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رييس شوراى اخوت اسالمى واليت هرات:
ماه رمضان، ماه امر به معروف و نهى از منكر است

علما نبايد بگذارند افراطى ها ميان مذاهب اسالمى تفرقه ايجاد كنند
رئيس شوراى اخوت اسالمى هرات ضمن تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان به مسلمانان جهان، مى 
گويد كه ماه رمضان، ماه خودسازى بشريت و ماهى است كه بندگان فرهيخته و خاص خداوند در آن به 

تزكيه نفس مى پردازند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، «مولوى سيد احمد آخوندزاده» به خبرنگار آوا گفت: در اين 
ماه درهاى رحمت الهى به روى بندگانش باز بوده و اين ماه براى تمام مردم و مخصوصا براى امت 

محمد(ص)، ماه نجات از آتش دوزخ و ساير مشكالت مى باشد.
مولوى آخوندزاده خاطرنشان كرد كه ماه مبارك رمضان ماه امر به معروف و نهى از منكر است و 
روحانيون و مال امامان وظيفه دارند تا از طريق تكايا و مساجد به اين امر مهم بپردازند... ادامه در صفحه 3

يادداشتسرمقاله

چنانچه مى دانيم از چند سال به اين سو، 
اخبارى مبنى بر نشست چرخبالها در مناطقى 
از كشور كه بيشتر زير كنترول مخالفان مسلح 
در  دارد،  قرار  طالبان  خصوص  به  دولت 
رسانه هاى مطرح مى شود. اما اينبار موضوع 
داخلى  پوشش  عالوه  كه  چرا  كند؛  مى  فرق 
انعكاس  به  خارجى  هاى  رسانه  خبر،  اين 
دولت  نوبت  اين  و  اند  ورزيده  مبادرت  آن 
روسيه عالوه بر نقل خبر مذكور، رفت و آمد 
هليكوپترهاى «ناشناس» در مناطق زير كنترل 
است  گفته  و  خوانده  سؤال برانگيز  را  طالبان 
كه «كسانى كه حريم هوايى افغانستان را اداره 
جامعه  و  مردم  به  باره  اين  در  بايد  مى كنند 

جهانى پاسخ بدهند.»
مناطقى  در  مشكوك  چرخبالهاى  نشست 
آن  از  بتوان  كه  نيست  چيزى  افغانستان،  از 
به عنوان يك شايعه بى اساس ياد كرد و در 
نتيجه بى تفاوت از كنار آن عبور كرد. از نگاه 
كارشناسان در كشورى كه شرائط امنيتى فوق 
و  وقايع  دارد،  اى  شكننده  و  حساس  العاده 
رويدادهاى به مراتب نازل تر از نشست هلى 
بستر  و  زمينه  تواند  مى  مشكوك،  كوپترهاى 
حساسيت ها و به دنبال آن تحقيق هاى جدى  
و فراگير را مهيا سازد؛ تا چه رسد به وقوع يك 
چنين رويدادى بى اندازه مهم و خطرناك در 
شرائط حساس و بحرانى افغانستان كه ايجاب 
مى كند تا حكومت و مقامات طراز اول امنيتى 
موضوع  هر  از  بيش  را  موضوع  اين  كشور، 
ديگر جدى گرفته و تحقيقات اساسى و دقيقى 

در زمينه را روى دست گيرند.
اى  نواحى  در  مشكوك  چرخبالهاى  فرود 
بلكه  نيست؛  امروز  و  ديروز  بحث  كشور،  از 
و  دور  و  دير  سالهاى  در  ريشه  رويداد  اين 
نيز  امروز  و  دارد  كنونى  دولت  از  قبل  دولت 
حكومت  دوره  در  و  كننده  نگران  سريال  اين 
رود  مى  نمايش  پرده  روى  نيز  ملى  وحدت 
اين  كند.  مى  تر  نگران  را  ما  نگران  مردم  و 

موضوع؛ ...
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مختلف  زواياى  به  مطلب  اين  اشاره: 
تا  آن  نمونه  كه  خمينى(ره)  امام  قدرت 
كنون در دنيا تجربه نشده است مى پردازد. 
مقيم  شخصيتهاى  از  يكى  مقاله  نويسنده 
ادارى  حلقه  در  حاضر  عناصر  از  و  غرب 

يكى از كشورهاى غربى است.
مهمى  امر  سياست  در  قدرت،  به  رسيدن 
است ولى به دست آوردن قدرتى كه پشتوانه 
ارزشى  و  اهميت  باشد،  داشته  مشروع  اى 
قوام  زيادى  حد  در  مشروعيت  دارد.  فراتر 
يا  و  افراد  دارد.  پى  در  را  قدرت  ثبات  و 
گروههايى كه بر قدرت، ردايى از مشروعيت 
مى پوشانند، راه را بر مدعيان داخلى قدرت 
تضعيف  كشمكشهاى  جلوى  و  بندند  مى 

كننده و گاهى خونين را مى گيرند.
از  جوزا  چهارده  در  سال  هر  كه  ما 
ترين  گذار  تاثير  از  يكى  درگذشت  سالگرد 
شخصيتهاى قرن بيستم امام خمينى(ره) ياد 
هاى  پايه  به  نگاهى  كه  نيست  بد  كنيم،  مى 
شكلهاى  اساس  بر  او  رهبرى  مشروعيت 
سياست  دنياى  در  مشروعيت  شده  پذيرفته 

بيندازيم.
از  يكى  را   (Max Weber)وبر مكس 
و  شناسند  مى  شناسى  جامعه  بنيانگذاران 
مرتبه او را از نظر آگاهى به فلسفه، جامعه 
كارل  حد  در  حقوق،  و  سياست  شناسى، 
دوركيم  اميل  و   (Karl Marx) ماركس 
(Emile Durkheim) باال مى برند. يكى 
از برازنده ترين كارهاى وبر، جستار او درباره 
جامعه شناسى مذهب است كه اين امر، در 
كتاب مشهور او «اخالق پروتستانى و روح 
 The Protestant Ethic) «سرمايه دارى
and the Spirit of Capitalism) مورد 
كتاب  اين  در  او  است.  گرفته  قرار  كاوش 
و همينطور در چند نوشته ديگر، به شكلى 
مستدل انواع اقتدار سياسى مشروع را طبقه 
بندى مى كند و به تفصيل درباره آنها شرح 
مى دهد...          ادامه در صفحه 2

نشست چرخبال ها، چشمان بينا 
مى خواهد نه مدارك پا در هوا!

امام خمينى(ره) و
هندسه اقتدار مشروع
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افغانستان در محراق توجه تروريستان قرار گرفته است
در صفحه در صفحه 33

ظاهر  در  كه  چيزى  ناتو؛  قاطع  حمايت 
بسيار جدى و بى اندازه مصمم و استوار و 
قوى به نظر ميايد و براى همين هم وقتى 
اطالع  پرده  پشت  هاى  بازى  از  كه  كسى 
اخبارى  شنيدن  با  باشد،  نداشته  خبرى  و 
مبنى بر حمايت هاى قاطع ناتو از نيروهاى 
امنيتى افغانستان، رنگ به رخسار و نيرو و 
شادمان  و  گردد  مى  بر  بازوانش  به  قوت 
در  كشورهايى  و  ها  قدرت  آنكه  از  است 
گرفته  قرار  افغانستان  ملت  و  دولت  كنار 
و در برابر دشمنان و بد حواهان اين آب 
آوازه  كه  كنند  مى  دفاع  افغانها  از  خاك  و 
هر  پشت  آنان،  قدرت  و  قوت  دروازه  و 

دولت و كشورى را مى لرزاند.
حدود يك و نيم دهه است كه بعضى از 
افغانستان  تر  ناامن  مناطق  در  ها  ولسوالى 
دولتى  نيروهاى  و  مسلح  مخالفان  ميان 
دست به دست مى شود و گاه يكى و گاه 
در  شوند و  آنها مسلط مى  هم ديگرى بر 
و  شدنها  دست  به  دست  اين  از  يك  هر 
و  آنى  هاى  پيروزى  و  فتح  اصطالح  به 
مقطعى، تعداد زيادى از هموطنان ما در دو 
سوى جبهه نبرد از بين مى روند و كشته و 
زخمى مى شوند؛ بر عالوه خسارات مالى 
نواحى  در  ما  مردم  بر  كه  نيز  اقتصادى  و 
مى  وارد  كشور  پذير  آسيب  و  زده  جنگ 

شود.
در تازه ترين دور از اين نبردهاى شوم 
و سريالهاى مخوف تكرارى كه هيچ برنده 
اى ندارد و نيز هيچ گونه فائده و سودى، 
گرفته  نشانه  قندز  مجروح  پيكر  هم  باز 
ولسوالى  از  بدى  خبرهاى  نيز  و  شود  مى 
واغز عزنى به گوش مى رسد. در قندز هر 
يك از اطراف  درگير نبرد براى خودشان 
ادعاهايى دارند و هر كدام مدعى پيشرفت 
در جبهه نبرد به سود خويش و عليه نيروى 

مقابل است.
موضوع  يك  باشد،  چه  هر  وضعيت 
كامًال مشخص و واضح است و آن كشته و 
زخمى شدن تعداد بسيارى از افغانها در دو 

