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اظهارات كرزى درباره اسراييل، 
مغاير با موضع ملت افغانستان است

كارشناسان دينى و سياسى:

طبِل ناتوانى 
ناتو هم به صدا درآمد!

سيدفاضل محجوب

نظارت بر هر دولت و كشورى و سروسامان 
دادن مسايل در آن كشورها به شكل دلخواه و 
در جهت منافع قدرت يا قدرتهايى، كار آسان و 
شايد هم ممكنى نخواهد بود. امروزه در سطح 
كه  برخورديم  كشورى  و  دولت  به  اگر  جهان 
و  داخلى  هاى  نابسامانى  و  مشكالت  تمامى 
خارجى خودش را حل كرده و در هيچ زمينه 
اى مشكل ندارد، بايد از آن دولت و ملت تقدير 
كرده و جايزه دولت و ملت ممتاز و موفق را به 

آنان تفويض كرد.
شمالى  آتالنتيك  پيمان  «سازمان 
 North Atlantic Treaty ناتو  يا 
 1949 آوريل   4 در    Organization
دفاع  هدف  با   (1328 حمل   15) ميالدى 
جمعى در واشنگتن دى.سى. پايه گذارى شد و 
هم اكنون 28 عضو دارد. قلب پيمان ناتو ماده 
كننده  امضا  كشورهاى  آن  در  كه  است  5آن 
توافق كرده اند حمله نظامى عليه يك يا چند 
به  را  شمالى  آمريكاى  يا  اروپا  در  عضو  كشور 
تلقى  عضو  كشورهاى  تمامى  به  حمله  عنوان 

كنند و به مقابله آن برخيزند.
مطابق ماده 14 و پايانى اين پيمان، متون 
انگليسى و فرانسوى آن هر دو معتبر هستند، 
پيمان نزد دولت اياالت متحده آمريكا سپرده 
مى شود و مطابق وظيفه دولت اياالت متحده 
نيز نسخه هاى مورد تاييد آن را براى دولت هاى 

امضا كننده پيمان مى فرستد».
عضو   28 ناتو  آمده،  باال  متن  در  چنانچه 
دارد كه به غير از امريكا بيشتر اعضاى آن را 
اساس  بر  دهد.  مى  تشكيل  اروپايى  دولتهاى 
ناتو،  پيمان  عضو  كشورهاى  از  آمارها  آخرين 
بيشتر اين كشورها با مشكالت طاقت فرسايى 
از ناهنجارى هاى اقتصادى و بيكارى، دست و 
پنجه نرم مى كنند...         ادامه در صفحه 2

سخن سردبيرسخن سردبير

انجام عمليات هاى تروريستى 
توسط طالبان ثابت مى سازد كه 
آنها در خدمت اجنداى بيگانگان 

قرار دارند و تاريخ افغانستان گواه 
است كه اين ملت با شهامت در 
گذشته هرگز در مقابل اينگونه 

فشار هاى خارجى تسليم نگرديده 
و در آينده نيز تسليم نخواهند 

شد. حامد كرزى، مراتب تسليت 
و همدردى خود را به خانواده هاى 
شهدا ابراز داشته، از درگاه خداوند 
توانا براى آنان صبر جميل و براى 
زخمى شده گان صحتمندى عاجل 

تمنا كرده است 
صفحه 2

سيدآقا موسوى نژاد

سرمقالهسرمقاله

مردم ساالرى دينى، برترين نظام 
مكتبى

(نگاهى به انتخابات ايران 
و تاثيرات بين المللى آن)

آگاهان مى دانند، كشورهاى همسايه داراى 
مختلف  هاى  حوزه  در  مشترك  سرنوشت 
است  امنيتى  و  اجتماعى  اقتصادى،  سياسى، 
و هر نوع اختالل در يكى از اين حوزه ها، در 
كشور هاى همسايه، تاثير و تاثر متقابل دارد. 
جمهورى اسالمى ايران همسايه اى است كه 
با  بسيار  هاى  هميارى  گذشته  دهه  سه  در 
مسلمان  مردم  هجرت  و  مقاومت  جهاد، 
تحوالت  كه  است  طبيعى  دارد،  و  داشته  ما 
گذارخواهد  تاثير  نيز  ما  آينده  در  آن  درونى 
بود اما پيوندهاى عميق ايدئولوژيكى، سياسى، 
اقتصادى،  فرهنگى،  مصالح وآرمانهاى بزرگ و 
تاثيرگذارى  عمق  راهبردى،  ديگراشتراكات 

فى مابين را شدت بيشتر بخشيده است.
از اين رو،  انتخابات ايران به عنوان يك نظام 
مردم ساالر دينى در ابعاد مختلف براى رفيق 
العاده  فوق  دشمنانش  و  دوستان  رقيب،  و 
بين  ابعاد  در  ميزان  همان  به  و  است  مهم 
المللى در جهان اسالم و به ويژه همسايگان 
در  سو،  يك  از  گذارد.  خواهد  تاثير  مسلمان 
حال حاضر نظام جمهورى اسالمى ايران، در 
يك همآوردى فلسفى- سياسى با كمونيسم 
قرن  در  و  دارد  قرار  دارى  سرمايه  ليبرال  و 
پرهياهوى دموكراسى و ادعاى نقش آفرينى 
نظام  دفاع  قابل  ُمدل  جامعه،  اداره  در  مردم 
از  و  عرضه  را  اسالمى  ساالر  مردم  سياسى 
الگوى حكومت دارى دين مدار در مقابل نظام 
دفاع   الملل  بين  نظام  در  غالب  سكوالر  هاى 
نظام  عرضه  يعنى  حيث  اين  از  و  كند.  مى 
سياسى- دينى و در عين حال با انتخابگرى 
مردم و دفاع قدرتمند عقالنى از مبانى نظام 
مديريت  در  دينى  انديشه  و  اسالم  سياسى 
موفق جامعه، توفيق رشك بر انگيز يافته و در 
اين الگوى پيشرو، نظام دينى بر پايه انتخاب 
ضوابط  و  اصول  آن  اجزاى  تمامى  در  و  ارائه 
دينى با مردم ساالرى تركيب دقيق و همساز 
پيدا كرده  و به صورت قاعده مند و عقالنى، 
توانسته  و  داده   تشكيل  را  دينى  نظام  سازه 
است، بر مبناى انديشه و آرمان هاى متعالى 
دينى، پاسخگوى نيازهاى عصرى روابط بين 
تعيين  آفرينى  نقش  آن  در  و  باشد  الملل 

كننده نمايد.
خصوص  در  اسالم  جهان  ديگر،  سوى  از 
اسالم،  جهان  كالن  هاى  راهبرد  و  سرنوشت 
توسط  فلسطين  و  شريف  قدس  اشغال  نظير 
اسرائيل، تجاوزگرى هاى آن رژيم و قدرتهاى 
و  اسالمى  هاى  سرزمين  به  استعمارى 
و  همه  و...  مسلمان  ملل  گى  استعمارشده 
گرايى  اصول  و  آزادگى  اقتدار،  نيازمند  همه 
نظايرآن  و  اسالمى  جمهورى  نظام  دينى 
خوردن  رقم  چگونه  دليل،  همين  به  است. 
مردم،  باالى  مشاركت  ميزان  و  انتخابات 
منتخب،  جمهور  رئيس  اصولگرايانه  گرايش 
زنى  چانه  استراتژيك،  عمق  دادن  شكل  در 
هاى بين المللى  و هژمونى قدرت اسالم در 
نظام بين المللى نقش تعيين قابل توجه دارد 
و به هر ميزانى كه تفكر ديندارانه با مشاركت 
باال روى كار بيايد، به همان اندازه در تعميق 
اخوت دينى، هميارى امت اسالمى و دفاع از 
آرمانهاى متعالى دينى اثر گذار است و توان 
امت  دينِى  هاى  آرمان  از  عزتمندانه  دفاع 

اسالمى را بيشتر خواهد كرد.
تمثيل  اسالمى،  جمهورى  اساس،  اين  بر 
انديشه  برابر  در  دينى  تفكرسياسى-  كننده 
و  است  استعمارى  و  اومانيستى  هاى  نظام  و 
درعرصه بين المللى از تنيدگى و يگانگى دين 
و سياست و توانايى آن در مديريت جامعه و 
حاكميت انديشه الهى ...     ادامه در صفحه 2

طالبان 
در خدمت دشمنان اسالم هستند!

رئيس جمهور كرزى:

از  بعد  تروريستى  حمله  كرزى  جمهور  رئيس 
دادگاه  مقابل  در  ديروز  ظهر 
به  منجر  كه  را  كشور  عالى 
ملكى  فرد   56 زخمى  و  كشته 
شد، با شديدترين الفاظ محكوم 

كرد. 
به گزارش خبرگزارى آوا، در 
چهارده  ديروز  انتحارى  حمله 
ديگر  نفر   39 و  كشته  نفر 

زخمى شدند. 
رئيس  حامدكرزى 
اين  كه  گفت  جمهوركشومان 
يكبار  تروريستى  قبيح  عمل 
در  طالبان  كه  داد  نشان  ديگر 
خدمت دشمنان اسالم هستند. 
و  اسالم  دشمنان  اين 
پسر  دو  يكشنبه  روز  انسانيت  
در  نيز  را  ساله  شانزده  و  ده 
قندهار  واليت  ژيرى  ولسوالى 
خاطر  كرزى  حامد  سربريدند. 

