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تعداد آوارگان روهينگيايى در بنگالدش به 480 هزار تن رسيد
امدادرسان بين المللى نشان مى دهد، تعداد آوارگان اقليت مسلمان  جديدترين برآوردهاى آژانس هاى 
روهينگيا كه از 25 اگست تاكنون از دور جديد خشونت هاى نيروهاى امنيتى ميانمار به بنگالدش فرار 

كرده اند به 480 هزار تن رسيده است.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) ، رويترز اعالم كرد: اين سازمان ها اعالم كردند كه علت اين 
افزايش تعداد آوارگان روهينگيايى، اضافه شدن 35 هزار آواره جديدى است كه اخيرا به بنگالدش وارد 
شده اند و در برآورد قبلى لحاظ نشده بودند. اين آوارگان از حمالت خشونت آميز ارتش ميانمار كه از 25 

آگست تاكنون عليه اقليت مسلمان روهينگيا به اجرا درآمده، فرار كرده  و به خاك بنگالدش آمدند.
به گزارش ايسنا ، يك گروه هماهنگى ميان آژانس هاى امدادرسان حاضر در منطقه در بيانيه اى اعالم كرد: 
علت تغييرات در ارقام مربوط به آوارگان تا حد زيادى اضافه شدن 35 هزار آواره جديدالورود است كه 
در دو اردوگاه مربوط به اين آوارگان مستقر شده اند اما در گزارش قبلى درباره وضعيت آوارگان، محاسبه 

نشدند.

يادداشتسرمقاله

به  كالر  ديلى  به  امريكايى  خبرى  وبسايت 
براى  امريكا  ويژه  سرمفتش  ساپكو  از  نقل 
كه  است  نوشته  افغانستان(سيگار)  بازسازى 
در  افغانستان  سربازان  هاى  بيوه  از  شمارى 
بدل گرفتن معاش تقاعدى همسرانشان كه در 
جنگ جان هاى شان را از دست داده اند از 
سوى مقامات مورد سوء استفاده جنسى قرار 

گرفته اند.
شاه حسين مرتضوى، نيز اين قضيه را تائيد 
يك  در  دولتى  ادارات  بعضى  كه  گفت  كرده 
حالت وحشتناك قرار دارند و حكومت تالش 
دارد تا اين ادارات را از وجود افراد استفاده 

جو پاك كارى كند.»
وضعيت اخالقى كشور در طول يك دهه و 
نيم از تغيير بسيار فاحش و منفى اى رنج مى 
برد؛ تا جايى كه مى توان گفت كه افغانستان 
حيات  تاريخ  هاى  دوره  از  يك  هيچ  در 
نامبارك  تغيير  چنين  يك  دستخوش  خويش، 
و شوم در حيطه اخالق و آداب دينى- ملى 

نبوده است.
افغانستان  تاريخى  حافظه  كه  جايى  تا 
همواره  كشور  اين  مياورند،  بياد  آن  مردم  و 
در  و  بوده  دينى  اخالق  و  ادب  خاستگاه 
مردان  مروت  و  مردانگى  روحيه  آن،  كنار 
اين سرزمين به عنوان دژى محكم و استوار، 
حافظ و نگهبان گزينه هاى ناموسى براى زنان 
و  اند  بوده  مطرح  افغان  پاكدامن  دختران  و 
افغانستان و مردم آن همواره از اين جهت يك 
سر و گردن باالتر از ساير ملل قرار داشته و 
به اين داشته اخالقى و ارزشى خويش بسيار 

باليده و فخر كرده اند.
چون  قرون  و  اعصار  طول  در  روحيه  اين 
روحى سارى و سترگ و مقدس، همچنان در 
كالبد مردان اين سرزمين، سارى و جارى بود 
و تا همين سالهاى پسين يعنى 15- 16 سال 
قبل، كاروان فخر و بالندگى انسانى ملت افغان 
را به پيش مى برد و ...      ادامه در صفحه 2

با  ديدار  در  غنى  اشرف  جمهور  رئيس 
شمارى از علماى اهل تشيع و تسنن گفت كه 
ارادة جدى براى تجليل از عاشورا از سوى 

علماى جعفرى و حنفى وجود دارد.
تا  خواست  كشور  علماى  از  غنى  آقاى 
رفتار و سيرت حضرت امام حسين(ع) را به 

شكل درست به مسلمانان برسانند.
مراسم  از  تجليل  منظور  به  كه  گفت  او 
عاشورا در فضاى امن، يك كميسيون مشترك 

امنيتى ايجاد شده است.
مردم  دشمنان  به  خطاب  جمهور  رييس 
افغانستان گفت:»دشمنان اسالم بايد بدانند كه 
نمى توانند وحدت مردم ما را خدشه دار و 

مانع فعاليت هاى مذهبى ما شوند».
معاون  محقق؛  محمد  حال،  همين  در 
امام  علما،  دوم رياست اجرايى نيز در جمع 
اسالم  دنياى  تمام  به  مربوط  را  حسين(ع) 
كه  آنگونه  عاشورا  كه  كرد  تأكيد  و  خواند 

شايسته است، بايد تجليل شود.
نيز  حسين(ع)  امام  چهره  وى،  گفته  به 
نبايد  و  شود  معرفى  بايد  هست،  كه  آنگونه 
وهن  باعث  ها،  زنى  قمه  و  ها  زنجيرزنى  با 

اسالم و مكتب امام حسين(ع) شويم.
انتظار مى رود اين ديدار در فضاى مسموم 
گروهك  نفوذ  پى  در  كه  كنونى  سنگين  و 
خزنده  شيوع  و  تروريستى  و  تكفيرى  هاى 
و زيرزمينى اعتقادات و قرائت هاى انحرافى 
و افراطى از اسالم اصيل و انقالبى به منظور 
ايجاد تنش و تفرقه ميان مذاهب و نحله هاى 
ميان  به  افغانستان،  در  سنى  و  شيعه  اسالمى 
آمده، برخالف آرزوى تروريست ها، تكفيرى 
به  را  عاشورا  آنها،  اى  منطقه  حاميان  و  ها 
اسالمى  همبستگى  و  وحدت  براى  محورى 
مردم افغانستان اعم از شيعه و سنى بدل كند.
اين ظرفيتى است كه قويا در دل جريانى به 

نام عاشورا وجود دارد...
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افغانستان؛ سقوط اخالق و فروپاشى 
پايه هاى مردانگى!

عاشورا،
وحدت در سايه عقالنيت
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گزارش جديد نماينده ويژه 
سازمان ملل در افغانستان به 

شوراى امنيت
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دشمنان اسالم نمى توانند 
مانع فعاليت هاى مذهبى 

شوند

كربال؛ مظهرعشق و اخالق 
انسانى و تجلى گاه غيرت 
دينى، ملى و ناموسى است
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كردستان  اقليم  رئيس  بارزانى؛  مسعود 
افزايش  وجود  با  كه  گفته  عراق 
همه پرسى  بين المللى،  مخالفت هاى 
برنامه  اساس  بر  عراق  كردستان  استقالل 
قبلى روز دوشنبه 3 ميزان برگزار مى شود.

آقاى بارزانى تاكيد كرد كه تنها از طريق 
استقالل است كه كردها مى توانند امنيت 

آينده خود را تضمين كنند.
كه  كرد  متهم  را  بغداد  بارزانى  آقاى 
آنها  و  محروم  شان  حقوق  از  را  كردها 
كشورهاى  نگرانى  او  مى كند.  تحقير  را 
مورد  اين  در  را  ايران  و  تركيه  همسايه، 
منطقه  ثباتى  بى  باعث  همه پرسى  كه 
خواستار  ما  كه  گفت  و  كرد  رد  مى شود، 
ايران  و  تركيه  با  خوب  روابط  برقرارى 
هستيم. رئيس اقليم كردستان عراق افزود: 
كه  مى كنيم  ثابت  بين المللى  جامعه  به  ما 

تهديدى براى ثبات منطقه نخواهيم بود.
وزير  نخست  حيدرعبادى؛  همزمان 
همه پرسى  خواندن  قانونى  غير  با  عراق 
اقليم  گفت:»همه پرسى  كردستان  جدايى 
مخالف قانون اساسى است و تدابير الزم 

را براى مقابله با آن اتخاذ مى كنيم.»
كه  گويند  مى  كارشناسان  حال،  اين  با 
شرايط  در  كردها  استقالل  پرسى  همه 
رژيم  آن  و  دارد  حامى  يك  تنها  كنونى 
منفور اسراييل است. حتى امريكا كه متحد 
و حامى راهبردى رژيم اسراييل به حساب 
اين  برگزارى  با  امر  ظاهر  در  نيز  آيد  مى 
همه پرسى مخالفت كرده و گفته است كه 
برگزارى آن، توجهات از مبارزه با داعش 

در عراق را منحرف خواهد كرد.
اقدامات  تدارك  حال  در  نيز  تركيه 
است.  پرسى  همه  اين  به  نسبت  واكنشى 
گفته مى شود ارتش آن كشور، يك مانور 
آغاز  عراق  با  مرزهايش  در  را  نظامى 
كرده و همزمان، پارلمان تركيه، مأموريت 
يكسال  را  عراق  در  مستقر  تركى  نظاميان 
از  كه  اقدامى  است؛  نموده  تمديد  ديگر 

