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اولین شخصی که صدایش را بلند کند، شکستن در فرآیند 
مذاکره محرز می شود.
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» دسولې لپاره دکارموندنې ملی پروګرام  « د تحقق په الره کې 

دميل پیوستون وڼده
دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دافغانستان دکلیو او بانډو دو دې اوپراختیا لپار د پام وړ السته راوړنې درلودې او توانیدلی دافغانستان دکلیواوبانډو په بیارغونه اوجوړونه کې اوچت ګامونه 

پورته کړي.دا وزارت توانیدلی د بیالبیلو پروګرامونو په درلودلو رسه په اکرثو کلیو او بانډوکې دارزښت وړټولګټې پروژې عملی کړي.یوله دې پروګرامونوڅخه،دملی پیوستون پروګرام،لومړنی پروګرام 

دی چی دکلیودپراختیايي شوراګانو په جوړلو رسه یی دبیارغونې او پراختیا اودظرفیت د ودې زرګونه پروژې تطبیق اوعميل کړي اودکلیوالو ژوند ته یی بدلون ورکړی دی.

دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت ، دميل پیوستون پروګرام یوه اسايس موخه داده چی دکلیوالوپه ژوند مهمې اغیزې ولري. دغه ميل پروګرام توانیدلی خلکو ته توان ورکړي، څو په ټینګ هوډ او ارادې 

رسه د پرمختګ، بیارغونی، ځان بسیاینې، ثبات اوامن په لورګام پورته کړي.له یو بل رسه همکار اويس او د نوي عرصله غوښتنو رسه ځان برابرکړي او یوهوسا، اوتر یوحده پرمختللی ژوند ولري .

دملی پیوستون پروګرام بله موخه داده چی دخلکو په همکاري په کلیو کی بیوزيل کمه کړي او کلیوالوهم ښځو او هم نارینه وو، وړواولویانو ته دژوند او ښه اقتصاد زمینه برابره کړي ، دملی پیوستون 

پروګرام دغه لویې او انساين موخې دهیواد په ۳۴ والیتونو کې پرته له ځنډ نه جریان لري او هره ورځ پراخوالی مومي، خلک له دې پروګرام نه خوښ دي وررسه همکاري او ترینه مالتړ کوي دهمدې 

اصل له مخې د افغانستان داسالمي جمهوري دولت ،ولسمرشجاللتمب محمد ارشف غني دکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دملی پیوستون په پروګرام باندې چې دی پخپله د دې برنامې مبتکر دی، 

باورلري اوالسته راوړنو ته یی دقدر په سرتګه ګوري .

دهیواد ولسمرشجاللتامب محمد ارشف غني د ۱۳۹۴ ملریزکال دلړم میاشتې په ۲۶  » دسولې لپاره د کارموندنې ميل  پروګرام »  اعالن کړ اودیوې الرښودي وینا په ترڅ کی یی  د دی پروګرام په اړه 

داسی وویل : 

».... دکار موندنې د ميل پروګرام اصيل موخه خلکو ته دنوي کار د زمینې برابرول دي ، هڅی کیږی چی د دې ميل پروګرام په قالب کی هم ښاریانو او کلیوالو ته دکار زمینه برابره يش . له نیکه مرغه 

هه دې  وروستیو کلونو کې زمونږ یو زیات شمیر ځوانانو یو کسب او حرفه زده کړې . دکار موندنې ميل پروګرام به یو شمیردغو ځوانانو ته دکار زمینه برابره کړي . »

دميل وحدت حکومت دیو حساب شوې اودقیق میکانیزم په چوکات کی« دسولې لپاره دکارموندنی ميل پروګرام » اعالن کړی ځکه خلکو ته دبیوزيل  نه د غنا او ښه ژوند په لورمثبت بدلونونه پکی 

نغښتی دی،دغه پروګرام بیوزلو خلکو ته هوساینه اوښه ژوند ورپه برخه کوې » دسولې لپاره د کار موندنې ميل پروګرام »  یو اوچت ګام دی چی په وسیله یی خلک له بیکاري نه خالصون مومی او 

دټولڼې د ودې او پراختیا زمینه برابریږي.

دویاړځای دی چی زمونږ چارواکی دکلیو دبیارغونې اوپراختیا په وزاريت پروګرام » اودکلیو دبیارغونې او پراختیا وزارت دپالن په اړه داسی وویل : 

» دکلیو دبیارغونې  اوپراختیا وزارت د دې پروګرام په لومړي پړاو کې د ساتنې او څارنې اوکار موندنې د پروژې په تطبیق رسه »دسولې لپاره د کارموندنې ميل پروګرام« تر سیوري الندې د هیواد په ۱۲ 

والیتونو کی د ۲۳۵ زره تنو نه زیاتو خلکو ته دلنډ مهاله کارموندنې زمینه برابروي.

وروستۍ خربه داده چې » دسولې لپاره دکارموندنې ميل پروګرام » یو بل ټینګ اواوچت ګام دی چی دهیوادوالو دهوساینې په تګ لوري کې ایښودل کیږي اوخلکوته دښه ژوند زیری ورکوي ، همدارنګه 

دکلیودبیارغونې او پراختیا وزارت،د  ميل پیوستون پروګرام دغه شان ملی پروګرام دتطبیق له پاره په هیواد کی دټولوله پاره دهوساینی ښه غوراوی دی . 

دکلیو دبیارغونی او پراختیا وزارت

دملی پیوستون پروګرام دعامه اړیکو دفرت

دهن هما
 بوی بد  
می دهد!



که  بودند  تأکید  کرده  پاکستانی  مقام های 
گفت وگوهای صلح باید بدون هیچ پیش شرطی 
اما  آغاز  شود؛  طالبان  و  افغانستان  دولت  میان 
را  خود  پیش شرط های  برخی  طالبان  اکنون 
از  بخشی  کرده اند.  ارایه  دولت  با  صلح  برای 
گفت وگوهای  آغاز  برای  طالبان  پیش شرط های 

صلح، این گونه فهرست شده است:
نیروهای  توسط  افغانستان  اشغال  پایان   -1

خارجی؛
در  خارجی  نیروهای  نظامی  عملیات  پایان   -2

خاک افغانستان؛
 3- ایجاد نظام اسالمی در افغانستان. 

در همین حال، پاکستان به نماینده گی از طالبان، 
حداقل  که  است  خواسته  افغانستان  دولت  از 
والیت هلمند در جنوب کشور در اختیارِ طالبان 
عنوان  به  آن  از  بتواند  گروه  این  تا  گیرد  قرار 
صلح  گفت وگوهای  در  خود  سیاسِی  پایگاهِ 

استفاده کند. 

نگوییم  اگر  پیش شرط ها  و  خواست ها  این  اما 
است،  شبیه  بیمار  یک  هذیان های  به  بیشتر 
مالیخولیای  نوع  یک  روشِن  نشانه های  حداقل 

مزمن را در خود دارند. 
بدون  افغانستان  در  که  نیست  گروهی  طالبان 
پیشینه و تجربه بوده باشد. این گروه در برهه یی 
از  بر بخش هایی  موفق شد  افغانستان  تاریِخ  از 
کشور به دلیل شرایط خاِص همان زمان، تسلط 
پیدا کند و چنان دمار از روزگارِ مردم بکشد که 
باشد.  ترسناک  نیز  آن روزها  دیدِن  خواب  حتا 
طالبان حداقل شش سال بر بخش هایی از کشور 
تسلط داشت و این تسلط آن قدر به گذشته نیز 
و  باشد  دشوار  آوردنش  یاد  به  که  برنمی گردد 

کمتر شاهد عینی برای آن پیدا شود. 
بخش هایی  بر  پیش،  سال  پانزده  همین  طالبان 
از افغانستان حکومت می کردند و دولتی را که 
به  طالبان  دولِت  بودند.  داشتند، ساخته  دوست 
شهره  کشور  شهرونداِن  میان  در  کیبل«  »دولِت 
است و اگر کسانی آن را به یاد نمی آورند، حتمًا 
زنان  طالبان  اند.  شده  دچار  حافظه  مشکِل  به 
را  جوانان  بودند،  کرده  محبوس  خانه ها  در  را 
و  می کشیدند  زنجیر  به  گوناگون  بهانه های  به 
بخش هایی از افغانستان را نیز به زمین سوخته 

تبدیل کرده بودند. 
یک  کلمه،  واقعی  معنای  به  طالبان  حکومت 
نوع  از  توتالیتر  و  تمامیت خواه  حکومِت 
چون  داخلی،  نوع  از  می گویم  بود.  آن  داخلِی 
یک  ویژه گی های  از  بسیاری  طالبان  حکومِت 
هانا  که  را  اروپایی  نوع  از  توتالیتر  حکومِت 
حکومت  نداشت.  می کند،  توصیف  آرنت 
حکومت های  از  حتا  در خشونت ورزی  طالبان 
را  سبقت  گوی  نیز  اروپایی  تمامیت خواهِ 
با  صورت  هیچ  به  حکومت  این  بود.  ربوده 
حکومت های استالین در شوروی سابق و هیتلر 

در آلمان نازی قابل مقایسه نیست. 
بی حکومتِی  نوع  یک  طالبان،  حکومت 
قرائتی  پناه  در  می شد  که  بود  سراسراستبدادی 
توجیه  را  چیز  همه  می کرد،  ارایه  اسالم  از  که 
کند. طالبان بستن مکتب ها، زندانی کردن زنان، 
کشتن انسان های بی گناه و نسل کشی های قرون 
وسطایی خود را اسالمِ ناب می دانست و مردم 
بپذیرند. چه  را  آن  که  می کرد  وادار  زور  به  را 
کسی به چنین نوع حکومتی در افغانستان رای 

خواهد داد؟
را  مردم  آرای  نتیجۀ  در  حکومِت  طالبان  البته   
حکومتی اسالمی نمی دانند و باور دارند که خیل 
بد  و  خوب  تشخیِص  و  جاهل اند  مردم  عظیِم 
افرادی  باید  دلیل  همین  به  نمی توانند؛  کرده  را 
به عنوان علمای دین وجود داشته باشند که به 
را  تصمیم ها  آن  و  بگیرند  تصمیم  مردم  جای 

عملی کنند. 
از  بخش هایی  بر  خود  سلطۀ  زماِن  در  طالبان 
مردم  جای  به  می کردند؛  را  کار  همین  کشور، 
می کردند.  عملی  را  آن  و  می گرفتند  تصمیم 
جای  به  رهبر  عمدتًا  توتالیتری،  نظام های  در 
طالبانی چون  نظام  در  ولی  می اندیشد،  دیگران 
دلیل  همین  به  نداشت،  وجود  اندیشه یی  هیچ 
امر به تعطیل کردِن اندیشیدن داده بودند. طالبان 

و  بستند  را  مکاتب   دروازه های  دلیل  همین  به 
به شدت  کشور،  داخل  به  کتاب  شدِن  وارد  از 

جلوگیری می کردند. 
حاال طالبان با چنین قرایتی از دین، می خواهند 
اساسی  نکتۀ  بسازند.  اسالمی  را  کشور  دوباره 
اما این جاست که طالبان هرگونه قرائِت دیگر از 
اسالم را اسالمی نمی دانند. برای طالبان، اسالم 
و  والغیر،  می فهمد  گروه  این  که  است  چیزی 
اگر دیگران فهم های دیگری مطرح کنند، با آن 
باید  را  حامالن شان  و  کرد  مبارزه  باید  فهم ها 
کشت. در فهم طالبانی از دین، آن دیگری وجود 
ندارد. آن دیگری در فهم طالبانی، کافر است که 

باید خونش را ریخت. 
طالبان با چنین قرائتی می خواهند به میز مذاکره 
سراسِر  در  را  خود  دین دارِی  نوع  و  بیایند 
کشور گسترش دهند. آن ها به ارزش هایی چون 
باور  بشر و حق شهروندی  دموکراسی، حقوق 
شک  بدون  که  را  ارزش ها  این گونه  و  ندارند 
غربی  ارزش های  اند،  جهان شمول  ارزش های 

با  طالبان  دلیل،  همین  به  می نامند.  کافری  و 
آن  نتیجۀ  در  که  انتخابات  گونه  هر  برگزاری 
مردم زعیِم خود را انتخاب کنند، موافق نیستند 
و آن را از دایرۀ اسالم و دین دارِی خود بیرون 

می دانند. 
راستای  در  چیزهایی  طالبان،  پیش شرط های 
همان اهداِف سلطه جویانه و تمامیت خواهانۀ این 
گروه است و به هیچ صورت، به خواست های 
یک گروه سیاسی که حداقل تصویری روشن از 

جهان داشته باشد، شبیه نیست!  
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 هام سلطانی،  وکیل غزنی در مصاحبه با تلویزیون یک، هفت 

کارمند تلویزیون طلوع را که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در 

یک حمله انتحاری جان باختند، »مردار« و فرِد انتحارکننده را 

»فدایی و شهید« خوانده است. 

