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يادداشتيادداشت
كابينه وحدت ملى و ضرورت حضور 

مجاهدين!
سيد مظفر دره صوفى

و  نيافته  قوام  آن  چهارستون  كه  حكومتى 
هنوز قد راست نه كرده؛ اما از چهارسوى، مورد 
نقد و تحليل قرار گرفته و مى گيرد. بى گمان 
برخى از اين گونه تحليل ها به مبانى نظرى و 
كه  الزمست  و  گردد  برمى  حكومت  تيوريك 
به آن پرداخته شود، ابعاد و زواياى ناموزون و 
حكومت گران  اگر  و  گردد  آشكار  آن  نامتوازن 
هنوز بدان وقوف نيافته اند؛ وقوف يابند و از 
كه  اى  عنكبوتى  هاى  خانه  و  لرزان  هاى  پايه 

براى خويش ساخته اند، آگاه شوند. 
اين طيف تحليل گرانى كه دلسوزانه به نقد 
قصد  نه   - نظرم  به   - پردازند،  مى  حكومت 
تخريب دارند و نه چشم تقريب. و نه نقد را 
چوكى  به  رسيدن  و  قدرت  به  نيل  ى  وسيله 
براى  دلسوزى  سر  از  گامى،  گاهى،  دانند.  مى 
مى  بر  خود  فرزندان  آتيه  براى  گاهى  و  خود 
دارند. مقصد و مقصود نيز آنست كه اصحاب 
النه  بر  كه  بدانند  رياست  شيفتگان  و  قدرت 
از  بستن  آن  به  دل  و  قراريافتن  عنكبوتى  هاى 
ناآگاهى و نادانستگى پايه هاى لرزان اين دنيا و 

قدرت دنيا است. 
به هرحال غير از آن افرادى كه دل در گرو 
از  خواهند  مى  و  دارند  حكومت  اين  اصالح 
محكمى  هاى  گام  حكومت  اين  راه،  ابتداى 
بردارد؛ كسانى نيز هستند كه نگاهى به قدرت 
دارند و ...            ادامه در صفحه 4

داعش در چند قدمى ماست؟

تذكره هاى الكترونيكى، گامى به سوى ثبات سياسى

نماينده فوق العاده رييس جمهور در امور اصالحات و 
حكومت دارى خوب مى گويد كه اگر توزيع تذكره هاى 
الكترونيكى شروع گردد ديگر در انتخابات تقلب صورت 

نخواهد گرفت.
به گزارش خبرگزارى آوا، احمد ضيا مسعود در بازديد از 
وزارت مخابرات گفت كه با توزيع تذكره هاى الكترونيكى 
مى شود كه يك مسئله بزرگ سياسى را حل نمود و وزارت 

مخابرات در اين رابطه نقش كليدى را بازى مى كند.
به گفته مسعود توزيع تذكره هاى الكترونيكى و پيشرفت 

تكنولوژى در ثبات سياسى كشور كمك مى كند.
گذشته  سال  سيزده  هاى  كاركرد  از  قدردانى  با  مسعود 
وزارت مخابرات گفت كه وزارت مخابرات مى تواند يك 
انقالب بزرگ ادارى را در كشور بوجود آورد كه بواسطه اين 

انقالب ما مى توانيم پروسيجر هاى ادارى را كوتاه بسازيم.
مسعود با بيان اينكه افغانستان در يك دهه گذشته رشد 
و پيشرفت قابل توجهى را در عرصه مخابرات و تكنالوژى 
معلوماتى تجربه كرده است، افزود كه اين عرصه مى تواند 
نقش اساسى در رشد و پيشرفت در عرصه اقتصادى داشته 

باشد.
به باور مسعود با حكومت الكترونيكى مى شود تحوالت 
زيادى را در كشور بوجود آورد كه توسط آن خدمات سالم 

براى همه شهروندان كشور ارايه گردد.
بريالى حسام؛ معين تخنيكى و سرپرست وزارت مخابرات 
نيز در اين ديدار گفت كه هدف عمده وزارت مخابرات در 
اينست كه جامعه افغانستان به يك جامعه معلوماتى تغيير 
كند. وى افزود كه در سيزده سال گذشته، كشور تغييرات 
زيادى در عرصه تكنالوژى و مخابرات نموده كه فعًال در 
حدود 23 ميليون نفر كه بيش از 85 در صد نفوس كشور را 

تشكيل مى دهند از خدمات مبايل استفاده مى كنند.
وى افزود: همچنان بيش از 4 ميليون نفر به خدمات انترنتى 
و  معلوماتى  تكنالوژى  گفت:  توان  مى  كه  دارند  دسترسى 
مخابراتى در افغانستان تغييرات بسيار عمده و اساسى را در 

زندگى مردم رو نما نموده است.
مخابراتى  شركت  پنج  افغانستان  در  حاضر  حال  در 
ده  از  بيشتر  و  دولتى  مخابراتى  شركت  يك  و  خصوصى 
فعاليت  معلوماتى  تكنالوژى  خدمات  كننده  ارائه  شركت 

مى نمايند.
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سازمان همكارى اسالمى 
ازشارلى ابدو شكايت 

مى كند

رييس جمهور غنى 
يك ثلث مجلس سنا را غيرقانونى 

اعالم كرد!
بررسى  از  اسالمى  همكارى  سازمان 
فرانسوى  مجله  عليه  شكايت  موضوع 
پيامبر  به  اهانت  دليل  به  ابدو  شارلى 
دفتر  به  حمله  از  بعد  (ص)  اسالم  گرامى 

آن مجله خبر داد. 

دادگاه  حكم  براساس  غنى  جمهور  رييس 
عالى، يك ثلث مجلس سنا را كه پيش از 
اين به نمايندگان شوراهاى ولسوالى اختصاص 
داشت، غير قانونى اعالم كرد و فرمان داد اين 

مجلس با دو ثلث به كارش ادامه دهد.

در صفحه در صفحه 22
طالبان؛ تغيير جايگاه يا تغيير ديدگاه؟طالبان؛ تغيير جايگاه يا تغيير ديدگاه؟

فرهنگيان غزنى:
نشر كاريكاتور پيامبر اسالم يك اقدام تروريستى است!

مجلس سنا: سفارت فرانسه در كابل مسدود شود

واليت  خبرنگاران  و  فرهنگيان 
مبنى  ابدو  شارلى  نشريه  اقدام  غزنى 
بر نشر كاريكاتور پيامبر اسالم را اقدام 
مقدسات  و  عقايد  عليه  تروريستى 

مسلمانان عنوان كردند.
اسداهللا  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
خبرنگاران  اتحاديه  رئيس  جالل زى، 
غزنى مى گويد كه چاپ كارتون پيامبر 
بزرگ اسالم به هر شكل و بهانه اى و 
ازسوى هر كسى صورت بگيرد، توهين 
و  است  مسلمانان  باورهاى  و  دين  به 

چنين توهينى غير قابل بخشش است.
اندركاران  دست  كه  گفت  وى 
به  دست  كه  ابدو  شارلى  طنز  نشريه 
چاب كارتون حضرت پيامبر(ص) زده 
حضرت  نيك  سيرت  از  اينكه  يا  اند 

مجلس سنا به علت توهين به ساحت 
مجله  توسط  (ص)  پيامبر  مقدس 
از  عمومى  فيصله  يك  در  فرانسوى، 
حكومت افغانستان خواست كه سفارت 

اين كشور را در كابل مسدود كند.
اين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 

محمد(ص) كوچكترين اطالعاتى ندارند 
يا اين كه پشت اين اقدام اغراض اسالم 

ستيزانه وجود دارد.
در  خبرنگار  حسينى،  آصف  محمد 
دادن  نسبت  كه  مى گويد  غزنى  واليت 
دين  به  تروريستى  حمالت  و  اعمال 
اسالم از سياست اسالم ستيزانه برخى از 
به  كه  مى گيرد  نشات  غربى  هاى  كشور 
گفته او، اخيرا اين سياست ها در صدر 
برنامه هاى شمارى از كشور هاى غربى 

قرار گرفته است.
نشريه  باشد  قرار  اگر  افزود:  حسينى 
حمله  به  پيوند  در  ابدو  شارلى  طنزى 
قتل  و  مجله  اين  دفتر  به  تروريستى 
دست  شان  اندركاران  دست  از  شمارى 
حضرت  كاريكاتور  دوباره  چاپ  به 

درخواست سناتوران پس از آن صورت 
بار  فرانسه  ابدو  شارلى  مجله  كه  گرفت 
ديگر اقدام به نشر كاريكاتورهاى موهن 

عليه پيامبر اسالم كرده است.
فضل هادى مسلم يار؛ رييس مجلس 
سنا گفت كه مجلس سنا در پيوند به نشر 

انتقام  نوع  اين  باشد  زده  محمد(ص) 
گيرى كامال غير انسانى است.

به گفته او، سياست مداران فرانسوى 
كه خود شان را پيشگام عدالت انسانى و 
حقوق بشرى مى خوانند، بايد به خاطر 
اين عمل توهين آميز شارلى ابدو، خجل 
فرهنگيان  از  ابدالى  وحدت  باشند.سيد 
واليت غزنى چاپ كاريكاتور حضرت 
ابدو  شارلى  نشريه  صفحات  در  پيامبر 
و  دين  عليه  تروريستى  عمل  يك  را 

مقدسات مسلمانان عنوان مى كند.
وى مى گويد: چاپ و نشر كاريكاتور 
شارلى  مجله  سوى  از  محمد  حضرت 
اين  دفتر  بر  تروريستى  حمله  با  ابدو 
انتقام  منظور  به  و  دارد  ارتباط  مجله 
اين  كه  است  گرفته  صورت  گيرى 

اسالم  پيامبر  به  موهن  كاريكاتورهاى 
وزارت  طريق  از  را  خود  احتجاجيه 
خارجه، و رياست جمهورى به سفارت 

فرانسه اعالم مى كند.
رييس  از  ما  خواست  افزود:  وى 
صورتيكه  در  است  اين  جمهور 

به  تروريستى  حمله  نوع  يك  خودش 
باور هاى مسلمانان است.

