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حسينى مزارى در ديدار با كسبه و بازاريان عنوان كرد:

اگر مشكالت اقتصادى مهاجرين حل شود، قبل از اينكه به نفع مهاجر باشد به نفع ايران است!

حكومت از دوست و دشمن خود حكومت از دوست و دشمن خود 
شناخت درست ندارد!شناخت درست ندارد!

12 مركز پروسس و بسته بندى محصوالت زراعتى به بخش خصوصى واگذار شد
وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى 12 مركز پروسس وبسته بندى محصوالت زراعتى را به يك بخش 

خصوصى واگذار كرد.
به گزارش خبرگزارى آوا، وزارت زراعت طى مراسمى تفاهنامه واگذارى 12 مركز پروسس وبسته 

بندى محصوالت زراعتى را با شركت خصوصى «اگرو اندست» داخلى امضا كرد.
اسداهللا ضمير وزير زراعت، آبيارى و مالدارى در باره اين تفاهمنامه گفت: اين مراكز در واليت هاى 
ننگرهار، كابل، پكتيا، قندوز و بلخ موقعيت دارد كه مطابق با استندرد هاى پذيرفته شده جهانى اعمار 

شده است.
وى گفت: هر مركز ظرفيت تخمينى پروسس 7 تن ميوه را در يك دوره را دارد و نظر به محصول اين 
ظرفيت فرق مى كند. و شامل بخش هاى شستشو، خشك نمودن، درجه بندى و بسته بندى محصوالت 

مى باشد.
ادامه در صفحه 2

يادداشتسرمقاله

تاريخ جنگهاى بشريت در عرض و طول 
زمانها و مكانها ثابت مى كند كه هر جنگ و 
نبردى، چنانچه آغاز و نقطه شروعى داشته، 
رسيده  پايان  به  نيز  نقطه  يك  در  سرانجام 
است و ذهن انسان جنگى را در بستر عريض 
و طويل تاريخ سراغ ندارد كه ختم و پايانى 

براى آن متصور نباشد.
آنها  كوچكترين  و  جنگها  بزرگترين  از 
جنگهاى  و  كشورها  ميان  نبرد  تا  گرفته 
داخلى در سطح مملكتها، همه و همه روزى 
از جايى شروع شده و بجايى نيز ختم شده 
جنگ  قدرت  و  وسعت  به  جنگهايى  اند. 
جهانى اول و دوم تا جنگهاى نسبتًا طوالنى 
در  جارى  داخلى  نبردهاى  و  كشورها  ميان 
همگى  چند،  كشورهايى  يا  كشور  سطح 
كشورهاى  مگر  اند؛  داشته  پايانى  و  آغاز 
انگشت شمار معدودى كه با اهداف خاص 
استعمارى، آتش جنگ در آنها همچنان شعله 
ور نگهداشته شده و با توجه به چنين اهداف 
اهريمنى، پايانى براى اين گونه جنگها و در 

اين گونه كشورها متصور نيست.
در  كشورهايى  بيشتر  اينكه  توجه  جالب 
و  هولناك  هاى  مصيبت  چنين  يك  معرض 
شاخصه  دو  كه  گيرند  مى  قرار  ويرانگرى 
منفى را در خود جا داده اند؛ يك آنكه برنامه 
ملت سازى در آن كشورها همواره با چالش 
مواجه بوده و بر رغم دارا بودن تاريخ تمدنى 
چند هزار ساله، هنوز نتوانسته اند به عنوان 
ملت واحدى در كنار يكديگر قرار بگيرند و 
عريض  تاريخ  طول  در  و  همواره  آنكه  دوم 
و طويل خويش، از داشتن سران و حاكمان 

خادم و دلسوز محروم بوده اند.
همين دو ويژگى منفى و تاسفبار موجب 
چنين  به  نسبت  ديگر  ملل  و  دول  تا  شده 
طمع  ديده  به  آنان  هاى  دارايى  و  كشورها 

بنگرند و ...
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عبور تانكها و هزاران نفر از نيروى زمينى 
تركيه از مرزهاى سوريه و هماهنگى تنگاتنگ 
اين كشور با ائتالف امريكايى در نبرد نمايشى 
با داعش در جرابلس، به شدت اين گمانه را 
زدن  دور  قصد  تركيه  كه  است  كرده  تقويت 
دولت بشار اسد و متحدان آن را داشته است.

برخى  تركيه  در  نافرجام  كودتاى  از  پس 
از تحليل ها بر آن بود كه گويا دولت تركيه 
به دليل آنچه حمايت امريكا از مسبب كودتا 
روابط  شد،  مى  خوانده  گولن  جنرال  يعنى 
و  كرد  خواهد  رنگ  كم  امريكا  با  را  خود 
از  برخى  آميز  كنايه  و  دار  نيش  اظهارات 
يكديگر  به  نسبت  امريكايى  و  ترك  مقامات 

نيز اين گمانه را بيشتر تقويت مى كرد.
به نظر مى رسيد سران ترك نيز در جهت 
جا انداختن همين برداشت در اذهان عمومى 
مردم  تا  خواستند  مى  و  كردند  مى  تالش 
جهان و منطقه به يك چنين تصورى دست 
و  كشيدگى  عامل  كودتا  مثًال  كه  كنند  پيدا 
فاصله ميان سران انقره و واشنگتن شده است.

اما با ورود نيروهاى زمينى تركيه و صدها 
سوريه  خاك  به  آنها  توپ  و  تانك  عدد 
به  داعش  با  مبارزه  ائتالف  نظر  زير  آنهم  و 
رهبرى امريكا، زود تر از آنكه سران ترك و 
يك  از  پرده  بكنند،  هم  را  فكرش  امريكايى 
واقعيت آشكار و عريان در منطقه برداشت و 
آن چيزى نبود جز همكارى دايمى و پيوسته 
تروريزم  با  مبارزه  امريكايى  ائتالف  و  تركيه 

در سوريه و عراق.
بايد اعتراف كرد كه سران ترك تا حدودى 
معدودى  روزهاى  و  شب  تعداد  به  البته  و 
توانستند دولت سوريه و متحدان آن را دور 
كه  كنند  وانمود  اى  گونه  به  آنان  به  و  بزنند 
پس از كودتاى ناموفق در تركيه، اوضاع فرق 
كرده است و سران تركيه بر ان شده اند تا در 
روابط شان با امريكايى ها از يك سوى و در 
نظر  تجديد  ديگر  طرف  از  داعش  با  مبارزه 
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تفنگها آماده شليك؛ هدف 
بن بست رو به رو!

تركيه، دولتى كه خودش را دور 
مى زند! بلخ  واليت  سرپرست  نور؛  عطامحمد 

شمالى  هاى  واليت  بزرگان  از  شمارى  با 
آنها  با  مختلف  موضوعات  روى  و  ديدار 

صحبت كرد.
ها  برنامه  از  ديدار  اين  در  نور  آقاى 
اسالمى  جمعيت  حزب  آينده  اهداف  و 
استقبال  با  ها  گفته  اين  و  گفته  افغانستان 

مردم مواجه شده است.
رهبران  از  شمارى  نشست  اين  در 
حضور  نيز  مجلس  نمايندگان  و  سياسى 

داشته اند.
شهر  در  ديدار  اين  كه  شود  مى  گفته 
گرفته  صورت  السراج  جبل  و  چاريكار 

است.
بين  آمده  وجود  به  مشكالت  از  بعد 
رييس جمهور غنى و عبداهللا عبداهللا؛ رييس 
تا  اسالمى  جمعيت  حزب  سران  اجرايى، 
مختلف  هاى  واليت  در  بار  چندين  هنوز 

نشست هاى مشورتى برگزار كرده اند.
آقاى نور در اين نشست، تمامى خواسته 
هاى تيم اصالحات و همگرايى را كه پيش 
گذاشته  ميان  در  جمهور  رييس  با  اين  از 

شده، بيان كرده است.
سياسى  وضعيت  مورد  در  همچنين  او 
موجود در كشور گفته است كه در صورت 
هر  براى  سياسى  اوضاع  شدن  خراب 

شرايط احتمالى، آمادگى كامل داريم.
ديدار  اين  كه  گويند  مى  كارشناسان 
مى  صورت  مهمى  و  حساس  زمان  در 
موضع  به  ارتباط  بى  شك،  بدون  و  گيرد 
عبداهللا؛  داكتر  اخير  روزهاى  هاى  گيرى 
رييس اجرايى در برابر اشرف غنى؛ رييس 

جمهور نيست.
روزهاى  نخستين  از  نور  عطامحمد  از 
بروز جنجال هاى بى ثبات كننده انتخاباتى 
مهم  و  ترين  اصلى  عنوان  به  سال 93  در 
مى  ياد  عبداهللا  داكتر  سياسى  حامى  ترين 

شود.

