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نخست وزير پاكستان اعترافش را پس گرفت
شاهد خاقان عباسى، نخست وزير پاكستان اعترافاتش در مورد حملة دهم جوزا در چهارراهى زنبق شهر 

كابل را پس گرفت. 
به گزارش خبرگزارى آوا، نخست وزير پاكستان در يك مصاحبه با روزنامة فايننشيل براى نخستين بار 

اعترافاتى را در رابطه به حملة خونين چهارراهى زنبق در پيش روى سفارت آلمان بيان داشت. 
او به اين روزنامة بريتانيايى گفت افرادى كه اين حمله را انجام دادند از پاكستان آمده بودند و سه يا چهار 
نفر از مرز گذشته بودند.  او در اين گفت گو اين را هم اظهار داشت كه يك موتر نيز از مرز گذشته بود كه 
بعدا از آن در انفجار باالى يك سفارت خانه در كابل استفاده شد.  اما اكنون دفتر نخست وزير پاكستان با نشر 

خبرنامه اى مى گويد ادعاى رسانه ها از قول شاهد عباسى در مورد اين حمله نادرست است. 
دفتر نخست وزير پاكستان مى گويد كه رسانه ها بايد در گزارش هاى شان پيش از پخش محتويات گفت گو، 
آن را به دقت بازبينى كنند.  بايد يادآور شد كه در آن حمله كه يكى از خونين ترين حمله ها در سال جارى 

در پايتخت كشور بود، 150 تن جان باختند و حدود 400 نفر ديگر زخمى گرديدند.

يادداشتسرمقاله

موالنا سميع  الحق؛ رهبر جمعيت علماى 
ضد  بر  امريكا  اگر  كه  است  گفته  پاكستان 
پاكستان عمل كند، طالبان افغانستان با قدرت 

در كنار اسالم  آباد خواهند ايستاد.
آمده  پاكستانى  تندرو  مولوى  اين  قول  از 
پس  افغان  و  پاكستان  طالبان  است:»رهبران 
افغانستان  براى  امريكا  استراتژى  اعالم  از 
نشستى را به رياست مفتى محمد ذكرى زير 
نام اتحاد علماى افغانستان برگزار كرده اند».

طالبان افغان در اين نشست تاكيد كرده اند 
كه در صورت اقدامات امريكا عليه پاكستان 

در كنار اسالم آباد خواهند ايستاد.
اين در حالى است كه اشرف غنى؛ رئيس 
تكرار  ضمن  پكتيا،  به  سفرى  در  جمهورى 
درخواست صلح با گروه هاى تروريستى، از 
سران قومى خواسته كه در تامين صلح كمك 

كنند.
آقاى غنى روز جمعه با سخنرانى در مركز 
شهر  در  تندر   203 اردوى  قول  فرماندهى 
گرديز، گفت:»وضعيت استراتژيك افغانستان 
ما  پيام  است.  كرده  تغيير  بنيادى  صورت  به 
نمى توانند  جنگ  با  كه  است  اين  دشمن  به 
پيروز شوند؛ پس راه صلح را انتخاب كنند.»

پرنفوذ  هاى  چهره  از  الحق  سميع  موالنا 
كه  است  پاكستان  مذهبى  رهبران  نسل 
حمايت  گرايى  افراط  و  تروريزم  از  آشكارا 
مى كند. جايگاه، نفوذ و اقتدار كاذب او به 
عنوان شارالتانى كه پشت كاريزماى كاذب و 
به ظاهر مشروع و موجه مذهب، پنهان شده، 
خود  مواضع  با  كه  داده  را  امكان  اين  او  به 
خيل عظيمى از جوانان مستعد افراط گرايى 
تروريستى،  بدنام  هاى  جريان  سمت  به  را 
گسيل بدارد و به همين دليل است كه از او 
در كنار موالنا فضل الرحمان، به عنوان پدر 

معنوى طالبان ياد مى كنند.
گيرى  موضع  كه  ندارد  وجود  ترديدى 

اخير او در ...
ادامه در صفحه 2

رأس  در  جمهورى  رييس  غنى؛  اشرف 
شركت  براى  دولتى  بلندپايه  هيأت  يك 
مجمع  ساالنه  نشست  دومين  و  هفتاد  در 
يك شنبه  روز  صبح  ملل  سازمان  عمومى 

عازم نيويارك شد.
رياست  سخنگوى  معاون  پال؛  مينه 
جمهورى گفت كه آقاى غنى از تركمنستان 

عازم امريكا شد.
روز  نخستين  در  شنبه  سه  او  است  قرار 
ملل  سازمان  عمومى  مجمع  ساالنه  نشست 

سخنرانى كند.
آقاى مينه پال، گفت كه مبارزه با تروريزم 
و همكارى جهانى در اين زمينه، تهديدات 
و  منطقه  و  جهان  كشورهاى  براى  تروريزم 
برقرارى صلح در افغانستان، محور سخنرانى 

رييس جمهور را تشكيل خواهد داد.
اين  حاشيه  در  غنى،  جمهور  رييس 
جمهور  رييس  ترامپ؛  دونالد  با  نشست 
امريكا و برخى از مقامات كشورهاى ديگر 

ديدار خواهد كرد.
در اين سفر رييس جمهور غنى را صالح 
اتمر؛  حنيف  خارجه،  وزير  ربانى؛  الدين 
برخى  و  جمهور  رييس  ملى  امنيت  مشاور 

مقامات ديگر همراهى مى كنند.
با  افغانستان  كه  نيست  بار  نخستين  اين 
راهى  محورى،  و  مشخص  خواسته  يك 
ملل  سازمان  عمومى  مجمع  هاى  نشست 

مى شود.
قربانى  ترين  اصلى  عنوان  به  افغانستان 
تروريزم در جهان، همواره از جهانى كه 17 
سال است كه در اين كشور، اردوى نظامى، 
سياسى و استخباراتى زده و مهم ترين بهانه 
و توجيه آن نيز مبارزه با تروريزمى است كه 
از افغانستان، امنيت سراسر جهان را تهديد 
مبارزه  است:  داشته  انتظار  يك  كند،  مى 

واقعى با تروريزم... 
ادامه در صفحه 2

طالبان افغانستان، پياده نظام 
پاكستان؟!

انتظارات تكرارى افغانستان، 
فرصت هاى تازه جهان

3

در صفحه در صفحه 22

كسانى كه در ميانمار مرتكب 
نقض حقوق بشر شده اند 
مجازات خواهند شد

2

رييس جمهور محترم! ثابت 
سازيد كه هيچ افغان از 
افغان ديگر برتر نيست

اهالى هر مسجد طريقه 
استفاده از سالح را فرا

مى گيرند

3

2 جنگ با محرم و عاشورا تازگى ندارد؛ مردم بايد جنگ با محرم و عاشورا تازگى ندارد؛ مردم بايد 
مراسم ها را با شكوه تر از گذشته برگزار كنندمراسم ها را با شكوه تر از گذشته برگزار كنند

روحيه شهادت طلبى مردم، دشمن روحيه شهادت طلبى مردم، دشمن 
را سرجايش مى نشاند/ روحيه ذلت را سرجايش مى نشاند/ روحيه ذلت 

پذيرى ملت را آماده سالخى تروريست پذيرى ملت را آماده سالخى تروريست 
ها خواهد ساختها خواهد ساخت

 

عبداهللا عبداهللا؛ رييس اجرايى در جريان 
فاصله  به  اشاره  با  بلخ،  واليت  به  سفر 
جريان هاى  و  رهبران  از  بسيارى  گرفتن 
گفت  ملى  وحدت  حكومت  از  سياسى 
كه رهبران نبايد زبان تفاهم، هم پذيرى و 

گفتگو را كنار بگذارند.
آقاى عبداهللا روز شنبه گفت كه تحت 
و  صحبت  مفاهمه،  راه  بايد  شرايطى  هر 

تفاهم هميشه باز باشد.
درك  كنونى  شرايط  افزود:»در  او 
و  شرايط  مشكالت،  درك  فرصت، 
دشوارى ها و دريافت راه حل متناسب با 
مشكالتى كه وجود دارد نبايد از ديد ما 

به دور باشد».
شكل گيرى هاى  بخش  در  وى 
ائتالف هاى سياسى گفت، در راه فعاليت 
اصالحات،  راستاى  در  ائتالف هايى  كه 
تأمين صلح و عدالت تشكيل شده، هيچ 

ممنوعيت قانونى وجود نداشته است.
رييس اجرايى تاكيد كرد: تمام رهبران 
در  امروز  كه  سياسى  جريان هاى  و 
مجموعه هاى متفاوت مشغول كارزارهاى 
در  گفتارهستند،  و  عمل  در  سياسى 
قرار  ملى  وحدت  حكومت  از  حمايت 
تفرقه  به  ما  كه  شد  واقع  چه  داشتند. 
به  بايد  كه  هست  سؤالى  هستيم؟  مواجه 

خود راجع كنيم.
اظهارات  كه  گويند  مى  كارشناسان 
استمرار  لزوم  بر  مبنى  اجرايى  رييس 
بحث و مذاكره ميان دولت و جريان هاى 
يك  نفسه  فى  اگرچه  آن،  منتقد  سياسى 
مى  و اميدبخش محسوب  مثبت  رويكرد 
شود و مى تواند مانع از تعميق و گسترش 
نگرانى هاى برخى افراد، احزاب و تشكل 
هاى قدرتمند سياسى مخالف دولت مبنى 
حال  در  ديكتاتورى  شبه  يك  ظهور  بر 
توسعه در رأس هرم قدرت در افغانستان 
شود؛ اما با اين وجود، هنوز ميان آنچه از 