ماين  انفجارها،  با  اسالم  دشمنان  كرد:  نشان 

شهروندان  قتال  و  قتل  ها،  سربريدن  گذاريها، 
را  افغانستان  ميخواهند  بيگناه 
تبديل  ضعيف  مملكت  يك  به 
نمايند تا افغانها تن به خواسته 

هاى شوم آنها بدهند. 
هاى  عمليات  انجام  گفت:  او 
ثابت  طالبان  توسط  تروريستى 
خدمت  در  آنها  كه  سازد  مى 

اجنداى بيگانگان قرار دارند. 
رئيس جمهور كشور گفت كه 
كه  است  گواه  افغانستان  تاريخ 
اين ملت با شهامت در گذشته 
فشار  اينگونه  مقابل  در  هرگز 
نگرديده  تسليم  خارجى  هاى 
و در آينده نيز تسليم نخواهند 
مراتب  كرزى،  حامد  شد. 
به  را  خود  همدردى  و  تسليت 
خانواده هاى شهدا ابراز داشته، 
از درگاه خداوند توانا براى آنان 
صبر جميل و براى زخمى شده 

گان صحتمندى عاجل تمنا كرده است 

و  طالب  نظاميان  شبه  ميان  درگيرى  متوالى  روز  پنجمين  براى 
نيروهاى محلى در ولسوالى كجران همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزارى آوا، شمارى از شبه نظاميان طالب مجهز به 
سالح هاى سبك و سنگين بعد از ظهر روز جمعه گذشته باالى 
بازار مشترك ولسوالى كجران دايكندى حمله كرده و با نيروهاى 

پوليس درگيرشده اند.
اين  به  تلفنى  تماس  در  كجران  قاضى  محمودى؛  حسين 
و  ملى  پوليس  امنيتى  هاى  پوسته  طالبان  كه  گفت  خبرگزارى، 
محلى را با سالح هاى سبك و سنگين مورد حمله قرار داده است.

وى افزود كه از اول صبح روز (سه شنبه 21 جوزا) اين حمالت 
شدت يافته و نبرد ميان نيروهاى امنيتى و شبه نظاميان طالب 

ادامه دارد.
تا هنوز آمار تلفات اين نبرد پنج روزه كه همچنان ادامه دارد اعالم 

نشده است.
بازار مشترك؛ ميان ولسوالى باغران و كجران موقعيت دارد و اين 

ساحه هر از چند گاهى مورد حمله شبه نظاميان قرار مى گيرد.
از  كه  است  سال  يك  حدود  در  مشترك  بازار  اين  امنيت  تامين 

نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان واگذار شده است.
محمودى افزود كه با خروج نظاميان خارجى از اين ساحه، بارها 
ريش سفيدان، علماء دينى و مردم كجران از مقامات دايكندى و 
كابل خواسته اند تا نيروهاى اردوى ملى جايگزين پوليس محلى 

بسمه تعالى
در اجراى قانون انتخابات رياست جهمورى اسالمى  ايران، بدينوسيله از  كليه ايرانيان مقيم كابل و حومه كه متولد 
قبل از 24 خرداد(جوزا) سال 1374 خورشيدى هستند، دعوت مى شود جهت  استفاده از حق شهروندى خود و 
شركت در يازدهمين دوره  انتخابات رياست جمهورى، كه وظيفه ملى و ميهنى هر ايرانى  متعهد و عالقمند به 
كشورش است، با در دست داشتن شناسنامه و يا گذرنامه معتبر ايرانى، از ساعت 8 صبح الى 18 بعد از ظهر روز 
جمعه مورخ 1392/3/24 به شعبه اخذ راى مستقر در سفارت جمهورى اسالمى  ايران  در كابل، واقع در چهار راه 

شيرپور مراجعه  نمايند.
هموطنان عزيز توجه داشته باشند كه دربهاى شعبه اخذ راى راس ساعت  18 بسته خواهد شد.

سفارت جمهورى اسالمى ايران - كابل

شود؛ اما چنين نشده است.
به گفته وى بيش از سه ماه است كه راههاى مواصالتى كجران با 
واليت قندهار و از طريق هلمند به ترينكوت مركز ارزگان به دليل 

نبود امنيت بسته مى باشد.
محمودى گفت كه با بسته شدن اين راه هاى مواصالتى قيمت مواد 

خوراكى در اين ولسوالى افزايش يافته است.
ماين  انفجار  اثر  بر  گذشته  روز  كه  گفت  همچنين  محمودى 
كنارجاده اى در منطقه مشترك ولسوالى كجران؛ دو تن از سربازان 

پوليس محلى كشته و يك نفر ديگر زخمى شد.
جز  هايى  سالح  كجران  ولسوالى  محلى  و  ملى  پوليس  افزود:  وى 
اما  ندارند؛  اختيار  در  ديگرى  چيزى  راكت  و  پيكا  كالشينكوف، 
شبه نظامان طالب از سالح هاى سنگين هاوان، زيكويك، مزائيل و 

هاوان غرنى عليه نيروهاى امنيتى استفاده مى كنند.
وى معتقد است در صورتى كه از واليت دايكندى و كابل نيروى 

پشتيبانى اعزام نشود؛ كجران به دست طالبان خواهد افتاد.
با اين حال محمد نجيب دانش؛ معاون سخنگوى وزارت امور داخله 
به خبرگزارى آوا گفت: از پنج روز به اين طرف جنگ ميان پوليس 
و شبه نظاميان در ولسوالى كجران ادامه داشته كه در نتيجه آن دو 

پوليس كشته و يك نفر ديگر زخمى شده است.
وى تاكيد كرد كه وزارت امور داخله در تالش است تا به اين جنگ 

خاتمه داده و شبه نظاميان را به عقب براند.

درگيرى ميان طالبان و نيروهاى محلى در ولسواى كجران ادامه دارد 
براى پنجمين روز متوالى؛

اطالعيه انتخابات رياست جمهورى اسالمى ايران

ــوريه براى غرب و  پيروزى ارتش س
ــا توجه به حجم  ــراب در قصير ب اع
ــى و  ــاى نظام ــذارى ه ــرمايه گ س
ــورها انجام  ــليحاتى كه اين كش تس
داده بودند، شگفت انگيز و غيرقابل 

انتظار بود

حكومت هيچ گاه سياست تهاجمى 
نداشته و همواره از سياست دفاعى 
ــر باعث  ــن ام ــرده و اي ــروى ك پي
ــوارد نتواند از  ــده در خيلى از م ش
جان مردم در برابر حمالت طالبان 

دفاع كند

توفان شمال 
در راه حلب

حكومت استراتيژى دفاعى 
در قبال طالبان را تغيير دهد
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آيا مى دانيد كه ... ادامه از صفحه يك

طبِل ناتوانى 
ناتو هم به صدا درآمد!

سيدفاضل محجوب

وضعيت و توان اقتصادى اعضا در ناتو به گونه 
اى است كه در چند سال اخير حتى بيشتر آنان 
نتوانسته اند سهميه هاى خويش در عملياتهاى 
مختلف ناتو در جهان را به اين سازمان بپردازند 
و اياالت متحده امريكا يك تنه نيمى از مخارج 

ماموريتهاى نظامى ناتو را متقبل شده است.
وضعيتى كه ديگر حتى براى كشور ثروتمندى 
همين  در  و  نبوده  تحمل  قابل  نيز  امريكا  چون 
زمينه صداى اعتراض وزير دفاع اياالت متحده در 
نشست وزراى دفاع ناتو در روز سه شنبه گذشته 
آماده  ديگر  امريكا  ملى  اردوى  كه  شده  بلند 
ائتالف  اين  در  اروپاييان  هاى  كاستى  تا  نيست 

نظامى را جبران كند.
غير از اين گزارش محرمانه اى نيز در اختيار 
رسانه ها قرار گرفته كه حكايتگر وضعيت وخيم 

اقتصادى در اين پيمان بزرگ است. 
يك  در  ناتو  دبيركل  گزارش «اشپيگل»،  «به 
گزارش محرمانه از كمبود ظرفيتهاى نظامى ناتو 
و وابستگى آن به امريكا خبر داد و گفت كه ناتو 
آمادگى  محدود  عملياتهايى  براى  تنها  آينده  در 
دارد چرا كه ظرفيتهاى نظامى الزم براى اين كار 

را ندارد. 
گزارش  اين  در  راسموسن»  فوگ  «اندرس 
محرمانه، 15 تا از مناطق تحت عمليات ناتو كه 
روبرو  بسيارى  مشكالت  با  آن  در  سازمان  اين 
است، برشمرد و تصريح كرد كه متحدان اروپايى 
اهداف  نظامى  ائتالف  اين  كردن  مجهز  در  ناتو 

هماهنگ و مشتركى ندارند. 
شرايط   2019 سال  تا  بررسى  اين  اساس  بر 
اين ائتالف نظامى بهتر نخواهد شد. كمبودهايى 
هم در سوختگيريهاى هوايى جت هاى جنگنده 
وجود دارد. ناتو حداقل به 235 هواپيماى سوخت 
رسان نياز دارد كه بدون كمك امريكا تنها 81 
فروند در اختيار دارد. بقيه اين نيازمندى ناتو را 
با  تناقض  اين  البته  كه  كند  جبران  بايد  امريكا 
اين  بر  مبنى  نظامى  ائتالف  اين  نظر  مد  هدف 
است كه يك كشور عضو نبايد نيمى از مسئوليت 

