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روسيه االبراهيمى را استيضاح 
مى كند

نيويورك پست:
راه راست رسيدن به صلح در 

افغانستان كجاست؟ 
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كرسى سوريه در اتحاديه عرب در زمان مأموريت 
و  است  شده  واگذار  ملى  ائتالف  به  االبراهيمى 
شوراى  به  را  گزارشى  آپريل  روز 18  االبراهيمى 
چوركين  و  داد  خواهد  ارائه  ملل  سازمان  امنيت 
در همان روز سؤاالتش را از وى خواهد پرسيد 

مى توان به اين نتيجه رسيد كه گفت وگو با 
طالبان تاثير چندانى در پروسه صلح افغانستان 
نداشته باشد بلكه بهترين راه براى ايجاد صلح 

در افغانستان گفت وگو با پاكستان است

سرمقالهسرمقاله

سياست هاى دوگانه 
امريكا، مانع برقرارى صلح 

در افغانستان است!

عنقاى عدالت بر بام بگرام، 
خواهد نشست؟
سيدآقا موسوى نژاد

ساير  و  بگرام  زندان  كه  نيست  ترديدى 
خاك  در  امريكايى  ونهان  عيان  زندانهاى 
كشور، نقض آشكار حاكميت ملى و صالحيت 
قضايى  مصئونيت  دادن  و  ماست  سرزمينى 
سياسى  تاريخ  در  بزرگ  بدعت  نيز،  آنها  به 
زمامداران اسالمى و برخالف آموزه ها دينى 
نقض  از  پس  كه  حال  بود.  خواهد  عدالت  و 
تالش  و  ها  امريكايى  توسط  قرارها  مكرر 
هاى سنگين رئيس جمهور، براى در اختيار 
گرفتن زمام امور زندان و زندانيان بگرام، به 
ثمر نشسته، اما موفقيت عظيم تر، تعظيم در 
برابر قانون و اجراى بى شائبه عدالت است. 

دراين خصوص رئيس جمهور طى فرمانى، 
تفكيك  و  تشخيص  براى  را  اى  كميته 
مظنونين، متهمين و كسانى كه بدون وجود 
داليل و شواهد اثبات كننده جرم، بازداشت 
شده اند، موظف نموده تا آن كميته براساس 
اين  به  وقت  اسرع  در  و  كشور  نافذه  قوانين 
اسناد  تكميل  در  و  كند  رسيدگى  موضوع 
آنها  عدلى  تعقيب  و  مظنونين  و  متهمين 
و  شرعى  اقدامات  ذيصالح،  محكمه  براى 
قانونى را رعايت و از اجراآت انجام گرفته به 

صورت هفتگى به ايشان گزارش دهد.
شايسته  اجمال،  اين  ازتفصيل  پيش  اما 

خواهد بود كه به چند نكته اشاره شود:
رها  و  زندانيان  با  رفتارى  بد  آنكه؛  اول 
مجرمان  محاكمه  و  مجازات  بدون  سازى 
عمده  زندان،  امنيت  تامين  در  ناتوانى  و 
تحويل  و  تاخير  در  ها  امريكايى  مدعيات 
زندان بگرام بود. لذا بايد گفت؛ امريكايى ها 
گاههاى  ديگرشكنجه  و  گوانتامو  داشتن  با 
طرح  براى  صالح  مدرن،  وسطايى  قرون 
وجوِد  اما  و  نيست  و  نبوده  ادعاهايى  چنين 
بدرفتارى در زندانهاى كشور را نيز نمى توان 

انكار نمود.
نكته دوم اينكه؛ نه همه به «بند كشيده 
شدگان» بگرام، مجرم اند و نه همه بيگناه؛ 
و صرف زندانى شدن توسط امريكايى ها نيز 
شاهد بر معصوميت  مجرميت و نه  نه دليل 
است. ميدانيم كه آنان با انگيزه هاى متعدد 
كشور  اتباع  بازداشت  و  اختطاف  به  سياسى 
مى پرداختند و مستمراً مرتكب نقض حقوق 
شده  ما  ملى  حاكميت  و  ها  آزادى  اساسى، 
دليل  به  كه  مجرمانى  نيست،  كم  اما  اند. 
ارتكاب مستقيم جرم يا مشاركت و معاونت 
در كشتارها و جنايت ها، در بگرام زندانى اند.

نكته سوم؛ بايد دولتمردان ما بپذيرند كه 
فرارگروهى  محاكمه،  و  محاسبه  بى  رهايى 
و  قندهار  زندان  از  نفرى  صد  وچند  مكرر 
ديگر محابس وجود داشته و به هر دليل و 
انگيزه و انگيخته اى كه اتفاق افتاده، ناتوانى 
در اجراى عدالت و تامين امنيت و حاكميت 
حقوق  استيفاى  بر  را  ما  عزم  و  است  ملى 
مى  سوال  زير  مجرمان  مجازات  و  قربانيان 
تحويل  گفت؛  توان  مى  اساس،  براين  برد. 
گرفتن زندان بگرام «حاكميت ملى ظاهرى» 
بود،  خواهد  واقعى  حاكميت  آنچه  و  است 
تفكيك و تحقيق و سپس مجازات مجرمان 
امر  اين  و  است  «واقعى»  بيگناهاِن  تبرئه  و 
دشوارترين مرحله، اما شدنى و اجراى عدالت 
انتظار بحق مردم است كه تامين حقوق انبوه 
رفتار  در  داورى  معيار  دژخيمان،  قربانياِن 

آينده، دولت باشد. 
پراعتراض  پيشينه  به  توجه  با  رو،  اين  از 
درخصوص رهايى بى محاكمه و بى محاسبه 
ظاهراً  و  خارج؛  و  داخل  زندانهاى  از  طالبان 
فرارهاى گروهى مكرر آنان از زندانها و برخى 
هاى  انگيزه  و  فساد  نظير  ديگر،  مشكالت 
سياسى و ...                  ادامه در صفحه 2

سخنگوى وزارت خارجه:

طالبان صلح مى خواهند؛ 
اما اعالم نمى كنند

شبه  تروريستى  حمالت  افزايش  وجود  با 
نظاميان و عدم تمايل آنان به مذاكره و گفتگو 
با دولت افغانستان، جانان موسى زى مى گويد: 
پروسه صلح تئورى نيست بلكه بر اساس تمايل 

بخش  يك  واضح  بسيار 
طالبان  رهبرى  از  اعظمى 
يك  در  شدن  شامل  مورد  در 
بنا  مذاكرات  سياسى  پروسه 

شده است
در  زى  موسى  جانان 
در  خود  وار  هفته  كنفرانس 
نشان  خاطر  خبرنگاران  جمع 

كرد:  يك بخش كالن رهبرى طالبان خواهان 
با  صلح  مذاكرات  پروسه  يك  در  شدن  سهيم 
دولت و مشخصاً با شوراى عالى صلح هستند،اما 
كنند،  نمى  اعالن  را  موقف  اين  چرا  كه  اين 

سئوالى است كه از آن ها بايد پرسيده شود.
مقامات دولتى به ويژه شخص رئيس جمهور 
كرزى با اشاره به تمايل شبه نظاميان به صلح و 
پيام هاى پنهان و آشكار مخالفان، بارها ضمن 
است  خواسته  آنها  از  طالبان  خواندن  برادر 

زمين  و  افغانستان  اساسى  قانون  پذيرش  با 
گذاشتن سالح هايشان به پروسه صلح بپيوندند 
انتخابات  جمله  از  سياسى  هاى  فعاليت  در 
سوى  از  تاكنون  كه  ندايى  نمايند،  مشاركت 
مخالفان بدان پاسخ داده نشده 

است.
خارجه  وزارت  سخنگوى    
رهبران  تمايل  دليل  كشورمان 
سياسى  حل  راه  به  طالبان 
ها  آن  كرد:»  عنوان  چنين  را 
كه  اند  كرده  درك  (طالبان) 
راه  از  توانند  نمى  زمانى  هيچ 
و  برسند  قدرت  به  دوباره  افغانستان  در  نظامى 
دوم اين كه تداوم جنگ و خشونت در افغانستان 
به ضرر مردم ، صلح، ثبات و امنيت افغانستان 

مى باشد.
جانان موسى زى با اشاره به حمله تروريستى 
فراه كه همزمان با سفر رئيس جمهور كرزى به 
قطر و گفتگو در مورد گشايش دفتر طالبان در 

دوحه به وقوع پيوست، متذكر شد كه ...
ادامه در صفحه 2

تالش هاى ما با پاكستان،در 
سطح منطقه و متحدين بين 
المللى افغانستان صورت مى 

گيرد؛ تا رهبران طالبان احساس 
امنيت (كرده) و با شوراى عالى 

صلح وارد گفتگو شوند

كدام سياست، عين ديانت است 
و كدام نيست؟!
سيدفاضل محجوب

تاريخ نشان داده است كه هر گاه جامعه 
اسالمى از ديانت فاصله گرفته و به سياست 
لغزشهاى  دچار  است،  آورده  روى  صرف 
شده  رفتار  و  انديشه  در  مهلكى  و  فراوان 
است. پيش از آنكه وارد اصل موضوع شويم، 

به مقدمه اى كوتاهى توجه مى دهيم.
روى  بر  اصطالحى  اخير،  دهه  چند  در 
زبانها شايع و رايج گرديده است زير عنوان 
به  اسالمى  محافل  در  كه  دينى  سياسِت 
سياسِت عيِن ديانت تعبير و تفسير مى شود. 
اين تعبير كه در واقع پس از پيروزى انقالب 
اسالمى در ايران، در جامعه اسالمى پخش و 
نشر شد، بسيارى از مسلمانان را دچار سوء 

