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4 صفحه

5 افغاني

رئیس شورای اخوت اسالمی هرات:

یادداشت

 ژنو؛ تکاپوی بی فرجام برای رخنه
در جنگ

در نقِد گزارش »سیگار«
دور دوم مذاکرات صلح سوریه بین دولت 
اخضر  است.  شده  آغاز  ژنو  در  مخالفان  و 
بحران  در  ملل  سازمان  نماینده  ابراهیمی؛ 
با  جداگانه  دیدارهای  با  را  گفتگوها  سوریه 

طرفین شروع کرده است.
هیچ  بدون  روز  ده  مذاکرات  قبلی  دور 
نتیجه ای به پایان رسید و هیچ نشانه ای که 
از احتمال نوعی توافق در آینده حکایت کند 

دیده نشد.
اصلی  هدف  است  معتقد  سوریه  دولت 
اما  باشد؛  تروریزم  با  مبارزه  باید  گفتگوها 
مخالفان می گویند اولویت آنها برکناری بشار 

اسد؛ رییس جمهور سوریه است.
را  انتقال قدرت  اما هر نوع  دولت سوریه 

کامال رد می  کند.
در دور قبلی، نمایندگان دولت و مخالفان 
بی آنکه باهم گفتگو کنند در فاصله  دور ازهم 
نشستند و فقط به همدیگر فحاشی کردند و 

طرف مقابل را دست نشانده خواندند.
اینکه  از  ابراهیمی  آقای  قبلی  دور  در 
کمک های  مورد  در  حتی  دوطرف 
شدت  به  نکردند  توافق  هم  انسان دوستانه 

متاسف بود.
می  گوید  ابراهیمی  اخضر  حال  این  با 
برای این دور از مذاکرات »زمینه مشترکی« 

فراهم شده است.
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کمک ۱۵.۳۶ میلیون يورويي فرانسه 
به توسعه اقتصادی کاپیسا

دوشنبه  روز  افغانستاِن،  و  فرانسه 
موافقتنامه همکاری دوجانبه ای را به منظور 
و  اقتصادی  های  همکاری  برنامه  تطبیق 
اجتماعی فرانسه در والیت کاپیسا به مبلغ 

15.36 میلیون یورو امضا کردند.
به گزارش خبرگزاري آوا، این سند امروز 
میان عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه کشور و ژان 
امضا  کابل  در  فرانسه  سفیر  مارلو؛  میشل 

شد.
این کمک مالی در سه بخش برق رسانی، 
زراعت و انکشاف دهات و صحت مي باشد.

تمویل  به  مالی  کمک  این  اول  جزء 
برنامه جدید برق رسانی در والیت کاپیسا 
وزارت  مشارکت  با  که  یافته  اختصاص 
انرژی و آب، شرکت برق افغانستان و دفتر 
 )Integration( »انتگریشن«  مطالعات 

تحقق می یابد.
در پروگرام 17.5 میلیون یورویی که 3 
میلیون یوروی آن توسط افغانستان تامین 
برق رسانی شهرهای  اول  شده، در مرحله 
برق  شبکه  به  را  نجراب  و  راقی  محمود 

رسانی کابل وصل می سازد.
این پروگرام دره تگاب و بند نغلو را نیز 

در مراحل بعدی باهم متصل خواهد کرد.
فرانسوی  نمایندگی  نزدیک،  آینده  در 
که  انتگریشن  و   )AFD( پیشرفت 
شرکت کارفرما برای انجام پروژه است نیز 
منظور  به  را  پرمنفعتی  های  موافقتنامه 
می  امضا  به  کار  سریعتر  هرچه  شروع 

رسانند.
کاپیسا  والیت  برای  فرانسه  مالی  کمک 
در چارچوب تعهد دوستی و همکاری میان 
افغانستان به هدف کمک نهادها  فرانسه و 
اقتصاد  تقویت  ترقی،  برای  افغان  مردم  و 
محلی و دسترسی به خدمات بنیادی ادامه 

خواهد داشت.

خبر

پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام 

خمینی)ره(  تحولی بزرگ در منطقه و 

جهان ايجاد کرد
انتخابات آينده رياست جمهوری، عاری 

از تقلب نخواهد بود!
صفحه 3

خارجی ها هیچگاه مشکالت مردم 
افغانستان را حل نمی کنند

که  گوید  مي  ملي  وحدت  جبهه  اعضاي  از  یکي 
خارجی ها هیچگاه مشکالت مردم افغانستان را حل 

و فصل نمی کنند.
و  ملی  وحدت  جبهه  آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
و  انتخابات  مورد  در  پایگاه های خارجی  با  مخالفت 
موقف حامد کرزی؛ ریس جمهور در رابطه به قرارداد 
امنیتی میان امریکا و افغانستان روز دوشنبه طی یک 
نشست خبری با حضور علمای دینی تصریح کرد که 

خارجی ها هیچگاه مشکالت مردم افغانستان را حل 
و فصل نمی کنند.

حاجی فرید؛ عضو این جبهه در این نشست گفت 
در  خارجی  نیروهای  گذشته  سال   12 با حضور  که 
آن  دهنده  نشان  این  و  نشده  تامین  امنیت  کشور، 
است که خارجی ها هیچ وقت برای دلسوزی به مردم 

افغانستان نیامده اند.
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3

انقالب ایران به رهبری امام خمینی)ره( 
پدیده مقدس��ی بود که جهان را دچار 
تحول کرد.  دم مسیحایی امام خمینی 
نه تنها ملت ای��ران را بیدار کرد؛ بلکه 
مبارزات وی تحوالت بزرگی را در تمام 

جهان در پی داشت.

جبهه وحدت ملي:

2

رئیس جمهور کرزی:

مس��ئولین و کارمندان دولتی منحیث 
یک ش��هروند حق دارن��د طرفدار یک 
کاندید باش��ند اما به هی��چ وجه نمی 
توانند از امکانات دولتی به نفع و یا ضرر 

یک کاندید مشخص استفاده کنند.

حکومت از هیچ کانديد خاصی 
در انتخابات حمايت نمی کند

جهاد مردم افغانستان امتداد 
انقالب ايران بود

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری از امروز آغاز می شود

کشور  محلی  ادارات  مسئولیت  مساعی  تشریک  کنفرانس 
ادارات   « شعار  با  کوکنار  مزارع  تخریب  کمپاین  تطبیق  جهت 
کوکنار  زارعان  و  قاچاقبران  دستگیري  زمینه  در  باید  محلي 

اقدامات جدي تري کنند« به پایان رسید.
از  قبل  روز  سه  که  کنفرانس  این  آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
امور  و  ارتباط  ریاست  و  مخدر  مواد  علیه  مبارزه  وزارت  سوی 
۱۹ والیت در  والی های  معاونان  و  ولسواالن  با حضور  والیات 

کابل برگزار شده بود امروز دوشنبه به پایان رسید.
هارون رشید شیرزاد؛ معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه 
علیه مواد مخدر در این نشست گفت که وزارت مبارزه علیه مواد 
تخریب  جهت  افغانستان،  المللی  بین  دوستان  کمک  به  مخدر 
آموخته  مرور  برای  هایی  کنفرانس  ساله  همه  کوکنار،  مزارع 
کنفرانس  والیان،  کنفرانس  کوکنار،  مزارع  تخریب  تجارب  و  ها 

هماهنگی و تشریک مساعی ادارت محلی را برگزار می کند.
مورد  در  گذشته  دوروز  طی  سمینار  این  در  وی،  گفته  به 
های  والی  معاونان  ولسواالن،  میان  مخدر  مواد  محو  چگونگی 
والیات و مسئولین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بحث و تبادل 

نظر شد.
وی افزود که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، طبق استراتژی 
مواد  کاهش  کوکنار،  اراضی  محو  در  مخدر  مواد  علیه  مبارزه 
برای دهاقینی که دست  بدیل  معتادان و معیشت  تداوی  مخدر، 

از کشت کوکنار می کشند در تمام والیات فعالیت داشته و پروژه 
های عام المنفعه دارد.

درصد   ۷۵ از  بیش   ۱۳۹۲ سال  در  که  کرد  تصریح  شیرزاد 
برنامه  چوکات  در  المللی  بین  همکاران  از  که  انکشافی  بودجه 
تقدیر از اجرائات خوب تخصیص داده شده بود، مورد تطبیق قرار 

گرفته و کار ساختمانی پروژه ها در تمام والیات جریان دارد.
پالیسی  مطابق  مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزارت  وی،  گفته  به 
ترتیب  را  کوکنار  مزارع  تخریب  پالن  ساله  همه  خود،  موجود 

کرده و به امضای وزارتخانه های ذیربط امنیتی، ملکی و نظامی 
و همچنین منظوری شورای امنیت ملی کشور می رساند.

آقای شیرزاد اضافه کرد که وسایل تخریب از قبیل تراکتورها 
و موترسایکل ها از کمک دوستان بین المللی اخذ و به دسترس 

مسئولین والیات قرار داده شده است.
مورد  مناطق  در  کوکنار  مزارع  تخریب  هزینه  وی،  گفته  به 
هدف با در نظرداشت یک مکانیزم خاص در اختیار والیات قرار 

داده می شود و این روند همه ساله ادامه دارد.
و  کوکنار  کشت  بزرگ  زارعین  دستگیری  طرح  که  گفت  او 
قاچاقبران مواد مخدر، ترتیب و در دسترس ارگان های کشفی، 

امنیتی و اجرایی قرار داده شده است.
این سمینار با خوانش قطعنامه ای در خصوص وظایف والیان 

و ارگان های امنیتی و کشفی پایان یافت.
به  دارند  وظیفه  والیات  والیان  که  است  آمده  قطعنامه  در 
زارعین  خویش،  امر  تحت  کشفی  و  امنیتی  های  ارگان  کمک 
قضایی  و  عدلی  مراجع  به  و  کرده  شناسایی  را  کوکنار  کشت 

بسپارند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  معینیت  که  شده  تاکید  قطعنامه  این  در 
وزارت امور داخله وظیفه دارد که به خاطر تخریب مزارع کوکنار، 
کشت  زارعین  دستگیری  شان  عامالن  و  قاچاقبران  گرفتاری 

کوکنار اقدام جدی نماید.

