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زنان و بيدارى اسالمى 
قسمت دوم

از  نهى  و  معروف  به  امر  ديگر،  جانب  از 
در  درون  از  نقد  براى  مساعدى  زمينه  منكر، 
نگرش اسالمى است و پتانسيل نقد از درون، 
جامعه  افراد  همه  براى  را  فضا  و  فرصت  اين 
اسالمى فراهم مى سازد كه در صورت مشاهده 
دستگاه  حتا  و  افراد  انحراف  و  عدول  هرگونه 
سياست و مديريت اسالمى از مسير اهداف و 
آرمان هاى تعيين شده در چارچوب دستورات 
و  گرى  اصالح  براى  مستقيما  خود  دينى، 

سازندگى قيام كند.
و  ها  طيف  اقشار،  همه  حضور  امر،  اين 
طبقات اجتماعى در يك جامعه دينى اسالمى را 
در فعاليت هاى سياسى تاييد و تشريع مى كند و 
زنان نيز در اين ميان، نه تنها مستثنى نشده اند؛ 
بلكه نقش آنان به عنوان نيمى از پيكره جامعه 
و مكمل مردان، بسيار محورى، حياتى و تعيين 

كننده است.
از  كه  هست  نيز  اساس  همين  بر  درست 
سلسله  فرستاده  فرجامين  رسالت  آغاز  ابتداى 
فرستادگان الهى براى اصالح امور بشر خودبنياد 
و نسيانگر حضرت محمد مصطفى(ص) زنان 
در پويايى و پايدارى نهضت اسالمى و انتقال 
پيروزمندانه پيام الهى آخرين پيامبر تا دوردست 
ترين كرانه هاى زيست بشرى تا هميشه تاريخ، 
همواره نقش منحصر به فردى داشته اند و اين 
در  مسلمان  شيرزنان  سوى  از  هم  هنوز  نقش 

كشورهاى مختلف اسالمى ايفا مى گردد.
نخستين زنى كه در كنار پيامبر ايستاد و از 
خود  اجتماعى  و  سياسى  نفوذ  و  مادى  ثروت 
آن  جاهلى  جامعه  اسالمى  بيدارى  جهت  در 
حضرت  كرد،  هزينه  و  گذاشت  مايه  روزگار، 
خديجه بود كه بعدها با به دنيا آوردن دخترى 
تاريخ  زنان  همه  برتر  الگوى  و  افتخار  كه 
زهراى  حضرت  بود  خواهد  و  هست  و  بود 
مرضيه(س) اين رسالت تاريخى را بعد از خود 
به او واگذاشت و...          ادامه در صفحه 2
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يادداشتيادداشت

با بعثت، همه مبعوث شديم!

بعثت از بعث گرفته شده و به معنى گزيده 
حديثى  اساس  بر  است.  شدن  انگيخته  بر  و 
«كلكم  گفت:»  كه  اسالم  بزرگ  پيامبر  از 
راع  فاالمام  رعيته،  عن  مسئول  كلكم  و  راع 
اهله  في  الّرجل  و  رعيته  عن  المسئول  هو  و 
راع و هو مسئول عن رعيته و المراة في بيت 
و  رعيتها  عن  مسئولة  هي  و  راعية  زوجها 
عن  مسئول  هو  و  راع  سيده  مال  في  الخادم 
رعيته و الرجل في مال ابيه راع و هو مسئول 
عن  مسئول  كلكم  و  راع  كلكم  و  رعيته  عن 
رعيته».، همه انسانها و به خصوص مسلمانان، 

همگى نسبت به همديگر مسئوليت دارند.
تا  ندارد  اجازه  مسلمانى  هيچ  اسالم  در 
نسبت به سرنوشت خويش و هم كيشانش و 
حتى ساير انسانها، بى تفاوت و خنثى باشد. 
آن  نظاير  و  شريف  حديث  اين  به  توجه  با 
انبياى  بعثت  با  همزمان  گوئيم  مى  كه  است 
الهى و به خصوص بر انگيخته شدن پيام آور 
يك  به  مصطفى(ص)،  محمد  اسالم،  بزرگ 

معنى همه انسانها نيز مبعوث شدند!.
يكى  باشد؛  تواند  مى  معنى  دو  را  بعثت 
معنى خاص و ديگرى عام؛ در معنى خاص، 
مى  مبعوث  كه  هستند  الهى  انبياى  فقط  اين 
شوند و ديگر انسانها را در اين وادى مقدس 

و منحصر به فرد، راه و بارگاهى نيست.
معنى دوم و عام بعثت، منحصر و محدود 
به عده اى خاصى نيست و همه ابناى بشريت 
از كافر و مومن، همه را زير پر و بال خويش 
مى گيرد. در اين معنى، هر انسانى مى تواند 
پيام آور توحيد و خير و نيكى باشد؛ چنانكه 
در جهت خالف آن، مى توانند ارمغان شر و 
تاريكى را به بشريت تحميل كنند و خود در 
زمره پيام آوران ظلمت و تاريكى و گمراهى 
ابليس،  و  اهريمن  وسيله  به  كه  بگيرند  قرار 

كنترول و اداره مى شود.
بنا براين، با برانگيخته شدن نبى مكرم اسالم 
به عنوان پيام رسان خداوند به بندگانش در 
روى زمين در سال    هجرت و در سرزمين 
خصوص  به  و  انسانها  همه  نوعى  به  وحى، 
پيام  عنوان  به  و  دنيا  ابديت  براى  مسمانان، 
رسانان عام و غير منحصر و با هدف اصالح 

جامعه انسانى، مبعوث و بر انگيخته شدند.
بنائن، هر دو رسول و پيام آوراند؛ هم انبياء 
عظام الهى و هم ساير انسانها و به خصوص 
مومنان و موحدان اديان الهى و آسمانى و به 
خصوص مسلمانان. اما بيائيم ببينيم و بسنجيم 
اين دو طايفه را با يكديگر كه هر دسته تا چه 
مقدار به مسئوليتهاى پيام رسانى و خودسازى 

خويش جامعه عمل پوشانده اند.
رسانان  پيام  كه  ندارد  وجود  ترديدى 
خاص الهى، همگى به وظايف و مسئوليتهاى 
عمل  كامل،  و  دقيق  درست،  گونه  به  محوله 
نموده اند. تاريخ با شكوه و پر افتخار زندگى 
و  فردى  عرصه  در  چه  الهى  خاص  پيامبران 
روشن  خود  اجتماعى،  هاى  حيطه  در  چه 
ترين گواه بر آن است كه انبياى الهى، بهترين 
دو  اين  در  و  اند  داشته  را  مرگ  و  زندگى 
زمينه، احدى از مسلمان و غير آن، نتوانسته 

بر آنان پيشى بگيرد و بر ترى يابد.
به عنوان نمونه مى توان به روش زندگى 
پيامبر بزرگوار اسالم، حضرت محمد مصطفى 
(ص) اشاره كرد و با افتخار و سربلندى ادعا 
كرد كه نبى مكرم اسالم، از تمامى جهات و 
زاويه هايى كه مى توان شخصيت يك انسان 
كامل را مورد سنجه و ارزيابى همه جانبه قرار 
داد، به تمام معنى، نمونه يك انسان كامل و 

برتر اسالمى است.
اخالق، سياست، تدين و اداره و تدبير، كه 
اجتماعى  بزرگ  مصلحان  اصلى  شاخصه  از 
به  و  توحيدى  بزرگ  پيامبران  در  است، 

خصوص در پيامبر بزرگوار اسالم، ...
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براى نهادينه ساختن
 مكتب انسانيت، خود انسان 

ها بايد قيام به قسط كنند، نه 
اينكه پيامبران بيايند عدالت 

را پياده كنند

حامد كرزى رئيس جمهورى اسالمى افغانستان 
كه به منظور اشتراك در مراسم تحليف نارندرا 
مودى صدراعظم هند در راس يك هيات بلند 
ــور  ــازم دهلى پايتخت آن كش ــه دولتى ع رتب

گرديده بود، عصر امروز به وطن برگشت

رئيس جمهور كرزى 
از هند، به وطن 

برگشت

«انديشه» ، بصيرت و «انديشه» ، بصيرت و 
شناخت جبهه دشمنان، شناخت جبهه دشمنان، 

مهمترين نياز دنياى مهمترين نياز دنياى 
اسالم مى باشداسالم مى باشد

امام خامنه اى:امام خامنه اى:
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بعثت رسول اكرم(ص) روزنه اميد بشر بود
معاون شوراى اخوت اسالمى بلخ:

و  اسالمى  فرهنگ  گسترش  و  مجدد  طور  به  اسالم  نفوذ  براى 
برنامه هاى دينى در كشورهاى اسالمى به وجود آورد.» 