حزب  پرقدرت  اعضاى  از  هردو  آنها 
افغانستان  اسالمى  جمعيت  پرنفوذ 
آقاى  زمان،  آن  در  و  شوند  مى  محسوب 
نور، موضع گيرى هاى تند و صريحى در 
برابر اشرف غنى و تيم سياسى و انتخاباتى 

او داشت.
كارشناسان،  اعتقاد  به  ترتيب،  اين  به 
ديدار اخير او با فرماندهان جهادى و ساير 
طيف هاى پرنفوذ سياسى و اجتماعى در 
قابل  ديدارهايى  همان  راستاى  در  شمال، 
تفسير است كه آقاى عبداهللا به دنبال رسانه 
اى كردن اختالف هاى عميق سياسى اش 
برگزار  سپيدار  قصر  در  غنى،  اشرف  با 
شركت  از  يكى  نيز  نور  عطامحمد  و  كرد 

كنندگان محورى و ثابت آن بود.
از  شمارى  مساله،  اين  از  نظر  صرف 
سخنان  از  بخش  اين  به  اشاره  با  آگاهان 
صورت  در  آنها  است  گفته  كه  نور  آقاى 
خراب شدن وضعيت و براى هر پيشامدى 
آمادگى كامل دارند، مى گويند كه برگزارى 
در  و  بيدارى  بيانگر  ها  نشست  نوع  اين 
صحنه بودن رهبران و فرماندهان اصلى و 

پرقدرت مجاهدين است.
كارشناسان،  از  گروه  اين  باور  به 
كنونى،  شكننده  و  حساس  شرايط  در 
و  امكانات  توان،  تمام  با  بايد  مجاهدين 
و  باشند  داشته  حضور  صحنه  در  اقتدار 
در  است  ممكن  كه  سناريويى  هر  براى 
در  آتى  رويدادهاى  و  جارى  تحوالت 

كشور، رخ دهد، آمادگى داشته باشند.
اين الزمه ايفاى نقشى فعال، محورى و 
احراز  مدعى  مجاهدين  كه  است  اثرگذار 

آن هستند.
وضعيت جارى در كشور، بى هيچ پرده 
به  و  ناپايدار  عميقا  پنهانكارى،  و  پوشى 

شدت بحرانى است.
افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق 
آماج  اى،  سابقه  كم  ميزان  به  غرب،  تا 
تروريست  پى  در  پى  و  منظم  حمالت 

و  نفوذ  مناطق  و  گرفته  قرار  طالبان  هاى 
قدرت رهبران و فرماندهان مجاهدين در 
اين ميان، دستخوش ناامنى ها و بى ثباتى 

هاى فراگير شده است.
هاى  ويرانى  و  كشتارها  فجايع،  آمار 
ناشى از جنگ هاى جارى در كشور، تكان 
دهنده است و اين مى طلبد كه مجاهدين 
به عنوان اصلى ترين و مقتدرترين جريان 
هر  براى  آمادگى  اوج  در  تروريزم،  ضد 

تحولى قرار داشته باشند.
عميق  اختالفات  بروز  با  نيز  كابل  در 
دهنده  تشكيل  رهبر  دو  كننده  نگران  و 
هاى  شكاف  شدن  آشكار  و  حكومت 
يكدست  ظاهر  به  ساختار  در  كه  جدى 
آمده  وجود  به  ملى،  وحدت  حكومت 
است، وضعيت به گونه اى نيست كه عبور 

از آن، آسان و بى آسيب باشد.
عبور  براى  مذاكراتى  حاضر،  حال  در 
حكومت  رهبران  ميان  وضعيت،  اين  از 
اما  است؛  جريان  در  ملى  وحدت 
در  كم  دست  كه  گويند  مى  كارشناسان 
برگزارى  از  پس  عبداهللا،  داكتر  اردوى 
رايزنى هاى سياسى او با متحدان سياسى و 
حاميان انتخاباتى اش، او ديگر تنها تصميم 
اين  و  نيست  زمينه  اين  در  نهايى  گيرنده 
امر، دورنماى رسيدن رهبران حكومت به 

توافقى مثبت را دشوار مى نمايد.
اين در حالى است كه از آنسو فشارهاى 
سنگين اپوزيسيون سياسى به رهبرى حامد 
كرزى و متحدان او، براى برگزارى هرچه 
سريع تر انتخابات پارلمانى و تدوير لويه 
دوسالگى  آستانه  در  اساسى،  قانون  جرگه 
حكومت در حال افزايش است و اين امر 
و  پيچيده  پيش،  از  بيش  را  وضعيت  نيز 

پيش بينى ناپذير كرده است.
بنابراين، به عقيده تحليلگران، در شرايط 
كنونى و تحوالتى آتى كشور، حضور فعال 
نياز  يك  صحنه،  در  مجاهدين  مؤثر  و 

مطلوب و معقول محسوب مى شود.

مجاهدين؛ وضعيت جارى و تحوالت آتى
تحليل

2

رئيس جمهور بر تحكيمات 
بهتر امنيتى دانشگاه ها 

تأكيد كرد

اقدامات امنيت ملى بايد 
بر بنياد قانون و مدرك 

استوار باشد

افغانستان، پناهندگانى را 
كه درخواست آنها رد 

مى شود، بپذيرد!
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ادامه از صفحه اول / نقشه غارت سرمايه 
با  و  پرورده  سر  در  را  آنها  خدادادى  هاى 
آنان،  سرزمينهاى  بيگاه  و  گاه  هر  اشغال 
همواره مزاحم ملتهاى آنها شوند و با حفظ 
و نگهداشت جنگ و ناامنى در اين كشورها، 
را  استعمارى  و  شوم  مقاصد  به  رسيدن  راه 

براى خود شان هموار كنند.
اين گونه كشورها استعداد فوق العاده اى 
دارند در جلب و جذب جنگهاى نيابتى در 
درون خود شان و قربانى شدن در پاى منافع 
نامشروع اين و آن دولت و كشور! در شرايط 
كنونى كشورهاى فلسطين، يمن، عراق، ليبيا، 
ما  كشور  تاسف  با  و  آزاد  كشمير  سوريه، 
به  سرزمنيها  گونه  همين  جزء  افغانستان، 
كه  مملكتهايى  جزء  يعنى  روند؛  مى  شمار 
و  بوده  معلوم  آنها  در  جنگ  شروع  و  آغاز 
اما پايان و سرانجام نبردها در آن نامشخص 

است.
در يك چنين فضا و شرايطى، جنگ در 
اين كشورها فقط و فقط ويرانى و فرسايش 
مياورد  بوجود  هميشگى  نيز  و  جانبه  همه 
آغاز  و  جنگ  پايان  از  اى  روزنه  هيچ  و 
فرداهاى روشن در آنها به چشم نمى خورد 
و دولت و مردمان آن با يك كالفگى و سردر 
گمى زجر دهنده بار اين جنگ ناخواسته و 
تحميلى را به پيش مى برند؛ جنگ طوالنى 
و بى رحمى كه نه برنده آن معلوم است و 
نه بازنده آن؛ نه دولت و نظاميان در آن يك 
قدم پيش مى روند و نه هم در جبهه دشمن 

چنين اتفاقى ميفتد.
گويا نقشه شده است كه يك چنين حالت 
و فضايى در اين گونه كشورها براى مدتهاى 
و  دولت  اين  كه  زمانى  تا  شايد  و  نامعلوم 
كشورها بخود بيايند و خود و توانايى هاى 
ملت  و  همگرايى  با  و  شناسند  باز  را  خود 
خدمتگذارى  و  دلسوزى  سايه  در  شدن 
كشور  و  دولت  شان،  دولتمردان  صادقانه 
داشته  ادامه  نهند،  بنا  را  اى  قوى  و  مقتدر 
ملتهايى  و  دولت  چنين  يك  اگر  كه  باشد؛ 
نجنبند  زود  افغانستان،  ملت  و  دولت  نظير 
مهلكه  اين  از  خويش  نجات  براى  كارى  و 
و  اوضاع  اين  كه  بود  بايد  مطمئن  نكنند، 
شرايط رقت بار و طاقت سوز براى ساليان 
خواهد  ادامه  هميشگى  هم  شايد  و  طوالنى 
يافت و ما شاهد فرسايش تدريجى روح و 
نسل  انقراض  نتيجه  در  و  افغان  هر  جسم 
دور  چندان  نه  هاى  آينده  در  افغانستانى 

خواهيم بود.
و  دولت  رسد  مى  نظر  به  حال،  هر  در 
مهلكه  اين  از  نجات  براى  افغانستان  ملت 
بايد  ايم  كرده  درست  خود  كه  اى  ورطه  و 
طرحى انديشيد و كارى كرد؛ و گر نه جنگ 
كور و بى هدف ما با دشمن در حال حاضر، 
حكم شليك به بن بست را دارد؛ بن بستى 
كه مرمى ها را به هدر مى دهد و از كشته 
آنكه  بدون  سازد؛  مى  ها  پشته  ما  جوانان 

سودى به مردم ما برساند!

تفنگها آماده شليك؛ هدف 
بن بست رو به رو!

