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نامه اى كه خيلى دير به رشته 
تحرير درآمد

در  درگيرى  و  جنگ  اندى  و  سال  دو 
سوريه، اين كشور آباد را به شهر ارواح تبديل 
كرد و بسيارى از مردم بى گناه آن را به كام 
نيستى و آوارگى كشانيد. تمام اين ستمها و 
در حق اين ملت مظلوم و رنج ديده، از سوى 
قدرتهاى برتر جهانى و منطقه اى، بر دولت 

و ملت سوريه تحميل شد.
كشورهايى چون امريكا و متحدان اروپايى 
آن در ناتو و برخى از دولتهاى عرب منطقه 
البته  و  سايرين  و  قطر  عربستان،  چون  اى 
بيشتر  تركيه،  دولت  جانبه  همه  همكارى  با 
از دو سال تمام و با تمامى توان و قدرت و 
گروههاى  و  اسد  بشار  دولت  مخالفان  قوت، 
جانبه  همه  را  عربى  تروريست  و  تكفيرى 

تجهيز و تسليح كردند.
دهشت  و  تروريست  تكفيرى  گروههاى 
را  كار  چپاول،  و  غارت  و  كشتار  با  افگن، 
كه  رساندند  فضاحت  و  وخامت  از  حدى  به 
سوريه،  روستاهاى  و  شهرها  از  برخى  در 
نمى  آسايش  و  امنيت  احساس  هيچكسى 

كرد. 
و  جهانى  حاميان  كه  است  آن  واقعيت 
تكفيرى،  و  وحشى  تروريستهاى  اى  منطقه 
گمان مى كردند كه با آن سيل عظيمى از 
سوريه  در  كه  نفراتى  و  تجهيزات  و  سالح 
سرازير كرده بودند، يك هفته اى و يا نهايتاً 
در عرض يكى دو ماه، كار دولت بشار اسد را 
يك سره كرده و دولت و نظاِم دست نشانده 
امريكا و غرب را در سوريه اسالمى، مستقر 

خواهند كرد.
البته  و  سوريه  مردم  و  دولت  مقاومت  اما 
و  روسيه  چون  دولتهايى  حمايت  و  كمك 
ايران، در دراز مدت معادله را به نفع دولت 
تروريستان  جاييكه  تا  داد  تغيير  اسد،  بشار 
روز به روز در حال ضعف و زبونى و شكست 
جاده  در  آنان،  عكس  بر  سوريه  ارتش  و 

موفقيت و پيشرفت قرار گرفت.
حدى  و  جا  به  سوريه  ارتش  پيشرفتهاى 
رسيد كه امريكا و متحدان غربى و عربى آن 
متحدانش  و  امريكا  كرد.  نگران  و  شوكه  را 
امكانات  و  پول  كه  حاال  كه  كردند  حساب 
شان به وسيله تروريستهاى عرب و افغان و 
اسد،  بشار  نظام  براندازى  بهانه  به  چچنى، 
و  آبرو  براى  فكرى  الاقل  شد؛  ميل  و  حيف 
پرستيژ ديپلماتيك و سياسى خويش بكنند!.

و  گشتند  اى  بهانه  دنبال  اساس،  اين  بر 
بهتر از برچسب استفاده سالح شيميايى به 
وسيله دولت بشار اسد، به فكر شان نرسيد و 
همين را نيز علم كردند. روسيه و ايران نيز 
به عنوان حاميان اصلى دولت سوريه، رضايت 
كمياوى  مواد  انبارهاى  اسد  بشار  تا  دادند 
كشورش را در اختيار بازرسان سازمان ملل 

قرار دهد.
بدين طريق، امريكا و غرب به همين مقدار 
موفقيت راضى شدند كه بتوانند به جهانيان 
و ملتهاى خويش، پُِز  موفقيت در جنگ با 
منطقه  حاميان  و  سوريه  و  بدهند  را  سوريه 
اى آن نيز نخواستند بيشتر از درگير جنگى 
شوند كه دامنه آن تمام منطقه را در خواهد 

نورديد.
سال  دو  از  بيشتر  گذشت  از  پس  و  حال 
و كشتارها و قتل عام و تخريب همه جانبه 
از  ها  رسانه  از  برخى  سوريه،  كشور  و  مردم 
اوباما  دست  به  كه  دهند  مى  خبر  اى  نامه 
در  و  امريكا  متحده  اياالت  جمهور  رييس 

پيوند به اوضاع سوريه نگاشته شده است.
 به گزارش رسانه ها، يك منبع ديپلماتيك 
روزنامه  به  نشود،  فاش  نامش  خواست  كه 
«السفير» گفته است، كاخ سفيد، به تازگى، 

به هم  پيمانان خود در منطقه، ...
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افغانستان
فساد و مبارزه فرهنگى

فساد،  با  مبارزه  جهانى  روز  دسامبر،  نهم 
مراسم  چند  برگزارى  شاهد  افغانستان  پايتخت 
كه  بود  روز  اين  از  بزرگداشت  براى  جداگانه 
عمدتا از سوى نهادهاى غيردولتى به راه انداخته 

شد.
با  بين الملل  شفافيت  سازمان  گذشته  هفته 
انتشار فهرستى كه وضعيت فساد در كشورهاى 
كشور  سومين  جايگاه  در  را  افغانستان  جهان، 

فاسد جهان قرار داد.
فساد  ضد  اتحاديه  مسؤوالن  از  ستار  رحيم 
روز  اين  كه  است  گفت:»ضرورى  افغان  ادارى 
تجليل شود و به گونه اى تجليل شود كه حد اقل 
آوازى بلند شود؛ تا به مفسدين اين پيام رسانده 
شود كه روزى مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.»

از  گردهمايى ها  اين  در  سخنرانان  بيشتر 
آينده  جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى 
صدر  در  را  فساد  با  مبارزه  كه  خواستند 
راى دهندگان  از  و  دهند  قرار  خود  اولويت هاى 
هم خواستند كه به نامزدى راى دهند كه برنامه 

مناسبى براى مبارزه با فساد داشته باشد.
حامد كرزى اخيرا، جنرال حسين فخرى را به 
كرده  معرفى  فساد  با  مبارزه  اداره  رئيس  عنوان 

است.
از  يكى  عنوان  به  ها  سال  فخرى،  آقاى 
مقام هاى اداره امنيت ملى كار كرده و نويسنده 
داستان  و  رمان  چند  تاكنون  او  از  و  هست  نيز 

كوتاه چاپ شده است.
برگزارى  كه  گويند  مى  ناظران  از  شمارى 
گلوگاه  تا  كه  كشورى  در  ها  نشست  اينگونه 
غرق در فساد است نمى تواند گرهى از مشكالت 

موجود باز كند.
به باور آنان، اين رويه سال هاست كه جريان 
دارد و از عمده ترين و جدى ترين آسيب هاى 
اينكه  اول  ها  حركت  اينگونه  كه  است  اين  آن 
و  برنامه  بدون  و  ناهماهنگ  پراكنده،  صورت  به 
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ــتانى والى نورستان،  محمد تميم نورس
ــلحانه  ــنبه، از يك حمله مس روز دوش
ــا در جريان  ــرد؛ ام ــالمت ب جان به س
درگيرى با مخالفان مسلح، يك محافظ 
به شمول دستيار، وى زخمى شدند

والى نورستان 
از يك حمله مسلحانه جان 

سالم به در برد
ــنبه در مراسم ياد  ــه ش حامد كرزى روز س
بود نيلسون ماندال در استديوم بزرگ شهر 
ــى همراه با  ــاى جنوب ــورگ افريق جوهانزب
ــمار زيادى از سران دولت ها و حكومات  ش
كشور هاى مختلف جهان، شركت مى كند

رئيس جمهور كرزى 
كابل را به مقصد افريقاى 

جنوبى ترك كرد

مبارزه با فساد تنها وظيفه حكومت نيست 
بلكه جامعه نيز بايد در آن نقش ايفا كند

رئيس ديده بان شفافيت افغانستان: 

مراسم بزرگداشت از روز جهانى مبارزه با فساد 
در  افغانستان  شفافيت  ديده بان  سازمان  توسط 
دانشگاه مركزى كابل برگزار شد. به گزارش آوا يما 
ترابى؛ رئيس سازمان ديده بان شفافيت افغانستان 

اين  برگزارى  از  هدف  كه  گفت 
كنفرانس اين است كه در پيامى 
براى مردم افغانستان، از كسانى 
نقش  فساد  با  مبارزه  راه  در  كه 

مؤثرى داشته اند تجليل شود. 
ترابى گفت كه مبارزه با فساد 
نيست؛  حكومت  وظيفه  تنها 
اين  در  بايد  نيز  جامعه  بلكه 

مبارزه نقش داشته باشد. 
به گفته وى همه افراد جامعه 

با توجه به تجارب و امكاناتى كه در دسترس دارند 
مى توانند براى محو فساد در جامعه نقش داشته 

باشند. 
رئيس ديده بان شفافيت افغانستان در باره تاثير 
است كسى  فساد در كشور گفت:“واضح  مبارزه با 
منفور  كند  مى  فساد  افغانستانى  جامعه  در  كه 
شمرده مى شود و هم از ديدگاه اسالمى و هم از 
ديدگاه اخالقى محكوم مى باشد؛ اما از آنجايى كه 
جهان  در  فساد  رده  باالترين  در  افغانستان  دولت 
قرار دارد بدان علت است كه حكومت در راستاى 

مبارزه عليه فساد كار جدى و مثمر ثمرى را انجام 
با  مبارزه  براى  قوى  سياسى  اراده  و  است  نداده 

فساد ادارى وجود نداشته است. 
آقاى ترابى گفت كه با توجه به اينكه ميلياردها 
و  مختلف  اشكال  به  دالر 
قاچاق  صورت  به  قانونى  غير 
خارج  كشور  مرزهاى  از 
توان  ارگانى  هيچ  و  شود  مى 
خروج  از  جلوگيرى  و  كنترل 
اين سرمايه هاى داخلى را ندارد 
فساد  كه  معناست  بدان  اين 
خود  اوج  در  حكومت  متن  در 

قرار دارد. 
اصلى  داليل  از  يكى  وى 
از  محاكمه  عدم  را  جامعه  در  فساد  گسترش 
كشور  در  متخلفين  قانونى  و  حقوقى  مجراهاى 
خواند و گفت كه در اين قسمت دولت دستاوردى 
باشد  نداشته  وجود  مجازاتى  اگر  و  است  نداشته 
تنهايى  به  تواند  نمى  نيز  ديگر  هاى  حل  راه 

تاثيرگذار باشد. 
اين در حالى است كه افغان ها در هر سال 14 
ميليارد دالر رشوت مى پردازند. همچنين بسيارى 
جاى  در  بازسازى،  به  مربوط  مالى  هاى  كمك  از 

خود مصرف نمى شوند.