او پیش از این نیز در مجلس مناینده گان به دفاع از طالبان و به 

ویژه مالعمر رهرِب این گروه برخاسته بود و باری ادعا کرده بود 

که مالعمر رهرب طالبان در خانۀ او به رس می برد! 

در  را  عمومی  خشِم  مجلس،  عضو  این  تازۀ  اظهاراِت  اما 

دولت  بر  به شدت  کشور  شهرونداِن  اکرث  است.  داشته  پی 

معرتض اند که: »چرا این عضو مجلس که به گونۀ رصیح در 

حامیت از گروه  های تروریستی سخن می گوید، بازداشت و 

محاکمه منی شود؟«

مصونیت  به خاطر  مجلس  عضو  این  که  معتقدند  مردم 

پارملانِی خویش، هر بد و ردی که دلش خواست، می گوید 

و هیچ نهاد و اداره یی نیست که از او در خصوِص اظهاراتش 

بازُپرس مناید. 

این  ننگیِن  و  رشم آور  اظهارات  برابِر  در  افغانستان  حکومت 

نهاد  هیچ  و  کرده  اختیار  سکوت  کنون  تا  پارملان،  عضو 

این مسأله  نداده است.  نشان  این زمینه واکنش  در  دولتی یی 

سوگواِر  کارکناِن  به ویژه  و  رسانه یی  جامعۀ  خشم  باعث 

هام  که  می گویند  معرتضان  است.  شده  طلوع  تلویزیون 

سلطانی لکۀ ننگی بر پارملاِن افغانستان محسوب می شود. او 

در زیر چرِت مناینده گی از مردم، بر خوِن شهرونداِن کشور پای 

می گذارد و هیچ کسی نیست که وی را رِس جایش بنشاند. 

امنیتی و متام  نیروهای  قربانی های  به  مسلاًم خانم سلطانی 

شهدا و جانبازاِن این رسزمین توهین کرده است و باید به گونۀ 

خاین  کشور،  نافذۀ  قوانین  بنیاد  بر  او  گردد.  محاکمه  علنی 

یافته است. اما  است و جزای خاین در قوانین ملی ترصیح 

بسیار  نداده،  واکنش  اظهارات  این  به  اکنون  تا  دولت  این که 

پرسش برانگیز است. 

چه گونه می توان تحمل کرد که یک منایندۀ پارملان، آن هایی را 

که علیه نظام و دولت می جنگند، غازی و قهرمان تلقی کنـد 

داده اند،  دست  از  انتحار  در  را  جان شان  که  غیرنظامیانی  و 

مردار خطاب منایـد؟! 

حاال حتا این تردید به میان آمده كه هام سلطاين با استفاده از 

مصونيت و امكانات پارملاين خويش، در حمالت انتحاري 

و انفجاري دست دارد و یکی از حامیان اصلِی انتحاریان در 

و  که: چرا مجلس  است  این  مهم  اما سواِل  می باشد.  کابل 

حکومت در مورد اظهاراِت او سکوت کرده است؟

خانم سلطانی اکنون به گونۀ علنی در مجلس و در رسانهها، 

در حاميت از تروريستاِن طالب سخن ميراند. اما در صورتی 

او  بايد  باشد،  ارادهيي براي رسكوِب طالبان وجود داشته  که 

به زندان افکنده شود تا دیگر کسی جرأِت چنان اظهاراتی را 

نداشته باشد.  

در  طالبان  كشيدِن  زير  به  دنباِل  به  آن که  از  پيش  امنيت ميل 

را  پارملان  در  طالبان  منايندۀ  اين  دهِن  بايد  باشد،  روستاها 

منك  اين  از  بيشرت  قربانيان،  خانوادههاي  زخِم  بر  تا  ببندد 

نپاشد. به یاد بیاوریم زمانی را که او ادعا می کرد مال عمر در 

یا هم  یا دیوانه شده و  اما همه می گفتند که  خانه اش است، 

شوخی می کند، از این رو اظهاراتش را جدی منی گرفتند. اما 

حاال که او مدتی ست در برابِر نیروهای امنیتی کشور سخن 

می گوید و آشکارا از انتحاریان و داعشیان و طالبان حامیت 

می کند و در آخرین مورد هم به شهدای چهارشنبۀ سیاه نفرین 

می فرستد، دیگر ثابت است که او دیوانه و مست نیست؛ بلکه 

زبان  به  را  اظهاراتی  چنین  منظم  و  جدی  برنامۀ  یک  تحِت 

می آورد.  

محکِم  عقبۀ  و  پشتوانه  او  اظهاراِت  که  می رسد  نظر  به 

پی گیری اند.  قابِل  و  نگران کننده  جدًا  و  دارند  استخباراتی 

قاطع  و  ژرف  برخورد  قضیه  این  با  دولت  که  داریم  انتظار 

صورت دهد.

دهـن هـما بـوی بـد 
مـی دهـد!
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طالبان هرگونه قرائِت دیگر از اسالم 
را اسالمی نمی دانند. برای طالبان، 

اسالم چیزی است که این گروه می فهمد 
والغیر، و اگر دیگران فهم های دیگری 
مطرح کنند، با آن فهم ها باید مبارزه 
کرد و حامالن شان را باید کشت. در 

فهم طالبانی از دین، آن دیگری وجود 
ندارد. آن دیگری در فهم طالبانی، کافر 

است که باید خونش را ریخت
طالبان با چنین قرائتی می خواهند به 

میز مذاکره بیایند و نوع دین دارِی خود 
را در سراسِر کشور گسترش دهند. 
آن ها به ارزش هایی چون دموکراسی، 

حقوق بشر و حق شهروندی باور ندارند 
و این گونه ارزش ها را که بدون شک 

ارزش های جهان شمول اند، ارزش های 
غربی و کافری می نامند. به همین دلیل، 
طالبان با برگزاری هرگونه انتخابات که 

در نتیجۀ آن مردم زعیِم خود را انتخاب 
کنند، موافق نیستند و آن را از دایرة 
اسالم و دین دارِی خود بیرون می دانند



حضور  با  که  است  هراسیده  پاکستان 
را  بازی  کنترول  افغانستان،  در  داعش 
از دست می دهد، به همین دلیل از سر 
را  طالبان  با  گفت وگو  باب  ناچاری 

مطرح کرده است.
مطلب  این  ابراز  با  آگاهان  از  شماری 
می گویند که صلح زمانی در افغانستان 
که مشکالت کالن  برقرار خواهد شد 
مسألۀ  جمله  از  پاکستان  با  تاریخی 
فصل  و  حل  آبی  منازعات  و  دیورند 

شود.
 این اظهارت پس از آن ابراز می شود 
مسألۀ  دیگر  بار  اخیر  ماه  یک  در  که 
دولت  میان  صلح  گفت وگوهای 
میانجیگری  با  طالبان  و  افغانستان 
پاکستان  و  چین  امریکا،  کشورهای 
جانبه  چهار  گفت وگوهای  به  موسوم 

مطرح شده است.
این  فراهم سازی  نشست  نخستین 
دومین  و  اسالم آباد  در  گفت وگوها 
قرار  و  شد  برگزار  کابل  در  نشست 
اسالم آباد  در  نشست  سومین  است 

برگزار شود.
را  نشست ها  سیاسی چنین  آگاهان  اما 
موثر ندانسته و به این باور اند که دست 
یافتن به صلح بدون حضور پاکستان نیز 
ممکن است، اما مشروط براینکه دولت 
افغانستان توانایی استفاده از فرصت ها 

را داشته باشد.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید: 

بخشی از طالبان از کارکرهای پاکستان 
آشتی  می خواهند  و  آمدند  ستوه  به 
کنند، اما متاسفانه یک ابتکار عمل برای 
تماس گیری با این گروه ها وجود ندارد.
فرد  ده ها  نظامی:  آگاه  این  گفته  به 
که  پشاور  و  کویته  در  طالبان  رهبری 
از سیاست های پاکستان به ستوه آمدند، 
دولت  با  مصالحه  و  گفت وگو  آماده 
افغانستان اند، اما دولت افغانستان برای 
گروه ها  این  با  مسقالنه  گفت وگوی 

آماده نیست.
وی افزود: به این دلیل که اگر طالبان 
صلح خواه وارد گفت وگو شوند، پس 
از نتیجه گفت وگو وارد بدنه حکومت 
از  این صورت بخش  می شوند که در 
قدرت سیاسی از چنگ زمامداران فعلی 
از  بعضی  دلیل  و  شد  خواهد  خارج 
نمی خواهند  که  قدرت  داران  نکتایی 
جای  به  بدهند،  دست  از  را  قدرت 
این  با  گفت وگو  زمینه  فراهم سازی 
گروه ها، جنگ را به شمال کشانیده اند.
به باور او: چون طالبان و سایر گروه های 

در  منطقه  سازمان های  با  اسالم گرا 
تماس اند و پاکستان فکر می کنند که با 
حضور داعش کنترول بازی را از دست 
می دهد، از سر ناچاری باب گفت وگو 

با طالبان را مطرح کرده است.
ما  می گوید:  همچنان  نظامی  آگاه  این 
از پاکستان می خواهیم که طالبان را به 
پاکستان هم  و  کند  مذاکره حاضر  میز 
که  می کند  گفت وگو  وارد  را  طالبانی 
حافظ منافع پاکستان باشد، در حالیکه 
دولت  فکر  با  که  طالبانی  گروه های 
پاکستان مخالف اند خواهان مذاکره با 

دولت افغانستان هستند.

مجلس  عضو  اعتمادی  چمن شاه  اما 
با  کنیم  فرض  می گوید:  نماینده گان 
است،  مذاکره  خواهان  که  گروه  یک 
گروه  این  آیا  گرفت؛  صورت  توافق 
می تواند تضمین کننده صلح دایمی در 

افغانستان باشد؟  
این عضو مجلس همچنان گفت: گروه 
ای  سوی  از  که  را  طالبانی  داعش، 
و  می شوند  حمایت  پاکستان  ای  اس 
می توانند  دهشت افگن  گروه های  سایر 
یک  بنابراین  کنند،  ایجاد  را  مشکالتی 
یا چند گروهی که با دولت افغانستان 
خواهان مذاکره اند، نمی تواند افغانستان 

را به صلح دایمی برساند. 
به باور او:  تا زمانیکه مساله مرزی)خط 
دیورند( میان افغانستان و پاکستان حل 
همچنان  صلح  گفت وگوهای  نشود، 

بیهوده خواهد بود.
اعتمادی تاکید کرد: زمانی ما می توانم 
خط  مساله  که  برسم  پایدار  صلح  به 
دیورند و مشکالت آبی میان افغانستان 
راه   تنها  پس  کنیم،  حل  را  پاکستان  و 
با  ما  مشکالت  حل  صلح،  به  رسیدن 
پاکستان یعنی مساله خط دیورند است.
با  طالبان  مجلس:  عضو  این  گفته  به 
از  که  صلح  گفت وگوهای  از  استفاده 
یک سو به کندی پیش میرود و از طرف 
دیگر در فصل زمستان راه اندازی شده، 
پی  در  و  می برند  را  استفاده  نهایت 

تجهیز خود اند.
جدی  نیاز  یک  صلح  افزود:  وی 
تنها زمینه  نه  برنامه ها  اما چنین  است، 
گفت وگو را فراهم نمی کند، بل میدان 
از  استفاده  با  که  طالبان  به  می دهد 
را تجهیز کرده  فرصت زمستانی خود 
آینده  سال  تابستان  در  جنگ  برای  و 

آماده می شوند.
عضو  هاشمی  شکیبا  حال،  همین  در 

مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون 
می گوید: پاکستان نماینده طالبان است 
با  را  خود  مشکالت  ما  زمانیکه  تا  و 
به  یافتن  دست  نکنیم،  حل  پاکستان 

صلح همچنان یک رویا خواهد بود.
تنها  را  پاکستان  با  توافق  بانو هاشمی، 
تا  گفت:  دانسته  صلح  به  رسیدن  راه 
زمانیکه پاکستان از حمایت تروریستان 
صلح  به  یافتن  دست  نکشد،  دست 

ناممکن است.
به گفته او: فرض کنیم که یک بخشی 
توافق  به  افغانستان  با دولت  از طالبان 
رسید و وارد حکومت شدند، با داعش 
را  طالبان  گروه های  سایر  کنیم،  چی 
که پاکستان حمایت می کند را چگونه 

راضی بسازیم؟
توافق  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
به  یافتن  دست  طالبان  از  بخشی  با 
صلح مقطعی است، در حالیکه ما باید 
و  دایمی  صلح  به  یافتن  دست  برای 

همیشه گی تالش کنیم.
صلح  به  یافتن  دست  افزود:  وی 
همیشه گی وادار ساختن پاکستان برای 
دست کشیدن از حمایت طالبان است 
به  را  ما  هیچگاهی  مذاکراتی  چنین  و 

نتیجه نمی رساند.
او همچنان گفت: اگر یک بخش طالبان 
و  برسد  توافق  به  افغانستان  دولت  با 
همچنان  جنگ  شود،  حکومت  وارد 
اینکه  دلیل  به  داشت،  خواهد  ادامه 
پاکستان جنگ در افغانستان را با سایر 

گروه ها ادامه می دهد.
دایمی  صلح  به  نرسیدن  هاشمی،  بانو 
در  افغانستان  ضعیف  دیپلماسی  را 
گفت وگوهای صلح و حمایت نکردن 
غربی ها برای آوردن صلح و ثبات در 

افغانستان تلقی می کند.
راه  تنها  می گوید:  مجلس  عضو  این 
کردن  وادار  دایمی  صلح  به  رسیدن 
طالبان  حامی  کشورهای  و  پاکستان 
از حمایت طالبان  برای دست کشیدن 
و بیرون کردن ستون پنجمی ها از بدنه 
حکومت است، نه گفتکوهای نمایشی 

و ساخته گی.
و  کنفرانس  ده ها  از  بیش  تاکنون 
نشست  درکشورهای مختلف پیرامون 
دولت  میان  صلح  گفت وگو های 
شده،  برگزارش  طالبان  و  افغانستان 
بتواند  که  مطلوب  نتیجه  یک  هیچ  اما 
نکند؛  گفت وگو  به  وادار  را  طالبان 

نداشته است.
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پاکستان از سر ناچاری بحث مذاکره 
با طالبان را مطرح کرده است

جهانی  بانک  و  مالیه  وزارت 

تفاهم نامه یی را امضا کردند که بر بنیاد 

در  را  دالر  میلیون   128 بانک  این  آن 

برق  تولید  افزایش  و  کشاورزی  بخش 

کمک  افغانستان  بازسازی  صندوق  به 

می کند.

