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رئيس جمهور كرزى كابل را به مقصد لندن روزنامه صبح افغانستان
ترك كرد

4 صفحه  / قيمت 5 افغاني

مسايل  را  جانبه  سه  مذاكرات  اصلى  هاى  محور 
گسترش  افغانستان،  صلح  پروسهء  تسريع  به  مربوط 
روابط و همكارى ها ميان افغانستان و پاكستان در 
هاى  همكارى  و  افراطيت  و  تروزيرم  با  مبارزه  امر 

منطقوى تشكيل ميدهد
در صفحه 3

سوء استفاده از كودكان با كدام
توجيه شرعى؟!

كلينتون از وزارت خارجه تا رياست شوراى 
زنان افغان-امريكا

يادداشت

پيشگيرى از جرم با كدام سياست جنايى؟

چند سالى است، در كنار جرايم مواد 
ربايى  آدم  فساد،  فحشا،  سرقت،  مخدر، 
از  هر  و  يافته   گسيخته  لجام  گسترش 
دختران  اختطاف  تلخ  گزارش  گاهى 
روى  را  كشور  تاجران  بستگان  و  جوان 
چندى  بينيم.  مى  ها  خبرگزارى  تلكس 
پيش در بغالن دختر جوانى اختطاف شد 
بازگردانده  كه  نگهدارى  مدتها  از  پس  و 
بر  مبنى  ديگرى  دلخراشى  اخبار  شد، 
قتل او توسط خانواده اش منتشر گرديد. 
روز پنجشنبه 12 دلو، واقعه تكان دهنده 
ديگرى، مردم ما را در اندوه عميق تر فرو 
گرفتن  رغم  على  ربايان  آدم  اينكه  برد. 
60 هزار دالر، جسد بى جان على سيناى 
گردانده  باز  اش  خانواده  به  را  ساله   12

است. 
و  اختطاف  اين  كه  است  پرواضح 
بلكه  نيست  واقعه  يك  تنها  ديگر  قتل 
روايتگر جنايت روبه گسترش آدم ربايى 
در  توزيها  كينه  يا  مادى  هاى  انگيزه  به 
جامعه ماست. در اينجا پرسش ما و همه 
بايد"على  كى  تا  است  اين  كشور  مردم 
سيناهاى" بيگناه جامعه ما قربانى انگيزه 
اشتباه  جنايى  سياست  و  مجرمانه  هاى 
از  پيشگيرى  موثر  راهبردهاى  فقدان  و 

جرم  گردد؟ ...
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|||||||||||||||||||||||آيين و انديشه3

سه عنصر رهبرى مانند امام خمينى (ره) ...سه عنصر رهبرى مانند امام خمينى (ره) ...
اگر وحدت در جامعه حاكم نباشد اگر وحدت در جامعه حاكم نباشد 
مشكل به وجود مى آيد؛ چرا كه مشكل به وجود مى آيد؛ چرا كه 
جامعه اى كه وحدت ندارد، روح جامعه اى كه وحدت ندارد، روح 
نداشته و وقتى روحى نباشد، نداشته و وقتى روحى نباشد، 

جسمى زنده نخواهد بودجسمى زنده نخواهد بود

و  طالبان  كه  است  شده  شايع  اخيراً 
مخالفان دولت، با سوء استفاده از كودكان 
معصوم، آنان را به عملياتهاى انتحارى وادار 
مى كنند. چندى پيش رياست امنيت ملى 
خطرناكى  و  انسانى  غير  پروسه  از  كشور 
خبر مى داد كه ضمن آن، طالبان شمارى 
هاى  مدرسه  از  را  فقير  آموزان  دانش  از 
مكان  در  را  آنان  و  كرده  انتخاب  پاكستان 
هاى مخصوصى آموزش هاى انتحارى داده 
افغانستان به  انتحارى  حمالت  جهت  و 

مى فرستند. 
"عبداهللا فرزند عبدالكريم، دو سال پيش 
ربوده  طالبان  توسط  پاكستان  پيشاور  در 
او  به  گلبرگ  نام  به  اى  منطقه  در  و  شده 
ى  وسيله  به  وى  همراه  كودكاِن  ديگر  و 
خوراندن دوا و تابليت هاى مخصوص، درس 

هاى تروريستى آموزش داده شده است.
آموزشهاى  فرزندش،  كه  عبداهللا-  پدر 
به  است-  ديده  پاكستان  در  را  تروريستى 
پوليس گفته است:" تروريستان براى عملى 
افغانستان،  در  شان  شوم  اهداف  شدن 
زدن  و  مخصوص  تابليتهاى  خوراندن  با 
را  كننده  انتحار  كودكان  ذهن  پيچكارى، 

شستشو مى دهند.
بر اساس بررسى ها و تحقيقات به عمل 
آمده توسط پوليس از عبداهللا، مشخص شده 
پيچكارى  چهار  طالبان  توسط  او  كه  است 
شده و هر هفته يك تابليت به وى خورانده 
شده است. بنا به اظهارات داكترهاى معالج 
عبداهللا، وى در حال حاضر از شرايط روحى 
اجتماع  به  اگر  و  نيست  برخوردار  مناسبى 
هر  به  دست  است  ممكن  شود،  بازگردانده 

عملى بزند."
بر فرض صحت اين اخبار كه به احتمال 
گونه  اين  دارد،  نيز  واقعيت  بااليى  بسيار 
و  دليل  كدام  با  غيرانسانى،  و  شنيع  اعمال 
توجيه شرعى و اسالمى صورت مى پذيرد؟! 
از  اعم  امروز  انسان  كه  است  آن  واقعيت 
طالبان و ...      ادامه در صفحه 2

ديدگاه

خبرگزارى آوا- سرويس تحليل و پژوهش اخبار
امريكا  خارجه  وزير  كلينون؛  هيالرى 
اوباما  جمهورى  رياست  اول  دور  در 
به  خارجه  وزير  عنوان  به  كارش  اكنون 
پس، اين  از  است  قرار  و  رسيده  پايان 

به عنوان رييس شوراى زنان افغان-امريكا 
به  آغاز  واشنگتن  تاون  جورج  دانشگاه  در 

كار كند.
سمت  ترك  از  پيش  پنجشنبه  روز  او 
وزارت خارجه دولت اوباما در مورد وضعيت 
خروج  و   2014 سال  از  بعد  افغان  زنان 
و  زنان  حيات  كه  گفت  خارجى  نيروهاى 
دختران در افغانستان يك نگرانى دوامدار 

براى اياالت متحده امريكا خواهد بود.
سلسله  يك  هنوز  افزود:"اينجا  وى 
دهد  نمى  اجازه  كه  دارد  وجود  اعتقاداتى 
زنان به حيث يك انسان كامل باشند. اينجا 
بعضى  دارد،  وجود  ها  خشونت  هم  هنوز 
مربوط به خانواده، بعضى مربوط به قريه و 
بعضى ناشى از طالبان كه زنان و دختران 
را در معرض  تهديد قرار مى دهد؛ بنابراين 
بسيار مهم است، در هنگامى كه نيروهاى 
از  ميالدى  سال 2014  ختم  در  امريكايى 
اطمينان  بايد  شوند،  مى  خارج  افغانستان 
آن نيروهايى  از  واشنگتن  كه  شود  حاصل 
كه  دارند  قبول  افغانستان  جامعه  در  كه 
شود،  داده  شان  براى  زنان  نقش  و  حقوق 

حمايت خواهد كرد".
كه  است  درست  گفت:"هرچند  كلنتون 
از سال 2001 و از سقوط رژيم طالبان به 
موفقيت  و  ها  پيشرفت  به  زنان  طرف  اين 
هايى نايل شده اند، اين هم درست است 
در  خاصتاً  افغانستان  نقاط  بسيارى  در  كه 
وجود  به  تغييرات  كمتر  دهات،  مناطق 
از  تا  است؛  ضرورت  بنابراين  است.  آمده 
زنان با شهامت افغان كه براى حقوق شان 
به پا مى خيزند و صداى شان را بلند مى 

كنند حمايت نماييم"...
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/////////////////// ديدگاه

سيد آقا موسوى نژاد

عقد قراردادى به ارزش عقد قراردادى به ارزش 53.653.6 ميليون افغانى ... ميليون افغانى ...
اين پروژه ها تحت برنامه تنظيم آب اين پروژه ها تحت برنامه تنظيم آب 

در مزرعه وزارت زراعت به كمك در مزرعه وزارت زراعت به كمك 
مالى بانك جهانى، در واليت هاى مالى بانك جهانى، در واليت هاى 
كابل، لغمان، كنر، ننگرهار و بلخ كابل، لغمان، كنر، ننگرهار و بلخ 

تطبيق مى شودتطبيق مى شود

|||||||||||||||||||||||بين الملل4

 امريكا آماده مذاكره مستقيم با ايران است

|||||||||||||||||||||||اقتصادى4

تالش براى گفتگو بايد واقعى و ملموس تالش براى گفتگو بايد واقعى و ملموس 
باشد و دستوركارى براى زمينه سازى باشد و دستوركارى براى زمينه سازى 
براى گفتگوها از سوى آنها براى گفتگوها از سوى آنها – – ايران- ايران- 

وجود داشته باشد. ما فقط براى دست وجود داشته باشد. ما فقط براى دست 
گرمى آماده گفتگو نيستيمگرمى آماده گفتگو نيستيم

|||||||||||||||||||||||سياسى

فراغت فراغت 6060 تن از ديپلومات هاى انستيتوت ديپلوماسى ... تن از ديپلومات هاى انستيتوت ديپلوماسى ...
وزارت خارجه در سال هاى اخير وزارت خارجه در سال هاى اخير 
با درك نياز كشور به طور مناسب با درك نياز كشور به طور مناسب 
ار منابع ملى در چارچوب پذيرفته ار منابع ملى در چارچوب پذيرفته 

شده روابط بين المللى، به اين امر با شده روابط بين المللى، به اين امر با 
جديت بيشتر پرداخته استجديت بيشتر پرداخته است
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در صفحه2

با مصرف صدها ميليون، هنوز امنيت در كشور 
تامين نشده است

خبرگزارى آوا- سرويس تحليل و پژوهش اخبار
روزهاى  طى  هرات  مردم  روانى  و  اجتماعى  وضعيت 
سينا  على  مرگ  است.  آشفته  و  متشنج  شدت  به  اخير، 
سوى  از  هراتى  تاجر  يك  ساله   12 فرزند  نوروزى؛ 
آسيب  شدت  به  را  شهر  اين  روحى  وضعيت  آدمربايان، 

زده است.
روز پنجشنبه، جسد اين كودك 12 ساله به خانواده اش 
تحويل داده شد و پس از آن، خانواده وى به همراه صدها 
نفر از اهالى هرات و مقامات محلى آن واليت در استديوم 
همبستگى، و  اعتراض  عالمت  به  شهر  آن  ورزشى 

تجمع كردند.
اين كودك كه از حدود يكماه قبل در گروگان يكى از 
به  او  جسد  و  شد  كشته  سرانجام  بود،  پدرش  محافظان 

خانواده اش تحويل داده شد.
وابستگان اين كودك مى گويند كه آدم ربايان، بيش 
از 60 هزار دالر از خانواده اين كودك گرفته بودند؛ اما به 

رغم اين موضوع، سرانجام او را كشتند.
در همين حال، ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهورى 
به  كودك  اين  پدر  با  كرزى  حامد  كه  است  گفته  نيز 
است  داده  اطمينان  او  به  و  كرده  صحبت  تلفنى  صورت 

كه عدالت در مورد فرزندش اجرا خواهد شد.
ديوان  رئيس  با  جمهور  رييس  فيضى،  آقاى  گفته  به 
عالى نيز صحبت كرده و از او خواسته است كه مطابق 
قانون، عامالن قتل اين كودك را به اشد مجازات محكوم 

كند. پوليس هرات گفته كه متهم اصلى با 9 نفر ديگر كه 
متهم به همكارى با او هستند، بازداشت شده اند.