شكايت شهروندان قندهار از وجود فساد ادارى در ادارات دولتى
از  قندهار  واليت  شهروندان  از  شمارى 
اين  ادارت  در  دولتى  گسترده  فساد  وجود 
واليت شكايت دارند و مى گويند كه فعال 
درهيچ اداره بدون واسطه و پرداخت رشوه 
گزارش  به  شود.  نمى  برده  پيش  آنها  كار 
دانشجويان  از  يكى  فيصل  آوا،  خبرگزارى 
استخدام  و  تعيين  فعال  مى گويد:  قندهار 
و  لياقت  اساس  به  حكومت  سوى  از  افراد 
شايسته ساالرى صورت نمى گيرد؛ بلكه به 

اساس شناخت صورت مى گيرد. 
وى افزود: تا وقتى كه در ادارات دولتى 
تغييرات اساسى از سوى حكومت به وجود 
نيايد وبا اشخاص مفسدين برخورد قانونى 
كشورادامه  دراين  فساد  نگيرد،  صورت 

خواهد داشت. 
واليت  باشنده  نسيم؛  محمد  همچنين 
قندهار مى گويد كه فساد ادارى باعث شده 

فعلى  دولت  از  افغانستان  مردم  كه  است 
فاصله بگيرند. 

او گفت: طى 12 سال گذشته هيچ گاه 
ديده نشده كه يك كارمند دولتى به اتهام 
به  هم  يا  و  بركنار  وظيفه  از  ادارى  فساد 

پنجه قانون سپرده شده باشد. 
نماينده  ايوبى؛  عبدالرحيم  حال،  بااين 
به  جرگه  ولسى  در  قندهار  واليت  مردم 
در  با  گفت:  (آوا)  افغان  صداى  خبرگزارى 
فساد  دولت،  كنونى  تشكيالت  نظرداشت 
هيچ گاه از افغانستان از بين نخواهد رفت؛ 
زيرا تشكيالت به گونه زنجير باهم ارتباط 

دارند. 
وى عالوه كرد: فعال در تمام ادارت دولتى، 
افغانستان  متاسفانه  كه  دارد  جريان  فساد 
به همين خاطر در ميان كشورهاى جهان 

مقام اول را كسب نموده است. 

دولتى،  ادارت  روساى  او،  گفته  به 
ديگرى  شمار  و  واليات  هاى  والى  قضات، 
فساد  به  شان  دست  دولت  كارمندان  از 
آغوشته است؛ اما تاهنوز از سوى حكومت و 
ارگان هاى زيربط دولتى به محاكمه كشانده 

نشده اند. 
در  حاضر  درحال  كرد:  خاطرنشان  وى 
ادارى  فساد  افغانستان  دولتى  ادرات  همه 
به  مفسادان  كه  زمانى  تا  پس  دارد؛  وجود 
از  پديده  اين  نشوند،  سپرده  قانون  پنجه 

كشور ريش كن نخواهد شد. 
گزارش  بر  بنا  كه  است  درحالى  اين 
براساس  بين المللى،  شفافيت  سازمان 
 2013 سال  در  ادارى  فساد  شاخص 
كورياى    سومالى،  كشورهاى  ميالدى، 
فساد  ميزان  باالترين  افغانستان،  و  شمالى 

ادارى را دارا مى باشند.

نصب توربين دوم بند كجكى، از سوى بانك انكشافى امريكا تعهد شد
قرارداد پروژه نصب توربين دوم بند برق كجكى ميان شركت 

برشنا و اداره انكشافى اياالت متحده امريكا به امضا رسيد.
رييس  صمدى،  عبدالرازق  جمهور؛  خبرگزارى  گزارش  به 
اياالت  انكشافى  اداره  نماينده  بيسون،  جيبرى  با  برشنا  شركت 
متحده امريكا قرارداد پروژه نصب توربين دوم بند برق كجكى را 

به امضا رساندند.
بند   ” گفت:   داد  قرار  اين  امضاى  جريان  در  صمدى  آقاى 
برق كجكى ظرفيت 150 ميگاوات برق را دارا مى باشد كه 20 

ميگاوات برق به واليت هاى هلمند و قندهار توزيع شده است“.
مصمم  خارجى  دونرهاى  كمك  به  ما   ” افزود:  صمدى  آقاى 
هستيم كه سيستم هاى پيشرفته برق را در داخل كشور ايجاد 

كنيم تا از مصرف و ضايعات برق جلوگيرى شود“.
وى تصريح كرد كه اين پروژه، در دو مرحله تطبيق مى گردد. 
به  آالت  ماشين  ديگر  و  جديد  توربين  ارزيابى  اول،  مرحله  در 
و  شود  مى  تكميل  ماه   6 تا   4 مدت  در  دالر  ميليون   6 هزينه 
مرحله دوم نصب توربين جديد است كه 5،18 ميگاوات برق را 
در توليد برق اين بند افزايش مى آورد. به اين بخش حدود 68 
ميليون دالر اختصاص داده شده كه تا ختم سال 2015 ميالدى 

به اتمام مى رسد.
همچنين مصطفى مستور، معين ادارى وزارت ماليه نيز گفت: 

” دو سكتور مهم كه اول اعمار سرك و خط آهن و در قدم دوم 
ساخت و ساز در بخش انرژى و آب مى باشد؛ در سطح اولويت 

كارهاى وزارت ماليه قرار دارد“.
تقليل  خبر  ها  رسانه  برخى  سوى  از  كه  كرد  خاطرنشان  وى 
كمك هاى اياالت متحده امريكا به نشر رسيده كه امضاى چنين 

قراردادهايى، بيانگر افزايش كمك هاى اين كشور مى باشد.
آقاى مستور تصريح كرد كه هزينه نصب پروژه توربين دوم بند 
طريق  از  و  پرداخت  امريكا  انكشافى  اداره  سوى  از  كجكى،  برق 
بودجه ملى وزارت ماليه به مصرف مى رسد كه اين پروژه 6 تا 8 

ماه آينده به بهره بردارى سپرده خواهد شد.
بيان  نيز  امريكا  انكشافى  اداره  نماينده  بيسون،  جيبرى  آقاى 
داشت كه كشورش در راستاى ساخت و ساز زير بناها، از جمله 
اعمار بند برق و پروژه هاى برق رسانى در افغانستان، به كمك 

هايش ادامه مى دهد.
به گفته وى؛ امريكا و افغانستان دو كشورى است كه تاكنون 
تالش جانبه  دو  هاى  همكارى  براى  و  داشته  دوستانه  روابط 

مى ورزند.
بايد گفت كه بند برق كجكى در سال 1329 خورشيدى توسط 
بردارى  بهره  به   1333 سال  در  و  اعمار  امريكا  متحده  اياالت 

سپرده شد.

همه افراد جامعه با توجه 
به تجارب و امكاناتى كه 
در دسترس دارند مى 

توانند براى محو فساد در 
جامعه نقش داشته باشند
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گزارش ادامه ازصفحه اول

افغانستان
فساد و مبارزه فرهنگى

به  نسبت  ها  گردهمايى  اين  برگزاركنندگان  ثانيا 
پديده مبارزه با فساد نيز مثل هر رويداد ديگرى مانند 
مبارزه با خشونت عليه زنان و... نگاه تقويمى و مناسبتى 
به  را  آن  رويداد،  آن  خاص  مناسبت  پايان  با  و  دارند 
فراموشى مى سپارند و هرگز مبارزه با فساد را به مثابه 
يك رسالت اجتماعى در چشم انداز فعاليت هاى خويش 

قرار نمى دهند.
برگزارى  كه  گويند  مى  اما  ناظران  از  ديگر  برخى 
اينگونه گردهمايى ها مى تواند به عامالن فساد اين نكته 
را گوشزد كند كه اعمال �نها به دقت از سوى جامعه و 
تاريخ نظارت مى شود و در زمان و فرصت مناسب، پاسخ 

در خور خود را دريافت خواهد كرد.
اينكه  يادآورى  نظران،  صاحب  از  عده  اين  باور  به 
اين  فعاالن  به  است  اقتصادى  فساد  در  غرق  افغانستان 
اين  اين انگيزه را اعطا مى كند كه به مبارزه با  عرصه 
اپيدمى شوم به مثابه يك رسالت انسانى و اجتماعى نگاه 

كنند و هرگز آن را به فراموشى نسپارند.
گروهى از كارشناسان همچنين معتقدند كه انتصاب 
رييس جديد اداره مبارزه با فساد ادارى در آستانه روز 
كه  باشد  آن  نشانگر  تواند  مى  فساد  با  مبارزه  جهانى 
اين  با  مبارزه  روند  در  است،  مصمم  كرزى  آقاى  دولت 

