جاسلت  از 
ثابلت و سلخی داد هاتلف از فرهنگیان 
گراملی ملا، عناوین و مضامیلِن خود را 
در ایلن رابطله »طنز مرگ بلار فرهنگ 
»پایلان  و  سلرزمین«  ایلن  ادب  و 
خیللی  و  نوشلتند  نورانلی«  تاریلک 
نوشلتم  جایلی  در  نوشلتند.  به جلا 
بلاروِت  و  دود  از  پُلر  جامعلۀ  در  کله 
بوسلیدن  قابلل  انگشلتی  هملان  ملا 
و لیسلیدن اسلت کله ماشلۀ تلوپ و 
تفنلگ را نلوازش می کند و انگشلتانی 
کله بلا قلم و اندیشلۀ ادبلی و فرهنگی 
سلروکار داشلته باشند، ارزشلی ندارد.

خدا کنللد در آینده چنین صحنه هایی 
را شلاهد نباشلیم کله مرِگ یلک قاتل 
و فاجلر، شلهر را بلرزاند املا مرگ یک 
فرهنگلِی خوش نلام، یک بلرِگ درخت 

را هم تلکان ندهد.
و  هسلتیم  خلدا  مخللوق  همله  ملا 

اوسلت!  سلوی  بله  ملا  بازگشلت 

پایان تاریِک نورانی
نصیراحمد نشاط - طنزنویس

گناه نابخشودنی نورانی شاید این باشد که او در جامعۀ 
متشتِت ما شامل حلقات قومی، سمتی و زبانِی خاصی 

نشد و به افغانستانی بودن بسنده کرد؛ در غیر آن، اگر در 
کنار تشکیالت فوق الذکر قرار می داشت و با شخصیت و 
شهرتی که خداوند برایش داده بود، خداحافظی می کرد، 

مرِگ او هزاران نفر را سیاه پوش می کرد. همین گناِه او بود 
که مراسم تشییع و تدفینش، با مراسِم مرِگ یک حمال یا 

ترکاری فروش فرِق چندانی نداشت.  

ACKU
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نادري: 

یکه به پر  د کور جوړونې د تصدۍ فابر
عصري وسایلو سمبال شي

د افغانســتان د ښــار جوړونــې وزارت وایــي چــې د روان 
ــه د کــور جوړونــې د تصــدۍ  ــه ب ــر پای ــز کال ت ۱۳۹۶ لمری

ــړي. ــمبال ک ــایلو س ــري وس ــو عص ــر نوی ــه پ فابریک
د ښــارجوړونې وزیــر ســید ســادات منصــور نــادري د 
یکشــنبې پــه ورځ د کــور جوړونــې تصــدۍ د اصالحاتــو او 
ریفــورم د لومــړۍ تفاهم لیــک د الســلیک پــر مهــال وویــل 
ــې  ــه د تصــدۍ د رغاون چــې راتلونکــو څــو میاشــتو کــې ب

ــل شــي. چــارې پی
ــه  ــدۍ پ ــې د تص ــې د کورجوړون ــي چ ــادري وای ــاغلی ن ښ
بیــا فعالیــت ســره بــه د اقتصــادي پراختیــا تــر څنــګ ډېــرو 

ــره شــي. ــه هــم براب ــه د کار زمین خلکــو ت
نومــوړی وایــی: »زه هیلــه لــرم هغــه تفاهم لیــک چــې 
مــوږ الســلیک کــړ لــه مخــې بــه یــې د روان کال تــر پایــه د 
تصدیــو پــه تشــکیالتو او د معاشــونو برخــه کــې د بدلونونــو 
او دغــه راز د حکومــت د عایداتــي ســرچینو د جذبولــو 
برخــه کــې شــاهدان واوســو، اوس مهــال د حکومــت د ټولــو 
ــې وزارت  ــروژو مســؤلیت د ښــار جوړون ــو د پ ــي ودانی دولت

ــه ســپارل شــوی.” ت
ــور  ــې د ک ــو ک ــرو دوو کلون ــې تې ــي چ ــادري وای ــاغلی ن ښ
جوړونــې د تصــدۍ پــه رهبــري کــې اصالحــات راغلــي او 
دغــه تصــدۍ کــې مســلکي کســان پــه دنــدو ګمــارل شــوي.

نومـــوړی وایـــي، د افغانســـتان د کـــور جوړونـــې تصـــدۍ 
ـــړی  ـــوړ ک ـــاز ج ـــړی ف ـــۍ لوم ـــان ودان ـــال د داراالم اوس مه
ـــه  ـــون ل ـــر ســـردار محمـــد داود خـــان روغت ـــې پ او دغـــه راز ی
حملـــې وروســـته ویجـــاړې شـــوي ځینـــې برخـــې بېرتـــه 

رغولـــي دي.
ــز کال کــې د ښــار  ــه ۱۳۴۷ لمری ــې تصــدي پ د کورجوړون

ــه چــوکاټ کــې جــوړه شــوه. جوړونــې وزارت پ
ــې د  ــو ک ــورو والیتون ــمېر ن ــو ش ــل او ی ــدۍ کاب ــې تص دغ
ــوړ  ــه ج ــه کورون ــتوګنې زرګون ــر د اس ــه څې ــو پ مکروریانون
ــه  ــو پ ــورو تصدی ــال د ن ــړو پرمه ــۍ جګ ــو د کورن ــړل، خ ک

ــوه. ــاړه ش ــم ویج ــدي ه ــې تص ــور جوړون ــر د ک څې
ــو او  ــتان د اداري اصالحات ــې د افغانس ــت ک ــه وخ ــه ورت پ
ــم  ــادري ه ــادر ن ــس ن ــیون رئی ــو د کمېس ــي خدمتون ملک
وویــل چــې هڅــه کــوي څــو د کــور جوړونــې پــه تصــدۍ 

ــي. ــات راول ــې اصالح ک
ــپړ  ــه بش ــدي پ ــې تص ــور جوړون ــې د ک ــي چ ــوړی وای نوم
فعالیــت ســره بــه د خلکــو پــه ژونــد کــې بدلــون راشــي او 
هــم بــه بېالبېلــو والیتونــو کــې د افغانســتان لــه کلتــور ســره 

