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رئيس جمهور كرزى:

هر اتفاقى كه افتاده، گذشته است و اكنون ما به آينده مى نگريم
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نشست مقامات عالى رتبه افغانستان، پاكستان روزنامه صبح افغانستان
و انگليس ديروز دوشنبه برگزار شد

4 صفحه  / قيمت 5 افغاني

دو  تا  كرده اند  موافقت  هم  زردارى  و  كرزى  حامد 
كشور براى تعريف يك چارچوب مشخص در تعامل 
باشند تا شيوه همكارى دوجانبه شان در دوره پس از 
خروج نيروهاى نظامى خارجى از افغانستان تعريف 

و مشخص شود

درخواست هايي براي گفتگو مطرح شده و مردم هم با 
حضور در تجمع ها ، تاكيد مي كنند كه خواهان گفتگو 
اينكه  نه  هستند،  كشورشان  بحران  فصل  و  حل  براي 
اشتباه هاي گذشته بر اساس توافق هايي بدون توجه به 

خواسته مردم تكرار شود
در صفحه 3

فقيران بُردند و ثروتمندان باختند نشست علماى دينى در كابل؛ 
از هست تا بايد

يادداشت

تركيه از كماليسم تا ماكياوليسم
"به بهانه مخالفت تركيه با مذاكره مخالفان با دولت سوريه"

امپراتورى  تاريخى،  لحاظ  به  تركيه 
دارد  خود  پيشينه  در  را  عثمانى  بزرگ 
كه از 1299 تا 1922 ميالدى برگستره 
آسياى  از  جهان  جغرافياى  از  بزرگى 
بخش  هايى  و  خاورميانه  اكثر  تا  صغير 
اروپا  شرقى  جنوب  از  و  افريقا  شمال  از 
از  پس  اما  مى كرد.  حكومت  قفقاز  تا 
جنگ  در  شكست  و  تدريجى   انحطاط 
و  فروپاشيد  امپراتورى  اين  اول،  جهانى 
جاى خود را به تركيه  جمهورى كمال 
آتا ترك، داد. وى سياست پان تركيسم، 
سياست  كردن  الئيسته  و  سكوالريزه 
دينى،  عالمان  عليه  مبارزه  و  تركيه 
لباس  كردن  اجبارى  و  حجاب  كشف 
را  التينى  به  عربى  خط  تغيير  و  غربى  
در پيش گرفت كه ممنوعيت حجاب در 
دانشگاهها تا همين اواخر يكى از صدها 

ميراث به جا مانده از آن است. 
چرخش  اولين  تركيه  اساس  براين 
از  و  داد  انجام  را  خود  دينى  و  سياسى 
تركيه  به  دينى  مدعيات  با  امپراطوريى 
عوامل  اينكه  اما  شد.  تبديل  دين  عليه 
انحطاط آن امپراطورى چه بود و افتادن 
در دام چه درگيرى هايى منجر به افول 

و فروپاشى آن شد،...
ادامه در صفحه 2

|||||||||||||||||||||||سياسى و نظامى4

دستگيرى شش عامل انتحارى در كابلدستگيرى شش عامل انتحارى در كابل
در يك عمليات ويژه مشترك درمربوطات در يك عمليات ويژه مشترك درمربوطات 
حوزه چهارم امنيتى پوليس ازيك منزل حوزه چهارم امنيتى پوليس ازيك منزل 
66  تروريست را همراه با   تروريست را همراه با 66 صوب واسكت  صوب واسكت 

انتحارى ،انتحارى ،66 قبضه برچه و قبضه برچه و6060 قبضه بمب دستى  قبضه بمب دستى 
بازداشت كردندبازداشت كردند

و  برف  شاهد  كابل  روزها،  و  شبها  اين 
باران ريزى هاى شگفت و غريبى است كه 
الاقل در طول چندين سال اخير در كشور 
كم سابقه بوده است. برف و باران مى بارد 
نيز  و  هستى  آفريدگار  اراده  اساس  بر  و 

اقتضاى فصل زمستان بايد هم ببارد.
باريدن  افغانستان،  از  غير  كشورهاى  در 
برف و باران، عالوه بر زيبايى هاى ظاهرى 
و  رشد  موجب  دارد،  كه  بخشى  لذت  و 
ذخيره  نيز  و  زراعت  و  كشاورزى  شكوفايى 
و  درياها  آبهاى  ازدياد  و  زيرزمينى  آبهاى 
رودخانه ها و بندهاى آب و در نتيجه، ازدياد 
توليدات برق و صدور آن به كشورهاى ديگر 

مى شود.
اما در كشور ما افغانستان و به دليل نبود 
يك برنامه و خالقيت دولتمردان و مسئوالن 
امر، نه تنها از برف و باران كه از هيچ نعمت 
و  بهينه  استفاده  آمده،  دست  به  فرصت  و 
بايسته صورت نمى گيرد و درست به دليل 
همين عدم خالقيت و برنامه هاى كارساز و 
مشكل گشا است كه اكثريت قريب به اتفاق 
مردم كشور ما، با فقر و تنگدستى دست و 

پنجه نرم مى كنند.
كشور،  مسئوالن  و  دولتمردان  از  غير 
قبال  در  نيز  ما  داران  سرمايه  و  متموالن 
احساس  خويش،  فقير  و  نادار  هموطنان 
انبار  پولهاى  از  مقدارى  و  نكرده  مسئوليت 
ضعيف  قشر  به  كمك  جهت  را  شان  شده 
انفاق  او(ج)  رضاى  و  خدا  راه  در  جامعه، 
است  اى  آيه  كريم  قرآن  در  كنند!.  نمى 
بدان  مومن  انساِن  هر  است  شايسته  كه 
توجه جدى كند:" و در اموال آنان(مومنان 
وجود  معلومى  حق  متمول)  و  دار  سرمايه 
محروم".  و  مستمند  انسانهاى  براى  دارد 
برخى از مسلمانان خيال مى كنند، همينكه 
وجوهات شرعيه شان مانند خمس و زكات 
آنان  و  است  تمام  كار  ديگر   ، پرداختند  را 
قشِر  و  محرومان  قبال  در  مسئوليتى  ديگر 

نداِر جامعه اسالمى ندارند!... 
ادامه در صفحه2

ديدگاه

خبرگزارى آوا- سرويس تحليل و پژوهش اخبار
مقام هاى وزارت امور خارجه مى گويند 
براى  پاكستان  با  كشور  هاى  مقام  كه 
برگزارى كنفرانس اسالمى در حال مذاكره 
محور  كه  كنفرانس  اين  بود  قرار  هستند. 
و  انتحارى  حمالت  "محكوميت  آن  اصلى 
است هفته  در برابر غيرنظاميان"  خشونت 

پيش در كابل برگزار شود.
وزارت  سخنگوى  زى؛  موسى  جانان 
يك  در  دلو   13 يكشنبه  روز  به  خارجه، 
چرا  گفت:"اينكه  كابل  در  خبرى  نشست 
ما  نشده،  برگزار  هنوز  تا  كنفرانس  اين 
كننده  قانع  توضيح  و  پاسخ  تاكنون  هم 
دليل  همين  به  ايم.  نياورده  دست  به  اى 
علماى  ميان  كنفرانس  اين  اميدواريم 
افغانستان و پاكستان در كابل برگزار شود".

علماى  كه  گويد  مى  زى  موسى  آقاى 
اين  در  پاكستان  و  افغانستان  دينى 
برابر  در  "خشونت  مشخصا  كنفرانس 
تقبيح  را  انتحارى"  حمالت  و  غيرنظاميان 

خواهند كرد.
وزراى خارجه افغانستان و پاكستان دو 
روى  آباد  اسالم  در  نشستى  در  پيش  ماه 
دينى  علماى  مشترك  كنفرانس  برگزارى 

افغانستان و پاكستان، توافق كردند.
اين  برگزارى  با  است  اميدوار  دولت 
كنفرانس و به دست آوردن موافقت علماى 
انتحارى  حمالت  محكوميت  درباره  دينى 
آن  طالبان،  سوى  از  غيرنظاميان  كشتار  و 
گرم  مبارزه  از  برداشتن  دست  به  را  گروه 
ترغيب كرده و زمينه صلح و سازش با آن 

گروه را فراهم سازد.
از  شمارى  كه  است  حالى  در  اين 
اين  برگزارى  كه  گويند  مى  كارشناسان 
بى  تمامى  به  تواند  نمى  اگرچه  نشست، 
به  تواند  نمى  آن  تاثير  اما  باشد؛  تاثير 
اندازه اى باشد كه به باور مقام هاى دولت 
افغانستان، به تامين صلح و ثبات و آرامش 
در كشور منجر شود...   ادامه در صفحه 3

/////////////////// ديدگاه

سيد آقا موسوى نژاد

حزب نهضت اسالمى افغانستان از وزارت عدليه ...
همزمانى اخذ جواز فعاليت نهضت اسالمى با 
ميالد پيامبر عظيم الشأن اسالم يك تصادف 
نيست؛ بلكه اين موضوع بيانگر حقانيت راه و 
روشى است كه نهضت اسالمى براى پيمودن 

آن كمر بسته استآن كمر بسته است
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پيروزى انقالب اسالمى ايران پشتوانه پيروزى...پيروزى انقالب اسالمى ايران پشتوانه پيروزى...
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پيروزى انقالب اسالمىپيروزى انقالب اسالمى
در ايران روح تازه اى به ملت در ايران روح تازه اى به ملت 
افغانستان بخشيد تا بتوانند افغانستان بخشيد تا بتوانند 

در مقابل ارتش سرخ شوروى در مقابل ارتش سرخ شوروى 
ايستادگى كنندايستادگى كنند
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آيساف آغاز دوباره حمالت شبانه و خودسرانه را رد كرد
حمله نيروهاى خارجى، بر اساس دستور 

فرمانده عمومى نيروهاى خارجى در فرمانده عمومى نيروهاى خارجى در 
خاك افغانستان، همواره با هماهنگى خاك افغانستان، همواره با هماهنگى 

نيروهاى امنيتى افغان بوده و توسط آنان 
رهبرى مى گرددرهبرى مى گردد

4
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در صفحه2

نگاه ما به آينده است

خبرگزارى آوا- هرات
سركنسولگرى  فرهنگى  بخش  مسئول  رضوانى؛ 
طى  هرات  واليت  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
صداى  خبرگزارى  با  اختصاصى  اى  مصاحبه 
پيروزى  فجر  دهه  فرارسيدن  با  رابطه  در  افغان(آوا) 
اسالمى  انقالب  گفت:"پيدايش  اسالمى  انقالب 
جهشى  (ره)  خمينى  امام  حضرت  رهبرى  به  ايران 
براى حضور واقعى دين اسالم در عرصه جهانى به 
حكومت هاى  مقابل  در  مقتدر  حكومت  يك  عنوان 

