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يادداشتيادداشت

چه كسى سرنوشت ملت را به بازى 
نگرفته است؟!

تفاوت  ايم،  شده  يادآور  همواره  چنانچه 
عمده ميان دولتمردان ما با ساير حاكمان و 
آن  و  شود  مى  خالصه  چيز  يك  در  رهبران 
خادم  غير  و  سايرين  بودن  خادم  چيز،  يك 
ما  كشور  حكومتى  و  دولتى  مقامات  بودن 
افغانستان است. براى كسى كه اهل اين آب 
و خاك باشد و مدتى از عمر عزيز خويش را 
در اين سامان تضييع كرده باشد، فهم و درك 

ادعاى باال چندان مشكل نيست.
كافى است فردى از هموطنان ما تنها يك 
كشور  در  را  خويش  زندگى  و  عمر  از  چهارم 
افغانستان-  يعنى  خويش  اجدادى  و  آبايى 
سايه  زير  در  و  كرده  سپرى  محروم- 
دولتمردان پرادعاى اين سامان، رعيتى كرده 
به  كمال،  و  تمام  وضوح  به  خود  آنگاه  باشد، 
ماهيت مقامات و دولتمردان سرزمين خويش 

پى خواهد برد.
روشن ترين دليل و واضح تر گواه بر عدم 
روح خدمتگذارى و مسئوليت پذيرى در نهاد 
مسئوالن و دولتمردان ما، از قرنها  بدينسوى، 
وجود يك كشور فقير و ملتى دربدر و آواره 

آن است.
و  دولتها  وظيفه  و  مسئوليت  اين   
و  قوى  اداره  و  تدبير  با  كه  حكومتهاست 
درست  و  دقيق  هاى  برنامه  با  و  دلسوزانه 
را  خويش  مردم  از  فرد  فرد  دست  اقتصادى، 
و  زندگى  يك  به  رسيدن  تا  را  آنان  و  گرفته 
نه  كنند؛  يارى  و  كمك  مرفع،  و  آباد  كشور 
آنكه با خودكامگى و خودخواهى، ملت و دار 
و ندار آن را گروگان گرفته و از قوت ال يموت 
هاى  پله  خويش،  مردم  فقيران  و  مسكينان 
ترقى و چاقى هر چه بيشتر خود و خاندان و 

اطرافيان خويش را مهيا كنند.
در كشور ما افغانستان، مردم و ملت معنى 
در  كه  دارد  ملتى  و  مردم  از  غير  مفهوم  و 
ساير كشورها زندگى مى كنند. در اين كشور 
مردم يعنى كسانيكه وسيله رشد و پيشرفت 
حاكمان و رهبران را بايد فراهم سازند و خود 
پلى باشند تا رهبران و حاكمان آنها از روى 
با  و  مجلل  كاخهاى  به  و  كرده  عبور  پل  آن 

شكوه آرزوهاى غير انسانى شان برسند!.
در اين كشور، فلسفه وجودى مردم و ملت 
در همين حد و حدود تعريف مى شود و اين 
طول  در  اى  گونه  به  را  استحمارى  تعريف 
قرنها و سالها پرورانده و نهادينه كرده اند كه 
باورمند  و  معتقد  بدان  نيز  مردم  خود  حتى 

شده اند!.
حكايت مردم ما انسان را ياد طايفه اى از 
مردم در كشور هندوستان مى اندازد؛ در آن 
كشور پهناور و نمونه دموكراسى امريكايى و 
اى  عده  تكنالوژى،  و  فضا  عصر  در  و  غربى، 
را  آنها  ديگران  كه  هستند  ها  هندوستانى  از 
و  رانند  مى  خويش  ميان  از  و  دانسته  نجس 
منحط،  و  مظلوم  قوم  اين  آنكه  جالب  نكته 
خود نيز به نجس بودن خويش باورمند شده 

اند!.
قوم  به  كه  جاست  همين  نيز  فاجعه  اوج 
كه  شود  تفهيم  و  تلقين  نژادى،  و  ملت  يا  و 
حد و اندازه شما همين است و آنان نيز اين 
ستم و جفاى دروغ و غير انسانى و اين بينش 
وجود  تمام  با  را  استثمارى  و  استحمارى 
و  اعتراض  گونه  هيچ  آن  برابر  در  و  بپذيرند 

واكنشى از خويش بروز ندهند.
افغانستان  مردم  با  نيز  كنونى  شرايط  در 
مسئوالنه  غير  و  ظالمانه  برخورد  چنين  يك 
مخالفان  از  بسيارى  گيرد.  مى  صورت  اى 
سياسى حامد كرزى، وى را متهم به اين مى 
اهداف  خاطر  به  را  امنيتى  پيمان  كه  كنند 
گرفته  گروگان  خويش،  شخصى  مقاصد  و 
كشور  و  مردم  سرنوشت  با  وسيله  بدين  و 
خويش بازى مى كند...      ادامه در صفحه 2

ناامنى هاى فارياب را جدى بگيريد

واليت  المار  ولسوال  منشى؛  سالم  محمد 
ناامنى  تشديد  دليل  به  كه  كرد  تاييد  فارياب، 
اين  از  خانوار   600 از  بيش  ولسوالى  اين  در 

ولسوالى به مناطق ديگر كوچ كرده اند.
خيلى  اخيرا  المار  كه  افزود  منشى  آقاى 
ناامن شده و فعاليت «دشمن» در اين ولسوالى 

افزايش يافته است.
ريش سفيدان  رئيس  قليج؛  عبدالقدوس 
واليت فارياب نيز گفت كه اكنون اطراف شهر 
ميمنه نيز ناامن است و از جمله چند روز پيش 
شش نفر كه آموزش عالى داشتند در نزديكى 
روز  هر  قليج،  گفته  به  رسيدند.  قتل  به  شهر 
خود  عزيزان  سوگ  در  واليت  اين  در  مردم 

مى نشينند.
آقاى قليج تاكيد كرد كه يكى از داليل اصلى 
اين ناامنى تالش نيروهاى مخالف براى متوقف 
كردن ساخت و تكميل جاده حلقوى افغانستان 

است.
جاده حلقوى كه از فارياب مى گذرد واليت 

هاى شمالى را به هرات وصل مى كند.
رحمت اهللا تركستانى؛ رئيس شوراى واليتى 
فارياب نيز گفت كه اكنون مردم در 500 مترى 
شهر ميمنه توسط نيروهاى مخالف مسلح دولت 
كشته مى شوند و چند روز قبل نيز يك انجنير 
راه سازى در نزديكى قرارگاه پوليس كشته شد.

اين بدون شك نخستين خبر از آنچه نزديك 
جريان  افغانستان  شمال  در  است  سال  دو  به 
دارد، نيست. از زمانى كه رييس جمهور كرزى 
شمال  در  ناشناس  چرخبالهاى  شبانه  فرود  از 
كشور سخن گفت و به دنبال آن گزارش هايى 
شمال  به  طالبان  جنگجويان  انتقال  بر  مبنى 
منظمى  برنامه  كه  بود  مشخص  شد  منتشر 
شده  كنترول  ناامنى  يك  تا  است؛  دست  روى 
اين  به  و  شود  ايجاد  كشور  شمالى  مناطق  در 
ترتيب، در قالب اين ناامنى كنترول شده برنامه 

ها و اهداف خاصى به اجرا گذاشته شود...
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گزارشگزارش
دولت در برقرارى امنيت نسبى بكوشد

جمعه  سياسى  عبادى  پرفيض  نماز  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
، در مصالى اباصالح المهدى غرب كابل به امامت حجت االسالم 

والمسلمين شيخ عبد القدير عالمى اقامه گرديد. 
عالمى كه در جمع صد ها تن نماز گزار صحبت مى كرد، ضمن 
توصيه مؤمنين به تقوى الهى، با اشاره به شهادت امام سجاد (ع) 
گفت كه زندگى پربار و با بركت ايشان پر از رمز و راز و شگفتى 

ها است.
عصر  شرايط  داشت  نظر  در  با  سجاد(ع)  امام  وى،  گفته  به 
خويش، از هيج گونه تالشى در راه ترويج دين و بيان احكام الهى 

فرو گزارى نكرد.
عالمى گفت: امام (ع) در قالب دعا و نيايش افق زندگى بشريت 
جهانيان  به  خدايش  نياز  و  باراز  را  وحى  پيام  و  ساخت  روشن  را 

رسانيد.
امام  اثر  ترين  ارزش  با  از  يكى  سجاديه  صحيفه  كه  افزود  وى 
سجاد است كه نه تنها دعا بلكه دريايى از معارف اسالمى در آن 
صحيفه  دعاى  هاى  فراز  از  يكى  به  ادامه  در  عالمى  است.  نهفته 
سجاديه اشاره كرد و افزود كه آن حضرت مى فرمايد خدايا من 

براى گناهانم بخشنده ى به جز تو ندارم.
به گفته عالمى، اين سخن امام (ع) جنبه آموزشى و تربيتى دارد 
زيرا امام معصوم (ع) گناه نمى كند تا از خداى خويش عذر خواهى 

كند، بلكه مى خواهد بگويد كه گناه براى انسان مومن در حقيقت 
جنگ و مخالت با خد ا است و بايد از آن پرهيز كرد.

وقتى  انسان   كه  است  اين  بر  ناظر  امام  سخن  كه  افزود  وى 
گناهى را

مرتكب مى شود، بايد زود به سوى خداى خود برگردد؛ زيرا لكه 
هاى گناه قلب انسان را سياه والنه شيطان مى سازد.

حجت االسالم عالمى در خطبه هاى دوم نماز جمعه به مشكالت 
رسيدن  فرا  با  كه  افزود  و  پرداخت  كشور  هنجاريهاى  نا  برخى  و 
سرماى زمستان، قيمت مواد اوليه روز به رزو باال مى رود ومردم 

بى بضاعت و فقير با مشكالت جدى رو برو شده اند.
وى از مسئولين حكومتى خواست تا بر قيمت هاى مواد خوراكى 
و سوختى نظارت و كنترول جدى داشته، و با اقدا مات سريع از 

فاجعه هاى احتمالى جلو گيرى نمايند.
عالمى با اشاره به نابسامانى هاى امنيتى در كشور، گفت كه سر 

مايه گزاران داخلى و خارجى، به خاطر نبود امنيت حاضر به
سرمايه گزارى در اين خاك نيستند و سر مايه ها به تدريج از 

كشور فرار مى كنند.
حجت االسالم عالمى از دولت خواست كه راه كارهايى را براى 
برقرارى امنيت نسبى جستجو نموده و براى امنيت فعلى و آينده 

مملكت گزينه هاى مناسبى را در نظر بگيرد.