معاون شوراى علماى شيعه واليت بلخ همچنين گفت كه امام 
و  حكومت  مى توانند  كه  داد  مردم  به  را  باور  اين  خمينى(ره) 

عمارت داشته و در عرصه هاى مختلف نوآورى داشته باشند. 
ريزه خواران  بيگانگان  گذشته  در  كه  گفت  ادامه  در  وى 
پس  ولى  بودند؛  مسلمانان  دانش  و  فرهنگ  و  علم  دسترخان 
از استفاده و بهره گيرى از دانش مسلمانان، دوباره آن را به رخ 

مسلمانان كشيدند. 
از  پس  كه  گفت  ادامه  در  بلخ  اسالمى  اخوت  شوراى  معاون 
بعثت رسول اكرم(ص)، دنيا براى انسانيت ارج قائل شد، براى 
زن مقام و منزلت ويژه اى قائل شد، براى دخترانى كه زنده به 

گور مى شدند راه نجات پيدا شد. 
وى در ادامه با اشاره به دسيسه دشمنان اسالم گفت كه دشمنان 
خواستند تا آهسته آهسته اين نور را خاموش كنند؛ اما نتوانستند؛ 
بلكه اين نور هرلحظه رو به گسترش است و در همه كشورهاى 
اسالمى  غير  كشورهاى  در  مسلمانان  آدرس  از  حتى  و  اسالمى 
هم روشنايى خاصى را ايجاد كرده است؛ طورى كه امروزه حتى 

غيرمسلمانان به برنامه هاى دينى مسلمانان عالقمند شدند. 
حجت االسالم ضيايى در ادامه به اهميت وحدت ميان مسلمانان 
پرداخت و گفت كه وحدت ميان مسلمانان يك اصل بسيار مهم 
مى باشد؛ طوريكه قرآن كريم همه مؤمنان را برادر يكديگر خطاب 
كرده و مسلمانان را به اتحاد و يكپارچگى فراخوانده و از تفرقه 

و نفاق نهى كرده است. 
و  دشمنان  كه  گفت  بلخ  واليت  شيعه  علماى  شوراى  معاون 
ميان  اتحاد  زدن  برهم  صدد  در  مسلمان  نام  به  هم  اى  عده 
مسلمانان و پيروان مذاهب چندگانه اسالمى هستند كه با بيدارى 
اسالمى به وجود آمده در ميان جوامع اسالمى موفق به اين كار 

نخواهند شد. 
در  دينى  علماى  جايگاه  به  اشاره  با  ضيايى  االسالم  حجت 
كشور گفت كه اتحاد ميان علماى دينى كشور باعث ايجاد اتحاد 
ميان مردم عوام افغانستان خواهد بود و اتحادى كه امروزه در بين 
مسلمانان وجود دارد مرهون برادرى و اخوت ميان علما مى باشد. 
اشاره  كشور  در  دينى  مناسبت هاى  از  تجليل  به  پايان  در  وى 
كرد و گفت كه تجليل از اعياد و مناسبت هاى دينى در كشور تاثير 
مهمى در ترويج فرهنگ ناب اسالمى دارد و از اين طريق خوراك 

روحى مسلمانان تامين مى شود.

بعثت  كه  مى گويد  بلخ  واليت  اسالمى  اخوت  شوراى  معاون 
رسول اكرم(ص) روزنه اى از اميد را در دل انسان هاى مظلوم، 
محروم و تحت ستم ظالمان در هر مقطعى از زمان ايجاد كرده 

است. 
و  پيشرفت  زمينه  برادرى  و  اخوت  كه  اند  باور  اين  بر  آنان 
ترقى، رشد و تعالى، تامين امنيت و اعتماد بين مسلمان را فراهم 

مى سازد. 
حجت االسالم اميرمحمد ضيايى؛ معاون شوراى اخوت اسالمى 
بلخ و معاون شوراى علماى شيعه اين واليت طى مصاحبه اى 
اعياد  از  يكى  رجب   27 كه  گفت  آوا  خبرگزارى  با  اختصاصى 
بزرگ  پيامبر  روز  اين  در  كه  چرا  است،  اسالمى  و  دينى  بزرگ 

اسالم(ص) مبعوث به رسالت شدند. 
نجات  باعث  اسالم(ص)  پيامبر  بعثت  كه  گفت  ادامه  در  وى 
خصوصا  انسان ها  همه  نجات  و  بدبختى  منجالب  از  انسان ها 

اعراب جاهلى و زنان و دختران گرديد. 
حجت االسالم ضيايى در ادامه گفت كه بعثت رسول اكرم(ص) 
روزنه اى از اميد را در دل انسان هاى مظلوم، محروم و تحت ستم 

ظالمان در هر مقطعى از زمان ايجاد كرده است. 
وى در ادامه با اشاره به جايگاه اين روز در بين مسلمانان گفت 
كه پس از گذشت 1400 سال، از سالروز بعثت پيامبر بزرگ اسالم 
در همه كشورهاى اسالمى تجليل مى شود و مجالس و محافلى در 
خور شأن برگزار مى گردد كه اين يادآور يك موضوع بسيار بزرگ 

در تاريخ جهان بشريت خصوصا در تاريخ اسالم است. 
معاون شوراى اخوت اسالمى بلخ در ادامه با اشاره به وضعيت 
فعلى كشورهاى اسالمى گفت كه متاسفانه پس از دوران حكومت 
با  مسلمانان  اطهار،  ائمه  و  پيامبر  خلفاى  و  اسالم(ص)  پيامبر 
است؛  آن  گواه  تاريخ  كه  شدند  روبرو  مشكالتى  و  ها  گرفتارى 
طورى كه جوامع اسالمى را ضربه زد و از پيشرفتى كه در آغاز 
تا  شد؛  باعث  موضوعات  همين  و  كرد  جلوگيرى  داشت  اسالم 
كشورهاى اسالمى صدها سال در عقب ماندگى كامل قرار بگيرند. 
وى در ادامه با ابراز خرسندى از وضعيت مسلمانان در جهان 
چون  شخصيتى  حاضر  عصر  در  گفت:«خوشبختانه  معاصر 
حضرت امام خمينى(ره) انقالبى را از سرزمين ايران راه اندازى 
و شروع كرد و با سرنگونى نظام شاهنشاهى و روى كار آمدن 
جمهورى اسالمى ايران و به دنبال آن جهاد برحق مردم مسلمان 
همه  حمايت  از  كه  ها  پرچمى  و  ها  خلقى  مقابل  در  افغانستان 
اى  زمينه  بودند،  برخوردار  وقت  شوروى  جماهير  اتحاد  جانبه 
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يادداشتنگاه روز

با بعثت، همه مبعوث شديم!

اول / از برجستگى هاى  ادامه از صفحه 
گوِش  و  چشم  هيچ  كه  است  سترگى  و  آشكار 
منصف و حق پذيرى را ياراى انكار و حاشاى 

آن نيست.
سياست  مانند  ها  گزينه  و  فضايل  از  برخى 
و تدبير، به ميزانى در پيامبر بزرگ اسالم، قوى 
وحى  به  ناباوران  از  بسيارى  كه  بوده  شديد  و 
كه  شوند  مدعى  تا  داشته  آن  بر  را  آسمان  و 
(العياذباهللا) محمد چنانكه خود مى گفته، پيامبر 
نبوده و در عوض، انسانى بوده به مراتب زيرك 
خورِ  سوسمار  عرب  توانسته  كه  هوشمند  و 
بزرگترين  كه  كند  تبديل  ملتى  به  را  بيابانگرد 

تمدن بشرى را از خود بيادگار بگذارند!.
در عرصه ادب، اخالق و ديانت و عبادت نيز 
پيامبر بزرگوار اسالم، توانسته است گوى سبقت 
را از همه انبيا و انسانهاى ديگر بربايد؛ به گونه 
اى كه آفريدگار انسان و جهان در كتاب بزرگ 
آفرينش يعنى قرآن عظيم از ايشان به عنوان اسوه 
و  اعصار  همه  در  و  انسانها  همه  براى  الگو  و 
زمانها، ياد كند؛ كارى كه خداوند متعال نسبت 
به هيچ يك از انبياى ديگر انجام نداد و نگفت از 
فالن نبى و يا رسول تا قيامت پيروى كنيد و او 

را مبناى فكر و رفتار خويش قرار دهيد!.
خصوص  به  و  انسانها  ما  كه  ديد  بايد  حال 
مدعيان راه و خط او، با او و خط و مرام او چه 
با  الهى  عام  رسانان  پيام  ما  كه  ديد  بايد  كرديم؛ 
امانتى كه آن بزرگوار و اهل بيت معصومش به 
دست ما سپرد، چگونه بر خورد كرديم؛ امانتى 
كه آسمان در زير آن كمر خم كرد و از پذيرفتنش 

ابا ورزيد به دليل سنگينى معنى و محتوايش!.
اخالقى،  دينى،  اسفبار  وضعيت  به  نگاهى  با 
اسالمى،  كشورهاى  تمامى  سياسى  و  اقتصادى، 
رهبران آنان و امت مسلمان، كه چقدر از تعاليم 
پيامبر  ساز  زندگى  و  ساز  انسان  هاى  آموزه  و 
اسالم(ص) دور افتاده ايم، به روشنى در ميابيم 
مسئوليتهاى  و  رسالتها  در  مسلمانان  ما  اكثر  كه 
محوله، قصور و كوتاهى هاى غير قابل جبران و 
نابخشودنى اى داشته ايم كه اگر قرار باشد در 
اين امتحان و آزمايش خطير به ما نمره بدهند، 
خويش،  عمر  كارنامه  در  را  بزرگ  صفرى  بايد 

تحمل كنيم!.
حق آن است كه با صداى بلند، چنانكه روح 
بزرگ و ملكوتى نبى مكرم اسالم بشنود، اعتراف 
كنيم كه ما پيام رسانان با كفايت و اليقى نبوديم 
سترگ  امانت  تا  داشتيم  مى  را  آن  شايستگى  تا 
الهى يعنى قرآن عظيم و عترت رسول كريم او 
اهلش  دست  به  و  كرديم  مى  حمل  خود  با  را 

مى سپرديم!.
آرى اى رسول مهر! ما را ببخش با هم مهربان 
نبوديم و كار ما بجايى رسيد كه نبايد مى رسيد.

