
 

 

3مطلب در صفحه   (Www.oqabnews.com ***   ارگان نشراتی نهاد فرهنگی و اجتماعی مردم روشن ضمیر میهن *** سایت خبرگزاری عقاب:  )   

بست دیپلماسی صلح تا توسل  از بن
رئیس جمهور آمریکا تشکیل دولت جدید رژیم صهیونیستی را به نفتالیی   به ابزار نظامی 

 بنت نخست وزیر جدید این رژیم تبریک گفت.

به گزارش عقاب به نقل از مرکز اطالع رسانی فلسطین، کاخ سیفییید در        

بیانیه ای اعالم کرد که جو بایدن در گفتگو با نفتالی بینیت گیفیتیه کیه             

آمریکا همچنان به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و همکیاری بیا دولیت        

 جدید پایبند خواهد بود.

بایدن تصریح کرد که )اسرائیل( دوستی بهتر از آمریکا ندارد و واشنگتین    

 به ادامه حمایت از امنیت این رژیم پایبند است.

کاخ سفید اعالم کرد که بایدن در گفتگوی تلفنی با بنت با او در میورد      

 مسائل مربوط به امنیت منطقه از جمله ایران مشورت کرده است.

 بایدن تاکید کرد که امیدوار به همکاری با دولت جدید است.

وی همچنین تاکید کرد که آمریکا بهه فه هم یمهنهیه            

)یسریئیل( پایبند یس  و با دول  جدید یین رژیه  بهریی         

ها و کهل   ها و فلسطینی تقوی  صلح و یمنی  بریی یسریئیلی

 منطقه همکاری خویهد کرد.

 06دول  رژی  صهیونیستی شامگاه یکشنبه ه ته گذشته بها      

ریی مخالف یز کنس  رژی  صهیونیسهتهی    95ریی مویفق و 

سالهه   21ریی یعتماد گرف  و یینگونه سریال نخس  وزیری 

 نتانیاهو قطع شد.

شناسنامه مختصر 
 شاعران معاصر /

ضیاءالحق  
 فیروزکوهی 
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2                در صفحه   

در برگ های این 
 شماره می خوانید: 

له یوې میاشتې په کمه موده کې د بغالن د جګړو په پایله کې څه باندې 
 .تنه ولسي وګړي وژل شوي او پټیان شوي دي ۰۱۱

ولسي وګړي   ۵۸د بغالن د روغتیا ریاست وایي چې په دغې موده کې 
تنننه ننور وژل شنوي   ۵۸ټپیان شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 

 .دي
 ۵۸دلنتنه منو  «د بغالن د عامې روغتیا رییس محب هللا حبیب ووینل 

 ».مړي ۵۸ټپیان لرل او 
ورته مهال کومانډو ځواکونه وایي چې طالبانو تېنره شنپنه د پنلن نمنري 
ښار بازار ته د ننوتلو لپاره درې ډله ییز بریدونه وکړل او همدارنګه د 
دغه والیت په دوشي ولسوالۍ هم بریدونه کړي دي چې دغه بنریندوننه 

 .په شاتمبول شوي دي
ځینې هغه ولسي  لک چې د تېره شپه په جګړه کې ټپینان شنوي دي   

روغتون ته لې دو شوي دي او په دې منن  کنې ینو ځنوان پنر سنر پنه 

 .مرمۍ لګېدلی دی
زما په ورور ډزې وشوې، ورور مې ولنوېند، «ټپي نصیر احمد وویل  

 ».بیا په ما هم ډزې وشوې، زه پوه نه شوم او پر ځمکه پرېوتم
تېره شپه طالبانو پر دوشي ولسوالۍ هم برید وکړ،  و د دې ولسنوالنۍ 

 .پر نیولو بریالي نه شول
زمنو  د «د پوځ د درېیمې لوا قومندان فنریند سنیند  نېنلني څنرګننندوي 
زیناتنه   ۵۸هوایي ځواکونو له مالتړ سره دښمن په څنو بنر نو کنې لنه 

 ».مرګ ژوبله لرله

د پل مري ښار د جګړې په لیکو کې دولتي ځواکونه په دفناعني حنالنت 

کې دي، د پل مري ښار اوسېدونکي د دغه والیت د جګړې له مدیرانو 

غواړي چې د دغه ښار د سقوط کېدو د من نننینوي لنپناره بنایند چنا نینز 

 عملیات پېل کړي.

به پرواز آً و شاهینی بیاموز= تالش دانه در خاشاک تا کی -قبای زندگانی چاک تا کی= چو موران آشیان در خاک تا کی   
)عالمه اقبال الهوری(                

 تنو ُملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ۰۱۱د بغالن جګړه کې

کاهش ارزش پول افغانستان امروزه زیاده در بطین ایانیون      

عرضه و تقاضا نهفته است، عرضه سرسام آور افغیانیی در     

بازار به منظور تبادله با اسعار یا ارز خارجی بخصوص دالیر  

و خروج ارز ها از طریق رسمی و غیر رسمی که، نظیر بیه     

درصد سرعیت بیییرون شیدنیش           ٥٢ادعای مارکیت واچ 

افزایش یافته است، در کاهش ارزش پیول میلیی نیقیش            

 بزرگ دارد.

از جانب دیگر ورود ارز یا اسعار خارجی از خارج بداخیل  

کشور نزدیک برام صفر را نشانی می کینید کیه خیالی           

عرضه ارز یا اسعار را که به سبب بیرون شدن سریع اسعیار  

از کشور به میان آمده است، نمی تواند جبران کینید. ایین       

 خال روز تا روز زیاد می شود.

از اینرو در دو ماه پسین سه افغانی در مقابیل ییک واحید        

دالر کاهش ارزش دارد که نشان دهینیده شیش افیغیانیی           

 ٥،٢افزایش ایمت عمومی سطح ایمت مارکیت و کاهش   

درصدی سطح  ٥،٢درصدی سطح ادرت خرید و کاهش 

رفاهیت اشر متوسط رده سوم و اشر پایین جامعه از دیید      

 درآمدی بشمار می رود.

میلیون افغانی پول جیدیید      ٢٦٥نباید فراموش کرد که نشر 

از دید تیوری روانی اثر منفی ارزشی را بیایا گیتاشیت،         

آنهم در صورتیکه حتی ایین میقیدار پیول جیدیید وارد               

مارکیت نشده باشند و مقدار عرضه و پیول افیغیانیی در             

 جریان را متغییر نساخته باشد.

