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اعتياد؛ قتل عام خزنده

زمينه  در  دقيقى  آمار  تاكنون  افغانستان  در 
ندارد؛  وجود  مخدر  مواد  به  معتاد  افراد  شمار 
دقيقى  آمار  اى  زمينه  هيچ  در  كه  همانگونه 
اكنون  رسد  مى  نظر  به  اما  نيست؛  دست  در 
بحران اعتياد در كشور به درجه اى از اهميت 
از  يكى  را  آن  بتوان  كه  رسيده  تاثيرگذارى  و 
حساب  به  اجتماعى  هاى  بحران  ترين  بزرگ 
اداره  هيچ  رسد  مى  نظر  به  كه  بحرانى  آورد. 
داند  نمى  آن  به  رسيدگى  مسئول  را  خود  اى 
و مشخص نيست كه كدام نهاد مسئول بايد به 
اين وضعيت اسفبار و البته عميقا نگران كننده و 

خطرناك پايان دهد.
مواد  به  معتاد  جوانان  از  شمارى  زندگى 
و  شلوغ  محالت  و  عمومى  اماكن  در  مخدر 
اى  بيننده  هر  ذهن  در  پايتخت  كابل؛  مزدحم 
اين گمانه را ايجاد مى كند كه به نظر مى رسد 
دولت و مردم افغانستان اكنون اين واقعيت تلخ 
جامعه  از  طيفى  نيز  معتادان  كه  اند  پذيرفته  را 
عادى  شهروند  هر  همانند  و  هستند  افغانستان 
فروش  و  خريد  به  آزادانه  دارند  حق  ديگر 
از  هريك  و  بپردازند  مخدر  مواد  مصرف  و 
مى  بخواهد  اگر  نيز  كشور  جوان  شهروندان 
به  رو  مخدر  مواد  به  آسان  دسترسى  با  تواند 
اعتياد بياورد و به عضويت اين مجموعه عظيم 

و البته رو به افزايش و گسترش بپيوندد.
در اين شكى نيست كه اعتياد فى نفسه جرم 
مجرمانى  همانند  نيز  معتادان  با  نبايد  و  نيست 
زدن  برهم  و  جرم  ارتكاب  با  كه  كرد  برخورد 
نظم و امنيت اجتماعى و نقض قوانين كشور، 
مى بايست مورد محاكمه و مجازات قرار گيرند 
اين  كه  است  مجازاتى  نوعى  خود  اعتياد  و 
محكومان بدون جرم و بدون محاكمه مستحق 
و مستوجب تحمل آن هستند؛  اما متاسفانه نگاه 
اغلب  افغانستان  در  اعتياد  پديده  و  معتادان  به 
مبتنى بر همين نگرش است و ديد كلى مردم 
و حتى دولت افغانستان نسبت به اين بحران بر 

همين اصل استوار است؛ ...
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نگاه روزنگاه روز

يادداشتيادداشت

آيا مردم نيز به نيمه دوم بازى 
خواهند رفت؟!

زمانيكه به پايان عمر كارى حكومت فعلى 
رياست  انتخابات  برنامه  برگزارى  آغاز  و 
اميدوار  مردمِ  شديم،  مى  نزديك  جمهورى، 
كشور، دسته دسته خود شان را براى رفتن به 
پاى صندقهاى راى آماده مى كردند. بر خالف 
انتظار جهانيان و حتى حكومت افغانستان و 
نامزدان رياست جمهورى، ملت صبور و آگاه 
افغانستان، صحنه انتخابات رياست جمهورى 
93 را به نمايشگاهى از عزم و اراده مصمم 
آينده  نوشت  سر  زدن  رقم  جهت  در  شان 

خود و ميهن خويش، تبديل كردند.
انتخابات  نخست  دور  در  مردم  حضور 
رياست جمهورى 93، به گونه اى گسترده و 
فراگير بود كه غير از جهانيان حتى دولت و 
حكومت اين كشور نيز توقع و انتظار آن را 
نداشت و به همين دليل، با كمبود و كاهش 
اوراق راى دهى در بسيارى از مراكز پايتخت 

و واليات، مواجه شديم.
اينكه عوامل ذيدخل در كمبود اوراق راى 
دهى در مركز و واليات چه بوده، در جاى 
گرفته؛  قرار  ارزيابى  و  بحث  مورد  خودش 
اما يكى از عوامل عمده و اساسى آن، قطعًا 
كميسيون  شدن  غافلگير  به  شده  مى  مربوط 
مستقل انتخابات و كارمندان آن از شركت بى 
پروسه  اين  در  كشور  مردم  افسانوى  و  نظير 

ملى و تاريخى.
و  مشكالت  تمامى  با  و  تقدير  هر  به 
معضالت امنيتى و اقتصادى كه بر مردم ما در 
تحميل  انتخابات،  برگزارى  زمان  ماه  سه  دو 
موفقيت  با  البته  و  انتخابات  اول  دور  شد، 
مردم به پايان رسيد و به هر دليلى و با تاسف، 
زحمات و اميدوارى هاى شبانه روزى مردم 

ما، عبث و بى نتيجه باقى ماند.
اما حال صحبت از دور دوم انتخابات و به 
تعبير دقيق تر، حرف از رفتن دو تيم پيشتاز 

به نيمه دوم بازى است!.
يك  بردند  دوم  دور  به  را  انتخابات  اينكه 
حرف است و اما اينكه آيا مردم نيز باز هم 
در اين نيمه نامزدان رياست جمهورى را در 
جمهورى  رياست  انتخابات  بنام  اى  بازى 
ديگرى  حرف  نه  يا  كرد  خواهد  همراهى 

است.
دسته  دو  به  مردم  خاص،  مورد  اين  در 
مانند  مردم  از  تعدادى  اند؛  شده  تقسيم 
حكومت و نامزدان از رفتن انتخابات به دور 
دوم نيز استقبال مى كنند و مى گويند كه در 
اين نيمه مانند دوره نخست شركت خواهند 
كرد و اگر الزم شد و قانون اجازه داد و بازى 
در  هم  باز  شد،  كشيده  هم  اضافه  وقت  به 
پاى صندقهاى راى خواهند رفت و به رئيس 
مى  راى  خويش  منتخب  و  محبوب  جمهور 

دهند.
اما تعداد ديگرى از مردم اين نظر را ندارند 
و بر اين باوراند كه مردم و سر نوشت ميهن 
سياست  و  حكومتگران  دست  بازيچه  شان، 
زدگان نيست كه هر گونه كه دل شان بخواهد 
با آن بازى كنند. از ديد اين تعداد از مردم كه 
كم هم نيستند، پروسه انتخابات يك پروسه 
تمام شده است و اگر قرار بود كسى به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب مى شد، بايد در همان 
مرحله و دوره اول انتخابات، انتخاب مى شد 
و ديگر نيازى به اين همه مصارف گزاف و 

سرگردانى هر شب و روز مردم نمى بود.
و  عرض  در  مردم  از  دسته  اين  باور  به 
طول چند ماهى كه صرف برگزارى انتخابات 
واليتى  شوراهاى  و  جمهورى  رياست 
و  ها  برنامه  از  بسيارى  گرديد،  كشور  در 
توليدى  فعاليتهاى  و  اقتصادى  هاى  پروژه 
كوچك  و  كالن  هاى  گذارى  سرمايه  نيز  و 

اقتصادى كه ...
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هرچند مخالفان مسلح دولت در انتخابات 
رياست جمهورى و شوراى هاى واليتى 

شانزده حمل ناكام بودند؛ اما حمله هاى اين 
گروه پس از انتخابات افزايش يافته، چنان كه 
يافته هاى گروه جهانى بحران افزايش را در 
حمله هاى هراس افگنان در چهارماه نخست 

امسال نشان مى دهند

افغانستان بزرگترين دشمن اسالم را به زانو درآورد
امام جمعه ولسوالى چمتال بلخ:

در مراسمى كه پس از اداى نماز عبادى- سياسى جمعه، به مناسبت 
سالروز وفات حضرت زينب(س) و آغاز خروج ارتش متجاوز شوروى 
سابق از افغانستان، توسط مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان در 
مصلى ولسوالى ”چمتال“ واليت بلخ برگزار شده بود، سخنرانان با اشاره 
ترين  بزرگ  توانستند  افغانستان  مردم  كه  كردند  تاكيد  مناسب،  اين  به 
دشمن اسالم و ابرقدرت جهانى را به زانو درآورده و آنها را از كشور 

اخراج كنند.
زينب(س)  حضرت  شخصيت  به  اشاره  با  همچنين  مراسم  اين  در 
نجابت،  لحاظ  از  زينب(س)  حضرت  اينكه  بر  عالوه  كه  شد  يادآورى 
اصالت و پرورش در باالترين امكان درجه قرار داشت و از علم و آگاهى 

بااليى نيز برخوردار بود.
آنان همچنين درباره آغاز خروج ارتش سرخ شوروى سابق از كشور 
عاله كردند كه تمامى خرابى ها و عقب ماندگى از ترقى و پيشرفت و 
توسعه در افغانستان ميراث ننگين تجاوز ارتش سرخ شوروى سابق در 

اين كشور است.
در اين مراسم معنوى، حجت السالم عبدالواحد فوالدى؛ امام جمعه 
ولسوالى چمتال واليت بلخ در سخنانى گفت كه 25 ثور مصادف با آغاز 
خروج نيروهاى اشغالگر شوروى سابق است كه در سال 1367(ه.ش) 

اين ارتش تا دندان مسلح با ذلت و خوارى تمام از كشور بيرون رفت.
وى در ادامه گفت كه پس از ساليان متمادى، وقتى كشور ما زير موزه 
اين  در  ناگوارى  پيامدهاى  گرفت  قرار  سابق  شوروى  اشغالگران  هاى 

كشور بر جاى گذاشته شد.
مهم تر  همه  از  كه  گفت  ادامه  در  همچنين  فوالدى  االسالم  حجت 
جمله  از  كشور،  اين  در  ميليونى  شهداى  تقديم  و  تلفات  ضايعات، 

پيامدهاى تلخ تجاوز شوروى سابق در افغانستان مى باشد.
به گفته وى، صبر و استقامت و بردبارى مادران، خواهران، پدران قد 
خميده و يتيمان شهداى عزيز مان بود كه در برابر اين اشغال ننگين سينه 

سپر كرد و باالخره دشمن بزرگ آن زمان را به زانو درآورد.
وى افزود كه در برابر اين مقاومت ها دشمن نيز مجبور شد كه اين 
به  خجالت زده  و  مفتضحانه  و  كند  ترك  را  شهيدپرور  و  قهرمان  كشور 

كشور خود برگردد.
حجت االسالم فوالدى در ادامه خطاب به حاضران گفت كه اين نتيجه 
سرزمين  اين  در  كه  بود  پاكى  خون هاى  آن  و  مردم  شما  هاى  مقاومت 
ريخته شد و آن الله هايى كه از خون هاى پاك اين شهدا روييد، مقاومت 
جانانه اى در برابر خارهاى تيز شوروى سابق شد و آنها را مجبور عقب 

نشينى و شكست ساخت و رسوا و مفتضح اين كشور را ترك كرد.
امام جمعه ولسوالى چمتال واليت بلخ تاكيد كرد كه بايد اين ياد و 
اين  جوانان  و  نوجوانان  دل  در  به خصوص  همه  دل هاى  در  خاطرات 
چه  سرزمين  اين  مجاهدمردان  و  شان  پدران  كه  بماند  باقى  بوم  و  مرز 

رشادت ها، ايثارگرى ها و فداكارى هايى را انجام داده و چه رنج ها و 
مشقت هايى را به خاطر استقالل كشور تحمل كردند.

