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توصيه هاى طبى امام رضا (ع) 
در ماه جوزا

سومين ماه سال را با عنوان « ايار» ياد كرده 
23جوزا،  ماه  يك  مدت  به  ثور   23 از  كه  اند 
را شامل مى شود. در فرهنگ لغت آمده است 
و  است  رومى  سال  از  هشتم  ماه  ماه،  اين  كه 
ايار به معناى شكوفايى و هواى َكرم و نور و 

روشنايى است. 
به گزارش آوا به نقل از شبكه خبر ايران، امام 
رضا(ع) قبل از پرداختن به ذكر خصوصيات ماه 
هاى سال خطاب به مأمون مى فرمايد: ثم كل ... 
البارد فى الصيف، والحار فى الشتاء، والمعتدل 
وابدأ  وشهوتك  قوتك  قدر  على  الفصلين،  فى 
فى أول طعامك باخف االغذية الذى تغذى بها 
بدنك، بقدر عادتك وبحسب وطنك ونشاطك، 
تناول  خنك  غذاى  تابستان  در  و....  زمانك  و 
فصل  دو  در  و  گرم  غذاى  زمستان  در  و  كن 
ديگر غذاهاى معتدل به اندازه توان (جسمى ) 

و اشتهايى كه دارى. 
ماه  براى  (ع)  رضا  امام  طبى  هاى  توصيه 

جوزا 
غذايت را به اندازه عادتت و مطابق با محل 
زندگى و نوع فعاليت و زمانى كه در آن به سر 
مى برى، با خوردن سبكترين غذاهايى كه مى 
خورى آغاز كن . بايد در هر روز، هشت ساعت 
از روز گذشته (يك وعده) يا هر دو روز سه 
اول  صبح  كه  ترتيب  بدين  بخورى  غذا  وعده 
وقت صبحانه مى خورى و سپس شام، و روز 
دوم هشت ساعت كه از روز گذشت يك وعده 
ديگر غذا مى خورى، و ديگر نيازى به خوردن 
نه  باشد،  اندازه  به  بايد  هم  اين   . ندارى  شام 
اشتها  هنوز  كه  حالى  در  و  كمتر،  نه  و  بيشتر 

دارى بايد دست از غذا خوردن بكشى. 
هاى  ماه  از  يك  هر  براى  (ع)  رضا  امام 
برشمرده  را  خودش  خاص  خصوصيات  سال، 
مورد  در  دارند.  مخصوصى  هاى  توصيه  و 
خصوصيات ماه جوزا هم در رساله ذهبيه چنين 
آمده است: ايار، واحد وثالثون يوما، وتصفو فيه 
الرياح، ...          ادامه در صفحه 2

گزارشگزارش

يادداشتيادداشت

با چند حمله انتحارى مى شود دولتى 
را ساقط كرد؟!

اين كه هوا گرم شده و با گرمى آن، طالبان 
و  درست  افزوده،  شان  حمالت  شدت  به 
اينكه آنان توانسته اند با چندين و چند عدد 
ايجاد  مردم  ميان  در  ها  حمله  گونه  اين  از 
رعب و وحشت كنند، درست و حتى اينكه 
طالبان توانسته اند با انجام اين گونه حمالت 
و عملياتهاى دهشتبار و غير انسانى، از خود 
و رهبرى و گروه خويش در سطح افغانستان 
خوفناكى  و  آور  رعب  هاى  چهره  منطقه،  و 
و  بوده  درست  هم  باز  بگذارند،  نمايش  به 

واقعيت نيز دارد.
اما پرسش اساسى و اصولى اين است كه 
انصافًا و در واقع آيا با يك يا ده و يا صدها 
مورد از حمالت مذكور كه هر شب و روز 
و  طالبان  وسيله  به  كشور  كنار  و  گوشه  در 
بار  هر  و  گيرد  مى  انجام  مسلح،  مخالفان 
شده  تخريب  وطن  هاى  آبادى  از  قسمتى 
و  كشته  ما  گناه  بى  هموطنان  از  تعدادى  و 
زخمى مى شوند، مى توان دولت و حكومتى 
را از ميان بر داشت و نظام و سيستمى را از 

هم فرو پاشيد؟!
افتاده  اتفاق  مورد  دهها  از  بيش  كنون  تا 
دارى  مخالفان مسلح، بر عالقه  طالبان و  كه 
و يا ولسوالى اى مسلط شده اند؛ اما به قول 
معروف:“ پاى شان گرم نيامده“ كه نيروهاى 
نه  يورش  يك  با  و  كشور  پوليس  و  اردو 
به  را  آنان  خاك  فراگيرى،  و  جدى  چندان 

توبره كشيده و بيرون شان رانده اند.
كمتر  در  بدخشان  يمگان  گيرى  پس  باز 
از  كوچك  بسيار  نمونه  فقط  روز،  چند  از 
اردوى  و  پوليس  مسلح  نيروهاى  توانمندى 
و  دولت  مزدوران  و  عمال  برابر  در  كشور 
استخبارات همسايه جنوبى ما است. البته اين 
و  مسلح  مخالفان  كه  نيست  چيزى  واقعيت، 
خط دهندگان خارجى آنان از آن بى اطالع 
گونه  اين  با  شود  نمى  كه  ندانند  و  باشند 
را  حكومتى  و  نظام  حمالتى،  و  تحركات 

شكست داد.
كش  در  شان  انگيزه  و  اميد  تمام  آنان  اما 
در  آن  ساختن  دامنه  پر  و  ها  ناامنى  دادن 
بتوانند  آن  سايه  در  تا  است  كشور  سراسر 
حاميان  نيز  و  افغانستان  ملت  و  دولت  بر 
منطقه اى و خارجى آنان فشار بياورند كه در 
صورت ناديده گرفتن منافع آنها و نيز ميدان 
دادن به رقباى منطقه اى آنان، دولت و ملت 
افغانستان نيز روز خوشى را نخواهند ديد و 
اين اوضاِع نا بهنجار و رقت انگيز، همچنان 

ادامه خواهد داشت.
و  طالبان  حضور  كه  گفت  بايد  تاسف  با 
بار  شرارت  و  تخريبى  فعاليتهاى  با  همراه 
آنان، به عنوان اهرم فشارِ فوق العاده قوى و 
كارساز در اختيار دولت پاكستان قرار گرفته 
است و آنان هر زمان كه بخواهند از اين اهرم 
در برابر دولت و ملت افغانستان، استفاده مى 
كنند؛ چنانكه تا كنون كرده اند و پس از اين 

نيز از آن حربه سود خواهند برد.
دارد  وجود  كه  اى  غصه  و  درد  برابر،  در 
اين واقعيت تلخ و دردناك است كه تعدادى 
فريب  ما،  فكر  كوته  و  ساده  هموطنان  از 
همسايه  كشور  استخبارات  جهنمى  دستگاه 
پاكستان  آنكه  گمان  به  و  خورده  را  جنوبى 
اسالم  مقامات  و  بوده  اسالمى  كشور  يك 
اسالمى  امارت  به  رساندن  در  را  آنان  آباد 
و  فكر  نيروى  كنند،  مى  يارى  افغانستان  در 
امكانات مادى و معنوى خويش را در اختيار 
(آى.اس.آى) قرار داده و براى احياى منافع 
استعمارى پاكستان، كشور و مردم خويش را 

به خاك و خون مى كشند!.
طالبان چه بخواهند و چه نخواهند و چه 
مكروه  آنان  براى  چه  و  بيايد  شان  خوش 
باشد، در شرايط فعلى، ...   ادامه در صفحه 2

طرح قانون جلوگيرى از تطهير پول و عوايد ناشى از جرايم و قانون 
جلوگيرى از تمويل تروريزم به مجلس ارائه شد

دو طرح قانون كه در شرايط كنوني از حساسيت و اهميت خاصي 
برخوردار هستند، ديروز، از سوي دولت به مجلس نمايندگان براي 

تصويب ارائه شد.
به گزارش خبرگزارى آوا، طرح قانون جلوگيري از تطهير پول و 
جلوگيري از عوايد ناشي از جرايم و طرح قانون جلوگيري از تمويل 

تروريزم به مجلس نمايندگان ارائه شد.
امور  در  دولت  وزير  عزيزي،  همايون  سوي  از  قوانين  اين  طرح 

پارلماني، به مجلس نمايندگان ارائه شد.
مورد  در  نيز  عدليه  وزارت  سرپرست  حليم،  يوسف  محمد  سيد 

مفاد و اين دو طرح قانون توضيحاتي ارائه كرد.
طرح   دو  اين  شدن  عملي  و  تصويب  با  كه  مى گويد  حليم  آقاى 
از  بسياري  راه  و  شده  مرفوع  بخش  اين  در  مشكالت  از  بسياري 

مراحل عمل در راستاي قانون، در اين بخش ها هموار خواهد شد.

اين قوانين در حالي از سوي دولت به مجلس ارائه مي گردد كه 
بنابر حوادث و خبرهاي اخير، از اهميت خاصي برخوردار هستند.

بسياري از اعضاي مجلس خواستند كه اين قوانين در اجنداى اين 
مجلس در اولويت قرار بگيرد.

اين نمايندگان تاكيد دارند با توجه به اوضاع كنوني و تحريم هاي 
مالي كه وابسته به اقتصاد افغانستان است، بايد اين طرح ها در اولويت 
كار مجلس قرار بگيرد تا از بحران هاي اقتصادي، در كشور جلوگيري 

شود.
از  ناشي  عوايد  از  جلوگيري  و  پول  تطهير  از  جلوگيري  قانون 
جرايم، در حالي به مجلس ارائه مي گردد كه نوراهللا دالوري رييس 
به  چين  دولت  كه  مالي  تحريم هاي  اعمال  از  كشور  مركزي  بانك 
دليل عدم امضا و تصويب اين قانون، روي دست گرفته است، خبر 

داده بود.