فهم جدى و اساسى كرد.
اين سوء فهم هنوز كه هنوز است نيز در 
جوامع مختلف اسالمى و در ميان بسيارى از 
وجود  خطرناك  و  جدى  شكل  به  مسلمانان 
بايد  را  سياست  واژه  چيز  هر  از  پيش  دارد. 
معنى  به  سياست  كه  گفت  و  داد  توضيح 
دقيق و بدون تحريف آن به معنى تدبير امور 
است به گونه اى كه هيچ گونه پيامد منفى 
و مضر براى جامعه انسانى نداشته و بلكه به 

آن استحكام و قوام الزم را ببخشد.
سياست در اين معنى است كه هيچ گونه 
آن  هاى  آموزه  و  دين  با  تصادمى  و  تضاد 
نداشته و در واقع تابع صد در صدى شريعت 
و قوانين آن مى باشد. اين معنى و تفسير از 
سياست، همان چيزى است كه انبياى الهى 
و جانشينان و شاگردان آنان در اداره اجتماع 
سود  و  بهره  آن  از  توحيدى  سرزمينهاى  و 

مى برده اند.
رو  دنباله  و  تابع  معنى،  اين  در  سياست 
و  دين  برابر  در  خود  هيچگاه  و  است  دين 
فيصله هاى آن، ...          ادامه در صفحه 2

سخن سردبيرسخن سردبير

همزمانى  كه  گويند  مى  افغانستان  حقوقدانان  از  شمارى 
خارجى،  نيروهاى  خروج  با  جمهورى  رياست  آيندة  انتخابات 
انتقال پيش از وقت مسئوليت هاى امنيتى به نيروهاى امنيتى 
كشور و نامشخص بودن پاليسى هاى انتخاباتى حكومت به شكل 

گيرى تهديدها و نگرانى هاى جديدى انجاميده است. 
در  گسترده  تقلب  وجود  و  ها  نارسايى  عليرغم  آنان،  گفته  به 
بزرگترين  عنوان  به  انتخابات  برگزارى  نفس  گذشته،  انتخابات 
در  افغانستان  مردم  دستاورد  ترين  محسوس  و  دموكراسى  ركن 

دهه اخير از ارزش بنيادين و منحصر به فردى برخوردار است. 
اين حقوقدانان مى گويند كه اين دستاورد اما با در نظرداشت 
تحوالتى در وضعيت سياسى داخلى و دگرگونى در تعامالت بين 
المللى، ممكن است مورد دستبرد بيشتر قرار گيرد؛ چرا كه تداوم 
دموكراسى در افغانستان مورد پذيرش برخى حلقات داخلى، گروه 

هاى بنيادگراى چندين مليتى و كشورهاى منطقه اى نيست. 
به  سالم  و  شفاف  انتخابات  يك  برگزارى  كه  گويند  مى  آنها 
دليل  همين  به  دارد؛  نياز  مناسب  فرهنگى  و  قانونى  بسترهاى 
ضرورت بود تا جاى فرمان تقنينى در مورد انتخابات را كه 9 سال 
تمام بر سرنوشت تمام انتخابات، حاكم بود، قانونى بگيرد كه از 
جامعيت و منطق الزم براى پوشش تمام امور و مسائل انتخابات 
برخوردار باشد؛ اما در حالى كه طرح اين قانون از يك سال پيش 
تدوين شده و مسودة آن در حال حاضر در شوراى ملى قرار دارد 
از تصويب آن خبرى نيست. به عقيده آنها، اين امر نشان دهندة 

مسير  در  گوناگون  سطوح  در  مختلفى  هاى  دست  كه  است  آن 
تصويب اين قانون موانع ايجاد مى كنند. تعلل در كار توزيع تذكره 

الكترونيكى نيز در همين راستا صورت گرفته است. 
شفاف  براى  افغانستان  حقوقدانان  اتحادية  منظور  همين  به 
شدن سرنوشت انتخابات آينده و تصويب و توشيح قانون انتخابات، 
نهاد،  اين  تخصصى  نظر  عنوان  به  را  پيشنهادهايى  و  موضوعات 
اعالم نموده كه چون هيچ امر دموكراتيكى نمى تواند در ظرف 9 
سال بر اساس فرمان هاى تقنينى به پيش برده شود، الزم است؛ 
تا هرچه زودتر قانون انتخابات بر مبناى ارزش هاى قانون اساسى 
و اصول عام مردم ساالرى تصويب و در اختيار نهادهاى مربوط 
قرار گيرد. همچنين در صورت نياز به مشوره هاى مسلكى، اين 
اتحاديه حاضر است؛ تا متخصصان خود را به مراجع مربوط معرفى 
نمايد. حقوقدانان كشور اضافه كرده اند كه جهت تامين شفافيت 
بيشتر در انتخابات ايجاب مى نمايد؛ تا براى حضور مشاهدان و 
ناظران داخلى و خارجى، فرصت ها و زمينه هاى الزم قانونى و 

ادارى فراهم شود. 
با  كه  اند  كرده  تاكيد  اخير  در  افغانستان  حقوقدانان  اتحاديه 
در نظرداشت حساسيت اوضاع كشور و منطقه از همة شخصيت 
هاى حقيقى و حكمى صالح در زمينة انتخابات و تمام نهادهاى 
مدنى كشور و مؤسسات مرتبط بيرونى تقاضا مى شود؛ تا در امر 
برگزارى يك انتخابات شفاف، سنجش پذير و عادالنه و در جهت 

حفظ و استمرار اين فرهنگ سترگ تالش نمايند.

حقوقدانان افغانستان از ناآمادگى  براى انتخابات نگران اند
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اناهللا و انا اليه راجعوناناهللا و انا اليه راجعون      

خبرگزارى صداى افغان و روزنامه انصافخبرگزارى صداى افغان و روزنامه انصاف

 با كمال تاسف و تأثر، اطالع يافتيم كه پدر گرامى  همكار  با كمال تاسف و تأثر، اطالع يافتيم كه پدر گرامى  همكار 
ارجمند ما حفيظ اهللا رجبى،  رخ در نقاب خاك كشيده و به لقاء اهللا ارجمند ما حفيظ اهللا رجبى،  رخ در نقاب خاك كشيده و به لقاء اهللا 
پيوسته است؛ بدين وسيله مراتب تسليت و همدردى خويش را پيوسته است؛ بدين وسيله مراتب تسليت و همدردى خويش را 

اعالم نموده و از خداوند متعال براى آن مرحوم مغفرت و جنان الهى اعالم نموده و از خداوند متعال براى آن مرحوم مغفرت و جنان الهى 
و براى بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل، مسئلت مى نماييم.و براى بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل، مسئلت مى نماييم.
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آيا مى دانيد كه... ادامه از صفحه يك

كدام سياست، عين ديانت است 
و كدام نيست؟!
سيدفاضل محجوب

به  نيز  همينجا  كند.  نمى  اجتهاد  و  نگرفته  موضع 
پيروى  كه  شود  اشاره  بايد  دقيق  و  باريك  نكته  يك 
از يك چنين روش و شيوه سياسى نيز، كار هر كسى 
نيست و به قول امام على(ع):» سياست، بحر عميقى 
است كه شناى در آن بحر، كار هر شناگر ناشى و تازه 

كارى نيست».
و  پيچيده  نهايت  بى  حساسيت  و  صعوبت  همين 
ظريف در سياست است كه بسيارى از افراد را دچار 
لغزشهاى مهلك كرده و ايمان آنان را در ورطه سقوط 
كه  است  دليل  همين  به  دهد.  مى  قرار  اضمحالل  و 
بسيارى، ناخودآگاه و به گمان آنكه از سياست دينى 
سياست  دام  در  فروغلتيدن  با  كنند،  مى  پيروى 
و  ضايع  را  ديگران  و  خويش  آخرت  و  دنيا  غيردينى، 

تباه مى كنند.
از  پيروى  در  مسلمانان  باال،  مقدمه  به  توجه  با 
قابل  غيرآگاه  و  آگاه  دسته  دو  به  غيردينى  سياست 
تقسيم اند. تعدادى ندانسته وارد اين بازى شده و در 
نهايت يا نيمه راه متوجه خطر و وخامت راه رفته مى 
شوند كه يا از همانجا بر مى گردند در مسير درست و 

يا ادامه مى دهند.
اما تعدادى ديگر، از اول مى دانند كه قدم در چه 
راهى گذاشته اند؛ اما از آنجا كه به وجاهت و قدرت 
عالقه مفرط و جنون آميزى دارند، براى شان اهميتى 
ندارد كه براى رسيدن به اهداف دنيايى خويش از چه 
روش و شيوه سياسى اى بهر ببرند؛ دينى و يا غير آن 
ابداً براى آنان مهم نبوده و توجهى هم بدان نمى كنند.

