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اظهارآمادگیامریکابرایمذاکرۀبدون
پیششرطباکوریایشمالی 
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مایک پنس ،معاون رییس جمهوری آمریکاا گفتا
است واشنگتن آماده گفت وگوی بدون پیش شرط باا
کوریای شمالی است .ایان صابتت آقاای پانس ،از
تغییاار موضاا آشااکار آمریکااا حکایاات دارد .او باا
واشنگتن پست گفت اگار کوریاای شامالی مایا با
گفت وگو باشد ،دولت ترامپ هم حاضر ب ایان کاار
خواهد بود .اما مایک پنس در عین حال تاکید کارد
تا زمانی ک پیونگ یانگ برای پایان دادن با برناما
تسلیبات هست ای خود قاد برنادارد ،تباریم هاای
سخت آمریکا علی کوریای شمالی همچنان ب قاوت
خود باقی خواهد بود .آقای پنس در راه برگشت با
آمریکا از کوریای جنوبی صبتت می کارد .او بارای
افتتاحی بازی های المپیک زمستانی ب سئول رفت بود
و با مون جائ -این ،رییس جمهوری کوریای جنوبی
هم دیدار کرد .دولت دونالد ترامپ پیشتر گفت باود
تنها در صورتی با کیم جوناگ اون ،رهتار کوریاای
شمالی وارد مذاکره می شود کا او آمااده صابتت
درباره کنار گذاشتن برنام هست ای کشورش باشد.
معاون رییس جمهوری آمریکا با واشانگتن پسات

گفت در جریان مالقاتش با رییس جمهوری کوریای
جنوبی ،با چارچوبی برای تعام بیشتر با پیونگ یانگ
موافقت کرده است .مایاک پانس در حاالی دربااره
امکان مذاکره آمریکاا باا کوریاای شامالی صابتت
کرده است ک روز چهارشنت پس از دیدار باا شاینوو
آب  ،نخست وزیار جاپاان گفتا باود مارد کوریاای
شاامالی تباات "اسااتتدادیتاارین رژیاام در جهااان
امروز" زندگی میکنند.
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آنان تادابیر خاا را بخاالر
تامین امنیات ایان پاروژه روی
دست گرفت اند.
پروژه تاپی ،گاز ترکمنستان را
از لریآ افغانستان ب پاکساتان و

سپس ب هند انتقال می دهد.
گفت شده است کا افغانساتان
ساالن حدود چهار صاد میلیاون
دالر امریکایی در بخش ترانویت
از این پروژه مفااد بدسات مای

آرود و همچنان حدود ده هاوار
افغان نیو ب کار گماشت خواهند
شد.
بااا ایاان حااال ،مبمااد آصا
رحیمی والی هرات مای گویاد،
برخی ها کوشش دارناد تاا کاار
این پروژه را با تهدیدات امنیتی
مخت سازند اما نهادهای کشفی
و اسااتختاراتی آماااده گاای هااای

زیادی را بخاالر تاامین امنیات
این پروژه روی دست گرفت اند.
قرار است رئیس جمهور بنای
در پهلوی پاروژه تااپی ،پاروژه
تاپ یا انتقال برق ترکمنساتان از
لریآ افغانستان ب پاکستان ،خط
آهاان افغانسااتان ترکمنسااتان و
فااایتر نااوری را نیااو در هاارات
افتتاح کند.

از صدر اسال تا ب امروز دیاده
نشده ک آنان در عم وقول یاک
هدف مقده را توسط یاک عما
نامقده ب دست آورده ویا حکام
بر جوازش داده باشاند .با قاول
معروف هیچگاه آن بورگان نگفتا
اند کا « هادف وسایل را توجیا
میکند» وبا هر وسایل ای میتاوان
کار مشاروعی را انجاا داد .نمااز
ک نماز اسات نمیتاوان آن را در
زمااین بصااتی ادا کاارد وبااا مااال
دزدی نمیتوان ب مک رفت وحا
کرد .و. ...
 -2آنچ را ک آقاای حکمتیاار
استشهاد وجایو میداناد ،از گذشات
ودر حال حاضر نیو ب گونا ای از

سوی افراد وابست با گاروه هاای
چااون لالتااان وشااتک ی حقااانی
انجا میشود ک با هر باار انتباار،
ده هااا و صااد هااا تاان را از میااان
شهروندان مسلمان کشور بی اینکا
مسااتبآ آن باشااند ،ب ا قتا ماای
رسانند وصدها تن دیگر را زخمای
می سازند .رعب و وحشات با راه
می اندازند وموجب ایجااد تاره
وارعاب شاهروندان مسالمان ونیاو
تخریب و ویرانی اماوال عماومی
ک ا هوین ا ساااخت آنهااا از بیاات
المااال مساالمانان پرداخت ا شااده،
میگردند .ب این خاالر اسات کا
علمای امت وآناان کا صاالحیت
فتوا دادن دارناد ،دسات زدن با

انتبار وآنهم ازین قتی را مصداق
مبارب با خدا ورسول مکر اسال ،
حرا وموجب استبقاق دردناا
ترین عذاب الهی میدانند.
آیااات قرآنکااریم ماننااد آی ا
متارک تبریم «القای نفس تهلکا »
وحفظ جان مسلمان و« قتا یاک
نفس ب مثاب قت هم مارد » و،...
ساانت باارین نتااوی وساایر ساال
صالح ک هیچگاه حکم بار انتباار
نداده اند ون گفت اند کا ارعااب
وایجاااد تااره ودهشاات در میااان
مرد حالل وروا می باشاد ،هما
وهم متین این است کا انتباار
یک عم حارا وبا دور از شا ن
مسلمانان ومخال هما ی تعاالیم
ودساتیر دین مقده وشار متاین
مبمدی است .آنچ ک در قارآن
کریم واحادیث داریم ،کلمااتی از
قتی «آنان ک در راه خادا کشات

شااده انااد»« ،شااهادت» و«شااهید»
داریم ویکتار هم در متاون دینای
ب کلم استشهاد برنمی خوریم کا
ب ا معنااای شااهادت للتاای باشااد
چیااوی کاا مااورد نباار جناااب
حکمتیار است .کلم «استشهاد» در
متون فقهی ما للب گواه وبین در
مقا دعااوی حقاوقی در مبااکم
است وآن ب معنای شهادت للتای
ن بلک گواه آوردن بارای ابتاات
مدعای خویشتن نود قاضی میتاشد.
آنک ا استشااهاد را باا معنااای کاا
منبور نبر مبتر حکمتیار است ب
کار می برد ،در حقیقت عادول از
فق اللغ ی فقهای اسال است ودر
متااون دیناای ماننااد قاارآن کااریم
وکتب حدیث نمونا نادارد .ایان
یک اخترا واقتتاسای اسات کا
پشاات ساارش سیاساات واهااداف
استختاراتی نهفت است.
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افغانستان توسط مهاجرین
افغانستتتتان انتقتتتا یافتت ت
باشد .
در اعالمی خبتر وزارت

عامتت افغانستتتان
صتت
تت در ستتا
آمتتد استت
جار متیالد ایتن وزارت ۹
مپاین سرتاسر فرعت را

بتترا جلتتوریر و متوقتت
پولیتتتو در
تتتردن متتتر
افغا نستتتتتان رو دستتتت
دارند و با عمل شتدن ایتن
مپاین ها ،تالش دارند خطر
مبتتتال شتتدن ود تتان بتت
پولیتتو را ب ت ص ت ر
ویتترو
اهش دهند .
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