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يادداشتيادداشت

خشونت، ابزار 
قدرتهاى اهريمنى است!

است  اين  بر  رسم  غرب  جهان  در  امروزه 
كه هر نوع خشونت و جنايت ضد بشرى را به 
اسالم و آموزه هاى آن ربط و نسبت مى دهند!. 
كشورهاى  در  ويرانگر  و  خونين  جنگهاى  از 
اسالمى گرفته تا دعواها و خشونتهاى كوچك 
و بزرگ خانوادگى در جوامع دينى، از ديدگاه 
جامعه امريكايى و غربى، همه و همه ريشه در 

دين و آموزه هاى آن دارد.
و  شده  موضوع  اصل  وارد  آنكه  از  پيش 
پاسخ نقضى و حلى به اين گونه تبليغات بى 
كردن  روشن  بدهيم،  ها  غربى  اساس  و  پايه 
يك موضوع، حياتى و ضرورى مى نمايد و آن 
اين واقعيت است كه دين اسالم، دين رافت 
و رحمت است؛ نه دين وحشت و خشونت:» 
و ما ارسلناك اال رحمة للعالمين»(1) جهان 
مستغرق رافت و رحمت الهى است و خشونت 
اگر  ندارد.  اعراب  از  محلى  ابداً  اسالم  در 
ظاهر  حسب  به  گاها  اسالم  در  هم  خشونتى 
ديده مى شود، آنهم در واقع رحمتى است از 
جانب پروردگار حكيم مهربان جهت هدايت 
رسول  محمد   » بندگان.  آوردن  راه  به  و 
رحماء  الكفار  على  اشداء  معه  والذين  اهللا 

بينهم»(2)
كنيم،  مى  را  ادعا  اين  مسلمانان  ما  وقتى 
به طور خودكار و اتومات در برابر اين پرسش 
جوامع غربى قرار مى گيريم كه اگر به واقع 
پس  است،  شفقت  و  رحمت  دين  شما  دين 
در  دهشت  و  قساوت  و  خشونت  همه  اين 

كشورهاى شما چه معنى و مفهومى دارد؟!
در پاسخ بايد گفت كه پرسش بسيار بجا و 
مناسبى است و در واقع اين پرسش را نه تنها 
از مسلمانان كه از همه ى پيروان اديان الهى 
به شمول يهوديان و مسيحيان نيز بايد كرد و 

از آنان نسبت به آن توضيح خواست.
جهان،  و  انسان  آفريدگار  اسالم،  از  قبل 
اديان ديگرى و به وسيله پيامبران و سفيران 
خويش را براى راهنمايى و هدايت انسانها در 
و  يهوديت  برانگيخت.  و  فرستاد  زمين  روى 
آئين  بر  زمانى  رتبه  در  كدام  هر  مسيحيت، 
اسالم، تقدم رتبى و زمانى دارند و از طرفى 
اسالم،  مانند  دين  دو  اين  از  كدام  هر  نيز 
پيامبران بزرگوار و رئوف و مهربانى داشته و 
انسان  و  عطوفت  و  رافت  در  نيز  آنان  آئين 

دوستى، شهره آفاق اند.
انسان  زندگى  تاريخ  اينها،  ى  همه  با  اما 
غربى به روشنى گواه آن است كه سرزمينهاى 
و  جنگها  شاهد  همواره  غرب،  پهناور 
ميان  در  حتى  اى  دهنده  تكان  خشونتهاى 
پيروان يك دين خاص چون مسيحيت بوده 
است. از امريكا آغاز مى كنيم و فهرست وار به 
چندين جنگ ويرانگر و خانمانسوز داخلى در 
اين كشور متمدن و عارى از خشونت، توجه 
مى دهيم و اما قبل از آن بايد گفت كه امريكا 
تجزيه  جريان  و  داخلي  هاي  جنگ  زمان  در 
طلبي كامال يك كشور و مملكت و جمعيت 
مختلف  هاي  فرقه  آن  در  كه  بود  مسيحي 

پروتستان و كاتوليك اكثريت تمام داشتند.
مذهبي  جنگ  امريكا  داخلي  هاي  جنگ   
طرف  دو  آئين،  مسيحي  مذاهب  ولي  نبود 

جنگ را تشكيل مي داد. 
بروس  فوت،  شلبي  مانند  امريكا  مورخان 
كاتون، جيمز مگ فرسون و نويسندگان امور 
ديگران،  و  كيگان  جان  مانند  اروپا  نظامي 
«بي  جنگ  را  آمريكا  داخلي  هاي  جنگ 

رحمانه» و «وحشيانه» ياد كرده اند. 
و  شمالي  اياالت  لشكر  دو  انبوه  كشتار 
جنوبي و خسارات جاني و مالي كه در مدت 
ناظران  همه  شد،  وارد  مردم  به  سال  چهار 

اياالت متحده آمريكا را ...
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معرفى نامزد وزرا يا مانور امنيتى؟

ولسى جرگه روز شنبه مهمان ناخوانده اى 
داشت كه خشم تعدادى از وكال را برانگيخت.

آنطور كه پيدا بود به منظور تامين امنيت 
و  كرزى  آقاى  اول  معاون  فهيم؛  مارشال 
امنيتى،  نيروهاى  جهادى،  پيشين  فرمانده 
جرگه  ولسى  تاالر  به  بررسى  براى  را  سگى 
واكنش هاى  با  مطلب  اين  كه  بودند  آورده 

تندى از سوى اعضاى مجلس رو به رو شد.
شمارى از نمايندگان نسبت به اين موضوع 
به شدت اعتراض كردند و سكوت در مقابل 
اين عمل را توهين به اعضاى اين مجلس و 

مسؤولين امنيتى ولسى جرگه دانستند.
مجلس  در  كه  زمانى  گفت  ناصرى  آقاى 
مسؤولين  عنوان  به  تعدادى  نمايندگان 
مسؤوليت  و  شوند  مى  گماشته  امنيتى 
اعتماد  آنها  به  بايد  دارند  عهده  به  را  امنيت 
شود؛ وگرنه براى چه به اين سمت گماشته 

شده اند؟
عثمانى نيز گفت:«به بنده تا زمانى كه از 
شدن  داخل  اجازه  نشدم  بررسى  سگ  سوى 
آشكار  توهينى  اين  و  نشد  داده  مجلس  به 

است».
واكنش  تندى  به  هم  سنا  مجلس  امروز 
نشان داد و تاكيد كرد كه افزون بر اين يكى 
از مشاوران شوراى ملى هم از سوى محافظان 
آقاى فهيم به شدت لت و كوب شده و آسيب 

جسمى و مالى شديدى ديده است.
واكنش  و  ها  رسانه  گزارش  در  آنچه 
مارشال  اقدام  است،  آمده  مردم  نمايندگان 
هم  جمهورى،  رياست  اول  معاون  فهيم؛ 
براساس عرف رايج و قوانين حاكم بر روابط 
آداب  اجتماعى،  اخالق  نظر  از  هم  و  قوه  دو 
انسانى و سنت هاى اسالمى يك عمل زننده، 
به شدت توهين آميز و منافى ابتدايى ترين 
جمهورى  رياست  معاون  يك  رفتار  و  اخالق 

بوده است...
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نگاه امروزنگاه امروز

گذشته و تاريخ هر دو كشورافغانستان وايران 
نمايانگر اين است كه كتاب در جوامع ما از 

جايگاه خاصى برخوردار است

داكتر سيدمخدوم رهين حين افتتاح چهارمين و پنجمين نمايشگاه 
كتاب و محصوالت فرهنگى جمهورى اسالمى ايران:
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از سال دو هزار و يك تا دوهزارو يازده، 
ــان بى دفاع اين  ــزار نفر از مردم 14ه
ــته  ــط خارجى ها كش ــرزو بوم توس م

شده اند

كسانى كه واقعا باورمند 
هستند كه همه كاره خداست، 
هيچ وقت دل به چنين پيمان 

هايى نمى بندند موقعيت  ــه  موافقتنام ــود  مى ش ــه  گفت
ــابهت هاى زيادى با  ــو مش نيروهاى نات
ــتان  موافقتنامه امنيتى دوجانبه افغانس
ــت،  با امريكا دارد. ولى آنچه متفاوت اس
نقش نيروهاى ناتو بعد از 2014 است

آغاز مذاكرات
 افغانستان با ناتو  درباره 

موافقتنامه

شروطى را كه ما براى امضاى قرارداد امنيتى گذاشته ايم به 
خاطر اين است تا افغانستان از بى ثباتى و جنگ رهايى يابد

رئيس جمهور كرزى:

حامد كرزى؛ رئيس جمهورى اسالمى افغانستان طى 
در  داخلى،  هاى  رسانه  مسئولين  از  شمارى  با  نشستى 
مورد برخى از قضاياى كشور از جمله موافقتنامه امنيتى 

ميان افغانستان و امريكا، صحبت كرد. 
از  بعد  كه  نشست  اين  در  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
به  اشاره  با  كرزى  حامد  شد،  انجام  ارگ  در  ديروز  ظهر 
سخنان خود در جرگه مشورتى،گفت: من در اين جرگه 
شرايط افغانستان را براى امضاى قرارداد امنيتى با امريكا 
كه همانا توقف كامل عمليات و حمالت نيروهاى خارجى 
بر خانه هاى مردم افغانستان و آغاز عملى و علنى پروسه 
صلح مى باشند، بيان داشتم و در حال حاضر هم بر اين 

شروط  تاكيد دارم. 
بدينسو  ها  سال  از  كرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئيس 
موقف ما در رابطه به اين دو موضوع چنين بوده و تا حال 

نيز ادامه دارد. 
منتشر  اطالعيه  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
جمهورى،  رياست  ارگ  مطبوعاتى  بخش  سوى  از  شده 
در  اينكه  به  رابطه  در  سوالى  پاسخ  به  كرزى  حامد 
جنگ  درگير  افغانستان  سند،  اين  امضاى  عدم  صورت 
سوء  تبليغات  تنها  اين  گفت:  شد،  خواهد  داخلى  هاى 

مى باشد. 
تاريخ  طول  در  افغانستان  افزود:  جمهور  رئيس 
هيچگاهى به جنگ هاى داخلى نرفته و جنگ هاى دههء 
نود در اثر مداخالت بيرونى بوده است و نبايد جنگ هاى 
تنظيمى، گروهى و جنگ طالبان را به مردم افغانستان 

نسبت دهيم، زيرا ملت افغانستان متحد و متفق است. 
كمك  به  كشورى  هيچ  گفت:  تاكيد  با  كرزى  حامد 

كشورهاى خارجى آباد نشده، بلكه در اثر سعى و تالش 
و زحمات مردم آن ساخته شده است. 