از  است  پر  اسالم،  تاريخ  جمله  از  و  بشريت  تاريخ 
وجود افراد و دولتهايى كه در راه رسيدن به حكومت 
و قدرت، نه تنها از دين كه از همه ى وابستگى هاى 
خونى و نسبى خويش هم گذشتند كه به عنوان نمونه 
اشاره  عباس  و بنى  اميه  خاندان بنى  توان به دو  مى 

كرد.
اين سلسله دولتهاى سياسِى صرِف بيگانه از دين، 
دولتها  به  رسيد  تا  كرد  پيدا  ادامه  مختلف  ادوار  در 
از  بسيارى  در  كنونى  ديكتاتور  و  جائر  حاكميتهاى  و 
تفرقه  و  شرور  دولتهاى  اسالمى.  عربى-  سرزمينهاى 
افكنى چون آل سعود، آل خليفه، پادشاهى اردن، قطر، 
مهلك  سرطان  تركيه،  دولت  اضافه  به  كه  و...  امارات 
جسم  و  روح  كالبد  در  كه  اند  شده  العالجى  صعب  و 

كشورهاى اسالمى، حلول كرده اند.
نتيجه صرف سياسى عمل كردن خاندان آل سعود 
در طول سالهاى متمادى، آن شده است تا افكار مسخ 
شده و تاريخ گذشته ابن تيميه، به جاى انديشه ها و 
آموزه هاى پويا و بالنده اسالم ناب محمدى( صلوات 

اهللا عليه و آله) بر اريكه نفوذ و حاكميت تكيه بزند!.
در اين كشور مقدس كه عنوان منحصر به فرد ام 
القراى بالد اسالمى را به حق به خود اختصاص داده 
بسيارى  و  اسالم  مكرم  نبى  مرقد  و  شريفه  كعبه  و 
تا  كند  مى  ايجاب  دارد؛  قرار  آن  در  كرام  صحابه  از 
انسانهاى صالح و خيرخواه امت اسالمى در آن خاك 
منور و ملكوتى، به خدمت به امت اسالمى و كشورهاى 

آنان مصروف و مشغول باشند.
وحى  سرزمين  در  حكومتى  و  دولت  كه  دريغا  اما 
و  افراطى  سلفيت  به  دادن  ميدان  با  كه  شده  حاكم 
و  تفرقه  بذر  پيش،  روز  از  بيشتر  روز  هر  سياسى، 
دشمنى را در ميان آحاد امت اسالمى، پخش و نشر 
مى كند. فتواهاى مفت و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار 
دينى كه هر گاه و بيگاه به وسيله مفتى هاى بى تقوا و 
چسپيده به دنياى وهابيت از سرزمين وحى و جبرئيل 
ملول  و  مكدر  را  همه  رسد،  مى  اسالم  امت  گوش  به 

ساخته است.
از همه تنفرزاتر حمايت مادى و معنوى سران آل 
سعود از تروريستهاى افراطى و ستمگر در سوريه است 
مسئولى  غير  و  جائر  دولتهاى  با  همراه  رژيم  اين  كه 
چون قطر و تركيه و صد البته با اشاره امريكا و غرب، 
با ارسال پول، اسلحه و نيروى انسانى، كشور اسالمى 
سوريه را به حمامى از خون و آتش و ويرانى، تبديل 

كرده اند.
غير از آنكه حمايتهاى بى دريغ دول عربى از تروريزم 
در سوريه از دوسال بدينسو باعث تخريب همه جانبه 
مسلمان  هزار  صد  نزديك  شدن  كشته  و  كشور  اين 
بى گناه شده است، تروريستان شرور در اقدامى دين 
ستيزانه و غير انسانى و در ايام سوگوارى دختر نبى 
حضرت  حرم  زهرا(س)،  فاطمه  اسالم(ص)  مكرم 
سكينه يكى از نوادگان صالحه محمد مصطفى(ص) را 

با سالح سنگين مورد هدف قرار داده اند.
به هر حال، اين تنها بخشى از ناهنجارى ها و كجى 
دينى،  غير  سياست  از  پيروى  اثر  در  كه  است  هايى 

دامنگير جامعه اسالمى شده است.  

توليد  قرصى  گويند،  مى  روسى  دانشمندان 
كرده اند كه دوران پيرى را به تعويق مى اندازد. 

روسى  پژوهشگران  يورونيوز،  شبكه  گزارش  به 
اين قرص را ابتدا براى درمان سيروزكبدى توليد 
به  را  پيرى  شدند،  متوجه  بعد  كه  بودند  كرده 
باز  پزشكى  نظر  از  قرص  اين  اندازد.  مى  تعويق 

زاينده است. 
آزمايش  قرص  اين  اينكه  براى  است،  گفتنى 
هاى خود را انجام دهد و به بازار آيد، چندين سال 

طول خواهد كشيد.

وزارت صحت عامه به منظور بزرگداشت از روز 
جهانى صحت مراسمى را امروز يكشنبه در كابل 

برگزار كرد. 
مراسم  در  ديروز  آوا؛  خبرگزارى  گزارش  به 
حضور  با  كه  صحت  جهانى  روز  بزرگداشت 
و  كشور  بلندپايه  مقامات  و  دانشجويان  داكتران، 
شده  برگزار  باال»  خون  فشار  با  «مبارزه  شعار  با 
رابطه  اين  در  عامه  صحت  وزير  دليل،  ثريا  بود؛ 
گفت:»با استفاده از اين فرصت از تمام هموطنان 
شده  يكجا  ما  با  تا  نماييم؛  مى  تقاضا  خود  عزيز 
فيزيكى،  هاى  فعاليت  انجام  منظم،  ورزش  با  و 
الكلى،  مشروبات  و  دخانيات  استعمال  از  اجتناب 
كنترول وزن بدن و خوراك مناسب و همچنين با 
دورى از تشويشات روانى خطر بروز فشار خون را 

كاهش دهند». 
تداوم  و  منظم  معاينه  با  بايد  كرد:»ما  عالوه  او 
بيمارى فشار خون بلند از عواقب ناگوار و خطرات 
سكته قلبى و مغزى كه باعث مرگ هاى ناگهانى 
نماييم  جلوگيرى  گردد،  مى  ها  معيوبيت  و 
خانواده  و  خود  دايمى  عادت  به  را  سلوك  اين  و 

تبديل نماييم». 
به گفته دليل، وزارت صحت عامه در اين زمينه 
به تنهايى نمى تواند اين بيمارى را كنترول و يا 
از آن جلوگيرى نمايد. مردم نيز براى جلوگيرى، 
بايد  خون  فشار  كنترول  و  تداوى  تشخيص، 
همكارى نموده و براى تثبيت و تداوى فشار خون 
بلند به مراكز صحى مراجعه نمايند و همچنين از 

مصرف خودسرانه دارو خوددارى نمايند. 
وزير صحت عامه تاكيد كرد كه بر اساس آمار 
 40 تقريبا  باال  خون  فشار  جهان،  صحى  سازمان 
درصد افرادى كه سن آنها 25 يا باالتر از آن است 
را متاثر مى سازد. افزايش فشار خون بيمارى است 
كه در حدود نيمى از تمام مرگ و ميرهاى ناشى از 
سكته هاى مغزى و بيمارى قلبى را باعث مى شود. 
كه  مشكالتى  از  يكى  كه  افزود  همچنين  او 
بسيارى از افراد به خصوص افراد باالتر از 25 سال 
به آن مبتال مى شوند فشار خون بلند است كه به 
صورت تخمينى ساالنه 9 ميليون نفر به اين دليل 

از بين مى روند. 
بر  افغانستان  در  كه  گفت  ادامه  در  دليل  خانم 
اساس سروى مرگ و مير كه در سال 2010 منتشر 
شده، 35 درصد مرگ و ميرها در اثر بيمارى هاى 
هاى  بيمارى  و  باال  خون  فشار  كه  بوده  مزمن 
به  ميرها  و  مرگ  اين  بيشتر  عامل  آن،  از  ناشى 

شمار مى آيد. 
او خاطرنشان ساخت كه سازمان صحى جهان 
براى شناسايى و كنترول بيماران داراى فشار خون 
بلند تبليغات جهانى به راه انداخته است؛ تا تمامى 
پاليسى سازها، جامعه جهانى و حوزه هاى مربوطه 
و ديگر افراد و سازمان ها را تشويق كند كه وقايه، 
تشخيص مقدم و تداوى فشار خون باال را در صدر 
خود،  ملى  هاى  فعاليت  و  ها  برنامه  ها،  پاليسى 

اولويت بندى نمايند. 
وى در اخير تاكيد كرد كه وزارت صحت عامه 
در اين راستا از اين روز به بعد، برنامه هاى اساسى 
كشف  و  يابى  واقعه  تداوى،  جلوگيرى،  براى  را 
مقدم بيمارى تنظيم مى نمايد كه در آن، ادارات 
مربوط مطابق به فعاليت ها و مسئوليت هاى خود، 

برنامه هاى تطبيقى را روى دست مى گيرند.



مصلحت   / اول  صفحه  از  ادامه 
بسيارى  هاى  نگرانى  غيرملى،  هاى 
را در اجراى موازين محاكمه عادالنه 
در  است.  برانگيخته  كيفرى  عدالت  و 
اصول  و  جزا  قانون  اساسى،  قانون 
مجرم  متهم،  ما  جزايى  محاكمات 
و  مشخص  حقوق  داراى  قربانيان،  و 
روند تعقيب و مجازات تعريف روشنى 
نظارت  و  كميته  ساختار  بايد  و  دارد 
اركان  از  تركيبى  برآن،  باضابطه 
بين  نهادهاى  حتى  و  دولت  مختلف 
المللى بيطرف، دراين فرايند باشد تا 
هاى  مصلحت  يا  ها  بغض  و  ُحب  از 
به  شخصى  و  سمتى  قومى،  سياسى، 
دور باشد و قانون و «حقوق قربانيان» 

و «زندانيان بى گناه»، قربانى نگردد.
بررسى  پروسه  به  بايد  بنابراين 
وضعيت قضايى زندانيان بگرام همانند 
عنوان  به  آن،  گرفتن  تحويل  اصل 
يك پروژه مهم ملى و عدالت گستر، 
نهاد  صالبت  و  سالمت  و  نگريست 
اثبات  به  را  كشور  سياسى  و  عدلى 

رساند و تبعات مثبت يا منفى احتمالى 
كميته  اين  اوالً؛  لذا  نمود.  محاسبه  را 
بايد با رويكرد و تركيب ملى و به دور از 
شائبه هاى عدالت ستيز باشد. دوم آنكه؛ 
بايد در بعد فنى و مسلكى و نيز به لحاظ 
نظارتى و مشورتى، در صالحيت علمى و 
سالمت عملى اعضاء و ميكانيسم نظارتى 
به  بسيارى  دغدغه  و  دقت  برآن،  حاكم 
خرج داده شود. سوم آنكه؛ اين پروسه از 
شفافيت الزم برخوردار باشد و از حضور 
شخصيت  دولت،  صالح  ذى  نهادهاى 
رسانه  و  مدنى  جامعه  خوشنام،  هاى 
اِى سالم و صالح در جهت شفاف سازى 
ورزيده  اصرار  آن  بر  و  استقبال  روند، 
خواهيم  شرايطى،  چنين  در  شود.  
گرفتن  اختيار  در  همانند  توانست، 
و  عدالت  اجراى  در  بگرام،  زندان  اصل 
استيفاى حقوق بيگناهان، به خود باليد 
و يك حس متعالى ملى و به دور از هر 

