
واگذاری 40 درصد کرسی های مجلس به احزاب 
زنگ خطر برای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به صدا درآمد!
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

بستۀ پیشنهادی کمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی
 به ریاست اجرایی ارایه شد

نورالحق علومی وزیر امور داخله هشدار داده است که اگر 
آجندای  در  برقی  شناسنامه های  موضوع  جاری،  هفتۀ  طی 
شناسنامه های  توزیع  آغاز  زمان  هم  یا  و  نگیرد  قرار  کابینه 

برقی اعالم نشود؛ وظایف...                   ادامه صفحه 6

تون کوینی عکاس سرشناس هالندی به مدت سه سال از قربانیان مین 
دهه  فجایع چندین  این عکس ها  و  کرده  برداری  افغانستان عکس  در 

جنگ و رنج مردم علی رغم خواسته خودشان را به تصویر می کشد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی به مدت سه سال بدون محافظ 
در  که  عادی  افراد  با  تا  کرد  سفر  افغانستان  مختلف  مناطق  به  نظامی 
در گفت وگویی  کند. وی  می کنند، صحبت  زنده گی  ناامیدی  وضعیت 
تلویزیونی اعالم کرد مردم افغانستان بسیار آسیب دیده اند و همچنان 

در ترس زنده گی می کنند.
در  نفر  ضد  مین  میلیون  ده  کم  :»دست  کرد  تصریح  هالندی  عکاس 
سراسر خاک افغانستان وجود دارد. هر روز مردم افغانستان روی مواد 
منفجره راه می روند و هر لحظه...                           ادامه صفحه 6

مسوول برگزاری کنفرانس ارزیابی روند 
صلح افغانستان اعالم کرد که حدود ۸۰۰ 
میلیون دالر در ۵ سال گذشته در این روند 
هزینه شده اما نتیجه چندانی در بر نداشته 

است.
حاجی عزیزاهلل دین محمد یکی از اعضای 
کنفرانس  در  صلح،  عالی  شورای  ارشد 
افغانستان«  صلح  روند  »ارزیابی  علمی 
در کابل گفت: باتوجه به وضعیت کنونی 
افغانستان، گفت وگوهای صلح این کشور 

حتی نباید یک لحظه هم به تاخیر بیفتد.
کنونی  وضعیت  در  افزود:  محمد  دین 
افغانستان و جنگ جاری در این کشور، 
و  می شوند  کشته  می بینند،  آسیب  مردم 
بنابراین  می شوند،  تخریب  خانه هایشان 
برای پایان جنگ در این کشور باید تالش 
کرد و از طریق گفت وگو به صلح دست 

یافت.
اظهار  صلح  عالی  شورای  ارشد  عضو 
داشت: برای از...             ادامه صفحه 6

وزارتداخلهبهریاستجمهوری:

تکلیف توزیع 
شناسنامه را مشخص کنید

هر روز مردم افغانستان 
روی مواد منفجره راه می روند

شــورای صــلح
 ۸00 میلیـون دالـر را بربـاد داد

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 6

تجلیل از مقام شهدا، آنانی که امروز با ما نیستند و با جان خویش از شرف و عزت افغانستان و 
حق و داعیه عدالت خواهانه دفاع نموده اند وجیبۀ تک تک هموطنان گرامی میباشد.

بنیاد شهید احمد شاه  باسپاس فراوان از زحمات و تالش  های همیشگی شما، دفتر مرکزی 
مسعود در کابل- افغانستان آرزو مند است تا به تعقیب همکاری ها و هماهنگی های قبلی با 
کمیسیون ها؛ نهادهای برگزاری و تجلیل از سالگرد شهادت احمد شاه مسعود درکشورهای 

مختلف مجددآ تامین ارتباط نماید.
طی هفته شهید و در برگزاری و تجلیل ازچهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور، 
مطرح  مختلف  کشورهای  در  سالگرد  برگزاری  هایی  کمیسیون  با  را  ذیل  پیشنهادات  بنیاد، 
ساخته و از تمام دوستان و عالقمندان شهید احمد شاه مسعود می خواهد تا در یک فضای 
برادری و اخوت با تجلیل از مقام شهدای افغانستان، در عملی ساختن و تحقق بخشیدن به 

این پیشنهادات همکاری نماید.
افغانستان در راس  از شهدای  برادران و خواهران خواهشمندیم، مراسم تجلیل  تمام  از   -1
شهادت احمد شاه مسعود را به صورت شورایی و در یک فضای از اخوت و صمیمیت برگزار 

نمایند تا وحدت وهمگرایی مردم ما به نمایش گذاشته شود.
2- تجلیل امسال تحت عنوان »مسعود و امنیت ملی« برگزار می گردد.

3 - لطفآ نیاز های فرهنگی و پیشنهادات خویش را با ذکر آدرس پستی خود به ایمل آدرس 

ذکر شده به صورت مکتوب ارسال نمایید تا بتوانیم از یکسو مواد فرهنگی و فرآوردهای بنیاد 
را به شما ارسال نماییم و از سوی دیگر از نظریات و پیشنهادات شما در بهبود امور استفاده 

شود.
صورت  به  مختلف  درکشورهای  محافل  برای  را  ی  ویژه  صوتی  تصویری،  پیام  بنیاد،   -4
جداگانه ثبت و در دسترس کمیسیون های برگزاری قرار می دهد. امیدواریم بمنظور روشن 

شدن موضوع چهاردهمین سالروز، پیام بنیاد در آغاز قرائت گردد.
۵- خواهشمندیم، گزارش مکمل تجلیل از سالگرد با متن مقاالت و سخنرانی های ایراد شده 
در مراسم، هرچه عاجل بعد از تجلیل به مرکز بنیاد درکابل ارسال گردد تا در نشرات داخلی 

و نشرات بنیاد و کتاب جداگانه ای به نشر برسد.
6- لطفآ ابالغیۀ مختصر برگزاری سالگرد درکشورهای میزبان هرچه زودتر برای بنیاد به ایمیل 
آدرس که در پائین همین نامه درج است ارسال گردد تا در داخل کشور و تلویزیون های 

داخلی به نشر برسد.

نشانی تامین ارتباط:
gmail.com@14.salgard
شماره تماس: 0786201201

اعالمیۀ ستاد هماهنگی برگزاری چهاردهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور
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کناره گیری دو عضو کمیسیون ویژۀ اصالح نظام 
انتخاباتی، چیز غیرمترقبه و دور از انتظار نبود. 
خود  کناره گیرِی  دلیِل  کمیسیون  عضو  دو  این 
غیرجانب داری  و  بودن  فراگیر  عدم  ظاهراً  را 
عنوان  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون 
نظام  اصالح  کمیسیون  چیدمان  کرده اند. 
انتخاباتی بدون شک پاشنۀ آشیِل آن می توانست 
تصادفی  نمی تواند  چیدمانی  چنین  و  باشد 
اگر روند شکل گیری کمیسیون  بگیرد.  صورت 
کنیم،  مرور  امروز  به  تا  روزها  نخستین  از  را 
آن وقت روشن می شود که چرا این کمیسیون به 

مرگ زودهنگام محکوم شده است. 
اصلی ترین  از  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
ایجاد  به  که  است  سیاسی یی  توافق نامۀ  مفاد 
دولت وحدت ملی انجامید. دولت وحدت ملی 
این توافق نامۀ سیاسی مکلف بود که  بر اساِس 
در نخستین روزهای شکل گیری، بحث اصالح 
نظام انتخابات را جدی بگیرد و اقدام های الزم 
را در این عرصه به اجرا بگذارد. دلیل فوریِت 
ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی، معطوف 
بود.  کشور  در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  به 
زمان قانونِی برگزاری انتخابات پارلمانی ایجاب 
بر  مبنی  خود  تصمیم  دولت  سران  که  می کرد 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  ایجاد 
ایجاد  بدون  زیرا  سازند؛  نهایی  سریع تر  هرچه 
از  نه  افغانستان،  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
دارد  انتخابات مشروعیت  برگزاری  قانونی  نظر 
پرداخت  به  حاضر  جهانی  جامعۀ  هم  نه  و 

هزینه های آن است. 
تعلل در ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
در  تأخیر  به  بود،  اجتناب ناپذیر  امر  یک  که 
و  شد  منجر  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان 
دولت عماًل یکی از رکن های اصلی خود را از 
مشروعیِت قانونی بیرون کرد. این مسأله چیزی 
نبود که از چشم سراِن دولت به دور بوده باشد. 
و  واحد  نگاهی  انتخاباتی  تیم  دو  متأسفانه 
ندارند.  انتخاباتی   اصالحات  امر  به  یک سان 
اصالحات سخن  نوع  یک  از  ریاست جمهوری 
نوِع  اجرایی  ریاست  که  حالی  در  می گوید، 
امر  در  همسانی  عدم  می کند.  اراده  را  دیگری 
اصالحات، ریشه در تفاوت هایی دارد که دو تیم 
مسایل  کِل  در  و  برخوردارند  آن  از  انتخاباتی 
دیدگاه  تفاوت  این  است.  یافته  تعمیم  جامعه 
بدون شک تأثیراِت خود را بر کمیسیون اصالح 

دو  افراد هوادارِ  به جا گذاشته و  انتخاباتی  نظام 
تیم تالش می کنند اراده و دیدگاه مورد نظر تیِم 

خود را در اصالح نظام انتخاباتی وارد کنند. 
سران دولت باید پیش از ایجاد کمیسیون اصالح 
نظام انتخاباتی، فهرستی از موضوعاِت انتخاباتی 
دیدگاه  به  و  می دادند  قرار  برابرشان  در  را 
واحدی میاِن خود در امر اصالح نظام انتخاباتی 
می رسیدند. استفادۀ ابزاری از کمیسیون اصالح 
اصلی ترین  از  یکی  به  نه تنها  انتخاباتی  نظام 
بل  نمی گذارد،  پایان  نقطۀ  کشور  بحران های 
می تواند آن را چاق تر و فربه تر سازد. کناره گیری 
که  عنوانی  و  نام  هر  زیر  کمیسیون  عضو  دو 
برای  پیامدهای خطرناکی  باشد،  صورت گرفته 
حدس  برخی ها  که  آن گونه  شاید  دارد.  آینده 
عضو،  دو  این  کناره گیری  می زنند،  گمان  و 
برنامه یی از قبل طراحی شده به هدف فروپاشی 
زودهنگامِ کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی باشد. 
رییس  پیش،  روز  چند  که  نکنیم  فراموش 
بدون  که  گفت  سخنانی  انتخابات  کمیسیون 
شک سخناِن خودش نبود. او به دستور حلقه یی 
سازمان یافتۀ  تقلب های  که  همان گونه  خاص، 
جایگاه  از  حاال  کرد،  مدیریت  را  انتخاباتی 
این که  در  می کند.  حمایت  انتخابات  در  تقلب 
هیچ گونه  خواهاِن  نظام  در  خاص  حلقۀ   یک 
هیچ  نیست،  کشور  انتخاباتی  نظام  در  تغییری 
بدون  حلقه  این  ندارد.  وجود  شبهه یی  و  شک 
حوزه های  در  پُرقدرتش  حضور  دلیل  به  شک 
دارد،  اختیار  در  که  ابزارهایی  و  تصمیم گیری 
این  بنشاند.  کرسی  به  را  هر خواستی  می تواند 
موضوع خالف آن چه که حلقۀ خاص می پندارد، 
از چشم اصالح گراِن جامعه به دور نبوده است. 
از همان روزهای نخست مشخص بود که بازی 
برای  موانع الزم  و  آغاز شده  امِر اصالحات  با 
این  است.  شده  برنامه ریزی  آن  اجرای  عدم 
موانع یکی پِی دیگری به صحنه می آیند و آفتابی 
می شوند و به جایی می رسند که دیگر کمیسیون 
فاقد  کمیسیونی  به  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
صالحیت و اعتبار تبدیل می شود. کناره گیری دو 
عملی  اقدامِ  نخستین  می تواند  کمیسیون،  عضو 
انتخاباتی  نظام  اصالحات  ناکام سازِی  راه  در 

باشد.  
متأسفانه آنانی که از اصالحات گسترده و فراگیر 
در نظام انتخاباتی کشور حمایت می کنند، متوجه 
پاشنۀ آشیِل کمیسیون نشدند و با شتاب زده گی 

عماًل  که  کردند  توافق  کمیسیونی  ایجاد  به 
انجام  بخشی از آن می تواند هیچ اراده یی برای 
تغییرات اساسی در نظام انتخاباتی کشور نداشته 
چرخ  در  چوب  بخواهند  عده یی  وقتی  باشد. 
فرصت  بهترین  بگذارند،  انتخاباتی  اصالحات 
برای شان  می تواند  کمیسیون  دروِن  در  زمینه  و 
فراهم شود. ولی موضوع اساسی این است که 
جناح اصالح طلب از حاال باید متوجه آسیب های 
کمیسیوِن ویژۀ نظام انتخاباتی باشد و نگذارد که 
هم چنان مسایل فرعی، سبب عدم اجرایی شدِن 
یکی از مهم ترین برنامه های ملی در کشور شود 
که به سرنوشت و آیندۀ کِل شهروندان افغانستان 