سه تن از كسانى كه به اتهام دست داشتن در اين آدم 
ربايى بازداشت شده اند، زن هستند و متهمان همگى به 

جرم خود اعتراف كرده اند.
خانواده اين كودك اعالم كرده اند؛ تا زمانى كه عامالن 
قتل وى در مأل عام اعدام نشده باشند، جسد او را به خاك 
نخواهند سپرد. مقام هاى محلى هرات هم وعده داده اند 
نهايى  شنبه  روز  جنايت  اين  متهمان  يا  متهم  پرونده  كه 

خواهد شد و به زودى حكم بر آنان اجرا مى گردد.
براساس قوانين جزايى كشور، اجراى حكم اعدام، منوط 
به امضاى رييس جمهور است و اين در حالى است كه به 
خواستار  صريحا  نيز  كرزى  جمهور  رييس  رسد  مى  نظر 

اعدام متهمان است. 
كارشناسان مسايل اجتماعى و امنيت عمومى مى گويند 
هم  كه  است  اعدام  حكم  تنها  اين  موارد،  اينگونه  در  كه 
شده  تضيع  حقوق  احقاق  براى  عاملى  مثابه  به  تواند  مى 
و  باشد  داشته  توجه  قابل  تاثير  و  كارآيى  عليه،  مجنى 
ديگرى،  مورد  هر  از  بيش  آن،  بازدارندگى  خاصيت  هم 
هرات،  كه  است  حالى  در  اين  است.  اثرگذار  و  برجسته 
است ،   آرام  نسبتا  نيز  امنيتى  لحاظ  به  و  فرهنگى  شهرى 
متمول  و  پيشه  تجارت  اكثرا  آن  مردم  دليل  همين  به 
و  رشد  پى  در  ايجادشده،  امن  فضاى  از  استفاده  با  و  اند 
اين  در  اما  هستند؛  كشور  و  خود  تجارت  و  اقتصاد  رونق 

ميان، اين امر، زمينه سوء استفاده جنايتكاران حرفه اى،
نيز  را  اى  حرفه  سارقان  و  گيران  باج  آدمربا،  باندهاى 

فراهم كرده است.
انتظار مى رود با اجراى حكم اعدام دست اندر كاران 
جنايت هولناك اخير در هرات، آرامش و امنيت عمومى 
هرات  و  برگردد  شهر  اين  به  ديگر  بار  اجتماعى  و 
همچنان به مثابه يك شهر امن و پررونق، به رشد و 

پويايى اقتصاد و تجارت كشور، كمك كند.
در اين ميان اما برخى از مدعيان حقوق بشر غربى، 
ممكن است همانند گذشته با تصميم دستگاه قضايى 
و توشيح آن از سوى رييس جمهور مبنى بر اعدام اين 
جنايتكاران، ابراز مخالفت كنند؛ اين در حالى است كه 
كشتن  درباره  غربى  بشرى  حقوق  نهاد  هيچ  تاكنون 
خواهانه  باج  هاى  زورگويى  و  گروگانگيرى  قربانيان 
باندهاى جنايتكار، واكنش نشان نداده است؛  امرى كه 
به خودى خود اين پرسش را مطرح مى كند كه آيا آنانى 
كه قربانى اينگونه جنايت ها مى شوند بر چه اساسى 
از حقوق بشرى خويش به ويژه از حق همگانى و اوليه 
جنايت  اينگونه  عامالن  اما  شوند؛  محروم  بايد  حيات، 
ها به خاطر مالحظات حقوق بشرى نبايد اعدام شوند؟

با اين حال،  انتظار مى رود رييس جمهور و دستگاه 
قضايى كشور همانگونه كه در قوانين جزايى كشور نيز 
اعدام به مثابه يكى از سازوكارهاى مهم تامين عدالت 
انحرافى و  در نظر گرفته شده، بدون توجه به القائات 
مجرمانى  با  غربى،  بشرى  حقوق  هاى  سازمان  كاذب 
كه امنيت جانى شهروندان كشور را سلب مى كنند به 

صورت قاطع و قانونى برخورد نمايند.

وقتى تنها راه تامين عدالت، اعدام استوقتى تنها راه تامين عدالت، اعدام است

ايران از جنگنده پيشرفته اى ايرانى قاهر 
313 رونمايى كرد

محمود احمدى نژاد طراحى و ساخت جنگنده جديد قاهر 
313 را نشانه اعتماد به نفس، بيدارى و حركت مستمر 
اين كشور خواند و گفت: "توان نظامى ملت ايران تجلى 
كمترين  با  مى تواند  كه  است  ايران  ملت  بلوغ  و  ايمان 

هزينه از خود دفاع كند
در صفحه 4
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امريكا خريد تيل از ايران 
را براى اهداف غيرنظامى 
افغانستان منع نكرده است

در صورتى كه امريكا تمويل كننده قسمت بزرگى 
از هزينه هاى وزارت دفاع مى باشد و با توجه به تحريم 
راضى  عنوان  هيچ  به  داده  انجام  ايران  عليه  كه  هايى 
به  ايران  در  دهد،  مى  افغانستان  به  كه  پولى  نيست 

مصرف برسد

خريد تيل ايران توسط تاجران و بازرگانان 
افغانى به منظور مصارف ملكى، همانند سابق 

در صفحه3در حال انجام مى باشد
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از  آنان،  مقابل  جبهه   / اول  صفحه  از  ادامه 
دين و گزينه هاى انسان ساز آن فرسخها دور 

افتاده اند.
از اين واقعيت آشكار نمى توان فرار كرد كه 
آن  انسانى  و  متمدنانه  هاى  آموزه  و  دين  اين 
است كه از موجودى داراى دودست و دوپا كه 
بهره  چگونه  اش  خدادادى  خرد  از  داند  نمى 
بردارى كند، پديده اى مى سازد به نام "انسان" 
كه هم هر قدمى در زندگى شخصى و اجتماعى 
خودش را خداپسندانه و خردمندانه بر مى دارد 
و هم خير و سودش به انسانهاى ديگر مى رسد.

در  و  دين  مدار  بر  كه  زمامى  تا  انسان 
مشكلى  هيچ  كند،  مى  زندگى  آن  چهارچوب 
به  اما  كند؛  نمى  ايجاد  ديگران  و  خود  براى 
محض آنكه پا از دايره دين و آموزهاى ارزشمند 
اول  تازه  گذارد،  مى  بيرون  آن  ساز  انسان  و 

شرارت و نگون بختى هاى او آغاز مى شود.
انساِن رهيده و فرارى از دين و آسمان، تنها 
خويش  انسانى  معنوى-  سرنوشت  و  خود  به 
ضربه نمى زند و بلكه او با افكار و رفتار نادرست 
و غيرمسئوالنه اش، تمام انسانيت و بشريت را 

مورد هدف قرار مى دهد.
دولتهاى  و  قدرتها  به  نگاهى  با  و  امروزه 
آموزه  و  دين  منهاى  استعمارى  و  استكبارى 
هاى اخالقى، به روشنى به انحطاط و امتساخ و 
سقوط بشريت پى مى بريم! براى انسان هلينه 
در  كه  آنانى  خصوص  به  و  امروزى  خويش  از 
بنام  چيزى  دارند،  قرار  سياست  و  قدرت  راس 
وجود  انسانى،  اخالقى-  ارزشهاى  و  دين  خدا، 
سخن  گاهى،  از  هر  هم  اگر  و  ندارد  خارجى 
از دين و انسانيت و اخالق به زبان مى آورند، 
صرفا به خاطر حفظ موقعيت خود شان و فريب 

اذهان ديگران است.
سوء استفاده از كودكان معصوم و بى گناه در 
اهداف  همان  راستاى  در  انتحارى نيز  عمليات 
ارزشهاى  و  خدا  از  انسان  فرار  و  انسانى  غير 
معنوى، قابل تحليل و ارزيابى است. فرقى نمى 
از  بشرى  ضد  و  دينى  غير  عمل  اين  چه  كند 
استخبارات  و  افغانستان  دولت  مخالفان  ناحيه 
كشور همسايه انجام شود و يا نقشه اى باشد كه 
از سوى دشمنان اسالم و براى بدنام كردن هر 
طراحى  جهان،  سطح  در  مسلمانان  بيشتر  چه 
شده باشد؛ چنانچه اصل و اساس ايجاد گروهى 
و...  جنگوى  لشكر  صحابه،  سپاه  القاعده،  بنام 
نيز جهت مخدوش كردن اسالم و مسلمانان و 
به وسيله استعمار و عوامل منطقه اى آن، پايه 

گذارى شده است.
همين روحيه اهريمنى فرار از دين و آسمان 
است كه امروزه جهان را در لبه پرتگاه جنگ و 
تباهى قرار داده است. همين روحيه است كه با 
آرامش و آسايش بشريت در تضاد و تنافى بوده 
و نمى گذارد تا زمين، آن گهواره ساكن و آرامى 
باشد كه فرزندان آدم ابوالبشر، در آن، با آرامش 

فكر و خيال زندگى كنند.
شيطان  و  ابليس  آن  اگر  آفرينش،  بدو  در 
بيرونى بود كه در ذهن و فكر "آدم و حوا" نفوذ 
آسودگى  و  آرامش  بهشت  از  را  آنان  و  كرده 
بيرون انداخت، در ادامه و در زمان كنونى، اين 
خود انسانها هستند كه به دليل فرار از خدا و 
دشمنى با گزينه هاى آسمانى، به شيطانهايى 
تبديل شده اند كه بهشت خودساخته شان را 
تبديل  ويرانى،  و  آتش  و  خون  از  جهنمى  به 

كرده و خواهند كرد.
گناه  بى  و  معصوم  كودكان  از  استفاده  سوء 
و وادار كردن آنان به انجام عملياتهاى دهشت 
زاى انتحارى، تنها يكى از روشهاى غير انسانى 
از  تعدادى  وسيله  به  كه  است  دينى  ضد  و 
مستقيم  اشاره  با  البته  صد  و  استعمار  عوامل 
منطقه  در  استكبارى  قدرتهاى  مستقيم  غير  و 
انجام مى پذيرد و با تاسف، برخى از دولتهاى 
عربى در منطقه، آنان را در رسيدن به اهداف 

نامشروع شان كمك مى كنند.
انسانى،  غير  و  ناروا  عمل  اين  تقدير،  هر  به 
حاال از سوى هر جناح و گروهى كه انجام مى 
دينى-  مبناى  و  اساس  عنوان  هيچ  به  گيرد، 
اسالمى نداشته و آئين پويا و انسان ساز اسالم، 
نموده،  نكوهش  را  آن  تمام  حدت  و  شدت  با 

مردود مى داند.