مستكبر و خودكامه بوده است". 
مسئول بخش فرهنگى كنسولگرى ايران در ادامه 
براى  را  اميد  اين  ايران،  اسالمى  انقالب  كه  افزود 
تمامى جوامع اسالمى ايجاد كرده است كه مى توانند 
با تمسك به آيات قرآنى و فرمايشات پيامبر اسالم 
آنچه سعادت بشريت مى باشد را عهده دار شوند و در 

جامعه تسرى ببخشند. 
وى در ادامه خاطرنشان ساخت كه مسلمًا پس از 
اين انقالب عظيم يك چنين موضوعى را در سرتاسر 
دنيا مى بينيم كه موجب خيزش و بيدارى در سطح 

كشورهاى اسالمى شد. 
افغانستان  در  فجر  دهه  از  تجليل  نقش  رضوانى 
مؤثر  و  مهم  همسايه  دوكشور  روابط  تحكيم  در  را 

سطح  در  فجر  اهللا  ايام  از  تجليل  گفت:"با  دانسته 
ساله شاهد دستاوردهاى جديدى  افغانستان ما همه 
از اين نوع همسويى امت مسلمان افغانستان با ايران 

مى باشيم". 
جمهورى  سركنسولگرى  فرهنگى  بخش  مسئول 
اسالمى ايران در رابطه با آمادگى هاى صورت گرفته 
به مناسبت فرارسيدن ايام دهه فجر انقالب اسالمى 
دهه  اهللا  ايام  فرارسيدن  مناسبت  به  كه  گفت  ايران 
شكوهمند  انقالب  سالروز  چهارمين  و  سى  و  فجر 
امام  حضرت  رهبرى  به  ايران  اسالمى  جمهورى 
خمينى(ره) برنامه هايى با همكارى نهادهاى همسو 
اجرا  دست  در  هرات  دينى  و  فرهنگى  مراكز  و 
آغاز  فجر  دهه  اول  از  ها  برنامه  اين  كه  مى باشند 

گرديده است. 
رضوانى در ادامه افزود كه اولين برنامه اين مركز، 
اعزام كاروان هاى زيارتى در 17 ربيع االول به كشور 
مشهد  شهر  در  رضا(ع)  امام  زيارت  جهت  ايران 
مقدس مى باشد كه در اوايل دهه فجر اين كاروان ها 
مناسبت  كه  كاروان هايى  زائرين،  و  گرديدند  اعزام 
هفته وحدت و دهه فجر از سه شب اسكان رايگان 
اعزام  و  شدند  مستفيد  مشهد  شهر  هوتل هاى  در 
كاروان هاى ويژه فرهنگى دهه فجر با برنامه ريزى 

جديدى در سطح شهر مشهد برگزار خواهد شد. 
از  مردم  استقبال  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
نوع  كه  گفت  هرات  در  زيارتى  كاروان هاى 
همكارى ها و توسعه همكارى و حضور گسترده 
استقبال  خصوصا  ايران  داخل  در  افغانستان  مردم 
از  ديدن  براى  زيارتى  هاى  كاروان  از  كه  خاصى 
اين  دارد  وجود  اسالمى  جمهورى  دستاوردهاى 
حس  و  شناخت  اين  توسعه  دهنده  نشان  خود 
نوع دوستى و ايجاد همسويى و همفكرى عميقى 

مى باشد كه به وجود آمده است. 
دلو  ماه  اوايل  از  اينكه  به  نظر  افزود  رضوانى 
فجر  ايام  در  زيارتى  هاى  كاروان  اولين  سال 89 
براى زيارت امام على بن موسى الرضا(ع) به ايران 
اعزام شدند و در سومين سالروز اعزام كاروان هاى 
بالغ  كاروان   384 موفقانه  اعزام  شاهد  ما  زيارتى 
بر 17000 نفر براى سير و سياحت و زيارت امام 
براى  خوبى  دستاورد  اين  و  ايم  بوده  (ع)  هشتم 

جامعه افغانستان و ايران مى باشد. 
ايران  سركنسولگرى  فرهنگى  بخش  مسئول 
انقالب  و  اسالمى  بيدارى  برنامه  گفت:"مسابقه 
تحت  برگه  هزار  چاپ 5000  و  تكثير  با  اسالمى 
عنوان بيدارى اسالمى و...       ادامه در صفحه 3

آمادگى ها براى گراميداشت از دهه فجر انقالب اسالمى ايران در هراتآمادگى ها براى گراميداشت از دهه فجر انقالب اسالمى ايران در هرات

آل خليفه چاره اى جز پذيرش خواسته 
هاى مردم ندارد 

در صفحه 4
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براى سومين بار
فرمانده پوليس هرات طى 
سال جارى، تغيير مى كند

تبديل و يا استعفاى سيدزاده ارتباطى با ناامنى هاى اخير در 
هرات ندارد و شخص فرمانده از مدت ها بدين سو خواهان 
استعفا و كناره گيرى از اين سمت بود و اين موضوع طبق 

تقاضاى خودشان صورت گرفته است

ضربه  ايجاد  سبب  هرات  در  اختطافگران  حضور 
باعث  و  شده  واليت  اين  مردم  به  بزرگى  هاى 
از  سرمايه  فرار  و  مردم  بين  در  تشويش  ايجاد 
و  جدى  تدابير  بايد  كه  است  گرديده  واليت  اين 
مجازات هاى سنگينى براى عاملين اختطاف ها در 

در صفحه3اين واليت سنجيده شود
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مى  چنانچه  مذكور،  آيه   / اول  صفحه  از  ادامه 
وجوهات  پرداخت  وجوب  اثبات  مقام  در  بينيم 
شرعيه نيست و در اساس، اعطاى خمس و زكات، 
پيش  خدا،  راه  در  انفاق  و  است  مقدر  و  مفروض 
مطرح  آنها  پرداخت  و  زكات  و  خمس  از  پس  و 

بوده و است. 
اينكه شخصى وجوهات شرعيه اش را بپردازد 
روى  بر  را  اش  دروازه  راحت،  خيال  با  بعد  و 
باشد  مطمئن  بايد  ببندد،  فقيران  و  مستمندان 
كه به وسيله خداوند متعال مواخذه خواهد شد و 
چگونه امثال اين شخص مواخذه نشود، در حاليكه 
ثروت و سرمايه اش از در خانه اش لبريز شده، اما 
نزديكان و همسايگانش، با بد ترين شرايط مالى و 

اقتصادى دست به گريبانند!.
با تاسف ما مسلمانان و در كل، خداباوران، يك 
به  را  خود  يا  و  ايم  كرده  فراموش  يا  را  واقعيت 
فراموشى زده ايم و آن موضوِع امتحان و آزمايش 
در  متعال  خداوند  چنانچه  است.  بندگى  و  ايمان 
بندگان  "همه  است،:  شده  يادآور  عظيم  قرآن 
كرد  خواهد  امتحان  را  خويش  مسلمان  و  مومن 
بدون  و  ايمان  ادعاى  محض  به  را  هيچكدام  و 

آزمايش، رها نمى كند". 
خداوند  امتحانات  و  ها  ابتالء  كه  دانيم  مى 
امتحان  و  نيست  يكسان  همه  به  نسبت  متعال 
هايش،  نداشته  و  ها  داشته  به  توجه  با  كسى  هر 
تفاوت مى كند. به عنوان مثال، انسان فقير، گاهاً 
شود؛  مى  امتحان  اش  تنگدستى  و  فقر  همين  با 
چنانكه مومن ثروتمند، با سرمايه و امكانات دست 

داشته اش مورد آزمايش الهى قرار مى گيرد.
الهى  آزمايش  موضوعهاى  كه  دانست  بايد 
تعداد  به  شايد  و  نيست  تا  دو  همين  به  منحصر 
متعال  خداوند  زمين،  روى  انسانهاى  نفسهاى 
آستين  در  بندگانش،  امتحانات  براى  موضوع 

حكمت و رحمتش داشته باشد.
به عنوان نمونه، كسى با درد و بيمارى امتحان 
مى شود و كسى ديگر با سالمتى؛ فردى با ُخلق و 
خوى خوش مورد ابتالء قرار مى گيرد و شخصى 

ديگر با اخالق تند و گزنده و...
بر  عالوه  افغانستان،  در  است  روشن  آنچه 
امتحانات ديگر، مردم اين كشور با دو نوع آزمايش 
شمار  كه  تعدادى  هستند؛  مواجه  متعال  خداوند 
امتحان  تنگدستى  و  فقر  با  نيست،  هم  كم  آنان 

شده و تعداد ديگرى هم با سرمايه و ثروت.
بسيار  امتحان،  نوع  دو  هر  كه  دانيم  مى  البته 
حساس و خطر آفرين است؛ چه آن مسلمانى كه 
با فقر آزمايش مى شود، اگر مراقب نباشد، با پلك 
برهم نهادنى، ايمانش از در خانه اش بيرون خواهد 

رفت.
شخص سرمايه دار نيز، سختى امتحانش دست 
كمى از آزمايش انسان فقير ندارد و چه بسا زودتر 
ببندد؛  دخيل  را  جهنم  دروازه  دين،  بى  فقيِر  از 
چرا كه پول و سرمايه، شيرين است و به خصوص 
انفاق آن در راه خدا براى كسى كه ايمان ضعيفى 
دارد به قول علماء، يا متعذر است و يا متعسر كه 
هردو حالت آن، كار را بر مسلمان ثروتمند مشكل 
سرمايه  فرد  آن وجود دارد كه  امكان  مى كند و 
دار، هر لحظه پول و سرمايه اش را بر انفاق در راه 
خدا ترجيح دهد؛ حادثه ى ناميمون و نامباركى 
تاسف،  با  و  است  افتاده  اتفاق  افغانستان  در  كه 
بيشتر سرمايه داران و ثروتمندان هموطن ما، در 
امتحان ايمان و اسالم  و انسانيت شان، مردود و 

ناكام شده اند.
در همين شبها و روزها كه بارش باران و برف 
كوالك كرده و بيشتر هموطنان مستمند و فقير 
و  ندارند  شدن  گرم  و  سوزاندن  براى  هيزمى  ما، 
هاى  خانه  تخريب  و  كوچ  باعث  تربرف،  و  باران 
آن  حتى  و  است  شده  شان  كاهگلى  و  محقر 
مقدار پول ندارند تا به تعمير ديوارها و سقفهاى 
گلى و چوبى خويش همت بگمارند، در كشور ما 
هستند پولداران و سرمايه بدستانى كه خرج يك

سير  را  مسكين  صدها  شكم  شان،  ساده  مهمانى 
پسران  و  دختران  زيرجيبى  پول  و  كند  مى 
نازپرورده آنان، مخارج يك هفته اى يك خانواده 

را تامين مى كند.
و  فقير  هموطنان  از  بسيارى  برخالف  بلى! 
مستمند ما كه توانسته اند با سيلى صورت شان را 
سرخ نگهداشته و از امتحان ايمان سربلند بيرون 
بيايند، بيشترى از ثروتمندان پر ادعاى كشور ما، 
و  خدا  چشم  از  الهى،  آزمايش  در  شدن  رفوزه  با 

خلق او(ج) به زير افتاده اند.

