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شكايت صنعت گران از ماليات روز افزون دولت
قانون مالياتى كه در اين اواخر از سوى وزارت ماليه برصنعت گران وضع شده است، اتحاديه صنعت 

گران افغانستان را به شدت متاثر ساخته است.
صنايع  سرتاسرى  اتحاديه  مسئولين  و  افغانستان  گران  صنعت  از  شمارى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اتحاديه  معاون  فيضان؛  عبدالرحيم  كردند.  اعتراض  شدت  به  ماليه  وزارت  اقدام  اين  برابر  در  افغانستان 
سرتاسرى صنايع افغانستان مى گويد: مالياتى كه در اين اواخر از سوى وزارت ماليه وضع شده است، نه 
تنها اين كه صنعت گران در آن حمايت نشده اند، بلكه صنعت گران را مكلف به ارائه گزارش ماليه انتفاعى 
كرده اند. معاون اتحاديه سرتاسرى صنعت گران از دولت خواست كه هر چه عاجلتر ماليه انتفاعى را از 

دوش صنعت گران بر دارد.
وى در ادامه از دولت خواست كه جهت رشد انكشاف و تشويق سرمايه گذاران ماليات بر عايدات از 
بيست فيصد به ده فيصد تقليل يابد. فيضان افزود: در صورتيكه به تقاضاى ما جواب مثبتى ارائه نگردد، اين 

نهاد در مورد ذكر شده بى تفاوت نمانده و دست به اقدام تظاهرات سرتاسرى خواهد زد.

يادداشتسرمقاله

محمد محقق؛ معاون دوم رياست اجرايى 
به دولت هشدار داده كه هرگونه بى توجهى 
به مسايل امنيتى در سال آينده مى تواند يك 

چالش بزرگ را در كشور به وجود آورد. 
ها  ناامنى  تشديد  احتمال  از  محقق،  آقاى 

در بهار آينده خبر داد. 
است  جديدى  گفت:»شرايط  محقق  آقاى 
منطقه  جهان،  جديد  شرايط  آمده،  پيش  كه 
اگر  كه  است  حساسى  شرايط  ما.  كشور  و 
ما توجه نكنيم ممكن است كه در بهار آينده 

بسيارى از مسايل عوض شود». 
امروز  المللى  بين  افزود:»تروريزم  وى 
بسيارى از كشورهاى سر پا ايستاده جهان را 
به زانو نشانده است. تروريزم عراق، سوريه، 
را  جهان  آباد  كشورهاى  از  بسيارى  و  ليبيا 
است  دهه  چهار  كه  افغانستان  كرده.  خراب 
كه قربانى مى دهد، امروز تمام تروريزم بين 

المللى سر افغانستان تمركز كرده است». 
محقق همچنين از دولت افغانستان و ناتو 
به دليل عدم تجهيز مجاهدين براى مقابله با 

تروريست ها به شدت انتقاد كرد. 
با اين حال، اين تنها آقاى محقق نيست كه 
نگران فراسيدن فصل بهار آينده است؛ فصلى 
ديگر  يكبار  آن،  در  شود  مى  بينى  پيش  كه 
شاهد شعله ورتر شدن جنگ ميان تروريزم 
سكوت  استمرار  آن،  تبع  به  و  تروريزم  ضد 
و  ثبات  و  صلح  زمينه  در  جارى  سرماى  و 

استقرار امنيتى باشيم. 
فصل  در  كه  كنند  مى  بينى  پيش  ناظران 
منطقه  حاميان  و  ها  تروريست  آينده،  بهار 
بيشترى  هاى  تالش  آنها  المللى  بين  و  اى 
به  حاشيه  از  ها  ناامنى  دامنه  گسترش  براى 
ترتيب،  اين  به  و  كرد  خواهند  شهرها  متن 
و  امنيتى  نيروهاى  دولت،  قوى،  احتمال  به 
مردم، وضعيت دشوارى را در پيش خواهند 

داشت...
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رياست  نيز  و  پارلمانى  انتخابات  چند 
جمهورى كه تا كنون در كشور برگزار شده 
پذير  همه  و  شفاف  آسان،  هيچكدام  است، 

نبوده اند. 
كه  است  ناحيه  اين  از  بيشتر  مشكل 
سياسى  نهادهاى  و  احزاب  و  ها  حكومت 
همواره سعى كرده اند تا در هر دو انتخابات 
كنار  در  و  كنند  نفوذ  اعمال  و  كرده  دخالت 
وجود ناامنى هاى فراگير و جدى در كشور، 
اين دو عامل موجب به چالش كشيده شدن 

برنامه انتخابات شده است. 
گروهها،  و  احزاب  و  حكومت  دخالت 
مى  پيش  را  شفافيت  عدم  و  تقلب  بحث 
كشد و تا آنجا كه مردم افغانستان بياد دارند 
چند  انتخاباتى  برگزارى  طول  و  عرض  در 
بسيار  گونه  به  بحث  اين  همواره  كشور،  در 
جدى مطرح بوده و همين موضوع نيز هميشه 
ساخته  كشور  و  مردم  دامنگير  را  مشكالتى 
دهنده  زجر  و  دار  دامنه  بحرانى  به  و  است 
براى اين ملت جنگ زده و گرفتار تبديل شده 

است. 
رياست  انتخابات  جانكاه  و  تلخ  دوره 
كه  اند  نبرده  ياد  از  مردم  را  قبلى  جمهورى 
و  مشكالت  و  تهديدها  ى  همه  وجود  با 
چالشهاى امنيتى، اكثريتى از جامعه افغانستان 
با آرزو و اميد به سالمت و شفافيت انتخابات 
در آن شركت كردند و بر رغم آزمايش چند 
باره سران و رهبران شان، براى يك بار ديگر 
بار  اين  شايد  تا  كردند؛  اعتماد  آنان  به  نيز 
و  گرفته  عبرت  گذشته  از  رهبران  و  سران 

مردمى و ميهنى، انديشه و رفتار كنند. 
سادگى  و  راستى  و  صداقت  رغم  بر  اما 
مردم، ديده شد كه سران و رهبران، كمترين 
اعتنا و توجه را به مردم و منويات و خواسته 
اين  آنان  تالش  ى  همه  و  نكردند  آنها  هاى 
بود كه در زمان كمپاين هاى انتخاباتى خود 
شان، بيشترين آراى مردم را از آن خود شان 
كنند كه چنين نيز شد و ... ادامه در صفحه 2

بهار آينده؛
فصل فرصت و تهديد

سايه ناامنى و مديريت بد بر جريان 
انتخابات پارلمانى!
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دشمنان افغانستان آرزوى خود را به گور خواهند برد
رئيس جمهور در روز ملى نيروهاى امنيتى:

در صفحه در صفحه 33

دونالد ترامپ؛ رئيس جمهور جنجالى 
پر  سر  چنانكه  امريكا،  متحده  اياالت 
بسيارى  به  نسبت  ناآرامى  روان  و  شور 
تصميم  از  شمارى  بى  و  دارد  مسائل  از 
هاى وى جنجال آفرين و درسر ساز براى 
خود وى و ديگران شده است؛ اخيراً بار 
ديگر به موضع گيرى عجيب و اين بار 
در برابر جامعه خبرنگاران كشور خويش 

روى آورده است. 
دونالد ترامپ كه قبال از جمله در سال 
كاخ  خبرنگاران  ساالنه  جشن  در   2015
كه  كرده  اعالم  بود،  كرده  شركت  سفيد 
سفيد  كاخ  خبرنگاران  ساالنه  جشن  در 

شركت نخواهد كرد. 
با  عموما  وبرق  پرزرق  مراسم  «اين 
و  سياستمداران  روزنامه نگاران،  حضور 
چهره هاى مشهور ديگر و اغلب روساى 
آقاى  مى شود.  برگزار  امريكا  جمهورى 
سفيد  كاخ  آنكه  از  بعد  روز  يك  ترامپ 
چندين روزنامه و رسانه را از حضور در 
كرد  محروم  خود  خبرى  كنفرانس   يك 
گفته است در اين مراسم شركت نمى كند. 
خبرى  پوشش  مرتبا  ترامپ  آقاى 
رييس  مى خواند.  «دروغ  را  ها  رسانه 
جمهورى امريكا اين خبر را مثل بسيارى 
حساب  در  ديگرش  موضع گيرى هاى  از 
توييتر خود اعالم كرده است. روز جمعه 
گروهى از رسانه ها از جمله بى بى سى، 
گاردين،  تايمز،  نيويورك  ان،  ان  سى 
ميل  ديلى  بازفيد،  تايمز،  آنجلس  لوس 
كنفرانس  يك  در  شركت  از  پوليتيكو  و 

خبرى غيرتلويزيونى محروم شدند. 
كنفرانس  اين  از  پيش  ساعت  چند 
از  تندى  سخنرانى  در  ترامپ  دونالد 
رسانه ها انتقاد كرد و گفت «جاعالن خبر 

دشمنان مردمند.» 
مجله  و  بلومبرگ  خبرى  شبكه 
نيويوركر از رسانه هايى هستند كه گفته اند 

امسال مراسم جشن جداگانه معمول خود 
را در پى مراسم ساالنه برگزار نمى كنند. 

