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ــان قربانى مى  ــتر زن در جنگ ها بيش
ــوند؛ در حالى كه اين نيمى از پيكر  ش
بى صداى جامعه در افروختن جنگ ها 
ــان ها بى گناهند و  ــتن انس و در كش

دست ندارند

اسپنتا:
در جنگ ها، بيشتر زنان 

قربانى مى شوند!
ــى به استندردها در  كه عدم دسترس
ــته، يكى از  ــن در گذش ــت قالي صنع
چالش هاى اساسى در راستاى بهبود 
كيفيت توليدات و صادرات قالين در 

كشور مى باشد

امضاى تفاهم نامه همكارى ميان 
اداره ملى استندرد، اتحاديه 
مولدين و صادر كنندگان قالين

تقلب؛ تضمين ها و تشويش ها

رئيس كميسيون مستقل انتخابات مى گويد 
شود،  سياسى  انتخابات  مساله  اينكه  بدون 
محفوظ  كميسيون  اين  نزد  نامزد  هر  امانت 

است.
يوسف نورستانى در يك برنامه تلويزيونى 
داريم،  كامل  اطمينان  خود  به  گفت:»ما 
موضوع تقلب در انتخابات و دستبرد به آراى 
كميسيون  و  نامزدان  سوى  از  همواره  مردم، 
مستقل انتخابات مطرح شده و در مورد آن، 

اظهار نگرانى شده است.»
هاى  انتخابات   در  مشكالت گسترده  بروز 
روند  اعتبار  شدن  لكه  دار  سبب  گذشته 
مسئوالن  اما  است؛  شده  كشور  در  انتخابات 
روى  تالش  ها  همه  اين  بار  كه  مى گويند 
از  دور  به  و  شفاف  انتخابات  يك  برگزارى 
معطوف  كارى ها  تقلب   و  دست  اندازى ها 

است.
گفت  همچنين  انتخابات  كميسيون  رئيس 
كه براساس قانون و طبق همان تقسيم اوقاتى 
كه قبال از طرف رئيس پيشين اين كميسيون 

طرح شده بود، پيش مى روند.
يوسف نورستانى اظهار داشت كه براساس 
حق  فردى  هيچ  كشور  جمهور  رئيس  فرمان 
در  ندارد.  را  انتخابات  پروسه  در  دخالت 
صورت آگاهى از هرگونه مداخله با آن فرد 
برخورد قانونى جدى خواهد شد، هرگاه اين 
فرد از كاركنان اين كميسيون باشد به زودى 

از وظيفه بركنار خواهد شد.
اطمينان  ابراز  موجود،  قراين  براساس  اما 
هاى كميسيون مستقل انتخابات هم دست كم 
تاكنون نتوانسته، نگرانى هاى موجود در زمينه 
احتمال تقلب در انتخابات و دستبرد به آراى 

واقعى كانديداهاى پرقدرت را رفع نمايد.
ريش  از  شمارى  كه  شد  گزارش  اخيرا 
سراسر  از  پشتون  قوميت  به  وابسته  سفيدان 

افغانستان گرد هم آمده بودند؛ ...
ادامه در صفحه 2

نگاه امروزنگاه امروز

يادداشتيادداشت

احياى القاعده؛ واپسين شگرد امريكا 
براى امضاى پيمان!

خبرها حاكى از آنست كه سران كاخ سفيد 
از امضاى پيمان امنيتى با دولت حامد كرزى 
نااميد شده اند. اين در حالى است كه از نظر 
و  دم  به  تنها  نااميدى  اين  آگاهان،  از  برخى 
نشده  خالصه  كرزى  حامد  حكومت  دستگاه 
و مقامات اياالت متحده به اين نتيجه رسيده 
از  بعد  احتمالى  جمهور  رئيسان  حتى  كه  اند 
كرزى نيز عالقه مند به امضاى پيمان مذكور 

با امريكا نيستند.
ترساندن دولت و ملت افغانستان از القاعده 
ديد  از  آن،  تروريستى  و  دهشتبار  عملكرد  و 
اى  گزينه  آخرين  شايد  آگاهان،  از  برخى 
باشد كه سران واشنگتن بدان متوسل شده و 
و  شده  واقع  كارساز  شگرد  اين  تا  اميدوارند 
حكومت و رئيس جمهور بر حال و يا آينده 

را وادار به امضاى پيمان امنيتى كند.
در  كه  ويرانگرى  و  شوم  اى  برنامه  دقيقًا 
عراق پياده شد و به باور بعضى از كارشناسان، 
در  ماندن  از  آنكه  از  پس  امريكايى  مقامات 
آن  پارلمان  و  دولت  مخالفت  دليل  به  عراق 
از  استفاده  با  و  ناچار  به  شدند  نااميد  كشور، 
خويش  نظامى  نيروهاى  تمامى  «صفر»  گزينه 

را از عراق بيرون كردند.
وجود  ديدگاه  دو  بعد  به  مرحله  اين  از 
دارد: نظر اول اين است كه به محض خروج 
القاعده  عراق،  مرزهاى  از  امريكايى  نيروهاى 
بود،  گرفته  اى  تازه  جان  نسبتًا  عراق  در  كه 
دامنه فعاليتهايش را در اين كشور بيشتر كرد 
و  عراق  در  موجود  شرايط  از  استفاده  با  و 
جذب گروههاى مخالف دولت جديد عراق، 
به تجهيز و تقويت كمى و كيفى خويش همت 

گماشت.
بنا براين ديدگاه، حمايت و پشتيبانى مالى 
و  زمانى  مقطع  آن  در  القاعده  تسليحاتى  و 
حتى تا اكنون به دوش كشورهاى عربى چون 
كشورهاى  از  ديگر  برخى  و  قطر  و  عربستان 
بزرگ و متوسط عربى در منطقه بود و هنوز 
نيز اين حمايتها به نحوى از انحا ادامه دارد...
ادامه در صفحه 2

ارتباط كرزى با نامزدان 
رياست جمهورى يكسان نيست!

صفحه 3

روح و جوهر ذاتي اسالم اعتدال است

ليسه دخترانه امام خمينى(ره) در شهرك اميد سبز كابل افتتاح شد

طرح يك حمله تهاجمى شوراى كويته بر شهر كابل خنثى شد

و  روح  كه  گفته  پيامى  طى  كرزى  جمهور  رئيس 
جوهر ذاتي اسالم اعتدال است و افراط و تفريط در 
آن جاي نداشته و افغانستان نيز از افراطيت دور بود؛ 
جنگ  كه  موقعيتي  از  استفاده  با  بيگانگان  متاسفانه  اما 
سرزمين  اين  در  را  افراطيت  ساخت،  مهيا  برايشان 

ترويج و حمايت كردند.
به گزارش خبرگزارى آوا، دفتر رسانه هاي حكومت 
روز يكشنبه، شاهد برگزاري افتتاحيه اي بود كه در آن 
مركز اعتدال افغانستان، رسما از سوي مسوولين، افتتاح 

شد.
داكتر، محمد شفيق صميم، معين تعليمان اسالمي، با 
وسط  دين  اسالم  دين  گفت:  محفل  اين  در  سخنراني 
را  تفريطي  و  افراطي  انديشه هاي  و  است  اعتدال  و 
مسلمان  نام  به  كساني  امروز  متاسفانه،  اما  نمي پذيرد، 
و اسالم، اهداف غير اسالمي خود را بر ديگران ترويج 

كرده و به پيش مي برند.
براي  باشد  گامي  مركز  اين  اميدوارم  افزود،  وي 
انديشه هاي  تضعيف  و  اعتدالي  انديشه  استحكام 

افراطي و تفريطي.
مركز اعتدال افغانستان، با محوريت آقاي نعمت اهللا 
شهراني، و ديگر اعضا، به كار خود در راستاي تحقق 
امت  وحدت  و  اعتدال  انديشه  استحكام  واالي  هدف 
تمام  در  آن  برقراري  آروزي  و  كشورمان  در  اسالمي 

كشورهاي اسالمي، فعاليت خواهد كرد.
هم چنين، منشي عبدالمجيد، پيام رياست جمهوري 

را در رابطه با افتتاح اين مركز قرائت نمود.
آقاي رييس جمهور كرزي، در اين پيام، گفته بود، 

ليسه دخترانه امام خمينى(ره) در شهرك اميد سبز كابل با حضور 
بهرامى؛ سفير كبير جمهورى اسالمى ايران, مسوولين وزارت معارف 
جمهورى اسالمى افغانستان، شوراى مردمى شهرك اميد سبز و ساير 

دانشمندان و فرهنگيان روز (يكشنبه) افتتاح شد. 
به گزارش خبرگزارى صداى افغان (آوا)، اين ليسه به مساحت 2 
هزار و 400 متر مربع در دو طبقه، با هزينه يك ميليون دالر امريكايى 

توسط كشور جمهورى اسالمى ايران ساخته شده است. 
كتاب خانه،  اتاق،  و  درسى  صنف   26 داراى  ليسه  اين  ساختمان 

البراتوار، نمازخانه و.... مى باشد. 
ايران  اسالمى  جمهورى  بصير  توسعه  موسسه  آمر  اكبرى،  آقاى 
كه در اين محفل صحبت مى كرد، گفت: جمهورى اسالمى ايران تا 
هنوز 13 مكتب را در افغانستان اعمار كرده است كه 12 باب آن، در 

غير مناطق شهرى قرار دارد. 
وى به كمك هاى بيشتر جمهورى اسالمى ايران در عرصه هاى 
علمى و فرهنگى در افغانستان خبر داد و افزود: تنها راه بيرون رفت 
از تاريكى ها توجه به معارف است و ...             ادامه در صفحه 2

رياست عمومى امنيت ملى از خنثى شدن برنامه بزرگ حمالت انتحارى و تهاجمى 
شوراى كويته در شهر كابل خبر داد.

