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روزنامه صبح افغانستان

در صفحه2در صفحه4

من در ماه مبارك رمضان از گروههاى مخرب، دهشت افگن 
تقليل  و  تخريب  باعث  طالب،  و  اسالم  نام  زير  كه  خونريز  و 
از  كه  طلبم  مى  ميگردند،  دين  واقعى  طالبان  مقام  و  اسالم 
اسارت ذهنى بيگانگان، خود را آزاد كنند تفنگ ديگران را از 

شانه هاى شان به دور اندازند

در صفحه3

جنگ و ويرانگرى راه حل هيچ منازعه نيست و 
گاهى هم به نتيجه اى نمى رسد

جهانى شدن اسالم و بيدارى اسالمى ادامه حركت 
امام (ره) در نام گذارى روز جهانى قدس است

سراسر  را  قدس  كردند  مى  تالش  ها  صهيونيست 
خائن  كشورهاى  مسئوالن  و  يهودى كنند  و  تصرف 
مى گفتند اين واقعيتى است كه بايد آن را بپذيريم 
گذارى  نام  اين  با  (ره)  خمينى  امام  حضرت  اما 

نقشه هاى آنان را باطل كرد

|||||||||||||||||||||||آيين و انديشه2

با توجه به نياز نيروهاى مسلح افغانستان نسبت به خروج...با توجه به نياز نيروهاى مسلح افغانستان نسبت به خروج...

 از جمله انتقاالت  از جمله انتقاالت 1010 الى  الى 1515  
تاسيسات بزرگ در واليات بلخ (مزار تاسيسات بزرگ در واليات بلخ (مزار 

شريف)، قندها، فراه و ولسوالى شريف)، قندها، فراه و ولسوالى 
شيندند واليت هرات بود كه تا كنون شيندند واليت هرات بود كه تا كنون 

بسته و انتقال يافته استبسته و انتقال يافته است

|||||||||||||||||||||||آيين و انديشه1

برپايى گسترده مراسم شب قدر در شهر باستانى هراتبرپايى گسترده مراسم شب قدر در شهر باستانى هرات

پس بر ماست كه از هدف وفلسفه پس بر ماست كه از هدف وفلسفه 
حقيقى احياى شبهاى قدر آگاه حقيقى احياى شبهاى قدر آگاه 

شده ونسبت به زندگى مان شده ونسبت به زندگى مان 
واعمالمان آگاهانه وهوشيارانه عمل واعمالمان آگاهانه وهوشيارانه عمل 

واقدام نماييمواقدام نماييم

|||||||||||||||||||||||سياسى2

حمالت تروريستان در ماه رمضان افزايش يافته است

سخنگوى وزارت امور داخله درباره سخنگوى وزارت امور داخله درباره 
دستاوردهاي اخير پوليس كشور و دستاوردهاي اخير پوليس كشور و 

همچنين ارائه جزئيات سفر اخير بسم همچنين ارائه جزئيات سفر اخير بسم 
اهللا محمدي سرپرست  اين وزارت به اهللا محمدي سرپرست  اين وزارت به 

خبرنگاران معلومات دادخبرنگاران معلومات داد

|||||||||||||||||||||||سياسى و نظامى3

دولت هاى اسالمى با مردم در حمايت از قدس هم صدا شونددولت هاى اسالمى با مردم در حمايت از قدس هم صدا شوند

روز قدس ارتباط مستقيمى با 
بيدارى اسالمى دارد و باعث شده 
كه مسلمانان در سراسر جهان در ا 
ين روز بزرگ و باعظمت وحدت و 

همبستگى داشته باشند

يكى  ديگر،  مشكالت  از  بسيارى  كنار  در 
نيز مشكل الينحل برق است كه چند سالى 
است گلوى زخمى مردم مناطق بيشتر كابل 
و به خصوص محله هاى فقير نشين را مى 
اساس  از  مناطق  اين  بيشتر  اينكه  فشارد. 
از روشنايى برق محروم اند، بماند و اما آن 
محله هايى هم كه به اصطالح قرار است برق 
تشريف بياورد، چنان به كندى كار پيش مى 
رود كه دل انسان از برق و آمدن آن بد مى 

شود. 
در  آن  آمدن  و  برق  كار  سير  نيست  بد 
دشت  در  نشين  شيعه  هاى  محله  از  يكى 
برچى را محضر خوانندگان به روايت بگيريم 
تا از عمق وخامت اين برنامه مطلع شوند. در 
دشت برچى در چهار راه حاجى نوروز، محله 
رسول  "شهرك  بنام  ساخت  تازه  است  اى 
تالش  با  و  شهرك  اين  از  قسمتى  اكرم" 
نمايندگان  از  برخى  و  مردم  روزى  شبانه 
سال  يك  حدود  از  محل،  وكيل  و  مجلس 
به اين طرف صاحب برق دولتى شده اند كه 
موجب سهولت براى باشندگان نواحى شرقى 
گرديده  مذكور  شهرك  جنوبى  و  شمالى  و 

است.
اما قسمت غربى اين شهرك كه بيشترين 
سكنه را در خود جا داده است، حدود چهار 
سال تمام است در آرزوى آمدن برق، لحظه 
شمارى مى كند! ماجرا از اين جا آغاز شد 
كه وكالى كوچه ها مقدارى پول از سكنه ى 
قسمت غربى شهرك مذكور جمع كردند تا 
به قول خود شان مردم را از روشنايى برق 

دولتى و ارزان بهره مند گردانند.
هم  خبر  بى  جا  همه  از  و  ساده  مردم 
كه  بار  هر  روشنايى،  و  برق  آمدن  هواى  به 
وكالى محترم كوچه ها و وكيل عمومى آنان 
احترام  و  ادب  كمال  در  خواستند،  مى  پول 
اين پولهاى زبان بسته را دسته دسته تقديم 

خدمتگذاران صديق وطن مى كردند!...
ادامه در صفحه 2

//////////////////// سخن سردبير //////////////////// آيين و انديشه
اصرار نكنيد، پستان ملت بيشتر از اين شير ندارد!ليلة القدر در كالم حضرت على (ع)

خبرگزارى آوا- تهران
به  كه  است  مقامى  آنچنان  داراى  قدر  شب 
تعبير قرآن كريم قابل درك نيست اگر هم 
را  عظمت  با  بسيار  شب  اين  بتوانند  كسانى 

درك كنند بايد متصل به وحى باشند. 
چند  هر  خطاب  اين  كه  اند  فرموده  بزرگان 
به ظاهر بر پيغمبر است كه تو چه مى دانى 
شب قدر چبست؟ لكن معنا ندارد كسى كه 
مالئكه بر او در اين شب وارد مى شود شب 
قدر را درك نكند پس اين خطاب كنايه است 
اوال براى نشان دادن عظمت اين شب و ثانيا 
به  قادر  كه  است  عموم  به  واقع  در  خطاب 

درك آن نيستند. 
(ص)  رسول  حضرت  از  بعد  ميان  اين  در 
بن  على  اميرالمومنان  از  واالتر  شخصيتى 
ابى طالب (ع) در عالم وجود ندارد تا بتواند 

درباره چنين شبى سخن به ميان آورد. 
كليني در كافي از حسن بن عباس از رسول 
به  حضرت  كه  است  كرده  نقل  (ص)  خدا 
آوريد،  ايمان  قدر  شب   به  فرمود:  اصحابش 
يازده  و  طالب  ابي  بن  علي   از  شب  آن  زيرا 

فرزندش بعد از وي است. 
* معنى شب قدر 

روايت  (ع)  علي  حضرت  از  نباته  بن  اصبغ 
فرمود:  من  به  (ص)،  خدا  پيغمبر  كه  كرده 
يا علي آيا مي داني معني شب  قدر چيست؟ 
(ص)  پيغمبر  اهللا!  رسول  يا  نه  كردم:  عرض 
شب  آن  در  تعالي  و  تبارك  خداوند  فرمود: 
قيامت  روز  در  كه  سرنوشتي  و  تقدير  به 
اندازه گيري  و  حكم،  و  قضا  بود،  خواهد 
كرده، و در آنچه خداي عز و جل فرمان داد 
واليت تو بود، و نيز واليت امامان از نژاد تو، 

تا روز قيامت. 
امام جواد از پدرش از پدران بزرگوارشان از 
كند  روايت  (ع)  على  حضرت  المومنان  امير 
كه  شنيدم  (ص)  خدا  رسول  از  گفت:  كه 
ايمان  قدر  شب   به  مي فرمود:  اصحابشان  به 
بياوريد كه آن شب براي على  بن ابي طالب و 

فرزندان يازده گانه پس از اوست...
ادامه در صفحه 3
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نمايشگاه بزرگ قرآن، نمايى از برادرى و دوستى دو ملت ايران و افغانستان است
وزير ارشاد، حج و اوقاف در آيين افتتاح نمايشگاه قرآنى دركابل:

برپايى گسترده مراسم شب قدر در شهر باستانى هراتبرپايى گسترده مراسم شب قدر در شهر باستانى هرات
خبرگزارى -آوا- هرات

شب  رمضان،  ويكم  بيست  شب  احياى  مراسم 
متقيان  موالى  حضرت  شهادت  وشب  قرآن  نزول 
پرشور  حضور  با  هرات  شهر  سرتاسر  در  –ع-  على 
جمله  از  متبركه  اماكن  در  واليت  اين  متدين  مردم 
خانه  تكيه  هرات،   بزرگ  مهديه  جامع،  مسجدهاى 
مخصوصه  اعمال  انجام  با  –ع-  ابوالفضل  حضرت 

برگزار گرديد.
روحانى  هاى  شخصيت  نورانى  مجالس  اين  در 
با  شب  اين  هاى  وويژگى  فضائل  عاليقدر،  وعلماى 