دیروز  مالیه  وزیر  حکیمی،  اکلیل 

از  پول  این  که  گفت  )یک شنبه( 

بانک  بازپرداخت  بدون  کمک های 

جهانی است و 45 میلیون دالر آن در 

بخش کشاورزی و 83 میلیون دیگر آن 

برای افزایش تولید برق هزینه می شود.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت می گوید 

که 45 میلیون دالر این پول در بازسازی 

فناوری  ارایۀ  آب رسانی،  کانال های 

بازسازی  کشاورزی،  بخش  در  جدید 

128 شبکۀ آبرسانی قدیمی و ساخت 

به  جدید  آبرسانی  جدی  شبکۀ   128

مرصف می رسد.

طرح  این  در  که  می گوید  ضمیر  آقای 

آبیاری می شود  12 هزار هکتار زمینی 

سال  ده  در  آن  هکتار  هزار  سه  به  که 

گفتۀ  به  است.  نرسیده  آبی  گذشته 

نفر  هزار   15 برای  طرح  این  ضمیر، 

 15 جلو  می کند،  فراهم  کار  زمینۀ 

درصد از ضایعات آب را می گیرد و 15 

کشاورزی  زمین های  درصد حاصالت 

نیز افزایش می یابد.

وزیر مالیه می گوید که 83 میلیون دالر 

بلند  برای  پول کمک شده هم چنان  از 

بردن ظرفیت تولید برق بند نغلو هزینه 

می شود.

در  برق  فراهم کنندۀ  برشنا،  رشکت 

دارد  نظر  در  که  می گوید  افغانستان 

در  واقع  نغلو  بند  برق  تولید  ظرفیت 

 75 از  را  ننگرهار  ـ  کابل  شاهراه 

افزایش  مگاوات   100 به  مگاوات 

دهد.

رشکت  رییس  دالوری  قدرت الله 

افغانستان،  در  برق  فراهم کنندۀ  برشنا، 

گامی  طرح،  این  آغاز  که  می گوید 

است در راستای خودکفایی افغانستان 

 80 اکنون  او،  گفتۀ  به  برق.  تولید  در 

از کشورهای  افغانستان  برق  از  درصد 

همسایه وارد می شود.

ننګرهار کې نور

 ۲۵ داعش وسله وال وژل شوي

کمک 128 میلیون دالری بانک 
جهانی به افغانستان

چارواکي وايي، په ننګرهار والیت کې د 

یوه هوايي برید په ترڅ کې د داعش ډلې 

۲۵ تنه جګړه مار وژل شوي دي.

دفرته  مطبوعايت  له  والیت  ننګرهار  د 

خپره شوې خربپاڼه کې راغيل، چې دغه 

ننګرهار  د  ورځ  تېره  وال  وسله  داعش 

والیت په هسکه مېنه ولسوالۍ کې وژل 

شوي.

رسچینې ویيل، چې داعش وسله وال د 

کې  سیمه  په  چونګۍ  د  ولسوالۍ  یادې 

راغونډ شوي و او غونډه یې درلوده، چې 

هوايي برید پرې وشو.

که څه هم په خربپاڼه کې دا نه دي ویل 

شوي، چې دغه برید د افغان ځواکونو له 

له  الوتکې  پیلوټه  بې  د  که  او  خوا شوی 

وسله  داعش   ۲۵ کې  برید  په  وايي  خوا 

وال وژل شوي.

دا په داسې حال کې ده، چې وړمه شپه او 

ورځ هم د ننګرهار په هسکه مېنه او اچین 

ولسوالیو کې د دوه قوماندانو په ګډون د 

داعش ۱۶ جنګیايل وژل شوي وو.

ناجیه نوری
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دیگری  اصِل  ذیل  را  تفاوت 
آن که  برای  مثاًل  می گنجانیم. 
قابل  انسان  با  اسب  تفاوِت 
جنس  به  باشد،  اندیشیدن 
تفاوت  نیازمندیم.  حیوان 
است.  نوعی  انسان،  و  اسب 
کثرت  انسان  و  اسب  یعنی 
این همانی  یا  وحدت  و  نوعی 
انسان،  نوع  در  دارند.  جنسی 
ارسطو  و  سقراط  مثل  افرادی 
فردی  نظر  از  پریکلس  و 
وحدت  اما  هستند،  متفاوت 
ترتیب،  این  به  دارند.  نوعی 
تفاوت  اندیشۀ  این تصویر  در 
ظهوری ندارد مگر در صورتی 
همانی  این  به  تقلیل  قابل  که 
در  تفاوت  درک  برای  باشد. 
این شیوۀ اندیشه، باید به یک 
اصل واحد یا منشای این همان 
با  رسید. مسالۀ اصلی دلوز را 
بتوان چنین  این توضیح شاید 
صورت بندی کرد: اندیشیدن به 
به جای  )انترن(  درونی  تفاوت 
)اکسترن(.  بیرونی  تفاوت 
تفاوت  جزمی،  تصویر  مطابق 
صرفًا  تفاوت  نوع  یک  افراد 
بیرونی است؛ تفاوتی در ذات 
صرفًا  تفاوت شان  و  ندارند 
عرضی است. در حالی که دلوز 
یک  که  می اندیشد  تفاوتی  به 
به  منحصر  فرد  به یک  را  فرد 
فرد بدل کند، چنان که آن فرد 
با فرد دیگری ذیل مفهوم کلی 
واحدی نگنجد. در فلسفه های 
اسالمی  فلسفۀ  بر  که  مشایی 
که  متعالیه  حکمت  از  )غیر 
نیز  دارد(  دیگری  سرنوشت 
تأثیر داشته اند، اندیشه صرفًا تا 
سطح نوع پایین می آید. از نوع 
به پایین دیگر اندیشه نمی تواند 
مشایی  فلسفه های  بیندیشد. 
تکینگی های  به  نمی توانند 
غیر قابل تقلیل به مفاهیم کلی 

بیندیشند. تکینگی و تفاوت درونی جایی 
برای ظهور و بروز در این تصویر اندیشه 
به  تفاوت  بازیافتن  دلوز  هم  همه  ندارد. 
یک معنای دیگر است. دیفرانس، تفاوت 
بدل  ذات  خود  به  تفاوت  است.  درونی 

می شود.
ذات )ماهیت( به دو معنا به کار می رود. 
یکی در معنای کلی که در پاسخ به پرسش 
»این چیست؟« )ما هو؟( بیان می شود. اما 
ذات در معنای دیگر به این معناست: آن چه 
هر چیزی را آنی می کند که هست. عنوان 
فرعی آنک انسان نیچه این است: »چه گونه 
نیچه  هست؟«  که  می شود  آنی  کسی  هر 
بنابراین  است.  انترن  تفاوت  دنبال  به  هم 
دلوز به دنبال تفاوت غیرقابل تقلیل به این 
 identity مفهوم  تنها  البته  است.  همانی 
مطرح نیست، سه مفهوم دیگِر شباهت و 
اپوزیسیون هم در نقد تصویر  آنالوژی و 
در  که  می شود  برجسته  اندیشه  جزمِی 
پرداخت.  آن ها  به  نمی توان  فعلی  مجال 
ضمنًا تصویر جزمی اندیشه، ویژه گی های 
به  پرداختن  فرصت  که  دارد  هم  دیگری 

آن ها را هم نداریم.
و  تفاوت  در  زمان  تکوین  منطق  به 
عین  در  منطق  این  کردیم.  اشاره  تکرار 
سوبژکتیویته  تکوین  منطق  می تواند  حال 
منطق  می توان  آن که  ضمن  باشد،  هم 

با  موازی  و  تفاوت  تکوین 
تفاوت  پدیده شناسی  آن ها، 
یا  زمان  پدیده شناسی  یا 
سوبژکتیویته  پدیده شناسی 
پیچیده  برای  باشیم.  داشته 
نشدِن بحث در این جا فقط به 

جنبۀ منطقی اشاره می کنم.
برای نیل به منطق تکوین زمان 
دو  میان  تمایزگذاری  به  نیاز 
اکثر  در  که  است  تکوین  نوع 
آثار دلوز دیده می شود: مثاًل او 
در کتاب منطق معنا از تکوین 
استاتیک و تکوین دینامیک یاد 
می کند. این تمایز در تفاوت و 
دیگری  ترمینولوژی  با  تکرار 
ادیپ«  »آنتی  در  می شود،  بیان 
از تمایز تولید میل گر و تولید 
اجتماعی سخن به میان می آید. 
ابزار مفهومی مهمی  این تمایز 
و  می دهد  قرار  ما  اختیار  در 
فوکو  احتماالً  و  دلوز  برخورد 
را با مفاهیم قدرت و مقاومت 
نظر  به  می کند.  مشخص 
دربارۀ  فوکو  فهم  کلید  من، 
است:  جمله  این  در  مقاومت 
قدرت  بر  همیشه  »مقاومت 
اگر  جمله  این  است«.  مقدم 
دیگر  مشهور  جملۀ  کنار  در 
مقاومت  با  همیشه  »قدرت  او 
و  نگیرد  قرار  است«  رو  روبه 
یک  نکند،  کامل  را  جمله  این 
معنای تقلیل گرایانه از مقاومت 
و  می آید  دست  به  فوکو  نزد 
سوم  قانون  به  مقاومت  مفهوم 
عکس العمل(  و  )عمل  نیوتن 
کار  این  می کند.  پیدا  تقلیل 
غلط نیست، اما مفهوم مقاومت 
سوم  قانون  از  غنی تر  فوکویی 

نیوتن است!
مازادی  دینامیک،  تکوین  در 
تولید می شود که گرفتاری هر 
روابط  است.  جامعه یی  و  نظم 
این  تا  می افتند  کار  به  قدرت 
را  کنترل ناپذیر  مازاد  تولید 
می دهد  نشان  دلوز  کنند.  مهار 
ساز  با  سرکوب  بر  مقدم  که 

و کار تولید میل مواجهیم و اتفاقًا تکرار، 
بلکه  نیست،  سرکوب شده  امر  بازگشت 
ساز و کارهای »سرکوب« به کار می افتند 
و  میل  تولید  کنند.  متوقف  را  تکرار  تا 
بلکه  نیست،  سرکوب  به  مسبوق  تکرار 
سرکوب به راه می افتد چون تکرار همواره 
تکوین  در  خالصه  شده.  آغاز  پیشاپیش 
پویا و تولید میل گر، مازادی تولید می شود 
که باید سازوکارهایی به کار بیفتند تا مازاد 
این تولید در خطی کانالیزه شود و از تغییر 