پیوند خورده است. 
اکثریِت  خواسِت  همه جانبه  اصالحات 
شهروندان افغانستان است و این موضوع بارها 
از طریق نظرسنجی و تحقیقاِت میدانی به اثبات 
باید  کشور  جمهوری  ریاست  است.  رسیده 
روشن  اصالحات  مخالفاِن  با  را  خود  حساِب 
سازد؛ چون به هیچ صورت حمایت از آن ها و 
یا خود به مانع اصالحات بدل شدن، نمی تواند 
دنبال  به  درازمدت  در  را  خاصی  منافِع  برایش 
باید  نیز  نکته  این  دیگر  سوی  از  باشد.  داشته 
حرکتی  هیچ  که  باشد  شده  روشن  حال  به  تا 
در اجرایی شدِن اصالحات از چشم شهرونداِن 
کشور به دور نیست و همه می دانند که کی ها از 
اصالحات حمایت می کنند و کی ها در پی عدمِ 

اجرای اصالحات و توافق نامۀ سیاسی استند.
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بستۀ  کشور،  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  سرانجام 
پیشنهادی اش به هدِف ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتی و 
کمیسیون های انتخاباتی را به رییس اجرایِی کشور پیشکش 
کرد. کارِ اعضای این کمیسیون سه هفته طول کشید تا بستۀ 
پیشنهادی را تنظیم کردند. در این بسته به مواردی اشاره و 
تأکید شده است که می توانند برای برگزارِی یک انتخاباِت 

شفاف موثر تمام شوند. 
انتخاباتی  آن گونه که مسووالن در کمیسیون اصالح نظامِ 
طرِف  از  که  صورتی  در  پیشنهادی  بستۀ  این  گفته اند، 
دولت به اجرا درآید، می تواند سبب اصالحاِت اساسی در 
نهادهای انتخاباتی و ساختار انتخاباتی و باعِث جلوگیری از 
تقلب هایی شود که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری 

صورت گرفته بود. 
اکنون این امیـدواری وجود دارد که پیشنهادها و فیصله هایی 
تأیید  ترتیب شده، در صورت  انتخاباتی  بستۀ  این  که در 
نهادهای  ساختارِ  در  را  اجرایی شدن، صفحۀ جدیدی  و 
انتخاباتی و اعتمادبخشی به مردم برای شرکت در انتخابات 

می گشـاید.
و  اجرایی  ریاست  که  نمی رسد  نظر  به  هم  هنوز  البته   
این  دربارۀ  یک سان  برداشتی  کشور،  جمهوری  ریاست  
بستۀ پیشنهادی داشته باشند؛ اما منافع ملی و انتظاری که 
مردم از دولت مرداِن خود دارند، این است که از هر نوع 
سنگ اندازی در برابِر این بستۀ پیشنهادی خودداری شود 
آن،  شدن  بنیادی تر  و  اصالحات  شدِن  بهتر  جهت  در  و 
تالش های مضاعفی از جانب ریاست جمهوری و ریاست 

اجرایی صورت گیرد. 
طرح های  که  است  اجرایی  ریاست  وظیفۀ  این  حاال 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیوِن  فیصله های  و  پیشنهادی 
را مورد حمایت قرار داده و ریاست جمهوری را تشویق به 
حمایت از آن سازد. رییس جمهور غنی هم باید جدا از 
مسایل و مواردی که در زمان انتخابات ریاست  جمهوری 
مطرح شده بود، به این اصالحات توجه کند و نگاه سیاسی 
و انتخاباتی شان نباید در برابِر این فیصله ها و پیشنهادهای 
انتخاباتی، سِد محکمی را  کمیسیون های اصالح نهادهای 

به وجود آورد و یا باعث وتوی آن شود.  
از  اعتمادِ  اعادۀ  سبب  انتخاباتی،  نهادهای  اصالح  مسلمًا 
دست رفتۀ مردم به انتخابات و دموکراسی می شود و اگر 
اصالحاتی که آن ها )مردم( می خواهند در انتخابات صورت 
نگیرد، بدون شک همه به انتخابات و دموکراسی بی باور 

می شوند و هیچ کس به پای صندوق های رای نمی رود. 
حاال که کمیسیون اصالح نهادهای انتخاباتی توانسته است 
بستۀ پیشنهادی و فیصله هایش را به ریاست اجرایِی دولت 
وحدت ملی تقدیم کند، اولین گام در راه اصالح نهادهای 
و  است  شده  برداشته  انتخاباتی  نظام  اصالح  و  انتخاباتی 
انتظار داریم که گام های بعدی را رهبران دولت وحدت ملی، 
با تأیید این بسته و برکناری تقلب کاران از کمیسیون های 
که  آن گونه  را  اعتمادسازی  مردم  تا  بردارند  انتخاباتی، 
که  نظرسنجی یی  طی  چنان که  کنند؛  لمس  می خواهند 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی از مردم افغانستان به عمل 
محاکمه  به  خواستار  اشتراک کننده گان  درصِد  نود  آورد، 
موقِف  نظرسنجی،  آن  بودند.  شده  تقلب کاران  کشاندِن 
انتخاباتی،  کمیسیون های  در  مسووالن  برابر  در  را  مردم 
نشان می دهد و دولت مکلف است که به سوی اصالحاتی 
برود که نود درصِد مردم خواهاِن آن اند. بنابراین حمایت 
یک  تطبیِق  حِد  در  را  انتخابات  که  مزدور  چند چهرۀ  از 
پروژۀ غیرملی تقلیل دادند و مردم را به نظام و دموکراسی 
بی اعتماد ساختند و سبب تأخیر در پروسه های ملی شدند، 

یک خیانِت ملی و پشت کردن به مردم شمرده می شود. 
انتظار داریم که ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر بنیاد 
اصالحاِت  به  جهانی،  جامعۀ  و  افغانستان  مردمِ  خواست 
قاطِع انتخاباتی بپردازند و کشور را به روند قانون مداری و 

مردم ساالری سوق دهند. 

گاِم نخست گذاشته شد

استفادة ابزاری از کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
نه تنها به یکی از اصلی ترین بحران های کشور نقطۀ پایان 

نمی گذارد، بل می تواند آن را چاق تر و فربه تر سازد. 
کناره گیری دو عضو کمیسیون زیر هر نام و عنوانی که 
صورت گرفته باشد، پیامدهای خطرناکی برای آینده 

دارد. شاید آن گونه که برخی ها حدس و گمان می زنند، 
کناره گیری این دو عضو، برنامه یی از قبل طراحی شده به 

هدف فروپاشی زودهنگاِم کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
باشد

زنِگ خطر 
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هارون مجیدی
کمیسیون اصالحات انتخاباتی دیروز یکشنبه )۸ سنبله( 
اجرایی  رییس  به   را  خود  پیشنهادی  بستۀ  نخستین 

دولت وحدت ملی ارایه کرد. 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  رییس  عاکفی  سلطان  شاه 
اگر  گفت،  پیشنهادی  بستۀ  ارایه  هنگام  انتخاباتی 
باید  دارد  وجود  کمیسیون  به کار  پیوند  در  اعتراضی 

توسط کمیتۀ شفافیت بررسی شود.
آقای عاکفی افزود که در فرمان ایجاد کمیسیون ویژۀ 
انتخاباتی رییس جمهور تأکید کرده بود تا  اصالحات 
او،  گفتۀ  به  شود،  پرداخته  انتخاباتی  نظام  اصالح  به 
مختلف  نهادهای  و  شهروندان  با  منظور  به همین  ما 
صحبت و جلسات فراوان داشتیم که خواست آنان نیز 

اصالح نظام انتخاباتی بود.
ادامۀ  در  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  رییس 
اهل  برای  کرسی  تخصیص  روی  ما  گفت:  سخنانش 
گزاف  مصارف  و  زنان  برابر  در  مثبت  تبعیض  هنود، 
نتایج  انتخابات نیز بحث های فراوان داشتیم و  پروسۀ 

آن را در بستۀ پیشنهادی گنجانیده ایم.
کرسی های  ثلث  یک  که  گفت  هم چنان  عاکفی  آقای 

پارلمان باید به احزاب اختصاص داده شود.
او گفت: »بعد از شنیدن پیشنهادها مبنی بر تغییر نظام 
انتخاباتی در افغانستان، اعضای کمیسیون به این نتیجه 
رسیدند که بهتر است تا نظام رأی واحد غیر قابل انتقال 
به نظام موازی که در آن به احزاب سیاسی سهم معین 

داده شود، تغییر یابد.«
 21 که  گفت  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  رییس 
در  و  شده  توزیع  کشور  در  دهی  رأی  کارت  میلیون 
استفاده  کارت ها  این  از  تقلب(  ضرورت)برای  موقع 
صورت می گیرد. او خواستار ابطال این کارت های رأی 
دهی شد و گفت که کارت های گذشته زمینۀ تقلب را 

فراهم می کند. 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی 

در این نشست گفت: تمام پیشنهادات کمیسیون ویژۀ 
اصالح انتخاباتی با جدیت مورد توجه و حمایت قرار 

می گیرد.
رییس اجرایی دولت وحدت ملی افزود: کار کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی نه تنها سبب اعادۀ اعتماد مردم به 
پروسۀ انتخابات می شود که در کنار آن، جامعۀ جهانی 
نیز تشویق می گردد تا در آینده پروسۀ انتخابات را در 

کشور ما حمایت کنند.
اصالح  ویژۀ  کمیسیون  کار یک ماهۀ  که  کرد  تأکید  او 
برای  آنان  پیشنهادات  و  کرده  ایجاد  تحول  انتخاباتی 

دوام پروسۀ دموکراسی در کشور مهم است.
این اصالحات  نتیجۀ  در  امیدوارم  آقای عبداهلل گفت: 
دوباره  مردم  کامل  اعتماد  که  باشیم  انتخاباتی  شاهد 
به اصل انتخابات برگردد و به آن نگاه تعیین سرنوشت 

را داشته باشند.

در عین حال، یاماموتو نمایندۀ ملل متحد در کمیسیون 
که  گفت  نشست  این  در  انتخاباتی  اصالح  ویژۀ 
تحکیم  برای  محکم  گام  یک  شده  ارایه  پیشنهادهای 

دموکراسی در افغانستان است.
آقای یاماموتو افزود: اصالح نظام انتخاباتی به تقویت 

اعتماد مردم نسبت به روند انتخاباتی کمک می کند.
تأکید کرد  انتخاباتی  این عضو کمیسیون ویژۀ اصالح 
پروسۀ  زودتر  چه  هر  تا  دارد  انتظار  ملل  سازمان  که 

اصالحات روی دست گرفته شود.
ویژۀ  کمیسیون  معاون  توحیدی  صدیق اهلل  هم چنان، 
ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  انتخاباتی  اصالحات 
کمیشنران  گزینش  نحوۀ  پیشنهادی  بستۀ  این  گفت: 
گزینش  کمیتۀ  ایجاد  نحوۀ  انتخاباتی،  کمیسیون های 
بر  در  را  پارلمانی  انتخابات  در  شدن  نامزد  شرایط  و 

می گیرد.

معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی تأکید کرد: 
آنچه ما در این بسته روی آن متمرکز بودیم، تقاضاهای 
به  انتخابات،  مرتبط  مدنی  جامعۀ  نهادهای  در  مردم 
مدافع  نهادهای  والیتی،  شوراهای  جهانی،  نهادهای 
حقوق زنان و رجال برجستۀ افغانستان بود. این بسته 

به بربنیاد همین دیدگاه تنظیم شده است.
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  در  که  کرد  نشان  خاطر  او 
و  نداشت  وجود  سیاسی  موضع گیری های  انتخاباتی 
اعضای کمیسیون بحث را در محور منافع مردم طرح 

کردند.
تحریم دو عضو کمیسیون  به  اشاره  با  توحیدی  آقای 
اخالقًا  اقدامی  انتخاباتی گفت: چنین  اصالحات  ویژۀ 
بنیاد  او گفت که  تأثیرات منفِی روانی خواهد داشت. 
طرزالعملی که برای کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی 
اعضای مجلس  ثلث  براساس دو  فیصله  ساخته شده، 
اکثریت معتبر شناخته خواهد شد و  می شود و نظریه 

تحریم دو نفر تأثیر زیاد نخواهد گذاشت.
کمیسیون  رییس  نورستانی  محمدیوسف  اخیراً 
انتخابات گفته بود که هیچ کسی حق ندارد تا اعضای 

این کمیسیون را پیش از شش سال کاری برکنار کند.
معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی در این مورد 
اعضای  میان  در  عام  اجماع  زمینه  این  »در  می گوید: 
اصالح  باید  کمیسیون ها  که  داشت  وجود  کمیسیون 
تعدیل  باید  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  و  شود 
شوند و میکانیسم قانونی تعدیل شان در قانون تشکیل 
انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف 

تصریح شده است.«
ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ  پذیرش  از  بعد 
اصالحات انتخاباتی توسط رهبران دولت وحدت ملی، 
کمیتۀ گزینش ایجاد خواهد شد و بعد از آن کمیسیون 
انتخابات تقویم انتخابات پارلمانی را اعالم خواهد کرد 
و آماده گی های الزم برای برگزاری انتخابات پارلمانی 

و شوراهای ولسوالی ها اتخاذ خواهد شد.