رئيس جمهور بر تحكيمات بهتر امنيتى دانشگاه ها تأكيد كرد
دانشگاه  از  بازديد  حين  جمهور  رئيس 
امريكايى افغانستان در كابل بر تحكيمات 
بهتر امنيتى دانشگاه تأكيد كرد تا محصالن 
خويش  دروس  به  خاطر  با آرامش  بتوانند 

ادامه دهند.
به گزارش آوا، محمد اشرف غنى رئيس 
دانشگاه  از  افغانستان  اسالمى  جمهورى 
امريكايى افغانستان و ليسة نابينايان ديدن 
فعال  براى  دولت  كه  سپرد  تعهد  و  كرد 
سازى اين دو نهاد آموزشى تمام تالش ها 

را به خرج خواهد داد.
رئيس جمهور در جريان بررسى آسيب 
هاى ناشى از حملة تروريستى چهارشنبه 
ملت  تمام  كه  گفت  متذكره،  دانشگاه  در 
نهاد  يك  بر  حمله  وقوع  از  دولت  و 
آينده  شدن  مجروح  و  شهيد  و  آموزشى 
تروريستان  ولى  شده،  متأثر  كشور  سازان 
ما  ارادة  و  عزم  كه  بدانند  شان  حاميان  و 
براى آبادانى افغانستان و سركوبى دشمنان 

همچنان استوار است.
نهادهاى  به  كه  گفت  جمهور  رئيس 

بتوانند  محصلين  تا  كرد  تأكيد  دانشگاه 
ادامه  خويش  دروس  به  خاطر  آرامش  با 

دهند.
مارك انگلش، رئيس دانشگاه امريكايى 
افغانستان از توجة رئيس جمهور و پيگيرى 

براى آبادانى افغانستان و سركوبى دشمنان 
همچنان استوار است.

نهادهاى  به  كه  گفت  جمهور  رئيس 
ملى  امنيت  مشاور  شخص  و  امنيتى 

افغانستان هدايت داده است تا بررسى 

ملى  امنيت  مشاور  شخص  و  امنيتى 
بررسى  تا  است  داده  هدايت  افغانستان 
مكمل ساحه را انجام دهند و تدابير بيشتر 

امنيتى را اتخاذ كنند.
امنيتى  بهتر  تحكيمات  بر  همچنان  او 

تمام  كه  گفت  متذكره،  دانشگاه  در 
ملت و دولت از وقوع حمله بر يك نهاد 
آينده  شدن  مجروح  و  شهيد  و  آموزشى 
تروريستان  ولى  شده،  متأثر  كشور  سازان 
ما  ارادة  و  عزم  كه  بدانند  شان  حاميان  و 

وضعيت در هنگام حمله، و فداكارى قواى 
قطعة  ويژه  به  افغانستان،  دفاعى  و  امنيتى 

222 ضد بحران سپاسگزارى كرد.
رئيس دانشگاه متذكره، گفت كه تدريس 
صنوف ماسترى اين نهاد سر از امروز به 
واضح  پيام  تا  يابد  مى  ادامه  عادى  شكل 
از  ها  افغانستانى  كه  باشد  تروريستان  به 
حمالت آنان ترس ندارند و مى خواهند با 

آموزش بهتر كشور شان را آباد كنند.
نابينايان  ليسة  به  جمهور  رئيس  سپس 
كرد.  بررسى  را  نهاد  آن  وضعيت  و  رفت 
مسوولين ليسه از تالش هاى قواى امنيتى 
و  كردند  تشكرى  افغانستان  دفاعى  و 
خاطر  به  جمهور  رئيس  توجه  خواهان 

احياى ليسه مذكور شدند.
رئيس جمهور غنى به مسئولين مربوط 
به  را  ديده  آسيب  ساحات  تا  داد  دستور 
طور كامل بررسى نمايند و تعهد سپرد كه 
بازسازى  فرصت  زودترين  به  مكتب  اين 
مى شود تا شاگردان دروس شانرا به طور 

عادى آغاز كنند.

از  افغانستان،  صرافان  اتحاديه  مسووالن 
دولت  سوى  از  صرافان  امنيت  تامين  عدم 
شكايت كرده مى گويند كه در 5 ماه گذشته 
نزديك به 100 صراف اختطاف گرديده و يا 

پول شان به سرقت برده شده است.
صرافان  اتحاديه  سخنگوى  زيرك،  حاجى 
كشور  صرافان  كه  گفت  آوا  به  افغانستان 
امنيت ندارند و همه روزه خودشان اختطاف 

و يا پول شان به سرقت برده مى  شود.
او افزود: با وجوديكه آنان به دولت ماليات 
قسمت  در  دولت  اما  پردازند؛  مى  سنگين 
تامين امنيت آنان هيچ اقدامى را روى دست 

نگرفته است.
سال  آغاز  از  كه  كرد  تصريح  زيرك  آقاى 
روان خورشيدى تا كنون 98 صراف اختطاف 
و يا هم پول شان به سرقت برده شده است 

امنيت آنان سعى همه جانبه كند.
قبل  روز  چند  كه  است  حالى  در  اين 
شمارى با  ديدار  در  داخله  امور  وزير 

در  امور  مسوولين  به  كشور،  صرافان  از 
جهت  در  تا  داد  هدايت  داخله  امور  وزارت 
اتخاذ  را  بهترى  تدابير  صرافان  امنيت  تامين 

كنند.
مشكالت امنيتى براى تاجران در افغانستان 
يكى از چالش هايى است كه هميشه از سوى 
از  يكى  حال  عين  در  و  شده  مطرح  تاجران 
و  سرمايه گذارى  افزايش  براى  اصلى  موانع 

فرار سرمايه گذاران خوانده شده است.
اگر چه دولت افغانستان بارها وعده سپرده 
تأمين  را  سرمايه گذاران  امنيت  كه  است 
خواهد كرد اما اين تاجران مى گويند كه اين 

مشكل همچنان پا برجاست.

تاييد  تخار  والى  چند  هر  نوشت  بخدى 
نيروهاى  را  غار  خواجه  كنترول  كه  كرد 
دولتى در دست دارند اما گفت كه در برخى 
مناطق اين ولسوالى از جمله منطقه پوزه قرغ 

جنگ شديد ادامه دارد.
 چند روز پيش طالبان براى چند ساعت 
بدست  را  غار  خواجه  كنترول  محدود 

گرفتند.
شورشيان  كه  گويند  مى  تخار  مقامات 
طالب در اين مدت كوتاه خسارات هنگفت 
در  كردند.  وارد  محل  باشندگان  به  مالى 
طالبان  نشينى  عقب  از  پس  كه  تصاويرى 
اين  كه  شود  مى  داده  نشان  شده  منتشر 
را  غار  خواجه  بازار  هاى  دوكان  شورشيان 

به آتش كشيدند.
طالبان با جنگ افزار سبك و سنگين مانند 
آورده  بدست  قندوز  از  كه  تانك  و  توپ 

بودند به خواجه غار يورش برده بودند.

در حاليكه عامالن اكثر اين رويدادها از سوى 
دولت بازداشت نشده است.

براساس گفته هاى او؛ برخى از عامالن اين 
مجازات  بازداشت  شدند  اگر  هم  رويدادها 
پى  در  حلقات  از  بعضى  حتى  و  نمى شوند 

آزادى آنان از زندان هستند.
سرقت  و  ناامنى  از  حالى  در  صرافان 
يك  از  بيش  قبل  ماه  يك  كه  دارند  شكايت 
ميليون دالر سرمايه يك صراف در ولسوالى 
سروبى كابل به سرقت برده شد كه عامالن آن 

دستگير و زندانى شدند.
اما حاجى زيرك مى گويد: به گونه الزم به 

پرونده اين افراد رسيدگى نشده است.
زيرك با بيان اينكه دولت هيچ نوع توجه 
به امنيت آنان ندارد؛ تاكيد كرد كه صرافان از 
دولت بصورت جدى ميخواهند تا در تامين 

والى تخار شايعه سقوط ولسوالى خواجه 
غار به دست طالبان را رد كرد.

ضيا،  ياسين   ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
دولتى  نيروهاى  كه  گويد  مى  تخار  والى 
اختيار  در  را  غار  خواجه  ولسوالى  كنترول 

دارند.
از  ها  رسانه  از  شمارى  پنجشنبه  روز   
خبر  طالبان  دست  به  غار  خواجه  سقوط 
دادند اما اواخر شامگاه پنجشنبه  آقاى ضيا 

صحت اين خبر را تاييد نكرد.
والى تخار گفت ما امروز چندين منطقه را 
از طالبان گرفتيم، اما چون ساحه عقبى شان 
بطرف دشت ارچى بود نيروهاى ما از اين 

مناطق به محل وظيفه شان برگشتند.
او مى گويد كه در درگيرى روز پنجشنبه 
شده  زخمى  شمارى  و  كشته  طالب  شش 
اند.  يك سرباز افغان نيز در جريان درگيرى 

زخمى شده است.