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

سوء استفاده از كودكان با كدام توجيه شرعى؟!

ادامه از صفحه اول / ترديدى نيست كه قانونگريزى 
تبعيض  طبقاتى،  گسترده  شكاف  قانون،  تطبيق  عدم  و 
باعث  ها  خواهى  زياده  و  شخصى  اختالفات  و  فقر  و 
عقده و انگيزه هاى مجرمانه گرديده و به قتل، اختطاف، 
تجاوز و سرقت منتهى مى شود و بيگناهان قربانى مى 
دهند اما بخشى از اين جرايم، به عدم اجراى مجازات 

هاى عادالنه بر مى گردد.
كارشناسان معتقدند، توقف حكم اعدام، و فشار هاى 
نهاد هاى حقوق بشرى به افسارگسيختگى مجرمان و 
تكثير جرايم انجاميده است؛ گفته اى كه با داده هاى 
جرم شناختى بيشتر تطابق دارد و بايد اذعان نمود، افسار 
مهار جرم در چنبره هايى اسيرشده كه اگر تجديد نظر 
جدى در سياست جنايى و تطبيق قوانين صورت نگيرد، 
به  آگاهان  نيست.  پذير  امكان  جرايم  مهار  و  كنترول 
تنفيذ  به  آنرو  از  اعدام  حكم  اجراى  دانند،  مى  خوبى 
رئيس جمهور گره زده شده تا تمكين نسبى به قوانين 
حقوق بشرى غربى در جهت جلوگيرى از اعدام صورت 
گيرد. اما از آنجايى كه در سياست جنايى بومى در بخش 
تعزيرات قانون كيفرى و فقه جزايى ما، مجازات شرعى 
اعدام براى دسته اى از جرايم، نظير قتل، زناى محصنه 
اعتراض  با  معموًال  احكام  اين  و  گرفته  نظر  در  و... 
نهادهاى حقوق بشرى غربى مواجه است، رئيس جمهور 
با تنفيذ حكم اعدام احتياط قريب به افراط به خرج مى 
دهد و اجرا نشدن اين نوع مجازات، پيشگيرى كنندگى 
هاى آنرا كه عبارت از اطمينان مجرمان بالفعل و بالقوه 
از اجراى عدالت، تخويف مجرمان و عبرت آموزى است، 
محقق نمى كند و حتى اگر در پروسه تعقيب و محاكمه 
قانونگريزى اتفاق نيفتد و احكام زندان به اجراء گذاشته 
مجازات  در  كه  پيشگيرى  ويژگى  و  بازدارندگى  شود، 
اعدام وجود دارد، به وجود نمى آيد و به همين روى نه 
تنها از دامنه جرايم سنگين كاسته نمى شود كه فزونى 

مى يابد.
از نظر دانش جرم شناسى، كه به مطالعه پديده جرم، 
بهره  با  و  پردازد  مى  آن  هاى  انگيزه  و  بزهكار، علل 
و  بزه  شناسايى  "ضمن  فوق  مطالعات  نتايج  از  گيرى 
و  نموده  روش  ارائه  بزهكار  درمان  جهت  در  آن،  علل 
احتمالى  وقوع  از  پيشگيرى  براى  را  مختلفى  راههاى 
تدبيرهاى  نيازمند  ما  نمايد"،  مى  بينى  پيش  بزهكارى 
پيشگيرنده و سياست جنايى كارآمد در مبارزه با جرايم 
مورد نظر هستيم. و به خوبى واقفيم كه داده هاى نوين 
مطالعات جرم شناختى به اثبات رسانيده كه روش مبارزه 
با جرايم تنها با اقدامات مجرد قضايى ممكن  نيست و 
سركوبگرانه،  هاى  مجازات  بر  تكيه  با  تنها  توان  نمى 
به انتظار كاهش جرم نشست و بايد به مبارزه با بستر 
جرايم  قانونى  و  اقتصادى  اجتماعى،  فرهنگى،  هاى 
اقدام نمود. زيرا، در جامعه اى كه شكاف طبقاتى، فقر 
و تبعيض در معاشات و معيشت بيداد مى كند و يكى 
از سيرى به زحمت افتاده و ديگرى از گرسنگى برخود 
و  رها  جرايم  ارتكاب  وجود  با  مندى  زور  يا  پيچد،  مى 
و  گردد،  عقده  مى  دربند  و  اسير  قربانى،  اما  است  آزاد 
كينه مى آفريند و به ارتكاب جرم مى انجامد. وقتى كه 
رسانه هاى ديدارى، پوشش افراد،  فضا و فرصت ها را 
خواسته يا ناخواسته، در مسير روابط ناسالم اخالقى سوق 
ميدهد، طبيعى خواهد بود كه جرايم اخالقى و قتل هاى 

ناموسى در جامعه گسترش پيدا كند.
مبارزه  نمى توان  عوامل  اين  به  توجه  بدون  حال   
كه  نيست  معنا  بدان   اين  اما  داد  انجام  جرايم  با  موثر 
كند  تامين  را  عدالت  هم  تواند  مى  كه  مجازاتهايى  از 
بورزيم  غفلت  انجامد،  مى  بيشتر  بازدارندگى  به  هم  و 
شويم.  تر  كاتوليك  كرده،  بشر  حقوق  هاى  پاپ  از  و 
در  كه  جرايمى  ديگر  و  عمدى  قتل  در  اعدام  مجازات 
پيشگيرانه  اقدامات  ساير  كنار  در  گرديده،  مقرر  قانون 
قطعًا به كاهش دامنه جرم مى انجامد و چنانكه بزرگان 
اين عرصه گفته اند، وقتى كه عدم امكان فرار از قانون،  
در  قاطعيت  و  رسيدگى  سرعت  با  مجازات  از  اطمينان 
جرايم   ارتكاب  از  قطعا  شود،   همراه  ها  مجازات  اجراى 
اما  كند  مى  جلوگيرى  بالقوه  يا  بالفعل  مجرمان  توسط 
اينكه مجرمان جرايم سنگين، اطمينان خاطر يابند كه 
نهايتًا به بيست و چند سال حبس محكوم خواهند شد،  
مى  ستم  قربانيان  به  و  قربانى  عدالت  براينكه  افزون 
شود، براى ديگران فاقد ويژگى پيشگيرندگى و عبرت 

آموزى است.
براين اساس از دست اندركاران قضايى و امنيتى و به 
خصوص از رئيس جمهور كشور انتظار مى رود كه در 
فرصت باقى مانده سنگ بناى سياست جنايى قوى را 
بگذارند و افزون بر توجه جدى به بسترهاى متعدد جرم 
زا و مبارزه با آن، مجازات اعدام را كه در قانون جزا و 
فقه جزايى براى برخى از جرايم در نظر گرفته، تنفقيد 
كند تا ديگر شاهد افزايش قتل "على سيناها" و جوالن 
مدعيان  شماتت  از  كه  باشيد  مطمئن  نباشيم.  مجرمان 
و  قانون  براينكه  افزون  بهراسيد،  بشر  حقوق  دروغين 
براى  هم  اجتماعى  امنيت  سازد،  مى  معطل  را  عدالت 

هميشه از جامعه رخت بر مى بندد. 

پيشگيرى از جرم با كدام سياست جنايى؟

وجود  به  جلسه،  اين  هدف 
بر  متكى  جامع،  پالن  آوردن 
جهت  امكانات،  و  واقعيات 
حفظ آرامش و ثبات در واليات 
همچنين  و  منطقه  و  متذكره 
بيشترساختن  و  تداوم 
مثبت  اثرگذارى  و  همكارى 
حفظ  و  واليات  بين  متقابل 

منطقه مى باشد

با مصرف صدها ميليون، هنوز امنيت در كشور تامين نشده استبا مصرف صدها ميليون، هنوز امنيت در كشور تامين نشده است
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خبرگزارى آوا_كابل    
شوراى  اخير  فيصله  براساس 
كرزى؛  حامد  دستور  و  ملى  امنيت 
منظور  به  كشور،  جمهور  رييس 
و  انكشاف  امنيت،  وضعيت  بررسى 
واليان،  اشتراك  با  حكومت دارى، 
قومندان هاى امنيه، رؤساى امنيت و 
داخله،  امور  و  ملى  دفاع  هاى  وزارت 
اداره امنيت ملى و وزارت ها و ادارات 
اى  جلسه  شنبه،  روز  ديگر،   سكتورى 
اداره  هاى  كنفرانس  مركزى  تاالر  در 
مستقل ارگان هاى محلى، برگزار شد. 
اين  در  معارف  وزير  وردك؛  فاروق 
به  جلسه،  اين  گفت:"هدف  مراسم 
بر  متكى  جامع،  پالن  آوردن  وجود 

واقعيات و امكانات، جهت حفظ آرامش و ثبات 
تداوم  همچنين  و  منطقه  و  متذكره  واليات  در 
مثبت  اثرگذارى  و  همكارى  بيشترساختن  و 

متقابل بين واليات و حفظ منطقه مى باشد". 
مستقل  اداره  وظيفه  وردك،  آقاى  باور  به 
ارگان هاى محلى، تحكيم صلح و ثبات، رسيدن 
عرضه  و  اقتصادى  متوازن  رشد  و  انكشاف  به 
و  عادالنه  هاى  پروسه  طريق  از  بهتر  خدمات 
دموكراتيك در سطح واليات و در نتيجه بهبود 