شائبه اى به وجود آورد و نه به مدينه 
و  قانون  نسبى  حاكميت  كه  فاضله 
قربانى  و  انسانها  حقوق  ارجمندى 
كردن مصلحت ها به پاى حقيقت ها 
رسيد و دست ستم سوخت و مرحمى 
براى قربانيان ساخت و دل عدالت را 
بخشيد.  افتخار  را  حقيقت  و  خشنود 
وگرنه، معماران تباهى خواهيم بود و 
در فقدان عدالت، ظلم گستر خواهيم 
«شهروند»  و  «شه»  دامن  كه  شد 
هم  گرگ  رعيت  و  گرفت  خواهد  را 
و  طغيان  و  شورش  و  شد  خواهند 
تر  ناياب  امنيت  و  تر  فراگير  عصيان 
جامه  هنگامه،  آن  در  گرديد.  خواهد 
تهى  تدبير  كاسه  و  دريده  جامعه 
تجربه  و  تالش  از  اما  شد.  خواهد 
اميد  داريم،  سراغ  كه  وعقالنيتى 
موفقيت مى رود و لذا داورى نهايى را 
به آينده وامى گذاريم؛ اگر چه تاريخ 
خواهد  داورى  و  نوشت  خواهد  خود 
كرد كه در يك آزمون بزرگ، عدالت 

و قانون چگونه احياء يا قربانى شد. 

عنقاى عدالت بر بام بگرام، 
خواهد نشست؟

پژوهشگران روسى:
قرص ضد پيرى در راه است 

فشار خون باال، دليل 35 درصد 
مرگ ها در افغانستان

طالبان صلح مى خواهند؛ اما اعالم نمى كنندطالبان صلح مى خواهند؛ اما اعالم نمى كنند
سخنگوى وزارت خارجه:

دولت  با  مذاكره  خواهان  و  صلح  پروسه 
افغانستان اند، گرفتار، تهديد و يا به قتل 

مى رسند. 
درخواست  پاكستان  از  افزود:»ما  او 
نموديم؛ تا حمالت تروريستى خود را در 
افغانستان متوقف بسازد؛ زيرا در مغايرت 

با قانون كشور اسالمى ماست».
در  امنيت  و  صلح  كرد:  تصريح  وى 
افغانستان نه تنها به خير ما  بلكه  پيش 
ثبات  و  امنيت  صلح،  برقرارى   شرط  
از  بيشتر  امروز  كه  باشد  مى  پاكستان 
تروريستى،  حمالت  ناحيه  از  افغانستان 

خشونت و افراطيت رنج مى برد.
هفتگى  نشست  ادامه  در  زى  موسى 
خود با خبرنگاران گريزى به پيمان هاى 
كشورها  ساير  با  شده  امضاء  استراتژيك 
همكارى  سند  محتويات  گفت:   و  زد 
دراز مدت هنوز در حالت مسوده است و 
سرنوشت آن در حالت تعليق قرار دارد، 
يك  كه  زمانى  هر  افغانستان  دولت  اما 
يك  با  را  جانبه  دو  هاى  همكارى  سند 
كشور ديگر امضاء كرده آن را بر اساس 
مشورت  در  البته  و  ملى  اهداف  تأمين 
ملى  شوراى  تأييد  از  پس  و  مردم  با 

افغانستان به امضاء رسانده است.

بين  شده  امضاء  پيمان  به  وى 
افزود  و  كرد  اشاره  امريكا  و  افغانستان 
در اين پيمان باالى تداوم همكارى هاى 
سياسى، اقتصادى امنيتى بين دو كشور 
حقوق  دموكراسى،  تقويت  عرصة  در  و 
است  شده  تاكيد  جامعه  تقويت  و  بشر 
روابط افغانستان با امريكا باالى يك  بناً 
تهداب بسيار محكمى استوار است. اين 
از  يكسال  به  نزديك  كه  است  درحالى 
مدت،  اين  طى  و  گذرد  مى  پيمان  آن 
توپخانه  حمالت  مقابل  در  اقدامى  هيچ 
از  حتى  و  نكرده  پاكستان  مستمر  اى 
است.  ورزيده  ابا  لفظى  محكوميت  يك 
ايستادگى در برابر فرمان رئيس جمهور 
هم ديگر روى سكه اين  روابط استوار و 

قوى است. 

دولت   / اول  صفحه  از  ادامه 
صلح  طرفدار  كه  آنانى  بين  افغانستان 
هستند و آنانى كه طرفدار صلح نيستند، 
تفاوت مى گذارد دولت افغانستان تنها و 
تنها با مخالفين مسلحى مذاكره مى كند 
كه طرفدار صلح، امنيت، عزت و آبروى 
دشمنان  نه  باشند  افغانستان  مردم 

افغانستان.
حادثه  از  پس  كرزى  جمهور  رئيس 
تروريستى فراه در پيامى صوتى، طالبان 
افغانستان  در  جنگ  ادامه  مسئول  را 
اسير  گروه  اين  كه  گفت  و  خوانده 

بازيگران خارجى شده اند.
«ملت  كه  كرد  تصريح  كرزى  حامد 
كشتار  و  كشى  مسلمان  اين  افغانستان 
عامه توسط طالبان را بى پاسخ نخواهد 

ماند».
دييپلماسى  دستگاه  سخنگوى 
رهبران  از  برخى  كه  افزود  كشورمان 
مورد  در  افغانستان  دولت  با  كه  طالبان 
از  اند  نموده  برقرار  تماس  صلح  پروسه 
تهديد  يا  رسيده  قتل  به  «آنها»  سوى 

شده اند 
موسى زى تاكيد كرد كه فعال اكثريت 
طرفدار  كه  طالبان  رهبرى  اعضاى 

سياست هاى سياست هاى 
دوگانه امريكا، دوگانه امريكا، 
مانع برقرارى مانع برقرارى 

صلح در صلح در 
افغانستان است!افغانستان است!

حكومت  يك  كه  زمانى  تا  گفت  او 
مشروع، توانمند و مردمى در افغانستان 
دست  نگردد  فعلى  حكومت  جايگزين 
يافتن به صلح و جلوگيرى از تلفات افراد 

ملكى كارى دشوار است. 
در همين حال، تعداد زيادى از مردم 
و  امنيتى  نامناسب  وضعيت  از  كشور 
نموده  شكايت  افغانستان  در  اقتصادى 
مى گويند كه باتوجه به افزايش حمالت 
انتحارى و تلقات ملكى، اوضاع اقتصادى 

نيز نسبت به گذشته بدتر شده است.

دولت افغانستان از چند سال بدين سو 
براى مذاكره و مصالحه با شبه نظاميان 
اين  آنهم  با  اما  كند؛  مى  تالش  طالبان 
تالش ها به خاطر سياست هاى دوگانه 
و نادرست امريكا در مبارزه با تروريزم به 
تلفات  افزايش  باعث  و  خورده  بست  بن 

ملكى در كشور شده است.
سياسى  امور  آگاه  سانچاركى؛  فاضل 
بيان  با  (آوا)  خبرگزارى  با  گفتگو  در 
مطلب فوق تصاميم  رئيس جمهوركرزى 
در عرصه هاى مختلف را نادرست خواند 
و اظهار داشت: اين مساله جامعه جهانى 
است؛  ساخته  مواجه  مشكل  با  نيز  را 
طورى كه جامعه جهانى تاكنون هم به 

هاى  سياست  مشخص،  و  درست  گونه 
وى را در رابطه با حل مسايل افغانستان 

درك نكرده است. 
مسايل  كارشناسان  از  برخى  اما 
و  امريكا  كه  اند  باور  اين  بر  سياسى 
بعضى كشورهاى غربى از يكسو، از دولت 
طالبان  با  ظاهر  به  و  حمايت  افغانستان 
با  ديگر  سوى  از  اما  كنند؛  مى  مبارزه 
طالبان به طور پنهانى وارد مذاكره مى 
سعى  امريكا  كه  گويند  مى  آنان  شوند. 
دارد؛ تا افغانستان را در وضعيت متشنج 
و  افغانستان  دولت  بنابراين  نگهدارد. 
طالبان بايد از اين مواضع دوگانه امريكا 
احساس خطر كنند و ديگر به سياست 

هاى امريكا اعتماد نكنند. 
كه  كرد  تصريح  ادامه  در  سانچاركى 
يك  فعلى،  حكومت  طالبان،  ديدگاه  از 
حكومت دست نشانده بوده كه هيچ نوع 
اختيارى در تصميم گيرى ها ندارد؛ به 
و  مصالحه  به  حاضر  آنان  لحاظ  همين 

گفتگو با دولت افغانستان نيستند. 
اوباما؛  باراك  كه  است  حالى  در  اين 
رئيس جمهور امريكا چندى قبل در سفر 
به افغانستان در پايگاه نظامى بگرام گفت 
كه اگر طالبان دوباره بر افغانستان حاكم 
شوند، مردم افغانستان چانس پيشرفت و 

سعادت را از دست خواهند داد. 
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آينه

از حدود چهار ماه قبل، موضوع استيضاح 11 وزير 
بودجه  درصد   50 از  كمتر  مصرف  دليل  به  كابينه 
انكشافى وزارتخانه هاى مربوط در دستور كار شوراى 
ملى قرار داشت كه سرانجام در هفته جارى اين اقدام 

با عدم رضايت برخى نمايندگان به پايان رسيد. 
ماندن  نتيجه  بدون  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
جريان استيضاح 11 وزير كابينه كه روز (17 حمل) 
نمايندگان  از  برخى  شديد  واكنش  با  يافت،  پايان 
مواجه شده و آنها خطاب به مردم تاكيد كردند كه 