قرارداد  كرد:  اضافه  نشست  اين  در  جمهور  رئيس 
بلكه  نه،  اقتصادى  داليل  خاطر  به  را  امريكا  با  امنيتى 
ها،  آسيب  از  نجات  و  كشور  عمومى  ثبات  دليل  به  به 

الزم مى دانم. 
با  را  امنيتى  قرارداد  من  كرد:  تصريح  كرزى  حامد 
افغانستان  مردم  هاى  خانه  ولى  خواهم،  مى  امريكا 
نيروهاى امريكايى مصئون بوده و نبايد  حمالت  بايد از 

افغانستان قربانى و ميدان جنگ هاى دوامدار باشد. 
صلح  پروسه  عملى  آغاز  بر  تاكيد  با  جمهور  رئيس 
گفت: ما يك افغانستان يكپارچه و متحد مى خواهيم كه 
داراى يك حكومت قوى باشد، زيرا در قلمرو افغانستان 

دو بيرق نمى گنجد. 
حامد كرزى در اين نشست، ياد آورشد: شروطى را كه 
ما براى امضاى قرارداد امنيتى گذاشته ايم به خاطر اين 
است تا افغانستان از بى ثباتى و جنگ رهايى يابد و به 

ثبات كه حق مردم آنست، برسد. 
رئيس جمهور به پاسخ سوالى كه از نظر وى تروريست 
كيست، گفت: هر كسى كه افغان ها و انسان ها را مى 
كشد و از هر دريچهء كه آمده باشد، تروريست، آدمكش 

و دشمن مردم افغانستان است. 
حامد كرزى در رابطه به اينكه چه زمانى موافقتنامه 
امنيتى و دفاعى با امريكا را به امضاء مى رساند، عنوان 
شرايط  پذيرفتن  آمادهء  عمًال  ها  آن  كه  زمانى  هر  كرد: 
ما باشند، ما نيز آماده هستيم، زيرا ما عجله نداريم، بلكه 

بيشتر دقت مى كنيم.

با  عالى  تحصيالت  در  معلوماتى  تكنالوژى  كنفرانس  نهمين 
شركت وزراى مربوطه داير شد. 

كنفرانس  اين  افتتاح  محفل  در  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
روساى و مسوولين بخش تكنالوژى معلوماتى از 31 دانشگاه مركز 

و واليات شركت كرده بودند. 
دراين  عالى  تحصيالت  وزير  عبيد،  عبيداهللا  دوكتور  پوهاند 
معلوماتى  تكنالوژى  به  محصالن  و  استادان  نياز  روى  كنفرانس 
عرصه،  اين  در  را  اخير  سال  سه  دستاوردهاى  و  كرد  صحبت 

چشمگير عنوان كرد. 
وى گفت كه در حال حاضر 21 دانشگاه از طريق فايبر نورى 
باهم وصل هستند و همواره جهت تدوير جلسات با مركز، گزارش 
دهى و ساير موارد ضرورى از طريق ويديو كنفرانس رفع مشكل 

مى كنند. 
پوهاند عبيد از برنامه هاى اين وزارت جهت ايجاد ارتباطات از 
يادآور  جهان  و  منطقه  دانشگاه هاى  با  ها  كنفرانس  ويديو  طريق 
شد و گفت كه در اين راستا، موفقيت هاى نيز حاصل شده است. 

و  مخابرات  وزير  سنگين  اميرزى؛  انجنير  حال،  درهمين 
تكنالوژى معلوماتى گفت كه تكنالوژى به مثابه يك نياز مبرم در 

سطح جهان تبارز كرده است. 
وى با اشاره به پيشرفت هاى افغانستان در اين عرصه از مردم 

با  روشنايى“  ”بسوى  عنوان  تحت  هنرى  فرهنگى  نمايشگاه  اولين 
خطاطى،  روغنى،  رنگ  با  نقاشان  هنرى  آثار  صد  سه  از  بيش  نمايش 

تصاوير و صنايع دستى زنان روز شنبه در واليت باميان گشايش يافت. 
برگزار كنندگان اين نمايشگاه مى گويند در اين نمايشگاه سه روزه، 
آثار هنرى حدود پنجاه هنرمند به نمايش گذاشته شده است كه بيانگر 
فرهنگ كهن و چند هزار ساله از دوره هاى مختلف تاريخى باميان است. 
باميان  در   (IPSO) اجتماعى  روانى  موسسه  مسئول  فرهمند،  عزيز 
از  آنان  اصلى  هدف  گويد  مى  نمايشگاه  اين  كنندگان  برگزار  از  يكى  و 
برگزارى اين نمايشگاه فرهنگى هنرى، شناسايى استعداد هاى گمنام و نا 
شناخته است. او مى گويد ”ما درجريان كار خود با افراد زيادى برخورديم 
كه عالقه مندى، توانايى واستعداد فوق العاده كارهاى هنرى را داشتند، 
اما فرصت ها و امكانات براى اين هنرمندان فراهم نبوده و موسسه بين 
تا  است  گذاشته  نمايش  به  را  آنان  آثار  ايپسو  اجتماعى  روانى  المللى 

تشويقى باشد براى اين هنرمندان“. 
توجه دولت 

اين  از  گرم  استقبال  با  هنرمندان  و  نمايشگاه  اين  كنندگان  بازديد 
ها  نمايشگاه  همچو  بيشتر  برگزارى  خواستار  هنرى،  فرهنگى  نمايشگاه 
شده از دولت خواستند تا توجه بيشترى نسبت به هنرمندان و فرهنگيان 

اين واليت داشته باشند. 

نهمين كنفرانس تكنالوژى معلوماتى در وزارت تحصيالت عالى برگزار شد
تكنالوژى  از  اعظمى  استفاده  با  كه  خواست  محصالن  به خصوص 
معلوماتى در پيشرفت كشور شان در ساير عرصه ها تالش كنند. 

كابل  در  جرمنى  كشور  سفير  معاون  شا؛  اوف  ديگر،  سوى  از 
ادامه  از  و  كرد  تمجيد  را  عالى  تحصيالت  وزارت  دستاوردهاى 

همكارى هاى كشورش در اين زمينه خبر داد. 
داكتر نذير پيروز؛ مشاور ارشد وزارت تحصيالت عالى نيز در اين 
كنفراس در مورد كمك هاى دانشگاه تخنيكى برلين در راستاى 
هاى  برنامه  و  عالى  تحصيالت  وزارت  معلوماتى  تكنالوژى  تقويت 
موجود در زمينه همكارى كشور جرمنى با وزارت تحصيالت عالى 

صحبت كرد. 
او اظهار كرد كه قرار است دومين تيم 25 نفرى جوانان براى 

دوره ماسترى در بخش IT، به زودى به آلمان اعزام شوند. 
به نقل از ويب سايت وزارت تحصيالت عالى، در اين كنفرانس 
دانشگاه  از  كه  جوانان  از  تن   24 ماسترى  دوره  فراغت  اسناد 
تخنيكى برلين كشور جرمنى فارغ شده اند، توسط وزراى يادشده 

و معاون سفير كشور جرمنى مقيم كابل نيز توزيع شد. 
است  قرار  و  دارد  ادامه  روز  سه  معلوماتى،  تكنالوژى  كنفرانس 
آموزش  كيفيت  ارتقاى  چگونگى  به  رابطه  در  كنندگان  اشتراك 
تحصيالت  در  تكنالوژى  اين  موثر  توسعه  و  معلوماتى  تكنالوژى 

عالى معلومات، طرح ها و نظريات شانرا ارائه نمايند.

دراين  باميان  واليت  ازفرهنگيان  يكى  ظفرى  شيما  آوا،  گزارش  به 
باره به راديوآشنا صداى امريكا گفت ”متأسفانه وزارت اطالعات وفرهنگ 

درگذشته نسبت به هنرمندان توجه كمترى داشته است“. 
مى  است  روغنى  رنگ  با  نقاشى  اثر  چند  از  بازديد  درحال  كه  شيما 
اند  كرده  رسامى  كاغذ  روى  در  اطفال  چه  كه  هنرى  اثر  هر  ”در  گويد 
وچه هنرپيشه هاى ديگر به تصويركشيده اند نمونه تاريخ كهن باميان و 

احساس درد و رنج زنان، اطفال ومردم اين واليت است“. 
على رضا رحيمى يكى ازاين هنرمندان كه حدود 30 اثر هنرى اش با 
رنگ روغنى در تابلو هايى به اندازه هاى متفاوت به نمايش گذاشته شده 
است مى گويد ”براساس روايات تاريخى ”هيوانت سانگ زايرچينى“ اولين 
تا  دارم  عالقه  هم  ومن  بود  كارشده  درباميان  روغنى  رنگ  هاى  نقاشى 
موضوعاتى كه بيشتر درجامعه باميان احساس مى شود آن را روى تابلو با 
رنگ روغنى به تصوير بكشم“. ازسويى هم محمد آصف مبلغ؛ معاون والى 
هنرمندان  به  كرد  مى  ديدن  هنرى  فرهنگى  نمايشگاه  ازاين  كه  باميان 
وفرهنگيان باميان وعده سپرد كه تا دوسال آينده مركزفرهنگى هنرى 

باميان با بودجه بيشتر از 20 ميليون دالر امريكايى ساخته خواهد شد.
اين نمايشگاه فرهنگى هنرى كه ازسوى موسسه روانى اجتماعى به 
همكارى مالى وزارت خارجه آلمان راه اندازى شده است به مدت سه روز 

در مركز باميان، ادامه دارد.