78 پرورشگاه از 12 هزار كودك يتيم، سرپرستى مى كند
با  گفتگو  در  افغانستان  هاى  پرورشگاه  رئيس  هاشمى؛  عبداهللا  سيد 
خبرگزارى (آوا) مى گويد كه وضعيت پرورشگاه ها نسبت به سال هاى 
پيش بهتر شده است؛ زيرا در حال حاضر 78 پروشگاه در سراسر كشور 
با نگهدارى بيش 12 هزار طفل يتيم و بى سرپرست مصروف فعاليت 

مى باشد.
وى افزود: از مجموع اين رقم 30 پرورشگاه دولتى و 48 مركز ديگر 

آن غير دولتى با امكانات مناسب در خدمت اطفال يتيم مى باشد.
اطفال  بيشتر  هم  هنوز  جهانى  جامعه  حضور  از  سال  گذشت 12  با 
يتيم در واليت هاى كشور با مشكالت متعدد دست و پنجه نرم مى كنند.

نزديك به چهار دهه جنگ و خشونت در افغانستان ميليون ها انسان 
را كشته و مجروح ساخته و يا سرنوشت شان را با آوارگى و دربه درى 
مدام گره زده است؛ اما از اين ميان سرنوشت كودكان افغانستانى بسيار 
غم انگيز است؛ زيرا اين كودكان هنگامى كه جنگ، سايه پدر و مادر را 

از آنان مى گيرد ديگر مكان و سرپناهى براى بود و باش ندارند.
آمارها نشان مى دهد كه هزاران كودك افغان در اين كشور بى سرپرست 
و يتيم اند و با سخت ترين كارها و مشكالت فراوان ديگر دست و پنجه 

نرم مى كنند.
به گفته رئيس پرورشگاه هاى افغانستان، بيشتر اطفال بين سنين 4 تا 
18 سال مى باشند؛ در صورتى كه اگر اطفال كمتر از اين سن باشند در 

شيرخوارگاه نگهدارى خواهند شد.
وى تصريح كرد كه در حدود 4800 تن از اطفال يتيم را در سراسر 

كشور دختران تشكيل مى دهند.

اين در حالى است كه با وجودى كه چند تن از هموطنان بشردوست، 
مؤسسات خارجى و دولت افغانستان يتيم خانه هايى را تأسيس كرده اند؛ 
اما مشكل يتيمان به اندازه اى زياد است كه اين امر هنوزهم به عنوان 

يكى از مشكالت بزرگ اجتماعى دامنگير كودكان كشور مى باشد.
هاى  يتيم خانه  در  كودكان  كه  است  آن  از  حاكى  ها  گزارش  برخى 
دولتى در واليت هاى مختلف كشور از امكانات الزم بهره مند نبوده و از 

مراقبت و غمخوارى هاى الزم محروم هستند.
گذشته  سال  سه  جريان  در  كه  گفت  ادامه  در  هاشمى  عبداهللا  سيد 
وضعيت پرورشگاه هاى افغانستان به مراتب بهتر شده، چنانچه تعدادى 

از اين مراكز از لحاظ امكانات در سطح منطقه بى نظير اند.
وى اضافه كرد كه تاكنون 340 تن از اطفال يتيم پس از فراغت صنف 
به صورت  دولتى  غير  و  دولتى  عالى  تحصيالت  مؤسسات  به  دوازدهم 
رايگان راه يافته اند و 57 تن ديگر نيز براى كسب علم و دانش به خارج 

كشور فرستاده شده اند.
وى خاطرنشان ساخت: در صورتى كه كم كارى و بى توجهى از سوى 
مسئولين در پرورشگاه ها صورت گيرد، زمينه هاى شكايت براى اطفال 

يتيم به صورت آزادنه مقدور است.
از  سال  دوازده  گذشت  با  افغانستان،  هاى  پرورشگاه  رئيس  گفته  به 
حضور جامعه جهانى هنوز هم بيشتر اطفال يتيم در واليت هاى كشور 
با مشكالت متعدد دست و پنجه نرم مى كنند، بنائًا آنها براى جلوگيرى 
كشورهاى  و  افغانستان  دولت  سوى  از  بيشتر  كمك  به  نياز  كار  اين  از 

كمك كننده هستند.
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ــى احمدزى  ــرف غن اين افتراها را اش
ــب راى  براى مبارزات انتخاباتى و كس
ــل و تضغيف و تخريب  مردم غرب كاب
وجهه تيم اصالحات و همگرايى انجام 

داده است

براى تمام مردم
 افغانستان كار مى كنم؛ نه 

براى يك قوم
ــي برنده  ــه كس ــدارد كه چ ــي ن فرق
مي شود، مهم اين است كه كل پروسه 
ــفاف، امن و موفقيت آميز  انتخابات ش
ــربلندي مردم  ــث س ــده و باع طي ش

افغانستان شود

امنيِت پروسه انتخابات
بايد همانند دور اول تامين 

شود

ويكى ليكس:
تقريبا تمام مكالمات تيلفونى 
افغانستان ”شنود“ مى شود

صفحه 2

فاصله ميان حكومت و مردم را از بين مى بريم
داكتر عبداهللا عبداهللا:

وى تاكيد كرد كه در صورت يافتن فرصت خدمت، 
تبعيض  و  تفاوت  هيچ  بدون  افغانستان،  مردم  تمام  به 
مقتدر  و  واحد  افغانستان  يك  به  و  مى كند  خدمت 

باورمند است.
از  را  كشور  در  ثبات  و  امنيت  تامين  عبداهللا  آقاى 
اولويت هاى اصلى تيم اصالحات و همگرايى دانست 
به  دامن زدن  زمينه  در  حلقات  حركت  گونه  هر  و 

تعصبات قومى، زبانى و منطقوى را محكوم كرد.
و  شده اند  ناكام  حلقات  اين  كرد:«  تصريح  او 
برعكس، تيم اصالحات و همگرايى، با تمام توان خود 
تالش خواهد كرد تا زمينه هاى زندگى آرام و مرفه را 

براى مردم كشور فراهم كند.
ادارة  زمينه  همگرايى  و  اصالحات  تيم  او،  گفته  به 
سالم، خدمت گذار و صادق را ايجاد خواهد نمود كه 
مسووليت اصلى شان خدمت به مردم افغانستان باشد.

سرنوشت با تفنگ نه؛ با راى رقم مى خورد
آقاى عبداهللا در بخشى از سخنانش خطاب به مردم 
افغانستان اعالم نمود: در اين مرحله، اشتراك شما در 
هاى  صندوق  در  تان  پاك  آراى  استعمال  و  انتخابات 

راى در روز انتخابات مساله سرنوشت ساز است.
وى ادامه داد:« اگر شما مى خواهيد كه در زندگى 
تان تغيير مثبت بيايد، مسووليت شما است كه با راى 
توسط  سرنوشت،  حاال  زيرا  كنيد؛  حمايت  تان  پاك 
تفنگ تعيين نمى شود؛ بلكه توسط راى رقم مى خورد؛ 
و شما هم راى تان را به تيمى بدهيد كه از درد هاى 
و  گذاشته  مرحم  آن  بر  همواره  و  است  خبر  با  شما 

مى گذارد.» ...
ادامه در صفحه 3

داكتر عبداهللا عبداهللا، نامزد پيشتاز رياست جمهورى 
پكتيا  واليت  در  هوادارش  صدها  جمع  در  شنبه  روز 
بين  از  را  مردم  و  حكومت  ميان  فاصله  كه  كرد  تاكيد 

خواهد برد.
هواداران  به  عبداهللا  آقاى  آوا،  خبرگزارى  به گزارش 
خود وعده داد كه براى آوردن صلح، تامين امنيت، رشد 
سكتور كشاورزى و توسعه دانشگاه واليت پكتيا توجه 

جدى خواهد كرد.
گفت  راى دهى  پروسه  اهميت  بر  تاكيد  با  وى 
تواند  مى  انتخابات،  در  راى  يك  حتى  استعمال  كه 

سرنوشت مملكت را تغيير دهد.
اداره  و  نظام  كاميابى  اينكه  بر  تاكيد  با  عبداهللا  آقاى 
كشور مربوط به حمايت مردم است، گفت:«ما فاصله 
حكومت و مردم را از بين مى بريم و طبق وعده هاى 

مان يك تيم صادق و خادم خواهيم بود.»
گفت  و  داد  پيروزى  نويد  طرفدارانش  به  وى 
دارد،  را  اول  جايگاه  دهى  راى  ورق  در  كه  همانطور 
در ميدان رقابت هاى انتخاباتى نيز نمبر اول را خواهد 

داشت.
رهبر تيم اصالحات و همگرايى به باشندگان واليت 
گذشته  سال هاى  جريان  در  پكتيا  در  كه  گفت  پكتيا 

خدمت نشده است.
آقاى عبداهللا به باشندگان اين واليت وعده داد كه در 
صورت پيروزى، تيم اصالحات و همگرايى برنامه هايى 
تحصيالت  و  معارف  اقتصادى،  توسعه  براى  مدونى 
عالى، عودت مهاجران، برگشت بى جاشدگان داخلى، 
بازسازى و نوسازى، محو بى كارى و رشد منابع بشرى 

روى دست دارد.
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يادداشتگزارش

با چند حمله انتحارى مى شود دولتى 
را ساقط كرد؟!