وضع موجود جلوگیری کنند.
با این توضیح می توانیم سنتزهای سه گانۀ 
چرا  که  دهیم  نشان  و  کنیم  بیان  را  زمان 
این جا  تا  گفته ایم »دلوز، فیلسوف مرگ«. 
وقت  این که  علت  به  و  بود  مقدمه  البته 
گزارشی  به  تنها  است،  محدود  بسیار 
مختصر اکتفا می کنم. این خالصه یی است 
مقدمه چینی ها قصد  این  از  آن چه پس  از 
چهارم  بخش  در  اسپینوزا  بگویم:  داشتم 
نوشته   3۹ قضیۀ  تبصرۀ  اخالق،  کتاب 
نمی کند  ملزم  را  من  دلیلی  »هیچ  است: 
بپذیرم که بدن فقط وقتی به جنازه تبدیل 
می شود، می میرد«. اسپینوزا از مرگی دیگر 
صحبت می کند. تصور متعارف از مرگ آن 
با جنازه شدِن مالزم  بدن  است که مرگ 
مرگی حرف  از  مقابل  در  اسپینوزا  است. 
متفاوت  رایج  تصور  این  با  که  می زند 
بود که  این بحث آن  است. قصد من در 
در  زمان  سه گانۀ  سنتزهای  به  رجوع  با 
را  اسپینوزایی  مرگ  این  تکرار  و  تفاوت 
توضیح دهم و پس از آن با اشاره به دو 
و  »دوئل«  یعنی  ایران  سینمای  در  نمونه 
»روبان قرمز« نشان دهم که چه گونه ساز 
وکارهای مهار تنها با آپاراتوس آلتوسری 
کار نمی کنند. یعنی می خواستم نشان دهم 
که چه گونه دو ساز و کار متفاوت پس از 
مازاد  یک  تولید  به  منجر  که  فاجعه  یک 
می شود )مازادی که منطق تولیدش منطق 
تکوین زمان است(، به کار می افتند تا آن 
مازاد را با حماسی کردن یا عرفانی کردن 
مهار کنند و این یک نمونه از کاربرد این 
ماشین بود که بحِث ما را از حالت انتزاع 
درمی آورد. اما انگار سازوکارهای مدیریت 
و تنظیِم زمان همه جا حرف »اضافی« زدن 

را ناممکن می کننـد!
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 بخش نخسـت

خـداحافظی
 با کـمردرد
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بخش سوم و پایانیت

کمردرد یکی از مهم ترین علِل ناشی از شیوۀ ناصحیِح زنده گی است که پیر و 
جوان نمی شناسد. کمردرد مزمن، کیفیت زنده گی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما 

با چند راهکار ساده می توان با آن مقابله کرد.
می کنند.  تجربه  را  کمردرد  انسان ها  درصد   80 که  می زنند  تخمین  متخصصان 
کمردرد عالیِم مختلفی دارد و تشخیص علت دقیِق آن فرآیند پیچیده یی است؛ 
ولی می توان با حفاظت از ستون فقرات و تقویت ماهیچه ها، فشار و درد وارد بر 

کمر و ستون فقرات را کاهش داد.

چند راهکار ساده برای خداحافظی با کمردرد

هنگام نشستن دقت کنید
نشستن های  از  اجتناب  کمردرد،  از  جلوگیری  برای  قدم  مهم ترین  و  اولین 
طوالنی مدت است. بیشترین مدت زمان نشستن حدود 45 دقیقه در نظر گرفته 
شده است. هنگام نشستن قوز نکنید و سعی کنید سر و گردن با ستون فقرات در 
یک راستا قرار داشته باشد. شانه ها را داخل گوش ها فرو نکنید و عضالت شکم 
را پیوسته منقبض نگه دارید. چوکِی مناسب و راحت فراموش نشود. پس از هر 
45 دقیقه نشستن، بلند شده و راه روید تا جریان خون کافی در اختیار عضالت 

و استخوان ها قرار گیرد.
قرار دادن بالشت زیر زانو هنگام خواب

 باال آمدن زانو سبب کاهش فشار و درد در ستون فقرات می شود.
برنامۀ ورزشی منظم

 ورزش کردن به ویژه تمرین های ناحیۀ مرکزی بدن که سبب تقویت فیله های 
پشت و ماهیچه های شکم می شوند، کمر و ستون فقرات را محافظت کرده و از 

اسپاسم و درد عضالت جلوگیری می کند.
تقویت استخوان ها

 تقویت استخوان ها و جلوگیری از پوکی استخوان، یکی از مهم ترین روش های 
حفاظت از کمر و ستون فقرات است، پس تا می توانید مواد غذایی حاوی کلسیم 
و ویتامین D مصرف کنید. شیر، حبوبات، ماهی و روغن ماهی، تخم مرغ، آب 
مالته، سمارق، انواع پنیر، خاویار، زردۀ تخم مرغ و جگر گوساله مهم ترین منابع 

ویتامین D هستند.

دقت در انتخاب کفش 
حدود  پاشنه/کوری  می دهد.  کاهش  را  کمر  روی  وارد  فشار  مناسب  کفش   
پاشنه دار  پوشیدن کفش های  از  پاشنه است.  ارتفاع  مناسب ترین  سه سانتی متر، 

خودداری کنید که قاتل زانو و کمر است. 
هنگام ایستادن و راه رفتن، بدن را در بهترین وضعیت قرار دهید

 برای کاهش کمردرد و گردن درد، هنگام راه رفتن و ایستادن، عضالت شکم 
را منقبض نگه دارید و سعی کنید سر و ستون فقرات در یک راستا قرار داشته 
باشند. از کشیدِن سر و گردن به سمت جلو، قوز کردن و چرخاندن شانه ها به 

طرفین هنگام راه رفتن یا ایستادن اجتناب کنید. 
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واژۀ مفاهیم 
 »سخن« در شاهنامه

حجت اهلل مهریاری
بخش نخست

به طور کلی، حکیم فردوسی واژۀ »سخن« و ترکیباِت 
آن را در بیش از سه هزار بیت از اشعار شاهنامه به کار 
برده است، اما کلمۀ سخن در ابیات شاهنامه، برای بیان 
مقاصِد مختلفی مورد استفاده بوده و مفاهیم متنوعی در 

اشعار حکیم توس دارد.
حکیم  شاهنامۀ  کتاب  امروز،  و  گذشته  سال  هزار  در 
فرزانۀ توس، یکی از خزاین و منابع لغت و گنجینه های 
فصاحت و سالسِت زبان فارسی است. برای کاربردهای 
در  بدعت  فکر،  قوت  و  وسعت  کلمات،  متفاوت 
اقتدار  و  طبع  استواری  و  بیان  قدرت  واژه ها،  ساخِت 
کالمی و احاطۀ تعبیرِی این استاد بزرگ، بهترین نمونه 
و قوی ترین دلیل است، و از آن جا می توان دانست که 
در شرح رویدادهای متنوع، گزارش معانی و پرداخت 
افکار، وی را چه مایۀ فراوان از دانش، حکمت، احاطه 
بر زبان فارسی و سایر زبان های رایج آن دوره، حاصل 
بوده تا توانسته آن داستان ها و مفاهیم سخت رویدادها 
الفاظ جزل و  زیبا و در  این صورِت  به  را  و عبارات 

روان جلوه دهد.
شاهنامه منبع بزرگی از معانی و مفاهیم مختلف است و 
تنها کتاب قصه و سرگذشِت اسطوره ها نیست. فلسفه 
و حکمت هست، اخالق و عبرت از دنیا هست، غزل 
هست، سرود و رجز هست و باالخره تمام فنون سخن 

هست، تنوع کالم و واژه های فارسی هست.
استاد  کالم  شوایی  و  بالغت  فن  در  حکیم  فردوسی 
بود و ذوق و ذهن سلیم و روشن داشت و به خوبی و 
مهارت یک سخن شناس از پس مضایق سخن برآمده و 
مسالک دقیق شناخته و وجوه اتصال و انفصاِل مفاهیم 
و ابتدا و ختِم مقاصد را دانسته است. بدین علت است 
که آن حکیم فرزانه اثبات کرد که زبان شیرین فارسی 
از دیگر زبان ها کمتر نیست و هر گونه فکر و مفهوم را 
بدون استفاده از لغات خارجی )به طور مثال عربی( و 

لغات مهجور فارسی قابل تعبیر و بیان است. 
فردوسی به عفت در کالم و عزت نفس و پاکی سخن، 
شهرت دارد و از این نظر، بر سایر شاعران پارسی گوی 
شاعران  نادر  از  فردوسی  دارد.  فزونی  و  برتری 
پارسی گوی است که عبارات و اشعارش از کلمات و 
واژه های ناپسند و زشت، تهی و کالم و سخن را بدین 
نیالوده است و عفت کالم را به  نازیبا،  کلمات لغو و 

کمال مراعات نموده است. 
سخن  استوار،  سخن  پخته،  سخن  بتوان  آن که  برای 
نوشتن  در  و  گفت  دلپذیر  و سخن  بایسته  و  شایسته 
کلمات  کاربرد  کرد،  استفاده  کالمی  تنوع  از  مطالب 
دارد.  ضرورت  گویا  و  متفاوت  واژه های  و  متنوع 
شاهنامۀ حکیم فردوسی بهترین منبع برای تنوع واژه ها 
در شاهنامه، حدود ۹0  فردوسی صرفًا  است.  و کالم 
واژۀ ترکیبی، و بیشتر بدیع و ابتکاری از کلمۀ »سخن« 
را به کار برده است. این واژه ها، ترکیبی از کلمه سخن 

و اغلب یک صفت یا مصدر فعل است. 
با  نیز  حاضر  عصر  در  گوینده گان  و  نویسنده گان 
انتخاب و کاربرد این واژه ها و تنوع کالمی می توانند 
در بیان کالم و نوشتن هرگونه مطلب گزارشی، علمی 
و اجتماعی از این گونه واژه ها استفاده کنند به نحوی که 
مقصود گوینده یا نویسنده از بیان مطلب برای شنونده 

یا خواننده، بهتر قابل فهم و درک باشد. 
به طور کلی، حکیم فردوسی واژۀ »سخن« و ترکیبات 
آن را در بیش از سه هزار بیت از اشعار شاهنامه به کار 
برده است، اما کلمۀ سخن در ابیات شاهنامه، برای بیان 
متنوعی  مفاهیم  و  بوده  استفاده  مورد  مختلفی  مقاصد 
سه  این  از  بسیاری  در  دارد.  توس  حکیم  اشعار  در 
هزار بیت شاهنامه، کلمۀ سخن همان مفهموم آشنای 
اظهار  و  گفت وگو  کردن،  بیان  گفتن،  یعنی؛  ذهن  هر 
مقصود را دارد، ولی در تعدادی از ابیات دیگر از کلمۀ 
استفاده  گوناگون  مفاهیم  و  مقاصد  ادای  برای  سخن 
شده است. بدین وسیله فردوسی با کاربرد واژۀ سخن 
معانی  و  موارد  در  مقصود  بیان  مختلف،  مفاهیم  در 
متفاوتی را امکان پذیر نموده است. فردوسی با کاربرد 
مفاهیم گوناگون از واژۀ سخن، ضمن کاربرد ابتکاری 
و نوین از کلمات، در حقیقت، وسعت و قدرت بیان، 
استواری در کالم و توان فکر و اندیشۀ خود را افزایش 
داده و ابزاری برای شرح رویدادهای گوناگون و طرح 

افکار مختلف در قالب شعر ایجاد کرده است. 
در این نوشته به تعدادی از این مفاهیم و کاربردها از 
کلمۀ »سخن« اشاره می گردد؛ همان طوری که مالحظه 
می شود به بیش از شصت شرح و بیان منظور، رفتار، 
عملکرد و افکار پهلوانان، گردان، شاهان و شهریاران و 
شخصیت های شاهنامه، با کاربرد کلمه یا واژۀ »سخن« 
با مفاهیم نوین و متفاوت و مبتکرانه، پرداخته می شود. 