بزرگترين نمايشگاه فرهنگى هنرى در باميان
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گزارش ادامه ازصفحه اول

معرفى نامزد وزرا يا مانور امنيتى؟

يك  نهايت  در  فهيم  آقاى  كه  نيست  شكى  اين  در 
اهميت  او  رفتار  و  اخالق  مقتضاى  و  است  نظامى  فرد 
عسكرى  و  امنيتى  امور  به  شدن  قايل  اولويت  و  دادن 
است؛ اما او نبايد از ياد ببرد كه او در حال حاضر از نظر 
شماره  فرد  يعنى  جمهورى  رياست  اول  معاون  حقوقى 
دوم مملكت محسوب مى شود و از سوى ديگر، جايى 
ترين  اصلى  و  ترين  مهم  يافت  حضور  آن  در  ديروز  كه 
مركز نمايندگى از مردم،  خانه ملت و ماهيتا يك مركز 
غيرنظامى دربرگيرنده گروهى از حقوقدان و قانونگذاران 
ملكى منتخب مردم بود؛ نه يك اردوگاه مخوف نظامى 
يا يك زندان بزرگ كه صدها جنايتكار و تروريست حرفه 

اى را در خود جاى داده باشد.
آقاى فهيم با اين اقدام نه تنها به بيش از 200 نماينده 
و  اصول  مخالف  و  آميز  اهانت  رفتارى  خود  از  مجلس، 
اسلوب هاى ابتدايى الزمه فرد شماره دوم مملكت بروز 
داد؛ بلكه از آنجايى كه در «خانه ملت» با سگ وارد شد 
تامين  مسؤول  امنيتى  نيروهاى  ها،  گزارش  براساس  و 
امنيت آقاى مارشال برخى از نمايندگان مردم را با سگ 
بازرسى بدنى كردند،  اين امر،  توهينى آشكار به وجدان 

جمعى مردم افغانستان توهين مى شود.
او براى معرفى چند نامزدوزير به خانه ملت رفته بود؛ 
نه به هدف مانور امنيتى؛ بنابراين براساس عرف و رويه 
اى كه قانون تعريف كرده است حكومت به منظور جلب 
و  رود  مى  ملى  شوراى  به  ملت  نمايندگان  اعتماد  راى 
كند  مى  معرفى  نمايندگان  به  را  خود  ظر  مورد  افراد 
و از آنان مى خواهد؛ تا به اين افراد اعتماد كنند. اين 
در حالى است كه برخورد نگهبانان آقاى فهيم، درست 
عكس اين قاعده را ثابت مى كرد؛ گويى اين نمايندگان 
اند كه مى بايست از نامزدوزراى همراه آقاى فهيم راى 

اعتماد و از سگ او اذن دخول به خانه ملت بگيرند!
حتى صرف نظر از اين مسايل و بدون توجه به اينكه 
فرد  و  جمهورى  رياست  اول  معاونت  مقام  در  اكنون  او 
شماره دو مملكت تكيه زده است، حتى اگر او را با عقبه 
جهادى اش نيز در نظر آوريم، رفتار ديروز گارد امنيتى 
او با مشاور شوراى ملى و همچنين ورود سگ به شوراى 
ملى، هرگز نمى تواند با ويژگى هاى يك مجاهد واقعى 

سازگارى داشته باشد.
جنگيدن  معنى  به  تنها  مجاهدت  و  جهاد 
بلكه  نيست؛  افغانستان  و  اسالم  دشمنان  برابر  در 
و  اخالق  گرفتن  پيش  در  مجاهدبودن،  لوازم  از 
رفتار اسالمى و انسانى ويژه مردان مجاهد راه خدا نيز 

هست.

مولوى مصئون با اشاره به پيمان امنيتى ومصؤنيت قضايى سربازان امريكايى :مولوى مصئون با اشاره به پيمان امنيتى ومصؤنيت قضايى سربازان امريكايى :

رويدادهاى امنيتى و جنايى در 
سه روز گذشته

طالب،  نظاميان  شبه  فرمانده  چند  كشته شدن 
ترور يك پوليس، قتل يك دختر 18 ماهه ، رهايى 
تُن  نيم  كشف  و  ربايندگان  چنگ  از  سرباز  يك 
جنايى  و  امنيتى  رويدادهاى  مهم ترين  از  ترياك 

كشور در سه روز گذشته مى باشند. 
درگيرى  نتيجه  در  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
واليت  در  مسلح  مخالفان  و  امنيتى  نيروهاى 
سه  و  شدند  كشته  مسلح  طالب  چهار  جوزجان، 

طالب ديگر زخم برداشتند. 
دراين درگيرى كه عصر روز جمعه در ولسوالى 
از  يكى  پيوست،  وقوع  به  جوزجان  تپه  قوش 
فرماندهان طالب مسلح به نام نقيب اهللا نيز در جمع 

كشته شدگان است. 
در نتيجه اين درگيرى، چهار سرباز پوليس نيز 
قناعت بخش  آنان،  صحى  حالت  و  اند  شده  زخمى 

گزارش شده است. 
فرمانده  سه  طالبان  گروه  ديگر،  رويداد  يك  در 
ارشد خود را در نتيجه اختالفات ميان گروهى، در 

ولسوالى شيندند والت هرات كشتند. 
سر  بر  طالب،  گروه  دو  اين  كه  مى شود  گفته 
جمع آورى و تقسيم عشر و زكات اختالفاتى داشتند 
كه سرانجام منجر به كشته شدن سه فرمانده آنان 

شد. 
ترور و قتل 

در جريان روز شنبه ترور يك افسر اردوى ملى 
واليت  در  ماهه   18 دختر  يك  قتل  و  هرات  در 

فارياب از سوى رسانه ها گزارش شده است. 
مقامات قول اردوى 207 ظفر خبر دادند كه يكى 
از افسران اردوى ملى روز جمعه در هرات از سوى 

طالبان مسلح ترور شد. 
 207 اردوى  قول  سخنگوى  نجيبى؛  اهللا  نجيب 
ظفر، در غرب كشور با تاييد اين خبر به خبرگزارى 
نام  خان  شمس الدين  افسر  اين  كه  گفت  (آوا)، 
مورد  هرات  شهر  مناره  پاى  منطقه  در  و  داشت 

حمله مسلحانه قرار گرفت. 
قول  تفتيش  بخش  افسر  ملى،  اردوى  افسر  اين 
اردوى 207ظفر در غرب كشور بود. طالبان هم با 
نشر اعالميه اى مسووليت ترور اين افسر اردوى ملى 

را به عهده گرفتند. 
در  ماهه   18 دختر  يك  ديگر،  رويداد  يك  در 
ضربات  با  كاكايش  توسط  فارياب  واليت  مربوطات 

چاقو كشته شد. 
سكندر اصغرى، فرمانده پوليس ولسوالى قيصار 
از  پس  دختر  اين  كاكاى  كه  گفته  فارياب  واليت 

خشونت، ابزار قدرتهاى اهريمنى است!
تأثير  تحت   / اول  صفحه  از  ادامه 
قرار داده و جنگ هاي داخلي آمريكا را 
به عنوان يكي از بزرگترين فجايع انساني 

و تاريخ ثبت كرده است. 
و  زد  و  عمليات  10هزار  از  بيش  در 
اياالت  سپاه  بين  كه  نظامي  خوردهاي 
شمالي (موسوم به دولت فدرال مركزي 
«اياالت متحده آمريكا») و سپاه اياالت 
«اياالت  دولت  به  (موسوم  جنوبي 
 76 گرفت،  صورت  آمريكا»)  كنفدرال 
نبرد بزرگ وجود داشت كه در هر يك 
از آنها مجموعاً 100 تا 300 هزار سرباز 
جمعيت  اتفاق  به  قريب  اكثر  افسر»  و 
اياالت شمالي و جنوبي و شرق و غرب 
اروپاي  بويژه  و  اروپائي  نژاد  را  امريكا 
شمالي (انگليسي، اسكاتلندي، ايرلندي، 
فرانسوي)  و  سوئدي  و  نروژي  آلماني، 

تشكيل مي داد.» شركت داشتند. 
يك نگاه كوتاه به برخي از اين نبردها 
بسيار  جنگ  تلفات  و  زمان  جنبه  از 

عبرت آموز است:
ويرجينيا  مناساز (ايالت  اول  نبرد   -»
ژوئيه   21 واشنگتن،  شهر  نزديك 
39هزار،  شمال  سپاه  تعداد   ،(1861
تعداد سپاه جنوب 32هزار، تعداد تلفات 
(در يك روز) شمال 2896 نفر، جنوب 

1982 نفر). 
ويرجينيا  (ايالت  مناساز  دوم  نبرد   -
اوت   30 و   29 واشنگتن،  شهر  نزديك 
63هزار،  شمال  سپاه  تعداد   (1862
تعداد سپاه جنوب 55هزار، تعداد تلفات 

شمال 13هزار و 826 نفر، تلفات جنوب 
8/353 نفر در دو روز. 

 16 مريلند،  (ايالت  تام  آنتي  نبرد   -
شمال  سپاه  تعداد   ،(1862 سپتامبر 
38هزار،  جنوب  سپاه  تعداد  75هزار، 
تعداد تلفات شمال در يك روز 12هزار 
و 401 نفر، تعداد تلفات جنوب در يك 

روز 10هزار و 318 نفر. 
ترين  سنگين  و  ترين  پرتلفات  اين 
هاي  جنگ  در  ها  آمريكائي  روز  كشتار 

داخلي بود. 
- نبرد و محاصره ويكس برگ (ايالت 
مي سي سي پي، 29 مارس الي 4 ژوئيه 
77هزار،  شمال  سپاه  تعداد   ،(1863
تعداد سپاه جنوب 62هزار، تعداد تلفات 
جنوب  تلفات  تعداد  10هزار،  شمال 
تلفات  بزرگترين  نفر.   600 و  38هزار 

اياالت جنوبي در اين نبرد بود. 
جورجيا،  (ايالت  چيكامائوگا  نبرد   -
تعداد   ،(1863 سپتامبر   20 الي   18
سپاه شمال 62هزار، تعداد سپاه جنوب 
و  16هزار  شمال  تلفات  تعداد  65هزار، 
و  18هزار  جنوب  تلفات  تعداد   ،170

454، مدت نبرد دو روز. 
(ايالت  سيلوانيا  سپوت  نبرد   -
تعداد  مه 1864)،  الي 21  ويرجينيا، 8 
سپاه  تعداد  نفر،  هزار  شمال 111  سپاه 
18هزار،  شمال  تلفات  63هزار،  جنوب 
 13 نبرد  مدت  10هزار،  جنوب  تلفات 

روز. 
- نبرد گتيس برگ (ايالت پنسيلوانيا، 

اول الي سوم ژوئيه 1863)، تعداد سپاه 
جنوب  سپاه  تعداد  95هزار،  شمال 
روز  دو  در  شمال  تلفات  تعداد  75هزار، 
23هزار، تعداد تلفات جنوب در دو روز 

28هزار نفر. 
- نبرد و محاصره پيترس برگ (ايالت 
اول  الي   1864 ژوئن   16 ويرجينيا، 
آوريل 1865)، تعداد سپاه شمال 109 
هزار، تعداد سپاه جنوب 59هزار، تلفات 

شمال 42هزار، تلفات جنوب 28هزار. 
- آمريكا به يك كشتارگاه تبديل شده 

بود.»
چنانچه مى دانيم آمار تكاندهنده باال 
جنگهاى  و  امريكا  كشور  مربوط  فقط 
داخلى اى است كه در آن كشور مسيحى 
رخ داده ؛ اما اگر بخواهيم تعداد جنگها و 
خشونتها و آمار تلفات جانى و مالى اى 
اعصار  طول  در  كه  بياوريم  دست  به  را 
و سالها در اروپاى آزاد به وقوع پيوسته 
است، بايد مثنوى هفت من كاغذ را به 
نه  عمل  اين  كه  آوريم  در  تحرير  رشته 
در  و  گنجد  مى  نوشتار  اين  حوصله  در 
نه لزومى به بازگويى آنها ديده مى شود.

نتيجه اين بحث اين است كه خشونت 
و قساوت، هيچ ربط و پيوندى با اديان 
اين  اما  و  ندارد  آنها  هاى  آموزه  و  الهى 
اديان  اين  ستمكار  و  منحرف  پيروان 
وادى  در  پا  كه  هستند  الهى  بزرگ 
اهريمن و ابليس گذاشته و براى رسيدن 
و  خشونت  هيچ  از  رياست،  و  قدرت  به 

قساوتى فروگذار نيستند.

