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در مراسم تجليل از سوم حوت عنوان شد:

مسلمانان موظفند تا در برابر سلطه گران بايستند و سلطه  ى هيچ كافرى را نپذيرند

شماره 533 / شنبه 5 حوت 1391

مردم هرات كشتار شيعيان پاكستان را روزنامه صبح افغانستان
محكوم كردند

4 صفحه  / قيمت 5 افغاني

و "اهللا  افراط گرايى بس است"  معترضان با سر دادن شعار" 
هرات،  در  متحد  ملل  سازمان  نمايندگى  مقابل  در  اكبر" 
خواستار توقف كشتار شيعيان در پاكستان شده و از مسئولين 
جامعه جهانى تقاضا كردند تا براى توقف هر چه زودتر اين 

جنايت بزرگ اقدام كند
در صفحه 4

مخالفان در سوريه بر سر عقل مى آيند! هزاران مجاهد با فداكردن جان خود، قيام 
سوم حوت را رقم زدند!

يادداشت

تغيير نقشه يا ابهام راه

ويژه  به  و  گذشته  قرن  يك  طى  
اى  پيچيده  تحوالت  اخير،  دهه  چند 
در كشور رخ داده است. فعل و انفعاالت 
اخراج  نهايتاً  و  انگليس  افغان-  جنگ 
آنها  تا سلطه غير مستقيم غربى ها در 
كشور  اشغال  آن  از  پس  و  شاهى  دوره 
و  آنها  شكست  و  شرق  استعمار  توسط 
منازعات  و  مجاهدين  حكومت  تشكيل 
حضور  نهايتاً  و  طالبان  ظهور  تا  درونى 
در  ناتو  و  امريكايى  نظاميان  گسترده 
افغانستان،  يعنى  شان  منافع  هارتلند 
نهانى  و  عيان  هاى  نقشه  هاى  برساخته 
كشيده  غرب  و  شرق  استعمار  كه  است 
ساختند  عملياتى  مقاطعى  در  و  بودند 
جنگ  با  افغانستان  مسلمان  مردم  اما 
قيام  و  انگليس  افغان-  معروف  شجاعانه 
سال  حوت  سوم  نظير  قهرمانانه  هاى 
هاى  سال  در  شان  مقدس  جهاد  و   58
سرزمين  اين  دشمنان  حوت،  از  پس 
خويش  ديندارى  و  شجاعت  مبهوت  را 
شكست  با  را  آنها  هاى  نقشه  و  كردند 
مواجه ساختند. از اين رو، اگر افغانستان 
بناميم،  پيچيده  هاى  بازى  سرزمين  را 

مبالغه نكرده ايم.
تداوم  ها  گى  پيچيده  اين  از  يكى 
حضور و عملكرد پرسش برانگيز نظاميان 
خارجى است ...         ادامه در صفحه 2

|||||||||||||||||||||||سياسى2

قيام سه حوت، مثال عينى پيروزى خون بر شمشير بودقيام سه حوت، مثال عينى پيروزى خون بر شمشير بود
كشورهاى متعددى از استعمار پير انگليس تا كشورهاى متعددى از استعمار پير انگليس تا 
شوروى سابق براى تصرف اين آب و خاك، شوروى سابق براى تصرف اين آب و خاك، 

به افغانستان لشكر كشى كرده ا ند، اما به افغانستان لشكر كشى كرده ا ند، اما 
هميشه با مخالفت و مجاهدت ملت مسلمان هميشه با مخالفت و مجاهدت ملت مسلمان 

افغانستان قرار گرفته اندافغانستان قرار گرفته اند

شده  آن  از  تر  پيچيده  سوريه  در  اوضاع 
كه مخالفان و حاميان خارجى و منطقه اى 
آنان، انتظار داشتند. حاميان دور و نزديك 
شورشيان در سوريه، تصور نمى كردند كه 
دولت بشار اسد تا اين مقدار، حمايِت ملت 
سوريه و برخى از دولتهاى منطقه اى را با 

خود داشته باشد.
تا  بودند  آمده  شان  خود  گمان  به  آنها 
يك  طول  در  حداكثر  يا  و  اى  هفته  يك 
را  اسد  بشار  قدرت  و  حكومت  طومار  ماه، 
در سوريه در هم پيچيده و مهره هاى دست 
قدرت  به  كشور  آن  در  را  خويش  پرورده 
و  دولت  تصور  از  دور  مقاومت  اما  برسانند. 
ارتش سوريه و نيز كمك و حمايت منطقه 
هاى  نقشه  تمامى  اسد،  بشار  رژيم  از  اى 
مخالفان و حاميان جهانى و منطقه اى آنان 

را نقش بر آب و ابتر ساخت.
سوريه و دولت آن، اينك و پس از گذار 
از دوره دوساله بحران و فشار، در موقعيت 
شورشيان  و  مخالفان  به  نسبت  برتر  كامًال 
اين  و  است  گرفته  قرار  خارجى  و  داخلى 
تحول، دقيقاً همان چيزى است كه حاميان 
خارجى مخالفان دولت بشار اسد را نااميد و 

عصبانى كرده است.
واقعيت اين است كه مخالفان و حاميان 
زورهاى  آخرين  آنان،  جهانى  و  اى  منطقه 
نيز  را  فشارها  ترين  نهايى  و  زدند  را  خود 
نتيجه  اما  كردند،  وارد  اسد  بشار  دولت  بر 
و  رضايت  لبخند  كه  نبود  چيزى  كار، 
كاميابى را بر لبان آنان بنشاند. برعكس، با 
گذر هر هفته و ماه و سال، حاميان منطقه 
اى و خارجى شورشيان، بيشتر از پيش از 
پيروزى بر دولت سوريه و سقوط بشار اسد 
نااميد شدند و اينك به دنبال جست و جوى 
به  نظامى  حمله  جمله  از  ديگر  راهكارهاى 

خاك سوريه برآمده اند.
مخالفان  باره  چندين  شكست  از  پس 
دولت سوريه، دولتهاى به اصطالح دوستان 
سوريه كه متشكل از دولتهاى امريكا، اروپا 
و متحدان عربى آنان در... ادامه در صفحه 2

ديدگاه

خبرگزارى آوا- كابل
روزهاى  ازمحدود   ،1358 حوت  سوم 
به  افغانستان  مردم  حماسى  و  تاريخى 
حساب مى آيد كه با وحدت و همدلى عليه 
پديده تجاوز روس ها درتاريخ كشور اتفاق 
افتاد و آن چيزى نبود جز قيام همه جانبه 
آن  در  كه  شهركابل،  نقاط  تمام  در  مردم 
روز  مردم افغانستان با سر دادن شعارهاى 
ضد تجاوز روسها، همسبتگى و هماهنگى 

خود را به نمايش گذاشتند. 
واليتى  شوراى  رئيس  بريالى،  نثارالدين 
كابل در مراسمى كه به مناسبت تجليل از 
سوم حوت برگزار شده بود، طى سخنانى 
افغانستان  وقت  دولت  داشت:  اظهار 
تا  بودند  تالش  در  سرخ  اردوى  ونظاميان 
اين اعتراضات مردمى را سركوب كنند، اما 
بر  و  رفته  پيش  پرخروش  همچنان  مردم 
پوسته هاى امنيتى حمله ور شدند؛ و در 
نتيجه توانستند نقاط بسيارى از شهر كابل 

را به تصرف خود در آوردند . 
وى با بيان اينكه هزاران نفر در اين راه 
شد:  آور  ياد  دادند،  دست  از  را  خود  جان 
نمودن  فدا  با  حق  راه  در  مجاهد  هزاران 
حوت  سوم  پرافتخار  قيام  خويش،  جان 
1358 را رقم زدند و سر انجام ارتش سرخ 
شوروى پس از ده سال مقاومت مجاهدين 
افغان در26 دلو 1367 مجبور به خروج از 

كشور گرديد. 
به گفته ى وى، در طول چند روز متوالى 
طولى  بيگانگان،  و  افغانستان  ملت  مبارزه 
نكشيد كه تمام سرك هاى شهر كابل مملو 
از اجساد قربانيان و شهدا گرديد، صدها نفر 
به زندان ها رفتند و هزارها تن ديگر ناپديد 

و آواره شدند. 
از  پس  كابل  دلير  مردم  افزود:  بريالى 
دو ماه از تجاوز ارتش سرخ شوروى سابق 

نمونه اى از رشادتها و...
ادامه در صفحه 3

/////////////////// ديدگاه

سيد آقا موسوى نژاد

افغانستان با قيام شكوهمند خويش ...
در آن زمان تجربه تاريخى نشان ميداد هرجا 
كه روسها قدم بگذارد از آنجا بيرون نخواهد 
شد اما مردم افغانستان با همت بلندى خود 
ثابت كردند كه ميتوانند براى حفظ خاك و 

ناموس خود با هر قدرتى مقابله كنندناموس خود با هر قدرتى مقابله كنند

|||||||||||||||||||||||سياسى3

قيام سوم حوت كابل يك قيام خود جوش و مردمى بود

|||||||||||||||||||||||سياسى3

همانطور كه تمام مردم كشور نسبت به خارجى همانطور كه تمام مردم كشور نسبت به خارجى 
ها حساسيت داشتند و نظام كمونيستى را به ها حساسيت داشتند و نظام كمونيستى را به 

ديده منفى مى نگريستند، زنان نيز به مطابعت ديده منفى مى نگريستند، زنان نيز به مطابعت 
از مردان مراتب نفرت و انزجار خود را نسبت به از مردان مراتب نفرت و انزجار خود را نسبت به 
حكومت كمونيستى شوروى اشغالگر نشان دادندحكومت كمونيستى شوروى اشغالگر نشان دادند

|||||||||||||||||||||||اجتماعى

3333 كشته و زخمى در برخورد يك بس مسافربرى ... كشته و زخمى در برخورد يك بس مسافربرى ...
آمر حادثات ترافيك واليت بلخ اين حادثه آمر حادثات ترافيك واليت بلخ اين حادثه 

را در همان ساعات نخست تأييد كرد را در همان ساعات نخست تأييد كرد 
اما به دليل نداشتن آمار دقيق از دادن اما به دليل نداشتن آمار دقيق از دادن 
جزئيات و اينكه چه كسى در اين حادثه جزئيات و اينكه چه كسى در اين حادثه 

