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رئیس جمهور رسانه ها را از پرداخت جریمه های مالیاتی معاف کرد
معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ از دیدار شماری از مسؤالن رسانه ها  با رئیس جمهور و بررسی 
مشکالت و چالش های فرا راه خبرنگاران و رسانه ها  در این دیدار خبر داد و گفت که رئیس جمهور 
رسانه ها را از پرداخت جریمه های مالیاتی معاف کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، اخیراً مسئله جریمه شدن 
رسانه های افغانستان به دلیل نپرداختن مالیات، به یکی از مهمترین مسئله در میان رسانه ها و نهاد های 
حامی آزادی بیان مبدل شده بود.  بر بنیاد مادۀ ۵۳ قانون رسانه های همگانی، رسانه های چاپی از پرداخت 
مالیه معاف اند، اما قانون تازه توشیح شدۀ مالیات بر عایداد رسانه های چاپی را نیز به پرداخت مالیه مکلف 
ساخته است.  بر بنیاد این قانون؛ رسانه های که مالیات نپرداخته اند، برعالوه پرداخت مالیه، به پرداخت 
جریمه نیز مکلف شده بوند.آمار های وجود دارد که رسانه های افغانستان بالغ بر ۱۸۰ میلیون افغانی به دلیل 

نپرداختن مالیه؛ جریمه شده اند. 
»آقای سانچارکی« در صفحۀ فیس بوک اش نوشته است:« رئیس جمهور رسانه ها رااز پرداخت جریمه 

های مالیاتی معاف نموده است.

یادداشتسرمقاله

تحوالت  شاهد  افغانستان  در  روزها  این 
می  چنانچه  هستیم.  خطرخیزی  و  عجیب 
از  اماکن مقدس شیعیان  علیه  بینیم حمالت 
شدت و هدت بیشتری برخوردار شده و نیز 
و  فراوانی  از  شیعیان  نخبگان  و  علما  ترور 
اخیر  یکی دو سال  سرعت غریبی الاقل در 

حکایت می کند.
و  شیعیان  علیه  عملیات  بیشتر  چه  اگر 
داعش  بنام  گروهی  را  آنان  مقدس  اماکن 
در افغانستان به عهده می گیرد و به راحتی 
فالن  مثال  که  کند  می  اعالن  تمام  آسانی  و 
آنها  افراد  را  مشرکان  خانه  تکیه  و  مسجد 
اماکن  آن  در  نمازگزاران  یا  و  کرده  منفجر 
نظر  از  و  اند  رسانده  شهادت  به  را  مقدس 
آگاهان، همین اعالنها و متقبل شدنها از ناحیه 
داعش، کار بسیاری از نفاق افگنان داخلی و 
خارجی را آسان کرده است؛ چرا که آنها به 
راحتی شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده 
و همه چیز را به گردن گروه داعش و امثال 
آن می اندازند و به این وسیله خود را از هر 

شک و شائبه ای تبرئه می کنند.
اما این چاالکی و زیرکی و رندی از دید 
ماند؛  نمی  پنهان  آگاه  بینان  ریز  و  بینان  تیز 
علیه  جاری  اوضاع  که  معتقدند  آگاهان  لذا 
منافع شیعیان در افغانستان از ترور شخصیتها 
تا حمله به مساجد و  و عالمان دینی گرفته 
تکایا و حسینیه ها همه و همه از یک مثلث 
جز  نیست  مثلثی  آن  و  گیرد  می  نشات 
ایاالت  و  پاکستان  عربستان،  منافع  اشتراک 

متحده امریکا و البته شرکای اروپایی آن ها.
در این مثلث کشورهای مذکور در بسیاری 
از نقاط منافع مشترک دارند که یکی از آنها 
پروسه فشار علیه شیعیان در افغانستان است؛ 
در این پروسه اهریمنی و ویرانگر، به وسیله 
علیه  مرگبار  حمالت  و  انفجار  و  انتحار 
آنقدر  عرصه  آنان،  مقدس  اماکن  و  شیعیان 

باید به این مردم تنگ شود تا ...
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از  تند  لحنی  با  بلخ  والی  نور؛  عطامحمد 
رهبر حزب  گلبدین حکمتیار؛  اخیر  سخنان 
گفت: حزب جمعیت  و  کرد  انتقاد  اسالمی 
اولین حزبی بود که از آمدن آقای حکمتیار و 
پیوستنش به حکومت استقبال کرد؛ اما آقای 
این حزب  به  با حرف هایش  حکمتیار حاال 

می تازد.
آقای حکمتیار اخیرا در اجتماع هوادارانش 
و  ملی  قهرمان  مسعود؛  احمدشاه  کابل،  در 
داشتن  به  را  اسالمی  جمعیت  فقید  فرمانده 
رابطه با »آی اس آی« پاکستان در زمان طالبان 

متهم کرده بود.
حکمتیار  آقای  به  خطاب  بلخ  والی 
ماهیت اش حرف  مطابق  گفت:«تسلیم شده، 
پنهان  کجا  ببینی.  را  عقبه ات  باید  می زند. 
بودی، کدام کشور جیره ات را می داد و چطور 
زندگی ات می گذشت. یک کم گذشته ات را 
و  احزاب  ملی،  شخصیت های  به  بعد  ببین 

اقوام دیگر بتاز«.
آقای نور همچنین گفت که آقای حکمتیار 
سال ها در ایران بود و از دولتش کمک مالی 
ایران  ضد  بر  حاال  ولی  می کرد؛  دریافت 
از  حمایت  به  متهم  را  او  و  می زند  حرف 

ایران می کند.
اسالمی  و حزب جمعیت  اسالمی  حزب 
دهه ۱۳۷۰ خورشیدی  در  رقیب  احزاب  از 

بودند.
شدید  جنگ  که  گویند  می  آگاهان 
رهبران میان  اکنون  که  لفظی  مستقیم   و 

اسالمی،  جمعیت  حزب  و  اسالمی  حزب 
تلخ روزگار  یادآور  آشکارا  دارد،   جریان 

جنگ  که  زمانی  است؛  خورشیدی   ۷۰ دهه 
برابر  در  را  حزب  دو  این  رهبران  قدرت، 
خونین  های  جنگ  به  و  داد  قرار  همدیگر 
دولت،  های  کرسی  تصاحب  برای  قومی 

منجر شد ...
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دلیلی بر جنگ مذهبی در افغانستان 
وجود ندارد

حکمتیار؛ از دعوی رهبری تا 
بازگشت به دهه ۷۰
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امریکا می  تیلرسون، وزیر خارجه  رکس 
 ، افغانستان  در  ثبات  و  صلح  تامین  گوید:« 
اجازه  کشور  این  و  امریکاست  از  نگهبانی 
نمی دهد که تروریستان در افغانستان دوباره 

قدرت بگیرند. »
پیشرفت های  طالبان  گذشته  سال های  در 
ساحه   داشته،  افغانستان  در  توجهی  قابل 
نفوذشان را گسترش داده اند و در بعضی از 
نتوانسته اند  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مواقع  
مانع گسترش ساحه ی نفوذ این گروه شوند.

این بار امریکا رویکرد سرکوب طالبان را 
پیام  است.  گرفته  دست  روی  افغانستان  در 
عقب  به  را  شما  که  است  این  طالبان  به  ما 
دوباره  قدرت گرفتن  اجازه   و  راند  خواهیم 

را به شما نخواهیم داد.
که  می خواهد  امریکا  جمهوری  رییس 
و  بدهد  »تغییر  افغانستان  در  را  وضعیت 
نیروهای امریکایی مطابق وضعیت جنگی در 
مورد  در  و  شد  خواهند  فرستاده  افغانستان 
شمار آنان فرماندهان نظامی امریکایی که در 

افغانستان حضور دارند تصمیم می گیرند. »
آگاهان اما از زاویه متفاوت با زاویه دید 
امریکایی ها به طرح و راهبرد جدید ترامپ 

در باره افغانستان نگاه می کنند.
این  پشت  در  که  باورند  این  بر  آنان 
کاخ  مقامات  جویانه  ثبات  و  صلح  کلمات 
آنها  از  افغانستان، چهره دیگری  برای  سفید 
قرار دارد؛ چهره ای که پرده از عوام فریبی 
مقامات پنتاگون برداشته و نیات واقعی آنها 
در سیاست خارجی شان نسبت به افغانستان 

و منطقه آشکار می سازد.
در  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
ترامپ  دولت  جدید  اصطالح  به  راهبرد 
می  صراحت  به  ما  کشور  قضیه  به  نسبت 
گوید که امریکا اجازه نمی دهد تروریستان 
بار دیگر در افغانستان به قدرت برسند و این 
سخن از تناقض آشکاری با عملکرد مقامات 
نظامی امریکا در افغانستان رنج می برد؛ چرا 
واقعی،  و  مستند  گزارشات  اساس  بر  که 
امریکایی ها از حدود چهار سال به این سو 