شهروندان هـرات از نیروهای امنیتی 
حـمایت کـردند

هلمندقلعۀموسی
ازچنـگطالبـانآزادشــد

هزاران تن از مردم والیت هرات در یک 
همایش وسیع حمایت همه جانبۀ خود 
را از نیروهای امنیتی بر علیه متجاوزین 

و اخاللگران اعالن کردند.
بنا بر گفته  های شماری از آنان، در حال 
حاضر نیاز است تا دشمنان افغانستان و 
کسانی که فکر ایجاد نا امنی کشورمان 
را در سر دارند، بدانند که مردم در کنار 
خاک  از  و  ایستاده  خود  نظامی  قوای 

افغانستان دفاع میکنند.
در سال  که  است  بار  برای دومین  این 
جاری، تاالر بزرگ موالنا جالل الدین 
حمایت  شاهد  هرات،  والیت  بلخی 

وسیع مردم و علمای دینی از نیروهای 
امنیتی است.

به تکرار دفعۀ قبل که حدود چهار هزار 
تن از علمای دینی به همین انگیزه گرد 
هم آمده بودند، حاال از اقشار و اصناف 
مختلف جامعه ی هرات، مردم صدای 
خود را به حمایت از امنیت و سربازان 

امنیتی بلند کردند.
افغانستان  مردم  که  می گویند  آنان 
نمیپذیرد  هیچگاه تجاوز یک اجنبی را 
و به همین سبب با تمام توان در کنار 

نیروهای امنیتی ایستاده خواهند شد.
آنان در صحبت های خود از پاکستان به 

عنوان دشمن واضح و مشخص کشور 
و  همکاری  که  اند  گفته  و  کرده  یاد 
حمایت مردم از قوای امنیتی، به معنی 
وارد آوردن مشت محکم بر دهان این 

دشمن میباشد.
هاشمی،  آقا  گل  سید  حال  همین  در 
رییس جنایی فرماندهی پولیس والیت 
حمایت  که  گفته  خبرنگاران  به  هرات 
امنیتی،  ارگانهای  از  مردم  پشتیبانی  و 
روحیه ی زیادی را به سربازان می دهد 
و این میتواند تا آیندۀ روشن تری را به 

بار آورد.
بر  بنا  امنیتی  نیروهای  او،  گفتۀ  به 
بدون  تا  میبایستی  دارند  که  تعهدی 
اینگونه حمایت ها هم از خاک و ملت 

افغانستان حراست کنند.
والیت  که  دارد  تاکید  هاشمی  آقای 
هرات نسبت به دیگر نقاط کشور امن 
نزدیکی  از  برخواسته  این  میباشد و  تر 

مردم با قوای امنیتی میباشد.
حمایت های  موج  که  است  گفتنی 
مردمی از قوای مسلح افغانستان پس از 
آن به راه افتاد که به صورت علنی دیده 
شد پاکستان در آمدن صلح به افغانستان 
امنی  نا  همچنان  و  کرده  درازی  دست 
های اخیر کابل و برخی دیگر والیات 

شمال کشور را سازماندهی کرد.

مسووالن امنیتی می گویند که نیروهای دولتی توانسته اند ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند را از 
دست ستیزه جویان خارج و به کنترل خود درآورند.

محمدایوب سالنگی، معاون امنیتی وزارت امور داخله در صفحه توییتر خود گفته است که »حوالی 
ساعت سه« بامداد »ولسوالی موسی قلعه هلمند از وجود دشمن تصفیه شد.«

محمود آشنا سخنگوی پولیس هلمند نیز می گوید در عملیات پس گیری ولسوالی موسی قلعه 22۰ 
مخالف مسلح کشته شده اند.

به گفته وی، عملیات پاکسازی که در موسی قلعه جریان داشت، در ولسوالی های سنگین، نوزاد، 
کجکی، خانشین و دیشو ادامه خواهد یافت.

طالبان تاکنون به این خبر واکنش نشان نداده است.
پنج روز پیش گزارش شد که علیرغم حمالت هوایی آمریکا، جنگجویان طالبان توانستند پس 

از چند روز درگیری، کنترل ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس موسی قلعه را به دست گیرند.
مسووالن شورای والیتی هلمند روز چهارشنبه )4سنبله( این خبر را تایید کردند.

روز پنجشنبه مقام های وزارت دفاع افغانستان گفتند که نیروهای افغان و نظامیان ناتو برای پس 
گرفتن ولسوالی موسی قلعه دست به عملیات مشترک زده اند.

گفته شده که نیروهای افغان در این عملیات از حمایت هوایی نیروهای ناتو، موسوم به حمایت 
قاطع، برخوردار بوده اند.

ولسوالی موسی قلعه هلمند در سال های گذشته محل درگیری های خونین و شدید بین نیروهای 
افغان و مخالفان مسلح دولت افغانستان بوده است و چند بار بین دو طرف دست به دست شده 

است.
هلمند در جنوب افغانستان از نا امن ترین والیات است. این والیت با پاکستان مرز مشترک دارد و 

در بسیاری از روستاهای آن شورشیان نفوذ دارند.
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بستۀ پیشنهادی کمیسیون خاص اصالحات انتخاباتی

 به ریاست اجرایی ارایه شد
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موقعیــت حســاس پنجشــیر، وجــود نظــم و امنیــت در 
منطقــه، توجــه بــه خدمــات اجتماعــی، پذیرایی مناســب 
ــی  ــعود، از عوامل ــخصی مس ــۀ ش ــگاران و جاذب از خبرن
بودنــد کــه توجــه خبرنــگاران را بــه احمدشــاه مســعود 
در پنجشــیر جلــب کرد. مســعود حاشــیه روی در تشــریح 
ــأله  ــِن مس ــا مت ــت ب ــندید و یک راس ــایل را نمی پس مس
تمــاس می گرفــت و مســایل را به طــور شــفاف و موجــز 
ــه  بیــان می کــرد، او هنــر دســته بندی کــردِن مســایل را ب
خوبــی بلــد بــود؛ درســت همــان چیــزی کــه خبرنــگاران 

در پــی آن هســتند.
وجــود شــبکۀ فعــال اســتخباراتی، بــه احمدشــاه مســعود 
ایــن امــکان را داده بــود کــه به برخــی از تصامیــم در درون 
دســتگاه رژیــِم کابــل دســت پیــدا کنــد، کــه تشــریح آن 
بــرای خبرنــگاران جالــب تمــام می شــد و باعث تشــویق 

بیشــترِ آن هــا بــه ایــن کار می گردیــد. 
ســازمان یافتــِن چنیــن تبلیغاتــی در حول وحــوِش 
احمدشــاه مســعود کــه گاه بــه قــول “چنگیــز پهلــوان”، 
ــد،  ــه می ش ــای او خالص ــتان در کارنامه ه ــاد افغانس جه
یــک نتیجــۀ منفــی نیــز به بــار آورد؛ جبهۀ پنجشــیر تحت 
فرماندهــی مســعود بــه یــک مرکــز افســانه یی مقاومــت 
تبدیــل گردیــد و فرماندهــان ارشــد نیروهــای شــوروی 
را در برابــر آن جبهــه حســاس نمــود و ایــن فکــر را بــه 
اذهــان آن هــا القــا کــرد کــه بــا درهم کوبیــدِن مقاومــت در 

پنجشــیر، می تواننــد ضربــۀ محکمــی 
بــر روحیــۀ مجاهدیــن در سراســر 
افغانســتان وارد آورنــد و حتا در ســطح 
جهانــی روی ایــن پیــروزی خــود 
ــوروی ها  ــن رو ش ــد؛ از ای ــغ کنن تبلی
برای تســخیر پنجشــیر حمالتــی پیاپی 
را بــه راه انداختنــد کــه ایــن حمــالت 
هرچنــد بــرای نیروهــای شــوری هیچ 
ــاورد، امــا ســاکنین  ــار نی موفقیتــی به ب
پنجشــیر را با مشــقات طاقت فرســایی 
مواجــه گردانیــد و حتــا در ســال 1363 
راهــی جــز ایــن نمانــد تــا دره را کاماًل 
تخلیــه کننــد. می تــوان حــدس زد کــه 
کــوچ دســته جمعی حــدود صدهــزار 
کــه همۀشــان  بــه شــهرها  نفــر 
زنده گــی ســادۀ ســنتی داشــتند و 
ــرپناهی  ــه س ــیر ن ــارج از پنجش در خ
ــه  ــد، ب ــد بودن ــه کاری بل ــتند و ن داش
چــه پیمانــه رنــج و مصیبــت را بــاالی 

ــردم وارد آورد. ــن م ای
مســعود  تاکتیک هــای  از  یکــی 
دوران  در  تبلیغاتــی  کارزار  در 
آتش بــس)1362( ایــن بــود کــه چنــد 
عــدد صنــدوق مملــو از مــواد غذایــی 
ــا  ــعود، عرب ه ــول مس ــه ق ــه ب را ک
ــد  ــرده بودن ــک ک ــن کم ــه مجاهدی ب
ــوری  ــتند، ط ــی داش ــر لوکس و ظاه
ــل  ــر منتق ــای دیگ ــه ج ــا ب از یک ج
می کردنــد کــه جاسوســان رژیــم 
کابــل گمــان می کردنــد آن هــا محتوی 
راکت هــای پیشــرفتۀ ضــد هوایــی 

هســتند و بــه خــاد از دسترســی مســعود بــه آن راکت هــا 
ــد. ــزارش دادن گ

احمدشــاه مســعود بــه نویســنده گفــت: ایــن کار بــه ایــن 
منظــور صــورت گرفت کــه نیروهــای شــوروی در دوران 
ــا دیســانِت  ــی کــه معمــوالً ب ــۀ ناگهان آتش بــس از حمل
نیــرو ذریعــۀ هلیکوپتــر صــورت می پذیرفــت، اجتنــاب 

ورزنــد.
ــش در  ــدات خوی ــر تعه ــوروی ب ــای ش ــه نیروه  گرچ
مــدت آتش بــس اســتوار ماندنــد و کــدام تخطــی صورت 
نگرفــت و بــه تعبیــری، ایــن نیرنــگ اثــر مفیــد خــود را 
ــن  ــد ای ــر می کن ــا نویســنده فک ــر جــای گذاشــت؛ ام ب
ــۀ بعــدی  ــدام موجــِب آن شــد کــه شــوروی در حمل اق
ــه درۀ پنجشــیر  ــم ب ــۀ هفت ــه حمل ــه موســوم ب خــود ک
ــارات اســتراتژیک تی یــو 16 اســتفاده کنــد  اســت، از طی
تــا موجودیــت ایــن راکت هــا را بی اثــر ســازد و بدیهــی 
ــدِت  ــت و ش ــارات، از دق ــن طی ــاِن ای ــه بمباردم ــود ک ب

چندبرابــری نســبت بــه گذشــته برخــوردار بــود.
ــه  ــار)1366( ک ــون فرخ ــرف گارنیزی ــتند تص ــم مس فیل
ــتان؛ درد و  ــوان “افغانس ــر عن ــندی گال” زی ــط “س توس
رنــج یــک ملــت” ترتیــب یافتــه اســت، اثــر عمیقــی بــر 
مســعود گذاشــت و اگــر تــا آن زمــان در مــورد اهمیــت 
فیلــم متــردد بــود، از آن پــس عــزمِ خــود را جــزم نمــود 
و جوانانــی را کــه در ایــن رابطــه عالقــه داشــتند، مــورد 
تشــویق قــرار داد و امکاناتــی را بــرای  آن هــا فراهــم کــرد 

ــی  ــات سیاس ــا و جلس ــرداری درگیری ه ــه فیلم ب ــا ب ت
بپردازنــد؛ از همین روســت کــه در حــال حاضــر بســیاری 
ــوار  ــه روی ن ــار” ب ــف جان نث ــای او را “یوس از کارکرده

فیلــم دارد.
احمدشــاه مســعود در فرخــار یــک مرکــز فرهنگــی که در 
آن بیشــترینه بــه فیلــم توجــه می شــد تشــکیل داد، و در 
آن جــا فیلــم مســتنِد فتــح خواجــه غــار تنظیــم گردیــد و 
هم چنیــن فیلــم هنــری “عــروج” بــه کارگردانــی صدیــق 
برمــک اســاس گذاشــته شــد و جریــدۀ “شــوری”ِ ارگان 
ــذاری  ــان تخــار پایه گ ــار را در تالق نشــراتی شــورای نظ

. د نمو
ــی  ــا بخــش تبلیغات ــات اگرچــه در مقایســه ب ــن اقدام ای
ــوه  ــز جل ــیار ناچی ــا بس ــی دنی ــای چریک ــایر جنگ ه س
ــن در  ــات مجاهدی ــا ســایر جبه ــی ب ــی وقت ــد؛ ول می کن
افغانســتان مقایسه شــود، پیشــگامی احمدشاه مســعود در 

ــردد. ــن می گ ــز روش ــه نی ــن عرص ای
مســعود صــدای عمــل را رســاتر از حــرف می دانســت؛ 
ــت از  ــگاران نخس ــه خبرن ــی داد ک ــح م ــن رو ترجی از ای
مناطــق آزادشــده دیــدن نماینــد و از اوضــاع آن جــا باخبــر 
شــوند. این شــیوۀ عمــل، برخــی از ســواالت خبرنــگاران 
را قبــل از روبــه رو شــدن بــا مســعود حــل می کــرد و حتــا 

معلومــات بیشــتری در اختیــارِ آن هــا قــرار مــی داد.
بعــد از تاســیس شــورای نظــار تمــاس مخابره یــی میــان 