ادامه از صفحه اول / فلسفه وجودى آنان، 
و  استعمارى  منافع  به  خدمِت  در  شده  خالصه 
جنوبى  همسايه  استخبارات  و  دولت  نامشروع 
به  آنان  رسانى  خدمت  اين  و  پاكستان!  يعنى  ما 
پاكستان نيز به يك سنت و قانون جبرى و غير 
اختيارى در آمده است و به گونه اى نيست كه 
آن  از  را  خويش  بتوانند  بخواهند،  كه  زمان  هر 
گردونه خطر خيز نجات دهند و كارى را انجام 

بدهند كه دل آنان مى خواهد!.
تجربه ثابت ساخته كه مخالفان مسلح دولت 
با اشاره پاكستانى ها زنده اند و با اشاره و فرمان 
آنان نيز سر بريده مى شوند و خبر اخير رسانه ها 
مبنى بر ترور برخى از فرماندهان برجسته طالبان 
بدست پنجابى هاى پاكستانى، خود روشن ترين 

دليل بر اين ادعاست.
كه  باشد  رسيده  آن  زمان  رسد  مى  نظر  به 
طالبانى كه اصل و ريشه افغانى دارند و به نوعى 
خود را وام دار اين آب و خاك مى دانند، راه 
استخبارات  و  پاكستان  راهه  بى  از  را  خويش 
به  نشده،  دير  خيلى  تا  و  كنند  جدا  آن  جهنمى 
بر  خويش  ستمديده  و  محروم  ملت  آغوش 

گردند.
حكومت  از  اگر  دولت  مخالفان  و  طالبان 
ناراضى اند و از بى عدالتى و اجحاف حاكم در 
جامعه رنج مى برند و يا از وفور فساد و فحشاى 
ادارى و دولتى، قلب آنان به درد آمده و فقر و 
بيكارى مفرط، آنان را راهى كوه و بيابان وطن 
كرده است؛ بايد بدانند كه اين تنها آنان نيستند 
كه از اين نابسامانى هاى طاقت فرسا و استخوان 
سوز، در تب و تابند؛ بلكه بخش بزرگى از مردم 
افغانستان با اين مشكالت و معضالت دست و 
پنجه نرم مى كنند و به قول معروف:“ مى سوزند 
و مى سازند“ و عالوه بر همه ى اينها، ظلم و 
و  انتحارى  حمالت  و  شما  ناحيه  از  كه  ستمى 
نيز  را  شود،  مى  تحميل  آنان  بر  تان  انفجارى 
مى  تحمل  شده،  پذيرا  بيچارگى،  و  بردبارى  با 

كنند!.
سخن آخر مردم افغانستان به طالبان و تمامى 
و  خدا  سخن  اگر  كه  است  اين  مسلح  مخالفان 
خلق خدا را گوش داديد و بر گشتيد به آغوش پر 
مهر مردم و ميهن تان كه هم خدا را راضى كرده 
ايد و هم در دل مردم تان جاى خواهيد گرفت و 
اما اگر همچنان راه شيطان و استخبارات جهنمى 
پاكستان را ادامه داده و همچنان با خون و اتش 
ور  حمله  خويش  كشور  و  مردم  به  ويرانى،  و 
شديد، پس بدانيد كه اوالً هيچگاهى به حكومت 
و قدرت نخواهيد رسيد و در ثانى، عمر تان در 
دامنه كوهها و دشتهاى بى آب و علف سرحدات 
افغانستان و پاكستان، به بى حاصلى و بى ثمرى 
كامل، تلف شده و روز يا شبى نيز به دست اوالد 
خلف اين آب و خاك، به هالكت خواهيد رسيد 
و صد البته كه هيچ چشمى از جنس پاكستانى، 

به كشته تان نخواهد گريست!.

توصيه هاى طبى امام رضا (ع) 
در ماه جوزا

ادامه از صفحه اول / هو آخر فصل الربيع، 
واللحوم  الملوحات،  أكل  عن  فيه  نهى  قد  و 
وينفع  واللبن،  البقر،  ولحم  كالرؤوس  الغليظة 
فيه دخول الحمام أول النهار، ويكره فيه الرياضة 
قبل الغذاء.؛ ايار سى و يك روز است، در اين 
فصل  آخر  ماه  اين  و  شود  مى  صاف  بادها  ماه 
گوشت  و  شور  غذاهاى  خوردن  از  است،  بهار 
هاى  سنگين مانند كله حيوانات و گوشت گاو 
و افراط در خوردن ماست نهى شده و در اين 
ماه صبحگاهان به حمام رفتن بسيار مفيد است 
پسنديده  غذا  از  قبل  زياد  تقالى  و  حركت  و 
بسيارى  كه  معتقدند  تغذيه  كارشناسان  نيست. 
از ما بدون چشيدن غذا به آن نمك اضافه مى 
كنيم. اين قبيل افراد مى پندارند كه تمايل زياد 
آن ها به مصرف نمك، به علت نياز بدنشان به 
حالى كه عالقه و تمايل به  اين ماده است، در 
مصرف بعضى موادغذايى صرفًا به علت عادت 
انسان  در  كودكى  زمان  از  مواد  اين  خوردن  به 
ريشه مى گيرد و به جز بعضى موارد نادر، نياز 

بدن در اين باره نقشى ندارد. 
خود  به  خود  غذايى،  عادت  اصالح  با  لذا 
مواد  بعضى  خوردن  به  حد  از  بيش  تمايل 
نيستند،  مفيد  انسان  سالمت  براى  كه  خوراكى 
از بين خواهد رفت. همانطور كه در اين توصيه 
به  را  مواردى  ماه  اين  براى  رضا(ع)  امام  آمده 
صورت پرهيز و خوددارى متذكر شده و فرموده 
اند: و قد نهى فيه عن أكل الملوحات، از خوردن 

غذاهاى شور بايد پرهيز كرد. 
امروزه همچنين خوردن ماست در كنار غذا 
براى خيلى ها يك عادت شده اما بايد دانست 
كه طبيعت ماست سرد و تر بوده و اسيد الكتيك 
زياد توليد مى كند. ماستى كه چكيده نباشد در 
آب آن سردى زياد است كه باعث بيمارى هاى 

زياد مى شود. 
امام رضا(ع) هرچند در موقعيت هاى ديگر به 
مصرف گوشت و يا ماست توصيه كرده اند، اما 
براى اين ماه ما را از افراط در مصرف اين مواد 
غذايى نهى كرده و در عوض استحمام و فعاليت 
هاى بدنى را براى اين موقع از سال براى بدن 

مفيد بر شمرده اند.

دادستان كل از موسسات كمك دهنده 
خواستار كمك شد

از  ديروز  نشستى  طى  كل  دادستانى 
راستاى  در  كه  خواست  كمك دهنده  موسسات 
قضايى  و  عدلى  نهادهاى  در  ظرفيت  ارتقاى 

همكارى كنند. 
در  موضوع  اين  آوا،  خبرگزراى  گزارش  به 
كل  دادستانى  اداره  رهبرى  هيات  كه  نشستى 
كننده  كمك  موسسات  مسووالن  از  شمارى  و 

حضور داشتند، مطرح شد. 
كل/لوى  دادستان  الكو،  اسحاق  محمد 
كه  مشكالتى  ما  دراين نشست گفت:  سارنوال 
داريم با موسسات كمك كننده در ميان گذاشتيم 

و خواستار كمك شديم. 
اين  كمك هاى  كه  كرد  تاكيد  الكو  آقاى 

موسسات نبايد مقيد به يك يا دو سال باشد. 
از  سپاس  اظهار  ضمن  كشور  كل  دادستان 
كمك هاى موسسات خارجى در بخش اعمار 
ساختمان براى اين اداره از موسسات خواست 
كمك  نيز  لوژيستكى  و  آموزش  بخش  در  كه 

كند. 
الكو اظهار كرد كه جهت توسعه برنامه هاى 
گروه  يك  كمك ها  جلب  براى  سارنوالى  لوى 
كارى ايجاد شده تا قناعت موسسات كمك كننده 

را به دست آورند.

كشته و زخمى شدن 54 شبه نظامى در 
نقاط مختلف كشور

انفجار بمب در پاكستان دو كشته و 
زخمى برجا گذاشت

شهروندان هرات خواستار انتقال كنسولگرى هند شدند
تيم ملى فوتبال افغانستان به عنوان تيم دوم به 

مرحله نيمه نهايى صعود كرد

با نتيجه مساوى بدون گل مقابل الئوس؛
اى  تصفيه  مشترك  هاى  عمليات  در 
گذشته،36  روز  دو  طى  امنيتى،  نيروهاى 

شورشى طالب كشته شدند.
در  كه  ها  عمليات  اين  آوا،  گزارش  به 
كندز،  بدخشان،  ننگرهار،  واليات  مربوطات 
هرات  و  پكتيا  غزنى،  لوگر،  وردك،  ميدان 
راه  ملى  امنيت  و  اردو   نيروهاى  همكارى  با 
  9 و  زخمى  18شورشى  بود،  شده،  اندازى 

شورشى ديگر بازداشت شدند.
پاكسازى  منظور  به  كه  ها  عمليات  اين   در 
اين  مربوطات  در  شورشيان  وجود  از  محالت 

واليت ها راه اندازى شده بود،
در اين عمليات ها مقدارى جنگ افزار سبك 
كشور  امنيتى  نيروهاى  بدست  نيز  سنگين  و 
 ، ملى  پوليس  نيروهاى  همچنين  است.  افتاده 
پنج ماين را از مربوطات لغمان، تخار، پكتيا و 

هرات كشف و خنثى نمودند.

در يك حمله انتحارى كه اوايل صبح روز 
شنبه در يك مركز خريد در نزديكى شهر اسالم 
آباد به وقوع پيوست يك نفر كشته و يك  تن 

ديگر زخمى شدند. 
و  افغان (آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
فرد  به  كه  پوليس  تربيون،  اكسپرس  از  نقل  به 
انفجار  از  قبل  بود،  شده  مشكوك  بمبگذار 
خودش را منفجر كرد، كه به دنبال اين حادثه 

يك نيروى امنيتى نيز زخمى شد . 
اين گزارش مى افزايد كه در پى اين حادثه 
و  اند  شده  حاضر  محل  در  امنيتى  نيروهاى 
را  شده  زخمى  فرد  و  كرده  محاصره  را  منطقه 

جهت مداوا به شفاخانه انتقال دادند . 
يك مقام ديگر امنيتى در گفتگو با خبرنگاران 
گفته است كه ، بمب دوم در يك موتر منفجر 
آسيبى  حادثه  اين  در  كسى  به  اما   ، بود  شده 

نرسيده است .