سوى ميدان جنگ بر عالوه آسيب رسيدن 
به افغانهاى ملكى بى گناه كه هيچ نقش و 

دخالتى در جنگ و اهداف ان ندارند.
با تاسف، اين روند شوم و نامبارك و در 
همچنان  حاصل،  بى  و  طوالنى  حال  عين 
ادامه دارد و چون آن بختك شوم و نكبت 
و  افتاده  افغانها  زندگى  و  زار  جان  بر  بار 
چون آن ديو بى رحِم خون آشام، همچنان 
مى  را  مردم  اين  جان  كم  و  باريك  گلوى 
فشارد و چنانكه مى نمايد معلوم هم نيست 
كه به اين زودى ها دست از سر اين آب و 

خاك و اين ملت بر دارد.
سراسر  در  حاضر  حال  در  كه  اوضاعى 
و  غزنى  و  قندز  در  خصوص  به  كشور 
است؛  جارى  ناامن  مناطق  ساير  و  هلمند 
شوم  خبر  يك  گر  حكايت  تواند  مى  تنها 
كه  باشد  مظلومى  مردم  براى  خوفناك  و 
ويرانى  و  بدبختى  و  جنگ  با  را  عمرى 
زيسته اند و نيز مى تواند كاشف از بازى 
هايى باشد كه در پشت پرده هاى ضخيم 
براى تباه ساختن هر چه بيشتر اين سامان 
و مردم آن در جريان است و بازيگران و 
عوامل اساسى و عمده آن هم كسانى جز 
نمى  استعمارى  غربى  دولتهاى  و  قدرتها 
و  جويى  برترى  هدف  با  كه  باشند  توانند 
بلند  خاكى  كره  سوى  آن  از  گرى،  سلطه 
كشى  لشكر  اسالمى  كشورهاى  به  و  شده 

كرده اند.
كه  كنند  مى  تاكيد  باور  اين  بر  آگاهان 
هدف  افغانستان،  در  جنگ  شدن  طوالنى 
متحدان  و  غربى  قدرتهاى  غائى  و  اصلى 
منطقه اى آنان به خصوص اياالت متحده 
خالف  بر  و  است  كشور  اين  در  امريكا 
ادعاى اين كشورها مبنى بر حمايت قاطع 
و  اصل  در  اما  افغان،  ملت  و  دولت  از 
اساس، اين حمايت در تخريب همه جانبه 
براى  و  افغانستان  سراسر  امنيتى  اوضاع 
سالهاى طوالنى و يا هميشه، قاطعانه دنبال 

مى شود!
كه  گويند  مى  و  مياورند  دليل  آگاهان 
اگر اياالت متحده و متحدان غربى و منطقه 

در  ثبات  و  صلح  برقرارى  قصد  آن،  اى 
افغانستان را مى داشتند، در قدم نخست به 
پاكستان فشار واقعى مياوردند تا آن دولت 
ترورسيتهاى  تجهيز  و  تمويل  از  دست 
بعدى،  گام  در  و  دارد  بر  داعش  و  طالب 
عربش،  خصوص  به  متحدان  و  خود 
در  تروريزم  تقويت  و  رشد  و  ايجاد  در 
منحصر  و  فعال  سهم  منطقه  و  افغانستان 
اساس  بر  كه  چرا  گرفتند؛  نمى  فرد  به 
موضوع  در  قوى،  هاى  گمانه  از  برخى 
مناطق  در  مشكوك  هليكوپترهاى  نشست 
دولت  دولت،  مسلح  مخالفان  كنترول  زير 
مورد  ديگرى  دولت  هر  از  بيشتر  امريكا 
سوء ظن مى باشد و چنانچه برخى از قلم 
روسيه  با  كامال  حق  اند،:»  نوشته  بدستان 
است؛ زيرا امريكا و هم پيمانانش از سال 
ها پيش به اين سو، حريم هوايى افغانستان 
با  كه  است  بديهى  و  كنند  مى  كنترل  را 
استقرار پيشرفته ترين، مدرن ترين و دقيق 
ترين ابزارها و تكنولوژى هاى توسعه يافته 
ارتباطى و جاسوسى و اطالعاتى، حتى يك 
سوى  از  آنكه  بدون  تواند  نمى  هم  پرنده 
و  امنيتى  هاى  بالون  رادارى،  هاى  سيستم 
هم  و  ناتو  و  امريكا  جاسوسى  هاى  پرنده 
هوايى  حريم  در  شود،  رصد  شان  پيمانان 

افغانستان، پرواز كند.
شود،  نگاه  قضيه  به  زاويه  اين  از  اگر 
نيستند؛  «ناشناس»  تنها  نه  هليكوپترها  اين 
هوايى  حريم  كه  امريكا  و  ناتو  براى  بلكه 
و  كنترل  نظر،  زير  دقت  به  را  افغانستان 
كامال  دارند،  خود  جانبه  همه  حاكميت 
شناخته شده هستند و مأموريت آنها نيز به 
طور دقيق، تعريف شده و  انجام مى شود.»
و  ثباتى  بى  شد،  گفته  آنچه  بنابر  پس 
كامًال  موضوع  يك  افغانستان،  در  ناامنى 
نقشه شده و از پيش تعيين شده است كه 
پيشبرد  براى  اوضاعى  چنين  يك  وجود 
خصوص  به  غرب  استعمارى  مقاصد 
امريكايى ها، الزم و ضرورى است؛ حتى 
اگر اين وضع و حال به سود دولت و مردم 

افغانستان هم نباشد.

كشته شدن هاى قاطع در سايه حمايت هاى قاطع!
تحليل

آيا پيروزى
در افغانستان به دست 

خواهد آمد؟

3

اسالم هرگز عمل امروزى 
در مقابل شيخ عيسى قاسم را 

نمى پذيرد

آب هاى زيرزمينى
كابل، قابل آشاميدن

نيست

كارشناسان با اشاره به شكست تروريستان در عراق و سوريه:
2

2

سخنگوى وزارت دفاع ملى:سخنگوى وزارت دفاع ملى:

هيچ مدركى مبنى بر نشست هيچ مدركى مبنى بر نشست 
چرخبال هاى ناشناس وجود ندارد!!!چرخبال هاى ناشناس وجود ندارد!!!
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فرود  يعنى   / اول  صفحه  از  ادامه 
از  حال  و  گذشته  در  مشكوك،  چرخبالهاى 
سوى نماينده هاى مردم در خانه ملت و نيز 
پارلمان،  از  بيرون  در  سياسى  آگاه  دلسوزان 
فعلى  و  قبلى  دولتمردان  به  بارها  و  بارها 
يادآور و گوشزد شده و نسبت به خطرساز 
هشدار  كشور،  امنيتى  اوضاع  براى  آن  بودن 

داده شده است.
حاال و در يك چنين اوضاع نگران كننده 
از ناحيه فرود اين هلى كوپترهاى مشكوك 
در مناطقى از كشور، جنرال دولت وزيرى، 
سخنگوى وزارت دفاع ملى، روز (دوشنبه) 
در يك نشست خبرى، نشست و برخاست 
واليت هاى  در  ناشناس  هليكوپترهاى 
ادعاهاى  را  ه  بدخشان،  و  سرپل  فارياب، 
بى سند مى خواند و مى گويد:» وزارت دفاع 
و  ندارد  راستا  اين  در  سندى  نوع  هيچ  ملى 
از مردم مى خواهد هر نوع سندى كه وجود 
آن  روشنايى  در  تا  سازند،  شريك  دارد، 

تصميم اتخاذ گردد. 
برخاست  و  نشست  حالى  در  وزيرى 
واليت هاى  در  ناشناس  چرخبال هاى 
بى سند  ادعاهاى  را  شرقى  شمال  و  شمالى 
امانى  ذبيح اهللا  پيش  روز  چند  كه  مى خواند 
بود  گفته  ها  به رسانه  سرپل  والى  سخنگوى 
تجهيز  به هدف  ناشناس  چرخبال هاى  كه 
طالبان  به ويژه  دولت  مخالفان  تسليح  و 
و  نشست  واليت  اين  صياد  ولسوالى  در 

برخاست مى كنند.»
سخنى از بزرگان وجود دارد به اين معنى 
و مفهوم كه هر گاه مخالفان راى و نظر انسان 
از عدد سه و چهار تجاوز كرد و به خصوص 
به 10 و باالتر از آن رسيد، انسان عاقل بايد 
به درستى و استوارى سخن خويش هم شك 
كند و همينگونه يكسره بر اظهارات و گفته 
هاى خويش پاى اصرار و ابرام نفشارد؛ زيرا 
كمتر اتفاق ميفتد كه صدها نفر و بيشتر در 
اشتباه باشند و فقط اين يك انسان، نظريات 
هفتگى  نشستهاى  در  را  درستى  آراى  و 

خويش به رسانه ها بيان كند.
آگاهان بر اين باوراند كه مسئوالن امنيتى 
دفاع،  وزارت  محترم  سخنگوى  نظير  كشور 
حقايق  انكار  و  ديگران  دانستن  غلط  بجاى 
كه با تاسف به يك سيره و روش هميشگى 
بعد،  و  قبل  حكومت  دو  هر  در  دولتمردان 
تبديل شده، اگر بواقع دنبال كشف حقيقت 
كفش  در  ريگى  معروف،  قول  به  و  هستند 
حقيقت  هاى  هيات  وقت  اسرع  در  ندارند، 
يابى را تشكيل داده و به مناطق مورد ادعاى 
نشست چرخبالهاى مشكوك گسيل بدارند و 
صد البته تركيب اين هيات ها نبايد به گونه 
عمل  جناحى  و  سمتى  گمان  كه  باشد  اى 
را  نتيجه  آن  از  پس  و  كند  تقويت  را  كردن 
و  ها  رسانه  اختيار  در  هست،  كه  چنان  آن 
مردم قرار دهند؛ تا در نتيجه و با روشن شدن 
اوضاع، آرامش به مردم باز گردد و پايه هاى 