مقصر بوده خوددارى كردمقصر بوده خوددارى كرد

4

//////////////////// ////////////////////گزارش سخن سردبير

ما هيچگاه مصئونيت قضايى خارجى ها
را نمى پذيريم

خبرگزارى آوا - كابل
تكنالوژى  و  مخابرات  وزارت  اترا،  اداره  معاون  فيضى  انجنيرخيرمحمد 
را   4G فعاليت  مجوز  تاكنون  اتصاالت  مخابراتى  شبكه  گويد:  مى  كشور 
اينكه  از  قبل  اتصاالت  مخابراتى  شبكه  است.  نكرده  كسب  اداره  اين  از 
آورد،  بدست  كشور  تكنالوژى  و  مخابرات  وزارت  از  را   4G فعاليت  مجوز 
بود.  كرده  زمينه  اين  در  بازاريابى  و  تبليغات  به  اقدام  ها  رسانه  طريق  از 
در  خبرى  نشست  يك  در  (پنجشنبه)  روز  اترا  اداره  معاون  حال  اين  با 
كابل گفت: اين اداره در تالش است كه منبع معلومات فريبنده به شركت 
اداره  ساخت،  خاطرنشان  وى  نمائيد.  افشا  آنها  و  پيدا  اتصاالت  مخابراتى 
 4G مجوز  باره  در  را  سندى  گونه  هيچ  "اترا"  مخابراتى  خدمات  تنظيم 
رسانه  طريق  از  شركت  اين  تبليغات  و  نكرده  امضاء  اتصاالت  شركت  با 
فيضى  آقاى  است.  بوده  فريبنده  و  كننده  گمراه  عمل  يك  تصويرى  هاى 
مخابراتى  خدمات  عرضه  هاى  جواز  اداره  اين  گذشته  يكسال  طى  افزود، 
موبايل را با در نظر داشت طرزالعمل شفاف هر مجوز در بدل 25 مييلون 
داده  روشن  و   MTN اتصاالت؛  مخابراتى  هاى  شركت  به  امريكايى  دالر 
بين  تجارب  بهترين  و  قانون  احكام  داشت  نظر  در  با  كرد:  اوعالوه  است. 
المللى، جواز هاى مخابراتى موبايل از لحاظ تكنالوژى بيطرف مى باشد. به 
گفته وى: دارندگان جواز درمورد استفاده از تكنالوژى جهت عرضه خدمات 
مخابراتى با استفاده از فريكونسى هاى تعين شده به آنها بر اساس جواز 

مخابراتى موبايل ممانعت نشده است. 
جديد  نسل  تكنالوژى  نوع  هر  از  ميتواند  جواز  دارنده  يك  افزود:  وى 

شناخته شده جهت عرضه خدمات براى مشتريان خويش عرضه نمايد. 
او گفت: اداره اترا اينرا واضح ميسازد كه چنين معلومات به جزء از فريب 

اذهان عامه چيزى ديگرى بوده نميتواند.

خبرگزارى آوا - كابل
به  دست  پاكستان  بلوچستان  ايالت  مركز  كويته  در  جهنگوى؛  لشكر  اواخر  اين  در 
كشتار شيعيان زده كه اين اقدامات تروريستى توسط آنان، خشم آزادى خواهان جهان 
خبر  به  ملى  شوراى  در  غزنى  مردم  نماينده  قاسمى  اكبر  على  است.  انگيخته  بر  را 
گزارى آوا گفت: اقدامات لشكر جهنگوى بر عليه شيعيان بوده و مردم بيگناه پاكستان 
به جرم شيعه بودن به خاك و خون كشيده مى شوند. وى كشتار شيعيان در پاكستان 
را هدفمند عنوان كرد و تصريح داشت: خصومت هاى لشكر جهنگوى يك پديده جديد 
عليه شيعيان كويته پاكستان نيست بلكه همواره با مردم بيگناه دشمنى داشته كه در 

اين اواخر به صورت بسيار بى رحمانه در قالب انتحار و انفجار تبارز داده اند. 
وى با عنوان اين مطلب كه لشكر جهنگوى دير زمانى است فعاليت هاى ضد شيعى 
دارد اظهار داشت: اين گروه تروريستى پاكستانى كه دست به چنين جنايت هايى ميزند 
در برابر مردم افغانستان و تمام آزادى خواهان جهان مسئول اند و غرامت سنگينى را 
بايد در اين خصوص بپردازند. به گفته وى؛ با اينكه بارها از حكومت پاكستان خواسته 
شده است تا جلوى اين گونه فاجعه ها گرفته شود و امنيت شهروندانش بخصوص 
زمينه  اين  در  كارسازى  و  مفيد  جدى،  اقدام  هنوز  تا  اما  نمايند  حفظ  را  كويته  مردم 
صورت نگرفته است. قاسمى خاطر نشان كرد: حكومت پاكستان از نظر قانونى و بين 
المللى موظف است تا جان، مال و ناموس مردم تحت قلمرو خود را كه پيرو هر مذهب 
و دينى هستند، حفظ نمايد. وى گفت: خواست ما به عنوان يك شهروند افغانستانى از 
حكومت خويش و پاكستان اين است كه در برابر جنايت هاى آشكار لشكر جهنگوى 
بى تفاوت نباشند وهر چه زود به اين قتل هاى زنجيره اى پايان دهند و بيشتر از اين 
شيعيان اين كشور را در سوگ عزيزانش ننشانند. به گفته وى، اگرچه رسانه ها در اين 
خصوص صداهايى را بلند كردند و بعضى از شهروندان كابل به عنوان همدردى، دست 
به اعتراض و اعتصاب زدند اما اين اقدامات به تنهايى كافى نيست و بايد حكومت دو 

كشور ريشه اين فتنه ها را بخشكانند.

خصومت هاى لشكر جهنگوى عليه شيعيان خصومت هاى لشكر جهنگوى عليه شيعيان شبكه مخابراتى اتصاالت مجوز شبكه مخابراتى اتصاالت مجوز 44GG را ندارد را ندارد
يك پديده جديد نيستيك پديده جديد نيست

4700 نفر در حمالت طياره هاى بدون 
سرنشين امريكا كشته شده اند 

حاميان  از  و  امريكايى  سناتور  گراهام،  ليندسى 
به  سرنشين  بدون  هاى  طياره  حمالت  سرسخت 
كه  كرده  اشاره  تلفات  افزون  روز  تعداد  به  صراحت 
البته با آمار و ارقام اشاره شده از سوى منابع مستقل 

تفاوت دارد
در صفحه 4

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

فارسى، پشتو  و  انگليسىفارسى، پشتو  و  انگليسى
مطالعه كنيدمطالعه كنيد

wwwwww. . avapressavapress..comcom

در صفحه3

در صفحه2

مسئول كمسيون فرهنگى شوراى علماى شيعه افغانستان 
در مراسم تجليل از قيام سوم حوت:

غربى ها در هر جا
كه رفته اند در صدد اين 

هستند كه ارزش هاى 
دينى را خدشه دار نمايند 
وهمت مردم را شكسته تا 
اهداف سياسى خود را به 

پايه اكمال برسانند
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ادامه از صفحه اول / منطقه مى باشد، تالشهاى 
زيادى به خرج دادند تا مجوز حمله نظامى عليه 
دولت بشار اسد را از شوراى امنيت سازمان ملل 
اخذ كنند كه هر بار با مخالفت روسيه و چين و 
حتى وتوى آن دو قدرت منطقه اى در پاره اى از 

موارد، مواجه شدند.
از  پس  و  سوريه  در  شورشيان  حاميان  اينك 
نااميد شدن از اخذ مجوز حمله به اصطالح رسمى 
و قانونى به سوريه، دولت تركيه را به حمله نظامى 
به سوريه، تشويق و تحريك مى كنند. به نظر مى 
رسد دولتمردان ترك در معرض آزمايش بزرگ و 

خطيرى قرار گرفته اند.
سران  غيرمسئوالنه  و  ناسنجيده  حركت  يك 
در  غرق  را  ميانه  خاور  تمامى  تواند  مى  تركيه، 
خون و آتش كند؛ البته خون و آتشى كه زودتر 
از همه، گريبان سران انقره و كشور و ملت آنان 
تاريخى  روسياهى  بر  عالوه  و  گرفت  خواهد  را 
ساخت،  خواهد  تركيه  كشور  و  دولت  نصيب  كه 
تركيه  ملت  و  دولت  سود  به  كه  ديگرى  حاصل 

باشد، به دنبال نخواهد آورد.
اين واقعيت درست همان چيزى است كه رهبر 
آقاى"احمد  سورى  شورشيان  و  مخالفان  ائتالف 
معاذ الخطيب" به آن رسيده و يا ناچاراً بدان تن 

در داده است. 
مخالفان  ائتالف  رهبر  الخطيب  معاذ  "احمد 
سوريه هشدار مى دهد كه هر گونه مداخله نظامي 
منطقه  كل  براي  بزرگي  خطر  سوريه،  در  تركيه 

خاورميانه به شمار مي آيد. 
خطيب در گفتگو با خبرگزاري آناتولي تركيه 
مصمم  فريبكار  نيروهاي  كه  كرد  نشان  خاطر 
هستند تا در منطقه جنگ به راه اندازند تا جهان 
اسالم را براي قرن ها در انزوا و عقب ماندگي نگه 
دارند؛ وي همچنين بار ديگر تاكيد كرد كه با هر 
مخالف  سوريه  در  خارجي  نظامي  مداخله  گونه 

است. 
مداخله نظامي تركيه در سوريه موجب مداخله 
قدرت هاي منطقه اي از جمله ايران خواهد شد 
فارس  خليج  به  درگيري  اين  موقع  آن  در  كه 
كشيده مي شود و تهديد بزرگي براي كل منطقه 

به شمار مي آيد. 
به گزارش رسانه ها، معاذ الخطيب با اشاره به 
پيشنهاد مذاكره با دولت بشار اسد رئيس جمهور 
بشار  دولت  با  مذاكره  پيشنهاد  ما  گفت:  سوريه 
اسد را نه براي منابع سياسي و نظامي، بلكه براي 
ها،  درگيري  به  دادن  پايان  و  مردم  جان  حفظ 

مطرح كرديم. 
كرد  اعالم  ژانويه  ام  سي  تاريخ  در  خطيب 
مستقيم»  «مذاكرات  برگزاري  آماده  وي  كه 
يا  تونس  قاهره،  در  سوريه  دولت  نمايندگان  با 

استانبول هست".
چنانچه مى بينيم اين گونه موضع گيرى هاى 
جارى  اوضاع  به  نسبت  آنان  رهبران  و  مخالفان 
دلگرمى  موجب  حدودى  تا  منطقه  و  سوريه  در 
و اميدوارى مى شود كه اگر چه رهبرى مخالفان 
اما  رسيده  واقعيت  اين  به  دير  كمى  سوريه،  در 
باز جاى شكرش باقى است كه وخامت اوضاع را 
داده  داد،  مى  بايد  كه  را  هشدارى  و  كرده  درك 

است.
رهبر  اخير  گيرى  موضع  رسد  مى  نظر  به 
مثبتى  تحول  سرآغاز  سورى،  مخالفان  ائتالف 
در  آن  تبعه  به  و  سوريه  در  تواند  مى  كه  باشد 

منطقه پديد خواهد آمد.
اين موضع گيرى در قبال تحوالت سوريه، مى 
دولتمردان  تحريك  براى  باشد  پتانسيلى  تواند 
سورى تا نسبت به مذاكره با مخالفان و در نتيجه 
برقرارى صلح و امنيت پايدار در سوريه، جدى تر 

و مصمم تر از پيش، بينديشند و عمل كنند.
كه  باشد  محتمل  تواند  مى  نيز  اين  البته 
مخالفان و حاميان آنان، راهى جز پذيرش مذاكره 
با دولت بشار اسد را ندارند و براى خالصى از بن 
ناچار  بودند،  پرداخته  و  ساخته  خود  كه  بستى 
خيلى  كه  دهند  در  تن  اى  مصالحه  به  اند  شده 
ممكن  چه  اگر  و  نيست  آنان  حاميان  طبع  باب 

است باب طبع خود مخالفان باشد.
نه  و  مخالفان  نه  پيش،  يكسال  تا  كه  چرا   
با  مصالحه  و  سازش  از  حرفى  ابداً  آنان،  حاميان 
دولت بشار اسد نمى زدند و همواره اصرار داشتند 
تا بشار اسد از قدرت كنارگيرى كند. اما هر چه 
و  دولت  سود  به  تواند  مى  جديد،  تحول  هست، 

ملت و حتى مخالفان داخلى سوريه ختم شود.