به گزارش خبرگزارى آوا، يك گروه چهار نفرى از تروريستان همراه واسكت هاى 
انتحارى، يونيفورم نظامى، سالح و مقدار زيادى مواد انفجارى از ناحيه پنجم شهر 

كابل دستگير شدند.
افراد مذكور به نامهاى ميرويس از ولسوالى دايميرداد واليت ميدان وردك، وظيفه 
سازماندهى حمالت انتحارى، و سيدمعصوم، محمدعثمان و اجمل عاملين انتحارى و 

اهالى ولسوالى چك واليت ميدان وردك، بودند.
اين تروريست ها به دستور حاجى عبدالهادى؛ مسؤل محاذ فدائيان شوراى كويته، 
قصد انجام حمالت انتحارى، تهاجى و انفجارى  باالى تأسيسات ملكى و نظامى در 

ساحه قرغه و شش درك شهر كابل را داشتند.
تعليمات  كه  كردند  اعتراف  ابتدائى  بازجويى  و  تحقيقات  در  شده  دستگير  افراد 
نظامى و استعمال واسكت هاى انتحارى را در منطقه باى پاس شهر كويته در مركز 
تروريستى قوماندان راشدى و حاجى عبدالهادى مسئول محاذ فدائيان شوراى كويته 

فرا گرفته اند.

و  افراط  و  است  اعتدال  اسالم  ذاتي  جوهر  و  روح 
تفريط در آن جاي نداشته و افغانستان نيز از افراطيت 
موقعيتي  از  استفاده  با  بيگانگان  متاسفانه  اما  بود،  دور 
اين  در  را  افراطيت  ساخت،  مهيا  برايشان  جنگ  كه 

سرزمين ترويج و حمايت كردند.
وي در اين پيام از آقاي شهراني، به پاس خدماتش 

در راستاي تاسيس اين مركز قدرداني نمود.
در ادامه آقاي نعمت اهللا شهراني نيز در سخنان خود 
اعتدال  و  وسط  دين  اسالم  دين  داشت:  ابراز  چنين 

است و از افراطيت و تفريطيت، به دور است.
يعني  مسلمانان  اول  قبله  افزود،  همچنين  او 
بيت المقدس كه امروزه در دست دژخيمان صهونيسم 
قرار دارد، زماني روي عابدان مسلمان خداوند به سوي 
آن بود، اما بنا به خواست خداوند به سوي كعبه شريف 

تغيير كرد.
است،  مسلمانان  وحدت  براي  خوبي  نشانه  كعبه 
و  اسالمي  مذاهب  همه  از  اعم  مسلمانان  همه  زيرا 
قوميت هاي مسلمان، به سو ي آن نماز به پا مي دارند 
و  وسط  دين  اسالم  كه  مي دهد  نويد  خود  خداوند  و 

اعتدال است و راه سعادت همين راه است.
آقاي شهراني ادامه داد؛ خداوند اسالم را امت وسط 
خلق كرد تا گواهي باشد باري ديگر امت  ها و پيامبر 
اعتدال  راه  بهترين  پس  مسلمانان؛  براي  باشد  گواهي 

است و نبايد از آن گذشت.
هرجايي  در  مسلمانان  شكست  افزود،  همچنين  او 
كه بوده اند، هيچ دليلي غير از انحراف نداشته است...
ادامه در صفحه 3

رئيس جمهور كرزى در مراسم افتتاح مركز اعتدال افغانستان؛
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امروز ما داراى صدها 
استندرد ملى در سكتور 
هاى مختلف هستيم كه 
ما را قادر مى سازد كه 

بر استندردهاى واحد در 
كشور اتكا نموده و بدين 
ترتيب، زمينه ساز رقابت 
موثر توليدات داخلى در 
بازارهاى جهانى گرديم

يادداشتنگاه امروز

ادامه از صفحه اول / اما بنا بر نظر ديگر، 
پاى امريكا در تجهيز و تسليح القاعده نه كمتر 
عربى  كشورهاى  از  بيشتر  مراتب  به  بلكه  كه 
در ميان بود. از اين منظر، مقامات امريكايى به 
محض خروج، به نيروهاى القاعده در سراسر 
جانبه  همه  تخريب  و  ورود  سبِز  چراغ  منطقه 

كشور عراق را نشان داد.
نيروهاى تروريست و افراطى القاعده نيز با 
فعاليتهاى  و  تجمع  مركز  پيام،  سريع  دريافت 
عراق  كشور  را  خويش  تخريبى  و  تروريستى 
قرار دادند. بنا بر اين ديدگاه، در برنامه تجهيز  
تقويت القاعده در عراق، در واقع يك توطئه و 
همكارى مشترك امريكايى غربى- عربى شكل 

گرفت.
سعى  آن  عرب  و  غربى  متحدان  و  امريكا 
داشتند و دارند تا به مقامات عراق تلقين كنند 
كه بدون كمك آنها، قادر به برقرارى ثبات و 
امنيت در عراق نيستند كه البته در اين هدف تا 
حدود زيادى موفق هم بوده اند؛ و آن هم نه به 
آن دليلى كه مقامات امريكايى و شركاى غربى 
و منطقه اى آنان عنوان كرده و مى كنند؛ بلكه 
بيشتر به اين دليل كه دولت تقريبًا تازه تاسيس 
و  تنها  نابرابر،  و  تحميلى  جنگ  اين  در  عراق 

بدون ياور باقى مانده است.
به نظر مى رسد در عراق فعلى شاهد تكرار 
دولت  بوسيله  روزگارى  كه  هستيم  تاريخى 
عليه  حسين،  صدام  رهبرى  به  عراق  وقِت 
دولت و ملت مسلمان ايران و در يك جنگ 
نابرابر و با كمك همه ى دنيا، تحميل شده بود.

در هر حال، عراق در حال حاضر در همان 
و  گرفته  قرار  مظلومانه  و  حساس  موقعيت 
و  امريكا  سوى  از  وارده  فشارهاى  تمامى  با 
نيز  و  آن  عرب  و  غربى  شركاى  و  متحدان 
القاعده و ساير گروههاى تروريستى، تا كنون 
توانسته است چون آن كوهى استوار و پا بر جا 
بماند و تسليم هيچ گونه زور و فشارى نشود.

كه  است  عراق  در  شبيه  رويكرد  همين  با 
ملت  و  دولت  هراساندن  با  امريكايى  مقامات 
در  آن  مجدد  احياى  و  القاعده  از  افغانستان 
كشور مى گويند:“ در صورتى كه نيروهاى اين 
كشور در پايان سال جارى ميالدى افغانستان 
را ترك كنند، القاعده سازمان مبارزاتى خود را 

در اين كشور احيا خواهد كرد. 
القحطانى  فاروق  از  آسوشيتدپرس،  نقل  به 
القطرى، يكى از رهبران القاعده در افغانستان 
در حال استحكام بخشيدن به مناسبات محلى 
كهنه كار  نظامى  شبه  تعدادى  از  و  است  خود 
براى آموزش نسل جديدى از مبارزان استفاده 

مى كند. 
مدعى  امريكا  اطالعاتى  و  ارتش  مقامات 
هستند كه از طريق حمالت پهپادى و موشكى 
كوهستانى  واليت هاى  در  را  همراهانش  و  او 

كنر و نورستان هدف قرار داده اند. 
مايك روجرز، رئيس كميته اطالعاتى مجلس 
كرد  عنوان  خصوص  دراين  امريكا  نمايندگان 
كه تعداد اعضاى القاعده در افغانستان افزايش 
يافته است اما اين افزايش به گونه اى نيست كه 

امريكا در گذشته شناسايى كرده بود. 
امريكايى ها تقريبا از امضاى قرارداد امنيتى 
نيرو  هزار   10 حدود  حفظ  براى  افغانستان  با 
اوباما،  باراك  و  شده   نااميد  كشور  اين  در 
تلفنى  تماس  از  پس  امريكا  رئيس جمهورى 
از  كرزى،  حامد  خود  افغان  باهمتاى  اخيرش 
پنتاگون خواست تا طرح خروج كامل را آماده 

كند. 
به نقل از ايسنا، القحطانى از روش هاى اسامه 
بن الدن، رهبر سابق القاعده استفاده مى كند تا 

از شناسايى مكان اختفايش جلوگيرى كند. 
همچنين به دليل دور افتادن او از شاخه هاى 
افغانستان  طالبان  از  گروه  اين  القاعده،  اصلى 

كمك مى گيرد.“
شود  مى  برداشت  فوق  خبر  از  چنانچه 
شبيه  سناريوى  دنبال  به  امريكايى  مقامات 
رويكرد،  همين  با  و  اند  افغانستان  در  عراق 
فشارِ  زير  را  افغانستان  مردم  و  دولت 
مجدد  احياى  و  بازگشت  از  ”هراساندن“ 
واپسين  در  شايد  تا  دهند  مى  قرار  القاعده 
دولت  و  افتد  كارگر  مذكور  شگرد  لحظات، 
افغانستان، تن به امضاى پيمان امنيتى با اياالت 

متحده امريكا بدهد.

كرزى؛  قيوم  تا   / اول  صفحه  از  ادامه 
رياست  انتخابات  نامزد  و  جمهور  رييس  برادر 
نامزد  ديگر  رسول؛  زلمى  نفع  به  را  جمهورى 
به  وادار  پيشين،  خارجه  وزير  و  انتخابات 
كرزى  قيوم  از  آنها  سرانجام  اما  كنند؛  انصراف 
حمايت كردند و گفته مى شود اين فيصله مورد 

قبول رييس جمهور قرار نگرفته است.
اينكه رييس جمهور چه نقشى در اين جرگه 
داشته و چه منافع و اهدافى در آن داشته است 
در  گسترده  هاى  نگرانى  به  كه  است  اى  مساله 
نفع  به  آينده  انتخابات  در  تقلب  احتمال  زمينه 
يك نامزد خاص بيشتر از پيش دامن زده است.