سوى كارشناسان به معناى ارسال يك پيام 
واضح به سران اقليم كردستان، عنوان شده 

است.
همسايه  ديگر  ايران،  ديگر،  سوى  از 
قدرتمند عراق، مرز هوايى اش را با اقليم 
كردستان به درخواست دولت بغداد بست 
و رسانه هاى ايرانى، از سفر سردار قاسم 
سليمانى؛ فرمانده سپاه قدس؛ شاخه برون 
مرزى سپاه پاسداران انقالب اسالمى ايران 
با  او  ديدار  و  عراق  كردنشين  مناطق  به 
روزهاى  طى  منطقه،  اين  رهبران  و  سران 
اخير خبر داده اند. مسعود بارزانى نيز در 
نشست خبرى خود در روز يكشنبه، خبر 
سفر و ديدار سردار سليمانى از كردستان 
او  با  خود  دوجانبه  مالقات  جمله  از  و 
مى  نظر  به  حساب،  اين  با  كرد.  تأييد  را 
رسد كه اقدام كردها كه آشكارا به تهييج 
هاى  هزينه  گيرد،  مى  صورت  اسراييل 
طلب،  جدايى  اقليت  اين  براى  سنگينى 
در پى خواهد داشت. آگاهان هشدار مى 
حتى  جهان  سابقه  كم  همنوايى  كه  دهند 
قدرت هاى رقيب و متخاصم مانند ايران 
به  تصميم،  اين  با  مخالفت  در  امريكا  و 
عليرغم  حتى  كردها  كه  است  آن  معناى 
و  دشوار  آينده  پرسى،  همه  برگزارى 
پرمخاطره اى در پيش خواهند داشت. از 
سوى ديگر، شمارى از تحليلگران معتقد 
اند كه حمايت رژيم بدنام، منفور و منزوى 
هيچ  تنها  نه  پرسى  همه  اين  از  اسراييل 
نمى  آن  آميز  موفقيت  سرانجام  به  كمكى 
كند؛ بلكه وضعيت را در منطقه پيچيده تر 

خواهد كرد.
زيرا در حال حاضر، عمده ترين نگرانى 
همه  اين  برگزارى  از  عراق  همسايگان 
از  آن، هراس  پيامدهاى  نتايج و  پرسى و 
در  مشابه  هايى  خواسته  افتادن  جريان  به 
ميان كردهاى ساكن اين كشورها مى باشد 
نگران  ويژه  به  سوريه،  و  تركيه  ايران،  و 
تبعات و پيامدهاى ضد امنيتى آن در داخل 
خواهانه  جدايى  شورش  و  خود  مرزهاى 

اقليت هاى كردى ساكن اين مناطق هستند 
و به همين دليل، با هرگونه داعيه جدايى 
طلبى كردستان عراق، مخالفت مى ورزند؛ 
اصلى  عامل  عنوان  به  اسراييل  اگر  اما 
همه  اين  جدى  و  صريح  حامى  تنها  و 
تهديدانگارى  ابعاد  شود،  مطرح  پرسى، 
اين رويداد براى همسايگان عراق به ويژه 
ايران، چندين برابر افزايش خواهد يافت.

رژيم  هدف  كه  گويند  مى  آگاهان 
آنكه  بر  افزون  عراق،  تجزيه  از  اسراييل 
اين رويداد در راستاى پروژه صهيونيستى 
تجزيه و تقسيم سرزمين هاى اسالمى به 
منظور تضعيف و شيوع اختالف و تفرقه 
است  اين  دارد،  قرار  آنها  ميان  دشمنى  و 
كه اين رژيم، در همسايگى دشمن شماره 
يك خود ايران، يك حاشيه امن و مطمئن 
پيدا كند و با نفوذ، سلطه و سرمايه گذارى 
گسترده در كردستان عراق، اقدام به تهييج 
جمهورى  با  معارض  نيروهاى  تقويت  و 
اسالمى براى ايجاد ناامنى و بى ثباتى در 

داخل خاك ايران نمايد.
كه  گويند  مى  ناظران  حساب،  اين  با 
واكنش منفى صريح و شديد ايران نسبت 
به هرگونه جدايى كردستان از عراق، ريشه 
در ابعاد ضد امنيتى بالقوه اين تصميم دارد 
و به همين دليل، هرگز نبايد انتظار داشت 
كه  مانندى  بى  هماهنگى  به  توجه  با  كه 
ميان قدرت هاى منطقه اى و بين المللى 
آمده،  وجود  به  اقدام،  اين  با  مخالفت  در 
برگزارى همه پرسى و نتيجه گيرى مورد 
و  بلندپرواز  رهبران  براى  آن،  از  نظر 
خالى  و  هزينه  از  عارى  كرد،  آرمانگراى 
نظران،  صاحب  برخى  باشد.  سر  درد  از 
حتى نسبت به تبعات و بازخوردهاى غير 
كشورهايى  در  پرسى،  همه  اين  مستقيم 
مانند پاكستان، افغانستان و نواحى شرقى 
ايران هشدار داده و گفته اند كه اگر كردها 
موفق به جدايى از عراق شوند، بيم آن مى 
رود كه بلوچ هاى ساكن اين سه كشور نيز 

تحركاتى را در اين زمينه آغاز كنند.

تجزيه عراق؛ پروژه اى كه تنها اسراييل از آن حمايت مى كند
تحليل

داعش و طالب با مانور جنگى و گشت زنى چرخبال ها
نابود شدنى نيستند
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ادامه از صفحه اول / زنان و دختران افغان 
دينى  همت  و  غيرت  همين  سار  سايه  در 
زندگى  خويش،  سرزمين  مردان  اخالقى  و 
حيا  و  پاكيزگى  و  غرور  با  توام  و  عزت  با 
سير  اين  تاسف  با  اما  كردند؛  مى  سپرى  را 
در  دينى  مبارك  و  ميمون  حركت  و  انسانى 
حضور  سالهاى  خصوص  به  اخير،  سالهاى 
نظامى- فرهنگى قدرتهاى سلطه طلب غربى 
به سركردگى اياالت متحده امريكا در كشور 
آنجا  تا  شد؛  مواجه  تدريجى  كندى  با  ما 
بيشتر  و  دهه  نيم  و  يك  گذشت  از  پس  كه 
حضور و در واقع هجوم همه جانبه فرهنگ 
فرهنگ  عليه  غربى،  انسانى  ضد  و  سخيف 
بالنده و پوياى اسالمى و باورها و اعتقادات 
ارزشمند دينى و اخالقى مردم افغانستان، به 
نوعى با انهدام و فروپاشى مبانى اخالق در 

اين كشور اسالمى مواجه شده ايم.
چندان  نه  روزگار  آن  مردان  كه  كشورى 
دورى از بردن اسم زنان و دختران شان در 
داشتند،  حيا  و  شرم  نوعى  عمومى،  انظار 
فرآورده  از  پذيرى  تاثير  اثر  در  و  امروزه 
هاى سخيف و مبتذل غربى، كارشان بجايى 
رسيده كه بجاى كمك و دستگيرى از مادران 
جنگهاى  اثر  در  كه  خودشان  خواهران  و 
نقشه  و  طرح  با  آنهم  كه  تحميلى-  كاذب 
همين سران غربى مى باشد-، بى ياور و بى 
شوهر شده اند، به دنبال سوء استفاده جنسى 

از آنها بر آمده اند و با عملكرد شنيع و وقيح 
خويش لكه ننگين و سياه ديگرى بر پيشانى 

افغانستان و مردم آن حك مى كنند.
واقعيت آن است كه اين ناهنجارى اخالقى 
و نظاير آن در كشورى كه ريشه هاى عميق 
دينى و مذهبى آن به صدها سال باز مى گردد 
در  را  آن  شبيه  كشور،  و  مردم  اين  تاريخ  و 
هيچ يك از ادوار زندگى شان سراغ ندارند، 
يك دليل بيشتر نمى تواند داشته باشد و آن 
نيست جز دورى مردم از آموزه هاى انسان 
و  پوچ  زندگى  دام  در  افتادن  و  اسالم  ساز 
ميان خالى فرهنگ منحط غرب كه صد البته 
به گونه مداوم و شبانه روزى در اقصى نقاط 
افغانستان، تبليغ و ترويج مى شود و وظيفه 
ضد  هاى  فرآورده  شدن  فراگير  و  گسترش 
دينى و منافى با فرهنگ ملى مردم افغانستان 
را نيز همين رسانه هاى ديدارى و شنيدارى 
اى بر عهده دارند كه با ديد و رويكرد صد 
و  اند  شده  صحنه  وارد  اقتصادى،  صد  در 
در اين هدف براى شان فرقى نمى كند كه 
كدام دولت و قدرتى به آنها پول بدهد و به 
اصطالح آنان را تمويل كند؛ حتى اگر نشر و 
پخش برنامه هاى واهى و پوچ شان منافى و 
مخالف دين و آموزه هاى ارزشمند اخالقى 

و ملى كشور و مردم شان هم باشد.
تاسف  خور  در  نيز  و  توجه  قابل  نكته 
و  نيستند  تنها  ها  رسانه  اين  كه  است  آن 
موجود  غربى  كشورهاى  و  قدرتها  ميان  در 
و  مصر  پشتيبانان  و  حاميان  افغانستان،  در 
گرم  آنها  به  شان  پشت  كه  دارند  سرسختى 
حاميان  كه  را  اى  برنامه  آن  هر  و  است 
به  رسيدن  به  و  دارند  دوست  شان  فرهنگى 
افغانستان  در  شان  اهريمنى  و  شوم  اهداف 
مى  پخش  آنتن  روى  كند،  مى  شان  كمك 
برند و وارد خانه هاى ناامن مردم مى كنند!.

فرهنگى  اسفبار  اوضاع  به  توجه  با  و  لذا 
و  علما  تا  طلبد  مى  كه  است  كشور  در 
بى  كشور،  دلسوز  و  متعهد  فرهنگى  اقشار 
تفاوت ننشسته و با بهره گيرى از هر وسيله 
به  كارا،  البته  و  معقول  و  مشروع  فرصت  و 
و  سخيف  فرهنگ  جانبه  همه  هجوم  جنِگ 
تنگ مايه غرب رفته و براى رشد و نهادينه 
دينى-  پوياى  شدن فرهنگ غنى و بالنده و 

انسانى شبانه روزى تالش كنند.