ــرار شــد و مســعود به طــور منظــم  داخــل و پشــاور برق
انکشــافات داخــل را بــه پشــاور مخابــره می نمــود. 
ــۀ  ــت در تهی ــرف و دق ــاله از یک ط ــن مس ــری ای پی گی
ــِث آن  ــه باع ــو، رفته رفت ــالی از دیگرس ــای ارس گزارش ه
شــد کــه تمــام خبرگزاری هــا، ایــن گزارش هــا را جــدی 
ــه در آن  ــت اســالمی ک ــر سیاســی جمعی ــد و دفت بگیرن
مســعود خلیلــی و انجنیــر اســحاق فعالیــت داشــتند، بــه 

یــک منبــع معتبــرِ خبــری تبدیــل شــود.
احمدشــاه مســعود در ســالیان اشــغال افغانســتان توســط 
شــوروی، از نظــر تبلیغاتــی بــر چند نکتــه تأکیــد می کرد:
- انعــکاس ظلــم و جنایــت ســربازان شــوروی در برابــر 

افــراد ملکــی
- انعــکاس اقدامــات مجاهدین در عرصــۀ خدمات ملکی 
در مناطــق آزاد شــده، تــا بــه جهانیــان توجــه مجاهدین را 

در امــر اداره و رهبــری مــردم بازگــو نماید.
ــه  ــردم ب ــری از مهاجــرت بیشــتر م ــر جلوگی ــد ب - تأکی
ــادی،  ــای اقتص ــق دادن کمک ه ــور، از طری ــارج کش خ
ــغل  ــاد ش ــده و ایج ــاحات آزاد ش ــت در س ــن امنی تأمی
بــرای مــردم محــل؛ زیــرا مســعود از ایــن بابــت نگــران 
بــود کــه تجربــۀ مهاجــرت فلســطینیان، در افغانســتان نیز 
تکرار شــود و شــوروی ســاحات تخلیه شــده را با اســکان 
باشــنده گاِن آســیای میانــه پـُـر ســازد. بنابرایــن، مســعود از 
کشــورهای دوســِت مجاهدیــن می خواســت کــه در ایــن 

ــذول داشــته باشــند. ــی مب رابطــه توجــه ویژه ی

ــاه  - احمدش
مســعود از آغــاز در رابطــه بــا سیاســت پاکســتان در قبــال 
مجاهدیــن انتقــاد داشــت؛ توزیع پول و تجهیــزات جنگی 
در دســِت ایــن کشــور بود و ایــن امکانات را بیشــترینه در 
اختیــار حــزب اســالمی حکمتیــار کــه رقیب سرســخِت 
مســعود شــمرده می شــد، قــرار مــی داد. بنابرایــن مســعود 
ــِت  ــت، آشــکارا مخالف ــه فرصــت می یاف ــی ک ــر زمان ه
ــود و  ــراز می نم ــتان اب ــت پاکس ــر سیاس ــود را در براب خ
پیشــنهادش ایــن بــود کــه کشــورهای دوســت مجاهدین 
بایــد کمک هــا را مســتقیماً بــه فرماندهــان مجاهدیــن کــه 
ــد و  ــل دهن ــد، تحوی ــر می برن ــور به س ــل کش در داخ
ــن مســاله  ــر ای ــده گان سیاســی مســعود همیشــه ب نماین

ــد. ــرار می کردن اص
در مجمــوع در دوران جهــاد، مطبوعــاِت پاکســتان به طــور 
ســازمان یافته، دســتاوردهای احمدشاه مســعود را کمرنگ 
جلــوه می دادنــد؛ در حالی کــه در مــورد گلبدین حکمتیار 
لطــف بســیاری داشــتند. مطبوعــات جهــاِن عــرب هــم از 
مســعود یــک چهــرۀ منفــی ترســیم می کردنــد، تــا این که 
عبــداهلل عــزام رهبــر فکــری عرب هــای داوطلــِب جهــاد 
در افغانســتان به پنجشــیر ســفر کــرد و رابطــۀ خوبی میان 
آن هــا برقــرار گردیــد؛ امــا بــا شــهادت عبــداهلل عــزام، این 

رابطــه ازهم گســیخت. 
ــه  ــبت ب ــری نس ــد بهت ــرب، دی ــان غ ــات جه مطبوع

احمدشــاه مســعود داشــتند؛ امــا هیــچ گاه در آن حــد نبــود 
کــه بــرای شکســتاندِن ابرقــدرت اتحــاد شــوروی ایجاب 
می کــرد. عیــب مســعود از نظــر مطبوعــات غــرب ایــن 
ــق داشــت؛  ــش اســالمی تعل ــه جنب ــه مســعود ب ــود ک ب
جنبشــی کــه کــه هرچنــد در برابــر هجــوم ارتــش ســرخ 
ــا  ــِت آن ه ــر و حمای ــتحق تقدی ــا مس ــود، ام ــتاده ب ایس

ــد. ــمرده نمی ش ش
ــر  ــر مســعود به ســان هــر انســاِن دیگــری اث تبلیغــات ب
داشــت. زمانــی او را در یــک مقالــه کــه در روزنامــۀ انیس 
ــردم. در آن نوشــته  ــار مقایســه ک ــا حکمتی نشــر شــد، ب
بــودم: مســعود استراتژیســت بزرگی اســت، اما مشــوره را 
نمی پذیــرد و بیــش از این کــه یــک سیاســت مدار باشــد، 
ــار  ــه حکمتی ــت؛ در حالی ک ــی اس ــده نظام ــک فرمان ی
ــد،  ــن می باش ــواه و کوتاه بی ــت خودخ ــخصی بی نهای ش

امــا در تاکتیــک و تبلیــغ اســتاد ماهری ســت.
ــه  ــی ک ــاوت جالب ــود: تف ــده ب ــه آم ــن در آن مقال هم چنی
حکمتیــار و مســعود در برخــورد بــا مخالفیــن دارنــد، این 
اســت کــه حکمتیــار سیاســت حــذف فیزیکــی مخالفیِن 
خــود را دنبــال می کنــد، ولــی مســعود مشــی تضعیــف و 

را.  تحقیرشان 
هرچنــد مســعود از انتشــار ایــن مقالــه، خشــمگین شــد 
و در ســیمایش آثــار تنفــر و بدبینــی نســبت بــه نویســنده 
ــان  ــر زب ــچ گاه ســخنی از آن ب ــی هی ــدار  گشــت، ول پدی
نیــاورد و توبیــخ و سرزنشــی در حــِق مــن روا نداشــت. 

ــم، نظــرش را  ــن قل ــم در حضــور صاحــب ای ــی ه وقت
دربــارۀ آن خــود تنهــا یــک مقالــه زیــر عنــوان “مســوول 
دوام جنــگ و خون ریــزی در افغانســتان، پاکســتان اســت” 
به جــا گذاشــته اســت کــه بــرای روزنامــۀ “فیــگارو” چاپ 
فرانســه تهیــه کــرده بــود. مســعود آن مضمــون را طــرح 

نمــود و نویســنده آن را بــر صفحــۀ کاغــذ ریخــت.
ــان کــه بســیاری از ســراِن  ــه طالب در دوران مقاومــت علی
مجاهدیــن بــه خارج از کشــور پنــاه برده بودنــد و مقاومت 
در بخــش کوچکــی باقــی مانــده بــود، دادِن اطمینــان بــه 
مــردمِ محــل و مجاهدیــن، از اهمیــت فراوانــی برخــوردار 
بــود. او خانه یــی  را کــه در حــال حاضر خانــواده اش در آن 
به ســر می برنــد، بــه منظــور اطمینــان بخشــیدن بــه مــردم 
بنــا نهــاد تــا بنمایانــد کــه اوضــاع چنــان عــادی اســت که 
می خواهــد خانه یــی جدیــد داشــته باشــد و خانــواده اش 
در آن زنده گــی کنــد. بدیهی ســت کــه مراجعیــِن او کــه از 
سراســر افغانســتان و حتــا خــارج کشــور بودنــد، بــا دیدِن 
ایــن صحنــه بــر ارادۀ مصمــِم مســعود آگاهــی می یافتند و 

اعتمادشــان بــه مقاومــت بیشــتر می گردیــد.
در ســالیان مقاومــت چندیــن نشــریه را تمویــل می کــرد؛ 
پیــام مجاهــد در پنجشــیر، نشــریۀ اســتقالل و مجلۀ میهن 
در ایــران، هم بســته گی و آریــا پــرس در تاجیکســتان. بــه 
نظــر نویســنده، پهلــوی مهــم کار احمدشــاه مســعود در 
ایــن راســتا، ایــن بــود کــه بــه ایــن نشــریات آزادی الزم 
ــچ نویســنده یی را ســرزنش  ــود؛ هی داده ب
ــرای آن هــا محدودیــت وضــع  نکــرد و ب
ننمــود و هرگــز از کســی نخواســت کــه 
ــدش  ــف و تمجی ــرد و تعری ــام بب از او ن
کنــد. خــوب بــه یــاد دارم وقتــی مجموعۀ 
ــط  ــی وی توس ــای مطبوعات گفت وگوه
انجنیــر توریالــی غیاثــی در مشــهد چــاپ 

شــد، راضــی نبــود.
زمانــی در ســال 1376 طالبــان بــرای 
ــد و  ــه کردن ــروان رخن ــه پ ــد روز ب چن
اوضــاع به ســرعت بــه نفــع طالبــان پیــش 
ــوی و  ــوذ معن ــرد از نف ــن م ــت. ای می رف
ــت و در  ــود کار گرف ــی خ ــار تاریخ اعتب
ــِن  ــردم و مجاهدی ــده گان م ــع نماین جم
پنجشــیر اعــالم کــرد: طالبــان بــه شــمال 
هجــوم بــرده و مصــروف آن جاینــد، برای 
محافظت از پنجشــیر موی ســپیدان بسنده 
ــرای  ــد ب ــلح بای ــن مس ــت؛ مجاهدی اس

ــاده شــوند. ــل آم ــه شــهر کاب ــه ب حمل
ــعود  ــتگیری مس ــتان از دس ــت پاکس دول
ــده ســخن می گفــت  ــد روز آین طــی چن
ــت وجوی  ــن در جس ــران مجاهدی و رهب
پناهــگاه خارجــی بودنــد؛ امــا مســعود از 
حملــه بــه کابل حــرف زد، روحیــۀ پژمردۀ 
ــدگاه  ــرد و دی ــازه ک ــاره ت ــه را دوب هم
ــود  ــه س ــاره ب ــود را یک ب ــده گاِن خ رزمن
ــان  ــاخت. در هم ــون س ــش دگرگ خوی
ســخنرانی گفــت: به جــای گــوش دادن به 
اخبــار رادیــو بی.بی.ســی، بیاییــد خودمان 
دشــمن را ضربه بزنیم و خبرســاز شــویم.
اخیــر  هفتــۀ  در  مســعود  احمدشــاه 
ــه  ــان را در خواج ــماری از فرهنگی ــود، ش ــی خ زنده گ
ـ تخــار گردهــم آورد و می خواســت بخشــی  بهاءالدیــن 
را کــه کار وزارت اطالعــات و فرهنــگ را بــه پیــش بـَـرد، 
ایجــاد نمایــد. دو شــب پیــش از شــهادتش، محفلــی بدین 
منظــور تدویــر یافــت و یــک سلســله فیصله هــا نیــز بــه 
عمــل آمــد؛ امــا متأســفانه شــهادت ایشــان باعــث شــد 
ــند و در حــد حــرف  ــل نپوش ــۀ عم ــم جام ــن تصامی ای
ــارۀ کار مطبوعاتــی،  باقــی بماننــد. امــا تاکیــدات وی درب
بــرای همیشــه در ذهــن و فکــرم باقــی خواهــد بــود کــه 
می گفــت: بــرای این کــه یــک مســأله بــه ذهــن مــردم القــا 
شــود، بایــد بــار بــار آن را تکــرار نماییــد، بــه شــیوه های 
مختلــف آن را بیــان بداریــد، موضــوع را ســاده و عام فهــم 
مطــرح کنیــد و بــه زبان مــردم حرف بزنیــد و در نشــرات، 
تــوازن مطالــب فارســی و پشــتو را در نظــر داشــته باشــید.

