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وزی��ر داخله کش��ورمان در نشس��ت 
اس��تجوابیه مجلس سنا اظهار کرد که 
ادع��ای همکاری پاکس��تان در تامین 

امنیت انتخابات نادرست است.

وزیر داخله ادعای همکاری 
پاکستان در تامین امنیت 

انتخابات را رد کرد

یادداشت

حق با شهردار است یا برخی از 
نمایندگان مردم؟!

میان  کشمکش  و  نزاع  بدینسو  مدتی  از 
در  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  و  شهردار 
جریان است. نمایندگان مدعی اند که شهردار 
صادقانه  خدمت  بجای  و  کرده  تغییر  اخیراً 
و  بزرگ  های  اختالس  به  کابل،  مردم  برای 

جمع آوری پول مشغول شده است.
وکالی  از  ای  عده  ها  رسانه  گزارش  »به 
پارلمان، نمایندگان شورای وال یتی و جمعی 
از شهروندان کابل که تعداد شان به 37 تن 
می رسد در اطراف ساختمان شهرداری دست 
به تحصن زده اند. آنان دلیل تحصن خود را 
ناکارآمدی شهردار و آلودگی او و اطرافیانش 
و  کنند  می  عنوان  اداری  فساد  و  ارتشا  به 
خواهان برکناری هرچه زودتر یونس نواندیش 

از سمت شهرداری هستند.
ولسی  در  کابل  والیت  نمایندگان  از  یکی 
در  که  خبری  کنفرانس  یک  در  جرگه 
محوطه شهرداری کابل برگزار شده بود گفت 
و  گسترده  فساد  بر  عالوه  کابل  شهردار  که 
نفر  سه  به  را  زمین  یک  مکرر،  اشتباهات 
توزیع کرده و سند داده است که این کار وی 

هیچگونه توجیه قانونی و شرعی ندارد.
خواست ما از حکومت این است که شاروال 
کابل نه تنها از وظیفه اش سبکدوش شود که 
همراه تیم کاری اش باید به محکمه کشانده 
شود و هر فسادی را که در این مدت مرتکب 

شده باید به مردم پاسخ بدهد.«
و  مجلس  وکالی  ادعاهای  این  برابر  در 
شورای والیتی، یونس نواندیش شهردار کابل 
نیز ضمن رد آنها مدعی است »که این عده 
از افراد که دست به تحصن زده اند، اشخاص 
سودجو و فرصت طلب می باشند که به خاطر 
برای  قانونی  غیر  جواز  نیاوردن  دست  به 
طریق  از  ها  شهرک  و  بلندمنزل ها  ساختن 
خواهان  و  زده  تحصن  به  دست  شهرداری، 

برکناری وی شده اند.«
می  معلوم  طرف  دو  اظهارات  از  چنانچه 
محکمه  و  متقن  سندی  کدام  هیچ  شود، 
پسندی در دست ندارند تا علیه یکدیگر بکار 
برند و گر نه بجای این همه هیاهو و مزاحمت 
مجاری  از  کشور،  مسئولین  و  مردم  برای 
مدرک  و  سند  یک  هر  و  کرده  اقدام  قانونی 
در دست داشته شان را به نهادهای عدلی و 

قضایی کشور ارائه می کردند.
این در حالی است که پولیس و مسئوالن 
های  رسانه  با  مصاحبه  در  کشور  امنیتی 
معتبر کشور، اوضاع امنیتی کابل را شکننده 
دانسته و معتقدند که حرکتهایی چون تحصن 
با  نا هماهنگ  و  راهپیمایی های خود سر  و 
نیروهای امنیتی کشور، بر شکنندگی اوضاع 
امنیتی پایتخت بیشتر افزوده و موجبات سوء 
استفاده اراذل و اوباش و افراد غیر مسئول را 

فراهم می کند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که این کشور 
دارای دولت و حکومت است و نهادهای عدلی 
و قضایی ای دارد که بر اساس قوانین مدنی و 
جزایی که بر گرفته از قانون اساسی آن است، 
حکم صادر می کند، دیگر نوبت به آن نخواهد 
و  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  که  رسید 
شورای والیتی و با بی اعتنایی به قوانین نافذه 
کشور، همراه با تعدادی از طرفداران خویش، 
و  کابل، خیمه  و سرای شهرداری  در صحن 
خرگاه بر پا کرده و موجبات تشویش ذهن و 

روان مردم پایتخت را فراهم کنند.
قدر  به  کابل  اوضاع  که  شرایطی  در  آنهم 
آن،  هر  و  است  کننده  نگران  و  ناآرام  کافی 
عوامل  انتحار  و  انفجار  خطر  با  آن  مردم 
بیگانگان تهدید می شوند. لذا در یک چنین 
ابداً  حساس،  و  شکننده  اوضاع  و  شرایط 
و  دلیل  با هر  ولو  تعدادی  تا  نیست  پذیرفته 
مربوطه،  نهادهای  به  مراجعه  بجای  منطقی، 
آرامش  و  زده  آنان  به سر  ماجراجویی  هوای 

نسبی مردم کابل را به هم بزنند.
ادامه در صفحه 2

گروهی که نماینده هیچکس نیست

اصلی  ائتالف  به  که  گوید  می  امریکا 
در  که  دهد  می  اجازه  سوری  مخالفان 
واشنگتن؛ پایتخت امریکا یک دفتر نمایندگی 

دیپلماتیک بگشاید.
به  که  کرد  اعالم  همچنین  امریکا  دولت 
ارزش 27 میلیون دالر تجهیزات غیرکشتاری 
در اختیار فرماندهان مخالفان در سوریه قرار 
با این حساب مجموع کمک  خواهد داد که 
های این کشور به 287 میلیون دالر از زمان 

شروع مناقشه می رسد.
این تدابیر پیش از دیدار این هفته احمد 
های  مقام  با  مخالفان  شورای  رئیس  جربا؛ 
می  اتخاذ  واشنگتن  در  امریکایی  بلندپایه 

شود.
گروه  این   2012 دسامبر  در  قبال  امریکا 
را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه به 

رسمیت شناخته بود.
یافت سفارت  نخواهد  اجازه  اما  این شورا 
گیرد.  اختیار  در  را  واشنگتن  در  سوریه 
از سوی وزارت  ماه مارچ  این سفارتخانه در 

خارجه امریکا معلق شده بود.
تصمیم  این  که  گفت  ای  بیانیه  در  جربا 
اسد  مشروعیت  به  دیپلماتیک  ای  »ضربه 
است و نشان دهنده پیشرفت زیاد مخالفان 

است.«
که  گویند  می  کارشناسان  حال  این  با 
از آنکه نشانه تثبیت  اقدام امریکا پیش  این 
موقعیت سیاسی ائتالف مخالفان سوری باشد، 
بیشتر یک اهرم فشار تازه بر دولت بشار اسد 
عمیق  ناخشنودی  و  نارضایتی  ابراز  نشانه  و 
چشمگیر  های  پیشرفت  آنچه  از  واشنگتن 
ارتش و دولت سوریه در نبردهای میدانی با 

مخالفان خوانده می شود خواهد بود.
ادامه در صفحه 2

گزارش

تجلیل از روز جهانی قابله در کابل

بازگشایی ده ها مکتب زابل با میانجیگری سران قومی

بازداشت یک قاچاقچی طال در میدان هوایی بین المللی کابل

از روز بین المللی قابله ها با حضور مقامات دولتی و نمایندگان 
وزارت،  این  مطبوعاتی  تاالر  در  وزارت صحت  توسط  ملی  شورای 

تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، ثریا دلیل؛ وزیر صحت عامه کشورمان 
در این مراسم گفت که  قابله ها در بهبود وضعیت صحی مادران 

نقش اساسی دارند.
وی افزود: از تاسیس انجمن قابله های افغان 9 سال می گذرد 
و خوشبختانه این انجمن در چند سال گذشته در والیات مختلف 
کشور دربخش های مسلکی بودن قابله ها خوب فعالیت نموده است.
به گفته دلیل، وزارت صحت عامه همیشه تالش نموده تا از طریق 
ها  والدت  زمان  در  را  مادران  میر  و  مرگ  ها  قابله  بودن  مسلکی 

کاهش دهد که در مدت این نه سال این کار عملی شده است.
وی افزود: مرگ و میر مادران طی چند سال اخیر در کشور بسیار 
کم شده که  یکی از دالیل آن مسلکی بودن قابله ها در نقاط مختلف 

باز  برای  گویند:  می  زابل  والیت  قومی  سران  و  سفیدان  موی 
این  میزان  و  اتغر، شملزو  های  ولسوالی  بسته شده  مکاتب  گشایی 

والیت رضایت طالبان را جلب نموده اند.
این  زابل،  والیت  معارف  ریاست  آمار  اساس  بر  آوا،  گزارش  به 
والیت 238 باب مکتب دارد که بیش از50 درصد آنها مسدود می 

باشد.
سران قومی زابل می گویند، با طالبان برای باز نمودن مکاتب سه 

ولسوالی این والیت به توافق رسیده اند.
در همین حال رحیم اهلل لودین رئیس معارف والیت زابل ضمن 
قدردانی از تالشهای سران قومی در راستای باز گشایی مکاتب بسته 

وزارت داخله اعالم کرد: منسوبان پولیس سرحدی میدان هوایی بین 
المللی کابل یک تن را در رابطه با قاچاق طال بازداشت کرد.