افغانستان؛ سقوط اخالق و فروپاشى 
پايه هاى مردانگى!

در  كه  گونه  همان   / اول  صفحه  از  ادامه 
روز عاشوراى سال 61 هجرى در سرزمين 
نحله  و  اديان  از  نمايندگانى  حتى  كربال، 
از  خارج  فكرى  مكاتب  و  اعتقادى  هاى 
السالم  عليه  حسين  امام  كنار  در  نيز  اسالم 
آن  رساندن  فرجام  به  در  و  داشتند  حضور 
خود  نقش  جاودانه،  و  زنده  هماره  حماسه 
را به بهترين وجه ممكن، ايفا كردند، امروز 
نيز عاشورا مى تواند به مثابه ريسمان محكم 
الهى، مبنا و زمينه اى براى اتحاد و همگرايى 
اسالمى  غير  اديان  حتى  و  اسالمى  مذاهب 
مى  كه  است  راهى  تنها  اين  و  بگيرد  قرار 
از  را  اسالم  خورده  قسم  دشمنان  تواند 
ضربه زدن و بدنام كردن اين دين حنيف و 
خشونت پرهيز، سرخورده و نااميد و ناكام 

سازد.
به  اندازه  يك  به  هردو  سنى  و  شيعه 
تعلق  السالم  عليه  حسين  امام  و  عاشورا 
دارند و نهضت عاشورا، به همان ميزان كه 
به پويايى و زندگى و جهانگير شدن مكتب 
و  اسالم  كليت  به  كرد،  كمك  تشيع،  سرخ 
جامعه مسلمانان نيز از آن تاريخ تا امروز و 
تا هميشه، اين خدمت بزرگ را انجام داد تا 
از انحراف و ابتذال و فساد و افراط گرايى 
و خوانش هاى مجعول و مجهول از اسالم، 

براى هميشه رهايى يابند.
نهضت عاشورا به همه ما به عنوان پيروان 

دين حنيف آخرين پيامبر صل اهللا عليه و آله، 
به مثابه معيارى براى تشخيص حق از باطل، 
مرعوب  هرگز  كه  كرد  اعطا  را  امكان  اين 
هرگاه  و  نشويم  زمان  يزيدهاى  قدرت 
و  انحراف  خطر  در  دين،  كه  شود  احساس 
ابتذال و فساد قرار دارد، به حكم خدا بايد 
قيام كرد و در برابر جريان هاى معارض با 

اسالم با تمام توان ايستاد.
و  مهم  رسالت  اين  حاضر،  حال  در 
و  زنجيرزدن  و  زدن  قمه  با  نه  تاريخى، 
نام  زير  انحرافى  و  افراطى  هاى  نمايش 
شهداى  بزرگداشت  و  تكريم  و  عزادارى 
ميان  وفاق  و  وحدت  ايجاد  با  كه  عاشورا 
شيعه و سنى به منظور ايستادگى متحدانه و 
مشترك در برابر تهديدهاى ناشى از جريان 
گرى،  تكفيرى  مانند  يزيدى  نوظهور  هاى 
قابل  ريشه،  بى  وهابيت  و  افراط  تروريزم، 

اعمال و پيگيرى است.
پس با استفاده از اين فرصت استثنايى و 
مهم، در سايه عقالنيت و رويكردى عقالنى 
هرگونه  از  پرهيز  با  عاشورا،  به  آگاهانه  و 
افراط و تفريط، مى بايست به گونه اى عمل 
كرد كه اين رويداد مهم تاريخ اسالم، به الگو 
و  شيعه  برادرى  و  اتحاد  براى  اى  زمينه  و 
سنى بدل شود و از سوى ديگر، مانع از بهره 
بردارى تبليغاتى تروريست ها، تكفيرى ها و 
دستگاه هاى تبليغاتى همسو با آنها از مراسم 
مكتب  پيام  و  فرهنگ  عليه  بر  عاشورايى 

جاودانه عاشوراى حسينى گردد.
و  شيعه  مذهب  دو  هر  از  دينى  علماى 
سنى، روشنفكران، قلم به دستان و نخبگان 
اين  در  اسالم،  جهان  و  مسلمان  جامعه 
بايد  آنها  دارند.  مهم  و  كليدى  نقشى  ميان،  
رسالتى  در  حياتى،  و  حساس  برهه  اين  در 
حسينى  بزرگ  رسالت  از  منبعث  يقينا  كه 
رهبرى  بود،  خواهد   61 سال  عاشوراى  در 
اين جريان اعتدال گرا، اصالح گر و وحدت 
بخش را بر عهده بگيرند و در برابر افراط و 

تكفير و ابتذال و انحراف، ايستادگى كنند.

عاشورا،
وحدت در سايه عقالنيت

يادداشت

مانور  يك  با  كه  بداند  مركزى  دولت 
داعش  ها،  چرخبال  زنى  گشت  و  جنگى 
و طالب در ولسوالى درزاب و قوش تيپه 
داعش  اختالفات  اگر  نيست،  شدنى  نابود 
واليت  تنها  نه  شود،  طرف  بر  طالب  و 
خط  چون  ملى  منافع  بلكه  جوزجان، 
كيلوات   500 برق  و  آقينه  بندر  الجورد، 

تركمنستان به مركز در خطر است.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
شوراى  رئيس  حيات،  عبدالحى  مولوى 

واليتى واليت جوزجان به خبرگزارى آوا 
گفت: «ناامنى هاى اخير در ولسوالى هاى 
خزانى  كمپاين  مانع  درزاب  و  تپه  قوش 
مردم  عبور  هاى  راه  و  گرديده  اطفال  فلج 
مسدود مى باشد و مشكالت جدى دامن 

گير مردم اين مناطق شده است».
اين  بزرگان  با  «ما  افزود:  همچنان  وى 
فلج  واكسين  كه  نموديم  صحبت  مناطق 
ندارد،  جنگ  و  درگيرى  به  ربطى  اطفال 
اين  و  است  بشردوستانه  فعاليت  يك  اين 

بزرگان به ما وعده همكارى داده اند».
آقاى حيات خاطرنشان كرد: كسانى كه 

اكنون درگيرى ميان داعش و طالب فرصتى 
بسيار خوب براى ارگان هاى دولتى است 
تا وارد عمل شوند و اگر اختالفات داعش 
و طالب به وحدت شان مبدل گردد، آينده 
ملت  و  جوزجان  مردم  براى  را  سختى 

افغانستان خواهد داشت».
رئيس  قريشى،  نجيبه  حال  همين  در 
خراب  ضمن  جوزجان  واليت  زنان  امور 
هاى  ولسوالى  در  بانوان  وضعيت  خواندن 
درزاب و قوش تيپه، مى گويد، ناامنى ها 

امور  رياست  هاى  فعاليت  تا  شده  سبب 
به  اگر  و  يابد  توقف  مناطق  اين  در  زنان 
همين روال ادامه پيدا كند، آينده خطرناكى 

را پيش رو خواهند داشت.
از سال گذشته به اين سو فعاليت هاى 
قوش  و  درزاب  هاى  ولسوالى  در  داعش 
اين  و  شده  آغاز  جوزجان  واليت  تيپه 
گروه از خالهاى امنيتى براى جذب نيرو 
مى  استفاده  مناطق  اين  در  شدن  جابجا  و 
امنيتى تاكنون يك  كند. متأسفانه نيروهاى 
عمليات پاكسازى وسيع را عليه داعش در 

اين ولسوالى ها آغاز نكرده اند.

به گروه طالب يا داعش مى پيوندند، مثل 
آن است كه در تاريكى فرو رفته باشند و 
عمل  يك  اطفال  فلج  كمپاين  نمودن  منع 
ضد بشرى است و خود تاريكى گروه هاى 

مخالف را نشان مى دهد.
به گفته وى، ولسوالى هاى قوش تپه و 
كه  اند  استراتژيك  و  كليدى  نقاط  درزاب 
حتا شوروى سابق در اين مناطق شكست 
مناطق،  اين  سازى  پاك  براى  و  خورد 
عمليات هاى كوچك وزارت دفاع و داخله 

كارساز نيست.
اين مقام محلى در جوزجان مى گويد: 
«دولت مركزى بداند كه با يك مانور جنگى 
و گشت زنى چرخبال ها داعش و طالب 
در ولسوالى درزاب و قوش تپه نابود شدنى 
بر  طالب  و  داعش  اختالفات  اگر  نيست، 
طرف شود، نه تنها واليت جوزجان بلكه 
آقينه  بندر  الجورد،  خط  چون  ملى  منافع 
مركز  به  تركمنستان  كيلوات   500 برق  و 
واليتى  شوراى  رئيس  است».  خطر  در 
تپه  قوش  هاى  ولسوالى  آينده  جوزجان 
و درزاب را خطرناك خواند و گفت: هم 

داعش و طالب با مانور جنگى و گشت زنى چرخبال ها
نابود شدنى نيستند

كربال؛ مظهرعشق و اخالق انسانى و تجلى گاه غيرت دينى، 
ملى و ناموسى است

پنجمين روز عزادارى امام حسين(ع) در مركز تبيان ـ كابل؛

در پنجمين روز از مراسم عزادارى امام 
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  در  حسين(ع) 
اين  سخنرانان  كابل،  در  تبيان  اجتماعى 
اوج  كربال  در  كه  كردند  مطرح  را  مسأله 
همچنان  و  ناموسى  و  ملى  دينى،  غيرت 

اخالق انسانى تجلى كرد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
امام  عزادارى  هاى  مراسم  ادامه  در 
با  محرم  ماه  روز  پنجمين  حسين(ع)، 
و  دانشجويان  روحانيون،  علما،  حضور 
اقشار مختلف مردم از سوى مركز فعاليت 
كابل  در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 