والى تخار: اتحاديه صرافان افغانستان:
دولت با وجود اخذ ماليات سنگين از صرافان در قسمت تامين امنيت آنان

هيچ توجهى نمى كند
ولسوالى خواجه غار در كنترول نيروهاى دولتى است

شريف  مزار  سلطانيه  مسجد  جمعه  امام 
از  كه  است  اين  ما  حكومت  مشكل  گفت 
و  ندارد  شناخت  خود  دشمن  و  دوست 
به  نبايد  و  بشناسيم  را  خود  دشمن  بايد  ما 
خاطر كم توجهى و غفلت بعضى ها هر روز 

جوانان ما كشته شوند .
 به گزارش خبرگزارى آوا؛ نماز پرفيض 
والمسلمين   االسالم  حجت  امامت  به  جمعه 
ثقلين  علميه  مديرحوزه  حليمى  احمد  على 
در مسجد سلطانيه مزار شريف برگزارگرديد 

.
در  حليمى  والمسلمين  االسالم  حجت 
دعوت  تقوا   به  را  مردم  نخست  ى  خطبه 
براى  توشه  بهترين  تقوا  گفت   نموده 
سفرالهى مى باشد كه با تقوا پيشه كردن مى 

توانيم به سعادت هميشگى نايل شويم .
بيست  روز  پيرامون  حليمى  آقاى  سپس 
مى  دحواالرض  روز  كه  القعده  ذى  وپنجم 
كريم  قرآن  در  گفتند  نموده  صحبت  باشد 
1400 سال پيش پيرامون كروى بودن زمين 
اشاراتى شده، ولى امروز با پيشرفت علم و 

تكنولوژى اين را تازه ثابت كرده اند .
گفتند  چنان  هم  ثقلين  علميه  حوزه  مدير 
كه 25 ذى القعده همان روز پهن شدن زمين 
آماده  مراحل  متعال  خداوند  كه  باشد  مى 
اول  اينكه  است.  نموده  بيان  را  زمين  شدن 
زمين به شدت داغ بوده و به آب نياز داشته 
فرود  را  آب  آن  سردى  براى  خداوند  بعد 
آورد وزمين آب را در خود فرو كش مى كند 

كه بعد خشكى به وجود مى آيد .
شريف   مزار  سلطانيه  مسجد  جمعه  امام 
پهن  كه  دارد  وجود  فراوانى  روايات  افزود 
است.  گرديده  شروع  كعبه  از  زمين  شدن 
مى  زمين  شدن  منبسط  همان  دحواالرض 

باشد .
كعبه  كه  داليلى  از  يكى  وى  ى  گفته  به 

به  خدا  پيامبر  آوردند  نمى  اسالم  دين  به 
توطئه  مسلمانان  خالف  بر  آنها  اينكه  خاطر 
نكنند ، با ايشان معاهده يا پيمان مى بستند .

يهودى  قبيله  قريظه  بنى  گفت  حليمى 
بود كه بعد از جنگ احزاب  در سال پنجم 
وقوع  سبب  و  كردند  شكنى  پيمان  هجرى 
اين  در  خدا  پيامبر  ولى  شدند  جنگ  اين 
غزوه تنها با كسانى جنگيد كه پيمان شكنى 
كرده بودند و با بقيه كار نداشت اما بعضى 
از يهودى ها در متون تاريخى اسالم دست 
كارى و اغراق كردند اما به هر صورت پيامبر 
اكرم كسانى را مجازات كرد كه سبب وقوع 

جنگ شده بودند .
اين عالم دينى در بخش دوم صحبت هاى 
صحبت  افغانستان  وضعيت  پيرامون  خود 
ما  ى  جامعه  امروز  متاسفانه   : گفت  نموده 

كه  است  خاطرى  به  گويند  مى  كعبه  را 
مرتفع و بلند مى باشد .  25 ذوالقعده اعمال 
مخصوصى دارد كه از آن جمله گرفتن روزه 
ركعت  دو  خواندن  و  روز  اين  در  مستحبى 
نماز مى باشد كه خداوند متعال مى خواهد 
به  اعمال  اين  دادن  انجام  با  هايش  بنده  كه 
اين آفرينش و خلقت توجه نمايند و راز اين 
عبد  متعال  خداوند  زيرا  يابند  در  را  خلقت 

شكور مى خواهد .
حجت االسالم  حليمى در خطبه ى دوم 
در  كه  نمودند  صحبت  موضوع   3 پيرامون 
اول پيرامون غزوه بنى قريظه صحبت نمودند 
و گفتند كه اين ايام مصادف است با غزوه 
ى بنى قريظه كه مامى توانيم با مرور كردن 
پى  اسالم  شكوه  و  عظمت  به  اسالم  تاريخ 
ببريم زيرا كسانيكه در زمان پيامبر خدا ايمان 

گرفتار هرنوع بد بختى ها و فالكت ها مى 
باشد كه ازنا امنى ها شروع شده و تا بيكارى 
و فساد و ساير ناهنجارى ها ادامه پيدا كرده 

است.
همه  افزود  سلطانيه  مسجد  جمعه  امام 
آرامش،  قسمت  در  بايد  دولت  خصوصا 
وحدت و يكجايى ملت از تمام تالش خود 
 ، مملكت  آرامش  خاطر  به  و  نورزند  دريغ 
كمر همت ببندند تا مشكالت از جمله فساد 

ادارى حل شود.
آرامى،  دنبال  ما  مردم  گفت  چنان  هم  او 
امنيت و وحدت همه براداران و هم وطنان 
خود مى باشد و از هر قومى كه باشند حاضر 
بدهند  همديگر  دست  به  دست  هستند 
ديگر  باهم  چتر  يك  زير  در  و  متحدانه  و 

زندگى نمايند .
ما  مردم  گفت  حليمى   االسالم  حجت 
مى  همه  براى  را  آرامى  و  آسايش  امنيت 
خواهند و اين خواست درونى و قلبى همه 

مردم است.
خواسته ى مردم ما از حكومت و ازتمام 
ملى،  اردوى  نيروهاى  حكومتى،  هاى  نهاد 
در  كه  است  اين  ملى  پوليس  و  ملى  امنيت 
توجه  شود  توجه  بايد  كه  آنچنان  مسير  اين 
آرامش  با  ما  مردم  همه  تا  نمايند  حركت  و 

خاطر در اين جا زندگى نمايند .
هاى  نهاد  تمام  كرد  نشان  خاطر  وى 
تقويت  براى  اجتماعى  سياسى،  فرهنگى، 
نظام كار مى كنند و تمام اين مراكز تالششان 
براى تقويت و گسترش علم و فرهنگ مى 
باشد . مديرحوزه علميه ثقلين گفت : مشكل 
دشمن  و  دوست  از  كه  است  اين  ما  دولت 
خود  دشمن  بايد  ما  و  ندارد  شناخت  خود 
و  توجهى  كم  خاطر  به  نبايد  و  بشناسيم  را 
و  بدهيم  شهيد  روز  هر  ها  بعضى  غفلت 

جوانان ما هر روز كشته شوند .

حكومت از دوست و دشمن خود
شناخت درست ندارد!

خواسته ى مردم ما از حكومت و تمام نهادهاى حكومتى، نيروهاى اردوى ملى، امنيت ملى و 
پوليس ملى اين است كه در اين مسير آن چنان كه بايد توجه شود توجه و حركت نمايند تا 

مردم با آرامش خاطر در اين جا زندگى نمايند.
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افزود:  زراعت  وزير   / اول  صفحه  از  ادامه 
كه  گرديده  قادر  زراعت  وزارت  اين  از  قبل 
محصوالت  بندى  وبسته  پروسس  مركز   19
باغدارى را در هفت زون كشور شامل واليت 
قندوز،  قندهار،  ننگرهار،  هرات  كابل،   ) هاى 

پكتيا ) ايجاد نمايد.
آورى  جمع  كرد:  تصريح  ضمير  آقاى 
خشك  بندى،  درجه  شستشو،  محصوالت، 
نمودن بسته بندى وبازاريابى براى محصوالت 
در ماركيت هاى داخلى وخارجى وحفاظت از 
هاى  مكليفت  جمله  از  شده  سپرده  تاسيسات 

اين شركت مى باشد.
شركت  اجرائيوى  رئيس  على  پرويز 
عقد  اين  باره  در   ( اندست  اگرو   ) خصوصى 
علمياتى  پروتكل  مديريت  گفت:  قرارداد 
دالر  ميليون   2،6 ارزش  به  مركز  دوازده  اين 

امريكايى مى باشد.
تفاهمنامه  اين  امضاى  گويد:  مى  على  آقاى 
انگيزه است براى دهقانان كشور تا در راستاى 
زراعت به گونه احسن رسيده گى نمايند و تا 
در روند انكشاف اقتصاد نقش ارزنده را بازى 

كنند.

12 مركز پروسس و بسته بندى 
محصوالت زراعتى به بخش 

خصوصى واگذار شد

خبــــر

اخير  حركت  اما   / اول  صفحه  از  ادامه 
با  هماهنگى  و  اجازه  بدون  ورود  در  تركيه 
سريعًا  را  ترك  سران  دست  سوريه،  دولت 
پرونده  وى  متحدان  و  اسد  بشار  و  كرد  رو 
مخدوش تركيه را سر از نو به بررسى گرفتند 
دولتمردان  تا  شد  موجب  حركت  همين  و 
سوريه و متحدان آنها هر كدام با اظهاراتى به 
مواضع قبلى خويش نسبت به موضع گيرى 
هاى خصمانه و عقده مندانه تركها برگردند 

و از خود واكنش نشان بدهند.
دايمى  نماينده  اظهارات  راستا  همين  در 
سوريه در سازمان ملل قابل توجه است كه 
روسيه  اسپوتنيك  خبرگزارى  با  مصاحبه  در 
با  مبارزه  گويد:»  مى  انقره  سران  به  خطاب 
از  پيش  سوريه  در  داعش  تروريستى  گروه 
مبارزه با آن در خاك تركيه غيرممكن است.

