شهید آخرین در ده مرغان افغانستان
طَ ػٌثَ  51اپزیل 1155
تزگزداًٌذٍ :هذیزیت طیوای ػغٌاى
تایپ تَ دری :اًْرػاٍ گُْزی
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ایٌدا خظذ هِزآّر ،هِزاب ػاٍ یکی اسافظزاى فمیذ لْای ُْائی افغاًظتاى ،تخاک طپزدٍ ػذٍ
اطت
در رّطتای ػغٌاى  ،یک ّلظْالی دّرافتادٍ در ّالیت تذخؼاى افغاًظتاى همثزٍ ُای سیادی
تَ چؼن هی خْرًذ کَ تاالی آًِا پزچن طثش دیذٍ هی ػًْذ .طاکٌاى ایي ّلظْالی (ًاحیَ ای )
هی گْیٌذ کَ ایٌِا لثز ُای ػِیذاى اطتٌذ کَ اس طال ُای  5791هیالدی یعٌی اس سهاى آغاس
درگیزی ُای ػذیذ در افغاًظتاى تا تذیي طْ در للوزّ ّلظْالی پیذا ػذًذ .تظیاری اس طاکٌاى
ایي ّلظْالی دّر افتادٍ اس آى اتزاس ًگزاًی هی کٌٌذ  ،کَ رًّذ پیذایغ چیٌي همثزٍ ُا تا تَ
حال ُن تاس داػتَ ًؼذٍ ّ تز ػوار آًِا افشّدٍ هی ػْد.
ػغ هاٍ لثل در کٍْ پایَ رّطتای دٍ هزغاى ػغٌاى لثز خذیذی پیذا ػذ کَ در تاالی آى ُن
پزچن طثش تَ خلٍْ در آهذ  .ایٌدا خظذ هِزآّر هِزآّرػاٍ یک افظز فمیذ لْای ُْائی
افغاًظتاى تَ خاک طپزدٍ ػذٍ اطت.
ًذری تیگن ُوظز هِزآّر هی گْیذ  ،ػُْزم در ّالیت تادغیض در یکی اس پایگاٍ ُای
ًظاهی تَ حیث هٌِذص طیارٍ ُای خٌگی ایفای ّظیفَ هی کزد .در ّلت ُای اخیز اّ اس
چٌذیي آسهایغ ُای تیي الوللی گذػتَ ّ در پایگاٍ ّظیفَ خْتی را صاحة ػذٍ تْد .هي یک
چٌذطال تا چِار پظز ّ یک دختزم ُوزایغ تْدم تلی چْى خاًَ ًذاػتین  ،اّ هزا تَ سادگاُن

ػغٌاى فزطتاد .تَ گفتَ خاًن ًذری تیگن  ،خظزع تزای اّ ّ فزسًذاًغ اس حظاب سهیي ُای
خْد تزای طاختي هٌشل رُایؼی لطعَ ئی خذا کزدٍ اطت .ػُْزع تَ اّ ّ فزسًذاى ُز هاٍ
پْل هیفزطتادٍ ّ ایي سى تا کْدکاًغ تَ طاختواى هٌشل هؼغْل تْدًذ.

توام اهیذ ُای ًذری تیگن تَ خْاًذًی فزسًذاًغ اطت تا آًِا صاحة حزفَ ػًْذ
ایي سى هیگْیذ (آخز تیزهاٍ طال گذػتَ ًاگِاى درپیغ خاًَ ها یک طیارٍ ًظاهی ًؼظت .
عوذتا ً تَ ػغٌاى طیارٍ خیلی کن پزّاس هی کٌذ ّ ها تَ آهذى آى حیزاى هاًذین .اس طیارٍ تاتْتی
را تز آّردًذ  ،آًِا تاتْت آٌُی را تاس کزدًذ ًواًذًذ (ًظاهیاى تَ ها گفتٌذ  ،کَ هِزآّردر
ًتیدَ تلٌذ ػذى فؼار خْى خاى خْد را اس دطت دادٍ اطت) ّ .لی ها تعذاً فِویذین کَ هِزآّر
تز اثز یک اًفدار ًشدیک پایگاٍ ًظاهی کؼتَ ػذٍ اطت.
هحوذ ًاصز خاى  ،هعاّى ّلظْال ػغٌاى هی گْیذ کَ ُ ،ز چٌذ در سهاى اعتالف ػوال ُن
ػغٌاى یکی اس هٌطمَ ُای أهي هحظْب هی ػذ ّلی خٌگ ُای داخلی تَ ایي هٌطمَ دّر
دطت ًیش ُویؼَ اثزات خْد را هی گذاػت .تَ گفتَ اّ  ،حاالُن تعذاد سیادی اس ػغٌاًیاى تَ
حیث عظکز ّ افظز درحیات لْای ًظاهی افغاًظتاى در ًماط هختلف ایفای ّظیفَ هی کٌٌذ.
غیز اس ایي  ،تظیاری اس افزاد تحصیل کزدٍ عوذتا ً سًذٍ گی در هزکش ّ ّالیات دیگز را
اختیار هی کٌٌذ.
تَ گفتَ آلای ًاصز خاى  ،تٌِا در یک طال گذػتَ هیالدی تعذاد ػِیذاى درًماط هختلف
افغاًظتاى اس خولَ طاکٌاى ػغٌاى پٌح ًفز را تؼکیل داػت کَ اکثز کلی آًِا خْاًاى ّ
صاحثاى خاًْادٍ گی اطفال تْدًذ .در هیاى آًِا دّکتْر اطتا  ،یک پشػک هحلی ًیش تْدٍ
اطت کَ در یکی اس تزخْرد ُای هظلحاًَ خیاتاًی در لٌذُار تَ ُالکت رطیذٍ اطت.
تظیاری اس افظزاى ًظاهی طاتك کَ در ًِاد ُا ً ،ماط ّ رژین ُای هختلف افغاًظتاى خذهت
کزدٍ ُ ،ن اکٌْى در سادگاٍ ُای ػاى تاس ًؼتَ (هتماعذ) اطتٌذ  ،هی گْیٌذ کَ تمزیثا ً ُیچ
کذ اهی اس آًِا حمْق تماعذی (تاسًؼتَ گی ) دریافت ًوی کٌٌذ ُز چٌذ تظیاری اس آًِا صاحة