كيفيت زندگى همه مردم افغانستان است. 
ارگان  مستقل  اداره  ديدگاه  كه  افزود  وى 
زندگى  در  مثبت  تغييرات  ايجاد  محلى  هاى 
زمينه  نمودن  فراهم  طريق  از  افغانستان  مردم 

حاكميت خوب مى باشد. به گفته وزير معارف، 
باشد؛  متعهد  محلى  هاى  ارگان  مستقل  اداره 

شفاف،  مستقل،  حاكميت  زمينه  تا 
و  فراگير  مؤثر،  مشاركتى،  حسابده، 
همه شمول را در سطح ملى و محلى 
و از طريق بهبود كارآيى ولسوالى ها، 
ولسوالى  شوراهاى  واليتى،  شوراهاى 

و شاروالى ها فراهم نمايد. 
خوب  "امنيت  افزود:  معارف  وزير 
وجود  افغانستان  در  متاسفانه  امروز 
سال  ده  طول  در  كه  چرا  ندارد؛ 
بخش  در  مثبتى  كار  هيچ  گذشته 

امنيت صورت نگرفته است". 
به عقيده وى، امنيت تنها در يك 
نمى  كفايت  افغانستان  واليت  دو  يا 
امنيت  مورد  در  حكومت  بلكه  كند؛ 
بهتر بايد تالش هاى زيادى به خرج 
دهد. وى تصريح كرد:"به خاطر امنيت در كشور 
رسيده؛  مصرف  به  امريكايى  دالر  ميليون  صدها 
وجود  به  كشور  در  بهتر  امنيت  متاسفانه  اما 

نيامده است". 
او افزود كه به به دليل مشكالت امنيتى در 
ولسوالى هاى واليت لوگر كه امنيت شان خوب 
نمى باشد، مردم از ترس مخالفين نمى توانند به 

ادارات عدلى و قضايى مراجعه كنند. 
شوراهاى  كه  كرد  تاكيد  پايان  در  وردك 
سطح  در  امكان  حد  در  اجتماعى  توسعه 
و  بوده  كامياب  و  مؤثر  پروسه  يك  ولسوالى ها، 
در ولسوالى هاى ناامن نقش مهمى را در ثبات و 

امنيت ايفا نموده است.

با اعطاىبا اعطاى
مصونيت قضايى،مصونيت قضايى،

كشتار غيرنظاميان افغانستان كشتار غيرنظاميان افغانستان 
افزايش خواهد يافتافزايش خواهد يافت

خودسوزى درميان زنان چندين برابر مردان دركشور استخودسوزى درميان زنان چندين برابر مردان دركشور است

خبرگزارى آوا- كابل
سفر اخير رييس جمهور كرزى به امريكا 
و مالقات وى با رييس جمهورى آن كشور، 

خبرگزارى آوا - هرات
در سال جارى افراد زيادى از بخش اطفال، مردان 
شفاخانه  اين  به  سوختگى  واقعات  دليل  به  زنان  و 
واطفال  زنان  را  آنان  بيشتر  كه  اند،  كرده  مراجعه 
"غفار  داكتر  توسط  مطلب  اين  مى دهند.  تشكيل 
پالستيك  وجراحى  سوختگى  بخش  مسئول   ،" باور 
شفاخانه حوزوى واليت هرات در گفتگو با خبرگزارى 

آوا عنوان كرد. 
وى با بيان اينكه تعداد كثيرى از افراد براى رهايى 
زنند،  مى  سوزى  خود  به  دست  زندگى  مشكالت  از 
دليل  به  جوان  مرد  يك  اخير  ماه  در  داشت:  اظهار 
به  دست  اقتصادى  وفشارهاى  مشكالت  از  نجات 
خود سوزى زده است،كه هم اكنون تحت تداوى و 
مراقبت قرار دارد. داكتر باور، با اشاره به اينكه عمل 
كشور  در  مردان  برابر  چندين  زنان  در  خودسوزى 
است، گفت: پايين بودن سطح سواد، فقر اقتصادى، 
متقابل  حقوق  به  احترام  خانوادگى،عدم  مشكالت 
يكديگر،عدم  هاى  ومكلفيت  حقوق  از  آگاهى  وعدم 
موجوديت  و  مسئولين  توسط  قانون  درست  تطبيق 
فساد در ارگانهاى عدلى و قضايى باعث شده است تا 
فرد نتواند راه حل منطقى و درستى را انتخاب كند، در 

نتيجه به خودسوزى وخودكشى دست مى زند. 
ميزان  كاهش  راستاى  در  افزود:  باوردرادامه 
محلى  مسئولين  بايد  واليت  اين  در  خودسوزى 
رسانه  و  ودولتى  اجتماعى  نهادهاى  زنان،  امور  و 
دهى  آگاهى  دربخش  هرات  واليت  در  جمعى  هاى 
بخش  در  بيشترى  تسهيالت  و  ورزند  كوشش  عامه 
از  مردم  تا  نمايند  فراهم  خانوادگى  اختالفات  حل 
و  نمايند  وفصل  حل  خودرا  مشكالت  قانونى  طريق 
مطلب  درتكميل  وى  نياورند.  روى  خودكشى  به  به 

جامعه  زنان  بخصوص  افراد  كرد:  نشان  خاطر  فوق، 
افغانستان، بايد راه حل هاى مسالمت آميز و با گرفتن 
مشورت هاى درست و سرنوشت ساز طبق سفارشات 
عقل  و  مشورت  از  الهى  فرامين  و  اسالمى  و  دينى 
كاربگيرند و در روشنى آن مشكالت را حل بسازند و 
به خودكشى اقدام نكنند، چرا كه در دين مبين اسالم 
شخصى كه در اثر خودكشى بميرد به عنوان كافر و 
مرتد از دنيا رفته است و سوزاندن راه نجات نيست، 
بلكه آتش با شعله هايش تمام زندگى و آينده شخص 

را سوزانده و نابود مى سازد. 
مسئول شفاخانه سوختگى هرات با ابراز خرسندى 
گفت:  واليت  اين  در  ها  خودسوزى  آمار  كاهش  از 
اند  رسيده  نتيجه  اين  به  هرات  مردم  خوشبختانه 
خانوادگى،  ومشكالت  ها  خشونت  با  مقابله  راه  كه 
دليل  همين  وبه  باشد  نمى  وخودكشى  خودسوزى 
است كه خودسوزى ها 50 فيصد كاهش يافته ومردم 
با توجه با آگاهى دهى هاى صورت گرفته شده، كمتر 
به سوى خودسوزى مى روند وانتظار مى رود باكوشش 
مسئولين اين پديده شوم وخانمان سوز به صفر برسد. 
كاهش  از  درحالى  سوختگى  شفاخانه  مسئولين 
اين  كه  مى دهند  خبر  درهرات  ها  خودسوزى  آمار 
واليت درطى سالهاى اخير بيشترين آمار خودسوزى 
داده  اختصاص  خود  به  را  وافرادجوان  زنان  دربخش 
و  داده  ازدست  را  خود  جانهاى  زيادى  تعدادى  كه 

تعدادكثيرى دچار نقص اعضاى بدن شده اند. 
طبق ارقام ارائه شده از سوى كميسيون مستقل 

مورد  يازده  روان،  سال  اول  دوماه  در  بش،  حقوق 
افغانستان  غرب  حوزه  در  زنان  عليه  جنسى  تجاوز 
ثبت شده كه حداقل هفت مورد آن مربوط به واليت 

هرات مى باشد. 
مورد   42 در  روان  سال  اول  ماه  دو  جريان  در 
دختران بشكل اجبارى به نكاح افراد در آورده شده 
و  افتاده  اتفاق  هرات  واليت  در  آن  مورد   33 كه 
كميسيون مستقل حقوق بشر همچنان 37 قضيه فرار 
از منزل را نيز ثبت كرده است كه 91 مورد آن باز هم 

مربوط به واليت هرات بوده است. 
اين درحاليست كه واليات حوزه غرب افغانستان 
در سال گذشته نيز شاهد خشونت هاى فزاينده  عليه 

زنان بوده است. 
مستقل  كميسيون  آمار  اساس  بر  سال 1390  در 
مورد   88 غرب،  حوزة  واليت  چهار  در  بشر  حقوق 
خودسوزى، منجمله، 72 مورد خودسوزى در هرات، 
هرات  در  مورد  منجمله، 109  خودكشى،  مورد   114
ثبت  هرات  در  مورد   34 منجمله،  قتل،  مورد   39 و 

شده بود. 
همچنان  بشر  حقوق  مستقل  كمسيون  مسووالن 
مى گويند كه مواردى چون بى سوادى، فقر و عدم 
امكانات رفاهى و آموزشى در مناطق دور دست باعث 

نقض حقوق زنان مى شوند. 
قبًال نيز سازمان هاى حقوق بشرى گفته بودند كه 
اكثريت زنان افغانستان از حقوق حقه خويش آگاهى 

ندارند.