فضيلت را ذكر وبيان داشتند.
 حجت االسالم .المسلمين يزدانى، نماينده آيه اهللا 
العظمى محقق كابلى وخطيب نماز جمعه در هرات 
درشهرباستانى  شده  برپا  مجالس  از  يكى  سخنران 
گفت:  قرآن،  نزول  شب  فضايل  بيان  در  هرات، 
در  مثال  وبى  نظير  بى  هاى  شب  ازجمله  قدر  شب 
–ع-  صادق  امام  فرموده  طبق  كه  است  سال  طول 
در  من  فرمودند:   مى  قدر  هاى  شب  مورد  در  كه 
اين  در  چراكه  نميابم،  را  پايم  جاى  حتى  قدر  شب 
شب با عظمت  همه مخلوقات از آدم تا خاتم طبق 
فرمان خداوند –ج- به زمين آمده وبه تماشاونظاره 

ء احياگران وزنده داران اين شب مى پردازند وشاهد 
حضور توبه كنندگان وإنابه گران در گاه ازلى، در اين 

شب با عظمت مى باشند .
است  وسرنوشت  تقدير  شب  قدر،  شب  افزود:  وى 
گيرى  تصميم  براى  وفرصت  لحظه  وبهترين 
وعهدوپيمانى مجدد وواقعى با پروردگار تواب ورحيم 
است و خداوند با دادن پاداش هزار برابر براى احيا 
بندگانش  به  خطاب  خواهد  مى  شب  اين  كنندگان 
آييد  بيرون  غفلت  خواب  واز  باشيد  بيدار  كه  بگويد 
ونسبت به كرده ها وسرنوشتتان دانسته وهوشيارانه 
همانند  وغافل  خواب  انسان  كه  چرا  كنيد،  عمل 
هيچ آن  وعدم  وجود  كه  است  متحرك  اى  مرده 

 تفاوتى ندارد.
به گزارش خبرنگارما ازهرات آقاى يزدانى در ادامه 
حقيقى  وفلسفه  هدف  از  كه  ماست  بر  پس  گفت: 
احياى شبهاى قدر آگاه شده ونسبت به زندگى مان 

واعمالمان آگاهانه وهوشيارانه عمل واقدام نماييم.
ديگر سخنران اين شب، حجت االسالم والمسلمين 
ودانشگاه  علميه  حوزه  استاد  افضلى،  مهدى  سيد 
هرات، در هيأت مذهبى مجمع الذاكرين و منتظران 
نزول  شب  فضايل  با  رابطه  در  –عج-  المهدى 

خداوند  شب  اين  در  داشت:   عنوان  الهى  رحمت 
از مخصوصى  اعمال  انجام  به  را  بندگانش  متعال 

 جمله توبه واستغفار سفارش نموده است تا احياى 
بازگشت  براى  باشد  فرصتى  بزرگ  شبهاى  اين 
مجدد بندگان گنهكار به سوى خدا ،چرا كه خداوند 
وپشيمانش  كننده  توبه  بنده  از  و  بوده  پذير  توبه 
استغفار  و  توبه  از  پس  اورا  نموده،  استقبال 
حقيقى، همانند طفل تازه به دنيا آمده، پاك وبرى

 از هرنوع گناه مى داند. پس يكى ديگر از ويژگى 
گيرى  تصميم  لحظات  عظمت،  با  شب  اين  هاى 
وساختن زندگى جديدى عارى ازهرگونه  سياهى 
نگاهى با  شب  اين  در  كه  باشد،  مى  وتباهى 

آمده  خود  به  حتما  واعمالمان  گذشته  به  گذرا   
دنبال  به  شده،  بيرون  غفلت  خواب  از  تلنگرى  وبا 
جمله  از  اين  وقطعا  رفت  خواهيم  درست  روشى 
نزول  شب  داشتن  نگه  وزنده  احيا  برجسته  اهداف 

رحمت ميباشد.
تا  شب  اين  مخصوصه  اعمال  انجام  با  مراسم  اين 
هنگام سحر ادامه داشت وبيشترين دعاى حاضرين 
مجلس دعاى سالمتى وفرج تعجيل در ظهوربابركت  

آقا صاحب الزمان عج بود. به اميد ظهورش.

ابوالفضل ظهره وند: امام خمينى (ره) 
با استعانت از آيات 

قرآن مجيد به مبارزه با رژيم طاغوت 
پرداخت و مفاهيم 

قرآنى را جايگزين فرهنگمنحط غربى 
در ايران كرد

ملت افغانستان و ايران از زمانى كه اسالم به اين منطقه آمده با هم دوست و برادر بوده اند،
 ما هيچوقت نمى خواهيم كه روابط عميق و تاريخى و دينى ما خدشه دار شود، بلكه ما مى خواهيم به نيكى، احسان، برادرى و برابرى با 

همديگر تعاون و همكارى داشته باشيم

ناصرجهانشاهى: قرآن كتاب
 هدايت است، راه سعادت ملت هاى 

اسالمى چنگ زدن به قرآن
 است، راز دوستى و اتحاد ملت مسلمان 

قرآن است، قرآن معجزه
 پيامبر بزرگ اسالم است، ما با قرائت آن و 

با درك معانى و مفاهيم آن
 دست برادرى را محكم كنيم و نگذاريم كه 

دشمنان اسالم با تفرقه در بين ما 
جدايى افكنند

شهادت موالى متقيان حضرت على (ع) را به امام زمان (عج) و نايب برحقش حضرت امام خامنه اى و همه مسلمين جهان مخصوصا مردم مسلمان افغانستان تسليت عرض مى كنيم

يادداشت

ابعاد تازه ريزش مهره هاى كليدى در 
كابينه رييس جمهور كرزى

خبرگزارى -آوا- كابل
و  العاده  فوق  فرمان  از  بعد  درست 
با  مبارزه  در  جمهور  رييس  تاريخى 
استجواب و  موضوع  ادارى بود كه  فساد 
استيضاح مقام هاى ارشد امنيتى كابينه 
و  گرفت  قرار  مجلس  كار  دستور  در  او، 
 180 و  آشكار  چرخش  يك  در  مجلس 
درجه اى حضور وزراى دفاع و داخله كه 
امنيت  عمومى  رييس  با  استجواب  براى 
را  بودند  آمده  خارجه  امور  وزير  و  ملى 
براى  آنان  كه  گفت  آنها  به  و  نپذيرفت 
در  بايد  و  اند  شده  خواسته  استيضاح 
جلسه بعدى براى اين منظور به مجلس 
حال هيچكس  اين  با  پيدا كنند؛  حضور 
حتا تصور هم نمى كرد كه اين دو وزير 
جمهور  رييس  كابينه  مهم  و  امنيتى 
وزير  وردگ؛  عبدالرحيم  ويژه  به  كرزى 
دفاع كه حدود 8 سال تمام، اين سمت 
سلب  جلسه  آن  در  داشت  عهده  به  را 
صالحيت شوند؛  اما با وجود اين ناباورى 
كابينه  مهم  بازوى  دو  و  افتاد  اتفاق  اين 
رييس جمهور كرزى، سلب اعتماد شدند.

زيادى  هاى  واكنش  امر  اين 
دو  حالى  در  افغانستان  زيرا  برانگيخت؛ 
عضو امنيتى كابينه اش را از دست مى 
داد كه امنيت اكنون بزرگ ترين چالش 
كرزى  جمهور  رييس  حكومت  فراروى 

مى باشد؛ ...
ادامه در صفحه 2

/////////////////// يادداشت روز

      
خبرگزاري صداي افغان، (آوا) انعكاس دهنده واقعيت هاخبرگزاري صداي افغان، (آوا) انعكاس دهنده واقعيت ها

رويدادها، گزارشها و تحليل هاى روز را در اين وب سايت به سه زبانرويدادها، گزارشها و تحليل هاى روز را در اين وب سايت به سه زبان
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ادامه از صفحه اول / قرار اطالعات واصله، مجموع 
لك  سيزده  به  مردم  نزد  از  شده  آورى  جمع  پولهاى 
چهار  گذشت  از  پس  و  اينك  كه  شد  مى  بالغ  افغانى 
سال، اصل و فرع آن پول هاى زبان بسته معلوم نيست! 
جالب قضيه اين است كه در اين مدت دور و دراز عالوه 
بر آنكه از نعمت برق خبر و اثرى نيست، خود مقدمات 
آوردن برق در اين محله، داستان جذاب و خنده آورى 
دارد به اين شكل كه حدود چهار سال پيش، اول خبر 
آمدن برق در غرب شهرك رسول اكرم و در آسمان اين 

محله پيچيدن گرفت!
اين خبر تا دو سال تمام همچنين دهن به دهن مى 
گشت و نقل هر محفل و مجلس شده بود و مردم محل 
شادمان  و  مدهوش  و  زده  هيجان  سخت  بابت  اين  از 
بودند تا آنكه پس از سپرى شدن اين دو سال، مردم كم 
كم نا اميد مى شدند كه ناگهان با تعدادى پايه هاى برق 
كه به صورت افقى بر زمين خوابيده بودند مواجه شدند. 
همه با يكديگر گفتند:" نه اين دفعه ديگر جدى است 

وگر نه اين پايه هاى برق اين جا چه كار مى كرد؟"
دقيق در خاطرم نيست، اما به نظرم چند ماهى بود 
كه زمين غرب شهرك، بسترى شده بود براى استراحت 
طوالنى پايه هاى خسته برق! پس از سپرى شدن چند 
ماه كه باز سايه ياس و نوميدى مى رفت تا بر سر اهالى 
غرب شهرك سنگينى كند، كه ناگهان كرنهايى از راه 
رسيدند و پايه هاى افقى برق را بر سر برخى از كوچه 
ها عمودى كردند. حاال بگذريم از اينكه پايه ها كم آمد 
و براى برخى از خانه هاى كه پول هم پرداخته بودند 

پايه نرسيد.
اين روال تدريجى آمدن برق همچنان ادامه داشت 
و  شده  درست  جكشن  و  شده  كشى  سيم  ها  پايه  تا 
ترانسفرمر نيز نصب گرديد و حتى برق نيز در سيمها به 
جريان افتاد. اما مشكل كجاست؟ و چرا تا هنوز مردم 
اين ساحه از دشت برچى صاحب برق دولتى نشده اند؟ 
گويند  مى  گاهى  است.  بسيار  كه  تراشى  مشكل  البته 
توان  و  ظرفيت  از  بيشتر  مسكونى  هاى  خانه  تعداد 
ترانسفرمر است و گاهى هم مى فرمايند فالن كوچه با 