هدف  كه  كند  مى  ادعا  تركيه  چگونه 
لشكركشى به جرابلس، داعش است درحالى 
تركيه  اجازه  با  تروريستى  گروه  اين  كه 

تشكيل شده است.
موتر  هزاران  اختيارگذاشتن  در  با  تركيه 
و  ها  سالح  و  تجهيزات  ديگر  و  تويوتا 
خريد اسلحه براى گروه تروريستى داعش از 
گروه  اين  از  بلغارستان  و  كرواسى  اوكراين، 

حمايت كرده است.
در  را  سوريه  خواهد  مى  كه  طرفى  هر 
گام  تمام  بايد  كند  يارى  تروريسم  با  مبارزه 
سوريه  دولت  با  را  خود  هاى  تالش  و  ها 
درباره  نياز  مورد  اطالعات  و  هماهنگ 
و  كند  مبادله  دولت  اين  با  را  ها  تروريست 
كارآمد  و  جدى  المللى  بين  ائتالف  يك  به 

بپيوندد.
نهادى  تشكيل  با  امريكا  كه  درصورتى 
موسوم به ‹ائتالف بين المللى› حاكميت ملى 
سوريه را در دوسال گذشته نقض نكرده بود، 
امروز تركيه جرات انجام عمليات نظامى در 

خاك سوريه را نداشت.
سوريه  شمالى  مرزهاى  در  امروز  آنچه 
است  قديمى  داستانى  است  درجريان 
اعزام  با  كه  هاست  سال  تركيه  رژيم  زيرا 
تروريست ها از خاك خود به داخل سوريه 

حاكميت سوريه را نقض كرده است.
از  كه  است  كشورى  نخستين  تركيه 
تروريست ها حمايت كرد و تروريسم مورد 
فارس  خليج  عربى  كشورهاى  مالى  حمايت 

را وارد سوريه كرد.
در هر حال، و به اعتقاد بسيارى از آگاهان، 
سياست  چنين  يك  اتخاذ  با  اردوغان  دولت 
نبرده  سودى  اى  ريشه  بى  و  تكرارى  هاى 
را  خودش  كشور  و  دولت  تواند  مى  تنها  و 
دور بزند؛ نه سوريه و نه هم متحدان زيرك 

و باهوش آن را.

تركيه، دولتى كه خودش را 
دور مى زند!

يادداشت

حسينى مزارى در ديدار با كسبه و بازاريان عنوان كرد:
اگر مشكالت اقتصادى مهاجرين حل شود، قبل از اينكه به نفع مهاجر باشد به نفع ايران است!

و  تسهيالت  آيد  مى  هند  مثل  كشورى 
خدمات بيشتر به افغانستانى ها مى دهد تا ما 
در كشور آنها هزينه كنيم. مثال هندى ها پول 
ويزا را براى افغانستانى ها برداشتند و پول 
تقليل  نصف  به  را  شان  هواپيماهاى  تكت 
دادند تا اتباع افغانستان بيش از گذشته جهت 
كشور  اين  مختلف  هاى  عرصه  در  حضور 

جلب و جذب شوند.
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
عيسى  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 
حسينى مزارى رئيس كل مركز فعاليت هاى 
نشست  اين  در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
موضوع  ادارى  نگاه  از  اينكه  به  اشاره  با 

تأسيس اتحاديه اصناف، هم در تهران و هم 
ذى  مقامات  با  و  گرديده  پيگيرى  مشهد  در 
رابطه  در  گفت:  است،  شده  صحبت  صالح 
بازاريان  و  كسبه  سطح  در  كه  معضالتى  با 
پيگيرى  تشكيالت  طرف  از  داشت  وجود 
هاى خوبى صورت گرفت از جمله مى توان 
به كارت كار اشاره كرد كه طبق رايزنى هاى 
صورت گرفته و صحبت با مسئولين كفالت، 
به  كار  كارت  صدور  و  شد  آزاد  شغل   168
صورت  است  قرار  احضارى  خود  لحاظ 

بگيرد.
از  بسيارى  افزود:  مزارى  حسينى  آقاى 
حل  قابل  ايران  در  مشكالت  و  معضالت 
است به خصوص در سطح كسبه و بازاريان 
اگر  كه  است  اقتصادى  فكر  و  كار  يك  كه 
شود  حل  مهاجرين  اقتصادى  مشكالت 
نفع  به  باشد  مهاجرين  نفع  به  اينكه  از  قبل 

جمهورى اسالمى ايران خواهد بود.
فرهنگى  فعاليت هاى  مركز  كل  رئيس 
سال  چند  كرد:  تصريح  تبيان  اجتماعى 
سرمايه  و  دار  مغازه  كه  هستيم  شاهد  اخير 
به  و  كنند  مى  جمع  را  خود  وسائل  دارها 
كشورهاى ثالث به خصوص قزاقستان، تركيه 
چون  روند؟!  مى  چرا  روند،  مى  امارات  و 
مهاجر  اتباع  براى  ادارى  مشكالت  اينجا 

وجود دارد.
آقاى مزارى با بيان اينكه واقعا مشكالتى 
كه براى كسبه در ايران است در بسيارى از 
مثال  كرد:  تصريح  نيست  ثالث  كشورهاى 
و  تعظيم  زيارت  مانند  را  تاجر  ها  اماراتى 
احترام مى كنند و حاضر نيستند آب در دل 
تاجر و سرمايه گذار افغانستانى تكان بخورد 
را  شان  تابعيتى  حتى  و  اقامتى  كارهاى  و 
كه  دانند  مى  و  كنند  مى  حل  سريع  خيلى 

محدوديت هايى كه هر روزه برايش ايجاد مى 
شود نه تنها باعث دلزدگى و كدورت خاطر 
او مى گردد كه باعث مى شود ساير سرمايه 
سرمايه  ايران  به  دارند  عالقه  كه  گذارانى 
بيندازند،  راه  كاراقتصادى  و  كنند  گذارى 
منصرف شده، مسير عوض مى كنند و توجه 
خود را به كشور ديگرى معطوف مى كنند. 
دلسوز  كه  ى  اقتصادى  مسئولين  رو  اين  از 

هستند، بايد به اين موضوع توجه كنند.
وى با اشاره به كشف استعدادهاى جوانان 
آلمان  در  گفت:  امريكا  و  اروپا  در  مهاجر 
ببينيد چند نفر افغانستانى باعنوان ستاره هاى 
دارند  اينها  فوتسال  و  فوتبال  هاى  باشگاه 

بازى مى كنند و در امريكاى شمالى چند نفر 
و جاى سوال است كه در ايران چقدر اين 

زمينه وجود دارد؟!
در حالى كه در ايران از آن سوى دنيا اتباع 
آفريقايى با كيفيت بازى پايين را مى آورند 
ولى  كنند،  مى  جذب  شان  هاى  تيم  در  و 

جوانان و نوجوانان مهاجر با بهترين استعداد 
به دليل افغانستانى بودن شان، از حضور در 
ليك هاى مختلف منع مى شوند. اين رويكرد 
توجيه  اقتصادى  نظر  از  نه  نيست،  درستى 
درستى دارد، نه از لحاظ عرف اجتماعى، نه 
عرف سياسى و نه قوانين بين المللى توجيه 
شدن  حل  و  دارد  شدن  حل  به  نياز  و  دارد 
آن نياز به پيگيرى دارد تا به صورت اصولى 

حل شود.
تركيه،  چين،  كرد:  عالوه  مزارى  حسينى 
اقتصادى  عرصه  در  ويتنام  حتى  و  مالزى 
ايران  اما  دارند،  جدى  حضور  افغانستان 

بگيرند  تحويل  قدر  هر  را  افغانستانى  تاجر 
و تشويق كنند به نفع كشور خود شان است 
و سپس اينها هر مقدار پول و سرمايه دارند 
مى  كار  به  همينجا  و  آورند  مى  امارات  به 
اندازند و بيشتر مى مانند، در حالى كه اين 
شرايط در ايران به راحتى نه تنها ميسر نيست 
بلكه تاجر و پولدار ما با چالشهاى متعددى 
بايستى دست و پنجه نرم كند تا بتواند حد 

اقل فضايى را براى فعاليت فراهم كند.
اين فعال فرهنگى و اجتماعى با اشاره به 
اينكه در ظاهر مثال امارات تاجر ما را احترام 
مى كند اما ماليات و عوارض هم مى گيرد 
اظهار داشت: در ايران هم توقع ما اين است. 

