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طالبان استفاده از گوشت مرغ را در شيندند هرات حرام اعالم كردند
براساس گزارش هاى رسيده از ولسوالى شيندند هرات، گروه طالبان در اين ولسوالى با نشر اعالميه اى 
خريد و استفاده از گوشت مرغ تجارتى را حرام و قيمت هر كيلو گوشت گوسفند را 270 افغانى اعالم 
كرده است. به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) ساكنان اين ولسوالى مى گويند كه در كنار ممنوع اعالم 

شدن فروش و استفاده از گوشت مرغ، زنان نيز حق بيرون شدن بدون محرم را در بازارها ندارند.
«تور محمد ظريفى» نمايند سابق مردم شيندند در شوراى واليتى هرات به خبرگزارى آوا گفت كه نشر 

اين گونه اعالميه ها از سوى طالبان در اين ولسوالى ضعف حكومت را نشان مى دهد.
اين در حالى است كه مقام هاى محلى در واليت هرات اعالم كرده بودند كه در 24 ساعت گذشته در 
ولسوالى شيندند هرات جنگ ميان نيروهاى امنيتى و طالبان جريان داشته كه در نتيجه آن 11 طالب كشته 
شده است. ولسوال شيندند نيز ادعاى حرام اعالم شدن فروش گوشت مرغ از سوى طالبان را بى اساس 
مى داند. «حكمت اهللا حكمت» ولسوال شيندند بر اين باور است كه افرادى كه چنين ادعاهايى را مطرح 

مى كنند، در پى تخريب حكومت و تضعيف ارگان هاى امنيتى هستند.

يادداشتسرمقاله

حركت سياسى جديدى به نام «محور مردم 
افغانستان» روز يكشنبه اعالم وجود كرد.

ملى  امنيت  مشاور  اسپنتا؛  دادفر  رنگين 
حامد كرزى و رحمت اهللا نبيل؛ رئيس پيشين 
اين  موجوديت  اعالم  روز  در  ملى  امنيت 
آن  گذاران  بنيان  عنوان  به  سياسى  حركت 

سخنرانى كردند.
چهره هاى  از  بيشتر  سياسى  تازه  جريان 

حكومت كرزى تشكيل شده است.
را  خود  اصلى  شعار  جديد،  جريان  اين 
«بازگشت به قانون و بازگشت به مشروعيت 

سياسى» اعالم كرده است.
گفت  مراسم  اين  در  اسپنتا،  دادفر  رنگين 
افغانستان 16  مردم  كه  را  خونين  سفرى  كه 
جمهورى  نظام  استقرار  براى  پيش  سال 
كسست  و  بحران  از  كشور  كردن  بيرون  و 
امروز  بودند  كرده  آغاز  اجتماعى  و  سياسى 
وارد بحرانى ترين و دردآورترين مرحله خود 

شده  است.
نيروى  عنوان  به  حركت  اين  كه  گفت  او 
اپوزيسون به مبارزات قانونى خود به منظور 
از  چه  قانون مدارى  و  آزادى  صلح،  تحقق 
طريق بدست گرفتن حكومت سياسى و چه 

در بيرون حكومت ادامه مى دهد.
حكومت  كه  شد  مدعى  اسپنتا  آقاى 
سركوب  به  سازماندهى شده  به صورت 

جنبش هاى سياسى رو آورده  است.
نيز  اسپنتا  آقاى  سخنان  در  كه  همانگونه 
آمده است يكى از اهداف اصلى اين جريان 
سياسى تازه، دست يافتن به قدرت و به دست 
گرفتن حكومت است و از آنجايى كه اعضا 
و رهبران اصلى اين حركت را اغلب، مهره 
مى  تشكيل  كرزى  حكومت  به  وابسته  هاى 
دهند، كارشناسان مى گويند كه مى توان آن 
را به اردوگاه سياسى رييس جمهورى سابق 
نسبت داد و بر همين اساس، اين برداشت كه 

با تشكيل حركت سياسى جديد، ...
ادامه در صفحه 2

مشكوك  فرد  پنج  دستگيرى  دنبال  به 
از  مجلس  نماينده  يك  پارلمان،  داخل  در 
جابجايى سالح در داخل شوراى ملى براى 
خبر  نهاد  اين  در  تروريستى  حمله  انجام 

مى دهد.
مردم  نماينده  على»،  حضرت  «حاجى 
كميسيون  نشست  در  مجلس  در  ننگرهار 
گفت:  نمايندگان  مجلس  داخلى  امنيت 
امنيت  از  راپور  يك  كه  دارم  خبر  «متأسفانه 
ملى آمده كه سالح در پارلمان جابجا شده، 
انتحارى مى آيد و شما (وكال) مواظب باشيد.»
اين گفته ها در حالى بيان مى شود كه چند 
روز قبل پنج فرد مشكوك پس از گذشتن از 
چند دروازه پارلمان از سوى نيروهاى امنيتى 
بازداشت شدند. افراد بازداشت شده خود را 
مردم  نماينده  على،  حضرت  حاجى  اقارب 
اما  بودند،  كرده  معرفى  مجلس  در  ننگرهار 
حضرت على از اين موضوع اظهار بى خبرى 

مى كند و اين افراد بازداشت مى شوند.»
بازداشت اين افراد مشكوك گويا بر برخى 
از نمايندگان به خصوص رئيس مجلس سنا 
دستور  مسلميار  هادى  فضل  و  ميايد  گران 
آزادى اين پنج فرد مشكوك را صادر مى كند 
و آنان آزاد مى شوند. دستور مجلس سنا مبنى 
بر آزادسازى پنج تن مشكوك، براى بسيارى 
از نمايندگان از جمله نماينده مردم ننگرهار 
شك برانگيز مى نمايد و موجب مى شود تا 
اتهاماتى مبنى بر همكارى رئيس مجلس سنا 
با افراد مشكوك به انجام عمليات تروريستى 

عليه پارلمان كشور، وارد شود.
برخى از نمايندگان اين اتهامات را به زبان 
مياورند و رئيس مجلس سنا و طرفدارانش از 
فضل هادى مسلميار دفاع مى كنند و جنجال 
به  را  مقابل  جانب  كدام  هر  و  گيرد  مى  باال 
مجلس  دو  صحن  و  كنند  مى  متهم  مسائلى 
سرد  جنگ  ميدان  به  را  ملى  شوراى  و  سنا 
تبديل مى كنند، ...         ادامه در صفحه 2

ائتالف هاى سياسى، سكانس جديد 
سناريوى بحران

افغانستان و
بازتاب اخبار شرم آور

2

افغانستان سرزمين قباله شده براى داكتر اشرف غنى نيست
عبداهللا به خواست هاى مردم رسيدگى نكرد

آگاهان در واكنش به اظهارات اخير عطامحمد نور:

در صفحه در صفحه 33

با ضعف مديريتى حكومت وحدت ملى 
در كنترول و اداره مردم و كشور، نهادهاى 
مناسب  را  فرصت  اپوزيسيونى  و  ائتالفى 
ديده و سمارق وار هر كدام سر از گوشه 
اى بيرون مياورند. در همين يك سال جارى 
كه حكومت وحدت ملى پا به سه سالگى 
و  مخالف  جريان  سه  حداقل  گذارد،  مى 
اعالم  آن  كاركردهاى  عليه  اپوزيسيونى، 
موجوديت كرده اند كه سومى آن به تازگى 
زير عنوان «محور مردم افغانستان» به رهبرى 
آقاى نبيل؛ رئيس قبلى امنيت ملى كشور پا 

به عرصه وجود گذاشته است.
ائتالفهاى مذكور در شرايطى شكل مى 
جانبه  همه  گونه  به  افغانستان  كه  گيرند 
امنيتى  سياسى،  دار  دامنه  بحرانهاى  گرفتار 
و اقتصادى شده و سران حكومت وحدت 
در  يا  آگاهان،  متفاوت  ديدگاه  بر  بنا  ملى 
اساس اعتنايى به اين بحرانها ندارند و طبق 
آنچه به آن مامور شده اند، وظايف خويش 
را به پيش مى برند؛ چرا كه نسبت به ماهيت 
دولت وحدت ملى در كشور، يكى از نظرها 
اساس  و  ريشه  دولت  اين  كه  است  اين 
استوار و بنيادين ندارد و به عنوان پروژه اى 
موقت و گذرا از سوى استعمارگران براى 

افغانستان در نظر گرفته شده است.
مهار  مذكور،  ديدگاه  به  توجه  با  بناء 
بحران هاى بوجود آمده نه تنها در دستور 
بلكه  كه  نيست،  ملى  وحدت  دولت  كار 
اجراى  به  تواند  مى  آنها  تعميق  و  تشديد 
براى  شده  طراحى  پيش  از  هاى  برنامه 

افغانستان و دولت و ملت آن، كمك كند.
اما نظر ديگر اين است كه با رد پروژه اى 
بودن دولت فعلى، آن را ناكارا و دچار سوء 
ديدگاه  اين  طرفداران  و  داند  مى  مديريت 
معتقدند كه سران حكومت وحدت ملى بر 
رغم آنكه مى خواهند بحرانهاى موجود در 
كشور را صحيح و درست مديريت كنند، اما 
به دليل اشتباهاتى كه در شيوه حكومتدارى 

خوب دارند كه از آن جمله وجود روحيه 
انحصارگرايى در قدرت مى باشد، ناتوان از 
اداره درست كشور و مردم شده اند و همين 
موضوع نيز بهانه و فرصتى شده براى رقباى 
حكومت  و  قدرت  در  حاكم  تيم  سياسى 
نهادهاى  آوردن  بوجود  براى  را  زمينه  و 

اپوزيسيونى فراهم كرده است.
نهادهاى  به  درربِط  كلى  طور  به 
شدن  برجسته  و  كشور  در  اپوزيسيونى 
وجود  نظر  دو  جامعه  در  آن  وار  قارج 
دارد. نظر نخست آن است كه اين نهاد و 
ائتالفها، هيچكدام منشاء و مبناء و اهداف 
دغدغه  و  درد  تنها  و  ندارند  مردمى  ملى- 
تشكيل دهندگان آنها، راهيابى به پله هاى 
مى  حكومت  و  رياست  و  قدرت  باالى 
رويكردهاى  و  ادعاها  با  البته  صد  و  باشد 
عوام فريبانه كشور و مردم خواهى و كار و 

خدمت براى هموطنان خويش.
اين  وجود  كه  دارد  باور  اما  ديگر  نظر 
بحران  از  كشور  شدن  بيرون  در  ائتالفها 
مى تواند نقش داشته باشد. لذا و بر همين 
اساس راه اندازان اين گونه اپوزيسيون ها 
مى توانند دغدغه ها و اهداف مردمى داشته 
باشند و دل آنان براى خدمت به كشور و 
اين  معتقدان  نظر  از  تپد.  مى  و  بتپد  مردم 
اپوزيسيونى،  نهادهاى  ايجاد  با  ديدگاه:» 
مى گيرد  قرار  فشار  تحت  بيشتر  حكومت 
بحران ها  برداشتن  ميان  از  براى  تالش  و 

مى كند.»
ائتالف ها  اين  اگر  دسته  اين  باور  به 
بتوانند با اعمال فشار از طريق مشروع باالى 
حكومت وحدت ملى، اصالحات را به ميان 
آورند، بحران ها نيز به زودى از بين خواهند 

رفت.
به نظر مى رسد در تقسيم بندى اهداف و 
انگيزه هاى ائتالفهاى موجود، نظر نخستين 
بيشتر با واقعيت هاى افغانستان سازگارى 
نيروى  و  توان  تنها  نه  ائتالفها  اين  و  دارد 
مهار بحرانها را ندارند، كه با توجه به اهداف 

قدرت محورانه سران آنها از يك سو و نيز 
جنبه قومى و تبارى و زبانى اين تشكل ها 
از طرف ديگر، موجب پديدار شدن صورت 
خواهند  كشور  در  بحران  از  جديدى  هاى 

شد.
چرا كه حكومت و طرفداران آن و نيز 
حاميان خارجى و منطقه اى آن در برابر اين 
و  گذارند  نمى  دست  روى  دست  ائتالفها 
الاقل به اين زودى و به اين آسانى تسليم 
خواسته هاى آنان نمى شوند و همين تقابل 
به  خود  پرستى،  رياست  و  خواهى  قدرت 
بحران تازه و پيچيده اى در كشور منجر مى 
شود. چيزى كه قدرتهاى استعمارى موجود 
در افغانستان، همان را مى خواهند و براى 
شب  هر  ما  كشور  در  تازه  بحرانهاى  ادامه 
و روز و ساعت و لحظه اى طرح و نقشه 

مى ريزند.
حال كه اوضاع در ميان رجال مملكتى ما 
و سران و رهبران حكومتى و رقباى سياسى 
آنها چنين است؛ يعنى هر كدام به اهداف 
و منافع گروهى و تيمى و شايد هم تبارى 
خويش مى انديشند و مردم و منافع كشور 
چاره  رسد  مى  نظر  به  اند،  برده  ياد  از  را 
كار در اين باشد كه اين قدرت خواهان و 
رياست انديشان چه دولتى و چه نهادهاى 
اپوزيسيونى، حتى براى تامين منافع گروهى 
شده،  كه  هم  شان  خود  نژادى  و  حزبى  و 
و  قدرت  تقسيم  سر  بر  تا  است  الزم 
كه  برسند،  توافق  به  يكديگر  با  حكومت 
ها  سازى  ائتالف  سير  و  نكنند  چنين  اگر 
در سايه بى اعتنايى سران حكومتى همچنان 
ادامه پيدا كند، چنانكه گفته شد بحرانهاى 
مهار ناپذير جديدى خلق خواهد شد و در 
نتيجه هيچ حزب و گروهى اعم از حكومت 
خواهند  مى  آنچه  به  آن  سياسى  رقباى  و 
ابداً دست نميابند و دور از ذهن هم نيست 
كه ادامه يك چنين روندى به جنگى تمام 
عيار در كشور نيز منجر شود و دود آن مثل 
هميشه به چشم مردم اين آب و خاك برود.

ائتالف هاى رو در رو؛ فريادهاى رو به بن بست!
تحليل

معين وزير فرهنگ:
حكومت به نيازهاى جوانان 

توجه كند
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جنرال دوستم در تركيه 
است/ هيچ ممانعتى براى 
سفر دوستم وجود ندارد

انتقاد تند نمايندگان از طرح 
حكومت براى ايجاد «ساحه 

سبز» در شهر كابل

3
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يك آگاه سياسى:يك آگاه سياسى:
پيمان امنيتى با امريكا، يك پيمان امنيتى با امريكا، يك 

«كاپيتوالسيون تمام عيار» است!«كاپيتوالسيون تمام عيار» است!
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ادامه از صفحه اول / حكومت هاى پيشين 
و جديد، عمال روياروى همديگر قرار گرفته 

اند، بى بنياد نخواهد بود.
البته پيش از اين نيز شواهد و نشانه هايى 
يعنى  سياسى  اردوگاه  دو  اين  رويارويى  از 
حكومت  رهبران  و  پيشين  حكومت  بقاياى 
به  توجه  با  اما  بود؛  شده  مشاهده  كنونى، 
سهم و نقش بزرگ و عمده اى كه حكومت 
و  غنى  اشرف  رساندن  قدرت  به  در  كرزى 
مهندسى نتايج انتخابات به نفع او، بازى كرد 
آقايان  كه  مهم  اين  نظرداشت  در  با  نيز  و 
وابستگى  در  تفاوت  عليرغم  كرزى  و  غنى 
به  هردو  پشتون،  رقيب  عمدتا  قبيله  دو  به 
انتظار  شوند،  مى  مربوط  قومى،  طيف  يك 
و  كرزى  آقايان  رويارويى  كه  رفت  نمى 
غنى، به سان مواجهه ساير جريان هاى منتقد 
حكومت از ديگر طيف هاى قومى با اشرف 

غنى، شديد و عميق و جدى باشد.
اينك اما با تشكيل «محور مردم افغانستان» 
اصلى  هاى  مهره  حضور  و  محوريت  با 
و  اسپنتا  دادفر  داكتر  مانند  كرزى  حكومت 
رحمت اهللا نبيل؛ دو چهره سياسى و امنيتى 
مى  نظر  به  كرزى،  حكومت  ثابت  و  اصلى 
رسد كه در بحبوحه بحران سياسى ناشى از 
جمهورى  رياست  ارگ  در  قدرت  انحصار 
يافته  سازمان  و  هدفمند  طرد  و  حذف  و 
سياسى خود از سوى اشرف غنى،  منتقدان 
كرزى و تيم او نيز در مواجهه با ارگ قرار 

گرفته اند.
پرور  مخالف  هاى  سياست  جز  به  البته 
آقاى غنى، تحليلگران، يكى ديگر از داليل 
تشكيل جريان سياسى منسوب به كرزى در 

گرفتن  باال  را  ملى  وحدت  حكومت  برابر 
دانند؛  مى  كشور  در  سياسى  بحران  دامنه 
بحرانى كه روز به روز عميق تر و گسترده 
تر مى شود؛ به گونه اى كه هستى و حيات 
حكومت وحدت ملى را در معرض تهديدى 

جدى قرار داده است.
فضايى،  چنين  در  كه  گويند  مى  آگاهان 
مهره هاى منسوب به حكومت سابق نيز با 
تشكيل جريان سياسى تازه، تالش مى كنند 
تحول  و  تغيير  هرگونه  بروز  صورت  در  تا 
به  را  آينده  حكومت  از  خود  سهم  سياسى، 
و  پذيرى  كنش  و  انفعال  با  و  آورند  دست 
نظارت بى طرفانه، به ساير جريان هاى فعال 
سياسى، اجازه ندهند كه ميدان دار بى رقيب 
مخالفت با غنى بوده و در آينده نيز سهامدار 

بالمنازع قدرت سياسى به حساب بيايند.
با توجه به اين مسايل، از ديد كارشناسان، 
تيم  به  وابسته  سياسى  جريان  وجود  اعالم 
هاى  ائتالف  و  ها  تشكل  ساير  و  كرزى 
اشرف  حكومت  منتقد  و  مخالف  سياسى 
غنى، به يك معنا، سكانس جديد سناريوى 
مى  محسوب  افغانستان  در  سياسى  بحران 
آقاى  حكومت  كه  دهد  مى  نشان  و  شود 
پرتگاه  سمت  به  پرشتابى  نحو  به  غنى، 
در  آن  شيرازه  و  است  حركت  در  سقوط 
همان  باشد؛  مى  شدن  پاشيده  هم  از  حال 
دوم  معاون  دانش؛  سرور  اخيرا  كه  چيزى 
آقاى غنى نيز به صراحت به آن اذعان كرد و 
نسبت به خطرات و پيامدهاى ويرانگر آن، 

هشدار داد.
تحليلگران  موجود،  شرايط  به  توجه  با 
هشدار مى دهند كه وضعيت جارى به نفع 
حكومت و حاميان خارجى آن نيست و آنها 
هرچه سريع تر بايد به اصالحاتى گسترده، 
عميق و بنيادين در سطوح باالى سياست و 
قدرت، تن دردهند؛ در غير آن، سير سريع 
و  درنگ  كه  است  آن  از  حاكى  رويدادها 
به  شرايط  است  ممكن  امر،  اين  در  ترديد 
بازگشتى  قابل  غير  مرحله  به  سرعت  به  را 

برساند.

ائتالف هاى سياسى، سكانس جديد 
سناريوى بحران

ادامه از صفحه اول / چيزى كه با اين گونه 
ديگر  ممالك  در  موضوع،  و  مضمون  و  محتوا 
كمتر براى خودش نظير و مانند مى تواند پيدا 

كند.
سر  اتهامات  اين  بودن  دروغ  و  راست  حاال 
جاى خودش كه با توجه به آشفته بازار كشور، 
چنين  كه  نمايد  نمى  ذهن  از  دور  هم  چندان 
باشد  هم  درست  تاسفبارى،  و  آور  شرم  اخبارِ 
و بواقع نيز تعدادى از نمايندگان دو مجلس به 
شمول رئيس مجلس و غيره در ارتكاب اعمال و 
افعال ضد ملى و مردمى، دست داشته باشند؛ اما 
اصل يك چنين اخبار و گزارشهايى، متناسب با 
حيثيت و هويت ذاتى و ملى هيچ ملت و مردمى 
كه  دارد  اى  فاجعه  اعماق  از  حكايت  و  نبوده 
امروزه و در دوره كنونى مردم ما با آن دست به 

گريبان هستند.
چنين  يك  صحت  فرض  بر  كه  كشورى 
اخبارى، دولتمردان و مقامات آن كه مى بايستى 
خادمان و دلسوزان راستين مردم محروم خويش 
باشند، براى به دست آوردن متاع ناچيز و متعفن 
دنيا و يا امتيازگيرى در داد و ستدها و معامالت و 
معادالت سياسى و فرصت جويانه و حتى بعضًا 
براى خوش خدمتى به اربابان بيرونى خويش، 
و  افگار  هاى  سينه  به  جنايت  و  خيانت  دست 

مجروح مردم خويش نيز مى زنند!.
اخبار  چنين  يك  نشر  كه  است  اين  واقعيت 
وقيح و گزارش هاى شرم آور، بازتاب جهانى 
فوق العاده زننده و مضرى براى حيثيت و هويت 
ملى و بومى همه ى افغانها در سطح منطقه و 
جهان دارد و بيش از گذشته چهره مردم نجيب و 
آزاده كشور ما را در معرض طعنه و تحقير ملت 

هاى ديگر قرار مى دهد.
هاى  واقعيت  چنين  يك  شبيه  كه  دانيم  مى 
تلخى-البته به مراتب پايين تر از آنچه در كشور 
ما رخ مى دهد- ممكن است در ممالك ديگر 
فرصت  رجال  از  تعدادى  و  شود  واقع  هم  دنيا 
طلب آنان نيز مرتكب جنايت و دنائت عليه ملت 
خويش بشوند، اما چيزى كه است در كشورهاى 
ديگر، گزينه ها و نقاطى بنام ارزشها و مفاهيمى 
ملى وجود دارد كه حكم خطوط قرمز هر دولت 
و ملتى را دارد؛ لذا كسى حق ندارد تا پا را فراتر 
آن خطوط و مرزها بگذارد، و گر نه پاى شان با 

ساطور قاعده و قوانين ملى قطع مى شود.
يك  بازتاب  و  نشر  ديگر  ممالك  در  مطمئناً 
با  و  بوده  ممنوع  گزارشهايى  و  اخبار  چنين 
قاطع  برخورد  موجوده،  قوانين  طبق  متخلفان 
ما  كشور  در  اما  گيرد.  مى  صورت  جدى  و 
افغانستان صحنه رسانه ها نيز بسان ساير ميدانها 
طاقت  نظمى  بى  و  نابسامانى  از  ها  صحنه  و 

فرسايى، رنج مى برد.
در افغانستان كافى است يك حادثه اى خلق 
شود و يك اتفاقى واقع گردد، ديگر براى هيچ 
رسانه اى اين موضوع مطرح نيست كه بازتاب و 
نشر خبر واقع شده آيا با معيارهاى ارزشى و ملى 
دولت و ملت افغانستان، سازگارى و همنوايى 
حيثيت  است  ممكن  آن،  بازتاب  اينكه  يا  دارد 
و هويت چندين هزار ساله يك ملت را نشانه 
گرفته باشد و ما با انعكاس عريان و بى رويه آن، 
در توهين و تحقير مردم و فرهنگ خويش سهم 

و نقش داشته باشيم؟!
يا  و  خبر  يك  وقوع  ما  كشور  در  تاسف  با 
شكار  يك  حكم  ما  هاى  رسانه  براى  حادثه، 
بكر و تازه را دارد و هر يك از رسانه ها بدون 
آنكه به پيامد مثبت و منفى خبر توجهى داشته 
باشند، سعى در روى آنتن بردن آن قبل از رقباى 
جانب  از  تاسف  با  و  دارند  خويش  اى  رسانه 
دولت و حكومت نيز قدرت و قوت بازدارنده 
اخبار  چنين  يك  نشر  ممنوعيت  زمينه  در  اى 
و گزارشهاى منافى با منافع ملى افغانها، وجود 
ندارد و با آنكه قانون در يك چنين مواردى به 
صراحت وجود دارد، اما سنگ اجراى آن در اين 
كشور، سالهاست كه بر زمين مانده است و كسى 
مردم،  و  كشور  منافع  ايفاى  راستاى  در  آن  از 

استفاده نمى كند.
در هر حال، در هر موردى كه اهمال و بى 
مى  نظر  به  گيرد،  مى  و  گرفته  صورت  تفاوتى 
و  هويت  به  موضوع  كه  مورد  يك  در  رسد 
هيچ  شود،  مى  مربوط  افغانها  ى  همه  حيثيت 
فرد و نهادى به شمول دولت، حق بى اعتنايى 
و بى تفاوتى در برابر متخلفان رسانه اى و غير 
آن را ندارند و در غير آن، خود نيز در تحقير و 
توهين به مردم و فرهنگ خويش در سطح جهان 

و منطقه، سهيم و شريك اند.

افغانستان و
بازتاب اخبار شرم آور

يادداشت

افغانستان  در  ناتو  نيروهاى  فرماندهى 
تروريستى  گروه  نيروهاى  بيشتر  گويد:  مى 
داعش از خارجيانى هستند كه به افغانستان 

آمده اند.
نيروهاى  فرمانده  نيكلسون؛  جان  جنرال 
از  «ما  اينكه  بيان  با  افغانستان  در  خارجى 
بر  را  خويش  عمليات  اين سو  به  يكسال 
ضد داعش گسترش داديم»، گفت:»بسيارى 
بلكه  نيستند؛  افغان  داعش،  مسلح  افراد  از 
خارجى هايى هستند كه به افغانستان مى آيند 
و افغان ها را با مشكالت مواجه مى سازند.»

روس  هاى  مقام  كه  است  حالى  در  اين 
داعش  افراد  انتقال  از  بار  چندمين  براى 
رساندن  و  ناشناس  هليكوپترهاى  توسط 
ابراز  افغانستان  در  آنها  به  مهمات  و  سالح 
نگرانى كردند. ضمير كابلوف؛ نماينده ويژه 
ابراز  با  افغانستان  امور  در  پوتين  والديمير 
آنها  كه  گفت  مورد،  اين  در  مجدد  نگرانى 

خواستار پاسخ امريكا در اين باره اند.
عضو  قدير؛  ظاهر  اخير  بيانيه   به  وى 
و  كرد  اشاره  نمايندگان  مجلس  قدرتمند 
صريحا  افغانستان  پارلمان  نمايندگان  گفت: 
مى  گويند كه هليكوپترهاى نظامى ناشناس 

متعلق به امريكايى هاست.
مكرر  و  هشدارآميز  ادعاهاى  به  توجه  با 
مقام هاى روسى در باره جا به جايى عناصر 
آنها  براى  سالح  انتقال  و  ارسال  و  داعش 
افغانستان،  در  جنگى  مشخص  مناطق  در 
كه  گويند  مى  امنيتى  مسايل  كارشناسان 
اظهار نظر فرمانده نيروهاى ناتو و امريكايى 
در افغانستان، به اندازه اى شفاف و روشن 
نيست تا به اين نگرانى ها پاسخى مسؤوالنه 

و قناعت بخش بدهد.
جان  گيرى  موضع  آگاهان،  باور  به 
در  داعش  عناصر  كه  باره  اين  در  نيكلسون 
مى  تشكيل  نيروهايى  اغلب  را  افغانستان 
دهند كه از خارج به افغانستان آمده اند نه 
اتباع افغانستان، چه بسا اين گمانه را تقويت 

رسانند.
با  نيز  ناشناس»  «هليكوپترهاى  تعبير 
و  امنيتى  نظامى،  سلطه  و  اشراف  به  توجه 
اطالعاتى گسترده و همه جانبه اى كه امريكا 
و هم پيمانانش بر افغانستان دارند، بيشتر به 
واقعيتى  تا  است  شبيه  مضحك،  لطيفه  يك 

باورپذير و طبيعى.
افشاگرى  به  توجه  با  آگاهان،  عقيده  به 
در  محلى  ارشد  هاى  مقام  مكرر  هاى 
خصوص نشست و برخاست هليكوپترهاى 
و  داعش  سلطه  تحت  مناطق  در  يادشده 
افغانستان،  مختلف  هاى  واليت  در  طالبان 
اين  صحت  خصوص  در  ترديدى  ديگر 
خبر وجود ندارد و هيچكس اين ادعا را از 
سخنگويان ناتو و نيروهاى امنيتى افغانستان، 
اين  به  مربوط  خبر  كه  پذيرفت  نخواهد 
متقن  شواهد  و  نيست  درست  هليكوپترها، 

و روشنى در اين زمينه وجود ندارد.
كليشه  موضع  اين  مكررا  حالى  در  آنها 
اى را در مورد امدادهاى غيبى به داعش و 
طالبان توسط هليكوپترهاى ناشناس، مطرح 
نشده  حاضر  يكبار  حتى  خود  كه  كنند  مى 
مستقل  و  صادقانه  تحقيقى  باره  اين  در  اند 
را صورت دهند تا صحت و سقم اين خبر 
را با ارائه اسناد و شواهد قانع كننده، اثبات 

كنند و به همگان نشان دهند.
عنوان  به  آن  از  آنچه  مورد  در  بنابراين، 
شود،  مى  ياد  ناشناس»   «هليكوپترهاى 
مستقيما  آنها  يا  دارد:  وجود  احتمال  دو 
در  مستقر  ناتو  و  امريكايى  نيروهاى  به 
نيروهاى  آنكه  يا  هستند،  مربوط  افغانستان، 
انجام  از  اطالع  ضمن  امريكايى،  و  ناتو 
دليلى،  هر  به  بنا  هليكوپترها  اين  مأموريت 
انجام  اقدامى  آنها  عليه  بر  نيستند  حاضر 
هاى  مقام  اتهام  صورت،  هردو  در  دهند. 
روسى بر امريكا و ناتو در اين زمينه، وارد 
است و نياز به تحقيق و بررسى بى طرفانه 

و مستقل دارد.

مشخص  حلقات  كمك  به  آنها  كه  كند  مى 
خارجى و داخلى، از دورترين نقاط منطقه 
و فرامنطقه، خود را به افغانستان مى رسانند 
حالى  در  كشور،  مناطق  ترين  ناامن  در  و 
به  ندارند،  منطقه  از  قبلى  شناختى  هيچ  كه 
ترتيب،  اين  به  و  شوند  مى  ملحق  داعش 
هاى  مأموريت  رازترين  و  پررمز  از  يكى 
تروريستى را در سرزمينى غريب و ناشناخته 

به پيش مى برند.
با توجه به اين امر، تحليلگران مى گويند 
كه مقام هاى روسى حق دارند تا نسبت به 
دست هاى پشت پرده قدرت گيرى داعش 
در افغانستان، نگران باشند؛ زيرا در كشورى 
نيروهاى  سوى  از  آن  هوايى  حريم  كه 
خارجى به رهبرى ناتو و امريكا، اداره مى 
داشتن  اختيار  در  با  كشورها  اين  و  شود 
حساس  نقاط  در  بزرگ  نظامى  هاى  پايگاه 
وسيع  هاى  صالحيت  به  توجه  با  و  كشور 
و نامحدودى كه در زمينه نظارت و كنترل 
تحركات امنيتى و استخباراتى در افغانستان 
به  داعش  كه  كرد  تصور  توان  نمى  دارند، 
تروريستى  گروه  ترين  خطرناك  عنوان 
بين  امنيت  برابر  در  تهديد  ترين  بزرگ  و 
المللى، در حال گسترش و توسعه قدرت و 
قلمرو سلطه و نفوذ خود باشد؛ اما امريكا و 
كشورهاى عضو ناتو از اين امر، بى خبر اند.
جان  تعبير  به  كه  نيروهايى  ترديد،  بى 
افغانستان،  مرزهاى  از  خارج  از  نيكلسون 
خود را در خطرناك ترين مناطق كشور، به 
صفوف داعش مى رسانند و بسيارى از آنها 
حتى زنان و فرزندان شان را نيز با خود به 
آيند،  نمى  آسمان  از  آورند،  مى  افغانستان 
اصطالح  به  هليكوپترهاى  توسط  يا  آنها 
آن  حمايت  و  اسكورت  با  يا  و  «ناشناس» 
را  خود  زمينى  مسيرهاى  از  هليكوپترها 
و  كنر  و  لوگر  و  بوره  توره  و  ننگرهار  به 
جوزجان  و  فارياب  و  بدخشان  و  نورستان 
مى  و...  ارزگان  و  كابل  و  زابل  و  غزنى  و 

داعش و داستان امدادهاى غيبى

به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
به دنبال افزايش ناامنى ها در كشور، عدم 
موثريت پيمان امنيتى با امريكا در راستاى 
بهبود وضعيت كشور و ناكامى اين پيمان، 
پيمان  اين  از  مجلس  نمايندگان  انتقاد 
مجلس  نمايندگان  است.  يافته  افزايش 
خواستار بازنگرى و حتى لغو پيمان امنيتى 

با امريكا شده اند.
عبدالطيف پدرام در يادداشتى در صفحه 
مجازى خود، با اشاره به اين كه به پيمان 
است،  نداده  رأى  واشنگتن   - كابل  امنيتى 
افزوده كه به دليل نوشتن و چاپ كتاب و 
مقاله در مورد «دوستان بين المللى» و انتقاد 
از نيروهاى خارجى، نيمى از»روشنفكران» 
ويژه  به  و  ها  غربى  چرا  كه  اند  قهر  او  با 

آمريكايى ها را مورد انتقاد قرار مى دهد.
اما به نوشته اين عضو مجلس نمايندگان، 

مجلس  عضو  پدرام،  عبدالطيف 
پيمان  ناكارآمدى  به  اشاره  با  نمايندگان 
يك  را  آن  امريكا،  ـ  افغانستان  امنيتى 
«كاپيتوالسيون تمام عيار» عنوان مى كند. به 
اين  به  عيار»  تمام  «كاپيتوالسيون  او،  گفته 
معناست كه اين پيمان افغانستان را تا حد 

يك كشور مستعمره تنزيل داده است.

خود  كشور  و  خود  آزادى  داشت  پاس 
و  زيستن  «آزاد  وى،  نوشته  به  بودند».  مى 
است.  سختى  كار  كردن  زندگى  شرف  با 
گرسنگى كشيدن، پول نداشتن، به مقامات 
هزينه  كمترين  از  نرسيدن،  دولتى  باالى 
هايى اند كه براى آزادى پرداخت مى شود».
پايان  در  نمايندگان  مجلس  عضو  اين 
نوشته است كه «اين تحقيرها و توهين ها 
ادامه خواهد داشت. حتما نام هاى بسيارى 
پشت هم رديف شده اند و نوبت همه مى 
رسد. آمريكا و اتحاديه اروپا در همه امور 
مملكت مداخله خواهند كرد و اين حقى 

است كه شما براى آن ها داده ايد».
سياسى  اخير  تحوالت  به  توجه  با  وى 
ميفتد،  اتفاق  چه  «آن  كرد:  تصريح  كشور 
شروع توبيخ ها و تحقيرها است. پايان آن 

نيست».

دادن  پس  حساب  شمار،  بى  هاى  خيانت 
دارد».

و  نمايندگان  ساير  به  ادامه  در  پدرام 
همكاران خود اشاره مى كند و مى نويسد: 
همه  پارلمان  در  مدعيان،  همين  «وكالى 
شان به پيمان ها و معاهده هاى استعمارى 
رأى دادند. همان روزها مى بايست به فكر 

مى  اما»  نماند،  باقى  اقليت  يك  انحصار 
مى  آزرده  ما  آمريكايى  دوستان  گفتند 

شوند».
قومى  سران  كه  است  نوشته  پدرام 
«آمريكا را در جايگاه خدايى نشانده بودند؛ 
از خدا و خلق خدا كمك نمى خواستند، 

از آمريكا مى خواستند».
ادامه  در  نمايندگان  مجلس  عضو  اين 
تصريح كرده كه «در اين كشور فلك زده، 
به  بيشتر  هرچه  نوكرى  سربلندى،  ميزان 
سفير  يك  وقتى  است.  بوده  اشغالگران 
كند،  مى  مالقات  را  مدعيان  اين  غربى 
فيسبوك هاى شان پر از عكس و خبرنامه 
اگر  خصوص  به  شود.  مى  سفير  مالقات 
سفراى آمريكا و انگليس باشد». اما پدرام 
مى افزايد كه «اين پول گرفتن ها و خيانت 
ها و له كردن شرف و آزادى مردم و اين 

پذيريد،  مى  كه  را  شان  مكافات  «دوستان 
اين  و  كنيد  تحمل  هم  را  شان  مجازات 
قاعده ابتدايى بازى در سيستم مستعمراتى 

است».
او افزوده كه بارها به سران قومى مراجعه 
كرده و گفته است كه اعالم استقالل كنيد 
در  قدرت  تا  بسازيد  فدرالى  را  سيستم  و 

يك آگاه سياسى:

پيمان امنيتى با امريكا، يك «كاپيتوالسيون تمام عيار» است!
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به دنبال گزارش ها در مورد احتمال سفر 
اجازه  عدم  و  مزارشريف  به  دوستم  جنرال 
براى نشست هواپيماى حامل او، عطامحمد 
نور، والى بلخ نيز اين گزارش ها را رد كرده، 
اما تأكيد نموده كه هيچ ممانعت قانونى براى 
وجود  جمهورى  رياست  اول  معاون  سفر 

ندارد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
رياست  اول  معاونت  دفتر  اين  از  پيش 
جمهورى و نزديكان جنرال دوستم نيز سفر 

او به مزارشريف را تكذيب كرده بودند.
در يك پيام عطامحمد نور، والى بلخ آمده 
است: «قرار بود شام روز دوشنبه 26 سرطان، 
مؤسسه  مهندسان  و  مسئوالن  از  شمارى 
تيكاى تركيه به عنوان مهمانان خاص من به 
مزارشريف بيايند و كار اعمار خانقاه سلطان 
موالنا  پدر  ولد،  بهاءالدين  خواجه  العلما 
نمايند  افتتاح  را  بلخى  محمد  الدين  جالل 
فنى  مشكل  دليل  به  ايشان  حامل  طياره  كه 
نتوانست در ميدان هوايى بين المللى موالنا 
و  نمايد  نشست  بلخى،  محمد  الدين  جالل 

برگشت نمود».
كه  آمده  بلخ  والى  پيام  اين  ادامه  در 
«خبرهاى پخش شده در شمارى از رسانه ها 
طياره  كه  اين  بر  مبنى  اجتماعى  صفحات  و 
معاون  دوستم،  عبدالرشيد  سترجنرال  حامل 
بين  هوايى  ميدان  به  جمهورى  رياست  اول 
المللى موالنا جالل الدين محمد بلخى اجازه 

نشست پيدا نكرد، عارى از حقيقت است».
اول  «معاون  است:  افزوده  نور  آقاى 
تركيه  در  حاضر  حال  در  جمهورى  رياست 
به سر مى برد و هرگاه قصد سفر به كشور  را 
داشته باشد، هيچ ممانعت قانونى براى سفر 

موصوف وجود ندارد».

در  ننگرهار  مردم  نماينده  قدير  ظاهر 
گروه  كه  مى گويد  نمايندگان  مجلس 
گونه  به  ننگرهار  در  داعش  تروريستى 
تاكتيكى در حال پيشروى است و كسى هم 

جلو اين گروه را نمى گيرد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  به گزارش 
مجلس  علنى  نشست  در  كه  قدير  آقاى 
داعش  پيشرفت  گفت:  مى كرد،  صحبت 
تاكتيكى شده است، كسى به مطبوعات وقت 
نمى دهد، هر روز پيشروى مى كنند و اعضاى 
اختيار  در  را  غلط  معلومات  هم  حكومت 

رسانه ها قرار مى دهند.
اين عضو مجلس تاكيد كرد كه نيروهاى 
پيشروى  هيچ  بوره  توره  منطقه  در  امنيتى 
نداشته اند و در حال حاضر 70 درصد اين 

منطقه در تسلط گروه داعش است.
همه  داعش  گروه  قدير،  ظاهر  گفته  به 
كشند  مى  خون  و  خاك  به  را  مردم  روزه 
داده  وعده  كند؛  نمى  پرسان  كسى  هيچ  و 

مى شود، اما به وعده وفا نمى شود.
اين عضو مجلس به حكومت هشدار داد 
كه اگر صداى مردم ننگرهار شنيده نشود، او 
حركت هاى  به  دست  مردم  با  هماهنگى  در 
مدنى بزرگ مى زند و شاهراه كابل-جالل آباد 

را به روى ترافيك مى بندد.
از  پيش  قدير  ظاهر  كه  حاليست  در  اين 
اين نيز گفته بود كه گزارش هاى حكومت و 
خارجيان در مورد سركوب، فعاليت و شمار 

داعشيان در افغانستان، نادرست است.
حكومت اما اعالم كرده است كه نيروهاى 
گروه  دست  از  را  بوره  توره  منطقه  امنيتى 

تروريستى داعش پس گرفته است.

عطامحمد نور نيز به گزارش هواپيماى حامل 
جنرال دوستم واكنش نشان داد

جنرال دوستم در تركيه است
هيچ ممانعتى براى سفر دوستم 

وجود ندارد

هشدار ظاهر قدير به حكومت:
اگر داعش را سركوب نكنيد، شاهراه 

كابل- جالل آباد را مى بنديم!

گزارش

افغانستان سرزمين قباله شده براى داكتر اشرف غنى نيست
عبداهللا به خواست هاى مردم رسيدگى نكرد

آگاهان در واكنش به اظهارات اخير عطامحمد نور:

عطامحمد نور از سران ائتالف براى نجات 
افغانستان كه در يك كنفرانس خبرى پس از 
توافق براى تشكيل اين ائتالف صحبت مى 
كرد، انتقادهاى تندى را از رياست جمهورى 
كشورهاى  و  اجراييه  رياست  تا  گرفته 
خارجى به خصوص امريكا و اتحاديه اروپا 
به  واكنش  در  نيز  امور  آگاهان  كرد.  مطرح 
جدى  مشكالت  از  نور،  آقاى  هاى  حرف 

در حكومت وحدت ملى سخن مى گويند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
به  سياسى  مسائل  آگاه  ولوالجى،  اسداهللا 
خبرگزارى آوا گفت: «كسانى كه ائتالف را 
به وجود آوردند، همان اشخاصى هستند كه 
حكومت وحدت ملى را به وجود آوردند، 
داكتر  جناب  و  سياسى  افراد  اين  ميان  حاال 
گرفته،  صورت  تعامالتى  چى  غنى  اشرف 

خودشان مى دانند!».
از  بيشتر  ها  «آن  افزود:  ولوالجى 
جمهورى  رياست  ارگ  انحصارگرايى 
با  توانند  مى  ها  آن  اما  كنند،  مى  صحبت 
را  موضوع  اين  مدنى،  مبارزات  و  مشوره 
حل كنند، به جز همين مبارزات مدنى، راه 
نيست  حالتى  در  افغانستان  ندارند،  ديگرى 
كه در داخلش هر روز جنگ صورت بگيرد».
كرد:  اشاره  سياسى  مسائل  آگاه  اين 
داكتر  براى  شده  قباله  سرزمين  «افغانستان 
اشرف غنى نيست، بلكه همه حق دارند، در 
شرايط فعلى وطن ما در حالتى قرار دارد كه 
مى  بيداد  فساد  همچنان  كند،  مى  بيداد  فقر 
كند، چهار اطراف اين دولت را فساد احاطه 

كرده است».
حكومت  «سران  كرد:  خاطرنشان  وى 
وحدت ملى مى گويند ما به سوى ظرفيت 
ها مى رويم و به كسانى كه مستحق هستند، 
كار مى دهيم، اين حرف ها تقريبا بى رنگ 
شده است، پست ها بر اساس سليقه تقسم 

مى شود، والى به جاى وزير مى آيد و وزير، 
والى و سفير مى شود».

الى  افغانستان 300  در  ولوالجى،  باور  به 
400 تن حكومت مى كند. او مى گويد كه 
در دولت فعلى اشخاصى ديده مى شوند كه 
و  وزير  نيز  كرزى  آقاى  حكومت  زمان  در 
حكومت  تشكيل  درصد   40 و  بودند  والى 
فعلى را همان اشخاصى تشكيل مى دهد كه 

در دوران حكومت كرزى نيز در نظام سهم 
داشتند.

ولوالجى با انتقاد اين سوال را مطرح مى 
كند: «جامعه ما اين قدر فقير است كه هيچ 
حكومت  چوكات  در  تا  ندارد  وجود  كسى 
كنند  كار  و  شود  داخل  تازه  ملى  وحدت 
خوب  مديريت  يك  سوى  به  را  دولت  تا 

ببرد؟!».
او اظهارداشت: «حرف هايى را كه ائتالف 
حرف  است،  درست  مطلقا  زند  مى  نجات 

مردم نيز همين است».
«امريكا  افزود:  همچنان  سياسى  آگاه  اين 
حل  او  با  را  دوستم  آقاى  مسأله  خود  بايد 

كند».
رياست  نظر  خواستيم  حال  همين  در 

آقاى  هاى  حرف  به  پيوند  در  را  اجرايى 
عطا محمد نور، والى بلخ و رئيس شوراى 
اميد  اما  بگيريم،  اسالمى  جمعيت  اجرايى 
به  اجرايى  رياست  سخنگوى  معاون  ميثم، 
خبرگزارى آوا گفت: «ما فعال موقف رسمى 

در برابر حرف هاى آقاى نور نداريم».
از سوى ديگر داكتر محمد افضل حديد، 
نزديكان  از  و  بلخ  واليتى  شوراى  رئيس 

آوا  خبرگزارى  به  نور  محمد  عطا  آقاى 
گفت: «ائتالفى كه آقاى نور با آقاى محمد 
محقق و جنرال دوستم ايجاد كردند، بر بنياد 
نابسامانى ها و استبدادى است كه از سوى 
حلقات مشخص در حكومت وحدت ملى 
ايجاد شده و اين ها مجبور شدند كه صدا 

بلند كنند».
حديد افزود: «قدرت در انحصار چند فرد 
معدود در ارگ است، تمام صالحيت ها را 
اند  گرفته  و...  مديران  واليان،  وزار،  نزد  از 
و تمام آن به ارگ رياست جمهورى انتقال 

داده شده است».
به گفته وى، كوچك ترين پروژه كه كار 
مقام  تقررى  يا  و  آن  باالترين  الى  شود  مى 
ها بدون گذشت از فلتر آن ها امكان پذير 

نيست.
حديد ادامه داد: «اين نوع حركت ها باعث 
كنند،  ائتالف  مردم  خاطر  به  ها  اين  تا  شد 
تغيير  يك  آوردن  هم  ائتالف  اين  از  هدف 
و اصالحات كلى در نظام فعلى افغانستان و 
در عرصه هاى اقتصادى، سياسى، مشاركت 
بخش  در  تغييرات  امنيت،  تأمين  در  مردم 
هاى امنيتى و موارد ديگرى است كه براى 

افغانستان ارزش دارد».
وى خاطرنشان كرد كه اين ائتالف را تنها 
الدين  صالح  بلكه  نداده،  تشكيل  نور  آقاى 
ربانى، سرپرست حزب جمعيت اسالمى نيز 
در اين ائتالف حضور داشته و با حضور او 

چنين ائتالفى صورت گرفته است.
رييس شوراى واليتى بلخ تصرحى كرد: 
در  تأثيرگذار  اشخاص  از  عبداهللا  «داكتر 
اما  باشد،  مى  افغانستان  اسالمى  جمعيت 
آقاى عبداهللا نتوانست به خواست ها، مشوره 
او  كند،  رسيدگى  افغانستان  مردم  حق  و 

مكلفيت خود را درست انجام نداد».
حديد در اخير گفت: آيا مردم افغانستان 
انتخاب  خاطر  همين  به  را  عبداهللا  داكتر 
به  را  شان  جوانان  دولت  كه  بودند  كرده 
خود  صداى  اجرايى  رييس  و  ببندد  رگبار 
را نكشد؟ آيا براى همين روز انتخابش كرده 

بودند؟!».
شكل  بر  عالوه  كه  است  حالى  در  اين 
نجات  براى  عالى  شوراى  ائتالف  گيرى 
افغانستان»  مردم  «محور  جريان  افغانستان، 
هاى  چهره  و  هاى  شخصيت  حضور  با  نيز 
برجسته اى چون رحمت اهللا نبيل و رنگين 
اين  است.  كرده  كار  به  آغاز  اسپنتا  دادفر 
جريان نيز از انحصار قدرت در ارگ رياست 
وحدت  حكومت  ناكارآمدى  و  جمهورى 
خواستار  و  كند  مى  انتقاد  شدت  به  ملى 

اصالح حكومت است.

انتقاد تند نمايندگان از طرح حكومت براى ايجاد «ساحه سبز» در شهر كابل
از  نمايندگان  مجلس  اعضاى  از  شمارى 
طرح حكومت براى ايجاد «ساحه سبز» در 
مى گويند  كرده  انتقاد  شدت  به  كابل  شهر 
كه عملى كردن اين طرح در حق مردم جفا 

است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزراى  به گزارش 
حكومت اعالم كرده كه به اساس خواست 
افغانستان  در  خارجى  هاى  خانه  سفارت 
تصميم گرفته تا جاده هاى ديپلومات نشين 

پايتخت را با موانع مسدود كند.
و  اكبرخانه  وزير  مناطق  مى شود  گفته 
مى  سبز  ساحه  شامل  كابل  شهر  شيرپور 
تند  انتقادهاى  طرح  اين  حال  بااين  شود. 
برخى اعضاى مجلس نمايندگان را به همراه 

داشته است.
مجلس  عضو  رحمانى،  عارف  محمد 
حكومت  گفت:  مجلس  علنى   نشست  در 
از  را  امنيتى  ديوارها  و  موانع  طرف  يك  از 
اطراف دفاتر و منازل مسكونى برمى دارد، 
اما از طرف ديگر حاال آمده اند و يك منطقه 

زير نام «گرين زون» ايجاد مى كنند.

با  حكومت  كه  گويد  مى  رحمانى  آقاى 
عملى كردن اين طرح، رياست جمهورى و 
سفارت خانه ها را مصوون مى كند اما مردم 

را در امان خدا مى سپارد و رها مى كند.

موثر  طرح  اين  اجراى  اينكه  بيان  با  او 
امنيت  تامين  براى  كه  كرد  پيشنهاد  نيست، 
و  اصلى  هاى  دروازه  در  بايد  كابل  شهر 
ايجاد  امنيتى  كمبرندهاى  كابل  شهر  فرعى 
شود تا از ورود تروريستان و مواد انفجارى 

به داخل شهر جلوگيرى شود.

اين عضو مجلس نمايندگان طرح ايجاد 
جنايت كارانه  و  غلط  طرح  را  سبز  ساحه 
اين  به  خواست  مجلس  از  و  كرد  عنوان 

طرح حكومت شديدا اعتراض كند.

ابراهيمى  عبدالرووف  حال  همين  در 
اين  باره  در  نمايندگان  مجلس  رئيس 
بايد  كابل  امنيتى  طرح  كه  گفت  موضوع 
بر  در  را  مردم  همه  و  باشد  كامل  و  جامع 

گرفته و حكومت نبايد تبعيض قايل شود.
گونه  اين  كه  كرد  تاكيد  ابراهيمى  آقاى 

نيست  كابل  شهريان  حال  «مناسب  طرح ها 
و بايد در باره يك طرح جامع براى تامين 

امنيت شهر كابل فكر شود.»
اين تصميم حكومت، با انتقادهاى جدى 
است.  شده  رو  به  رو  نيز  كابل  شهروندان 
هاى  دشوارى  كار  اين  كه  مى  گويند  آنان 

زيادى براى آنان ايجاد كرده است.
به  زنبق  راهى  چهار  شيرپور-  جادة 
تازه  گى به روى رفت و آمد موترها بسته 
شده است. شهروندان مجبور اند كه بدليل 
ازدحام ترافيكى كه از اثر اين اقدام حكومت 
را  مسيرها  از  بسيارى  است،  آمده  بوجود 

پياده بروند.
سمنتى  موانع  با  نيز  اكبرخان  وزير  جادة 
مسدود شده است و اين باعث ازدحام بيش 
از حد در اين بخش كابل شده است. مردم 
تا  كشند  مى  انتظار  جاده  اين  در  ساعت  ها 

بتوانند از اين مسير عبور كنند.
گفته مى شود كه حكومت عراق نيز براى 
حفاظت از ساحات ديپلوماتيك ساحه سبز 

در بغداد ايجاد كرده است.

چهارراهى زنبق كابل به نام شهيد سالم ايزديار مسمى شد
نام گذارى  براى  سنا  مجلس  پيشنهاد 
ايزديار  سالم  شهيد  نام  به  زنبق  چهارراهى 
كميسيون  و  غنى  جمهور  رئيس  سوى  از 

نام گذارى جاده ها پذيرفته شده است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  به گزارش 
فضل هادى مسلميار رئيس مجلس سنا روز 
سناتوران  پيشنهاد  اين  كه  كرد  تاييد  گذشته 
از سوى رئيس جمهور پذيرفته شده و فردا 
رسما طى مراسمى اين چهارراهى تغيير نام 

مى كند.
چهارراهى «زنبق» مكانى است كه در آن، 
رويداد خونين روز چهارشنبه كابل -انفجار 

بيش  و  داد  رخ  انفجارى-  مواد  از  پر  تانكر 
برجا  زخمى   450 از  بيش  و  شهيد   150 از 
علم  محمد  پسر  ايزديار  سالم  گذاشت. 
ايزديار؛ معاون اول مجلس سنا دو روز پس 
رستاخيز  جنبش  تظاهرات  در  انفجار  اين  از 
شركت كرد و در جريان تظاهرات به ضرب 
گلوله نيروهاى امنيتى جان خود را از دست 
معاون  ايزديار  علم  محمد  حال  بااين  داد. 
نخست مجلس سنا امروز در واكنش به اين 
موضوع گفت كه نام گذارى اين چهاراه به نام 
شهيد سالم ايزديار در حقيقت ارج گذارى به 
كسانى است كه صداى عدالت خواهى را بلند 

دست  از  راه  اين  در  را  خود  جان  و  كردند 
نام گذارى  كميسيون  از  ايزديار  آقاى  دادند. 
پذيرفتن  خاطر  به  جمهور  رئيس  و  جاده ها 

پيشنهاد سناتوران سپاس گزارى كرد.