////////////////////// سخن سردبير ////////////////////// ديدگاه

فقيران بُردند و ثروتمندان باختند!

ادامه از صفحه اول / در اين مجال نمى گنجد و صرفًا 
آن  دار  سابقه  هاى  چرخش  و  سياسى  پيشينه  بر  مرور 

مطمح نظر است. 
كماليسم،   دينى  ضد  شديد  فضاى  رغم  على 
تاسيس"حزب رفاه" در  1987 توسط مرحوم نجم الدين 
نخست  به  ايشان  يافتن  دست  آن  از  مهمتر  و  اربكان 
به  سياسى  نظام  بازگشت  بخش  نويد  تركيه  وزيرى 
پيشينه فرهنگى، دينى و سياسى خود بود و اين اميد با 
حزب عدالت و توسعه  و به قدرت رسيدن گل و اردوغان 
و برخى شعارها و واكنش ها در برابر سفاكى هاى رژيم 
اين  كه  نپاييد  ديرى  متاسفانه  اما  شد؛  بيشتر  اسرائيل، 
بار نهاد قدرت سياسى از اربكانيسم به ماكياوليسم  فرو 
غلطيد و چرخش و چالش جديدى را نه تنها براى ملت 
مسلمان تركيه كه منطقه و دنياى اسالم  به وجود آورد. 
تركيه اى كه با توجه به شعارها و برخى واكنش هاى 
ابتدايى آن، اميد مى رفت كه جبهه جهان اسالم در برابر 
غرب و مولود ناميمون آن اسرائيل تقويت گردد و يك 
بار براى هميشه داستان قطور آوارگى و بيچارگى مردم  
مظلوم فلسطين پايان يابد و حكومت فلسطينى پا بگيرد 
و  ُخرد  سياسى  رفتار  اما  ترگردد  قوى  مقاومت  جبهه  و 
كالن دولت عدالت و رفاه به اثبات رساند كه آنچه در 
شعارهاى انتخاباتى و واكنش هايى در قبال اسرائيل و 
فلسطين ابراز مى شده، يك تظاهر ماكياوليستى بيش 
سياسى  عمل  هدف  ماكياولى  مانيفيست  طبق  و  نبوده 
هيچ  به  محدود  را  آن  و  بوده  قدرت  به  دستيابى  آنان 
بردن  كار  به  نتيجه  در  و  اند  ديده  نمى   اخالقيى  حكم 
مجاز  اهداف  پيشبرد  براى  سياست  در  را  وسيله اى  هر 
تا  را  تركيسم  پان  چهارچوب،  درهمين  اند.  دانسته  مى 
طرح  به  زدن  دامن  از  و  كردند  تعقيب  هم  افغانستان 
هاى استعمارغربى هم ابائى نورزيدند و على رغم ادعاى 
حمايت از مردم مظلوم فلسطين و تظاهر به رويارويى 
با غاصبان قدس، راهبرد تسخير عقبه مقاومت فلسطين 
و يكى از حاميان قدرتمند آن (سوريه) را اتخاذ كرد و 
همدستى  با  و  شد  اسرائيل  حاميان  مستقيم  نظام  پياده 
استعمار  دوگانه  بازى  چنبره  در  عربى،  ديكتاتورهاى  با 

غربى تا سرحد درگيرى مستقيم با سوريه پيش رفت.
فروپاشى  از  پس  غرب  كه  معتقدند  سياسى  آگاهان 
سياست  اى  خاورميانه  بازوى  كه  مبارك  حسنى  نظام 
تهيگاه  دچار  بود،  اسرائيل  راهبردى  همكار  و  امريكا 
راهبردى در اين منطقه شد؛ بويژه آنكه آنچه را از عراق 
پس از صدام متوقع بود، برآورده نشد و مجبور به ترك 
آن گرديدند، لذا  بايد جانشينى براى آن مى يافتند. اين 
بود كه غرب با اعالم آمادگى پذيرفتن در اتحاديه اروپا 
و رساندن به قدرت اول سياسى و نظامى منطقه و گرد 
را  تركيه  انقره،  برمحور  اقمارى  كشورهاى  ديگر  آورى 
از  گرفت.  بازى  به  خود  سناريوهاى  در  و  كرد  وسوسه 
آنجايى كه اين كشور نيز به دنبال بازاحياى امپراطورى 
گذشته با ماهيت متفاوت بود، وارد يك معامله سنگين 
شد كه در مقابل دريافت ها پرداختى هم بايد مى داشت. 
در واقع شكستن محور مقاومت دريافت غربيها بود كه با 
القاء اين ايده به تركيه كه تنها مانع تحقق برترى شما 
با  بايد  و  است  سوريه  بويژ  مقاومت  حامى  كشورهاى 

همكارى جمعى اين مانع از سر راه برداشته شود.
براين اساس بود كه توطئه عليه سوريه ظرف مدت 
بين  هاى  تروريست  آورى  گرد  با  و  طراحى  كوتاهى 
المللى و تمويل عربى و تسليحات و تعليمات غربى در 
خاك تركيه و با محوريت تركيه عملياتى شد. تركيه به 
غرب  اما  ها  وعده  دريافت  و  امپراطورى  توهم  دنبال 
پوشاندن  عمل  جامه  و  اسرائيل  از  حراست  سوداى  در 
حاميان  و  مقاومت  منهاى  بزرگ  خاورميانه  نقشه  به 
نظامى  پياده  با  سوريه  عليه  را  عيارى  تمام  جنگ  آن، 
تروريست هاى سراسر آسيا و افريقا  به راه انداختند و 
و  خاك  به  را  كشور  آن  مردم  كه  است  سال  دو  قريب 
سوريه تاكنون توانسته  خون مى كشند. اگر چه ارتش 
و  سياسى  ابعاد  در  و  نشان دهد  خود  از  خوبى  مقاومت 
نظامى پروژه هاى آنها را به شكست بكشاند و مخالفان 
را وادار به مذاكره سازد. اما دولت تركيه در چهارچوب 

سياست پيش گفته شديدا با آن مخالفت مى كند.
 در جديد ترين اظهارات، احمد داود اوغلو وزير خارجه 
آن كشور در مونشن آلمان، ادعا كرده كه "گفتگوى نظام 
نخواهد  سوريه  بحران  حل  موجب  مخالفان،  با  سوريه 
نشده  آغاز  گفتگوها  هنوز  كه  است  درحالى  اين  شد." 
است. به نظر مى رسد تركيه  احساس مى كند در بازى 
كه غرب برعليه سوريه به راه انداخته،  بازيگر بازنده اى 
بوده و همچنان اصرار بر تداوم درگيرى و خون ريزى 
در سوريه دارد. و همچنين با توجه به پيشينه تاريخى 
و چرخش هاى شديد از امپراطورى به الئيسم، اين بار 
براى بازگشت به قدرت گذشته،  سياست ماكياوليستى را 
برگزيده و در همين چهارچوب، به حربه هاى مختلفى 
متوسل شده است كه ادعاى حمايت از ملت فلسطين و 
سياست درهم كوبيدن عقبه هاى حمايوى آن چيز جز 

تبارز همين روش هاى ماكياولى نيست.

تركيه از كماليسم تا ماكياوليسم
"به بهانه مخالفت تركيه با مذاكره مخالفان با دولت سوريه"

نگاه ما به آينده استنگاه ما به آينده است
رئيس جمهور كرزى:رئيس جمهور كرزى:

خبرگزارى آوا_كابل    
جمهور  رئيس  كرزى،  حامد 
امنيت  است  گفته  افغانستان 
اين  جنوب  در  هلمند  واليت  در 
نيروهاى  ورود  از  پيش  كشور 

انگليسى بهتر بود. 
انگليسى  روزنامه  نوشته  به 
اينترنت،  در  تلگراف  ديلى 
كرزى كه از سال 2001 رياست 
عهده  به  را  كشور  اين  جمهورى 
مطمئن  گفت  همچنين  دارد 
غربى  نيروهاى  آيا  كه  نيست 
خارج  افغانستان  از  علت  اين  به 
اند  داده  تشخيص  كه  اند  شده 

اين  يا  است  بوده  اشتباه  ماموريت  اين 
با  را  تروريستى  هاى  گروه  معتقدند  كه 
پيش  كرزى  اند.  شكسته  هم  در  موفقيت 
و  كامرون  ديويد  است  قرار  كه  اجالسى  از 

پاكستان  جمهور  رئيس  زردارى،  على  آصف 
با  اى  مصاحبه  در  باشند  داشته  شركت  نيز 
روزنامه گاردين و شبكه تلويزيونى آى تى ان 
كه  نيست  مهم  افغانستان  مردم  براى  گفت 

ماموريتش  است  معتقد  غرب  آيا 
مواجه  شكست  با  افغانستان  در 
فقط  آنها  بلكه  خير  يا  است  شده 
از  پس  را  كشورشان  خواهند  مى 
كنند.  بازسازى  ناآرامى  دهه  سه 
وى افزود: «هر اتفاقى كه افتاده، 
گذشته است و اكنون ما به آينده 
مى نگريم.» انتظار مى رود كرزى 
ديويد  ميزبانى  به  اجالس  اين  از 
پاكستان  و  كند  استفاده  كامرون 
طالبان  زندانيان  آزادى  براى  را 
تحت فشار بگذارد تا بتواند از اين 
طالبان  با  صلح  توافق  به  طريق 
است  اميدوار  انگليس  يابد.  دست 
از  خروج  براى  ناتو  نيروهاى  شدن  آماده  با 
تر  نزديك  روابط  آينده،  سال  در  افغانستان 
زردارى و كرزى به رسيدن به توافق در اين 

زمينه كمك كند.

در افغانستان در تبانى و همسويى با مردم 
مسلمان و مجاهدپرور خويش زنده نگهداريم 
و نگذاريم؛ تا دستاوردهاى جهاد و مقاومت 
مردم افغانستان از سوى بيگانگان و حاميان 

داخلى آن به فراموشى سپرده شود". 
او در ادامه با بيان اينكه اين نهضت از قدس 
شريف حمايت نموده و با چالش هاى زيادى 
دستگاه هاى  بار  گفت:"نخستين  شده  روبرو 
مزاحمت هاى  ايجاد  با  حلقات  با  مرتبط 
حاميان  فرهنگى  شوراى  راه  در  متعدد 
قدس شريف و نيز در مسير نهضت اسالمى 
كه  نمودند  ايجاد  زيادى  موانع  افغانستان 

مفلح  مولوى  بازداشت  به  مى توان  جمله  از 
صدد  در  كه  كشور  امنيتى  نيروهاى  توسط 
براى  كابل  در  عظيم  تظاهرات  اندازى  راه 
محكوميت تجاوز اسرائيل بر لبنان بود اشاره 
حمالت  دوره ها  اين  همه  در  البته  نمود؛ 
جدى و تبليغات زهرآگين نسبت به شوراى 
نهادهايى  توسط  اسالمى  نهضت  و  فرهنگى 
كه از غرب تمويل مى شدند را نبايد فراموش 

نمود". 
جواز  اخذ  همزمانى  مفلح،  آقاى  گفته  به 
پيامبر  ميالد  با  اسالمى  نهضت  فعاليت 
عظيم الشأن اسالم يك تصادف نيست؛ بلكه 
اين موضوع بيانگر حقانيت راه و روشى است 

كمر  آن  پيمودن  براى  اسالمى  نهضت  كه 
بسته است. 