ديگر نبايد به مجلس نمايندگان باور داشته باشند. 
با  مجلس  وكالى  كه  است  اين  خبر  ترين  تازه 
و  اطالعات  و  معادن  وزراى  چشمگير،  اكثريتى 
فرهنگ را در پست هاى آنها ابقا كردند. اين در حالى 
است كه عده اى از نمايندگان پارلمان ادعا دارند كه 
اين كار در نتيجه كمپاين اين دو وزير و توزيع پول 

از جانب آنان صورت گرفته است. 
روز  در  مجلس  اعضاى  برخى  كه  وجودى  با 
و  اسماعيل  محمد  رهين،  شهرانى،  چهارشنبه، 
اما  كردند؛  اعالم  شده  صالحيت  سلب  را  ارغنديوال 
روز شنبه رييس مجلس براساس مصوبه اى در رابطه 
با وزير انرژى و معادن گفت كه به دليل اينكه اين 
دو وزير در راى علنى اكثريت تاييد گرفته اند، نياز 
باقى  خود  جاى  در  بنابراين  و  نيست  سرى  راى  به 

مى مانند. 
اعضاى  اكثريت  مجلس،  رييس  صحبت  از  بعد 
مجلس به رسم اعتراض خواهان ترك مجلس شدند 
و اسيتضاح 4 وزير باقيمانده را نيز با دو ثلث آرا لغو 

كردند. 
در همين حال، نعيم اللى حميدزى؛ نماينده مردم 
در مجلس كه در جمع خبرنگاران با صراحت اعالم 
عرض  تسليت  افغانستان  مردم  تمام  به  داشت:»من 
مى كنم و بايد به آنها بگويم كه ديگر نبايد به اين 

مجلس باور داشته باشند.» 
با  هم  وزير  اخير 11  استيضاح  اينكه  بيان  با  وى 
پايان  به  سالمت  و  خير  به  و  پرده  پشت  معامالت 
تحت  بيشتر  برنامه  اين  كه  داشت  عنوان  رسيد، 
الشعاع معامالت قومى، حزبى و تنظيمى قرار گرفت 
و مجلس نمايندگان فعال تبديل به يك مركز تجارتى 

شده است. 
معامالت  و  فساد  كه  كرد  تصريح  حميدزى  آقاى 
پولى در اين مجلس به آخرين درجه خود رسيده و 
در اين رابطه اسناد موثقى موجود است. اين مجلس 

به هيچ عنوان دردى را از مردم دوا نمى كند. 
در همين حال، ناهيد فريد در اين رابطه بر تازه 

كار بودن وكال در تجربه پارلمانى تاكيد مى كند! 
وكالى  از  دفاع  به  تلويزيونى  اى  برنامه  در  وى 
را  پرده  پشت  معامالت  هرگونه  و  برخاست  پارلمان 

در اين رابطه رد كرد. 
كه  گفت  پارلمان  وكالى  از  دفاع  در  فريد  خانم 
پارلمان بزرگترين دستاورد دموكراسى در كشور مى 
گيرد.  صورت  منفى  تبليغات  آن  عليه  نبايد  و  باشد 
تجربه  كه  است  اين  فقط  ما  پارلمان  عيب  «تنها 
ندارد». او همچنين در مورد اينكه چرا وكال در ابتدا 
به سخنان دو وزير قناعت نكردند و خواهان استيضاح 
آنها شدند؛ اما بعدا به آنها راى اعتماد دادند، گفت 
و  كرده  تبليغات  داشتند  كه  فرصتى  در  وزرا  كه 
موفق شدند؛ تا قناعت وكال را فراهم سازند؛ بنابراين 

هرگونه اخاذى از جانب وكال حقيقت ندارد. 
اين در حالى است كه هميشه از معامالت بزرگ 
در مجلس نمايندگان صحبت هايى شده؛ اما هيات 
ادارى مجلس همواره اين ادعاها را رد كرده و تاكيد 
ساختن  ضعيف  جهت  ها  صحبت  اين  كه  كند  مى 

مجلس ايراد مى گردد.

به  اشاره  با  امريكا  درستيز  لوى  دمپسى؛  جنرال 
رشد و توانايى نيروهاى دولتى افغانستان اعالم كرد: 

اين نيروها توانايى كنترول كشور را دارند. 
در  دمپسى  جنرال  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
از  پس  كرد:  اعالم  امروز  آسوشتيدپرس  با  گفتگو 
ماه  در  امريكا  و  افغانستان  جمهور  رؤساى  موافقت 
جنورى نيرو هاى افغان كنترول سراسر كشور را قبل 

از تابستان به عهده خواهد گرفت. 
لوى درستيز امريكا در سفر به كابل با فرمانده هان 

امريكايى و مقامات افغانستان گفتگو كرد. 
وى گفت: در مناطقى كه روند انتقال امنيت درآن 
تكميل شده، شاهد افزايش امنيت و كاهش درگيرى 

ها هستيم.

خانه ملت يا تجارت خانه؟! 

جنرال دمپسى:
نيروهاى افغانستان توانايى تامين 

امنيت كشورشان را دارند

راه راست رسيدن به صلح در افغانستان كجاست؟ راه راست رسيدن به صلح در افغانستان كجاست؟ 
نيويورك پست:

مترجم: حفيظ اهللا رجبى
زمينه  توسعه  با  كرزى  جمهور  رئيس 
و  ايران  هند،  با  نزديك  همكارى  هاى 
خروج  از  ناشى  خال  خواهد  مى  روسيه 
سال  در  افغانستان  از  خارجى  نيروهاى 
از  بيش  روز  هر  اين  كه  كند  پر  را   2014

پيش پاكستان را  مى آزارد.
هاى  كوه  برف  شدن  آب  با  ها  افغان 
هندوكش خودشان را براى فصل جديدى 
از جنگ كه در 34 سال گذشته كشورشان 
را به ويرانى كشانده است، آماده مى كنند 
بين  صلح  وگوهاى  گفت  آن  با  همزمان  و 
دولت كرزى و طالبان نيز روند صعودى به 

خود مى گيرد.
و  دولت  بين  صلح  وگوهاى  گفت  اما 
نسبت  دليل  دو  به  روان  سال  در  طالبان 
ى  بيشتر  اهميت  از  گذشته  هاى  سال  به 

برخوردار است.
و  گفت  اين  بودن  گرمتر  دليل  اولين 
گو ها در سال جديد افتتاح دفتر سياسى 
طالبان در دوحه قطر به پيشنهاد امريكا و 

همراهى كرزى مى باشد. 
دومين دليل اهميت بيشتر پروسه صلح 
جمهورى  رياست  انتخابات  جديد،  درسال 
در  باشد.  مى  آپريل  ماه  در  افغانستان 
صورتيكه كرزى در مدت زمان باقى مانده 
بتواند از طريق پروسه صلح با طالبان كنار 
اذهان  اعتماد  جلب  به  تواند  مى  بياييد 
مجدد  انتخاب  براى  افغانستانيها  عمومى 
وى در آينده اميدوار باشد در غير اينصورت 
مجبور است در قاموس يك رئيس جمهور 

شكست خورده با قدرت وداع كند.
گفت  توان  مى  كه  است  حالى  در  اين 
زمينه  در  ها  امريكايى  اخير  اقدامات 
پروسه صلح بيشتر سرپوش گذاشتن روى 
باشد  مى  اوباما  گذشته  سياسى  اشتباهات 
در  صلح  به  رسيدن  براى  راهى  يافتن  تا 
افغانستان اما دولت كرزى مى تواند از اين 
اشتباهات اوباما نهايت استفاده را ببرد و از 

آن پل پيروزى براى خود بسازد.
به  امر  كارشناسان  از  بسيارى  باور  به 
هم  طالبان  با  مذاكره  حتى  رسد  مى  نظر 
نتواند به جنگ با تروريسم پايان دهد زيرا 

پاكستان هنوز از ايجاد و تقويت گروههايى 
به  كند.  مى  حمايت  تروريستى  ماهيت  با 
عنوان مثال بسيارى طالبان را يك محصول 
پاكستانى مى دانند كه از بدو پيدايش در 
چتر  زير  تاكنون  ميالدى   1990 سال 

حمايت پاكستان قرار دارد.
نگاهى به تاريخ نشان مى دهد گروههاى 
و  بقاء  براى  طالبان  مانند  نظامى  شبه 

موفقيت به 3 چيز نياز دارند.
تروريستى  گروه  يك  كه  چيزى  اولين 
پايگاه  يك  يافتن  دارد  مبرم  نياز  آن  به 
در  طالبان  كه  چيزى  همان  است؛  مردمى 
سال 1990 براى رسيدن به آن و گسترش 
تسلط خود بر كل افغانستان از هر روشى 
استفاده كرد از رشوه دادن گرفته تا حمالت 
مرگبار و پس از گذشت سالها موفق شد در 
مناطق پشتون نشين نوار مرزى پاكستان و 
ايجاد  خود  براى  پايگاه  چندين  افغانستان 
كند و از آن براى حمله به نيروهاى خارجى 
مستقر در افغانستان و در خوشبينانه ترين 
حالت ايجاد يك ملت خود مختار متعصب 

پشتون استفاده كند.
به  كه  است  چيزى  دومين  كالن  پول 
طالبان  نظير  نظامى  شبه  گروههاى  بقاى 
نظر  به  زمينه  اين  در  اما  كند.  مى  كمك 
بودجه  كسرى  با  هرگز  طالبان  رسد  مى 
بر  عالوه  آنها  چون  باشند  نشده  مواجه 
كنترل بيشتر تجارت هروئين افغانستان با 
بسيارى از سرمايه داران پاكستانى و عرب 
نيز در ارتباط هستند و به تازگى اين گروه 
شورشى منبع درامد ديگرى هم يافته است 

كه آن غارت كمك هاى انسان دوستانه و 
فروختن آن در بازار سياه مى باشد.

