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تابعيت دوگانه؛ تنش در مجلس، نرمش حكومتيادداشتيادداشت

نسبت پنهان تبعيض و تروريزم
آشكار مى شود

خبرگزارى آوا ـ سرويس تحليل و پژوهش اخبار
شمارى از فعاالن مدنى باميان مى گويند كه اگر دولت 
جلب  براى  بگيرد،  ناديده  را  باميان  اين  از  بيشتر  بخواهد 
توجه دولت به اين واليت به سراغ طالبان و داعش خواهند 

رفت.
افغانستان  دولت  كه  گفت  باميان  مدنى  فعاالن  از  يكى 
حرف انسانى را نمى فهمد و فعاالن مدنى اين واليت دو 
گزينه سفيد (ادامه فعاليت هاى مدنى به روش انسانى) و 
سياه (تحريم انتخابات آينده) را پيش روى دولت قرار مى 

دهند.
اخيرا فعاالن مدنى باميان در واكنش به نبود نامزدوزيرى 
در  جديد،  كابينه  پيشنهادى  وزيران  فهرست  در  باميان  از 
يك حركت نمادين مدنى، با ساختن يك آدم برفى به نام 
نامزدوزيرى  عنوان  به  آن  معرفى  و  باستانى»  بيگم  «عتيقه 
از اين واليت، نسبت به قومى بودن كابينه جديد اعتراض 

كردند.
فقط  اجرايى  رئيس  و  جمهور  رئيس  كه  اند  گفته  آنان 
در زمان انتخابات به سراغ مردم باميان آمدند؛ اما پس از 
آنكه به قدرت رسيدند، مانند حكومت قبلى اين واليت را 
فراموش كردند و حتى يك نامزدوزير هم از باميان معرفى 

نكردند.
اين هشدار به عقيده ناظران مسايل اجتماعى نشان مى 
دهد كه باميانى ها ديگر نمى خواهند صرفا با تشويق هاى 
خشك و خالى، نيازهاى انسانى و اجتماعى و سياسى خود 
را اشباع كنند و از اداره مركزى، هيچ چشمداشتى نداشته 

باشند.
نماد  يك  كردن  علم  با  نيز  بار  اين  باميان  مدنى  فعاالن 
جالب توجه، تركيب و ترتيب مهره هاى كابينه حكومت 
وحدت ملى را دستمايه اعتراض مدنى خود قرار داده اند؛ 
براى  اقدامات  اين  كه  اند  داده  هشدار  آن،  ضمن  در  اما 

هميشه نمى تواند قابل ادامه باشد.
آنها حق خود را مى خواهند. واليتى كه هم امن است و 
هم فقير، هم باثبات است و هم محروم، هم مردمانى آرام 
و متين و صلح جو و متمدن دارد و هم در كمال فقر و 

فالكت و محروميت زندگى مى كند.
چه  عدالتى  بى  و  تبعيض  جز  وضعيت  اين  معناى 
مى تواند باشد؟ ...            ادامه در صفحه 2
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شبه قاره هند
تروريسم و سياست هاى امريكا

سيد مظفر دره صوفى

وقتى سخن از مبارزه با تروريسم در منطقه 
است، نمى توان سياست هاى كشورهاى بزرگ 
نظر  از  را  امريكا  متحده  اياالت  ويژه  به  جهان 
دور داشت و تروريسم و مبارزه با اين پديده 
ى زشت را بى ربط به سياست هاى اين كشور 

دانست. 
آقاى اوباما  رئيس جمهور امريكا در آستانه 
سفر به هندوستان قرار دارد. وى در مصاحبه با 
يك روزنامه ى هندى به جاى آن كه از رابطه 
با  روابط  تحكيم  و  گويد  سخن  هند  با  خود 
و  تروريسم  از  شود  خواستار  را  هندوستان 

پاكستان سخن گفته است. 
وجود  اين  از  بعد  كه  است  كرده  اشاره  او 
پاكستان  خاك  در  تروريستان  هاى  گاه  مخفى 

قابل قبول نيست. 
اين سخن هر چه باشد يك معناى بدهى آن 
اينست كه وجود تروريست ها ممكن است تا 
هنوز قابل قبول بوده باشد؛ اما بعد از اين قابل 

قبول نيست.
در برابر پاسخ آقاى اوباما اين پرسش مطرح 
هاى  النه  وجود  اين  از  قبل  چرا  كه  شود  مى 
تروريستى در خاك پاكستان مورد قبول بوده و 

بعد از اين نيست.
و  غربى  نيروهاى  كه  آنست  احتمالى  پاسخ 

امريكا در حال خروج از افغانستان هستند ...
ادامه در صفحه 3

پشت هر عمل توهين آميز عليه اسالم، صهيونيست ها قرار دارند
امام جمعه مزارشريف:

امام جمعه بلخ گفت: اگر در امريكا 
در  يا  و  مى گردد  حريق  كريم  قرآن  
آميز  توهين  كاريكاتورهاى  دنمارك 
مجله ى  توسط  يا  و  مى شود  ساخته 
به  ساحت  فرانسوى  ابدوى  شارلى 
مى گيرد،  صورت  توهين  پيامبر(ص) 
درعقب آن البى هاى صهيونستى قرار 

دارد.
نماز  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
عبادى سياسى جمعه با حضور هزاران 
مسجد  در  مؤمن  نمازگزاران  از  تن 
مزارشريف  شهر  مباركه  روضه  جامع 

برگزار گرديد.
منشى  توانا؛  عبدالروف  مولوى 
و  بلخ  سنت  اهل  علماى  شوراى 
شمال  زون  اسالمى  اخوت  شوراى 
كشور در خطبه هاى نماز جمعه ضمن 

سفارش خود و نماز گزاران به رعايت 
كه  گفت  سخنانى  طى  الهى،  تقواى 
انبياء  امام  (ص)  اسالم  گرامى  رسول 
شهداء بوده و رحمت براى همه   وامام 

عالميان مى باشد.
حضرت  آن  بعثت  با  كه  افزود  وى 
ايجاد  جهان  در  عظيمى  تحول  (ص) 
به  را  ظلمانى  و  تاريك  شب  گرديد، 
روز مبدل ساخت، اقوامِ با هم متخاصم 

را در يك محور جمع كرد.
به  اهانت  كه  كرد  عالوه  توانا  آقاى 
رسول گرامى اسالم(ص) و ساير انبياء 
در  كه  طورى  دارد  تاريخى  سابقه  (ع) 
هر عصر و نسلى شبكه هاى استعمارگر 
وجود دارند تا به مقدسات و ارزش ها 

بتازند.
قرآن   امريكا  در  اگر  كه  افزود  وى 

كريم حريق مى گردد و يا در دنمارك 
ساخته  آميز  توهين  كاريكاتورهاى 
شارلى  مجله ى  توسط  يا  و  مى شود 
ابدوى فرانسوى به  ساحت پيامبر(ص) 
آن  درعقب  مى گيرد،  صورت  توهين 

البى هاى صهيونستى قرار دارد.
سنت  اهل  علماى  شوراى  منشى 
يهود  دشمنى  عمق  كه  كرد  تاكيد  بلخ 
اشغالگر  رژيم  ويژه  به  اسالم  در برابر 
در  نيست؛  پوشيده  كسى  بر  اسرائيل 
چه  جارى  سال  رمضان  مبارك  ماه 
در  ها  صهيونيست  كه  نبود  جنايتى 
دادند  انجام  غزه  مسلمان  مردم  برابر 
توسط  مسلمانان  كشتار  از  ها  وغربى 

اين رژيم مافيايى حمايت كردند.
دشمنى  از  ما  كه  كرد  عالوه  وى 
مند  گله  هيچگاهى  اسالم  دشمنان 

ترسيم  فكر،  اطاق  دشمنان،  نيستيم، 
هاى  سرمايه   مصرف  استراتژى، 
را  پيكر  غول  رسانه هاى  و  هنگفت 
جهت دشمنى با اسالم و مسلمانان راه 

اندازى و ايجاد كرده اند.
اينجا  ما  تاسف  گفت:  توانا  آقاى 
اسالم  و  دين  نام  از  امروز  كه  است 
اسالم  عليه  عيار،  تمام  جنگ  جبهات 
كه  شده  اندازى  راه  مسلمانان  و 
مراتب  به  منفور  پديده  اين  آسيب هاى 

از دشمنى  دشمنان آشكارتر است.
به گفته وى، امروز بايد مسلمانان با 
بيدارى وهوشيارى كامل در برابر تمام 
وعاقالنه  حكيمانه  دشمنان  هاى  توطئه 
گفت  دين  اسالم  كه  چرا  كنند،  مبارزه 
همه  براى  وسعادت  سالمتى  وگو، 

است.

زنان به جاى ظاهر، اذهان خود را با دانش و علم آرايش كنند
مجلس  عضو  شاداب؛  آمنه 
چشم  كه  داشت  اظهار  نمايندگان 
ناسالم  هاى  رقابت  و  چشمى  هم  و 
در  آنها  كمرنگ  حضور  باعث  زنان 

عرصه هاى سياسى شده است.
زمينه  كنفرانس  در  شاداب  خانم 
زنان  سياسى  مشاركت  براى  سازى 
سال  طى  افغانستانى  زنان  كه  گفت 
هاى اخير پيشرفت هاى قابل مالحظه 
اى داشته اند ولى حسادت هاى عده 
اكثر  نكردن  رشد  باعث  زنان  از  اى 

زنان مى شود.
همه  در  بايد  زنان  وى  باور  به 
كنند  پشتيبانى  را  همديگر  ها  عرصه 
در  و  نشوند  هم  پيشرفت  مانع  و 
تشويق  را  همديگر  پيشرفت،  قسمت 

و ترغيب كنند.