سال   26 مرگ  زمان  در  ايزديار  سالم 
روابط  رشته  در  تازگى  به  و  داشت  سن 
هند  دانشگاه هاى  از  يكى  در  بين الملل 
گرفته  (ماسترى)  ارشد  كارشناسى  مدرك 
بود. او متاهل بود و از او دو فرزند دوساله 
انفجار  سه  است.  مانده  بجا  شش ماهه  و 
سالم  محمد  خاكسپارى  مراسم  در  انتحارى 
ايزديار كه با اشتراك مقام هاى بلندپايه دولتى 
و چهره هاى شناخته شده سياسى برگزار شده 
بود، بار ديگر نام او را به سرخط خبرها آورد. 
در اين سه انفجار 7 نفر كشته و بيش از 100 

نفر زخمى شدند.
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مى  فرهنگ  اطالعات  وزارت  جوانان  معين 
دارند  خوبى  هاى  توانايى  افغان  جوانان  گويد: 
موجود  هاى  بحران  از  را  افغانستان  توانند  مى  و 

نجات دهند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان (آوا)، كمال 
سادات؛ معين جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ، 
زندگى»  «مهدى  عنوان  تحت  مراسمى  در  امروز 
از  بايد  و  هستند  ما  كشور  سرمايه  جوانان  گفت: 

اين سرمايه به صورت درست استفاده نماييم.
كه  است  اين  بر  ما  تالش  كرد:  عالوه  سادات 
براى جوانان سهم بيشترى در ارگان هاى دولتى 
اكثرشان  و  دارند  خوبى  توانايى  چون  شود  داده 

داراى تحصيالت عالى مى باشند.
موصوف با بيان اينكه جوانان افغان در طول ده 
سال اخير دست آورد هاى خوبى داشته اند، گفت: 
حكومت در طول دو سال اخير، جوانان زيادى را 

در ادارات دولتى استخدام كرده است.
جوانان  معينيت  دروازه  داشت:  ابراز  سادات 
جوانان  همه  روى  به  وفرهنگ  اطالعات  وزارت 
مواجه  مشكل  با  كه  هرجوانى  است،  باز  كشور 
مى شود مى تواند با  معينيت جوانان در جريان 

بگذارد تا به مشكالت شان رسيدگى شود.
در حال حاضر تنها نهادى كه رسمًا براى حل 
در  جوانان  معينيت  كند،  مى  كار  جوانان  مشكل 
اما  است  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  چوكات 
انتقادهاى زيادى وجود دارد كه اين معينيت برنامه 

مشخصى براى بهبود زندگى جوانان ندارد.
درهمين حال عبدالقادر زازى، وكيل مردم كابل 
سخنرانى كرده، گفت:  اين مراسم  در  پارلمان  در 
جوانان بايد تالش كنند تا كشور را ازاين بحران 

نجات دهند.
بحران  اين  از  ما  كشور  وقتى  كرد  تاكيد  وى 
مطالعه  به  رو  جوانان  كه  كند  مى  پيدا  نجات 
بياورند تنها به انترنت و فسيبوك مصروف نشوند 
نمى  يافت  انترنت  در  مهم  معلومات  اكثر  چون 

شود بلكه در كتاب يافت مى شود.

زازى، گفت: در ادارات دولتي ، بست هاى با 
در  بلكه  باشد  نمي  جوانان  اختيار  در  صالحيت 
اختيار افراد كهنسالي است كه توانايي كار هشت 

ساعته را ندارند.
موصوف خاطرنشان كرد: افرادي كه بايد تقاعد 
كنند و در خانه بنشينند در ادارات دولتي جاي را 

اشغال نموده اند.
در پايان مراسم فاطمه كاكر، مسئول تيم «صد 
دختر، صدمشكل، صد راه حل» گفت: راه اندازى 
اين برنامه به منظور نزديكى جوانان به همديگر و 

انگيزه دادن براى تحصيالت مى باشد.
كاكر افزود هر شخص مسئوليت دارد كه تالش 
جامعه  و  خانواده  براى  را  تحصيل  زمينه  تا  كند 
فراهم كند تا زنان و مردان از بى سوادى نجات 

پيدا كنند.
هاى  طرح  كشور  جوانان  كرد:  تصريح  وى 
خوبى دارند اما متاسفانه اين طرح ها ناديده گرفته 

مى شود و هيچ توجهى به آن نمى شود.
به گفته وى دولت و نخبگان سياسي در زمان 
انتخابات قول به بهبود وضعيت جوانان و اشتغال 
زايي آن ها داده بودند، اما به اين وعده خود شان 

عمل نكرده اند.
وى تاكيد كرد كه در تصميم گيرى هاى كالن 
به  يابى  دست  ابزارهاى  عنوان  به  جوانان  نيز، 
ها  آن  به  گاه  هيچ  اما  شوند  مى  استفاده  قدرت 
سهمى در تصميم گيرى هاى كالن داده نمى شود.
كه  خواست  جوانان  تمام  از  پايان  در  كاكر، 
خود  و  باشند  نداشته  كس  هيچ  از  داشتى  چشم 
شان سر پاى خود بايستند و در تصميم گيرى ها 

خودشان را سهيم كنند.
از  بسيارى  عقيده  به  كه  آوريست  ياد  قابل 
راه  فرا  بزرگى  مانع  ادارى  فساد   ، امور  آگاهان 
با  افراد  اين  حتى  و  است  كرده  تحصيل  جوانان 
وجود سند ماسترى و دكترا نمى توانند كار بيابند؛ 
زورمندان  يا  و  وزيران  وكال،  كه  كسانى  براى  اما 
پرداخت پول  هم  يا  و  مى شوند  آن ها  واسطه 

 مى كنند، كار پيدا مى شود.

معين وزير فرهنگ:
حكومت به نيازهاى جوانان توجه كند

نيا راَحُه الَقلِب َو البَـَدِن؛ ـِى الدُّ هـِد ف ـُوِرُث الَغمِّ َو الُحزِن َو الزُّ نيـا ت غبَُه فِـى الـدُّ الـرَّ

رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه و زهد و بـى ميلى به دنيا سبب راحتى قلب و بدن است.
(تحف العقول، ص 358)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

وزير انرژى و آب استراتژى جديد منابع آبى افغانستان را به مجلس نمايندگان ارائه كرد

عثمانى: مشكالت كمبود آب در ايران و افغانستان، ناشى از مديريت ناسالم توسط دولت ايران است
عثمانى: حاضرم با مقام هاى ايرانى مباحثه كنم

حوزه ها ساخته است، كه ده ها بند آن روى 
4 حوزه مشترك با افغانستان ساخته شده، 
و ايران آب دو حوزه مشترك را كه از اين 
كشور سرچشمه مى گيرد، به صورت قطع 
با ساخت بندها، باالى افغانستان خشكانيده 
آبى  حوزة  روى  تنها  افغانستان  اما  است؛ 

فعال براى حل مشكالت آبى با كشورهاى 
همسايه نياز است و براى آغاز گفتگوها با 
همسايه ها، ابتدا بايد منابع آبى كشور مهار 

و خطوط قرمز مشخص گردد.
او با اشاره به مذاكراتى كه اخير در مورد 
اسالمى  جمهورى  با  آبى  منابع  مديريت 

آب، مديريت آب و ديپلماسى آب تهيه و 
ترتيب گرديده است.

تمامى  استراتژى،  اين  در  كه  افزود  وى 
و  بندها  ساخت  راستاى  در  چالش ها 
و  افغانستان  در  زيستى  محيط  تأثيرات 
به  پاكستان)  و  (ايران  منطقه  كشورهاى 
صورت دقيق مطالعه و بررسى شده است.

اساس  بر  كه  كرد  خاطرنشان  عثمانى 
سراسر  در  آب  بند   40 استراتژى،  همين 

كشور پروژه سازى شده است.
او در ادامه به برخى از مشكالت جدى 
تداركاتى وزارت انرژى و آب اشاره كرد و 
هشدار دارد كه اگر براى حل اين مشكالت 
توجه نشود، منابع آبى كشور قربانى خواهد 
شد و با اين وضعيت، هيچ سرمايه گذارى 
حاضر نخواهد بود در ساخت بندهاى آبى 

در كشور سرمايه گذارى كند.
وزير  كه  كرد  انتقاد  عثمانى  احمد  على 
انرژى و آب آن طورى كه الزم است، در 
امور كارى صالحيت ندارد و همين مسأله 
آبى  منابع  مهار  در  مشكالت  بروز  سبب 

كشور شده است.
عبدالرووف  نشست،  اين  پايان  در 
تأكيد  نمايندگان  مجلس  رييس  ابراهيمى، 
كرد كه اين مجلس به خاطر منافع ملى و 
خواست هاى  از  كشور،  آب هاى  مديريت 
آب  ديپلماسى  و  آب  و  انرژى  وزارت 
كشور حمايت مى كند و اين وزارت بايد 

از اين ناحيه مطمئن باشد.

هريرود يك بند سلما را ساخته است».
وزارت  اين  مطالعات  كه  كرد  تأكيد  او 
نشان مى دهد كه مشكالت محيط زيستى 
ناشى از كمبود آب در ايران و افغانستان، 
ناسالم منابع آبى توسط  ناشى از مديريت 

دولت ايران مى باشد.
وزير انرژى و آب گفت كه حاضر است 
مباحثه  ايرانى  مقام هاى  با  مورد،  اين  در 

كند.
عثمانى خاطرنشان ساخت كه ديپلماسى 

انتقاد  با  نوعى  به  گرفته،  صورت  ايران 
گفت: «هركسى كه براى انجام گفتگوها با 
موارد  تمام  با  بايد  روند،  مى  ها  همسايه 
آشنايى  علمى،  ديپلماسى  ويژه  به  مربوط 
تحليل  را  وضعيت  بتوانند  و  باشند  داشته 

كنند».
وزير انرژى و آب با حضور در نشست 
آبى  منابع  جديد  استراتژى  مجلس،  علنى 
استراتژى  كه  گفت  و  كرد  ارايه  را  كشور 
موجوديت  محور  سه  در  آبى  منابع  جديد 

هاى  مقام  اخير  انتقادهاى  دنبال  به 
جمهور  رييس  و  ايران  اسالمى  جمهورى 
در  آبى  منابع  مديريت  از  كشور  اين 
افغانستان، وزير انرژى و آب كشور كه در 
يك نشست علنى مجلس نمايندگان حاضر 
شده بود، انتقادهاى جدى و مشابهى را در 
مورد برخورد مديريت منابع آبى در ايران 

مطرح كرد.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
وزير  عثمانى،  احمد  على  افغان(آوا)، 
انرژى و آب خطاب به نمايندگان مجلس 
گفت كه افغانستان يك حوزه آبى مشترك 
با پاكستان و 4 حوزه آبى مشترك با ايران 

دارد.
كه  آبى  مشكالت  به  اشاره  با  وى 
كشورهاى همسايه افغانستان به خصوص 
گفت:  دارد،  ايران  اسالمى  جمهورى 
دارند،  آب  مشكل  گويند  مى  «همسايه ها 
هم  افغانستان  كه  است  اين  واقعيت  ولى 

مشكل آب دارد».
وزير انرژى و آب در پاسخ به انتقادهاى 
آبى  منابع  مديريت  مورد  در  شده  مطرح 
مختلف،  بندهاى  ساخت  و  افغانستان  در 
تصريح كرد كه «استفادة بى رويه از منابع 
آبى توسط همسايه ها، كشور ما را نيز با 
مشكالت زياد محيط زيستى مواجه ساخته 

است.»
على احمد عثمانى در ادامه افزود: «ايران 
6 حوزه آبى دارد و 600 بند آب روى اين 

اظهارات متفاوت آگاهان سياسى در مورد شكل گيرى نهادهاى اپوزيسيونى
«محور  جريان  هم چنين  بلوچ زاده 
معتدل  جريان  يك  را  افغانستان»  مردم 
و  بشرى  حقوق  به ارزش هاى  باورمند  و 
جريان  اين  كه  گفت  و  خواند  دموكراسى 
با شعار برگشت به مشروعيت و حفاظت از 

او اضافه كرد كه «محور مردم افغانستان» 
كشيده  بحران  از  را  كشور  وجه  به هيچ 
جريان  اين  سران  تمام  چون  نمى تواند؛ 
ناكام  خود  پيشين  حكومت  در  سياسى 

بوده اند.

آقاى بكتاش افزود كه بحران هاى كشور 
نتيجه رقابت  قدرت هاى بزرگ، كشورهاى 
جريان هاى  و  است  منطقه  و  همسايه 
كوچك سياسى نمى تواند كه آن را از ميان 

بردارد.
حال  در  بكتاش؛  گفته هاى  براساس 
به صورت  بزرگ  قدرت هاى  اكثر  حاضر 
مستقيم در امور داخلى كشور دخالت دارند 
و نقش افغان ها در ُكل ضعيف مى باشد كه 

اين خود بحران ها را ايجاد كرده است.
كنونى  شرايط  در  كه  كرد  اشاره  او 
و  منطقوى  قدرت هاى  تقابل  نتيجه  تنها 
را  كشور  بحران  نتيجه  بزرگ  قدرت هاى 

تعيين مى كند.
عمل  برنامه  و  نامه  اساس  چند  هر  او 
جريان «محور افغانستان را خوب توصيف 
اين  زمانى  كه  كرد  نشان  خاطر  اما  كرد» 
كه  شوند  واقع  موثر  مى توانند  جريان ها 
زمينه تفاهم اقوام كشور را فراهم سازند و 
به اختالفات قومى، مذهبى، سمتى، نژادى و 

لسانى پايان دهند.
بكتاش اضافه كرد كه بعد از ايجاد تفاهم 
توان  ما  سراسرى،  جنبش  گيرى  شكل  و 
مى توانيم  و  داريم  را  مشكالت  با  مقابله 

كشور را از بحران ها نجات دهيم.
اين گفته ها در حالى مطرح مى شود كه 
كليدى  هاى  چهره  از  شمارى  تازگى  به 
مردم  «محور  چتر  زير  پيشين  حكومت 
اپوزيسيونى  و  آمدند  هم  گرد  افغانستان» 
كه  كردند  تاكيد  آنان  دادند.  شكل  را 
به هدف بيرون آوردن كشور از بحران اين 
جريان سياسى را ايجاد كرده اند و به دنبال 
هاى  چانه زنى  در  حضور  امتيازگيرى، 
قدرت و شريك شدن در حكومت نيستند.
نيز  پيش  روز  چند  كه  است  گفتنى 
از  افغانستان  نجات  عالى  شوراى  ائتالف 
وحدت  حكومت  مقام هاى  برخى  سوى 
ملى و شخصيت هاى مطرح سياسى اعالم 

موجوديت كرد.

قانون اساسى شكل گرفته و انتظار مى رود 
كه با برنامه هاى كه روى دست دارد بتواند 

بحران هاى كشور را مديريت كند.
او تاكيد كرد كه اگر اين جريان و ساير 
طريق  از  فشار  اعمال  با  بتوانند  ائتالف ها 
ملى،  وحدت  حكومت  باالى  مشروع 
نيز  بحران ها  آورد،  به ميان  را  اصالحات 

به زودى از بين خواهند رفت.
در همين حال برنا صالحى، يكى ديگر 
از آگاهان سياسى، با انتقاد از سران جريان 
خاطر  افغانستان»  مردم  «محور  سياسى 
در  خود  جريان  اين  سران  كه  كرد  نشان 
جمهور  رئيس  به نفع  تقلب  با   2009 سال 
برده اند،  بحران  به سوى  را  كشور  پيشين، 
حاال چگونه ادعاى نجات كشور از بحران 

را دارند.
هيچ  جريان ها  اين  صالحى؛  به باور 
تنها  و  نمى توانند  برده  پيش  از  را  كارى 
و  قدرت  چانه زنى  در  شدن  شريك  براى 
فشار آوردن باالى حكومت و گرفتن چند 

ُكرسى سياسى شكل گرفته اند.

نقد  با  هم چنان  سياسى  آگاه  اين 
كارنامه هاى حكومت وحدت ملى، يادآور 
اپوزيسيونى  نهادهاى  شكل گيرى  كه  شد 
نشان مى دهد كه مردم روز به روز از اين 
حكومت فاصله مى گيرند و ناراضى بيشتر 

مى شود.
به  گفته او؛ «ضعف رهبرى سالم حكومت 
شخصيت هاى  «احتياج  و  ملى»  وحدت 
تشكيالت  داشتن  به  سابق  حكومت 
نهاد  يك  روز  هر  كه  شده  باعث  سياسى» 

اپوزيسيونى در كشور ايجاد شود.
او تصريح كرد كه اگر حكومت وحدت 
ملى در رفتار خود تغيراتى ايجاد نكند، بر 
تعدد اين ائتالف ها و اپوزيسيون ها افزوده 

خواهد شد.
نيز  سياسى  آگاه  ديگر  بكتاش  آصف 
به آوا گفت كه هر چند در تركيب جريان 
«محور» افرادى قرار دارند كه به دموكراسى 
جريان  اين  اما  معتقدند،  بيان  آزادى  و 
كشور  از  بحران ها  رفع  در  كه  نمى تواند 

نقش خوب ايفا كند.

اپوزيسيونى  نهادهاى  تشكيل  به دنبال 
«محور  جريان  موجوديت  اعالم  به ويژه 
اما  سياسى  آگاهان  افغانستان»،  مردم 
اظهارات متفاوتى در مورد آن ارايه مى كنند.

شمارى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
را  جريان ها  اين  ايجاد  سياسى  آگاهان  از 
كه  مى گويند  خوانده  حكومت  بر  فشارى 
حكومت  اپوزيسيونى،  نهادهاى  ايجاد  با 
تالش  و  مى گيرد  قرار  فشار  تحت  بيشتر 
براى از ميان برداشتن بحران ها مى كند؛ اما 
كه  دارند  تاكيد  آگاهان  از  ديگرى  شمار 
اين جريان ها بيشتر براى امتيازگيرى شكل 
دنبال  شان را  شخصى  منافع  و  مى گيرند 

مى كنند.
در  سياسى  آگاهان  از  بلوچ زاده ،  اجمل 
گفتگو با خبرگزارى آوا از تشكيل نهادهاى 
اپوزيسيونى به ويژه «محور مردم افغانستان» 
اين  ايجاد  كه  شد  يادآور  و  كرد  استقبال 
باالى  را  خود  گذارى هاى  تاثير  ائتالف ها 

حكومت وحدت ملى دارد.
از  پس  زمانيكه  افزود:  بلوچ زاده  آقاى 
نتوانست  ملى  وحدت  حكومت  سه سال 
خود  انتخاباتى  كارزارهاى  هاى  به وعده 
عمل و به خواست هاى اساسى شهروندان 
جريان هاى  گيرى  شكل  كند،  رسيدگى 

اپوزيسيونى طبيعى است.
حكومت  ايجاد  با  كه  كرد  اشاره  او 
و  بيكارى  فقر،  ناامنى،  ملى،  وحدت 
اما  كرد؛  پيدا  گسترش  مردم  نارضايتى 
رئيس  به ويژه  ملى  وحدت  حكومت 
جمهورى به جاى رسيدگى به اين معضالت 
درگير اختالفات درونى خود شد و نگرانى 

مردم را تشديد بخشيد.
نامشروع  را  ملى  وحدت  حكومت  او 
توانايى  حكومت  اين  كه  افزود  و  خواند 
در  و  ندارد  را  كشور  اداره  و  مديريت 
احتمال  اصالحات  آوردن  عدم  صورت 
گسترش ائتالف ها و نهادهاى اپوزيسيونى 

مى رود.