حاشيه هاى فراوانى را به دنبال داشت. 
دقيق  تعداد  بود  قرار  سفر  اين  در 
سربازان خارجى كه بعد از سال 2014 در 
و  وظيفه  نوع  با  مانند  مى  باقى  افغانستان 
محل استقرارشان مشخص شود؛ اما باراك 
تعداد نامشخصى از سربازانش  اوباما ماندن 
از  افغانستان  دولت  دعوت  به  مشروط  را 
آنها  قضايى  مصونيت  و  امريكايى  نظاميان 

كرد. 
در همين حال، عنايت اهللا بابر فرهمند؛ 
نماينده مردم جوزجان در ولسى جرگه مى 
گويد كه در صورتى كاخ سفيد حاضر است 
به افغانستان در امر آموزش، حمايت و تجهيز 
ارتش ملى كمك نمايد كه سربازان خارجى 
اگر مرتكب هر خطايى شدند، دادگاه هاى 

افغانستان آنها را محاكمه نكنند. 
اين  وعده  كرزى  حامد  كه  افزود  وى 
است؛ داده  اوباما  به  را  قضايى  مصونيت 

كه  داشته  بيان  سمبوليك  صورت  به  اما 
افغانستان  مردم  با  آن  تصويب  از  قبل  بايد 

مشورت نمايد. 
كه  كرد:"هرچند  تصريح  فرهمند  آقاى 
قبول  را  امريكا  خواسته  اين  جمهور  رييس 

مى نمايد؛ ولى ما به خواسته هموطنان عزيز 
احترام قائل مى شويم و با مصونيت قضايى 
كسى  هيچ  افغانستان  در  خارجى  سربازان 

موافق نخواهد بود". 
با  بايد  افغانستان  من  نظر  افزود:"به  وى 
استفاده از چينل هاى ديپلوماتيك از شرايط 
اين موافقتنامه ها آگاهى به دست بياورد و 

بعدا تصميم بگيرد. 
را  خود  فعال  امريكا  كه  كرد  تاكيد  وى 
حاكم بى قيد و شرط جهان مى داند؛ اما به 
نظر نمى رسد كه موافقت يا عدم موافقت با 

اين امر، برايش ارزش داشته باشد. 
به  اشاره  با  جرگه،  ولسى  عضو  اين 
دارد  كه  قدرتى  از  استفاده  با  امريكا  اينكه 
از  و  كرده  تحميل  كشورها  بر  را  خود  اراده 
مى  لشكركشى  كشورها  به  دور  كيلومترها 
نيروهاى  گذشته  سال  ده  افزود:"طى  كند 
بى  مردم  قتل  مرتكب  بارها  خارجى 
دادگاه  هيچ  اما  اند؛  شده  افغانستان  گناه 
با  پس  نكرده؛  مجازات  را)  (آنها  افغانستان 
تصويب شدن مصونيت قضايى، كشتار مردم 
نيز  امريكايى  نيروهاى  توسط  افغانستان 

زيادتر خواهد شد".
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كلينتون از وزارت خارجه تا رياست شوراى زنان افغان-امريكا

ادامه از صفحه اول / در اين مورد، توجه به چند نكته ضرورى مى نمايد:
نظر  مورد  خارجى  نيروهاى  كارنامه  كه  شود  مشخص  بايد  ابتدا  در   .1
تا چه  افغانستان چيست و آنها  حمايت از حقوق زنان  خانم كلينتون در 
حد در اين زمينه صادقانه و با تعهد و جديت عمل كرده اند. اين پرسش 
نيز بايد جواب داده شود كه آيا آنعده از زنان و دختران و كودكانى كه در 
روستاهاى افغانستان طى چندين سال گذشته از سوى نيروهاى خارجى 
كشته شده اند، آيا مشمول حقوق مورد نظر خانم كلينتون هستند يا خير 
و اگر هستند او در طول دوران وزارت خارجه اش، چرا هيچگاه نسبت به 

اين امور، حساسيتى نشان نداد و اگر نيستند، چرا؟
2. نكته دوم در سخنان وزير خارجه پيشين امريكا اين است كه او از 
يك سلسله اعتقاداتى سخن مى گويد كه ناقض حقوق زنان در افغانستان 
است. در اين شكى نيست كه حقوق انسانى و اسالمى زنان در افغانستان 
نقض مى شود و اين امر به عنوان يك معضل جدى اجتماعى، در جامعه 
افغانستان شيوع دارد و بايد با آن به مبارزه برخاست؛ اما بهتر است مرز 
ميان حقوق زن در يك جامعه اسالمى با حقوق زن در جامعه اى كه خانم 
كلينتون از آن نمايندگى مى كند، از همديگر تفكيك شود. زنان افغان،  
افزون بر اينكه انسان اند و بايد به عنوان انسان از حقوق و امتيازات انسانى 
قيمتى  هيچ  به  و  هرگز  و  هستند  نيز  مسلمان  باشند،  مند  بهره  خويش 
حاضر نيستند، از مسئوليت هايى كه اسالم در برابر پيروان خويش –اعم 
از زن و مرد- مى گذارد، چشم پوشى نمايند. عالوه بر اينكه زنان مسلمان 
مثابه  به  غربى،  زنان  همانند  شود  مى  مانع  كه  اند  برخوردار  حقوقى  از 
اى  وسيله  يا  ثروتمند  مردان  جنسى  شهوت  ارضاى  خدمت  در  ابزارهايى 
براى تبليغ كاالهاى تجارى تاجران خودپرست غربى قرار گيرند. اسالم با 
پرهيز از ابزاروارگى زنان، آنها را داراى شأن و كرامت انسانى مى داند و 

واجد حقوق و امتيازاتى برابر با همه انسان ها به شمار مى آورد؛
بنابراين اگر اعتقادات مورد نظر خانم كلينون، همين مسايل باشد كه 
مانع نگاه ابزارى و جنسى به زنان مى شود، اين اعتقادات از اصول دينى 
زنان افغانستان است و قرار هم نيست با تالش هاى شوراى زنان افغان-

امريكا با ارزش هاى منحط غربى، معاوضه شود.
3. آخرين نكته مورد بحث  نبر اين است كه خانم كلينتون تاكيد مى 
كند كه بايد از آنعده زنانى حمايت شود كه به پا مى خيزند و صداى شان 

را بلند مى كنند!
در اين ميان، بايد توجه شود كه ميان آندسته از زنانى كه به گفته خانم 
با  خيزند  مى  پا  به  و  كنند  مى  بلند  را  شان  صداى  پيشين،  خارجه  وزير 
زنانى كه واقعا قربانى خشونت هاى مرگبار ضد انسانى مى شوند، هيچ ربط 
و نسبتى وجود ندارد و يكى ديگر از اشتباهات غرب در دفاع از حقوق زنان 
نيز از همينجا ناشى مى شود كه از زنانى حمايت كرده كه اساسا با درد و 
محنت استخوان سوز زنان قربانى خشونت، بيگانه اند و تنها شيفته دالرهاى 
بادآورده حقوق بشر و حقوق زن مورد نظر خانم كلينتون هستند و نهايتا 

بهشت غربى را تمنا مى كنند!
بنابراين، حقوق زنان افغان از طريق بازگشت به اسالم واقعى و جستجوى 
رهيافت هاى درون دينى، تامين شده و تحقق خواهد يافت؛ نه با معيارها، 

ارزش ها و رويكردهاى امريكايى.

رئيس جمهور كرزى كابل را به مقصد لندن ترك كرد

درگيرى معترضان مصرى با پوليس به كاخ رياست جمهورى 

كشيده شد

خبرگزارى آوا - كابل
حامد كرزى رئيس جمهورى اسالمى افغانستان بعد از ظهر ديروز در 

راس يك هيات عالى رتبه دولتى، عازم لندن پايتخت بريتانيا گرديد.  
رئيس جمهورى اسالمى افغانستان در جريان اين سفر عالوه بر اينكه 
با ديويد كامرون صدراعظم، شهزاده چارلز وليعهد، خانم جستين گرنينگ 
وزير انكشاف بين المللى و ساير مقامات عالى رتبه بريتانيا ديدار و گفتگو 
مى نمائيد، در نشست سه جانبه سران افغانستان، پاكستان و بريتانيا نيز 
اشتراك خواهد نمود. محور هاى اصلى مذاكرات سه جانبه را مسايل مربوط 
ميان  ها  همكارى  و  روابط  گسترش  افغانستان،  صلح  پروسهء  تسريع  به 
افغانستان و پاكستان در امر مبارزه با تروزيرم و افراطيت و همكارى هاى 
جمهورى،  رياست  مطبوعاتى  دفتر  گزارش  به  ميدهد.  تشكيل  منطقوى 
خارجه، داكتر  امور  وزير  رسول  زلمى  سفر، داكتر  اين  در  را  كرزى  حامد 
رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملى، ستر جنرال شير محمد كريمى لوى 
درستيز، داكتر اشرف غنى احمدزى رئيس كميسيون انتقال، صالح الدين 
در  جمهور  رئيس  مشاور  معروفى  يحيى  صلح،  عالى  شوراى  رئيس  ربانى 
امور روابط بين المللى و ايمل فيضى سخنگوى رياست جمهورى همراهى 
مى كنند. همچنين رئيس جمهور كرزى پس از لندن طى سفرى به كشور 
شاهى ناروى پيمان همكارى هاى دوجانبه را با مقامات اين كشور امضاء 
مى كند. پيش از اين رئيس جمهور پاكستان نيز براى شركت در نشست 

سه جانبه به لندن سفر كرده است.

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
درپى يك هفته خشونت در مصر، اعتراضات حاال به محوطه بيرونى كاخ 
رياست جمهورى كشيده است. اين بار محمد مرسى، نه از طريق تلويزيون، 
بلكه مى تواند از بالكن كاخ خود مخالفت هاى گسترده را نظاره و بوى دود 

آتش خشم مخالفان را حس كند. 
به گزارش يورونيوز، پوليس شامگاه جمعه سعى داشت با فير گاز اشك 
محمد  كه  معترضانى  كند.  متفرق  را  معترضان  پاش،  آب  موترهاى  و  آور 
و  كرده  خيانت  مصر  انقالب  هاى  آرمان  به  كه  كنند  مى  متهم  را  مرسى 
بسيارى خواستار سرنگونى دولت وى هستند.دولت مرسى جمعه شب طى 
بيانيه اى اعالم كرد: نيروهاى امنيتى با قاطعيت هرچه تمام تر در مقابل 

خشونت گرايان و خرابكاران بايستند. 

خبرگزارى آوا - كابل
صنايع  و  تجارت  اتاقهاى  رئيس 
منتشر  خبرهاى  به  اشاره  با  افغانستان 
شده در مورد منع شدن دولت كابل از 
آوا،  خبرگزارى  به   ايران  از  تيل  خريد 
افغانستان  امريكا،  عنوان  هيچ  به  گفت: 

را از خريد تيل كشور ايران منع نكرده 
است. 

خبرى  ها  رسانه  از  برخى  در  ديروز 
به نشر رسيد مبنى بر اينكه وزارت امور 
خارجه امريكا، افغانستان را از خريد تيل 

از ايران منع كرده است.
در اين رسانه ها  به نقل از ويكتوريا 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  نوالند؛ 

امريكا آمده است كه "دولت افغانستان و 
ديگر شركا را به نگاه جدى به تحريم هاى 
امريكا عليه ايران تشويق كرده و از آنها 
ميان  ارتباطى  گونه  هيچ  تا  خواستيم؛ 
را  امريكا  قانون  اين  ايران،  و  افغانستان 

نقض نكند". 

محمد قربان حقجو؛ رييس اتاق هاى 
اين  رد  ضمن  كشور  صنايع  و  تجارت 
امريكا  عنوان  هيچ  گفت:"به  ها  گزارش 
ايران  كشور  تيل  خريد  از  را  افغانستان 

منع نكرده است".
وى افزود كه خريد تيل ايران توسط 
منظور  به  افغانى  بازرگانان  و  تاجران 
حال  در  سابق  همانند  ملكى،  مصارف 

ايران  از  دالر  ميليارد  مقدار 1.1   2012
تيل خريدارى نموده است. 