  اختالف
چو شاپور مهتر گوانجی بود

که اندر سخن ها میانجی بود
  اطالع و خبر

چو هنگام برگشتن شاه بود
پدر زان سخن کی آگاه بود

***
به سهراب و دستان رسید این ُسخن

که شه با سپهبد چو افکند بُن
***

فرستاده تازان به کابل رسید
وزو شاه کابل سخن ها شنید

***
چو بشنید افراسیاب این سخن
که دستان جنگی چه افکند بن

***
سخن چون به گوش سپهبد رسید

ز شادی دل اندر برش برتپید
  اطالعات

فراوان سخن در نهان داشتی
به هرجای کارآگهان داشتی

  پیشنهاد، رای
چو بشنید افراسیاب این سخن

یکی رای با دانش افگند بن
***

سخن های رستم به نای و به رود
بگفتند بر پهلوانی سرود

  پند، نصیحت
بد و گفت مادر که بشنو سخن

برین شادمان باش و تندی مکن
  تجربه

گذشته سخن یاد دارد خرد
به دانش روان را همی پرورد

  تحقیق و علم
پزشکی سراینده برزوی بود

به پیری رسیده سخن جوی بود
  تعریف و توضیح

چو پیران بیامد ز هند و ز چین
سخن رفت از آن شهر با آفرین

***
ز کند آوران سرخه را پیش خواند

ز رستم فراوان سخن ها براند
  تصمیم 

بر افراسیاب آن سخن مرگ بود
که بایست پشتش به خسرو نمود

  تمجید و تعریف
به هر سو که آییم و اندر شویم

جز ار آفرینت سخن نشنویم
  توضیح و گزارش

سخن راند از رنج و راه دراز
که چون راندی در نشیب و فراز

  تهدید

مرا چون فرستاده گان پیش خوان
سخن های قیدانه چندی بران

  حادثه
خروشی برآمد بلند از حصار
پر اندیشه زان سخن شهریار

  حد و اندازه
سپه را ز کوشش سخن برگذشت

ز تارک دم آب برتر گذشت
  حرکت و صدا

از ایرانیان نیست چندین سخن
سپه را چنین دل شکسته مکن

  خاطرات )بد(

برو بر شمردند یک سر سخن
که شاه از بدی ها چه افکند بن

  خاطره و دیدار گذشته
سخن هرچه باید به یاد آوریم

روان و دلش را سوی داد آوریم
***

به کابل رسیدند خندان و شاد
سخن های دیرینه کردند یاد

  جواب و نامه
پس آن نامه سام پاسخ نوشت
شگفتی سخن های فرح نوشت

  راز حرف سربسته
وزان پس هجیر سپهبدش گفت
که از تو سخن را چه باید نهفت

***
وز ایدون که این راز داری زمن

گشاده به من بر بپوشی سخن
***

تو این راز مگشای و با کس مگوی
مرا جز نهفتن سخن، نیست روی

  راه کار
بسی نامداران گشته کهن

بدان تا چه گونه برآید سخن
  رویارویی و مقابله

تو در جنگ چندین دلیری مکن
که با مات چونین نباشد سخن

  رویداد، واقعه
کنون پادشاهی پرآشوب گشت
سخن ها از اندازه اندر گذشت

***
بباید یکی شاه خسرونژاد

که دارد گذشته سخن ها به یاد
***

تو مهمان ما باش و تندی مکن
به کام تو گردد سراسر ُسخن

  روش و چاره
ببودند یک سر بدین یک سخن

کسی راه دیگر نیفکند بن
  داد و دهش

چو دل بر نهی بر سرای کهن
کند ناز بر تو، بپوشد سخن

  داستان و حکایت
کنون برگشایم در داستان
سخن های شایسته باستان

  دانش
وگر چند بخشی ز گنج سخن
بر افشان که دانش نیاید به بن

  دانایی و دانش
مر جام ازو پر می و شیر بود
جوانی به باال، سخن پیر بود

  درنگ و تأمل
نماند آن زمان جای سخن

خرامید از آن سایه سرو بن
  درخواست

چو بشنید ازو این سخن باغبان
گل مهر آورد و آمد دمان

  دیدار
ز ایوان چو مردم پراکنده شد
دل نامور زان سخن زنده شد

  دین و مسلک
سخن گفتن مزدک آید به جای

نباید به گیتی جزو رهنمای
  فرمان و دستور

تهمتن بد و گفت من بنده ام
سخن هر چه گویی سراینده ام

  فکر و اندیشه
از اندیشه من دل بپرداختم

سخن هر چه دانستم انداختم
  سابقه و عملکرد

بدان تا زکردارهای کهن
بپرسد ز پرهیزکاران سخن

  ساکت کردن و کشتن
بانبوه لشکر به جنگ اندر آر
سخن بگسل آلوده و نابه کار

  سرگذشت
ز گنگ سیاوش گویم سخن
وزان شهر و آن داستان کهن

  سفارش
سر جنگجویان سپه برگرفت

سخن های سیمرغ در سر گرفت
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پولیس کابل: برای هر واسطه و هر کوچه یک پولیس موظف نمی توانیم!

تاجیکستان در مرز با افغانستان 
یـک هـزار نیروی جـدید مستـقر کـرد

هارون مجیدی

شامری از شهروندان کابل، از افزایش رسقت وسایط 

و در  بی کفایتی  به  را  پولیس  و  خویش شکایت کرده 

برخی موارد به تبانی با سارقین متهم می کنند.

کابل، سارقین روزها و شب ها  مناطق  از  بسیاری  در 

موترهای مردم را رسقت می کنند.

موثر  و  جدى  را  سارقین  علیه  خود  اقدامات  پولیس 

می داند.

شهروندان می گویند که روزانه چندین موتر به رسقت 

برده شده و به والیات های دیگر انتقال می گردد و از 

پرزه هاى آن در سایر وسایط کار گرفته می شود.

ماه  یازده  در  که  می گوید  کابل  پولیس  فرماندهی  اما 

گذشته بیشرت از چهار صد عراده موتر رسقت شده را 

که از این میان سی درصد آن را با سارقان آن دستگیر 

کرده  اند.

در  اقدامی  امنیتى،  مسووالن  شهروندان،  ادعاى  به 

هم  دستگیر  اگر  و  نکرده  سارقین  گرفتاری  به  رابطه 

همین  به  می گردند؛  رها  پولیس  از سوی  می¬شوند، 

منظور رسقت رو به افزایش است.

عبدالحکیم شهروند کابل که چند روز پیشرت از ساحۀ 

روزنامۀ  به  است  شده  رسقت  موترش  قاضی  باغ 

ماندگار می گوید: موترم کوروالی ُمدل 2008 بود و 

تازه می خواستم که به فروش برسانم که رسقت شد.

عبدالحکیم می گوید: دو کودکم نیز در موتر بودند که 

آنان را بیست مرت دورتر از ایست امنیتتی پولیس پیاده 

اما  کردم،  مراجعه  پولیس  به  بار  بار  آن که  با  کرده اند؛ 

هیچ گونه توجهی در این قسمت صورت نگرفته است.

این شهروند می گوید که ایست های بازرسی پولیس با 

سارقین همکاری دارند و بدون درد رس به این کار خود 

ادامه می دهند.

کابل  شهر  در  که  موترهایی  می گوید:  عبدالحکیم 

خوست،  والیِت  تنی  ولسوالی  در  می شوند،  رسقت 

ارگون و لوگر به فروش می رسد.

جاوید شهروند دیگری که چند هفته پیش موترش به 

رسقت رفته است می گوید، بیکاری روز افزون سبب 

افزایش داشته  شده تا رسقت های موتر در شهر کابل 

باشد.

این شهروند می گوید: شامری از سارقین که دستگیر 

دولتی  نهادهای  در  موجود  فساد  به خاطر  می شوند، 

تا  می شود  سبب  این کار  که  می شوند  رها  دوباره 

سارقان با اطمینان بیشرت دست به رسقت بزنند.

توجه  قسمت  این  در  دولت  اگر  می افزاید:  جاوید 

یا  هستند  بی کار  که  شهروندانی  از  شامری  نکند، 

دست  مشکل  هزاران  با  هم  یا  و  شد  خواهند  سارق 

زمینۀ  باید  مربوط  نهادهای  زد.  خواهند  مهاجرت  به 

کاریابی برای شهروندان را بیشرت سازند. 

فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس  عبیدی  فریدون 

جای  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفتوگو  در  کابل 

کامکان  کابل  شهر  در  موتر  رسقت  که  نیست  شک 

پولیس کابل شب و روز تالش  اما  صورت می گیرد، 

می کند تا از رسقت موترها جلوگیری کند.

که  می گوید  کابل  فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس 

در نزدیک به یک سال گذشته بیشرت از چهار صد عراده 

موتر رسقت شده است که از این میان، سی درصد آن 

را با سارقان آن دستگیر کرده ایم.

در  نیز  شهروندان  می گوید:  همچنان  عبیدی  آقای 

خرج  به  درست  توجه  خود  موترهای  حفظ  جهت 

منی دهند و بخش زیادی از موترهای رسقت شده نیز 

یا در جاهای مناسب پارک نشده بوده اند و یا سیستم 

ایمنی درست نداشته اند.

زیاد  بی اندازه  وسایط  کابل  شهر  در  می افزاید:  او 

است، پولیس کابل امکاناتی در اختیار ندارد تا برای 

هر واسطه و یا کوچه یک پولیس ایستاده کند.

عبیدی ترصیح کرد: "در پهلوی این موارد، شهروندان 

زمانی  منی کنند،  اطالع رسانی  پولیس  به  وقت  به 

جست وجو  خودشان  اول  شد،  رسقت  موترشان  که 

می کنند، وقتی پیدا نکردند به پولیس خرب می دهند."

می گوید:  کابل  فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس 

نبود توقف گاه های مناسب مشکل دیگری است که ما 

بارها این مشکل را با شهرداری کابل مطرح کردیم، اما 

توجهی صورت نگرفت.

شامر  ما  و  نبوده  بی توجه  پولیس  که  می گوید  او  اما 

زیادی را در این پیوند دستگیر کرده ایم و در آینده نیز 

تالش می کنیم تا با برنامه ریزی دقیق از رسقت موترها 

جلوگیری کنیم.

افرادی  از  کابل،  فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس 

ایمنی  سیستم  که  می خواهد  دارند  نقلیه  وسایط  که 

پارک کردن وسایط در  از  باال بربند،  را  موترهای شان 

کنار رسک خود داری کنند، وسایط شان را در رسای ها 

و توقفگاه هایی که در شهر وجود دارد، توقف دهند تا 

از رسقت وسایط جلوگیری گردد.

اهداف  بهخاطر  که  خواست  مردم  از  عبیدی  آقای 

شخصی شان بر سایر افراد ادعای ناحق نکرده و باعث 

مرصوف ساخنت نهادهای امنیتی به خصوص پولیس 

و سایر نهادهای ذیدخل نشوند.

ارتش پاکستان:

حمله به دانشگاه باچاخان 
از افغانستان کنترل شد

دانشگاه  به  که  مهاجمی  چهار  می گوید  پاکستان  ارتش 

باچاخان در شامل غربی پاکستان حمله کردند در افغانستان 

شبه نظامی  یک  سوی  از  حمله  این  و  بودند  دیده  آموزش 

طالبان پاکستان مستقر در افغانستان کنرتل شد.

به گزارش خربگزاری رویرتز، جرنال عاصم بجوا، سخنگوی 

ارتش پاکستان گفت شبه نظامیانی که چهارشنبه به دانشگاه 

باچاخان در چهارسده حمله کردند و جان دست کم 20 تن 

را گرفتند، از مرز تورخم میان افغانستان و پاکستان وارد شده 

بودند.

به گفته وی، حمله مذکور از سوی عمر منصور از شبه نظامیان 

طالبان پاکستان رهربی شد که در افغانستان مستقر است و 

ابتدایی  به مدرسه  دسمرب سال 2014 هم مسوولیت حمله 

پیشاور را که به مرگ 134 کودک انجامید، بر عهده گرفت. 

سخنگوی ارتش پاکستان گفت، معاون منصور به مهاجامن 

پاکستان  وارد  آنجا  از  و  تورخم رسیده  مرز  به  تا  کرد  کمک 

شوند.

میان  روابط  ارتقای  لزوم  دیگر  بار  پاکستان  ارتش  ادعاهای 

شبه نظامیان  دیگر  تا  می دهد  نشان  را  پاکستان  و  افغانستان 

نتوانند حمالت تروریستی برون مرزی انجام دهند؛ اقدامی 

نابودی می کشاند.  به  را  منطقه  این  در  که تالش های صلح 

پاکستان  طالبان  رئیس  که  گویند  می  پاکستانی  مقام های 

موسوم به مال فضل الله حمالتی را از افغانستان در پاکستان 

انجام می دهد. وی سال ها پیش از حمله ارتش پاکستان در 

درت سوات گریخت و عازم افغانستان شد.

تاجیکستان یک هزار نیروی جدید را در مناطق بسیار 

مستقر  افغانستان  با  اش  مرزی  خطرناک  و  حساس 

کرده تا از خطر نفوذ شورشیان و همچنان قاچاق مواد 

مخدر به خاکش جلوگیری کند. این کشور نسبت به 

امنیت مرزهایش با افغانستان نگران است.

این  که  گفت  فرانسه  خربگزاری  به  نظامی  مقام  یک 

با  را  مرزهایش  امنیت  از  سابق  شوروی  عضو  کشور 

نیروهایش را  به همین دلیل  افغانستان نگران است و 

در مرز با این کشور افزایش داده است.

آینده شامر  در  تاجیکستان،  نظامی  مقام  این  گفته  به 

این نیروها بازهم افزایش خواهد یافت.

آسیای  در  توسعه  حال  در  کشور  یک  که  تاجیکستان 

میانه و متحد روسیه است، هزار و 334 کیلومرت مرز 

مشرتک با افغانستان دارد که در برخی از نقاط، در آن 

سوی مرز شورشیان طالبان بر آن مناطق سلطه دارند.

مرزی  نیروی  فرمانده  علی،  رحامن  علی  رجب 

گفت:  کشور  این  پارملان  در  روز جمعه  تاجیکستان 

»با توجه به وضعیت امنیتی در مرز، یک واحد جدید 

شده  تشکیل  قراردادی  رسبازان  از  مرزی  نگهبانان 

است«.

