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صديق صديقى:
فعاليت داعش براى امنيت افغانستان بسيار خطرناك مى باشد / هيچ پوليس 

خيالى در وزارت داخله وجود ندارد
سخنگوى وزارت داخله مى گويد كه نيروهاى امنيتى افغانستان در مقابل تروريسم بين المللى مبارزه 
مى كنند، لذا امريكا و متحدين آن بايد براى تجهيز و اكماالت نيروهاى امنيتى افغانستان كارهاى بنيادى 

را انجام دهند.
به گزارش خبرگزارى آوا، صديق صديقى؛ سخنگوى وزارت داخله روز (شنبه) در يك نشست خبرى 
به رسانه ها گفت كه نيروهاى امنيتى كشور براى سركوب گروه هاى دهشت افگن چندين عمليات را در 
نقاط مختلف كشور اندازى كرده اند. وى عالوه كرد كه اكنون عمليات هاى پاكسازى زمستانى در واليت 
هاى كندز، هلمند، ارزگان، غزنى، ننگرهار و فراه ادامه دارد و نيرو هاى امنيتى در اين عمليات ها دست 
آوردهاى بزرگى را نيز داشته اند ...              ادامه در صفحه 4

يادداشتسرمقاله

نظر  به  عجيب  مقدارى  شايد  باال  عنوان 
برسد و اين پرسش را در ذهن زنده كند كه 
چگونه مى شود تصميم گيرندگان كاخ سفيد 
كه داعيه رهبرى جهان را به سر مى پرورانند، 
و  بزنند  اى  بازى  چنين  به  دست  خودآگاه 
و  بحرانها  ايجاد  براى  بنويسند  سناريويى 
و  جهان  كل  براى  جديد  هاى  نظمى  بى 
و  ويرانگر  هاليودى  فيلم  اين  نخست  نقش 
به  بدهند  را  جهان  و  انسان  براى  خطرناك 

كسى چون دونالد ترامپ؟!.
ممكن  نمايد  مى  چنانكه  برداشت  اين 
است بواقع نيز عجيب و حتى دور از شان 
به  آدمها  از  بيشترى  و  باشد  باور  ساحت  و 
خصوص آنهايى كه ارادتى به غرب و سران 
آن دارند و دولتهاى غربى را مظهر و نماينده 
تام االختيار تمدن و مدنيت و پاسدار مقام و 
شان انسانى مى دانند، ممكن نيست زير بار 
باور اين گونه برداشتهاى ريشه دار و واقعى 
واقعيت  چنين  يك  حال،  هر  در  اما  بروند؛ 
ما  زمانه  در  ها  خيلى  براى  تلخ  ولو  هاى 

وجود دارند كه بايد با آن كنار بياييم.
و  نشده  قدرت  كاخ  وارد  هنوز  ترامپ 
در  را  امريكا  متحده  اياالت  در  امور  رشته 
دست نگرفته، گرد و خاكهاى سهمگينى را 
البته در حيطه ادعا و سخن برپا كرده و هنوز 
قبضه  را  امريكا  خارجى  سياست  امور  زمام 
جنوب  و  شمال  و  غرب  و  شرق  به  نكرده، 

تاخته و فرمان مى دهد!.
ترامپ اتحاديه اروپا را به نقد مى كشد و 
هنوز عرق پايش از اثر دوندگى هاى رقابتِى 
سياست  بر  مهابا  به  نشده،  خشك  انتخاباتى 
از  البته  صد  كه  تازد؛  مى  اتحاديه  اين  هاى 
سوى سران اين اتحاديه بى پاسخ نمى ماند 
رژيم  سران  ديگر  شتابزده  رويكرد  در  و 
قرار  دلجويى  و  تفقد  مورد  را  صهيونيستى 
مى دهد كه رشته صبر را از كف ندهند تا او 
بيايد...         ادامه در صفحه 2

مى شود گفت از حدود چهار دهه به اين 
حياط  عنوان  به  افغانستان  سوى،  و  سمت 
عمق  تر  دقيق  تعبير  به  و  پاكستان  خلوت 
بوده  مطرح  كشور  اين  دولت  استراتژيك 
سال  ثور   7 كودتاى  از  پس  تحوالت  است. 
داوودى  سردار  جمهورى  فروپاشى  و   1357
در  تا  كرد  مصر  را  پاكستان  افغانستان،  در 
و  كند  تعريف  منافعى  خود  براى  افغانستان 
دهليز  عنوان  به  را  افغانستان  آن،  از  فراتر 
عمق  همان  يعنى  خويش  منافع  راهبردى 

استراتژيك خود بر گزيند.
واضح است كه اوضاع نابسامان كشور در 
ثور  هفتم  كودتاى  از  پس  دهه  چندين  طول 
كه در قالب اشغال افغانستان بوسيله شوروى 
آغاز  و  مجاهدين  رسيدن  قدرت  به  سابق، 
رسيدن  قدرت  به  داخلى،  ويرانگر  جنگهاى 
طالبان و شروع خفقان و اختناق سيستماتيك 
اين رژيم و پس از 6 سال، سركوب اين گروه 
به وسيله بلوك غرب و سرانجام حضور 16 
ساله توام با ناامنى هاى پالن شده و دوامدار 
در افغانستان، رقم خورد، همسايه جنوبى اين 
كشور بحران زده و نابسامان را بيشتر از هر 
دوره و زمان ديگر به دخالت بسيار جدى در 

افغانستان، تحريك و تشويق كرد.
و  سياسى  اوضاع  كه  ديد  مى  كه  پاكستان 
اقتصادى و اجتماعى در افغانستان بيش از حد 
سران  و  است  آشفته  و  وخيم  باور  و  تصور 
براى  طرحى  آنكه  بجاى  نيز  افغان  رهبران  و 
بحال  فكرى  و  باشند  داشته  خويش  كشور 
درگير  شديداً  بكنند،  خويش  مردم  و  كشور 
هر  به  ولو  طلبى  رياست  و  خواهى  قدرت 
سخيف  منافع  جز  و  هستند،  بهايى  و  قيمت 
آنان  براى  ديگرى  چيز  شخصى  و  گروهى 
با  و  نهادند  پيش  پا  ندارد،  اهميتى  و  ارزش 
همه نيرو و قدرت و توان و بدون هراس از 
سران و مقامات برحال افغان اعم از مجاهد و 
كمونيست و سكوالر، وارد بازى با سرنوشت 
افغانها شدند و ...         ادامه در صفحه 2

ترامپ،
گردبادى كه نبايد مهار شود!

پاكستان و نگاِه از باال به پائين به 
افغانستان!

نشست سه جانبه روسيه، 
پاكستان و چين وضعيت 

افغانستان را پيچيده 
ساخته است

2

كه  كرد  اعالم  انتخابات  كميسيون 
شوراهاى  و  پارلمانى  آينده  انتخابات 
كنونى  رأى دهى  كارت هاى  با  ولسوالى  
برگزار  الكترونيك  شناسنامه هاى  بدون  و 

مى شود.
كميسيون  رييس  احمدزى؛  نجيب اهللا 
نشست  يك  در  گذشته  هفته   انتخابات 
شناسنامه هاى  توزيع  كه  گفت  خبرى 
كشور،  نفوس  دقيق  شمار  و  الكترونيك 
هزينه و زمان زيادى نياز دارد و در حال 
حاضر از امكانات و توانايى هاى موجود، 

استفاده مى شود.
روى  پيش  انتخابات  افزود:»در  وى 
كارت   ولسوالى   شوراهاى  و  پارلمانى 
مشخص  مركز  يك  به  رأى دهنده 
پس  كه  قسمى  مى شود،  مرتبط  رأى دهى 
يا  رمز  با  رأى دهنده  كارت  دادن  رأى  از 
عالمت  مشخص يا هر نوع وسيله  ممكن، 

نشانه گذارى مى شود.»
مركز  هزار  هفت  كه  گفت  احمدزى 
اين  كه  دارد  وجود  كشور  در  رأى دهى 

مراكز به بررسى دوباره نياز دارند.
انتخابات پارلمانى و شوراهاى ولسوالى 
الكترونيك  شناسنامه هاى  بدون  حالى  در 
اين  توزيع  روند  كه  مى شود  برگزار 
همچنان  مختلف،  داليل  به  شناسنامه ها 

متوقف است.
در  انتخابات  كميسيون  موضع  اين 
اين،  از  پيش  كه  شود  مى  اعالم  شرايطى 
اند  داده  هشدار  امر،  كارشناسان  بارها 
آينده  انتخابات  شفافيت  و  سالمت  كه 
هاى  تذكره  توزيع  گرو  در  پارلمانى،  
كننده  تضمين  اهرم  عنوان  به  الكترونيك 
برابر  در  انتخابات  امنيت  و  مصونيت 
براى  تالش  و  خيانت  دستبرد،  هرگونه 
ربودن آراى عمومى شركت كنندگان مى 

باشد.
اگر  تحليلگران،  از  گروه  اين  باور  به 

نشود،  توزيع  الكترونيكى  هاى  تذكره 
جز  چيزى  پارلمانى  انتخابات  برگزارى 
تكرار يك تجربه تلخ و شكست خورده 
انتخابات  در  كه  اى  تجربه  بود؛  نخواهد 
دموكراسى  تاريخى  بدنامى  به   93 سال 
ناقص الخلقه افغانستان انجاميد و مردم و 
روند  هرگونه  به  نسبت  را  دهندگان  رأى 
بى  نااميد،  آينده،  در  دموكراسى  با  مرتبط 

باور و سرخورده كرد.
و  بدنام  انتخابات  برگزارى  دنبال  به 
 93 سال  در  جمهورى  رياست  آور  شرم 
نااميدكننده  رويدادهاى  و  خورشيدى 
پس از آن كه در نهايت به تولد حكومت 
وحدت ملى منتهى شد، مردم به نحو غير 
قابل مهارى، اعتماد و باور خود را به اصل 
انتخابات و مردم ساالرى در افغانستان از 

