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افغانستان در شمار «سركوب شده ترين» اقتصادهاى جهان قرار دارد
بنياد هريتيج كه طى دو دهه گذشته همه ساله اقتصاد كشورهاى جهان را رده بندى مى كند، در تازه ترين 
گزارش خود، به روز (چهارشنبه) گفت كه افغانستان با كسب امتياز 9,48 از ميان 180 كشور جايگاه 163 را 

گرفته و در شمار «سركوب شده ترين» اقتصادهاى جهان قرار دارد.
به گزارش آوا، در اين رده بندى، اقتصاد كشورهاى جهان به پنج دسته مختلف به شمول «آزاد»، «عمدتا آزاد»، 
«نسبتا آزاد»، «بسته» و در نهايت «عمدتا بسته» و يا سركوب شده تقسيم بندى مى گردد و به هر يك از كشورها 

از صفر تا صد امتيازى داده مى شود.
در دسته نخست كشورهايى قرار دارند كه امتيازى بين 80 تا 100 داشته باشند و تنها پنچ كشور اول اين 
رده  بندى در اين دسته جا گرفته  اند كه بنا بر گزارش اين بنياد، كشورهاى هنگ كنگ، سنگاپور و نيوزلند مانند 

هميشه در اين جايگاه قرار دارند.
در دسته دوم يعنى اقتصاد عمدتا آزاد كشورهايى حاضرند كه امتياز آنها بين 70 تا 80 باشد. سى كشور كه از 
كشورهاى توسعه يافته و يا در حال توسعه هستند در اين دسته قرار گرفته  اند...               ادامه در صفحه 4

يادداشتسرمقاله

صلح  مورد  در  مسكو  جانبه   6 نشست 
روسيه،  از  نمايندگانى  حضور  با  افغانستان 
روز  افغانستان  و  پاكستان  هند،  ايران،  چين، 

چهارشنبه برگزار شد.
بحث اصلى اين نشست چگونگى تشويق 

طالبان براى رو آوردن به صلح بود.
نشست  در  مى گويند  افغانستان  مقام هاى 
مسكو با اين پيام شركت كردند كه كشورهاى 
هراس  برابر  در  افغانستان  سياست  از  منطقه 
كابل،  با  آنان  رابطه  و  كنند  حمايت  افكنى 

دولت محور باشد.
استراتژى  دفتر  رئيس  حيدرى؛  اشرف 
مورد  در  نشست،  اين  در  خارجه،  وزارت 
«تهديد جدى تروريزم» به افغانستان و منطقه 
افغانستان  دولت  كه  گفت  و  داد  هشدار 
از  منطقه  كشورهاى  تمام  تا  است  اميدوار 
تالش هاى افغانستان براى تامين امنيت كامل 

اين كشور حمايت كنند.
و  امريكا  از  نشست  اين  در  حالى كه  در 
افغانستان  در  كه  غربى  كشورهاى  ديگر 
نيرو دارند، دعوت نشده بود، آقاى حيدرى 
برنامه هاى  مهم  حامى  امريكا  كه  كرد  تاكيد 
اقتصادى و سياسى دولت افغانستان است و 
«مى تواند نقش عمده در تامين صلح و ثبات 

در افغانستان ايفا كند.»
دولت  موضع  كه  گويند  مى  كارشناسان 
نشست در  كشور  نماينده  كه  افغانستان 
در  كرد،  تأكيد  آن  روى  مسكو،  اخير 
از  كابل  اصولى  هاى  نگرانى  دارنده  بر 
منطقه  كشورهاى  برخى  كه  است  تحركاتى 
به منظور تأمين يكجانبه منافع راهبردى خود 

آغاز كرده اند.
مسكو  در  چهارشنبه  روز  كه  نشستى 
برگزار شد، پيشتر بدون دعوت از افغانستان، 
شديد  اعتراض  امر،  همين  و  بود  شده  پا  بر 

دولت افغانستان را در قبال داشت...
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افغانستان  صلح  مورد  در  جانبه  نشست 6 
با حضور نمايندگانى از روسيه، چين، ايران، 
برگزار  مسكو  در  افغانستان  و  پاكستان  هند، 

شد.
بحث اصلى اين نشست چگونگى تشويق 
بود.  صلح  به  آوردن  رو  براى  طالبان  گروه 
كردند  شركت  پيام  اين  با  مسكو  نشست  در 
كه كشورهاى منطقه از سياست افغانستان در 
با  آنان  رابطه  و  كنند  حمايت  تروريزم  برابر 

كابل دولت محور باشد.
استراتژى  دفتر  رئيس  حيدرى،  اشرف 
افغانستان  نماينده  افغانستان  خارجه  وزارت 

در اين نشست بود.
اين  در  سخنرانى اش  در  حيدرى  آقاى 
تروريسم»  جدى  «تهديد  مورد  در  نشست، 
گفت  و  داد  هشدار  منطقه  و  افغانستان  به 
تمام  تا  است  اميدوار  افغانستان  دولت  كه 
افغانستان  تالش هاى  از  منطقه  كشورهاى 
حمايت  كشور  اين  كامل  امنيت  تامين  براى 

كند.»
نشست  در  سخنرانان  اظهارات  از  چنانچه 
اين  نتيجه  و  پيام  ترين  مهم  ميايد  بر  مسكو 
چگونگى  بحث  كنونى،  اوضاع  در  نشست 
تشويق طالبان براى رو آوردن به صلح و كنار 
افغانستان  در  ريزى  خون  و  جنگ  گذاشتن 
از سوى اين گروه بوده است؛ موضوعى كه 
به  كه  گفت  توان  مى  و  است  مشكل  بواقع 
شده  تبديل  افغانستان  عمده  و  اصلى  معضل 

است.
از طرفى نيز مشكل افغانستان و مردم آن 
تنها سرسختى طالبان و مقاومت آنان در برابر 
صلح طلبى هاى دولت و مردم نيست؛ بلكه 
هاى  دولت  رفتار  و  گفتار  در  صداقت  عدم 
مشكالت  بر  نيز  افغانستان  قضيه  در  درگير 

موجود در روند صلح افزوده است.
و  جدى  هاى  طرف  از  يكى  كه  دانيم  مى 
دولت  افغانستان،  جنگ  در  درگير  سرسخت 
پاكستان است؛ ...             ادامه در صفحه 2

نشست مسكو،
راه تازه اى براى صلح؟

تشويق طالبان به صلح راه 
خودش را دارد
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حادثه افشار دست مايه عده اى از منحرفين قرار دارد
منحرفين با سؤ استفاده از حادثه افشار به دنبال زدن رقباى خودشان هستند

رهبر حزب اسالمى تبيان:

در صفحه در صفحه 33

عبد رب الرسول سياف؛ از رهبران 
جهادى، در سالروز تجليل از «اخراج 
ارگ  در  افغانستان»  از  سرخ  قشون 
رياست جمهورى گفت: تا زمانى كه 
هيچ  نشود،  تخريب  داخل  از  نظام 
قادر به از  خارجى  شخص توطئه گر 

پا درآوردن اين نظام نمى باشد.
آقاى سياف، از انواع فساد به ويژه 
فساد اخالقى اظهار نگرانى كرد و از 
مقامات حكومتى خواست جلو فساد 
اخالقى  فساد  كه  بگيرند  را  اخالقى 
زمينه اى براى سرنگونى نظام است.

از  جلوگيرى  براى  كه  افزود  وى 
به  افغانستان  ملت  اخالقى،  فساد 
رفع  براى  عظيم  اى  پشتوانه  عنوان 
اين فساد قرار خواهد داشت و براى 
از  بايد  اخالقى  فساد  از  جلوگيرى 
و  راديو  از  خصوص  به  ها  رسانه 

تلويزيون ملى شروع شود.
كرد:«ما  خاطرنشان  سياف  آقاى 
اما  كنيم؛  مى  حمايت  بيان  آزادى  از 
زير  به  منجر  نبايد  بيان  آزادى  اين 
در  حيثيت  و  دين  فرهنگ،  كردن  پا 
از  جلوگيرى  براى  و  شود  جامعه 
شود؛  شروع  بايد  ها  رسانه  از  فساد، 
به  ها  رسانه  در  اخالقى  فساد  زيرا 

اوج خود رسيده است.»
مطرح  حالى  در  هشدارها  اين 
ناظران  نيز  اين  از  پيش  كه  شود  مى 
فساد  از  فرهنگى  و  اجتماعى  مسايل 
بى مهار و لجام گسيخته اخالقى كه 
يافته  سازمان  و  هدفمند  صورت  به 
سازمان  برخى  و  ها  رسانه  سوى  از 
هاى معلوم الحال در سطح جامعه و 
فرهنگ افغانستان، دامن زده و تبليغ 
و  ترس  اظهار  شود،  مى  ترويج  و 
خصوص  در  و  بودند  كرده  نگرانى 
و  ويرانگر  پيامدهاى  و  تبعات 