زنان و بيدارى اسالمى 
قسمت دوم

ادامه از صفحه اول / اين سلسله درخشان، 
از آن روزگار تاكنون همچنان استمرار و تداوم 
يافته و با رشادت هاى زنان افتخارآفرينى چون 
غادة الغربى در تونس و آيات القرمزى و زينب 
باغ  اين  از  هردم  ديگران،  و  بحرين  در  خواجه 

برى مى رسد.
كربال،  زنده  هميشه  و  ماندگار  انقالب  در 
كنار  در  اجتماعى  هاى  طيف  همه  از  نمادهايى 
نواده گرامى رسول خدا حضور داشتند تا پژواك 
نداى حق و عدالت را تا اقصاى افق هاى تاريخ 
تمامى  گوش  به  ها  نسل  و  عصرها  همه  براى 
طيف ها و طبقات اجتماعى برسانند و حضرت 
اين  در  زن  نماد  ميان،  اين  در  كبرا(س)  زينب 
انقالب بزرگ بود؛ زنى كه نجنگيد، شهيد نشد؛ 
اما در كنار بازماندگان كاروان سرخ شهدا ماند 
تا در كنار صيانت و سرپرستى از شكوفه هاى 
نيز  را  تاريخى  انقالب  اين  پيام  نبوى،  بوستان 
به گوش وجدان هاى آگاه و فطرت هاى بيدار 
انسانى در تمام عصرها و نسل ها برساند و اين 

يعنى بيدارى اسالمى!
به راستى آيا اگر حضرت زينب نبود؛ بازهم 
ما همان تصوير وتصورى را از انقالب سرخ و 
هميشه جارى و جوشان كربال داشتيم كه اكنون 

داريم؟
همين  به  درست  و  نبود  چنين  ترديد  بدون 
جهت است كه زنان بزرگى چون غادة الغربى، 
آيات القرمزى زينب خواجه و ديگران در موج 
جديد بيدارى اسالمى در خاورميانه و كشورهاى 
حضرت  بيدارگرانه  الگوى  از  تاسى  با  اسالمى 
شعارهاى  و  شعرها  با  شوند  مى  قادر  زينب، 
كشيدن  شكنجه  و  ها  شدن  زندانى  و  انقالبى 
هاى خود، به انقالب و جريان بيدارى اسالمى 
خاورميانه،  تاريخى  آلودگى  خواب  عصر  در 

جان و جنبشى تازه بدهند.
درباره   بارى  تونسى  مبارز  زن  الغربى؛  غادة 
ديكتاتور  برابر  در  تونس  مردم  قيام  از  هدف 
ما  اخير  گفت:»قيام  چنين  كشور  آن  سرسپرده 
تونس  سابق  حّكام  كه  است  ستم هايى  نتيجه  
نحو  به  اسالم  دين  مى داشتند...  روا  مّلت  به 
تعاليم  از  انسان  اّما  كرد؛  تكريم  را  زن  احسن 
دينى خارج شد و در نتيجه   اين خروج، ما وارد 
صحنه  سياسى و اجتماعى شديم تا نقش واقعى 

زن را نشان دهيم.
نيز  بحرينى  ساله   20 شاعر  القرمزى؛  آيات 
عليه  خود  انقالبى  و  حماسى  اشعار  خواندن  با 
ستم، اجحاف و ظلمى كه از سوى رژيم مستبد 
آل خليفه، زنان و مردان مبارز و انقالبى بحرين 
قيام  و  مبارزه  و  انقالب  و  جهاد  ادامه  به  را 
فراخواند:»ما مردمانى هستيم كه ذلّت و بدبختى 

را از بين خواهيم برد و...» ر.ك: همان)
عليه  بر  كه  شعرهايى  سرودن  واسطه  به  او 
رژيم خودكامه و استبدادپيشه آل خليفه سروده 
القرمزى  است.  شده  شناخته  و  معروف  است، 
در يكى از تجمعات انقالب مردمى بحرين در 
23 فبرورى 2011 ، شعرى انقالبى بر ضد آل 
خليفه سرود و به خاطر همان شعر نيز بازداشت 

و زندانى شد.
حضور  شد،  ذكر  كه  هايى  نمونه  از  جداى 
در  اسالمى  بيدارى  جنبش  در  مسلمان  زنان 
خاورميانه و شمال افريقا همواره يكى از نقاط 
هاى  جنبش  اين  كتمان  غيرقابل  و  برجسته 

اسالمى بوده است.
جنبش  ترديدى،  هيچ  بدون  ديگر،  جانب  از 
و  ايران  اسالمى  انقالب  ادامه  اسالمى،  بيدارى 
برگرفته از آموزه هاى آزادى بخش رهبر فرزانه 
انقالب اسالمى حضرت امام خمينى(ره) است؛ 
آموزه هايى كه به صورت مستقيم از منابع دينى 
نظير وحى و آموزه هاى مربيان انسان و انسانيت 
انبيا و اولياى بزرگ الهى تغذيه كرده و سيراب 

مى گردد.
و  نقش  به  نسبت  خمينى(ره)  امام  نگاه  نوع 
جايگاه زنان مسلمان در هر دو عرصه فردى و 
جمعى، مبتنى بر نگرش بنيادين اسالم و انبيا و 

اولياى الهى به اين مساله مهم است.
تربيت  با  فرمايند:»زن  مى  خمينى(ره)  امام 
صحيح خودش انسان درست مى كند و با تربيت 
صحيح خودش كشور را آباد مى كند.»( صحيفه  

نور، ج8، ص162)
امام،  حضرت  صميمى  و  ساده  بيان  اين  در 

و  فردى  تربيت  در  زن  جاىگاه  و  نقش 
واقع  در  و  شده  تبيين  خوبى  به  اجتماعى 
فرزندان  تربيت  با  زنان  نگرش،  اين  برپايه 
آبادى  اساسى  عامل  متدين،  و  مفيد  و  سالم 
و پيشرفت و تعالى معنوى و مادى جامعه و 

سرزمين اسالمى قرار مى گيرند.
بودن  الگو  بر  جايى،  در  حتى  ايشان 
تأكيد  مبارزه  عرصه  در  مردان  براى  زنان 
مى كنند:»شما بانوان اثبات كرديد كه مقدم بر 
گرفتند».  الهام  شما  از  مردها  هستيد،  مردها 

(همان، ج5، ص177)
و در جاى ديگرى در زمينه انسان سازى، 
زنان را همطراز قرآن مى  دانند:»زن ها مردان 
شجاع را در دامن خود بزرگ مى كنند. قرآن 
انسان  نيز  ها  زن  و  است  ساز  انسان  كريم 
است».  سازى  انسان  زن ها  وظيفه   ساز، 

(همان، ج11، ص253)
حضرت امام همچنين، انزواى زنان انسان 
دانسته اند.  ها  مّلت  انحطاط  عامل  را  ساز 
بنيادگرايان  برخالف  ايشان  كه  معنا  اين  به 

و دين داران افراطى، پيشرفت و امنيت و رفاه 
و  سياسى  هاى  فعاليت  در  زنان  حضور  در 
عدم  در  نه  دانند  مى  اسالمى  كشور  اجتماعى 
حضور و پيشه كردن سكوت و گوشه گزينى 

و انزواطلبى آنها.(ر.ك: همان)
هاى  سرزمين  در  اسالمى  بيدارى  جنبش 
مبارزه  و  تكاپو  و  تالش  نتيجه  اسالمى، 
بود  مردانى  و  زنان  همه  مستمر  و  هماهنگ 
هاى  ارزش  احياى  و  حفظ  براى  ها  قرن  كه 
اصيل دينى و اسالمى با قدرت هاى طاغوتى و 

استكبارى مبارزه كردند، خون دادند، و قربانى 
گرديدند.

بدون حضور زنان، هيچ انقالبى در تاريخ به 
اسالمى  بيدارى  جنبش  در  و  نرسيده  پيروزى 
در خاورميانه نيز به هيچ عنوان نمى توان نقش 
محجبه  زنان  كننده  تعيين  و  محورى  سهم  و 
كما  گرفت؛  ناديده  و  كرد  انكار  را  مسلمان  و 
ايران  در  اسالمى  ساز  تاريخ  انقالب  در  اينكه 
امام  حضرت  خرد  و  عشق  پير  رهبرى  به 

خمينى(ره) نمى توان آن را ناديده گرفت.

در مراسم تجليل از روز بعثت نبى اكرم(ص) در دفتر نمايندگى آيت اهللا مكارم شيرازى در كابل:

حضرت محمد(ص) ماموريت خود را در خفا و آشكارا با تحمل سختى ها و مشقت ها به پايان رساند و بعد از ايشان 
جانشينان وى اين مسير را ادامه دادند؛ اما در زمان غيبت اين مسير به عهده علما بوده و است

براى نهادينه ساختن مكتب انسانيت، خود انسان ها بايد قيام به 
قسط كنند، نه اينكه پيامبران بيايند عدالت را پياده كنند

عنوان  مراسم  اين  در  افغانستان 
كرد. 

و  بود  يتيم  پيامبر  افزود:  وى 
نداشت  نوشتن  و  خواندن  سواد 
مى  امى  وى  به  رو  همين  از  و 
گفتند. ايشان بعد از بعثت كتابى 
بيشترين  كه  آوردند  ارمغان  به  را 
نكات و پندهايى را دارا مى باشد 
علمى  لحاظ  هر  از  انها  همه  كه 

تاييد و اثبات شده است. 
اهللا  صلى  پيامبر  وى،  گفته  به 
بوده  بشريت  منجى  آله  و  عليه 
هاى  برنامه   مهم ترين  از  يكى  كه 
ايشان، تربيت انسان هاست. تربيت 
و  زمينه ها  كردن  فراهم  معناى   به 
عوامل براى به فعليت رساندن و 
شكوفا نمودن استعدادهاى انسان 

در جهت مطلوب است. 
ناصرى  حسين  غالم  ادامه  در 
نماينده مردم واليت ميدان وردك 
الهام  بدون  بعثت  اين  افزود:  نيز 

امكان  خدا  و  قرآن  از  گرفتن 
كه  است  اين  مهم  نداشت. 
موضوع  يك  براى  الهى  پيامبران 
براى  قرآن  صراحت  مبناى  بر 

هدايت انسان ها امده است. 
كشورها  كرد:  تصريح  وى 
بسيار  موضوع  يك  از  هميشه 
آنچنان  آن  مقابل  در  و  برده  رنج 
فرياد كشيده كه هيچ كسى صداى 
و  ظلم  آن  كه  نشنيده  را  بشريت 
آشكارترين  كه  است  عدالتى  بى 
در  كشور   62 جنايت  و  ظلم  آن 

سوريه مى باشد . 
انگيزه  ترديد  بدون  گفت:  او 
انگيختن  بر  اصولى  و  نهايى 
بيايند  كه  است  اين  پيامبران 
براى  خداوند  حق  بر  داعيان 
انسانيت  مكتب  ساختن  نهادينه 
كار را به جايى برسانند كه خود 
نه  كنند،  قسط  به  قيام  ها  انسان 
را  عدالت  بيايند  پيامبران  اينكه 
آشكار  به  آنها  بلكه  كنند.  پياده 
ترين راه، مسير را نشان دادند تا 
هر فردى عدالت را رعايت نمايد. 
به گفته او، انگيره هاى اساسى 
اين است كه علماى دين، جامعه 

زندگانى  ابعاد  تمام  در  را  بشريت  و  انسانى 
رهنمايى نموده و در چارچوب عدالت مردم را 

براى رسيد به خداوند راهنمايى كنند. 
خمينى(ره)  امام  حضرت  اقدام  به  ناصرى 
پيامبر  الگوى  از  استفاده  با  ايشان  كه  كرد  اشاره 
بزرگوار اسالم، در جمهورى اسالمى ايران چنين 
نظامى را بنيان گذارى نمودند و شعار نه شرقى و 
نه غربى ان را اعالم داشتند و امروز جاى افتخار 
كه اين كشور با گروه پنج به عالوه يك به عنوان 

يكشور اسالمى بحث مى كند. 
وى در اخير، روز بعثت پيامبر اسالم را به همه 
مسلمين تبريك گفته و عنوان داشت كه بايد همه 
پيامبران  كه  را  كه  راهى  و  مسير  جهان  مسلمين 
عدالت  به  تا  بپيمايند  اند  داده  نشان  مردم  براى 

الهى نزديك شوند. 
مداحى،  با  مراسم  اين  كه  است  گفتنى 

سرودخوانى و ادعيه نيز همراه بود.