يادداشت

تحويل  157 ميل سالح به پروسه داياگ 
در هرات

به ارزش 7635500 افغانى؛
قرارداد پروژه آموزشهاى فنى و حرفوى 
براى معلولين در كابل امضاء مى شود

تعداد 157نوع  كه  مى گويند  هرات  در  امنيتى  مقامات 
ميل سالح مختلف النوع را به پروسه داياگ تحويل داده اند. 
به  هرات  پوليس  سخنگوى  احمدى؛  عبدالرؤوف 
طى  يكشنبه  روز  سالح ها  اين  كه  آوا،گفت  خبرگزارى 
به  هرات  واليت  امنيه  قوماندانى  سوى  از  رسمى  مراسمى 

پروسه داياگ تحويل داده شد. 
وى گفت كه اين مقدار سالح طى 2 ماه گذشته توسط 
نيروهاى امنيتى هرات از نزد مخالفين مسلح دولت از نقاط 
شده  جمع آورى  واليت  اين  هاى  ولسوالى  و  شهر  مختلف 

است. 
احمدى گفت كه پوليس هرات در تالش است؛ تا تمامى 
افراد مسلح غيرمسؤول در هرات را خلع سالح كند؛ تا از اين 

طريق وضعيت امنيتى هرات بهتر شود. 
از  هرات  هاى  ولسوالى  از  برخى  در  كه  مى شود  گفته 
شريف  چشت  و  اوبه  شيندند،  زرغون،  پشتون  كرخ،  جمله 
برخى از افراد مسلح غير مسؤول حضور دارند كه گاهى به 

ايجاد ناامنى در اين مناطق دست مى زنند.

وزارت كار، اموراجتماعى، شهدا و معلولين، قرارداد پروژه 
هفت  ارزش  به  معلولين،  براى  حرفوى  و  فنى  آموزشهاى 
افغانى  صد  پنج  و  هزار  پنج  و  سى  صدو  شش  و  ميليون 
امضاء  افغانستان“  جوانان  ملى  دوستى  ”بشر  موسسه  با  را 

مى كند.
كه  داد  قرار  اين  اساس  بر  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
شهر  در  معلول  افراد  از  تن   300 رسيد،  امضاء  به  ديروز 
كابل و ولسواليهاى گلدره، شكردره، ده سبز و بگرامى در 
حرفه هاى، فايبر گالس ، ساختن خريطه كاغذى، نجارى، 
و  دوزى  بوت  مرغدارى،  كارى،  كاشى  دوانى،  نل  خياطى، 

كمپيوتر آموزش مى بينند.

كسانى كه واقعا باورمند هستند كه همه كاره خداست، هيچ 
وقت دل به چنين پيمان هايى نمى بندند

خبرگزارى آوا - هرات 
برجسته  فرماندهان  از  مصئون؛  مولوى 
فعال  هاى  شخصيت  از  و  جهاد  دوران 
دفتر  افتتاحيه  مراسم  در  سياسى، 
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  نمايندگى 
ابراز  ضمن  هرات،  در  تبيان  اجتماعى 
نمايندگى،  اين  گشايش  از  خرسندى 
اظهار داشت: اميدواريم اين مركز همانطور 
كه از نامش پيداست( تبيان) به روشنگرى 

بپردازد.

ابراز  وى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به   
افغانستان  مسلمان  ملت  كرد،  اميدوارى 
اسالمى  غنى  فرهنگ  از  هم،  دركنار  هم، 
آوردن  دست  به  براى  و  باشند  ور  بهره 
خواسته هاى دينى خود، همانگونه كه در 
دوران جهاد تالش كردند، در آتيه نيز اين 

تالش و فعاليت را استمرارببخشند .
از  و  جهاد  دوران  برجسته  فرمانده  اين 
خاطرنشان  سياسى  فعال  هاى  شخصيت 
عمال  ما  مردم  جهاد،  دوران  در  كرد: 
به  كشور  در  ملى  وحدت  از  تصويرى 
نمايش گذاشتند.  عمال همه مردم بدون 
نژادى،  قومى،  مسائل  داشت  نظر  در 
منطقوى، زبانى، مذهبى، گروهى، سمتى، 
مجاهدت  و  مبارزه  مشترك  دشمن  عليه 
كردند و مصداق آيه كريمه «إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن 

إِْخَوٌة» را در واقع به تصوير كشيدند.  
او تصريح كرد: ما بيش از هر وقت ديگر، 

امروز به وحدت و انسجام نياز داريم.
خود  سخنان  ادامه  در  مصئون  مولوى 

حسينى  عيسى  سيد  هاى  صحبت  به 
هاى  مركزفعاليت  عمومى  رئيس  مزارى؛ 
مسئله  پيرامون  تبيان،  اجتماعى  فرهنگى 
پيمان امنيتى و مصؤنيت قضايى سربازان 
امريكايى اشاره كرد و متذكر شد: كسانى 
كاره  همه  كه  هستند  باورمند  واقعا  كه 
پيمان  چنين  به  دل  وقت  هيچ  خداست، 

هايى نميبندند.
بر  مبنى  هايى  صحبت  به  اشاره  با  وى 
اينكه مى گويند كه اگر فالنى ها نباشند 

و كمك هاى بيرونى نباشد، ما كارى نمى 
توانيم انجام دهيم، اظهار داشت:  بيش از 
40 كشور در افغانستان حضور دارند و مى 
گويند كه ميلياردها دالر به اين سرزمين 
آنها  كه  كسانى  جيب  از  اما  شده،  سرازير 
در  همه  و  نرفته  بيرون  آوردند،  سركار  را 
خدمت يكديگرند. اين فعال سياسى يادآور 
دوهزارو  تا  يك  و  هزار  دو  سال  از  شد؛ 
يازده، 14هزار نفر از مردمان بى دفاع اين 
شده  كشته  ها  خارجى  توسط  بوم  مرزو 
خداوند  اينكه  بيان  با  مصئون  مولوى  اند. 
در قرآن متذكر شده است كه كسانى كه 
وابستگى عميق به دين ندارند اگر بگويى 
كه خداوند چنين مى كند و چنان، بسيار 
ساده از كنار آن مى گذرند، اما اگر بگوييم 
بسيار  كنند،  مى  را  كار  اين  ها  فالنى  كه 

خوشحال مى شوند و آن را مى پذيرند.
وى در پايان سخنان خود تصريح كرد: 
ما بايد تكيه و باورمان به دين مان باشد 
و ضمانتى كه به ما داده است و آن زمانى 

و  تعهدات  آن  به  ما  كه  يابد  مى  تحقق 
داشته  وابستگى  خود  دينى  التزامات 
باشيم ودركنار هم برادر وار زندگى كنيم 
و اعتقادات دينى خود را مالك ارزش ها 
پيشه  را  تقوا  بشناسيم.  برترى  و  تفوق  و 
كنيم و از اين مشكالت به يارى و كمك 

الهى رهايى بيابيم .
 26 شنبه  سه  روز  است،  ذكر  شايان   
قوس طى مراسم رسمى با حضور گسترده 
فعاليتهاى  مركز  فعالين  و  مسئولين 

مسئولين  تبيان،  اجتماعى  فرهنگى 
جمهورى  كنسولگرى  مدنى،  نهادهاى 
اسالمى،  اخوت  شوراى  ايران،  اسالمى 
شوراى صلح، شوراى علماى شيعه، مجتمع 
نهادهاى  ديگر  و  عترت  و  قرآن  فقهى 
علمى، سياسى فرهنگى، علما و متنفذين 
اجتماعى در هرات، دفتر نمايندگى مركز 
در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى  فعاليت 
اين شهر، افتتاح و رسما آغاز به كار نمود. 
در اين محفل، مولوى غالم سرور، رئيس 
هاى  شخصيت  از  و  صلح  واليتى  شوراى 
برجسته جهادى، قارى احمد غوردروازى، 
سرداران  از  و  افغانستان  اهللا  حزب  رهبر 
سيد  مولوى  مقدس،  جهاد  سال   14
اخوت  شوراى  رئيس  آخوندزاده،  احمد 
واليت هرات و حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمد هاشمى، رئيس دفتر نمايندگى 
مطالب  به  نيز  درهرات  مركزتبيان 
مهم و اثر گذارى اشاره و هركدام سخنانى 

ارائه كردند.

ربودن وى از گهواره، با ضربات چاقو دخترك را به 
قتل مى رساند. 

اين  كاكاى  كه  افزود  قيصار  پوليس  فرمانده 
دخترك بيمارى روانى داشته است و خانواده او نيز 
اين مطلب را تائيد كرده اند. اين مرد هم اكنون در 

بازداشت پوليس به سر مى برد. 
 18 دختر  اين  قتل  كه  مى شود  گفته  همچنان 

ماهه، ناشى از اختالفات خانوادگى بوده است. 
رهايى يك سرباز از چنگ آدم ربايان 

يك سرباز پوليس امن و نظم عامه در ولسوالى 
شنيدند هرات پس از درگيرى چند ساعته از چنگ 

اختطافچيان طالب، آزاد شد. 
به  شيندند  پوليس  فرمانده  نورزى،  عبدالقيوم 
خبرگزارى صداى افغان گفت كه طالبان اين سرباز 
را عصر روز جمعه با خود بردند و پس از درگيرى 

چند ساعته رها شد. 
ساعته  چند  شديد  درگيرى  از  پس  او،  گفته  به 
چنگ  از  سرباز  اين  پوليس  و  مسلح  طالبان  ميان 

اختطافچيان رها گرديده است. 
اين سرباز محمدرضا نام دارد و مسووليت توزيع 
و اكمال مواد خوراكى مورد نياز سربازان امن و نظم 

عامه در ولسوالى شيندند را به عهده دارد. 
كشف ترياك 

يك  كه  كردند  اعالم  غزنى  پوليس  فرماندهى 
موتر نوع تيلرى مملو از مواد مخدر را در اين واليت 

كشف و ضبط كردند. 
در  كه  مى گويند  واليت  اين  امنيتى  مقام هاى 
موتر مذكور 515 كيلوگرام ترياك به شكل ماهرانه 
جا به جا شده بود و در پيوند به اين قضيه، دو نفر 

هم بازداشت شده اند.
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آيينه

آغاز مذاكرات افغانستان با ناتو 
درباره موافقتنامه

موافقتنامه  مورد  در  ناتو  و  افغانستان  مذاكرات 
جايگاه و موقعيت نيروهاى ناتو رسما آغاز شد. 