تقريبا تمام مكالمات تيلفونى افغانستان ”شنود“ مى شود
ويكى ليكس:

از  افغان ها  تيلفونى  تماس هاى 
اظهار  امريكا  استخبارات  سوى 

بى اطالعى كرده است. 
سخنگوى  حميدنصرت، 
تلويزيون  به  مخابرات  وزارت 
دارد  امكان  گفته است،  يك 
تماس هاى  امريكا  استخبارات 
تيلفونى افغان ها را شنيده باشد؛ 
اما اين وزارت ثبوتى دراين باره 

ندارد. 
ويكى ليكس،  وب سايت 
سوى  از  پيش  سال  چند 
پيشين   كارمند  ادوارداسنودن، 

امنيت ملى امريكا ايجادشد. 
اسنودن كه كارمند قراردادى 
پس  بود،  امريكا  استخبارات 
اين  كاركردهاى  كردن  افشا  از 
اداره، مورد پى گرد قرار گرفت 
پناهنده گى  روسيه  در  اكنون  و 

سياسى دارد.

ويكى ليكس ادعا كرده است 
امريكا  ملى  امنيت  اداره  كه 
تيلفونى  مكالمات  تمام  تقريبا 

افغانستان را شنود مى كند.
 ، آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
نوشته  ركوردر  بيزنس  روزنامه 
است كه اداره امنيت ملى امريكا 
مكالمات  افغانستان  بر  عالوه 
تيلفونى در بهاما، مكزيك، كنيا 
و  گسترده  بطور  را  فيليپين  و 

دوام دار شنود مى كند.
ويكى ليكس  گزارش  اين 
نشان مى دهد كه اداره ى امنيت 
درازى  مدت  براى  امريكا  ملى 
و  داخلى  تماس هاى  تمام 
خارجى در افغانستان را بررسى 

و ثبت مى كرده است. 
اين اداره در سه ماه گذشته، 
تماس   ميليون   22 از  بيش 
شهروندان  خارجى  و  داخلى 

افغانستان را شنيده است. 
برخى از آگاهان دركابل، اين 
كار استخبارات امريكا را نقض 
كشور  اساسى  قانون  آشكار 

مى دانند. 

جلوگيرى  خواستار  آنان 
حكومت  سوى  از  كار  اين  از 

افغانستان شده اند. 
اين درحالى است كه وزارت 
شنود  از  كشور  مخابرات 

براى تمام مردم افغانستان كار 
مى كنم؛ نه براى يك قوم

استاد محقق: رهبر  محقق؛  محمد  استاد 
مردم  اسالمى  وحدت  حزب 
عبداهللا  دوم  معاون  و  افغانستان 
انتخابات  پيشتاز  نامزد  عبداهللا؛ 
در گفتگوى با (آوا) با بيان اينكه 
«زمانى كه در كابينه دولت حضور 
مشكالت  هايم  دغدغه  داشتم، 
به  اينكه  نه  بود؛  افغانستان  مردم 
قوم خاص يا منطقه خاصى توجه 
كنم» اظهارات چندى پيش داكتر 
اشرف غنى احمدزى را بى اساس 

خواند.
اشرف  داكتر  پيش  چندى 
نامزد  ديگر  احمدزى؛  غنى 
با  جمهورى،  رياست  انتخابات 
اصالحات  تيم  ضعيف خواندن 
را  تيم  اين  اعضاى  همگرايى،  و 

متهم به كم كارى كرده بود.
احمدزى  غنى  اشرف  داكتر 
محمد  حاجى  كه  بود  پرسيده 
محقق زمانى كه در كابينه رييس 
خدماتى  چه  بود،  كرزى  جمهور 
غرب  مردم  و  هزاره  قوم  براى 

منطقه  باشندگان  از  شمارى 
بادمرغان واليت هرات خواستار 
اين  از  هند  كنسولگرى  انتقال 

منطقه مسكونى شدند.
سه  جمعه  روز  حمله  به دنبال 
مرد مسلح بر كنسولگرى هند در 
درگيرى  ادامه  و  هرات  واليت 
چندساعته  در آن روز، روز شنبه 
نزديكى  در  منطقه  اين  ساكنان 
كنسولگرى هند دست به تجمع 
انتقال  خواستار  و  زده  اعتراضى 

آن شدند.
سيد  با  نشستى  در  معترضان 
هرات،  والى  وحيدى؛  اهللا  فضل 
زمينه  تا  خواستند؛  دولت  از 
را  هند  سياسى  نمايندگى  انتقال 
فراهم  مسكونى  منطقه  اين  از 

نمايد.
به  هرات  والى  حال  اين  با 
مسكونى  منطقه  اين  باشندگان 
وعده سپرد كه پس از گفتگو با 
مسئوالن مربوطه در راستاى تهيه 
كنسولگرى  براى  مناسب  مكانى 
اين  به  دولت  هرات،  در  هند 

معضل مردم رسيدگى مى كند.
مى  معترضان  از  شمارى 

در  افغانستان  فوتبال  ملى  تيم 
چلنچ   B گروه  از  بازى  سومين 
كاپ آسيا در مالديو، امتياز را با 
عنوان  به  اما  كرد  تقسيم  الئوس 
نهايى  نيمه  مرحله  به  دوم  تيم 

صعود كرد.
به گزارش خبرگزارى صداى 
فوتبال  ملى  تيم  افغان(آوا) 
خود  بازى  سومين  در  افغانستان 
در چلنچ كاپ آسيا ساعت سه و 
به  جوزا   3 شنبه  روز  عصر  نيم 
مصاف تيم الئوس رفت كه اين 

بازى بدون گل پايان يافت.
تيم فوتبال افغانستان در حالى 
كه  رفت  الئوس  تيم  مصاف  به 
در بازى اول با فيليپين به نتيجه 
مساوى صفر بر صفر دست يافته 
تركمنستان  دوم  بازى  در  و  بود 

را سه بر يك شكست داده بود.
اين  از  ديگر  بازى  در 
صفر  بر  دو  فيليپين  تيم  گروه، 
تركمنستان را شكست داد و با 7 
امتياز به عنوان تيم اول به مرحله 
نيمه نهايى صعود كرد تا در اين 
مرحله با تيم مالديو مسابقه دهد.

به  امتياز  پنج  با  نيز  افغانستان 
عنوان تيم دوم از گروه B با تيم 
ملى فلسطين از گروه A روز سه 

شنبه 6 جوزا مسابقه مى دهد.
افغانستان  ملى  تيم  تركيب 

نمى دهد از كابينه بيرون آمدم.»
او گفت:«در زمان انجام وظيفه 
به  من  توجه  تمام  كابينه،  در  ام 
ملت افغانستان بود و هيچگاه به 

فكر قوم خاصى نبوده ام.»
را  افتراها  اين  وى،  باور  به 
براى  احمدزى  غنى  اشرف 
راى  كسب  و  انتخاباتى  مبارزات 
و  تضغيف  و  كابل  غرب  مردم 
و  اصالحات  تيم  وجهه  تخريب 

همگرايى انجام داده است.
و  اصالحات  تيم  دوم  معاون 
صورت  در  كه  افزود  همگرايى 
پيروزى برنامه هاى منظمى براى 

پيشبرد اهداف ملى دارد.
به  كه  است  يادآورى  قابل 
فضاى  شدن  داغ  با  ناظران،  باور 
و  ها  توهين  انتخاباتى،  مبارزات 
و  مجازى  فضاى  در  افتراهايى 
مى  صورت  تبليغاتى  هاى  برنامه 
شدن  دار  خدشه  باعث  كه  گيرد 
در  انتخابات  و  دموكراسى  روند 

كشور مى شود.

اظهار  سخنان،  اين  به  اشاره 
عضو  پيش  داشت:«چندسال 
ديدم  كه  وقتى  ولى  بودم؛  كابينه 
انجام  ملت  براى  كارى  دولت 

كابل كرده است؟
اسالمى  وحدت  حزب  رهبر 
دوم  معاون  و  افغانستان  مردم 
با  همگرايى  و  اصالحات  تيم 

به  حمله  لحظه  از  كه  گويند 
خواب  آنها  كودكان  كنسولگرى 
آرام نداشته و هميشه وحشت از 

كشته شدن دارند.
در  كه  َسَركى  گويند  مى  آنان 
شمال  شده  واقع  كنسولگرى  آن 
وصل  هم  به  را  شهر  جنوب  و 
مى كند و گاهى اوقات اگر كسى 
داشته  شهر  جنوب  در  بيمارى 
از  بايد  آن  انتقال  براى  باشد، 
اين سرك عبور كند كه متاسفانه 
بسته است و بايد مسير زيادى را 
طى كند؛ تا به شفاخانه برسد كه 
بيمار  است  ممكن  زمان  اين  در 

تلف شود.
پيگيرى  خواهان  معترضان 
سوى  از  خواسته  اين  جدى 
كه  گويند  مى  و  هستند  مقامات 
كرده  درخواست  سال هاست 
اين  از  كنسولگرى  اين  تا  اند؛ 
منطقه به جاى ديگرى انتقال پيدا 
كند؛ اما جوابى از سوى مقامات 

مربوطه نگرفته اند.
اين در حالى است كه پيش از 
هرات،  محلى  مسئوالن  هم  اين 
دقيقا بعد از حمله به كنسولگرى 
داده  وعده  هرات  در  امريكا 
بودند كه يك شهرك ديپلماتيك 
در هرات ايجاد خواهند كرد؛ تا 
آنجا  به  ديپلماتيك  مراكز  همه 
هيچ  تاكنون  اما  شوند؛  منتقل 
نشده  موضوع  اين  از  خبرى 

است.