به عملی کردن پالیسی جدیدی در افغانستان 
روی آورده اند و آن تجهیز و تقویت گروه 

تروریستی داعش در این کشور است.
آگاهان می گویند در اینکه طالبان به مهره 
شده  تبدیل  امریکا  دولت  برای  ای  سوخته 
دیگر  سوی  از  نیست.  تردید  جای  است، 
حضور  سالهای  طول  در  طالبان  رهبری 
نیروهای امریکایی در افغانستان، همواره به 
برای  این  که  بوده  پاکستانی  مقامات  دست 
و  نبوده  خوشایند  چندان  سفید  کاخ  سران 
یک  دنبال  امریکایی  همین  برای  و  نیست 
گروه بدیل در افغانستان هستند تا آن گروه 
را جایگزین طالبان کنند؛ طالبانی که حرف 
را  ها  امریکایی  و  دارند  پاکستان  از  شنوی 
دشمن خود فرض کرده اند؛ حال انکه گروه 
باشد،  داعش  از  عبارت  که  آنان  جایگزین 
ساخته و پرداخته دست امریکایی ها بوده و 

طبیعتًا گوش به فرمان آنها نیز خواهند بود.
امریکا  خارجه  امور  وزیر  چنانچه  بناء، 
و  صلح  ادعاها،  آن  رغم  به  کند،  می  ادعا 
تنها  نمود؛  نخواهد  رخ  افغانستان  در  ثباتی 
تغییر  کشور  این  در  ناامنی  و  جنگ  شکل 
ناچار می  طالبان  که  معنی  این  به  کند؛  می 
شوند تا صحنه را خالی کنند و گروه جانی 
تر از آنها و صد البته با کمک و طرح و پالن 
بیایند؛  کار  افغانستان روی  در  ها  امریکایی 
گروه سفاک و جاهلی بنام داعش که اگر چه 
خاستگاه و راستگاهی تا کنون در افغانستان 
امریکا  متحده  ایاالت  کمک  با  اما  نداشت، 
منطقه،  در  آن  متحدان  تالش  و  سعی  و 
به  تبدیل شدن  فربه شدن و  اینک در حال 
گروه بزرگ تروریستی است که قرار است 
تنها  نه  ها  امریکایی  منافع  حافظ  عنوان  به 
در افغانستان که ساحه نفوذ و فعالیت های 
تروریستی و خرابکارانه شان در کل منطقه 
نیز  میانه  و  مرکزی  آسیای  تا  خصوص  به 
که  تغییری  آگاهان  نظر  از  یابد.  گسترش 
به  توجه  با  البته  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
نیز  از آن سخن می گوید  ترامپ  اظهارات 
تروریستی  نیروهای  جایگزینی  جز  چیزی 
داعش بجای طالبان در افغانستان نیست. از 

نظر کارشناسان استراتژی جدید ترامپ برای 
توطئه جدید  افغانستان در واقع چیزی جز 
برای این کشور نیست و در صورت تطبیق، 
در  امنیتی  اوضاع  که  ندارد  وجود  تردیدی 
دیگری  زمان  هر  از  تر  وخیم  را  افغانستان 

خواهد کرد.
در  طالبان  سرکوب  گویند  می  آگاهان 
صورتی برای افغانستان و دولت و مردم آن 
تجهیز  و  تقویت  به  که  است  مثمر  و  مفید 
نینجامد؛  داعش  یعنی  آنان  از  بدتر  گروه 
سودی  چه  افغانستان  مردم  برای  نه  گر  و 
و  یافته  نجات  دشمن  یک  شر  از  که  دارد 
در دام دشمن خونی و وحشی تر از دشمن 

نخستین گرفتار شوند.
لذا آگاهان دلسوز برای مردم و کشور از 
دولت وحدت ملی توقع دارند تا هوشیارانه 
ترامپ  دولت  جدید  راهبرد  با  محتاطانه  و 
برخورد  شان  خود  مردم  و  کشور  باره  در 
و  نخوانده  را  چیزی  باشند  مراقب  و  کنند 
بستن  چون  مبادا  تا  نکنند؛  امضا  نفهمیده 
دیگر  یکبار  برای  امریکا  با  راهبردی  پیمان 
هیچ  که  پیمانی  نشوند؛  و خطا  دچار خبط 
سودی برای دولت و ملت افغانستان نداشته 
و ندارد و تنها فایده آن مشروعیت بخشیدن 
به حضور طوالنی و بی ثمر و حتی پر خطر 
و  بوده  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 

هست.
نسبت  امریکایی  مقامات  اینکه  سرانجام 
ثبات  و  آنکه صلح  بر  مبنی  شان  ادعای  به 
در افغانستان به نفع امریکا می باشد، صادق 
نیستند؛ چرا که اگر چنین بود و امریکایی ها 
به واقع به دنبال برقراری صلح و امنیت در 
افغانستان بودند، ۱۷ سال زمان کمی نیست 
همان  در  آنان  بود،  ای  اراده  چنین  اگر  و 
سالهای آغازین حضور خویش در افغانستان 

به این مهم دست پیدا می کردند.
اما واضح است که ایاالت متحده به دنبال 
منافع تعریف شده اش در افغانستان و منطقه 
با  جز  فعلی  شرائط  در  منافع  این  و  است 
ایجاد جنگها و خلق بحرانها در افغانستان و 

منطقه برای امریکا میسر نمی شود.

ثباتدرافغانستانبهنفعامریکاست؟!
تحلیل
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برایمبارزهباافراطیت،علمای
واقعیواردصحنهشوند!
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ادامه از صفحه اول / تا بخش از مردم کشور 
را به این نتیجه برسانند که این سنی ها هستند 
و  کنند  منفجر می  را  آنان  منابر  و  که مساجد 
بخاک  را  آنها  سالمندان  و  کودکان  و  جوانان 
تروریستها  چرا  نه  گر  و  کشند؛  می  خون  و 
کاری به کار سنی ها و مساجد و تکایای آنان 

ندارند؟!
نتیجه باال چیزی است که دشمنان افغانستان 
از شیعیان می خواهند؛ تا با آن به مراد و منظور 
واقعی شان از انفجارها و حمالت بر مساجد 
میان  افکنی  نفاق  و  اختالف  همانا  که  شیعیان 
پیروان دو مذهب بزرگ حنفی و جعفری می 

باشد، برسند.
در این میان اما مباحث رقیب کوبی هم داغ 
موجود  سیاسی  رقبای  و  شده  همیشه  از  تر 
کنند  می  سعی  کشور،  در  قدرت  عرصه  در 
و جانب  در سمت  بار حاکم  اوضاع رقت  از 
شیعیان کشور، سود جسته، به منافع راهبردی 
یکی  اساس،  این  بر  برسند؛  خویش  حزبی  و 
سعی می کند چهره مدافع از حقوق شیعیان را 
به خود بگیرد و در مقابل حزب و گروه رقیب 

خویش را به دشمنی با شیعیان متهم کند.
والی  نور؛  محمد  عطا  استاد  مثال  عنوان  به 
والیت بلخ در پیوند به حمالت اخیر علیه منافع 
شیعیان در مناطق مختلف کشور به خصوص 
پایتخت و هرات، از حکمتیار و موضع گیری 

های وی به صراحت انتقاد می کند.
در این بخش از نوشتار شما را به قسمتی از 
نقد رهبر حزب اسالمی  بلخ در  سخنان والی 
و البته به دلیل جالب و جذاب بودن آن توجه 

می دهیم.
آقای نور در مراسمی که در بلخ برگزار شده 
بود، حکمتیار را به دامن زدن به اختالف ها در 
کشور متهم کرد و گفت: آقای حکمتیار به این 
ایران پول بگیرد،  خاطر که از کشورهای ضد 

بر ضد ایران و شیعه حرف می زند.
حزب  تظاهرات  شعار  به  واکنش  در  نور 
را  بلخ  بر  ایران  امپراتوری  »سلطه  که  اسالمی 
در  گفت:«  حکمتیار  به  خطاب  نمی گذاریم«، 
ایران که تو چهار سال زندگی کردی، از پول 
استفاده  تو  پاسداران  سپاه  پول  های  بکس  و 
داشتی،  ایران  در  تو  را  دفترها  بهترین  کردی، 
عجب!  می زنی،  حرف  ایران  ضد  بر  تو  حاال 

انسان کمی هم باید وجدان داشته باشد.«
نور خطاب به حکمتیار گفت:« ما در آغاز 
آمده  غار  از  تازه  حکمتیار  چون  کردیم  فکر 
است، شاید بعدا ذهنش روشن شود، اما نشد. 
به تمام مردم معلوم است که تسلیم شدی، در 
کجا پنهان بودی؟ کدام کشور به تو جیره می 
داد، کمی عقبت را ببین باز سر شخصیت ها و 

احزاب و اقوام دیگر بتاز.«
به  خطاب  تازش  و  تاخت  ادامه  در  نور 
کابل  قصاب  نام  به  که  تو  گفت:«  حکمتیار 
آمدی،  کابل  به  روی  کدام  به  هستی،  مشهور 
در  خارجی  یک  تا  بودی  کرده  اعالن  که  تو 
به  که  نباشی  اهلل  رسول  امت  باشد،  افغانستان 
کابل بیایی و تو که علیه نیروهای امینتی، ملت 
کدام  به  بودی،  کرده  اعالن  و حکومت جهاد 
روی جهادت را پس گرفتی، همه چیز که سر 
جایش است؛ هنوز امریکا است و نیروهایش 

را هم زیاد می کند.«
این اظهارات والی بلخ اگر چه دقیق و حق 
امیر حزب  موهوم  واقع شخصیت  به  و  است 
یک  اما  گیرد؛  می  پوشش  تحت  را  اسالمی 
مقدارش نیز جنبه رقیب کوبی و خود شیرینی 
دارد؛ چرا که همه می دانند که امثال استاد عطا 
استوار  خویش  سابق  های  مجاهدت  بر  نیز 
نمانده و برای قضاوت در باره شخصیت وی، 
تلویزیون  از  مبتذل  های  برنامه  پخش  همان 

منسوب به ایشان کافی است.
باورند  این  بر  کشور  آگاهان  حال،  هر  در 
داخلی  دشمنان  عالقه  و  خواست  رغم  به  که 
و خارجی، اما با توجه به واقعیت های موجود 
دور  تاریخ  در  ریشه  که  افغانستان  جامعه  در 
دارد،  متمدن  و  اسالمی  کشور  این  دراز  و 
جنگ میان شیعه و سنی؛ چنانکه شوق و اراده 
افغانستان  در  هرگز  و  هیچگاه  است،  دشمنان 
اسالمی  رهبر حزب  قول  به  و  دهد  نمی  رخ 
گور  به  را  آرزو  این  افغانستان  دشمنان  تبیان، 

خواهند برد.