اجتماعى،  حيات  براى  آن  خطرناك 
مردم  اخالقى  نظام  و  اعتقادى  مبانى 
مسلمان افغانستان، به صورت جدى 
رسانه،  و  فرهنگ  امر  متوليان  به 

هشدار داده بودند.
كه  همانگونه  منتقدان،  باور  به 
سياف  آقاى  اخير  سخنرانى  در 
لجام  فساد  است،  يافته  بازتاب  نيز 
آزادى  نام  زير  كه  اخالقى  گسيخته 
ولى  شود؛  مى  زده  دامن  آن  به  بيان 
در واقع، بر ضد آزادى عمل مى كند، 
سرانجام منجر به فروپاشى جامعه از 
درون خواهد شد؛ كارى كه دشمنان 
نيروى  با  هرگز  افغانستان،  خارجى 
نظامى و انتحار و كشتار و خشونت 

و تفنگ به آن، دست نمى يابند.
آينده  برابر  در  جدى  خطرى  اين 
نظر  از  كه  نسلى  ماست؛  فرزندان 
حق  اخالقى،  امنيت  و  سالمت 
بزرگى بر گردن دولت و جامعه دارد 
و بايد به نيازها و نگرانى هاى آن از 
اين منظر، پاسخى درخور و شايسته 

داده شود.
كشور  فرهنگى  گذارى  سياست 
شود  دهى  سامان  اى  گونه  به  بايد 
كه يك حريم امن و مطمئن اخالقى 
نسل  و  جوانان  ها،  خانواده  براى 
و  آورد  وجود  به  كشور،  آينده  هاى 
بيان  آزادى  نام  زير  كه  ندهد  اجازه 
رسانه  ادعايى،  هاى  بهانه  ساير  و 
فاقد  ارزشى  نظام  يك  مبتذل،  هاى 
الگوى  عنوان  به  را  معنا  و  اخالق 
قابل استفاده و پيروى به نسل امروز 
ارائه  افغانستان،   فرداى  هاى  نسل  و 

كرده و آموزش بدهند.
از اين منظر، به عقيده تحليلگران، 
جدى  كامال  سياف  آقاى  هشدارهاى 
است؛  كمين  در  خطرى  زيرا  است؛ 
توپ  با  نه  ديگر  كه  واقعى  خطرى 

و  انتحارى  هاى  حمله  و  تفنگ  و 
تحميل جنگ هاى طوالنى و خانمان 
برانداز و كشتارهاى مخوف و فاجعه 
بار كه با خالى كردن جامعه و ذهن 
نسل  و  جوانان  ها،  خانواده  ضمير  و 
هاى آينده از ارزش هاى مورد اعتقاد 
و احترام اخالقى و دينى، يك جهان 
جايگزين  را  انحرافى  و  مبتذل  بينى 
جامعه  ترتيب،  اين  به  و  كند  مى  آن 

را از درون متالشى مى كند.
كه  هست  هم  سبب  همين  به 
سوى  از  كه  ميلياردى  هاى  هزينه 
گردانندگى  صرف  مشخص،  مراجع 
امور رسانه هاى بى برنامه مى شود، 
منظم  هاى  ارتش  كه  هايى  هزينه  با 
ارتقاى  صرف  كشورها  اى  حرفه  و 
و  دفاعى  و  رزمى  هاى  توانمندى 
مى  برابرى  كنند،  مى  شان  تهاجمى 

كند.
مبارزه با مفاسد اخالقى در دولت، 
عمومى،  عرصه  و  ها  رسانه  جامعه، 
افغاستان  مردم  جهاد  از  ديگرى  بعد 
بلكه  نيافته؛  پايان  تنها  نه  كه  است 
بايد  البته  است.  شده  آغاز  تازه 
نوع  اين  ابزارهاى  كه  كرد  تصريح 
با  افزارى  سخت  جهاد  با  جهاد، 
خاك،  و  آب  اين  بيرونى  دشمنان 

كامال فرق مى كند.
آگاهى، دين دارى، دانايى، بصيرت 
و بيدارى از مؤلفه ها و لوازم اصلى 
است؛  بزرگ  خطر  اين  با  مصاف 
خطرى كه جامعه ما را به سمت يك 
مى  پيش  به  خطير  و  مخوف  پرتگاه 
راند و روشن نيست اگر وضعيت به 
همين صورت ادامه پيدا كند، تا چند 
سال ديگر، دين باورى، ارزش هاى 
رفتار  احترام  مورد  اصول  و  اخالقى 
سرنوشت  چه  ما  جامعه  در  انسانى 

تلخ و غم انگيزى پيدا خواهد كرد.

فساد اخالقى و خطر فروپاشى از درون
مقاله

عبدالرب رسول سياف:
حكومت به دين و اهل دين 

توجه داشته باشد!
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رهبران حكومت هوشيار باشند 
كه جنگ امروز خطرناك تر از 

جنگ با شوروى است

ماشين جنگى داعشيان
در افغانستان از كار 

افتاده است
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واكنش ارگ به بستن مرز تورخم:واكنش ارگ به بستن مرز تورخم:

بهتر است النه هاى هراس افگنان بهتر است النه هاى هراس افگنان 
بسته شود!بسته شود!
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ديگر،  سوى  از   / اول  صفحه  از  ادامه 
با  كشور  اين  ارتباطات  به  روسيه  تصريح 
گروه طالبان، چيزى نيست كه مطلوب كابل 
در  ما  كشور  رسمى  رويكرد  راستاى  در  و 
صلح  برقرارى  يا  تروريزم  با  مبارزه  زمينه 

باشد.
كه  گويند  مى  منطقه  مسايل  تحليلگران 
هدف مسكو از ارتباط با طالبان، استفاده از 
اين گروه بر عليه داعش در افغانستان است. 
ساير  و  افغانستان  در  داعش  ظهور  روسيه 
كشورهاى منطقه را اقدامى از سوى دشمنان 
اين كشور بر عليه امنيت، ثبات و حاكميت 
توسعه  رو،  همين  از  و  داند  مى  خود  ملى 
قلمرو داعش به افغانستان نيز نخستين بار، 
روس ها را به موضع گيرى صريح و علنى 
برانگيخت و از همان زمان تاكنون، كرملين 
از مجارى و مسيرهاى گوناگون، سعى كرده 
امنيتى،  بالقوه  تهديد  اين  برابر  در  است 

مبارزه كند.
طالبان،  با  مسكو  ارتباط  وجود،  اين  با 
هم  و  افغانستان  براى  كه  نيست  چيزى 
قابل  امريكا،  و  ناتو  در  آن  غربى  پيمانان 

هضم باشد.
تالشى  روسيه،  اقدام  اين  آنها  منظر  از 
قضاياى  در  كشور  اين  آفرينى  نقش  براى 
افغانستان است و اگر اين ارتباطات، تعميق 
دارد  وجود  خطر  اين  كند،  پيدا  توسعه  و 
مهم  بازيگران  از  يكى  به  عمال  روسيه،  كه 
و غير قابل انكار در جنگ افغانستان تبديل 
شود و به اين ترتيب، بار ديگر شاهد تكرار 
اشغال  زمان  در  كه  باشيم  اى  تجربه  همان 
افغانستان توسط شوروى پيشين و حمايت 
جهادى  از  امريكا  دريغ  بى  و  گسترده  هاى 

هاى ضد روسيه، به عمل آمد.
نگرانى  اين  كه  گويند  مى  تحليلگران 
در  زيرا  است؛  درك  قابل  كامال  افغانستان، 
صورت تكرار آن تجربه، چيزى كه در اين 
حاكميت،  منافع،  ديد،  خواهد  آسيب  ميان، 
امنيت و ثبات ملى در افغانستان خواهد بود.

هاى  منفعت  بازى  و  ها  ابرقدرت  جنگ 
متضاد، همواره به زيان افغانستان تمام شده 
وجود  كامال  خطر  اين  هم  بار  اين  و  است 
نشان  موارد،  ديگر  در  روسيه  زيرا  دارد؛ 
داده است كه تالش مى كند در برابر ناتو و 
امريكا ظاهر شود و در مورد افغانستان هم 

هرگز چنين احتمالى مردود نيست.
از جانب ديگر، به عقيده تحليلگران، اين 
تروريزم  كه  مسكو  نشست  در  كابل  موضع 
امنيت  براى  تنها  نه  آنى  و  جدى  خطر  يك 
افغانستان؛ بلكه براى امنيت و ثبات سراسر 
كامال  موضعى  شود،  مى  محسوب  منطقه 
به  كه  است  چيزى  اين  و  است  بينانه  واقع 
نظر مى رسد روسيه، چين و پاكستان كه در 
نشست قبلى مشاركت داشتند، از آن چشم 
اراده  يكجانبه،  صورت  به  و  كردند  پوشى 
خود را روى رفع تحريم هاى بين المللى از 

رهبران طالبان، متمركز كردند.
در حالى كه به باور آگاهان، رفع تحريم 
هاى رهبران طالبان، در مرحله بعدى اهميت 
قرار دارد و تنها زمانى مى توان به اين اقدام، 
و  رسمى  تعهداتى  طالبان  كه  كرد  مبادرت 
خشونت  ترك  و  صلح  زمينه  در  اتكا  قابل 

داده باشند.
ديدگاه  بنياد  بر  تحليل،  اين  به  توجه  با 
روسيه،  تالش  به  اقدام  كارشناسان،  هاى 
تحريم  رفع  راستاى  در  پاكستان  و  چين 
اقدامى  طالبان،  رهبران  از  المللى  بين  هاى 
نبود؛  افغانستان  در  آشتى  و  صلح  مسير  در 
تأمين  منظور  به  يكجانبه  تصميمى  بلكه 
روابط يكجانبه اين كشورها با گروه طالبان 
اين  است كه  و مشخص  شد  مى  محسوب 
امر، يك نگرانى جدى براى دولت افغانستان 

به حساب مى آيد.
كه  گويند  مى  ناظران  وجود،  اين  با 
در  هند  و  ايران  افغانستان،  مشاركت  با 
نشست  اين  رود  مى  انتظار  مسكو،  نشست 
با درنظرداشت مالحظات و مواضع اصولى 
كابل، در نهايت بتواند راه تازه اى در زمينه 

صلح ايجاد كند.