تجليل شد.
امين  محمد  والمسلمين  االسالم  حجت 
فعاليت  مركز  فرهنگى  مسوول  زاهدى، 
در  كابل  در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
فرهنگ  به  كه  «وقتى  گفت:  مراسم  اين 
ارزش  تمام  آن  در  كنيم،  مى  نگاه  عاشورا 
هاى اخالقى و انسانى، غيرت دينى، ملى و 

ناموسى تجلى كرده است».
به گفته زاهدى، غيرت دينى و ناموسى 
زيربناى همه چيز در زندگى انسانى بوده و 
ضامن بقا و حفظ كيان اسالم است كه در 

كربال به عالى ترين وجه تجلى كرد.
امام  كه  زمان  افزود: «آن  دينى  عالم  اين 
اسب  پشت  از  كربال  زمين  در  حسين(ع) 
افتاد، لشكر عمر سعد قصد حمله به خيمه 
وجود  با  بينيم  مى  جا  اين  در  كرد.  را  گاه 
از  تشنگى،  و  خستگى  فراوان،  هاى  زخم 
مرادنگى  و  شجاعت  غيرت،  امام،  سخنان 
برمى خيزد، فرياد مى زند اى شيعه آل ابى 
نمى  قيامت  از  و  نداريد  دين  اگر  سفيان، 
ترسيد، الاقل در دنيا آزاده مرد باشيد، زيرا 
زنده  حسين  كه  است  دور  جوانمردى  از 

باشد و شما خيمه گاه را تاراج كنيد».
به باور زاهدى، غيرت دينى آن است كه 

فرهنگى  فعال  حسينى،  حسين  سيد 
اجتماعى نيز در اين مراسم گفت: «يكى از 
عوامل مهم و مؤثر در قيام امام حسين(ع) 
مسأله امر به معروف و نهى از منكر است 
به  آن  تطبيق  براى  الهى  انبياى  تمام  كه 

جامعه بشرى فرستاده شد».
او همچنان افزود: «امر به معروف و نهى 
از منكر ركن مهم اسالم است كه اجراى آن 

منوط به شرايطى است».
به گفته حسينى، اجراى امر به معروف و 
نهى از منكر در قدم اول وظيفه انبيا و اوليا، 
سپس علما و حاكمان اسالمى و در نهايت 

وظيفه تمام مردم است.
اين فعال فرهنگى اجتماعى تصريح كرد: 
«علم داشتن به معروف و منكرات، احتمال 
بر  مردم  كردن  اصرار  جامعه،  در  آن  تأثير 
ناهى  و  معروف  به  آمر  بودن  صالح  گناه، 
به  امر  تأثيرگذارى  اساسى  شرط  منكر،  از 

معروف و نهى از منكر است».
خانم صنوبرعظيمى، يك تن از اشتراك 
«عاشورا  گفت:  نيز  محفل  اين  كنندگان 
و  جامعه  و  فرد  سازندگى  براى  فرصتى 

درك حقيقت ها است».
در  «عاشورا  داد:  ادامه  عظيمى  خانم 
غدير ريشه دارد و هيچ كس نمى تواند اين 

حقيقت را انكار كند».
سبب  غدير  شكنان  پيمان  وى،  گفته  به 
شدند كه حادثه خونين كربال به وجود بيايد 
و در حق حرم رسول خدا بى حرمتى شود.

از  پس  «اگر  اظهارداشت:  همچنان  او 
واقعه غدير، حق در مركز قرار مى گرفت و 
دست هاى على را نمى بستند، حادثه تلخ 

عاشورا به وقوع نمى پيوست».
مداحى  با  محفل  كه  است  ذكر  به  الزم 
گل  كاظم  حاج  قارى  بيت(ع)  اهل  مداح 

محمدى پايان يافت.

هرگاه كيان اسالم و ارزش هاى انسانى به 
مخاطره افتاد، هر مسلمانى بايد از همه چيز 
و  فريب  گونه  هيچ  تسليم  و  بگذرد  خود 

نيرنگ دشمن نشود.
او همچنان عالوه كرد: امام حسين(ع) با 
فرياد «هيهات من الذله» بقاى دين را تضمين 
و آقايى و سرورى، عزت و جوانمردى را 

در تاريخ بشر به يادگار گذاشت.
اما به گفته اين عالم دينى، امروز وظيفه 
ما در قبال زحمات امام حسين(ع) حفاظت 
از ارزش هايى است كه امام در راه آن از 

تمام هستى خود گذشت.
در  «ما  داشت:  ابراز  ادامه  در  زاهدى 
و  غيرت  كه  كنيم  مى  زندگى  دنيايى 
متمدن  دنياى  و  است  مرده  جوانمردى 
ندارد،  ناموسى  غيرت  تنها  نه  امروز  غرب 
سر  جهان  تمام  در  را  غيرتى  بى  شعار  كه 
مى دهد. متأسفانه اين شعار به دنياى اسالم 

نيز سرايت كرده است».
هاى  سوغات  از  يكى  كرد،  تأكيد  او 
غرب فسادهايى مانند بد حجابى و اشاعه 
موسيقى حرام و انواع فحشا در افغانستان 
است كه متأسفانه حكومت و علما در اين 
زمينه نه تنها اقدام جدى نمى كنند، كه اكثر 

اوقات سكوت مى كنند».
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رئيس جمهور محمداشرف غنى در ديدار 
با شمارى از علماى اهل تشيع و تسنن گفت 
از  عاشورا  از  تجليل  براى  جدى  ارادة  كه 

سوى علماى جعفرى و حنفى وجود دارد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
آمده  جمهورى  رياست  ارگ  بيانيه  يك  در 
است كه آقاى غنى از علماى كشور خواست 
تا رفتار و سيرت حضرت امام حسين(ع) را 

به شكل درست به مسلمانان برسانند.
به  كه  گفت  همچنان  جمهورى  رئيس 
فضاى  در  عاشورا  مراسم  از  تجليل  منظور 
ايجاد  امنيتى  مشترك  كميسيون  يك  امن، 

گرديده است.
افغانستان  مردم  دشمنان  به  خطاب  او 
نمى  كه  بدانند  بايد  اسالم  «دشمنان  گفت: 
توانند وحدت مردم ما را خدشه دار و مانع 

فعاليت هاى مذهبى ما شوند».
محقق،  محمد  كه  است  حالى  در  اين 
معاون دوم رياست اجرايى نيز در جمع علما، 
امام حسين(ع) را مربوط به تمام دنياى اسالم 
كه  گونه  آن  عاشورا  كه  كرد  تأكيد  و  خواند 

شايسته است، بايد تجليل شود.
مناسب  زمينه  عاشورا  كه  اين  بيان  با  او 
مى  دينى  هاى  ارزش  و  اسالم  تبليغ  براى 
باشد، افزود: «اسالم در صورتى بر تمام جهان 

حاكم مى شود كه درست تفسير شود».
معاون دوم رياست اجراييه تأكيد كرد كه 
علما در ابتدا بايد اسالم را خوب بفهمند تا 
است،  كه  چنان  آن  را  زيبايش  چهره  بتوانند 
كاريكاتور  اسالم  از  كه  اين  نه  كنند،  معرفى 
درست كنيم كه همگى از آن وحشت كنند؛ 
چنان كه گروه هاى تكفيرى امروز يك چهره 

خشن از اسالم را در جهان ارائه كرده اند.
به گفته وى، چهره امام حسين(ع) نيز آن 
با  نبايد  و  شود،  معرفى  بايد  است،  كه  گونه 
وهن  باعث  ها،  زنى  قمه  و  ها  زنى  زنجير 

اسالم و مكتب امام حسين(ع) شويم.
اين عالم دينى با بيان اين كه نسل امروز 
عاشورا  مكتب  درست  معرفى  به  جدى  نياز 
نسل  روشنگرى  از  نبايد  «علما  افزود:  دارد، 

جوان غافل بمانند».

ترامپ  دونالد  كه  است  نوشته  گاردين 
پنجشنبه  ديدار  در  امريكا  جمهور  رييس 
غنى،  جمهور  رييس  با  خود  گذشته 
پافشارى كرده است تا فعاليت دفتر سياسى 

طالبان در قطر پايان يابد. 
آوا،  خبرگزارى  مانيتورينگ  گزارش  به 
در اين ديدار رييس جمهورغنى بر تامل و 
از  اما  كرده  تاكيد  مورد  اين  در  بيشتر  غور 
سوى ترامپ بخاطر مسدود كردن اين دفتر 

مورد فشار قرار گرفته است. 
ترامپ  دونالد  گاردين،  نوشته  بربنياد 
شدن  مسدود  خواستار  دليل  چند  بخاطر 
اين دفتر شده است كه يكى آن ناموثر بودن 
راه  اوباما  باراك  كه  صلح  برنامه  براى  آن 
انداخته بود، مى باشد و ديگر اينكه امارات 
در  محدوديت ها  سلسله  در  او  از  متحده 
كرده  ممكن  را  درخواست  اين  قطر،  برابر 

اند. 
حكومت افغانستان تا به حال اين تصميم 
را رسما اعالم نكرده است اما تصميم نهايى 
مسدود شدن اين دفتر به دست دولت قطر 

خواهد بود. 
موضوع  اين  گاردين،  گزارش  بربنياد 
سوى  از  نيز  قطر  پادشاه  با  گذشته  هفته 

ترامپ مطرح شده است. 
سال  در  قطر  در  طالبان  سياسى  دفتر 
ديدار  نخستين  از  پس  ميالدى   2011
ايجاد  آلمان،  در  طالبان  و  امريكا  مقام هاى 
گرفتن  شكل  براى  بيشتر  هاى  گام  و  شد 
 ، گروه  اين  رسمى  سفارت  به  دفتر  اين 
اين  فراز  بر  طالبان  پرچم  برافراشتن  چون 
ساختمان نيز برداشته شد اما از سوى دولت 
اين  ولى  شد  روبرو  مخالفت  با  افغانستان 
دفتر به شكل غيررسمى تا امروز باز است. 
 36 قطر  در  طالبان  سياسى  دفتر  در 
عضو گروه طالبان حضور دارند كه بخاطر 
اما  كنند  گى  نماينده  صلح  گفتگوهاى 
و  فعاليت  افغان  مقام هاى  بيشتر  و  آگاهان 

گفتگوهاى اين دفتر را ناموثر مى دانند. 
يك  تبادله  و  رهايى  پى  در  دفتر  اين 
جنرال ارشد امريكايى با پنج زندانى طالبان 
همچنان  و  است  شده  ايجاد  گوانتانامو  در 
طالبان  با  مستقيم  گفتگوهاى  آن  هدف 
از  يكى  پاكستان  كه  است  شده  عنوان 
همان  از  صلح،  روند  در  دخيل  كشورهاى 

ابتدا با ايجاد اين مركز مخالف بود. 
به  را  دفتر  اين  نيز  افغانستان  دولت 
گونه يى، رسميت بخشيدن به گروه طالبان 
تلقى كرده و چندان از فعاليت آن در بيرون 
محلى  را  آن  و  نبوده  راضى  افغانستان  از 
با  سومى  طرف هاى  مستقيم  بازديد  براى 

گروه طالبان عنوان مى كند.