نگه  زنده  منظور  به  عکسی  نمایشگاه 
عبرت  و  شهیدان  خاطرات  داشتن 
آیندگان  برای  گذشته  تاریخ  از  گیری 
شد. برگزار  افغانستان  ملی  آرشیو  در 
نمایشگاه  این  در  آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
و  عکس  اسناد،  از  صندوق   40 حدود 
های  سال  شهدای  از  مانده  باقی  لوازم 
های  خانواده  توسط  تاکنون   1357
است. شده  گذاشته  نمایش  به  قربانیان 
حقوق  کمیسیون  رییس  سمر؛  سیما 
گذشت  با  جنگ  های  زخم  که  گفت  بشر 
تجدید  بلکه  یابد؛  نمی  التیام  زمان 
بازماندگان  با  اندیشی  هم  و  خاطره 

گردد. می  ها  زخم  التیام  و  مرهم  باعث 
این  آوری  که جمع  داشت  اظهار  خانم سمر 
اسناد باعث می شود که علت و عامل قربانی 
شدن مردم شناخته شود؛ تا مرتکبین این جرم 
ها دچار عذاب وجدان شوند و حداقل به نسل 
های آینده خود برای جلوگیری یادآور شوند.
و  اطالعات  وزیر  رهین؛  مخدوم  سید 
خدمت  را  نمایشگاه  این  نیز  فرهنگ 
کرد. بیان  کشور  تاریخی  حافظه  به  بزرگی 
نمایشگاه خاطرات جنگ و صلح در سه بخش 
خواسته  قربانیان،  مانده  باقی  اسناد  و  آثار 
است. شده  تشکیل  آرمانی  جامعه  و  ها 
بشر  حقوق  سازمان  رییس  بشارت؛  حسین 
نمایش  با  که  گفت  افغانستان  دموکراسی  و 
مردم  به  خواهد  می  اسناد  و  آثار  این 
تا  دهد؛  نشان  را  جنگ  مخرب  پیامدهای 
شود. خشونت  از  جلوگیری  برای  درسی 
رسیدن  برای  که  کرد  اضافه  بشارت 
های  همکاری  نیازمند  پایدار  صلح  به 
هستیم. مدون  های  برنامه  و  زیاد 
دموکراسی  و  بشر  حقوق  سازمان  رییس 

گفت  »آوا«  خبرنگار  به  افغانستان 
آنها  اخیر  سال  دو  های  فعالیت  که 
به  رسیدن  از  کشور   50 که  شده  باعث 
کنند. حمایت  اعالم  پایدار  صلح  یک 

خاطرات  نمایش  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
ایجادگر  بتواند  آن  منفی  پیامدهای  و  جنگ 
تحول و جلوگیری از این معضل در آینده شود.

آثار به جا مانده از قربانیان چندین سال اخیر 
تا  شوند؛  نگهداری  ملی  آرشیو  در  است  قرار 
عموم هموطنان بتوانند از این آثار دیدن نمایند.

که  گفت  ملی  آرشیو  رییس  نظری؛  معصومه 
اسناد جمع شده ارزش مالی چندانی ندارند؛ 
تجدید  برای  زمان  مرور  به  اسناد  این  ولی 
شوند. می  فراوانی  ارزش  دارای  ها  خاطره 

خانم نظری از تمامی نهادهای دولتی خواست 
که اسناد و آثاری که از زمان جنگ باقی مانده 
بسپارند. نگهداری  جهت  ملی  آرشیو  به  را 

با  نمایشگاه  این  که  است  یادآوری  قابل 
آرشیو  فرهنگ،  و  اطاعات  وزارت  همکاری 
روز  دو  برای  مدنی  نهاد  چندین  و  ملی 
باشد. می  باز  بازدیدکنندگان  روی  به 

نمایشگاه خاطرات جنگ 

و صلح؛ درسی برای 

آیندگان

راجستر  برنامه 
از  بعد  سروی  و 
چهار هفته آموزش 
این  کارمندان 
تاریخ  به  بخش 
شروع  دلو(   ۳۰(
که  شد  خواهد 
نفره  سه  تیم   ۱۵
سروی  برای  را 
کرد.  خواهد  آماده 
این برنامه از طرف 
انکشاف  دفتر 
المللی  بین 

 کمپاین

 ثبت

متشبثین 

 کوچک

 آغاز

می شود

در جشنواره دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی ایران 
که از سوی شورای طلوع پیروزی در مجمع ورزشی 
آیین برگزار شد، بیان گردید که انقالب اسالمی ایران 
مظلوم  و  محروم  های  ملت  همه  برای  امیدی  نقطه 

جهان است.
به گزارش خبرگزاري آوا، حجت االسالم محمدضیا 
فعالیت های  موحدی؛ مسئول بخش فرهنگی مرکز 
رئیس  از  نمایندگی  به  تبیان  فرهنگی-اجتماعی 
عمومی این مرکز در این جشنواره گفت که انقالب 
های  ملت  همه  برای  امیدی  نقطه  ایران  اسالمی 

محروم و مظلوم جهان است.

اسالم  پیامبر  از  شخصی  که  گفت  موحدی  آقای 
و  عزت  به  تا  کند؛  چه  انسان  که  کند  می  سوال 

خوشبختی و سربلندی نایل آید؟
باشد  عزیز  خواهد  می  که  فرمودند: کسی  پیامبر 
داشته  عظمت  و  ابهت  و  قبیله  و  قوم  اینکه  بدون 
باشد، بدون سلطنت و پادشاهی، باید از ذلت گناه و 
معصیت و نافرمانی خداوند خارج گردد و به عزتی که 

از اطاعت خداوند حاصل می گردد داخل شود.
به گفته این عالم دینی، 35 سال قبل که جهان 
به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود، نظام های 
سوسیالیستی شرق و...                   ادامه درصفحه 2

انقالب اسالمی ایران نقطه امید ملت های مظلوم است

 مسئولين مبارزه عليه
مواد مخدر:

ادارات محلی به دستگیری 

قاچاقبران و زارعان کوکنار، 

اقدام کنند

ریاست عمومی امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه بزرگ 
مهمات مربوط گروه طالبان در والیت لوگر خبر داد.
موظفین  افغان)آوا(،  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات موفق 
به کشف یک مخفیگاه بزرگ مهمات گروه طالبان 
در قریه پورک ولسوالی محمد آغه والیت لوگر شدند.
از این مخفیگاه، به تعداد ۸۰فیر مرمی توپ ۷۵ ملی 
متری، ۹ فیر مرمی بی ام یک،۸ فیر مرمی هاوان 
غرنی ،۵۳ فیر مرمی هاوان غرنی ایرانی، ۲۰ فیرمرمی 
توپ ۸۲ ملی متری،۱۲۷ فیر مرمی هاوان وسط، ۱۰۱ 
عدد حق السوق هاوان و مقدار زیادی سرگلوله های 
مختلف النوع و مرمی دهشکه را کشف و ضبط شد.
عمومی  ریاست  اطالعیه  یک  اساس  بر 
بنام  شخصی  رابطه  این  در  ملی  امنیت 
دارد. قرار  بازجویی  تحت  و  دستگیر  خانمیر 

کشف یک مخفیگاه 
بزرگ مهمات طالبان 

درلوگر
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ادامه از صفحه یک خبر

متن اولیه پیمان دوستی و همکاری 
دوجانبه افغانستان و ايران تدوين شد

سفیر جمهوری اسالمی ایران در افغانستان متن 
اولیه پیمان دوستی و همکاری میان دو کشور را به 
وزیر خارجه کشورمان  احمد مقبل عثمانی،  ضرار 

ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، وزیر خارجه کشورمان 
در  ایران  بهرامی، سفیر  رضا  با محمد  دیروز  عصر 

دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد. 
اخیر  اقدامات  از  دیدار  این  در  عثمانی  آقای 
بر  مبنی  افغانستانی  مهاجرین  به  ارتباط  در  ایران 
برخورداری آنها از تمامی حقوق شان در جمهوری 

اسالمی قدردانی کرد.
وی همچنین بر اهمیت روابط با ایران به عنوان 
اشاره  افغانستان  همسایه  و  برادر  دوست،  کشور 
کرده وعده سپرد که متن پیمان از جانب افغانستان 

نیز به زودی نهایی خواهد شد.
میان  دوجانبه  همکاری  و  دوستی  پیمان   
افغانستان و ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و فرهنگی قباًل مورد توافق رؤسای جمهور 

دو کشور قرار گرفته است.
 سفیر ایران ابراز امیدواری کرد که این سند از 
جانب افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته و بعد از 
تعدیالت الزم با در نظرداشت مالحظات افغانستان 

نهایی شود.
آقای بهرامی افزود که متن پیمان مذکور هرچه 
با حضور  و  شده  نهایی  افغانستان  جانب  از  زودتر 
رئیس جمهور ایران در جشن نوروز سال آینده به 

امضا برسد.