قدرتمند  نامزدهاى  از  يكى  عبداهللا  داكتر 
انتخابات آينده است كه نسبت به اين امر واكنش 
دولت  كه  است  كرده  خاطرنشان  و  داده  نشان 
انتخابات  او  كه  داد  هشدار  و  نيست  طرف  بى 
برآمده از تقلب را نخواهد پذيرفت؛ اين همان 
توانند  نمى  نيز  افغانستان  مردم  كه  است  چيزى 

آن را بپذيرند.
را  انتخاباتى  گرى  البى  زمينه  بايد  دولت 
تا  بدهد؛  را  فرصت  اين  نامزدها  به  و  برچيند 
خود را در معرض آزمون راى مردم قرار دهند 
انتخابات  در  مردم  راى  با  را  خود  محبوبيت  و 
آينده رياست جمهورى و بر پايه نتايج حاصل از 

صندوق هاى راى محك بزنند.
البى گرى، برگزارى جرگه هاى قومى و چانه 
رياست  انتخابات  نامزد  آن  يا  اين  نفع  به  زنى 
زير  را  حكومت  طرفى  بى  تنها  نه  جمهورى، 
سوال مى برد؛ بلكه به اصل اعتبار انتخابات به 
شدت آسيب مى زند و بر مشاركت وسيع مردم 

در اين روند ملى، عميقا تاثير منفى مى گذارد.
نيز  انتخابات  مستقل  كميسيون  هاى  تضمين 
كند  كمك  ها  نگرانى  رفع  به  نتوانسته  تاكنون 
داده  رابطه  اين  در  كه  هايى  تضمين  بيشتر  و 
با  محلى  و  موردى  برخورد  بر  مبتنى  شود،  مى 
تخلفات و تقلب هاى كوچك و محدود است؛ 
نتايج  كليت  روى  است  ممكن  كه  هايى  تقلب 

انتخابات، تاثير چندانى نداشته باشد.
محلى  كارمند  يك  تقلب  نمونه،  عنوان  به 
نباشد؛  جدى  خيلى  است  ممكن  انتخاباتى، 
هوتل  يا  ارگ  تاالرهاى  درون  در  وقتى  اما 
صورت  قومى  هاى  زنى  چانه  اينتركانتيننتال، 
مى گيرد و در آخر، نتيجه آن مورد قبول رييس 
خطرناك  رويداد  اين  گيرد،  نمى  قرار  جمهور 
روند  يك  مثابه  به  انتخابات  كليت  بر  و  است 
آينده  سرنوشت  و  گذارد  مى  منفى  تاثير  ملى، 

مردم افغانستان را به بازى مى گيرد.
داشته  قدرت  كه  ميزانى  هر  به  مرجعى  هيچ 
از  استفاده  با  بدهد؛  حق  خود  به  نبايد  باشد، 
خاصى  نامزد  پيروزى  براى  دولتى،  امكانات 

زمينه سازى كند. 
اين  بلندباال،  هاى  فرمان  صدور  جاى  به 
مورد  كه  است  دولتمردان  عملى  رفتارهاى 
كه  صورتى  در  و  گيرد  مى  قرار  مردم  قضاوت 
قرار  سوال  مورد  انتخابات  اعتبار  و  مشروعيت 
گيرد، هر نتيجه اى كه از آن حاصل شود، نمى 
از  را  كشور  و  كرده  مساله  حل  به  كمكى  تواند 
و  طلبى  انحصار  و  گرايى  قوم  و  فساد  باتالق 

خودمحورى نجات دهد.

احياى القاعده؛ واپسين شگرد امريكا 
براى امضاى پيمان!

تقلب؛ تضمين ها و تشويش ها

در اثر حمله انتحارى كه ديروز در مربوطات 
حوزه هفتم شهر قندهار اتفاق افتاد، ده غير نظامى 

زخم برداشتند. 
به گزارش خبرگزارى صداى افغان، به نقل از 
خبرنامه دفتر مطبوعاتى واليت قندهار، اين رويداد 
پل  باغ  منطقه  در  ديروز  ظهر  از  پيش  ساعت 10 

حوزه هفتم شهر واليت قندهار، رخ داده است. 
كاروان  حمله،  اين  هدف  كه  شود  مى  گفته 
از  پيش  انتحارى  مهاجم  و  بوده  امنيتى  نيروهاى 
رسيدن به هدف، از سوى نيروهاى امنيتى شناسايى 

شد و خود را منفجر كرد. 
اين  در  كه  اند  گفته  قندهار  امنينى  مقام هاى 

حمله به نيروهاى امنيتى آسيبى نرسيده است. 
قندهار از جمله واليات ناامن در جنوب كشور 
گسترده  حضور  آن  در  شورشى  طالبان  كه  است 

دارند.

حمله انتحارى در قندهار، ده زخمى 
برجاى گذاشت

ساز رقابت موثر توليدات داخلى 
در بازارهاى جهانى گرديم. 

بنابراين  افزود:  پوپل  آقاى 
قالين  كنندگان  صادر  اتحاديه 
كميته  در  تا  گرديده  متعهد 
در  استندردها  تدوين  تخنيكى 
داشته،  فعال  سهم  قالين  صنعت 
تخنيكى  مشخصات  طرح  حين 
استناد  ملى  استندردهاى  در 

نمايد. 
رئيس  اهللا  عصمت  ادامه  در 
اتحاديه مولدين و صادركنندگان 
گفت: با استفاده از استندردهاى 
هاى  پروسه  تمامى  در  ملى 
ملى  اداره  به  خويش  توليدى 
و  سپاريم  مى  وعده  استندرد 
تمامى  در  كه  كنيم  مى  تالش 
ما  به  مرتبط  كه  هاى  فعاليت 
باشد، با اين اداره همكار نزديك 

باشيم. 
موافقتنامه  اين  افزود:  وى 
براى ما زمينه هاى بيشتر استفاده 
افزايش  و  ملى  استندردهاى  از 
ارتباطات  و  همكارى  موثريت 
كارى را ميان اداره ملى استندرد 
صادر  و  مولدين  اتحاديه  و 
صنعت  در  قالين  كنندگان 
ساخت.  خواهد  مساعد  قالين، 
به  زمينه  در  مساعى  تشريك 
ملى  استندردهاى  كارگيرى 
جهت  را  تخنيكى  مقرارات  و 
عدم  از  ناشى  ضايعات  كاهش 
رعايت استندردها و دستيابى به 
كيفيت مصئونيت و موثريت در 
صنعت  خدمات  و  محصوالت 
اعتماد  جلب  و  بافى  قالين 

مستهلكين موثر مى باشد.

امضاى تفاهم نامه همكارى ميان 
اداره ملى استندرد، اتحاديه مولدين 

و صادر كنندگان قالين

ميان  همكارى  نامه  تفاهم 
استندرد(انسا)،  ملى  اداره 
كنندگان  صادر  و  توليد  اتحاديه 
قالين روز (يكشنبه) در كابل به 

امضا رسيد. 
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
قرارداد،  اين  امضاى  مراسم  در 
استندرد،  ملى  اداره  رئيس 
از  شمارى  و  ملى  تاجران 
شهروندان كابل حضور داشتند. 
پوپلزى پوپل، رئيس اداره ملى 
نورم استندرد، امضاى تفاهم نامه 
همكارى ميان اداره ملى استندرد 
قالين  صادركنندگان  اتحاديه  و 
در  ديگرى  مهم  خيلى  گام  را 
راستاى تطبيق استندردهاى ملى 

در صنعت قالين عنوان كرد. 
عدم  كه  گفت  پوپل  آقاى 
در  استندردها  به  دسترسى 
يكى  گذشته،  در  قالين  صنعت 
در  اساسى  هاى  چالش  از 
توليدات  كيفيت  بهبود  راستاى 
مى  كشور  در  قالين  صادرات  و 
باشد. به گفته او، نسبت به عدم 
موجوديت استندردهاى ملى در 
به  قالين  صادرات  عرصه  اين 
هاى  چالش  به  كشور  از  خارج 

بزرگى مواجه بود. 
تدوين  با  كه  كرد  اظهار  او 
عرصه  در  ملى  استندردهاى 
كشور  قالين بافان  قالين،  صنعت 
مى توانند قالين هاى استندرد را 
بازارهاى  به  آنرا  و  نموده  توليد 
مناسب  هاى  قيمت  به  جهانى 

عرضه نمايند. 
اين  كرد:  نشان  خاطر  او 
مولدين  تا  گردد  مى  باعث  امر 

و  آورده  بدست  بيشتر  نفع 
خويش  توليدى  محصوالت 
دسترس  به  اطمينان  با  را 
مستهلكين(مشتريان) قرار دهند. 
خوشبختانه  وى،  گفته  به 
اداره ملى استندرد در چند سال 
چشمگيرى  دستاوردهاى  اخير 
سازى  استندرد  روند  و  داشته 
توسعه  كشور  در  سرعت  به  را 

بخشيده است. 
ما  امروز  كرد:  عالوه  او 
در  ملى  استندرد  صدها  داراى 
هستيم  مختلف  هاى  سكتور 
بر  كه  سازد  مى  قادر  را  ما  كه 
كشور  در  واحد  اتكا نموده و بدين ترتيب، زمينه استندردهاى 

امتحان شموليت اكادمى تربيه معلم تخنيكى و مسلكى برگزار شد
وزارت معارف از اخذ امتحان 
معلم  تربيه  اكادمى  شموليت 
اشتراك  با  مسلكى  و  تخنيكى 
 12 صنوف  فارغان  از  تن   2100

