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والـی غـور می گویـد کـه عـدم حضـور برخـی از 
دانـش آمـوزان و وضعیـت بد آمـوزش و پرورش در 

ایـن والیـت نگران کننـده می باشـد.
از  دیـدار  هنـگام  غـور  والـی  خاضـع،  غالم ناصـر 
مکاتـب آن والیـت بـا وضـع بـد یادگیـری، عـدم 
حضـور برخی از شـاگردان و وضعیـت بد آموزش و 

پـرورش برخـورد کـرده اسـت.
کـه  گفتـه  معـارف  سرپرسـت  بـه  خطـاب  وی 
نظـر  تحـت  فیروزکـوه،  شـهر  داخـل  مکتب هـای 
مسـتقیم نهادهـای آمـوزش و پـرورش قـرار دارد و 

باشـد. چنیـن  مکاتـب  در  وضـع  نبایـد 
در خبرنامه یـی کـه از دفتـر والیـت غور به دسـترس 
رسـانه ها قـرار گرفتـه اسـت، آمـده اسـت کـه والـی 
غـور بـه رییـس آموزش و پـرورش آن والیـت گفته 
کـه ایـن وضـع را نمی پذیـرد و باید تغییـرات جدی 

در امـور معـارف ایجاد شـود.
ایـن در حالی سـت کـه معـارف والیت غـور همواره 
در حاشـیه بـوده و پیـش از ایـن نیـز آمـوزگاران آن 
والیـت به خاطـر وضعیـت بـد آمـوزش و پـرورش 

اعتصـاب کـرده بودند.

والی ننگرهار اتهام سفارت پاکستان را رد کرد
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یک میلیون اسناد به اثبات تقلبات 
کمیسیون انتخابات و ادارۀ ثبت 

احوال نفوس داریم

از  ۸۳۵میـن سـال تـولد مـوالنا 

گـرامـی داشت شـد
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معینیـت پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، 
از  گذشـته  مـاه  یـک  در  کـه   می گویـد 
را  مخـدر  مـواد  تُـن  سراسـر کشـور ۶۲۵ 

اسـت. کـرده  ضبـط  و  کشـف 
خلیـل بختیار، معییـن مبارزه با مـواد مخدر 
نیروهـای  می گویـد:  داخلـه  امـور  وزارت 
امنیتـی در مـاه اسـد سـال جـاری بـا انجام 
۲۹۴ عملیـات در ۳۴ والیـت کشـور، بیـش 
از ۶۲۵ تُـن مـواد مخـدر شـامل، هروییـن، 
تریـاک، چرس، مواد کیمیاوی و مشـروبات 

الُکلـی را کشـف و ضبـط کرده انـد.
آقـای بختیـاری افـزود کـه در پیونـد به این 
قضایـا ۳۵۹ فـرد متهـم به قاچـاق و فروش 
ایـن مقدار مـواد مخدر بازداشـت شـده اند.
افـراد  میـان  در  بختیـار،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
بازداشت شـده سـه سـرباز پولیس ملی، سـه 
سـرباز اردوی ملـی و دو کارمنـد ریاسـت 
امنیـت ملـی نیز شـامل اند که بـا قاچاق بران 

می کردنـد. هـم کاری 
مـاه  یـک  کـه حـدود  در حالی سـت  ایـن 
امـور  برمـک، وزیـر  احمـد  پیـش، ویـس 
داخلـه در نشسـت خبـری گفـت کـه یک-

قاچاق بـران  را  کشـور  زندانیـان  از  سـوم 
می دهـد. تشـکیل 

در عیـن حـال، شـیرپاچا ارگونـی، معـاون 
والـی پکتیـکا نیـز هنـگام آتـش زدن مـواد 
ایـن والیـت گفـت  در  مخـدر ضبط شـده 
امنیتـی  نیروهـای  اخیـر  چندمـاه  در  کـه 
به ویـژه پولیـس مبـارزه علیـه مـواد مخـدر، 
کیلـو  یـک  چـرس،  ۲۹۰کیلوگـرام  مقـدار 
کیلـو  یـک  از  بیـش  تریـاک،  و ۲۲۵گـرام 
۱۷لیتـر  مورفیـن،  ۱۶۶گـرام  هیروییـن، 

مشـروبات الُکلـی و مقـدار خشـخاش را از 
ولسـوالی های مختلـف ایـن والیت کشـف 

و ضبـط کـرده بودنـد.
او گفـت کـه ایـن مـواد از نـزد قاچاق بـران 
بـود و  و اسـتفاده کنند ه گان به دسـت آمـده 
ایـن  گردیـد.  حریـق  می بینیـد،  طوری کـه 
پروسـه در آینده هـا نیـز دوام خواهـد کـرد 
و مـا بـه مبـارزه علیـه مـواد مخـدر متعهـد 

. هستیم
 

والیــت  در  محلــی  مقام هــای 
اتهام هــای  بــه  ننگرهــار 
پاکســتان  ســوی  از  واردشــده 
والــی واکنــش نشــان داده انــد.
حیــات اهلل حیــات، والــی ننگرهــار 
ســفارت  اظهــارات  از  پــس 
می گویــد  کابــل  در  پاکســتان 
ــی  ــه مداخله ی ــان هیچ گون ــه آن ک
و  نداشــته  کاری  امــور  در 
جلــو  تــا  خواســته اند  تنهــا 
رشوه ســتانی را در قونســل گری 
گیرنــد. جالل آبــاد  پاکســتان- 
کــه  می گویــد  حیــات  آقــای 

قونســل گری  در  تــن  صدهــا 
جالل آبــاد  شــهر  در  پاکســتان 
آنــان  بــا  مراجعــه می کننــد و 
برخــود درســت صــورت نگرفتــه 
ــورت  ــازی ص ــان ب ــزت آن و باع

. د می گیــر
والــی ننگرهــار می گویــد کــه 
آن  فــرد مســوول در  به عنــوان 
ــن  را دارد  ــوولیت ای ــت، مس والی
تــا در برابــر ایــن اقــدام مقام هــای 
پاکســتان ایســتاده شــده و از آبــرو 
و عــزت شــهروندان دفــاع نمایــد 
را  فســاد  جلــو  هم چنــان  و 

به صــورت جــدی بگیــرد.
ــا  ــه مقام ه ــت ک ــن در حالی س ای
-کابــل  پاکســتان  ســفارت  در 
می گوینــد کــه قونســل گری آن 
ــه  ــاد ب ــهر جالل آب ــور در ش کش
حیــات اهلل  مداخله هــای  دلیــل 
حیــات، والــی ننگرهــار بســته 

ــت. ــده  اس ش
وزارت  از  پاکســتانی  مقام هــای 
ــته  ــور خواس ــۀ کش ــور خارج ام
مقام هــای والیــت  تــا دســت 
امــور  ننگرهــار از دخالــت در 
در  کشــور  آن  قونســل گری 
ــاه نمــوده و  ــاد کوت شــهر جالل آب
ــان را در  ــی آن ــر جــدی امنیت تدابی

آن والیــت بگیرنــد.
ــه  ــد ک ســفارت پاکســتان می گوی
ــی  ــکل های امنیت ــی مش ــا زمان ت
ــل  ــاد ح ــهر جالل آب ــان در ش آن
در  آنــان  نماینده گــی  نگــردد، 

جالل آبــاد بســته  اســت.

معینیت مبارزه با مواد مخدر:
در یک ماه ۶۲۵ تُن مواد مخدر ضبط  شده است

والی غور:
پـرورش  و  آمـوزش  وضعیت 

نگـران کننـده است این والیت  در 

صفحه 3

من نه در راه دولت، كه در راه كرامت و شرافت افغانستان و مردم آن مبارزه كرده ام.
قهرمان ملی كشور شهید احمدشاه مسعود

نام  به  بزرگ  دروغی 

نتخابات ا

زمـان صلـح 
فـرا رسیـده است!

جنرال جان نکلسن در محفل خدا حافظی:



شــناس نامۀ  هــزاران  نمایش گذاشــتن  بــه 
اســتیکرخوردۀ تقلبی به وســیلۀ ایتــالف بزرگ 
ملــی در روز شــنبه، بــه بســیاری از پرســش ها 
ــت.  ــخ گف ــده پاس ــات آین و مشــکالت انتخاب
ــناس نامه های  ــع ش ــن توزی ــش از ای ــر پی اگ
تقلبــی صــرف به عنــوان شــایعه و توطیــۀ 
پذیرفتــه  غنــی  آقــای  سیاســی  مخالفــان 
ــناد  ــن اس ــر چنی ــاال در براب ــا ح ــد، ام می ش
ــوش  ــوان خام ــه می ت ــکار چه گون ــل ان غیرقاب
ــات  ــیون انتخاب ــاال ارگ  و کمیس ــت. ح نشس
کــه در هماهنگــی مرمــوزی بــا یک دیگــر 
قــرار دارنــد، چــه حرفــی بــرای توجیــه ایــن 
وضعیــت خواهنــد گفــت؟ آیــا بازهــم ســران 
توزیــع  انتخابــات  و کمیســیون  حکومــت 
میلیون هــا شــناس نامۀ تقلبــی را کــه قــرار 
ــتفاده  ــورد اس ــده م ــات آین ــت در انتخاب اس
قــرار گیرنــد، یــک شــایعۀ بی اســاس خواهــد 
دانســت؟ بــه نظــر نمی رســد کــه بتــوان 
ــگ  ــب کاری و نیرن ــه فری ــن هم ــر ای در براب
بازهــم از همــان دروغ هــای بــزرگ بهــره 
ــن  ــۀ ای ــرد. ارای ــه ک ــت را توجی ــرد و وضعی ب
ــیون  ــز کار کمیس ــناس نامۀ افتضاح آمی ــه ش هم
ــواری  ــا دش ــده ب ــات آین و ارگ را در انتخاب
ــان  ــک جری ــی ی ــت. وقت ــرده اس ــه رو ک روب
ــم  ــند را گرده ــه س ــن هم ــد ای ــی بتوان سیاس
ــا  ــت حت ــه وضعی ــت ک ــخص اس آورد، مش
ــد،  ــا می ش ــن ادع ــش از ای ــه پی ــزی ک از چی
کنتــرول  غیرقابــل  و  وخیم تــر  به مراتــب 
اســت. کمیســیون انتخابــات کــه ناکارآیــی آن 
ــود، حــاال  ــر ســرزبان ها ب ــش ب ــا پی از مدت ه
ــوولیت  ــار مس ــر ب ــد از زی ــه می توان چه گون
ــردن  ــه گ ــر را ب ــد و تقصی ــی کن ــانه خال ش
ــیون  ــد کمیس ــدازد. هرچن ــری بین ــاد دیگ نه
ــه  ــن اســناد، گفت ــه ای ــش ب ــات در واکن انتخاب
اســت کــه توزیــع شــناس نامه از وظایــف 
ایــن کمیســیون نیســت و بایــد در ایــن مــورد 
ریاســت احصاییــه و توزیــع شــناس نامه ها 
ــد  ــط می توان ــن فق ــی ای ــد، ول ــخ گو باش پاس
ســازمان یافته  تقلب هــای  بــرای  روکشــی 
انتخابــات حــاال  کمیســیون  رود.  به شــمار 
نمی توانــد از زیــر بــار مســوولیت شــانه 
ــا  ــن باره ــش از ای ــه پی ــرا ک ــد. چ ــی کن خال
ــود،  ــده ب ــن کمیســیون هشــدار داده ش ــه ای ب
کــه میلیون هــا شــناس نامۀ تقلبــی صــادر 
شــده کــه کمیســیون انتخابــات برهمــۀ آن هــا 
ــات را  ــرکت در انتخاب ــان ش ــا نش ــتیکر ی اس

نصــب کــرده اســت. اگــر توزیــع شــناس نامه 
کار کمیســیون نیســت امــا مدیریــت انتخابــات 
کــه کار کمیســیون اســت. اگر روزی مشــخص 
ــل  ــه ب ــون ن ــه میلی ــرای ن ــال ب ــه مث ــود ک ش
ــی  ــرایط رای ده ــد ش ــون واج ــرای ۲۹ میلی ب
شــناس نامه توزیــع شــده اســت، آن گاه بازهــم 
کمیســیون انتخابــات خواهــد گفــت کــه ایــن 
موضــوع بــه کمیســیون ربطــی نــدارد و آن هــا 
ــرایط  ــد ش ــون واج ــه میلی ــت و ن ــرای بیس ب
چــون  می گیرنــد،  آماده گــی  رای دهــی 
ــناس نامه  ــع ش ــت توزی ــار ریاس ــاس آم براس
ــده  ــع ش ــناس نامه توزی ــراد ش ــن اف ــرای ای ب
اســت. حماقــت کمیســیون انتخابــات از آن جــا 
ــوری  ــد ط ــه می خواه ــود ک ــخص می ش مش
ــا  ــز و از همه ج ــه از همه چی ــد ک ــود کن وانم
ــایلی  ــن مس ــم چنی ــال ه ــوده و اص ــر ب بی خب
ــر  ــدارد. اگ ــط ن ــیون رب ــن کمیس ــه کار ای ب
ــیون  ــف کمیس ــز وظای ــناس نامه ج ــع ش توزی
انتخابــات نیســت، نصــب اســتیکر کــه بخشــی 
از وظایــف ایــن کمیســیون را احتــوا می کنــد. 
آیــا ایــن کمیســیون از نهادهــای دیگر پرســیده 
ــی  ــرایط رای ده ــد ش ــراد واج ــمار اف ــه ش ک
ــراد  ــن اف ــا ای ــت و آی ــدر هس ــور چق در کش
ــد؟  ــود دارن ــده وج ــوان رای دهن ــآ به عن واقع
کمیســیون انتخابــات هــر گونــه توجیهــی را در 
ایــن خصــوص اگــر بخواهــد ارایــه دهــد، بــه 
زیــان آن تمــام می شــود، چــون تمــام شــواهد 
و اســناد علیــه آن قــرار دارد. حتــا اگــر توزیــع 
شــناس نامه از وظایــف کمیســیون نیســت 
ــن کمیســیون  ــی ای ــم نیســت ول ــه ه ــه البت ک
افــراد واجــد  وظیفــه دارد کــه در مــورد 
شــرایط رای دهــی تحقیــق الزم را انجــام دهــد 
ــه  ــآ چ ــه واقع ــازد ک ــن س ــود را مطمئ و خ
تعــداد افــراد واجــد شــرایط در کشــور وجــود 
ــع  ــوع توزی ــیون از موض ــر کمیس ــد. اگ دارن
بــوده،  بی اطــالع  جعلــی  شــناس نامه های 
ــی  ــه توضیح ــتیکرها چ ــع اس ــورد توزی در م
دارد؟ نصــب اســتیکر کــه بخشــی از وظایــف 
ــن  ــاال ای ــن ح ــت. همی ــوده اس ــیون ب کمیس
کمیســیون در برابــر یافت شــدن بســته های 
اســتیکرهای استفاده نشــده چــه می خواهــد 
بگویــد؟ آیــا ایــن اســتیکرها کــه هنــوز مــورد 
ــع  ــد، از ریاســت توزی ــرار نگرفته ان اســتفاده ق
شــناس نامه های  بــا  همــراه  شناســنامه ها 
جعلــی و ســفید در اختیــار تقلــب کاران قــرار 
ــده آور  ــیار مضحــک و خن ــه اســت؟ بس گرفت