ناتو را بر عهده گيرد. 
بين  نابرابر  بار  تقسيم  همچنين  راسموسن 
دفاع  قابل  غير  را  ناتو  اعضاى  ديگر  با  امريكا 
اين  كمبودهاى  و  مشكالت  از  و  كرده  ارزيابى 
ائتالف نظامى در زمينه پرسونل داكترى، رهبرى 

الكترونيكى جنگ و يگانهاى ويژه خبر داد».
در  اقتصادى  نامساعد  اوضاع  به  توجه  با 
پيمان  كه  بود  خواهد  طبيعى  عضو،  كشورهاى 
شود.  مواجه  چالشهاى  چنين  يك  با  مذكور 
بر  حاكم  دارى  سرمايه  اقتصادى  بيمار  سيستم 
جهان، تبعات و پيامدهايى را بر سر راه بشريت 
گذاشته است كه حتى دولت و كشورهاى طرفدار 
نمانده  امان  در  آن  ضررهاى  از  نيز  سيستم  اين 
پيمان  اعضاى  از  بيشترى  رسد  مى  نظر  به  اند. 
كردن  هزينه  جاى  به  تا  دهند  مى  ترجيح  ناتو 
سود  كه  اى  نظامى  سازماِن  در  امكانات  و  پول 
چندانى به حال آنان ندارد، توجه اصلى خويش را 
به ترميم اوضاع وخيم اقتصادى كشورهاى شان 

معطوف بدارند.
گاه  از  هر  هاى  تحريم  و  تهديد  از  ترس  اما 
كنار  در  را  آنان  ناچار  به  سفيد،  كاخ  مقامات 
پيمان  در  امريكايى  آميز  جنون  هاى  تصميم 
و  تصميمها  است!.  كرده  ميخكوب  ناتو،  نظامى 
كه  اى  جويانه  دخالت  و  مسئوالنه  غير  اقدامات 
دولتهاى  از  يك  هيچ  سود  به  كنون  تا  الاقل 

همپيمان با امريكا در سازمان ناتو نبوده است.
اتالنتيك  پيمان  اعضاى  رسد  مى  نظر  به 
شمالى، به جاى آنكه سرنوشت خويش و دولت و 
كشور خويش را با حادثه جويى هاى مقامات كاخ 
سفيد گره زده اند و اين كورگره سردرگم، هيچ 
سودى براى آنان نداشته، سعى كنند باقى مانده 
اين مسير ناهموار و بى فايده را نپيموده و از هر 
نقطه اى كه هستند به سمت و سوى منافع ملى 

و حل و فصل مشكالت داخلى خويش برگردند.

ادامه از صفحه اول / بر جامعه بشرى 
جهان  در  آنكه  مهمتر  و  كند  مى  دفاع 
حقوق  عزتمند  مدافع  تنها  معاصر، 
لذا  است،  جهان  مسلمانان  حريم  و 
از  بسيارى  و  ما  كه  نمايد  مى  طبيعى 
ويژه  توجه  جهان،  ى  آزاده  مسلمانان 
داشته  اسالمى  موفق  نظام  اين  به  اى 
به  كه  كسانى  ى  همه  زيرا،  باشيم.  
حكومت نبوى(ص) و علوى(ع) و ديگر 
توفيق  جويند،  مى  تاسى  بزرگان دينى 
در تعميق انديشه دينى و الگوى مردم 
اصطالح  به  جهان  در  دينى  ساالرى 
مدرن و سكوالر و الئيستى حاكم بر آن 
را در گرو موفقيت اين نظام و انتخابات 
توانمندى  رو،  اين  از  و  ميدانند  آن، 
مايه  آن  عملى  آمدى  كار  و  ساختارى 
در  دل  كه  است  كسانى  همه  مباحات 

مى  اسالمى  و  دارند  عزيز  اسالم  گرو 
انديشند و تعهد دينى دارند.

بر اين اساس، انتخابات روز جمعه(24 
جوزا) در ايران نه  تنها رفراندوم تاييد 
كه  است  كشور  آن  در  اسالمى  نظام 
تفكر  و  نظام  به  آرى  مجدد  پاسخ 
و  توان  طراز  تعيين  و  دينى  سياسى 
كارآمدى و ظرفيت هاى سياسى اسالم 

در اداره جامعه و دفاع موفق از آرمانهاى 
امت اسالمى  و تاييد گفتمان اخوت و 

وحدت اسالمى است.
از همين رو،  همه ى امت اسالمى به 
عنوان  به  دينى  ساالر  مردم  الگوى  اين 
براى  و  بينند  مى  برتر  مكتبى  نظام 
تعقيب مديريت سياسى جوامع اسالمى 
نيازمندند  آن  گرانسنگ  هاى  تجربه  به 
هماوردى  و  مختلف  هاى  عرصه  در  و 
با سياست سكوالر و ايستادگى در برابر 
استعمار و دفاع از حقوق ستمديدگان و 
محرومان عالم به آن نظام دل بسته اند 
و بار ديگر به بار نشستن تفكر سالم و 
اصول گرايانه را به انتظار نشسته اند تا 
بسط  اشغالگرى،  با  مبارزه  عزِت  مسير 
انديشه دينى  و دفاع از آرمان هاى بلند 

اسالمى با قدرت و قوت ادامه يابد.  

مردم ساالرى دينى، 
برترين نظام مكتبى

طالبان دو پسر 10 و 16 ساله را سر بريدند

(نگاهى به انتخابات ايران و تاثيرات 
بين المللى آن)

واليت قندهار؛

سرمقاله

نظامى

اين  مردم  به  سعودى  عربستان  صحت  وزارت 
كشور درباره خوردن ملخ ها هشدار داد. 

با وجود هشدارهاى منابع داكترى و درمانى در 
عربستان بهاى ملخ افزايش يافته است. 

به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از شبكه خبر 
ايران،  وزارت صحت و درمان عربستان اعالم كرد 
: خوردن ملخ ها به علت سمپاشى براى از بين 

بردن آنها، ممكن است سرطان زا باشد 
مركز  از  بخشى  و  غرب  جنوب،  به  ها  ملخ 
مناطق  اين  مردم  اند.  برده  هجوم  عربستان 
بيماريها  بعضى  درمان  را  ملخ  خوردن  عربستان 

و حاوى مواد مغذى مى دانند

يكى از دانشجويان دانشگاه مينه سوتا امريكا 
و  ان  كمك  به  كه  است  كرده  ابداع  را  روشى 

نيروى ذهن يك هليكوپتر را هدايت كرد. 
صداى  از  نقل  به  آوا  گزارى  خبر  گزارش  به 
روسيه؛ در روش ابداعى وى، سيگنالهاى مغز به 
سيستم هدايت هليكوپر منتقل شد كه در نتيجه 

اين هليكوپتر به پرواز درآمد. 
 JOURNAL OF NEURAL مقاله  در 
انجام  پرواز  است،  آمده   ENGINEERING
انجام  دستى  و  سنتى  روش  دقت  همان  با  شده 
بدون  پرواز  انجام  براى  روشنى  آينده  و  شد 
دخالت فيزيكى اندام بدن و دست ها به ارمغان 

آورده است. 
در اين روش نيازى به حضور پيلوت در كابين 
نمى باشد و امواج از مغز به دستگاه هدايت شده 
و از طريق WI-FI به مغز كامپيوترى هليكوپتر 

منتقل مى شود.

مريخ نورد امريكايى اطالعاتى را بدست آورده 
كه نشان مى دهد كه در گذشته در اين سياره 

آب شيرين وجود داشته است. 
از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
تحقيقاتى  پروژه  علمى  مدير  روسيه،  صداى 
روى  بر  است،  گفته   OPPORTUNITY
و  كلسيم  پتاسيم،  آلومينيوم،  شيميايى  تركيب 
هاى  اليه  و  شده  انجام  تحقيقاتى  آهن  و  سديم 
در  تنها  كه  است  شده  يافت  نيز  رسى  خاك 
صورت وجود آب فراوان مى توانسته، بوجود آيد. 
وى معتقد است، تنها وجود آب آشاميدنى در 
بروز  باعث  است  توانسته  مى  سياره  اين  سطح 

اينگونه تغييراتى شود.

ملخ خورى در عربستان ممنوع شد

تحقيقات جديد نشان مى دهد از هر سه نفر 
سگرتى در امريكا، دستكم يك نفر بر اثر ابتال به 
جان  دخانيات  استعمال  با  مرتبط  هاى  بيمارى 

خود را از دست مى دهد. 
منابع  از  نقل  به  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
غربى، داكتر «تيم مك كافى» از مركز كنترول و 
پيشگيرى بيمارى ها در آتالنتا با اشاره به برنامه 
هاى اين مركز براى ترك اعتياد به سگرت اعالم 
كرد:  در قالب بخشى از اين برنامه تالش مى شود 
تا در ارتباطى رو در رو افرادى كه سگرت را ترك 
كرده اند، تجربيات خود را از لطمه هاى جسمى 
و روحى كه به علت كشيدن متحمل شده اند و 
نيز احساس خود را درباره رهايى از اين مشكالت 
و بازگشت به زندگى طبيعى براى ديگران بازگو 

كنند . 
وى هدف اصلى از اجراى اين برنامه را تالش 
براى ترغيب ديگران به ترك سگرت اعالم كرد 
كه  است  داده  نشان  ما  تحقيقات  نتايج  افزود:  و 
به ازاى هر فرد سگرتى كه جان خود را از دست 
بيمارى  و  جدى  عوارض  به  تن   20 دهد،  مى 
مبتال  دخانيات  استعمال  از  ناشى  سخت  هاى 

مى شوند.