وزراى دفاع هند و امريكا در دهلى نو بر 
نابودى النه هاى تروريزم تاكيد و خاطر نشان 
پايان  عذاب  اين  به  هم  همكارى  با  كردند: 

دهند.
آوا،  خبرگزارى  مانيتورينگ  گزارش  به 
گفت:  خبرى  نشست  در  سيتارامان  خانم 
در  نبرد  ميدان  در  هند  سرباز  هيچ  «نبايد 
به  ما  اما  پيداكند.»  حضور  (افغانستان)  آنجا 
همكارى ها و كمك هاى  انكشافى  و صحى 

خود به افغانستان ادامه مى دهيم.
وزير دفاع هند همچنان به رسانه ها گفت 
كه از همتاى امريكايى اش خواسته است تا 
در  پاكستان،  مقام هاى  با  ديدار  صورت  در 
دو  در  هراس افگنى  مورد  در  نگرانى ها  مورد 

سوى مرز را نيز مطرح كند. 
نابودى  بر  مقام،  دو  اين  ديدار  در 
شده  تاكيد  جهان  سراسر  در  هراس افگنى 

است. 
جم متيس، وزير دفاع امريكا در اين نشست 
هراس افگنان  امن  النه هاى  مورد  «در  گفت: 
هيچ تحملى نمى تواند وجود داشته باشد. به 
روشن  امريكا  و  هند  جهانى،  رهبران  عنوان 
كردند تا با همديگر كار كنند و اين عذاب را 

پايان بخشند. 
سفر  يك  در  دوشنبه  روز  به  متيس  جم 
سه روزه وارد دهلى پايتخت هند شد. آقاى 
متيس پيش از اين در پى راهبرد تازه امريكا، 
در  راهبرد  اين  مهم  حاميان  از  يكى  را  هند 

افغانستان عنوان كرد. 
هند پيش از اين سه ميليارد دالر كمك و 
كرده  تعهد  افغانستان  براى  نظامى  آموزش 

است.

هاى  رقابت  در  كه  كشور  معلوالن  تيم 
شركت  كانادا  در  ناپذير  شكست  جهانى 
كرده اند، اين رقابت ها را با كسب يك مدال 

نقره و يك مدال برنز آغاز كردند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
اين مدال ها در بخش پاورليفتينگ به دست 
و  نقره  مدال  اكبرى  محمدعيسى  و  آمده 
براى  را  برنز  مدال  حليمى،  نصيراحمد 

افغانستان كسب كردند.
اين در حالى است كه ورزشكاران كشور 
فردا در رشته هاى واليبال و وزنه بردارى در 

برابر رقيبان شان به ميدان مى روند.
حضور550  با  ناپذير  شكست  بازى هاى 
معلول از نيروهاى امنيتى افغانستان، امريكا، 
آلمان،  كانادا،  نئوزيلند،  استراليا،  انگلستان، 
فرانسه، هالند، اردن، استوني،عراق، اوكراين 
و گرجستان با ميزبانى كانادا آغاز شده  است.

دراين رقابت ها، هفت نظامى آسيب ديدة 
كشور با آماد  گى هاى كامل براى شركت در 

اين بازى ها، به كانادا رفته اند.

ديدار رييس جمهور با علماى اهل 
تشيع و تسنن/ دشمنان اسالم
نمى توانند مانع فعاليت هاى

مذهبى شوند

ترامپ خواستار مسدود شدن دفتر 
طالبان در قطر شد

وزراى دفاع هند و امريكا بر نابودى 
النه هاى تروريزم تاكيد كردند

دو مدال نقره و برنز براى افغانستان 
در ابتداى رقابت هاى جهانى 

شكست ناپذير

گزارش سياسى

مجلس  عضو  بشردوست  رمضان 
اعضاى  برخى  كه  گويد  مى  نمايندگان 
اين  به  روز  و  شب  چند  از  ملى  شوراى 
از  تعدادى  و  وزرا  نامزد  دعوت  با  سوء 
برگزار  را  مجلل  مهمانى هاى  نمايندگان، 

مى كنند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
آقاى بشردوست در نشست علنى مجلس 
هدف  به  مهمانى  اين  كه  گفت  نمايندگان 
مى  برپا  جديد  وزراى  نامزد  براى  كمپاين 

شود.
رئيس  مسلميار  فضل  هادى  او،  گفته  به 
مجلس سنا، عبدالقادر زازى منشى مجلس، 
اعضاى  ياسينى  ميرويس  و  يار  اميرخان 
مجلس از جمله كسانى هستند كه در شب 
هاى گذشته در هتل هاى مجلل كابل براى 

نامزد وزرا مهمانى گرفته اند.
اين عضو مجلس نمايندگان پيشنهاد كرد 
توظيف  ميزبانان  از  تحقيق  براى  هيات  تا 
شود تا معلوم شود كه اين مهمانى ها از پول 
شخصى داير شده و يا از پول بيت المال؟.

خبر ميزبانى اش از نامزد وزراى جديد را 
در فيسبوك منتشر كرده بود.

جديد  وزراى  نامزد  معرفى  با  همزمان 
براى كسب راى اعتماد مجلس نمايندگان، 
بحث معامله گرى نمايندگان با نامزد وزرا 

بار ديگر باال گرفته است.
منگل،  خان  ميربت  قبل  روز  چند 
برخى  كه  گفت  نمايندگان  مجلس  عضو 
سر  بر  وزرا  نامزد  برخى  با  نمايندگان 
راى اعتماد و كرسى هاى حكومتى معامله 

مى كنند.
آقاى منگل گفت بعضى وكال معامله با 
بعضى سرپرست وزرا مى كنند كه در بدل 
راى اعتماد، افراد مورد نظر آنان را در فالن 
كرسى حكومتى و يا فالن رياست بگمارد.

اتهام معامله گرى براى دادن راى اعتماد 
مجلس  درون  از  همواره  وزيران  نامزد  به 
طورى  است،  شده  وارد  نمايندگان  بر 
نمايندگان  باوراند  اين  به  بسيارى ها  كه 
مجلس به جاى نمايندگى از آن ها سرگرم 

معامله هاى شخصى در خانه ملت هستند.

بشردوست افزود: اگر از پول بيت المال 
شخصى  پول  از  اگر  و  است  فساد  باشد، 
باشد، بازهم اسراف است كه اسراف كننده 

برادر شيطان است.

اين در حالسيت كه فضل هادى مسلميار 
كه  كرد  اعالم  ديروز  سنا  مجلس  رئيس 
شب در هوتل كانتيننتال همه نامزد وزرا و 

سناتوران مهمان او هستند. 
رئيس  نجرابى،  خان  ميرداد  نيز  از  پيش 
كميسيون امنيت داخلى مجلس نمايندگان 

مهمانى هاى شبانه برخى از نمايندگان براى نامزد وزيران 
جديد حكومت!

علماى شهر كابل در واكنش شان به قمه 
ايام  در  شيعيان  از  برخى  زنى  تيغ  يا  زنى 
محرم و روز عاشورا، مى گويند كه تمامى 
امام  حضرت  آن  رأس  در  و  تقليد  مراجع 
خامنه اى(دام ظله العالى) قمه زنى را حرام 
اعالم كرده اند. اين علما مى گويند قمه زنى 
بدعت است و قمه زدن در مراسم عزادارى 

امام حسين(ع) نوعى از افراط است.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
مسئول  رحمتى،  يارمحمد  االسالم  حجت 
فرهنگى  فعاليت  مركز  فرهنگى  بخش 
با  گفتگو  در  كابل  در  تبيان  اجتماعى 
خبرگزارى آوا بيان كرد: «اكثريت مراجع كه 
در راًس آن امام خامنه اى مى باشند، قمه 

زنى را حرام اعالم كرده اند».
هيچ  زدن  قمه  به  رابطه  «در  گفت:  او 
يك  زنى  قمه  نداريم،  شرعى  دليل  گونه 
عمل غيراسالمى است، قمه زدن در مراسم 
امام  شهيدان  ساالر  و  سيد  عزادارى  هاى 
حسين(ع) نوعى از افراط است؛ مخصوصًا 
نجس  انسان  خون  كه  مقدس  اماكن  در 

است».
وقت  «يك  كرد:  اضافه  رحمتى  آقاى 
كه  بيند  مى  شود،  مى  مسجد  وارد  انسان 
هم  وقت  و  شده  كثيف  خون  با  مسجد 
براى نماز كم مانده است، آيا نماز خواندن 
اولويت دارد يا تطهير مسجد؟ اينجا فتواى 
تطهير  مسجد  اول  كه  است  اين  دين  ائمه 
پس  شود؛  خوانده  نماز  بعد  شود،  پاك  و 