تكليف  ناتو“  نيروهاى  ”موقعيت  موافقتنامه 
حضور غير رزمى نيروهاى ناتو در افغانستان را بعد 

از سال 2014 روشن مى كند. 
يوخمز؛  موريتس  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
نماينده غيرنظامى ناتو در افغانستان و رنگين دادفر 
كرزى  جمهور  رئيس  ملى  امنيت  مشاور  اسپنتا، 
روز  را  موافقتنامه  اين  درباره  مذاكرات  دور  اولين 

شنبه آغاز كردند. 
ايمل فيضى؛ رئيس جمهور كرزى به بى بى سى 
مندى  عالقه  قبال  افغانستان  دولت  كه  است  گفته 
خود را به منظور حضور نيروهاى ناتو بعد از 2014 

اعالم كرده بود. 
روى  بحث  كه  گفت  همچنين  فيضى  آقاى 
محتواى اين موافقتنامه را دولت در روزهاى آينده 

در شوراى امنيت آغاز خواهد كرد. 
گفته مى شود موافقتنامه موقعيت نيروهاى ناتو 
مشابهت هاى زيادى با موافقتنامه امنيتى دوجانبه 
افغانستان با امريكا دارد. ولى آنچه متفاوت است، 

نقش نيروهاى ناتو بعد از 2014 است. 
آموزش،  به  ناتو  موافقتنامه،  اين  چارچوب  در 
مشاورت و همكارى به نيروهاى افغان ادامه خواهد 

داد، ولى ماموريت رزمى نخواهد داشت. 
اندرس فوگ راسموسن؛ سرمنشى ناتو در توييتى 

از آغاز مذاكرات افغانستان و ناتو استقبال كرد. 
مى گويد  افغانستان  جمهورى  رئيس  سخنگوى 
در  موافقتنامه  اين  مورد  در  ابتدايى  صحبت هاى 
شنبه  روز  اما  بود  گرفته  صورت  گذشته  ماه  هاى 
دست  به  موافقتنامه  اين  رسمى  پيش نويس  اولين 

دولت افغانستان رسيده است. 
آغاز  براى  ناتو  كه  بود  شده  گزارش  قبال 
گفت و گوها روى موافقتنامه وضعيت نيروهاى ناتو، 
ميان  جانبه  دو  امنيتى  موافقتنامه  امضاى  منتظر 
رئيس  كرزى،  حامد  سوى  از  افغانستان  و  امريكا 

جمهور اين كشور است. 
كرزى  آقاى  كه  مشورتى  جرگه  گذشته  ماه 
به منظور بررسى مفاد موافقتنامه امنيتى دو جانبه 
كرد  تاييد  را  موافقتنامه  بود،  فراخوانده  آمريكا  با 
را  موافقتنامه  اين  كه  خواست  كرزى  آقاى  از  و 

امضا كند. 
موافقتنامه  امضاى  افغانستان  جمهور  رئيس 
آغاز  به  مشروط  را  آمريكا  با  امنيتى  جانبه  دو 
در  صلح  برقرارى  و  طالبان  با  صلح  مذاكرات 

افغانستان كرده است.

از سوى وزارت داخله؛
اعزام هيئتى جهت تحقيق در مورد قتل 

دو خانم به ارزگان
مورد  در  تحقيق  جهت  را  هيئتى  داخله  وزارت 
قتل دو زن و شكنجه شمارى از متنفذين قومى به 

واليت ارزگان اعزام نمود.
به گزارش خبرگزارى آوا، محمد عمر داوود زى؛ 
مورد  در  بررسى  جهت  را  داخله هيئتى  امور  وزى 
قتل دو زن و شكنجه شمارى از متنفذين قومى به 

واليت ارزگان فرستاد.
يك ساتنمن پوليس به نام فيروزه و يك معلم به 
نام ماللى اجساد شان توسط پوليس از يك باغچه 
ارزگان،  مركز  ترينكوت  در  باال  دييك  روستاى  در 
در حالى پيدا شد كه فيروزه حلق آويز و ماللى با 

ضرب گلوله به قتل رسيده بود.
به نقل از اعالميه وزارت داخله، همچنين دفتر 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  كمسيون  واليتى 
و  كوب  و  لت  بر  مبنى  هايى  گزارش  اروزگان،  در 
شكنجه شمارى از متفذين محل در ولسوالى چوره 

واليت اروزگان دريافت كرده است.
وزارت داخله به اين هيئت وظيفه سپرده تا به 
ولسوالى چوره ارزگان رفته و از نزديك قضيه قتل 
دو زن و شكنجه شمارى از متفذين محل را مورد 
ارايه  را  خويش  وگزارش  داده  قرار  دقيق  بررسى 

كند. 
در  ترينكوت  شهروندان  از  شمارى  نيز  ديروز 
مركز واليت ارزگان با راه اندازى تظاهراتى خواهان 

دستگيرى عامالن قتل اين دو خانم شدند.

هم خود ملزم به شركت در انتخابات باشيم و هم جامعه و آحاد مردم را تشويق 
به شركت گسترده در اين امر مهم  و سرنوشت ساز نماييم

گذشته و تاريخ هر دو كشورافغانستان وايران نمايانگر اين است كه كتاب در جوامع ما از 
جايگاه خاصى برخوردار است

تعمير جديد دانشكده زراعت داكتر سيدمخدوم رهين حين افتتاح چهارمين و پنجمين نمايشگاه كتاب و محصوالت فرهنگى جمهورى اسالمى ايران:
دانشگاه كابل افتتاح شد

مستحكم  و  تثبيت  كشورمان  در  را  ملى 
نماييم.

رئيس دفترنمايندگى مركزتبيان درهرات 

و  حساس  برهه  اين  در  چنانچه  اگر  افزود: 
يك  كشور  در  بتوانيم  ما  ساز  سرنوشت 
برگزار  باشكوه  و  پرشور  سالم،  انتخابات 
و  كشور  استقالل  ملى،  حاكميت  نماييم، 
از  سياسى  ثبات  و  پايدار  امنيت  مملكت، 

مهم ترين نتايج آن خواهد بود.
جامعه  در  ما  امروز  گفت:  هاشمى  آقاى 
مواد  به  اعتياد  افزايش  ادارى،  فساد  با 
مخدر، ناامنى ها و تهاجم گسترده فرهنگى 
از  كه  هستيم  مواجه  اسالم  دشمنان 

مهمترين معضالت جامعه ما مى باشند.
وى در ادامه افزود: اگر از منظر كارشناسى 
مى  كنيم،  نگاه  فرهنگى  تهاجم  معضل  به 
بينيم كه ده ها شبكه و كانال هاى مختلف 
وقفه  بدون  روز  شبانه  طول  در  تلويزيونى 
كه  كنند  مى  پخش  برنامه  ما  جامعه  براى 
محتويات اين برنامه چيزى جز ترويج فحشا 

و منكرات نيست.
هاشمى  والمسلمين  االسالم  حجت   
افزود: مى بينم كه دشمنان مكتب اسالم با 
سرمايه گذارى هاى كالن و باتمام امكانات 
به ميدان آمده اند و مى خواهند از اين راه 
دين  از  مبتذل،  هاى  برنامه  با  را  ما  جوانان 
و مقدسات دور كنند و بين جامعه و عقايد 

دينى ما فاصله ايجاد كنند.
مى  وضوح  به  كنيم  دقت  اگر  افزود:  وى 

خبرگزارى آوا - هرات 
انتخابات  درباره  انديشى  هم  جلسه 
دفترنمايندگى  در  كشور  جمهورى  رياست 

مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى در هرات، برگزار 

گرديد.
خبرگزارى  گزارش  به 
آوا، جلسه اى تحت عنوان 
«هم انديشى و راى گيرى 
رياست  انتخابات  درباره 
سالن  در    93 جمهورى 
دفترنمايندگى  اجتماعات 
مركز فعاليت هاى فرهنگى 
هرات  در  تبيان،  اجتماعى 

برگزار گرديد.
گذشته  روز  جلسه  اين 
از  تن  ها  ده  حضور  با 
فعالين  و  كادرها  مسؤلين، 
مركزفعاليتهاى  تشكيالتى 

فرهنگى اجتماعى تبيان در غرب و جنوب 
غرب با مركزيت واليت هرات برگزار شد.

محمد  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 
مركز  نمايندگى  دفتر  رييس  هاشمى؛ 
در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  فعاليتهاى 
انتخابات،  اهميت  به  اشاره  با  هرات،  واليت 
طى سخنانى گفت: انتخابات يكى از مكانيزم 
آن  نتيجه  در  كه  است  اجتماعى  مهم  هاى 
چرخش  يك  و  بنيادى  و  كيفى  تحول  يك 
و  شود  مى  ايجاد  جامعه  در  سياسى  عظيم 
در عرصه هاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى، 
امنيتى و اجتماعى، تغييرات اساسى صورت 

مى گيرد.
سالم  و  صحيح  انتخابات  اگر  افزود:  وى 
برگزار شود، نخبگان شايسته اى انتخاب و 
به  را  امور  زمام  جامعه  حاكميت  عرصه  در 
در  موجود  هاى  ضعف  و  گيرند  مى  دست 
امحاى  جهت  در  و  برطرف  را  مختلف  ابعاد 

آن تالش هاى جدى خواهند نمود.
در  هاشمى  والمسلمين  االسالم  حجت 
ادامه با تاكيد گفت: حرف اول ما با دوستان 
همكار، همراهان و هواداران اينست كه هم 
و  باشيم  انتخابات  در  شركت  به  ملزم  خود 
هم جامعه و آحاد مردم را تشويق به شركت 
ساز  سرنوشت  و  مهم   امر  اين  در  گسترده 
نماييم تا از اين طريق بنيان هاى حاكميت 

خبرگزارى آوا - كابل 
و  كتاب  نمايشگاه  پنجمين  و  چهارمين 
محصوالت فرهنگى افغانستان و ايران صبح 
روز يكشنبه با حضور مقامات افغانى و ايرانى 

در كابل افتتاح شد. 
داكترسيد  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
فرهنگ  و  اطالعات  وزير  رهين؛  مخدوم 
طول  در  كتاب  اهميت  به  اشاره  با  كشور 
تاريخ هر كشور گفت: گذشته و تاريخ هر دو 
است  اين  نمايانگر  وايران)  كشور(افغانستان 
خاصى  جايگاه  از  ما  جوامع  در  كتاب  كه 

برخوردار است. 
نمايشگاه  يك  برگزارى  از  همچنين  وى 
قرار  گفت:  و  داد  خبر  آينده  سال  در  ديگر 
است در سال آينده همزمان با هفته كتاب، 
از  كتاب  ناشران  حضور  با  بزرگى  نمايشگاه 

كشورهاى منطقه برگزار شود. 
فرهنگى  رايزن  جهانشاهى؛  ناصر  محمد 
حين  كابل  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
در  را  آن  برگزارى  نمايشگاه،  اين  گشايش 
ارزنده  كشور  دو  مشترك  فرهنگ  رشد 
براى  را  زمينه  كتاب  گفت:  كرده  توصيف 
رشد و شكوفايى يك جامعه فراهم مى سازد.