به  شرايط  متاسفانه  كه  افزود  ابدالى 
گروهك  كه  است  آمده  پيش  اى  گونه 
دنيا  در  اسالم  دين  بنام  تروريستى  هاى 
باعث  موضوع  همين  كه  دارند  فعاليت 
مسلمانان  به  نسبت  ها  بدبينى  ايجاد 

جهان شده است. 
محمد  حضرت  كاريكاتور  چاپ 
(ص) از سوى نشريه طنزى شارلى ابدو 
به گونه وسيع از سوى علما و فرهنگيان 

غزنى محكوم گرديد.
در جمعه گذشته علماى شيعه و سنى 
در خطبه هاى شان به گونه جدى به اين 
موضوع پرداختند و با شديد ترين الفاظ 
اقدام نشريه شالى ابدو را محكوم كردند.

احترام  مسلمانان  مقدسات  به  فرانسه 
در  كشور  آن  سفارت  بايد  گذارد،  نمى 

افغانستان مسدود شود.
راى  با  كه  احتجاجيه  ارسال  پيشنهاد 
اكثريت قاطع سناتوران رو به رو شد از 
...    ادامه در صفحه 2

ناظران مى گويند كه اين اظهارات ضد و نقيض مقام هاى امنيتى، ابهام، سردرگمى و 
نگرانى در اين زمينه را افزايش مى دهد و براى پيشگيرى از تبعات و تاثيرات روانى اين 
شايعات و گزارش ها، دولت مى بايست به جاى موضع گيرى هاى متناقض و چندگانه، 

اقدامات عملى  را براى تامين امنيت و اطمينان خاطر مردم به راه اندازد.

در اين شكى نيست كه افغانستان، عراق نيست و نيروهاى امنيتى به ويژه ارتش ملى 
با تكيه بر حمايت هاى مردمى خواهد توانست بر تمامى چالش هاى امنيتى غلبه كند؛ اما 
اين مهم، صرفا با ابراز نظرهاى اطمينان بخش، حاصل نمى شود؛ بلكه نيازمند اتخاذ تدابير 

در صفحه 3وسيع و پردامنه اى است كه بتواند به تحقق اين مأمول و پايان اين كابوس تازه كمك كند.

اطالعيه

پروژه رهايشى شهدا
اطالعيه

پروژه زراعتى و رهايشى حسينى
از تمامى نمره داران پروژه شهدا واقع غرب ميدان هوايى مزار شريف كه 
نمره از اينجانب عبدالرضا رضايى وكيل اسبق ميدان وردك اخذ نموده بوديد 
اينجانب  شخصى  امضاء  به  شده  امضاء  سفيد  هاى  تكت  و  پروژه  اسناد  كه 
امضاء شده بود به دليل مفقود  شدن مهر و اسناد هاى فوق الذكر از تاريخ 
فوق الى مدت يك ماه به دفتر مركزى كابل مراجعه نموده اسناد مجدد دريافت 
و باالى ساحه رفته ملكيت خويش را تصرف نماييد. در غير آن حق شكايت 

نداريد.
آدرس دفتر مركزى: كابل، دشت برچى، پل خشك، ماركيت توحيد، منزل 

سوم، دفتر عبدالرضا رضايى وكيل اسبق واليت ميدان وردك.

از تمامى زمين داران و نمره داران پروژه حسينى واقع شمال شرق قلعه قل 
محمد مزار شريف تقاضامنديم كه به علت مفقود شدن مهر و اسناد دفتر و نيز 
تكت هايى به نام پروژه مذكور به امضاء افراد غير مسئول به صورت جعل و 
فريب دادن مردم در نزد افراد و اشخاص ديده شده، لذا از تمامى اسناد داران 
محترم خواهشمنديم سر از تاريخ نشر اعالن به مدت يك ماه به دفتر مركزى 
كابل مراجعه نموده، اسناد جديد دريافت نموده و زمين هاى خويش را مجددا 

رفته تحويل بگيرند تا جلو افراد مغرض و فريبكار گرفته شود.
آدرس دفتر مركزى: كابل، دشت برچى، پل خشك، ماركيت توحيد، منزل 

سوم، دفتر عبدالرضا رضايى وكيل اسبق واليت ميدان وردك. 
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خبـــرخبـــر

ادامه از صفحه اول / طرف سيد صفى اهللا هاشمى 
در جلسه عمومى ديروز مجلس سنا مطرح شد.

آقاى هاشمى ضمن محكوميت شديد اين اقدام 
در حريم  بايد  شارلى ابدو گفت كه دولت فرانسه 
ميلياردها  قلب  ساختن  دار  جريحه  از  خود  كشور 

مسلمان در جهان خوددارى كند.
زلمى زابلى، عضو ديگر سنا نيز ياد آور شد كه 
افغانستان همانند دولت تركيه بايد سفارت فرانسه 

را در كابل مسدود كند.
صورت  در  كه  است  كرده  اعالم  تركيه  دولت 
فرانسه،  در  اسالم  پيامبر  به  آميز  توهين  اقدام  ادامه 

سفير اين كشور را از خاك تركيه اخراج مى كند.
مجله شارلى ابدو دو روز پيش پس از آنكه بر 
دفتر اين مجله حمله مسلحانه صورت گرفت، بار 
ديگر اقدام به نشركاريكاتورهاى موهن عليه پيامبر 

اسالم كرد.
اين اقدام از سوى كشورهاى اسالمى به شدت 
محكوم شده و اين عمل را خدشه داركردن چهره 

اسالم خوانده اند.
بار  چندين  نيز  اين  از  پيش  ابدو  شارلى 
كرده  منتشر  را  اسالم  پيامبر  موهن  كاريكاتورهاى 

بود.

مجلس سنا:
سفارت فرانسه در كابل مسدود شود

تطبيق چهل درصد پاليسى ملى جوانان 
تا پنج سال ديگر

خبـــرخبـــر

فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معين 
مى گويد كه جوانان نيروى محرك چرخ اقتصادى 
سال  پنج  تا  دارد  تالش  وزارت  اين  و  اند  كشور 
عرصه  در  را  جوانان  ملى  پاليسى  درصد  آينده 40 

هاى مختلف تطبيق كند.
به گزارش خبرگزارى آوا، نخستين پاليسى ملى 
و  تعليم  صحت،  زايى،  اشتغال  شامل  كه  جوانان 
همچنين  و  مسلكى  و  تخنيكى  تعليمات  آموزش، 
مى  اجتماعى  و  سياسى  امور  در  جوانان  مشاركت 
باشد پس از تصويب دولت، روز يكشنبه از سوى 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معينيت 

رسمًا افتتاح شد.
جوانان،   براى  ملى  برنامه  يك  منحيث  سند  اين 
كه  هايى  چالش  به  رسيدگى  براى  دولت  تعهد  و 
ظرفيت  برنامه  و  هستند  رو  به  رو  آن  با  جوانان 
تصميم  فرايند  در  جوانان  مشاركت  جهت  سازى 
گيرى ها و برنامه ريزى ها، تدوين گرديده است؛ تا 
جوانان بتوانند در رشد و انكشاف افغانستان نقش 

بارزى را ايفا نمايند.
تيمورشاه اسحاق زى؛ معين امور جوانان كه در 
اين محفل صحبت مى كرد، جوانان را محركين دهه 
تحول دانسته و از دولت خواست تا باالى جوانان 

سرمايه گذارى استراتژيك كند.
وى گفت كه جوانان بايد منحيث محركين چرخ 
اقتصادى افغانستان در دهه تحول شناسايى گردند.

در  جوانان  باالى  گذارى  سرمايه  او،  باور  به 
انكشاف  و  رشد  براى  گذارى  سرمايه  حقيقت 

اقتصادى، صلح و امنيت در كشور مى باشد.
تامين  در  را  جوانان  نقش  همچنين  زى  اسحاق 
كه  گفت  و  نمود  توصيف  برجسته  كشور  امنيت 
نيروهاى  صفوف  در  دلير  جوان  هزار  ها  ده  امروز 
افغانستان  مردم  ما  و  كنند  مى  خدمت  امنيتى 
در  را  جوانى  نيروى  چنين  كه  هستيم  خوشبخت 

اختيار داريم.
را  جوانان  ملى  پاليسى  تدوين  از  هدف  وى 
ادارات  شمول  همه  و  سيستماتيك  رسيدگى 
دولتى  غير  هاى  سازمان  و  نهادها  و  دولتى  ذيربط 
و  طرح  افزود:  و  كرد  عنوان  جوانان  مشكالت  به 
دراز  و  مدت  ميان  مدت،  كوتاه  هاى  برنامه  تطبيق 
مهارت  استعدادها،  توسعه  و  رشد  منظور  به  مدت 
ها و توانايى هاى جوانان در عرصه هاى اقتصادى، 

اجتماعى، فرهنگى و سياسى كشور است.
ملل  سازمان  مقيم  كننده  هماهنگ  باودن؛  مارك 
توسعه  پاليسى  اين  گفت:  نيز  افغانستان  در  متحد 
همه جانبه را براى كامگارى و ثبات افغانستان ارايه 

مى كند.
او گفت: در اين بخش سازمان ملل متحد افتخار 
استعدادهاى  رشد  در  افغانستان  دولت  از  كه  دارد 

بالقوه هر جوان افغان حمايت مى كند.
قابل ذكر است كه بر اساس معلومات، 63 درصد 
از نفوس كشور تحت سن 25 سال قرار دارند. اين 
نسل جوان فرصت تاريخى را براى سرمايه گذارى 
بسوى  افغانستان  دادن  سوق  و  نسل  اين  باالى 

انكشاف، امنيت و ثبات مهيا مى سازد.