رتثَ ُای تلٌذ ّ ًؼاى ُای عالی لِزهاًی ّ طي ػاى اطتٌذ .تَ گفتَ آى ایي افزاد خاًْادٍ ُای
کَ در طْل طی طال خٌگ افغاًظتاى ّلیوِا یا ًاى آّراى ػاًزا اس دطت دادًذ .اهزّس اس
خاًة دّلت تمزیثا ً ُیچ کوک هذدی ًوی گیزًذ.
ًذری تیگن  ،تیٍْ سًی خْاى اس رّطتای دٍ هزغاى هی گْیذ اّ تا پٌح ًفز اس اطفالغ در سًذٍ
گی تا هؼکالت طختی رّ تزّ اطت  ،تَ گفتَ ّی دّلت تٌِا یک هزتثَ در سهاى آّردى
تاتْت ػُْزع تَ اّ حذّد ( )1111دُّشار دالز اهزیکائی کوک کزدٍ اطت  .دیگز اّ ًوی
داًذ تَ کدا هزاخعَ کٌذ ّ حمْق یتواًغ را اس کی طلة کٌذ.

هِزآّرطپارع ُای ًظاهی را تا خذیت اخزاء هی کزد ّ ًؼاى ُای سیادی داػت
خاًَ ایکَ ًذری تیگن تٌاء کزدٍ اطت  ،در ارتفاء ّالع اطت کَ آب آػاهیذًی در آى خا ّخْد
ًذاردّ .ی هی گْیذ کَ آتزا ُوَ رّسٍ فزسًذاًغ اس رّدخاًَ آهْ کَ تمزیثا ً یک کیلْهتز اس
خاًَ دّر اطت تَ دطت هی کؼاًٌذ .دارائی ایي خاًْادٍ تٌِا یک گاّ ّ یک گْطالَ اطت.
ًذری تیگن گفت :خاًْادٍ ها حتی سهیي ًذارد کَ تخاطز تاهیي خاًْادٍ اس آى اطتفادٍ کٌذ.
ّطایل سًذٍ گی ًذری تیگن ّ فزسًذاًغ را خْد اّ ّ ّالیذیي ػُْز ػِیذع فزاُن هی کٌذ
ّی هیگْیذ کَ توام اهیذع تَ ایٌظت کَ فزسًذاًغ خْب تخْاًٌذ ّ صاحة حزفَ ػًْذ.
پظزی اس ُوَ تشرگ اّ  59طال دارد ّ توام فزسًذاًغ ػاگزداى هکتة اًذ .هِزآّر هحزاب
ػاٍ تَ ٌُگام هزگ ُوگی  21طال داػت ّی هکتة عالی خلثاًی را در یکی اس کؼْرُای
خارخی تَ اتِام رطاًذٍ ّ تا ضثط ػِز کاتل اس خاًة طالثاى در اّاخز دَُ  5771تَ حیث
خلثاى ًظاهی کار هی کزد .طپض ّی تا اُل خاًْادٍ اع در ػِز کزاچی پاکظتاى ُوچْى
پٌاٌُذٍ تَ طزتزد .پض اس آى کَ حکْهت طالثاى در افغاًظتاى طزًگْى ػذٍ تَ دّلت حاهذ
کزسی رّی کار آهذ ّ تَ ّطي اع تزگؼتً .ذری تیگن سّج اّ هی گْیذ کَ هِزآّردرُوَ
خا طپارع ُای ًظاهی را تا خذیت اخزاء هی کزد ّ ًؼاًِای سیادی داػتّ .ل اکٌْى تَ
ًظز هیزطذ کَ رتثَ ّ ًؼاى ُای اّ تَ فزسًذاى یتوغ چٌذا کوک ًویکٌٌذ.
اهزّس ُا درًماط هختلف افغاًظتاى در گیزی ُای اداهَ دارد ّلی هزدم رّطتای دٍ هزغاى
اهیذ دارًذ کَ لثز هِزآّر آخزیي لثز ػِیذی تاػذ کَ در ایي دُکذٍ پیذا ػذٍ اطت.