مرگ دست كم يك نفر 
از هر سه نفر سگرتى

هدايت هلى كوپتر توسط 
ذهن شدنى است

آثار آب شيرين درسياره مريخ 
پيدا شد

اظهارات كرزى درباره اسراييل، مغاير با موضع ملت افغانستان است
كارشناسان دينى و سياسى:

معتقد  سياسى  و  دينى  كارشناسان 
هستند كه اشغال فلسطين توسط رژيم 
مقياس  در  صرفا  اسرائيل  گر  اشغال 
جزء  بلكه  نگرديده  خالصه  سياسى 

مسايل اعتقادى مسلمانان است.
اظهارات اخير رئيس جمهور كرزى در 
و  امريكا  المللى  بين  كنفرانس  دهمين 
جهان اسالم در كشور قطر،كه موجوديت 
را  فلسطين  كنار  در  اسرائيل  كشور 
و  دينى  كارشناسان  بهت  پذيرفت» 
آگاهان امور سياسى را بر انگيخته است.

عصمت  هاشم  محمد  داكتر  پرفيسور 
با  گفتگو  در  كابل  دانشگاه  استاد  اللهى؛ 

اين  در  (آوا)  افغان  صداى  گزارى  خبر 
حكومت  دوره  در  كه  داشت  ابراز  زمينه 
جمهورى  دوره  تا  شاه  ظاهر  ساله  چهل 
ديگر  هاى  دوره  در  متعاقباً  و  خان  داود 
دولت  افغانستان؛  هاى  حكومت  هيچگاه 

اسرائيل را به رسميت نشناخته اند.
گذر  يا  پاسپورت  حتى  وى  گفته  به 
نامه هايى كه به اتباع افغانى داده ميشد 
يك صفحه آن اختصاص داشت به اينكه 
صاحب اين گذر نامه در تمام قاره هاى 
حق  فقط  و  سفركند  تواند  مى  دنيا 
اشغال  سرزمين  و  اسرائيل  به  مسافرت 

شده را ندارد.
اشغال  كه  گفت  دانشگاه،  استاد  اين 
اسرائيل  غاصب  رژيم  توسط  فلسطين 
صرفا در مقياس سياسى خالصه نميشود 
مسلمانان  اعتقادى  مسايل  جزء  بلكه 

است.
در  اسرائيل  زمانيكه  تا  افزود:  وى 
فلسطين باشد، از نظر مسلمانان يهودى 

اتهام آنچه كه  ساله را به  طالبان  دو پسر 10 و 16  شبه 
جاسوسى براى نيروهاى امنيتى عنوان كردند، در قندهار سر 

بريدند.
والى  سخنگوى  فيصل؛  جاويد  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
قندهار در اين رابطه، گفت: شبه نظاميان دو جوان 10 و 16 

ساله را در قريه نادى ولسوالى «ژيرى» قندهار سر بريدند.
وى افزود كه اين حادثه روز يك شنبه اتفاق افتاده واجساد 

اين آنها به خانواده هايشان تحويل داده شده است.
گفته مى شود شبه نظاميان علت اين جنايت را جاسوسى 

اين كودكان براى نيروهاى دولتى اعالم كرده اند.

ها اشغالگر محسوب مى شوند.
در  اسرائيل  گذشته  در  همانطوريكه 
شناخته  رسميت  به  اسالم  جهان  قلب 

نشده در آينده هم نخواهد شد.
سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
كه  گفت  زمينه  اين  در  مبارز  جمال 
«رژيم  سرطانى  غده  محو  چگونگى 
هر  هميشگى  فكرى  دغدغه  اسرائيل» 

مسلمانى بوده و خواهد بود.
وى افزود كه كشور فلسطين در جهان 
باالى  حيثيت  و  ارزش  هميشه  اسالم 

خودش را دارا مى باشد.
مبارز با اشاره به اظهارات اخير حامد 

كرزى، گفت كه وى بعنوان يك شخص؛ 
نظر  اظهار  افغانستان  جمهور  رئيس  نه 

كرده است.
حاكميت  روند  اگر  كه  افزود  وى 
گذشته  سال  ده  طول  در  جمهور  رئيس 
موضع  كرزى  حامد  گاهى  شود،  بررسى 
ملت  آراى  با  مطابقت  گيريهايش 

افغانستان نبوده است.
را  كرزى  اظهارات  دينى  عالم  اين 
كه  گفت  و  خواند  احساسى  و  عاطفى 
قضيه  نظير  المللى  بين  هاى  مقوله  در 
نمى  شخص  يك  نظر  اظهار  فلسطين، 
ملت  يك  كل  اراده  كننده  تمثيل  تواند 
كشورى  افغانستان  مردم  كه  چرا  باشد، 
بنام اسرائيل را به رسميت نمى شناسند.

مبارز تاكيد نمود كه حاكميت مستقل 
هاى  سرزمين  گرفتن  پس  و  فلسطين 
غصب شده از دست رژيم اسرئيل، همواره 
از دغدغه هاى مسلمانان افغانستان بوده 

است.

اين  به  طالبان  هاى  گفته  رد  با  قندهار  والى  سخنگوى 
كه  شديدى  فقر  دليل  به  كودكان  اين  گفت:  خبرگزارى، 
داشتند مواد خوراكى اضافه پوسته هاى پوليس را براى بردن 

به فاميل هايشان جمع آورى مى كرده اند.
اين در حالى است كه يكى از سخنگويان طالبان، انجام اين 

جنايت را از سوى نيروهايشان رد كرده است.
و  افغانستان  در  كودكان  ضد  طالبان  عناصر  اقدامات 
پاكستان، مانند محروم كردن دختران از مدارس، ريختن اسيد 
روى دختران، تخريب مدارس و ... بارها با واكنش سازمانهاى 

بين المللى و مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

دانشگاه  استاد  عيار،  مولوى  همچين 
صداى  خبرگزارى  با  گفتگو  در  كابل 
افغان(آوا) گفت: هر چيزى را كه با اسالم 
در  ما  اساسى  قانون  و  دينى  باورهاى  و 
تضاد نباشد، مى پذيريم در غير اينصورت 
حتى اطاعت از حاكم اسالمى را هم جايز 

نمى دانيم.
رسميت  «به  اينكه  بيان  با  وى 
شناختن اسرائيل در حقيقت دشمنى با 
اسالم است» گفت: اسرائيل بيش از 60 
سال است كه كشور اسالمى فلسطين و 
مسلمين  اول  قبله  و  پيامبران  سرزمين 
و  وضعيت  چنين  در  كرده،  اشغال  را 

تا زمانيكه اسرائيل 
در فلسطين باشد، از 

نظر مسلمانان يهودى ها 
اشغالگر محسوب 

مى شوند
شرايطى، مهر تائيد به آن، با تمام آموزه 

هاى دينى و اسالمى در تناقض است.
اين استاد دانشگاه، سخنان كرزى در 
ريزى  برنامه  كامال  را  اسرائيل  با  رابطه 
شده خواند و گفت: سخنان اخير رئيس 
و  شده  طراحى  قبل  از  قطر  در  جمهور 
منظم بوده، زيرا براى كسى كه در راس 
مشاورين  داراى  و  دارد  قرار  نظام  يك 
سياسى،  مختلف  هاى  عرصه  در  زيادى 
نظامى، اجتماعى و... مى باشد، بعيد است 
كه بگوييم اين سخنان اتفاقى بوده است.

رسميت  به  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
مخالف  اسرائيل،  دولت  شناختن 
فعلى  سياست  و  دينى  مقدسات  با 
مخالفين  گفت:  باشد،  مى  افغانستان 
مسلح از سخنان اخير رئيس جمهور در 
قطر سوء استفاده كرده و به بهانه اينكه 
حكومت يك دولت غاصب را به رسميت 
هاى  دروازه  از  را  جنگ  است،  شناخته 

كابل، به ارگ مى كشانند.
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آيينه

جنگ  استراتيژى  تغيير  خواهان  سناتوران  از  شمارى 
در افغانستان شده، مى گويند كه حكومت بايد استراتيژى 

دفاعى نظاميان را به استراتيژى تهاجمى مبدل كند.
عضو  جمشيدى؛  اكبر  على  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
كه  گفت  سنا  ديروز  عمومى  نشست  در  مشرانوجرگه 
افزايش  باعث  افغانستان  حكومت  نادرست  هاى  سياست 

نا امنى ها گرديده است.
وى افزود كه حكومت هيچ گاه سياست تهاجمى نداشته 
و همواره از سياست دفاعى پيروى كرده و اين امر باعث 
شده در خيلى از موارد نتواند از جان مردم در برابر حمالت 

طالبان دفاع كند.
جمشيدى معتقد است كه براى جلوگيرى از كشته شدن 
مقابل  در  تهاجمى  استراتيژى  حكومت  بايد  بيگناه،  مردم 

دشمنان را در پيش بگيرد.
مشرانو  اول  معاون  ايزديار؛  علم  محمد  حال  همين  در 
گويد  مى  كشورمان  در  ها  ناامنى  افزايش  تاييد  با  جرگه 
كه مخالفان هر روز به يكى از واليات افغانستان حمله مى 

كنند و مردم بيگناه را به خاك و خون مى كشانند.
مشرانوجرگه  رييس  مسلميار؛  هادى  فضل  همچنين 
نيز بيان داشت كه حكومت بايد حمالت نظامى را باالى 
دشمنان روى دست گيرد تا از كشتار هاى مردم بى گناه 

توسط آنها جلوگيرى شود.
كه  معتقدند  افغانستان  مسايل  آگاهان  است  گفتنى 
حكومت با سياست هاى امتياز دهى اش به مخالفان، باعث 

تقويت آنان شده است.