اى  تفاهمنامه   (WFP) جهانى  غذايى  سازمان 
به ارزش 32 ميليون دالر را با وزارت كار و امور 
اجتماعى به منظور كمك غذايى براى خانواده هاى 

بى بضاعت به امضا رساند.
مهمند؛  نور  واصل  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
حين  اجتماعى  امور  و  كار  وزارت  پرست  سر 
امضاى اين قرارداد به خبر نگاران گفت: قرار است 
كه اين مقدار مبلغ در بخش هاى كمك غذايى به 
و  فنى  هاى  آموزش  و  بضاعت  بى  هاى  خانواده 

حرفه اى به مصرف برسد.
فراهم  جهت  در  پول  اين  از  بخشى  افزود:  وى 
جوانان  به  مسلكى  و  آموزشى  هاى  كورس  آورى 
در 58 ولسوالى واليات كشور به مصرف مى رسد.
امور  و  كار  وزارت  سرپرست  ى  گفته  به 
تا  دارد  نظر  در  جهانى  غذايى  سازمان  اجتماعى، 
خانواده  از  تعدادى  براى  را  پول  اين  از  مقدارى 
هاى  بسته  افغانستان  واليات  در  بضاعت  بى  هاى 

غذايى توزيع كند.
در همين حال؛ رييس سازمان غذايى جهان پس 
از عقد قرار داد اين تفاهم نامه از ادامه كمك هاى 
به  كه  گفت  و  داد  خبر  افغانستان  به  سازمان  اين 
شرايط  هر  تحت  افغانستان  مردم  به  شان  كمكهاى 

ادامه مى دهند.
اين در حاليست كه شمارى از افراد بى بضاعت 
با  زندگى  در  آنان  كه  گويند  مى  شده  بيجا  و 
مشكالت زياد روبه رو هستند و در فصل زمستان 

نياز به كمك هاى بيشترى دارند.
ملل  سازمان  عالى  كميشنرى  كه  است  گفتنى 
متحد در امور مهاجران نيز هفته گذشته كمك هاى 
عودت  و  شده  بيجا  فاميل   26000 براى  زمستانى 
كننده را آغاز كرده كه اين روند تا پايان ماه جارى 

ميالدى ادامه دارد.

حمايت  موسسة  خبرنگار  وقار،  عاقل  محمد 
ننگرهار،  واليت  در  اجتماعى  و  حقوقى  هاى 
روز  شام  غر  سپين  محلى  راديوى  سابق  خبرنگار 
جمعه مورخ 26 جدى توسط افراد مسلح با شليك 

گلوله به قتل رسيد.
عروسى  محفل  در  وقار،  شهيد  آوا،  گزارش  به 
بتى  ولسوالى  در  روستايى  در  دوستانش  از  يكى 
افراد  كه  بود  كرده  شركت  ننگهار  واليت  كوت 
شليك  وى  بر  مستقيمًا  و  شده  منزل  وارد  مسلح 

نمودند. 
در اثر شليك افراد مسلح؛ عاقل وقار به شهادت 

رسيده و دو تن از همراهان او زخمى شدند.
شير محمد بهادر همت، رئيس راديو سپين غر 
به ديده بان رسانه هاى دفتر نى گفت: آقاى وقار 
به  حمله  و  نداشته  شخصى  دشمنى  كسى  هيچ  با 
جانش مستقيمًا با كار هاى خبرنگارى او ربط دارد.
به گفتة همت، محمد عاقل وقار، حدود سه ماه 
بود  كرده  استعفا  غر  سپين  محلى  راديوى  از  پيش 
و با يك نهاد كه در رابطه به مبارزه با فساد ادارى 

فعاليت دارد، ايفاى وظيفه مى كرد.
وى در اين نهاد در تهية گزارش هاى پژوهشى 

در مورد فساد ادارى مصروف بود.
دانش  هنوز  نبود،  بيش  نوجوانى  وقار،  عاقل 
واليت  در  مكاتب  از  يكى  دوازدهم  صنف  آموز 
زير  جا  يك  وى  با  هايش  آرزو  كه  بود  ننگرهار 

خاك شد.
آزاد  هاى  رسانه  كنندة  حمايت  نى  دفتر 
افغانستان، قتل  وقار را ضايعة بزرگ براى جامعة 
دوستان  خانواده،  با  دانسته،  افغانستان  خبرنگارى 
و همكارانش در اين اندوه بزرگ خود را شريك 

مى داند.
دفتر  عمومى  رئيس  خلوتگر،  عبدالمجيب 
از  افغانستان  آزاد  هاى  رسانه  كنندة  حمايت  نى 
اين  عامالن  تا  خواهد  مى  ملى  وحدت  حكومت 

جنايت را شناسايى و مجازات نمايند.
براى  ها  سال  ترين  خونين  از  كه   2014 سال 
خبرنگاران افغانستان بود 8 خبرنگار در اين كشور 
براى  افغانستان  حكومت  اگر  رسيدند.  قتل  به 
يى  رسانه  كاركنان  جانى  مصؤنيت  و  خبرنگاران 
راهكار مناسب را در پيش نگيرد، سال 2015 نيز 
از  پر  افغانستان  هاى  رسانه  و  خبرنگاران  براى 
به  افغانستان  مردم  براى  كه  بود،  خواهد  چالش 

هيچ وجه قابل پذيرش نيست.

كمك 32 ميليون دالرى سازمان جهانى غذا 
به خانواده هاى بى بضاعت در افغانستان

قتل يك خبرنگار ديگر در واليت ننگرهار

گزارشگزارش

معينيت مبارزه عليه مواد مخدر وزارت 
قاچاقچيان  غيرقانونى  رهايى  از  داخله 

مواد مخدر اظهار نگرانى كرده بود.
مبارزه  معين  احمدى،  محمد  باز 
يك  در  پيش  چندى  مخدر  مواد  عليه 
رهايى  باره  در  نيز  خبرى  نشست 
حاجى لعل جان از زندان قندهار اشاره 

كرده بود.
جان  لعل  حاجى  احمدى،  گفته  به 
شده  محكوم  حبس  سال  بيست  به 
نفوذ  با  و  قانونى  غير  طور  به  اما  بود، 
در  دولتى  رتبه  بلند  اراكين  از  تعدادى 

سطح اين واليت، از حبس رها شد.
تعدادى  اخيراً  كه  بود  گفته  وى 
دستور  به  مخدر  مواد  قاچاقبران  از 
رتبه  بلند  اراكين  از  شمارى  نفوذ  و 
دولتى در سطح واليات از محابس رها 

شده اند.

خواسته  سارنوالى  لوى  از  همچنين 
شد تا كسانى كه از سوى اين كميسيون 
و  جان  لعل  حاجى  قضيه  به  رابطه  در 
به  مخدر  مواد  عليه  مبارزه  امور  ساير 
تحت  اند،  گرديده  معرفى  سارنوالى 
پيشرفت  از  و  دهد  قرار  عدلى  تعقيب 
كميسيون  به  آنها  تعقيب  چگونگى  و 

اطمينان دهد.
اين،  از  پيش  كه  درحاليست  اين 

مخدر  مواد  با  مبارزه  كميسيون 
عدلى  نهادهاى  از  نمايندگان  مجلس 
حاجى  كه  است  خواسته  امنيتى  و 
رهاشده  قاچاقچيان  از  يكى  لعل جان؛ 
بازداشت  دوباره  را  قندهار  زندان  از 

كنند.
به گزارش خبرگزارى آوا، در جلسه 
روز شنبه اين كميسيون مطرح شد كه 
قاچاقچيان  از  يكى  لعل جان،  حاجى 
به  قندهار  زندان  از  مخدر  مواد  بزرگ 

گونه غيرقانى رها شده است.
اعضاى كميسيون از نهادهاى عدلى 
دستگيرى  در  كه  خواستند  امنيتى  و 
تالش  بزرگ  قاچاقچى  اين  دوباره 
رهايى  در  كه  را  كسانى  و  كند  بيشتر 
و  بازداشت  اند،  داشته  دست  وى 
قرار  عدلى  تعقيب  مورد  زودتر  هرچه 

دهند.