تاكيد  افغانستان  اسالمى  نهضت  رهبر 
از  كه  جامعه اى  يك  به  زمانى  كرد:"ما 
امنيت، صلح، آرامش و ثبات برخوردار باشد، 
مى رسيم كه نخست به فيصله خدا تسليم و 
او  پيامبر  شريعت  و  او  كتاب  و  نهيم  گردن 
را در امور زندگى خود حكم انتخاب كنيم". 
اسالمى  نهضت  كه  اكنون  افزود  وى 
حزب  يك  جريان  از  خود  كه  افغانستان 
شده  نهادينه  بسترى  به  معمول  سياسى 
در كشور، تحول و تطور را پشت سر نهاده 
جوان  نسل  مطمئن  جايگاه  واقع  در  است، 
را ميسر ساخته است كه جوانان بتوانند از 
اين بستر با اعتماد سر برآورند و راهى كه 
گرديده  هموار  نهضت  پيشگامان  پشتكار  با 

است را ادامه دهند. 
تا  گفت:"اميدواريم  پايان  در  مفلح  مولوى 
همكارى  و  هميارى  الهى،  توفيق  به  اتكا  با 
مردم غيور افغانستان گام هاى مهم و اساسى 
را در راستاى آنچه شايسته اين مردم است 
خويش  سرنوشت  به  خود  آنان  تا  برداريم؛ 
دست  به  خود  را  آينده  و  گرديده  حاكم 

گيرند".

خبرگزارى آوا - كابل
مولوى مفلح؛ رهبر اين حزب در بيانيه اى 
فعاليت  رسمى  جواز  دريافت  مناسبت  به 
اين حزب از وزارت عدليه كشور با بيان اين 
اسالمى  نهضت  افزود:"خوشبختانه  مطلب 
افغانستان، نه تنها با طيف وسيعى از جوانان 
ارتباطات  دانشگاهى  غير  و  دانشگاهى 
گسترده اى برقرار نمود؛ بلكه اغلب مردم از 
اصناف و گروه هاى مختلف دوشادوش اين 
جوانان همواره صفوف نهضت اسالمى را پر 

نگهداشته اند". 
رهبر نهضت اسالمى افغانستان تصريح كرد 
درون  در  كه  است  اين  ملت  سرنوشت  كه 
موريانه هاى فقر و ساير مظاهر عقب ماندگى 
آن را خورده است و در بيرون نيز يكى از 
برچسپ  ترين  ننگين  كه  است  كشورهايى 

هاى نفرت آلود به آن زده شده است. 
كمك  سوى  به  گفت:"حكومت  ادامه  در  او 
ها و اعانه هاى كشورهاى غربى دست نياز 
دراز كرده است، اين سرنوشت چيزى نيست 
آن  به  افغانستان  مردم  عمومى  وجدان  كه 
سرنوشت  اين  گويا  و  باشد  داشته  رضايت 
محتوم مردم افغانستان باشد؛ درست در هر 
وهله از حيات، مردم افغانستان شايستگى و 

لياقت خود را به اثبات رسانيده اند". 
اكنون  افغانستان  مردم  وى،  عقيده  به 
به  كارد  كه  مى برند  سر  به  اى  مرحله  در 
استخوان رسيده است؛ واقعيت اين است كه 
اين  دلسوز  مردم  از  هريك  كنونى  وضعيت 
كشور را در باب حل اين مسائل حساس تر، 

بى باك تر و جسورتر ساخته است. 
كار  ساخت:"روى  خاطرنشان  مفلح  مولوى 
بر  را  ما  افغانستان  در  جديد  صفحه  آمدن 
آن داشت تا با ثبت مجدد نهضت اسالمى به 
عنوان يك سازمان اسالمى در وزارت عدليه 
كشور، داعيه دفاع از ارزش هاى اسالمى را 

حزب نهضت اسالمى حزب نهضت اسالمى 
افغانستان از وزارت افغانستان از وزارت 
عدليه، جواز فعاليت عدليه، جواز فعاليت 

دريافت كرددريافت كرد

خبرگزارى آوا- هرات
جمعى  و  هرات  شهردار  تركى؛  محمدسليم 
اين در  شهرى  مختلف  نواحى  مسئولين  از 

اعالم  را  نهال  غرس  آغاز  يكشنبه  روز  واليت 
نموده و اقدام به غرس نهال در تمامى نواحى 

هرات كردند. 
رياست شهردارى هرات طى مصاحبه اى به 
خبرگزارى صداى افغان(آوا) گفت كه مسئولين 
شهردارى قصد دارند؛ تا پايان ماه سبز در هرات 
به تعداد 50 هزار نهال در نقاط مختلف شهرى 

غرس نمايند. 
در  تا  خواست؛  مردم  تمام  از  هرات  شهردار 
پروسه نهال شانى سهم گيرند؛ تا در آينده شاهد 

هراتى سبز باشيم. 
تمام  شهردارى  كه  سپرد  وعده  تركى  آقاى 
توان خود را در بخش حفظ و نگهداشت نهال 

هاى غرس شده به كار خواهد بست. 
رييس  سروريار؛  اهللا  احسان  همچنين 

اطالعت و فرهنگ هرات طى نشستى خبرى در 
پروسه  اين  آغاز  و  شانى  نهال  كمپاين  با  رابطه 
گفت:"با كمك و همكارى مردم هرات به تعداد 
چندين هزار نهال در نواحى مختلف هرات غرس 

خواهد شد". 
درست  حفاظت  عدم  از  نگرانى  ابراز  با  وى 
گفت:"متاسفانه  مسئولين  و  مردم  توسط  نهال ها 
در سال گذشته به دليل عدم توجه درست به نهال 
نهال ها  اين  فيصد  از 30  بيش  شده  غرس  هاى 
خشك شده بود كه باعث به وجود آمدن خسارات 

مالى نيز گرديد". 
سروريار افزود كه انتظار مى رود در سال جارى 
اوال مردم در پروسه نهال شانى سهم فعال داشته 
كوشا  نهال ها  نگهداشت  و  حفظ  در  نيز  و  باشند 
جدى  همكارى  زمينه  اين  در  را  دولت  و  باشند 

نمايند. 
و  شهروندان  از  تعدادى  حال،  همين  در 
شركت  شانى  نهال  پروسه  در  كه  كشاورزانى 

نموده بودند از توجه مسئولين به نهال شانى و 
سرسبزى هرات ابراز خرسندى كردند. 

معاون زراعت هرات نيز از آمادگى اين اداره 
هرات  داران  قوريه  اتحاديه  با  همكارى  براى 
و  هرات  سرتاسر  در  كافى  نهال  توزيع  براى 
حتى حوزه غرب كشور خبر داد و از كشاورزان 
به  نياز  صورت  در  كه  خواست  شهروندان  و 
به  مربوط  هاى  مشوره  و  تخنيكى  كمك هاى 

غرس نهال به اين اداره مراجعه كنند. 
گفتنى است كه همه ساله در جريان كمپاين 
به  اقدام  هرات،  مسئولين  و  مردم  عمومى 
به مسئولين  و  نمايند  مى  نهال  هزاران  غرس 
وسايط افزايش  شهرنشينى،  گسترش  دليل 

بى  استفاده  ها،  ولسوالى  و  شهر  سطح  در  نقليه 
رويه و غيرمجاز مردم از چوب درختان، افزايش 
آلودگى هوا و خطر فرسايش خاك در اثر بارش 
كاشت  به  اقدام  سبز  فصل  فرارسيدن  با  باران 

نهال مى كنند.

فراخوان عمومى نهال شانى در فصل سبز در واليت هرات  فراخوان عمومى نهال شانى در فصل سبز در واليت هرات  
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نشست علماى دينى در كابل؛ از هست تا بايد

ادامه از صفحه اول / به باور اين دسته از كارشناسان، برگزارى 
پيوستن  مانع  مدت،  كوتاه  در  تواند  مى  تنها  ها  نشست  اينگونه 
كسانى به صفوف نيروهاى مسلح مخالف دولت گردد كه تصور مى 
به  و  داده  انجام  را  دينى  خطير  مسئوليت  يك  اقدام،  اين  با  كنند، 
تصميم  رسد  نمى  نظر  به  اما  رسيد؛  خواهند  شهادت  واالى  درجه 
هاى ناشى از اين كنفرانس بتواند بر كليت جريان طالبان و نيروهايى 
كه اكنون عمال در صفوف آنها مشغول نبرد هستند نيز تاثير بگذارد؛ 
زيرا نيروهاى كنونى طالبان به گونه اى شستشوى مغزى شده اند 
كه تصور رخنه در القائات و ذهنيت سازى هايى كه بر آنان انجام و 

اعمال شده است، بسيار بعيد به نظر مى رسد.
از سوى ديگر، طالبان و ديگر گروه هاى در حال جنگ با دولت 
افغانستان به لحاظ سازمانى با توجه به گذشت بيش از 15 سال از 
شكل گيرى آن، بسيار پيچيده است و به نظر نمى رسد با برگزارى 
كار  سال  چندين  بتوان  دينى،  علماى  چندروزه  كنفرانس  يك 

سازمانى آن گروه را ويران كرد و مبانى آن را زير و رو ساخت.
حتى  و  نظامى  سياسى،  نظر  از  طالبان  كه  است  اين  ديگر  نكته 
افغانستان  قلمرو  از  بيرون  در  مراكزى  به  آيديالوژيك  و  مذهبى 
وابسته هستند كه به خوبى و با دقت بر موضوع شستشوى مغزى 
افراد و اعضاى آن گروه كار كرده و آنان را مديريت و جهت دهى مى 
نمايند و تا زمانى كه نتوان به لحاظ فكرى به آن مراكز نفوذ كرد و بر 
آنها تاثير گذاشت، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه تنها با جدا كردن 
چند فرد دون پايه در تشكيل طالبان،  روند كلى جريان ترور و افراط 

را از بيخ و بن دستخوش تغيير جهت و ماهيت كرد.
موضوع مهم ديگر در اين روند، سطح و ميزان نفوذ علمايى است 

كه در كنفرانس دينى مورد نظر قرار است گردهم آيند.
كنفرانس  اين  كند  مى  اعالم  افغانستان  دولت  اكنون  كه  آنگونه 
قرار است ميان علماى دينى افغانستان و پاكستان برگزار شود، اين 
در حالى است كه تا پيش از اين گفته مى شد كه علماى برجسته 
اى از سراسر جهان اسالم در اين نشست شركت خواهند داشت و 
صادر  حكم  غيرنظاميان،   كشتار  و  انتحارى  حمالت  محكوميت  در 

خواهند كرد.
به  تنها  كنفرانس  اين  است  قرار  كه  اكنون  كارشناسان،   باور  به 
پاكستان و افغانستان محدود شود، اين امر بايد به دقت مورد توجه 
قرار گيرد كه علماى شركت كننده در اين كنفرانس از چه ميزان 
جايگاه و اعتبار دينى و علمى و اجتماعى برخوردار اند؛ تا بتوان با 

تصميم آنها به يك نتيجه معتبر و مهم،  اميد بست.
اگر علماى شركت كننده از وجهه و اعتبار بااليى برخوردار نباشند، 
اين امر تاثير مستقيم بر ميزان تاثيرگذارى و كارآيى تصميم هاى 
صورت  به  نشست  اين  تاثيرگذارى  ضريب  از  و  داشت  خواهد  آنان 

قابل توجهى خواهد كاست.