وى گفت كه مجاهدين كشور با مقاومت جانانه اى كه از خود نشان 
زانو  به  را  جهان  قدرت  بزرگترين  و  اسالم  دشمن  بزرگترين  دادند، 

درآوردند و از اين كشور بيرون راندند.
مردم  براى  بزرگ  بسيار  هاى  پيروزى  از  يكى  ثور  وى، 25  گفته  به 

افغانستان به حساب مى آيد.
اين عالم دينى افزود همانطور كه 8 ثور پيروزى مجاهدين يك پيروزى 
بزرگ به شمار مى آيد 25 ثور هم يادآور آن زحمات، رنج ها و مقاومت 
هاى شما مردم است و به عنوان روزى بزرگ و افتخارى عظيم در اوراق 

تاريخ سرزمين بال كشيده ما ثبت خواهد بود.
وى افزود كه نبايد فراموش كنيم كه اين افتخار بزرگ بايد در خاطره 

هاى يكايك فرزندان ما زنده بماند.
حجت االسالم فوالدى همچنين به مناسبت فرارسيدن سالروز وفات 
جانگداز قهرمان واقعه كربال، ام المصائب حضرت زينب(س) با اشاره 
شخصيت  درباره  علما  كه  گفت  سخنانى  در  آن حضرت  شخصيت  به 
حضرت زينب(س) بيانات شيوا و زيادى دارند و كتاب هاى زيادى در 
اين ارتباط نوشته شده و هرچه در اين باره قلم فرسايى شود و سخن ها 
گفته شود گوشه اى از فضايل و كرامات، رشادت ها و فداكارى هاى آن 

حضرت را بيان نمى توان كرد.
حضرت  كه  است  شده  باعث  عواملى  چه  كه  پرسش  اين  با  وى 
 3 وجود  كه  افزود  شود،  برخوردار  عظيم  شخصيت  اين  از  زينب(س) 
ويژگى مهم و عمده در زندگى آن حضرت، باعث عظمت قهرمان كربال 
على(ع)  امام  و  زهرا(س)  حضرت  واالگهر  دختر  بزرگ  و  بلند  روح  و 
شده است: وراثت، زندگى در محيط سالم و تربيت درست، خصوصياتى 
مى باشد كه ايشان را در ميان همه بانوان عالم سربلند و عزيز ساخته است.

حجت االسالم فوالدى در ادامه گفت كه حضرت زينب(س) از پستان 
حضرت  عطوفت  و  پرمهر  دامن  در  مكيده،  شير  فاطمه(س)  حضرت 
على(ع) پرورش يافته و زندگى جد بزرگوار شان پيامبر اسالم(ص) را 
حدودا درك نموده و از لحاظ وراثت به يك خانواده بانجابت و اصالت 

تعلق دارد.
حضرت  كه  گفت  دوم  ويژگى  به  اشاره  با  ادامه  در  دينى  عالم  اين 
مرور  و  عبور  محل  وحى،  محيط  كه  محيطى  و  خانه  در  زينب(س) 
فرشتگان الهى، در خانه ذكر و نيايش و نماز و عبادت و بندگى خدا و 
در خانه اى به دور از كوچكترين گناه و شبهه و اشكال پرورش يافته و 

رشد كرده است.
وى همچنين درباره ويژگى سوم گفت كه حضرت زينب(س) تحت 
پدر  سرپرستى  و  زهرا(س)  حضرت  اش  مكرمه  مادر  خاص  تربيت 

بزرگوارش حضرت على بن ابى طالب(ع) قرار داشت.
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ــه چگونگى  ــرح در رابطه ب ــن ط اي
بهبود سيستم تشكيالتى، تجهيزات، 
ــب و جذب و  ــتم جل ــت، سيس كمي
ــى براى  ــه جوي ــل صرف ــرد اص كارب

اردوى ملى مى باشد

طرح ديدگاه استراتيژيك در 
مورد دورنما و تقويت قابليت 
هاى اردوى ملى تائيد شد

ــان  ــت مي ــن نشس ــد در چهارمي هن
ــيا، پروژه تاپى و  ــورهاى قلب آس كش
ــرمايه  بندر چابهار را براى تجارت و س
ــكارى هاى  ــه و هم ــذارى در منطق گ

منطقه اى مهم خواند

هند پروژه تاپى و بندر چابهار 
را براى سرمايه گذارى در 

منطقه مهم خواند

كميسيون مستقل انتخابات:
15 ميليون ورق راى دهى براى دور دوم 

چاپ شده است
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شمار نيروهاى پوليس ملى به 157 هزار نفر 
رسيده است

سخنگوى وزارت داخله :

تكميل  ملى  پوليس  كميت  كه  مى گويد  داخله  وزارت 
سراسر  در  ملى  پوليس  هزار  حاضر 157  حال  در  و  شده 

كشور مصروف فعاليت هستند.
گفتگو  در  داخله  وزارت  سخنگوى  صديق،  صديق 
كميت  شدن  تكميل  به  توجه  با  گفت:  آوا،  خبرگزارى  با 
نيروهاى پوليس ملى ، وزارت امور داخله در صدد ارتقاء 
آموزش و مسلكى سازى پوليس ملى است، زيرا آموزش 

پوليس در عملكردهاى آنان تاثيرات بهترى داشته است.
ملى  پوليس  شمارنيروهاى  حاضر  حال  در  افزود:  وى 
كه  جوانانى  هم  آن  با  اما  است؛  رسيده  نفر  هزار   157 به 
جذب  مراكز  به  باشند  داشته  را  خدمت  بيشتر  توانمندى 
هم  داخله،  امور  وزارت  سخنگوى  گفته  به  شد.  خواهند 
كشور  سراسر  در  ملى  پوليس  درصد   60 از  بيشتر  اكنون 
تحت آموزش قرار دارند و براساس برنامه هاى دراز مدت 
خواهيم  معيارى  پوليس  يك  آينده  سال  ده  تا  وزارت  اين 
در  گفت:  ملى،  پوليس  توانمندى  به  اشاره  با  داشت.وى 
جريان دوازده سال تغييرات چمشگير در توانمندى پوليس 
ديده مى شود و ما همه روزه دستاوردهاى خوبى از پوليس 

جنايى و پوليس سرحدى داريم.
توسط  انتخابات  امنيت  تامين  كرد:  خاطرنشان  صديقى 
شانزدهم  در  افغان  امنيتى  نيروهاى  ديگر  و  ملى  پوليس 

حمل نشانگر توانمندى آنها به شمار مى آيد.
اين درحاليست كه برخى از نهاد ها ضمن قدردانى از 
تالش هاى نهادهاى امنيتى براى تامين امنيتى انتخابات در 
دور قبل از اين نيرو ها مى خواهند تا جهت تامين امنيت 

اين دور نيز از هيچ گونه سعى و تالش دريغ ننمايند.
به گفته آنان، هرچند مخالفان مسلح دولت در انتخابات 
رياست جمهورى و شوراى هاى واليتى شانزده حمل ناكام 

افزايش  انتخابات  از  پس  گروه  اين  هاى  حمله  اما  بودند؛ 
يافته، چنان كه يافته هاى گروه جهانى بحران افزايش را در 
حمله هاى هراس افگنان در چهارماه نخست امسال نشان 
مى دهند.در همين حال برخى از آگاهان امور نظامى به اين 
باورند كه طالبان به انتقام جويى بر آمده اند و مى خواهند 

انتقام ناكامى شان را در انتخابات بگيرند.
از سوى ديگر، پاكستان بر طالبان فشار مى آورد كه بايد 
خود را نشان دهند تا در نظام آينده افغانستان به آنان نقش 
داده شود، اما اين آگاهان با تاكيد مى گويند كه نيروهاى 
اين  و  دارند  را  طالبان  هاى  حمله  رفع  توانايى  ما  امنيتى 

عمليات نيز به جايى نخواهند رسيد.
گفتنى است وزارت امور داخله چند روز قبل اعالم كرد 
كه پوليس ملى در هر ولسوالى و هر محل با حمايت اردوى 
ملى افغانستان، آماده تامين امنيت دور دوم انتخابات است.
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يادداشتنگاه روز

آيا مردم نيز به نيمه دوم بازى 
خواهند رفت؟!

ادامه از صفحه اول / رابطه تنگاتنگى با 
اوضاع معيشتى مردم داشت، همگى تعطيل و 
راكد ماندند كه در نتيجه آن، بسيارى از مردم 
و  وخيم  اندازه  بى  وضعيت  در  و  شده  بيكار 

رقت بار معيشتى قرار گرفتند.
پيامدهاى  از  اوليه  مواد  و  ارزاق  گرانى 
رياست  انتخابات  نخست  دور  برگزارى  ديگر 
جمهورى در كشور بود كه هنوز نيز همچنان بر 

قوت و قدرت خويش باقى مانده است.
پرسشى كه اين دسته از مردم از حكومت و 
سياست مداران و نامزدان پيشتاز و پستاز دارند 
اين است كه مردم چه گناهى كرده اند كه تاوان 
بازى هاى سياسى آنان در نيمه اول و يا دوم 
و  حكومت  از  آيا  و  بدهند  را  انتخابات  بازى 
نامزدان و سياستمداران كسى است تا خرج و 
مخارج زندگى آنان و اهل و عيال شان را در 
سه ماه بعدى تامين كنند تا آنان با خيال آسوده 
و خاطرى جمع، در نيمه دوم بازى نيز شركت 
كرده و با شور و اشتياق، به يكى از دو نامزد 

پيشتاز راى بدهند؟!.
است  تر  مهم  نيز  اول  از  كه  ديگر  پرسش 
آنست كه چه تضمينى وجود دارد كه در نيمه 
دوم بازى نيز مانند دور اول آن، با آراى درست 
به  آنان  آراى  از  و  نشده  بازى  آنان  شفاف  و 
گونه دقيق و الزم حفاظت و نگهدارى شود؟ 
لذا و با اين رويكرد است كه تعدادى از مردم 
تمايل چندانى به شركت در دور دوم انتخابات 

از خود نشان نمى دهند.
با توجه به همين دو رويكرد در ميان مردم 
مردم  گسترده  شركت  به  نيز  آگاهان  كه  است 
جمهورى،  رياست  انتخابات  دوم  دور  در 
بر  آنها  از  بسيارى  و  نيستند  خوشبين  چندان 
اين باوراند كه دور دوم از نظر كميت و ميزان 
اين  از  و  نداشته  چندانى  توفيق  مردم،  شركت 
منظر، با دور نخست به هيچ عنوان قابل مقايسه 

و سنجه نخواهد بود.
امنيتى  نامناسب  اوضاع  باال،  عوامل  كنار  در 
گرفت.  ناديده  نبايد  نيز  را  اخير  ماه  يك  در 
طالبان  گرما،  فصل  آغاز  با  دانيم  مى  چنانكه 
و مخالفان مسلح دولت نيز به شدت حمالت 
از  تعدادى  روز  و  شب  هر  و  اند  افزوده  شان 
مى  خون  و  خاك  به  را  ما  گناه  بى  هموطنان 

كشند.
گزينه ناامنى در پايتخت و بسيارى از واليات 
كشور نيز يكى از عمده عواملى است كه مى 
تواند كاهش و ريزش افراد راى دهنده در دور 
دوم انتخابات را در پى داشته باشد. اما با تمام 
اينها بايد منتظر ماند و ديد كه بر خورد اين بار 
رياست  انتخابات  بار  ديگر  برگزارى  با  مردم 

جمهورى چه خواهد بود.