داده  احتمال  امريكايى  بان  ديده 
اياالت متحده به  بود كه از كمك هاى 
امنيتى  نيروهاى  سوخت  تامين  منظور 
شده  خريدارى  تيل  ايران  از  افغانستان، 
هاى  تحريم  ناقض  كه  اقدامى  باشد، 

اقتصادى امريكا بر تهران است. 

انجام مى باشد.
كشور  نظامى  مصارف  به  اشاره  با  او 
امريكا  ويژه  بازرسى  كرد:"نهاد  تصريح 
در  افغانستان(سيگار)  بازسازى  براى 
طى نشر گزارشى اعالم داشته كه وزارت 
تا   2007 هاى  سال  طى  كشور،  دفاع 

به  نهاد  اين  ها،  رسانه  گزارش  به 
بر  تا  كرده؛  توصيه  امريكا  دفاع  وزارت 
چگونگى مصرف پول امريكا، به خصوص 
بيشتر  كابل،  به  مستقيم  هاى  كمك 

نظارت كند. 
تجارت  هاى  اتاق  رييس  حال  اين  با 
كه  صورتى  در  گفت:"  كشور  صنايع  و 
بزرگى  قسمت  كننده  تمويل  امريكا 
و  باشد  مى  دفاع  وزارت  هاى  هزينه  از 
ايران  عليه  كه  هايى  تحريم  به  توجه  با 
نيست  راضى  عنوان  هيچ  به  داده  انجام 
پولى كه به افغانستان مى دهد، در ايران 

به مصرف برسد". 
وجود  با  كه  گفت  حقجو  آقاى 
امريكايى،  و  غربى  كشورهاى  تحريمات 
مجلس امريكا اين اجازه را نمى دهد كه 
افغانستان  به  امريكا  كه  پولى  از  ايران، 

كمك مى كند، تغذيه شود. 
در  صنايع  و  تجارت  هاى  اتاق  رييس 
تمام  اينكه  وجود  كرد:"با  تاكيد  اخير 
هزينه نظامى از سوى امريكا تمويل مى 
شود، افغانستان ديگر گزينه اى براى رد 
موقف  حال  به  تا  ولى  ندارد؛  تاييد  يا  و 

كشور در اين رابطه معلوم نمى باشد".
ميزان  به  افغانستان  كه  است  گفتنى 
روسيه،  سوخت  به  وابسته  بااليى 

تركمنستان و ايران است.

امريكا خريد تيل از ايران را براى اهداف غيرنظامى افغانستان منع نكرده استامريكا خريد تيل از ايران را براى اهداف غيرنظامى افغانستان منع نكرده است

تمام  اينكه  وجود  با 
از  نظامى  هزينه 
تمويل  امريكا  سوى 
افغانستان  شود،  مى 
براى  اى  گزينه  ديگر 
ندارد؛  تاييد  يا  و  رد 
موقف  حال  به  تا  ولى 
رابطه  اين  در  كشور 

معلوم نمى باشد

درمراسم تجليل ازميالد پيامبر اسالم(ص) وامام جعفرصادق(ع) وسالروز ورود امام 
خمينى"ره" به ايران تاكيدشد: 

سه عنصر رهبرى مانند امام خمينى (ره)، سه عنصر رهبرى مانند امام خمينى (ره)، 
مكتب و ايدئولوژى مانند اسالم و مردم مكتب و ايدئولوژى مانند اسالم و مردم 
ايران، همه مكمل يكديگر بوده و انقالب ايران، همه مكمل يكديگر بوده و انقالب 

عظيمى را به وجود آوردندعظيمى را به وجود آوردند

فراغت فراغت 6060 تن از  تن از 
ديپلومات هاى انستيتوت ديپلومات هاى انستيتوت 

ديپلوماسى وزارت امور ديپلوماسى وزارت امور 
خارجه كشورخارجه كشور

خبرگزارى آوا- كابل 
امام  اساسى  شعارهاى  از  يكى 
اگر  باشد،  مى  وحدت  خمينى"ره" 
مشكل  نباشد  حاكم  جامعه  در  وحدت 
به وجود مى آيد؛ چرا كه جامعه اى كه 
وحدت ندارد، روح نداشته و وقتى روحى 
نباشد، جسمى زنده نخواهد بود؛ بنابراين 
امكان هرگونه حمله به اين جسم مرده 

به وجود خواهد آمد.
ميالد  سالگرد  مناسبت  به   
و  صادق(ع)  امام  و  پيامبراكرم(ص) 
سالروز ورود حضرت امام خمينى"ره" به 
ايران و آغاز دهه پيروزى انقالب اسالمى 
مراسمى  الهى،  بزرگمرد  اين  رهبرى  به 
از سوى  تحت عنوان "ازميالد تا ميالد" 
روز  كابل  دانشگاهيان  و  علما  از  جمعى 
مردم  از  تن  صدها  حضور  با  پنجشنبه 
كابل در حسينيه بقيه اهللا، درغرب كابل، 

تدوير يافت. 
رئيس  تحليلى  سخنان  از  پس 
فرهنگى  سياسى  هاى  مركزفعاليت 
حجت  مزارى،  حسينى  آقاى  تبيان، 
ناصرى  شجاعى  والمسلمين  االسالم 
عضو  و  كابل  علميه  حوزه  مدرس  زاده؛ 
آيت  حضرت  دفتر  استفتائات  شوراى 
اهللا العظمى ناصر مكارم شيرازى در اين 
شهر، گفت:"خداوند پيامبران را به عنوان 
كاروان  تا  نموده؛  ارسال  جامعه  رهبران 
و  رسانده  كمال  سرحد  به  را  بشريت 

رهبرى نمايند". 

در  اساسى  "مشكل  وى،   گفته  به 
باشد؛  مى  رهبرى  فقر  اسالمى،  جامعه 
چرا كه مهمترين ركن ايجاد تحول نظام 

اسالمى، رهبرى متناسب است".

در  عنصر  سه  اينكه  بيان  با  او 
مى  مشاهده  ايران  اسالمى  جمهورى 
عنصر  سه  اين  كامل  گفت:"نمونه  شود 
در به وجود آمدن انقالب اسالمى ايران، 

مشخص مى باشد". 
مثل  رهبرى  عنصر  سه  وى،  گفته  به 
ايدئولوژى  و  مكتب  (ره)،  خمينى  امام 
مكمل  همه  ايران،  مردم  و  اسالم  مانند 
به  را  عظيمى  انقالب  و  بوده  يكديگر 

وجود آوردند. 
ما  كرد:"اگر  تاكيد  زاده  ناصرى 
بخواهيم اين تحول را داشته باشيم اين 
سه عنصر را بايد با هم هماهنگ نماييم". 
كه  ساخت  خاطرنشان  همچنين  وى 
اساسى  شعارهاى  از  يكى  آن،  كنار  در 
اگر  باشد،  مى  وحدت  خمينى"ره"  امام 
مشكل  نباشد  حاكم  جامعه  در  وحدت 
به وجود مى آيد؛ چرا كه جامعه اى كه 
وحدت ندارد، روح نداشته و وقتى روحى 
نباشد، جسمى زنده نخواهد بود؛ بنابراين 
امكان هرگونه حمله به اين جسم مرده 

به وجود خواهد آمد.
اظهار  علميه  حوزه  مدرس  اين   
داشت: جامعه اسالمى با وجود اين همه 
جمعيت، اگر روح مى داشت و زنده بود 
نمى  قرار  هجمه  و  حمله  مورد  اينقدر 
پيامبراسالم(ص)  كه  حالى  در  گرفت؛ 
واحد  پيكر  يك  از  مؤمنين  گويد  مى 

هستند. 
تاكيد  پايان  در  دينى  عالم  اين 
اسالمى،  جامعه  در  اساسى  كرد:"مشكل 
فقر رهبرى مى باشد؛ چرا كه مهمترين 
ركن ايجاد تحول نظام اسالمى، رهبرى 

متناسب است".

نيز  آنان  و  شده  تر  قوى  كشور  خارجى 
به  الملل  بين  روابط  سطح  در  بتوانند 
اداى  كشور،  منافع  براى  بهتر  صورت 

وظيفه نمايند. 
 به عقيده او، سياست خارجى كشور 
در ده سال گذشته نسبت به دهه هاى 

قبل،  پيشرفت داشته است. 
بعد  بايد  ما  نمود:  تصريح  اخير  در  او 
خارجى  كشورهاى  ها  همكارى  اين،  از 

اجتماعى  سياسى،  هاى  همكارى  به  را 
نقش  اين  و  نماييم  تبديل  اقتصادى  و 
مى  وزارت  اين  هاى  ديپلومات  عهده  به 

باشد. 
ديپلوماسى  انستيتيوت  است،  گفتنى 
وزارت امور خارجه كشور، براى ديپلومات 
مى  فراهم  را  آن  زمينه  وزارت  اين  هاى 
كند كه در جريان وظيفه از آموزش هاى 

ديپلوماسى هم برخودار شوند.

بحث  باجهان   افغانستان  روابط  روى 
شده است. 