////////////////////// سخن سردبير ////////////////////// ديدگاه

مخالفان در سوريه بر سر عقل مى آيند!

شر،  جز  افغانستان  مردم  كه   / اول  صفحه  از  ادامه 
خيرى از آنها نديده اند. گذشت زمان به اثبات رسانده كه 
بزرگى  دروغى  آنها  دادن  شكست  و  تروريسم  با  مبارزه 
براى حضور در "كشور ما" و تبليغات انتخاباتى در "كشور 
خودشان" بوده است. اما اين همه ى پيچيدگى نبود و 
پرسش هاى پيچيده تر ديگر در باره اهداف و اغراض 
نامه  موافقت  امضاى  با  كه  داشت  وجود  ها  آن  اصلى 
استراتژيك و پس از آن  با گفتگوهاى موافقتنامه امنيتى، 

ميان افغانستان و امريكا آز آنها پرده بردارى شد.  
اكنون ترديدى باقى نمانده كه در پس مدعيات مبارزه 
حكومت  و  مخدر  مواد  و  طالبان)  و  (القاعده  تروريزم  با 
دارى بهتر، تعقيب اهداف فرا افغانستانى نهفته است و 
اين از البالى اسناد و گفتگوهاى دو جانبه  و حواشى آن 
آشكار شده كه اهدافى چون تحميل پايگاه هاى دائمى و 
حضور بلند مدت نظامى است كه گرانيگاه اهداف منطقه 
 " سويه  اساسًا  و  رود  مى  شمار  به  امريكا  جهانى  و  اى 

مبارزه با دهشت افكنى" ندارد.  
اهداف  سازى  عريان  ميان  از  متحده  اياالت  لذا 
اما  اهداف  نسبى  سازى  عريان  روش،  سازى  پنهان  و 
دليل  همين  به  و  برگزيده  را  ها  روش  سازى  پيچيده 
طى اين مدت بازى هاى متعددى را در زمين افغانستان 
كرده  كه با طرح قطره اى موافقتنامه استراتژيك و در 
اين اواخر، اما و اگر هاى خروج و تعداد نظامى ى كه 
پس از 2014 باقى خواهد ماند، با "اصرار" بر ماندن و 
"تهديد براى خروج كامل" و قطع كمك ها،  با ارسال 
سيگنال هاى متناقض انجام مى شود تا دولت افغانستان 

را به تمكين وادارد.
نميدانند  ها  امريكايى  واقعًا  كه  است  اين  پرسش 
كه چه مى خواهند و بمانند يا نمانند و اگر بمانند، چه 
نيروها  براى  كارى  چه  نهايتًا  و  ماند  خواهد  تعدادى 

امنيتى افغانستان خواهند كرد؟ 
خواسته  و  استراتژيك  نامه  موافقت  محتواى  در  اگر 
تاملى  امنيتى  موافقتنامه  هاى  گفتگو  در  مطروحه  هاى 
و  امريكايى  مقامات  متناقض  اظهارات  و  گيرد  صورت 
ناتو در باره خروج به آن افزوده گردد، دو موضوع "روش 
تغيير  "نه  اواخر  اين  در  و  اهداف"  تحقق  براى  پيچيده 

نقشه و نه ابهام راه" مشخص مى گردد.
كرزى  آقاى  سفر  با  همزمان  و  جدى  درماه  امريكا 
به  واشنگتن، اعالم كرد كه امكان خروج همه نيروهاى 
نظامى خود را از افغانستان تا پايان سال 2014 بررسى 
خواهد كرد.  اما در ديدار جمعه 22 جدى روساى جمهور 
«امكان»  توافقنامه  اين  اساس  بر  كه  گفتند  كشور  دو 
افغانستان  در  امريكايى  سربازان  از  بخشى  حضور  ادامه 
را   2014 سال  در  ناتو  نظامى  عمليات  پايان  از  پس 
كنفرانس  در  بازگشت   از  پس  و  كرد  خواهند  بررسى 
طرف  كه  كرد  عنوان  جمهور  رئيس  كابل،  مطبوعاتى 
امريكايى گفته كه اگر مصئونيت قضايى را نپذيريد؛ ما 

نيروهاى خود را خارج خواهيم كرد.
حال آنكه  در طرح پيشنهادى جان آلن حضور 9 تا 
15 هزار نيرو امريكايى در افغانستان مطرح شده بود اما 
عنوان شده بود كه رئيس جمهور اوباما با نيمى از اين 

تعداد موافق است. 
اصرار  و  انكار  كه   باشد  اين  درست  تحليل  شايد 
اى  نقشه  تحقق  براى  كامل  خروج  به  تهديد  حتى  و 
است كه با روش هاى پيچيده مى خواهند انجام دهند 
به    2014 از  پس  وضعيت  در  زايى  ابهام  طريق  از  و 
موافقتنامه  به  حصول  و  آينده  انتخابات  در  تاثيرگذارى 

دلخواه امنيتى برسند.
يكى ديگر از همين سنخ پيچيدگى ها اما و اگر هايى 
است كه در باره حفظ يا تقليل همين سطح از نيروهاى 
امنيتى كشور عنوان مى شود كه گاه  از تصميم به تامين 
رسمًا  اما  گويند  مى  سخن  سطح  باالترين  در  هزينه 

نامعلومى تصميم نهايى را عنوان مى كنند.
يك  بررسى  حال  در  ناتو  مقامات  كه  شده  گفته 
پيشنهاد مبنى بر حفظ تعداد نيروهاى امنيتى افغانستان 
در باالترين سطح(352 هزار تن) تا سال 2018 هستند 
به  پاسخ  در  ناتو،  دبيركل  راسموسن  فوگ  آندرس  اما 
هيچگونه  كرد:  تاكيد  پيشنهاد،  اين  مورد  در  سوالى 
تصميم نهايى اتخاذ نشده است.  اما پرداخت هزينه هاى 
يك نيروى بزرگتر امكان پذير است و ما قادر خواهيم 
را  افغانستان  امنيتى  نيروهاى  از  تعداد  اين  هزينه  بود 

تامين كنيم.
به نظر مى رسد؛ مثل گذشته، اما و اگر ها و درعين 
كه  است  هايى  سيگنال  ها،  توانمندى  دادن  نشان 
و  شود  مى  ارسال  واحدى  و   مشخص  مقصد  به  همه 
و  ها  پايگاه  با  دلخواه  امنيتى  پيمان  تحقق  مقصد،  آن 
مصئونيت  قضايى است  كه با  پيام پنهان و فشار بر 
دولت افغانستان در پذيرش خواسته ها وارد مى سازند. 
دائمى،اقدام  پايگاه  درخواست  با  نخست  كه  همانطورى 
به تعيين تقريبى تعداد نظامى باقى مانده كردند و قبل از 
سفر رئيس جمهور به امريكا طرح خروج كامل را مطرح 
ساختند و بعدا معلوم شد كه تهديدى براى اخذ مصئونيت 
قضايى بوده است. اين اظهارات نيز نشان مى دهد كه نه 
تغييرى در نقشه آمده و نه راه مبهم است بلكه از سنخ  
سياسان  كه  است  اهداف  تحقق  سازى  پيچيده  تكنيك 

امريكايى از آن استفاده مى كنند.

در مراسم تجليل از سوم حوت عنوان شد:تغيير نقشه يا ابهام راه

حجت االسالم و المسلمين حسينى واعظى:

ما هيچگاه مصئونيت قضايى خارجى ها را نمى پذيريمما هيچگاه مصئونيت قضايى خارجى ها را نمى پذيريم
خبرگزارى آوا_كابل    

و  ملى  هاى  سازمان  ائتالف  مجمع 
طى  پنجشنبه  روز  افغانستان،  اجتماعى 
كابل،  مردم  حوت 1358  سوم  از  مراسمى 

تجليل كرد. 
عبدالفتاح  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
جيالنى، رئيس مجمع ائتالف سازمان هاى 
مراسم  اين  در  افغانستان  اجتماعى  و  ملى 
طى سخنانى؛ گفت: مردم غيور كابل بدور از 
هرگونه تعصب قومى، زبانى، سمتى، مذهبى 
به قيام كنندگان پيوستند و با ايمانى قوى  
و عقيده ا ى راسخ در جاده هاى كابل بر ضد 

دولت كمونيستى راهپيمايى كردند . 
جاده  قيامها  اين  در  چه  اگر  افزود:  وى 

شهدا  درخون  غرق  روز  آن  در  كابل  هاى 
شد  عبرتى  درس  متجاوزين  براى  اما  شد، 
تا بفهمند كه هر تجاوزگرى در اين كشور با 

شكست مواجه مى شود. 
به گفته ى جيالنى قيام سوم حوت حاوى 
شرف  از  دفاع  يكپارچگى،  و  وحدت  پيام 
نظام  ايجاد  و  قانونمندى  ملى،  نواميس  و 
اسالمى بر مبناى عدالت و برايرى مى باشد. 
حسين  سيد  مراسم،  اين  ادامه  در 
بيان با  جرگه،  ولسى  نماينده  بلخى  عالمى 
را  برمومنين  كافرين  تسلط  خداوند  اينكه 
مسلمانان  به  خطاب  است،  كرده  ممنوع 
برابر در  تا  موظفند  مسلمانان  گفت: 

سلطه گران بايستند و سلطه  ى هيچ كافرى 

را نپذيرند. 
مصونيت  هيچگاه  ما  اينكه  بيان  با  وى 
تاكيد  پذيريم،  نمى  را  ها  خارجى  قضايى 
يكپارچه  و  متحد  هم  با  ما  چنانچه  كرد: 
سرزمين  در  توانند  نمى  ها  خارجى  باشيم، 
ها  شوروى  كه  همانطور  ما  بمانند،  باقى  ما 
نيروهاى  سلطه ى  بار  زير  نكرديم،  قبول  را 

امريكايى نيز نمى رويم. 
از  بايد  ما  گفت:  پايان  در  بلخى  عالمى 
وقايع و افتخارات سوم حوت درس بگيريم 
تا  كنيم،  حفظ  را  خويش  برادرى  اتحاد،  و 
هيچ  بدون  نيز   2014 سال  از  بعد  بتوانيم 
مشكلى در كنار هم و دور از سلطه بيگانگان 

زندگى كنيم.