گروههاى  كه  چيزى  سومين  باالخره  و 
شورشى براى نيل به اهدافشان به آن نياز 
همجوار  كشور  در  امن  پناهگاهى  دارد 
آموزش،  براى  آن  از  تا  است  اهدافشان  با 
مخفى  و  عملياتها  سازماندهى  استراحت، 
دولت  راستا  اين  در  كه  گيرد  بهره  شدن 
طالبان  به  كمكى  هيچ  از  هرگز  پاكستان 

دريغ نكرده است.
بيشتر  كه  دهد  مى  نشان  گزارشات 
طالبان  مقامات  توسط  كه  هايى  تماس 
گرفته شده است با افراد پاكستانى است و 
دفاتر طالبان در شهرهاى پيشاور و كويته 
فعال است و استقرار رهبران ارشد طالبان 
از جمله مال محمد عمر در كويته پاكستان 
حامى  پاكستان  دولت  كه  دهد  مى  نشان 
اين  به  توان  مى  بنابراين  است.  طالبان 
نتيجه رسيد كه گفت وگو با طالبان تاثير 
چندانى در پروسه صلح افغانستان نداشته 
باشد بلكه بهترين راه براى ايجاد صلح در 

افغانستان گفت وگو با پاكستان است.
اما آنچه درصد موفقيت گفت و گو هاى 
كند  مى  دشوار  را  پاكستان  و  افغانستان 
رساندن  نتيجه  به  با  پاكستان  مخالفت 
براساس  است؛  افغانستان  در  صلح  پروسه 
منابع غير رسمى رهبران ميانه روى طالبان 
افغانستان  دولت  با  مذاكره  خواهان  كه 
بودند توسط عوامل نزديك به پاكستان به 
صداقت  عدم  طرفى  از  و  اند  رسيده  قتل 
شده  باعث  افغانستان  امور  در  پاكستان 
است افغانستان تمايل بيشترى به هند پيدا 

بيشتر  خشم  موجبات  خود  اين  كه  كند 
اسالم آباد را برانگيخته است.

هند بر سرمساله تجزيه طلبى پاكستان 
در سال 1947 با اين كشور مشكل دارد و 
افغانستان هم بر سر مساله خط ديورند با 
پاكستان به نزاع خورده است. در صورتيكه 
در  بحث  مورد  غربى  شمال  مرزى  واليت 
خط ديورند به نفع افغانستان حل و فصل 
شود با احتساب ديگر واليات پشتون نشين 
 50 به  افغانستان  هاى  پشتون  جمعيت 
صورت  اين  در  كه  رسد  مى  نفر  ميليون 
زمينه ايجاد يك دولت مستقل پشتون به 

وجود مى آيد.
ريچارد هولبروك، نماينده امريكا در امور 
پاكستان و افغانستان بر اساس يافته هايش 
معماى  حل  كليد  كرد  توصيه  اوباما  به 
پاكستان  دستان  در  افغانستان  جنگ 
برقرار  زمانى  افغانستان  در  امنيت  و  است 
ما  اوبا  اما  بخواهد  پاكستان  كه  شود  مى 
هالبروك  روز  آن  سخن  هرگز  امروز  مانند 
را جدى نگرفت. را براى تحقيق در زمينه 
برگزيد.  پاكستان  و  افغانستان  وابستگى 
پس از بررسى متعدد متوجه شد كه امنيت 
ولى  دارد  بستگى  افغانستان  به  پاكستان 

اوباما با اين نظريه مخالف بود.
همكارى  هاى  زمينه  توسعه  با  كرزى 
خواهد  مى  روسيه  و  ايران  هند،  با  نزديك 
از  خارجى  نيروهاى  خروج  از  ناشى  خال 
افغانستان در سال 2014 را پر كند كه اين 
هر روز بيش از پيش پاكستان را قل قلك 

مى دهد.
از طرفى از آنجاييكه به دنبال انتخابات 
دولت  يك  پاكستان  در  مى   11 در  كلى 
احتمال  اين  آمد  خواهد  وجود  به  جديد 
وجود دارد كه پاكستان در سياست حمايت 
زمينه  و  كند  نظر  تجديد  خود  طالبان  از 
به  پاكستان  و  افغانستان  واقعى  همكارى 
وجود بيايد و پاكستان اين بار صادقانه وارد 

گود شود. 
اگر چه بعضى از كارشناسان به نقش پر 
رنگ كشورهاى چين، عربستان سعودى و 
پاكستان  بر  فشار  ايجاد  بر  مبنى  انگليس 
طالبان  از  حمايت  از  برداشتن  دست  براى 
كارشناسان  بيشتر  ولى  كنند  مى  اذعان 
زمينه  اين  در  امريكا  تر  پررنگ  نقش  بر 
تاكيد مى كنند و معتقد اند در مقايسه با 
نفوذ  پاكستان  روى  بر  امريكا  كشورها  اين 

بيشترى دارد.

اقدامات اخير امريكايى 
ها در زمينه پروسه صلح 

بيشتر سرپوش گذاشتن روى 
اشتباهات سياسى گذشته 

اوباما مى باشد تا يافتن راهى 
براى رسيدن به صلح در 

افغانستان اما دولت كرزى مى 
تواند از اين اشتباهات اوباما 

نهايت استفاده را ببرد و از آن 
پل پيروزى براى خود بسازد

كار بازسازى بند سلطان غزنى به زودى آغاز مى شود كار بازسازى بند سلطان غزنى به زودى آغاز مى شود 

دو فرمانده طالبان در كنر كشته شدندرئيس شوراى واليتى پكتيا كشته شد

معروف  از  يكى  غزنى،  در  سلطان  بند 
ترين بندهاى آب در كشور است. اين بند 
واليت  اين  عمرى  خواجه  ولسوالى  در  كه 
قرار دارد، چند سال پيش در اثر فرسودگى 
درهم شكست و خسارات مالى هنگفتى را 

بر مردم وارد آورد. 
مردم  گفته  به  كه  است  حالى  در  اين 
 20000 به  نزديك  محلى،  مسئوالن  و 
جريب زمين، به واسطه آبى كه در اين بند 

گردآورى مى شود، آبيارى مى شوند. 
به  هايى  تالش  اخيراً  حال،  همين  در 
جريان افتاده؛ تا كار ترميم و بازسازى اين 

بند، آغاز شود. 
در  يكشنبه  ديروز  راستا  همين  در 
غزنى  محلى  مسئولين  ميان  كه  نشستى 
كشور  واليتى  بازسازى  تيم  فرماندهان  و 
جنبه  شد،  برگزار  واليت  اين  در  پولند 
هاى مختلف آغاز به كار پروژه ترميم بند 

سلطان، مورد بحث و ارزيابى قرار گرفت. 
غزنى  والى  معاون  احمدى؛  محمدعلى 
حكومت  هاى  نگرانى  به  نشست  اين  در 
در  بند  كه  اى  منطقه  در  ناامنى  ناحيه  از 

آن واقع شده، اشاره كرد و گفت:»متاسفانه 
مردم غزنى از سوى دولت مركزى مورد كم 
است  ممكن  چطور  اند.  گرفته  قرار  مهرى 

شوراى عالى صلح واليت قندز نيز بود.
براساس گزارش ها آقاى تنى در مقابل 
بر  سوار  مسلح  افراد  حمله  مورد  منزلش 
موترسايكل قرار گرفته و كشته شده است. 
تاكنون هيچ گروهى مسئوليت ترور اين 
به  را  قندز  واليت  صلح  عالى  شوراى  عضو 

عهده نگرفته است.

در  كنر  واليت  شيگل  ولسوالى  شلتن  دره 
شده  كشته  ائتالف  نيروهاى  عمليات  جريان 
كشته  از  تن  سه  اعالميه،  اين  براساس  اند. 
شدگان پسران قوماندان على خان مى باشند. 
گفته مى شود كه اين دو فرمانده شورشيان 
طالب در اكثر ناامنى ها در ولسوالى شيگل و 
ساير نقاط واليت كنر سهم فعال داشته اند

مقامات واليت قندز مى گويند كه رئيس 
يكشنبه  شب  پكتيا  واليت  واليتى  شوراى 
شده  كشته  ناشناس  مسلح  افراد  توسط 

است. 
ميرزاعلى  آوا،  گزارى  خبر  گزارش  به 
تنى، ضمن اينكه مسئوليت شوراى واليتى 
واليت پكتيا را به عهده داشت، عضو كميته 

شدن  كشته  از  كشور  داخله  امور  وزارت 
دو تن از فرماندهان مشهور گروه طالبان در 

واليت كنر خبر داد. 
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از اعالميه 
گل  و  خان  على  داخله،  امور  وزارت  خبرى 
همراه  طالبان  گروه  فرماندهان  از  رؤوف 
سنو  روستاى  در  شان  افراد  از  نفر  چهار  با 

ترين  ناامن  در  گذشته  سال   10 طى  كه 
بازسازى  آبگردان،  بندهاى  كشور،   واليات 

را  ناامنى  غزنى  در  اما  شود؛   مى  تطبيق  و 
بهانه مى آورند؟» 

در  امنيتى  وضعيت  كه  گفت  احمدى 
غزنى بهبود يافته و هم اكنون پروژه هايى 
در ولسوالى هاى ناامن اندر، گيرو، مقر و... 
جريان دارد؛  ولى در ولسوالى خواجه عمرى 
كه اين بند در آن واقع شده، ظرف ده سال 
حمالت  و  انفجار  مورد  يك  حتى  گذشته،  
تخريبى روى نداده و پروژه ترميم بند نيز 

تطبيق نمى شود! 
اداره  رييس  عباسيار؛  حال،  همين  در 
نشست  اين  در  نيز  غزنى  واليت  زراعت 
گفت كه در زمينه نبود امنيت در منطقه 
بند سلطان، هيچگونه نگرانى وجود ندارد؛ 
زيرا به گفته وى، مردم خود قول داده اند 
تامين  مامور  را  نفر   1000 به  نزديك  كه 
بر  مشروط  كنند،  مى  منطقه  اين  امنيت 

اينكه دولت كار ترميم آن را آغاز نمايد. 