دومين نمايشگاه مشترك افغانستان- پاكستان در كابل گشايش يافت
و  افغانستان  داخلى  توليدات  و  محصوالت  مشترك  نمايشگاه  دومين 

پاكستان در كابل گشايش يافت.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان، اين نمايشگاه از سوى اتاق تجارت 

و صنايع افغانستان و پاكستان داير شده است و تا سه روز ادامه دارد.
و  تازه  ميوه هاى  خوراكى،  مواد  ساختمانى،  وسايل  نمايشگاه  اين  در 
از  كه  است  شده  گذاشته  نمايش  به  كشور  دو  ماشينى  ابزار  و  خشك 

مجموع 40 غرفه، 10 غرفه آن، مربوط به بازرگانان افغان است.
بازرگانى  روابط  تحكيم  را  نمايشگاه  اين  برگزارى  از  هدف  مسووالن، 
ميان افغانستان و پاكستان اعالم كرده اند و مى گويند كه با رشد روابط 

بازرگانى، اختالفات سياسى و امنيتى حل خواهد شد.
اين  گشايش  مراسم  در  افغانستان  در  پاكستان  سفير  صادق؛  محمد 
نمايشگاه گفت كه با توسعه روابط تجارى، همه مسايل ميان دو كشور 

قابل حل است.
ستد  و  داد  بيشترين  افغانستان  و  پاكستان  كه  افزود  صادق  آقاى 
تجارتى را دارند و قرار است براى تقويت اين داد و ستد، جاده ترانزيتى 

پشاور را با كابل وصل مى كند، احداث شود.
در همين حال، خان جان الكوزى، معاون اتاق تجارت و صنايع كشور 

دراين نمايشگاه گفت كه تجارت ميان افغانستان و پاكستان ساالنه بيشتر 
از چهار ميليارد دالر مى رسد.

آقاى الكوزى افزود كه در صورت بهبود و توسعه روابط سياسى، امنيتى 
و نظامى روابط اقتصادى و تجارتى ميان دو كشور نيز بهبود مى يابد.

صنايع  و  تجارت  وزارت  معين  سحر  صدرالدين  ديگر،  سويى  از 
افغانستان برگزارى اين نمايشگاه را در بهبود روابط افغانستان و پاكستان 

موثر خواند.
آقاى سحر با بيان اينكه از طريق اين نمايشگاه آشنايى بازرگانان افغان 
با بازرگانان پاكستان بيشتر مى شود، گفت كه اين يك فرصت خوب براى 
صنعت كاران و بازرگانان دو كشور براى توسعه روابط بازرگانى شان است.

اولين نمايشگاه توليدات داخلى پاكستان در سال 1391 به مدت چهار 
روز در هوتل كانتيننتال كابل برگزار شد.

در نخستين نمايشگاه، 40 كمپنى معتبر توليدى پاكستانى محصوالت 
و  كيبل  فرش،  سمنت،  طبيعى،  مواد  فرنيچر،  و  مبل  شامل  كه  را  خود 
مواد  خيمه،  و  ترپال  شيشه،  پايپ،  جوس،  اسفنج،  برقى،  آالت  ماشين 
مواد  و  دستى  صنايع  زنانه،  هاى  لباس  بوت،  آرايش،  وسايل  خوراكى، 

تعميراتى بود، در 60 غرفه به نمايش گذاشته بودند.

كرزى مى خواهد امريكا از زلمى 
رسول يا قيوم كرزى حمايت كند

با برپايى تظاهرات خودجوش توسط جوانان كابل
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فعاليت هاى تفرقه افگنانه فرد اجيرى مثل 
نجيب كابلى و شبكه مزدورى مانند تلويزيون 

ژوندون محكوم گرديد
خبرگزارى آوا - كابل 

صدهاتن از جوانان شهر كابل به صورت خود جوش،  
پايتخت،  در  ديروز  آميز  مسالمت  تظاهرات  جريان  در 
هاى  رسانه  و  اشخاص  برخى  اقدامات  از  را  خود  تنفر 
را  سنى  و  شيعه  مذاهب  بين  تفرقه  و  نفاق  كه  خبرى 

دامن مى زنند، ابراز داشتند. 
جوانان  اين  افغان(آوا)،  صداى  خبرگزاى  گزارش  به 
ميدان  فاصله  پيمودن  حال  در  روزجمعه،  ظهر  از  قبل 
دادن  سر  با  كابل،  غرب  سنگى  كوته  تا  مزارى  شهيد 
شعارهاى اخوت و برادرى زنده باد و نيز مرگ بر منافق 
و متعصب و همچنين شيعه و سنى برادر و برابر، ابراز 
داشتند كه اگر جلوى تفرقه افگنى مزدوران كشورهاى 
خارجى و دشمنان اسالم گرفته نشود عاقبت كشور از 

لحاظ سياسى و مذهبى ناگوار خواهد بود. 
قرائت  كنندگان  تظاهرات  جمع  در  كه  اى  بيانيه  در 
كاملترين  و  جامعترين  بهترين،  اسالم  است:  آمده  شد، 
و  صلح  سعادت،  و  آزادى  عدالت،  و  حق  دين  و  اديان 
تقوا و اخوت است. ولى از آغاز ظهور اسالم تا به امروز، 
منافقين و ملحدين كه عظمت و بزرگى اسالم و عزت 
مقدس  دين  اين  عليه  توانند  نمى  تحمل  را  مسلمين 

فعاليت داشته و در ستيز با آن هستند. 

اسالم دين استكبار ستيز بوده و بر ظلم و استبداد، 
آدم كشى، غارتگرى و بيدادگرى خط بطالن مى كشد 
و  ايستاده  قاطعانه  ستمگرند،  و  ظلم  چه  هر  برابر  در  و 

پيروانش را نيز دعوت به اين امر نموده است. 
منطق  عليه  جهانى  استكبار  اينك  افزايد:  مى  بيانيه 
تواند  مى  كه  آن  حياتبخش  تعليمات  و  اسالم  قوى 
ستم  و  ظلم  با  مبارزه  به  و  جذب  را  انسان  ها  ميليون 
بكشاند و مانع سلطه گرى، غارتگرى و استعمارآن است، 
پروژه كامال طراحى شده اى را به نام اسالم ستيزى و 

اسالم هراسى در جهان اجرا مى كند. 
در اين بيانيه تاكيد شد كه دشمنان، با نفاق افكنى و 
تبليغات موهن خود عليه اعتقادات و باورهاى اصيل مردم 
نوكران  عده  يك  توسط  اسالمى  كشورهاى  در  مسلمان 
برادران  بين  فروخته،  خود  مزدوران  و  گوش  به  حلقه 

مسلمان شيعه و سنى فاصله ايجاد مى نمايند. 
در ادامه بيانيه آمده است: از چندى بدينسو در كشور 
نجيب  نام  به  اى،  فروخته  خود  و  مزدور  نيز  ما  اسالمى 
كابلى و شبكه تلويزيونى جاسوس واجير شده ى ژوندون 
اجرا  را  خود  ستيز  اسالم  اربابان  هاى  برنامه  خواهند  مى 
كرده و به ارزش هاى مقدس دينى توهين و عليه اعتقادات 
مذهب جعفرى برنامه پخش نمايند...    ادامه در صفحه 3

3

ــورى حمله  ــرزى؛ رئيس جمه ــد ك حام
ــاالى يك منزل  ــاى ناتو ب ــى نيروه هواي
ــه در اثر آن، يك  ــت هلمند را ك در والي
ــهيد و دو زن زخمى گرديدند،  كودك ش

به شديدترين الفاظ محكوم كرد

ــه انتخابات 1393 به زعم  در حالى ك
رئيس جمهور كامًال يك پروسه افغانى 
است و به همين دليل ايشان شموليت 
ــيون  دو عضو بين المللى را در كميس

شكايات افغانستان نپذيرفت

نيروهاى امريكايى به زندگى 
و مصوونيت خانه هاى مردم 
افغانستان احترام قايل نيستند

تنها راه برون رفت 
كشور از بحران، انتخابات 

شفاف است
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گزارش ادامه از صفحه يك

ناامنى هاى فارياب را جدى بگيريد

يك فرمانده و 4 فرد طالب در كندز به 
پروسه صلح پيوستند

 2009 سال  انتخابات  در  كشور  شمالى  مناطق 
ميالدى كه در آن داكتر عبداهللا به عنوان كسى كه 
كارنامه جهادى اش را در صفحات شمال رقم زده 
كه  داشت  قرار  كرزى  جمهور  رييس  برابر  در  بود 
به نحوى نماينده نيمه جنوبى افغانستان در عرصه 
سياست و قدرت محسوب مى شود، مناطق نسبتا 
امنى بودند؛ به همين دليل، انتخابات سال 2009 
بخش عظيم مشاركت مردمى اش را مديون امنيت 

مناطق شمالى كشور بود.
نسبتا  جو  به  توجه  با  رو  پيش  انتخابات  در  اما 
بد و سنگين امنيتى، شمال افغانستان تنها تفاوت 
اندكى با آنچه اين سال ها در جنوب و شرق كشور 

جريان داشته خواهد داشت.
اين در حالى است كه هنوز به درستى مشخص 
نيست كه آيا سياست ناامنى كنترول شده تا كجا 
مى خواهد ادامه پيدا كند و چه حوزه هاى ديگرى 
نورديد؛  درخواهد  افغانستان  شمالى  مناطق  در  را 
اما قدر مسلم اين است كه روند كنونى حتى اگر 
براى  بماند  نيز  كنونى  وضعيت  همين  به  محدود 
آينده  سال  انتخابات  برابر  در  جدى  موانعى  ايجاد 

خورشيدى كافى خواهد بود.
هاى  آرايش  بازهم  آيا  كه  نيست  اين  بحث 
نمودار  محور  بر   2009 سال  انتخاباتى  و  سياسى 
تكرار  نيز   2014 سال  انتخابات  در  شمال-جنوب 
و تجديد خواهد شد يانه؛ بلكه مهم اصل برگزارى 
انتخابات و گذشته از آن، تامين امنيت و شفافيت 

آن است.
با توجه به وضعيت جارى، چنين تضمينى وجود 

ندارد.
شمالى  واليت  آن  مشخص  هاى  نمونه  از  يكى 
سو  اين  به  ها  مدت  از  كه  واليتى  است؛  فارياب 
سيستماتيكى  و  شده  مهندسى  هاى  ناامنى  شاهد 
مسئولين  و  مقامات  اظهارات  براساس  كه  است 
محلى اين واليت،  مى رود؛  تا امن ترين مناطق اين 
واليت را نيز دستخوش ناامنى كند و اين امر حتى 
موجب شده است؛ تا دامنه ناامنى ها به ديگر واليت 

هاى امن همجوار فارياب نيز گسترش يابد.
بخش  لحاظ  به  فاريابى  واليت  ديگر،  سوى  از 
اقتدار  و  نفوذ  حوزه  سياسى ،  نفوذ  هاى  بندى 
جنرال دوستم؛ از فرماندهان پرقدرت مجاهدين و 
تنها رهبر ازبك هاى افغانستان است. آقاى دوستم 
معاونت  انتخاباتى،  بندهاى  و  زد  در  اكنون  اگرچه 
اولى اشرف غنى احمدزى را به عهده دارد؛ اما اين 
دو  اين  افق  زيرا  است؛  شكننده  و  مقطعى  ائتالف 

فرد، فاصله فراوانى از همديگر دارد.
رهبر  ستيزترين  طالب  معنا  يك  به  دوستم 
مزار  جنگى  قلعه  فاجعه  كه  كسى  است؛  جهادى 
طالبان  اسراى  انتقال  ماجراى  همچنين  و  شريف 
و  دارد  خود  كارنامه  در  را  شريف  مزار  به  قندز  از 
به همين دليل براى طالبان، عنصرى آشتى ناپذير 

تلقى مى شود.
از  الگوگيرى  با  كوچك  اقوام  اجبارى  كوچ 
سياست هاى عبدالرحمن خانى نيز بخش ديگرى 
از عوامل ناامنى هاى جارى در شمال به ويژه در 

فارياب است.
براساس اين مسايل، ناامنى هاى فارياب را بايد 

جدى گرفت؛ زيرا ماهيتا خطرناك اند.