قيام سه حوت، مثال عينى پيروزى خون بر شمشير بودقيام سه حوت، مثال عينى پيروزى خون بر شمشير بود
خبرگزارى آوا - مشهد مقدس

شهادت  سالروز  گراميداشت  مراسم 
سالگرد  و  (س)  معصومه  فاطمه  حضرت 
سال  در  كابل  مردم  حوت  سه  خونين  قيام 
مركزفعاليت  نمايندگى  دفتر  در   1358
حضور  با  تبيان،  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
در  افغانستانى  مهاجر  انديشمندان  و  علما 

مشهدمقدس برگزار شد. 
به گزارش خبرگزارى آوا، در اين مراسم 
محمد  سيد  المسلمين  و  السالم  حجت 
مسئولين  از  يكى  واعظى  حسينى  حسين 
وفات  سالروز  سخنانى  طى  تبيان  مركز 
حضرت معصومه (س) تسليت گفت و اظهار 
داشت: حضرت معصومه (س) داراى ويژگى 
هاى بارزى بوده و همواره ائمه اطهار (ع) از 
تكريم  و  جاللت  با  اسالم  بانوى  بزرگ  اين 

ياد نموده اند. 
سخنان  از  بخشى  در  واعظى  حسينى 
پاكستان  و  درعراق  شيعيان  كشتار  خود، 
خاطر  و  عنوان  ناپسند  و  قبيح  عملى  را، 
كينه  و  خورده  قسم  دشمنان  كرد:  نشان 
به  دستيابى  براى  اسالم،  مبين  دين  توز 
مطامع و منافع دنيوى و شيطانى خويش به

شريان  به  تسلط  براى  بشرى  ضد  عمليات 
اسالمى  جهان  اقتصادى  و  سياسى  هاى 
اقدام مى كنند، و مى توان گفت كه كشتار 
اهداف  اين  تحقق  راستاى  در  نير  شيعيان 

مى باشد. 
وى در ادامه به قيام خونين سه حوت 58 
افغانستان  كرد:  تصريح  و  اشاره  كابل  مردم 
در  استراتژيك  مهم  موقعيت  خاطر  به 
منطقه، همواره ، مورد طمع و تجاوز قدرت 
اى  فرامنطقه  و  اى  منطقه  بزرگ  هاى 
شاهد  طوريكه  به  گيرد،  مى  و  گرفته  قرار 
هستيم كشورهاى متعددى از استعمار پير 
اين  تصرف  براى  سابق  شوروى  تا  انگليس 
آب و خاك، به افغانستان لشكر كشى كرده 
ا ند، اما هميشه با مخالفت و مجاهدت ملت 

مسلمان افغانستان قرار گرفته اند. 
و  شكست  به  سپس  دينى  عالم  اين 
خروج مفتضحانه نيروهاى شوروى سابق از 
قيام  از  بعد  نمود:  اذعان  و  اشاره  افغانستان 
پايه  سرخ،  قشون  خروج  و  افغانستان  مردم 
هاى مكتب كمونيست در افغانستان به لرزه 
تاريخ  دان  زباله  به  كمونيسم   و  آمد  در 

پيوست. 

قيام  افزود:  فوق  مطلب  تكميل  در  وى 
سه حوت مردم كابل سرآغاز جهاد مسلحانه 
مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ شوروى 
بود و مى توان گفت، اين قيام مثال واقعى 

از پيروزى خون بر شمشير بود. 
محافظ  و  پاسبان  را  جامعه  بزرگان  وى 
و  دانست  تاريخى  واقعه  اين  شهداى  خون 
تاكيد كرد: يكى از اهداف شهيدان، تحقق و 
حاكميت اسالم و ارزش هاى دينى مبتنى 
بر تعاليم قرآن و مكتب اهل بيت مى باشد، 
كه بزرگان و نخبگان جامعه بايد به اهداف 

اين شهداى بزرگ جامه ى عمل بپوشانند. 
هاى  چالش  به  اشاره  با  واعظى  حسينى 
موجود در جامعه ى افغانستان، تصريح كرد: 
دچار  افغانستان  در  افرادى  حاضر  حال  در 
ضاللت و پستى شده اند و براى رسيدن به 
قدرت و ثروت از هيچ اقدام و جنايتى روى 

گردان نيستند. 

مسئله  را  گرايى  قوم  و  پرستى  نژاد  وى، 
ملت  يكپارگى  و  اتحاد  در  خطرناك  اى 
كرد:  نشان  خاطر  و  دانست  افغانستان 
اندوزى  ثروت  طلبى،  قدرت  به  كه  كسانى 
بايد  مشغولند،  افغانستان  در  گرايى  قوم  و 
و  قرآن  دين،  خالف  كارها  اين  كه  بدانند، 

جفا به خون پاك شهداست. 
حجت االسالم و المسلمين واعظى، عالوه 

كرد: شهيدان از جان خويش براى استقالل 
افغانستان و دين مبين اسالم مايه گذشتند، 
نگه  زنده  براى  تا  است  واجب  ما  بر  حال 
داشتن راه و اهداف اين شهداى بزرگوار در 
حركت  آنها  واليى  و  الهى  انديشه ى  مسير 
كنيم و گام هاى موثرى را براى تحقق آن 

برداريم. 
چنين  گراميداشت  تبعات  پايان  در  وى 
قيام هايى از جمله قيام 3 حوت مردم كابل 
را مهم و ارزشمند خواند و گفت: دشمنان 
داخلى و خارجى به دنبال آنند تا با حركت 
هاى گوناگون ملت ما را نسبت به اين وقايع 
مردم  تا  كنند  تفاوت  بى  مهم   تاريخى 
فراموشى  به  را  خود  تاريخى  افتخارات  اين 
بسپارند، اما ما با تجليل و زنده نگه داشتن 
ياد و خاطره روزهاى خون و حماسه مردم 
افغانستان مى توانيم، تمام دسيسه هاى آنها 

را ناكام بگذاريم.

شهيدان از جان خويش براى استقالل 
افغانستان و دين مبين اسالم مايه 
گذشتند، حال بر ما واجب است تا 

براى زنده نگه داشتن راه و اهداف اين 
شهداى بزرگوار در مسير انديشه ى 

الهى و واليى آنها حركت كنيم و گام 
هاى موثرى را براى تحقق آن برداريم

سوء استفاده پاكستان از صداقت افغانستان سوء استفاده پاكستان از صداقت افغانستان 
خبرگزارى آوا - كابل

قرار بود نشست مشتركى ميان علماى 
سرتاسرى  علماى  شوراى  و  پاكستان 
افغانستان درباره صلح و امنيت منطقه در 
كابل برگزار شود اما علماى پاكستان گفته 

اند در آن شركت نمى كنند.
امور  شناس  كار  ناهورى،  مبلغ  شيخ   
آباد  اسالم  رفتار   به  اشاره   با  سياسى 
نسبت به قضاياى كشورمان به خبرگزارى 
صداقت  از  همواره  پاكستان  گفت:  آوا 
و  كرده  استفاده  سوء  افغانستان  مندى 
و  كرده  رد  را  حكومت  پيشنهادات  مكرراً 
يا اينكه به نحوى آنرا به بازى گرفته است. 
گذشته  مثل  نيز  بار  اين  وى،  گفته  به 
از  اى  نامه  يك  طى  پاكستان  علماى  ها 

و  زده  باز  سر  دوجانبه  نشست  برگزارى 
توقعات دولت و علماى افغانستان را ناديده 

گرفته است. 
يك  در  افغانستان  ناهورى،  باور  به 
موقعيت جغرافيايى قرار دارد كه از لحاظ 
همسايه  هاى  كشور  از  بيشتر  امنيتى 
اساس  همين  به  باشد  مى  پذير  آسيب 
برگزارى  بااميدى  افغانستان  علماى 
آن  در  تا  كرد  پيشنهاد  را  علماء  نشست 
راه حلى براى رفع مشكالت منطقه بيابند.

نظر  در  با  افغانستان  علماى  گفت:  وى 
طرفدار  هم  هنوز  طرفين  منافع  داشت 
علماى  اما  است  هاى  نشست  چنين 
كه  آنطور  كامل  استقالل  از  پاكستان 
بر  كند  مى  ايجاب  دينى  علماى  موقف 

خوردار نبوده لذا نميتوانند تصميم جدى 
در پشيبرد كار خود اتخاذ نمايند. 

مسائل  كارشناس  يان  عقيده  به 
امنى  نا  اكثر  مسئول  پاكستان  سياسى، 
ايجاب  اين  بر  بنا  است  افغانستان  در  ها 
و  همسايه  كشور  عنوان  به  كه  كند  مى 
هم دين به غائله ها خاتمه ببخشد و بازى 
هاى سياسى كه به ضرر هردو كشور است، 

تمام كند. 
و  جهان  هاى  كشور  كه  است  گفتنى 
و  استراتيژيكى  موقعيت  خاطر  به  منطقه 
منافع  دارد،  افغانستان  كه  الجيشى  سوق 
به  اما  كنند،  مى  جستجو  آن  در  را  خود 
منافع  پاكستان  تحليلگران  از  برخى  باور 

خود را در نا امنى افغانستان مى بينند. 
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هزاران مجاهد با فداكردن جان خود، قيام سوم حوت را رقم زدند!