به گزارش آوا، عبدالعبید فرد بازداشت شده قصد داشت، یک خشت 
طال به وزن 1742 گرام را که در یک دیگ بخار جاسازی کرده بود به 
مسکو قاچاق نماید، توسط منسوبان پولیس سرحدی میدان هوایی بین 

المللی کابل بازداشت شد.

افغانستان می باشد.
خانم دلیل در ادامه افزود که طی چهار سال اخیر وزارت های 
فواید عامه، اطالعات و فرهنگ، تحصیالت عالی، معارف، ارشاد و حج 
و اوقاف دربخش مسلکی بودن قابله ها با وزارت صحت عامه همکاری 

های زیادی داشته است.
به گفته وی در حال حاضر در افغانستان اکثر والدت ها توسط 
قابله های مسلکی انجام می شود، که این مسلکی بودن قابله ها یکی 

دست اورد های وزارت صحت عامه می باشد.
همچنین خانم مرسل موسوی؛ رییس اجرایه ی قابله های افغان 
گفت: انجمن قابله های افغان طی نه سال گذشته در بخش های 
مختلف و خصوصا در بخش مسلکی بودن قابله ها در مناطق مختلف 

افغانستان فعالیت میکند.
وی افزود که انجمن قابله های افغان در 34 والیت کشور نمایندگی 

دارد و  در حال حاضر این انجمن بیش از 3 هزار عضو دارد.

شده این والیت، گفت که با رفع شدن تهدید امنیتی، آنها فعالیت 
شان را آغاز می نماید.

به گزارش آوا به نقل از صدای امریکا،  لودین گفت: بیست مکتب 
ولسوالی شملزو، و هشت مکتب آټغر و سه مکتب ولسوالی میزان 
که در مجموع 31 مکتب می شود، با میانجیگری سران قومی این 
تمامی  در  آینده  هفته  است،  وقرار  باشد  می  آماده گشایش  والیت 

این مکاتب، تدریس آغاز گردد.
گفتنی است، سی و یک باب مکتب در والیت زابل بعد از هشت 
سال در حالی به روی متعلمین باز می گردد که 30 در صد مکاتب 

فعال این والیت تا کنون ساختمان ندارد.

یاد آور می شود، منسوبان پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی 
کابل تالش های خود را با هدف جلوگیری از قاچاق اجناس قیمتی به 

بیرون از کشور تشدید بخشیده اند.
همچنین در عملیات نیروهای پولیس ملی که به هدف محو بوته های 
اندازی  راه  کاپیسا  و  ننگرهار  کنر،لغمان،  والیات  مربوطات  در  کوکنار 
شده بود، 450 جریب زمین از وجود بوته های کوکنار پاکسازی گردید.

به شکایات انتخاباتی چهار والیت شمالی 

رسیدگی شد

صفحه 3

سیستم بانکداری اسالمی به زودی درکشور 

آغاز می شود

نوراهلل دالوری؛رییس د افغانستان بانک دیروز 
در جریان کنفرانس مطبوعاتی از ایجاد تعدیالت 
در برخی قوانین و همچنین نزدیک شدن موعد 
تطبیق سیستم بانکداری اسالمی در کشور خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رییس د افغانستان 
بانک اعالم کرد که با تکمیل شدن قانون بانکداری 
اسالمی، به زودی این سیستم در کنار بانکداری 
مردم  و  کرد  کار خواهد  به  آغاز  در کشور  رایج 
می توانند به هر سیستم مورد عالقه خود رجوع 

نمایند.
وی افزود: این سیستم به ارزش 1.2 میلیون 
دالر امریکایی تخمین زده شده است که توسط 
اداره حرکت تمویل می شود و ظرف یک سال 

کامال تطبیق می گردد.
او در ادامه به تکمیل شدن طرح قانونی تحت 
عنوان قانون رهن اشاره کرد و افزود: طبق قانون 
رهن که به تازگی تکمیل شده است، همه مردم 
می  دارند،  را  امالک  یا  و  خانه  خرید  قصد  که 

توانند قرضه بگیرند و صاحب جایداد شوند.
وی با بیان اینکه در گذشته هم مردم قرضه می 
گرفتند، گفت: در گذشته متقاضی از بانک قرضه 
می گرفت؛ اما در صورت پرداخت نکردن قرضه، 
بانک ها هیچ حقی در مورد تصرف ملک متقاضی 

را نداشتند، و با ایجاد این قانون، در صورت عدم 
پرداخت قسط قرضه از سوی متقاضی، بانک ها 
اجازه قانونی دارند تا جایداد وی را تصرف نمایند.
های  قرضه  به  ادامه  در  مرکزی  بانک  رییس 
طویل المدت نیز اشاره کرد و افزود: ما در نظر 
داریم تا زمینه ارائه قرضه های بلند مدت را ایجاد 
نماییم که در حال حاضر این مدت از یک سال تا 
پنج سال می باشد ولی ما در نظر داریم این زمان 

را از پانزده تا بیست سال افزایش دهیم.
این زمینه پرداخت  ایجاد  با  وی تصریح کرد: 
فشار  و  تر  آسان  متقاضیان  برای  ها  قسط 
نتیجه  در  و  آمد  خواهد  آنها  روی  کمتری 
می  وسایط  و  امالک  خرید  برای  شخص  هر 
استفاده  مدت  بلند  های  قرضه  این  از  توانند 
پرداخت را  آن  ها  قسط  راحتی  به  و   نمایند 

 کنند.
آقای دالوری در اخیر با بیان اینکه قانون اجاره 
نیز از سوی د افغانستان بانک تکمیل شده است، 
از تجار و یا شهروندان ما که قادر  گفت: برخی 
و  نیستند  قیمت  گران  وسایط  بعضی  خرید  به 
یا برای مدت کمی به آن وسایط احتیاج دارند، 
می توانند با استفاده از این قانون، ضروریات خود 
کرایه  به  موقتی  مدت  برای  قراردادها،  طبق  را 

بگیرند.

3

عطامحمد نور؛ والی بلخ این مطلب را 
در مراس��م تقدی��ر از نیروهای امنیتی 
که صبح دیروز در ش��هر مزار ش��ریف 
از سوی شورای والیتی بلخ برگزارشده 

بود، بیان نمود.

والی بلخ:
 اتهامات کمیسیون مستقل 
انتخابات بی اساس است
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خبر ادامه از صفحه یک

تعریف تروریزم؛ اختالف جدید امریکا 
و افغانستان

تروریست  برابر  در  اخیرا  اسد  بشار  دولت 
بزرگ  های  موفقیت  به  سوری  ضد  های 
این  و  است  یافته  دست  چشمگیری  و 
به  آشکارا  را  سوریه  در  جنگ  معادله  امر، 
و  کرده  سنگین  سوریه  ارتش  و  دولت  نفع 
شدت  به  را  مسلح  های  تروریست  موقعیت 

متزلزل کرده است.
از جانب دیگر، ارتش آزاد سوریه که مورد 
قرار  غربی  حمایت گسترده سایر کشورهای 
دارد ماه هاست که از سوی دیگر گروه های 
قرار  مرگبار  حمالت  آماج  تروریستی  تندرو 
داخلی  نبردهای  در  آن  مواضع  و  گیرد  می 
از  زیرا  است؛  به شدت تضعیف شده  سوریه 
یک جهت از سوی ارتش سوریه و نیروهای 
مسلح وفادار به دولت آن کشور تحت فشار 
دیگر،  جانب  از  و  دارد  قرار  کوبنده  حمالت 
القاعده موسوم به  تروریست های وابسته به 
تروریستی  جبهه نصرت و همچنین گروهی 
شام)داعش(  و  عراق  اسالمی  دولت  نام  به 
علیه شبه نظامیان وابسته به ارتش آزاد می 

جنگند.
گزارش ها از سوریه حاکی است که همه 
روزه جمع کثیری از نیروهای وفادار به ارتش 
آزاد دوباره به ارتش سوریه تسلیم می شوند.