لعل جان به زندان برگردد!
كميسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمايندگان:

طالبان
تغيير جايگاه يا تغيير ديدگاه؟

نصب  همچنين  و  افتتاح  نحوه  بر 
پرچم رسمى طالبان بر فراز آن، موقتا 
بسته شده؛ اما در اين اواخر، گزارش 
طالبان  ديپلماتيك  تحركات  از  هايى 
از آدرس اين دفتر در كشورهاى مهم 

منطقه منتشر شده است.
بينى  پيش  ناظران  حال،  اين  با 
مى كنند كه اگر طالبان با انتقال دفتر 
سياسى خود از قطر به امارات موافقت 
كاهش  معناى  به  تواند  مى  اين  كنند، 
نقش قطر در بازى صلح افغانستان و 
محور  آفرينى  نقش  افزايش  برابر،  در 
امارات- عربستان در اين بازى خواهد 
بود؛ اگرچه تاكنون مشخص نيست كه 

عربستان را مى گيرد.
اين كشور همچنين در زمان سلطه 
و قدرت رژيم طالبان، يكى از انگشت 
به  را  طالبان  كه  بود  كشورهايى  شمار 
با  نزديكى  روابط  و  شناخته  رسميت 

سران آن گروه برقرار كرده بود.
بر اين اساس، تحليلگران پيش بينى 
مى كنند كه اين رويداد مى تواند يكى 
از تحوالت و پيامدهاى ناشى از سفر 

اخير اشرف غنى به امارات باشد.
در  كه  است  داده  نشان  تجربه 
عربى،  ثروتمند  كشور  اين  نيز  گذشته 
تمايل فراوانى به نقش آفرينى در روند 
صلح افغانستان داشته است و گزارش 

برخى  حضور  زمينه  در  نيز  هايى 
امارات  در  طالبان  بلندپايه  عناصر 
از  پس  حال،  اين  با  بود؛  شده  منتشر 
كردن  زندانى  و  بازداشت  خبر  انتشار 
چهار  از  يكى  آغاجان؛  معتصم  پنهانى 
امارات،  در  طالبان  گروه  بنيانگذار 
با  كشور  اين  روابط  رسد  مى  نظر  به 
حكومت به رهبرى كرزى در كابل، به 
تيرگى گراييد و همين امر، هم امضاى 
پيمان استراتژيك ميان دو كشور در آن 
بر  هم  و  انداخت  تعويق  به  را  زمان 
سايه  صلح،  روند  در  كشور  اين  نقش 

انداخت.
گويند  مى  ناظران  وصف،  اين  با 
به  غنى  اشرف  اخير  سفر  با  كه 
امارات و امضاى پيمان همكارى هاى 
دو  ميان  ها  زمينه  همه  در  استراتژيك 
گيرد  مى  قوت  احتمال  اين  كشور، 
قطر  سياسى  دفتر  انتقال  با  طالبان،  كه 
در  ديدگاه  تغيير  نوعى  به  امارات،  به 
رويكرد صلح خود با دولت افغانستان 

نيز تن دردهند.
كه  بود  شده  اعالم  پيشتر  اگرچه 
دنبال  به  قطر  در  طالبان  سياسى  دفتر 
مبنى  افغانستان  پيشين  دولت  اعتراض 

آيا در اين ميان اساسا «انتقال» صورت 
حفظ  با  طالبان،  نه  يا  گرفت  خواهد 
دفتر قطر، آدرس جديدى در امارات 

نيز ايجاد خواهند كرد.
كارشناسان مى گويند كه اگر مورد 
دوم روى دهد، در آن صورت، طالبان 
رسما به مثابه يك رژيم سياسى داراى 
نمايندگى ديپلماتيك و روابط رسمى 
سخن  كابل  با  ديگر،  كشورهاى  با 
هاى  دشوارى  اين  و  گفت  خواهند 
صلح  روند  در  را  اى  پيچيده  و  تازه 

ايجاد خواهد كرد.
پيش از اين نيز دولت كرزى سعى 
دفتر  كه  كند  خاطرنشان  بود،  كرده 
نمايندگى  يك  نه  قطر،  در  طالبان 
بلكه  ديپلماتيك؛  و  سياسى  رسمى 
گفتگو  و  تماس  براى  آدرسى  صرفا 
آن گروه خواهد  رسمى  نمايندگان  با 
عقيده  به  مساله،  اين  رغم  به  اما  بود؛ 
برخى تحليلگران، طالبان عمال از آن 
به عنوان يك نمايندگى ديپلماتيك به 
منظور «توسعه روابط دو جانبه» خود 
كنند؛  مى  استفاده  كشورها  ديگر  با 
هيات  سفر  مورد  در  كه  موضوعى 

طالبان به چين هم مطرح شد.

به  طالبان  گروه  رهبران  از  برخى 
است  قرار  كه  اند  كرده  اعالم  تازگى 
براى  گروه  اين  سياسى  دفتر  يك 
افغانستان  دولت  با  صلح  گفتگوهاى 

در امارات متحده عربى باز شود.
كه  طالبان  برجسته  عضو  يك 
نخواسته نامش ذكر شود، به اكسپرس 
رهبران  از  شمارى  كه  گفته  تريبيون 
طالبان از دفتر قطر به امارات رفته اند؛ 
اما به گفته او، اين دفتر تاكنون براى 

طالبان غير رسمى است.
مدت  از  طالبان  گفته:»رهبرى  او 
دفتر  يك  ايجاد  براى  كار  پيش،  ها 
سياسى را آغاز كرده و قرار است در 

آينده نزديك دفتر سياسى ما به گونه 
رسمى باز شود.»

دفتر  يك  اين  از  پيش  طالبان 
اما  بودند؛  كرده  باز  قطر  در  سياسى 
فراز  بر  طالبان  پرچم  شدن  برافراشته 

اين دفتر، جنجال برانگيز شد.
سخنگوى  مجاهد؛  اهللا  ذبيح  اما 
گروه  اين  كه  كرده  اعالم  طالبان 
تصميم ندارد دفتر قطر را بسته و دفتر 

سياسى دوم را در امارات باز كند.
اگر  اسالمى  گفته:»امارت  مجاهد 
در  جديد  دفتر  كردن  باز  صدد  در 
اعالم  رسمى  گونه  به  باشد،  امارات 

خواهد كرد.»
مى  مطرح  زمانى  در  موضوع  اين 
جمهور  رييس  غنى؛  اشرف  كه  شود 
عربى  متحده  امارات  به  تازگى  به 
پيمان  يك  كشور  آن  با  و  كرده  سفر 
همكارى هاى استراتژيك امضا نمود.

امارات متحده عربى از نظر گرايش 
هاى سياسى و ايدئولوژيك به شدت 
است  سعودى  عربستان  تاثير  تحت 
فارس  خليج  همكارى  شوراى  در  و 
ميان  ويژه  به  العربى  بين  مناقشات  و 
جانب  همواره  قطر،  و  عربستان 

ناظران پيش بينى مى كنند كه اگر 
طالبان با انتقال دفتر سياسى خود 
از قطر به امارات موافقت كنند، اين مى 
تواند به معناى كاهش نقش قطر در بازى 
صلح افغانستان و در برابر، افزايش نقش 
آفرينى محور امارات- عربستان در اين 
بازى خواهد بود؛ اگرچه تاكنون مشخص 
نيست كه آيا در اين ميان اساسا «انتقال» 
صورت خواهد گرفت يا نه طالبان، با 
در  جديدى  آدرس  قطر،  دفتر  حفظ 

امارات نيز ايجاد خواهند كرد.
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از  قندوز  تاجران  از  شمارى 
در  اختطاف ها  و  ناامنى  افزايش 
مى كنند  نگرانى  ابراز  واليت  اين 
چالش،  اين  كه  گويند  مى  و 
فعاليت تاجران را محدودتر كرده 

است.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
در  گويند  مى  قندوز  تاجران 
از  شان  مشكالت  به  صورتيكه 
نشود،  رسيدگى  حكومت  سوى 
آنان فعاليت هاى تجارى شان را 

متوقف خواهند كرد.
اين  از  يكى  احمد؛  ويس 
بارها  كه  گويد  مى  تاجران 
با  را  خود  فراروى  مشكالت 
اما  گذاشته،  ميان  در  مسئولين 
تاكنون توجه جدى از سوى آنان 

صورت نگرفته است.
از  يك  هيچ  با  كه  افزود  وى 
اين  امنيتى  و  محلى  مقامات 
تنها  و  ندارند  مشكل  واليت 
ها  ناامنى  آنان  فراروى  مشكل 
اختطافات  افزون  روز  افزايش  و 

مى باشد.
اين  صورتيكه  در  او،  گفته  به 
آنان  هاى  خواست  به  نيز  بار 
فعاليت  آنان  نشود،  رسيدگى 
خواهند  متوقف  را  شان  تجارى 

ساخت.
جمله  از  بندر  شيرخان  گمرك 
شمال  در  تجارى  و  مهم  بنادر 
صدها  باشد.  مى  كشور  شرق 
تاجر داخلى و خارجى از طريق 
را  تجارى  كاالهاى  بندر  اين 
صادر و وارد مى كنند كه ساالنه 
طريق  از  پول،  هنگفتى  مبلغ 
عايدات اين بندر به خزانه دولت 

واريز مى شود. 
از  ديگر  يكى  محمودى؛  غالم 
چندى  كه  گويد  مى  تاجران  اين 
پيش فرزند يك تن از همكارانش 
شده  اختطاف  ربايان  آدم  توسط 
بود كه پس از مدتى جنازه او را 

تحويل گرفتند.
و  ترس  از  كه  افزود  وى 
وحشت اختطاف مدتى است كه 
فرزندان خود را ديگر به مكتب و 

مراكز آموزشى نمى فرستند.
از  ديگر  يكى  رحمتى؛  منصور 
اين تاجران مى گويد در صورتيكه 
نشود  رسيدگى  آنان  خواسته  به 
تظاهرات  و  اعتراضات  به  دست 
شهر  سطح  در  گسترده  هاى 
كردن  مسدود  با  و  زد  خواهند 
استخدام  و  شهر  هاى  دروازه 
تامين  را  خود  امنيت  محافظ، 

خواهند كرد.
عمر  محمد  ديگر  سويى  از 
صافى؛ والى واليت قندوز ضمن 
فراروى  ناامنى  مشكالت  تاييد 
تاجران اين واليت به خبرگزارى 
تاجران  ميان  در  كه  گفت  آوا 
كه  دارد  وجود  مافيايى  حلقات 
براى  سازى  دسيسه  تالش  در 
آوردن  دست  به  جهت  مسئوالن 

منافع شخصى شان مى باشند.
هاى  تالش  كه  افزود  وى 
دادن  پايان  براى  امنيتى  نيروهاى 
كه  تاجران  فراروى  مشكالت 
به  مى باشد  ها  ناامنى  از  ناشى 

شدت جريان دارد.
هاى  نگرانى  و  اعتراضات 
افزايش  بر  مبنى  قندوز  تاجران 
ناامنى ها در اين واليت در حالى 
اين  در  كه  گيرد  مى  صورت 
اواخر برخى مناطق واليت قندوز 
هاى  فعاليت  و  تحركات  شاهد 
خرابكارانه مخالفين مسلح دولت 

بوده است.