ــه جــوړ شــي. ســم ښــارګوټې او اپارتمانون
ــوږ  ــه م ــو څخ ــو اصالحات ــو ټول ــه هغ ــي: "ل ــوړی وای نوم
مالتــړ کــوو چــې لــه مخــې یــې زمــوږ ښــارونه ځانګــړي او 
بڼــه یــې بدلــه شــي او خلکــو تــه خدمتونــه آســان شــي او د 
تصدیــو یــوه عمــده دنــده دا ده چــې کومــې دولتــي ودانــۍ 
ــه  ــي ون ــټ کاپ ــټ م ــو ک ــورو هېوادون ــد د ن ــږي بای جوړې

ــره وي.” ــره براب ــو س ــال معماری ــي او د اوس مه اوس
ښــاغلی نــادري وایــي چــې اوس مهــال هیــواد کــې زیــات 
ــه  ــه پ ــو څخ ــه نقش ــو ل ــو هېوادون ــۍ د بهرنی ــمېر ودان ش

ــوي دي. ــوړې ش ــتفادې ج اس
د افغانســتان د ښــار جوړونــې وزارت د معلوماتــو لــه مخــې 
اوس مهــال افغانســتان کــې درې تصــدۍ موجــودي دي 
چــې د کــور جوړونــې او بنایــي یــې لــه اقتصــادي پلــوه پــه 
ځــان بســیا او د افغــان تصــدي یــې لــه اقتصــادي زوال ســره 

مــخ ده.

عزیللزی بانللک به حیللث بهتریللن نهللاد مالللی 
افغانسللتان در زمینللۀ بانللک داری از سللوی 
کمیتللۀ سللقراِط انجمللن تجللارت اروپللا در 
لنللدن، در 28 مللارچ سللال 2017، جایللزه 
دریافللت کللرد. محتللرم محمدسللالم امیللد، 
ازطللرف  بانللک  عزیللزی  اجرایللی  رییللس 
انجمللن مذکللور جایللزه مدیللر سللال را نیللز 

آورد. به دسللت 
معللاون  نللورروزی،  محمدعثمللان  محتللرم 
اجرایللی ایللن بانللک، بلله نمایندگللی آقللای 
امیللد، نشللان افتخللاری ملکللۀ ویکتوریللا را 
آورد.  به دسللت  از طللرف کمیتلله مربوطلله 
آقللای نللوروزی جایللزه بهتریللن نهللاد مالللی و 
گواهی نامه هللای مربوطلله را از طللرف رییللس 
انجمللن تجللارت اروپللا نیللز دریافتنللد. محفللل 
لنللدن  شللهر  در  مدیللران،  انسللتیتوت  در 
بللا حضللور بیللش از 200 مهمللان و بیشللتر 
افریقایللی،  آسللیایی،  هللای  کشللور   60 از 
 اروپایللی و امریکایللی، برگللزار شللده بللود.

عضویللت  امیللد،  آقللای  برناملله  ایللن   در 
رهبللران انجمللن بین المللللی اتللاق تجللارت 

آورد. به دسللت  نیللز  را  ولللی  تامللس 

زندگی نامللۀ  و  بانللک  عزیللزی  تاریخچللۀ 
رییللس اجرایللی عزیللزی بانللک در مجللله 
تایللم رهبللران، نشللر خواهللد شللد. ایللن مجللله 
بللرای بیللش از 50 هللزار مشللترک مسلللکی، 
بلله شللمول کمپنی هللای پیشللگام جهانللی، 
رییسللان اجرایللی، شللهرداران، دانشللمندان و 

می شللود. ارسللال  رسللانه ها 
در عیللن حللال، عزیزی بانللک از بهللر سللهم 
ارزنللدۀ خویللش در رشللد و توسللعۀ بانکللداری 
در افغانسللتان، از سللوی مجلللۀ جهانللی امللور 
  )Wealth & Financeمالی و دارایللی
 ،International Magazine(
جایللزه بهتریللن بانللک افغانسللتان را در شللهر 

لنللدن بلله دسللت آورد. 
و  جایللزه  یادشللده  مجلللۀ  مدیرمسللؤول 
تصدیقناملله را بلله محمدعثمللان نللوروزی، 
معللاون اجرایللی عزیللزی بانللک اهللدداء کللرد. 
ایللن برناملله بلله تاریللخ 29 مللارچ 2017 در 
انگلسللتان  ستفوردشللایِر  ترنللت،  بورتللون 

برگللزار شللده بللود. 
و  ابتللکارات  مجللله  ایللن  اسللت  قللرار 
گذشللتۀ  دهللۀ  یللک  دسللتاوردهای 

نشللر  بلله  افغانسللتان،  در  را  عزیزی بانللک 
. ند برسللا

در ضمللن، در طللرح جلللد مجللله، تصویللر 
محمدسللالم امیللد، رییللس اجرایللی عزیللزی 

بانللک نیللز بلله چللاپ خواهللد رسللید. 
هنللگام  مجللله  ایللن  مصاحبه کننللدگان 
مصاحبلله بللا محتللرم نللوروزی، از تاشللهای 
عزیللزی بانللک دربللارۀ توانمندسللازی زنللان و 
مسللؤولیت اجتماعللی آن بلله نیکی یللاد کردند.

گفتنی اسللت کلله ایللن مجللله در سراسللر 
جهللان بیللش از 130 هللزار مشللترک دارد.

عزیزی  بانک برندۀ دو جایزۀ برتر شد

در پللی واکنللش افغانسللتان بلله احتمللال 
دیللدار یللک هیللأت روسللی از پایللگاه آموزشللی 
تروریسللتان در پاکسللتان، روسللیه ایللن مسللأله 

را بلله شللدت تکذیللب کللرد.

وزارت خارجللۀ روسللیه بللا انتشللار بیانیه یللی، 
هللر گونلله ارتبللاط و دیللدار بللا طالبللان 
پاکسللتانی را در وزیرسللتان بی اسللاس خوانللد.