آنچه  با  شده  مطرح  اجرايى  رييس  سوى 
دولت  سران  عملى  رويكرد  و  رفتار  در 
وحدت ملى جريان دارد، فاصله اى عميق 
كه  تيمى  و  طيف  و  عبداهللا  آقاى  است. 
او در حكومت از آن نمايندگى مى كند، 
مخالفان  با  گفتگو  به  معتقد  است  ممكن 
براى كاهش فاصله نگران كننده و ترسناك 
هاى  جريان  و  مردم  دولت،  ميان  موجود 
سياسى منتقد باشد؛ اما تبديل اين خواسته 
به يك رويكرد جدى و راهبردى در نگاه 
مركزى  كانون  ويژه  به  حكومت  فراگير 
جمهورى،  رياست  ارگ  در  كه  قدرت 
متراكم و متمركز است، به مردم و جريان 
هاى سياسى مخالف، نيازمند پشتيبانى بى 
جناح  ديگر  توسط  آن،  از  صريح  و  پرده 
تشكيل دهنده حكومت وحدت ملى مى 

باشد.
اشرف  زمانى كه  تا  روشن تر،  بيان  به 
چارچوب  در  كه  جمهورى  رييس  غنى؛ 
حكومت وحدت ملى، حرف اول و آخر 
را در بسيارى از زمينه ها مى زند و هيچ 
پروسه اصالحى،  بدون نظر موافق او كليد 
نمى خورد و به سرانجامى نمى رسد، با 
اين موضع آقاى عبداهللا، همراهى نكرده، 
بدان معناست كه هرگز تحول و تغييرى 
در موضع حكومت نسبت به مخالفانش به 

وجود نيامده است.
گفتگو  به  قدرت  مركزى  كانون  تعهد 
خواهد  احراز  صورتى  در  نيز  مخالفان  با 
شد كه حكومت، اول اينكه حق مشروع، 
قانونى و دموكراتيك مردم و جريان هاى 
مطالبه  و  ائتالف  تشكيل  براى  سياسى 
عملكرد  بر  نظارت  اعمال  و  اصالحات 
به  و  بشناسد  رسميت  به  را  دولتمردان 
قدم  در  و  شود  قابل  اهميت  و  ارج  آن 
دوم، پاسخ حركت هاى دموكراتيك را با 
دموكراتيك  غير  و  روشانه  نهان  اقدامات 
كه مشخصه انحصارى رژيم هاى توتاليتر 
و تماميت خواه و سركوبگر است، ندهد.

به عنوان نمونه،  حكومت اگر از گفتگو 
با مخالفان و منتقدان سياسى اش، حمايت 
مى كند و آن را تنها راه حل مسايل مبتالبه 
جارى كشور مى داند، ابتدا بايد به جريان 
هاى مخالف و منتقد، امكان ظهور و بروز 
بدهد؛ نه اينكه با توسل به قدرت عاريتى 
بازگشت  از  مانع  خارجى،  نيروهاى 
شود  كشور  به  خارج  از  سياسى  رهبران 
اول  معاون  قانونى  هاى  صالحيت  يا  و 
رياست جمهورى را در عمل، به طور غير 

رسمى، تعليق و تعطيل كند.
مسايل  آگاهان  ديد  از  ديگر  مهم  نكته 
سياسى اين است كه گفتگو و بحث ميان 
حكومت و جريان هاى سياسى مخالف، 
مى  پيدا  موضوعيت  و  معنا  صورتى  در 
ملى،  وحدت  حكومت  رهبران  كه  كند 
همزمان تعهد صادقانه و واقعى خود را به 
سياسى  هاى  جريان  اصالحى  هاى  طرح 
نيز نشان دهند؛ در غير آن، گفتگويى كه 
ديدگاه  تحميل  و  توجيه  منظور  به  صرفا 
ها و سياست هاى حكومت در خصوص 
مسايل مورد اختالف باشد و هدف از آن، 
از همان ابتدا اقناع مخالفان و منتقدان به 
هر قيمتى باشد، چيزى جز استفاده ابزارى 
از شگرد گفتگو و مذاكره براى فراگيرى و 
فربه سازى شبه ديكتاتورى در حال ظهور 
نيست و از همان ابتدا محكوم به شكست 

خواهد بود.
كه  مهمى  پرسش  اينكه  آخر  نكته  و 
آقاى عبداهللا در خصوص چرايى حمايت 
حكومت  از  سياسى  هاى  جريان  اوليه 
بر  تفرقه  غلبه  نهايت  در  و  ملى  وحدت 
ها،  جريان  اين  و  حكومت  ميان  وحدت 
پيش  كه  است  اى  مسأ�له  كرد،  مطرح 
به  بايد  حكومت  رهبران  خود  همه  از 
آن پاسخ دهند و بى ترديد، پاسخ آن در 
انحصارگرايانه  سختگيرانه،  هاى  سياست 
و جاه طلبانه كانون مركزى قدرت نهفته 

است.

حكومت و اپوزيسيون؛ گفتگو آرى، اصالحات نه
تحليل

كارشناس روسى:

آمريكا به دنبال ايجاد بى ثباتى در آسياى مركزى از طريق افغانستان است
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اطمينان  ابراز  در   / اول  صفحه  از  ادامه 
رخداد  هرگونه  بروز  صورت  در  اينكه  از 
قبال  در  پاكستان  موقعيت  در  معمول  غير 
امريكا و افغانستان، طالبان افغانستان در كنار 
ريشه  بى  نيز  گرفت  خواهند  قرار  پاكستان 
و بيگانه با واقعيت هاى پشت پرده حضور 
طالبان در پاكستان و حمايت وسيع و همه 

جانبه اسالم آباد از آنها نيست.
او مى داند كه طالبان، پياده نظام پاكستان 
هستند و هرگونه كه اسالم آباد اراده كند، در 
نيات  اهداف،  تحقق  براى  افغانستان،  زمين 
و انگيزه هاى همسايه جنوبى، نقش آفرينى 
خواهند كرد. اين چيزى است كه در تاريخ 
عرصه  در  طالبان  مستقيم  حضور  ساله   20
جانب  از  شده  تحميل  هاى  جنگ  و  امنيت 
به  وضوح  به  بارها  افغانستان،  بر  پاكستان 

اثبات رسيده و نياز به بازآزمايى آن نيست.
چهره  حمايت  و  حضور  ميان،  اين  در 
پاكستان  به  الحق،  سميع  موالنا  مانند  هايى 
در فعال نگه داشتن ماشين ترور و آدم كشى 
و خشونت در افغانستان، كمك بزرگى مى 

كند.
او در واقع، از سرمايه هاى مهمى است كه 
در اختيار اسالم آباد و سازمان جاسوسى آى 
اس آى قرار دارد و پاكستان، به ندرت و تنها 
در شرايط دشوار، از اين كارت ارزشمندش 

استفاده مى كند.
موالنا  نظر  اظهار  مساله،  اين  به  توجه  با 
سميع الحق؛ پدر معنوى تروريزم پاكستانى 
طالبان  ايستادن  بر  مبنى  افغانستان  برابر  در 
با  كشور  اين  مواجهه  در  پاكستان  كنار  در 
است  آن  نشانگر  نيز  افغانستان  يا  امريكا 
در  را  اوضاع  ترامپ،  جديد  استراتژي  كه 
بسيار  افغانستان،  جنگ  پاكستانى  اردوگاه 

آشفته كرده است.
نگران  است؛  نگران  عميقا  پاكستان 
انزواى بين المللى، توقف كمك هاى مالى 
به  قدرتمندى  اهرم  دادن  دست  از  امريكا، 
برگ  و  بازى  كارت  عنوان  به  تروريزم  نام 
برنده اش در چانه زنى هاى استراتژيك در 
مساله افغانستان و سلطه و غلبه پيدا كردن 
رقباى سنتى و ديرينه پاكستان از جمله هند 

در قضاياى افغانستان.
با توجه به اين مسايل، دست به سنجش 
دوباره ميزان تعهد طالبان افغانستان به عنوان 
پياده نظام پاكستان در جدال با افغانستان زده 

است.
جانب  در  كه  است  حالى  در  اين 
طلبى،  صلح  صداى  جدال،  اين  افغانستانى 
همچنان بلندتر از جنگ با تروريزم و مبارزه 

سخت افزارى با پياده نظام پاكستان است.
رييس  غنى؛  اشرف  تازه  اظهارات 
جنوب  واليت  به  او  سفر  در  جمهورى 
مراكز  از  يكى  در  سخنرانى  و  پكتيا  شرقى 
مؤيد  شرق،  جنوب  زون  در  ارتش  قدرت 

اين برداشت مى باشد.
منتقدان،  باور  به  كه  است  حالى  در  اين 
حكومت وحدت ملى همچنان از نبود يك 
راهبرد كالن و فراگير براى صلح با مخالفان 
مسلح نظام، رنج مى برد؛ زيرا آقاى غنى در 
همين سفر، به جاى آنكه تروريست ها را در 
برابر انتخاب دو گزينه اى يا صلح يا نابودى 
بزرگان  دامن  به  دست  ديگر  بار  دهد،  قرار 
قومى و جرگه هاى سنتى شد تا مخالفان را 

به ميز مذاكره بكشانند!
چيزى  اين  كه  گويند  مى  منتقد  آگاهان 
ها  تروريست  با  صلح  تحقق  به  كه  نيست 
ها  تروريست  كه  زمانى  تا  بكند.  كمكى 
قدرت  يك  نظام  پياده  عنوان  به  همچنان 
مركزى  حكومت  با  مصاف  در  خارجى 
آنها  با  صلح  كنند،  مى  عمل  افغانستان، 

معنايى ندارد.
از سوى ديگر، در مركز اقتدار ارتش در 
جنوب شرق كشور، بار ديگر تكرار مطالبه 
ها  تروريست  با  صلح  خورده  بست  بن  به 
موقف  از  حماسى  گيرى  موضع  جاى  به 
دهنده  بازتاب  بيشتر  نظامى،  اراده  و  اقتدار 
ناتوانى در مهار ناامنى هاى جارى و مصاف 
نام  به  ارزشى  به  تعهد  تا  است  تروريزم  با 

صلح و التزام به گفتگوى مسالمت آميز.

طالبان افغانستان، پياده نظام 
پاكستان؟!