خانه هايش در اسكيچ نيست و...
را  محل  مردم  كه  است  امر  دو  عمده  مشكل  اما 
خسته و ذله كرده است: مشكل اول برق كيبلى است 
كه عالوه بر هزينه بسيار سنگين از امنيت مناسبى هم 
برخوردار نمى باشد؛ چرا كه كيبلها در زير زمين شديداً 
آسيب پذير بوده و در برخى از كوچه ها، معتادين به مواد 
افيونى، از فرصت استفاده كرده و كيبل هاى قيمت بها 

را از زير زمين درآورده و به سرقت برده اند!
مردم  حاليكه  در  است.  ميتر  مشكل  بعدى،  مشكل 
و  خوب  ميترهاى  كدام  هر  محل،  درآمد  كم  و  ندار 
مى  بهتر  مراتب  به  و  دارند  اختيار  در  جرمنى  باكيفيت 
كرد،  استفاده  داشته  دست  در  ميترهاى  همين  از  شود 
رياست محترم و خدمتگذار برق كابل با رد اين ميترها، 
چند  با  را  اى  الهويه  مجهول  و  غيراستندرد  ميترهاى 
برابر قيمت بر سر مردم نيازمند و محتاج برق، به فروش 
صد  شش  و  هزار  چهار  مبلغ  به  ميتر  يك  رسانند.  مى 
افغانى! در حاليكه بهتر از ميترهاى كذايى در بازار قيمت 

آنان به هزار افغانى هم نمى رسد.
رياست برق به اصطالح معروف، انگشت افگار گير 
با  خويش  دادى  قرار  و  كيفيت  بى  ميترهاى  و  آورده 
غير  و  ظالمانه  بسيار  مبالغ  به  را  خصوصى  شركتهاى 
چرا  فروشد؛  مى  مجبور  و  گرفتار  مردم  بر  مسئوالنه 
آنان  به  مردم،  سوى  از  ميترها  اين  خريد  غير  در  كه 
برق دولتى داده نمى شود! بد نيست از سرعت سرسام 
نيز  دولتى  تذكره  بدون  ميترهاى  محيرالعقول  و  آور 

غافل نمانيم.
ميترها  اين  كسانيكه  از  بسيارى  اظهارات  اساس  بر 
را از دولت خريده اند، يك خانوار كم جمعيت در عرض 
دو الى دو ونيم ماه، بيشتر از ده الى بيست هزار افغانى 
است  حالى  در  اين  و  است!!!  آمده  آنان  برق  مصرف 
بسيار  جمعيت  بررغم  ها  خانواده  از  ديگر  بعضى  از  كه 
افغانى  صد  چهار  الى  سه  مبلغ  برق،  زياد  مصرف  و 
بيشتر، بل برق آنان نيامده است! حاال گناه اين مردم 
تبانى  در  كابل  برق  رياست  كه  چيست  بيكار  و  فقير 
واردات  خصوصى  شركتهاى  يا  شركت  با  هماهنگى  و 
ميتر برق و غيره، مى خواهد پولهاى كالن و زيادى را

 به جيب بزنند؟!
غرب  منطقه  اما  نداريم،  اطالع  را  ديگر  محله هاى 
مسئوالن  و  برق  شركت  به  اكرم(ص)  رسول  شهرك 
آن اطمينان مى دهند كه در صورت غير استندرد بودن 
ميترها و زياد آمدن بلهاى برق، هيچ يك از ساكنان اين 
شهرك صرفيه برق شان را به بانكها واريز نخواهند كرد 

ولو اين عمل به قطع هميشگى برق آنان نيز بينجامد.
برق  رياست  محترم  مسئوالن  از  اينكه  پايانى  نكته 
واردات  كه  شود  مى  تقاضا  مشفقانه  و  مودبانه  كابل 
ميترهاى بدون كيفيت و غير استندرد را متوقف كرده 
مردم  دست  در  كه  آلمان  ساخت  ميترهاى  همان  از  و 
است و ميترهاى خوب و آزمايش شده اى هم هستند، 
به  بيشتر  تا  شود  سعى  معامله  اين  در  و  كنند  استفاده 
افراد  احيانًا  و  دولت  تا  شود  كار  درآمد  كم  مردم  نفع 

سودجويى در آن نهاد دولتى.  
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از  چالش  اين  آيا  اما   / اول  صفحه  از  ادامه 
مهم  و  تر  جدى  نيز  فساد  خطرناك  اپيدمى 

تر است؟
ميزان  سنجش  براى  رسد  مى  نظر  به 
اهميت هر يك از اين دو بايد به دو بعد اصلى 
افغانستان  در  دارى  حكومت  مختلف  ابعاد  از 
امنيت  است.  امنيت  اول  بعد  شود.  توجه 
نيروهاى  و  دولت  اصلى  دغدغه  به  آنجا  تا 
خارجى تبديل شده كه اكنون، تمامى اولويت 
هايى كه دولت و خارجى ها در افغانستان ده 
سال پيش داشتند از دستور كار خارج شده و 
همگى جاى خود را به تامين و بهبود امنيت 

داده است.
راه هاى زيادى نيز براى دست يافتن به اين 
رسد  مى  نظر  به  اما  شده؛  آزموده  نيز  مامول 
موفق  بايد،  كه  چنان  ها  راه  اين  از  هيچ يك 
و  طالبان  با  مذاكره  بحث  حتا  است.  نبوده 
نيز  آنان  با  تقابل  در  جنگ  بر  گفتگو  اولويت 
كه  شد  گرفته  دست  روى  آن  از  پس  درست 
برخورد  و  نظامى  نيروى  بر  يكجانبه  تكيه 
به نتوانست  گروه،  آن  با  افزارى  سخت 

 پيروزى برسد.
با اين حال موضوع امنيت، به نظر مى رسد 
از آن ميزان اهميتى كه براى مردم افغانستان 
برخوردار بود و هست، براى كشورهاى خارجى 
برخوردار  افغانستان  اقتصاد  به  كننده  كمك 
كه  هست  نيز  دليل  همين  به  است؛  نبوده 
اولويت فساد  با  مبارزه  به  بيشتر  اكنون  آنها 

 مى دهند؛ تا تامين امنيت سراسرى.
شايع  فساد  كه  نيست  معنا  بدان  اين  اما 
در ادارات دولتى افغانستان، هرگز براى مردم 
قربانى  مردم  است.  نداشته  اهميت  كشور 
شايع در دستگاه هاى دولتى اند  اصلى فساد 
تواند  مى  امر،  اين  با  پيگير  و  جدى  مبارزه  و 
بسيارى از مشكالت شهروندان و دولت را حل

 و فصل كند.
با توجه به آنچه گفته شد ميان استيضاح و 
به دنبال آن سلب اعتماد وزراى امنيتى كابينه 
و فرمان اخير رييس جمهور در مبارزه با فساد 

آيا رابطه اى منطقى وجود دارد؟
با  گويند  مى  كارشناسان  از  شمارى 
روابط  در  موجود  هاى  دشوارى  به  توجه 
نظرداشت  در  با  نيز  و  مجلس  و  حكومت 
سمت  از  اسپنتا  دادفر  صالحيت  رد  تجربه 
وزارت خارجه و مخالفت رييس جمهور با آن،

بدون  اخير،  اتفاق  رسد  نمى  نظر  به   
حكومت  سبز  چراغ  و  موافق  راى  به  توجه 

انجام شده باشد.
با  قومى  لحاظ  به  كه  وردگ  عبدالرحيم 
و  است  عميقى  اشتراكات  داراى  حاكميت، 
و  انحصارى  صورت  به  دهه  يك  از  كمتر  طى 
اختصاصى در پست وزارت دفاع حضور داشته 
براى  بزرگترى  مصلحت  و  مالحظه  اگر  است، 
جمهور،  رييس  سوى  از  پارلمان  راى  قبول 
مطرح نمى بود، بسيار دور از انتظار به نظر مى 
مجلس در اين زمينه معتبر و  رسيد كه راى 

نافذ تلقى شود.
از سوى ديگر، بسم اهللا محمدى نيز متصدى 
وزارتى بود كه به لحاظ فسادهاى گسترده در 
انتقادات  مورد  همواره  كشور،  پوليس  دستگاه 

تندى قرار داشته است.
جمهور  رييس  اخير  فرمان  ديگر،   طرف  از 
مى طلبيد كه به عنوان نخستين گام ها براى 
جمهور  رييس  جديت  و  قاطعيت  دادن  نشان 
در  كه  هايى  وزارتخانه  فساد،  با  مبارزه  در 
خانه بودند،   انتقاد  مورد  فساد،  و  گرايى  قوم 

 تكانى مى شدند.
و  اما  از  بخشى  تنها  اين  حال،  هر  به  
اخير  تصميم  خصوص  در  كه  است  اگرهايى 
اين  است  ممكن  و  شود  مى  مطرح  مجلس 
اما  باشد.  داشته  اين  از  غير  ديگرى  ابعاد  امر، 
واقعيت هرچه باشد در سيستم هاى سياسى 
كه ساختار آنها براساس مصلحت انديشى هاى 
مهره  ريزش  باشد،   گرفته  شكل  حداكثرى 
داخله  و  دفاع  وزراى  سطح  در  كليدى  هاى 
نمى تواند خالى از مالحظات مهمتر در پشت 

پرده باشد.

////////////////////// سخن سردبير ////////////////////// يادداشت روز

ابعاد تازه ريزش مهره هاى كليدى در كابينه 
رييس جمهور كرزى

اصرار نكنيد، پستان ملت بيشتر از اين شير ندارد!

دولت هاى اسالمى با مردم در حمايت از قدس هم صدا شونددولت هاى اسالمى با مردم در حمايت از قدس هم صدا شوند
خبرگزارى آوا- كابل

و  االسالم  حجت 
آگاه  فطرى  المسلمين 
گفتگو  در  دينى  امور 
روز  آوا،از  خبرگزارى  با 
روز  عنوان  به  قدس 
و  مسلمانها  بيدارى 
اسالم  دنياى  هميارى 
با مردم فلسطين نام برد 
بيدارى  داشت:  اظهار  و 
خاورميانه  در  اسالمى 
نشأت گرفته از تأثيرات 
كه  است  القدس"  "يوم 

تاثيرات  اين  نيز  جهانى  استكبار  و  اسرييل 
را احساس كرده اند.