پیللش از ایللن، وزارت خارجۀ کشللور در واکنش 
بلله ایللن موضللوع گفتلله اسللت کلله پللس کامل 
شللدن تحقیقللات پیرامللون ایللن مسللأله، بلله 

ایللن رویللداد »پاسللخ الزم« را خواهللد داد.
وزارت خارجللۀ کشللور می گویللد کلله فعللًا 
ایللن موضللوع زیللر تحقیللق نهادهللای امنیتللی 
و اسللتخباراتی قللرار دارد تللا صحللت و سللقم 

آن ثابللت شللود.
سلله شللنبۀ هفتللۀ پیللش برخللی رسللانه های 
افغانسللتان و جهللان ایللن گللزارش را منتشللر 
کردنللد کلله در آن از دیللدار یللک هیللأت 
نظامللی مهللم، متشللکل از جنللرال روسللی، 
بلله همللراه چنللد مقللام نظامللی پاکسللتانی بللا 

اعضللای شللبکۀ حقانللی یللاد شللده بللود.
محللل ایللن دیللدار در منطقللۀ وزیرسللتان 
شللمالی و سللپس مناطللق زیللر کنتللرل طالبان 
در والیت هللای پکتیللا، ننگرهللار و خوسللت در 

داخللل افغانسللتان خوانللده شللده اسللت.
در  نیز  افغانستانی  امنیتی  منابع  برخی 
از  تعدادی  که  بودند  کرده  تایید  مشرقی، 

یاد  مناطق  در  پاکستانی  و  روسی  درجه داران 
با طالبان و شبکۀ حقانی دیدار کرده اند. شده 

امللا حللاال وزارت خارجللۀ روسللیه بللا بی اسللاس 
خوانللدن ایللن گللزارش می گویللد: »جنللرال 
ارتللش  سللتاد  معاونیللت  کلله  اسللتراکوف 
روسللیه را بللر عهللده دارد؛ در یللک دیللدار 
رسللمی بلله شللهر راولپنللدی پاکسللتان رفتلله 
بللود. ایللن دیللدار بللر محللور مشللاوره های 
نظامللی امنیتللی بلله طللرف پاکسللتانی در مورد 
عملیللات اخیللر ایللن کشللور بللا نللام »ضللرب 
غضللب« انجللام شللد و بلله همیللن سللبب ایللن 
هیللأت تللا منطقللۀ »میران شللاه« برده شللدند”.

این  که  کرده  تصریح  روسیه  دولتی  نهاد  این 
پاکسازی  پاکستان  ارتش  توسط  قبًا  مناطق 
است. نبوده  آنجا  در  طالبان  از  اثری  و  شده 

پیللش از ایللن هللم از ارتباط روسللیه بللا طالبان 
در پاره یللی از مللوارد یللاد شللده بللود. روسللیه 
انجللام برخللی از ایللن گفت وگوهللا را تاییللد 
کللرده، امللا گفتلله اسللت کلله ایللن رونللد در 
مللورد مبللارزه بللا داعللش بللوده و روسللیه قللول 
هیچ گونلله همللکاری بللا طالبللان را نداده اسللت.

وزارت خارجۀ روسیه:

ما با شبکۀ حقانی دیدار نکردیم

مسلووالن در کمیسلیون انتخابات 
می گویند که کمیته یی سله نفری 
داخللی  متخصصلان  از  متشلکل 
و خارجلی، چگونگلی اسلتفاده از 
انتخابلات  در  جدیلد  تکناللوژی 
مجللس نماینلده گان و شلوراهای 
می کنلد. بررسلی  را   ولسلوالی 

عبدالبدیلع صیلاد سلخنگوی این 
کمیسلیون به خبرگلزاری جمهور 
گفته اسلت کله کار این کمیته که 
از سله روز بدین سلو آغلاز شلده تا 
 سله هفته دیگلر تکمیل می شلود.

حکوملت  رهبلران  ایلن  از  پیلش 
نیلز از اسلتفاده  تکنوللوژی جدید 
در انتخابلات پیشلرو سلخن گفته 
بودنلد. آنلان بارهلا تاکیلد کلرده 
بودنلد کله اسلتفاده از تکنوللوژی 

برگلزاری  بلرای  زمینله  جدیلد 
انتخابلات شلفاف و عادالنله را در 
سلاخت. خواهلد  مسلاعد   کشلور 

سلخنگوی  حلال،  همیلن  در 
ایلن  در  انتخابلات  کمیسلیون 
بلاره گفلت: »کمیته یلی متشلکل 
وخارجلی  داخللی  متخصصلان  از 
از سلوی ایلن کمسلیون سلاخته 
از  اسلتفاده  چگونگلی  کله  شلده 
انتخابلات  در  جدیلد  تکنوللوژی 
 پیشلرو را بررسلی خواهلد کلرد«.

نتایلج  کله  اسلت  گفتله  او 
کمیتله  ایلن  بررسلی های 
سله  »در  آن  کار  ختلم  از  پلس 
کمیسلیون  بله  آینلده«  هفتلۀ 
و  شلد  خواهلد  ارایله  انتخابلات 
ایلن  در  کمیسلیون  آن  از  پلس 

گرفلت. خواهلد  تصمیلم   بلاره 
کله  کلرد  تصریلح  صیلاد  آقلای 
در  تکناللوژی جدیلد  از  اسلتفاده 
انتخابلات، بخشلی از رونلد اصاح 
نظلام انتخاباتلی اسلت که توسلط 
این کمیسلیون روی دسلت گرفته 
شلده و از انجام تقلب در انتخابات 
 پیشلرو جلوگیلری خواهلد کلرد.

ایلن در حاللی اسلت کله پیلش 
و  آزاد  انتخابلات  نهلاد  ایلن  از 
عادالنله افغانسلتان یلا فیفلا نیز از 
علدم برگلزاری انتخابات در سلال 
 جلاری ابلراز نگرانلی کلرده بلود.

ارایله  بلا  گذشلته،  هفتلۀ  فیفلا 
گزارشلی، کارکردهلای 100 روزه 
نلاکام  را  انتخابلات  کمیسلیون 
ایلن  کله  کلرد  تاکیلد  خوانلده 
برگلزاری  بله  قلادر  کمیسلیون 
انتخابلات در سلال جلاری نخواهد 

بلود.