پديده، تغييراتى اساسى ايجاد كند.
گماشتن  كه  گويند  مى  همچنين  كارشناسان  اين 
ادارات  ترين  مهم  از  يكى  راس  در  فرهنگى  فعال  يك 
بهتر  او  كه  معناست  اين  به  فساد  با  مبارزه  زمينه  در 
كه  كند  مبارزه  امرى  با  تواند  مى  ديگرى  كس  هر  از 
اكنون متاسفانه به يك فرهنگ تبديل شده است؛ زيرا 
فساد تنها ناشى از ادارات غيرمسؤول و آلوده دولتى با 
مديران ناكارآمد نيست؛ بلكه يك معضل اجتماعى است 
كه مردم نيز به سهم خود در گسترش و نهادينه سازى 
آن نقش دارند؛ زيرا اين مردم اند كه ساالنه ميلياردها 
دالر را به عنوان رشوه به ادارات فاسد دولتى پرداخت مى 
كنند. اين امر بدون شك اكنون به يك فرهنگ تبديل 

شده و نياز به مبارزه اى فرهنگى دارد.
مردم تصور مى كنند كه پرداخت رشوه يا در اصطالح 
آنها «شيرينى» به ماموران حكومت، «حقى» است كه بر 
گردن آنهاست؛ زيرا ماموران در برابر كارى كه انجام مى 
دهند مستوجب سپاسگزارى و دريافت كارمزد اند. اين 
برداشت اشتباه از آنجا ناشى مى شود كه شمارى تصور 
مى كنند دولت چيزى مستقل از مردم است و به مردم 

خدمات رايگان ارائه مى دهد!
در حالى كه در يك نظام دموكراتيك، دولت نماينده 
منتخب و مامور مردم است و مسؤول ارائه خدمت به آنها 
مى باشد و هر هزينه اى كه مى شود نيز از جيب همين 

مردم خرج مى شود.
آقاى  كار  بنابراين  شود؛  نهادينه  جامعه  در  بايد  اين 
كه  كارى  است؛  دشوار  فساد  با  مبارزه  اداره  در  فخرى 

پيش از هر چيز نياز به يك مبارزه فرهنگى دارد. 

رئيس جمهور كرزى كابل را به مقصد 
افريقاى جنوبى ترك كرد

والى نورستان از يك حمله مسلحانه 
جان سالم به در برد

پروتوكول معرفى 102 تن از 
متعلمين به پوهنتون امريكايى در كابل 

به امضا رسيد

مراسم  در  اشتراك  منظور  به  كرزى  جمهور  رئيس 
اداى احترام به نيلسون ماندال، عازم افريقاى جنوبى شد.

كشورمان  جمهور  رئيس  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
از  بود  ياد  و  احترام  اداى  مراسم  در  اشتراك  منظور  به 
و  جنوبى  افريقاى  اسبق  جمهور  رئيس  مندال  نيلسون 
ديروز  ظهر  نژادى،  تبعيض  و  استعمار  ضد  بزرگ  مبارز 
كابل را به مقصد جوهانزبورگ پايتخت افريقاى جنوبى 

ترك كرد. 
حامد  جمهورى،  رياست  ارگ  اعالم  اساس  بر 
نيلسون  بود  ياد  مراسم  در  شنبه  سه  روز  كرزى 
افريقاى  جوهانزبورگ  شهر  بزرگ  استديوم  در  ماندال 
ها  دولت  سران  از  زيادى  شمار  با  همراه  جنوبى 
شركت  جهان،  مختلف  هاى  كشور  حكومات  و 

مى كند.

محمد تميم نورستانى والى نورستان، روز دوشنبه، از 
يك حمله مسلحانه جان به سالمت برد؛ اما در جريان 
شمول  به  محافظ  يك  مسلح،  مخالفان  با  درگيرى 

دستيار، وى زخمى شدند. 
به گزارش آوا، حوالى ساعت 11 قبل از ظهر زمانى 
كه كه به سوى ولسوالى نورگرام مي رفت كه در منطقه 

پروايى، هدف حمله مسلحانه مخالفان قرار گرفت. 
اصابت  اثر  در  وى،  دستيار  و  محافظ  كه  افزود  وى 

شيشه و آهن  پاره هاى ناشى از انفجار، زخمى شدند. 
به گفته والى نورستان اين درگيرى حدود يك ساعت 

ادامه داشت. 
موصوف افزود كه مخالفان مسلح در مسير آنان كمين 
زده بودند و زمانى كه كاروان موترهاى آنها وارد منطقه 

كمين شدند، هدف حمله قرار گرفتند. 
ذبيح اهللا مجاهد سخن گوى طالبان مسلح، مسووليت 

اين حمله را به عهده گرفته است.
در  قبل  چندى  لوگر  والى  كه  است  حالى  در  اين 
مراسم نماز عيد قربان در لوگر بر اثر ماين جاسازى شده 

در نسخه اى از قرآن كشته شد.

پروتوكول معرفى صد و دو تن از متعلمين كشور به 
دانشگاه امريكايى در كابل روز دوشنبه به امضاء رسيد.

به گزارش خبرگزارى آوا، معينيت تعليمات تخنيكى 
و مسلكى وزارت معارف به منظور مساعد كردن زمينه 
تحصيل براى فارغان مراكز تعليمات تخنيكى و مسلكى 
به كمك بانك جهانى يك پروگرام خاص را روى دست 

گرفته است.
براى  تحصيل  بلندبردن  زمينه  برنامه  اين  براساس    
در  را  مسلكى  و  تخنيكى  تعليمات  مؤسسات  متعلمين 

دانشگاه امريكايى در كابل فراهم مى سازد.
دانشگاه  به  متعلمين  از  تن   86 نخست،  مرحله  در 
مصروف  اكنون  هم  كه  بودند  شده  معرفى  متذكره 

تحصيل در اين دانشگاه  مى باشند.
 ديروز پروتوكول معرفى 102 تن ديگر از دانشجويان  

به اين دانشگاه به امضاء رسيد.
امتحان  اخذ  از  بعد  تفاهمنامه  اين  عقد  با  است  قرار 
تعليمات  مراكز  متعلمين  از  ديگر  تن  اختصاصى، 102 
تخنيكى و مسلكى جهت ادامه تحصيل و اخذ تخصص 
در رشته هاى حسابدارى و تكنالوژى معلوماتى در اين 

دانشگاه ادامه تحصيل دهند.
هزينه  تحصيل هر شاگرد 5000 دالر مى باشد كه 
بانك  سوى  از  تن  دو  و  صد  براى  مصرفى  هزينه  تمام 

جهانى تمويل مى گردد.
 در حال حاضر 200 تن براى ادامه تحصيالت عالى به 
كشور قزاقستان اعزام شده اند و  ده ها تن نيز در كشور 

ماليزيا مصروف آموزش مى باشند.
جمعاً  كشور  سراسر  در  اكنون  هم  كه  است  گفتنى 
جمله 105  از  مسلكى  و  تخنيكى  تعليمات  مركز   250
انستيتوت و 145 ليسه عالى فعاليت داشته  كه 82 هزار 

متعلم در 72 رشته مشغول آموزش هستند.
مراكز  اين  در  قبل  سال  سه  كه  است  حالى  در  اين 

صرف 33 رشته تدريس مى شد.
طريق  از  تا  دارد  نظر  در  معارف  وزارت  همچنين 
امتحان كانكور، حدود 30 هزار فارغ صنف 12 را براى 

سال آينده به مؤسسات تعليمى خود جذب نمايد.

نامه اى كه 
خيلى دير به رشته 

تحرير درآمد

جان باختن چهار مهاجر از رئيس جديد فدراسيون باتوران دود برگزيده شد
جمله يك كودك در سواحل 

غربى تركيه

شامل   / اول  صفحه  از  ادامه 
اى  نامه   عرب،  غير  و  عربى  كشورهاى 

شش محورى داده است. 
بنا به گفته اين منبع، محتويات اين 
نيز  چين  و  روسيه  كشورهاى  به  نامه، 

اعالم شده است. 
برابر اعالم منبع مذكور، شش محور 
اصلى نامه آمريكا به شرح ذيل است:“ 
سياسى،  حمايت هاى  امريكا   -1
تمامى  از  را  خود  و امنيتى  لجستيكى 
و  كرده  قطع  سورى  مسلح  گروه هاى 
اين  امريكا  كه  است  علت  آن  به  اين 
گروه ها را گروه هاى تكفيرى تروريست 

مى داند. 
2- واشنگتن براى همكارى با روسيه 
و چين جهت رويارويى با تروريسم كه 
خطرى براى امنيت جهان است، تمايل 

دارد. 
قصدى  هيچ  پس  اين  از  امريكا   -3
براى جنگ با نظام سوريه يا براندازى 

خيبر امرخيل با كسب 9 راى موافق 
از ميان 15 راى براى چهارسال رئيس 

فدراسيون باتوران دود برگزيده شد. 
انتخابات  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
روز  دود  باتوران  فدراسيون  رياست 
المپيك  ملى  كميته  مقر  در  يكشنبه 
و  واليات  هاى  نماينده  اشتراك  با 
و  المپيك  ملى  كميته  رهبرى  هيئت 

فدراسيون باتوران دود برگزار شد. 
اين انتخابات زير نظارت كميسيون 
عمومى  رياست  انتخابات  برگزارى 
ملى  كميته  و  سپورت  بدنى،  تربيت 

المپيك برگزار شد. 
با  كانديدا  تن   10 نخست  دور  در 
با  نخست  دور  كه  كردند  رقابت  هم 
خيبر  و  عالميان  همايون  پيشتازى 

امرخيل به پايان رسيد. 
اما در دور دوم اين انتخابات، خيبر 
امرخيل توانست با دست آوردن 9 راى 
موافق و 6 راى مخالف به حيث رييس 

فدراسيون باتوران دود انتخاب شد. 
ورزش باتوران دود يكى از رشته هاى 

برگرفته از ورزش هاى رزمى است. 
سال  شش  دود،  باتوران  فدراسيون 
شده  ايجاد  كشور  در  كه  شود  مي 

آن ندارد و اين خود ملت سوريه هستند 
را  دموكراسى  روند  خود  اراده  با  كه 

تعيين مى كنند. 
اسد،  بشار  تالش هاى  از  امريكا   -4
انجام  در  سوريه  رئيس جمهورى 
كشور  اين  نظام  ساختار  در  اصالحاتى 

حمايت مى كند. 
ارتش  عمليات  از  دولت  امريكا   -5
تكفيرى  گروه هاى  با  جنگ  در  سوريه 

تندرو حمايت مى كند. 
به  خود  پيمانان  هم   از  امريكا   -6
در  و  اش  اروپايى   پيمانان  هم   ويژه 
راس آنها فرانسه مى  خواهد كه در اين 

مسير آمريكا را همراهى كنند چرا كه 
تروريسم  از  كه  كسى  آخرين  و  اولين 

متضرر مى شود اروپا است.“ 
مذكور  نامه  صدور  صحت  فرض  بر 
نامه  كه  گفت  بايد  اوباما،  سوى  از 
خويش  وقت  از  ديرتر  بسيار  كذايى 
و  اوباما  و  آمده  در  تحرير  رشته  به 
به  اگر  وى  خارجى  سياست  مشاوران 
كشورها  و  دولت  سياسى  روانشناختى 
داشتند،  مى  كافى  و  الزم  احاطه 
از  زودتر  خيلى  مذكور  نامه  بايستى 
باعث  نه  القل  تا  شد  مى  نوشته  اينها 
در  غارت  و  كشتار  و  خرابى  همه  اين 
سوريه مى شدند و نه هم مجبور مى 
شدند كه پس از آن همه مصارف گزاف 
و هنگفت و تحمل شكست سنگين در 
جنگ سوريه، با ساختن بينى خميرى 
از  سوريه  دولت  عنوان“استفاده  زير 
ساختن  به  دست  كيمياوى“  اسلحه 
موفقيت دروغين براى خويش بزنند!. 

يادداشت

راهكارهاى برگزارى انتخابات شفاف و 
عادالنه بررسى شد

كابل  در  كشور  سراسر  از  مدنى  فعاالن  از  شمارى 
نمودن  سپرى  براى  را  راهكارهايى  و  آمده  گردهم 
انتخابات به صورت موفقانه به شهروندان كشور پيشنهاد 
برابرى  اقتدار  مؤسسه  مسؤول  وردك؛  هوسى  كردند. 
مى گويد كه با توجه به چالش هاى امنيتى، سطح پايين 
آگاهى راى دهندگان و باالبودن امكانات تقلب در پروسه 
نهادهاى  نمايندگان  و  فعالين  از  تن   200 انتخابات، 
آگاهى  تقويت  به  رابطه  در  تا  اند؛  آمده  گردهم  مدنى 
در انتخابات، برچيدن موانع، كاهش خشونت و فساد در 

پروسه انتخابات راهكارهايى را پيشنهاد كنند. 
اين در حالى است كه كمتر از چهار ماه به برگزارى 
هنوز  و  مانده  باقى  كشور  جمهورى  رياست  انتخابات 
كشور  هاى  واليت  از  شمارى  در  كه  رود  مى  آن  بيم 
انتخابات در امنيت كامل برگزار نشود. اما فعاالن مدنى 
از كميسيون مستقل انتخابات مى خواهند؛ تا سايت هاى 
راى دهى را در مناطق ناامن افزايش داده و كارمندان زن 

را به منظور سهولت راى دهى زنان بيشتر سازند. 
شركت كنندگان در اين نشست از كانديداهاى رياست 
جمهورى خواستند؛ تا براى برگزارى يك انتخابات شفاف 
و عادالنه به اصولنامه كميسيون مستقل انتخابات متعهد 
باشند و از قدرت و نفوذ گروه هاى مسلح غير مسؤول در 

محالت راى دهى به نفع خويش استفاده نكنند. 
در  كه  خواهند  مى  نيز  مردم  از  مدنى  فعاالن  اين 
از  و  كنند  شركت  گسترده  گونة  به  آينده  انتخابات 
تامين  را  انتخابات  امنيت  كه  خواهند  مى  نيز  حكومت 
نمايد؛ تا كشور با يك بحران احتمالى بعد از سال 2014 

روبرو نشود.

تاكيد فعاالن حقوق زن بر اشتراك زنان در انتخابات آينده
در نشست دو روزه اى كه 
تن  پنجاه  از  بيش  حضور  با 
 11 از  زن  حقوق  فعاالن  از 
شمال شرقى  و  شمال  واليت 
برگزار  شريف  مزار  شهر  در 
شفافيت  ضرورت  بر  شد، 
فعال  سهم گيرى  و  انتخابات 
تاكيد  پروسه  اين  در  زنان 

شد. 
فعاالن  گردهمايى  اين  در 
منظور  به  كه  زن  مدنى 
فراروى  هاى  چالش  ارزيابى 

واليات  بانوان  سهم گيرى  و  اشتراك 
شمال و شمال شرق در پروسه انتخابات 
آينده برگزار گرديد، شركت كنندگان 
نظريات و ديدگاه هاى شان را در اين 

رابطه طى قطعنامه اى بيان كردند. 
در اين قطعنامه فعاالن مدنى ضمن 
و  كننده  تعين  را  بانوان  راى  اينكه 
با  دانستند،  انتخابات  مشروعيت  منبع 
اشاره به حضور نيروهاى مخالف مسلح 
دولت از وجود چالش هايى چون نبود 
امنيت مطمئن، عدم شفافيت انتخابات 
و  روابط  براساس  اشخاص  تقرر  و 
مستقل  كميسيون  در  كانديدان  نفوذ 

انتخابات اظهار نگرانى كردند. 
صعب  همچنين  مدنى  فعالين  اين 
العبوربودن بسيارى از مناطق دوردست 
آينده  انتخابات  برگزارى  زمان  كشور، 

عدم  حتى  و  اقليمى  شرايط  به  نظر 
نقاط  برخى  در  راى دهى  مراكز  ايجاد 
عنوان  مشكالتى  جمله  از  را  كشور 
بانوان  اشتراك  بر  مى تواند  كه  كردند 

تاثير منفى بگذارد. 
همچنين  قطعنامه  اين  در  زنان 
زنان  جانى  امنيت  تامين  خواهان 
چه  آينده  انتخابات  در  اشتراك كننده 
عنوان  به  چه  و  دهنده  راى  عنوان  به 

كانديدا از سوى دولت شدند. 
كاركرد  بر  ادامه  در  زن  فعاالن  اين 
انتخابات  مستقل  كميسيون  شفاف 
از  تا  خواستند؛  كرده  جدى  تاكيد 
انتخابات آزاد افغانستان حمايت نموده 
جهت  را  صادق  و  بيطرف  مامورين  و 
نظارت بر پروسه انتخابات اعزام نمايند. 
كوهستانى؛  عظيمه  حال  همين  در 

است. اين ورزش توسط استاد همايون 
عالميان بعد از تاييد كارشناسان فني 
اكادمي  همچنان  و  المپيك  مسلكي  و 
و  است  شده  ساخته  افغانستان  علوم 
يك ورزش افغاني محسوب مي شود. 

در اين ورزش رزمى، همانند ورزش 
استفاده  لگد  و  مشت  از  بوكس  كيك 
مانند  وسايلي  از  همچنين  شود،  مي 
اين  مبارزات  در  هم  كاله  و  دستكش 

ورزش به كار مي رود. 
فورم  داراي  همچنان  رشته  اين 
مي  باچوب  همراه  و  شمشير  با  همراه 
شخصي،  دفاع  فنون  همچنان  و  باشد 
از  استفاده  و  كمان  و  تير  از  استفاده 

چاقو را هم در بر مي گيرد. 
اين ورزش رزمي از نگاه فني شش 
سبز،  نارنجي،  آبي،  زرد،  كمربند، 

نصواري و سياه دارد.

جان  از  دوشنبه  روز  تركيه  مسووالن 
در  كودك  يك  جمله  از  نفر  چهار  باختن 
شدن  غرق  اثر  بر  كشور  اين  غربى  سواحل 
قايق حامل مهاجران غير قانونى خبر دادند. 

حركت  حال  در  يونان  سوى  به  قايق  اين 
تلويزيون  آوا،   خبرگزارى  گزارش  به  بود. 
افزود:  مطلب  اين  اعالم  با  تركيه  دولتى 
اجساد چهار مهاجر از جمله يك كودك پيدا 
شده است. بر اساس اين گزارش جست وجو 
براى يافتن هفت فرد ناپديد شده در آب هاى 
درياى اژه در ساحل منطقه گردشگرى ازمير 

ادامه دارد. 
يك مقام گارد ساحلى تركيه گفت: قايق 
ياد شده حامل 34 مهاجر غيرقانونى بود كه 
اهل  افراد  اين  اغلب  اند.  يافته  نجات  بقيه 

افغانستان، برما و سوريه بودند. 
قانونى  غير  مهاجر  شش  ايرنا،  گزارش  به 
نيز 29 نوامبر در حادثه مشابهى در سواحل 
براى  مسيرمهم  تركيه  باختند.  جان  تركيه 
مهاجران غير قانونى آسيايى و آفريقايى براى 

رسيدن به اروپا به شمار مى آيد. 
و  آفريقا  از  كه  قانونى  غير  مهاجران 
خاورميانه مى آيند اغلب دستگير مى شوند 
و غرق شدن قايق آنها در درياى اژه به امرى 

عادى تبديل شده است.

يكى از فعاالن مدنى از واليت 
كاپيسا هدف از برگزارى اين 
مشكالت  ارزيابى  را  نشست 
فعال  سهم گيرى  فراروى 
هاى  گيرى  تصميم  در  زنان 
از  و  خوانده  كشور  سياسى 
حاكميت مردساالرى و نبود 
كشور  در  مطمئن  امنيت 
عمده  چالش هاى  عنوان  به 

يادآورى كرد. 
همچنين هما صافى؛ يكى 
يافتن  مدنى  فعالين  از  ديگر 
هاى  چالش  حل  براى  راهكارهايى 
انتخابات  در  بانوان  اشتراك  فراروى 
آينده كشور را مهم دانسته و هدف از 
برگزارى اين نشست را نيز همين امر 

عنوان نمود. 
و  پايدار  امنيت  نبود  كه  وى 
همچنين زمان برگزارى انتخابات براى 
مناطق سرد و دوردست كشور را نگران 
كننده خواند، خواهان توجه ارگان هاى 

مسؤول در اين زمينه شد. 
كنفرانس  اين  در  كه  است  گفتنى 
مدنى  فعاالن  سوى  از  كه  دوروزه 
اندازى  راه  شريف  مزار  شهر  در 
سرپل،  واليات  از  زن  نماندگان  شد 
تخار،  فارياب،  سمنگان،  جوزجان، 
حضور  بدخشان  و  بلخ  كاپيسا،  قندز، 

يافتند.
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آيينه

امضاى تفاهم نامه ترويج شفافيت 
در افغانستان

مبتال شدن شمارى از زندانيان در واليت 
فراه به بيمارى ايدز

فراغت 308 پوليس از يك دوره 
آموزشى در قندز

تفاهم نامه برنامه ابتكار عمل ترويج شفافيت در 
عالى  اداره  عدليه،  معارف،  وزارت  ميان  افغانستان، 
كنترول و تفتيش و اداره UNDP به ارزش 13.7 

ميليون دالر به امضا رسيد.
به گزارش خبرگزارى آوا، به گفته فاروق وردك؛ 
يا   (ACT  ) نام  تحت  پروژه  اين  معارف  وزير 
كمك  توسط  وزارت  اين  با  حسابدهى  و  شفافيت 
هاى انكشافى ملل متحد ( UNDP) تطبيق مى 

گردد.
همچنين مبلغ 1307 ميليون دالر طى سه سال 
آينده در اصالحات ادارات وزارت معارف تطبيق مى 

گردد.
سه  در  برنامه  اين  معارف  ويز  گفته  به 
ارتقاى  و  معارف  شوراهاى  از  حمايت  بخش 
ميكانيزم  ساختن  نهادينه  و  آن،انكشاف  ظرفيت 
ارتقاى  و  انكشاف  داخلى،  تفتيش  شكايات،تقويت 

آن تطبيق مى گردد.

فراه  واليت  عامه  صحت  رياست  مسؤوالن 
مى گويند كه تاكنون چند مورد مثبت بيمارى ايدز 

در بين زندانيان اين واليت ديده شده است. 
آنان با ابراز نگرانى مى گويند كه هنوز به درستى 
آمار دقيق مبتاليان به بيمارى ايدز در واليت فراه 

مشخص نيست. 
فريداحمد حكيمى؛ مسؤول بخش بيمارى ايدز 
در واليت فراه طى مصاحبه اى به خبرگزارى (آوا) 
به  معتاد  كه  افرادى  اكثر  فراه  واليت  در  كه  گفت 

مواد مخدر هستند به بيمارى ايدز مبتال اند. 
وى افزود كه آنان آمار دقيق مبتاليان به بيمارى 
در  اما  ندارند؛  دست  در  را  فراه  واليت  در  ايدز 
معايناتى كه در زندان فراه انجام شده چندين مورد 

مثبت ايدز در اين زندان ديده شده است. 
آزمايش هاى  و  معاينات  طبق  كه  گفت  وى 
صورت گرفته طى سال جارى 3 تن از زندانيان در 
محبس واليت فراه مبتال به بيمارى ايدز شده اند. 

داكتر حكيمى گفت كه اگرچه بيمارى ايدز در 
بروز  ديگر  علل  و  مشروع  غير  جنسى  روابط  اثر 
مى كند؛ اما وى بر اين باور است كه اكثر بيماران و 
مبتاليان به بيمارى ايدز افراد معتاد به مواد مخدر 
را  ضرورت  مورد  مواد  تزريقى  طور  به  كه  هستند 

استعمال مى كنند. 
به گفته اين مسؤول صحى در واليت فراه در اين 
ايدز  به  مبتال  بيماران  نگهدارى  مركز  هيچ  واليت 
وجود ندارد و آنان اين بيماران را جهت تداوى به 

واليت هاى هرات و قندهار انتقال مى دهند. 
مسؤوالن صحى در اين واليت بر اين باور اند كه 
ممكن است ده ها تن ديگر، به خصوص افراد معتاد 
به مواد مخدر در واليت فراه مبتال به اين بيمارى 
باشند؛ اما آنان تاكنون نتوانسته اند آمار دقيق افراد 

مبتال به ايدز را اعالم كنند.

مسؤولين امنيتى واليت قندز خبر مى دهند كه 
308 تن از منسوبين پوليس از يك دوره آموزشى 

فارغ شدند. 
مى  قندز  پوليس  فرماندهى  مطبوعاتى  دفتر 
گويد كه اين سربازان پوليس از دوره هاى آموزشى 
8 و 16هفته اى از فرماندهى مركز تربيوى پوليس 

قندز فارغ گرديدند. 
هاى  بخش  در  افراد  اين  منبع،  اين  گفته  به 
پوليس،  قانون  اساسى،  قانون  بشر،  حقوق  قانون، 
منازل،  تالشى  سالح،  از  استفاده  پوليس،  رفتار 
اشخاص و وسايط و... توسط استادان افغانى آموزش 
هاى مسلكى را فراگرفته اند و دو پوليس زن نيز 

شامل اين افراد مى باشند. 
فراغت  اسناد  و  اند  مختلف  هاى  واليت  از  آنان 
اين افراد توسط عباداهللا تلوار؛ آمر امنيت فرماندهى 
مطبوعات  و  تربيه  و  تعليم  مديران  پوليس، 
فرماندهى پوليس، رئيس اركان كندك نظم عامه، 
جذب  و  جلب  فرمانده  و  تربيوى  مركز  فرمانده 

پوليس قندز توزيع شد.

جنرال فخرى، رئيس «اداره عالى مبارزه با فساد ادارى»شد
بر اساس حكم رئيس جمهور؛

پس از گذشت پنچ روز از انتشار گزارش 
مورد  در  بين المللى»  شفافيت  «نهاد 
رئيس  افغانستان،  در  ادارى  فساد  افزايش 
عالى  اداره  عمومى  رئيس  كرزى،  جمهور 

مبارزه با فساد ادارى را تعيين كرد.
براساس  آوا،   خبرگزارى  گزارش  به 
جنرال  كرزى،  جمهور  رئيس  حكم 
سيدغالم حسين فخرى، معاون اداره امنيت 
عالى  اداره  عمومى  رئيس  عنوان  به  ملى 
مبارزه با فساد ادارى افغانستان تعيين شد.

شفافيت  سازمان  گزارش  بر  بنا 
بين المللى، براساس شاخص فساد ادارى در 
سومالى،  كشورهاى  ميالدى،   2013 سال 
باالترين  افغانستان،  و  شمالى  كورياى   

ميزان فساد ادارى را دارا مى باشند.
«داكتر  حكومت  دوران  در  فخرى، 
 60 دهه  نيمه  دوم  در  نجيب اهللا» 
اردوى  كل  سارنوالى  مقام  خورشيدى، 

ملى را عهده  دار بود و در عين حال مقام 
معاونت كل رياست امنيت ملى كشور نيز 

يكى از پست هاى مهم او بوده است. 
رسانه هاى  در  را  زيادى  نوشته هاى  وى 

مختلف كشور به چاپ رسانده  است.
رياست  پست  در  فخرى  گماشتن   
ادارى،  فساد  با  مبارزه  عالى  اداره  عمومى 
بى ربط به پيشينه او به عنوان سارنوالى  كل 

قواى مسلح افغانستان نيست.
منطقوى  رئيس  كه  درحاليست  اين 
بخش آسيا اقيانوسيه سازمان شفافيت بين 
المللى گفته است كه تغيير وضعيت فساد 
ادارى در افغانستان نا ممكن نبوده و مى 

توان فساد را در آن كشور كاهش داد. 
تفويض  از  المللى  بين  شفافيت  سازمان 
صالحيت هاى بيشتر به نهاد هاى مبارزه 
با فساد ادارى، تحكيم اراده سياسى براى 
محو فساد ادارى و راه اندازى برنامه هاى 

هاى  راه  از  برخى  عنوان  به  عامه  آگاهى 
مبارزه با فساد ادارى در افغانستان ياد كرد.

سال  در  افغانستان  كه  است  گفتنى 
كشور  ترين  فاسد  عنوان  به  نيز   2012
جهان شناخته شد، اين بدين معنى است 
افغانستان  در  ادارى  فساد  ميزان  از  كه 

نسبت به سال پيش كاسته نشده است.

كودكان افغان درباره وضعيت خود مى گويند!
وضعيت ناگوار اطفال و زنان در افغانستان، 
در اين اواخر توجه كارشناسان امور اجتماعى 

را به خود جلب كرده است.
شوراهاى  (آوا)،  گزارى  خبر  گزارش  به 
كمپ هاى  و  مكاتب  در  اطفال  از  حمائيه اى 
مهاجرين، چه در مركز و چه در واليات در اين 
اواخر تشكيل گرديده است؛ تا اين قشرآسيب 
و  خانوادگى  هاى  خشونت  از  را  جامعه  پذير 

بيرون از خانه مصئون نگهدارد.
تعليمى  سركس  در  كابل  اطفال  نماينده   
اطفال افغانستان در گفت گو با آوا ابراز داشت: 
كارهاى  به  اطفال  از  برخى  واداشتن  برعالوه 
شاقه از طرف والدين، آنان حق تصميم گرفتن 

در فاميل را نيز ندارند.
نيز  مكاتب  در  حتى  اينكه  به  اشاره  با  او   
خشونت عليه اطفال صورت مى گيرد، گفت: 
چه در خانواده و چه در مكاتب؛ نه تنها حقوق 
اطفال در نظر گرفته نمى شود، بلكه حق آنان 

زير پا مى شود.
وى با ابراز اينكه حتى ترافيك نيز در برابر 
حكومت  افزود:  كند،   مى  توجهى  بى  اطفال 
و  كند  آورى  جمع  را  بازار  روى  اطفال  بايد 

زمينه تحصيل را براى آنان فراهم سازند.
 در همين حال نماينده  اطفال واليت هرات 
معارف،  مشكالت  گفت:  اطفال  شوراى  در 
در  آموزشى  و  تفريحى  هاى  برنامه  نداشتن 
مواد  به  اطفال  برخى  بودن  مبتال  تلويزيون، 

مخدر، بى توجهى دولت در مقابل اختطافچى 
اطفال، از مشكالتى است كه فرا راه كودكان 
مواد  وجود  از  هرات  اطفال  دارد.  قرار  هرات 
بى كيفيت در بازار هرات نيز شكايت دارند و 
مى گويند كه مواد تاريخ گذشته و بى كيفيت 
سبب  و  شود  مى  فروخته  دكانداران  توسط 

بيمارى كودكان مى شود.
 به گفته راضيه يك تن از كودكان هرات، 
مسوولين پارك هاى تفريحى هرات، از اطفال 
پول مى گيرند و باآنان برخورد خشونت آميز 
مهم تر از همه اين ها، كودكانى  مى نمايند.  
است كه در كمپ هاى مهاجرين زند گى مى 
كنند؛ زيرا در آنجا نه آب صحى موجود است، 
با  آنان  اين  بر  بنا  برق؛  هم  نه  و  مكتب  نه 

مشكالت عديده اى روبه رو است.
سرماى  آمدن  با  كه  است  حالى  در  اين   
كمپ ها  در  كه  مهاجرين  اطفال  زمستان، 
زندگى مى كنند به بوت و لباس گرم زمستانى 

نياز دارند.
خواهند  مى  حكومتى  مسوولين  از  آنان 
كه اگر كمك مالى از طرف آنان صورت نمى 
گيرد؛ حداقل به مردم آگاهى دهند تا اطفال 
را از كار هاى  شاقه باز داشته و زمينه تحصيل 

را براى آنان فراهم نمايند.
كه  دارد  مسووليت  دولت  آنان،  گفته  به   
براى والدين اين كودكان زمينه كار را مساعد 
كند؛ تا اطفال مجبور به تحمل كارهاى شاقه 
نشوند. احمد كودكى ديگر افغان است. او مى 
اطفال افغانستان و  تفاوت زياد بين  گويد كه 

كشور هاى همجوار وجود دارد.
كارهاى  به  اطفال  واداشتن  وى،  گفته  به   
شاقه، سوء استفاده از كودكان و تجاوز جنسى 
افغانستان  اطفال  تنها  كه  است  مشكالتى  از 
مى  نيز  والدين  از  وى  هستند.   برو  رو  آن  با 
تحقير  و  توهين  را  خود  اطفال  كه  خواهد 
نكنند و به حرف هاى آنان گوش دهد؛ تا در 

آينده فرد گوشه نشين و منزوى بار نيايند.
به گفته او، دادن شخصيت به اطفال يكى 
از عوامل رشد و بالندگى آنان است و مى تواند 

شخصيت آينده او را تضمين نمايد.
بين  هاى  تالش  باهمه  كه  است  گفتنى   
المللى و داخلى كه در اين راستاصورت گرفته 
و  زنان  وضعيت  هم  هنوز  متاسفانه  است 
كودكان افغان بهبود چندانى نيافته و همچنان 

زندگى شان دچار رنج مضاعف است.

كاهش 40 درصدى برداشت 
محصوالت مواد مخدر در غور

نجات يك خانم از سنگسار 
طالبان در واليت كندز

از  غور  واليت  در  محلى  مقامات 
كاهش 40 درصدى برداشت محصوالت 

ترياك در اين واليت خبر مى دهند. 
هاى  خشكسالى  كه  مى گويند  آنان 
تخريب  سبب  واليت  اين  در  اخير 
كشت زارهاى كوكنار در مناطق مختلف 

غور شده است. 
والى  سخنگوى  خطيبى؛  عبدالحى 
غور طى مصاحبه اى به خبرگزارى (آوا) 
گفت كه خشكسالى هاى اخير در واليت 
غور تاثير زيادى در تخريب كشتزارهاى 

كوكنار در اين واليت داشته است. 
و  تحقيق  براساس  كه  گفت  وى 
كشت  با  مبارزه  موظف  هيأت  بررسى 
مناطق  بيشتر  در  غور  در  مخدر  مواد 
خشكسالى  اثر  در  كوكنار  كشت زارهاى 
و رويدادهاى طبيعى از بين رفته است. 
برآورد  طبق  كه  گفت  خطيبى 
در  كوكنار  كشت  حاصالت  مسؤولين 
درصد   40 غور  واليت  در  جارى  سال 

كاهش يافته است. 
تاكيد  همچنين  غور  والى  سخنگوى 
از  بيش  واليان  حاضر  حال  در  كه  كرد 
ده واليت در كابل روى كاهش كشت و 

برداشت ترياك جلسه دارند. 
مسؤولين  محلى،  مقام  اين  گفته  به 
اين واليت همواره در تالش هستند؛ تا 
مواد  كشت  محو  و  مبارزه  راستاى  در 
گونه  به  و  داشته  مؤثر  اقداماتى  مخدر 

جدى با آن مبارزه كنند. 
گفته مى شود كه واليت غور از جمله 
كشور  غرب  در  ناامن  نسبتا  واليات 
محلى  مسؤولين  گفته  به  كه  مى باشد 
غير  مسلح  افراد  از  تن   6500 از  بيش 
مسؤول در اين واليت فعاليت دارند كه 
واليت  اين  در  ناامنى  ايجاد  باعث  اين 

شده است. 
اين در حالى است كه همواره مقامات 
كه  اند  داشته  اظهار  مسؤولين  و  محلى 
و  بهترين  مخدر  مواد  فروش  و  كشت 
مسلح  مخالفين  درآمد  منبع  بيشترين 
و  مى دهد  تشكيل  را  كشور  در  دولت 
خريد  مالى  توانايى  طريق  اين  از  آنان 
دست  به  را  نظامى  تجهزات  و  اسلحه 

مى آورند.

يك خانم در ولسوالى دشت ارچى واليت 
كندز كه طالبان مسلح حكم سنگسار او را 
صادر كرده بودند، طى يك عمليات ويژه ى 
نيرو هاى امنيتى افغان از چنگ طالبان رها 

گرديد. 
سخنگوى  حسينى،  سرور  سيد  گفته  به 
پوليس كندز، اسم اين خانم حليمه بوده و 
35 سال سن دارد و داراى 3 فرزند و ساكن 

ولسوالى دشت ارچى مى باشد. 
حسينى ميگويد: اين خانم چندى پيش 
از سوى شوهرش سنگين محمد طالق داده 
دليل  به  را  وى  مسلح  طالبان  و  بود  شده 
اينكه او را شوهرش در اثر بد دامنى طالق 
گروه  اين  كميسيون  و  بازداشت  است  داده 
حكم  شرعى،  اسناد  و  شواهد  ارايه  بدون 

سنگسار بر وى را صادر كرده بود. 
سخنگوى پوليس كندز ميگويد، پوليس 
با دريافت اطالع از موضوع، اين خانم را طى 
عمليات اضطرارى از چنگ طالبان رها كرده 

و به نزديكانش تسليم كرده اند. 
منبع افزود: خانم حليمه موقع بازداشت 
از قيد طالبان، از حالت صحى روانى خوب 
برخوردار نبوده از همين رو با رسانه ها ارايه 
شوهر  خانوادة  به  عجالتاً  و  نكرده  اظهارات 
ارچى  دشت  ولسوالى  در  كه  خواهرش 

بودوباش دارد، تسليم داده شد. 
سيد سرور حسينى ميگويد، خانة شوهر 
خواهر اين خانم در ساحة امن شهر دشت 
ارچى در نزديكى يك پوستة امنيتى پوليس 
قرار دارد و اطمينان ميدهد كه امنيت اين 
دشت  امنيتى  هاى  نيرو  سوى  از  خانواده 

ارچى تظمين شده است.

گزارش تازه 
سازمان ملل 

در مورد خشونت با 
زنان در افغانستان

متحد  ملل  سازمان  تازه  گزارش  يك 
نشان مى دهد كه در يك سال گذشته 650 
مورد خشونت با زنان در ادارات پوليس و 

سارنوالى ها ثبت شده است.
يوناما مى گويد كه اكثر قضاياى خشونت 
هاى  محكمه  در  اينكه  جايى  به  زنان  با 
دولتى حل و فصل شوند، به شكل سنتى( 
محكمه هاى عرفى، جرگه ها) حل و فصل 

مى شوند.
به گزارش آوا به نقل از بى بى سى، به 
نظر مسئوالن يوناما در صورت حل و فصل 
قضايا به شكل سنتى، زنان كمتر به حقوق 

خود مى رسند.
حقوق  بخش  رئيس  كنيان  جوجيت 
بشر دفتر يوناما در افغانستان مى گويد كه 
منع  قانون  كه  مى دهد  نشان  گزارش  اين 
نسبت  افغانستان،  در  زنان  عليه  خشونت 
عملى  بيشتر  صد  در   2 گذشته  سال  به 

مى شود.
رئيس بخش حقوق بشر دفتر يوناما در 
كابل مى گويد: شمارى بر اساس استناد به 
قانون منع خشونت عليه زنان زندانى شده 
اند و به بعضى از قضايا به اساس اين قانون 
نيست  كافى  اين  اما  است  شده  رسيدگى 
زيرا موارد خشونت با زنان هر ساله افزايش 

مى يابد.
اين گزارش همچنين نشان مى دهد كه 

قضاياى فرار از خانه از سوى زنانى كه به 
همچنان  مى كنند  ازدواج  خانواده  اجبار 

ادامه دارد.

دولت  از  گزارش  اين  در  ملل  سازمان 
(فرار  اتهام  اين  به  كه  را  زنانى  تا  خواسته 

از خانه) زندانى شده اند آزاد كنند.
كه  مى گويد  افغانستان  زنان  شبكه 
حكومت افغانستان و جامعه جهانى بايد نه 
تنها در مراكز واليات، بلكه در ولسوالى ها 
از  جلوگيرى  براى  دورافتاده  مناطق  و 

خشونت با زنان، تالش كنند.
مسووالن اين شبكه مى گويند كه ازدواج 
قانونى،  سن  از  پيش  ازدواج  اجبارى، 
در  زنان  عليه  خشونت  موارد  بارزترين 

افغانستان است.
گزارش كميسيون مستقل حقوق بشربه 
تازگى گزارشى از سوى كميسيون مستقل 
حقوق بشر افغانستان نيز منتشر شده بود 
خشونت  موارد  بود  شده  گفته  آن  در  كه 
 25 كشور  اين  در  جارى  سال  در  زنان  با 

درصد افزايش يافته است.
نومبر،   25 مناسبت  به  كميسيون  اين 
زنان،  عليه  خشونت  با  مبارزه  جهانى  روز 
در گزارشى اعالم كرد كه در نيمه نخست 
امسال، 4154 مورد خشونت عليه زنان در 

سراسر اين كشور ثبت شده است.
بر اساس اين گزارش، اين آمار در شش 
مورد   3331 به   1391 سال  نخست  ماه 
 24.7 افزايش  تازه  آمار  كه  بود  رسيده 

درصدى را نشان مى دهد.
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قرآن كريم

حضرت رسول اكرم (ص)

يك دالر امريكايى خريد 58.20 افغانى، فروش، 58.30 افغانى
يك پوند انگليسى خريد 94.30 افغانى، فروش، 94.40 افغانى

يك يورو خريد 79.40 افغانى، فروش، 79.50 افغانى
هزار تومان ايرانى خريد 19.80 افغانى، فروش، 19.90 افغانى
هزار كلدار پاكستانى خريد 538 افغانى، فروش، 548 افغانى

هزار كلدار هندى خريد 945 افغانى، فروش،955 افغانى
يك درهم امارات خريد 15.75 افغانى، فروش، 15.85 افغانى
يك دالر كانادايى خريد 54.20 افغانى، فروش، 54.30 افغانى
يك دالرآستراليايى خريد 52.70 افغانى، فروش52.80 افغانى

يك ين چين خريد 9.45 افغانى فروش، 9.55 افغانى
هزارين جاپان خريد 580 افغانى، فروش، 590 افغانى

خبر

نرخ اسعار خارجى
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چاك هيگل به پاكستان مى رود
گفت وگو  براى  (دوشنبه)  ديروز  امريكا  دفاع  وزير 
و  افغانستان  در  صلح  روند  جمله  از  مسائلى  درباره 

روابط واشنگتن و اسالم آباد، به پاكستان رفت.
وزير  هيگل؛  چاك  ايسنا،  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
نواز  با  اسالم آباد  به  سفرش  جريان  در  امريكا  دفاع 

شريف، صدر اعظم پاكستان ديدار مى كند.
ووگ،  كارل  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
سخنگوى پنتاگون به خبرنگاران گفت: هيگل در سفر 
نواز شريف به واشنگتن با وى ديدار كرده بود و در اين 
ثمربخش  و  صريح  گفت وگوهاى  ادامه  دنبال  به  سفر 

با او است. 
وى اضافه كرد: هايل اميدوار است با شريف و ديگر 
مشترك  منافع  درباره  پاكستانى  بلندپايه  مسئوالن 
امريكا و پاكستان در ثبات در افغانستان گفت وگو كند.

وزير دفاع امريكا از روز شنبه در افغانستان به سر 
صورت  حالى  در  افغانستان  به  هيگل  سفر  مى برد. 
مى گيرد كه مقام هاى كابل و واشنگتن بر سر امضاى 
توافقنامه امنيتى به منظور حضور نيروهاى امريكايى 
پس از سال 2014 ميالدى به بن بست رسيده اند چرا 

كه كرزى پيشتر از امضاى آن امتناع كرد.
از  پس  كه  كرده  اعالم  كرزى  جمهور  رئيس   
در  ميالدى  آتى  سال  جمهورى  رياست  انتخابات 

افغانستان اين معاهده امضا مى شود.

معترضان اوكراينى مجسمه لنين را 
سرنگون كردند

معترضان اوكراينى در كى يف پايتخت اين كشور، 
جماهير  اتحاد  انقالبى  رهبر  لنين  والديمير  مجسمه 

شوروى را سرنگون كردند.
تظاهرات  خبرى،  منابع  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
كنندگان در كى يف مجسمه ”والديمير لنين“ بنيانگذار 
اتحاد شوروى سابق را در ميدان ”بسارابسكايا“ واقع در 
مركز اين شهر به زير كشيده و سپس بقاياى اين بناى 

تاريخى را با چكش ها تكه تكه كردند.
خواستار  كه  اوكراينى  معترضان  از  نفر  هزاران 
در  ديگر  بار  هستند  اروپا  اتحاديه  به  اوكراين  پيوستن 
خواستار  و  كرده  تجمع  يف  كى  شهر  استقالل  ميدان 
كشور  اين  جمهور  رئيس  يانووكويچ  ويكتور  استعفاى 

شدند.
روز  نفر  ميليون  يك  به  نزديك   ، ها  گزارش  بر  بنا 

يكشنبه در تظاهرات شركت كردند.
اعتراضات در اوكراين از زمانى آغاز شد كه يانكوويچ 
اتحاديه  با  آزاد  تجارت  توافق  امضاى  از  روسيه  نفع  به 

اروپا خوددارى كرد.
خواهان  روسيه  جمهورى  رئيس  پوتين  والديمير 
پيوستن اوكراين به اتحاديه گمركى منطقه به رهبرى 

مسكو است.
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دانشمندان از سم مار اكسير جوانى 
ساختند

كشف 300 كيلوگرام مواد انفجارى 
در كابل

 ” افعى  مار  بزاقى  غدد  از  روسى  دانشمندان 
است  قادر  كه  ساختند  جوانى  اكسير  مار“  سم 
سرعت و روند چين و چروك صورت را به طور 

قابل توجهى كاهش دهد. 
روسى  دانشمندان  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
راهى براى ُكند كردن روند پيرى، يافته اند. اين 
دانشمندان سرم منحصر به فرِد جوانى را از سّم 
مار، ساختند. اين مواد قادرهستند تا به عضالت 
آرامش داده و سرعت پديدارى چين و چروك را 

به طور قابل توجهى كاهش دهند.
ارگانيك  بيو  شيمى  موسسه  از  محققان 
روسيه، توانستند از غدد بزاقى ماِر افعِى برمه اى 
كه تنها در ويتنام يافت مى شود، سموم منحصر 

به فردى را بدست آورند. 
موسسه  آزمايشگاه  رئيس  اوتكين،  يورى 
مى  روسيه  علوم  آكادمى  بيوارگانيك  شيمى 
گويد: ”در طول مطالعه بر روى زهر افعى برمه 
اى كه يك مار بسيار نادر است، توانستيم تركيب 
يك پپتيد و يا يك سم را شناسايى كنيم. اين 
ماده به صورت انتخابى، انتقال تكانه ها و يا همان 
پالس هاى عصبى را، از اعصاب به عضالت، بلوكه 

مى كند“.
دانشمندان  تحقيقات  اثربخشى  اينكه  براى 
آفريقايى  هاى  قورباغه  از  شود،  اثبات  روسى 
رسپتور  روى  بر  را  ماده  اين  آنها  شد.  استفاده 
و  كاشته  دوزيست،  حيواِن  اين  نابالغ  تخم 
سازنده  اجزاى  به  نسبت  را  آن  واكنش  سپس 
زهر، مشاهده كردند. در يكى از اين آزمايشات 
متوجه شدند كه پپتيد كامال عضالت را شل و 
آرام كرده است. يك آزمايش ديگر نيز بر روى 
كرده  تقويت  را  فرضيه  اين  آزمايشگاهى،  موش 

است.
تواند  مى  پپتيد  اين  دانشمندان،  عقيده  به 
به عنوان يك ماده ضد پيرى مفيد باشد. عامل 
ظهور چين و چروك، عضالت صورت است. اگر 
بتوان آنها را شل كرد، پديدارى چين و چروك 

به تعويق مى افتد. 
مدير  كاِشواروف،  ايگور  آوا،  گزارش  به 
آكادمى  ارگانيك  بيو  شيمى  موسسه  آزمايشگاه 
علوم روسيه مى گويد كه آنها توانسته اند روش 
انسان،  بدن  در  آنها  استعمال  براى  را  مناسبى 
بيابند:“ما اين ماده را به صورت پودر و در غلظت 
اين  سپس  كنيم.  مى  اضافه  ِكِرم،  به  نظر  مورد 
كرم فعال شده و چين و چروك صورت را كاهش 

مى دهد“.
براساس اين گزارش اكنون تحقيقات پوستى 
صورت  در  است.  شده  آغاز  داوطلبان  روى  بر 
براى  عالى  ابزار  يك  تنها  نه  اين  موفقيت، 
متخصصان زيبايى است بلكه بر اساس تركيبات 
اين سم مى توان يك دواى قوى مسكن ايجاد 

كرد.

كيلو   300 كشف  از  كابل  امنيه  قومندانى 
گرام مواد انفجارى در ساحه دسپيچرى توسط 

نيروهاى پوليس خبر داد. 
به گزارش خبرگزارى آوا، نيروهاى پوليس در 
بازرسى از يك واسطه ى بدون سند 300 كيلو 

گرام مواد انفجارى كشف كردند.
سوى  به  محل،  از  فرار  هنگام  آن  سرنشينان 
به  منجر  كه  كردند  تيراندازى  پوليس  نيروهاى 

كشته شدن يك افسر پوليس شد.
با كشف اين مقدار مواد منفجره از يك حادثه 
دلخراش و خونين در شهر كابل جلوگيرى شد.

اروپا و سازمان ملل، نسبت به اوضاع اسفناك سوريه هشدار دادندنگاه
آوارگان  امور  كميسيونر 
طرف هاى  از  اروپا  اتحاديه 
در  تا  خواست  سورى  درگير 
نيازمند  افراد  به  كمك  زمينه 
الزم  مساعدت هاى  سوريه  در 
را به عمل  آورند، اين درحالى 
است كه سازمان ملل نسبت به 
خانواده هاى  تكان دهنده  آمار 

آواره سورى هشدار داد. 
االتحاد  اماراتى  روزنامه 
ليناجورجيفا،  كريستا  نوشت: 
در  اروپا  اتحاديه  كميسيونر 
امور بشردوستانه طى سخنانى 
آغاز  روز  هزارمين  مناسبت  به 
جنگ و درگيرى هاى مسلحانه 
از  روز  هزار  گفت:  سوريه  در 
منجر  كه  خشونت هايى  آغاز 
هزاران  زندگى  يافتن  پايان  به 
و  سورى  كودك  و  مرد  و  زن 
آواره شدن عده اى ديگر شده، 

نااميد  و  بى بهرگى  سختى،  ترس،  مرگ،  آغاز  از  روز  هزار  مى گذرد. 
گذشت و ما امروز شاهد يك نسل از دست رفته هستيم. 

بحران  خصوص  در  ژنو 2  نشست  است  اميدوار  اينكه  بيان  با  وى 
سوريه به صلح بينجامد، تصريح كرد: من براى چندمين بار از طرف هاى 
كه  افرادى  همه  به  كمك رسانى  روند  مى خواهم  سوريه  در  درگير 
نيازمند حمايت و كمك هاى بشردوستانه هستند را تسهيل كنند. اين 
تنها خواسته من نيست بلكه جامعه بين الملل و همه انسان ها خواهان 
اين امر هستند. از سوى ديگر، آنتونيو گوتيرس، كميسيونر عالى امور 
پناهندگان در سازمان ملل نسبت به آمار تكان دهنده كودكانى سورى 

آواره كه در خانواده هاى از هم 
شده  متولد  آواره  و  گسيخته 
داد.  هشدار  مى كنند  رشد  و 
آموزش  فرصت  كه  كودكانى 
مى دهند  دست  از  را  ديدن 
تبديل  خانواده  نان آور  به  و 

مى شوند. 
از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
خصوص  اين  در  وى  ايسنا، 
گفت: اگر در اين زمينه سريعا 
ندهيم  انجام  را  الزم  اقدامات 
در  همچنان  بيگناه  افراد 
رنج  خشونت آميز  جنگ  اين 

خواهند كشيد. 
به  همچنين  گوتيرس 
ملل  سازمان  جديد  گزارش 
از  بيش  گفت:  و  كرد  اشاره 
كه  سورى  خانواده  هزار   70
به خارج از سوريه پناه برده اند 

پدر خود را از دست داده اند.

افشاى توافق مسكو و واشنگتن درباره كنفرانس ژنو افشاى توافق مسكو و واشنگتن درباره كنفرانس ژنو 22
چارچوب  درباره  واشنگتن  و  مسكو 
دعوت از كشورهاى مختلف براى حضور 
در نشست ژنو2 و نحوه برگزارى آن به 

توافق رسيدند. 
دو  نوشت،  «االخبار»  لبنانى  روزنامه 
طرف روسى و امريكا درباره متن دعوت 
دو  ژنو  كنفرانس  در  كه  كشورهايى  از 

حضور خواهند داشت، توافق كردند.
بر اساس اين گزارش، دراين دعوتنامه 
از واژه مبارزه با تروريزم استفاده شده كه 
به درخواست طرف روسى بود و آمريكا 

نيز با آن موافقت كرد.
خبر  شبكه  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
روز  كردند:  اعالم  آگاه  منابع  ايران، 
مشاركت  شاهد  كنفرانس  اين  نخست 
خواهد  جهان  كشور   30 از  هيئت هايى 
هيئت  دو  نشست  به  دوم  روز  اما  بود 
فرستاده  االبراهيمى»  «اخضر  و  سورى 
به  عرب  اتحاديه  و  ملل  سازمان  ويژه 
نيز  هيئت  هر  مى شود.  خالصه  سوريه 

بين 9 تا 15 نفر خواهد بود.
معارضان  هيئت  كلى  شكل  هنوز 

است  مشخص  اما  است  نشده  قطعى 
كه گروه هاى مسلح به استثناى «جبهة 
النصرة» و «داعش»، دستكم يك يا دو 

عضو به اين كنفرانس مى فرستند.
در  رسمى،  هيئت  دو  اين  بر  عالوه 
و  فنى  كميته هاى  نيز  مجاور  اتاق هاى 
مشورتى نيز فعاليت خواهند داشت. هر 
يك از اين دو هيئت نيز مشاوران خود را 

تعيين خواهند كرد. 
از  برخى  كه  است  درحالى  اين 
تشكيل  براى  سوريه  مدنى  هيئت هاى 
در  مستقل  مشورتى  هيئت هاى 

زمينه هاى حقوق بشر و عدالت در دوره 
انتقالى و دموكراسى و آموزش فشار وارد 

مى كنند.
آمده،  دست  به  اطالعات  اساس  بر 
فهرست دولت هايى كه به اين كنفرانس 
دعوت خواهند شد، تقريبا كامل است و 
عربستان  و  ايران  از  دعوت  درباره  تنها 
ضمن  صورت نگرفته است  توافق نهايى 
اينكه اين ترجيح داده مى شود كه پس از 
نشست 20 دسمبر در ژنو اين دو دولت 
اسالمى  همكارى هاى  سازمان  عضو  كه 

هستند، دعوت شوند.
كشورهاى عضو دايمى شوراى امنيت 
اين  در  روسيه  و  امريكا  آنها  راس  در  و 
نشست حضور خواهند يافت و عالوه بر 
تركيه،  قطر،  اردن،  لبنان،  سوريه،  آنها، 
امارات،  عمان،  الجزائر،  مصر،  عراق، 
اسپانيا، اندونزيا، هند، برازيل و آفريقاى 
جنوبى نيز به ژنو دعوت خواهند شد و 
از ميان سازمانها ى منطقه اى نيز اتحاديه 
اروپا و اتحاديه عرب نيز براى حضور، فرا 

خوانده خواهند شد.

طالبان:

مسلمانان غربى دست به 
كار شوند!

سه نامزد اصلى توپ طال معرفى شدند

كه  خود  زبان  انگليسى  مجله  در  طالبان 
منتشر  عرب  جزيره  شبه  در  القاعده  توسط 
از  غرب»  عليه  بر «جهاد  تاكيد  با  مى شود، 
مسلمانان در غرب خواسته در كشورهايشان 
به  مبارزه،  براى  يا  شوند  كار  به  دست 

عرصه هاى جنگ خارجى بيايند. 
به  خبرگزارى آوا روزنامه تلگراف نوشت، 
طالبان در پيامى در چهارمين ويراست مجله 
انگليسى زبان «اذان» كه توسط القاعده در 
شبه جزيره عرب چاپ مى شود، به مردان و 
زنان مسلمان در غرب تاكيد كرده كه براى 
پيوستن به اين گروه، سالمندان، كودكان و 

زنان خود را ترك كنند. 
در مطلب اصلى به حاميان طالبان تاكيد 
شده كه بهترين مكان براى اتحاد مجدد با 

سايرين، جهاد و مبارزه در غرب است. 
منابع  براساس  و  ايسنا  گزارش  به 
حال  در  انگليسى   300 از  بيش  اطالعاتى، 
در  «جهادى»  گروه هاى  با  همراه  مبارزه 
به  را  نگرانى  اين  امر  اين  و  هستند  سوريه 
وجود آورده كه آن ها با آموزه هاى تروريستى 

به كشورهايشان باز مى گردند.

توپ  جايزه  دريافت  نهايى  نامزد  سه 
طالى 2013 از سوى فيفا معرفى شدند.

اعالم  رسما  فوتبال  فرانس  و  فيفا 
كردند كه كريستيانو رونالدو، ليونل مسى 
توپ  نهايى  نامزد  سه  ريبرى،  فرانك  و 
معتبرترين  برنده  هستند.   2013 طالى 
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جدى) در زوريخ معرفى خواهد شد. 
به گزارش خبرگزارى آوا، مسى پس از 
نامزد  سه  جمع  به  ساله  هر  سال 2007 
نهايى راه يافته است. وى در سال 2007 
بعد از كاكا و رونالدو در مكان سوم قرار 
گرفت؛ در سال 2008 پس از كريستيانو 
رونالدو دوم شد و براى اولين بار در سال 
2009 توانست اين جايزه را كسب كند. 
 ،2010 سال هاى  در  آن  از  پس  مسى 
2011 و 2012 نيز توانست توپ طال را 

به دست بياورد. 
هم  رونالدو  براى  شدن  فيناليست 
سال  در  وي  نيست.  جديدي  مسئله 
2007 دوم شد و در سال 2008 توانست 
آن  از  پس  آورد.  دست  به  را  طال  توپ 
توسط  جايزه  اين  كسب  از  مانع  مسى 
 2011  ،2009 سال هاى  در  وى  شد.  او 
و 2012 در مكان دوم قرار گرفت اما در 
نامزدهاى  جمع  به  نتوانست  سال 2010 

نهايى ملحق شود. 
سال  جايزه  اين  نهايى  نامزد  سه 
ليونل  گذاشتند.  سر  پشت  را  متفاوتى 
مسى بين ژانويه و آوريل نتوانست بازي 
ليگ  در  مصدوميت  يك  سپس  و  كند 
قهرمانان اروپا باعث يك سري مشكالت 
براي وي شد كه هنوز هم با آن دست و 
پنجه نرم مي كند. به هر حال وي در ليگ 
برساند.  ثمر  به  گل   47 توانست  گذشته 
ريبرى در بايرن مونيخ يك فرمانده است 
كه سال گذشته تمام افتخارات از جمله 
قهرمانى در بوندس ليگا و ليگ قهرمانان 

را به دست آورد. 
 2013 اواخر  در  رونالدو  كريستيانو 
عملكردي فوق العاده داشت و در تيم ملي 

پرتغال و رئال مادريد درخشيد.