این حالت در صورت فشار بر بازار و خالی بیشتر، کاهش 

 ٢بیشتر را خواهد دید... ادامه مطلب ص 
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2 صفحه  2211سرطان/ تیر  24/  شنبه/  462سال: سیزدهم/ شماره:   

 بجای پیشگفتار: 

وال استریت ژورنال گزارش داده که نهادهای اطالعاتی امریکا به این 

اند که دولت افغانستان به محض تکمیییل رونید خیروج          نتیاه رسیده

کند و با سقوط مواجه خیواهید      نیروهای امریکایی شش ماه دوام نمی

شد. این در حالی است که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 

 سپتامبر تکمیل شود. ٥٥از اول ماه می آغاز شده و ارار است در 

بود کیه امیکیان دارد           تر وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( نیز گفته   پیش

روند خروج نیروهای این کشور از افغانستان با در نظر داشت وضعیت 

 و حمالت طالبان تغییر کند.

است که امیکیان دارد سیرعیت            جان کربی؛ سخنگوی پنتاگون گفته

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با توجه به وضعیت و حیمیالت     

 طالبان و انکشافات اخیر کاهش یابد.

شده بیرای خیروج کیامیل نیییروهیای               است که زمان تعیین او افزوده 

امریکایی هنوز تغییر نکرده؛ اما ممکن است با توجه به وضعیت، تغیییر  

ای وخیم و بحرانی است کیه سیقیوط دولیت            کند. وضعیت به اندازه 

افغانستان ظرف شش ماه پس از خروج نیروهای خارجی، هرگز ییک  

آید. سقوط روزانه چندین ولسوالی با وجود  ارزیابی بدبینانه به نظر نمی

های ساایط شیده، از        گیری مراکز ولسوالی تقالی دولت برای بازپس

کند و موجب تضعیی  شیدیید       نظر تبلیغاتی به غلبه طالبان کمک می

 شود. آمادگی روانی نیروهای امنیتی برای مقاومت و مقابله می

بینی بود. به بیییان       با این حال، این وضعیت، پیش از این نیز اابل پیش 

های اطالعاتی امیرییکیا بیدون شیک، ایبیال هیم                    تر، سازمان صریح

توانستند نتیاه بگیرند که اکر نیروهای خارجی، افغانستان را تیر    می

کنند، دولت کابل تا چند ماه دیگر ادرت مقاومیت و فیرصیت بیقیا            

 خواهد داشت.

که امریکا بیا     بر این اساس، پرسش مهم این است که چرا پیش از آن 

طالبان صلح کند و در شعاع آن، تصمیم به خروج کامل نظامیانش از   

سال گتشته،  ٥۲افغانستان بگیرد، این ارزیابی اناام نشد؟ چرا در طول 

اادامات و تمهیدات مؤثری برای تقویت دولت و نیروهیای امینیییتیی        

 افغانستان از سوی امریکا و ناتو صورت نگرفت؟

های اطالعاتی امریکا بیا     تر این است که ارزیابی سازمان موضوع مهم 

آنچه به تازگی از سوی مار  میلی؛ رییس سیتیاد مشیتیر  ارتیش          

 امریکا مطرح شده کامال تعارض دارد.

هزار نیروی نظامی دارد و    ٢۲۲جنرال میلی معتقد است که افغانستان  

این میزان نیرو برای مقابله با طالبان و حفاظت و دفیاع از سیرزمییین           

 افغانستان در برابر حمالت آن گروه، کافی است.

این در حالی است که بر اساس تصمیم نیروهای خارجی، انتشار آمار  

دایق تلفات نیروهای مسلح افغانستان، ممنوع است و به این تیرتیییب،      

هیزار     ٢۲۲هیچ اطمینانی وجود ندارد که شمار نیروهای مسلح کشور 

 نفر باشد.

هیا در       نکته دیگر هم این است که نیروهای امریکایی و شرکای آن   

سال گتشته، اادامی راهبردی برای تقویت نیروهای امنیتی  ٥۲ناتو در 

اند. این نیروها حتی به پهپاد دسترسی ندارند؛ در     افغانستان اناام نداده

گیروه        حالی که طالبان از آن برخوردار اند و جالب این است که آن

برانگییزی بیه ایین         بعد از امضای پیمان صلح به امریکا به نحو پرسش

 است. تکنالوژی مرگبار و استراتژیک دست یافته

به این ترتیب، مشخص نیست که ناظران، ارزیابی نهادهای اطالعاتیی   

امریکا را درباره خطر سقوط دولت افغانستان، تنها شش میاه پیس از       

خروج کامل اوای خارجی باور کنند یا ابراز اطمینان جنیرال میار      

 میلی را.