این  با  و  کرده  نگران  را  امریکا  امر،  این 
اقدام در صدد آن است؛ تا موقعیت متزلزل، 
سیاسی  پذیر  آسیب  شدت  به  و  ثبات  بی 
این نیروها در برابر تروریست ها و همچنین 

دولت سوریه را تحکیم و تقویت نماید.
میان  این  در  که  ای  نکته  وجود  این  با 
وجود دارد این است که ائتالف ملی سوریه 
نشان  حاضر  حال  در  هم  و  گذشته  در  هم 
بلکه  از مردم سوریه؛  تنها  نه  داده است که 
تواند.  نمی  نمایندگی  هم  خودش  از  حتی 
از  ائتالف  این  است.  مشخص  امر  این  دلیل 
عنوان  هیچ  به  که  تشکیل شده  هایی  گروه 
و  فکری  سازگاری  و  سنخیت  همدیگر  با 

سیاسی ندارند.
به  جمعی  های  تصمیم  اتخاذ  در  آنها 
شوند.  می  افتراق  و  اختالف  دچار  شدت 
رهبران  بارها  تاکنون  تشکیل  زمان  از 
کرده تغییر  سنگین،  اختالفات  اثر  در   آن 

 است.
اعضای   2 ژنو  کنفرانس  در  شرکت  برای 
موضع،  تغییر  و  اختالف  ها  ماه  از  پس  آن 
تحت  لحظات،  آخرین  در  و  سرانجام 
گرفتن  به  مجبور  خارجی  فشارهای 
این  بنابراین  شدند؛  واحد  تصمیم  یک 
نمایندگی هم  خودش  از  حتی   گروه 

 نمی کند.
نکته دیگر این است که گروه های مسلح 
در حال جنگ در سوریه هیچگاه این ائتالف 
را نماینده خود نمی دانند؛ زیرا معتقدند که 
ندارند  حق  و  ندارند  سهمی  نبردها  در  آنها 

ادعای نمایندگی از مخالفان را کنند.
را  ائتالف  این  نیز  سوریه  دولت  و  مردم 
یک نیروی دست نشانده و گماشته غرب می 

داند که هیچ ربطی به مردم سوریه ندارد.
به  نسبت  وقوف  با  امریکا  حساب،  این  با 
دلیل  به  آن،  های  آسیب  و  ها  ضعف  این 
نداشتن بدیلی برای آن از یکسو، تحت فشار 
از جانب متحدان عربی اش در  قرار گرفتن 
جانب  از  سوریه  پرونده  در  انفعال  خصوص 
و  ضعیف  هرچند  پاسخی  دادن  نیز  و  دیگر 
و  ارتش  های چشمگیر  پیشرفت  به  انفعالی 
ناگزیر  ها،  تروریست  برابر  در  سوریه  دولت 

شده است تن به چنین اقدامی بدهد.

مجمع تبادله افکار جامعه مدنی:
پیشتاز نتایج مشروع انتخابات را بپذیرند

حق با شهردار است یا برخی از 
نمایندگان مردم؟!

نهادی موسوم به »مجمع تبادله افکار جامعه مدنی« 
از نامزدان پیشتاز خواست که نتایج مشروع انتخابات را 

بپذیرند و نگرانی های موجود را رفع کنند.
عضوی  ستارزی،  گلثوم  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
این مجمع دیروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در 
انتخابات  کابل گفت: شرکت گسترده مردان و زنان در 
قابل  فرایند حیاتی و  با قبول تهدیدات، یک  1۶ حمل 

ستایش است.
ریاست  انتخابات  در  مردم  حضور  ستارزی  خانم 
جمهوری و شورای های والیتی را آگاهانه عنوان کرد و 
گفت: سهم زنان در این انتخابات آزادنه و برخالف نگرانی 

ها، نسبت به انتخابات قبلی بیشتر بود.
خانم ستارزی کمبود برگه های رای دهی، فاصله میان 
مراکز رای دهی، و تهدید های امنیتی در بعضی مناطق را 
از نگرانی جدی »مجمع افکار جامعه مدنی« عنوان کرد .
خانم ستارزی با اشاره به رسیدگی شکایات انتخاباتی، 
گفت: فرایند رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید به دور از 
هر نوع فشار و معامله سیاسی صورت گیرد؛ تا آرای مردم 

به بهترین وجه حراست گردد.
برود،  دوم  دور  به  انتخابات  اگر  که  کرد  تاکید  او 
شکایات  ثبت  فورم  باید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
آنالین را ایجاد و در ویب سایت کمیسیون در دسترس 

قرار بدهند.
دور  به  انتخابات  رفتن  صورت  در  گفت:  ستارزی 
تمام  تا  است  موظف  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دوم، 

کمبودهای دور اول انتخابات را رفع کند.
او تصریح کرد: اگر انتخابات به دور دوم برود مشارکت 
از  باشد و  برای آینده سیاسی می  نیاز مبرم  مردم یک 
مردم می خواهیم که این وجیبه ملی را درک کنند و 

همچو دور اول حماسه بیافرینند .
این مجمع از رسانه ها، جامعه مدنی و شهروندان می 
خواهد که نظارت خود را از روند رسیدگی به شکایات 
انتخاباتی ادامه دهند و نگذارند که به اراده ملت »دست 

درازی« شود.

عنوان  هیچ  به  نوشته  این   / اول  از صفحه  ادامه 
قصد جانب داری از شهردار و یا برخی از نمایندگان 
مجلس و شورای والیتی را ندارد؛ چرا که هیچ کدام 
و  دلیل  بدون  ادعای  مرز  و  حد  از  شان  اظهارات 
مدرک فراتر نرفته و هیچ یک سند محکمه پسندی 

ارائه نکرده اند. بنائن هیچکدام قابل دفاع نیستند.
باشد  آن  قانونی  و  درست  راه  رسد  می  نظر  به 
که دو طرف به جای متهم کردن یکدیگر و متشنج 
کردن اوضاع فکری و روانی پایتخت و ساکنان آن، 
با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی کشور و ارائه 
اسناد و مدارک قطعی و یقینی، دعوای خویش را از 

مجاری درست و قانونی آن مطرح کنند.
طرف  دو  اظهارات  و  ادعاها  ماهیت  از  چنانچه 
حقوقی  شمایل  و  شکل  آنها  دعوای  است  مشهود 
بر سر  دارد و واضح است که یک چنین دعواهایی 
جاده ها و میدانهای شهر، حل و فصل نمی شود. به 
نظر می رسد در یک چنین حاالت و حوادثی دولت 
نمی  یا  که  کسانی  به  و  کند  دخالت  باید  خودش 
دانند و یا خود را به نادانی زده اند، توضیح بدهند و 
روشن کنند که دعوای شان را باید به کجا ببرند و به 

چه نهادها و اشخاصی باید مراجعه کنند.
پولیس  اساسی کشور،  قانون  از  اساس موادی  بر 
که  کسانی  با  تا  دارد  را  حق  این  امنیتی  نیروی  و 
با چالش مواجه می کنند،  امنیت و ثبات کشور را 
برخورد قانونی و الزم را داشته باشند و در این مورد 
به خصوص و با توجه به شکنندگی بی حد و حصر 
جویی  استفاده  خطِر  نیز  و  پایتخت  امنیتی  اوضاع 
افراد فرصت طلب و اغتشاش گر از وضعیت بوجود 
امنیتی  نیروهای  و  پولیس  بر  منطقاً  و  عقاًل  آمده، 
کشور است تا جلو یک چنین تشکلها و راهپیمایی 
نگذارند  و  بگیرند  را  مسئوالنه  غیر  و  خودسر  های 
تا عده ای به هر عنوان و بهانه ای، اوضاع پایتخت 
های  خواسته  و  امیال  دستخوش  را  آن  ساکنان  و 

شخصی و گروهی خویش کنند.
و  کنندگان  تحصن  که  حاال  رسد  می  نظر  به 
به  خواهند  نمی  هیچکدام  کنندگان،  تظاهرات 
مجاری درست و قانونی گردن نهند و از راه قانون و 
مقررات به خواسته های شان برسند، این وظیفه و 
با  تا  امنیتی کشور است  رسالت پولیس و نیروهای 
اقدامی قاطعانه و سریع، آرامش و نظم را در پایتخت 

حاکم کنند. 

یادداشت

وزیر داخله ادعای همکاری پاکستان در تامین امنیت انتخابات را رد کرد

نشست  در  کشورمان  داخله  وزیر 
که  کرد  اظهار  سنا  مجلس  استجوابیه 
تامین  در  پاکستان  همکاری  ادعای 

امنیت انتخابات نادرست است.
اعضاي  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
خود  دیروز  جلسه  در  که  سنا  مجلس 
کشور  داخله  وزیر  داوودزي،  عمر  از 
ریاست  معاون  حسام،  حسام الدین  و 
امنیتي  اوضاع  مورد  در  ملي   امنیت 
افزایش خشونت ها  از  سووال مي کردند، 
و ناامني ها بعد از انتخابات گله مند بودند.

از  نیز  مجلس  این  اعضاي  از  برخي 

ناامني ها در  شدت گرفتن خشونت ها و 
به  و  برخي والیات کشور سخن گفتند 
از  فاریاب  والیت  نمایندگان  خصوص 
تشدید ناامني  در این والیت بشدت ابراز 

نگراني نمودند.
از  داخله،  امور  وزیر  داوودزي،  عمر 
افشاي جزئیات براي رسانه ها خود داري 
نمود و علت هاي عمومي افزایش ناامني 

بعد از انتخابات را در دو محور نام برد.
ساله  هر  معمول  طبق  اینکه  اول 
در  دولت،  مسلح  مخالفان  و  طالبان 
زمستان و ایام سرما به پاکستان مي روند 
با  آمدن فصول گرم  و  بهار  و در شروع 
تجهیز دوباره به افغانستان بر مي گردند 

که امسال نیز چنین شده است.
در  نیز گفت:«  دوم  مورد علت  در  او 
ایام انتخابات و قبل از آن تدابیر امنیتي 
و  بود  عادي  غیر  حالت  در  و  شدید  ما 
بنا به حالت و حساسیت اوضاع در زمان 

انتخابات چنین چیزي تقاضا مي شد.
اما بعد از انتخابات از شدت این تدابیر 
به تدریج کاسته شده و نباید در بعد از 
انتخابات نیز به همان ترتیب مي بود؛ زیرا 
عادي  زمان  با  انتخابات  زمان  اقتضاي 

متفاوت است.
وي در مورد افزایش ناامني  در برخي 
والیات کشور جزئیات را به رسانه ها ارائه 
نکرد، اما از علت  افزایش ناامني در والیت 
فاریاب را، تمرکز مخالفین به این والیت 

عنوان کرد.
جمله  از  دیگر  والیت  چندین  وي 
غزني، پکتیا، پکتیکا، غور و... را نیز جز 
بر  دشمن  تمرکز  که  دانست  والیاتي 

دانشگاه  دانشجویان  و  مسئوالن 
خانواده  با  مراسمی  طی  بلخ  والیت 
های قربانیان ناشی ازحوادث طبیعی 
همدردی  کشور  شمالی  والیات  در 
گرامی  را  باختگان  جان  یاد   و 

داشتند.
این  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
درمسجد  دیروز  صبح  مراسم 
حضور  با  بلخ  والیت  دانشگاه  جامع 
دانشجویان  و  اساتید  مسئوالن، 
دانشگاه  این  مختلف  های  دانشکده 

برگزارگردید.
مراسم  این  در  کنندگان  شرکت 
خانواده  با  همدردی  اظهار  ضمن 
های مصیبت دیده، یاد و خاطره جان 
باختگان در این رویدادهای طبیعی را 

گرامی داشتند.
دانشگاه  رییس  الکوزی؛  مکمل 
از وقوع سیالبها  تاثر  ابراز  بلخ ضمن 
جوزجان،  والیات  در  زمین  رانش  و 

آن ها بیشتر است، اما فاریاب را به عنوان 
یکي از محورهاي توجه دشمن و تمرکز 

آنان دانست.
افزایش  مورد  در  کشور،  داخله  وزیر 
گفت:«بله  نیز،  کابل  در  ناامني ها 
اختطاف،  سرقت ،  ناامني ها،  متاسفانه 
افزایش  کابل  در  و...  شبانه  دزدي هاي 
یافته است، ولی به فرمانده پولیس کابل 
وضعیت  تا  شده  داده  فرصت  هفته  دو 

امنیتي کابل را تغییر دهد.
نیز  شاهراه ها  امنیت  مورد  در  وي 
مساله  این  به  تا  است  ضروري  گفت، 

رسیدگي جدي تر صورت گیرد و حتما 
این کار خواهد شد.

»هر سه قوه ناقض قانون هستند«
گل احمد عظیمي، عضو مجلس سناي 
کشور، مي گوید ناقضین اصلي قانون، هر 
سه قوه دولت است و براي تطبیق قانون 
اعضاي  شمول  به  دولت  افراد  خود  از 

مجلسین شوراي ملي، باید آغاز کرد.
سنا  مجلس  دیروز  جلسه  در  که  او 
که  این  به  اشاره  با  مي گفت،  سخن 
حکومت  بزرگ  نهادهاي  و  دولتي  افراد 
و وکالي مجلسین شوراي ملي، خود را 
فراتر از قانون مي دانند و انواع تخلفات و 
اعمال غیر قانوني انجام مي دهند، براي 
نمونه استفاده بسیاري از این افراد را از 

موترهاي شیشه دودي عنوان کرد.
او گفت:« اگر بخواهیم قانون را تطبیق 

کنیم، ابتدا باید ازخود شروع کنیم.«
باال  افراد  استفاده  عظیمي،  آقاي 
یا  از موترهاي شیشه سیاه  رتبه دولتي 
مجلس  وکالي  و  وزرا  به شمول  دودي 
قانوني  غیر  عملي  را  روسا  برخي  و 
و  شدن  اجرایي  خواستار  و  دانست 
همه گان بر  قانون،  یکسان   تطبیق 

 شد.
عظیمي  آقاي  جواب  در  داوودزي 
افراد  سوي  از  قوانین  نقض  بر  مبني 
درست   « گفت:  نیز  و...  وکال  و  دولتي 
است، بله باید قوانین بر همه گان یکسان 

تطبیق گردد.«
او وعده داد که تا روز شنبه موترهاي 
کنترل  نیز  را  دودي  یا  سیاه  شیشه 
با  مرور  و  عبور  اجازه  دیگر  و  می کند 

با  بدخشان  و  سرپل  فاریاب، 
همدردی  قربانیان  های  خانواده 
اعالم  را  دانشگاه  اساتید  و   خود 

نمود.
الکوزی اظهار امید واری نمود که 
که  هایی  درگرفتاری  مردم  همیشه 
برای هموطنان و همنوعانشان بوجود 
کمک  و  همدردی  حس  آید،  می 

داشته باشند.
که  افزود  بلخ  دانشگاه  رییس 
کمکهای نقدی نیز از سوی اساتید و 
آوری  دانشگاه جمع  این  دانشجویان 
تا چند روز دیگر  شده  و قرار است 
میان خانواده های آسیب دیده توزیع 

گردد.
وی با اینکه وقوع چنین حوادثی را 
که منجر به از بین رفتن جان انسانها 
و تخریب منازل آنان و دیگر خسارات 
می شود را درد آور و تاسف بار خواند، 
ازجانب  که  ساخت  خاطرنشان  اما 

شیشه هاي سیاه و دودي به هیچ کسي 
داده نمی شود.

او یک هفته مهلت داد تا دیگر هیچ 
در  سیاه  و  دودي  شیشه هاي  با  موتري 

شهر عبور و مرور نداشت باشد.
ادعای نادرست پاکستان

امنیت  تامین  مسوول،  مقام  این 
و  همکاري  به  مربوط  را  انتخابات 
هماهنگي نیروهاي امنیتي کشور و عزم 

و اراده مردم افغانستان دانست.
دشمن  که  کرد  اضافه  همچنین  او 
روند  تخریب  براي  تالش  گونه  هر  از 

اما تدابیر خوب و  انتخابات دریغ نکرد، 
هماهنگي شایسته نیروهاي امنیتي مانع 

از اجرایي شدن پالن هاي آنان گردید.
اعالم  پاکستان  هرچند  گفت:«  او 
کرده بود که در تامین امنیت انتخابات 
این  اما  افغانستان همکاري کرده است، 
ادعا درست نیست و برعکس در همان 
روز حمالت راکتي پاکستان ادامه داشت 
انتخابات  زمان  تا  قبل  چندي  از  نیز  و 
حمله  ما  مرزي  پوسته هاي  بر  شب  هر 

صورت مي گرفت.
حسام،  حسام الدین  حال،  درهمین 
معاون امنیت ملي نیز که در این جلسه 
دشمنان  تمام  گفت:   داشت،  حضور 
امنیت  تخریب  در  سعي  افغانستان 
انتخابات داشتند و تالش داشتند تا روند 

انتخابات را بهم بزنند.
هماهنگي  و  همکاري  او،  گفته  به 
خوب قوت هاي امنیتي افغان و همکاري 
خوب مردم باعث شد تا تمام برنامه هاي 

دشمن با خاک یکسان شود.
آقاي حسام گفت: » اگر انتخابات به 
دور دوم هم برود، آماده ي تامین امنیت 
الزم برار برگزاري انتخابات امن و شفاف 

هستیم.«
با  پرده  پشت  توافق  هرگونه  نیز  او 
همسایه  کشورهای  و  مسلح  مخالفان 
رد  را  انتخابات  امنیت  تامین  بر  مبنی 

کرد.
این  تمام  تاکید کرد که  آقای حسام 
دست آوردها مربوط به نیروها و قوت هاي 
بوده  ملي  کامال  مساله  و  افغان  امنیتي 

است.