در نشست لندن بر تداوم گفتگوهاى صلح به رهبرى دولت 

كابل تاكيد شد

آمادگى ها براى گراميداشت از دهه فجر انقالب اسالمى ايران 

در هرات

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
ديروز  نشست  در  گويد  مى  انگليس  اعظم  صدر  كامرون،  ديويد 
وى با سران كشورهاى پاكستان وافغانستان  در لندن توافق شد تا 

پروسه صلح با طالبان به رهبرى دولت كابل صورت گيرد .

ادامه از صفحه اول / وحدت مسلمانان به دسترس تمامى مراكز 
علمى، دينى، فرهنگى و اجتماعى قرار داده شده است و تا روز پنج 
شنبه جوابات جمع آورى و براى برندگان در روز 22 بهمن/دلو سال 

جارى جوايز نفيسى اهدا خواهد شد". 
وى خاطرنشان ساخت كه در ادامه برنامه هاى دهه فجر با توجه 
ريزى  برنامه  و  هرات  در  مختلف  نهادهاى  مسئولين  درخواست  به 
سركنسولگرى كشور ايران در هرات، نمايشگاه دستاوردهاى انقالب 
اندازى  راه  هرات  در  ايران  كنسولگرى  فرهنگى  مركز  در  اسالمى 

خواهد شد. 
اين مقام فرهنگى ايران از برگزارى محافل مردمى در طى مدت 
ايام دهه فجر و نيز مراسم باشكوهى به مناسبت گراميداشت از روز 
پيروزى انقالب اسالمى در روز 22 دلو/بهمن در شهر هرات با حضور 
شهر  متدين  مردم  و  دانشجويان  فرهنگيان،  محلى،  مقامات  علما، 
هرات خبر داد كه قرعه كشى مسابقات نيز همزمان در همين روز 

اجرا خواهد شد. 
گفتنى است كه انقالب اسالمى در ايران به رهبرى حضرت امام 
ايجاد  سبب  و  جهان  مسلمانان  تمامى  بيدارى  باعث  خمينى(ره) 
كه  گرديد  اسالمى  كشورهاى  در  ديگر  هاى  انقالب  انگيزه  رشد  و 
امروزه پس از گذشت سال هاى متمادى اين انقالب هاى متمادى 
همچنان جريان دارد و به خاطر زنده ماندن و پررنگ شدن هرچه 
بيشتر اين حركت سرنوشت ساز، همه ساله در افغانستان به خصوص 
واليت هرات محافل باشكوهى به مناسبت فرارسيدن ايام دهه فجر 
و پيروزى انقالب اسالمى ايران برگزار مى گردد كه اين، سبب ايجاد 
همسايه  دوكشور  مردم  ميان  حسنه  روابط  و  پيش  از  بيش  اعتماد 

ايران و افغانستان گرديده است.

خبرگزارى آوا - هرات
واليت  جديد  امنيه  قوماندان  سومين 
به  زودى  به  جارى  سال  طى  هرات 

همكارانش معرفى خواهد شد. 
اسبق  فرمانده  صافى؛  اهللا  رحمت 
قرار  كشور  غرب  در  سرحدى  پوليس 
هرات  امنيه  قوماندان  عنوان  به  است 

كارش را آغاز نمايد. 
گفتنى است كه عدم حضور طوالنى 
فرمانده  سيدزاده؛  عبدالغفار  سيد  مدت 
انتقادات  و  واكنش ها  هرات  پيشين 
شهروندان هرات را برانگيخت و سرانجام 
دولت مركزى تصميم گرفت؛ تا رحمت 
امنيه  قوماندان  عنوان  به  را  صافى  اهللا 

هرات معرفى نمايد. 
كودك  سينا؛  على  رسيدن  قتل  به 
دست  به  هراتى  تاجر  يك  ساله   8
وضعيت  بر  زيادى  تاثيرات  اختطافگران 
بى  به  اينكه  جمله  از  گذاشت؛  هرات 
تفاوتى حكومت مركزى در مورد تعيين 
پايان  هرات  پوليس  فرمانده  سرنوشت 

داد. 
گفتنى است كه هرات بيشتر از يك 
ندارد؛  پوليس  فرمانده  كه  مى شود  ماه 
اما تظاهرات گسترده مردم مبنى بر به 
قتل رسيدن على سينا، دولت مركزى را 
مجبور نمود؛ تا رحمت اهللا صافى؛ فرمانده 
اسبق پوليس سرحدى غرب كشور را به 
عنوان فرمانده پوليس هرات مقرر نمايد. 
اعتصاب هاى گسترده مردم در ماه اسد 

سه جانبه اعالم شده است. 
اعظم  صدر  ميزبانى  به  كه  لندن  نشست 
اين  دور  سومين  شود،  مى  برگزار  انگليس 

مذاكرات به شمار مى رود و سه طرف پيش 
گفت وگوهاى  نيويورك  و  كابل  در  اين  از 

مشابهى داشته اند. 
يكى از مهم ترين موضوع هاى مورد توجه 
طرفين، يافتن راهى براى حضور طالبان در 
وزيران  است.  افغانستان  در  صلح  مذاكرات 
مقامات  و  نظامى  فرماندهان  خارجه،  امور 
براى  كشورها  امنيتى  نهادهاى  عالى رتبه 

اولين بار در اين گفت وگوها حضور دارند. 
به گزارش بى بى سى، ويليام هيگ، وزير 
اين  هدف  كه  گفت  بريتانيا  خارجه  امور 
نشست كمك به دو كشور براى "شكل دادن 
همكارى هاى بيشتر بر سر منافع مشترك" 

آنهاست. 
موافقت  هم  زردارى  و  كرزى  حامد 

يك  تعريف  براى  كشور  دو  تا  كرده اند 
چارچوب مشخص در تعامل باشند تا شيوه 
همكارى دوجانبه شان در دوره پس از خروج 
نيروهاى نظامى خارجى از افغانستان تعريف 

و مشخص شود. 
دولت بريتانيا روز يكشنبه در اطالعيه اى 
اعالم كرد: "اين روند سه جانبه پيامى روشن 
فرا  آن  زمان  اكنون  دارد:  طالبان  براى 
سياسى  روند  يك  در  همه  تا  است  رسيده 
كنند."  مشاركت  افغانستان  در  صلح آميز 
كه  "همانطور  است:  آمده  اطالعيه  اين  در 
گفته  اين  از  پيش  (بريتانيا)  نخست وزير 
است، يك افغانستان باثبات تنها به نفع مردم 
افغان نيست، بلكه به نفع كشورهاى همسايه 

و بريتانيا نيز هست."

خبرگزارى آوا - كابل
عالى رتبه  مقامات  سه جانبه  نشست 
ديروز  انگليس  و  پاكستان  افغانستان، 

(دوشنبه) در لندن برگزار شد. 
گزارش شده است كه صبح ديروز ديويد 
گاه  اقامت  در  بريتانيا  نخست وزير  كامرون، 
با  چيكرز)،  لندن(  شمال  حومه  در  خود 
و  افغانستان  رئيس جمهور  كرزى،  حامد 
پاكستان  رئيس جمهور  زردارى،  على  آصف 
شيوه هاى  بررسى  است.  كرده  گفت وگو 
مرزى  منطقه  در  امنيت  حفظ  و  تامين 
آغاز  از  جلوگيرى  و  پاكستان  و  افغانستان 
دوباره فعاليت طالبان پس از خروج نيروهاى 
 2014 سال  در  افغانستان  از  بين المللى 
مذاكرات  اين  اصلى  محورهاى  ميالدى، 

سال جارى كه از سوى اتحاديه داكتران 
افزايش  پى  در  مدنى  نهادهاى  برخى  و 
آدمربايى ها صورت گرفت باعث شد؛ تا 
سيد آقا ثاقب؛ فرمانده پوليس هرات از 

سمتش بركنار شود. 
ثاقب در آن زمان كم بودن تشكيالت 
چالش هاى  از  يكى  را  هرات  پوليس 
اين  در  امنيت  تامين  فراروى  اصلى 

عبدالغفار  سيد  اما  خواند؛  واليت 
سيدزاده پس از آنكه به عنوان فرمانده 
پوليس هرات مقرر شد از قاطعيتش در 
مبارزه با ناامنى ها و اختطاف ها در اين 
واليت كه خواسته مهم مردم هرات بود 
سخن گفت؛ اما او به ادامه كار به عنوان 
فرمانده پوليس هرات، رغبتى نداشته و 
اين  بيانگر  اش  پى  در  پى  حضور  عدم 
تلقى شد كه مايل نيست در اين سمت 

ايفاى وظيفه نمايد. 

نورخان  سمنوال  حال،  همين  در 
به  هرات  پوليس  سخنگوى  نيكزاد؛ 
كه  گفت  افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى 
پيش  چندى  كه  يافتند  اطالع  امروز 
سمتش  از  سيدزاده  عبدالغفار  سيد 
استعفا داده و قرار است از سوى مقامات 
صفت  به  صافى  اهللا  رحمت  مركزى 

فرمانده جديد هرات گماشته شود. 

تاكنون  اينكه  دليل  به  كه  گفت  وى 
اين موضوع به صورت علنى بيان نشده 

است دليلى بر تاييد آن ندارند. 
استعفاى  يا  و  گفت:"تبديل  نيكزاد 
سيدزاده ارتباطى با ناامنى هاى اخير در 
هرات ندارد و شخص فرمانده از مدت ها 
بدين سو خواهان استعفا و كناره گيرى 
طبق  موضوع  اين  و  بود  سمت  اين  از 
تقاضاى خودشان صورت گرفته است". 