يك  آموزش  رسول،  داكتر  گفته  به 
جاى  و   باشد  مى  ناپذير  پايان  فرايند 
ديپلوماسى  انستيتوت  كه  است  خوشى 
افزايش  ساحه  در  خارجه  وزارت 
 58 از  كشور  اى  حرفه  هاى  ديپلومات 
اين  و  نموده  خدمت  سو  بدين  سال 

چنين دستاوردها داشته است. 
وى افزود: وزارت خارجه در سال هاى 
اخير با درك نياز كشور به طور مناسب 
ار منابع ملى در چارچوب پذيرفته شده 
جديت  با  امر  اين  به  المللى،  بين  روابط 

بيشتر پرداخته است. 
سه  نمود:  عالوه  رسول  زلمى  داكتر 
تاكيد  آموزشى  دوره  درين  مهم  عنصر 
شده، مسلكى بودن، درنظر گيرى منافع 

ملى و اصل وفادارى به وحدت ملى. 
وى خاطرنشان كرد: اميد است با فارغ 
شدن اين ديپلومات هاى جوان پاليسى 

خبرگزارى آوا - كابل
جوانان  هاى  ديپلومات  از  تن   60
انستيتيوت  فراغت  دور  نوزدهمين  در 
سند  خارجه،  امور  وزارت  ديپلوماسى 

فراغت دريافت كردند. 
در  منظور  همين  به  كه  مراسمى  در 
وزارت امور خارجه برگزار شده بود، زلمى 
رسول وزير امور خارجه كشور گفت: اين 
دوره متفاوت تر از گذشته ها تدوير يافته 
بيشتر  آموزشى  دوره  اين  در  زيرا  بود، 

آموزش يك فرايند پايان ناپذير 
است  خوشى  جاى  و   باشد  مى 
كه انستيتوت ديپلوماسى وزارت 
افزايش  ساحه  در  خارجه 
كشور  اى  حرفه  هاى  ديپلومات 
خدمت  سو  بدين  سال   58 از 
دستاوردها  چنين  اين  و  نموده 

داشته است
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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)

آمادگى بحرينى ها براى مشاركت در تظاهرات سالگرد انقالبشان

پيشنهاد داده كه اسد در رأس حكومت سوريه باقى بماند اما نقش سياسى در انتقال قدرت 
نداشته باشد و مذاكرات در خارج از سوريه ميان هيئتى از حكومت و معارضان براى تشكيل 
حكومت انتقالى ادامه پيدا كند          در همين صفحه 

آيت اهللا "شيخ عيسى قاسم" رئيس شوراى علماى بحرين در خطبه نماز جمعه تأكيد 
كرد كه مردم اين كشور براى تحت فشار قرار دادن حكومت جهت انجام تغييرات مورد 
درخواست، گزينه اى جز تظاهرات ندارند           در همين صفحه

نهج الفصاحه (ح 1899)

طرح جديد ابراهيمى درباره سوريه / ابقاء اسد در راس حكومت

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
ده ها هزار بحرينى با شركت در تظاهرات در منطقه 
بزرگ  تظاهرات  براى  را  خود  آمادگى  القديم"،  "البالد 

14 فبرورى در سالگرد انقالبشان تأكيد كردند. 
به گزارش شبكه العالم، شركت كنندگان در تظاهرات 
سردادن  با  القديم  البالد  منطقه  در  (جمعه)  روز 
شعارهايى، سرنگونى رژيم "آل خليفه" و تشكيل نظامى 
برخاسته از رأى مردم را خواستار شدند. تظاهركنندگان 
همچنين بر ادامه حركت مسالمت آميز خود تا تحقق 
از  بحرين  مردم  كردند.  تأكيد  مطالباتشان  همه 
كشورهاى غربى و به ويژه آمريكا و انگليس خواستند 
دليل  به  آل خليفه  رژيم  از  خود  تسليحاتى  حمايت  از 
بكشند.  دست  مردم،  برعليه  سالح ها  اين  از  استفاده 
گروه هاى انقالبى بحرينى اعالم كرده اند كه فعاليتهاى 
كشور  اين  مردم  انقالب  سالگرد  و  فبرورى  تا 14  آنها 
انقالبيون  ائتالف  راستا  همين  در  يافت.  خواهد  ادامه 
را  خود  فعاليتهاى  جمعه  روز  عصر  از  فوريه  چهاردهم 
با برگزارى تجمعى گسترده به مدت 4 ساعت در شهر 
"باربار" آغاز كرد. آيت اهللا "شيخ عيسى قاسم" رئيس 
شوراى علماى بحرين در خطبه نماز جمعه تأكيد كرد 
كه مردم اين كشور براى تحت فشار قرار دادن حكومت 
جز  اى  گزينه  درخواست،  مورد  تغييرات  انجام  جهت 
بحرين  صحت  وزارت  ديگر،  سوى  از  ندارند.  تظاهرات 
ديروز 7 داكتر را به دليل درمان مجروحان در جريان 

انقالب 14 فوريه 2011، از كار اخراج كرد. 
به  بحرينى  هاى  نرس  و  داكتران  از  شمارى  هنوز 

همين اتهام در زندان هستند.

آمادگى بحرينى ها براى مشاركت در تظاهرات 
سالگرد انقالبشان

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
فرستاده  ابراهيمى  اخضر  جديد  پيشنهادى  طرح 
مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب براى حل بحران 
روز  چند  در  ملل  سازمان  است،  شده  ارائه  سوريه 
آينده محورهاى طرح پيشنهادى ابراهيمى را بررسى 

خواهد كرد. 
مشترك  فرستاده  ايران،  خبر  شبكه  گزارش  به 
است  داده  پيشنهاد  عرب  اتحاديه  و  ملل  سازمان 
و  بماند  باقى  سوريه  حكومت  رأس  در  اسد  بشار  كه 
مذاكرات ميان نمايند گان حكومت و معارضان ادامه 

داشته باشد. 
بلند  منابع  (الحيات)  روزنامه  گزارش  اساس  بر 
پايه غربى نزديك به سازمان ملل تأكيد كردند طرح 
مشترك  فرستاده  ابراهيمى  اخضر  جديد  پيشنهادى 
سازمان ملل و اتحاديه عرب براى حل بحران سوريه 
ارائه شده است. به گفته اين منابع ، ابراهيمى در 29 
جنورى در نشستى پشت درهاى بسته طرح جديدى 
را مطرح كرده است كه در آن پيشنهاد داده كه اسد 
در رأس حكومت سوريه باقى بماند اما نقش سياسى 
خارج  در  مذاكرات  و  باشد  نداشته  قدرت  انتقال  در 
براى  معارضان  و  حكومت  از  هيئتى  ميان  سوريه  از 

تشكيل حكومت انتقالى ادامه پيدا كند. 
معتقد  وى  و  است  بند   6 شامل  ابراهيمى  طرح 
گفت وگوها  آغاز  براى  گامى  مى تواند  طرح  اين  است 
راهكار  اساس  بر  و  باشد  معارضان  و  حكومت  ميان 
پيشنهادى ابراهيمى بايد تماميت ارضى و حاكميت 

سوريه حفظ شود . 
به گزارش شبكه خبر ايران، در اين طرح همچنين 
اساسى  از  يكى  كه  است  شده  تأكيد  مسأله  اين  بر 
ايجاد  سوريه  در  سياسى  طرح  پيشبرد  عناصر  ترين 
حكومتى انتقالى با قدرت اجرايى كامل است كه بايد 
پيش از گرد هم آمدن گروه هاى مختلف سوريه براى 

تشكيل حكومت انتقالى روشن شود. 
بايد  گفت وگوها  كه  است  كرده  تأكيد  ابراهيمى 
ميان گروهى از معارضان و هيئتى مدنى- نظامى به 
نمايندگى از حكومت صورت گيرد كه نماينده كامل 
هر دو گروه باشند و توانايى رسيدن به نتيجه در مدت 

زمان مشخصى را داشته باشند. 
گذشته  هفته  دوشنبه  كه  است  حالى  در  اين 
نشست گروهى از معارضان سورى با حضور بيش از 
سوئيس  ژنو  در  سورى  و  خارجى  عربى،  چهره   300
با  پاريس  در  نيز  مشابهى  بين المللى  نشست  و  بود 
نشين  خارج  مخالفان  ملى  ائتالف  از  حمايت  هدف 

سوريه برگزار  شد.

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
عمليات  الكترونيكى»  سوريه  «اردوى  هكرها 
جديد را برنامه ريزى مى كنند. پيش از اين، «ارتش 
الكترونيك سوريه» مسئوليت هك كردن ده ها وب 

سايت دولت اسرائيل را به عهده گرفته است. 
به  سوريه  الكترونيكى  ارتش  نماينده  مصاحب، 
در  حمله  ضد  يك  اين  كه  گفت  روسيه"  "صداى 
پاسخ به بمباران تاسيسات در نزديكى دمشق توسط 
نيروى هوايى اسرائيل بود. وى گفت كه آنها با دولت 
به  پاسخ  در  او  حال  عين  با  ندارند.  ارتباط  دمشق 
سوال در مورد مقصد كار آنها گفت كه آنها مثل همه 
شهروندان سوريه به طور مداوم فشار اعمال شده بر 

سوريه را احساس مى كنند. 
دانيد  مى  شما   » گفت:  سوريه  هكرهاى  نماينده 
فشار  كاهش  دنبال  به  ما  تيم  است.  جنگ  اينجا  كه 
بر سوريه است. ما براى مبارزه با تبليغات ضد سوريه 
تالش مى كنيم و در باره حوادث واقعى، حقيقت را به 

مردم در كشورهاى عربى اطالع مى دهيم.

طرح جديد ابراهيمى درباره سوريه / ابقاء اسد 
در راس حكومت

هكرها «ارتش الكترونيكى سوريه » عمليات 
جديدى را عليه دشمنان دمشق برنامه ريزى كردند

بين المللبين الملل

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
شرط  از  يكى  سوريه  مخالفان  ائتالف  گروه  رهبر 
هاى آغاز اين گفتگو را آزادى 160 هزار نفر از زندان 
مخالفان  ائتالف  گروه  رهبر  كرد.  تعيين  سوريه  هاى 
سوريه روز جمعه خبر آمادگى براى گفتگو با دولت 
صداى  گزارش  به  كرد.  تاييد  را  سوريه  در  مركزى 
روسيه، وى اين سخنان را به هنگام مالقات با اخضر 
ابراهيمى بر زبان آورده و يكى از شرط هاى آغاز اين 
گفتگو را آزادى 160 هزار نفر از زندان هاى سوريه 
ائتالف  رهبر  و  ابراهيمى  اخضر  مالقات  كرد.  تعيين 
مخالفان سوريه در كنفرانس امنيتى مونيخ روز جمعه 

دير وقت انجام شد.

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل
است  كرده  اعالم  اوباما،  باراك  معاون  بايدن،  جو 
امريكا آماده "مذاكره مستقيم" با ايران براى حل مسئله 
هسته اى اين كشور است. به گزارش آسوشيتدپرس، 
ديروز، بايدن در حاشيه كنفرانس بين المللى امنيتى 
مونيخ در پاسخ به سوال يكى از خبرنگاران در مورد 
اين كه چه زمانى گفتگوهاى مستقيم با ايران ممكن 
خواهد بود، گفت: "هرگاه رهبر ايران، رهبر معظم،- 

در مورد گفتگو با امريكا- جدى باشد." 
بايدن افزود: اين پيشنهاد پا برجا است، "اما "تالش 
براى گفتگو" بايد واقعى و ملموس باشد و دستوركارى 
براى زمينه سازى براى گفتگوها از سوى آنها –ايران- 
آماده  گرمى  دست  براى  فقط  ما  باشد.  داشته  وجود 
هنوز  بود  كرده  اعالم  بايدن  پيشتر  نيستيم."  گفتگو 
زمان براى رفع نگرانى ها در مورد مسئله هسته اى 
ايران از راه ديپلماسى و گفتگو وجود دارد- اما تاكيد 
از  نيت  حسن  دادن  نشان  به  موضوع  اين  بود  كرده 
كنفرانس  مهر،  گزارش  به  دارد.  بستگى  تهران  سوى 
امنيتى  مقامات  حضور  با  ساالنه  صورت  به  مونيخ 
در  بايدن  شود.  مى  برگزار  مختلف  كشورهاى  ارشد 
اين كنفرانس به جوسازى هاى امريكا در قبال بحران 
سوريه ادامه داد. بايدن بشار اسد را فرد مناسبى براى 
رهبرى مردم سوريه ندانست و مدعى شد كه بايد از 
وضع  قبال  در  نيز  جهانى  جامعه  و  برود  كنار  قدرت 

اسفناك سوريه مسئول است.