پایان  امید  به  آنکه  به رغم  از مذاکرات  این دور 
دادن به بحران نزدیک به سه ساله سوریه برگزار می 
شود؛ اما ناظران می گویند که هیچ افق روشنی در 

زمینه پایان جنگ در سوریه وجود ندارد.
کارشناسان  از  دیگر  شماری  دیگر،  سوی  از 
معتقدند که در این دور از مذاکرات، مواضع دولت 
برابر  در  کشور  آن  میدانی  معادالت  در  سوریه 

تروریست ها، مستحکم تر شده است. 
حمص  زده  جنگ  شهر  در  آتش  که  حالی  در 
مانده در  نظامیان گیر  به منظور خارج کردن غیر 
جنگ، بار دیگر برقرار شده است؛ دولت سوریه در 
دیگر نقاط این کشور به ویژه حلب، توانسته مواضع 
تروریست های ضد سوری را درهم بکوبد و به این 
قلمروهای  بر  را  خود  تسلط  و  نفوذ  حوزه  ترتیب، 

بیشتری توسعه دهد.
که  است  حاکی  ها  گزارش  حال،  همین  در 
مختلف  نیروهای  میان  شدید  های  درگیری 
دارد  جریان  همچنان  سوریه  درون  در  تروریستی 
در  کشته  از 300  بیش  اخیر  روزهای  تنها طی  و 
تا  است؛  شده  سبب  نیز  امر  این  است.  داشته  پی 
دولت  با  دوجانبه  گفتگوهای  در  مخالفان  موقعیت 

سوریه در ژنو تضعیف شود.
یکی از مهم ترین مسایلی که می تواند بر روند 
را  ناکامی آن  احتمال  و  بگذارد  تاثیر  ژنو  مذاکرات 
تقویت نماید، این است که هیات مذاکره مخالفان 
با دولت  از همه گروه های در حال جنگ  سوری، 
سوریه، نمایندگی نمی کند. بسیاری از گروه های 
تروریستی هستند که اساسا شورای ملی سوریه را 
به مثابه گروه اصلی مذاکره کننده در ژنو به رسمیت 
نمی شناسند و مدعی اند که این شورا از گروه هایی 
تحوالت  در  نقشی  هیچ  اصوال  که  شده  تشکیل 
میدانی سوریه ندارند؛ لذا نمی تواند در مورد آینده 

سوریه تصمیم بگیرد.
حتی در درون شورای به اصطالح ملی سوریه نیز 
تا پیش از برگزاری نشست ژنو 2 اختالف نظرهای 
عمیقی میان گروه های عضو آن در زمینه شرکت 
که  داشت  وجود  ژنو  نشست  در  شرکت  عدم  یا 
سرانجام با فشار کشورهای خارجی از جمله امریکا 
و عربستان سعودی، این شورا تصمیم به حضور در 

ژنو 2 گرفت.
مذاکره  هیات  اراده  استقالل  عدم  دیگر  مساله 
کننده مخالفان دولت سوریه در ژنو است. گزارش 
هایی در دست است که نشان می دهد صدها مشاور 
امریکایی و اروپایی در حال مشوره دادن مستمر به 
اعضای این هیات برای تعیین آجندای موضع گیری 

های آن در مذاکرات با هیات سوری است.
بر این مسایل می توان اختالف نظرهای عمیق 
هیات های مذاکره کننده سوری و ضد سوری در 
ژنو را نیز افزود و به این ترتیب، نتیجه گرفت که 
امکان توافق بر سر مسایل استراتژیک و مهم مانند 
و...  انتخابات  برگزاری  پایان جنگ،  قدرت،  ساخت 

بسیار بعید است.
به همین دلیل در حال حاضر، چانه زنی ها تنها 
چندان  نه  و  افتاده  پا  پیش  موضوعات  به  منحصر 
در  جاری  بحران  سرنوشت  برای  کننده  تعیین 
سوریه مانند تعهد به برقراری آتش بس موقتی برای 
امدادرسانی، انتقال غیر نظامیان گیر مانده در جنگ 
و فراهم کردن فضای کمک رسانی به زخمی ها و 
خدمات شفاخانه ای است که حتی در همین حد 

نیز نشانه های اندکی از تفاهم و تعهد وجود دارد.

 ژنو؛ تکاپوی بی فرجام برای
رخنه در جنگ

دیروز  نشست  در  کرزی  جمهور  رئیس 
دولت  طرفی  بی  بر  دیگر  یکبار  کابینه، 
به  و  کرد  تاکید  انتخابات  پروسه  در 

و  مسئولین  تمام 
دولتی  کارمندان 
والیان  بخصوص 
کابینه  وزرای  و 
از  تا  داد  دستور 
به  دولتی  امکانات 
کاندیدی  هیچ  نفع 
ننمایند.  استفاده 
با  جمهور  رئیس 
بیان اینکه مسئولین 
کارمندان  و 
منحیث  دولتی 
حق  شهروند  یک 
یک  طرفدار  دارند 
باشند  کاندید 

از  توانند  نمی  وجه  هیچ  به  اما 

ضرر  یا  و  نفع  به  دولتی  امکانات 
کنند.  استفاده  مشخص  کاندید  یک 
وظیفه  که  کرد  تصریح  کرزی  حامد 

زمینه  تا  است  افغانستان  حکومت 

برای  را  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 
سازد.  فراهم  افغانستان،  مردم  همهء 
حامد  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  کرد  تاکید  کرزی 
کاندیدی  هیچ  حامیان 
را  خود  ندارند  حق 
دولت  حمایت  تحت 
مردم  به  و  معرفی 
معلومات  افغانستان 
. بدهند  نادرست 

جمهور  رئیس 
تاکید  با  کشورمان 
که  کرد  نشان  خاطر 
یک  برگزاری  برای 
و  شفاف  انتخابات 
کشور  در  عادالنه 
و  است  متعهد 
مداخالت  هیچگونه 
انتخابات اجازه نمی دهد خارجی را در 

رئیس جمهور کرزی:

حکومت از هیچ کاندید خاصی در انتخابات حمایت نمی کند

مردم با حضور پررنگ در انتخابات شرکت 
می کنند

خلیل اهلل کمال؛ ولسوال چرخ والیت لوگر مي گوید 
ریاست  انتخابات  در  پررنگ  و حضور  با شور  مردم  که 

جمهوري شرکت مي کنند.
آقای کمال در گفتگو با خبرگزاري آوا،  اظهار داشت 
که با نشست هایی که با سران، بزرگان، علما و متشبثین 
این ولسوالی داشته، دریافته است که مردم این ولسوالی 
انتخابات  با شور و عالقه خاصی که به وطن دارند در 

سهیم می شوند.
این ولسوالی گفت که  امنیتی  وی در مورد وضعیت 
بعد از ختم عملیات، وضعیت امنیتی با تغییر مثبت، در 

حال بهترشدن است.
با  افغان  نیروهای  عملیات  انجام  از  چرخ  ولسوال 
عملیات  این  افزود  و  کرد  ذکر  خاص  قدرت  و  توانایی 
که توسط نیروهای افغان بدون نیروهای خارجی موفقانه 
به پایان رسید در آوردن امنیت در این ولسوالی نقش به 

سزایی داشت.
آقای کمال افزود که پولیس محلی در آینده نزدیک 
پولیس  ایجاد  با  که  گیرد  می  شکل  چرخ  ولسوالی  در 
محلی توانایی نیروهای افغان در این ولسوالی چندبرابر 

می شود.
ولسوالی  جمله  از  ولسوالی چرخ  که  است  ذکر  قابل 
های ناامن والیت لوگر به شمار می رود که بیشتر مردم 
به خاطر جنگ و نبود امنیت مجبور به ترک خانه های 
خود شده اند؛ اما در مورد انتخابات، باشندگان ولسوالی 
این  در  انتخابات  برگزاری  و  دارند  منفی  نظرات  چرخ 

ولسوالی را ناممکن می دانند.
یکی از باشندگان ولسوالی چرخ که نخواست نامش 
برگزاری  امکان  به خبرنگار »آوا« گفت که  فاش شود 
انتخابات و رفتن مردم به پای صندوق های رای وجود 

ندارد.
و  داد  نسبت  هوا  سردی  به  را  موجود  امنیت  وی 
تصریح کرد که با گرم شدن هوا ممکن است مخالفین 

وضعیت را خراب تر کنند.
باشندگان ولسوالی چرخ نگرانی های خود را از ناامن 
انتخابات را  ابراز داشتند و برگزاری  بودن این ولسوالی 

ناممکن توصیف کردند.
باشندگان ولسوالی چرخ  از  نام مستعار یکی  زیداهلل؛ 
است که می گوید به هیچ وجه مردم در انتخابات شرکت 

نمی توانند.
به گفته وی نبود تضمین امنیتی بعد از انتخابات باعث 
ترس و رعب بین مردم می شود که با رای دادن امکان 

کشتن و قطع عضو آنها وجود دارد.
که  باشد  می  کهن  ای  سابقه  دارای  چرخ  ولسوالی 
مرقد موالنا محمد یعقوب چرخی و سید بهایی جان از 

مشاهیر کشور در این ولسوالی قرار دارد.

فردی برادرش را در شهر پلخمري؛ مرکز والیت 
بغالن توسط تفنگ شکاری به قتل رساند. 

بغالن  پولیس  سخنگوي  بشارت؛  جاوید  احمد 
ساحه  در  دوشنبه  شب  حادثه  این  که  گوید  مي 
سرحمام شهر پلخمري زماني رخ داده که دو برادر 
به خاطر موضوعات فامیلي باهم درگیر شده اند و 
برادر کوچک، برادر بزرگ را به ضرب گلوله چره اي 

به قتل رسانده است. 
برداشته  زخم  نیز  آنها  خواهر  رویداد،  این  در 

است. 
بازداشت  را  قاتل  آقاي بشارت گفت که پولیس 

کرده است.