اين آگاه امور دينى افزود: روز قدس ارتباط 
باعث  و  دارد  اسالمى  بيدارى  با  مستقيمى 
شده كه مسلمانان در سراسر جهان در ا ين 
روز بزرگ و باعظمت وحدت و همبستگى 

داشته باشند.
فلسطين  مسلمان  مردم  گفت:  فطرى     
رژيم  جنايت  و  ظلم  مورد  كه  سالهاست 
در  و  گيرد  مى  قرار  اسرائيل  غاصب 

حال  به  تا  و  برند  مى  سر  به  مظلوميت 
اقدام جدى از طرف جوامع جهانى خصوصا 
كشورهاى مسلمان از مردم مظلوم فلسطين 

صورت نگرفته است.
گفت:  فوق  مطلب  تكميل  در  وى 
روز  شكوه  با  پايى  بر  با  بايد  مسلمانان 
اسالمى هاى  دولت  قدس  جهانى 
قرار  فشار  تحت  را  استكبار  به  وابسته   
اسرائيل  دولت  با  را  خود  روابط  تا  دهند 
واحد  اسالمى  ارتش  يك  تشكيل  با  و  قطع 

نابود  را  استعمارگران 
سازند.

فطرى  االسالم  حجت 
را  افغانستان  ملت 
بزرگ  پيكره  از  جزئى 
و  خواند  اسالمى 
و  متدين  مردم  گفت: 
قبال  در  ما  حكومت 
و  اسالمى  بيدارى 
مسئوليت  قدس  روز 
انسانى و  اسالمى 

اين  از  بايد  و  دارند   
تجليل  خوبى  به  روز 

به عمل بياورند.
اين عالم دينى وحدت اسالمى را دگرگون 
كننده عرصه هاى سياسى در جهان دانست 
اهداف  و  كرده  ثابت  را  خود  موثريت  تا 

اسالمى را به عرصه ظهور برساند.
بر  گفت:  پايان  در  فطرى  االسالم  حجت 
عقيده  باورهاى  و  كريم  قرآن  وعده  اساس 
اى و مذهبى مسلمانان مصلح حقيقى براى 
نجات بشريت خواهد آمد و جهان را پر از 

عدل و داد خواهد كرد.

حامد كرزى: 

دهشت  گروههاى  يا  و  دهشت طالبان  گروههاى  يا  و  طالبان 
به  طالب  نام  زير  ديگرى  به افگن  طالب  نام  زير  ديگرى  افگن 
تحريك اجنبيان، به پول و اسلحه تحريك اجنبيان، به پول و اسلحه 
كشتار  و  تخريب  به  كشتار اجنبيان  و  تخريب  به  اجنبيان 
در  حتى  و  ميپردازند  در هموطنان  حتى  و  ميپردازند  هموطنان 
خير  ماه  كه  رمضان  مبارك  خير ماه  ماه  كه  رمضان  مبارك  ماه 
فضايل  و  عبادات  توبه،  بركت،  فضايل و  و  عبادات  توبه،  بركت،  و 
و  كشتار  و  قتل  از  است  و بيشمار  كشتار  و  قتل  از  است  بيشمار 

تخريب دست بردار نيستندتخريب دست بردار نيستند

خبرگزارى آوا- كابل
گروههاى  از  رمضان  مبارك  ماه  در  من 
مخرب، دهشت افگن و خونريز كه زير نام 
اسالم و طالب، باعث تخريب و تقليل اسالم 
مى  ميگردند،  دين  واقعى  طالبان  مقام  و 
طلبم كه از اسارت ذهنى بيگانگان، خود را 
هاى  شانه  از  را  ديگران  تفنگ  كنند،  آزاد 
منافع  تامين  براى  و  اندازند  دور  به  شان 
ديگران، وطن را ويران و مرد ممظلوم كشور 

را به خاك و خون نكشانند. 
اين مطلب را حامد كرزى رئيس جمهورى 
در  گذشته  شب  افغانستان  اسالمى 
بيان  خويش  روزه  پانزده  راديويى  بيانيه 
حل  راه  ويرانگرى  و  جنگ  افزود:  و  نمود 
به هم  گاهى  و  نيست  اى  منازعه  هيچ 

 نتيجه نمى رسد. 
رئيس جمهور گفت: طالبان و يا گروههاى 
طالب  نام  زير  ديگرى  افگن  دهشت 
اسلحه  و  پول  به  اجنبيان،  تحريك  به 
هموطنان  كشتار  و  تخريب  به  اجنبيان 
ميپردازند و حتى در ماه مبارك رمضان كه 
فضايل  و  عبادات  توبه،  بركت،  و  خير  ماه 

تخريب  و  كشتار  و  قتل  از  است  بيشمار 
دست بردار نيستند. 

گروههاى  حمالت  به  اشاره  با  كرزى  حامد 
مساجدى  در  اخير  هفته  دو  در  تروريستى 
در واليات ارزگان و ولسوالى چپرهار واليت 
ضد  اعمال  چنين  سود  گفت:  ننگرهار 
اسالم  دشمنان  به  بشرى  ضد  و  اسالمى 
زند  مى  صدمه  را  عزيز  اسالم  رسد،  مى 
جلوه وارونه  را  ما  دين  واالى  ارزشهاى  و 

دوام  گفت:  جمهور  رئيس  دهد.   مى   
مرگ  تباهى،  جز  كه  آزار   دل  حالت  اين 
هر  براى  و  ندارد  ديگرى  پيام  بربادى  و 
واالى  ارزشهاى  از  كه  انسانى  و  مسلمان 
اسالمى اندكترين اطالعى داشته باشد، قابل 
قبول نيست و ادامه آن سرپيچى و تمرد از 

ارشادات دين مبين اسالم شمرده ميشود. 
داده  قرار  خطاب  را  طالبان  كرزى  حامد 
اسالم،  مبين  دين  دستور  اساس  بر  گفت: 
محروم  دربدرى،  و  جنگ  ويرانى،  و  كشتار 
نمودن اوالد وطن از آموزش اين همه اعمال 
به  و  شويد  بردار  دست  آن  از  و  اند  مردود 

آغوش گرم ميهن بر گرديد. 
كرد  نشان  خاطر  ادامه  در  جمهور  رئيس 
منافى  و  شوم  اعمال  چنين  اگر  گفت:  و 
انجام  شما  را  انسانى  و  اسالمى  ارزشهاى 
نمى دهيد و با استفاده از نام شما، ديگران 
در دشمنى با اسالم و افغانستان اين همه را 
انجام مى دهند، در اين صورت به حيث يك 
مرتكب  كه  نماييد  اعالم  افغان  و  مسلمان 
نيستيم،  ما  اسالمى  غير  زشت،  اعمال  اين 
تا مردم افغانستان دشمن شان را بشناسند.

جنگ و ويرانگرىجنگ و ويرانگرى

 راه حل هيچ منازعه نيست  راه حل هيچ منازعه نيست 

و گاهى هم به نتيجه اى و گاهى هم به نتيجه اى 

نمى رسدنمى رسد

سخنگوى وزارت داخله:سخنگوى وزارت داخله:

حمالت تروريستان حمالت تروريستان 
در ماه رمضان افزايش يافته استدر ماه رمضان افزايش يافته است

خبرگزارى آوا- كابل
درباره  داخله  امور  وزارت  سخنگوى 
دستاوردهاي اخير پوليس كشور و همچنين 
محمدي  اهللا  بسم  اخير  سفر  جزئيات  ارائه 
خبرنگاران  به  وزارت  اين  سرپرست  

معلومات داد.
وزير  روزه   سه  سفر  گفت:  صديقي  صديق 
افزايش  دليل  به  هرات  واليت  به  داخله 

اختطاف در اين واليت بود. 
صنعتكاران  و  تجاران  از  شماري  افزود:  او 
هراتي به علت افزايش اختطاف و آدم ربايي 
در اين واليت دست به اعتصاب زده بودند 
به  محمدي  اهللا  بسم  رسيدن  محض  به  كه 

هرات ختم شد. 
هرات  والي  با  ديدار  در  كرد:  تصريح  وي 
تمام  محالت،  شوراهاي  و  مردم  نمايندگان 
پيشنهادات از طرف اين اعضا و مردم مورد 

بررسي قرار گرفت. 
صديق صديقي خاطرنشان كرد: در پي سفر 
وزير داخله به هرات اقداماتي از جمله تغيير 
سيد  و   شد  انجام  هرات  امنيه  قوماندان 
ارشد  اعضاي  از  يكي  زاده  سيد  عبدالغفار 
اين  امنيه  قوماندان  عنوان  به  داخله  وزرات 

واليت مشخص شد. 
او افزود: هم چنين يك قطعه وي ره مشترك 
گرديد  صورت  كشور  پوليس  هاي  تيم  از 
كه مختص پي گيري اختطاطف چيان مي 
مدرن  و  مجهز  امكانات  با  افراد  اين  باشد 

مصروف پي گيري آدم ربايان خواهند بود. 
انجام  از  ادامه  در  داخله  وزارت  سخنگوى 
يك عمليات در ولسوالى انجيل و دستگيرى 

يك اختطافچى خبر داد.
اين  طي  در  كرد:  اضافه  صديقي  صديق    
پوليس  تقويه  و  انكشاف  چنين  هم  سفر 
119 مورد بررسي قرار گرفت كه اين شماره 
به منظور ارتباط بيشتر مردم با پوليس مي 
باشد تا در راستاي رفع مشكل مردم بيشتر 
خدمات امنيتي داده شود. او عالوه كرد در 
نگراني  تا  هستيم  اميدوار  اقدامات،  اين  پي 

هاي مردم هرات نيز رفع گردد. 
روزهاي  در  شديد،  امنيتي  تدابير  از  وي 
ملى پوليس  گفت:  داده  خبر  فطر  عيد 

دارد  دست  روي  كه  اي  برنامه  اساس  بر   
عيد  روزهاي  در  را  شديدي  امنيتي  تدابير 