فرانسه گفته  به خربگزاری  این کشور  نظامی  مقام  اما 

است که شامر این نیروها به بیش از یک هزار نفر می 

به خاطر تالش  نیز  آینده  نیروها در  این  رسد و شامر 

افزایش خواهد  میانه  آسیای  به  اسالمگرا  جهادگرایان 

یافت.

مرزی  وضعیتی  کشور  این  پارملان  در  علی  رحامن 

برخی  "کنرتول  خاطر  به  را  افغانستان  با  کشورش 

طالبان  سوی  از  افغانستان  خاک  در  مرزی  مناطق 

مسلح پیچیده عنوان کرد".

افزود:  همچنان  تاجیکستان  مرزی  نیروی  فرمانده 

در  را  هایی  عملیات  افغانستان  دولتی  »نیروهای 

نزدیکی مرز راه اندازی کرده اند که شورشیان را عقب 

برانند و جنگجویان آنان را از بین بربند«.

 30 در  تاجیکستان  مرزی  نیروهای  گذشته  سال  در 

افغانستان  از  که  قاچاقچیانی  با  مسلحانه  درگیری 

از  تن  این کشور شوند، 16  وارد خاک  کردند  تالش 

آنها را کشت.

افغانستان هنوز هم بزرگرتین تولید کننده تریاک و مواد 

مخدر جهان است که طالبان مسلح و دیگر شورشیان 

نیز از این تجارت برای تامین مخارج جنگی شان بهره 

می برند. آنها با همین پول علیه دولت افغانستان می 

جنگند که از حامیت غرب برخوردار است.

شامل  در  شورشیان  های  فعالیت  افزایش  اخیرا 

"دولت  یا  داعش  تروریستی  و ظهور گروه  افغانستان 

این  که  است  شده  باعث  کشور  این  در  اسالمی" 

مورد  در  روسیه  بزرگش  متحد  و  افغانستان  همسایه 

امنیت مرزها نگران شده و دست به اقدام بزنند.

حمله سال گذشته بر دو وزارتخانه در این کشور باعث 

علیه  را  ای  سختگیرانه  اقدامات  تاجیکستان  که  شد 

اسالمگرایان در داخل این کشور روی دست گیرد.

خربگزاری "دی پی ای" آملان نوشته است که پولیس 

این کشور در سال گذشته ریش های 12800 مرد را 

به خاطر اینکه از حد تعیین شده بلندتر بودند تراشیده 

بر  زیادی هم  در همین حال محدودیت های  است. 

مدارس دینی در این کشور وارد شده است.

غنی در مراسم فاتحه خوانی قربانیان »چهارشنبۀ سیاه«:

انتقام می گیریم

مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان "چهارشنۀ سیاه"، دیروز با 

حضور صدها تن از شهروندان کشور در مسجد عیدگاه کابل 

برگزار شد.

در این مراسم، به شمول مقام های بلندپایۀ دولتی، خانواده ها 

و بازمانده گان قربانیان، مسووالن رسانه ها و خربنگاران نیز 

اشرتاک کرده بودند.

روز چهارشنبۀ گذشته، یک حمله کنندۀ انتحاری، موتر حامل 

کارمندان موبی گروپ و تلویزیون طلوع را در رسک داراالمان 

شهر کابل هدف قرار داد که در اثر آن، هفت کارمند طلوع 

جان باختند و بیش از بیست تن دیگر، جراحت برداشنتند.

افغانستان،  مردم  میان  در  را  زیادی  واکنش های  حادثه  این 

رسانه ها و کاربران شبکه های اجتامعی در پی داشت. 

رییس جمهور غنی دیروز در مراسم فاتحه خوانی این قربانیان 

در مسجد عیدگاه گفت : کسانی که این رویداد را آفریدند، 

مسلامن، افغان و انسان نیستند. 

او گفت که از عامالن این رویداد انتقام  خواهند گرفت. 

عالوه بر آن، دولت امریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد 

و ده ها نهاد مدافع رسانه ها این حمله را تقبیح کردند.

طالبان، مسولیت این حمله را به عهده گرفتند و در اعالمیه 

خود گفته اند که بازهم برخی رسانه ها و فعاالن رسانه یی را 

هدف قرار خواهند داد.

افغانستان روز جمعه اعالم کرد که هشت  امنیت ملی  اداره 

با این حمله بازداشت کرده  عضو شبکۀ حقانی را در پیوند 

است. 

سرقت روزافزون وسایط

پـولیس در مظان اتـهام
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ورزش

وزیر خارجۀ امریکا در حالی سفر خود به شرق آسیا را دیروز یکشنبه آغاز 
می کند که قصد دارد چین را برای اتخاذ موضع شدیدتر علیه کوریای شمالی 

تحت فشار قرار دهد.
سفر جان کری وزیر خارجۀ امریکا به شرق آسیا در شرایطی است که کوریای 
با  مسأله  این  و  داده  انجام  را  دیگری  هسته یی  آزمایش  تازه گی  به  شمالی 

مخالفت کشورهای مختلف روبه رو شده است.
جان کری در این سفر قصد دارد مقام های چینی را برای اتخاذ موضع قاطع تر 
علیه اقدامات کوریای شمالی، تحت فشار قرار دهد. از دیگر اهداف مهم سفر 
جان کری می توان به تالش برای متحد کردن آسه آن در برابر اقدامات چین 

در دریای جنوبی چین اشاره کرد.
کری سفر سه روزه خود به شرق آسیا را از الئوس آغاز می کند. جان کری 
پس از شرکت در اجالس مجمع جهانی اقتصاد در داووس ساویس و توقف 
کوتاهی در عربستان، به الئوس سفر می کند. او قصد دارد پس از الئوس به 

کامبوج برود و سپس از پکن دیدن خواهد کرد.
یک  تشکیل  خواستار  چین  به  سفر  در  دارد  قصد  چهارشنبه  روز  کری 
علیه  بین المللی  متحد  واکنش  کوریای شمالی شود.  اقداما  علیه  متحد  جبهه 
بیشتر  تحریم های  طریق  از  احتماالً  شمالی  کوریای  هسته یی  آزمایش های 

سازمان ملل خواهد بود.
امریکا همچنین از چین می خواهد تا واکنش یک جانبه شدیدتری نسبت به 
اقدامات پیونگ یانگ نشان دهد. یک مقام امریکایی که همراه کری در این 
سفر خواهد بود، به خبرنگاران گفت: این مسأله بسیار مهم است که یک جبهۀ 
متحد را نشان دهیم، ولی این باید یک جبهه قاطع باشد. این مسأله اهمیت 
توسعه  برای  کوریای شمالی  توانایی  و  اسلحه  اشاعه  مسیر  که  دارد  خاصی 

برنامۀ تسلیحاتی و هسته یی را قطع کنیم.

آلمان نیز پس از دنمارک مصادرۀ پول و دارایی های پناه جویان را آغاز کرد.
این  کرده اند.  مهاجران  قیمتی  پول و وسایل  به مصادرۀ  اقدام  آلمان  مقامات 
تمام  باید  پناه جویان  قانون صورت گرفته است که  این  اقدام در پی اجرای 
دولتی  امکانات  از  بتوانند  تا  باشند  داده  قرار  استفاده  مورد  را  خود  ثروت 

استفاده کنند.
مقامات در آلمان مصادرۀ جواهرات، پول و دارایی های ارزش مند آواره گان را 

پس از ورود آن ها به این کشور آغاز کرده اند.
یوآخیم هرمان، وزیر داخلی باواریا اعالم کرد، پناه جویانی که بیش از 750 
منظور  به  اموال خود  مصادرۀ  آمادۀ  باید  باشند،  داشته  اختیار  در  پول  یورو 

پرداخت هزینه های اقامت باشند.
آلمان  غرب  جنوب  در  واقع  برگ  وورتن  بادن  در  که  است  درحالی  این 

پناه جویان تنها تا سقف 350 یورو مجاز به نگهداری پول و دارایی  هستند.
دولت دنمارک نیز در گذشته از توافق با احزاب اصلی مخالف خبر داده بود 
که می تواند اکثریت پارلمانی برای تصاوب این الیحه را به دنبال داشته باشد.
نقد  پول  یورو   400 تا  می توانستند  پناه جویان  الیحه  اولیۀ  ناوس  پیش  در 
تا  می توانند  آن ها  دولت  اخیر  اصالحیۀ  در  اما  دارند،  نگه  خود  همراه  را 
حدود 1340 یورو پول نقد را همراه خود داشته باشند. همچنین جواهرات 
یا مدال های خانواده گی و حلقۀ ازدواج از این قانون معاف خواهند بود، مگر 

این که ارزش اقتصادی زیادی داشته باشند.

سازمان اطالعات هند دیروز یکشنبه در گزارشی اعالم کرد داعش قصد دارد 

از کودکان برای حمله های انتحاری بر جاِن »نارندرا مودی« نخست وزیر 

هند در مراسم روز جمهوری )26 ژاناوه /6 بهمن (استفاده کند.

به گفتۀ مقامات امنیتی، خارج شدن ناگهانی »نارندرا مودی« نخست وزیر 

این کشور از حلقۀ حفاظتی خود برای دیدار با کودکان در روز جمهوری 

سال گذشته، مورد توجه تروریست های داعش برای حمله به او قرار گرفته 

است .

این امر باعث افزایش متهیدات امنیتی برای حفاظت از نخست وزیر هند 

به  که  است  شده  خواسته  او  محافظ  و  امنیتی  نیروهای  از  و  است  شده 

نخست وزیر اجازۀ خروج از حلقۀ امنیتی را ندهند.

سازمان های اطالعاتی هند اعالم کردند که اطالعات موثقی مبنی بر تهدید 

حمله انتحاری علیه مودی در دست دارند.

گروه تروریستی داعش به تازه گی با انتشار اودئاوی آموزش کودکان برای 

استفاده از اسلحه و مواد منفجره را در شبکه های اجتامعی منترش کرد.

نفوذ خود در هند کمک  برای  به داعش  التوحید‹  ›انصار  گروه تروریستی 

می کند.

شده،  دریافت  اطالعات  براساس  که  کردند  اعالم  هند  امنیتی  مقامات 

تعدادی تروریست از بنگالدش قصد نفوذ به هند برای حمالت تروریستی 

را دارند.

سبب   2014 سال  از  بنگالدش  در  داعش  تروریستی  حمالت  افزایش 

نفوذ  نگران  هند،  امنیتی  مقامات  است.  هند شده  امنیتی  مقامات  نگرانی 

گروههای تروریستی بنگالدش به ایالت های مرزی هند هستند.

انجام  از حامیان داعش که قصد  نفر  دولت هند در چند روز گذشته 16 

حمالت تروریستی در این کشور را داشتند دستگیر کرده است .

ننگیالی عثمانی 
* لطف کرده اندکی در مورد خود بگوید؟

خواجه نوید یک تن از قهرمانان تیم ملی ووشو افغانستان هستم، مدت 5 سال 
می شود در تیم ملی تمرین می کنم و همچنان از سه سال به این سو قهرمان 

وزن 67 خود هستم.
* در مورد ورزش ووشو بگوید، این ورزش چگونه است؟

ورزش ووشو قدامت تاریخی دارد و این قدمت به کشور چین برمی گردد، 
در این ورزش حرکت های پهلوانی، بوکس و لگت شامل می باشد، مسابقات 

آن به دو نوع برگذار می شود، آماتور و پروفیشنل.
* نوید چه دست آوردهایی تا به حال دارد؟

10 مدال دارم، سه مدال طال، چهار نقره و سه برونز و یک کپ قهرمانی در 
سال 13۹1 در مسابقات حرفه یی بدست آوردم. 

* از دیِد شما ورزش چه فواید دارد؟
در  ورزش  که  گفت  می توان  ببریم  نام  ورزش  این  فواید  از  بخواهیم  اگر 
کاهش آسیب های روانی، استرس، اضطراب و اختالالت روانی در انسان نقش 
فزایدندۀ دارد، ورزش باعث افزایش عزت نفس و آرامش روح نیز می شود. 

* در بارۀ مشکالت ورزش کاران بگوید، از کدام ناحیه مشکل دارند تا به 
آن رسیده گی شود؟

استفاده  جهان  و  منطقه  کشورهای  در  که  ورزشی  امکانات  از  ورزشکاران 
قسمت  این  در  نیز  دولت  و  نیستند  برخوردار  هستند  استندرد  و  می شود 
بی توجه است. اگر به این موارد توجه شود، می توان توسط ورزش مواد مخدر 
را از کشور ریشه کن کنیم و یک جامعه سالم و پُرافتخار داشته باشیم، پس 
دولت توجه مادی و معنوی خود را باالی ورزشکاران و قهرمانان داشته باشد 

تا در مواردی که گفته آمد پرداخته شود.
* به عنوان سوال اخیر پیام شما به جوانان کشور چیست؟

پیام من برای شان این است که به هر ورزشی که عالقه مند هستند ورزش کنند، 
ورزش وسیلۀ سالمتی جسم  و روح است، همچنان ورزش از مفیدترین و 
سالم ترین سرگرمی های است که می توانند در اوقات فراغت به آن بپردازند، 
ورزش کسالت و تنبلی را از انسان دور کرده به انسان نشاد شادابی می بخشد.

فدراسیون هندبال افغانستان تایید کرده 
که زبیر عزیزی یکی از با سابقه ترین

رشتۀ  این  ستارۀ  درخشان ترین  و 
ورزشی هنگام سفر با قایق کوچک از 
ترکیه به یونان، در آب های ترکیه غرق 

شده است.
هندبال  ملی  تیم  عضو  عزیزی،  زبیر 
افغانستان از کلیدی ترین بازیکنان این 
مسابقۀ  چندین  و  بود  ورزشی  رشتۀ 
خود  کارنامۀ  در  را  بین المللی  و  ملی 

داشت.
یک تن از مسووالن این فدراسیون به 
همراه  به  که  بخدی گفت  خبرگزاری 
آقای عزیزی، خانم و یک کودک یک 

و نیم سالۀ او نیز جان داده اند.
مسوول فدراسیون که خواست نامش در خبر ذکر نشود، می گوید که این حادثه برای 
حکومت وحدت ملی یک سرافگنده گی است که حتا رضایت ورشکاران تیم ملی خود 

را جلب کرده نمی تواند و آن ها در راه های قاچاق جان خود را از دست می دهند.
دو روز پیش، دو قایق بین آب های ترکیه و یونان واژگون شد که در نتیجه 42 تن از 

سرنشینان آن غرق شده و جان خود را از دست دادند.
افغانستان،  اتباع کشورهای  مرد   7 و  زن، 17 کودک  رویداد، شامل 18  این  قربانیان 

سوریه و عراق هستند.
در  ترافی  چلنچ  مسابقات  در   2014 سال  در  عزیزی  زبیر  بین المللی  بازی  آخرین 
افغانستان  زبیر عزیزی،  بازی های خوب  به لطف  این مسابقات،  بود که در  پاکستان 

توانست مداِل برنز این مسابقات را به دست بیاورد.
تمامی  و  هندبال  فدراسیون  برای  بزرگ  ضایعۀ  عزیزی  آقای  مرگ  که  گفت  منبع 

ورزشکاران افغانستان است.
گفته شده که عزیزی به دلیل جنگ و ناامنی افغانستان را ترک کرد و قصد داشت از 

طریق ترکیه و یونان خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند.
این در حالی ست که پیشتر، روح اهلل نیکپا تنها مدال آور المپیک افغانستان، کشور را به 
رسم اعتراض ترک کرد و پس از سیزده ماه ترک وطن، دوباره به افغانستان بازگشت.

نفر  هزاران  ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس  و  گذشته  سال  یک  در 
افغانستان را به قصد رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی ترک کرده، اما شماری از 

آن ها در این مسیر جان خود را از دست دادند.
پیشتر، غرق شدن قایق یک خبرنگار افغانستانی در آب های ترکیه خبرساز شد، او در 

این حادثه کودک چهار ماهه خود را از دست داد.

فشار امریکا به چین
 بر سر مسالۀ کوریای شمالی

آلمان هم مصادرۀ دارایی های 
پناه جویان را آغاز کرد

سازمان اطالعات هند:
داعش از کودکان برای حمله به جان مودی

 استفاده می کند

قهرمان ووشو:

با ورزش می توانیم جامعۀ 
سالم و پُرافتخارداشته باشیم

زبیر عزیزی، عضو تیم ملی هندبال 
افغانستان در آب های یونان غرق شد

حسین باستانی

همکاران  شهامِت  دنیا،  روزنامه نگاران  از  درصد  چند  در 
افغانستانی مان را سراغ داریم؟

خبر کشته شدن 7 همکار شریف ما در شبکۀ تلویزیونی طلوع 
افغانستان در حملۀ انتحاری طالبان، حکایت به کلی متفاوِت روزنامه نگاری 
در سرزمین همسایه است: گروه طالبان چند ماه پیش دو شبکۀ تلویزیونی 
»یک« و »طلوع« را به خاطر افشاگری علیه این گروه »هدف نظامی« اعالم 
کرد و اخیراً تهدیدش را در روز روشن و در وسط پایتخت-عملی کرد. 
این جنایت، قرار بوده هشداری باشد به تمام روزنامه نگاران افغانستانی که 
در مورد طالبان افشاگری می کنند که ادامۀ افشاگری، جان شان را به خطر 
می اندازد. پاسخ تهدید طالبان اما، بیانیۀ شجاعانۀ فدراسیون روزنامه نگاری 

افغانستان بوده که معنای ساده اش می شود: بگرد تا بگردیم!
من همیشه به همکاران روزنامه نگارمان در افغانستان، اعتقاد زیادی داشته ام 
که دلیل اصلیش هم آشنایی با بسیاری از آن ها در سال های گذشته بوده 
است. تاکنون، انبوهی از پاکیزه ترین، عمیق ترین و جذاب ترین نوشته های 
همواره  خوانده ام،  افغانستانی  اساتید  و  همکاران  قلم  به  را،  مطبوعاتی 
از بینش  تولیدات رسانه یی در داخل افغانستان را دنبال کرده ام، و مکرراً 
و شجاعت این همکاران انرژی گرفته ام. شجاعت روزنامه نگارانی حتا بعد 
افشای  در  می شوند،  اعالم  طالبان  گروهی چون  »هدف جنگی«  آن که  از 

تهدیدکننده گان خود، کم نمی گذارند.
عکس زیر، تصویر خانم مریم ابراهیمی 22 ساله، یکی از کشته شده گان 
حملۀ اخیر طالبان به کارکنان »طلوع« است: فرزند شایستۀ پدر و مادری 
زحمتکش که اولی در ایران کارگری می کند، و دومی در بیمارستانی در 

پاکستان بستری است...

محمدی شاری

ملت بی پدر نیست!!
تفکر پوسیدۀ قبیله یی وقتی جامۀ مدرن و فرامدرن بر تن 
قبیله یی،  تفکر  سلطۀ  در  می یابد.  »تداوم«  فاجعه  می کند، 

منافع قبیله بر همه چیز، حتا خدا و دین نیز مقدم است.
انحام  خیانتی  و  جنایت  قبیله  اصحاب  از  یکی  وقتی  قبیله یی  تفکر  در 

می دهد، همه قبیله به پا می خیزند که از او دفاع کنند.
به  پذیرفته می شود و  »لویه جرگه«  قبیله یی  تفکر  اساسی  قانون  وقتی در 
»شاه دزد«ی که چهل سال دار و ندار ملت را قربانی خانه دانش کرد، لقب 
به  ملت« شدن  »بابای  دیگری هوس  دزد  هر  می شود،  داده  ملت«  »بابای 

سرش می زند...
کرزی، فرصت طالیی تحول را با نگرۀ قبیله یی دود کرد. بر اساس گفتۀ 
عملیات  درصد   40 حدود  افغانستان  ارتش  ستاد  رییس  شهیم،  قدم شاه 
بدون محاکمه  را  آنان  که کرزی  انجام می شود  توسط کسانی  تروریستی 

آزاد کرده است.
انتخاب  پدر  خودشان  برای  می رقصند،  پول  طعم  با  که  بی ریشه  عده یی 
اجازه  بی چاره گان  این  به  کسی  چه  داده اند!  لقب  ملت  پدر  اما  کرده اند، 

داده اند برای ملت پدر انتخاب کنند؟
من شوکت علی محمدی فرزند بوستان علی هستم، پدر دیگری ندارم، پدری 

کرزی ارزانی بی پدران باد!

جمشید یما امیری

هیچ تردیدی ندارم که هما سلطانی با استفاده از مصونیت 
و  انتحاری  حمالت  در  خویش،  پارلمانی  امکانات  و 

انفجاری دست نداشته باشد.
سلطانی علنًا در مجلس و در رسانه ها در حمایت از تروریستان طالب 

سخن می زند.
اگر ارادهیی برای سرکوب طالبان وجود دارد، باید همین امشب هما 

سلطانی به زندان افگنده شود.
به زیر کشیدن طالبان در روستاها  دنبال  به  آن که  از  پیش  ملی  امنیت 
زخم  بر  تا  ببندد  را  پارلمان  در  طالبان  نمایندۀ  این  دهن  باید  باشد، 

خانوادههای قربانیان بیشتر از این نمک نپاشد.

سمیع مهدی

چهارشنبه سیاه

کارمندان  بر  طالبان  تروریستی  حملۀ  درس های  از  یکی 

تلویزیون طلوع این است که باید اتحادیه های خربنگاری 

روی بیمۀ صحت و حیات کارمندان رسانه ها مترکز کنند. فعاًل هیچ نوع 

بیمه برای کارمندان رسانه ها وجود ندارد.

تروریست ها به دنبال از بین بردن روحیۀ خربنگاران اند. آن ها می خواهند 

خربنگاران یا کشور را ترک کنند و یا تغییر مسلک دهند. این در حالی 

است که قراردادهای موجود کار، هیچ نوع تضمین و بیمۀ واقعی برای 

آن ها منی دهد. مثاًل براساس این قراردادها، اگر خربنگار یا کارمند رسانه، 

در جریان انجام وظیقه، زخمی شود، کمپنی مسوولیت فراتر از رساندن 

او به بیامرستان را ندارد. اگر خدای ناخواسته کشته شود، تضمین وجود 

ندارد که خانوادۀ او از معاش او به صورت دوامدار مستفید شود.

باید  که  است  این  رسانه ها  کارمندان  و سایر  به خربنگاران  من  پیشنهاد 

برای به دست آوردن حق بیمۀ صحت و حیات، در کنار هم بایستند و 

دولت و رسانه ها را مجبور سازند تا این حق شان را به رسمیت بشناسند و 

آن را عملی سازند. در غیر آن، با توجه به میزان تهدیدهای موجود، آیندۀ 

رسانه ها و کار خربنگاری دشوار به نظر می رسد.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

د مهران موحِّ
 400 حدود  اوقاف،  و  حج  وزارت  اواخر،  این  در 

طی  افغانستان  مختلِف  مناطق  از  را  دین  عامل 

برای  را  راه هایی  تا  آورد  هم  گرِد  سه روزه  سمیناری 

مبارزه با افراط گرایی در افغانستان جست وجو کنند 

و پیامدهای منفِی افراط گرایی دینی را با استفاده از 

تریبون هایی که در اختیار دارند، به گوش تودۀ مردم 

برسانند.

وزیر حج و اوقاف افغانستان، در این سمینار اذعان 

داشت که تالش هایی که تا کنون به منظور ریشه کن 

گرفته،  صورت  افغانستان  در  افراط گرایی  کردِن 

افغانستان  در  افراط گرایی  و  نداشته  بر  در  نتیجه یی 

در حاِل افزایش است.

و  حج  وزارت  که  است  نخستین بار  برای  ظاهرًا 

می زند  ابتکاری  چنین  به  دست  افغانستان،  اوقاف 

در  مهم  بسیار  بحثی  که  »افراط گرایی«  مورد  در  و 

کشور ماست، سمیناری برگزار می کند که یقینًا اتفاق 

مبارکی ست. اما متصدیان امور دینی در افغانستان، 

افراط گرایی در این رسزمین،  معمواًل در مورد رشد 

رویکرد انکار و غفلت را پیش می گیرند و این اولین 

دفعه است که مسؤوالن می آیند و به رصاحت دربارۀ 

رشد تند روی مذهبی در افغانستان سخن می زنند و 

می کنند  تالش  یا  می کنند،  ریشه یابی  را  پدیده  این 

ریشه یابی کنند. 

در  افراط گرایی  که  اوقاف  و  حج  وزیر  سخِن  این 

تا  که  تالش هایی  و  افزایش است  حال  در  ما  کشور 

سودی  تنها  نه  گرفته،  صورت  آن  مهار  برای  کنون 

شده  آن  افزایش  باعث  مواردی  در  بلکه  نداشته، 

به  باید  را  ما  و  است  به جایی  و  متین  است، سخِن 

تأمل و اندیشه کردن وادارد.

جهان  در  کشوری  کمرت  که  می دانیم  هم  را  این 

یافت می شود که هامنند کشوِر ما قربانی تروریسم 

که  درازی است  آن که زمان  با  باشد.  افراط گرایی  و 

رژیم طالبان، سقوط کرده، اما بازهم افراط گرایی از 

ما قربانی می گیرد و نزدیک است ما را یک رسه در 

کاِم خود فرو بربد.

در  افراط گرایی  پدیدۀ  با  درست  برخورد  برای 

و  رواج  باعث  که  را  عواملی  باید  ما  افغانستان، 

گسرتش افراط گرایی در میان تودۀ مردم شده است، 

بررسی و واکاوی کنیم.

