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آغاز درگيرى ميان كوچى ها و ده نشينان در غزنى
مقامات محلى در غزنى مى گويند كه كوچى هاى مسلح به چندين منطقه واليت غزنى هجوم برده و 

با ده نشينان درگيرشده اند.
به گزارش خبرگزارى آوا، يك عضو شوراى واليتى غزنى مى گويد كه كوچى هاى مسلح به ساحات 

خوات واليت غزنى هجوم برده و با درگيرى با ده نشينان يك تن از مردم خوات را كشته اند.
نصير احمد فقيرى، عضو شوراى واليتى غزنى به رسانه ها گفته كه درگيرى بين كوچى ها و باشندگان 

سبزآب دره خوات از صبح روز سه شنبه شروع شده و تاكنون به صورت پراكنده جريان دارد.
آقاى فقيرى گفت كه يك تن از باشندگان محل توسط كوچى هاى مسلح كشته و يك تن ديگر زخمى 
شده است. مردم محل گفته اند در گيرى ازساعت پنج صبح روز سه شنبه آغاز شده و تاحال ادامه دارد و 

شديد ترين تحركات كوچى ها در منطقه كاريز پايين و زردگين مى باشد.
نصير احمد فقيرى همچنين مى گويد كه عده اى ديگر از كوچى هاى مسلح به مربوطات ولسوالى 

جغتو نيز يورش برده اند ولى تاكنون از خسارات و تلفات اين درگيرى آمارى منتشر نشده است.

يادداشتسرمقاله

مى گويد  اجرايى  رئيس  عبداهللا؛  عبداهللا 
و  امنيت  تأمين  در  ملى  وحدت  حكومت 

حكومتدارى خوب، كوتاهى كرده است.
جلسه  آغاز  در  دوشنبه  روز  عبداهللا  آقاى 
در  جارى  اعتراضات  به  وزيران،  شوراى 
امنيت  گفت:»تأمين  و  كرد  اشاره  كابل 
وظيفه ما و نهادهاى امنيتى ماست كه در آن 
كوتاهى صورت گرفته و مردم حق دارند كه 

خشمگين باشند و اعتراض كنند.»
وى افزود كه ايجاب مى كند كه در بخش 
حكومت،  سوى  از  خدمات  و  حكومتدارى 
تجديد  كمبود ها،  و  مشكالت  تشخيص  با 

نظرهايى انجام شود.
گفتگو  براى  كه  افزود  اجرايى  رئيس 
آنها  خواست هاى  بررسى  و  معترضان  با 
مجلس  نمايندگان  ميانى  در  پا  با  اقدامات 

آغاز شده است.
او با اشاره به تعليق وظيفه رئيس گارنيزيون 
و فرمانده پوليس كابل گفت تصميمات بعدى 
پس از پايان تحقيقات از سوى دادستانى كل 

گرفته خواهد شد.
قشر  ميان  كنونى  فاصله  عبداهللا  آقاى 
سياسى افغانستان با حكومت را در 15 سال 
كه  كرد  تأكيد  و  خواند  بى سابقه  گذشته، 
تالش ها و بحث هايى براى رفع اين فاصله ها 

آغاز شده است.
اظهارات رييس اجرايى از نظر بسيارى از 
است؛  وضعيت  وخامت  نشانگر  تحليلگران، 
كار  به  آغاز  از  ناظران  باور  به  كه  وضعيتى 
رو  مرور  به  تاكنون  ملى  وحدت  حكومت 
رييس  اينكه  اما  است؛  بوده  شدن  بدتر  به 
نشان  كند،  مى  اذعان  آن  به  اكنون  اجرايى، 
دهنده آن است كه رهبران حكومت وحدت 
درك  شرايط،  اين  به  نسبت  خود  يا  ملى، 
غير  رويكردى  در  يا  و  اند  نداشته  درستى 

مسؤوالنه، آن را آگاهانه ناديده گرفته اند.
در هر دو صورت، چيزى تغيير نمى كند؛ 
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پس از حضور بلوك غرب به سركردگى 
اوضاع  افغانستان،  در  امريكا  متحده  اياالت 
بيشترى  وخامت  روز  به  روز  كشور  اين 
اين  مردم  كه  آنجا  تا  است؛  كرده  تجربه  را 
كشور مسلمان از بدو ورود نيروهاى بيگانه 
به كشور شان تا اكنون كه بيشتر از يك و نيم 
دهه را احتوا مى كند، يك روز و شب آرام 
عكس  بر  و  اند  نكرده  تجربه  را  خوشى  و 
وخامت  به  لحظه  به  لحظه  و  روز  تا  روز 
اوضاع در اين سامان و به تبعه آن در ساير 

كشورهاى منطقه، افزوده مى شود.
سر  بر  تحليلى  و  برداشت  روزها  اين 
زبانهاى مردم افتاده كه در صورت درست و 
دقيق بودن، موجبات نگرانى بيشتر را براى 
افغانستان و دولت و ملت آن فراهم مى كند. 
نظريه  به  توجه  با  صاحبنظران  از  بسيارى 
و  غرب  كه  باوراند  اين  به  توطئه»  «تئورى 
در راس آن سران واشنگتن، طرح خطرناك 
دولت  و  افغانستان  براى  را  آميزى  توطئه  و 
و ملت آن در نظر گرفته و در حال حاضر 
مشغول اجرا و عملى كردن آن در اين كشور 

اسالمى اند.
فرمان  به  گوش  طراحان  گويند  مى  آنان 
كاخ سفيد پالن و نقشه 50 ساله اى را براى 
تغيير افغانستان و دولت و ملت آن در جهت 
نظر  در  امريكا  متحده  اياالت  سران  دلخواه 
گرفته و در طول اين سالها اوضاع افغانستان 
را در يك مسير و جهت مشخص هدايت و 

مديريت كرده اند.
از ديد اين دسته از آگاهان، آغاز اجراى اين 
طرح از شكست شوروى سابق در افغانستان 
صد  رژيم  و  نظام  يك  برقرارى  تا  و  بوده 
در  امريكا  متحده  اياالت  به  وابسته  صد  در 
افغانستان، ادامه خواهد يافت. مانيفيست اين 
طرح به اين گونه است كه پس از شكست 
شوروى در افغانستان، نخست به مجاهدين 

اجازه تشكيل دولت اسالمى داده شود؛ ...
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حكومت دارى و امنيت، كوتاهى يا 
شكست؟

خواب آشفته اى كه «امريكا» براى 
افغانستان ديده است!
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در صفحه در صفحه 33جنبش رستاخيز به جاى حكومت، مردم را زير فشار گرفته  است!

رييس جمهور افغانستان و نخست وزير 
نشست  حاشيه  در  ديدارى  در  پاكستان 
به  كشور  دو  كه  كرده اند  توافق  شانگهاى 
تروريستى،  شبكه هاى  بردن  بين  از  هدف 

گروه هاى كارى مشترك ايجاد كنند.
در اين ديدار آقاى غنى گفت: افزايش 
ماه  در  خصوص  به  تروريستى  حمالت 
شهدا،  جنازة  مراسم  در  و  رمضان  مبارك 
ضرورت  بر  وى  است».  قبول  قابل  غير 
گناه  بى  مردم  عليه  ها  خشونت  كاهش 

افغانستان تاكيد كرد.
رييس جمهور غنى افزود:»بايد پاكستان 
همديگر  دست  به  دست  افغانستان  و 
پناهگاه  تروريستى،  هاى  شبكه  تا  بدهند 
بين  از  را  آنها  تمويل  منابع  همچنن  و  ها 
تا  كردند  توافق  كشور  دو  سران  ببرند». 
تالش هاى شان  را در امر مبارزه با تمام 
و  كشور  دو  امنيت  كه  تروريزم  اشكال 
مى  مخاطره  به  را  آن  از  فراتر  و  منطقه 

اندازند، تشديد كنند.
آنها همچنين توافق كردند كه از مكانيزم 
و  چهارجانبه  هماهنگى  گروه  نشست 
ديدارهاى دوجانبه به منظور اقدامات قوى 
و مشخص بر عليه گروه هاى تروريستى 
را  شده  انجام  اقدامات  و  كنند  استفاده 

ارزيابى و تاييد نمايند.
كارشناسان اما نسبت به اين توافق تازه 
با  مشترك  مبارزه  براى  همسايه  دو  ميان 
تروريزم، تالش براى تأمين صلح و ثبات 
راستاى  در  همگرايى  و  افغانستان  در 
برقرارى صلح و امنيت و ثبات پايدار در 

ابعاد منطقه اى، عميقا ترديد دارند.
اين ترديد اما نسبت به اراده، صداقت 
و قاطعيت جانب افغانستان وجود ندارد. 
كابل از سال ها پيش تاكنون آماده چنين 
تعامل تنگاتنگ و همه جانبه با اسالم آباد 
براى مهار تهديدها، ناامنى ها و وضعيت 
اين  در  و  بوده  كشور  دو  امنيتى  وخيم 

سنگينى  هاى  قربانى  و  ها  هزينه  مسير، 
پاكستان  اما  است؛  شده  متحمل  نيز  را 
عليرغم وعده هاى فراوانى كه داده، تفاهم 
هاى رسمى كه امضا كرده، موضع گيرى 
هرگز  نموده،  مطرح  كه  مستقيمى  هاى 
نيروهاى  از  استفاده  تروريزم،  حمايت  از 
هژمونى  تعميم  و  تأمين  براى  تروريستى 
هاى  ملت  ساير  و  افغانستان  در  خود 
منطقه و هم پيمانى با رژيم ها، گروه ها و 
سازمان هاى شناخته شده حامى تروريزم، 
مروج افراط گرايى و اشاعه دهنده ناامنى 
و خشونت و جنگ و نفاق و خون ريزى 
دست  منطقه،  سراسر  در  ويرانگرى  و 

نكشيده است.
كه  هايى  پيمان  كه  دهد  مى  نشان  اين 
با  مبارزه  عرصه  در  افغانستان  با  پاكستان 
ايجاد  به  كمك  و  امنيت  تأمين  تروريزم، 
اندازه  به  هرگز  بندد،  مى  منطقه  در  صلح 
رژيم  ميان  كه  پنهانى  و  پيدا  هاى  پيمان 
تروريستى  هاى  سازمان  و  آباد  اسالم 
مستحكم،  قوى،  دارد،  وجود  المللى  بين 

صادقانه و استراتژيك نيست.
در  را  خود  منافع  هم  هنوز  پاكستان 
بيند  مى  تروريزم  جانبه  همه  سازى  فربه 
و تالش مى كند تا با ايجاد جنگ و ناامنى 
و ترور و بى ثباتى در افغانستان، مانع از 
اقتدار  و  استقالل  و  پيشرفت  و  توسعه 

كشور همسايه اش شود.
پاكستان همچنين از اين امر هراس دارد 
براى  اى  عرصه  امن،  افغانستان  يك  كه 
حضور پرقدرت هند شده و به اين ترتيب، 
از نفوذ و سلطه و هژمونى اسالم آباد در 

آن، كاسته خواهد شد.
نگران  پاكستان  تر،  روشن  بيان  به 
عمق  مثابه  به  افغانستان  دادن  دست  از 

استراتژيك خود است.
در  پاكستان  مطلوب  سياسى  رژيم 
شبيه  سيستمى  يا  طالبان  رژيم  افغانستان، 
آن است كه تماما تحت سلطه و در اختيار 

باشد  كشور  آن  جاسوسى  هاى  دستگاه 
مردم  ملى  منافع  بر  را  پاكستان  منافع  و 

افغانستان، مقدم بدارد.
پاكستانى  هاى  استراتژيست  هم  هنوز 
افغانستان،  بر  طالبان  سلطه  سال  پنج  به 
كشور  دو  روابط  طاليى  دوران  عنوان  به 
حمايت  با  كه  اند  معتقد  و  كنند  مى  نگاه 
از تروريزم مى توانند آن دوران را يكبار 

ديگر احيا كنند.
وجود  اطمينانى  هيچ  حساب،  اين  با 
اشرف  هاى  تالش  نيز  بار  اين  كه  ندارد 
با  دوجانبه  هاى  پيمان  احياى  براى  غنى 
تروريزم،  سركوب  منظور  به  پاكستان 
در  و  ها  تروريست  با  صلح  روند  آغاز 
افغانستان،  در  امنيت  و  ثبات  تأمين  نتيجه 
مثبت  نتيجه  به  پيشين،  موارد  برخالف 

منتهى شود.
در اين ميان اما از ديد صاحب نظران، 
كابل  كه  است  اين  نااميدكننده  موضوع 
بن  و  شكست  تجربه  بار  ها  ده  عليرغم 
و  مشترك  همكارى  از  نااميدى  و  بست 
صادقانه پاكستان در اين امور، هنوز هيچ 
راه ديگرى جز جلب رضايت و حمايت 
نمى  خود  برابر  در  آباد  اسالم  همراهى  و 
بيند و عليرغم تحمل تلفات صدها نفرى 
در عمليات هاى تروريستى مورد حمايت 
پاكستان، همچنان تالش مى كند تا راهى 
براى آشتى و سازش با پاكستان پيدا كند.

اين تالش ها اما تا زمانى كه با حمايت 
و همراهى واقعى و صادقانه قدرت هاى 
نمى  نشود،  همراه  امريكا  مانند  خارجى 
از  هنوز  امريكا  برسد.  اى  نتيجه  به  تواند 
حامى  رژيم  عنوان  به  پاكستان  بر  فشار 
تروريزم، امتناع مى كند و انتظارات كابل 

در اين زمينه را بى پاسخ گذاشته است.
هيچگاه  پاكستان  شرايطى  چنين  در 
خود را مجبور به اعتنا و پايبندى به تفاهم 
و پيمان با افغانستان نمى بيند و به آسانى 

آنها را ناديده مى گيرد و نقض مى كند.

وحدت با حامى تروريزم عليه تروريزم!
تحليل

فرمانده پوليس بادغيس:
داعش و طالبان دو روى 

يك سكه هستند

4

براى مبارزه با داعش
بايد از سد طالبان

عبور كنيم

مردم افغانستان هم در 
قبال ملت مظلوم فلسطين 

مسئوليت دارند

شهروندان:
2

4 يك آگاه سياسى:يك آگاه سياسى:

در تبرئه دادن داعش از حمالت در تبرئه دادن داعش از حمالت 
خونين تروريستى در كابل، خونين تروريستى در كابل، 

رازهايى نهفته است!رازهايى نهفته است!
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اين  نتيجه  زيرا   / اول  صفحه  از  ادامه 
وضعيت، تنها يك چيز است و آن افزايش 
بى سابقه فاصله ميان مردم و حكومت مى 
باشد؛ چيزى كه از سوى رييس اجرايى هم 

مورد اشاره قرار گرفته است.
تحليلگران اما مى گويند كه بيان محافظه 
كارانه و محتاطانه آقاى عبداهللا در توصيف 
سهم  و  نقش  و  جارى  بحرانى  شرايط 
است  آن  معناى  به  آن،  ايجاد  در  حكومت 
كه حكومت هنوز هم جديت مساله را درك 
نكرده و نمى تواند ابعاد فاجعه بار استمرار 
بن بست و انسداد و فروبستگى سياسى را 

به خوبى اندازه گيرى نمايد.
مردم  از  انبوهى  گروه  كه  حالى  در 
معترض، به منظور ابراز خشم و انزجار شان 
نسبت به عملكرد حكومت در حوزه امنيت 
كابل،  هاى  خيابان  در  دارى،  حكومت  و 
مكررى  تهديدهاى  عليرغم  و  زده  خيمه 
دولتى  ضد  نيروهاى  و  دولت  نشانى  از  كه 
از  دست  نيستند،  حاضر  كنند،  مى  دريافت 
از  عبداهللا  آقاى  بردارند،  تغيير  براى  مبارزه 
به  ها  بررسى  انجام  براى  ها  تالش  آغاز 
منظور شناسايى كاستى ها و كمبودها خبر 
مى دهد تا در نتيجه آن، بهبود در امر امنيت 
نهايت،  در  و  شود  ايجاد  دارى  حكومت  و 
فاصله بى سابقه به وجود آمده ميان دولت و 

قشر سياسى كشور، كاهش پيدا كند.
ها  خواسته  ميان  كه  دهد  مى  نشان  اين 
دولت  واكنش  و  مردم  مشروع  نيازهاى  و 
منطقى  و  معقول  تناسب  هيچ  آن،  برابر  در 
كاهش  به  تنها  نه  امر،  اين  و  ندارد  وجود 
فاصله ميان مردم و دولت، كمكى نخواهد 
كرد؛ بلكه چه بسا سبب افزايش آن خواهد 

شد

مردم  خود  زبان  با  مردم  با  بايد  دولت 
و  سركوب  و  زور  زبان  با  نه  كند،  صحت 
گلوله و تفنگ. دولت بايد درك كند مردمى 
خيابان  در  همچنان  ولى  اند؛  داده  خون  كه 
مانده اند، حاضر نيستند با تطميع يا تهديد، 
دولت  اگر  حتى  بكشند.  اعتراض  از  دست 
ها  خيابان  از  ها  خيمه  برچيدن  به  موفق 
قوت  به  ها  نارضايتى  و  ها  اعتراض  شود، 
نه  روزگارى  و  ماند  خواهند  باقى  خود 
چندان دور از جايى ديگر به بهانه ديگرى 

سر برخواهند آورد.
مقام  دو  يا  يك  كامل  بركنارى  يا  تعليق 
نمى  تغيير  را  چيزى  هم  امنيتى  پايه  دون 
هاى  گام  دولت  دارند  انتظار  مردم  دهد. 
اساسى و محكمى را به سوى مردم بردارد و 
با اعتنا به خواست هاى اساسى توده، فاصله 
هولناك ايجاد شده ميان خود و مردم را كم 

كند.
بديهى  تحليلگران،  ديد  از  ميان،  اين  در 
است كه كسى مانند طالبان و ساير جريان 
نخواهد  نظام  براندازى  پى  در  مسلح،  هاى 
براى  بهترى  جايگزين  و  بديل  زيرا  بود؛ 
تواند  نمى  امر  اين  اما  ندارد؛  وجود  آن 
اعتنايى  بى  و  مسؤوليتى  بى  مباالتى،  بى 
ها  خواست  قبال  در  دولت  منزجركننده 
ايجاد  حوزه  در  مردم  مشروع  انتظارات  و 
اصالحات اساسى و بنيادين در بخش هاى 
حكومت دارى و امنيت را توجيه كند؛ زيرا 
بى  و  مسؤوليتى  بى  مباالتى،  بى  اين  هزينه 
و  مردم  اعتراض  و  خشم  فوران  اعتنايى، 
دولت  و  آنها  ميان  فاصله  ترسناك  تعميق 

خواهد بود.

حكومت دارى و امنيت، كوتاهى يا 
شكست؟

فرمانده پوليس غور مى گويد كه داعش در 
منطقه مرغاب قرار دارد اما براى از بين بردن 
اين گروه، بايد ابتدا از سد طالبان مستقر در 

نزديكى مرغاب بگذريم.
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
«غالم مصطفى محسنى» فرمانده پوليس غور 
به خبرنگار آوا گفت كه در نوار ويديويى كه 
در فضاى اينترنت پخش شده، مشخص است 
كه داعش در منطقه دره مرغاب اين واليت در 

حال سربازگيرى است.
او گفت كه گروه داعش از يك سال به اين 
سو در اين منطقه مستقر شده و تحركاتى نيز 
داشته است. همچنين اين گروه مى خواهد تا 

دره مرغاب را به عنوان پايگاه شان قرار دهد.
آموزش  تائيد  ضمن  غور  پوليس  فرمانده 
داعش  كه  گفت  گروه  اين  سوى  از  كودكان 
براى جذب بيشتر كودكان، روزانه 40 افغانى 

به عنوان معاش تعيين كرده است.
او تاكيد كرد كه اين گروه ضمن سربازگيرى 
ميان  در  را  خود  تبليغات  نظامى،  آموزش  و 

زنان نيز آغاز كرده است.
براى  داعش  گروه  كه  مى گويد  محسنى 
اين كه توان و نفوذ خود را در منطقه افزايش 
گروگان  به  را  ملكى  و  كشاورز  افراد  دهد، 
گرفته و از آنان مى خواهد تا در مناطق شان به 

آنان جاى دهند وگرنه به قتل مى رسند.
علت  خصوص  در   ، غور  پوليس  فرمانده 
اقدامى  گروه  اين  عليه  تاكنون  چرا  اين كه 
بودن  دور  دليل  به  گفت:  نگرفته،  صورت 
صعب العبور  مركز،  از  داعش  حضور  منطقه 
بودن راه ها و ناامن بودن مسير، تاكنون پوليس 

اين واليت نتوانسته اقدامى انجام دهد.
حضور  دره مرغاب  منطقه  در  نيز  طالبان 
فعال دارند. فرمانده پوليس غور مى گويد كه 
طالبان به صورت ناخواسته سد محكمى ميان 

نيروهاى امنيتى و داعش شده اند.
او تاكيد دارد كه براى رسيدن و از بين بردن 
داعش، بايد ابتدا از سد طالبان بگذرند اما اين 
امر در توان نيروهاى امنيتى اين واليت نيست.

ابتدا  همان  از  كه  مى گويد  محسنى 
ميان  در  كشور  مركز  با  را  نگرانى هاى شان 
گذاشته اند اما تاكنون هيچ اقدامى در اين مورد 
چندين  نيز  امريكايى  نيروهاى  است.  نشده 
حمله هوايى بر مواضع داعش داشته و هر بار 
هم چند تن از افراد اين گروه را كشته است.

اما اين كه چرا آن ها با توجه با قواى نظامى 
كه دارند نمى توانند داعش را از بين ببرند نيز 
به  پاسخ  در  محسنى  آقاى  كه  است  سوالى 
آن گفت: نيروهاى امريكايى دو بار عمليات 
اما  دادند  انجام  داعش  و  طالبان  عليه  هوايى 
درست  هدف ها  زيرا  نبود  موثر  و  كارساز 

تشخيص داده نمى شود.
به گفته آقاى محسنى، اگر اين گروه در اين 
منطقه پايگاه تشكيل دهد، نيرو گرفته و براى 

9 واليت مشكل ايجاد خواهد كرد.
به گفته وى ، واليات هرات، فراه، بادغيس، 
و  سرپل  هلمند،  باميان،  دايكندى،  ارزگان، 
فارياب ، 9 واليتى هستند كه دچار مشكالت 

امنيتى خواهند شد.
فرمانده پوليس غور بازهم تاكيد مى كند كه 

نيروى كافى براى از بين بردن داعش ندارد.
او افزود كه يك گروه از داعش در مناطق 
مرزى ولسوالى هاى دولتيار و لعل و سرجنگل 
ديده شده اما با تدابير امنيتى مواجه شده است.
هر  داعش  ساخت:  نشان  خاطر  محسنى 
وقتى كه با تدابير امنيتى مواجه شده، اقدام به 
بازگشت به قرارگاه هاى قبلى شان كرده است.

شوراى  اعضاى  از  برخى  هم  سويى  از 
واليتى و فعاالن مدنى غور از حضور گروه 

داعش در اين واليت ابراز نگرانى كرده اند.
تا  مى خواهند  مركزى  مقامات  از  آنان 
هدف  مورد  مرغاب  درة  در  را  آنان  النه هاى 
قرار دهند. در صورت عدم توجه حكومت در 
آينده نزديك اين گروه چالش هاى زيادى را 

براى مردم غور به وجود خواهند آورد.
داعش در چند روز اخير در برخى از مناطق 
ولسوالى هاى دولتيار و لعل و سرجنگل جابجا 
شده اند و قصد دارند تا ناامنى هايى براى مردم 

به وجود آورند.

فرمانده پوليس غور در گفتگو با آوا:
براى مبارزه با داعش بايد از سد 

طالبان عبور كنيم

مصاحبه

مهيِب  و  قوى  انفجار  دنبال  به 
نهادهاى  كابل،  در  جوزا)  چهارشنبه(10 
امنيتى افغانستان به خصوص رياست امنيت 
شبكه  كار  حمله  اين  كه  كرد  اعالم  ملى 
استخبارات  سازمان  همكارى  با  و  حقانى 
درحالى  اين  است.  بوده  پاكستان  نظامى 
دومين  براى  حقانى  الدين  سراج  كه  است 
اخير  انتحارى  حمالت  كه  كرد  اعالم  بار 

كابل، كار اين گروه نبوده است.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
پس از اظهارات روز سه شنبه سراج الدين 
در  او  از  صوتى  نوار  يك  انتشار  و  حقانى 
يكى از وب سايت هاى طالبان مبنى بر اين 
كه حمالت تروريستى اخير كابل، كار اين 
سرپرست  دانش،  نجيب  اما  نبوده،  گروه 
بار  امورداخله  وزارات  سخنگوى  دفتر 
دهد  مى  نشان  شواهد  كه  كرد  تأكيد  ديگر 
كه حمالت اخير، در آن سوى مرز طراحى 
شده و توسط گروهى حقانى صورت گرفته 

است.
انفجار  از  پس  كه  است  حالى  در  اين 
بزرگ تروريستى در چهارشنبه كه حكومت 
آن را به شبكه حقانى نسبت داد، كسى در 
مورد عامل سه حمله انتحارى در نماز جنازه 

محمدسالم ايزديار، چيزى نگفته است.
برخى بدين باوراند كه دليل رد حمالت 
الدين  سراج  سوى  از  كابل  تروريستى 
زندان  در  وى  برادر  بودن  زندانى  حقانى، 
كابل مى باشد. در اين ميان آگاهان سياسى 
ديدگاه هاى متفاوتى دارند، برخى حمالت 
تروريستى اخير در كابل را كار شبكه حقانى 
و برخى ديگر نيز آن را به داعش نسبت مى 
دهند. وحيد مژده، كارشناس مسائل سياسى 
حكومت  كه  گويد  مى  آوا،  با  مصاحبه  در 
اخير  تروريستى  وقايع  به  نسبت  افغانستان 

دچار يك نوع سردرگمى شده است.
به  اى  شبكه  كه  حالى  در  او،  گفته  به 
صورت مستقل به نام حقانى وجود ندارد، 
بلكه حقانى همان معاون مالهبت اهللا، رهبر 

حكومت  و  امريكا  داعش،  گروه  درباره 
افغانستان را زير سوال مى برد.

به گفته مژده، روشن نشدن عمق قضيه در 
بيستر،  چهارصد  شفاخانه  دهمزنگ،  حادثه 
مشابه،  اتفاقات  ساير  و  زنبق  چهارراهى 
نشان مى دهد كه دست هاى بسيار قوى و 
باالتر از حكومت افغانستان در قضايا دخيل 
است و همين مسأله باعث نگرانى مردم نيز 
اسداهللا  كه  است  حالى  در  اين  است.  شده 
زائرى، استاد دانشگاه، حمالت اخير كابل را 
پچيده خواند و مى گويد: «چنين حمالتى 
يقينا  و  است  خارج  داعش  گروه  توان  از 
پشت اين قضيه، دست سازمانهاى منطقه به 

خصوص گروه حقانى قرار دارد».
نيز  احتمال  اين  طرفى  از  او،  گفته  به 
خصوص  به  كابل  اتفاقات  كه  دارد  وجود 
عكس  زنبق،  چهارراهى  در  مهيب  انفجار 
العملى در برابر پرتاب مادر بمب ها توسط 
نيروهاى امريكايى در اچين ننگرهار باشد.

به باور اين استاد دانشگاه، پس از پرتاب 
امريكا،  توسط  افغانستان  در  ها  بمب  مادر 
كشورهاى  حداقل  يا  و  بيرونى  حلقات 
منطقه، خواستند با انجام اين عمليات نشان 
دهند كه اگر امريكا از مادر بمب ها استفاده 
هاى  آفرينى  فاجعه  توان  هم  ما  كند،  مى 

مشابه را از هر طريق ممكن داريم.
ابتدا  در  زائرى،  آقاى  گفته  به  هرچند 
روز  حمله  داعش  به  مربوط  حلقات 
چهارشنبه را به عهده گرفتند، اما در سايت 
رسمى از سوى داعش، مسئوليت اين حمله 

به عهده گرفته نشد.
به عقيده وى، از آنجايى كه فاجعه روز 
چهارشنبه دهم جوزا، بسيارعميق و سنگين 
بود، ممكن است براى رد گم كردن مردم، 
قضيه  اين  عمدا  اطالعاتى،  هاى  بازى  در 
اين  درغير  باشند،  كرده  داعش  متوجه  را 
صورت، احتمال انجام اين گونه حمالت از 
سوى گروه هاى ديگر غير از داعش، قوى 

تر به نظر مى رسد.