ابهام دیگر این است که ارزیابی نهادهای اطیالعیاتیی امیرییکیا آییا              

از پیییش         های موجود صورت گرفته یا برنامه براساس تحلیل وااعیت

 است. شده این نهادها برای واوع این رویداد بوده تعیین

هیای اطیالعیاتیی        شود که سازمان جا ناشی می این ابهام به ویژه از آن 

کینینید و       ریزی و راهبردسازی می ها سال آینده، برنامه امریکا برای ده

انداز اتفااات آینیده آن نیییز         تردید درباره جنگ افغانستان و چشم بی

 ها ساله دارند. چنین آنالیز و ارزیابی در مقیاس ده

نامه صلح میان امریکا و طالبان هیم   از سوی دیگر، امضای توافق

زند و تردیدها در زمینه برنیامیه آگیاهیانیه         به این ابهام دامن می

شدن دولت افغانستان توسط طالبان، پیس از      امریکا برای سااط

کند؛ زیرا امریکا با علیم بیه      خروج اوای خارجی را تقویت می

این وااعیت، با طالبان صلح کرد و در ایین خصیوص، حیتیی           

ترین تعهدات خود در ابال امنیت و ثبات افیغیانسیتیان و        صریح

 بقای دولت کابل را نادیده گرفت و زیر پا گتاشت. )جمهور(  

ماه؛ برنامه  ۶سقوط در 
 امریکا یا تحلیل واقعیت؟

کننده دولیت     با گتشت نزدیک به یک ماه از سفر هیأت متاکره

به دوحه، متاکرات میان دو طرف آغاز نشده است. منابع در تییم   

گویند که طالبان برای شروع میتاکیرات      کننده دولت می متاکره

هیای گیتشیتیه بیه تیییم                 اند و حتا در میاه  چراغ سبز نشان نداده

اند. به گیفیتیه ایین         جواب رد داده «مطلق»کننده دولت  متاکره

تر روی متاکرات صلح تمیرکیز    که بیش این  جای منابع، طالبان به 

اند. منابع افزود که طالبان در   کنند، به جبهات جنگ متمرکز شده

تیری در     نظر دارند تا با موفق شدن در جبهات جنگ، امتیاز بیش

متاکرات صلح کمایی کنند. یک منبع دیگر نیز گفته اسیت کیه      

بست متاکرات، تأکید طالبان بر بحث روی تغیییر نیظیام       دلیل بن

است، اما اعضای هیأت دولت با آن موافق نیستند. این در حیالیی    

حل نظامی  است که شورای عالی مصالحه ملی تأکید طالبان بر راه

گوید که اگر طیالیبیان     خواند. این نهاد می  می «اشتباه محض»را 

حل نظامی را بر مردم افغانستان تحمییل کینینید، بیه           بخواهند راه

شیان دلیییل         های شان نخواهند رسید. طالبان اما در صحبت  هدف

کننده  شروع نشدن متاکرات صلح را تکمیل نبودن هیأت متاکره

اند. به گیفیتیه ایین گیروه، دولیت               دولت افغانستان عنوان کرده

کینینیده بیه          که از طالبان یک چهره میأییوس     افغانستان برای این

جهانیان نشان دهد، متاکرات را به تعویق انداخته و حتیا از ایین       

زمان بیا ایین،      گروه در سفرش به امریکا شکایت کرده است. هم 

هیای     گویند که اعضای هیأت دولت برخی از حیرف      طالبان می

االفغانی را نیییز در      ردوبدل شده میان دو طرف در متاکرات بین

دهند. گفتنی است که دولت و   اختیار کشورهای خارجی ارار می

اند و    طالبان از دیر زمانی به این سو از میز متاکرات فاصله گرفته

 .های جنگ تمرکز شده است تر بر میدان اکنون بیش

کننده دولت در یازدهم جوزای سال جاری  اعضای هیأت متاکره

وگوهای صلح، راهی دوحه شدند. در آن   برای از سرگیری گفت

تیر بیود و        ها مبنی بر شروع متاکرات صلح بیش بینی زمان خوش

برخی منابع در این هیأت گفته بودند که برای از سرگیییری ایین      

وگو هماهنگی الزم صورت گرفته است. اکنون که نزدیک  گفت

گیترد،   کننده دولت به دوحه می به یک ماه از سفر هیأت متاکره

وگوهای صلح از سر گرفته نشده است. مینیابیع در        تاکنون گفت

گویند که طالبان به از سرگیری متاکرات صلح حاضیر   دوحه می

صبح گفت که بیارهیا از       ۸نیستند. یک منبع در دوحه به روزنامه 

اند تا متاکرات صلح را از سیر         کننده طالبان خواسته تیم متاکره

ای برای از سرگییری میتاکیرات       گیرند، این گروه اما هیچ عالاه

تیر     که بیش جای این است. به گفته این منبع، طالبان به   نشان نداده 

روی شروع متاکرات و ختم جنگ تمرکز کنند، بیه جیهیبیات         

اند. این منبع تأکیید    را افزایش داده  و خشونت  جنگ روی آورده

کرد که از ماه گتشته تاکنون هیچ نشستی با جانب طالبان برگزار 

کننده دولت برای کشانیدن طالبیان   های تیم متاکره نشده و تالش

نتیاه بوده است. به گفته او طالبان در حیال     به پای میز متاکره بی

اند و در جبهات جنگ حضور دارند.  تر به فکر جنگ حاضر بیش

ند که در صورت موفق شیدن      به باور این منبع، طالبان به این فکر

 .توانند با دست باال به دور میز متاکره بنشینند در میدان نبرد، می

در عین حال این منبع ادعای طالبان مبنی بیر حضیور نیداشیتین            

کننده دولت در دوحه را رد کرد. او گیفیت         اعضای تیم متاکره

برنید،   به سر می  که به استثنای دو عضو این هیأت که در افغانستان

انید. او      متاکره با طالبان  سایر اعضا در اطر حضور دارند و آماده

متهم کرد و گفت که آنان حاضر بیه   «گویی دروغ»طالبان را به 

وگو نیستند. این منبع تأکید کرد که طالبان حتا در جیرییان       گفت

کننده دولت برای شروع  های اخیر به درخواست هیأت متاکره ماه

اند. در حال حاضر خالید    متاکرات، به طور مطلق جواب رد داده

کننیده دولیت،      نور و باتور دوستم، دو عضو جوان هیأت متاکره

تر در    اند. طالبان پیش  هستند و تاکنون به دوحه نرفته  در افغانستان

ها گفته بودند که به دلیل تکمیل نبیودن اعضیای      صحبت با رسانه

 .اند کننده دولت، متاکرات صلح را آغاز نکرده هیأت متاکره

گوید کیه     کننده دولت می از سویی هم یک عضو هیأت متاکره

موضوع مورد اختالف میان دو طرف، نیوعیییت نیظیام آیینیده              

خواهینید کیه       افغانستان است. به گفته این عضو هیأت، طالبان می 

بحث کنینید. هیرچینید          «تغییر حکومت»و  «تغییر نظام»روی 

کننده دولت روی تغییر حیکیومیت کیدام بیحیث            هیأت متاکره

پندارد. بیه بیاور ایین            خود می  ندارد، اما تغییر نظام را خط سرخ

کننیده دولیت ایابیل          عضو هیأت، تغییر نظام برای هیأت متاکره

کننده دولت تأکید کرد کیه   بحث نیست. این عضو هیأت متاکره 

در حال حاضر به دلیل اختالف روی تغییییر نیظیام، میتاکیرات           

خیواهید      کننده دولت می متوا  است. به گفته او، هیأت متاکره 

بیس میتاکیره شیود و پیس از آن روی                       که اول روی آتش

موضوعات دیگر مانند مشارکت در ادرت بحث کنند. او افیزود   