غربى ها در هر جا كه رفته اند در غربى ها در هر جا كه رفته اند در 
صدد اين هستند كه ارزش هاى دينى صدد اين هستند كه ارزش هاى دينى 
را خدشه دار نمايند وهمت مردم را را خدشه دار نمايند وهمت مردم را 

شكسته تا اهداف سياسى خود را به شكسته تا اهداف سياسى خود را به 
پايه اكمال برسانندپايه اكمال برسانند

خبرگزارى آوا - كابل
مركز فعاليت هاى فرهنگى احتماعى 
تبيان به مناسبت سوم حوت، سالروزقيام 
با  را  مراسمى  شهركابل،  مردم  خونين 
برجسته  هاى  شخصيت  علما،  حضور 
دانشجويان  مردمى،  متنفذين  سياسى، 
دفتر  در  كشور  هاى  دانشگاه  اساتيد  و 

مركزى خود در كابل برگزار كرد.
والمسلمين  االسالم  حجت   
باميانى،  رضوانى  سيدمحمدحسين 
مسئول  و  سينا  فرهنگى  بنياد  رييس 
علماى  شوراى  فرهنگى  كمسيون 
گفت:  مراسم  اين  در  افغانستان،  شيعه 
مردم  قيام  با  رابطه  در  سال  هاى  سال 
كشور  عظيم  جهادهاى  مراتب  و  كابل 
وجود  ترديدى  و  است  شده  صحبت 
افغانستان  مردم  جهاد  اينكه  در  ندارد 
در هر مقطعى و در هر زمانى كارى بى 
نظير بوده و همين جهاد توانسته است 
بر  را  بزرگى  تحوالتى  و  تغييرات  كه 
جاى بگذارد، اين جهاد حتى جغرافياى 

سياسى جهان را تغيير داد. 
كل،  در  اساساً  گفت:  باميانى  آقاى 
قيام مردم افغانستان از جمله در جريان 
3 حوت، همه به دنبال اهداف و آرمان 

به خصوصى بودند. 
كشور  همين  در  مثال  عنوان  به 
انقالب  زمان  در  ايران،  ما  همسايه 
استقالل،  جمله  از  شعارهايى  اسالمى 
مى  شنيده  اسالمى  جمهورى  و  آزادى 
شد و خود مردم ايران معتقد هستند كه 

به اين آرمان خود رسيده اند. 
افزود:  دينى  برجسته  عالم  اين 
خاطر  به  افغانستان  در  متاسفانه  "اما 
تجربه  عدم  دليل  به  و  قيام  خامى 
رهبران نهضت، شعار مشخص و روشن 
و  مردم  براى  كه  چيزى  تنها  نداشتند، 
از  همه  كه  بود  اين  بود؛  مشخص  علما 

دين و استقالل صيانت مى نمايند." 
به گفته آقاى رضوانى، استقالل يك 
بود،  كس  هر  ذهن  در  شده  نهفته  امر 
استقالل  از  روشنى  و  واضح  مفهوم  اما 
كه  كردند  مى  درك  ولى  نداشتتند، 
روس ها و كمونيست ها به كشور آمده 
را  اسالمى  هاى  ارزش  و  مساجد  تا  اند 
از بين ببرند و با همين انگيزه ها قيام 
نمودند. بنابراين حداقل دو فاكتور مهم 
چنين  هم  و  دين  از  صيانت  و  "ديانت 
انگيزه مردم در حركت  استقالل وطن" 
آزاديخواهانه  هاى  وقيام  انقالبى  هاى 

بوده است. 
گفته  و  شرايط  به  توجه  با  حال  اما 
جمهور  رئيس  هاى  گفته  مخصوصاً  ها، 
كه بارها گفته است اين كشور به خاطر 
ها  عرصه  تمام  در  ها  خارجى  دخالت 
ناكام بوده است. آيا وضعيت ما بهتر از 

قبل از آغاز جهاد وانقالب مى باشد؟ 
شوراى  فرهنگى  كمسيون  مسؤل 
گويد  مى  خود  سؤال  به  درپاسخ  علما 
مى  اشاره  هايى  مثال  به  و  خير  مسلما 
كند و مى گويد: در عرصه نظامى چندى 
پيش در كنرها بمباران صورت گرفت و 
خود شخص رئيس جمهور كشور اعالم 
داشت كه خارجى ها كه در آنجا فعاليت 
با  هماهنگى  و  برنامه  طبق  داشتند، 

هم  كنند.  نمى  عمل  افغانستان  دولت 
ادارى  فساد  با  رابطه  در  ايشان،  چنين 
دولت گفته است؛ بيش از اينكه ما نقش 
داشته باشيم خارجى ها هستند كه در 

فساد ادارى نقش دارند. 
چندى  چنين  هم  كرد:  اضافه  وى 
به عنوان رسانه اى  پيش "بى بى سى" 
و  شود  مى  تمويل  انگليس  سوى  از  كه 
فراوان  تالش  با  دارد،  سياسى  اهداف 
افغانى  گراى  جنس  هم  يك  توانست 
را پيدا كند كه كتابى را هم قصد دارد 
بنويسد تا به زعم خودش مشكل ديگر 
نمايد  حل  را  افغانى  گراهاى  جنس  هم 
كه اين خبر را به تمام دنيا نشر كردند 
كه در اينجا در مى يابيم كه مردم عوام 
بعد از ديدن اين خبر تصور مى نمايند 
نشر  را  خبر  اين  سى  بى  بى  كه  حاال 
كرده، احتماال اين عمل گناهى نداشته 

و فقط يك بيمارى است. 
كرد:  تصريح  باميانى  رضوانى  آقاى 
مى  كل  در  اسالم  دشمنان  و  غرب 
خواهند قبح مسئله و زشتى مسئله را از 
اذهان مردم پاك نمايند و اين را به عنوان 
يك امر طبيعى جلوه دهند. همچنين به 
تازگى از طريق همين رسانه برنامه اى 
ملكه  باشيد  خوشحال  كه  نموده  پخش 
خانم هاى افغانى "شو" يا نمايش لباس 
كه خانم ها عريان يا نيمه عريان ظاهر 
تمام  از  كه  اند  كرده  برگزار  شوند،  مى 

معناى مصؤنيت قضايى اين است كه اگر يك تبعه امريكايى به يك زن، يك 
كودك و شخص سالخورده افغان و حتى مسجد ما مسلمان ها اهانت كرد، هيچ 
كس حق تعرض ندارد و فقط خود غربى ها مى توانند در غرب، متهم را محاكمه 

كنند كه معلوم هم نخواهد بود محاكمه مى كنند يا خير؟

كانال هاى بى بى سى پخش شده است. 
سينا  اجتماعى  فرهنگى  بنياد  رئيس 
اند  رفته  كه  جا  هر  در  ها  غربى  افزود: 
در  و  اند  داده  انجام  را  اقدامات  همين 
دينى  هاى  ارزش  كه  هستند  اين  صدد 
را  مردم  وهمت  نمايند  دار  خدشه  را 
شكسته تا اهداف سياسى خود را به پايه 

اكمال برسانند. 
دولت ما بر اساس قانون اساسى كشور 
وظيفه داشت كه جلو همچنين برنامه ها 
را بگيرد و آن شخص خبرنگار را موأخذه 
و  كسانى  چه  توسط  و  چگونه  كه  كند 
را  ملت  يك  دينى  حرمت  حقى  چه  با 
را  كار  اين  ولى  نمايد؟  مى  دار  خدشه 
خبرنگار،  آن  سر  پشت  كه  چرا  نكرد. 
دولت هاى مقتدر و سرمايه هاى كالن 

ايستاده است.
شوراى  فرهنگى  كمسيون  مسئول   
كرد:  عالوه  افغانستان  شيعه  علماى 
خود  اعتراف  به  ما  دولت  در  متاسفانه 
وجود  كامل  استقالل  جمهور،  رئيس 
ندارد، ما هنوز در آغاز راه هستيم. غربى 
كه  كنند  امتحان  را  ما  خواهند  مى  ها 
اين مردم تا چه حد در برابر ارزش هاى 
اسالمى خود پايبند و حساس هستند. 

از  خواستند  مى  اول  آنها  درگذشته 
راه پارلمان كار خود را پيش ببرند، اما 
بكنند،  كارى  نتوانستند  اينكه  وجود  با 
راهى ديگر را پيش گرفتند كه پارلمان 

طريق  از  بعد  و  بسازند  خاصيت  بى  را 
جرگه عنعنوى اقدام نمودند. 

دنيا،  در  غرب  كاركرد  سياسى  تجربه 
و  شهامت  فرهنگ،  اول  كه  بوده  همين 
ارزش هاى دينى مردم را زير پا برده و 
بعد از اينكه آن ها را شستشوى مغزى 
انجام  را  خواستند  خودمى  آنچه  دادند، 

دادند. 
قضايى  مصئونيت  با  رابطه  در  وى 
و  ها  غربى  گفت:  امريكايى  عسكران 
دموكراسى،  ايجاد  بهانه  به  ها  امريكايى 
مبارزه با تروريزم و مبارزه با مواد مخدر 
كه  بينيم  مى  حال  اما  آمدند،  كشور  به 
على رغم اينكه اين اهداف محقق نشده 

كه درشرايط بدترى قرارداريم.
مى  ها  امريكايى  كه  است  اين  نتيجه 
بر  مشروط  البته  مانيم،  مى  ما  گويند 
باشيم.  داشته  قضايى  مصئونيت  اينكه 
دقيقا همان چيزى كه امام خمينى(ره) 
از  و  كرد  شروع  آن  عليه  را  خود  مبارزه 

همانجا به موفقيت رسيد.
اگر  كه  است  اين  اش  واضح  معناى   
يك تبعه امريكايى به يك زن افغان، به 
يك كودك و شخص سالخورده و حتى 
مسجد اهانت كرد هيچ كس حق تعرض 
ندارد و فقط خود غربى ها مى توانند در 
غرب، متهم را محاكمه كنند كه معلوم 
يا  كنند  مى  محاكمه  بود  نخواهد  هم 

خير؟ 
رئيس  گفته  به  توجه  با  بنابراين 
اگر  اينكه  بر  مبنى  امريكا  جمهور 
افغانستان مصئونيت را قبول ننمايد، ما 
كشور را ترك مى كنيم، درمى يابيم كه 
شعارهاى مبارزه با تروريزم و مواد مخدر 

و ... دروغ بوده است. 
تير  خواهند  مى  آنها  برنامه،  اين  با 
هيچ  و  بزنند  ما  استقالل  بر  را  خالص 
نخواهيم  استقالل  معناى  به  چيزى 

داشت. 
بعد  كه  عنعنوى  جرگه  همان  در 
توسط  امريكا  پيمان  نكردن  قبول  از 
پارلمان، برگزار شد آمده است كه پيمان 
امنيتى را قبول مى كنيم، اما مصئونيت 
پذيريم و  قضايى را به هيچ عنوان نمى 
دنبال  به  جمهور  رئيس  بازهم  كه  حال 
برپايى لويه جرگه است، مشخص نيست 

با كدام منطق و قانون مى باشد.
 امروز مكلفيت ما در برابر شهداى سه 
حوت و هر شهيد ديگر، نه تنها تكريم و 
تجليل از شخصيت آنها است، بلكه حرف 
مهم و اساسى، پاسدارى از آرمان شهدا 
ارزشهاى  و  دين  از  صيانت  و  حفظ  كه 

دينى و استقالل است، مى باشد. 
عهده  به  مراسم  اجراى  است؛  گفتنى 
سيد باقر واعظى و قرائت قرآن كريم به 
پيمان  والمسلمين  االسالم  حجت  عهده 
زاده بود و در ابتداى مراسم، سيدحسن 
و  مركزتبيان  اى  رسانه  معاون  حسينى، 
صداى  خبرگزارى  دفترمركزى  مسؤل 
سخن  ايراد  به  دركابل،  افغان(آوا) 
كثيرى  جمع  حضور  با  مراسم  پرداخت. 
از روحانيون ومبلغين حوزه علميه كابل 
وفرهنگى  علمى  سياسى،  وشخصيتهاى 
ديگر در دفترمركزى مركز تبيان دركابل 

برگزارگرديد.