خبر داد.
امتحان  اين  آوا،  گزارش  به 
فارغان  از  تن   2100 اشتراك  با 
تعليمات  هاى  ليسه   12 صنوف 
مسلكى و عمومى مركز و واليات 

برگزار شد.
معين  ننگ؛  آصف  محمد 
مسلكى  و  تخنيكى  تعليمات 
معلمين  تربيه  بمنظور  گفت: 
تخنيكى  مؤسسات  براى  مسلكى 
سه  واليات،  و  مركز  مسلكى  و 
معلم  تربيه  اكادمى  قبل  سال 
مسلكى ايجاد شد و يكسال بعد 
نيز  شريف  مزار  شهر  در  آن  از 

چنين اكادمى تأسيس شد.
وى افزود: در نظر داريم كه در 
واليات هرات، ننگرهار و قندهار 
فارغان  جذب  منظور  به  نيز 

صنوف 12، تربيت معلم مسلكى 
و  تخنيكى  تعليمى،  مراكز  براى 

مسلكى ايجاد و فعال گردد.
هاى  اكادمى  در  تدريس 
روش  به  بار  اولين  براى  متذكره 
كريدت( انكشاف مهارت عملى) 
 competency based)

training (CBT)، مى باشد.
و  تخنيكى  تعليمات  معين 
افزود:  معارف،  وزارت  مسلكى 
متذكره  سيستم  شرايط  واجدين 
داشتن  با  كه  هستند  كسانى 
مهارت و مطابق به ستندرد ها و 
وقت  در  كمتر  منابع  موجوديت 
معين يك كار را انجام مى دهند 
كه با توجه به اين اصل، اكادمى 

حسب  تواندبر  مى  شده،  ياد 
عملى،  ظرفيت  كار،  بازار  تقاضاى 
داراى  و  داشته  تربيوى  علمى 

قابليت خوب تدريس باشد.
 14 جمعًا  اكادمى  اين  در 
موتر  تخنيك  از  عبارت  كه  رشته 
آب  و  رسانى  برق  ماشين،  و 
اقتصاد  منجمنت،  و  اداره  رسانى 
بانكدارى،  و  محاسبه  تجارت،  و 
نويسى  پروگرام  ديتابيس،  كمپيوتر 
كمپيوتر،  سازى  شبكه  كمپيوتر، 
ساختمانى سيول، مهندسى، صنعت 
چوب و نجارى و بخش سروى يا 
بوده  موجود  باشد،  مى  جيودوزى 
كه از ميان 2100 تن اشتراك كننده، 
جديد  عنوان  به  آنها  از  تن   800

به   1393 تعليمى  سال  الشموالن 
صورت شبانه و روزانه جذب مى 

شوند.
گفتنى است، اكادمى يادشده در 
سال 1350 خورشيدى براى اولين 
بار از دوره متوسطه فراغت داده و 
در سال 1364 تربيه معلم مسلكى 
پيداگوژى  نام  به  حرفوى  و 
صنعتى در محوطه تخنيكى ثانوى 
هاى  رشته  كه  كرد  كار  به  آغاز 
زراعت، موتر سازى و برق رسانى 
كه  داشت  فعاليت  و  بوده  دارا  را 
بعد  مشكالت  سلسله  يك  نسبت 
از فراغت محصالن در سال 1371 

مسدود گرديد.
توجه  و  ها  تالش  اساس  بر 
معارف،  وزارت  رئيس  جدى 
 1390 سال  در  مذكور  اكادمى 
دوباره احيا و فعاليت خود را آغاز 
كرد و تا كنون بعد از سپرى كردن 
دو و نيم سال تحصيلى دو دوره 

فراغت داده است.

شوراى امنيت ملى از رشادت شهداى واليت كنر تقدير كرد
در جلسه شوراى امنيت ملى از 
اردوى  سربازان  دليرى  و  رشادت 
واليت  آباد  غازى  حادثه  در  ملى 

كنر، تقدير به عمل آمد.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
تحت رياست حامد كرزى، رئيس 
شوراى  نوبتى  جلسه  جمهورى 
در  ديروز  ظهر  از  قبل  ملى  امنيت 

ارگ برگزار شد.
اوضاع  روى  جلسه  آغاز  در 
همه  بحث  كشور  امنيتى  عمومى 
جانبه صورت گرفت. وزراى دفاع 
سرپرست  و  داخله  امور  و  ملى 
ضمن  ملى  امنيت  عمومى  رياست 
روند  متذكره،  گزارشات  ارائه 
را  انتخابات  پروسه  امنيت  تأمين 
تعاون  از  و  كرده  ارزيابى  مثبت 
از  راستا  اين  در  كه  هماهنگى  و 
جانب كانديدان رياست جمهورى 
با ادارات امنيتى صورت مى گيرد، 

اظهار خرسندى نمودند.

سپس لوى درستيز قواى مسلح 
حادثه  مورد  در  تحقيقات  نتايج 
منتج  كه  كنر  واليت  آباد  غازى 
دلير  سربازان  از  شهادت 21تن  به 
نمود  ارائه  را  گرديد،  ملى  اردوى 
كه مورد قناعت جلسه قرار نگرفت 
تحقيقات  كه  شد  گرفته  تصميم  و 
ياد  حادثه  عوامل  پيرامون  بيشتر 

شده به عمل آيد.
اسالمى  جمهورى  رئيس 
دليرى  و  رشادت  از  افغانستان 
كمپ  در  ملى  اردوى  سربازان 
آباد  غازى  ولسوالى  سرغش 
اداره  به  و  آورده  عمل  به  ستايش 
امور و داراالنشاى شوراى وزيران 
هدايت داد تا هفت تن از سربازان 
مقابل  در  شده  ياد  حادثه  در  كه 
جان  و  نمودند  ايستادگى  دشمن 
19تن از سربازانى ديگر را نجات 
ميرانى  «د  عالى  مدال  به  دادند، 
همچنان  نمايد.  تقدير  خاطر»  په 

ورثه  به  كمك  پرداخت  مورد  در 
ساير  و  متذكره  حادثه  شهداى  ى 
شهداى اردو و پوليس ملى هدايات 

الزم داده شد.
رئيس  جلسه،  اى  ادامه  در 
«كميسيون تأمين امنيت انتخابات» از 
نقش نا مناسب يك تعداد از رسانه 
مشخص  كانديدان  نفع  به  كه  ها 
نموده  نگرانى  اظهار  داشته،  نشرات 
وزارت  كه  آمد  عمل  به  فيصله  و 
جريان  در  فرهنگ  و  اطالعات 
انتخابات درحفظ بى طرفى نشرات 
و  صوتى  چاپى،  هاى  رسانه  توسط 
تصويرى ياد شده، پاليسى مشخص 

را تدوين و تطبيق نمايد.
در ادامه جلسه وزير امور خارجه 
درمورد طرح پروژه ساخت بند برق 
دولت  توسط  است  قرار  كه  داسو 
اياالت  كوهستان  منطقه  در  پاكستان 
خيبر پشتونخواه در مسير رود خانه 
بانك  كمك  به  اندوس   - كابل  اى 

ارائه  گزارش  گردد،  اعمار  جهانى 
نمود.

جلسه شوارى امنيت ملى در اين 
ابراز  را  خود  شديد  نگرانى  زمينه 
نموده و اين اقدام را مغاير موازين 
بين المللى در باره رود خانه هاى 

مشترك ارزيابى كرد.
به نقل از خبرنامه شوراى امنيت 
ملى، در جلسه خاطر نشان گرديد 
در  داسو  بند  اعمار  صورت  در  كه 
و  اندوس   - كابل  خانه  رود  مسير 
حق استفاده از آب اين رود خانه به 
جانب جمهورى اسالمى افغانستان 
زيان  ميباشد،  آب  باال  كشور  كه 

جدى وارد مينمايد.
شوراى امنيت ملى هدايت دا د 
شود  داده  اطالع  جهانى  بانك  تابه 
با  الزم  هاى  مشورت  بدون  كه 
دولت جمهورى اسالمى افغانستان، 
برق  بند  احداث  پروژه  تمويل  از 

يادشده، امتناع ورزد.
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اين مردان هستند كه همواره جنگ افروزى مى كنند و جوامع بشرى را به آشوب مى كشند و 
در جريان آتش افروزى و زياده طلبى ها، افراد بيگناه به خصوص زنان قربانى خود خواهى 

هاى آنان مى شوند در حالى كه زنان بيشتر روحيه صلح طلبى دارند؛ تا جنگ و دعوا

آيينه

ادامه از صفحه اول / بيشتر جوامع اسالمي 
به  و  گشته اند  دور  وسطيت  و  اعتدال  از  امروز 
اند.  شده  بدبختي ها  انواع  گرفتار  دليل  همين 
شرق،  تفريطيت  و  غرب  افراطيت  از  پيروي 

باعث تباهي شده است.
نهاد  اين  سوي  از  كه  بيانيه اي  در  همچنين 
به نشر توزيع گرديده بود، اهداف اين مركز را 

چنين عنوان داشتند:
برنامه ريزي براي ريشه يابي افراط و تفريط.

گسترش افكار اعتدالي در روشنايي هدايات 
و تعاليم اسالمي.

تنوير افكار عامه در مورد گفت وگوهاي باز و 
تحمل پذيري و آزادي نظريات.

فهم  براي  قصيرالمدت  كورس هاي  برگزاري 
و اهداف اعتدال.

تدوير  و  مقاالت  كتب،  نشر،  ترجمه،  تاليف، 
سيمينارها در مورد اعتدال.