اعتياد؛ قتل عام خزنده

حالى  در  اين    / اول  صفحه  از  ادامه 
كسانى  نه  و  است  جرم  اعتياد  نه  كه  است 
كه بنا به هر دليلى به اين عمل روى آورده 
كه  هستند  ابدى  محكومان  و  مجرمان  اند 
تحمل  را  گناهى  بار  بايست  مى  ابداآلباد  تا 
كنند كه شايد خود هيچ تقصيرى در انجام 
زندگى،  بد  شرايط  اين  و  اند  نداشته  آن 
ناكارآمدى دولت، نبود اشتغال، فقر فرهنگى، 
مهاجرت و... بوده است كه زمينه ساز چنين 

مصيبت عظيم براى آنان گرديده است.
را  مسئوليتى  هيچ  نيز  افغانستان  دولت 
در اين زمينه نمى پذيرد و هر از گاهى اگر 
اى  شفاخانه  كشور،  شهرهاى  از  يكى  در 
گردد  مى  ايجاد  معتادان  مداواى  منظور  به 
است  محدود  اى  اندازه  به  آن  امكانات  نيز 
به  تواند  نمى  نيز  را  شهر  يك  معتادان  كه 
خدمات  پوشش  تحت  همزمان  صورت 

درمانى خويش قرار دهد.
اين در حالى است كه در تشكيل حكومت 
با  مبارزه  وزارت  نام  به  وزارتى  افغانستان،  
مواد مخدر وجود دارد كه وظيفه رسمى و 
قانونى آن مبارزه با مواد مخدر و موضوعات 

جانبى آن مانند اعتياد و... است.
به  وزارت  اين  ها  گزارش  براساس 
منظور مبارزه با مواد مخدر به اكثر واليات 
داده  اختصاص  دالر  ميليون  يك  تنها  كشور 
كه  اى  بودجه  به  توجه  با  كه  پولى  است؛ 
حجم  نيز  و  كند  مى  دريافت  وزارت  اين 
مشكالتى كه در زمينه مبارزه با مواد مخدر 
و موضوعات ديگر ناشى از آن مانند اعتياد 
و... وجود دارد،  بسيار اندك و ناكافى است.

سال   13 از  بعد  و  هنوز  ديگر،  سوى  از 
از ايجاد اداره كنونى، يكى از مناظر ديدنى 
كابل؛ پايتخت، معتادانى هستند كه در معابر 
عمومى، زير پل ها و نقاط پر رفت و آمد و 
مزدحم شهر، زندگى مى كنند و هيچ نهادى 
انتقال  دنبال  به  پيگير  و  جدى  صورت  به 
خاص  منطقه  يك  در  شان  اسكان  و  آنها 
دور از شهر و تحت مراقبت دولت نيست؛ 
بنابراين زيستگاه هاى معتادان در شهر كابل 
است  پايتخت  مناظر  ترين  ديدنى  از  يكى 
از  توجهى  قابل  شمار  توجه  روزه  همه  كه 
امر  اين  كند.  مى  جلب  خود  به  را  مردم 
يك  جايگاه  و  وجهه  براى  اينكه  بر  افزون 
از  است؛  آور  شرم  و  زننده  بسيار  پايتخت 
عادى  با  نيز  اجتماعى  سنگين  تبعات  نظر 
جلوه دادن پديده اعتياد و نيز وسوسه شدن 
افراد به ويژه جوانان و نوجوانان به مصرف 
زمينه  در  محدوديتى  هيچ  كه  مخدرى  مواد 
دسترسى به آن وجود ندارد، پيامدهاى بسيار 

مخرب و ويرانگرى در پى خواهد داشت.
اعتياد اكنون يكى از مدهش ترين خطرات 
كه  خطرى  است؛  افغانستان  در  اجتماعى 
شايد اطالق عنوان قتل عام خزنده در مورد 

آن، هرگز اغراق آميز نباشد.
با اين حساب، به نظر مى رسد هنوزهم 
ترين  خزنده  و  مرگبارترين  اين  مهار  براى 
بحران اجتماعى در كشور، دير نشده است 
و هرچه زودتر بايد به اين بحران مدهش و 

مرگ آفرين پايان داد.

مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان در 
كابل ديروز آغاز شد

مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان روز شنبه با 
فوتبال  فدراسيون  ورزشگاه  در   تيم  اشتراك 8 

آغاز شد.
افغان،  هاى  تيم  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
استقالل، سنگر، آسمايى، ميهن، همبستگى، عدالت 

و آينده سازان در اين مسابقات اشتراك دارند.
به گفته مسئولين فدراسيون فوتبال، روز جمعه 
مراسم قرعه كشى اين مسابقات انجام شد و تيم ها 

به دو گروه چهار تيمى تقسيم شدند.
راه  نهايى  نيمه  مرحله  به  تيم  دو  گروه  هر  از 
خواهند يافت و دو تيمى كه در مرحله نيمه نهايى 

به پيروزى برسند به مسابقه فينال مى روند.
اين  فيفا،  معيارهاى  خالف  بر  كه  است  گفتنى 
طول  دقيقه  تنها 70  و  نيستند  دقيقه  مسابقات 90 
مى كشند، دليل عمده هم آماده نبودن بازيكنان بانو 

براى بازى در طول 90 دقيقه مى باشد.
چندى پيش، چند بانوى مربى و داور در برنامه 
آموزشى مربيگرى و داورى در دبى اشتراك كردند 

تا بتوانند سطح كيفى اين مسابقات را باال ببرند.
گروه الف: تيم افغان، تيم ميهن ،تيم آسمايي و 

تيم آينده سازان 
گروه ب: تيم استقالل،تيم سنگر، تيم همبستگي، 

تيم عدالت، 
ديروز  آسمايى  و  افغان  هاى  تيم  است،  گفتنى 

اولين ديدار اين مسابقات را انجام دادند.

كشته شدن دو طالب پاكستاني 
در غزني

مقام هاي امنيتى در واليت غزني از كشته 
شدن دو طالب پاكستاني در ولسوالي اندر اين 

واليت خبر مي دهند.
اهللا  نظيف  آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
اردوي  قول  سوم  لواي  سخنگوي  سلطاني؛ 
دو  كه  مي گويد  غزني  واليت  در  تندر   203
نتيجه  در  شنبه  روز  صبح  پاكستاني  طالب 
عملياتى كه از سوي اردوى ملي در منطقه اى 
كشته  بود  شده  اندازي  راه  ناني  به  موسوم 

شده اند.
به  موسوم  عملياتى  كه  گفت  سلطاني 
و  واغظ  قره باغ،  هاي  ولسوالي  در  «پيروزي» 
اندر غزني از دو روز به اين طرف آغاز شده و 

فعال نيز ادامه دارد.
اين  رد  يا  تاييد  مورد  در  اما  مسلح  طالبان 

خبر به رسانه ها چيزي نگفته اند.

15 ميليون ورق راى دهى براى دور دوم چاپ شده است
كميسيون مستقل انتخابات:كميسيون مستقل انتخابات:

مستقل  كميسيون  سخنگوى 
شدن  آماده  و  چاپ  از  انتخابات 
براى  دهى  راى  ورق  مليون   15
اوراق  گفت  و  داد  خبر  دوم  دور 
بندى  بسته  حال  در  شده  چاپ 

شدن است.
به گزارش خبرگزارى آوا، نور 
محمد نور در يك نشست خبرى 
انتقال  امنيت  اينكه  بخاطر  گفت: 
مواد به خطر نيفتد به صورت غير 
علنى و بدور از رسانه ها عمليات 

انتقال صورت خواهد گرفت.
در  اينكه  به  اشاره  با  نور  آقاى 
بخاطر  حمل  شانزده  انتخابات 
و  مراكز  از  بعضى  امنيت  نبود 
نبوده  باز  مردم  روى  به  محالت 
قبل  دور  تجارب  از  گفت:  است 
شد  خواهد  استفاده  دور  اين  در 

گذشته  دور  در  مراكزى  امنيت  و 
بسته مانند نيز تامين خواهد شد.

وى از چاپ و آماده شدن 15 
دور  براى  دهى  راى  ورق  مليون 
دوم خبر داد و گفت اوراق چاپ 
شدن  بندى  بسته  حال  در  شده 

است.
نور  آقاى  هاى  گفته  بنابر 
تجارب  از  استفاده  با  كميسيون 
راى  مراكز  ايجاد  و  قبل  دور 
اوراق  كمبود  از  پشتيبان  دهى 
كه در دور گذشته اتفاق افتاد نيز 

جلوگيرى خواهد كرد.
تاكيد بر اينكه در  آقاى نور با 
دور دوم يك راى هم سرنوشت 
تمام  براى  گفت:  است  ساز 
و  ناظرين  كارت  كه  نهادهايى 
از  استفاده  اند،  گرفته  مشاهدين 

همان كارت دور قبل براى نظارت 
بر روند انتخابات ميسر است.

مستقل  كميسيون  سخنگوى 
انتخابات از دو كانديد رقابت كننده 
خواست تا ناظران شان را بر اساس 

محالت معرفى كنند.