از  كندز  پوليس  فرماندهى  مطبوعات  دفتر 
پيوستن يك فرمانده و 4 تن از افراد تحت امرش 

به پروسه صلح خبر داد.
به گزارش آوا، عبداهللا قوماندان نظامى طالبان در 
ولسوالى امام صاحب، همراه با چهار تن از افرادش 

به پروسه صلح پيوستند. 
ميل  سه  شمول  به  سالح  ميل  چهار  افراد،  اين 
به  نيز  را  انداز  راكت  ميل  يك  و  كالشينكوف 

نيروهاى امنيتى كندز تسليم كردند.
«رحمانى»  وحيداهللا  حضور  با  محفلى  طى 
«حسينى»  سرور  سيد  كندز،  صلح  كميته  منشى 
امان  كندز،  پوليس  فرماندهى  مطبوعات  مدير 
سمونوال  صاحب،  امام  ولسوال  «قريشى»  اهللا 
عبدالهادى آمر داياگ قوماندانى امنيه كندز و ديگر 
مقامات اين ولسوالى، سالح هاى دست داشته شان 

را تسليم نمودند.

انتقاد والي غزني از مؤسسات همكار با 
صحت عامه غزني

توزيع 3 هزار نمره زمين براى 
عودت كنندگان در لوگر

مقام هاى محلى در واليت غزني از نحوه خدمات 
انتقاد  واليت  اين  عامه  صحت  با  همكار  مؤسسات 
مي كنند. موسي خان اكبرزاده؛ والي غزني مي گويد 
مؤسساتى كه در بخش شفاخانه ها و كلينيك هاي 
شان  كار  در  مي كنند  كار  را  غزني  واليت  صحي 

شفافيت وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري آوا، والى غزنى اين سخنان 
علمى  رتبه  ارتقاى  مناسبت  به  كه  محفلى  در  را 
گروهى از داكتران شفاخانه ملكى غزنى برگزار شده 

بود بيان كرد.
15 تن از داكتران شفاخانه ملكي غزني از سوي 
تخصصي  علمي  رتبه  به  كشور  عامه  صحت  وزارت 
اشتراك  با  محفلي  مناسبت  همين  به  آمدند.  نايل 
اين  صحي  كارمندان  و  غزني  محلي  هاي  مقام 

واليت در شهر غزني برگزار شد.
عامه  صحت  رئيس  اسفندهي؛  ضياگل  داكتر 
غزني در اين محفل گفت كه هريك از اين داكتران 
وظيفه  غزني  ملكي  شفاخانه  در  سال  ده  از  بيش 
اجرا كرده اند و اين داكتران پس از گذراندن سه 

امتحان به رتبه علمي تخصصي نايل آمدند.
خانم اسفندهي افزود كه در نظر دارد در مراحل 
بعدي شماري ديگر از داكتران موظف در شفاخانه 
به  جهت  امتحان  گذراندن  براي  را  غزني  ملكي 
دست آوردن رتبه علمي تخصصي به وزارت صحت 

عامه كشور معرفي نمايد.
غزني  والي  اكبرزاده؛  خان  موسي  حال  اين  با 
خدمات  ارائه  از  ميگفت  سخن  محفل  اين  در  كه 
و  مركز  در  صحي  هاي  كلينيك  و  ها  شفاخانه 

ولسوالي هاي غزني انتقاد كرد.
صحي  هاي  بخش  در  كمك كننده  مؤسسات  او 
واليت غزني را به كم كاري متهم ساخته گفت كه 
عامه  صحت  كننده  كمك  مؤسسات  هاي  كمك 

غزني شفافيت ندارد.
هاي  ولسوالي  و  مركز  هاي  افزود:»كلينيك  او 
غزني در حالت بدى قرار دارد. نظافت به گونه الزم 
در اين كلينيك ها رعايت نمي گردد كه دليل عمده 

آن نبود امكانات كافي است.»
كمپليكس  يك  ايجاد  از  همچنين  غزني  والي 
صحي كه حاوي چهار پروژه مي باشد در اين واليت 

خبر داد.
او گفت اين كمپليكس صحي به شمول يك باب 
شفاخانه صد بستر و يك باب شفاخانه پنجاه بستر 
براي معتادين حاوي چهار پروژه در بخش صحت 

مي باشد كه در سطح زون نظير ندارد.
والي غزني افزود كه كارهاي اداري اين كمپليكس 
صحي به پايه اكمال رسيده است و تا چند روز ديگر 

كار عملي آن آغاز مي شود.
اين  مي گويند  غزني  واليتي  شفاخانه  مسئوالن 
شفاخانه داراي هفت بخش عمده درماني مي باشد 
و در هر روز بيش از 400 مريض براي درمان در 
در  آنان  گفته  به  مي گردد.  پذيرش  ها  بخش  اين 
شفاخانه  اين  در  والدت  واقعه  از 20  بيش  روز  هر 

صورت مي گيرد.

از  مهاجر  هزار   18 اخير  سال   12 جريان  در 
كشورهاى ايران و پاكستان به واليت لوگر برگشته 
شده  توزيع  آنان  براى  زمين  نمره  هزار  سه  و  اند 

است.
عودت  و  مهاجرين  رئيس  صالحى؛  نوراحمد 
هفت  كه  گفت  آوا،  خبرگزارى  به  لوگر  كنندگان 
برگشته  خود  اصلى  مناطق  به  مهاجرين  اين  هزار 

اند.
مهاجرين  رياست  كه  كرد  تاكيد  صالحى  آقاى 
براى عودت گنندگان از هيچ نوع كمك و همكارى 

دريغ نكرده است.
تداوى  و  آموزشى  كارگاه هاى  برگزارى 
اين  هاى  فعاليت  ديگر  از  بيمار  عودت كنندگان 

رياست بوده است.
اين  در  كه  كرد  تصريح  لوگر  مهاجرين  رئيس 
آنان  با  نيز  داخلى  و  خارجى  مؤسسات  بخش، 

همكارى كرده است.

چه كسى سرنوشت ملت را به بازى نگرفته است؟!
هيچ  به   / اول  صفحه  از  ادامه 
جمهور  رييس  از  دفاع  قصد  عنوان 
كرزى را نداريم و به امكان قوى، قضيه 
از همان قرارى است كه رقباى ايشان 
ادعا مى كنند؛ اما پرسشى كه همواره 
وجود  افغانستان  مردم  آحاد  براى 
اند،  نشنيده  پاسخى  هرگز  و  داشته 
آنست كه كدام حزب و گروه و رهبرى 
بسيارى از پديده ها را گروگان نگرفته 
و با سرنوشت مردم اين سامان، بازى 
نكرده و نمى كنند، كه رييس جمهور 

و همفكران او كرده و مى كنند؟!
امروزه همه ى كسانى كه به نوعى 
در رسيدن به كرسى حكومت و قدرت 
مسابقه  آن،  مردم  و  افغانستان  بر 
گذاشته اند، هر كدام به سهم و نوبت 
خويش، سرنوشت ملت افغانستان را به 
گروگان و بازى گرفته و در آينده نيز 

خواهند گرفت.
تمامى  كه  است  اين  واقعيت 
دولتى  مقامات  و  دولتمردان  رهبران، 
و غير دولتى، امروزه ملت افغان يعنى 
پناه  بى  و  مظلوم  را  شان  خود  مردم 
معروف،  اصطالح  به  و  دفاع  بى  و 
انگشت افگار و ناچار گير آورده اند و 

چون مى دانند كه اين مردم مظلوم و 
آوارگى  و  جنگ  از  درمانده  و  خسته 
و سرگردانى، حوصله و توان جنگيدن 
و و يرانى و خرابى خانه هاى شان را 
ندارند، لذا از درماندگى و ناچارى ملت 
و مردم خويش، كمال سوء استفاده را 
شيشه  به  مسكينان  آن  خون  و  برده 
كرده و از آن نوشيدنى گواراى خويش 
و اهل و عيال شان را تهيه مى كنند!.

بلى! با تاسف بايد گفت كه اين تنها 
رييس جمهور و ارگ نشينان نيستند 
كه پشت به مردم و رو به تمايالت و 
خويش،  نفسانى  سخيف  خواهشهاى 
سير كرده و از روى شانه هاى خسته 
به  و  رفته  باال  خويش  مردم  رنجور  و 
رفاه و آسايش خود و خانواده خويش 
آنهايى  ى  همه  بلكه  انديشند؛  مى 
و  نقد  را  او  تيم  و  جمهور  رييس  كه 
جهت،  اين  در  نيز  كنند  مى  سرزنش 
و  دار  و  جمهور  رييس  از  كمى  دست 

دسته اش ندارند!.
نه  گذشته  نيز  ادعا  اين  بر  دليل 
رييس  جدى  ناقدان  درخشان  چندان 
جمهور در دوره امارت و وزارت آقايان 
در  امروز  كه  كسانى  از  بسيارى  است. 