 17 عليرغم  چرا   / اول  صفحه  از  ادامه 
و  ها  ارتش  ترين  قوى  نظامى  حضور  سال 
قدرتمندترين كشورهاى جهان در افغانستان، 

اين مطالبه هنوز هم تكرار مى شود؟
اشتباه،  به  جهان  گويد  مى  افغانستان 
مى  المللى  بين  تروريزم  مركز  را  افغانستان 
و  كلى  هاى  سياست  اصلى  جوهره  داند. 
هاى  ريشه  كه  بوده  اين  همواره  كابل  كالن 
اين  مرزهاى  آنسوى  در  تروريزم  واقعى 
در  تروريزم  دارد.  قرار  پاكستان  با  كشور 
آنجا پايگاه هاى بزرگ نظامى دارد، رهبران 
مصونيت،  و  امنيت  كمال  در  تروريستى، 
پناهگاه هاى حفاظت شده اى دارند كه هنوز 
نرسيده  آن  به  جهان  در  قدرتى  هيچ  دست 
از  پاكستان،  مذهبى  مدرسه  هزاران  است. 
سال ها پيش به اينسو، مشغول تربيت نسلى 
جريان  به  پيوستن  آماده  هاى  تروريست  از 
رژيم  و  هستند  افغانستان  در  فعال  تروريزم 
و  شده  تعريف  هاى  سياست  آباد،  اسالم 
و  توليد  مراكز  اين  از  حمايت  در  مدونى 

تربيت تروريست دارد.
شواهد  و  اسناد  زمينه،  اين  در  افغانستان 
را  شواهد  اين  بارها  دارد.  اختيار  در  كافى 
برخى  اختيار  در  و  داده  نشان  ها  رسانه  در 
قدرت هاى بزرگ و سازمان هاى بين المللى 

از جمله سازمان ملل متحد قرار داده است.
ها  ده  جاسوسى  هاى  سازمان  ترديد،  بى 
افغانستان،  در  كه  ناتو  عضو  غربى  قدرت 
بيشتر  نيز  دارند  گسترده  و  فعال  حضورى 
و بهتر از دستگاه هاى امنيتى و استخباراتى 
اطالعات  و  آگاهى  ها  زمينه  اين  در  كابل 

دارند.

به عنوان نمونه، تنها در يك مورد، سازمان 
اطالعاتى آلمان اعالم كرد كه شش ماه قبل 
از وقوع حمله مهيب وزير اكبرخان كابل كه 
جاى  بر  زخمى  و  كشته   1000 به  نزديك 
وسيله  مكان،  زمان،  جزئيات  با  گذاشت، 

مورد استفاده و...، مطلع بوده است!
از  جلوگيرى  براى  اقدامى  هيچ  هرگز  اما 

آن حمله صورت نگرفت.
با توجه به اين مسايل، مبارزه با تروريزم 
در افغانستان، نقاط كور و تاريك زيادى دارد 

كه نيازمند به رمزگشايى است.
و  امريكا  مانند  جهانى  هاى  قدرت  اينكه 
متحد،  ملل  مانند  المللى  بين  هاى  سازمان 
عليرغم اسناد و مدارك متقن و مجاب كننده 
اى كه وجود دارد، نمى خواهند پاكستان را 
به دليل حمايت هاى آشكار و همه جانبه اش 
از تروريزم، مورد توبيخ و تحريم و مجازات 
معماهاى  از  ديگر  يكى  خود  دهند،  قرار 

پيچيده نبرد با تروريزم در افغانستان است.
با اين وجود، اشرف غنى بار ديگر با اين 
موضوع ثابت و تكرارى راهى نيويارك شده 
كه جهان را به نبردى واقعى و بى اغماض با 
تروريزم بين المللى در افغانستان فرابخواند.

كارشناسان مى گويند كه دولت افغانستان، 
انتظارهاى  اى،  كليشه  خواسته  اين  كنار  در 
تازه اى از جهان دارد؛ انتظارهايى كه ريشه 
در اميدها و زمينه هايى دارد كه در پى تحول 
در رويكرد امريكا در قبال مبارزه با تروريزم 
در افغانستان و جنوب آسيا پديد آمده است.

امسال  كه  دارند  انتظار  افغانستان،  رهبران 
ترامپ،  تازه  استراتژي  سايه  در  بتوانند 
مجاب  را  جهان  هاى  سازمان  و  كشورها 
كنند كه با تروريزم بين المللى در افغانستان 
هاى  گلوگاه  اينكه  آن  از  تر  مهم  و  بجنگند 
را  منطقه  در  تروريزم  سازى  فربه  اصلى 

ببندند.

انتظارات تكرارى افغانستان، 
فرصت هاى تازه جهان

يادداشت

هوايى  قواى  ها،  گزارش  اساس  بر 
هليكوپتر/  بال  هفت  زودى   به  افغانستان 
چرخبال بلك هاوك از امريكا دريافت مى 
وزارت  استقبال  مورد  موضوع  اين  كه  كند، 
كارشناسان  اما  است  گرفته  قرار  ملى  دفاع 
كوپترها  هلى  اين  كه  باورند  اين  به  نظامى 
كارايى تهاجمى  هاى  جنگ  در  تنها 

چريكى  افغانستان  جنگ  حاليكه  در  دارند، 
مى باشد .

به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
«دولت وزيرى» سخنگوى وزارت دفاع ملى 
ما  امنيتى  ساله  چهار  طرح  اساس  بر  گفت: 
چرخ  از  محموله  نخستين  تا  هستيم  آماده 
بال هاى پيشرفته آمريكايى را دريافت كنيم، 
در  نظامى  كارشناس  امرخيل؛  اهللا  عتيق  اما 
امريكا  كرد:  بيان  آوا؛  خبرگزارى  با  گفتگو 
وعدهء  تحويل  150 بال هليكوپتر را تا سال 
2020 به افغانستان داده، اين در حالى است 
هوايى  قواى  و  است  جريان  در  جنگ   كه 

افغانستان فعًال نياز به تقويت دارد. 
روند  كرد:  اضافه  نظامى  كارشناس  اين 
طوالنى  كوپترها  هلى  اين  دهى  تحويل 
به  تواند  مى  دشمن  مدت  اين  در  و  است، 

افغانستان  در  خود  منافع  براى  ها  امريكايى 
آنها  براى  امنيت  بحث  و   دارند  حضور 
هيچ گاه مهم نبوده و نخواهد بود، همچنان 
پيام  پيامش،  هم  امريكا  جديد  استراتيژى 

جنگ است. 
افغانستان  هوايى  قواى  افزود:  امين  آقاى 
مجهز  روسى  كوپترهاى  هلى  به  سالها  كه 
بوده و از لحاظ فنى و تخنيكى با آنها آشنا 
هستند، با آمدن بلك هاوك بايد تغييراتى از 

لحاظ فنى ايجاد شود.
وى در ادامه گفت: از بلك هاوك منحيث 
در  خوب  زن  هدف  و  هوايى  ترانسپورت 
در  خوبى  نتايج  و  شده  استفاده  ميانه  شرق 
جنگ  در  ها  چرخبال  اين  ولى  داشته،  پى 
جنگ  چون  دهد،  نمى  نتيجه  افغانستان 
هاى  جنگ  در  و  است  چريكى  افغانستان 
چريكى اگر ما 5 نفر مخالفين را هدف قرار 

دهيم، ده ها خانه ديگر تخريب مى شود. 
در  كرد:  اشاره  نظامى  كارشناس  اين 
افغانستان  كنيم  بررسى  را  قضايا  اگر  كل 
است  بوده  جهانى  جامعه  دوش  بار  هميشه 
و از لحاظ تجهيزات جنگى هميشه متكى به 

ديگران بوده است.

ماشين دار هاى ضد هوا مجهز شوند و آن 
زمان چرخ بال ها هم بى تاثير خواهد شد. 

بايد  كرد:امريكا  پيشنهاد  امرخيل  آقاى 
در اين زمستان پيش رو كه از شدت جنگ 

اين  از  بال   80 شود،حداقل  مى  كاسته 
هليكوپتر ها را به افغانستان تحويل دهد، تا 
نيروهاى دولتى مخالفان را از همان ولسوالى 

ها يا مناطق ديگر بيرون كنند. 
آگاه  امين  عبدالمقدم  سيد  حال  اين  با 
گفت:  آوا؛  خبرنگار  به  نظامى  مسائل 

بلك هاوِك تهاجمى، براى جنگ چريكى افغانستان مناسب نيست
قواى هوايى فعال نياز به تقويت دارد نه در سه سال آينده!

كارشناسان امور نظامى:

سيزدهم  آمرحوزه  كوهى»  رضا  «حميد 
اختصاصى  مصاحبه  يك  در  كابل  پوليس 
اتخاذ  از  (آوا)  افغان  صداى  خبرگزارى  با 
عاشوراى  ايام  در  امنيتى  شديد  تدابير 

حسينى خبر داد. 
به گفته آقاى «كوهى» طبق پالن از قبل 
طرح شده 206 مسجد و تكيه خانه درناحيه 
تدابير  و  نظارت  تحت  شهركابل  سيزدهم 

امنيتى قرار دارند. 
عالوه برآن به گفته وى، مراكز فرهنگى، 
كه  ديگرى  بسته  و  باز  هرمكان  و  مكاتب 
برگزار  درآنجا  عاشورا  مراسم  است  قرار 

شود، امنيت مردم در آن خواهد بود.
از  تجليل  اينكه  بابيان  سيزدهم  آمرحوزه 
عاشورا نه تنها تجليل از شهداى كربال بلكه 
آرمان  و  هدف  مكتب،  يك  از  گراميداشت 
پروگرام  طبق  افزود:   باشد،  مى  مقدس 
شوراى  با  درمشوره  داخله،  امور  وزارت 
علماى كشور، از اهالى هرمسجد كه تحت 
حال  در  نفر  پنج  دارد  قرار  بلند  تهديدات 
حاضر تحت تربيه و آموزش قرار دارند، تا 
با  امنيت  تامين  براى  عزادارى  روزهاى  در 

نيروهاى امنيتى همكارى كنند.
اين مقام مسوول اضافه كرد: افرادى كه 
در تامين امنيت با نيروهاى امنيتى همكارى 
مى كنند ابتدا بايومتريك مى شوند و سپس 
و  تجهيزات  و  ازسالح  استفاده  طريق 
از  حفاظت  و  دارى  پيره  سيستم  همچنين 

مسجد به آنان آموزش داده مى شود.