اســت کــه کمیســیون در پاســخ بــه ایــن 
تقلــب  ایــن  رد  کــه  می گویــد  وضعیــت 
ــات  ــزدان انتخاب ــان نام ــد در می ــزرگ را بای ب
ــر  ــخی احمقانه ت ــه و پاس ــا توجی ــت. آی گرف
از ایــن می تــوان ســراغ کــرد؟ معلــوم نیســت 
کــه کمیســیون انتخابــات مــردم را چــه فــرض 
بی شــعوری  بــه  چقــدر  و  اســت  کــرده 
و ناآگاهــی آن هــا مطمئــن اســت؟ چنیــن 
ــردم و  ــش م ــه ری ــده ب ــط خن ــخنانی فق س
ــاید  ــت. ش ــعور آن هاس ــخره گرفتن ش ــه س ب
بــا  وقتــی  انتخابــات  کمیســیون  اعضــای 
بی شــعوری  از  کرده انــد،  خلــوت  خــود 
مــردم ســخن بگوینــد و بــه آن بخندنــد. 
ــاآگاه و  ــی ن ــا مردم ــا ب ــه م ــد ک ــاید بگوین ش
کــودن مواجــه هســتیم کــه هــر کاری دل مــان 
ــان  ــدۀ ش ــت آین ــورد سرنوش ــد در م بخواه
ــال  ــات س ــاید از انتخاب ــم. ش ــام می دهی انج
ــخن  ــود س ــا خ ــوری ب ــت جمه ۱۳۹۳  ریاس
بگوینــد کــه چه گونــه مــردم را مجبــور کردنــد 
کــه دروغ شــان را بــاور کننــد. از جانــب 
دیگــر خاموشــی دومیــن مغــز متفکــر جهــان 
کــه برخــی از چاکــران ایشــان او را مهم تریــن 
ــا آرای مــردم  رییــس جمهــور می داننــد کــه ب
بــر کرســی قــدرت جلــوس فرمــوده ) مراجعه 
کنیــد بــه ســخنان کمال ســادات معیــن وزارت 
اطالعــات و فرهنــگ(، نیــز در ایــن میــان 
ســوال برانگیــز اســت. آقــای غنــی کــه خــود 
در یــک رونــد سراســر تقلــب و جعــل ارگ را 
بــه تصــرف خــود در آورد، حــاال بــا برگــزاری 
ــد  ــز دیگــر می خواه ــات تقلب آمی ــک انتخاب ی
کار مملکــت و دموکراســی نیم بنــد آن را کامال 
ــاوری  ــچ ب ــه هی ــازد. ایشــان ک ــره س ــک س ی
ــه  ــد ک ــدارد، می خواه ــا ن ــن ارزش ه ــه چنی ب
ــا دســت کاری انتخابــات پارلمانــی و  بازهــم ب
بعــدا هــم شــاید انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــت  ــانی اش دس ــای نفس ــوا و هوس ه ــه ه ب
ــیون  ــا کمیس ــی ب ــای غن ــر آق ــد. اگ ــدا کن پی
ــع  ــات و جعل کاری هــای ریاســت توزی انتخاب
ــک کاســه نیســت،  شــناس نامه ها دســت در ی
ــه  ــت ب ــوول می بایس ــخص مس ــوان ش به عن
ــت  ــی دس ــن آوازه های ــنیدن چنی ــض ش مح
ــاله را  ــقم مس ــت وس ــد و صح ــه کار می ش ب
درمی یافــت. و حاالهــم کــه اســناد و شــواهد 
را دیگــران بــرای او جمــع آوری کرده انــد، 
اگــر واقعــا ذره یــی بــه عدالــت و دموکراســی 
ــه افغانســتان  ــش از آن ک ــد پی ــاد دارد، بای اعتق
ــورد  ــر را در م ــاک دیگ ــران خطرن ــک بح ی
ــه  ــر را ب ــراد مقص ــد، اف ــه کن ــات تجرب انتخاب
نهادهــای  به وســیله  اعمــال شــان  ســزای 
قانونــی برســاند. هرگونــه اقدامــی کــه غیــر از 
ایــن صــورت گیــرد، بــه معنــای آن اســت کــه 
آقــای غنــی از همــه ایــن مســایل خبــر داشــته 
و یــا خــود در مدیریــت آن هــا نقــش و ســهم 

ــت. ــرده اس ــازی ک ــدی را ب کلی
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نتخابات ا

 

وزارت دفــاع ایــاالت متحــدۀ امریــکا، کمــک ۳۰۰ 
میلیــون دالــری بــه پاکســتان را بــه دلیــل آن چــه کــه آن را 
ــای  ــا گروه ه ــه ب ــی اســالم آباد در برخــورد قاطعان ناکام

ــرد. ــع ک ــد، قط ــتان می خوان ــبه نظامی و تروریس ش
ــاه پــس از آن اتخــاذ شــد کــه  ــن م ایــن تصمیــم چندی
ــالم  ــور اع ــن کش ــور ای ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
کــرده بــود کــه ایــاالت متحــده در قبــال ســال ها کمــک  
ــت  ــب و دروغ« دریاف ــز »فری ــزی ج ــالم آباد چی ــه اس ب

نکــرده اســت.
اوایــل ســال جــاری میــالدی نیــز کنگــرۀ امریــکا کمــک 
ــالف  ــی ایت ــدوق حمایت ــری صن ــون دال ــی ۵۰۰ میلی مال

بــه اســالم آبــاد را متوقــف کــرده بــود.
ــاذ  ــی اتخ ــکا در حال ــاع امری ــم وزارت دف ــن تصمی ای
ــیه،  ــل روس ــه مث ــورهای منطق ــرآ کش ــه اخی ــود ک می ش
ترکمنســتان و چیــن تــالش دارنــد بــه گونه یــی خــود را 
در قضیــۀ صلــح افغانســتان بیشــتر از پیــش دخیل ســازند 
کــه ســفر گــروه مذاکــره کننــدۀ طالبــان بــه ترکمنســتان، 
ــی  ــل نامعلوم ــه دالی ــه ب ــکو ک ــی مس ــت احتمال نشس
افتــاده و هم چنــان نشســت ســه جانبۀ  بــه تعویــق 
چیــن، افغانســتان و پاکســتان کــه در روزهــای نزدیــک 
ــخص آن  ــای مش ــد، نمونه ه ــان آن می باش ــن میزب چی
ــرۀ  ــل بحــث مذاک ــدی قب ــم چن ــویی ه ــد. از س می باش

ــود.  ــاال گرفتــه ب ــا امریــکا نیــز ب مســتقیم طالبــان ب
پــس از اعــالم اســتراتیژی جدیــد امریــکا در قبــال 
ــدی از  ــۀ جدی ــز صفح ــیا نی ــوب آس ــتان و جن افغانس
معــادالت سیاســی در منطقــه بــاز گردیــده اســت. امریکا 
در راهبــرد جدیــد خــود بــه ابعــاد مختلــف مســایل در 
جنــوب آســیا پرداختــه اســت. انزوای بیشــتر پاکســتان و 
افزایــش نقــش هنــد به عنــوان یــک شــریک درازمــدت 
مهم تریــن  از  منطقــه،  در  امریــکا  متحــدۀ  ایــاالت 
تغییراتــی اســت کــه در رویکــرد جدیــد واشــنگتن دیــده 
ــرای  ــد ترامــپ ب ــد، دونال می شــود. در اســتراتیژی جدی
ــرای پاکســتان خطــوط  ــه اهــداف خــود، ب دســت یابی ب
ــتان از  ــر پاکس ــت و اگ ــوده اس ــن نم ــخصی تعیی مش
ایــن خطــوط بگــذرد، امریــکا بــرای رســیدن بــه نتایــج 
ــا  ــع از تمامــی ابزارهــای سیاســی، اقتصــادی و حت متوق

ــرد. ــه پاکســتان اســتفاده خواهــد ک ــی علی نظام
ــان،  ــی جه ــن دموکراس ــوان بزرگ تری ــز به عن ــد نی هن
حمایــت خــود را از ایــن اســتراتیژی اعــالم کــرده 
اســت. در ایــن راهبــرد، ایــاالت متحــده امریــکا از 
دهلــی نــو می خواهــد کــه به عنــوان یــک ژانــدارم 
بــزرگ، هــم کاری و نقــش خــود را در مســایل امنیتــی، 
ــد  ــد. هن ــش ده ــه افزای ــی در منطق ــادی و تجارت اقتص
ــه اهــداف اقتصــادی بــزرگ کــه در منطقــه  ــا توجــه ب ب
دنبــال می کنــد و رقابتــی کــه بــا چیــن و پاکســتان دارد، 

ــت.  ــرده اس ــتقبال ک ــود، اس ــش خ ــش نق از افزای
ــدی  ــای جدی ــرد، صف بندی ه ــن راهب ــالم ای ــد از اع بع
ــۀ  ــه نمون ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــتان ش ــع پاکس ــه نف ب
واضــح و روشــن آن می توانــد نشســت ســه جانبۀ میــان 
چیــن، افغانســتان و پاکســتان کــه در همیــن زودی هــا در 

چیــن برگــزار خواهــد شــد، باشــد. 
بــه دنبــال ایــن صف بندی هــا بــه نفــع پاکســتان، 
ــی رود  ــان م ــه گم ــتان ک ــح افغانس ــث صل ــد بح می مان
در میــان ایــن گیــرو دارهــا در حاشــیۀ نشســت چیــن و 
دیگــر نشســت ها گذاشــته شــود؛ زیــرا فشــار سیاســی و 
وضــع محدودیت هــا از طــرف امریــکا بــاالی پاکســتان، 
هیچ گاهــی به منظــور تامیــن صلــح در افغانســتان نبــوده 

اســت.
ــردد  ــی برمی گ ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــه س ــاال ب ح
ــرای نجــات افغانســتان چــه  ــی ب ــن وضعیت ــه در چنی ک
برنامه یــی در ســر دارنــد. چنــان کــه تجربــه نشــان داده، 
ــی از  ــی هیچ گاهــی نتوانســته حت حکومــت وحــدت مل
ــور  ــح در کش ــن صل ــرای تامی ــب ب ــای مناس فرصت ه
ســود ببــرد چــه رســد بــه این کــه در یــک چنیــن بــازی 
بــزرگ منطقه یــی بتوانــد مدعــی حــق خــود کــه صلــح 

باشــد، شــود.

قطـع کمک امریـکا به پاکسـتان
 و تاثیـر آن بر افغـانستان
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  جنرال جان نکلسن در محفل خدا حافظی:

زمـان صلـح فـرا رسیـده است!

وزارت امور زنان: 

مشارکت زنان در نهادهای 
دولتی کم رنگ است

غوریان روستایی را به طالبان سپردند

میلــر،  اســکات  هاســتون  جنــرال 
دیــروز یک شــنبه )۱۱ ســنبله( طــی 
یــک محفلــی در مرکــز فرماندهــی 
عمومــی ماموریــت حمایــت قاطــع 
ــتان،  ــی در افغانس ــای امریکای و نیروه
فرماندهــی نیروهــای حمایــت قاطــع را 

رســمآ به عهــده گرفــت. 
جنــرال اســکات میلــر، بــا اشــاره 
بــه چالش هــای موجــود امنیتــی در 
ــاور  ــن ب ــه ای ــا ب افغانســتان گفــت: دنی
دارد کــه ایــن کشــور جــای  امــن بــرای 
تروریســتان نیســت و به همیــن منظــور 
ــاالت  ــمول ای ــروز به ش ــه ام ــت ک اس
دیگــر  کشــور   ۴۰ امریــکا  متحــدۀ 
ــاد  ــم و ایج ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ب
هراس افگنــی  از  عــاری  افغانســتان 
ــارزه  ــد و مب ــور دارن ــا حض در این ج

 . می کننــد
فرمانــدۀ تازه تقرریافتــۀ ناتــو، تاکیــد 
کــرد کــه وعــدۀ مــا بــرای نســل جدیــد 
ایــن کشــور، ایجــاد نظــام دموکراتیــک 
ــا  ــۀ او، م ــه گفت ــت. ب ــات اس ــا ثب و ب
چــرا  کــه  بپرســیم  خــود  از  بایــد 

آمده ایــم؟ این جــا 
فشــاری های  بــه عــالوۀ  او گفــت: 
بــرای  طالبــان  بــاالی  نظامــی 
از  مذاکــره،  میــز  بــه   حاضرشــدن 
ــن   ــز در ای ــک نی ــای دیپلوماتی تالش ه
مســیر اســتفاده می شــود تــا زمینــه 
بــرای گفت وگوهــای صلــح فراهــم 

گــردد. 
او گفــت کــه جنــگ ۱۷ ســال در 
ــه  ــادی گرفت ــای زی افغانســتان قربانی ه
اســت، امــا حضــور مــا در این جــا 
ــه  ــت، بلک ــتان نیس ــرای افغانس ــا ب تنه
و  منطقــه  در  ثبــات  تامیــن  بــرای 

کشــورهای جهــان اســت. 
ــو  ــان دبیل ــرال ج ــال، جن ــن ح در عی
ــت  ــین ماموری ــدۀ پیش ــن، فرمان نکلس
حمایــت قاطــع، در ایــن محفــل گفــت: 
مــا مــردم افغانســتان را دوســت داریــم 
و بــرای یــک آینــدۀ صلح آمیــز در 
ایــن کشــور مســاعی مشــترک خــود را 

می دهیــم.  به خــرچ 
ــس از  ــه پ ــزود ک ــن اف ــرال نکلس جن
ــم کاری  ــه  ه ــده ب ــبکۀ القاع ــه ش آن ک
گــروه طالبــان کشــور مــا )ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا( را هــدف قــرار داد، مــا 
ــرنگونی تروریســم  ــارزه و س ــرای مب ب
برخاســتیم و تــا امــروز در این جــا 
ــه  ــرد ایــن هــدف شــانه ب ــرای پیش ب ب
ــی  ــی و دفاع ــای امنیت ــا نیروه ــانه ب ش
افغانســتان بــه ایــن مبــارزۀ خــود ادامــه 

می دهیــم. 
ــت  ــی ماموری ــین عموم ــدۀ پیش فرمان
حمایــت قاطــع در افغانســتان بــا تاکیــد 
بــر این کــه همســایه های افغانســتان 
ــانیدن  ــرای کش ــود ب ــوذ خ ــد از نف بای

طالبــان بــه میــز مذاکــره اســتفاد کننــد، 
ــتیم و  ــما هس ــرای ش ــا هم ــزود: م اف
ــه  ــا ســال ۲۰۲۴ ادام ــت ت ــن ماموری ای

دارد. 
بــه گفتــۀ او، تمــام شــرکای بین المللــی، 
ــم کاری  ــتان ه ــح در افغانس ــرای صل ب
تــا  فرارســیده  آن  زمــان  می کننــد، 
ــد  ــن رون ــه ای ــف ب ــای مخال گروه ه
ملحــق شــوند؛ زیــرا صلــح یــک نیــاز 

جهانــی محســوب می گــردد. 
او گفــت: پیشــرفت و ترقــی نیروهــای 
هم چنــان،  و  دفاعــی  و  امنیتــی 
نهادهــای  میــان  بیشــتر  هماهنگــی 
امنیتــی وزارت داخلــه و دفــاع موثریت 

خــاص خــود را دارد.
هم چنــان، جنــرال نکلســون افــزود 
ــد  ــی و رون ــکتورهای امنیت ــا س ــه ب ک
سیاســی  برخــورد  نبایــد  صلــح 

گیــرد.  صــورت 
ناتــو  نیروهــای  پیشــین  فرمانــدۀ 
می گویــد: مــا متوجــه وضعیــت آینــدۀ 
ایــن کشــور هســتیم و عــالوه می کنــد 
ــان  ــتان در جری ــهروندان افغانس ــه ش ک
قربانی هــای  گذشــته  ســال های 
ــد و زمــان آن فرارســیده  ــادی داده ان زی
تــا صلــح در ایــن کشــور برقــرار شــود. 
ــی در  ــای خارج ــه نیروه ــزود ک او اف
پهلــوی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 
ــاد را  ــای زی ــز قربانی ه ــتان، نی افغانس
داده و  اظهــار خوشــبینی کــرد کــه ایــن 
ــد. ــته باش ــش را داش ــا، ارزش قربانی ه
عضــو  مارکیــو  جنــرال  هم چنــان، 
دیگــر ارتــش امریــکا، در ایــن محفــل 
ــت  ــات ماموری ــه خدم ــان این ک ــا بی ب
ــای  ــوی نیروه ــع در پهل ــت قاط حمای
امنیتــی و دفاعــی افغانســتان ادامــه دارد، 
ــع  ــت قاط ــت حمای ــه ماموری ــزود ک اف
بــرای ســرنگونی تروریســتان و ایجــاد 
ثبــات و امنیــت در ایــن کشــور تــالش 
جــدی خــود را به خــرچ می دهــد. 