بان)،  فقيريار(دروازه  منصور  را 
اسالم  شريعتيار،  الدين  جالل 
فيصل  داوودى،  ضمير  اميرى، 
سخى زاده، يوسف مشرقى، ارش 
مصطفى  باركزى،  رفيع  هاتفى، 
ازادزوى، فيصل شايسته و سنجر 

احمدى، تشكيل مى دادند.
مسابقه  ميدان  در  هوا  درجه 
گزارش  سانتى گراد  درجه  سى 

شده است.
در  افغانستان  فوتبال  ملى  تيم 
سرخ  پيراهنهاى  از  مسابقه  اين 

رنگ استفاده كردند.
روز  نيز  مسابقات  اين  فينال 
جمعه 9 جوزا در كشور مالديو 

برگزار مى شود.
قهرمان اين دوره از رقابت هاى 
تيم  عنوان  به  آسيا،  كاپ  چلنج 
شانزدهم در جام ملت هاى آسيا 
كه سال آينده در استراليا برگزار 
خواهد شد، به گروه D اين جام 
و  اردن  جاپان،  كشورهاى  و 

عراق خواهد پيوست.
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مردم پكتيا از داكتر عبداهللا اعالم
 حمايت كردند

خرسندى كشاورزان هراتى از محصوالت 
ابريشم

تلفاِت سنگين جنگجويان طالب 
در واليت بغالن

a

مردم واليت پكتيا با برگزارى همايشى حمايت شان 
را از داكتر عبداهللا عبداهللا اعالم كردند.

سيد اسحاق گيالنى؛ از فعاالن سياسى،  روز شنبه در اين 
همايش با تاكيد بر اينكه داكتر عبداهللا يك مجاهد است، 
را  مجاهدين  عزت  تواند  مى  عبداهللا  داكتر  به  گفت:«راى 

ثبات ببخشد.»
داكتر عبداهللا عبداهللا در جمع هوادارانش در واليت پكتيا 
از استقبال آنان قدردانى كرد و وعده داد كه در بازسازى 

واليت پكتيا مجدانه تالش خواهد كرد.
وى با تاكيد بر اهميت پروسه راى دهى گفت كه استعمال 
حتى يك راى در انتخابات، مى تواند سرنوشت مملكت 

را تغيير دهد.
او افزود كه اگر مى خواهيم تغييرات سازنده بيايد پس 

بايد راى خود را به درستى استعمال كنيم.
داكتر عبداهللا از مردم خواست؛ تا به تيمى راى دهند كه 

با آنها صادق است و قصد خدمت به آنان را دارد.
آقاى عبداهللا با تاكيد بر اينكه كاميابى نظام و اداره كشور 
حكومت  فاصله  گفت:«ما  است،  مردم  حمايت  به  مربوط 
و مردم را از بين مى بريم و طبق وعده هاى مان يك تيم 

صادق و خادم خواهيم بود.»
وى به طرفدارانش نويد پيروزى داد و گفت همانطور 
كه در ورق راى دهى جايگاه اول را دارد، در ميدان رقابت 

هاى انتخاباتى نيز نمبر اول را خواهد داشت.

دهقانان ولسوالى زنده جان واليت هرات از برداشت 
يك ماهه محصول ابريشم ابراز خرسندى مى كنند.

زنده جان  ولسوالى  در  خانواده  صدها  آوا،  گزارش  به 
واليت هرات از كمتر از يكماه بدينسو كرم هاى ابريشم را 
پرورش داده اند و اكنون فصل برداشت يا پيله چينى آنها 

فرا رسيده است.
كرم  امسال  هاى  جعبه  ولسوالى،  اين  دهقانان  گفته  به 
ابريشم نسبت به چندسال پيش از كيفيت بهترى برخوردار 
پيله  كيلوگرام   45 از  بيشتر  ابريشم  كرم  جعبه  هر  و  بوده 

داده است.
در مرحله بعدى پيله ها از سوى توليدكنندگان ابريشم 
در چرخ هاى مخصوص پيله كشى به ابريشم تبديل شده و 
از ابريشم به دست آمده پارچه هاى نفيس و گرانبها ساخته 

مى شود.
اين در حالى است كه صنعت ابريشم بافى يك هنر حالل 
و نمايانگر هنر اصيل واليت باستانى هرات مى باشد و اين 
محصول مى تواند بر روند كار زراعت در اين واليت تاثير 

مثبت زيادى بگذارد.

كشته  از  بغالن  واليت  پوليس  فرماندهى  در  مسوالن 
يك  نتيجه  در  دولت  مسلح  مخالف   20 شدن  زخمى  و 

عمليات پوليس در اين واليت خبر دادند. 
بشارت،  جاويد  احمد  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
سخنگوى پوليس واليت بغالن گفت كه اين شورشيان در 
نتيجه عمليات تصفيه اى در ولسوالى بغالن مركزى كشته 

و زخمى شدند. 
آقاى بشارت افزود كه در اين عمليات، ده طالب مسلح 

كشته و ده طالب ديگر زخم برداشته اند. 
براى  محل  مردم  تقاضاى  به  عمليات  اين  او،  گفته  به 
اندازى  راه  مركزى  بغالن  ولسوالى  قريه   12 در  روز  سه 

شده بود. 
سخنگوى پوليس بغالن اضافه كرد كه پوليس بغالن به 
هاى  عمليات  انتخابات  دوم  دور  در  امنيت  تامين  خاطر 
پاكسازى را در ديگر ولسوالى هاى واليت بغالن نيز راه 
در  بغالن  واليت  در  انتخابات  تا  نمود؛  خواهد  اندازى 

فضاى كامآل امن برگزار شود. 
با فرار رسيدن فصل گرما معموآل فعاليت هاى طالبان در 

اكثر ولسوالى هاى واليت بغالن افزايش مى يابد. 
ولسوالى  باالى  بيشتر  طالبان  تمركز  كه  مى شود  گفته 
بغالن مركزى و ولسوالى دهنه غورى مى باشد به اين دليل 
شمال  و  شمالى  هاى  واليت  هاى  راه  مسير  بتوانند  كه، 
تهديد  مى گذرد،  ولسوالى  دو  اين  از  كه  را  كشور  شرقى 

نمايند.

مقامات مالستان:
دولت مركزي به ولسوالي مالستان غزني بي توجه است

داكتر عبداهللا عبداهللا:
فاصله ميان حكومت و مردم را از بين مى بريم

دستگيرى يازده تن از سازمانده گان حمالت انتحارى 
در قندهار

مالستان مردم محل به كمك تاجران محلي 
براي مكاتب شان تعميرساخته اند.

ولسوال مالستان غزني ضمن ابراز نگرانى 
از نبود امنيت راه مواصالتي اين ولسوالي، 
ولسوالي  اينكه  وجود  با  نمود:  تصريح 
مي  برخوردار  خوبي  امنيت  از  مالستان 
در  ولسوالي  اين  مواصالتي  مسير  اما  باشد 
با  همواره  غزني  قرباغ  ولسوالي  مربوطات 

چالش هاي امنيتي مواجه بوده است.
بخصوص  دولتي  كارمندان  افزود:  وى 
مالستان  معارف  و  ولسوالي  اداره  كارمندان 
و  رفت  مسير  اين  از  شان  جان  قيمت  به 

آمد مي كنند.
مركزي  دولت  از  غزني  مالستان  ولسوال 
مكانى  غزني،  قرباغ  دشت  در  تا  خواست 
كه طالبان در آن جا هميشه كمين مي كنند، 

پوسته هاي امنيتي ايجاد كند. 
معاون  احمدي  محمدعلي  حال  اين  با 
هاي  پروژه  از  شماري  گفت:  غزني،  والي 
مردم  براي  كه  غزني  واليت  در  بنايي  زير 
حياتي  اهميت  واليت  اين  هاي  ولسوالي 
شده  رها  ناتمام  پيش  سال  چند  از  دارد 

است. 
وي افزود: اين مشكل نه تنها در ولسوالي 
هاي  ولسوالي  از  بسيار  در  بلكه  مالستان 
غزني وجود دارد. احمدي به آوا، گفت: پنج 
پروژه سرك سازي به شمول سرك ولسوالي 
هاي مالستان، جاغوري، ناهور، خوگياني و 
به  كه  هاست  سال  پكتيا  الي  غزني  سرك 

صورت نيمه تمام رها شده است.
معاون والي غزني خاطر نشان كرد: براي 
سال آينده مالي مطابق نيازمندي هاي مردم 
غزني، 600 پروژه به دولت مركزي پشنهاد 
شده است كه به گفته ى وى احتمال دارد از 
گردد  منظور  پروژه  چهار  فقط  تعداد،  اين 

نه بيشتر. 
و  دست  دور  ولسوالي  از  مالستان 
كه  باشد  مي  غزني  واليت  كوهستاني 
حدود  و  شده  واقع  غزني  شهر  درغرب 
اين  دارد.  فاصله  شهر  اين  از  كيلومتر   212
ولسوالي با ولسوالي هاي ناهور، جاغوري، 
مشترك  مرز  اروزگان  واليت  و  اجرستان 

دارد.