مسجد را آلوده نسازيد».
مشاور ارشد دبير كل حزب اسالمى تبيان 
ادامه داد: «اشخاصى كه تيغ مى زنند و اين 
يك  حقيقت  در  كنند،  مى  ترويج  را  عمل 
اسالم  سطح  از  را  بربريت  و  گرى  وحشى 
به بيرون از جغرافياى اسالم به نمايش مى 
گذارند و پخش خون انسان ها و تبديل تيغ 
انتقال  باعث  ديگر،  دست  به  دست  يك  از 

امراض گوناگون مى شود».
فعاليت  مركز  فرهنگى  بخش  مسئول 
كرد:  عالوه  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
تبليغات  و  دشمنان  تحريكات  به  توجه  «با 
قمه  موضوع  تشيع،  مذهب  به  نسبت  سوء 
زنى يك سوژه تبليغاتى شده و عليه مذهب 
نشان  مردم  براى  و  شود  مى  استفاده  تشيع 
مى دهند كه مذهب تشيع يعنى يك حالت 

غير عادى و جنون آميزدارد».
خاطرنشان  هايش  صحبت  پايان  در  او 
كرد: «قمه زنى در شرايط فعلى كار درست 
و مناسبى نيست و جوانان بايد از اين عمل 

جدا خودارى نمايند».
اسود  على  االسالم  حجت  حال  اين  با 
بالل، مسئول مدرسه علميه اميرالمومنين در 

او ادامه داد: «قمه زنى در شرايط كنونى 
افراط  از  نوعى  عزادارى  هاى  مراسم  در 
در  وهن  ايجاد  باعث  افراط  اين  و  است 

عزادارى مى شود».
از  يك  هيچ  با  زنى  قمه  وى،  گفته  به 

شرايط افغانستان سازگارى ندارد.
از سوى ديگر حجت االسالم سيد عارف 
علميه  مدرسه  اساتيد  از  تن  يك  موسوى، 
آوا،  خبرگزارى  با  گفتگو  در  اميرالمومنين 
از  بعضى  اسالم  دين  در  «ما  داشت:  بيان 
معروف ها را داريم و بعضى هم از منكرات 
را، معروف همان چيزى است كه قرآن، خدا 
را  عمل  اين  كه  گويد  مى  اسالم  پيامبر  و 

انجام بدهيد».
وى ادامه داد: «اما منكرات هم داريم كه 
اين  گويند  مى  كنند،  مى  نهى  آن  از  را  ما 
كار حرام است، انجام ندهيد، كسى كه آن 
را انجام بدهد، يعنى از امر اسالم سركشى 
اما  است،  داده  انجام  را  حرام  فعل  و  كرده 
را  آن  بايد  كه  است  واجب  چيزها  بعضى 
انجام بدهيد؛ اگر كسى انجام ندهد، مرتكب 

گناه مى شود».
و  زنى  «قمه  كرد:  اضافه  موسوى  آقاى 
در  ريشه  كه  است  چيزهايى  ها،  اين  امثال 
دين ندارد و بعدا وارد دين شده است. قمه 
زنى از روى احساسات و عاطفه وارد دين 
در  مردم  احساسات  كه  زمانى  است،  شده 
يك  زده،  را  خود  رفته،  باال  عزادارى  زمان 
حادثه رخ داده، بعد آمده اند اين را به عنوان 

يك آموزه در عاشورا مطرح كرده اند».
اين عالم دين اشاره كرد: «كسانى كه در 
روز عاشورا قمه يا تيغ مى زنند، اين عمل 
بدعت  است؛  بدعت  و  ندارد  شرعى  جنبه 
و  بياوريم  نيست،  دين  از  كه  چيزى  يعنى 
كه  آمده  قرآن  آيات  در  نه  كنيم؛  دين  وارد 
قمه بزن و نه در كدام احاديث پيامبر(ص)».
او بيان نمود: «بايد در امور دين تعادل را 
در نظر بگيريم؛ نه افراط كنيم و نه تفريط، 
كنيم،  تعطيل  كامال  را  عزادارى  مراسم  اگر 
داريم  هرچه  چون  نيست،  درست  هم  اين 
حسينى  مكتب  و  عاشورا  همين  بركت  از 
براى  را  شجاعت  و  عزت  درس  كه  است 
نيست  درست  هم  افراط  و  آموزد،  مى  ما 
كه بياييم و يك كار وهن آلود را در مذهب 

ايجاد كنيم».
موسوى  والمسلمين  االسالم  حجت 
خاطرنشان كرد: «فيلم هاى قمه زنى باعث 
روى  تشيع  مذهب  به  كه  كسانى  شود  مى 
مى آورند، رو گردان شوند، با اين كار وهن 
در مذهب ايجاد مى كنند، اشخاصى كه قمه 
كنند،  مى  حمايت  زدن  قمه  از  و  زنند  مى 

آب به آسياب دشمن مى ريزند».

گفتگو با خبرنگار آوا بيان كرد: «با توجه به 
فتواى مراجع تقليد، خصوصا مجتهدينى كه 
با روح زمان و مقتضيات آن آگاهى دارند، 
به اين نتيجه رسيده اند كه قمه زنى و زنجير 
دارى  عزا  شًان  از  دور  دار،  تيغ  هاى  زنى 

اباعبداهللا است».
تمام  از  ما  «خواهش  افزود:  بالل  آقاى 
جوانان عزادار كه اظهار ارادت و محبت به 
آقا اباعبداهللا حسين(ع) مى كنند، اين است 
كه از قمه زنى و زنجير زنى هاى تيغ دار 
به  اى  بهانه  ما  كه  نيست  عاقالنه  بپرهيزند. 

از  خواهند  مى  كه  بدهيم  دشمنانى  دست 
چهره پيروان امام حسين(ع) وسيله اى براى 
وهن و توهين به عزادار و مجلس عزاى آقا 

اباعبداهللا بسازند».
اين عالم دين اضافه كرد: در مسأله قمه 
زنى، فتواى صريح حضرت آيت اهللا ناصر 
مكارم شيرازى اين است كه مى گويد «من 
اگر ببينم در مجلس عزا جوانى قمه مى زند، 
هاى  دست  روم  مى  خود  حالت  همين  با 
دست  از  را  قمه  آن  و  بوسم  مى  را  ها  آن 
ايشان مى گيرم و مى گويم اگر اين عمل در 
شرايطى از سوى فقهايى جايز بوده و چنين 
فتوايى داده اند، متناسب به همان وضعيت 
به  زنى  قمه  اين  فعال  اما  بوده،  شرايط  و 

مصلحت عزاداران امام حسين نيست».

در مسأله قمه زنى، فتواى صريح 
حضرت آيت اهللا ناصر مكارم 

شيرازى اين است كه مى گويد «من 
اگر ببينم در مجلس عزا جوانى قمه 

مى زند، با همين حالت خود مى روم 
دست هاى آن ها را مى بوسم و آن 
قمه را از دست ايشان مى گيرم و 
مى گويم اگر اين عمل در شرايطى 
از سوى فقهايى جايز بوده و چنين 
فتوايى داده اند، متناسب به همان 

وضعيت و شرايط بوده، اما فعال اين 
قمه زنى به مصلحت عزاداران امام 

حسين نيست

واكنش علما به برخى انحراف ها در مراسم عزادارى؛

قمه زنى(تيغ زنى) بدعت است
قمه زدن در مراسم هاى عزادارى امام حسين(ع) نوعى از افراط است
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از  تكنالوژى معلوماتى  و  مخابرات  وزارت 
امضاى تفاهمنامه همكارى ميان شركت هاى افغان 
تلكام و چينا تلكام خبر داده مى گويد كه بر بنياد 
دو  در  تا  اند  متعهد  شركت  هردو  تفاهمنامه  اين 
سوى دهليز واخان زيربناهاى فايبرنورى را ايجاد 

كنند.
آريوبى،  شهزاد  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
سرپرست وزارت مخابرات و تكنالوژى معلوماتى 
تفاهمنامه  اين  كه  گفت  خبرى  نشست  يك  در 
جانان  توسط  وزارت،  اين  نماينده  حضور  در 
موسى زى سفير افغانستان در چين با شركت چينا 

تلكام به امضاء رسيد.
آقاى آريوبى تصريح كرد كه اين پروژه كه از 
كاشغر چين الى فيض آباد به طول 480 كيلومتر مى 
دالر  50ميليون  حدود  تخمينى  به صورت  باشد، 

هزينه بر مى دارد.
از  پول  مقدار  اين  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  او 

سوى دولت چين پرداخت شود.
آريوبى بابيان اينكه تطبيق اين پروژه افغانستان 
مى كند  مبدل  منطقه  ديتاى  ترانزيت  به مركز  را 
سازى  عملى  زمينه  پروژه  اين  تطبيق  كه  گفت 
كه  ابرشيم»  راه  نورى  فايبر  «توسعه  تفاهمنامه ى 
تاجيكستان و  افغانستان،  چين،  ميان  هفته گذشته 

قرغزستان به امضاء رسيد، را فراهم مى كند.
به گفته او؛ عملى شدن تفاهمنامه «توسعه فايبر 
نورى راه ابرشيم» چين را بوسيلة فايبر نورى از 
طريق افغانستان به  كشورهاى آسياى ميانه، ايران، 

شرق ميانه و اروپا وصل خواهد كرد.
تكنالوژى  و  مخابرات  وزارت  سرپرست 
افغانستان  كه  كرد  تصريح  همچنين  معلوماتى 
به عنوان معبر ترانزيت ديتا در منطقه عمل مى كند 
و با وصل شدن كشورهاى منطقه از طريق فايبر 
نورى ميليون ها دالر به خزانه كشور واريز خواهد 

شد.
از  افغانستان  اين  بر  عالوه  كه  كرد  اضافه  او 
خارج  انترنت  اخذ  قسمت  در  پاكستان  انحصار 
نيز  نورى  فايبر  كيفيت  و  خدمات  بر  و  مى شود 

بهبودى قابل مالحظه ى به وجود خواهد آمد.
و  مخابرات  وزارت  معلومات  به اساس 
تكنالوژى معلوماتى با تطبيق اين تفاهمنامه از يك 
مى شود  ايجاد  العاده  فوق  كارى  فرصت هاى  سو 
 Sub-Marineواز سوى ديگر با وصل شدن به
Cable قيمت هاى انترنت كاهش يافته و كيفيت 

آن بهتر مى شود.
منطقه  كشورهاى  ميان  در  افغانستان  همچنين 
حيثيت Digital Hub را پيدا كرده و در سكتور 
پيشرفت هاى  معلوماتى  تكنالوژى  و  مخابرات 

چشمگير را شاهد خواهد بود.