کمیتۀ بررسی چگونگی استفاده از تکنالوژی جدید در 
انتخابات آغاز به کار کرد

ACKU
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 نجیب بارور
کله  کاری  تنهلا  کنیلم،  اعتلراف  بایلد 
جهلت  در  نظام منلد  پیوسلته گی 
حلوزۀ  اسلتراتژیک  تفکلر  بازگویلی 
مردملی ملا داشلته، »روزناملۀ ماندگار« 
اسلت. مانلدگار از جملۀ هملان کارهای 
هشت سلال  در  کله  اسلت  بنیلادی 
گذشلته اسلتوار و بلا برنامه دنبال شلد. 
در شلرایطی کله »سلیالی و شلریکی« 
اسلتوار بلر داشلتن خانه هلا و موترهای 
و  روزنامله  داشلتن  اسلت،  ُمفشلن 
خلود  رسلانه یی،  کار  بله  پرداختلن 
چراغی در سلیاهی روشلن کردن است.

ملن کله کوتلاه تجلارب کار مطبوعاتلی 
روزنامه یلی  پیش بلرد  می دانلم  دارم، 
کله هم زملان در چندیلن والیلت مهلم 
انتشلار می یابلد، کار سلاده یی نیسلت. 
تلا جایلی که ملن می دانلم، مانلدگار از 
روزنامه های دسلت اول کشور است، من 
در پهللوی آنکه به جناب سلفیر صاحب 
احمدوللی مسلعود ایلن پیوسلته گی و 
نظام یافته گلی را در مانلدگار شلادباش 
آقلای  عزیلزم  دوسلتان  بله  می گویلم، 
نظلری پریانلی مدیلر مسلوول، روح اهلل 
یوسلف زاده، ویراسلتار، جنلاب مجیدی 
صاحلب و بهلزاد گراملی، ایلن موفقیت 
می گویلم. خجسلته باد  را  بلزرگ 

ماندگار ما، ماندگار بماند.

 ابومسلم شیرزاد
تعهلدِ تیلم و خلط روشلن، مانلدگار را 

مانلدگار سلاخت!
دوسلت  بله  مانلدگار  سلاله گی  نُله 
فرهیختله ام نظلری پریانلی و تیم خاق 

مبلارک! مانلدگار، 

 منوچهر فرادیس
ماندگار می ماند در تاریخ رسانه های 

افغانستان!
یارانلش  اغللب  مسلعود«،  از  »پلس 
بلازرگان شلدند و بازرگانانلی شلخصی، 
نفلت سلاخت، دیگلری  یکلی شلرکت 
روی سلنگ های قیمتی سلرمایه گذاری 
کلرد و آن دیگلر رفلت زمیلن »چلاپ« 
کلرد و... در ایلن میلان، بعضی هلا البته 
سیاسلی  جسلت های  و  خیلز  بعضلی 
هلم زدنلد و چنلد راه پیمایلی و...، املا 
احمدوللی مسلعود راه آنلان را نرفلت. 
دو نشلانی مشلخص سلاخت کله قابلل 
سلتایش و یادکرد اسلت: بنیاد مسلعود 
بلزرگ و روزناملۀ مانلدگار. البتله یلک 
آقلای  هلم  دیگلر  امتیلاز  و  ویژه گلی 
دسلِت  زیلر  دارد:  مسلعود  احمدوللی 
کلرزی مأملور نشلد و این ویژه گلی را  

ندارنلد. ملا  سیاسلی های  درصلد   99
آنچه امروز جبهۀ مقاومت را آزار می دهد، 
بی فکری   نیست،  بی زوری  و  بی پولی 
است. بی اراده گی  و  بی برنامه گی  و 

و  خوبی ها  همه  با  ماندگار  روزنامۀ 
بدی ها، یک راه است و یک فکر است، 
و  داد  توسعه  را  فکر  این  می شود  حاال 

نشر  که  مسأله  ذات  اما  ساخت،  بهتر 
روزنامه به صورت متداوم در این نزدیک 
است.  ستایش  قابل  است،  دهه  یک  به 
چاپ و نشر روزنامه  در افغانستان یکی 
از دشوارترین کارها است، برای ویژه نامۀ 
استاد زریاب که قرار است شمارۀ جدید 
رسیده  لب  به  جانم  باشد،  بخارا  مجلۀ 
نویسندۀ  و  شاعر  دوستان  از  نوشته  تا 
افغانستانی جمع کنم، آفرین به پریانی 
که در این مدت مسلسل سرمقاله نوشته 
و روزنامه یی را به ماندگاری ماندگار به 
پیش می برد. دست هارون مجیدی عزیز 
فرهنگی اش  نوشته های  به خاطر  هم  را 

در این روزنامه به گرمی می فشارم.
تا باد چنین بادا!

 محمد رافع عثمانی
ماندگار ماندگار بماند

مشلکل  بزرگ تریلن  افغانسلتان  در 
خبررسلانی بله شلکل درسلت و مطابق 
معیارهلای پزیرفتله شلدۀ ژورنالیلزم به 
روزنامه هلای  تأسلیس  بلدو  از  نلدرت 
چاپلی بلوده اسلت. همیشله سلر خلط 
خبلر بله ذوق و میل سلردمداران دولت 
نوشلته شده اسلت. قسلمی که با تعداد 
افغانسلتان  چاپلی  روزنامه هلای  زیلاد 
جنگلی  چشلم  دهله  یلک  در  تقریبلاً 
کردهلم، دریافتلم کله روزناملۀ ماندگار 
اسلت  کشلور  روزنامه هلای  محلدود  از 
کله بلا معیارهلا و اصلول ژورنالیلزم  بلا 
توجله به منافلع ملی کشلور مزین بوده 
در قسلمت اطاع رسلانی صداقلت را در 

گرفته انلد. نظلر 
ایلن  مسلوول  مدیلر  فعالیلت  و  کار 
روزنامله آقلای پریانی، هلارون مجیدی 
و دیگلر همکاران شلان در خور سلتایش 
بلرای  پلروردگار  از  اسلت.  تمجیلد  و 
همۀشلان پیروزی و کامیابی تمنا دارم .