دلیلی بر جنگ مذهبی در 
افغانستان وجود ندارد

ادامه از صفحه اول / کارشناسان نیز ضمن 
تأیید بیانات تازه والی بلخ، تصریح می کنند 
که پس از بازگشت آقای حکمتیار به زندگی 
بر  او  جنگ  سال   ۴۰ دنبال  به  آمیز  صلح 
افغانستان،  در  مستقر  های  دولت  همه  علیه 
و  قومی  های  بندی  از صف  جدیدی  موج 
حزبی، آغاز شده و این امر یکبار دیگر خطر 
بازگشت رویارویی های خونین دهه ۷۰ را 

زنده کرده است.
اسالمی،  رهبر حزب  تحلیلگران،  باور  به 
از همان روزهای نخست بازگشت به زندگی 
بر  بارها  دولت،  به  پیوستن  و  آمیز  صلح 
حمله  افغانستان،  اسالمی  جمعیت  حزب 
کرده و هشدار داده است که با تمام توان به 
حمایت از دولت به رهبری اشرف غنی، در 
مقابل مبارزات سیاسی سران جمعیت خواهد 

ایستاد.
تازه ترین و صریح ترین حمله حکمتیار به 
آدرس حزب جمعیت اسالمی، موضع گیری 
اخیر رهبر حزب اسالمی و ادعای بزرگ و 
فرمانده  او در مورد وابستگی  انگیز  شگفت 
احمدشاه مسعود به آی اس آی پاکستان بود 
امر، خشم شدید و واکنش گسترده  این  که 
را  اسالمی  جمعیت  هواداران  و  رهبران 
برانگیخت و والی بلخ را مجبور کرد تا زبان 
به انتقادهای تند و گزنده و تحقیرآمیز علیه 

گلبدین حکمتیار باز کند.
کینه  های  گیری  موضع  منتقدان،  باور  به 
انتقام  و  و خشم  تعصب  از  ناشی  و  توزانه 
رهبر حزب اسالمی به آدرس رهبران حزب 
وضعیت  اصلی  عامل  اسالمی،  جمعیت 
بحرانی و خطرناکی است که اکنون به وجود 

آمده است.

های  ظرفیت  طرف،  هردو  تردید،  بی 
گسترده  های  ثباتی  بی  ایجاد  برای  بزرگی 
اند  امنیتی دارند و به آسانی قادر  سیاسی و 
به آنچه در دهه  وضعیت شکننده کنونی را 
برگردانند؛  داشت،  جریان  خورشیدی   ۷۰
اما این چیزی نیست که بتواند آمال و امیال 
مانند گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب  افرادی 

اسالمی را محقق سازد.
اتکا  با  سال   ۴۰ که  ببرد  یاد  از  نباید  او 
قدرت،  به  رسیدن  برای  رویکرد،  همین  به 
آوارگی،  ای جز  نتیجه  اما هیچ  کرد؛  تالش 
اختفا، فرار، بدنامی و قرار گرفتن در لیست 
عنوان  به  المللی  بین  های  سازمان  سیاه 

تروریست تحت تعقیب به دست نیاورد.
ظاهرا  که  جهادی  رهبر  یک  شایسته  این 
اسالمی  های  آموزه  و  دین  از  عمیقی  درک 
هم دارد و روزگاری در رادیو تهران، درس 
تفسیر قرآن می داد، نیست که با پراکنش بی 
به  مذهبی،  و  قومی  نفاق  و  نفرت  محابای 
اهانت  و  مذاهب  و  اقوام  انداختن  هم  جان 
آشکار به قهرمانان و رهبران اقوام و احزاب 
مقتدر افغانستان، کشور را آگاهانه به سمت 
و  شود  رهنمون  تشنج،  و  تفرقه  و  تنش 
مملکت  زعامت  و  رهبری  ادعای  همزمان، 

را نیز در سر بپروراند.
استقبال گرم و مبتنی بر حسن نیت رهبران 
گلبدین  پیوستن  از  اسالمی  جمعیت  حزب 
حکمتیار به صلح و زندگی صلح آمیز، زمینه 
ای کافی و بهانه ای مهم و مغتنم برای ترک 
رویکردهای ناکام گذشته و دست کشیدن از 
نفاق و نفرت از سوی رهبران حزب اسالمی 
ناامیدکننده  نحو  به  اما وضعیت جاری  بود؛ 
مورد  این  در  امید  کورسوهای  آخرین  ای، 
که  دهد  نشان می  و  برد  می  میان  از  نیز  را 
استیالی رویکرد و تفکر دهه هفتادی بر ذهن 
و ضمیر و زبان رهبران شماری از احزاب، 
مسیری  همان  در  دیگر  یکبار  را  افغانستان 
قرار می دهد که نهایت و نتیجه آن، چیزی 
جز بازگشت به دهه تاریک ۷۰ نخواهد بود.

حکمتیار؛ از دعوی رهبری تا 
بازگشت به دهه ۷۰

یادداشت

سید محمد جعفر مصباح؛ رئیس ریاست 
عدلیه والیت بلخ در کنفراس »افراط گرایی؛ 
یکی  نمود:  عنوان  راهکارها«  و  ها  چالش 
از راه های مبارزه با افراطیت این است که 
علمای واقعی باید به صحنه بیایند، زیرا در 
انزوا هستند  عصر حاضر علمای واقعی در 
بی  و  سواد  نیمه  تبلیغی  آدم  مشت  یک  و 
انجام  را  کارها  و  آیند  می  جامعه  در  سواد 

می دهند.
افغان  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
ها  چالش  گرایی؛  »افراط  )آوا(_کنفرانس 
و راهکارها« از سوی ریاست عدلیه والیت 
بلخ به همکاری دفتر جی آی زید با حضور 
مسئولین دولتی، علما، اساتید دانشگاه ها و 
شهر  های  هوتل  از  یکی  در  مدنی  فعالین 

مزار شریف برگزار شد.
سید محمد جعفر مصباح؛ رئیس ریاست 

کنفرانس گفت:  این  در  بلخ   عدلیه والیت 
موضوع افراط گرایی دینی که بر همه روشن 
را  کاری  باید  رابطه هرکسی  این  در  است؛ 
که  هایی  مسئولیت  اساس  به  بدهد.  انجام 
کنفرانس  یک  داریم،  دهی  آگاهی  برای  ما 
تخصصی را دایر کردیم تا روی مسئله افراط 
گرایی بحث شود تا حرکتی در این زمینه به 

وجود بیایید.
افراط  مسئله  اگر  گفت:  ادامه  در  وی 
به  زودی،  به  ما  نشود،  گرفته  گرایی جدی 
او،  از  نجات  که  می شویم  گرفتار  مصیبتی 
کاری بسیار دشواری است و به همین سبب، 
 ، کنفرانس  این  در  بیشترین صحبت  امروز 

توسط علما صورت می گیرد.
ادامه  بلخ  والیت  عدلیه  ریاست  رئیس 
افزاری  سخت  بخش  متاسفانه  امروز  داد: 
ترور  تند روی، جنگ و  از جمله  افراطیت 
افراط  این  اما  شود،   می  مشاهده  بیشتر  را 
گرایی ریشه دار و عمیق بوده و یک بعد نرم 
افزاری و اعتقادی دارد که باید به او توجه 

صورت گیرد .
گرایی  افراط  با  مبارزه  های  راه  به  وی 
اشاره نموده گفت: یکی از راه های مبارزه با 
افراطیت این است که باید علمای واقعی به 
بیایند، زیرا در عصر حاضر، علمای  صحنه 
آدم  مشت  یک  و  هستند  انزوا  در  واقعی 
تبلیغی نیمه سواد و بی سواد در جامعه می 

آیند و کارها را انجام می دهند.
از  بعضی  امروزه  ادامه گفت:  در  مصباح 

رئیس  الکوزی،  ابراهیم 
افغانستان  ملی  اجماع  حزب 
می گوید که حرف های تنش 
و  نور  محمد  عطا  میان  زا 
گلبدین حکمتیار، ملت را می 

سوزاند.
خبرگزاری  گزارش  به 
اجماع  حزب  رئیس   « آوا، 
به  پیوند  در  افغانستان«  ملی 
میان  لفظی  های  تنش  تشدید 
و  بلخ  والی  نور  محمد  عطا 

طی  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار  گلبدین 
تصریح  کابل  شهر  در  خبری  نشست  یک 
از هر دو جناح می خواهیم که  ما  کرد که 
برای وحدت میان ملت افغانستان کار کنند 
و تجربه های گذشته نبرد، نمایانگر فالکت 

کشور می باشد.
وی، تنش های این دو جناح را  استوار 
منافع شخصی توصیف کرد و گفت که  بر 
کنیم  می  قوم خطاب  بزرگان  دو  این  برای 

معرفی نماید .
وی در ادامه گفت: نتیجه افراط و تفریط 
می شود تخریب روابط اجتماعی و به هدر 
دادن نیروهای انسانی و کسانیکه در جامعه، 
مردم را به این طرف حرکت می دهند؛ نتجیه 
اش می شود خون ریزی به نام دین و قرآن.
هاشمی با بیان اینکه افراط اولین شاخصه 
انسان جاهل است،  گفت: پیامبر خدا)ص( 
اولین  کرد  پیدا  حضور  هرجا  در  وقتی 
بود.  امنیت  پیامبر، حضور  شاخصه حضور 
دین  و  اسالم  نام  به  امروزه  متاسفانه  ولی 
شعار های داده میشود و در مسجد ها به نام 

اسالم، خونریزی و قتل صورت می گیرد.
وی در ادامه گفت: همه بدانند که اسالم 
به خون، مال و آبروی مردم احترام دارد و 
امنیت یکی از شعار های دین اسالم است و 
وظیفه هر مسلمان و انسان این است که باید 

با تفکر، اندیشه و تعقل عمل نماید.
چنان  هم  شریف  مزار  شهر  جمعه  امام 
و  امنیت، سازندگی  برای  باید  ما  کرد:  بیان 
رشد مان، هرجریان که جامعه را به سوی نا 
امنی، بد امنی و بی نظمی جهت می دهد را 
بشناسیم و هرجایی که علیه امنیت و دولت 
شعار بیرون می شود را دنبالش باشیم که این 
صدای چی کسی و از کجا بیرون می شود؟.
هم چنام مولوی رحمت اهلل بزرگ نماینده 
با  ریاست حج و اوقاف بلخ در این برنامه 
بیان اینکه اسالم دین مهربانی بوده و همیشه 
ادامه  در  است  نموده  افراطیت  از  نهی 
حرف  همیشه  مجازی  های  فضا  در  گفت: 
ها  جنایت  چنین  برابر  در  علما  سکوت  از 
ها  جنایت  برابر  در  علما  که  شود  می  زده 

خاموش هستند.
وی در ادامه گفت: جنایت و خون ریزی 
ما  و  بوده  اسالم حرام  دین  نگاه  از  همیشه 
کشتار  و  کرده  بلند  را  خود  همیشه صدای 
تقبیح جا  همه  در  را  گناه  بی  مردم   های 

نموده ایم.
قابل ذکر است که »کنفراس افراط گرایی؛ 
در  بلخ  والیت  در  کارها«  راه  و  ها  چالش 
ی  گفته  به  که  شود  می  اندازی  راه  حال 
به  همیشه  ی  عده  کنفراس،  این  سخنرانان 
کشتار  به  دست  شریعت  و  اسالم  دین  نام 
های بی رحمانه مردم و حمله بر مساجد و 
به کشته  منجر  که  اکادمیک زده  مکان های 

شدن مردم بی گناه می شوند.

جریان دارد.
در  که  است  ذکر  شایان 
اختتامیه این نشست، اعالمیه از 
سوی اجماع ملی توسط احمد 
هیئت  عضو  سلطانی،  شاه 
شد.  گرفته  خوانش  به  رهبری 
مذکور  اعالمیه  از  بخشی  در 
آمده است که اجماع ملی مردم 
افغانستان به هیچ گروهی اجازه 
به  را  افغانستان  که  دهد  نمی 

دهه ۷۰ بر گرداند. 
که  است  شده  تحریر  اعالمیه  این  در 
ها  جناح  از  افغانستان  مردم  ملی  اجماع 
سیاسی می خواهد از صحبت های تنش زا 
خالف منافع ملی و غیر مسووالنه در قبال 

یکدیگر دست بر دارند.
در پایان اعالمیه آمده است که اجماع ملی 
که  از حکومت می خواهد  افغانستان  مردم 
فراهم  را  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  زمینه 

کند.

فضای  به خصوص  ابزارهای جدید جامعه 
مجازی را ما خیلی ساده گرفتیم و این یک 
آن  از  دشمن  که  است  مهم  بسیاری  مسئله 
علیه ما استفاده می کنند و علما باید از آن 

استفاده مثبت نمایند.
وی هم چنان اذعان نمود: در برابر مبارزه 
با افراطیت، باید جلسه های شورای اخوت 
در سراسر افغانستان گسترش پیدا نماید اما 
فعال  عمال  جامعه  در  شورا  این  متاسفانه 

نیستند.
بردن  بین  از  برای  را  علما  نقش  مصباح 
علما  گفت:  پنداشته  موثر  افراطیت  ریشه 
متاسفانه یک تعداد شان دولتی و یک تعداد 
شان کامال از دولت و جامعه به دورهستند، 
تحوالت  نبض  باید  علما  این  اصل،  در 
اجتماعی، دینی و سیاسی کشور را به دست 
است  اخوت  شورای  که  برعالوه  بگیرند. 

او  که  قوی  دینی  مرکز  یک  علما  توسط 
بتواند موثر باالی دولت و جامعه باشد، در 

کشور ایجاد گردد.
اشاره  افراطیت  از  به عوامل دیگری  وی 
کرده در ادامه گفت: تا زمان که وابسته گی 
های دینی، اعتقادی و تحصیلی ما از خارج 
کشور قطع نشود و تا زمانی که ما از متون 
درسی کشورهای همسایه استفاده می کنیم؛ 

افراطیت در جامعه ی ما نیز خواهد بود.
نامبرده هم چنان تصریح نمود: کشوریکه 
به  وابسته  اقتصادی  و  ایدولوژیکی  نظر  از 
دیگران باشد؛ طبعا جامعه، پذیرای هم چنین 

مشکالت خواهد بود.
رئیس ریاست عدلیه والیت بلخ به دیگر 
عوامل افراط گرایی در افغانستان اشاره نموده 
عوامل  افغانستان  در  افراطیت  ریشه  گفت: 
خارجی و داخلی دارد که عوامل داخلی آن 
این است که در بعضی از متون ها ی دینی، 
دیگاه تند روانه وجود دارد و در پشت این 
عقاید نیز دسیسه های خارجی است.  وی 
های  جنگ  و  سوادی  بی  جهل،  چنان  هم 
طوالنی را، از عوامل دیگری عنوان نمود که 

موجب رشد افراطیت درکشور شده است.
جمعه  امام  حیدرهاشمی  سید  چنان  هم 
موضوع  این  پیرامون  شریف  مزار  شهر 
گفت: پدیده افراط یک مفهوم معلوم است 
به  باورها  و  عقاید  قالب  در  متاسفانه  که 
شکل مرموز دست های در پشت آن کار می 
کند تا اسالم را یک چهره خشن در جامعه 

که جنگ بس است و به حالت ملت مظلوم 
افغانستان دل بسوزانند.

موصوف اظهار داشت:« ما جنگ داخلی 
تحت عنوان های سمتی، زبانی و قومی نمی 
خواهیم«، وطن را قربانی عقده های شخصی 

خود این دو جناح نکنند.
در  افغانستان  در  که  گفت  پایان  در  وی 
دارد  وجود  هایی  چالش  والیت  تمامی 
نبرد  کرسی  برسر  دهه،  چهار  به  نزدیک  و 

برایمبارزهباافراطیت،علمایواقعیواردصحنهشوند!

تنشمیانعطاوحکمتیار،ملترامیسوزاند
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مقام های مسئول در هرات می گویند که قرار 
و  اجتماعی  امور  و  کار  اداره  سوی  از  است 
نهادهای بین المللی برای بیش از ۵ هزار کودک 

خیابانی زمینه آموزش و کار مساعد شود.
امور  و  کار  اداره  رئیس  افغان«  »عبدالقیوم 
آوا  خبرگزاری  خبرنگار  به  هرات  اجتماعی 
گفت: از اول ماه سنبله سروی کودکان خیابانی 
آغاز شده و قرار است تا چند ماه دیگر تکمیل 

شود.
او گفت: قرار است یونیسف در سه مرحله 
این کودکان را تحت پوشش قرار داده و برای 
آنان زمینه آموزش فنون و زندگی بهتر را فراهم 

کند.
او گفت: این برنامه در مدت سه سال انجام 
خواهد شد. در سال اول ۱۰۰۰ کودک، در سال 
کودک   2۰۰۰ نیز  سوم  سال  در  و   2۰۰۰ دوم 

دیگر تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
افغان ابراز امیدواری کرد: این برنامه می تواند 
موثر  خیابانی  کودکان  آمار  کاهش  قسمت  در 

باشد.
کمیسیون  و  محلی  مقام های  نیز  گذشته  در 
خیابانی  کودکان  وجود  از  بشر  حقوق  مستقل 
ابراز  کشور  از  خارج  به  اطفال  این  قاچاق  و 

نگرانی کرده بودند.
برنامه  این  از  هرات  محلی  مقام های  اکنون 
استقبال کرده و اجرای آن را در کاهش جرایم 

توسط کودکان خیابانی موثر می دانند.
کار  اداره  در  مسئولین  گفته های  براساس 
دقیق  شمار  تاکنون  هرات،  اجتماعی  امور  و 
کودکان خیابانی در این والیت مشخص نیست.
قرار است سروی کودکان در پایان این ماه 

به پایان برسد.

طبق قانون مصوب وزارت تحصیالت عالی 
در  را  کردیت   ۱۳۶ باید  شبانه  دانشجویان   ،

طول ۱۰ سمستر سپری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان )آوا(، بر 
زبان  حقوق،  دانشکده  دانشجویان  اساس  این 
و ادبیات و تعلیم و تربیه از سه روز بدین سو 
در صحن دانشگاه بلخ جهت ۵ ساله شدن متُد 

درسی، دست به اعتراض زدند.
کبیر وکیل زاده؛ دانشجوی سال سوم تعلیم 
و تربیه به خبرنگار آوا گفت: این چطور قانون 
و قانون گذاری است که خالف حقوق ملت 
عمل می کند. من سال سوم دانشگاه هستم با 
کدام منطق دانشجویان یک سال آخر درسی را 

طی دو سال بخوانند.
با آموختن مشکلی  افزود: من  دانشجو  این 
ندارم و اگر درس های جدید باشند با دل و 

جان می پذیرم اما اینطور نیست.
می  خوب  دولت  افزاید؛  می  همچنان  وی 
اقتصادی دانشجویان خراب  داند که وضعیت 
را  قانونی  اینچنین  وجود  حال  این  با  است 
حداقل  شده  تصویب  اگر  و  نموده  تصویب 

باالی دانشجویان سال اول تطبیق شود.
این دانشجو از فرق گذاشتن میان دانشجویان 
شبانه و روزانه ناراحت است و می گوید: ما 
به  در صنف های شبانه جوانانی را داریم که 
و  تر  تالش  پر  روزانه  دانشجویان  از  مراتب 

درس خوان تر هستند.
در همین حال حسین سینا؛ دانشجوی سال 
صالحیت  مسئولین  گوید  می  حقوق  سوم 
قانون  مردم  منافع  برخالف  تا  ندارند  آنرا 
کنیم  نمی  سرکشی  قانون  از  ما  کنند.  گذاری 
اما وضعیت روحی و مالی دانشجویان، قانون 

فعلی را نمی پذیرد.
 ، بوده  قانون  این  لغو  سینا خواهان  حسین 
تغییرات  در روش های درسی  اگر  می گوید 
می آید من قبول دارم وگرنه ضرورت نیست 

که یک سال اخیر دو سال خوانده شود.
ادبیات می  محمد شاکر؛ دانشجوی زبان و 
اعتراض  دانشجویان  که  است  روز  سه  گوید 
از  تن  یک  یا  رسانه  یک  حتی  اما  کنند  می 
ساله   ۵ مشکل   . نرسیدند  ما  داد  به  مسئولین 
شدن دانشگاه های شبانه بسیار جدی است و 

محصلین از ناحیه ناراحت هستند.
قانون  حکم  اساس  بر  که  است  ذکر  قابل 
عالی،  تحصیالت  وزارت  شده  تصویب 
و  قندهار  بلخ،  والیات  شبانه  های  دانشگاه 

هرات ۵ ساله می شود.

برای بیش از ۵ هزار کودک خیابانی 
زمینه کار فراهم می شود

اعتراض دانشحویان بلخ به ۵ ساله 
شدن مُتد درسی دانشگاه های شبانه

گزارش چراداعشهزارههاراآماجقرارمیدهد؟
گروه  به  وابسته  هزاره ها  اکثریت  این که 
که  عاملی است  مهم ترین  هستند،  شیعه 
اعمال  به  تا  واداشته  دیوانه وار  را  داعشیان 
زنند.  این گروه دست  به  نسبت  نسل کشی 
و  عراق  در  داعش  فرسایشی  شکست 
باز  افغانستان  در  آن ها  برای  را  راه  سوریه 

کرده است.
در  اروپا  و  امریکا  قدرت  پر  حضور 
افغانستان سبب می شود تا داعش با تظاهر 
قدرت در این جغرافیا، حضور خود را در 
این  عقب  در  اما  گذارد.  نمایش  به  جهان 
که  است  نهفته  نیز  دیگر  دلیل  سه  تفکر 
هم نوایی طالبان را با داعش به بار می آورد. 
زیان آور  خیلی  جامعه  برای  هم گرایی  این 

می باشد.
بالنده  گروه  هزاره ها  این که  در  نخست، 
و سازنده کشور هستند، هیچ شکی وجود 
به  آن  واقعی  معنای  به  گروه  این  ندارد. 
پی  مردم ساالری  و  جمهوریت  ارزش های 

برده اند و این سازوکار را بهترین ابزار برای 
حقوق  تامین  و  عدالت  مساوات،  ترویج 

شهروندی خود در جامعه برگزیده اند.
هژمونی  هزاره ها  دادخواهانهء  ابزار  این 
ایدئولوژیک و دکترین داعشیزم را تضعیف 
را که در همین  می کند و هم گرایی طالبان 
محدود  هستند  هم نوا  داعشیان  با  زمینه 
فعال  گروهی  هزاره ها  دوم،  می سازد. 

هستند.  افغانستان  در  سیاسی  متعهد  و 
ماموریت فعال سیاسی این گروه بر دکترین 

قدرت در افغانستان اثر مهمی می گذارد. این 
گروه پیش آهنگ تظاهرات سیاسی و مدنی 
در کشور هستند و ضربه زدن به این گروه، 
روند تعامالت و دگرگونی های مثبت گرایانه 
که  چیزی  می رساند.  آسیب  را  کشور  در 
و  کامل  هم نوایی  آن  در  طالبان  و  داعش 

شامل دارند.
ارزش های  فعاالن  از  هزاره ها  سوم، 
آن ها  هستند.  مدنی  جامعه  و  بشر  حقوق 
با  و  می نگرند  ارزش ها  این  به  باز  فکر  با 
نواندیشی باورمند هستند. آن ها در این زمینه 
کتاب و مقاله می نویسند، حرف می زنند و 
هزاره ها  رویکرد  این  می کنند.  دادخواهی 

برخالف مقاصد طالبان و داعش است.
واقعیت این است که هم میهنان هزاره ما 
پاسخ  برای  هستند.  کشور  فعال  شهروندان 
باید  همه  ما  طالبانیزم،  و  داعشیزم  به  دادن 
سالمت  به  هراس افگنان  تا  شویم.  هزاره 

جامعهء ما بیش تر از این آسیب نرسانند.
به  باید  تکیه خانه  در  طفل خونین هزاره 
به  باید  هزاره  خونین  مادر  گریه  و  درفش 
اوزبیک  و  تاجیک  پشتون،  دادخواهی  آواز 
داعیشیزم  به جای  آن گاه  شود.  و….مبدل 

ارزش ها و آرمان های ما پیروز می شود.«
ملک ستیز - آگاه سیاسی

آمریکامیلیاردهادالرازقاچاقموادمخدرافغانستانسودمیبرد
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مقاماتمحلیکشتهشدنافرادملکیدرشیندندرا
تاییدکردند

رسانه روسی:

روسیه  »رن.تی.وی«  تلویزیونی  شبکه 
فاش کرد که فرماندهان نیروهای آمریکایی 
در افغانستان میلیاردها دالر از محل قاچاق 
بین المللی مواد مخدر سود می برند و این 
کشور به منبع کسب درآمد برخی افراد در 

آمریکا تبدیل شده است.
برنامه  در  روسی  شبکه  آوا،  گزارش  به 
»رازهای نظامی« گفت: سال 2۰۰۱ طالبان 
تقریبا  را  افغانستان  در  خشخاش  کشت 
مبارزه  شدت  به  آن  با  و  کرده  متوقف 
از حضور  اما سال 2۰۰2 و پس  می کرد، 
نیروهای آمریکایی میزان تولید مواد مخدر 

۵۰ برابر شد.
که  وی  تی  رن  گزارش  آمارهای  برپایه 
شامگاه شنبه اعالم شد، این وضعیت اکنون 
به جایی انجامیده که افغانستان ۹۳ درصد 
و  کند  می  تولید  را  مواد مخدر جهان  کل 
خشخاش  کشور  این  سراسر  در  تقریبا 

کشت می شود.
شبکه روسی تاکید کرد: اراضی افغانستان 
که  رود  می  خشخاش  بوته  زیر  حالی  در 
در  ای  گسترده  حضور  آمریکایی  نظامیان 
موثری  مبارزه  هیچ  اما  دارند،  کشور  این 
قاچاق  و  تولید  افیونی،  گیاه  کشت  علیه 

مواد مخدر انجام نمی دهند.
در  افغان  سیاسی  کارشناس  ناصر  عمر 
اظهار کرد: مواد  با رن تی وی  گفت وگو 
مخدری که در افغانستان تولید می شود به 
راه  از  از جمله روسیه  کشورهای همسایه 
آسیای میانه، ایران و نیز دیگر مناطق جهان 

خدمات  عرضه  معین  پیکان؛  محمد  فدا 
صحی وزارت صحت عامه می گوید که ۳۰ 
کشور مصاب  از شهروندان  درصد   ۳۵ الی 
به امراض روانی و در حدود ۶۷ درصد از 
شهروندان دچار مشکالت روانی می باشند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان )آوا(، 
)دوشنبه(  روز  کشور  عامه  صحت  وزارت 
و  کودک  زنان،  های  بخش  مراسمی  طی 
را  روانی  صحت  شفاخانه  اطالعاتی  بانک 

افتتاح کرد.
وزارت  های  آورد  دست  از  پیکان  آقای 
یاد  روانی  صحت  بخش  در  عامه  صحت 
آوری کرد و گفت: در سال 2۰۰۶ میالدی 
موجود  افغانستان  در  روانی  متخصص  دو 
بود و اکنون بیش از صد متخصص در این 

زمینه در کشور موجود می باشد.
یک  میالدی   2۰۰۶ سال  در  افزود:  وی 
وجود  کشور  در  روانی  صحت  درمانگاه 
داشت که اکنون در پنج زون کشور درمانگاه 

روانی جهت تداوی بیماران فعالیت دارد.
نبود  مخدر،  مواد  کرد:  تصریح  پیکان 
از  بیکاری  و  اقتصادی  مشکالت  امنیت، 

انتشار خبر بمباران هوایی منطقه  از  پس 
»بخت آباد« ولسوالی شیندند هرات از سوی 
از  نیروهای خارجی و کشته شدن شماری 
والی  سخنگوی  آن،   در  کودکان  و  زنان 

هرات این خبر را تایید کرد.
»جیالنی  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
فرهاد« سخنگوی والی هرات که از شب شه 
از خبرنگاران  به تلفن تعدادی زیادی  شنبه 
هوایی  بمباران  موضوع  از  آگاهی  دلیل  به 
روستای »بخت آباد« ولسوالی شیندند پاسخ 
سخن  به  لب  شنبه  سه  روز  عصر  نمی داد، 
روستا  این  دوشنبه  روز  که  گفت  و  گشود 

هدف بمباران هوایی قرار گرفته است.
محل  ساکنان  گفته های  خالف  بر  اما  او 
طالبی  هیچ  منطقه  این  در  این که  بر  مبنی 
فرماندهی  مرکز  نشده، گفت که یک  کشته 
ولسوالی  »بخت آباد«  روستای  در  طالبان 
تاسیس  نو  ولسوالی های  از  زیرکوه)یکی 
شیندند( والیت هرات هدف بمباران هوایی 

قرار گرفت.
از  این حمله شانزده تن  او گفت که در 
این  فرمانده سرشناس  دو  به شمول  طالبان 

مواد مخدر به کشورهای این منطقه منتقل 
می شد.

وجود  با  آمریکا  »نیروهای  هم  اکنون 
نمی  انجام  اقدامی  هیچ  از موضوع  آگاهی 
دهند، زیرا میلیاردها دالر درآمد حاصله از 
قاچاق مواد مخدر به این کشور سرازیر می 

شود.«

بارها  روس  های  مقام  دیگر،  سوی  از 
در  غربی  نیروهای  و  آمریکا  عملکرد  از 
افغانستان از جمله حمایت توام با سکوت 
از تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور 

انتقاد کرده اند.
تازگی  به  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
تولید،  توجه  قابل  افزایش  به  توجه  با 
افغانستان،  در  مواد مخدر  قاچاق  و  کشت 
سازمان  و  آمریکا  خودداری  ای  بیانیه  در 
با  مبارزه  از  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان 
این پدیده را بسیار مشکوک و حیرت آور 

خواند.
روسیه در این بیانیه اعالم کرد: متاسفانه 
در  مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید  وضعیت 

قاچاق می شود و به همین دلیل آمریکا با 
آن مبارزه نمی کند.

میلیارد  دهها  افزود:  همچنین  وی 
از  مخدر  مواد  قاچاق  از  ناشی  سود  دالر 

افغانستان )به خارج( منتقل می شود.
روسیه  وی  تی  رن  تلویزیونی  شبکه 
داشتن  دست  ادعای  طرح  با  نیز  ادامه  در 

برادر حامد کرزی در قاچاق  »احمد ولی« 
بین المللی مواد مخدر از افغانستان، گفت 
پیش(  سال  )شش  مرگ  زمان  تا  »وی  که 
بخش قابل توجهی از مواد مخدر را کنترل 

می کرد.«
بنا به گزارش این رسانه، احمد ولی که 
برد، پس  در زندان فدرال آمریکا بسر می 
از روی کار آمدن حامد کرزی آزاد شد و 
به گونه  یافت  زیادی  افغانستان قدرت  در 
با  مقایسه  قابل  محافظانش  شمار  که  ای 

نیروهای یک ارتش بود.
رن تی وی اعالم کرد: احمد ولی جاده 
با  افغانستان  مرز  تا  هلمند  از  یک  شماره 
آن  از  که  داشت  کنترل  در  را  میانه  آسیای 

جمله عوامل هستند که شهروندان کشور به 
خصوص جوانان را به سوی امراض روانی 

می کشاند.
وی در پایان گفته هایش عالوه کرد: ۶۰ 
درصد از بودجه وزارت صحت عامه برای 
بانوان و اطفال این سرزمین تخصیص داده 

شده است.
رئیس  کارگر،  خطاب  حال  همین  در 
شفاخانه صحت روانی شهر کابل می گوید 
کودکان  و  زنان  بخش  ساخت  هزینه  که 
صحت روانی به ۷.۶ میلیارد افغانی می رسد 

که توسط بانک جهانی تمویل می گردد.
وی افزود: در بخش زنان و کودکان، چهار 
مشاور روانی خارجی در قسمت انکشاف، 
رهنمود و ارتقای ظرفیت کمک خواهد کرد.

کارگر عالوه کرد: شفاخانه صحت روانی 
آن  بستر  که سی  باشد  می  بستر   ۶۵ دارای 
مربوط بانوان، ۵ بستر آن مربوط به اطفال و 

سی بستر مربوط آقایان می باشد.
آن  درصدد  ما  داشت:  اظهار  موصوف 
هستیم که شفاخانه صحت روانی با استندرد 

های بین المللی عیار گردد.

گروه کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
به گفته ی سخنگوی والی هرات، بر بنیاد 
حمله  دراین  محل،  از  اولیه  گزارش های 
سیزده تن از افراد غیرنظامی به شمول زنان 
و کودکان که در خانه های اطراف این مرکز 
و  شهید  نیز  بودند  ساکن  طالبان  فرماندهی 

هفت تن دیگر زخمی شده اند.
او از بررسی جدی این موضوع خبر داد.

با  افزود که همزمان  از سوی دیگر، وی 
این، گزارش هایی وجود دارد که نوزده تن 
از افرادی که در زندان طالبان در این مرکز 
نگهداری می شدند نیز در جریان این حمله 

هوایی موفق به فرار شده اند.
مقام والیت  از سوی  هیات حقیقت یاب 
و  رفته  رویداد  محل  به  تا  شده  توظیف 
ادعاها در این مورد را بگونه جدی بررسی 

کند. 
طالبان  سخنگوی  اما  هم  سویی  از 
که  می گوید  و  کرده  رد  را  فرهاد  گفته های 
و  نداشته  وجود  طالبی  هیچ  منطقه  این  در 
نیروهای خارجی افراد ملکی را مورد هدف 

قرار داده اند.

ارزیابی  مطابق  و  شود  می  بدتر  افغانستان 
های کارشناسان، حجم مواد افیونی در این 

کشور امسال به شدت افزایش می یابد.
در این بیانیه آمده است: سطح زیر کشت 
خشخاش در افغانستان نسبت به سال قبل 
این  جمعیت  سوم  یک  و  یافته  افزایش 
کشور به کشت این گیاه می پردازند. حجم 
قاچاق مواد مخدر از افغانستان نیز کاهش 
نمی یابد و مناطق بیشتری از جهان از جمله 

کشورهای آفریقایی را در برمی گیرد.
با  امور خارجه روسیه  بیانیه وزارت  در 
اشاره به افزایش قاچاق مواد مخدر از مسیر 
ایران،  پاکستان،  کشورهای  شامل  بالکان 
ترکیه و اروپا در این مسیر، آمده است: بر 
مخدر  مواد  حاوی  داروهای  قاچاق  میزان 
جمهوری  طریق  از  اروپا  به  افغانستان  از 
آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و اوکراین 
ساالنه  حال،  همین  در  شود.  می  افزوده 
مواد  تولید  برای  الزم  مواد  زیادی  مقادیر 
بنا  و  شود  می  ارسال  افغانستان  به  مخدر 
کشورهایی  افغانستانی،  منابع  های  داده  به 
همچون ایتالیا، فرانسه و هالند ارسال کننده 

این مواد هستند.
در  روسیه  نماینده  گروشکو  الکساندر 
تازگی  به  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان 
عملیات  و  ها  تالش  شکست  به  اشاره  با 
محدوده  گفت:  افغانستان  در  ناتو  نظامی 
تحت کنترل طالبان افزایش می یابد و سطح 
قاچاق  میزان  همچنین  و  کشت خشخاش 

مواد مخدر در حال گسترش است.
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پس از مذاکرات بخش خصوصی افغانستان با 
مقامات ایرانی، توافق شده است تا گاز این کشور 

به هرات صادر شود.
 ، افغان)آوا(  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
گاز  خواستار  حالی  در  کشور  خصوصی  بخش 
مشتریان  از  یکی  افغانستان  که  است  شده  ایران 
خرید گاز ترکمنستان نیز است و قرار است گاز 
افغانستان  به  تاپی  لوله  از طریق خط  ترکمنستان 

بیاید.
بین  امور  سرپرست  ؛  زاده  قدسی  محمدرضا 
کرده  اعالم  اخیرا  ایران  گاز  ملی  شرکت  الملل 
شهر  به  لوله  خط  مسیر  از  گاز  صادرات  است 
هرات امکان پذیر و زیرساخت های آن هم فراهم 

است.
ساخت  امکان  کند  می  اعالم  همچنین  وی 
ایران  که  دارد  نیز وجود  زابل  منطقه  در  نیروگاه 
می تواند در حوزه صادرات برق به افغانستان هم 

از این طریق ورود کند.
خبرگزاری  به  گذشته  سال  عراقی  حمیدرضا 
گاز  صادرات  برای  ایران  برنامه  درباره  فارس 
طبیعی به افغانستان گفته بود: تاکنون مذاکراتی با 
تعدادی از شرکت های بخش خصوصی افغانستان 
گرفته  انجام  ایران  از  طبیعی  گاز  صادرات  برای 
خراسان  گاز  شرکت  اساس  این  بر  که  است 
به  افغانستان  با  مذاکرات  پیگیری  مامور  رضوی 
منظور نهایی کردن گفتگوهای فروش گاز طبیعی 

است.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  مسئول  مقام  این 
دنبال  به  تاپی  لوله  وجود خط  با  افغانستان  چرا 
واردات گاز از ایران است اعالم می کند: این خط 
لوله بدون حضور ایران اقتصادی نیست و نتیجه 
مطالعات نیز نشان می دهد که ساخت این خط 
لوله در کنار اقتصادی نبودن به هزینه زیادی نیز 

برای تامین امنیت نیاز دارد.
کشورهای  با  ایران  اکنون  هم  نوشت:  فارس 
قرارداد صادرات  عمان  و  پاکستان  ترکیه،  عراق، 
گاز امضا کرده است که با ورود افغانستان به جمع 
صادرات  لوله  خط  اندازی  راه  و  گاز  خریداران 
گاز ایران به پاکستان و عمان و همچنین افزایش 
ایران به عراق حجم صادرات گاز  صادرات گاز 
افزایش  در سال  متر مکعب  میلیارد  از ۱۰  ایران 

پیدا خواهد کرد.
براساس برنامه ششم توسعه ایران باید ساالنه 
از طریق خط  میلیارد متر مکعب گاز  حدود ۷۰ 

لوله به کشورهای همسایه خود صادر کند.

قرار  که  می گویند  هرات  در  مسئول  مقام های 
و  اجتماعی  امور  و  کار  اداره  سوی  از  است 
کودک  هزار   ۵ از  بیش  برای  بین المللی  نهادهای 

خیابانی زمینه آموزش و کار مساعد شود.
امور  و  کار  اداره  رئیس  افغان«  »عبدالقیوم 
اجتماعی هرات به خبرنگار خبرگزاری آوا گفت: 
از اول ماه سنبله سروی کودکان خیابانی آغاز شده 

و قرار است تا چند ماه دیگر تکمیل شود.
او گفت: قرار است یونیسف در سه مرحله این 
آنان  برای  و  داده  قرار  پوشش  تحت  را  کودکان 

زمینه آموزش فنون و زندگی بهتر را فراهم کند.
انجام  سال  سه  مدت  در  برنامه  این  گفت:  او 
اول ۱۰۰۰ کودک، در سال  خواهد شد. در سال 
دوم 2۰۰۰ و در سال سوم نیز 2۰۰۰ کودک دیگر 

تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
می تواند  برنامه  این  کرد:  امیدواری  ابراز  افغان 
در قسمت کاهش آمار کودکان خیابانی موثر باشد.
کمیسیون  و  محلی  مقام های  نیز  گذشته  در 
و  خیابانی  کودکان  وجود  از  بشر  حقوق  مستقل 
قاچاق این اطفال به خارج از کشور ابراز نگرانی 

کرده بودند.
برنامه  این  از  هرات  محلی  مقام های  اکنون 
جرایم  کاهش  در  را  آن  اجرای  و  کرده  استقبال 

توسط کودکان خیابانی موثر می دانند.
و  کار  اداره  در  مسئولین  گفته های  براساس 
امور اجتماعی هرات، تاکنون شمار دقیق کودکان 

خیابانی در این والیت مشخص نیست.
پایان این ماه به  قرار است سروی کودکان در 

پایان برسد.

گاز ایران از طریق خط لوله به
هرات می آید

گاز ایران از طریق خط لوله به
هرات می آید

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

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

اّول این ماه شریف است و این سوگند به خاطر عظمت آن است.
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پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

کشتارمسلمانانروهینگیایمیانماردرسایهفرافکنیبرندهجایزهصلحنوبل

عمده  ازعوامل  را  موثرتربیتی  و  درست 
خشونت علیه کودکان عنوان کردند.

درپایان این کنفرانس مسولین موسسه 
افغانستان  حکومت  از  ازاطفال  حمایت 
کار  های  خانه  وزارت  خصوص  به 
و  ومعلولین  شهدا  اموراجتماعی،  و 
جامعه  وهمچنین  ذیربط  سایرارگانهای 
به  که  خواست  ها  رسانه  و  جهانی 
همکاری یک دیگر و ایجاد ساختارموثر، 
پایان  کشور  در  اطفال  علیه  خشونت  به 

دهند.

به گفته »امرخیل« تحقیقات انجام شده 
ننگرهار، بلخ سرپل و  در والیات کابل، 
خشونت  که  دهد  می  نشان  جوزجان، 
بحران  یک  به  افغانستان  در  اطفال  علیه 

اجتماعی تبدیل شده است.
بربنیاد یافته های اخیر موسسه حمایت 
از کودکان، 2۴ درصد خشونت از سوی 
سوی  از  درصد   ۳2 مکاتب،  استادان 
پدران و ۱۶ در صد از ناحیه مادران علیه 

اطفال صورت می گیرد.
کودکان  از  حمایت  موسسه  مشاور 
نیز  اطفال  علیه  جنسی  خشونتهای  به 
تحقیقات  اساس  بر  گفت:  کردو  اشاره 
به  کردن  مجبور  اخیر،  های  بررسی  و 
درصد،   ۱۱ مبتذل  ویدیوهای  دیدن 
 ۸ اندامها  دادن  نشان  به  کردن  مجبور 
درصد، لمس جنسی ۷ درصد وهمچنین 
مجبور کردن اطفال به مقاربتهای جنسی 
به  از خشونتهای عمده جنسی  ۵ درصد 

شمار می رود.
فریاد،  و  چیغ  داد:  ادامه  »امرخیل« 

خشونتعلیهاطفالبهیکبحراناجتماعیتبدیلشدهاست
بربنیاد یافته های اخیر موسسه حمایت از کودکان، ۲۴ درصد خشونت از سوی استادان مکاتب، ۳۲ درصد از سوی پدران و ۱۶ در صد

از ناحیه مادران علیه اطفال صورت می گیرد.
توهین و تحقیر، نفرین و دشنام، خجیل 
و  والدین  سوی  از  زدن  سلی  و  کردن 
پروایی، بی  استادان مکاتب، غفلت و بی 
امنیها  نا  وهمچنین  دادن  جلوه  اهمت 
جمله  از  زندگی  محیط  در  جنگ  و 
که  بوده  روحی  و  جسمی  خشونتهای 
و  دست  آن  با  همواره  افغانستان  اطفال 

پنجه نرم می کنند.
از  حمایت  موسسه  گزارش  بربنیاد 
می  فکر  والدین  از  درصد   ۶2 اطفال 
کنند خشونت وتنبیه فزیکی برای اطفال 
که  کنند  می  فکر  درصد   ۵۶ است  مفید 
تنبیه فیزیکی برای اطفال موثر نیست ۵۶ 
که  کنند  می  فکر  نیز  کودکان  از  درصد 
و  نیست  موثر  آنان  برای  فزیکی  تنبیه 
همچنین ۳2 در صد از کودکان فکر می 
کنند که به کارهای مجبور می شوند که 

آنان درحقیقت راضی نیستند.
مسوولین موسسه حمایت از کودکان، 
و  امنیها  نا  و  جنگ  دستی،  تنگ  و  فقر 
های  شوه  از  ها  خانواده  آگاهی  عدم 

والیات  در  شده  انجام  تحقیقات 
و جوزجان،  بلخ، سرپل  ننگرهار،  کابل، 
اطفال  علیه  خشونت  که  دهد  می  نشان 
اجتماعی  بحران  یک  به  درافغانستان 

تبدیل شده است.
مسوولین  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
افغانستان؛  کودکان  از  حمایت  موسسه 
وضعیت  از  سروی  آخرین  های  یافته 
اطفال درکشور را طی کنفرانسی روز سه 

شنبه اعالم کردند.
براساس تحقیقات انجام شده، درحال 
حاضر 2۹ درصد از کودکان افغانستان به 
کارهای شاقه و غیرقابل تحمل مصروف 

هستند.
بنیاد  مشاور  امرخیل«  اهلل  »صفی 
اطفال  وضعیت  نیز  کودکان  از  حمایت 
گفت:  و  خواند  کننده  نگران  درکشورا 
مختلف جسمی،  های  برخشونت  عالوه 
در   2۹ درحال حاضر  روحی،  و  جنسی 
کارهای  به  افغانستان  کودکان  از  صد 

شاقه مصروف هستند.