ترويج مفهوم اعتدال گرايي ميان امت اسالمي 
و تقويت نقش تمدن اسالم و مسلمانان در جهان 

معاصر.
معرفي چهره واقعي و انديشه اعتدالي در همه 

زمينه ها.
ارائه راهكارها و برنامه هاي مناسب براي حل 

مشكالت جامعه.
دعوت به فرهنگ اصيل اسالمي هم پذيري و 

مبارزه عليه افراط و تفريط.
نژادي  قومي،  مذهبي،  تعصبات  عليه  مبارزه 

ولساني.
تقويت روحيه همكاري و مشورت در جامعه.

و  تفاهم  گفت وگو،  روحيه ي  تقويت 
همبستگي ملي در ميان همه اقشار جامعه.

در  مماثل  و  همفكر  مراكز  بين  روابط  ايجاد 
جهان.

مختلف  عرصه هاي  در  زنان  نقش  تقويت 
زندگي طبق مفاهيم اعتدالي.

افسران  از  يكى  غوتى،  گل  سمونوال 
قوماندانى  ادارى  معاون  صفت  به  زن،  پوليس 
پوليس سرحدى ميدان هوايى بين المللى كابل 

مقرر شد. 
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
عمومى  قوماندان  سوى  از  غوتى  گل  خانم 
معرفى  داخله،  امور  وزارت  سرحدى  نيروهاى 

و به كار آغاز كرد. 
وزارت داخله مى گويد كه تقرر سمونوال گل 
سرحدى  پوليس  ادارى  معاون  حيث  به  غوتى 
ميدان بين المللى كابل نشان دهنده حمايت اين 

وزارت از پوليس زن است. 
اين  كه  مى افزايد  داخله  وزارت  خبرنامه 
وزارت در راستاى تقويت نقش زنان در تمامى 
تصميم  و  رهبرى  سطوح  در  ويژه  به  سطوح، 

گيرى، با جديت تالش مى نمايد. 
از  سپاس  ابراز  با  نيز  غوتى،  گل  سمونوال 
پوليس  كه  گفت  داخله  امور  وزارت  رهبرى 
زن از توانايى كافى براى پيشبرد ماموريت هاى 

محوله، برخوردار هستند. 
در  دارد  توان  در  هرآنچه  افزود  غوتى  خانم 

جهت خدمت به مردم استفاده خواهد كرد. 
از  ستايش  ضمن  داخله،  امور  وزارت 
شجاعت سمونوال گل غوتى از وى مى خواهد 
تا منحيث يك افسر مسلكى پوليس در روشنى 
قوانين نافذه كشور در خدمت مردم خويش قرار 

داشته باشد. 
و  نيك  برخورد  و  پوليس  سازى  مسلكى 
پسنديده پوليس با مردم به ويژه با مسافران در 
ميدان هاى هوايى، يكى از اهداف عمده وزارت 
به  اش  توسعه اى  هاى  برنامه  در  داخله  امور 

شمار مى رود. 
كار  به  شك  بدون  مى گويد  وزارت  اين 
گمارى پوليس زن در پست هاى مهم امنيتى مى 
تواند گامى در راستاى برآورده شدن اين هدف 

پنداشه شود. 
گفتنى است كه يكى از پاليسى هاى وزارت 
امور داخله، تقويت نقش پوليس زن در صفوف 

پوليس ملى كشور است.

رئيس جمهور كرزى در مراسم افتتاح مركز 
اعتدال افغانستان؛

روح و جوهر ذاتي اسالم اعتدال است

تقرر يك پوليس زن به حيث معاون 
ادارى قوماندانى پوليس سرحدى 

ميدان هوايى كابل

سيد داوود ناصرى، نماينده مردم 
جرگه  ولسى  در  دايكندى  واليت 
گفت:متاسفانه  آوا،  خبرگزارى  به 
منافع  خاطر  به  فقط  و  فقط  كرزى 
شخصى خود با چند نامزد مشخص 
قانون  خالف  اين  كه  دارد  ارتباط 

كشور است.
فعلى  هاى  سياست  وى  گفته  به 
جهانى  جامعه  قبال  در  كرزى  آقاى 
و خصوصآ مردم افغانستان، خالف 

قانون و مقرارت كشورما است.
وى افزود كه كرزى نبايد خالف 
نمايندگان  و  ملت  هاى  خواست 

مردم تصميم بگيرد.
اين نماينده مردم واليت دايكندى 
در ادامه گفت: در حال حاضر آقاى 
مناسب  هاى  شرط  بسيار  كرزى 
امنيتى  پيمان  امضاى  خاطر  به  را 
كه  درصورتى  گذاشته،  امريكا  بر 
چنين  اگر  گذشته  سال  ده  طى  وى 
شرط هايى را عملى مى كرد، امروز 
ايجاد  صلح  و  امنيت  افغانستان  در 

مى شد.
فعال  وى،  گفته  به 
كرزى  حكومتدارى  از 
باقى  كم  وقت  بسيار 
تالش  وى  ولى  مانده؛ 
سياست  براى  كه  دارد 
خود  آينده  هاى 

غيرقانونى عمل كند.
يازده  داد:  ادامه  او 
به  فعال  كه  نفرى 
رياست  نامزدان  عنوان 

دارند،  فعاليت  كشور  در  جمهورى 
شوند  مى  معلوم  آنها  شعارهاى  از 
افغانستان  بهتر  آينده  براى  كه 
تالش هاى زيادى به خرج خواهند 

داد.
هر  كرد:  تاكيد  ناصرى  آقاى 
دارد،  خود  نزد  كرزى  كه  سياستى 
بايد همه نامزادان رياست جمهورى 
متاسفانه  اما  بگذارد؛  جريان  در  را 
منافع  خاطر  به  فقط  و  فقط  وى 
شخصى خود با چند نامزد مشخص 

قانون  خالف  اين  كه  دارد  ارتباط 
كشور است.

وقت  كه  اين  از  افزود:  وى 
كم  بسيار  كرزى  دارى  حكومت 
مانده، وى در اين مدت بايد به خاطر 
خوشى و رضاى مردم با همه بزرگان 
وگو  گفت  و  صبحت  كشور  اقوام 

نمايد.
همه  با  بايد  كرزى  او،  نظر  به 
برخورد  جمهورى  رياست  نامزدان 
يكسان داشته باشد، ولى در صورتى 

وى  هاى  نشست  كه 
يك طرفه ادامه پيدا كند، 
پى  در  منفى  تاثيرات 

خواهد داشت.
از سويى ديگر، خانم 
نماينده  صافى،  وژمه 
به  كنر  واليت  مردم 
گفت:  آوا  خيرگزارى 
و  گناه  بى  مردم  كشتار 
نتيجه  ها  ناامنى  ادامه 
و  امريكا  هاى  سياست 

كرزى است.
امريكا  كرد:  تصريح  ادامه  در  او 
هيچ وقت نمى خواهد كه افغانستان 
به سمت پيشرفت برود، اما متاسفانه 
هاى  سياست  فكر  در  هم  كرزى 

آينده خودش، غرق مى باشد.
به گفته وى، تا وقتى كه كرزى به 
عنوان رييس جمهور فعلى افغانستان 
است؛ تامين امنيت و صلح دايمى از 

وظايف اصلى وى مى باشد.
او عالوه كرد: تا زمانى كه امنيت 

ارتباط كرزى با نامزدان رياست جمهورى يكسان نيست!
كرزى  نشود،  ايجاد  كشور  در  بهتر 
خطرناك  زندانيان  رهايى  حق 
دو  آنها  كه  چرا  ندارد،  را  طالبان 
باره در مقابل اردوى ملى افغانستان 

ايستادگى مى نمايند.
كه  شخصى  هر  وى،  گفته  به 
دست به وطن فروشى به خصوص 
اردوى  سرباز   21 شدن  كشته  در 
ملى در واليت كنر داشته؛ آنها بايد 
از سوى مسوولين ذيربط شناسايى و 

به پنجه قانون سپرده شوند.
جمهور  رييس  كرد:  تصريح  او 
طالبان  گذشته  12سال  طى  فعلى 
نموده؛  خطاب  برادر  عنوان  به  را 
حكومت  مقابل  در  هميشه  آنها  اما 

افغانستان ايستادگى مى كنند.
ملى  اردوى  گفت:  پايان  در  وى 
در  وطن  از  دفاع  خاطر  به  هميشه 
دشمنان  مقابل  در  كشور  سرحدات 
بدبختانه  اما  كنند؛  مى  ايستادگى 
در  را  امنيت  خائن  افراد  برخى 

افغانستان نمى خواهند.

مشاور  سپنتا؛  رنگين  دادفر  داكتر 
در  جمهور  رئيس  ملى  امنيت 
و  ”زنان  عنوان  تحت  كنفرانسى 
صلح در افغانستان“ گفت: در جنگ 
شوند؛  مى  قربانى  زنان  بيشتر  ها 
بى  پيكر  از  نيمى  اين  كه  حالى  در 
صداى جامعه در افروختن جنگ ها 
و در كشتن انسان ها بى گناهند و 

دست ندارند. 
به گفته وى، اين مردان هستند كه 
و  كنند  مى  افروزى  جنگ  همواره 
جوامع بشرى را به آشوب مى كشند 
زياده  و  افروزى  آتش  جريان  در  و 
خصوص  به  بيگناه  افراد  ها،  طلبى 
زنان قربانى خود خواهى هاى آنان 
بيشتر  زنان  كه  حالى  در  شوند  مى 
جنگ  تا  دارند؛  طلبى  صلح  روحيه 

و دعوا. 
جاى  هيج  در  گفت:  ادامه  در  او 
صلح  به  هنوز  تا  كشورها  دنيا، 
همه  اينكه  مگر  اند،  نيافته  دست 
كه  زنانى  خصوص  به  جامعه  افراد 
كشورهاى شان درگير جنگ هستند، 
فعاالنه صداى صلح خواهى شان را 

بلند كرده باشند. 
به گفته مشاور امنيت ملى رئيس 
افغانستان  صلح  مسئله  جمهور، 
شوراى  دفتر  مربوط  كه  جايى  تا 
كه  است  اين  شود،  مى  ملى  امنيت 
نزديك  بسيار  همكارى  يك  در  ما 
داريم  قرار  صلح  عالى  شوراى  با 
و هميشه هدايات آن ها را چه در 
يكعده  نام  حذف  تقاضاى  زمينه 
سازمان  تعذيرات  ليست  از  افراد 

انتقال  تقاضاى  چه  و  متحد  ملل 
اسالمى  جمهورى  شهروندان 
افغانستان از زندان هاى كشورهاى 
نظر  در  ما،  خود  كشور  به  ديگر 

گرفته ايم.
او اظهار كرد: طرح تقاضاى آتش 
بس مطابق به خواست شوراى عالى 
صلح كه در نقشه راه صلح خواهى 
طرف  از  داشت،   قرار  شورا  اين 
شوراى امنيت ملى آنچه الزم  دفتر 
بود نيز در تقويت و عملى ساختن 

آن مطرح شد. 
به گفته اين مقام بلند پايه دولتى، 

مهم  ما  براى  آنچه   / اول  صفحه  از  ادامه 
تاتوانى  و  ضعف  ريشه  كه  است  اين  است 

علمى از افغانستان برچيده شود. 
اكبرى در ادامه گفت: اين ليسه اگرچه به 
استندرد بين مللى ممكن است، برابرى نكند؛ 
شده  ساخته  ايران  استندرد  به  اقل  حد  اما 
ششم  حوزه  آمر  يوسفى،  على  سردار  است. 
هاى  كمك  از  قدردانى  ضمن  نيز  تعليمى 
معارف  عرصه  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
كشور، گفت: مسلمانان بر اين عقيده اند كه 
كار هاى عام المنفعه مانند ساخت جاده ها، 
كه  است  جاريه  صدقه  و...  مسجد  مكتب، 
انسان  نصيب  دوامدار  صورت  به  آن  ثواب 

مى شود. 
سبز  اميد  شهرك  بنيان گذار  نبى،  حاجى 
و  ليسه  افتتاح  از  تهنيت  و  تبريك  ضمن 
گفت:  ايران،  اسالمى  جمهورى  از  قدردانى 
شاگردان امروز مكاتب سكانداران و رهبران 

بناى  اعمار  شك  بدون  هستند.  كشور  آينده 
از  گوشه اى  هر  در  آموزشى  و  تعليمى 
كشور گامى است به سوى ترقى و پيشرفت 
فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ما. به 
باور وى، رشد و توسعه نيروى انسانى در هر 
جامعه بر مبنى تعليم و آموزش استوار است؛ 
مسلمًا تعليم و تربيه نيروى انسانى كار آمد 
و متخصص فقط در مكاتب و دانشگاه ها و 

مووسسات تعليمى ميسر است. 
امام  ليسه  اعمار  كار  گفت  بايان  در  او 
توسعه  موسسه  همكارى  به  خمينى(ره) 
بصير؛ نهادى مربوط به كشور دوست و برادر 
جمهورى اسالمى ايران انجام يافته است كه 

يك كمك مهم و حياتى به شمار مى رود.
طى  ايران  اسالمى  جمهورى  گفت  او 
عرصه  و  ها  زمينه  در  متمادى  سال هاى 
را  ما  مردم  و  كشور  همواره  مختلف  هاى 
هاى  كمك  از  ما  كه  است  رسانده  يارى 
تشكرى  ايران  مردم  و  دولت  سخاوتمندانه 

مى كنيم. 
باى نظر نظرى؛ مسوول عمومى مطبوعات 
وزارت اقتصاد افغانستان و حجت االسالم و 
المسلمين رفعت؛ امام جماعت مسجد جامع 
حضرت رسول اكرم(ص) از ديگر سخنرانان 
اين محفل بودند كه در مورد اهميت توسعه 
معارف و ارزش تعليم و تعلم صحبت كردند.

گزارش  هرات  واليت  در  محلى  مسئولين 
از  دولت  مسلح  مخالفين  از  گروهى  كه  دادند 
ولسوالى رباط سنگى اين واليت به پروسه صلح 

پيوستند. 
واليتى  صلح  كميته  رئيس  سرور،  غالم  مولوى 
هرات در گفتگو با آوا، گفت كه عصر روز شنبه 
11تن از مخالفين مسلح دولت در قالب يك گروه 

به پروسه صلح واليتى هرات پيوستند.
ولسوالى  مربوطات  در  افراد  اين  افزود:  وى 
گلران تحت فرماندهى ”مولوى عارف“ فعاليتهاى 
باالى  حمله  در  و  دادند  مى  انجام  دولتى  ضد 
داخلى  و  خارجى  امنيتى  نيروهاى  كاروانهاى  

دست داشتند.
سال طى  هرات،  محلى  مقام  اين  گفته ى  به 
قالب  در  دولت  مسلح  مخالفين  از  جارى 253تن 
هرات  واليتى  صلح  پروسه  به  مختلف  21گروه 

پيوسته اند.

مبارزه براى صلح يك امر ضرورى و 
الزامى است اما تنها با تقاضاى صلح 
ناممكن  صلح  به  يافتن  دست  طلبى 

است. 
ما  يكطرف  از  افزود:  اسپنتا  داكتر 
بايد با تمام وجود تالش كنيم كه به 
كنيم  پيدا  دست  بس  آتش  و  صلح 
از  هستيم  ناگزير  ديگر،  طرف  از  و 
آنانى  مقابل  در  خود  شرف  و  عزت 
كه پيام صلح خواهى را نمى خواهند 

بشنوند، دفاع كنيم. 
پنج  و  سى  ”از  گفت:  همچنان  او 
باالى  ها  جنگ  طرف  اين  به  سال 

است  شده  تحميل  افغانستان  مردم 
و  ها  خشونت  از  آنچه  هر  و 
پديد  برما  متاسفانه  ها  ناهنجارى 
آورده شد، از بيرون از مرز ها بود، 
همواره  حقيقت  در  ها  افغان  ما  و 

قربانى بوده ايم.“ 
دارد  حق  كس  هر  وى،  گفته  به 
و  كند  دفاع  خود  كاشانه  و  النه  از 
آنچه امروز سربازان رشيد افغانستان 
انجام مى دهند به جز دفاع از خانه، 
ديگر  چيزى  شان  شرف  و  عزت 

نيست. 
جنگ  افغانستان  مردم  افزود:  او 

در جنگ ها، بيشتر زنان قربانى مى شوند!
طلبى نمى كنند؛ بلكه برعكس آواى 
صلح خواهى شان هميشه بلند بوده 

است. 
كرد  اميدوارى  اظهار  وى، 
عالى  شوراى  كه  هايى  پيشرفت 
صلح به آن دست يافته است، نتيجه 
در  پايدار  صلح  يك  و  باشد  بخش 

افغانستان برقرار شود. 
كه  كسى  هر  گفت  اسپنتا 
تالش  صلح  خاطر  به  خواهد  مى 
مردم  و  بپردازد  بهايى  بايد  كند، 
حكومت  دوران  در  چه  افغانستان 
هاى  حكومت  در  چه  و  كرزى 
بعدى اين بها را خواهند پرداخت و 
فرياد معتبر اصل صلح خواهى ادامه 

خواهد داشت. 
مى  كه  كسانى  او،  گفته  به  اما 
را  افغانستان  اساسى  قانون  خواهند 
تغيير دهند و اين كار را شرط صلح 
بسازد؛ اين كار ممكن نخواهد بود و 
اين بهاى سنگين را مردم افغانستان 
قانون  زيرا  توانند؛  نمى  پرداخته 
مطابق  و  جامع  افغانستان  اساسى 
افغانستان  مردم  هاى  نيازمندى  با 

ساخته شده است. 
از  ما  گفت:  اخير  در  اسپنتا 
دست  از  و  ها  آزادى  حقوق، 
سال  چند  دموكراتيك  آوردهاى 
گذشته به خصوص هر آنچه مربوط 
شود،  مى  افغانستان  زنان  حقوق 
كه  هم  كسانى  كرد.  خواهيم  دفاع 
اين  بياورند؛  تغييرات  خواهند  مى 
قانون  مجراهاى  از  تنها  خواسته 

اساسى ممكن است.

اسپنتا:

11تن از مخالفين مسلح دولت در ليسه دخترانه امام خمينى(ره) در شهرك اميد سبز كابل افتتاح شدليسه دخترانه امام خمينى(ره) در شهرك اميد سبز كابل افتتاح شد
هرات به پروسه صلح پيوستند



همانها كه كافران را به جاى مؤمنان، دوست خود انتخاب مى كنند. آيا عّزت و آبرو 
نزد آنان مى جويند؟ با اينكه همه عّزتها از آن خداست؟! 

حالل آن است كه خداوند در قرآن حالل كرده باشد و حرام آنست كه خداوند در 
قرآن حرام كرده باشد و هر چه را مسكوت گذاشته، مورد گذشت است
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يك دالر امريكايى خريد 57.60 افغانى، فروش، 57.65 افغانى
يك پوند انگليسى خريد 95.90 افغانى، فروش،95.95 افغانى

يك يورو خريد 79.30 افغانى، فروش،79.35 افغانى
هزار تومان ايرانى خريد 19 افغانى، فروش،19.5 افغانى

هزار كلدار پاكستانى خريد 541 افغانى، فروش،546 افغانى
هزار كلدار هندى خريد 930 افغانى، فروش،935 افغانى

يك درهم امارات خريد 15.65 افغانى، فروش، 15.70 افغانى
يك دالر كانادايى خريد 51.60 افغانى، فروش، 51.65 افغانى
يك دالرآستراليايى خريد 51.20 افغانى، فروش 51.25 افغانى

يك ين چين خريد 9.35 افغانى فروش، 9.40 افغانى
هزارين جاپان خريد 560 افغانى، فروش،565 افغانى

نرخ اسعار خارجى

خبرنگاه

اى  اعالميه  صدور  با  وزيران  داراالنشاى 
 85 از  بيش  به  جمهور  رئيس  كه  است  گفته 
هزار خانوار بازماندگان شهداى نيروهاى مسلح، 

كمك هاى نقدى و غير نقدى كرده است.
به گزارش خبرگزارى آوا، رياست جمهورى 
و  نقدى  هاى  كمك   مورد  هزار   85 از  بيش 
اهدا  معلولين  و  شهدا  خانواده هاى  به  غيرنقدى 

نموده است.
گذشته  سال هاى  طى  جمهورى  رياست 
و  شهدا  خانواده هاى  با  مكرر  ديدارهاى  ضمن 
مجروحين و اعزام هيأت هاى عالى رتبه دولتى، 
با صدور احكام و هدايات جداگانه طبق قانون، 
بيش از 85 هزار مورد كمك نقدى و غيرنقدى 

را به آنان انجام داده است.
بنابر آمارهاى رسمى اداره امور و داراالنشاى 
دولت  امنيتى  سكتور هاى  و  وزيران  شوراى 
سال هاى  طى  افغانستان،  اسالمى  جمهورى 
شهيد  خانواده   13729 تعداد  تاكنون  گذشته 
نظامى، 16511 مجروح نظامى، 12336 خانواده 
اين  از  ملكى،  مجروح   11607 و  ملكى  شهيد 

كمك ها مستفيد شده اند.
نقدى،  مساعدت هاى  شامل  كمك ها  اين 
توزيع آپارتمان و نمره زمين رهايشى، اعزام به 
اوليه  ضروريات  غذايى،  بسته هاى  توزيع  مكه، 
مجروحين  و  شهدا  خانواده  براى  منزل  اثاثيه  و 
عمومى  رياست  ملى،  پوليس  ملى،  اردوى 
و  رئيس جمهور  محافظت  رياست  ملى،  امنيت 
رياست محافظت و امنيت رجال برجسته دولتى 
مى باشند. قابل يادآورى است كه ورثه هر شهيد 
مكتوب  با  جمهورى  رياست  حكم  اساس  بر 
جداگانه از سوى ارگان مربوطه جهت اخذ يك 
نمره زمين رهايشى در واليت مربوطه شان رسمًا 
معلولين  و  شهدا  معاشات  و  مى گردند  معرفى 
نيروهاى مسلح با توجه به نورم آخرين معاش 
طريق  از  افسران  ذاتى  قانون  بنابر  ماهوارشان 
خانواده هاى شان  اختيار  در  بانكى  حساب هاى 

قرار مى گيرد. 
اسالمى  جمهورى  رئيس  حال،  عين  در 
از  كثيرى  تعداد  انفرادى  شكل  به  افغانستان 
را  قواى مسلح  شهداى  بازماندگان  خانواده ها و 

مالقات كرده است.
از  قدردانى  و  رشادت ها  پاس  به  همچنين 
كشور،  امنيتى  سكتورهاى  شهداى  پاك  خون 
رياست  سوى  از  نشان  و  مدال   1214 تاكنون 

جمهورى به آنان تفويض گرديده است.

توطئه  اتهام  به  القاعده  سابق  رهبر  داماد 
براى كشتار امريكايى ها و حمايت از تروريسم، 

روز دوشنبه در نيويارك محاكمه مى شود.
از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
كويتى  داماد  ساله   48 ابوغيث،  ايسنا،سليمان 
اسامه بن الدن، رهبر پيشين القاعده و سخنگوى 
و  اقدامات  به  كه  تروريستى  گروه  اين  سابق 
 11 حمله  از  پس  تحرك كننده اش  تهديدات 
در  دوشنبه  روز  است،  معروف   2001 سپتامبر 
نيويارك محاكمه خواهد شد و در صورت مجرم 
شناخته شدن، حبس ابد در انتظارش خواهد بود.

ابوغيث پس از حمله امريكا به افغانستان در 
سال 2002 به ايران و سپس به تركيه رفته و در 

نهايت توسط امريكايى ها دستگير شد.
دادستان پرونده وى مدعى است كه ابوغيث 
مسافربرى  ى  طياره  سرنگونى  براى  توطئه   در 
ميامى  به  پاريس  از  كه   2001 سال  در  امريكا 
مى رفت دست داشته است. اين در حالى است 
كه وكالى ابوغيث مدعى اند امريكا هيچ مدركى 
ابوغيث  حتى  آگاهى  يا  و  مشاركت  بر  مبنى 
راستا  همين  در  و  ندارد  توطئه هايى  چنين  از 

خواستار تبرئه او از هر سه اتهام وارده شده اند.

منابع سورى از عمليات ويژه ارتش سوريه 
از  بيش  شدن  كشته  به  كه  دادند  خبر  يبرود  در 
گروه  دو  سركردگان  جمله  از  تروريست   30

تروريستى منجر شد.
مهر  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
النصره  جبهه  تروريست  دهها  دمشق  حومه  در 
تيربار  به  مجهز  موتر  دو  و  رسيدند  هالكت  به 
اين  اساس  بر  شد.  منهدم  آنها  به  متعلق  دوشكا 
سرك  تمام  در  مجروح  تروريستهاى  گزارش، 

هاى اين منطقه درخواست كمك مى كنند.
منابع سورى از انهدام دو مقر گروه تروريستى 
موسوم به جبهه النصره در محله جوبر خبر دادند.
نيروهاى  سيطره  از  سانا  اينكه  ديگر  خبر 
ارتش بر كوههاى اطراف يبرود و هالكت دهها 
آنها  از  ديگرى  شمار  شدن  زخمى  و  تروريست 
و نيز پيشروى ارتش در منطقه السحل و مزارع 

ريما خبر داده است.
عمليات  در  تروريست  دهها  ديگر  سوى  از 
نيروهاى ارتش در مناطق الصاخور، مساكن هنانو 
و الجزماتى و برخى مناطق ديگر حلب كشته و 

زخمى شدند.
در ديرالزور هم اعضاى يك گروه تروريستى 
در  بودند،  فرات  رود  در  قايق  يك  بر  سوار  كه 
عمليات نيروهاى ارتش كشته و زخمى شدند و 

سالحها و مهمات آنها هم منهدم شد.
نيروهاى ارتش همچنين با انهدام يك پوسته 
تروريست  شش  الرشديه،  محله  در  تروريستها 
هم  المريعيه  حويجه  در  رساندند،  هالكت  به  را 

شمارى از تروريستها به هالكت رسيدند.
حمالت  دفع  از  همچنين  سورى  منابع 
ايستهاى  از  يكى  به  تروريستى  گروههاى 
نيروهاى ارتش در حماه و كشته و زخمى شدن 

شمارى از تروريستها خبر دادند.
در حمص هم دهها تروريست در روستاهاى 
عيون حسين، الزعفرانه وكيسين و منطقه العباسيه 

كشته و زخمى شدند.
يك  شدن  گرفتار  از  همچنين  سورى  منابع 
در  ارتش  نيروهاى  كمين  در  تروريستى  گروه 
و  تلكلخ  حومه  در  الحصن  روستاى  نزديكى 

هالكت شمارى از تروريستها خبر دادند.
حامل  موتر  چند  همچنين  ارتش  نيروهاى 
از  كه  را  تروريستها  به  متعلق  مهمات  و  سالح 
روستاى جمره به سمت روستاى خبب در منطقه 

اللجاه در حال حركت بودند، منهدم كردند.
عمليات نيروهاى ارتش سوريه در درعاالبلد و 
حومه ادلب هم به كشته و زخمى شدن شمارى 

از تروريستها منجر شد.
گروههاى  هاوانى  حمالت  در  ديگر  سوى  از 
آن،  حومه  و  دمشق  در  مناطقى  به  تروريستى 

هشت غيرنظامى زخمى شدند.

كمك هاى نقدى و غير نقدى رئيس 
جمهور به بيش از 85 هزار خانوار

محاكمه داماد بن الدن در امريكا 
بدون مدرك

هالكت دهها تروريست در حومه دمشق دولت پاكستان از آتش بس يك ماهه طالبان استقبال كرد

«واكنشى مثبت » نشان دهد.
متوقف  از  طالبان  خوددارى 
بود  شده  باعث  حمالت  كردن 
گذشته  ماه  كه  مذاكرات  اين  تا 
روبرو  بست  بن  با  شد،  آغاز 

شود.
اما اقدام طالبان به اعالم آتش 
بس يك ماهه باعث شد اميدها 
صلح  روند  احياى  درخصوص 

در پاكستان افزايش يابد.

اين گروه براى مدت 
يك ماه آتش بس اعالم 

كرده و رهبر طالبان 
پاكستان از همه گروه 

هاى زير مجموعه 
خود خواسته است به 
اين آتش بس احترام 
بگذارند و از حمالت 

خوددارى كنند

پاكستان  دولت  كميته  يك 
با  صلح  مذاكرات  براى  كه 
شده،  تشكيل  طالبان  جنگجويان 
از آتش بس طالبان استقبال و آن 
را گامى مثبت ناميد كه مى تواند 
به احياى روند گفتگوى صلح به 
طرف  دو  بين  رسيده  بست  بن 

كمك كند.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
صديقى  عرفان  افغان(آوا)، 
هماهنگ كننده كميته صلح دولت 
طالبان  اعالم  اين  گفت:  پاكستان 
يك پيشرفت مهم در روند گفتگو 

با جنگجويان طالبان است.
راديو  با  مصاحبه  در  وى 
هم  ما  افزود:  پاكستان  دولتى 
اكنون منتظر مكاتبه رسمى طالبان 
بس  آتش  اين  درباره  پاكستان 
هستيم. زمانى كه سند مكتوب در 
اين خصوص دريافت شود، اين 
روند  سرگيرى  از  دولت  كميته 

گفتگو را بررسى خواهد كرد.
روند  كرد:  تصريح  صديقى 
اما  بود  پيشرفت  درحال  گفتگو 
فعاليت هاى خشونت آميز طرف 
اين  در  پيشرفت  از  مانع  مقابل 

زمينه شد. 
سخنگوى  شهيد؛  شهيداهللا 
كرد:  اعالم  پاكستان  طالبان  گروه 
ماه  يك  مدت  براى  گروه  اين 
رهبر  و  كرده  اعالم  بس  آتش 

طالبان پاكستان از همه گروه هاى 
زير مجموعه خود خواسته است 
به اين آتش بس احترام بگذارند 

و از حمالت خوددارى كنند.
از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
همچنين  وى  ايران،  تلويزيون 
به  خواست  پاكستان  دولت  از 
از  هدف  كه  طالبان  تصميم  اين 
صلح  روند  پيشبرد  به  كمك  آن 
است كشور  اين  در  متزلزل 

آيا روسيه به اوكراين حمله مى كند؟

پرواز طياره بدون سرنشين J-20 چين

پس  ويژه  به  اوكراين  بحران 
رييس  پوتين،  والديمير  اينكه  از 
شوراى  از  روسيه  جمهور 
مجوز  كشور  اين  فدراسيون 
را  اوكراين  در  نظامى  مداخله 
صدر  در  همچنان  كرد،  دريافت 

خبرهاى بين المللى قرار دارد. 
اما پايان اين بحران چه خواهد 
دريافت  از  پس  پوتين  آيا  بود، 
روسيه  ارتش  پارلمان،  از  مجوز 
را به اوكراين اعزام خواهد كرد؟ 
نظامى  مداخله  مرزهاى  حدود 
خواهد  چگونه  روسيه  احتمالى 

بود ؟
خبرگزارى  گزارش  به 
در  العالم  خبرى  آوا،شبكه 
”الكسندر  با  الحدث  مع  برنامه 
در  روسيه  سفير  زاسبكين“ 
كارشناس  بولوك  ديويد  بيروت، 
خاور  مطالعات  مركز  امريكايي 
نزديك واشنگتن و ”سعيد سالم“ 
حزب  خارجى  روابط  مسئول 
أوكراين  يف  كى  از  العربى  بيت 
در اين باره گفت وگو كرده است 
مداخله  خوانيد:  مى  زير  در  كه 
نظامى روسيه براى كنترل اوضاع 

نه جنگ افروزى
زاسبكين“  الكسندر   ”
اظهار  بيروت  در  روسيه  سفير 
رييس  پوتين“  داشت:“والديمير 
جمهورى روسيه عليرغم دريافت 
تصميمى  نظامى،  مداخله  مجوز 
براى اعزام نيرو به اوكراين اتخاذ 
نكرده و صدور چنين تصميماتى 
منوط به تحوالت اوكراين است.

از  هدف  گفت:  زاسكين 
مردم  از  حمايت  نظامى؛  مداخله 
شبه  ويژه  به  دولتى  ادارات  و 
نخست  كه  است  كريمه  جزيره 
درخواست  روسيه  از  وزيرآن 

كمك كرده است.
كنونى  شرايط  در  افزود:  وى 
نخواهند  اقدامى  روسيه  مقامات 
آمدن  پديد  به  منجر  كه  كرد 
روسيه  شود،  اى  آشفته  وضعيت 
به  عمومى  منافع  به  خواهد  نمى 
مانند  اوكراين  شرق  مردم  ويژه 
زيان  كريمه  در  شهرخاركوف 

وارد شود بنابراين مداخله نظامى 
براى  بيفتد  اتفاق  اگر  روسيه، 
هرگز  و  بوده  وضعيت  كنترول 
به  نظامى  حمله  يا  جنگ  براى 

اوكراين نيست.
غرب  داشت:  اظهار  زاسبكين 
دادن  جلوه  بزرگ  صدد  در 
افكار  به  تا  است  روسيه  موضع 
عليه  روسيه  كه  كند  القا  عمومى 
اوكران مى جنگد و حوادث سال 
2008 آبخازيا را بار ديگر تكرار 
با  مورد  دو  اين  كه  درحالى  كند 
يكديگر متفاوت است زيرا در آن 
واقعه ارتش گرجستان آشكارا به 
آبخازيا حمله و روسيه نيز براى 

حمايت شهروندان مداخله كرد.
بيروت  در  روسيه  سفير 
تصريح كرد: هم اكنون گروه هاى 
مسلحى در اوكراين وجود دارند 
كه بيم آن مى رود به شهروندان و 
منافع عمومى حمله كنند به گونه 
جزيره  شبه  وزير  نخست  كه  اى 
كريمه براى مهار اين گروه ها از 

روسيه كمك خواسته است.
خطر تجزيه اوكراين

كارشناس  بولوك“  ”ديويد 
خاور  مطالعات  مركز  امريكايي 
مدعى  نيز  واشنگتن  نزديك 
تجزيه  راستاى  در  حوادث  شد: 
اوكراين پيش مى رود كه روسيه 

مسئول آن است.
نسبت  سفيد  كاخ  موضع  وى 
اقدامات روسيه را كمى مبهم  به 
اظهارات  افزود:  و  كرد  توصيف 
امريكا و اروپا و مواضعى كه آنان 
نتوانسته  اند،  كرده  اتخاذ  تاكنون 

است بر تصميم روسيه 
تاثير بگذارد .

به  اشاره  با  بلوك 
اوباما“  ”باراك  مواضع 
امريكا،  جمهور  رييس 
مداخله  اينكه  بر  مبنى 
اوكراين  در  روسيه 
اشاره  و  دارد  هزينه 

كشورهاى  برخى  و  واشنگتن 
غربى مبنى بر لغو كنفرانس گروه 
اگر  كه  كرد  تاكيد  روسيه؛  در   8
به  كنفرانس  اين  لغو  به  تصميم 
روسيه  اقدامات  هزينه  عنوان 
لحاظ شود، بهاى آن بسيار اندك 

است .
از  امريكايى،  پژوهشگر  اين 
به  تا  خواست  غربى  كشورهاى 
جديد  قانونى  دولت  از  شدت 
اقتصادى،  حمايت  اوكراين 
عمل  به  ديپلماسى  و  امنيتى 

آورند.
موضع  كرد:  تأكيد  بولوك 
آبخازيا  حوادث  به  روسيه 
امريكا  موضع  و  دارد  شباهت 
زمان  آن  كه  غربى  كشورهاى  و 
محكوم  را  حوادث  آن  فقط 
كردند، در حال تكرار شدن است 
غربى  كشورهاى  كه  طورى  به 
نيز از طريق سازمان ملل و ديكر 
نهادها موضع گيرى خواهند كرد 
اما عمال اقدامى انجام نمى دهند.

در  روسيه  نظامى  مداخله 
اوكراين شايعه است

مسئول  سالم“  ”سعيد  دكتر 
بيت  حزب  خارجى  روابط 
العربى از كى يف أوكراين گفت: 

طياره بدون سرنشين J-20 چين كه نسل پنجم جنگنده هاى 
موفقيت  با  را  خود  پرواز  نخستين  باشد،  مى  كشور  اين  ساخت 

انجام داد.
به گزارش آوا به نقل از صداى روسيه، سال 2011 نخستين 
آزمايش اين نمونه جنگنده با مشاهده نواقص و كمبودها و عدم 
رضايت، مواجه شد. اين طياره بدون سرنشين اكنون با نمونه هاى 

Т-50 روسى و F-22 امريكايى قابل رقابت مى باشد.
مهمترين مشكل اين نمونه جنگنده ها، قدرت ضعيف موتور 

بوده كه اكنون كامال اصالح شده است.

در  آميز  مسالمت  حل  راه  بايد 
داشته  ارجحيت  اوكراين  قضيه 

باشد.
اقدام  داشت:  اظهار  وى 
در  روسيه  فدراسيون  شوراى 
پوتين  به  مجوز  اعطاى  زمينه 
منافع  از  حمايت  چارچوب  در 

روسيه در اين كشور است.
تمايل  افزود:  سالم  سعيد 
اوكراين براى حركت به سمت 
زيان  روسيه  منافع  به،  غرب 
خواهد زد و از جايگاه مسكو و 
عرصه  در  آن  تصميمات  اعتبار 
خواهد  منطقه  و  الملل  بين 

كاست .
خارجى  روابط  مسئول 
يف  كى  از  العربى  بيت  حزب 
روسيه  مداخله  گفت:  أوكراين 
آن  مداخله  مانند  اوكراين،  در 
نيست  آبخازيا  و  گرجستان  در 
نيز  روسيه  خارجه  وزارت  و 
پس از اقدام شوراى فدراسيون 
مجوز  دادن  بر  مبنى  روسيه 
صادر  اى  بيانيه  نظامى،  مداخله 
كرده و گفته است كه اين اختيار 
به معناى مداخله نظامى مستقيم 

در اوكراين نيست.
شيوع  وجود  با  گفت:  سالم 
گذشته  ساعات  در  شايعاتى 
قريب  نظامى  مداخله  درباره 
به  اوكراين  در  روسيه  الوقوع 
ويژه شبه جزيره كريمه، وزارت 
خارجه با صدور چنين بيانيه اى 
در صدد برآمد كه به مردم همه 
زمينه  اين  در  اوكراين  و  دنيا 

اطمينان خاطر دهد.
راه  انتخاب  كرد  تاكيد  وى 
اقتصادى  اميز  مسالمت  حل 
بحران  براى  كنونى  شرايط  در 

اوكراين در اولويت قرار دارد .