نگرانى تاجران از افزايش 
ناامنى  و اختطافها در 

واليت قندوز

خبرخبر

واليتى انتخاب مى شوند، 34 عضو 
ديگر آن از سوى شوراهاى ولسوالى 
تعيين شده و 34 عضو ديگر آن از 
مى  انتصاب  جمهور  رييس  سوى 

شوند.

اين  با  سناتوران  ديگر  برخى  اما 
پيشنهاد مخالفت كردند.

نثار حارث، عضو ديگر سنا يادآور 
شد كه انتخابات شوراهاى ولسوالى 
شدن  انتصابى  و  است  معلوم  نا  ها 

سناتوران نيز كار درستى نيست.
با اين وجود، اعضاى سنا در يك 
رييس  حكم  با  علنى  گيرى  راى 
جمهور غنى مبنى بر پيشبرد كار سنا 

با دوثلث موافقت كردند.
كه  دارد  عضو   102 سنا،  مجلس 
شوراهاى  طريق  از  آن  عضو   34

كه  صورتى  در  حكم  اين  با  گفت:» 
برخى سناتوران به سفرهاى خارجى 
مى  شكسته  مجلس  نصاب  بروند، 
سناتوران  يا  جمهور  رييس  شود؛  
بگذارد  ياهم  و  كند  انتصاب  جديد 
شوراهاى  طريق  از  سناتوران  كه 
شوراهاى  نمايندگى  به  واليتى 

ولسوالى معرفى شوند».
كرد  نشان  خاطر  نيز  زابلى  زلمى 
سابق  همانند  بايد  سنا  ثلث  يك  كه 
معرفى  واليتى  شوراهاى  طريق  از 

شوند.

دوره كارى يك ثلث اين مجلس با 
به  واليتى  شوراهاى  انتخابات  پايان 

پايان رسيده است.
در اين حكم آمده است كه دولت، 
را  ولسوالى  شوراهاى  انتخابات 
برگزار مى كند و تا آن زمان مجلس 
ادامه  كارش  به  دوثلث  با  بايد  سنا 

دهد.
درهمين حال، برخى سناتوران مى 
با  دوثلث  با  سنا  مجلس  كه  گويند 

مشكل مواجه مى شود.
سنا  عضو  كليمزى،  اهللا  حسيب 

رييس جمهور غنى براساس حكم 
سنا  مجلس  ثلث  يك  عالى،  دادگاه 
نمايندگان  به  اين  از  پيش  كه  را 
اختصاص  ولسوالى  شوراهاى 
و  كرد  اعالم  قانونى  غير  داشت، 
فرمان داد اين مجلس با دو ثلث به 

كارش ادامه دهد.
آقاى  آوا،  خبرگزراى  گزارش  به 
مشورتى  حكم  به  استناد  با  غنى 
ماده  تفسير  مورد  در  عالى  دادگاه 
تشكيل  مورد  در  اساسى  قانون   84
كه  است  داده  فرمان  سنا،  مجلس 

رييس جمهور غنى يك ثلث مجلس سنا را غيرقانونى اعالم كرد!

بازداشت شدند.  مقدارى جنگ افزار 
كشف  كشور  امنيتى  نيروهاى  توسط 
و ضبط شده است. همچنان نيروهاى 
از  را  ماين  حلقه  چهار  ملى،  پوليس 
و  فارياب  تخار،  واليات  مربوطات 

هرات كشف و خنثى كردند.

كشته شدند. در اين عمليات ها كه در 
غزنى  قندهار،  كنر،  واليات  مربوطات 
و هلمند با همكارى نيروهاى اردوى 
ملى و امنيت ملى راه اندازى شده بود، 
همچنين سه شبه نظامى زخمى و 12 
تن ديگر از سوى نيروهاى امنيتى كشور 

زخمى  و  كشته  از  داخله  وزارت 
نقاط  در  طالب  نظامى  شبه  شدن 30 

مختلف كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزارى آوا، در عمليات 
هاى مشترك تصفيه اى نيروهاى امنيتى 
كشور در دو روز گذشته، 27  طالب 

كشته و زخمى شدن 
30 طالب در نقاط 
مختلف كشور

داعش در چند قدمى ماست؟
فرمانده قول اردوى 209 شاهين در شمال گفت كه تاكنون گزارش موثقى از فعاليت و حضور گروه داعش در شمال كشور در دسترس آنان قرار 

نگرفته است و هم اكنون در 9 واليت شمال و شمال شرق افغانستان عمليات نظامى زمستانى جريان دارد و نيروهاى افغان با هر گروهى كه امنيت مردم 
را با خطر و تهديد مواجه كند مقابله خواهند كرد.

كه  گويد  مى  داخله  وزارت 
افغانستان  در  مسلح  افراد  از  شمارى 
را  خود  فعاليت  داعش،  گروه  نام  به 

آغاز كرده اند.
اين  سخنگوى  صديقى؛  صديق 
طور  به  كه  گفت  شنبه  روز  وزارت 
خاص شمارى از اعضاى گروه طالبان 

با داعش بيعت كرده اند.
نهادهاى  كه  افزود:»اطالعاتى  وى 
كشفى و استخباراتى ما دارد اين است 
گروه  مربوط  كه  افراد  از  شمارى  كه 
نام  تغيير  شدند  مى  القاعده  و  طالبان 
داده و با گروه داعش بيعت كرده اند.»
از  وسيعى  خبرهاى  اين  از  پيش 
گروه  برخى  مشكوك  هاى  فعاليت 
ها و همچنين حضور افراد و خانواده 
هاى خارجى در برخى مناطق كشور 
از سوى مقام هاى محلى منتشر شده 
در  همچنان  مركزى،  دولت  اما  بود؛ 
اين باره با ترديد و احتياط و سكوت 

برخورد مى كرد.
اى  گسترده  هاى  نگرانى  امر،  اين 

را در جامعه برانگيخته است.
توسعه  به  نسبت  كارشناسان 
نوظهور  گروه  اين  هاى  فعاليت 
اگر  گويند  مى  و  دهند  مى  هشدار 
باشد،  داشته  واقعيت  تهديدى  چنين 
فورى،  اقدام  يك  نيازمند  امر،  اين 

مؤثر و همه جانبه است.
كه  گويد  مى  نيز  صديقى  آقاى 
اين  با  كه  اند  حاضر  افغان  نيروهاى 
گروه مبارزه كرده و جلو فعاليت آن 

را بگيرند.
اين نخستين بار است كه سخنگوى 
وجود  امنيتى،  مهم  نهادهاى  از  يكى 
تاييد  را  زمينه  اين  در  هايى  گزارش 
مى كند و همزمان از آمادگى نيروهاى 
امنيتى براى برخورد با اين فعاليت ها 

خبر مى دهد.
به اين ترتيب، به باور كارشناسان، 
سطح  از  افغانستان،  در  داعش  تهديد 
افواهات و اظهار نظرهاى موردى به 
مجامع رسمى و مراجع امنيتى كشيده 
مى شود و انتظار مى رود دولت نيز 
با توجه به جدى تر شدن اين مساله، 
تدابير جدى و وسيعى را براى مقابله 

با آن روى دست گيرد.
كمپبل؛  جنرال  حال،  همين  در 
ناتو  نيروهاى  امريكايى  فرمانده 
نشريه  با  مصاحبه  در  افغانستان  در 
گزارش  كه  است  گفته  تايمز  آرمى 
هايى وجود دارد كه گروه داعش در 

عمومى امنيت ملى به رهبرى رحمت 
اهللا نبيل با بقاياى القاعده و طالبان در 
افغانستان به شدت مبارزه كرده و به 
در  كه  نداده  اجازه  هم  داعش  گروه 
جلب  خود  به  را  پيروان  كشور  اين 

كند.
ناظران،  عقيده  به  حال،  اين  با 
امنيت  رياست  هاى  تالش  صرف 
ملى در اين زمينه كافى نيست و اين 
موضوع مى بايست به عنوان اولويت 
كار  دستور  در  كشور  امنيتى  نخست 
صورت  به  آن  با  و  گيرد  قرار  دولت 

آنى و گسترده برخورد شود.
اسماعيل خان؛ فرمانده جهادى در 
گروه  يك  ظهور  از  نيز  كشور  غرب 
خطرناكتر از طالبان خبر مى دهد كه 
قرار  هرات  شهر  كيلومترى   135 در 

دارد.

مسلح  حلقات  اين  وى،  گفته  به 
و  باشند  مى  نيرو  جذب  حال  در 
جايى  فراه،  سفيد  خاك  ولسوالى  در 
هرات،  شيندند  ولسوالى  به  نزديك 

النه زده اند.
اسماعيل خان، پيش از اين هم در 
يك همايش، از ظهور گروه داعش در 

غرب كشور خبر داده بود.
او مى گويد كه فرماندهان جهادى 
را  جدى  عزم  و  توانايى  كشور،  در 
براى مقابله با اين حلقات تروريستى 

دارا مى باشند.
اردوى  زمينى  نيروهاى  فرمانده 
هايى  گزارش  كه  گويد  مى  نيز  ملى 
وجود دارد كه گروه داعش در صدد 
شمال  در  جبهات  احياى  و  نفوذ 

افغانستان هستند.
جنرال مراد همچنين هشدار داد كه 
هم اكنون منطقه و افغانستان با تهديد 
جديدى كه به نام داعش شكل گرفته، 

روبرو است.