دو  ناظران  براى  افزود:  وى 
دور  اين  در  كننده  رقابت  كانديد 
جمعا 50000 كارت نظارت چاپ 
شده است كه به صورت مساويانه 

برايشان توزيع خواهد شد.
مستقل  كميسيون  سخنگوى 
كه  محالتى  در  گفت:  انتخابات 
مى  اتمام  به  دهى  راى  روند 
روى  بر  نامزدان  ناظران  رسد، 
بايد  ها  آن  شمارش  نتايج  جدول 
امضاء كنند. وى علت اين امر را 
و  مشكالت  بروز  از  جلوگيرى 
عنوان  نامزدان  شكايات  پيگيرى 
كرد و گفت: اگر در پايان جدول 
نشده  امضاء  محل  يك  نتايج 
باشد، بعدا نامزد مربوطه حق ثبت 
محل  همان  مورد  در  را  شكايت 

نخواهد داشت.

كشور هند از فعاليت هاى 
سال گذشته و پروژه هاى 

تكميل شده همچون جلسات 
مشورتى، تدبير اعتماد سازى، 
تجارت و فرصت هاى سرمايه 
گذارى، كنفرانس بين المللى 
تجارت با افغانستان و برنامه 

ارتقاى ظرفيت براى كارمندان 
اتاق هاى تجارت افغانستان ياد 

آورى كرد

نشست  چهارمين  در  هند 
گروه تخنيكى تدبير اعتماد سازى 
سرمايه  هاى  فرصت  و  تجارت 
قلب  كشورهاى  ميان  گذارى 
آسيا، پروژه تاپى و بندر چابهار را 
براى تجارت و سرمايه گذارى در 
منطقه و همكارى هاى منطقه اى 

مهم خواند.
چهارمين  آوا،  گزارش  به 
تدبير  تخنيكى  گروه  نشست 
فرصت  و  تجارت  سازى  اعتماد 
ميان  گذارى  سرمايه  هاى 
كشورهاى قلب آسيا، كشور هاى 
حامى و سازمان هاى منطقه اى و 
بين المللى پروسه استانبول- قلب 
آسيا،  روز پنج شنبه (25 ثور) در 

دهلى جديد داير شد.
و  مقامات  نشست،  اين  در 
جمهورى  كشورهاى  نمايندگان 
اسالمى افغانستان، جمهورى هند، 
جمهورى اسالمى ايران، جمهورى 
اسالمى پاكستان، فدراتيف روسيه، 
جمهورى  تركيه،  جمهورى 
كانادا،  آستراليا،  تركمنستان، 
كشور  جرمنى،  اروپا،  اتحاديه 
متحده  اياالت  بريتانيا،  شاهى 
دفتر  و  متحد  ملل  دفتر  امريكا، 

بنياد آسيا اشتراك ورزيده بودند.
كشور هند از فعاليت هاى سال 
گذشته و پروژه هاى تكميل شده 
تدبير  مشورتى،  جلسات  همچون 
فرصت  و  تجارت  سازى،  اعتماد 
كنفرانس  گذارى،  سرمايه  هاى 
افغانستان  با  تجارت  المللى  بين 
براى  ظرفيت  ارتقاى  برنامه  و 
تجارت  هاى  اتاق  كارمندان 

افغانستان ياد آورى كرد.
تاپى  پروژه  هند،  جمهورى 
تجارت  براى  را  چابهار  بندر  و 
و  منطقه  در  گذارى  سرمايه  و 

مهم  اى  منطقه  هاى  همكارى 
خواند.

از  هند  و  افغانستان  همچنين 
جلسه  اين  كنندگان  اشتراك  تمام 
هايشان  فعاليت  تا  نمودند  تقاضا 
تدبير  اين  چارچوب  در  كه  را 
عملى نموده و يا مى نمايند شامل 

كه  ها)  فعاليت  (جدول  متريكس 
ارسال  هاى  كشور  تمام  براى  قبًال 
گرديده است، درج نموده، گزارش 

دهند.
هاى  فعاليت  مزبور،  جلسهء  در 
پيشنهادى براى سال آينده از سوى 
رهبرى  مسئووليت  كه  هند  كشور 

استانبول-  پروسه  در  را  تدبير  اين 
قلب آسيا دارد، ارائه گرديد.

جانب  از  پيشنهادى  هاى  برنامه 
سال  در  اجرا  براى  هند  جمهورى 
آينده شامل، ايجاد شبكه اطالعاتى 
تدبير  مشورتى  جلسات  تجارى، 
فرصت  و  تجارت  سازى  اعتماد 
هاى سرمايه گذارى، كنفرانس بين 
المللى تجارت با افغانستان، تسهيل 
هاى  كشور  با  افغانستان  گمركات 
برنامه  تجارتى،  نمايشگاه  منطقه، 
انكشاف  و  ظرفيت  ارتقاى  هاى 
تجارت ميان زنان تجارت پيشه در 

افغانستان مى شد.
همكاران  و  عضو  هاى  كشور 

بين المللى در بخش هاى تجارت 
ميان  منطقه،  در  گذارى  سرمايه  و 
همسايه  كشورهاى  و  افغانستان 
ايجاد  بايد  كه  هايى  سهولت  و 
گردند، صحبت كرده و از اقدامات 
در  هند  جمهورى  پيشنهادات  و 

اين راستا قدردانى نمودند.
كنندگان  اشتراك  همچنان 
چارچوب  در  ها  فعاليت  اجراى 
و  تجارت  سازى  اعتماد  تدبير 
را  گذارى  سرمايه  هاى  فرصت 
منطقه  بيشتر  هاى  همكارى  براى 
نقش  بر  و  نموده  عنوان  مهم  اى 
تأكيد  راستا  اين  در  افغانستان 

نمودند.
آسيا  قلب  استانبول-  پروسه 
جون  در  و  طرح  نومبر 2011  در 
تدبير   6 اى،  اعالميه  طى   2012
همگرايى،  براى  سازى  اعتماد 
مشورت هاى سياسى و همكارى 
و  المللى  بين  هاى  سازمان  با 
با  مبارزه  ساحات  در  اى  منطقه 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  تروريزم، 
و  تعليم  طبيعى،  حوادث  مديريت 
گذارى  سرمايه  و  تجارت  تربيت، 
و زيربناهاى منطقه اى را به اتفاق 

آرا انتخاب نمودند
قلب  كشورهاى  از  يك  هر 
تدابير  اين  از  يكى  رهبرى  آسيا 
را بر عهده دارد. قرار است جلسه 
استانبول-  پروسه  ارشد  كارمندان 
يا  جون  ماه  اواخر  در  آسيا  قلب 
در  جارى  سال  جوالى  ماه  اوايل 
مردم  جمهورى  بيجينگ،  شهر 
چين داير گردد. رياست همكارى 
امور  وزارت  اى  منطقه  هاى 
خارجه ج. ا. ا. مسئووليت انسجام 
استانبول-  پروسه  ريزى  برنامه  و 
اعتمادسازى  تدابير  و  آسيا  قلب 

آنرا به عهده دارد.

هند پروژه تاپى و بندر چابهار را براى 
سرمايه گذارى در منطقه مهم خواند

هزار معلول پاى مصنوعى دريافت مى كنند
اجتماعى،  امور  و  كار  وزارت 
نامه  تفاهم  معلولين  و  شهدا 
روز  را  معلولين  بخشى  توان 
”سهيتا  هندى  شفاخانه  با  شنبه 
امضا  به  جهپور)  سميتى“(موسسه 

رساند .
به  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
موسسه  نامه،  تفاهم  اين  اساس 
معلول  هزار  به  هندوستان  جهپور 
پاهاى  رايگان  طور  به  كشور 

مصنوعى تهيه مى كند.
امور  و  كار  وزير  افضلى،  آمنه 
اجتماعى، شهدا و معلولين گفت: 
شفاخانه  نامه،  تفاهم  اين  طبق 
جهپور  موسس  يا  سميتى  سهيتا 
داراى  نفر  هزار  براى  هندى، 
معلوليت در سراسر كشور به طور 
رايگان پاى مصنوعى تهيه مى كند

كه  كرد  اضافه  افضلى  خانم 
به  تنها  جهپور  موسسه  خدمات 
محدود  مصنوعى  پاى  ساختن 
و  تقويت  شامل  بلكه  شود؛  نمى 
تجهيز انستيتوت ملى معلولين نيز 

مى باشد .
افضلى افزود: تفاهم نامه مذكور 
و  فعال  كمپ  يك  ايجاد  زمينه 
منظم 30 روزه را در كابل فراهم 
معلولينى  كمپ  اين  در  كند.  مى 
كه پاهاى خود را در اثر ماين و يا 
امراض چون پوليو از دست داده 

اند، آموزش داده خواهند شد .
اقدامى  پروژه،  اين  او،  گفته  به 
به  خدمات  عرضه  و  تهيه  براى 
در  معلوليت  داراى  اشخاص 
كمك  اين  و  باشد  مى  افغانستان 

ها ادامه پيدا خواهد كرد .

رييس  مهتا،  داكتر  همچنان 
امضاى  مراسم  در  جهپور  موسسه 
موسسه  گفت:  نامه،  تفاهم  اين 
و  ابتكار  قسمت  در  جهپور 
نوآورى شهرت چشمگير دارد كه 
به طور موثر انكشاف يافته است .
در  كه  كرد  خرسندى  اظهار  او 
ارزش  با  خدمات  ارايه  قسمت 

برادران  ظرفيت  ارتقاى  براى  و 
همكارى  افغانستانى  خواهران  و 

مى كند.
موسسه  مهتا،  داكتر  گفته  به 
اشخاص  ميليون   1.3 به  جهپور 
داراى معلوليت در قسمت ساخت 
اشخاص  و  مصنوعى  اعضاى 
مصاب به مرض پوليو در سراسر 

جهان كمك كرده است.
كه  كرد  اميدوارى  ابراز  با  او 
چه  هر  باعث  كمك  اين  پيامد 
بهتر تحكيم روابط ميان دو كشور 

افغانستان و هندوستان شود.
امضا  حالى  در  نامه  تفاهم  اين 
مى شود كه به اساس ارقام كميته 
(آى سى آرسى ) تخمينًا، 39000 
معلوليت  داراى  افغانستان  در  تن 

هستند.
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در جلسهء شوراى امنيت ملى تحت رياست 
استراتيژيك  ديدگاه  طرح  كرزى،  جمهور  رئيس 
اردوى  هاى  قابليت  تقويت  و  دورنما  مورد  در 

ملى افغانستان تائيد شد.
به گزارش خبرگزارى آوا، به سلسلهء جلسات 
ستر  رتبهء  بلند  مسئولين  با  جمهور  رئيس  قبلى 
درستيز اردوى ملى كه از مدت دو سال بدينسو به 
ديدگاه ستراتيژيك  روى طرح يك  منظور بحث 
اردوى  هاى  قابليت  تقويت  و  دورنما  مورد  در 
ملى افغانستان ادامه داشته، جلسه ديروزى طرح 
تاييد  مورد  زمينه،  اين  در  را  درستيز  ستر  نهايى 

قرار داد.
در اين جلسه هيات رهبرى وزارت دفاع ملى 
طرح  و  گزارشات  ملى،  اردوى  درستيز  ستر  و 
ساله   12 ديدگاه  مورد  در  نهايى  شدهء  ترتيب 

وزارت دفاع ملى را ارايه كردند.
اين طرح در رابطه به چگونگى بهبود سيستم 
و  جلب  سيستم  كميت،  تجهيزات،  تشكيالتى، 
جذب و كاربرد اصل صرفه جويى براى اردوى 

ملى مى باشد.
طرح  جانبه  همه  هاى  بحث  از  پس  جلسه 
دفاع  وزير  به  و  داد  قرار  تاييد  مورد  را  مذكور 
به  را  شده  ياده  طرح  تا  سپرد  وظيفه  كشور  ملى 
در  ملى  دفاع  وزارت  ستراتيژيك  ديدگاه  عنوان 
مورد وضعيت فعلى، ساختار و درونماى اردوى 
ملى افغانستان به وزير دفاع ملى آينده، در محضر 

رئيس جمهور آينده كشور تقديم كند.
سپس شوراى امنيت ملى پيرامون تأمين امنيت 
دور دوم انتخابات رياست جمهورى، بحث همه 

جانبه نمود.
وزراى سكتور امنيتى در زمينه از آغاز آمادگى 
هاى الزم به شوراى امنيت ملى افغانستان اطمينان 

دادند.
و  امور  اداره  رئيس  جلسه،  اخير  قسمت  در 
چگونگى  پيرامون  وزيران  شوراى  داراالنشاى 
انتقال  مراسم  برگزراى  بخاطر  الزم  هاى  آمادگى 
و تحليف رئيس جمهور آينده به جلسه گزارش 

ارائه كرد.