مالستان  ولسوالي  در  محلي  مقامات 
مركزي  دولت  توجهي  بي  از  غزني  واليت 

نسبت به اين ولسوالي شكايت دارند.
مالستان  ولسوال  هدايت؛  علي  ضامن 
آوا،  خبرگزارى  با  گفتگو  در  غزني  واليت 
مالستان  ولسوالي  در  مركزي  دولت  گفت: 
تاكنون هيچ نوع پروژه مهم زير بنايي را راه 

اندازى نكرده است. 
وى با اشاره به امنيت موجود در مالستان، 
تصريح كرد: باوجود اينكه ولسوالي مالستان 
در  اما  است،  برخوردار  كافى  امنيت  از 
بازسازي و انجام پروژه هاي زير بنايي براي 
اين ولسوالي هيچ نوع توجه از سوي دولت 

مركزي صورت نگرفته است.
هدايت افزود: كار سرك مالستان سال ها 
نامعلوم  دالليل  به  ولي  بود  شده  آغاز  قبل 
چهار سال است كه كار اين سرك متوقف 

شده است.
به گفته ى هدايت، سرك ولسوالي مالستان 
ولسوالي هاي ناهور، جاغوري، اجرستان و 
سازد  مي  متصل  هم  به  را  اروزگان  واليت 
ها  ولسوالي  اين  براي  حياتي  اهميت  از  و 

برخوردار مي باشد. 
كرد  نشان  خاطر  غزني  مالستان  ولسوال 
كه با گذشته بيش از ده سال تا كنون براي 
ساخته  معياري  تعمير  ولسوالي  اين  اداره 
نشده است و ادارات زير مجموعه ولسوالي 
مانند بخش هاي قضايي و مديريت معارف 

تعمير ندارد.
ولسوالي مالستان غزني تصريح كرد: پي 
آر تي غزني پيش از اين يك تعمير الحاقي 
با ظرفيت اندك براي اداره ولسوالي مالستان 
ايجاد كرده است كه اين تعمير پاسخگوي 

تمام بخش هاي اين ولسوالي نمي باشد. 
خصوص  در  مركزي  دولت  افزود:  وى 
صحت و معارف كه دو سكتور بسيار مهم 
مي باشد نيز در مورد ولسوالي مالستان بي 

توجهي كرده است. 
وي افزود : كلنيك هايى كه در ولسوالي 
مالستان از چند سال پيش ايجاد شده است، 
تعمير ندارند و همواره با كمبود دوا مواجه 

هستند.
درماني  نبودامكانات  هدايت،  گفته ى  به 
مالستان  ولسوالي  صحي  مراكز  در  الزم 
باعث شده است كه شهروندان اين ولسوالي 
براى تداوي در شفاخانه شهدا در ولسوالي 

جاغوري مراجعه نمايند. 
شكايت  ضمن  غزني  مالستان  ولسوال 
از نبود تعمير براي شماري از مكاتب اين 
ولسوالي، گفت: بسيارى ازمكاتب ولسوالي 
در  آموزان  دانش  و  ندارد  تعمير  مالستان 

داخل خيمه ها درس مي خوانند.
ولسوالي  نقاط  برخي  در  افزود:  وى 

دايمى  صلح  تامين  بحران،  مديريت 
مردم  براى  عزت  با  و  مرفه  زندگى  و 

افغانستان را دارا مى باشد.
بخش  به  جدى  توجه  متوازن،  انكشاف 
زراعت و معادن از موارد ديگرى بودند كه 
از  همگرايى  و  اصالحات  تيم  دوم  معاون 
اولويت هاى كارى تيم اصالحات دانست.

همگرايى  و  اصالحات  تيم  دوم  معاون 
در همين حال، فراهم سازى زمينه بازگشت 
مهاجرين افغان از كشورهاى بيگانه را يكى 
عنوان  تيم  اين  هاى  مسووليت  از  ديگر 

نمود و به تطبيق آن تاكيد كرد.
با  تا  خواست  كشور  مردم  از  نيز  وى 
تيم  به  ملى  علياى  منافع  داشت  نظر  در 
و  نموده  اعتماد  همگرايى  و  اصالحات 
هاى  صندوق  پاى  در  ديگر  حماسة  ايجاد 

راى، از آن حمايت كنند.
كه  بود  واليتى  نخستين  پكتيا  واليت 
اصالحات  تيم  رهبر  عبداهللا  عبداهللا  داكتر 
مبارزات  روز  سومين  در  همگرايى،  و 
تشريح  به  و  شد  آن  وارد  اش،  انتخاباتى 

برنامه هايش پرداخت.
در اين سفر، زلمى رسول، انجينير محمد 
گيالنى  سيداسحاق  محقق،  محمد  و  خان 
به  بازسازى  و  صلح  تيم  از  نمايندگى  به 
اهللا  حشمت  شيرزى،  آقا  گل  رهبرى 
مجددى، شمارى از علما و اعضاى شوراى 

ملى آقاى عبداهللا همراهى كردند.

و  كرده  اعتراف  خويش  جرم  به  ابتدائى 
و  نظامى  تعلميات  كه  اند  گرديده  يادآور 
آموزش حمالت انتحارى را در شهر كويته 

و چمن پاكستان فراگرفته اند.
در  داشتند  قصد  شده،  دستگير  افراد 
كانديدان  انتخاباتى  هاى  كمپاين  جريان 
رياست جمهورى در شهر قندهار حمالت 

انتحارى و تروريستى را سازماندهى كند.

حال،  درهمين   / اول  صفحه  از  ادامه 
تيم  اول  معاون  خان،  محمد  انجينير 
سخن  ايراد  به  همگرايى  و  اصالحات 
حل  راه  يگانه  را  انتخابات  و  پرداخت 
در  ها  چالش  رفع  براى  قاطع  و  مناسب 

كشور دانست.
او افزود :« تيمى كه در دور اول انتخابات 
و با حمايت مردم افغانستان جايگاه اول را 
از آِن خود نمود، انشااهللا و به همكارى و 
نيز  دور  اين  در  افغانستان  مردم  هميارى 

مقام اول را از آِن خود مى كنيم.»
تيم  دوم  معاون  محقق،  محمد  استاد 
اصالحات و همگرايى، بزرگترين نياز مردم 
افغانستان را تامين ثبات و امنيت سرتاسرى 
در كشور و گذار از يك مرحله دشوار به 

فضاى سبز آرامش دانست.
 آقاى محقق تيم اصالحات و همگرايى 
توانايى  كه  نمود  عنوان  تيمى  يگانه  را 

از  ملى،  امنيت  عمومى  رياست 
سازماندهندگان  از  تن  يازده  دستگيرى 
واليت  در  انفجارى  و  انتحارى  حمالت 

قندهار خبر داد.
به گزارش آوا، يازده تن ازسازماندهندگان 
در  كه  انفجارى   و  انتحارى  حمالت 
مربوطات شهر قندهار فعاليت مى كردند، 

دستگير شدند.
طى يك عمليات خاص، مامورين امنيت 
ملى در همكارى نزديك مردم از مربوطات 
را  مذكور  افراد  قندهار  شهر  نهم  ناحيه 
مملو  انتحارى  واسكت  ثوب  يك  همراه 
ميل   3 پيكا،  ميل   2 انفجارى،  مواد  از 
كالشنكوف، 2 ميل تفنگچه، 50 كيلوگرام 
كلورايد،  آمونيم  نوع  از  انفجارى  مواد 
عراده   3 و  كنترول  ريموت  تخت  20عدد 

موترسايكل دستگير كردند. 
تحقيقات  جريان  در  شده  دستگير  افراد 

مجلس  اعضاى  از  شمارى 
امنيتى  ارگان هاى  از  نمايندگان 
پروسه  امنيت  كه  مى خواهند 
انتخابات را همانند دور اول، تامين 

كنند.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
از  تقدير  ضمن  نمايندگان،   اين 
تامين  در  امنيتي  نيروهاي  عملكرد 
اعالم  اول،  دور  انتخابات  امنيت 
كردند: با توجه به آغاز دور جديد 
دولت  از  انتخاباتي،  كمپاين هاي 
تا  مى خواهيم  امنيتي  نيروهاي  و 
هماهنگي  با  اول،  دور  همانند 
امنيت  الزم،  تدابير  اتخاذ  و  خوب 
در دور دوم را نيز به گونه شايسته 

تامين نمايند.
شكريه پيكان، عضو اين مجلس 
در  چه  انتخابات  امنيت  مي گويد، 

زيادي  ناامني هاي  مناطق  برخي 
وجود دارد.

از  برخي  نمونه  براي  او 
ولسوالي هاي واليت قندوز را مثال 
زده و مي گويد در برخي قسمت ها 

زمان  در  چه  و  كمپاين ها  زمان 
راي گيري، خوب و قابل قبول بود 
كمپاين  به  امنيت،  در  كانديدان  و 

پرداختند.
در  كه  دارد  تاكيد  پيكان  خانم 

اتفاق  رويارويى  جنگ هاي  حتي 
مي افتد كه مايه نگراني است.

ديگر  بحر،  شاه  نادر  سيد  اما 
دور  در  گفت:  مجلس  اين  عضو 
نگراني هاي  نيز  انتخابات  اول 
فراواني وجود داشت اما ديديم كه 

به نحو خوبي برگزار شد.
بخش  در  كرد:  تصريح  وي 
زيادي  نگراني هاي  نيز  نتايج  اعالم 
انتخابات  نتيجه  نپذيرفتن  بر  مبني 
داشت،   وجود  كانديدان  سوي  از 
اين  با  كه  بوديم  شاهد  بازهم  اما 
سوي  از  خوبي  برخورد  نيز  مساله 

كانديدان صورت گرفت.
كه  كرد  اميدواري  ابراز  او 
تمام  و  باشد  چنين  نيز  آينده  در 
طي  خوبي  به  انتخابات  پروسه ي 
ديگر  مهدي،  داكتر  شود.  خواهد 

عضو اين مجلس نيز تاكيد مي كند 
كه رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي، 
قضيه را طوري حاد و داغ نسازند 
كه اعالم نتايج براي بخشي از مردم 

قابل قبول نباشد.
محمد  صالح  حال،  درهمين 
چه  كه  ندارد  فرقي  گفت:  صالح، 
كسي برنده مي شود، مهم اين است 
كه كل پروسه انتخابات شفاف، امن 
باعث  و  شده  طي  آميز  موفقيت  و 

سربلندي مردم افغانستان شود.
رييس  ابراهيمي،  عبدالرئوف 
خواندن  اهميت  پر  با  مجلس 
انتخابات به خصوص در دور دوم، 
با  تا  خواست  امنيتي  نيروهاي  از 
خود،  دليري  و  رشادت ها  تكرار 
كامياب  امر  اين  در  ديگر،  يكبار 

باشند.