آشكار  طور  به  پاكستان  و  افغانستان 
مردم را جذب كرده و شبنامه پخش 

مى كند.
پيشتر  او  كه  است  حالى  در  اين 
تلويزيونى  شبكه  دقيقه   60 برنامه  به 
سى بى اس گفته بود كه مطمئن است 
توانند  مى  افغانستان  امنيتى  نيروهاى 
دست  به  شان  كشور  افتادن  از  مانع 
گروه هاى پيكارجو مثل داعش شوند.

من  نيست.  عراق  گفت:»...اين  او 
افغانستان  به  داعش  ورود  توانم  نمى 
مثل آنچه در عراق اتفاق افتاد را پيش 
بينى كنم. نيروهاى امنيتى افغان چنين 

اجازه اى نخواهند داد.»
او استدالل كرد كه ارتش افغانستان 
اكنون «محترم ترين نهاد در افغانستان 

به حساب مى آيد.»
كمپبل گفت دو سال قبل احتماال 
اما  بزند؛  حرفى  چنين  توانست  نمى 

امروز چنين است.
با اين حال و به رغم اين اظهارات 
اطمينان بخش، اكنون كارشناسان مى 
برخى  اساس  بر  داعش  كه  گويند 
وارد  ها،  گزارش  و  نظرها  اظهار 
خود  هاى  فعاليت  و  شده  افغانستان 
در برخى مناطق به شدت توسعه داده 

است.
اميدهاى  تزريق  جاى  به  بنابراين، 
و  پشتوانه  بى  نظرهاى  اظهار  واهى، 
استدالل هاى غير واقعى، انتخابى كه 
و  خارجى  نيروهاى  برابر  در  اكنون 
دارد،  قرار  افغانستان  دولت  همچنين 
امنيتى  مدون  استراتژى  يك  تدوين 
و  خطرات  اينگونه  با  برخورد  براى 

تهديدها است.
در اين شكى نيست كه افغانستان، 
به  امنيتى  نيروهاى  و  نيست  عراق 
حمايت  بر  تكيه  با  ملى  ارتش  ويژه 
هاى مردمى خواهد توانست بر تمامى 
چالش هاى امنيتى غلبه كند؛ اما اين 
اطمينان  نظرهاى  ابراز  با  صرفا  مهم، 
بخش، حاصل نمى شود؛ بلكه نيازمند 
اتخاذ تدابير وسيع و پردامنه اى است 
كه بتواند به تحقق اين مأمول و پايان 

اين كابوس تازه كمك كند.
دولت  منبع  يك  ديگر  سوى  از 
در  داعش  هاى  فعاليت  افغانستان 
آنهم  با  اما  كند؛  مى  رد  را  افغانستان 
يك  افغانستان  براى  را  گروه  اين 

تهديد مى خواند.
اين منبع به شمارى از موانع اشاره 
مى كند كه در برابر گروه داعش در 

هايى  گزارش  كه  كرد  تاكيد  وى 
وجود دارد كه گروه داعش در بخش 
هايى از جنوب كشور از جمله واليت 
هلمند با طالبان مسلح درگير شده و 
بر آنان فشار وارد كرده اند كه با آنان 
كه  درگيرى  در  حتى  و  بكنند  بيعت 
پوشان  نقاب  و  مسلح  طالبان  ميان 
صورت  داعش  گروه  به  موسوم 
و  نموده  پايين  را  سفيد  بيرق  گرفته، 

بيرق سياه را باال كرده اند.
(داعش)  گروه  اين  كه  افزود  وى 
و  هلمند  واليات  در  حضور  ضمن 
زابل، در صدد نفوذ و احياى جبهات 
از  كه  باشد  مى  نيز  كشور  شمال  در 
و  آغاز  را  شان  كار  بدخشان  واليت 
مناطقى مناسب را براى فعاليت هاى 

شان فراهم و آغاز به فعاليت بكنند.
به گفته جنرال مراد، نگرانى كشور 
شمالى  هاى  همسايه  ديگر  و  روسيه 
نزديك  احتمال  مورد  در  افغانستان 
افراطيون  ديگر  و  داعش  گروه  شدن 
به مرزهاى شان به جاست و نياز به 
اتحاد منطقه براى مبارزه با اين گروه 

تروريستى است.
به  او  اشاره  رسد  مى  نظر  به 
اظهارات هشدارآميز والديمير پوتين؛ 
همچنين  و  روسيه  جمهور  رييس 
روسيه  ويژه  فرستاده  كابلوف؛  ضمير 
سوى  از  كه  است  افغانستان  امور  در 

نهادها امنيتى افغانستان رد شده بود.
جنرال  كه  است  حالى  در  اين 
اردوى  قول  فرمانده  ويسا؛  زلمى 
كه  گفت  شمال  در  شاهين   209
و  فعاليت  از  موثقى  گزارش  تاكنون 
حضور گروه داعش در شمال كشور 
است  نگرفته  قرار  آنان  دسترس  در 
و  شمال  واليت   9 در  اكنون  هم  و 
شمال شرق افغانستان عمليات نظامى 
نيروهاى  و  دارد  جريان  زمستانى 
مردم  امنيت  كه  گروهى  هر  با  افغان 
را با خطر و تهديد مواجه كند مقابله 

خواهند كرد.
ناظران مى گويند كه اين اظهارات 
ضد و نقيض مقام هاى امنيتى، ابهام، 
سردرگمى و نگرانى در اين زمينه را 
افزايش مى دهد و براى پيشگيرى از 
تبعات و تاثيرات روانى اين شايعات 
به  بايست  مى  دولت  ها،  گزارش  و 
و  متناقض  هاى  گيرى  موضع  جاى 
براى  را  عملى   اقدامات  چندگانه، 
تامين امنيت و اطمينان خاطر مردم به 

راه اندازد.

افغانستان وجود دارد.
متشكل  داعش،  منبع،  اين  قول  به 
افغان  طالبان  با  كه  است  سلفيان  از 
تفاوت  اند،  مذهب  حنفى  سنى  كه 

مذهبى دارد.
اين  زبانى  تفاوت  مساله،  ديگر 
گروه با مخالفان مسلح افغان و مشكل 

رهبرى از فاصله دور مى باشد.
اين تفاوت ها مى تواند به عنوان 
در  داعش  نفوذ  فراراه  جدى  موانعى 
ياد  از  نبايد  اما  كند؛  عمل  افغانستان 
افغانستان  در  داعش  آنچه  كه  برد 
چيزى  همان  دقيقا  شود،  مى  خوانده 
آن  با  سوريه  و  عراق  در  كه  نيست 

سروكار داريم.
از  كه  هايى  قول  نقل  براساس 
شده،  زمينه  اين  در  محلى  هاى  مقام 
فرماندهى و رهبرى اين فعاليت ها را 

بر  طالبان  سابق  عناصر  و  فرماندهان 
عهده دارند؛ عناصرى كه به نظر مى 
طالبان  كنونى  عملكرد  شيوه  از  رسد 
مفتون  ديگر،  سوى  از  و  اند  ناراضى 
در  داعش  كننده  خيره  دستاوردهاى 

عراق و سوريه شده اند.
آنها ممكن است به صورت مستقيم 
با ابوبكر بغدادى و ديگر كانون هاى 
رهبرى داعش در رقه و موصل مرتبط 
نباشند؛ اما از نظر ايدئولوژيك خود را 
تابع همان گروه مى دانند و اين نيز به 

سهم خود خطرناك است.
يك  نيز  القاعده  ديگر،  جانب  از 
كمك  به  ولى  بود؛  عربى  نيروى 
مزدوران محلى و منطقه اى توانست 
در افغانستان نفوذ و حضور پيدا كند؛ 
لزوما  ها،  محدوديت  اين  بنابراين، 
برابر  در  مانع  عنوان  به  تواند  نمى 
حضور داعش در افغانستان عمل كند.
با  تايمز  نيويارك  حال  عين  در 
رياست  كه  نوشته  مطلبى  انتشار 
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اتقوا الحجر الحرام في البنيان، فانه اساس الخراب

از به كار بردن سنگ حرام در ساختمان بپرهيزيد؛ چرا كه مايه ويراني است.
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قال رسول اهللا(صلوات اهللا عليه):

پيامبر اسالم(صلوات اهللا عليه) مى فرمايند:

خـبرخـبر

موضوع  بررسى  از  اسالمى  همكارى  سازمان 
دليل  به  ابدو  شارلى  فرانسوى  مجله  عليه  شكايت 
اهانت به پيامبر گرامى اسالم (ص) بعد از حمله به 

دفتر آن مجله خبر داد. 
كه  داد  گزارش  عربستان،  چاپ  الوطن  روزنامه 
اياد مدنى؛ دبيركل سازمان همكارى اسالمى تاكيد 
كرد: اين سازمان در حال بررسى قوانين مربوط به 
فرانسوى  هاى  چارچوب  و  ضوابط  و  بيان  آزادى 
گام  اتخاذ  براى  اى  مقدمه  تا  است  آن  واروپايى 
ابدو  شارلى  مجله  قضايى  پيگرد  بر  مبنى  بعدى 

باشد.
برخى  فرانسه  قوانين  اساس  بر  افزود:  مدنى 
زند،  مى  آسيب  جامعه  كلى  بافت  به  كه  مسايل 
ممنوع است. اين موضوع مورد بررسى قرار خواهد 
گرفت و در صورت مشاهده امكان  پيگرد قضايى 
اين مجله، حتما اقدام خواهيم كرد. تحركات ما در 

اين راستا فقط سياسى نيست بلكه قانونى است.
العالم،  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
آميز  توهين  كاريكاتورهاى  بازنشر  از  انتقاد  با  وى 
مجله  اقدام  گفت:  (ص)  اسالم  پيامبر  ساحت  به 
فرانسوى شارلى ابدو در چاپ تصاوير توهين آميز 
به رسول اكرم (ص ) نوعى حماقت و نادانى است 
اروپا  و  فرانسه  در  مجله  اين  محاكمه  مستلزم  و 

است.
چاپ  ادامه  عربستان  برجسته  علماى  هيات 
اكرم(ص)  رسول  به  آميز  توهين  كاريكاتورهاى 
و  كرده  محكوم  را  فرانسوى  مجله  اين  توسط 
آزادى  ارتباطى با  تاكيد كرد: اين تصاويرهيچگونه 
تروريستى  حمله  از  پس  ندارند.  ابتكاروانديشه 
اين  شارلى،  فرانسوى  مجله  دفتر  به  گذشته  هفته 
مجله در اقدامى تحريك آميز به توهين به مقدسات 

مسلمانان ادامه داد.