اعتماد ميان مردم و نظام نيز استوار گردد.
البته اين خوشبينانه ترين شكل ديد مردم 
چرخبالهاى  نشست  قضيه  به  افغانستان 
و  ملى  وحدت  دولت  به  نسبت  مشكوك 
توقع مردم از دولتمردان است و اال مسائلى 
در  كشور  مسائل  تحليلگران  و  دارد  وجود 
كنند  مى  مطرح  ها  طياره  اين  فرود  به  ربط 
ها،  گمانه  و  مسائل  اين  نخست  قدم  در  كه 
امريكايى  ويژه  به  خارجى  نيروهاى  گريبان 
سكوت  بعدى  گام  در  و  گيرد  مى  را  ها 
پرسش برانگيز و باالتر از آن، موضع انكارى 
دولت وحدت ملى در قبال موضوع به اين 
مهمى و خطرسازى براى امنيت كشور؛ يعنى 
در  مشكوك  چرخبالهاى  گاه  از  هر  فرود 
مناطق تحت نفوذ طالبان را با چالش جدى 

و اساسى مواجه مى كند.
بنائن، همه ى مسائلى كه گفته شد ايجاب 
مى كند تا مقامات امنيتى كشور، صادقانه تر 
از قبل با مردم خويش مواجه شده و نسبت 
به  است  ممكن  كه  رخدادهايى  و  وقايع  به 
منافع ملى لطمه بزند و امنيت كشور را بيشتر 
تر  مسئوالنه  كند،  مواجه  چالش  با  اين  از 

عمل كنند.

نشست چرخبال ها، چشمان بينا 
مى خواهد نه مدارك پا در هوا!

دنياى  وبر،  نظر  از   / اول  صفحه  از  ادامه 
مشروع  غير  و  مشروع  نظامهاى  سياست 
اگر  اصوال  ولى  كرده  تجربه  را  بسيارى 
مشروعيت مد نظر قرار گيرد، حكومتها از سه 

شكل خارج نيستند:
اول) مشروعيت سياسى مى تواند برگرفته 
از مشروعيت سنتى و مذهبى باشد. مشروعيتى 
كه برخاسته از سازوكارى پذيرفته شده است 
و جوامعى دهها، و بلكه صدها و گاهى هزاران 
سال اين نوع مشروعيت سياسى را تجربه كرده 
سلطنتى  نظامهاى  منظور  اينجا  مشخصا  اند. 
است و يا نظامهاى مذهبى كه در قرون وسطى 
از  خيلى  شدند.  مى  اداره  كليسا  تاثير  تحت 
اساس  نظرى،  ديدگاه  از  سلطنتى  نظامهاى 
اقتدار سياسى خود را برگرفته از نوعى نگاه 
مذهبى مى دانسته اند و يا مى دانند و از آن 
تحت عنوان «حق الهى پادشاه» براى حكمرانى 
ياد مى كنند. برخى ديگر از نظامهاى سلطنتى 
هم آداب و رسوم كهن و منافع عمومى و اقبال 
مردمى را پشتوانه اقتدار خود مى دانند. در ميان 
مسلمانان هم تلقى اينكه پادشاه «ظل اهللا» يا 

سايه خداوند است سابقه اى طوالنى دارد.
امام  سياسى  حركت  به  اگر  منظر  اين  از 
خمينى(ره) نگريسته شود، او در درجه اول با 
معرفى نظريه «واليت فقيه» سازوكارى فكرى 
را تدوين كرد، كه تمام مختصات مشروعيت 
سنتى و مذهبى را داشت. با اين نگاه، اقتدارى 
سلطنت  توانست  كه  گرفت  شكل  مشروع 
گزينه  و  كند  خالى  مشروعيت  از  را  موروثى 
به  پايبند  عميقا  اى  جامعه  براى  را  ديگر  اى 
بى  جديد  نظام  كند.  معرفى  مذهب  و  سنت 
مذهبى  و  سنتى  مشروعيت  از  ترديدى  هيچ 

برخوردار بود. 
تواند  مى  سياسى  مشروعيت  دوم) 
دليل  به  فردى  كه  باشد  مشروعيتى 
و  كرده  ظهور  برازنده  و  بارز  خصوصيتهاى 
يا  و  برازندگى  دليل  به  را  موجود  نظام  نوع 
برجستگى شخصيت خود برهم زده است. در 
تاريخ افراد متعددى بوده اند كه شخصيت آنها 
چنان قدرتى را از خود نشان داده كه با انگشت 
اشاره آنها حركتهاى عظيم اجتماعى و سياسى 
بناپارت  ناپلئون  است.  گرفته  شكل  نظامى  و 
هاى  نمونه  شايد  چين  در  مائو  و  فرانسه  در 
مهمى از اقتدار كاريزماتيك يا پر نفوذ باشد. از 
منظر مشروعيت كاريزماتيك امام خمينى(ره) 
حتى در ميان شخصيتهاى پرنفوذ، پيشوايى كم 
قدرت  اعمال  مورد  در  وبر  مكس  بود.  نظير 
مشروع مى گويد كه اطاعت از قدرت مشروع 
با  يا  و  باشد  همراه  خشونت  اعمال  با  نبايد 
جبر حاصل شود. او اضافه مى كند كه اعمال 
قدرت مشروع نمى تواند حتى نه با تشويق و 
ترغيبهاى مكرر حاصل شود، بلكه مشروعيت 
نوعى از احساس وظيفه ايجاد مى كند كه مى 
تواند حجت را بر فرد براى پيروى از كانون 
مشروعيت تمام كند. در اين حالت، شايد كمتر 
شخصيتى را شناخت كه از نظر كاريزما و نفوذ 
چنين شاخصه اى از مشروعيت را در حد امام 

خمينى(ره) داشته باشد.
مشروعيت  غالبا  مدرن،  دنياى  در  سوم) 
يك  در  حركت  از  مشروع،  اقتدار  يا  سياسى 
سيستم ادارى يا بوروكراتيك حاصل مى شود، 
به اين معنا كه مكانيزمى روشن براى رسيدن به 
قدرت ترسيم شده و فرد و يا افراد مى توانند 
با طى مراحل اين مسير به راس هرم قدرت 
از  قدرت  به  رسيدن  آن  روشن  مثال  برسند. 

طريق صندوق راى است.
امام خمينى(ره) با پذيرفتن همه پرسى و بعد 
مشروعيتى  اسالمى  جمهورى  گذاشتن  بنيان 
كنون  تا  كه  كرد  ايجاد  ادارى  و  بروكراتيك 
دهها بار انتخابات برگزار كرده و نشاط فضاى 
سياسى و مشاركت مردمى در آن در مقايسه 
با استانداردهاى جهانى پيشرفته كم نظيراست.

قطعا نوع بى نظيرى از اقتدار مشروعى كه 
آوردن  دوام  در  كرد،   ايجاد  خمينى(ره)  امام 
است.  بوده  كننده  تعيين  اسالمى  جمهورى 
نظامى كه در مقاطع مختلف، جهان در برابر 
آن قرار گرفت و در نهايت وادار به پذيرش 

واقعيت سياسى، اجتماعى و فرهنگى آن شد.
نويسنده: ج سپهر

امام خمينى(ره) و
هندسه اقتدار مشروع

يادداشت پى  در  ملى  دفاع  وزارت  در  مقام ها 
ناشناس  هليكوپتر هاى  نشست  خبر  انتشار 
بدخشان  و  سرپل  فارياب،  واليت هاى  در 
مى گويند كه هيچ نوع سندى در اين راستا 

وجود ندارد. 
جنرال دولت وزيرى، سخنگوى وزارت 
نشست  يك  در  (دوشنبه)  روز  ملى،  دفاع 

هليكوپترهاى  برخاست  و  نشست  خبرى، 
و  سرپل  فارياب،  واليت هاى  در  ناشناس 

بدخشان را ادعاهاى بى سند خواند. 
آقاى وزيرى افزود كه وزارت دفاع ملى 
از  و  ندارد  راستا  اين  در  سندى  نوع  هيچ 
وجود  كه  سندى  نوع  هر  مى خواهد  مردم 
آن  روشنايى  در  تا  سازند،  شريك  دارد، 

تصميم اتخاذ گردد. 
برخاست  و  نشست  حالى  در  وزيرى 
چرخبال هاى ناشناس در واليت هاى شمالى 
و شمال شرقى را ادعاهاى بى سند مى خواند 
كه چند روز پيش ذبيح اهللا امانى سخنگوى 
والى سرپل به  آوا گفته بود كه چرخبال هاى 
مخالفان  تسليح  و  تجهيز  به هدف  ناشناس 
دولت به ويژه طالبان در ولسوالى صياد اين 

واليت نشست و برخاست مى كنند. 

قول  حادثه  به برسى  اشاره  خود  سخنان 
كه  گفت  و  كرد  شاهين   209 اردوى 

بررسى ها تاكنون خاتمه پيدا نكرده است. 
يافته هاى  افزود:  مورد  در  وزيرى  آقاى 
كميسيون حقيقت ياب حادثه هراس افگنانه 
از  بعد  شاهين،   209 اردوى  قول  باالى 

تكميل به زودى با مردم شريك مى شود. 

از  تن   24 حدود  كه  كرد  تاكيد  اما  او 
در  كه  شاهين   209 اردوى  قول  منسوبين 
از  شدند،  دانسته  مقصر  تروريستى،  حادثه 
و  عدلى  نهادهاى  به  و  دوش  سبك  وظيفه 
كه  است  ذكر  قابل  شدند.   معرفى  قضايى 
قول  قمندان  زمانيكه  پيش  يك ماه  حدود 
خان  جمعه  مهمان  شاهين   209 اردوى 
لباس  با  مهاجم  نفر  است 10  بوده  همدرد 
نظامى وارد خوابگاه سربازان ميشوند و آنها 
را به رگبار بستند.  در اين حادثه صدها تن 

از سربازان كشته و زخمى  شدند. 
سخنگوى وزارت دفاع ملى در پايان از 
و  داد  خبر  كندز  در  طالبان  سنگين  تلفات 
گفت كه طالبان در كندز تلفات سنگينى را 
از  را  خود  قرارگاه  چندين  و  شده  متحمل 

دست داده اند.

نشست  كه  نيست  بار  اولين  اين 
و  طالبان  قلمرو  در  ناشناس  چرخبال هاى 
پيش  بل  مى شود؛  گزارش  دولت  مخالفان 
دولت  و  قبلى  دولت  در  بارها  نيز  اين  از 
كنونى از نشست هليكوپترهاى ناشناس در 
قلمرو حاكميت مخالفان دولت گزارش داده 

شده بود. 

چرخبال ها  برخاست  و  نشست  گزارش 
در  شرقى  شمال  و  شمالى  واليت هاى  در 
ساير  و  طالبان  كه  مى شود  منتشر  حالى 
و  هوايى  نيروى  به  تروريستى  هاى  جريان 

هليكوپتر دسترسى ندارند. 
ادامه  در  ملى  دفاع  وزارت  سخنگوى 

هيچ مدركى مبنى بر نشست چرخبال هاى ناشناس
وجود ندارد!!!

سخنگوى وزارت دفاع ملى:

مى  سياسى  هاى  چهره  و  دينى  عالمان 
اسالم هرگز عمل امروزى  گويند كه دين 
قاسم  عيسى  شيخ  اهللا  آيت  مقابل  در  كه 
و  پذيرد  نمى  را  گرفته  صورت  بحرينى 

تقبيح مى كنند.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
هدفمند؛  اهللا  شريف  مولوى  افغان(آوا)، 
حزب  زون  دفتر  تشكيالت  مسئول 
يك  و  بلخ  در  افغانستان  اسالمى  جمعيت 
در  اسالمى  اخوت  شوراى  اعضاى  از  تن 
علما  و  اسالم  جهان  اين كه  بيان  با  شمال، 
شوند،  مى  تهديد  مختلف  هاى  بهانه  به 
عيسى  اهللا  آيت  ساختن  «منزوى  گفت: 
اسالم،  جهان  ديگر  علما  و  بحرينى  قاسم 
دسيسه يهود و نصارا است و اين عمل مانع 

پيشرفت اسالم مى شود».
وى به نقل از پيامبر(ص) اظهار داشت 
حصر  و  است  عالَم  فوت  عالِم،  فوت  كه 
مى  محسوب  عالَم  حصر  دين  عالِم  يك 
گردد و تبعيد يك عالِم مثل تبعيد يك عالَم 

مى باشد.
در  اگر  كه  ساخت  خاطرنشان  ايشان 
جهان اسالم يك عالمى مورد شكنجه قرار 
بگيرد، به مصابه شكنجه شدن مردم و امت 

طاغوت و غرب مى باشد».
نامبرده ادامه داد و گفت كه «ما به اين 
حقوق بشر هيچ باورى و اعتنايى نداريم، 
چون در هر جايى كه قانون الهى و قرآن 
نقض مى شود، اين ها عكس العملى انجام 
نمى دهند، ولى اگر يك حرف پوچ و بى 
آنقدر  را  آن  باشد،  خودشان  نفع  به  معنا 
بزرگ نموده و جوالن مى دهند تا به ثمر 

بنشاند».
حزب  زون  دفتر  تشكيالت  مسئول 
راه  بلخ،  در  افغانستان  اسالمى  جمعيت 
بيرون رفت امت اسالمى از اين مشكالت 
قرآن  فرمايشات  به  كردن  عمل  فقط  را 
دانست و گفت: «امت اسالمى شما چنگ 
بزنيد به ريسمان الهى، از هم متفرق نشويد، 
اگر ما به اين جمله عمل نماييم، بسيارى 
از مشكالت ما حل خواهد شد، وگرنه به 
چنگال درندگان امروز شكار خواهيم شد».

زندان  و  فشارها  هفته،  چند  گذشت  با 
خانگى آيت اهللا شيخ عيسى قاسم بحرين 
در منامه، پايتخت اين كشور همچنان ادامه 
دارد. اين مسأله در سكوت مجامع حقوق 
بشرى بين المللى، با واكنش هاى مختلف 
و جدى در جهان اسالم همراه شده است.

در  الزم  اقدامات  بايد  پس  است؛  اسالمى 
اين باره گرفته شود.

اين عالم دين تصريح كرد، اسالم هرگز 
عيسى  شيخ  مقابل  در  كه  امروزى  عمل 
و  پذيرد  نمى  را  گرفت  صورت  قاسم 
تقبح مى كند، «ما منحيث پيرو اسالم، اين 

عمل زشت را ضد اسالمى مى دانيم و رد 
مى  هدفمند  اهللا  شريف  مولوى  كنيم».  مى 
گويد: «اگر امروز حركتى از سوى سازمان 
بين المللى حقوق بشر در برابر عمل زشت 
ضد  هاى  عمل  ديگر  و  بحرين  حكومت 
اسالمى انجام نمى دهد، به خاطر اين است 
بافته  خود  و  ساخته  خود  بشر  حقوق  كه 

اسالم هرگز عمل امروزى در مقابل شيخ عيسى قاسم را نمى پذيرد
مسئول تشكيالت جمعيت اسالمى در بلخ و عضو شوراى اخوت اسالمى:

با افزايش جمعيت در شهر كابل، مشكل 
آب آشاميدنى در اين شهر همچنان به عنوان 
اداره  است.  مانده  باقى  جدى  چالش  يك 
ملى حاظت از محيط زيست مى گويد كه 
بيشتر آب هاى زيرزمينى كابل، با ميكروب 
قابل  و  است  آلوده  كيميايى  مواد  و  ها 

آشاميدن نيست.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
 5 از  بيش  به  كابل  شهر  جمعيت  كه  آن  با 
همايون،  محمدكاظم  رسيده،  تن  ميليون 
محيط  از  حفاظت  ملى  ادامه  پالن  رييس 
آب  شدن  آلوده  از  نگرانى  ابراز  با  زيست، 
اين  كه  گويد  مى  شهر  اين  زيرزمينى  هاى 
مشكل نه تنها در شهر كابل، بلكه در ساير 

شهرهاى بزرگ ديگر نيز وجود دارد.
خبرى  آژانس  به  همايون  محمدكاظم 
پژواك گفت كه بيش از 70 درصد آب هاى 
زيرزمينى كابل، به ميكروب ها و موادهاى 
كيميايى مضر آلوده است و از لحاظ معيارى 
بودن آب آشاميدنى، غير قابل استفاده است، 
استفاده  را  آن  ناچارى  روى  از  مردم  ولى 

اقليم، ساختن غيرمعيارى چاه هاى فاضالب 
كاناليزاسيون،  سيستم  وجود  عدم  جذبى، 
وجود انبار كثافات و هوتل ها و... از داليل 
عمدة آلودگى آب هاى زيرزمينى در كابل 
در  كه  خواست  مردم  از  وى  باشد.  مى 
قسمت صرفه جويى و حفاظت از آب هاى 

زيرزمينى توجه جدى كنند.
مقام ها در وزارت انرژى و آب، در حالي 
كه آلوده شدن آب هاى زيرزمينى كابل را 
تأييد مي كنند؛ اما مى گويند كه تالش ها 
و  است  شده  آغاز  مشكل  اين  رفع  براى 
براى حل اين معضل، كار ساخت بندهاى 
آب گردان شاتوت و گلبهار، باالى درياهاى 
لوگر و پنجشير، قرار است آغاز گردد. هم 
آب  (كه  مصنوعى  ريچارچ  پروژه  چنان 
به  شود)  مى  تصفيه  دوباره  ماشين  توسط 
سال  در  امريكا  انكشافى  اداره  مالى  كمك 

جارى نيز عملى مى گردد.
تواند  مى  واقع  به  ها،  برنامه  اين  آيا  اما 
رفع  را  كابل  در  آشاميدنى  آب  مشكالت 

كند.

مى كنند.
وى خاطرنشان كرد كه آب درياى كابل 
كه مانند زهر است، به آب هاى زيرزمينى 
هاى  آب  نتيجه  در  و  كرده  نفوذ  شهر  اين 
زيرزمينى را به مواد سرطانى آلوده مى سازد.
محيط  حفاظت  عالى  اداره  پالن  رييس 
زيست هشدار داد كه اگر وضعيت به همين 
گونه ادامه يابد، تا چند سال آينده مردم شهر 
كابل مجبور به مهاجرت خواهند شد؛ چون 
آب  دوبارة  تصفيه  امكانات  افغانستان  در 

هاى زيرزمينى وجود ندارد.
اساسى  وظيفة  كه  اين  بيان  با  همايون 
حكومت در اين زمينه آگاه ساختن مردم از 
وضعيت بد آب ها است، افزود كه وزارت 
اطالعات و فرهنگ، بايد با كمك رسانه ها 
و مال امامان، براى مردم آگاهى بدهند تا در 

استفادة آب، دقت صورت گيرد.
در همين حال، محمد نعيم توخى، رييس 
مى  آب  و  انرژى  وزارت  هايدروجيولوژى 
گويد كه جمعيت بيش از پنج ميليونى شهر 
تغيير  آبگردان،  بندهاى  وجود  عدم  كابل، 

آب هاى زيرزمينى كابل، قابل آشاميدن نيست
اداره ملى حفاظت از محيط زيست:
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مجلس  رئيس  ابراهيمى،  عبدالرووف 
نمايندگان مى گويد كه استخدام هاى دولتى 
مردم  حق  و  نمى گيرد  صورت  قانون  مطابق 

تلف مى شود.
كوفى  فوزيه  آوا،  خبرگزارى  به گزارش 
كه  گويد  مى  هم  نمايندگان  مجلس  عضو 
مردم افغانستان در حكومت كنونى به گونه 
كامل «خلع قدرت» شده اند و تمام قدرت 
به سه-چهار فرد در اداره امور منحصر شده 

است.
خانم كوفى كه در نشست عمومى مجلس 
صحبت مى كرد از انحصار قدرت در اداره 
استخدام هاى  در  نهاد  اين  مداخله  و  امور 

دولتى به شدت انتقاد كرد.
او با بيان اينكه «مردم افغانستان هيچ گاه به 
اين اندازه از بازى هاى سياسى به دور نمانده 
بودند»، گفت: امروز سه-چهار نفر در تمام 
تصميم گيرى اقتصادى، سياسى و امور ادارى 

مداخله مى كنند.
اين عضو مجلس افزود: اين افراد صفحات 
فيسبوك اشخاصى را كه در وزارت خانه ها 
تعيين مى شود، چك مى كنند كه آنان در باره 
حكومت چه نظر دارند؛ سپس تاييد و يا رد 

مى كنند.
حكومت  اگر  كه  داد  هشدار  كوفى  خانم 
برخورد خود را ملى و مردم نسازد، اسناد و 
شواهدى را افشا خواهد كرد كه نشان مى هد 
«بلعيده»  را  افغانستان  اقتصاد  چگونه  اين ها 

و چگونه سياست را خانوادگى ساخته اند.

او با بيان اينكه «اگر حكومت به اين شيوه 
سالح  افغانستان  مردم  از  نيمى  كند،  كار 
حكومت  شايد  گفت:  گرفت»،  خواهند 
قيام  از  اما  باشد،  نداشته  مردم  به  اعتنايى 

مردمى نيز بايد هراس داشته باشد.
صالح،  محمد  صالح  انتقاد  اظهارات  اين 
همراه  به  را  نمايندگان  مجلس  ديگر  عضو 

داشت.
آقاى صالح با انتقاد گفت: ما 24 ساعت از 
حكومت انتقاد مى كنيم، يك روز در هوتل 
عليه حكومت جلسه مى گيريم يك روز در 
هر  است،  دنيا  در  نظام  اصول  از  اين  تاالر؛ 
كسى كه پيروز انتخابات باشد، حكومت را 

مى سازد.

وى تاكيد كرد كه رئيس جمهور و مشاور 
مسووليت  امور  همه  در  امنيت  شوراى 
دارند، معرفى وزرا و استخدام در حكومت 

صالحيت آنان است.
اين عضو مجلس اعتراف كرد كه غصب 
زمين، آدم ربايى و بازگردندان هواپيما همه 
در  مجلس  در  او،  گفته  به  است.  وكال  كار 
باره چيزى صحبت نمى شود كه به نفع مردم 

باشد.
رئيس  ابراهيمى،  عبدالرووف  حال  بااين 
مجلس تاييد مى كند كه استخدام هاى دولتى 
مردم  حق  و  نمى گيرد  صورت  قانون  مطابق 

تلف مى شود.
آقاى ابراهيمى افزود، در بسيارى از موارد، 
كسانى كه از طريق رقابت آزاد به يك سمت 
دولتى كامياب شده اند نيز چوكى هاى خود 
آنكه  دليل  به  كنند  تصاحب  توانند  نمى  را 

مورد خواست مقام هاى حكومت نيستند.
به  احترام  با  كه  خواست  حكومت  از  او 
اصل  استخدام ها،  در  مردم،  حق  و  قانون 
در  را  اجتماعى  عدالت  و  ساالرى  شايسته 

نظر بگيرد.

رئيس مجلس:
استخدام هاى دولتى مطابق قانون 

صورت نمى گيرد!
كوفى: حكومت از قيام مردمى در هراس باشد

گزارش

افغانستان در محراق توجه تروريستان قرار گرفته است
روسها،  تجاوز  زمان  از  افغانستان  مردم 
در  بيگانه  هاى  طياره  از  خوبى  خاطرات 
فضاى كشور ندارند؛ به همين دليل چرخبال 
سوالهاى  شده  ديده  اواخر  اين  در  كه  هايى 

زيادى را در اذهان مردم ايجاد كرده است.
اين  به  نيز  سياسى  كارشناسان  از  برخى 
اشغال  كشور  يك  افغانستان  كه  هستند  باور 
كه  گونه  همان  است،  غرب  سوى  از  شده 
حريم  به  است  شده  شكسته  زمينى  حريم 

هوايى نيز توجهى  صورت نمى گيرد.
تحليلگر  و  مدنى  فعال  ناصراحمديان؛ 
مسائل سياسى، افغانستان را مستعمره غرب 
اگر  گفت:  آوا،  خبرگزارى  به  و  خواند 
افغانستان استقالل مى داشت تجاوز به حريم 
هوايى از سوى ارگانهاى امنيتى مورد تحقيق 
و بررسى قرار مى گرفت، اما بى توجهى در 
اين زمينه نشان مى دهد كه كسى عالقه ى 
حريم  و  ارضى  تماميت  از  دفاع  به  چندانى 

هوايى و زمينى كشور ندارد.
وى افزود: در دو سه روز اخير چرخبالهايى 
ناشناس در ولسوالى گذره و پشتون زرغون 
كنون  تا  اما  است،  شده  ديده  هرات  واليت 
سوى  از  كننده  قانع  معلوماتى  زمينه  اين  در 

مسئولين حكومتى به مردم ارائه نشده است.
نگرانى  به  توجه  با  داد:  ادامه  احمديان 
روسيه نسبت به حضور داعش در افغانستان  

اين  رود  مى  امكان  آنان   موقعيت  تثبيت  و 
طياره ها مربوط به كشورهاى آسياى ميانه از 
جمله روسيه و يا مربوط به غربيها باشد چرا 
كه آنها مى خواهند گروه هاى مخالف دولت 
رسيدن  براى  را  خود  با  همسو  و  افغانستان 

به اهداف استراتژيك اكمال و تجهيز كنند.
سياسى   مسائل  تحليلگر  و  مدنى   فعال 
عراق  در  غربيها  داشت:   اظهار  افغانستان 
و سوريه شكست خورده و در حال حاضر 
گسترش  براى  بستر  بهترين  افغانستان 
غربى  كشورهاى  و  باشد  مى  داعش  گروه 

جنگ  نداى  ظاهر  در  امريكا  خصوص  به 
پرده  پشت  اما  دهند،  مى  سر  را  داعش  با 
هاى  دسته  ساير  و  گروه  اين  تجهيز  در 

تروريستى نقش عمده اى ايفا مى كنند.
محمد اكرم عارفى، استاد دانشگاه نيز در 
رسانى  اطالع  در  شفافيت  عدم  گفت:  ادامه 
جارى  سالهاى  طى  كه  است  شده  باعث 
گزارش هايى از سوى حكومت هاى محلى 
مبنى بر ديده شدن پرواز چرخبالهاى ناشناس 

در فضاى افغانستان به گوش برسد.
گزارش  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  اين 
گشت  خصوص  در   واليت  واليان  برخى  
پرتاب  و  ناشناس   هاى  طياره  وگذار  
محموله ها به زمين تصريح كرد:  والى برخى 
از واليات بارها خبر داده اند كه طياره هاى 
ناشناس در فضاى برخى از واليات گشت و 
گذار كرده و محموله هاى را نيز پايين مى 
كنند وبا توجه به اين موضوع تا كنون هيچ 
گونه پاسخ واضحى به مردم و رسانه ها داده 

نشده است.
 وى خاطر نشان ساخت: چند روز پيش 
را  گنگى  حرفهاى  دفاع  وزارت  سخنگوى 
دفاع  وزارت  به  مربوط  چرخبالها،  گويا  كه 

است به مردم و رسانه ها گفته است اما به 
به  توجه  وبا  نيست  كردنى  باور  وجه  هيچ 
طياره  درخصوص  زيادى  احتماالت  وجود 
هاى ناشناس  گويا واقعيت امر هنوز روشن 

نمى باشد.
 عارفى با اشاره به وجود چندين احتمال 
در  خصوص حضور طياره هاى ناشناس در 
كشور  گفت:  اين احتمال نيز وجود دارد كه 
كشورهاى  از  يا  و  ناتو  به  مربوط  ها  طياره 
منطقه باشد و به احتمال ضعيف نيز ممكن 
است مربوط به نيروهاى امنيتى كشور باشند 
اما تا زمانى كه يك مقام مسئول در خصوص 
مورد  اين  در  افغانستان  وامنيت  فضا  كنترل 
معلومات ندهد نمى توان به طور قطع  اين 
هواپيما ها را به يك طرف مشخص نسبت 

داد.
ناشناس  چرخبالهاى  فرود  از  حالى  در 
كه  شود  مى  گفته  سخن  هرات  واليت  در 
سخنگوى وزارت دفاع ملى، روز (دوشنبه) 
در يك نشست خبرى، نشست و برخاست 
واليت هاى  در  ناشناس  هليكوپترهاى 
فارياب، سرپل و بدخشان را ادعاهاى بى سند 

خواند.

كارشناسان با اشاره به شكست تروريستان در عراق و سوريه:

آيا پيروزى در افغانستان به دست خواهد آمد؟
ابراز نگرانى نيويورك تايمز در مورد اعزام نيروى بيشتر به افغانستان

امريكايى  فرماندهان  كه  حالى  در 
تقاضاى اعزام  سربازان بيشتر به افغانستان 
در  تايمز  نيويورك  روزنامه  اند،  داده  را 
نيروهاى  اعزام  به  نسبت  خود،  سرمقاله 
اين  است.  كرده  نگرانى  ابراز  بيشتر، 
در  پيروزى  احتمال  امريكايى  روزنامه 

افغانستان را بسيار ضعيف دانسته است.
خبرگزارى  مانيتورينگ  گزارش  به 
صداى افغان(آوا)، نيويورك تايمز افزوده 
است: «در اين جنگ، هيچ صلحى متصور 
نقطه  به  دوباره  ظاهرا  چيز  همه  نيست. 
شروع بازگشته است. طالبان دوباره ابتكار 
كه  هركجا  به  و  گرفته  دست  به  را  عمل 
دسترسى  و  كند  مى  حمله  بكشد،  ميلش 
داده  افزايش  كشور  اين  در  را  هايش 
است. از همه مهمتر، ساير افراطيون شامل 
پيدا  حضور  امكان  هم  داعش  و  القاعده 

كرده اند».
در  آمريكايى  سرباز   8400 اكنون  هم 
فرماندهان  و  دارند  حضور  افغانستان 
سرباز  هزار   5 اعزام  تقاضاى  آمريكايى 
مى  آنها  اند.  كرده  كشور  اين  به  را  ديگر 
گويند كه اين تعداد، كمترين سرباز اضافى 
است كه به ميادين جنگ گسيل مى شوند.
كه  كرده  خاطرنشان  تايمز  نيويورك 
اين 5 هزار سرباز اضافى، دوباره سرمايه 
سطح  درصد   60 و  است  كردن  گذارى 
مى  باال  را  افغانستان  در  آمريكا  تعهد 

كارى كه طرح افزايش نيرو مى تواند در 
است،  زمان  خريد  دهد،  انجام  افغانستان 
اتفاق  ناپذير  اجتناب  كه  چيزى  آن  براى 
ميان  سياسى  توافق  آن،  و  افتاد  خواهد 
طالبان و دولت افغانستان است؛ هرچند تا 
به حال تالش هاى صورت گرفته، منجر 

به شكست بوده است.
عالئمى  داده،  ادامه  روزنامه  اين  البته 
به چشم مى خورد كه ثابت مى كند اگر 
سياسى  فشار  آمريكا  و  افغان  نيروهاى 
به  مجاب  تواند  مى  طالبان  ببرند،  باال  را 
منوط  هم  تحول  اين  اما  شود.  گفت وگو 
براى  استراتژى  يك  كه  است  آن  به 
بر  مبتنى  كه  شود  تبيين  افغانستان  جنگ 
و  ديپلماتيك  نظامى،  توأمان  عمل  ابتكار 

اقتصادى باشد.
به نوشته نيويورك تايمز، دولت ترامپ 

اوباما،  باراك  كه  است  حالى  در  اين  برد. 
رئيس جمهور پيشين آمريكا قول داده بود 

پرونده جنگ افغانستان را خواهد بست.
اين روزنامه امريكايى اين سوال را در 
زمانى  «آمريكا  است:  كرده  مطرح  ادامه 
افغانستان  در  نيرو  هزار   100 به  قريب 
داشت و نتوانست طالبان را شكست بدهد 
و امنيت و آرامش را در افغانستان برقرار 
سازد؛ حاال با 3 تا 5 هزار نيروى بيشتر، 
بدهد؟»  تضمين  را  پيروزى  تواند  مى  آيا 
مهم  سوال  يك  ادامه  در  تايمز  نيويورك 
ديگر پرسيده است: «اصال آيا به هر نحو 
وجود  به  درافغانستان  پيروزى  ممكن، 

خواهد آمد؟»
نيويورك تايمز مى گويد كه فرماندهان 
ترامپ  تقديم  را  خود  پيشنهاد  آمريكايى 
كرده اند، اما او هنوز به آنها پاسخ نداده 

است.
روزنامه،  اين  گفته  به  ديگر،  سوى  از 
گفته مى شود كه درون كاخ سفيد بر سر 
نظر  اختالف  افغانستان  جنگ  موضوع 
وجود دارد؛ بعضى مى گويند كه سربازان 
مستشاران  براى  كمكى  نيروى  اضافى، 
آمريكايى هستند و كمك مى كنند تا افغان 
هاى بيشترى آموزش ببينند و يارى رسانى 
شوند، ضمن آن كه سربازان آمريكايى هم 
به خطوط مقدم جبهه نزديك تر مى شوند.

تنها  كرده،  خاطرنشان  تايمز  نيويورك 

خود را در جبهه هاى بى شمارى درگير 
دولت  اين  جمهور  رئيس  است.  كرده 
و  ندارد  جمهورى  رياست  تجربه  مطلقا 
پست هاى كليدى و تيم سياست خارجى 
چنين  در  نيستند.  اى  خبره  افراد  هم  اش 
اصال  ترامپ  كه  رسد  نمى  نظر  به  دولتى 
در فكر تهيه يك استراتژى مشخص براى 
ديگر،  سوى  از  باشد.  افغانستان  جنگ 
العاده  فوق  هم  افغانستان  سياسى  رهبرى 
فساد  است؛  بندى  دسته  دچار  و  معيوب 
در اين دولت بيداد مى كند و هروئين مهم 

ترين صادرات كشور است.
به  پاكستان  از  امريكايى  روزنامه  اين 
كرده  ياد  مزاحم»  همسايه  «يك  عنوان 
در  هند  پاى  ندهد  اجازه  كه  آن  براى  كه 
افغانستان باز شود؛ به هر طريق ممكن از 
تمام گروه هاى مسلحى كه در افغانستان 
در حال جنگيدن هستند، حمايت مى كند. 
حتى  پاكستان  تايمز،  نيويورك  نويشته  به 
خاك خود را به پناهگاه امن اين گروه ها 

تبديل كرده است.
خاطرنشان  پايان  در  تايمز  نيويورك 
يك  «اين  است  كرده  ثابت  تاريخ  كرده، 
پيروز  احتمال  كه  است  بزرگ  مخاطره 
همان  اين  است.  ضعيف  بسيار  شدنش 
جايى است كه ترامپ بايد مانند يك سد 
جلوى گسيل شدن نيروهاى بيشتر به اين 

ميدان جنگ را بگيرد».

ماه رمضان، ماه امر به معروف و نهى از منكر است
علما نبايد بگذارند افراطى ها ميان مذاهب اسالمى تفرقه ايجاد كنند

امر  افزود:  وى   / اول  صفحه  از  ادامه 
مبارك  ماه  در  منكر  از  نهى  و  معروف  به 
در  اصالحات  تا  مى شود  باعث  رمضان 
جامعه اسالمى به وجود آمده و ميزان جرايم 

كاهش يابد.
هرات  اسالمى  اخوت  شوراى  رئيس 
زمينه  در  را  مالامامان  و  روحانيون  نقش 
برجسته  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر 
از  مالها  تمام  بايد  كه  افزود  و  كرد  عنوان 
و  اتحاد  به  تشويق  را  مردم  منابر،  طريق 

يك پارچگى كنند.
و  روحانيون  ماه  اين  در  بايد  گفت:  وى 
مالامام ها جوانان را به راه درست كه همان 

اسالم است، هدايت كنند.
مولوى آخوندزاده در عين حال با اشاره 
در  را  علما  نقش  گرايى،  افراط    موضوع  به 
علما  كه  مى گويد  و  خوانده  مهم  باره  اين 

را  سنى  و  شيعه  ميان  اندازى  تفرقه  هرات، 
كه  مى گويد  و  مى داند  نصارا  و  يهود  كار 
تا  هستند  تالش  در  همواره  نصارا  و  يهود 

ميان مسلمين شكاف ايجاد كنند.

او به جنگ هاى جارى در عراق و سوريه 
اين  تمام  عامل  كه  گفت  و  كرد  اشاره 

جنگ ها يهود و نصارا هستند.
مولوى آخوندزاده در پايان از گروه هاى 
تا  خواست  طالبان  خصوص  به  افراطى 

مذاهب  ميان  افراطى ها  بگذارند  نبايد 
اسالمى تفرقه ايجاد كنند.

افراطيان  كه  كرد  تأكيد  ادامه  در  او 
نمى توانند ميان شيعه و سنى تفرقه و جدايى 

اسالمى  اخوت  شوراى  رئيس  بياندازند. 
هرات از رسانه هاى ديدارى، صوتى و چاپى 
خواست كه در اين ماه در راستاى وحدت 

ميان اقوام كشور تبليغ كنند.
اسالمى  اخوت  شوراى  رئيس  همچنين 

نيروهاى  با  جنگ  از  دست  رمضان  ماه  در 
آتش  و  برداشته  برادركشى  و  كشور  امنيتى 

بس كنند.
او همچنين از طالبان خواست تا در اين 

ماه آرامش مردم را برهم نزنند.
از سويى هم حجت االسالم والمسلمين 
علماى  شوراى  رئيس  رضايى»،  «موسى 
شيعه هرات بر اين باور است كه مسلمانان 
واجبات  انجام  و  عبادات  بر  تكيه  با  بايد 
تحكيم  و  رشد  در  رمضان،  مبارك  ماه  در 

وحدت اسالمى تالش كنند.
او به تمام روحانيون هرات توصيه كرد تا 
از سخنرانى هاى اختالفى پرهيز كرده و بر 

روى اشتراك ميان مذاهب تأكيد كنند.
رضايى بر اين باور است كه دشمنان به 
نفاق  ايجاد  براى  فرصت  كوچكترين  دنبال 

ميان امت اسالمى هستند.

رييس شوراى اخوت اسالمى واليت هرات:
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رييس اداره زراعت بادغيس مى گويد كه پسته 
اين واليت از شهرت جهانى برخوردار است، اما 
مى گويد  واليت  اين  واليتى  شوراى  عضو  يك 
كه پسته بادغيس توسط مخالفين دولت در بازار 

جهانى شهرت پيدا كرده است.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
«مونسه قادرى» عضو شوراى واليتى بادغيس به 
خبرنگار آوا گفت كه جنگالت پسته در دست 
و  دارد  قرار  غيرمسوول  مسلح  افراد  و  طالبان 
نداشته  دست آوردى  هيچ  زمينه  اين  در  دولت 

است.
خانم قادرى مى افزايد كه بيش از 5 سال است 
دولت  كنترول  از  بادغيس  در  پسته  جنگالت 
خارج بوده و كامال در تصرف افراد غيرمسوول 
مخالفين  براى  بزرگى  درآمد  منبع  و  دارد  قرار 

محسوب مى شود.
زراعت  اداره  رييس  حليم يار»،  «عبدالعزيز 
عالقمندان  جارى  سال  بادغيس مى گويد كه در 
كشت پسته در بادغيس زياد شده است. به گفته 
مقام  همكارى  به  بادغيس  زراعت  اداره  وى، 
واليت، 60 هزار نهال را براى كشاورزان توزيع 
كرده و طريقه كشت و مواظبت از اين محصول 

را آموزش داده است.
حليم يار مى گويد كه حاصالت پسته برعالوه 
اين كه دراكثر واليات افغانستان صادر مى شود، به 
كشورهاى ايران، پاكستان، تركيه، امارات متحده 

عربى و ديگر كشورها نيز صادرات دارد.
صورت  به  پسته  جنگالت  كه  مى افزايد  او 
قادس،  كمرى،  آب  ولسوالى هاى  در  طبيعى 

باالمرغاب، جوند و مقر وجود دارد.
ولسوالى هاى ذكر شده از جمله مناطق ناامن 
واليت بادغيس به شمار مى رود كه طالبان در آن 

حضور گسترده اى دارند.

رييس اداره زراعت بادغيس تأكيد مى كند كه 
شول  معين،  و زمان  وقت    يك  در  ساالنه  مردم 
محصوالت  جمع آورى  براى  و  مى كنند  بسته 

پسته به جنگالت مى روند.
شده  جمع آورى  حاصالت  كه  دارد  تأكيد  او 
از خود مردم بوده و تنها نظارت از جنگالت به 

دوش دولت است.
اما سوال اين جاست كه چگونه مردم مى توانند 
به مناطق ناامن رفته و پسته جمع آورى كرده و 

براى خود درآمد داشته باشند؟!
سخنان  واليتى  شوراى  قادرى»عضو  «مونسه 
رييس اداره زراعت را رد مى كند و مى گويد كه 
جنگالت پسته در دست دولت نبوده و كامال در 

دست افراد مسلح قرار دارد.
چنين  شاهد  امسال  تا  ما  كه  مى افزايد  وى 
شول  براى  كه  نبوديم  دولت  سوى  از  برنامه يى 

بستن حاصالت پسته، وقت تعيين كند.
كه  مى گويد  بادغيس  زراعت  اداره  رييس 
بعضى از مناطق جنگالت پسته از كنترل دولت 
مسلح  افراد  و  طالبان  دست  در  و  بوده  خارج 
زيادى  محصوالت  دليل  همين  به  دارد،  قرار 
ميل  و  حيف  آنان  دست  به  پسته  جنگالت  از 

مى شود.
در همين حال، «ظاهر بهاند» سخنگوى والى 
در  پسته  مناطق  از  قسمتى  مى گويد،  بادغيس 
به  اين  اما  بوده،  غيرمسوول  مسلح  افراد  دست 
اين  در  سهمى  هيچ  دولت  كه  نيست  معنا  آن 

جنگالت ندارد و از دست دولت خارج باشد.
وى مى گويد، در عملياتى كه تحت نام خالد 
در جريان است، تا آخر سال جارى اين مناطق 
غيرمسوول  مسلح  گروه هاى  و  طالبان  وجود  از 

پاكسازى شود.
اين در حالى است كه عمليات هاى زيادى در 
بادغيس انجام شده، اما دولت نتوانسته تا كنترل 
اين  از  و  بگيرد  دست  در  را  پسته  كشتزارهاى 

طريق بتواند عوايدى را كسب نمايد.

با آن  كه پسته بادغيس شهرت جهانى 
دارد، اما ...!

 من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح االيمان منه؛

 هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى شود
    (وسائل الشيعه، ج 7 ص 181، ح 4 و 5 _ من ال يحضره الفقيه ج 2 ص 73، ح 9)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ايران نيز با بيان اين كه «امروز زبان انتقال مفاهيم 
در جامعه تغيير كرده»، افزود كه زبان انتقال مفاهيم قرآنى به خصوص در زندگى 
نيز بايد تغيير كند. وى ادامه داد: «امروزه زبان انتقال مفاهيم، فليم، تئاتر، انيميش، 
موسيقى، نقاشى و هنر دستى است و يك انميشين مى تواند مفاهيم قرآنى را به 

خانواده ها ببرد، يا يك تائتر و فيلم سينمايى مى تواند انسان ساز باشد».

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ايران: زبان انتقال مفاهيم قرآنى در جامعه تغيير كرده است
انس با قرآن و به كارگيرى مفاهيم قرآنى، سبب جارى شدن اخالق در جامعه مى گردد

تئاتر،  فليم،  مفاهيم،  انتقال  زبان  «امروزه 
دستى  هنر  و  نقاشى  موسيقى،  انيميش، 
مفاهيم  تواند  مى  انميشين  يك  و  است 
قرآنى را به خانواده ها ببرد، يا يك تائتر و 
فيلم سينمايى مى تواند انسان ساز باشد».

در اين محور، در مراسم افتتاح بيست 
قرآن  المللى  بين  نمايشگاه  پنجمين  و 
كريم، سه اثر هنرى در بخش انتقال آموزه 
يك  شامل  كه  شد  رونمايى  قرآن  هاى 
مجموعه فيلم انيميشن براى كودكان، يك 
آلبوم موسيقايى در بخش قرآن و معارف 
اسالمى به نام نورباران و يك فيلم مستند 
شناس  اسالم  و  فيلسوف  يك  زندگى  از 

نامدار جاپانى بود.
رييس  گفته  به  كه  است  حالى  در  اين 
قرآن  المللى  بين  نمايشگاه  برگزارى 
وزارت   20 به  نزديك  تهران،  در  كريم 
در  ايران  در  دولتى  نهاد  و  سازمان  خانه، 
اند.  كرده  كمك  نمايشگاه  اين  برگزارى 
الى  روز(از 3  مدت 20  به  نمايشگاه  اين 
 5 ساعت  از  و  رمضان)  مبارك  ماه   21
بعد از ظهر الى 12 شب در مصلى بزرگ 
امام خمنى(ره) فعاليت خواهد داشت. از 
قرآن  المللى  بين  نمايشگاه  ديگر،  سوى 
 50 از  بيش  سرپوشيده  مجموعه  يك  در 
هزار متر مربع مساحت و با 600 سالن و 
غرفه برگزار شده و 1500 نفر آن را اداره 
مى كنند. قرار است در نيمه ماه رمضان، 
ها،  رسانه  از  متشكل  خارجى  مهمانان 
هنرمندان و پژوهشگران نيز در نمايشگاه 
بين المللى قرآن شركت كرده و آثارشان 

نمايش داده شود.