باعث  رویدادهایی  چنین  وقوع  دیگر 
و  اتحاد  همدردی،  حس  برانگیختن 

اتفاق جامعه می شود.
از  یکتن  تقوا،  تقواهلل  همچنین 
ضمن  نیز  بلخ  دانشگاه  دانشجویان 
های  خانواده  با  همدردی  اعالم 
گرامی  محافل  برگزاری  قربانیان 
غم  اعالم  و  باختگان  ازجان  داشت 
با خانواده های آسیب دیده  شریکی 
از آالم آنان بسیار موثر  را درکاستن 

خواند.
قرآن  های  توصیه  به  اشاره  با  وی 
در  مسلمانان  نمودن  صبر  در  کریم 

مصایب گفت:
کرد  پیشه  صبر  مصایب  در  باید 
نمود  عمل  خداوند  دستورات  به  و 
خداوند  های  وعده  وی  گفته  به  که 
برای صابران تسکین دردی است که 
آدمی را در برابر مصایب تحمل پذیر 

و بردبار می نماید.

همدردی دانشگاهیان بلخ با آسیب دیدگان والیات شمالی



3چهارشنبه |17 ثور 1393 سال سیزدهم | شماره 819

آیینه

والی بلخ:
 اتهامات کمیسیون مستقل انتخابات

 بی اساس است

از مدال  آوران تیم ملی پانکریشن
 تقدیر شد

در حال حاضر ۵۵ درصد مکاتب 
غزني تعمیر ندارند

به گزارش خبرگزاری آوا، عطامحمد نور؛ والی بلخ 
امنیتی  نیروهای  از  تقدیر  مراسم  در  را  فوق  مطلب 
که صبح دیروز در شهر مزار شریف از سوی شورای 

والیتی بلخ برگزارشده بود، بیان نمود.
وی افزود که برخی ندانم کاری ها و سهل انگاری 
ها ازسوی کمیسیون برگزاری انتخابات، شهد شیرین 
در  را  رای  پای صندوقهای  به  مردم  حضور گسترده 

کام مردم افغانستان تلخ نمود.
باطل  دهی،  رای  های  برگه  شدن  تمام  بلخ  والی 
اعالم نمودن آرای بسیاری از صندوقها و متهم نمودن 
از  را  انتخابات  تقلب در  به  کاندید خاصی  طرفداران 
مواردی دانست که حالوت حضور مردم در انتخابات 

را به تلخی کشاند.
که  اتهاماتی  برخی  از  آوری  یاد  با  همچنان  نور 
ازسوی مسئوالن کمیسیون برگزاری انتخابات مطرح 
شده و وی را به سوء استفاده از قدرت حکومتی به 

نفع کاندید خاصی متهم نموده است را رد نمود.
مدرک  گونه  هیچ  رابطه  این  در  که  افزود  وی 
مستندی وجود ندارد و تمامی این ادعا ها بی اساس 

می باشد.
ازمسئوالن  برخی  متقابال  درحالیکه  بلخ  والی 
تقلب  به  متهم  را  انتخابات  برگزاری  کمیسیون  در 
کسانی  گفت  ساخت،  مردم  آرای  در  بردن  دست  و 
و  مردم  آرای  به  نسبت  و  زده  خیانت  به  دست  که 
جمهور  رییس  انتخاب  برای  افغانستان  ملت  عزم 
مورد  روزی  اند،  نموده  توجهی  بی  آینده کشورشان 

بازخواست قرارگرفته و جواب پس خواهند داد.
نیست  آن  درصدد  هیچگاه  اینکه  بر  تاکید  با  نور 
برنده  فریبی  مردم  و  تقلب  با  نظرش  مورد  تیم  که 
یک  عنوان  به  وی  که  کرد  تصریح  باشد  انتخابات 
مسلمان جمع آوری آرا از راه تقلب، خدعه و فریب 
ابزار  دادن مردم را حرام می داند و هرگز به چنین 

غیر مشروعی متوسل نخواهد شد.
ریاست  انتخابات  برگزاری  زمان  از  اینکه  با 
اولین  این  شده،  سپری  یکماه  افغانستان  جمهوری 
کمیسیون  سوی  از  وارده  اتهامات  که  است  باری 
وی  خود  زبان  از  بلخ  والی  علیه  انتخابات  برگزاری 

مطرح می شود.
مرکزی  دفتر  طریق  از  وی  که  گفت  بلخ  والی 
کمیسیون برگزاری انتخابات این گزارش ها را بدست 
آورده است و تمامی این ادعا ها را تکذیب می کند.

وی در پایان از زحمات نیروهای سه گانه ارتش، 
پولیس و امنیت ملی کشور در برقراری نظم و امنیت 
روزبرگزاری  در  بخصوص  افغانستان  در  سراسری 

انتخابات تمجید کرد.
در پایان این مراسم به مسئوالن امنیتی و برخی 

از افسران نظامی با اهدای لوح، تقدیر شد.

ریاست تربیت بدنی و سپورت روز )سه شنبه( از 
مدال آوران تیم ملی پانکریشن تقدیر کرد.

رشته  ورزش کار  شش  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
آسیایی  جشنواره  در  اپریل   25 تاریخ  به  پانکریشن 

عازم کشور قزاقستان شده بودند.
نقره و پنج  توانستند که 3 مدال  این ورزشکاران 

برنز و مقام چهارمی این جشنواره را کسب نمایند.
از  از مسووالن و جمعی  در محفل تقدیر شماری 
فدراسیون  روسای  و  مختلف  های  رشته  ورزشکاران 

های ورزشی حضور داشتند.
و  بدنی  تربیت  ریاست  رهبری  هیئت  و  رییس 
سپورت و مهمانان از ورزشکاران مدال آور با اهدای 

تحایف و جوایز تقدیر و ستایش کردند.
سپورت  و  بدنی  تربیت  رئیس  کریم،  الدین  کرام 
گفت: قهرمانی شما برای کشور ما یک افتخار است و 
این افتخار را برای همه ورزشکاران افغانستان تبریک 

عرض می کنم.
وی افزود: هدف از اشتراک در مسابقات به دست 
آوردن مدال نیست؛ بلکه یک افتخار برای تمام ملت 

و کشور است.
شما  که  را  ها  قهرمانی  این  کرد:  نشان  خاطر  او 
برای افغانستان کسب می کنید، می تواند برای رشد 

و انکشاف ورزش بسیار موثر باشد.
گفتنی است که در این مسابقات، عبدلولی فرزاد، 
صفی  و  برنز  مدال  اکرمی  ضیا  و  مسعود  عبدالودود 
اهلل کوهستانی مدال نقره و برنز، محمد اکرم عزیزی 
مدال نقره، امید خان کوهستانی مدال نقره به دست 

آورده اند.

انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسوولین 
شکایت  علنی،  جلسه  روز  چهارمین  در 
را در  های چهار والیت شمال شرق کشور 
خصوص انتخابات ریاست جمهوری بررسی 

کردند.
های  شکایت  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
بغالن  قندوز،  تخار،  والیات  به  مربوط 
حضور  با  شنبه  سه  دیروز  بدخشان  و 
نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری ناظران 
بررسی  ها  رسانه  و  مدنی  جامعه  نهادهای 

شد.
های  شکایت  که  می گویند  مسوولین 
به 80  در والیت های شمال شرق  مستند 
شکایت می رسد که از آن جمله از والیت 
بغالن 21، قندوز 20، تخار 15 و بدخشان 
18 شکایت درج شده است که مجموعاً 80 

شکایت می شود.
کمیسیون  رییس  سعادت،  عبدالستار 
 80 مجموع  از  که  گفت  انتخاباتی  شکایت 
بررسی می  قابل  تنها 74 شکایت  شکایت، 

باشد.
مرکز   3۶ تخار  والیت  در  افزود:  سعادت 
بازشماری شده و در قندوز21 مرکز قرنطین 
بدخشان  والیت  در  همچنین  و  است  شده 
125 محل باز شماری و 200 محل تفتیش 

شده است.
بدخشان  والیت  در  که  است  ذکر  قابل 
و  اصالحات  تیم  علیه  ها  شکایت  بیشترین 
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رهبری  به  همگرایی 
غنی  اشرف  رهبری  به  تداوم  تحول  تیم  و 

احمدزی نسبت داده شده است.
مانند  های  شکایت  نیز  والیات  سایر  در 
تهدید  مردم،  سوادی  بی  از  استفاده  سوء 

مردم و مداخله زورمندان به نفع یک کاندید 
نسبت  جمهوری  ریاست  کاندیدان  تمام  به 

داده شده است.
شکایت های درج شده شامل تهدید افراد 
زورمند، پر شدن صندوق ها به نام کاندید 
نفع  به  حقوقی  شخص  فعالیت  و  مشخص 

یک کاندید مشخص می باشد.