باورهاى  پايه  بر  مبعث  روز 
اسالمى، روزى است كه حضرت 
برگزيده  پيامبرى  به  محمد(ص) 
شد. مسلمانان معقد اند كه او در 
غار حرا، توسط جبرئيل امين، از 
آمد  نايل  پيامبرى  به  خدا  سوى 
از  را  بت پرستى  كه  شد  مأمور  و 
زمين بردارد، خداپرستى را رواج 
مردم  به  را  وحى  پيام  و  دهد 

برساند. 
آن  در  محمد(ص)  حضرت 
زمان چهل سال داشت و در مكه 

زندگى مى كرد. 
شيعيان بر اين باور هستند كه 
حضرت محمد مصطفى(ص) در 
سال  الفيل،  عام  رجب   27 روز 
13 پيش از هجرت پيامبر اسالم 
را  روز  اين  شيعيان  شد.  مبعوث 
روايات  در  و  مى گيرند  جشن 
براى  مستحبى  اعمال  اسالمى 
روز مبعث پيش بينى شده است. 

به اين مناسبت دفتر نمايندگى 
ناصر  العظمى  اهللا  آيت  حضرت 
محفل  كابل  در  شيرازى  مكارم 
شنبه  سه  ديروز  را  باشكوهى 
روز  از  گراميداشت  مناسبت  به 
برگزار  گرامى(ص)  پيامبر  بعثت 

كرد. 
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
سيد  حضور  با  مراسم  اين 
نماينده  مزارى؛  حسينى  عيسى 
آيت  حضرت  االختيار  تام 
شيرازى  مكارم  ناصر  العظمى 
جهانشاهى؛  ناصر  افغانستان،  در 
رايزن فرهنگى جمهورى اسالمى 
ناصرى؛  غالم حسين  ايران، 
وردك  ميدان  مردم  نماينده 
االسالم  حجت  و  پارلمان  در 
حزب  رهبر  جاويد؛  محمدعلى 
افغانستان  مردم  اسالمى  حركت 
و ده ها تن از مردم متدين كابل 

برگزار شد. 
حجت االسالم هاشمى؛ رييس 
فرهنگى  مركز  نمايندگى  دفتر 
ضمن  هرات  در  تبيان  اجتماعى 
گفت:  مسلمين  به  تبريك  عرض 
شده  نقل  بعثت  كيفيت  مورد  در 

كه نبى اكرم(ص) هراز چند گاه 
در  سير  و  رفتند  مى  حرا  غار  به 
آفاق و آيات خداوند مى كردند 
خود  معبود  با  ارتباط  براى  و 
آنجا  در  را  زيادى  هاى  مدت 
در  اينكه  تا  نمودند؛  مى  سپرى 
 27 در  هجرت  از  قبل   13 سال 
رجب، امين وحى بر ايشان نازل 
شده و پيام الهى را بر ايشان ابالغ 

داشتند. 
وى با بيان اينكه رسالت رسول 
تلقى  مهم  بسيار  خداوند(ص) 
شده گفت كه بعد از جريان نازل 
ايشان  اكرم،  نبى  بر  وحى  شدن 
بسيار خسته شده و قصد داشت 
اندكى در خانه استراحت نمايد؛ 
ايشان  استراحت  اوايل  در  ولى 
آيه اى نازل و از او خواسته مى 
خود  رسالت  و  برخيزد  تا  شود؛ 
را در همان لحظه هاى اول بعثت 
آغاز نمايد كه اين نشانگر اهميت 

واالى اين وظيفه است. 
او در ادامه گفت كه حضرت 
محمد(ص) ماموريت خود را در 
خفا و آشكارا با تحمل سختى ها 
و مشقت ها به پايان رساند و بعد 
از ايشان جانشينان وى اين مسير 
را ادامه دادند؛ اما در زمان غيبت 
و  بوده  علما  عهده  به  مسير  اين 

است. 
كه  كرد  اضافه  هاشمى  آقاى 
در طول تاريخ، شاهد هستيم كه 
گاهى با شدت و گاهى به كندى 
در اين وادى كسانى با لباس دين 
چه   - دين  از  استفاده  سوء  و 
سنى-  چه  و  شيعه  پوشش  در 
همواره در تقابل با يكديگر بوده 
را  يكديگر  تعابير  بدترين  با  و 

توهين و تكفير مى نمايند. 
امروزه  كه  كرد  تصريح  وى 
همين جريان با سبك هاى جديد 
و مدرن در حال ادامه است و به 
اى  رسانه  عرصه  در  مثال  طور 
شبكه  چندين  كه  شود  مى  ديده 
نام  به  و  شده  ايجاد  اى  ماهواره 
در  روز  و  شب  سنى  و  شيعه 
حال دامن زدن به اختالفات بين 

مسلمانان و بدنامى اسالم هستند. 
رييس مركز فرهنگى اجتماعى 
كه  كرد  عالوه  هرات،  در  تبيان 
اقدامات  اين  دليل  دنبال  به  اگر 
بعد  كه  يافت  درخواهيم  باشيم 
شدت  به  شوروى،  فروپاشى  از 
گرايش ها به سوى اسالم افزايش 
به  جهانى  استكبار  و  است  يافته 
هيچ عنوان توان ديدن اين جريان 

را ندارد. 
او ادامه داد كه استكبار جهانى 
هاى  شبكه  چنين  ايجاد  به  اقدام 
ماهواره اى غير معيارى نموده و 
مى  حلقات  برخى  از  استفاده  با 
خواهد به جهانيان اعالم كند كه 
اسالم دين خوبى نيست و حتى 
بين خود اختالف دارد و يكديگر 

را تكفير و توهين مى نمايند. 
كه  كرد  تاكيد  هاشمى  آقاى 
دين  چهره  تا  دارند؛  قصد  آنها 
دل  خون  با  پيامبر  كه  اسالم 

ها  سختى  تحمل  و  خوردن 
الهى  دين  بهترين  جهانيان  به 
نمايند.  تخريب  را  كرد  معرفى 
انتخابات  مساله  به  پايان  در  او 
كه  افزود  كرده  اشاره  كشور  در 
و  همت  با  افغانستان  غيور  ملت 
حمل  در 16  اتحاد  و  همبستگى 
حماسه بزرگى آفريدند و بازهم 
نيز  مرحله  اين  در  خواهيم  مى 
برنامه  اين  در  و  گمارده  همت 
مسئوليت  و  نمايند  اشتراك  ملى 
دينى خود را ادا نمايند؛ تا كشور 
به سوى آبادى و صلح و امنيت 

برود. 
بودن  امى  با  قران  حقانيت 

رسول خدا به اثبات مى رسد 
خواندن  سواد  خداوند  رسول 
را  قرآنى  اما  نداشتند،  نوشتن  و 
براى مردم به ارمغان آوردند كه تا 
نويسنده  و  پژوهشگر  هيچ  هنوز 
قرآن  پاى  به  كتابى  نتوانسته  اى 
حقانيت  خود  اين  كه  بنويسد 

قرآن را مى رساند. 
االسالم  حجت  را  مطلب  اين 
رهبر  جاويد  سيدمحمدعلى 
مردم  اسالمى  حركت  حزب 
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آيينه

رئيس  پاسخ  از  سناتوران  از  شمارى 
بر  مبنى  اوباما  درخواست  به  كرزى  جمهور 
عمل  اين  و  كردند  استقبال  بگرام،  در  مالقات 

رئيس جمهور را شجاعانه توصيف كردند. 
خالقداد  سناتور  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
سنا  مجلس  ديروز  عمومى  نشست  در  بالغي 
اوباما،  درخواست  رد  با  كرزى  آقاى  كه  گفت 
ستايش  قابل  و  است  داده  خرج  به  شهامت 

است. 
آقاى بالغى اين كار را كامال به جا و درست 
با  جمهور  رييس  كه  دارد  تاكيد  و  مي داند 
و  نهاده  ارج  كشوش  و  مردم  به  خود  كار  اين 

شهامت خود را نشان داده است. 
نيست  درست  اين  مي افزايد:»  بالغي ، 
قوانين  داشت  نظر  در  بدون  و  بيايد  هركسي 
و مقررات و عرف و تشريفات، بخواهد كه در 

كشور ما كاري انجام دهد. 
مجلس  اين  رييس  مسلم يار،  فضل الهادي 
نيز گفت كه افغانستان، كشور مستقل و داراى 
حاكميت است و درست نيست هركسي به هر 
قصد و مقصدي، آمدنش را توجيه پذير بداند 
وارد  حكومت،  و  دولت  با  هماهنگي  بدون  و 

خاك افغانستان شوند. 
سه  امريكا  جمهورى  رييس  اوباما؛  باراك 
روز قبل در سفرى غيرمنتظره، شبانه وارد ميدان 

هوايى نظامى بگرام در شمال كابل شد.
او در اين سفر برنامه اى براى ديدار با مقام 
اى  بيانيه  در  سفيد  كاخ  و  نداشت  افغان  هاى 
در مورد عدم برنامه ديدار باراك اوباما با مقام 
هاى دولت افغانستان نوشت:« ما به آقاى كرزى 
پيشنهاد كرديم به بگرام سفر كند؛ اما با توجه 
كه  ندارد  تعجبى  موضوع  شدن  اعالم  دير  به 

عملى نشد. 
رييس جمهور كرزى اما در بيانيه اى گفت 
رئيس  از  ارگ  در  است  حاضر  او  دولت  كه 
ندارد  قصد  اما  كند؛  پذيرايى  امريكا  جمهور 

براى ديدن او به بگرام برود. 
رئيس  كه  مى گويند  آگاهان  از  شمارى 
و  آميز  تحقير  درخواست  افغانستان  جمهور 
و  داد  پاسخ  تحقير  با  را  اوباما  ديپلماتيك  غير 
اين واكنش او با استقبال گرم و گسترده مردم 

مواجه شده است.