تيم  فرمانده  همچنين،  نشست  اين  در 
آنها  كه  گفت  نيز  غزنى  واليتى  بازسازى 
محمداسماعيل؛ وزير انرژى و آب  با  اخيراً 
گفته  او  و  اند  كرده  گفتگو  زمينه  اين  در 
است  موجود  بند،  تعمير  هزينه  كه  است 
آن  ابتدايى  كارهاى  آينده ،   دوماه  ظرف  و 
انجام خواهد شد و كار تكميلى آن نزديك 

به 6 ماه زمان نياز خواهد داشت. 
فرمانده تيم بازسازى واليتى كشور پولند 
در غزنى همچنين گفت كه هزينه تقريبى 
ترميم اين بند يك ميليون دالر برآورد شده 
منظور  به  كه  است  حالى  در  اين  است. 
بند  پروژه  امنيتى  هاى  نگرانى  كامل  رفع 
سلطان، شمارى از متنفذان قومى ولسوالى 
تشكيل  يك  ايجاد  براى  عمرى،  خواجه 
به  مردم  سوى  از  محلى  پوليس  نفر   150
آمادگى  ابراز  بند  اين  امنيت  تامين  هدف 

كردند.

متاسفانه مردم غزنى از سوى 
دولت مركزى مورد كم مهرى 
قرار گرفته اند. چطور ممكن 
است كه طى 10 سال گذشته 
در ناامن ترين واليات كشور،  
بندهاى آبگردان، بازسازى و 
تطبيق مى شود؛  اما در غزنى 
ناامنى را بهانه مى آورند؟



روسيه االبراهيمى را استيضاح مى كند تدابير نظامى ويژه صهيونيستها 
در جوالن اشغالى

را  خود  ملل،  سازمان  در  روسيه  دائم  نماينده 
براى طرح پرسش هاى مهمى درباره نحوة انجام 
مأموريت اخضر االبراهيمى (نماينده سازمان ملل 
و اتحاديه عرب در موضوع سوريه) آماده مى كند. 
به گزارش شبكه العالم، منابع ديپلماتيك آگاه 
در نيويورك اعالم كردند: درپى واگذارى كرسى 
به  موسوم  ائتالف  به  عرب  اتحاديه  در  سوريه 
ويتالى  الخطيب،  معاذ  رياست  به  سوريه  «ملى» 
متحد،  ملل  سازمان  در  روسيه  نماينده  چوركين 
ماهيت  درباره  زا»  چالش  «سؤاالتى  دارد  قصد 
االبراهيمى  اخضر  وظايف  انجام  چگونگى  و 

مطرح كند. 
كوفى  استعفاى  پى  در  االبراهيمى  االخضر 
ملل  سازمان  مشترك  فرستاده  عنوان  به  عنان، 

متحد و اتحاديه عرب به سوريه تعيين شد. 
اتحاديه  در  سوريه  كرسى  افزودند:  منابع  اين 
عرب در زمان مأموريت االبراهيمى به ائتالف ملى 
آپريل   18 روز  االبراهيمى  و  است  شده  واگذار 
ارائه  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  به  را  گزارشى 
خواهد داد و چوركين در همان روز سؤاالتش را از 

وى خواهد پرسيد . 
بارها  روسيه  مسئوالن  كه  است  حالى  در  اين 
اعالم كرده اند درباره بى طرفى اخضر االبراهيمى 

شك و ترديد دارند.

اخيرجوالن  تحوالت  پى  در  صهيونيستى  رژيم 
گروههاى  با  رژيم  اين  همكارى  شدن  آشكار  و 
تروريستى مسلح در سوريه، تدابير نظامى و امنيتى 

ويژه اى را در جوالن اشغالى اتخاذ كرده است.
 به گزارش آوا، كانال ده رژيم صهيونيستى گفت: 
«در پى تحوالت اخير در بلندى هاى جوالن اردوى 
اسرائيل تدابير ويژه اى را در اين منطقه اتخاذ كرد، 
و پس از بستن شش كيلومتر از جاده اصلى جوالن، 

آن را منطقه نظامى اعالم كرد».
از  پس  ساعت  دو  «تنها  افزود:  گزارشگر  اين 
سوى  از  هاوان  يك  منطقه،  از  يالون  موشه  بازديد 

سوريه منطقه تل فارس را هدف قرار داد».
«موشه يالون» وزير جنگ رژيم صهيونيستى در 
اين باره به كانال 10 اين رژيم گفت: «براى مقابله 
با تهديدها به هاوان هايى كه به عمد يا غير عمد 

اسرائيل را هدف قرار مى دهد، پاسخ مى دهيم».
 » ابراهيم  العالم،»وفيق  شبكه  گزارش  به 
خصوص  در  سياسى  مسائل  تحليلگر  و  نويسنده 
در  مسلح  گروههاى  و  رژيم صهيونيستى  همكارى 
سوريه  در  مسلح  «گروههاى  كرد:  تصريح  سوريه 
و  فارس  خليج  حوزه  عربى  كشورهاى  طريق  از 
رژيم  با  كشور  اين  در  سلفى  گروههاى  فعاليتهاى 

صهيونيستى در ارتباط هستند».
به  ها  گروه  اين  مجروحان  «انتقال  گفت:  وى 
بيمارستانهاى صهيونيستى در همين راستا صورت 
كرد:  خاطرنشان  ابراهيم  وفيق  است».  گرفته 
«ارتباط گروههاى تروريستى در سوريه با جريانهاى 
فارس  خليج  حوزه  كشورهاى  در  افراطى  و  سلفى 
نظام  براندازى  دنبال  به  كه  صهيونيستى  رژيم  و 

دمشق هستند، بر كسى پوشيده نيست».
همچنين ”غالب قنديل“ تحليل گر سياسى،مى 
با  صهيونيستى  رژيم  همراهى  و  همكارى  گويد: 
است،  مشخص  كامال  سوريه  در  مسلح  هاى  گروه 
و روز به روز موارد بيشترى از اين همكارى ها فاش 

مى شود.
مناطق  در  صهيونيستى  رژيم  كرد:  تاكيد  وى 
مرزى كانالى را براى حمايت امنيتى از گروه هاى 
مسلح سورى ايجاد كرده كه قاچاق سالح از طريق 
نزديك  بارها  سوريه  ارتش  گيرد.  مى  صورت  آن 
است،  شده  درگير  مسلح  هاى  گروه  با  كانال  اين 
نظاميان  كرد،  مى  شليك  كانال  اين  به  وقتى  اما 
رژيم صهيونيستى به سوى نيروهاى ارتش سوريه 

خمپاره شليك مى كردند.
به  صهيونيستى  رژيم  كارشناسان،  اكثر  باور  به 
دنبال آن است كه در كشورهاى عربى جاى پايى 
براى خود باز كند؛ به همين سبب حتى جزئيات 
كمك به گروه هاى مسلح سوريه در زمينه انتقال 
اين  اقدام  ترين  شاخص  كرد.  علنى  را  ها  زخمى 
پايگاه  به  هوايى  حمله  بايد  را  زمينه  اين  در  رژيم 

پژوهشى سوريه در جمرايا دانست.
هاى  گروه  سياسى  امور  آگاهان  گفته  به 
رژيم  هاى  برنامه  اجراى  براى  مزدورانى  مسلح، 
صهيونيستى در سوريه هستند و افسران اطالعاتى 
همكارى  مسلح  هاى  گروه  با  صهيونيستى،  رژيم 

مى كنند.

براى شركت در كنفرانس افغانستان؛
الوروف ماه آينده به آلماتا مى رود 

جهت  روسيه  خارجه  وزير  الوروف،  سرگئى 
شركت در كنفرانس راجع به افغانستان ماه آينده 

به الماتا مى رود. 
رسمى  نماينده  لوكاشيوويچ»،  «الكساندر 
گفت:  فوق  خبر  اعالم  با  روسيه  خارجه  وزارت 
در  اپريل)  ثور(26  ششم  در  الوروف  سرگئى 
كنفرانس راجع به افغانستان در چارچوب «پروسه 

استانبول» در آلماتا شركت مى كند.
وزارت  رسمى  نماينده  ريانووستى،  گزارش  به 
خارجه روسيه ياد آور شد كه «پروسه استانبول 
نيم  و  يك  افغانستان»  با  منطقوى  همكارى 
طرح  آن  هدف  و  است  شده  آغاز  پيش  سال 
همچون  هايى  عرصه  در  گروهى  اقداماتى 
تحكيم  مخدر،  مواد  قاچاق  تروريزم،  با  مبارزه 
همكارى  و  تجارت  به  مساعدت  منطقوى،  شبكه 

مى باشد. 
استانبول  پروسه  چارچوب  در  است،  گفتنى 

شش گروپ كارى فعاليت ميكنند.
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و البّته شما را مى آزماييم تا مجاهدان و شكيباياِن شما را باز شناسانيم، و گزارشهاى 
[مربوط به ] شما را رسيدگى كنيم

سوره محمد آيه (31)

از فقر بر شما بيمناك نيستم بلكه بيم دارم به كثرت اموال تفاخر كنيد، از خطا بر 
شما بيمناك نيستم بلكه از تعمد بيم دارم

نهج الفصاحه (2612)

دالر: خريد 54/10افغانى، فروش 54/20افغانى. 
پوند : خريد 80/60 افغانى، فروش 80/70 افغانى. 
يورو: خريد 69/50 افغانى، فروش 69/60 افغانى. 