عده اى نيز خواستار تحريم شدن اين 
جشن توسط روزنامه نگاران شده اند. تمام 
سال 1924  از  امريكا  جمهورى  روساى 
دست كم يك بار در مراسم جشن ساالنه 
كرده  اند.  شركت  سفيد  كاخ  خبرنگاران 
در  امريكا  جمهورى  روساى  معموال 
اين  در  خود  طنز  به  آميخته  سخنرانى 
مراسم به مسائل حساس سال مى پردازد. 
رياست  سال  هشت  هر  اوباما  باراك 
شركت  مراسم  اين  در  خود  جمهورى 
كرد.»  اگر بخواهيم در جنگ سرد و نزاع 
لفظى ترامپ و خبرنگاران دخالت كنيم و 
به قضاوت ادعاها و حرف هاى دو طرف 
جمهور  رئيس  كه  ديد  خواهيم  بنشينيم، 
جديد اياالت متحده امريكا چنانكه پشت 
بدون  هم  خيلى  زنند،  مى  حرف  سرش 
حساب و كتاب حرف نمى زند و كس 
متهم  دليل  و  مدرك  بدون  را  كسانى  يا 
بينيم  مى  و  دانيم  مى  چنانكه  كند.  نمى 
و گذشته فعاليت دور و دراز رسانه هاى 
غربى ثابت كرده است، اين رسانه ها در 
خويش،  اى  رسانه  عمر  طول  و  عرض 
مطابق با رسالت و وظيفه شان كه همانا 
اطالع رسانى دقيق و شفاف است، عمل 
نكرده اند و همواره به عنوان بلندگوهايى 
در جهت اهداف و مقاصد دولتهاى شان 
مطرح بوده اند و جانبدارانه حرف زده اند 

و تحليل كرده اند. 
آنها  اكثريت  البته  غربى  هاى  رسانه 
هيچگاهى از خود استقالل و آزادى الزم 
براى يك رسانه مقبول و معقول را نداشته 
اند و همواره طرز فكر و نگرش سران و 
را  آنها  خط مشى  و  راه  آنان،  دولتمردان 

ترسيم كرده و جهت داده اند. 
گفت  توان  نمى  را  غربى  هاى  رسانه 
خويش  اساس  و  ريشه  و  اصل  از  كه 
دور افتاده اند؛ چرا كه تاريخ اين رسانه 

ها كه به نوعى آميخته با تاريخ حاكميت 
ها در مغرب زمين است، اقتضا و ايجاب 
و  ها  اجحاف  و  ها  ناشفافى  چنين  يك 
بى عدالتى ها در عرصه رسانه را دارد و 
اين به دليل خاستگاه فكرى و رفتارى اين 
رسانه ها و مديران آنهاست كه ريشه در 
و  سران  عمل  و  نگرش  و  انديشه  طرز 
دولتمردان غربى در طول تاريخ حاكميت 

هاى شان داشته و دارد. 
و  اصل  در  غربى  هاى  رسانه  پس 
چشم  و  ناشفافى  بر  آنها  بناى  اساس 
پوشى از انصاف و عدالت در برابر قضايا 
جوامع  ساير  و  غربى  جوامع  اتفاقات  و 
انسانى قرار داشته و در حال حاضر نيز 
رئيس  ترامپ؛  دونالد  چنانكه  دارد؛  قرار 
اياالت  باك  بى  و  جسور  نسبتاً  جمهور 
باره  در  واقعيت  اين  نيز  امريكا  متحده 
رسانه هاى غربى را به خوبى درك كرده 
و  متفاوت  كارى  زند؛  مى  جار  را  آن  و 
بى بى كانه اى كه تا كنون از سوى هيچ 
يك از روساى جمهورى امريكا و ساير 
كشورهاى غربى تا اين حد از بى پروايى 

و بى پردگى، صورت نگرفته بود. 
طرز  و  ماهيت  چه  اگر  حال،  هر  در 
انديشه و رفتارهاى غير مسئوالنه دونالد 
دوران  به  تازه  جمهور  رئيس  ترامپ؛ 
رسيده اياالت متحده امريكا به خصوص 
و  درست  مسلمان،  جوامع  برابر  در 
توان  مى  جرئت  به  و  نيست  پذيرفته 
سياست  پير  و  كهنه  مغز  اين  كه  گفت 
هاى منحط و بى اساس و غلطى را در 
قبال جوامع اسالمى در پيش گرفته است 
سود  به  قطعاً  آن  پيامدهاى  دورنماى  كه 
دولت و ملت امريكا نيست، اما با همه ى 
اينها الاقل در يك مورد كه انتقاد از رسانه 
هاى غير مسئول مغرب زمين مى باشد، 
مى توان گفت كه حق با دونالد ترامپ؛ 
متحده  اياالت  مستعجل  جمهور  ريئس 

امريكا است.

نبرد ترامپ با خبرنگاران!
تحليل

نيمى از گازهاى فروشى 
در هرات، مواد زائد 

مى باشد
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دبيركل سازمان ملل:
ناديده گرفتن حقوق بشر يك 

بيمارى است!

درخواست ترك تابعيت 
باشندگان افغانستان كاهش 

يافته است
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سران چند دولت عربى؛
حاميان حاميان داعشداعش در افغانستان! در افغانستان!
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ادامه از صفحه اول / اين چيزى است كه 
قابل  اكنون  هم  از  آن  هاى  نشانه  و  قراين 
خطر  يك  عنوان  به  داعش  است.  مشاهده 
ضد امنيتى در ابعاد بين المللى، به شدت در 
نفوذ  و  سلطه  هاى  زيرساخت  تقويت  حال 
شمال  و  جنوب  تا  غرب  و  شرق  از  خود 
افغانستان  مركزى  هاى  واليت  همچنين  و 
هاى  گزارش  گذشته،  روزهاى  طى  است. 
و  نظامى  عمليات  انجام  از  گوناگونى 
به  منسوب  خونين  تروريستى  تحركات 
داعش در ننگرهار، جوزجان و ساير مناطق، 
مخابره شده كه همگى نشانگر در پيش بودن 
فصلى پرچالش و دشوار براى امنيت و ثبات 

افغانستان مى باشد. 
مقام  ساير  و  غنى  اشرف  جمهور  رييس 
هاى ارشد دولتى نيز بارها نسبت به فعاليت 
و  المللى  بين  تروريستى  گروه   20 از  بيش 
امنيت  براى  آن  ويرانگر  پيامدهاى  و  تبعات 
افغانستان در فصل هاى پيش رو هشدار داده 

اند. 
اين هشدارها به معناى آن است كه دولت، 
مردم، نيروهاى امنيتى و متحدان بين المللى 
جستجوى  در  بايد  اكنون  هم  از  افغانستان 
طرح تدابير و تمهيدات نيرومند، بلندمدت و 
بنيادى براى مهار ناامنى هاى رو به گسترش 
دفاعى  رزمى،  توان  و  قدرت  تقويت  و 
مقابل  در  امنيتى  نيروهاى  بازدارندگى  و 

خطراتى باشند كه تروريست هاى خون آشام 
در  افغانستان  امنيت  براى  جهان،  سراسر  از 
بهار سال آينده خورشيدى، تدارك ديده اند. 
ابهام  كه  برد  ياد  از  نبايد  ميان،  اين  در 
امنيتى  انداز  چشم  خصوص  در  هراس  و 
موجى  به  آينده،  سال  بهار  در  افغانستان 
دامن  نيز  منطقه  سطح  در  ها  نگرانى  از 
قدرت  و  همسايه  كشورهاى  و  است  زده 
را  خود  ثبات  و  امنيت  كه  اى  منطقه  هاى 
همبسته و مرتبط با فضاى سياسى و امنيتى 
به  نسبت  و  كنند  مى  ارزيابى  افغانستان، 
فعاليت  و  نفوذ  و  حضور  ويرانگر  خطرات 
ده ها گروه تروريستى بين المللى در كشور 
اند،  آگاه  خود،  ملى  ثبات  و  امنيت  براى  ما 
بارها نسبت به وضعيت پيچيده و غير قابل 
اطمينان امنيتى در افغانستان، هشدار داده اند. 
همسايه  كشورهاى  براى  اگرچه  امر،  اين 
و قدرت هاى منطقه اى، يك تهديد بالفعل 
براى  اما  شود؛  مى  محسوب  جارى  و 
امنيتى  هاى  استراتژيست  و  سياستگذاران 
مى  شمار  به  مهم  فرصت  يك  افغانستان، 
مشروع  هاى  نگرانى  درك  با  آنها  زيرا  آيد؛ 
با  و  اى  منطقه  هاى  قدرت  و  همسايگان 
تبديل تهديد به فرصت، به خوبى مى توانند 
قدرت  از  متشكل  نيرومند  و  قوى  محورى 
عليه  بر  المللى  بين  و  اى  منطقه  مؤثر  هاى 
اين  به  و  كرده  ايجاد  المللى  بين  تروريزم 
ترتيب، كشورهاى ديگر را نيز وادار كنند تا 
در جنگى كه به تعبير رييس جمهورى، تنها 
متعلق به افغانستان نيست و نيروهاى امنيتى 
با  كشورهايى  همه  از  نيابت  به  افغانستان 
تروريزم مقابله مى كنند كه در معرض تهديد 
هستند،  جهانى  فراگير  خطر  اين  مستقيم 

مشاركت داده و سهيم سازند. 
معناى  به  نبايد  هرگز  مهم،  اين  البته 
بيشترى  كشورهاى  مستقيم  نظامى  حضور 
اعضاى  از  هريك  بلكه  باشد؛  افغانستان  در 
اين محور با توجه به توان و تجربه اى كه 
دارند، مى توانند به سهم خود، مردم، دولت 
افغانستان را در مبارزه با  و نيروهاى امنيتى 

تروريزم بين المللى، يارى رسانند.