استقبال سناتوران از پاسخ رئيس 
جمهور كرزى به درخواست اوباما

مبعث  عيد  خجسته  با  همزمان 
حضرت  اسالم  گرامى  پيامبر 
محمد صّلى اهللا عليه و آله وسّلم 
(سه شنبه)  روز  اى  خامنه  امام   ،
جمهورى  مسئوالن  ديدار  در 
كننده  شركت  ميهمانان    ، ايران 
و  قرآن  المللى  بين  مسابقات  در 
در  اسالمى  كشورهاى  سفراى 
اسالم  دنياى  نياز  مهمترين  تهران، 
را روى آوردن به انديشه، فكر و 
جبهه  حقيقى  شناخت  و  بصيرت 
همچنين  و  اسالمى  امت  دشمنان 
هاى  اختالف  از  پرهيز  و  اتحاد 

عقيدتى و طايفه اى دانستند.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به   
با  اى  خامنه  افغان(آوا)،امام 
مكرم  نبى  بعثت  سالروز  تبريك 
وسّلم  آله  و  عليه  اهللا  صّلى  اسالم 
مهمترين علت بعثت پيامبران الهى 
عليه  اهللا  صّلى  اسالم  پيامبر  بويژه 
به  انسانها  هدايت  را  وسّلم  آله  و 
و  خرد  و  عقل  از  استفاده  سوى 
انديشه خواندند و افزودند: اگر در 
نيروى  بكارگيرى  اسالمى،  جامعه 
فكر و انديشه بصورت متداول و 
رايج درآيد، بسيارى از مشكالت 

دنياى اسالم حل خواهد شد. 
برداشت  به  اشاره  با  ايشان 
و  اسالم  از  سطحى  و  غلط  هاى 
صحيح  نگاه  نداشتن  گفتند:  قرآن 
و  اسالم  تعاليم  از  عميق  درك  و 
است  شده  باعث  قرآنى  مفاهيم 
كه امروز عده اى به نام اسالم، به 
عام  قتل  را  آنان  و  ظلم  مسلمانان 
كنند و حتى در كشورى آفريقايى، 
را  بيگناه  دختران  اسالم،  نام  به 

بربايند. 
امام  العظمى  اهللا  آيت  حضرت 
خامنه اى، به يكى ديگر از نمونه 
هاى بكارگرفته نشدن نيروى فكر 
و انديشه در شرايط كنونى دنياى 
افزودند:  و  كردند  اشاره  اسالم 
با  علنى  مقابله  به  دشمنان  امروز 
اسالم روى آورده اند و مهمترين 
هاى  اختالف  ايجاد  آنها،  وسيله 
سنى  و  شيعه  جنگ  و  عقيدتى 
است كه اگر نيروى خرد و انديشه 

دست  توان  مى  شود،  بكارگرفته 
دشمن و انگيزه هاى او را ديد و 
در مسير اهداف بدخواهان اسالم 

قرار نگرفت. 
امام خامنه اى اتحاد و تشكيل 
از  ديگر  يكى  را  واحده  امت 
اسالم  دنياى  ضرورى  نيازهاى 
اينكه  بر  تاكيد  با  و  برشمردند 
ايجاد  اصلى  اهداف  از  يكى 
ترويج  و  مسلمانان  ميان  اختالف 
هراسى،  ايران  و  هراسى  شيعه 
استكبار  جبهه  گذاشتن  سرپوش 
از  حفاظت  و  خود  مشكالت  بر 
است،  صهيونيستى  غاصب  رژيم 
افزودند: انتظار از ملتهاى مسلمان 
امت  نخبگان  و  زبدگان  بويژه 
و  تدبر  با  كه  است  اين  اسالمى 
از  صحيحى  شناخت  بصيرت، 
پيدا  اسالمى  امت  دشمنان  جبهه 
را  روشن  حقايق  اين  و  كنند 

بخوبى متوجه شوند. 
اينكه  بر  تأكيد  با  ايشان 
دستگاههاى سياسى غرب، مروج 
هدف  كه  هستند  جاهليتى  همان 
اهللا  صّلى  اسالم  پيامبر  بعثت  از 
آنها  زدودن  وسّلم  آله  و  عليه 
تبعيض،  عدالتى،  بى  گفتند:  بود، 
انسانى،  كرامت  گرفتن  ناديده 
عمده كردن مسائل جنسى و تبليغ 
گسترده تبّرج زنانه، همه از مظاهر 
در  كه  است  غربى  فاسد  تمدن 
جاهليت  همان  به  بازگشت  واقع 

است اما با شيوه ها و ابزار مدرن. 
امام خامنه اى با اشاره به تالش 
بيدارى  سركوب  براى  گسترده 
اگرچه  كردند:  خاطرنشان  اسالمى 
به  مناطق،  برخى  در  سركوب  اين 
ظاهر به نتيجه رسيد اما واقعيت آن 
سركوب  اسالمى  بيدارى  كه  است 

شدنى نيست. 
امام  العظمى  اهللا  آيت  حضرت 
خامنه اى به پيشرفتهاى ملت ايران 
در پرتو اعتقاد به پيام بعثت و اتحاد 
درونى و شجاعت در مقابل دشمن 
نصرت  وعده  به  اميد  احساس  و 
امروز  گفتند:  و  كردند  اشاره  الهى، 
نفس  تازه  دولت  خداوند  لطف  به 
اعتزاز  احساس  با  آن،  مسئوالن  و 
به اسالم مشغول به كار و تالش در 

عرصه هاى گوناگون هستند. 
ايشان وجود مشكالت و چالش 
ها را در مسير زندگى انسان طبيعى 
دانستند و افزودند: انسانهاى داراى 
براى  را  مشكالت  تدبير،  و  خرد 
رسيدن به عزت و شرف انسانى و 
نزديكى به خداوند، تحمل مى كنند 
قبول  بجاى  خرد  بى  انسانهاى  اما 
شياطين  واليت  به  الهى،  واليت 
تمسك مى جويند و در مقابل آنها 

دچار ذلت مى شوند. 
همين  در  اى  خامنه  امام 
قرآنى  چارچوب  يك  به  خصوص 
براساس  افزودند:  و  كردند  اشاره 
براى  كه  انسانهايى  قرآن،  آيات 

رسيدن به عزت، به جاى هدايت 
و واليت الهى، به دشمنان اسالم و 
بشريت و واليت شياطين متوسل 
عزت  به  نهايت  در  شوند،  مى 
نخواهند رسيد و همان شياطين از 
آنها سپاسگزارى هم نخواهند كرد. 
ايشان تأكيد كردند: بايد از اين 
راه  و  گرفت  درس  قرآنى  فرمول 
صحيح و مسير واقعى سعادت را 
كه همان خط هدايت قرآنى است، 

شناخت. 
موفقيت  رمز  اى،  خامنه  امام 
جمهورى  نظام  پيروزيهاى  و  ها 
و  مختلف  مقاطع  در  اسالمى 
اقتصادى،  گوناگون  مبارزات 
سياسى، اجتماعى و بين المللى را 
اعتماد و حسن ظن به وعده الهى 
راه  كردند:  خاطرنشان  و  دانستند 
ملت ايران، همين است و در آينده 

هم همينگونه خواهد بود. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
پايان  در  ايشان  اى،  خامنه  امام 
امام  بر  خداوند  رحمت  گفتند: 
بزرگوار كه اين راه را بر ما گشود. 
رحمت خداوند بر شهيدانى كه در 
كردند،  فدا  را  خود  جان  راه  اين 
رحمت خداوند بر ملت ايران كه 
خود  از  راه،  اين  مراحل  همه  در 
رحمت  و  دادند  نشان  آمادگى 
دولتمردان  و  مسئوالن  بر  خداوند 
و  كار  آماده  مسير،  اين  در  كه  ما 

تالش و فداكارى هستند.