قرآن، خاطرنشان كرد كه با توجه به شعار 
هنرى  كارهاى  ارائه  امسال،  نمايشگاه 
خوشنويسى،  و  نقاشى  فيلم،  تئاتر،  چون 
در محور فعاليت هاى نمايشگاه قرار دارد.
بين  نمايشگاه  افتتاح  مراسم  ادامه  در 

المللى قرآن در تهران، دكتر رضا صالحى 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  اميرى، 
ايران نيز در سخنانى، قرآن كريم را آيينه 
تمام نماى فضايل و اخالق عملى خواند 
و تأكيد كرد كه انس با قرآن و به كارگيرى 
اخالق  شدن  جارى  سبب  قرآنى،  مفاهيم 

در جامعه مى گردد.
نياز  ترين  ضرورى  را  اخالق  وى 

جوامع  كه  گفت  و  خواند  امروز  جوامع 
برد.  نخواهد  جايى  به  راه  اخالق  بدون 
كه  كرد  خاطرنشان  اميرى  صالحى  دكتر 
براى داشتن يك جامعه امن و باثبات، بايد 
اخالق را در جامعه ترويج دهيم. از سوى 

ديگر، با گسترش مفاهيم قرآنى و اخالق 
مى توانيم به كاهش آسيب هاى اجتماعى 

در جامعه برسيم.
ايران  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
انتقال  زبان  «امروز  كه  اين  بيان  با  نيز 
كه  افزود  كرده»،  تغيير  جامعه  در  مفاهيم 
زبان انتقال مفاهيم قرآنى به خصوص در 
زندگى نيز بايد تغيير كند. وى ادامه داد: 

بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللى 
قرآن كريم شام روز گذشته با شعار «قرآن، 
كار  به  آغاز  تهران  در  اخالق»  و  زندگى 

كرد.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
افغان(آوا)، در مراسم افتتاح اين نمايشگاه 
كه با حضور مقام هاى برجسته دولتى از 
جمله معاون رييس جمهورى ايران، وزير 
سازمان  رييس  اسالمى،  ارشاد  و  فرهنگ 
نمايندگان  از  برخى  و  اى  هسته  انرژى 
مجلس شوراى اسالمى برگزار شد، حجت 
حشمتى،  محمدرضا  والمسلمين  االسالم 
و  ارشاد  وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت 
بين  نمايشگاه  برگزارى  اسالمى،  فرهنگ 
المللى امسال قرآن كريم را در سه بخش 
محتوايى، پشتيبانى و فروش اعالم كرد و 
«قرآن  امسال،  نمايشگاه  شعار  كه  گفت 

كريم، اخالق و زندگى» است.
شعار  بيان  با  حشمتى،  االسالم  حجت 
نمايشگاه امسال قرآن، تأكيد كرد كه زبان 
تغيير  بايد  جامعه  به  قرآن  مفاهيم  انتقال 
راه  بهترين  او  شود.  متحول  و  كند  پيدا 
شرايط  در  را  قرآنى  مفاهيم  انتقال  براى 
ابراز  و  خواند  هنر  طريق  از  كنونى، 
المللى  بين  نمايشگاه  كه  كرد  اميدوارى 
قرآن، بهانه اى براى خالقيت هاى بيشتر 
هنرمندان در بخش قرآن، اخالق و زندگى 
هنر  زبان  طريق  از  قرآن  مفاهيم  و  شود 

انتقال پيدا كند.
وزارت  عترت  و  قرآت  معاونت 
توجه  با  ايران،  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
المللى  بين  نمايشگاه  امسال  شعار  به 

افتتاح بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم در تهران؛

عدم نظارت دولت باعث باال رفتن قيمت ها در ماه رمضان شده است
شهروندان هرات:

سيستم، بازار آزاد است، دولت نمى تواند 
نظارتى بر قيمت ها و نرخ گذارى ها داشته 
باشد. وى گفت كه به نام سرمايه گذارى 
اقتصادى، بازار مردم را بيچاره كرده اند.

تشكيل  حسينى،  خانم  گفته  به 
هيچ  و  بوده  دروغ  حرفى  كميسيون ها 
تأثيرى بر روى نرخ ها نخواهد گذاشت.

عليزايى»  «كامران  اما  هم،  ازسويى 
رئيس شوراى واليتى هرات مى گويد كه 
پيشه وران  اتحاديه  هماهنگى  با  زودى  به 
نظارت  قيمت ها  از  و  شده  بازار  وارد 

كرد. خواهند 
نيز  هرات  در  اقتصادى  كارشناسان 
برنامه ريزى  يك  نبود  كه  باورند  اين  بر 
درست براى بازار سبب شده تا اين روند 

به وجود آمده و ادامه پيدا كند.
مسائل  كارشناس  مشعوف»  «يعقوب 
زمانى كه  تا  مى گويد،  در هرات  اقتصادى 
دولت يك برنامه جدى براى بازار روى 
نخواهد  حل  مشكل  اين  نگيرد،  دست 

شد.
يكي  واقع  در  كه  آزاد  بازار  سيستم 
مي باشد،  غربي  اقتصادي  نظام هاي  از 
افغانستان  در  غربي ها  حضور  با  هم زمان 
روي كار شد و از پانزده سال بدين سو 
آزاد  بازار  اقتصاد  مبناي  اقتصاد كشور بر 
اداره مى شود. نظام اقتصادي بازار آزاد كه 
تأييد  مهر  آن  بر  نيز  كشور  اساسي  قانون 
را  مردم  مشكالت  تنها  نه  است،  گذاشته 
يكي  عنوان  به  همواره  بلكه  نكرده،  حل 
از عوامل دردسرساز و كشنده براي مردم 
فقير و كساني كه ساعت ها براي به دست 
بوده  كنند،  مي  تالش  ناني  لقمه  آوردن 

است.

روغن  حلب  يك  قيمت  رمضان  از  قبل 
بود،  افغانى   1200 معمولى  كيلويى   16
رمضان،  ماه  به  ورود  محض  به  اما 
كرده  پيدا  افزايش  افغانى   100 آن  قيمت 
كه  است  ماهى  رمضان،  ماه  گويا  است. 
در  مى توانند  خوراكى  مواد  فروشندگان 
به  را  اجناس شان  و  داشته  خوبى  آمد 

برسانند. فروش  به  دلخواه  قيمت هاى 
هرات،  بازار  كه  است  حالى  در  اين 
فروشندگان با  بازارى است كه برخى از 

به  مشترى  به  را  جنس  زياد،  دروغ هاى 
خرما.  مورد  در  مثال  مى رسانند.  فروش 
براى  خرما  نوع  سه  كه  مى گويند  آنان 
مشاهده  وقتى  عمال  اما  دارند،  فروش 
تفاوتى  هيچ  خرما  كه  مى بينيم  مى كنيم، 
آنان  قيمت  چرا  اين كه  اما  ندارند،  هم  با 
خرما  جنس  در  تفاوت  را  دارد  فرق 

مى كنند. عنوان 
دوصد  هم  برنج  قيمت  هم  سويى  از 
است.  يافته  افزايش  بيشتر  يا  و  افغانى 

پاكستان  مرز  كه  مى گفتند  قبل  چندى 
نرخ ها  بهانه  بدون  اكنون  اما  است،  بسته 

را افزايش داده اند.
هرات  شهروندان  گفته هاى  اين 
همه  موضوع  اين  كه  است  حالى  در 
هم  سال  هر  در  و  مى شود  تكرار  ساله 
محلى  اداره  سويى  از  كميسيون هايى 
براى نظارت و كنترل بر قيمت ها تشكيل 
وضعيت  بر  چندانى  تأثير  اما  مى شود، 

ندارد. موجود 

والى  سخنگوى  فرهاد»  «جيالنى 
كميسيونى  زودى  به  كه  مى گويد  هرات 
در  اوليه  مواد  قيمت  بررسى  منظور  به 

بازار هرات ايجاد خواهد شد.
كه  مى گويند  هرات  شهروندان  اما 
تأثيرى  هيچ  كميسيون ها  اين  ايجاد 
و  نداشته  هرات  بازار  در  قيمت ها  بر 

داشت. نخواهد 
«سكينه  حسينى» منشى شوراى واليتى 
هرات نيز به خبرنگار آوا گفت كه چون 

مبارك  ماه  رسيدن  فرا  با  ساله  همه 
افزايش  شاهد  هرات  مردم  رمضان، 
خواركى  مواد  هاى  قيمت  سرسام آور 
نبود  را  آن  اصلى  عامل  و  بوده  بازار  در 
نظارت دولت بر قيمت ها عنوان مى كنند.

صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
مى گويند  هرات  شهروندان  افغان(آوا)، 
از  برخى  قيمت  گذشته  روزهاى  در  كه 
اقالم خوراكى چون روغن، برنج، خرما، 
شدت  به  آن  امثال  و  رومى  بادنجان 

است. يافته  افزايش 
قيمت  افزايش  اين  سويى  از  البته 
متفاوت  هرات  شهر  مختلف  مناطق  در 
منطقه  در  مثال  عنوان  به  است.  بوده 
رومى  بادنجان  كيلو  يك  قيمت  بكرآباد، 
شهرك  منطقه  در  اما  شده،  افغانى   120
به  افغانى   40 به  هرات  جبرئيل  المهدى 
پايين  مناطق  گذشته  در  مى رسد.  فروش 
قيمت  تفاوت  همواره  شهر  باالى  و  شهر 

داشته است، اما نه 80 افغانى.
مواد  قيمت  افزايش  از  نمونه  يك  اين 
خوراكى در هرات بود. نمونه هاى زيادى 
و  تاجران  مى دهد  نشان  كه  دارد  وجود 
بخواهند،  كه  قيمتى  هر  به  فروشندگان 

جنس را به مردم به فروش مى رسانند.
تيل،  قيمت  افزايش  با  گذشته  در 
افزايش  حدودى  تا  خوراكى  مواد  قيمت 
قيمت  كه  بود  اين  بهانه  و  مى كرد  پيدا 
حمل و نقل باال رفته است، اما اكنون با 
تغيير دماى هوا نيز قيمت ها در هرات به 

مى يابد. افزايش  سرسام آورى  گونه 
در اين بين، گويا در كنار افزايش دما 
قيمت ها  افزايش  بر  هم  رمضان  ماه  هوا، 
است.  گذاشته  مستقيم  تأثير  هرات  در 