دست دادند.
در  ناظران،  عقيده  به  حال،  اين  با 
رهبران  ميان  سياسى  توافق  امضاى  پى 
اصلى  از  يكى  كه  ملى  وحدت  حكومت 
ترين مفاد آن، ايجاد اصالحات گسترده در 
قوانين، نظام و تركيب و ترتيب كميسيون 
هاى  مكانيزم  ايجاد  نيز  و  انتخاباتى  هاى 
قوى و قابل اعتماد به منظور تأمين سالمت 
مصونيت  تضمين  و  انتخابات  شفافيت  و 
آراى مردم به عنوان يك امانت بزرگ ملى 
دموكراسى  دوباره  احياى  به  اميدها  بود، 
نيمه جان افغانستان، بار ديگر تقويت شد؛ 
اما سايه اختالفات عميق رهبران حكومت 
ايجاد  روند  عملى  توقف  و  ملى  وحدت 
تأخير  و  يكسو  از  انتخاباتى  اصالحات 
طوالنى و غير قانونى در برگزارى انتخابات 
جانب  از  ولسوالى  شوراهاى  و  پارلمانى 
ديگر، بار ديگر اميدهاى شكل گرفته در 
انتشار  با  اينك  و  كرد  نابود  را  زمينه  اين 
انتخابات  برگزارى  آور  يأس  و  تلخ  خبر 
هاى  تذكره  توزيع  بدون  پارلمانى  آينده 
الكترونيكى، پيش بينى مى شود كه مردم 
ديگر هيچ تمايلى براى مشاركت فعال و 

پارلمانى،  آينده  انتخابات  در  اكثرى  حد 
آنها  بتواند  كه  چيزى  زيرا  ندهند؛  نشان 
را به مشاركت در انتخابات ترغيب كند، 
عمال وجود ندارد و آن عبارت از اعتماد 
و باور عميق و واقعى مردم به سالمت و 
امانت  از  اطمينان  و  خود  آراى  مصونيت 
دارى و صداقت مورد انتظار در نهادهاى 

دولتى و كميسيون هاى انتخاباتى است.
رهبران  كه  است  حالى  در  اينهمه 
هيچ  ارائه  بدون  ملى،  وحدت  حكومت 
هاى  تذكره  توزيع  از  مانع  دليلى،  گونه 
الكترونيكى شده اند و به عقيده منتقدان، 
را  ملى  ضرورت  مورد  و  مهم  روند  اين 
حالى  در  اند؛  گرفته  گروگان  به  عمل  در 
كه مقام هاى سابق وزارت امور داخله در 
كه  كردند  اعالم  بارها  خود  قدرت  زمان 
سراسرى  و  رسمى  آغاز  براى  چيز  همه 
توزيع تذكره هاى الكترونيكى، آماده است 
و اين مهم فقط وابسته به صدور دستور از 

جانب رياست جمهورى مى باشد.
رياست جمهورى اما بدون آنكه دليلى 
ارائه كند، از صدور اين دستور امتناع كرده 
است. صاحب نظران مى گويند به احتمال 
قوى، رييس جمهور از جانب شمارى از 
دارد؛  قرار  فشار  تحت  گرا  قوم  حلقات 
قالب  شدن  شكسته  نگران  كه  حلقاتى 
سلطه  و  انحصارطلبى  شده  سنگ  هاى 
گرى تاريخى خويش در حوزه قوميت و 
زبان هستند و از اين امر هراس دارند كه 
با توزيع تذكره هاى الكترونيك، بنيادهاى 
هم  از  شان  پوشالى  قيموميت  اين  اصلى 

فروبپاشد.
رييس  آگاهان،  باور  به  وصف،  اين  با 
ممكن  كه  فشارهايى  عليرغم  جمهور 
است وجود داشته باشد، براى آغاز توزيع 
تذكره هاى الكترونيكى هم از قدرت الزم 
برخوردار است و هم از صالحيت قانونى 
كافى؛ اما اينكه چرا از اين اقدام، امتناع مى 

كند، مشخص نيست.

انتخابات آينده؛ تكرار يك تجربه ناكام؟
تحليل

ما متعهد به تطبيق
مفاد موافقت نامه سياسى 

هستيم!

پدر معنوى طالبان و 
اشرف غنى درباره پروسه 

صلح رايزنى كردند
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2 خواب خواب 
زمستانى زمستانى 

مجلس و يك مجلس و يك 
آرزوى ناتمامآرزوى ناتمام

2

امنيت ملى در كشور زمانى تامين مى شود كه چهار ستون آن يعنى فرهنگ، 
سياست، اقتصاد و نظام، از قوام و قدرت كافى برخوردار باشد

رئيس حزب اسالمى تبيان:
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ادامه از صفحه اول / ترامپ در پاليسى هاى 
مزورانه اش در باره چين و روسيه، سران اين دو 
كشور قدرتمند را در كمند انتظار نگه مى دارد و 
مثًال به آنان مى گويد و اين گونه القاء مى كند كه 
او با ديگران فرق دارد و سياست فرداهاى اياالت 
متحده امريكا با اين دو رقيب ديرنه اش بهتر از 
هر زمان ديگر و حاكميت هر رئيس جمهور ديگر 

در امريكا خواهد بود.
در باره ايران كه از همه آشكارا تر است؛ چرا 
كه ترامپ در زمان كمپاين انتخاباتى اش مكرر از 
توافق هسته اى با ايران انتقاد كرده بود و از اساس 
اى  هسته  موضوع  به  نسبت  رويكرد  چنين  يك 
ايران را قبول ندارد و موضع نه چندان دوستانه 
وى با مسلمانان كه زبانزد خاص و عام شده و 
همين امر نيز موجب شد تا ترامپ در ساحات 
مسلمان نشين امريكا در برابر رقيب اتخاباتى اش، 

حتى يك راى را هم برنده نباشد.
متفاوت  جمهور  رئيس  اين  به  نسبت  بدبينى 
تنها محدود به جامعه مسلمان امريكا نمى شود و 
در آستانه تحليف ترامپ، نظر سنجى ها در كل 
جامعه امريكا بدبينى 52 درصدى از وى را نشان 
مى دهد. « به نقل از ان بى سى نيوز؛ دونالد ترامپ، 
در  آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  پيروز 
حالى روز جمعه به كاخ سفيد مى رود كه در ميان 
رؤساى جمهور اين كشور به ركورد جالبى دست 
پيدا كرده است: درصد تأييد عملكرد وى از سوى 
آمريكايى ها براى يك رئيس جمهور تازه وارد در 

پايينترين سطح ممكن قرار دارد.
نظرسنجى جديد ان بى سى نيوز و وال استريت 
آمريكايى ها  از  درصد  مى دهد 52  نشان  ژورنال 
قدرت  انتقال  زمان  در  ترامپ  عملكرد  نحوه  از 
ناراضى هستند و تنها 44 درصد از مردم آمريكا 
حالى  در  اين  مى كنند.  تأييد  را  وى  عملكرد 
آمريكايى ها  از  درصد  پيش، 50  ماه  كه 1  است 
انتقال  دوران  در  ترامپ  عملكرد  بودند  معتقد 
رضايت  مقايسه،  مقام  در  است.  مطلوب  قدرت 
جنورى  در  اوباما  باراك  عملكرد  از  آمريكايى ها 
جمهورى 71  رياست  سوگند  از  پيش  و   2009
درصد بود. همچنين 77 درصد از آمريكايى ها در 
دسامبر سال 1992 از بيل كلينتون رضايت داشتند.

از  درصد   38 تنها  نظرسنجى،  اين  اساس  بر 
آمريكايى ها نسبت به ترامپ نگرش مثبتى دارند 
و نگرش 48 درصد از مردم نسبت به وى منفى 
در  تازه كار  رئيس جمهور  يك  براى  كه  است 
تاريخچه نظرسنجى ان بى سى نيوز و وال استريت 

ژورنال يك ركورد محسوب مى شود.»
در هر حال، ظاهر سازى سران كاخ سفيد و 
به خصوص شوراى تصميم گيرى اياالت متحده 
با  خواهند  مى  بار  اين  كه  باشد  چه  هر  امريكا 
شخصيتى متفاوتى مانند ترامپ به آن جامه تطبيق 
رقيب  قدرتهاى  خصوص  به  و  جهان  بپوشانند، 
آگاهى  ها  امريكايى  نيات  از  خوبى  به  امريكا 
دارند و مى دانند كه در پشت اين ظاهر معقول و 
آراسته و سخنان نرم و گرم دونالد ترامپ، كينه 
عميقى نهفته است كه ناشى از ضربه خوردن مقام 
متحده  اياالت  محورى  قطبى  تك  و  تازى  يكه 
امريكا توسط رقباى شرقى آن چون چين، روسيه 
باشد.  مى  آنها  جهانى  و  اى  منطقه  متحدان  و 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  اخير  اظهارات 
روسيه مبنى بر جمالت زيل،:» امريكا با استقرار 
نيروهاى نظامى بيشتر در اروپا رقابت تسليحاتى 
ويرانگر  تاثير  امر  اين  كند.  مى  آغاز  را  جديدى 
بزرگى بر كل ساختار امنيتى اروپا مى گذارد به 
جديدى  نظامى  و  سياسى  واقعيت  كه  اى  گونه 
مى  برهم  را  قاره  اين  در  قوا  موازنه  و  ايجاد  را 
زند كه مى تواند عواقب ويرانگر طوالنى مدتى 

داشته باشد.
امريكا در روابط خود با روسيه، بدنبال اعمال 
سرد  جنگ  دوران  نظير  اى،  مقابله  رويكرد  يك 
اروپا  در  نيروهايش  استقرار  به  امريكا  است. 
سپر  تجهيزات  استقرار  منطقه  توسعه  با  همزمان 
موشكى در اين قاره و به روز كردن سالح هاى 
مى  ادامه  ناتو  اعضاى  خاك  در  خود  اى  هسته 
دهد. امريكايى ها ماه جارى ميالدى تيپ تانك 
هزار  دو  و  نظامى  چهار  از  متشكل  زرهى  هاى 
در  را  نظامى  ادوات  و  تجهيزات  فقره  پانصد  و 
لهستان مستقر كردند» مويد اين واقعيت است كه 
امريكاى دوره ترامپ و پس از آن، تالش خود 
را در جهت تك قطبى ساختن جهان بسيج مى 
كند؛ حتى اگر اين تالش منجر به خلق بحرانهاى 
تازه در منطقه و فراتر از آن در كل جهان شود و 
موجبات تخريب و كشتار بسيارى از كشورها و 

ملتها را نيز فراهم كند.

ترامپ،
گردبادى كه نبايد مهار شود!

ادامه از صفحه اول / از كشور آنها به عنوان 
در  خويش  نامشروع  منافع  استراتژيك  عمق 
خواندند  رجز  و  گفتند  سخن  منطقه  سطح 
كشورهاى  از  نيز  را  باجهايى  طريق  اين  از  و 
اساس  و  بنيه  پولها  آن  با  و  ستاندند  غربى 
بخشيدند  استحكام  را  خويش  نظامى  قدرت 
قوى  را  خويش  كشور  و  دولت  توانستند  تا  و 
جهاد  پيامدهاى  طفيل  از  جاييكه  تا  ساختند؛ 
سالح  به  افغانستان  مسلمان  مردم  مبارزات  و 

هسته اى نيز مجهز شدند.
اگر  كه  باورند  اين  بر  آگاهان  از  بيشترى 
در  افغان  مجاهدين  وقفه  بى  مبارزات  نبود 
و  سابق  شوروى  نيروهاى  اشغالگرى  برابر 
كمك دولت وقت پاكستان به اين روند؛ يعنى 
كمك پاكستان به روندى كه منجر به فروپاشى 
امپراتورى ابر قدرت شرق گرديد، ممكن نبود 
بلوك غرب به سركردگى اياالت متحده امريكا 
به دولت پاكستان اين اجازه را بدهد تا صاحب 

سالح اتمى بشود.
طول  و  عرض  در  پاكستان  حال،  هر  در 
و  افغانستان  به  نسبت  كه  دهه  چهار  حدود 
و  خصمانه  كامًال  نقش  يك  آن  ملت  و  دولتها 
تخريبى داشت، هم خود را قوى ساخت و هم 
صاحب سالح هسته اى شد و هم در تخريب 
كارى  هم  و  كرد  بازى  عمده  نقش  افغانستان 
كرد كه اين كشور الاقل در 100 سال آينده هم 
حال  بايستد؛  استوار  خودش  پاى  روى  نتواند 
و در يك چنين اوضاع و احوالى سران اسالم 
آباد به خود حق مى دهند تا افغانستان و دولت 
آنها  نگاه  و  نياورند  حساب  به  را  آن  مردم  و 
از باال به  به دولت و ملت افغان، همواره نگاهِ 

پايين باشد.
با همين رويكرد و نگاه از باال به پايين است 
مى  حق  خود  به  همواره  آباد  اسالم  سران  كه 
دهند تا دولتمردان و مردم ما را تحقير كنند و 
با اظهارات بودار و دخالت گرانه، به شعور و 
درايت دولتمردان و ملت ما اهانت روا بدارند؛ 
با همين رويكرد مزورانه اظهارات اخير مشاور 
قابل  پاكستان،  وزير  نخست  الملل  بين  روابط 

تامل و پاسخگويى است.
المللى  بين  روابط  مشاور  عزيز،  «سرتاج 
صدر اعظم پاكستان، در مصاحبه اى با يكى از 
رسانه ها گفته است: گروه طالبان قادر نيست 
به  را  افغانستان  پايتخت  يا  و  بزرگ  مناطق  تا 
قادر  گروه  اين  افراد  اما  بياورد،  خود  تصرف 
شان  شورش  به  طوالنى  مدت  براى  تا  هستند 

ادامه دهند.
مقصر  از  دست  افغانستان  حكومت  رهبران 
اوضاع  شدن  بدتر  بر  مبنى  آباد  اسالم  خواندن 
پاليسى  عوض  در  و  بكشند  افغانستان  امنيتى 
ختم  و  صلح  مذاكرات  قسمت  در  را  شان 

شورشگرى در افغانستان بازنگرى كنند.
اجماع  طالبان  مورد  در  افغانستان  مقامات 
سياسى ندارند، زيرا در مورد اينكه آيا با طالبان 
به مثابة دهشت افگن رفتار صورت گيرد و يا 
طرف دخيل در سياست هاى ملى، ابهام موجود 
طالبان،  گروه  مورد  در  ابهام  موجوديت  است. 
تالش هاى مذاكرات صلح را با مشكل مواجه 

كرده است.
كه  هستند  تالش  در  المللى  بين  نيروهاى 
يافتن  دست  از  جلوگيرى  در  را  افغانستان 
اگر  زيرا  كنند،  كمك  وسيعتر  قلمرو  به  طالبان 
واضحًا  كنند،  تصرف  را  بيشترى  اراضى  آنان 
كه مايل به مذاكره نخواهند بود. در برخورد با 
طالبان بايد موضع متحدانه اتخاذ گردد و به آنها 
و ساير گروه ها يك پيام واضح داده شود كه 
تمام جهان خواستار مذاكرة آنان با كابل است.»
پاكستانى  پير  مشاور  اين  جمالت  به  اگر 
و  خواسته  كه  يافت  خواهيم  در  شود،  دقت 
دوست داشته تا اظهارات خويش را به عنوان 
و  ديكته  افغان  دولتمردان  به  دستورالعمل  يك 
در  طالبان  توانايى  كه  آغاز  آن  از  كند.  تحميل 
دولت  رخ  به  را  ها  ناامنى  ادامه  و  شورشگرى 
افغانستان مى كشد؛ تا پايان سخنش كه به نوعى 
نسبت  اجماع  عدم  در  را  ما  حكومتى  مقامات 
به گروه طالبان، متهم و مقصر جلوه مى دهد، 
اينكه  آن  و  بس  و  است  پيام  يك  حاكى  فقط 
افغانها توانايى مديريت و اداره كشور خويش را 
ندارند و اين دولتمردان پاكستانى است كه الزم 
آن  مردم  و  دولت  و  افغانستان  كمك  به  است 
بشتابند و آنان را در تشكيل يك دولت مشروع 
و فراگير و البته با محوريت گروه طالبان، مدد 

برسانند و يارى كنند!.

پاكستان و نگاِه از باال به پائين به 
افغانستان!

يادداشت خواب زمستانى مجلس و يك آرزوى ناتمام
نشست  آخرين  در  نمايندگان  مجلس 
عمومى خود در سال ششم دوره شانزده هم 
كه  خواست  غنى  جمهور  رييس  از  كارى، 

به فيصله هاى شوراى ملى احترام بگذارد.
مجلس  دوم  معاون  غفارى؛  اهللا  نعمت 
نمايندگان گفت:»از شخص رييس جمهور 
مى خواهم كه به فيصله هاى شوراى ملى به 
ويژه فيصله هاى مجلس نمايندگان احترام 

بگذارد».
اين در حالى است كه مجلس نمايندگان 
در دوره شانزدهم سال ششم خود، 16 وزير 
كابينه را به دليل مصرف كم بودجه توسعه 
صالحيت  رد  را  وزير   7 و  استيضاح  اى، 

كرد.

اما رييس جمهور غنى استيضاح وزراى 
وزراى  از  و  خواند  موجه»  «غير  را  كابينه 
سلب صالحيت شده خواست كه تا اعالم 

موقف دادگاه عالى به كار شان ادامه دهند.
عالى  دادگاه  از  مورد  اين  در  غنى  آقاى 
ولى  شده؛  اساسى  قانون  تفسير  خواستار 
ماه  دو  به  نزديك  گذشت  با  عالى  دادگاه 

هنوز موقف اش را اعالم نكرده است.
يك  گزارش  ارائه  با  نمايندگان  مجلس 
دوره كارى خود به رخصتى هاى 45 روزه 

زمستانى رفت.

تطميع و تأمين مالى نمايندگان، توانسته به 
مقصد مورد نظر خود دست پيدا كند.

اما اين در حال حاضر يك احتمال است 
و مى تواند درست يا نادرست باشد. چيزى 
كه  است  اين  دارد  وجود  ميان  اين  در  كه 
حكومت همچنان بى اعتنا به رأى، جايگاه، 
و  سياسى  اقتدار  قانونى،  هاى  صالحيت 
اعتبار حقوقى نهاد قانون گذارى، از معرفى 
سلب  وزيران  جاى  به  تازه  نامزدوزراى 
صالحيت شده، نه تنها اعراض كرده؛ بلكه 
سلب  در  مجلس  صالحيت  و  حق  حتى 
«غير  هم  را  ناكارآمد  وزراى  از  صالحيت 
موجه» خوانده و آن را با ارجاع به دادگاه 

عالى، به چالش كشيده است.
خواب  منتقدان،  باور  به  حساب،  اين  با 
آرزوى  يك  با  مجلس،  اعضاى  زمستانى 
ناتمام آغاز شد؛ آرزوى به رسميت شناخته 
تصميم  به  احترام  و  مجلس  جايگاه  شدن 
هاى آن در چارچوب قانون اساسى و اصول 

وظايف داخلى اش از سوى حكومت.
نحوى  به  چيز  همه  اما  حكومت  براى 
كامال مطلوب در حال انجام است. مجلس 
براى  مزاحمتى  هيچ  ديگر،  روز   45 براى 
حكومت ايجاد نخواهد كرد و از آنسو، مهم 
مجلس  به  حكومت  نياز  و  وابستگى  ترين 
ملى  بودجه  پيشنهادى  طرح  تصويب  يعنى 

هم محقق شده است.
مجلس  شدن  تعطيل  با  و  اكنون 
را  آرامى  روز   45 ها  حكومتى  نمايندگان، 

تجربه خواهند كرد.
پارلمانى  انتخابات  مقدمات  آن،  از  پس 
چارچوب  در  كه  شد  خواهد  آغاز  آينده 
در  كرسى  دوباره  كسب  براى  وكال  آن، 
پيدا  هاى  حمايت  به  بيشترى  نياز  مجلس، 
كابينه  وزراى  و  حكومت  رهبران  پنهان  و 
پيدا خواهند كرد و بى ترديد، رابطه پر فراز 
و نشيب، پيچيده، بى ثبات و بعضا پرتنش 
دو قوه، اندكى آرام تر خواهد شد و فضاى 
دوستى و همكارى هاى سازمانى، جاى جو 

ناپايدار جارى را خواهد گرفت.

به اين ترتيب، مجلس نمايندگان، به يك 
معنا در حالى به خواب زمستانى رفت كه 
و  شد  بازنده  حكومت،  با  تقابل  در  بازهم 
مقتضى،  و  درست  صورت  به  نتوانست 
در  نهاد  اين  حقوقى  و  سياسى  جايگاه  از 
ويژه  جوى  سلطه  و  انحصارگر  اراده  برابر 
نهاد  الزم  اقتدار  از  و  دفاع  ها،  حكومت 

قانون گذارى، صيانت كند.
در  مجلس  نمايندگان 
نيم  و  يك  تعطيالت  حالى 
آغاز  را  خود  زمستانى  ماهه 
اين،  از  پيش  كه  كردند 
شرط گذاشته بودند كه اگر 
تازه  نامزدوزيران  حكومت، 
اى را به جاى وزراى سلب 
صالحيت شده، معرفى نكند 
تصويب  از  نيز  نهاد  اين 
احتراز  ملى،  بودجه  طرح 

خواهد كرد.
به  اعتنا  بى  اما  حكومت 
اين تهديد، بر مجلس فشار 
طرح  تصويب  تا  كرد  وارد 
بودجه ملى را بدون هيچ گونه پيش شرطى 
آستانه  در  اتفاق  اين  و  بگيرد  دست  روى 
سرانجام  به  مجلس،  زمستانى  تعطيالت 

رسيد.
اينكه چه عامل يا اهرمى موجب شد تا 
نمايندگان مجلس، شرط پيشين خود مبنى بر 
تصويب بودجه در برابر معرفى نامزدوزراى 
تازه را فراموش كنند و به تصويب بودجه، 
دهند،  رأى  شرط،  پيش  اين  تحقق  بدون 
مبهم  عملكردهاى  از  بسيارى  مانند  بازهم 
و پرسش برانگيز اعضاى مجلس نمايندگان 

در برابر حكومت، نامشخص است.
برداشت  يك  در  كارشناسان،  از  شمارى 
بينى  واقع  نوعى  بر  مبتنى  اما  بدبينانه  نسبتا 
پيشينى، احتمال مى دهند كه شايد در مورد 
تصويب طرح بودجه نيز حكومت با استفاده 
اعضاى  هميشگى  آشيل  پاشنه  همان  از 
مسير  از  نظر  اعمال  و  رخنه  يعنى  مجلس، 

پدر معنوى طالبان و اشرف غنى درباره پروسه صلح رايزنى كردند
«موالنا سميع الحق» سياستمدار پاكستانى 
و رهبر حزب «جمعيت علماى اسالم شاخه 
سميع» كه به ‹پدر معنوى طالبان› معروف 
اشرف  با  تلفونى  گوى  و  گفت  در  است، 
غنى رئيس جمهور، درباره راه هاى كمك 
به برقرارى صلح در افغانستان گفت و گو 

كرد.
‹عمر  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
آباد  اسالم  در  افغانستان  سفير  زاخيلوال› 
تماس  اين  گفت:  باره  اين  در  جمعه  روز 
با  وى  اخير  مالقات  با  همزمان  تلفونى، 
انجام  او  حضور  در  و  الحق  سميع  موالنا 

شده است.
در  افغانستان  سفير  ديدار  جريان  در 
مدرسه  در  الحق  سميع  موالنا  با  پاكستان 
چهره  اين  به  متعلق  حقانيه›  ‹دارالعلوم 
شهر  در  واقع  پاكستان  مذهبى-سياسى 
‹اَكوره َختَك›، زاخيلوال زمينه گفت وگوى 
تلفونى پدر معنوى طالبان و اشرف غنى را 

فراهم كرد.
اين دومين ديدار سفير افغانستان با پدر 
ماه  درچند  وى  مدرسه  در  طالبان  معنوى 

اخير محسوب مى شود.
گفت  در  غنى  اشرف  و  الحق  سميع 

مردم  و  دولت  بلكه  برود،  بين  از  نبايد 
افغانستان بايد خود را از نيروهاى خارجى 

مستقر در اين كشور جدا كنند.
حسن  از  همچنين  طالبان  معنوى  پدر 
در  نقش  ايفاى  براى  آمادگى  و  خود  نيت 
مسير از بين بردن تنش ميان دولت كابل و 

طالبان خبر داد.
و  پاكستان  هاى  دولت  از  همچنين  وى 
را  خود  اختالفات  تا  خواست  افغانستان 
از طريق گفت وگو و رايزنى حل و فصل 

كنند.
در  الحق  سميع  موالنا  ايرنا،  گزارش  به 
اين تماس تلفونى، نسبت به گسترش نفوذ 

هند در افغانستان ابراز نگرانى كرد.
كرد:  اعالم  افغانستان  سفير  حال  اين  با 
جلو  به  رو  هاى  گام  بايد  طالبان  رهبران 
بردارند و با دولت، پاى ميز مذاكره بنشينند.

و  الحق  سميع  با  زاخيلوال  مالقات 
مذهبى- شخصيت  اين  تلفونى  تماس 
و  طالبان  قبول  مورد  پاكستانى  سياسى 
شده  انجام  شرايطى  در  افغانستان،  دولت 
آباد  اسالم  و  كابل  ميان  ها  تنش  كه  است 
پس از تشديد حمالت تروريستى اخير در 

افغانستان، بحرانى تر شده است.

طول  به  دقيقه  كه 30  خود  تلفونى  وگوى 
صلح  بازگرداندن  هاى  راه  درباره  انجاميد، 

در افغانستان تبادل نظر كردند.
موالنا  از  افغانستان  جمهورى  رئيس 
معنوى  شخصيت  عنوان  به  الحق  سميع 
ملت  نزد  احترام  قابل  چهره  يك  و  طالبان 
افغانستان توصيف كرد و گفت: پدر معنوى 
در  صلح  برقرارى  خواستار  هميشه  طالبان 

افغانستان بوده است.
موالنا سميع الحق نيز با تاكيد بر ارتقاى 
در  هم  و  افغانستان  در  هم  ثبات  و  صلح 
براى  حكومت  رهبران  كه  گفت  پاكستان، 
رسيدن به هدف صلح در كشور بايد نقش 
فداكارى  افزود:  وى  كنند.  ايفا  ترى  فعال 
كشورشان  در  صلح  براى  افغانستان  مردم 

اسماعيل قاسميار؛ مسوول روابط خارجى 
كشورهاى  مى گويد:  صلح  عالى  شوراى 
كه  خواهند  نمى  شان  خاطرمنافع  به  جهان 

درافغانستان صلح به وجود بيايد.
مژگان  سيده  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اطالعات  وزارت  نشرات  معين  مصطفوى 
نشست  در  كه  (پنچشنبه)  روز  فرهنگ  و 
و  رسانه،  صلح،  انستيتوت  تخصصى 
كرد،  مى   صحبت  خوب  دارى  حكومت 
مى  افغانستان  مردم  مبرم  نياز  صلح  گفت: 
باشد و رسانه ها مى توانند نقش اساسى را 

گفت: دخيل شدن كشورهاى روسيه، چين 
و پاكستان مساله صلح افغانستان را پيچيده 
ساخته است و افغانستان را به ميدان رقابت 

هاى جهان تبديل كرده است.
بر اساس گفته هاى وى كشورهاى دخيل 
در پروسه صلح افغانستان منافع خود شان 
بازى  يك  و  كرده  جستجو  ما  كشور  در  را 
كه  اند  انداخته  راه  افغانستان  در  را  بزرگى 
ما  مظلوم  مردم  بازى  اين  اصلى  قربانى 

هستند ...
ادامه در صفحه 4

براى تامين صلح در افغانستان بازى كنند.
به  مردم  امروز  اظهارداشت:  موصوف 
بايد  و  كرده  پيدا  اعتماد  رسانه ها  پيام هاى 
داشته  نظارت  حكومت  اعمال  از  رسانه ها 

باشند.
خواست  رسانه  نمايندگان  از  مصطفوى 
خود  هاى  بحث  در  كارشناسانى  از  كه 
دعوت كنند كه روحيه ملى داشته باشند و 
كسانى را دعوت نكنند كه وابسته كشورهاى 

خارجى باشند.
همچنان اسماعيل قاسميار دراين نشست 

نشست سه جانبه روسيه، پاكستان و چين وضعيت افغانستان را پيچيده ساخته است



يكشنبه / 3 دلو 1395 3سال پانزدهم / شماره 1126 

امنيت ملى در كشور زمانى تامين مى شود كه 
چهار ستون آن يعنى فرهنگ، سياست، اقتصاد و نظام، از 

قوام و قدرت كافى برخوردار باشد

رئيس حزب اسالمى تبيان:

سيدعيسى  المسلمين،  و  االسالم  حجت 
مركز  عمومى  رئيس  مزارى،  حسينى 
در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  فعاليت هاى 
خطبه اول نماز جمعه مسجد رسول اهللا(ص) 
اهل  زن  و  نمازگزار مرد  هزاران  حضور  در 
مزارشريف، با قرائت آيه 17 سوره قمر خود 
و مردم را به رعايت تقواى الهى توصيه كرد.
ضامن  تقوا  وجود  افزود:  مزارى  آقاى 
سالمت نفس و جسم است كه زمينه رشد و 
ترقى يك فرد و يك جامعه را و در نهايت 

اسباب رسيدن به خدا را فراهم مى كند.
وى اشاره كرد كه حتمًا در رابطه با اهميت 
ساير  و  جمعه  نمازهاى  در  تقوا  جايگاه  و 
مجالس شنيده ايد كه اگر تقوا بصورت فردى 
و اجتماعى وجود داشته باشد، چه تاثيراتى 
انسان ها  اجتماعى  و  فردى  زندگى  در  را 
جامعه ى  در  اگر  اما  مى آورد؛  وجود  به 
در  گناه  از  پرهيز  باشد،  نداشته  وجود  تقوا 
وجود انسان ها به نظر نرسد و نهادينه نشده 
مى شود  زياد  گناه  جامعه  آن  در  قطعًا  باشد 
پيش  راحتى  به  گناه  سمت  به  انسان ها  و 
خواهند رفت و گرفتار آلودگى هاى مختلف 

خواهند شد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
براساس  كه  كرد  عالوه  مزارى  آقاى 
و  آثار  گناه  گرفته،  صورت  بررسى هاى 
بحث  در  هم  منفى  و  شوم  بسيار  پيامدهاى 
پى دارد  در  اجتماعى  بحث  در  هم  و  فردى 
كه همين آثار و پيامدها زندگى انسان ها را 

با معضالت و گرفتارى ها مواجه مى سازد.
براساس گفته هاى آقاى مزارى؛ امروز اگر 
خودما  كشور  خصوص  به  اسالمى  جوامع 
است  معضل  و  جنجال  همه  اين  گرفتار 
كه  گناهانيست  از  ناشى  آن ها  اعظم  قسمت 

ما مرتكب ميشويم.
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
در  زمان  هر  كه  كرد  تاكيد  تبيان  اجتماعى 
جامعه ما معضالتى پيش آمد و يا به صورت 
شد،  پيدا  ما  زندگى  در  مشكالتى  فردى 
ما  چرا  كه  ندهيم  قرار  مخاطب  را  خداوند 
اينهمه دچار معضل و گرفتارى هستيم، بلكه 
به جاى اينهمه سوال از خداوند متعال نسبت 
و  فكر  جامعه  اين  افراد  و  خود  زندگى  به 
مطالعه كنيم و ببينم كه چه زمينه ها و عواملى 
و  آسمان  از  كشور  اين  در  كه  دارد  وجود 

زمين بر ما مصيبت و گرفتارى مى بارد.
كرد  فوق  آيت  به  اشاره  مزارى  آقاى 
خدا  بندگان  به  مصيبت  از  آنچه  افزود:  و 
انسان ها  خود  عملكرد  از  ناشى  مى رسد 

است.
ها  مصيبت  اين  كه  كرد  نشان  خاطر  وى 
خدا  بندگان  گناهان  از  بخشى  مربوط  تنها 
است، در حاليكه خداوند از بسيارى گناهان 
هر  براى  كه  مى بود  قرار  اگر  و  مى گذرد  ما 
روى  ديگر  ما  مى كرد  نازل  باليى  ما  گناهى 

خوشبختى را نمى ديديم.
پيامدهاى  كه  كرد  تصريح  مزارى  آقاى 
كسب  از  محروميت  شامل  جامعه  در  گناه 
وحشت  روزى،  كسب  از  محروميت  علم، 
و  وحشت  خدا،  و  انسان  ميان  تنهايى  و 
تنهايى ميان انسان و مردم، ِگره خوردن در 
از  محروميت  قبر،  تاريكى  زندگى،  امورات 
طاعت و عبادت، كوتاه شدن عمر، كشش به 
قصد  تضعيف  بيشتر،  و  ديگر  گناهان  سوى 
عبادت و طاعت، اثر گذارى گناه باالى تمام 
دل،  در  مهر  عقل،  شدن  فاسد  جانداران، 
شدن  محروم  گناهكار،  بر  خدا  لعنت  جلب 
و  حيايى  بى  فرشتگان،  و  پيامبران  دعاى  از 

زندگى پر درد سر، و... مى شود.
دبيركل حزب اسالمى تبيان ادامه داد كه 
است؛  گناه  پيامدهاى  و  آثار  از  بخشى  اين 
در حاليكه قطعًا پيامدهاى گناه از اين بيشتر 

است.
كه  شد  يادآور  هم چنان  مزارى  آقاى 
گناهان  از  ناشى  ما  ناگهانى  مرگ هاى  حتى 
از 80  بيش  كه  داريم  روايت  ما  و  است  ما 
درصد مرگ غير طبيعى بندگان خدا ناشى از 

گناهانش است.
جامعه،  و  خانواده ها  سطح  در  اختالفات 
سياسى،  فرهنگى،  عرصه هاى  در  مشكالت 
گناه  پيامدهاى  ديگر  امنيتى  و  اقتصادى 
فعاليت هاى  مركز  عمومى  رئيس  سوى  از 

فرهنگى اجتماعى تبيان عنوان شد.
تاكيد  نمازگزاران  به  خطاب  مزارى  آقاى 

شرايط كشور به گونه اى است كه هر روز كه 
از عمر حكومت بعد از طالبان مى گذرد و ما 
پيشتر مى رويم وضعيت امنيت در كشور ما 

خراب تر شده مى رود.
توزيع  براى  اينكه  بيان  با  مزارى  آقاى 
ديدار  گزارش  مى دانم  الزم  فعلى  وضعيت 
خود با يكى از بزرگان حكومت را خدمت 
با  گذشته  هفته  كه  افزود  كنم  عنوان  شما 
اختالفات،  به  اشاره  و  داشتم  ديدار  ايشان 

مشكالت و ناامنى هاى اخير كردم.
در  كه  كرد  اضافه  سياسى  آگاه  اين 
نتيجه من با ايشان گفتم كه عامل همه اين 
معضالت و مشكالت بر مى گردد به سياست 
ها و نحوه عملكرد خود حكومت افغانستان، 
در  كه  بود  الزم  افغانستان  حكومت  چون 
عرصه هاى سياست داخلى و خارجى فعالتر 
برنامه مى داشت و فعال تر برخورد مى كرد؛ 
در حاليكه متاسفانه اين حاكميت و حاكميت 
قبلى از چنين برنامه ريزى برخوردار نبود و 
روز  هر  مشكالت  تا  شد  باعث  وضع  اين 

افزايش يابد.
كه  بود  الزم  مثًال  افزود:  مزارى  آقاى 
حكومت افغانستان در مرحله اول در عرصه 

رسيدگى  خود  وضعيت  به  داخلى  سياست 
درون  در  موجود  اختالفاتى  و  مى كرد 
همه  و  مى داشت  بر  ميان  از  را  حكومت 
مسايل  عرصه  در  داده  هم  دست  به  دست 

امنيتى حركت درستى ترتيب مى دادند.
امروز  اينكه  بيان  با  دينى  امور  آگاه  اين 
مختلف  بخش هاى  در  امنيت  عرصه  در  ما 
از ضعف هاى بسيار جدى برخوردار هستيم 
افزود كه تا حال شما كجا ديديد كه حكومت 
يك عامل انتحارى و كسانيكه امنيت كشور 
را اخالل كرده است، را دستگير و در محضر 

عام اعدام كرده باشد.
برخى  در  اينكه  وجود  با  افزود:  ى  وى 
نزديكى  در  انفجارات  و  ترورها  موارد 
مراكز امنيتى رخ داده است؛ اما اين مراكز و 
پايگاه ها هيچ واكنشى از خود نشان نداده اند، 
در  حكومت  كه  است  آن  نشانگر  اين  كه 
ندارد  درست  برنامه  يا  امنيت  تامين  عرصه 
يا قصد حركت و كار در اين حوزه را ندارد.

آقاى مزارى خاطر نشان كرد كه سياست 
مى لنگد  امنيت  عرصه  در  حكومت  داخلى 
(امنيت  امنيت  با  مرتبط  عرصه هاى  در  و 

نشاط  پر  زندگى  تا  عالقمنديد  اگر  كه  كرد 
آرامش  و  رفاه  اقتدار،  از  و  باشيد  داشته 
تقوا  رعايت  به  بيشتر  بايد  شويد  برخوردار 

توجه داشته باشيد.
جامعه  وقتى  كه  سوال  اين  بيان  با  وى 
پس  دارد  پيامد  همه  اين  گناه شان  اسالمى 
مقتدر  اينقدر  امريكايى ها  و  غربى ها  چرا 
اكثر  خودما  سرزمين  همين  در  يا  و  اند؟ 
كمتر  مشكالت  مى كنند  گناه  اشخاصى كه 
عمران  آل  سوره   178 آيه  قرائت  با  دارند؟ 
اگر  نكنند  تصور  شدند  كافر  كه  آنها  گفت: 
به آنان مهلت مى دهيم به سود شان است، 
ما به آنان مهلت مى دهيم فقط براى اينكه 
عذاب  آنها  گناهان خود بيفزايند و براى  بر 

خوار كننده است.
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اگر  كه  شد  يادآور  هم چنين  تبيان  اجتماعى 
شده،  مرتكب  كه  گناهى  براساس  مسلمانى 
را  خدا  بايد  مى شود،  مصيبت  و  بال  گرفتار 
شكر كند كه خداوند اين فرد را دوست دارد 
همين جا  در  مى خواهد  گناهش  بخاطر  و 
زمينه هاى پاك و منزه شدن اين فرد را فراهم 
كند تا در آن دنيا خيلى حساب و كتاب زياد 

و بزرگى نداشته باشد.
ما  كه  بهتر  چه  اينكه  بيان  با  مزارى  آقاى 
در زندگى خود سعى و تالش كنيم تا پاك 
قرار  را  خود  دين  در مسير  و  باشيم  و منزه 
زندگى  در  ما  اگر  مطمينًا  كه  افزود  دهيم، 
عمل  الهى  قوانين  و  قواعد  اساس  بر  خود 
كنيم ما از مرفه ترين انسان هاى روى زمين 
زندگى  افتخار  با  و  سربلند  و  بود  خواهيم 

خواهيم كرد.
اين شخصيت صاحب نظر امور دينى، در 
خطبه دوم نماز جمعه ضمن توصيه بار ديگر 
خود و نماز گزاران به تقواى الهى، پيرامون 
تحوالت سياسى اخير و شرايط امنيتى كشور 

صحبت كرد.
آقاى مزارى اشاره كرد: در كنار اينكه هفته 
در  خطرناك  بسيار  عمليات  چندين  گذشته 
كشور صورت گرفت و تعدادى از فرزندان 
اين وطن به خاك و خون كشانيده شد، هر 
ما  گوش  به  انگيزى  غم  اخبار  روز  و  شب 

مى رسد.
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان عالوه كرد كه متاسفانه روند 

جانى، امنيت روانى، امنيت اخالقى و امنيت 
اقتصادى) ما مشكل داريم.

رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان افزود كه ما در عرصه فرهنگى 
نيز معضالت بزرگ داريم و ببينيد كه امروز 
با فرهنگ مردم، با عنعنات مردم و با فكر و 

انديشه مردم چه گونه برخورد مى شود.
براساس گفته هاى آقاى مزارى تا زمانيكه 
نداشته  وجود  سالم  فرهنگ  جامعه  يك  در 
هاى  اليه  در  سالم  فرهنگ  اين  و  باشد 
باشد  نداشته  بروز  و  ظهور  اجتماع  مختلف 
آن جامعه نمى تواند از اقتدار كافى برخوردار 
درون  در  امنيت  تامين  راستاى  در  و  باشد 

خود توفيق داشته باشد.
كه  ببينيد  امروز  افزود:  مزارى  آقاى 
خارجى،  و  داخلى  مختلف  رسانه هاى 
ارگان ها  خارجى،  و  داخلى  موسسات 
از  ممكن  شان  برخى هاى  كه  ونهادهاى 
اعتقادات  با  باشند  برخوردار  مبهم  هويت 
مردم، با فكر مردم و با انديشه مردم چه گونه 

بازى مى كنند.
داد  هشدار  تبيان،  اسالمى  حزب  دبيركل 
راستاى  در  دولت  سياست  اگر  قطعًا  كه 

پيش  به  منوال  همين  به  فرهنگى  مسايل 
برود، زمينه هاى فروپاشى اين جامعه و اين 
و  برسد  فرا  كه  بود  نخواهد  ديرى  مملكت 

مردم با معضالت خيلى جدى مواجه شود.
سياست،  عرصه  در  اينكه  بيان  با  وى 
اقتصاد و نظام هم به همين شيوه است، افزود 
كه در مجموع امنيت ملى يك كشور متشكل 
از چهار ستون – فرهنگ، اقتصاد، سياست و 
نظام و حركت و برنامه هاى نظامى- است، 
اقتدار  و  قوت  از  ستون  چهار  اين  اگر  كه 
كشور  يك  در  ملى  امنيت  نباشد  برخوردار 
كه  كرد  تاكيد  مزارى  آقاى  نمى گيرد.  شكل 
اگر اين چهار ستون در يك كشور از اقتدار 
برخوردار باشد؛ آن كشور در ساير عرصه ها 

نيز رشد پيدا خواهد كرد.
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان در ادامه افزود كه حكومت در 
عرصه سياست خارجى نيز ناكام بوده است و 
را  آميزى  اشتباه  حركت هاى  عرصه  اين  در 

مرتكب شده است.
وى اشاره كرد كه به عنوان مثال حكومت 
نزديكى  زمينه هاى  مى توانست  افغانستان 

كند؛  فراهم  حكومت  و  دولت  با  را  روسها 
آن  از  بيش  را  چينى ها  مى توانست  هم چنان 

چيزى كه هستند براى خود نزديك كنند.
بايد  حكومت  داد،  ادامه  مزارى  آقاى 
اسالمى  جمهورى  حكومت  با  را  خود 
اين  ظرفيت هاى  از  و  مى كرد  نزديك  ايران 
افغانستان  مسايل  در  نظام  اين  و  حكومت 
افغانستان  حكومت  اما  مى كرد؛  استفاده 
سويه  يك  سياست هاى  و  نكرد  را  كار  اين 
پيش  در  را  غرب  سياست هاى  با  همسو  و 

گرفت.
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان خاطر نشان كرد كه غربى ها 
هم نه تنها كه عالقه ندارند كه مخالفان اينها 
در افغانستان جايگاه و پايگاهى داشته باشند؛ 
گيرى  جبهه  روز  هر  روس ها  عليه  بلكه 
مى كنند، عليه ايران از اول انقالب اين جبهه 
گيرى ها آغاز شد و تاكنون هم ادامه دارد و 
عليه چينى ها هم اگر چه ممكن است خيلى 
دل  زير  از  اما  باشند  نداشته  موضع  عريان 

موضع دارند.
در  كه  پاكستان  كرد:  اشاره  مزارى  آقاى 
جبهه مقابل روسها حضور داشت و همچنان 
در برابر منافع چينى ها در افغانستان حضور 
حاال  اما  دارد؛  حضور  هم  حاال  و  داشت 
چينى ها  با  را  ائتالفى  كه  مى كند  پيدا  توفيق 
ارتباط  زمينه  بعدش  و  كند  ايجاد  روسها  و 

طالبان را با مسكو و چين برقرار سازد.
دبيركل حزب اسالمى تبيان، ادامه داد كه 
در  ديگرى  رويكردى  يك  گرفتار  ما  امروز 
ببنيد  شما  شديم  منطقه  و  افغانستان  سطح 
طالبان  كه  است  حديث  و  حرف  حاال  كه 
مى  افغانستان  داخل  در  روسها  پشتوانه  با 

جنگند و حضور جدى دارند.
اين  كه  كرد  نشان  خاطر  مزارى  آقاى 
اما  كردم،  مطرح  ديدار  آن  در  را  مباحث 
نقد  من  صحبت هاى  به  نسبت  بزرگوار  آن 
داشت و صحبت ها و ديدگاه هاى ما را قبول 
نداشت و تاكيد داشت كه اين چنين نيست.

با  رابطه  در  ايشان  بيشتر  كه  افزود  وى 
افغانستان  كه  كرد  اشاره  خارجى  سياست 
رابطه اش  ايرانى ها  و  روس ها  و  چينى ها  با 
خيلى خوب است و اين ائتالفى كه به وجود 
آمده از جايگاهى برخوردار نيست و مشكلى 
براى افغانستان نمى تواند ايجاد كند و طالبان 
هم از موقعيت و جايگاهى برخوردار نيستند 
جمهورى  دنبال  به  افغانستان  حكومت  و 
اسالمى ايران است و قرارداد هاى مختلفى 
و  كرده  امضا  ايران  اسالمى  جمهورى  با  را 
همچنان افزود كه رابطه ما با هندى ها خيلى 

خوب است.
آقاى مزارى هم چنان در بخشى از سخنان 
خود اشاره به فروريزى ساختمان هفده طبقه 
اين  فروريزى  كه  افزود  و  كرد  تهران  در 
بر  توجه  با  بود،  انگيز  غم  خيلى  ساختمان 
اينكه كشور اسالمى بود و همسايه ما بود و 
طبيعى است كه ما بايد اظهار هم دردى كنيم.

ايشان ادامه داد كه متاسفانه در اين حادثه 
ده ها نفر جان خود را از دست دادند و صد 
صدها  و  گرديدند  مصدوم  ديگر  نفر  ها 
من  كه  رسيد  مردم  به  آسيب  تومان  ميليارد 
اين حادثه غم انگيز جان باختن تعدادى در 
حادثه فروريزى ساختمان 17 طبقه در تهران 
را تسليت مى گويم و براى از دست رفتگان 
خداوند  از  زخمى ها  براى  و  الهى  غفران 

متعال شفاى عاجل استدعا دارم.
آقاى مزارى در اخير تاكيد كرد كه پنجشبه 
و  مصباح  شهيد  شهادت  سالگرد  از  آينده 
هشت تن از ياران شهيدش يادبود به عمل 
مى آيد. وى با بيان اينكه تجليل از شهدا ما 
بحث  و  مى كند  هدايت  درست  مسير  به  را 
شهيد و شهادت را در روحيه ما زنده مى كند، 

تاكيد بر اشتراك در اين مراسم كرد.
افزود  سياسى  مسايل  كارشناس  اين 
امام  حضرت  گفته  به  شهدا  از  تجليل  كه 
ما  و  نيست  شهادت  اجر  از  كمتر  خامنه اى 
اين  به  جدى  توجه  خود  زندگى  در  بايد 
براى  را  هزينه اى  و  باشيم  داشته  موضوع 

تجليل از مقام اين شهدا اختصاص دهيم.
از  تجليل  با  اينكه  بيان  با  مزارى  آقاى 
از  را  عداوت  و  بغض  زمينه هاى  بايد  شهدا 
بين ببريم خاطر نشان كرد كه تجليل از يك 
شهيد بايد بهانه براى تبيين اهداف شهدا به 

خصوص ايجاد وحدت و هماهنگى شود.

غربى ها هم نه تنها كه عالقه ندارند كه مخالفان اينها در افغانستان جايگاه و پايگاهى داشته باشند؛
بلكه عليه روس ها هر روز جبهه گيرى مى كنند، عليه ايران از اول انقالب اين جبهه گيرى ها آغاز شد 

و تاكنون هم ادامه دارد و عليه چينى ها هم اگر چه ممكن است خيلى عريان موضع
نداشته باشند اما از زير دل موضع دارند.
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ادامه از صفحه اول / صديقى، افزود كه شاهراه 
تخار - كندز براى عبور و مرور مردم اين واليات 
از وجود مخالفين پاكسازى شده و در نقاط آسيب 
پذير، براى امنيت بهتر مردم، پوسته هاى امنيتى به 

وجود آمده است.
برنامه  چندين  داخله  وزارت  صديقى،  گفته  به 
را در اولويت كارى خود قرار داده است كه شامل 
آمادگى  پوليس،  نيروهاى  تعليمى  سطح  باالبردن 
بنيادى  اصالحات  آوردن  و  آينده  سال  بهار  براى 

در اين وزارت مى شود.
بردن  بين  از  براى  كه  كرد  تصريح  موصوف 
چالش ها و مشكالت در اين وزارت 20 تيم به 
سرپرستى معاونيت هاى وزارت داخله ايجاد شده 
مختلف  واليات  در  را  پوليس  مشكالت  تمام  تا 

بررسى نمايند.
وى، در مورد كار اين تيم ها گفت كه تاكنون 
كار اين تيم ها بسيار مثبت ارزيابى شده است و 

راپورهاى بسيار خوبى به مركز داده است.
صديقى گفت آوردن اصالحات در پوليس ملى 
تا جايى عملى شده است، اما نواقص اندكى وجود 

دارد و آن هم رفع مى شود.
وزارت  در  خيالى  پوليس  هيچ  كه  گفت  وى 
اينكه  براى  داخله  وزارت  و  ندارد  وجود  داخله 
اعتماد متحدين خود را جذب كند در اين مورد 

بررسى هاى را انجام داده است.
به گزارش وال استريت، جنرال ريچارد كايسر؛ 
نظامى برجسته اردوى امريكا اعالم كرده است كه 
از ماه جارى تنها به سربازانى از نيروهاى امنيتى 
شان  نام  كه  شود  مى  پرداخت  معاش  افغانستان 
در سيستم بايومتريك ثبت و كارت هويت دارند.

اين جنرال مى افزايد: با جلوگيرى از پرداخت 
معاش به سربازان خيالى افغانستان، از ضايع شدن 

ميليون ها دالر آمريكايى نيز جلوگيرى مى شود.
كه  گفت  ملى  شوراى  از  قدردانى  با  صديقى، 
طرح قانون اطالق كلمه «شهيد» براى جان باختگان 
نيروهاى امنيتى از سوى اعضاى مجلس نمايندگان 
براى  بيشترى  انگيزه  كشور  امنيتى  نيروهاى  براى 

دفاع از افغانستان را مى دهد.
براى  «شهيد»  كلمه  اطالق  قانون  طرح 
اعضاى  سوى  از  امنيتى  نيروهاى  جان باختگان 

مجلس نمايندگان پيشنهاد شده است.
مجلس نمايندگان طرحى را تصويب كرد كه به 
اساس آن، رسانه ها پس از اين مكلف به استفاده 
از كمله «شهيد» براى جان باختگان نيروهاى امنيتى 

شدند.

صديق صديقى:
فعاليت داعش براى امنيت افغانستان 

بسيار خطرناك مى باشد / هيچ پوليس 
خيالى در وزارت داخله وجود ندارد

كرد:  عالوه  موصوف   / دوم  صفحه  از  ادامه 
در  چين  و  پاكستان  روسيه،  جانبه  سه  نشست 
و  ساخته  تر  پيچيده  را  صلح  وضعيت  مسكو 
سردى  دچار  افغانستان  در  صلح  و  امنيت  فضاى 

شده است.
قاسميار با ابراز تاسف گفت: كشورهاى غربى 
و  شود  تامين  صلح  افغانستان  در  نمى خواهند  يا 
يا هم نتوانسته اند صلح سراسرى را در افغانستان 

تامين كنند.
وى تاكيد كرد: گروه طالبان از يك گروه چند 
همسايه،  كشورهاى  حمايت  توسط  نفرى  صد 
شده  تبديل  نفرى  هزار  چند  گروه  يك  به  امروز 

است.
حميد اكبر مسوول برنامه هاى انستيتوت صلح 
افزود:  خوب  دارى  حكومت  و  رسانه  افغانستان، 
ارتباط بين مسوولين رسانه و حكومت يك ارتباط 

ضعيف و مريض است.
روى  در  فقط  دارى  حكومت  كرد:  عالوه  وى 

كاغذ باقى مانده است .

نشست سه جانبه روسيه، پاكستان 
و چين وضعيت افغانستان را پيچيده 

ساخته است

ُجِالَخاُه فى مالِِه َو ِذْكُر اّهللا ِ َكثيرا؛ ْفُح َعِن النّاِس َو ُمواساُة الرَّ ثَُك بَِمكاِرِم اَالْْخالِق؟ الصَّ اَال اَُحدِّ

آيا به شما بگويم كه مكارم اخالق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن. 
معانى األخبار، ص 191، ح 2

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

ما متعهد به تطبيق مفاد موافقت نامه سياسى هستيم!
سخنگوى رياست اجرائيه:

عودت كنندگان  و  امورمهاجرين  وزارت 
درآمدهاى  و  سرمايه  از  استفاده  براى 
و  حرفه ها  از  استفاده  و  مهاجران 

اندوخته هاى آنان.
اقتصاد  وزارت  نظر  تحت  كميته اى 
و  بررسى  را  موضوع  تا  گرديد  موظف 
كميته  به  مشخص  پيشنهادات  با  را  نتيجه 

اقتصادى شوراى وزيران مطرح نمايد.
ادارات  كارمندان  دارايى هاى  ثبت   .7
داراى عايد مالى طبق تعهدات بين المللى 
با  مبارزه  براى  وزارت خانه ها  ضرورت  و 

فساد ادارى.
صحت  وزارت  استراتيژى  تصويب   .8
به  صحت  رسيدگى  به  پيوند  در  عامه 

روانى خانم ها.
و  اساسى  قانون  هفته  از  تجليل   .9
تعديل  بحث  و  اجراييه  رييس  سخنرانى 
رياستى  نظام  تغيير  و  قانون اساسى 

به پارلمانى.
اجراييه  رييس  كه  درنشست هايى   .10
اجراى  روي  داشت  نظامى  مسوولين  با 
تقويت  دشمن،  عليه  زمستانى  حمالت 
و  موثر  تدابير  اتحاذ  و  مسلح  نيروهاى 
امنيتى  و  دفاعى  نيازهاى  به اساس  الزم 

افغانستان تاكيد كرد.
كابل  در  اخير  انتحارى  حمالت   .11
اين  در  تحقيقات  ادامه  و  قندهار  و 
با  اجرائيه  رئيس  تلفنى  صحبت  و  زمينه 

وزيرامورخارجه امارات.
در  دولت  وزير  با  مالقات   .12
همكارى هاى  وعده  و  جاپان  امورخارجه 
در  سرمايه گذارى  و  كشور  آن  اقتصادى 

بندرچابهار.
ووتل  جوزف  جنرال  با  مالقات   .13
متحده  اياالت  مركزى  نيروهاى  فرمانده 
با  به مبارزه  رابطه  در  بحث  و  امريكا 
تروريزم.  حاميان  و  طالبان  تروريزم، 
و  افغانستان  هوايى  قواى  پيش رفت 
دوبرابرشدن  اين نيروها.  به نفس  اعتماد 
افزايش  و  ويژه  نيروهاى  و  كماندو  قواى 
عمليات هاى ويژه. توجه بيش تر و جدى 
نيازهاى  نظرداشت  در  با  هوايى  به قواى 
ضرورت  و  افغانستان  امنيتى  و  دفاعى 
قوى  نيروهاى  و  موثر  حضور  و  به كمك 
يافتن  قوام  تا   2017 سال  در  بين المللى 

نيروهاى مسلح افغانستان.

فعاليت بزند.
آقاى رحيمى، تصميم رهبرى حكومت 
وحدت ملى مبنى بر بركنارى عبدالحكيم 
مجاهد به دليل توجيه حمالت تروريستى 
در كشور و اهانت به قهرمانان و نيروهاى 
امنيتى كشور را قاطع عنوان نمود و تاكيد 
كرد: اين شخص، جايى در شوراى عالى 
بايد  نيز  وى  همانند  افراد  و  ندارد  صلح 
يك   كه  نمى دهد  اجازه  دولت  كه  بدانند 
نظام  ساية  در  يك سو  از  افراد،  تعداد 
استفاده  آن  امتيازات  از  و  كنند  زندگى 
نمايند و هم زمان مشغول توطئه عليه نظام 

و مردم باشند.
اجرائيه  رياست  رسانه هاى  امور  رئيس 
برقى  تذكرة  توزيع  نمود:  اعالم  هم چنان 
رياست  ولى  است  دوام دار  پروسه  يك 
در  نقشى  هيچ  برآنكه  افزون  اجرائيه 
كوشيده  همواره  است،  نداشته  آن  تاخير 
و مى كوشد تا مردم افغانستان بسان ديگر 
گرديده  برقى  تذكرة  صاحب  جهان،  ملل 
بهانه ها  و  ابهامات  تمام  عين حال  در  و 
براى سوء استفاده در انتخابات ها از ميان 

برداشته شود.
بيان  به  همين حال  در  رحيمى  داكتر 
مختصرى از فعاليت هايى پرداخت كه در 
جريان دو هفتة گذشته عملى گرديد است:

1. پيگيرى و نظارت جدى و قاطع بحث 
تطبيق اصالحات انتخاباتى و عملى ساختن 
سياسى  توافقنامه  در  مندرج  اصالحات 
پيش نويس  تهيه  كميسيون  تشكيل  چون 
تعديل قانون اساسى� توزيع تذكره برقى� 
شوراى  و  پارلمانى  انتخابات  برگزارى 

ولسوالى ها.

و  شهدا  اكراميه  به موقع  رسانيدن   .2
به  كميته اى  تشكيل  به زخمى ها:  كمك 
رياست آقاى برمك وزير دولت در امور 
و  بازنگرى  براى  به حوادث  رسيدگى 

تسهيل رسانيدن عاجل كمك ها.
بيجاشدگان  به مشكل  رسيدگى   .3
واليت هاى نا  امن از طرف وزارت دولت 
در امور رسيدگى  به حوادث در همآهنگى 

با وزارت امور مهاجرين.
وزارت ها  اجراآت  فيصدى  گزارش   .4
و ادارات مستقل دولتى از تحقق مصوبات 
اخير  الى  حمل  ماه  از  وزيران  شوراى 

عقرب 1395 از سوى داراإلنشاى شوراى 
وزيران كه براساس آن و درجريان هشت 
جلسه   14 وزيران  شوراى  گذشته،  ماه 
تشكيل داده� كه طى اين جلسات مجموعا 
144 فيصله كه شامل 695 وظيفه مى باشد 
صادر و مصوبات آن جهت تطبيق به وقت 
و زمان معين به وزارت ها و ادارات مستقل 

دولتى ارسال گرديده است.
تا  مذكور  وظايف  و  فيصله ها  جمله  از 
اكنون 504 وظيفه از جانب وزارت خانه ها 
افغانستان  اسالمى  جمهورى  ادارات  و 
اجرا  تحت  وظيفه   59 و  گرديده�  اجرا 
محوله  وظيفه   132 تحقق  از  و  قراردارد 
اين  نزد  و  نكرده است  مواصلت  گزارش 
اداره الاجرا تلقى مى  گردد. به اين ترتيب 
گرديده�   اجرا  وظايف  و  فيصله ها   �73
فيصد   19 و  قراردارد  اجرا  تحت   �8

تاهنوز اجرا نگرديده است.
5. منع قطع و صدور چوپ چارتراش 

واليت كنر.
6. تاثيرات مثبت مهاجرت و طرح هاى 

نخستين  در  اجرائيه  رياست  سخنگوى 
ما  رياست:  اين  هفتگى  خبرى  نشست 
سياسى  موافقت نامه  مفاد  تطبيق  به  متعهد 

هستيم!
سخنگو  رحيمى  الرحمان  مجيب  داكتر 
اجرائيه  رياست  رسانه هاى  امور  رئيس  و 
در اين نشست خبرى از حكومت وحدت 
ياد  اصالحات  حكومت  عنوان  به  ملى 
نمود و تاكيد كرد: در اين راستا گام هايى 
همكارى  صادقانه  اگر  ولى  شده  برداشته 
مى شد، بيش تر مشكالت در همان آغازين 
وحدت  حكومت  ايجاد  از  پس  روزهاى 

ملى حل مى شد.
حمالت  تقبيح  ضمن  رحيمى  آقاى 
تروريستى دركشوركه بيش تر قربانيان آن 
را غيرنظاميان تشكيل مى دهند، شهامت و 
ستود  را  كشور  امنيتى  نيروهاى  پايمردى 
و از مجلس نمايندگان به خاطر تصويب 
همه  آن،  اساس  بر  كه  قانونى  طرح 
شهيد  لقب  از  استفاده  به  ملزم  شهروندان 
براى مدافعان تماميت ارضى و ارزش هاى 

دينى و ملى هستند، قدردانى نمود.
وى در حالى كه به سياست تنش زدايى 
نياز  را  پاكستان  با  روابط  بهبود  و  تاكيد 
مبرم و به مصلحت مردم كشور عنوان كرد 
، حمايت ازگروه هاى تروريستى را به نفع 
مهم ترين  گفت:  و  ندانست  كشورى  هيچ 
ملى  وحدت  حكومت  رهبرى  خواست 
امريكا  متحدة  اياالت  جديد  دولت  از 
آن  كه  نفوذى  از  استفاده  با  كه  است  اين 
كشور بر پاكستان دارد، اين كشور را وادار 
گروه هاى  و  تروريزم  از  حمايت  عدم  به 

تروريستى نمايد.
اصالحات  اجرائيه،  رياست  سخنگوي 
مداوم  تالش هاى  محصول  را  انتخاباتى 
آمادگى  و  نمود  عنوان  عبداهللا  داكتر 
كميسيون هاى  به  كننده  كمك  كشورهاى 
از  ناشى  نيز  را  انتخابات  كنندة  برگزار 
دست  آن  به  آنان  كه  دانست  اعتمادى 

آورده اند.
به  پاسخ  در  و  درهمين حال  وى 
آقاى  با  گفت:  خبرنگاران  پرسش هاى 
شهروندان  ساير  مثل  حكمتيار  گلبدين 
به  عين حال  در  و  شد  خواهد  برخورد 
بيرون  تا  نمى شود  داده  اجازه  كسى  هيچ 
از چارچوب قوانين نافذة كشور دست به 

كيفيت رسانه در افغانستان، بهتر از كشورهاى همسايه است
كشور فعاليت دارد و اين به آن معنى است 
فرهنگى  و  علمى  هاى  عرصه  در  كشور  كه 
وجود  با  او،  گفته  به  است.  رشد  حال  در 
انواع خشونت عليه خبرنگاران و كم توجهى 
رسانه  كارمندان  مصونيت  جهت  در  دولت 
اى، اما با تالش پيگير اصحاب رسانه، امروز 
افغانستان در سطح بااليى در اين عرصه قرار 
خبرنگاران  از  تن  يك  نجرابى؛  نوريه  دارد. 
نيز گفت: در طى پانزده سال اخير خبرنگاران 
قربانى هاى زيادى داده است و تنها در پنج 
و  رسيده  قتل  به  خبرنگار   28 گذشته  سال 
ده ها تن ديگر زخمى شده است، اما دولت 
آنگونه كه بايد عوامل اين قضايا را تا هنوز 
گفت:  همچنان  او،  است.  نكرده  پيگرى 
مشكالتى  با  افغانستان  در  ژورناليست  زنان 
سوى  از  گاهى  و  هستند  برو  رو  بيشترى 
تبعيض  گونه  به  آنان  با  حكومتى  مسوولين 
كنندگان  برگزار  شود.  مى  برخورد  آميز 
اينكه  وجود  با  كردند:  تاكيد  كنفرانس  اين 
و  هستند  ملت  و  مردم  غمخوار  خبرنگاران 
بهترين خدمات اجتماعى و فرهنگى را انجام 
مى دهند، اما در افغانستان گاهى بجاى تقدير 

مورد توهين و تحقير قرار مى گيرند.

اى دارد. او با انتقاد از برخى رسانه ها گفت: 
يكى از اصول مسلم رسانه، حفظ بى طرفى 
مى باشد، اما متاسفانه برخى از رسانه ها در 
افغانستان بلندگوى چند فرد معين گرديده و 

اصل بى طرفى را زير سوال برده اند.
اينكه  اظهار  با  خود  سخنان  ادامه  در  او 

نيست  پرور  تروريست  كشور  افغانستان 
بلكه مردم آن فرهنگ دوست و داراى تفكر 
نوين هستند، افزود: نشر برنامه ها براى رشد 
فكرى جوانان و خانواده ها از سوى برخى 
رسانه ها نشان مى دهد كه افغانستان در حال 
رشد است و گام به گام با قافله بشريت پيش 
مى رود. به گفته او، با در نظرداشت اينكه در 

فضاى نا امن كشور خبرنگاران به هر گونه 
خطرى تن داده و اطالع رسانى مى كنند، اين 

كار قابل تقدير است.
رشد  رغم  على  سالنگى  آقاى  گفته  به 
تضعيف  افغانستان،  در  ها  رسانه  چشمگير 
نيز  خبرنگاران  تحقير  و  توهين  و  ها  رسانه 

عده  يك  سوى  از  سيتماتيك  صورت  به 
افراد و اشخاص به شدت جريان دارد، بنا بر 
اين وظيفه دولت و مردم است كه در برابر 
ديدگاه هاى منفى رسانه ها را حمايت كنند.

رييس  باركزى  اهللا  حفيظ  حال  درهمين 
گفت:  نيز  افغانستان  ژورناليستان  شوراى 
در  مرغوب  رسانه   10600 حاضر  حال  در 

هاى  رسانه  كيفى  و  كمى  چشمگير  رشد 
همچنين  و  نوشتارى  و  صوتى  تصويرى، 
اخير،  سال  چند  طى  ديجيتالى  نشرات 
افغانستان را در اين زمينه نسبت به كشورهاى 

همسايه برترى و تفوق بخشيده است.
به گزارش خبر گزارى آوا، سازمان نسل 
شنبه  روز  كنفرانسى  طى  افغانستان  اميد 
و  اطالعات  وزارت  المللى  بين  تاالر  در 
فرهنگ، ضمن حمايت از رسانه هاى كشور 
در  رسانه  توسعه  و  رشد  ژورناليستان،  و 

افغانستان را باعث افتخار مردم عنوان كرد.
نسل  سازمان  گذار  بنيان  سالنگى؛  حميد 
آيينه  رسانه  اينكه  بيان  با  افغانستان،  اميد 
ملت  يك  هنر  و  فرهنگ  دانش،  نماى  تمام 
از  بايد  دولت  افزود:  شود،  مى  محسوب 
به  معنوى  سرمايه  حقيقت  در  كه  ها  رسانه 
شمار مى رود، حمايت بيشتر كرده و برنامه 
هاى منظم ترى را براى بهبود رسانه اى در 

كشور روى دست بگيرد.
چهارم،  قوه  عنوان  به  رسانه  او،  گفته  به 
در كنار قوه هاى سه گانه دولت از اهميت 
رشد  جهت  در  و  است  خوردار  بر  خاصى 
سازنده  نقش  هنر  و  فرهنگ  دانش،  و  علم 