شان پافشاری دارند و این مساله سیبیب    که هر دو تیم روی موا 

شده که به نتیاه ملموس نرسند. با این حال این عضو هیأت ابیراز   

امیدواری کرد که طالبان روی متاکرات صلح تمرکز کینینید و      

 .هرچه زودتر برای رسیدن به صلح، به میز متاکره حاضر شوند

 کنند: کشی می طالبان در مذیکریت صلح وق 

شواری عالی مصالحه ملی اما تاکید دارد که طالبان با لااجت بیه  

بیرد     اند و تعهدی برای پییش  کشی در متاکرات صلح دنبال وات

وگوهای صلح ندارند. عبداهلل عبداهلل، رییس این شورا، روز   گفت

بینیی   دوشنبه، هفتم سرطان، در یک نشست خبری گفت که پیش

نامه دوحه این بود که پس از خروج نیروهای خارجی از    موافقت

افغانستان، کشور به صلح نزدیک شود. او اما تصریح کرد که این  

رفیتیی کیه بیایید در               ها درست از آب درنیامد و پیش بینی پیش

شد، حاصیل نشیده اسیت. بیه بیاور                متاکرات صلح حاصل می

خواهند که به بحث اصلی در متاکیرات وارد     عبداهلل، طالبان نمی

شوند. او تاکید کرد که با خروج نیروهای خیارجیی از کشیور،         

ای برای تداوم جنگ، تخریب زیربناهیا و نیهیادهیای          دیگر بهانه

خدمات عامه وجود ندارد. رییس شورای عالی مصیالیحیه میلیی         

گیییری      نشان کرد که راه خوب برای مردم افغانسیتیان پیی      خاطر

وگوهای صلح است. او اما افزود که این   اختالفات از طریق گفت

دهد. به گفته عبیداهلل، اگیر       جانبه نتیاه نمی های یک کار با تالش

رسنید،   محاسبه طالبان این باشد که از طریق جنگ به پیروزی می

 .اشتباه محض است

رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت کیه میردم افیغیانسیتیان             

اند و دولت نیز مصمم بیه تیعیقیییب         خواهان صلح و پایان منازعه

حل سیاسی است. او هشدار داد که اگر جنیگ    وگوها و راه گفت

گی و  نظامی بر مردم تحمیل شود، مردم راهی جز ایستاده  و گزینه

چنان به سفر اخیر هیأت  شان ندارند. او هم  دفاع از کشور و حقوق

رسمی دولت به واشنگتن اشاره کرد و گفت که رهبران امریکا به 

، وزیر دفاع، مشارو امینیییت میلیی، اعضیای            ویژه رییس جمهور

کانگرس و اعضای مالس سنای این کشور به حمایت از رونید      

ای در حمایت از متاکرات و حمیاییت    صلح، ایااد اجماع منطقه

اند. این در حیالیی اسیت        از نیروهای امنیتی افغانستان تأکید کرده

که رییس جمهور غنی در دوم سرطیان در رسس ییک هیییأت             

دستاورد خواند شده  رتبه به امریکا سفر کرده بود. این سفر پر  بلند

هیای   ای که پس از دیدار هیأت دولت افغانستان با مقام و در بیانیه

امریکایی از سوی کاخ سیفییید بیه نشیر رسیییده، بیه شیروع                      

وگوی معنادار صلح تاکید شده است. رهبران امیرییکیا از          گفت

اند کیه فیوراب بیه گیونیه             های درگیر جنگ خواسته تمامی طرف

یابی به یک تیوافیق      وگوی صلح به هدف دست معنادار در گفت

سیاسی که شامل حفاظت از حقوق تمامی شهروندان افیغیان بیه        

 .شود، سهیم شوند ها می شمول حقوق زنان و االیت

طالبان: هیأت دول  ریزهای پش  پرده ری ههویهدی        

 کند. می

گوید که این گیروه   طالبان با رد ادعای دولت افغانستان می گروه 

آماده متاکره با جانب مقابل است. محمدنعیم، سخنگیوی دفیتیر      

صبح گیفیت کیه تیاکینیون             ۸سیاسی طالبان در اطر، به روزنامه 

کننده دولت افغانستان در دوحه حاضر نیبیوده    اعضای تیم متاکره

وگوها از سر گرفیتیه نشیده اسیت. او             و به همین دلیل این گفت

کننده  تأکید کرد که همین اکنون نیز برخی از اعضای تیم متاکره

در دوحه حضور ندارند. به گفته او، این اعضا ییا    «طرف مقابل»

شیان     اند و ییا هیم در کیارهیای شیخیصیی                  در جبهات جنگ

اند. عالوه بر این، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در اطیر    مصروف

حکومت را به تخریب این گروه متهم کرد و گفت که حکومیت  

را به جهانیان نشیان   «کننده  مأیوس»افغانستان از طالبان تصویری 

 .داده است

هیای تیمیاس         هایی که میان تیییم   نعیم گفت، جانب مقابل حرف

انید. او بیه سیفیر             بدل شده را به کشورهای دیگر انتقال داده و رد

هیأت دولت افغانستان به امریکا اشاره کرد و گفت کیه در ایین       

ها تفهیم شود که متاکرات صلیح   سفر نیز تالش شده به امریکایی

نتیاه است و طالبان کدام دلچسبی به این متاکرات ندارند. او     بی

وگوهیا را     افزود که به همین دلیل نیز تاکنون هیأت دولت، گفت

به تعویق انداخته است. به این ترتیب این سیخینیگیوی طیالیبیان             

تصریح کرد که کارشکنی از جانب دولت افغیانسیتیان صیورت       

 .گرفته و این گروه کدام مشکلی با از سرگیری متاکرات ندارد

کننده دولت و شورای عالی مصالحه ملی در حالیی   هیأت متاکره

کنند کیه ایین      به تعهدشکنی طالبان در متاکرات صلح اشاره می

هیاییی از      گروه از آغاز ماه می تا کنون حمالت خود را بر بخش

جویان این گروه در جرییان دو     کشور تشدید کرده است. جنگ 

های بدخشان، تخار،  ولسوالی را در والیت ۰۲ماه اخیر نزدیک به 

بغالن، کندز، بلخ، سمنگان، سرپل، اندهار، لیغیمیان، ارزگیان،         

انید.     غزنی، بادغیس، غور، ارزگان، فاریاب و تخار تصرف کرده

گی بسیج ملی علیه این گروه را اعیالم کیرده و        حکومت به تازه

شماری از شهروندان در حمایت از نیییروهیای امینیییتیی سیالح             

انید تیاکینیون          اند. نیروهای امنیتی در کنار مردم توانستیه   برداشته

 باره از چنگ طالبان آزاد کنند. ولسوالی را دو ٥۲نزدیک به 

 عبداالحمد حسینی

 بست دیپلماسی صلح تا توسل به ابزار نظامی  از بن

وزارت خارجه کشور نیز عبور شماری از اتباع افغانستان به خیا     

اوزبیکستان را تایید کرده و گفته است که بیه صیورت جیدی و            

کند تا دالیل و ابعاد این حادثه روشن  جانبه بررسی و تحقیق می همه

ما به اوانین حاکم بیر  »شود. در اعالمیه وزارت خارجه آمده است:   

متعهد بوده و تطبیق آن را بیرای تیأمییین           مناسبات سرحدی کامالب

امنیت کشورها و حفظ روابط دوستانه با کشورهای همساییه میهیم      

  «دانیم. می

محمود قریشی در یظهاریتی گه هتهه       یز جانب دیگر شاه

 ۵.9های گذشته میزبان  یس  که پاکستان در جریان سال

تهر     میلیون مهاجر یفغان بوده یس  و یز ییهن بهیه            

پذیرد. یو یفزوده یس  که پاکستان باید مهرزههای       نمی

خود ری ببندد و یز منافع مهلهی خهود دفهاد کهنهد.               