دوست داريم به نظام كمك شود و از طرفى 
هم مى خواهيم براى كسبه ما نيز كمك شود.
حجت االسالم والمسلمين حسينى مزارى 
در  مهاجر  كسبه  موجود  وضع  از  انتقاد  با 
ايران گفت: كسبه، بازاريان و تجار و سرمايه 
و  مجوز  دريافت  قبال  در  حاضرند  گذار، 

خدمات ماليات هم پرداخت كنند چون همه 
ما ايران اسالمى را دوست داريم و حاضريم 
با پرداخت ماليات باعث تقويت نظام شويم. 
با  افغانستانى  كاسب  يك  هستيم  شاهد  اما 
صورى  مجوز  با  ايران  در  ميلياردى  سرمايه 
يك ايرانى كار مى كند و مجبور است شاگرد 
خود يا كسى ديگر را به كارشناس و بازرس 
انديشه  نظر  از  اين  و  كند  معرفى  ايرانى 

اقتصادى درست نيست.
وى افزود: يك سرمايه دار افغانستانى مى 
تواند در ايران سرمايه گذارى كند و كار و 
با  ولى  كند  ايجاد  اقتصادى  رونق  و  اشتغال 

بيشترين  با  كشور  تنها  دنيا  در  كه  حالى  در 
و  فرهنگ  دين،  زبان،  لحاظ  از  اشتراكات 
همسايگى با افغانستان مى باشد، سهم ناچيز 

در بازار افغانستان دارد.
بعضى  و  ها  محدوديت  به  اشاره  با  وى 
مثل  كشورى  افزود:  مهاجرين  بر  فشارها 
به  بيشتر  خدمات  و  تسهيالت  آيد  مى  هند 
آنها  كشور  در  ما  تا  دهد  مى  ها  افغانستانى 
را  ويزا  پول  ها  هندى  مثال  كنيم.  هزينه 
تكت  پول  و  برداشتند  ها  افغانستانى  براى 
هواپيماهاى شان را به نصف تقليل دادند تا 
اتباع افغانستان بيش از گذشته جهت حضور 
و  جلب  كشور  اين  مختلف  هاى  عرصه  در 

بيماران  اكثر  امروزه  چنانچه  شوند.  جذب 
كشورما حتى بيشتر از پاكستان به هندوستان 
سوى  از  شرايط  اين  ولى  كنند.  مى  مراجعه 
ايران براى اتباع افغانستان وجود ندارد. ويزا 
گرفتن  ويزا  از  قبل  گيرند،  مى  سختى  به 
بايستى آزمايش شوند كه گمان مى كنم هيچ 
كشور ديگرى اين شرط را براى ويزا گرفتن 
هم  راهى  ما  بيماران  وقتى  ويژه  به  و  ندارد 
هزينه  بايستى  كنند  مى  پيدا  ايران  سمت  به 
تا  بپردازند  هندوستان  از  بيش  مراتب  به  ى 

تداوى شوند.
 خب طبيعى است كه اين قيد و بندها در 
ايران، رغبتى نمى گذارد تا اتباع كشور ميل 
است  حالى  در  اين  كند.  پيدا  طرف  اين  به 
تسهيالت  ايران  طرف  از  خواهيم  مى  ما  كه 
سرمايه  و  تاجر  بتوانيم  تا  كند  پيدا  افزايش 
گذار افغانستانى را بيشتر جذب كرده، وارد 

بازار ايران بسازيم.
رئيس مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى 
تبيان در ادامه گفت: ما دوستدار نظام هستيم 
شود  حل  تا  كنيم  مى  بازگو  را  مشكالت  و 
زدن  صدمه  قصد  دشمنى  اگر  حال  عين  در 
به جمهورى اسالمى را داشته باشد سفت و 
سخت در برابرش ايستاده ايم و از جمهورى 
اسالمى ايران دفاع خواهيم كرد چون دلسوز 
بحث  در  ما  حرفهاى  اين  اما  هستيم.  نظام 
مهاجرين هم حق ماست و هم پيگير جدى 

هستيم چرا كه به نفع ايران هم هست.
اين  كرد:  اضافه  دين  سرشناس  عالم  اين 
مسائل بايد درك شود، اين حرفها شايد در 
تا  شود  پيگيرى  بايد  اما  باشد  تلخ  امر  بدو 
ثمره شيرين اين اوال شامل جمهورى اسالمى 
و بعدش شامل حال مهاجرين افغانستان اعم 

از كسبه، تاجر و سرمايه گذار شود.

در واكنش به دستگيرى حجت االسالم غالمپور توسط امنيت ملى عنوان شد

اقدامات امنيت ملى بايد بر بنياد قانون و مدرك استوار باشد

محراب الدين يوسف زى نويسنده و پژو 
دهن  خيانت  بزرگترين  گويد  مى  هشگر 
و  است  دينى  ارزشهاى  و  دين  به  كجى 
اقدامات امنيت ملى بايد بر بنياد قانون و بر 

پايه اسناد و مدارك استوار باشد.
پژوهشگر  زى،  يوسف  الدين  محراب 
آوا،  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  نويسنده،  و 
از  تن  يك  غالمپور  على  قربان  بازداشت 
علماى دين را توسط امنيت ملى در واليت 
نا  اقدام  يك  را  آن  و  كرده  نكوهش  هرات 

عادالنه خواند.
راستين  علماى  احترام  يوسف زى  آقاى 
را براى مسلمانان الزم دانسته و مخالفت و 
دهن كجى با آنان را مخالفت با دين عنوان 

كرد.
صورتى  در  امنيت  نويسنده،  اين  گفته  به 
مى تواند افراد و اشخاص را بازداشت كند 
و  بوده  عامه  درنظم  اخاللگرى  به  متهم  كه 
جرمش محرز باشد، اما در صورتى كه هيچ 
دليلى وجود نداشته باشد ، نمى تواند كسى 

را بازداشت كند.
آزادى  خواهان  يوسف زى  الدين  محراب 
هرچه زودتر آقاى غالمپور شد و از امنيت 

خيانت دهن كجى به دين و ارزشهاى دينى 
كار  آنرا  خاصى  اى  عده  امروز  كه  است 
گاهى  از  هر  و  است  ساخته  خود  مره  روز 
امنيت  اما  گيرند،  مى  بازى  به  را  مقدسات 
ملى به اين موضوعات توجه چندانى ندارد.

واليتى  شوراى  عضو  حديد؛  مهدى 
دستگيرى  مورد  در  است:  گفته  نيز  هرات 
هيچگونه  ملى  امنيت  ارگان  غالمپور،  آقاى 
اين  به  تا  عمل  اين  و  است  نداده  توضيحى 
دليل  و  موجب  بدون  رويداد  يك  لحظه، 

پنداشته مى شود.
به باور وى، رياست امنيت ملى مى بايست 
توضيح  مورد  اين  در  فرصت  زودترين  به 

ملى نيز خواست براى اين كار خود هرچه 
زودتر دليل ارائه كند.

ملى  امنيت  اقدامات  گفت:  همچنان  وى 
بايد بر بنياد قانون و بر پايه اسناد و مدارك 
استوار باشد. اين پژوهشگر مى افزايد امنيت 
مدرك  و  دليل  بدون  كه  ندارد  حق  ملى 
حيثيت  با  و  كرده  بازداشت  را  دين  عالمان 

افراد و اشخاص بازى كند.
اين درحالى است كه به گفته يوسف زى 
خالف ورزى و جرم و جنايت به اوج خود 
رسيده است اما امنيت ملى به كمترين موارد 

رسيدگى مى كند.
بزرگترين  زى،  يوسف  آقاى  گفته  به 

آقاى  دستگيرى  و  اتهام  مورد  در  و  دهد 
غالمپور روشنى بيندازد.

مى  انتظار  نيز  امروز  كارشناسان  گفته  به 
رود دولت افغانستان با تصحيح رفتار دستگاه 
و  علما  تقابل  از  مانع  خود،  زيردست  هاى 
حاكميت شود و به اين ترتيب، يكى از مهم 
مبلغ  و  پشتيبان  و  حامى  هاى  طيف  ترين 
امنيت و استقالل افغانستان را در خود جذب 
كند نه اينكه با ميدان دادن به عناصر مغرض، 
سودجو، خودسر و غير مسؤول، زمينه دورى 

و جدايى علما از حكومت را مهيا سازد.
االسالم  حجت  دستگيرى  به  ها  واكنش 
روز  به  روز  حالى  در  غالمپور  والمسلمين 
گسترده تر مى شود كه از دستگيرى اين عالم 
دينى تا كنون بيش از دوهفته مى گذرد و گفته 
مى شود كه اين روحانى در حال حاضر در 
كابل به سر مى برد. وى كه از وكالى شرعى 
حضرات آيات عظام «خامنه اى»، «سيستانى» 
علميه  هاى  حوزه  در  خراسانى»  «وحيد  و 
هرات، عضِو شوراى نظارت بر حوزه هاى 
علميه هرات و امام جماعت يكى از مساجد 
اين شهر مى باشد به اتهام ارتباط با ايران و 

بدون كدام مدرك بازداشت شده است!