اجراخواهد كرد. 
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وزير ارشاد، حج و اوقاف در آيين افتتاح نمايشگاه قرآنى دركابل:

نمايشگاه بزرگ قرآن، نمايى از برادرى و دوستى دو ملتنمايشگاه بزرگ قرآن، نمايى از برادرى و دوستى دو ملت
 ايران و افغانستان است ايران و افغانستان است

خبرگزارى آوا - كابل 
و  افغانستان  اسالمى  جمهورى  قرآن  بزرگ  نمايشگاه 
مسجد  در  اسد،   21 شنبه  روز  ايران   اسالمى  جمهورى 
ارشاد،  وزير  نيازى  محمديوسف  حضور  با  كابل  عيدگاه 
كبير  سفير  وند  ظهره  ابوالفضل  و  افغانستان  اوقاف  و  حج 

جمهورى اسالمى ايران در كابل افتتاح شد.
اين نمايشگاه مشترك، توسط وزارت ارشاد، حج و اوقاف 
جمهورى  سفارت  فرهنگى  رايزنى  همكارى  با  افغانستان 

اسالمى ايران دركابل برگزار شده است.
اين نمايشگاه بزرگ در سه بخش، انس با قرآن، نشرات 
كشور،  مطرح  قاريان  حضور  با  اسالمى،  هنرهاى  و  قرآنى 
دو  اسالمى  هنرهاى  مراكز  و  هنرمندان  و  قرآنى،  ناشران 

كشور به مدت 6 روز در كابل داير مى باشد.
سفارت  فرهنگى  رايزن  جهانشاهى  ناصر  گفته  به 
هدف  با  نمايشگاه  اين  كابل،  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
اسالمي  فرهنگ  و  نوشتاري  هنري،  آثار  با  مردم  آشنايي 
خاتم  شامل  قرآني  و  اسالمي  هنري  آثار  ارايه  و  قرآني  و 
نگارگرى،  و  تذهيب  قرآنى،  تابلوفرش  زنمى،  قلم  كارى، 
خوشنويسي، حكاكي، معرق، منبت و مشبك، حك آيات 

قران روى سنگ هاى قيمتى، نقاشى با محور معارف قرآنى، 
كاشى كارى با خط و طرح هاى اسالمى، شيوه هاي جديد 
تدريس و آموزش قرآن مجيد به صورت صوتي و تصويري و 
چاپي، نرم افزارهاي اسالمي و قرآني و انواع كتاب در رشته 
هاي مختلف علوم اسالمي با حضور ناشران و هنرمندان دو 

كشور برگزار شده است.
چهره  با  آشنايي  نمايشگاه  اين  برگزاري  اهداف  از  يكى 
عرصه  استادان  و  قاريان  حافظان،  قرآني،  برجسته  هاي 

قرآني، و هنرمندان اسالمى دو كشور مى باشد.
جمهورى  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزير  نيازى  محمديوسف 
را  نمايشگاه  اين  افتتاحيه،  مراسم  در  افغانستان  اسالمى 
نمايى از برادرى و دوستى دو ملت ايران و افغانستان خواند.
پيامبر  ابدى  معجزه  عنوان  به  قرآن  گفت:  نيازى  آقاى 
به  ها  تاريكى  از  را  ها  انسان  كه  است  كتابى  اسالم(ص)، 
نور دعوت مى كند و آنچه كه براى ما مسلمانان مهم است 
اينكه در قرآن تدبر كنيم، در فهم قرآن دقت كنيم و آن را 

به ديگران ياد دهيم.
او گفت: پيامبر بزگوار اسالم فرموده اند كه بهترين شما 
قرآن  را  ديگران  و  آموختند  را  قرآن  كه  هستند  كسانى 

بياموزانند.
به  اسالم  كه  زمانى  از  ايران  و  افغانستان  ملت  گفت:  او 
اين منطقه آمده با هم دوست و برادر بوده اند، ما هيچوقت 
نمى خواهيم كه روابط عميق و تاريخى و دينى ما خدشه 
دار شود، بلكه ما مى خواهيم به نيكى، احسان، برادرى و 

به گفته ى آقاى ظهره وند، شروع اين تحول در جهان 
در  پيش  سال   34 در  خمينى(ره)  امام  توسط  اسالم، 
مرجع  عنوان  به  ايشان  داد.  رخ  ايران  اسالمى  جمهورى 
به  مجيد  قرآن  آيات  از  استعانت  با  بزرگ  شناس  اسالم  و 
مبارزه با رژيم طاغوت پرداخت و حاميان استكبارى آن را 
رد كرد و مفاهيم قرآنى را جايگزين فرهنگ منحط غربى 

در شئون مختلف جامعه ايران كرد.
به عقيده وى، حضرت امام خود در مقام تشريح مفاهيم 
و حقايق قرآنى كشور جهت روشنى افكار كارگزارن و مردم 
حمالت  با  مقابله  و  سازندگى  مسير  در  را  كشور  ايران، 
بيرون  اجتماعى  تصميم  هيچ  و  داد  قرار  قرآن  دشمنان 
جنگ  با  مقابله  نگرفت،  قرار  امام  عالمانه  هاى  هدايت  از 
تحميلى، تحريم هاى اقتصادى، خودكفايى، خودباورى در 
داخلى،  سياست  حوزه  در  صنعتى،  فناورى  رشد  و  توليد 
زيست  اجتماعى،  فرهنگى،  خارجى،  سياست  حوزه 
محيطى، حقوقى امنيتى، همه اين حوزه ها شامل توصيه 

ها و رهنمودهاى قرآنى امام خمينى(ره) بودند.
او افزود: در اين مسير هنرمندان ايرانى، با پيروى از آن 
حضرت، در كمك به تحقق اين آرمان ها، آن را در قالب 
همان  به  نيز  اكنون  هم  كردند.  بازتعريف  و  بازيابى  هنر، 
روش و سيره تحت رهبرى حضرت امام خامنه اى با شتابى 
همه جانبه اين روند استمرار پيدا كرده و ايران را به سوى 

قله هاى عزت و افتخار اسالمى در حركت است.

برابرى با همديگر تعاون و همكارى داشته باشيم.
افغانستان،  و  ايران  دوستان  روابط  مخالفين  به  نيازى 
دار  خدشه  را  روابط  اين  خواهند  مى  كه  كسانى  گفت: 

بسازند، بدانند كه هيچگاه به هدف خود نمى رسند.
ابولفضل ظهره وند، سفير كبير جمهورى اسالمى ايران 
در كابل، در سخنانى گفت: آنچه را كه ما شاهدش هستيم 
گوشه اى از كار هنرمندان متعهد اسالمى است كه تحت 
عنوان هنرمند قرآنى دست به آفرينش اين هنرها زده اند 

تا آيات قرآنى را از حجره ها به عرصه اجتماع بكشانند.
آيه  و  ها  آموزه  از  الهام  با  هنرمندان  اين  وى،  گفته  به 
هاى قرآنى، با توجه به زيبايى شناختى از آيات قرآن، آن 
را در قالب هنر به اجتماع و مردم عرضه مى كنند. وظيفه 
هنرمند متعهد قرآنى، بيرون كشيدن مفاهيم قرآنى از كنج 
حجره ها و بيرون آوردنش از صرفاً مناسبت هاى خاص به 

عرصه هاى اجتماعى، آن هم با زبان و ذوق هنرى است.
او نقش هنرمندان اسالمى را در گسترش مفاهيم قرآنى 

و اسالمى در جهان در قرن حاضر بسيار ارزنده خواند.
جهت  در  قدرت  تمام  با  جهانى  استكبار  وى،  گفته  به 
مبارزه با رشد مفاهيم قرآنى در دنياى اسالم تالش مى كند 

و ما مسلمانان بايد در برابر اين توطئه ها هوشيار باشيم.
او گفت: ملت هاى مسلمان با بيدارى اسالمى هم اكنون 
در مقابل ظلم و استعمار به پا خواسته اند كه الهام گرفته 

از معارف قرآنى و اسالمى مى باشد.

سفير كبير ايران گفت: جامعه اسالمى تا دستيابى جامعه 
به مدينه فاضله كه قرآن نويد آن را مى دهد فاصله دارد. 
رسيدن به اين هدف جدا و بدون همكارى امت اسالمى و 

جهان اسالمى ممكن ناپذير است.
به عقيده آقاى ظهره وند، هنرهاى اسالمى به تحقق هر 
دهد،  مى  ارائه  را  آن  قرآن  كه  اجتماعى  مدل  بيشتر  چه 
كمك مى كند و يك وجه ديگر آن، مقابله با تهاجمات بى 
امان استعمار كه نمونه آن تهاجم فرهنگى در كشورهاى 

اسالمى است، مى باشد.
جمهورى  سفارت  فرهنگى  رايزن  شاهى  جهان  ناصر 
اسالمى ايران در كابل، در سخنانى گفت: ملت ها بايد بر 
پايه قرآن در عرصه هاى مختلف دست دوستى بدهند و 

آن را تحكيم ببخشند.
وى گفت: قرآن مى تواند محور رشد و توسعه هنر دينى 

در دو كشور دوست و برادر باشد.
ناشر   13 نمايشگاه  اين  در  گفت:  جهانشاهى  آقاى 
افغانستانى با مجموع 15 هزار جلد كتاب با 2 هزار عنوان 
علوم قرآنى، فرهنگى و علمى اشتراك كرده اند. همچنين 
هنرمندان  هنرى  و  خوشنويسى  آثار  ارائه  به  غرفه  دو 

افغانستانى با بهره گيرى از آيات كالم اهللا مجيد اختصاص 
يافته است.