دستگیری قاتل برادر ُکش توسط پولیس 
در بغالن

تامین امنیت، اولویت اصلی است
عبدالرحیم وردک:

انتخابات  کاندیدای  وردک؛  عبدالرحیم 
مناظره  در   ۱۳۹۳ سال  جمهوری  ریاست 
در  گفت  نیوز  طلوع  تلویزیون  در  تلویزیونی 
صورتی که به عنوان رییس جمهور از سوی 
امنیت  تامین  شود،  انتخاب  افغانستان  مردم 

سراسری در کشور در اولویت برنامه اوست.
افزود: هر  آوا، وی  خبرگزاري  گزارش  به 
نظامی  نیروهای  دارای  افغانستان  که  وقت 
خارج  و  داخل  در  دایمی  صلح  باشد،  قوی 
کشور نیز ایجاد خواهد شد. او عالوه کرد که 
با مشکالت  افغانستان  مردم  حاضر  حال  در 
اگر  و  مواجه هستند  در کشور  امنیتی  جدی 
شود  انتخاب  جمهور  رییس  عنوان  به  او 
کشور  در  را  سراسری  ثبات  و  صلح  زمنیه 
فراهم خواهد کرد. به عقیده وردک، بهترین 
را  حکومت حکومتی است که حمایت مردم 
قابل  زمانی  کار  این  و  باشد  داشته  خود  با 
مانند  ابتدایی  خدماتی  دولت  که  اجراست 
نماید.  مهیا  ملت  برای  را  امنیت  و  صحت 
که  کرد  تاکید  ادامه  در  پیشین  دفاع  وزیر 
باشد  غیرسیاسی  همیشه  باید  ملی،  اردوی 
آنها  وظایف  در  افغانستان  سیاستمداران  و 
حال  در  که  افزود  او  باشند.  نداشته  دخالت 

به شکل  طالبان  گروه های  از  برخی  حاضر 
منافع  منظور  به  فعلی  وضعیت  از  مافیایی 
شخصی خود استفاده می کنند؛ چرا که آنها از 
سوی خارجی ها حمایت می شوند. این نامزد 
ریاست جمهوری عالوه کرد: در صورتی که 
خارجی ها طالبان را در برابر مردم افغانستان 
با آنها مشکل  حمایت کنند، صلح و برادری 
خواهد بود. آقای وردک در ادامه تصریح کرد 
که وحدت و همدلی میان مردم نقش اساسی 
در کشور دارد؛ چرا که در طول تاریخ این امر، 
به اثبات رسیده است. او گفت:«من به عنوان 
ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ خواهان  نامزد 
صلح و برابری میان مردم افغانستان هستم؛ 
چرا که تالش های من مطابق قانون اساسی 
حال  در  که  افزود  وی  دارد«.  ادامه  کشور 
حاضر در برخی از والیات کشور دست طالبان 
به خون مردم بی گناه افغانستان آغشته است 
و یکی از مسئولیت های حکومت آینده، خلع 
کرد  اضافه  او  بود.  خواهد  آنها  کردن  سالح 
که فعال فساد گسترده باعث حکومت داری 
به  که  چرا  است؛  شده  کشور  در  غیرمعاصر 
بزرگی  لطمه  افغانستان  المللی  بین  شهرت 
وارد شده است. وردک خاطرنشان ساخت که 

حکومت آینده او یکی دیگر از راهکارهایش 
ریشه کن کردن فساد اداری خواهد بود؛ زیرا 
هرکسی که دست اش به فساد آغشته باشد 
به پنجه قانون سپرده خواهد شد. اوگفت هر 
فردی که باعث ناامنی و فساد اداری در کشور 
شود، بدون شک از سوی حکومت بعدی در 
خواهد  صورت  قانونی  مبارزه  آنها  مقابل 
امن  کامال  فضای  یک  در  مردم  تا  گرفت؛ 
زندگی کنند. به گفته آقای وردک، در شرایط 
کنونی مردم افغانستان با مشکالت گوناگونی 
مواجه هستند؛ در صورتی که به عنوان رییس 
جمهور انتخاب شود در مورد راه حل های آن 

تالش های زیادی به خرج خواهد داد.
او گفت اگر او از سوی ملت انتخاب شود، 
ریشه کن کردن مواد مخدر و ایجاد زمینه کار 
برای جوانان یکی دیگر از کارهای وی خواهد 
بود. او افزود:«من همیشه خواهان افغانستانی 
و  زنان  همه  تا  هستم؛  سراسری  و  معتدل 

مردان به حق و حقوق دایمی شان برسند«.
گفتنی است که این مناظره میان ۵ نامزد 
جمهوری  ریاست  انتخابات  آینده  انتخابات 
خصوصی  تلویزیون  در  گذشته  شب  دوشنبه 

طلوع نیوز برگزار شده بود.

انقالب اسالمی ایران نقطه امید ملت های مظلوم است
ادامه از صفحه 1 / امپریالیستی غرب، 
ادعای حکومت بر جهان را داشتند و به 
القا کرده بودند  همه کشورها و ملت ها 
فرهنگی  و  فکری  کشوری،  استقالل  که 
در گرو پیوستن به یکی از دو بلوک شرق 

و غرب است.
وی ادامه داد که بزرگمرد تاریخ از تبار 
نور و معنویت، خمینی کبیر)ره( قدم به 
و  خداوند  به  اتکای  با  و  گذاشت  عرصه 

نیروی الهی و اطاعت 
رسا  فریاد  با  خداوند 
جهان  ملل  همه  به 
سایه  در  که  فهماند 
و  معنویت  و  تقوی 
می  گناه،  از  دوری 
وابستگی  بدون  توان 
غرب،  و  شرق  به 
کشوری،  استقالل 
فرهنگی  و  فکری 
ملت ها را تامین کرد.

مسئول  گفته  به 
های  فعالیت  مرکز  فرهنگی  بخش 
فرهنگی-اجتماعی تبیان، ملت جمهوری 
پاک  اندیشه  مبنای  بر  ایران،  اسالمی 
عظمت  و  اقتدار  اوج  به  فقیه  والیت 
انقالب  بعد  به  آن  از  و  است  رسیده 
اسالمی ایران نقطه عطف تاریخ گردیده 
و  محروم  های  ملت  تمام  امید  نقطه  و 
توان  از جمله می  مظلوم جهان شد که 

و  افغانستان  سرفراز  و  متدین  مردم  به 
با  اشاره کرد که  این خطه  جوانان غیور 
الهام از انقالب اسالمی ایران و با اتکاء به 
از ذلت گناه، بزرگترین  خداوند و دوری 
به  را  ابرقدرت وقت یعنی شوروی سابق 
زانو درآورد و بر افسانه شکست ناپذیری 

قشون سرخ شوروی خط بطالن بکشد.
فعلی  شرایط  در  و  افزود:»اکنون  وی 
کشورهای  در  اسالمی  بیداری  هم 

مسلمان متاثر و برگرفته شده از انقالب 
حجت  گفته  به  باشد.«  می  اسالمی 
عصر  در  تردید  بدون  موحدی،  االسالم 
کشتی  دار  سکان  و  دار  داعیه  حاضر، 
مسلمین جهان  امر  ولی  اسالمی  انقالب 
می  بقائه«  اهلل  خامنه»ادام  امام  حضرت 
بخواهد  که  کشوری  و  ملت  هر  و  باشد 
به عزت و اقتدار واقعی برسد و استقالل 

فرهنگی و ملی خود را دریابد، تنها و تنها 
انسان  و  اندیشه مقدس  از  اطاعت  راه  از 
مسئول  است.  ممکن  فقیه  والیت  ساز 
به جوانان  تبیان، خطاب  بخش فرهنگی 
ورزشکار گفت: در شرایطی که تهاجمات 
فرهنگی از در و دیوار می بارد و عده ای 
به  و  شده  کشیده  اعتیاد  به  جوانان  از 
شرع  خالف  و  عفت  منافی  اعمال  سایر 
در  که  عزیز  جوانان  شما  اند،  آورده  رو 
و  جسم  صحت  فکر 
روان از طریق ورزش 
مثبت  اعمال  سایر  و 
آن  به  و  اید  افتاده 
لیاقت  اید،  مشغول 
آن را دارید که دست 
شود  بوسیده  شما 
و  جوانان  شما  به  و 
برنامه  این  مجریان 
داده  افتخار  مدال 
تشویق  مورد  و  شود 
در  وی  بگیرید.  قرار 
آیت  حضرت  نماینده  گرم  سالم  پایان 
شیرازی»دام  مکارم  ناصر  العظمی  اهلل 
عزه« و رئیس عمومی مرکز فعالیت های 
حاضرین  به  را  تبیان  فرهنگی-اجتماعی 
در محفل ابالغ نمود و همچنین جوایزی 
این مجموعه  برای ورزشکاران ممتاز  که 
اهدا  آنان  به  را  بود  شده  گرفته  نظر  در 

کرد.

ولسوال چرخ لوگر:
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گزارش

محکومیت خشونت علیه خبرنگاران از 
سوی فعاالن رسانه ای بلخ

خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ای در 
اهانت  و  خشونت  اعمال  هرگونه  بلخ  والیت 

علیه خبرنگاران را محکوم کردند.
برخورد  پی  در  آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
ریاست  کاندیداهای  از  یکی  آمیز  خشونت 
اندرکاران  دست  خبرنگار،  دو  با  جمهوری 
مزار شریف طی نشستی ضمن  ای در  رسانه 
هرگونه  اعمال  از  عمل،  این  به  اعتراض 
کرده  نگرانی  اظهار  خبرنگاران  علیه  خشونت 

اینگونه اعمال را تقبیح کردند.
حمایت  نهاد  سوی  از  که  نشست  این  در 
و  افغانستان)نی(  آزاد  های  رسانه  کننده 
در  کشور  شمال  خبرنگاران  اجتماعی  انجمن 
شریفی؛  نورآقا  شد،  برگزار  شریف  مزار  شهر 
رفتار  تقبیح  ضمن  نی  ساحوی  دفتر  مسئول 
برابر  در  جمهوری  ریاست  نامزدان  از  یکی 
خبرنگاران و از بین بردن اطالعات ثبت شده 
قانون و دموکراسی  را خالف  این عملکرد  او، 

دانست.
وی یکی از دالیل افزایش اینگونه خشونت 
حق  قانون  نبود  را  خبرنگاران  علیه  ها 
به  اشاره  با  دانست،  اطالعات  به  دسترسی 
شدن  نزدیک  و  انتخاباتی  کارزارهای  شروع 
تا  از رئیس جمهور خواست؛  انتخابات  پروسه 
توشیح  را  اطالعات  به  دسترسی  حق  قانون 
فراروی  ها  چالش  کاهش  موجب  تا  نماید؛ 

خبرنگاران شود.
که  کرد  توصیه  نیز  خبرنگاران  به  شریفی 
خودداری  افراد  مسائل شخصی  به  دخالت  از 
احترام  مورد  را  آنان  و حریم خصوصی  کرده 
آنان  خشم  برانگیختن  موجب  تا  دهند؛  قرار 

نشوند.
در همین حال، محمد کاظم حیدری؛ یکی 
از خبرنگاران والیت بلخ در این نشست گفت 
انتخاباتی  کارزارهای  پوشش  و  پخش  که 
عدم  بر  مشروط  ها  رسانه  از سوی  کاندیداها 
و  کاندیداها  یکجانبه  و  مغرضانه  برخوردهای 