اعالم آمادگى مخالفان براى گفتگو با دولت سوريه

معاون باراك اوباما:
" امريكا آماده مذاكره مستقيم با ايران است"

فراغت 49 نيروى پوليس محلى از يك دوره 
آموزشى در غزنى

خبرگزارى آوا - كابل
از  غزنى  واليت  امنيتى  هاى  مقام 
از  محلى  پوليس  نيروى   49 فراغت 
يك دوره آموزشى سه هفته اى در اين 

واليت خبر مى دهند. 
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
تربيه  و  تعليم  مسئول  افغان(آوا) 
كه  گويد  مي  غزني  پوليس  فرماندهي 
در  محلي  پوليس  سرباز   49 حدود 
ولسوالي ده يك غزنى كه در يك دوره 
بودند،  كرده  شركت  مسلكي  آموزشي 
پس از سه هفته آموزش، فارغ گرديدند. 
در همين حال، محمد علي احمدي؛ 
كه  گويد  مي  نيز  غزني  والي  معاون 
تاكنون پوليس محلي در ولسوالي هاي 
اندر، قره باغ، گيالن و ده يك اين واليت 
ايجاد شده كه ايجاد اين تشكل امنيتى 
در تامين امنيت اين ولسوالى ها بسيار 

مؤثر واقع شده است. 
غزنى  محلى  اداره  كه  افزود  وى 
هاي  ولسوالي  تمام  در  تا  دارد؛  تصميم 
شود؛  ايجاد  محلي  پوليس  غزني،  ناامن 
پوليس  نيروهاى  وى،  گفته  به  كه  چرا 
محلي با ساحات و مردم محل، آشنايي 
به  را  امنيت  توانند  مي  و  دارند  كامل 

خوبي در مناطق شان تامين نمايند. 
معاون والي غزني افزود كه قرار است 
مسئوليت  انتقال  روند  چهارم  مرحله 
به  خارجي  نيروهاي  از  امنيتي  هاي 
واليت  اين  در  افغان  امنيتي  نيروهاي 
نيز به زودى عملي شود كه به باور وى، 
در اين راستا تجهيز و تقويت نيروهاي 
ضروري  بسيار  غزني  در  افغان  امنيتي 
مي باشد. اين در حالى است كه پيشتر، 
شوراى  سرپرست  جامع؛  عبدالجامع 
واليتى غزنى، در گفتگو با خبرگزارى آوا 
هشدار داده بود كه اگر تا پيش از سال 
2014 نيروهاى اردوى ملى در ولسوالى 
سقوط  احتمال  نشوند،   مستقر  ها 
به  واليت  اين  ناامن  ولسوالى  چندين 

دست طالبان، وجود دارد. 

عقد قراردادى به ارزش 53.6 ميليون افغانى 
به منظور بازسازى شبكه هاى آبيارى

خبرگزارى آوا - كابل
وزير زراعت، آبيارى و مالدارى، ديروز 
 18 ترميم  و  بازسازى  قرارداد  شنبه 
آبيارى  هاى  انجمن  با  را  آبيارى  شبكه 

به امضا رساند. 
زراعت،  وزير  رحيمى؛  آصف  محمد 
آبيارى و مالدارى در اين باره گفت:"اين 
در  آب  تنظيم  برنامه  تحت  ها  پروژه 
مالى  كمك  به  زراعت  وزارت  مزرعه 
كابل،  هاى  واليت  در  جهانى،  بانك 
تطبيق بلخ  و  ننگرهار  كنر،  لغمان، 

مى شود".
حال  به  تا  برنامه  اين  كه  افزود  وى 
آبيارى شبكه   4 بازسازى  به  قادر 
ننگرهار و  كابل  هاى  واليت  در 

گرديده و قرار است كه كار ساختمانى 
به  مختلف  واليات  در  ديگر  شبكه   28

زودى آغاز گردد.
او خاطرنشان ساخت كه  مطابق اين 
شبكه   175 آينده  سال   3 طى  پروژه، 

كشته شدن سه فرد ماين گذار و دستگيرى يك 
عامل انتحارى

خبرگزارى آوا - كابل
وزارت داخله مى گويد سه ماين گذار 
روز جمعه در واليت زابل كشته و يك 
عامل انتحارى در واليت كندهار توسط 

نيروهاى امنيتى دستگير شده اند.
سه فرد ماين گذار عصر جمعه هنگام 
جاسازى يك حلقه ماين در مسير جاده 

قالت بر اثر انفجار كشته شده اند.
دستگيرى  از  همچنين  داخله  وزارت 
كندهار  واليت  در  انتحارى  عامل  يك 

خبر داد.
مى  كه  هنگامى  انتحارى  عامل  يك 
شده  گذارى  بمب  بايسكل  خواست 
منفجر  ژيرى  ولسوالى  در  را  خود  ى 
مواد  هدف  به  رسيدن  از  كند،قبل 
از  پس  و  منفجر  همراهش  منفجره 
دستگير  پوليس  توسط  شدن  زخمى 

شد.

آبيارى را در 5 زون افغانستان بازسازى 
و ترميم خواهد شد. 

به گفته رحيمى، قرارداد متذكره، در 
52 هزار هكتار زمين تطبيق مى گردد 
كه باعث 15 درصد كاهش در ضايعات 
محصوالت  در  افزايش  درصد   15 آب، 
ساحه  در  وسعت  درصد   10 و  زراعتى 

تحت آبيارى خواهد شد. 
وزير زراعت تاكيد كرد:"برنامه تنظيم 
 175 تعداد  به  توانسته  مزرعه  در  آب 
تحت  ساحات  در  را  آبيارى  انجمن 
تعدادى  به  و  نمايد  ايجاد  خود  پوشش 
اهدا  تصديق نامه  ها  انجمن  اين  از 

مى كنيم". 
هاى  انجمن  نقش  رحيمى،  آقاى 
و  مهم  پروژه  اين  تطبيق  در  را  آبيارى 
حياتى دانست و افزود كه انجمن هاى 
براى  را  بسترى  حقيقت  در  مردمى 
آورند  مى  وجود  به  ها  فعاليت  ساير 
اهداف  مهم ترين  از  يكى  نهادسازى  كه 
نهادهاى  موجوديت  و  باشد  مى  وزارت 
مسئوليت  و  پاسخگويى  ضامن  مردمى، 

شناسى دوجانبه است.

كشور  ناامن  هاى  واليت  از  غزنى 
مسلح مخالفان  كه  آيد  مى  شمار  به 

دولت در آن به صورت گسترده فعاليت 
دارند.

اين واليت همچنين آغازگر رشته اى 
از قيام هاى مردمى عليه طالبان بود كه 
اين نبردها باى نخستين بار از ولسوالى 
ادامه  نيز  تاكنون  و  شد  آغاز  اندر  ناامن 

دارد. 
با اين حال، وضعيت امنيتى در مركز 
نيروهاى  و  است  مناسب  واليت  اين 
شهر  امنيت  بر  خوبى  به  كشور  امنيتى 
دليل  همين  به  دارند  كنترل  و  اشراف 
روند آمادگى ها براى برگزارى جشنواره 
2013 در اين شهر به صورت ملموسى 
دولت  توجه  عدم  اگرچه  دارد؛  جريان 
مركزى، نبود ظرفيت در حكومت محلى 
هاى  پروژه  برخى  ديگر،  موضوعات  و 
ساخت  همانند  واليت  اين  زيربنايى 
ميدان هوايى غيرنظامى آن را با مشكل 

مواجه ساخته است.

اخبار و گزارش هاى داخلى

ايران
از جنگنده پيشرفته ى ايرانى 

قاهر 313  رونمايى كرد

خبرگزارى آوا - سرويس بين الملل    
جديدترين جنگنده ساخت وزارت دفاع 
و پشتيبانى نيروهاى مسلح ايران با حضور 
اين  جمهور  رئيس  نژاد،  احمدى  محمود 

كشور رونمايى شد. 
از  رونمايى  مراسم  در  احمدى نژاد 
جنگنده  گفت:  ايرانى  جديد  جنگنده 
طياره  پيشرفته ترين  رديف  در  قاهر313 

هاى روز دنيا قرار دارد. 
جمهورى  رئيس  احمدى نژاد  محمود 
اسالمى ايران در مراسم رونمايى از  اين 
يكم  پايگاه  در  ديروز  صبح  كه  جنگنده 
اين  گفت:  شد،  برگزار  مهرآباد  شكارى 
پرواز  سرتى  چندهزار  كم  دست  طياره 
با  كه  آن  آزمايشى  پيلوت  و  است  كرده 
يك  عنوان  به  آشناست  آن  ابعاد  تمام 
راضى  بسيار  آن  عملكرد  از  متخصص 

است. وى در ادامه تصريح كرد: اطمينان 
براى  ايران  ملت  نظامى  قدرت  كه  دارم 
نيست  كشورى  هيچ  بر  تسلط  و  حمله 

بلكه يك امر بازدارنده است. 
طياره قاهر 313، جنگنده جديد ايران، 
ساخت متخصصان اين كشور  است و "با 
ديگر  نوع  يك  در  اساسى  تغييرات  ايجاد 

طراحى و ساخته شده است."
محمود  ايران،  هاى  رسانه  گزارش  به 
جنگنده  ساخت  و  طراحى  احمدى نژاد 

جديد قاهر 313 را نشانه اعتماد به نفس، 
بيدارى و حركت مستمر اين كشور خواند 
تجلى  ايران  ملت  نظامى  "توان  گفت:  و 
ايمان و بلوغ ملت ايران است كه مى تواند 

با كمترين هزينه از خود دفاع كند. 
جنگنده  ايران،  دفاع  وزير  ى  گفته  به 
در  پروازى  "عمليات  قابليت   313 قاهر 
داشتن  بر  افزون  و  دارد  را  پست"  ارتفاع 
حمل  به  قادر  باال،  تهاجمى  قدرت 

تسليحات پيشرفته "بومى" است.