بهار آينده؛
فصل فرصت و تهديد

ادامه از صفحه اول / به محض ورود هر 
مردم  حكومت،  و  قدرت  ارگ  به  تيم  دو 
باد  به  آنان  هاى  خواست  و  ها  دغدغه  و 

فراموشى سپرده شد!. 
انتخابات  از  نيز  پارلمانى  انتخابات 
رياست جمهورى بدتر و ناشفاف تر! مردم 
به خوبى بياد دارند دوره گذشته انتخابات 
ولسى جرگه و نيز مشرانو جرگه در كشور 
نظير  ديگر  ها  نابسامانى  بر  عالوه  كه  را 
ها،  كشى  حق  و  ها  خورى  حق  و  تقلب 
نزاع دامنه دار و مشمئز كننده بر سر كرسى 
رياست مجلس شوراى ملى، امنيت روانى 
سلب  كشور  مردم  قاطبه  از  را  معيشتى  و 
كرده بود و سرانجام نيز ضغيف ترين عضو 
پارلمان به عنوان رئيس ولسى جرگه كشور 

انتخاب شد!. 
اوضاع  و  شرائط  چنين  يك  در  و  حال 
سياسى  وخيم  و  شكننده  العاده  فوق 
شفاف  انتخابات  بنياد  كشور،  امنيتى  و 
احزاب  سران  و  حكومت  (تيفا)  افغانستان 
كارى  امور  در  مداخله  به  متهم  را  سياسى 
هشدار  كرده،  انتخاباتى  كميسيون هاى 
تيفا  آنان،  مداخله  تداوم  صورت  در  داد 

افشاگرى خواهد كرد. 
روز  نهاد  اين  رئيس  ايوب زاده،  نعيم 
گفت:»  خبرى  نشست  يك  در  (يكشنبه) 
براساس گزارشات رسيده به آنان، حكومت 
گيرى  تصميم  در  سياسى  احزاب  و 
و  مى كنند  مداخله  انتخاباتى  كميسيون هاى 
تالش دارند تا چهره كمشنران تازه معرفى 

شده را به چالش بكشند. 
حكومت بايد نه خود در امور انتخابات 
اجازه  سياسى  احزاب  به  نه  و  كند  مداخله 
مداخله را بدهد و اگر دست از مداخله هاى 
طريق  از  را  شان  نام هاى  برندارند،  شان 
رسانه ها افشا خواهند كرد و آن زمان مردم 

با دولت طرف خواهند شد. 
مشكالت  آينده  سال  انتخابات  برابر  در 
اين  رفع  بدون  و  دارد  وجود  زيادى 
مشكالت برگزارى انتخابات شفاف ممكن 

نخواهد بود. 
نشان  شده  گرفته  صورت  هاى  ارزيابى 
در  انتخابات  برگزارى  امكان  كه  مى دهد 

زمان مشخص شده وجود ندارد. 
براى انتخاباتى شفاف بايد ساختار آماده 
اما  باشد؛  داشته  وجود  عملياتى  توانايى  و 
تجربه  شده اند،  انتخاب  كه  كمشنرانى  اكثر 
كافى در امور برگزارى انتخابات را ندارند 
عمل  بينانه  واقع  زمينه  اين  در  دولت  و 

نكرده است. 
تاكنون فهرست راى دهندگان تهيه نشده، 
ابهام  از  هاله اى  در  انتخاباتى  هاى  حوزه 
ارزيابى نشده و طرز  راى دهى  اند، مراكز 
العملى درست در قسمت استخدام و نظام 

انتخاباتى تهيه نشده است.» 
صداقتى  و  تعهد  اگر  رسد  مى  نظر  به 
باشد،  قبال كشور و مردم وجود داشته  در 
تيفا بايد تهديدش را عملى كند و در اسرع 
وقت پرده از روى اسامى كسان و نهادهايى 
بردارد كه هدف آنان بازى با سرنوشت مردم 
و كشور است و مى خواهند تا بحران هاى 
دوباره  پارلمانى  انتخابات  عرصه  در  قبلى 
قربانى  هميشه  مانند  و  شوند  زنده  و  احيا 
اصلى آن نيز مردم فقير و نادار كشور باشند. 
اصلى  رسالت  به  تا  دارد  وظيفه  تيفا 
حيطه  در  سازى  شفاف  همانا  كه  خويش 
هر  در  چرا  كند؛  عمل  است،  انتخابات 
كشى  حق  و  گسترده  هاى  تقلب  حال، 
دخالت  طبيعى  نتيجه  كه  زجردهنده  هاى 
اين  در  هم  است،  احزاب  و  حكومت 
انتخابات  بعدى  هاى  دوره  در  هم  و  دوره 
در  كه  نمود  خواهد  رخ  كشور،  پارلمانى 
آن صورت عالوه بر مقصر بودن حكومت 
و احزاب، رئيس تيفا و اعضاى آن نيز در 
نظر مردم تقصيركار شناخته مى شوند؛ چرا 
كه از حقايقى اطالع داشتند و اما آنها را با 
مردم شريك نساختند كه به سرنوشت آنان 

مربوط مى شد.

سايه ناامنى و مديريت بد بر جريان 
انتخابات پارلمانى!

يادداشت

يك تن از همرزمان شهيد مصباح خاطر 
نشان كرد: شهيد مصباح با درك صحيحى 
به  داشت،  زمانه  انحرافات  و  شرايط  از  كه 
جوانان پاك و آگاه توجه ويژه اى داشت و 
نگذاشت روح بلندش با پليدى هاى زمانه 

آلوده شود.
سيد  انجنير   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
و  جهاديان  از  تن  يك  موسوى  نجيب 
همرزمان شهيد مصباح در همايش تحليلى 
«شهدا و رهروان؛ حركت به سوى اهداف يا 
عقب گرد از دستيابى به آرمان» كه در مركز 
فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان مشهد 
مقدس برگزار شده بود، با بيان خاطره اى از 
شهيد  دوستان  فقدان  تاسف  و  سال 1353 
مزار  گاز  و  تيل  دانشكده  در  گفت:  خود، 
شريف كه توسط روسها به صورت مجلل و 
زيبا به منظور آموزش علمى مردم و تسلط 
بر آينده افغانستان از طريق نيروهاى آموزش 
شده  ساخته  شوروى  نظام  به  متمايل  ديده 

بود، درس مى خوانديم.
وى افزود : با جمعى از دوستان تصميم 
وقت  اسالمى  ضد  جريان  عليه  گرفتيم 
افغانستان  جامعه  خفقان  كه  شرايطى  در 
اين  كمونيستى  عوامل  و  بود  فراگرفته  را 
دانشكده تخنيكى را در دست داشتند، اقدام 

كنيم .
ظاهر  سيد  داشت:  ابراز  موسوى  انجنير 
كه چهره اى شناخته شده در مزار شريف 
دارد  بسيارى  حق  ما  مردم  گردن  بر  و  بود 
با گرد آورى و حمايت جوانان و محصلين 
نداد  اجازه  شريف  مزار  تخنيكى  دانشكده 
حتى يك نفر به سمت تبليغات ضد دينى 

كمونيست ها گرايش پيدا كند.
وى سيد ظاهر را فردى محقق، تحليل گر 
و آگاه به امور زمان خويش معرفى نموده، 
اظهار داشت: اين مرد مسلمان كتاب هاى 
جهان  مورد  در  خود  تحقيقات  و  ارزشى 
به  تا  كرد  مى  توزيع  جوانان  بين  را  اسالم 
صورت شايسته شفاف سازى و روشنگرى 

صورت بگيرد.
كه  شهدا  از  بسيارى  نام  ذكر  با  موسوى 
فعال  كمونيزم  با  مبارزه  در  زمان  آن  در 
آشفته  آناوضاع  در  داشت:  ابراز  بودند، 

بازى كند؟ هرگز اين چنين نيست. ما آفريده 
بر  شرف  بى  و  دين  بى  گروهى  تا  نشديم 
ما حكومت كند و ثروت هاى مسلمانان را 
در راه هوس ها و تمايالت خويش بر باد 
دهد و سپس فرهنگ ارتجاعى و فاسد را در 

كشور ما حاكم كند.»
خداوند  فرمود:  مى  مصباح  مبارز  شهيد 
عزت  با  تا  آفريده  را  مسلمان  هاى  ملت 

زندگى كنند و تحت سلطه امپرياليسم غرب 
و شرق نباشند.

جنبه   ، مصباح  شهيد   ، به گفته موسوى 
ظاهرى ايمان را تصديق به قلب و عمل به 
اركان مى دانست و مى افزود: جنبه باطنى 
ايمان، حمايت و پشتيبانى خداوند با روح 
ايمان است يعنى خداوند به افرادى كه در 
مى  حمايت  او  دين  از  و  حركت  او  مسير 
كنند، روح ايمانى عنايت مى كند كه داراى 

قدرتى بى بديل و خدشه ناپذير است.
شهيد مصباح معتقد بود اگر ما با ايمان و 
اخالص در مسير خداوند و حمايت از دين 
اسالم حركت كنيم بى شك پيروز مى شويم 
زيرا مومن از كوه مستحكم تر است و راه 

نفوذى بر فكر و انديشه وى وجود ندارد.
قساوت  و  ظلم  به  موسوى  نجيب  سيد 
قلب كمونيست ها پس از پيروزيشان اشاره 
و  گرايى  گروه  زمان  آن  در  گفت:  و  نمود 
از  بزرگانى  و  نداشت  معنا  گرايى  سمت 
شهيد  صادقى،  شهيد  مصباح،  شهيد  جمله 
عين  در  ديگران  و  محقق  استاد  مزارى، 
را  جلساتى  ها،  كمونيست  ظلم  و  خفقان 
در مورد مديريت مبارزات برپا و داير مى 

كردند.

كشور كه حيران بوديم براى شفاف سازى و 
هدايت مسير مبارزه به چه كسى پناه ببريم 
همراه  به  شريف  مزار  سلطانيه  مسجد  در 
تعدادى از دانشجويان با شهيد معظم مصباح 
آشنا شديم كه سخنان پويا و عالمانه ايشان 
در همه ما اثر گذاشت و تشنه كسب معارف 

بيشتر از ايشان شديم.
شهيد  سخنان  از  قطعاتى  بيان  به  وى 

مصباح پرداخت و گفت: شهيد مصباح بيان 
داشتند: « روى جوانانى كه هنوز روحشان 
نشده  آلوده  نوين  جاهليت  هاى  پليدى  به 
است و شعله هاى مقاومت در دل هايشان 
باشيد.  داشته  ريزى  برنامه  است،  افروخته 
جوانانى كه دستگاه هاى تروريسم فكرى و 
سياسى نمى تواند روح نا آرام و عدالتخواه 
آنان را آرام و فطرت پاك و معترض آنان 

را مسخ كند.»
شهيد  با  تعامل  از  پس   ، وى  گفته  به 
جنبش  و  فرهنگى  نهضت  يك  مصباح 
اين  كه  شد  ايجاد  دانشجويان  بين  سياسى 
اولين ثمره و عامل ايجاد نهضت فكرى بين 

دانشجويان شد.
به باور وى، نگاه شهيد مصباح به طبيعت 
و هستى يك نگاه تحقيقى بود. او با فطرت 
پاك و عقل روشنگر كه خداوند در ژرفاى 
جهان  بررسى  به  نهاده  وديعه  به  ما  روح 
پيرامون خود مشغول بود و درك صحيحى 

از شرايط و انحرافات زمانه داشت.
نامبرده افزود: شهيد مصباح مى گفت «آيا 
خداوند ملت افغانستان را آفريده تا بازيچه 
با  او  كه  باشد  ستمگر  و  جبار  افراد  دست 
جان و مال و ناموس و حتى مقدسات آنان 

انجنير سيد نجيب موسوى:

شهيد مصباح به نيروهاى مومن و انقالبى جوان و آگاه توجه ويژه داشت

ملى  همبستگى  نهضت  حزب  رهبر 
در  داعش  نيروهاى  است:  گفته  افغانستان 
زابل به ويژه در ولسوالى هاى داى چوپان 
و ارغنداب چنان از ناحيه كشورهاى عربى 
تامين مى شوند كه اعضاى طالبان نيز براى 
استفاده از اين منابع مالى، با آنان همكارى 

مى كنند.
به گزارش خبرگزارى آوا ، سيد اسحاق 
همبستگى  نهضت  حزب  رهبر  ؛   گيالنى 
ملى افغانستان تاكيد كرد: خانواده هاى اين 
تروريست ها كه به گفته وى، اغلب متعلق 
به كشورهاى آسياى ميانه هستند، از شمال 
افغانستان و از بزرگراه سالنگ به زابل انتقال 
در  را  كالنى  هاى  پول  و  شوند  مى  داده 

منطقه براى خود هزينه مى كنند.
دارند  حق  چين  و  روسيه  گفت:  گيالنى 
افغانستان  در  داعش  حضور  به  نسبت  كه 

در  داعش  حضور  از  هائى  رگه  اكنون 
امكان  و  شود  مى  مشاهده  نيز  قرقيزستان 

تحركات آنان در اين كشور وجود دارد.
اين  به  نبايد  ها  آمريكائى  وى،  گفته  به 
افغان  نظاميان  حقوق  چون  كه  كنند  بسنده 
را پرداخت مى كنند، با تروريست ها مقابله 
را  افغانستان  نيروهاى  بايد  بلكه  كنند،  مى 
براى مقابله موثر با تروريست ها و از بين 

بردن آنان، تجهيز كنند.
سياسى  مسائل  كارشناس  احمدسعيدى 
اسحاق  سيد  سخنان  تائيد  با  نيز  افغانستان 
داعشى  اينده،  سال  بهار  در  گفت:  گيالنى 
به  عراق  و  سوريه  در  شكست  از  پس  ها 
افغانستان منتقل مى شوند تا از اين منطقه به 

كشورهاى آسياى ميانه نفوذ كنند.
هاى  پول  عربستان  كرد:  تصريح  وى 
هنگفتى در اختيار داعش قرار مى دهد و به 
دنبال راه اندازى جنگ مذهبى در افغانستان 

است.
به گفته وى، اكنون داعش در زابل و 9 
واليت شمالى افغانستان سرگرم سربازگيرى 
است و خود را براى جنگ در اين كشور در 

بهار سال آينده آماده مى كند.
كشور  نظامى  و  امنيتى  ارشد  هاى  مقام 
در  داعش  تحركات  اند  كرده  تصريح 
افغانستان را زير نظر دارند و اجازه استفرار 

در اين كشور به آنان داده نخواهد شد.
با  گذشته،  ماه  يك  در  كشور  نظاميان 
حمالت هوائى و يا عمليات زمينى، ده ها 
تن از فرماندهان داعش را در واليت هاى 

مختلف كشور از بين برده اند.

نگران باشند و نشست هائى را براى چاره 
جويى در اين زمينه برگزار كنند.

براى  بايد  امريكا  كرد:  تصريح  وى 
نابودى داعش در افغانستان مانند آنچه كه 
در سوريه اتفاق افتاد، از روسيه استفاده كند 
و به گفته وى، چاره اى ديگر براى آمريكا 

باقى نمانده است.
گيالنى گفت: تمرين هاى نظامى چين در 
مرزهاى افغانستان نيز براى نمايش قدرت 
تروريست  و  «ايغورها»  تحركات  مقابل  در 

ها در نزديكى مرزهاى چين است.
به گفته وى، داعش تمايلى به ماندن در 
اين  از  خواهد  مى  بلكه  ندارد،  افغانستان 
آسياى  كشورهاى  به  رسيدن  براى  منطقه 
از  افغانستان  هاى  داعشى  اغلب  كه  ميانه 

اتباع اين كشورها هستند، استفاده كند.
گفت:  نيوز  طلوع  به  سياسى  فعال  اين 

سران چند دولت عربى؛
حاميان داعش در افغانستان!
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افغانستان  ملى  وحدت  حكومت  سران 
سازمان  نشست  سيزدهمين  در  حضور  از 
اسالم  در  كه  اكو  يا  اقتصادى  همكارى هاى 

آباد داير مى شود، امتناع كرده اند.
به گزارش خبرگزارى آوا، رسانه  پاكستانى 
«داون» نوشته است سران حكومت افغانستان 
از حضور در نشست همكارى هاى اقتصادى 
به  افغانستان  مقام ارشد  هيچ  و  كرده  امتناع 
شمول رييس جمهور، رييس اجراييه و وزير 
اشتراك  نشست  اين  در  افغانستان  خارجه  

نخواهند كرد.
با  پيش  روز  دو  اكو  مقدماتى  نشست 
حضور كارشناسان ارشد اين سازمان آغاز شد 
و روز «سه شنبه» اجالس وزراى امور خارجه  

كشورهاى عضو «اكو» برگزار مى شود.
در اين نشست تنها حضرت عمر زاخيلوال، 
از  نمايندگى  به  پاكستان  در  افغانستان  سفير 

وزارت خارجه  كشور اشتراك خواهد كرد.
اين  از  پيش  داد:  گزارش  يك  تلويزيون 
پاكستان  وزير  نخست  مشاور  عزير،  سرتاج 
عضو  كشورهاى  بيشتر  سران  كه  بود  گفته 
خارجه   وزير  ربانى  الدين  صالح  شمول  به 

افغانستان در اين نشست شركت مى كنند.
روابط افغانستان و پاكستان پس از آن تيره 
شد كه پاكستان پس از چند حمله  تروريستى 
در  حمله ها  اين  كه  كرد  ادعا  كشور  آن  در 

افغانستان سازماندهى شده است.
دولت پاكستان در واكنش به اين حمله ها 
مرزهايش را با افغانستان بسته كرد و عمليات 

موشكى را در مرزهاى افغانستان آغاز كرد.
نام  به  كه  اقتصادى  همكارى هاى  سازمان 
 10 از  بيش  است  معروف  «اكو»  اختصارى 

عضو دارد.
ايران،  اشتراك  با  بار  اولين  سازمان  اين 
تركيه و پاكستان در سال 1964 ايجاد شد و 
اين سيزدهمين نشست اين سازمان است كه 

برگزار مى شود.

عدم حضور سران حكومت 
افغانستان در نشست سازمان اكو در 

اسالم آباد

گزارش

عبدالسالم  مال  شدن  كشته  طالبان، 
براى  گروه  اين  نهاد  نام  والى  آخوند، 

قندوز، را تأييد كرد.
اهللا  ذبيح   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
مجاهد، سخنگوى گروه طالبان، در خبرنامه 
در  آخوند،  عبدالسالم  مال  است:  گفته   اى، 
نتيجة حمله ى هوايى نيروهاى امريكايى در 

قندوز كشته شده است.
مالعبدالسالم  خبرنامه،  اين  در  طالبان 
آخوند را قهرمان «فتح قندوز» خوانده و با 

خانواده وى اظهار هم دردى كرده اند.
سخنرانى ش  در  نيز  غنى  محمداشرف 
ملى  روز  از  گرامى داشت  مناسبت  به 
شدن  كشته  از  دفاعى،  و  امنيتى  نيروهاى 
را  اين  و  داد  خبر  آخوند  مالعبدالسالم 
دفاعى  و  امنيتى  نيروهاى  براى  پيروزى 

كشور، خواند.
آقاى غنى گفت: اكنون باشندگان قندوز 
مال  تهديد  از  شرقى  شمال  واليت هاى  و 

عبدالسالم و افراد وى، نجات يافتند.
قندوز،  والى  عمرخيل  اسداهللا  هم چنان 
مطبوعاتى  نشست  يك  در  يك شنبه،  روز 
گفت: مال عبدالسالم، والى نام نهاد طالبان 
بدون  طياره هاى  حمله   در  قندوز،  براى 

سرنشين كشته شد.

طالبان كشته شدن والى نام نهاد 
اين گروه براى قندوز را تأييد كرد

خبــــر

گزارش

ترك  براى  كشور،  شهروندان  درخواست  
وحدت  حكومت  آغاز  از  افغانستان  تابعيت 

ملى تاكنون كاهش يافته است. 
به گزارش خبرگزارى آوا ، هر چند تعداد 
از  پيش  تابعيت  ترك  كنندگان  درخواست 
سال 1391 كمتر بود اما پس از سال 1391 
درخواست  تن،  هزار   1 حدوداً   ،1393 تا 

ترك تابعيت كرده اند. 
وحدت  حكومت  تشكيل  از  پس 
سال،  در  تن  صد   8 حدوداً  تاكنون،  ملى 
با  كه  اند  كرده  تابعيت  ترك  درخواست 
توجه به اين آمار، درخواست ترك تابعيت 
حدوداً 200 تن در سال، كاهش يافته است. 
كسب  براى  درخواست ها  وضع،  اين  با 
شهروندان  سوى  از  افغانستان  تابعيت 
سال  از  است؛  شده  مطرح  نيز  خارجى 
شهروندان  از  تن   102  ،1393 تا   1384
خارجى، درخواست كسب تابعيت از دولت 

افغانستان كرده اند. 
تن   27 1395نيز  و   1394 سال هاى  در 

درخواست كسب تابعيت كرده اند. 
تابعيت  ترك  درخواستى هاى  از  بسيارى 
مطرح  شهروندانى  سوى  از  افغانستان 
مى شود كه در ايران به سر مى برند؛ بسيارى 
به  كه  مى گويند  كنندگان  درخواست  اين  از 
منظور كسب تابعيت كشورهاى ديگر، الزم 
كنند؛  افغانستان  از  تابعيت  ترك  تا  مى دانند 
دوگانه  تابعيت  كشورها،  برخى  قوانين  زيرا 

را نمى پذيرد. 
تابعيت  كسب  درخواستى هاى  اما 
شهروندان  سوى  از  بيشتر  افغانستان، 
كشورهايى مطرح مى شود كه در همسايگى 
از  بسيارى  دليل  دارند؛  قرار  افغانستان  با 
افغانستان،  تابعيت  كنندگان  درخواست 

ازدواج با شهروندان افغانستان است.

درخواست ترك تابعيت باشندگان 
افغانستان كاهش يافته است

گزارش

بودن  بى كيفيت  از  هرات  واليتى  شوراى 
نگرانى  ابراز  هرات  بازار  در  موجود  گاز 
كه  مايع  گاز  كيلو  يك  از  مى گويد:  و  كرده 
مردم خريدارى مى كنند، نصف آن مواد زائد 

است.
احمد  «نور  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
هرات  واليتى  شوراى  عضو  حيدرى» 
مى گويد: بى كيفيت بودن گاز وارداتى سبب 

شده تا شهروندان هراتى متضرر شوند.
وى افزود: ادارات مربوطه توجه كافى به 
را  الزم  بررسى هاى  و  ندارند  موضوع  اين 
حالى كه مردم با وجود  انجام نمى دهند، در 
خريد  بابت  را  زيادى  هزينه  ناتوانى  و  فقر 

يك كيلو گاز پرداخت مى كنند.
حيدرى تاكيد كرد: از يك كيلو گاز مايع، 

نصف آن مواد زائد مى باشد.
اين گفته ها در حالى ابراز مى شود كه به 
سوى  از  احدى  و  احمدزاده  آقايان  تازگى 
به  مايع  گاز  كنندگان  وارد  اتحاديه  اعضاى 

عنوان معاون انتخاب شدند.
درصد  حدود 80  مى شود  گفته  همچنين 
وارد  غرب  حوزه  از  كشور  وارداتى  گاز 
مى شود كه روزانه حدود 80 تانكر گاز مايع 
تورغندى  و  قلعه  اسالم  بندر  دو  از  تبل  و 

وارد مى گردد.
صنايع  و  تجارت  اتاق هاى  مسووالن 
هرات هم بى كيفيت بودن گاز مايع موجود 
در بازار را تائيد كرده و مى گويند: گاز مايع 
و تيل كه از مرز ميل 78 و ميلك وارد بازار 

مى شوند كيفيت مطلوبى ندارند.
و  سرپرست  قاضى زاده»  يونس  «محمد 
معاون اتاق هاى تجارت مى گويد: برخى از 
افراد با استفاده از اين بنادر در پى سودجويى 

هستند.
او مى گويد: ورود گاز بى كيفيت از اين دو 
مرز تا حدودى جريان دارد و اميدواريم تا 

دولت در اين قسمت اقدام نمايد.
و  تيل  اداره  رئيس  ديگر  سوى  از  اما 
كنترل  صالحيت  آنان  مى گويد:  هرات  گاز 

كيفيت تيل و گاز را ندارند.
فقط  اداره اش  مى گويد:  عصمتى  عتيق اهللا 
آن  بر  نظارت  و  گاز  نرخ  تعيين  حوزه  در 

فعاليت دارد.
شكايت از بى كيفيت بودن گاز مايع و تيل 
وارداتى موضوع تازه اى نيست، پيش از اين 
نيز بارها شهروندان هراتى از بى كيفيت بودن 

آن انتقاد كرده اند.

عضو شوراى واليتى هرات:
نيمى از گازهاى فروشى در هرات، 

مواد زائد مى باشد

از نهم حوت روز نيروهاى امنيتى ملى، 
با رژه خاص نظامى در ميدان هواى كابل 
سرقوماندان  و  جمهور  رييس  حضور  با 
غنى،  اشرف  محمد  مسلح؛  قواى  اعالى 
جنراالن و صاحب منصبان و قواى مسلح 

كشور تجليل شد.
رييس  آوا،  گزارى  خبر  گزارش  به 
مراسم  در  غنى  اشرف  محمد  جمهور 
گفت:  كشور   امنيتى  نيروهاى  از  تجليل 
به  افغانستان  ملت  كه  است  روزى  امروز 
يك زبان از قواى مسلح خود تشكر و از 

افغانستان مستقل حمايت مى كنند. 
او با ابراز اينكه اكثريت قاطع نيروهاى 
خاك  از  دفاع  آماده  موقع  هر  در  امنيتى 
شان هستند، افزود: نود و هشت سال پيش 
بيرق  خان)  اهللا  امان  غازى  ملى(  قهرمان 
اين  و  افراشت  بر  را  افغانستان  استقالل 
خطه  اين  شجاع  فرزندان  دست  به  افتخار 

خونين ادامه پيدا خواهد كرد. 
رييس جمهور غنى از عملكرد نيروهاى 
حمايت  گذشته  سال  نيم  و  دو  در  امنيتى 
مقطع  اين  ساخت،  نشان  خاطر  و  كرد 
و  افتخار  با  زمان  يك  عنوان  به  تاريخ  را 
يادواره اى از قهرمانى ها ثبت خواهد كرد. 
در  دشمن  اينكه  ابراز  با  جمهور  رييس 
افزود:  است،  خورده  شكست  افغانستان 
مولوى سالم با دار و دسته خود در قندوز 
محو شد و ديگر اين دسته هاى جنايت كار 
تهديدى براى مردم افغانستان نخواهد بود. 

به كشور با ثبات و مرفه تبديل خواهد كرد 
و پس از اين سالروز استقالل كشور را در 
قصر داراالمان تجليل كرده و فصل نا تمام 
تاريخ افغانستان را كه با اراده امان اهللا خان 

شروع شد به اتمام خواهد رساند.
قواى  درستيز  لوى  شهيم؛  شاه  قدم 
به  گفت:  سخنانى  طى  نيز  كشور  مسلح 
دهيم  مى  اطمينان  افغانستان  شريف  ملت 
از  دفاع  خاطر  به  ميهن  دلير  فرزندان  كه 
سرزمين خود همواره آماده شهادت هستند 

و در برابر هر تجاوز ايستادگى مى كنند.
كه  دهيم  مى  وعده  گفت:  همچنان  وى 
زنده  افغانستان  است،  زنده  سرباز  يك  تا 
خواهد بود و پنج هزار سال ديگر بيرق سه 
خواهد  برافراشته  جا  همه  در  كشور  رنگ 

بود.