طرح ديدگاه استراتيژيك 
در مورد دورنما و تقويت قابليت هاى 

اردوى ملى تائيد شد

نمايندگان مجلس خواستار رسيدگى 
به مشكالت مهاجران افغانستانى در تركيه 

شدند
مي گويند،   نمايندگان،  مجلس  اعضاي 
به  دست  تركيه  در  كه  افغانستاني  مهاجرين 
اعتصاب زده اند وضعيت بسيار نا مناسبي دارند 

و نيازمند ياري اند.
به گزارش خبرگزارى آوا، اين نمايندگان تاكيد 
رسيدگي  مهاجرين  اين  وضعيت  به  اگر  دارند، 
فوري نشود، ممكن است نتايج غم انگيز و بدي 

را در قبال داشته باشد.
گفت،  مجلس،   اين  عضو  سعادتي،  اسداهللا  
بسياري از اين اعتصاب كنندگان،  دهان هاي خود 

را دوخته اند و وضعيت خوبي ندارند.
وزارت  و  خارجه  وزارت  سعادتى،   گفته  به 
مهاجرين و عودت كنندگان، هيچ اقدامي در اين 

مورد نكرده اند.
تركيه  در  افغانستانى  مهاجرين  افزود:   سعاتي 
نرم  پنجه  و  دست   مشكالت  اين  با  حالي  در 
ايران  مثل  كشورها،  ديگر  مهاجرين  كه  مي كنند 
به  دوسيه هايشان  كشور،  اين  در  و...  پاكستان  و 

راحتي در جريان است.
وي اضافه كرد كه وزارت خارجه اين كشورها 
نيز در امور سهولت كار اين مهاجران فعال اند؛ اما 
مشكالت  به  توجهي  افغانستان،  خارجه  وزارت 

اين مهاجران به صوت جدي ندارد.
مهاجرين  از  تعدادي  كه  است  حالي  در  اين 
كه  مشكالتي  علت  به  تركيه  در  مقيم  افغان 
به  اعتصاب  در  است  مدتي  پيش آمده  برايشان 
سر مي برند و گفته مى شود كه دولت و وزارت 
الزم  گونه  به  آنان  مشكالت  حل  براي  خارجه، 

رسيدگي نمي كند.
عبدالرئوف ابراهيمي،  رييس مجلس نيز، اظهار 
كرد: مشكل مهاجرين در تركيه، مساله اي جدي 
است و بايد به آن به گونه الزم، رسيدگي شود.

از  كتبي،  صورت  به  گفت  ابراهيمى  آقاى 
عودت  و  مهاجرين  وزارت  و  خارجه  وزارت 
مساله  اين  تا  كرد  خواهد  خواست  در  كنندگان 

را به گونه ي جدي پي گيري كنند.

خبرگزارى آوا - مشهدمقدس
حسينى مزارى با بيان اينكه حضور 
فرصت  نوعى  ايران  در  مهاجرين 
شخصيت  اگر  گفت  تهديد،  نه  است 
هاى ايران دقيق فكر كنند بايد از اين 
چون  ببرند  را  استفاده  حسن  فرصت 
و  سرمايه  ايران  در  مهاجرين  حضور 

ظرفيت است.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان 
المسلمين  و  االسالم  حجت  (آوا) 
سيدعيسى حسينى مزارى؛ رئيس مركز 
فعاليت هاى اجتماعى و فرهنگى تبيان 
درگذشت  روز  هفتمين  مراسم  در  كه 
سيد محمدباقر هاشمى يكى از فعالين 
در  مقدس،  مشهد  در  تبيان،  مركز 
مى  صحبت  ومرد،  زن  نفر  ها  حضور 
نيروهايى  چنين  يك  رفتن  گفت:  كرد 
و  فعال  عناصر  هم  و  متدين  هم  كه 
پرتالش باشند، هم به فكر زندگى خود 
ديگران،  زندگى  فكر  به  هم  و  باشند 
هم  اش  ضايعه  و  است  ضايعه  قطعا 

ضايعه جبران ناپذير است.
مى  بياييم  خودمان  به  تا  گفت  وى 
بايد  و  است  تمام  ما  وقت  كه  بينيم 
سمت  به  و  كنيم  ترك  را  فانى  سراى 
همين  به  بشتابيم  باقى  سراى  سوى  و 
خاطر است كه استفاده از فرصت ها در 

زندگى ما اهميت پيدا مى كند.
مشكل  از  ناشى  ما  مشكالت  اكثر 

در ارتباط مان با خدا است
آيت  حضرت  االختيار  تام  نماينده 
شيرازى  مكارم  ناصر  العظمى  اهللا 
براى  فرصت،  سه  به  افغانستان  در 
مهاجرينى كه در ايران زندگى مى كنند 
اشاره كرد و گفت: ابتدا بايد رابطه خود 
را با خداوند متعال محكمتر و جدى تر 
معنوى  مسائل  وضع  و  سر  به  و  كنيم 

خود رسيدگى كنيم.
ابعاد  به  اشاره  با  مزارى  حسينى 
عبادت  اوج  نماز  اينكه  و  عبادت 
شرايط  همه  مسلما  و  است  وبندگى 
نماز، مقدمات ومقرنات آن نيز رعايت 
اشاره  نماز  مقدمات  از  يكى  به  گردد، 
و  اصولى  لوازم  از  كه  گفت  و  كرد 
اساسى نماز بحث پرداخت وجوهات 

شرعيه  است.
افغانى  يك  كسى  اگر  گفت:  وى 
وجوهات داشته باشد و پرداخت نكند 
قابل  اش  عبادى  اعمال  از  يك  هيچ 

قبول نيست.
وى گفت: چون شما وقتى نماز مى 
خوانيد لباس، خانه و ديگر وسايل شما 
گردد  قبول  اعمالتان  تا  باشد  پاك  بايد 
در غير اين صورت نماز خواندن با آن 
لباس و در آن خانه اى كه وجوهاتش 
مواجه  جدى  مشكل  با  نپرداخته  را 

است.
اولين  افزود:  تبيان  مركز  رئيس 
و  الزم  خيلى  ما  براى  كه  اى  استفاده 
ضرورى است اين است كه ما از دقايق 
عمر خود در راه خدا بايد استفاده كنيم 
قدرت  و  بزرگ  قدرت  به  را  خود  و 
اليتناهى و اليزال وصل كنيم و اين جا 
پيدا  كاهش  هم  ما  مشكالت  كه  است 

مى كند.
درصد   90 از  بيش  مزارى  آقاى 
مشكالت  از  ناشى  را  مردم  مشكالت 
اكثر  گفت:  و  دانست  آنها  عبادى 
مشكل  وجود  از  ناشى  ما  مشكالت 
در ارتباط مان با خدا است لذا از اين 
مجلس بيرون شديم سعى كنيم كه ذره 
اى از موانع در زندگى ما وجود نداشته 

باشد.
مهاجرت  ديار  در  بايد  مهاجرين 
جوانان را به تحصيل علم تشويق كنند

رئيس خبرگزارى صداى افغان(آوا) 
در ادامه صحبت هاى خويش به دومين 
و  كرد  اشاره  مهاجرين  براى  فرصت 
مهاجرت  و  هستيم  مهاجر  ما  گفت: 
هم  ما  برگشت  و  محدود  فرصت  هم 

به افغانستان حتمى است.
بايد  ما  انديشه  اينكه  بيان  با  وى 
افغانستان  به  رفتن  و  برگشت  انديشه 
اين  از  بايد  ما  كرد:  تصريح  باشد، 

حسن  ايران  در  خود  موقت  حضور 
استفاده را ببريم.

بيان  با  مزارى  حسينى  آقاى 
در  بُعد  چند  در  بايد  مهاجرين  اينكه 
عنوان  كنند،  تالش  مهاجرت  ديار 
يكى  ايران  اسالمى  جمهورى  كرد:  
شرايط  كه  است  كشورهايى  از 
و  فنون  علوم،  دانش،  از  گرفتن  بهره 
فراهم  آن  در  مختلف  هاى  تخصص 
كوشش  ما  هاى  خانواده  لذا  است، 
كنند كه جوانان خودشان را براى ادامه 

تحصيل تشويق كنند.
كه  مشكلى  هر  با  كرد:  تأكيد  وى 
و  افغانستانى  جوانان  بايد  شود  مى 
علم  تحصيل  راستاى  در  هموطن 

تالش مضاعف به خرج دهند.
مسئول  مدير  و  امتياز  صاحب 
مهاجرين  به  خطاب  انصاف  روزنامه 
باال  براى  ها  فرصت  اين  از  گفت: 
استفاده  حسن  آگاهى  و  دانش  بردن 
را كنيد، چون هر مقدارى كه دانش و 
آگاهى جمعيت مهاجر ما افزايش پيدا 
كند، تأثيرگذارى زيادى مى توانند در 

افغانستان داشته باشند.
وى گفت هر جامعه و مردمى كه از 
باشد،  باال  سطح  در  دانش  و  علم  نظر 
به همان ميزان رفاه، قدرت و محبوبيت 

علمى و بين المللى شان باال مى رود.
مهاجرين اقتصادشان را تقويت كنند 

و با مشكالت مبارزه نمايند
اقتصاد  تقويت  مزارى  حسينى 
كه  كرد  عنوان  اى  عرصه  دومين  را 