برخى از اعضاى مشرانو جرگه:
حكومت استراتيژى دفاعى در قبال 

طالبان را تغيير دهد

فرماندهى  جنايى  جرايم  تحقيقات  رئيس  ظاهر؛  جنرال 
پوليس كابل آخرين آمار تلفات حمله انتحارى ديروز كابل 

را 52 كشته و زخمى اعالم كرد. 
در  ديروز  انتحارى  حمله  در  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
مقابل دادگاه عالى كشور 14 نفر از كارمندان دادگاه عالى 
به شمول افراد ملكى كشته و 38 نفر ديگر زخمى شده اند. 
به  موسوم  چهارراهى  نزديكى  در  كشور  عالى  دادگاه 
در  و  دارد  موقعيت  كابل  شهر  سوم  مكرويان  در  مسعود 
اطراف اين چهار راهى وزارت صحت عامه، سفارت امريكا، 
دادگاه عالى كشور و چندين مركز ديگراسخباراتى موقعيت 

دارد. 
يك  شنبه  سه  روز  ظهر  از  بعد  دقيقه   4:45 حوالى 
نزديكى  در  را  خود  نوع كروال  موتر  بر  سوار  انتحارى  فرد 

ساختمان مركزى دادگاه عالى منفجر كرد . 
اين رويداد دقيقا زمان خروج كارمندان دادگاه عالى از 

محل كارشان به وقووع پيوست.
3 موترحامل كارمندان دادگاه عالى نوع كاستر در اين 
رويداد از بين رفته است. تا كنون هيچ گروهى مسئوليت 
چنين  همواره  اما  نگرفته  عهده  به  را  انتحارى  حمله  اين 
عمليات هاى خونين به گروه طالبان نسبت داده مى شود.

اعضاى  از  تن  چهار  دستگيرى  از  ملى  امنيت  رياست 
يك  با  همراه  ازبكستان  اسالمى  حركت  تروريستى  گروه 

فرد انتحارى تبعه قزاقستان در واليت بدخشان خبر داد.
به گزارش خبرگزارى آوا، موظفين رياست امنيت ملى 
به  مربوط  كه  را  تروريستانى  از  تن  پنج  بدخشان  واليت 
حركت اسالمى ازبكستان و يك تبعه قزاقستانى مى باشند، 

دستگير كردند.
رياست امنيت ملى اسامى افراد بازداشت شده را اينگونه 

اعالم كرد:
نورالدين فرزند دين نياز تبعه قزاقستان، فرد انتحارى با 

تذكره جعلى واليت بادغيس.
عزت اهللا فرزند على مراد شهروند واليت قندوز.

صاحب  امام  ولسوالى  شهروند  افضل،  فرزند  شيرمحمد 
واليت قندوز.

عزيز احمد فرزند احمد، شهروند واليت بدخشان.
بدخشان،  واليت  شهروند  بازمحمد،  فرزند  اهللا  هدايت 

همراه با كمره فلمبردارى و اوراق تبليغاتى.
شبكه  به  مربوط  شده  دستگير  افراد  شود  مى  گفته 
اسالمى  حركت  به  وابسته  عمر»  «قارى  تروريستى 

ازبكستان مى باشد.
به گفته مقامات امنيتى كشور، شبكه تروريستى «قارى 
افراد  كه  بوده  القاعده  گروه  هاى  شاخه  از  يكى  عمر» 
دستگير شده به تازگى از وزيرستان شمالى كشور پاكستان 
و  انتحارى  حمالت  انجام  قصد  و  گرديده  افغانستان  وارد 
تروريستى را باالى تاسيسات دولتى، مجالس و اجتماعات 

بزرگ مردمى در شهر فيض آباد داشته اند.
امنيت ملى گفته است كه در جريان تحقيقات ابتدايى 
تبعه قزاقستانى بجرم خويش اعتراف كرده و گفته است كه 

قصد انجام حمله انتحارى را در واليت بدخشان داشت.

حمله انتحارى ديروز كابل، 52 كشته و 
زخمى برجاى گذاشت

5 تروريست ازبكستانى و قزاقستانى 
در بدخشان دستگير شدند

مسعود سعد سلمان؛ شاعر مبارزمسعود سعد سلمان؛ شاعر مبارز
گل گشت تاريخى به پايتخت فرهنگى جهان اسالمگل گشت تاريخى به پايتخت فرهنگى جهان اسالم

پادشاهان  حكمرانى  قلمرو  تنها  غزنى 
اسالمى  امپراتورى  سراسر  بر  كه  بزرگى 
در  اينك  و  راندند  مى  حكم  جهان  در 
آغوش اين شهر خاك آلود، آرام گرفته اند 
نيست؛ بلكه اينجا به تبع آنكه پادشاهان 
روزگاران قديم يا خود اهل فضل و ادب و 
شعر و هنر بوده اند و يا با اهالى اين عرصه 
ها،  دوست و همسو بوده اند، زيست بوم 

شاعران نام آور فارسى نيز بوده است. 
اين  از  يكى  سلمان  سعد  مسعود 
شاعران است؛ شاعرى كه نام او با زندان 
ابراهيم  سلطان  دوران  در  ناى  قلعه 
غزنوى، گرهى ناگسستنى خورده و سوگ  
سرودهاى غريبانه و استخوان سوز وى در 
و  شعر  اهالى  از  بسيارى  براى  زندان  آن 

ادب و فرهنگ آشناست. 
مسعود سعد سلمان، شاعر دوره غزنوى 
است كه در نيمه دوم قرن پنجم و آغاز 
مى  زيسته  است.  هجرى  ششم  قرن 
مسعود سعد سلمان در سال 438 هجرى 
در الهور از توابع هندوستان آن زمان به 
دنيا آمد. نام پدرش سعد و جدش سلمان 
سلمان  سعد  مسعود  حيات  است.  بوده 
مصادف با عهِد شش پادشاه غزنوى بوده 
فّرخزاد  پادشاه  عهد  در  او  كودكى   است. 
او،  شاهى  خدمت  و  ادبى  زندگى  و  بوده 
مى  شود.  آغاز  ابراهيم،  سلطان  عهد  از 
زندان  در  او  ساله   80 حيات  از  بخشى 
گذشته  مرنج  و  سو  ناى،  دهك،   هاى 
سلطنتى  كتابدار  او  رسمى  شغل  است. 

بوده است. 
او در دوران هاى سلطان ابراهيم غزنوى 
و سلطان مسعود دوم، 7 سال را در زندان 
دهك و سى و سه سال را در زندان قلعه 
ناى كه اكنون در ولسوالى قره باغ واليت 

غزنى قرار دارد سپرى كرده است. 
خود در اين زمينه مى سرايد: 
هفت سالم بكوفت سو و دهك 
پس از آنم سه سال قلعه ناى 

گفته شده او به دليل استعداد سرشار 
با  زندان  در  داشت  كه  سيالى  ذوق  و 
منجمى آشنا شد و در همانجا از او علم 

نجوم را فراگرفت. 
جرم  به  او  مورخان،   برخى  باور  به 
همراهى شهزاده محمود سيف الدوله كه 
زندان  به  بود  غزنوى  دربار  معارضان  از 
خود  استخالص  جهت  بيت،  دو  و  افتاد 
سرود و فردى معروف به على خاص كه از 
نزديكان دربار سلطان ابراهيم بود آن دو 

بيت را به سلطان رساند. 
دنبال  به  اما  شد؛   رها  زندان  از  او 
ديگر  بار  دوم  مسعود  سلطان  سلطنت 

براى 7 سال به زندان فرستاده شد و پس 
از رهايى در حالى كه ديگر پير گشته بود،  

گوشه نشينى پيشه كرد. 
سلمان  سعد  مسعود  شود  مى  گفته 
و  سرود  زندان  در  را  اشعارش  بيشترين 
قصايد به جا مانده از او خود گوياى اين 

حقيقت تلخ است. 
از مسعود سعد سلمان همواره به دليل 
هاى  زندان  پرمشقت  هاى  سال  تحمل 
شاهان  مختلف  هاى  دوره  در  طوالنى 
مبارز  شاعرى  عنوان  به  غزنوى،  سلسله 
و  زبان  و  لحن  كه  شاعرى  شود؛   مى  ياد 
رفته  كار  به  خيال  و  تصاوير  و  احساس 
در اشعار وى به ميزان قابل توجهى تحت 
تاثير فضاى زندان، نااميدى حاكم بر آن 
اسفبار  وضعيت  از  سلمان  هاى  شكوه  و 
زندگى فضال و اهالى علم و دانش و خرد 

