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رئیس کمیسیون انتخابات :

تغییر در زمان برگزاری انتخابات
صحت ندارد

نورستانی با بیان اینکه کمیسیون
انتخابات بر اساس تقویم کاری اعالم
شده ،برنامه ریزی کرده ،هرگونه
تغییر در زمان برگزاری انتخابات را
 3رد کرد.

فرمانده بازداشت شده طالبان در قندهار ،از
بگرام آزاد شده بود!

رئیس عمومی مرکزتبیان دردیدار با جمع کثیری از فرهنگیان در اصفهان:

مهاجرین افغانستانی درایران باید زنده،
پویا و صدای رسای ملت باشند
صفحه 3

گزارش

همکاری منطقه ای چرا و
چگونه؟
سعود الفیصل؛ وزیر خارجه عربستان
سعودی از احزاب و مقام های ارشد دولت
خواست که در مورد یک راه حل سیاسی به
تفاهم برسند.
وی تاکید کرد که مقامات افغانستان باید
دست به دست هم دهند؛ تا کشور در یک خأل
سیاسی قرار نگرفته و یکبار دیگر به النه های
تروریست ها مبدل نشود.
سعودی نگران است که پس از بیرون شدن
نیروهای خارجی از افغانستان ،این کشور با
یک خأل سیاسی روبرو شود.
وی گفت»:من از تمام افغانستانی ها می
خواهم؛ تا یک راه حل سیاسی را دریابند که
از روبروشدن افغانستان با جنگ های داخلی
جلوگیری کند».
این مقام بلندپایه سعودی در دیدار با
سرتاج عزیز؛ مشاور صدر اعظم پاکستان در
اسالم آباد ،تاکید کرد که نیروهای خارجی
پس از پایان امسال از افغانسان خارج می
شوند و تالش ها و حمایت کشورهای منطقه
به افغانستان یک نیاز است؛ تا این کشور به
پناهگاه تروریزم تبدیل نشود.
سخنان این مقام ارشد سعودی در حد
یک اظهار نظر رسمی ،بسیار خوب و مطابق
با واقعیت ها و نیازهای اصلی جامعه و دولت
افغانستان است؛ اما این امر نیاز به یکسری
بایدها و نبایدهایی دارد که ممکن است به
مذاق کشوری مانند عربستان سعودی خوش
نیاید.
هم مردم افغانستان و جهان و هم سعودی
ها و پاکستانی ها به خوبی می دانند که
تروریزم یک پروژه مشترک با مشارکت
کشورهایی در منطقه و فرامنطقه است و هیچ
ریشه ای در جامعه بومی افغانستان ندارد.
تروریزم یک پروژه تحمیلی بر افغانستان است
ادامه در صفحه 2
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اداره امنیت ملی قندهار از دستگیری یک
گروه مسلح  ۱۵نفره که در انجام حمالت
چریکی خرابکارانه و انفجاری در شهر قندهار
دست داشتند ،خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا ،امنیت ملی قندهار
اظهار داشت :این گروه مسلح طالبان تحت
فرماندهی مولوی عبدالرشید مشهور به مولوی
منیب با انجام عملیات خرابکارانه در شهر قندهار
جان افراد بیگناه را گرفتهاست.
در این عملیات از نزد گروه بازداشت شده،
پنج کالشینکوف ،یک مسلسل ،یک راکتانداز
آر پی جی و پنج تفنگچه/سالح کمری ضبط
شده است.
تا کنون گروه طالبان در این رابطه اظهار
نظری نکردهاند.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی ،در اعترافات
صوتی که در اختیار رسانهها قرار داده شده یکی
از دستگیر شدگان به نام مال داد محمد ،گفته
است که مولوی منیب حدود یک سال پیش از
بازداشتگاه بگرام آزاد شد و به کویته پاکستان
رفت.
مال داد محمد افزود :مولوی صاحب (مولوی

منیب) که از سوی امریکاییها در چوک شهیدان
بازداشت شده بود ،اواخر سال گذشته از زندان
بگرام آزاد شد و به چمن (منطقهای در نزدیکی
کویته) رفت .ما هم برای تبریکی او به چمن
رفتیم .آنجا به ما گفت که آیا دوستی قبلی ما
برقرار است؟ ما گفتیم بلی .بعد همین بود که
یک نفر را در قندهار کشت .و سه نفر دیگر را در
منطقه رنگریزان هم ما کشتیم».
این در حالی است که در هفتههای اخیر آزادی
صدها بازداشتی بازداشتگاه بگرام از سوی دولت،
سبب بروز اختالف میان امریکا و افغانستان شده
است.
به گزارش آوا به نقل از بی بی سی ،هیات
بررسی پرونده زندانیان بگرام دو هفته پیش
دستور آزادی  ۶۵۰تن از زندانیان بگرام را به
دلیل نبود دالیل کافی برای اثبات فعالیتهای
تروریستی داد.
به دنبال آن ،روز چهارشنبه  ۱۱جدی/دی
دولت امریکا از افغانستان خواست که  ۸۸تن از
زندانیان بگرام را آزاد نکند .یکی از سخنگویان
نیروهای امریکایی در کابل گفت :هیات بررسی
زندانیان بازداشتگاه بگرام فراتر از ...ادامه در صفحه 3

ابراز رضایت مردم از عملکرد و توانمندی
نیروهای امنیتی افغانستان
همزمان با واکنش تند رئیس جمهور کرزی مبنی بر تهدید
واشنگتن به خاطر خروج سربازان خارجی از افغانستان ،شماری
از شهروندان والیتهای ناامن کشور از کارکرد نیروهای امنیتی
افغانستان ابراز خرسندی کردند.
آنان می گویند که پس از انتقال مسؤولیت های نظامی و با تالش
صادقانه نیروهای امنیتی افغان ،اوضاع امنیتی در والیت های ناامن
در حال بهبود است.
مجتبی؛ باشنده والیت میدان وردک به خبرگزاری (آوا) می گوید
که در گذشته زمانی که نیروهای افغان و خارجی در این والیت
مشترکاً مستقر بودند ،اوضاع امنیتی بسیار نگران کننده بود؛ اما
با انتقال مسؤولیت های نظامی وضعیت امنیتی در این والیت با
گذشت هر روز بهتر میشود.
وی افزود که تالش های صادقانه نیروهای امنیتی افغان از دالیلی
است که باعث بهبود اوضاع امنیتی در والیت میدان وردک شده
است.
داود؛ باشنده والیت غزنی نیز می گوید که نیروهای امنیتی افغان
پس از انتقال مسؤولیت های امنیتی ثابت کردند که از توانایی تامین
امنیت کشور برخوردار اند.
به گفته این باشنده شهر غزنی ،با آنکه در این اواخر حمالت
دشمنان در والیت غزنی افزایش یافته؛ اما با آنهم نیروهای امنیتی
توانسته اند که با رشادت های زیاد از حمالت آنها جلوگیری کنند.

این گفته های شهروندان در حالی ابراز میشود که حامد کرزی؛
رئیس جمهور در واکنش به تهدیدات مقامات واشنگتن گفته است
که اگر تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند ،قوای تازه
تاسیس کشور به تنهایی در مقابل شورشیان ایستادگی خواهند کرد.
به باور برخی از آگاهان امور نظامی کشور نیز
نیروهای سه گانه امنیتی کشور سپری برای تامین
امنیت جهان هستند؛ زیرا در حال حاضر اکثریت
نیروهای خارجی که برای مبارزه با هراس افکنی وارد
افغانستان شده بودند دوباره به کشورهای شان بازگشته
اند؛ اما این نیروهای افغان اند که به تنهایی توانسته اند
از گذشته ها موفق تر بدرخشند.
در همین حال مسؤوالن نیروهای امنیتی کشور تامین امنیت
مردم را از وظایف خود دانسته و از مردم خواهان همکاری
بیشتر در این زمینه هستند؛ چرا که به باور آنان موفقیت آنها در گرو
همکاری های مردم است.
گفتنی است که این روزها مخالفان مسلح دولت ،مراکز
مهم و حساسی را در کابل و والیات اطراف آن مورد حمله قرار
میدهند؛ تا ثابت کنند که می توانند امنیت انتخابات آینده را به
هم ریخته و افغانستان را با مشکالت جدی مواجه سازند؛ اما به
باور آگاهان این حمالت بیشتر نمایش تبلیغاتی است؛
تا تهدیدهای عملی و واقعی.