نو  از  و  مضاعف  تالش  بايد  مهاجرين 
استفاده  شان  هاى  خالقيت  و  ها  آورى 

كنند.
در  كه  دانيم  مى  ما  گفت:  وى 
و  مشكالت  ايران  اسالمى  جمهورى 
افغانستان  مردم  راه  فراه  مختلف  موانع 
قرار دارد، اما با همه اين اوصاف، مردم 
ما بايد مردمى مقاوم، جدى، سر زنده و 
مشكالت،  اين  وجود  و  باشند  هوشيار 

مردم ما را نبايد از صحنه به در كند.
به  مهاجرين  راه  فرا  موجود  موانع 

نفع امنيت ملى ايران نيست
حسينى مزارى در قسمتى از سخنان 
خويش به مشكالت مهاجرين در ايران 
اشاره كرد و گفت موانعى كه بر سر راه 
و  آموزان  دانش  كارگر،  كسبه،  تجار، 
اسالم  نظر  از  نه  دارد  قرار  دانشجويان 
سياست،  اجتماع،  عرف،  نظر  از  نه  و 
درست  ديگرى  عرف  هر  و  فرهنگ 

نيست. 
موجود  موانع  اينكه  به  اشاره  با  وى 
جمهورى  ملى  امنيت  نفع  به  حتى 
تصريح  باشد،  نمى  نيز  ايران  اسالمى 
خصوص  در  ذيربط  مراجع  با  من  كرد: 
كردم  صحبت  مهاجرين  موانع  رفع 
تجار  و  كسبه  كه  بلندى  طومار  حتى 
دفتر  به  بودند  كرده  تهيه  گذشته  هفته 
اين  جريان  در  آنها  تا  دادم  تحويل  آقا 
موانع قرار بگيرند و در جهت رفع اين 

ها برنامه ريزى كنند.
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  رئيس 
اين  ما  اينكه  اظهار  با  تبيان  اجتماعى 

از  حمايت  و  داريم  دوست  را  نظام 
اين نظام را واجب تر از حفاظت جان 
خود مى دانيم تصريح كرد: ما به دنبال 
رفع برخى موانع هستيم، اين موانع اگر 
برداشته نشود ضرر و زيانش به مراتب 
بيشتر از آن خدماتى است كه ايران طى 
اين 30 سال براى مهاجر و مردم داخل 

افغانستان انجام داده است.
مشكالتى  برخى  كرد:  تصريح  وى 
كه وجود دارد ناشى از سياست اصلى 
نيست،  ايران  اسالمى  جمهورى  نظام 
از  باال،  آن  از  نظام  اين  اصلى  سياست 
شخصيت  ساير  تا  گرفته  رهبر  خود 
هايى كه  دور و بر رهبرى هستند و در 
نظر  شان  همگى  دارند،  قرار  مسير  آن 
بسيار مثبت و اسالمى نسبت به قضيه 
كشورى  يك  در  اما  دارند،  مهاجرين 
حضور داريم كه در نظام و دولت آن 

افراد و عناصر مختلف وجود دارد.
وى عنوان كرد كه بعضى از ديدگاه 
ديدگاه  كه  دارد  وجود  ايران  در  ها 
هستند  نگران  آنها  مثال  است  نادرستى 
كه اگر تجار، كسبه و گارگر افغانستانى 
در ايران شاغل باشند جاى تجار، كسبه 

و كارگر ايرانى را مى گيرند.
حسينى مزارى ضعف اين ديدگاه را 
در ضعف معرفت دينى و غير اسالمى 
عنوان  به  ما  گفت  و  دانست  آن  بودن 
كه  معتقديم  متدين  و  مسلمان  يك 
خداوند رزاق و روزى دهنده است و 
است  متعال  خداوند  دهنده  روزى  اگر 

پس اين نگرانى براى چه است؟.
مهاجرين  حضور  به  مزارى  آقاى 
خارجى در ديگر كشورها مثل امارات، 
كشورها  آن  رونق  و  قطر  و  عربستان 
توسط مهاجرين اشاره كرد و گفت: در 
جمهورى اسالمى ايران نياز هست كه 
و  كسبه  مهاجرين،  همه  اين  وجود  از 
تجار حسن استفاده و مديريت درست 

شود.
حضور مهاجرين در ايران سرمايه 

و ظرفيت است نه تهديد
رئيس خبرگزارى صداى افغان(آوا) 
نوعى  را  ايران  در  مهاجرين  حضور 
ادامه  در  تهديد،  نه  دانست  فرصت 
هاى  شخصيت  اگر  كه  كرد  عنوان 
از  بيانديشند  و  كنند  فكر  دقيق  ايران 
اين فرصت بايد حسن استفاده را ببرند 
چون حضور مهاجرين در ايران سرمايه 
و ظرفيت است و  بايد از اين ظرفيت 

حسن استفاده شود.
خويش  هاى  صحبت  ادامه  در  وى 
فراه  آمده  وجود  به  موانع  از  برخى  به 
راه مهاجرين اشاره كرد و گفت: چندى 
پيش يكى از مهاجرين معترض بود كه 
پسر من را مدرسه گفته كه بايد بروى 
كنى  نام  ثبت  تيزهوشان  مدرسه  در 
آنها  رفتم  تيزهوشان  مدرسه  به  وقتى 
كه  گفتند  و  شدند  پسرم  نام  ثبت  مانع 

ما افغانستانى ها را ثبت نام نمى كنيم.
عملكرد  خواندن  نادرست  با  وى 
اين نوع ديدگاه گفت: اگر يك كشور 
آدم  و  افغانستانى  مغز  آن  باشد  غربى 
روند  مى  خودشان  را  افغانستانى  هاى 
در  و  كنند  مى  جمع  كشور  داخل  از 
كشورهاى خودشان پرورش مى دهند 
و بعد از چند مدت به عنوان افراد نخبة 
وابسته، تحويل افغانستان مى دهند؛ اما 
در ايران اين سرمايه افغانستانى و اين 
و  مفت  افغانستانى  نخبة  پسر  و  دختر 
اما  دارد  وجود  كشور  اين  در  مجانى 

استفاده اى از آن نمى شود.
آقاى مزارى افزود اگر اين نخبه هاى 
دهيد  آموزش  و  تربيت  را  افغانستانى 
حداقل  افغانستان،  به  برگشت  از  بعد 
مردم  شما  خيرخواه  كه  است  اين  اش 
است و اين شخصيت نه تنها در برابر 
اين نظام حرف نمى زند بلكه دعاگوى 

نظام جمهورى اسالمى خواهد بود.
العظمى  اهللا  آيت  حضرت  نماينده 
تصريح  افغانستان  در  شيرازى  مكارم 
رفع  مشكالت  اين  چقدر  هر  كرد: 
شود به درد استحكام روابط دو كشور 
افغانستان و ايران مى خورد و سياست 

خارجى ايران تقويت مى شود.
در كل جهان دوستى بهتر از مردم 
افغانستان براى ايران پيدا نمى توانيد

دولت  به  خطاب  تبيان  مركز  رئيس 
جمهورى اسالمى ايران گفت: اگر مى 
خواهيد اين نظام، نظام قدرت مند در 
سطح دنيا و منطقه باشد، شما از مردم 
خدا  مجاهد،  باالتر،  دوستى  افغانستان 
پيدا  دنيا  كل  در  قدرتمند  و  پرست 

نمى كنيد.
مثل  شما  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
كوش،  سخت  مردم  افغانستان  مردم 
امت  منافع  دنبال  به  كه  كسانى  و  قانع 
نمى  پيدا  دنيا  كل  در  است  اسالمى 
مردم  اين  اگر  داشت:  اظهار  توانيد، 
اين  راهش  شوند  داشته  نگه  افغانستان 
مهاجرين  با  ايران  داخل  از  كه  است 
و  درست  برخورد  افغانستانى  مسلمان 
كار درست صورت گيرد و بايد ثابت 
ما  خارجى  سياست  كه  شود  ساخته 

سياست درستى است.
انواع  مهاجرين  به  مزارى  آقاى 
سرمايه گذارى ها را در ايران پيشنهاد 
مختلف  ابعاد  در  بايد  گفت:  و  كرد 
خود را قدرتمند بسازيم و وحدت بين 

خودمان ايجاد كنيم.
باشيد  داشته  حضور  صحنه  در 
جهانيان  و  ايران  به  را  افغانستان  و 

معرفى كنيد
سياسى  و  اجتماعى  فرهنگى،  فعال 
براى  فرصت  سومين  ادامه،  در  كشور 
مهاجرين را عدم فراموشى افغانستان و 
معرفى آن به ديگران عنوان كرد و گفت: 
افغانستان  ما  اصلى  سرزمين  و  خانه 
هايى  شخصيت  و  را  آن  نبايد  و  است 
فرهنگى،  دينى،  هاى،  عرصه  در  كه 
مى  تالش  كشور  سياسى  و  اجتماعى 

كنند، فراموش كنيم.
مهاجرين  از  تبيان  مركز  رئيس 
فعال  حضور  صحنه  در  كه  خواست 
هاى  جبهه  گر  كمك  و  باشند  داشته 
فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  فكرى، 

داخل افغانستان باشند.
گفت  مهاجرين  به  خطاب  وى 
هاى   رسان  پيام  و  گويا  زبان  بايد  كه 
افغانستان  مشخص  و  حقيقى  درست، 
بسيار  ستاد  يك  عنوان  به  و  باشيم 
و  هويت  و  كنيم  عمل  ايران  در  جدى 
و  ايران  به  را  خودمان  مردم  شخصيت 

جهان معرفى كنيم و بشناسانيم.
افغانستان مهد تمدن اسالمى است

مردمانى  را  افغانستان  مردم  وى 
شكست  را  انگليس  كه  دانست  مبارز 
پاكستان  و  هند  استقالل  موجب  و  داد 
شد، شوروى را شكست داد و خود را 
دنياى  كل  نجات  موجب  و  داد  نجات 

اسالم شد.
حسينى مزارى با عنوان كردن اينكه 
امريكا  از  تر  قوى  مراتب  به  شوروى 
و انگليس بود و مردم افغانستان آن را 
افغانستان  كرد:  تصريح  داد،  شكست 
پيشرفت  و  علم  اسالمى،  تمدن  مهد 
بوده و شخصيت هاى بزرگ اسالمى، 

امروز از افغانستان است.
نفر  صدها  و  ها  ده  كه  گفت  وى 
از  دانشمند  و  عالم  هاى  شخصيت  از 
اين  سر  دنيا  امروز  كه  است  افغانستان 

شخصيت ها بگو ومگو دارند.
خويش  هاى  صحبت  پايان  در  وى 
از حضرت آيت اهللا العظمى امام خامنه 
حضرت  و  ايشان  دفتر  مسئولين  و  اى 
و  تشكر  شيرازى  مكارم  اهللا  آيت 
نگاه  آقا  دفتر  گفت:  و  كرد  قدردانى 
مهاجرين  و  افغانستان  مسائل  به  ويژه 
تالش مى كنند  افغانستان دارند و جداً 

كه مشكالت مهاجرين حل شود. 
آقاى مزارى گفت: دروازه دفتر مركز  
افغانستان  مردم  همه  روى  بر  تبيان 
خصوصا مهاجرين باز است و شما مى 
توانيد ارتباط داشته باشيد و مشكالتتان 
شما  مشكالت  ما  و  كنيد  عنوان  را 
حل  راستاى  در  و  كنيم  مى  منتقل  را 
مهاجرين  مشكالت  و  معضالت  اين 

انشاءاهللا مؤثر واقع خواهيم شد.