افزود:"با  هرات  پوليس  سخنگوى 

تغيير و تبديل مقامات در هرات هيچگاه 
امنيت مطلوب و مورد نظر تامين نخواهد 
شد و ما نمى توانيم پديده اختطاف كه از 
مدت ها بدين سو در هرات جريان دارد 

را به صفر برسانيم". 
اين  بهتر  كه  ساخت  خاطرنشان  وى 
اين  مربوطه  نهادهاى  تمامى  تا  است؛ 
تصميمات  و  كنند  يابى  ريشه  را  معضل 
جدى و كارسازى را در اين رابطه بگيرند. 
اختطافگران  حضور  نيكزاد،  گفته  به 
در هرات سبب ايجاد ضربه هاى بزرگى 
ايجاد  باعث  و  شده  واليت  اين  مردم  به 
سرمايه  فرار  و  مردم  بين  در  تشويش 
بايد  كه  است  گرديده  واليت  اين  از 
سنگينى  هاى  مجازات  و  جدى  تدابير 
براى عاملين اختطاف ها در اين واليت 

سنجيده شود. 
صافى  آقاى  كه  است  اين  پرسش  اما 
چگونه خواهد توانست مشكالت موجود 
را از بين برده و اعتماد مردم هرات را به 

دست آورد؟ 
كه  اند  باور  اين  بر  امور  كارشناسان 
اين  در  پوليس  تشكيالت  كه  زمانى  تا 
بردن  بين  از  نرسد  كافى  حد  به  واليت 

ناامنى و اختطاف غيرممكن مى باشد. 
صافى  آقاى  از  هرات  مردم  اكنون 
جدى  مبارزه  آنهم  و  دارند  انتظار  يك 
بايد  اما  مى باشد؛  اختطافات  و  ناامنى  با 
چه  صافى  اهللا  رحمت  تا  ماند؛  منتظر 

خواهد كرد.

براى سومين بار فرمانده پوليس هرات طى سال جارى، تغيير مى كندبراى سومين بار فرمانده پوليس هرات طى سال جارى، تغيير مى كند

نشست مقامات نشست مقامات 
عالى رتبه افغانستان، عالى رتبه افغانستان، 
پاكستان و انگليس پاكستان و انگليس 

ديروز دوشنبه ديروز دوشنبه 
برگزار شدبرگزار شد

پيروزى انقالب 
اسالمى ايران پشتوانه 
پيروزى مجاهدين در 

افغانستان بود

انقالبى  پيروزى  از  پس  ماه  يك  كردند. 
حوت(اسفند)   24 در  ايران،  اسالمى 
بر  تاريخى  قيام  بزرگترين  سال،  همان 
از  تأثير  با  ماركسيستى  حكومت  عليه 
هرات  شهر  در  ايران  اسالمى  انقالب 
ايران  شرقى  مرزهاى  با  كه  افغانستان 
قيام  اين  در  كه  شد  آغاز  بود،  همسايه 
بيش از هزاران نفر به شهادت رسيدند. 
سياسى  و  دينى  رهبران  از  بسيارى 
سال هاى  در  افغانستان،  سنى  و  شيعه 
انديشه هاى  تأثير  تحت  مبارزه،  و  جهاد 
اسالمى  انقالب  و  خمينى  امام  واالى 
استاد  مرحوم  داشتند.  قرار  ايران 
جمهور  رئيس  ربانى"،  "برهان الدين 
از  يكى  و  افغانستان  مجاهدين  دولت 
سال  در  كشور،  جهادى  بزرگ  رهبران 
از  جمعى  حضور  در  خورشيدى   1358
طالب و دانشجويان پاكستانى از پيروزى 

انقالب اسالمى ايران چنين ياد كرد:
با  ايران،  اسالمى  انقالب  (پيروزى 

خبرگزارى آوا - تهران
سياسى  و  دينى  رهبران  از  بسيارى 
مبارزه،  و  جهاد  سال هاى  در  افغانستان 
امام  مبارزات  و  انديشه ها  تأثير  تحت 
داشته  قرار  ايران  در  (ره)  خمينى 
ايران  در  اسالمى  انقالب  پيروزى  و 
مجاهدين  پيروزى  براى  پشتوانه اى 

افغانستان بود.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) 
به نقل ازفارس،"ميرآقا حقجو"، محقق و 
و  "افغانستان  كتاب  در  افغان  پژوهشگر 
كتاب  از  فصلى  در  خارجى"  مداخالت 
ايران  اسالمى  جمهورى  نقش  به  خود  
و  پرداخته  افغانستان  تحوالت  قبال  در 
افغانستان  مجاهدين  كه  است  نوشته 
در  را  ايران  در  اسالمى  انقالب  پيروزى 
و  گرفتند  جشن  جبهه ها  از  بسيارى 
نيروهاى جهادى يكى پس از ديگرى به 
سوى ايران مهاجرت كرده و فعاليت هاى 
سياسى و تبليغاتى خود را در قالب دفاتر 
و نمايندگى هاى حزبى و گروهى شروع 

و  كرد  تقديم  ملت  براى  كه  ارمغانى 
پرده هاى  آورد،  بوجود  كه  را  چيزى  آن 
غلبه  كرد،  پاره  را  نااميدى  و  يأس 
و  دار  بر  انقالب،  اين  اسالمى  نيروهاى 
نظام  كوبيدن  هم  در  و  استعمار  دسته 
ثابت  مسلمانان  به  شاهى،  استبدادى 
كرد كه ديگر ظلم و استبداد نمى تواند، 

خشم ملت را خاموش كند.
و  ايمان  جلو  نمى تواند  تانك  و  توپ 
عقيده را بگيرد. شاه با تمام اربابان خود 
نتوانست مانع سيالب انقالب شود و به 
لطف خداوند انقالب پيروز شد و پرچم 
توحيدى را در فضاى ايران مسلمان به 

اهتزاز در آورد.)
خمينى  امام  انديشه هاى  از  پيروى 
دينى  رهبران  و  علما  اكثريت  ميان  در 
در  سنى  و  شيعه  از  اعم  افغانستان 
و  بود  مطرح  جهاد  و  مبارزه  سال هاى 
داشت  آنان  دينى  اعتقادات  در  ريشه 
سخنان  از  مى توان  نمونه  عنوان  به  و 

امام جمعه قندهار در سال هاى جهاد و 
مبارزه ياد كرد كه در يكى از سخنرانى 
خود گفته بود: (مذهب من حنفى است، 

رهبر من خمينى است.)
"سيدمحمدعلى جاويد" يكى ديگر از 
رهبران جهادى ملت مسلمان افغانستان 
نيز بر اين باور است كه پيروزى انقالب 
ملت  به  تازه اى  روح  ايران  در  اسالمى 
مقابل  در  بتوانند  تا  بخشيد  افغانستان 

ارتش سرخ شوروى ايستادگى كنند.
و  اسالمى  "انقالب  كتاب  در  جاويد 
بر  ضمن  افغانستان"  به  روس ها  تجاوز 
مسلمان  ملت  مبارزات  پيشينه  شمردن 
مسلمان  مردم  قيام  از  قبل  كه  ايران 
كمونيستى  حكومت  عليه  بر  افغانستان 
شكل گرفته بود، پيروزى انقالب اسالمى 
در  دين  نقش  كننده  اثبات  را  ايران  در 

جامعه مى داند و مى نويسد:
در  اسالمى  انقالب  پيروزى  از  (بعد 
ايران و شكست فاحش ابر قدرت آمريكا 
در منطقه، ملت مسلمان افغانستان روح 
ايران،  انقالب  از  پس  و  يافتند  تازه اى 
انقالب افغانستان سراسرى و فراگير شد.

اين  ايران،  اسالمى  انقالب  پيروزى 
على رغم  كه  رساند  اثبات  به  را  نكته 
تالش هاى  و  زهرآگين  تبليغات  همه 
يك  عنوان  به  اسالم  اجانب،  توطئه آميز 
توده هاى  مى تواند  پيشرو  و  مترقى  دين 
استبداد  و  استعمار  عليه  را  ميليونى 
خود  از  و  فداكارى  و  ايثار  روح  و  بسيج 
خود  پيروان  جان  عمق  در  را  گذشتگى 
نفوذ داده و بنيان حكومت هاى مقتدر را 

از بيخ و بن براندازد.)

مقامات  تبديل  و  تغيير  با 
امنيت  هيچگاه  هرات  در 
تامين  نظر  مورد  و  مطلوب 
نخواهد شد و ما نمى توانيم 
از  كه  اختطاف  پديده 
مدت ها بدين سو در هرات 
صفر  به  را  دارد  جريان 

برسانيم



24 ربيع االول 1434 / 5 فبرورى 2013  شماره 521 / سه شنبه 17 دلو 1391

www.ensafdaily.com www.avapress.com
 صاحب امتياز و مدير مسوول: سيد عيسى حسينى مزارى / 0700275828      

   hosseinimazari@yahoo.com
معاون مدير مسئول: سيدآقاموسوى نژاد / سردبير: سيد فاضل محجوب
زير نظر هيات تحرير/ صفحه آرايى: انصاف / ترتيب انتشار: روزنامه

 پذيرش آگهى: 0799343787/ آدرس دفتر مركزى: كابل ـ پل سوخته ـ 
سرك شهيد مزارى ـ نرسيده به مسجد امام حسن مجتبى(ع) كوچه باباشربت منزل 239

آدرس مكاتباتى: كابل، پست بكس 1390 

قرآن كريم
و غيبت يكديگر را نكنيد آيا يكى از شما دوست داريد كه گوشت برادر دينى تان را 

بخوريد در حالى كه او مرده است

حضرت رسول اكرم (ص)
طالب علم، طالب رحمت است؛ طالب علم، پايه اسالم است و پاداششطالب علم، طالب رحمت است؛ طالب علم، پايه اسالم است و پاداشش

با پيامبران استبا پيامبران است
سوره حجرات (12)

علنى شدن اختالف بر سر قدرت در عربستان

به نظر شركت كنندگان در اين تظاهرات، عناصرى كه از غرب خط و ربط مى گيرند به 
درگيرى ها در پاكستان دامن مى زنند تا در اين كشور هرج و مرج ايجاد كنند و اين كار را 
پيش از خروج نيروهاى نظامى خارجى از افغانستان انجام بدهند       در همين صفحه 

در صورتى كه به روش جديد براى معرفى افراد جهت پست هاى كليدى (شوراى 
ملك  فرزندان  سنى  (ترتيب  قديم  عرف  به  بازگشت  شود،  نمى  عمل  بيعت) 
عبدالعزيز) بهتر است                          در همين صفحه

نهج الفصاحه (ح 1899)