 مصطفی مدثر
روزنامۀ وزین »ماندگار« نه ساله شد

جلدی  روزنامه هلای  از  یکلی  مانلدگار 
افغانسلتان اسلت کله می شلود رویلش 
حسلاب بلاز کرد که همیشله زبلان تند 
و نقادانله داشلته اسلت. در کنلار دیگر، 
ویژه گی هایلش ماننلد، درست نویسلی و 
نقدهلای بی رحمانله ، مانلدگار همیشله 
مسلایل روشلن گری دینلی را فراملوش 
الفبلای  نخسلتین  ملن  اسلت.  نکلرده 
روزنامله  همیلن  در  را  روزنامه نلگاری 
برایلم  همیشله  مانلدگار  آموختله ام، 
یلک تجربلۀ بله یادماندنلی بوده اسلت.

نظلری  قبللی ام  هملکاران  از  دارد  جلا 
پریانلی، جمشلید یملا امیلری و روح اهلل 
یوسلف زاده عزیلز یلادآور شلوم کله از 
مظهلر ایشلان چیزهلای زیلاد آموختم. 

مانلدگار همیشله مانلدگار بمانلد.

 منیژه باهر
روزنامۀ مانگار همیشه ماندگار بماند

کار  اطاع رسلانی  و  زحملت  سلال  نُله 
موفقیت هلای  ایلن  نیسلت،  سلاده یی 
کارمنلدان نخبله و خاق رسلانه یی مان 

خجسلته باد. و  افلزون 

برگزاری اولین رقابت اسکی در والیت پنجشیرفیسبوک نامه

اسلکی بازان کابلل، بامیلان و پنجشلیر بلرای نخسلتین بار 
روز گذشلته رقابت هلای اسلکی را در درۀ عبلداهلل خیلل 
والیلت پنجشلیر تحلت عنوان »جلام قهرمان ملی شلهید 
ایلن  قلرار اسلت  و  برگلذار کردنلد  احمدشلاه مسلعود« 

رقابت هلا هلر سلال در ایلن دره برگلذار شلود.
فدراسلیون اسلکی، ترویج بازی اسلکی را در کشلور و نیز 
کشلانیدن جهان گلردان را بله والیت پنجشلیر، هدف این 

بازی هلا می گویلد.
هلارون کارگلر، معلاون فنلی فدراسلیون اسلکی گفلت: 
»هلدف از راه انلدازی ایلن رقابت هلا ایلن اسلت کله ایلن 
بازی هلا در ایلن والیلت بله یلک فرهنلگ مبدل شلوند و 

بله زودی ایلن بلازی در پنجشلیر ترویلج شلود.«
جوانان و نوجوانان در بخش های کوهستانی والیت پنجشیر 
از سلال ها بله گونلۀ سلنتی در روی بلرف بلازی می کنند.

در ایلن رقابت ها هیچ اسلکی باز بانو حضور نلدارد و انتظار 
ملی رود کله ایلن اسلکی بازان بله زودی برای اشلتراک در 
رقابت هلای داخلل ملرزی و بیلرون ملرزی آملاده شلوند.

سلوی  از  پنجشلیر  والیلت  در  اسلکی  بازی هلای  آغلاز 
می شلود. اسلتقبال  والیلت  ایلن  مردملان 

شلعیب، بلزرگ قلوم در پنجشلیر می گویلد: »عاقه مندی 
جوانلان ایلن والیلت بله سلرچه بازی نشلان می دهلد کله 
آنلان بله اندازه بله بازی اسلکی عاقه دارنلد و می خواهند 

اسلکی در ایلن والیت ترویج شلود.«
در پایلان ایلن بازی هلا، وسلایل بلازی اسلکی از سلوی 
فدراسلیون اسلکی و گلروه اسلکی بازان بامیلان، بله ایلن 

می شلوند. داده  جوانلان 
در حلال حاضلر بامیان یگانله مکان ورزش  های زمسلتانی 
در کشلور اسلت کله همه سلاله ورزشلکاران در این والیت 
بلا برگلزاری رقابت  هلای اسلکی میلان ملردان و دختلران 
یلک  بله  را  زمسلتانی  ورزش هلای  تلا  می  کننلد  تلاش 

فرهنلگ مبدل سلازند.

ووشوکاران افغانستانی در »جام پارس« 
حضور می یابند

ششلمین دوره رقابت هلای بین الملللی ووشلو جلام پارس 
بلا حضلور نماینلده گان 13 کشلور از جملله افغانسلتان 
برگلزار خواهلد شلد. ایلن مسلابقات در روزهلای 25 اللی 

27 فروردیلن بله میزبانلی سلمنان برگلزار می شلود.
پلارس،  بین الملللی جلام  رقابت هلای  در ششلمین دوره 
نماینلده گان کشلورهای قزاقسلتان، بلغارسلتان، باروس، 
ارمنسلتان،  لبنلان،  هنلد،  برونئلی،  اندونلزی، سلنگاپور، 
افغانسلتان، بنلگادش، پاکسلتان و ایلران )تیم های پارس 
جنوبلی و هیأت ووشلوی سلمنان( حضور خواهند داشلت 

و در دو بخلِش تاللو و سلاندای ملردان پیلکار می کننلد.
تیلم امریلکا نیز با ارسلال فهرسلت ورزشکاران شلان خود 
بلرای حضلور در ایلن رقابلت اعلام آماده گلی کلرده بلود 

کله تاکنلون روادیلد آن ها صادر نشلده اسلت.

وزیر خارجۀ آلمان:
حل بحران سوریه بدون روسیه ممکن 

نیست
وزیر امور خارجۀ آلمان تأکید کرد: تنها با حضور روسیه، 
امریکا و دیگر بازیگران کلیدی بحران سوریه حل می شود.