حضور مهاجرين در ايران نوعى فرصت است نه تهديد
حسينى مزارى در جمع صدها تن از مهاجرين:



همانان كه غير از مؤمنان، كافران را دوستان [خود] مى گيرند. آيا سربلندى را نزد 
آنان مى جويند؟ [اين خيالى خام است،] چرا كه عّزت، همه از آِن خداست
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جز خداى يگانه نيست و بدان معتقد باشد، وارد بهشت مى شود
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خبرنگاه

رفتن  از  كابل  شهروندان  از  شمارى 
كنند  مى  نگرانى  ابراز  دوم  دور  به  انتخابات 
و مى گويند كه با گرم شدن هوا و فرارسيدن 
فصل تابستان تحركات مخالفين مسلح دولت 
را  انتخابات  پروسه  امر،  اين  و  يافته  افزايش 

مختل خواهد كرد.
قارى محمد كاظم؛ يكى از شهروندان كابل 
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  با  گفتگو  در 
بر  عالوه  انتخابات  دوم  دور  در  كه  گفت 
بين  از  و  بيكارى  مشكالت  امنيتى،  مسايل 
رفتن سرمايه هاى ملى در فاصله انتخابات و 
بنابراين  است؛  نشده  گرفته  نظر  در  آن  نتايج 
انتخابات نبايد به دور دوم كشانده مى شد؛ تا 

مردم بيشتر از اين متضرر نمى شدند.
او گفت كه مردم مانند دور اول در انتخابات 
به  است  ممكن  اما  كرد؛  نخواهند  شركت 

صورت نسبى شركت كنند.
اين در حالى است كه عباس توكلى؛ يكى 
مردم  كه  گويد  مى  كابل  شهروندان  از  ديگر 
خواهند  شركت  انتخابات  در  اول  دور  مانند 
كرد و در ضمن كانديداهاى شكست خورده 
اند؛  كرده  ائتالف  پيشتاز  كانديداهاى  با  اكثراً 
بنابراين عدم شركت تعداد اندكى از طرفداران 
آنان، بر مشاركت مردم تاثير چندانى نخواهد 

داشت.
گسترده  اشتراك  كه  گفت  حال  عين  در  او 
حايز  آنچه  نيست،  مهم  دوم  دور  در  مردم 
در  شفافيت  و  امنيت  تامين  است  اهميت 

انتخابات پيش رو است.
شهروندان،  از  ديگر  يكى  نورى؛  احمد 
اساسى  قانون  به  نظر  را  دوم  دور  در  اشتراك 
كشور يك وجيبه ملى مى داند و حضور مردم 

را در اين دور ضرورى مى خواند.
وى به اين باور است كه مردم افغانستان در 
درك  و  بيشتر  احساس  با  انتخابات  دوم  دور 
حاضر  راى  هاى  صندوق  پاى  به  ترى  عميق 

خواهند شد.
حبيب الرحمان نيز گفت كه مردم در دور 
دوم انتخابات مانند دور اول با شور و هيجان 
شركت خواهند كرد؛ زيرا هدف، تعيين زعيم 
نظر  مورد  شخص  رساندن  قدرت  به  و  آينده 

شان مى باشد.
كشور  امنيتى  نيروهاى  اگر  وى،  باور  به 
اشتراك  از  كنند،  تامين  درستى  به  را  امنيت 
كاسته  انتخابات  دوم  دور  در  مردم  گسترده 

نخواهد شد.
آوا  با  گفتگو  در  نيز  رضايى  سالم  محمد 
از  يكى  رفتن  كنار  احتمال  كه  داشت  اظهار 
كانديداها به نفع ديگرى وجود ندارد و دولت 

ائتالفى تشكيل نخواهد شد.
يقين  دوم  دور  به  انتخابات  رفتن  به  وى 
هاى  كميسيون  كه  كند  مى  تاكيد  اما  دارد؛ 
مستقل انتخابات و شكايات انتخاباتى بايد بى 
طرفى خود را حفظ كرده و از تقلبات داخل 

كميسيون و بيرون از آن جلوگيرى نمايند.
كميسيون  كه  است  عقيده  اين  بر  وى 
همراه  انتخابات  اول  دور  در  انتخاباتى  هاى 
دادند؛  انجام  را  نامرئى  هاى  تقلب  دولت،  با 

وگرنه انتخابات به دور دوم كشيده نمى شد.
انتخابات  پروسه  بار  اين  اگر  او  گفته  به 
روال عادى خود را مطابق قانون طى نكند و 
كميسيون هاى انتخاباتى به آراى مردم دستبرد 
خواهد  دنبال  به  نامطلوبى  هاى  پيامد  بزنند 

داشت.
قابل ذكر است كه كميسيون مستقل انتخابت 
روز پنجشنبه هفته گذشته رسمًا اعالم كرد كه 
هيچيك از نامزدان رياست جمهورى بيشتر از 
پنجاه درصد آرا را به دست نياورده؛ بنابراين 

انتخابات به دور دوم مى رود.

 10  ، ها  سال  از  پس  امريكايى  مقامات 
پاكستانى را از زندان بگرام آزاد كردند .

به گزارش خبرگزارى صداى افغان ( آوا ) به 
نقل از اكسپرس تربيون، مقامات امريكايى پس 
از سالها ، 10 پاكستانى را بدون محاكمه از زندان 

بگرام آزاد كردند .
بر اساس اين گزارش ، يكى از اين زندانيان 
ده سال بيش توسط نيرو هاى انگليسى در عراق 
دستگير و به افغانستان منتقل شده بود ، مقامات 
امريكايى مدعى شده اند ، كه بازداشت اين افراد 
براى جلوگيرى از حضور آنها در مقابله با نيرو 

هاى خارجى الزم و ضرورى بوده است .
در بخش ديگر اين گزارش آمده است ، كه 
هنوز مشخص نيست اين 10 زندانى آزاد شده 
به كجا برده شده اند ، اما پروژه عدالت پاكستان 
اعالم كرده است كه سازمان بين المللى صليب 
داده  خبر  زندانيان  اين  هاى  خانواده  به  سرخ 
است كه اين افراد آزاد شده اند ولى هنوز معلوم 

نيست پس از آزادى به كجا منتقل شده اند .
اين  از  ديگرى  تعدادى   ، كه  است  گفتنى 
زندانيان در ماه دسمبر از زندان آزاد و به صورت 
مخفيانه به زندان هاى پاكستان منتقل شدند ولى 

هفته ها در سلول انفرادى بسر مى بردند .
زندانيان خارجى در بگرام اين اجازه را ندارند 
خود  عليه  شده  مطرح  اتهامات  جزئيات  از  تا 
مطلع شوند و بدون محاكمه در اين بازداشتگاه 

زندانى هستند .
به گفته يك وكيل پاكستانى ، در حال حاضر 
امريكا  كنترول  تحت  هاى  زندان  در  تن  ها  ده 

حبس هستند .
به عقيده او ، مقامات پاكستانى بايد به وكيالن 
مدافع و اعضاى خانواده هاى زندانيان ، در مورد 
از  آنها  تا  بدهند  معلومات  افراد  همين  رهايى 

خطر شكنجه نجات بابند .

كردند:  اعالم  شنبه  روز  هند  رسانه هاى 
كنگره  حزب  سنگين  شكست  از  پس  روز  يك 
جاناتا  بهاراتيا  مخالف  حزب  مقابل  در  حاكم 
(Bharatiya Janata) در انتخابات سراسرى، 
از  كشور  اين  وزير  نخست  سينگ  مانموهان 

سمت خود كناره گيرى كرد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
سينگ لحظاتى پس از برگزارى آخرين نشست 
همه  استعفانامه  هاى  و  خود  استعفانامه  كابينه، 
وزراى دولت خود را در اقامتگاه رسمى پراناب 
اين  پايتخت  در  هند  جمهور  رئيس  موخرجى 

كشور، به وى تقديم كرد.
از  مودى  نارندرا  زمانيكه  تا  احتماال  سينگ 
حزب بهاراتيا جاناتا هفته آينده به عنوان رئيس 
عنوان نخست  به  كند،  ياد  سوگند  بعدى  دولت 

وزير موقت هند باقى خواهد ماند.
اوايل ديروز، نخست وزير 81 ساله هند براى 
دولت  براى  و  سخنرانى  مردم  براى  بار  آخرين 

بعدى آرزوى موفقيت كرد.
سينگ در اين سخنرانى كه از تلويزيون پخش 
شد، همچنين از منتقدان خود كه وى را به علت 
رسوايى هاى فساد مالى و بحران اقتصادى چند 
و  انتقاد  بودند،  داده  قرار  هدف  گذشته  سال 
اعالم كرد: «زندگى من و دوران مسئوليت من، 
همچون يك كتاب باز است. من هميشه تالش 
كرده ام نهايت تالش خود را براى خدمت به اين 

ملت بزرگ انجام دهم».
در  كشور  اين  كرد  تاكيد  هند  وزير  نخست 
بسيار  «كشور  يك  پيش،  دهه  يك  با  مقايسه 
قدرتمندتر» است. سينگ كه در 10 سال گذشته 
نخست وزير هند بوده است، تصميم گرفت از 
سمت،  اين  سر  بر  امسال  انتخابات  در  رقابت 

كناره گيرى كند.