افغانستان به مركز ترانزيت ديتاى منطقه 
مبدل مى شود

محرم و شكل مشروع عزادارى ها
و  مذهب  و  آئين  و  دين  هر  از  اى  بيننده 
نگرشى، جذاب و آموزنده و مفيد خواهد 
را  گروهى  و  طايفه  و  فرقه  هيچ  و  بود 
ياراى مخالفت با اين شكل از پاسداشت 
و  حسين(ع)  امام  شهادت  پيام  و  محرم 
آن  اگر  حتى  بود؛  نخواهد  كربال  شهداى 
گروه و طايفه از دشمنان اهل بيت رسول 
خدا نيز باشند و با هر شكل از تجليل و 
تحليل از حادثه عاشورا و كارستان سترگ 
امام حسين(ع) و ياران پاكبازش، مخالف 

نيز باشند كه هستند!.
پاسداشت  چنين  يك  كه  است  واضح 

ترين جفا را نسبت به روح و باطن آئين 
محمدى كه همانا در نهضت خونبار كربال 

متبلور شد، روا داشته اند.
حال كه اهميت همراهى شعار و شعور 
حسين(ع)  امام  نهضت  از  پاسداشت  در 
مهم  اين  تطبيق  براى  دانستيم،  يادآور  را 
در  نكاتى  به  عملكرد  و  رفتار  عرصه  در 
زمينه اشاره مى شود؛ تا ميان شور و شعار 
و پيروى واقعى از اهداف امام حسين در 
زندگى هاى شخصى و جمعى ما تطابق و 

توازن معقول و مشروع برقرار باشد.
پيام  و  امام  قيام  باطن  به  توجه  1-با 

و  سطحى  و  خشك  هاى  عزادارى  و  ها 
براى  اى  ثمره  و  فايده  گونه  هر  از  خالى 

دين و متدينان در جوامع اسالمى.
چيزى كه با تاسف در جوامع مسلمان 
به خصوص ميان شيعيان به وضوح ديده 
جلوه  ظواهر  به  پرداختن  يعنى  شود؛  مى 
كردن  فراموش  و  حسينى  نهضت  هاى 
باطن و اصل پيام انسان ساز مكتب حسين 
كربالى  ساز  تاريخ  واقعه  آفرينان  نقش  و 

معال.
واقع  در  ظواهر  به  شدن  مصروف 
همين افراط و تفريط ها در شكل و شيوه 
سوى  از  عاشورايى  هاى  مراسم  برگزارى 
مردم است در قالب نذر و خيرات دادن ها 
سيال  و  ها  چشمى  هم  و  چشم  با  همراه 
شيعى  جامع  سطح  در  متداول  هاى  دارى 
كه چندان ربطى به پيام و مرام و اهداف 
شهداى  ساير  و  حسين(ع)  امام  متعالى 
كربال ندارد و فقط حس خودبزرگ بينى و 
فخر فروشى تعدادى را در جوامع مذهبى، 

چاق و فربه كرده است.
3-و سرانجام نكته پايانى اينكه تجليل 
نهضت  از  ها  تكريم  و  ها  تحليل  و  ها 
قيام  و  عاشورا  ساز  انسان  و  حماسى 
كه  باشد  اى  گونه  به  بايد  حسين(ع)  امام 
و  اخوت  حس  برقرارى  و  ايجاد  موجب 
وحدت در ميان آحاد امت اسالمى گردد 
و روحيه همپذيرى و برادرى را در ميان 
پيروان مذاهب چندگانه اسالمى، بيشتر از 
پيش تقويت و تثبيت كند؛ نه آنكه از سر 
نقض  مذهبى،  تعصبات  احيانًا  و  نادانى 
وحدت  نهضت  از  و  آمده  پيش  غرض 
در  حسين(ع)  امام  شمول  همه  و  بحش 
يكديگر  از  مسلمانان  دلهاى  ساختن  دور 
كه  شود  اهريمنى  و  سوء  بردارى  بهره 
حسين  نه  را  شوم  مقصد  و  هدف  اين 
گرامى  رسول  نه  و  خواسته  على(ع)  ابن 
اسالم(ص) و نه هم خداوندى كه مركز و 
محور وحدت و يكپارچگى در ميان همه 
ى موجودات آفرينش به خصوص در ميان 
انسانها و به گونه خاص در ميان مسلمانان 

جهان است.

و  عاشورا  پيام  و  قيام  از  بزرگداشت  و 
رهبرى آن، كار ساده و آسانى نيست و در 
امام  جانفشانى  و  تالش  و  كار  ادامه  واقع 
صحنه  ساير  و  بزرگ  زينب  و  حسين(ع) 
سازان نهضت حماسى و ماندگار عاشورا 
چنين  يك  سويى  از  اما  طلبد؛  مى  را 
واقعه  از  تجليل  و  تحليل  و  پاسداشت 
روح  و  شخصيت  شناسايى  براى  كربال، 
امام حسين و دريافت پيام آن بزرگوار و 
انتقال اين حقايق براى ساير مسلمانان كه 
حسين و مرام و هدف او را حتى پس از 
نمى  درستى  به  هنوز  قرنها،  شدن  سپرى 
امثال  رديف  در  را  بزرگوار  آن  و  شناسند 
خالفت  مدعى  يك  عنوان  به  صرفًا  يزيد 
حتمى  و  ضرورى  الزم،  كنند،  مى  فرض 
حيطه  و  زمينه  اين  در  اگر  كه  نمايد  مى 
رسول  بيت  اهل  داران  دوست  و  شيعيان 
خدا(ص) تعلل كنند و كم بگذارند، بزرگ 

و  عزاداران  تا  است  الزم  آن،  ساز  انسان 
مداحان  تا  گرفته  علما  از  كنندگان  تكريم 
و  تحريف  از  سايرين،  و  خوانان  نوحه  و 
گزافه گويى و خرافه تراشى در بازخوانى و 
بازگويى از نهضت كربال شديداً خوددارى 
واقعه  نقل  در  افراط و غلو  از  كنند و نيز 
عاشورا براى ديگران عميقا بپرهيزند؛ چرا 
كه اين عمل عالوه بر خدشه دار ساختن 
حقائق  و  حسين(ع)  امام  درخشان  چهره 
بلند و استوار نهضت عاشورا، دشمنان اهل 
بيت رسول خدا(ص) و مخالفان سوگوارى 
براى اباعبداهللا و ياران بزرگوارش را جريح 
تر از گذشته كرده و به تعبير عوام تبر انتقاد 
و نكوهش آنها نسبت به تجليل و تكريم 
از امام حسين(ع) و نهضت كربال را دسته 

مى كند.
2-توجه به اصل مرام و پيام عاشورا و 
مصروف نشدن در سطح ظواهر سوگوارى 

روايات  و  احاديث  كه  نيست  ترديدى 
بر  مبنى  دارد  وجود  معتبرى  و  مستند 
ساالر  و  سيد  براى  سوگوارى  و  عزادارى 
شهيدان؛ حضرت امام حسين(عليه السالم) 
مسلمانان  و  وفايش  با  و  استوار  ياران  و 
به  استناد  با  شيعى  جوامع  خصوص  به 
همين مجوزهاى شرعى و مذهبى، قرنهاى 
اباعبداهللا  سوگ  در  كه  است  متمادى 
شهداى  ساير  و  السالم)  الحسين(عليه 
كربال نشسته اند و محافل و مجالس تعزيه 

و اشك و آه برگزار مى كنند.
صد البته كه اين سوگوارى ها و ريختن 
صورى  جنبه  تنها  كشيدنها،  آه  و  اشكها 
نبايد  خالى  و  خشك  و  صرف  ظاهرى  و 
الزم  و  نيست  هم  چنين  كه  باشد  داشته 
است تا پشت هر قطره اشكى كه براى امام 
حسين(ع) ريخته مى شود و هر محفل و 
مجلسى كه براى پاسداشت از كار بزرگ 
آن امام همام گرفته مى شود و نيز هر آهى 
كه از سينه هاى افگار و دردمند مسلمانان 
بيرون ميايد، مفاهيم و معانى دقيق و انسان 
بزرگ  واقعه  تاويل  و  تفسير  از  سازى 
انسان  و  جهان  و  سترگ  پيام  و  عاشورا 
سرافرازى؛  و  آزادى  كبير  رهبر  شمول 
وجود  السالم)  حسين(عليه  امام  حضرت 

داشته باشد.
هواداران  كه  شود  مى  الزم  وقتى  لذا 
عاشورا  سترگ  مكتب  و  مرام  و  اباعبداهللا 
خويش  هاى  عزادارى  شيوه  و  شكل  در 
معقولى  و  مشروع  مالحظات  چنين  يك 
و  خودكار  گونه  به  بگيرند،  نظر  در  را 
سيستماتيك پاسداشت ها و سوگوارى ها 
و ريختن اشك و كشيدن آه ها، با مفهوم و 
پيام هاى نهضت كربال هماهنگ و همراه 
در  شعور  و  شعار  واقع  در  و  شوند  مى 
مياميزد  هم  در  بشكوه  و  خدايى  قيام  اين 
و  پاسداشت  و  تعزيه  يك  از  اى  چهره  و 
از  انسانى  و  صحيح  و  درست  سوگوارى 
حادثه كربال را براى بشريت به نمايش مى 