خصوص  به  و  نكنند  بسته  قطار  ها  جاده 
از  رود  مى  خطر  احتمال  كه  درمكانهاى 

تجمعات پرهيز نمايند.
آقاى «كوهى» به هراس افگنان و كسانيكه 
كه  داد  هشدار  نيز  سردارند  بر  شوم  نيت 
مردم اكنون بيدار شده اند و در حمايت از 
هاى  دسيسه  تمام  خويش  امنيتى  نيروهاى 

شمارا خنثى خواهند كرد.
طى  افغانستان  حكومت  او  گفته  به 
صلح  پيام  مسلح  مخالفين  به  سال  شانزده 
را داده است و بعد از اين نيز از اين اصل 
حمايت خواهد كرد، اما درعين حال به آنان 
اجازه نخواهد داد كه با حمالت انتحارى و 
عملكردهاى غير انسانى خود بيشتر از اين 

قلب مردم افغانستان را جريحه دار كنند.
حكومت  كه  كرد  تاكيد  يكبارديگر  او 
افغانستان و نيروهاى امنيتى كشور در برابر 
وگذشت  مسامحه  نوع  هيچ  افگنان  هراس 
كسانيكه  از  خصوص  به  و  داشت  نخواهد 
غير  و  بيگناه  مردم  رحمانه  بى  صورت  به 
نظاميان را مورد حمله قرار مى دهند انتقام 

سختى خواهد گرفت.
تكايا  و  مساجد  كه  است  ذكر  به  الزم 
پس از آن مورد توجه حكومت قرار گرفت 
واليت  و  درمركز  اخير  دوسال  طى  كه 
باالى  هم  پى  انتحارى  كشورحمالت 
نمازگزاران درمساجد و اماكن مقدسه، دها 
تن را به كام مرگ فرستاده و صدها خانواده 

را نيز مصيبت دار كرده است.

او تاكيد كرد كه برخالف سالهاى گذشته 
امنيتى  ارگانهاى  ميان  مساعى  تشريك 
و  دارد  وجود  ملى  امنيت  و  اردو  پوليس، 
تحرك  برابرهرگونه  در  كشور  سربازان 
خواهد  ايستادگى  مردم  حمايت  به  دشمن 
كرد و نمى گذارند كه بار ديگر اهل مسجد 

و نماز به خاك خون كشيده شوند.
ادامه  در  كابل  پوليس  سيزدهم  آمرحوزه 
مصاحبه با خبرنگار آوا از مردم وهيئت ها 
به  حسين(ع)  امام  عزادارى  جات  دسته  و 
را  مراسم  كه  خواست  جوانان  خصوص 
افراط  با  و  كنند  برگزار  قانون  چوكات  در 
و تفريط و گشت و گذار بيجا در جاده و 
و  دشمن  حساسيت  باعث  عمومى  معابر 

ناراحتى مردم نشوند.
او تاكيد كرد كه درشرايط كنونى و با در 
نظر داشت تهديدات بلند امنيتى كه وجود 
در  موترها  با  عزادارى  كاروانهاى  دارد، 

اهالى هر مسجد طريقه استفاده از سالح را فرا مى گيرند
آمر حوزه سيزدهم كابل:

كسانى  است  گفته  ميانمار  دولت  رهبر 
كه در اين كشور مرتكب نقض حقوق بشر 

شده اند مجازات خواهند شد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) ، 
روز سه شنبه، 28 سنبله (19 سپتمبر)، آنگ 
سان سوچى؛ رهبر دولت ميانمار، براى اولين 
در  جارى  خشونت هاى  آغاز  زمان  از  بار 
واليت راخين و آوارگى صدها هزار مسلمان 
روهينگيا ، در يك سخنرانى عمومى نسبت 

به اين واقعه واكنش نشان داده است.
دولت  ارشد  مشاور  مقام  در  كه  سوچى 
ميانمار عمال رهبر دولت اين كشور محسوب 
مى شود، در اين سخنرانى گفت: نقض حقوق 
بشر در راخين را به شدت محكوم مى كند و 
در  شدگان  گرفتار  بر  كه  مصائبى  و  رنج  از 
متاثر  عميقا  شده  وارد  منطقه  درگيرى هاى 
سوچى  خانم  اعتراف  اين  است.  متاسف  و 
منكر  قبال  وى  كه  شود  مى  مطرح  حالى  در 
هرگونه ظلم و تعدى به حقوق مسلمانان بود 

سه  روز  تا  ميانمار  دولت  به  ملل  سازمان 
شنبه فرصت داده بود تا براى بهبود اوضاع 

مسلمانان اقدام كند.
هزاران تن از غيرنظاميان مسلمان ميانمار 
دولتى  نيروهاى  خشونت  و  فشار  خاطر  به 
و تندروهاى بودايى خانه هاى خود را ترك 
كرده و آواره شده اند. گفته مى شود چند هزار 
تن جان خود را از دست داده اند و خانه و 
روستاهاى مسلمان نشين نيز به آتش كشيده 
چهارصد  به  نزديك  همچنين  است.  شده 
داخل  مرزى  مناطق  به  روهينگيا  آواره  هزار 
ناگوارى  شرايط  در  و  گريخته اند  بنگالدش 
به  ميانمار  ارتش  اقدامات  مى برند.  سر  به 
سكوت  از  جهانى  انتقاد  باعث  خصوص 
صلح  جايزه  برندگان  از  سوچى،  آنگ سان 
«زنى  را  او  خامنه اى،  امام  است،  شده  نوبل 
در  ملل  سازمان  دبيركل  و  خواند  بى رحم» 
مورد ادامه خشونت عليه مسلمانان روهينگيا 

به دولت او هشدار داد.

و مى گفت: در اين مورد اطالعات نادرستى 
منتشر شده است.

وى افزود : عليه هركسى كه قوانين كشور 
را زير پا گذاشته و مرتكب نقض حقوق بشر 
شده باشد اقدام قانونى به عمل خواهد آمد و 

چنين افرادى مجازات خواهند شد.
رهبر دولت ميانمار گفت: دولت او مايل 
است با كسانى كه از منطقه گريخته و آواره 
شده اند صحبت كند و از نزديك در جريان 
محل  از  فرار  به  آنان  تصميم  و  هراس  دليل 

سكونتشان قرار گيرد.
آنگ سان سوچى تاكيد كرد كه دولت برمه 
مصمم است توصيه هاى هيئت مستقل تحقيق 
به رهبرى كوفى عنان، دبيركل سابق سازمان 
ملل براى بهبود و حراست از حقوق بشر در 

اين كشور را به اجرا بگذارد.
اين چرخش صد و هشتاد درجه اى خانم 
سوچى از مواضع قبلى خود در حالى شكل 
كل  دبير  ؛  گوترش  آنتونيو  كه  است  گرفته 

كسانى كه در ميانمار مرتكب نقض حقوق بشر شده اند مجازات خواهند شد



چهارشنبه / 29 سنبله 1396 3سال پانزدهم / شماره 1179 

مسجد  هرات  به  ورود  بدو  در  حكمتيار 
به  سخنرانى  طى  و  رفت  واليت  اين  جامع 
مخالفين خود تاخت و گفت كه فعال در كشور 
شاهد حكومت موازى هستيم و دولتمردان بايد 

به اين وضع پايان دهند.
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
به  هرات  به  ورود  از  بعد  حكمتيار  گلبدين 
حضور  در  و  رفت  واليت  اين  جامع  مسجد 
سخنرانى  به  اسالمى  حزب  حاميان  از  جمعى 

پرداخت.
وى در اين سخنرانى ضمن بيان اينكه چهار 
دهه است كه جنگ در كشور ادامه دارد تصريح 
را  شوروى  نيروهاى  جاى  ناتو  نيروهاى  كرد: 
گرفته و ملت افغانستان به خاك و خون كشيده 

مى شود.
وى به موضوع طالبان اشاره كرد و گفت كه 
اقليتى مامور هستند تا اين جنگ را ادامه دهند. 
ريشه هاى نيروهاى جنگ طلب در بين ملت 

خشكيده و ملت از آنان حمايت نمى كند.
تامين  زمانى  صلح  داشت:  اظهار  حكمتيار 
شود،  جمع  جنگ  بساط  تنها  نه  كه  شود  مى 
مى  ملت  از  شود.  رعايت  عدالت  بايد  بلكه 
خواهم تا از عناصر جنگ افروز حمايت نكنند.

رهبر حزب اسالمى با بيان اينكه ما با شعار 
صلح آمده ايم بيان كرد: بياييم براى بحران از 
عليه  كنيم.  ارائه  افغانى  حل  راه  تفاهم،  طريق 
كسى جنگ نمى كنيم. مى توانيم از طريق صلح 
به اهداف خود برسيم. اكر با كسى رقابت مى 
كنيم، مى خواهيم لين رقابت سالم باشد. با هيچ 
گروه سياسى رقابت ناسالم نمى خواهيم. باور 

داريم كه صلح بر جنگ غالب است.
وى كه در جمع مردم هرات در مسجد جامع 
از  يكى  را  بيرونى  مداخالت  گفت  مى  سخن 
تصريح  و  كرد  عنوان  افغانستان  مشكالت 
داشت جنگ از بيرون بر ما تحميل شده است.