رعایت اصول قانون می باشد.
ارائه  برای  نباید  کاندیداها  که  افزود  وی 
چندرسانه  از  شان  انتخاباتی  های  برنامه 
یا  و  نموده  استفاده  عالقه خود  مورد  محدود 
در صدد تطمیع خبرنگاران و اعمال تهدید و 
فشار علیه آنان باشند؛ زیرا این خود باعث زیر 
اعتبار  بی  و  کاندیداها  شخصیت  رفتن  سوال 

شدن شان نزد مردم خواهد شد.
دانشکده  اساتید  از  رهین؛  ماریا  همچنین 
رسانه  اینکه  ضمن  بلخ  دانشگاه  ژورنالییزم 
در  دانست  جامعه  وجدان  را  خبرنگاران  و  ها 
عین حال یادآور شد که عملکرد غیرقانونی و 
از خبرنگاران و رسانه ها  غیرحرفه ای برخی 
و  فرهنگی  نظم  زدن  برهم  موجب  تواند  می 

سیاسی جامعه شود.
ها  رسانه  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  را  کننده  نگران  و  نامطلوب  رویدادهای 
می  انعکاس  هیجانی  و  بزرگنمایی  صورت 
با پخش  از رسانه ها  دهند گفت که بسیاری 
و  ناخوشایند  اخبار  و  مبتذل  های  برنامه 
نظر  در  را  جامعه  مردم  احساسات  هیجانی 
روانی،  نظم  زدن  برهم  موجب  و  نگرفته 

فرهنگی و سیاسی جامعه می شوند.
علیه  خشونت  افزایش  رهین  خانم 
تاکید  خوانده  کننده  نگران  نیز  را  خبرنگاران 
و  خبرنگاری  اصول  باید  خبرنگاران  که  کرد 
از پخش  و  کرده  مراعات  را  ای  اخالق حرفه 
تا  نمایند؛  خودداری  جانبدارانه  های  برنامه 

کمتر با خشونت مواجه شوند.
این در حالی است که برخی از خبرنگاران 
والیت بلخ از رفتارها و برخوردهای غیرقانونی 
خبرنگاران  با  حکومتی  مسئوالن  از  شماری 
چنین  که  دهند  می  هشدار  داشته  شکایت 
خبرنگاران  آوردن  روی  موجب  برخوردهایی 
نشر  برای  را  فضا  و  شده  خودسانسوری  به 
اطالعات و معلومات شفاف و واقعبینانه برای 

مردم تنگ می نماید.

جهاد مردم افغانستان امتداد انقالب 
ايران بود

انقالب  پیرامون  که  تخصصی  نشستی  در   
حزب  سوی  از  اسالمی  بیداری  و  ایران  اسالمی 
برگزار  در کابل  امروز دوشنبه  افغانستان  ملی  رفاه 
ادامه  افغانستان،  مردم  جهاد  که  شد  تاکید  شد، 
خبرگزاري  گزارش  به  بود.  ایران  اسالمی  انقالب 
آوا، محمد حسن جعفری؛ دبیر کل حزب رفاه ملی 
که در این نشست صحبت می کرد ضمن تبریک 
سالروز پیروزی انقالب ایران و همچنین فرارسیدن 
سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان گفت 
که انقالب ایران به رهبری امام خمینی)ره( پدیده 
مقدسی بود که جهان را دچار تحول کرد و شرق و 
غرب از این پدیده تا هنوز می ترسد. وی همچنین 
ایران  انقالب  امتداد  را  افغانستان  اسالمی  انقالب 
امام خمینی  افزود که دم مسیحایی  عنوان کرد و 
نه تنها ملت ایران را بیدار کرد؛ بلکه مبارزات وی 
داشت.  پی  در  جهان  تمام  در  را  بزرگی  تحوالت 
وی رابطه ایران و افغانستان را یک رابطه عمیق و 
ناگسستنی خواند و گفت که غربی ها با تمام تالش 
توانند  نمی  انگیزی  نفاق  برای  روزی  شبانه  های 
این رابطه را کمرنگ سازند. وی در بخشی دیگر 
از سخنان خود گفت که افغانستان نیاز به نیروهای 
خارجی ندارد و غربی ها خود تربیت کننده تروریزم 
اند. ناصر جهانشاهی؛ رایزن فرهنگی سفارت ایران 
در کابل نیز در این مراسم گفت که انقالب ایران 
به رهبری امام خمینی انفجار نور بود که ملت ایران 
را از گمراهی نجات داد و نیز فرصتی ایجاد کرد؛ تا 
ملت ها راه خود را پیدا کنند. او گفت که انقالب 
اسالمی توانست در کشورهای اسالمی به خصوص 
ایران تحول ایجاد کند و در سایه این تحول ملت 
را از گمراهی نجات داد. جهانشاهی گفت که امام 
خمینی به عنوان بنیانگذار انقالب اسالمی پیامش 
محتویاتی بود که از بزرگان به ارث گرفته بود. به 
گفته جهانشاهی امام توانست کرامت انسانی را برای 
تمام جهان انسانیت بیان و گوشزد کند که کرامت 
مغایرت  بودن  قیمومیت  و تحت  بردگی  با  انسانی 
دارد. به گفته وی، نتیجه انقالب اسالمی این شد 
که ایران امروز با ایران ۳۰ سال پیش تفاوت زیادی 
کرده و مردم مستعمره و ذلیلی که به سوی فحشا 
و کشور  داد  نجات  را  بودند  در حرکت  منکرات  و 
در  تولیدکننده  و  قدرتمند  کشور  یک  به  تبدیل  را 
جهان ساخت. به گفته وی، انقالبی که در ایران به 
وقوع پیوست منحصر به ایران نماند؛ بلکه انقالب 
پیوست  وقوع  به  منطقه  کشورهای  در  که  هایی 
بود و همچنین طاغوت هایی  ایران  از  متاثر  اکثراً 
را بر زمین زد که سال ها بر ملت خود حکومت می 
کردند. او گفت که با انقالب ایران، اسالم جان تازه 
گرفت و یکبار دیگر عظمت خود را در جهان ثابت 
نمود. به همین دلیل، امروز اسالم ستیزی در جهان 
اوج خود رسیده است. علیجان زاهدی، مولوی  به 
عنایت اهلل بلیغ از دیگر سخنرانان این محفل بودند 
مردم  جهاد  با  پیوند  در  ایران  انقالب  پیرامون  که 

افغانستان صحبت کردند.

پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره(  تحولی بزرگ در منطقه و 
جهان ایجاد کرد

امام  رهبری  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 
در  را  مالحظه ی  وقابل  بزرگ  تحولی  خمینی 
مباالت  مایه ی  که  کرد  ایجاد  وجهان  منطقه 
خواه  آزادی  هر  والگوی  آزاده  مرد  هر  وافتخار 
است. به گزارش خبرگزاري آوا،کانون علمی – 
به مناسبت  توانا  عبدالقادر  استاد  شهید  فرهنگی 
سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

ایران، بیانیه اي صادر نموده است.
دم  سپیده  از  که  است  آمده  بیانیه  این  در 
انسان های عظیم ورسالتمند  تا امروز،  آفرینش 
نوع  هیچ  از  و  نموده  مضاعف  تالش  همواره 
سالم  جامعه  یک  تا  اند  نورزیده  دریغ  فداکاری 
استبداد  و  نابرابری، ظلم  هرنوع  از  دور  انسانی، 
سترگ،  هدف  این  تحقق  نمایند.برای  ایجاد 
به  بی عدالتی  و  باطل  برابر  در  حق  مبارزات 
اشکال مختلف، در تمام ادوار تاریخ وجود داشته 

و هیچگاه توقف نیافته است.
این بیانیه مي افزاید: بدیهی است که در طول 
مبارزات حق علیه باطل توازن قوا مطرح نبوده، 
آنچه اهمیت دارد أداء رسالت و انجام ماموریت 
اصل،  این  به  بنا  که  است  مسلمان  انسان 
و  مغرور  پیروزی ها  در  گاهی  هیچ  نباید  انسان 
درشکست ها مایؤس گردد.درطول تاریخ، مردان 
تا  نبودند  آن  منتظر  راستین،  ومبارزان  بزرگ 
توزان قوا را ایجاد و بعداً به مبارزه اقدام نمایند. 

در ادامه این بیانیه آمده که ابراهیم)ع( دربرابر 
نمرود، در حالت قیام کرد که در عالم امکان از 
هیچ نوع قدرت مادی وظاهری برخوردار نبود و 
به هیچ وجه نیروی فیزیکی آنحضرت با نیروی 
ابراهیم  سیدنا  اما  نبود.  مقایسه  قابل  نمرودیان 
امکانات  شدن  فراهم  برای  را  رسالتش  ادای 
تا  ننشست  منتظر  نیانداخت،  تعویق  به  مادی 
زمینه مساعد شود، بلکه بدون انتظار ودرنگ به 
ادای تکلیف ورسالت شتافت، تبر برشانه کرد و 
نابود  بودند،  نشسته  خدا  جای  که  را  های  بت 
نمرود  خشم  ازآتش  نه  رسالت  اداء  در  ساخت؛ 
 هراسید ونه از مالمت مالمت کنندگان خوف در 
دل راه داد، بلکه با اتکای کامل به خدای بزرگ 
وایمان استوار مقاومت نمود وهیچگاه تن به ذلت 
نداد وسرانجام پیروزی از آن او شد، چون هدف 
تکلیف رسالت  وادای  ماموریت  انجام  آنحضرت 
بود، نه نتیجه آن. بیانیه مي افزاید که همچنان 
برای  را  خویش  قیام  نخستین  موسی)ع(  سیدنا 
برابر بزرگترین قدرت  از مستضعفین و در  دفاع 
عصر، فرعون وفرعونیان آغاز نمود. فرعونی که 
از  و  به قتل می رسانید  را  اسرائیل  بنی  پسران 
که  وکسیکه  می نمود  برداری  بهره  آن ها  زنان 
بود.  برخوردار  بینظیری  اقتدار  از  خود  عصر  در 
موسی)ع( به انتظار شرایط مساعد وفراهم آوری 
امکانات مادی، امروز وفردا نکرد، بلکه با اتکاء به 

