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نمایشگاه رشادت و ایثار مجاهدین در هرات گشایش یافت
نمایشگاهی تحت نام »دام در دام« برای نخستین بار امروز سه شنبه در والیت هرات در غرب کشور 

گشایش یافت. در این نمایشگاه 100 عکس به مدت یک روز به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نمایشکاه با حضور مقامات محلی، روسای اداره های فرهنگی، فعالین 
مدنی، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و اهل علوم گشایش یافت. در این نمایشگاه رشادت و ایثار مجاهدین به 
نمایش گذاشته شده است. »طارق نبی« استاد دانشگاه و برگزارکننده این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را 
تجلیل از شجاعت دلیر مردان راه جهاد درمقابل روس ها و به نمایش گذاشتن غیرت و مردانگی جوانان دهه 
شصت عنوان کرد. وی افزود: این نمایشگاه جهت به نمایش گذاشتن صداقت و پاکی، شرافت و عزت، 

غیرت و مردانگی جوانان دهه شصت راه اندازي شده است.
»عبدالرازق احمدی« رئیس اداره معارف هرات نیز که در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سخن می گفت 
به سخنی از امام خمینی)ره( مبنی بر »ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد« اشاره کرد و گفت که در حال 

حاضر وظیفه ی مردم است تا با حفظ آرمان های شهدا، به کسب علم پرداخته تا به اهداف شهدا برسند.

یادداشتسرمقاله

شاید حدود ۶ ماه از آمدن گلبدین حکمتیار؛ 
رهبر حزب اسالمی به کابل نگذشته است؛ اما 
بلند،  چندان  نه  زمان  مدت  همین  در  ایشان 
های  گیری  موضع  و  آتشین  خطابه  چندین 
نمایش  به  خود  از  را  زایی  تشنج  و  خطرناک 
ایراد  بار  هر  از  پس  که  طوری  اند؛  گذاشته 
پیِر  رهبر  این  طرف  از  موضع  اعالم  و  سخن 
از  بسیاری  افکار  مقاومت،  و  مبارزه  دوران 
های  نگرانی  و  شده  مغشوش  افغانستان  مردم 
کشور  نخبگان  و  آگاهان  میان  در  را  جدیدی 

موجب گردیده است.
و  سخن  ترین  تازه  در  اسالمی  حزب  امیر 
مطرح  را  مسائلی  تاسف  با  اش  گیری  موضع 
کرده و به شایعاتی دامن زده است که تا کنون 
کسی به اظهار و ایراد آنها جرئت و جسارت 
نورزیده است؛ چرا که بنا بر دیدگاه بسیاری از 
آگاهان و کارشناسان مسائل امنیتی کشور، آرا و 
نظریات مطرح شده از سوی گلبدین حکمتیار، 
آنهم در این برهه از وضعیت حساس و شکننده 
بی رحم  انداختن شعله های  افغانستان، حکِم 
آتش در خرمن هیزم خشک را دارد و می تواند 
اوضاع کشور را به مراتب بد تر و وخیم تر از 

اینی که است بسازد.
گلبدین حکمتیار به تازگی در حضور ده ها 
آمده  از والیت بدخشان  از هوادارانش که  تن 
نجات  ائتالف  ناکام خواندن شورای  با  بودند، 
اعتبار  ائتالف  این  افغانستان، گفت که رهبران 
خود را در نزد مردم از دست داده و تنها پول 

اندوخته و قصرهای مجلل ساخته اند.
به وابسته  را  مسعود  احمدشاه  هم چنین  او 
بودن به »آی اس آی« پاکستان متهم کرد و گفت 
که آمر مسعود خود در میدان  شهر به  استقبال 

طالبان رفته و کابل را تسلیم آنان کرد.
رهبر حزب اسالمی در گوشه ای از سخنان 
خود بسم اهلل محمدی وزیر دفاع پیشین را نیز 
متهم به فساد در قسمت پیش نهاد رتبه جنرالی 
حتی  پیشین  دفاع  وزیر  که  افزوده  و  کرده 

کلینرها را جنرال ساخته و امروز ...
ادامه در صفحه 2

نظامی  خدمات  کمیته  رئیس  مکین؛  جان 
برای  »استراتژی  امریکا  سنای  مجلس 
موفقیت« در افغانستان را پیشنهاد کرده است.

بدون  افغانستان،  در  امریکا  او  گفته  به 
هدف است.

یک  تصویب  که  است  گفته  مکین  آقای 
امنیت  و  منافع  تأمین  برای  جدید  استراتژی 

ملی امریکا در افغانستان بسیار مهم است.
او افزوده:«ما باید حقایق را بپذیریم. ما در 
ما  اگر  افغانستان هستیم و  حال شکست در 
قصد داریم که وضعیت را تغییر دهیم وقت 

بسیار مهم است.«
افزایش  او،  پیشنهادی  استراتژی  در 
دادن  و  افغانستان  در  تروریزم  نیروهای ضد 
دادن  قرار  آنها جهت هدف  به  بیشتر  آزادی 
افراطی  گروه های  دیگر  و  داعش  طالبان، 

شامل است.
او خواستار فشار بیشتر بر پاکستان شده تا 
از فراهم ساختن پناهگاه  برای طالبان و شبکه 

حقانی دست بردارد.
از  باید  امریکا  تأکید کرده که  او همچنین 
قابل  »پیشرفت  که  بخواهد  کابل  مقام های 
ساختن  کن  ریشه  جهت  در  را  سنجش« 
فساد اداری، تقویت حاکمیت قانون و بهبود 
نشان  مالی حکومت  امور  شفافیت  بخشیدن 

دهند.
که  گویند  می  هم  امنیتی  مسایل  ناظران 
را  هدف  بی  جنگی  افغانستان،  در  امریکا 
امریکا  بود  قرار  که  جنگی  کند؛  می  دنبال 
را به قدرت بالمنازع مسلط بر ذخایر عظیم 
زیرزمینی و موقعیت استثنایی افغانستان برای 
سلطه بر قاره کهن تبدیل کند و به این ترتیب، 
مدیریت  داری  میراث  و  سروری  ادعای  به 
جهان مدعیان به ویژه روسیه و قدرت های 
همیشه  برای  شرق  بلوک  با  همسو  نوظهور 

پایان دهد؛ ...
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حکمت در سکوت
حکمتیار است

تقالی امریکا برای فرار از
شکست
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طالبان در واکنش به سخنان ترامپ:

در صفحه 2افغانستان به گورستان امریکا تبدیل خواهد شد!

 

به  واکنش  در  ملل  سازمان  دبیرکل 
اعتراضات ویرجینیا آمریکا گفت:« نژادپرستی، 
را  جامعه  هراسی  اسالم  و  هراسی  بیگانه 

مسموم می کند. 
به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش، دبیرکل 
در  خشونت ها  بروز  از  پس  ملل  سازمان 
نژادپرستان  آن  در  که  ویرجینیا  شالوتزویل 
سفیدپوست دست به راهپیمایی خشونت آمیز 
این  پرداخت و  از آن  انتقاد شدید  به  زدند، 

خشونت ها را محکوم کرد. 
هراسی،  بیگانه  هراسی،  اسالم  وی 
نژادپرستی و اقدامات ضد یهود را به شدت 

محکوم کرد. 
دبیرکل سازمان ملل در حساب توئیتری 
این  همگی  مقابل  در  باید  ما  نوشت:  خود 
اقدامات منزجر کننده بایستیم و هر زمان و 
هر جایی که شد باید با آن مقابله کنیم. چنین 
اقدامات و رویکردهایی جامعه ما را مسموم 

می کند.« 
می شود با هر بند از کلمات قصار دبیر 
انسانی  شعار  با  کل  در  و  ملل  سازمان  کل 
ایشان موافق بود. به راستی که این سه گزینه 
مورد نظر آقای گوترش یعنی اسالم هراسی، 
نژاد پرستی و بیگانه هراسی در عصر فعلی 
معضل ویرانگر ی برای جوامع بشری شده، 
مشکالت زیادی را فرا راه انسانها قرار داده 

است.
باید  چیز  همه  از  پیش  که  موضوعی  اما 
روشن شود آن است که این سه پدیده ضد 
در جوامع  آنها  توسعه  و  دلیل رشد  انسانی 
بشری چه بوده و بیشتر به وسیله چه اشخاص 
و نهاد و ارگانهایی تقویت شده، دامن زده می 

شود.
سه  فوق  پرسش  به  پاسخ  به  ربط  در 
موضوع را باید پیش از همه یادآور شد که 
در خالل آنها پاسخ سوال مذکور نیز واضح 

می شود.
موضوع و یا اشکال اول بر می گردد به 
خود سازمان ملل متحد و رهبری آن که در 
قرار  گوترش  آنتونیو  آقای  جناب  آن  راس 

دارد.

سازمان ملل متحد چنانچه در نویسه های 
بدو  از  است،  شده  اشاره  آن  به  نیز  پیشین 
تشکیل تا عصر حاضر که چندین دهه از عمر 
آن می گذرد، همواره زیر نفوذ قدرتهای برتر 
جهان به خصوص ایاالت متحده امریکا بوده 
است و دخالت های مستقیم و نیز مخفیانه 
های  گیری  تصمیم  در  سفید  کاخ  سران 
سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت آن 
نهاد جهانی، آزادگی و استقالل سازمان مذکور 
را زیر سوال برده و در انظار جهانیان بی اعتبار 

ساخته است.
نمونه بارز این دخالت و در نتیجه آن بی 
اعتباری را در دوره ریاست آقای بان کی مون؛ 
دبیر کل پیشین این سازمان در منازعه عربستان 
سعودی با مردم یمن به روشنی می توان به 
ناباوری  اوج  در  که  آنجا  نشست؛  قضاوت 
جهانیان، بجای آنکه بان کی مون رژیم متجاوز 
سعودی را محکوم کند و آن رژیم را به عنوان 
یک جنایتکار جنگِی کودک کش، معرفی و 
مجازات کند، با اشاره امریکایی ها، چشم بر 
روی جنایت آل سعود در برابر کودک کشی 
ها در یمن می بندد و خود و حامیانش را در 

انظار جهانیان خوار و خفیف می کند.
شورای امنیت سازمان ملل همواره ابزاری 
امریکا و  به ویژه  قدرتها  ابر  بوده در دست 
موافقت همین نهاد به اصطالح بین المللی با 
تصمیمات استعماری و دخالت جویانه دولت 
امریکا نسبت به حمله ها و لشکرکشی یانکی 
تجاوزهای  به  دنیا،  کنار  و  گوشه  هر  به  ها 
امریکایی ها چهره موجه و مشروع بخشیده 
است. در زیر همین چتر یعنی با سوء استفاده 
رسانه  آن،  امنیت  و شورای  ملل  سازمان  از 
های وابسته به دولتهای غربی، به گونه بسیار 
ظریف و زیرکانه، در سالهای اخیر تبلیغات 
بی اندازه وسیع و گسترده ای را علیه اسالم و 
مسلمانان به راه انداخته اند و در این تهاجم 
ناجوانمردانه کار را بجایی رسانده اند که در 
را  اسالم  ساز  انسان  آئین  غربی  کشورهای 
ترور و  به عنوان دین کشتار و خشونت و 
مسلمان را بنام تروریست و خرابکار معرفی 

کرده اند.
با این حساب، بخش عمده ای از اشکال به 

خود رهبران سازمان ملل هم بر می گردد که 
در سایه سار سکوت و ترس و عجز آنان از 
سران قدرتهای برتر به خصوص امریکایی ها، 
شرار امت که همین سران دولتهای زورگوی 
غربی می باشند، بر جان و مال انسانها حاکم 
شده اند و هر گونه که دل شان می خواهد با 

انسان و جهان بر خورد می کنند.
پایانی  و  اشکال دوم  واقع  در  و  موضوع 
بر می گردد به خود ملل غربی به خصوص 
مردم امریکا. به نظر می رسد مردم ویرجینیا یا 
هر منطقه دیگر امریکا بجای آنکه گریبان چند 
شهروند مسلمان خویش را بگیرند و آنان را 
در انفجارات و کشتار آن ایالت مقصر بدانند، 
یک مقدار در بی خبری و غفلت خویش از 
عملکردهای خصمانه و غیر مسئوالنه سران و 
دولتمردان خویش در قبال دول و  ملل دیگر 

به خصوص مسلمانان، غور و دقت کنند.
بر  مبنی  غربی  دولتهای  ادعای  رغم  به 
آزادی بیان و فکر و عقیده و امثال آن، به نظر 
قضایای  از  مردمان  ترین  خبر  بی  رسد  می 
واقعی جهان، همین ملت های غربی باشند؛ 
چرا که رسانه های وابسته به دولتهای شان 
چنان آنان و فکر و ذهن شان را به نخ سانسور 
و تخدیر و تحمیق بسته اند، که انسان غربی 
حتی گمان هم نمی کند که به غیر از اخبار و 
گزارشهای ساخته و پرداخته شده در رادیوها 
و  خبرها  شان،  کشورهای  تلویزیونهای  و 
اثرهای دیگری در بیرون از مرزهای فکر و 
ذهن آنها نیز می تواند وجود داشته باشد که 
به مراتب بیشتر از خبرهایی که تا کنون شنیده 

اند، ارزش و اعتبار دارد.
با  غربی  دولتهای  که  است  آن  واقعیت 
استفاده از رسانه های وابسته به خویش، به 
پدیده های شوم و نامتمدنانه ای چون اسالم 
هراسی، نژاد پرستی و بیگانه ستیزی شدیداً 
دامن می زنند و حق و انصاف نیز حکم می 
کند که اتباع امریکا و سایر کشورهای غربی 
بجای آزار و اذیت کردن مهاجران مسلمان، 
به اصالح و تربیت دولتمردان خویش همت 
از  دست  که  بخواهند  آنان  از  و  بگمارند 
شرارت و بغاوت علیه دیگر کشورها و ملتها 

بر دارند. 

ملل غربی؛ زندانیاِن سلول سانسور!
تحلیل

جزئیات ورود نیروهای 
امنیتی و ایتالیایی به 
دارالعلوم عالی هرات
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نظام سیاسی؛
موافقان و منتقدان چه 

می گویند؟

تطبیق راهبرد جدید امریکا 
به نفع افغانستان و منطقه 

است

2
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دبیر کل حزب اسالمی تبیان:

وضعیت شیعیان افغانستان در 
دولت کنونی خراب تر شده است
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»ولسوالی«  در  تنها   / اول  صفحه  از  ادامه 
پنجشیر ۶00 جنرال وجود دارد؛ در حالی که 

ُکل اروپا ۶00 جنرال ندارد.«
حال، این سخنان و موضع گیری های امیر 
حزب اسالمی در اوضاع و شرایط فوق العاده 
چهره  هم  آن  و  کشور  خطرناک  و  حساس 
دیروز این رهبر پیر که به دلیل دور افتادن از 
چرخه قدرت و ریاست، شهر کابل و ساکنان 
آن را به جهنمی از خون و دود و آتش تبدیل 
و  دربدری  عمری  از  پس  اینک  و  بود  کرده 
کشورهای  بار  ذلت  سایه  در  انداختن  لنگر 
همسایه و رقیب، آمده است تا بار دیگر سایه 
های شوم و سیاه تفرقه و نفاق میان اقوام باهم 
برادر افغانستان را در زمین و آسمان این کشور 

بالدیده فرش و پهن کند.
که  است  این  به  نظر  را  آگاهان  از  بسیاری 
حضور گنگ و موهوم زعیم حزب اسالمی و 
شورای  تالشهای  چهارچوب  از  خارج  آنهم 
عالی صلح کشور و پس از حضور، سخنان و 
موضع گیری های تشنج زا و نفاق افکنانه وی 
می تواند پروژه ای باشد در جهت و مسیر تازه 
ساختن شعله های زیر خاکستر جنگهای حزبی 
و تنظیمی در افغانستان؛ تا اوضاع کشور از اینی 
تا  شود؛  ناپذیرتر  مهار  و  تر  بد  است  که  هم 
در سایه آن یک تعداد از قدرتهای استعمارگر 
منطقه ای و غربی به اهداف از پیش تعیین شده 

شان در افغانستان دست یابند.
آگاهان سیاسی ادامه می دهند که اظهارات 
و  نبوده  کشور  به  سود  اسالمی  حزب  امیر 
شعله ور  شهروندان  میان  را  داخلی  جنگ 
می سازد. اظهارات تنش زا و غیرمسووالنه رهبر 
جنگ های  به سوی  را  کشور  اسالمی،  حزب 

خونبارتری نسبت به گذشته خواهد بود.
که  خواهند  می  حکومت  سران  از  آنان 
و  دهند  به خرج  جدی  توجه  مورد  این  در 
و  نابودی  به  سوی  دیگر  بار  کشور  نگذارند 
جنگ های داخلی پیش برود؛ چرا که اظهارات 
غیرمسووالنه رهبر اسالمی وضعیت را شکننده 
تر ساخته و میان شهروندان کشور فاصله ایجاد 

می کند.
از دید این دسته قبل از آمدن آقای حکمتیار، 
ثبات  و  صلح  شدن  پایدار  برای  امیدواری ها 
حزب  رهبر  آمدن  با  اما  یافته بود؛  افزایش 
رفته است؛  میان  از  امیدواری ها  این  اسالمی، 
بارها  به کابل،  ورود  از  بعد  حکمتیار  که  چرا 
نه تنها  و  پرداخته  عمومی  افکار  به تخریب 
متعهد  توافق نامه صلح  مطابق  به تعهدات خود 
بیشتر  سازی های  ناامن  در جهت  بلکه  نبوده؛ 
نیز گام برداشته  است و افراد این حزب عمال 
در عقب جبهات جنگی طالبان قرار دارند و از 

آنان حمایت می کنند.
نیز  کارشناسان  از  دسته  این  دیدگاه  بنابر 
را  »نفاق افگنی«  پروژه   حکمتیار  آقای  احتماال 
دنبال می کند که هر از گاهی طرف های مقابل 
که  می رود  این  احتمال  می شوراند.  را  خود 
حکمتیار پروژه ای نفاق افگنی را دنبال می کند، 
شاید این پروژه از سوی بیرونی ها برای آقای 

حکمتیار دیکته شده  باشد.
جدا از اجرای این پروژه، آقای حکمتیار در 
دید  معرض  در  گاهی  از  هر  تا  است  تالش 

رسانه ها و افکار عمومی قرار بگیرد.
کاربرد ادبیات کنایه آمیز از سوی حکمتیار 
در  را  داخلی  جنگ  وی،  سیاسی  رقبای  علیه 
آقای  که  است  بهتر  و  می زند  دامن  کشور 
حکمتیار به جای کنایه زدن به رقبای خود، در 
جهت بدست آوردن حمایت شان گام بردارد.«
که  گیرند  می  نتیجه  آگاهان  سرانجام،  و 
ایاالت  و  پاکستان  جمله  از  دولتها  از  برخی 
و  ها  ناامنی  در  را  شان  اهداف  امریکا  متحده 
وجود بحرانهای دامنه دار و غیر قابل مهار در 
افغانستان و منطقه جست و جو می کنند و این 
بحرانها هر مقدار شکل و شمایل جدیدتری به 
خود بگیرند، بیشتر منافع استعمارگران را تامین 
و تضمین می کند؛ لذا رهبر حزب اسالمی که 
حزب  و  خود  همواره  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 
خویش را در خدمت رسانی به منافع بیگاناگان 
قرار داده است، این بار نیز نسبت به این مهم 
و  غیر مسئوالنه  اظهارات  با  و  نکرده  کوتاهی 
بر خالف منافع ملی افغانستان و مردم آن، به 
و  فقط  آن  نتیجه  که  شده  مشغول  رویکردی 
و  پاکستانی  استعماری  قدرتهای  به سود  فقط 

غربی رقم می خورد.

حکمت در سکوت
حکمتیار است

تنها  نه  اکنون  اما   / اول  صفحه  از  ادامه 
این آماج، محقق نشده که امریکا نیز همانند 
افغانستان،  باتالق  در  روز  به  روز  شوروی 
بیشتر فرو می رود و در حالی که بار هزینه 
تاریخ  جنگ  ترین  طوالنی  میلیاردی  های 
ایاالت متحده روی دوش مالیات دهندگان 
از  افقی  هیچ  کند،  می  سنگینی  امریکایی، 
های  آل  ایده  تحقق  و  رهایی  و  پیروزی 
آسیا  و  افغانستان  در  امریکا  گرانه  سلطه 

پیدا نیست.
تازه  راه  ترامپ،  دونالد  رفت  می  انتظار 
ای در برابر امریکا قرار دهد تا در مواجهه 
منافع  به  را  اولویت  افغانستان،  جنگ  با 
ایاالت متحده بدهد؛  بلندمدت  راهبردی و 
اما ترامپ هم در این غبار غلیظ و متراکم، 

راهش را گم کرده است.
ارشد  سناتور  مکین؛  جان  میان،  این  در 
ها،  سال  این  طول  در  که  خواه  جمهوری 
دغدغه  افغانستان،  جنگ  باره  در  همواره 
دیگری،  کس  هر  از  بیش  است،  داشته 
آشفته و نگران آینده جنگی است که اکنون 

عمال در مسیر شکست قرار دارد.
به  شده  مشخص  تازگی  به  که  مکین 
آخرین  عنوان  به  مبتالست  مغز  سرطان 
شکست  از  امریکا  نجات  برای  تقالهایش 
ای  تازه  استراتژي  افغانستان،  جنگ  در 
برای  »استراتژی  است:  کرده  پیشنهاد 

موفقیت«.
با این حال، برخالف نامی که بر آن نهاده، 
چیزی در این استراتژی تازه نیست. او هم 
نظامی  نیروهای  افزایش  بر  گذشته  مانند 
های  صالحیت  دامنه  گسترش  و  امریکا 
با تروریزم  برای مواجهه  امریکایی  نظامیان 
تأکید می کند، ضمن آنکه معتقد است که 
امریکا،  موفقیت  مهم  های  شرط  پیش  از 
فشار بیشتر بر پاکستان برای دست برداشتن 
نیز وضع شرایط  و  تروریزم  از  از حمایت 
ایجاد  منظور  به  کابل  دولت  بر  سختگیرانه 
پاسخگویی  و  پذیری  مسؤولیت  شفافیت، 
در عرصه مبارزه با فساد و حاکمیت قانون 

می باشد.
همه این موارد، در گذشته هم به نحوی 
مورد توجه و تأکید مقام های امریکایی در 
افغانستان بوده است. در شماری از موارد، 
امریکا  نظامی،  نیروهای  افزایش  جمله  از 
ای  نتیجه  اما  کرده؛  اقدام  گذشته  در  عمال 

کسب نکرده است.
فشار بر پاکستان نیز اگرچه در سال های 
خواهان  جمهوری  مؤکد  مطالبه  به  اخیر 
به  توجه  با  اما  شده؛  بدل  سفید،  کاخ  از 
پیچیدگی روابط امریکا و پاکستان، توانایی 
کردن  ناامن  در  پاکستان  نامحدود  های 
بازدارنده  رویکرد  یک  نبود  و  افغانستان 
با  مبارزه  برای  صادقانه  و  مؤثر  قوی، 
دست  که  رسد  می  نظر  به  بعید  تروریزم، 
کم در کوتاه مدت، بتواند عملیاتی شود و 

نتیجه ای ملموس به دست دهد.
در  امریکا  مسایل،  این  به  توجه  با 
شرایطی  در  تحلیلگران،  نظر  از  افغانستان، 
بی  بحران  و  گرفتار شده  پیچیده  و  سخت 
این  مدیریت  برای  سفید  کاخ  راهبردی 
شرایط نیز وضعیت را بیش از پیش وخیم 
ساخته  شکننده  و  بینی  پیش  قابل  غیر  و 

است.
سرانجام  که  دید  و  ماند  منتظر  باید 
های  اختالف  بر  غلبه  با  چگونه  ترامپ 
سنگین جاری، استراتژي جدیدش در مورد 
آثار  و  کرد  خواهد  رونمایی  را  افغانستان 
عملی آن چه خواهد بود؛ اما آنچه در حال 
ناکامی  که  است  این  دارد  جریان  حاضر، 
های  سیاست  به  محدود  تنها  کابل،  دولت 
فردی رییس جمهور و تیم سیاسی و امنیتی 
هایی  ریشه  ناکامی  این  بلکه  نیست؛  او 
عمیق تر در یک ناکامی بزرگتر دارد و آن 
در  پساطالبان  افغانستان  در  امریکا  ناکامی 
همه ابعاد امنیت، مبارزه با تروریزم، دولت 
سازی، دموکراسی، حاکمیت قانون، زدودن 

فساد و... است.

تقالی امریکا برای فرار از
شکست

یادداشت

سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی با 
پارلمانی، دلیل آن را  نظام  مردود دانستن 
عدم حضور احزاب ملی عنوان می کند و 
می گوید: نظام پارلمانی »باعث بی ثباتی و 

منازعات سیاسی می شود«.
سرور دانش در همایش« بررسی روابط 
نظام کنونی  ساختار نظام سیاسی کشور«، 
افغانستان را »نیمه ریاستی« خواند و گفت: 
در این نظام نیازی به مقام نخست وزیری 
می تواند  وزیری(  )نخست  زیرا  نیست؛ 

موجب »تضاد و ناهماهنگی« شود.
هنوز  افغانستان  در  افزود:  دانش  سرو 
»احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه های 
وسیع و تثبیت شده« وجود ندارد و احزاب 
فعلی هنوز »قومی« هستند و در وضعیت 
نظام  این احزاب، اجرای  با حضور  فعلی 

پارلمانی »باعث نوعی انحصار گروهی و 
قومی« قدرت می شود.

به باور او، »در نظام پارلمانی این امکان 
وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست 
اختیار  در  قضائیه  قوه  حتی  و  جمهوری 
یک گروه یا ائتالفی از گروه های سیاسی 
قرار گیرد و منجر به بی ثباتی و منازعات 

سیاسی خواهد شد.«
که  است  عقیده  این  بر  دانش  سرور 
کنونی«نظام  شرایط  در  نظام«  »بهترین 
دموکراسی  بر  مبتنی  نیمه ریاستی 

مشارکتی« است.
ریاست  دوم  معاون  دانش؛  آقای 
برانگیز و  جمهوری، روی موضوع بحث 
حساسی انگشت گذاشته است؛ موضوعی 
دلیل  به  ناظران،  از  بسیاری  باور  به  که 
بی  و  صریح  ورود  از  حکومت  احتراز 
پرده به آن، اکنون می رود تا مانند بسیاری 
حقوقی  بحران  مانند  مسایل  از  دیگر 

دیورند، به یک »تابو« تبدیل شود.
سه  از  کمتر  که  است  حالی  در  این 
در  پیروزی  مدعی  نامزد  دو  پیش،  سال 
انتخابات ریاست جمهوری، پس از تجربه 
یک دوره تنش، رویارویی، بحران و صف 
به  سرانجام  سیاسی،  متقابل  های  آرایی 
امریکا،  پیشین  خارجه  امور  وزیر  کمک 
مفاد  از  یکی  که  کردند  امضا  سندی  پای 
آن، تبدیل نهاد ریاست اجرایی به نخست 

امکان  اساسا  نظام،  تغییر  و  اساسی  قانون 
غنی  آقای  های  برنامه  در  و  نیست  پذیر 
یک  تواند  می  این  و  ندارد  جایگاهی 
مسیر  در  جدی  بسیار  اصولی  چالش 
سیاسی  های  وعده  و  اهداف  ها،  برنامه 
بیاید و او ناگزیر  آقای عبداهلل به حساب 

باید در این خصوص، تصمیم بگیرد.
می  کارشناسان  نیز  حقوقی  منظر  از 
معضالت  دانش،  آقای  مواضع  که  گویند 
پیچیده ای را به وجود می آورد؛ زیرا او 
عمال از وضع جاری، حمایت کرده و آن 
برای  سیاسی  نظام  از  مدل  »بهترین«  را 
شرایط امروز افغانستان، به حساب آورده 
بسیاری  که  است  شرایطی  در  این  است. 
سیاسی  پرقدرت  و  فعال  های  جریان  از 
محدود  و  کوچک  حلقه  یک  استثنای  به 

و  بست  بن  مردم،  سرنوشت  بر  مسلط 
قدرت،  انحصار  کنونی،  سیاسی  انسداد 
رأی  استبداد  و  گرایی  قوم  فردمحوری، 
در  گیری  تصمیم  عالی  سطوح  بر  حاکم 
و  نظام  نوع  از  ناشی  را  موجود  دولت 
اعمال  بر  حاکم  گسترده  های  محدودیت 
فشار نهادهای ناظر بر عملکرد دولت می 

دانند.
آقای دانش در خصوص هفت  دیدگاه 
نهاد انتخابی دولت هم علیرغم تصریح در 
است  دیگری  موضوع  نیز  اساسی  قانون 
از  پرهیز  در  دولت  کنونی  رویکرد  که 
برگزاری انتخابات را توجیه می کند و در 
برابر منتقدانی قرار می گیرد که حکومت 
را متهم به احتراز آگاهانه از انتخابی شدن 
نهادها می کنند و آن را زمینه ساز ظهور 

نوعی دیکتاتوری ارزیابی می نمایند.
دانش،  آقای  مواضع  حساب،  این  با 
های  دیدگاه  اساسی  رؤوس  بیانگر 
مقابل،  در  و  است  کنونی  نظام  موافقان 
دارند  قرار  مخالفانی  از  گسترده  طیفی 
بحرانی  از وضعیت  عبور  راهکار  تنها  که 
کاهش  اساسی،  قانون  تعدیل  را  جاری 
اختیارات ریاست جمهوری، تمرکززدایی 
نهادهای  بیشتر  شدن  انتخابی  اداری، 
مانند  نهادهایی  به  قدرت  توزیع  محلی، 
به  بخشیدن  قدرت  و  وزیری  نخست 

نهادهای نظارتی می دانند.

وزیری بود.
از  سال  دو  از  پس  سند،  این  بنیاد  بر 
لویه  باید  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل 
جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار می شد 
به رسمیت می  را  نهاد نخست وزیری  و 
شناخت؛ اما با گذشت نزدیک به سه سال 
از امضای آن سند، نه تنها هنوز این اتفاق 
نیافتاده؛ بلکه پیش نیازهای ابتدایی آن نیز 

محقق نشده است.
گیری  موضع  این  آیا  حساب،  این  با 
تواند  می  جمهوری،  ریاست  دوم  معاون 
به  قدرت  مرکزی  کانون  پاسخ  نوعی 
تبدیل  و  اساسی  قانون  تغییر  طرفداران 

نظام از ریاستی به پارلمانی باشد؟
یا  سلبی  پاسخ  هرگونه  از  نظر  صرف 
ایجابی به این پرسش و ابهام، این اظهارات 

آقای دانش، در کنار جنبه سیاسی آن، یک 
برانگیز  بحث  و  پیچیده  حقوقی  جنبه 
او  های  استدالل  در  که  چیزی  دارد؛  هم 
پارلمانی  نظام  آفات  و  ها  آسیب  باره  در 
قرار  اشاره  مورد  صریحا  افغانستان  برای 
بروز  قبیل  از  هایی  استدالل  است؛  گرفته 
بی ثباتی و منازعات سیاسی، قومی شدن 
قومی  و  گروهی  انحصارگرایی  قدرت، 

و... در صورت استقرار نظام پارلمانی.
از منظر سیاسی، اگر مواضع آقای دانش 
ریاست  ارگ  رسمی  موضع  عنوان  به  را 
سیاسی   توافقنامه  مفاد  درباره  جمهوری 
تواند  می  نظر  اظهار  این  آوریم،  نظر  در 
سرآغاز یک بحران سیاسی تازه در سطح 
زیرا  باشد؛  ملی  وحدت  حکومت  سران 
در شرایطی،  اجرایی  رییس  عبداهلل؛  آقای 
حکومت  سیاسی  توافقنامه  سند  پای 
وحدت ملی امضا کرد که پس از دو سال، 
وزیری  نخست  به  اجرایی  ریاست  نهاد 
اجرایی تغییر کند و اصالحات مورد نظر، 
صالحیت  دایره  و  نظام  ارکان  سایر  در 
حکومت  رهبر  دو  های  مسؤولیت  و  ها 
به  اساسی،  قانون  تعدیل  با  ملی  وحدت 

وجود بیاید.
توافقنامه  در  مقرر  موعد  از  اگرچه 
می  ماه   11 به  نزدیک  اکنون  سیاسی، 
دوم  معاون  مواضع  حال،  این  با  گذرد؛ 
اشرف غنی به معنای آن است که تعدیل 

نظام سیاسی؛ موافقان و منتقدان چه می گویند؟

و  داخلی  مقامات  استقبال  میان  در 
خارجی از استراتیژی جدید امریکا،  طالبان 
آخرین  »تا  که  کرده  اند  تهدید  را  ترامپ 
نفس« به جنگ ادامه داده و افغانستان را به 

»گورستان« آمریکا تبدیل خواهند کرد.
در  طالبان   آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  آمریکا  جدید  راهبرد  اعالم  به  واکنش 
که  کردند  تهدید  ترامپ،  توسط  افغانستان 
می  ادامه  خود  جنگ  به  نفس«  آخرین  »تا 

دهند. 
آمریکا،  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
استراتیژی  محلی  وقت  به  دوشنبه  روز 
جدید امریکا در افغانستان را اعالم کرده و 
ضمن تأکید بر »تقویت« مأموریت نیروهای 
نظامی خود در آن کشور گفته بود که این 
ادامه خواهد  نیز  مأموریت چند سال دیگر 

یافت. 
ترامپ بی آنکه به افزایش شمار سربازان 
مأموریت  مدت  طول  به  یا  آمریکایی 
افغانستان  در  کشور  این  نظامی  نیروهای 

با  مقابله  برای  آمریکا  نظامی  واحدهای 
گروه های تروریستی و شبکه های بین المللی 

آنان تأکید کرده بود. 
طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
ضمن رد استراتژی جدید ترامپ در مورد 
افغانستان، آن را سیاستی »مبهم« خوانده که 

»چیز جدیدی« ندارد.
زمانی  تا  است،  گفته  همچنین  مجاهد 
که حتی یک سرباز آمریکایی در افغانستان 
حضور داشته باشد، طالبان »قاطعانه جهاد« 

خود را ادامه خواهد داد. 
که  است  کرده  تهدید  طالبان  سخنگوی 
نیروهای این گروه در دل سربازان آمریکایی 
»واقعیت ها«ی  و  کرده  ایجاد  »رعب« 
افغانستان را به دولت آمریکا نشان خواهند 

داد.
به گفته ذبیح اهلل مجاهد، طالبان از جنگ 
اقدام  آمریکا  چنانچه  و  نشده اند  خسته 
به  افغانستان  نکند،  نیروهایش  خروج  به 

»گورستان« آنها تبدیل خواهد شد.

در  طالبان  قدرت گیری  از  آمریکا  که  بود 
افغانستان جلوگیری خواهد کرد.

بیشتر  عمل  آزادی  بر  هم زمان  او 

زودهنگام  خروج  بود،  گفته  کند  اشاره ای 
»خأل«یی  ایجاد  باعث  آمریکایی  نیروهای 
آن  به سرعت  تروریست ها  خواهد شد که 

را پر خواهند کرد. 
کرده  تأکید  امریکا  جمهوری  رئیس 

افغانستان به گورستان امریکا تبدیل خواهد شد!
طالبان در واکنش به سخنان ترامپ:
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به گفته حسینی مزاری، دولت پیرامون حمالت و عملیات های 
تروریستی علیه شیعیان، پی گیری و مقابله با آن، از یک جدیدت 
و قاطعیت قابل توجه برخوردار نیست. وی افزود، در حالی که در 
میرزا ولنگ نسل کشی رخ داده، اما اشرف غنی و دولت به صورت 
قاطع واد عمل نشده و تا نزدیک به یک هفته، در راستای پس گیری 
منطقه و رسیدگی به خانواده های شهدا و بیجاشدگان منطقه، کاری 

صورت نداد.

از  کشور  اجرایی  رئیس  عبداهلل،  عبداهلل 
افغانستان  قبال  در  امریکا  جدید  راهبرد 
تازه  فرصت  یک  را  آن  و  کرد  استقبال 
تاثیرات مثبتی  توصیف کرد که به گفته او، 
در اوضاع افغانستان و منطقه خواهد داشت.

افغان)آوا(،  خبرگزاری صدای  به گزارش 
در  نشست خبری  در یک  که  عبداهلل  آقای 
تطبیق  گفت:  می کرد،  صحبت  سپیدار  کاخ 
راهبرد جدید امریکا به نفع افغانستان منطقه 
راهبرد  این  پیام  امیدوارم  و  امریکا است  و 
را کشورها به صورت واضح دریافت کرده 

باشند.
جدید  پالیسی  اینکه  به  اشاره  با  عبداهلل 
واضح  بسیار  تروریزم  با  مقابله  در  امریکا 
تعهد  که  فرصتی  با  امیدوارم  افزود:  است، 
هرچه  ما  کرده  ایجاد  امریکا  قاطع  و  تازه 
طالب  و  بیابیم  دست  شرایطی  به  زودتر 
نتیجه  این  به  هستند،  جنگ  در  که  هایی 
باید  و  نیست  حل  راه  جنگ  که  برسند 

حاضر به مذاکره شوند. 
ما  پیام  افزود که  ادامه  اجرایی در  رئیس 
برای طالبان این است که راهبرد تازه دعوت 
برای صلح نیست، اما این یک فرصت برای 
کنیم  می  تاکید  بازهم  است؛  صلح  پروسه 
گفتگو  فرصت  نیست،  حل  راه  جنگ  که 
فرصت  ازاین  باید  جنگجویان  و  است  باز 

استفاده کنند.
پالیسی  داعش  با  مقابله  در  او،  گفته  به 
بسیار واضح است؛ تا زمانی که گروه های 
آنان  با  قاطعیت  با  باشند،  جنگ  در  مسلح 

برخورد می شود.
این  »در  اینکه  بیان  با  عبداهلل  آقای 
پالیسی مشکل خوب تشخیص شده است،« 
تروریستی  گاهای  پناه  موجودیت  گفت:« 
اصلی  عامل  حیث  به  طالبان  از  حمایت  و 
پیام واضح هم در  خوب تشخیص شده و 
این راستا وجود دارد. پیام ما به کشورهای 
تروریستی  های  گروه  که  است  این  منطقه 
بدانند  باید  و  است  همه  به  مشترک  تهدید 
منافع  به  افغانستان  ثباتی  بی  نتیجه  در 

مشروع خود نمی رسند.«
که  تیوری  این  که  گفت  همچنان  وی 
کشورهای  و  کرده  ایجاد  امریکا  را  داعش 
اساس  بی  می کند،  حمایت  آن  از  غربی 
در  داعش  سران  او،  گفته  به  زیرا  است؛ 
آنان  نیروهای  و  اند  رفته  بین  از  افغانستان 

نیز تلفات سنگین دیده است.
که  کشورهایی  مورد  در  اجرایی  رئیس 
فکر می کنند با حمایت از طالبان می توانند 
با داعش مقابله کنند، گفت: این فکر از ابتدا 
اشتباه است، اگر ناامنی توسط طالبان ایجاد 
نمی شد، گروه های تررویستی مجال جای 

پیداکردن در افغانستان نمی یافتند.
او تاکید کرد که پرداختن به جنبه منطقه 
ای مساله هم و توجه و تمرکز روی آن در 
با تروریزم  این راهبرد می تواند در مبارزه 

ممد واقع شود.
دونالد ترامپ هنگام اعالم راهبرد جدید 
به  نسبت  افغانستان  قبال  در  کشور  این 
داد  هشدار  افغانستان  از  عجوالنه  خروج 
آمریکا  رهبران  اشتباه  خواهد  نمی  گفت  و 
ایاالت  در خروج سریع و گسترده نظامیان 
متحده از عراق در زمان ریاست جمهوری 

باراک اوباما را تکرار کند.
شده  اعالم  استراتیژی  از  دیگری  بخش 
بود.  پاکستان  درباره  ترامپ  آقای  سوی  از 
تواند  نمی  دیگر  امریکا  گفت  ترامپ  آقای 
در قبال حضور گروه هایی مانند طالبان در 

پاکستان ساکت بماند.
میلیاردها  امریکا  گفت  ترامپ  دونالد 
آنها ولی  گذاشته  پاکستان  اختیار  در   دالر 

و  نظمی  بی  عوامل  که  هایی  گروه  به 
به  اند.  داده  امن  فضای  هستند  خشونت 
که  رسیده  فرا  آن  زمان  ترامپ  آقای  گفته 
و  نظم  تمدن،  به  را  تعهد خودش  پاکستان 

صلح نشان دهد.

عبداهلل عبداهلل: تطبیق راهبرد 
جدید امریکا به نفع افغانستان و 

منطقه است

گزارش

وضعیت شیعیان افغانستان در دولت کنونی خراب تر شده است
دبیر کل حزب اسالمی تبیان:

و  صدا  یک  باید  افغانستان  روحانیت 
منسجم وارد صحنه شوند، اگر نشوند هم در 
پاسخگو  قیامت  محضر مردم و هم در روز 
و  احزاب  رهبران  همچنین  بود.  خواهند 
جریان های جهادی باید هرچه زودتر خود 
و  حفاظت  جهت  در  و  کنند  منسجم  را 
صیانت از مردم وارد صحنه شوند. باید مردم 
داده  تروریستی سازمان  برابر گروه های  در 
شوند تا حداقل خودشان از خود دفاع کنند./

روحانیت شیعه از سطوح بزرگ تا کوچک، 
کامال در یک وضعیت انفعالی قرار دارند.

عیسی  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
خبرگزاری  عمومی  رییس  مزاری،  حسینی 
صدای افغان)آوا(، رئیس مرکز فعالیت های 
افغانستانی  عضو  و  تبیان  اجتماعی  فرهنگی 
بیت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  عمومی  مجمع 
اهل  خبرگزاری  مرکزی  دفتر  از  دیدار   در 
وضعیت  آخرین  از  قم،  در  ابنا  ـ  بیت)ع( 
شیعیان افغانستان، بی توجهی ها و غفلت ها 
و همچنین حادثه نسل کشی میراز ولنگ در 

ولسوالی صیاد والیت سرپل سخن گفت.
افغان)آوا(،  گزارش خبرگزاری صدای  به 
ابنا، یک خبرگزاری  یا  خبرگزاری اهل بیت 
فعال برای انعکاس اخبار شیعیان جهان است 
که به 2۴ زبان دنیا و زیر نظر مجمع جهانی 
رضا  علی  سید  می کند.  فعالیت  بیت  اهل 
است.  خبرگزاری  این  مدیرعامل  حسینی، 
برتر سال 1۳۹1  ابنا، خبرگزاری  خبرگزاری 
در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات 
و خبرگزاری ها، خبرگزاری برتر در اولین و 
دومین جشنواره ملی فیلم اشراق در جوزای 
بوده است. همچنین  1۳۹1 و عقرب 1۳۹2 
بین الملل  بخش  برگزیده  خبرگزاری  این 
رسانه های  بین المللی  جشنواره  ششمین 
باشد.  می  نیز   1۳۹1 جدی  در  دیجیتال 
خبرگزاری ابنا به خاطر انتشار اخبار شیعیاِن 
فیلتر  کشور  دو  این  در  بحرین،  و  عربستان 

شد.
صدای  خبرگزاری  عمومی  رییس 
افغان)آوا( و هیأت همراه با حضور در دفتر 
مرکزی خبرگزاری ابنا در قم، با چگونگی و 
گستردگی فعالیت و کارکرد این خبرگزاری 
آن  کارکنان  و  مدیرعامل  با  آشنا و همچنین 
گسترش  پیرامون  دیدار  این  در  کرد.  دیدار 
مشترک  و  دوجانبه  های  همکاری  و  روابط 
به  شد.  گفتگو  و  بحث  خبرگزاری  دو  بین 
االسالم  حجت  آشنایی،  و  دیدار  این  دنبال 
با  گفتگویی  در  مزاری،  حسینی  والمسلیمن 
ابنا، به بیان آخرین وضعیت شیعیان افغانستان 
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی 
میرزا  حادثه  خصوص  به  اخیر  حوادث  و 

ولنگ والیت سرپل پرداخت.
عیسی  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
مجمع  افغانستانی  عضو  مزاری،  حسینی 
جهانی اهل بیت)ع( در اولین بخش گفتگو با 
خبرگزاری ابنا به سوالی در مورد چگونگی 
وضعیت شیعیان افغانستان پس از روی کار 
آن  مقایسه  و  ملی  وحدت  حکومت  آمدن 
نسبت به دوره های ریاست جمهوری حامد 

کرزی پاسخ داد.
دولت  در  شیعیان  وضعیت  وی،  گفته  به 
خراب  گذشته  به  نسبت  افغانستان  کنونی 
از  نیز  تر شده است، گرچه در زمان کرزی 
وضعیت خیلی مناسبی برخوردار نبود، اما در 
شرایط موجود، وضعیت خراب تر از گذشته 

شده است.
افغانستان  شیعیان  وضعیت  خرابی  ایشان 
خود  ابتدا  دانست:  وابسته  عامل  دو  به  را 
احزاب  و  برجسته  های  شخصیت  شیعیان، 
مناسب  برنامه  یک  تحت  تاهنوز  که  شیعی 
و منسجم در رابطه با بهبود وضعیت شیعیان 
نکرده و در غفلت و سهل  کاری  افغانستان 

انگاری به سر می برند.
صدای  خبرگزاری  عمومی  رییس 
به عوامل خارجی  افغان)آوا( در بخش دوم 
اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل خارجی، 
خود حکومت وحدت ملی و شخص اشرف 
ایشان در نزدیک به سه سال  غنی است که 
شیعیان  با  مثبتی  تعامل  تنها  نه  گذشته، 

افغانستان نداشته که روند کار و نوع برخورد 
ایجاد  و  شیعیان  تضعیف  محور  در  ایشان 
اختالف میان گروه های مختلف شیعه بوده؛ 
گاهی یک جناح در برابر جناح دیگر شیعه 
مورد استفاده قرار گرفته و این وضعیت ادامه 

دارد.
خارجی، دیگر  عامل  به   نسبت 
مزاری  حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت 
وی  کرد.  اشاره  تروریستی  های  گروه  به 

گفت که معتقد است هدف اصلی گروه های 
افغانستان  در  اسالم  و  مردم  کل  تروریستی، 
را  افغانستان  و  اسالم  خواهند  می  و  است 
شیعیان  که  شود  می  دیده  اما  کنند،  ضعیف 
پیروان سایر مذاهب مورد حمالت  کنار  در 
تروریستی قرار دارند؛ حوادثی مانند حمالت 
شب عاشورا به زیارت سخی در کابل، مسجد 
جنبش  کابل،  در  اربعین  روز  در  باقرالعلوم 
و  جوادیه  مسجد  الزهرا،  مسجد  روشنایی، 
آخرین جنایت در میرزا ولنگ ولسوالی صیاد 
عیار  تمام  نسل کشی  که یک  والیت سرپل 
بوده و در چند سال اخیر سابقه نداشته است.
دولت در برخورد با حمالت بر شیعیان، 

جدی نیست
و  فرهنگی  های  فعالیت  مرکز  رییس 
پرسش  دومین  به  پاسخ  در  تبیان  اجتماعی 
که  این  مورد  در  ابنا  خبرگزاری  مدیرعامل 
در  پاکستان  همانند  افغانستان  دولت  آیا 
و  مساجد  بر  حمالت  ازدیاد  پرده  پشت 
تکایا و همچنین پیروان اهل تشیع قرار دارد، 
خاطرنشان کرد که دولت را به دست داشتن 
مستقیم در حمالت انتحاری و مسلحانه متهم 
نمی داند، اما دولت در راستای عدم انسجام 
جامعه شیعه افغانستان متهم است و در بحث 
برخورد با شیعیان، تالش کرده دوگانه عمل 

کند و اختالف ایجاد نماید.
مزاری،  حسینی  گفته  به  دیگر،  طرف  از 
های  عملیات  و  حمالت  پیرامون  دولت 
مقابله  و  گیری  پی  شیعیان،  علیه  تروریستی 
با آن، از یک جدیدت و قاطعیت قابل توجه 
برخوردار نیست. وی افزود، در حالی که در 
اشرف  اما  داده،  میرزا ولنگ نسل کشی رخ 
غنی و دولت به صورت قاطع واد عمل نشده 
پس  راستای  در  هفته،  یک  به  نزدیک  تا  و 
های  خانواده  به  رسیدگی  و  منطقه  گیری 
صورت  کاری  منطقه،  بیجاشدگان  و  شهدا 

نداد.
افغانستان  دولت  که  کرد  خاطرنشان  وی 
در این گونه قضایا با تعلل برخورد می کند 
از نگاه صاحب نظران،  این نوع برخورد،  و 

به نوعی دست داشتن در این رویدادهاست.
در  وهابیت  خاستگاه  هرات  والیت 

افغانستان است
مجمع  افغانستانی  عضو  دیگر،  بخش  در 
سوالی  به  پاسخ  در  بیت)ع(  اهل  جهانی 
کشور،  در  شیعه  روحانیون  ترور  مورد  در 
کنون  تا  ترورها  این  که  کرد  خاطرنشان 
تنها در والیت هرات دیده شده و در سایر 
نشده  دیده  دست  این  از  مواردی  والیات، 

است.
در  وهابیت  خاستگاه  هرات  گفت:  وی 
افغانستان است و گروه های افراطی در این 
منطقه فعال است و به صورت علنی فعالیت 
هرات،  در  وهابیت  عناصر  از  یکی  دارد. 
به  که  است  الرحمن  مجیب  نام  به  فردی 
جمعه  نمازهای  در  و  بوده  وابسته  عربستان 

به صورت علنی علیه شیعیان تبلیغ می کند.
حجت االسالم والمسلمین حسینی مزاری 
هرات  والیت  در  که  ترورهایی  داد:  ادامه 
به  وابسته  عناصر  طرف  از  گرفته،  صورت 
از  تن  آن، چند  اساس  بر  که  است  وهابیت 
علمای شیعه مورد هدف قرار گرفته و شهید 
از  تعدادی  وی،  گفته  به  اگرچه  اند،  شده 
علمای اهل سنت نیز در هرات مورد هدف 
قرار گرفته اند که بیشتر به وجود گروه های 

افراطی در هرات برمی گردد.
بودن  حساس  به  وی  دیگر،  طرف  از 
کرد  اشاره  ایران  با  مرز  در  هرات  موقعیت 
جمهوری  دشمنان  که  نمود  خاطرنشان  و 
با توجه  ایران سعی دارند هرات را  اسالمی 
و  داده  قرار  هدف  ایران  با  همسایگی  به 
عمومی  رییس  گفته  به  البته  بسازند.  ناامن 
جریان  تنها  افغان)آوا(،  صدای  خبرگزاری 
های افراطی در تحوالت امنیتی هرات دخیل 
سایر  همانند  است  معتقد  او  بلکه  نیستند، 
برخی  و  غربی  کشورهای  کشور،  تحوالت 
سفارت های آن ها در افغانستان در تحوالت 

هرات دخیل هستند.
انتقاد  مرکزی  و  محلی  حکومت  از  وی 
کرد که تاکنون کوچکترین سرنخی از عوامل 
ترورها در والیت هرات را به دست نیاورده 
اند و پرونده ترور شخصیت های دینی مورد 

پی گیری جدی قرار نگرفته است.
روحانیت و جریان های جهادیـ  سیاسی 

شیعه به مسئولیت خود عمل نمی کنند
سوال  یک  به  پاسخ  در  مزاری  حسینی 
دیگر خبرگزاری ابنا پیرامون راه های اعمال 
فشار بر دولت افغانستان پیرامون رویدادهای 
امنیتی اخیر، تصریح کرد که خود شیعیان در 

افغانستان ضعیف عمل می کنند و روحانیت 
تا کوچک، کامال در  بزرگ  از سطوح  شیعه 

یک وضعیت انفعالی قرار دارند.
به گفته وی، وقتی یک روحانی نتواند بر 
اساس وظیفه ای که دارد، وارد صحنه شود، 
باید لباس روحانیت را کنار بگذارد. به باور 
ایشان، امروز افغانستان به روحانی انقالبی و 
وظیفه  عمل  در صحنه  که  دارد  نیاز  مجاهد 

انجام دهد.
داد:  ادامه  مزاری  حسینی  االسالم  حجت 
»اولین طیفی که در رابطه به مسائل افغانستان 
مسئولیت دارد، روحانیت است. اگر نیاز باشد 
افغانستان تغییر کند، نقش روحانیت برجسته 
افغانستان مطیع روحانیت  است. واقعا مردم 
اند و حرف شنوی دارند، اما روحانیت انجام 

وظیفه نمی کند«.
به گفته مزاری، در سطح  از سوی دیگر، 
احزاب شیعه نیز هماهنگی و همسویی وجود 
ندارد و برعکس، این احزاب گاها در مسیر 

تخریب یکدیگر فعالیت می کنند.
وی خاطرنشان کرد که دومین عامل ثبات 
و  احزاب  افغانستان،  وضعیت  خرابی  یا  و 
وی  هستند.  جهادی  و  سیاسی  های  جریان 
گفت: »ما از جریان های جهادی و سیاسی 
خدمت  مردم  و  دین  برای  که  داریم  توقع 
در  بینم.  نمی  را  فعالیتی  چنین  اما  کنند، 
امکانات در اختیار احزاب و  حالی که تمام 
سازمان های سیاسی و جهادی قرار دارد، اما 
نیروهای  سازماندهی  برای  امکانات  این  از 
مردمی و انسجام شیعه استفاده نمی شود. ما 
مردم متمول نداریم، اما رهبران جریان های 
در  را  امکاناتی  نوع  هر  جهادی  و  سیاسی 

اختیار دارند«.
صدای  خبرگزاری  عمومی  رییس 
افغان)آوا( در ادامه خاطرنشان کرد که در 1۷ 
سال گذشته، سازمان ها و جریان های شیعه 
اختیار  در  خوبی  امکانات  که  این  وجود  با 
یک  یا  و  کلینیک  یک  حتی  اما  اند،  داشته 
نشین  شیعه  منطقه  یک  در  را  جاده  کیلومتر 

نساخته اند.
پنجشیر یک والیت  گفته وی، والیت  به 
آبادانی  و  وضعیت  اما  است،  تأسیس  تازه 
قابل  بامیان  به والیت  این والیت نسبت  در 

مقایسه نیست.
در چنین شرایطی، به باور حسینی مزاری، 
وقتی روحانیت، احزاب و سازمان ها وابسته 
را  خود  مسئولیت  افغانستان  تشیع  اهل  به 
از یک دولت که تحت سلطه  ندهند،  انجام 
در  تا  داشت  توقع  توان  نمی  است،  غرب 

مناطق شیعه نشین کار بکند.
حتی  بگذریم،  که  والیات  از  افزود:  او 
نشین  شیعه  منطقه  یک  که  کابل  غرب  در 
است، مردم آب، برق، جاده و کوچه آسفالت 

ندارند.
بیت  اهل  جهانی  مجمع  افغانستانی  عضو 
در پایان این پاسخ هشدار دارد که با توجه 
مردم  سطح  در  موجود  های  نابسامانی  به 
شاهد  که  است  طبیعی  افغانستان،  در  شیعه 
باشیم  شیعه  جامعه  در  روزافزون  مشکالت 
خطرناکتری  حوادث  منتظر  باید  متأسفانه  و 

باشیم.
جنبش روشنایی به دنبال منافع مردم نیست
گفتگوی  در  بحث  مورد  دیگر  موضوع 
خبرگزاری ابنا با حجت االسالم والمسلمین 
حسینی مزاری، موضوع جنبش روشنایی بود.
یک  را  روشنایی  جنبش  حرکت  وی 
ارزیابی کرد که گردانندگان  حرکت سیاسی 
آن به دنبال خواست ها و منافع خود بودند.

و  فرهنگی  های  فعالیت  مرکز  رییس 
اجتماعی تبیان در پاسخ به این سوال که »آیا 
نبود؟«  جنبش روشنایی یک حرکت مردمی 
برق  بحث ضرورت  »خیر!  کرد:  خاطرنشان 
برای بامیان و مناطق مرکزی، یک بحث تازه 
می  گذشته  سال   1۷ در  بحث  این  نیست، 
کرزی  دوره  در  شود،  مطرح  بارها  توانست 
بود،  فراهم  بیشتری  های  کمک  و  امکانات 
اعتراض  بامیان  برق  برای  زمان  آن  چرا  اما 

نشد؟« ...
ادامه در صفحه ۴
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نیروهای امنیتی ملی هرات موفق به دستگیری یکی 
میرزاولنگ  قریه  در  ملکی  مردم  قتل عام  طراحان  از 

والیت سرپل، از دارالعلوم عالی هرات شدند.
حوالی  افغان)آوا(،  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
ساعت ۳ و نیم بعدازظهر روزدوشنبه بود که همهمه ی 
در میان دکانداران جاده لیالمی شهر هرات شد. گویا 
و  شده  هرات  عالی  دارالعلوم  وارد  امنیتی  نیروهای 

کسی را دستگیر کرده بودند.
منابع در هرات می گویند، فردی که توسط نیروهای 
از  هرات  در  مستقر  خارجی  نیروهای  و  ملی  امنیت 
از طراحان حمله  یکی  بازداشت شده،  دارالعلوم  این 
به قریه میرزاولنگ والیت سرپل بوده که از چند روز 
قبل به این سو به هرات آمده و مسووالن این دارالعلوم 

به وی پناه داده بودند.
جاده های  رویداد  این  پس  از  نیز  امنیتی  نیروهای 
اطراف را مسدود کردند و مانع رفت آمد وسایل نقلیه 

شدند.
از  که  کرده اند  اعالم  هرات  در  مسئولین حکومتی 
این موضوع اطالعی نداشته، و احتمال دارد نیروهای 
دستور  عملیات  این  در  برای همراهی  کابل  از  افغان 

گرفته باشند.
انصار   ۶0۶ زون  فرمانده  عدیل«  جمعه  »محمد 
و  طالب  سوی  از  که  فوری  جلسه ی  در  حضور  با 
روحانیون دارالعلوم عالی هرات در این  ارتباط تدویر 
یافته بود خاطرنشان ساخت که هنوز هدف و انگیزه 
شده اند  هرات  عالی  دارالعلوم  وارد  که  نیروهایی 
مشخص نیست و به زودی هیئتی برای پیگیری این 

موضوع ایجاد خواهد شد.
از سویی هم اما با آنکه مقام های محلی و امنیتی در 
هرات صراحتا این موضوع را تائید نکردند اما برخی 
هستند،  هویت شان  حفظ  خواهان  که  امنیتی  منابع 
ضمن تائید این موضوع گفته اند که فرد دستگیر شده 
از چندی به این سو مورد تعقیب نیروهای امنیتی بوده 

است.
از سویی هم گفته هایی وجود دارد که این فرد یکی 
از عامالن حمله به مسجد جوادیه والیت هرات است. 
حمله ای که سبب شد بیش از 100 تن از نمازگزاران 

شهید و زخمی شوند.
صفحه ی  در  هرات  عالی  درالعلوم  آن،  از  پس 
به  آن  در  و  کرد  منتشر  را  مطلبی  خود  فیسبوک 
نیروهای امنیتی و خارجی هشدار داده بود. در پیوند 
این  ایتالیایی،  نیروهای  و  امنیتی  نیروهای  کار  این  به 
نیروهای  داخل شدن  اعالمیه ای  با پخش  دینی  مرکز 
ایتالیایی برای دستگیری این طراح کشتار میرزاولنگ 
را تجاوز و دشمنی با اسالم دانسته و نیروهای امنیت 

ملی را مزدور و بی شرم خطاب کرد.
نفرین  امنیتی  نیروهای  به  اعالمیه،  این  در  آن ها 
فرستاده و از خشم عالمان دین در پیوند به این قضیه 

هشدار داده اند.
دارالعلوم  این  اساتید  از  یکی  »مصطفی«  قاری  اما 
ضمن رد این موضوع می گوید که »ساعت سه و نیم 
همراه  به  ملی  امنیت  نیروهای  دوشنبه  ظهر  از  بعد 
سربازان ایتالیایی وارد دارالعلوم هرات شدند و بدون 
این که چیزی یا فردی را دستگیر کنند، محل را ترک 

کردند«.
وی افزود که نیروهای امنیتی فرد تروریست را از 

بیرون مسجد بازداشت کرده است.
خبری  نشست  یک  در  نیز  هرات  دارالعلوم  سران 
هشدار هشدار دادند که اگر نیروهای امنیتی افغانستان 
و سربازان ایتالیایی از آنها عذرخواهی نکنند، به زودی 

تصمیم بعدی شان را مشخص خواهند کرد.
براساس  که  می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
فکری  پشتوانه  با  هرات  عالی  دارالعلوم  معلومات، 
به  نزدیک  و عربستان سعودی،  هند  دیوبندی  مکتب 
۵0 سال است که توسط موالنا »جلیل اهلل مولوی زاده« 

و پسرانش اداره می شود.
رژیم  زمان  در  زاده«  مولوی  اهلل  »جلیل  موالنا 
و  عالی  دادگاه  به حیث سرپرست  طالبان  تروریستی 
لوی سارنوال کار کرده است. او همچنان وزیر معارف 
جنگ های  اوج  در  ربانی«  الدین  »برهان  زمان  در 

داخلی بوده است.
موالنا »جلیل اهلل مولوی زاده« با مال »محمد عمر« 
رهبر گروه تروریستی طالبان نیز ارتباط نزدیک داشته 
و در نشست های مهم این گروه نیز شرکت کرده است.

صدها تن از سراسر افغانستان در این مرکز دینی که 
افغانستان  افراطی ترین مرکز دینی در حوزه غرب  به 

مشهور است، درس دینی می خوانند.
افراد علمی و هنر را  بارها حکم تکفیر  این مرکز 

صادر کرده است.
ظاهرا هزینه تمامی افرادی که در این مرکز درس 
تأمین  جلیل اهلل  مولوی  شخصی  هزینه  از  می خوانند، 
می شود، اما ادعاهایی نیز مبنی بر سرازیر شدن صدها 
هزار دالر به این مرکز دینی به ویژه از سوی عربستان، 

وجود دارد.

جزئیات ورود نیروهای امنیتی و 
ایتالیایی به دارالعلوم عالی هرات

»عمل خیر و عبادت در هیچ ایامى در نزد حق تعالى محبوب تر از دهه اول ذی الحجه نیست.«. در بعضى از روایات 

آمده است، شب های دهگانه ای که قرآن در سوره »والفجر و لیال عشر« به آن سوگند یاد کرده است، شب های دهه 

اّول این ماه شریف است و این سوگند به خاطر عظمت آن است.
تفسیر قمی، جلد 2، صفحه 419

پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

وضعیت شیعیان افغانستان در دولت کنونی خراب تر شده است
دبیر کل حزب اسالمی تبیان:

آمد«.
جنگ افغانستان، یک جنگ اقتصادی 

است
و  فرهنگی  های  فعالیت  مرکز  رییس 
اجتماعی تبیان در پاسخ به این سوال که 
عقیدتی  جنگ  یک  افغانستان  در  جنگ 
در  جنگ  این  که  گفت  است،  دینی  یا 

حقیقت یک جنگ اقتصادی است.
وی گفت: »سال ها پیش سازمان های 
قدرت  انتقال  مورد  در  امریکا  اطالعاتی 
داده  هشدار  شرق  به  غرب  از  اقتصادی 
در  اقتصادی  قدرت  این  ارکان  بودند. 
است.  ایران  و  هند  روسیه،  چین،  شرق 
این  جلو  که  بود  این  دنبال  به  امریکا 
این  یا حداقل  و  بگیرد  را  قدرت  انتقال 

در  قبال  منطقه  در  تروریستی  عناصر   از 
افغانستان آموزش دیده بوده اند«.

افغانستان  که  کرد  خاطرنشان  وی 
های  سیاست  قربانی  کنونی،  شرایط  در 
منطقه ای و جهانی است و در این میان، 
پاکستان بسیار خائنانه نسبت به افغانستان 
با  ارتباط نزدیکی که  با  برخورد کرده و 
تا  را  افغانستان  وضعیت  داشته،  امریکا 

اینجا پیش برده است.
فکر  نه،  داعش  نام  افغانستان  در 

داعش اهمیت دارد
در  ها  زنی  گمانه  برخی  به  توجه  با 
آینده  یا  و  داعش  گروه  انتقال  مورد 
افغانستان  و  پاکستان  در  گروه  این 
االسالم  سوریه، حجت  و  عراق  از  پس 

مورد، گفت که پس از حمله انتحاری به 
در  کشتار  حادثه  هرات،  جوادیه  مسجد 
نسل  رویداد  یک  که  ولنگ  میرزا  قریه 

کشی است، رخ داد.
وی تأکید کرد که رویداد میرزا ولنگ 
یک جنایت وحشتناک و بی سابقه است.
افزود:  ادامه  در  مزاری  حسینی 
»حکومت افغانستان تاکنون واکنش الزم 
دولت  نداشته،  ولنگ  میرزا  قضیه  در  را 
اعالم  تروریستی  های  گروه  علیه  باید 
ملل،  سازمان  به  کند،  المللی  بین  جرم 
شورای امنیت و دادگاه های بین المللی 
شکایت کند تا بر این گروه ها فشار وارد 

شود«.
نهادهای  و  المللی  بین  مجامع  از  وی 
که  کرد  انتقاد  بشر  مدافع حقوق  جهانی 
پیرامون رویداد میرزا ولنگ کامال ساکت 

اند.
خاطرنشان  سیاسی  و  دینی  فعال  این 
مجله  در  محدود  نفر  چند  اگر  کرد: 
شمع  شوند،  می  کشته  ابدو  شارلی 
افروخته می شود، اما در افغانستان ده ها 
تن شهید و تعدادی خانم به اسارت برده 
می شود، واکنشی نشان نمی دهند. وی 
تأکید کرد که این عدم واکنش ها کامال 

مشکوک است.
فرهنگی  های  فعالیت  مرکز  رییس 
شرایط  که  داد  ادامه  تبیان  اجتماعی  و 
مردم  مسئولیت  انجام  زمان  کنونی 
افغانستان است و نباید به مجامع جهانی 

و حتی دولت تکیه کرد.
وی تصریح کرد: »روحانیت افغانستان 
صحنه  وارد  منسجم  و  صدا  یک  باید 
مردم  محضر  در  هم  نشوند  اگر  شوند، 
خواهند  پاسخگو  قیامت  روز  در  هم  و 
جریان  و  احزاب  رهبران  همچنین  بود. 
خود  زودتر  هرچه  باید  جهادی  های 
و  حفاظت  در جهت  و  کنند  منسجم  را 
باید  از مردم وارد صحنه شوند.  صیانت 
تروریستی  های  گروه  برابر  در  مردم 
خودشان  حداقل  تا  شوند  داده  سازمان 

از خود دفاع کنند«.
باید از ظرفیت وحدت شیعه و سنی 

در افغانستان استفاده شود
پایانی خبرگزاری جهانی  در گفتگوی 
عمومی  رییس  با  ابنا  ـ  بیت)ع(  اهل 
بحث  افغان)آوا(،  صدای  خبرگزاری 
مطرح  افغانستان  در  مسلمین  وحدت 
گفت:  مزاری  حسینی  آقای  و  شد، 
افغانستان  وحدت میان شیعه و سنی در 
مثال زدنی و مستحکم است، اما متاسفانه 
جبهه  یک  ایجاد  برای  ظرفیت  این  از 
استفاده  افغانستان  و  اسالم  نفع  به  قوی 

نشده است.
وی با اشاره به نقش مرجعیت دینی و 
علما در مبارزه با گروه داعش در عراق، 
می  بزرگ  علمای  که  کرد  خاطرنشان 
افغانستان وارد صحنه و عمل  توانند در 

شوند.
این فعال دینی و سیاسی ادامه داد: »در 
مرجعیت  ادعای  که  ای  عده  افغانستان 
دینی دارند، باید در راستای سازماندهی 
دیگر،  سوی  از  شوند.  عمل  وارد  مردم 
صدها مسجد وجود دارد و هر روحانی 
در هر مسجد می تواند بسیار کار کند«.

درگیری های قبل مربوط به گروه طالبان 
بود. دو هفته قبل »عمر مهاجر« کسی که 
به  گذاشت  غور  در  را  داعش  هسته ی 
همراه »مالشکور« یک فرمانده این گروه 

از سوی طالبان کشته شدند.

چهار قدرت را تضعیف کند«.
حسینی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بحث  زمینه،  این  در  افزود،  مزاری 
افغانستان در نطقه  افغانستان مطرح شد. 
کشور  چهار  این  بر  که  دارد  قرار  ای 
مسأله  این  اساس  این  بر  دارد؛  اشراف 
افغانستان  در  باید  امریکا  که  شد  مطرح 
اوضاع  کشور  این  از  و  شود  مستقر 
زیرنظر  را  ایران  و  هند  چین،  روسیه، 

داشته باشد.
وی ادامه داد که ناامنی های افغانستان، 
انتقال  همچنین  و  داعش  ایجاد  بحث 
شمال  به  جنوب  از  جنگ  جغرافیای 
کشور به دلیل تالش امریکا برای اشراف 
بر روسیه است. همچنین امریکا به دنبال 
افغانستان  غربی  مرزهای  کردن  ناامن 
امریکا  چین،  در  حتی  و  است  ایران  با 
برخی گروه های مسلمان را تشویق می 

کند که دست به شورش بزنند.
رییس عمومی خبرگزاری صدای افغان 
مورد گفت:  این  در  بندی  در یک جمع 
»افغانستان فعال برای خودش قابل توجه 
نیست، امریکا و غرب در این کشور برای 
اگرچه  ندارند،  حضور  افغانستان  خود 
افغانستان به لحاظ اقتصادی دارای منابع 
است،  زیرزمینی  و  معدنی  غنی  و  مهم 
اما مسأله اساسی که در افغانستان مطرح 
است، اشراف بر کشورهای منطقه است. 
در  اطالعاتی  چهارراه  یک  افغانستان 
گروه  از  استفاده  و  آموزش  برای  منطقه 
کشورهاست.  این  علیه  تروریستی  های 
داعش،  پیشین  رهبر  بغدادی،  ابوبکر 
فرمانده  الزرقاوی،  ابومصعب  همچنین 
دیگر   برخی  و  عراق  در  القاعده  قبلی 

شب  داعش  گروه  فرماندهان  از  یکی 
افراد  از  دیگر  تن  سه  با  همراه  گذشته 
تحت امرش در درگیری با گروه طالبان 
در  که  افزود  است.وی  شده  کشته 
روستایی  در  درگیری  هم  حاضر  حال 

یک فرمانده دیگر داعش هم توسط طالبان در غور کشته شد

با  گفتگو  در  مزاری  حسینی  والمسلمین 
ما  برای  که  کرد  تصریح  ابنا  خبرگزاری 
در افغانستان چیزی به نام داعش اهمیت 
ندارد، بلکه مهم فکر داعش است که نه 
تنها در افغانستان، بلکه در هر جایی که 

امریکا بخواهد، منتشر خواهد شد.
گروه  چه  افغانستان  در  افزود:  وی 
طالبان و چه داعش مهم نیست، بلکه آن 
قتل عام و نسل کشی که در میرزا ولنگ 

صورت گرفت، مهم است.
صدای  خبرگزاری  عمومی  رییس 
این  از  »قبل  کرد:  خاطرنشان  افغان)آوا( 
و  عراق  در  جنگی  بزرگ  جنایات  که 
مراتب  به  جنایاتی  بیافتد،  اتفاق  سوریه 
بدتر در افغانستان رخ داده است. طالبان 
شهر  سقوط  و  خود  حاکمیت  زمان  در 
مزارشریف، حمله به بامیان، شمال کابل 
و  کردند  عام  قتل  را  انسان  هزاران  و... 
یا  از ریشه کنده و  درخت های میوه را 
سوزاندند، اما در آن زمان فیلم برداری، 
اینترنت و رسانه به پیمانه کنونی نبود تا 

رسانه ای شود«.
افراطی  فکر  متأسفانه  که  افزود  وی 
توجهی  قابل  جایگاه  از  افغانستان  در 
اگر  کند  نمی  فکر  و  است  برخوردار 
علما هم سال های سال کار کنند، ریشه 

کن شود.
جنایت  یک  میرزاولنگ  رویداد 

وحشتناک و بی سابقه است
بحث جدی دیگر در گفتگوی حسینی 
مزاری با خبرگزاری ابنا، موضوع رویداد 
میرزا ولنگ ولسوالی صیاد والیت سرپل 
فرهنگی   های  فعالیت  مرکز  رییس  بود. 
اجتماعی تبیان در پاسخ به سوالی در این 

و  داعش  گروه  بین  مرغاب  »شاردیز« 
طالبان به شدت جریان دارد اما از تلفات 
نگفت. چیزی  درگیری  این  در  طالبان 

یکدیگر  با  گروه  دو  این  هم  از  پیش 
در  تلفات  بیشترین  بودند.  شده  درگیر 

افزود:  وی   / سوم  صفحه  از  ادامه 
و  اصلی  حلقه  که  شد  مشخص  »بعدا 
از سران  این قضیه، خارج  انگیزه دهنده 
تأیید  مورد  زیاد  که  ها،  گروه  و  احزاب 
دارد.  قرار  نیستند،  دینی  های  جریان 
دولت  و  گرفت  اوج  تظاهرات  وقتی 
حاضر شد که مذاکره کند، چرا با دولت 
سال  اسد  اول  روز  نکردند؟  مذاکره 
مذاکره  به  حاضر  جنبش  این  گذشته 
رخ  فاجعه  آن  اسد   2 روز  در  که  نشد 
داد، قبل از این هم محمد محقق و کریم 
کنار کشیدند. یک  این جنبش  از  خلیلی 
رهبران  اسد،   2 با  همزمان  و  بعد  سال 
جنبش روشنایی مذاکره با دولت را قبول 
کردند، اما این سوال مطرح است که چرا 
مذاکره   1۳۹۵ اسد  اول  در  جنبش  این 
اقتدار  از  که  نکردند  قبول  را  دولت  با 

خوبی برخوردار بودند؟«
اصلی  هدف  مزاری،  حسینی  گفته  به 
جنبش روشنایی ارائه خدمات برق برای 
بامیان نیست، بلکه آن ها به دنبال  مردم 

دست یافتن به امتیازات دیگر بودند.
در عین حال وی افزود، وقتی ائتالف 
اشرف  شد،  تأسیس  افغانستان  نجات 
یک  که  این  برای  جمهور  رییس  غنی، 
جناح دیگر شیعه را با خود داشته باشد، 
را  روشنایی  جنبش  با  مذاکره  بحث 

مطرح می کند.
افغانستان،  در  تروریستی  های  گروه 

منشأ بیرونی دارند
ریشه و خاستگاه گروه های تروریستی 
خبرگزاری  بعدی  سوال  افغانستان،  در 
ابنا از این فعال سیاسی و فرهنگی بود. 

در  مزاری  حسینی  االسالم  حجت 
پاسخ به این سوال، گفت که بحث گروه 
های تروریستی در افغانستان، یک بحث 
ها  دیدگاه  اختالف  از  ناشی  و  داخلی 
های  دست  بلکه  نیست،  افغانستان  در 

بیرونی در کار است.
که  دارید  خاطر  به  »شما  گفت:  وی 
الدن  بن  اسامه  رهبری  به  القاعده  گروه 
با پول و امکانات امریکایی در افغانستان 
تأسیس شد؛ گروه طالبان نیز پس از این 
که پاکستان از اعمال نفوذ حزب اسالمی 
در افغانستان ناامید شد، با کمک امریکا، 
این کشور  انگلیس و عربستان و توسط 

ایجاد شد«.
صدای  خبرگزاری  عمومی  رییس 
در  سال   ۵ »طالبان  داد:  ادامه  افغان)آوا( 
بودند.  برخوردار  اقتدار  از  افغانستان 
در  حضور  برای  امریکا  ابتدا  همان  از 
در  باید جریانی  اما  بود،  منطقه عالقمند 
را  مردم  که  گرفت  می  شکل  افغانستان 
از  بیزار کند و منتظر هر کسی  از اسالم 
بیرون باشند تا از آن ها استقبال کنند، تا 
رخ   2001 سپتامبر   11 حوادث  که  این 

داد«.
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
آمده  به وجود  امریکا  توسط  که  القاعده 
بود، به این کشور حمله کرد، خاطرنشان 
بود  گذشته  القاعده  مصرف  »زمان  کرد: 
و امریکا می بایست داشته های خود را 
به  بدهد،  دست  از  بزرگتر  منافع  برای 
پایین کشیدند  را  القاعده و طالبان  ظاهر 
و حکومت جدید در افغانستان روی کار 

داعش  و  طالبان  میان  درگیری  اثر  بر 
در غور، به شمول یک تن از فرماندهان 
نیز کشته  آنان  گروه داعش، چهار عضو 
سخنگوی  نظامی«  اقبال  »محمد  شدند. 
پلیس غور به آوا گفت که »عبدالحمید« 