او از تمام كشورهاى همسايه خواست تا به 
افغان ها كمك كرده تا جنك پايان يابد و در 
عين حال به اين كشورها هشدار داد كه آتش 

اين جنگ دامن آنها را هم خواهد گرفت.
را  كشور  تمام  بر  حكومت  تسلط  عدم  وى 
و  كرد  عنوان  كشور  مشكالت  از  ديگر  يكى 
در  موازى  حكومت  شاهد  فعال  كرد  تصريح 
حالت  اين  به  بايد  دولتمردان  و  هستيم  كشور 

خاتمه ببخشد.
حكمتيار با موقت خواندن حكومت وحدت 
ملى و با اشاره به اينكه بياييم اين حكومت را 
 60 در  كه  شرايط  اين  در  گفت:  كنيم  تحمل 
درصد كشور جنگ است، بايد در ديگر مناطق 
هرج و مرج نبوده و حكومت را تضعيف نكنيم.

او گفت كه براى مشاركت در اين حكومت 
صلح نكرديم.

رهبر حزب اسالمى در عين حالى كه طالبان 
طالِب  گفت  كرد  تقسيم  خوب  و  بد  به  را 
خوب كسى است كه از جنگ خسته است و 
سياسى  گروه هاى  همه  كند.  صلح  خواهد  مى 
طالبان  مشكل  و  بيايند  تا  كنم  مى  دعوت  را 
خوب را حل كنيم. بايد شرايط معقول طالبان 

پذيرفته شود.
وى با اشاره به اينكه بايد روى انتخابات به 
گفت  شود  برگزار  زمانش  در  و  برسيم  توافق 
در انتخابات نبايد تقلب صورت گيرد و نتيجه 

انتخابات را هم تمام گروه ها بپذيرد.
او گفت كه تعهد كنيم كه پس از اين انتقال 
قدرت صلح آميز باشد و يك قطره خون افغان 

به زمين نريزد.
ها  افغان  تمام  اينكه  به  اشاره  با  جكمتيار 
دارند  را  انتخابات  در  اشتراك  برابر  فرصت 
اظهار داشت: بيش از 4ميليون مهاجر داريم كه 

در انتخابات شركت نكردند.
شرمندگى  جاى  گفت  اسالمى  حزب  رهبر 
است براى افغان ها كه يك خارجى براى شان 

حكومت تعيين كند.
وى در پايان گفت كه مى خواهيم پاركى به 
نام شهدا در هرات بسازيم كه هر كسى به اين 

پارك آمد به ياد شهدا بيفتد.

حكمتيار در هرات:
حكومت وحدت ملى موقت است 

تحملش كنيم/ شروط معقول «طالباِن 
خوب» پذيرفته شود/ در كشور شاهد 
حكومت موازى هستيم دولتمردان بايد 

به آن پايان دهند

گزارش جنگ با محرم و عاشورا تازگى ندارد؛ مردم بايد مراسم ها را با شكوه تر از گذشته برگزار كنند

روحيه شهادت طلبى مردم، دشمن را سرجايش مى نشاند
روحيه ذلت پذيرى ملت را آماده سالخى تروريست ها خواهد ساخت

الحرام،  محرم  ماه  فرارسيدن  مناسبت  به 
شهيدان،  ساالر  و  سيد  شهادت  سالروز 
حضرت امام حسين(ع) و ياران با وفايش، 
هاى  ريزى  برنامه  منظور  به  اى  جلسه 
پيرامون  رايزنى  و  عزادارى  ايام  براى  دقيق 
با  تكايا،  و  مساجد  امنيت  تأمين  چگونگى 
كادرهاى  و  مسؤولين  از  جمعى  حضور 
فعاليت  مركز  مركزى  دفتر  علماى  بخش 
داير  كابل  در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 

شد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
عيسى  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 
حسينى مزارى، در اين جلسه با اظهار اين 
كه مراسم عاشورا بايد باشكوه تر از گذشته 
عليه  امنيتى  تهديدات  افزود:  شود،  برگزار 
عاشورا  خط  با  جنگ  و  محرم  هاى  برنامه 
و  داشته  جريان  هميشه  بلكه  ندارد،  تازگى 

دارد.
فعاليت  مركز  عمومى  رييس  گفته  به 
امروز  اگر  تبيان،  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
سوريه،  يمن،  مانند  اسالمى  كشورهاى  در 
عراق، پاكستان، افغانستان و... حالت آشفته 
و ناهنجارى وجود دارد، و اگر توجه استكبار 
جمهورى  سوى  به  خصوص  به  جهانى 
اين  خاطر  به  شده،  متمركز  ايران  اسالمى 
هاى  برنامه  كشورها،  اين  آن  در  كه  است 
زنده  حسين(ع)  امام  ماندگار  قيام  و  محرم 
است و در حول آن زندگى مردم سامان مى 

يابد.
مردم خوف و هراس به خود راه ندهند

دبيركل حزب اسالمى تبيان ابراز داشت: 
با وجود اين كه در ايام عاشورا جو روانى 
تغيير مى كند و تهديدات امنيتى عليه مساجد 
و تكايا بلند مى رود، در عين حال مردم بايد 
خوف و هراس به خود راه ندهند و مراسم 
عاشورا را با شكوه تر از سال هاى گذشته 

برگزار كنند.
وى نقش علما را در چگونگى برگزارى 
مراسم هاى عزادارى تعيين كننده خواند و 
مسائل  در  بايد  كه  اين  ضمن  «علما  گفت: 
امنيتى حواس شان جمع باشد، مردم را نيز 
تشويق كنند تا مراسم عاشورايى را گرم تر 

و مطابق شأن شهداى كربال برگزار كنند».
ايشان افزود: مردم نبايد از مرگ بترسند، 
زيرا طبق روايات اسالمى كسى كه از مرگ 
مى ترسد، در حقيقت از مالقات با خداوند 
گريزان است، ازين رو براى شكست دشمن 
و مقابله موفق با طرح ها و توطئه هاى آن 

طلبى  شهادت  روحيه  جامعه  در  بايستى 
ايجاد شود در غير آن روحيه ذلت طلبى در 

كه  است  آنگاه  و  شد  خواهد  حاكم  سطح 
بايد چون گوسفند منتظر طعمه شدن و ذبح 
گرديدن ماند تا دشمن و عوامل مزدور آن 
مسلخ  به  ديگرى  از  پس  يكى  را  ما  مردم 

نابودى بكشانند».
او تأكيد كرد: «اگر ما واقعَا علوى، حسينى 
و  شعارها  همه  اين  و  هستيم  مهدوى  و 
تظاهربه عشق و عالقه ى به مناسبت هاى 
مذهبى لقلقه زبان نيست، بايد تالش كنيم كه 
در ايام و ليالى محرم برنامه ريزى هاى دقيق 
و مؤثر داشته باشيم تا با تجليل با شكوه از 
ترين  عالى  عاشورا،  خونين  نهضت  سالروز 

استفاده را ازدرسها و اندرزهاى آن ببريم».
علما جايگاه خود را از دست داده اند

حجت االسالم والمسلمين حسينى مزارى 
در صحبت هاى خود از كاركردهاى علماى 
كشور نيز انتقاد كرد و گفت: «اگرچه علماى 
متعهد، عامل و به روزى نيز وجود دارند كه 
بر اساس دستورات الهى به صراحت عمل 
مى كنند و با در نظر داشت شرايط در جهت 
پيش  در  مجاهدت  مردم  رهبرى  و  هدايت 
گرفته اند اما متاسفانه اكثر علما به جاى اين 
كه مانند شمع بدرخشند و مردم پروانه وار 
دور وجودشان بگردند، به دليل ضعف و كم 
كارى هايى كه دارند، امروز جايگاه خود را 

از دست داده اند».
اين عالم دينى همچنان گفت: «امروز اگر 
جامعه از كوچكترين حادثه متأثر مى شود، 
از ضعف علما است؛ به خصوص كسانى كه 
در رأس قرار دارند، حتى حاضر نيستند در 
ناگوار،  اتفاقات  برابر  در  و  حساس  شرايط 
طبيعى  بنابراين  كنند،  صادر  اعالميه  يك 
قرار  دشمن  حمالت  آماج  مردم  كه  است 

بگيرند و يكى پى ديگرى قربانى بدهند».

اهل  و  شيعيان  كند  مى  تالش  دشمن 
سنت را در برابر هم قرار دهد

افزود:  خود  سخنان  از  بخشى  در  وى 
سنى  و  شيعه  بحث  افغانستان  در  «امروز 
آماج  طيف  دو  هر  تاكنون  نيست،  مطرح 
چند  طى  بلكه  و  اند  بوده  اجانب  حمالت 
مراتب  به  سنت  اهل  مردم  گذشته  سال 
حاال  اما  اند  ديده  آسيب  ها  شيعه  از  بيشتر 
از  بيش  شيعه  مردم  و  مذهبى  مكانهاى  كه 
دليل  گذشته مورد حمله قرار مى گيرند به 
دادن  قرار  رو  در  رو  براى  دشمن  تالش 
دشمن  اينكه  چه  است،  مذهب  دو  پيروان 
و  انتحارات  ايجاد  با  آن  نابكار  عوامل  و 
و  شعيان  عليه  روانى  عمليات  و  انفجارات 
مساجد و حسينيه هاى آنان، آن را منتسب 
به جريان هاى سنى مى كنند و سپس ممكن 
هاى  محل  و  مسجد  چند  آينده،  در  است 
قرارداده،  حمله  مورد  را  سنت  اهل  مذهبى 
جامعه شيعه را متهم به دخالت كنند و بدين 
ترتيب توقع دارند شرايط روند رو به تقابل 
كرده،  فراهم  را  اسالمى  مذاهب  پيروان 
براى شدت بخشيدن آن و رسيدن به نتيجه 
مطلوب به تقال بپردازند، اين در حالى است 
سوى  از  تروريستى  عمليات  نوع  هردو  كه 
مسلمانان  اصلى  دشمن  يعنى  كانال  يك 
بلكه انسانيت صورت مى گيرد چنانچه هم 
اهل  هاى  شبكه  مانند  هايى  رسانه  اكنون 
و...  كلمه  و  وصال  فدك،  امريكا،  در  بيت 
در انگلستان و ساير كشورهاى خارجى، در 
حالى كه همه از يك جا پول مى گيرند، به 
برنامه  همديگر  عليه  سنى  و  شيعه  هاى  نام 
ركيك و مبتذل نشر مى كنند تا جنگ شيعه 