شمارى از مردم كابل از رفتن انتخابات 
به دور دوم نگران اند

امريكا 10 پاكستانى را از زندان 
بگرام آزاد كرد

مانموهان سينگ از نخست وزيري هند 
كناره گيري كرد

پول  شدن  ميل  و  حيف  و  ها 
مردم توسط كميشن كاران گرفته 
مدت  روند  اين  و  شد  خواهد 
مى  بر  در  نيز  را  كمترى  زمان 

گيرد.
ترين  درست  كه  افزود  وخشيته  
به  افراد  مراجعه  ويزا  اخذ  راه 
از  و  باشد  مى  مربوطه  سايت 
از  هريك  نوبت  طريق  اين 
مراجعين حفظ شده و سريعتر به 

تقاضايشان رسيدگى مى شود.
درحال  كرد:  تصريح  وى 
نمايندگى  در  ويزا  قيمت  حاضر 
و  قانونى  قيمت  با  كنسولگرى 
افراد  اما  باشد  مى  برابر  مقطوع 
در  كه  كار  كميشن  و  سودجو  
فعاليت  نمايندگى  اين  از  بيرون 
پول  مردم  دادن  فريب  با  دارند 
از  كنسولگرى  نام  به  را  بيشترى 
آنان اخذ نموده و نمايندگى را به 
افزايش قيمت متهم مى كنند كه با 
اين روش دست اين افراد فرصت 

طلب كوتاه خواهد شد.
كسنولگرى  وخشيته،  گفته ى  به 
هاى  بيمارى  به  كسانيكه  براى 
ايدز  و  هپاتيت  همچون  خاص 
كه  زنانى  نيز  و  هستند  مبتال 
قاچاق  صورت  به  شوهرانشان 
توانند  نمى  اند،  شده  ايران  وارد 
همكارى  و  كمك  ويزا  بخش  در 

نمايد.
اقتصادى  سياسى  امور  مسئول 
نمايندگى  وديپلوماسى 
شريف،  درمزار  ايران  كنسولگرى 
فورمهاى  حاضر  درحال  گفت: 
شده  آماده  پروسه  اين  به  مربوط 
و پس از ارزيابى، اين پروسه در 
زودى  به  نيز  شريف  مزار  كابل، 

راه اندازى و فعال مى شود.
ساله  همه  كه  شود  مى  گفته 
هزاران تن از شهروندان افغانستان 
اخذ  با  كشور  مختلف  نقاط  از 
تجارى  زيارتى،  سياحتى،  ويزاى 
امورات  پيشبرد  براى  ترانزيتى  و 
شخصى و كارى وارد ايران شده 
اين  در  موجود  خدمات  از  و 
تاثير  كه  كنند  مى  استفاده  كشور 
مثبتى در ايجاد تعامالت بيشتر و 
استحكام روابط نيك و ديرينه دو 
كشور همسايه و همجوار ايران و 

افغانستان دارد.
اين درحاليست كه در حال حاضر، 
پنجصد  و  ميليون  سه  از  بيش 
بدون  و  مدرك  با  مهاجر  هزار 
و  دارند  حضور  ايران  در  مدرك 
چندين هزار شاگرد و دانشجو در 
مكاتب و دانشگاههاى اين كشور 
تحصيل  و  علم  كسب  مصروف 
اى  مالحظه  قابل  تعداد  و  بوده 
كسب  و  كار  مصروف  افراد  از 
هاى  بخش  و  نقاط  در  معيشت 

مختلف اين كشور مى باشند.

سيستم الكترونيكى درخواست ويزا براى اتباع افغانستان در كنسولگرى 
ايران در مزارشريف فعال مى شود

پس از سفارت ايران در كابل؛

كابل،  در  ايران  سفارت  از  پس 
مسئوالن در نمايندگى كنسولگرى 
اين كشور در مزار شريف نيز از 
براى  مخصوص  سايتى  ايجاد 
ايران  به   سفر  ويزاى  متقاضيان 

خبر دادند.
مسئول  وخشيته،  جواد 
و  ديپلوماسى  امورسياسى، 
اقتصادى ايران  در مزارشريف در 
گفت:  آوا،  خبرگزارى  با  گفتگو 
در  موثرى  گامهاى  خوشبختانه 
صدور  بخش  در  سهولت  ايجاد 
ويزا براى متقاضيان برداشته شده 
تاكنون  جارى  سال  آغاز  از  و 
مختلف  نقاط   در  ويزا  سهميه 
هرات،  كابل،  جمله  از  افغانستان 
آباد  جالل  و  قندهار  مزارشريف، 

افزايش يافته است. 
اين  ايجاد  به  اشاره  با  وى 
توزيع  روند  در  اساسى  تغييرات 
اسالمى  جمهورى  گفت:  ويزا، 
طرح  يك  تا  است  درصدد  ايران 
از  كسانيكه  براى  را  دهى  سامان 
افغانستان به ايران سفر مى كنند، 
فايل  آنها  براى  و  نموده  ايجاد 

شناسه ايجاد كند.
فوق،  مطلب  ادامه  در  وخشيته 
ايجاد  طريق  از  كرد:  نشان  خاطر 
نوع  و  محل  شناسه،  فايل  اين 
مشخص  افراد  تخصص  و  كار 

خواهدشد.
مطمئنا  شناسه  اين  وى،  گفته  به 
امنيت  جهت  در  تواند  مى 

دوكشور نقش بسزايى  ايفا كند.
ديپلوماسى  سياسى،  امور  مسئول 
و اقتصادى نمايندگى كنسولگرى 
ايران در مزارشريف، تصريح كرد: 
افراد  از  زيادى  عده ى  متاسفانه 
فاسد و فرصت طلب به كارهاى 
غير قانونى از جمله قاچاق دست 
مورد  اعمال  اين   كه  زنند  مى 
كشور  دو  سياستمداران  پسند 

نيست.
وى با ابراز تاسف از بروز برخى 
گفت:  ايران  در  ها  نابسامانى 
هاى  قربانى  از  بسيارى  متاسفانه 
باشد  مى  جوانهايى  ايران  كشور 
اند  شده  آلوده  مخدر  مواد  به  كه 
و اين معضل بزرگ ناشى از سيل 
طريق  از  كه  باشد  مى  قاچاقى 
شده  ايران  وارد  افغانستان  كشور 

است.
كرد:  تاكيد  ادامه  در  وخشيته 
مسئولين  كه  اميداوريم  ما 
مبارزه  راستاى  در  هردوكشور 
گامهاى  و  اهداف  مخدر  مواد  با 

مشتركى را بردارند.
نمايندگى  يك  درجه  رايزن 
مزارشريف  در  ايران  كنسولگرى 
در رابطه با صدور ويزا، گفت: در 
زمينه ويزا، يكسرى تدابيرى روى 
به  كه  است  شده  گرفته  دست 

زودى اطالعات صدور ويزا براى 
سفارت  سايت  طريق  از  مردم 

فعال خواهد شد. 
كسانيكه  كرد:  نشان  خاطر  وى 
براى  ايران  ويزاى  اخذ  خواهان 
و  سياحتى  زيارتى،  امورات 
از  توانند  مى  هستند،  تداوى 

طريق سايت سفارت به مسئولين 
امور ويزا مراجعه نموده  و فورم 

مربوطه را پر نمايند.
ديپلوماسى  سياسى،  امور  مسئول 
و اقتصادى نمايندگى كنسولگرى 
كه  گفت:  شريف،  مزار  در  ايران 
بازى  واسطه  جلوى  روش  اين 

كنترول طالبان افغانستان بر مناطق مرزى 
به نفع پاكستان نيست

سرتاج عزيز :

مشاور امنيت ملى پاكستان گفت 
، كه كنترول طالبان افغانستان بر 
كشورش  نفع  به  مرزى  مناطق 

نيست .
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
 The از  نقل  به   ( (آوا  افغان 
 ،  News International
ملى  امنيت  مشاور  عزيز  سرتاج 
در  كه   ، است  گفته  پاكستان 
كانديدى  هر  افغانستان  انتخابات 
او  شود  پيروزى  به  موفق  كه 
رئيس  كرزى  حامد  به  نسبت 
فرصت  افغانستان  فعلى  جمهور 
با  مذاكره  ادامه  براى  بيشترى 

طالبان خواهد داشت .
سرتاج عزيز ، با اشاره به پارامتر 
هاى گفتگو هاى صلح با طالبان 
مرزى  مناطق  كنترول   ، گفت 
نفع  به  افغانستان  طالبان  توسط 
اين  كه  زيرا   ، نيست  پاكستان 
مناطق مى تواند به پناهگاه هاى 

طالبان پاكستانى تبديل شود .
وى اظهار داشت ، افغانستان بايد 
كردن  دخيل  و  دادن  شركت  با 
طالبان در امور كشور ، آنها را به 

سمت صلح آورد .
با  پاكستان  ملى  امنيت  مشاور 
تاكيد بر اين كه ، سياست دولت 
امور  در  مداخله  عدم  پاكستان 
اين  كه  است  افغانستان  داخلى 
كشورها  ساير  توسط  تواند  مى 
واسطه  جنگ  هيچ  كه  منطقه  در 
در   (  Proxy War  ) يا  اى 
دنبال  ندارد  وجود  افغانستان 
شود، خاطر نشان كرد: سرنوشت 
افغان  خود  توسط  بايد  افغانستان 
آنها  كه  هنگامى   ، شود  تعيين  ها 
ما  كنند  حل  را  خود  مشكالت 
همه مى توانيم در روابط تجارى 
، بازسازى و توسعه در افغانستان 
 ” قدرت  هاى  بازى  در  ”نه 

مشاركت داشته باشيم.

انفجار راكت فضاپيماى پروتون- ام روسيه
 9 دقيقه پس از پرتاب

انفجار در تخار دوازده كشته و زخمى بر جا گذاشت

در  روسيه  پروتون-ام  راكت 
دقيقه  و 9  آزمايشى  پرواز  يك 
پس از پرواز منفجر و متالشى 
بعد  ماه  چند  رويداد  اين  شد. 
در  شده  انجام  اصالحات  از 
روسيه  فضانوردى  صنعت 
ترميم  براى  كه  افتد  مى  اتفاق 
گرفته  صورت  كشور  اين  وجه 

است.
آسوشيتدپرس  گزارش  به 
آژانس  بيانيه  از  نقل  به  و 
كه  راكت  اين  روسكاسموس، 
مخابراتى  ماهواره  يك  حامل 
بود، ابتداى روز جمعه به پرواز 

كيلومترى   160 در  اما  آمد،  در 
زمين از كار افتاد. 

مقامات  آژانس،  اين  گفته  به 
اين  بررسى  مشغول  روسيه 
آنها  گفته  به  و  هستند  رويداد 
فضا  در  كلى  به  راكت  اين 
متالشى شده و هيچ قطعه اى از 

آن به زمين نخواهد افتاد.
به گزارش آوا به نقل از العربيه، 
رويداد روز جمعه دومين حادثه 
پروتون-ام  راكت  براى  ناگوار 
يك  دهد.  مى  روى  كه  است 
پرواز  ابتداى  در  ديگر  راكت 

منفجر شد و سقوط كرد.

موترسايكل  يك  انفجار  اثر  در 
واليت  در  شده  گذارى  بمب 
تخار دوازده نفر كشته و زخمى 

شده اند.

تن  يازده  و  كشته  ملكى  فرد 
ديگر از جمله يك نيروى پوليس 

زخمى شدند.
 مقامات محلى مى كنند مى گويد 

بر اساس گزارش هاى رسيده از 
ساعت  كه  انفجار  اين  در  تخار، 
خواجه  ولسوالى  در  ظهر   12
يك  پيوست،  وقوع  به  بهاءالدين 

كه هدف انفجار اين بمب كه از 
شد،كاروان  مى  كنترول  دور  راه 
نيروهاى پوليس سرحدى بود كه 

از منطقه عبور مى كرد.