یادداشت:
مقصــد از ذکــر نویســنده بــه حیــث شــاهد در جای جــای 
ایــن نبشــته، آن اســت تــا راه روایــاِت درجــه دوم و ســوم 
گرفتــه آیــد و به ســان گــزارش »آخریــن پیــام احمدشــاه 
ــۀ  ــار«، زمین ــاد ی ــۀ »ی مســعود« منتشــرۀ شــمارۀ اول مجل
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محمدرضـا بهشتی
بخش دوم و پایانی

... نکتۀ جالب این است که باید بپذیریم در یک تحقیق 
چه  مفاهیم  دهیم  نشان  می توانیم  تاریخی،  ارزشمند 
از چیزهای خیلی جالب  را طی می کنند. یکی  تحوالتی 
این است که آن چه که ما در اختیار داریم، تنها این نکته 
است که به طور مستقیم واژۀ طبیعت یا ناتورا وجود دارد 

نه فعل.
ما  مدد  به  پژوهش  این  در  که  از شاخه هایی  دیگر  یکی 
می آید؛ استعارات و تعابیر مجازی اند که دربارۀ این مفاهیم 
یک  تعریف  برای  کوشش  میان  فاصلۀ  در  دارند.  وجود 
مفهوم یا یک جریان فکری، انبوهی از استعارات مالحظه 
اما  نخواهد.  را  امر  این  شاید خودش  فیلسوف  می شود. 
چاره یی جز این ندارد. زیرا قصد دارد یک دریافت جدید 
تعابیر  از  می شود  ناچار  بنابرین  دهد،  ارایه  مفهوم  آن  از 

مجازی کمک بگیرد.
مسالۀ استعاره در اندیشۀ مالصدرا هم وجود دارد. او در 
مالقات  الشرقیه می گوید: استعاره در فلسفه راه ندارد. ولی 
اندیشۀ  می خواهد  و  می شود  خودش  فلسفۀ  وارد  وقتی 
خود را طرح کند، چاره یی ندارد جز این که از مجازات و 

استعارات کمک بگیرد.
در سنت  که  متعددی  مجازات  و  استعارات  از  من  خود 
مغرب زمین استفاده شده، یک فهرست تهیه کردم. مثاًل 
دستگاه  عنوان  به  آن  از  که  می شود  دیده  طبیعت  برای 
طبیعت یا به عنوان ردای الهی یا به عنوان ساعت مطرح 

شده است.
تاریخچۀ  بررسی  تحقیق،  این  پیگیری  در  این رو  از 
طی  که  تحوالتی  و  استعارات  و  مجازات  متافورها، 
فقط  امر  این  بگویم  باید  البته  است.  ما  می کنند، مددکار 
به صورت  که  نیست. چیزهایی  مکتوب  آثار  به  منحصر 
شفاهی وجود دارند یا آثار هنری مثاًل ساعت های دوران 
قرون وسطا یا کلیساها و جاهایی که بر روی آن نظامی 
از عالم حک شده است؛ می توان از روی آن ها حدس زد 
که چه نوع رابطه یی بین انسان و طبیعت و عالم و خدا در 

پس فهم خاص از طبیعت، وجود داشته است.
بنابراین ما این جا هم با سمبول ها و نشانه های به خصوص 
هنرهای تجسمی روبه رو می شویم که کار ما را سخت تر 
می کند. البته الزم به ذکر است به طور خاص من و شما 
که در این وادی به تحقیق می پردازیم، بیشتر سروکارمان 

با متون کتبی است.
مفاهیم  تحول  روی  بخواهند  که  کسانی  الزمۀ  واقع  در 
کار کنند این است که بر روی یک رشتۀ دیگر تحقیقات 
وسیعی کرده باشند و آن رشته یی نیست جز علم لغت. 
واژه ها  نسبت  و  کرده  دنبال  را  واژه ها  تحول  لغت  علم 
به طور  با هم را بررسی می کند. سباسیتولوژی  و معانی 
خاص در اروپا نزدیک به 1۵۰ سال است که مورد توجه 

واقع شده است.
گریبان  به  دست  آن  با  ما  االن  که  مشکالتی  از  یکی 
هستیم این است که مثاًل بنده به عنوان کسی که کارش 
کار یک  بتوانم  اندازه  تا چه  نیست  معلوم  است،  فلسفه 
لغت شناس را انجام دهم. بعضی از دوستان فلسفه دان ما، 
ادای  می خواهم  بنده  می دهند.  انجام  را  فیلولوگ ها  کار 
فیلولوگ ها را در بیاورم ولی نمی شود. از این رو کار من 

عجیب وغریب خواهد شد.
اولین  متن  یک  بررسی  برای  اتیمونولوژی؛  داستان  در 
کاری که باید انجام داد این است که ترتیب تاریخی متون 
را تعیین کنیم که کار بسیار مشکلی است. من در مورد 
محاوره  کدام  این که  به  راجع  می خواستم  افالطون  آثار 
بررسی  به  دست  است  عقب تر  محاوره  کدام  و  جلوتر 
است.  مهم  افالطون  فهم  در  امر  این  دانستن  زیرا  بزنم. 
ارسطو از روی سبک نگارش افالطون این کار را کرد. در 
این گونه بررسی های تاریخی، ما هر چه به عقب می رویم 

روند بررسی پیچیده تر و مشکل تر می شود.
تا  روبه روست.  مشکل  یک  با  خودش  فیلولوژی  پس 
می دهیم.  انجام  فیلولوژی  بود  مقدور  برای مان  که  آن جا 
سپس مقطع بندی می کنیم. به اصطالح مطالعه یی سینکرون 
انجام می شود. یعنی متونی را که به لحاظ تاریخی به هم 
نزدیک ترند را یک مقطع متونی هم زمان نامیده و آن ها را 
انتخاب می کنیم. این عمل، سینکرون یا هم زمانی است. 
در این مطالعه سعی می کنند از طریق متون بفهمند که در 
مورد واژۀ طبیعت، شخصی مثل هداستیتوس چه توصیفی 
و  تحول  معنی  می توانیم  صورت  این  در  است.  کرده 

دگرگونی واژه را بفهمیم.
که  را  قابل مالحظه یی  دگرگونی های  می توانیم  هم چنین 
یک  بتوانیم  این که  البته  بفهمیم.  دارد  وجود  آن  از  قبل 
است.  سختی  کار  کنیم،  مقطع بندی  را  فکری  جریان 
می کنید.  مشاهده  هم  فلسفه  تاریخ نگاری  در  را  امر  این 

دوران بندی عهد باستان، دوران قرون وسطا و غیره.
شروع  کی  از  وسطی  قرون  بگویید  می توانید  شما  آیا 
مثاًل  چیست؟  تقسیم بندی  این  مالک  اصاًل  می شود؟ 
می خواهم بگویم من سال ۵2۹ میالدی را انتخاب کردم. 

دلیل انتخاب این سال به عنوان مقطع تاریخ قرون وسطا 
به  نزدیک  آکادمی  که  این  اولی  است.  اتفاق  دو  وقوع 
هزارسالۀ افالطون به دستور امپراتور روم شرقی بسته شد. 
از طرف دیگر، دیر »کن متاسیلو« در ناپل شرقی شروع 
به کار کرد و یک فضای فکری فرهنگی فلسفی جدیدی 

آغازیدن گرفت.
این مبحث خیلی دامنه دار است و من فقط می خواهم به 
به  تاریخی  نگاه  طور کلی صورت مسأله را طرح کنـم. 
سایر علوم غیر از فلسفه، زودتر از فلسفه شروع شد تا 
یا  اوایل سدۀ هجـدهم  از  فلسفه هم  آرام آرام در  این که 
تقریبًا 17۰۰ میالدی به بعد شروع شد. یعنی قبل از هگل 
و کانت. جالب است بدانید وقتی اولین کتاب کانت منتشر 

شد، کانت انتظار داشت جوابی دربارۀ کتابش ببیند. ولی 
را  کتاب  این  این که  از  بعد  این رو  از  نیامد.  هیچ جوابی 
نوشت، آن را برای بندلتون و یک سری فیلسوفان فرستاد 
بخوانید.  را  آن  باالخره  ام،  نوشته  را  کتاب  این  من  که 
هبل  پاسخ  با  اول  او  کتاب  نقد  جریان  این که  خالصه 
آلمان  دانشگاه های  تمام  این کتاب در  بعد  شروع شد و 

مورد بررسی قرار گرفت.
به بحث تاریخچۀ مفاهیم برمی گردم. تاریخچۀ مفاهیم را 
تاریخچۀ  ما  این که  دنبال کرد. یکی  به دو گونه می توان 
پیدایش آن ها را دنبال کنیم. Generation ها به پیدایش 
دریافت  را  آن  ها   Historic کردند،  کمک  مفهوم  یک 
کرده و دربارۀ آن بحث کردند. این که چه طور و چه گونه 
این که  با  اوقات  بعضی  کرد.  پیدا  بازتاب  مفهوم  این 
سازنده  و  مولد  بسیار  ولی  است  اشتباه  دریافت های مان 
محقق،  یک  عنوان  به  کنیم  سعی  باید  این رو  از  است. 
تحول  آیا  کنیـم.  دنبال  را  تحول  این  و  مانده  بی طرف 
چیزی  چه  با  را  تکامل  است؟  تکامل  به  رو  مفهوم  این 
می سنجیم؟ مگر این که ما به نحوی از انحا آن را با یک 
حقیقت الیتغیر قیاس کنیم. حال حقیقت چیست که مورد 
قیاس ما قرار گیرد تا بگوییم این تکامل اتفاق افتاده است.
ارسطو چه گونه در فرهنگ های مختلف فهمیده می شود؟ 

جاپانی ها هایدگر را چه گونه می فهمند؟
دکتر اعلمی در مکاتباتی که با هابرماس داشت، می گفت 
به پوپر و جماعت  ایران که منسوب  با جماعتی در  من 
دیگر که منسوب به هایدگر هستند مواجه شدم. من حرف 
حرف  اینان  دوی  هر  ظاهراً  اما  نفهمیدم.  را  هیچ کدام 

همدیگر را خوب می فهمیدند.
می خواهم بگویم که reception هایدگر و پوپر اگر با 
هم فرق داشته باشد، مباحث خاصی پیش می آید که من 
آنرا  این که  دلیل  به  نمی توانم  من  ولی  نمی دانم چیست. 

نمی فهمم، از آن به سوء فهم یاد کنم.
چنین  آن هم  تاریخچۀ  و  فلسفی  اندیشه های  مورد  در 
چرا  که  است  جالب  من  برای  دارد.  وجود  مشکلی 
چه  اروپا  در  فهمیدند.  این گونه  را  رشد  ابن  غرب  در 
زمینه هایی وجود داشت که او را قایل به حقیقت مضاعف 
می دانند؟ بنده تا به حال در آثار ابن رشد جایی را ندیدم 
که تصریح کند حتا به طور تلویحی یا این که استنباط کنیم 
که او معتقد به حقیقت مضاعف است. من تا به حال به 
عبارت حقیقت مضاعف در آثار او برخورد نکرده ام. هر 
چند التین بنده خیلی قوی نیست، برای یافتن علت این 
دوستان  اگر  کردم.  جست وجو  التین  کتاب های  در  امر 
وضعیت دانشگاه سوربن و کاًل وضعیت آن ایام اروپا را 
بوده  تیولوژی  فاکولتۀ  زمینۀ  در  که  مشکالتی  به  بدانند، 
واقف می شوند. شرایط آن دوران بسیار مهیا بود تا چنین 

فهمی از ابن رشد داشته باشند.
می کنیم.  مطرح  اتیمولوژی  به  راجع  هم  کوچکی  بحث 
اولین  رواقیان  است.  تاریخی  ریشه یی  دارای  اتیمولوژی 
این علم توجه  به  نه جسته گریخته  به طور منظم و  بار 
قبل  باستان  یونان  آثار  در  بار  اولین  برای  البته  کردند. 
و  ریشه شناختی  برخورد  برای  کوشش هایی  سقراط  از 

کوشش برای فهم موضوع دیده می شود.
رواقیان در این باره نظریه یی داشتند مبنی بر این که متون 
به  را  کنیم خودمان  و کوشش  کرده  درجه بندی  را  اولیه 
این  اتیمولوژی  از  رواقیون  مقصود  برسانیم.  معنا  اولین 
بود که به واسطۀ شناخت نخستین معنی؛ معنای حقیقی را 
دریابند. به بیان دیگر، آن ها معتقد بودند قدما به حقیقت 

نزدیک تر بودند.
آثار متأخرین بسیاری چیزها دیده شده که ریشه در  در 

میان  پیوند  نوعی  واقع  در  دارد.  قدیم  خیلی  زمان های 
وجود  است،  حقیقی تر  آن چه  با  است  قدیمی تر  آن چه 

دارد.
امروزه گذارۀ هرچه عقب تر می رویم درست تر است، یک 
بنیان فلسفی شده است. در واقع یک طرز نگرش خاص 
به حقیقت و معنای حقیقت و رابطۀ آن با مفاهیم و واژه ها 

دیده می شود.
ممکن است شما بپرسید که چرا آن هایی که در اول راه 
شما  شاید  می دانید؟  کجا  از  شما  می فهمند؟  بهتر  بودند 
در نقطۀ مقابل بگویید خوشا به حال کسانی که در آینده 
بیشتر  و  داشته  بیشتری  علمی  توشۀ  زیرا  آمد.  خواهند 

می فهمند.
این که لزومًا هر چه به عقب تر برگردیم می توانیم نخستین 
معنا  حقیقی ترین  به  و  کرده  پیدا  را  وصول  قابل  معنای 
دست پیدا کنیم جای سوال است. از کجا و چرا رواقیان 
دست به این کار زدند؟ شاید بتوان علت این امر را نیاز 
رواقیـان به اسطوره دانست. آنان معتقد بودند یونان و باور 
عمومی مردمان آن روزگار در حال تزلزل و تنزل است. 
از این رو باید اسطوره را دوباره زنده کرد. اتیمولوژی به 
این معناست. اگر کسی هم نقد کرد، حاضرم با کمال میل 
پاسخ دهم و هیچ وقت ادعای این که من حرف اولین و 

آخرین را می زنم ندارم.
مفاهیم  اولین  به  را  ما  می تواند،  که  آن جا  تا  اتیمولوژی 
این  را می دهد که چه گونه  دید  این  ما  به  لذا  می رساند. 
فیلسوف یا این فرهنگ یا این قوم به وضع فعلی رسیدند.
اما در قدم بعدی که می خواهیم بگوییم چون آن ها تکنیک 
را این گونه دیدند، پس ماهیت تکنیک چنین است؛ الزمۀ 
اولیۀ حقیقت  این است که نشان بدهیم معنای  ادعا  این 