اقدامات امنيت ملى بايد بر بنياد قانون و بر پايه اسناد و مدارك استوار باشد. اين پژوهشگر مى افزايد امنيت ملى حق ندارد كه بدون دليل و 
مدرك عالمان دين را بازداشت كرده و با حيثيت افراد و اشخاص بازى كند.
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قال امام على (عليه السالم)

امام على (عليه السالم) مى فرمايند:

وزير امور مهاجرين و عودت كنندگان با وزير 
خارجه ناروى ديدار و گفت و گو كرد و دوطرف 
تاكيد  مهاجرين  معضالت  حل  در  همكارى  بر 

كردند.
سيد   ، آوا  خبرگزارى  مانيتورينگ  گزارش  به 
و  مهاجرين  امور  وزير  بلخى؛  عالمى  حسين 
عودت كنندگان در جريان سفر به كشور ناورى با 
وزير خارجه، رئيس بخش مهاجرت، رئيس بخش 
 NRC درخواست دادگاه مجدد و رئيس عمومى

اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.
سيد حسين عالمى بلخى؛ وزير امور مهاجرين 
سفير  باركزى  شكريه  خانم  و  كنندگان  وعودت 
كشورمان در ناروى روز پنجشنبه با آقاى برندى 

وزير خارجه ناروى مالقات كردند.
ناورى  خارجه  وزير  برندى؛  بورگى  آقاى 
دو  گسترده  و  مداوم  هاى  همكارى  بر  تاكيد  با 
كشور اظهار داشت: ناروى مصمم است در همه 
عرصه هاى مرتبط به افغانستان از جمله كنفرانس 
آوردن  در  و  كرده  حمايت  افغانستان  از  بروكسل 
مثبت  نقش  افغانستان  در  دايمى  ثبات  و  صلح 

داشته باشد.
اكنون  ناروى  كه  موضوع  اين  به  اشاره  با  وى 
از  پردازد  مى  مهاجرين  براى  هنگفتى  هزينه 
هاى  كيس  كه  صورتى  در  خواست،  افغانستان 
افغان ها، پس از طى مراحل قانونى واجد شرايط 
را  خودش  شهروندان  نشوند،  شناخته  پناهندگى 

بپذيرد.
ديرينه  دوستى  با  اشاره  با  گفت  بلخى  عالمى 
بخش  در  كشور  اين  خوب  هاى  همكارى  و 
بازسازى، پس از روى كار آمدن حكومت نوين در 
افغانستان خواهان همكارى هاى بيشتر بين المللى 
هستم  مطمئن  كه  گفت  گرديده  ناروى  كشور  و 
شهروندان  و  جوانان  ثبات،  و  صلح  صورت  در 
افغانستان بارديگر به كشورشان برخواهند گشت.

وى ضمن تاكيد بر اجراى تفاهم نامه بين هر 
دو كشور در رابطه به مهاجرين، از وزير خارجه 
مهاجرين  هويت  تثبيت  براى  كه  خواست  ناورى 
افغانستانى، اسناد صادر شده از سوى سفارت را 

معيار هويت شهروندان افغان قرارد دهد.
سفير  حضور  با  كه  كرد  اميدوارى  اظهار  وى 
توانمند جديد افغانستان در ناروى؛ خانم شكريه 
افزايش  پيش  از  بيش  كشور  دو  روابط  باركزى 
يافته و الگوى مناسب و نمونه براى روابط با ساير 

كشورها نيز باشد.

وزير خارجه ناروى:
افغانستان، پناهندگانى را كه درخواست 

آنها رد مى شود، بپذيرد!

اياالت متحده امريكا چهار هليكوپتر جنگى نوع 
MD-530 را به ارتش افغانستان تحويل داد.

حمايت  نيروهاى  آوا،  خبرگزارى  به گزارش 
قاطع روز(شنبه) اعالم كرد كه اين هليكوپترهاى 
جنگى روز پنج شنبه هفته گذشته به كابل رسيده 

است.
در  جنگنده ها  نوع  اين  كه  گفته  كشور  ارتش 

جنگ با «شورشيان» بسيار موثر است.
ايالت  هوايى  پايگاه  يك  از  طيارات  اين 

كاليفرنياى امريكا به افغانستان كمك شده است.
راكت  پرتاب  قابليت  همزمان  هليكوپترها  اين 
و 50 فير ماشيندار را دارند و به گفتة يك افسر 
جديد  سيستم  با  مجهز  امريكا  هوايى  نيروهاى 

نظارتى مى باشند.
اين هليكوپترها به سلسله كمك امريكا به قواى 
هوايى كشور صورت گرفته و پنج بال آن در ماه 

جوالى تسليم داده شده اند.
گفته مى شود كه با پيوستن اين نوع هليكوپترها 
جنگ  در  كشور  هوايى  نيروهاى  رزمى  توان 
گزارش،  بنابراين  مى يابد.  افزايش  تروريزم  با 
تعدادى از هليكوپترهاى جنگى از همين نوع در 
عمليات هاى افغانستان، به خصوص در جنوب و 
فعاليت هاى  كه  داشته  شركت  «ننگرهار»  واليت 

آنها مثبت ارزيابى شده است.

 530-MD امريكا چهار هليكوپتر جنگى
به افغانستان تحويل داد

گزارش

رئيس شوراى واليتى هرات:

از كسى عذرخواهى نكرده ام / والى هرات مقصر است
مى گويد  هرات  واليتى  شوراى  رئيس 
مبنى  كشور  سارنوالى  لوى  حكم  كه 
از  او  و  شده  لغو  وظيفه اش  تعليق  بر 
روز(شنبه) در دفتر اين شورا مشغول به 

كار شده است.
خبرى  كنفرانس  در  عليزايى»  «كامران 
كه  گفت  هرات  واليتى  شوراى  مقر  در 
موى سفيدان  همراه  به  پيش  روز  چند 
سارنوال  لوى  با  و  رفته  كابل  به  هرات 
وى  به  را  حقايق  و  كرده  صحبت  كشور 

بيان داشته است.
وى گفت كه پس از ارائه حقايق، لوى 
سارنوال كشور حكم تعليق وظيفه را لغو 

كرد.
گفت  هرات  واليتى  شوراى  رئيس 
كه كسانى كه چنين گزارشات غلط را به 

مركز مى دهند بايد جواب گو باشند.
بيرون  مورد  در  همچنين  عليزايى 
آوردن يك متهم به درخواست رشوه از 
سارنوالى هرات گفت: «من او را فرارى 
متهم  بلكه  مجرم،  حتى  را  او  نداده ام، 

نمى دانم.»
همچنين  هرات  واليتى  شوراى  رئيس 
والى هرات را متهم به سهل انگارى كرده 
و افزود كه والى هرات نيز در مورد جاده 
مركزى هرات حكم داده كه بايد شركت 
را  تخنيكى  نواقص  بناگران  سازى  جاده 

رفع سازد.
او همچنان افزود كه خود والى هرات 
همچنين  است،  خراب  جاده  كه  گفته 
جلوى  تا  خواسته  عامه  فوائد  مهندس 
همكار  والى  با  و  گرفته  را  ادارى  فساد 

باشد.

اين واليت واكنش تند نشان داد.
«خليل پارسا» هماهنگ كننده نهادهاى 
را  شخصى  ديگر  كه  گفت  هرات  مدنى 
شوراى  رئيس  عليزايى»  «كامران  بنام 

واليتى هرات نمى شناسد.
مجازات  بايد  فرد  اين  كه  افزود  وى 

شود.
كشور  تمام  در  چون  كه  افزود  پارسا 
فساد جريان دارد، اين شخص دوباره به 

كار خود آغاز كرده است.
فرهاد»  «جيالنى  حال  همين  در 

سخنگوى والى هرات گفت كه جريان ها 
اداره هاى  طريق  از  اخير  رويدادهاى  و 

ذى ربط به مركز منتقل شده است.
زمان  هر  از  بيشتر  هرات  واليت  مقام 
دارى  حكومت  بهبود  راستاى  در  ديگر 
اليحه  و  قانون  مطابق  و  بوده  جدى 

وظايف خود عمل مى كند.
بر  مبتنى  واليت  مقام  كه  افزود  فرهاد 
گزارش هايى كه از سوى اداره ها به آنان 

رسيده، اقدام كرده است.
اين در حالى است كه حدود 10 روز 

در اين زمينه والى واليت هرات مقصر 
است.

او همچنين در مورد اتهام درخواست 
رشوه 8000 دالر از سوى مهندس فوائد 
روزها  اين  طى  بايد  كه  گفت  نيز  عامه 
درخواست  اين  بر  مبنى  را  خود  اسناد 

ارائه مى كردند.
رئيس شوراى واليتى هرات بازداشت 
عنوان  ظلم  را  عامه  فوائد  مهندس  شدن 
انگارى  سهل  با  والى  كه  افزود  و  كرد 
ديگر  مردم  تا  شد  باعث  كار  اين  در 

و  دولت  با  ادارى  فساد  موضوعات  در 
شوراى واليتى همكارى نكنند.