گذارد.
چهره و شكل و شمايل درست، معقول 
و مشروع و نيز انسانى اى را كه براى هر 

و  كرد  تشديد  را  فعاليتش  مجاهدين، 
جبهه   رهبر  احدى  انوارالحق  آقاى  هم چنان 
تركيه  به  دوستم  آقاى  ديدار  به  نوين  ملى 

رفت.
سازمان  نماينده   گزارش  اين  به  مطابق 
ملل، اين اپوزيسيون ها از فساد در ارگان هاى 
امنيتى، وضعيت بد اقتصادى و تمركز قدرت 

در ارگ رياست جمهورى انتقاد مى كنند.
در  امنيتى  وضع  مى گويد،  ياماموتو  آقاى 
و  سقوط  است،  شده  وخيم تر  اخير  ماه  سه 
را  زيان  بيشترين  ولسوالى ها،  گرفتن  دوباره 

به غيرنظاميان مى زند.
قريه   در  عام  قتل  مى كند  عالوه  او 
سرپل،  واليت  صياد  ولسوالى  ميرزاولنگ 
سقوط  با  مردم  كه  است  آسيب هايى  نمونه  

ولسوالى ها متحمل مى شوند.
بنابر گزارش آقاى ياماموتو، مركز شهرها 
هم بارها هدف حمالت انتحارى قرار گرفته 
كه حمله هاى انتحارى بر مسجد جواديه در 
ناحيه   در  زمان  امام  مسجد  و  هرات  شهر 
در  را  تلفات  بيش ترين  كابل،  شهر  يازدهم 

پى داشته اند.
افغانستان  در  ملل  سازمان  ويژه  نماينده 
اضافه مى كند كه با اين حال حكومت تعهد 
دهد  افزايش  را  كماندوها  شمار  تا  سپرده 
 2021 سال  تا  ساله،  چهار  برنامه اى  طى  و 
كامل  تسلط  افغانستان  خاك  درصد   80 بر 

داشته باشد.
ياماموتو بر اساس گزارش يوناما مى گويد 
كه از اول جنورى تا سى ام جون 2017، 5 
هزار و 243 حادثه  امنيتى رخ داده كه در پى 
هزار   3 و  كشته  نفر  و 662  هزار  يك   آن ها 
و 581 نفر زخمى شده اند و در جريان تهيه  
گزارش، حكومت و طالبان بارها ولسوالى ها 
را معاوضه كرده اند كه در نتيجه  آن خسارات 

زيادى به هر دو طرف وارد شده است.
دبيركل  نماينده   گزارش  اين  به  مطابق 
 629 افغانستان  حكومت  ملل،  سازمان 
كرده  اجرا  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  عمليات 
كه طى آن 569 كيلو گرام هيرويين، 9 هزار 
 841 و  هزار   4 مورفين،  كيلو گرام   644 و 
كيلو گرام ترياك، 25 كيلو گرام متافتامين، 2 
هزار و 867 كيلو گرام چرس، 7 هزار و 868 
كيلو گرام مواد مخدر جامد، 20 هزار و 338 
ليتر مواد مخدر مايع، 722 كيلوگرام تابليت 
كا، 103 عراده وسايط نقليه، 34 ميل سالح، 
كارخانه   سه  و  همراه  گوشى  دستگاه   177
توليد هيرويين را كشف و ضبط و به تعداد 
708 نفر را در پيوند به توليد و چاقاق مواد 

مخدر بازداشت كرده است.
ملل  سازمان  نماينده   گزارش  اين  در 
حكومت  ميان  صلح  پروسه   كه  است  آمده 
و  نبوده  محسوس  طالبان  و  افغانستان 

نتيجه اى نداشته است.

حزب  كليدى  اعضاى  و  غنى  رييس جمهور 
جمعيت اسالمى شد.

كه  است  آمده  گزارش  اين  در  هم چنان 
ايتالف  كه  امنيتى  و  سياسى  فضاى  اين  در 
حال  بر  اعضاى  از  بعضى  اشتراك  با  نجات 
هر  گرفته،  شكل  ملى  وحدت  حكومت 
بر  دوباره  ملى  وحدت  حكومت  رهبر  دو 
اختالف شان  سبب  قبال  كه  انتصاب ها  سر 
جريان  در  و  رسيدند  توافق  به  بود،  شده 
نامزدان  رييس جمهور  گزارش،  اين  تهيه  
مستقل  اداره   و  داخله  وزارت   براى  جديد 
 9 تمام  و  كرد  معرفى  را  محلى  ارگان هاى 
ادارى  اصالحات  مستقل  كميسيون  كميشنر 
جاى شان  به  و  برطرف  را  ملكى  خدمات  و 

كميشنران تازه گماشت.
رابطه   خود،  گزارش  در  ياماموتو 
دوستم،  عبدالرشيد  با  غنى  رييس جمهور 
اول  معاون  و  اسالمى  جنبش  حزب  رهبر 
و  مى خواند  وخيم  هم  را  جمهورى  رياست 
مبنى  شايعاتى  كه  وجودى  با  مى كند،  عالوه 
مأمورى  توسط  دوستم  آقاى  برگرداندن  به 
از سوى رييس جمهور، از تركيه سر زبان ها 
بود، آقاى دوستم هم چنان در انقره مانده و 

ظاهرا آن جا زير درمان است.
نماينده  سازمان ملل در گزارش خود آورده 
است كه به تايخ 22 جون، كميسيون مستقل 
دقيق  تاريخ  را   2018 جوالى   7 انتخابات، 

گزارش جديد نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان به شوراى امنيت
نگرانى جدى از افزايش اختالف ميان حكومت و رهبران سياسى

شوراهاى  و  پارلمانى  انتخابات  برگزارى 
اعالن  كه  مى افزايد  او  كرد.  اعالن  ولسوالى 
تقويم انتخابات باعث تصميم گيرى هاى آنى 
بعدى   هفته هاى  در  و  شد  سياسى  فعاالن 

اپوزيسيون هاى جديد شكل گرفتند.
از  بعد  كه  مى گويد  ياماموتو  آقاى 
افغانستان،  نجات  براى  ايتالف  شكل گيرى 
شهر  در  نور  عطامحمد  اگست،   1 تاريخ  به 
رهبرى  را  اعتراضى  گردهم آيى  مزارشريف 
مانند  جمعيت  حزب  ديگر  اعضاى  كه  كرد 
آن  در  ربانى  صالح الدين  و  عبداهللا  عبداهللا 

حضور نداشتند.
يك  روز،  همين  در  گزارش،  اين  طبق 
جالل آباد  شهر  در  اعتراضى  گردهم آيى 
وجود  ابراز  شرق  شوراى  و  شد  برگزار 
كرد. هيأت موسس شوراى شرق به تعقيب 
كردند  سفر  شريف  مزار  به  گردهم آيى شان، 
به  باشند.  داشته  بحث  نور  عطامحمد  با  تا 
ملل  سازمان  دبيركل  ويژه  فرستاده   گفته  
متشكل  ديگرى  اپوزيسيون  افغانستان،  در 
عنوان  تحت  كرزى  آقاى  كابينه   اعضاى  از 

محور مردم افغانستان نيز ابراز وجود كرد.
از  بعد  ياماموتو،  آقاى  گزارش  اساس  بر 
شوراى  اپوزيسيون   انتخابات،  تاريخ  اعالن 
آقاى  رهبرى  به  افغانستان  ثبات  و  حراست 
آقاى  و  داخله  پيشين  وزير  داوودزى،  عمر 
رهبران  از  يكى  سياف  عبدرب الرسول 

براى  ملل  سازمان  دبيركل  ويژه  نماينده 
خود  فصل وار  گزارش  ترين  تازه  افغانستان 
را به شوراى امنيت سازمان ملل ارائه كرده 
گزارش  اين  در  ياماموتو  تاداميچى  است. 
با  ملى  وحدت  حكومت  كه  است  گفته 
شخصيت هاى  روزافزون  مخالفت هاى 
ايتالف  شكل گيرى  و  شده  مواجه  سياسى 
سران  از  متشكل  كه  افغانستان  براى  نجات 
سه حزب است و به صورت كلى در شمال 
و به صورت نسبى در ساير نقاط نفوذ دارد، 
كرده  ايجاد  را  حكومت  مخالف  بلوك  يك 

است.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
ياماموتو در اين گزارش كه روزنامه 8 صبح 
حمله   كه  آورده  كرده،  منتشر  را  آن  فشرده 
منطقه   بر  جارى  سال  مى  ماه   31 انتحارى 
اعتراض  باعث  كابل  شهر  ديپلومات نشين 
امنيت  تأمين  خواهان  كه  شد  كسانى 

شهروندان بودند.
به گفته وى، اين معترضان ادعا داشتند كه 
عاجز  شهروندان  امنيت  تأمين  در  حكومت 
كه  يافت  تشديد  زمانى  باور  اين  و  است 
اعتراض  جريان  در  معترضان  از  تن  چندين 

توسط نيروهاى امنيتى به قتل رسيدند.
ياماماتو افزوده است، حوادثى كه به دنبال 
ديپلومات نشين  منطقه   در  انتحارى  حمله  
ميان  فاصله  ايجاد  باعث  داد،  رخ  كابل 

َمن َعبََد اهللاَ َحقَّ ِعباَدتِِه آتاُه اهللاُ فَوَق أمانِيِه َو كفايتِِه ؛

هر كه خدا را ، آن گونه كه سزاوار اوست ، بندگى كند ، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند.
(بحار األنوار، ج 68، ص 184)
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