و سنى را راه بيندازند.»
و  وحدت  به  را  سنى  و  شيعه  مردم  وى 
هم پذيرى دعوت كرد و گفت: «تنها تحمل 
پذيرى و اتفاق است كه مى تواند دشمن را 

زمين گير كند».
روز  شرايط  مطابق  و  موضوعى  علما 

صحبت كنند
رييس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان از علما خواست كه اگر قرار 
شكوه  با  و  پرشور  عاشوراى  مراسم  باشد 
مطابق  و  موضوعى  بايد  علما  شود،  برگزار 
شرايط روز صحبت كنند تا تمام اقشار مردم 
دانشجويان  و  آموزان  دانش  خصوص  به 
بهره ببرند و اگر پراگنده، به سبك تاريخى 
و كليشه اى و بدون درنظرداشت شرايط و 
زمان صحبت كنند، گيرا نخواهد بود و مردم 

جذب نمى شوند.
حجت االسالم والمسلمين حسينى مزارى 
دينى  هاى  مراسم  كه  كرد  تأكيد  همچنان 
عاشورا،  هاى  برنامه  خصوص  به  مذهبى 
بايد در سطح همه مجموعه ها مانند مكاتب 
و دانشگاه ها توسعه پيدا كند و در مساجد و 
حسينيه ها محدود نباشد تا فرهنگ كربال و 

عاشورا فراگير شود.
او همچنان گفت: «مسوولين مركز فعاليت 
كه  اند  آماده  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
اگر از سوى هر مجموعه دعوت شوند، در 

مساجد و تكايا شركت كنند».
البته به گفته آقاى مزارى: «شركت ما در 
مجالس عزادارى و همكارى با مجموعه ها 
شدن  برگزار  تر  باشكوه  هرچه  راستاى  در 
اجتماعات عزادارى محرم الحرام نه به خاطر 
بلكه  است،  مردم  پسند  و  محبوبيت  كسب 
به خاطر رضايت خداوند و خشنودى ائمه 
طاهرين به ويژه شهداى كربال خواهد بود، 
نبود،  راضى  انسان  عمل  از  خدا  اگر  زيرا 
مردم  بين  در  حتى  كند  تالش  انسان  هرچه 

هم محبوبيت كسب نمى كند».
الزم به ذكر است كه در پايان اين جلسه، 
سرفصل ها و عنوان هاى مهم و مناسب به 
علماى مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى 
تبيان داده شد تا در ايام عاشورا بر اساس آن 

صحبت كنند.
نيازهاى ثابت و مقطعى مخاطبان، برنامه 
تعليم و تفسير حقايق دين، اصالح و تهذيب 
دو  به  كه  حسينى  معارف  جامعه،  اخالقى 
بخش عمده تقسيم مى شود؛ انديشه هاى آن 
نبايدهايى  و  بايدها  جهانيان،  براى  حضرت 
كه امام(ع) به بشريت آموخت و ساير درس 
هاى مهم مكتب عاشورا، از موضوعاتى بود 
گذاشته  ميان  در  علما  با  جلسه  اين  در  كه 

شد.

امراهللا صالح:

رييس جمهور محترم! ثابت سازيد كه هيچ افغان از افغان ديگر برتر نيست
جمهورى  رياست  امور  اداره  آنكه  از  پس 
درز  دنبال  به  اداره  اين  مقام  يك  كرد،  تاييد 
كرده  تهيه  كه  قومگرايانه اى»  «راهنماى  كردن 
ملى،  امنيت  پيشين  رييس  داده،  استعفا  بود، 
خطاب به رييس جمهور گفته است: لطفا ثابت 
سازيد كه هيچ افغان از افغان ديگر برتر نيست 

مگر به اساس لياقت - تعهد و شايستگى.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
در  ملى  امنيت  پيشين  رييس  صالح؛  امراهللا 
صفحه فيسبوك خود خطاب به رييس جمهور 
در  عادى  مامور  يك  است:»استعفاى  نگاشته 
دستور  نژادى،  تصفيه  افتضاح  و  رسوايى  پى 
سرى براى اجراى تعصب و تبعيض زير نقاب 
جمهرى  رياست  امور  اداره  توسط  اصالحات 

كافى نيست».
دادخواهى  منتظر  مردم  اينكه  بيان  با  وى 
مى  رشد  جايى  در  مكروب  گفت:»   ، هستند 
را  باتالق  باشد.  الوده  و  كثيف  محيط  كه  كند 
بخشكانيد. اگر فضا در اداره امور، فضاى ملى 
راه  اصال  افراد  چنين  اين  باشد  شمول  همه  و 

نمى يابند».
پيش  از موضوع  تاسف  با ابراز  صالح  آقاى 
«لطفا  كرد:  توصيه  جمهور  رييس  به  آمده، 
سارنوالى را وظيفه بدهيد كه موضوع را عميق 
بررسى نمايد». وى افزود: «مردم نياز به امنيت 
كه  است  زشت  چنان  خبر  اين  دارند.  روانى 

مردم فكر مى كنند اداره امور در اصل پوليس 
در   » «ديگران  تجريد  و  شناسايى  براى  مخفى 
دولت است. عدم توجه و رسيدگى درست به 
اين موضوع حس بيگانگى از دولت را بيشتر از 

امروز مى سازد».
خطاب  ملى  امنيت  سابق  رييس  پيام  در 
«در  كه  موضع  اين  بر  تكيه  با  غنى  آقاى  به 
آزمون قرار داريد» آمده است: «توپ در ميدان 
ضد  كردار  اين  مردم  اينكه  به  اميد  شماست. 
نمى  كنند.  فراموش  را  انسانى  ضد  و  قانون 
تواند اقدام و يا استراتيژى تلقى شود. لطفا ثابت 
سازيد كه هيچ افغان از افغان ديگر برتر نيست 

مگر به اساس لياقت - تعهد و شايستگى.»
فريدون الهام، معاون رئيس كل اداره رياست 
مخكش  ثواب الدين  كه  است  گفته  جمهورى  
از  پيش  روز  دو  و  برده»  پى  خود  اشتباه  «به 
معاونت رئيس بخش نظارت و ارزيابى اين نهاد 

استعفا داده است.
آقاى الهام تاكيد كرده كه آنچه در اين سند 
آمده نظر شخصى آقاى مخكش است و ربطى 
و  ندارد  ملى  نهاد  يك  عنوان  به  امور  اداره  به 
در اين نهاد گرايش هاى قومى تحمل نمى شود. 
اين سند به صورت راهنمايى تهيه و از طريق 
يك گروه تلگرامى با جمعى از كارمندان ظاهراً 
ميان رتبه اداره امور رياست جمهورى در ميان 
گذاشته شده و اخيراً نسخه اى از آن در رسانه ها 

درز كرد. 
در  را  زيادى  واكنش هاى  راهنما  اين  انتشار 
سياستمداران  و  اجتماعى  شبكه هاى  رسانه ها، 
تندى  انتقادهاى  طرح  دستمايه  و  برانگيخته 
عليه نهاد اداره امور و دفتر رياست جمهورى 

شده است.
افغانستان  سفير  زاخيلوال،  عمر  همچنين 
در پاكستان نسخه اى از اين سند را در صفحه 
توييترش منتشر كرده و نوشته كه «هيچ پشتونى 

با چنين چيزى خوشحال نمى شود». 
در  كه  كسى  هر  كه  افزوده  زاخيلوال  آقاى 
اندازه  همان  به  مى زند،  دامن  تفرقه  به  كشور 
«دشمن» قوم خود است كه دشمن قومى ديگر. 
ثابت  سند  اين  درستى  اگر  كه  كرده  تاكيد  او 

شود، الزم است محكوم شود.
براساس آنچه كه در اين سند به زبان پشتو 
و  شده  برده  نام  پشتون  كارمند  چند  از  آمده، 
گفته شده كه از آنها بايد حمايت صورت گيرد 
تنها  جمهورى  رياست  كاخ  به  ورود  مجوز  و 
و  باشند  اعتماد  «قابل  كه  شود  داده  كسانى  به 

نه مخالف ما». 
كارمند  چند  نام هاى  سند  اين  از  بخشى  در 
و  بركنار  كه  شده  داده  تذكر  و  ذكر  غيرپشتون 
به جاى آنها افراد پشتون تعيين شوند؛ چرا كه 
نمى كنند  همكارى  سند  نظر  مورد  «تيم»  با  يا 
مى كنند.  استخدام  را  ديگر  اقوام  از  افرادى  يا 

اگرچه دست كم در مورد يكى از آنها گفته شده 
كه در كارش شايستگى دارد. 

«ما»  ضمير  از  سند  اين  جاى  چند  در 
به گروهى از كارمندان  استفاده شده كه ظاهراً 
پشتون تبار اداره رياست جمهورى اشاره دارد. 
در سند تاكيد شده كه زمينه دستيابى اين افراد 
و «دوستان» آنها به سمت هاى «خوب» و داراى 

امكانات بهتر فراهم شود. 
اين گروه تشويق شده كه روابط خود را با 
اشرف غنى، رئيس جمهورى و افراد نزديك به 
او و همچنين وزيرانى كه «مورد پسند» رئيس 

جمهورى هستند، افزايش دهند. 
در يكى از مواد اين راهنما به اين موضوع 
پشتو  كه  هراتى،  پشتون هاى  كه  شده  اشاره 
تاجيك  اقوام  از  افرادى  همچنين  و  نمى دانند 
و ازبك كه «مطلقًا مطابق خواست  ما كاركنند 
رياست  امور  اداره  دفتر  در  نمونه»  گونه  به 
كنند  فكر  «مردم  تا  شوند  استخدام  جمهورى 
كه از هر قوم كسى در اين جا حضور دارند». 