مجلس سناى كشور روز(يكشنبه) گزارش پايانى 
دوره شانزدهم را ارايه كرد.

به گزارش خبرگزارى آوا، در اين گزارش آمده 
جلسه  شانزدهم 78  دوره  در  سنا  مجلس  كه  است 
كرده  برگزار  كميسيون ها  در  جلسه  و 818  عمومى 

است.
در گزارش دوره شانزدهم مجلس سناى شوراى 
ملى كه توسط عبداهللا قرالق، منشى اين مجلس ارايه 
شانزدهم،  در دوره  سنا  شد، آمده است كه مجلس 
353 مورد مقام هاى عالى رتبه دولتى را در پيوند به 
موضوعات مختلف در جلسات عمومى و كميسيون 

ها استجواب كرده است.
گزارش افزوده است كه در اين دوره، هيات هاى 
رسمى سنا 15 سفر در واليت هاى مختلف كشور به 
منظور نظارت از ادارات محلى انجام داده و همچنين 
به 401 مورد عرايض شهروندان رسيدگى صورت 

گرفته است.
قانون  عنوان  خود، 27  كارى  دوره  اين  در  سنا، 
و 11 معاهده و پروتكل بين المللى را به تصويب 

رسانده است.
قانون شوراهاى واليتى، قانون منع غصب امالك 
بر  ماليه  قانون  تجارتى،  قراردادهاى  قانون  دولتى، 
به  دسترسى  قانون  و  معادن  قانون  ارزش،  افزايش 
سنا  مجلس  كه  اند  قوانينى  ترين  مهم  از  اطالعات 

در دوره شانزدهم كارى خود تصويب كرده است.
عرصه  در  سنا  مجلس  گزارش،  اين  براساس 
نظارت از اعمال حكومت نيز پالن هاى كارى برخى 

ادارات دولتى را ارزيابى كرده است.
از  كه  مجلس  ثلث  يك  كه  است  حالى  در  اين 
سوى شوراهاى واليتى به اين مجلس راه يافته اند 
چند روز پيش از سوى رييس جمهور معرفى شدند.
محمد  جمهور  رييس  تازه  فرمان  يك  براساس 
ثلث  دو  با  سنا  مجلس  اكنون  هم  غنى،  اشرف 
انتصابى و شوراهاى واليتى به كارش ادامه مى دهد.

دوره كارى مجلس سنا روز سه شنبه هفته جارى 
براى 45  سناتوران  است  قرار  و  رسد  مى  پايان  به 

روز به رخصتى هاى زمستانى بروند.

سازمان همكارى اسالمى ازشارلى ابدو 
شكايت مى كند

گزارش پايانى دوره شانزدهم مجلس سنا

كابينه وحدت ملى و ضرورت حضور مجاهدين!
روز  هر  و  مى كند  كار  منتقدان  و  مردم 
نقد  حكومت  اين  بر  ديگر  روز  از  بيش 
نوشته مى شود و سخن مى رود. اكراهى 
و  است  نيامده  پيش  گفتن  و  نوشتن  در 
خردمندانه  نقد  كه  است  اميدوارى  اين 
خود  به  را  حكومت  تدريج  به  دل پذير  و 
آورد و در تعيين وزرا و وكال و منسوبان 
مد  را  دلسوزان  و  منتقدان  نقد  حكومتى 
تناسب  به  كس  هر  از  و  قراردهد  نظر 
نظام  اين  تا  ببرد  سود  فهمش  و  توانايى  
لرزان قوام پيدا كند و اين خانه عنكبوتى 

روبه ويرانه نرود. 
قابل  خان  اسماعيل  سخنان  چه  گر 
حكومت  عملكرد  ليكن  و  است  درك 
كنونى بايد به گونه اى باشد كه همه مردم 
و  كنند  فرض  مجاهد  را  خود  افغانستان 
براى به سامان رساندن اين حكومت كمر 
مى  البد  حكومت  ببندند.  مجاهدت  به 
داند كه مشكالت اين كشور چنان از حد 
چندين  و  حكومت  اين  كه  است  بيرون 
چون اين حكومت اگر فراهم آيد و كمر 
توانست  نه خواهد  بازهم  ببندد  خدمت  به 
خدمت  و  كند  كن  ريشه  را  مشكالت  كه 

حداقلى به مردم ارايه دهد. 
هاى  زمينه  كه  است  حكومت  بر  لذا، 
در  را  دلسوز  و  نخبه  نيروهاى  حضور 
آورد.  فراهم  گزارى  خدمت  سطوح 
آزار  دل  و  عنيف  هاى  بندى  تقسيم  به 
مردم  تبار  و  قوم  نام  به  و  نكند  بسنده 
كار  گرچه  نسازد،  جدا  ديگر  يك  از  را 

عادالنه  وتوزيع  خدمت گزارى  حكومت 
كه  عدالتى  با  عدالت  اين  و  است  قدرت 
در ذهن حاكمان وجود دارد كه بر مبناى 
اقوام  ميان  را  حكومتى  مسندهاى  آن 
خوانى  هم  چندان  است،  كرده  تقسيم 
شايستگان  كه  است  وقتى  عدالت  ندارد. 
حكومت دارى بدون در نظر گرفتن قوم، 
ومذهبى  دينى  وابستگى  و  نژاد  و  تبار 
گرهى  و  يابند  دست  حكومت  به  خود 

بگشايند.  كشور  ازمشكالت 
سخن  خان،  محمداسماعيل  كالم  در 
نگارنده  سخن  است.  رفته  مجاهدين  از 
وعلم  تجربه  فاقد  كسى  اگر  كه  آنست 
زيادى  سالهاى  اما  باشد،  دارى  حكومت 
در جهاد سپرى كرده باشد، عدالت اقتضا 
شرايط  واجد  افراد  بودن  با  كه  كند  مى 
جهاد  و  زنند  تكيه  قدرت  مسند  در  نبايد 
را دست آويز رسيدن به قدرت قرار دهد. 
حكومت  شرايط  حايز  جهادى  اگر  و 
مشكالت  از  بارى  بتواند  و  باشد  دارى 
مشكالت  حل  توانايى  و  دهد  كاهش  را 
سوى  از  اما  باشد،  داشته  كشوررا 
به  رسيدن  از  جهادى  عنوان  به  حكومت 
مسند قدرت بازماند عين بى عدالتى و بى 
رسانه  براصحاب  لذا  است.  عينى  عدالتى 
و  ظريف  هاى  نكته  كه  است  فرهنگ  و 
درخور تاملى را مدنظر دارند و آن اين كه 
معيارعدالت  با  نقد  حكومت،  نقد  بهترين 
است. عدالتى كه حكومت ها با آن متر و 

ميزان مى شوند.

مردم  بر  را  جنگى  و  شدند  افغانستان 
دوام  دهه  ازيك  بيش  كه  كردند  تحميل 
اقتصادى  سياسى،  زيرساخت هاى  و  آورد 
و  برد  ميان  از  را  افغانستان  فرهنگى  و 
به  نحوى  به  افغانستان  كنونى  هاى  بحران 

آن تجاوز ها و تعرض ها بر مى گردد.
است  باور  بدين  خان  اسماعيل  آقاى 
بودند،  سهيم  قدرت  در  اگر  مجاهدين  كه 
شايد كارهاى حكومت دارى به سامان تر 
جماعت  اين  كه  حال  تربود،  مطلوب  و 
البد  ندارند؛  حضور  كابينه  در  فرهمند 
وجود  به  كابينه  در  آيند  ناخوش  احساس 
خواهد آمد و نابسانى ها، سامان حكومت 
خواهد  اختالل  دچار  را  ملى  وحدت 
كرد. اما او براين نكته نيز وقوف دارد كه 
حكومت مجاهدين نيزآن گونه كه صواب 
مطلوب  حكومت  شد،  مى  برده  انتظار  و 
و  جنگ  درعرصه  اگر  مجاهدين  و  نبود 
جهاد، شهامت بى مانندى نشان دادند، در 
ناموفق  و  ناكام  اما  دارى  حكومت  عرصه 
شكوه  هاى  چهره  بسا  چه  و  شدند  ظاهر 
حكومت  خاك  و  گرد  زير  در  شان  مند 
روشن  ى  چهره  گشت.  گردآلوده  دارى 
و  سياست  سياه  گرد  را  شان  ناك  تاب  و 

قدرت آلوده ساخت.  
از  كه  آن  با  حكومت  اين  حال  هر  به 
وعدالت  برد  مى  رنج  نامطلوب  ساختار 
است  حكومت ها  فقرات  ستون  كه  ورزى 
در اين حكومت يافت مى نشود؛ اما جاى 
قلم  و  بيان  هنوز  كه  است  بختى  خوش 