اين  در  ايران  اسالمى  جمهورى  از  غرفه   13 افزود:  او 
نمايشگاه با حضور 11 هنرمند، 10 نوع هنر اسالمى را با 

هدف نشر معارف اسالمى به نمايش گذاشته اند.
خاتم  شامل  شامل  اثر   7200 نمايشگاه  اين  در 
نگارگرى، و  تذهيب  قرآنى،  تابلوفرش  زنمى،  قلم  كارى، 

 خوشنويسي، حكاكي، معرق، منبت و مشبك، حك آيات 
قران روى سنگ هاى قيمتى، نقاشى با محور معارف قرآنى، 
كاشى كارى با خط و طرح هاى اسالمى به نمايش گذاشته 

شده است.
كوفى  خط  با  نويس  دست  نفيس  هاى  قرآن  نمايش 
قدس  آستان  غرفه  در  اسالمى  اول  هاى  سده  به  مربوط 

رضوى از ديگر نكات جالب اين نمايشگاه مى باشد.
به گفته وى، محافل انس با قرآن، توسط قراء و اساتيد 
و  قراء  و  افغانستان  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  ارجمند 
حافظين گروه تواشيح از جمهورى اسالمى ايران، از ديگر 

برنامه هاى اين نمايشگاه 6 روزه است.
راه  است،  هدايت  كتاب  قرآن  كرد:  عالوه  جهانشاهى 
راز  است،  قرآن  به  زدن  چنگ  اسالمى  هاى  ملت  سعادت 
معجزه  قرآن  است،  قرآن  مسلمان  ملت  اتحاد  و  دوستى 
پيامبر بزرگ اسالم است، ما با قرائت آن و با درك معانى 
و مفاهيم آن دست برادرى را محكم كنيم و نگذاريم كه 

دشمنان اسالم با تفرقه در بين ما جدايى افكنند.

هستيم  شاهدش  ما  كه  را  آنچه 
گوشه اى از كار هنرمندان متعهد 
عنوان  تحت  كه  است  اسالمى 
آفرينش  به  دست  قرآنى  هنرمند 
قرآنى  آيات  تا  اند  زده  هنرها  اين 
اجتماع  عرصه  به  ها  حجره  از  را 

بكشانند

ابدى  معجزه  عنوان  به  قرآن 
است  كتابى  اسالم(ص)،  پيامبر 
به  ها  تاريكى  از  را  ها  انسان  كه 
كه  آنچه  و  كند  مى  دعوت  نور 
است  مهم  مسلمانان  ما  براى 
در  كنيم،  تدبر  قرآن  در  اينكه 
فهم قرآن دقت كنيم و آن را به 

ديگران ياد دهيم

با توجه به نياز نيروهاى مسلح افغانستان نسبت به خروج اسراييل در نهايت به دنبال تخريب قدس است
تاسيسات اقدام خواهد شد

ليله القدر در كالم حضرت على (ع)ليله القدر در كالم حضرت على (ع)

خبرگزارى آوا- مزار شريف
هاى  درخطبه  هاشمى  حيدر  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 
عبادى سياسى نمازجمعه شهر مزار شريف با اشاره به سيره عملى 
پيامبر اكرم (ص) در بر پايى احياء شب قدر گفت: پس از رحلت 
پيامبر اسالم (ص) حضرت على (ع) و يازده فرزند گراميش نيز 

اين شب را كه ثوابش بهتر از هزار ماه است را احياء مى گرفتند.
وى با بيان اينكه امروز دشمن از اعتقادات و باور هاى مسلمانان 
هراس دارند، گفت: دشمن وقتى كه ديد با جنگ سخت و نظامى 
به جايى نمى رسد به جنگ هاى نرم و رسانه اى روى آورده كه 

اكنون 300 كانال در اين زمينه دارند كار و تبليغات مى كنند.
سازى  پياده  دشمن  اهداف  از  يكى  گفت:  هاشمى  حيدر  سيد 
اسالم مدل غرب و اسرائيل در ميان جوامع اسالمى است كه بايد 
مسلمانان هوشيار باشند و نگذارند كه دشمن به اين هدف خود 
نايل شود. امام جمعه مزار شريف در ادمه خطبه هاى نماز جمعه 
از "قدس" به عنوان قبله اول مسلمين ياد كرد و افزود: اسراييل 
قصد  االقصى  مسجد  بناى  زير  نمودن  خراب  با  است  سال  چند 
ساخت معبدى به نام حضرت داوود را دارد و ما در اين روز هاى 
اخير شاهد قطع شدن چندين درخت در اطراف مسجد بوديم كه 
اين ها در نهايت به دنبال تخريب كامل قبله اول مسلمين هستند.

ماه  جمعه  آخرين  (ره)  خمينى  امام  گفت:  هاشمى 
با  و  نمود  گذارى  نام  القدس"  "يوم  نام  به  را  رمضان  مبارك 
اين ابتكار توانست تمام مسلمانان جهان را برعليه رژيم غاصب 

صهيونيست متحد كند.

خبرگزارى آوا - كابل
مقامات آيساف در افغانستان مى گونيد: تا كنون 400 بخش 
كشور  به  افغانستان  خاك  از  آنان  كوچك  و  بزرگ  تاسيسات  از 
هاى خارجى انتقال يافته است. به گزارش خبرگزارى آوا، "جنرال 
برايان  جنرال  "تورن  آيساف،  نيروهاى  سحنگوى  كانتيركتز" 
واتسن "آمر بخش انجنيرى نيروى هاى امريكايى و آمر انجينيرى 
بخس تاسيسات قواى آيساف امروزدر يك نشست مشترك خبرى 
حال  در  ناتو  قواى  نظامى  تاسيسات  كه  كردند  اعالم  كابل  در 
در  واتسن  برايان  جنرال  باشد.  مى  خارجى  كشورهاى  به  انتقال 
بر 800  بالغ  كه  نظامى  تاسيسات  مجموع  از  گفت:  نشست  اين 
آن  بخش   400 تاكنون،  گذشته  سال  اكتوبر  از  باشد  مى  بخش 
كه از يك بازرسى كوچك 10 نفره شروع تا به تاسيسات 100 ها 
و1000 ها نفره به خارج از افغانستان انتقال يافته است. آمربخش 
از  كه  تاكيدكرد  امريكايى   نيروهاى  نظامى  تاسيسات  انجنيرى 
جمله انتقاالت 10 الى 15 تاسيسات بزرگ در واليات بلخ (مزار 
تا  كه  بود  هرات  واليت  شيندند  ولسوالى  و  فراه  قندها،  شريف)، 
كنون بسته و انتقال يافته است. وى بسته شدن و انتقال تاسيسات 
و تجهيزات نيروى هاى ناتو از افغانستان را گامى براى پيشرفت 
و خودكفايى نيروهاى افغان دانست و گفت: در ده سال گذشته ما 
بعضى از اين مبنا هاى نظامى را در مناطق دور دست مانند قريه 
ها، ولسوالى ها و تپه ها ساختيم كه بعضى از اين تاسيسات موقتى 

بوده و بعضى از آنها دايمى مى باشد. 

ادامه از صفحه اول / * راز مخفى ماندن شب قدر 
مى  مشغول  را  كسى  هر  ذهن  ناخودآگاه  كه  سوالى 
شب  چند  بين  مردد  قدر  شب  چرا  كه  است  اين  كند 
از  معصومين  آيا  اند؟  نكرده  مشخص  دقيقا  و  است  شده 
آن شب خبر نداشته اند؟ يا اينكه اجازه معين كردن آن 
شب را نداشته اند؟ بهتر نبود اين شب سرنوشت ساز براى 
همه معلوم بود؟ اگر شب قدر درك نشود چه خواهد شد؟ 
جواب اين سواالت در كالم نورانى حضرت على (ع) داده 

شده است. 
به اميرالمومنين على (ع) گفتند: ما را از شب قدر آگاه 
كن. فرمود: خالى از اين نيستم كه آن را بدانم و از شما 
پنهان كنم. شك ندارم كه خداوند به خاطر كمك كردن و 
مهلت دادن به شما آن را از شما مى پوشاند؛ چون اگر آن 
را به شما اعالم مى كرد، در همان شب، عمل مى كرديد و 
در غير آن شب عبادت را ترك مى كرديد، و اميد دارم كه 

اگر خدا بخواهد شب قدر را به خطا نگيريد. 
* تداوم شب قدر 

از اميرالمومنين عليه السالم روايت شده كه به ابن عباس 
فرمود: همانا شب  قدر در هر سالي هست، و در آن شب كار 
همه سال فرود آيد، و براي آن كار پس از رسول خدا (ص) 
سرپرستان  آن  كرد:  عرض  عباس  ابن  هست،  سرپرستاني 
كيانند؟ فرمود: من و يازده تن فرزندانم كه از صلب منند 

اماماني هستند كه فرشتگان با آنان حديث كنند. 
امام علي (ع) غالبا مى فرمود كه: هر گاه تيمي و عدوي 
حضرت  آن  و  بودند  (ص)  پيغمبر  خدمت  عمر)  و  (ابوبكر 
سوره 'انا انزلناه' را با خشوع و گريه تالوت مى فرمود، مى 
گفتند: چقدر در اين سوره دلت مى سوزد، پيغمبر (ص) 
چشمم (فرشتگان را در شب  قدر)  مى فرمود: براي آنچه 
ديده و دلم (بيان هر امر محكم را در آن شب) فهميده و 
نيز براي آنچه دل اين شخص (علي عليه السالم) پس از 
و  ديده اي  چه  شما  مگر  گفتند:  مى  آنها  يابد.  مى  در  من 
او چه مى بيند؟ حضرت براي آنها روي خاك مى نوشت  
ِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر' سپس  وُح فِيها بِإِْذِن َرب ُل الَْمالئَِكُة َو الرُّ 'تََنزَّ
مي فرمود: پس از اينكه خداي عز و جل فرمايد 'هر امري' 
ديگر چيزي باقي مى ماند؟ مى گفتند: نه، مى فرمود: مى 
دانيد آنكه هر امري بر او نازل مي شود كيست؟ مى گفتند: 
تو هستي اي رسول خدا، مى فرمود: آري، اما شب  قدر بعد 
از من هم هست؟ مى گفتند: آري، مى فرمود: در شب هاي 
قدر پس از من هم آن امر نازل مي شود؟ مى گفتند: آري. 

احياء شب قدر 
امام على (ع) فرمود: پيامبر خدا در دهه آخر ماه رمضان 
بستر خود را جمع مى كرد و كمرش را مى بست و شب 
بيست و سوم خانواده خود را بيدار مى كرد و در آن شب 

به صورت خفتگان آب مى پاشيد. 