او گفــت: افغانســتان در حالت حســاس 
قــرار دارد، قــرار گرفتــن دو انتخابــات 
جمهــوری  ریاســت  و  پارلمانــی 
پیشــرو، ایــن مرحلــه را حســاس تر 
بین المللــی  شــرکای  اســت.  کــرده 
ــرای  ــم ب ــتان مصم ــت افغانس ــا دول ب
و  آزاد  انتخابــات  یــک  برگــزاری 

هســتند.  همه شــمول 
محــب،  حمــداهلل  هــم،  ســویی  از 
در  غنــی  امنیــت  شــورای  مشــاور 
خدمــات  گفــت:  نشســت،  ایــن 
چارچــوب  در  بین المللــی  شــرکای 
ماموریــت حمایــت قاطــع بــرای مــردم 
و  دارد  خــاص  جایــگاه  افغانســتان، 
هیــچ گاه فرامــوش نخواهــد شــد. 

ــتراتیژی  ــه اس ــزود ک ــب اف ــای مح آق
ــوب  ــورهای جن ــور کش ــکا در ام امری
ــته  ــی داش ــی را در پ ــیا موفقیت های آس

اســت. 
شــورای  تازه منصوب شــدۀ  مشــاور 
ــه  ــزود ک ــد اف ــا تاکی ــی، ب ــت غن امنی
نســل جدیــد ایــن کشــور جنــگ، 
انفجــار و انتحــار را نمی خواهــد؛ تنهــا 
آرزوی ایــن نســل یــک افغانســتان 
ــری  ــوع درگی ــاری از هرن ــات و ع باثب

می باشــد. 
ــک  ــوان ی ــکا به عن ــۀ او، امری ــه گفت ب
دوســت نزدیــک، بــرای صلــح و ثبــات 
ــانه  ــه ش ــانه ب ــی در افغانســتان ش دایم
بــا نیروهــای امنیتــی و دفاعــی و مــردم 
افغانســتان بــرای ســرنگونی تروریســم 

می کننــد.  کار 
آقــای محــب بــا اشــاره بــه کشته شــدن 
بین المللــی  شــرکای  نظامیــان 
در  ناتــو  چارچــوب  در  افغانســتان 
ــی  ــت: قربان ــور، گف ــن کش ــگ ای جن
ــور و  ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
ــن  ــرای تامی ــه ب ــی ک شــرکای بین الملل
صلــح ثبــات و ســرنگونی تروریســتان 
مبــارزه کرده انــد، حایــز احتــرام اســت.  
جــوزف  جنــرال  حــال،  عیــن  در 
فرمان دهــی  ســتاد  رییــس  ووتــل، 
ــزود  ــز اف ــکا نی ــش امری ــزی ارت مرک
ــع در  ــت قاط ــت حمای ــه از ماموری ک

می نمایــد. حمایــت  افغانســتان 
ناتــو  کــه  گفــت  ووتــل  جنــرال 
ــان در  ــودی هراس افگن ــر ناب ــد ب متعه
ــه  ــرد ک ــالوه ک ــت و ع ــتان اس افغانس
ــاالی  ــان در چندمــاه اخیــر ب تمرکــز آن
مالــی  تمویــل  منابــع  بین بــردن  از 

اســت. بــوده   دهشــت افگنان 
جنــرال  کارکردهــای  از  وی 
ســال های  جریــان  در  جان نیکلــس 
ــه  ــزود ک ــرد و اف ــی ک ــته، قدردان گذش
ــتان  ــش در افغانس ــان ماموریت او در زم
بخــش   در  را  خوبــی  کارهــای 
و  امنیتــی  نیروهــای  ظرفیت ســازی 
ــت. ــام داده  اس ــتان انج ــی افغانس دفاع
جنــرال هاســتون اســکات میلر، کــه 
عمومــی  فرمانــدۀ  به عنــوان  تــازه 
در  قاطــع  حمایــت  قوت هــای 
اســت  شــده  گماشــته  افغانســتان 
نظامــی  اکادمــی  از   ۱۹8۳ ســال  در 
ایــاالت متحــدۀ امریــکا فــارغ گردیــده 
ــپتمبر  ــۀ ۱۱ س ــس از حادث ــت. او پ اس
بــه افغانســتان آمــد و در ایجــاد مرکــز 
هماهنگــی میــان افغانســتان - پاکســتان 
تــالش جــدی کــرد. جنــرال میلــر 
به عنــوان  بدین ســو   ۲۰۱۳ ســال  از 
فرمانــده علمیات هــای خــاص نظامیــان 
ناتــو را در افغانســتان به عهــده دارد. 
ــه تازه گــی رای اعتمــاد کانگــرس  او  ب
امریــکا را به خاطــر تعییــن شــدنش 
به عنــوان فرمانــدۀ جدیــد حمایــت 
قاطــع در افغانســتان، به دســت آورده 

ــت. اس

آن کــه  بــا  می گویــد:  زنــان  امــور  وزارت 
نهاد هــای زیــادی در راســتایی رشــد ظرفیــت 
ــا هنوزهــم  ــد، ام ــان در کشــور فعالیــت می کنن زن
ــگ  ــی کم رن ــای دولت ــان در نهاده ــارکت زن مش

ــت. اس
ســپوژمی وردک، معیــن وزارت زنــان دیــروز 
نشســت  ســومین  در  ســنبله(  یک شــنبه)۱۱ 
ــت«  ــان در حکوم ــرای زن ــی  ب ــالح و پالیس »اص
ــم کاری  ــه  ه ــوت« ب ــه »پروم ــوی برنام ــه از س ک
ادارۀ انکشــافی ایــاالت متحــدۀ امریــکا، راه انــدازی 
ــدات اش  ــد تعه ــت بای ــت: حکوم ــود گف ــده ب ش
ــان در ادارات  ــد زن ــور و رش ــتای حض را در راس

ــد.  ــی کن ــی عمل دولت
بانــو وردک بــا بیــان این کــه بــرای ظرفیت ســازی 
ــع از  ــزود: موان ــود، اف ــتر کار ش ــد بیش ــان بای زن
بیــن بــرود و روی ظرفیت هــای زنــان بیشــتر 
ــز در ســطح  ــوان نی ــا بان ــرد ت توجــه صــورت گی

ــد. ــری حضــور یابن رهب
بــه گفتــۀ او، در بیشــتر والیت هــا زنــان مصــروف 
ــد،  ــان می ده ــتر را نش ــدی بیش ــه فیص ــد ک کاران
ــان مصــروف کار  امــا بدبختانــه در بخــش کــه زن
انــد یــا اجیرانــد یــا هــم کارمنــد رتبه پاییــن و در 
ــان   ــور زن ــس ام ــر از ریی ــه غی ــات ب برخــی والی
بایــد در نهادهــای دیگــر نیــز زنــان حضــور پیــدا 

کننــد. 
ــی،  ــه ناامن ــرد ک ــح ک ــان، تصری ــن وزارت زن معی
ــران و  ــا دخت ــای جنســیتی ب ــض و برخورده تبعی
زنــان در جریــان کار از عوامــل کم رنگ بــودن 

ــد. ــی می باش ــان در ادارات دولت ــارکت زن مش
ــه  ــای برنام ــم، شــماری از کار آموز ه از ســوی ه
ــه را  ــن برنام ــق ای ــه تطبی ــد ک ــوت می گوین پروم
ــر  ــی تأثی ــای حکومت ــان در نهاده ــش زن روی نق

ــت دارد. مثب
ــوت  ــروه پروم ــو گ ــی عض ــار، یک ــل افش مرس
ــن برنامــه توانمندســازی  ــد کــه مقصــد ای می گوی
ــت و  ــی اس ــف دولت ــکتور های مختل ــان در س زن
ــود  ــر بهب ــود به خاط ــاخته می ش ــه س ــردی ک راهب
و حمایــت خانم هــا اســت تــا آنــان بتواننــد 
در حکومــت بیشــتر بدرخشــند و مســوولیت 

پاســخ گویی داشــته باشــند.
بــه گفتــۀ او، ایــن برنامــه یگانــه راه  حــل به خاطــر 
ــی  ــف دولت ــان در ســکتور های مختل پیشــرفت زن

می باشــد.
ــرت، رییــس  ــم ســوزین جلب از ســویی هــم، خان
ــور  ــت حض ــن نشس ــه در ای ــوت ک ــروژۀ پروم پ
داشــت گفــت کــه بــه اســاس برنامــۀ آنان، ســاالنه 
دو درصــد مشــارکت زنــان را در نهادهــای دولتــی 

ــردد. ــتر می گ بیش
بــه گفتــۀ او، بــا تطبیــق برنامــۀ پرومــوت تــا ســال 
۲۰۲۰ میــالدی، حضــور زنــان در نهادهــای دولتــی 

بــه ۳۰ درصــد افزایــش می یابــد.
ادارۀ  ســوی  از  پرومــوت  کارآمــوزی  برنامــۀ 
انکشــاف بین المللــی ایــاالت متحــدۀ امریــکا 
ــف  ــای مختل ــان در بخش ه ــت زن ــدف تقوی به ه

شده اســت. ایجــاد 
ایــن برنامــه بــرای پنج ســال اســت کــه بــر 
ــکا، ۲۰۰  ــافی امری ــات ادارۀ انکش ــاس معلوم اس

میلیــون دالــر هزینــه دارد.
براســاس معلومــات وزارت امــور زنــان، در حــال 
حاضــر حــدود ۲۲ درصــد زنــان در ادارات دولتــی 

حضــور دارنــد.
ــای  ــان« و نهاد ه ــان افغ ــبکه »زن ــن ش ــش از ای پی
ــان در  ــز از حضــور کم رنــگ زن ــی نی جامعــه مدن
ــد. ــرده بودن ــی شــکایت ک ــم دولت پســت های مه

اطـراف  در  طالبـان  سـنگین  محاصـرۀ  از  پـس 
ولسـوالی تولـک غـور، مـردم ایـن ولسـوالی یـک 

بـه طالبـان دادنـد. روسـتای مهـم را 
منابـع می گوینـد که این روسـتا به اسـم »گاوُکش« 
در غـرب ایـن ولسـوالی موقعیـت دارد کـه روز 

گذشـته بـه دسـت طالبـان افتاده اسـت.
دارای  روسـتا  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  منبـع  یـک 
اهمیـت ویـژه بـرای دولت و مـردم بـوده و دارای 

می باشـد. رای دهـی  مرکـز  سـه 
گفتـه شـده که در حـال  حاضـر تمامی این روسـتا 
بـه کنتـرل طالبـان می باشـد و در آن جـا حاکمیـت 

دولـت از بیـن رفته اسـت.
در همیـن حـال؛ عبدالحـی خطیبـی، سـخن گوی 
والـی غور می گویـد: »افـرادی ضعیف النفس در آن 
روسـتا وجـود داشـته و به همیـن دلیـل این روسـتا 

به دسـت طالبـان افتاده اسـت.« 
او گفتـه که بـرای تصرف ایـن ولسـوالی هیچ گونه 
درگیـری میـان دولتـی و طالبـان صـورت نگرفتـه 

ست. ا
بـا این حـال، منابـع ایـن خبـر تاییـد کرده انـد کـه 
طالبـان از مـردم خواهـان هـم کاری در برابر دولت 

شـده و از آنـان »ُعشـر« خواسـته اند.
تـا چنـد هفتـه دیگـر، فصـل سـرمای والیـت غور 
فـرا می رسـد. به نظر می رسـد کـه ایـن درگیری ها 
و تحـرکات طالبـان، آخرین فعالیت های مسـلحانه 

آنان در امسـال اسـت.
غور به دلیل کوهسـتانی بودن و سـرمای شـدید در 
فصل سـرما، محل خوبـی برای نبردهای مسـلحانه 

طالبان و دولت نیسـت.

ابوبکر صدیق
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1- روزانه 10 ایده داشته باشید
حــل  چه گونه گــی  فقــر،  کاهــش  دربــارۀ 
جالــب  ایده هــای  داریــد،  کــه  مشــکلی 
ــید.  ــری بیاندیش ــز دیگ ــا هرچی ــم، ی ــرای فیل ب
ــز  ــه مغ ــدر ک ــت، همین ق ــم نیس ــوع مه موض
به کارکــردن  نظریه پردازتــان  ماهیچه هــای  و 
مشــغول شــود. حتــی ممکــن اســت لیســتی کــه 
در مــورد آن فکــر می کنیــد شــما را بــه ســمت 
ایــدۀ یــک اســتارت آپ جدیــد و یــا موضوعــی 

ــد. ــت کن ــتن هدای ــرای نوش ــب ب جال

2 - روزنامه بخوانید
از  کــه  می شــود  باعــث  روزنامه خوانــدن 
ــاق  ــما اتف ــراف ش ــه در اط ــی ک ــات مهم اتفاق
می گیریــد  یــاد  شــوید.  آگاه تــر  می افتــد، 
ــد و  ــکل بدهی ــان را ش ــای خودت ــه نظریه ه ک
ــا  ــی ب ــچ ارتباط ــر هی ــه در ظاه ــایلی ک ــا مس ب
ــد.  ــدا کنی ــاط مشــترکی پی ــد، نق یکدیگــر ندارن
ــای  ــا  و جمع ه ــن در مهمانی ه ــر ای ــالوه ب ع

ــد ــن داری ــرای گفت ــرف ب ــی ح ــتانه کل دوس
.