میانمار  ملی  رهبر  سوچی،  سان  آنگ 
سال ها  خود  که  نوبل  جایزه  برنده  و 
بود  کشورش  حکومت  غضب  مورد 
می برد،  سر  به  خانگی  بازداشت  در  و 
برنخاست  مسلمانان  از  دفاع  به  هیچگاه 
و در مقابل گفته می شود اقدام ارتش در 

سرکوب مسلمانان را تایید می کند.
امدادرسانان  دسترسی  نیز  او  دفتر 
مناطق  به  خبرنگاران  و  بین المللی 
غیر  عمال  ماه ها  برای  را  درگیری ها 
های  سیاست  منتقدان  بود.  کرده  ممکن 
در  میانمار  غیرنظامی  دولت  نخستین 
را  متحدانش  و  سوچی  اخیر،  قرن  نیم 
ناظران  کردن  بی اعتماد  برای  تالش  به 
کشور  این  جامعه  فضای  در  بین المللی 

صدها هزار کودک مسلمان در میانمار از 
گرسنگی رنج برده و برای جلوگیری از 
نیاز به کمک  آینده  قحطی در یک سال 

های فوری دارند.
این هشدار سازمان ملل پس از بررسی 
از  ایالت راخین  ۴۵ روستای میانمار در 
غذا«  جهانی  »برنامه  نمایندگان  سوی 
بر اساس اعالم  سازمان ملل صادر شد. 
ارتش  اخیر  های  خشونت  ملل  سازمان 
از  نفر  هزار   ۷۵ تا  شده  موجب  میانمار 
ترک  به  مجبور  روستا   ۴۵ این  ساکنان 

خانه هایشان شوند.
در سال گذشته نیز سازمان ملل متحد 
ضمن ابراز نگرانی مجدد درباره وضعیت 
مسلمانان روهینگیا هشدار داد که ممکن 

به  اشاره  با  نیز  ملل  مقام سازمان  این 
احتمال اخراج تمامی مسلمانان روهینیگا 
از میانمار، گفت: هدف نهایی حاکمیت 
میانمار می تواند پاکسازی این کشور از 

وجود مسلمانان باشد.
به  روهینگیا  پناهجویان  گفت  وی 
تجاوز  مورد  مسلمان  زنان  گفته اند  او 
می گیرند،  قرار  دولتی  نیروهای  گروهی 
به  بریده می شود و کودکان  افراد  گلوی 

داخل آتش انداخته می شوند.
موارد  وی  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  لی 
وحشتناکی از سرکوب در میانمار شنیده 
»راخین«  ایالت  در  گذشته  اکتبر  از  که 
هزار  دهها  فرار  موجب  و  شده  آغاز 
مسلمان روهینگیا به منطقه »کاکس بازار« 

بنگالدش شده است.
»زید بن رعد الحسین« کمیشنر حقوق 
گزارش  در  متحد،  ملل  سازمان  بشر 
گذشته  سال  قوس  ماه  در  خود  ساالنه 
دولت  جنایات  کردن  محکوم  ضمن 
از  روهینگیا،  مسلمانان  علیه  میانمار 
کارشکنی و اخالل در کار دفتر کمیشنر 
موضوع  این  پیگیری  برای  بشر  حقوق 

انتقاد کرد.
بر  مبنی  موثقی  مدارک  وی،  گفته  به 
و  میانمار  در  روهینگیا  اقلیت  سرکوب 
ستم هایی که نسبت به این قوم روا می 

شود، وجود دارد.
گزارش  این  ارائه  با  الحسین  رعد 
سازمان  بشر  حقوق  شورای  نشست  در 
مسلمانان  سر  بر  آنچه  کرد:  اعالم  ملل، 
روهینگیا می آید در حد جنایات جنگی 

و نیازمند انجام تحقیق بین المللی است.
این  میانمار  مرکزی  دولت  ضعف 
این  تندروی  قبایل  اقوام و  به  را  قدرت 
کشور داده است تا اقدامات وحشیانه و 
خشونت باری را بر ضد اقلیت مسلمان 

اعمال کنند.
مهر نوشت: »تین سین« رئیس جمهور 
میانمار ۶ می در سخنانی مدعی شد که 
دولت میانمار متعهد به ایجاد جامعه ای 
آرام و هماهنگ در والیت راخین است.

میانمار  در  روهینگیا  مسلمانان 
از  گسترده  سرکوب  با  که  سالهاست 
سوی بودائیان مواجه هستند و در اغلب 
میانمار  امنیتی  و  دولتی  نیروهای  موارد 
نیز از اقدامات بودائیان حمایت می کنند.

متهم می کنند.
متحد  ملل  نیز سازمان  ماه گذشته  در 
وضعیت  درباره  نگرانی  ابراز  ضمن 
به  که  کرد  اعالم  روهینگیا  مسلمانان 
میانمار  ارتش  های  خشونت  موجب 
در  مسلمان  کودک  هزار   ۸۰ از  بیش 
آستانه قحطی و گرسنگی قرار گرفته اند.
ملل  سازمان  جدید  اعالم  اساس  بر 

است دولت میانمار اقدام به اخراج همه 
مسلمانان از این کشور کند.

سازمان  ویژه  نماینده  لی«  هی  »یانگ 
ملل که بر وضعیت مسلمانان روهینگیای 
نظارت  بنگالدش  به  میانمار  از  فراری 
بین  تحقیق  یک  باید  گفت:  می کند، 
مسلمانان  های  رنج  مورد  در  المللی 

روهینگیا انجام شود.

میانمار  روهینگیای  مسلمانان  کشتار 
میان»آنگ  این  در  و  دارد  ادامه  همچنان 
نوبل،  صلح  جایزه  برنده  سوچی«،  سان 
تروریست  را  بودائیان  جنایات  قربانیان 
نیز  را  بشری  نهادهای حقوق  و  خوانده 

مورد انتقاد قرار می دهد.
صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
افغان)آوا( ، وضعیت مسلمانان روهینگیا 
در میانمار همچنان وخیم است و گزارش 
از  حکایت  غربی  مختلف  های  رسانه 
بودائیان  سوی  از  افراد  این  کشتار  ادامه 

دارد.
در همین رابطه روز سه شنبه یورو نیوز 
با اشاره به این وضعیت ، اظهارات جدید 
آنگ سانگ سوچی را پوشش داده و می 
مشاور  سوچی،  سان  آنگ  دفتر  نویسد: 
جمهوری  رئیس  سخنگوی  و  دولتی 
به  را  بین المللی  امدادگران  میانمار، 
کشورش  در  تروریست ها  با  همراهی 

متهم کرد.
منظور سوچی از تروریست ها همان 
به  آنها را  بودائیان  مسلمانانی هستند که 

شدیدترین وجه ممکن می کشند.
گروه های  که  است  حالی  در  این 
سوچی  خانم  می گویند  بشری  حقوق 
را  غیرمسئوالنه«  »اتهام پراکنی های  باید 
گروه ها  این  گفته  به  آنچه  کند؛  متوقف 
راخین  ایالت  در  مرگبار  های  خشونت 
و  هراس  موجب  و  می کند  تایید  را 
فعالیت های  ادامه  از  امدادگران  نگرانی 

بشردوستانه  شده است.
دفتر آنگ سان سوچی با انتشار بیانیه ای 
تروریست های  که  حالی  در  کرد:  اعالم 
ایالت راخین در  تندرو در روستایی در 
محاصره بودند، نیروهای بین المللی وارد 

عمل شدند.
امدادگران  حالی  در  دولتی  بیانه  این 
از  »حمایت  به  متهم  را  بین المللی 
احساسات  که  می کند  اسالمگرایان« 
اسالم ستیزانه در میان رهبران مذهبی این 
اوج  به  بودایی  غالبا  جمعیت  با  کشور 

خود رسیده است.
در گزارشی که در فبروی سال جاری 
میالدی منتشر شد ارتش میانمار به دلیل 
مسلمان  اقلیت  به  متعدد  انجام حمالت 
این کشور به ارتکاب جرایم علیه بشریت 

متهم شده است.

رهبر ملی میانمار و برنده جایزه نوبل که خود سال ها مورد غضب 
حکومت کشورش بود و در بازداشت خانگی به سر می برد، 

هیچگاه به دفاع از مسلمانان برنخاست و در مقابل گفته می شود 
اقدام ارتش در سرکوب مسلمانان را تایید می کند.