زیگملار گابریلل، وزیلر املور خارجلۀ آلملان گفلت: ملن 
بلا سلرگئی الوروف، همتلای  ارتباطلات نزدیلک خلود 
روسلی ام را حفلظ کلرده ام، حلل بحلران سلوریه بلدون 
روسلیه امکان ناپذیر اسلت. ملن این احسلاس را دارم که 

روسلیه تلا ابلد از اسلد حمایلت نخواهلد کرد.
او ادامله داد: اکنلون مهلم بلرای ملا ایلن اسلت بلدون 
وجلود اتحاد در شلورای امنیت سلازمان مللل، برای حل 

بحلران سلوریه تلاش کنیم.
آقلای گابریلل بلا رد هرگونله احتملال رویارویلی نظامی 
روسلیه و امریلکا گفلت: ملن از فرضیلات دریافتلم کله 
امریلکا دربلارۀ عملیاتلش علیله سلوریه، روسلیه را »بله 

روش مناسلب« مطللع کلرده بلود.
او بلا اشلاره بله این کله شلرایط کنونلی یکلی از ملوارد 
بایلد همله  از جنلگ سلرد اسلت، گفلت:  جلدی بعلد 
طرف هلا رویکلرد هوشلیارانه  اتخلاذ کننلد. آنچله کله ما 

اکنلون بله آن نیلاز نداریلم، تنلش جدیلد اسلت.
وزیلر خارجلۀ آلملان دربلارۀ احتملال مشلارکت نظاملی 
ایلن کشلور در سلوریه گفت: براسلاس حکم صادر شلده 
از پارلملان آلملان، ایلن املر املکان نلدارد. تنهلا نیروی 
نظاملی آلملان بلرای مبلارزه بلا داعش مشلارکت خواهد 

کلرد نله بلرای جنگ در سلوریه.
او ادامله داد: بایلد کارشناسلان سلازمان مللل و سلازمان 
 )OPCW( شلیمیایی  سلاح های  از  اسلتفاده  منلع 
دسترسلی و املکان الزم بلرای انجلام تحقیقلات دربلارۀ 

حملله اخیلر شلیمیایی در ادللب داشلته باشلند.
گابریلل اضافله کلرد: »امیلدوارم کله فشلار بین الملللی 
اجلازه ندهلد کله حکوملت اسلد قوانیلن بین الملللی را 
نقلض کنلد و از گازهلای سلمی علیله ملردان، زنلان و 
از گازهلای  اسلتفاده  اسلتفاده کنلد.  بی گنلاه  کلودکان 

شلیمیایی نقلض آشلکار قوانیلن بین الملللی اسلت.”
او مدعلی شلد: ملن مطمیلن هسلتم کله اسلد دیلر یلا 
زود »بله خاطلر جرایملی کله انجلام داده اسلت« ملورد 

بازخواسلت قلرار خواهلد گرفلت.
هم چنیلن وزرای خارجه روسلیه و آلملان در گفت وگوی 
تلفنلی دربلارۀ حمله اخیر واشلنگتن علیه پایلگاه هوایی 

سلوریه تبلادل نظر و گفت وگلو کردند.
در  مسلکو  موضلع  بلر  تلفنلی  تملاس  ایلن  در  الوروف 
قبلال اقداملات غیرقانونلی واشلنگتن تأکید کلرده و این 
اقداملات را خصومت آمیلز و ناقلض قوانیلن بین الملللی 
اعلام کلرد کله می توانلد اهدافلی ماننلد جنلگ علیله 
را  منطقه یلی  و  جهانلی  امنیلت  برقلراری  و  تروریسلم 

زیرسلوال ببلرد.
وزیلر املور خارجه روسلیه در ایلن مکالمۀ تلفنلی اضافه 
کلرد: بهانلۀ امریلکا بلرای حمللۀ غیرقانونی مسللح علیه 

سلوریه »غیرقابلل بلاور و توجیه ناپذیر« اسلت.
۹4 میلیـون دالـر، هزینـۀ حملـۀ اخیـر امریکا به 

پایـگاه هوایی سـوریه
به گفتۀ کارشناسان نظامی، هزینۀ حملۀ موشکی امریکا 
دالر  میلیون  از 93.81  بیش  الشعیرات سوریه  پایگاه  به 

برآورد شده است.
بله گفتلۀ وزارت دفلاع امریلکا )پنتاگلون(، ناوشلکن های 
یلو اس اس پورتلر و یلو اس اس روس کله در شلرق 
 59 جمعله  روز  هسلتند،  مسلتقر  مدیترانله  دریلای 
موشلک از نلوع توماهلوک را بله پایگاه هوایی الشلعیرات 
سلوریه در اسلتان حملص شللیک کلرده و جنگنده هلا و 
ایسلتگاه های سلوخت گری و باندهلای ایلن فلرودگاه را 

دادند. قلرار  هلدف 
براسلاس گلزارش بودجلۀ سلاالنۀ وزارت دفلاع امریلکا، 
هزینلۀ یک موشلک از نلوع توماهلوک بله 1.59 میلیون 
داللر اسلت و این بله آن معناسلت که بهای 59 موشلک 

شللیک شلده، بله 93.81 میلیلون دالر می رسلد.
از  زمینلی  اهلداف  بله  حملله  بلرای  امریلکا  ارتلش 
موشلک  ایلن  می کنلد.  اسلتفاده  توماهلوک  موشلک ها 
قلادر بله حمل کاهلک جنگی متعلارف یا غیلر متعارف 

اسلت. کیلوگرملی   450
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در جریلان تنهلا یلک روز، یک هلزار و 100 نفر از مهاجران افغانسلتان 
در کشلور پاکسلتان، از طریق بنلدر تورخم وارد کشلور گردیده اند.

وزارت مهاجلران و برگشلت کننده گان می گویلد این شلمار از مهاجران 
در تاریلخ 19 حمل از طریق تورخم وارد کشلور شلده اند.

بر بنیاد معلومات ریاسلت مهاجران والیت ننگرهار، در این جریان 148 
خانلواده  شلامل 894 نفر از دوباره برگشلته گان بدون ملدرک بوده اند.

هم چنلان بلر اسلاس ایلن گلزارش 49 خانلواده  شلامل 224 نفلر از 
برگشلته گان بله گونلۀ داوطلب به کشلور برگشلتند و تنها هفلت نفر از 

سلوی پاکسلتان اجبلاری اخلراج گردیده اند.
وزارت مهاجلران و برگشلت کننده گان می گویلد تلا کنلون از این میان 
بلرای 19 خانلواده  کله تعلداد افرادشلان 109 نفلر می شلود، مبللغ 

2880 داللر بله گونلۀ نقلد توزیع گردیده اسلت.
یکلی از دالیللی کله بسلیاری از برگشلت کننده گان را ناگزیلر بله ترک 
پاکسلتان کلرده، آزار و اذیت شلان از سلوی پولیلس پاکسلتان گفتله 

می شلود.
حلدود دوملاه پیش دیدبان حقوق بشلر با نشلر گزارشلی اعام داشلت 
کله پاکسلتان 600 هلزار شلهروند را زیلر نلام برگشلت خودخواسلته 

مجبلور بله ترک آن کشلور کرده اسلت.