تک عاملی  پدیده یی  افغانستان،  در  افراط گرایی 

نیست و صاحب این سطور، برخالف بسیاری دیگر 

از هموطنان، مخالف فروکاسِت عوامِل افراط گرایی 

به عوامل و انگیزه های دینی هستم. عوامل اقتصادی 

اندازه  هامن  به  اجتامعی،  و  فرهنگی  و  سیاسی  و 

سیاست های  و  دینی  عوامل  که  هستند  مهم 

مداخله جویانۀ کشورهای خارجی. 

عوامل  از  یکی  می توان  را  آگاهی  و  دانش  فقر 

اصلی رواج افراط گرایی در این رسزمین تلقی کرد. 

درصد   40 حدود  هم اکنون  رسانه ها،  گزارش  طبق 

و  آموزش اند  از  محروم  افغانستان،  در  کودکان  از 

طی  در  آن که  با  ندارند،  دسرتسی  قلم  و  کتاب  به 

دالر  میلیاردها  طالبان،  حاکمیت  از  پس  سال های 

در راستای ساخنت و فعال کردن مکتب های عرصی 

درست  است  دیگر،  طرف  از  است.  شده  هزینه 

رشد  مدارس  و  مکاتب  کمّیت  سال ها،  این  در  که 

چشم گیری داشته، اما هیچ کس به کیفیت آموزش و 

پرورش توجهی از خود نشان نداده است. هم اکنون 

آموزشی  نصاب  افغانستان،  مناطق  از  بخشی  در 

دوران  در  می شود.  تدریس  پاکستانی  مکتب های 

حامد کرزی، مکتب های ُپرشامری ساخته شد، اما 

از  بزرگی  بخش  و  نشد  پرداخته  آموزش  کیفیت  به 

مسؤوالن  جیب  به  زمینه  این  در  جهانی  کمک های 

معارف  وزیر  وردک،  فاروق  رفت.  معارف  وزارت 

بودجۀ  از  دالر  میلیارد  حکومت کرزی، حدودًا یک 

معارف را گستاخانه اختالس کرد و خمی هم بر ابرو 

نیاورد. 

که  این است  برمی آید  حکومت  دست  از  که  کاری 

و  مدیریت  چگونه گی  بر  سختی  و  سفت  نظارِت 

مکتب ها  و  دینی  مدرسه های  آموزِش  کیفیِت  بهبود 

آگاهی  برای پخش  زمینه  بدین گونه  تا  صورت دهد 

و سواد و دانش فراهم شود. افراط گرایان می توانند 

از آدم های بی سواد و ناآگاه به آسانی استفاده کنند و 

آن ها به داِم خود بیندازند.

به  مربوط  مدرسه های  و  مکتب ها  که  وضعیتی  در 

حکومت نتواند نیازهای دانش آموزان را اشباع کند، 

جوانان به مدرسه های مثاًل پاکستانی مراجعه می کنند 

و طبیعتًا در ضمن آموزش مسایل دینی، اندیشه های 

افراطی را نیز با خود حمل می کنند و پس از برگشت 

به کشور، افراط گرایی را ترویج و تبلیغ می کنند.

دارد  وجود  ریاستی  افغانستان،  معارف  وزارت  در 

به نام »ریاست تألیف و ترجمه« که در طی سیزده-

چهارده سال گذشته میلیون ها دالر از بودجۀ دولت، 

این  رؤسای  و  اعضا  ماهیانۀ  حقوق  تأمین  رصف 

کاِر  چه  معاش بگیران  این  اما  است،  شده  ریاست 

ترجمۀ کتاب های  و  تالیف  زمینۀ  در  عنایتی  درخوِر 

درسی برای مکتب ها و مدرسه های افغانستان انجام 

داده اند؟ نصاب مدرسه های دینی افغانستان، تا هنوز 

قدیمی ست  و  کم مایه  و  آشفته  به شدت  نصابی  هم 

پاسخ  را  حارض  عرص  نیازهای  صورت،  هیچ  به  و 

تحوالت  و  نوین  برشی  دستاوردهای  و  منی گوید 

تازه در گسرتۀ جهان را نادیده می گیرد. به رصاحت 

مربوط  نصابی ست  نصاب،  این  که  گفت  می توان 

برای  و هیچ حرفی  انحطاط جهان اسالم  به دوران 

گفنت در جهان معارص ندارد. در مکتب های عرصی 

نیز، هیچ توجهی به ارضای نیازهای دینی شاگردان 

نشده و اگر مضمونی هم در این رابطه وجود دارد، 

متأسفانه توسط کسانی تهیه و ترتیب شده که نه از 

شناخت  نه  و  می برده اند  بویی  تربیتی  روان شناسی 

درست وحسابی از آموزه های دینی داشته اند و حّتا 

ویراستاری هم حارض نشده دست به ویرایش متنی 

و  اوضاع  چنین  در  بزند.  این دست  از  کتاب هایی 

احوالی، شام بازهم توقع دارید که افراط گرایی دینی 

از کشوِر ما محو و نابود شود یا حد اقل به حاشیه 

رانده شود؟

دریغ مندانه باید گفت، منربهای بسیاری از مساجد 

در افغانستان به بلندگوهایی برای ترویج و گسرتش 

افراط گرایی و دفاع از گروه های خشونت طلب تبدیل 

شده است. منربهای مساجد در میان مردم از حرمت 

و اعتباِر خاصی برخوردار است و از آن می توان به 

اما در  خوبی در زمینۀ روشن گری بهره برداری کرد؛ 

عمل، بخشی از این منربها در اختیار افکار طالبانی 

و تندروانه قرار گرفته اند. وقتی وزارت حج و اوقاف 

قرار است با افراط گرایی مبارزه کند، باید در نخست 

از خود رشوع کند. پرسش این  است که وزارت حج 

به خطیبان اجازه می دهد که هم زمان  اوقاف چرا  و 

دولت  برضد  می گیرند،  حقوق  دولت  از  این که  با 

فعالیت کنند؟ 

می توان  را  افغانستان  در  تبعیض  و  بی عدالتی 

خشونت  و  تند روی  گسرتش  مهِم  عامل های  از 

بی عدالتی  حارض،  حال  در  شمرد.  افغانستان  در 

حضوری  گونه گونش  چهره های  در  اجتامعی 

از عمر  آن که سیزده-چهارده سال  با  و  دارد  سنگین 

بخش  هم  هنوز  می گذرد،  ما  کشور  در  دموکراسی 

احساس  مختلف،  دالیل  به  ما  مردم  از  بزرگی 

مسلاًم  هستند.  رسخورده  و  می کنند  محرومیت 

آدم های رسخورده و محروم، بیشرت از دیگران، آمادۀ 

پذیرِش اندیشه های تند روانه هستند و در صدد انتقام 

از جامعه یی برمی آیند که در آن زنده گی می کنند. در 

این جا مجال  در  که  به دالیل مختلفی  بنا  ما  کشور 

پرداخنت به آن ها نیست، فرصت ها برای سهم گیری 

تقسیم  مساویانه  همه گان  برای  ثروت  و  قدرت  در 

فضایل  و  شایسته گی ها  از  بیشرت  بسیار  و  نشده 

شخصی، تعلق های ژنتیکی و تباری برای باال رفنت 

از نردباِن ترقی، اهمیت و ارزش دارد. 

در این شکی نیست که رواج و گسرتش افراط گرایی 

در افغانستان، عامل های خارجی هم دارد، اما توجه 

با اهمیت تر  حقیقتی  از  را  ما  نباید  حقیقت  این  به 

قابلیِت  که  وقتی  تا  این که  آن  و  دارد  نگه  غافل 

نداشته  وجود  ما  در  وآسیب پذیری  مداخله پذیری 

باشد، دست های خارجی منی توانند کاری از پیش 

که  کنیم  اعرتاف  این حقیقت  به  ناگزیریم  ما  بربند. 

و  افراط گرایی  گسرتش  و  رشد  زمینۀ  ما  جامعۀ  در 

تند روی مذهبی، خیلی ریشه دار و نیرومند است و 

البته پرداخنت به همۀ عوامل گسرتِش افراط گرایی در 

افغانستان، مجال دیگری می طلبد.

برای  را  خود  جدیت  تا  خواست  پاکستان  از  امریکا  جمهور  رییس 

نشان  می کنند،  فعالیت  این کشور  در  که  افراطی  نابودی شبکه های 

دهد.

با پرس تراست هند  باراک اوباما رییس جمهور امریکا در مصاحبه 

ترصیح کرد: پاکستان باید نشان دهد که برای نابود کردن شبکه های 

افراطی و خشن که در داخل این کشور فعالیت می کنند، جدی است.

وی در ادامه افزود: کشتار اخیر دانشجویان در پاکستان بر لزوم اتخاذ 

اقدامات قاطع تر از سوی دولت تاکید می کند.

رسکوب  برای  پاکستان  امنیتی  نیروهای  اخیر  اقدامات  از  اوباما 

شبکه های افراطی استقبال کرد و گفت: اقدامات بیشرتی باید برای 

ریشه کن کردن گروه های افراطی و خشن صورت گیرد.

تا  دارد  را  این فرصت  پاکستان  اظهار داشت:  امریکا  رییس جمهور 

تروریستی  شبکه های  نابودی  و  تضعیف  برای  را  خود  بودن  جدی 

نشان دهد. در منطقه و در رسارس جهان، نباید هیچ گونه مکان امنی 

برای گروه های افراطی و خشن وجود داشته باشد و تروریست ها 

باید به دست عدالت سپرده شوند.

و  افراطی  های  گروه  حمله  در  دانشجو   21 گذشته  چهارشنبه 

تروریستی در یک دانشگاه در شامل غرب پاکستان کشته شدند. این 

حمله توسط گروهی وابسته به طالبان انجام شده است. این حمله 

یک سال پس از آن صورت گرفته است که در حمله به مدرسه ای در 

پیشاور پاکستان حداقل 150 نفر کشته شدند.

پس از حمله پیشاور، اقدام نظامی علیه گروه های افراطی در پاکستان 

به خصوص در مناطق قبیله یی تشدید شده است. مقام های رسمی 

به  باورند که در مناطق مرزی مقام های رسمی توجهی  این  بر  هند 

اقدامات و تحرکات گروه های افراطی و تروریستی ندارند.

سیاست  یک  افراطی  گروه های  رسکوب  کرد:  تاکید  ادامه  در  اوباما 

بیشرتی  موثر  اقدامات  باید  و  می تواند  پاکستان  ولی  است  درست 

که  ایم  بوده  شاهد  ما  پیشاور،  حمله  وقوع  زمان  از  دهد.  انجام  را 

ما  داده است.  انجام  اقداماتی را علیه چندین گروه خاص  پاکستان 

همین طور شاهد ادامه تروریسم در پاکستان هستیم مثل حمله اخیر 

به دانشگاهی در شامل غرب پاکستان.

فرماندهی پولیس والیت هرات اعالم کرد که افراد مسلح ناشناس به 

دو رسباز پولیس زن روز یکشنبه ۴ دلو در ناحیه یازدهم شهر هرات 

تیراندازی کردند.

عبدالروف احمدی، سخنگوی پولیس هرات به بی بی سی گفت که 

سوار  موتور  فرد  دو  کلت)تفنگچه(  گلوله  رضب  به  رسباز  دو  این 

زخمی شدند.

انگیزه این حمله روشن نیست و پولیس در زمینه  او گفت که هنوز 

تحقیقات خودش را آغاز کرده است، ولی تاکنون در ارتباط به این 

حمله بازداشت نشده اند.

هر دو رسباز پولیس خواهر بودند و مراکز بهداشت وضعیت جسمی 

این دو نفر را رضایت بخش اعالم کرده است.

سابقه  کم  هرات  والیت  در  زن  پولیس  رسبازان  به  حمله  تاکنون 

بوده است.

ارشد  افرس  یک  که  اعالم کرد  افغانستان  داخله  وزارت  قبل  سال  دو 

مسلح  موتورسوار  دو  شلیک  از  بعد  هلمند  والیت  در  زن  پولیس 

زخمی شده و بعد جان داد.

در  مهم  چالش های  از  یکی  زن  پولیس  رسبازان  تعداد  افزایش 

افغانستان تلقی می شود و اکنون در ساختار وزارت داخله این کشور 

دارند.  حضور  زن  پولیس  کارمند  و  افرس  رسباز،   ۲۳۰۰ حدود  در 

شامر نیروهای پولیس افغانستان نیز به بیش از ۱۵۷ هزار نفر می رسد 

که اندکی بیشرت از یک درصد آن زن هستند.

وزارت داخله افغانستان افزایش تعداد نیروهای پولیس زن را یکی از 

اولویت های این وزارت خوانده و گفته که در نظر دارد در سال های 

آینده تعداد آنها را به ۵ هزار نفر افزایش دهد.

براساس برنامه ریزی این وزارت تا ده سال آینده تعداد نیروهای پولیس 

زن به ۱۰ هزار نفر خواهد رسید.

مسوولیت دولت در برابر
 گسترش افراط  گرایی در افغانستان

اوباما:
پاکستان علیه افراط گرایی اقداِم جدی کند

تیراندازی به دو پولیس زن 
در هرات
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