سالح ایمان وباور کامل به پروردگان هستی، با 
دستان خالی وبدون نیروی مادی در برابر مستکبر 
دوران استادگی نمود، تااینکه مستضعفین از قید 
ظلم واستبداد رها وجایگاه عالی بدست بیاورند. 
پروردگار  توکل  به  آنحضرت  نتیجه  در  که 
اسالم  افزاید:رسول گرامی  مي  بیانیه  شد.  پیروز 
برابر مستکبرین،  تا در  زمانیکه مکلف می گردد 
دربرابر  هیچگاه  نماید،  دفاع  مستضعفین  از 
و  شود  نمی  مرحوب  دشمن  ظاهری  قدرتهای 
از سایه آنها نمی هراسد و تن به هیچ معامله ی 
وعید  وعد  فشار،  هر  برابر  در  نمی دهد.  ننگینی 
در  فرد  سرانجام  باقیمانده  قدم  ثابت  دشمن 
پیروز  نیرومندمشرکین،  و  بزرگ  توده های  برابر 
می گردد.سیدنا امام حسین)رض( زمانیکه دست 
به قیام می زند هدف اساسی آن معرفی حکومت 
مستبد یزید به جهانیان و به ویژه مسلمانان است، 
توانمندی  و  مادی  قدرت  وقیام  مبارزه  این  در 
فیزیکی امام حسین در برابر یزید ویزیدیان ناچیز 
وغیر قابل مقایسه است، امام حسین)رض( بنابر 
نبود قدرت و توان مادی بخود اجازه صبر نمی 
دهد، او بی صبرانه قیام می کند ونمی گذارد که 
گسترش  اسالم  نام  تحت  فساد  و  جنابت  گلیم 
مهم تر  )رض(  امام  ماموریت  است  واضح  یابد، 
از آن است که از قدرت دشمن بهراسد ومنتظر 
است  آمده  بیانیه  این  در  همچنین  نشیند.  فرج 
بنابر رسالت  افغانی  الدین  که مرحوم سیدجمال 
را  آزادی  پرچم  است،  اش  متوجه  که  تاریخی 
مسلمه  امت  جهان  سرتاسر  در  و  گرفته  بدست 
بندگی  قبول  از  تا  می خواند،  فرا  بیداری  به  را 
این  منتظر  سیدجمال  اگر  یابند.  نجات  بندگان 
می بود تا قدرت و قوت الزم پیداکند سپس اعالم 
مبارزه نماید هرگز به دست آوردهای  عظیم که 
است،  گردیده  نصیب  الدین  نهضت سید جمال 
که  آمده  بیانیه  این  ادامه  در  شدند.  نمی  فایق 
با تاسی والگوگیری ازهمین مردان تاریخ، ملت 
اگر  ارتش سرخ  از تجاوز  بعد  افغانستان  مجاهد 
گرفته  مدنظر  را  دشمن  مادی  توانمندی های 
در  فیری هم  میدادند، شاید  قرار  مورد محاسبه 
نمی  صورت  مسلح  دندان  به  تا  دشمنان  برابر 
دشمن  مادی  قدرت  به  سرتسلیم  وهمه  گرفت 
مسئولیت  و  رسالت  همان  اما  فرومی گذاشتند؛ 
برابر  در  خون  تا  گردید  باعث  آن ها  اسالمی 
ناپذیر  شکست  ولشکر  گردد  پیروز  شمشیر 
ارتش سرخ در برابر ایمان مردم این سرزمین به 
شکست مواجه شده و مفتضحانه از کشور بیرون 
امام  رهبری  به  ایران  اسالمی  انقالب  شوند. 
بخش  حیات  های  انقالب  از  یک  نیز  خمینی، 
تاریخ زندگی بشر است که رهبریت خردمند این 
مردان  والگوگیری  به  اقتداء  با  عظیم،  حرکت 
به  وجدبزرگوارش،  تاریخ  ومصلحان  رسالتمند 

انتظار فرصت وفراهم شدن توازن قوا ننشست، 
ایمان  از  مملو  مرد  ومصلح عصر،  برزگمرد  این 
تهی  میان  قدرت  مرحوب  اینکه  بدون  وباور، 
برابر  در  الهی،  قدرت  به  اتکا  با  شود،  دشمن 
سرود  مخالفت  رجز  وبادارانش،  شاهی  ستم 
نه غربی، جمهوری  »نه شرقی  وعربده ی شعار 
رسانید.  دوران  مستضفان  گوش  به  را  اسالم« 
وتایید  وتوانا  قادر  به خدای  با توکل  توانست  او 
تاسیس  به  موفق  اسالمی  ایران  مسلمان  مردم 
با  خمینی  امام  گردید؛  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  اسالم  عظمت  افتیده ی  درفش  پیروزی  این 
متقاعد  را  بار دیگر مسلمانان جهان  نموده  بلند 
ساخت که در برابر سالح ایمان وباور به ارزشها، 
را  واستادگی  مقاومت  تاب  مادی  سالحی  هیچ 
ندارد؛ او بار دیگر به اسالم ونظام اسالمی روح 
تازه بخشید ونظام نمونه ومدینه فاضله اسالمی 

را جهانیان به نمایش گذاشت.
انقالب  پیروزی  مسلمًا  که  افزاید  مي  بیانیه 
بزرگ  تحول  خمینی  امام  رهبری  به  اسالمی 
وقابل مالحظه ی را در منطقه وجهان ایجاد کرد 
که مایه ی مباالت وافتخار هر مرد آزاده والگوی 
هر آزادی خواه است.اندیشه وافکار امام خمینی 
وقوم  ملت  یک  به  آنرا  که  است  آن  از  بزرگتر 
ویژه  از  خمینی  امام  ساخت،  محصور  وکشور 
سرنوشت  به  که  است  جهانی  های  شخصیت 
او  پیام  و  برنامه  اندیشید،  می  بشریت  همه ی 
آمده  بیانیه  این  ادامه  در  بود.  انسانیت  تمام  به 
است که رشد چشمگیر جمهوری اسالمی ایران 
ورشک  رنج  موجد  و  دوستان  مباهات  مایه  که 
ورهبری  فعال  مدیریت  ثمره  است،  دشمنان 
خردمندانه مسئولین ومنسوبین مومن ومجاهد و 
اثر تالش مخلصانه و آگاهانه مردم مسلمان آن، 
هیچ  برابر  در  که  است،  انقالب  پیروزی  از  بعد 
دسیسه گر وزورگو سر تسلیم خم نکردند وبرای 

هیچ فتنه گری اجازه ندادند تا آشوب برپا کند. 
واضح است که اگر مدیران جمهوری اسالمی 
انقالب  کیان  وبقای  استحکام  برای  ایران 
برنمی داشتند،  بود  الزم  که  های  گام  اسالمی، 
انقالب  از سرنوشت  انقالب  آن  قطعًا سرنوشت 

اسالمی در افغانستان بهتر نمی گردید.
این بیانیه در اخیر مي افزاید که به جا میدانیم 
پیروزی  سالگرد  پنجمین  و  سی  بهانه ای  به 
کانون  از  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  انقالب 
روز  این  عبدالقادرتوانا،  شهید  فرهنگی  ـ  علمی 
بزرگ را به ملت ایران اسالمی و همه ای دست 
خواهان  نموده  عرض  تبریک  نظام،  اندرکاران 
هردو  مردم  میان  برادرانه  روابط  تقویت  ادامه 
زیرا  می باشیم.  همسایه  و  برادر  اسالمی  کشور 
در  است  باقی  جهان  تا  است  همسایه  همسایه 

کنارهم خواهیم بود.

مردم ایجاد نخواهد شد. آقای فرید در ادامه 
نیروهای  که  وقتی  تا  ساخت  خاطرنشان 
غربی در کشور حضور فعال داشته باشند، 
انتخابات  برگزاری  شاهد  افغانسان  مردم 

شفاف و عادالنه نخواهند بود.
کارشناس  مژده؛  وحید  حال،  همین  در 
مسایل سیاسی و یکی دیگر از اعضای این 
نیروهای  حضور  نتیجه  که  گفت  جبهه 
جنگ  فقط  و  فقط  افغانستان  در  خارجی 

دوامدار است.
سیاسی، حضور  کارشناس  این  گفته  به 
افغانستان نیست؛ چرا  امریکا به نفع مردم 
مشکالت  ما  مردم  برای  همیشه  آنها  که 

جبهه وحدت ملي:

خارجی 
ها هیچگاه 

مشکالت مردم 
افغانستان را 
حل نمی کنند

وی افزود: از زمانی که نیروهای خارجی 
در افغانستان حضور پیدا نموده اند، مردم با 

مشکالت مختلفی دچار شده اند.
در  که  کرد  عالوه  ملی  جبهه  عضو  این 
به  از اشخاص محدود  حال حاضر تعدادی 
ها  امریکایی  از  خود  منافع شخصی  خاطر 
در افغانستان حمایت می کنند که به تعبیر 

وی، آنها خداوند را فراموش کرده اند.
در  فعال  ادامه گفت که  در  فرید  حاجی 
دارد  ناامنی جریان  افغانستان  اکثر والیات 
در  غربی  نیروهای  آن  اصلی  عوامل  که 

افغانستان هستند.
به عقیده وی، امریکا هیچ وقت به خاطر 
نکرده؛  پیدا  حضور  افغانستان  مردم  منافع 
منافع  خاطر  به  فقط  و  فقط  آنها  که  چرا 

شخصی خود کار می کنند.
او تصریح کرد که نیروهای خارجی هیچ 
و  حل  را  افغانستان  مردم  مشکالت  وقت 
در  مردم  خود  باید  پس  کنند؛  نمی  فصل 

قبال آنها هشیارانه عمل کنند.
حال  در  که  افزود  سیاسی  فعال  این 
حاضر، در همه والیات کشور، ناامنی جریان 
دارد؛ پس در این حالت هیچ وقت انتخابات 

شفاف و عادالنه برگزار نخواهد شد.
که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  فرید  حاجی 
باشد  داشته  حضور  افغانستان  در  امریکا 
میان  ملی  وحدت  و  دایمی  صلح  امنیت، 

ایجاد کرده اند.
تاکید کرد که خارجی ها می گویند  او 
که پس از سال 1392 فقط و فقط نیروهای 
نظامی در پایگاه های خود باقی می مانند و 
جنگ افغانستان را از دور مدریت می کنند 
میان  جنگ  دهنده  نشان  حرف  این  که 

افغان ها خواهد بود.
به عقیده مژده در شرایط کنونی، عوامل 
اصلی جنگ، ناامنی و نبود صلح با طالبان، 
آنها  که  زمانی  تا  زیرا  هستند؛  ها  خارجی 
معادن  نه  باشند،  داشته  حضور  کشور  در 
استخراج می شود و نه صلح در کشور ایجاد 
می شود. از سوی دیگر، عبدالرحیم کریمی؛ 

یک تن از علمای دینی گفت که در حال 
آسمانی  قرآن  از  افغانستان  مردم  حاضر، 
فاصله گرفته اند؛ چرا که قرار است پیمان 
امنیتی میان امریکا و افغانستان امضا شود.