جنبش هاى زنانه مى توانند به رشد 
چشمگيرى دست يابند.

سخنان  از  ديگر  بخش  در  وى 
خود افزود كه آمار خودسوزى زنان 
در واليت هرات، در دهه اخير نسبت 
به حكومت مجاهدان و طالبان نه تنها 
معضل  اين  بلكه  است  نشده  كمتر 

افزايش نيز يافته است.
اسماعيل  كه  گفت  قادرى  خانم 
پرچمدار  را  خود  امروز  كه  خان 
دموكراسى مى خواند، زمانى خودش 
زنان  رانندگى  آموزش  مركز  يك  به 
فحشا  به  مراكز  اين  كه  كرد  حمله 

خانه مبدل مى شود.
او افزود كه بايد جامعه به سطحى 
از هم پذيرى برسد كه تنها شايستگى 

مالك باشد.

او با اظهار تاسف بيان كرد كه زنان 
در جامعه ما به عنوان يك ابزار رونما 
شده و بيشتر به عنوان نمايش، افسون 

و تبليغات استفاده مى شوند.
نمايندگان  مجلس  عضو  اين 
نمايش  به  نبايد  زنان  كه  كرد  تصريح 
ها و برنامه هاى تبليغى روى بياورند 
علم  و  دانش  با  را  خود  اذهان  بايد  و 

آرايش كنند.
زنان،  امور  فعال  قادرى،  حميرا 
گفت  كنفرانس  اين  سخنران  ديگر 
و  است  زنان  خود  زنان؛  مشكل  كه 
از  و  كنند  مى  رفتار  تك  صورت  به 
يك جا شدن و جنبش هاى اجتماعى 

اجتناب مى كنند.
باور  اين  بر  زنان  امور  فعال  اين 
ايجاد  و  آموزش  با  زنان  كه  است 

نشست  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 
روز  عدالت،  و  مشاركت  مجمع  را 
بود  كرده  برگزار  كابل  در  (شنبه) 
در  زنان  سياسى  حضور  روى  و 
حكومت وحدت ملى بحث صورت 

گرفت.
در  شاداب  خانم  نشست  اين  در 
بخش ديگر از سخنانش گفت كه بر 
سهم  انتخاباتى-  هاى  مبارزه  خالف 
است-  درصد   30 كابينه  در  زنان 
به  زن  سه  تنها  كه  بينيم  مى  امروز 
عنوان نامزد وزير معرفى شده است.

او گفت در دور قبل نيز سه زن در 
كابينه حضور داشت.

در اين نشست سخنرانان از دولت 
كابينه  در  زنان  بيشتر  سهم  خواستار 

شدند.

يكى از عمده ترين مسايلى كه به اين ترديد و نگرانى دامن مى زند اين است كه چرا 
عليرغم قولى كه اشرف غنى و عبداهللا در ديدار اخير خود با هيات مجلس داده اند، بازهم 
حضور  مجلس  به  شنبه  روز  است،  تابعيت  دو  داراى  كه  مركزى  بانك  رياست  نامزد 
يافت؟ آيا اين به معناى آن نيست كه حكومت رو به رو يك موضع مى گيرد و در عمل، 

به گونه اى ديگر، اقدام مى كند؟

ناظران مى گويند در صورتى كه نزديك به نيمى از اعضاى كابينه همچنان تا پايان 
رخصتى هاى زمستانى نمايندگان مجلس، معرفى نشوند، اين امر، ممكن است سريال 
تاخير در اعالم كابينه را تا مدت هاى طوالنى در آينده تمديد كند و از آنجا كه برخى از 
چهره هاى داراى دو تابعيت، براى تصدى سمت هاى مهم و حساس امنيتى و اقتصادى 

معرفى شده اند، اين تاخير به شدت زيانبار و برخالف مصالح ملى است.

تظاهرات پاكستانى ها در 
اعتراض به توهين به پيامبر (ص) 

در فرانسه

داد و ستدهاى پشت پرده اعضاى 
مجلس با نامزد وزيران به اعتبار 

شوراى ملى صدمه مى زند!
آباد  اسالم  اجتماع  در  كنندگان  شركت 
پارچه نوشته هايى در دست داشتند كه بر 
(ص)  «محمد  بود:  شده  نوشته  آنها  روى 
ما  شرف  ما  «پيامبر  و  است»  من  حيات 

است» .

برخى از اعضاى مجلس به تازگى تصميم 
گرفته اند كه با پيشنهاد يك ثلث نمايندگان 
و تاييد دو ثلث، مصوبه قبلى خود را باطل و 
به افراد دو تابعيته اجازه دهند تا برنامه هاى 

كارى خود را ارائه كنند.
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خبـــرخبـــر

رييس مبارزه با جرايم جنايى بلخ مى گويد كه 
طى سال جارى به بيش از يك هزار واقعه جرايم 
جنايى در اين واليت رسيدگى شده است و در عين 
حال گراف جرايم جنايى در اين واليت نسبت به 

سال گذشته كاهش يافته است. 
جرايم  با  مبارزه  رييس  سلطان؛  الدين  صالح 
جنايى قوماندانى امنيه واليت بلخ به خبرگزارى آوا 
واليت  جنايى  جرايم  با  مبارزه  پرسونل  كه  گفت 
بلخ، طى سال جارى يك هزار و 78 واقعه جنايى را 

كشف و مورد بررسى قرار داده اند.
وى افزود: در پيوند با اين رويداد ها يك هزار و 
178 تن به اتهام جرايم جنايى مختلف شناسايى و 

بازداشت شده اند.
با  مبارزه  اداره  منسوبين   مورد  ترين  تازه  در 
 80 كشف  به  موفق  بلخ  قوماندانى  جنايى  جرايم 
از  جعلى  افغانى  هزار   50 نوت  بانك  افغانى  هزار 
شهر مزارشريف شدند كه در پيوند با اين قضيه يك 

تن بازداشت شده است.
در  جنايى  جرايم  گراف  كه  كرد  عالوه  سلطان 
واليت بلخ نسبت به سال گذشته كاهش يافته است 
و كارمندان كشفى اين رياست با ترتيب پالن هاى 
موارد  شناسايى  تالش  در  جدى  گونه  به  كشفى 

جنايى در واليت بلخ مى باشند.

كاهش جرايم جنايى 
در واليت بلخ

نسبت پنهان تبعيض و تروريزم
آشكار مى شود

تحليلتحليل

 2015 سال  در  باميان   / اول  صفحه  از  ادامه 
كشورهاى  فرهنگى  پايتخت  عنوان  به  ميالدى 
جنوب  كشورهاى  هاى  همكارى  سازمان  عضو 
آسيا(سارك) شناخته شده، فرصتى كه پيش از اين 
در اختيار غزنى؛ يكى ديگر از شهرهاى متمدن و 
سازمان  سوى  از  افغانستان  محروم  حال  عين  در 
هيچ  عمال  اما  گرفت؛  قرار  اسالمى  كنفرانس 

استفاده اى از آن نشد.
در غزنى، دست كم اين بهانه وجود داشت كه 
ناامنى مانع اصلى توسعه و بازسازى است؛ هرچند 
اين هم بنفسه توجيه موجهى نيست؛ زيرا مسؤول 
اصلى مبارزه با ناامنى و تروريزم نيز دولت است 
و اين دولت مركزى است كه بايد زمينه بازسازى 
در  موجود  موانع  همه  و  كند  فراهم  را  ها  واليت 
اين زمينه از جمله ناامنى را از ميان بردارد و اگر 
مسؤوليت  به  درستى  به  شك  بدون  نكند،  چنين 

خود عمل نكرده است.
ندارد.  وجود  اى  بهانه  هيچ  اما  باميان  مورد  در 
يمن  به  و  است  برقرار  واليت  سراسر  در  امنيت 
صلح جويى، مدنيت و آرامشى كه مردم بافرهنگ 
از  نه  اند  گذاشته  نمايش  به  باستانى  واليت  اين 
داعش در آن خبرى است و نه طالبان در آن جايى 
دارد؛ اگرچه در زمان استقرار رژيم سياه و ستمكار 
طالبانى، مردم بى دفاع باميان، قربانى هاى بسيارى 
سوى  از  عظيمى  هاى  جنايت  و  فجايع  و  دادند 
از  يكى  و  شد  تحميل  آنها  بر  پاكستان  و  طالبان 
بى بديل ترين ميراث هاى مشترك تاريخ بشر، با 

گلوله هاى پاكستانى، منهدم شد.
به  تاكنون  پيش  سال   13 از  مركزى  دولت  اما 
رغم آنكه رهبران قومى در مقاطعى، روابط بسيار 
كماكان  اند،  داشته  ارگ  ارباب  با  نيز  نزديكى 
آن  با  و  گرفته  ناديده  را  آرام  و  امن  واليت  اين 

برخوردى تبعيض آميز و ناعادالنه كرده اند.
با  همواره  ها  باميانى  ها  سال  اين  طول  در 
اعتراضات  حوزه  در  فردى  به  منحصر  ابتكارات 
مجامع  ها،  رسانه  توجه  اند  كرده  سعى  مدنى، 
به  را  قومى  رهبران  و  مركزى  دولت  المللى،  بين 
وضعيت اسفبار مردم فقير اين واليت جلب كنند؛ 
و  عموم  معبر  در  بزرگى  نفتى  چراغ  آويختن  از 
نام گذارى چهارراهى به نام آن، اعطاى تقديرنامه 
آب  محروم،  منطقه  يك  ساكنان  به  كه  خرى  به 
نامه  نوشتن  و  جاده  كردن  كاه گل  تا  رساند  مى 
رغم  به  اما  امريكا؛  جمهورى  رييس  به  سرگشاده 
مبارزات  اين  بدهكار  گوشى  هيچ  ها،  تالش  اين 
عدالت  و  خواهانه  حق  و  آميز  مسالمت  و  مدنى 

طلبانه نبوده است.
اگر  دارند:  روشن  پيام  يك  ها  باميانى  بار  اين 
مى  باز  تروريزم  براى  را  راه  نيابد،  پايان  تبعيض 
از  برخى  در  شود  مى  گفته  كه  اى  مساله  كنيم؛ 
رشد  براى  مناسب  محملى  ميانه،  خاور  مناطق 

تروريزم بوده است. 