«انديشه» ، بصيرت و شناخت جبهه دشمنان، 
مهمترين نياز دنياى اسالم مى باشد

انتظار از ملتهاى مسلمان انتظار از ملتهاى مسلمان 
بويژه زبدگان و نخبگان بويژه زبدگان و نخبگان 

امت اسالمى اين است كه امت اسالمى اين است كه 
با تدبر و بصيرت، شناخت با تدبر و بصيرت، شناخت 
صحيحى از جبهه دشمنان صحيحى از جبهه دشمنان 

امت اسالمى پيدا كنند امت اسالمى پيدا كنند 
و اين حقايق روشن را و اين حقايق روشن را 
بخوبى متوجه شوندبخوبى متوجه شوند

امراهللا صالح امام خامنه اى:
به تيم اصالحات و همگرايى 

پيوست
انتخاباتى،  تيم هاى  يك جاشدن  دنبال  به 
شخصيت هاى سياسى و مردمى با تيم اصالحات 
و همگرايى امروز سه شنبه، روند سبز افغانستان 
عبداهللا  داكتر  تيم  به  نيز  صالح  امراهللا  رهبرى  به 

پيوست.
حمايت  مراسم  در  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
بود،  شده  برگزار  كابل  در  عبداهللا  داكتر  از  صالح 

صدها تن از هواداران روند سبز حضور داشتند.
رياست  پيشتاز  نامزد  عبداهللا،  عبداهللا  داكتر 
جمهورى در اين مراسم از پيوستن روند سبز به 

تيم اصالحات و همگرايى قدردانى كرد.
كه  افغانستان  جوانان  افزود:  عبداهللا  آقاى 
درعرصه ورزش دراين اواخير افتخارات زيادى را 
كسب كردند در تعيين سرنوشت شان نيز حرف 
اول را مى زنند به چنين جوانان كشور بايد افتخار 

كرد.
او  با بيان اينكه شاهد حكومت عارى از فساد 
مردم  كه  چنانچه  گفت:  بود،  خواهيم  تبعيض  و 
منت  همگرايى  و  اصالحات  تيم  به  افغانستان 
گذاشته اعتماد كردند ما نيز صادقانه با مردم بوده 
و صادقانه وعده مى دهيم كه مبارزه عليه فساد و 
تيم  اين  حكومت  كارى  هاى  اولويت  از  تبعيض 

خواهد بود.
سبز  روند  رهبر  صالح،  امراهللا  حال،  درهمين 
گفت:  خود،  سخنان  از  دربخش  نيز  افغانستان 
اولين حرف ما اين است كه از كانديداى شماره 
نامزد  به  و  كرده  حمايت  جمهورى  رياست  يك 

شماره يك راى مى دهيم.
آقاى صالح تاكيد كرد كه روند سبز افغانستان 
را  خود  همگرايى  و  اصالحات  تيم  ديدگاهِ   در 

شريك مى داند.
شما  گفت:  و  كرد  عبداهللا  داكتر  به  خطاب  او 
مردم  براى  خويش  سياسى  مبارزات  طول  در 
چيز  هر  از  مردم  منافع  كه  داديد  نشان  افغانستان 
ديگر براى شما مهم است و در اولويت قرار دارد.

از  تنها  سبز  روند  كه  كرد  اظهار  صالح  امراهللا 
تيم اصالحات و همگرايى مى خواهد در حكومت 
و  باشد  نداشته  وجود  تبعيض  و  فساد  آينده 

حكومت عارى از فساد و تبعيض به ميان بيايد.
پيش از اين نيز تيم هاى انتخاباتى و شمارى از 
رهبران جهادى، احزاب و شخصيت هاى سياسى 
حمايت  اعالم  همگرايى  و  اصالحات  تيم  از 

كرده اند.

بزرگان  از  يون»  «افغان  به  موسوم  نهادى 
خاطر  به  كه  مى خواهد  افغانستان  كوچى  قوم 
امنيت انتخابات و براى جلوگيرى از تنش هاى 
قومى، از رفتن به مناطق هزاره نشين خوددارى 

كنند. 
طى  نهاد  اين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
نشست خبرى روز دوشنبه از كميسيون مستقل 
افغان  مهاجرين  براى  كه  خواست  انتخابات 
توزيع  دهى  راى  كارت  پاكستان  و  ايران  مقيم 

كند. 
افغان  سرتاسرى  نهاد  رئيس  ثواب الدين، 
يون گفت: ما از كميسيون مستقل انتخابات مى 
خواهيم كه در كشورهاى ايران و پاكستان براى 
توزيع  دهى  راى  كارت  افغانستان  مهاجرين 

شود تا بتوانند در انتخابات شركت كنند. 
وى افزود: ما خواهان يك انتخابات شفاف 
كميسيون  از  و  هستيم  دوم  دور  در  عادالنه  و 
دست  كه  كسانى  داريم  تقاضا  شكايات  سمع 
قضايى  و  عدلى  نهادهاى  به  مى زنند  تقلب  به 

معرفى شوند. 
او اضافه كرد: در واليات جوزجان، سرپل و 
راى  هاى  كارت  سيالب ها،  اثر  در  كه  فارياب 
دهى شان را از دست داده اند، دوباره به اين 

افراد كارت راى دهى توزيع شود. 
در  اول  دور  در  كه  مقام هايى  وى،  گفته  به 
قانون  پنجه  به  بايد  داشتند،  دست  ها  تقلب 

سپرده شوند. 
رئيس نهاد سرتاسرى افغان يون از كميسيون 
شكايات  سمع  كميسيون  و  انتخابات  مستقل 
و  عدلى  نهادهاى  به  را  متقلبين  كه  خواست 
مجازات  و  محاكمه  تا  كنند؛  معرفى  قضايى 

شوند.

نهاد افغان يون:
كوچى ها از رفتن به مناطق 
هزاره نشين خوددارى كنند

سفير  آخرين  بعثت  سالروز  از 
بن  محمد  حضرت  الهى  وحى 
علما  مجمع  سوى  از  عبداهللا(ص) 
ابا  مصالى  در  افغانستان  طالب  و 
صالح المهدى در غرب كابل تجليل 

شد. 
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
افغان (آوا)، اين محفل كه با حضور 
صدها تن از علما، روحانيون، طالب 
حوزات علميه و اقشار مختلف مردم 
پيرامون  سخنرانان  بود،  شده  برگزار 
منحصر  هاى  ويژگى  و  شخصيت 

شبه جزيره عربستان را از خطر سقوط 
نجات داد. آن حضرت فرستاده شده 
رسالت  بلكه  نبود؛  خاصى  قوم  براى 
آمده  بشريت  براى  و  داشت  جهانى 
بود، خداوند نيز در قر آن كريمش مى 
گويد «من اين پيامبر را براى همه شما 

فرستادم. 
آدم  مكه  در  پيامبر(ص)  گفت:  او 
سلمان،  مانند  افراد  و  كرد  سازى 
را  آنان  امثال  و  سميه  مقداد،  و  ابوذر 
تربيت كرد و بعد از هجرت در مدينه 
حكومت اسالمى را بنيان گذارى كرد 
و سر انجام دعوت جهانى خود را به 

آنچه مامور بود آغاز كرد. 
از  پس  دينى،  عالم  اين  گفته  به 
اسالم(ص)  گرامى  رسول  رحلت 
در  امامت  و  شد  باز  ديگرى  صفحه 
ادامه خط رسالت قرار گرفت و پس 
سنگين  وظيفه  معصومين(ع)  ائمه  از 
بدوش  مردم  هدايت  و  دعوتگرى 

علما افتاد. 
را  اسالم  جهان  علماى  وظيفه  او 
پس از پيامبر و ائمه سنگين و خطير 
واليت  به  نظر  گفت:  و  كرد  عنوان 
خمينى(ره)  امام  گفته  به  و  مطلقه 

وظيفه علما عين وظيفه ائمه است. 
المسلمين  و  االسالم  حجت 
غرب  جمعه  امام  عالمى،  عبدالقدير 
كابل و رئيس مجمع علما و طالب 
نيز در بيانيه خود، گفت: خداوند در 
كرده  تجليل  پيامبرش  از  كريم  قرآن 
ستوده  را  وى  متعددى  آيات  در  و 

است. 
اينكه  به  توجه  با  او،  گفته  به 
خداوند در قرآن از عظمت و بزرگى، 
ويژگى ها و وظايف پيامبرش سخن 
مى گويد، به بعد علمى آن حضرت 

توجه خاصى كرده است. 
مى  دستور  پيامبرش  به  خداوند 
دهد»قل ربى زدنى علمًا» اى رسول 
من از من سوال كن تا علمت را زياد 

كنم. 
از  را  علم  بايد  كسى  هر  اگرچه 
آيه  اين  حكمت  اما  بخواهد؛  خدا 
از  باالتر  كسى  كه  است  اين  قرآن 
حضرت  آن  تا  ندارد  وجود  پيامبر 
بنابراين  بخواهد؛  او  از  را  علم 
پيامبرش  به  خاصى  دستور  خداوند 
در خصوص طلب و ازدياد علم داده 
است. او همچنين به وظيفه علما كه 

در خط انبيا قرار دارند اشاره كرد و 
گفت: خداوند(ج) در قرآن كريمش 
برده  باال  را  علمايى  از  عده  آن  مقام 
متن  در  پيامبران  چون  كه  است 
اجتماع قرار دارند و در برابر ملت و 
مردم احساس مسووليت مى كنند و 
در عين حال، علم را در مرحله عمل 

نيز پياده مى كنند. 
سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
حسين محقق زاده و آقاى زاهدى از 
ديگر سخنرانان اين محفل بودند كه 
هاى  پيام  و  ها  ويژگى  و  عظمت  از 

روز مبعث سخن گفتند. 
پيامبر  بعثت  با  گفت:  زاده  محقق 
عظيم  تحول  اسالم(ص)  بزرگوار 
سياسى، اجتماعى و اخالقى در تمام 

جوامع بشرى ايجاد شد. 
بزرگوار  پيامبر  وى،  گفته  به 
از  كوتاه  زمان  مدت  در  اسالم(ص) 
مردم دور از تمدن و وحشى عرب، 
جامعه متمدن و مترقى ساخت كه تا 
ششصد سال براى ارو پايى ها الگو 
با  محفل  اين  كه  است  گفتنى  بود. 
عيد  مناسبت  به  تواشح  و  سرودها 

مبعث همراه بود.

اسالم(ص)  گرامى  پيامبر  فرد  به 
صحبت كردند. 