افتتاح پنج فابریکه صنعتی در قندهار
داکتر توریالی ویسا؛ والی والیت قندهار پنج فابریکه صنعتی را
روز پنج شنبه رسماً افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا ،به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی
والیت قندهار ،این فابریکه ها با همکاری  « AISAاداره حمایه
از سرمایه گذاری افغانستان» در این والیت افتتاح شده است.
به گفته والی قندهار ،صنعت ،تجارت و زراعت از جمله اموری
هستند که در پیشرفت کشور نقش مهمی را ایفا می کنند.
وی افزود« :تولیدات این کارخانه های صنعتی باید در اقتصاد
کشور موثر باشد».
به باور آقای ویسا؛ با افتتاح این فابریکه ها برای بیش از ۱۵۰۰

افراد بی کار زمینه کاز نیز مساعد می شود.
والی قندهار می گوید :این فابریکه ها به ارزش بیش از پنج
میلیون دالر درمدت یک و نیم سال در این والیت ساخته شده
اند.
گفتنی است که این فابریکه ها در تولید پالستیک ،تولید پایب
های  ،PVCفابریکه پنبه سازی و ساخت روغن در این والیت
فعالیت خواهند کرد.
قابل یاد آوری است که در والیت قندهار در حال حاضر بیش
از  ۸۱فابریکه مختلف فعالیت دارد که بیش از  ۳۶۰۰نفر در آن
مشغول کار هستند.

یادداشت

کابل ،شهری که خانه هیچیک از
ساکنانش نیست!
جالب است که علما و دانشمندان دینی،
همواره سخنان و افاضات شان را با توصیه به
این دو مهم آذین بسته و آغاز می کنند؛ رعایت
تقوای الهی و نظم داشتن در امور .صرف نظر
از باقی موارد ،در ردیف قرار گرفتن پروای از
خداوند متعال و رعایت نظم ،اهمیت نظم در
امور را از منظر آموزه های اسالمی به ذهن
متبادر می کند.
معنی دوم نظم و دسپلین ،هنجار و تناسب
است .یکی از عمده علل زیبایی و شکوهمندی
آفرینش ،رعایت هنجار و تناسب در آن است.
پدیده های هستی ،از یک گیاه و نبات گرفته
تا انسانها و پرندگان و خزندگان و ...تماماً بر
اساس نظمی دقیق و تناسب خیره کننده ای
آفریده شده اند!
در معنی عدل و عدالت نیز نوعی ظریفی
از هنجار و تناسب نهفته است .ساده و روان،
عدل را به گذاشتن هر چیزی سر جای خودش
معنی کرده اند؛ و این معنی در هنجار و تناسب
نیز به گونه مشخصی وجود دارد؛ چرا که نمی
شود پدیده های جهان ،هنجارمند آفریده شده
باشند ،اما جایگاههای آنان مشخص و معین
نشده باشد .
پیامبربزرگ اسالم(ص) نیز در حدیثی بدین
حقیقت توجه می دهد ،آنجا که خلقت آسمانها
و زمین را بر اساس عدل معرفی می کند»:
بوسیله عدل ،آسمانها و زمین استوار نگهداشته
شده اند «.
دلیل زیبایی و فریبایی هر آفریده ای،
تناسب است؛ چنانچه علت هر زشتی و نازیبایی
نیز در عدم تناسب و ناهنجاری نهفته است.
پدیده هایی که ساخته دست آفریدگار جهان
و دستگاه آفرینش اند ،همه زیبا ،ستودنی و
تحسین برانگیز هستند؛ چرا؟ چون در بند بند
ساختمان وجودی آنها ،هنجار و تناسب رعایت
شده است .
شما درخشش مهتاب در شب و در پهنه
آسمان را در نظر بگیرید که در پایین آن
رودخانه ای از دل سبزه زاری در جریان است
که منتهی می شود به جنگلی انبوه با درختان
سر به فلک کشیده که همه ی اینها به کوهی
تکیه داده باشند! از این نمونه ها فراوان در دل
طبیعت وجود دارد .اساساً وجود کوهستان های
رفیع ،دشتهای پر از گل های وحشی ،آسمان
آبی ای که با ابرهای سفید در روز و با ستاره
های درخشان در شب تزئین شده است ،سبزه
زارها و چمنزارهایی که سطح وسیعی از زمین
را پوشانده اند ،رودخانه ها ،دریاها و اقیانوسها
و تمامی پدیده هایی که در آسمان و زمین ،با
زیبایی خیره کننده ای دست به دست هم داده
اند ،همگی از طفیل سر هنجار و تناسبی است
که در آنان بکار گرفته شده است .
روانکاوان بر این باوراند که هنجارمندی،
لذت و آرامش روحی و روانی را به دنبال دارد
و ناهنجاری و عدم تناسب ،اختالل ذهن و
خستگی و پریشانی روح و جسم را باعث می
شود .آنان توصیه می کنند که یک بار ،به
منظره ای نگاه کنید که هیچ یک از اجزای
آن سر جای خودش نیست و هیچ گونه نظم،
هنجار و تناسبی ندارد و بار دیگر به منظره ای
خیره شوید که تمامی اجزای تشکیل دهنده
آن با رعایت هنجار ،تناسب و نظم در کنار
یکدیگر قرار گرفته اند .حاال بعد از تماشای هر
دو منظره ،وضعیت روحی و ذهنی تان را بر
رسی کنید .
یقیناً دو حالت کام ً
ال متفاوت و متضاد به
شما دست خواهد داد؛ اولی حالت اشمئزاز،
خستگی و زدگی روحی است و دومی حالت
فرح ،انبساط و شادمانی روحی و ذهنی است
که به شما دست می دهد !
ادامه در صفحه 2
در کشوری مانند...
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همکاری منطقه ای چرا و

کمکهای زمستانی به بیجاشدگان داخلی در هرات توزیع می شود

چگونه؟

 ...متاسفانه در بخشی از این پروژه عربستان
سعودی و تفکر سلفی و تکفیری که برآیند
ایدئولوژیک نظام متصلب و بسته حاکم بر آن کشور
است نیز دست دارد.
تروریزم بومی افغانستان نیست؛ بلکه از اساس
با فرهنگ ،باورها ،اعتقادات و ارزش های اجتماعی
مردم افغانستان بیگانه است؛ بنابراین هرگونه
نگرانی از تبدیل شدن دگرباره این کشور به النه
و آشیانه تروریزم می بایست ابتدا با این تعهد توام
باشد که کشورهای منطقه مخصوصا پاکستان و
عربستان سعودی پس از خروج نیروهای خارجی
از افغانستان ،یکبار دیگر در جهت رشد و تقویت
تروریزم و ایجاد النه های تروریستی در داخل خاک
افغانستان دست به دست هم نمی دهند.
افغانستان بدون شک در این مقطع حساس و
حیاتی به همکاری های گسترده و صادقانه منطقه
ای نیاز دارد؛ زیرا مشکل اساسی در این کشور ،نبود
یک محور منطقه ای همسو با سیاست های دولت
افغانستان است و از سوی دیگر ،آنچه در این کشور
جریان دارد نیز پیش از آنکه معضلی داخلی باشد،
ناشی از زد و بندهای پشت پرده استراتژیک میان
قدرت های منطقه ای است.
اینکه رسانه ها ،فرماندهان نظامی و مقام های
سیاسی کشورهای خارجی به ویژه غربی ها و
امریکایی ها ،تروریست های در حال جنگ با دولت
افغانستان را «شورشی» می خوانند در واقع می
خواهند این باور اشتباه را شایع و همگانی کنند
که مشکل اصلی در افغانستان ،داخلی است و ربط
و ریشه منطقه ای یا جهانی ندارد؛ اما آنها فراموش
کرده اند که اول اینکه به منظور به اصطالح «مبارزه
با تروریزم» به افغانستان آمده اند و ثانیا اگر مشکل
افغانستان داخلی باشد نیازی به این حضور نیست
و افغانستان خود باید برای حل این مشکل ،وارد
عمل شود.
اما واقعیت این است که جنگ جاری در
افغانستان ،جنگ میان دولت و تروریست هاست؛
تروریست هایی که از سوی کشورهایی مانند
عربستان سعودی تغذیه ایدئولوژیک می شوند و به
واسطه کشورهایی مانند پاکستان ،پناه داده ،تربیت
و تجهیز شده و به سوی افغانستان گسیل می شوند.
کشورهای بزرگ غربی نیز با بازی های دوگانه،
سعی می کنند این جنگ هرچه بیشتر به درازا
بکشد؛ تا نیاز نظامی افغانستان به این کشورها هرگز
مرتفع نشود و آنها برای حضور خویش در افغانستان
همواره بهانه داشته باشند.
بنابراین ،همکاری منطقه ای که وزیر خارجه
سعودی از آن سخن می گوید به این دلیل
ضرورت دارد که جنگ جاری در افغانستان ریشه
های خارجی و منطقه ای دارد و درست به همین
دلیل ،الزمه ایجاد چنین همکاری ای ،قطع این
ریشه و ورود صادقانه و متعهدانه کشورهای
مداخله گر منطقه به همکاری با دولت مشروع و
مردمی افغانستان است؛ تا این دولت بتواند ثبات
و امنیت و صلح در این کشور را تامین کند و بر
مشکالت ناشی از جنگ های تحمیلی و تروریستی،
غلبه پیدا نماید.
سه نفر در نتیجه سقوط هواپیمای نظامی آمریکا
در افغانستان کشته شدند