جمله  از  غنى،  اشرف  منتقدان  اين  از  پيش 
به  او  از  او  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشيد 
شده  مدعى  و  كرده  انتقاد  صريحى  صورت 
در  و  دارد  قوم گرايانه  تمايالت  غنى  آقاى  كه 
پيروى  تمايالت  اين  از  هم  دولتى  كارهاى 
اين  افغانستان  جمهورى  رئيس  اما  مى كند، 

انتقادها را رد كرده است.
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افغانستان  صنايع  و  تجارت  اتاق  مسئوالن 
از  يكى  اسالمى  بانكدارى  سيستم  كه  مى گويند 
مهم ترين و با ارزش ترين سيستم در بانك هاى 

افغانستان مى باشد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
صنايع  و  تجارت  اتاق  معاون  الكوزى  جان  خان 
عنوان  تحت  برنامه اى  شنبه)  روز(سه  افغانستان 
بانكدارى  طريق  از  افغانستان  اقتصادى  (رشد 
بانكدارى  مورد  در  دهى  مشوره  گفت  اسالمى) 
اسالمى براى سرمايه گذاران خرد و بزرگ بسيار 

مفيد و ارزنده است.
سرمايه  براى  اسالمى  بانكدارى  كه  افزود  وى 
بسيار  دهى  قرضه  دربخش  افغانستان  گذاران 
كمك مى كند چون سرمايه گذاران با دست باز از 

اين بانك ها قرضه مى گيرند.
افغانستان  صنايع  و  تجارت  هاى  اتاق  معاون 
از  اسالمى  بانكدارى  سيستم  كه  داشت  ابراز 
گذاران  سرمايه  و  مردم  بين  در  خاص  اهميت 

برخوردار است.
دولتى  هاى  بانك  در  اينكه  بيان  با  موصوف 
دارد  وجود  مشكالت  افغانستان  خصوصى  و 
هاى  بانك  دراكثر  هم  آن  با  كه  كرد  خاطرنشان 

كشور بانكدارى اسالمى وجود دارد.

بر اساس گفته هاى معاون اتاق هاى تجارت و 
صنايع افغانستان سرمايه گذاران نمى توانند بدون 
پيش  را  خود  تجارت  اسالمى  بانكدارى  سيستم 

ببرند.
در  گذاران  سرمايه  مشكالت  به  اشاره  با  وى 
افغانستان گفت هرچند زمينه خوبى براى سرمايه 
تجار  هم  آن  با  دارد  وجود  افغانستان  در  گذاران 
ملى با مشكالت زياد دست و پنجه نرم مى كنند.

الكوزى عالوه كرد كه در بعضى واليات بانك 
سرمايه  از  را  دالر  پول  خصوصى  و  دولتى  هاى 
گذاران نمى گيرند كه اين خود براى انتقال پول 
وجود  به  را  زيادى  مشكالت  گذاران  سرمايه 

آورده است.
وى از بانك هاى خصوصى و دولتى خواست 
كه در خدمات شان سهولت را به وجود بياورند 
تا مردم و سرمايه گذاران افغانستان پول شان را از 

طريق بانك ها تبادله نمايند.
سرمايه  قبال  در  حكومت  كاركرد  از  الكوزى 
در  فقط  حكومت  گفت  كرده  شكايت  گذاران 
شعار از تجار ملى حمايت مى كند اما در عمل 

هيچ كار مفيد را انجام نمى دهد.
افغانستان  صنايع  و  تجارت  هاى  اتاق  معاون 
تاكيد كرد كه همه روزه در كشور سرمايه گذارى 
كاهش مى يابد و اقتصاد مردم رو ضعيف شدن 

است.
سرمايه  كاهش  علت  كه  كرد  تصريح  وى 
مى  ادارى  فساد  و  جرايم  افغانستان  در  گذارى 
باشد. در شش ماه، سرمايه گذار يك جواز ساده 
را نمى تواند بدست بياورد و تجار همه روزه يا به 

قتل مى رسند و ياهم اختطاف مى شوند.
وضعيت سرمايه  او افزود كه اگر حكومت به 
گذاران توجعه نكند وضعيت اقتصادى افغانستان 
صورت  آن  در  كه  رفت  خواهد  بحران  سوى  به 

ضربه بسيارسخت به مردم خواهد بود.
ايمند  رئيس  روستايى  همايون  حال  درهمين 
گفت  و  كرد  صحبت  مراسم  اين  در  نيز  گروپ 
بانك دارى در افغانستان بسيار محدود مى باشد 

چون مردم آگاهى درست از بانكدارى ندارند.
در  خصوصى  سكتور  كه  داشت  ابراز  وى 
توسعه و آبادانى افغانستان نقش بسيار مهم داشته 
است و دارد حكومت بايد سكتور خصوصى را 

تقويت كند.
آقاى روستايى عالوه كرد كه بانكدارى اسالمى 
ميتواند در رشد سرمايه گذارى بزرگ، متوسط و 
مى  گذاران  سرمايه  و  كند  بسيار  كمك  كوچگ 
توانند از بانكدارى اسالمى استفاده خوب نمايند.

بانكدارى اسالمى زمينه رشد سرمايه 
گذارى در افغانستان را فراهم مى كند

«عمل خير و عبادت در هيچ ايامى در نزد حق تعالى محبوب تر از دهه اول ذى الحجه نيست.». در بعضى از روايات 
آمده است، شب هاى دهگانه اى كه قرآن در سوره «والفجر و ليال عشر» به آن سوگند ياد كرده است، شب هاى دهه 

اّول اين ماه شريف است و اين سوگند به خاطر عظمت آن است.
تفسير قمى، جلد 2، صفحه 419

پيامبر اعظم (صلى اهللا عليه و آله و سلم)

عزاداران به شور و شعور حسينى توجه داشته باشند
كارشناسان دينى:

نگيرد.
راغب؛  محمد  دوست  حال  همين  در 
بلخ  واليت  اسالمى  اخوت  شوراى  عضو 
براى  طاليى  فرصت  عاشورا  گفت:  نيز 
عرصه  در  اصالحات  آوردن  و  سازندگى 
اجتماعى،  فردى،  زندگى  مختلف  هاى 
استفاده  بايد  و  است  فرهنگى  و  سياسى 

بهينه از آن صورت گيرد.
حسين  امام  از  تجليل  يكى  او  گفته  به 
است كه عشق ايجاد مى كند و يكى هم 
تحليل است كه عقل را تقويت مى كند و 
مى  خودنمايى  مكتب  اين  در  مورد  هردو 

حضرت آمده است كه؛ الناس عبيد الدنيا 
و الدين لعق؛ مردم بنده دنيا هستند و دين 
فقط لقلقه زبان شان است به اين معنى كه 
به  كه  كنند  مى  حمايت  جايى  تا  دين  از 
موقع  در  اما  نشود  وارد  ضرر  شان  دنياى 
بسيار  ديندار  ارزشها  راه  در  گذرى  خود 

كم مى شود.
و  رافت  دين  اسالم  داد:  ادامه  راغب 
مهربانى است نه وحشت و دهشت، ترور 
خود  و  آن  از  حمايت  لذا  بريدن،  سر  و 
انسان  حيات  ضامن  دين  راه  در  گذرى 

است.

بر  حمله  طريق  از  كه  كورخوانده اند 
سنى  و  شيعه  بين  مذهبى  مراسم هاى 
اختالف ايجاد كنند زيرا جامعه افغانستان 
رشد  تدريجى  صورت  به  و  نرم  معتدل، 
كرده و به گونه اى هستند كه شيعه و سنى 

گويا گل يك باغ مى باشند.
و  شيعه  كه  كرد  تاكيد  ديگر  يكبار  او 
سنى بايد از مكتب امام حسين(ع) درس 
بگيرند و وحدت خود را در هر شرايط و 

زمان حفظ كنند.
تاريخ  كه  خواست  نيز  علما  از  راغب 
هاى  روضه  و  نكنند  تحريف  را  عاشورا 
حسين  امام  مكتب  به  تا  نخوانند  دروغ 
ضربه وارد نشود و در عين حال يك مبلغ 
داشته  شناخت  مخاطبين  و  مردم  از  بايد 
باشد و مطابق با شرايط و مستند و مستدل 

صحبت كند.
وى اظهار داشت: كه مردم اعم از شيعه 
بايد  حسينى  عاشوراى  ايام  در  سنى  و 
موارد  تمام  در  و  نكنند  عمل  احساساتى 

حد اعتدال را حفظ كنند.
على  المسلمين  و  االسالم  حجت 
حضرت  مدرسه  مسوول  بالل  اوسط 
به  توجه  با  گفت  نيز  اميرالمومنين(ع) 
كرده  ايجاد  دشمن  كه  امنيتى  تهديدات 
است مردم به خصوص جوانان و رهروان 
خط سرخ حسينى بايد مراسمها را درست 
را  امنيتى  شديد  تدابير  و  كرده  مديريت 

اتخاذ كنند.
او همچنان گفت: مردم با هوشيارى بايد 
مساجد  كه  بدهد  دشمن  به  درسى  چنان 
و تكيه خانه ها تبديل شود به كمينگاه و 
شكارگاه هاى داعش و ساير گروهك هايى 
كه قصد اخالل نظم در اين روزها را دارند.

كه  افگنان  هراس  به  ما  پيام  گفت:  او 
كه  است  اين  است  شده  مسخ  شان  باطن 
در انتظار انتقام كارهاى باشند كه در جاى 
جايى از كشورهاى اسالمى و به خصوص 
انجام  اهلبيت(ع)  پيروان  عليه  افغانستان 

ميدهند.

كند.
اوهمچنان گفت بسيار خوب است كه 
مردم قيام امام حسين را هم تجليل كنند و 

هم تحليل.
امام  اهداف  در  دينى  عالم  اين  گفته  به 
حسين(ع) هم عشق است و هم عقل، اما 
معقوليت آن چرب تر است زيرا اگر كسى 
دنبال  را  حسين  امام  علوى  مكتب  واقعاَ  
كند و با خردمندى در آن پيش برود تحول 
عظيمى در زندگى وى ايجاد خواهد شد.