چیست؟
دنبال کردن تحول و تطور در معانی تاریخی، صرفًا کاری 
فلسفی است. این که کوشش کنیم تاریخ فلسفه نویسی بر 
کوششی  این  البته  بگیرد.  صورت  مفاهیم  تحول  اساس 

است که فقط ۵۰ و 6۰ سال از آغاز آن می گذرد.
غرب در این زمینه کارهای زیادی انجام داده است، ولی 
واقعًا  را  اصطالحات مان  و  مفاهیم  ریشۀ  این که  برای  ما 
به گریبانیم. چون  با مسأله های زیادی دست  دنبال کنیم 

در این زمینه کار زیادی صورت نگرفته است.
البته باید بگویم این طور نیست که این رشتۀ علمی فقط 
مهم  مسالۀ  بلکه  باشد؛  کتابی  و  ادبی  واژه یی  بحث  یک 
مفاهیم و تحول مفاهیم است و تأثیر درست این پیدایش، 
شکل  مفاهیم  که  است  جاهایی  در  پذیرش  و  اقتباس 

می گیرند و جلو می روند.
 این امر مختص گذشته نیست و نباید این امر در ذهن مان 
بیاید که چیزی مربوط به گذشته به ما چه ربطی دارد. زیرا 
من معتقدم تاریخ جزیی از یک فرهنگ است و تاریخ باید 
از شاخه های  یکی  فلسفه  تاریخ  برود.  تاریخ خود  جزو 

تاریخ نیست. تاریخ فلسفه جزو فلسفه است.
تاریخ فلسفه در فلسفه  ادعا و جایگاه  این  دربارۀ دالیل 
تاریخ  بگویم  باید  ولی  داد.  ترتیب  دیگری  گفتار  باید 
فلسفه تاریخچه یی مربوط به گذشته نیست، بلکه چیزی 
امروز  همین  و  داریم  سروکار  آن  با  امروزه  که  است 
در  و  فلسفی  و هم اندیشی  در گفت وگو  متقابل  فهم  در 
کوشش های جدید برای مواجه با موضوعات، به دردمان 

می خورد و به کارمان می آید.

منبع:
www.persianpersia.com/artandculture
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ناجیه نوری
احزاب  به  پارلمان  کرسی های  درصد   4۰ واگذاری 
سیاسی، یکی از راه های نجات  پارلمان از تصامیم و 
مواضع فردی است و سبب کاهش فساد در مجلس 

می شود. 
مجلس  نماینده گان  و  دانشگاه  استادان  از  شماری 
اعتماد مجبورند  رای  برای گرفتن  احزاب  می گویند: 
و  کنند  آماده  را  قبولی  قابل  برنامه های  و  طرح ها 
اختصاص بخش قابل مالحظۀ کرسی های مجلس به 
احزاب، می تواند تغییرات خوبی را در زنده گی مردم 

به میان بیاورد.
اما یک عضو دیگر مجلس به این باور است که شرایط 
واگذاری  برای  آماده  افغانستان  پارلمان  در  فضا  و 
به  پارلمان  میدان  اگر  و  نیست  احزاب  به  مجلس 
احزاب واگذار شود، نتیجۀ دلخواه به دست نخواهد 

آمد.
بند  نیم  دموکراسی  برای  احزاب  او، حضور  گفته  به 
افغانستان موثر واقع نخواهد شد و حتا ممکن است که 

خطرناک باشد و پارلمان را دچار هرج و مرج سازد.
 کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی در بسته پیشنهادی 
خود به حکومت در خصوص جایگاه احزاب سیاسی 
ارایه کرده است: » نظام  اینگونه طرح را  پارلمان  در 
– انتقال  قابل  غیر  و  واحد  )رأی  فعلی  انتخاباتی 
یابد که یک  تغییر  نظام موازی طوری  به   )  SNTV
سیاسی  احزاب  آن  به  ولسی جرگه  کرسی های  ثلت 
احزاب  قانون  احکام  طبق  دقیقاً  که  یابد  اختصاص 
سیاسی و سایر اسناد تقنینی در زمینه، ایجاد شده و 
فعالیت می نمایند. احزاب سیاسی لیست های باز دارای 
ارجحیت نامزدان شان را برای انتخابات ولسی جرگه 
احزاب  نامزدان  برای  انتخاباتی  حوزۀ  نمایند.  ارایه 
سیاسی تمام کشور باشد. احزاب سیاسی که اقاًل %3 
بدست  را  سیاسی  احزاب  نفع  به  شده  ریخته  آرای 

آورند، شامل رقابت انتخاباتی شوند.
در چنین نظام انتخاباتی تعداد کرسی های ولسی جرگه 
2۵۰ می باشد و از جمله: 1۰ کرسی )به شمول3زن( 
برای کوچی ها، یک کرسی برای اهل هنود، یک ثلث 
کرسی ها برای احزاب سیاسی و متباقی کرسی ها )به 
اختصاص  مستقل  کاندیدان  برای  زن(   6۵ شمول 
لیست  در  را  زنان  شمولیت  سیاسی  احزاب  می یابد. 
های نامزدان شان رعایت می کنند. عضو ولسی جرگه 
که به حیث کاندید حزب سیاسی وارد شورای ملی 

حزب  از  شدن  اخراج  یا  و  ترک  صورت  در  شده، 
مربوطه، کرسی اش را از دست داده و به عوض وی 
نامزد بعدی لیست آن حزب، عضویت ولسی جرگه 

را کسب می کند.«
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
تخصیص 4۰ درصد پارلمان به احزاب یک اقدام نیک 
است و می تواند پایه های دموکراسی در افغانستان را 

تقویت کند.
بدن  یعنی  احزاب  بدون  پارلمان  اعتمادی،  گفته  به 
بدون روح است و بخش اعظم پارلمان های اکثریت 
بنابراین  می دهند؛  تشکیل  احزاب  را  دنیا  کشورهای 
تاکنون در حق  که  احزاب جفایی است  ندادن  سهم 

مردم افغانستان صورت گرفته.
داشته  پارلمان حضور  اگراحزاب در  تاکید کرد:  وی 
کارکردهای  و  موضع گیری ها  عملکردها،  باشند؛ 
مجلس موثرتر خواهد بود، بنابراین حضور احزاب در 

پارلمان یک نیاز جدی است.
باید برای احزاب  این عضو مجلس افزود: حکومت 
زیرا  بدهد،  را  آن  موثر  شکل  به  خودنمایی  فرصت 
پارلمان  در  احزاب  حضور  برای  زمینه  فراهم سازی 
می تواند سبب ایجاد یک حکومت قوی و با ثبات و 

قابل اعتماد برای مردم گردد.
درهمین حال، جعفرکوهستانی استاد حقوق دانشگاه 
و  دموکراتیک  نظام  هر  اساسات  می گوید:  کابل 
مردم ساالر در پرتو انتخابات و حضور احزاب سیاسی 

شکل گرفته است.
استاد دانشگاه، اختصاص 4۰ درصد کرسی های  این 
پارلمان به احزاب را تنها راه نجات  پارلمان از تصامیم 

فردی که سبب فساد گردیده است، می داند.
و  دیدگاه ها  اصول،  برنامه ها،  »احزاب  او:  گفته  به 
استراتیژی های مشخص و روشن برای توسعه و بهبود 
گروهی  همواره  تصامیم شان  و  دارند  مردم   زندگی 
پارلمان  در  احزاب  حضور  بنابراین  فردی؛  نه  است 
می تواند یک تحول بسیار خوبی را در افغانستان ایجاد 

کند«.
رأی  گرفتن  برای  مجبورند  »احزاب  کرد:  تاکید  او 
اعتماد از مردم طرح ها و برنامه های قابل قبول آماده 
به  ارایه کنند؛ پس اختصاص بخش اعظم مجلس  و 
احزاب می تواند تغییرات خوبی را در زنده گی مردم 

به میان بیاورد«.
مرجع  که  کرد  فراموش  نباید  اما  می گوید:  او 

کمیسیون  نه  است  افغانستان  پارلمان  قانون گذاری 
کارمجلس   ادامۀ  چون  ولی  انتخاباتی؛  نظام  اصالح 
فرمان  با  می تواند  رییس جمهور  بنابراین  یافته؛  پایان 

تقنین این قاعده را عملی سازد.
اما عارف رحمانی عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
حضور احزاب باعث می گردد که افراد و شخصیت های 

مستقل نتوانند به پارلمان راه پیدا کنند.
او تاکید کرد: حضور احزاب برای دموکراسی نیم بند 
افغانستان موثر واقع نخواهد شد و حتا ممکن است که 

خطرناک باشد و پارلمان را دچار هرج و مرج سازد.
افغانستان  پارلمان  در  فضا  و  شرایط  گفت:  رحمانی 
آماده برای واگذاری مجلس به احزاب نیست و اگر 
میدان پارلمان به احزاب واگذار شود، نتیجه دلخواه به 

دست نخواهد آمد.
به گفته او: »باآنکه حضور احزاب در پارلمان می تواند 
را  جهت گیری ها  و  داده  نظم  نماینده گان  مجلس  به 
که  افغانستان  فعلی  شرایط  در  ولی  سازد،  مشخص 
حزبی  نکرده،  پیدا  را  خود  واقعی  جایگاه  احزاب 

ساختن پارلمان ممکن نیست«.
میاخیل،  محمود  شاه  و  کاکر  کاوون  حال،  درهمین 
اصالحات  ویژه  کمیسیون  کننده  اعتراض  عضو  دو 
انتخاباتی گفته اند که به علت تالش برخی از اعضا 
انتخابات  در  سیاسی  احزاب  به  دادن  سهم  برای 
پارلمانی، نشست های این کمیسیون را ترک کرده اند. 
اکثریت  اینکه  از  اند:  گفته  کمیسیون  عضو  دو  این 
گوناگون  احزاب  به  وابسته  کمیسون  این  اعضای 
می باشد و با استفاده از فرصت که پارلمان در حالت 
تعطیل قرار دارد و با در نظر داشت منافع شخصی، 
حزبی، سمتی و غیره یک سلسله تصامیم را که سراسر 
مخالف منافع ملی بوده را اتخاذ نموده که در صورت 
پروسه  به  را  مهلک  ضربه  تصامیم  این  شدن  عملی 

دیموکراسی و ثبات در کشور وارد خواهد کرد.
اما ریاست اجراییه می گوید که این فیصله دو عضو 
مانع  نمی تواند  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون 

روند اصالح نظام انتخاباتی شود.
به چهل  نزدیک  انتخاباتی  کمیسیون ویژه اصالحات 
روز پیش به اساس فرمان شماره 4۰ رییس جمهور 
غنی به کارش آغازکرد و دیروز نخستین طرح خویش 
انتخابات  در  مدت  کوتاه  اصالحات  آوردن  برای  را 

پارلمانی به حکومت پیشنهاد کرد.
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هر روز مردم افغانستان... 
امکان انفجار وجود دارد. زنان و کودکانی که به بازار و یا به سراغ 
چاه های آّ آشامیدنی می روند از اقشار آسیب پذیر هستند. حتی 
سال ها پس از مناقشه نیز جنگ در حال تخریب و ویرانی است. 
افغانستان به کشوری مین گذاری شده تبدیل شده که به مرگ هر 

روزه افراد عادت کرده است.«
از  کس  هیچ  اند.  مواجه  کامل  ناامنی  با  افزود:»افراد  منبع  این 
حمالت احتمالی طالبان،  درگیری شدید و بی وقفه تروریست ها 
امان  در  ناتو،   ، اتالنتیک شمالی  پیمان  ویژه سازمان  نیروهای  و 
نیست. در این میان نباید رشد فساد را نیز در این کشور فراموش 

کرد.«
از  کمی  عدۀ  و  است  جهان  کشورهای  فقیرترین  از  افغانستان 
مردم آن توانایی پرداخت هزینه های بهداشتی و درمانی را دارند. 
از حقوق بشر  نهادهای دفاع  نیز  سازمان های خیریه مختلف و 

کمک هایی را به مردم اختصاص می دهند.
یکی از این نهادها کمیته بین المللی صلیب سرخ است. کمیته بین 
المللی صلیب سرخ یک مرکز بازپروری جسمی برای افرادی که 
بر اثر انفجار مین زخمی شده اند در کابل پایتخت افغانستان ایجاد 
کرده و معلوالن اعضای مصنوعی و نیز آموزش های الزم را برای 

چگونه زندگی کردن با نقص عضو دریافت می کنند.
معموالً بسیار نادر است که ارتشی طرح دقیق از محل قرار گرفتن 
کسل  و  طوالنی  نیز  مین  پارکسازی  عملیات  کند.  ارائه  ها  مین 
کننده است و تضمینی وجود ندارد که تمام مین های شناسایی و 
خنثی شوند. در مورد افغانستان عملیات ختثی سازی با تنش و 
حمالت ادامه دارد، پیچیده تر می شود. این بدان معنی است که 
افراد همچنان در ترس زندگی کنند و ممکن است هر روز و در 

هر زمان و مکان بر روی مین ضدنفر قدم گذارند.