خود  حضور   / اول  صفحه  از  ادامه 
كمرنگ  كنونى  حكومت  و  كابينه  در  را 
دست  و  حكومت  كارگزاران  و  مى بينند 
مى  قرار  نقد  مورد  را  سياست  اندركاران 
هستند،  مند  گله  خود  نبود  از  و  دهند 
مايه  را  خود  مخالفان  رنگ  پر  حضور 

شمارند.  مى  نگرانى 
مجاهدى  كهنه  اين  خان،  اسماعيل 
در  طالبان،  ضد  مقاومت  و  جهاد  دوران 
در  كه  خود  خبرى  نشست  تازه ترين 
تشكيل  او  سنتى  روايى  فرمان  قلمرو 
شده گفته كه حضور مجاهدين در كابينه 
و  است  رنگ  بى  يا  رنگ  كم  حكومت 
به  را  الزم  توجه  ملى  وحدت  حكومت 
است.  كرده  نه  گذشته  دوران  مجاهدين 
را  حكومت  كابينه  در  مجاهدين  نبود  او 
كه  است  گفته  و  دانسته  كاستى  نوعى 
گروه  به  كشور  امنيتى  خانه هاى  وزارت 

چپ سپرده شده است. 
از  ناشى  خان  اسماعيل  محمد  سخنان 
سياسى  هاى  گروه  به  او  سنتى  ديدگاه 
در  خان  اسماعيل  شخصيت  است. 
حزب  چون  چپ،  گروه هاى  با  مبارزه 
هنوز  او  و  گرفته  شكل  خلق  دموكراتيك 
دارد  وجود  راستى  كه  باوراست  اين  به 
است  مجاهدين  همان  راست  چپى.  و 
وبرجسته  شاخص  هاى  ازچهره  يكى  كه 
كسانى  يعنى  چپ  باشد.  مى  او  آن  ى 
و  بودند  شوروى  حكومت  طرفدار  كه 
در  ها  شوروى  ورود  سبب  نتيجه  در 

هدف داعش براى اشغال مكه و مدينه!
بدون  نمى تواند  كسى  كه  است  رسيده 
مكه  همچون  مقدسى  شهرهاى  كنترول 
دست  به  آنجا  از  كه  ثروتى  و  مدينه  و 
بيندازد.  راه  اسالمى»  «دولت  مى آيد، 
خواستار  بغدادى  اخير،  ماه هاى  طى 
و  شده  عربستان  داخل  به  حمالت 
العواميه  شهر  در  ساكنان  عليه  خشونت 

در شرق عربستان تاييد مى كند كه افراط 
گرايان مستقر در اين منطقه پيام وى را 
عربستان  شرقى  واليت  اين  شنيده اند. 
اغلب  و  شيعيان  جمعيت  اكثر  مأمن 

دخاير نفتى عربستان است. 
خليج  كشورهاى  ساير  و  كويت 
جمعيت  بحرين،  خصوصًا  فارس 
شيعيان زيادى دارند كه مى تواند هدف 

اوليه براى حمالت داعش باشد. 

فارس  خليج  حوزه  دولت هاى 
دست  به  را  كنترول  نتوانند  چنانچه 
و  فرقه اى  تنش هاى  و  بگيرند 
حفظ  را  مرزهايشان  در  همبستگى 
به  رو  مهمى  چالش  با  احتماال  كنند، 
منطقه  اين  جغرافياى  شد.  خواهند  رو 
شده  تغييراتى  دستخوش  اكنون  هم 
ادامه  با  احتماال  و  است 
همين  به  درگيرى ها 
اما  بماند.  باقى  صورت 
جوامعى  ميان  اعتماد 
است  رفته  دست  از  كه 
احيا  ديگر  بار  مى تواند 
موثر  رهبرى  با  و  شده 
درست  وقت  صرف  و 

شود. 
با اين حال مقام هاى سعودى و ساير 
كارهاى  بايد  منطقه  اين  دولت هاى 
بيشترى را براى تقويت حس وفادارى 
انجام  شهروندانشان  ميان  اجماع  و 

دهند.
نظامى  حضور  نمايش  همچنين 
منطقه،  در  همبستگى  و  قدرتمند 
تجاوزات  از  پيشگيرى  براى  احتماال 

خارجى كافى خواهد بود.

ادامه  در  نيوزويك،  امريكايى  نشريه 
و  عربستان  مرزبانان  ميان  درگيرى ها 
شبه  تالش  از  داعش،  افراط گرايان 
بر  تسلط  براى  تروريست  نظاميان 
شهرهاى مقدس مكه و مدينه خبر داد.

نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
مطلبى  در  نيوزويك  نشريه  ايسنا،  از 

اخير  درگيرى هاى  نوشت: 
سرحدى  نيروهاى  ميان 
گرايانى  افراط  با  عربستان 
كه تالش مى كردند از عراق 
شوند،  كشور  اين  وارد 
تازه ترين عالمت هايى است 
براى  داعش  تمايل  از  كه 
بر  كنترل  و  نفوذ  گسترش 
ساير  و  كويت  عربستان، 

كشورهاى خليج فارس حكايت دارد؛ 
كشورهايى كه غنى از نفت اند و ابوبكر 
حاميانش  و  داعش  رهبر  البغدادى، 

مى توانند به جايزه نهايى برسند. 
كه  زمانى  از  مسلحانه  درگيرى 
در  حمالت  افزايش  خواستار  بغدادى 
شدت  است،  شده  عربستان  پادشاهى 

گرفته است.
مساله  اين  درك  به  وى  احتماال 

شمارى از رهبران گروه طالبان اعالم كرده اند، 
هدف  به  گروه  اين  سياسى  دفتر  يك  است  قرار 
افغانستان  دولت  با  صلح  وگوهاى  گفت  پيشبرد 

در امارات متحده عربى افتتاح شود. 
از  شمارى  العربيه،  از  نقل  به  آوا  گزارش  به 
رهبران  از  شمارى  اند،  داده  گزارش  خبرى  منابع 
عربى  متحده  امارات  به  قطر  دفتر  از  طالبان 
غير  طالبان  براى  تاهنوز  دفتر  اين  اما  رفته اند، 

است.  رسمى 
از  نقل  به  پاكستان  تريبيون  اكسپرس  روزنامه 
«رهبرى  است:  نوشته  طالبان  برجسته  عضو  يك 
طالبان از مدت ها كار براى ايجاد يك دفتر سياسى 
دفتر  نزديك  آينده  در  است  قرار  و  كرده  آغاز  را 

سياسى ما به گونه رسمى باز شود.» 
تاكنون  گفته است،  طالبان  گروه  عضو  اين 
نمايندگان چندين كشور از جمله جاپان و استراليا 
با رهبران طالبان در امارات گفت وگو كرده اند. 

سخنگوى  مجاهد،  اهللا  ذبيح  ديگر،  سوى  از 
تصميم  گروه  اين  كرده است،  اعالم  طالبان  گروه 
ندارد دفتر قطر را بسته و دفتر دوم سياسى خود 

را در امارات متحده عربى باز كند. 
به گزارش العربيه، ذبيح اهللا مجاهد گفته  است: 
در  جديد  دفتر  كردن  باز  صدد  در  اگر  طالبان 

امارات باشد، به گونه رسمى اعالم خواهد كرد.

كوچ طالبان از قطر به امارات!
خبـــرخبـــر

جلوگيرى از حمله انتحارى به وزارت داخله
وسايل  بر  عالوه  تروريستان  از 
بم  قبضه   20 تفنگچه،  ميل   2 انتحارى 
دستى و دوجوره لباس نظامى به دست 

آمده است.
با  تا  داشتند  پالن  شده  دستگير  افراد 
امنيتى،  نيروهاى  يونيفورم  از  استفاده 
موتر  عراده  يك  و  جعلى  هاى  كارت 
و  گرديده  داخله  وزارت  داخل  زرهى 
امور  وزارت  رهبرى  جلسه  تدوير  حين 
داخله حمله انتحارى و تهاجمى را انجام 

دهند.

مقامات وزارت امور داخله مى گويند 
كه از يك حمله تهاجمى و انتحارى به 
اراكين بلند رتبه اين وزارت جلوگيرى 

شده است.
به گزارش خبرگزارى آوا، يك گروه 
5 نفرى كه قصد انجام حمله انتحارى به 
اراكين بلند رتبه وزارت امور داخله را 
داشتند، قبل از رسيدن به هدف، توسط 
ملى،  امنيت  عمومى  رياست  موظفين 
كابل،  شهر  هشتم  ناحيه  مربوطات  از 

بازداشت گرديدند.

برگزارى نمايشگاه عكس «سياه سفيد» در هرات
گذاشته شده است.

در كه  افزود  مشعوف  آقاى 
زندگى  مختلف  زواياى  عكس ها،  اين 
كشيده  تصوير  به  را  مردم  روزانه 

است.
جامى  اصيل الدين  حال،  درهمين 
و  نگاران  روزنامه  فعاليت  ستايش  با 
ابتكار  و  خالقيت  اى،  حرفه  عكاسان 
آقاى مشعوف را با طرح ديدگاهش بر 
اين  پيشنهادات  و  نظريات  ورقه  روى 

نگريست. قدر  ديده  به  نمايشگاه 

به  سفيد»  «سياه  عكس  نمايشگاه 
در  هرات  خبرنگاران  از  يكى  ابتكار 
روز(يكشنبه)  سلجوقى  عالمه  تاالر 

يافت. گشايش 
به گزارش خبرگزارى آوا، در مراسم 
سرپرست  نمايشگاه  اين  گشايش 
مقام هاى  از  شمارى  و  هرات  واليت 

داشتند. حضور  محلى 
اين  برگزاركننده  مشعوف،  فيروز 
نمايشگاه  دراين  كه  گفت  نمايشگاه 
نمايش  به  عكس  قطعه   100 از  بيش 