و  غريب  از  كه  كرد  تاكيد  عليزايى 
از  موضوع  اين  در  و  كرده  دفاع  بيچاره 

كسى نيز عذرخواهى نكرده است.
عامه  فوائد  مهندس  كه  گفت  او 

بيگناهى وى را ثابت خواهد كرد.
هرات  مدنى  نهادهاى  شبكه  همچنين 
نيز به اقدام لوى سارنوالى كشور مبنى بر 
لغم حكم تعليق از وظيفه، ممنوع الخروج 
شدن و دستگيرى رئيس شوراى واليتى 

شوراى  رئيس  عليزايى»  «كامران  قبل 
وارد  محافظينش  همراه  به  هرات  واليتى 
به  متهم  و  شده  واليت  اين  سارنوالى 
بيرون  اداره  اين  از  را  رشوه  درخواست 

كرده است.
پس از آنان سارنواالن هرات اعتراض 
گزارش  مركز  به  را  موضوع  اين  كرده 

دادند.
صدور  با  نيز  كشور  سارنوالى  لوى 
تعليق  حالت  به  را  وى  وظيفه  حكمى 
ساخته  ممنوع الخروج  را  وى  آورده،  در 
امنيتى  نهاد  به  را  دستگيرى اش  دستور  و 
عليزايى  هواداران  آن  از  پس  كرد.  صادر 
با تجمع در مقابل ساختمان مقام واليت 
خواستند  كشور  سارنوالى  لوى  از  هرات 

تا حكم خود را لغو كند.
با  عليزايى  كامران  جريان  اين  از  پس 
حضور در سارنوالى هرات اعالم كرد كه 
شركت  اداره  اين  تحقيقات  پروسه ى  در 
اين كار  با  كه  بود  خواهد  همكار  و  كرده 
وزارت داخله حكم دستگيرى وى را به 
بعد موكول كرد. هفته ى گذشته نيز وى با 
جمعى از بزرگان به كابل سفر كرده و در 
ديدارى كه با لوى سارنوالى كشور داشته، 
اصل ماجرا را براى وى تعريف كرده و 
وظيفه اش  از  تعليق  حكم  ترتيب  اين  به 

نيز لغو مى شود.
كارشناسان  از  برخى  ميان  اين  در 
مى گويند كه چطور مى شود شخصى وارد 
اداره اى چون سارنوالى شده و متهمى را 
پادرميانى  با  آن  از  پس  و  آورد  بيرون 
تعليق  و  دستگيرى  حكم  سفيدان  موى 

وظيفه اش لغو شود؟!

اما اينكه مقادير اندك PPD موجود در اين 
آسيب هايى  چنين  باعث  مى تواند  رنگ ها 

شود هنوز مشخص نيست.
محققان  ميان  در  هنوز  موضوع  اين 
يك چالش مهم محسوب مى شود. جامعه 
تحقيقات  كه  است  معتقد  آمريكا  سرطان 
رزورسينول  شود.  انجام  بايد  بيشترى 
در  كه  است  ديگرى  كيمياوى  ماده  نيز 

رنگ هاى مو يافت مى شود.
اين ماده يك ماده كيمياوى مختل كننده 
غدد درون ريز است كه مى تواند خطر ابتال 
تعادل  كردن  مختل  با  را  سينه  سرطان  به 

طبيعى هورمون ها افزايش دهد.
5. راش (ضايعه پوستى) 

معموال افرادى كه به رنگ  مو حساسيت 
(ضايعه  راش  دچار  است  ممكن  دارند 
در  است  ممكن  نيز  راش  شوند.  پوستى) 
شده  اعمال  رنگ  كه  شود  ايجاد  محلى 
بايد  ضايعات  اين  مشاهده  از  بعد  است. 

بالفاصله به دوكتور مراجعه كنيد.
6. آسم (نفس تنگى) 

است  داده  نشان  مختلف  مطالعات 
طور  به  كه  ها)  (سلمانى  آرايشگاهايى 
مو  رنگ  همچون  كيمياوى  مواد  با  مكرر 
به  ابتال  معرض  در  بيشتر  دارند  سروكار 

آسم هستند.
معرض  در  گرفتن  قرار  نتيجه  اسم  اين 
وجود  مو  رنگ  در  كه  است  هايى   PPD
ريه ها  مى شود  موجب  امر  همين  دارد. 
حساس گردد و نفس كشيدن دشوار شود.

7. هزينه هاى پنهان: 
اگرچه رنگ كردن مو به نظر زياد گران 
قيمت نمى رسد اما اينكار هزينه هاى پنهان 
زيادى دارد. مطمئن شويد قبل از آغاز كار، 
خوب مشورت  سلمان  يا  آرايشگر  يك  با 

مى كنيد.

كرد.  خواهد  شكننده  را  موها  امر  همين 
از  زمان  مرور  به  نيز  موها  درخشندگى 
بين خواهد رفت. آسيبى كه به موها وارد 
مى شود در برخى از موارد جدى است و 

منجر به كوتاه كردن موها خواهد شد.
3. پوست تحريك پذير: 

ايجاد  باعث  است  ممكن  مو  رنگ 
واكنش هاى پوستى شود. برخى از نشانه ها 
پوسته  و  سرخى  سوزش،  احساس  شامل 
ناراحتى  و  خارش  پوست،  شدن  پوسته 

است.

48 ساعت قبل از اعمال رنگ بر روى 
مو، بهتر است آن را روى قسمتى از موهاى 
حساسيت  نبود  از  تا  كنيد  اعمال  خود 
بعد  خارشى  و  ورم  اگر  شويد.  مطمئن 
تورم  اين  و  شد  ديده  مو  رنگ  اعمال  از 
بهبود نيافت بايد به يك دوكتور متخصص 

پوست مراجعه شود.
4. سرطان: 

آزمايش هاى آزمايشگاهى ثابت كرده اند 
 DNA ججرات  به  تواند  مى   PPD كه 
انسان آسيب رسانده و باعث سرطان شود. 

موهاى  داريد  دوست  هم  شما  حتما 
رنگ  مشهور  بازيگران  همانند  را  خود 
كنيد. اگرچه رنگ كردن مو سرگرم كننده 
بر  خوبى  تاثيرات  است  ممكن  اما  است 
بيشتر  در  باشد.  نداشته  شما  موهاى  روى 
موارد، استفاده از رنگ هاى كيمياوى داراى 

عوارض جانبى بسيار خطرناكى است.
رنگ  اثر  بر  كه  آسيب هايى  و  نشانه ها 
كردن به مو وارد مى شود هميشه بالفاصله 
يا  روز  چند  است  ممكن  نمى كند.  بروز 
اين  اثرات  تا  بكشد  طول  هفته  چند  حتى 
مواد كيمياوى بروز كند. اگر موهاى خود 
را به طور مكرر رنگ مى كنيد، شانس رخ 
دادن اين عوارض جانبى بيشتر خواهد بود.
در  داريم  قصد  مقاله  اين  در  بنابراين 
روى  بر  كيمياوى  رنگ هاى  اثرات  مورد 

بدن صحبت كنيم.
1. حساسيت: 

پنهان  براى  مو  رنگ  از  بخواهيد  چه 
خود  موهاى  خاكسترى  رنگ  كردن 
از  كردن  تجربه  براى  تنها  يا  كنيد  استفاده 
آن استفاده مى كنيد، ممكن است در خطر 
اصلى  مقصر  باشيد.  آلرژيك  واكنش هاى 
(حساسيت)  آلرژى زا  واكنش هاى  بيشتر 
ماده اى به نام پارا-فنيلين دى آمين يا همان 

PPD است.
شامل  آلرژى  نشانه هاى  ترين  رايج 
شدن  سر، قرمز  خارش و سوزش پوست 
در  تورم  و  شوره  ايجاد  پوست،  تورم  و 
اطراف چشم مژه ها، بينى و صورت است.

2. موهاى شكننده: 
صورت  به  را  خود  موهاى  اغلب  اگر 
مكرر رنگ مى كنيد، به خاطر مواد كيمياوى 

موجود در آن موها خشك خواهد شد.
مواد كيمياوى كه در رنگ ها وجود دارد 
و  مى شود  مو  رطوبت  رفتن  بين  از  باعث 

اثرات مخرب و خطرناك رنگ كردن مو

اخبار ضد و نقيض از سقوط ولسوالى جانى خيل به دست طالبان
ى مقامات محلى،  ولسوالى جانى خيل 
مهمات  و  تجهيزات  نرسيدن  دليل  به 
در  و  است  آمده  در  طالبان  كنترل  به 
حمله ى گسترده ى طالبان سى تن از 
نيروهاى دولتى به شهادت رسيده اند .

در عين حال برخى منابع سقوط اين 
كه  گويند  مى  و  كرده  رد  را  ولسوالى 
طالبان  و  دولتى  نيروهاى  بين  درگيرى 
جريان دارد و نيروهاى دولتى چند قريه 
را پاكسازى كرده اند و در موضع برتر 

قرار دارند.

سقوط  از  نقيضى  و  ضد  اخبار 
طالبان  دست  به  خيل  جانى  ولسوالى 

گزارش مى شود.
به گزارش خبرگزارى آوا و به گفته 