محمود قریشی یبریز نگرینی کرده یس  که یفهزییه     شاه

ها در یفغانستان ممکن یس  سبب سریزیر شهدن   خشون 

 تر به پاکستان شود. مهاجرین بی 

ای با  وزیر پاکستان، نیز در مصاحبه پیش از این عمران خان، نخست

نیویار  تایمز گفته بود که اگر طالبان بر افغانستان تسیلیط پیییدا         

چنان تأکید کیرده   بندد. خان هم  کنند، پاکستان مرزهای خود را می

بود که تالش طالبان برای تسلط بر افغانستان از طریق نیظیامیی، بیه       

اناامد و سبب هاوم میهیاجیران بیه پیاکسیتیان               جنگ داخلی می

 شود. می

با این حال وزارت خارجه تأکید کرده است که افغانستان هیمیواره   

دار و عزتمند مهاجران افغان به کشور بیوده     خواهان بازگشت دوام

است و در این راستا در چهارچوب ساختارهای موجود هیمیکیاری    

شمول پالن عمل افغانستان ی پاکسیتیان بیرای صیلیح و              دوجانبه به

 کند. با جانب پاکستان کار می (APAPPS)گی   بسته هم

در اعالمیه وزارت خارجه که روز دوشنبه، هفتم سرطان، نشر شید،  

رود تا کشورهای همساییه از مسیالیه         گفته شده است که انتظار می

 مهاجران به عنوان ابزار فشار بر افغانستان استفاده نکنند.

های  وزیرت خارجه تأکید کرده یس  که همکاری

ریهزی و       صادقانه پاکستان در ریستای خت  خهون 

  شمول در یفغانسهتهان بهه      تأمین صلح پایدیر و همه

ههای     بهیهنهی    مریتب مؤثرتر یز یظهار نظرها و پی 

های دول  یین کشهور     کننده یز جانب مقام نگرین

 یس .
ای گفته است کیه بیا دایت         وزارت خارجه ایران نیز با نشر اعالمیه

 کند. کننده در افغانستان را دنبال می تحوالت نگران

ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران در امور افغیانسیتیان، در       محمد

های صیلیح در      ایران از تالش«دیدار با عبداهلل عبداهلل، گفته است:  

کند و پایان جنگ و تامین صلح در افغانستیان   افغانستان حمایت می

وگو را  شمول و فراگیر متاکره و گفت حل سیاسی همه از طریق راه

 »خواهان است.

ایران طرفدار حل بحران کنونی «آاای طاهریان تاکید کرده است:  

جنگ و بحران   وگو است و از ادامه افغانستان از راه متاکره و گفت

 »کند. در افغانستان طرفداری نمی

  حسین حیدری

 از گسترش جغرافیای جنگ تا دیدگاه های متفاوت... 
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 نام و تخلص: -٥
 ضیاءالحق  فیروزکوهی  
 شاه محمد نام پدر:  -٥
 ٥٥سال و محل تولد:  -٢

خورشیدی ،  ٥٢٦۱حوت 

والیت بادغیس، ولسوالی 

 اادس، منطقه ارچغی

 تحصیالت: لیسانس ادبیات فارسی -٥
فعالیت های فرهنگی و ادبی: عضو انیایمین ادبیی         -٢

عضو انامن بیدل شناسان افغانستان، سه مقاله در  هرات،
زمینه نقد نوشته ام، مول  کتاب شعر مقاومت و تاثیییر   

 گزاری استاد خلیلی ) زیر چاپ( 
 حالت مدنی:  متاهل -٦
 نمونه های شعر:  -۱

 دوریت بر دود غلیان هم فشار اورده است 
 دوریت یک شهر دلتنگی به بار اورده است 

 
 دوریت تنهایی و شعر و غم و ناراحتی  
 بر اتاق کوچک من روی گار اورده 

 
 دوریت آه دوریت آه دوریت خیلی ببخش  
 لکنت گفتار بر شعر و شعار اورده است 

 
 واتی رفتن گفته بودی کاش می شد با تو بود 
 )کاش( این حرفت به جانم زهر مار اورده است 

 
 کوچه های خالیی اشالق و کاریز و غروب 
 یاد من را از تو و از سال پار اورده است 

 
 دست من هر شب به سوی آسمان اما چه سود 

 آسمان هم در نبود تو غبار اورده است 
 

 موی خود را باز شاید داده در دست صبا
 که این نسیم از ان طرف ها عطر یار اورده است 

 
 ای بهار ای زندگی رفتی و در ماحول باغ

 این خبر را کوچ های خیلی سار اورده است 
 
 من دیگر نمی پاید که باشم انتظار   عمر

 انتظار اورده است  بر مرادم چرخ تا کی
 

 بعد از این بر مردن تدریای ام تن میدهم 
 آخر مرا با غم کنار آورده است   روز گار

 
 
 

 به جاده رفتن و بی تو ادم زدن مرگ است
 به خود تپیدن و از تو جدا شدن مرگ است

 
 هیزار مییردم جیاهیل ترا هییمیی کشیتینید
 خدا گواه که بی تو حیات من مرگ است

 
 ییقیین بیه کیار خیداونیدگَیار بایید داشت
 برای وصل خدا زندگیی تن مرگ است

 
 بهشت وعده ی یار است مر مسلمان را
 بدون تو به بهشت خدا شدن مرگ است

 
 خدا ز جنس منِ خسته آفریده ترا

 تصور تو ز جنس جدا ز من مرگ است 

شناسنامه مختصر 
 شاعران معاصر 

 تاریـکی در کابـل ارمـغان کیسـت؟

 کاهش ارزش پول ملی، مایه نگرانی است...
نگرانی دیگر در مورد پول افغانی کیه سیال       

های زیادی است، میرییض اسیت و سیبیب            

نگرانی دولیت بیه جیز از دو دولیت کیه                  

هیچگاهی در برابر کاهش ارزش پول خم بیه  

ابرو نمی آورد، شده است، کاهش در معاملیه  

ارار گرفتن پول افغانی در معامالت مارکییت  

درصید     ٢٢کشور است. حیاال در حیدود            

معامالت بازار های افغانستان با پول افیغیانیی      

صورت می گیرد، )مینیبیع : جیهیانیی(ایین                 

معامالت در سطح معامله بزرگ تیایاری بیه      

صفر و حتی تمسخر آمیز تلقی میی گیردد،       

معامالت متوسط باال و میانه نیز جای میعیاملیه    

پول افغانی نیست، تنها معامالت متوسیط رده    

سوم و معامالت کوچک ییا پیرچیون جیای         

چنین ارز شمرده میی شیود کیه آنیهیم در              

والیات شرای و جنوبی کیلیدار پیاکسیتیانیی         

حرف اول را در معامالت کوچک و پرچون 

می زند. معامالت بزرگ بصیورت کیل در          

دایره دالر و یورو و پوند کار می کنند، )صید   

در صد معامالت باال(که نیرخ داراییی هیای         

ثابت و طال نیز در اختیار چنییین اسیعیار انید          

فیییصید       ٦٢)صد در صد( و حدود باالتر از     

معامالت کل بازار )بزرگ، میییانیه و حیتیا             

کوچک باال( را نشان می دهد. برایم جیالیب     

است که معامله کننده های بازار باپول افغانیی  

درصید میایمیوع میعیامیالت بیازار                ٢٢که 

افغانستان اند، مامورین کیوچیک دولیت و          

کارگران مزد بگیر و عرصه کننیده پیرچیون      

کوچک اند و این یک هشدار بیرای دولیت     

است. حتی ماموین دولت در رده های بیلینید     

نیز از حرف زدن با پیول افیغیانیی کیاهیش             

شخصیتی را احساس می کنند و باید با ایشیان  

با دالر حرف زد. این حالت همانند، آخیریین    

روز های دولت داکتر نایب اهلل، مااهدین و 

 طالبان است که نتیاه را خود می دانید.

 سید مسعوداز تاارب گتشته باید آموخت. 

دیروز پس از آن که برشنا اعالن کرد که پس از چندین روز   
پایه های تخریب شده برق را در مناطقی از ولسوالی سالینیگ   
ترمیم کرده و برق به یازده والیت کشور بیه شیمیول کیابیل          
وصل شده است، بالفاصله پایه های دیگری در منطقه بگرامی 
تخریب گردید و برق کابل و ده والیت دیگر دو بیاره ایطیع        
شد. در روزهای گتشته پایتیخیت و ده والییت دییگیر در                 
تاریکی مطلق ارار داشت و این مساله سبب شید کیه صیدای        
اعتراضات مردم بیش از هر زمان دیگر بلند تر گیردد. میردم        
همان پرسش تکراری را البته این بار با صدای رساتیر تیکیرار      
می کنند که تاریکی ارمغان چه کسی اسیت؟ چیرا شیرکیت         
برشنا و نهادهای امنیتی کشور نه تنها اادر نیستند از تیخیرییب      
پایه های برق وارداتی جلوگیری کنند بلکه حتی از شناسیاییی   
عامالن این جنایت عاجز برآمده اند؟ مردم واتی این همه بیی    
کفایتی و ناتوانی را آن هم در مناطقی که طالبان حضور علنی 
ندارند و هر کدام از این مناطق زادگاه یکی از سیاسیتیمیداران    
پرمدعا است می بینند، چگونه باید اضاوت کنند و چه امییدی  

 برای آینده داشته باشند؟
از نخستین روزهایی که تخریب پایه هیای بیرق در مینیاطیق            
شمالی آغاز گردید کسی به نام مماتی سیالینیگ بیه عینیوان           
مسبب این کار دستگیر گردید و به جرم خویش اعتراف کیرد  
این مساله در هاله ای از ابهام ارار داشت.  از آن پیس هیر از        
چندی این اتفاق می افتد و شرکت برشنا با نهادهای امنیتیی و    
مسولین محلی تنها این تخریب ها را به نظاره می نشیننید و بیا       
زبان بی زبانی اظهار عاز می کنند. اکنون مماتی های شمالیی   

تکثیر گردیده و لحظه که بخواهند پایه های برق را تیخیرییب    
 می کنند و به طرز معماگونه ای ناپدید می شوند.

در سال های گتشته همواره یکی از عامالن تخریب پایه هیای  
برق و از پدیدآورندگان تاریکی طالبان دانستیه شیده اسیت.        
البته واتی پایه های برق در مناطقی از دند غوری و بیغیالن و       
آن طرف کوه های سالنگ تخریب می شوند، بیدون تیردیید      
طالبان مسولیت اصلی را به عهده دارند. زیرا یا مستیقیییمیا در        
تخریب پایه ها دست دارند و یا زمینه تخریب را فیراهیم میی      
کنند. بگتریم از این که گفته می شود حتی در همان مینیاطیق     
کسانی هستند که به نام طالب دست به این جنایت میی زنینید      
ولی در ابال این کار از دولت و شرکت برشنا باج می گیرنید.  
اما به نظر می رسد که در این طرف کوه های سالنگ اضیییه     
بسیار متفاوت است و طالبان نمی توانند در این مناطیق دسیت     

 به تخریب پایه ها و اطع برق بزنند.
اکنون بیش از هر زمان دیگر این داستان ساختگی کیه گیوییا      
طالبان در پشت تخریب پایه های برق در شمالی ایرار دارنید       
مفت شده است. نشانه های واضحی حاکی از دسیت داشیتین       
مافیای ثروت و تاارت در پشت این تخریب ها وجیود دارد.    
چگونه ممکن است که در مناطقی که طالبان حضور نیظیامیی    
ندارند و هیچ منطقه ای در آن جاها در دست طالبان نیست اما 
پایه های برق هر لحظه منهدم می شوند و یازده والیت کشیور  

 به شمول پایتخت در تاریکی فرور می روند.
به نظر می رسد که یک گروه مافیایی و جنایتکیار در پشیت       
این تخریب ها ارار دارند که هم در دورن نهادهای امنییتیی و     

هم در داخل برشنا و هم در میان مقامات محلی نیفیوق ایابیل         
مالحظه ای دارند. هدف این شبکه مافیایی بیه دسیت آوردن        
سود بیشتر از طریق فروش نفت بیرای روشین نیگیه داشیتین             
جنراتورها و هم چنین ساختن دو باره پایه های برق با ایییمیت    
های گزاف است. اگر آنان نفوق در سطوح باالی امینیییتیی و        
دولتی نداشته باشند هرگز نمی توانند به این راحتی دسیت بیه     
جنایت و تخریب بزنند و این گونه مردم یازده والییت را از        

 نعمت روشنایی محروم کنند.
نفوق مافیا و دشمنان روشنایی در درون نهادهیای امینیییتیی و          
حکومت و نیز نفوق در داخل شرکت برشنا به همان اندازه کیه  
حکایتگر عمق فساد در نهادهای رسمی است، نشیان دهینیده        
ضع  و ناتوانی نیز هست. متاسفانه همین ضع  سبیب شیده      
است که اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نهادهای کشیفیی و       
امنیتی کشور به تدریج از بین برود. واتی نهادهای رسمیی میا      
نمی توانند حتی نامی از تخریب کنندگان به دست بیاورنید و    
برای مردم اعالن کنند، چه امیدی برای تامین امنیت و کشی   
توطیه های دشمنان را از این نهادها می توان داشت؟ متاسفانیه  
این گونه ناتوانی ها هم دشمنان را جری تیر سیاخیتیه و هیم            
کسانی را که به اموال عمومی آسیب می زنند و در پیی آن          
سود بیشتر به دست می آورند. بنابراین تاریکی در کابل و ده     
والیت دیگر ارمغان بی کفایتی شرکت برشینیا و نیهیادهیای          
امنیتی است که نمی توانند با عوامل سودجو و جنایت پیییشیه      

 مافیا برخورد جدی داشته باشند.    محمد هدایت

یکى از صفات مهم و برجسته رهبران سلیم مساءله تشخیییص،   
صدر و استماع مشوره های سودمند دانشمندان و  بصیرت، سعه

 ارج گتاشتن به دیدگاه های آنهاست.
اصوال رهبران که کارهاى مهم را با مشورت و صالح اندیشیى  
یکدیگر اناام مى دهند و صاحبنظران آنها بیه مشیورت میى        

 نشینند، کمتر گرفتار لغزش مى شوند.
به عکس آنهای که : گرفتار استبداد راءى هستند و خیود را         

هر چند از نظر فکرى فوق  -بى نیاز از افکار دیگران مى دانند 
غالبا گرفتار اشتباهات  -العاده باشند و خود را عقل کل بدانند 
 خطرنا  و دردناکى مى شوند.

مسلما، رهبران مستبد، خشن و تندخو و غیر اابل انیعیطیاف و      
فااد روح  و گتشت، بزودی در برنامه های خود میواجیه بیا        

 شکست و مردم از دور آنها پراگنده می شوند .
استبداد رسى، شخصیت را در توده مردم مى کشد و افکیار را    
متوا  مى سازد، و استعدادهاى آماده را نابود مى کند، و بیه    
این ترتیب بزرگترین سرمایه هاى انسانى یک ملت از دسیت      

 مى رود.

به عالوه کسى که در اناام کارهاى خود با دیگران مشیورت    
مى کند، اگر مواجه با پیروزى شود کمتر مورد حسد وااع مى 
گردد، زیرا دیگران پیروزى وى را از خودشان میى دانینید و        
معموال انسان نسبت به کارى که خودش اناام داده حسد نمى 
ورزد و اگر احیانا مواجه با شکست گردد زبیان اعیتیراض و          
مالمت و شماتت مردم بر او بسته است ، زیرا کسى به نتیییایه    
کار خودش اعتراض نمى کند، نه تنها اعتراض نخواهید کیرد     

 بلکه دلسوزى و غمخوارى نیز مى کند.
یکى دیگر از فوائد مشیورت ایین اسیت کیه انسیان ارزش                
شخصیت افراد و میزان دوستى و دشمنى آنها را با خود در  
خواهد کرد و این شناسائى راه را براى پیروزى او هموار میى    

 کند .
متاسفانه در افغانستان تا هنوز هیچ رهبیری را نیدییده ام کیه             

 استبداد رسی نداشته باشد وخود را عقل کل نداند.  
امروز انسان های هدفمند و بابصیرت که از عیزت نیفیس و            
اعتماد نفس برخوردارند در اطراف و اکینیاف رهیبیران ایین          
سرزمین دیده نمی شود، حصار های ساخته شده است کیه از    

آن حصار ها شخصیت های صاحب درد و در  نمی توانینید   
عبور کنند . عامل بدبختی بزرگان کشور ما محروم بیودنید از      
معنویت و بصیرت الزم و داشتن اتاق فکر و عدم محبت البیی  
به شخصیت های وطندوست و فرهیخته و حمایت از سیبیک       

 سران بی ماهیت است.
مسلما یگر در کشور رهبری و زعی  سلی  به ویقع  
کلمه می دیشتی ،آیا قبل یز ینکه در شهکهسه         
بزرگترین قدرتهای یستعماری قبل یز آنکه کهام    
یین مل  شرین شود با خطا و یشتباه رهبرین شان 
تلخ می شد،  هر روز  فاجعه ی خلق می گردیهد  
و یوضاد یز کنترل بیرون می شد چهههار دههه        
شاهد قتل و کشتار و فریر سرمایه های مهادی و    
معنوی یز کشور می بودی ؟!  همهویره تهاکهیهد        
دیشته یم که عامل تمام بدبختهی هها در ییهن          
سرزمین نبود رهبری و زعام  سلی  یس ، بناء تا 
زمانی که یین معضل فل نشود هیچ مشکل فهل    

 نخویهد گردید.

 عبدالرووف تواناهر کس دچار استبداد رأی شود هالك می شود!/ 

 سلنه کم کړي ۰۱کرنې وزارت: سږنۍ وچکالي به د غنمو تولید 
د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت    

مبه(   ۶چارواکو )یکشنبببه د چبنبګبا  پبه 
ویلي، چې هېواد کې سږنۍ وچکبالبي ببه د 

 .سنله کم کړي ۰۱غنمو حاصل 
د کرنې وزارت وایبي، ارزونبې یبې ښبیبي، 
چې د سږنۍ وچکالۍ له کبله ببه د غبنبمبو 
حاصل شاوخوا څلور میلیونه ټنه وي، چې 

 .د تېر پرتله به یو میلیون ټن کم وي
 ۵۷د کرنې وزارت وایبي، پبه څبه ببانبد  

ولسببوالببیببو کببې وچببکببالببي  ېببره ده او د 
 .کروندګرو کار یې ستونزمن کړی دی

د کببرنببې وزارت ویببانببد اکبببببر رسببتببمببي 
اعشباریبه  ۶د افغانستان کلنۍ اړتیا «وویل:
میلیونه مټریک ټبنبه ده، چبې د سبږنبي   ۴

 ۴کال د تولیبد وړانبدویبنبې پبر ببنبسب  ببه 
میلیونه مټریک ټبنبه تبولبیبد ولبرو چبې پبه 
ټبولببه کببې څببه بببانببد  دوه مببیبلببیببونببه ټببنببه 

 ».کمېږو
د رستمي په وینبا، د  سبره ببه د غبنبمبو  

 .وارداتو ته اړتیا  ېره شي
د کببرنببې وزارت چببارواکببي وایببي، سببږنببۍ 
وچببکببالببۍ سببره شبباوخببوا در  مببیببلببیببونببه 
مالداران هم خپلو څبارویبو تبه د وښبو او 
اوبو کمي سره مخامخ دي، چې د څبارویبو 

 .یې د له منځه تللو وېره شته
په همد  حال کې طبیعي پېښو ته د رسېدو 
پببه چببارو کببې د دولببت وزارت وایببي، د 
وچکالۍ له کبله زیانونو ته رسېدو لپاره د 

 .حکومت سرچینې کمې دي
طبیعي پېښو ته د رسبېبدو پبه چبارو کبې د 
دولت وزارت مطببوعباتبي سبالکبار عبببد  

وچکالي ببه پبه ببېبالببېبلبو «زاده ویلي: ولي
برخو کې د افغانستبان خبلبک وځبیبي، چبې 
موږ هم خپل پالن په اوو ببرخبو کبې جبوړ 
کړی دی. سویل لوېدیځ، لوېدیځ او شبمبال 
لوېدیځ زونبونبه ببه تبر نبورو سبیبمبو  ېبر 

 ».وځپل شي
تر د  وړاند  ولسمشر غني ویلي وو چې 
حکومت د وچکالۍ لبه کبببلبه زیبانبونبو تبه 
رسېدو لپاره د بودیجې کسر سبره مبخبامبخ 

 .دی

طبیعي پېښو ته د رسبېبدو پبه چبارو کبې د 

دولت وزارت چارواکي وایي، د وضعیبت د 

کابو کولو لپاره د الزمې بویدجې معلومېدو 

سره به، افغبان حبکبومبت لبه مبرسبتبنبدوی 
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به جز پیشگفتار، مسوولیت سایر نبشته ها به عهده نویسنده آن بوده، عنقناب در نکته: 
 ویرایش مطالب دست باز دارد. مطالب ارسال شده واپس مسترد نمی گردد!

هیای دور و       با گسترش جغرافیای جنگ در کشور، همسایه

هیا و       گیاه    ایین وضیعیییت، دیید               نزدیک نسبت به ادامیه 

اند. سیفیارت هینید در کیابیل،              عملکردهای متفاوتی داشته

دانسته و گفته »خطرنا «وضعیت امنیتی چندین والیت را 

 اند. است که شهروندان هند با تهدیدات جدی مواجه

سفارت این کشور از شهروندانش در افغانستان خواسته است 

که تدابیر امنیتی را به صورت جدی مراعیات کینینید و از           

 گتار غیرضروری اجتناب ورزند. و گشت

انید        های دولتی اوزبیکستان اعالم کرده در همین حال رسانه

که شوکت میرضیای ، رییس جیمیهیور ایین کشیور، در              

علی رحیمیان، رییییس جیمیهیور             وگوی تلفنی با امام گفت

افیغیانسیتیان در       »خطرنیا  «تاجیکستان، در مورد وضعیت 

امتداد مرز با تاجیکستان بحث و تبادل نظر و وضعیت در مرز 

 با این کشور را بسیار متشنج ارزیابی کرده است.

زمان با این، به دنبال تشدید جنیگ در شیمیال کشیور،            هم

خبرگزاری دولتی تاجیکستان )خاور( گزارش داده است که   

نیروهای مسلح این کشور در خط دوم دفاعیی در میرز بیا          

انید. فیرییدون          منتقل شیده   »رژیم خاص«افغانستان به یک 

زاده، سخنگوی وزارت دفاع تاجیییکیسیتیان، بیه          محمدعلی

خبرگزاری خاور گفته است که نیروهای امنیتی این کشور با 

دیگر نیروهای مرزبانی از سرحدات تاجیکستان میحیافیظیت     

 کنند. می

این روزها هیچ تاهیزات ییا    «او افزوده است: 

نیروی اضافی تحویل داده نشده است و فیعیالب     

ای برای اناام این کار وجود ندارد؛ زیرا  برنامه

اوضاع ناپایدار در افغانستان ما را مابور کیرده  

است تا واحدهای نظامی خود را در خط دوم   

 »دفاع تقویت کنیم.

طبق گزارش خبرگزاری خاور تاجیکستان، در 

ها بین نیروهای  روز گتشته درگیری ٥۲جریان 

جویان طالبان در چهیار نیقیطیه        امنیتی و جنگ

مرزی تاجیکستان رخ داده و هشت منطقه و دو 

 پاسگاه مرزی به دست طالبان افتاده است.

تر کمیته دولتی امنیت ملی تاجییکیسیتیان      پیش

گفته بود که در پی حمله طالبان بر شیییرخیان      

نیییروهیای       ٥٢٥بندر در والیت کندز، حدود 

امنیتی از مرز عبور کردند و به تاجیکستان رفتند. این کمییتیه    

نیروی امنیتی افغانستان پیس از       ٥۱چنان گفته است که   هم

 اند. حمله طالبان از ولسوالی کلدار بلخ به تاجیکستان آمده

والیت بلخ، این اظهارات را رد کرده و    والیفرهاد عظیمی، 

گفته است که هیچ نیروی امنیتی از ولسیوالیی کیلیدار بیه            

 تاجیکستان نرفته است.

گیویید کیه در           با این حال، وزارت خارجه اوزبیکستان می

 ٥٥جیون       ٥۱جون سه سرباز افغان و در تیارییخ      ٥٦تاریخ 

سرباز مرزی افغانستان از مرز مشتر  عبیور کیرده، امیا از          

سوی نیروهای مرزی اوزبیک دوباره به افغانستان فیرسیتیاده      

گوید  اند. در همین حال، وزارت خارجه اوزبیکستان می  شده

هم سربازان افغانستان بیا عیبیور از میرز              که در دو روز پی

انید.     مشتر  میان دو کشور، وارد خا  اوزبیکستان شیده   

اوزبیکستان به نقل از وزارت خارجه  «KUN»خبرگزاری 

جون نیروهیای میرزی      ٥٦  گوید که در تاریخ این کشور می

 اند. افغانستان وارد المرو اوزبیکستان شده

چنان از افزایش تنش در افغانستان ابراز نگرانی  این کشور هم

ای کیه وزارت امیور خیارجیه                کرده است. براساس بیانیه 

نیروی مرزی افغیانسیتیان و       ٥٥اوزبیکستان نشر کرده است، 

یک گروه مسلح محلی از منطقه شورتپه والیت بیلیخ وارد       

نیظیامیی     ٢٢جون نیز  ٥٢اند. در تاریخ   المرو این کشور شده

ها دوباره از    افغانستان به اوزبیکستان فرار کردند، اما تمام آن

سوی نیروهای مرزبانی اوزبیکستان بیه افیغیانسیتیان ردمیرز           

 1یدیمه مطلب صشدند...                                     

 ها  از گسترش جغرافیای جنگ تا دیدگاه های متفاوت همسایه

شاگرد و محصل می پذیرد! 1400لیسه خصوصی سبزمنش و انستیتوت تعلیمات عالی و مسلکی سبزمنش برای سال تعلیمی   