قرار داشته است. 
فرهنگى  فعاالن  از  فكورى؛   عبدالعلى 
سلمان  سعد  مسعود  كه  گويد  مى  غزنى 
هاى  زندان  در  سال  هاى  سال  آنكه  با 
از  پس  اما  برد؛  سر  به  غزنوى  سالطين 
در  كه  هايى  مشقت  دليل  به  رهايى 
زندان تحمل كرده بود و هراس از اينكه 
مدح  به  گردد،  زندانى  ديگر  بار  مبادا 
سالطين غزنوى روى آورد و مقبول دربار 
پادشاهان واقع شد؛  اما اين دوره از زندگى 
او  زندگى  در  چشمگيرى  درخشش  وى، 
عنوان  به  را  او  آنچه  بلكه  است؛  نداشته 
و  غزنى  تاريخ  حافظه  در  ممتاز  شاعرى 
زبان  تمدنى  قلمرو  كليت  و  افغانستان 
هايى  سال  است،  كرده  ماندگار  فارسى 
است كه او در زندان به سر برده و در آنجا 
از  شكايت  در  را  اى  گزنده  و  تلخ  قصايد 
زمانه و روزگار و وضعيت اندوهبار زندگى 
سروده  دوران  آن  فرزانگان  و  فرهنگيان 

است. 
آه،  و  اشك  اندوه،  نااميدى،  حسرت، 
طاقت  و  شكن  استخوان  هاى  شكواييه 
سوز و بدگويى از زمانه و روزگار در اشعار 
مسعود سعد سلمان موج مى زند. اشعارى 
مبارز  و  انديش  تلخ  اى  چهره  او  از  كه 

نشان مى دهد. 
سعد  مسعود  از  بازمانده  رباعى  اين 
سلمان، به خوبى گوياى احوال او در آن 

روزگار بوده است: 
هر يك چندى به قلعه اى آرندم 
اندر سمجى كنند و بسپارندم 

شيرم كه به دشت و بيشه نگذارندم 
پيلم كه به زنجير گران دارندم 

در  هجرى   518 سال  در  سرانجام  او 
سن 80 سالگى چشم از جهان فروبست.

فرهنگــى

دفاعى-  و  امنيتى  روابط  ايجاد  موضوع 
ملى  مجلس  در  كابل  و  باكو  بين  نظامى 
گفتگو  و  بحث  مورد  آذربايجان  (پارلمان) 

قرار گرفت. 
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از ترند، 
دفاع  و  امنيت  كميته  رئيس  و  اول  نايب 
با  عسكروف  ضيافت  آذربايجان،  پارلمان 
اميرزى  رياست  به  افغانستانى  هيئت  يك 
ديدار  تكنولوژى  و  وزيرمخابرات  سنگين، 

كرد. 
بر  عسكروف  ضيافت  جلسه  اين  در 
ادامه روابط نزديك آذربايجان و افغانستان 
كرد  تاكيد  كشور  دو  روابط  گسترش  و 
و  بهبود  باعث  جلساتى  چنين  گفت  و 
گسترش روابط بين دو ملت و دولت مى 

شود. 
جز  كرد:افغانستان  تاكيد  عسكروف 
استقالل  كه  باشد  مى  كشورهايى  اولين 

آذربايجان را به رسميت شناخت. 
در ادامه نايب اول پارلمان پس از بحث 
جانبه  دو  روابط  پيرامون  نظر  تبادل  و 

آذربايجان  و  افغانستان  دفاعى  و  امنيتى 
گفت سازمان هاى حافظ صلح آذربايجانى 

در افغانستان فعال مى باشند. 
روابط  گسترش  بر  دوطرف  سپس 
پارلمانى و تجارى دو كشور تاكيد كردند. 
گفت  سنگين  اميرزى  جلسه  اين  در 
مى  افغانستان  برادر  و  دوست  آذربايجان 
مشترك  نقاط  كشور  دو  مردم  و  باشد 
فرهنگى  و  ملى  معنوى،  زمينه  در  زيادى 

دارند. 
كشورمان  اطالعات  و  ارتباطات  وزير 
در  آذربايجان  سريع  پيشرفت  به  اشاره  با 
سال هاى اخير گفت آذربايجان از جمله 
كه  باشد  مى  درمنطقه  موفق  كشورهاى 
همواره افغانستان را در زمينه كمك هاى 

انسان دوستانه يارى كرده است. 
نقش  به  اشاره  با  طرف  دو  پايان  در 
مهم آذربايجان در پروژه هاى بين المللى 
و  دفاعى  هاى  سيستم  تقويت  پيرامون 
مشكالت موجود پيش روى منافع ملى دو 

كشور بحث و تبادل نظر كردند.

نظامى

گفتگوى افغانستان و آذربايجان پيرامون گفتگوى افغانستان و آذربايجان پيرامون 
روابط امنيتى و دفاعى روابط امنيتى و دفاعى 

در  (برشنا)  برق  كننده  فراهم  شركت 
پرداخت  دوم  دور  برنامه  كه  دارد  نظر 
در  رسما  موبايل  طريق  از  را  برق  هزينه 

كشور افتتاح كند.
اكنون  هم  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
ميتر  بررسى  از  بعد  برق  هزينه  پرداخت 
توسط كارمندان رياست برق، از طريق بل 
بانك  هاى  شعبه  از  يكى  در  حضور  با  و 
كمى  روند  اين  و  شود  مى  داده  تحويل 

زمانگير مى باشد.
با اين حال آقاى توحيدى از مسئوالن 
خبرگزارى  به  «برشنا»  برق  رياست 
برنامه  دوم  دور  شركت  اين  گفت:  آوا 
پرداخت هزينه برق از طريق موبايل را روز 
افتتاح  كابل  در  جوزا)   22 شنبه  (چهار 

مى كند.
به گفته وى، اين برنامه به كمك مالى 
برشنا  شركت  توسط   USID موسسه 
با  اتصاالت  مخابراتى  شركت  طريق  از 

همكارى پشتنى بانك كه يك بانك دولتى 
تمام  كه  است  شده  اندازى  راه  باشد  مى 

شهروندان شهر كابل را در بر مى گيرد.
برنامه  براساس  افزود  مسئول  مقام  اين 
ها قرار است اين روند طى 15 روز آينده 
گسترش  كشور  بزرگ  شهرهاى  ساير  به 
تحويل  درباره  خوبى  سهولت  و  كند  پيدا 

هزينه برق به وجود مى آيد.
با  روند  اين  اول  دور  كه  است  گفتنى 
توزيع سيمكارت هاى اتصاالت از مكرويان 
قرار حال  و  بود  شده  آغاز  كابل  شهر 

است به تمام شهر كابل مورد تطبيق قرار 
گيرد.

شركت برشنا و يا فراهم كننده برق در 
كشور با توافق با شركت مخابراتى اتصاالت 
يك عدد سيمكارت را به 200 افغانى به 
مشتركين برق توزيع مى كند و مشتركين 
طريق  از  را  برق  هزينه  مصرف،  براساس 

موبايل پرداخت مى كنند.

اجتماعى

هزينه مصرفى برق در كابل از طريق موبايل هزينه مصرفى برق در كابل از طريق موبايل 
پرداخت مى شودپرداخت مى شود

براى اولين بار در كشور؛براى اولين بار در كشور؛

ارشاد احمدى؛ معين سياسى وزارت امور 
خارجه افغانستان قبل از ظهر روز سه شنبه 
در دفتر كارش با آقاى پيتر وارگس؛ معاون 

وزير خارجه استراليا مالقات كرد.
به گزارش خبرگزارى آوا، در اين ديدار دو 
طرف روى موضوعات مختلفى چون پروسه 
نيروهاى  به  امنيتى  هاى  مسووليت  انتقال 
جمهورى،  رياست  انتخابات  تدوير  افغان، 
روابط دوجانبه افغانستان و استراليا و تقويت 
همكارى ها ميان دوكشور صحبت و تبادل 

نظر نمودند.

همچنين دو طرف از تصميم اخير شوراى 
امنيت ملى افغانستان مبنى بر تمديد حضور 
13 تن آموزگار نظامى آستراليا براى آموزش 

قواى امنيتى افغان استقبال نمودند.
دولت  تصميم  به  اشاره  با  احمدى 
افغانستان مبنى بر راه اندازى انتخابات آزاد، 
سال  در  جمهورى  رياست  عادالنه  و  شفاف 

1393، گفت كه تدوير موفقانه اين انتخابات 
نظام دموكراتيك افغانستان را تقويت خواهد 

كرد.
دولت  مذاكرات  به  ارتباط  در  وى 
مصالحه  كه  گفت  مخالفين،  با  افغانستان 
حل  براى  سياسى  گزينه  بهترين  مذاكره  و 

مشكالت كنونى اين كشور مى باشد.
احمدى افزود كه ما تمام تالش خودمان 
را در ايجاد يك دفتر مذاكره در دوحه انجام 

خواهيم داد.
از  خوشنودى  ابراز  ضمن  نيز  وارگس 

دستاورد هاى مردم افغانستان در 12 سال 
اخير، يكبار ديگر بر تعهد كشورش در جهت 
در  كشور  اين  مردم  به  بيشتر  هاى  كمك 
راستاى تأمين صلح، ثبات و ادامه بازسازى 
تاكيد نمود. وى همچنين از آمادگى تاجران 
عرصه  در  گذارى  سرمايه  براى  استراليايى 

هاى مختلف اقتصادى افغانستان خبرداد.