3 - با خودتان بحث کنید
یکــی از چیزهایــی کــه بــه تازه گــی آموخته ایــد 
را انتخــاب کنیــد و یــک نظریــۀ خــاص و جالب 
ــی  ــر هرکس ــه فک ــه ب ــد ک ــوردش بدهی در م
نمی رســد. ســعی کنیــد بــرای نظریــۀ تــان 
شــواهدی پیــدا کنیــد. فکرتــان را بــاز نگه داریــد 
تــا اگــر شــواهدی کــه یافته ایــد برخــالف 
ــد. ایــن  ــۀ را تغییــر دهی ــود، نظری ــان ب ــۀ ت نظری
ــا مهــارت تفکــر  کار را هــر روز ادامــه دهیــد ت

ــد. ــه را بیاموزی ــارج از جعب خ
کرده ایــد،  گیــر  نمودیــد  احســاس  اگــر 
مقاله هــای انتقــادی را بخوانیــد. ایــن نــوع طــرز 
نوشــتار بــه شــما کمــک می کنــد تــا بفهمیــد بقیــه مــردم 
ــد. ــان را شــرح داده و بحــث می کنن ــرات ش ــه نظ چه گون

ــا غیرداســتانی  ــاب داســتانی ی 4 - فصلــی از یــک کت
بخوانیــد

ــد.  ــاب بخوانی ــک کت ــی ی ــه هفته ی ــد ک ــن کنی هــدف تعیی
ــرای  ــی ب ــان اوقات ــالی کارهای ت ــد در الب همیشــه می توانی
کتاب خوانــدن بیابیــد. هنــگام رفــت و آمدهــای روزانــه یــا 
ــد. Goodreads راه  ــتاده ای ــف ایس ــه در ص ــی ک هنگام
خیلــی خوبــی اســت کــه مســیر چیزهایــی کــه می خوانیــد 
ــای  ــازی کتاب خوان ه ــای مج ــرده و جامعه ه ــت ک را ثب

دیگــر را پیــدا کنیــد.
و  شــخصیت ها  درک  بــرای  داســتانی  کتاب هــای 
ــت.  ــی اس ــر عال ــری دیگ ــی از منظ ــه زنده گ ــردن ب نگاه ک
کتاب هــای غیرتخیلــی هــم شــما را بــا موضوعــات جدیــد، 

ــد. ــنا می کن ــی آش ــا روانشناس ــه ت ــت گرفت از سیاس

ویدیوهــای  نگاه کــردن،  تلویزیــون  به جــای   -  5
ــد ــی ببینی آموزش

ــورد  ــای م ــا چیزه ــط ب ــی مرتب ــای فیلم های ــی تماش گاه
عالقــۀ تــان بســیار مفرح تــر از خوانــدن مطالبــی در مــورد 
ــی  ــای آموزش ــدن فیلم ه ــا دی ــن ب ــت. هم چنی ــا س آن ه
قــادر خواهیــد بــود از تجربیــات بقیــه مــردم نیــز اســتفاده 

کنیــد.
ــد  ــدا کنی ــی را پی ــی و جالب ــای آموزش ــد فیلم ه می توانی

بدهیــد.  گــوش   talksTED گفت وگوهــای  بــه  یــا 
ــرا  ــوند اکث ــل می ش ــم منتق ــیلۀ فیل ــه به وس ــی ک اطالعات
ــس  ــد، پ ــتری دارن ــپاری بیش ــم و به خاطرس ــت هض قابلی
ــان  ــۀ ت ــه حافظ ــا ب ــه آن ه ــید ک ــن باش ــد مطمئ می توانی

. می چســبند

6 -  در منابع اطالعاتی جالب مشترک شوید
در شــبکه های اجتماعــی صفحــات جالــب را دنبــال کنیــد. 
ــاز مــی کنیــد  ــان را ب بنابرایــن هــرگاه صفحــۀ فیــد خودت
ــال اگــر  ــرو هســتید. مث ــد روب ــا مشــتی از اطالعــات مفی ب
بــه تکنولــوژی و علــوم روز عالقمندیــد، دیجیاتــو آن هــا را 
ــردن  ــا فالوک ــد ب ــد و می توانی ــن می کن ــما گلچی ــرای ش ب
ــی اشــتراک در  ــا حت ــو در شــبکه های اجتماعــی، ی دیجیات

خــوراک دیجیاتــو آن هــا را همیشــه داشــته باشــید.

7 -  منابــع دانــش مــورد عالقــۀ تــان را هــر روز چــک 
کنید

Quora، Stack Over�  هــرروز در ســایت هایی مثــل
flow، دیجیاتــو وبالگ هــای مــورد عالقــۀ تــان بچرخیــد 
تــا گرســنه گی ذهــن خــود بــرای یادگیــری را ســیر کنیــد. 
مقاله هــای مــورد عالقــۀ تــان را بــرای مطالعــه ســر 
ــل از  ــب هنگام قب ــد و ش ــه داری ــت در Pocket نگ فرص

ــد. خــواب مطالعــۀ شــان کنی
ــه  ــران ب ــا دیگ ــد ب ــاد گرفته ای ــه ی ــه ک 8 -  آن چ

ــد ــتراک بگذاری اش
اگــر کســی را بــرای بحــث و تحلیــل در مــورد ایدۀهایتــان 
یافتیــد، می توانیــد دانــش تــان را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک 
ــدا  ــدی پی ــای جدی ــب دیدگاه ه ــن ترتی ــه ای ــد و ب بگذاری
ــان  ــتید ایده های ت ــما توانس ــت ش ــن هروق ــد. هم چنی کنی
ــی  ــن معن ــه ای ــد، ب ــح بدهی ــه شــخص دیگــری توضی را ب
ــی  ــلط کاف ــوم، تس ــا روی آن مفه ــما قطع ــه ش ــت ک اس
داریــد. حتــی می توانیــد بــدون صحبــت مســتقیم بــا یــک 
ــی  ــد. خیل ــار دهی ــان را انتش ــاص ایده های ت ــخص خ ش
از مــردم دوســت دارنــد وبــالگ نویســی کننــد و بــه ایــن 
طریــق دیگــران را بــه گفت وگــوی آنالیــن دعــوت کننــد.

9 - دو فهرســت تهیــه کنیــد: یکــی مهارت هــای 
مربــوط بــه کار تــان کــه در حــال حاضــر می خواهیــد 
ــه  ــی ک ــت از چیزهای ــک لیس ــد و ی ــاد بگیری ــه ی ک

ــید ــه آن برس ــده ب ــد در آین می خواهی
نگه داشــتن  بــرای  مناســبی  جــای   Google Doc
ــی  ــه چیزهای ــد چ ــم بگیری ــت. تصمی ــت های تان اس لیس
ــه  ــا را ب ــن مهارت ه ــه ای ــد، منابعــی را ک ــاد بگیری ــد ی بای
شــما یــاد می دهنــد تدویــن کــرده و هــر روز روی آن هــا 

ــد کار کنی
.

10 - یک فهرست “انجام دادم” درست کنید
در انتهــای هــر روز، هــر آن چــه را کــه کامــل کردیــد در 
ــه  ــث می شــود ک ــن باع ــن لیســت بنویســید. ای داخــل ای
احســاس بهتــری در مــورد کارهایــی کــه انجــام می دهیــد 
ــه  ــتید ک ــی هس ــر در موقعیت ــا اگ ــید، خصوص ــته باش داش
ــوع  ــن موض ــد. ای ــدی می کنی ــردی و ناامی ــاس دلس احس
بــه شــما کمــک می کنــد کــه کارایــی خودتــان را بســنجید 
ــردا را  ــرای ف ــام ب ــل انج ــای قاب ــت کاره ــد لیس و بفهمی

ــد. ــه کنی ــه تهی چه گون

11 -  آن چه را که یاد می گیرید، بنویسید
ــی  ــد. اپ های ــاز کنی ــالگ را آغ ــک ب ــتن ی ــد نوش می توانی
ــزی  ــد هرچی ــه شــما کمــک می کنن ــم ب ــل Inkpad ه مث
کــه یــاد می گیریــد را یادداشــت کنیــد. ایــن کار نــه تنهــا 
ــت،  ــد اس ــد مفی ــاد می گیری ــه ی ــه ک ــت هرآن چ ــرای ثب ب
بلکــه منبــع خوبــی از انگیــزه بــرای شماســت کــه بــه ایــن 
کار ادامــه دهیــد. اگــر بدانیــد کــه انتهــای روز می خواهیــد 
ــاد گرفته ایــد بنویســید، انگیــزۀ  در مــورد چیزهایــی کــه ی

ــرای یادگیــری مــوارد جدیــد بیشــتر می شــود. ــان ب ت

12 -  ذهنتان را تحریک کنید
باعــث جریان یافتــن و ســالمت  دویدن هــای روزانــه 
ــت  ــدن، وق ــن دوی ــود. هم چنی ــما می ش ــز ش ــی مغ روان
ــه  ــختی ک ــات س ــورد تصمیم ــر در م ــرای فک ــبی ب مناس
می خواهیــد بگیریــد و پــردازش اطالعــات جدیــد در 

ــد. ــرار می ده ــما ق ــار ش اختی

13 -  دوره های آنالین ببینید
در دوره هــای آنالینــی کــه محبــوب حرفه یی هاســت 
ــه  ــوید ک ــن ش ــد. مطمئ ــرکت کنی ــل Coursera( ش )مث
بیــش از حــد خودتــان را درگیــر ننماییــد. بــا یــک یــا دو 

ــد. ــز کنی ــا تمرک ــرده و روی آن ه ــروع ک دوره ش

ــد،  ــب می آی ــان جال ــه نظرت ــه ب ــی ک ــا کس 14 -  ب
ــد ــت کنی صحب

ــا  ــردن ب ــاط برقرارک ــد، از ارتب ــه بودن ــر غریب ــی اگ حت
ــق شــان بپرســید و این کــه  آن هــا نترســید. در مــورد عالی
چه گونــه بــه آن عالیــق دســت یافته انــد. شــما از کســانی 

ــد. ــتر می آموزی ــید، بیش ــختی می شناس ــه س ــه ب ک

ــتند  ــر هس ــما باهوش ت ــه از ش ــانی ک ــا کس 15 -  ب
ــد ــرون بروی بی

مــردم  بــا  آن جایی کــه می توانیــد  تــا  را  تــان  وقــت 
ــالش  ــد ت ــر روز بای ــد. ه ــان بگذرانی ــر از خودت باهوش ت
ــوه  ــک قه ــت ی ــش شماس ــه الهام بخ ــی ک ــا باکس ــد ت کنی

ــد. ــدم بزنی ــا ق ــید و ی بنوش
ــا  ــید. ت ــری باش ــتجوی یادگی ــه در جس ــه فرووتنان همیش
جایی کــه می توانیــد ســوال بپرســید. اگــر همیشــه در میــان 
ــی  ــد، چاره ی ــما می دانن ــتر از ش ــه بیش ــید ک ــی باش مردمان

ــد. ــتر بیاموزی ــم بیش ــما ه ــه ش ــز این ک ــد ج نداری

16 -  سوال های تان را دنبال کنید
اگــر چیــز جالبــی دیدیــد یــا در مــوردش شــنیدید، 
ــع  ــی رف ــد. در پ ــش کنی ــد، دنبال لحظــه را از دســت ندهی
ــد. ــان را بیابی ــان باشــید و پاســخ ســوال های ت کنجکاوی ت

17 -  از یک اپلیکیشین واژۀ روز استفاده کنید
ــه در  ــد، این گون ــش دهی ــان را افزای ــۀ واژه گان خودت دامن
آزمون هایــی مثــل GRE یــا SAT هــم موفق تــر خواهیــد 
بــود. یــا حداقــل در تعامــالت روزانــه بــا دیگران احســاس 

بهتــری خواهیــد داشــت.
هم چنیــن ســعی کنیــد واژه گان جدیــدی در زبان هــای 
ــد هــر روز ۱۰ لغــت از  ــد. ســعی کنی ــاد بگیری مختلــف ی
زبــان خارجــی کــه می خواهیــد، یــاد بگیریــد. بــرای ایــن 
DuoLingo، Live�  کار می توانیــد از اپ هایــی مثــل

ــد. ــره بگیری Mocha، Basuu به

18 -  یک کار ترسناک انجام دهید
“خارج شــدن از ناحیــۀ راحتــی مــان همیشــه باعــث 
ــی  ــان را کم ــر روز خودت ــود.” ه ــا می ش ــدن م عاقل ترش
بیشــتر بــه جلــو هــل بدهیــد. بــا پیوســتن بــه کالس هــای
ToastMaster صحبــت کــردن در مقابــل عمــوم را 
امتحــان کنیــد. یــک پرپــوزل آمــاده کنیــد و جلســۀ 
ــینش  ــی که تحس ــه کس ــد. ب ــت بگیری ــان را به دس کاری ت
ــاط  ــا او ارتب ــل بنویســید و ب ــا ایمی ــه ی ــک نام ــد ی می کنی

ــد. ــرار کنی برق
19 -  جاهای جدید را بگردید

اگــر نمی توانیــد هــر روز ســفر کنیــد، حداقــل ســعی کنیــد 
ــود دارد را  ــان وج ــن خودت ــه در موط ــای جالبی ک چیزه
پیــدا کنیــد. این گونــه بــا مــردم جدیــد و متفاوتــی برخــورد 
ــان  ــه خودت ــد. این ک ــدی می آموزی ــق جدی ــرده و حقای ک
ــدن  ــه و دی ــتن در خان ــازنده تر از نشس ــی س ــد خیل ببینی

آن هــا در تلویزیــون اســت.

20 -  در بازی های “هوشمند” شرکت کنید
برخــی بازی هــا مثــل شــطرنج و اســکربل )بــازی واژه گان( 
ــان  ــن شــما می شــوند. گاهــی خودت باعــث گســترش ذه
ــش بکشــید.  ــه چال ــا ب ــه بازی ه ــردن این گون ــا بازی ک را ب
ــازی  ــکربل ب ــت، اس ــگ لغ ــتفاده از فرهن ــدون اس ــال ب مث
ــودوکو،  ــل س ــی مث ــردن جدول های ــن حل ک ــد. هم چنی کنی

۲۰۴8 و Doors هــم مفیــد اســت.

21 -  مقــدار زمــان کنــار بگذاریــد تــا هیــچ کاری در 
آن زمــان انجــام ندهیــد

ــات الهام بخــش اســت و  ــی اوق نشســتن در ســکوت خیل
ــذارد. ــر می گ ــما تاثی روی کل روز ش

22 -  یک سرگرمی سازنده پیدا کنید
ــی  ــر روز کم ــد ه ــه می توانی ــید ک ــته باش ــرگرمی داش س
روی آن کار کنیــد، از بافتنــی گرفتــه تــا ماهی گیــری، 
ــر  ــال ه ــد. مث ــاد بگیری ــتر از آن ی ــر روز بیش ــد ه می توانی
روز ســعی کنیــد یــک قطعــۀ جدیــد موســیقی را بنوازیــد، 
ــان  ــه از رم ــد، چندصفح ــک بخوانی ــاب فیزی ــک کت ــا ی ی
خودتــان را بنویســید یــا یــک مهــارت جدیــد کامپیوتــری 

ــد. ــاد بگیری ی

23 -  چیزی که یادگرفته اید را به کار ببرید
ــان جدیــد برنامه نویســی یــا نواختــن  اگــر اخیــرآ یــک زب
ــه  ــوید ک ــن ش ــد، مطمئ ــد را یادگرفته ای ــاز جدی ــک س ی
ــارت  ــن مه ــت، از ای ــن اس ــه ممک ــا جایی ک ــر روز ت ه
و  آموختــن  می کنیــد.  اســتفاده  تــان  زنده گــی  در 
به کارگرفتــن یکــی از موثرتریــن راه هایــی اســت کــه شــما 

می کنــد. باهوش تــر  را 
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ــی  ــه جلوه ی ــت ک ــر آن اس ــنده ب ــر، نویس ــتار زی در نوش
ــن  ــد. ای ــکار کن ــتان را آش ــداری در افغانس ــات پای از ادبی
جلــوه را، وی در گنجینــۀ ادبیــات مردمــی )عامیانــه( 
ــز زدن  ــن گری ــی، ضم ــی برچلوی ــا میرقان ــد. رض می جوی
ــف،  ــرزمین های مختل ــت در س ــات مقاوم ــخ ادبی ــه تاری ب
ــردد  ــتان بازمی گ ــه افغانس ــذرا، ب ــیر و گ ــورت تندس به ص
تــا  را  ســرزمین  ایــن  ادبیات ســتیز  از  نمونه هایــی  و 
ــکش  ــده پیش ــه خوانن ــی ب ــای داخل ــدن جنگ ه فراگیرش