امنيِت پروسه انتخابات، بايد همانند دور اول تامين شود
نمايندگان مجلس:

با توجه به آغاز دور جديد كمپاين هاي انتخاباتي، از دولت و نيروهاي امنيتي مى خواهيم تا همانند دور اول، با هماهنگي 
خوب و اتخاذ تدابير الزم، امنيت در دور دوم را نيز به گونه شايسته تامين نمايند



آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى دهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد 
نيستند و فرجام خوش از آن پرهيزگاران است

مؤمن مايه سود است؛ اگر همراهش شوى سودت دهد و اگر با وى مشورت كنى 
سودت دهد و اگر شريكش شوى سودت دهد و همه كار وى مايه سود است
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4322 خانه به طور 
قسمى تخريب شده و 
يك بند برق، چهارده 

هزار جريب زمين و 126 
حلقه چاه آب كامًال از 

بين رفته و 25 بند برق 
آبى و هشت باب مكتب 
نيز ويران گرديده است

خبرنگاه

با  اف  ام  آى  يا  پول  بين المللى  صندوق 
اين  افغانستان،  اقتصادى  وضعيت  از  نگرانى 
دانسته  المللى  بين  نيروهاى  به  وابسته  را  مساله 
اقتصاد  نيروها،  اين  كاهش  با  كه  گويد  مى 
افغانستان به صورت چشمگيرى آسيب خواهد 

ديد.
سازمان آى ام اف بيان مى دارد كه خشونت، 
رشد  اصالحات،  نبود  و  سياسى  ثبات  عدم 
كرده  روبرو  مشكل  با  را  افغانستان  اقتصادى 

است.
اين نهاد مالى بين المللى همچنين مى گويد 
كه در دو سال گذشته، اقتصاد افغانستان به دليل 
بى ثباتى سياسى و امنيتى و بيرون رفتن تدريجى 

قواى خارجى، متاثر شده است.
از  برخى  باور  به  كه  است  حالى  در  اين 
اينكه  به  توجه  با  اقتصادى،  مسايل  كارشناسان 
كمك  كشورهاى  به  وابسته  افغانستان  اقتصاد 
به  افغانستان  دولت  تالش  اما  است؛  كننده 
و  زراعت  رشد  طبيعى،  منابع  از  استفاده  منظور 
كاهش  را  مشكالت  اين  مى تواند  اشتغال زايى 

دهد.
گفتنى است كه صندوق بين المللى پول يك 
 1945 سال  در  كه  است  جهانى  مالى  سازمان 
تشكيل  از  اصلى  هدف  و  شده  تاسيس  ميالدى 
مالى،  همكارى  ميزان  ارتقاى  صندوق،  اين 
جلوگيرى از فقر، كمك به رشد اقتصادى و بازار 
كار در سطح بين المللى و ايجاد تسهيالت مالى 
تراز  تنظيم  خواستار  كه  است  كشورهايى  براى 

پرداخت شان هستند.

به  مسلح  افراد  حمله  متحد  ملل  سازمان 
محكوم  را  افغانستان  غرب  در  هند  كنسولگرى 

كرد . 
 ( آوا   ) افغان  صداى  گزارى  خبر  گزارش  به 
به نقل از The Economic Times ، شوراى 
ضمن  اى  بيانيه  در  متحد  ملل  سازمان  امنيت 
كنسولگرى  به  مسلح  افراد  حمله  كردن  محكوم 
هر  به  تروريسم   ، گفت  هرات  واليت  در  هند 
قابل  غير  و  شود  مى  محسوب  جنايت  شكلى 

توجيه است . 
امنيت  شوراى  اعضاى   ، بيانيه  اين  براساس 
سازمان ملل متحد نيز حمله خشونت آميز عليه 
واليت  در  كنسولگرى  و  ديپلوماتيك  نمايندگان 

هراترا محكوم كردند . 
شوراى امنيت سازمان ملل، در مورد تهديدات، 
از سوى طالبان ، القاعده و گروه هاى تروريستى 

در افغانستان ابراز نگرانى كرد .

در پى اعالم موافقت تركيه با صادرات نفت 
عراق از منطقه كردستان اين كشور به بازارهاى 
مراجع  به  انقره  از  رسما  عراق  دولت  جهانى، 

قضايى بين المللى شكايت كرد. 
به گزارش آوا به نقل از شبكه العالم، وزارت 
اعالم  اى  بيانيه  انتشار  با  جمعه  روز  عراق  نفت 
كرد: عليه جمهورى تركيه و شركت خط لوله بين 
المللى تركيه ”بوتاس“، به اتاق تجارت بين الملل 

در پاريس شكايت و درخواست داورى كرديم.
آمده  شكايت  اين  دليل  درباره  بيانيه  اين  در 
است: تركيه، انتقال و انبار كردن نفت از كردستان 
را از طريق بارگذارى نفت خام توسط نفت كشى 
اين  همه  و  كرده،  آغاز  تركيه  جيهان  بندر  در 
اقدامات بدون اجازه وزارت نفت عراق صورت 
شركت  و  تركيه  ترتيب،  اين  به  است.  گرفته 
لوله  خط  توافقنامه  به  مربوط  تعهدات  بوتاس، 

انتقال نفت عراق – تركيه را نقض كرده اند.
اين  از  پيش  تركيه  انرژى  وزير  يلديز“  ”تانر 
در روز جمعه اعالم كرد كه تركيه صادرات نفت 
كردستان عراق به بازارهاى جهانى را آغاز كرده 

است.
روز   از  ها  محموله  گفت:  خبرنگاران  به  وى 
(پنج شنبه) از بندر جيهان بارگذارى شده است.

يلديز همچنين خاطر نشان كرده بود كه توليد 
بنابراين  است  عراق  نفت،  فروشنده  و  كننده 
فروش توليدات آينده به عهده عراق خواهد بود.

سخنگوى  جهاد“  ”عاصم  ديگر  سوى  از 
اعالم  فرانسه  خبرگزارى  به  عراق  نفت  وزارت 
كرد: وزارت نفت عراق، همه طرف هايى را كه 
در اين مساله نفتى دخيل هستند، از دخالت در 
اين مساله برحذر داشت زيرا اين محموله هاى 

نفتى، قاچاق محسوب مى شوند.
كه  است  گرفته  شدت  حالى  در  تنش،  اين 
پيش،  ماه  چندين  از  نفت  صادرات  اداره  مساله 
به كانون اختالف دولت فدرال عراق و مسئوالن 
محلى منطقه كردستان در اين كشور شده است. 
دولت عراق، نفت را ثروت ملى همه عراق مى 
عراق  كردستان  منطقه  محلى  مسئوالن  اما  داند، 
اصرار دارند مستقيما با شركت هاى نفتى قرارداد 

ببندند.

رييس شركت طياره سازى ميگ روسيه از 
آمادگى اين شركت براى تحويل 12 فروند طياره 
بدون سرنشين ميگ - M 29 به سوريه خبر داد.

به گزارش كانال دوم تلويزيون دولتى روسيه، 
طياره  شركت  رييس  كوروتكوف“  ”سرگئى 
قرارداد  گفت:  شنبه  روز  روسيه  ”ميگ“  سازى 
در  سوريه  به   M29-ميگ فروند   12 تحويل 
سال 2007 منعقد شده است و اين قرارداد اجرا 

خواهد شد.
وى افزود: چهار فروند از اين طياره ها ساخته 
شده و كار ساخت بقيه طياره ها هم جريان دارد.

در  ميگ  شركت  كرد:  اضافه  كوروتكوف 
تحويل اين طياره ها به سوريه با توجه به شرايط 
جنگى اين كشور با مشكالتى مواجه شده است.

به گزارش آوا به نقل از ايرنا، رييس شركت 
در  موجود  مسايل  جمله  از  ميگ  سازى  طياره 
اجراى اين قرارداد تسليحاتى، به مساله بيمه آن 

اشاره كرد.
روسيه و سوريه در عرصه هاى فنى- نظامى و 

تسليحاتى با يكديگر همكارى مى كنند.
همكارى  دمشق  با  پيش  دهه  چند  از  مسكو 
در  ها  همكارى  اين  و  است  داشته  تسليحاتى 

حال حاضر هم ادامه دارند.
وجود  با  اند  كرده  اعالم  روسيه  هاى  مقام 
توقف  براى  امريكا  و  غربى  كشورهاى  فشار 
تحويل  به  روسيه  كشور،  اين  با  ها  همكارى 
بنيه  تقويت  براى  سوريه  به  دفاعى  تسليحات 
خارجى  تهديدهاى  برابر  در  كشور  اين  دفاعى 

ادامه خواهد داد.

صندوق بين المللى پول:
اقتصاد افغانستان با كاهش نيروهاى 

خارجى، آسيب خواهد ديد

سازمان ملل متحد حمله به 
كنسولگرى هند در افغانستان را 

محكوم كرد

عراق از تركيه شكايت كرد

روسيه 12 فروند طياره ميگ به سوريه 
تحويل مى دهد

تالش تاجيكستان براى تقويت مرز با افغانستان
ميان رفته است.

سال   20 در  گفت:  وى 
گذشته مرزبانان ما تجربه كافى 
اندوخته اند كه جلوى هر نيرو 
هيچ  و  بگيرند  را  متجاوزى 
نيرويى اراده مرزبانان را جهت 
نمى  رسمى  مرزهاى  حفظ 

تواند، بشكند.
اين مسئول اداره مرزبانى مى 
مرزى  نواحى  ساكنان  گويد: 
با  تجاوز  از  گيرى  جلو  براى 
همكارى  مرزبانى  نيروهاى 
امنيت  خاطر  همين  به  و  دارند 
در مرز نسبت به چند سال پيش 

خيلى بهتر شده است. 
«منصور  ايرنا،  گزارش  به 
كميته  رييس  معاون  عمراف» 
تاجيكستان  ملى  امنيت  دولتى 
همايشى  در  پيش  ماه  يك  نيز 
براى  جهانى  جامعه  كه  گفت 
و  تاجيكستان  مرز  تحكيم 
افغانستان در سه سال اخير 45 
ميليون دالر كمك كرده است كه 
مرزبانى  تقويت  در  بودجه  اين 

تاثير خوبى داشته است.
سابق  دبير  اف»  «عظيم 
نيز  تاجيكستان  امنيت  شوراى 
خروج  كه  گفت  ها  رسانه  به 
نيرو هاى ناتو از افغانستان هيچ 
تاجيكستان  براى  بدى  پيامد 
خروج  با  و  داشت  نخواهد 
نيروهاى ناتو آرامش در منطقه 

حكمفرما خواهد شد.
تاجيكستان  امنيتى  مقامات 
سال  سه  در  كه  گويند  مى 
با  كشور  اين  مرز  در  گذشته 
مسلح  قاچاقچى   36 افغانستان 
كيلو  و 500  هزار  سه  و  كشته 

انواع مواد مخدر كشف شد.