گزارشگزارشگزارشگزارش
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قرآن كريم
و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بست يا آيات او را تكذيب كرد؟ هرگز

ستمكاران را رستگارى نخواهد بود

حكومت هند به كمپنى هاى دولتى استخراجى خود هدايت داده، تا مساعى شان را 
با كمپنى هاى خصوصى متحد سازند و پيشنهاد واحد را براى پروژه هاى استخراجى 
مس و طال در افغانستان طرح نمايند.                                   در همين صفحه

بهاوى كه در راند اول و دوم نتوانست از حريف ايتاليايى خود امتيازى 
برنز  مدال  كسب  از  و  داد  دست  از  را  امتياز  چهار  سوم  راند  در  بگيرد، 
المپيك لندن باز ماند                                            در همين صفحه

حضرت رسول اكرم (ص)
خداوند به حكمت و فضل خويش، آسايش و شادى را در يقين و رضا نهاده است و غم و اندوه 

را در شك و غضب گذاشته است
نهج الفصاحه (ح 679) سوره انعام   (21)

هند پيشنهاد واحد را به افغانستان در باره استخراج فلزات مطرح مى كند

دبيركل مجمع جهانى اهل بيت (ع):

افغانستان با يك مدال برنز نيكپا در المپيك لندن به كار خود پايان داد

بشار الجعفرى: تركيه مركزسازماندهى 
تروريستها مى باشد

فتواى علماى وهابى براى قرآن سوزى

خبرگزارى آوا ـ سرويس بين الملل
به  اى  نامه  در  ملل  سازمان  در  سوريه  دائم  نماينده 
شوراى امنيت اين سازمان اعالم كرد اسرائيل ، آمريكا، 
مراكز  سازماندهى  به  قطر  و  ،تركيه  سعودى  عربستان 
عمليات نظامى در تركيه با هدف حمايت از مخالفان 

مسلح سوريه اقدام مى كنند . 
به گزارش واحد مركزى خبر ايران، بشار الجعفرى در 
اين نامه كه روز جمعه منتشر شد بار ديگر اعالم كرد 
و  مالى  حمايت  به  سعودى  عربستان  و  تركيه   ، قطر 
سوريه  مسلح و تروريستى در  تسليحاتى از گروههاى 

اقدام مى كنند . 
نماينده سوريه در اين نامه تاكيد كرد تركيه پايگاههايى 
برپا  خود  درخاك  نظامى  عمليات  مراكز  عنوان  به  را 
كرده است و سرويسهاى اطالعاتى اسرائيل ، آمريكا ، 

عربستان و قطر اين مراكز را اداره مى كنند . 
تركيه  در  نظامى  مراكز  افزود:از  الجعفرى  بشار 
عليه  تروريستها  مسلحانه  حمالت  بر  نظارت  براى 
شهروندان سوريه درشهر حلب و ديگر شهرهاى سوريه

 استفاده مى شود. 
ها  تروريست  از  زيادى  شمار  كرد  نشان  خاطر  وى 
كشتار و  جنايت  به  دست  سوريه  به  ورود  از  پس 

 مردم مى زنند . 
نماينده سوريه در سازمان ملل در ادامه اين نامه آورده 
كوشند  مى  تركيه  و  انگليس   ، فرانسه   ، است:آمريكا 
كشورهاى  و  دهند  تغيير  منطقه  در  را  قوا  موازنه  تا 
جويانه  سلطه  سياستهاى  از  كنند  مى  وادار  را  منطقه 

آنان پيروى كنند . 
نماينده سوريه در ادامه نامه از شوراى امنيت سازمان 
از  تا  بگذارد  فشار  تحت  را  كشورها  اين  خواست  ملل 
حمايت مالى و تسليحاتى گروههاى مسلح و اعزام آنان 

به خاك سوريه دست بكشند.

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
در  كريم  قرآن  معطر  و  رنگى  هاى  نسخه  انتشار 
برانگيخت،  را  سعودى  وهابى  علماى  خشم  عربستان 
به صورتى كه برخى از آنها سوزاندن اين نسخه ها را 
خواستار شده، و برخى ديگر نيز در فتواهاى خود اين 

نسخه ها را تحريم كردند. 
به گزارششبكه العالم، اخيرا در عربستان و كشورهاى 
عربى منطقه خليج فارس نسخه هايى از قرآن منتشر 
برگه  نوجوانان،  و  كودكان  توجه  جلب  براى  كه  شده 

هاى اين نسخه ها رنگى و معطر هستند. 
وهابى  مفتيان  و  علما  كه  است  درحالى  اين 
سعودى انتشار اين نسخه هاى رنگى قرآن را "بدعت" 

دانسته اند. 
معروف  مبلغان  از  العريفى"  "محمد  راستا  همين  در 
قرآن  از  عجيب  و  رنگى  هاى  "نسخه  گفت:  سعودى 
خداوند،  اسامى  ها  نسخه  اين  در  است.  شده  منتشر 
در  است.  شده  رنگى  جزء  هر  و  شهرها  پيامبران، 
خواست مى كنم كه از بازى با قرآن ما دست بكشيد". 
"شيخ محمد بن غثيث الغيث" نيز انتشار اين نسخه ها 

را برخالف شرع دانست. 
"شيخ عبدالرحمن البراك" معروف ترين چهره علماى 
خواستار  تحريم،  درخواست  بر  عالوه  سعودى  افراطى 

سوزاندن نسخه هاى رنگى قرآن شد. 
و  حروف  زيرا  است  حرام  اقدام  "اين  گفت:  البراك 
كلمات كتاب خداوند مانند ديوار و لباس آراسته مى 
شود. توصيه مى كنم كه هركس نسخه اى از اين قرآن 

را دارد، آن را بسوزاند". 
خواستار  جنجالى،  فتوايى  در  نيز  اين  از  پيش  البراك 
تخريب كعبه و ساخت دوباره آن شده بود تا از اختالط 
بين زن و مرد جلوگيرى شود. ز ديگر فتواهاى مشهور 
وى تحريم شركت زنان در انتخابات است؛ البراك گفته 

كه شركت زنان در انتخابات تقليد از كفار است. 
وى همچنين براى زنانى كه رانندگى مى كنند آرزوى 

مرگ كرده است. 
مديركل  خطرى"  بن  امين  "محمد  ديگر،  سوى  از 
وزارت امور اسالمى و اوقاف و دعوت و ارشاد مدينه در 
اظهاراتى مطبوعاتى گفت: مقادير بسيارى از اين نسخه 
ها به دست آمده، كه از طريق مؤسسه چاپ قرآن ملك 

فهد نابود مى شوند. 
و  جماعت  امامان  و  ناظران  همه  به  افزود:  خطرى  بن 
هاى  نسخه  فقط  كه  شده  ابالغ  صراحت  به  مسئوالن 
هيچ  و  كنند،  قبول  را  فهد  ملك  مؤسسه  شده  چاپ 

نسخه ديگر را نپذيرند.

ارتش سوريه كنترل باب الحديد در شهر حلب 
را به دست گرفت

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
بار  سوريه  ارتش  نيروهاي  تي وي  پرس  گزارش  به 
الحديد  باب  منطقه  از  وسيعي  بخش  كنترل  ديگر 
در شهر حلب در شمال غرب اين كشور را در اختيار 

گرفته اند. 
عمليات  گذشته  چهارشنبه  روز  از  سوريه  ارتش 
شهر  بزرگ ترين  در  را  شورشيان  ضد  بر  پاكسازي 
جمله  از  منطقه  چندين  كنون  تا  و  آغاز  كشور  اين 
گروه هاي  از  را  الدين  صالح  در  شورشيان  پناهگاه 

مسلح پاكسازي كرده است. 
از  زيادي  تعداد  كنون  تا  عمليات  اين  ابتداي  از 

شورشيان كشته، مجروح و يا دستگير شده اند. 
سوريه  ارتش  نيروهاي  بين  درگيري  وجود،  اين  با 
بستان  جمله  از  حلب  منطقه  چند  در  شورشيان  و 
همچنان دارالعزه  و  الحديد  باب  حالك،  القصر، 

 ادامه دارد. 
درصدد  را كه  شورشي  ده ها  سوريه  ارتش  نيروهاي 
حمله به يك زندان در حلب بودند، از پاي درآوردند. 
سوريه  دولتي  نيروهاي  وى،  تى  پرس  گزارش  به 
هوايى  ميدان  به  شورشيان  حمله  نيز  جمعه   روز 

بين المللي حلب را دفع كردند. 
گروه هاي مسلح برخوردار از حمايت خارجي از 20 
جوالي و پس از اين كه در دمشق شكست خورده و 
مجبور به فرار از اين شهر شدند، به انجام حمالت 

تروريستي در حلب روي آورده اند.

سازمان رابطه عالم اسالمى : 
سازمان همكارى هاى اسالمى تالش بيشترى براى حل 

اختالف افغان ها انجام دهد

خبرگزارى آوا ـ سرويس بين الملل
در  اسالمى،  عالَم  رابطه  سازمان  موسسان  شوراى 
چهل و يكمين نشست خويش، اوضاع افغانستان را 

مورد بحث و بررسى قرار داد. 
تمامى  از  شورا  اين  مطبوعاتى،  اعالميه  اساس  بر 
در  تا  است  خواسته  افغانستان  در  قبائل  و  گروها 
حل اختالفات يكديگر كوشا باشند و در اين راستا از 
اعمال خشونت جلوگيرى نموده و به شريعت متوسل 

گرديده تا امنيت و ثبات در كشور برقرار گردد. 
و  بزرگترين  از  يكى  اسالمى  عالم  رابطه  سازمان 
اسالم  جهان  المللى  بين  هاى  سازمان  مشهوترين 
است كه در جهت دعوت به دين اسالم و گسترش 
آن، كمك به مسلمانان در حل منازعات و مشكالت 
شان در تمام نقاط جهان، اجراى پروژه هاى آموزشى، 
تربيتى، فرهنگى، توسعه و تشويق به گفتگوى تمدن 

ها و پرهيز از خشونت فعاليت مى كند. 
مقر اين سازمان در عربستان سعودى است. 