نشست مسكو،
راه تازه اى براى صلح؟

ادامه از صفحه اول / دولتى كه خود يكى 
حساب  به  مسكو  نشست  برگزاركنندگان  از 
اخير  سالهاى  در  نيز  روسيه  دولت  و  ميايد 
است؛  كرده  برقرار  آن  با  را  خوبى  روابط 
روابطى كه مى توان گفت طالبان محور است 

بجاى آنكه دولت افغانستان محور باشد!.
به نظر مى رسد روسيه و پاكستان و چين 
كه  اند  رسيده  نتيجه  اين  به  اواخر  اين  در 
طالبان ابزار خوبى براى تامين منافع تعريف 
شده ى آنان در منطقه مى توانند باشند و با 
همين رويكرد به ايجاد رابطه با طالبان آغاز 
تا  كنند  مى  سعى  جهت  اين  در  و  اند  كرده 
را  افغانستان  و  هند  و  ايران  چون  دولتهايى 
از  حمايت  و  طالبان  با  بيشتر  نزديكى  براى 

آنان اقناع فكرى كنند.
هدف روسيه و پاكستان و چين آن است 
تا از طالبان يك لشكر قوى و شكست ناپذير 
در  خويش  منافع  تامين  جهت  البته  صد  و 
افغانستان بسازند؛ تا اين لشكر قوى در گام 
نخست در برابر توسعه طلبى ها و پيشروى 
منطقه  در  آنها  متحدان  و  ها  امريكايى  هاى 
بعدى  قدم  در  و  كنند  سپر  سينه  و  بايستند 
در  و  افغانستان  در  قدرتها  اين  منافع  حافظ 

درون دولت و حاكميت نيز باشند.
پس ديده مى شود كه اين قدرتها بر رغم 
ادعاهاى صلح طلبانه شان در افغانستان، اما 
در واقع به دنبال برقرارى ثبات و امنيت در 
اين كشور نيستند؛ چرا كه اگر اين نيت را مى 
داشتند نخست از پاكستان مى خواستند تا با 
افغان،  طالبان  از  آشكار  و  پرده  بى  حمايت 
در  ريزى  خون  و  جنگ  شيپور  به  همه  اين 
كشور همسايه اش ندمد و با استفاده از نفوذ 
جدى و غير قابل انكارش بر طالبان، آنان را 
بر سر ميز مذاكره با دولت افغانستان حاضر 

كند.
چنانچه يادآور شديم مشكل عدم صداقت 
هر  از  افغانستان  مردم  و  دولت  كه  است 
همان  از  و  اند  مواجه  آن  با  سوى  و  سمت 
مى  لطمه  و  شوند  مى  گزيده  نيز  سوراخها 
در  درگير  اطراف  اگر  كه  نه  اگر  و  بينند 
و  كشور  اين  براى  بواقع  افغانستان  قضيه 
اطراف  ى  همه  خواستند،  مى  صلح  منطقه 
دولت  نماينده  چنانكه  استثناء  بدون  درگير 
افغانستان در نشست مسكو نيز يادآور شده 
شدند  مى  دعوت  مذكور  نشست  در  است، 
و همه نيز به يك اجماع معقول و عملى در 
مورد برقرارى صلح و ثبات در افغانستان و 
منطقه مى رسيدند؛ اما چنانچه مى دانيم عدم 
صداقت و نيز تضاد منافع اطراف درگير در 
قضيه افغانستان، عمده مانع بر سر برقرارى 
ثبات و امنيت در اين كشور جنگ زده است.

واقعيت اين است كه هيچ يك از قدرتهاى 
درگير در موضوع افغانستان، اعم از روسيه و 
امريكا و چين و پاكستان و هند و ...، خواهان 
برقرارى ثبات و امنيت در افغانستان نيستند؛ 
و  نامشروع  منافع  تامين  دنبال  به  آنان  بلكه 
و  هستند  كشور  اين  در  خويش  استعمارى 
حاال اين منافع تعريف شده ممكن است با 
اوضاع جنگى و بحرانى افغانستان تامين شود 
و يا هم با يك افغانستان امن و آباد و آرام؛ 
اما هر دو صورت افغانستاِن امن و ناامن هيچ 
توفير و تفاوتى براى قدرتهاى منفعت نگر و 
فرصت طلب ندارد؛ چون آنان در هر حال به 
منافع خويش نظر دارند و اهميت مى دهند و 
نه به دولت و مردم افغانستان و يا ساير دول 

و ملل ديگر دنيا!.
سخيف  سياسى  منطق  به  توجه  با  پس 
جهان  دولتهاى  و  قدرتها  بر  كه  منحطى  و 
را  خويش  بقاى  همگان  و  دارد  حاكميت 
كنند،  مى  جو  و  جست  ديگران  فناى  در 
كنفرانسهايى  و  نشستها  چنين  يك  برگزارى 
در  چه  و  شود  برگزار  مسكو  در  چه  هم 
كشورى ديگر، قادر نخواهد بود تا گره كور 
سران  اينكه  اال  كند؛  باز  را  افغانستان  قضيه 
به  تكيه  با  و  بيايند  بخود  ما  دولتمردان  و 
خدا و مردم و توانمندى هاى بومى و ملى 
خويش، افغانستان؛ اين كشتى به گل نشسته 
را تا ساحل نجات از همه ى بحرانها هدايت 

كنند.

تشويق طالبان به صلح راه 
خودش را دارد

يادداشت سخنگوى  معاون  مرتضوى،  حسين  شاه 
به  واكنش  در  افغانستان  جمهورى  رياست 
بستن مرز تورخم از سوى پاكستان، گفت 
بستن  جاى  به  كشور  اين  است  بهتر  كه 

گروه هاى  النه هاى  بستن  روى  دروازه ها، 
هراس افگن اقدام كند.

به گزارش آوا آقاى مرتضوى گفت: «بهتر 
زيرا  شود؛  اقدام  هراس افگنان  روى  است 
فعاليت ،  آزادانه  پاكستان)  خاك  (در  آنان 
هراس افگنانانه  حمله هاى  و  سربازگيرى 

انجام مى دهند.» 
داعش  افغانستان  حكومت  كه  افزود  او 
حيث  به  را  هراس افگن  گروه هاى  ساير  و 
دشمن مشترك مردمان افغانستان و پاكستان 
مى شناسد و در اين راستا افغانستان مبارزه ى 

از  حمله  «اين  نوشت:  توييترش  صفحه ى 
افغانستان  در  هراس افگنان  پناهگاه هاى 
صورت گرفته است و ما بايد از اين حمله ها 

جلوگيرى كرده و به آن پاسخ بدهيم.»

ارگ رياست جمهورى افغانستان با نشر 
اين  كردن  محكوم  بر  افزون  خبرنامه اى 
رويداد، گفته است كه افغانستان سال هاست 

قربانى هراس افگنى بوده است.
كه  آمده  است  همچنين  خبرنامه  اين  در 
تعهد  و  صداقت  همواره  افغانستان  دولت 
و  ثبات  صلح،  تامين  راستاى  در  را  خود 
و  است  كرده  ثابت  هراس افگنى  با  مبارزه 
نيز  ديگر  كشورهاى  كه  دارد  انتظار  حاال 
اين  با  مبارزه  جهت  در  را  صداقت شان 

پديده نشان دهند.

«جدى و عملى» را برضد اين پديده انجام 
داده است.

در  انتحارى  مهاجم  يك  حمله ى   پى  در 
يك زيارتگاه در ايالت جنوبى سند كه منجر 

به كشته شدن دستكم 77 تن و زخمى شدن 
300 ديگر شده است، پاكستان مرز تورخم 

را بست.
روز  چاشت  تا  صبح  از  هم  سويى  از 
حدود  پاكستان  خاك  از  دلو)   29 (جمعه، 
200 موشك بر ولسوالى سرحدى لعل پور 
نتيجه ى  در  كه  است  شده  شليك  ننگرهار 
آن دو كودك زخمى و حدود 100 خانواده 

بيجا شده است.
آصف غفورى، سخنگوى ارتش پاكستان 
در  سند  انتحارى  حمله ى  از  پس  ساعاتى 

واكنش ارگ به بستن مرز تورخم:

بهتر است النه هاى هراس افگنان بسته شود!

معاون شوراى حراست و ثبات گفت كه 
جنگ  كه  باشند  هوشيار  حكومت  رهبران 
امروز خطرناك تر از جنگ با شوروى است 
چون اين جنگ يك جنگ غير اعالم شده 

مى باشد.
ابراهيمى،  عبدالرئوف  آوا،  گزارش  به 
رئيس پارلمان روز (پنچشنبه) در گردهمايى 
كه به مناسبت 26 دلو در كابل برگزار شده 
بود گفت آن تعهداتى كه رهبران حكومت 
وحدت ملى براى مردم داده بودند به هيچ 

يك عمل نكردند.
وحدت  حكومت  رهبران  كه  افزود  وى 
ديگر  و  انتخاباتى  اصالحات  براى  ملى 
احزاب  رهبران  همراه  بايد  سياسى  موارد 
گفت وگو و مشوره نمايند تا بحران كنونى 

از ميان برداشته شود.
آقاى ابراهيمى گفت كه وضعيت كنونى 
است.  نابسامان  بسيار  افغانستان  مردم 
و  برند  مى  رنج  كارى  بى  از  جوانان  اكثر 

حكومت هيچ توجه به مردم ندارد.
وى عالوه كرد كه اگر رهبران حكومت 
كنون  هاى  چالش  رفع  براى  ملى  وحدت 
نكنند،  مشورت  كشور  سياسيون  همراه 

افغانستان بسوى بحران خواهد رفت.
قانونى،  يونس  محمد  حال  همين  در 
در  نيز  ثبات  و  حراست  شوراى  معاون 
حكومت  رهبران  كه  گفت  گردهمايى  اين 
وحدت ملى هوشيار باشند كه جنگ امروز 
خطرناك تر از جنگ با شوروى است چون 

تا  باشد  حل  راه  جستجوى  در  كنونى 
افغانستان از اين بحران نجات پيدا كند.

عبدالهادى ارغنديوال رهبر حزب اسالمى 
نيز در اين مراسم گفت مجاهدين افغانستان 
با توكل به خدا توانستند ابر قدرت بزرگ 
جهان را شكست دهند و به جهانيان نشان 
دهند كه مردم اين سرزمين بسيار توانمندند.
در  شوروى  تجاوز  كه  افزود  وى 
به  را  افغان  ميليون   2 از  بيش  افغانستان 
كام مرگ كشاند. چند هزار نفر زخمى شد 
هيچ  اما  شدند  آواره  ميليون   5 از  بيش  و 
سازمان حقوق بشرى صداى شان را براى 
تجاوزگران  از  بلكه  نكرده  بلند  مردم  اين 

ظالم حمايت كردند.
ارغنديوال با تاسف گفت كه دولتمردان 
شوروى  از  غرامت  گرفتن  براى  افغانستان 
اگرچند  اند  نكرده  را  اقدامى  هيچ  تاكنون 
از  را  غرامت  گرفتن  حق  افغانستان  مردم 

شوروى دارند.
كه  خواست  حكومت  مخالفان  از  وى 
دست  آله  كنيد  زندگى  صلح  در  بياييد 
نگيريد  قرار  بيگانه  كشورهاى  استخبارات 
چون آن كشورها اهداف شوم در قبال مردم 

افغانستان دارند.
آرزوهاى  از  صلح  گفت  پايان  در  وى 
ديرينه مردم افغانستان است. حكومت براى 
آوردن صلح بايد آخرين تالش هاى خود را 
بنمايد تا مردم افغانستان بصورت يكپارچه 

زندگى كنند.

مى  شده  اعالم  غير  جنگ  يك  جنگ  اين 
باشد.

براى  حكومت  رهبران  كه  افزود  وى 
اصالحات  آوردن  و  كنونى  مشكالت  حل 
در نظام سياسى همراه رهبران مجاهدين و 

رهبران احزاب سياسى مشورت كنند.
قانونى عالوه كرد كه مردم افغانستان از 
كاركرد كميسيون انتخابات راضى نيستند و 
خواهان تاريخ دقيق برگزارى انتخابات در 

كشور مى باشند.
وى در مورد برگزارى انتخابات صحبت 
انتخابات  ساختن  ديجيتالى  كه  گفت  كرده 
است  ضرورى  بسيار  افغانستان  مردم  براى 
در غير آن انتخابات قابل اعتماد نمى باشد.

معاون شوراى حراست و ثبات در مورد 
جهاد مردم افغانستان صحبت كرده گفت كه 
عامل اصلى و تاثيرگذار در شكست ارتش 

سرخ شوروى سابق مجاهدين بود.
پيروزى  از  بعد  كه  كرد  تاكيد  وى 
تحميل  مجاهدين  باالى  جنگ  مجاهدين 
شد و نخواستند كه مجاهدين يك حكومت 

مقتدر داشته باشند.
قانونى  آقاى  هاى  گفته  اساس  بر 
گروه  برابر  در  كه  بودند  مجاهدين  اين 
تروريستى طالبان جنگيدند و آن مثلث شوم 
را كه ايجاد كرده بودند توسط مجاهدين از 

بين رفت.
كه  گفت  خود  سخنان  اخير  در  قانونى 
حكومت وحدت ملى براى بهبود وضعيت 

رهبران حكومت هوشيار باشند كه
 جنگ امروز خطرناك تر از جنگ با شوروى است

محمد يونس قانونى، معاون شوراى حراست و ثبات گفت كه رهبران حكومت وحدت ملى هوشيار باشند كه جنگ امروز 
خطرناك تر از جنگ با شوروى است چون اين جنگ يك جنگ غير اعالم شده مى باشد.
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سال  در  بيان  اينكه  با  ارتش  ستاد  رئيس 
گذشته بيشترين تمركز روى گروه تروريستى 
داعش در نقاط مختلف كشور بود، از كشته 
افغانستان  در  داعشى  تروريست  شدن 1955 

خبر داد.
به گزارش خبرگزارى آوا، جنرال قدم شاه 
شهيم، رئيس ستاد ارتش كشور، روز (شنبه) 
در يك نشست مشترك خبرى گفت كه نيروى 
و  تهاجمى  عمليات هاى  طى  كشور  دفاعى 
شديداً  را  داعشيان  جنگى  ماشين  دفاعى، 

صدمه رسانده اند. 
آقاى شهيم افزود كه در سال گذشته 1955 
اتباع تاجيكستان، ازبكستان،  داعشى كه اكثراً 
چچن، چين و كشورهاى عربى بودند از سوى 
نيروى دفاعى كشور در افغانستان كشته شدند. 
سال  در  كه  كرد  اضافه  ارتش  ستاد  رئيس 
گذشته رهبران مشهور داعشيان در افغانستان 
كشته شدند كه از آن جمله مى توان از رئوف 
خادم در هلمند و حافظ سعيد خان در ننگرهار 

نام برد. 
مقبول  شيخ  هم چنان؛  كه  كرد  عالوه  او 
شيخ  اهللا،  طيب  مفتى  اهللا،  شاهد  به  مشهور 
مولوى  مرحبا،  يار،  جهاد  به  مشهور  گلزمان 
مخلص، مولوى سيف االسالم، حضرت نبى، 
الدين  نجم  و  باجورى  اهللا  ولى  اهللا،  وسيع 
باجورى ديگر رهبران گروه داعش بودند كه 

در سال گذشته كشته شدند. 

داعشيان  كه  كرد  اشاره  ارتش  ستاد  رئيس 
در اوايل واليات فراه، هلمند و زابل را ناامن 
ساخته بودند؛ اما بر اساس تحقيقات انجام شده 
در حال حاضر واليات فراه و هلمند بعد از 
صدى  در  صد  به گونه  خادم  رووف  نابودى 
از وجود گروه داعش پاكسازى شده اند و در 
واليت زابل نيز قسمت هاى اعظم آن از وجود 

اين گروه پاكسازى شده است. 
شهيم با اشاره بر اين كه در واليات شرقى 
ولسوالى   9 در  كه  ننگرهار  ويژه  به  كشور 
كه  گفت  داشتند  جدى  حضور  داعشيان 
براساس عمليات هاى مسلسل نيروى دفاعى 
كشور، داعشيان در ننگرهار در سه ولسوالى 
–صعب العبور در مناطق فرضى خط ديورند- 

محدود شده اند. 
شهيم در قسمت ديگر سخنان خود گروه 
طالبان را به عنوان مادر گروه هاى تروريستى 
گروه هاى  تمام  كه  افزود  و  كرد  ياد  ديگر 
پرورش  طالبان  دامن  در  ديگر  تروريستى 

يافته اند. 
او خاطر نشان كرد كه بعضى كشور ها و 
گروه ها به اشتباه طالبان را به رسميت شناختند 
و در برابر آنان بى تفاوت بودند؛ اما اينك آنان 
طالبان  ناحيه  از  را  ناپذيرى  جبران  ضربات 

متحمل ميشوند. 
رئيس ستاد ارتش با آنكه از كشور خاصى 
نام نبرد اما اظهار كرد كه متاسفانه در اين اواخر 
برخى كشورها اشتباه گذشته را تكرار مى كنند 
و ميخواهند طالبان را تجهيز و تمويل كنند و 

به آنان مشروعيت بدهند. 
عبدالرحمن  پاسوال  ستر  حال  همين  در 
امور  وزارت  امنيتى  امور  ارشد  معين  رحمن 
داخله در اين نشست خبرى نيز از تضعيف 
كه  افزود  و  داد  خبر  داعش  تروريستى  گروه 
داعشيان ديگر توان مقابله با نيروهاى امنيتى 

كشور را ندارند. 
آقاى رحمن افزود كه براساس برنامه هاى 
سال  دو  از  كشور  جمهورى  رياست  امنيتى 
به اينسو مبارزه عليه داعش در كشور آغاز شده 
تلفات  كشور  امنيتى  نيروهاى  زمان  آن  از  و 

جبران ناپذيرى را بر دشمن وارد كرده اند. 
او تاكيد كرد كه نيروهاى امنيتى كشور در 
و  –داخلى  تروريستى  گروه هاى  تمام  برابر 
خارجى- ايستاده اند و اجازه نخواهند داد كه 

آنان امنيت كشور را اخالل كنند.

ماشين جنگى داعشيان در 
افغانستان از كار افتاده است

بزرگانى كه مى بايست در حادثه افشار 
يك طرف قضيه قرار گيرند، خون خواهى 
كسانى  با  نمايند،  خسارت  ادعاى  و  كنند 
در  افشارند،  واقعى  قاتلين  اند  مدعى  كه 
در  و  سفره  يك  سر  اند،  نشسته  هم  كنار 
مى  ميل  نرم  و  چرب  غذاى  كاسه  يك 
چهره  با  گوشه  يك  از  تعدادى  اما  كنند 
مرتب  را  قضيه  اين  مشكوك  كامال  هاى 
يك  و  جريان  يك  عليه  و  زنند  مى  دامن 
و  چماق  عنوان  به  ها  شخصيت  از  تعداد 

اهرم فشار سؤاستفاده مى كنند. 

بايد در رابطه با هماهنگ كردن شخصيت 
با  رابطه  در  كنيم،  كار  خود  احزاب  و  ها 
انسجام ملى در سطح مردم خود كار كنيم؛ 
اما متاسفانه برخى از گروه ها و اشخاصى 
ريشه  و  گذشته  و  اند  مشكوك  كامًال  كه 
ايجاد  دنبال  به  شناسم،  مى  كامًال  را  اينها 

تفرقه و نفاق ملى اند. 
آقاى مزارى در تكميل مطلب فوق بيان 
خودشان  رقباى  زدن  دنبال  به  اينها  كرد: 

براساس قضيه حادثه افشار هستند.
حسينى  والمسلمين  االسالم  حجت 

حادثه دخيل هستند. 
باعث  را  افشار  حادثه  مزارى  آقاى 
سرشكستگى همه عنوان كرد و گفت كه 
هاى  گروه  توسط  حركت  اين  متأسفانه 

جهادى صورت گرفت.
توسط  افشار  فاجعه  افزود:  وى 
كمونيست ها به وضوح صورت نگرفت، 
توسط امريكايى ها به طور مستقيم نبود، 
توسط يك كشور خارجى ديگر نيز راسا 
و  احزاب  توسط  بلكه  نگرفت،  صورت 

جناح هاى خود ما بود. 

حال  به  دل  همه  اين  كه  شماهايى  است 
همه  اين  سوزانيد،  مى  افغانستان  مردم 
دل به يك تعداد از شهداى مظلوم افشار 
كشته  همه  اين  به  دلتان  اما  سوزانيد  مى 
داخلى  هاى  جنگ  در  كه  زيادى  هاى 
كشته شدند و جان شان را از دست دادند 
كه  گذارد  نمى  تان  قلم  اصًال  و  نميسوزد 
از  نامى  و  بگيريد  ها  كشته  اين  از  نامى 
كسانى بگيريد كه در پس پرده اين جنايت 
و  آفريدند  جنايت  و  داشتند  حضور  ها 
عليه  را  كننده  مشمئز  بسيار  هاى  حركت 

حادثه افشار دست مايه عده اى از منحرفين قرار دارد
منحرفين با سؤ استفاده از حادثه افشار به دنبال زدن رقباى خودشان هستند

رهبر حزب اسالمى تبيان:رهبر حزب اسالمى تبيان:

عنوان  با  تبيان  اسالمى  حزب  كل  دبير 
اينكه 22 سال از جنايت افشار مى گذرد 
از  عده  يك  مايه  دست  همچنان  اما 
جنايت  كرد:  تصريح  دارد،  قرار  منحرفين 
عناصرى  از  عده  يك  دستمايه  افشار 
دنبال  به  جهاد  زمان  در  نه  كه  قرارگرفته 
مصالح عمومى و منافع ملى به خصوص 
وحدت و اقتدار مردم افغانستان بودند و 
نه هم در اين زمان به فكر مردم و وحدت 

هستند. 
المسلمين  و  االسالم  حجت  اشاره: 
كل  دبير  مزارى؛  حسينى  عيسى  سيد 
حزب اسالمى تبيان در همايش «تحوالت 
مسؤليت  و  ها  درس  و  رازها  افغانستان؛ 
شهادت  موضوع  سه  پيرامون  هموطنان» 
حضرت زهرا(س)، قيام مردم دره صوف 

و موضوع افشار، در كابل صحبت كرد. 
توجه  با  افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى 
به مهم بودن سخنان ايشان، در سه بخش 
مى  نشر  به  را  مزارى  آقاى  صحبتهاى 

رساند.
سومين  افشار  رويداد  بررسى  و  تحليل 
كل  دبير  هاى  صحبت  بخش  آخرين  و 
حزب اسالمى تبيان است كه روز دوشنبه 

25 دلو در كابل صحبت كرد. 
دره  مردم  قيام  به  ابتدا  مزارى  آقاى 
صوف اشاره كرد و پيروزى مجاهدين در 
8 ثور را متأثر از ديندارى مردم و پس از 
ها  زيرساخت  نابودى  و  وطن  خرابى  آن 
از  ناشى  را  احزاب  و  ها  جريان  توسط 
عنوان  مذهب  و  دين  به  آنها  كردن  پشت 

نمود.
ادامه  در  تبيان  اسالمى  حزب  كل  دبير 
رويداد  به  ثور   8 از  بعد  تحوالِت  بحث 
افشار  قضيه  كه  گفت  و  پرداخت  افشار 
افغانستان است  يك زخم بر پيكر جامعه 
دارد  تاسف  جاى  رابطه  اين  در  انچه  و 
اينكه هم شخصيت ها و جناح هاى شيعه 
اين  در  سنت  اهل  هاى  شخصيت  هم  و 

را مورد بررسى قرار بدهيم، ده ها هزار نفر 
در جنگ هاى گروهى كشته شدند، صدها 
شدند،  معيوب  و  معلول  ديگر  نفر  هزار 
هاى  خانواده  شدند،  مهاجر  نفر  مليونها 
شدند، زندانى  شدند،  دستگير  مختلف 

چطور  خب  شدند،  گرفته  گروگان  به 

كه  كسانى  (از  سوال  اين  طرح  با  مزارى 
از حادثه افشار سوء استفاده مى كنند) در 
افزود:  شد؟  كشته  نفر  چند  افشار  قضيه 
در قضيه افشار حدود 240 نفر كشته شد، 
آيا قبل از افشار جنايات ديگرى صورت 
واليات  در  افشار  از  قبل  آيا  نگرفت؟ 
مختلف ده ها برابر اين جنايت، كشته ها 
صورت نگرفت؟!. اگر چهارده سال جهاد 

نه هم در اين زمان به فكر مردم و منافع 
مهم شان به خصوص وحدت هستند.

ايشان با عنوان اينكه شرايط افغانستان، 
داشت:  اظهار  است،  بحرانى  شرايط  بس 
مردم  فراروى  در  متعدد  خطرهاى 
افغانستان قرار دارد، ما در شرايط موجود 

عنوان  با  تبيان  اسالمى  حزب  كل  دبير 
اينكه 22 سال از جنايت افشار مى گذرد 
از  عده  يك  مايه  دست  همچنان  اما 
جنايت  كرد:  تصريح  دارد،  قرار  منحرفين 
عناصرى  از  عده  يك  دستمايه  افشار 
دنبال  به  جهاد  زمان  در  نه  كه  قرارگرفته 
مصالح عمومى و منافع ملى به خصوص 
وحدت و اقتدار مردم افغانستان بودند و 

جامعه تشيع شكل دادند. 
وى با بيان اينكه من مخالف مطرح شدن 
افشار  شهداى  از  تجليل  و  افشار  بحث 
موافقم،  خيلى  كه  نيستم  تنها  نه  نيستم 
و  شهدا  ساير  از  بايد  كه  داشت  عنوان 
ساير حركت هايى كه در افغانستان وجود 

داشته نيز يادبود صورت گيرد.
دبير كل حزب اسالمى تبيان به كشتار، 
در  افغانستان  مردم  شهداى  و  ها  جنگ 
و  دايكندى  باميان،  مثل  مركزى  مناطق 
كه  گفت  و  كرد  اشاره  ديگر  واليت  چند 
هم  اينها  از  بايد  باشد  تجليل  بر  قرار  اگر 

تجليل شود. 
مى  كه  بزرگانى  كرد:  تصريح  ايشان 
قضيه  طرف  يك  افشار  حادثه  در  بايست 
ادعاى  و  كنند  خواهى  خون  گيرند،  قرار 
اند  مدعى  كه  كسانى  با  نمايند،  خسارت 
قاتلين واقعى افشارند، در كنار هم نشسته 
اند، سر يك سفره و در يك كاسه غذاى 
چرب و نرم ميل مى كنند اما تعدادى از 
مشكوك  كامال  هاى  چهره  با  گوشه  يك 
اين قضيه را مرتب دامن مى زنند و عليه 
ها  شخصيت  از  تعداد  يك  و  جريان  يك 
سؤاستفاده  فشار  اهرم  و  چماق  عنوان  به 

مى كنند.
كامال  را  حركت  اين  مزارى  آقاى 
حركت  كه  گفت  و  دانست  مشكوك 
سردادن  با  مشكوك  حلقات  و  افراد 
شعار خوانخواهى از قاتالن حادثه افشار، 
دلسوزانه و مطابق مصالح مردم و خانواده 
هاى شهدا نه، بلكه در راستاى ايجاد تفرقه 
بزرگى بخش  و  پيكره  بر  زدن  ضربه  و 

افغانستان  جامعه  كل  و  شيعه  جامعه  از 
است.

حركت  با  را  افشار  حادثه  افزود:  وى 
اختالف  انگيزه  حالى  در  مشكوك  هاى 
مردم  كنونى  شرايط  در  كه  ساختند 
و  وحدت  به  نياز  سخت  افغانستان 

يكپارچگى دارند.

خطرهاى متعدد در فراروى مردم افغانستان قرار دارد، ما در شرايط موجود بايد 
در رابطه با هماهنگ كردن شخصيت ها و احزاب خود كار كنيم، در رابطه 

با انسجام ملى در سطح مردم خود كار كنيم؛ اما متاسفانه برخى از گروه ها و 
اشخاصى كه كامًال مشكوك اند و گذشته و ريشه اينها را كامًال مى شناسم، به 

دنبال ايجاد تفرقه و نفاق ملى اند.

نشست مسكو؛ روسيه آستين باال مى زند
مسكو  چهارشنبه  روز  اخبار،  اساس  بر 
نماينده هاى  آن  در  كه  بود  نشستى  ميزبان 
شش كشور دربارة افغانستان بحث و تبادل 

نظر مى كنند. 
اين دومين بار در كمتر از دو ماه گذشته 
مى  نشست  اين  ميزبان  مسكو  كه  است 
باشد با اين تفاوت كه در نشست اول تنها 
نماينده هاى چين، پاكستان و روسيه حضور 
 27 نشست  برخالف  بار  اين  اما  داشتند 
در  نيز  افغانستان  نمايندة  اينبار  دسمبر،  ماه 

مذاكرات مسكو شركت مى كند. 
مسكو  نشست  در  شركت  براى 
و  هند  ايران،  پاكستان،  چين،  نماينده هاى 

افغانستان دعوت شده است.» 
يا  و  روسيه  كه  اند  باور  اين  بر  آگاهان 
هر دولت ديگر كه به نوعى از تحوالت در 
منطقه تاثير مى پذيرند، حق دارند تا نسبت 
و  بيمناك  خويش،  كشورهاى  امنيت  به 
نگران باشند. با اين رويكرد است كه دولت 
روسيه با درك اوضاع شكننده و پيچيده و 
رقباى  هاى  دسيسه  و  ها  توطئه  با  توام  نيز 
جارى  تحوالت  به  نسبت  خودش،  جهانى 

و  باشد  داشته  حضور  افغانستان،  قانونى  و 
از آن دعوت شود؛ كه به نظر مى رسد توقع 
بجا و درست و مطابق با نورم هاى پذيرفته 
شده در منطق ديپلماتيك نيز باشد و شعور 
را  حكم  همين  نيز  سياسى  سالم  خرد  و 
موضوعات  در  خانه  صاحب  كه  كند  مى 
بايد  شود،  مى  آن  به  مربوط  كه  مسائلى  و 

حضور قاطع و جدى داشته باشد. 
افغانستان  همسايگان  بعدى  موضوع 
هر  كه  منافعى  و  حق  به  توجه  با  كه  است 
كدام در افغانستان براى خود تعريف كرده 
اند و بر سر آن حقوق و منافع رقابت شديد 
موضوع  تا  دارند  انتظار  دارند،  نيز  جدى  و 
افغانستان به گونه اى حل و فصل شود كه 
و  تامين  آنها  ى  شده  تعريف  منافع  و  حق 
برآورده شود و يا الاقل به بخش زيادى و 
دست  خويش  منافع  و  حقوق  توجه  قابل 

يابند!. 
به  نوبت  بگذريم،  كه  همسايگان  از 
ناتو  يعنى  افغانستان  دولت  غربى  متحدان 
و اعضاى آن و به خصوص اياالت متحده 
امريكا مى رسد. از ديد غربى ها افغانستان 

در منطقه به خصوص در افغانستان واكنش 
فعال  سياست  اتخاذ  در  سعى  و  داده  نشان 

تر از قبل در منطقه داشته باشد. 
مسائل  آگاهان  قاطبه  باور  اساس  بر 
رشد  و  گيرى  نطفه  نگران  روسيه  منطقه، 
داعش و به طور كلى فراگير شدن جنبشها 
پيرامون  در  افراطى  و  تندرو  گروههاى  و 
مرزهاى خويش است و چنانچه مقامات اين 
شكل  هر  به  اند  شده  آور  ياد  مكرر  كشور 
سهمگين  و  تند  امواج  اين  برابر  در  ممكن 
كه منطقه را متاثر ساخته، مى ايستد و ايجاد 
و برقرارى رابطه با طالبان افغان نيز با همين 

رويكرد قابل نقد و ارزيابى است. 
همسايه  هاى  دولت  ديگر  طرف  از 
كشور  اين  دولت  متحدان  نيز  و  افغانستان 
و سايرينى كه به نوعى در قضيه افغانستان 
خود را دخيل و صاحب مناقع مى دانند نيز 

دغدغه ها و خواسته هاى خود را دارند. 
اين  افغانستان  دولت  مثال  عنوان  به 
كه  دارد  مى  محفوظ  خودش  براى  را  حق 
به  مربوط  كه  اى  جلسه  و  نشست  هر  در 
رسمى  دولت  عنوان  به  شود،  مى  كشورش 

پر  البته  و  راهبردى  و  بزرگ  پروژه  يك 
درآمد از نظر سياسى و معنوى است. 

در  و  افغانستان  در  غرب  سران  ديد  از 
سال، سرمايه هاى  عرض و طول اين همه 
آنچه  به  تا  شده؛  مصرف  و  هزينه  زيادى 
كه مقامات غربى از سرمايه گذارى در اين 
چه  اگر  و  برسند  داشتند،  نظر  آن  به  كشور 
اهداف  آن  به  حدودى  تا  كنونى  شرائط  در 
رسيدن  تا  اما  اند؛  رسيده  خويش  راهبردى 
به اهداف نهايى فاصله هاى بسيارى دارند 
و اكنون كه در نيمه راه قرار دارند، واضح 
است كه راه رفته ادامه مى دهند و تا پايان 
تعريف  هاى  انگيزه  و  اهداف  به  نيل  و  راه 
منطقه  و  افغانستان  در  خويش  قبل  از  شده 

مى مانند!. 
نيز  افغانستان  دولت  غربى  متحدان  حال 
دغدغه ها و توقعات خود را دارند و براى 
شان چندان آسان و پذيرفتنى نيست كه در 
نيمه راه طى شده به سمت و سوى مقصود، 
رقيبى پيدا شود بنام دولت روسيه و همه ى 

رشته ها و ...
ادامه در صفحه 4
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ادامه از صفحه اول / دسته سوم كه كشورهاى 
كه  دارد  تعلق  اقتصادهايى  به  هستند  آزاد  نسبتا 
دسته  اين  در  اند.  گرفته    70 تا   60 بين  امتيازى 
و  فرانسه  مانند  توسعه  يافته  كشورهايى  هم  باز 
ايتاليا ديده مى شوند كه در كنار كشورهايى همانند 
تركيه، عربستان سعودى و كويت قرار گرفته  اند.