به گفته وی، برخی بر این عقیده هستند 
که امریکای استعمارگر افغانستان را پس از 
سال 2014 ترک خواهد کرد و امریکا این 
هیچ  خود  منافع شخصی  خاطر  به  را  کار 

وقت نمی کند.
کریم  قرآن  آیات  براساس  که  افزود  او 
حضور نیروهای خارجی در کشور اسالمی 
افغانستان غیرمجاز است؛ زیرا سلطه کشور 

کفر بر مسلمانان جایز نیست.
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یک دالر امریکایی خرید 57.5 افغانی، فروش، 57.15 افغانی. 
یک پوند انگلیسی خرید 93.20 افغانی، فروش، 93.30 

افغانی. 
یک یورو خرید 77.55 افغانی، فروش،77.65 افغانی. 

هزار تومان ایرانی خرید 19.20 افغانی، فروش،19.30 افغانی. 
هزار کلدار پاکستانی خرید 522 افغانی، فروش، 542 افغانی. 

هزار کلدار هندی خرید 910 افغانی، فروش،920 افغانی. 
یک درهم امارات خرید 15.40 افغانی، فروش، 15.50 افغانی. 
یک دالر کانادایی خرید 51.30 افغانی، فروش، 51.40 افغانی. 

یک دالر آسترالیایی خرید 50.65 افغانی، فروش، 50.75 
افغانی. 
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تحریک طالبان: ۵۰۰ عامل انتحاری 
زن آماده داریم

با  صلح  مذاکرات  در  که  طالبان  نماینده  یک 
اینکه  بر  با تاکید  دولت پاکستان حضور دارد، 
در صورت شکست گفتگوها خشونت بیشتری 
در پی خواهد داشت، گفت که تحریک طالبان 
فقط 500 عامل انتحاری زن را برای اقدامات 

تروریستی آموزش داده و آماده کرده است.
در  ایسنا،  از  نقل  به  آوا  به گزارش خبرگزاری 
هفته  از  پاکستان  دولت  و  طالبان  که  حالی 
موالنا  کرده اند،  آغاز  را  خود  مذاکرات  گذشته 
کننده  مذاکره   نماینده  از سه  یکی  عبدالعزیز، 
طالبان در مصاحبه ای اعالم کرد که این گروه 
با  تروریستی عجله ای برای دستیابی به توافق 

دولت نواز شریف، نخست وزیر پاکستان ندارد.
عبدالعزیز در این خصوص گفت: در حالی که 
طالبان حداقل 400 یا 500 عامل انتحاری زن 
در وزیرستان یا دیگر نواحی قبیله نشین دارد، 
دولت باید شرایط و خواسته های آنها را درک 

کند.
شورای سیاسی و کمیته مذاکره کننده تحریک 
طالبان برای هرگونه مذاکره با دولت 15 شرط 
اعالم کرده که توقف حمالت طیاره های بدون 
دادگاه ها،  در  شریعت  قانون  اجرای  سرنشین، 
آموزشی  نهادهای  در  اسالمی  سیستم  ارائه 
طالبان  زندانیان  آزادی   ، خصوصی  و  دولتی 
چه پاکستانی و چه خارجی، دادن غرامت بابت 
دادن  طیاره،  حمالت  در  تخریب ها  و  تلفات 
محلی،  نیروهای  به  قبیله ای  مناطق  کنترول 
عقب نشینی  ارتش از مناطق قبیله ای و بستن 
پرونده های  شدن  ملغی  و  بازرسی ها  ایست 
جنائی علیه طالبان، آزادی زندانیان دو طرف، 
چه  و  فقیر  چه  همه  به  یکسان  حق  دادن 
دیده  آسیب  خانواده های  به  دادن شغل  غنی، 
توقف  سرنشین،  بدون  های  طیاره  حمالت  از 
جایگزنی  امریکا،  ترور  با  جنگ  از  حمایت ها 
جای  به  حکومتداری  در  اسالمی  سیستم 
با  روابط  تمامی  به  دادن  خاتمه  و  دموکراسی 

امریکا از آن جمله هستند.
روز  از  طالبان  شورای  رسانه ها  گزارش  به 
پروفسور  حقانی،  خالد  شیخ  ریاست  به  شنبه 
ابراهیم خان و موالنا یوسف شاه در وزیرستان 
این  و  است  کرده  برگزار  را  نشست هایی 
کمیته  به  را  شده  اعالم  شروط  احتماال  شورا 

میانجی گر دولت اعالم خواهد کرد.
را آغاز  با طالبان  نواز شریف در حالی مذاکره 
کرده که فشارها بر روی پاکستان برای حمله 
تعداد  شدن  کشته  از  پس  طالبان  به  نظامی 
زیادی از سربازان این کشور شدت گرفت. در 
صورت شکست گفتگوها که با کاهش نیروهای 
همراه   2014 پایان  تا  افغانستان  در  امریکا 
تقویت  برای  شریف  تالش های  بود،  خواهد 
خطر  با  پاکستان  دالری  میلیارد   225 اقتصاد 

شکست روبرو خواهد شد.
عمران خان که حزبش یک والیت پاکستان در 
مرز با افغانستان را اداره می کند هفته گذشته 
باعث  تروریستی  حمالت  که  کرد  پیش بینی 
پس  دولت  و  شد  خواهند  مذاکرات  شکست 
آغاز  طالبان  علیه  بر  نظامی  حمله  یک  آن  از 

خواهد کرد.
گانه  پنج  شرایط  دلیل  به  خود  که  عبدالعزیز 
مذاکره  از  ابتدا  گذشته  هفته  پاکستان  دولت 
قانون  این  شد:  مدعی  بود،  کرده  خودداری 
طبیعت است، وقتی گروهی حقشان را دریافت 

نمی کنند، دست به مبارزه می زنند.
عبدالعزیز این اظهارات را در حالی بیان کرد که 
مخالفان طالبان، این آمار و ارقام را بزرگنمایی 
 2001 سال  از  می خوانند.  طالبان  تبلیغات  و 
در  پاکستانی  هزار   40 حدود  تاکنون 

عملیات های تروریستی طالبان جان باخته اند.

ترور رئیس پارلمان عراق ناکام ماند

اسامه النجیفي؛ رئیس پارلمان عراق روز دوشنبه از 
عملیات ترور نجات یافت. 

به گزارش خبرگزاری صدای افغان)آوا( به نقل از 
شبکه العالم ، النجیفي هدف یک موتر بمب گذاري 
شده در مسیر حرکت خود در جاده شرقي موصل قرار 

گرفت. در این انفجار دو نفر مجروح شدند. 
اثیل النجیفي والی نینوا نیز رئیس پارلمان عراق را 

در این مسیر همراهي مي کرد. 
ذکر  نامش  خواست  که  عراقي  مطلع  منبع  یک 
نیروهاي  توسط  منطقه  سریع  محاصره  از  نشود، 

امنیتي و جلوگیري از ورود افراد به آن خبر داد. 
مورد  نیز   )۹۲ میزان   ۱۸( پیش  ماه  چهار  نجیفی 

سوء قصد قرار گرفته بود.
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شکست راهبرد ظاهری امريکا در مبارزه با مواد مخدر 
در افغانستان

راهبرد ظاهری امریکا برای مقابله با 
تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
خود  و  است  شده  مواجه  شکست  با 
به  مخدر  مواد  قاچاق  در  سیا  سازمان 

سراسر جهان دست دارد . 
خبرگزاری  مانیتورینگ  گزارش  به 
صدای  از  نقل  به  افغان)آوا(  صدای 
دیپلمات  اسکوت  ِدیل  پیتر  روسیه،  
به  مطلب  این  اعالم  با  کانادایی  سابق 
است صحبت  گفته  تریبون  ال  روزنامه 
سازمان  داشتن  دست  به  راجع  کردن 

سیا در برنامه قاچاق مواد 
مختلف  نقاط  به  مخدر 
ممنوع  امریکا  در  دنیا، 

است. 
راهبرد  گویند  می 
امریکا در مبارزه با تولید 
افغانستان  در  مواد مخدر 
شکست  با  ابتدا  همان  از 
این  با  است.  شده  روبرو 
قاطعانه  توان  نمی  حال 
برنامه  آیا  که  شد  مدعی 
زمینه  در  امریکا  های 

خورده  شکست  نیز  خشخاش  کشت 
است یا خیر؟ 

امریکا در  ؛بازرس ارشد  جن سوپکو 
تلویزیونی  به  افغانستان  بازسازی  امور 
از یکصد  سی ان ان گفته است، بیش 
میلیارد دالر هزینه صورت گرفته برای 
بازسازی افغانستان، نزدیک به یک دهم 
مخدر  مواد  تولید  با  مبارزه  برای  آن 
به  اشاره  با  سوپکو  است.  شده  مصرف 
نتایجی که حاصل شده است می گوید 
که ظاهرا این مبالغ به طور موثر خرج 
نشده اند. عمال سیاست های امریکا در 
از  افغانستان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
همان ابتدا به درستی تدوین نشده بود. 
کارشناس  ورخوتوروف  دیمیتری 
مرکز مطالعات افغانستان معاصر در این 
این است که  رابطه می گوید: »مساله 
روش  از  موارد  بیشتر  در  ها  امریکایی 