مى  تحريك  اين  اجرايى  بازوى  و  طالبان 
صورت  طريق  اين  از  كارها  تمام  و  باشد 
مى گيرد، اما دولت افغانستان نامى از گروه 
طالبان نمى برند و اين مسئله را پيچيده تر 

مى سازد.
اين درحالى است كه به گفته آقاى مژده؛ 
مسووليت  آغاز،  همان  در  داعش  گروه 
دليلش  عهده گرفت و  را به  حمالت اخير 
هم به احتمال قوى، انتقام پرتاب مادر بمبى 
ننگرهار  اچين  در  امريكا  توسط  كه  بود 
خسارات  گروه  اين  بر  و  شد  استفاده 

سنگينى وارد كرد.

در  داعش  سياسى،  فعال  اين  گفته  به 
حقيقت انتقام مادر بمب ها را از مردم كابل 
حكومت  كه  وقتى  او،  گفته  به  اما  گرفت، 
گردن  به  را  حمالت  مسووليت  افغانستان 
گروه حقانى انداخت، داعش ديگر موضوع 
را دنبال نكرد و آن را به ضرر طالبان دانسته، 

پشت قضيه را رها كرد.
او با تأكيد بر اين كه چرا دولت افغانستان 
در اكثر قضايا از داعش نام نمى برد و اين 
كار سؤال برانگيز است، افزود: «چرا هميشه 
داعش از سوى حكومت بى گناه معرفى مى 
شود، در حالى كه رهبران سياسى در مجامع 
بين المللى همواره از داعش به عنوان گروه 
خطرناك ياد مى كنند». به گفته آقاى مژده، 
خونين  حمالت  از  داعش  دادن  تبرئه  در 
تروريستى در كابل، رازهايى نهفته است كه 

بيشتر به امريكا بر مى گردد.
او يك بار ديگر تأكيد كرد كه پنهان كارى 

در تبرئه دادن داعش از حمالت خونين تروريستى در كابل، رازهايى نهفته است!
يك آگاه سياسى:

يادداشت

و  عوامل  اما   / اول  صفحه  از  ادامه 
جواسيس غرب به خصوص دولت امريكا، 
بيكار نباشند و براى بدنام كردن مجاهدين و 
دولت نوپاى آنها و البته به كمك پاكستانى 
آنان  ميان  در  را  داخلى  جنگهاى  آتش  ها، 
نگذارند  عنوان  هيچ  به  و  كنند  ور  شعله 
دولت  يك  ريزى  پى  توانايى  مجاهدين  تا 

مردمى و اسالمى را پيدا كنند.
دولت  به  نسبت  مردم  نقشه،  طبق 
براى  زمينه  و  شوند  مى  بدبين  مجاهدين 
فراهم  افغانستان  در  طالبانى  نظام  حضور 

مى شود.
مرحله  و  استيپ  عنوان  به  طالبان  دولت 
دوم تئورى توطئه، رسالت دارد تا با اعمال 
و برخوردهاى قرون وسطايى و غير انسانى 
و برقرارى نظام اختناق و خفقان، و نسبت 
مردم  مذهب،  و  دين  به  اعمال  آن  دادن 
اسالم،  مبين  دين  به  نسبت  را  افغانستان 
مردم  كه  جايى  تا  بسازند؛  منزجر  و  بدبين 
طالبان  جاى  به  ايكاش  كه  كنند  آرزو 
داخل  آنها  شركاى  و  امريكايى  نيروهاى 
شود  مى  نيز  چنين  كه  شوند؛  شان  كشور 
و امريكايى ها با يك سناريوى پيش ساخته 
در  دوگانه  برجهاى  «انفجار  بنام  وپرداخته 
نيويارك»، و به اين بهانه و تعقيب بن الدن، 
وارد افغانستان مى شوند و اما پس از تعقيب 
از  هم  پاكستان  خاك  در  الدن  بن  كشتن  و 
افغانستان بيرون نمى روند و دقيقًا به مدت 
17 سال در افغانستان مى مانند كه در حال 
دارد  ادامه  تعقيبى  حضور  اين  نيز  حاضر 
رهبر  شدن  كشته  از  پس  حضورِ  همين  و 
ها  امريكايى  دست  افغانستان،  در  القاعده 
و شركاى آنان در ناتو را بيش از پيش رو 
مى كند و تثبيت كننده آن است كه تئورى 
است  باقى  خود  قوت  بر  همچنان  توطئه 
و  افغانستان  با  حاالها  حاال  ها  امريكايى  و 

دولت و مردم آن كار دارند.
صاحبنظران ادامه مى دهند كه طبق همان 

همه  توطئه،  تئورى  به  قائالن  ديد  از 
زمينه  تا  گيرد  مى  صورت  تالشها  اين  ى 
در  ها  امريكايى  اصلى  مهره  حضور  براى 
و  آماده  زاد،  خليل  زلمى  يعنى  افغانستان؛ 
بدون  و  آمد  خواهد  كه  كسى  شود؛  مهيا 
صد  حكومت  يك  شالوده  چرا  و  چون 
در  را  امريكا  و  غرب  به  وابسته  صد  در 

افغانستان پايه گذارى خواهد كرد.
تحليل مبنى بر «تئورى توطئه» ادامه مى 
دهد كه رژيم زلمى خليل زاد ماموريت دارد 
و  كند  كن  ريشه  افغانستان  از  را  طالبان  تا 
امنيت و آرامش و رفاه را دو دستى به مردم 

افغانستان تقديم كند.!
در رد تحليل تئورى توطئه بايد گفت كه 
به  است؛  مغالطه  يك  اساس  از  تحليل  اين 
اين معنى كه از مقدمات درست براى يك 
نتيجه نادرست بهره برده شده است. اينكه 
براى  توطئه  مراحل  اين  ى  همه  شده  گفته 
ديگر  وابسته  مهره  هر  يا  زاد  خليل  آوردن 
شايد  شده،  داده  ترتيب  و  تهيه  امريكا،  به 
زاد،  خليل  آمدن  با  اينكه  اما  باشد؛  درست 
عيشى  و  امن  خانه  و  گلستان  به  افغانستان 
و  نادرست  شود،  مى  تبديل  افغانها  براى 
مقدار زيادى هم خنده دار به نظر مى رسد؛ 
سازى  داعش  پروسه  ها  امريكايى  كه  چرا 
را تازه در افغانستان روى دست گرفته اند 
بيشتر  سازى  ناامن  معنى  به  اين  خود  و 

افغانستان است.
نامشروع  منافع  تامين  براى  ها  امريكايى 
خويش است كه در افغانستان حضور دارند 
و اين منافع با ناامن سازى اين كشور بيشتر 
و  آن  امنيت  و  ثبات  با  تا  ميايد؛  دست  به 
بارها  چنانچه  ها  امريكايى  ديگر  سوى  از 
گفته شده است، بهانه براى حضور بيشتر و 
طوالنى تر در افغانستان و منطقه مى خواهند 
و اين بهانه با ناامن و ويران كردن اين كشور 
كردن  مرفه  و  گلستان  با  تا  دارد  سازگارى 

افغانستان و مردم آن.

مى  داده  اجازه  افغانها  به  ديگر  بار  تئورى، 
شود كه دولت تشكيل بدهند؛ اما اين نوبت 
امريكايى.  مشاوران  بين  ذره  و  نظر  زير 
دولت تشكيل مى شود و در خالل ده سالى 
مشاوران  است،  كار  روى  كرزى  حامد  كه 
و  تشويق  در  سعى  اروپايى  و  امريكايى 
ترغيب رئيس جمهور و تيم حاكم مبنى بر 
كنار زدن چهره هاى جهادى حتى االامكان 
در اين دهه دارند كه تا حدودى نيز موفق 
مى شوند و چهره هاى با نفوذ و قدرتمندى 
سياف و تعدادى از  چون اسماعيل خان و 

رهبران شيعه را خانه نشين مى كنند.
سياسى  حذف  تئورى،  همان  اساس  بر 
با  و  ميابد  ادامه  همچنان  مجاهدين  رهبران 
روند  ملى،  وحدت  دولت  آمدن  كار  روى 
مى  خويش  به  ترى  جدى  صورت  مذكور 
را  ملى  وحدت  حكومت  تحليل  اين  گيرد. 
و  بوده  ملى  بنام  كه  داند  مى  اى  پروژه  نيز 
مذكور  توطئه  همان  مسير  تا  است  ناچار 
گام بردارد. از اين ديد، چهره بيشتر رهبران 
جهادى در اين دوره خدشه دار تر مى شود؛ 
به عنوان مثال معاون اول رئيس جمهور با 
آن سابقه درخشانش هم در جهاد و هم در 
نظام كنونى، با يك توطئه بى رحمانه و بى 
رياست  شود؛  مى  نشين  خانه  اى،  شرمانه 
اجرايى به يك ارگان خنثى و منزوى تبديل 
جهادى  يك  خود  كه  خليلى  كريم  و  شده 
چندان  نه  و  تشريفاتى  چوكى  بر  را  است 
مى  صلح  عالى  شوراى  رياست  جدى 
جمهور،  رئيس  سياسى  مخالفان  تا  نشانند؛ 

سر فرصت جمجمه او را نيز منفجر كنند.
از ديد قائالن به تئورى توطئه، استاد عطا 
قدرت  هرم  راس  در  كنونى  شرائط  در  كه 
چهره هاى جهادى قرار دارد نيز از همه ى 
سمت و جهت در محاصره قرار دارد و پالن 
حذف  يا  كه  است  اين  هم  ايشان  باره  در 
شود و يا به مهره خنثى و بدون خطر براى 

امريكايى ها تبديل شود.