با  كشورهايى  بسته  عمدتا  اقتصاد  دسته  در 
امتياز بين 50 تا 60 هستند كه در بين آنها بيشتر 
اما  مى شوند؛  ديده  يافته  توسعه  كمتر  كشورهاى 
چين،  مانند  نوظهور  و  مهم  اقتصادهاى  همزمان 
هند، روسيه و برزيل نيز هم به چشم مى خورند.

سركوب  شده»  «اقتصادهاى  كه  آخر  دسته  در 
و  مانده  عقب   كشورهاى  عمدتا  و  گرفته  نام 
 50 زير  امتياز  كه  كشورهايى  هستند،  آفريقايى 
اقتصاد  چند  حال  اين  با  دارند.  قرار  اند،  گرفته  
مهم از جمله آرژانتين، ونزويال و ايران نيز در اين 

دسته حاضرند.
كه  نويسد  مى  خود  گزارش  در  هريتيج  بنياد 
اقتصادى  رشد  گذشته  سال  ده  طى  افغانستان 
سريع اما بى ثباتى را تجربه كرده است. ساخت و 
ساز و زراعت از كليدى ترين عواملى بودند كه 

به گسترش اقتصادى افغانستان كمك كرده اند.
بى  و  امنيتى  هاى  چالش  گزارش،  اين  بربنياد 
سهمگين  افغانستان  در  همچنان  سياسى  ثباتى 
يكسان  كشور  سطح  در  قانون  حاكميت  و  است 

نيست.
ارائه  در  دولت  ناتوانى  كه  افزايد  مى  گزارش 
حتى ابتدايى ترين خدمات، سبب فرسايش اعتماد 
نيز  سيستماتيك  فساد  و  گرديده  دولت  به  عموم 
موثريت دادگاه ها، بخش بانكدارى كشور و ديگر 

سكتورهاى اقتصادى را تضعيف كرده است.
در  فساد  كه  است  گفته  همچنين  هريتج  بنياد 
مى  گير  همه  افغانستان  جامعه  مختلف  سطوح 
باشد و درخواست رشوه در سرحدهاى افغانستان 

مانع توسعه اقتصاد بازارى شده است.
گسترده  حضور  همچنين  نوشت،  رهاپرس 
و  ظهور  مانع  افغانستان  در  غيررسمى  اقتصاد 

پيشرفت يك بازار كار توانا شده است.
روند  ”گرچه  آورد  مى  هريتيج  بنياد  گزارش 
الزم  تجارى  اسناد  گرفتن  و  تجارت  تاسيس 
موانع  ديگر  اما  است،  شده  تر  آسان  نسبتا  به 

ساختارى همچنان وجود دارند.“
بسيار  مالى  سيستم  افغانستان  كه  آنجايى  از 
سياست  روى  كافى  توانايى  دولت  دارد،  ضعيف 

هاى پولى اش ندارد.

افغانستان در شمار «سركوب شده ترين» 
اقتصادهاى جهان قرار دارد

دشمنان كه يكبار در اين رينگ ناك اوت شدند باز دوباره مى خواهند 
بينى (پوز) شان به خاك ماليده شود چون يكبار اتحادشان از هم پاشيد، 

اين بار مى خواهند كه نفوس شان از هم بپاشد وى آن عده مسلمانان 
كه از ظالمان حمايت مى كنند از خدا بترسند ودست حمايت به اين 

ظالمان ندهند.

غربى  دول  هاى  بافته   / سوم  صفحه  از  ادامه 
در  اوضاع  و  كند  پنبه  را  منطقه  و  افغانستان  در 
نهايتًا  و  خويش  نفع  به  را  منطقه  و  افغانستان 
متحدان سياست خود مصادره كند؛ اتفاقى كه در 
كشور سوريه در حال شكل گيرى است و روسيه 
و متحدان منطقه اى آن سعى در مصادره اوضاع 
سوريه به نفع خويش دارند كه به نظر مى رسد تا 

حدود زيادى در اين كار موفق نيز بوده اند. 
اتفاق  خواهند  نمى  متحدانش  و  امريكا  اما 
بار  يك  و  شود  تكرار  نيز  افغانستان  در  سوريه 
ديگر از روسيه و متحدان آن رو دست بخورند؛ 
لذا توقع دارند در هر نشستى كه مربوط افغانستان 
مى شود حضور جدى و تعيين كننده داشته باشند 
قدرتهاى  ميان  ها  بدبينى  و  تضاد  همين  وجود  و 
مى  نشست  يكى  كه  افغانستان  اوضاع  در  درگير 
منشاء  خود  كند،  نمى  دعوت  را  ديگرى  و  گيرد 
دوام درگيرى ها و بحرانها در اين كشور مى شود 
و همين امر نيز موجب مى شود تا نسبت به نتيجه 
و پيامد يك چنين نشستهايى، در جهت برقرارى 

صلح و ثبات در افغانستان، خوش بين نباشيم. 
سوگمندانه و تاسفبار بايد گفت؛ حال كه رشته 
اداره امور كشور از دست دولتمردان ما رها شده 
و سرنوشت افغانستان و دولت و ملت آن افتاده 
پس  ديگران،  فيصله  و  گيرى  تصميم  چنگ  در 
قضيه  در  درگير  قدرتهاى  ى  همه  تا  است  الزم 
افغانستان در هر نشست و جلسه اى كه مربوط به 
افغانستان و به تبعه آن به منطقه مى شود، حضور 
داشته باشند تا شايد جنگ و خون ريزى در اين 

كشور پايان يابد.

نشست مسكو؛
روسيه آستين باال مى زند

تحليل

اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك.

آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«يعنى از گناهان پرهيز كند.»
الكافى ج 4 ص 87، ح 1

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

حكومت به دين و اهل دين توجه داشته باشد!
مسلمين  بين  اندازى  تفرقه  براى  قوم 

بسيار گناه بزرگ مى باشد.
اين رهبرجهادى در ادامه  از حكومت 
چالش  براى  كه  خواست  ملى  وحدت 
مناسب  هاى  راه  كشور  در  موجود  هاى 
آرامى  به  مردم  تا  نمايد  وجو  جست  را 

زندگى كنند.
درهمين حال انوارالحق احدى، رئيس 
جبهه ملى نوين نيز گفت: مردم افغانستان 
اين  مسلمانان  كه  داد  نشان  جهانيان  به 
وطن  و  دين  از  خود  خون  با  سرزمين 

شان دفاع مى كنند.
وى افزود: ما به مجاهدين خود افتخار 
هيچ  هم  افغانستان  ملت  و  نماييم  مى 
ازياد  را  مجاهدين  هاى  قهرمانى  وقت 
نخواهد برد چون جهاد مجاهدين تاريخ 

كشور ما را مى سازد.
احدى عنوان كرد: ما مخالف حكومت 
هستيم نه مخالف نظام چون نظام كنونى 
باشد  مى  منطقه  درسطح  نظام  بهترين 
بسيار  نظام  اين  اداره  براى  مديريت  اما 

ضعيف است.
حكومت  ساخت:  خاطرنشان  وى 
درسال  نظامى  دربخش  ملى  وحدت 
حكومت  اگر  بوده  ضعيف  بسيار   2016
وضعيت  نكند  تالش  آينده  سال  براى 
سال 2017 وخيم تر ازسال 2016 خواهد 

شد.
رئيس  جبهه ملى  نوين در  پايان گفت: 
كه  خواستاريم  ملى  وحدت  حكومت  از 
و  پارلمانى  انتخابات  تر  زود  هرچى 
تا  نمايد  برگزار  را  ها  ولسوالى  شوراى 

مردم نمايندگان را انتخاب كنند.

كنند خودشان گرفتار آن مصيبت خواهند 
شد.

وى تاكيد كرد: همسايه هاى افغانستان 
سرزمين  اين  شدن  خراب  فكر  در  نبايد 
شود  خراب  افغانستان  اگر  چون  باشند 

كشور خودشان نيز خراب خواهد شد.
دشمنان  جهادى  رهبر  اين  گفته  به 
شدند  ناك اوت  رينگ  دراين  يكبار  كه 
شان  (پوز)  بينى  خواهند  مى  دوباره  باز 
اتحاد  يكبار  چون  شود  ماليده  خاك  به 
شان از هم پاشيد، اين بار مى خواهند كه 

نفوس شان از هم بپاشد.