یک هواپیمای نظامی آمریکا شب جمعه در
شرق افغانستان سقوط کرد که در نتیجه آن سه
تبعه آمریکایی جان باختند.
به گزارش آوا به نقل از اعالمیه ناتو ،گفته می
شود که دو نفر از نظامیان نیروهای بین المللی
مساعدت به امنیت در افغانستان( )ISAFو یک
نفر غیر نظامی که به عنوان پیمانکار در این نیروها
خدمت می کند ،در این حادثه کشته شدند .همه
جان باختگان تبعه آمریکایی هستند.
ناتو در این اعالمیه به محل سقوط این هواپیما
اشاره ای نکرده است.
در همین حال نماینده وزارت دفاع آمریکا
در مصاحبه با شبکه تلویزیونی  ABCامریکا
ضمن تأیید این مطلب گفت که این سانحه
برای هواپیمای Beechcraft ۱۲-МС
که در حال پرواز جاسوسی شبانه بود،
اتفاق افتاد.

جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی
از سوی مردم و مسؤولین پس از مدتی
به شهرک «تقی نقی» هرات انتقال داده
شدند.
عبدالحمید مبارز؛ رییس مبارزه با
حوادث طبیعی هرات به خبرنگار ما گفت
که در حال حاضر بیش از ۶۰۰خانواده از
افراد مهاجر و بیجاشده به شهرک «تقی
نقی» هرات منتقل شده اند.
وی گفت که از سوی والی هرات و دیگر
مسؤولین طی چند روز گذشته کمکهای
نقدی و غیرنقدی از جمله مواد خوراکی
به این خانواده ها صورت گرفته است و

داشته و در غم و شادی این مردم شریک
بوده ایم».
معاون سرکنسولگری جمهوری اسالمی
ایران در هرات همچنین تاکید کرد که
حوادث و بالیای طبیعی در تمامی کشورها
رخ میدهد؛ طوری که در این اواخر مردم
رنجدیده والیات همجوار غور و بادغیس
به دلیل مشکالت زندگی ناگزیر شده اند
که به دامن پرعطوفت مردم هرات پناه
بیاورند که خوشبختانه با مدیریت شایسته
والی هرات این بیجاشدگان یکجاشده و در
جایی امن سرپناه پیدا کرده اند.
وی گفت که براساس ارزیابی های

خبر

کمکها شامل لباسهای زمستانی است
که در بسته های  ۲۰تکه ای بسته بندی
شده و  ۸۰۰نفر از نیازمندان به عنوان
لباس گرم زمستانی میتوانند از آنها
استفاده کنند.
این کمک های انسان دوستانه برای
مهاجرین داخلی در هرات در حالی صورت
میگیرد که از مدت چند سال بدینسو
کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در
هرات فعالیت دارد که تعداد صدها تن از
افراد و خانواده های نیازمند و بی بضاعت
تحت پوشش کمکهای این کمیته
قرار دارند.

فراغت بیش از پنجاه کارآموز از مرکز آموزشی اداره
کار و اموراجتماعی والیت بلخ

 ۲۶تن از بانوان جوان از رشته اداره
و تجارت و  ۲۷تن از پسران در رشته
تخنیک موتر از مرکز آموزشی و حرفهای
(وی .تی .سی)متعلق به اداره کار و امور
اجتماعی والیت بلخ سند فراغت گرفتند.
حسام الدین همراه؛ معین کار وزارت
کار و امور اجتماعی ،شهدا و معلولین
در مراسم مذکور گفت که این جوانان
که پس از معیارسنجی و نیاز بازار کار
به رشته های اداره و تجارت و تخنیک
موتر به مدت دوسال به صورت معیاری
توسط اساتید مجرب تحصیل کرده و در
حال حاضر قادر اند در رشته های خود
به جامعه خدمت نمایند.
وی ضمن اینکه شرایط کاریابی در
کشور را دشوار دانست تصریح کرد که
این وزارت با برخی از کشورها از جمله
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
توافقنامه ای را امضا کرده که طبق آن

جوانان کارآزموده افغان به خصوص این
فارغان میتوانند به این کشورها رفته و
مشغول کار شوند.
آقای همراه همچنان از بیش از سه
برابرشدن حقوق معلوالن و بازماندگان
شهدا خبر داده گفت که براساس تصمیم
این وزارت از ابتدای سال آینده خورشیدی
حقوق این افراد از  ۱۵۰۰افغانی که در
حال حاضر دریافت مینمایند به ۵۰۰۰
افغانی افزایش مییابد.

وی با یادآوری اینکه مراک
تعلیمی و حرفهای برای بازتوانی افراد
معلول در والیت بلخ وجود دارد،
در
که
ساخت
خاطرنشان
حال حاضر دهها تن از این
افراد در این مراکز تحت آموزش های
مسلکی و حرفه ای قرار دارند.
آقای همراه گفت که به منظور
ارتقای سطح علمی افرادی که دچار
معلولیت می باشند این وزارت
تسهیالتی را برای اعزام افراد مستعد به
خارج از کشور فراهم نموده که
در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
در همین حال سید حسین موسوی؛
مدیرمسؤول مرکز آموزشی و فنی
حرفهای (وی .تی .سی) گفت که این
فارغان در دو رشته اداره و تجارت
و تخنیک موتر ،تحصیالت مسلکی
شان را به پایان رسانده اند.

آغاز به فعالیت یک انجمن خواهران برای آشنایی زنان با
عرف و عنعنات اسالمی
انجمن خواهران مسلمان افغان با
حضور جمعی از عالمان دینی ،فرهنگی
و فرهیختگان در کابل افتتاح گردید.
این انجمن در راستای شناساندن
زنان به عرف و عنعنات اسالمی ،مبارزه
با تهاجم فرهنگی و مبارزه با غرب
زدگی شروع به فعالیت کرده است.
ثریا هاشمی رییس انجمن خواهران
مسلمان افغان گفت :این انجمن در
نظر دارد با افکار غلط مبارزه کند تا
زنان بتوانند توانایی های خود را در
عرصه های دعوت ،تعلیم و آموزش و
دیگر عرصه های اسالمی تبارز دهند.
خانم هاشمی اظهار داشت« :زنان مانند
مردان حقوق و وجایبی دارند که در
روشنایی دین اسالم می توانند ،در
جامعه افغانستان به آن دست یابند».
به گفته او در افغانستان ،نهادهایی
تحت نام حقوق زن ،دموکراسی و آزادی
بیان بنا شده اند که جامعه اسالمی را از
راه اصلی آن منحرف ساخته اند.

آنان معتقدند که حضور زنان در
چوکات اسالمی در اجتماع می تواند
ارزش واقعی که دین اسالم برای زنان
مسلمان عطا نموده را بهتر تبارز دهند.
رییس این انجمن همچنان عالوه
کرد که اگر زنان حقوق و وجایب خود
را از زبان هم نوع خود بشنوند و بیان
نمایند ،دیگر باعث اعتراض و ممانعت
بعضی از اقشار جامعه نمی شوند.
رییس این انجمن ،همچنان اشاره
کرد که زنان با رعایت اصول و اخالق
اسالمی می توانند غیر از ریاست
جمهوری در همه عرصه های اجتماعی
و سیاسی شرکت کنند.
اعضای این انجمن درصدد هستند
که همانند زنان صدر اسالم در جهاد،
دعوت ،مبارزه ها و تجارت شرکت
نمایند و آنان را الگو قرار دهند.
مولوی عبدالسالم عابد یکتن از
علمای دینی اشتراک کننده در این
مراسم به خبرنگار خبرگزاری صدای

افغان(آوا) گفت :حضور زنان در چوکات
اسالمی آن باعث رشد و ترقی آنان می
شود.
عابد ابراز نمود که بعضی تعبیرهای
غلطی صورت گرفته است که گویا
عالمان دین با حضور زنان در اجتماع
مخالف هستند.
وی اظهار داشت :در صورتی که
حضور زنان در چوکات دین مبین
اسالم باشد ،علما نه تنها حضور زنان را
نکوهش نمی کنند ،بلکه آنان را تشویق
هم می نمایند.
انجمن زنان مسلمان افغان با ۷۰
عضو در جهت آموزش و تعلیم اسالمی
و بدون وابستگی های سیاسی در کابل
شروع به فعالیت نموده است.
این انجمن در جهت اتفاق و اخوت
اسالمی ،مبارزه با بی حجابی و بی بند
باری ،ایجاد مدارس دینی و کمک به
خواهرانی که کفاف نفقه را ندارند،
فعالیت می نماید.

آتش زدن  ۶۷هزار کیلوگرام مواد مخدر و مستیزا در قندهار
مسؤولین ریاست مبارزه با مواد مخدر
والیت قندهار از حریق کردن  ۶۷هزار
کیلوگرام مواد نشئهآور با حضور هیات
وزارت مبارزه با مواد مخدر در این والیت
خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از
خبرنامه دفتر مطبوعاتی والیت قندهار،
این مواد در عملیات های جداگانه دو ساله
نیروهای امنیتی در مرکز و ولسوالی های
این والیت به دست آمده است.

براساس این خبرنامه ،مقام های
والیت قندهار روز پنجشنبه۲۸۹.۳۳ ،
کیلو هیروئین ۲۲۸.۴۰۰ ،کیلو مورفین،
 ۵۵۷.۴۱۱کیلو تریاک ۲۵۲۷۸.۹۰۲ ،کیلو
چرس ۱۲۲۲.۸۸ ،لیتر مشروبات الکلی،
 ۳۴۸۹۵.۸۵۹کیلو مواد کیمیایی ۸۰ ،لیتر
تیزاب کیمیایی و  ۹۷کیلو خشخاش را که
مجموعا  ٦٧٥٦٢.٧٨٢کیلو می شود در
سپین بولدک این والیت به آتش کشیدند.
در همین حال ،توریالی ویسا؛ والی

قندهار با تشکر از کوشش نیروهای امنیتی،
به خاطر کشف این مواد تشکر کرده
گفت»:مردم ما اظهار می دارند که پولیس
برای کشور خدمت نمی کند اگر کوشش
های نیروهای افغان ما نبود ما این مواد را به
دست آورده نمی توانستیم».
وی همچنین از مردم خواست؛ تا به
خاطر نابودی موادی که در دین اسالم حرام
گفته شده با نیروهای پولیس همکاری
کنند.

رئیس کمیسیون انتخابات :

تغییر در زمان برگزاری انتخابات صحت ندارد

نورستانی با بیان اینکه کمیسیون انتخابات بر
اساس تقویم کاری اعالم شده ،برنامه ریزی کرده،
هرگونه تغییر در زمان برگزاری انتخابات را رد کرد.
به گزارش آوا ،وی افزود که آمادگیهای الزم برای
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به
تاریخ  ۱۶حمل /فروردین سال آینده برگزار شود،
گرفته شده و به هیج عنوان این انتخابات به تعویق
نمیافتد .در روزهای گذشته بعضی از رسانهها نوشته
بودند :چگونگی آب و هوا ،در زمان انتخابات یکی از
موضوعات مورد بحث در نشست ریاست جمهوری با
نامزدان انتخابات بوده است و با طرح این مسئله تا
مساعد شدن شرایط در برخی مناطق سردسیر ،به
خودی خود بحث تعویق انتخابات را مطرح میکند.

یادداشت

کابل ،شهری که خانه هیچیک از
ساکنانش نیست!
ادامه از صفحه اول  /افغانستان و در شهری مانند
کابل ،وقتی اول صبح پا از دروازه حویلی بیرون می
گذاری ،با دنیایی از ناهنجاری و عدم تناسب مواجه
می شوی! به خصوص اگر در مناطق فقیر نشین هم،
زندگی کنی .در قدم اول ،نخستین ناهنجاری ای که
توجه ات را جلب کرده و روحت را آزار می دهد ،وجود
آبرو هایی است که از کمر دیوار خانه ها برآمده و
َ
مشرف بر مسیر عابرانی است که از کوچه ها عبور می
کنند! این ،یک منظره نابهنجار و زجر دهنده! منظره
بعدی ،حویلی ها و ساختمانهای بدون نقشه و کج و
معوجی است که در هر خالیگاه و زاویه ای از کوچه و
خیابانها و به طور خودسر ،آباد شده اند !
ناهنجاری سوم جوبهای داخل کوچه های فرعی
است که به خصوص در بهار و تابستان ،محل نشو و
نمای انواع و اقسام باکتری ها و میکروب ها به اضافه
پشه ها و مگسهای آلوده به انواع ویروسهاست؛ کوچه
هایی که اگر بشود با زدن ماسکهای ضد شیمیایی و
پوشیدن لباسهای کارمندان نیروگاههای هسته ای ،از
آنها عبور کنید ،بسیار مناسب تر است !!
سرکها و جاده های قیر نشده ،کوچه های فرعی و
اصلی خاکی ،تقریبا سرریز شدن جوب های دو طرف
جاده های عمومی و انبار شدن کثافات در کنار سرکها
و اطراف و اکناف شهر ،تماماً مناظر نابهنجار و چشم و
دل آزاری است که روح و روان هر افغان درمند و وطن
دوستی را شدیدا ً مکدر و افسرده می کند .
 12سال تمام از برقراری نظام جدید در کشور می
گذرد و به اذعان خارجی و داخلی و دشمن و دوست،
در این مدت ،کمکهای ملیاردی و سرسام آوری به
نام بازسازی افغانستان ،وارد این کشور شده است.
پرسشی که هر تبعه افغان از دولت و حکومت خود
دارد ،این است که از حجم سنگین این همه کمک،
آیا نمی شد در عرض و طول این ده سال ،فقط به
سیستم کانالیزاسیون و فاضالب این کشور یتیم ،توجه
جدی و اصولی می شد؟ !
از دید بسیاری از کارشناسان ،در مدت این ۱۱
سال به اندازه بازسازی الاقل دو شهر کابل به این
والیت پول سرازیر شد و اگر کمکها در جای خود
شان به مصرف می رسید ،دولت و ملت افغانستان
بر بسیاری از این ناهنجاری ها فایق آمده بودند .اما
دریغا که این گونه نشد و قسمت اعظمی از دالرهای
کمک شده یا در داخل کشور میان تعدادی مشخص
تقسیم شد و یا با چاالکی موسسات خارجی ،دوباره به
کشورهای کمک کننده عودت داده شد !
اگر دولت و حکومت افغانستان به هر دلیلی کاری
دیگری برای ملت محروم خویش نمی کنند و یا نمی
توانند انجام بدهند ،الاقل این یک کار را که در واقع
به حیثیت و آبروی خود آنان مربوط می شود ،انجام
بدهند و آن ایجاد و راه اندازی سیستم کانالیزاسیون
و فاضالب استندرد و مناسب برای شهرهای بزرگ
کشور از جمله پایتخت است .اقدامی که مطمئناً تا
حدود زیادی از ناهنجاری و عدم تناسب چهره چند
شهر بزرگ افغانستان خواهد کاست .به خصوص که
چند کالن شهر کشور از نظر حفاری ها تا کنون بک ِر
بکر مانده و استعداد بالفعل جهت راه اندازی سیستم
کانالیزاسیون و فاضالب را دارا می باشند .
به نظر می رسد پس از  ۱۱سال ،این کمترین
توقعی است که مردم افغانستان و به خصوص پایتخت،
می توانند از دولتمردان و حکومتگران خدمتگذار شان
داشته باشند! تا شاید پس از قرنها ،این مردم نیز
چیزی از لذت تناسب و هنجار را درک کرده باشند .
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گزارش
انتقاد شهروندان غزني از تاخیر در
ترمیم بند سلطان

شهروندان واليت غزني ميگويند که بي توجهي
وزارت انرژي و آب در مورد ترميم دوباره بند سلطان
غزني  ۷۰درصد زراعت در این والیت را آسیب زده
است.
به گزارش خبرگزاري آوا بند سلطان غزني با
فاصله حدود  ۴۰کیلو متری در سمت شمال شهر
غزنی و در ولسوالی جغتوی والیت میدان وردک
موقعیت دارد .دیوار شرقی این بند در حمل ۱۳۸۴
فروریخت که در اثر سیالب ناشی از آن ،خسارات
مالی هنگفتی به مردم ولسوالی خواجه عمری و
شهر غزنی وارد شد.
بربنياد گفته هاي باشندگان محل این بند در اثر
انفجار موادی که در کوتل «برغول» در فاصله ۵
کیلومتری اين بند توسط امریکایی ها صورت گرفته
بود آسیب دیده و در نهایت باعث فروریختن قسمت
هايی از این بند شد.
بزرگان قومی در غزنی مي گويند که وزارت انرژی
و آب در مورد ترميم دوباره اين بند بی توجهی
كرده است .آنان ميافزايند که بي توجي دولت در
ترميم دوباره بند سلطان باعث شده که زمینداران
غزنی ساالنه میلیون ها افغانی متضرر شوند .حاجی
حضرت محمد؛ عضو شورای غزنی باستان ،در گفتگو
با خبرگزاری آوا گفت که وزارت انرژی و آب در
مورد ترمیم دوباره بند سلطان بسیار کمکاری و
ناکارآمدی نشان داده است.
حاجي حضرت محمد گفت که یکسال بعد از
تخریب این بند دولت کار ترمیم آن را آغاز کرد؛ اما
هشت سال است که کار آن نیمه تمام باقی مانده
است .وی افزود که هزاران جریب زمین زراعتی در
شهر غزنی به همین بند وابسته هستند .بی توجهی
وزارت انرژی و آب باعث شده که زمینداران شهر
غزنی ساالنه میلیون ها افغانی متضرر شوند.
وی خاطرنشان کرد در صورتی که دولت از ناامنی
در تشویش است مردم امنیت کارمندان دولت را
تضمین میکنند.
در همين حال ،سلطانحسین عباسیار؛ رئیس
زراعت غزنی در مورد بند سلطان و تاثیرات آن بر
زراعت غزنی به خبرگزاري آوا گفت که فروریختن
بند سلطان که در سال  ۱۳۸۴اتفاق افتاد تاثیرات
بسیار منفی روی زراعت غزنی بر جا گذاشت.
او افزود که  ۷۰درصد زراعت غزني از فروريختن
بند سلطان آسیب ديده است .رئيس زراعت غزني
افزود که دولت براي ترمیم آن اقدام کرده است ولی
به گفته او مشکالت ناامنی باعث تاخیر و کندی در
کار ترمیم مجدد بند سلطان شده است.
بند سلطان در زمان سلطان محمود غزنوی
پیریزی شد؛ اما در زمان عبدالرحمان خان بار دیگر
مرمت شده است.
طوری که مسؤوالن رياست زراعت غزنی
میگویند بند سلطان در حدود  ۴هزار هکتار زمین
زراعتی را در ساحات ولسوالی خواجه عمری ،شهر
غزنی و برخی از قسمت های ولسوالی اندر غزنی
تحت پوشش قرار میداد و در زراعت غزنی نقش
حیاتی داشت .در والیت غزنی  ۵بند آبگردان وجود
دارد که عبارت اند از «بند سرده «« ،بند زنخان»،
«بند سلطان» و دو بند کوچک به نام های «بند
بایی» و «بند باغ چری» که در چند سال اخیر
ایجاد شده اند.
نزاع قومی در هرات پنج کشته و زخمی
برجا گذاشت

در درگیری میان دو قوم در ولسوالی غوریان هرات
دست کم  ۵تن از اعضای یک خانواده کشته و زخمی
شده اند .یک مقام امنیتی محلی با تایید این رویداد
به خبرگزاری آوا گفت که در نتیجه فیر گلوله از
سوی افراد مسلح به سوی اعضای یک خانواده در
قریه «چشمه» در ولسوالی غوریان دست کم  ۵تن
کشته و زخمی شدند .وی گفت که در این درگیری
یک زوج کشته و  ۳تن دیگر از اعضای این خانواده به
شدت زخم برداشته اند .این منبع افزود که سرپرست
شصت ساله این خانواده در این درگیری جان خود را
از دست داده است .مهاجمان پس از ارتکاب به این
جنایت که گفته می شود بر اثر خصومت های قومی
رخ داده است ،از محل متواری شده اند.
در همین حال غالمسخی حسینی؛ فرمانده پولیس
ولسوالی غوریان با تایید این رویداد به خبرنگار ما
گفت که این حادثه در منطقه مرزی ایران و
افغانستان رخ داده و تحقیقات بیشتر پولیس در این
باره آغاز شده است.
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خبرگزاری صدای افغان(آوا) -اصفهان
حجت االسالم والمسلمین سید عیسی
حسینی مزاری ،ریاست مرکز فعالیت های
فرهنگی اجتماعی تبیان ،در ادامه سفر دو
روزه خود به والیت اصفهان ایران با تعدادی از
مهاجرین افغانستانی مقیم در شهر نوش آباد
دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش آوا از اصفهان ،آقای حسینی مزاری
در این دیدار ،این مرکز را یک تشکیالت توانمند
با محوریت تفکر و اندیشه مقدس والیت فقیه
توصیف کرد که در افغانستان فعالیت می کند.
رئیس مرکزفعالیت های فرهنگی اجتماعی
تبیان ،با اشاره به موجودیت نمایندگی های
مرکز تبیان در والیات متخلف ایران ،از کسانی
که توانایی و آمادگی الزم برای همکاری با این
مرکز به ویژه در زمینه های مختلف در داخل
افغانستان را دارند دعوت به عمل آورد در
عرصه های مختلف علمی ،فرهنگی و آموزشی
با نمایندگی های مرکزتبیان در خارج از کشور
ارتباط برقرارکنند تا ازین طریق راه های حضور
این اشخاص درداخل افغانستان بررسی و شرایط
کارشان فراهم شود.
وی با تاکید بر حضور فعاالنه مهاجرین در
عرصه های مختلف تصریح کرد :همه افغانستانی
ها اعم از طلبه ،دانشجو ،دانش آموز و کارگر به
خصوص مهاجرینی که در جمهوری اسالمی
ایران اقامت دارند ،باید در تمام عرصه ها حضور
فعال داشته باشند.
رئیس خبرگزاری صدای افغان(آوا) در تکمیل
مطلب فوق ،از مهاجرین افغانستانی مقیم
جمهوری اسالمی که توان حضور درافغانستان را
ندارند ،خواست ،در همه شرایط و در تمام زمینه
ها به خصوص جهت حمایت از حرکت های
دینی در داخل کشور و همنوایی با مردم مسلمان
ایران ،فعال ،پویا و زبان رسا و پیام رسان مردم
افغانستان به ملت ایران و جهان باشند.
آقای حسینی مزاری در تشریح این گفته
ی خود ،بیان داشت :صهیونیست هایی که در
کشورهای دیگر زندگی می کنند نقش اساسی
و اصلی را در حیات و حمایت از رژیم منحوس
اسراییل ایفا می کنند ،بنابر این مهاجرین ما نیز
در دیگر کشورها باید نقش حیاتی در حمایت از
منافع افغانستان داشته باشند.
مدیر مسوول روزنامه انصاف چاپ کابل ،فضای
جمهوری اسالمی ایران را برای فعالیت های

رئیس عمومی مرکزتبیان دردیدار با جمع کثیری از فرهنگیان در اصفهان:

مهاجرین افغانستانی درایران باید زنده،
پویا و صدای رسای ملت باشند

اگر به جای خط مقدس اهل بیت(ع) چیزهای دیگری مانند قومیت ،زبان و نژاد مطرح شود ،نه تنها نجات
دهنده نیست بلکه نابود کننده هم هست ،که ما تمام اینها را در سی سال گذشته افغانستان تجربه کرده
ایم ،که امروزه می بینید سرنوشت افغانستان به کجا کشیده شده است و اگر این معضالت مهار نشود
و به جای ضد ارزش های یادشده ،خدا ،پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) قرار نگیرند ،قطعا مشکالت
بزرگی برای جامعه افغانستان ایجاد می شود

مهاجرین مقیم این کشور مثبت توصیف کرد و
اظهار داشت :مهاجرین ما باید از فضای موجود
ُحسن استفاده را نمایند ،البته باید ابتدا از الک بی
حالی ،عدم تاثیرگذاری و بی تفاوتی خارج شوند و
نقشی اثرگذار ایفا نمایند.
این فعال سیاسی به مهاجرین توصیه کرد تا
هریک به تنهایی یک کادر تشکیالتی پر انرژی،
شاداب و پرطروات در عرصه های مختلف فکری،
فرهنگی و سیاسی در داخل ایران باشند ،در این
صورت حداقل می توانند کارهای مثبتی در سطح
مهاجرین انجام دهند.
وی با ابراز تاسف از موضع گیری برخی از
مهاجرین که در برخی موارد تنها انگشت اتهام را
به سوی مسئولین جمهوری اسالمی نشانه رفته
اند ،متذکر شد :این اتهام درست نیست بلکه در
این موارد ما باید خود را متهم کنیم .
رئیس خبرگزاری آوا در ادامه تصریح کرد:
اگریک دهم علمای افغانستانی اعم از دانشگاهی و

حوزوی حاضر در ایران درست کار نمایند و ایفای
مسؤلیت اسالمی کنند ،شاهد کمترین مشکالتی
درسطح مهاجرین نخواهیم بود.
وی با اشاره به حضور وفعالیت جمع کثیر
روحانی ،دکتر ،مهندس ،کارشناس سیاسی و
فرهنگی در ایران  ،اظهار داشت :حدود  ۱۰هزار
طلبه افغانی در ایران وجود دارند که از این همه،
اگر صد نفر درست کار بکنند ما دیگر مشکالتی
در سطح مهاجرین نخواهیم داشت.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه وجود برخی
مشکالت در سطح مهاجرین سیاست اصلی نظام
جمهوری اسالمی ایران نیست ،یادآور شد :ممکن
است شخص رهبری جمهموری اسالمی ایران
و دست اندرکاران اصلی نظام اسالمی ایران،
مطمئنا با این کیفیت از مشکالت مهاجرین
مطلع نباشند ،بنابراین شخصیت های مهاجرین
در دیدار با مسئوالن ایران تبادل نظر و مشکالت
مهاجرین را آسیب شناسی کنند ،مطمئن باشید،

فرمانده بازداشت شده طالبان در قندهار ،از بگرام آزاد شده بود!
...صالحیت قانونی خود عمل کرده و
دستور آزادی افرادی را داده است که
تهدید واقعی امنیتی بشمار می روند و
شواهد زیادی برای تحقیقات بیشتر در
موردشان و یا هم به محکمه کشاندن
شان وجود دارد.
عبدالشکور دادرس عضو هیئت
بررسی پروندههای زندانیان بگرام گفت:
بر اساس قوانین کشور ،نمی توان افراد
بیگناه را در زندان نگه داشت از این رو

 ۸۸زندانی که مقام های امریکایی از آنها
به عنوان «زندانیان خطرناک» یاد کرده،
نیز آزاد می شوند.
وی افزود:
بر اساس بررسی های هیات ،بی
گناهی تمام  ۸۸زندانی به اثبات رسیده
و آنها پس از طی مراحل اداری آزاد
خواهند شد.
انتقادهای مطرح شده است که این
افراد بدون سپری کردن روند قضایی در

افغانستان آزاد شدهاند.
همچنین دولت مورد انتقاد قرار گرفته
که زندانیان متهم به همکاری با طالبان
پس از آزادی به این گروه پیوسته و در
حمالت علیه نیروهای امنیتی افغانستان
نقش داشتهاند.
منابع دیگری هم به رسانهها گفتهاند
که یکی از آزاد شدگان زندان بگرام در
حال حاضر والی نام نهاد طالبان در
قندهار است.

واکنش وزارت داخله به ادعای ترور اعضای شورای کویته
در این اواخر رسانه های پاکستانی از
منابع نامعلوم و ناموثق مربوط به گروه
طالبان و نهادهای رسمی پاکستان،
گزارشهایی را منتشر کرده اند مبنی
بر اینکه ظرف یکماه گذشته شماری
از اعضای رهبری شورای کویته توسط
حلقات مشخص نهادهای دولتی افغانستان
ترور شده اند.
این در حالی است که وزارت داخله
در واکنش به این اتهامات ،هرگونه دست
داشتن نهادهای دولتی افغانستان در
فعالیت های تروریستی را رد کرده و این
ادعاها را کامآل بی بنیاد و دور از حقیقت
خوانده است.
به گزارش آوا به نقل از اعالمیه خبری
وزارت داخله ،این وزارت تاکید کرده است
که دولت افغانستان به ویژه نیروهای
امنیتی این کشور در هیچ نوع فعالیت
تروریستی دست نداشته و نشر گزارش

در این اواخر رسانه های پاکستانی
از منابع نامعلوم و ناموثق مربوط
به گروه طالبان و نهادهای رسمی
پاکستان ،گزارشهایی را منتشر
کرده اند مبنی بر اینکه ظرف یکماه
گذشته شماری از اعضای رهبری
شورای کویته توسط حلقات
مشخص نهادهای دولتی افغانستان
ترور شده اند.

های رسانه های پاکستانی مبنی بر ترور
رهبران طالبان از سوی نهادهای دولتی
افغانستان را یک توطئه میداند.
وزارت داخله همچنین تصریح کرده که
دولت افغانستان از چندسال بدینسو به
گونه گسترده تالش کرده است که گروه
های مخالف مسلح دولت را چه در داخل و
چه خارج به برنامه صلح دعوت کند تا این

گروه ها به زندگی عادی برگردند.
براساس این اعالمیه ،وزارت داخله،
ترور اعضای رهبری شورای کویته را
برخاسته از مخالفت های داخلی این گروه
و ناشی از نفوذ حلقات استخباراتی دخیل
در منطقه دانسته و تاکید کرده است که
اختالف های درونی طالبان سبب شده؛ تا
ترور اعضای رهبری آنان توسط همقطاران
شان سازماندهی شود.
الزم به ذکر است که در گذشته نیز
ادعاهایی وجود داشته که برخی حلقات
تندرو و مخالف صلح در درون تشکیالت
طالبان ،اعضای میانه رو این گروه را ترور
می کنند؛ تا به این ترتیب ،زمینه های
دست یافتن به صلح را تخریب کنند.
براساس این ادعاها ،بازداشت
مال برادر؛ رهبر میانه رو طالبان توسط
پاکستان نیز در همین راستا صورت
گرفته است.
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مشکالت حل شدنی است.
حجت االسالم و المسلمین حسینی مزاری با
تاکید گفت :امروز به قدرت ،توان ،فکر و اندیشه
ی مهاجرین ،جهت تقویت حرکت های داخلی
نیازاست و باید مهاجرین دنبال عناصر فعال و
متدین حرکت نمایند و از کارهای تکراری و
تبعیت از افرادی که دغدغه دین ،مردم ،انقالب و
جهاد ندارند دوری کنند.
وی در ادامه اضافه کرد :تشکیالت متدین
و انقالبی مرکز تبیان از روز نخست انقالب در
صحنه جهاد و سرباز حضرت امام خمینی (ره)
بوده است و بعد از ایشان پیرو ومطیع حضرت
امام خامنه ای (حفظه اهلل تعالی) هستیم.
این عالم دینی کشورمان بیان کرد :خط والیت
فقیه ،خط نجات دهنده است ،چون این خط،
ادامه خط حضرت امام زمان(عج) و خط اهل بیت
(ع) است .این خطی است که امروز در دنیا ستیزه
گر با مستکبرین ،حامی مستضعفین و مدافع
مظلومین است .این خطی است که از مرزها و
هست و بود اسالم حمایت و دفاع می کند .این
خط است که امروز ترویج گر تفکر اهل بیت (ع)
و ترویج گر مهدویت در سطح دنیا است .بنابراین
این خط را ما خط نجات می دانیم و در این راستا
علنا و عمال حضور داریم و هیچ هراسی از هیچ
دشمنی نداریم .به خاطر اینکه این طرف پشتیبان
ما خداست و دربرابر ما دشمنان خداست .ریاست
عمومی مرکز تبیان ادامه داد :ما جبهه خدایی و
قدرتمند والیت فقیه را انتخاب کرده ایم و در این
جبهه سعی و تالش داریم وظیفه دینی خود را
به سرانجام برسانیم و از عموم مسلمین افغانستان
اعم از شیعه و سنی دعوت می کنیم با این تفکر
و خط سیر در افغانستان وارد مبارزه شوند ،قطعا
مردم ما با این خط سیر و شیوه مبارزاتی نجات
پیدا خواهند کرد.
وی در ادامه افزود :اگر به جای خط مقدس
اهل بیت(ع) چیزهای دیگری مانند قومیت ،زبان
و نژاد مطرح شود ،نه تنها نجات دهنده نیست
بلکه نابود کننده هم هست ،که ما تمام اینها
را در سی سال گذشته افغانستان تجربه کرده
ایم ،که امروزه می بینید سرنوشت افغانستان به
کجا کشیده شده است و اگر این معضالت مهار
نشود و به جای ضد ارزش های یادشده ،خدا،
پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) قرار نگیرند،
قطعا مشکالت بزرگی برای جامعه افغانستان
ایجاد می شود.
 ۸۸زندانی دیگر از زندان بگرام
رها میشوند

کمیسیون بررسی دوسیههای زندانیان
بگرام از رهايي  ۸۸زندانی دیگر خبر ميدهد.
عبدالشکور دادرس؛ رییس این کمیسیون
ميگويد که در اسناد مقام هاي امریکایی
چیزی دیده نمی شود که براساس آن
زندانیان به جرایم سنگین متهم شوند.
کمیسیون بررسی دوسیههای زندانیان
بگرام از رهايي  ۸۸زندانی خبر ميدهد.
به گفته وي ،ادارات کشفی و امنیتی
كشور نیز مدارک و شواهدی را پیشکش
نکرده اند که این زندانیان را مجرم ثابت کند.
دادرس ميگويد که این زندانیان تاكنون
رها نشده اند و اگر مقام های امریکایی یا
ادارات کشفی افغان مدارک و اسناد را به این
كميسيون بسپارند ،آنان در باره فیصله خود
تجدید نظر خواهند کرد.
در همین حال داره امنیت ملی والیت
قندهار می گوید که یک فرمانده طالب که
از زندان بگرام آزاد شده بود را با  ۱۴تن از
افرادش به جرم انجام حمالت تخریبی دوباره
بازداشت کرده است.
منسوبین امنیت ملی قندهار دیروز در یک
نشست خبری گفتند :که مولوی عبدالرشید
مشهور به مولوی منیب با افرادش ،به انجام
فعالیت های تخریبی و انفجاری در قندهار
دست دارند .این اداره ،ویدیویی از اعترافات
این مجرمان را نیز در اختیار خبرنگاران قرار
داده است .مسؤولین امنیت ملی قندهار
همچنین گفتهاند که از نزد این گروه ۱۵
نفری ،پنج قبضه کالشنیکوف ،یک میل
پیکا ،یک راکتانداز آر پی جی و پنج
تفنگچه نیز به دست آمده است.
گروه طالبان در این مورد تاکنون ابراز
نظری نکردهاند .گفتنی است که در جریان
دو هفته گذشته  ۶۵۰زندانی بگرام توسط
حکومت آزاد شده اند.
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نگاه
هشدار سید عمار حکیم به کشورهای
عرب حامی تروریسم

رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق با تاکید بر
حمایت همه عراقیها از عملیات نظامی دولت
علیه تروریست های القاعده گفت  :امروز عراقی
ها شاهد جنگی سرنوشت ساز با گروههای
تکفیری هستند که به این زودی پایان نمی یابد.
به گزارش خبرگزاری آوا ،سید عمار حکیم
گفت:تروریسم میخواهد از حلب سوریه تا فلوجه
عراق گسترش یابد و کشورهای عربی منطقه
بدانند  ،سکوت در مقابل این تروریسم ،هرگز
به نفع آنها نخواهد بود .رییس مجلس اعالی
اسالمی عراق با اشاره به اینکه  ،دوره فتنه
مذهبی در عراق دیگر به سر امده و مردم عراق
سرافرازانه ازاین امتحان خارج شدند  ،گفت  :به
زودی جهان شاهد پیروزی عراق بر تروریسم کور
که از سوی برخی کشورهای منطقه و دستگاه
های اطالعاتی مورد حمایت است  ،خواهد بود.
سید عمار حکیم خطاب به ارتش عراق گفت :
هم سو با شما  ،در مبارزه با تروریسم شریک
هستیم و هر وقت اراده کنید ما در صف مقدم
مبارزه با تروریسم خواهیم بود.

کشف  ۵جسد و مواد منفجره روسیه را
در وحشت فرو برد
کشف پنج جسد و یک بمب دست ساز در
منطقه ای نزدیک قفقاز شمالی ،سبب شد تا بار
دیگر روسیه در وضعیت اضطراری قرار بگیرد.
به گزارش آوا به نقل از خبرگزاری مهر ،کشف
پنج جسد در منطقه «استاوروپول» روسیه سبب
شد تا مقامات روسیه بیش از پیش در خصوص
برگزاری امن بازی های المپیک زمستانی در
سوچی نگران شوند .روزنامه گاردین چاپ لندن
نوشته است که این اجساد روز پنجشنبه کشف
شده است .استاوروپول در اصل دروازه ورود
به قفقاز محسوب می شود و از آنجا که اغلب
گروه های افراطی مخالف دولت روسیه در قفقاز
مستقر هستند ،کشف این اجساد موجب شده تا
مسکو نگران وقوع عملیات هایی همانند انفجار
های انتحاری شهر ولگوگراد باشد.
این اجساد در دو خودرو کشف شده و آنچه
موجب شده تا نیروهای امنیتی روسیه در
وضعیت آماده باش قرار بگیرند کشف یک بمب
دست ساز در نزدیکی یکی از این خودروها بوده
است .نهادهای امنیتی روسیه توضیح چندانی
در خصوص کشف این اجساد نداده اند .این در
حالی است که چند روز قبل اعالم شد تدابیر
امنیتی در روسیه افزایش یافته و نیروهای
مستقر در سوچی نیز به حال آماده با درآمده اند.
افزایش تدابیر امنیتی در روسیه به دلیل وقوع
دو انفجار انتحاری در روزهای پایانی سال ۲۰۱۳
میالدی در شهر ولگوگراد است که  ۳۴کشته برجا
گذاشتند .روسیه در آستانه برگزاری مسابقات
المپیک زمستانی است اما «دکو عمراف» رهبر
افراطیون مستقر در قفقاز از نیروهایش خواسته
تا از تمام توان خود برای جلوگیری از برگزاری
بازی های المپیک جلوگیری کنند .همین
امر موجب شده تا به نوشته فایننشال تایمز،
عمراف و برگزاری امن و بدون دردسر بازی های
المپیک تبدیل به کابوس های کرملین شود .در
همین رابطه در هفته گذشته ،آمریکا پیشنهاد
ارائه کمک امنیتی به روسیه برای برگزاری امن
مسابقات المپیک را داد ،اما مسکو هنوز پاسخ
روشنی به این پیشنهاد نداده است .از سوی
دیگر «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه،
برای برگزاری بدون دردسر بازی های المپیک
زمستانی ،دستوراتی امنیتی صادر کرده که به
ادامه در همین صفحه
موجب آن...

قرآن کريم
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چین ازسرکوب تروریست ها درعراق پشتیبانی کرد

چین روز جمعه ازاقدام دولت عراق
درسرکوب تروریست ها پشتیبانی و
اعالم کرد به ثبات دراین کشور اهمیت
می دهد.
به گزارش آوا به نقل از ایرنا« ،خوا
چون اینگ» سخنگوی وزارت خارجه
چین در یک نشست خبری گفت که
کشورش در روزهای اخیر به خشونت
ها و درگیری ها درعراق توجه داشته
است .وی با اشاره به اهمیت امنیت در
عراق خواستار احیای هرچه سریع تر
ثبات و نظم عمومی در این کشور شد.
سخنگوی چین همچنین تقویت
همبستگی بین گروه های عراقی در
جهت حل مسایل و توسعه عراق را نیز
ضروری دانست .
در روزهای اخیر گروه تروریستی
القاعده بخشی از شهر فلوجه را اشغال
کردکه با حمله اردو و نیروهای مسلح

قبیله ای عراق اوضاع تحت کنترل
قرار داده شد  « .وانگ ایی» وزیر
امور خارجه چین نیز روز پنجشنبه
در اظهاراتی با اشاره رویدادهای عراق
گفت :ملت ها باید با مسایل مهمی که
برایشان رخ می دهد با ابزارهای درست
برخورد و آنها را خود حل و فصل کنند.
وی افزود که ماه گذشته میالدی از
چندکشور خاورمیانه با هدف افزایش
همکاری ها و احیای راه ابریشم دیدار

کرده و اکنون نیز تاکید می کند چین
از کشورهای منطقه برای رسیدن به
آمال و خواست های منطقی حمایت
می کند.
چین در بخش انرژی و تجاری
درحال افزایش همکاری با کشورهای
خاورمیانه از جمله عراق است و ارزش
طرح های قراردادی که دراین منطقه
دارد به  ۱۲۰میلیارد دالر می رسد.
این در حالیست که شرکت
«پتروچاینا» بزرگترین وارد کننده نفت
چین تالش می کند بیشترین سرمایه
گذاری را در میادین نفتی عراق انجام
دهد .عراق سه میلیون بشکه نفت در
روز تولید می کند ،اما قصد دارد با
حضور شرکت های خارجی از جمله
چینی ها میزان تولید را تا سال ۲۰۱۷
میالدی به ۱۲میلیون بشکه در روز
برساند.

در مراسم افتتاح نمایشگاه عکس و صنایع دستی افغانستان عنوان شد:

کشورهای عضو اکو از مشترکات فرهنگی یکسانی برخوردارند

نمایشگاه عکس و صنایع دستی
افغانستان از سوی موسسه فرهنگی اکو
در مقر این موسسه در تهران پایتخت
ایران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری آوا ،این
نمایشگاه ،تحت عنوان»چهره امروز
کابل» در دو بخش صنایع دستی و
زیور آالت و لباسهای سنتی در موسسه
فرهنگی تهران گشایش یافت.
داکتر احمد نور ،سفیرکشورمان در
تهران ،در مراسم افتتاح این نمایشگاه،
گفت :کشورهای عضو اکو از مشترکات
فرهنگی یکسانی برخوردارند که این

موضوع به نوبهی خود ،زمینه ساز
بسترهای همکاری در عرصه های دیگر
می باشد.
وی با اشاره به وحدت و همگرایی
های کشورها و ملت های عضو اکو ،خاطر
نشان کرد :خوشبختانه کشورهای عضو
اکو دارای مشترکات فراوانی هستند که
در اعماق تاریخ ریشه دارد ،چنانکه این
مشترکات تا به امروز محسوس و ملموس
بوده و در آینده نیز این روند ادامه خواهد
یافت .داکتر نور ضمن تاکید بر تداوم این
همکاریها میان کشورهای عضو اکو ،ابراز
امیدواری کرد که این همکاری و همگرایی

ها میان کشورهای عضو و روابط صمیمی
بین ملتها در سطح جهان و در سطح
رابطهی بین الملل بی نظیر باقی بماند.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه ،عارف
حین از پاکستان رئیس مؤسسه ی اکو،
سفرا ی آذر بایجان  ،پاکستان ،افغانستان
وحجت اهلل فغانی رئیس ستاد امور
خارجه افغانستان و شخصیتهای علمی
فرهنگی از ایران و جمعی از دانشجویان
افغانستانی مقیم ایران نیز حضور داشتند.
گفتنی است ،این نمایشگاه تا ۲۱
جدی /دی برای بازدید عالقمندان
برپا می باشد.

عربستان از ژنو ۲حذف شد
سازمان ملل متحد ،عربستان سعودی
را از کنفرانس ژنو ۲در قبال دعوت نکردن
از ایران در این نشست ،کنار گذاشت.
سازمان ملل در قبال دعوت نشدن

از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو،۲
عربستان سعودی را هم از شرکت در
این کنفرانس کنار گذاشت .به گزارش
خبرگزاری آوا ،شبکه سعودی العربیه با

اعالم این خبر افزود :از  ۳سازمان بین
المللی و  ۳۰کشور از جمله کشورهای
همسایه سوریه برای حضور در این
کنفرانس دعوت شده است.

تفاوت فوتبالیستهای مرد و زن در یک تحقیق علمی

تحقیقاتی که در دانشگاه باسک
انجام شد نشان میدهد که هرچند
اختالفهای اساسی از نظر فزیکی
بین فوتبالیستهای مرد و زن وجود
دارد اما از نظر تکنیکی این اختالف
چشمگیر نیست .به گزارش آوا به نقل
از ایسنا ،هنگامی که کارایی ورزش
زنان و مردان فوتبالیست حرفهای
با کمک معیارهای اساسی مقایسه
میشود ،اختالفهای فاحشی در بین
آنها مشاهده میشود .این نتیجه
مطالعاتی است که در دانشکده فعالیت
فیزیکی و علم ورزش دانشگاه باسک
انجام شده است.
در این مطالعات  ۱۰۰فوتبالیست
از هر دو جنس به هنگام بازیهای
لیگ قهرمانان اروپا مورد بررسی
قرار گرفتند .در کنار تشخیص تفاوت
های بین فوتبالیستهای مرد و زن،
نیازهای فزیکی و تکنیکی برای
آمادهسازی فوتبالیستهای زن و مرد
مشخص شد.
مدیر این تحقیقات ،جولن کاستالنو
معتقد است که تفاوتهای بدنی
و اختالف در کیفیتهای فزیکی
عامل تفاوتهای بین مردان و زنان

فوتبالیست است.
نتایج این تحقیقات در دو جنبه مطرح
شد :اول مسئله فزیکی بود و اینکه
زنان در فواصل کوتاهتری نسبت
به مردان با شدت زیاد میدوند و بر
خالف مردان در نیمه دوم بازی خسته
میشوند .دومین جنبه نتایج درباره
تکنیکهای بازیکنان بود که تفاوت
زیادی بین مالکیت توپ در دو طرف
وجود نداشت.
یکی از بازتابهای این تحقیق ارزیابی
نحوه اجرای آن بود .اگر معیارهای
اساسی برای انجام این مقایسه
ارزشهایی باشد که در مردان وجود
دارد مانند سرعت و قوای بدنی بیشتر
ممکن است به این نتیجه برسیم
که زنان از تمام قوای خود استفاده
نمیکنند ،اما با در نظر گرفتن
ارزشهای کلی و حقیقی به این نتیجه
میرسیم که زنان از باالترین قوای
خود استفاده میکنند .نتایج تحقیقات
با توجه به نیازهای زنان در فوتبال
متفاوت است اما انجام این نوع تحقیق
نیازمند اطالعات بیشتری است.
زنان فوتبالیست معموال اطالعات
زیادی درباره تمرینها و نیازهای

خود نمیدهند زیرا نمیخواهند
رقیبانشان این اطالعات را به دست
بیاورند.
با همه اینها تحقیقات بیشتر و
گستردهتری بر روی نمونههای بیشتر
الزم است تا نیازهای هر دو طرف
بررسی شوند.
نتایجی دیگری که این تحقیقات
داشت ،این بود که زنان فوتبالیست
نباید آنچه که مردان انجام میدهند
را تکرار کنند ،آنها نباید صرفا سرعت
مردان را داشته باشند و مانند مردان
بتوانند با شدت زیاد در فواصل زیاد
بدوند .در واقع مردان و زنان هر
کدام به روش خود باید این ورزش را
دنبال کنند .برای انجام این مقایسه
از فیلمبرداری از تکنیکهای مردان
و زنان و عکسبرداری از آنها استفاده
شد .این عکسبرداریها  ۱۲۵بار در
ثانیه انجام میشد.
از این تکنالوژی در لیگ حرفهای
اسپانیا استفاده میشد .به کمک
همین تکنولوژی بود که مشخص شد
بازیکنان تیم رئال مادرید در سالهای
 ۲۰۰۲و  ۲۰۰۳که تحت رهبری دل
بوسکه بود کمترین مسیر را دویدند.

خبر
حمله رژیم آل خلیفه به معترضان در
روستای المرخ
حمله نیروهای امنیتی به معترضان در روستایی
در غرب منامه دو زخمی به جای گذاشته است.
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی  ،رژیم خلیفه
حمله به معترضان در روستای « المرخ» در روز
پنجشنبه ( ۱۹جدی) را ،تایید کرده است .درباره
شرایط حال این دو زخمی گزارشی منتشر نشده است.
نیروهای رژیم بحرین همچنین روز پنجشنبه
با حمله به منزل سید محمود الموسوی،
روحانی شیعه در روستای «بنی جمره » در
شمال غرب این کشور ،وی را بازداشت کردند.
رژیم بحرین روز چهارشنبه از توقف به اصطالح
گفت و گوی ملی با رهبران مخالف خبر داد.
خبرگزاری بحرین گزارش داد که این گفت و گوی
ملی پس از آن متوقف شد که مخالفان در سال گذشته
میالدی اعالم کردند در مذاکرات شرکت نمیکنند.
این تصمیم مخالفان در پی بازداشت خلیل
المرزوق ،سخنگوی انجمن ملی اسالمی الوفاق،
مهمترین حزب مخالف بحرین اتخاذ شد .
مردم بحرين از اواسط فوريه  ۲۰۱۱میالدی با
برگزاري اعتراضاتي خواستار اصالحات سياسي و
تغيير قانون اساسي بودند ،خواسته اي که بعدها
و پس از سرکوب شديد اعتراضات مردمي به
برکناري خاندان آل خليفه از قدرت تغيير يافت.
دهها نفر از مردم بحرین در نتیجه اقدامات
سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه کشته شدهاند .
نیروهای امنیتی بحرین همچنین صدها نفر از
جمله پزشکان و پرستاران را بازداشت کردهاند.

کشف  ۵جسد و مواد منفجره روسیه را
در وحشت فرو برد

پلیس روسیه به صورت آماده باش درآمده و تدابیر
امنیتی در سوچی نیز افزایش یافته به طوریکه دسترسی
به این شهر در سواحل دریای سیاه با دشورای های
زیادی همراه است .موفقیت یا شکست در برگزاری
مسابقات المپیک تا حد زیادی در مشروعیت پوتین
تاثیر خواهد گذاشت .البته تدابیر امنیتی در روسیه بعد
از انفجارهای شهر ولگوگراد که  ۳۴کشته برجا گذاشت
افزایش یافته بود ،اما از روزهای گذشته این تدابیر
تشدید شده است .افراطیون حاضر در منطقه قفقاز که
تعدادی از آنها برای کمک به القاعده به سوریه سفر
کرده اند ،در حال برنامه ریزی برای برهم زدن اوضاع
امنیتی روسیه هستند و اخباری نیز در رابطه با نقش
عربستان در تحریک این گروه های افراطی منتشر شده
و همین امر نگرانی های زیادی را در خصوص امنیت
بازی های المپیک به وجود آورده است.
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