المسلمين  و  االسالم  حجت 
قربان على عرفانى، نماينده مردم در 
شوراى ملى كه در اين محفل، گفت: 
بعثت  با  رابطه  در  (ع)  على  امام 
آن  رسول اكرم(ص) گفته است كه 
انگيخته  بر  مردمى  بين  در  بزرگوار 
زندگى  وضعيت  در بدترين  شد كه 
حالت  يك  در  كامًال  و  داشتند  قرار 

وحشى گرى قرار داشتند. 
به گفته عرفانى، پيامبر(ص) مردم 

تجليل شد طالب افغانستان  مجمع علما و  از سوى  مبعث  عيد 
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خبر نگاه

احمد يوسف نورستانى؛ رييس كميسيون 
مستقل انتخابات از زنان خواست كه بيشتر از 

دور اول، در انتخابات حضور داشته باشند. 
به گزارش خبرگزراى آوا، نورستانى گفت: 
تالش  بايد  نيز  مدنى  نهادهاى  و  ها  رسانه 
هاى مزيدى براى سمت دهى و آگاهى دهى 

خواهران انجام دهند. 
هشتمين جلسه برابرى جنسيتى (جندر) در 
كميسيون مستقل انتخابات روز( سه شنبه) در 
دوم  دور  در  زنان  پررنگ  حضور  براى  كابل، 

انتخابات برگزار شده بود. 
مستقل  كميسيون  هاى  مقام  جلسه  اين  در 
انتخابات از آمادگى هاى بيشتر براى برگزارى 

دور دوم انتخابات خبر دادند. 
داراالنشاء  رييس  امرخيل؛  ضياالحق 
از  كرد:  اظهار  انتخابات  مستقل  كميسيون 
رسانه ها مى خواهيم كه خواهران را تشويق 
حضور  انتخابات  در  تا  دهند  آگاهى  و  كنند 

فعال داشته باشند. 
با  نيز  امنيتى  نهادهاى  افزود:  امرخيل  آقاى 
به  بايد  بار  اين  قبلى  هاى  تجربه  از  استفاده 

شكل خوب ترى امنيت را برقرار كنند. 
در دور اول انتخابات بيش از 36 درصد از 
زنان در انتخابات شركت كرده بودند كه عمده 

ترين چالش فراروى زنان امنيت بوده است. 
مقام ها مى گويند با تجاربى كه از دور اول 
افزايش  با  بار  اين  كرده اند،  كسب  انتخابات 
ناظران نامزدان تا سطح 70 هزار و برگه هاى 
راى تا سقف 15 ميليون از عمده ترين كارها 

مى باشد. 

همزمان با فرارسيدن مبعث پيامبر گرامى 
اسالم حضرت محمد مصطفى(ص) شهروندان 
كابل از صبح روز سه شنبه در مساجد و تكايا 
روز  اين  از  گرامى داشت  و  برگزارى  براى 

خجسته آمادگى مى گيرند. 
شهر كابل اين روزها شاهد برگزارى مراسم 
و برنامه هاى بزرگى مى باشد. در هرگوشه و 
كنار شهر تابلوى اسامى پيامبر بزرگوار اسالم 
و پيام هاى تبريك به مناسبت اين روز فرخنده 

ديده مى شود. 
محمد باقر ناطقى؛ استاد دانشگاه اهلبيت(ع) 
كه  گفت  خبرگزارى(آوا)  به  باره  اين  در 
گراميداشت  و  استقبال  سال  هر  گذشت  با 
مى  بيشتر  دينى  مراسم  از  كشور  شهروندان 
اكثر  كه  است  خوشحالى  بسيار  جاى  و  شود 
محافل  اين  تنظيم كنندگان  و  اشتراك كنندگان 

جوانان هستند. 
گرامى  پيامبر  بعثت  از  پس  كه  افزود  وى 
جوان  مردم،  فرسوده  و  پير  افكار  اسالم(ص) 
شد و همين امر باعث شده كه امروز نيز بيشتر 
و  علم  راه  پيامبر  سيرت  از  استفاده  با  جوانان 
دانش را در پيش گرفته اند. چنانچه همه روزه 
تاسيس دانشگاه ها و مكاتب در كشور ما در 

حال افزايش است. 
مبعث  كه  كرد  تصريح  دانشگاه  استاد  اين 
آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدايت 
شب  در  يكتا  خداوند  زيرا  است؛  عدالت  و 
بيست و هفتم رجب بر بشريت منت گذاشت 
و آخرين پيامبرش را براى تربيت بشر مبعوث 
فرمود؛ تا از طريق بشر راه سعادت و نيكبختى 

را انتخاب كند. 

درهشتمين جلسه جندر كميسيون انتخابات؛
بر حضور گسترده زنان در انتخابات 

تاكيد شد

استقبال شهروندان كابل از گسترش 
مراسم دينى

رئيس جمهور كرزى از هند، به وطن برگشت

اشتراك خواهد كرد.
اتاق  مسوولين  با  ديدار 

تجارت هند
حامد كرزى رئيس جمهورى 
جريان  در  افغانستان  اسالمى 
سفرش به هند بعد از ظهر امروز 
در اقامتگاه اش در شهر دهلى با 
مسئولين فدراسيون اتاق تجارت 
كنفدراسيون  و  هند  صنايع  و 

صنايع آن كشور ديدار كرد.
جمهور  رئيس  ديدار  اين  در 
هاى  فرصت  مورد  در  كشور 
در  گذارى  سرمايه  خوب 
آنانرا  و  داد  معلومات  افغانستان 
در  گذارى  سرمايه  راستاى  در 

افغانستان تشويق نمود.
در مقابل مسئولين فدراسيون 
و  هند  صنايع  و  تجارت  اتاق 
كشور  آن  صنايع  كنفدراسيون 
آماده گى شانرا به خاطر سرمايه 
ابراز  افغانستان  در  گذارى 

داشتند.

نيروهاى بين المللى تا 
اخير سال روان ميالدى 

افغانستان را ترك خواهند 
كرد، اما كشور ما به كمك 

هاى دوستان خويش 
بخصوص كشور هند در 
عرصه هاى مختلف از 
جمله آموزش وتجهيز 
نيروهاى امنيتى افغان 

همچنان نياز خواهد داشت

جمهورى  رئيس  كرزى  حامد 
منظور  به  كه  افغانستان  اسالمى 
اشتراك در مراسم تحليف نارندرا 
راس  در  هند  صدراعظم  مودى 
عازم  دولتى  رتبه  بلند  هيات  يك 
گرديده  كشور  آن  پايتخت  دهلى 
بود، عصر امروز به وطن برگشت.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
رئيس جمهور كشور صبح امروز 
در دومين روز سفرش به هند با 
جديد  صدراعظم  مودى  نارندرا 

آن كشور مالقات تعارفى نمود.
حيدر  در  كه  مالقات  اين  در 
آباد هاوس شهر دهلى انجام شد، 
يكبار  كرزى  جمهور  رئيس  ابتدا 
را  مودى  نارندرا  انتخاب  ديگر 
تبريك  هند  صدراعظم  عنوان  به 
موفقيت  آرزوى  برايش  و  گفت 

نمود.
مودى  نارندرا  مقابل  در 
ضمن  هند  جديد  صدراعظم 
تشكرى از رئيس جمهور كرزى، 
موقع  به  و  خوب  عملكرد  از 
نيروهاى امنيتى افغانستان در دفع 
حمله بر قونسلگرى هند در شهر 

هرات ستايش كرد.
ميان  روابط  كه  گفت  وى 
است  ديرينه  افغانستان  و  هند 
چوكات  در  هند  آنچه  هر  و 
دراز  هاى  همكارى  موافقتنامه 
كشور  دو  ميان  ستراتيژيك  مدت 
در توان دارد در تمام عرصه ها با 

افغانستان كمك خواهد كرد.
در مقابل رئيس جمهور كرزى 
تا  المللى  بين  نيروهاى  كه  گفت 
اخير سال روان ميالدى افغانستان 
كشور  اما  كرد،  خواهند  ترك  را 
ما به كمك هاى دوستان خويش 

عرصه  در  هند  كشور  بخصوص 
آموزش  جمله  از  مختلف  هاى 
افغان  امنيتى  نيروهاى  وتجهيز 

همچنان نياز خواهد داشت.
همچنان رئيس جمهور پس از 
موكرجى،  پراناب  با  مالقات  اين 
قصر  در  هند  جمهور  رئيس 
رياست جمهورى آن كشور ديدار 

كرد.
جمهور  رئيس  ديدار  اين  در 
جمهور  رئيس  تالش هاى  از  هند 
كرزى در عرصه توسعه و تحكيم 
در  ساالرى  مردم  و  دموكراسى 

افغانستان قدردانى كرد.
كه  گفت  هند  جمهور  رئيس 
در  آميز  مسالمت  انتقال  اولين 
بزودى  است  قرار  كه  افغانستان 
تالش  محصول  گيرد،  صورت 
مى  كرزى  جمهور  رئيس  هاى 

باشد.
حامد كرزى گفت كه افغانستان 
دوستانه  و  نزديك  رابطه  هند  و 
نيز  آينده  جمهور  رئيس  و  دارند 
اين مناسبات را بيشتر گسترش و 

توسعه خواهد بخشيد.
ديدار با صدراعظم نيپال

جمهورى  رئيس  كرزى  حامد 

ظهر  از  بعد  افغانستان  اسالمى 
شهر  در  اش  اقامتگاه  در  امروز 
راال،  كويى  سوسيل  با  دهلى 
ديدار  نيپال  كشور  صدراعظم 

كرد.
در اين ديدار سران دو كشور 
در مورد گسترش همكارى هاى 
نيپال  و  افغانستان  ميان  جانبه  دو 
و مسايل منطقوى بحث و تبادل 

نظر كردند.
راال  كويى  سوسيل  آقاى 
كه  گفت  نيپال  صدراعظم 
اى  دوره  رياست  كشورش 
جنوب  هاى  همكارى  سازمان 

آسيا يا سارك را به عهده دارد.
براى  كشورش  كه  افزود  او   
ماه  در  كه  سارك  سران  اجالس 
در  عيسوى  روان  سال  نوامبر 
كشور  آن  پايتخت  كتماندو  شهر 
مى  گى  آماده  گردد،  مى  برگزار 
كرد  دعوت  افغانستان  از  و  گيرد 
تا در اين اجالس اشتراك نمايد.