هيات مخالفان سياسى و رقباى رييس 
را  او  و  افراشته  بر  قد  كرزى،  جمهور 
تنقيص مى كنند، چند سال قبل خود 
نيز در ركاب همين رييس جمهوِر به 
قول خود شان-خودخواه- جامه دريده 
و سينه مى زدند؛ و اما امروز كه امارت 
به  رسيدن  و  داده  دست  از  وزارت  و 
شان  براى  حكومت  و  قدرت  كاخ 
را  خويش  سابق  رييس  شده،  مشكل 
گروگانگير و خودخواه، خوانده و خود 
و رفقاى خويش را عارى از هر عيب و 

نقصى مى دانند!.
هم  و  جمهور  رييس  هم  پايان  در 
شان  طرفداران  هم  و  سياسى  رقباى 
را به اين واقعيت توجه مى دهيم كه 
در  قضاوتى  و  برداشت  گونه  هر  شما 
باره مردم افغانستان مى توانيد داشته 
مردم  كه  باشيد  مطئمن  اما  باشيد؛ 
و  شناسند  مى  خوب  را  شماها  هم 
مطمئن هستند كه با داشتن حاكمان 
و  هيچگاه  شما،  چون  رهبرانى  و 
آبادانى  و  نجات  سرمنزل  به  كه  البته 
نخواهند رسيد؛ چرا كه سنخ شما هيچ 
كشور  و  مردم  به  خدمت  با  سنخيتى 

ندارد.  

يادداشت

كرزى حمايت كند قيوم  زلمى رسول يا  از  مى خواهد امريكا  كرزى 
مجلس  اعضاى  از  شمارى 
رييس  كه  گويند  مى  نمايندگان 
به  با  خواهد  مى  كرزى  جمهور 
پيمان  امضاى  انداختن  تعويق 
واشگتن،  و  كابل  ميان  امنيتى 
امريكا از زلمى رسول؛ وزير پيشين 
خارجه يا قيوم كرزى؛ برادر رييس 

جمهور، حمايت كند.
به گزارش خبرگزارى آوا، شكيبا 
نمايندگان  مجلس  عضو  هاشمى؛ 
در نشست عمومى اين مجلس روز 
جمهور  چهارشنبه گفت كه رييس 
كرزى ديگر هيچ بهانه اى نداشته و 

حمايت امريكا از زلمى رسول و يا قيوم 
كرزى بهترين دستاورد او خواهد بود.

امور  آگاهان  كه  است  حالى  در  اين 
رييس  كه  اند  باور  اين  بر  نيز  سياسى 
انداختن  تعويق  به  با  كرزى  جمهور 
امريكا  خواهد  مى  امنيتى  پيمان  امضاى 
نامزدان  از  يكى  رسيدن  قدرت  به  از 
رياست جمهورى كه از تيم حاكم است، 

حمايت كند.
كرزى  جمهور  رييس  شود  مى  گفته 
براى امضاى پيمان امنيتى با امريكا سه 
پيش شرط را عنوان كرده است كه بعد 
از قبول و انجام آن او پيمان امنيتى را با 

آمريكا امضا خواهد كرد.
مولوى نذيراحمد حنفى؛ عضو مجلس 
جمهور  رييس  كه  مى گويد  نمايندگان 
كرزى پيش شرط هاى معقولى را بر سر 
قرار  آمريكا  با  امنيتى  پيمان  امضاى  راه 

داده است.
آقاى حنفى مى گويد كه اگر نيروهاى 

بهاى گاز مايع در بازارهاى 
جهان افزايش يافته است

اتاق هاى  معاون  الكوزى؛  خان جان 
گاز  بهاى  كه  مى گويد  صنايع  و  تجارت 
مايع در تمام بازارهاى جهان افزايش يافته 

است.
خبرگزارى  با  گفتگو  در  الكوزى  آقاى 
آوا در عين حال گفت كه يكى از عوامل 
كشور،  در  سوختى  مواد  بهاى  افزايش 
راه هاى  مسدودشدن  زمستان،  سرماى 

ترانزيتى و بى توجهى دولت است.
دولتى  و  خصوصى  سكتور  او،  گفته  به 
ايجاد  كشور  در  را  مايع  گاز  ذخاير  بايد 
مى كرد؛ تا مردم همه ساله با اين مشكل، 

مواجه نمى شدند.
اين در حالى است كه همزمان با شروع 
فصل سرماى زمستان برخى از شهروندان 
كابل از افزايش قيمت گاز مايع در بازارها 

قيمت  افزايش  اگر  كه  كرد  تاكيد  وى 
يابد،  ادامه  گونه  همين  به  سوختى  مواد 
كابل  شهروندان  از  برخى  است  ممكن 

زمستاِن سختى در پيش داشته باشند.
به گفته او، حكومت مكلف است كه در 
كنترول قيمت ها توجه جدى داشته باشد؛ 
زيرا بازرگانان به خصوص پرچون فروشان 

به قيمت دلخواه خود گاز را مى فروشند.
پرچون  از  يكى  هاشمى؛  مصطفى  اما 
شهر  ششم  ناحيه  در  مايع  گاز  فروشان 
تاجران  بدينسو  چندى  از  كه  گفت  كابل 
به  اند؛  برده  باال  را  مايع  گاز  قيمت  افغان 
همين دليل قيمت ها افزايش يافته است.

افغان  تاجران  وقت  هر  كه  افزود  وى 
نيز  بازار  در  بياورند،  پايين  را  ها  قيمت 

قيمت گاز مايع كاهش مى يابد.

شكايت دارند.
قسمت  در  حكومت  كه  مى گويند  آنان 
قيمت  رفتن  بلند  از  جلوگيرى  و  كنترول 

ها هيچگونه توجهى نمى كند.
ناحيه  باشندگان  از  يكى  قربانعلى؛ 
سيزدهم شهر كابل مى گويد كه در حال 
به  كه  مايع  گاز  كيلو  يك  قيمت  حاضر 
صورت پرچون در بازارها فروخته مى شود، 

مبلغ 80 الى85 افغانى است.
ماه  يك  مدت  از  كه  كرد  عالوه  وى 
در  افغانى   30 مايع  گاز  كيلو  هر  بدينسو 

بازارهاى شهر كابل افزايش يافته است.

هاى  خانه  وارد  اجازه  بدون  امريكايى 
ملى  حاكميت  شوند،  افغانستان  مردم 

افغانستان پايمال مى شود.
اجازه  بدون  ورود  حنفى  آقاى  باور  به 
مردم  هاى  خانه  به  خارجى  نيروهاى 
بوده  اسالمى  شريعت  مخالف  افغانستان، 
چالش  افغانستان نيز به  اساسى  قانون  و 

كشيده مى شود.
نيروهاى  هاى  خودسرى  همچنين  او 
چالش  از  يكى  را  افغانستان  در  خارجى 
با  امنيتى  پيمان  اگر  كه  داند  مى  هايى 
افغانستان  فراراه  برسد،  امضا  به  آمريكا 

واقع خواهد شد.
تن   16 كشتن  كه  است  معتقد  وى 
واليت  در  خارجى  سرباز  يك  توسط 
بود  ها  خودسرى  اين  از  يكى  قندهار 
از  بعد  آنها  كه  دارد  وجود  آن  امكان  و 
اعمال  اين  به  نيز  امنيتى  پيمان  امضاى 

دست بزنند.
اين عضو مجلس نمايندگان مى گويد 
پيمان  كرزى  جمهور  رييس  اگر  كه 

در  كند،  امضا  را  امريكا  با  امنيتى 
نخواهد  تصويب  نمايندگان  مجلس 
هيچ  به  آمريكا  با  پيمان  زيرا  شد؛ 
افغانستان  مردم  فايده  به  وجه 

نيست.
ديگر  عضو  خواصى؛  عبدالستار 
كه  گفت  نيز  نمايندگان  مجلس 
نمى  وجه  هيچ  به  افغانستان  مردم 
به  آمريكا  با  امنيتى  پيمان  خواهند 

امضا برسد.
آقاى خواصى همچنين مى گويد 
است  كشورهايى  از  يكى  امريكا  كه 
در  شيطانى  سياست  همواره  كه 
به  خواهد  مى  و  داشته  افغانستان  قبال 
هر نحو ممكن، مردم و دولت افغانستان 

را فريب دهد.
ابراهيمى؛  عبدالرؤوف  حال  اين  با 
كه  گويد  مى  نمايندگان  مجلس  رييس 
امضاى  به  رابطه  در  ملى  شوراى  نقش 
و  بوده  مهم  امريكا  با  امنيتى  پيمان 
در  كامل  توجه  با  بايد  شورا  اين  اعضاى 

آن مورد تصميم گيرى كنند.
پيمان  كه  گويد  مى  ابراهيمى  آقاى 
امنيتى با امريكا تاكنون يك كاغذ است 
و هيچ الزامى براى اتباع افغانستان ندارد.
مشاور  رايس؛  سوزان  شود  مى  گفته 
هفته  يكشنبه  روز  به  امريكا  ملى  امنيت 
جارى وارد كابل شد؛ تا با رييس جمهور 
امريكا  با  امنيتى  پيمان  مورد  در  كرزى 
اين  رسد  مى  نظر  به  اما  كند؛  گفتگو 
بخش  رضايت  طرفين  براى  گفتگوها 
از  همچنان  طرف  دو  مواضع  و  نبوده 

امضاى سريع اين پيمان فاصله دارد.
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آيينه

رئيس جمهور كرزى:
پيمان امنيتى با امريكا زمانى امضاء 
مى شود كه شروط ما پذيرفته شود

نيروهاى امريكايى به زندگى و 
مصوونيت خانه هاى مردم افغانستان 

احترام قايل نيستند

نماينده مردم زابل در پارلمان در حمله 
انتحارى زخمى شد

ملت  به  خود  راديويى  پيام  در  جمهورى  رئيس 
پيمان  امضاى  براى  ما  شرايط  از  كه  گفت  افغانستان 
هاى  خانه  به  خارجى  نيروهاى  عمليات  توقف  امنيتى، 
مردم، آوردن صلح و برگزارى انتخابات شفاف مى باشد.

ارگ،  اطالعيه  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
حامد كرزى؛ رئيس جمهورى به مردم افغانستان گفت: 
پيمان امنيتى در صورتى با امريكا امضاى مى شود كه 

شرايط ما را بپذيرند.
كرزى با اشاره به پايان لويه جرگه مشورتى گفت كه 
مختلف  اقشار  از  و  افغانستان  سراسر  از  جرگه  اين  در 

جامعه نمايندگان مردم حضور داشتند.
حامد كرزى گفت كه به منظور منافع علياء كشور ما 
داد،  قرار  امضاء  از  پيش  بايد  امريكا  كه  داريم  شروطى 

تعهداتى در اين زمينه به ما بسپارد.
هاى  خانه  به  خارجى  نيروهاى  عمليات  توقف  وى 
بدون  شفاف  انتخابات  و  كشور  در  صلح  تامين  مردم، 
مداخله خارجى را از شروط امضاى پيمان امنيتى بيان 

كرد.
رئيس جمهور گفت كه مشاور امنيت ملى امريكا از 
عدم مداخله كشورش در انتخابات به من اطمينان داده، 

اما در مورد دو شرط ديگر هنوز تعهدى نداده اند.
وى در پايان تاكيد نمود كه مردم افغانستان در كل 
با امضاى پيمان امنيتى موافق هستند و لويه جرگه هم 
آنرا تصويب كرد؛ اما اين پيمان زمانى امضا خواهد شد 

كه شروط ما برآورده شود.