مسلمانان پاكستان با برپايي تظاهرات خواستار وحدت اسالمي شدند

روزنامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و خبريروزنامه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و خبري

4 صفحه  / قيمت 5 افغاني

بين المللبين الملل

خبرگزارى آوا ـ سرويس بين الملل
با  عبدالعزيز  بن  طالل  العالم،  شبكه  گزارش  به 
تشكيك درباره عادالنه بودن نظام عربستان، درخواست 
كرد انتخاب شاهزادگان براى پست هاى كليدى در اين 
كشور به نظام ترتيب ِسنى بازگردد. روزنامه فرامنطقه اى 
القدس العربى نوشت: شاهزاده طالل بن عبدالعزيز برادر 
تنى پادشاه كه از مقرن بزرگتر است اخيرا در اعتراض 
خود  استعفاى  بيعت  شوراى  قوانين  به  نشدن  عمل  به 
را اعالم كرده است. وى درباره استعفاى خود در تويتر 
نوشته است: حكومت هايى كه قوانين و اصولى عادالنه را 
وضع و نظام حاكم بر آنها اقدام به اجراى آن مى نمايند، 

به عنوان نظام هاى برحق شناخته خواهند شد. 
طالل با اشاره به تشكيل شوراى بيعت از سوى ملك 
عبداهللا از ميان شاهزادگان براى معرفى اعضاى خاندان 
سلطنتى جهت پست هاى كليدى در عربستان و ناديده 
گرفتن آن در معرفى ولى عهد كنونى و نايب دوم شوراى 
جديد  روش  به  كه  صورتى  در  گفت:  كشور  آن  وزيران 
(شوراى  كليدى  هاى  پست  جهت  افراد  معرفى  براى 
بيعت) عمل نمى شود، بازگشت به عرف قديم (ترتيب 

سنى فرزندان ملك عبدالعزيز) بهتر است. 
پيش از اين ناظران از وجود اختالف درباره برخى از 
مواد تشكيل شوراى بيعت كه از سوى پادشاه و برخى 
از افراد خاندان حاكم براى معرفى مقرن بن عبدالعزيز 
(رئيس سابق دستگاه اطالعاتى عربستان) به عنوان نايب 
دوم شوراى وزيران عربستان خبر داده بودند و برادران 
خود  تصميم  در  تا  بودند  خواسته  وى  از  پادشاه  بزرگ 
مبنى بر معرفى وى تجديدنظر كند و به عرف حاكم در 
ميان خاندان حاكم مبنى بر ترتيب سنى در معرفى افراد 
از  برخى  آمادگى  اعالم  دهنده  نشان  امر  اين  بازگردد. 
شاهزادگان از جمله امير طالل براى ورود به نزاع شديد 
جهت رسيدن به حكومت پس از مرگ ملك عبداهللا بن 
عبدالعزيز است. شاهزاده طالل بن عبدالعزيزدر گذشته 
نيز بارها خواستار انجام تغييراتى ريشه اى در عربستان 

شده بود.

علنى شدن اختالف بر سر قدرت در عربستان

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
مسلمانان پاكستان با برپايى تظاهرات بر وحدت فرقه 

هاى اسالمى تاكيد كردند. 
به گزارش شبكه تلويزيونى پرس تى وى، در ماههاى 
اخير حمالت به شيعيان در پاكستان به شدت افزايش 
در  پاكستانى  شيعه  صدها  شدن  كشته  است.  يافته 
گذارى هاى شهر كويته پاكستان در ماه گذشته  بمب 
شدت  به  پاكستان  شيعيان  است.  مسئله  همين  مويد 
نگران تشديد اين حمالت هستند. روز يكشنبه هزاران 

پاكستانى در شهر راولپندى تظاهرات كردند. 
وحدت  خواستار  تظاهرات  اين  در  كنندگان  شركت 

شيعه و سنى بودند. 
آنها دسيسه هاى خارجى را محكوم كردند كه هدف 
از آن، ايجاد تفرقه ميان شيعيان و سنى هاى پاكستان 
تظاهرات،  اين  در  كنندگان  شركت  نظر  به  است. 
عناصرى كه از غرب خط و ربط مى گيرند به درگيرى 
ها در پاكستان دامن مى زنند تا در اين كشور هرج و 
نيروهاى  خروج  از  پيش  را  كار  اين  و  كنند  ايجاد  مرج 

نظامى خارجى از افغانستان انجام بدهند. 
عليه  موهن  فيلمهاى  ساخت  از  كه  پاكستان  مردم 
تظاهرات  اين  در  اند  آمده  خشم  به  آمريكا  در  اسالم 
تاكيد كردند كه به مبارزه خود عليه شيوه هاى كثيف 

غرب براى بدنام كردن اسالم ادامه خواهند داد. 
وزير داخله پاكستان نيز روز گذشته كشتار شيعيان 
مالك،  رحمان  گفته  به  كرد.  محكوم  را  كشور  اين 
شيعيان  از  محافظت  براى  بتواند  كه  هركارى  پاكستان 
و  برادران  به  اى  هرحمله  و  دهد  مى  انجام  پاكستان 

خواهران شيعه پاكستانى را محكوم مى كند. 
به گفته اين مقام پاكستانى، دسيسه گران بين المللى 

و عناصر خارجى عامل خشونتها در پاكستان هستند. 
اقامت  محل  مقابل  در  پاكستانى  معترض  صدها 
رحمان مالك نيز تظاهرات كردند و خواستار آن شدند 

كه دولت براى مقابله با حمالت به شيعيان اقدام كند.

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
گارد  پكن،  و  توكيو  ميان  ارضى  تنش هاى  ادامه  در 
ساحلى جاپان از ورود دو كشتى چينى به آبهاى مجمع 
چينى  كشتى  سه  داد.  خبر  جاپان  در  سنكاكو  الجزاير 
جاپان  سرزمينى  آبهاى  وارد  چهارشنبه  روز  نيز  ديگر 
شده بودند. روابط توكيو و پكن به دليل مناقشات ارضى 
درجاپان  كه  شرقى  چين  درياى  جزاير  مالكيت  سر  بر 
"سنكاكو" و در چين "ديائويو" شناخته مى شوند، دچار 
سرزمينى  آبهاى  حريم  مكرر  نقض  است.  شده  تنش 
انگيخته  بر  را  جاپان  صدراعظم  شينزوآبه  دولت  خشم 
جاپان،  صدراعظم  ايران،  خبر  شبكه  گزارش  به   . است 
روز شنبه ( 14 دلو) تاكيد كرد، از جزاير دورافتاده مورد 
مناقشه ميان دو كشور در برابر هرگونه تهديد احتمالى 
اين  اينكه  بيان  با  شينزوابه،  كرد.  خواهد  دفاع  چين، 
كشور با"اقدامات تحريك آميز عليه حقوق ارضى"مواجه 
ما  كشور  اطراف  امنيتى  داد:"فضاى  هشدار  است،  شده 
به طور فزاينده در حال جدى تر شدن است، ما به هر 

قيمتى از اين جزاير محافظت خواهيم كرد.
 جزاير متروكه و بدون سكنه سنكاكو يا ديائويو كه به 
علت منابع غنى انرژى در صدر منابع باارزش قرار دارد، 
در حال حاضر در كنترول جاپان است، اما چين و تايوان 

مالكيت آن را مدعى هستند. 
اختالف ديرينه ميان توكيو و پكن بر سر اين جزاير، 
زمانى شدت گرفت كه توكيو 11سپتمبر 2012 ميالدى 
در راستاى طرح هاى خود براى ملى كردن اين مجمع 
خصوصى  مالكان  از  را  جزيره  سه  خريد  توافق  الجزاير، 
را  چينى ها  اعتراض  و  خشم  اقدام  اين  كرد.  امضا  آن 
برانگيخت؛ صدها چينى در اعتراض به اين حركت، عليه 
چين  كشتى هاى  پس،  آن  از  و  كردند  تظاهرات  جاپان 
را  جاپان  خشم  و  شده  مشاهده  جزاير  اين  اطراف  در 
برانگيختند. چين در ماه دسامبر2012 ميالدى، گزارش 
مورد  جزاير  اين  در  خود  حاكميت  درباره  را  مشروحى 

مناقشه به سازمان ملل ارائه داد. 
جاپان اخيرا دست به اقدامات ديپلوماتى براى كاهش 

تنش ها زده است.

مسلمانان پاكستان با برپايي تظاهرات خواستار 
وحدت اسالمي شدند

تنش هاى ارضى ميان توكيو و پكن

بين المللبين الملل

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
اهدايى  اف-16  هاى  طياره  از  ديگرى  تعداد  مصر 
كشور،  دو  مسئوالن  حضور  با  مراسمى  طى  را  امريكا 
تحويل گرفت. به گزارش پايگاه اينترنتى شبكه خبرى 
الجزيره، روز يكشنبه طى مراسمى كه در آن مسئوالن 
مصرى و يك هيات از امريكا حضور داشتند، واشنگتن 
چهار جنگنده اف-16 ديگر را به مصر تحويل داد تا با 
پيشتر  كه  اف-16  ى  طياره  از 20  دوم  بخش  كار  اين 
افريقايى  كشور  اين  به  بود،  داده  را  آن  وعده  امريكا 

تحويل داده شود. 
واشنگتن پيشتر چهار فروند ديگر از اين نوع طياره 
كه  است  حالى  در  اين  بود،  داده  تحويل  مصر  به  را  ها 
فروكش  كامل  طور  به  مصر  سياسى  تنش هاى  هنوز 
 2010 سال  در  كه  قراردادى  اساس  بر  است.  نكرده 
متعهد  امريكا  رسيد،  امضا  به  واشنگتن  و  قاهره  ميان 
شد تا كمك هايى به مبلغ 4 ميليارد دالر در اختيار مصر 
قرار دهد و قرارداد تحويل 20 جنگنده اف-16 نيز در 
چارچوب همين كمك هاى مالى و نظامى امريكا به مصر 
شده  اعالم  زمانبندى  اساس  بر  كه  مى شود  محسوب 

ظرف دو سال به مصر تحويل داده خواهد شد. 
در  بيانيه اى  صدور  با  امريكا  سفارت  حال  همين  در 
اين باره اعالم كرد:امريكا تاكنون 224 طياره اف-16 به 
مصر داده است و همكارى نظامى خوبى ميان واشنگتن 

و قاهره وجود دارد. 
يك منبع مصرى نيز اعالم كرد: هياتى امريكايى براى 
بررسى شركت امريكا در مانور ستاره درخشان كه هر دو 
شده  قاهره  وارد  مى شود،  برگزار  مصر  در  بار  يك  سال 
از  يكى  درخشان  ستاره  مانور  ايسنا،  گزارش  به  است. 
كشورهاى  مشاركت  با  كه  است  مانورهايى  بزرگترين 
سال  در  بار  آخرين  مى شود،  برگزار  مصر  در  مختلف 
2011 به دليل انقالب مصر اين مانور لغو شد، اما قرار 
است در اكتوبر 2013 مانور مذكور با مشاركت چندين 

كشور از جمله امريكا برگزار شود.

واشنگتن چهار جنگنده اف-16 ديگر را به مصر 
تحويل داد 

9 شبه نظامى در نقاط مختلف كشور 
بازداشت شدند

خبرگزارى آوا - كابل
نيروهاى  گويد،  مى  داخله  وزارت 
ساعت   48 جريان  در  ملى  پوليس 
تصفيه  مشترك  عمليات  شش  گذشته 
امنيت   ، ملى  اردوى  همكارى  با  را  يى 
ملى و قواى ائتالف در مربوطات واليت 
هاى كابل ، بغالن ، ارزگان و پكتيا راه 

اندازى كردند.
بر  عالوه  ها  عمليات  اين  جريان  در 
بازداشت 9 شبه نظامى  مقدارى جنگ 
بدست  نيز  سنگين  و  سبك  هاى  افزار 

نيروهاى پوليس آفتاده است . 
بر اساس يك اطالعيه وزارت داخله، 
حلقه  چهار   ، ملى  پوليس  منسوبان 
را  انفجارى  مواد  كيلوگرام   50 و  ماين 
در مربوطات واليت هاى كندز ، ننگرهار 

، لغمان و هلمند كشف و ازبين بردند.

برگزار شود كه گفته مى شود به تعويق 
افتاده است. 

صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
سوى  از  كه  كنفرانس  اين  افغان(آوا)، 
اداره انكشاف بين المللى اياالت متحده 
تولنه"  بانكونو  د  افغانستان  "د  و  امريكا 
تمويل  خصوص  در  شود  مى  برگزار 

سرمايوى و مالى بحث خواهد كرد. 
سرمايوى  تمويل  كنفرانس،  اين  در 
به  درازمدت،  هاى  پروژه  تمويل  يا  و 
خصوص پروژه هاى زيربنايى، به بخش 
معرفى  افغانستان  تجارى  و  مالى  هاى 

خواهد شد. 
براى  موضوع  اين  كه  است  گفتنى 
اولين بار مى باشد كه در افغانستان به 
شكل گسترده طى يك كنفرانس مورد 

بحث قرار مي گيرد. 
نشست  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 
دولتى  بلندرتبه  مقامات  حضور  با 
امريكا،  متحده  اياالت  و  افغانستان 
تمويل  بانكداران،  پارلمان،  اعضاى 
تاجران  دهندگان،  قرضه  كنندگان، 

داخلى و خارجى تدوير مى يابد.

دستگيرى شش عامل انتحارى در كابل
خبرگزارى آوا - كابل

در حالى كه رئيس جمهور كرزى ، در 
نشست با همتاى پاكستانى خود  و صدر 
اعظم انگليس در لندن درباره روند صلح 
منابع  كند،  مى  نظر   تبادل  افغانستان 
پولس از دستگيرى شش تروريست در 

شهر كابل خبر دادند.
نيروهاى امنيتى روز يكشنبه در يك 
عمليات ويژه مشترك درمربوطات حوزه 
  6 منزل  ازيك  پوليس  امنيتى  چهارم 
واسكت  صوب   6 با  همراه  را  تروريست 
انتحارى ،6 قبضه برچه و60 قبضه بمب 

دستى بازداشت كردند.
زون  قومانداني  اطالعيه  اساس  بر 
تروريستان  اين  كابل،  آسمائي   (101)
زنجيره  حمالت  يكسرى  انجام  قصد 
قبل  كه  داشتند  را  شهر  اين  در  اى 
توسط  شان  شوم  هدف  به  رسيدن  از 

نيروهاى امنيتى بازداشت شدند.
شاهد  كابل  گذشته  هاى  هفته  در 
حمالت هماهنگ انتحارى بود كه گروه 
به  را  حمالت  اين  مسئوليت  طالبان 

عهده گرفت.

آيساف آغاز دوباره حمالت شبانه و خودسرانه 
را رد كرد

خبرگزارى آوا - كابل
بر  مبنى  ادعاها  آيساف  سخنگوى 
خودسرانه  و  شبانه  حمالت  دوباره  آغاز 
كرده  رد  شدت  به  را  خارجى  نيروهاى 
و  هماهنگى  با  شبانه  گفت:"حمالت 

رهبرى افغان ها صورت مى گيرد". 
آيساف  سخنگوى  گيتس؛  كونتر 
ديروز دوشنبه 16 دلو در نشست خبرى 
گفت:"حمله  كابل  در  خود  هفتگى 
دستور  اساس  بر  خارجى،  نيروهاى 
در  خارجى  نيروهاى  عمومى  فرمانده 
هماهنگى  با  همواره  افغانستان،  خاك 
توسط  و  بوده  افغان  امنيتى  نيروهاى 

آنان رهبرى مى گردد". 
 50 از  بيش  كه  گفت  ادامه  در  وى 
افغانستان  خاك  در  ها  جنگ  از  درصد 
متمركز  كشور  ولسوالى   17 در  تنها 

گرديده است. 
به گفته او، بيشتر ولسوالى هاى ناامن 
و  غرب  جنوب  جنوب،  هاى  واليت  در 

غرب افغانستان موقعيت دارند. 
برخى  بروز  كه  كرد  عالوه  گيتس 
ناامنى ها در ساير واليات، بسيار سطحى 

97 ساتمن و سرباز اسناد فراغت دريافت 
نمودند
خبرگزارى آوا - كابل

پس  سربازان  و  ساتنمنان  از  تن   97
از گذراندن دوره آموزشى اسناد فراغت 
خود را از مركز آموزشى پوليس ملى در 

شمال كشور دريافت نمودند.
آوا،سمنوال  خبرگزارى  گزارش  به 
آموزشى  قومندان  وفا)   ) محمد  داد 
مركز كمپ شاهين در اين رابطه گفت: 
آموزشى دوره   پايان  از  پس  افراد  اين 

براى  فراغت  سند  اخذ  از  پس  روز   45
شان  قطعات  به  بهتر  وظايف  اجراى 

معرفى مى گردند.
قابل ياد آورى است كه تا كنون طى 
تربيوى  و  آموزشى  مركز  از  16دوره، 
و  سرباز   1000 درحدود  شاهين  كمپ 
بدست  را  شان  فراغت  اسناد  ساتنمن 

آورده اند.

برگزارى كنفرانس بزرگ مالى در كابل به 
تعويق افتاد

خبرگزارى آوا - كابل
كنفرانسى  شنبه،  سه  روز  بود  قرار 
تحت عنوان "تمويل سرمايوى" در كابل 

و مقطعى بوده و بيشتر در مناطق دور از 
مركز واليات صورت مى گيرد. 

حمالت  كاهش  به  آيساف  سخنگوى 
كرده  اشاره  قندهار  شهر  در  طالبان 
گفت:"به طور مثال مى توان به كاهش 
در  طالبان  هاى  حمله  درصدى   60
گذشته  سال  به  نسبت  قندهار  شهر 
اشاره نمود كه اين نشان دهنده كاهش 
شهرها در  آنان  هاى  حمله  چشمگير 

مى باشد". 
و  شورشيان  كه  كرد  تصريح  او 
خاك  در  تروريستى  هاى  گروه  ساير 
مقابله  براى  خود  توانايى  افغانستان، 
و  داده  دست  از  را  امنيتى  نيروهاى  با 
امنيت  تا  هستند؛  قادر  افغان  نيروهاى 

افغانستان را تامين نمايند. 
در  كه  كرد  تاكيد  همچنين  گيتس 
بروكسل  در  ناتو  سران  اخير  جلسه 
تصميم گرفته شده كه نيروهاى آيساف 
افغانستان  در  نيز   2014 سال  از  بعد 
حضور داشته باشند؛ اما در مورد تعداد 

آنان تصميمى گرفته نشده است. 
سخنگوى آيساف در پايان خاطرنشان 
در  خارجى  نيروهاى  حضور  كه  كرد 
 ،2014 سال  از  بعد  افغانستان  خاك 
بخش  در  نيروها  اين  و  نبوده  جنگى 
مشورت دهى و آموزش افغان ها فعاليت 

خواهند داشت.

اخبار و گزارش هاى داخلى

آل خليفه چاره اى جز پذيرش 
خواسته هاى مردم ندارد 

خبرگزارى آوا- سرويس بين الملل    
بر  بحرين  سابق  نماينده 
هاى  اعتراض  و  ها  فعاليت  ادامه 
كشور  اين  مردم  آميز  مسالمت 
هاي  خواسته  به  رسيدن  زمان  تا 

مشروع شان تاكيد كرد. 
 " الجمري  جميل  محمد   "
اسالمى  فراكسيون  سابق  نماينده 
در   ، بحرين  مجلس  در  وفاق 
العالم،  خبري  شبكه  با  مصاحبه 
گفت: مردم با ادامه فعاليت هاي 
مسالمت آميز خود اعالم خواهند 
كرد كه بر خواسته هايشان مبني 
گفتگو  گرفتن  درپيش  لزوم  بر 
براي خارج شدن از بحران تاكيد 

دارند. 
وي با بيان اينكه موضع دولت 
كنون  تا  گفتگو  درقبال  بحرين 
افزود:   ، است  نبوده  مشخص 

دولت با مشاهده ادامه تجمع مردم كه از 
دو سال پيش آغاز شده ، دريافته است كه 
بحرينى هاچيزي را فراموش نخواهند كرد 

و در راه خود ثابت قدم و استوار هستند. 
الجمري تصريح كرد: فعاليت هاي مستمر 
دارد  ادامه  درشرايطي  بحرين  در  مردمي 

گفتگو  براي  هايي  درخواست  كه 
مطرح شده و مردم هم با حضور 
كنند  مي  تاكيد   ، ها  تجمع  در 
و  حل  براي  گفتگو  خواهان  كه 
هستند،  كشورشان  بحران  فصل 
بر  گذشته  هاي  اشتباه  اينكه  نه 
توجه  بدون  هايي  توافق  اساس 
شود.  تكرار  مردم  خواسته  به 
دعوت  كه  گفت  همچنين  وي 
كردن  آرام  هدف  با  گفتگو  به 
خشونت  تشديد  بيم  از  و  اوضاع 
به  شدن  نزديك  با  جامعه  در  ها 
 14 در  بحرين  انقالب  سالروز 
اما  ؛  است  شده  مطرح   ، فوريه 
گفتگو  به  دعوت  كه  مادام  مردم 
آرام   ، نبينند  واقعي  و  جدي  را 
تحرك  گفت:  وي  شد.  نخواهند 
به  منطقه  يك  از  مردمي  هاي 
منطقه ديگر انتقال خواهد يافت 
تا معلوم شود كه همه مردم بحرين دراين 
اعتراض ها حضور دارند و اين اعتراض ها 

فقط منحصر به يك منطقه .