با این حال مسوولین کمیسیون شکایات 
انتخاباتی از والیت بدخشان خبر داده اند که 
در روز انتخابات عالوه بر بی نظمی های که 
در این والیت وجود داشته است، مشکالت 
موجود  والیت  این  در  نیز  زیادی  تخنیکی 

بوده است.
نماینده  سجاد،  زلگی  هیمن حال،  در 

می گوید:  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد 
هایی  شکایات  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
که  است  کرده  ثبت  بدخشان  والیت  از  را 
والیت  این  شکایات  مسوولین  متاسفانه 
این  اینکه  بهانه  به  کردن  عمل  گانه  دو  با 
شکایات مستند نیست، در موارد متعدد تیم 
اصالحات و همگرایی را جریمه نقدی کرده 

است.
به گفته وی، سایر کاندیدان که شکایات 
نقدی  جریمه  تنها  نه  نبوده  مستند  شان 
شده  پذیرفته  شان  شکایات  که  اند  نشده 
قانون  خالف  کمیسیون  کار  این  و  است 

است.
وی تصریح کرد: شکایت هایی که بدون 
سند از یک آدرسی آمده از سوی کمیسیون 
همین  عین  اما  شده؛  داده  تفتیش  امر 
شکایت زمانی که از یک آدرس دیگر آمده، 

امر تفتیش داده نشده است.
وی عالوه کرد: ناظرین ما در والیت بغالن 
مورد  و  اند  نکرده  امضا  را  ها  لیست  چک 

اعتراض شان بوده است.
بااین حال، نماینده اشرف غنی احمدزی 
می  شکایات  کمیسیون  مسوولین  گفت: 
گویند که در تخار 15 شکایت وجود دارد؛ 
در حالی که بیشتر از 80 شکایت وجود دارد 
و اکثر آن از سوی تیم تحول و تداوم ثبت 
شده است و اسناد کافی هم در دست است.
وی افزود: کمیسیون شکایات می گوید در 
والیت تخار 3۶ مرکز باز شماری شده است 
در حالی که تعداد مرکز باز شماری شده به 
نیز  این زمینه  115 مرکز می رسد که در 
به  اسناد مکمل وجود دارد و در ۶0 مرکز 

ناظرین ما اجازه داده نشده است.

به شکایات انتخاباتی چهار والیت شمالی 
رسیدگی شد

درگذشت یکی از فعاالن مرکزتبیان و از چهره های جهادی در بلخ

کمک ۲۵۰ هزار افغانیگی بازرگانان قندهار به آسیب دیدگان بدخشان

باقر  محمد  سید  خاکسپاری  مراسم 
هاشمی؛ یک تن از فعاالن مرکزتبیان و از 
چهره های جهادی کشور دیروز در شهر 

مزار شریف، برگزار گردید.

برق  پل  از  آوا  خبرگزاری  گزارش  به 
باقر  محمد  سید  پیکر  شولگر،دیروز  
مرکزفعالیت  پرتالش  فعاالن  هاشمی؛از 
و یک تن  تبیان  اجتماعی  فرهنگی  های 
از بزرگان قریه«پل برق« ولسوالی شولگره 
جهاد  دار  نام  فرزندان  از  و  بلخ  والیت 
از  کثیری  جمع  که  حالی  در  افغانستان 
علما، متنفذین، مسئولین احزاب و اقشار 
مختلف مردم حضور داشتند، پس از ادای 

نماز جنازه به خاک سپرده شد.
مسئولین دفتر نمایندگی مرکز فعالیت 
مزار  در  تبیان  اجتماعی  فرهنگی-  های 
شریف، ضمن حضور و اشتراک در مراسم 
تسلیت  پیام  مرحوم،  این  جنازه  تشییع 
و  االسالم  حجت  تاسف  و  تاثر  ابراز  و 
مزاری؛  حسینی  عیسی  سید  المسلمین 
فرهنگی  فعالیتهای  مرکز  عمومی  رییس 
برادران،فرزندان،  به  را  تبیان  اجتماعی 

خانواده و همسنگران وی ابراز داشتند.
برق  »پل  قریه  در  که  مراسم  این  در 
برگزار  بلخ  والیت  شولگره  ولسوالی   «
جنازه،  نماز  ادای  از  پس  بود،  گردیده 
سردار  محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
سعیدی؛یک تن از علمای دینی شهر مزار 
شریف طی سخنانی گفت که مرگ یک 
منتظر  باید  ما  همه  و  است  الهی  نعمت 
سفر کردن و رخت بربستن از این دنیای 

فانی باشیم.
وی گفت: روزی مرگ، همه انسان ها را 
مالقات خواهد کرد و هیچ چاره ای نیست 

آسیب  به  قندهار  والیت  تاجران 
دیدگان ولسوالی ارگوی والیت بدخشان 

مواد خوراکی و پوشاک کمک کردند.
صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
دفتر  خبرنامه  از  نقل  به  افغان)آوا(، 
ارزش  به  قندهار،  والیت  مطبوعاتی 

حجت االسالم سعیدی همچنان گفت: 
باید بدانیم که مرگ رسالتی را به دوش 
از  مطلوبی  نتیجه  اینکه  تا  گذارد  می  ما 
زندگی خود در این دنیا به دست بیاوریم.

های  سنت  از  یکی  مرگ  گفت:  وی 
و  تغییر  هیچ  که  است  خداوند  اصلی 
از  ندارد و همه روزی  راه  تبدیلی در آن 
این دنیا خواهند رفت و نتیجه اعمالشان 
را خواهند دید و بهشت و جهنم حاصل و 

ثمره عملکرد ما در این دنیاست.
با  همچنان  سعیدی  االسالم  حجت 
باقر  سید  مرحوم  شخصیت  به  اشاره 
از  تن  یک  ایشان  که  گفت  هاشمی 
متنفذین در ولسوالی شولگره به خصوص 
در قریه پل برق بود و همه مردم به نام و 

آوازه نیک ایشان آشنا بودند.
رفتن  این  که  افزود  ادامه  در  وی 
برای کسانی که درحیات  هشداری است 
به سر می برند و برای زنده ها پیام دارد 
که شما در این دنیا برای همیشه نیستید.

قابل ذکر است که مراسم فاتحه خوانی 
جاری  هفته  شنبه  پنج  روز  مرحوم  این 
قریه  در  الی 12 ظهر  از ساعت 10صبح 
دوبخش  در  شولگره  ولسوالی  برق  پل 

خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

شریک می دانند.
دوشنبه  روز  که  است  حالی  در  این 
وردک  میدان  در  کارمند  هزار   15
آسیب  برای  را  شان  روز  یک  معاش 
دیدگان والیت بدخشان اختصاص داده 

بودند.

به جز اینکه باید آماده باشیم.
حجت االسالم سعیدی افزود: مرگ سر 
آغاز یک زندگی جدید است که انسان ها 
می  دیگری  زندگی  وارد  زندگی  این  از 

شوند.
وحدت  حزب  دفترنمایندگی  رئیس 
افزود:  ادامه  در  مزارشریف،  در  اسالمی 
ائمه  رفتار  و  گفتار  زندگی،سیره،  شیوه 
می  نشان  را  این  ما  به  )ع(  معصومین 
ائمه  بلکه  نیست،  نابودی  مرگ  که  دهد 
راغب  و  عالقمند  همیشه  معصومین)ع( 
این  مصیبت  و  رنج  از  که  بودند  این  به 
دنیا خالص شده و به زندگی جاویدانه و 

همیشگی پس از مرگ برسند.
اتمام  مرگ  دینی،  عالم  این  گفته  به 
زندگی نیست، بلکه سر آغاز یک زندگی 
بهتر و مطلوب تر خواهد بود و ما پس از 
و  رسیم  می  اعمال خود  نتیجه  به  مرگ 
دنیا  این  در  که  اعمالی  از  را  ما  خداوند 

انجام داده ایم باخبر می سازد.
به  ما  که  گفت  تاکید  با  همچنان  وی 
عنوان مسلمان به زندگی پس از مرگ و 
روز معاد معتقدیم و می دانیم که نتیجه 
اعمال  و  و حسنات  نیک  کارهای  تمامی 

ناپسند خود را در آن دنیا خواهیم دید.

و  خوراکی  مواد  افغانی  هزار   250
بدخشان  دیدگان  آسیب  به  پوشاک 

کمک شد.
والیت  والی  ویسا؛  توریالی  داکتر 
قندهار خود  مردم  قندهار می گوید که 
بدخشان  آسیب دیدگان  سوگ  در  را 

تاکید  غزني  والیت  معارف  ریاست  مسئوالن 
این  مسدود  مکاتب  مجدد  بازگشایي  کردند: 
والیت، اولویت مهم کاري آنان در سال جدید 

تعلیمي مي باشد.
عابد؛  عابد  محمد  آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
گذشته  سال  در  گفت:  غزني،  معارف  رئیس 
تعلیمي، 37 باب مکتب در ولسوالي هاي ناامن 
غزني مسدود شده بود که در نتیجه ی تالش 
هاي آنان، این رقم امسال، به 12 باب مکتب 

کاهش یافته است.
به  گفتگو  در  غزني  والیت  معارف  رئیس 
بازگشایي  براي  تالش  گفت:  آوا،  خبرگزاري 
آنان  اولویت مهم کاري  مکاتب مسدود غزني 

مي باشد.
باب  تعلیمي، 37  در سال گذشته  افزود:  وی 
شمول  به  غزني  ولسوالي  چند  در  مکتب 
بند  ولسوالي هاي خواجه عمري، زنخان، آب 
جدید  سال  در  بودند،  مسدود  غزني  ناوه  و 
غزني  مردم  کمک  به  توانستند  آنان  تعلیمي 

بخشی از این مشکل را حل نمایند.
رئیس معارف غزني گفت:تعداد مکاتب مسدود 
غزني از 37 به 12 باب مکتب که در ولسوالي 
ناوه و چند ولسوالي هاي دیگر غزني واقع شده 

، کاهش یافته است.
بودن  بسته  دلیل  افزود:  غزني  معارف  رئیس 
مکاتب غزني جنگ و ناهنجاري هاي اجتماعي 
مي باشد، زیرا به گفته وی اکثر این مکاتب در 
ولسوالي هایی واقع شده که از جنگ و ناامني 

رنج مي برند.
این  در  را  معارف  رشد  غزني،  معارف  رئیس 
اما  خواند  بخش  رضایت  و  گیر  چشم  والیت 
درسي  صنف  و  معلم  بست  کمبود  که  گفت 
مهم ترین مشکل آنان در سال جدید تعلیمي 

مي باشد.
درصد   55 حاضر  حال  در  عابد،  گفته ی  به 

مکاتب غزني تعمیر ندارد.
وی افزود: ما در والیت غزني به 4200 بست 
براي سال جدید  حالیکه  در  داریم  نیاز  معلم 
معارف  وزارت  طرف  از  بست   150 تعلیمي 

براي ما منظور شده است.
رئیس معارف غزني، خاطر نشان کرد که در هر 
صنف 40 تا 45 نفر متعلم باید درس بخواند 
اما در مکاتب والیت غزني در یک صنف 90 

متعلم آموزش می بینند.
باب   70 از  بیش  غزني  شهر  در  افزود:  وي 
یا  مکاتب  از  اما شماري  دارد  مکتب رسمیت 
معیاري  آنها  تعمیر  یا  و  ندارند  تعمیر  اصال 
نمی  کافی  آموزان  دانش  تمام  برای  و  نیست 

باشد.
عابد تصریح کرد که در شهر غزني 15 تعمیر 
شخصي را براي دانش آموران کرایه کرده اند.

رئیس معارف غزني، گفت: در مقایسه با دیگر 
چشمگیر  گونه  به  غزني  در  معارف  والیات، 

رشد کرده است.



از اینکه اسالم آورده اند بر تو مّنت می نهند بگو: »بر من از اسالم آوردنتان مّنت مگذارید، بلکه 
]این [ خداست که با هدایت کردن شما به ایمان، بر شما مّنت می گذارد، اگر راستگو باشید
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تیم باستان شناسی هند هویت جام مجسمه 

بودا در افغانستان را بررسی می کنند

آب در برابر نفت، پیشنهاد کویت به 
تاجیکستان

ارسال کمک های انسان دوستانه پاکستان به 

آسیب دیدگان رانش زمین در افغانستان

و  بررسی  مرکز  مقامات  از  گروهی 
در   )  ASI هند)  باستانی  آثار  مطالعات 
افغانستان  در  بودا  بررسی جام مجسمه   حال 

می باشند .
)آوا(  افغان  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
بررسی  مرکز   ،BernAmA از  نقل  به 
گزارش  هند  باستانی  آثار  مطالعات  و 
این  رسمی  مقامات  از  گروهی  که   ، داد 
کاسه   ( جام  هویت  بررسی  حال  در  مرکز 
حاضر  حال  در  که  بودا  مجسمه   ) خیرات 
است  گذاشته  نمایش  به  کابل  موزیم   در 

می باشند .
مسئولین  از  نفر  دو  مرکز،  این  گزارش  به 
سازمان میراث فرهنگی کلکته در شهر ناگپور 
در حال تحقیق و بررسی کتیبه های فارسی و 
 عربی این جام  و این که متعلق به کدام دوره است 

می باشند.
بزرگ  جام  این   ، گزارش  این  براساس 
تقریبا 400  به وزن  به سبز خاکستری  مایل 
حدود  در  ارتفاع   ، متر   1.75 ُقطر  کیلوگرام، 
4 متر و ضخامت لبه آن 18 سانتی متر می 

باشد .
موزیم  در  جام  این  که  است  گفتنی 
شده گذاشته  نمایش  به  افغانستان   ملی 

 است .
 ، هندوستان  ملی  پارلمان  این  از  پیش 
خیرات  کاسه   ( جام  این  تا  بود  کرده  تقاضا 
برگردانده  به هندوستان  کابل  موزه  از   ) بودا 
و در مکان اصلی آن در منطقه ویشالی نصب 

شود .
باستانی هند  آثار  بررسی و مطالعات  مرکز 
ادعا می کند ، که این کاسه را بودا به ساکنین 
منطقه ویشالی ایالت بیمار هدیه داده است ، 
آنها می گویند پادشاه که در آن زمان در 
مناطق شمالی هندوستان حکومت می کرد ، 
این جام را به پیشاور و سپس به قندهار و در 

نهایت به کابل منتقل کرده است .

شنبه  سه  روز  نفت«  برابر  در  »آب  موضوع 
امیر  المعتوق« معاون  در دیدار »عبداهلل معتوق 
جمهوری  رییس  رحمان«  »امامعلی  و  کویت 

تاجیکستان بررسی شد.
کویتی  مقام  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
خواستار انتقال آب از تاجیکستان به کویت، در 
مقابل اختصاص سهمیه نفت برای طرف تاجیک 

شد.
در  تاجیکستان  جمهوری  رییس  »رحمان« 
های  همکاری  دورنمای  به  گفت:  دیدار  این 

سودمند با دولت کویت خوشبین هستم.
یک  ساخت  موضوع  همچنین  دیدار  این  در 
ساختمان صحی منطقه ای و هتل های کوچک 
کویت  توسط  تاجیکستان  در  تفریحی  بزرگ  و 

مطرح شد.
به گزارش منابع خبری، بحران آب در بسیاری 
از  کشورها  برخی  توجه  جهان،  کشورهای  از 
جمله جمهوری اسالمی ایران را به منطقه پرآب 
خود  نیاز  مورد  آب  تامین  برای  میانه  آسیای 

جلب کرده است.
نیرو  وزارت  مقام  یک  دائمی«  »علیرضا 
برای  بود  گفته  اخیرا  ایران  اسالمی  جمهوری 
تاجیکستان،  کشورهای  با  ایران  به  آب  انتقال 
و  ایم  داشته  مذاکراتی  افغانستان  و  ارمنستان 

این مذاکرات همچنان ادامه دارد.
از کشورهای غنی در منابع  تاجیکستان یکی 
و ذخایر آب در منطقه و جهان است. این کشور 
آسیای  آبی  منابع  درصد   ۶4  ، نفری  میلیون   9
در  نیز  جهان  در  و  دارد  اختیار  در  را  مرکزی 

جایگاه سوم قرار دارد.

پاکستان کمک های انسان دوستانه خود را به 
زمین  رانش  دیدگان  آسیب  به  همبستگی  نشانه 

در افغانستان ارسال نموده است .
به گزارش خبرگزاری صدای افغان )آوا( به نقل 
از رادیو پاکستان ، مقامات دولتی پاکستان اعالم 
کردند ، که به دستور نواز شریف نخست وزیر این 
کشور، یک فروند هواپیما C- 130 حامل کمک 
های امدادی روز سه شنبه اسالم آباد را به قصد 

فیض آباد مرکز والیت بدخشان ترک کرد .
از جمله پتو  این محموله شامل اقالم ضرروی 

، خیمه و دستگاه ها ی تصفیه آباد می باشد .
همچنین بیش از این نیز ، نواز شریف نخست 
و  عمیق خود  تسلیت  و  همدردی  پاکستان  وزیر 
مردم کشورش را به حامد کرزی رئیس جمهورر 
کشورمان و خانواده های قربانیان رانش زمین در 

والیت بدخشان افغانستان ابراز نموده بود .
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کار اخوان المسلمین در مصر برای همیشه تمام شده است
در  المسلمین  اخوان  کار 
مصر برای همیشه تمام شده 

است
عبدالفتاح سیسی؛ فرمانده 
نامزد  و  مصر  اردوی  پیشین 
کشور  این  جمهوری  ریاست 
کار   : اعالم کرد  روز دوشنبه 
المسلمین  اخوان  جنبش 
تمام  محمد مرسی در مصر  
شده و در صورت انتخاب وی 

هرگز باز نخواهد گشت.
خبرگزاری  گزارش  به 
دنبال  به   ، قاهره  از  فرانسه 

اقدام اردوی تحت رهبری السیسی در 
خلع مرسی نخستین رئیس جمهوری 
منتخب اسالم گرای مصر از قدرت در 
ماه ژوئیه، جنبش اخوان المسلمین از 

فعالیت منع و رهبرانش دستگیر شده 
و به زندان افتادند و بیش از 1400 نفر 
در جریان درگیریهایی اعتراض آمیزی 
که پس از آن رخ داد کشته شدند که 

عمدتا حامیان مرسی بودند.
از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
نخستین  در  السیسی  ایرنا، 
از  اش  تلویزیونی  مصاحبه 
در  نامزدیش  اعالم  زمان 
پاسخ به این سوال که آیا کار 
نه  یا  است  شده  تمام  اخوان 
تمام  را  آنها  کار  من   : گفت 
نکردم بلکه شما مصریها این 

کار را کردید.
که  سوال  این  به  وی 
ریاست  دوره  در  اخوان  آیا 
وجود  دیگر  جمهوریش 

نخواهد داشت، پاسخ مثبت داد.
ایدئولوژی  مصریها   : گفت  السیسی 
اجازه  و  دانسته  مردود  را  گروه  این 

بازگشت به آن را نخواهند داد.

در مراسم فارغ التحصیلی۶۶ دانشجوی علوم حوزوی از جامعه المصطفی العالمیه عنوان شد:
بعضی از کج فهمی ها باعث اختالف های عمیق بین کشورهای اسالمی می شود

درگیری سنگین القاعده و داعش در عراق

کمک مالی استرالیا برای جستجوی هواپیمای مالزیایی

اسالمی  جمهوری  سفیر  معاون 
فارغ  محفل  در  کشورمان  در  ایران 
التحصیلی تعدادی از دانشجویان علوم 
حوزوی در کابل گفت:همه مسلمانان 
از کج  بعضی  و  برادرند  و  برابر  هم  با 
عمیق  های  اختالف  باعث  ها  فهمی 

بین کشورهای اسالمی می شود.
از  پس  افغانستانی  دانشجوی   ۶۶
در  دوره یک ساله  سپری کردن یک 
العالمیه-نمایندگی  المصطفی  جامعه 
سند  کابل  در  دیروز  مقدس-  مشهد 

فراغت به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محصالن 
روز سه شنبه طی مراسمی با حضور 
معین تعلیمات اسالمی وزارت معارف، 
العالمیه  المصطفی  جامعه  رییسان 
سفارت  معاون  مشهد،  و  کابل  واحد 
فراغت  سند  افغانستان،  در  ایران 

دریافت کردند.
از   14 صنف  فارغ  دانشجویان  این 
در  و  بودند  کشور  داخل  موسسات 
یک دوره فشرده یک ساله در جامعه 
سند  مشهد  واحد  العالمیه  المصطفی 

دوره لیسانس را اخذ کردند.
مهدوی  حسین  محمد  داکتر 
المصطفی  جامعه  رییس  مهر، 
این  گفت:  مشهد  نمایندگی  العالمیه 
دانشجویان طی یک دوره فشرده یک 
 1052 در  درسی  عنوان   53 با  ساله 

تروریستی  های  گروه  عناصر 
به  )وابسته  السنه«  و »انصار  »داعش« 
بایکدیگر  شدت  به  عراق  در  القاعده( 

درگیر شده اند.
نقل  به  آوا  خبرگزاری  گزارش  به 
والیت  در  امنیتی  منبع  یک  العالم،  از 
کرد:  اعالم  عراق  شمال  در  کرکوک 
نیروهای داعش و انصار السنه )وابسته 
به القاعده( در جنوب شهر کرکوک به 

شدت با همدیگر درگیر شدند.

ساعت این مقطع را گذراندند.
این  افزود:  مهر  مهدوی  آقای 
درسی  ساعات  بر  عالوه  دانشجویان 
خود دوره های کوتاه مدت و بلند مدت 
انگلیسی و کمپیوتر)ICDL( را  زبان 

نیز سپری کردند.
به گفته او، برای آشنایی دانشجویان 
از علم کمپیوتر، به هر کدام آنان یک 
پایه لپ تاب نیز هدیه داده شده بود.

دانشجویان  از  سالنگی،  عبدالصبور 
یک  مدت  در  گفت:  دوره  این  فارغ 
سالی که برای تحصیل به کشور ایران 
رفته بودیم، توانستیم از دوره آموزشی 

استفاده خوبی کنیم.
وی با ابراز خرسند افزود: این دوره 
و  بود  ارزنده  و  مفید  بسیار  ما  برای 
و  وطن  به  خدمت  برای  را  ها  زمینه 
اخوت و برابری برای ما آماده ساخته 

بود.
در این محفل سخنرانان بر اندیشه 
مسلمانان  بین  اخوت  و  اسالمی  های 

تاکید کردند.
رییس  محامی،  مصطفی  داکتر 
نمایندگی  العالمیه  المصطفی  جامعه 
کابل گفت: این مرکز با شعار« آموزش 
سعی  محور«  پژوهش  مدار  تربیت 

دارد، به جامعه اسالمی کمک نماید.
آموزش  کرد:  اظهار  محامی  آقای 
این  و  دارد  نزدیکی  رابطه  تربیت  با 

منابع رسانه ای عراقی تأکید کردند 
گروه  تالش  دلیل  به  درگیری  این  که 
عناصر  بیرون کردن  برای  السنه  انصار 

داعش از مناطق فعالیت خود است.
از  گروهی  گزارش،  این  اساس  بر 
گذشته  دوشنبه  روز  داعش  نیروهای 
به عناصر انصار السنه در منطقه الرشاد 
در جنوب غرب کرکوک حمله کردند، 
که انصار السنه نیز متقاباًل به مخفیگاه 
خمیس المفرجی یکی از اعضای ارشد 

آموزش ها با پژوهش باعث شکوفایی 
و ترقی جامعه اسالمی می شود.

معاون  زاده،  از سوی دیگر، حاجی 
سفارت جمهوری اسالمی ایران که در 
کرد:  ابراز  داشت،  حضور  محفل  این 
همه مسلمانان با هم برابر و برادرند و 
بعضی از کج فهمی ها باعث اختالف 
اسالمی  کشورهای  بین  عمیق  های 

می شود.
بیشتر  های  همکاری  اعالم  با  وی 
افزود، این رویکرد بسیار مهم می تواند 
از  بعضی  طرف  از  که  سوء  تبلیغات 
حلقات صورت می گیرد، از بین ببرد.

داکتر شفیق صمیم، معین تعلیمات 
ابراز سپاس  با  معارف  وزارت  اسالمی 
از مقام های جمهوری اسالمی ایران، 
افزود: در طی بیش از یک دهه کشور 
های  کمک  ایران  برادر  و  دوست 

شایانی به کشور ما نموده است.
به گفته وی، کشور جمهوری اسالمی 
تعلیمات  به  بورسیه   75 ساالنه  ایران 
 اسالمی وزارت معارف اختصاص داده

 است.
طی  العالمیه  المصطفی  جامعه 
 130 تعداد  آموزشی  دوره  سه 
در  را  افغان  دانشجویان  از  تن 
واحد   9۶ با  معلم  تربیت  رشته 
نموده فارغ  اسالمی  نگاه  با   درسی 

 است.

ترتیب  بدین  کردند؛  حمله  داعش 
درگیری های سنگین آغاز شد.

شرق  در  دیاله  والیت  در  منبعی 
انصار   : اعالم کرد  روز 3 مه  نیز  عراق 
السنه در مناطق شمال شرق بعبوبه با 

داعش اعالم جنگ کرده است.
در  مختلفی  مسلح  های  گروه 
به  که  هستند،  فعال  کرکوک  والیت 
انجام عملیات  صورت مستمر در حال 

تروریستی هستند.

به وزن دو هزار  است درباره مواد مشکوکی 
هواپیما  این  داخل  در  کیلوگرم  سیصد  و 

اظهارنظر کند.
نشده  ثبت  گمرکی  فهرست  در  مواد  این 
است و محموله غیرقانونی محسوب می شود.

هواپیمای بوئینگ 777، هشتم مارس در 
هم  و  ناپدید شد  پکن  به  کواالالمپور  مسیر 
اکنون گمان می رود این هواپیما در اقیانوس 

هند سقوط کرده باشد.

هواپیمای ناپدید شده از تجهیزات و فناوری 
های جدیدی استفاده خواهند کرد.

دو شرکت بوئینگ و رولزرویز هم در این 
مرحله از عملیات مشارکت خواهند کرد.

جستجوی این هواپیما در مساحت هزار و 
ششصد کیلومتر مربع از اقیانوس هند انجام 

خواهد شد.
از  بازجویی  از  مالزی  امنیتی  مقام  یک 
درباره  تروریستی  گروه  یک  عضو  یازده 
ناپدید  در  گروه  این  داشتن  دست  احتمال 

شدن این هواپیما خبر داد.
نشده  حاضر  مالزی  هواپیمایی  شرکت 

مرحله جدید عملیات جستجوی هواپیمای 
ناپدید شده مالزیایی با اعتبار ۶0 میلیون دالر 

استرالیا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از منابع 
استرالیا  و  چین  مالزی،  کشور  سه  خبری، 
یافتن  از  مرحله  این  در  کردند:  اعالم 