رئيس  كرزى  حامد  مقابل  در 
افغانستان  اسالمى  جمهورى 
ضمن تشكرى از صدراعظم نيپال 
آينده  جمهور  رئيس  كه  گفت 
مذكور  اجالس  در  افغانستان 

كميسيون  معاون  هوتكى،  عبدالرحمن 
كه  ناظرانى  بر  عالوه  گفت:  انتخابات  مستقل 
از سوى نامزدان گماشته مى شوند، 300 هزار 
ها  رسانه  و  مدنى  نهادهاى  به  نظارت  كارت 

براى نظارت سپرده شده است. 
هوتكى افزود: از تمامى نهادهايى كه كارت 
مى  جدى  طور  به  اند،  كرده  دريافت  نظارت 

خواهيم، همكارى هاى الزم داشته باشند.
وى از مردم نيز خواست همانند دور اول، 
داشته  گسترده  حضور  انتخابات  دوم  دور  در 

باشند. 
بركنارى كارمندان متقلب 

كميسيون مستقل انتخابات مى گويد حدود 
5 هزار نفر كارمند موقت را كه تخلفى انجام 
دوش  سبك  هايشان  وظيفه  از  بودند،  داده 

شدند. 
تخلف  و  تقلب  در  كه  افرادى  بين  در 
شهرداران  واليان،  اند،  داشته  دست  انتخاباتى 

و قوماندان واليات نيز بوده اند. 
رييس كميسيون مستقل انتخابات گفت: از 
كه  مقاماتى  خواهيم  مى  نيز  جمهورى  رييس 
دست  انتخابات  هاى  تخطى  و  ها  تقلب  در 

داشته اند، بركنار شوند. 
از  تن   8 كه  كرد  اظهار  نورستانى  آقاى 
بركنار  شان  وظايف  از  پايه  بلند  كارمندان 

شده اند. 
وى افزود: اگر افراد خاطى از وظايف شان 
بركنار نشوند، مجبور مى شويم اسامى آنان را 

در دسترس رسانه ها قرار دهيم.

از  يكى  ادريس؛  محمد  حال،  همين  در 
در  ساله  همه  گويد:«ما  مى  كابل  شهر  جوانان 
مى كنيم  شركت  دينى  مختلف  هاى  جشن 
همكارى  با  جوانان  از  تعدادى  نيز  امروز  و 
براى  تا  شديم؛  جمع  مسجد  در  موسفيدان 

برگزارى جشن مبعث آمادگى بگيريم.» 
و  مداحى  با  مراسم  كه  كرد  اضافه  وى 
سرودخوانى آغاز مى گردد، بعد از آن مالامام 
مسجد سخنرانى و دعا مى كند، در پايان محفل، 
با شيرينى و چاى از اشتراك كنندگان اين جشن 

پذيرايى مى شود. 
اين در حالى است كه به باور برخى آگاهان 
دينى  محافل  در  جوانان  اشتراك  دينى،  امور 
فرهنگ  رشد  باعث  و  بوده  ارزنده  بسيار 

اسالمى در كشور مى شود. 
در همين  حال، محمد اسحاق؛ از شهروندان 
جوان كابل در اين رابطه مى گويد كه برگزارى 
چنين مراسمى اوال فرصتى است كه آدم خود 
را يكبار ديگر ارزيابى معنوى نمايد و از سوى 
ديگر فرصتى براى كسانى است كه از فلسفه 

مبعث و مسايل دينى كمتر اطالع دارند. 
قابل ذكر است كه تعدادى از دكانداران شهر 
روز  اين  شربت  و  شيرينى  پخش  با  نيز  كابل 

فرخنده را تجليل كردند. 
گفتنى است كه همه ساله از جشن مبعث در 
كشورهاى اسالمى گراميداشت به عمل مى آيد. 
شهروندان افغانستان نيز مانند ساير كشورهاى 
باشكوه  و  گستردگى  به  روز  اين  از  اسالمى 

بيشتر تجليل مى كنند.

وزير مبارزه با مواد مخدر در مجلس سنا:وزير مبارزه با مواد مخدر در مجلس سنا:

دنيا نمى خواهد پروژه محو كشت كوكنار در افغانستان انجام شوددنيا نمى خواهد پروژه محو كشت كوكنار در افغانستان انجام شود
مخدر  مواد  عليه  مبارزه  وزير 
براين باور است كه دنيا نمي خواهد 
به صورت عملي پروژه محو كشت 
حد  در  فقط  و  شود  انجام  كوكنار 
مى  بسنده  سياسي  فعاليت هاي 

كنند. 
مبارز راشدي، وزير مبارزه عليه 
موضوع  كه  مي گويد  مخدر  مواد 
به  و  انتخابات  و  قدرت  انتقال 
دونرها،  كمك هاي  درآمدن  تعليق 
دو مشكل اساسي فراروي كار اين 

وزارت قرار دارند. 
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
مبارزه  وزير  راشيدى،  مبارز  آقاى 
جلسه  در  ديروز  مخدر  مواد  عليه 
حضور  سنا  مجلس  استجوابيه 

يافت. 
معموالً  كه  مى گويد  راشدى 
كارهاي حكومت  در ايام انتخابات، 
به صورت طبيعي، پيش نمي رود و 

با سكتگي مواجه مى شود. 
را  امر  اين  داليل  از  يكي  او 
امنيت  ايجاد  دستور  «رسيدن 
عنوان  ناامني»  از  دوري  و 
زمان  در  كه  كرد  تصريح  كرده، 
عملي سازي پروسه تخريب مزارع 
راه  به  جنگ  پروژه  عمال  كوكنار، 
مي افتد و نه تخريب مزارع كوكنار. 
به گفته او، به همين دليل در زمان 

افزايش  ساالنه  بلكه  نيابد،  كاهش 
نيز داشته باشد. 

تاكيد  هم چنين  صميم  داكتر 
به  مربوط  كه  پروژه هايي  كرد: 
مي شود،  كوكنار  كشت  كاهش 
و  واليات  مراكز  در  بيش تر 
در  مي گيرد،  صورت  ولسوالي ها 
در  عمدتا  كوكنار  كشت  كه  حالي 
باعث  كه  مي شود  انجام  اطراف 
ناكامي  با  پروژه ها  اين  تا  مي شود 

مواجه گردند. 
آقاي صميم خطاب به داكتر ثريا 
دليل،  وزير صحت كشور، كه وي 
نيز در اين جلسه استجواب حضور 
هزينه ي  وجود  با  گفت،  داشت، 
معتادين  كاهش  براي  كه  هنگفتي 
و تداوي آنان به مصرف مي رسد، 
اضافه  همواره  معتادين  تعداد  بر 

مي شود. 
معتادين  از  كه  افزود  صميم 
استفاده  سوء  نيز  آنان  بيماري  و 

مي شود. 
در  مثال  براي  كرد:  تصريح  او 
از  بستر،   20 براي  كه  پروژه اي 
مي شود، 10  دريافت  نهادها  سوي 
مي شوند  تداوي  و  نگه داري  بيمار 

و مابقي به جيب زده مي شود. 
آقاي راشدي با پذيرفتن اين كه 
امر  و  كوكنار  مزارع  تخريب  در 

تامين،  براي  انتخابات،  حساس 
تنش ها  ايجاد  از  كه  دارد  هدايت 
جلوگيري كند و لزوم اين كار عدم 
زيرا  است،  كوكنار  مزارع  تخريب 

باعث درگيري و جنگ مي شود. 
دليل  افزود:  ادامه  در  راشدي، 
مزارع  تخريب  امر  در  كه  ديگري 
نا  كارمان  از  زمان  اين  تا  كوكنار 
آمدن  در  تعليق  به  بوده ايم،  موفق 
داليل  به  كه  دونرهاست  كمك ها 
در  حساس  وضعيت  موجوديت 

كشور، صورت گرفته است. 
تاكيد  سناتوران  از  برخي  اما 
مي ورزند كه زرع و ترافيك كوكنار 
و مواد مخدر، در كشور نسبت به 
به  تبديل  و  يافته  افزايش  گذشته 
حتي  و  كشور  در  كالني  مصيبت  

منطقه شده است. 
بر  تاكيد  ضمن  صميم  داكتر 
تخريب  پروسه  گفت:  مطلب ،   اين 
زمين هاي كوكنار نيز بسيار ضعيف 
از  مناطق،  از  بسياري  در  و  است 
ولي  گذشته  نيز  آن  معين  وقت 

تخريب صورت نگرفته است. 
افزايش  داليل  از  او،  گفته  به 
فراهم  و  نرسيدن  كوكنار،  كشت 
بديل  كشت  براي  زمينه،  نشدن 
باعث  كه  است  دهقانان  براي 
كوكنار،  كشت  نه تنها  تا  مي شود 

مبارزه با كشت مواد مخدر سكتگي 
مشكلي  مورد  دو  بر  آمده،  بوجود 

كه اشاره داشت تاكيد ورزيد. 
در  سعي  و  تالش  بر  راشدي 
مواد  ترافيك  و  كشت  با  مبارزه 
مخدر تاكيد كرد و گفت: هر سال 
و  كوكنار  مزارع  تخريب  زمان  در 
مبارزه با پديده كشت مواد مخدر، 
ما بيش تر از 150 نفر شهيد داريم. 
نشان دهنده  اين  كرد:  اضافه  او 
عمال  زمان  اين  در  كه  است  آن 
در  كار  اين  و  مي افتد  به راه  جنگ 
افزايش  موجب  انتخابات  زمان 
و  مي كند  ايجاد  تشنج  شده  ناامني 
در  ناامني  و  تشنج  از  دوري  براي 
ايام انتخابات به اجبار در اين كار 

وقفه ايجاد مي گردد. 
كوكنار  كشت  نمى خواهد  «دنيا 

محو شود» 
مخدر  مواد  عليه  مبارزه  وزير 
براين باور است كه دنيا نمي خواهد 
به صورت عملي پروژه محو كشت 
حد  در  فقط  و  شود  انجام  كوكنار 

فعاليت هاي سياسي بسنده دارد. 
اگر  كه  مى كند  پيشنهاد  او 
جامعه ي بين المللي بخواهد با اين 
مبارزه  عملي  صورت  به  پديده 
كند، بايد زمينه معيشت بديل براي 

دهقانان فراهم گردد.