حامد كرزى؛ رئيس جمهورى حمله هوايى نيروهاى 
اثر  در  كه  را  هلمند  واليت  در  منزل  يك  باالى  ناتو 
به  گرديدند،  زخمى  زن  دو  و  شهيد  كودك  يك  آن، 

شديدترين الفاظ محكوم كرد. 
به گزارش خبرگزارى آوا، رئيس جمهور كشور ضمن 
محكوم نمودن شديد اين عمل، گفت كه حمله مذكور 
جرگه  لويه  قبل  روز  كه 6   گيرد  مى  صورت  حالى  در 
امريكا  و  افغانستان  ميان  امنيتى  نامه  موافقت  مشورتى 

را تاييد كرد. 
به نقل از خبرنامه ارگ، رئيس جمهورى افزود:» اين 
حمله نشان مى دهد كه نيروهاى امريكايى به زندگى و 
مصونيت خانه هاى مردم افغانستان و فيصله هاى لويه 

جرگه مشورتى هيچ گونه احترامى قايل نيستند.» 
به گفته او، از سال ها بدينسو مردم بى گناه ما تحت 
خانه  در  و  شوند  مى  قربانى  تروريزم  عليه  جنگ  نام 

هايشان امنيت ندارند. 
اين  كه  زمانى  تا  كرد،  تأكيد  كرزى  جمهور  رئيس 
چنين خود سرى ها و ظلم نيروهاى خارجى باالى مردم 
ما ادامه يابد، موافقت نامه امنيتى با اياالت متحده امريكا 

امضاء نخواهد شد. 
با  تليفونى  صحبت  يك  ضمن  كشور  جمهور  رئيس 
با  تا  داد  هدايت  وى  به  هلمند  واليت  والى  بلوچ  نعيم 
متضررين اين حادثه اظهارغم شريكى و كمك هاى الزم 

را نمايد.

حميداهللا توخى نماينده مردم در مجلس نمايندگان 
در  انتحارى  حمله  يك  نتيجه  در  (جمعه)  ديروز  عصر 

منزل اش در شهر كابل، زخمى شد. 
عصر  انتحارى  بمب گذار  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
ديروز به عنوان مهمان وارد منزل حميداهللا توخى شد 
كرده  جاسازى  خود  كاله  در  كه  را  انفجارى اش  مواد  و 

بود، منفجر كرد. 
با  توخى  آقاى  انتحارى،  حمله  اين  نتيجه  در 
رئيس  اند.  برداشته  زخم  مهمانش  سه  و  محافظ  يك 
محكوم  را  حمله  اين  اى  اعالميه  نشر  با  جمهوركرزى 

كرده است. 
كرد  توصيف  ناجوانمردانه  را  حمله  اين  كرزى  آقاى 
و گفته كه سوء استفاده از نام مهمان و حمله بر حريم 
شخصى مردم، خالف فرهنگ افغانى و ارزشهاى اسالمى 

مى باشد. 
واليت  در  والى  عنوان  به  اين  از  پيش  توخى  آقاى 
فرد  تاكنون  است.  كار كرده  وردك  ميدان  و  هاى زابل 
يا گروهى مسووليت اين حمله را بر عهده نگرفته است. 

تنها راه برون رفت كشور از بحران، انتخابات شفاف است
اپوزيسيون تعهد ملى براى نجات:

ادامه،  در   / اول  صفحه  از  ادامه 
اين  كه  داشتند  تاكيد  كنندگان  تظاهرات 
مسايل  به  زدن  دامن  با  خودفروختگان، 
كشور  برجسته  علماى  به  اهانت  و  مذهبى 
و شخصيت هاى ملى و مذهبى، قصد دارند 
برادران  بين  شكاف  و  نموده  افكنى  تفرقه 
مسلمان شيعه و سنى ايجاد كرده و اسالم 

را تضعيف نمايند. 
آنها گفتند كه مردم مسلمان و شهيد پرور 
كشور دانسته اند كه با اتكاى به قرآن و آيه 
پيروزى  رمز  اخوه»  المومنون  «انما  مباركه 
و  باشد  مى  وحدت  و  اخوت  در  مسلمانان 
هيچ گاه فريب دشمنان دين را نخورده اند، 
بلكه هميشه در  دفاع از دين و ارزش هاى 
دينى و اعتقادى و علماى خود تا پاى جان 

ايستاده اند. 
مردمى  ازفعالين  يكى  حال  همين  در 
تظاهرات  هدف  تظاهرات،  اين  برگزاركننده 
در  نفاق  و  انگيزى  تفرقه  از  جلوگيرى  را 

كشور خواند. 
وى به خبرگزارى صاى افغان(آوا) دركابل، 
گفت: جوانان بيدار و آگاه، چه برادران سنى 
و چه شيعه ، هميشه در صحنه بوده و جلوى 
اين گونه اقدامت مزدوران و جاسوسان را كه 
مى خواهند بار ديگر افغانستان را به بدبختى 

و جنگ بكشاند، مى گيرند. 
هم  باز  كشور  جوانان  كه  كرد  عالوه  او 
با  و  ببندند  همت  كمر  و  كرده  حركت 
بايستند  مقابله  به  اسالم  و  كشور  دشمنان 
و ديگر نگذارند به شخصيت ها و به مذاهب 

ما توهين شود و از تفرقه و نفاق بپرهيزند.
 اين فعال مسلمان تاكيد داشت كه همه 
اسالم  دشمنان  انگيز  تفرقه  اقدامات  از  ما 
نمى  اجازه  ديگر  و  ايم  شده  خسته  وطن  و 
دهيم هر كس آمده و كشور ما و مردم ما 
سوق  كينه  و  خشونت  و  جنگ  سوى  به  را 

دهند. 
وى در اخير تاكيد كرد كه اگر جلوى اين 
و  انگيز  بر  نفاق  هاى  رسانه  اين  و  اشخاص 
را  خود  تظاهرات  ما  نشود  گرفته  متعصب 
نكند  اقدامى  دولت  اگر  و  كرده  تر  گسترده 
كشور  و  اسالم  حفظ  براى  جوانان  ما  خود 

اقدام خواهيم كرد. 
گفتنى است كه همزمان با برگزارى لويه 
در  تصميم  اتخاذ  پيرامون  مشورتى  جرگه 
رابطه با مصؤنيت قضايى سربازان امريكايى، 
هاى  وشبكه  فروخته  خود  عناصر  برخى 
دار  تابلو  سياسى  هاى  جريان  و  تلويزيونى 
مذبوحانه  تالش  هماهنگ  حركت  يك  با 
اى را درپيش گرفتند تا طرح باداران غربى 
خود را جهت به اسارت بردن و برده ساختن 
مردم افغانستان پياده كنند. از اين رو يكى 
تماميت  و  مردم  عليه  شوم  هاى  توطئه  از 
اعتقادات  مهتر  ازهمه  و  افغانستان  ارضى 
انجام  به  ما،  مردم  اسالمى  آزادگى  و  دينى 

فضا  راستاى  در  مسموم  تبليغات  رساندن 
فعال  هاى  شخصيت  عليه  اى  رسانه  سازى 
اسالمى  هاى  وجريان  مسلمان  ومطرح 
است به ويژه آنانى كه دررابطه با مصؤنيت 
قضايى نيروهاى امريكايى روشنگرى نموده 
و تاييد آن را سلطه كفار برمسلمين خوانده 
و اعضاى لويه جرگه را از ارائه مشوره مثبت 
ونمايندگان  جمهور  رئيس  و  داشته  برحذر 
پارلمان را هشداردادند كه مبادا اين پيمان 

ننگين را به امضا برسانند. 
بى  ومزدور  شده  اجير  فرد  ميان  اين  در 
تابلودار  شبكه  و  كابلى  نجيب  مانند  عقلى 
تلويزيون  مانند  جاسوس  و  اسالمى  ضد 
گوش  به  حلقه  افراد  همه  از  بيش  ژوندون 
عو  غرب،  به  وابسته  هاى  شبكه  و  استكبار 
جهت  و  زهرآگين  تبليغات  با  و  سرداده  عو 
دارى، عليه مسلمانان و شخصيت هاى سالم 
محمد  گرام  آيات  ويژه  به  آنان  وسودمند 
حجت  مدرس،  صالحى  محسنى،  آصف 
حسينى  سيدعيسى  والمسلمين  االسالم 
احمدشاه  محمدمختارمفلح،  مولوى  مزارى، 
احمدزى و تعدادى ديگر، روى دست گرفته 
اند وهرشبانه روز با برچسب زدن هاى ناروا 
نمودن  وارد  خدشه  بر  سعى  استكبارى،  و 
كنند،  مى  آنان  مبارز  و  درخشان  برچهره 
و  ها  جريان  اين  كه  است  درشرايطى  اين 
راه  در  همواره  مسلمان،  هاى  شخصيت 
و  مبارزه  استكبار  چنگال  از  وطن  آزادى 

پيشتاز  عمومى،  اذهان  روشنگرى  درجهت 
عمل نمودند و براى دفاع و حراست از مرزها 
و  كار  درحال  افغانستان  اسالمى  ثغور  و 

فعاليت دينى واسالمى مى باشند. 
و  مؤمن  مردم  كه  است  درحالى  اين 
چنين  يك  وجود  از  افغانستان  مسلمان 
هاى  شخصيت  و  ها  جريان  عليه  روندى 
اسالمى در قبل از عقد پيمان استراتيژيك 
گذشته،  درسال  وافغانستان  امريكا  ميان 
درك  كامال  و  آموخته  گرانبهايى  تجربه 
فعاليت  همه  اين  نيز  اكنون  كه  اند  نموده 
اى  رسانه  سازى  فضا  و  دينى  ضد  هاى 
هاى  جريان  يكسو  از  كه  است  اين  براى 
آنان  وعالم  مبارز  هاى  شخصيت  و  اسالمى 
روشن  مواضع  اعالم  از  تا  كنند  مرعوب  را 
وهراس  ترس  با  و  كشيده  پاپس  اسالمى  و 
وحداقل  بروند  كنار  مبارزه  هاى  صحنه  از 
تا  نگذارند  را  اسالمى  هاى  شخصيت  ساير 
بيش از پيش درصحنه مبارزه وارد شوند واز 
بترسانند  نيز  را  مسلمان  مردم  ديگر  طرف 
و  مسلمين  و  اسالم  نفع  به  كسى  اگر  كه 
بر  فريادى  استكبار،  ازجنگال  وطن  آزادى 
آورند به يك چنين اتهاماتى گرفتارخواهند 
شد وچه بسا به چنگال امنيت وبه اصطالح 
حتى  و  گرفتارگرديده  افغانستان  قانون 
و  آورند  در  گوانتانامو  از  سر  است  ممكن 
ازسوم سو، فضاى جامعه را مسموم نموده، 
هرحرفى  كه  نمايند  ايجاد  را  ذهنيت  اين 

كه از سوى اين جريان ها و شخصيت هاى 
و  اسالم  حرف  گردد،  مى  عنوان  مسلمان 
بلكه  نيست  خودشان  اعتقاد  وحتى  دين 
ازطرف كشورهاى خارجى به ويژه جمهورى 
تا  گردد،  مى  وديكته  القا  ايران  اسالمى 
روشنگرى  و  حرف  كشور،  مردم  اينطورى 
آنان را پشت گوش انداخته وتنها به حرف 
كسانى گوش بدهند كه وابستگان غرب بوده 
و مفاهيم و معانى دست هاى پشت پرده را 
نشخوار نموده و در راستاى تاييد مصؤنيت 
تا  كنند،  مى  كار  امريكايى  سربازان  قضايى 
بدينترتيب افغانستان اجير و مزدور گرديده 
و راه تسلط كفار بر مسلمانان فراهم گردد 
و مهمتر ازهمه، ساير شخصيت ها و جريان 
هاى اسالمى به ويژه نمايندگان پارلمان را 
از همين حاال مرعوب بسازند و اين تبليغات 
مسموم را جابياندازند كه اگر آن هنگام كه 
به  قضايى  مصؤنيت  اعطاى  امضاى  طرح 
تاييد،  و  گيرى  راى  جهت  امريكا  سربازان 
راهى مجلس مى شود، عليه تاييد مصؤنيت 
قضايى سربازان امريكايى راى بدهند، قطعا 
مزدوران ايران بوده و ازاين كشور و سفارت 
بدينترتيب  تا  اند،  گرفته  پول  دركابل  آن 
كه  نمايند  رويكرد  اين  به  وادار  را  آنان 
نمايندگان بزدل و ترسو نيز براى اثبات عدم 
ارتباط به ايران، تن به تاييد بندى از پيمان 
بدهد كه كشور و مردم افغانستان را در بند 

زنجير كفار مى نمايد. 
اند  كرده  درك  اكنون  افغانستان  مردم 
به  قضايى  مصؤنيت  اعطاى  با  مخالفت  كه 
قرآن  صريح  نص  مطابق  امريكايى  سربازان 
كريم است و عالمان و شخصيت هاى دينى 
و فكرى كه مخالف تاييد اين بند از پيمان 
امنيتى اعالم مواضع  نموده اند وطندوستان 
اصلى و كسانى اند كه حاضرند در راه آزادى 
افغانستان و عزت مردم آن از هيچ كوشش 
دلسوزانه و ايثارگرانه دريغ نكنند و حتى تا 
هاى  ارزش  از  حمايت  جهت  در  جان  پاى 
اسالمى و منافع دينى و ملى كشور اسالمى 

خود ايستاده هستند.
شبكه  كابلى،  نجيب  مانند  افرادى  اما   
جريان  و  ژوندون  تلويزيون  مثل  هايى 
ولى  اند،  بسيارقليل  اتفاقا  كه  ديگرى  هاى 
وسنى  شيعه  ميان  تفرقه  ايجاد  درجهت 
كارمى كنند و حاميان سينه چاك استكبار 
واجراى طرح هاى شيطانى آن درافغانستان 
سربازان  قضايى  مصؤنيت  تاييد  جمله  از 
حلقه  مزدوران  هستند،  كشورما  در  امريكا 
هدايت  افسار  و  بوده  استكبار  گوش  به 
و  اشخاص  دست  در  آنان  روزى  شبانه 
جريان هاى پشت پرده مستقر درسفارتخانه 
هاى غربى به ويژه امريكا هستند و مطابق 
منافع آنان و برخالف منافع اسالمى و ملى 
مزدورى  اجيرى،  درحال  افغانستان  مردم 

وجاسوسى ودم تكان دادن مى باشند. 

فعاليت هاى تفرقه افگنانه فرد اجيرى مثل نجيب كابلى و شبكه مزدورى فعاليت هاى تفرقه افگنانه فرد اجيرى مثل نجيب كابلى و شبكه مزدورى 
مانند تلويزيون ژوندون محكوم گرديدمانند تلويزيون ژوندون محكوم گرديد

با برپايى تظاهرات خودجوش توسط جوانان كابل

افرادى مانند نجيب كابلى، شبكه هايى مثل تلويزيون ژوندون و جريان هاى افرادى مانند نجيب كابلى، شبكه هايى مثل تلويزيون ژوندون و جريان هاى 
ديگرى كه اتفاقا بسيارقليل اند، ولى درجهت ايجاد تفرقه ميان شيعه وسنى ديگرى كه اتفاقا بسيارقليل اند، ولى درجهت ايجاد تفرقه ميان شيعه وسنى 
كارمى كنند و حاميان سينه چاك استكبار واجراى طرح هاى شيطانى آن كارمى كنند و حاميان سينه چاك استكبار واجراى طرح هاى شيطانى آن 

درافغانستان از جمله تاييد مصؤنيت قضايى سربازان امريكا در كشورما هستند، درافغانستان از جمله تاييد مصؤنيت قضايى سربازان امريكا در كشورما هستند، 
مزدوران حلقه به گوش استكبار بوده و افسار هدايت شبانه روزى آنان در مزدوران حلقه به گوش استكبار بوده و افسار هدايت شبانه روزى آنان در 
دست اشخاص و جريان هاى پشت پرده مستقر درسفارتخانه هاى غربى به دست اشخاص و جريان هاى پشت پرده مستقر درسفارتخانه هاى غربى به 
ويژه امريكا هستند و مطابق منافع آنان و برخالف منافع اسالمى و ملى مردم ويژه امريكا هستند و مطابق منافع آنان و برخالف منافع اسالمى و ملى مردم 

افغانستان درحال اجيرى، مزدورى وجاسوسى ودم تكان دادن مى باشندافغانستان درحال اجيرى، مزدورى وجاسوسى ودم تكان دادن مى باشند

فرد اجير شده ومزدور بى عقلى مانند نجيب كابلى و شبكه تابلودار ضد اسالمى و جاسوس مانند تلويزيون ژوندون بيش از همه افراد حلقه به گوش استكبار و شبكه هاى وابسته به غرب، عو فرد اجير شده ومزدور بى عقلى مانند نجيب كابلى و شبكه تابلودار ضد اسالمى و جاسوس مانند تلويزيون ژوندون بيش از همه افراد حلقه به گوش استكبار و شبكه هاى وابسته به غرب، عو 
عو سرداده و با تبليغات زهرآگين و جهت دارى، عليه مسلمانان و شخصيت هاى سالم وسودمند آنان به ويژه آيات گرام محمد آصف محسنى، صالحى مدرس، حجت االسالم والمسلمين عو سرداده و با تبليغات زهرآگين و جهت دارى، عليه مسلمانان و شخصيت هاى سالم وسودمند آنان به ويژه آيات گرام محمد آصف محسنى، صالحى مدرس، حجت االسالم والمسلمين 

سيدعيسى حسينى مزارى، مولوى محمدمختارمفلح، احمدشاه احمدزى و تعدادى ديگر، روى دست گرفته اند وهرشبانه روز با برچسب زدن هاى ناروا و استكبارى، سعى بر خدشه وارد نمودن سيدعيسى حسينى مزارى، مولوى محمدمختارمفلح، احمدشاه احمدزى و تعدادى ديگر، روى دست گرفته اند وهرشبانه روز با برچسب زدن هاى ناروا و استكبارى، سعى بر خدشه وارد نمودن 
برچهره درخشان و مبارز آنان مى كنند، اين درشرايطى است كه اين جريان ها و شخصيت هاى مسلمان، همواره در راه آزادى وطن از چنگال استكبار مبارزه و درجهت روشنگرى اذهان برچهره درخشان و مبارز آنان مى كنند، اين درشرايطى است كه اين جريان ها و شخصيت هاى مسلمان، همواره در راه آزادى وطن از چنگال استكبار مبارزه و درجهت روشنگرى اذهان 

عمومى، پيشتاز عمل نمودند و براى دفاع و حراست از مرزها و ثغور اسالمى افغانستان درحال كار و فعاليت دينى واسالمى مى باشندعمومى، پيشتاز عمل نمودند و براى دفاع و حراست از مرزها و ثغور اسالمى افغانستان درحال كار و فعاليت دينى واسالمى مى باشند

افغانستان»  نجات  براى  ملى  اپوزيسيون «تعهد 
برون رفت  راه  تنها  كه  كرد  تاكيد  همايشى  طى 

كشور از بحران كنونى، انتخابات شفاف است.
سلطان زوى،  داوود  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
اپوزيسيون  عضو  و  جمهورى  رياست  كانديداى 
اين  همايش  در  افغانستان  نجات  براى  ملى  تعهد 
اپوزيسيون گفت: در خواست رئيس جمهور كرزى 
از دولت امريكا، براى برگزارى يك انتخابات سالم، 
اراده  و  اهتمام  تواند  نمى  خواهى  باج  منويات  با 
به  وابسته  هاى  كميسيون  استقالليت  و  حكومت 
آن را براى برگزارى يك انتخابات شفاف به اثبات 

برساند.
است  شرايطى  در  اين  گفت:  سلطان زوى  آقاى 
و  تكميل  امنيتى  هاى  مسئوليت  انتقال  پروسه  كه 
سپرده  افغانستان  حكومت  به  ها  افغان  خواست  به 

شده است.
وى افزود: در حالى كه انتخابات 1393 به زعم 
رئيس جمهور كامًال يك پروسه افغانى است و به 
همين دليل ايشان شموليت دو عضو بين المللى را 

در كميسيون شكايات افغانستان نپذيرفت.
سوى  از  امنيتى  پيمان  امضاى  عدم  مورد  در  او 
جمهور  رئيس  سخنان  در  گفت:  جمهور  رئيس 
از  سويى  از  ايشان  زيرا  دارد؛  وجود  تناقض  كرزى 
امضا كردن اين پيمان امتناع كرده است و از سويى 
ابراز مى دارد كه نيروهايى امريكايى بايد امنيت ما 
اپوزيسيون  اين  حال،  همين  در  كنند.  تضمين  را 
على  سلطان  كه  كرد  صادر  را  اى  قطعنامه 

دوست زاده، عضو اين اپوزيسيون آن را قرائت كرد.
تعهد  اپوزيسيون   : است  آمده  قطعنامه  اين  در 
ملى براى نجات افغانستان تنها راه برون رفت كشور 
از بحران را در گرِو انتخابات شفاف، به دور از تخلف 

و تقلب مى داند.
به نقل از قطعنامه، اعضاى اين اپوزيسيون براى 
عملى شدن برنامه هايى كه باعث عزت و سربلندى 
ملت  براى  پايدار،  توسعه  و  صلح  آسايش،  كشور، 
ميارزات  به  و  مى داند  متعهد  را  ما شود، خود  عزيز 

مستمر خود براى آوردن اصالحات ادامه مى دهد.
چند  هر  افغانستان»  نجات  براى  ملى  «تعهد 
قانونى  نهادهاى  با  موازى  هاى  جرگه  برگزارى 

نهادهاى  صالحيت  تضعيف  جهت  در  را  كشور 
بااين  اما  مى داند،  كشور  ملى  وثيقه  در  تعريف شده 
حال، تاخير در امضاى معاهده و تعلل در آن را صرفا 
به داليل سليقه اى صورت مى گيرد و بهره بردارى 
هاى شخصى از اين موضوع، مملكت را به چالش 
نجات  براى  ملى  «تعهد  اپوزيسيون  كشاند.  مى 
انتخابات  حذف شده ى  نامزدان  توسط  افغانستان» 

رياست جمهورى چندى پيش تشكيل شد.
حميداهللا  شير،  بسم اهللا  زوى،  سلطان  دواوود 
شاه   محمدنادر  دوست زاده،  سلمان على  قادرى، 
و  نادى  دوار  احمد  كوهدامنى،  دل آقا  احمدزى، 

عبدالهادى دبير اعضاى اين اپوزيسيون هستند.
قابل يادآورى است كه دواوود سلطان زوى پس 
وارد  انتخاباتى  شكايات  كميسيون  بررسى هاى  از 

فهرست نهايى نامزدان رياست جمهورى شد.



و همگان دست در ريسمان خدا زنيد و پراكنده مشويد و از نعمتى كه خدا بر شما ارزانى داشته است ياد 
كنيد: آن هنگام كه دشمن يكديگر بوديد و او دلهايتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شديد

بدترين مردم در نظر خدا روز رستاخيز بنده ايست كه آخرت خود را براى دنياى 
ديگرى از دست داده باشد
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قرآن كريم

حضرت رسول اكرم (ص)

يك دالر امريكايى خريد 57.65 افغانى، فروش، 57.75 افغانى
يك پوند انگليسى خريد 92.70 افغانى، فروش،92.80 افغانى

يك يورو خريد 77.80 افغانى، فروش، 77.90 افغانى
هزار تومان ايرانى خريد 19.50 افغانى، فروش، 19.60 افغانى
هزار كلدار پاكستانى خريد 534 افغانى، فروش، 544 افغانى

هزار كلدار هندى خريد 930 افغانى، فروش،940 افغانى
يك درهم امارات خريد 15.65 افغانى، فروش، 15.75 افغانى
يك دالر كانادايى خريد 54.40 افغانى، فروش، 54.50 افغانى
يك دالرآستراليايى خريد 52.50 افغانى، فروش52.60 افغانى

يك ين چين خريد 9.40 افغانى فروش، 9.50 افغانى
هزارين جاپان خريد 570 افغانى، فروش، 580 افغانى

خبرخبر

نرخ اسعار خارجى

| كابل: اذان ظهر 11:41 | اذان مغرب 17:03 | اذان صبح فردا 5:13 | طلوع آفتاب فردا 6:41 |

حضور ائتالف به اصطالح ملى سوريه در 
كنفرانس ژنو 2

خانه به خانه در جستجوى 
فرزندان انقالب

مخالف  گروه  سوريه،  ملي  اصطالح  به  ائتالف 
مورد حمايت خارجيان، از قصد خود براي حضور 
در كنفرانس آتي ژنو درباره بحران در اين كشور 

عربي خبرداده است.
تى  پرس  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
وى، احمد جربا، رئيس گروه ياد شده اعالم كرد: 
آخرين  در  است.  روشن  ژنو  قبال  در  ما  موضع   »
 2 ژنو  كنفرانس  درقبال  ملي مان  ائتالف  جلسه 
مواضع مان را كامال روشن بيان كرديم كه به اتفاق 
آراء مورد تاييد ائتالف قرار گرفت و اكنون آماده و 

با روحيه خوب به ژنو 2 مي رويم.»
برگزاري  پيشنهاد  مي   ، امريكا  و  روسيه 
كنفرانس ژنو 2 را مطرح كردند . اين كنفرانس در 
ادامه كنفرانسي كه در ژوئن 2012 ميالدي در ژنو 

سوئيس برگزار شد، برگزار مي شود .
سازمان  كل  دبير  مون  كي  بان  نوامبر،  در 25 
ملل، 22 ژانويه 2014 را به عنوان تاريخ برگزاري 
كنفرانس ژنو 2 كه مدت ها برگزاري آن به تعويق 

افتاده بود ،تعيين كرد.
جربا، همچنين گفت كه موضع مخالفان مورد 
كه  است  اين  ژنو  كنفرانس  در  خارجي  حمايت 
نتايج اين كنفرانس بايد به روي كار آمدن « دولت 

انتقالي » در سوريه بيانجامد.
پايان  در  خارجيان  حمايت  مورد  مخالفان 
 » تشكيل  بيانيه اي،  در  ژنو  كنفرانس  اولين 
اسد  بشار  محروميت  همچنين  و  انتقالي»  دولت 
رئيس جمهور سوريه را از قدرت در دولت موقت 

پيشنهادي خواستار شده بودند .
اين درحالي است كه دولت سوريه تشكيل هر 
دولت انتقالي را كه اسد در آن نقشي ندارد ، رد 
خارجه  وزارت  در  رسمي  منبع  يك  است.  كرده 
و  غربي  هاي  قدرت  اگر  بود  گفته  پيشتر  سوريه 
متحدان منطقه اي آن ها بر « توهم» حذف اسد از 
آينده سياسي سوري اصرار ورزند، نيازي نيست در 

كنفرانس ژنو 2 حضور يابند.»
اين منبع افزود، هيات رسمي سوريه، نه براي 
تصميم  براي  بلكه  بدهد  كسي  به  قدرتي  كه  اين 
گيري درباره سرنوشت كشور به همراه آن دسته 
از افرادي كه حامي منافع ملت سوريه و راه حلي 
سياسي در اين كشور هستند، عازم ژنو خواهد شد.
شروع  زمان  از  ملل  سازمان  بنابرآمارهاي 
در  خارجيان  حمايت  مورد  شورشيان  خشونت 
سوريه از حدود دو سال نيم قبل، بيش از يكصد 
هزار نفر كشته و ميليون ها تن ديگر آواره و بي 

خانمان شده اند.

يك  راى  جزئيات  پنجشنبه،  روز  مصر  خبرى  منابع 
دادگاه كيفرى در شهر اسكندريه را منتشر كردند كه 
براساس آن، تعدادى از فعاالن زن اسالمگرا در ارتباط با 
اتهامات مرتبط با اعتراضات سياسى ماه هاى اخير مجرم 

شناخته و به دوره هاى طوالنى زندان محكوم شده اند.
صدور اين احكام با واكنش تند شمارى از گروه ها و 
نسبت  كه  است  شده  مواجه  بشر  حقوق  مدافع  فعاالن 
ابراز  افراد  اين  از  برخى  اتهامات  به  رسيدگى  نحوه  به 
ناخرسندى كرده و مجازات هاى تعيين شده براى برخى 

ديگر را سنگين و غيرمنصفانه دانسته  اند.
روز 31 ماه اكتبر، در جريان تظاهراتى كه به حمايت 
مصر،  بركنارشده  جمهورى  رئيس  مرسى؛  محمد  از 
توسط  دختر  و  زن  شد، 21  برگزار  اسكندريه  شهر  در 
مانند  اتهاماتى  به  بعدا  و  بازداشت  پوليس  نيروهاى 
جريان  در  خشونت  ارتكاب  و  عمومى  نظم  در  اخالل 

تجمع سياسى متهم شدند.
دادگاه كيفرى اسكندريه هفت تن از بازداشتيان را 
در  حبس  دوره  به  دارند  سن  سال  تا 16  بين 15  كه 
دارالتاديب تا سن 18 سالگى و بقيه را كه اكثرا 18 تا 
22 ساله هستند به دوره هاى زندان تا 11 سال محكوم 

كرده است.
كودتا  رژيم  سركوبگرانه  اقدامات  تحليلگران  باور  به 
رييس  اقتدارگرايانه  هاى  سياست  از  بيشتر  بسيار 
جمهور مرسى مى تواند حساسيت عمومى را برانگيخته 
و زمينه را براى آنچه «موج سوم انقالب» خوانده مى 

شود فراهم خواهد كرد.
رژيم كودتا در مصر از زمان در دست گرفتن قدرت 
مشروعيت  سپس  و  قدرت  حوزه  است  كرده  سعى 
را  المسلمين  اخوان  سياسى  و  اجتماعى  هاى  فعاليت 
محدود و بعدا ممنوع كند؛ اما به باور تحليلگران، اعمال 
و  خشم  آتش  از  چيزى  سركوبگرانه  هاى  سياست  اين 
انتقام مردم مصر نسبت به آنچه آنان سرقت انقالب به 
وسيله ارتش به رهبرى سيسى مى خوانند نشده است.

خيابان هاى مصر به ويژه قاهره؛ پايتخت هنوز هم 
پر  تظاهركننده  هزار  ها  ده  از  اى  بهانه  هر  به  روزانه 
بازداشت  كشتار،  سركوب،  رغم  به  و  شود  مى  خالى  و 
فروكش  از  اى  نشانه  هنوز  تظاهركنندگان،  شكنجه  و 
و  استبدادزده  كشور  اين  در  انقالبى  هاى  موج  كردن 

آشوبناك به چشم نمى خورد.
بازداشت و زندانى كردن ده ها زن و دختر معترض 
مصرى كه گفته مى شود از هواداران اخوان المسلمين 
بوده و محكوميت آنها به چندين سال زندان، بار ديگر 
و  برانگيخته  را  عمومى  حساسيت  و  عصبيت  و  خشم 

رژيم كودتا را در برابر چالشى تازه قرار داده است.
شد  مى  تصور  اين  از  پيش  كه  است  حالى  در  اين 
رژيم كودتا با به زير كشيدن دولت اقتدارگراى رييس 
جمهور مرسى، تنها اخوان المسلمين را سركوب كرده 
است؛ اما اصل انقالب به قوت خود باقى است؛ اما تعرض 
اين رژيم به حريم زنان و دختران كم سن و سال و ثبت 
ركورد زندانيان خردسال سياسى، اين رژيم خود را در 
برابر وجدان جمعى مردم مصر قرار داده و بيم آن مى 
رود مصر يكبار ديگر شاهد طغيان موج هاى انقالبى در 

برابر رژيم كودتا باشد.
اينهمه در حالى انجام مى شود كه پيشتر رژيم كودتا 
با تصويب قانونى، تجمع بيش از 10 نفر را ممنوع كرده 
و آن را مشروط به اخذ مجوز از پوليس كرده است كه 
ها  اخوانى  غير  و  ها  اخوانى  اعتراض  و  خشم  امر  اين 
پى  در  را  اى  گسترده  هاى  محكوميت  و  برانگيخته  را 

داشته است.
ناظران مى گويند كه اگر رژيم كودتا به همين صورت 
و  وحدت  كه  نيست  بعيد  دهد؛  ادامه  خود  اقدامات  به 
يكصدايى جامعه سياسى مصر كه در نتيجه اقتدارگرايى 
بود  ديده  آسيب  مرسى  محمد  دولت  انحصارگرايى  و 
پيدا  سامان  مبارك،  بقاياى  رژيم  برابر  در  ديگر  يكبار 
كند و مصر شاهد موج تازه اى از آشوب و انقالب باشد.

با  اگرچه  كودتا  رژيم  ناظران،  از  گروه  اين  باور  به 
براى  است  كرده  سعى  زن،  معترضان  كردن  زندانى 
جستجوى فرزندان انقالب، قابل احترام ترين حريم ها 
در يك جامعه سنتى و اسالمى را هم بشكند؛ اما اين 
امر وراى اينكه از سوى جامعه حقوق بشرى مصر چه 
واكنشى را در پى داشته، تصور نمى شود از سوى مردم 

انقالبى مصر بى پاسخ بماند.
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تجاوز و هتك حرمت به زنان آواره سورى در زندان هاي مصر
وضعيت  زمينه  در  فعال  گروه  يك 
آوارگان فلسطينى مى گويد، زنان آواره 
فلسطينى و سورى كه به مصر پناه برده 
اند، در زندان هاى اين كشور مورد تجاوز 

و هتك حرمت قرار مى گيرند. 
«طارق حمود»هماهنگ كننده گروه» 
تالش براى رسيدگى به وضعيت آوارگان 
فلسطينى درسوريه» به روزنامه القدس 
آواره  زنان  از  بسيارى  گفت:  العربى 
فلسطينى و سورى در زندان «المنتزه» 
هتك  مورد  مصر  شمال  در  اسكندريه 

حرمت و تجاوز قرار گرفته اند. 
قرار  تجاوز  مورد  افزود: زنانى كه  وى 
نامناسب  وضعيت  علت  به  اند  گرفته 
كارانه،  محافظه  وخوى  خلق  و  زندان 
اما  نيستند؛  موارد  اين  افشاى  به  حاضر 
براى  امنيتى  ماموران  تالش  از  مواردى 
تجاوز به زنان زندانى گزارش شده است.

 حمود با اشاره به رواج چنين مواردى 
رفتار  اينگونه  مصر،  هاى  زندان  در 
وحشيانه را سازماندهى شده و با اطالع 

مقام هاى مصرى دانست. 
براى  تالش  گروه»  كننده  هماهنگ 
رسيدگى به وضعيت آوارگان فلسطينى 

زن   296 حضور  به  اشاره  با  درسوريه» 
و  قاهره  هاى  زندان  در  فلسطيني  آواره 
زنان  آزادى  خواستار  مصر،  اسكندريه 

زندانى شد. 
روز  كه  اى  بيانيه  در  تالش  گروه 
چهارشنبه منتشر شده است، اعالم كرد: 
در يك مورد از اين تعرض ها، وقتى زن 
زندانى در مقابل افسرى كه قصد تعرض 
مساله  اين  زد،  فرياد  داشت،  را  وى  به 
شد و در  مجازات همه زندانيان  موجب 
رويشان  به  روز  تمام  براى  زندان  بند 

بسته شد. 
وضعيت  است:  آمده  بيانيه  دراين 
و  است  انسانى  غير  مصر  هاى  زندان 
براى  احترامى  هيچ  زندان  مسئوالن 
در  نيستند.  قائل  ها  انسان  شخصيت 

زنان،  از  زيادى  شمار  موارد  از  بسيارى 
زندانى  مكان  يك  در  مردان  و  كودكان 

شده اند. 
به گزارش آوا به نقل از شبكه العالم، 
از  كافى  صحى  هاى  سرويس  «نبود 
است  مصر  هاى  زندان  مشكالت  ديگر 
و زندانيان مى گويند تغذيه آنها توسط 
«كميسارياى عالى امور آوارگان سازمان 
ملل» صورت مى گيرد و جز آن ، وعده 
غذايى ديگرى در اختيار آنها قرار نمى 

گيرد. 
است:  آمده  همچنين  بيانيه  دراين 
كنسولگرى و سفارت فلسطين در مصر 
طور  به  را  فلسطينى  زندانيان  اوضاع 
تالش،  گروه  است.  گرفته  ناديده  كامل 
نقض  را  مصرى  هاى  مقام  هاى  اقدام 
اخالقى  و  انسانى  هاى  ارزش  آشكار 
فلسطينى  آوارگان  بازداشت  و  دانسته 
در  آنها  نگهدارى  و  مصر  در  سورى  و 
بدترين شرايط را محكوم كرد. اين گروه 
، سكوت كميسارياى عالى امور آوارگان 
سفارت  هاى  مقام  و  ملل  سازمان 
آوارگان  حقوق  نقض  قبال  در  فلسطين 

در زندان هاى مصر را محكوم كرد.

ايران و تركيه خواستار برقرارى آتش بس در سوريه شدند
پيش از برگزارى كنفرانس صلح ژنو 
در مورد سوريه، ايران و تركيه، خواهان 
برقرارى آتش بس در اين كشور شدند. 
تاريخ  در  است  قرار  كنفرانس  اين 
برگزار  ميالدى  آينده  سال  22جنورى 
شود. به گزارش آوا به نقل از يورونيوز، 
وزير  اغلو  داوود  احمد  سفر  پى  در 
خارجه تركيه به تهران پايتخت كشور 
ايران، محمد جواد ظريف وزير خارجه 
مطبوعاتى  نشست  يك  در  كشور  اين 
براى  ايران  كه  كرد  تاكيد  مشترك 
مذاكرات  براى  ژنو  نشست  در  شركت 

صلح در سوريه آماده است. 
ظريف در مورد آتش بس در سوريه، 
سمت  به  بايد  ما  تالش  «همه  گفت: 

گيرد.» 
كه  تركيه  و  ايران  بار،  اولين  براى 
تاكنون مواضع متفاوتى در مورد بحران 
سوريه داشته اند، درخواست مشتركى 

عنوان مى كنند. 
رييس  جربا  احمد  ديگر  سوى  از 
چهارشنبه  روز  سوريه  مخالفان  ائتالف 
در  سورى  مخالفان  كه  كرد  اعالم 

نشست ژنو 2 شركت خواهند كرد. 
حاميان  مهمترين  از  روسيه  و  ايران 
آيند.  مى  شمار  به  اسد  بشار  رژيم 
باعث  حال  به  تا  سوريه  داخلى  جنگ 
كشته شدن بيش از صد هزار نفر و بى 
خانمان شدن ميليون ها نفر ديگر شده 

است.

آتش  ايجاد  و  درگيرى  به  دادن  پايان 
از  قبل  امكان  صورت  در  حتى  بس 
صورت  سوريه  در   2 ژنو  مذاكرات 

اردوى سوريه 
دگروال سعودى را به 

اسارت گرفت

روزنامه  به  سوريه  اردوى  منبع  يك 
سعودى  دگروال  يك  گفت:  السفير 
غوطه  منطقه  در  سوريه  اردوى  توسط 
اسير  شد،  زخمى  آنكه  از  پس  شرقى 

شده است. 
گروه  فرماندهى  وى 
تروريست  مسلح  هاى 
محاصره  شكستن  براى 
عهده  بر  را  منطقه  اين 

داشته است. 
نقل  به  آوا  گزارش  به 
از شبكه العالم، البته اين 
تنها سعودى نيست كه به 
دست اردوى سوريه اسير 
شده است و در درگيرى 
يك  اخير  روز  چند  هاى 
سعودى  اردوى  جكرن 

همچنين  و  الشمري  نايف  عادل  بنام 
مطلق المطلق فرزند مدير اداره ساتنمن 
جريان  در  عربستان  ملى  گارد  هاى 
بر  رسيدند.  هالكت  به  حلب  نبردهاى 
اردوى  اطالعات  گزارش،  اين  اساس 
سوريه حاكيست حمله اخير مخالفان به 
غوطه شرقى توسط ساتنمن هاى اردوى 

عربستان مديريت شده است. 
منابع عملياتى گفتند، شمار زيادى از 
نه  بودند  القاعده  اعضاى  از  كه  مخالفان 
آنگونه كه گفته مى شد از مرز اردن بلكه 
 / از غوطه و واليت درعا نيمه شب 23 

24 نومبر عملياتشان را آغاز كردند.
 همزمان، شمار ديگرى از مخالفان در 
منطقه البحاريه با لواى12 چهارم اردوى 
توانست  اردو  كه  شدند  درگير  سوريه 
را  سرباز  اما 16  شود  آن  پيشروى  مانع 

نيز از دست داد. 
منبع سورى با اشاره به اينكه از ميان 
رسيدند،  هالكت  به  نفر   300 مخالفان 
جاده  توانست  سوريه  اردوى  افزود: 
كه  كند  تصرف  را  دمشق  ريف   – درعا 
به معناى قطع خطوط امداد مخالفان در 

ريف دمشق بود. 

وى ادامه داد: گفته مى شود نيروهاى 
شركت كننده مخالف در عمليات غوطه 
حدود پنج هزار نفر همراه با انواع سالح 
در منطقه اى از مرز واليت درعا تا غوطه 

بوده است. 
گزارش  اين  اساس  بر 
حمله  شديدترين  اين 
گروه هاى مسلح شورشى 
بود  دمشق  اطراف  در 
اردوى  هشيارى  با  كه 
هر  شد  دفع  سوريه 
موفق  شورشيان  چند 
محدودى  مناطق  شدند 
درآورند  خود  تصرف  به 
توپخانه  آتش  شدت  اما 
اردوى سوريه به گونه اى 
را  تحرك  توان  كه  است 
از آنها گرفته است و آنها با دادن تلفات 
بسيار زياد سعى مى كنند دور تازه اى 
شايد  تا  شروع كنند  را  خود  حمالت  از 
كه  اى  كشنده  و  سخت  محاصره  از 
يابند.  رهايى  كرده  تحميل  آنها  بر  اردو 
همراه  به  النصره  جبهه  حال  همين  در 
نيروهاى جيش االسالم حمله اى را به 
دمشق  شرقى  حومه  در  جرمانا  منطقه 
اردو  شديد  مقاومت  با  كه  دادند  ترتيب 
شورشيان  و  رسيد  پايان  به  ناكامى  با 
نيروهاى خود را به عمق منطقه غوطه و 

روستاى ديرالعصافير عقب كشيدند.