وزارت صحلت عامله به همکاری 
جهلان  بهداشلتی  سلازمان 
صحلت،  جهانلی  روز  از 
دهیلد  »اجلازه  شلعار  تحلت 
 صحبلت کنیلم« تجلیلل کلرد.

مسلووالن  گفته هلای  بربنیلاد 
ایلن وزارت، از ایلن روز به منظور 
بسلیج  و  آگاهلی  بلردن  بلنلد 
افسلرده گی،  برابلر  در  اقداملات 
اختاالت صحت روانی و اسلباب 
بیماری هلا  کننلده  مسلاعد 
شلود. تجلیلل  ناتوانلی   و 

فلدا محملد پیکان معیلن عرضه 
خدملات صحلی وزارت صحلت 
در  یک شلنبه،  دیلروز  عامله، 
ایلن مراسلم، گفت: افسلرده گی 
گروپ هلای  تملام  در  را  افلراد 
می سلازد.   مبتلا  سلنی 
آقلای پیلکان افلزود کله بربنیاد 
سلازمان  تخمیلن  آخریلن 
از  بیشلتر  جهلان،  صحلی 
سلطح  در  افلراد  میلیلون   300
رنلج  افسلرده گی  از  جهلان 
افزایلش  یلک  کله  می برنلد 
سلالهای  بیلن  را  درصلدی   18
 2005 و 2015 نشلان می دهلد. 
او خاطلر نشلان کلرد؛ بلا آنکله 
میلزان مبتایلان به افسلرده گی 
در  روانلی  اختلاالت صحلت  و 

املا  نیسلت،  دقیلق  افغانسلتان 
بربنیلاد تخمیلن اخیلر سلازمان 
 1 از  بیشلتر  جهلان  بهداشلتی 
اختلاالت  از  افلراد  میلیلون 
 1.2 از  بیشلتر  و  افسلرده گی 
میلیلون از اختلاالت اضطلراب 

می برنلد. رنلج 
 او اما اضافه کرد که ارقام اصلی 
تخمین  که  چیزی  از  بیشتر 
بود.   خواهد  شده است  زده  
کرد  نشان  خاطر  پیکان 
توسط  افسرده گی  خطر  که 
فقر،  مانند  متعدد  فکتورهای 
بیکاری،  درگیری،  ناامنی، 
خشونت های  جسمی،  بیماری 
مواد  استعمال  و  جنسیتی 
می یابد.   افزایش  مخدر، 
پیکان،  گفته های  بربنیاد 
اختاالت  خطر  افسرده گی 
و  شکر  امراض  مواد،  مصرف 
نیز  و  میدهد  افزایش  را  قلبی 
خطر  برای  مهم  فکتور  یک 
می رود . شمار  به  خودکشی 
افسرده گی  اینکه  بیان   با  پیکان 
در  را  ناگواری  عواقب  بعضاً 
و  دوستان  و  فامیلی  روابط 
در  معیشت  امرار  توانایی 
بدترین  در  گفت:  دارد  قبال 
می تواند  افسرده گی  حالت، 

شود.   فرد  خودکشی  سبب 
صحی،  خدمات  عرضه  معین 
حال  در  که  کرد  نشان  خاطر 
و  مرگ  سبب  دومین  حاضر 
-15 سنین  بین  افراد  میر 

را  جهان  سطح  در  سال   29
می دهد.   تشکیل  افسرده گی 
سخنان  دیگر  قسمت  در  پیکان 
سال  دو  طی  در  که  گفت  خود 
گذشته وزارت صحت عامه بیش از 
700 تن مشاورین مسلکی روانی 
روانی  صحت  داکتران   101 و 
داده است.   آموزش  را  متخصص 
میان  این  از  که  کرد  عاوه  او 
300 تن آنان هم اکنون در مراکز 
نهاد  در  متباقی  و  صحی دولتی 

های غیر دولتی کار می کنند. 

در همیلن حال، داکتلر ریچارت 
سلازمان  نماینلدۀ  کلورن  پیپلر 
بهداشلتی جهان در این نشسلت 
گفلت که در افغانسلتان به خاطر 
صحلت  مداخلات  حمایلت 
روانلی به سلرمایه گذاری بیشلتر 
نیلاز اسلت تا بلرای افلراد دارای 
اختلاالت صحت روانی، حمایت 
شلود.   فراهلم  دسلترس  قابلل 
آقلای پیپلر کلورن تصریلح کرد 
بیملار  یلک  افسلرده گی  کله 
شلایع روانلی اسلت کله بلا غلم 
و انلدوه ملداوم و از دسلت دادن 
فعالیت هایلی  بله  عاقه منلدی 
کله ملردم به طور معملول از آن 

للذت می برنلد، هملراه اسلت.

برگشت بیش از یک هزار و ۱۰۰ بیش از یک میلیون شهروند افغانستان افسرده  است
افغانستانی از پاکستان

جنلرال دولت وزیری، سلخنگوی 
می گویلد،  مللی  دفلاع  وزارت 
ملردم  تمایلل  علدم  دلیلل  بله 
و  هملکاری  بلرای  افغانسلتان 
ایلن  داعلش،  گلروه  بله  کملک 
گروه در سلال 1395 در بسلیاری 
از والیت های افغانسلتان شکسلت 

اسلت. خلورده 
بله  دیلروز  کله  وزیلری  آقلای 
پاسلخ  خبرنلگاران  سلواالت 
ملی داد، گفلت کله گلروه داعلش 
سلال  در  بزرگلی  برنامه هلای 
داشلت  افغانسلتان  بلرای   1395
و می خواسلت ایلن کشلور را بله 
مرکلز بلزرگ بلرای خلود تبدیلل 

کنلد، اما بله دلیل علدم همکاری 
نیروهلای  عملیلات  و  ملردم 
امنیتلی، ایلن برنامه هلا شکسلت 

اسلت. خلورده 
گذشلته  سلال  در  او،  گفتلۀ  بله 
بیلش از 2500 عضو گروه داعش 
شلده اند  کشلته  افغانسلتان  در 
و در شلرایط کنونلی، تعلداد کل 
مبلارزان این گلروه، بیش از 400 

اسلت. تن 
مللی  دفلاع  وزارت  سلخنگوی 
می گویلد کله در شلرایطی کنونی 
والیلت  در  تنهلا  داعلش  گلروه 
از بخش هلای  برخلی  و  ننگرهلار 

والیلت زابلل فعلال اسلت.