سياسى

ديدار معاونين وزراى خارجه افغانستان و استراليا ديدار معاونين وزراى خارجه افغانستان و استراليا 
در كابلدر كابل

سفر  جريان  در  كرزى  جمهور  رئيس 
خويش به قطر با حمد بن خليفه آل ثانى، 

امير قطر ديدار و گفتگو كرد. 
به گزارش خبرگزارى آوا، در اين ديدار 
بيشتر  گسترش  درباره ى  جانب  دو  هر 
ميان  جانبه  دو  هاى  همكارى  و  روابط 
صلح  پروسه  تسريع  و  قطر  و  افغانستان 
افغانستان، به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
كرزى ضمن قدردانى از حمد بن خليفه 
از  هياتى  فرستادن  دليل  به  ثانى،  آل 
سرمايه گذاران قطر به كابل و نيز عملى 
كردن فيصله هاى قبلى، از وى براى بازديد 
و سفر به افغانستان دعوت به عمل آورد. 

در مقابل نيز حمد بن خليفه آل ثانى از 
سفر هيات سرمايه گذاران و تاجران قطرى 
سرمايه  براى  آنان  گى  آماد  و  كابل  به 
گذارى در افغانستان ابراز خرسندى كرد. 

وى با اشاره به مشكالت ملت افغانستان 
كه  كرد  تاكيد  جنگ  دهه  چندين  اثر  در 
زمينه  در  همكارى  آماده ى  قطر  دولت 
مساعد  و  افغانستان  صلح  پروسه  تسريع 
و  دولت  ميان  مذاكرات  زمينه  نمودن 
طالبان مى باشد. بر اساس  يك خبر ديگر، 
رئيس جمهور كرزى صبح روز گذشته در 
هيات  با  دوحه  شهر  در  خويش  اقامتگاه 
على  شيخ  و  بروكينز  انستيتوت  رهبرى 
بن عبداهللا آل ثانى معاون اتحاديه تاجران 
قطر به طور جداگانه ديدار و در رابطه با 

مسائل مورد عالقه با آنان گفتگو كرد. 
روز  جمهوركرزى  رئيس  است،  گفتنى 
هيات  يك  راس  در  يكشنبه(19جوزا)، 
در  اشتراك  منظور  به  دولتى  رتبه  عالى 
كنفرانس بين المللى امريكا و جهان اسالم 

به قطر رفته بود.

در ديدار با كرزى؛در ديدار با كرزى؛

امير قطر بر همكارى خود با افغانستان در زمينه امير قطر بر همكارى خود با افغانستان در زمينه 
پروسه صلح تاكيد كرد پروسه صلح تاكيد كرد 



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

تواضع مايه رفعت است، تواضع كنيد تا خدا شما را رفعت دهد. عفو مايه عزت است، عفو كنيد تا 
خدا شما را عزت بخشد. صدقه موجب فزونى مال است صدقه دهيد تا خدا مال تان را زياد كند
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خبرنگاه

نرخ اسعار خارجى

طوفان شمال در راه حلب
و  تحليل  سرويس  آوا،  خبرگزارى 
پژوهش اخبار / منابع امنيتى مى  گويند 
به  وسيع  حمله   براى  سوريه  ارتش  كه 
الوطن  روزنامه  مى  شود.  آماده  حلب 
چاپ سوريه، از استقرار ارتش در اطراف 

حلب خبر مى  دهد.
به  ارتش  كه  نوشته  الوطن  روزنامه 
شدت در حال استقرار و تقويت مواضع 

خود در اطراف شهر حلب است و براى 
نبرد در داخل و پيرامون شهر آماده مى 

شود.
پس  سوريه  ارتش  ها،  گزارش   بر  بنا 
از نبرد سرنوشت ساز در قصير و تسخير 
آن،  اينك در صدد بازپس  گيرى مناطق 

بيشترى از شورشيان است.
شهر  پيش  روز  چند  سوريه  ارتش 
بين  ارتباطى  راه  قصير،  استراتژيك 
كنترل  از  را  لبنان،  مرز  و  حمص 
شورشيان خارج كرد و روز يكشنبه نيز 
منطقه  در  را  شورشيان  مواضع  آخرين 

گرفت.
الوطن نوشت:«ارتش سوريه از تجربه 
خود در قصير و شرق غوطه [در نزديكى 
دمشق] استفاده خواهد كرد؛ تا در واليت 

 هاى حما و حمص پيشروى كند.»
در  سوريه  شهر  ترين  بزرگ  حلب 
شمال اين كشور واقع است كه از سال 
در  و  بوده  شورشيان  كنترل  در  گذشته 
آن  در  جدى  تحولى  گذشته  هاى  ماه 
اين  كه  شود  مى  گفته  است.  نداده  رخ 

عمليات ‹توفان شمال› نام گرفته است.
تروريست  سنگين  شكست  از  پس 
و  نظامى  قدرت  موازنه  قصير،  در  ها 
شدت  به  نبرد  ميدان  در  استراتژيك 
شده  سنگين  سوريه،  ارتش  سمت  به 
آينده،  روزهاى  ظرف  رود  مى  انتظار  و 
در  سوريه  ارتش  بيشتر  هاى  پيروزى 
حلب و ساير مناطق ديگر آن كشور روى 

دهد.
مشخص  درستى  به  تاكنون  اگرچه 
روز  چند  حلب  در  درگيرى  كه  نيست 
در  كه  شورشيانى  و  يافت  خواهد  ادامه 
ميزان  چه  از  هستند  مستقر  شهر  آن 
آنچه  اما  اند؛  برخوردار  نظامى  قدرت 
سوريه  ارتش  كه  است  اين  است  روشن 
با تسخير قصير و شرق غوطه، اكنون به 

شيوه برخورد با تروريست ها دست يافته 
روحيه  قصير،  سقوط  ديگر،  سوى  از  و 
شدت  به  نيز  را  سورى  ضد  معارضان 
پذيرتر  آسيب  را  آنها  و  كرده  تضعيف 

ساخته است.
هاى  راه  قصير،  تسخير  همچنين 
كنترل  تحت  مناطق  ساير  به  تداركاتى 
مانع  و  كند  مى  مسدود  را  شورشيان 

آن  به  سالح  و  تداركات  رسيدن  از 
سبب  نتيجه،   در  كه  شود  مى  نيروها 
تقويت مواضع ارتش سوريه در سركوب 

تروريست ها مى گردد.
ساز  سرنوشت  و  تاريخى  پيروزى 
به  همچنين  قصير،  در  سوريه  ارتش 
در  سوريه  نظام  سياسى  مواضع  تقويت 
و  كرده  كمك  نيز  المللى  بين  عرصه 
بسيارى از نقشه ها و برنامه هايى را كه 
محور غربى-عربى براى مهندسى آينده 
بود،   ريخته  اسد  از  پس  سوريه  سياسى 

نقش بر آب كرد.
كشورهاى غربى پس از سقوط قصير 
يا آن را محكوم كردند و يا سكوت پيشه 
براى  سوريه  ارتش  پيروزى  زيرا  كردند؛  
غرب و اعراب در قصير، غيرقابل باور بود 
و با توجه به حجم سرمايه گذارى هاى 
نظامى و تسليحاتى كه اين كشورها در 
قصير انجام داده بودند، شگفت انگيز و 

غيرقابل انتظار مى نمود.
كه  است  سوريه  ارتش  اين  اكنون 
نظامى  تحوالت  عرصه  در  عمل  ابتكار 
در سوريه را در دست دارد و بشار اسد؛ 
رييس جمهور سوريه نيز گفته است كه 
شرف  در  سوريه  براى  غرب  هاى  نقشه 
چيزى  همان  اين  و  دارد  قرار  نابودى 
كشور  و  نظام  به  وفادار  ارتش  كه  است 
نمايش  به  را  آن  عمًال  سوريه،  مستقل 

مى گذارد.
حلب  راه  در  شمال  توفان  اكنون 
است؛ تا يكى ديگر از مواضع مستحكم 
مخالفان را در هم بكوبد و به كشورهاى 
كه  كند  ارسال  را  پيام  اين  آنها  حامى 
اگر افقى براى پيروزى نظامى در سوريه،  
دولت  آن  از  پيروزى  اين  باشد  متصور 
و ارتش سوريه است؛ نه تروريست هاى 

وابسته به غرب و اعراب.
قصير،  شكست  از  پس  غرب 
نشست  برگزارى  تاريخ  شد،   مجبور 
در  زيرا  بيندازد؛  عقب  به  را   2 جنوا 
سياسى  تالش  هرگونه  شرايطى  چنين 
معناى  به  سوريه،  بحران  حل  براى 
پذيرش شكست سنگين تروريست ها از 
به  شدن  تسليم  مستلزم  و  است  ارتش 
خواهد  اسد  بشار  دولت  هاى  خواست 

بود.
با  غرب  كه  كرد  فراموش  نبايد  اما 
از  كه  جنوا2  نشست  كردن  موكول 
روسيه  شركت  و  امريكا  ابتكار  به  قضا 
برگزار مى شد و در ابتداى امر از شدت 
بود،  برخوردار  نيز  فراوانى  جديت  و 
است  دوخته  نتايجى  به  چشم  اكنون 
كه در ميدان نبرد گرم بايد رقم بخورد؛ 
ولى حتى در همين عرصه نيز در حال 
حاضر، اوضاع  به زيان غرب و اعراب در 

جريان است.