خواب آشفته اى كه «امريكا» براى افغانستان ديده است!
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جنبش رستاخيز به جاى حكومت، مردم را زير فشار گرفته است!
شهروندان:

هواداران  تحصن  خيمه  برپايى  دنبال  به 
«جنبش رستاخيز براى تغيير» در بخش هاى 
بندش  از  اما  شهروندان  كابل،  شهر  مزدحم 
جاده هاى اصلى شكايت داشته مى گويند كه 
را  مردم  حكومت  به جاى  رستاخيز  جنبش 

زير فشار گرفته است. 
را  دولت  اما  رستاخيز  جنبش  هواداران 
و  خوانده  پايتخت  جاده هاى  بندش  مقصر 
تاكيد دارند كه راه بندان را حكومت عمداً 
ايجاد  رستاخيز  جنبش  سازى  بدنام  براى 

كرده است. 
سياسى  كارشناسان  از  فضيلت  شاه جهان 
كه  كرد  نشان  خاطر  آوا  با  گفتگو  در 
در  كه  رستاخيز  جنبش  خالى  خيمه هاى 
جاده هاى كابل بر افراشته شده، رفت و آمد 

ترافيكى را مختل كرده اند. 
آقاى فضيلت افزود كه اكثريت خيمه هاى 
تحصن خالى  هستند و نيروهاى امنيتى چند 
چوكى هاى  و  فلزى  پايه هاى  پارچه،  متر 

خالى را پاسدارى مى كنند. 
مردم  رستاخيز،  جنبش  بيان اينكه  با  او 
حكومت  نه  است  گرفته  فشار  زير  را  كابل 
را؛ اشاره كرد كه جاده ها به روى مردم بسته 
شده، عابريِن وسايط زير آفتاب سوزان در 
وسايط  و  مى زنند  نفسك  خيمه ها  اطراف 
ترانسپورتى آنان ليترها تيل اصراف مى كنند؛ 
هم چنين اوقات كارى مردم به هدر مى روند 

و ميليون ها سرمايه ملى راكد شده است. 
مطرح  حالى  در  را  گفته  اين  فضيلت 
رياست  ارگ  گذشته  روز  كه  مى كند 
برپايى  اثر  در  كه  شد  مدعى  نيز  جمهورى 
دو  خصوصى  سكتور  روزه  همه  خيمه ها، 

ميليون دالر صدمه اقتصادى مى بينند. 
تحصِن  اين  نتيجه ى  ادامه  در  فضيلت 
كه  افزود  و  كرد  عنوان  رويا  را  سمبوليك 
خيمه هاى خالى و پر از سكوت هيچ گاهى 
گسيخته  افسار  حكومت  از  را  مردم  حقوق 

گرفته نخواهد توانست. 
خيمه هاى  بين  سياسى؛  آگاه  اين  به باور 
فرق  زرداد  قومندان  پوسته هاى  و  امروزى 

را  مردم  جيب  زرداد  چون  نيست؛  چندانى 
خالى مى كرد و متصديان خيمه ها، به نحوى 

جيب مردم را خالى نگه مى دارند. 
او تاكيد كرد كه حركت هاى مدنى زمانى 
مفيد و با ارزش مى شوند كه آرامش و رفاه 
مردم در آن حس شود؛ اما آنجا كه آرامش و 
آزادى مردم فداى عقده و اغراض چند آدم 
مى شود، آنگاه حركت مدنى تبديل مى شود 

به پاتك هاى فريب كارى. 
به  را  رستاخيز  جنبش  سران  فضيلت 

كه  افزود  و  كرد  متهم  مديريتى  ضعف 
رستاخيز  يك  براى  را  مردم  نتوانستند  آنان 

عمومى بسيج كنند. 
در همين حال شهروندان پايتخت نيز از 
بنده جاده ها از اثر برپايى خيمه هاى تحصن 
شكايت داشته مى گويند كه جنبش رستاخيز 
خيمه ى مطالبات خود را به خيمه راه گيرى 

تبديل كرده است. 
به آوا  كابل  باشنده هاى  از  صادقى،  اقبال 
خود  مطالبات  دارد  حق  ملت  كه  گفت 
دولت  از  كشور  اساسى  قانون  مطابق  را 
به  منجر  درخواست  چنين  اگر  اما  بخواهد؛ 
آزار ساير شهروندان شود، شكست خورده 

خواهد بود. 
او افزود كه با برپايى خيمه تحصن پيش از 

اينكه بر دولت فشار وارد شود مردم بيچاره 
زجر مى بينند كه در نتيجه همه به معترضين 
از  كه  اعتراضى  هر  و  كرد  خواهند  پشت 
به  محكوم  نباشد  برخوردار  مردمى  پشتوانه 

شكست قطعى خواهد بود. 
او تاكيد كرد كه اين مطالبات بايد از طريق 

پارلمان پيگيرى شود نه در زير خيمه ها. 
به آوا  كابل  شهروند  ديگر  عمرى  فياض 
گفت كه بر افراشتن خيمه هاى كه در آن ده 
بند  اش  هدف  فقط  و  ندارد  وجود  هم  نفر 

كردن جاده ها بروى شهروندان است، نه به 
حكومتى  ديگرى  مقام  و  اتمر  به  نه  و  غنى 
مشكل مى آفريند؛ بل تمام رنج و عذابش را 

شهروندان مى كشند. 
او افزود كه شهروندان در اين ماه رمضان 
تمام وقت خود را در زير آفتاب سوزان در 

راه بندان سپرى مى كنند. 
خيمه تحصن  برپايى  كه  است  گفتنى 
به همراه  نيز  را  زيادى  واكنش هاى  تاكنون 

داشته است. 
جبهه  حزب  رهبر  مجددى  صبغت اهللا 
نجات ملى، نيز روز گذشته در يك نشست 
«گناه  را  جاده ها  مسدودساختن  خبرى 
آزرده گى  باعث  كه  گفت  و  خواند  بزرگ» 

خداوند مى شود. 

راه بندان  خود  دولت  رستاخيز:  جنبش 
ايجاد  رستاخيز  جنبش  بدنامى  براى  را 

كرده است 
در همين حال هواداران جنبش رستاخيز 
راه بندان  عمداً  خود  دولت  كه  اند  مدعى 
جنبش  به پاى  آن  بدنامى  تا  كرده  ايجاد 

رستاخيز تمام شود. 
جنبش  هوادارن  از  شريفى،  علم  مير 
اين روزها  در  كه  گفت  به آوا  رستاخيز 
ترافيك بر خالف معمول تمامى تونس هاى 

لينى را سه قطاره روى جاده توقف مى دهد 
ايجاد  راه بندان  شان  اسناد  بررسى  به بهانه  و 

مى كنند. 
خيمه هاى  مزدحم  نقاط  در  كه  افزود  او 

تحصن جنبش رستاخيز وجود ندارد. 
خيمه تحصن  در  كه  پور  ميهن  فرهاد 
به آوا  نيز  داشت  حضور  شيرپور  چهارراهى 
ايجاد  گفت كه راه بندان را حكومت عمداً 
كرده تا به پاى جنبش رستاخيز تمام شود. 

نقاط  اكثر  در  حاضر  حال  در  افزود:  او 
جاده ها  نيز  ندارد  وجود  هيچ خيمه  كه  شهر 
به روى ترافيك مسدود و عابرين با مشكل 

گرفتار اند. 
اعضاى  از  ديگر  يكى  بهزاد،  حشمت 
بندان  راه  كه  گفت  به آوا  رستاخيز  جنبش 

و  نبوده  مان  مردم  براى  يى  تازه  چالش 
شهروندان پيش از اين نيز شاهد زورگويى 
و مسدود ساختن جاده هاى عمومى شهر از 

سوى مقام هاى حكومتى بوده اند. 
است  صدد  در  اما  حكومت  كه  افزود  او 
نهادهاى  بيمار،  بحث  دان  قرار  وسيله  با  تا 
به  ديگر  حياتى  بحث  چندين  و  خارجى 

نحوى اعتراضات مردم را محكوم كند. 
در  پيشينه  بندان  راه  پديده  بهزاد،  به گفته 
حكومت كرزى و رشد چشمگير و كانتينرى 
در حكومت غنى دارد و بيشترين جاده هاى 
شهرنو،  وزيراكبرخان،  مثل  را  شهر  مركزى 
وزارت خارجه، مسير وزارت دفاع و چهار 

عبدالحق را نيروهاى امنيتى بسته اند. 
سيد اميد سادات نيز در مورد به آوا گفت 
كه اگر واقعًا مردم از ناحيه بندش جاده ها 
شكايت دارند، چرا تاكنون در برابر نهادهاى 
بين المللى، نهادهاى دولتى و يا دستكم در 
خود  صداى  زورساالران  هاى  خانه  برابر 
اگر  كه  افزود  ÷سادات  نكرده اند.   بلند  را 
حكومت واقعًا به آسايش مردم فكر مى كند، 
نشود،  قربانى  كسى  ديگر  اينكه  براى  بايد 

گام هايى اساسى بردارد. 
روزه  چند  بندان  راه  كه  كرد  تصريح  او 
يك  خود  شايد  نشينى  خيمه  از  ناشى 
سياست  برابر  در  سكوت  اما  باشد،  مشكل 
فكرش  هم  حلقه ى  و  جمهور  رئيس  هاى 
به مراتب مشكالت بزرگتر از آن را فرا راه 

شهروندان كشور ايجاد كرده است. 
خيمه هاى تحصن در حالى در شهر كابل 
يك  قبل  هفته  دو  كه  يافت  افزايش  و  برپا 
شهر  وزيراكبرخان  ساحه ى  در  بمب  تانكر 
كابل منفجر شد و حدود 600 تن را كشته و 

زخمى ساخت. 
«جنبش  عنوان  تحت  جنبشى  آن  به دنبال 
رستاخيز براى تغيير» شكل گرفت و اعضاى 
امنيت  رئيس  بركنارى  خواستار  جنبش  اين 
ملى،  امنيت  مشاور  داخله،  وزير  ملى، 
بركنارى و محاكمه قمندان گارنيزيون كابل 

و قمندان امنيه شهر كابل شدند.

رسانه ها دستاوردهاى مدنى مردم را در نظر گرفته و نگذارند نگاه هاى قومى و نفرت اجتماعى عمومى تر شود
انستيتوت صلح، رسانه و حكومتدارى خوب:

حكومتدارى  و  رسانه  صلح،  انستيتوت 
خوب مى گويد: مردم افغانستان نظام كنونى 
شدن،  قربانى  و  جنگ  دهه  سه  بهاى  به  را 
ساخته اند و نظام كنونى تنها آدرس حداقلى 
از  باشد.  تواند  مى  ملت  وحدت  و  ثبات 
توليد  در  كه  كسانى  همه  از  جهت  همين 
ها  رسانه  حكومت،  در  اطالعات  انتقال  و 
مى  دارند  سهمى  اجتماعى  هاى  شبكه  و 
خواهيم كه منافع ملى را در نظر بگيرند و از 
پخش، توليد و بازنشر نظرهاى احساساتى، 
قومى و معطوف به سقوط نظام بپرهيزند و 
نگذارند نگاه هاى قومى و نفرت اجتماعى 

عمومى تر شود.
انستيتوت   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
در  خوب  حكومتدارى  و  رسانه  صلح، 
خبرنامه اى با بيان اين موضوع كه اعتراضات 
مدنى، آزادى بيان و حق انتقاد از حكومت، 
و  كشور  در  جديد  نظام  دستاوردهاى  از 
پردستاورد ترين زمينه براى افغانستان در ده 
سال اخير مى باشد، اظهار داشت: از حكومت 
وحدت ملى مى خواهيم، زمينه هاى قانونى 
در  را  شهروندان  مدنى  حقوق  از  استفاده 
دموكراتيك  اصل  رعايت  با  و  گيرد  نظر 
را  شهروندى  اعتراضات  فضاى  نظام،  بودن 
قربانى  را  اجتماعى  امنيت  و  نسازد  محدود 

امنيت فيزيكى نكند.
اين نهاد خطاب به مردم خاطر نشان كرد: 
نظام دموكراتيك، دستاورد ملى و متعلق به 
هاى  جنبش  در  است.  افغانستان  مردم  همه 
مردمى كه زير چتر همين نظام ميسر و ممكن 
شده، حفظ نظام براى مردم و معترضان بايد 
در اولويت باشد و اجازه داده نشود تا ثبات 

اصل نظام به خطر بيفتد.
در اين خبرنامه آمده است: تامين امنيت 

خواست  بلكه  معترضان  خواست  تنها  نه 
همه افغان هاست. انستيتوت صلح، رسانه و 
حكومتدارى خوب از حكومت مى خواهد 
به اين خواست عمومى در ظرف سراسرى 
و افغانستان شمول آن توجه كند. خواست ما 
اين است كه چرايى جنبش ها و اعتراضات 
مردمى در نظر گرفته شود و به كاستى هايى 
توجه شود كه سبب شده مردم به جاده ها 

بيايند و اعتراض كنند.
وحدت  حكومت   ، نهاد  اين  گفته  به 

نيز  و  اعتراضات  از  فروكاستن  براى  ملى، 
اقدامات  بايستى  اجتماعى،  هاى  تنش  مهار 
التيام بخش را در مقطع كوتاه مدت و برنامه 
هاى هدفمند و موثر را در دراز مدت عملى 
سازد. حكومت بايد در عمل نشان دهد كه 
رويكرد  و  نيست  حذف  سياست  دنبال  به 
همه يا هيچ مبتنى بر انحصار قدرت ندارد. 
و  قومى  رويكردهاى  از  بايد  هم  معترضان 

سمتى دورى كنند.

در بخشى ديگر از اين خبرنامه آمده است: 
دشمن  اصل  بايستى  معترضان  و  حكومت 
كنند.  رعايت  خود  رويكرد  در  را  شناسى 
انرژى  كه  باشد  اى  گونه  به  ها  هدفگذارى 
و توان جنبش هاى اجتماعى در تضادهاى 
هزينه  نظام  داخل  هاى  خودزنى  و  درونى 
اهداف  خدمت  در  ها  ظرفيت  اين  و  نشود 
فرداى  در  آنچه  شود.  بكارگرفته  ملى 
چهارشنبه خونين كابل ديده مى شود دشمن 
شناسى ضعيف است كه هم حكومت و هم 

معترضان و در نتيجه اهداف ملى و نظام از 
شدن  طوالنى  بينند.  مى  آسيب  جهت  اين 
اعتراضات و تعريف خطوط سرخ غير قابل 
توجهى  بى  و  معترضان  جانب  از  برگشت 
سبب  حكومت،  جانب  در  ها  خواست  به 
خواهد  اجتماعى  هاى  جنبش  شدن  عقيم 
چتر  زير  نيز  دشمنان  ديگر  جانب  از  شد. 
نيروهاى  همه  كه  ايجادشده  فضاى  همين 
گسترش  به  كرده،  مشغول  را  نظام  داخل 

به  نظام  كليت  و  پردازند  مى  خود  قلمرو 
خطر خواهد افتاد.

حكومتدارى  و  رسانه  صلح،  انستيتوت 
خوب از رسانه ها، جامعه مدنى و كاربران 
توجه  كه  خواهد  مى  اجتماعى  هاى  شبكه 
داشته باشند مردم افغانستان نظام كنونى را به 
بهاى سه دهه جنگ و قربانى شدن، ساخته 
اند و نظام كنونى تنها آدرس حداقلى ثبات 
همين  از  باشد.  تواند  مى  ملت  وحدت  و 
جهت از همه كسانى كه در توليد و انتقال 

شبكه  و  ها  رسانه  حكومت،  در  اطالعات 
هاى اجتماعى سهمى دارند مى خواهيم كه 
پخش،  از  و  بگيرند  نظر  در  را  ملى  منافع 
توليد و بازنشر نظرهاى احساساتى، قومى و 
معطوف به سقوط نظام بپرهيزند و نگذارند 
عمومى  اجتماعى  نفرت  و  قومى  هاى  نگاه 

تر شود.
و  اخير  اعتراضات   ، نهاد  اين  باور  به 
براساس  آن،  با  حكومت  اوليه  برخورد 

ضوابط نظام دموكراتيك بود؛ اما هرچه اين 
ماجرا،  سوى  دو  در  رفت،  جلو  به  حركت 
انتقاد  و  تخريب  جهت  در  نيز  و  حمايت 
غيرملى  و  قومى  هاى  ايدئولوژى  از  آن،  از 
ملت  اكثريت،  كه  آنجا  از  شد.  گرفته  كار 
افغانستان است و هر دو سوى ماجرا بخشى 
از مردم افغانستان هستند و نه همه ملت؛ از 
تغيير  مرز  تا  توانند  نمى  كدام  هيچ  رو  اين 
براى  و  بروند  پيش  به  اكثريت  سرنوشت 
معطوف  تصميم  است،  ملت  كه  اكثريت 
به منافع خاص بگيرند؛ بنابرين، بهتر است 
غير  دلسوز،  نيروهاى  ماجرا،  طرف  هردو 
متخاصم و داراى نگرش هاى ملى را براى 
يافتن راه حل بسيج كنند. چنين رويكردى 
كه معطوف به استراتژى برد – برد است، به 

سود همگان خواهد بود.
حكومتدارى  و  رسانه  صلح،  انستيتيوت 
از  رفت  برون  راه  كه  است  معتقد  خوب 
بحران اجتماعى موجود، نفى انحصارگرايى 
و تمركز قدرت در حكومت و نيز رعايت 
حفظ نظام و هميارى با ظرفيت موجود در 
است  اين  ما  پيشنهاد  است.  معترضان  ميان 
كه از نهادهايى چون شوراى ملى و شوراى 
سياسى  نمايندگى  از  و  افغانستان  علماى 
عنوان  به  يوناما  افغانستان؛  در  ملل  سازمان 

نهادهاى بى طرف استفاده شود.
حكومتدارى  و  رسانه  صلح،  انستيتيوت 
براى  حكومت  از  درخواست  ضمن  خوب 
رويدادهاى  عامالن  مجازات  و  دستگيرى 
در  خواهد  مى  طرف  هردو  از  اخير، 
نظام دموكراتيك براساس  چارچوب اصول 
قاعده دموكراسى رفتار كنند و خواست هاى 
و  كنند  پيگرى  قالب  همين  در  نيز  را  خود 

كمك نمايند كه اوضاع بحرانى تر نشود.
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40 سال جنگ و ضعف اقتصادى باعث شده 
مردم هرات از قوانين ترافيكى به صورت درست 
پيروى نكنند و اين موضوع باعث بروز مشكالت 

زيادى بر سر راه اداره ترافيك شده است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
هرات،  شهر  در  سه چرخه ها  بى شمار  افزايش 
باعث بى نظمى و خراب شدن چهره ى اين شهر 

تاريخى شده است.
سه چرخه   كه  مى گويند  هرات  شهروندان 
و  نبوده  پايبند  ترافيكى  قانونى  هيچ  به  سوارها 

نيستند.
شهر  در  سه چرخه اى  كمتر  كه  مى گويند  آنان 
هرات ديده مى شود كه پلت داشته باشد و اين 
مردم  دهد،  رخ  حادثه اى  شده كه اگر  سبب  امر 

نتوانند آن را پيگيرى كنند.
از سويى هم موتورسايكل سوارها نيز همواره 
اقدام به تيزرانى مى كنند تا جايى كه بيشتر آمار 
همين  را  هرات  حوزه اى  شفاخانه  مجروحين 

افراد شكل مى دهند.
ترافيك  اداره  رئيس  همايون»  دستگير  «غالم 
سه  گذشته  در  كه  گفت  آوا  خبرنگار  به  هرات 
چرخه هايى در اين اداره ثبت شده و اكنون نيز در 
حال ثبت است كه اين امر باعث ايجاد اختالل 

در كار ترافيك شده است.
آقاى همايون گفت: براساس هدايت مقامات 
ثبت  فقط  اداره  اين  در  سه چرخه ها  مركزى، 

مى شود و جوار سير توزيع نمى گردد.
براى  جوازسير  اگر  كه  است  باور  اين  بر  او 
براى  مردم  تقاضاى  گردد،  توزيع  سه چرخه ها 
امر  اين  كه  مى يابد  افزايش  چرخ  سه  خريد 
اداره  و  شهروندان  براى  را  زيادى  مشكالت 

ترافيك بوجود خواهد آورد.
چرخه  سه  كمى  تعداد  كه  شد  يادآور  او 
صاحبان  ندارد.  پلت  كه  دارد  وجود  هرات  در 
نهاد  به  مراجعه  با  مى توانند  چرخه ها  سه  اين 
فعاليت  به  اقدام  تازگى  به  كه  سه چرخه  داران 

كرده، براى گرفتن پلت اقدام كنند.
همايون خاطر نشان ساخت كه اداره ترافيك 
با كسانى كه خالف قوانين رفتار مى كنند برخورد 

قانونى خواهد كرد.
به گفته وى، افراد زير سن كه در سطح شهر 
سربازان  توسط  مى شوند،  سوار  سايكل  موتور 
منتقل  ترافيك  به  وسيله اش  و  متوقف  اداره  اين 

مى شود.
او تاكيد كرد كه از اين افراد و صاحبان وسيله 
تعهد گرفته مى شود و اگر اين عمل تكرار شود، 
معرفى  قضايى  و  عدلى  ارگان هاى  به  متخلفين 

خواهند شد.
حوزه اى  شفاخانه ى  مسئوالن  هم  سويى  از 
مجروح   30 روزانه  كه  مى گويند  هرات 
منتقل  شفاخانه  اين  به  ترافيكى  رويدادهاى 
مى شوند كه بيش از 15 تن آنان ناشى از تصادف 

موتورسايكل ها است.
براساس آمارى كه اداره ترافيك هرات اعالم 
تنها  موتورسايكل،  هزار   117 مجموع  از  كرد، 
قانونى  مراحل  موترسايكل  هزار   67 به  نزديك 

خود را طى كرده اند.
موتورسايكل  هزار   50 حدود  حساب  اين  با 

ديگر مدارك قانونى و مجوز ندارند.
چندى قبل هم كه يك انفجار در جلو درب 
شمالى مسجد جامع هرات رخ داد ناشى از مواد 
انفجارى بود كه در يك موتور سايكل جاسازى 

شده بود.
موتور  اين  اگر  كه  مى گويند  امور  آگاهان 
راحتى  به  مى بود،  ثبت  ترافيك  اداره  در  سايكل 
مى شد صاحب آن را شناسايى و جهت دستگيرى 

عوامل اين انفجار اقدام كرد.
اين  به  پاسخ  در  هرات  ترافيك  اداره  رئيس 
اين  نقليه  وسايل  تمام  تاكنون  چرا  كه  مساله 
واليت در اداره ترافيك ثبت نيستند گفت: مردمى 
فرارى  قانون  از  و  بوده  جنگ  در  سال   40 كه 
باشند، تطبيق قانون بر آن ها مشكل خواهد بود 
اما اين اداره تالش دارد تا اين قانون را در ميان 

مردم ترويج نمايد».
گفتنى است كه در خيابان هاى هرات، دست كم 

400 هزار وسايط نقليه مختلف  تردد دارند.

رئيس اداره ترافيك هرات در گفتگو با آوا:
به دليل 40 سال جنگ در كشور، مردم از 

قوانين ترافيكى پيروى نمى كنند

 من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح االيمان منه؛

 هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى شود
    (وسائل الشيعه، ج 7 ص 181، ح 4 و 5 _ من ال يحضره الفقيه ج 2 ص 73، ح 9)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

سخنگوى وزارت امور خارجه ايران:

احزاب و گروه هاى سياسى و دولت افغانستان براى حل مشكالت  شان به تفاهم برسند
طرف هايى كه مخالف ثبات و امنيت منطقه اى اند، با پروژه چابهار مخالفت مى كنند

در تنش هاى اخير عربستان و قطر، طرف 
كه  كرد  خاطرنشان  است،  كشور  كدام 
و  است  منطقه  در  ثبات  عالقمند  ايران 
كه  كند  مى  دعوت  را  منطقه  كشورهاى 

مسائل خود را از راه مذاكره حل كنند.
به گفته وى، منطقه كشش تحمل بحران 
همه  و  داشت  نخواهد  را  بيشتر  هاى 
مسائل  بيشتر،  مسئوليت  با  بايد  كشورها 

خود را از راه مذاكره حل كنند.
تأكيد  ايران  خارجه  وزارت  سخنگوى 
يك  از  كشور  اين  نيست  قرار  كه  كرد 
به  را  طرفين  بلكه  كند،  جانبدارى  طرف 

گفتگو دعوت مى كند.
كشورهاى  ميان  جديد  اختالفات   وى 
از  بخشى  را  فارس  خليج  جنوبى  حوزه 
حضور  با  رياض  اجالس  مخرب  آثار 
 : افزود  و  دانست  امريكا  جمهور  رييس 
اين كشورها با توجه به وضع منطقه، بايد 
و  حل  را  خود  مسائل  مذاكره  با  بتوانند 

فصل كنند .
از سوى ديگر، قاسمى درباره تصويب 
امريكا  كنگره  در  جديد  قانون  هرگونه 
ايران  بر  جديد  هاى  تحريم  اعمال  براى 

به دولت اين كشور هشدار داد.
پيرامون  ايران  كه  كرد  خاطرنشان  وى 
ندارد  تعارف  كسى  با  خود  ملى  منافع 
ايجاد  جز  چيزى  روندى،  چنين  ادامه  و 
تلف  وقت  و  ها  آمريكايى  براى  مشكل 

كردن نخواهد داشت.
تأكيد  ايران  خارجه  وزارت  سخنگوى 
آمريكا  دولت  است  مهم  بسيار  كه  كرد 
نكند تجربه  دوباره  را  گذشته  تجربه 
بيشترى  دقت  با  اقدام  اين  فرجام  به  و 

بينديشد.

است  امن  و  باثبات  آرام،  افغانستان  يك 
كمك  زمينه  اين  در  بتوانند  قدر  هر  و 

خواهند كرد.
به دنبال حمالت تروريستى چهارشنبه 
سركوب  و  جوزا)   12 و   10) جمعه  و 
كابل،  در  جوزا)  شنبه(11  پنج  تظاهرات 
تحوالت افغانستان وارد يك بحران جديد 
كه  كنندگان  مظاهره  است.  شده  سياسى 
امنيت  تأمين  در  ناتوانى  به  را  حكومت 
خيمه   8 كردن  برپا  با  كنند،  مى  متهم 
كابل،  كليدى  و  مهم  مناطق  در  تحصن 
خواهان بركنارى مقام هاى ارشد امنيتى و 

اصالحات جدى در حكومت اند. تاكنون 
تالش ها براى حل اين بحران سياسى به 

نتيجه نرسيده است.
در يك مسأله مهم منطقه اى ديگر كه 
است،  دخيل  آن  در  نيز  افغانستان  پاى 
در  ايران  امورخارجه  وزارت  سخنگوى 
تكميل  پيرامون  ها  گزارش  برخى  مورد 

پروژه چابهار سخن گفت.
شركت هاى  مى گويند  هندى  مقامات 
به  شدن  تحريم  از  نگرانى  دليل  به  غربى 

تجهيزات  كردن  فراهم  از  آمريكا،  دست 
بندر  توسعه  پروژه  اجراى  براى  هند  به 

چابهار در ايران خوددارى مى كنند.
سخنگوى وزارت امورخارجه ايران در 
اين مورد خاطرنشان كرد كه پروژه چابهار 
يك پروژه بسيار عظيم است كه مى تواند 
مؤثر  منطقه  سياسى  ثبات  و  توسعه  براى 
امنيت،  ثبات،  كه  هايى  طرف  اما  باشد، 
در  را  تروريسم  با  مبارزه  و  فقرزدايى 
طرح  اين  مخالف  خواهند،  نمى  منطقه 

هستند.
به گفته بهرام قاسمى، با اراده كشورهاى 

مشكالتى  اگر  چابهار،  پروژه  در  دخيل 
را  آن  درستى  او  كه  باشد  داشته  وجود 
و  شد  پيروز  آن  بر  توان  مى  نكرد،  تأئيد 

اين طرح را به سرانجام رساند.
خبرى  نشست  از  ديگر  بخشى  در 
او  ايران،  امورخارجه  وزارت  سخنگوى 
روابط  در  اى  منطقه  اخير  تحوالت  به 
كشورهاى عربى و در رأس آن عربستان 

با قطر اشاره كرد.
قاسمى در پاسخ به اين سوال كه ايران 

وزارت  سخنگوى  قاسمى،  بهرام 
امورخارجه ايران با نگران كننده خواندن 
تمام  از  افغانستان،  در  اخير  تحوالت 
همچنين  و  سياسى  هاى  گروه  و  احزاب 
يك  در  كه  خواهد  مى  افغانستان  دولت 
نشسته  مذاكره  ميز  پشت  سازنده،  تعامل 
تفاهم  به  موجود  مشكالت  حل  براى  و 

برسند.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
افغان(آوا)، بهرام قاسمى كه در يك نشست 
سخن  تهران  در  خبرنگاران  با  خبرى 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  گفت،  مى 
در  اخير  هفته  دو  تحوالت  مورد  در  آوا 
حمالت  كردن  محكوم  ضمن  افغانستان، 
تروريستى اخير در كابل، خاطرنشان كرد 
طرق  از  كه  دارند  وجود  بدخواهانى  كه 
مختلف سعى مى كنند نظم، ثبات و امنيت 
و  دهند  قرار  تأثير  تحت  را  افغانستان  در 

اين مسأله پذيرفتنى نيست.
مختلف  هاى  گروه  و  احزاب  از  وى 
سياسى و دولت افغانستان خواست تا از 
طريق مذاكره و گفتگو، مشكالت موجود 
را حل كنند و اجازه ندهند اين كشور به 
ناامنى  و  مرج  و  هرج  سوى  به  سرعت 
از  ديگران  همچنين  و  كند  حركت  بيشتر 
افغانستان  داخلى  امور  در  مرزها  خارج 

دخالت كنند.
ايران،  امورخارجه  وزارت  سخنگوى 
اخير  تروريستى  حمالت  اهدف  از  يكى 
بر  تأثيرگذارى  و  زدن  برهم  را  كابل  در 
در  كابل»  «پروسه  المللى  بين  نشست 

پايتخت افغانستان عنوان كرد.
به  ايران  نگاه  كه  كرد  خاطرنشان  وى 
همسايه،  كشور  يك  عنوان  به  افغانستان، 

فرمانده پوليس بادغيس در گفتگو با آوا:
داعش و طالبان دو روى يك سكه هستند

دو مدال طال براى آب باز معلول افغانستان
در مسابقات امريكا

مردم افغانستان هم در قبال ملت مظلوم فلسطين 
مسئوليت دارند

روزهاى گذشته در اين واليت تحركات 
حمله  چند  صرفا  نداده اند.  انجام  خاصى 
كوچك انجام داده اند كه توسط نيروهاى 
امنيتى دفع شده است. او گفت كه تاكنون 
احساس  واليت  اين  در  داعش  حضور 
اطالعات  هم  سويى  از  است.  نشده 
بادغيس  در  گروه  اين  حضور  از  دقيقى 
داعش  كه  گفت  او  نيست.  دسترس  در 
واليت  اين  ولسوالى هاى  در  بار  چندين 
دارند  گسترده  حضور  آن  در  طالبان  كه 
طالبان  و  مردم  مخالفت  با  كه  شد  ظاهر 
در  بادغيس  پوليس  فرمانده  شد.  مواجه 
پايان گفت: داعش و طالب دو روى يك 
سكه هستند و هيچ تفاوتى ندارند. هر دو 

گروه جنايت انجام مى دهند.
اين درحالى است كه تحركات داعش 
نقاط  در  اخير  روز  چند  در  طالبان  و 

مختلف كشور افزايش يافته است.

مسابقات جهانى مكسيكو، در ماه هاى 
ميالدى  جارى  سال  اكتوبر  و  سپتمبر 

برگزار خواهد شد.
ورزشكار  گذشته،  در  كريمى  عباس 
از  اما  بود،  افغانستان  بازى  آب  ملى  تيم 
امريكا  در  سو  بدين  گذشته  ماه  شش 

تمرين مى كند.
پيش از اين نيز عباس كريمى در سال 
بازى  آب  مسابقات  در  ميالدى،   2013

تركيه مدال طال كسب كرده بود.

كه در سال هاى قبل حمايت كردند.
كه  ساخت  نشان  خاطر  دين  عالم  اين 
شود  نمى  اين  سبب  افغانستان  مشكالت 
كه ما از مظلومان جهان دفاع نكنيم زيرا 
مسئوليت  رفع  باعث  كشور  هاى  چالش 
با  پس  گردد  نمى  ما  انسانى  و  دينى 
زير  از  دارد  مشكل  ما  كشور  اينكه  بيان 

مسئوليت دينى خود شانه خالى ننماييم.
وى با اشاره به ابياتى از اشعار سعدى 
يك  اعضاى  آدم  «بنى  است  سروده  كه 
گوهر  يك  ز  آفرينش  در  كه  اند،  ديگر 
روزگار،  آورد  بدرد  را  عضوى  چو  اند، 
دگر عضو ها را نماند قرار، تو كز محنت 
نهند  نامت  كه  نشايند  غمى،  بى  ديگران 
يكى  مظلومين  از  حمايت  افزود:  آدمى» 
جهان  پس  باشد  مى  ما  دين  واجبات  از 
در  نيز  افغانستان  مسلمان  ملت  و  اسالم 
قبال نقاط رنجيده و اشغالى جهان اسالم 
مسئوليت دارند و به مسئوليت خود عمل 

مى كنند.

گويد:  مى  بادغيس  پوليس  فرمانده 
داعش بارها در ولسوالى هاى اين واليت 
گروه  و  مردم  مخالفت  با  اما  شده  ظاهر 
طالبان روبرو شده است. همچنين داعش 

و طالبان دو روى يك سكه هستند.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
فرمانده  تاج»  «عبدالرئوف  افغان(آوا)، 
گفت:  آوا  خبرنگار  به  بادغيس  پوليس 
از  واليت  اين  ولسوالى هاى  از  بعضى 
در  آبكمرى  و  جوند  باالمرغاب،  جمله 

تهديدات شديد امنيتى قرار دارند.
اين  امنيتى  نيروهاى  كه  افزود  وى 
تا  مى كنند  تالش  شبانه روز  واليت 
تحركات طالبان را خنثى نمايند. به همين 
عمليات  سو  اين  به  روز  چند  از  دليل 
قادس  ولسوالى  مربوطات  در  نظامى 
فرمانده  گفته  به  است.  شده  راه اندازى 
در  دولت  مخالفين  بادغيس،  پوليس 

معلول  ورزشكار  كريمى،  عباس 
آب  مسابقات  در  توانست  افغانستان 
دست  طال  مدال  دو  به  امريكا،  در  بازى 

يابد.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
را  طال  مدال  دو  اين  كريمى  افغان(آوا)، 
در دو رقابت 50 مترى آب بازى به دست 
آورد و با اين مدال ها، موفق شد كه به 
در  معلولين  بازى  آب  جهانى  مسابقات 

مكسيكو راه يابد.

اكبر  على  والمسلمين  االسالم  حجت 
نورالحق در آستانه فرا رسيدن روز جهانى 
قدس ، بيان داشت: حمايت از مظلومين 
پس  باشد،  مى  ما  دين  واجبات  از  يكى 
افغانستان  مسلمان  ملت  و  اسالم  جهان 
نيز در قبال نقاط رنجيده و اشغالى جهان 

اسالم مسئوليت دارند.
حجت  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
نورالحق؛  اكبر  على  والمسلمين  االسالم 
اول  قبله  قدس  گويد:  مى  دين  عالم 
مسلمانان است كه از 60 سال بدين طرف 
فرزند  و  «امريكا»  جهانى  استكبار  توسط 
است  شده  اشغال  اسرائيل  آن  ناخلف 
جنگ  آتش  در  فلسطين  مظلوم  ملت  و 

نابرابر مى سوزند.
قرار  مخاطب  را  جوانان  نورالحق  آقا 
داد و گفت نسل جوان بايد از تاريخچه 
قدس آگاه باشند چون فلسطين متعلق به 

اسالم است.
امت  از  اى  پاره  را  فلسطين  ملت  وى 
مسلمان خواند و افزود: جوانان افغانستان 
رساى  صداى  بايد  مسلمان  يك  منحيث 
ملت مظلوم فلسطين شوند و اين موضوع 
را بدانند كه جهان اسالم يك پيكر است 

و فلسطين جزء آن مى باشد.
با  نورالحق  اكبر  على  االسالم  حجت 
بيان اينكه دفاع از مظلوم يكى از وظايف 
كه  رود  مى  اميد  گفت:  است  مسلمانان 
را  رمضان  ماه  آخر  جمعه  افغان  جوانان 
مسلمان  مردم  مظلوميت  از  دفاع  براى 
همانطورى  كنند  آفرينى  حماسه  فلسطين 