مسئول كمسيون فرهنگى شوراى علماى شيعه افغانستان در مراسم تجليل از 
قيام سوم حوت:

ادامه از صفحه اول / از خود گذشتگى هايشان را با دستان خالى 
و با تكبير اهللا اكبر به نيروهاى متجاوز و دست نشاندگان آنان نشان 

دادند. 
كابل  مردم  حوت  سوم  قيام  كابل  واليت  واليتى  شوراى  ريئس 
تصادفى  قيامى  قيام،  اين  كرد:  تاكيد  و  خواند  سنجيده  قيامى  را 
حركت  اين  در  جوانان  و  بود  شده  برپا  ريزى  برنامه  با  بلكه  نبود، 
نقش اساسى ايفا نمودند و به مقاومت در برابر اتحاد جماهر شوروى 

سوسياليستى پرداختند.

افغانستان با قيام شكوهمند خويش، نظام كمونيستى را نابود كرد 

انفجار در پيشاور پاكستان يك كشته و 12 زخمى بر جاى گذاشت

خبرگزارى آوا - كابل
داكترسيد على كاظمى يكى از نمايندگان در مجلس مى گويد: پس 
از تجاوز شوروى، بسيارى از كشور هاى جهان بويژه كشورهاى غربى، 
كار افغانستان را تمام شده ومقاومت را بيهوده تلقى مى كرد اما مردم 
افغانستان با قيام شكوهمند خويش نظام كمونيستى را نا بود كرد. وى 
قدم  روسها  كه  هرجا  ميداد  نشان  تاريخى  تجربه  زمان  آن  در  گفت: 
با همت بلندى  افغانستان  اما مردم  شد  آنجا بيرون نخواهد  از  بگذارد 
هر  با  خود  ناموس  و  خاك  حفظ  براى  ميتوانند  كه  كردند  ثابت  خود 

قدرتى مقابله كنند. 
سيد على كاظمى در گفتگو با خبر گزارى صداى افغان (آوا) تاكيد 
كرد كه ملت مسلمان افغانستان بخصوص شهروندان كابل با قيام شكوه 
مندى سوم حوت 1358 ارتش سرخ شوروى را به خاك ذلت نشاند. 
نقاط  از  نفر  هزاران  قيام،  اين  در  كه  ساخت  خاطرنشان  چنين  هم  او 
مختلف شهر كابل با دست خالى اما با شعار اهللا اكبر به پا خواسته وكاخ 

كرملين را به لرزه در آورد. 
به گفته كاظمى،اين قيام كه در شب جمعه سوم حوت با سر دادن 
شعار ا هللا اكبر از فراز بامها آغاز گرديده بود، فرداى آن شب در كوچه 
ها وسرك هاى شهر، سيلى ازجمعيت به راه افتاد وسر انجام با تير باران 
مردم بى دفاع از هوا و زمين توسط كمونيست ها و حامى شان روسها 
به خاك وخون كشيده شد. به گفته وى، اگرچه اين قيام عمومى وسر 
تاسرى بود اما مركز حماسه آفرينان كابل در منزل سيد ابراهيم قبادى 
بسيج  عمليات  در  مختلف  هاى  دسته  كه  داشت  قرار  شهاده  قلعه  در 
اقشار  قيام  اين  در  گفت،  وى  داشتند.  شركت  اعالميه  پخش  و  مردم 
مختلف مردم افغانستان از هر قوم وقبيله ومذهب شركت داشتند وهمه 

در كنار هم شربت شهادت را در راه دفاع از ميهن خود نوشيدند. 
گفتنى است، كه از اين روز ملى وتاريخى در دوران جهاد مجاهدين، 
اما پس  ميشد  تجليل  وقصبات  قراء  در  و كنار كشور، حتى  گوشه  در 
مداخالت  و  داخلى  هاى  گيرى  در  آغاز  و  كمونيستى  رژيم  ازسقوط 
خارجى ها چنين به نظر مى رسد كه اين روزها به تدريج به فراموشى 
سپرده مى شود. در حال حاضر با اينكه امنيت نسبى در كشور برقرار 
رسانه ها را در اختيار دارد مسئوالن  است و دولت مركزى نيز ظاهراً 
امور وحتى گروه هاى جهادى سابق از اين روز هاى تاريخى آنطور كه 
شايسته است تجليل به عمل نمى آورند. بسيارى از مطبوعات و رسانه 
هاى دولتى وغير دولتى اصًال اين روز هاى تاريخى را نا ديده گرفته و 
آن عده اى كه يادى هم كرده است، در خور شان اين روز ها پر شكوه 
وعزت آفرين نبوده است. وى تصريح كرد: فراموش كردن و عدم تجليل 
از روز هاى تاريخى وملى آسيب هاى جبران ناپذيرى بر پيكرى فرهنگ 

و تاريخ مردم افغانستان وارد مى كند. 

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
مقام هاى پوليس پاكستان اعالم كردند: انفجار بمب روز پنجشنبه 
در شهر "پيشاور" مركز ايالت خيبر پختونخوا در شمال غربى اين كشور 

يك كشته و 12 زخمى بر جاى گذاشت. 
اين  گفتند:  محلى  خبرى  هاى  رسانه  به  پيشاور  پوليس  هاى  مقام 
"هشت  منطقه  نزديكى  در  موبايل  فروش  و  خريد  مركز  يك  در  بمب 
نيگر" پيشاور منفجر شد. به گفته اين مقام ها. در حال حاضر وضعيت 

چهار نفر از مجروحان در شرايط بحرانى قرار دارد. 
مقام هاى پوليس پيشاور تاكنون ماهيت اصلى اين انفجار را تاييد 
نكرده اند اما رسانه هاى محلى انفجار بمب جاسازى شده در اين مركز 

خريد را علت اصلى حادثه بيان كردند. 
تاكنون هيچ گروهى مسووليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است، 
مراكز  جمله  از  فرهنگى  فروشگاههاى  طالبان  نظاميان  شبه  اغلب  اما 
خريد موبايل، سى دى را با بهانه مبارزه با تهاجم فرهنگى مورد هدف 
قرار مى دهند. آتش سوزى در يك مدرسه در پاكستان باعث مصدوم 

شدن 24 نفر شد 
كه  كردند  اعالم  پاكستان   محلى  هاى  رسانه  ديگر  حادثه  يك  در 
آتش سوزى در مدرسه اى در شهر "الهور" مركز ايالت پنجاب در شرق 

پاكستان منجر به مصدوميت 23 دانش آموز و يك معلم شد. 
در  خصوصى  آموزشى  مركز  يك  درس  صنف  در  سوزى  آتش  اين 
هاى  شبكه  گزارش  اساس  بر  داد.  رخ  الهور  شهر  دره"  "شاه  منطقه 
خبرى ماموران آتش نشانى با حضور به موقع در محل حادثه اقدام به 
اطفاى حريق كردند. تيم هاى امدادى نيز مصدومان اين حادثه آتش 
مراكز  به  بودند  سال  تا 12  بين 10  كودكان  آنان  اكثر  كه  را  سوزى 

درمانى شهر الهور منتقل كردند. 
با دستور افسر ارشد هماهنگ كننده پوليس شهر الهور، شكايتى از 
سوى نيروى انتظامى شهر الهور عليه مسووالن مدرسه به دليل سهل 
انگارى در اين واقعه به ثبت رسيد و دستور بازداشت مدير اين مركز 

آموزشى نيز از سوى دادگاه صادر شد. 
خانواده مصدومان با تجمع مقابل اداره پوليس نسبت به عدم احساس 

مسووليت مقامات اين موسه آموزشى اعتراض كردند. 

كمونيستى وقت نشان دادند. 
جهاد  در  زنان  نقش  با  دررابطه  وى 
افغانستان گفت: همانطور كه تمام مردم 
حساسيت  ها  خارجى  به  نسبت  كشور 
ديده  به  را  كمونيستى  نظام  و  داشتند 
به  نيز  زنان  نگريستند،  مى  منفى 
مطابعت از مردان مراتب نفرت و انزجار 
كمونيستى  حكومت  به  نسبت  را  خود 

شوروى اشغالگر نشان دادند. 
به گفته ى گيالنى، در دورانى كه زنان 
از لحاظ سياسى در افغانستان در سطح 
حقوق  از  و  داشتند  قرار  پايين  بسيار 
درعين  بودند،  محروم  خود  اجتماعى 
خويش  مذهبى  و  دينى  عرق  با  حال 

خبرگزارى آوا - كابل
اجتماع  رئيس  گيالنى،  اسحاق  فتانه 
زنان افغانستان گفت: مردم افغانستان از 
ظلم و اختناق دولت كمونيستى وقت و 
اين  از  بودند،  آمده  ستوه  به  آن  حامى 
رو با ايثار و از خودگذشتگى توانستند، 
خاك خويش را از وجود بيگانگان پاك 

سازند. 
گزارى  خبر  با  گو  و  گفت  در  فتانه 
صداى افغان (آوا) قيام سوم حوت مردم 
كابل را يك قيام خود جوش و مردمى 
توصيف كرد و گفت: مردم كابل اعم از 
شعار  دادن  سر  با  و  يكصدا  مرد،  و  زن 
"اهللا اكبر" مخالفت خود را در برابر نظام 

همپاى مردان در جهاد افغانستان سهيم 
شدند و از خاك خود دفاع كردند. 

وى افزود: روسها در هر جاى دنيا كه 
قدم گذاشته بود، آنرا تحت تسلط خود 
كردند،  مى  حكومت  آن  بر  و  آورده  در 
لذا اتحاد جماهير شوروى در صدد بود 
و  مستعمره  جزء  نيز  را  افغانستان  تا 
قلمرو خود ساخته و دولت دست نشانده 

خويش را در اين سرزمين بسازد. 
كه  شرق  بلوك  گيالنى  باور  به 
قلمرو  توسعه  و  كشورها  استعمار  جز 
نداشت،  سر  در  را  ديگرى  هدف  خود 
به  رسيدن  براى  سكويى  را  افغانستان 

هدف شوم خود ساخته بود. 

نيروهاى  حضور  به  ادامه  در  وى 
خاطر  و  اشاره  افغانستان  در  خارجى 
حضور  از  سال  يازده  مدت  كرد:  نشان 
مى  افغانستان  در  خارجى  هاى  نيرو 
گذرد، اما هيچ تاثيرى در امنيت و صلح 
بر  روز  به  روز  و  نيامده  بوجود  كشور 
مشكالت و بد بختى هاى ملت افغانستان 

افزوده مى شود.