حوادث،  با  مبارزه  ملى  كميتة 
وزارت  و  اقتصاد  وزارت  به 
طرح  تا  شد  داده  وظيفه  ماليه 
جلوگيرى از توريد فرش هاى 
قالين  ضرر  به  كه  را  مصنوعى 
بافان افغانى است، آماده كنند. 

وى گفت كه از وزير معادن 
حادثة  بررسى  خاطر  به  دوبار 
كوه  لغزش  و  سمنگان  معدن 
اين  در  بدخشان  موضوع  و 
كميسيون دعوت به عمل آمده 

است. 
حال برخى وكالء  در همين 
ندانسته،  دقيق  را  گزارش  اين 
همه  بايد  كه  نمودند  انتقاد 
واليت هاى آسيب ديده درنظر 

گرفته مى شد.
برخى ها اظهار داشتند كه در 
واليت فراه از اثر جارى شدن 
سيالب ده ها هزار جريب زمين 
از بين رفته و شمارى زيادى از 

مردم متضرر گرديده اند. 
به گفته آنان، همينگونه مردم 
سيالب  اثر  از  سمنگان  واليت 
معدن  حادثة  و  زمين  لغزش  و 
و  جانى  تلفات  سنگ  ذغال 
خسارات هنگفت مالى را متقبل 

شده اند.

حوزه  تحليلگران  از  بسيارى 
آسياى مركزى معتقدند با خروج 
از  خارجى  نظامى  نيروهاى 
جارى  سال  پايان  تا  افغانستان 
در  تنش  بروز  احتمال  ميالدى، 
تاجيكستان  جنوبى  مرزهاى 

وجود دارد.
به گزارش آوا، تاجيكستان و 
كيلومتر   400 و  هزار  افغانستان 
مرزهايى  دارند،  مشترك  مرز 
خاص  وضعيت  به  توجه  با  كه 
از منظر يك مقام سابق نيروهاى 
ضرورت  تاجيكستان  مرزبانى 
نظامى  و  دفاعى  نظر  از  دارد 

تقويت شود.
«نظراُف» معاون سابق فرمانده 
نيرو ى مرزبانى تاجيكستان مى 
افغانستان  كه  زمانى  تا  گويد: 
خطر  بروز  احتمال  است،  ناامن 
است،  زياد  تاجيكستان  براى 
مرزها  تقويت  خاطر  همين  به 
بايد  مرزبانان  و  است  ضرورى 

هميشه در حالت دفاعى باشند.
اگر  گويند:  مى  شناسان  كار 
و  افغانستان  ميان  مرزها  چه 
تاجيكستان هم اكنون محل تردد 
خروج  با  اما  است،  قاچاقچيان 
افغانستان  از  ناتو  هاى  نيرو 
و  جنگجويان  استفاده  احتمال 
براى  مرز  از  ترريستى  گروهاى 
انجام عمليات تروريستى وجود 

دارد.
اف»  اهللا  رحمت  شاه  «بهرام 
يكى از ساتنمن هاى سابق نيرو 
خبر  كه  گويد  مى  مرزبانى  ى 
هاى زيادى مبنى بر اينكه طالبان 
نفوذ  تاجيكستان،  هاى  مرز  در 
خود را بيشتر كرده است، منتشر 

مى شود.

پارلمانى  كميسيون  گزارش 
زيست  محيط  و  طبيعى  منابع 
كاركردهاى  بررسى  مورد  در 
كميتة ملى مبارزه با حوادث در 
رابطه به حوادث طبيعى اخير در 

واليات مختلف، ارايه شد. 
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
كميسيون  رئيس  رامين،  عبيداهللا 
زيست  محيط  و  طبيعى  منابع 
كميسيون  اين  كه  كرد  اظهار 
را  حوادث  با  مبارزه  ملى  كميتة 
سيالب  مورد  در  و  خوانده  فرا 
در  زمين  لغزش  و  اخير  هاى 
از  كشور،  هاى  واليت  برخى 

آنان معلومات خواسته است. 
وى گفت كه از تاريخ 5 ثور 
معرض  در  كشور  ثور   27 تا 
خصوص  به  طبيعى  حوادث 
قرار  زمين  لغزش  و  سيالب 
از  كشور  واليت   19 كه  گرفت 

اثر آن متضرر گرديد. 
در  كه  داشت  اظهار  وى 
اين  اثر  در  نفر   549 مجموع 
نفر   52 و  باخته  جان  حوادث 
نه  از  بيشتر  و  برداشتند  زخم 
هزار خانه كامًال تخريب گرديده 

است. 
مطابق گزارش كميسيون منابع 

و  مواضع  چه  اگر  گفت:  وى 
تاجيكستان  مرزى  استحكامات 
است،  خوب  مناطق  برخى  در 
هاى  گروه  حضور  از  نبايد  اما 
مرزها  در  تروريستى  خطرناك 

غافل شد.
جمعى  امنيت  پيمان  سازمان 
است،  آن  عضو  تاجيكستان  كه 
مرزهاى  تحكيم  در  كمك  براى 
كرده  آمادگى  اعالم  تاجيكستان 
ماه  چند  گذشت  با  اما  بود، 
«امامعلى  نشد.  اجرا  وعده  اين 

 4322 زيست،  محيط  و  طبيعى 
تخريب  قسمى  طور  به  خانه 
چهارده  برق،  بند  يك  و  شده 
هزار جريب زمين و 126 حلقه 
چاه آب كامًال از بين رفته و 25 
بند برق آبى و هشت باب مكتب 

نيز ويران گرديده است. 
به  نظر  رامين،  آقاى  گفته  به 
هاى  وزارت  كميسيون،  فيصلة 
فوايد  و  دهات  انكشاف  و  احيا 
عامه مكلف به تعمير خرابى ها 

مى باشند. 
وظيفه  مسئولين  به  همچنان 
داده شده تا پالن و طرح جا به 
شان  هاى  خانه  كسانى كه  جايى 

از بين رفته اند، را آماده كنند. 
طبيعى  منابع  كميسيون  رئيس 
و محيط زيست عالوه نمود كه 
حوادث  با  مبارزه  ملى  كميتة  به 
مورد  در  تا  شده  داده  وظيفه 
برخى  در  كوه  احتمالى  لغزش 

واليت هاى كشور توجه كند. 
موظف  همچنان  كميته  اين 
صورت  هاى  كمك  كه  شده 
درست  سازماندهى  را  گرفته 
هاى  كمك  آمار  و  نمايند 
ملى  تجار  و  خارجى  و  داخلى 
را با تفكيك دقيق، جهت آگاهى 

جمهورى  رييس  رحمان» 
اين  نشست  در  تاجيكستان 
جارى  ماه  ابتداى  در  سازمان 
اين  نشدن  عملى  از  ميالدى 

وعده ها گاليه كرده بود.
دبير كل سازمان پيمان امنيت 
جمعى تابستان سال گذشته گفته 
سال  پايان  تا  سازمان  اين  بود 
كمك هاى نظامى خود را براى 
با  تاجيكستان  مرزهاى  تحكيم 

افغانستان ارسال خواهد كرد.
افزود:  بارديوژا»  نيكوالى 
در  امنيتى  درگيرهاى  و  بحران 
اين منطقه ممكن است با خروج 
از  المللى  بين  ائتالف  نيروهاى 

اين  از  شود،  تشديد  افغانستان 
عنوان  به  را  تاجيكستان  رو 
با  سازمان  اين  مرز  هم  كشور 

افغانستان تقويت مى كنيم.
مرزبانى  اداره  مسئوالن 
كه  گويند  مى  تاجيكستان 
قطعه  در  بيشتر  مرزى  حوادث 
هاى مرزى «پنج» و «شور آباد» 
صعب  مناطق  وجود  خاطر  به 

العبور مشاهده مى شود.
خواستار  تاجيكستان  چه  اگر 
خود  مرزهاى  تحكيم  به  كمك 

عامه، به چاپ برسانند. 
وظيفه  همچنان  كميته  به 
سپرده شد تا مناطق آسيب پذير 
را شناسايى و تدابير وقايوى را 

از قبل اتخاذ نمايند. 
كه  ساخت  خاطرنشان  رامين 
اعضاى  با  كميسيون  جلسة  در 

مسئوالن  اما  است،  افغانستان  با 
نيرو هاى مرزبانى اين كشور مى 
گويند اكنون بعد از 20 سال كه 
بدون حضور روس ها مرزها را 
كنترول مى كنيم، آنقدر توانمند 
شده ايم كه قادر هستيم از مرز 

دفاع كنيم.
«خسرو غيورف» مسئول اداره 
هاى  سال  گويد:  مى  مرزبانى 
مرزبانان  مرزبانى،  تاسيس  اول 
فنون  با  نبودن  آشنا  خاطر  به 
با  تجهيزات  نداشتن  و  مرزبانى 
اكنون  اما  بودند،  مواجه  مشكل 
با حمايت هاى دولت و سازمان 
از  مشكل  اين  المللى  بين  هاى 

549 نفر در حوادث طبيعى جان خود را در افغانستان از دست دادند
در ماه ثور؛