شناسايى  از  پكتيكا  امنيتى  مقامات 
دو االغ حامل مواد انفجارى خبر دادند 
از  يكى  انفجارى  مواد  آنها  گفته  به  كه 
طريق  از  ديگرى  و  خنثى  ها  االغ  اين 

ريموت كنترول، منفجر شده است.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
افغان(آوا) مقامات امنيتى واليت پكتيكا 
مى گويند كه تروريستان با استفاده از 
را  انفجارى  مواد  از  مقدارى  االغ،  دو 
داخل پاالن ها جاسازى كرده كه مواد 
حامل يكى از آنها خنثى و دومى منفجر 

شده است.
بار  دومين  اين  گذشته،  سال  دو  در 
جديد  روش  از  تروريستان  كه  است 
حيوانان،  به  منفجره  مواد  بستن  يعنى 

اعمال تروريستى را انجام مى دهند.
اولى  االغ  حامل  انفجارى  مواد   
پوليس  نيروهاى  توسط  (مركب) 
واليت  «گيان»  ولسوالى  در  سرحدى 
است  شده  خنثى  و  شناسايى  پكتيكا 
ريموت  با  شناسايى  از  قبل  دومى  اما 

كنترول منفجر شد.
اين رويداد تلفاتى در قبال نداشته و 
تحقيقات پوليس براى رد يابى عاملين 

آن جريان دارد .
براساس گفته هاى مسئولين امنيتى، 
هراس افگنان مى خواستند با استفاده 
دو  اين  توسط  كه  اى  انفجارى  مواد  از 
االغ (مركب) منتقل مى شد، دست به 

حمله هاى تروريستى بزنند.
روى  بر  شورشيان  نيز  گذشته  سال 
در  را  آن  و  گذاشته  كار  بمب  االغ  يك 
«چهار  منطقه  فرماندهى  مقر  مقابل 
سپس  كردند.  رها  غور،  واليت  سده» 
مقر  به  پوليس  رئيس  ورود  هنگام  به 
دور  راه  از  كنترول  طريق  از  فرماندهى 
اين بمب را منفجر كرده و او را كشتند.

در واليت پكتيكا؛
حمله انتحارى با االغ

شيخ نشين ها، حزب اهللا را تحريم كردند 
فارس  خليج  حوزه  عرب  كشورهاى 
را  حزب اهللا  اعضاى  كه  شدند  متعهد 
و  سوريه  در  گروه  اين  دخالت  دليل  به 

حمايت از بشار اسد تحريم كنند.
از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
ايسنا، تمامى  مردم كشورهاى شيعه و 
سنى عرب حوزه خيلج فارس از حزب اهللا 
به  اسرائيل  برابر  در  مقاومت  دليل  به 
شدت حمايت مى كنند، اما اتحاديه عرب 

نظير  كشورهايى  نفوذ  تحت  كامال  كه 
مصر، عربستان صعودى و قطر قرار دارد، 
اخيرا دخالت هاى حزب اهللا در سوريه را 

به شدت محكوم كرده است.
خليج  همكارى  شوراى  عضو  شش 
حضور  محكوميت  اعالم  ضمن  فارس 
كه  كردند  اعالم  سوريه  در  حزب اهللا 
خليج  همكارى  شوراى  خارجه  وزيران 
اعضاى  عليه  گرفتند  تصميم  فارس 

حزب اهللا در داخل اين كشورها اقدامات 
شامل  اقدامات  كنند.اين  اجرا  تنبيهى 
داخل  در  اعضا  اين  شهروندى  حق  لغو 
خليج  همكارى  شوراى  عضو  كشورهاى 
مالى  و  تجارى  تحريم هاى  و  فارس 
مى شود. گفتنى است كه سربازان سورى 
نيروهايى  حمايت  از  قصير  عمليات  در 
لبنان  حزب اهللا  مقاومت  جنبش  از 

برخوردار بودند.

به گزارش خبرگزارى آوا، جان كوبيس؛ نماينده 
شنبه  سه  روز  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
تلفات  فى صدى   24 افزايش  از  خبرى  نشست  در 
آغاز  از  گفت:  و  خبرداد  افغانستان  در  ملكى  افراد 
سال روان ميالدى تا كنون 2 هزار 499 فرد ملكى 
در حمالت مخالفين مسلح دولت كشته شده ا ند. 
به گفته ى وى از مجموع اين تلفات، 21 فى  صد 
آن را اطفال تشكيل ميدهند كه اين رقم نسبت به 

سال گذشته 30 فى صد افزايش را نشان ميدهد. 
شده  انجام  طالبان  توسط  كشتار  فى  صد   74

است. 
كه  كرد  تصريح  متحد  ملل  سازمان  نماينده 
تلفات افراد ملكى در حمالت انتحارى 41 فى  صد، 
ترور و قتل هاى زنجيره اى 42 فى  صد نسبت به 

سال گذشته افزايش يافته است. 
هاى  عمليات  در  ملكى  افراد  تلفات  افزود:  وى 
هوايى 30 فى  صد و در حمالت مستقيم مخالفين 

مسلح 24 فى صد كاهش يافته است. 
افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  نماينده 
باالى  حمله  ملكى،  افراد  كشتار  انتحارى،  حمالت 
تاسيسات و كارمندان سازمان ملل را خالف قوانين 
بشرى دانست و مرتكبين آنرا جنايتكار خطاب كرد. 
در  پاكستان  داشتن  دست  اينكه»  بيان  با  وى 
نه  است  فرضيه  يك  افغانستان  انتحارى  حمالت 
شرايط  به  توجه  با  ساخت:  نشان  خاطر  حقيقت» 
با  تا  تالشند  در  طالبان  افغانستان،  در  حساس 
افزايش حمالت انتحارى، توانمندى هاى نظاميان 

افغانستانى را زير سوال ببرند. 
گران  تحليل  از  بسيارى  كه  است  حالى  در  اين 
مسايل سياسى كشور بر اين عقيده اند كه «جان 
كوبيش» با اين گفته هاى خويش روشنى آفتاب را 

نيز فرضيه تلقى مى كند. 
با  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  نماينده 
اشاره به برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال 
آينده گفت: براساس نظرسنجى ها ى انجام شده ، 
تمامى مردم افغانستان طرفدارانتقال مسئوليت ها 
و برگزارى انتخابات هستند، از اين رو دفتر سازمان 
ملل در افغانستان نيز از برگزارى انتخابات رياست 
جمهورى به گونه اى شفاف، عادالنه و همه شمول 

حمايت مى كند. 
نماينده سازمان ملل در پايان، از نشست شوراى 
جون)  تاريخ(30جوزا/ 20  در  ملل  سازمان  امنيت 
به منظور آغاز مرحله پنجم انتقال مسئوليت و حل 

مسايل امنيتى افغانستان خبرداد.

در  دوشنبه  روز  هاى  خشونت  قربانيان  شمار 
عراق به 73 كشته و 250 زخمى رسيد.

به گزارش خبرگزارى آوا ، براثر پنج انفجار موتر 
بمب گذارى شده در شهر موصل 29 نفر كشته و 

80 تن نيز زخمى شدند.
اين انفجارها همچنين در شهرهاى دور و تاجى 

13 قربانى بر جاى گذاشت.
در واليت كركوك نيز 12 نفر كشته شدند.

نفر  نيز 19  دياله  و  بغداد   ، مدائن  شهرهاى  در 
كشته شدند.

مردان مسلح گروه القاعده روز سه شنبه 22 نفر 
را در شمال بغداد ربودند.

اين افراد مسلح چندين نفر را در منطقه حمرين 
75 كيلومترى شمال شرق شهر بعقوبه ربودند.

افراد مسلح با برپايى يك پوسته ايست و بازرسى 
ساختگى در سرك موترها را براى بازرسى متوقف 
كرده و اين افراد را ربودند. اين افراد از اعضاء قبيله 

زركوش از قبايل محلى عراق بوده اند.
و  شدند  اعدام  شده  ربوده  افراد  از  نفر  هفت 
اند.  يافته  را  آنها  اجساد  عراق  پوليس  نيروهاى 

سرنوشت ديگر گروگانها نامعلوم است.
يكى از سركردگان گروه القاعده در حمله پوليس 
عراق در منطقه الناحيه در واليت دياله نيز كشته 

شد. 
بر اساس گزارشهاى موجود اين فرد در ربودن و 
قتل ساكنان محلى و نيروهاى امنيتى عراق دست 

داشته است.
خشونتهاى عراق در ماههاى اخير افزايش يافته 
است. بر اساس گزارش سازمان ملل بيش از 1000 
نفر در حمله افراد مسلح و انفجارهاى عراق در ماه 

مه كشته شدند.
در حمالت روز دوشنبه نيز 80 نفر در اين كشور 
كشته شدند. در شهر موصل 370 كيلومترى بغداد 

37 نفر كشته و 120 نفر زخمى شدند.

تروريستى  انفجار  كه  كردند  اعالم  سورى  منابع 
دمشق  المرجه»  ميدان»  در  شنبه  سه  روز  صبح 
تاكنون دو كشته و 26 زخمى برجا گذاشته است. 
به گزارش خبرگزارى آوا، شبكه االخباريه سوريه 
گزارش داد كه در اثر به وقوع پيوستن انفجارى در 
شهروندان  از  زيادى  تعداد  دمشق  المرجه  منطقه 

سورى كشته و زخمى شدند.
بنابر اين گزارش، اين انفجار تاكنون دو كشته و 

26 زخمى برجا گذاشته است.

سازمان ملل خبر داد:
افزايش 24 فى  صدى تلفات افراد 

ملكى در افغانستان

73 كشته و 250 زخمى 
در انفجارهاى عراق

منابع سورى خبر دادند؛ دو كشته و 
26 زخمى در انفجار تروريستى دمشق
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