هزار تومان: خريد 15/70 افغانى، فروش 15/80 افغانى. 
هزار كلدارپاكستانى:خريد540 افغانى،فروش550 افغانى. 
هزاركلدارهندى: خريد 990 افغانى، فروش 1000 افغانى. 
درهم امارات: خريد 14/60 افغانى، فروش 14/70 افغانى. 

يك دالركانادا:خريد52/50افغانى،فروش52/60 افغانى. 
يك دالراستراليا:خريد55/10افغانى،فروش55/20 افغانى. 

يوان چين: خريد 8/70 افغانى، فروش 8/80 افغانى. 
هزار ين جاپان: خريد 565 افغانى، فروش570 افغانى.

بحران كورياى شمالى آزمايش راكتى امريكا را به تاخير انداخت
گويند  مى  امريكا  دفاعى  مقامات 
پنتاگون وزارت دفاع اين كشور آزمايش 
راكت بين قاره اى بالستيك خود را به 

تاخير انداخته است.
نگرانى از سوء تعبير كورياى شمالى 

در  راكتى  آزمايش  اين  از 
هراس  و  اخير  بحران  ميانه 
از ايجاد درگيرى دليل اين 

تاخير بوده است.
تحريم هاى سازمان ملل 
متحد عليه كورياى شمالى 
به دليل آزمايش راكتى اين 
پيونگ  شد  باعث  كشور 
يانگ به شيوه اى نامعمول 
عليه  را  تندى  تهديدهاى 
جنوبى  كورياى  و  امريكا 

مطرح كند.
امريكا  كرده  تهديد  شمالى  كورياى 
را هدف «حمله هسته اى» قرار خواهد 
كورياى جنوبى اعالم  رسما عليه  داد و 

جنگ كرده است.
به گزارش آوا به نقل از بى بى سى، 
امريكا  گفته  پنتاگون  مقامات  از  يكى 
غلط  «محاسبه  هرگونه  از  خواسته  مى 
يا سوء برداشت» از اين آزمايش راكتى 

پرهيز كند.

جنوبى  كورياى  و  امريكا  مقامات 
تالش كرده اند نگرانى ها از درگيرى در 
شبه جزيره كره را در روزهاى اخير كم 

اهميت جلوه دهند.
روز جمعه كورياى شمالى هشدار داد 

تضمين  به  قادر  جنگ  آغاز  صورت  در 
امنيت كاركنان سفارتخانه هاى مستقر 
همه  اين  با  بود  نخواهد  كشور  اين  در 
هيچ كشورى برنامه اى حاكى از تخليه 

سفارت خانه اش اعالم نكرده است.
خشمگين  هاى  بيانيه  از  بسيارى 
ساالنه  نظامى  مانور  به  شمالى  كورياى 
عنوان  به  جنوبى  كورياى  و  امريكا 

اقدامى تحريك آميز اشاره كرده اند.
بى  و  بى52  هاى  افكن  بمب  امريكا 

هاى  بمب  حمل  به  قادر  كه  را  خود   2
هسته اى هستند در چارچوب اين مانور 
به كورياى جنوبى گسيل كرده و از آن 
زمان ناوهاى مجهز به دفاع راكتى خود 

را به منطقه فرستاده است.
ها  گزارش  براساس 
كورياى  جارى  هفته  در 
يك  كم  دست  شمالى 
به  را  خود  راكت  فروند 
منتقل  كشور  اين  شرق 
يانگ  پيونگ  است.  كرده 
نظامى  پايگاه  كرده  تهديد 
در  گوام  جزيره  در  امريكا 
قرار  هدف  را  آرام  اقيانوس 

مى دهد.
كورياى  هاى  راكت 
شمالى قابليت حمل كالهك هسته اى 
دارند اما كارشناسان معتقدند اين كشور 
هنوز نتوانسته به اين كالهك ها دست 

پيدا كند.
گويند،  مى  ناظران  از  بسيارى 
مخاطب  شمالى  كورياى  هاى  تندروى 
كردن  محكم  دنبال  به  و  دارد  داخلى 
جاى پاى كيم جونگ اون رهبر كورياى 
از  بعد  پيش  سال  دو  كه  است  شمالى 

مرگ پدرش به اين سمت رسيد.

بازداشت يك 
فرمانده طالبان 

در هرات
از  هرات  امنيه  قوماندانى  مسئولين 
از  يكى  گل؛  جمعه  مولوى  دستگيرى 
سرگروپ هاى نيروهاى مسلح مخالف 

دولت خبر مى دهند. 
قوماندان  صافى؛  اهللا  رحمت  جنرال 
به  خبر  اين  تاييد  با  هرات  امنيه 
پرسونل  كه  گفت  (آوا)  خبرگزارى 
چشت  ولسوالى  امنيه  قوماندانى 
شدند،  موفق  كمين  يك  طى  شريف، 
هاى  سرگروپ  از  گل؛  جمعه  مولوى 
نيروهاى مسلح مخالف دولت را با يك 

نفر همراهش دستگير نمايند. 
كه  گفت  همچنين  صافى  جنرال 
اصلى  باشنده  كه  گل  جمعه  مولوى 
بدينسو  مدتى  از  است،  غور  واليت 
شريف  چشت  ولسوالى  مربوطات  در 

مصروف فعاليت هاى خرابكارانه بود. 
قوماندان امنيه هرات گفت كه از نزد 
اين سرگروپ طالبان، به تعداد 2 ميل 
سالح تك تير، 1 حلقه ماين بشكه اى، 
4 حلقه بمب دستى و يك مقدار مواد 

انفجارى به دست آمده است. 
از  هرات  در  امنيتى  مقام  اين 
ديگر  مسلح  مخالف  دو  دستگيرى 
خبر  واليت  اين  شيندند  ولسوالى  در 
قوماندانى  پرسونل  كه  گفت  داده 
را  دوتن  نيز  شيندند  ولسوالى  امنيه 
امين اهللا و خيراهللا كه در  هاى  نام  به 
هاى  فعاليت  ولسوالى  اين  مربوطات 
گذارى  ماين  به  و  داشته  دولتى  ضد 
پنجه  به  و  دستگير  باشند  مى  متهم 

قانون سپرده اند. 
اين در حالى است كه در جريان يك 
هفته گذشته 5 تن از افراد طالبان به 
زاده؛  طوطى  الدين  مالشراف  هاى  نام 
ولسوالى  در  طالبان  نام نهاد  ولسوال 
افراد  از  عبدالقادر  و  نثاراحمد  اوبه، 
ولسوالى  ساحه  از  زينل  رحيم  گروپ 
ضد  مديريت  توسط  كهنه،  كشك 
و  هرات  امنيه  قوماندانى  تروريزم 
كهنه  كشك  ولسوالى  امنيه  قوماندانى 

دستگير شدند.

آمادگى جاپان 
براى هدف قرار 
دادن راكت هاى 
كورياى شمالى 

(يكشنبه)  ديروز  جاپانى  مطبوعات 
پيونگ  كه  حالى  در  دادند،  گزارش 
است،  شده  آماده  جنگ  براى  يانگ 
راكتى  هر  تا  مى شود  آماده  نيز  جاپان 
سمت  به  شمالى  كورياى  سوى  از  كه 
قرار  هدف  را  شود  شليك  قلمروش 

دهد.
كيودو  خبرگزارى  آوا،  گزارش  به 
اعالم  جاپان  دولتى  مقامات  از  نقل  به 
هدف  و  رهگيرى  دستور  توكيو  كرد: 
شمالى  كورياى  هاى  راكت  دادن  قرار 
كه وارد قلمرو چاپان شوند را به خاطر 
نكند،  ايجاد  هراس  جامعه  در  آنكه 

علنى نخواهد كرد.
بر  كرد:  عنوان  همچنين  كيودو 
اساس دستور مقام هاى نظامى جاپان، 

كه  «آئجيس»  راكتى  ضد  سامانه هاى 
مجهز به راكت هاى رهگير هستند در 
درياى جاپان مستقر خواهند شد تا اگر 
سوى  به  شمالى  كورياى  از  راكتى  كه 
و  رهگيرى  را  آن  شود  شليك  جاپان 

منهدم كنند.
شمالى  كورياى  ايسنا،  گزارش  به 
در  كه  كشورها  برخى  به  همچنين 
توصيه  دارند  سفارتخانه  يانگ،  پيونگ 
تخليه  را  خود  سفارتخانه هاى  تا  كرده 
كنند و به آنها هشدار داده بعد از دهم 
امنيت  دهد  رخ  درگيرى  اگر  آوريل 
تضمين  را  خارجى  ديپلمات هاى 

نخواهد كرد.

يك ماين گذار در 
لغمان دستگير شد

لغمان  واليت  ملى  پوليس  منسوبان 
در  گذارى  ماين  به  پيوند  در  را  فردى 

شهر مهترالم بازداشت كردند. 
ماين  اين  كه  ماينى  انفجار  اثر  در 
از  دوتن  بود،  كرده  جاسازى  گذار 
منسوبان پوليس ملى زخمى شده بود . 
يك  با  دارد  نام  خان  ويس  فرد  اى 
منفجر  وسايل  و  كنترول  ريموت  عدد 

كننده ماين بازداشت شده است. 

ابتدايى  هاى  بازجويى  در  فرد  اين 
جاسازى  ماين  كه  است  كرده  اعتراف 
شهر  باباى  پهلوان  منطقه  در  شده 

مهترالم را او جاسازى كرده بود.

خبرنگاه

بريده اخبار

نرخ طال و اسعار خارجى

آوا: اعمال فشار براى توقف پروژه شاهراه 
پلخمرى - دوشى

بخدى: بزرگترين نشست علماى دينى فردا در 
كابل برگزار مى شود

وخت: مقامات امنيتى ادعا دارند كه عاملين 
حمالت گروهى فراه از پاكستان آمده اند

جمهور: وزير معارف: موجوديت فساد ادارى را با 
مدرك ثابت كنيد!

بست بستان: عامالن انتقال هزاران بانك نوت 
جعلى از مرز تورخم بازداشت شدند