آقاى رييس جمهور ياد آور شد: امروز 
عنوانهاى  تحت  و  مختلف  هاى  نام  به 
را  افغانستان  كه  خواهند  مى  گوناگون 
امنيتى  نيروهاى  بركت  از  اما  كنند،  خراب 

به هدف شوم خود نخواهند رسيد. 
وى در ادامه سخنان خود از قواى هوايى 
كدام  هر  گفت:  و  كرد  قدردانى  ابراز  نيز 
كه  هستيد  مردمى  اراده  از  اى  نشانه  شما 
ديگر نمى خواهند در بحران زندگى كنند 
بلكه مى خواهند در رفاه و آسايش زندگى 

كنند. 
رييس جمهور تاكيد كرد: افغانستان براى 
هيچ كشورى خطر نيست، اما اگر كسانى 
جنگ  ميدان  به  را  كشور  اين  بخواهند 
خواهند  گور  به  را  آرزو  اين  كنند  تبديل 
برد.  آقاى غنى وعده سپرد كه افغانستان را 

رئيس جمهور در روز ملى نيروهاى امنيتى:

دشمنان افغانستان آرزوى خود را به گور 
خواهند برد

شوراى امنيت ملى گفته است كه براى 
گروه  رهبر  آخندزاده،  هبت اهللا  نام  درج 
سازمان  تحريم هاى  فهرست  در  طالبان 
ملل، سرگرم گردآورى اطالعات درباره 

او است.
به گزارش مانيتورينگ خبرگزارى آوا 
، تواب غورزنگ، سخنگوى حنيف اتمر 
مشاور امنيت ملى روز دوشنبه (9حوت) 
گفت: اين اقدام شامل حال مجموعه اى 
ديگر از رهبران گروه طالبان نيز مى شود.

آن  و  آخندزاده  اهللا  هبت  او،  گفته  به 
عده از رهبران طالبان كه شوراى امنيت 
در  آن ها  اسامى  درج  خواستار  ملى 
است،  ملل  سازمان  تحريم هاى  فهرست 
و  افغانستان  ملى  امنيت  براى  تهديدى 

امنيت بين المللى شمرده مى شوند.
اين  گفت:  بى بى سى  به  غورزنگ 
صحبت هاى  در  اين  از  پيش  موضوع 
مقام هاى  با  جمهورى  رئيس  شفاهى 
به زودى  اما  شده،  مطرح  ملل  سازمان 
اين موضوع به صورت رسمى با شوراى 

امنيت اين سازمان مطرح خواهد شد.
روند  آغاز  براى  حكومت  اقدام 
فهرست  در  طالبان  گروه  رهبران  ثبت 
تحريم هاى سازمان ملل، كه به «فهرست 
سياه» نيز معروف است، بيانگر آن است 
براى  افغان  مقام هاى  تالش هاى  كه 
به  طالبان  گروه  با  صلح  برنامه  تحقق 

نتيجه ملموسى نرسيده است.
در  گروه  اين  رهبران  اسامى  ثبت 
ملل  سازمان  تحريم هاى  فهرست 
مى تواند فشارها را بر اين گروه افزايش 
رفت  و  مسدود  را  آن ها  دارايى  دهد، 
مقام هاى  كند.  محدود  را  آن ها  آمد  و 
طالبان  رهبران  كه  گفته اند  بارها  كشور 
دولت  اما  مى برند،  سر  به  پاكستان  در 

پاكستان اين ادعا را رد كرده است.
فهرست  از  احمداهللا  قارى  نام  حذف 

«بررسى  افغانستان  دولت  او،  گفته  به 
همه جانبه»اى درباره اين افراد انجام داد 
و در نهايت به شوراى امنيت اطالع داد 
كه ده نفر از اين افراد و از جمله قارى 

احمداهللا ديگر زنده نيستند.
گفت:  ملى  امنيت  شوراى  سخنگوى 
شوراى امنيت سازمان ملل اسامى چهار 
نفر از اين افراد را از فهرست تحريم هاى 
خود حذف كرد، اما او اسم سه تن ديگر 
آن ها را ذكر نكرد و در اطالعيه شوراى 

امنيت هم نيامده است.
اين در حالى است كه برخى رسانه ها 
از زنده بودن قارى احمداهللا خبر داده اند. 
كه  خبرنگارى  مشعل،  مجيب  جمله  از 
گفت وگو  براساس  مفصلى  مطلب  در 
نشريه  به  احمداهللا  قارى  بستگان  با 
رئيس   ، داد  گزارش  «هارپر»  آمريكايى 
زنده  طالبان  اطالعات  دستگاه  سابق 
از   2014 فبرورى  در  مشعل  است. 
احمداهللا،  قارى  برادر  نعيم،  مولوى  قول 
نوشته كه اين مقام پيشين امارت طالبان 
در يك مدرسه دينى در پاكستان مشغول 
تلفن  طريق  از  او  با  و  است  تدريس 

ارتباط دارد.
دارد:  تاكيد  غورزنگ  اين،  وجود  با 
چرا  نيست،  زنده  ديگر  احمداهللا  قارى 
كه به گفته او، هم گزارش هاى اطالعاتى 
دولت افغانستان بيانگر كشته شدن او در 
بررسى هاى  هم  و  است  پيش  سال  ده 
همين  به  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 

نتيجه رسيده است.
خاك  اعظم  بخش  كه  زمانى  در 
طالبان  گروه  كنترول  تحت  افغانستان 
اين  كليدى  افراد  از  احمداهللا  قارى  بود، 
گروه بود و پس از سقوط واليت باميان 
مسئوليت  مدتى  او  گروه،  اين  دست  به 
به  را  مركزى  مناطق  نظامى  و  سياسى 

عهده داشت.

تحريم هاى سازمان ملل
در  ملى  امنيت  شوراى  سخنگوى 
است  كرده  عنوان  را  موضوع  اين  حالى 
«كميته  دلو)   28) پيش  روز  چند  كه 
1988» شوراى امنيت سازمان ملل اعالم 
كرد كه نام قارى احمداهللا، رئيس پيشين 
فهرست  از  طالبان  گروه  استخبارات 
تحريم هاى اين كميته حذف شده است.
كميته  اين  سوى  از  كه  اطالعيه اى  در 
حذف  دليل  شده،  منتشر  مورد  اين  در 
نام اين مقام ارشد گروه طالبان توضيحى 
ارائه نشده، اما سخنگوى شوراى امنيت 
سال  ده  احمداهللا  قارى  كه  گفت  ملى 
نيروهاى  هوايى  حمله  يك  در  پيش 
شده  كشته  كشور  شرق  در  بين المللى 

بود.
كميته  پيش  ماه  چند  افزود:  غورزنگ 
1988 شوراى امنيت، كه مسئول نظارت 
فرماندهان  و  رهبران  عليه  تحريم ها  از 
 12 اسامى  فهرست  است،  طالبان  گروه 
دولت  به  را  طالبان  گروه  سران  از  نفر 
توضيح  خواستار  و  كرد  ارائه  افغانستان 

درباره وضعيت آن ها شد.

ثبت اسامى رهبران اين گروه در فهرست تحريم هاى سازمان ملل مى تواند فشارها را بر اين گروه افزايش دهد، دارايى آن ها را 
مسدود و رفت و آمد آن ها را محدود كند. مقام هاى كشور بارها گفته اند كه رهبران طالبان در پاكستان به سر مى برند، اما دولت 

پاكستان اين ادعا را رد كرده است.

نام مال هبت اهللا؛ رهبر طالبان وارد فهرست تحريم هاى سازمان ملل مى شود
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دبيركل سازمان ملل متحد با بيان اينكه ناديده 
از  است،  ‹بيمارى›  يك  بشر  حقوق  گرفتن 
افزايش  با  مواجهه  در  خواست  عضو  كشورهاى 
مردم  تمام  حقوق  بر  گرايى  افراط  و  پوپوليسم 

صحه بگذارند.
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از ايرنا، آنتونيو 
گوترش؛ دبيركل سازمان ملل، در سخنرانى افتتاحيه 
ژنو  در  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شوراى  اجالس 
افراطى گرايى  و  پوپوليسم  به  گرايش  از  انتقاد  با 
اين دو گرايش همديگر را تقويت  گفت: معموالً 

مى كنند.
گوترش كه براى اولين بار پس از تصدى مقام 
بشر  حقوق  شوراى  در  ملل  سازمان  كلى  دبير 
هاى  دولت  از  كرد،  مى  سخنرانى  ملل  سازمان 
جهان خواست كه به شيوه اى بى طرفانه از حقوق 

بشر دفاع كنند.
شوراى  نشست  چهارمين  و  سى  در  گوترش 
به  اعتنايى  بى  افزود:  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
حقوق بشر يك بيمارى است كه در حال گسترش 
در اطراف و اكناف جهان است و شوراى حقوق 
اين  درمان  از  بخشى  بايد  ملل)  (سازمان  بشر 

مشكل باشد.
و  تر  خطرناك  جهانى  را  امروز  جهان  وى 
توصيف  بينى  پيش  قابل  كمتر  و  مرج  و  پرهرج 
كرد و تاكيد كرد: پيشگيرى از نقض حقوق بشر 

بايد اولويت داشته باشد.
گوترش عنوان كرد: بايد به ريشه هاى مناقشه 
بطور  بشر  حقوق  نقض  موارد  به  و  پرداخت  ها 

سريع و موثر رسيدگى كرد.
خواستار  پايان   در   ملل  سازمان  كل  دبير 
محافظت از مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران 
شد و وجود آنان را براى ‹نظارت و موازنه› در هر 

جامعه اى ضرورى دانست.

دبيركل سازمان ملل:
ناديده گرفتن حقوق بشر يك 

بيمارى است!

كابينه  قوانين  كميته  العاده  فوق  جلسه  در 
شكنجه  منع  قانون  طرح  ملى،  وحدت  حكومت 

تاييد شد.
به گزارش خبرگزارى آوا، در  جلسه فوق العاده 
كميته قوانين حكومت وحدت ملى  با سرپرستى 
انيستيتوت  مسؤالن  عدليه،  وزير  انور  عبدالبصير 
حقوقى  علمى-  تحقيقات  و  قانونگذارى  امور 
وزارت عدليه نسبت به ضرورت تهية طرح قانون 

منع شكنجه گزارشى را به جلسه ارائه كردند.
همچنين در  اين جلسه به تأسى از فيصله كميته 
قانون  مراحل  طى  بر  مبنى  كابينه  وقضايى  عدلى 
كنوانسيون  مفاد  رعايت  مظنور  به  و  شكنجه  منع 
مربوطه، اين طرح قانون تهيه شده  و قانون منع 
و  بحث  مورد  موضوعات  ديگر  كنار  در  شكنجه 

بررسى قرار گرفت.
حقوق  تأمين  و  انسانى  كرامت  حفظ  رعايت 
مظنونين، متهمين و محكومين در مراحل تعقيب 
متهمين،  مظنونين،  شكنجة  از  جلوگيرى  عدلى، 
كشف  مراحل  در  اشخاص  ساير  و  محكومين 
جرم، تحقيق، محاكمه و تنفيذ مجازات، حمايت 
از متضررين شكنجه، تعقيب عدلى مرتكبين جرم 
شكنجه و تأمين جبران خساره، از اهداف اساسى 

اين طرح مى باشد.
درپى گزارش ارائه شده، اعضاى كميته قوانين 
داده  قرار  بحث  مورد  دقت  به  را  مذكور  طرح 
كنوانسيون  رعايت  باب  در  بسيارى  نظريات  و 
به  قانونى  و  حقوقى  هاى  معيار  ديگر  و  مربوطه 
و  طرح  اين  در  موجود  هاى  كاستى  رفع  منظور 

غنامندى هرچه بيشتر آن مطرح كردند.
و  جلسه  اعضاى  نظر  اظهار  به  توجه  با 
مورد  قانون  طرح  اين  آنان،  اصالحى  پيشنهادات 
عدليه  وزارت  كه  شد  فيصله  و  گرفته  قرار  تأييد 
را  جلسه  اعضاى  پيشنهادى  و  اصالحى  موارد 

شامل طرح نموده و آن را به كابينه ارائه كند.

تصويب قانون منع شكنجه در كميته 
قوانين كابينه

گزارش

اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك.

آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.»
الكافى ج 4 ص 87، ح 1

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

هزاره جات؛ منطقه ممنوعه بازسازى و توسعه
رييس  و  وزير  چند  و  دارد  هزاره  و  شيعه 
مركزى،  مناطق  بومى  ساكنان  ميان  از  نيز 
در  آنها  حمايت  تحت  افراد  چارچوب  در 

تركيب كابينه و دولت، حضور دارند. 
بنابراين، بديهى است كه انتظارها از اين 
پيشين  حكومت  از  بيشتر  بسيار  حكومت، 

است. 
با اين وجود، فاجعه سربريدن مظلومانه 
كنش  و  زابل  در  شيعه  دفاع  بى  اسراى 
پذيرى و سكوت و تماشاى غير قابل توجيه 
خونين  فاجعه  نيز  و  آن  قبال  در  حكومت 
دوم اسد امسال در ميدان دهمزنگ كابل كه 
مدنى  و  مشروع  خواسته  يك  به  پاسخ  در 
مردم شيعه، رخ داد، همه اميدها و انتظارهاى 
شيعيان از حكومت مركزى را از ميان برد و 
اين در حالى بود كه در مورد جنبش تبسم، 
فريادهاى  نيز  هزاره  قومى  رهبران  حتى 
به  و  گرفتند  ناديده  را  مردم  طلبانه  عدالت 
منزوى  و  مطرود  مهره  چند  حضور  اعتبار 
در رأس تظاهرات خشمگينانه مردم، صدها 
هزار نفر را انكار كردند و جانب دولت را 
سهل  و  توجهى  بى  كفايتى،  بى  و  گرفتند 
انگارى آن در قبال سرنوشت اسراى مظلوم 

زابل را توجيه كردند. 
پيش  كه  گويند  مى  ناظران  بنابراين، 
و  اى  كليشه  هاى  گاليه  شود  نمى  بينى 
هشدارهاى غير عملى رهبران قومى نسبت 
به بى توجهى معمول و هميشگى حكومت 
مناطق  مردم  نابسامان  وضعيت  برابر  در 
بازسازى  ممنوعه  منطقه  مثابه  به  مركزى 
پاسخ  با  و  كند  باز  را  گرهى  توسعه،  و 

درخورى از سوى حكومت، همراه شود.

مناطق مركزى از اين هم بيشتر است. 
كارشناسان مى گويند كه در پى مخالفت 
وارداتى  برق  انتقال  خط  طرح  با  دولت 
تركمنستان از مسير باميان، عليرغم اعتراض 
ميزان  شد،  كه  خونينى  و  گسترده  هاى 

از  ها  هزاره  انزجار  و  خشم  و  نارضايتى 
يافته  افزايش  برابر  چندين  مركزى،  دولت 
انتقاد  با  نارضايتى  از  ميزان  اين  و  است 
زمان  در  مناطق  اين  مردم  كه  اعتراضى  و 
كرزى، نشان مى دادند، اساسا قابل مقايسه 
دولت  كه  دهد  مى  نشان  اين  و  نيست 
وحدت ملى در زمينه بى توجهى به مناطق 
هم،  پيشين  دولت  به  نسبت  حتى  مركزى، 

عملكرد بدترى داشته است. 
از سوى ديگر، شمارى از تحليلگران مى 
ملى،  وحدت  حكومت  ايجاد  با  كه  گويند 
انتظارات مردم محروم مناطق توسعه نيافته 
از  كشور،  مناطق  ساير  همانند  نيز  مركزى 
با  نسبت  در  برابر  چندين  كنونى،  دولت 

دولت قبلى، افزايش پيدا كرد. 

چندگانه  هاى  انگيزه  و  عوامل  امر،  اين 
انتخاباتى  هاى  وعده  از  داشت.  متفاوتى  و 
هردو رهبر حكومت وحدت ملى به مردم 
شيعه و هزاره افغانستان در جريان كمپاين 
هاى انتخاباتى تا حضور تقريبا همه رهبران 

تركيب  در  هزاره  و  شيعه  قومى  سرشناس 
رياست  شمول  به  ملى  وحدت  دولت 
جمهورى، رياست اجرايى، وزارتخانه ها و 

ادارات مستقل. 
كرزى،  زمان  در  كه  بود  حالى  در  اين 
رييس  محقق،  آقاى  قول  به  اگر  حتى 
مظلوميت  به  توجه  با  پيشين  جمهورى 
مردم مناطق مركزى، تعهداتى داد از جمله 
اگر  مناطق،  اين  ادارى  واحدهاى  افزايش 
آقاى كرزى به قول اش عمل نكرد، او يك 
نفر بود و ديگر كسى انتظار نداشت كه اگر 
رهبران  از  ديگر  يكى  نكرد،  عمل  كرزى 
حكومت، عمل خواهد كرد؛ اما در حكومت 
كه  حكومتى  نيست.  اينگونه  ملى،  وحدت 
دو رهبر دارد كه هركدام از آنها يك معاون 

رياست  دوم  معاون  محقق؛  محمد 
اجرايى در بيست و دومين سالگرد شهادت 
در 15  كه  گفت  كابل  در  مزارى  عبدالعلى 
سال فقط واليت دايكندى و چند ولسوالى، 
سرنوشت  هنوز  و  گرفته  قرار  تاييد  مورد 
سه واليت و حدود 50 واحد ادارى ديگر 
كه قبَال از سوى حكومت وعده داده شده 
بود، در ابهام قرار دارد و بايد هرچه زودتر 

سرنوشت آن روشن شود. 
كرزى  آقاى  حكومت  از  محقق  محمد 
انتقاد  كنونى  حكومت  رهبران  از  و  گاليه 
به  و  طالبان  سقوط  از  پس  گفت:  و  كرد 
سلسله  يك  انتقالى...  دولت  آمدن  وجود 
تعهدات به خصوص ايجاد چهار واليت و 
مركزى  مناطق  در  جديد  ادارى  واحد   52
داده شد كه متاسفانه قسمت بزرگى از اين 

تعهدات هنوز عملى نشده است. 
وى از كم كارى هاى دولت و عدم توجه 
به مناطق مركزى گاليه كرده گفت: در آغاز 
لوا  يك  جامع  ملى طرح  وحدت  حكومت 
را  ولسوالى   15 و  كندك  شش  ظرفيت  به 
جمهور  رييس  سوى  از  كه  كرديم  پيشنهاد 
حال  در  نيز  فرمان  اين  اما  شد؛  منظور 

سردرگمى قرار دارد. 
رهبر  يك  كه  نيست  بار  نخستين  اين 
عضويت  نيز  دولت  در  همزمان  كه  قومى 
در  تعهداتش  به  دولت  عمل  عدم  از  دارد، 
قبال مردم مناطق مركزى، شكايت مى كند. 
اين در حالى است كه بدبينى، نارضايتى، 
دلسردى و سرخوردگى نسبت به صداقت 
و عملكرد دولت مركزى در قبال هزاره ها 
و شيعيان افغانستان، در ميان مردم و ساكنان 

مشتركات جاهليت قديم و مدرن بايد بررسى شود
ننگ  دختر  تولد  و  كردند  مى  گور  به  زنده 
بود، امروز دختر و پسر را مى كشند، تحت 
صورت  پيشرفت  اگر  جنين.  سقط  عنوان 

گرفته براى جاهليت دوم بوده است.
در بخش سوم كه اختصاص به پرسش و 
پاسخ داشت، سيدرضا موسوى؛ يكتن ديگر 
جاهليت  موضوع  «من  گفت:  محصلين  از 
پيامبر  چون  ندارم،  قبول  جايى  تا  را  دوم 
آمد، تمام نكات كمال بشر را گفت و جهلى 
توانيم،  نمى  شده  منكر  را  اين  نماند،  باقى 
صحبت  جهل  از  هم  باز  امروزه  چرا  خوب 
روى  از  زنان  برخورد  منشأ  پس  شود؟  مى 
جهل نيست؟ در پاسخ به اين سئوال، يك تن 
امروز،  جاهليت  منشأ  گفت؛  دانشجويان  از 
ما  اگر  باشند،  مى  غرب  و  اسالم  دشمنان 
بررسى كنيم، بى حرمتى در حجاب، در زمان 
امان اهللا خان صورت گرفت، بعد از شكست 
به  تا  شد  گرفته  مسلمان  زن  چادر  انگليس 
پيشرفت انگليس دست يابند. غافل از اينكه 

خود اين يك چالش است.
حجت االسالم نور الحق در پاسخ گفت: 
تمام  ميگويد،  درس  معلم  يك  كه  وقتى 
نفر  يك  گيرند،  نمى  ياد  يكسان  شاگردان 
نفر  يك  و  ميگيره  ياد  فيصد   100 را  درس 
بشريت  رهنمايى  پيامبر  گيرد.  نمى  ياد  هيچ 
و وظيفه اش را مقبول انجام داد و اين بشر 

است كه چند فيصد ياد گرفته.
گفت  بلخ  دانشگاه  از  فارغ  مقبل؛  حسن 
جهان  در  را  زن  شخصيت  اسالم  چرا 

شناسانده نتوانست؟
آقاى شجاعى در پاسخ گفت علتش ديد 
را  زن  اسالم  است.  خودش  به  تنها  فرد، 
خوب تعريف كرده است، ولى اين ما هستيم 
داشتيم.  تبصره  اسالم  از  ضعيف  ديد  با  كه 
چون قرآن كتاب اسالم، كتاب ساكت است و 
تفسير آنرا ما مى كنيم، بايد زنان خود مبارزه 
كنند با تبليغ و آگاهى دادن به ديگر زنان تا 

جايگاه واقعى زن در اسالم را بشناسانند.

ولى  شود،  مى  ساخته  بزرگى  مساجد  دوم، 
نمازخوان ندارد و يا خانه هايشان باال ميرود 
و.... به همين منوال به ساير موارد نيز اشاره 

فرموده اند.
داشت  اظهار  دينى،  علوم  كارشناس  اين 
كه بعضى از دانشمندان مى گويند كه با اين 
همه پيشرفت علم و دانش، جاهليت وجود 
اعمال  اگر  كه  گفت  بايد  جواب  در  ندارد! 
امروزه  پيامبر(ص)،  بعثت  از  قبل  جاهليت 
تطبيق نمى شود، حرف آنها درست، ولى در 
اوامر  به  بدگمان  مردم  اول،  جاهليت  زمان 
خدا بودند و امروز نيز چنين چيزى جريان 

دارد.
جاهليت  عمل  دومين  نمود:  تصريح  وى 
به  امروز  اما  بود،  قبايل  ميان  تعصب  قديم، 
جريان  تر  وحشتناك  و  تر  خطرناك  شكل 
دارد. سوم، رفتار زنان كه خود را آرايش مى 
كردند تا در چشم مردها ديده شوند. خوب 

اين معظل امروز نيز ادامه دارد. 
كه  حق  خالف  بر  دادن  دستور  چهارم 
امروز  اسالمى،  ممالك  هاى  حكومت  بيشتر 

بر خالف حق عمل ميكنند.
آقاى شجاعى با تأكيد بر شخصيت و مقام 
زن در اسالم گفت: «در جاهليت قديم زنان 
را مانند كاال تبادله ميكردند، ولى امروز زنان 
را وسيله تبليغ كاال قرار داده اند، يعنى پايين 
تر از اين، مقام ديگر وجود ندارد، اگر يك 
از  برساند  فروش  به  را  مالش  بخواهد  تاجر 
يك زن استفاده مى كند.» اين فعال رسانه اى، 
جاهليت  اصلى  منشاء  داشت،  بيان  اخير  در 
كه  بود  غضب  و  شهوت  بودن  حاكم  قديم 
نفر  هزاران  مورد،  دو  همين  براى  امروزه 

روزانه كشته و تاراج مى شوند.
حجت  گفتمان،  اين  كارشناس  دومين 
نورالحق؛  اكبر  على  والمسلمين  االسالم 
واليت  در  تبيان  مركز  طالب  بخش  مسئول 

بلخ بود.
به گفته وى، حضرت على(ع) مى فرمايد: 

فرق  جاهليت  بنابراين  است».  مرگ  «جهل 
نمى كند كه اول يا دوم باشد. ما بياييم جهل 
زنان را در جاهليت اول و دوم بررسى كنيم. 
با  بود، امروز  كاال  مثل  زن  اول  جاهليت  در 
وجود پيشرفت چشم گير علم، زن به مدل 
ديگرى، تبادله مى شود كه به مراتب بدتر از 

دوران جاهليت اول است.
امروزه  كه  كرد  تصريح  نورالحق  آقاى 
صورت  گوناگون  هاى  شيوه  به  زن  تحقير 
تبليغ  براى  گرفتن  قرار  وسيله  از  ميگيرد، 

اجناس تاجران، تا برده هاى جنسى.
اگر  است،  قرآن  حل  راه  وى،  باور  به 
بخواهيم از اين چالش ها نجات پيدا نماييم، 

بايد قرآن را الگوى رفتار خود قرار دهيم.
هم  كه  افزود  دينى  مسايل  كارشناس  اين 
اكنون در جوامع اسالمى دختر فروشى وجود 
خود،  سنگين،  هاى  ازدواج  موضوع  دارد، 

نمادى از اين جهل است.
ارايه  به  كه  گفتمان  اين  دوم  بخش  در 
سيد  داشت،  اختصاص  دانشجويان  نظريات 
گفت:  محصلين  از  يكتن  موسوى؛  غضنفر 
«زن موجود مقدس و انسان سازى است كه 
امروزه سخت مورد هجوم غرب قرار گرفته 
آيا  شود؟  مى  كوبيده  زنان  فقط  چرا  است، 
زنان و دختران بدحجاب پدر و برادر ندارند؟

وظيفه  مدام  اينكه  بجاى  نمود،  عالوه  او 
و  پدران  بايد  نماييم،  زد  گوش  را  زنان 
برادران را متوجه مسئوليت هايشان كنيم. ما 
بايد از فرداى خود بترسيم، از فرداى دختران 
تازه متولد شده كه با تهاجم تبليغات رسانه 

ها و تهاجم فرهنگى روبرو هستند.
«شما  گفت:  علما  به  خطاب  موسوى 
مسئوليت داريد كه جامعه را آگاه نماييد، اگر 
فرداى پر چالش، فرزندان ما را فاسد نمود، 
در قيامت جواب گو شما خواهيد بود، زيرا 
پدران، برادران و خانواده ها را مطلع نكرديد.
رقيه دهقان زاده؛ يكتن ديگر از دانشجويان 
را  دختران  قديم  جاهليت  دوران  در  گفت: 

تعبير جاهليت از قرآن گرفته شده و آنجا 
از جاهليت اول نام برده، يعنى جاهليت دومى 
هم در راه است، بايد امروز ما مشتركات اين 

دو جاهليت را بررسى كنيم.
فوق  مطلب  آوا،  گزارى  خبر  گزارش  به 
مسئول  مدير  شجاعى؛  اسحاق  سيد  توسط 
روزنامه عصر نو در گفتمان دانشجويى مركز 
در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى  فعاليت 

واليت بلخ، بيان گرديد.
قديم  جاهليت  زنان؛  دانشجويى»  گفتمان 
مركز  نمايندگى  دفتر  سوى  از  مدرن»  و 
در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى  فعاليت 
بلخ با حضور كارشناسان و جمع كثيرى از 

دانشجويان برگزار شد.
اسحاق  سيد  هفته،  اين  كارشناسان 
و  نو  عصر  روزنامه  مسئول  مدير  شجاعى؛ 
طالب  بخش  مسئول  نورالحق؛  اكبر  على 

مركز تبيان در واليت بلخ بودند.
جاهليت  به  اشاراتى  كارشناسان،  اين 
قديم و همچنان ارزش دادن اسالم به زن و 
سپس به جاهليت مدرن داشته و در ادامه به 

سواالت دانشجويان پاسخ دادند.
سيداسحاق شجاعى؛ مدير مسئول روزنامه 
قديم  جاهليت  از  كه  زمانى  گفت:  نو  عصر 
اين  بياييم مشتركات  ميكنيم،  مدرن بحث  و 
دو را پيدا نماييم تا آگاهى از جاهليت عصر 

خود داشته باشيم.
وى عالوه نمود كه تعبير جاهليت از قرآن 
گرفته شده و آنجا از جاهليت اول نام برده، 

يعنى جاهليت دومى هم در راه است.
شجاعى گفت كه جاهليت اول در جزيرة 
العرب جريان داشت، آيا مى دانيد جاهليت 
دوم در كدام مناطق از جهان جريان دارد و يا 

در حال گسترش هست؟
به گفته وى، بسيارى از دانشمندان معتقد 
جريان   21 و   20 قرن  كه  هستند  اين  به 
حضرت  چنانچه  است،  دوم  جاهليت 
جاهليت  در  فرمايد:  مى  (ص)  اكرم  رسول 