شـورای صـلح۸00 میلیون...
سرگیری روند مذاکرات صلح در افغانستان تفاوتی 
نمی کند که این روند در پاکستان یا در جای دیگری 

از سر گرفته شود.
انجام می شود که دور اول  اظهارات در حالی  این 
گفت وگوهای صلح با طالبان حدود دو ماه قبل در 
پاکستان انجام شد، اما برگزاری دور دوم آن با تأیید 

خبر مرگ مالعمر رهبر سابق طالبان به تعویق افتاد.
نشان  کنفرانس  این  در  گرفته  بررسی های صورت 
می دهند که با وجود صرف هزینه های فراوان، روند 

صلح افغانستان نتیجه چندانی در بر نداشته است.
علمی  کنفرانس  برگزاری  مسوول  کروخیل  دانش 
ارزیابی روند صلح افغانستان، به خبرنگاران گفت: 
از  بیش  گرفته،  صورت  تحقیقات  نتایج  براساس 
7۸2 میلیون دالر در حدود ۵ سال گذشته در روند 

صلح افغانستان هزینه شده است.
کارشناسان امور سیاسی افغانستان نیز بر این باورند 
که روند صلح افغانستان در یک مسیر نادرست در 
جریان بوده و هیچ دستاوردی در پی نداشته است 
که  می کند  اعالم  افغانستان  عالی صلح  اما شورای 
با دستاورد همراه  با وجود کاستی هایی،  این روند 

بوده است.

تکلیف توزیع شناسنامه را...
 یک هزار کارمند ریاست شناسنامه برقی به حالت تعلیق در 

خواهد آمد.
نورالحق علومی وزیر امور داخله با ناراحتی تمام ، مکتوبی به 
برای  سرنوشت  تعیین  خواهان  و  فرستاده  جمهوری  ریاست 

این کارمندان شده است. 
آقای علومی در این مکتوب نگاشته است که در دو نشست 
به  بخشیدن  پایان  راستای  در  بحثی  گونه  هیچ  کابینه،  اخیر 
موضوع شناسنامه های برقی نشده و این امر، نگرانی های زیادی 
را در میان مردم و رسانه های افغانستان به وجود آورده است.

وزیر امور داخله به شدت ابراز نگرانی کرده است که تداوم 
ابهام در آغاز شناسنامه های برقی، این وزارت را با چالش های 
مالی و یا هم پرداخت معاشات یک هزار کارمند مواجه کرده 

است.
توزیع  ملی  پروژۀ  روی  داخله  امور  وزارت  کرد:  تاکید  وی 
کرده  زیادی  گذاری های  سرمایه  تاکنون  برقی،  شناسنامه های 
چهاشنبه،  روز  تا  است  خواسته  جمهور  رییس  از  و  است 
موضوع شناس نامه ها را در آجندای نشست کابینه شامل کند 

تا هرچه زودتر، روند آغاز توزیع آن روشن شود.
این مکتوب  در  آقای علومی  به گزارش خبرگزاری جمهور، 
هشدار داده است: اگر همین هفته، این موضوع شامل آجندای 
امور داخله  کابینه نگردیده و موضوع آن حل نشود، وزارت 
مجبور خواهد شد به خاطر جلوگیری از مشکالت بعدی مالی 
و قرار داد یک هزار کارمند این اداره، به حالت تعلیق درخواهد 

آمد.
این در حالی است که در نشست شورای وزیران به رهبری 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی، توزیع شناسنامه های برقی 
را در 2۸ اسد ماه گذشته، تعیین کرده بود؛ اما با تصمیم ارگ 
ریاست جمهوری، تاریخ توزیع شناسنامه های برقی به تاخیر 

افتاد.
این  در  جمهوری  رییس  رهبری  به  کابینه  جلسۀ  است  قرار 

خصوص فیصله کند. 
فیصلۀ شورای وزیران تغییر نمی کند

مورد  در  نهایی  فیصلۀ  می گوید  اجرایی  رییس  حال،  این  در 
توزیع  روند  زودی  به  و  گرفته  برقی صورت  شناس نامه های 

شناسنامه ها آغاز خواهد شد. 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت افغانستان روز یک شنبه 
)۸ سنبله( در نشستی با کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی گفت 
که شورای وزیران چندی پیش در این مورد بر اساس قانون 

فیصله کرده است.
رییس اجرایی خاطرنشان ساخت که چند نفر آمدند و نظریاتی 
داشتند؛ نظریات شان را شنیدیم، اما در فیصلۀ شورای وزیران 

هیچ تغیری نیامده  است.
آقای عبداهلل گفت که توزیع شناس نامه بر اساس قانون موجود 
افغانستان است و گام ها در راستای قانونی شدن آن نیز برداشته 

می شود
به گفتۀ او، برخی از مشکالت تخنیکی وجود داشت، اما توزیع 

شناس نامه های برقی آغاز خواهد یافت.
این در حالی ست که قرار بود کار توزیع این شناس نامه ها 1۰ 
آغاز  افغانستان  استقالل  استرداد  روز  اسد،   2۸ در  پیش  روز 

گردد.
اما به دلیل مخالفت رییس جمهور این روند متوقف شده است. 

افغانستان و کشور فدرال آلمان روز یکشنبه صد ساله شدن 
رابطۀ دوستی میان دو ملت را در کابل تجلیل کردند.

ریاست  ارگ  در  دیروز  منظور  همین  به  که  مراسمی  در 
پایۀ  بلند  از مقام  های  جمهوری برگزار شده بود، شماری 
و  اجرائیه  رییس  غنی؛  جمهور  رییس  شمول  به  دولتی 
فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان حضور 

داشتند.
مناسبت  این  به  خود  سخنرانی  در  غنی  جمهور  رییس 
دوستی میان افغانستان و آلمان را از روابط تاریخی خواند 
و از پیشرفت ها میان دو کشور خاصتا در عرصۀ تعلیم و 

تربیت قدردانی کرد.
آقای غنی در بخشی از سخنان  خود اظهارداشت: »امروز 
آلمان میزبان دست کم یکصد هزار مهاجر افغان است و 

آنان توانسته اند تا سطح تحصیالت عالی علم بیاموزند.«
در  که  نیز  آلمان  خارجه  وزیر  مایر  اشتاین  والتر  فرانک 
آمده در سخنانی گفت که وی  کابل  به  یک سفر رسمی 
در شرایط حساس انتقالی به افغانستان سفر کرد و اوضاع 

کنونی امنیتی کامال شکننده است.
برای  به تالش هایش  تا  افغانستان خواست  دولت  از  وی 
آغاز مجدد گفت وگوهای صلح با گروه طالبان ادامه دهد.

روابط  برقراری  و  صلح  »روند  کرد:  تأکید  مایر  اشتاین 

حسنه با پاکستان امری نهایت ضروری پنداشته می شود، تا 
با این کار امیدواری  مردم افغانستان را که یگانه قربانی در 

طول سال ها بوده اند؛ پیش از پیش تقویت شود.«
وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که کشورش همیشه در کنار 
مردم افغانستان برای گام نهادن به سوی ترقی و پیشرفت 
باقی خواهد ماند و در ادامه به کشته شدن ۵۵ سرباز آلمانی 

افغانستان در طول چند سال  امنیت  تأمین  که در راستای 
اخیر جانشان را از دست دادند؛ اشاره کرد.

او گفت که آلمان همچنان متعهد است تا به کمک هایش به 
افغانستان برای داشتن فردای بهتر ادامه دهد.

مایر ادامه داد که این خواست آلمان است تا دوستی میان 

دو کشور برای صد سال دیگر ادامه یابد.
ربانی  الدین  با صالح  کابل  به  خود  سفر  حاشیه  در  وی 
همتای افغان خود نیز دیدار کرد؛ دو طرف در این دیدار 
روی مسایل مهم منطقه ای از جمله گسترش هرچه بیشتر 

روابط میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
صالح الدین ربانی در این دیدار گفت: »آلمان نقش بارزی 
را در بخش سیستم تعلیمی افغانستان بازی می کند. آلمان 
ادامه  افغانستان  با  صادقانه اش  همکاری های  به  همچنان 
می دهد و دو کشور در طول صد سال اخیر به دوستی شان 

ادامه داده اند.«
اولین  برق،  تولید  برای  آب  برق  بند  افزود:«اولین  وی 
آلمان  سوی  از  افغانستان  در  تلگراف  سیستم  و  چاپخانه 

پایه گذاری شده است«.
وزیر خارجۀ افغانستان گفت که آلمان یکی از بزرگترین 
متحدین افغانستان است و در گذشته هزاران سرباز آلمانی 
در جنگ علیه دهشت افگنی در افغانستان خدمت کرده اند.
اواخر  در  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس 
در  آلمانی  سربازان  از  تن   ۸۵۰ فقط  میالدی   2۰14 سال 
افغانستان باقی ماندند و اکثریت شان در والیت های شمالی 
در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو کارشان را ادامه 

 می دهند.

گرامی  داشت از صدمین سال دوستی افغانستان و آلمان در کابل

واگذاری 40 درصد کرسی های مجلس به احزاب

ACKU
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ورزش
:مالک باشگاه اینرت

 BBC اگر رئال مادرید 
دارد و بارسا MSN، ما هم 

»پایو« داریم!

تیم فوتبال افغانستان به منظور برگزاری یک بازی دوستانه در برابر تیم فوتبال 
تایلند، امروز )دوشنبه( عازم این کشور خواهد شد.

گفته شده این بازی دوستانه، جهت آماده سازی تیم فوتبال کشور در برابر تیم 
فوتبال جاپان برگزار شده است. 

بازی 2 تیم افغانستان و جاپان قرار است در هشتم سپتمبر در چارچوب بازی های 
مقدماتی جام جهانی برگزار شود. 

در ترکیب تیم فوتبال افغانستان در مقابل تایلند، 26 بازیکن حضور دارند؛ هر 
تیم  مربیان  اما  باشد،  بازیکن   23 باید  تیم ها  ترکیب  رسمی  مسابقات  در  چند 
بیشتری حضور داشته  بازیکنان  این مسابقه  فوتبال کشور تصمیم دارند که در 

باشند. 
مصطفی مهرزاد مسوول روابط خارجی فدراسیون فوتبال افغانستان، گفت: در 

ترکیب تیم افغانستان 3 دروازه بان و چند بازیکن جدید حضور دارند. 
در ترکیب تیم فوتبال افغانستان چهره های جدیدی چون شریف محمد، مسیح 
کاوش  وکیلی،  حمیداهلل  سخی زاده،  فیصل  امیری،  زبیر  امانی،  خیبر  سیغانی، 

حیدری و اویس عزیزی به چشم می خورند. 
در  کابل  وقت  به  ظهر  از  بعد  پنج  ساعت  تایلند،  و  افغانستان  دوستانه  بازی 

ورزشگاه بانکوک برگزار خواهد شد. 

سرمربی پرتغالی چلسی از تعطیلی لیگ برتر انگلیس و اردوی این تیم به خاطر 
برگزاری  بازی های ملی گالیه کرد.

تیم فوتبال چلسی شروع خوبی در فصل 16-2۰1۵ لیگ برتر نداشته و در چهار 
پیروزی  تنها یک  این رقابت ها دو شکست، یک تساوی و  بازی اول خود در 
رده  در  امتیاز  چهار  با  در حاال حاضر  که  لندنی  آبی پوشان  است.  کرده  کسب 
سیزدهم جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس جای دارد، شب شنبه در ورزشگاه 

استمفوردبریج با نتیجه 2 بر یک مغلوب کریستال پاالس شدند.
ژوزه مورینیو با اشاره به تعطیلی موقت لیگ، جایی که بیشتر بازیکنان تیمش در 
ماه سپتمبر )ماهی که از سه شنبه شروع می شود( از این تیم جدا و به اردوهای 
تیم های ملی کشورشان ملحق می شوند، گفت: به خاطر تعطیلی لیگ که به دلیل 

بازی های ملی است، بازی بعدی ما مقابل اورتون 1۵ روز دیگر است.
سرمربی پرتغالی چلسی در ادامه در گالیه به این موضوع عنوان کرد: نمی دانم 
در 1۵ روز آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هر بازیکن به تیم ملی کشور خودش 
می رود و من می مانم و چهار بازیکن در دو هفته پیش رو! نمی توانم با این شرایط 
کاری کنم و تیم را به سوی بهتر شدن سوق دهم. در حال حاضر و در طول این 

دو هفته برای بهبود وضعیت تیم کاری از دست ساخته نیست.

بانوی پیر آبی پوشان لندن را از عقد قرارداد با هافبک فرانسوی این تیم به طور 
کلی ناامید کرد.

درخصوص  یوونتوس  باشگاه  که  کرده اند  اعالم  ایتالیایی  نشریات  از  گروهی 
موضوع فروش پل پوگبا آب پاکی را روی دستان چلسی ریخته و به این باشگاه 
گفته است که حتی در صورت ارائه پیشنهادی 1۵۰ میلیون یورویی هم نخواهد 

توانست هافبک فرانسوی بانوی پیر را به چنگ آورد.
ادامه  تورین  به  پوگبا  انتقال  درباره  به گمانه زنی  دیروز  تا  بریتانیایی  رسانه  های 
که  است  کرده  ادعا  اکسپرس  دیلی  نشریه  یعنی  آنها،  از  یکی  حتی  و  داده اند 
آبی های لندن مصمم هستند با قراردادی به ارزش ۸2.۵ میلیون پوند، این بازیکن 

ملی پوش را به خدمت بگیرند.
دیروز اما برخی رسانه های ایتالیایی از جمله روزنامه گاتزتا دلواسپورت اعالم 
کرده اند که یوونتوس تحت هیچ شرایطی حاضر به فروش بازیکن 22 ساله اش 

نیست.
یوونتوسی ها چندی پیش با اعطای پیراهن شماره 1۰ یوونتوس، پیراهنی که فصل 
برنامه های خود در فصل  برای  او را  بود اهمیت  بر تن کارلوس توس  گذشته 
جاری نشان دادند، با وجود این چلسی تالش آخر خود را برای جذب وی انجام 

داد که ظاهراً این تالش هم بیهوده بوده است.