ناشر   120 نمايشگاه  اين  در  افزود:  وى 
از ايران با 20 هزار عنوان كتاب محصوالت 

شان را به نمايش گذاشته اند. 
به گفته رايزن فرهنگى جمهورى اسالمى 

در  كه  هايى  كتاب  مجموعى  تعداد  ايران، 
هزار  صد   6 شود  مى  عرضه  نمايشگاه  اين 

جلد مى باشد. 
غير  آمار  به  نظر  كه  است  حالى  در  اين 
كتاب  جلد  ميليون  يك  حدود  رسمى، 
كتاب  بازار  وارد  همسايه  كشورهاى  از 
كتاب هاى  بيشترين  كه  مى شود  افغانستان 

وارد شده از ايران و سپس پاكستان است. 
در  كتاب  عنوان  هزار  حدود  ساالنه 
مقايسه  در  كه  مى رسد  چاپ  به  افغانستان 
با همسايگان، شمار آن بسيار ناچيزى است. 
اكنون بيش از نه ميليون نفر در افغانستان 
به مكتب مى روند و بيش از 140 هزار نفر 
كشور  اين  در  عالى  آموزش  مراكز  در  نيز 

مشغول تحصيل هستند. 
نوش آبادى؛  داكتر  حال  همين  در 
ايران  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  معاون 

هاى  آرمان  تحقق  براى  بايد  گويد:«ما  مى 
فرهنگى  رشد  راستاى  در  خويش  اسالمى 
پيروزى  وى  باور  به  زيرا  نماييم؛  تالش 
هاى  جنبه  به  نسبت  ايران  اسالمى  انقالب 
داشته  فرهنگى  هاى  جنبه  بيشتر  سياسى، 

است». 
وى افزود: با توجه به اهميت فرهنگ در 
كتاب  كه  گفت  توان  مى  اسالمى،  جوامع 
انديشه  انتقال  براى  وسيله  و  ابزار  بهترين 
هاى اسالمى مى باشد؛ زيرا فرهنگ همواره 

با كتاب در حال رشد بوده است. 
قرانكريم،  آيات  به  توجه  با  وى،  گفته  به 
كتاب بهترين راهنما براى بشريت مى باشد؛ 
ميليارد  نيم  و  يك  حاضر  حال  در  زيرا 
مسلمان در جهان به وسيله كتاب الهى راه 

سعادت و ترقى را در پيش دارند. 
گفتنى است كه جمهورى اسالمى ايران 
يكى از كشورهايى است كه تاكنون بيشترين 
نمايشگاه هاى كتاب را در افغانستان برگزار 

كرده است. 
كابل  دانشگاه  دانشجوى  موسى؛  محمد 
كتاب  هاى  نمايشگاه  برگزارى  كه  گفت 
جوانان  فكرى  سطح  باالبردن  و  رشد  براى 
و آشنايى آنان با كتاب بسيار مؤثر مى باشد. 
وى از مسؤولين جمهورى اسالمى ايران 
ديگر  در  را  نمايشگاه ها  اينگونه  تا  خواست؛ 

واليات افغانستان نيز برگزار نمايند.

تعمير جديد دانشكده زراعت دانشگاه 
كابل با هزينه بيش از 41 ميليون افغانى 
عالي  تحصيالت  وزير  توسط  و  اعمار 

افتتاح شد. 
به گزارش خبرگزارى آوا، اين تعمير 
موزيم  البراتوار،  درسى،  صنوف  داراى 
كه  است  استادان  اتاق هاى  و  نباتات 

گنجايش 700 دانشجو را دارا است. 
با  تعمير  يك  قبال  زراعت  دانشكده 
كه  داشت  را  دانشجو   500 گنجايش 
با  جا  كمبود  ناحيه  از  دانشجويان  اين 
حال  در  بودند.  مواجه  زيادي  مشكالت 
در  پسر  و  دختر  دانشجو  حاضر 1500 

اين دانشكده مصروف تحصيل اند. 
تحصيالت  وزارت  معلومات  اساس  به 
عالى، تا كنون به تعداد 55 پروژه وزارت 
مراحل  طى  جهت  عالي  تحصيالت 
شده  ارسال  ماليه  وزارت  به  تداركاتى 

است. 
طى  از  بعد  پروژه   51 جمله،  اين  از 
مراحل تداركاتى به كار آغاز كرده است 
و 20 پروژه آن تا اخير سال 1392 به 

بهره بردارى سپرده خواهد شد. 
هاى  پروژه  شامل  ها  پروژه  اين 
موسسات  و  دانشگاه ها  ساختمانى 
براى  بناها  گسترش  عالى،  تحصيالت 
ورزشى،  ميدان هاي  احداث  ها،  ليليه 
البراتوارها  تجهيز  زيست،  محيط  تامين 

و ايجاد كتابخانه هاى الكترونيكى اند.

بينيم كه دشمنان با امكانات گسترده وارد 
شده اند و مى خواهند جامعه ما را از درون 
كه  است  مبرهن  اين  بنابر  كنند،  متالشى 
استكبار  و  اسالم  دشمنان 
به  افغانستان  در  جهانى 
كامل  سيطره  يك  دنبال 
مى  و  هستند  فرهنــگى 
طريق  اين  از  خواهند 
استعمارى  اهداف  زمينه 
افغانستان  در  را  خودشان 

فراهم نمايند.
االسلــــام  حجــــت 
هاشمى  الـمســـلمين  و 
شركت  گفت:  ادامه  در 
گسترده مردم در انتخابات 
قدمى  جمهورى  رياست 
مبارزه  جهت  در  اساسى 
سياسى  معضالت  با 
واجتماعى و نقشه ها و دام 

هاى تزوير استكبار جهانى خواهد بود.
در  شركت  ديگر،  بعد  از  افزود:  وى   
سياسى  دانش  و  قوى  فهم  نشانه  انتخابات، 
ملت ما به حساب مى آيد، از اين رو مركز 
فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان، مردم 
را به شركت گسترده در انتخابات دعوت مى 
از  دوتن  داشت:  اظهار  هاشمى  آقاى  كند. 
كانديدان رياست جمهورى سال93 با حضور 
خود و يا هيئات بلند پايه در حد وزرا، در 
رياست  از  دركابل،  مركزتبيان  دفترمركزى 
مركزفعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان، 
دعوت به همكارى جدى در عرصه انتخابات 

و پس از آن نموده اند.
در  تبيان  مركز  دفترنمايندگى  رئيس 
تبيان  مركز  عمومى  رياست  افزود:  هرات، 
و  كانديداها  اين  با  بازديد  و  ديد  از  پس 
و  همكارى  شرايط  پيرامون  دقيق  صحبت 
آن،  از  پس  و  انتخابات  عرصه  در  فعاليت 
تاييد همكارى با هريك از اين دو كانديداى 
راى  و  نظر  به  منوط  را  جمهورى  رياست 
همه مسئولين، كادرها و فعالين تشكيالتى 
اند،  نموده  خارج    و  داخل  در  مركزتبيان 
نظر  و  رأى  ما  امروز،  جلسه  در  بنابراين، 
شمارا از حوزه جنوب غرب با مركزيت شهر 
گيرى  راى  مخصوص  هاى  فرم  طى  هرات، 
كابل  مركزى  دفتر  به  آنرا  سپس  و  دريافت 

منتقل خواهيم نمود.
در  هاشمى،  والمسلمين  االسالم  حجت 
پايان از حاضرين در جلسه خواست با توجه 
به اهميت انتخابات، با دقت تام و تمام، فرم 
هاى مربوطه را تكميل و مقابل نام يكى از 
و  زده  عالمت  را  انتخاب  مورد  كانديد  دو 
سپس در همين مكان به مسئولين تحويل 

دهند.
از  پس  و  آغاز  گيرى  راى  پروسه  سپس 
از  يكى  گيرى،  راى  هاى  ورقه  جمعآورى 
مسؤلين،  آراى  زياد،  فاصله  با  كانديداها 
در  مركزتبيان  تشكيالتى  وفعالين  كادرها 
واليات جنوب غرب به مركزيت هرات را از 

آن خود كرد.
در  شده  آورى  جمع  آراى  گفت:  وى 
گيرى  راى  هاى  ورقه  كنار  در  دفتر  اين 
گرديده  شمارش  سرجمع  وخارج  درداخل 
اعضاى  راى  بيشترين  كه  هركانديدى  و 
رياست  كند،  خود  آن  از  را  مركزتبيان 
از  خاص،  مراسم  طى  مركزتبيان،  عمومى 

همان كانديد اعالم حمايت خواهد نمود.
نوع  در  حركت  اولين  اين  است:  گفتنى 
افغانستان  در  فعال  تشكالت  درسطح  خود 
يك  با  رابطه  در  گيرى  تصميم  كه  است 
افراد  تمام  آراى  به  منوط  را  مهم  موضوع 

واجد شرايط تشكيالتى نموده است.
والمسلمين  االسالم  حجت  نيز  قبال 
بود  كرده  اعالم  مزارى  حسينى  سيدعيسى 
تن   1200 از  بيش  با  مشوره  از  پس  كه 
تشكيالتى  فعالين  و  كادرها  مسؤلين،  از 
مركزتبيان در داخل در سه حوزه با مركزيت 
در  خارج  در  و  مزارشريف  و  هرات  كابل، 
امريكا،  اروپا،  ايران،  ازجمله  حوزه  چندين 
روسيه،  عربى،  كشورهاى  برخى  و  استراليا 
هند، پاكستان و... تصميم گرفته خواهد شد 

كه ازكدام كانديد حمايت صورت بگيرد.
اولين جلسه با حضور حدود 100 تن از 
مركزتبيان  تشكيالتى  كادرهاى  و  مسؤلين 
دومين  قراراست  و  برگزارگرديد  كابل  در 
تن   600 از  حضوربيش  با  نيز  كابل  جلسه 
مركزتبيان  تشكيالتى  فعالين  و  مسؤلين  از 
دركابل و برخى واليات مانند ميدان وردك، 
باميان،  دايكندى،  ارزگان،  قندهار،  غزنى، 
ننگرهار،  پكتيكا،  پكتيا،  كنر،  لوگر،  غور، 
به  كندز،  و  بغالن  پروان،  تخار،  بدخشان، 

زودى داير گردد.
اجتماعى  فرهنگى  هاى  ازمركزفعاليت 
تبيان دوتن از كانديداها، يكى داكتر زلمى 
رسول و ديگرى داكتر عبداهللا عبداهللا دعوت 
انتخابات  درصحنه  حضور  و  همكارى  به 

نموده است.