راغب به سخنان گهر بار امام حسين(ع) 
آن  از  روايتى  در  گفت  و  كرد  اشاره  نيز 

به گفته او كسانيكه كه سر مى برند و 
مساجد را مورد حمله قرر ميدهند مزدوران 
استعمار هستند و مردم بايد در برابر اين 
عناصر به خصوص در ايام عاشورا هوشيار 
باشند و فريب گروه شيطان و سپاه جهل 

را نخورند.
مى  واقعَا  اگر  دولت  كه  كرد  تاكيد  او 
و  چنگ  با  بايد  كند  امنيت  تامين  خواهد 
دندان مراسمهاى مذهبى را مورد حمايت 
قرار داده و به همكارى مردم توطئه هاى 

دشمن را خنثى كند.
اسالم  دشمنان  كه  كرد  تاكيد  او 

كارشناس مسائل دينى با اشاره به اينكه 
مردم قيام امام حسينى را هم تجليل كنند 
و هم تحليل، تصريح كرد: يكى تجليل از 
امام حسين است كه عشق ايجاد مى كند 
و يكى هم تحليل است كه عقل را تقويت 
مكتب  اين  در  مورد  هردو  و  كند  مى 

خودنمايى مى كند.
افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
الحرام  محرم  ماه  شدن  نزديك  با  (آوا) 
شهيدان  ساالر  و  سرور  شهادت  سالروز 
حضرت امام حسين(ع) و يارانش، علماى 
بايد  مراسم ها  كه  كنند  مى  تاكيد  كشور 
برگزار  كربال  شهداى  مقام  و  شأن  مطابق 

شود.
علماى  از  فروتن  الحق  شمس  مولوى 
از  آوا،  با  مصاحبه  در  كشور  برجسته 
مراسم  كه  خواست  مسلح  مخالفين 

عاشوراى حسينى را مختل نكنند.
فروتن پيام خاصى به گروه داعش داد و 
گفت: در هيچ دين و آينى حمله بر مساجد 
و معابد و اماكن مقدس حتى عبادتگاه هاى 

يهود، نصارا و زردشت جايز نيست.
كار  را  منابر  و  مساجد  بر  حمله  وى 
و  خواند  بيگانه  مزدوران  توطئه  و  دشمن 
همه  مسجد  كه  بداند  بايد  دشمن  گفت: 
و  عزت  از  دفاع  سنگر  و  مسلمانان  چيز 
شرف شان است و حتى به قيمت جانشان 

از آن روگردان نخواهند شد.
به گفته او كسانيكه مراسم هاى مذهبى و 
مساجد و عبادتگاه ها را مورد حمله قرار 
مى دهند نه تنها خدمت به دين، مردم و 
بشريت نكرده اند كه بزرگترين خيانت را 
مرتكب شده و دشمن را خوشحال ساخته 

اند.
كه  خواست  افغانستان  مسلمانان  از  او 
كه  حسينى  عاشوراى  ايام  رسيدن  فرا  با 
ميان شيعه و سنى اتفاقى است و هر فرقه 
مى  تجليل  روز  اين  از  خودشان  شيوه  به 
كنند گراميداشت بايد در چوكات قانون و 
حد اعتدال باشد و افراط و تفريط صورت 

قوانين افغانستان هيچ فرد حق ندارد كه 
بدون صدور حكم نهايى محكمه برعليه 

شخص يا گروهى اتهامى را وارد كند.
دادستانى  مقام  از  ما  كه  كرد  تاكيد  او 
را  چنار  آقاى  كه  مى خواهيم  كشور  ُكل 
تحت تعقيب عدلى قرار داده و از اينكه 
وى در كشور محل سكونت ثابت ندارد، 
فرار  وى  تا  كند  اتخاذ  را  جدى  تدابير 

كرده نتواند. 
صورت  حالى  در  اظهارات  اين 
معارف  وزارت  گذشته  روز  كه  مى گيرد 
فعاليتهاى  از  رضايت  ابراز  با  نيز  كشور 
مكاتب افغان - ترك ادعاى چنار را رد 

كرده بود.
مجلش  اعضاى  از  شمارى  هم چنين 
از  تقدير  نشست  در  نمايندگان 
از  ترك   – افغان  مكاتب  مدال آوران 
دولت خواسته بودند كه مكاتب افغان - 

ترك نبايد شكار سياست شوند.
نمايندگان  مجلس  اعضاى  به گفته 
ربطى  هيچ  ترك  افغان -  مكاتب  كشور 
نبايد  حكومت  و  ندارند  تروريستان  به 

اين مكاتب را شكار سياست ها كند.
تمامى  در  هم اكنون  كه  مى شود  گفته 
ترك   - افغان  مكاتب  هاى  نمايندگى 
حال  در  آموز  دانش  هزار   8 از  بيشتر 
هزار  يك  سال  هر  و  اند  آموزش 
مكاتب اين  جذب  جديد  آموز  دانش 

مى شوند.

نهادهاى  پى گرد  مورد  بايد  كند  ثابت 
عدلى و قضايى قرار گيرد.

گذشته  سال   23 در  دادرس،  به گفته 
اين  از  افغان  دانش آموز  هزاران 
اين  تاكنون  ولى  شده اند  فارغ  مكاتب 
از  يكى  حتى  كه  است  نيافتاده  اتفاق 
پى گرد  تحت  مكاتب  اين  دانش آموزان 
قرار  استخباراتى  و  كشفى  نهادهاى 

گرفته باشد.
بار  اولين  براى  اين  بيان اينكه  با  او 
در  غرق  خود  كه  فردى  يك  كه  است 
مكاتب  اين  عليه  مى باشد،  مالى  فساد 
اظهار نظر مى كند گفت كه «على ارغون 
كمكهاى  از  دالر  ميليون ها  خود  چنار» 
و  كرده  اختالس  را  افغانستان  به  تركيه 

غرق در فساد مالى مى باشد. 
رئيس  مشاور  پشتون،  يوسف 
جمهورى و يكى ديگر از اعضاى كميته 
 – افغان  مكتب  دانش آموزان  والدين 
ترك نيز در اين نشست خبرى گفت كه 
اين  فعاليت  موافق  تركيه  مردم  هرچند 
در  حلقات  از  برخى  اما  است؛  مكاتب 
صدد  در  تركيه  جديد  حكومت  داخل 
غير قانونى جلوه دادن اين مكاتب است. 
شديدآً  ما  كه  افزود  پشتون  آقاى 
مخالف اظهارات چنار هستيم و تاكنون 
نيز  را  يك صدم  وى  حرف هاى  از 

نديده ايم. 
تمام  تاكنون  كه  كرد  نشان  خاطر  او 

مكاتب افغان - ترك ارتباطى با افراط گرايى ندارد/ اظهارات چنار مداخله در امور داخلى افغانستان است
كميته والدين دانش آموزان افغان - ترك :

با  اينكه  نه تنها  ترك  افغان  مكاتب 
نشان  خود  از  جدى  مخالفت  افراطيت 
و  به تعادل  را  شاگردان  بلكه  داده اند؛ 

ميانه روى نيز دعوت كرده اند.
پشتون همچنين تاكيد كرد كه حكومت 
را  مكاتب  اين  نه تنها  تركيه  و  افغانستان 
در  را  مكاتب  اين  بل  ننمايند،  مسدود 

تمام واليات كشور وسعت دهند. 
كبير رنجبر، آگاه سياسى و يكى ديگر 
دانش آموزان  والدين  كميته  اعضاى  از 
مكتب افغان – ترك، اما در اين نشست 
خبرى اظهارات چنار را مداخله در امور 

داخلى افغانستان عنوان كرد. 
گونه  اين  كه  افزود  رنجبر  آقاى 
قواانين  آشكار  و  صريح  نقض  اظهارات 
كشور  داخلى  امور  در  مداخله  و  كشور 

ما مى باشد. 
چنين  كردن  وارد  رنجبر؛  به باور 
كشور  در  را  قانون  حاكميت  اتهامات 
مورد  چنار  آقاى  بايد  و  برده  سوال  زير 

تعقيب عدلى و قضايى قرار گيرد. 
كميته  ديگر  عضو  سرورى  همايون 
 – افغان  مكتب  دانش آموزان  والدين 
نماينده  كه  گفت  نشست  اين  در  ترك 
تيكا به عنوان يك تبعه تركيه شهروندان 
وى  عمل  اين  و  كرده  توهين  را  افغان 
تخطى از احكام قانون افغانستان و جرم 

عليه امنيت داخلى كشور ما مى باشد.
به اساس  كه  كرد  اشاره  سرورى  آقاى 

مكتب  دانش آموزان  والدين  كميته 
«على ارغون  اتهام هاى  ترك،   – افغان 
همكارى  و  توسعه  آژانس  رئيس  چنار» 
را  افغانستان  در  (تيكا)  ترك  جهان 
به دادگاه  خواستار  و  خوانده  بى اساس 

كشانيدن وى شدند. 
«على  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
ارغون چنار» مسوول توسعه و همكارى 
چند  افغانستان  در  –تيكا-  ترك  جهان 
رسانه ها  برخى  با  مصاحبه  در  قبل  روز 
در هرات، فعاليت مكاتب افغان - ترك 
تروريستى  ماهيت  داراى  را  كشور  در 
خوانده و از حكومت افغانستان خواستار 
شده بود تا دروازه اين مكاتب را ببندد.

والدين  كميته  اظهارات  پى اين  در 
دانش آموزان افغان - ترك روز (سه شنبه) 
در يك نشست خبرى اتهامات وارده را 
تا  شدند  خواستار  و  خوانده  بى اساس 
چنار تحت تعقيب عدلى و قضايى قرار 

گيرد.
كميته  عضو  دادرس،  عبدالشكور 
در  ترك   – افغان  دانش آموزان  والدين 
اظهارات  كه  گفت  خبرى  نشست  اين 
توهين  كشور،  غرب  در  تيكا  نماينده 
بزرگى به شهروندانى است كه فرزندان 
اين  به  درس  فراگيرى  براى  را  شان 

مى فرستند. مكاتب 
آقاى دادرس افزود كه اگر اين نماينده 
را  خود  اتهامات  نتواند  كشور  در  تيكا 