هجومی  قوای  که  است  معتقد  اینتر  باشگاه  مالک 
و  گرفت  دست کم  نباید  جاری  فصل  در  را  تیمش 
را  مثلث خطرناکی  تیم،  این  بازیکن خط حمله  سه 

تشکیل داده اند.
اریک توهیر، مالک باشگاه اینتر مثلث هجومی تیمش 
رئال  تیم های  سرشناس  هجومی  مثلث  همسطح  را 

مادرید و بارسلونا می داند.
به کریستیانو رونالدو  بیل  از ملحق شدن گرث  پس 
و کریم بنزما در خط حمله رئال مادرید در تابستان 

هجومی  مثلث  از  اسپانیایی  رسانه های   ،2۰13 سال 
آن  از حروف  یک  هر  که   BBC نام  با  کهکشانی ها 
اشاره به نام یا نام خانوادگی یکی از سه بازیکن این 
خط داشت، یاد کردند. این اتفاق پس از اضافه شدن 
لوئیز سوارز به خط حمله سه نفره بارسلونا هم تکرار 
و از آن با عنوان مثلث MSN یاد شد. حاال توهیر نیز 
روی مثلث سه بازیکن هجومی نراتزوری نام گذاشته 

است.
حضور  ایتالیا  در  شخصًا  همیشه  شاید  اینتر  مالک 
کشورش،  از  چندگاهی  از  هر  اما  باشد،  نداشته 
این  و  می کند  اظهارنظر  نراتزوری  درباره  اندونزی 

اتفاق امروز هم رخ داده است.
مالک  از  نقل  به  اندونزی  تاپ اسکور  خبری  سایت 
باشگاه اینتر نوشته است: بگذارید سایرین MSN یا 

BBC داشته باشند. اینتر هم »پایو« را دارد.
نامی که توهیر برای خط مثلث هجومی تیم گذاشته 
این  بازیکن  سه  خانوادگی  نام  اول  حرف  به  اشاره 
تیم یعنی رودریگو پاالسیو، مائورو ایکاردی و استوان 

یووتیچ اشاره دارد.
در  مثبت  نتایج  کسب  به  اینتر  اگر  داد:  ادامه  توهیر 
لیگ  سهمیه  آینده  فصل  قطعًا  دهد،  ادامه  فصل  این 

قهرمانان اروپا را کسب خواهد کرد.

تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مصاف تایلند می رود

:مورینیو

برای بهبود وضعیت چلسی 
کاری از دستم ساخته نیست

یوونتوس آبی های لندن را 
از خرید پوگبا ناامید کرد
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فتح اهلل گولن، روحانی ترک تبار ساکن امریکا از مسلمانان سراسر جهان خواست 
تا تروریسم را تقبیح کنند، از حقوق بشر جوامع خود دفاع کنند و آموزش را 

ارتقا دهند، اقداماتی که به گفته وی پادزهر مشکالت دیرینه مسلمانان است.
با  تا  خواست  مسلمانان  از  ژورنال  استریت  وال  برای  یادداشتی  در  گولن 
»ایدئولوژی استبدادی« در زمانی که داعش همچنان به کشتار خود در خاورمیانه 

ادامه می دهد، مقابل کنند.
وی تاکید کرد که خشونت تروریستی ای که به نام اسالم انجام می شود عمیقًا 
بر روی تمام مسلمانان اثر می گذارد و مسلمانان باید به تالش ها برای مقابله با 

آنچه گولن »سرطان« توصیف کرد، ملحق شوند.
گولن افزود: پیروان دین اسالم باید هر  آنچه می توانند برای متوقف کردن ریشه 
انجام  را  کار  این  ما  اگر  دهند.  انجام  در جوامع خودشان  این سرطان  دوانی 

ندهیم، مسوول بخشی از تخریب وجهه دین خودمان هستیم.
وی در یادداشت خود شش روش برای مبارزه با تروریسم معرفی کرده است 

که در ارتباط با اسالم است.
وی اول از مسلمانان خواست تا خشونت را تقبیح کنند چرا که اسالم هرگونه 
توجیه تروریست ها را رد می کند. به گفته وی، اسالم اخالقیات محوری ای دارد 

که غیر قابل تفسیر است.
گرفتن  که  است  این  اصول  از  یکی  افزود:  برجسته  تبار  ترک  روحانی  این 
در  دفاع  زمان  در  حتی  است؛  بشریت  تمام  علیه  جرم  بی گناهی،  هر  جان 
جنگ، خشونت علیه هر غیرمبارزی، خصوصا زنان، کودکان و روحانیون، در 

آموزه های حضرت محمد )ص( منع شده است.

گولن با تاکید بر لزوم ارتقای آموزش های دینی گفت: زمانی که آزادی مذهب 
ادامه داشت، دین در سایه  اسالم  نفی می شود، همانطور که دهه ها در جهان 
رشد می کند و این فرصت فراهم می شود تا از سوی چهره های نامعتبر و افراطی 
تفسیر شود. افراط گرایی خشن هیچ مذهبی ندارد و مسلمانان واقعی خشونت 

را تایید نمی کنند.

در پی کشته شدن ۹ تن در جریان حمالت مرزی، وزیر دفاع پاکستان گفت 
ادامه دهد،  که اگر هند همچنان به هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی 

پاکستان با تمام قدرت پاسخ می دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۹ تن در جریان حمالت خمپاره ای از سوی 
نیروهای هندی در نزدیکی منطقه مرزی »سیالکوت« کشته و بیش از 4۰ تن 

در حمالت جمعه گذشته، زخمی شدند.
این حادثه کمتر از یک هفته پس از آن رخ داد که مذاکرات عالی رتبه برای 

پایان دادن به اختالفات بر سر کشمیر بدون نتیجه خاتمه یافت.
نیروهای  تیراندازی  جریان  در  کشاورز  چهار  دست کم  که  می گوید  هند 

پاکستانی در کشمیر هند کشته شدند.
ما  گفت:  بیمارستان  در  مجروحان  از  بازدید  از  پس  پاکستان  دفاع  وزیر 
شدیداً با اینگونه حمالت برخورد می کنیم. اگر جنگ به ما تحمیل شود، ما 
به خوبی از پس آن برمی آییم. قطعًا این حق را داریم که تالفی کنیم و تالفی 

ماهم با تمام قدرت خواهد بود.
وی افزود: اگر هند از مرزهای بین المللی عبور کند و بار دیگر تجاوز خود 
را تکرار کند، ما از سرزمین خود دفاع می کنیم و خسارتی بیشتر از جنگ 

1۹6۵ به آنها وارد می کنیم.
و  پیوسته  وقوع  به  سپتمبر  ماه  پاکستان  و  هند  میان   1۹6۵ سال  جنگ 
پاکستانی  رسانه های  سال  هر  سپتمبر  و  انجامید  طول  به  هفته  دو  حدود 
گزارش هایی را از نحوه خنثی کردن تجاوز هند گزارش می دهند. امسال 

پنجاهمین سالروز جنگ مذکور است.

روز  امریکا  جمهوری  رییس  ملی  امنیت  مشاور 
یکشنبه برای سفری یک روزه به پاکستان رفته تا در 
بحبوحه تنش های رو به رشد میان دهلی نو - اسالم 
اوضاع  درباره  طرف  دو  مذاکرات  لغو  پی  در  آباد 

منطقه ای با رهبری پاکستان گفت وگو کند.
به نوشته روزنامه نیشن، نواز شریف، نخست وزیر 
امور  و  ملی  امنیت  پاکستان و سرتاج عزیز، مشاور 
خارجی پاکستان نشست های جداگانه یی را با سوزان 

رایس، مشاور امنیت ملی امریکا خواهند داشت.
وی همچنین با جنرال راحیل شریف، رییس ارتش 

پاکستان دیدار می کند.
گزارش های خبری حاکی از آن است که رایس قرار 
است درباره تنش  میان پاکستان - هندوستان در پی 
نقض آتش بس در مرزهای کشمیر و سیالکوت و 
همچنین اوضاع افغانستان و سایر مسائل دو جانبه به 

گفت وگو بپردازد.
اصلی  محور  که  نوشت  امریکا  چاپ  روزنامه  یک 
دیدار و مذاکرات یک روزه سوزان رایس با مقام های 

پاکستانی تاکید بر اسالم آباد برای افزایش اقدامات به 
منظور ممانعت از حمالت تروریست ها به همسایگان 

پاکستان از طریق قلمروی این کشور است.

نظامی  ارشد  رهبری  با  است  قرار  همچنین  رایس 
به حمالت  دادن  پایان  درباره  پاکستان  غیرنظامی  و 

تروریستی در خاک این کشور گفت وگو کند.
پیش از سفر سوزان رایس به پاکستان، ایاالت متحده 
روز شنبه اعالم کرد که مطمئن است پاکستان نسبت 
به مسئولیت تامین امنیت و ایمنی تسلیحات اتمی اش 

آگاه است.
بیانیه ای  در  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش 
تامین  بابت  آباد  اسالم  که دولت  مطمئنیم  ما  گفت: 
امنیت و ایمنی تسلیحات اتمی اش کامال جدی است.

این اظهارنظرها یک روز پس از آن مطرح شد که دو 
اندیشکده ارشد امریکایی در گزارشی مدعی شدند 
یک  در  هسته ای  3۵۰ کالهک  از  بیش  پاکستان  که 
کشور  این  معناست  این  به  که  داشت  خواهد  دهه 
می تواند سومین دارنده زرادخانه تسلیحات هسته ای 

پس از امریکا و روسیه باشد.
این  من  گفت:  گزارش  این  به  واکنش  در  ارنست 
گزارش را دیده ام اما نمی توانم ارزیابی رسمی از آن 

داشته باشم.

فتح اهلل گولن از مسلمانان خواست تروریسم را تقبیح کنند

هشدارتندپاکستانبههند:

با تـمام قوت حـمالت تان را تالفـی می کنـیم

سفر مشاور امنیت ملی اوباما به پاکستان

رایس پاکستان را فشار می دهد تا دست از فرستادن تروریسم به همسایه گانش بردارد

آسانژ:
 می ترسم به دست سیا 

ترور شوم

موسس سایت افشاگر ویکی لیکس به مقاطعه کار سابق و افشاگر آژانس 
امریکای التین  پناهندگی در  امریکا توصیه کرد، به دنبال  امنیت ملی 

نباشد چراکه ممکن است ربوده شده و احتماال در آنجا کشته شود.
سایت  موسس  آسانژ،  جولیان  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
افشاگر ویکی لیکس گفت: من به ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق و 
افشاگر آژانس امنیت ملی امریکا توصیه کردم که نگرانی ها نسبت به 
پیامدها بر روابط عمومی اش در پی سکونت و پناهندگی در روسیه را 
نادیده گرفته چراکه روسیه یکی از معدود مکان های جهان است که 

آژانس اطالعات مرکزی امریکا )سیا( به آن نفوذ نکرده است.
آسانژ همچنین افزود: اگر برای همیشه هم در سفارت اکوادور در لندن 

بمانم باز هم می ترسم که ترور شوم.
وی مقامات امریکا را به نقض قوانین در روند تعقیب و جست وجوی 

سایت افشاگرش متهم کرد.
امنیت  آژانس  مدارک  و  اسناد  از  اسنودن حجم وسیعی  آنکه  از  پس 
ملی امریکا را افشا کرد، ویکی لیکس به اسنودن کمک کردن تا در سال 

2۰13 میالدی از دست مقامات امریکا فرار کند.
از ارشدترین اعضای وب سایتش را برای  آسانژ سارا هریسون، یکی 
حمایت از اسنودن به هنگ کنگ اعزام کرد و به سازماندهی فرار او به 

روسیه کمک کرد.
آسانژ گفت: اسنودن امریکای التین را برای پناهندگی ترجیح می دهد 
اما توصیه من به او این است که باید علی رغم پیامدهای منفی بر روابط 
عمومی، پناهندگی در روسیه را انتخاب کند چراکه پیش بینی من این 
است که اگر به امریکای التین سفر کند خودش را در معرض خطر 

آدم ربایی به دستور سیا قرار می دهد.
وی افزود: من همچنین نسبت به امنیت خودم نگرانم. وضعیت آنقدر 
خطرناک است که حتی می ترسم سرم را از بالکن سفارت اکوادور در 
لندن بیرون بیاورم. برای بودن در بالکن مسائل امنیتی بسیاری وجود 
دارد. تهدیدهای بمب گذاری و ترور از سوی افراد مختلف وجود دارد.
آسانژ ادامه داد: حتی اگر آزاد شوم نیز ممکن است ربوده شده یا هدف 

پهپادهای سیا قرار گیرم.
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