رئيس دفترنمايندگى مركزتبيان درهرات، در مراسم راى گيرى پيرامون انتخاب كانديداى مورد نظر انتخابات رياست جمهورى:رئيس دفترنمايندگى مركزتبيان درهرات، در مراسم راى گيرى پيرامون انتخاب كانديداى مورد نظر انتخابات رياست جمهورى:



و البّته شما را مى آزماييم تا مجاهدان و شكيباياِن شما را باز شناسانيم، و گزارشهاى 
[مربوط به ] شما را رسيدگى كنيم

حكايت مؤمنان در دوستى و مهربانيشان چون اعضاى تن است وقتى يكيشان رنجور 
شود ديگران بمراقبت و رعايت او هم داستان شوند
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قرآن كريم

حضرت رسول اكرم (ص)

يك دالر امريكايى خريد 57.45 افغانى، فروش، 57.55 افغانى
يك پوند انگليسى خريد 92.30 افغانى، فروش،92.40 افغانى

يك يورو خريد 77.70 افغانى، فروش، 77.80 افغانى
هزار تومان ايرانى خريد 19.40 افغانى، فروش، 19.50 افغانى
هزار كلدار پاكستانى خريد 537 افغانى، فروش، 547 افغانى

هزار كلدار هندى خريد 940 افغانى، فروش،950 افغانى
يك درهم امارات خريد 15.45 افغانى، فروش، 15.55 افغانى
يك دالر كانادايى خريد 53.20 افغانى، فروش، 53.30 افغانى
يك دالرآستراليايى خريد 50.70 افغانى، فروش50.80 افغانى

يك ين چين خريد 9.30 افغانى فروش، 9.40 افغانى
هزارين جاپان خريد 545 افغانى، فروش،555 افغانى

خبر

نرخ اسعار خارجى

| كابل: اذان ظهر 11:49 | اذان مغرب 17:05 | اذان صبح فردا 5:26 | طلوع آفتاب فردا 6:53 |

هالكت عضو ارشد داعش در عراق بيانيه سفير امريكا در پاسخ به 
يكى از سران گروه تروريستى ”داعش“ (دولت تهديد اردوغان

از  نفر  دو  همراه  به  شام)  و  عراق  در  اسالمى 
اطراف  در  عراق  ارتش  با  درگيرى  در  همراهانش 

واليت ”االنبار“ از پاى در آمدند. 
در  العالم،  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
و  عراق  اردوى  نيروهاى  سنگين  درگيرى  ادامه 
افراد مسلح در واليت االنبار يكى از سران داعش و 

دو نفر از همراهانش به هالكت رسيدند. 
منابع  از  نقل  نيوزبه  ”السومريه  عراقى  سايت 
امنيتى اين كشور تأكيد كرد: افزود چرخبال هاى 
عمليات  اين  در  را  مسلح  افراد  موتر  دو  اردوى 
منهدم كردند. بنابراين گزارش، اردوى عراق در پى 
ديگرى  شمار  و  هفتم  لشكر  فرمانده  شدن  كشته 
از افسران و سربازان اردو، عمليات نظامى گسترده 

اى را در صحراى االنبار آغاز كرده است. 
از  استفاده  با  عراق  اردوى  گسترده  حمله 
چرخبال هاى جنگى و كماندوهاى ويژه عصر روز 
و  اردن  مرزهاى  تا  االنبار  صحراى  در   ( شنبه   )

سوريه در جريان است. 
هاى  گروه  تعقيب  هدف  با  عمليات  اين 
تروريستى مسئول حمله به نيروهاى اردوى عراق 
ديروز  صبح  اردوى  نيروهاى  گيرد.  مى  صورت 
هنگام حمله به يكى از مخفيگاه هاى القاعده در 
كمين  در  االنبار  غرب  در  حوران“  ”وادى  منطقه 
تروريست ها قرار گرفتند و 16 نفر از نيروهاى اردو 
از جمله فرمانده لشكر هفتم و معاون وى در اين 

كمين كشته، و 35 نفر زخمى شدند.

امريكا  سفير  تركيه،  وزير  نخست  آنكه  از  پس 
كشورش  در  سياسى  اخير  هاى  تنش  عامل  را 
دانست، سفر امريكا در تركيه با انتشار بيانيه اى 
هرگونه دخالتش در رويدادهاى اخير اين كشور را 

تكذيب كرد. 
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از منابع خبرى، 
او تاكيد كرده است كه هيچكس نبايد روابط امريكا 

و تركيه را تهديد كند. 
پس از آنكه ”رجب طيب اردوغان ” نخست وزير 
تركيه، به طور غير مستقيم سفير امريكا را عامل 
و  دانست  دولتش  سرنگونى  پروژه  رهبر  و  اصلى 
فراتر  خود  ازحد  را  پا  خارجى  سفراى  اگر  گفت: 
بگذارند، عنصر نامطلوب شناخته و اخراج خواهند 

شد، سفير امريكا اين اتهامات را رد كرد. 
بيانيه  در  امريكا  سفير  ريكاردونه؛  فرانسيس 
تركيه  جمعى  هاى  رسانه  از  برخى  مطالب  خود 
را تحريك آميز خواند واعالم كرد كه وى به هيچ 
نكرده  دخالت  درتركيه  اخير  رخدادهاى  در  وجه 
سياسى  روابط  نبايد  كس  هيچ  افزود:  وى   . است 
تركيه و آمريكا را با ادعاهاى بى اساس مورد تهديد 

قرار دهد . 
روزنامه ”ينى شفق ” چاپ تركيه روز شنبه در 
مطلبى با عنوان ”سفير آمريكا، گورت را از كشورما 
گم كن ” نوشت: امريكا در پشت پرده عملياتى كه 
باعت بروز تنش سياسى در تركيه شد، قراردارد . 

ريكاردونه  فرانسيس   ، روزنامه  اين  نوشته  به 
سفير امريكا در انقره بتازگى با سفراى كشورهاى 
جلسه  تشكيل  شهر  اين  در  اروپا  اتحاديه 
”ما  كه  كرده  عنوان  جلسه  اين  در  و  است  داده 
را  ايران  با  خلق  بانك  روابط  خواستيم  تركيه  از 
قطع كند كه گوش ندادند، آنچه را كه اكنون در 
تركيه مى بينيد، فروپاشى امپراطورى حزب حاكم 

تركيه است . 
شهر  در  را  بزرگى  عمليات  استانبول  پليس 
نفر  سه  فرزندان  آن  در  كه  داد  انجام  استانبول 
شهردار  بانك،  هالك  مديرعامل  تركيه،  وزراى  از 
منطقه ”فاتح“ استانبول ، شمارى از سرمايه داران 
و تاجران سرشناس تركيه به اتهام رشوه خوارى و 

فساد مالى دستگير شدند . 
تركيه  در  جدى  سياسى  تزلزل  عمليات  اين 
ايجاد كرد و دولت انقره در واكنش به آنچه تالش 
براى ايجاد دولت در درون دولت ياد كرده ، نزديك 
به 100 نفر از افسران ارشد در پست هاى كليدى 

پليس را عزل و يا تغييرمكان داد  
ادعا مى شود موج اين تغييرات بطور گسترده 
روساى  و  استانداران   ، وزيران  كه  شكلى  به  اى 
شهربانى هاى استانها را نيز در بر خواهد گرفت، 

گسترش يابد .

حركت دو فضانورد در فضا براى تعمير 
ايستگاه فضايى بين المللى

شانزده شبه نظامى در واليات مختلف 
كشور كشته و زخمى شدند

در  المللى  بين  فضايى  ايستگاه  كنترل  مركز 
كرد  اعالم  امريكا  تگزاس  ايالت  در  واقع  هوستون 
بينى  پيش  از  سريعتر  ايستگاه  اين  تعمير  روند 
فضايى  ايستگاه  تعمير  بمنظور  رود.  مى  پيش  ها 
بين المللى ريچارد ماستراكييو، فضانورد 53 ساله 
امريكا  از  هردو  ساله   44 هوپكينز،  مايك  همراه 
در  حركت  و  فضايى  ايستگاه  از  خروج  به  ناگزير 
فضا بودند. مرحله اول عمليات تعمير ايستگاه روز 

شنبه با سرعت و با موفقيت به پايان رسيد. 
براى  فضانورد  دو  اين  شود  مى  بينى  پيش 
در  نيز  دوشنبه  روز  تعميرات  دوم  مرحله  اجراى 

فضا مدار زمين حركت كنند. 
بين  فضايى  ايستگاه  كننده  خنك  سيستم 
نقص  دچار  جارى  سال  دسمبر  يازدهم  از  المللى 
در  المللى  بين  فضايى  ايستگاه  است.  شده  فنى 
سطح  از  كيلومترى  ارتفاع 350  در  و  زمين  مدار 

زمين در حركت است.

نيروهاى  تصفيوى  مشترك  هاى  عمليات  در 
امنيتى كشور ،12شورشى طالب كشته شدند. 

ها  عمليات  آوا،اين  خبرگزارى  گزارش  به 
فارياب،  ننگرهار،  هاى  واليت  مربوطات  در 
با  هلمند  و  فراه  هرات،  خوست،  غزنى،  اروزگان، 
همكارى نيروهاى اردوى و امنيت ملى راه اندازى 

گرديده بود. 
به گفته مقامات وزارت داخله در اين عمليات ها 
12 طالب كشته، 4 تن زخمى و 6 تن ديگر توسط 

نيروهاى امنيتى كشور بازداشت شدند. 
مواد  و  مهمات  مقدارى  ها  عمليات  اين  در 
انفجارى نيز بدست نيروهاى پوليس افتاده است. 

همچنين نيروهاى پوليس ملى، 10 حلقه ماين 
را از مربوطات واليت هاى لغمان، پكتيكا، فراه و 

نيمروز كشف و خنثى نمودند.
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ادامه از صفحه سوم

تخريب تجهيزات و تاسيسات نظامى توسط آيساف، غير موجه است
امروز  ملى  امنيت  شوراى 
هفتگى  جلسه  در  يكشنبه 
خود تخريب وسايل، تجهيزات 
توسط  نظامى  تاسيسات  و 
غير  عملى  را  ائتالف  نيروهاى 
جدى  نگرانى  مايه  و  موجه 

عنوان كرد. 
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
در جلسه شوراى امنيت ملى، 
عمومى  رئيس  حبيبى؛  امين 
برنامه هاى  و  پاليسى  تطبيق 

انتقال  چگونگى  مورد  در  ماليه  وزارت 
به  المللى  بين  نيروهاى  از  تاسيسات 
ارائه  گزارش  افغانستان  حكومت  جانب 

كرد. 
آقاى حبيبى خاطرنشان كرد كه روند 
به  ائتالف  نيروهاى  از  تاسيسات  انتقال 
حكومت افغانستان تحت نظر كميسيون 

موظف ادامه دارد.
تداوم  از  ملى  امنيت  شوراى  ادامه  در 
پروسه انتقال تأسيسات نيروهاى ائتالف 

به حكومت افغانستان استقبال كرد؛ ولى 
تجهيزات  وسايل،  تخريب  چون  مواردى 
به  مربوط  ضرورى  تأسيسات  ساير  و 
به  عنوان  تحت  كه  را  ائتالف  نيروهاى 
اصطالح عدم قابليت حكومت افغانستان 
امنيت  تأمين  و  مراقبت  و  حفظ  در 
بيان  آنان  جانب  از  يادشده  تاسيسات 
مايه  و  موجه  غير  عمل  يك  را  مى شود 

نگرانى جدى دانست. 
دفاع  وزراى  به  ملى  امنيت  شوراى 

و  ماليه  داخله،  امور  ملى، 
وظيفه  ملى  امنيت  مشاور 
جدى  هاى  نگرانى  كه  سپرد 
در  را  افغانستان  حكومت 
رهبرى  هيأت  با  زمينه  اين 
نيروهاى آيساف در افغانستان 
مطرح كنند. همچنين مجلس 
وزارت  به  ملى  امنيت  شوراى 
ماليه وظيفه سپرد كه رئيس 
انتقال  موظف  كميسيون 
پيشرفت  چگونگى  تاسيسات، 
نيروهاى  از  تاسيسات  انتقال  روند  در 
حكومت  جانب  به  المللى  بين  ائتالف 
به  يك مرتبه  ماه  هر  در  را  افغانستان 
جلسه شوراى امنيت ملى گزارش دهد. 