 سياف تصريح كرد: آن عده مسلمانان 
خدا  از  كنند  مى  حمايت  ظالمان  از  كه 
ظالمان  اين  به  حمايت  ودست  بترسند 

ندهند.
اصالحات  به  حكومت  گفت:  وى 

شديد دربخش هاى مختلف نياز دارد و 
اگر اين اصالحات درحكومت به وجود 
نجات  ساحل  به  حكومت  اين  نيايد 

نخواهد رسيد.
دركشور  گرايى  قوم  درمورد  وى 
داشتن  دوست  كه  گفت  كرده  صحبت 
داشتن  دوست  اما  نيست  گناه  هيچ  قوم 

روز  ترين  اهميت  با  و  ترين  تاريخى 
باشد  مى  دلو   26 افغانستان  مردم  براى 
قهرمان  مجاهدين  روز  دراين  چون 
كه  توانستند  سرخ  ارتش  شكست  با 
كشورهاى جهان را از زيرسلطه كمونيسم 

نجات بدهند.
عبدالرب  آوا،  خبرگزارى   گزارش  به 
حراست  شوراى  رئيس  سياف،  رسول 
روز(پنچشنبه)در  افغانستان  ثبات  و 
كه  دلو   26 از  داشت  گرامى  گردهمايى 
دلو   26 گفت:  بود  برگزارشده  دركابل 
مردم  وسرفرازى  افتخار  عزت،  روز 
ومجاهدين  مردم  و  باشد  مى  افغانستان 
حق دارند تا از اين روز به صورت خوب 

تجليل نمايند.
وحدت  حكومت  افزود:رهبران  وى 
مجاهدين  جهاد  به  جوان  نسل  و  ملى 
از  كه  هرقدر  چون  بگذارند  ارج  بايد 
جهاد گپ زده شود به همان اندازه تاريخ 

افغانستان با اهميت مى شود.
اكنون  داد:  ادامه  جهادى  رهبر  اين 
هاى  جبهه  سنگردارى  از  عظيمى  بخش 
رهبران  و  است  مجاهدين  بدوش  جنگ 
حكومت وحدت ملى بايد توجه خاص 

به اين مجاهدين داشته باشد.
 سياف، اظهار داشت:  مجاهدين چون 
اين پيروزى بزرگ را بدست آوردند حق 
دارند كه از اين پيروزى پاسدارى نمايند 
قرار  تجاوز  مورد  كشور  اين  دوباره  تا 

نگيرد.
ياد  ثبات  و  حراست  شوراى  رئيس 
بدانند  بايد  ما  هاى   همسايه  شد:  آور 
هرمصيبت را باالى مردم افغانستان وارد 

عبدالرب رسول سياف:

افغانستان از پاكستان خواست تا با گروه هاى تروريستى كه كشورمان را تهديد مى كند
به طور عملى و مؤثر مبارزه نمايد

را تقبيح كرده و عليه آن مبارزه همه جانبه 
نموده است. دولت افغانستان به هيچ فرد 
و گروهى اجازة فعاليت هاى تروريستى را 
در خاك خود نداده و از خاك افغانستان 
عليه هيچ كشور ديگرى استفاده صورت 
نگرفته و تروريزم منحيث وسيله استفاده 

نمى گردد.
دولت جمهورى اسالمى افغانستان ، با 
درك خطرات منطقه اى از سوى گروه هاى 
تروريستى، ضرورت مبرم مى داند، تا تمام 
كشورها به ويژه افغانستان و پاكستان روى 
موافقت  به  تروريزم  كامل  امحاى  طرح 
برسند و دولت افغانستان به اين باور است 
سند  چهارجانبه،  نشست  ميكانيزم  كه 
تروريزم  با  مبارزه  راستاى  در  را  جامع 
زمان  هر  از  بيش  اكنون  بود،  كرده  ارائه 
ديگر ضرورت است كه پاكستان مواد اين 

سند را عملى سازد.
پاكستان  دارد،  انتظار  افغانستان  دولت 
بدون تفكيك به گروه هاى تروريستى كه 
عليه هركس و در هرجاى فعاليت دارند 
روى دست  را  عملى  و  عاجل  اقدامات 
در  افغانستان  دولت  كه  همان گونه  گيرد، 
مقابل همة تروريستان بدون تشخيص و 
مردم  و  كشور  كدام  عليه  اين كه  تفكيك 

فعاليت مى نمايند، اقدام كرده است.
افغانستان  اسالمى  جمهورى  دولت 
كه  مى خواهد  پاكستان  از  ديگر  يك بار 
در  كه  تروريستى  گروه هاى  آن عده  عليه 
خاك آن كشور فعاليت دارند و افغانستان 
را تهديد مى نمايند، اقدامات عاجل نموده 

و به گونة عملى و مؤثر مبارزه نمايد.

ثابت ساخت كه تروريزم مرز و جغرافيا 
نمى شناسد، تفاوت ميان زن و مرد، عالم 
و غيرعالم قائل نبوده و اين پديده، دشمن 
تمام بشريت است. به همين دليل دولت 
افغانستان بر مبارزه جدى عليه آن تأكيد 

مى نمايد.
در اين بيانيه آمده است كه افغانستان و 
دينى  مشترك  ارزش هاى  داراى  پاكستان 
شهباز  الل  زيارت  و  مى باشند  مذهبى  و 
قلندر در ايالت سند پاكستان كه از سوى 
تروريستان آماج حملة قرار گرفت، متعلق 
به هردو كشور بوده و نماد ُعرفاى مشترك 
و  افغانستان  مردمان  ميان  تصوف  سلسلة 

پاكستان به شمار مى رود.
است  معتقد  جمهورى  رياست  ارگ 
يك  تداوم  زيارت،  آن  به  حمله  كه 
صدمه رساندن  و  تفرقه  ايجاد  استراتژى 
دو  مردمان  مذهى  و  دينى  اماكن  به 
حمالت،  سلسله  اين  كه  مى باشد  كشور 
و  كابل  سخى  كارتة  زيارت  به  حمله  با 

آغاز  افغانستان  تكاياى  و  مساجد  برخى 
يافته  بود. استراتژى ايجاد ترس و صدمه  
به  مذهبى،  و  دينى  اماكن  به  واردكردن 
صورت آشكار در اعالمية گروه داعش كه 
گذشته سال  در  بغدادى  ابوبكر  سوى  از 

( نوامبر 2016) صادر گرديده بود، در آن 
در  تروريستى  عمليات هاى  گسترش  بر 
كشورهاى افغانستان، پاكستان، بنگالديش 
و ساير كشورهاى اسالمى تأكيد شده  بود.

تعقيب  به منظور  آمده:  ارگ  بيانيه  در 
استراتژى جنگ از كشور سوريه به منطقة 
گرفته  قرار  تدقيق  مورد  موضوع  اين  ما، 
منطقه  همكارى هاى  تا  است،  نياز  كه 
وقت  هر  از  بيش  خصوص  اين  در  اى 
منطقه  كشورهاى  و  شود  نزديك تر  ديگر 
در راستاى مبارزه با اين پديده همكارى 

همه جانبه نمايند.
افغانستان  اسالمى  جمهورى  دولت 
بدون تفكيك ميان تروريزم خوب و بد، 
همواره به صورت عملى و نظرى تروريزم 

افغانستان  اسالمى  جمهورى  دولت 
كه  مى خواهد  پاكستان  از  ديگر  يك بار 
در  كه  تروريستى  گروه هاى  آن عده  عليه 
خاك آن كشور فعاليت دارند و افغانستان 
را تهديد مى نمايند، اقدامات عاجل نموده 

و به گونة عملى و مؤثر مبارزه نمايد.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
زيارتگاه  بر  تروريستى  حمله  افغان(آوا) 
صوفى ها در ايالت سند پاكستان و متهم 
كشور،  اين  سوى  از  افغانستان  كردن 
واكنش ارگ رياست جمهورى افغانستان 

را در پى داشت.
ايالت  در  انتحارى  حمله  دنبال  به 
پاكستان  نظامى  هاى  مقام  پاكستان،  سند 
 76  › تا  اند  خواسته  افغانستان  دولت  از 
تروريست پنهان شده در آن كشور را ‹ به 

پاكستان واگذار كند.
ارتش  سخنگوى  غفور،  آصف  ژنرال 
خود  توييتر  رسمى  صفحه  در  پاكستان 
فورى  اقدام  خواستار  پاكستان  كه  نوشته 

افغانستان در اين زمينه شده است.
توسط  افغانستان  شدن  متهم  پى  در 
جمهورى  رياست  ارگ  پاكستان،  ارتش 
طى  اتهام  اين  به  واكنش  در  كشورمان 
به  افغانستان  دولت  است  گفته  اى  بيانيه 
فعاليت هاى  اجازة  گروهى  و  فرد  هيچ 
از  و  نداده  خود  خاك  در  را  تروريستى 
خاك افغانستان عليه هيچ كشور ديگرى 
استفاده صورت نگرفته و تروريزم منحيث 

وسيله استفاده نمى گردد.
آمده  جمهورى  رياست  ارگ  بيانيه  در 
پاكستان  در  اخير  تروريستى  حملة  كه 

در واكنش به اتهام ارتش پاكستان؛