رئيس اجتماع زنان افغانستان: قيام سوم حوت كابل يك قيام خود جوش و مردمى بود قيام سوم حوت كابل يك قيام خود جوش و مردمى بود
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قرآن كريم
(آرى،) اين سراى آخرت را (تنها) براى كسانى قرارمى دهيم كه اراده برترى جويى در زمين و فساد را 

ندارند؛ و عاقبت نيك براى پرهيزگاران است!

حضرت رسول اكرم (ص)
حيا مايه زينت و تقوى مايه بزرگى است، و بهترين وسيله وصول بمقصود صبر است و انتظار حيا مايه زينت و تقوى مايه بزرگى است، و بهترين وسيله وصول بمقصود صبر است و انتظار 

گشايش از طرف خداوند عبادت استگشايش از طرف خداوند عبادت است
(قصص/83)

توزيع كتاب ضد شيعى در مدارس ابتدايى عربستان

ضرورى ا ست تا قانون گذاران از"كاهش بى منطق بودجه"خوددارى كنند. وى گفت: "اين كه امروز 
ديپلومات اعزام كنيم بسيار ارزان تر از آنست كه بخواهيم فردا سرباز بفرستيم" 

      در همين صفحه 

تحليلگران داخلى عربستانى معتقدند كه رژيم حاكم بر عربستان در برابر اعتراض هاي روز 
افزون، عالوه بر گزينه امنيتى به تفرقه افكنى ميان گرايشهاى طائفه اى، منطقه اى و قبيله 
اى چشم دوخته است        در همين صفحه

(نهج الفصاحه، حديث 1425)

كرى نسبت به كاهش بوديجه ى كمكهاى خارجى و ديپلوماسى هشدار داد

روزنامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و خبريروزنامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و خبري

4 صفحه  / قيمت 5 افغاني

در مقابل نمايندگى يوناما؛
مردم هرات كشتار شيعيان پاكستان را 

محكوم كردند 
خبرگزارى آوا - هرات

صدها تن از مردم و نمايندگان نهادهاى 
جامعه مدنى هرات در اعتراض و محكوميت 
بعدازظهر  پاكستان،  در  شيعيان  كشتار 
يوناما  نمايندگى  مقابل  در  پنجشنبه  روز 
اعتراض  تجمع  )به  متحد  ملل  (سازمان 

آميزى دست زدند. 
معترضين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
ضمن محكوم نمودن سران كشور پاكستان، 
آنهارا در اين جنايت بزرگ دخيل دانسته و 
تروريزم  آشكار  هاى  چهره  از  را  كشور  اين 

خواندند. 
معترضان با سر دادن شعار" افراط گرايى 
بس است" و "اهللا اكبر" در مقابل نمايندگى 
خواستار  هرات،  در  متحد  ملل  سازمان 
و  شده  پاكستان  در  شيعيان  كشتار  توقف 
تا  كردند  تقاضا  جهانى  جامعه  مسئولين  از 
براى توقف هر چه زودتر اين جنايت بزرگ 

اقدام كند. 
شمارى از فعاالن مدنى و داكتران واليت 
هرات مى گويند، اين اقدامات تروريستى به 

33 كشته و زخمى در برخورد يك بس 
مسافربرى با يك كماز در مزار شريف

خبرگزارى آوا - مزارشريف
شاهراه  در  مسافربرى  بس  يك  برخورد 
مزارشريف - سمنگان با يك موتر كماز 33 

كشته و مجروح برجاى گذاشت.
حادثه  اين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
افتاد  اتفاق  زمانى  پنجشنبه  شب   7 ساعت 
"پنج  شركت  به  مربوط  مسافربرى  بس  كه 
به  شريف  مزار  شهر  از  پنجشير"  پيران 
در  كه  بوده  حركت  در  كابل  شهر  مقصد 
منطقه  در  سمنگان   – شريف  مزار  شاهراه 
يا دوراهى حيرتان با يك موتر  "غند والگا" 
كماز تصادم مى كند. داكتر عزيزآقا، مسئول 
مزارشريف  حوزوى  شفاخانه  عاجل  بخش 
نيم  و  هفت  ساعت  گفت:  ما  خبرنگار  به 
تن  و 23  كشته  تعداد 10  پنجشنبه،  شب 
زخمى را از يك حادثه ترافيكى در شاهراه 
حوزوى  شفاخانه  به  سمنگان،  ـ  مزارشريف 
مزارشريف انتقال دادند كه در ميان كشته 
شدگان اين حادثه يك زن و دو طفل درجا 
كشته  بين  در  نيز  مرد   7 و  شده  كشته 

شدگان ديده مى شود.

اعتراضات مردمى عليه نشر كتاب ضد دينى 
"بگذار نفس بكشم"

خبرگزارى آوا - كابل
در  كابل  شهر  ازباشندگان  تن  ها  ده 
بكشم)  نفس  نشركتاب(بگذار  به  اعتراض 

دست به تظاهرات زدند. 
از  تن  صدها  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
باشندگان كابل در اعتراض به معرفى كتاب 
تحت نام "بگذار نفس بكشم" روز پنجشنبه 
دست به تظاهرات زدند و محتواى اين كتاب 

را ضد اسالم و فرهنگ افغانى خواندند.
در  داراالمان  سرك  در  تطاهرات  اين   
مقابل هوتل كابل- دوبى كه اين كتاب در 
است.  گرفته  صورت  شد،  مى  معرفى  آن 
درگيرى  در  تظاهرات  اين  در  است  گفتنى 
بين دو گروه از مخالفان و موافقان نشر اين 

كتاب دو تن زخم برداشته اند. 
كتاب بگذار نفس بكشم توسط عزيز اهللا 
معترضان  گفته  به  و  رسيده  نشر  به  رويش 
در محتواى اين كتاب به دين اسالم توهين 
فقهى  فتواهاى  از  شمارى  و  گرفته  صورت 
را وارونه جلوه داده است.  گفتنى است كه 
اين كتاب(بگذار نفس بكشم) روز پنجشنبه 
دركابل رو نمايى شد . معترضان هم چنين 
خواهان لغو فعاليت انتشارات تاك كه اقدام 

به انتشار اين چنين كتبى ميكند، شدند. 

تامين امنيت شاهراه هاى كابل- باميان و 
قندهار توسط پوليس محلى

خبرگزارى آوا - كابل
كه  است  كرده  اعالم  وردك  ميدان  والى 
كابل-  هاى  شاهراه  امنيت  تامين  بخاطر 
تحت  امنيتى  هاى  پوسته  باميان  و  قندهار 

پوشش پوليس محلى ايجاد مى كند. 
به گزارش خبرگزارى آوا، اين تصميم به 
دنبال آن روى دست گرفته شده كه رئيس 
جمهور كرزى يك هيئت 20 نفرى را بخاطر 
تامين امنيت شاهراه ها موظف ساخته بود. 

شاهراه  امنيت  تامين  بخاطر  هيات  اين 
كابل- ميدان وردك و قندهار خواستار جلب 

و جذب 800 پوليس محلى شده بودند. 
والى  خوگيانى  عبدالمجيد  حال  اين  با 
ميدان وردك از ايجاد پوليس محلى در اين 
واليت حمايت كرده و گفته است كه پوليس 
جدى  مبارزه  دشمنان  با  اكنون  هم  محلى 

مى كنند. 
امنيتى  مسئولين  از  جمعى  در  كه  وى 
كرد،  مى  صحبت  محل  مردم  نمايندگان  و 
افزود: بخاطر اين كه امنيت مردم در مسير 
قندهار  و  باميان  وردك،  ميدان  كابل،  راه 
هاى  پوسته  آينده  روز  چند  تا  شود  تامين 
ايجاد  محلى  پوليس  پوشش  تحت  امنيتى 

مى شود.

در  و  ميشود  پنداشته  كشى  نسل  خود  نوع 
افراطى  هايى  دست  جنايات،  اين  پرده  پس 

فعاليت مى كنند. 
جامعه  نهادهاى  رييس   ،" پارسا  "خليل 
مدنى در هرات در گفتگو با خبرگزارى آوا، 
انسانى  غير  عمل  اين  كردن  محكوم  ضمن 
گفت:  پاكستان،  در  افراطى  هاى  گروه 
اين  جلوى  كه  است  موظف  پاكستان  دولت 
نسل  و  كشى  نسل  به  و  بگيرد  را  افراطيون 

زدايى در قرن 21 خاتمه ببخشد. 
وى افزود: مردم بى گناه و شيعه پاكستان 
مقاصد  قربانى  روزه  هر  دليلى  هيچ  بدون 
ملت  ميشوند،  پاكستان  بازان  سياست  شوم 
و  ساكت  ها  جنايت  اين  برابر  در  افغانستان 
خاموش نخواهد بود، چرا كه ادامه اين روند 
براى مردم افغانستان قابل تحمل نمى باشد. 
شناسايى  و  محاكمه  خواستار  معترضين 
در  و  شدند  كاران  جنايت  اين  زودتر  هرچه 
اى  ماده  چند  قطعنامه ى  ارائه ى  با  پايان 
نمايندگى  مسئوالن  پاسخگويى  خواهان 

سازمان ملل متحد در واليت هرات شدند. 
گذشته  روز  چند  كه  حاليست  در  اين 
در  اى  بازارچه  در  نيرومند  انفجارى  اثر  در 
كه  شدند  كشته  نفر   80 از  بيش  پاكستان 
بيشتر اين قربانيان را زنان و اطفال تشكيل 

مى دهند.

وى افزود: 5 تن از زخمى ها كه وضعيت 
صحى آنها نسبتا خوب بود مرخص گرديده و 
بقيه آنها از همان ساعت نخست تحت تداوى 
شفاخانه  مسئول  گرفتند.  قرار  درمان  و 
حوزوى مزارشريف حال دو تن از زخمى ها 

را وخيم اعالم كرد.
"بابه نظر" يكتن از زخمى هاى اين حادثه 
كه از ولسوالى آقچه خود را معرفى كرد در 
مورد اين حادثه افزود: در حال خواب بودم 
كه اين اتفاق روى داد و زمانى كه بيدار شدم 
دو نفر مرا از موتر پايين كردند و به شفاخانه 
از  ديگر  يكى  اهللا  صبغت  دادند.  انتقالم 
مجروحان اين حادثه مى گويد از اين تصادم 
به  كه  زمانى  و  نيست،  خاطرم  به  چيزى 
هوش آمدم متوجه شدم در شفاخانه هستم.

آمر حادثات ترافيك واليت بلخ اين حادثه 
را در همان ساعات نخست تأييد كرد اما به 
دليل نداشتن آمار دقيق از دادن جزئيات و 
بوده  مقصر  حادثه  اين  در  كسى  چه  اينكه 

خوددارى كرد.

اخبار و گزارش هاى داخلى

بين المللبين الملل

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
وزير امور خارجه امريكا در اولين سخنرانى عمومى 
بودجه  كاهش  به  نسبت  كشور  اين  كنگره  به  خود 
كمك هاى خارجى و ديپلماسى هشدار داد. او گفت 
بهتر  زندگى  براى  بايد  هم  جهان  نقاط  ساير  كه 

دموكراسى و امكان انتخاب داشته باشند. 
اولين  در  امريكا،  خارجه  امور  وزير  كرى،  جان 
بودجه  كاهش  به  نسبت  خود  عمومى  سخنرانى 

كمك هاى خارجى و ديپلماسى امريكا هشدار داد. 
مى گفت،  سخن  ويرجينيا  دانشگاه  در  كه  وى 
كشور  خارجى  سياست  اصلى  چالش  كه  كرد  اعالم 
خاورميانه،  در  بى ثباتى  نه  و  رشد  حال  در  چين  نه 
يك  را  بودجه  كاهش  وى  است.  كنگره  خود  بلكه 
"تهديد" قلمداد كرد. به گزارش دويچه وله، احتمال 
كاهش  با  امريكا  خارجه  امور  وزات  كه  مى رود  آن 
بودجه 6 / 2 ميليارد دالرى مواجه شود. از اين مبلغ 
7 / 1 ميليارد دالر از بودجه كمك هاى خارجى وزارت 
امور خارجه كاسته خواهد شد. جان كرى هشدار داد 
از"كاهش بى منطق  قانون گذاران  تا  ا ست  ضرورى  كه 
امروز  "اين كه  گفت:  وى  كنند.  بودجه"خوددارى 
كه  آنست  از  ارزان تر  بسيار  كنيم  اعزام  ديپلومات 

بخواهيم فردا سرباز بفرستيم." 
جان كرى حدود 28 سال است كه در مجلس سنا 
حضور دارد و چهار سال نيز رئيس كميته امورخارجه ى 
ميالدى  سال 2004  در  او  است.  بوده  امريكا  سناى 
رياست جمهورى  انتخابات  در  دموكرات  حزب  نامزد 
خود،  جمهورى خواه  رقيب  مقابل  در  كه  بود  امريكا 
امريكا  سناى  مجلس  ماند.  ناكام  بوش  دبليو  جورج 
روزسه شنبه (10 دلو/ 29 جنورى) با 94 راى از 100 

راى ممكن به جان كرى راى اعتماد داد.

كرى نسبت به كاهش بوديجه ى كمكهاى خارجى و 
ديپلوماسى هشدار داد

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
سازمان همكارى اسالمى با هدف معرفى بهتر دين 
اسالم به جهان طرح راه اندازى يك شبكه تلويزيونى 
ويژه به زبان هاى عربى، انگليسى و فرانسه را بررسى 
حضور  با  نشستى  فردا  از  هدف  همين  با  كند.  مى 
مقر  در  شورا  اين  عضو  كارشناسان  و  متخصصان 

سازمان همكارى اسالمى در جده برگزار مى شود.
راه  از  هدف  ايران،  خبر  مركزى  واحد  گزارش  به 
اندازى اين شبكه تلويزيونى تالش براى معرفى بهتر 
دين اسالم به غرب، مقابله با سياست اسالم هراسى، 
غرب،  شرق،  هاى  فرهنگ  شدن  نزديك  براى  تالش 
با  اسالم  امت  بيشتر  آشنايى  جهان،  جنوب  و  شمال 
همديگر و بيان اهميت همكارى ميان 57 كشور عضو 

سازمان همكارى اسالمى اعالم شده است.
سازمان  اختصارى  نام  با  است  ممكن  شبكه  اين 

همكارى اسالمى(oic) آغاز به كار كند.

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
كه  كرد،  اعالم  متحد  ملل  سازمان  ديپلمات  يك 
اخضر ابراهيمى، نماينده ويژه اتحاديه عرب و سازمان 
كشور  اين  در  خود  ماموريت  مدت  تمديد  با  ملل 
موافقت كرده است. به گزارش خبرگزارى فرانسه، به 
گفته وى، "ابراهيمى موافقت خود را با تمديد شش 
ماهه ماموريتش در سوريه اعالم كرده و از نتايج آن 
در سوريه رضايت دارد." بر اساس اين گزارش، مدت 
قرارداد شش ماهه نماينده ويژه سازمان ملل متحد و 
اتحاديه عرب در سوريه، روز جمعه به پايان مى رسد. 

وى، در آگوست 2012 جانشين كوفى عنان شد.

سازمان همكاري اسالمي شبكه ماهواره اي 
راه اندازي مي كند

يك مقام سازمان ملل متحد؛
ابراهيمى با تمديد ماموريت خود در سوريه 

موافقت كرد

بين المللبين الملل

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
سعود،  آل  رژيم  رسانى  اطالع  و  فرهنگ  وزارت 
كتابى با محتوى تفكرات ضد شيعى در مقاطع ابتدايى 

همه مدارس عربستان توزيع كرده است. 
«حامد  نوشته  كتاب  اين  العالم،  شبكه  گزارش  به 
مسلمان:  «بديهيات  عنوان  با  عبدالرحمن»  على 
خطاب به تفكرات شيعى» در سال جارى منتشر شده 

است.
زنگ  را  آنها  و  كرده  تكفير  را  شيعيان  كتاب  اين 

خطرى براى امت مسلمان مى داند.
تصاويرمنتشر شده در شبكه هاى اجتماعى نشان 
مى دهد وزارت فرهنگ و اطالع رسانى عربستان اين 
كتاب ها را به مدارس منطقه «الباحه» و «الشرقيه» 

ارسال كرده است. 
منابع   ، كرد  گزارش  العربيه  الجزيره  خبرگزارى 
اين  توزيع  از  نيز  عربستان  معارف  وزارت  آموزشى 
«مدينه  «نجران»،  مناطق  هاى  ليسه  در  كتاب 

منوره»، «حائل» و القصيم خبر داده اند. 
تحليلگران داخلى عربستانى از آغاز مجدد فعاليت 
هاى ضد مذهبى رژيم آل سعود با هدف برانگيختن 
اختالفات مذهبى تاكيد دارند؛ اين افراد معتقدند كه 
روز  هاي  اعتراض  برابر  در  عربستان  بر  حاكم  رژيم 
ميان  افكنى  تفرقه  به  امنيتى  گزينه  بر  عالوه  افزون، 
چشم  اى  قبيله  و  اى  منطقه  اى،  طائفه  گرايشهاى 

دوخته است. 
وزارت امور اسالمى و اوقاف عربستان نيز با برگزارى 
نشست هايى در رياض پايتخت اين كشور و منطقه 
تبوك، فعاليت هايى با گرايش هاى طائفه اي را دنبال 

مى كنند.

توزيع كتاب ضد شيعى در مدارس
ابتدايى عربستان

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
شنبه  پنج  روز  هندى  مسلمانان  از  نفر  هزاران 
هند  كشمير  و  جامو  ايالت  در  'كارگيل'  شهر  در 
شهر  در  مسلمانان  از  جمعى  كشتار  درتظاهراتى، 

كويته پاكستان را محكوم كردند. 
اين تظاهر كنندگان از مقام هاى پاكستان كه قادر 
به حفاظت از اقليت ها از جمله هندوها، سيك ها و 

شيعيان نيستند انتقاد كردند. 
دادن  سر  با  كشميرى  مسلمانان  ايرنا،  گزارش  به 
شعارهايى عليه دولت پاكستان، از اين دولت خواستند 

كه از فعاليت گروه هاى تندرو جلوگيرى كند. 
كه  كويته  شهر  در  اى  زنجيره  بمبگذارى  از  پس 
جان صدها نفر از اقليت قومى شيعيان هزاره پاكستان 
را گرفته بود، بمبگذارى اخير نيز به مرگ 90 نفر و 

زخمى شدن 250 منجر شد. 

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
منابع خبرى از وقوع دو انفجار در دمشق پايتخت 
سوريه خبردادند كه منجر به كشته شدن دست كم 
20 نفر شد. به گزارش العالم يكى از اين انفجارها در 
نزديكى سفارت روسيه در دمشق روى داد كه تلفات 
جانى به دنبال نداشت، اما موجب وارد آمدن خسارت 

هايى به ساختمان هاى اطراف شد. 
در  اول  انفجار  كه  كرد  اعالم  سوريه  تلويزيون 
نزديكى مسجد ايمان در منطقه المزرعه روى داد كه 
اى  عده  شدن  مجروح  و  جانى  تلفات  وقوع  به  منجر 
فعاليت  از  ناشى  را  انفجارها  سورى  هاى  رسانه  شد. 
يكى  كه  كردند  اعالم  و  كرده  ذكر  تروريستى  هاى 
از انفجارها، ساختمان متعلق به حزب بعث را هدف 

قرارداده است.

مسلمانان هندى به كشتار ها در كويته
 اعتراض كردند

 20كشته بر اثر انفجار دمشق 

4700 نفر در حمالت طياره هاى بدون سرنشين امريكا كشته شده اند 
خبرگزارى آوا- سرويس بين الملل

سناتور  يك  بار  اولين  براى 
كه  كرد،  اعالم  امريكايى 
طياره  حمالت  در  تن   4700
امريكا  سرنشين  بدون  هاى 
كشته شده اند كه در ميان آنها 
ديده  نيز  غيرنظامى  تعدادى 

مى شود. 
باره  دراين  داون  روزنامه 
اولين  براى  اين  نوشت: 
قانونگذار  يك  كه  است  بار 
در  تلفات  كل  تعداد  به  غربى 
هاى  طياره  مخفى  حمالت 
بدون سرنشين امريكايى اشاره 

مى كند. اين حمالت كه محكوميت شديد 
به  را  بشرى  حقوق  گروه هاى  جدى  و 
عنوان  دنبال داشته "ترورهاى فراقانونى" 

گرفته است. 

توسط  راكتى  حمالت  تلفات  ميزان 
سرنشين   بدون  هاى  طياره  حمالت 
در  القاعده  شبه نظاميان  عليه  امريكايى 
همچنان  مناطق  ديگر  و  يمن  پاكستان، 

مانده  باقى  راز  يك  صورت  به 
و مقام هاى امريكايى از صحبت 
جزييات  هرگونه  درباره  علنى 
خوددارى مخفى  نبرد  اين 

مى كنند. 
سناتور  گراهام،  ليندسى  اما 
امريكايى و از حاميان سرسخت 
بدون  هاى  طياره  حمالت 
تعداد  به  صراحت  به  سرنشين 
روز افزون تلفات اشاره كرده كه 
البته با آمار و ارقام اشاره شده 
تفاوت  مستقل  منابع  سوى  از 
گراهام  ايسنا،  گزارش  به  دارد. 
را  تن   4700 ما  است،  گفته 
هدف  بيگناه  مردم  اوقات  گاهى  كشته ايم 
نفرت  مساله  اين  از  من  و  گرفته اند  قرار 
دارم اما ما در جنگ هستيم و بايد برخى 

اعضاى ارشد القاعده را دستگير كنيم.

اعتراف سناتور امريكايى ؛