از  همچنين  شورا  اين  افزايد:  مى  اعالميه  اين 
سازمان همكارى هاى اسالمى( OIC ) مى خواهد 
ها  افغان  اختالفات  حل  و  وحدت  ايجاد  درجهت  تا 

تالش بيشترى داشته باشد. 
از  اسالمى  عالم  رابطه  موسسان  شوراى  ادامه  در 
وزراى امور خارجه كشور هاى سازمان همكارى هاى 
اسالمى در اين نشست، خواست تا "كميته داوران" 
را براى تامين صلح در افغانستان تشكيل دهد تا اين 
گفتگو  طريق  از  آشتى  و  صلح  تامين  براى  كميته 
شورا  اين  نمايد.   تالش  اسالمى  شريعت  مبناى  بر 
رسانى  كمك  نهادهاى  تمامى  از  درخواست  ضمن 
به نيازمندان كشور از سازمان همكارى هاى اسالمى 
مى خواهد تا در راستاى عودت مهاجرين افغان به 

وطن شان قدم هاى موثرى را بردارد.

          

سفير هند اولين سخنران انستيوت ديپلوماسى 
وزارت خارجه بود

خبرگزارى آوا_ كابل
رياست  و  سخنگو  دفتر  پيشنهاد  به 
ديپلوماسى  انستيتوت  و  عامه  اطالعات 
سفراى  سخنرانى  برنامه  امورخارجه  وزارت 
آغاز  روان  ماه  از18  كابل  مقيم  خارجى 

گرديده است. 
خارجه،  امور  وزارت  اطالعيه  اساس  بر 
ايجاد  برنامه،  اين  اساسى  اهداف  از  يكى 
تر  عميق  گفتگوهاى  و  بحث  زمينه ى 
همكارى  و  ارتباط  برقرارى  خصوص  در 
ديگركشورهاى با  كشورمان  هاى 

 جهان مى باشد. 
از  سخنرانى  شامل  كه  ها  برنامه  اين 
جانب يك تن از سفراى خارجى مقيم كابل 
حاضرين  و  سفير  بين  آزاد  بحث  سپس  و 
ارتقاى  در  مى تواند  مى باشد،  مجلس 
معلومات و ظرفيت ديپلوماتان جوان افغان 
كه مصروف آموزش هاى مسلكى ديپلوماسى 
واقع  موثر  مى باشند،  انستتيوت  اين  در 
به  هند  جمهورى  سفير  "موخوپادايا"  شود. 
عنوان اولين سخنران اين برنامه با اشاره به

 مساعدت ها و جنبه هاى مختلف اشتراك 
بازسازى  و  امنيت  تأمين  در  هند  فعال 
افغانستان، گفت: اين دو كشور از زمان هاى 
داشته  تاريخى  روابط  يكديگر  با  دور  بسيار 
ارتباط  يكديگر  با  كشورها  اين  مردمان  و 

طبيعى و تنگاتنگ دارند. 
ادامه،  در  افزايد:  مى  اطالعيه  اين 
عنوان   260 كابل،  مقيم  هند  سفير 
كتابخانه  به  نيز  را  مختلف  كتب 
امورخارجه  وزارت  ديپلوماسى  انستيتوت 

مساعدت نمود.

يك اختطافچى در واليت كابل دستگير شد
خبرگزارى آوا_ كابل

ملى  امنيت  عمومى  رياست  مسئولين 
گروپان  سر  از  يكتن  بموقع  اقدامى  طى 
باشندگان  از  اهللا  صفى  بنام  اختطافچى 
بازداشت  كابل  واليت  باغ  قره  ولسوالى 
نمودند. بر اساس اعالميه دفتر مطبوعاتى 
در  رباينده  ملى،  امنيت  عمومى  رياست 
ساله  هشت  طفل  روان  سال  اسد   10
اى را به نام سجاد از مركز واليت لغمان 
اختطاف كرده و او را به ولسوالى قره باغ 
انتقال و مخفى نمود و از فاميلش در قبال 
كرد.  تقاضا  افغانى  ميليون   2 وى  آزادى 
اطالعيه مى  افزايد: سر انجام پوليس ملى 
ساله  هشت  بچه  توانست  فراوان  تالش  با 
را از قيد ربايندگان آزاد و به خانواده اش 

تحويل دهد. 
عمومى  رياست  مؤظفين  همچنين 
امنيت ملى طى يك عمليات موفقيت آميز 
انفجاريه،  مواد  بورى  يك  توانستند  ديگر، 
يك بشكه ماين خودسازى معه، يك پايه 
تيلقون، تخت سوق انفجار ريموت كنترول 
منطقه  از  را  كنترول  ريموت  عدد  يك  و 
باغ شمال قريه ناصريها دند غورى واليت 

بغالن كشف و ضبظ نمايند.

افغانستان با يك مدال برنز نيكپا در 
المپيك لندن به كار خود پايان داد

خبرگزارى آوا_ كابل
ادامه  در  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
بهاوى كه  احمد  هاى تكواندو نثار  رقابت 
حريف  ديدار  به  برنز  مدال  كسب  براى 

ايتاليايى خود رفته بود نتوانست از عهده 
را  نتيجه  و  آيد  بر  اروپايى  ورزشكار  اين 

چهار بر صفر واگذار كرد. 
بهاوى كه در راند اول و دوم نتوانست 
از حريف ايتاليايى خود امتيازى بگيرد، در 
راند سوم چهار امتياز را از دست داد و از 
كسب مدال برنز المپيك لندن باز ماند. به 
افغانستان  ورزشكاران  پرونده  ترتيب  اين 
نيكپا  برنز  مدال  يك  با  لندن  المپيك  در 

در تكواندو بسته شد.

پوليس ملى 4 عمليات در نقاط مختلف 
كشور انجام دادند

خبرگزارى آوا - كابل
عمليات  چهار  ملى  پوليس  نيروهاى 
با  همكارى  در  را  يى  تصفيه  مشترك 
هاى  ونيرو  ملى  امنيت   ، ملى  اردوى 
 ، كابل  هاى  واليت  مربوطات  در  ائتالف 

ننگرهار ، بلخ وپكتيا راه اندازى كردند.
شورشى  سه  ها  عمليات  اين  درنتيجه 
سوى  از  آنها  ديگر  يكتن  و  كشته  طالب 

پوليس بازداشت گرديد. 
ميل  پنج  ها  عمليات  دراين  همچنين 
 ، مخابره  پايه  يك   ، النوع  مختلف  سالح 
سه حلقه ماين ، 910 بوتل مواد الكولى ، 
چهار كيلوگرام مواد مخدر و350 كيلوگرام 
نيروهاى  بدست  نيز  نايتريت  امونيم 
پوليس ملى افتاده است. بر اساس اطالعيه 
وزارت داخله، منسوبان پوليس ملى كشور 
در جريان گشت زنى روز جمعه، دو حلقه 
ماين ضد وسايط و يك بُشكه 20 كيلويى 
مربوطات  در  را  انفجارى  مواد  از  مملو 
واليت هاى كندهار ، لوگر و هلمند، كشف 

و خنثى نمودند.

اخبار و گزارش هاى داخلى

خبرگزارى آوا- تهران 
دبيركل مجمع جهانى 
گفت:  (ع)  بيت  اهل 
جهانى شدن اسالم و 
ادامه  اسالمى  بيدارى 
در  (ره)  امام  حركت 
نام گذارى روز جهانى 

قدس است.
و  حجت االسالم 
محمد  المسلمين 
در  اخترى  حسن 
گشايش  مراسم 
«شكست  نمايشگاه 
مناسبت  به  هيمنه» 
سالگرد  ششمين 
مقاومت  پيروزى 
افزود:  لبنان  اسالمى 
ه  ز و 3ر 3 مت و مقا

روز  دستاوردهاى  از  يكى  لبنان  اهللا  حزب 
زودى  به  كه  است  اميد  و  قدس  جهانى 
را  قدس  آزادى  و  فلسطين  پيروزى  جشن 

در پى داشته باشد.
وى با اشاره به اهميت فزآينده روز جهانى 
روز  اين  به  مستكبران  حساسيت  و  قدس 
عزيز اضافه كرد: صهيونيست ها تالش مى 
كردند قدس را سراسر تصرف و يهودى كنند 
و مسئوالن كشورهاى خائن مى گفتند اين 

اما  بپذيريم  را  آن  بايد  كه  است  واقعيتى 
حضرت امام خمينى (ره) با اين نام گذارى 

نقشه هاى آنان را باطل كرد.
دبيركل مجمع جهانى اهل بيت (ع) افزود: 
امنيتى،  لحاظ  به  صهيونيستى  رژيم  امروز 
در  اجتماعى  و  اقتصادى  سياسى،  نظامى، 

نابسامانى گسترده و تزلزل به سر مى برد.
به  افغان-آوا-  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
نقل از واحد مركزى خبر ايران، حجت االسالم 

المسلمين  و 
اشاره  با  اخترى 
از  هايى  بخش  به 
اشغالگرى  تاريخ 
ها  صهيونيست 
رژيم  كرد:  اضافه 
در  كه  صهيونيستى 
كشورهاى  با  جنگ 
پيروز  همواره  عربى 
بود و در زمان عقب 
از  بخشى  نشينى 
كشورها  اين  خاك 
تصاحب  به  را 
مى  آورد  در  خود 
جنگ33روزه  در 
لبنان  حزب اهللا  از 

شكست خورد.
كه  آنها  گفت:  وى 
باقى  لبنان  حزب اهللا  از  اثرى  مى  خواستند 
به  مقاومت  شهداى  خون  بركت  به  نماند 
به  وضع  بدترين  در  و  اند  افتاده  خوارى 
هيمنه»  «شكست  نمايشگاه  برند.  مى  سر 
پيروزى  سالگرد  ششمين  مناسبت  به 
مقاومت اسالمى لبنـــان در جنگ33روزه 
فرهنگى  موسسه  در  هفته  اين  دوشنبه  تا 
خيابان  تهران  در  واقع  ايران  مطبوعاتى 

خرمشهر غربى برپاست.

جهانى شدن اسالم و بيدارى اسالمى ادامه حركت امام (ره) 
در نام گذارى روز جهانى قدس است