سواركردن بيش از حد مسافر و باز بودن دروازه 
ها در حين رانندگى؛ از عواملى است كه رانندهاى 
موترهاى فالنكوچ داخل شهرى نسبت به آن بى 

توجه هستند. 
به گزارش خبرگزارى آوا، شمارى از شهروندان 
فالنكوچ  موترهاى  هاى  راننده  ى  توجه  بى  از 

درسطح شهر هرات شكايت دارند. 
بازبودن  سوارى،  حد  از  بيش  نمودن  سوار 
دروازه ها در حين رانندگى، عدم توجه به قواعد 
ترافيكى، سرعت بيش از حد، از عواملى است كه 
درسطح  تونس  و  فالنكوچ  موترهاى  رانندهاى 

شهر نسبت به آن بى توجه هستند. 
شمارى از شهروندان هرات با بيان اين مطلب 
مى گويند برخى از راننده هاى اين موترها بيش از 
حد مسافر سوار مى كنند و همزمان دروازه بغلى 
و عقب اين موتر ها هم باز است كه اين موضوع 

باعث افزايش حادثات مى شود. 
اين شهروندان عدم توجه به قواعد ترافيكى را 
هاى  راننده  كه  كنند  مى  عنوان  ديگرى  ى  مسئله 
اين نوع موترهاى سوارى نسبت به آن بى توجه 

هستند. 
بى  به  متهم  را  ترافيك  پوليس  شهروندان  اين 

توجهى در اين زمينه مى كنند. 
تا  خواهند  مى  هرات  ترافيك  مديريت  از  آنان 
اقدام جدى و عملى را در اين زمينه روى دست 

گيرند. 
از  هرات  ترافيك  مسووالن  حال  همين  در 

اقدامات خود در اين باره خبر مى دهند. 
مل پاسوال سيد محبوب سادات مدير ترافيك 
حركت  حين  در  دروازها  بودن  باز  هرات  واليت 
و سوار كردن بيش از حد مسافر را رد مى كند و 
مى افزايد كه هرگاه آنان نسبت به قواعد و قوانين 
ترافيك  پوليس  سوى  از  باشند  توجه  بى  ترافيكى 

موجود در چهار راه جريمه مى شوند. 
همه  كه  شود  مى  ابراز  حالى  در  ها  گفته  اين 
و  كنند  مى  تكرار  را  تخلفات  اين  رانندگان  روزه 

پوليس ترافيك نيز توجه خاصى نكرده است. 
چندى پيش نيز تصادف يك تونس در هرات 
كه سوارى هاى آن بيش از حد معمول بود، جان 
24 تن را گرفت و چهارتن ديگر را نيز به شدت 

زخمى كرد. 
با اين حال باز هم مشاهده مى شود كه برخى 
مرتكب  ترافيك  پوليس  جلوى  حتى  رانندگان  از 

خالف ترافيكى مى شوند.

در  مخدر  مواد  عليه  مبارزه  معينيت  منسوبين 
واليات بغالن و تخار موفق به كشف و ضبط مقدار 

زيادى مواد مخدر گرديدند. 
دفتر  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
مطبوعاتى معينيت مبارزه عليه مواد مخدر وزارت 
امور داخله در تاريخ (2 دلو) در يكى از اين عمليات 
ها كه در معبر شرقى شهر تالقان مركز واليت تخار 
به اجرا گذاشته شد، بيش از 101 كيلوگرام ترياك 

كشف و ضبط گرديد. 
اين مقدار مواد مخدر را قاچاقبران در يك عراده 
واسطه نقليه جاسازى كرده بودند. در ارتباط با اين 
قضيه يك تن بازداشت و تحت نظارت قرار دارد. 
واليت  مركز  پلخمرى  شهر  سوم  ناحيه  در 
بغالن نيز بيش از 37 كيلوگرام ترياك را منسوبين 
مديريت مبارزه عليه مواد مخدر اين واليت كشف 

و ضبط نمودند. 
يك قاچاقبر قصد داشت، اين مقدار مواد مخدر 
را به كابل انتقال داده و توزيع نمايد كه در نتيجه  ى 
سعى و تالش مامورين اين اداره قبل از رسيدن به 

هدف، بازداشت شد. 
مواد مذكور در يك عراده وسطه نقليه جاسازى 
شده بود كه در كمربند عبورى زمان خيل مربوط 

به ناحيه سوم شهر پلخمرى به دست آمده است.
گفتنى است، طى هفته گذشته، 23920 كيلوگرام 
انواع مختلف مواد مخدر، مواد كيميايى و مشروبات 
الُكلى كه توسط منسوبين مديريت مبارزه عليه مواد 
نيروهاى  ساير  همكارى  به  بغالن  واليت  مخدر 
سال  چند  جريان  در  واليت  اين  كشفى  و  امنيتى 
ضبط گرديده بود، حريق و از بين  اخير كشف و 

برده شد.

رعايت نكردن مقررات ترافيكى از سوى 
رانندگان موترهاى لينى

كشف و ضبط مقدار هنگفت مواد مخدر در 
چندين واليت

نگاهنگاه انزجار ضد فرانسوى در شهرهاى افغانستان

ميان  پيوندى  پل  ديگر  يكبار  افراطى 
پيشامدرن  اروپاى  و  مدرن  اروپاى 
افراطيون  مهار  است؟  نكرده  برقرار 

ناسيوناليست چگونه ممكن است؟
اين تنها يكى از ابعاد مصايبى است 
سلطه  غرب  رسيدن  براى  فرانسه  كه 
بر  استيال  براى  خود  اهداف  به  گر 
سرزمين  به  لشكركشى  و  مسلمانان 

هاى آنان بايد متحمل شود.
بعد ديگر آن، مصايبى است كه در 
حوزه سياست خارجى بر سر فرانسه 
خواهد آمد. تظاهرات هاى گسترده و 
روز  در  افغانستان  مردم  آگين  خشم 
جمعه تنها يكى از نمونه هاى آن بود.

فرانسه با افغانستان، اتحاد راهبردى 
در  امريكايى  ائتالف  در  فرانسه  دارد. 
افغانستان، حضور مؤثرى دارد. فرانسه 
ده ها سال است كه با دولت ها و رژيم 

هاى مختلف در كابل، رابطه و مراوده 
دارد؛ اما اقدام پاريس براى هريك از 
تهديدهاى  همكارى،  هاى  عرصه  اين 

بزرگى آفريد.
فتنه  دهندگان  سازمان  و  سران 
و  ميزان خشم  حتما نسبت به  پاريس 
جمعه  روز  در  افغانستان  مردم  انزجار 

التفات دارند.
آنها شايد انتظار نداشتند در مجلس 
سناى افغانستان، در خيابان هاى هرات 
بسته  خواستار  مردم  كابل،  و  غزنى  و 
سفير  اخراج  و  فرانسه  سفارت  شدن 
اتفاق  اين  اما  شوند؛  افغانستان  از  آن 

افتاد.
آتش  هم  را  فرانسه  پرچم  مردم 
در  كه  بيانى  آزادى  بنابراين،  زدند؛ 
است  ممكن  درآمده،  سلطه  خدمت 
ديده  را  خوابش  غرب  آنچه  از  بيش 
است براى آن، هزينه داشته باشد. اين 
چيزى است كه غربى ها پيش از اين 
نيز در جنگ هاى صليبى طعم تلخ آن 

را چشيده اند.

هاى شبه دموكراتيك، سرپوش بگذارد.
در اين ميان، اقدامات هتاكانه مجله 
خشنى  واكنش  همچنين  و  فرانسوى 
قبال  در  القاعده  هاى  تروريست  كه 
واكنش  و  تدابير  نيز  و  دادند  نشان  آن 
هايى كه در برابر رويدادهاى پاريس در 
داخل فرانسه نمايش داده شد، همگى 
سناريويى بود كه نشان مى دهد غرب 
براى رويارويى با آنچه دشمن خود مى 

داند آماده مى شود.
كشورهاى  در  مسلمانان  وضعيت 
رويدادها  اين  از  اين  پس  اروپايى 
محدوديت  و  شده  دشوار  شدت  به 
حاكم  آنها  زندگى  بر  سنگينى  هاى 
فرهنگى  عميق  فشارهاى  است.  شده 
و  آمده  وجود  به  غربى،  جوامع  در 
مشكالت و چالش هاى غير قابل مهار 

تازه اى سر برآورده است.

شايد  اقدامات  اين  با  ها  فرانسوى 
در  خود  هاى  دخالت  كردند  سعى 
با  مبارزه  بهانه  به  اسالمى  جوامع 
تروريزم را براى ملت خود قابل قبول 
و ضرورى نشان دهند؛ اما واقعيت اين 
مهندسى  اقدامات  اين  سود  كه  است 
و  شده  ريزى  برنامه  پيش  از  شده، 
سيستماتيك بدون شك، كمتر از زيان 
هاى فجيع و درازمدت آن خواهد بود.

جامعه فرانسه و سراسر اروپا اكنون 
دستخوش يكى از بدترين شكاف هاى 
دولت  است.  شده  خود  معاصر  تاريخ 
اسالم ستيز فرانسه براى مواجهه با اين 
شكاف و تبعات سنگين آن تا كجا پيش 
ها  ميليون  تواند  مى  آيا  رفت؟  خواهد 
شهروند مسلمان خود را به كلى ناديده 
بگيرد و به افراط گرايان ميدان بدهد؛ تا 
هر باليى كه خواستند بر سر مسلمانان 
بياورند؟ از سوى ديگر، با اقداماتى كه 
انجام شد آيا افراط گرايى و نژادپرستى 
ملى  هاى  نازى  سبك  به  فاشيزم  و 
و  راستى  دست  هاى  راسيست  و  گرا 

روز  افغانستان  مختلف  شهرهاى 
مردم  گسترده  تظاهرات  شاهد  جمعه 
كاريكاتور  بازنشر  به  اعتراض  در 
موهن به پيامبر گرامى اسالم(ص) در 

مجله فرانسوى شارلى ابدو بود.
هزاران تن در كابل، هرات، غزنى و 
پكتيا به خيابان ها ريختند و شعارهاى 

تندى سردادند.
اعتراض هاى هرات شديدتر از هر 
شهر ديگر بود و مردم خواستار اخراج 

سفير فرانسه از افغانستان شدند.
در غزنى معترضان خشمگين پرچم 

فرانسه را به آتش كشيدند.
اشرف غنى؛ رئيس جمهور، در عين 
حال كه حمله به شارلى ابدو را محكوم 
كرده بود، نشر مجدد كاريكاتور موهن 
توسط مجله فرانسوى را نيز به شدت 

محكوم كرد.

تكثير  كابل  در  كنندگان  اعتراض 
شركت  و  ابدو  شارلى  مجله  ميليونى 
پاريس  راهپيمايى  در  جهان  سران 
مسلمان ها  با  جنگ  اعالن  نوعى  را 

خواندند.
مجلس  عضو  شاهد؛  شاهداهللا 
تاسف  گفت:»جاى  نمايندگان 
فرانسوى  تروريستان  كه  اينجاست 
كشته مى شوند، يك و نيم ميليون جمع 
مى شوند و آن را محكوم مى كنند. در 
را  مسلمان  ميليارد  دو  قلب  كه  حالى 
زخمى مى كنند و كسى آن را محكوم 

نمى كند».
مطرح  شاهد  آقاى  كه  اى  نكته 
كرده است درست همان چيزى است 
و  فرانسوى  روايت  به  بيان  آزادى  كه 
غربى آن را با چالشى جدى و عميق 
كه  دهد  مى  نشان  و  كند  مى  روبرو 
آن  عليه  كه  هايى  تروريست  و  غرب 
يك  سرگرم  هردو  اند  خاسته  پا  به 
كارزار اند؛ اما غرب سعى مى كند بر 
اين تناقض آشكار و مزورانه با ژست 

اقدامات هتاكانه مجله فرانسوى و همچنين واكنش خشنى كه تروريست هاى القاعده در قبال آن نشان دادند و 
نيز تدابير و واكنش هايى كه در برابر رويدادهاى پاريس در داخل فرانسه نمايش داده شد، همگى سناريويى بود 

كه نشان مى دهد غرب براى رويارويى با آنچه دشمن خود مى داند آماده مى شود.

تظاهرات پاكستانى ها در اعتراض به توهين به پيامبر (ص) در فرانسه
جنوب  در  كراچى  و  غرب  شمال  در 
و مظفر آباد در شماق شرق و بخشى 
اداره  پاكستان  توسط  كه  كشمير  از 
با  پنجاب  مركز  الهور  در  و  شود  مى 
برگزار  كننده  اعتراض  هزاران  حضور 

كردند. 
حفيظ سعيد رئيس جماعت الدعوه 
مقابله  به  بايد  مسلمانان   «: گفت 
برخيزند و از پيامبر اسالم (ص) دفاع 

كنند.»
فرانسه،  هاى  بيرق  او  هواداران 

امريكا و انگليس را به آتش كشيدند.
تظاهرات  هزاران  ديگر  سوى  از 
كننده در هرات بيرق فرانسه را به آتش 
كشيدند و از فرانسه خواستند تا بخاطر 
انتشار تصوير توهين آميز پيامبر (ص) 
در مجله موهن فرانسوى بطور رسمى 

از مسلمانان عذرخواهى كند.

ملت دانمارك خوب گوش كنيد ما در 
كمين توهين كنندگان هستيم .»

دو  اين  محصوالت  تحريم  وى 
كشور را به دليل انتشار تصاوير توهين 
اسالم  گرامى  پيامبر  مورد  در  آميزى 

(ص) خواستار شد.
پاكستانى ها راهپيمايى هاى ديگرى 
نيز در كويته در جنوب غرب و پشاور 

شهرهاى  در  پاكستانى  هزاران 
بزرگ اين كشور در اعتراض به انتشار 
مجله  در  آميز  توهين  كاريكاتورهاى 
اسالم  گرامى  پيامبر  عليه  ابدو  شارلى 

(ص) تظاهرات كردند. 
نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
در  كنندگان  شركت  العالم،  شبكه  از 
فراخوان  اساس  بر  كه  راهپيمايى  اين 
 » شعار  شد،  برگزار  اسالمى  احزاب 
سرنگون باد شارلى ابدو» و « مرگ بر 

فرانسه» سردادند.
اسالم  اجتماع  در  كنندگان  شركت 
دست  در  هايى  نوشته  پارچه  نيز  آباد 
شده  نوشته  آنها  روى  بر  كه  داشتند 
 » است  من  حيات  (ص)  محمد  بود:» 

و» پيامبر ما شرف ما است «.
«سراج الحق» رئيس حزب جماعت 
اى  فرانسه  ملت  «اى  گفت:  اسالمى 
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شبه قاره هند، تروريسم و سياست هاى امريكا
وقتى  تا   / اول  صفحه  از  ادامه 
افغانستان  خاك  داخل  در  نيروها  آن 
حضور  كه  آن  براى  داشتند،  حضور 
باشد،  پذير  توجيه  غربى  نيروهاى 
خاك  در  تروريستى  هاى  النه  وجود 
شده  مى  پنداشته  ضرورى  پاكستان 
النه  نيست،  الزم  توجيهى  كه  حال 
هاى تروريستى نيز اهميت استراتژيك 
خود براى اياالت متحده امريكا را از 

دست داده است. 
اوباما  آقاى  سفر  اين،  از  گذشته 
عالقه  ميزان  تواند  مى  هندوستان  به 
مندى آن كشور به هند را نشان دهد 
حكومت  براى  باشد  هشدارى  اين  و 
و نظاميان پاكستان كه امريكا از ميان 
دو گزينه، رابطه با هندوستان را ارجح 
مى داند يا آن كه امريكايى ها در عين 
زمان كه مى خواهد رابطه ى نزديكى 
با  خود  رابطه  باشد،  داشته  هند  با 
پاكستان را كما فى السابق حفظ كند. 

منطقه  كارشناسان  برخى  باور  به 
آبستن  كه  آن  داليل  به  پاكستان  اى، 
گروه هاى تروريستى در منطقه بوده و 
نتوانسته هماهنگ با كشورهاى غربى 
با تروريسم مبارزه كند، اهميت خود 
را در حفظ منافع غربى از دست داده 

است. 
به  پاكستان  اهميت  ديگر  سوى  از 
رفته  ميان  از  سرد،  جنگ  ختم  دليل 
مندى  قدرت  رقيب  نه  امروز  است. 
نه  و  دارد  وجود  شوروى  نام  به 
كمونيسم  نام  به  مهاجمى  ايدئولوژى 
كه منافع امريكا را تهديد كند. لذا ختم 

و  كرده  ابزارى   استفاده  افغانستان  و 
در نتيجه خطر جديى را براى ارتش 
و در مجموع پاكستان به وجود آورده 

است. 
يكى از نتايج استفاده ابزارى، قوت 
گرفتن تروريسم در خاك پاكستان و 
پاكستان  استراتژيك  مناطق  به  حمله 
نظامى  مدرسه  به  حمله  است.  بوده 
پشاور در ماه گذشته، بيش از صد و 

بيست نفر را كشته و زخمى كرد. 
هاى  سياست  تداوم  است  ممكن 
ارتش پاكستان منجر به حمالت بيشتر 
آن  نظامى  نيروهاى  و  حكومت  عليه 
بر  اوباما  تاكيد  بنابراين  شود.  كشور 
تاييد  معناى  به  تروريسم   با  مبارزه 
راستاى  در  پاكستان  ارتش  اقدامات 
تلقى  تواند  مى  تروريسم  با  مبارزه 

گردد. 
به هر حال شايد يكى از آرزوهاى 
مردم منطقه ى درگير با تروريسم، آن 
امريكا  ويژه  به  و  ها  غربى  كه  باشد 
مواضع روشن و قابل فهمى در رابطه 
كه  گيرند. آنچه  پيش  در  با تروريسم 
مايه تاسف و گاه تاثر مى شود آنست 
سالهاى  در  ها  امريكايى  مواضع  كه 
هميشه  نبوده،  روشن  چندان  گذشته 
چرا  كه  است  داشته  وجود  ابهام  اين 
مواضع  چنين  امريكايى  مقامات 
مبهمى در قبال تروريسم داشته است، 
از يك طرف امريكا تروريسم را خطر 
جدى اعالم مى دارد از سوى ديگر به 
تجهيز و تسليح برخى نحله هاى آن 

مى پردازد.

داده شده و استخبارات آن كشور متهم 
شده است كه در تسليح و تجهيز آن 

گروه دست داشته است. 
امريكا  كه  رساند  مى  همه،  اين 
سياست  كفه  كه  دهد  مى  ترجيح 
هندوستان  نفع  به  را  خود  خارجى 

سنگين  تركند.
مد  است  ممكن  كه  ديگرى  نكته 
با  مبارزه  و  باشد  اوباما  آقاى  نظر 
عمده  را  پاكستان  خاك  در  تروريسم 
خاك  در  تروريسم  كه  آنست  ديده، 
پاكستان باعث شده است كه حكومت 
برخوردار  الزم  اتوريته  از  نظامى  غير 

نشود. 
غير  هاى  حكومت  پايدارى  نا 
بروز  هاى  زمينه  تواند  مى  نظامى 
خشونت را بيشتر كند. خشونت ها تا 
آنجا دامن گير پاكستان شود كه گروه 
هاى افراطى بر سر كار آيند. با توجه 
به اين كه، پاكستان يكى از كشور هاى 
اتمى منطقه است؛ در صورت وجود 
مى  پاكستان  در  تروريسم  هاى  النه 
دچار  را  امريكا  و  غرب  منافع  تواند 

مخاطره سازد.
گرچه محور مذاكرات دو حكومت 
هنوز آشكار نشده است اما بى گمان 
دو  وگوى  گفت  محورهاى  از  يكى 
تروريسم  با  مشترك  مبارزه  كشور، 
دادن  قرار  فشار  تحت  و  منطقه  در 

پاكستان براى مهار آن باشد.
ارتش پاكستان در سال هاى اخير 
همواره از گروه هاى تروريستى براى 
رسيدن به اهداف خود در هندوستان 

تعامل  جديد  مناسبات  سرد،  جنگ 
ميان كشورها ايجاد كرده و امريكا را 
در برابر گزينه هاى گوناگون قرار داده 

است.
اين كه كدام كشور مى تواند بيشتر 
داراى  كند  تامين  را  امريكا  منافع 

اولويت خواهد بود. 
براى  هندوستان  مطلوبيت  دومين 
امريكا، آنست كه داراى يك حكومت 
ميليارد  يك  از  بيش  نفوس  با  پايدار، 
براى  رونقى  پر  بازار  كه  است  انسان 

امريكا مى تواند باشد. 
در  پرقدرتى  رقيب  هند  چنان  هم 
برابر چين مهاجمى نيز مى تواند باشد 
ويژه  به  ها  غربى  براى  نقش  اين  كه 
ديد  از  دور  و  مخفى  ها  امريكايى 

نيست.
بنابراين سياست مداران امريكايى با 
سبك و سنگين كردن هند و پاكستان، 
را  هند  ى  گزينه  كه  است  طبيعى 
مطلوب بدانند و رابطه با آن كشور را 
ترجيح دهند. اگر آقاى اوباما بر مبارزه 
تاكيد  پاكستان  خاك  در  تروريسم  با 
نمى  كه  اينست  آن  معناى  كند،  مى 
خواهد يكى از كشورهاى مهم متحد 
منافع  احتماال  و  شود  ناامنى  دچار  او 

امريكا را با خطر مواجه كند. 
همچنان  امريكا  جمهور  رئيس 
حادثه  عوامل  كه  است  كرده  تاكيد 
ممبئى(2008) نيز بايد محاكمه شوند 
و به جزاى عمل خود برسند. اين در 
حالى است كه حوادث ممبئى به يكى 
نسبت  پاكستان  افراطى  هاى  گروه  از 

تابعيت دوگانه؛ تنش در مجلس، نرمش حكومت
سريال پربيننده ارزيابى صالحيت 
ملى  وحدت  حكومت  نامزدوزراى 
در مجلس نمايندگان، همچنان ادامه 

دارد.
صالحيت  بررسى  روز  سومين 
روز  ملى  وحدت  حكومت  كابينه 
تنش  با  دوم  روز  همانند  نيز  شنبه 
آغاز شد و اين امر باعث گرديد؛ تا 
عبدالرؤوف ابراهيمى؛ رئيس مجلس 
نامزد  صديق؛  خليل  از  نمايندگان 
رياست بانك مركزى بخواهد به دليل 
داشتن تابعيت دوگانه، جلسه را ترك 

كند.
از  زنده  طور  به  كه  برنامه  اين 
طريق تلويزيون ملى نشر مى  شد نيز 

براى دقايقى قطع شد.
مجلس  اعضاى  ميان  زمانى  تنش 
تعدادى  كه  يافت  افزايش  نمايندگان 
از نمايندگان به تابعيت دوگانه آقاى 
روند  اين  و  كردند  اعتراض  صديق، 
ميان  لفظى  مشاجره  افزايش  باعث 

نمايندگان شد.
اين  مركزى  بانك  رييس  ظاهرا 
است.  دوگانه  تابعيت  داراى  نيز  بار 
اين،  از  پيش  كه  است  حالى  در  اين 
نوراهللا دالورى، سال  ها رياست بانك 
مركزى را بر عهده داشت كه او هم 
از قضا داراى تابعيت دوگانه افغان- 

امريكايى بود.
در آن زمان نيز وقتى آقاى دالورى 
مجلس  به  اعتماد  رأى  كسب  براى 
شمارى  يافت،  حضور  نمايندگان 
او  امريكايى  تابعيت  از  نمايندگان  از 
انتقاد كردند و او در پاسخ، يك سؤال 
ساده داد: قانون اساسى تنها در مورد 
دارد  وضاحت  وزرا  دوگانه  تابعيت 
و در مورد داشتن يا نداشتن تابعيت 
چيزى  مركزى،  بانك  رييس  دوگانه 

نگفته است.
چون  اى  جمله  چند  پاسخ  همين 
عمل  نمايندگان  خشم  آتش  بر  آبى 
كرد و آقاى دالورى در كمال اطمينان 
گرفت  اعتماد  رأى  نمايندگان  از 
بانك  رياست  كرسى  بر  ها  سال  و 

راه حلى پيدا كند.
در برنامه روز شنبه اكليل حكيمى؛ 
عبدالرحمن  و  ماليه  نامزدوزير 
آب  و  انرژى  نامزدوزير  صالحى؛ 

برنامه  هاى خود را اعالم كردند.
رييس  صديق؛  آقاى  كه  بود  قرار 
برنامه  نيز  مركزى  بانك  پيشنهادى 
نمايندگان  كه  كند  اعالم  را  خود 

مجلس به او اين اجازه را ندادند.
كه  حالى  در  حال،  همين  در 
مجلس مانند هميشه درگير تنش هاى 
تماشايى خود است، در جانب ديگر 
اميدبخشى  اتفاقات  گويا  ماجرا،  اين 

در حال روى دادن است.
گزارش ها حاكى است كه سران 
حكومت وحدت ملى ظاهرا پذيرفته 
اند كه به جاى افراد دو تابعيته، چهره 
سمت  تصدى  براى  را  ديگرى  هاى 
معرفى  مجلس  به  نظر،  مورد  هاى 
كنند؛ اما اينكه اين اتفاق كى خواهد 
افتاد بازهم پرسشى است كه ريشه در 
اعالم  در  تاخير  ماه  چهار  به  نزديك 

فهرست كابينه دارد.
ادارى  هيات  رابطه،  همين  در 

اظهار  اكرام  آقاى  حال،  اين  با 
افراد  ديگر  روز  دو  تا  اگر  كه  داشته 
جديد معرفى شوند در رابطه به آنان 
آن،  غير  در  گرفت؛  خواهند  تصميم 
زمستانى  رخصتى هاى  پايان  پس از 

در اين مورد فيصله خواهد شد.
صورتى  در  گويند  مى  ناظران  اما 
كه نزديك به نيمى از اعضاى كابينه 
هاى  رخصتى  پايان  تا  همچنان 
معرفى  مجلس،  نمايندگان  زمستانى 
نشوند، اين امر، ممكن است سريال 

مركزى، تكيه زد.
اين بار اما به نظر مى رسد شمارى 
از نمايندگان عزم دارند، به توجيهاتى 

اينچنينى هم قانع نشوند.
تصويب  قبال  نمايندگان  مجلس 
داراى  كه  وزيرانى  به  كه  بود  كرده 
به  ورود  اجازه  هستند  تابعيت  دو 
ولى  داد�،  نخواهند  را  مجلس  تاالر 
مستقل  رؤساى  درباره  مصوبه  اين 

نهادهاى دولتى صراحت ندارد.
نمايندگان  مساله،  اين  رغم  به 
تمامى  براى  بايد  كه  كردند  اعتراض 
رئيس  سوى  از  شده  معرفى  افراد 

داده  عموميت  تصويب  اين  جمهور 
شود.

رسد  مى  نظر  به  ترتيب،  اين  به 
مشكل تنها در ابهام موجود در قانون 
خود  مصوبه  بلكه  نيست؛  اساسى 
وضاحت  زمينه  اين  در  نيز  مجلس 
همين  و  ندارد  را  الزم  شفافيت  و 
ميان  تنش  و  بست  بن  موجب  امر، 
گوناگون  هاى  برداشت  و  نمايندگان 

از اين مصوبه شده است.
شكيبا  لفظى،  مشاجره  ادامه  با 

كه  گويد  مى  نمايندگان  مجلس 
محمد اشرف غنى؛ رييس جمهور و 
كشور  اجرايى  رييس  عبداهللا؛  عبداهللا 
با تطبيق مصوبه اين مجلس مبنى بر 
موافقت  تابعيته  دو  نامزدوزيران  رد 

كرده اند.
اول  منشى  اكرام؛  سيد  انجنير 
كه  است  گفته  نمايندگان  مجلس 
رهبران حكومت وحدت ملى توافق 
كرده اند، در صورتى كه اسناد ترك 
به  تابعيته  دو  نامزدوزراى  تابعيت 
معرفى  را  جديد  افراد  نرسد،  زودى 

خواهند كرد.

مدت  تا  را  كابينه  اعالم  در  تاخير 
هاى طوالنى در آينده تمديد كند و 
از آنجا كه برخى از چهره هاى داراى 
دو تابعيت، براى تصدى سمت هاى 
اقتصادى  و  امنيتى  حساس  و  مهم 
معرفى شده اند، اين تاخير به شدت 
زيانبار و برخالف مصالح ملى است.

اين  كه  داشته  بيان  اكرام  آقاى 
از  برخى  اخير  مالقات  در  فيصله 
محمد  با  نمايندگان  مجلس  اعضاى 
اشرف غنى و عبداهللا عبداهللا صورت 

گرفته است.
بر  همچنان  كه  ديگرى  مساله 
اين  افزوده،  معضل  اين  پيچيدگى 
اين  در  حكومت  نرمش  كه  است 
حجم  از  چيزى  هرگز  خصوص، 
تنش ميان اعضاى مجلس نمايندگان 
و  است  نكرده  كم  رابطه  اين  در 
و  مبهم  ناظران  از  بسيارى  براى  اين 

پرسش برانگيز است.
مجلس  اعضاى  از  برخى 
لغو  براى  تا  دارند؛  سعى  نمايندگان 
مصوبه قبلى مجلس در مورد نامزدان 

دو تابعيته، امضا جمع آورى كنند.
اين  كارشناسان،  باور  به  امر  اين 
ممكن  كه  دارد  دنبال  به  را  نگرانى 
است دست هايى از درون حكومت، 
را  خود  به  وفادار  عناصر  از  برخى 
نقض  با  تا  كنند؛  وادار  مجلس،  در 
مصوبه پيشين اين نهاد در خصوص 
برخورد با وزراى دو تابعيته، زمينه را 
فراهم  آنها  اعتماد  رأى  كسب  براى 

كنند.
كه  مسايلى  ترين  عمده  از  يكى 
مى  دامن  نگرانى  و  ترديد  اين  به 
زند اين است كه چرا عليرغم قولى 
ديدار  در  عبداهللا  و  غنى  اشرف  كه 
اخير خود با هيات مجلس داده اند، 
بازهم نامزد رياست بانك مركزى كه 
شنبه  روز  است،  تابعيت  دو  داراى 
به مجلس حضور يافت؟ آيا اين به 
معناى آن نيست كه حكومت رو به 
رو يك موضع مى گيرد و در عمل، 

به گونه اى ديگر، اقدام مى كند؟

هاشمى؛ نماينده مردم قندهار و ليلما 
واليت  مردم  نماينده  حكيمى؛  ولى 
فزيكى  درگيرى  به  هم  با  ننگرهار 
پرداختند كه نيروهاى امنيتى مجلس 
وارد عمل شده و هر دو نماينده را از 

مجلس اخراج كردند.
متاسفانه  موارد  گونه  اين  در 
نيز  مجلس  رييس  مديريت  ضعف 
و  شود  مى  آشكار  پيش  از  بيشتر 
روند  مقتدرانه  مديريت  جاى  به  او 
نيروهاى  به  غالبا  پرتنش،  جلسات 
يا  و  شود  مى  متوسل  مجلس  امنيتى 
يافته  خاتمه  كلى  به  را  جلسه  روند 

اعالم مى كند.
در  كه  است  حالى  در  اين 
مانند  برانگيزى  بحث  موضوعات 
پرقدرت  جايگاه  جارى،  موضوع 
مجلس،  رييسه  هيات  تاثيرگذار  و 

اهميتى منحصر به فرد دارد.
رييس مجلس مى تواند با پيشنهاد 
حقوق  هاى  رهيافت  و  راهكارها 
تنش،  ادامه  از  هم  قانونى،  و  محور 
ادامه  را  جلسه  هم  كند،  پيش گيرى 
دهد و هم براى موضوع مورد نزاع، 

مساله ديگرى كه 
همچنان بر پيچيدگى 
اين معضل افزوده، اين 

است كه نرمش حكومت 
در اين خصوص، هرگز 
چيزى از حجم تنش 
ميان اعضاى مجلس 

نمايندگان در اين رابطه 
كم نكرده است و اين 

براى بسيارى از ناظران 
مبهم و پرسش برانگيز 

است.

كه  گفته  امريكا  جمهور  رئيس 
وجود پناهگاه هاى امن تروريستى 

در پاكستان غير قابل قبول است. 
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
اكسپرس  از  نقل  به   ( آوا   ) افغان 
تربيون، باراك اوباما؛ رئيس جمهور 
امريكا پيش از سفر به هند در گفت 
وگو با مجله اينديا تودى گفته است، 
بايد اين مساله را كامال مشخص كنم 
كه حتى اگر امريكا با پاكستان براى 
مقابله با تهديد تروريستى همكارى 
كند، باز هم مساله مخفيگاه هاى اين 
غيرقابل  پاكستان  در  تروريست ها 

قبول است.
وى تصريح كرد همچنين كسانى 
كه در عمليات تروريستى بمبئى در 
به  بايد  داشتند،  دست   2008 سال 

دست قانون سپرده شوند. 
اوباما با بيان اين كه امريكا مبارزه 
عليه گروه هاى تروريستى را هرگز 
متوقف نخواهد كرد، گفت: واشنگتن 
و دهلى نو همكارى ها خود را عليه 
هاى  سالح  گسترش  و  تروريزم 

هسته اى عميق تر خواهند كرد. 
حمله  كرد:  نشان  خاطر  وى 
كشته  و  پشاور  مدرسه  در  مرگبار 
شدن بيش از 130 كودك مردم جهان 
را وحشت زده، پاكستان را تضعيف 

و همه ى ما تهديد كرده است. 
يكشنبه  امروز  است  قرار  اوباما 
براى يك سفر سه روزه به هندوستان 

برود.

گروهك  سعودى  فرمانده  دو 
عين  شهر  در  داعش  تروريستى 
هالكت  به  سوريه  (كوبانى)  العرب 

رسيدند. 
به گزارش پايگاه خبرى نبأ، دو تن 
از رهبران داعش به نامهاى سلطان 
السفرى الحربى و فيصل العوفى كه 
در  هستند،  سعودى  عربستان  تبعه 
اين  عناصر  از  ديگرى  شمار  كنار 

گروهك در اين شهر كشته شدند. 
ايرنا،  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
تصوير اين دو نفر در پايگاه اجتماعى 

تويتر چاپ و انتشار يافته است. 
به  ميالدى  جارى  ماه  از  برخى 
عنوان ماه حزن و اندوه اين گروهك 
تروريستى نام مى برند زيرا تا كنون 
طى آن شمارى از سران و فرماندهان 

خود را از دست داده است. 
شاهد  عنوان  به  رابطه  همين  در 
و  نازح  آل  خالد  از  توان  مى  مثال 
نازح  آل  عثمان  ترش  بزرگ  برادر 
پنجم  در  كه  برد  نام  داعش  مفتى 
ژانويه در حمله هوايى در سوريه به 

هالكت رسيدند.

وجود پناهگاه هاى امن 
تروريستى در پاكستان غير 

قابل قبول است

دو فرمانده سعودى داعش 
در عين العرب به هالكت 

رسيدند
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اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد الي السماء كأنها شرارة

از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان مي رود.
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قال رسول اهللا(صلوات اهللا عليه):

پيامبر اسالم(صلوات اهللا عليه) مى فرمايند:

خبـــرخبـــر

گذشته  كابينه  از  ناتوانتر  شده  معرفى  تازه  كابينه 
دولت  توان  نمى  سياسى،  ساختار  چنين  با  و  است 

نيرومندى را بوجود آورد. 
سعيدى  احمد  (آوا)،  خبرگزارى  گزارش  به 
كارشناس امور سياسى در گفت وگو با (آوا) با بيان 
مطلب فوق افزود: دولت وحدت ملى با تشكيالت 
بيايد  ميان  به  است  قرار  كه  اى  تجربه  بى  و  ناكارا 
نمى تواند حتى جلو تخريب عوامل نفوذى خارجى 
ها را كه سالها است در حكومت افغانستان دست به 

خراب كارى مى زنند، بگيرد. 
قابل ذكر است كه نفوذ عوامل خارجى در درون 
سو  اين  به  سال  چهل  از  افغانستان  هاى  حكومت 
يكى از مشكالتى بوده است كه همواره امنيت اين 

كشور را تهديد كرده است. 
برخى از آگاهان امور سياسى براين باور هستند 
سوى  از  حكومت،  درون  در  نفوذى  عوامل  كه 
همسايه  كشورهاى  خصوص  به  بيگانه  كشورهاى 

يك امر انكار ناپذير است. 
در  با  پديده،  اين  بردن  بين  از  آنان  گفته  به  اما 
نظر داشت اينكه ريشه هاى عميقى در ساختارهاى 
سياسى حكومتى دارند، زمان زياد را در بر خواهد 

گرفت و به زودى اين معضل حل نخواهد شد. 
بردن  بين  از  آيا  كه  اينجاست  اساسى  سوال  اما 
عوامل نفوذى خارجى كه در طول سالهاى متمادى 
در  است  شده  كشور  در  زيادى  هاى  امنى  نا  سبب 

سايه دولت وحدت ملى ميسر خواهد بود ياخير؟ 
داشت:  اظهار  زمينه  اين  در  سعيدى  احمد  آقاى 
جنگ و ناامنى ها در افغانستان عوامل داخلى، منطقه 
شده  سبب  عاملها  اين  و  دارد  اى  منطقه  فرا  و  اى 
است تا عناصر تخريبى تا درون حكومت نفوذ كنند. 
كشورهاى  افغانستان  هاى  امنى  نا  در  افزود:  او 
منطقه و جهان و شرق و غرب عالم بنحوى دخالت 

دارند. 
به گفته او عالوه بر دخالت هاى عناصر خارجى 
عامل ديگرى كه همواره آتش ناامنى ها را در كشور 
افغانستان  اقتصادى  ضعف  است،  ساخته  ور  شعله 
ندارند،  اقتصادى  آزادى  كه  كشورهايى  زيرا  است، 

استقالل سياسى نيز ندارند. 
شده،  ياد  هاى  عامل  بر  عالوه  باورسعيدى،  به 
همچنين  و  ها  حكومت  ناتوانى  و  مديريت  ضعف 
كشورهاى  از  برخى  دوامدار  و  آشكار  مداخالت 
هاى  امنى  نا  و  مشكالت  بر  همواره  همسايه 

افغانستان افزوده است. 
امنى  نا  و  جنگ  عوامل  كه  زمانى  تا  او  گفته  به 
فرا  و  اى  منطقه  داخلى،  ابعاد  از  افغانستان  در  ها 
منطقه اى مورد بررسى قرار نگيرد، صلح در كشور 

نخواهد آمد. 
ملى  وحدت  دولت  آيا  اينكه  به  پاسخ  در  او 
كشورهاى  نفوذى  هاى  عامل  بر  توانست  خواهد 
گفت:  ياخير؟  آيد  فايق  حكومت  درون  در  بيگانه 
قانونى  نگاه  از  اينكه  بر  عالوه  ملى  وحدت  دولت 
نگاه  از  همچنين  و  دارد  شكنندگيهايى  انتخاباتى  و 
در  هم  سويى  از  و  است  ديگران  به  وابسته  اقتصاد 
مصالحه با مخالفان، مشكالت فراوانى دارد، مى توان 
گفت كه اين حكومت به مراتب از حكومت آقاى 
نمى  و هرگز  است  تر  بيچاره  و  تر،  ضعيف  كرزى 

تواند عوامل نا امنى را ريشه كن كند. 
او در ادامه سخنان خود، به برخى از راه حلها نيز 
اشاره كرد و گفت: بهترين راه حل هاى مشكالت 
توقف  اقتصاد،  پويايى  افغانستان،  در  موجود 
بوجود  و  ديپلماتيك  راه  از  ها  همسايه  مداخالت 

آمدن حكومت نيرومند و پاسخگو مى باشد. 
داشتن  اقتصاد،  توسعه  كرد:  عالوه  سعيدى 
حكومت مقتدر و نيرومند و در عين حال پاسخگو و 
همچنين جلوگيرى از مداخالت كشورهاى همسايه 
افغانستان  مشكالت  حل  كارهاى  راه  بهترين  از  كه 
مى باشد، يك آرمان است كه بزودى ميسر نخواهد 
شد. وى در پايان تاكيد كرد كابينه تازه معرفى شده 
ناتوانتر از كابينه گذشته مى باشد و با چنين ساختار 

سياسى نمى توان دولت نيرومندى را بوجود آورد.

يك تحليلگر مسايل سياسى:
كابينه دولت وحدت ملى، ناتوانتر از كابينه 

حكومت قبلى! سرپرست وزارت امور خارجه كشورمان در ديدار 
مناسبات  و  روابط  گفت:  آستراليا،  جديد  سفير  با 
و  افغانستان  ميان  فرهنگى  و  اقتصادى  سياسى، 
اخير،  سال  سيزده  طى  ديگر،  زمان  هر  از  آستراليا 

گسترش يافته است. 
سرپرست  مل؛  عاطف  اهللا  عتيق  آوا،  گزارش  به 
افغانستان،  اسالمى  جمهورى  خارجه  امور  وزارت 
 Mathew قبل از ظهر ديروز، با آقاى ماتيو اندرسن
كابل،  به  آستراليا  جديدالتقرر  سفير   Anderson

در دفتر كارش، مالقات تعارفى نمود. 
تقرر  از  كشورمان  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
به  آستراليا  جديد  سفير  صفت  به  اندرسن  آقاى 
افغانستان اظهار خرسندى نمود، سمت و مسئوليت 

جديد وى را تبريك گفت. 
اقتصادى  سياسى،  مناسبات  و  روابط  گفت:  وى 
زمان  هر  از  آستراليا  و  افغانستان  ميان  فرهنگى  و 
تقويت  و  توسعه  اخير،  سال  سيزده  طى  ديگر، 

بيشتر يافته است. 
و  ها  فداكارى  وسيع،  حمايت  از  مل  عاطف 
دشوارترين  در  آستراليايى  نيروهاى  هاى  قربانى 
شرايط و همچنان از همكارى هاى سخاوتمندانه و 
بشردوستانه اين كشور و تعهد آن در كنفرانس هاى 
امنيت،  تأمين  جهت  در   2014 توكيو  و  شيكاگو 
افغانستان،  اقتصاد  تقويت  عرصه  و  ثبات  و  صلح 
افغانستان  مردم  داشت:  اظهار  و  كرد  قدردانى  ابراز 
را  آستراليا  كشور  فداكارى  و  همكارى  حمايت، 

فراموش نخواهند كرد. 
وى تروريزم و افراط گرايى را پديده ى شوم بين 
المللى عنوان كرد و گفت: در اين عرصه به مبارزه 

جدى جهانى نيز ضرورت مى باشد. 
اميدوارى  اظهار  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
و  ثبات  و  صلح  تحكيم  براى  آستراليا  كه  كرد 
در  خصوص  به  افغانستان  در  اقتصاد  تقويت 
براى  تحصيلى  هاى  بورسيه  ساختن  فراهم  عرصه 
خويش  هاى  همكارى  به  افغانستانى  محصلين 

ادامه دهد. 
مشترك  شوراى  بيشتر  فعاليت  و  كار  بر  وى 
تجارتى افغانستان- آستراليا براى تقويت و توسعه 

تجارت ميان هر دو كشور تأكيد ورزيد. 
نشست  روى  طرف  دو  هر  گونه  همين  به 
مهاجرت  مورد  در  كه  كشور  دو  هر  ارشد  مأمورين 
در دوبى در برج مارچ سال جارى برگزار مى گردد، 

نيز بحث و گفت وگو نمودند. 
در  سفيرجديدآستراليا  اندرسن  آقاى  ادامه  در 
افغانستان  يك  از  كمك  و  حمايت  بر  كشورمان 

دموكراتيك، تاكيد كرد. 
در  آستراليا  سفارت  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  وى 
جمهورى  خارجه  امور  وزارت  با  نزديك  همكارى 
اسالمى افغانستان، مسئوليت ها و امورى را كه در 

پيش رو دارد، به شكل موثرتر و بهتر انجام دهد.

وزارت داخله از كشته و زخمى شدن 26 شبه 
نظامى در نقاط مختلف كشور خبر داد.

هاى  عمليات  در  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
دو  در  كشور  امنيتى  نيروهاى  اى  تصفيه  مشترك 

روز گذشته ، 18 شورشى طالب كشته شدند.
اين عمليات ها كه در مربوطات واليات بغالن، 
با  خوست  و  غزنى  لوگر،  ارزگان،  قندهار،  قندوز، 
راه  ملى  امنيت  و  ملى  اردوى  نيروهاى  همكارى 
تن   6 و  زخمى  نظامى  شبه   8 بود،  شده  اندازى 
بازداشت  كشور  امنيتى  نيروهاى  سوى  از  ديگر 

شدند.
نيز  افزار  جنگ  مقدارى  ها  عمليات  اين  در 

بدست نيروهاى امنيتى كشور افتاده است. 
ماين  حلقه  دو  ملى،  پوليس  نيروهاى  همچنان 
خنثى  و  كشف  ننگرهار  واليت  مربوطات  از  را 

نمودند.

تاكيد بر تقويت و توسعه روابط ميان 
افغانستان و آستراليا

كشته و زخمى شدن 26 شورشى طالب 
در نقاط مختلف كشور

آگاه امور سياسى:خبـــرخبـــر
داد و ستدهاى پشت پرده اعضاى مجلس با نامزد وزيران

به اعتبار شوراى ملى صدمه مى زند!

را  آن  جديد  مصوبه  يك  با  اند  كرده 
باطل كنند.

را به  پارلمان  اعضاى  از  وى برخى 
وزرا  نامزد  از  بعضى  با  گرى  معامله 
بازديدهاى  و  ديد  گفت:  و  كرد  متهم 
نامزد وزرا با برخى از وكالى مجلس 
گفته  كه  پرده  پشت  وستدهاى  داد  و 
مى شود ساعت هاى رادو و تا ده هزار 
گيرد  مى  صورت  گرى  معامله  دالر 
شوراى  اعتبار  و  سالمت  شك  بدون 

ملى را صدمه مى زند.
او گفت وكالى شوراى ملى وظيفه 
و  قدرت  مافياى  نگذارند  تا  دارند 
كسانى كه معامله گر هستند با مقدرات 

و حيثيت پارلمان بازى كنند.
سال 1382  در  وى  هرچند به گفته 
دو  افراد  پذيرش  احتمال  جرگه  لويه 
اساسى  قانون   72 ماده  در  را  تابعيته 
به  تصميم  اين  اما  پذيرفت،  افغانستان 

دليل و شرايط خاصى بود.
زمانى  تصميم  اين  وى  گفته  به 
كدرهاى  نبود  با  كشور  كه  شد  گرفته 
شرايط  در  اما  بود،  مواجه  تخصصى 
با  تابعيته  دو  افراد  گزينش  كنونى 
كادرهاى  موجوديت  داشت  نظر  در 
تخصصى، در كرسى هاى وزارت خانه 

ها به مصلحت افغانستان نيست.
وى گفت افراد دو تابعيته صادق به 
كشور نخواهند بود و قرار دادن اسرار 

مملكت و رمز و راز كشور در اختيار 
چنين افرادى به مصلحت نيست.

اين گفته ها در حال بيان مى شود 
كه برخى از آگاهان بر اين باورهستند 
تابعيته  دو  افراد  باشد  قرار  اگر  كه 
نصف  باشند  نداشته  سياسى  تصدى 
سر  از  سالها  كه  افغانستان  مردم 
از  تابعيت  و  اند  بوده  مهاجر  ناچارى 
بايد  اند  كرده  اخذ  ديگر  كشورهاى 
سياسى  هاى  پست  در  اشتراك  حق 
شوند.  بيرون  افغانستان  از  و  نداشته 
بنا بر اين اعضاى مجلس بايد مسئله 
تابيعت را كنار بگذارند و افراد شايسته 

و متخصص را در نظر بگيرند.
احمد شكيب منتظرى استاد دانشگاه 
مى گويد اگر بنا باشد افراد داراى دو 
سياسى  امور  در  جايگاهى  تابعيت 
رييس  اول  قدم  در  باشند  نداشته 
سال   35 مدت  كه  افغانستان  جمهور 
كمتر يا بيشتر در امريكا بوده و بدون 
مهمان  يا  و  قاچاق  صورت  به  شك 
تصدى  حق  بايد  است  نكرده  زندگى 

رياست جمهورى را نداشته باشد.
درون  در  آن  بر  عالوه  او  گفته  به 
چوكى  در  كه  هستند  كسانى  پارلمان 
و  دارند  قرار  نيز  مجلس  بلند  هاى 

تابعيت دو گانه دارند.
ساله   30 دوره  كارشناسان  باور  به 
مهاجرت  يك  افغانها  براى  مهاجرت 
شدند  مجبور  كه  است  شده  تحميل 
اخذ  را  خارجى  كشورهاى  تابعيت 
كنند. به باور آنان اگر بحث تخصص 
ديد  پارلمان  اعضاى  و  باشد  مطرح 
كه  بدانند  بايد  باشند  داشته  وسيعتر 
ديگر  كشور  از  كشورها  برخى  امروز 
پست  در  را  متخصص  افراد  حتى 
كنند  مى  دعوت  حكومتى  مهم  هاى 
دارند؛  دوگانه  تابعيت  كه  حالى  در 
ترقى  و  كنند  مى  بجا  جا  را  افراد  لذا 
مى  نظر  در  را  كشورشان  پيشرفت  و 

گيرند.

وزرا  نامزد  بازديدهاى  و  ديد 
داد  و  مجلس  وكالى  از  برخى  با 
مى  گفته  كه  پرده  پشت  وستدهاى 
شود با داد و گرفت ساعت هاى رادو 
و تا ده هزار دالر معامله گرى صورت 
مى گيرد، بدون شك سالمت و اعتبار 

شوراى ملى را صدمه مى زند.
به گزارش خبر گزارى صداى افغان 
كابينه  اعضاى  معرفى  از  پيش  (آوا) 
نمايندگان  مجلس  ملى،  شوراى  به 
مصوبه اى را مبنى بر اينكه به افراد دو 
تصويب  به  داد  نخواهند  راى  تابعيته 

رساند.
اما پس از معرفى كابينه دو دستگى 
و  شد  ايجاد  مجلس  اعضاى  ميان  در 
جنجال باالى رد يا تاييد افراد داراى 

تابعيت دوگانه بوجود آمد.
برخى از اعضاى مجلس به تازگى 
يك  پيشنهاد  با  كه  اند  گرفته  تصميم 
ثلث،  دو  تاييد  و  نمايندگان  ثلث 
مصوبه قبلى خود را باطل و به افراد 
هاى  برنامه  تا  دهند  اجازه  تابعيته  دو 

كارى خود را ارائه كنند.
از  برخى  كه  است  حالى  در  اين 
گويى  تناقض  سياسى  امور  آگاهان 
ها در پارلمان را مسئله اى تازه نمى 
مجلس  نمايندگان  گويند  مى  و  دانند 
همواره با وجاهت خود بازى كرده و 

مصوبات خود را نقض كرده اند.
مجلس  اعضاى  اگر  آنان  باور  به 
و  كنند  باطل  را  خود  قبلى  مصوبه 
دهند  اعتماد  راى  تابعيته  دو  افراد  به 
اعتبار خود را از دست داده و درس 
خواهد  افغانستان  ملت  براى  عبرتى 

بود كه بار دوم به آنان راى ندهند.
آقاى فريور استاد دانشگاه كابل در 
گفت وگو با آوا اظهارداشت: از نظر 
اصول و وظايف، مكانيزم و طرزالعمل 
حق  مردم  نمايندگان  مجلس،  داخلى 
ندارند مصوبه اى را كه در ماه گذشته 
تصويب  تابعيته  دو  افراد  به  نسبت 

رئيس شوراى علماى تشيُّع غزنى: 

مردم به محاكم دولتى بى اعتماد شده اند!
محاكم  به  آنان  اعتمادى  بى  را  شورا 
گفت:  و  كرد  عنوان  غزنى  دولتى 
كه  گويند  مى  صراحت  با  ما  مراجعين 
ازآنان  شان  دعاوى  حل  براى  دولت 
پول مى گيرد و آنان مجبورند كه براى 
تصاحب حق شان پول پرداخت كنند. 

آقاى اصغرى تصريح كرد: در شوراى 
علماى تشيع در غزنى هيچ نوع مشكلى 
و  موقع  به  شورا  اين  و  ندارد  وجود 
مردم  دعاوى  به  پول  درخواست  بدون 

رسيدگى مى كند. 
رئيس شوراى علماى تشيع درغزنى 
علماى  به  واليت  اين  مردم  اعتماد  از 
گفت:  و  كرد  خرسندى  اظهار  دينى 
نيفتاده  اتفاق  مورد  يك  حتى  تاكنون 
تصميمات  روى  ما  مراجعين  كه  است 
خرده  شان  دعاوى  حل  در  شورا  اين 

گرفته باشند. 
اين  در  مرجوعه  دعاوى  افزود:  وى 
هم  يا  و  جعفرى  فقه  بنياد  بر  شورا 
اصالح بين طرفين كه بر موازين شرعى 
صورت مى گيرد، حل و فصل مى شود.

احمدى؛  محمدعلى  حال  اين  با 
هاى  تالش  از  غزنى  والى  معاون 
شوراى علماى تشيع غزنى در خصوص 

رسيدگى به مشكالت مردم بخصوص 
حل دعاوى آنان استقبال نموده و آنرا 

يك كار مثبت دانست. 
ضمن  آوا،  با  وگو  درگفت  احمدى 
محاكم  به  مردم  اعتمادى  بى  تاييد 
طوالنى  و  ادارى  فساد  گفت:  غزنى، 
ارگان  در  دعوا  يك  حل  زمان  شدن 
بى  باعث  غزنى  قضايى  و  عدلى  هاى 
ارگان  اين  به  واليت  اين  مردم  باورى 
ها شده است، از اين رو مردم ترجيح 
مى دهند، قضاياى شان را نزد علماى 

دين حل و فصل نمايند. 
علماى  به  مردم  مراجعه  افزود:  وى 
پاى  از  شان  دعاوى  حل  جهت  دين 
نشات  شريعت  و  دين  به  آنان  بندى 
مى گيرد، لذا مسائلى كه صبغه شرعى 
مردم  قبول  قابل  بيشتر  باشد،  داشته 

است.

غزنى،  تشيع  علماى  شوراى  رئيس 
بى  دولتى  محاكم  به  مردم   گفت: 
اعتماد شده اند، از اين رو آنان جهت 
حل دعاوى شان به اين شورا مراجعه 

مى كنند. 
حجت  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
شوراى  رئيس  اصغرى؛  سيد  االسالم 
اظهار  غزنى  واليت  در  تشيُّع  علماى 
مردم  دعاوى  به  گى  رسيد  داشت: 
را  آنان  كارى  بخش  ترين  مهم  غزنى 

تشكيل مى دهد. 
چهار  تا  سه  هفته  هر  افزود:  وى 
مورد از دعاوى حقوقى و ذات البينى 
و  حل  شورا  اين  توسط  غزنى  مردم 

فصل مى شود. 
رئيس شوراى علماى تشيع در غزنى 
شوراى  گفت:  آوا،  با  وگو  درگفت 
قضايى  بخش  غزنى  در  تشيع  علماى 
بخش  اين  وظيفه  كه  دارد  جداگانه 

رسيدگى به دعاوى مردم  مى باشد. 
از  تن  دهها  كرد:  تصريح  وى 
ولسوالى  و  مركز  از  غزنى  شهروندان 
هاى اين واليت براى حل دعاوى شان 

به اين شورا مراجعه مى كنند. 
اين  به  مردم  مراجعه  دليل  اصغرى 