های پولیسی استفاده می کنند، یعنی 
به  و  کند  می  ممنوع  را  مواد  تولید 
تولید کنندگان و قاچاقچیان  بازداشت 
برای  که  در صورتی  پردازند.  می  مواد 
مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر بهتر 
اقتصادی  توسعه  های  روش  از  است 

بهره گرفت. 
شاغلین  تعداد  چه  هر  عبارتی  به 
برای  افراد  امکانات  شود،  بیشتر 
بیشتر  قانونی  مشاغل  به  پرداختن 
خواهد شد. در حال حاضر، زارعانی که 

می  زندگی  امکانات  بدون  مناطق  در 
به مشاغل دیگری  نیستند  قادر  کنند، 
و  بپردازند.  خشخاش  کشت  از  غیر 
مجبور  خانواده  کردن شکم  سیر  برای 
به انجام کارهای غیرقانونی می شوند.« 
شده،  رسانی  برق  که  مناطقی  در 
مواد  تولید  و  خشخاش  کشت  میزان 
بخشی  زیرا  است.  یافته  کاهش  مخدر 
از درآمد کشت خشخاش در افغانستان 
برای خرید سوخت و تغذیه دیزل های 
ژنراتور و تامین برق روستاهای کوچک 
صرف می شود. به طور کل، برای بهتر 
موج  به  نیاز  افغانستان  شرایط،  کردن 

جدید صنعتی شدن دارد. 
اما آیا امریکایی ها دلیلی برای انجام 
بودن  ناموفق  آیا  بینند؟  می  کار  این 
امریکا در مبارزه با تولید مواد مخدر در 
افغانستان واقعی است؟ برآوردها نشان 

تولید  های  آزمایشگاه  که  دهند  می 
 18 تا  ساالنه  افغانستان  در  هرویین 
با این اوصاف  میلیارد دالر سود دارند. 
ده میلیارد دالر هزینه صورت گرفته از 
برای  سال  در طول 13  امریکا  بودجه 
سود  مقابل  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
18 میلیاردی بسیار ناچیز است. قطعا، 
بیهوده نیست که به صورت دوره ای در 
رابطه با دست داشتن نیروهای امنیتی 
سایر  به  مخدر  مواد  انتقال  در  امریکا 
می  برپا  هایی  دنیا جنجال  کشورهای 

شود. 
تلویزیون  گزراش  به 
اسکوت؛  ِدیل  پیتر  ایران، 
در  کانادا  سابق  دیپلمات 
روزنامه ال تریبون تصریح 
راجع  کردن  کرد صحبت 
سازمان  داشتن  دست  به 
سیا در برنامه قاچاق مواد 
مختلف  نقاط  به  مخدر 
ممنوع  امریکا  در  دنیا، 

است. 
عالوه بر این، وابستگی 
در  امریکا  نظامی  حضور  متقابل 
مواد  تجارت  شکوفایی  و  افغانستان 
قابل  آمارها  توسط  محل  در  مخدر 
سال  جوالی  ماه  در  هستند.  مشاهده 
را در  2000، طالبان کشت خشخاش 
کشور ممنوع کرد و سال بعد از آن از 
تنها 185 تن خشخاش  سراسر کشور 
به دست آمد. در عوض  فراوری نشده 
امریکا  از ورود  سال 2002 یعنی پس 
بدست  میزان خشخاش  افغانستان،  به 
آمده تا 2700 تن افزایش داشت و طی 
سال 2011 تقریبا به 6 هزار تن رسید. 
اگر بخش  که  معتقد هستند  برخی 
عمده نیروهای ناتو از افغانستان خارج 
شوند، تولید مواد مخدر بیشتر از قبل 
خواهد شد. زیرا در این صورت امریکا 
را  قضیه  این  ظاهری  مسئولیت  حتی 

نیز بر عهده نخواهد گرفت.

انتقاد دولت سوئیس از نتیجه همه پرسی برای سهمیه بندی مهاجران اروپایی
مقامات  نظر  با  مغایر  رای  »این  گوید:  می 
سیاسی و دولت فدرال است و بیشتر استان 
های سوئیس مخالف این اقدامند. این رای 
همچنین به زیان حوزه اقتصادی و سازمان 
دیگر  نظر  خالف  بر  نیز  و  مربوطه  های 
احزاب سیاسی است و برخی از احزاب از خود 
چنین  مورد  در  هوادارانشان  چرا  پرسند  می 
موضوع مهمی با آن ها همراهی نمی کنند.« 

اعمال  به  ها  سوئیسی  مثبت  رای 
مهاجران  ورود  بر  بیشتر  محدودیتهای 
دولت  واکنش  با  کشورشان  به  اروپایی 
گوید  می  سوئیس  دولت  شد.  روبرو  فدرال 
این  روابط  اقتصاد و  این همه پرسی  نتیجه 
کشور با اتحادیه اروپا را با چالش روبرو می 
کند. سیمونِتا سوماروگا، عضو شورای فدرال 
پرسی  همه  نتیجه  به  انتقاد  در  سوئیس 

همه  در  کنندگان  شرکت  درصد   ۳/۵۰
پرسی روز یکشنبه سوئیس با اعمال سهمیه 
این  به  اروپایی  مهاجران  ورود  برای  بندی 

کشور موافقت کردند. 
بین  اختالف  نتیجه شکننده است و  این 
مهاجرت  موافقان  و  مخالفان  آراء  درصد 
دهم   ۶ تنها  سوئیس  به  اروپائیان  نامحدود 

درصد است.

سوریه؛ قتل عام ۲۵ نفر بدست تروریست ها در حماه
حمایت  تحت  های  تروریست 
حمای  منطقه  در  را  نفر   25 خارج، 

سوریه قتل عام کردند. 
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از 
جدیدترین  وی،  تی  پرس  تلویزیون 
گزارش ها حاکی است ستیزه جویان 
بیست و پنج نفر را در روستایی علوی 
عام  قتل  سوریه  حمای  والیت  در 

کردند. 
مقامات سوریه اعالم کردند: ستیزه 
جویان وارد روستای معان در  والیت 
حماه در غرب سوریه شدند و بیست 

و پنج نفر را کشتند. 
بیشتر  گویند  می  دمشق  مقامات 

قربانیان زن و کودک هستند. 

منابع  که  است  حالی  در  این 
قربانیان  کنند  می  ادعا  مخالفان 
جنگجویان طرفدار حکومت بوده اند. 
سوریه  مقامات  واقعه  این  پی  در 
سکوت جامعه بین المللی را در قبال 

این جنایات محکوم کردند. 
شبه  که  نیست  بار  اولین  این 
مردم  علیه  جنایاتی  چنین  نظامیان 

سوریه مرتکب می شوند. 
از  یکی  در  گذشته  دسامبر 
جویان  ستیزه  رخدادها،  مرگبارترین 
از هشتاد غیرنظامی را در شهر  بیش 

عدرا در جنوب سوریه اعدام کردند. 
گزارشی  در  بشر  حقوق  بان  دیده 
اوت   در  نظامیان  شبه  کرد  اعالم 

2013 بیش از یکصد و نود غیرنظامی 
نزدیک  را در روستاهای علوی نشین 

شهر بندری الذقیه کشتار کردند. 
بارها  همچنین  جویان  ستیزه 

نیروهای دولتی را اعدام کرده اند. 
از  بیش  کنون  تا  سوریه  جنگ 
جای  بر  کشته  هزار  سی  و  یکصد 
آواره کرده  را  نفر  میلیونها  و  گذاشته 

است. 
کنون  تا  ها  تروریست  و  شورشیان 
مرتکب  دست  این  از  زیادی  جنایات 
شده اند و این در حالیست که امریکا، 
انگلیس و  ، ترکیه،  عربستان سعودی 
فرانسه و قطر و برخی کشورهای دیگر 

از این تروریستها حمایت می کنند.

فن آوری های جديد جاپانی در 
خدمت سلولهای بنیادی

زیست  فعالیتهای  توسعه  مرکز  در  جاپانی  دانشمندان 
شناسی در شهر کوبه می گویند در زمینه ساخت سلول 
های بنیادی به فرایند جدیدی دست یافته اند که ساده 

تر و سریع تر از روش های کنونی است. 
این  در  آنها  افغان)آوا(،  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
روش سلول های خونی را در معرض اسیدهای رقیق 
می گذارند. تا به امروز برای تولید این سلول ها یا آنها 
را از جنین انسان تهیه می کردند که روش بسیار بحث 
خون  و  پوست  بالغ  های  سلول  از  یا  و  بود  برانگیزی 
بنیادی استفاده می کردند  انسان برای تهیه سلولهای 
که این فرایند، چندین هفته طول می کشید و میزان 

موفقیت ان نیز پایین بود. 
هاروکو اوبوکاتا مدیر این پروژه می گوید: »این کار به 
ما اجازه می دهد که در آینده قادر به بازسازی ارگانهای 
بدن باشیم و این فن آوری به ما کمک می کند تا به 
کمک سلول های بنیادی، به کنترل سرطان بپردازیم.« 
ها  موش  روی  بر  تنها  تاکنون  ژاپن  در  روش  این 
این سلول های جدید  دانشمندان  آزمایش شده است. 
را وارد بدن موش ها کرده اند و این سلول ها توانسته 
بزرگ شوند.  و  بدن موش ها رشد کنند  در داخل  اند 
نیز  انسان  برای  آوری  فن  این  امیدوارند  دانشمندان 
کارساز باشد و بتوان از آن بعنوان درمان جدیدی برای 
این  دانشمند،  این  گفته  به  کرد.  استفاده  ها  بیماری 
و  بازگردند  به حالت جنینی  توانند حتی  ها می  سلول 
در آینده ما احتماال این توانایی را خواهیم داشت که به 
رویای قدیمی مان که یافتن راهی برای جوان ماندن 
است برسیم. مقاله خانم اوبوکاتا در این زمینه چندین 
آزمایش  که  او  اما  است  شده  رد  دیگران  از سوی  بار 
های متعددی در این مورد انجام داده است، سعی دارد 

دیگر دانشمندان را قانع کند.