می کنــد.
در افغانســتان نیــز ادب عامیانــه حضــوری گســترده و 
ــی  ــات واقع ــم ادبی ــش اعظ ــه بخ ــوری ک ــم گیر به ط چش
ایــن کشــور نامکتــوب اســت و از طریــق آوازهــا و 
و  حرفه یــی  شــاعران  کــه  عامیانه یــی  ترانه هــای 
ــی و  ــی به جای ــد از جای ــرد می خوانن ــان دوره گ آوازخوان

از نســلی به نســل دیگــر منتقــل می شــود.
»مختــه« نوعــی آییــن ســوگواری در طوایــف هــزاره 
ــده و  ــق ش ــیقی تلفی ــعر و موس ــش، ش ــه از نمای اســت ک
درون مایه یــی حماســی و تراژیــک دارد. در ایــن آییــن، زن 
مخته خــوان بــا شــیوه های آهنگیــن و کالم حماســی خــود 
ــتان اســت،  ــگ افغانس ــر از جن ــخ پ ــته از تاری ــه برخاس ک
ــداری در  ــه پای ــه خســته و افســرده اند ب ــل را ک ــردان ای م

ــزد. ــمن برمی انگی ــر دش براب
ــاًل  ــیوۀ کام ــبک و ش ــتان در دو س ــی افغانس ــنت ادب »س
ــی  ــت: یک ــه اس ــامان گرفت ــه و س ــکل یافت ــاوت، ش متف
ــل و  ــۀ قبای ــن روح و روحی ــه متضم ــه، ک ــات عامیان ادبی
قانــون قبیله یــی اســت و دیگــر، ادبیــات فارســی )رســمی( 
کــه مختــص طبقــات تحصیل کــرده اســت«.)۱( مقصــود از 
ــات  ــوق، آن بخــش از ادبی ــارت ف ــه در عب ــات عامیان ادبی
یــک قــوم یــا ملــت اســت کــه روایــت گفتــاری، رســالت 
نگهبانــی اش را به عهــده می گیــرد و کاربــرد عمومــی، 

مانــدگارش می ســازد.
ــی  ــامل انواع ــمی، ش ــات رس ــوای ادبی ــه محت ــان ک هم چن
از قبیــل حماســه، تــراژدی، کمــدی، شــعر غنایــی و 
ــز  ــه)folk songs( نی ــای عامیان ــت. ترانه ه ــر آن اس نظای
ــان  ــری قهرمان ــد. شــرح درگی ــی دارن ــای متنوع مضمون ه
ــی و  ــوب مل ــان محب ــرگ پهلوان ــه در م ــی ک ــا مرثیه های ی
ــن  ــدۀ ای ــن عم ــه مضامی ــی ســروده شــده اند، از جمل قوم
بخــش از ادبیــات هســتند کــه در قالــب تصنیف هــا، 
و  معمــول  مــردم  میــان  در  و...  الالیی هــا  مثل هــا، 

متداول انــد.
ــه،  ــات عامیان ــداری و ادبی درخصــوص رابطــۀ عنصــر پای
ــن  ــکری در ای ــی ش ــود دارد. غال ــی وج ــات مختلف نظری
ــن اســت  خصــوص می نویســد: »آن چــه مســلم اســت ای
ــداری  ــعر پای ــتین ش ــداق راس ــش، مص ــا چندی پی ــه ت ک
را- از یــک دیــدگاه بنیــادی- شــعر توده یــی یــا بــه 
ــل  ــتند«)۲( در مقاب ــه می دانس ــعر عامیان ــخن، ش ــر س دیگ
ــد کــه ادبیــات  ــۀ افراطــی، عده یــی عقیــده دارن ایــن نظری
پایــداری بــا شــکل عامیانــۀ ادبیــات کــه مخصــوص اقــوام، 

ــدارد؛  ــازگاری ن ــت س ــف اس ــای مختل ــل و ملت ه قبای
ــۀ  ــد جنب ــم بای ــور حت ــداری به ط ــات پای ــه ادبی ــرا ک چ
فراملــی و انســانی داشــته باشــد، امــا بــه عقیــدۀ مــا، جنبــۀ 
انســانی ادبیــات مقاومــت، لزومــًا بــا شــکل قومــی و ملــی 
آن تعارضــی نــدارد. آثــار برجســتۀ ادبــی فراوانــی در حوزۀ 
مقاومــت و پایــداری وجــود دارد کــه در عین برخــورداری 
ــه  ــژادی ب ــی ن ــی و حت ــی، قوم ــی، میهن ــای مل از جنبه ه
ــرو  ــارج از قلم ــد و در خ ــت یافته ان ــی دس ــهرت جهان ش

ــد.)۳( ــر بوده ان ــأ اث ــود، منش ــی خ جغرافیای
ــه از  ــه ک ــداری عامیان ــات پای ــای ادبی ــن نمونه ه کهن تری
یونــان باســتان برجــای مانــده، اشــعاری اســت متعلــق بــه 
طوایــف »دوریــان« کــه بــا الهــام از جنگ هــای »یونــان« و 
ــد)۴( در  ــران« و جنگ هــای »مدیــک« ســروده شــده ان »ای
ایــران باســتان نیــز ترانه هایــی از ایــن نــوع دربــارۀ مــرگ 
»ســیاوش« وجــود داشــته کــه شــکل خاصــی از آن هنوزهم 
در »کهکیلویــه« خوانــده می شــود و بــه »سوســیوش« 

معــروف اســت.)۵(
ــه  ــعر ب ــز دو ش ــالم نی ــس از اس ــن پ ــده های آغازی از س
ــداری در  ــن پای ــه مضامی ــده، ک ــه برجــای مان ــان عامیان زب
ــد  ــعار را »یزی ــن اش ــی از ای ــود. یک ــا مشــاهده می ش آن ه
ــاد«  ــن زی ــداهلل اب ــت »عبی ــو و مذم ــرغ« در هج ــن مف اب
ســروده و دیگــری را »عبــاس ابــن طرخــان« در تأســف بــر 
خرابــی ســمرقند. ذبیــح اهلل صفــا، ماجــرای شــعر نخســت 

ــر نقــل کــرده اســت؛ ــه صــورت زی را ب
»یزیــد ابــن مفــرغ، بــرادر عبیــداهلل ابــن زیــاد را هجــو کــرد 
لــذا عبیــداهلل او را بــه زنــدان انداخــت و فرمــود تــا بــه او 
ــی  ــوک و گربه ی ــانیدند و خ ــبرم نوش ــیرین و ش ــذ ش نبی
بــه او بســتند و در بصــره گردانیدنــد. چنــد کــودک 
ــد و می گفتنــد: »ایــن  ــه دنبــال او راه افتادن ــان ب فــارس زب

ــت: ــت؟« و او می گف ــن چیس ــت؟ ای چیس
آب است و نبیذ است
عصارات زبیب است

سمیه رو سپیذ است)۶(
شعر عباس بن طرخان هم از قرار زیر است:

سمرقند کندمند
بذینت کی افکند

از چاچ ته بهی
همیشه ته خهی)۷(

قلمــرو  در  کــه  عامیانــه  مقاومــت  شــعر  کهن تریــن 
ــا رســیده،  ــی ســروده شــده و به دســت م افغانســتان کنون
ــخ  ــردم بل ــط م ــی و توس ــۀ تاریخ ــک واقع ــال ی ــه دنب ب
ــداهلل  ــن عب ــه اســد اب ــح آن ک ســاخته شــده اســت. توضی
حاکــم خراســان در ســال ۱۰8 ه-ق بــرای جنــگ بــا امیــر 
ــت و شکســت  ــامان رف ــدان س ــرک ب ــان ت ــالن و خاق خت
خــورده بــه بلــخ بازگشــت. بلخیــان او را در شــعری 
ــخ آن را  ــودکان بل ــه ک ــد ک ــو کردن ــۀ دری هج ــا لهج ب

ندنــد: می خوا
از ختالن آمذیه

به روی تباه آمذیه

آواره باز آمذیه
بیدل فراز آمذیه)8(

درمیــان اعــراب هــم روایــت افســانه یی از زنده گــی 
»عنتــره ابــن شــداد«، شــاعر سلحشــور دوران جاهلیــت و 
ــن  ــوان کهن تری ــبع، به عن ــات س ــی از معلق ــب یک صاح

ــی شــده اســت. ــات معرف ــن قســم از ادبی ــه ای نمون
»غالــی شــکری« دربــارۀ آن می نویسد:»سرگذشــت عنتــره، 
ــه  ــه( اســت ک ــی مردمی-عامیان ــن حماســۀ توده ی کهن تری
نمــودگار پایــداری قهرمانــی مــردم ایــن منطقــه از جهان را 
در قالبــی هم ســاز بــا تکامــل داســتانی بــه معنــای قدیمــی 
قصــۀ  عنتــره،  سرگذشــت  می کنــد...  طرح ریــزی  آن 
ــت  ــی شکس ــر برده گ ــه زنجی ــت ک ــی اس ــی برده ی زنده گ
و آن گاه قبیلــۀ خــود و ســپس تمامــی امــت عــرب را آزاد 
ــژادی  ــی ن ــی و جدای ــد برده گ ــر ض ــرد ب ــاخت... نب س
ــی  ــی سیاس ــن مضمون ــت و ای ــت اس ــون سرگذش مضم
ــد  ــاد برض ــتین فری ــان را از نخس ــدان انس ــه وج اســت ک
ــان  ــد: آدمی ــاد می گوی ــن فری ــز می ســازد. ای ــری لبری نابراب
ــگ پوســت  ــا رن ــژاد ی ــه ن ــد و ریش ــک پیکرن اعضــای ی
ــد«.)۹( ــری بخش ــر برت ــر یک دیگ ــان را ب ــد ایش نمی توان
و  عامیانــه، حضــور گســترده  ادب  نیــز  درافغانســتان 
ــات  ــم ادبی ــش اعظ ــه »بخ ــوری ک ــم گیر دارد. به ط چش
واقعــی ایــن کشــور نامکتــوب اســت و از طریــق آوازهــا 
و  حرفه یــی  شــاعران  کــه  عامیانه یــی  ترانه هــای  و 
آوازخوانــان دوره گــرد می خواننــد از جایــی به جایــی 
 )۱۰( می شــود«.  منتقــل  دیگــر،  به نســل  نســلی  از  و 
ــون  ــای گوناگ ــوام و زبان ه ــور اق ــن، حض ــر ای ــالوه ب ع
ــات  و متعــدد درافغانســتان موجــب شــده اســت کــه ادبی
عامیانــۀ ایــن کشــور از تنــوع و غنــای کم نظیــر برخــوردار 
»ترکمــن«،  »تاجیــک«،  »ازبــک«،  قومیت هــای  گــردد. 
»پشــتون«، »هــزاره«، »بلــوچ« و... هرکــدام از میــراث 
ــان  ــد. درمی ــود برخوردارن ــوص به خ ــۀ مخص ادب عامیان
ــهور  ــی مش ــی جغتای ــان ترک ــه زب ــی ب ــا ترانه های ازبک ه
ــی؛  ــیر نوای ــر علی ش ــه امی ــا ب ــدادی از آن ه ــه تع اســت ک
ــم  ــرن نه ــزرگ ق ــورخ سیاســت مدار و شــاعر ب ــاش، م نق
ــات  ــوان لغ ــت. )۱۱( در »دی ــده اس ــوب ش ــری منس هج
ــه از  ــده ک ــل ش ــان نق ــن زب ــه ای ــعری ب ــم ش ــرک« ه الت
ــد.  ــر می ده ــر خب ــاوراء النه ــۀ م ــه خط ــز ب ــوم چنگی هج
ــاه  ــای کوت ــا وزن ه ــه ب ــای عامیان ــی از ترانه ه )۱۲( نوع
نیــز در میــان تاجیــکان افغانســتان رواج دارد کــه بــه 
ــان و فرهنــگ  آن هــا »میــده« می گوینــد.)۱۳( درقلمــرو زب
ــر ادب شــفاهی و از  ــدی« یکــی از مظاه ــز »لن »پشــتو« نی
ــت. ــان اس ــن زب ــعر درای ــکال ش ــن اش ــه قدیم تری جمل

ــان  ــه« درمی ــی و »مخت ــگ بلوچ ــیر« درفرهن ــا »ش )۱۴( ام
ترانه هــای  میــده و  لنــدی،  طوایــف هزاره-برخــالف 
ــد-  ــقانه دارن ــی و عاش ــی غنای ــه درون مایه های ــی ک ازبک
واجــد مضامیــن ادب پایــداری هســتند. شــیر نوعــی شــعر 
ــه  ــفاهی بلوچــی اســت ک ــک حماســی درادب ش فلکوری
ــان  ــر مهاجم ــوچ در براب ــردم بل ــت م ــتان های مقاوم داس

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــدی و انگلیس ــول، هن ــرب، مغ ع
ــف  ــوگواری درطوای ــن س ــی آیی ــز نوع ــه«، نی )۱۵( »مخت
ــق  ــیقی تلفی ــعرو موس ــش، ش ــه از نمای ــت ک ــزاره اس ه
شــده اســت. )۱۶( »مختــه« درون مایه یــی حماســی و 
تراژیــک دارد و بــه این صــورت اجــرا می شــود کــه 
»وقتــی جنــازۀ مبــارز نامــوری را از میــدان نبــرد بــه 
روســتا یــا قبیلــه اش مــی آوردنــد مــردم برگــرد آن حلقــه 
ــول  ــر مقت ــا خواه ــادر ی ــوال م ــه معم ــد و زنی ک می زنن
اســت برمی خیــزد و گوشــۀ چــادر را زیــر لبــۀ کاله خــود 
می گــذارد و بقیــه چــادر را پشــت ســر می آویــزد و 
ــگاور،  ــای جن ــف دالوری ه ــد. توصی ــی می کن نوحه خوان
و  خانــواده  وضعیــت  وی،  کشته شــدن  چه گونه گــی 
ــا  ــی مخته ه ــات اصل ــده، موضوع آن چــه از او به جــای مان
ــیون های  ــا ش ــوان ب ــن، زن مخته خ ــن آیی ــتند. در ای هس
ــخ  ــته از تاری ــه برخاس ــود ک ــی خ ــن و کالم حماس آهنگی
پــر ازجنــگ افغانســتان اســت، مــردان را کــه اینــک خســته 
ــزد«.  ــر دشــمن برمی انگی ــداری دربراب ــه پای و افســرده اند ب
ــخصی  ــکار ش ــداع و ابت ــنت، اب ــن س ــی ای ــی اصل ویژه گ
ــه، بســته گی  ــت اجــرای مخت ــه کیفی در آن اســت؛ چــرا ک
ــری  ــای هن ــی و توانایی ه ــات ادب ــه اطالع ــام ب ــام و تم ت
برجای مانــده  مخته هــای  مهم تریــن  دارد.  مخته گــر 
ــاغ  ــی از قره ب ــان«، قهرمان ــه »فیضوخ ــد از: مخت عبارت ان
ــی ها  ــا انگلیس ــگ ب ــال ۱۲۹۷ ق درجن ــه درس ــی ک غزن
بــه شــهادت رســید، مختــه »نجــف بیــگ شــیرو« از 
مــردان هزارجــات کــه دریــک تهاجــم ناگهانــی از ســوی 
ــتیبانی  ــک و پش ــا تحری ــتون( - ب ــایر پش ــا )عش کوچی ه
نادرخــان - بــه شــهادت رســید و مختــه »گل محمدخــان« 
کــه درســال ۱۳۰8 ش درنبــرد بــا بچــۀ ســقا کشــته شــد. 
ســروده  مختلفــی  قالب هــای  و  وزن هــا  در  مخته هــا 
ــراع  ــه مص ــان، هرس ــۀ گل محمدخ ــال درمخت ــده اند. مث ش
ــد از آن  ــد و بع ــت می کنن ــه متابع ــف و قافی ــک ردی از ی
ســه مصــرع دیگــر، به عنــوان ترجیــع می آیــد و ایــن 
قاعــده تــا پایــان، ادامــه می یابــد و درنهایــت مختــه، قالــب 

)۱۷( می گیــرد.  به خــود  ترجیع بنــد 
در این جــا بایــد یــادآوری کنیــم کــه ادبیــات عامیانــۀ قــوم 
هــزاره - نســبت بــه ســایر اقــوام افغانســتان-از درونمایه هــا 
ــرۀ  ــت به ــداری و مقاوم ــه پای ــوط ب ــات مرب و موضوع
بیشــتری دارد. طوایــف هــزاره کــه عمومــا شــیعه هســتند 
ــا  ــز ب ــان از نظــر مذهــب نی ــژاد و زب ــالف ن عــالوه براخت
ــذا همــواره از ســوی  ــد. ل ــالف دارن ــا اخت ســایر قومیت ه
ــع  ــوم و آزار واق ــورد هج ــر م ــوام دیگ ــا و اق حکومت ه
شــده اند. ایــن مســأله رنــگ حماســی غلیظــی بــه ادبیــات 
شــفاهی ایــن قــوم بخشــیده اســت. به گونه یــی کــه حتــی 
درالالیی هایــی کــه بــرای کــودکان خردســال خوانــده 
ــام  ــی، انتق ــرد، خون خواه ــگ، نب ــخن از جن ــود. س می ش
ــایر  ــای س ــۀ الالیی ه ــه درونمای ــی ک ــت در حال و... اس

ــد. ــکیل می ده ــی تش ــن غنای ــآ مضامی ــل را عموم مل
Kota sova meydu mora کته شوه میدو موره

de jange kaferu mora د جنگ کافرو موره
xun xayi atey xu خونخوایی آتۀ خو موره

mora
یعنی:

ــه  ــی رود/ ب ــدان م ــه می ــود ب ــزرگ ش ــر ب ــدم( اگ )فرزن
ــود  ــدر خ ــی پ ــه خون خواه ــی رود/ ب ــران م ــگ کاف جن

)۱8( مــی رود. 
زبــان  از  البتــه در گویــش هزاره یــی، کــه شــاخه یی 
ــده  ــی هــم دی ــن غنای ــا مضامی فارســی اســت، اشــعاری ب

می شــود. 

مضامین پایداری در ادبیات 
عامیانۀ افغانستان

در افغانستان نیز ادب عامیانه 
حضوری گسترده و چشم گیر 

به طوری كه بخش اعظم ادبیات 
واقعی این كشور نامکتوب است 
و از طریق آوازها و ترانه های 

عامیانه یی كه شاعران حرفه یی و 
آوازخوانان دوره گرد می خوانند از 
جایی به جایی و از نسلی به نسل 

»مخته« نوعی آیین سوگواری دیگر منتقل می شود.
در طوایف هزاره است كه از 

نمایش، شعر و موسیقی تلفیق 
شده و درون مایه یی حماسی و 

تراژیک دارد. در این آیین، زن 
مخته خوان با شیوه های آهنگین 

و كالم حماسی خود كه برخاسته 
از تاریخ پر از جنگ افغانستان 

است، مردان ایل را كه خسته و 
افسرده اند به پایداری در برابر 

دشمن برمی انگیزد

بخش نخستمیرقانی برچلویی، رضا



ایتــالف بــزرگ ملــی در واکنــش بــه گفته هــای ادارۀ ثبــت 
ــن  ــد: ای ــات می گوی ــیون انتخاب ــوس و کمیس ــوال نف و اح
ــه  ــم ک ــار داری ــنادی در اخیت ــا اس ــدان« م ــن می ــز و ای گ
ــت  ــات و ادارۀ ثب ــیون انتخاب ــازمان یافتۀ کمیس ــات س تقلب
ــه  ــه دســتور ارگ ب احــوال نفــوس را ثابــت می کنــد کــه ب

ــد. نفــع یــک عــده از نامــزدان خــاص انجــام داده ان
ســخن گوی ایــن ایتــالف بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
در حقیقــت مــا یــک میلیــون اســناد در اختیــار داریــم کــه 

فقــط صدهــزار آن را بــا رســانه ها شــریک کردیــم.
گفتــه،  نفــوس  احــوال  ثبــت  مرکــزی  ادارۀ  
ــش داده  ــالف نمای ــن ایت ــوی ای ــناس نامه هایی که از س ش

نــدارد. حقوقــی  اعتبــار  و  اســت  جعلــی  شــده، 
ــا  ــهریور ب ــنبله/ ش ــنبه ۱۱ س ــته یکش ــن اداره رور گذش ای
ــی  ــی قضای ــی و  عدل ــای امنیت ــی از نهاده ــر خبرنامه   ی نش
ــی  ــالف مل ــی ایت ــی دسترس ــا چگونگ ــت ت ــته اس خواس
بــزرگ افغانســتان را بــه ایــن شــناس نامه ها بررســی کــرده 
ــپارند.  ــون بس ــه  قان ــه پنج ــایی و ب ــالن آن را شناس و عام

ــالف  ــخن گوی ایت ــا، س ــان اوری ــون فضل الرحم ــا، اکن ام
ــود  ــرار ب ــه ق ــنبه ک ــا روز ش ــد: م ــی می گوی ــزرگ مل ب
ــانه ها  ــا رس ــی را ب ــتیکردار جعل ــره اس ــزار تذک یک صده
ــتانی کل  ــات، دادس ــیون انتخاب ــازیم، از کمیس ــریک بس ش
ــد  ــا بیاین ــم ت و ادارۀ ثبــت و احــوال نفــوس دعــوت کردی
و ایــن اســناد را ببیننــد کــه متاســفانه از ایــن نهادهــا 
ــد. ــرار کردن ــوی ف ــه نح ــاورد و ب ــریف نی ــی تش هیچ کس
ــوس  ــوال نف ــت و اح ــه ارگ، ادارۀ ثب ــا دارد ک ــا ادع اوری
بــا هــم کاری کمیســیون انتخابــات در صــدد انجــام تقلــب 
گســترده در انتخابــات اســتند و مــا اســناد آن را روز شــنبه با 

ــاختیم. ــریک س ــانه ها ش رس
ــه  ــوس ک ــوال نف ــت و اح ــوال ادارۀ ثب ــوص س او در خص
ــه  ــت: این ک ــت گف ــده اس ــا ش ــناد از کج ــن اس ــه ای گفت
ــن جعــل توســط ســه ارگان صــورت  مشــخص اســت، ای
گرفتــه اســت. کمیســیون انتخابــات. ایــن کمیســیون 
ــرار داده  ــخص ق ــزد مش ــک نام ــار ی ــتکیرها را در اختی اس

ــود. ــروز ش ــا پی ت

ــت  ــوس اس ــوال نف ــت و اح ــش دوم ثب ــزود: بخ ــا اف اروی
ــد  ــرار دادن ــزدان مشــخص ق ــار نام ــره را در اختی ــه تذک ک
و تمامــی ایــن مــوارد بــه دســتور ارگ انجــام شــده اســت.
ــز  ــن گ ــد: » ای ــی می گوی ــزرگ مل ــالف ب ــخن گوی ایت س
ــه/  ــم، محکم ــار داری ــناد در اختی ــا اس ــدان« م ــن می و ای
ــی  ــر ارگان ــار ه ــناد را در اختی ــم و اس ــم می ری دادگاه ه
ــا در  ــه م ــم، چــون اســنادی ک ــرار می دهی ــد ق ــه بخواهن ک
ــد  ــت می کن ــازمان یافته را ثاب ــات س ــم، تقلب ــار داری اختی
کــه بــه دســتور ارگ بــه نفــع یک عــده از نامــزدان خــاص 

انجــام شــده اســت«.
ــت  ــاب ثب ــناد در کت ــن اس ــی از ای ــه بعض ــا دارد ک او ادع
ــن مســاله  ــان ای ــت اســت و خــود آن ــوس ثب و احــوال نف
ــر ارگان  ــت، ه ــکار نیس ــل ان ــناد قاب ــن اس ــد، ای را می دانن
ــناد را  ــن اس ــد ای ــد، می توان ــته باش ــه خواس ــادی ک ــا نه ی
بــه کمیســیون انتخابــات و یــا ادارۀ ثبــت و احــوال نفــوس 
ببرنــد و ببینــد کــه آیــا ادعــا مــا درســت اســت یــا خیــر.
او می گویــد ایــن اســناد به جــز غزنــی متعلــق بــه ۳۳ 

والیــت اســت و مــا از ۳۳ والیــت نمونه هــا را جمــع 
کردیــم، یعنــی در ۳۳ والیــت تقلــب صــورت گرفته اســت.
ایــن در حالی ســت کــه شــنبه ۱۰ ســنبله/ شــهریور ایتــالف 
بــزرگ ملــی افغانســتان در نشســت ادعــا کــرد کــه حکومت 
و کمیســیون مســتقل انتخابــات به طــور گســترده در رونــد 
ــب،  ــه تقل ــوالی ها ب ــورای  ولس ــی و ش ــات پارلمان انتخاب
تخلــف و جعــل اســناد دســت زده انــد. ایــن ایتالف هــزاران 
ــی روی آن  ــپ های اصل ــه برچس ــی را ک ــناس نامه  جعل ش
نصــب شــده اســت، بــه نمایــش گذاشــته و اعــالم کــرد کــه 
شــماری از ایــن شــناس نامه ها از ســوی ادارۀ ثبــت احــوال 

نفــوس توزیــع شــده اســت.
رییــس  صیــاد،  عبدالبدیــع  کــه  حالی ســت  در  ایــن 
کمیســیون مســتقل انتخابــات در واکنــش بــه افشــاگری های 
ــری گفــت کــه  ــروز در یــک نشســت خب ــان دی ــن جری ای
ــا  ــراه ب ــی هم ــنامه های جعل ــخیص شناس ــوولیت تش مس
ــناس نامه ها  ــع ش ــه دوش ادارۀ توزی ــیون، ب ــپ کمیس برچس

ــات. ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــت ن اس
بــا  ایتــالف  کــه  کــرد  تاکیــد  صیــاد  هم چنــان 
ــان  ــه اذه ــت ک ــته اس ــناد خواس ــن اس ــردن ای همه گانی ک
ــات را  ــم انتخاب ــویی ه ــد و از س ــوش نمای ــه را مغش عام

ســبوتاژ کنــد.
ــانه های  ــر رس ــوول دفت ــدزی، مس ــان روح اهلل احم هم چن
ــری  ــت خب ــن نشس ــز در ای ــوس نی ــوال نف ــت اح ادارۀ ثب
گفــت کــه شــماری از شناســنامه های دیگــری را کــه ایــن 
احــزاب بــه نمایــش گذاشــتند، ثبت شــدۀ ادارۀ ثبــت 
ــراد  ــط اف ــی توس ــۀ جعل ــت و به گون ــوس نیس ــوال نف اح

ــده اند. ــر ش ــا و مه امض
۶۰ جلد کتاب ثبت نام مفقود است

ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــووالن کمیس ــال، مس ــن ح در عی
ــده گان  ــام رای دهن ــت ن ــاب ثب ــد کت ــدن ۶۰ جل از مفقودش

خبرداده انــد.
ــروز  ــیون دی ــن کمیس ــخن گوی ای ــمی، س ــظ اهلل هاش حفی
یک شــنبه)۱۱ ســنبله(  در نشســت خبــری گفــت کــه 
بــر اســاس گزارش هایی کــه قبــال دریافــت کرده انــد و 
ــرفته  ــتم های پیش ــی و سیس ــتم ردیاب ــتفاده از سیس ــا اس ب
ــه  ــده گان ب ــام رای دهن ــت ن ــان ثب ــه در جری ــد ک دریافته ان
ــا از جانــب  ــام مفقــود و ی ــاب ثبــت ن تعــداد ۶۰ جلــد کت

ــده اند. ــق ش ــت حری ــان دول مخالف
ــه  ــرد ک ــح ک ــه تصری ــیون در ادام ــن کمیس ــخن گوی ای س
ایــن کتاب هــا از دیــد کمیســیون انتخابــات از اعتبــار 
ــوده و شــامل فهرســت رای دهنــده گان نمی شــود. ســاقط ب

ایــن مســوول کمیســیون مســتقل انتخابــات در عیــن حــال 
گفــت کــه تــا کنــون بــه تعــداد ۲۵ جلــد کتــاب ثبــت نــام 
ــد درج  رای دهنــده گان مشــکوک تشــخیص شــده و از رون
معلومــات در بانــک اطالعــات در حــال حاضــر به صــورت 

موقــت خــارج شــده اســت.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2322 د  و   شنبه        12  سنبله   /   شهر    یو  ر     y    1397   22ذوالحجةالحرام   y 1439  3 سپتمبر      ۶2018

ایتالف بزرگ ملی افغانستان در واکنش به اظهارات اداره ثبت احوال نفوس و کمیسیون انتخابات:

یک میلیون اسناد به اثبات تقلبات کمیسیون انتخابات 
و ادارۀ ثبت احوال نفوس داریم

دادگـاه بلخ حکـم بازداشت 
دزدان مسلح در منزل اختـرمحـمد را صـادر کرد
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د ننګرهــار والیــت مقــام وایــي 

ــا  ــې ی ــې ډل ــت نوم ــامي د,ل داس

داعشــیانو دوه پاکســتاين ډملــران 

ــو  ــت ځواکون ــت ریاس ــي امنی د م

ــوي. ــلیم ش ــه تس ت

د يــو ځــای شــويو وســله والــو 

لــه ډلــې نقيــب اللــه وويــل: چــې 

ــال  ــه مه ــدې هغ ــه وړان ــور کال څل

چــې دغــه ډلــه رامنځتــه شــوه، 

دوی د پاکســتاين طالبانــو لــه ډلــې 

د حافــظ ســعيد پــه مــرۍ لــه 

ــې  ــول، چ ــای ش ــش رسه يوځ داع

ــې  ــو کــې ي ــورو کلون ــرو څل ــه تې پ

ــو،  ــد کړن ــت ض ــو دول ــه بېابېل پ

د ملکــي خلکــو پــه ربړونــې او 

ــود. ــې الس درل ــې ک وژن

هغــه وويــل: پــه دې وروســتیو کــې 

ــې  ــې ټول ــې کړن ــې ډل ــې د دغ چ

ــوې،  ــان ش ــه زي ــو پ ــو خلک د عام

ــې  ــت رياســت رسهي ــه مــي امني ل

ــول. ــليم ش ــې او تس ــې ونيول اړيک

دی وايــي: داعــش ډلــې د مياشــتني 

اړتيــا  د  دوی  د  ترڅنــګ  معــاش 

وړ نــورې پيســې هــم ورکولــې 

او امکانــات، وســلې او مهــات 

ــه  ــاړې ل ــې غ ــې هغ ــه پول ــه ل ورت

ــل. ــو راتل ــوده ډيپوګان موج

داعــش  د  وينــا  پــه  نومــوړي  د 

تاجیکســتان،  د  کــې  ليکــو  پــه 

ــا،  ــان، چيچني ــتان، اذربايج ازبکس

پاکســتان، عــرب، تــرک او نــور 

بېابېــل جنګيــايل موجــود و، چــې 

رهــري او مــري تــر ډيــره لــه 

وه. رسه  بهرنيانــو 

ــله  ــويو وس ــای ش ــه راز د يوځ دغ

ــې  ــل: چ ــجاد ووي ــې س ــو ډل وال

دوی ټولټــال اووه کســان دي، چــې 

ــې  ــه او يوه ي ــق اوالدون دوه د صدي

مريمــن او د ده خپلــه مېرمــن او يــو 

ــوی دي. ځ

پــه ورتــه وخــت کــې د ننګرهــار د 

ــي،  ــه خوږياڼ ــد، عطاالل وايل ويان

رســنيو تــه وويــل: چــې د پاکســتان 

اصــي  ايجنســۍ  ورکزيــو  د 

او  صديق اللــه  اوســېدونکي 

ــه  ــې ل ــش ډل ــې د داع ــجاد چ س

رهــرۍ رسه لــه نــږدې اړيکــې 

لــري او څلــور کالــه پــه دغــه ډلــه 

کــې پاتــې شــوي مــي امنيــت تــه 

ــول. ــليم ش تس

د هغــه پــه وينــا تســليم شــويو 

او  وســله والــو خپلــې مېرمنــې 

رسه  ځانــه  لــه  هــم  ماشــومان 

راوســتي او دغــه رازيــې خپلــې دوه 

راوړې دي. هــم  ميلــه وســلې 

روز گذشــته دزدان مســلح پــس از 
ــی  ــر امریکای ــزار دال ــرقت ۱۳ه س
ــزار  ــون و چهارصده ــک میلی و ی
افغانــی بــه منــزل »اخترمحمــد 
حــزب  نماینــدۀ  ابراهیم خیــل« 

محــاذ ملــی جابه جــا شــدند 
ــزل  ــون من ــا کن ــروز ت ــه دی ک
در  ابراهیم خیــل  اخترمحمــد 
امنیتــی  نیروهــای  محاصــرۀ 

ــت. اس
گفتــه می شــود کــه یکــی یــا دو 
ــد  ــر اخترمحم ــا از دزدان پس ت

ــت. ــل اس ابراهیم خی
ــتیناف  ــۀ اس ــال محکم ــا این ح ب
بلــخ بــه فرماندهــی پولیــس این 
ــزل  ــت دســتور داده کــه من والی
ابراهیم خیــل«  »اخترمحمــد 
واقــع چــوک برکــت شــهر مــزار 
شــریف را مــورد بازرســی قــرار 
داده و دزدان را بازداشــت نموده 

بــه پنجــۀ قانــون بســپارند.
ــای  ــات نیروه ــاس معلوم ــر اس ب
امنیتــی بلــخ، حوالــی ســاعت ۲:۴۵ 
دقیقــه بعــد از ظهــر روز شــنبه )۱۰ 
ســنبله( پنج تــن از ســارقان داخــل 
واقــع  قالین فروشــی  دکان  یــک 
ــزار شــریف  ــه ســوم شــهر م ناحی

و  »ســیدکاظم«  اســامی  و  شــده 
چهارتــن دیگــر بــا ســالح  تهدیــد 
کــرده ســپس دخــل دکان را کــه به 
ــر  ــیزده هزار دال ــغ س داخــل آن مبل
امریکایــی برداشــته و یــک میلیــون 

و چهارصدهــزار افغانــی دیگــر 
را از جیــب چهارتــن دیگــر در 
داخــل دکان بــه ســرقت بــرده و بــا 
یــک عــراده کــروال از محــل فــرار 

می کننــد. 
هایلکــس  یک عــراده  هم چنــان، 

ــراد  ــل آن اف ــه داخ ــه ب ــفید ک س
مســلح بــوده جــادۀ مقابل ریاســت 
واســطۀ  و  مســدود  را  خارجــه 
متذکــره را اســکورت می نماینــد 
پرویــن  قابلــه  جــادۀ  در  کــه 
حــوزۀ  ســیار  گزمــۀ  همــرای 
ســوم شــهر مــزار شــریف مقابــل 
ــد. ــلحانه می نماین ــورد مس و برخ

ــل  ــر حام ــی موت ــای امنیت نیروه
می کننــد  تعقیــب  را  ســارقان 
کــه در چــوک برکــت داخــل 
ابراهم خیــل  اخترمحمــد  منــزل 
ورود  از  ســپس  و  می شــوند 
نیروهــای امنیتــی بــه داخــل منــزل 
ممانعــت صــورت  اخترمحمــد 

. د می گیــر
ســاعت  از  امنیتــی  نیروهــای 
ــون  ــا کن ــروز ت ــر دی ــار عص چه
در محــل توظیــف بــوده و تــا 
کــه  نیافته انــد  اجــازه  به حــال 
مــورد  را  اخترمحمــد  خانــۀ 

قــرار دهنــد. بازرســی 
امــا، روز یک شــنبه )۱۱ ســنبله( 
ــخ  ــت بل ــتیناف والی ــۀ اس محکم
حکــم بررســی منــزل اختــر محمــد 

ــرده اســت. را صــادر ک

ننګرهار کې د داعش دوه پاکستاين ډملرشان 

ميل امنیت ځواکونو ته تسلیم شول

ناجیه نوری  
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ورزش

برانکو نظرش را دربارۀ بهترین 
بازیکن جهان گفت

صعود بی سابقۀ افغانستان در تازه ترین 

رده بندی تیم های فوتبال ساحلی جهان

ـــچ  ـــوکا مودری ـــد: ل ـــا می گوی ـــرمربی قرمزه ـــال جهان-س فوتب
ـــود.  ـــان ش ـــن جه ـــن بازیک ـــد بهتری بای

ـــرمربی  ـــو س ـــن؛ برانک ـــر آنالی ـــزاری خب ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ــوان  ــچ به عنـ ــوکا مودریـ ــاب لـ ــپولیس، پـــس از انتخـ پرسـ
ـــد:  ـــی می گوی ـــه و چرن ـــه روزنام ـــا، ب ـــن اروپ ـــن بازیک بهتری
ـــش  ـــی از دوران فوتبال ـــم بخش ـــار می کن ـــحالم و افتخ »خوش
ـــرای  ـــا را ب ـــتین گام ه ـــه او نخس ـــی ک ـــان لحظات ـــوده ام. هم ب
ـــه  ـــحالم ک ـــت. خوش ـــار برمی داش ـــب افتخ ـــری و کس اوج گی
ـــد:  ـــه می ده ـــردم.« او ادام ـــی ایفاک ـــم، نقش ـــیر مه ـــن مس در ای
ـــۀ اوج  ـــه نقط ـــاری ک ـــن افتخ ـــه چنی ـــته گی ب ـــا شایس ـــوکا ب »ل
ـــخ  ـــن تاری ـــن بازیک ـــال بهتری ـــر ح ـــید و در ه ـــش رس فوتبال
ـــان  ـــی کاپیت ـــه افتخارآفرین ـــبت ب ـــدی نس ـــد. تردی ـــی ش کرواس
ـــان  ـــات پای ـــد در انتخاب ـــت. او بای ـــی نیس ـــی کرواس ـــم مل تی

ـــن برگزیـــده شـــود. ـــوان بهتریـــن بازیک ســـال فیفـــا، به عن

ـــابقۀ  ـــود بی س ـــتان از صع ـــال افغانس ـــیون فوتب ـــووالن در فدراس مس
تیـــم ملـــی ســـاحلی کشـــور در تازه تریـــن رده بنـــدی تیم هـــای 

ملـــی ســـاحلی جهـــان خبـــر می دهنـــد.
ــد:  ــتان می گویـ ــال افغانسـ ــیون فوتبـ ــی فدارسـ ــر مطبوعاتـ دفتـ
کمیتـــۀ جهانـــی فوتبـــال جهـــان، روز گذشـــته تازه تریـــن 
ــاحلی  ــال سـ ــی فوتبـ ــای ملـ ــت تیم هـ ــان را از وضعیـ بررسی شـ

تمـــام کشـــورهای جهـــان، اعـــالم کـــرده  اســـت.
ـــیون  ـــووالن فدراس ـــرف مس ـــده از ط ـــات ارایه ش ـــاس معلوم ـــه اس ب
فوتبـــال کشـــور،  در تازه تریـــن رده بنـــدی تیم هـــای ملـــی 
ـــال  ـــی فوتب ـــۀ جهان ـــرف کمیت ـــه از ط ـــان ک ـــاحلی جه ـــال س فوتب
ســـاحلی اعـــالم شـــد، تیـــم ملـــی فوتبـــال ســـاحلی کشـــور بـــا 
ـــه  ـــان و از ردۀ ۱۰ ب ـــه رده ۵۲ جه ـــاز از رده ۵۶ ب ـــب ۱۷۶ امتی کس

ـــت. ـــرده اس ـــود ک ـــیا صع رده ۹ آس
ـــام  ـــان در مق ـــتان در جه ـــن افغانس ـــل از ای ـــه قب ـــد ک ـــع می گوی منب

ـــرار داشـــت. ـــم ق ـــام ده ـــیا در مق ـــان کشـــورهای آس ۵۶ام و درمی
ــاحلی  ــال سـ ــی فوتبـ ــای ملـ ــه تیم هـ ــت کـ ــل  یادآوری سـ قابـ
۱۱۳ کشـــور جهـــان، عضویـــت کمیتـــۀ جهانـــی جهـــان فوتبـــال 

ســـاحلی را دارا می باشـــند.

 ۱۰( شــنبه  روز  کشــور  علــوم  اکادمــی 
ســنبله( طــی محفلــی بــا حضــور برخــی از 
ــی از  ــات دولت ــی و مقام ــای فرهنگ چهره ه
ــن  ــا جالل الدی ــد موالن ــال تول ــن س 8۵۳می
به عمــل  گرامی داشــت  بلخــی،    محمــد 

آورد. 
حکــوت  رییــس  غنــی  محمداشــرف 
ــه مناســبت  وحــدت ملــی در پیامــی کــه ب
ایــن نشســت گفتــه اســت: »ملت هــای 
پیش رفتــۀ عصــر حاضــر، محتــاج خوانــدن 
ــد بلخــی و  ــن محم ــا جالل الدی ــار موالن آث

ــتند.« ــورد او هس در م
در  دانشــگاه  اســتاد  قویــم،  عبدالقیــوم 
گفــت:  برنامــه  ایــن  در  ســخنرانی اش 
ــا در هجده بیــت نخســت مثنــوی کــه  موالن
ــده می شــود، جدایــی انســان  »نی نامــه« نامی
ــه  را از اصــل خــود و کوشــش برگشــت ب
آن اصــل را بیــان کــرده اســت. آقــای قویــم 
ادعــا می کنــد کــه در جمــع تمــام شــاعران 
ــت  ــوان یاف ــی را نمی ت ــی، کس ــان فارس زب
ــدت  ــات، ش ــعت اطالع ــث وس ــه از حی ک
هیجــان و احساســات و شــناخت دردهــای 
ــخ  ــای بل ــراز موالن ــان، هم ط ــی انس درون

باشــد.
ــوی  ــوی معن ــه مثن ــزود ک ــم اف ــای قوی آق
موالنــای بلــخ، یــک اثــر فرهنگــی به شــمار 
مــی رود کــه در گام نخســت بــه افغانســتان 
تعلــق دارد. موالنــا از بلخ، شــمال افغاســتان 
ــه  ــر آن شــود ک ــد ب ــت بای اســت و حکوم
ــه او از  ــاط ب ــه در ارتب ــت هایی ک در نشس
ــود،  ــه می ش ــکو« گرفت ــاد »یونس ــوی نه س
حضــور  نیــز  زادگاهــش  از  نماینده  یــی 

داشــته باشــد.
سیدعلی شــاه روســتایار، عضــو اکادمــی 
ــد  ــد: هرچن ــز می گوی ــتان نی ــوم افغانس عل
در  بلخــی  محمــد  جالل الدیــن  موالنــا 
۱۳ســاله گی بــا پــدرش از بلــخ ســفر کــرد، 
امــا او تــا پایــان عمــر همــواره در آثــارش 
ــی کــه  ــوان زادگاهــش و مکان از بلــخ به عن
ــرده  ــاد ک ــت، ی ــته گی داش ــا دلبس به آن ج

اســت.
هاشــمی،  ســیدمحی الدین  هم چنــان، 

عضــو دیگــر اکادمــی علــوم افغانســتان 
می گویــد کــه ســه اثر ترجمــۀ پشــتوی 
مثنــوی معنــوی، یــک منظــوم  و دو منثــور 
ــوی  ــای مثن ــت. حکایت ه ــده اس ــاپ ش چ
صالح محمــد  ســوی  از  موالنــا  معنــوی 
کندهــاری، بــه زبــان پشــتو ترجمــه و زیــر 
نــام »پشــتو مثنــوی« در قالــب مــوزون نشــر 
ــر  ــر دیگ ــۀ او، دو اث ــه گفت ــت. ب ــده اس ش
نیــز از ترجمــۀ مثنــوی معنــوی موالنــا 
جالل الدیــن محمــد بلخــی بــه زبــان پشــتو 
ــر وجــود دارد. پژوهشــگران و  ــب نث در قال
نویســنده گان زبــان پشــتو تــالش دارنــد تــا 
ــان  ــه زب ــل ب ــۀ کام ــه گون ــا را ب ــار موالن آث

ــد. ــه کنن ــتو ترجم پش
ــس  ــور آرزو، ریی ــال، عبدالغف ــن ح در عی
آرشــیف وزارت خارجــه نیــز می گویــد کــه 
در قــرن بیســت و یــک، از بهــر مبــارزه بــا 
ــش  ــی، خوان ــکار افراط گرای ــا و اف دیدگاه ه
ــن   ــا جالل الدی ــار موالن ــان و آث فلســفۀ عرف
ــۀ آگاهــی و  ــد در زمین محمدبلخــی می توان

ایمــان بــه مــردم کمــک کنــد.
نویســنده  و  شــاعر  مهــرداد،  مجیــب 
کــه  معاصــر  دنیــای  در  کــه  می گویــد 
دنیــای تصــادم اندیشــه های افراطــی اســت، 
ــا جالل الدیــن محمــد بلخــی  اندیشــۀ موالن
ــرداد  ــای مه ــد. آق ــا باش ــد راه گش می توان
هم چنــان افــزود کــه موالنــای بلــخ طرفــدار 
وحــدت و یک پارچه گــی مــردم کــه مبنــای 

ــن  ــود. ای ــت، ب ــرورزی اس ــق و مه آن عش
ــد. ــد باش ــه مفی ــرای جامع ــد ب می توان

نشــان  تاریخــی  اطالعــات  و  شــواهد 
ــخ  ــن در بل ــا جالالدی ــه موالن ــد ک می دهن
زاده شــده اســت. در منطقه یــی از ایــن 
والیــت،  خانقاهــی گلــی منســوب بــه 
ــا وجــود دارد.  ــدر موالن ــد، پ ــن ول بهاءالدی
اطالعــات دقیقــی در مــورد زمــان ســاخت 
ایــن خانــۀ گلــی در دســترس نیســت، 
ــت  ــی از آن اس ــی حاک ــناد تاریخ ــا اس ام
ــا  ــد موالن ــان تول ــاه، در زم ــن خانق ــه ای ک
جالل الدیــن بلخــی، از رونــق و شــکوه 
ــاد  ــر بنی ــوده اســت. ب ــادی برخــوردار ب زی
ــن در  ــا جالل الدی اطالعــات موجــود، موالن
ــن  ــدرش، بهاءالدی ــا پ ــاله گی ب ــن ۱۳س س
ولــد، از بلــخ بــه عــزم قونیــۀ ترکیــه ســفر 
ــد  ــن محم ــا جالل الدی ــت. موالن ــرده اس ک
ــی زبان  ــر آوازۀ فارس ــاعران پ ــی، از ش بلخ
اســت کــه آثــارش، بــه ویــژه »مثنــوی 
دنیــا  مختلــف  زبان هــای  بــه  معنــوی« 

ــت. ــده اس ــه ش ترجم
ــه  ــران و ترکی ــورهای ای ــش کش ــدی پی چن
ــن  ــا جالل الدی ــا موالن ــد ت ــم گرفتن تصمی
بلخــی را در نهــاد یونســکو به عنــوان نقطــۀ 
مشــترک فرهنگی شــان ثبــت کننــد، امــا 
ایــن تصمیــم بــا اعتراض هــای فروانــی 
از ســوی مــردم و فرهنگیــان افغانســتان 
حکومــت  مقام هــای  شــد.  روبــه رو 
ــان  ــکو اذع ــووالن یونس ــه مس ــتان ب افغانس
کردنــد کــه موالنــا جالالدیــن محمــد 
ــی  ــترک فرهنگ ــۀ مش ــد نقط ــی می توان بلخ
و هم گرایــی میــان افغانســتان، ایــران و 
ــۀ  ــه گون ــد ب ــا نبای ــام موالن ــه باشــد، ن ترکی
»انحصاگرایانــه« در نهــاد یونســکو ثبــت 

ــود. ش

مـوالنا  تـولد  سـال  از  ۸۳۵میـن 
شـد گـرامـی داشت 
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مسـووالن ریاسـت باستان شناسی کشـور می گویند که برای 
نخسـتین بـار تحقیقـات روی اسـتخوان های کشف شـده در 

والیت لوگر و بامیان  شـروع  شـده  اسـت.
عبدالخالد خورشـید، عضو مسـلکی ریاسـت باستان شناسی 
تحقیقـات  کشـور  در  اولین بـار  بـرای  گفـت:  کشـور 
استخوان شناسـی در دو والیـت لوگـر و والیـت بامیان آغاز 
شـده و قـرار اسـت ایـن تحقیقـات به مـدت سـه هفتـه در 

والیـت بامیـان ادامه داشـته باشـد.
تیم هـای  توسـط  تحقیقـات  و  حفریـات  ایـن  افـزود:  او 
مشـترک داخلـی و خارجی با همکاری سـازمان یونسـکو و 

)دافـا( صـورت خواهـد گرفـت.
داکتـر جولیـو بندیـس یوسـرمینتو، رییـس عمومـی هیـات 
باستان شناسـی فرانسـه نیـز در ادامـه گفته که هـدف از این 
حفریـات انجـام کار علمی باستان شناسـی جهت شناسـایی 
و تحقیـق روی پارچه هـای اسـتخوانی تیکرهـای مکشـوفه 

است.
او افـزود کـه هـدف دیگـر ایـن طـرح الیه نـگاری شـهر 
تـا  ایـن هسـتیم  تاریخـی »غلغلـه« می باشـد و مـا دنبـال 
بتوانیـم از طریـق حفریـات در ایـن سـاحه بدانیـم کـه آیـا 
عالیـم سـاخت و سـاز یـا زنده گـی قبـل از اسـالم نیـز در 

شـهر غلغلـه بـه مشـاهده می رسـد یـا خیـر.
تاریخـی  شـهر  می گویـد:  باستان شناسـی  متخصـص  ایـن 
غلغلـه عـالوه بـر این کـه آثـار دوران اسـالمی در آن بـه 
مشـاهده رسـیده می توانـد هم زمـان بـا تمدن هـای یونـان، 

روم و چیـن نیـز حرکـت کنـد.
آقـای جولیـو افـزود: پس از بودا شـهر غلغله دومین سـاحۀ 
پُربازدیـد در والیـت بامیـان می باشـد به همین اسـاس ادارۀ 

دافـا و سـازمان بین المللـی با اجازۀ ریاسـت باستان شناسـی 
افغانسـتان، تصمیـم حفـاری در این سـاحه را گرفته اند.

 رییـس عمومـی تیم دافـا در والیـت بامیان نیز خاطرنشـان 
کـرد: پـس از ختم حفریات در سـاحۀ تاریخـی غلغله، نبود 
بودجـه مشـکالتی را پیرامون حفظ و مراقبت از این سـاحه 

به وجود آورده اسـت.
به گفتۀ مسـووالن موسسـه دافا، حفریات سـاحات باسـتانی 
در والیـت بامیـان چالش هایـی را پیرامـون حفـظ و مراقبت 

از این سـاحات نیـز به وجـود خواهد آورد.
نبـود بودجـه و کمبـود گاردهـای محافظتـی مسـلکی، از 
مـواردی اسـت کـه می تواند تخریب سـاحات حفاری شـده 

بخشـد. افزون  را 
بـه گفتـۀ مسـووالن تیـم تحقیقـات فرانسـوی، در بامیـان 
به جـای کارگـران سـاده، بیـش از ۳۰ تـن از دانشـجویان 
دور  دو  ایـن  در  بامیـان  دانشـگاه  باستان شناسـی  رشـتۀ 
حفریـات شـرکت کرده انـد کـه ایـن تجربـۀ خوبـی بـرای 

آنـان خواهـد بـود.
 دانشـجویان اظهار داشـتند: شـرکت در این کار عملی برای 

آنـان بسـیار مفیـد واقـع خواهد شـد، امـا نگرانی جـدی ما 
از عـدم حفـظ و مراقبـت سـاحات تاریخـی ایـن والیـت 

می باشـد.
خـادم، یکـی از دانشـجویان رشـتۀ باستان شناسـی دانشـگاه 
بامیـان گفتـه کـه در صـورت حفـظ و مراقبـت از سـاحات 
باسـتانی کـه مـورد حفـاری قـرار می گیرنـد، گام مثبتـی در 
شناسـایی سـاحات باسـتانی ایـن والیـت می باشـد، امـا در 
صـورت عـدم مراقبـت می توانـد خطـرات جـدی را در پی 

باشد. داشـته 
باستان شناسـی  رشـتۀ  دانشـجویان  از  دیگـر  یکـی  ربابـه، 
بامیـان  والیـت  باسـتانی  سـاحات  حفـاری  کـرد:  عنـوان 
می توانـد در تاریـخ والیت بامیان بیشـتر روشـنی انداخته و 

باعـث جلـب گردش گـران بیشـتری شـود.
شـایان ذکر اسـت: حدود یک هفتـه قبل، هیاتی متشـکل از 
متخصصـان باستان شناسـی فرانسـه و باستان شناسـان داخل 
غلغلـه  در شـهر  باستان شناسـی  کشـور؛ حفریـات علمـی 
مرکـز والیـت بامیـان را آغـاز  کرده انـد و قرار اسـت تا دو 

هفتـۀ آینده ادامه داشـته باشـد.

مســووالن وزارت فوایــد عامــه می گوینــد کــه از۳۰کیلومتــر شــاهراه ســالنگ کــه 
ــر  ــازی ده کیلومت ــود کار بازس ــل ش ــازی آن تکمی ــال کار بازس ــت امس ــرار اس ق
ــز  ــر دیگــر آن نی ــم بیســت کیلومت ــرار اســت کار ترمی ــاز شــده اســت و ق آن آغ

ــه زودی آغــاز شــود. ب
ــتان  ــیدن زمس ــش از رس ــا پی ــه ت ــد ک ــه می گوی ــد عام ــر فوای ــاری، وزی ــا ی یم
بازســازی ایــن شــاهراه تکمیــل خواهــد شــد: » بــرای امســال وزارت فوایــد عامــه 
ــر از  ــالنگ و ده کیلومت ــل س ــی تون ــان ال ــر از خنج ــی کیلومت ــت، س ــد اس متعه

ــد«. ــم بکن ــل ســالنگ را ترمی ــی تون ــگ ال اولن
ــا انتقــاد از کارکــرد حکومــت  ــده گان در شــاهراه ســالنگ، ب ــا، شــماری از رانن ام
بــرای ســاخت ایــن جــاده می گوینــد کــه تخریــب بیــش از حــد شــاهراه ســالنگ 

آنــان را بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو کــرده اســت.
ــردم  ــه م ــد و ب ــاک می اندازن ــا خ ــت: »این ج ــری گف ــر بارب ــدۀ موت ــری، رانن زم
نشــان می هنــد کــه ســرک را ترمیــم کننــد و یــک یــا دومــاه بعــد دوبــاره خــراب 

می شــود.«
ــن  ــی تخمی ــون افغان ــالنگ ۲۵۰میلی ــاهراه س ــر ش ــی کیلومت ــازی س ــۀ بازس هزین
ــر  ــال حاض ــن وزارت در ح ــووالن ای ــۀ مس ــه گفت ــه ب ــت. در حالی ک ــده اس ش

ــازی دارد. ــه بازس ــاز ب ــز نی ــاهراه نی ــن ش ــری ای ــش دیگ ــر بخ ــت کیلومت بیس

ــی از آن اســت   ــا در عربســتان ســعودی حاک گزارش ه
ــت و  ــاک اس ــور هولن ــن کش ــالق  در ای ــار ط ــه آم ک

ــار ازدواج  اســت. ــر از آم ــار طــالق باالت ــاالنه آم س
ــه  ــزارش داده اســت ک ــاض، گ ــعودی الری ــۀ س روزنام
ــرده  ــالم ک ــعودی اع ــی کشــور عربســتان س دادگاه عال
ــورد  ــزار م ــته ۱۰ ه ــاه گذش ــان م ــه در جری ــت ک اس
ازدواج را بــه ثبــت رســانیده اند و ضمــن ایــن در 
ــز  ــورد طــالق  را نی ــزار م ــش از ۵ ه ــدت بی ــن م همی

ثبــت کرده انــد.
ــی  ــور اجتماع ــناس ام ــد کارش ــال، منال الزی در همین ح
در ایــن خصــوص گفتــه اســت کــه خیانت هــای 
انترنتــی در عربســتان ســعودی یکــی از مهم تریــن 
زیــرا  می باشــد؛  کشــور  ایــن  در  طــالق  عوامــل 
مصروف شــدن همســران در شــبکه های اجتماعــی و 
ــون  ــزی کان ــث بهم ری ــواده باع ــه خان ــدن ب بی توجه ش

ــت. ــده اس ــتان ش ــا در عربس ــرم خانواده ه گ
دنیــای  خیانت هــای  کنــار  در  کــه  افــزود  الزیــد 

مجــازی، نابســامانی های رفتــاری فرزنــدان و نبــود 
ــر  ــی دیگ ــواده یک ــای خان ــان اعض ــت می ــر و محب مه
ــعودی ها  ــن س ــالق در بی ــروج ط ــم و م ــل مه از عوام

می باشــد.
ــد طــالق  ــار بلن ــری از آم ــح کــرد کــه جلوگی او تصری
خیانــت،  ریشــه های  یافتــن  بــا  همســران  میــان 
ــری  ــک و هم دیگرپذی ــکالت کوچ ــن مش نادیده نگرفت
ممکــن اســت؛ زیــرا اگــر بــه ایــن مشــکالت کوچــک 
ــوار  ــک دی ــاد ی ــب ایج ــرد، موج ــورت نگی ــه ص توج
بــزرگ احساســی میــان همســران خواهــد شــد کــه از 

ــوار اســت. ــا دش ــردن آن بس ــن ب بی
برزگتریــن  از  عربســتان  کــه  در حالی ســت  ایــن   
ــان در  ــه زن ــت ک ــان اس ــالمی در جه ــورهای اس کش
ــت و  ــی دس ــای فراروان ــا محدودیت ه ــور ب ــن کش ای
پنجــه نــرم می کننــد هرچنــد در ایــن اواخــر بــه فرمــان 
ــه  ــا ب ــداری از آزادی ه ــک مق ــور ی ــن کش ــد ای ولیعه
ــم  ــود آن ه ــا وج ــا ب ــد، ام ــور داده ش ــن کش ــان ای زن
ــراوان  ــکالت ف ــا مش ــوز ب ــور هن ــن کش ــان در ای زن

ــتند. ــه رو هس روب

نخســت وزیر جاپــان می گویــد: رابطــه بــا چیــن 
ــای  ــی پ ــه وقت ــته و این ک ــادی بازگش ــیر ع ــه مس ب
ــر  ــی ب ــع مل ــد؛ مناف ــان می  آی ــات تجــاری به می مباحث
ــری دارد. ــکا برت ــا رییــس جمهــوری آمری دوســتی ب
ــا  ــه ب ــان در مصاحب ــت وزیر جاپ ــه، نخس ــینزو آب ش
ــه  روزنامــۀ »ســانکی« ایــن کشــور از اعتمــاد خــود ب
بهبــود روابــط بــا چیــن ســخن گفــت و تاکیــد کــرد 
ــته  ــود بازگش ــادی خ ــیر ع ــه مس ــه ب ــۀ دوجانب رابط

اســت.
ــده  ــالدی آین ــاه می ــان م ــت پای ــرار اس ــه ق ــه ک آب
)اکتبــر( بــه چیــن ســفر کنــد، از امیــد بــرای پذیرایــی 
ــن در  ــور چی ــس  جمه ــی جین پینگ ریی ــل از ش متقاب

ــر داد. ــده خب آین
اظهــارات آبــه در میانــۀ اعمــال فشــار تجــاری دونالــد 
ترامــپ رییــس جمهــوری امریــکا بــر جاپــان و چیــن 
و افزایــش نگرانــی از بابــت سیاســت حمایت گرایــی 
)protectionism( و تاثیــر آن بــر اقتصــاد جهانــی، 

ایــراد شــد.
گفتنی ســت کــه ترامــپ به ویــژه بــا تمرکــز بــر 
اختــالف تــراز تجــاری بــا جاپــان و آلمــان در بخــش 
صنایــع خودروســازی، همــواره از اعمــال تعرفــه 
به عنــوان ابــزاری بــرای فشــار اقتصــادی ســود بــرده 

اســت.
ــا  ــۀ خــود گفــت ب ــه در مصاحب ــن  راســتا، آب در همی
ــامل  ــه ش ــی ک ــدف بزرگ ــوص ه ــپ در خص ترام
راســتای  در  ســرمایه گذاری  و  تجــارت  توســعه 
ــت،  ــده اس ــود؛ هم عقی ــور می ش ــع ۲ کش ــن مناف تامی
امــا نمی توانــد در خصــوص هیــچ  یــک از مباحثــات 
تجــاری، دوســتی را بــر منافــع ملــی ارجحیــت دهــد.
بین المللــی  کــه خبرگزاری هــای  در حالــی  ایــن 
گــزارش داده انــد کــه پکــن- توکیــو بــر ســر 
جزایــر  مالکیــت  جملــه  از  مســاله  از  پاره یــی 
ــن شــرقی و  ــای چی ســنکاکو، مناقشــات ارضــی دری
ــا  ــان، ب ــوری جاپ ــده از دوران امپراط ــدوه به  جامان ان

دارنــد. اختالفاتــی  یک دیگــر 

آمار طالق در عربستان باالتر از آمار ازدواج است

نخست وزیر جاپان: 
رابطۀ چین - جـاپان

 به حـالت عادی برگشتـه است 

تحقیقات روی استخوان های کشف شده در بامیان آغاز شد

آغاز شد ترمیم شاهراه سالنگ  کار 
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