امنيت  شوراى  جلسه  اين  پايان  در 
هوانوردى  و  ترانسپورت  وزارت  به  ملى 
ملكى وظيفه سپرد كه در انتقال ميادين 
جانب  به  آيساف  نيروهاى  از  هوائى 
موظف  كميسيون  با  افغانستان  حكومت 

همكارى جدى كند.

توصيه هاى آيت اهللا 
العظمى سيستانى به 
زائران اربعين حسينى

لزوم توجه به نماز اول 
وقت و حجاب

حضرت آيت اهللا العظمى سيستانى در پاسخ به 
توصيه  كربال  شهداى  اربعين  آستانه  در  اى  نامه 
زائران  ويژه  به  مردم  مختلف  اقشار  به  هايى 

حسينى ارائه كرده است. 
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از مهر، آيت 
بزرگ  مرجع  سيستانى  حسينى  على  سيد  اهللا 
مومنان  از  جمعى  نامه  به  پاسخ  در  تشيع  جهان 
در خصوص برپائى مراسم اربعين حسينى، توصيه 
هائى ارائه كرد. متن كامل اين نامه و پاسخ آن 

به اين شرح است: 
”بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اهللا  آيت  تشيع  جهان  اعالى  مرجع  محضر 
العظمى سيستانى (دام ظله الوارف) 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
عظم اهللا لكم االجر 

ما اكنون و به مناسبت اربعين حسينى تصميم 
ايم.  گرفته  معلى  كربالى  سوى  به  حركت  به 
از  حداكثر  گيرى  بهره  منظور  به  مسير  اين  در 
كه  مطالبى  از  آگاهى  و  مراسم  اين  فيوضات 
آگاهيم،  نا  آن  بر  مترتب  اجر  و  آن  به  نسبت 
مى باشيم.  له  معظم  پدرانه  رهنمودهاى  نيازمند 
براى  حضرتعالى  رهنمودهاى  داريم  واثق  رجاى 

اقشار مختلف جامعه مفيد خواهد بود. 
سميع  إنّه  المبارك  وجودكم  نعمة  اهللا  أدام 

قريب ونسألكم الدعاء. 
جمعى از مومنان“ 

پاسخ آيت اهللا العظمى سيستانى مدظله العالى 
به شرح ذيل مى باشد: 

”بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على 

سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
ايشان  به  خداوند  كه  مومنانى  ضروريست 
عنايت  را  شريف  زيارت  اين  در  شركت  توفيق 
بندگان  بين  از  خداوند  كه  نمايند  توجه  نموده 
ايشان  و  برگزيده  را  اوصياء  و  پيامبران  خود، 
تا  داد  قرار  مومنان  ساير  براى  وحجت  پيشوا  را 
اعمال  از  و  شده  هدايت  ايشان  تعاليم  بواسطه 
ايشان تبعيت نمايند. خداوند، مومنان را به زيارت 
و  ياد  نمودن  جاودانه  منظور  به  متبركه  مشاهد 
تا  نموده  ترغيب  ايشان  شان  اعتالى  و  خاطره 
به اين واسطه تعاليم و احكام الهى پيوسته براى 
ايشان مومنان يادآورى گردد چرا كه ايشان مثل 
اعالى اطاعت، بندگى و ايثار در راه دين هستند. 
در شرايط اين زيارت آن است كه زائر عالوه 
بر يادآورى فداكارى هاى امام حسين عليه السالم 
نماز،  جمله  از  حنيف  دين  تعاليم  خدا،  راه  در 
حجاب، اصالح و عفو، حلم و ادب و آنچه در اين 
مسير بايد رعايت نمايند را رعايت نموده تا اين 
اين  دريافت  براى  نفس  تربيت  در  گامى  زيارت 
معانى و تثبيت آثار آن تا زيارتهاى بعدى باشد، 
چه بسا كه حضور در اين مراسم به مثابه حضور 
السالم  عليه  امام  تربيت  و  تعليم  مجالس  در 

مى باشد. 

بر ماست كه اكنون كه محضر اهل بيت عليهم 
السالم را درك ننموده ايم بر اساس تعاليم ايشان 
خويشتن را تربيت نمائيم. برماست كه آنچنانكه 
خداوند ما را به زيارت مشاهد ايشان رغبت نموده، 
ايشان را زيارت و صداقت خويش را قبال ايشان 
به محك بكشيم. بايستى از آرزوها و نيات غير 
كه  بدانيم  و  بپرهيزيم  ايشان  قبال  در  صادقانه 
مى توان  باشيم،  اند  خواسته  ايشان  آنچنانكه  اگر 
اميدوار بود كه با شهدايى كه با ايشان به شهادت 
رسيده اند محشور شويم. از امام على عليه السالم 
در جنگ جمل روايت است كه فرمودند: امروز در 
صلب  در  كه  هستند  همراه  ما  با  كسانى  جنگ 

پدران و رحم هاى مادرانشان هستند. 
خدا را خدا در نمازهايتان، كه در حديث شريف 
آمده است نماز ستون دين و معراج مومن است. 
پذيرفته  داده  انجام  آنچه  هر  شود  پذيرفته  اگر 
مردود  اعمالش  همه  شود  مردود  اگر  و  مى شود 
اين  اداى  به  نسبت  است  الزم  شد.  خواهند 
فرائض در اول وقت، خود را ملزم نموده چرا كه 
خداوند بندگانى را كه به سرعت به نداى او پاسخ 
مى دهند دوست مى دارد و بنده نبايستى اداى نماز 
طاعات  افضل  نماز  كه  چرا  بيندازد  تاخير  به  را 
است. از اهل بيت روايت است كه شفاعت ما به 

كسى كه نماز را سبك مى شمارد نمى رسد. 
از امام حسين عليه السالم روايت است كه در 
روز عاشورا به كسى كه يادشان را به وقت نماز 

آگاه نمود فرمود: (نماز را به من يادآورى كردى 
خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد) و سپس امام 

در ميدان جنگ و زير باران تير به نماز ايستاد. 
و  ارزش  كه  چرا  اخالص،  در  را  خدا  را  خدا 
براى  او  اخالص  ميزان  به  انسان  عمل  بركت 
عملى  جز  خداوند  كه  چرا  است  متعال  خداوند 
از  نمى پذيرد.  را  باشد  شده  خالص  او  براى  كه 
پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله هنگام مهاجرت 
كه  است  روايت  مدينه  به  مكه  از  مسلمان 
هجرت  رسولش  و  خدا  براى  كس  هر  فرمودند: 
هر  و  بود  خواهد  ايشان  سوى  به  هجرتش  كند 
كه براى متاع دنيا هجرت نموده، به سوى دنيار 

مهاجرت خواهد نمود. 
و  اجر  عمل،  در  اخالص  ميزان  به  خداوند 
پاداش  كه  آنجا  تا  مى دهد  افزايش  آنرا  پاداش 
700 برابر مى شود و خداوند براى هر كه بخواهد 
زائران  بر  مى فرمايد.  منظور  مضاعف  پاداش 
است كه در مسير خود بسيار ذكر خداى متعال 
نعمت  كسى  هر  به  خداوند  كه  بدانند  و  بگويند 
اخالص در عقيده، قول و عمل عنايت نمى نمايد 
پايان  زندگى  پايان  با  اخالص  بدون  عمل  و 
مى پذيرد اما عمل با اخالص در اين دنيا و آخرت 

جاويد خواهد ماند. 
مهمترين  از  كه  حجاب  و  عفت  در  را  خدا 
چيزهائى هستند كه اهل بيت در بدترين شرايط 
آن  اعالى  مثل  و  نموده  توجه  آن  به  كربال  در 
در  كه  در  ناجوانمردى  هيچ  از  ايشان  بودند. 
حرمت  هتك  اندازه  به  شد  داشته  روا  حقشان 
ايشان در بين مردم اندوهگين نگرديدند. لذا بر 
زائران و بانوان است كه عفت را در رفتار و نوع 
پوشش و ظاهر خود حفظ نموده و از هر آنچه اين 
مساله را مخدوش مى نمايد (مثل لباسهاى تنگ 
و اختالط  هاى ناپسند و به نمايش گذاردن زينتها 
كه از آنها نهى شده) پرهيز نموده و عفت را در 
معنوى  مراسم  اين  به  احترام  و  آن  اعالى  حد 

رعايت نمايند. 
از درگاه خداوند متعال اعتال و رفعت جايگاه 
حضرت محمد صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت 
را  آخرت  و  دنيا  در  السالم  عليهم  مطهرش 
بواسطه آنچه در راه خدا و هدايت خلق فدا نموده 
مى خواهيم  عزوجل  خداى  از  داريم.  مسالت  اند 
و  ابراهيم  بر  آنچنانكه  محمد  آل  و  محمد  بر  تا 
و  درود  فرستاد،  درود  السالم  عليهم  ابراهيم  آل 
صلوات فرستد و زيارت زوار اباعبد اهللا الحسين 
عليه السالم را همانند اعمال صالحان مورد قبول 
خويش  عمر  تمام  و  زيارت  اين  در  تا  داده  قرار 
به  را  ايشان  و  بوده  ديگران  براى  مثالى  و  اسوه 
حق اهل بيت عليهم السالم و تبعيت ايشان از 
اين خاندان بزرگوار و تبليغ رسالت ايشان جزاى 
خير عنايت نموده و در روز قيامت مورد خطاب 
شهداى  با  ايشان  شهداى  و  گرفته  قرار  ايشان 
و  ظلم  و  نموده  فدا  را  خويش  خون  كه  كربال 

آوارگى را متحمل شدند محشور نمايد.“

شوراى امنيت ملى:


