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رياست عمومى امنيت ملى از خنثى شدن 
ــتان در روز  ــد  از حمالت تروريس 90 درص
ــط نيروهاى امنيتى خبر داد  انتخابات توس
ــت در بيست وسه  و گفت كه 262 تروريس
واليت در روزهاى انتخابات بازداشت شدند

262 تروريست در ايام منتهى 
به انتخابات دستگير و 65 موتر 
بمب گذارى شده كشف گرديد

الحمدهللا باتوجه با درك قوى، جامعه 
ــال  وملت ما در انتخابات 16حمل س
ــتند  ــترده داش ــركت گس جارى ش
ــت تكليف  ــك حرك ــان ي وحركتش

محور بود

حضور گسترده مردم در پاى 
صندوقهاى راى يك حركت 
ارزشمند تاريخى وسياسى بود

گسترش دامنه تنش روسيه و ناتو 
به افغانستان

مسكو به ناتو هشدار داده است كه احتمال 
دارد كه توافقنامه انتقال كاالهاى نظامى ناتو به 
افغانستان و بالعكس از طريق خاك روسيه را 

لغو كند.
فرودگاه  از  ناتو  هاى  محموله  از  برخى 
اوليانوفسك روسيه به افغانستان منتقل مى شود.
و  دفاع  كميته  رييس  اوزروف؛  ويكتور 
امنيت شوراى فدراسيون روسيه گفت:«اگر ناتو 
همكارى هاى عملى و نظامى خود را با روسيه 
محموله  انتقال  كه  داريم  حق  ما  كند  متوقف 
هاى نظامى ناتو به افغانستان و بالعكس را از 

طريق خاك روسيه به تعليق دربياوريم.
واشنگتن،  و  كى يف  گذشته  روز  چند  در 
در  ناآرامى ها  به  كه  كرده اند  متهم  را  مسكو 
مناطق روس نشين شرق اوكراين دامن مى زند.

ويكتور اوزروف اما مى گويد كه اگر امريكا 
سر  از  مسكو  با  را  خود  عادى  روابط  ناتو  و 
نگيرد آنها مجبور اند براى انتقال محموله هاى 
مسير  افغانستان  به  خود  غيرنظامى  و  نظامى 

ديگرى را جستجو كنند.
براى  همواره  ناتو  كه  كرد  تاكيد  اوزروف 
مى  فعاليت  خودخواهانه  اهدافش  به  رسيدن 
اين  كردن  متوقف  با  روسيه  او  گفته  به  و  كند 

همكارى چيزى را از دست نخواهد داد.
اين تحوالت از نظر ناظران مسايل افغانستان 
دامنه  گسترش  دهنده  نشان  آشكارا  روسيه،  و 

تنش هاى روسيه و غرب به افغانستان است.
كه  بود  كشورهايى  معدود  از  افغانستان 
همان  از  كشور  اين  در  ناتو  جهانى  ماموريت 
ابتدا مورد حمايت نسبى روسيه بوده و روس 
ها چه بسا در مواردى وارد معامله دوجانبه با 
ناتو شده اند؛ تا روند تامين تداركات مورد نياز 

ناتو در اين كشور را تسهيل نمايند.
ترين  صرفه  به  و  بهترين  از  يكى  روسيه 
به  ناتو  سنگين  تجهيزات  انتقال  براى  مسيرها 
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نگاه امروزنگاه امروز

يادداشتيادداشت

امكان ايتالف ميان نامزدان پيشتاز 
انتخابات افغانستان

مردم نبايد نااميد شوند

ميان  ايتالف  امكان  از  رويترز  خبرگزارى 
جمهورى  رياست  انتخابات  پيشتاز  نامزدان 

افغانستان خبر داده است.
آزادى،  صداى  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
رياست  انتخابات  آراى  شمارش  كه  حالى  در 
دارد،  ادامه  حمل  ماه  شانزدهم  جمهورى 
از  برخى  ميان  ايتالف  امكان  از  ها  گزارش 

نامزدان پيشتاز حكايت مى كنند. 
هنوز  افغانستان  انتخابات  مستقل  كميسيون 
اما  نكرده،  اعالن  را  انتخابات  قسمى  نتايج 
از  عبداهللا  عبداهللا  و  احمدزى  غنى  اشرف  قبًال 
كه  اند  گفته  يك  هر  انتخابات  پيشتاز  نامزدان 

دست بلند دارند. 
اما، آيا ممكن است ايتالفى ميان سه رقيب 
عبداهللا  پيشين،  ماليهء  وزير  غنى  اشرف  عمده 
عبداهللا و زلمى رسول وزيران خارجهء پيشين 

افغانستان به ميان آيد؟ 
خبرگزارى رويترز در يك گزارش خود گفته 
است كه عبداهللا عبداهللا از امكان يك جا شدن 
تشكيل  اما  گفته  سخن  خود  رقباى  از  يكى  با 
حكومت ايتالفى را به هدف جلوگيرى از رفتن 

انتخابات به دور دوم، رد كرده است. 
خبرگزارى  با  مصاحبه  در  عبداهللا  آقاى 
رويترز گفته است كه او اندكى پس از برگزارى 
انتخابات شانزدهم حمل با زلمى رسول؛ رقيب 
انتخاباتى او و وزير  خارجه سابق افغانستان در 

مورد امكانات هم تيم شدن مالقات كرد. 
به  مالقات  اين  كه  است  گفته  رويترز  به  او 
تقاضاى او انجام شد و بحث هاى خوبى هم 

صورت گرفت.
عبداهللا گفت: « تيمى كه در افغانستان حاكم 
نيست،  فرد  به  منحصر  تيم  يك  شد،  خواهد 
ما  استراتيژى  از  بخِش  بودن  شمول  همه  بلكه 
است. اما اين به آن معنى نيست كه ما در حال 
تشكيل يك دولت ايتالفى به هدف جلوگيرى 
از رفتن انتخابات به دور دو يا چيزى مانند آن 

باشيم.» 
در همين حال بر اساس مقاله كه در روزنامه 
آقاى  شده،  چاپ  تايمز  فايننشل  بريتانيايى 
جمهور  رييس  ترديد  بى  كه  گفته  احمدزى 

آينده افغانستان خواهد بود. 
اما، او قبًال به رسانه ها گفته كه در صورت 
احتمالى  رقيب  با  دوم  دور  به  انتخابات  رفتن 

خود ايتالف نخواهد كرد. 
حمل  شانزدهم  انتخابات  آراى  شمارش 

همچنان ادامه دارد. 
گفته  افغانستان  انتخابات  مستقل  كميسيون 
است كه نتايج قسمى انتخابات به زودى اعالن 

مى شود. 
رياست  انتخابات  نهايى  نتايج  اعالن  تاريخ 
شده  تعيين  ثور  ماه   24 افغانستان  جمهورى 

است. 
اگر هيچ يك از هشت نامزد، بيش از پنجاه 
درصد آرا را به دست نياورد، انتخابات به دور 

دو مى رود. 
مستقل  كميسيون  انتخاباتى  تقويم  اساس  بر 
انتخابات افغانستان، دور دوم انتخابات در هفتم 
ماه جوزا برگزار خواهد شد و در آن صورت 
ظهور برندهء قطعى بيشتر به تاخير خواهد افتاد.

كميسيون  اعضاى  از  يكى  دوغن؛  پيغمبرقل 
رسيدگى به شكايت  هاى انتخاباتى با اشاره به اينكه 
”كسى كه قدرت نداشته باشد، كسى را وادار به تقلب 
”به  گرفته،  صورت  كه  تقلبى  هر  گفت  تواند“،  نمى  

دستور نامزدهاى رياست جمهورى“ بوده است. 
بايد  شود،  انتخابات  برنده  كه  تيمى  هر  افزود  او 
نامزدهاى متخلف و حاميان متخلف آنها را مجازات 

كند؛ چرا كه به گفته او ... 
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تاكنون تنها 5 درصد آراء  شمارش 
شده است!

سخنگوى كميسيون مستقل انتخابات:
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شركت 606 داوطلب آموزگارى در يك رقابت آزاد در ميدان وردك

برترين هاى كانكور امسال از واليت بلخ
درخشش معارف واليت بلخ ؛

درست بررسى خواهد شد.
خوگيانى در ادامه گفت كه اينگونه آزمون ها در جهت تكميل 
تشكيالت معلمين در مكاتب كمك مى كند و كيفيت تدريس نيز 

به دليل داشتن معلمان مسلكى باال مى رود.
او همچنين گفت كه رياست معارف واليت ميدان وردك در نظر 
دارد كه با تقرر معلمان مسلكى، مكاتب را در مركز و ولسوالى هاى 

اين واليت به تدريج معيارى سازد.
ها  سال  از  وردك  ميدان  واليت  مردم  كه  است  حالى  در  اين 
به اين طرف از نبود معلمان مسلكى و كمبود مواد درسى شاكى 
مدرك  كه  هستند  معلم  مكاتب  در  كسانى  گويند  مى  و  هستند 

تحصيلى ندارند.
آنان مى گويند با وجود اينكه در طى چند سال گذشته معارف 
از لحاظ كمى، رشد چشمگيرى داشته است؛ اما در معيارى ساختن 
ميدان  خصوص  به  كشور  واليات  اكثر  در  تربيه  و  تعليم  كيفيت 

وردك كار چندانى صورت نگرفته است.

ايجاد  راستاى  در  مختلف  سطوح  در  اسالمى  جامعه 
دينى مبتنى بر مدينه فاضله مورد نظر پيامبر اكرم(ص) 

گام بردارند.
حجت االسالم عظيمى در ادامه با اشاره به شخصيت 
داراى  ايشان  گفت:  فياض  اهللا  آيت  علمى  جايگاه  و 
كه  ميباشند  فرد  به  منحصر  جايگاهى  و  شخصيت 
نوآورى هاى ايشان در مسائل اصول فقه، در بخشهاى 
و...  اقتصادى  حقوقى،  فرهنگى،  سياسى،  مختلف 

راهگشا مى باشد.
هرات  در  بزرگ  همايش  اين  برگزارى  مسئول 
همچنان در ادامه افزود كه خاصتا فتواهاى اين مرجع 
تقليد در بخش جايگاه زنان در جهان اسالم و درباره 
خشونت ها و همچنان حمالت تروريستى كه امروزه 
مى  راهگشا  واقعا  شده  اسالمى  كشورهاى  گير  دامن 

باشد.
وى افزود كه ايشان با فتوايى صريح موارد فوق را 
مخالف دين و مخالف عقل و فطرت اسالمى و انسانى 
دانسته است كه هيچ سبقه و ريشه اى در اسالم ندارد...
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را انجام خواهند داد. 
جارى  سال  از اينكه در  ياد آورى  معارف واليت بلخ با  رييس 
جذب  كشور  دانشگاههاى  در  جديد  دانشجوى  هزار   55 تعداد 
نيز  امر  اين  در  توانسته  بلخ  كه  ساخت  خاطرنشان  شد،  خواهند 
پيشقدم باشد و بيشتر از ده هزارتن از شركت كنندگان در كانكور از 

اين واليت به مراكز عالى تحصيلى راه يافته اند. 
ضمن  افغانستان  در  امسال  كنكور  اول  فرد  قادرى،  شهره  خانم 
اظهار خرسندى از اين موفقيتى كه بدست آورده، علت موفقيتش 
را توكل به خدواند، تشويق خانواده، زحمات معلمان و پشت كار 

شخصى اش ذكركرد. 
بايد  ها  مادر  و  پدر  همه  كه  گفت  والدين  به  توصيه  با  وى 
بكوشند تا به قدر توانشان زمينه هاى فراگيرى علم و دانش را براى 
هيچ  تحت  و  كنند  فراهم  ها  خانم  دختر  ص  بخصو  فرزندانشان 

شرايطى نبايد از رفتن آنان به مدرسه جلوگيرى نمايند. 
موفق  آموز  دانش  اين  مادر  قادرى  پشتون  خانم  حال  همين  در 
كه  گفت  باشد،  مى  بلخ  دانشگاه  اساتيد  از  يكى  نيز  وى  خود  كه 
من خداوند را سپاسگزارم كه نتيجه زحمات ما و فرزندم ” شهره ” 
امروز به بارنشست و آنچه را كه اميد و انتظارش را داشتيم برآورده 

گرديد. 
مسئوالن  سوى  از  هدايايى  نيز  مراسم  اخير  در  كه  است  گفتنى 

معارف بلخ به اين چهار نفر اهدا گرديد.

در يك آزمون ساالنه در واليت ميدان وردك به تعداد 606 تن 
به منظور تكميل تشكيالت معلمان در مكاتب اين واليت اشتراك 

كردند.
خوگيانى؛  هللا  عطاء  افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
تن   606 آزمون  اين  در  كه  گفت  وردك  ميدان  والى  سخنگوى 

اشتراك كردند كه 50 تن آنان را زنان تشكيل مى دهند.
خوگيانى افزود كه اشتراك كنندگان در اين آزمون فارغين صنف 
اين  هاى  ولسوالى  سراسر  از  كه  هستند  دارالمعلمين  و  دوازده 

واليت شركت كرده اند.
خوگيانى گفت كه روند اين آزمون به گونه اى بوده كه از هر 
گرفته  امتحان  كنندگان  اشتراك  از  جداگانه،  صورت  به  مضمون 

شده است.
وى عالوه كرد كه اين آزمون به صورت درست از طرف رياست 
معارف اين واليت مديريت و نظارت گرديده و هيچگونه تقلبى در 
جريان امتحان صورت نگرفته و پس از آن نيز پرونده ها به شكل 

از  كثيرى  جمع  حضور  با  بزرگى  همايش  طى 
و  بانوان  وشيعه،  سنت  اهل  علماى  محلى،  مسئولين 
دانشجويان هرات از مقام علمى آيت اهللا محمد اسحاق 

فياض مرجع تقليد اهل تشيع، تجليل به عمل آمد.
به گزارش خبرگزارى آوا، در اين مراسم كه در سالن 
اجتماعات حوزه علميه صادقيه هرات برگزار گرديده 
اين  شخصيت  مختلف  ابعاد  پيرامون  سخنرانان  بود، 

عالم بزرگ دينى جهان اسالم به سخنرانى پرداختند.
حجت االسالم عبدالعظيم عظيمى؛ دبير اين همايش 
طى سخنانى با اشاره به جايگاه عالمان دينى و مراجع 
معظم  مراجع  شيعى،  اسالمى  جامعه  در  گفت:  تقليد 
تقليد، دانشمندان دين مدار و پرهيزكارى اند كه همواره 
شرايط  با  متناسب  و  اسالمى  احكام  منابع  به  استناد  با 
به  اجتهاد  مترقى  اصل  از  استفاده  با  و  مكان  و  زمان 
هاى  عرصه  در  نوين  هاى  شيوه  و  كارهاى  راه  بيان 
مختلف اجتماعى،اقتصادى، سياسى، فرهنگى و عبادى 

مى پردازند.
وى در ادامه گفت كه مراجع عظام همواره كوشش 
كرده اند تا با سعى بليغ و با تصوير واقعى و نوين از 

طى مراسمى چهار رتبه برتر كانكور سراسرى امسال در واليت 
بلخ معرفى و مورد تشويق قرار گرفتند. 

به گزارش خبرگزارى آوا، امتحان كانكور سراسرى افغانستان كه 
براى سال تحصيلى 92-93 از هزاران داوطلب اخذ شده بود، پس 

از اعالم نتايج چهارنفر برتر آن از واليت بلخ بودند. 
خانم شهره قادرى، محمد اميد، احسان اهللا و سهراب به ترتيب 
از واليت بلخ مقام اول تا چهارم كانكور سراسرى را از آن خود 

نموده اند. 
كانكور  امتحان  در  تن  هزار   28 از  بيش  بلخ  واليت  از  امسال 

شركت نموده بودند. 
در ميان اين چهار تن خانم ”شهره قادرى“ توانسته با كسب 352 

نمره مقام اول كانكور سراسرى در كشورش را ازآن خود نمايد. 
با  و  بلخ  واليت  معارف  رياست  ازسوى  امروز  كه  مراسمى  در 
حضور جمعى از مسئوالن و اساتيد اين واليت به همين مناسبت 
برگزار گرديده بود، سخنرانان موفقيت اين دانش آموزان در امتحان 
معارف  واهل  كشور  براى  علمى  مهم  آورد  دست  يك  را  كانكور 

واليت بلخ دانستند. 
در اين مراسم قيس مهر آيين؛ رييس معارف واليت بلخ موفقيت 

اين دانش آموزان را به خانواده هايشان تبريك گفت. 
آموزش  بيشتر  هرچه  رشد  براى  كه  داد  وعده  مردم  به  وى 
وپرورش در اين واليت نسبت به سالهاى گذشته تالشهاى مضاعفى 

احتمال برگزارى دور دوم انتخابات وجود ندارد!
داكترعبداهللا:
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عبداهللا عبداهللا، نامزد رياست جمهورى افغانستان گفت:
احتمال بسيار زياد وجود دارد كه نيازى به دور دوم انتخابات وجود نداشته باشد و 

نتايج انتخابات در دور نخست نهائى شود

تجليل از مقام علمى آيت اهللا العظمى فياض در هرات
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ادامه از صفحه اول / حجت االسالم عظيمى 
همچنان در ادامه گفت: آيت اهللا فياض درحال 
نجف  علميه  حوزه  در  كه  است  كسى  حاضرتنها 
بحث  و  بادرس  و  داشته  پررنگ  حضور  اشرف 

ايشان اين حوزه اداره ميشود.
وى افزود كه در شهرهاى قم و مشهد ايران نيز 
درسهاى  خام  مواد  ايشان  واصولى  فقهى  كتابهاى 
خارج بزرگان و مراجع تقليد از اهل تشيع ميباشد.
اين عالم دينى كشور همچنان گفت: اين محفل 
همايش  برگزارى  نشست  پيش  محفلى  منظور  به 
ملى و بين المللى ميباشد كه به همين مناسبت در 

واليت كابل برگزار خواهد شد.
حجت االسالم عظيمى در ادامه گفت كه كنگره 
نمايندگى  و  سفيران  حضور  با  المللى  بين  و  ملى 
رسمى كشورهاى ايران، ازبكستان، عربستان،عراق، 
برگزارخواهد  پاكستان  و  تاجيكستان  تركمنستان، 

شد.
عظيمى افزود كه درحال حاضر تعداد 5 اثر آيت 
اهللا فياض با عنوانهاى جايگاه زن در نظام سياسى 
و  طبى،بانك  موضوعات  بخش  در  اسالم،كتابى 
كتابهايى  جمله  از  تأليف  حق  اسالمى،  بانكدارى 
است كه توسط ايشان به زبان عربى وبه زبان فارسى 
نيز ترجمه گرديده كه به دسترس عالقمندان قرار 

خواهد گرفت.
علمى  آثار  از  تعدادى  همچنين  مراسم  اين  در 
گرفته  معرفى  به  تشيع  اهل  قدر  عالى  مرجع  اين 

شده و به دسترس شركت كنندگان قرار داده شد.
معرفى  منظور  به  تا  است  قرار  كه  ميشود  گفته 
بيشتر اين عالم بزرگ جهان اسالم چندين همايش 
بلخ،  جمله  از  كشور  واليات  ديگر  در  مشابه 

باميان،غزنى ودايكندى نيز راه اندازى گردد.

تجليل از مقام علمى 
آيت اهللا العظمى فياض در هرات

گسترش دامنه تنش روسيه و ناتو 
به افغانستان

ادامه از صفحه اول / در صورت تعليق اين 
هاى  هزينه  بود  خواهد  ناگزير  ناتو  ها  همكارى 
افغانستان را  ميلياردى روند خروج نظاميانش از 

تا چند برابر افزايش دهد.
نكته ديگر آثار و تبعات اين تغيير رويكرد بر 
همچنين  و  روسيه  و  افغانستان  جانبه  دو  روابط 

افغانستان و غرب است.
دولت افغانستان طى 13 سال گذشته با وجود 
آنكه از يكسو ميزبان ده ها هزار سرباز خارجى از 
بيش از 40 كشور جهان بوده است؛ نيروهايى كه 
همگى تحت فرماندهى اياالت متحده بوده اند، از 
جانب ديگر تالش فراوانى به خرج داده است؛ تا 
توازن در روابط خود با غرب را همچنان حفظ 

كند و به اين ترتيب،
از تبديل كشور به عرصه نبردهاى استراتژيك، 
جهان  بزرگ  هاى  قدرت  رقابت  و  منافع  تضاد 
از  يكى  گذشته  در  كه  چيزى  نمايد؛  جلوگيرى 
اصلى ترين عوامل بى ثباتى سياسى، جا به جايى 
و سقوط زودهنگام نظام ها، دست به دست شدن 
بروز  افغانستان،  در  قدرت  كالن  مديريت  سريع 
جنگ هاى داخلى و زمينه سازى براى لشكركشى 
متجاوزانه و اشغالگرى هاى كشورهاى استعمارگر 

مانند انگليس و شوروى پيشين بوده است.
سياست  مديريت  رسد  مى  نظر  به  اينهمه  با 
خارجى به تمامى به عهده دولت هاى ملى نيست 
و  الملل  بين  روابط  در  اتفاقاتى  مواردى،  در  و 
مناسبات جهانى قدرت هاى بزرگ مى افتد كه به 
خودى خود و بدون اراده كشورهاى ديگر، روى 

روابط خارجى آنها تاثير مى گذارد.
و  اوكراين  بحران  بروز  موارد  همان  از  يكى 
شكل گيرى تنش هاى گسترده ميان شرق و غرب 
است؛ مساله اى كه از ديد بسيارى از تحليلگران، 
سرد  جنگ  دوران  به  ديگر  يكبار  را  بلوك  دو 

برگردانده است.
ابتدا  در  اوكراين  بحران  از  ناشى  هاى  تنش 
متاثر  را  غرب  و  شرق  جانبه  دو  روابط  صرفا 
ساخته بود؛ اما اينك به نظر مى رسد كه اين روند 
مى رود؛ تا ابعاد وسيع ترى يافته و حتى دامنه آن 

به افغانستان نيز گسترش يابد.
در  روسيه  كه  صورتى  در  گويند  مى  ناظران 
خصوص  در  ناتو  با  خود  گرانه  تعامل  سياست 
روند  تنها  نه  امر  اين  كند  نظر  تجديد  افغانستان 
خروج نيروهاى ناتو را دچار مشكل كرده و هزينه 
هاى آن به صورت سرسام آورى باال خواهد برد؛ 
بلكه ممكن است آتش اختالف و تنش آن روى 
كشور  و  گذاشته  تاثير  نيز  كشور  داخلى  اوضاع 
غرب  و  شرق  رقابت  عرصه  به  ديگر  يكبار  را 

تبديل كند.
با اين حال، نقش دستگاه ديپلماسى كشور در 
تواند  مى  چگونه  تا  است؛  مهم  بسيار  زمينه  اين 
اين تنش ها را به سمت منافع ملى كشور هدايت 
كرده و جايگاه مستقالنه كشور در رابطه با روسيه 

و غرب را حفظ خواهد كرد.

از 25 واليت؛
تاكنون 2903 خريطه محافظتى به 
مركز ملى نتايج منتقل شده است

كميسيون مستقل انتخابات طى اطالعيه اى 
از انتقال كمتر از پنجاه درصد از خريطه هاى 

محافظتى به مركز ملى نتايج خبر داد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
و  مواد  اينكه  بيان  با  انتخابات  مستقل  كميسيون 
نتايج از تمام ولسوالى ها به جزء چهار ولسوالى 
اين  واليتى  دفاتر  به  غور  و  فراه  واليات  در 
اكنون  تا  كرد:   اعالم  اند،  شده  منتقل  كميسيون 
واليت   25 از  محافظتى  خريطه   2903 تعداد  به 
به مركز ملى نتايج منتقل شده كه  اين رقم 45.2 
درصد تمام مراكز باز در روز راى دهى مى باشد. 
تخلفات  و  تقلب  به  اشاره  با  كميسيون  اين 
صورت گرفته در روز انتخابات در اين اطالعيه 
آوا  خبرگزارى  آدرس  به  آن  از  نسخه  يك  كه 
كميسيون  كه  است  شده  متذكر  شده،   ارسال 
فيصله  از  بعد  و  نموده  مشخص  را  موارد  اين 
كميسيون، آراء آن مراكز و محالت را با حضور 

داشت ناظرين قرنطين مى كند. 
اتخاذ  از  همچنين  انتخابات  مستقل  كميسيون 
دوم  دور  برگزارى  براى  الزم  هاى  آمادگى 

انتخابات خبر داد.

تاكنون تنها 5 درصد آراء  شمارش شده است!
سخنگوى كميسيون مستقل انتخابات:

شنبه  روز  تا  انتخابات  قسمى 
آينده اعالم خواهد شد. 

تاكنون  نور  آقاى  گفته  به 
شمرده  صندوق،   2600 آراى 

شده است. 
براساس  كه  افزود  نور  آقاى 
اصول كميسيون انتخابات، براى 
اعالم نتايج بايد آراى بيشترى از 
دستكم 20 واليت شمرده شود. 
كه  مراكزى  كه  كرد  تاكيد  او 
داشته  وجود  مشكالتى  آنها  در 

نيز مشخص شده اند. 
در  كه  كرد  تاكيد  نور  آقاى 
شان  شمار  كه  ها  حوزه  بعضى 
روند  در  مشكالتى  است  اندك 
برگزارى انتخابات وجود داشته 
برگزارى  روند  كل  در  ولى 
موفقانه  بسيار  انتخابات 

بوده است.
اين در حالى است كه گمانه 
زنى ها بر اين است كه انتخابات 
شود.  مى  كشانده  دوم  دور  به 
رياست  نامزدهاى  از  برخى  اما 
كه  كنند  مى  تاكيد  جمهورى، 
نتيجه ى انتخابات در دور اول 
نهايى خواهد شد و به دور دوم 

كشانده نمى شود.

مستقل  كميسيون  مسئولين 
اين  كه  گويند  مى  انتخابات 
كميسيون تاكنون 5 درصد آراء 
رياست  انتخابات  نامزدهاى 
جمهورى و شوراى واليتى اين 

كشور را شمرده اند.
سخنگوى  نور  محمد  نور 
به  انتخابات  مستقل  كميسيون 
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى 
از  انتخاباتى  مواد  تمام  گفت: 
نزديك  و  دور  هاى  ولسوالى 
به مراكز واليتى  اين كميسيون 

رسيده است.
هاى  برگ  تنها  افزود:  نور 
ولسوالى  چهار  دهى  راى 
به  بود  قرار  كه  غور  واليت 
دليل  به  كند،  پيدا  انتقال  مركز 
افتادن  تعويق  به  و  هوا  خرابى 
است  نشده  داده  انتقال  پرواز، 
مركز  به  فرصت  اولين  در  كه 

مى رسد. 
وى گفت: هيچ گونه چالش 
انتقال  راه  فرا  امنيتى  هاى 
صندوق هاى راى دهى تا كنون 

وجود نداشته، زيرا اكثراً از طريق 
هوا انتقال داده شده اند. 

او گفت: در برخى مواردى هم 
كه از طريق زمين مواد انتخاباتى 
ترانسپورت  از  شده،  داده  انتقال 
مجهز استفاده شده كه امنيت آن 

كامًال تامين بوده است. 
كميسيون  گفت  همچنين  وى 
در تالش است كه نتايج قسمى 
انتخابات را به زودى اعالم كند. 
مستقل  كميسيون  مسولين 
انتخابات تاكيد مى كنند كه نتايج 

حضور گسترده مردم 
در پاى صندوقهاى راى يك 

حركت ارزشمند تاريخى 
وسياسى بود

مسئول نمايندگى مركز فعاليتهاى فرهنگى اجتماعى تبيان در هرات :

مردم ما به جهانيان نشان دادند كه 
به اهميت فرآيند انتخابات وانتقال قدرت از راه مسالمت آميز 
توجه جدى دارندو دراين آزمون سربلند و سرافرازشده و به 

عنوان يك وظيفه اسالمى وملى به آن عمل كردند

هاى  برنامه  به  اينكه  خصوص 
دين چگونه عمل بكنيم اسوه ها 

و الگوهاى عملى داريم.
اين عالم دينى كشور در ادامه 
گفت كه زندگى ائمه معصومين( 
به  پرداختن  )درخصوص  ع 
مسائل دين راهگشاى ما ميباشد.

زندگى  كه  گفت  وى 
(ع)  على  حضرت  اميرالمومنين 
ما  همه  براى  بزرگى  درسهاى 

درتمامى طول تاريخ دارد.
گفت  هاشمى  االسالم  حجت 
عابد  اولين  (ع)  على  امام  كه 
اسالم  مكرم  نبى  بعداز  اسالم 

ميباشد.
مظهر  ع)  على(  كه  گفت  وى 
علمى تمام عبادات است وآيينه 
عارفانه،  عبادات  نماى  تمام 
الموحدين  مولى  نازنين  وجود 

على بن ابى طالب( ع) ميباشد.
اين عالم دينى كشور در ادامه 
زيبا  (ع)  على  امام  كه  افزود 
همه  براى  عبادت  الگوى  ترين 
با  وموالعلى(ع)  است  مسلمين 
در  هرگز  عارفانه  عبادات  اين 
بى  اجتماعى  مسائل  با  رابطه 

تفاوت نبودند.
يك  ع)  على(  كه  گفت  وى 
واحوال  براوضاع  كامل  اشهاد 
وضع  واز  داشتند  جامعه  مردم 
وحال محرومين وضعفاى جامعه 
كامال مطلع وباخبر بودند و وضع 
را  ومتمولين  ثروتمندان  حال  و 

هم به خوبى ميدانستند.
هاشمى  االسالم  حجت 
به  على(ع)  كه  گفت  همچنان 
باظرافتهاى  اجتماعى  مسائل 
هاى  دوره  در  كه  خاصى 
ميكردند  عمل  داشتند،  گوناگون 

وبى توجه نبودند.
كه  موظفيم  ما  كه  گفت  وى 
دين  عبادى  هاى  برنامه  برعالوه 
وآنچه  اجتماعى  هاى  برنامه  به 
كه مربوط به سرنوشت وجامعه 
ماميباشد نيز توجه اساسى داشته 

باشيم.
جامعه  و  ملت  وى،  گفته  به 
محور  دين  نگاهى  افغانستان 
و  ها  برنامه  به  محور  تكليف  و 

مسائل اجتماعى دارند.
مركز  نمايندگى  دفتر  مسئول 
اجتماعى   - فرهنگى  فعاليتهاى 

والمسلمين  االسالم  حجت 
مسئول  هاشمى؛“  محمد  ”سيد 
فعاليتهاى  مركز  نمايندگى  دفتر 
در  تبيان  فرهنگى-اجتماعى 
امروز  جمعه  نماز  در  هرات 
اهميت  به  اشاره  با  سخنانى  در 
مسلمانان،  زندگى  در  عبادات 
يك  اسالم  مبين  دين  كه  گفت 

مجموعه كامل اعتقادى است.
ما  كه  افزود  ادامه  در  وى   
موظفيم كه اوال اين مجموعه را  
به طور كامل بشناسيم و بعد در 
مسير زندگى بادقت به آن عمل 

بكنيم.
در  هاشمى  االسالم  حجت 
ادامه گفت: در يك تقسيم كلى، 
ها  برنامه  محققين  از  بعضى 
دسته  سه  به  را  دين  مسائل،  و 
كه  گويند  مى  و  كرده  تقسيم 
عبارتند  برنامه ها و مسائل دين 
اجتماعى  عبادى،  مسائل  از 

اخالقى دين ميباشد.
وى، در ادامه گفت كه ما بايد 
حقيقت  اين  به  اساسى  توجه 

داشته باشيم.
در  هاشمى  االسالم  حجت 
”نؤمن  خداوند  كه  افزود  ادامه 
نمى  را  ببعض“  نغفرو  و  ببعض 
پذيرد يعنى عده اى به برخى و 
بعضى از موضوعات دين مومن 
باشند و عمل بكنند و اما نسبت 
به بعضى ديگر بى توجه باشند و 

عمل نكنند.
وى در ادامه گفت كه بعضى 
به  فقط  و  فقط  اجتماعات  از 
اخالقى  و  اجتماعى  هاى  برنامه 
دين توجه كرده اند و برنامه ها 
در  را  دين  اجتماعى  مسائل  و 
خودشان  عمل  مبناى  زندگى 

قرار داده اند.
افراد  اين  وى،  گفته  به 
پندارشان اين بوده است كه دين 
و  تولى  دين  اساسا  اسالم  مبين 
تبرى، دين امر به معروف و نهى 
از منكر و دين پرداختن به صله 

ارحام است.
در  هاشمى  االسالم  حجت 
معصوم  امام  كه  افزود  ادامه 
يك  كه  را  ”آنچه  ميفرمايد: 
پسندد  مى  خود  براى  مسلمان 
و  بپسندد  بايد  نيز  ديگران  براى 
نمى  خود  براى  كه  را  آنچه  هر 

پسندد براى ديگران نيز نپسندد“ 
و برخى اين موضوع را به عنوان 
مبناى  اخالقى  مهم  اصل  يك 
داده  قرار  خود  زندگى  در  عمل 

اند.
به  افراد  اين  كه  گفت  وى 
توجه  بايد،  كه  آنطور  عبادات 
از  نمازى  اگر  مثال  اند،  نكرده 
ايشان فوت شده قضاى آن را به 
جا نياورده اند و يا اگر مستطيع 
شده اند، حج نرفته اند و نسبت 
يا  دين  عبادى  هاى  برنامه  به 
ضعيف عمل كرده اند و يا اينكه 

كامال بى توجه بوده اند.
مسئول دفتر فرهنگى اجتماعى 
تبيان در هرات در ادامه افزود كه 
روشن و مشخص است كه يك 
نحوه  وچنين  دارى  دين  چنين 
خداوند  پيشگاه  در  دارى  دين 

مقبول واقع نخواهد شد.
در  گهگاهى  كه  گفت  وى 

طول تاريخ، بالعكس اتفاق افتاده 
طور  به  اند  بوده  افرادى  و  است 
عبادى  هاى  برنامه  به  افراطى 
روى آورده اند و آنچنان غرق در 
عبادات شدند كه تمامى مسئوليت 
هاى اجتماعى و اخالقى خودشان 
را در قبال جامعه و حتى در قبال 

خانواده ناديده گرفته اند.
حجت االسالم هاشمى در ادامه 
گفت كه مخصوصا از آن عصر و 
زمانى كه تصوف در اسالم پديد 
آمد ميبنيم كه عده زيادى از افراد 
وعابد  پيشه  زهد  و  شدند  گمراه 
مسلك شدند و به طور افراطى به 
عبادات و برنامه هاى عبادى دين 

روى آوردند.
مسلم  و  روشن  كه  گفت  وى 
را  عبادتى  چنين  يك  كه  است 
خداوند از ما نخواسته است بلكه 
برنامه ها ومسائل دين با همديگر 
در  ما  و  دارند  احتياج  و  ارتباط 

همين  روى  كه  گفت  همچنان  درهرات  تبيان 
جهت الحمدهللا باتوجه به اين درك قوى، جامعه 
جارى  سال  16حمل  انتخابات  در  ما  وملت 
حركت  يك  وحركتشان  داشتند  گسترده  شركت 

تكليف محور بود.
وى گفت كه مردم ما به جهانيان نشان دادند 
قدرت  وانتقال  انتخابات  فرآيند  اهميت  به  كه 
دراين  دارندو  جدى  توجه  آميز  مسالمت  راه  از 
يك  عنوان  به  و  سرافرازشده  و  سربلند  آزمون 

وظيفه اسالمى وملى به آن عمل كردند.
كه  گفت  ادامه  در  هاشمى  االسالم  حجت 
جهانيان متوجه شدندكه ملت افغانستان به دنبال 
حاكميت ملى وايجاد يك حاكميت قوى با پايه 

هاى وسيع اجتماعى هستند.
وى گفت ملت ميخواهد كه درافغانستان يك 
مردمى  قدرتمند  هاى  پشتوانه  با  قوى  حكومت 

وجود داشته باشد.
اين عالم دينى كشور گفت كه حضور گسترده 
حركت  يك  راى  صندوقهاى  پاى  در  مردم 
ملت  بنام  كه  بود  وسياسى  تاريخى  ارزشمند 

وجامعه ما درتاريخ افغانستان ثبت خواهد شد..
كه  رساندند  اثبات  به  ما  مردم  كه  گفت  وى 
بطورجدى خواهان صلح وامنيت پايداردركشور 

ودرتمام منطقه هستند.
ملت  كشور؛  دينى  برجسته  عالم  اين  گفته  به 
جامعه  خداوندوپيشگاه  درپيشگاه  افغانستان 
وظايف دينى ، الهى وملى خودشان را به خوبى 
انجام دادند ومحور حركت مردم وجامعه ما در 
اين عرصه يك حركت تكليف محور بوده است 
اثبات  به  كامال  16حمل  درروز  واقعيت  واين 

رسيد.
كميسيون  وظيفه  اينك  كه  گفت  درادامه  وى 
كه  است  اين  مسئولين  وديگر  انتخابات  مستقل 
به  وملى  الهى  امانات  عنوان  به  مردم  آراى  از 
كه  نگذارند  نموده  وسعى  بكنند  حراست  خوبى 
اين امانات ارزشمند وتاريخى دستخوش تقلبات 

وبازى هاى سياسى ديگر شود.
كه  گفت  همچنان  هاشمى  االسالم  حجت 
برنامه هاى عبادى دين، محور خلقت و آفرينش 
متبركه  آيات  در  رفيعى  جايگاه  عبادات  و  است 

قرآن و در پيشگاه پروردگار دارد.
وى گفت كه در بين عبادات دينى نماز نقش 
محورى دارد واز نماز به ستون دين تعبير شده 

است.
روايات  طبق  كشور  دينى  عالم  اين  گفته  به 
معتبر موال على (ع) ميفرمايد“ اگر نماز درپيشگاه 
روشن  شد  واقع  مقبول  و  شود  پذيرفته  خداوند 
پيشگاه  در  نيز  احوال  ديگر  كه  است  مسلم  و 

خداوند نيز قبول خواهد شد.
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آيينه

رياست عمومى امنيت ملى از خنثى شدن 
روز  در  تروريستان  حمالت  از  درصد    90
انتخابات توسط نيروهاى امنيتى خبر داد و گفت 
در  واليت  وسه  بيست  در  تروريست   262 كه 

روزهاى انتخابات بازداشت شدند. 
مشعل؛  لطف اهللا  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
نشست  يك  در  ملى  امنيت  رياست  سخنگوى 
گروهاى  اعضاى  از  افراد  اين  افزود:  خبرى 
تروريستى افغانستان و پاكستان، شبكه حقانى و 
سلفى ها در آن طرف خط ديورند، بودند  وقصد 
حمالت تخريبى در روزهاى انتخابات را داشتند 

كه در نهايت با ناكامى روبرو شدند.
مردم  راسخ  عزم  اينكه  بيان  با  مشعل،  آقاى   
شوراى  و  جمهورى  رياست  انتخابات  در 
كرد:  تصريح  است،  تقدير  قابل  واليتى  هاى 
مردم  همكارى  امنيتى  نيروهاى  موفقيت  دليل 
شدن  مشخص  و  امنيتى  نيروهاى  هماهنگى  و 

جايگاه تروريستان در اذهان مردم بود.
بين  رابطه  تحكيم  و  روند  اين  تداوم  بر  وى 

مردم و نيروهاى امنيتى تاكيد كرد.
 262 دستگيرى  از  ادامه  در  مشعل  آقاى 
مواد  حامل  موتر   65 كشف  و  تروريست 
انفجارى،  مواد  از  مملو  بشكه   85 انفجارى، 
3191حلقه ماين ضد پرسونل و 8200 كيلوگرام  
مواد منفجره، 18 پايه مخابره ،9 ميل تفنگچه و 

18 ميل كالشينكف خبر داد.
او تاكيد نمود كه اين افراد با شواهد و اسناد 
موظفين  توسط  كشور  مختلف  واليت   23 در 

امنيت ملى دستگير شده اند.
در  انفجارى  مواد  حامل  موترهاى  گفت  وى 
خوست  هرات  ننگرهار،  قندهار،  كابل،  واليات 

پكتيا، لوگر و قندوز به كشف شدند.

روز  چين  صدراعظم  چيانگ“  كه  ”لى 
جمعه در جريان برگزارى مجمع آسيايى بوآيو 
در واليت ”نن“ در جنوب اين كشور، گفت كه 
پكن مشتاق ايجاد بانك انكشاف زيربنايى آسيا 

است. 
به گزارش آوا به نقل از ايرنا، اين مجمع روز 
چهارشنبه با حضور مقام هاى ارشد كشورهاى 
آسيايى و بازرگانان و رييسان شركت هاى بزرگ 
به  آغاز  جهان  ديگر  نقاط  از  برخى  و  قاره  اين 
كشور  اين  كه  گفت  چين  صدراعظم  كرد.  كار 
براى ايجاد سريع تر بانك انكشاف زيربنايى آسيا 

آماده است. 
براى  خواهد  مى  چين  كه  تاكيدكرد  وى 
سرعت بخشيدن به اين كار به غير از كشورهاى 
آسيايى با طرف هاى ديگر خارج از اين قاره نيز 
همكارى كند. ”لو جى وى“ وزير ماليه چين نيز 
گفت كه در اين راستا با برخى از كشورها گفت 
سرمايه  آماده  كشورها  اين  و  است  شده  وگو 

گذارى براى ايجاد بانك شده اند. 
وى گفت كه تا پاييز امسال با انتشار يادداشت 
تفاهمى در اين خصوص، كار ايجاد بانك آغاز 
اين  اوليه  سرمايه  چين  ماليه  وزير  شد.  خواهد 
بانك را 50 ميليارد دالر برآورد كرد و گفت كه 
هاى  طرح  اجراى  براى  گذارى  سرمايه  اين  از 

زيربنايى در قاره آسيا استفاده خواهد شد. 
هستند  چين  رهبران  طرح  اين  اجراى  مبتكر 
كه در سال 2013 ميالدى در ديدار با مقام هاى 

آسيايى اين مساله را مطرح كردند. 
زيربنايى  انكشاف  بانك  ايجاد  چين  رهبران 
اين  اقتصادى  وحدت  هاى  راه  از  يكى  را  آسيا 
قاره مى دانند. مجمع اقتصادى بوآيو نشستى را 
با همين موضوع و تاكيد بر يكپارچگى اقتصادى 

اين قاره برگزار كرد. 
صدراعظم چين در آيين گشايش اين اجالس 
هاى  چالش  با  يكپارچه  بايد  آسيا  كه  گفت 
تورم،  بانكى،  و  مالى  هاى  بحران  اقتصادى، 
چالش هاى سايبرى و مشكالت تجارى برخورد 
كند. وى رشد اقتصادى چين براى سال جارى 

ميالدى را هفت و نيم درصد برآورد كرد.

امنيت ملى خبر داد:
262 تروريست در ايام 

منتهى به انتخابات دستگير 
و 65 موتر بمب گذارى شده كشف 

گرديد

بانك انكشاف زيربنايى آسيا 
با 50 ميلياردالر سرمايه اوليه ايجاد 

مى شود

رياست  نامزد  عبداهللا،  عبداهللا 
كه  گفت  افغانستان  جمهورى 
احتمال بسيار زياد وجود دارد كه 
نيازى به دور دوم انتخابات وجود 
نداشته باشد و نتايج انتخابات در 

دور نخست نهائى شود.
پيش از اين رسانه هاى محلى 
و  عبداهللا  قول  از  المللى  بين  و 
نامزد  احمدزى،  غنى  اشرف 
كشور  جمهورى  رياست  ديگر 
يك  هر  كه  بودند  داده  گزارش 
در  پنجاه  از  بيشتر  كسب  ادعاى 
را  حمل  شانزدهم  انتخابات  صد 

كرده بودند.
كميسيون  آن  از  پس  اندكى 
كميسيون   – انتخاباتى  هاى 
افغانستان  انتخابات  مستقل 
شكايات  مستقل  كميسيون  و 
ماموريت  اضافة  به   – انتخاباتى 
براى  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
نامزدان  از  يوناما  يا  افغانستان 
در  داورى  پيش  از  تا  خواست 
مورد نتايج انتخابات پرهيز كرده 
و منتظر اعالن نتايج از سوى نهاد 

هاى انتخاباتى باشند.
رياست  نامزدان  اكثر  تقريبًا 
تكميل  از  پس  اندكى  جمهورى 
روند راى دهى از بروز تخلفات 

و تقلبات انتخاباتى سخن گفتند. 
نيز  انتخاباتى  شكايات  كميسيون 
 3000 از  بيش  كه  داشت  اعالم 

شكايت را دريافت كرده است.

آوا،  خبرگزارى  گزاش  به 
گفت:  امريكا  صداى  به  عبداهللا 
انتخابات  نتايج  صورتيكه  در 
مى  آنرا  باشد،  عادالنه  و  شفاف 
از  پس  كه  افزود  وى  پذيرد. 
مى  روشن  انتخابات  نتايج  اعالم 
شود كه آيا تقلب صورت گرفته 
در  عبداهللا  گفتة  به  خير.  يا  است 
كه  پيشين  انتخابات  با  مقايسه 
تا  بود،  فراوان  مشكالت  با  توأم 

زيادى  حد  تا  تقلب  از  لحظه  اين 
جلوگيرى شده است.

برگزارى  از  پس  اندكى 
شد  نشر  نيز  هايى  خبر  انتخابات، 

كه گويا يك حكومت ائتالفى ميان 
خواهد  تشكيل  پيشتاز  نامزد  دو 
تشكيل  مورد  در  عبداهللا  اما  شد. 
حكومت ائتالفى ابراز بى اطالعى 

كرد.
انتخابات  سازمان  هم  سويى  از 
آزاد و عادالنة افغانستان اعالم كرد 
كه ناظرين آن نهاد بيش از 70 در 
صد محالت راى دهى را در روز 
انتخابات نظارت نموده و بيشتر از 

11 هزار مورد تخطى، ناهنجارى 
و مشكالت را ثبت كرده است. 

رئيس  نادرى،  نادر  حالى  در 
اين نهاد، تخطى ها به  گونه اى 
مشروعيت  كه  نيست  گسترده 
اما  ببرد  سوال  زير  را  انتخابات 
گذشته  روز  عبدالستارسعادت 
با  مشترك  خبرى  دركنفرانس 
رئيس كميسيون مستقل انتخابات 
جدى  شكايات  كرد:  نشان  خاطر 
رسيدگى  آنها  به  اگر  و  است 
نشود، مشروعيت نتايج انتخابات 

را زيرسوال مى برد.
شكايات  كميسيون  اكنون  هم 
سرگرم  افغانستان  انتخاباتى 
مورد  از 1500  بيش  به  رسيدگى 
هستند  انتخاباتى  مستند  شكايت 
خود  به  آن  نصف  حدود  كه 
انتخابات  كميسيون  كارمندان 

نسبت داده مى شود.
انتخابات  مستقل  كميسيون 
قسمى  نتايج  كه  است  گفته 
انتخابات تا يك يا دو روز آينده 
اعالم خواهد شد. بر اساس تقويم 
انتخابات كشورمان، نتايج ابتدايى 
به  جمهورى  رياست  انتخابات 
تاريخ چهارم ثور و نتايج نهايى به 

تاريخ 24 ثور اعالم خواهد شد.

احتمال برگزارى دور دوم انتخابات وجود ندارد!
داكترعبداهللا:

در صورتيكه نتايج انتخابات شفاف و عادالنه باشد، آنرا مى پذيرد. وى افزود كه پس از اعالم نتايج 
انتخابات روشن مى شود كه آيا تقلب صورت گرفته است يا خير

پروژه را ه آهن تركنمستان ، افغانستان 
و تاجيكستان مورد بررسى قرار گرفت

باشندگان و فعالين مدنى غور خواستار 
بركنارى مقام هاى اين واليت شدند

افغانستان   ، تركمنستان  آهن  راه  احداث  پروژه 
و تاجيكستان در نشست مشتركى در عشق آباد مورد 

بررسى قرار گرفت . 
به گزارش خبرگزارى صداى افغان ( آوا) به نقل 
از ترند ، مقامات تركمن در گزارش اعالم كردند ، 
كه روز پنجشنبه پروژه احداث راه آهن تركمستان ، 
افغانستان و تاجكستان در نشست مشترك به رياست 
خارجه  وزير  اول  معاون  صابروف؛  جان  محمود 
تاجيكستان، در عشق آباد مورد بحث و بررسى قرار 
دوكشور  نمايندگان   ، گزارش  اين  براساس   . گرفت 
و  حمل  زمينه  در  دوجانبه  هاى  همكارى  مورد  در 
نقل در چارچوب اجراى تفاهمنامه احداث پروژه راه 
آهن تركمنستان ، افغانستان و تاجكستان ميان اين سه 

كشور، مورد بحث و بررسى قرار گرفت . 
طرف  دو   ، كه  آمده  گزارش  اين  ديگر  بخش  در 
در مورد توسعه بيشتر همكارى هاى دو جانبه ميان 

تركمنستان و تاجكستان نيز تبادل نظر نمودند . 
گفتنى است كه ، توافقنامه ساخت اين پروژه در 
اوايل ماه جون سال 2013 به منظور همكارى هاى 
استراتژيكى ، سياسى و اقتصادى ميان اين سه كشور 
به اجرا در آمد ، همچين انتظار مى رود چين ، ايران 

و قرقيزستان در آينده به آن بپيوندند. 
بيش از اين مقامات تركمنستان اعالم كرده بودند 
كه در حدود 400 كيلومتر از اين مسير راه آهن بايد 

تا سال 2015 به بهره بردارى برسد.
را  جهانى  هاى  بازار  و  مركزى  آسيايى  مسير  اين 
از طريق بنادر نزديك به اقيانوس هند به هم وصل 

مى كند .

از مدت 2روز بدينسو ده ها تن از باشندگان، 
فعالين مدنى و خبرنگاران غور در اعتراض به غصب 
توسط  ملى  تلويزيون  راديون  ملكيت  تحت  زمين 

تعدادى از مسئولين، دست به تظاهرات زدند.
به گزارش خبرگزارى آوا، اين معترضين مى گويند 
بايد والى، شهردار و قوماندان امن و نظم عامه اين 

واليت از سمت شان بركنار شوند.
حسن حكيمى، يك از تن فعالين مدنى در واليت 
غور به اين خبرگزارى گفت كه گروهى از زورمندان 
تلويزيون  راديو  ملكيت  تحت  زمين  واليت  اين  در 
آن،  در  تا  دارند  قصد  و  كرده  غصب  را  غور  ملى 

ساختمان اعمار بكنند.
تقسيم  با  غور  واليت  شهردار  كه  گفت  حكيمى 
اين  زورمندان  از  تعدادى  به  زمين  اين  فروختن  و 
واليت، از كارمندان راديوتلويزيون ملى خواسته تا به 

زودى اين محل را تخليه و ترك كنند.
قانونى،  غير  عمل  اين  با  پيوند  در  گفت:  وى 
مدنى  فعالين  چغچران،  شهر  باشندگان  از  هاتن  ده 
كارمندان  كار  روند  از  واليت  اين  خبرنگاران  و 
برپا  با  و  كردند  جلوگيرى  منطقه  دراين  شهردارى 
كردن خيمه در اين منطقه، نگذاشتند تا آنان به اين 

كار ادامه دهند.
حكيمى گفت: در اين رويداد مظاهره كنندگان با 
برخورد شديد نيروهاى محافظت عامه روبرو شدند 
كه در نتيجه تعدادى از معترضين و3تن از خبرنگاران 

به شدت زخم برداشتند.
اين فعال مدنى غور همچنان گفت كه در واكنش 
به اين عمل غير قانونى و سكوت مسئولين بلند پايه 
والى،  بركنارى  خواهان  واليت  اين  مردم  محلى، 

شهردار و قوماندان نظم عامه اين واليت شدند.
به گفته وى، زمين متعلق به دولت است و ازمدت 
30 سال بدينسو تحت ملكيت راديو وتلويزيون ملى 

در اين واليت مى باشد.
خواستيم نظر مسئولين محلى اين واليت را نيز در 
اين باره بدانيم؛ اما طى تماس هاى مكرر، موفق به 

برقرارى تماس تيلفونى نشديم.
گفته مى شود كه غور از جمله والياتى است كه 
هاى  ملكيت  غصب  صدد  در  همواره  زورمند  افراد 

دولتى و خصوصى در اين واليت بوده اند.

اين   / اول  صفحه  از  ادامه 
تخلفات تنها ”خيانت به يك نفر 
نه؛ بلكه به تمام ملت افغانستان“ 

محسوب مى  شود. 
رسيدگى  كميسيون  عضو  اين 
به شكايت هاى انتخاباتى هشدار 
چنين  كه  نامزدى  هر  كه  داد 
هدف  به  باشد،  داشته  قصدى 
خود نخواهد رسيد؛ به دليل اينكه 
شده  ”بيدار“  امروز  كشور  مردم 
نخواهند  نادرست  راه  به  ديگر  و 

رفت. 
آقاى دوغن تاكيد كرد كه اين 
كميسيون، شكايت  هاى انتخاباتى 

را با دقت بررسى خواهد كرد. 
او از رسانه  ها خواست؛ تا به 
و  دهند  ادامه  خود  اطالع  رسانى 
گفت كه مردم نبايد نااميد شوند. 
همان  درست  اظهارات  اين 
از  مقطع  اين  در  كه  است  چيزى 
زمان، مردم افغانستان نياز دارند و 
همه  واقعى  و  صادقانه  آ�رزوى 

آنان است. 
آنها  آفريدند،  حماسه  مردم 
مردم  و  دموكراسى  به  خود  اميد 
شجاعانه  شركت  با  را  ساالرى 
نشان  راى  هاى  صندوق  پاى  به 
دادند و به اين ترتيب چيزى كه 
قرار بود توسط ارتش هاى مسلح 
گذشته  سال   13 طول  در  جهان 
نشد،  برآورده  و  كند  پيدا  تحقق 
و  باورنكردنى  شركت  با  مردم 
عظيم شان در انتخابات آن را به 

اثبات رساندند. 
اين همان چيزى است كه بايد 
به آن ارج نهاد و از آن در مسير 
هاى  خواسته  و  آرزوها  تحقق 

استفاده  مردم  تاريخى  و  بزرگ 
كرد. 

دوش  به  رسالت  اين  اكنون 
شامل  انتخاباتى  هاى  كميسيون 
و  انتخابات  مستقل  كميسيون 
شكايت  به  رسيدگى  كميسيون 

هاى انتخاباتى است. 
كه  نيست  شكى  اين  در 
رفت  مى  انتظار  كه  همانطور 
نارسايى هايى در عرصه برگزارى 
از  يكى  داشت.  وجود  انتخابات 
اين نارسايى ها كمبود اوراق راى 
نتوانستند  مردم  از  بسيارى  بود. 
نامزدها  از  شمارى  بدهند.  راى 
امر  اين  به  نسبت  حق  به  نيز 
آنها  اعتراض  و  كردند  اعتراض 
رسيدگى  مورد  دقت  به  بايد  هم 
كه  چيزى  اما  گيرد؛  قرار  عادالنه 
مردم را نااميد خواهد كرد و اين 
حماسه عظيم و تاريخى را نابود 
نتيجه  خوردن  رقم  نمود  خواهد 
اى است كه هرگز مورد خواست 

ملت افغانستان نبوده است. 

همه مى دانند كه مردم افغانستان 
به تغيير راى داده اند. آنها به پاى 
نشان  تا  رفتند؛  راى  هاى  صندوق 
خواهند  مى  آنها  بار  اين  كه  دهند 
قصر  به  را  خود  نماينده  خود 
گلخانه بفرستند. اين اميد و انگيزه 
از آنجا ناشى مى شد كه براى مردم 
محرز بود كه ديگر نتيجه انتخابات 
آنها  كرد.  مصادره  توان  نمى  را 
خود  را  خود  سرنوشت  تا  آمدند؛ 

رقم بزنند. 
در اين ميان عده اى سوء استفاده 
صورت  به  گروهى  اند.  كرده 
تقلب  هماهنگ  و  يافته  سازمان 

اين  شواهد  و  اسناد  اند.  كرده 
مستند  صورت  به  هم  عملكردها 
رسيدگى  كميسيون  اختيار  در 
قرار  انتخاباتى  هاى  شكايت  به 
گرفته است. برخى نامزدها شاكى 
اند؛ زيرا در اين روند حقوق آنها 

نقض شده است. 
كميسيون  عضو  اين  گفته  به 
هاى  شكايت  به  رسيدگى 
نااميد  نبايد  مردم  انتخاباتى، 
شوند. اكنون تمام اميد آنها همين 
به  رسيدگى  روند  و  كميسيون 
است.  انتخاباتى  هاى  شكايت 
نقض  به  تمايل  كه  نامزدهايى 
مصادره  و  تقلب  ارتكاب  قانون، 
خود  سود  به  انتخابات  نتايج 
خصوص  اين  در  و  داشتند 
و  مردم  راى  به  باورى  هيچ 
ندارند،  و  نداشتند  دموكراسى 
مشخص هستند. آنها پيش از اين 
همين  سوى  از  بار  چندين  نيز 
كميسيون، مورد مؤاخذه، پيگرد و 
جريمه قرار گرفته اند؛ بنابراين در 
هاى  شكايت  به  رسيدگى  زمينه 
انتخاباتى هم نبايد اين پيش زمينه 

هاى ذهنى را ناديده گرفت. 
آنها  اند،  خوشحال  مردم 
صيانت  به  مصمم  و  اند  اميدوار 
بنابراين  هستند؛  شان  آراى  از 
به  بايد  انتخاباتى  هاى  كميسيون 
مردم  ملى  و  مقدس  گرايش  اين 
و  نمايند  توجه  و  گذاشته  احترام 
درست مثل گذشته در كنار مردم 
باشند و خواسته هاى واقعى مردم 
جمهور  رييس  يك  تعيين  با  را 
واقعى و مردمى برآورده سازند و 
با مردم خويش، تاريخ ساز شوند.

همه مى دانند كه مردم افغانستان به تغيير راى داده اند. 
آنها به پاى صندوق هاى راى رفتند؛ تا نشان دهند كه 
اين بار آنها مى خواهند خود نماينده خود را به قصر 

گلخانه بفرستند. اين اميد و انگيزه از آنجا ناشى مى شد 
كه براى مردم محرز بود كه ديگر نتيجه انتخابات را 

نمى توان مصادره كرد. آنها آمدند؛ تا سرنوشت خود 
را خود رقم بزنند

مردم نبايد نااميد شوند

مقامات امنيتى از دستگيرى فردى 
به اتهام انتقال بيش از يك و نيم تن 
مواد انفجارى از مربوطات ولسوالى 

گذره واليت هرات خبر دادند.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
قطره؛  اهللا  سميع  پاسوال  افغان(آوا)، 
طى  هرات  واليت  امنيه  قوماندان 
يك  كه  گفت  خبرى  كنفرانس  يك 
عراده موتر نوع ”مازدا“ مملو از مواد 

انفجارى كه توسط فردى موسوم به 
”شهزاده ” به سمت مركز شهر انتقال 
داده مى شد، كشف و ضبط گرديد.

ساله   35 فرد  اين  كه  گفت  وى 
”زيركوه“  منطقه  اصلى  باشنده  و 

شيندند ميباشد .
مواد  مقدار  هرات  امنيه  قوماندان 
يك  از  بيش  را  مكشوفه  منفجره 
داخل  در  كه  كرد  اعالم  تن  نيم  و 
ابوس  خسته  11عدد  و  11بوجى 

طور  به  كنترول،  ريموت  همراه  به 
ماهرانه جاسازى گرديده بود.

فرد  اين  كه  افزود  قطره  جنرال 
در  امنيتى  پاينت  چك  درجريان 
گذره  ولسوالى  پوسته  نزديكى 

دستگير شده است.
شده  بازداشت  فرد  وى  گفته  به 
به جرم خود اعتراف و قضيه تحت 

تحقيقات بيشتر پوليس قرار دارد.
افراد  حمله  با  نيز  گذشته  سال 
امريكا  كنسولگرى  باالى  انتحارى 
در هرات تعدادى از افراد ونگهبانان 
ترجمان  يك  جمله  از  مركز  اين 

افغانستانى كشته شدند.

طرح حمله به كنسولگرى امريكا در هرات خنثى شد
با كشف بيش از 1500 كيلوگرام مواد منفجره؛
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بين الملل نگاه

چهار  در  فلسطين  عضويت  از  سوئيس 
كنوانسيون و پروتكل بشردوستانه خبر داد. 

مهر،  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
عضويت  از  سوئيس  نوشت:  فرانسه  خبرگزارى 
فلسطين در چهار كنوانسيون ژنو و پروتكل الحاقى 

خبر داد. 
متون  الحاقى  پروتكلهاى  و  كنوانسيونها  اين 

موسس حقوق بشردوستانه به حساب مى آيند. 
خارجه  وزارت  سخنگوى  التسينگر  آلن  پير 
سوئيس اعالم كرد كه كشورش به عنوان امين اين 
پيمانها، دهم آوريل 2014 ابزار الحاق فلسطين را 

ثبت كرده است.
به  را  مسئله  اين  سوئيس  گفت  همچنين  وى 
داده  اطالع  پيمانها  اين  عضو  كشورهاى  مجموع 

است. 
فلسطين  خودگردان  تشكيالت  رئيس  ابومازن 
فلسطين  ملت  براى  تاريخى  روز  را  الحاق  اين 

خواند.

به  تروريستها  از  زيادى  شمار  شدن  كشته 
و  حلب  و  دمشق  حومه  در  سوريه  ارتش  دست 
مختلف  مناطق  در  ديگر  تعدادى  شدن  تسليم 
اخبار  جمله  از  دمشق  حومه  و  القنيطره  حمص، 

امنيتى سوريه به شمار مى رود.
به گزارش آوا به نقل از خبرگزارى مهر، در ادامه 
پيشرويهاى ارتش سوريه در حومه دمشق، يگانهاى 
مختلف ارتش طى عملياتهاى مختلف توانستند با 
شهرك  در  تروريستى  گروههاى  كردن  تارومار 
”الصرخه“ در القلمون، تعداد زيادى از تروريستها 
را كشته رسانده و انبار سالح و مهمات آنها را نيز 

منهدم كنند. 
در همين حال خبرگزارى رسمى سوريه (سانا) 
شهر  در  العامريه  منطقه  در  كه  دهد  مى  گزارش 
عمليات  در  تروريستها  از  زيادى  شمار  نيز  حلب 

ارتش سوريه به هالكت رسيدند. 
حمص،  در  تروريستها  از  نفر  دهها  همچنين 
القنيطره و حومه دمشق نيز خود را تسليم نيروهاى 

امنيتى دمشق كردند.

خارجه  امور  وزارت  سياسى  معين 
افغانستان در ديدار با سفير جديد پاكستان، ابراز 
اميدوارى كرد، روابط دوستانه ميان دو كشور هر 

چه بيشترگسترش يابد.
به گزارش آوا، ارشاد احمدى؛ معين سياسى 
سفير  ابرارحسين  سيد  با  خارجه  امور  وزارت 
دفتر  در  كابل،  مقيم  پاكستان  اسالمى  جمهورى 

كارش ديدار كرد. 
اين  در  خارجه  امور  وزارت  سياسى  معين 
ديدار ضمن خوش آمد گويى به سفير پاكستان 
مقيم كابل، ابراز اميدوارى كرد تا طى مأموريت 
چه  هر  كشور  دو  ميان  دوستانه  روابط  وى 

بيشترگسترش يابد.
وقوع  از  تاسف  اظهار  با  احمدى  همچنين 
اسالم  شهر  مندوى  در  اخير  تروريستى  حمله 
حمالت  چنين  اين  وقوع  كرد:  خاطرنشان  آباد، 
منطقه  در  تروريزم  حضور  كه  آنست  نمايانگر 
و  افغانستان  بايد  و  بوده  كشور  اين  دامنگير 
دشمن  عنوان  به  شوم  پديده  اين  به  پاكستان 
راستاى  در  و  نگريسته  كشور  دو  هر  مشترك 

مبارزه با آن با جديت اقدام كنند.
پاكستان  اسالمى  جمهورى  سفير  مقابل،  در 
مأموريت  طى  كه  گرديد  متعهد  كابل  مقيم 
خويش در كابل از هيچگونه سعى و تالشى در 
كشور  و  افغانستان  ميان  دوستى  تعميق  جهت 

متبوعش دريغ نخواهد ورزيد.
آميز  موفقيت  برگزارى  همچنان  حسين 
انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى واليتى 
دستاوردهاى  و  گفته،  تبريك  را  افغانستان  در 
افغانستان در جهت صلح و ثبات را به نفع صلح 

و ثبات كشور پاكستان عنوان كرد.

فلسطين به چهار كنوانسيون و 
پروتكل الحاقى پيوست

ادامه پيشرويهاى ارتش سوريه 
درمناطق مختلف/تلفات سنگين 
تروريستها؛دهها نفر تسليم شدند

افغانستان بر گسترش روابط با 
مسير انتقال كاال به افغانستان را مى بنديمپاكستان تاكيد كرد

هشدار مسكو به ناتو: 

هاى نظامى خود را از اين كشور 
ديگرى  اى  گزينه  دهد،  انتقال 

جز خاك روسيه ندارد.
درشرايطى  ها  گفته  اين 
فوگ  اندرس  كه  ميگردد  مطرح 
هشدار  ناتو  دبيركل  راسموسن، 
كريمه  پرسى  همه  دليل  به  داد، 
اوكراين  بحران  موجوديت  و 
و  نظامى  هاى  همكارى  تمام 
غيرنظامى ناتو با روسيه به حالت 

تعليق درآورده شده است.
مداخله  گفت،  راسموسن 
يك  اوكراين  در  روسيه  بيشتر 
اين  و  است  تاريخى  اشتباه 
پيامدهاى  ميتواند  مداخله 
دنبال  به  روسيه  براى  ناگوارى 
همواره  روسيه  اما  باشد.  داشته 
بى  دراوكراين  را  اش  مداخله 

اساس خوانده و رد مى كند.

سازمان  هشدارهاى  از  پس 
شمالى(ناتو)  آتالنتيك  پيمان 
مسكو   ، سرانجام  روسيه،  به 
گفت،  و  داد  هشدار  ناتو  به  هم 
و  عملى  هاى  همكارى  ناتو  اگر 
متوقف  روسيه  با  را  خود  نظامى 
انتقال  توافقنامه  نيز  مسكو  كند، 
افغانستان  به  ناتو  نظامى  كاالهاى 
و برعكس از طريق خاك روسيه 

را لغو خواهد كرد.
به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
اوزروف،  العربيه،ويكتور  از  نقل 
رييس كميته دفاع و امنيت شوراى 
فدراسيون روسيه گفت: ”اگر ناتو 
نظامى  و  عملى  هاى  همكارى 
كند،  متوقف  را  روسيه  با  خود 
محموله  انتقال  كه  داريم  حق  ما 
و  افغانستان  به  ناتو  نظامى  هاى 
برعكس از طريق خاك روسيه را 

به تعليق دربياوريم.
اين درحاليست كه شمارى از 
محموله هاى نظامى و غيرنظامى 
ناتو از خاك روسيه و از فرودگاه 
به  ”اوليانوفسك“  به  موسوم 

افغانستان منتقل ميشود.
كرد،  تاكيد  اوزروف،  ويكتور 
عادى  روابط  ناتو  و  امريكا  اگر 

نگيرند،  سر  از  مسكو  با  را  خود 
انتقال  براى  كه  اند  مجبور  آنها 
محموله هاى نظامى و غيرنظامى 
خود به افغانستان مسيرى ديگرى 

را جستجو كنند.
صورت  در  گفت:  اوزروف 
 2014 سال  ختم  در  ناتو  كه 
افغانستان را ترك كند و محموله 

ارشاد احمدى؛ معين سياسى وزارت امور 
جونز  بيت  خانم  با  پنجشنبه  روز  عصر  خارجه 
معاون نماينده خاص اياالت متحده امريكا براى 
افغانستان و پاكستان در دفتر كارش مالقات كرد.
طرف  دو  مالقات،  اين  در  آوا،  گزارش  به 
تدوير  همچون  مختلف  موضوعات  با  رابطه  در 
موفقانه انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى 
جمهورى  جويانه  صلح  هاى  تالش  واليتى، 
اسالمى افغانستان، آمادگى ها براى انتقال قدرت 
امضاى  اهميت  و  بعدى  حكومت  به  سياسى 
موافقتنامه دوجانبه امنيتى ميان جمهورى اسالمى 
افغانستان و اياالت متحده امريكا بحث و تبادل 

نظر كردند.
ضمن  خارجه  امور  وزارت  سياسى  معين 
نماينده  معاون  با  مالقات  از  خرسندى  اظهار 
افغانستان  براى  امريكا  متحده  اياالت  خاص 
رياست  انتخابات  موفقانه  تدوير  پاكستان،  و 
مساعى  نتيجه  را  واليتى  شوراهاى  و  جمهورى 
دوازده ساله دولت افغانستان به همكارى جامعه 
ايجاد  و  دموكراسى  تحقق  راستاى  در  جهانى 

نظام قانونمند در كشور عنوان كرد.
اين  نتيجه  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  وى 
ملى  وحدت  بيشتر  هرچه  تقويت  به  انتخابات، 

و نظام دموكراتيك در كشور بينجامد.
امريكا  متحده  اياالت  خاص  نماينده  معاون 
موفقانه  برگزارى  پاكستان،  و  افغانستان  براى 
انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى واليتى 
را تبريك گفته و آنرا دستاوردى بزرگ و تاريخى 

براى ملت افغانستان توصيف كرد.
 وى همچنين تالشهاى مؤثر نيروهاى امنيتى 
و  انتخابات  امنيت  تأمين  جهت  در  افغانستان 
كشور  امنيتى  ملى  نيروهاى  باالى  مردم،  اعتماد 
شان و مشاركت گسترده مردم در اين انتخابات 

را متضمن آينده اى بهتر براى كشور دانست.

ديدار ارشاد احمدى با خانم بيت 
جونز در كابل

از  غزني  محلي  هاي  مقام 
شوراي  انتخابات  در  تقلب 
و  نموده  نگراني  اظهار  واليتي 
اين  مردم  آراي  مصادره  آنرا 

واليت توصيف كردند. 
گزاري  خبر  گزارش  به 
روز  چند  گذشت  با  آوا، 
از  حمل،   16 انتخابات  از 
ميزان تقلب هاي انتخاباتي 
روز  هر  غزني  واليت  در 
مى  نمايان  پيش  از  بيش 

شود.
مسئوالن  اين  از  پيش 
رسيدگي  مستقل  كمسيون 
انتخاباتي  هاي  شكايت  به 
تقلب  از  غزني  واليت  در 

دست  و  حمل   16 انتخابات  در 
داشتن برخي از ولسواالن در اين 

تقلب ها سخن گفته بودند.
معاون  احمدي؛  محمدعلي 
هاى  تقلب  از  غزني  والي 
شوراي  انتخابات  در  انتخاباتي 
نگراني  اظهار  غزني  واليتي 
نموده و آنرا مصادره آراي مردم 

عنوان ميكند.آقاي احمدي كه در 
اجتماعي  فرهنگي-  سمينار  يك 
در  مردم“  و  ”حكومت  نام  به 
مدني  فعاالن  از  جمعى  حضور 

سخن  غزني  واليت  فرهنگيان  و 
مى گفت، افزود: برخي ها تالش 
تقلب  با  را  مردم  راي  كه  كردند 

بدست آورند.
من  نظر  به  كه  گفت  احمدى 
اين خيانت باالتر از جنايت هاي 
اين  است  ممكن  است،  طالبان 
شوراي  به  تقلب  طريق  از  افراد 

جوابگوى  اما  برسند،  واليتي 
خداوند خواهند بود.

وى از نامزد مشخصى نام نبرد 
غزني  در  تقلب  ميزان  افزود:  و 
كه  بوده  گسترده  اى  اندازه  به 
برخي از نامزدان نااليق دي اف 
و  نموده  خريداري  را  ها  سي 
به  ها  ولسوالي  داخل  در  حتي 

تقلب پرداخته اند.
شدن  وكيل  كه  گفت  وى 
مزدور  سي  اف  دي  كمك  با 
و  ولسواالن  همكاري  به  يا  و 
وكالت  امنيه؛  هاي  قومندان 

نيست خيانت به مردم است.
معاون والي غزني تاكيد نمود 
شوراي  نامزدان  از  شماري  كه 
واليتي غزني به صورت گسترده 
تقلب نموده و در اين تقلب دي 

اف سي نيز دست دارد. 
ها  بسياري  افزود:“  وي 
شايستگي  و  لياقت  براساس 
سي  اف  دي  نياوردند،  راي 
دروازه  كردند،  خريداري  را 
ولسوالي و مراكز راي دهي را از 

جايكه  تا  و  كردند  بسته  پشت 
ما خبر داريم آراي 18 صندوق 
را در 8 صندوق جا دادند، فقط 
براي اينكه نماينده مردم شوند.“ 
عبدالقدير  حال  همين  در 
مسوالن  از  تن  يك  تگين؛ 
به  رسيدگي  مستقل  كمسيون 
در  انتخاباتي  هاي  شكايت 
واليت غزني به خبرگزاري آوا 
گفت كه در بعضى از ولسوالي 
سوء  امنيتي  بد  شرايط  از  ها 
هاى  تقلب  و  شده  استفاده 

زيادى صورت گرفته است.
شكايت   78 تگين  گفته  به 
ثبت  كمسيون  اين  سوي  از 
گرديده كه 70 مورد آن مربوط 
به نامزدان شوراي واليتي غزني 

ميباشد. 
شكايت  حتي  كه  افزود  وى 
هايي مبني بر  مداخله ولسواالن 
و قومندانان امنيه ولسوالي هاي 
مقر و واغظ غزني در انتخابات 
ثبت  به  آنان  دفتر  در  حمل   16

رسيده است.

نامزدان نااليق آراي مردم غزني را مصادره كرده اند
معاون والي غزني:

”هاشم  تركيه  حاكم  حزب 
قانون  محكمه  رييس  قليچ“ 
اساسى را پس از آن كه جماعت 
گزينه  عنوان  به  وى  از  گولن 
جمهورى  رياست  براى  مناسب 
نام برد،به فرصت طلبى و ارتباط 
متهم  دولت  مخالف  احزاب  با 

كرد. 
ايرنا  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
، روزنامه ” تقويم ” چاپ تركيه 
روز جمعه در مطلبى با عنوان ” 
قليچ در تيررس حزب حاكم قرار 
گولن  اهللا  فتح  نوشت:    ” گرفت 
دولت  نشين  آمريكا  مخالف   ”
آنكارا اعالم كرد كه ”هاشم قليچ“ 
اساسى  قانون  محكمه  رييس 
گزينه  عنوان  به  تواند  مى  تركيه 
آتى  جمهورى  رياست  براى  اى 

اين كشور مطرح شود. 
مقامات  نوشت:  روزنامه  اين 
توسعه“  و  ”عدالت  حاكم  حزب 
طلبى  فرصت  به  متهم  را  قليچ   ،

كرده و مى گويند وى با جماعت 
گولن و احزاب مخالف جمهورى 
در  ملى  حركت  و  خلق  خواه 

ارتباط است. 
روزنامه تقويم به سخنان اخير 
رييس دادگاه قانون اساسى تركيه 
 ” اردوغان  طيب  رجب   ” درباره 
صدراعظم اين كشور و پيام هاى 
در  تركيه  سياسى  صحنه  در  وى 
روزهاى اخير اشاره كرد و افزود: 
قليچ قصد حضور در كاخ رياست 

جمهورى تركيه را دارد. 
تقويم،  روزنامه  نوشته  به 

”عدالت  حاكم   حزب  مقامات 
كه  اين  به  اشاره  با   ” توسعه  و 
رييس  سزر“  نجدت  ”احمد 
سال  در  تركيه  اسبق  جمهورى 
2000 ميالدى و به هنگام تصدى 
اساسى  قانون  محكمه  رياست 
ارسال  قليچ  مشابه  هايى  پيام  نيز 
مى كرد و سعى در ترسيم چهره 
نامزد  يك  عنوان  به  خود  از  اى 
آزاديخواه  جمهورى  رياست 
اين  از  نيز  قليچ  نوشت:  داشت، 
روش پيروى مى كند و وى با اين 
نامزد  عنوان  به  دارد  سعى  روش 

نامزد  و  مجلس  در  مخالفان 
در  گولن  جماعت  و  مخالفان 
سطح جامعه تركيه مطرح شود. 
از  پس  و  تازگى  به  قليچ 
اساسى  قانون  محكمه  حكم 
ممنوعيت  رفع  بر  مبنى  تركيه 
شبكه اجتماعى توييتر و واكنش 
صدراعظم  و  دولتى  مقامات 
گفته  حكم،  اين  باره  در  تركيه 
به  دولت  انتقاد  و  اعتراض  بود: 
اينترنتى  شبكه  فيلترينگ  رفع 
احساسى“  ”واكنشى   ، ”توييتر“ 

است. 
وى با اشاره به اينكه ”رجب 
طيب اردوغان“ صدراعظم تركيه 
دولتى  مسووالن  از  برخى  و 
اساسى  قانون  محكمه  حكم 
اين كشور را درباره توييتر ”غير 
افزود:  اند،  كرده  توصيف  ملى“ 
اساسى،  هاى  آزادى  و  حقوق 
هستند،  جهانى  هاى  ارزش 
اساس  اين  بر  كه  تصميماتى 

گرفته مى شود، ارتباطى با مليت ندارد. 
اظهارات  تركيه  اساسى  قانون  محكمه  رييس 
قانون  محكمه  حكم  براى  كه  اين  بر  مبنى  اردوغان 
اساسى درباره رفع فيلتر توييتر احترامى قائل نيست، 
واكنش  چنين  ما  گفت:  و  دانست  احساسى  واكنش 

هايى را درك مى كنيم. 
قضايى  مرجع  بزرگترين  اساسى  قانون  محكمه 
نسبت  شهروندان  از  شمارى  شكايت  پى  در  تركيه، 
به مسدود كردن شبكه اجتماعى توييتر توسط دولت 
اردوغان در حكمى با تاكيد بر اينكه ممنوعيت شبكه 
لغو  دستور  است،  بيان  آزادى  نقض  اجتماعى  هاى 

فورى آن را صادر كرد. 
صدراعظم تركيه با اشاره به اينكه در توييتر برخى 
دولت  وزراى  از  شمارى  و  وى  عليه  مخالفانش  از 
اتهامات ناشايست نوشته اند، افزود: ما ملزم به اجراى 
احكام محكمه قانون اساسى هستيم، ولى من شخصا 
غيرقانونى  درباره  محكمه  اين  حكم  كه  دارم  عقيده 
بودن ممنوعيت استفاده از شبكه اجتماعى توييتر قابل 

احترام نيست. 
تركيه،  دولت  اساسى  قانون  محكمه  حكم  پى  در 
دسترسى به شبكه اجتماعى توييتر كه پيشتر از سوى 

دولت اين كشور مسدود شده بود، آزاد شد.

حمله حزب حاكم تركيه 
به رييس دادگاه قانون اساسى پس 

از احتمال نامزدى وى 
به عنوان رييس جمهورى


