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دیدار و رایزنی دوستم و محقق در انقره ترکیه
محمد محقق ؛ معاون ریاست اجرائیه با سترجنرال عبدالرشید دوستم ؛ معاون اول ریاست جمهوری 

دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان)آوا( ، محمد محقق ؛ رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان 
و معاون ریاست اجرائیه شامگاه روز دوشنبه با عبدالرشید دوستم ؛ معاون اول ریاست جمهوری و رهبر 

جنبش ملی اسالمی افغانستان دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار اوضاع جاری کشور، نحوه تامین اتفاق و اتحاد ملی در برابر هراس افگنان، بیرون رفت از 
مشکالت فعلی کشور و برنامه های آینده ائتالف ملی برای نجات افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت. بر اساس اعالمیه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست اجرائیه، محمد محقق در حال حاضر در یک 

سفر معالجوی در انقره بسر می برد.
نشست های ائتالف نجات افغانستان در حالی در انقره پیگیری می شود که بارها جنرال دوستم اعالم 

کرده بود که به زودی به افغانستان باز می گردد اما بنا به دالیلی این امر تاکنون محقق نشده است.

گزارشسرمقاله

آمیز  توهین  تبلیغاتی  های  برگه  پخش 
خشم  امریکایی،  نیروهای  توسط  اسالم  به 
اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته است.

اوراق  قبل  چندی  امریکایی  نیروهای 
تبلیغاتی را از هوا در بخش هایی از ولسوالی 
بگرام پروان پرتاب کردند که در آن، تصویر 
کردن  دنبال  حال  در  که  بسته  نقش  شیری 
آن  روی  طیبه  کلمه  که  است  سفیدی  سگ 

دیده می شود.
نمایندگان  تره خیل؛ عضو مجلس  مولوی 
که  گفت  مجلس  دوشنبه  روز  نشست  در 
امریکایی ها با این کار دین اسالم را به سخره 

گرفته اند.
او گفت:«اشتباه بزرگی انجام دادیم و دنیا 
این  آن  و  کردیم  خراب  را  خود  آخرت  و 
بود که ما وثیقه کشتار مردم افغانستان را با 

امریکایی ها امضا کردیم.«
امریکایی ها  گفت  نیز  خواصی  عبدالستار 
تا  اند  زده  کاری  چنین  به  دست  عمداً 
امتحان  را  افغانستان  مردم  دینی  احساسات 

کنند.
امریکا  امنیتی  آقای خواصی گفت:«پیمان 

به بحث گرفته شود و باید ملغا شود.«
سکوت  از  انتقاد  با  نیز  مجاهد  گل  اهلل 
شورای علما، اعضای این شورا را »مالهای 
سراسری  شورای  گفت:  و  خواند  درباری« 
علما به خاطر اینکه که »معاش خور« دولت 

است، سکوت کرده است.
اگرچه ناتو بعدا سعی کرد با صدور بیانیه 
به  خود  هتاکانه  و  آمیز  توهین  اقدام  ای، 
مسلمانان  جامعه  دینی  باور  ترین  محوری 
عمدی،  غیر  خطای  یک  از  ناشی  را  جهان 
عنوان کرده و بر عدم تکرار آن تأکید کند؛ اما 
آگاهان می گویند که با توجه به تکرار بار بار 
این نوع اتفاقات، بسیار بعید و دور از ذهن 
به نظر می رسد که این اقدام، غیر عمدی و 

ناآگاهانه انجام شده باشد ...
ادامه در صفحه 2

داستان غدیر و گردهمایی سال دهم هجری 
حادثه  یک  و  افسانه  یک  مدینه،  و  مکه  بین 
واقعیت  یک  بلکه  نیست،  تاریخی  معمولی 

انکارناپذیر آسمانی است.
افغان)آوا(،  صدای  خبرگزری  گزارش  به 
عندلیب  »سید  المسلمین  و  اسالم  حجت 
فعالیت  مرکز  نمایندگی  دفتر  معاون  ضیایی«، 
در  که  کابل  در  تبیان  اجتماعی  فرهنگی  های 
در  خم  غدیر  سعید  عید  مناسبت  به  مراسمی 
لیسه عالی خصوصی »راهیان سبز« صبحت می 
کرد، با اظهار مطلب فوق افزود: »داستان غدیر 
یک حقیقت سرنوشت ساز قرآنی و برنامه فوق 

العاده انسان سازی است«.
اهمیتی  از  غدیر  ضیایی،  آقای  گفته  به 
حتی  ابالغش  برای  که  است  برخوردار 

پیامبر)ص( از طرف خداوند تهدید می شود.
گاهی  وی،  باور  به  که  است  حالی  در  این 
عنوان  به  غدیر  به  نسبت  سنت  اهل  برادران 
یک حادثه بسیار ساده تاریخی نگاه می کنند، 
دارند،  قبول  هم  را  تبلیغ  آیه  که  این  عین  در 
تنها مسئله  این روز  کنند که در  تأکید می  اما 

دوستی علی)ع( برجسته شد.
با  اهل سنت  برادران  آقای ضیایی،  به گفته 
وجود این که قبول دارند آیه تبلیغ در آخرین 
حج پیامبر)ص( نازل شده و در آن رساندن پیام 
و رسالت مطرح است، که اگر رسانده نشود 2۳ 
رود،  می  سوال  زیر  پیامبر)ص(  رسالت  سال 
اما درعین حال جانشینی علی)ع( را انکار می 

کنند.
به باور وی، اگر کمی تعمق صورت بگیرد 
و قضاوت به وجدان و عقل سپرده شود، عقل 
تبلیغ  مسئله  که  کند  نمی  قبول  عاقلی  هیچ 

دوستی علی)ع( به این اهمیت باشد!
این درحالی است که در آیه مودت و سایر 
اهل  مسأله دوستی  کریم، خداوند  قرآن  آیات 
بیت)ع( و جایگاه خاندان پیامبر)ص( را بازگو 
بسیار  لذا  نیست،  تکرار  به  نیاز  و  است  کرده 
واضح است که در غدیر مسئله مهمتری مطرح 
است ...          ادامه در صفحه 2

هتاکی خارجی ها به مقدسات و 
سکوت علما

واقعه غدیر یک افسانه نیست، یک 
واقعیت انکارناپذیر آسمانی است!
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پشت پرده تحوالت میانمار؛ اهمیت استراتژیک میانمار برای چین و 
در صفحه 3استفاده ابزاری امریکا از قتل عام مسلمانان

 

زاده«  آخوند  احمد  »سید  مولوی 
رئیس شورای اخوت اسالمی هرات 
می گوید که حدیث غدیر خم مورد 
تائید همه بوده و مستند است طوریکه 
تمام کتب معتبر اهل سنت مهر تائید 

بر این حدیث گذاشته  است.
رئیس  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
با  هرات  اسالمی  اخوت  شورای 
میز  زیر  قبل  چندی  اینکه  به  اشاره 
صالح«  خداداد  »مولوی  خطابه 
والیت  این  علمای  شورای  رئیس 
بود  شده  جاسازی  انفجاری  مواد 
ایشان  داشت  قصد  دشمن  گفت: 
که  حالی  در  برساند  شهادت  به  را 
وی همواره دم از وحدت زده و بر 
خالف وهابیت و سلفیت سخن گفته 

است.
همایش  در  آخوندزاده  آقای 
عاشورای  و  شهدا  از  »استقبال 
حسینی« در هرات با اشاره بر اینکه 
همه  تائید  مورد  خم  غدیر  حدیث 
تمام  کرد  تاکید  است  مستند  بوده و 
بر  تائید  مهر  سنت  اهل  معتبر  کتب 

این حدیث گذاشته است.
از علمای  نمایندگی  »به  افزود:  او 
جوانان  ای  که  می گویم  سنت  اهل 
عزیز به عزت و جالل خدا قسم که 
سنت  اهل  معتبر  کتب های  تمام  در 
پیامبر چنان شفاف  بیت  اهل  مناقب 
در  سالها  کسی  اگر  که  شده  اعالم 
پشت تریبون از مناقب آنان صحبت 

کند، باز هم تمام نمی شود«.
اسالمی  اخوت  شورای  رئیس 
به  منجر  که  اخیر  حوادث  به  هرات 
هموطنان  از  کثیری  جمع  شهادت 

این  که  گفت  و  کرد  اشاره  شد  ما 
دشمن  که  می دهد  نشان  حوادث 
قصد دارد شیعه و سنی را بجان هم 
بیاندازد. دشمن به مردم هیچ مذهبی 

رحم ندارد.
وی گفت:همانطور که می بینیم، نه 
نهادهای حقوق بشر، نه سازمان ملل 
مردم  داد  به  دیگری  هیچ کس  نه  و 
ظلم های  میانمار  در  نرسید.  میانمار 
زنان  جایی که  تا  می شود  زیادی 
میانمار را مانند کباب به سیخ کشیده 

و کباب می کنند.
همه ی  که  کرد  تاکید  آخوندزاده 
کفار ملت واحدی هستند و دوست 
دارند تا در کشور ما نیز دو دستگی 

به وجود آورند.
به  ادامه  در  اهل سنت  مولوی  این 
سوء قصد بجان مولوی خداداد اشاره 
کرد و گفت که چندی قبل زیر میز 
مواد  صالح  خداداد  مولوی  خطابه 
انفجاری کار گذاشته و قصد داشتند 
علت  برسانند.  شهادت  به  را  ایشان 
مولوی  که  بود  این  هم  این کارشان 
و  وهابیت  علیه  همواره  خداداد 
آنان  سلفیت موضع گرفته و خالف 

سخن گفته است.
مراسم،  این  حاشیه ی  در 
»سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
مرکز  رئیس  راستی«  هاشمی  محمد 
فعالیت های اجتماعتی فرهنگی تبیان 
ایام  در  که  گفت  آوا  به  هرات  در 
محرم می توان با پیوند دادن دل ها به 
وحدت  محور  بر  را  مردم  یکدیگر، 
موج  و  آورد  گرد  عاشورا  بخش 
فزاینده احساسات جهادی و انقالبی 

جامعه را با یاد کردن شهیدان نهضت 
مجالس  برپایی  و  کربال  خونین 

سوگواری جهت بخشید.
وی افزود: »با این پشتوانه ی بزرگ 
مبارزه  میدان  به  را  مردم  روحی، 
حسینی  و  بودن  حسینی  تا  کشانید 
رفتن را در صحنه کارزار و خطرات، 
بیشتر از پیش بیاموزند و با آموختن 
روح  عاشورا  از  بیشتر  درس های 
مقاومت در برابر هرگونه ظلم و ستم 

و تجاوز در آنها تقویت شود«.
نیز  امنیتی  وضع  به  ادامه  در  وی 
به  توجه  با  که  گفت  و  کرد  اشاره 
اینکه اوضاع امنیتی کشور مخصوصا 
آسیب پذیر  و  شکننده  کامال  هرات 
است و خطرات جدی زندگی مردم 
امنیت  تامین  برای  تهدید می کند،  را 
در  محرم،  ایام  در  مقدس  اماکن 
حکومت  که  است  الزامی  اول  قدم 
و  نماید  عمل  خویش  وظایف  به 
و  مساجد  امنیت  تامین  با  رابطه  در 
تدابیر  و  ورزد  اهتمام  مقدس  اماکن 
الزم امنیتی را اتخاذ و اعمال نماید، 
در قدم دوم برای بوجود آمدن امنیت 
پایدار و مطمئن یک عزم جمعی الزم 
جدی  خیلی  خطرات  چون  است 

است.
گفت  ادامه  در  تبیان  مرکز  رئیس 
که باید نیروهای مقاومت مردمی در 
مساجد شکل گیرد و با حمایت های 
نهاد  یک  بصورت  و حکومت  ملت 
نیروها  این  اگر  یابد.  توسعه  مردمی 
بطور دقیق مورد توجه قرار گرفته و 
حمایت شوند، یقینا از توسعه ناامنی 

بطور جدی جلو گیری خواهد شد.

حدیث غدیر خم مورد تائید همه بوده و مستند است
دشمن به مردم هیچ مذهبی رحم ندارد

رئیس شورای اخوت اسالمی هرات:

تظاهرات گسترده مردم 
قره باغ کابل در پیوند به 

توهین نیروهای خارجی به 
مقدسات اسالمی
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رئیس شورای علمای شیعه 
هرات برای تأمین بهتر امنیت

خواستار توزیع سالح بین 
مردم و مجاهدین شد

رئیس مجلس: تدابیر جدی 
امنیتی در ایام محرم روی 

دست گرفته شود
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مخالفت نمایندگان با استراتژی 
جدید امریکا در مورد افغانستان
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دید صاحب  از   / اول  از صفحه  ادامه 
یک  به  تبلیغاتی،  های  برگه  این  نظران، 
معنا، بازتاب دهنده یک نگاه کلی و کالن 
است که استراتژي اصلی نظامیان خارجی 
را  افغانستان  در  »تروریزم«  با  جنگ  در 
را  ها«  »تروریست  آنها  دهد.  می  شکل 
دانند  بنیادگرا« می  و  افراطی  »مسلمانانی 
در  تفاوت  دلیل  به  ها  خارجی  با  که 

اعتقادات شان، مشغول »جهاد« هستند.
جمهوری  رییس  ترامپ؛  دونالد 
های  کمپاین  دوران  در  ویژه  به  امریکا 
برداشت  پرده  راز  این  از  اش،  انتخاباتی 
و بارها صریحا از خطری به نام »تروریزم 
آینده  و  امنیت  که  گفت  اسالمی« سخن 

امریکا را تهدید می کند.
از این منظر، پخش برگه های تبلیغاتی 
ها  امریکایی  توسط  طیبه  کلمه  حاوی 
با رویکرد کالن تر  در بگرام، بی ارتباط 
سردمداران به اصطالح »جنگ با تروریزم« 
نیست. آنها اسالم و همه نمادهای مقدس 
متعلق به آن را با »تروریزم« یکی می دانند 
و آن را مستوجب سرکوب و مبارزه می 

انگارند.
از این منظر، حق با مردم و نمایندگان 
خروش،  و  خشم  با  که  است  مجلس 
نظامیان  نابخشودنی  هتاکی  این  برابر  در 
نشان  واکنش  بگرام،  در  مستقر  خارجی 

دهند.
در این میان اما سکوت معنادار علمای 
علما  سرتاسری  شورای  ویژه  به  دینی 
جامعه  در  دین  متولی  رسمی  مرجع  که 
موضوع  شود،  می  محسوب  افغانستان 
همه  سلطه  نشانگر  که  است  دیگری 
مسلمین  امور  همه  بر  ها  خارجی  جانبه 

می باشد.
که  است  مجاهد  گل  اهلل  با  حق  آیا 
علما، مالهای  اعضای شورای  می گوید 
درباری اند که از دولت معاش می خورند 
منافع  که  مواردی  در  دلیل،  همین  به  و 
موظف  باشد،  خطر  در  دولت  مستقیم 
اند سکوت کنند و در جاهایی که دولت 
نیاز به توجیه شرعی اقدامات خود دارد، 

مجبور اند به نفع آن موضع بگیرند؟
پاسخ به این سؤال شاید اندکی دشوار 
باشد؛ زیرا دولت علی القاعده باید نماینده 
مردم و حافظ ارزش های دینی و مدافع 
باشد،  افغانستان  مردم  مذهبی  مقدسات 
موقعیت  و  اهداف  و  منافع  پاسدار  نه 

نیروهای خارجی مستقر در افغانستان.
اینکه ریشه های دوگانگی موجود میان 
دولت و مردم از کجا آب می خورد، نیاز 
به یک ارزیابی جدی و همه جانبه دارد؛ 
نمی  انتظار  هرگز  موارد،  اینگونه  در  اما 
رود که بدنه اصلی دولت به ویژه وزارت 
های فرهنگ، حج و اوقاف و نیز شورای 
است،  دولت  به  وابسته  عمال  که  علما 
سکوت کنند و به سادگی از کنار هتاکی 
ایمان دینی  به مقدس ترین اصل  آشکار 
مردم افغانستان و جامعه مسلمانان جهان 

بگذرند.
گونه  این  در  مجلس  وظیفه  باره  در 
موارد نیز باید گفت که همان گونه که در 
جلسه  در  نمایندگان  های  گیری  موضع 
روز دوشنبه این نهاد نیز بازتاب پیدا کرد، 
وظیفه آنها تنها ابراز مواضع خشمگینانه و 
احساسی نیست، آنها به عنوان کسانی که 
پیمان امنیتی با امریکا را به صورت چشم 
و  کاذب  جو  ایجاد  و  هیاهو  با  و  بسته 
احساسی، تصویب و تأیید کردند، امروز 
باید با به چالش کشیدن دوباره این پیمان 
نامه شرم آور، به گستاخی حرمت شکنانه 
نیروهای امریکایی به مقدسات دینی مردم 
افغانستان پاسخی سخت و کوبنده بدهند 
و به این ترتیب، جدیت و اراده و ایمان 
واقعی خود به صیانت مسؤوالنه از ایمان 
را  افغانستان  مردم  دینی  های  ارزش  و 

نشان دهند.

هتاکی خارجی ها به مقدسات و 
سکوت علما

ادامه از صفحه اول / معاون دفتر مرکز فعالیت 
ادامه داد:  تبیان در کابل  های فرهنگی اجتماعی 
اندکی نیست، زیرا بعد  مسأله جانشینی موضوع 
از پیامبر)ص( مسوولیتی مطرح است که بازوی 

هرکسی توان حملش را ندارد.
به  رسالتی  پیامبر)ص(  از  بعد  او،  عقیده  به 
کس  هیچ  که  شود  می  گذاشته  علی)ع(  دوش 

ظرفیت پذیرش و تحمل سنگینی آن را ندارد.
آقای ضیایی همچنان خاطرنشان کرد: خالفت 
به معنی جانشینی است و خلیفه باید کسی باشد 

که از هرجهت مانند فرد اول باشد.
دانشمند زمان و صاحب تفسیر المیزان »عالمه 
طباطبایی« می فرماید: مراد از خلیفه خدا در قرآن 
کریم کسی است که از لحاظ علم و دانش و کمال 
برسد که مظهر جمال و جالل  به جایی  انسانی 
خداوند)ج( باشد. بنابر این به گفته این آگاه امور 
دینی، وقتی که مسئله جانشینی پیامبر)ص( مطرح 
از  باید  وهمه  شود  گرفته  جدی  باید  شود،  می 
قضیه آن گونه که باید مطلع باشند، مسأله دوستی 
انجام  اگر  که  ندارد  اهمیت  قدر  این  علی)ع( 

نشود، رسالت پیامبر زیرسؤال برود.
امام  غدیر،  داستان  در  کرد:  عالوه  ضیایی 
جانشینی  و  گیرد  می  قرار  موقعیتی  در  علی)ع( 
او سپرده می شود که در سیر آسمانی  به  کسی 
به اندازه دو کمان به حق نزدیک شده و صفات 

خدایی در وجود او تبلور کرده است.
امام  پیامبر)ص( حضرت  از  پس  او،  گفته  به 
علی)ع( باید راه کسی را ادامه دهد که خداوند 
برای  رحمت  مگر  را  تو  نفرستادم  »من  گفت 
دارد،  علم خدایی  که  است  او کسی  و  عالمین« 
به جای رسول  تواند  نمی  انسان عادی  پس هر 
خدا این رسالت سنگین را حمل کند و در طول 
تاریخ به عنوان رهبر جامعه اسالمی مطرح باشد.

به گفته این عالم دینی، فضیلت حضرت امام 
توسط  بار  بار  بلکه  درغدیر،  تنها  نه  علی)ع( 
پیامبر)ص( مطرح شده است، وقتی که یک عده 
به حضرت می گویند زمان برسد که مردم رسالت 
شما را انکار کنند، پیامبر)ص( به امر خداوند در 
جواب می گوید: »شاهد من، خدا و کسی است 
که علم کتاب نزد او است«، یعنی دانشی که از 

منبع وحی سرچشمه می گیرد.
علمای شیعه و سنی اتفاق دارند که مراد از »و 
من عنده علم الکتاب« کسی که علم کتاب نزد او 

می باشد، حضرت علی)ع( است.
ضیایی همچنان بیان داشت: در ماجرای حاضر 
کردن تخت بلقیس از شهر صباء، آصف بن برخیا 
تنها یک علم از کتاب را می دانست، در حالی که 
پس  داراست،  را  کتاب  علم  تمام  علی)ع(  امام 
از  پیامبر کسی باشد که در قدم اول  باید خلیفه 

توانمندی علمی باالیی برخوردار باشد.
حضرت  این،  از  گذشته  ضیایی،  گفته  به 
بابها«  علی  و  العلم  مدینة  انا  گفت:  پیامبر)ص( 
شیعه و سنی این حدیث را قبول دارند، پس چه 
علی)ع(  جانشینی  انکار  برای  تواند  می  دلیلی 
تأکید کرد:  باشد؟! ضیایی همچنان  وجود داشته 
آیه اکمال دین و اتمام نعمت دلیل متقن دیگری 
است بر جانشینی حضرت علی)ع(، زیرا مسئله 
امامت و رهبری تناسب بیشتری با اکمال دین و 
تمام  و  دوستی،  و  محبت  تا  دارد،  نعمت  اتمام 
دانشمندان اهل سنت نیز می پذیرند که این آیه 

بعد از واقعه غدیر نازل شده است.
های  فعالیت  مرکز  معاون  گفته  به  این  بنابر 
فرهنگی و اجتماعی تبیان در کابل، اگر مسلمانان 
در  امروز  گرفتند،  نمی  دیده  نا  را  غدیر  داستان 
سطح جهان طالیه دار میدان علم و دانش بودند، 
اما متأسفانه دوری از والیت و امامت، کمر اسالم 
را شکست و رفته رفته تمدن پربار اسالمی رو به 
قافله سا الر علم و دانش و  امروز  نهاد و  افول 

تکنالوژی، غیر مسلمانان هستند.
امریکا در جایگاهی قرار  امروز  به گفته وی، 
جدید  علوم  از  درصد   ۳۹ تنهایی  به  که  گرفته 
پیشرفته  اما  کند،  می  تولید  را  علمی  مقاالت  و 
ترین کشور اسالمی تنها یک و نیم درصد مقاالت 
علمی را تولید می کند و یقینا دلیل این همه عقب 
ماندگی ها این است که ما غدیر را خوار کردیم 

که امروز خوار شدیم.
ضیایی در پایان ابراز داشت: »کشور افغانستان 
بی  کشور  سومین  ردیف  در  امروز  متأسفانه  که 
عرصه  در  زمان  آن  مردم  دارد،  قرار  دنیا  سواد 
با وحدت و  علم و دانش موفق خواهد شد که 
انسان  های  برنامه  و  غدیر  مسیر  در  یکپارچگی 

ساز آن گام های استوار بردارند«.

واقعه غدیر یک افسانه نیست، یک 
واقعیت انکارناپذیر آسمانی است!

گزارش

نخستین  در  نمایندگان  مجلس  اعضای 
به  تابستانی  رخصتی  از  پس  خود  جلسه 
اعالم استراتژی جدید امریکا واکنش نشان 
دوام  به  استراتژی  این  که  گویند  می  داده 

با  رو  این  از  می انجام؛  افغانستان  در  جنگ 
آن مخالف هستند.

افغان)آوا(،  صدای  خبرگزاری  به گزارش 
امریکا  جدید  استراتژی  اعالم  از  پس 
اما  یافته  افزایش  کشور  در  هوایی  حمالت 
غیرنظامیان  بیشتر  حمالت  این  نتیجه  در 

تلف شده اند.
منورشاه بهادری، نماینده مردم هرات در 
استراتژی  این  بحث  اگر  که  گفت  مجلس 
تنها بمباران مردم ما باشد، برای ما قطعا قابل 

پذیرش نیست.
مجلس  دیگر  عضو  بارکزی،  عبیداهلل 
نمایندگان گفت: ما قطعا با استراتژی جدید 

مأموریت  مدت  طول  به  یا  امریکایی 
افغانستان  در  کشور  این  نظامی  نیروهای 
زودهنگام  خروج  بود،  گفته  کند  اشاره ای 
»خأل«یی  ایجاد  باعث  امریکایی  نیروهای 

آن  به سرعت  تروریست ها  که  شد  خواهد 
را پر خواهند کرد.

رئیس جمهوری امریکا تأکید کرده بود که 
افغانستان  در  طالبان  قدرت گیری  از  امریکا 
جلوگیری خواهد کرد.او هم زمان بر آزادی 
برای  آمریکا  نظامی  واحدهای  بیشتر  عمل 
شبکه های  و  تروریستی  گروه های  با  مقابله 

بین المللی آنان تأکید کرده بود.
حامد  این  از  پیش  که  حالیست  در  این 
کشورمان  سابق  جمهور  رئیس  کرزی، 
استراتیژی  گونه  هر  با  را  خود  مخالفت 
»پیام جنگ« وجود داشته  امریکا که در آن 

باشد، ابراز کرده است.

در  را  جنگ  زیرا  هستیم،  مخالف  امریکا 
کشور طوالنی تر می کند.

تقویت  جای  به  که  افزود  بارکزی  آقای 
نیروهای امنیتی که به گفته او کارساز است، 

امریکا بیشتر سالح های خود را باالی مردم 
آزمایش می کند.

مجلس  دیگر  عضو  خواصی  عبدالستار 
استراتژی  این  در  که  کرد  تاکید  نمایندگان 
حرفی در مورد صلح زده نشده است، بلکه 
هدف آن تنها دوام جنگ در افغانستان است.

آمریکا،  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد 
در  امریکا  جدید  استراتژی  اعالم  هنگام 
بر  تأکید  ضمن  و  کرده  اعالم  ر  افغانستان 
»تقویت« مأموریت نیروهای نظامی خود در 
چند  مأموریت  این  که  بود  گفته  کشور  آن 

سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
ترامپ بی آنکه به افزایش شمار سربازان 

مخالفت نمایندگان
با استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان

های  ارگان  از  نمایندگان  مجلس  رئیس 
امنیتی  جدی  تدابیر  که  می خواهد  امنیتی 
را برای تامین امنیت اماکن مقدس در ایام 

محرم و روزهای جمعه اتخاذ کنند.
افغان)آوا(،  به گزارش خبرگزاری صدای 
مجلس  رئیس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
مجلس  این  علنی  نشست  در  نمایندگان 
ضمن آنکه حمله تروریستی به نمازگزاران 
امام زمان کابل را محکوم کرد،  در مسجد 
گفت: از حکومت خواهشمندیم که امنیت 
اماکن مقدس را به خصوص در ایام محرم 
بروز  از  تا  کند  تامین  جمعه  روزهای  و 
اختالفات مذهبی در کشور جلوگیری شود.

مجلس  اعضای  از  شماری  حال  بااین 
نمایندگان از حکومت و نهادهای امنیتی به 
شدت انتقاد کرده می گویند که جایی برای 

مردم در کشور مصوون نمانده است.
علنی  نشست  در  خواصی  عبدالستار 
اش حفظ  وظیفه  گفت:« حکومت  مجلس 
می کند،  سجده  مردم  است.  مردم  جان 
مصوون  می کند،  تالوت  نیست،  مصوون 

کابل و والیات می شود، وظیفه این نهادها 
داخل  در  یا  و  ندارند  توانایی  آیا  چیست؟ 
نهادها سواالت اساسی وجود دارد که منجر 

به ناکارآمدی آنها شده است.
خانم رضایی با اشاره به حمله تروریستی 
وقتی  گفت:  کابل  در  زمان  امام  مسجد  به 
سه  و  می گیرد  صورت  مشکوک  حمالت 
می  محل  به  حادثه  وقوع  از  پس  ساعت 

رسد، این سوال برانگیز است.
سوء  این  به  چندماه  از  تروریستان 
کشور  در  مساجد  باالی  را  شان  حمالت 
گروه  مورد،  آخرین  در  اند.  داده  افزایش 
در  زمان  امام  مسجد  به  داعش  تروریستی 
ده ها  به شهادت  منجر  که  کرد  کابل حمله 

تن از نمازگزاران شد.
پیش از این چند مهاجم انتحاری با ورود 
نمازگزاران  بر  هرات  جوادیه  مسجد  به 
کم  دست  آن،  اثر  در  که  کردند  تیراندازی 

۳۰ شهید و ۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
این  مسوولیت  داعش  تروریستی  گروه 

حمالت را به عهده گرفته اند.

هم  نه  است،  مصوون  مسجد  نه  نیست 
مراسم های خوشی مردم.

این  متاسفانه  افزود:«  خواصی  آقای 
می  کرده  دفاع  مردم  دین  از  نه  حکومت 
تواند، نه از ناموس و نه هم از جان و مال 

مردم، وقتی نمی تواند معنایش چیست؟«
عضو  رضایی،  گل  شاه  دیگر،  سوی  از 
نهادی  گفت:  نمایندگان  مجلس  دیگر 
کشفی و استخباراتی پاسخ بدهند که وقتی 
شهر  وارد  بمب ها  موتر  و  ها  انتحاری 

رئیس مجلس: تدابیر جدی امنیتی در ایام محرم روی دست گرفته شود

حمالت  سالروز  سپتامبر،  دوشنبه۱۱  روز 
تجارت  سازمان  های  برج  به  القاعده  گروه 
 ۱۶ وجود گذشت  با  بود.  پنتاگون  و  جهانی 
سال از این روز و حمله امریکا به افغانستان، 
مردم می گویند که از آن زمان تاکنون، به جای 
کاهش مشکالت، بر چالش های آن ها افزوده 

شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان)آوا(، به 
باور مردم افغانستان، در شانزده سال حضور 
امریکا در افغانستان، نه تنها زندگی آنان بهتر 
ده  ها  با  تداوم جنگ ها  نتیجه  در  بلکه  نشده، 

چالش و درد نیز آشنا شده اند.
سه  که  آقا  گل  نیوز،  طلوع  گزارش  به 
ولسوالی  در  جنگ  نتیجه  در  شود  می  سال 
علیشینگ والیت لغمان، با خانوادۀ ۱۸ نفری 
اش به کابل آمده و اکنون در زیر یک چادر 
اش  کودکان  که  گوید  می  کند،  می  زندگی 
آرزوی  در  و  اند  محروم  مکتب  به  رفتن  از 
از  پیش  های  سال  همانند  آرامش  با  زندگی 

جنگ می باشند.
وی می گوید: »ما، روزگار ما، هر روز بدتر 
می شود و در یک حالت بد زندگی می کنیم. 
میل  و  وکیالن حیف  و  قوماندانان  را  پول ها 

می کنند«.

هراس افگن در بخش هایی از کشور درگیر 
نبرد با نیروهای دولتی هستند.

مطالعات  مرکز  رییس  تمنا،  فرامرز  دکتر 
»در  گوید:  می  خارجه  وزارت  استراتژیک 
قدر  آن  امریکا  متحده  ایاالت  امنیتی،  عرصة 
این  دلیل  به  رفت،  می  انتظار  که  نبود  موفق 
القاعده،  از  غیر  به  تروریستی  های  که شبکه 

به شمول داعش و طالب در حال رشد اند«.
مجلس  عضو  یک  بشردوست،  رمضان 
»متأسفانه  کند:  می  تصریح  نیز  نمایندگان 
به  روز  به  روز  اقتصاد  شده،  بدتر  ما  امنیت 
حالت خرابی روان است، بیکاری افزایش پیدا 
افغان ها ریختانده می  کرده و هر روز خون 

شود«.
از طرف دیگر، عالوه بر ادامه کشتار مردم 
ناامنی، از  افغانستان در نتیجه تداوم جنگ و 
سال دو هزار و یک به این سو، بیش از یک 
صد میلیارد دالر کمک های جامعه جهانی به 
 ۳۹ اکنون  همین  اما  شده،  سرازیر  افغانستان 
درصد شهروندان کشور زیر خط فقر به سر 
امریکا  به خصوص  جهانی  جامعه  برند.  می 
نتوانستند  افغانستان،  حکومت  آن  کنار  در  و 
از این کمک های هنگفت برای ثبات و رفاه 

کشور بهره ببرند.

اما به باور رهبران حکومت وحدت ملی، 
در  عطف  نقطة  یک  سپتمبر  یازدهم  رویداد 

تاریخ معاصر جهان و افغانستان است. 
که  می گوید  اجراییه  رییس  عبداهلل،  داکتر 
در  معاصر  تاریخ  در  سپتامبر  یازدهم  و  »نهم 
دو دهه اخیر، یک نقطه عطف بود که دنیا را 
و  ساخت  افگنی  هراس  خطر  متوجه  بیشتر 
بوده  افگنی  هراس  نخست  قربانی  افغانستان 

است«.
از  سال  شانزده  که  کنونی  شرایط  در  اما 
جنگ امریکا در افغانستان می گذرد، نه تنها 
همین  بلکه  نشدند،  نابود  القاعده  و  طالبان 
گروه  بیست  داعش،  گروه  شمول  به  اکنون 

 16سال پس از حمله به برج های تجارت جهانی در امریکا
مردم: مشکالت افغانستان بیشتر شده است
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خبــــر

 2۰۰۱ سپتامبر   ۱۱ حادثه  از  سال   ۱۶
هاله اي  در  همچنان  که  حادثه اي  مي گذرد. 
دیگر  بار  اینکه  است.  مانده  باقي  ابهام  از 
گروه هاي تندرو مدعي اسالم دست به چنین 
اقدامي خواهند زد یا خیر، موضوعي است که 

از نظر نگارنده، منتفي به نظر مي رسد.
قلوي  دو  برج هاي  به  حمله  درباره 
خود  که  دارد  وجود  احتمال  این  نیویورک، 
آمریکایي ها دست به چنین اقدامي زده باشند 
تا بهانه اي براي گسترش مناطق نفوذ سیاسي 

و امنیتي آنان فراهم شود.
بعد  ماه  دو  است؛  در دست  نیز  شواهدي 
و  نوشت  کتابي  فرانسوي  یک  حادثه،  آن  از 
مدعي شد که اشغال افغانستان، براي حضور 
یک  چین،  و  روسیه  ایران،  مثلت  میانه  در 
تصمیم ژئوپلیتیکي مهم به شمار مي رفته است.
حضور  این  بسیار  هزینه هاي  وجود  با 
بر هزینه نکردن  مبني  ترامپ  ادعاي  نظامي و 
حضور  این  هم  امروز  دیگر،  کشورهاي  در 
با حمایت دولت ایاالت متحده همراه است. 

براي  بهانه تراشي  حادثه،  این  بعدي  پیامد 
حمله به عراق و صدام بود. گفته شد هفت 
در  و  داشتند  حضور  حادثه  این  در  اماراتي 
پایگاه  گرفت  تصمیم  متحده  ایاالت  نتیجه 
به قلب خاورمیانه  امارات  از  را  نظامي خود 
یعني عراق منتقل کند اما اشتباه راهبردي آنان، 
ساقط کردن صدام به عنوان دشمن اصلي ایران 
بود. حاال حکومتي در عراق بر سر کار است 
که امکان نفوذ ایران تا لبنان، سوریه، ترکیه و 
یمن را فراهم کرده است. اشتباه بعدي ایاالت 
متحده، در بهار عربي}بیداری اسالمی{ خود 
به  را  لیبي  قذافي،  ساقط کردن  داد.  نشان  را 
پایگاه قدرتمند داعش و چندین نوع حکومت 
مختلف تبدیل کرده و مهاجرت هایي را سبب 
شده که کشورهاي جنوب اروپا مانند ایتالیا را 

در عذاب قرار داده است.
دیگر  کودتایي  مرسي،  از  بعد  مصر  در 
جاي  دیگر  نظامي  یک  و  گرفت  صورت 
تونس  در  فقط  نشست.  مبارک  حسني 
حکومت الئیک سر کار آمده که براي آمریکا 
امیدوار بودند  قابل کنترل است. آمریکایي ها 
با رخداد حادثه ای مانند ۱۱ سپتامبر و در پناه 
کنند  تثبیت  بیش از پیش  را  خود  منافع  آن، 
شده اند.  محاسباتي  خطاي  دچار  گویا  اما 
به همین جهت، دلیلي براي ایجاد ۱۱ سپتامبري 

دیگر وجود ندارد. 
نویسنده: علي بیگدلي

صدها نفر در اعتراض به پخش برگه های 
تبلیغاتی »توهین آمیز« به مقدسات اسالمی از 
باغ  قره  منطقه  در  امریکایی،  نیروهای  سوی 

کابل تظاهرات کردند.
خبرگزاری صدای  مانیتورینگ  گزارش  به 
افغان)آوا( ، هفته گذشته نیروهای بین المللی 
در  قاطع  حمایت  ماموریت  به  موسوم 
تبلیغاتی  برگه های  پخش  به  اقدام  افغانستان 
حاوی توهین به مقدسات اسالمی در نقاطی 

از والیت پروان نمودند.
شمال  در  قره باغ  منطقه  در  که  معترضانی 
برگه ها  این  تظاهرات کردند، گفتند که  کابل 
به صورت »عمدی« پخش شده و عذرخواهی 
باید  و دولت  نیست  کافی  نیروهای خارجی 
پیگیری  »جدی«  صورت  به  را  موضوع  این 
مورد  این  در  هنوز  افغانستان  دولت  کند. 
تظاهرکنندگان  است.   نداده  نشان  واکنشی 
جاده کابل-مزار شریف را برای چند ساعت 

بستند و الستیک های موترها را آتش زدند
این  خبری  پوشش  برای  که  خبرنگارانی 
می گویند  بودند،  رفته  قره باغ  به  تظاهرات 
به  اهانت  اگر  که  دادند  معترضان هشدار  که 
مقدسات اسالمی بار دیگر تکرار شود، آنها به 

پایگاه نظامی بگرام حمله خواهند کرد.
شاهراه  ساعت  پنج  به  نزدیک  معترضان 
بستند،  ترافیک  روی  به  را  کابل-مزارشریف 
اما با پایان مسالمت آمیز تظاهرات، این جاده 

گشوده شد.

پایان رؤیاي ١١ سپتامبر

تظاهرات گسترده مردم قره باغ 
کابل در پیوند به توهین نیروهای 

خارجی به مقدسات اسالمی

مقاله پشت پرده تحوالت میانمار؛ اهمیت استراتژیک میانمار برای چین و 
استفاده ابزاری امریکا از قتل عام مسلمانان

در  ویژه  به  میانمار  مسلمانان  کشتار  اخبار 
روزهای اخیر به طور بی سابقه ای در صدر 
خبرهای رسانه های جمعی قرار گرفته و تحلیل 
ها و اظهار نظرهای متفاوتی را برانگیخته است. 
اگرچه اصل ماجرا حقیقت داشته و جای شکی 
نیست که مردم مسلمان میانمار از سال ۱۹۶2 
به این طرف با معضالتی روبرو بوده و گاه و 
بیگاه در معرض کشتارهای گروهی قرار گرفته 
وضعیت  طرف  این  به   2۰۱2 سال  از  و  اند 
تا  گردیده،  تر  اسفناک  روهینگیایی  مسلمانان 
عیار  تمام  کشی  نسل  یک  با  اینک  که  جایی 

مواجه می باشند.
وجود  دلیلی  چه  که  اینجاست  سوال  اما 
دارد تا فقط در این مقطع زمانی، خبر کشتار 
زدن  آتش  و  ها  خانه  تخریب  و  مسلمانان 
با  پیدا کند که  بازتاب  مزارع آن ها، آن گونه 
هیچ یکی از پدیده های خبری دیگر نمی توان 
قدمت  که  است  حالی  در  این  کرد.  مقایسه 
مشکالت مسلمانان روهینگیایی میانمار تقریبا 
برابر با فجایعی است که از سوی رژیم غاصب 
صهیونیستی نسبت به فلسطینیان صورت گرفته 
قتل  فلسطینیان  مقطعی،  در  که  گونه  همان  و 
عام و سرزمین شان غصب گردیده، ده ها سال 
است که کشتار و جنایت علیه این ملت مظلوم 
با  نیز  میانمار  مسلمانان  دارد،  ادامه  همچنان 
وصف مواجه بودن با قتل و غارت و صدها 
جنایت دیگر، سلب تابعیت شده و از خانه و 

کاشانه شان رانده شده اند.
اهمیت میانمار برای چین

و  میانمار  مسلمانان  وضعیت  با  رابطه  در 
انعکاس اخبار دردناک و تاسف آور آن به ویژه 
شنونده  هر  که  ای  شیوه  به  کنونی،  مقطع  در 
وحشتناکی  و  هولناک  به صورت  را  بیننده  و 
نظرهای  اظهار  و  ها  تحلیل  دهد،  می  تکان 
وادار  را  نگارنده  اما  گرفته،  صورت  متفاوتی 
کرده تا پس از مطالعه اندک از اوضاع، به این 
ثروتمندی  سرزمین  میانمار  که؛  برسد  تحلیل 
است و نیز مرز مشترک طوالنی با چین داشته 
و از سویی، سواحل آبی این کشور، دسترسی 
دریایی به یکی از بزرگترین آبراه های راهبردی 
جهان یعنی تنگه »ماالکا« را ممکن می سازد. 
این تنگه، اقیانوس های هند و آرام را به هم 
وصل می کند و کوتاهترین مسیر دریایی میان 
خلیج فارس و چین است و بیش از ۸۰ درصد 
از واردات نفتی چین از این تنگه صورت می 
گیرد. هر سال بیش از ۵۰ هزار کشتی از تنگه 
»ماالکا« عبور می کند و کسی که بر این آب ها 
کنترول داشته باشد، در حقیقت گلوگاه عبور 

انرژی به چین را در دست خواهد داشت.
از اهمیت  برای چین  میانمار  از همین رو، 
از  یکسو  از  تا  است؛  برخوردار  استراتیژیک 
و  مند گردد  بهره  این کشور  ثروت سرزمینی 
از سوی دیگر امنیت مرزهای مشترک زمینی و 

تنگه »ماالکا« بیش از گذشته تأمین گردد.
دلیل مهمی نیز که چین را وادار کرده تا در 
برابر کشتار فجیع مسلمانان چشم بپوشد، همین 
اهمیت میانمار است تا به نوعی رضایت خاطر 
حاکمیت استبدادی میانمار را داشته و برخالف 
تا  ننماید؛  اتخاذ  موضعی  آن،  زمامداران  میل 
هرچه بیشتر نسبت به این کشور اشراف داشته 
محکمتری  پای  جای  از  سرزمین  این  در  و 

برخوردار گردد.
امریکا و اقدامات تضعیف کننده علیه چین

از طرف دیگر امریکا نیز به سرزمین میانمار 
چشم جدی دوخته است. ممکن است ثروت 
این کشور برای زمامداران و طراحان اقتصادی 
و نظامی امریکا مهم باشد، اما آن چه میانمار را 
ها  امریکایی  دید  در  تری  برجسته  اهمیت  از 
برخوردار کرده است، دستیابی به نقاط ضعف 
چینی ها و تالش برای تضعیف و یا مهار این 

کشور از طریق میانمار است.
مختلف  های  مناسبت  در  بارها  نگارنده 
مطرح کرده است که چین یکی از چهار قدرت 
از دید سازمان های  اقتصادی شرق است که 
جاسوسی امریکا، به زودی جای اقتصاد غرب 
را خواهد گرفت؛ از این رو اشراف بر این ۴ 
ایران  و  هند  روسیه،  غیر چین،  به  که  قدرت 
را نیز شامل می شود، از اولویت های جدی 

امریکایی ها محسوب می گردد. حضور امریکا 
در افغانستان نیز به همین منظور صورت گرفته 
است تا امریکا از این کشور، نسبت به چهار 
پیدا کند و  اشراف  یاد شده،  اقتصادی  قدرت 
در راستای تضعیف و مهار این کشورها، برنامه 

های گوناگون خود را پیاده نماید.
با توجه به این که چین یک کشور پهناور 
و با امکانات سرشار، رشد اقتصادی سریع و 
بهت آور و نفوس زیادی است، اشراف بر آن 
و تضعیف و یا مهار این کشور، تنها از ناحیه 
افغانستان کافی به نظر نمی رسد، پس هر نقطه 
دیگری که فرصت مناسب تر و یا بهتر بگویم 
طالیی تری فراهم کند تا امریکایی ها به نتیجه 
مطلوب تری نسبت به چین دست پیدا کنند، 

پیش  از  بیش  تقالی  و  تالش  کننده  تحریک 
امریکا  استعماری  حاکمیت  توسعه  طراحان 

خواهد بود.
میانمار به نحو مطلوب می تواند این زمینه 
ها می  امریکایی  یکسو  از  کند؛ چه  فراهم  را 
توانند با استفاده از مرزهای این کشور ناامنی 
عمق  در  را  اجتماعی  سیاسی  مشکالت  و 
خاک چین سازماندهی کنند، و از سوی دیگر 
های  آب  بر  اشراف  و  میانمار  در  حضور  با 
ساحلی آن و ایجاد مشکل در مسیر ترانزیت 
کشتی های نفتی به چین، در راستای تضعیف 

اقتصاد چین نیز توفیق حاصل کند.
ناامن کردن چین چگونه؟!

در این مقطع این سوال پیش خواهد آمد که 
چگونه امریکایی ها توان ناامن کردن چین آن 
هم از طریق مرز میانمار را پیدا خواهند کرد؟ 
جواب مشخص است. قتل و کشتار در میانمار 
و بازتاب احتماال جعلی آن با حمایت امریکایی 

ها به دو هدف صورت می گیرد:
میانمار و گسترش  فاجعه در  با وجود   -۱
معضالت سیاسی و امنیتی آن در داخل کشور 
از  بیش  باعث تضعیف  آن،  بازتاب جهانی  و 
پیش دولت ـ ملت این کشور گردیده، زمینه 
اتکای زمامداران مزدور آن را به غرب بیشتر 
برای حضور  را  تا جایی که شرایط  کند؛  می 
حتی نظامی پنتاگون و شرکای ناتو فراهم کرده، 
این خود آغاز پیدا کردن اشراف سیاسی، نظامی 

و اطالعاتی بر میانمار می گردد.
توسط  مسلمانان  کشی  نسل  ادامه   -2
میانمار  جامعه  بین  عمیقی  شکاف  بودائیان، 
ایجاد کرده، عقده و کینه زایدالوصفی از یک 
سو در دل مسلمانان میانماری و از سوی دیگر 
میانمار  همسایه  مسلمان  کشورهای  میان  در 
کشورهای  سایر  و  بنگالدیش  خصوص  به 
چنین  یک  وجود  که  کند  می  ایجاد  اسالمی 
فراهم  ها  امریکایی  برای  را  زمینه  روندی، 
از مسلمانان عقده ای سربازگیری  تا  می کند 
را  و...  القاعده، داعش  نموده، جریاناتی چون 
در نوار مرزی بنگالدیش با میانمار و حتی در 
بخش هایی از کشور میانمار به وجود بیاورند 
با  با پوشش شعار جنگ  اگرچه در ظاهر  که 
بودائیان میانمار، آن هم برای انتقام نسل کشی 
مسلمانان ایجاد می گردد، اما هدف درازمدت 
در  درازی  هایی، دست  گروه  چنین  ایجاد  از 
داخل سرزمین چین و به هدف ضربه زدن به 
منافع سیاسی، امنیتی و نظامی این کشور است.
البته این کار بدون دامن زدن به هرج و مرج 
در داخل سرزمین میانمار به صورت گسترده 
امکان پذیر نیست، اما تجربه حضور امریکایی 
ها در دیگر کشورهای به ظاهر تحت الحمایه 
چون افغانستان نشان می دهد که برای غربی ها 
رسیدن به منافع کالن تر مهم است، ولو یک 

کشور دیگر در بحران عمیق فرورفته و تمام 
منافع ملی آن قربانی سیاست های استعماری 

امریکا شود.
امریکاییان  حضور  سازی  زمینه  عملیات 
گردیده،  شروع  پیش  ها  سال  از  میانمار  در 
این حضور  اینک بستر روانی و اجتماعی  اما 
و نیز ایجاد گروه های تروریستی با فرماندهی 
عناصر برجسته خارجی، اما سربازان اجاره ای 
مسلمان، فراهم می گردد و فعالیت های رسانه 
نیز  اخیر  روزهای  در  مشکوک  گسترده  ای 

بیشتر به همین منظور صورت می گیرد.
جالب است در همین جا مورد تأکید قرار 
بگیرد که ممکن است بحران در میانمار به پای 
اسالم و مسلمانان ختم گردد، تا امریکایی ها 

به هدف اسالم هراسی خویش  این طریق  از 
در سطح دنیا نیز برسد، اما جای شکی نیست 
بر  میانمار  کنونی  زمامداران  اشراف  وقتی  که 
سایر  از  استفاده  گردید،  تضعیف  کشور  این 
طیف ها حتی بودائیان در دستور کار طراحان 

استخباراتی و نظامی غربی قرار می گیرد.
در  پوششی  نقش  و  منطقه  کشورهای 

میانمار
اردوغان  با محوریت  ها  ترک  آن طرف  از 
سعی دارند در قضایای میانمار ورود پیدا کرده، 
فعالیت سیاسی و  به  برنامه مورد نظر،  مطابق 
حتی نظامی بپردازند؛ آن هم با سردادن شعار 
میانمار و فراهم سازی  به مسلمانان  دلسوزی 
اقدام جهت  بیجاشدگان و  از  شرایط حمایت 
متوقف نمودن حمالت مرگبار علیه مسلمانان 
روهینگیایی. برای عینی جلوه دادن این شعارها، 
سعی آقای اردوغان و خانمش بر این است که 
اوال در عرصه های سیاسی مواضع داغ و تندی 
با  کنند و سپس  اتخاذ  میانمار  علیه حاکمیت 
دیدار  و  بیجاشدگان  اردوگاه های  در  حضور 
با بازماندگان فاجعه ایجاد شده توسط بودائیان 
افراطی علیه مسلمانان و ریختن اشک و رسانه 
ای کردن وسیع آن، از یک سو به تحریک افکار 
عمومی علیه میانماری های بودایی بپردازند و 
ازسوی دیگر نشان دهند که ترک ها در راستای 
حمایت از مسلمان های شرق آسیا پیش قدم 

بوده، از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند بود.
اما پر واضح است که اگر نگوییم اقدام ترک 
میانمار  به  نسبت  امریکا  ها در طول سیاست 
و  تروریستی  های  ایجاد گروه  برای  و کمک 
فراهم کردن حداقل شرایط فکری حمایت آن 
ها، نیست، حتما می توان اذعان کرد که عالقه 
اردوغان برای مطرح کردن ترکیه به عنوان یک 
کشور قدرتمند حامی مسلمان ها است تا بدین 
ترتیب موقعیت جهانی به دست آورد و جایگاه 
»نئو عثمانی ترک ها« را مشخص و برجسته 
نماید. چنان که ترک ها و در رأس آن آقای 
اردوغان یک چنین نقشی را در رابطه با عراق 
و سوریه نیز انجام دادند و علی الظاهر در این 
دو کشور هم بهانه حضور ترک ها حمایت از 
مردمی است که به زعم آن ها مورد ظلم و ستم 
حاکمان عراق و سوریه قرارگرفته اند؛ اما در 
ادامه، مشاهده شد که هدفی فراتر از حمایت 
قوم، طایفه و جمعیتی خاص است، بلکه تالش 
آقای اردوغان بیشتر این بود تا نقش امپراطوری 
با  عنوان یک کشور  به  کرده،  احیا  را  عثمانی 
کنار  در  یافته،  تبارز  منطقه  در  پررنگ  نقش 
قدرت های بزرگ غربی به ویژه امریکا، البته 
خودنمایی  به  مزدور،  نه  و  شریک  عنوان  به 
بپردازد. این درحالی است که غربی ها چنین 
خیالی در رابطه با ترک ها نداشته، بلکه صرفا 
سعی داشته اند از ظرفیت اردوغان و هم تیمی 

های او به مقاصد از پیش در نظر گرفته شده ی 
خود برسند، ولو در آینده، کشور بزرگ ترکیه 
ها  تروریست  ناحیه حمایت  از  آسیب جدی 

متقبل شود.
به هر حال توطئه کنونی علیه مردم مسلمان 
متعصب،  بودائیان  اندرکاری  دست  با  میانمار 
اما  کشور،  این  دولت  جدی  حمایت  با  ولی 
امریکا  ویژه  به  غرب  جانبه  همه  پشتیبانی  با 
چون  کشورهایی  ای  منطقه  دهی  سرویس  و 
رژیم  نیز  و  امارات  سعودی،  عربستان  ترکیه، 
اگر  و  است  پیاده شدن  حال  در  صهیونیستی 
می  قتل  به  میانمار  در  مسلمان  هزاران  امروز 
خانمان  بی  دیگر  تن  هزار  صدها  و  رسند 
های  سیاست  همان  راستای  در  گردند،  می 
نسبت  که  است  غرب  و  امریکا  استعماری 
لیبی،  یمن،  بحرین،  لبنان،  سوریه،  عراق،  به 
و  کس  هر  اگر  دارد.  وجود  و...  افغانستان 
به  تنها  میانمار  مسلمانان  که  بپندارد  جریانی 
وسیله بودائیان کشته می شوند، اما امریکائیان 
نقشی ندارند، ترک ها دل سوزانده به حمایت 
میانماری های مسلمان می شتابند و یا عربستان 
و سایر کشورهای وابسته به غرب کاری به نفع 
مسلمانان انجام می دهند، خیالی باطل است. در 
همین جا است که چین نیز مرتکب اشتباهی 
به  صرفا  که  این  چه  گردد؛  می  فاحشی  بس 
خاطر راضی نگهداشتن دولت میانمار چشم به 
جنایات بودائیان می بندد، در حالی که از یک 
سو نفرت مسلمانان تا حدودی حامی خود را 
در پی دارد و از سوی دیگر امریکا گام به گام 
به اهداف خود در میانمار نزدیک گردیده، زمینه 
های ایجاد مشکالت سیاسی، امنیتی و اقتصادی 

علیه چین را با جدیت دنبال می نماید.
نتیجه

سمت  به  سرعت  به  میانمار  در  وضعیت 
حاکمیت  اگر  و  رود  می  پیش  شدن  بحرانی 
میانمار به زودی افسار هدایت و مهار بحران را 
به دست نگیرد و آهسته و به تدریج پای قدرت 
های خارجی به خصوص امریکا در این کشور 
مرج،  و  هرج  است  ممکن  گاه  آن  گردد،  باز 
اتفاق  نام مسلمانان  به  ناامنی، جنگ و کشتار 
طیف  این  به  محدود  قطع  طور  به  اما  بیافتد، 
گسترده  های  دسته  بسا  چه  و  ماند  نخواهد 
ای از سایر طوایف و اقوام جذب شبکه های 
از  مناطقی غیر  استخباراتی غربی گردیده، در 
محل سکونت مسلمانان، چون سواحل میانمار، 
»ماالکا«  آبراه  کردن  ناامن  برای  صرفا  هم  آن 
به  را  میلیونی   ۶۰ کشور  این  گردیده،  مستقر 
شدت دست خوش تغییر و تحوالت بنیادین 
کرده، به گونه ای که تا ده ها سال دیگر قادر به 

نجات خود و مردم خویش نباشد.
که سران حاکمیت  در صورتی  رو،  این  از 
میانمار هرچه زودتر به هوش نیایند و با توجه 
و  امریکا  با  کشورها  دیگر  دوستی  تجربه  به 
تکیه کورکورانه به وعده و وعیدهای واشنگتن، 
نظر  با غرب تجدید  به مراودات خود  نسبت 
نکرده و خود به مصالح ملی خویش نیاندیشد 
به  مسلمانان  با  را  خود  مشکل  سرعت  به  و 
بهانه  ترتیب  بدین  و  نکند  حل  عادالنه  طور 
تأثیرگذار  و  گسترده  جمعیت  از  سوءاستفاده 
کشورهای  دیگر  و  ها  غربی  از  را  مسلمانان 
مداخله گر نگیرد و همچنان اگر چین هرچه 
فوری دست به بازبینی استرتژی خود در رابطه 
عام  قتل  فوری  توقف  و  میانمار  حاکمیت  با 
مسلمانان نزند، و از طرف دیگر مجامع جهانی 
امنیت،  شورای  ملل،  سازمان  خصوص  به 
سازمان همکاری های اسالمی و دیگر مجامع 
استکبارستیز  و  اسالمی  کشورهای  و  جهانی 
به  و  نباشند  مترصد  میانمار  اوضاع  به  نسبت 
وظایف معمول خویش عمل نکنند، باید شاهد 
وضعیت اسفبار در کشور دیگری به نام میانمار 
بوده، آن گاه طبیعی به نظر می رسد که چین 
گرفتار شده، تأثیرات منفی آن بر دیگر کشورها 
به ویژه سرزمین های اسالمی اطراف رسیده، 
فاجعه بزرگ سیاسی، اجتماعی و امنیتی را در 

شرق آسیا به بار خواهد آورد.
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سرما،  فصل  شدن  نزدیک  با  معموال  سال  هر 
بهای گاز به شکل تدریجی در تمامی نقاط کشور 
افزایش پیدا می کند اما حال که نزدیک به دو ماه به 
فضل سرما مانده است، بهای گاز در بازار افزایش 
یافته و این مسئله شهروندان کشور را نگران کرده 

است.
اخیر،  ماه  یک  در  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
بهای گاز در تمامی نقاط افغانستان نزدیک به چهل 

درصد افزایش پیدا کرده است.
شماری از شهروندان مدعی اند که ارزش گاز 
مایع هر روز افزایش می یابد اما مسووالن امور در 

این زمینه هیچ گونه توجه ندارند.
شهر  های  لیسه  از  یکی  در  معلم  کامل،  سید 
کابل می گوید که با توجه به معاش اندک ماهوار 
معلمان ، بهای مواد اولیه مردم بخصوص گازمایع 

روز به روز افزایش می یابد.
مردم  همه  برای  وضعیت  این  که  افزود  وی 
بخصوص کارکنان پائین رتبه دولتی و معلمان غیر 
قابل تحمل است و باید مسووالن امور از خواب 
در  شان  های  مسوولیت  به  و  شوند  بیدار  غفلت 

قبال مردم بپردازند.
که  گوید  می  کابل  اهلل  فتح  قلعه  باشنده  زمری 
به  افغانی  از۴۵  مایع  گاز  نرخ  ماه  یک  درمدت 
وضعیت  این  و  یافته  افزایش  افغانی   ۷۰ الی   ۶۰

شهروندان را نگران ساخته است.
عبدالوحید باشنده شهر کهنه کابل نیز مسووالن 
امور را به بی تفاوتی دربرابر بلند رفتن بهای گاز 
مایع متهم کرد و گفت که بار سنگین ناهنجاری ها 

را فقط مردم بی بضاعت بدوش میکشند.
را  ها  که چنین وضعیت  سالهاست  افزود:  وی 
در  امور  مسووالن  اما  میکنند  تجربه  شهروندان 
وظایف شان از اخالص کار نمی گیرند و این امر 
باعث می شود بهای قیمت اموال هر روز در بازار 

افزایش یابد.
سید کامل، عبدالوحید و زمری تنها شهروندانی 
شکایت  مایع  گاز  بهای  رفتن  بلند  از  که  نیستند 
و  دولتی  ادارات  کارمند  باره چندین  دراین  دارد، 
معلمان و اصناف مختلف شهر از بلند رفتن بهای 
گاز شکایت کردند و از بی توجهی مسووالن انتقاد 

نمودند.
درهمین حال صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی 
تقاضا  سرما،  فصل  شدن  نزدیک  با  که  گوید  می 
استفاده گاز، از سوی شهروندان بلند می رود و این 

امر سبب بلند رفتن بهای گاز در بازار می شود.
تاجران کشور  از  تعداد  تاکید کرد که یک  وی 
دست به احتکار می زند و در زمان نیاز شهروندان 

به گاز، با بهای بلند گاز را وارد بازار می کند.
نفتی  مواد  تصدی  ریاست  که  گفت  موصوف 
سوی  از  تقاضا  که  زمانی  در  که  دارد  مکلفیت 

شهروندان بلند می رود، گاز بیشتر را وارد کند.
مسئوالن  باید  که  داشت  اظهار  اخیر  در  وی 
فصل  رسیدن  فرا  از  قبل  را  گاز  ذخایر  حکومتی 
سرما مملو از گاز مایع نمایند و با آغاز فصل سرما 

به قیمت مناسب گار به شهروندان عرضه نماید.
در  ازرتزاقی  مواد  سایر  و  مایع  گاز  رفتن  بلند 
فصل سرما در افغانستان به دلیل بی تفاوتی سران 
حکومت هر سال یک امر معمول است و در برخی 
به  مایع  گاز  کیلو  در فصل زمستان یک  موارد  از 

۱۱۰ افغانی هم فرودخته می شود.

افزایش سرسام آور بهای گاز در کشور
مردم: مسئوالن حکومتی از خواب غفلت بیدار شوند

»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(

رئیس شورای علمای شیعه هرات برای تأمین بهتر امنیت
خواستار توزیع سالح بین مردم و مجاهدین شد

به بهانه ی این مراسم ها معارف اسالمی از 
زبان علما، دانشمندان و حتی نوحه خوانان 

تبلیغ می شود.
فراموش نشدن واقعه ی کربال و رساندن 
پیام آن به نسل های بعدی، چهارمین دلیل 
آقای  دید  از  عزادارای  مراسم  برگزاری 
که  »آنقدر  می گوید:  او  است.  رضایی 
واقعه ی  شناساندن  برای  عزاداری  مراسم 
کار  و  رسانه  هیچ  است،  موثر  کربال 
دیگری موثر نیست چون در این مراسم ها 
طیف های مختلف جامعه اعم از بی سواد و 

باسواد و ... شرکت می کنند«.

برپا شده و چهره ی ظالم و مفسد و مظلوم 
و مصلح به مردم شناسانده می شود.

از  دیگر  یکی  اسالمی  امت  بیداری 
تاثیرات برگزاری مراسم عزاداری است.

به گفته ی ریبس شورای علمای شیعه ی 
غفلت  خواب  به  سال  ماه   ۱۱ در  هرات، 
از  که  است  ماه  این  در  و  رفته ایم  فرو 
خواب بیدار شده و صف خود را مشخص 

می کنیم که جزء کدام دسته باشیم.
جهاد  و  ایثار  شهادت،  فرهنگ  احیای 
مراسم  برگزاری  فسلفه های  دیگر  تاثیر  
مردم  به  خطاب  رضایی  است.  عزاداری 

او در ادامه گفت که ناامنی ممکن است 
منجر به هجرت جوانان و تعطیلی مکاتب 

و مدارس شود.
رضایی افزود که دولت موظف است که 
امنیت را تامین کند اما اگر از این کار سر 
باز زد و یا توانایی آن را نداشت، باید به 
آمده  صحنه  به  تا  دهد  فرصت  مجاهدین 
امنیتی  نیروهای  و مسلح شوند و در کنار 

قرار بگیرند.
که  باید سالح هایی  دولت  که  گفت  او 
آنان  به  را  گرفته  گذشته  در  مجاهدین  از 

برگرداند.
به گفته ی رئیس شورای علمای شیعه ی 
به  نتواند  دولت  اگر  آن،  از  پس  هرات، 
تنهایی و حتی به همراه مجاهدین به دلیل 
دور شدن برخی از مجاهدین از آرمان های 
در  باید  مردم  کنند،  تامین  را  امنیت  جهاد 
امنیت  و  گرفته  قرار  امنیتی  نیروهای  کنار 

را تامین کنند.
وی از دولت خواست تا به مردم اسلحه 
توانایی  مردم  از  برخی  زیرا  کند  توزیع 
که  آن هایی هم  و  ندارند  را  اسلحه  خرید 
تهیه  کجا  از  باید  را  دارند، سالح  توانایی 
کنند؟ اگر در هرات ۳۰۰ مسجد داشته و 
خریداری  سالح  سه  بخواهد  مسجد  هر 

کند، ۹۰۰ سالح را باید از کجا بخرند؟
مسلح  باید  مساجد  که  کرد  تاکید  او 
شوند. »با سالح های شکاری که نمی شود 
امنیت  تامین  و  گرفت  را  تروریست  جلو 

کرد«.
باید  یا  دولت  که  گفت  ادامه  در  وی 
بصورت  را  مردم  یا  و  کند  امنیت  تامین 
قانونمند اسلحه بدهد، در غیر این صورت 

با تفنگ شکاری امنیت تامین نمی شود.
به مردم گفت که مردم  رضایی خطاب 
شورای  تصمیم  منتظر  ابتدا  در  باید  نیز 
امنیت باشند. امیدواریم شورای امنیت قبل 
از رسیدن ماه محرم این موضوع را عملی 

سازد.
مرحله  در  که  ساخت  نشان  خاطر  وی 
بعد طبق برنامه کمیسیون حفاظت از اماکن 
خریده اند  سالح  کسانی که  برای  مقدس، 

جواز توزیع شود.
تا  خواست  مردم  از  پایان  در  وی 
هوشیارانه عمل کرده و با نیروهای امنیتی 
عمل  هوشیار  باید  »مردم  باشند.  همکار 
به  دیدند،  مشکوکی  حرکت  اگر  و  کرده 
تا  دهند  یا کمیسیون خبر  امنیتی  نیروهای 

جلو آن گرفته شود«.

از  دیگر  یکی  هم  اسالم  مجدد  احیای 
دالیل برگزاری مراسم عزاداری است.

رضایی می گوید که مراسم های عزاداری 
می شود.  راستین  اسالم  احیای  باعث 
خرافات و بدعت ها و هر آنچه که نسبت 
این  پرتو  در  می شود،  زده  اسالم  به  ناروا 

مراسم ها از بین می رود.
در  هم  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
این مراسمات ترویج می شود. این موضوع 
ششمین دلیلی بود که رئیس شورای علما 
ماه  در  عزاداری  مراسم  برگزاری  برای 

محرم عنوان کرد.
او گفت که هر یک از کسانی که در این 
مراسم ها شرکت می کند، آمر به معروف و 

ناهی از منکر می شود.
برگزاری  فلسفه های  از  دیگر  یکی 
صف  شدن  مشخص  عزاداری،  مراسم 
ظالم از مظلوم است. رضایی می گوید که 
مظلوم  از  را  ظالم  مراسم ها صف  اینگونه 
زمانی  صف بندی ها  این  می کند.  مشخص 
عزاداری  مراسم های  که  می گیرد  صورت 

گفت که این ها در پرتو قیام امام حسین)ع( 
اگر  نیست.  تازه ای  حرف  و  گرفته  شکل 
این  کنید،  زندگی  آزادانه  می خواهید 

فرهنگ را باید در میان مردم احیاء کنید.
محور دوم سخنان رئیس شورای علمای 
مساجد  امنیت  موضوع  هرات،  شیعه ی 
باید  دولت  که  است  باور  این  بر  او  بود. 
تامین  را  مقدس  اماکن  و  مردم  امنیت 
باید  است،  ناتوان  کار  این  در  اگر  و  کند 
مجاهدین را با سالح هایی که از خودشان 
گرفته تجهیز کند. هر چند به گفته ی آقای 
آرمان های  از  از مجاهدین  برخی  رضایی، 
جهاد برگشته و آن را فراموش کرده اند، اما 
هستند کسانی که هنوز هم دغدغه ی تامین 

امنیت مردم را دارند.
رضایی گفت که »در شرایط کنونی در 
بیداد می کند. اگر چنانچه  ناامنی  کشور ما 
و  کرده  عادت  منوال  همین  به  امروز 
بی تفاوت باشیم، با توجه به تهدیداتی که 
وجود دارد مراکز گوناگون سقوط خواهند 

کرد.

را  مردم  امنیت  تا  دارد  وظیفه  دولت 
وظیفه  این  انجام  توان  اگر  اما  کند  تامین 
را ندارد، می تواند مجاهدین را وارد صحنه 
کرده و مسلح کند تا آنان در کنار نیروهای 

امنیتی از مردم محافظت کنند.
این مطلب را حجت االسالم و المسلمین 
شورای  رئیس  رضایی«  موسی  »محمد 
»تجلیل  همایش  در  کشور  غرب  علمای 
از شهداء و استقبال از عاشورای حسینی« 
شهرک  المهدی  حسینیه  و  مسجد  در  که 
بیان  بود،  شده  برگزار  جبرئیل  المهدی 

داشت.
مراسم  برگزاری  فسلفه  به  ابتدا  در  او 
عزاداری پرداخت و به این سوال پاسخ داد 
که چرا باید در ماه محرم مراسم عزاداری 
برگزار کرده و این رسم را همه ساله تکرار 

کنیم؟.
وی در سخنانش به ۹ مورد اشاره کرد 
محرم  ماه  در  مسلمان  وظیفه  که  گفت  و 
نیست  ریختن  اشک  و  کردن  گریه  فقط 
بلکه این مراسم ها باید تاثیرات دیگری نیز 

داشته باشد.
اهداف  از  یکی  که  گفت  رضایی 
دین  پیشوایان  مقام  شناساندن  عزاداری، 
برای  می شود  بهانه ای  عزاداری  است. 
مهیا  فضا  مراسم ها  این  در  زیرا  این کار 

است.
امام  ایثار و فداکاری  اگر  وی گفت که 
نبود،  آن حضرت  خانواده  و  حسین)ع( 
دستاور  که  محمدی  ناب  اسالم  یقینا 
ما  به دست  امروز  بود،  پیامبر)ص(  بعثت 

نمی رسید.
شهر  شیعه ی  علمای  شورای  رئیس 
برگزاری  اثر  دومین  به  ادامه  در  هرات 
که  گفت  و  پرداخت  عزاداری  مراسم 
افزایش  باعث  مراسم ها  این  برگزاری 

محبت به اهل بیت)ع( می شود.
او گفت: برپایی مراسم عزاداری محبت 
دوستدارانش  دل  در  را  بیت)ع(  اهل 
آن  حتی  دلیل  همین  به  می دهد،  افزایش 
پایبندی  دینی  ارزش های  به  که  جوانی 
امام  عزاداری  مراسم  در  وقتی  ندارد، 
حسین)ع( شرکت می کند، متحول شده و 
محبوب کسانی می شود که آنها دوستداران 

اهل بیت هستند.
برای  رضایی  آقای  که  دلیلی  سومین 
بیان داشت، تعلیم  برپایی مراسم عزاداری 
و  مساجد  منابر  طریق  از  اسالمی  معارف 
خواندن نوحه  و مرثیه ها بود. او گفت که 

در  شان  خود  سلیقه  و  خواست  اساس 
افغانستان شده است.

این گفته ها در حالی صورت می گیرد 
نمایندگان  با  که  نشستی  در  غنی  آقای  که 
نهادهای ملل متحد در افغانستان به شمول 
متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  ویژه  نماینده 
داشت، تاکید کرده است که نهادهای ملل 
افغانستان  دولت  و  مردم  به  باید  متحد 

درباره  فعالیت های شان پاسخگو باشند.
ملل  نهادهای  از  هیچ یک  که  گفته  وی 
قراردادهای  نباید  افغانستان  در  متحد 
پروژه هایشان را به گونه  مستقیم با وزارت 
باید تمام قراردادهای  ببندند؛ بلکه  خانه ها 
این نهادها از نشست های کابینه بگذرند.

نیز  نشست  این  در  جمهور  رییس 
برای  واحد  تیم  یک  ایجاد  خواستار 
بازرسی و حساب دهی شفاف شده است.

در  که  المللی  بین  های  نهاد  نمایندگان 
اند  گفته  بودند  کرده  اشتراک  نشست  این 
که نهادهای ملل متحد در افغانستان تالش 
می ورزند تا زیر چتر واحد، منحیث همکار 
خدمات  افغانستان،  حکومت  شریک  و 
مردم  و  دولت  برای  را  همه جانبه  و  مؤثر 

این کشور ارائه نمایند.
در این مورد خواستیم که از ارگ ریاست 
متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  و  جمهوری 
با تماس های  اما  باشیم  داشته  را  نظرشان 
پی در پی موفق به برقراری تماس نشدیم

به  شده  کمک  های  پول  حداکثر  المللی 
افغانستان را در راستای تطبیق اولویت ها 
و میکانیزم خودشان مصرف کردند، اما بار 
حکومت  باالی  را  فساد  مالمت  و  ناکامی 
خاطر  همین  به  اندازند  می  افغانستان 

رهبران دولت صدا بلند کرده اند.
پیشه  فساد  افراد  تعداد  یک  افزود:  وی 
مسئوالن نهاد های کمک کننده بین المللی 
را نیز غرق در فساد کرده اند و کمک هایی 
مصرف  به  افغانستان  آبادی  برای  باید  که 
می رسید حیف و میل این افراد شده است.
در  زیادی  نظمی  بی  رسولی،  گفته  به 
در  المللی  بین  نهادهای  کمک  توزیع 
دولت  که  دارد  و  داشته  وجود  افغانستان 
هم  اگر  و  نبوده  آن  کنترول  به  قادر  هم 
نکرده  مداخله  مختلف  دالیل  به  بوده، 

است.
پول  مصرف  نحوه  مورد  در  رسولی، 
گفت:  افغانستان  در  شده  کمک  های 
تطبیق  عدم  بخاطر  افعانستان  حکومت 

نهادهای کمک کننده بین المللی در افغانستان حسابدهی شفاف ندارند

میکانیزم  نداشتن  و  اداری  موثر  ریفورم 
جامعه  نتوانست  پول  مصرف  مدرن  های 
کمک  های  پول  مصرف  جهت  را  جهانی 
حکومت  شده  کنترول  مجرای  از  شده 

افغانستان قانع سازد.
این  رسولی،  آقای  های  گفته  اساس  به 
های  نهاد  طرح  افتادن  جا  سبب  معضل 
به  هایشان  پول  مصرف  بخاطر  خارجی 

کمک  نهادهای  گذشته  سال  چند  در 
کننده بین المللی در افغانستان آمار زیادی 
اما  اند،  داده  افغانستان  مردم  به  کمک  از 
هیچ نوع بازرسی و حساب دهی شفاف از 

این کمک ها صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان)آوا( 
این  گویند:  می  اقتصادی  امور  آگاهان   ،
نهاد ها در آماردهی شان صادق نبوده اند 
چون اکثر کمک ها که از سوی این نهادها 
تناقض  شان  آمار  با  است  گرفته  صورت 

دارد.
و  دانشگاه  استاد  رسولی؛  تقی  محمد 
به  مورد  این  در  اقتصادی  امور  کارشناس 
آوا، گفت: اکثر نهاد های بین المللی کمک 
سال  چند  در  را  شان  های  پول  که  کننده 
حساب   ، اند  رسانیده  مصرف  به  گذشته 
اند و بر همین اساس  دهی شفاف نداشته 
به  خودشان  میل  به  را  شان  های  کمک 

مصرف رسانده اند.
موصوف خاطرنشان کرد: نهاد های بین 