ایلن در حاللی اسلت کله مجلس 
گسلترش  از  نماینلده گان 
والیلت  در  داعلش  فعالیت هلای 
شلمالی، بله خصلوص در والیلت 
و  نگرانلی کلرده  ابلراز  جوزجلان 
داعلش  گلروه  کله  اسلت  گفتله 
در 80 نقطله در شلمال، سلرگرم 
سلربازگیری  و  هسلته گذاری 

اسلت.
بلا ایلن وجلود، سلخنگوی وزارت 
دفلاع می گویلد، هلر گروهلی که 
مللی  امنیلت  بلرای  را  خطراتلی 
وجلود  بله  ملردم  و  افغانسلتان 
بیاورد، دشلمن افغانسلتان است و 
نیروهلای امنیتلی با آن هلا مقابله 
می کننلد؛ مهلم نیسلت کله ایلن 
گروه هلا متعللق بله کجلا و چله 

ناملی داشلته باشلند.
آقلای وزیری در بخلش دیگری از 
سلخنانش بله دیلدگاه یلک مقام 
پاکسلتانی واکنلش نشلان داد که 
ترویلج  در حلال  را  هنلد  ارتلش 
افلکار ضلد پاکسلتانی در داخلل 
ارتلش افغانسلتان خوانلده اسلت، 
خلوب  دوسلت  هنلد  گفلت:  او 
کمک هلای  و  اسلت  افغانسلتان 
زیلادی در بخش هلای اقتصلادی 
کلرده، وللی نقلش و نفلوذی در 

ارتلش افغانسلتان نلدارد.

می گوینلد،  عاللی  تحصیلات  وزارت  مسلووالن 
طلرح تعدیلل بلرای افزایلش فیلس دانشلجویان 
شلبانه دانشلگاه های دولتلی را بله وزارت عدلیله 
فرسلتاده اند. آنلان می گوینلد، ایلن طلرح نهایلی 
حکوملت  کابینله  را  نهایلی  تصمیلم  و  نیسلت 

می گیلرد.
پیلش از ایلن کارمنلدان دوللت بلرای هلر تلرم 
درسلی 1500 افغانلی و دیگر دانشلجویان 3000 
افغانلی می پرداختنلد. بر بنیلاد طرح تلازۀ وزارت 
تحصیلات عالی، کارمنلدان دولتی بلرای هر ترم 
درسلی 5000 افغانلی و دانشلجویان دیگر 7000 

افغانلی می پردازنلد.

تحصیلات  سلخنگوی وزارت  امیلن،  فیصلل 
سلام وطندار گفته  بله  گفت وگویلی  عاللی در 
خودبسلنده گی  بلرای  را  طلرح  ایلن  اسلت، 
او  کرده انلد.  پیشلنهاد  آموزشلی  برنامه هلای 
می گویلد: وزارت تحصلات عاللی بلرای تأمیلن 
را  طلرح  ایلن  حق الزحمله،  آملوزگاران  حقلوق 

اسلت. کلرده  تدویلن 
روز پیش شلماری از دانشلجویان دانشلگاه شبانۀ 
کابلل در اعتلراض بله افزایلش فیلس ماهلوار از 
و  کلرده  راه پیمایلی  تحصیلات،  وزارت  سلویی 
از شلورای وزیلران خواسلتند کله ایلن طلرح را 

تصویلب نکنلد.

برنامه های بزرگ داعش برای افغانستان شکست خورده است
وزارت تحصیالت:

طرح افزایش فیس دانشجویان شبانه نهایی نیست

والیلت  در  طالبلان شلب گذشلته  قاضلی  یلک 
بغلان بلر یلک زن تجلاوز کلرده اسلت.

یلک منبع امنیتی در ولسلوالی دوشلی بغان که 
نخواسلته ناملش گرفتله شلود، بله سلام وطندار 
گفتله اسلت، ایلن رویلداد زمانلی رخ داده کله 
قاضلی طالبلان در یکی از خانه هایی در ولسلوالی 
دوشلی مهملان بلود و شلب هنگام بر یلک زن در 

ایلن خانه تجلاوز کرده اسلت.
بله گفتلۀ منبلع، ایلن رویلداد در منطقلۀ زورآبی 
صاحلب  می گویلد،  او  اسلت.  داده  رخ  کیله گلی 
خانله هلم بلا طالبلان ارتبلاط دارد و هرازگاهلی 

طالبلان بله خانلۀ ایلن ملرد رفت وآملد دارنلد.

نام نهاد  والی  این منبع می افزاید، در حال حاضر 
طالبان برای والیت بغان که در منطقۀ دندغوری 
را  خانه  صاحِب  و  متهم  قاضی  می برد،  سر  به 
این  بررسی  برای  را  کمیسیونی  و  فراخوانده 
شود. فیصله  باره  این  در  تا  کرده  ایجاد  رویداد 

تأیید  با  ولسوال دوشی  سرحدی،  شمس الدین 
این رویداد می گوید، قاضی طالبان لعل محمد نام 
دارد. به گفتۀ ولسوال دوشی، قرار اطاعات آنان 
طالبان  سویی  از  که  کمیسیونی  در  محمد  لعل 
تشکیل شده بود، این اتهامات را رد کرده است.

طالبلان تاهنلوز در ایلن باره بله رسلانه ها چیزی 
نگفته انلد.

تجاوز قاضی طالبان بر یک زن در بغالن
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