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در قانون مصؤونيت و حقوق اعضاى شوراى 
ــت كه نمايندگان پس از ختم  ملى آمده اس
دوره وكالت مى توانند از امتيازاتى چون، 25 
درصد معاش، دو محافظ امنيتى، پاسپورت 

سياسى و پاسپورت خدمت استفاده كنند.

ــفاف و با در  ــكل ش  ميليون رأى بايد به ش
نظر داشت تمام معيارهاى پذيرفته شده مورد 
ــش قرار گيرد. ما در دو دور انتخابات  تفتي
ــديم و  ــيب هاى زياد را متحمل ش آس
ــم آن تجارب تلخ دو  ديگر نمى خواهي

دور انتخابات، يك بار ديگر تكرار شود

واكنش ها به تصويب قانون 
مصؤونيت و حقوق اعضاى 

شوراى ملى

دانشجويان بلخ خواهان شفافيت 
در روند تفتيش آرا شدند

در صفحه 2

در صفحه 4

آنانى كه همواره دم از حقوق بشر مى زنند، امروز كجا هستند كه به داد اطفال و 
زنان بى دفاع فلسطين بشتابند و حداقل ازحقوق بشر كه خود آنان تعريف كرده 

است، دفاع كنند؟!

بايد اجازه داد تا مهاجران قانونى افغانستانى به راحتى در اين شهر زندگى كنند

درگفتگو با خبرگزارى صداى افغان(آوا) مطرح شد:

در صفحه 3

بازنده انتخابات، رئيس شوراى 
اجرايى مى شود

ُپست صدر اعظمى ايجاد مى شود

نظام پارلمانى، اميدها و واقعيت ها

يادداشتيادداشت

سيد آقا موسوى نژاد

شهيد سيد اسماعيل بلخي، اسوه ماندگار و 
رهبرى براى تمامى نسلها!

سالروز  با  است  مصادف  سال  هر  سرطان   24
سياس،  و  ربانى  عالمى  و  بزرگ  شخصيت  شهادت 
سيد  شهيد  «عالمه  بلخى(ره).  اسماعيل  سيد  عالمه 
اسماعيل بلخى در سال 1295 خورشيدى در «سرپل 
به  پدر  همراه  به  سالگي  در12  شد.  متولد  بلخاب» 
مشهد  علميه  حوزه  وارد  و  كرد  مهاجرت  ايران 
مقدس شد. پس از هشت سال تحصيل در حوزه، به 

همراه پدر پيرش دوباره به افغانستان برگشت.
همان زمان، قيام عليه بيداد و استبداد ظاهرخانى 
را با خطابه هاى آتشين خود آغاز كرد. در سال هاي 
مبارزات  ساماندهى  براي  متعددي  سفرهاي  بعد، 
اسالمي خود به كشورهاي ايران و عراق انجام داد. 
ادامه در صفحه 2

نگاه روزنگاه روز

سيدفاضل محجوب

پيرو بحران انتخاباتى كه به وجود آمد و اين 
بار نيز مثل دوره قبل، انتخابات رياست جمهورى، 
با ميانجيگرى «جان كرى» و طى دو روز مذاكرات 
هاى  تيم  با  متحده  اياالت  وزيرخارجه  فشرده  
انتخاباتى، سرانجام راهكارى براى برون رفت از آن 
ارائه و مورد پذيرش جوانب مختلف قرار گرفت. 
اگرچه تا كنون جزئيات بيشترى از اين مذاكرات 
علنى نشده اما از گفته هاى برخى رهبران سياسى 
برمى آيد كه يكى از موارد توافق شده، سازوكارى 
است.  كشور  سياسى  نظام  سازى  پارلمانى  براى 
كه  اند  كرده  توافق  طرفين  اظهارات،  اين  برطبق 
تقلبى،  از  واقعى  آراى  تفتيش  و  تفكيك  از  پس 
برنده انتخابات به عنوان رئيس جمهور و بازنده 
تا دو سال به عنوان رئيس شوراى اجرايى ايفاى 
مسئوليت كند و در اين فاصله مقدمات قانونى و 
اجرايى ايجاد پست نخست وزيرى فراهم گردد. 

حال در همين راستا بايد گفت؛ ملت افغانستان 
استبدادى  از  سياسى،  الماهيه  مختلف  هاى  نظام 
و  دموكتاتورى  تا  مختلف  هاى  قواره  و  قالب  با 
كرده  تجربه  را  كنونى  نوپاى  و  عليل  دموكراسى 
تكثر  از  برخوردار  ما  اى  جامعه  كه  آنجايى  از  و 
قومى و زبانى بوده و در مقاطع بسيارى، از نگرش 
هاى غير ملى، تبعيض آميز و غيرعادالنه رنج هاى 
را  قومى  گرايانه  افراط  رويكردهاى  و  برده  گران 
به عنوان گفتمان مسلط سياسى و مشى مشخص 

حاكميت تجربه كرده است.
ادامه در صفحه 2

معاون داكتر عبداهللا عبداهللا :

شركت بين المللى سياحتى و زيارتى جهانگشت 
آدرس دفتر مركزى كابل: جاده شهيد مزارى، بين مسجد امام رضا(ع) و كوچه مسجد   ولى 

عصر (عج) ، كوچه شهيد عباس نوابى،  دفتر شركت سياحتى و زيارتى جهانگشت
 شماره تماس:  0774733694 

آدرس دفتر نمايندگى مزار شريف: دروازه بلخ، داخل كوچه حاجى وكيل عبدالوهاب، 
دفتر شركت سياحتى  زيارتى جهانگشت 

شماره هاى تماس: 0798510690 - 0773419488
آدرس دفتر نمايندگى هرات: جاده بانك خون، داخل جاده مهتاب، گذشته از چهاراهى 

اول، ساختمان چهار طبقه، دفتر شركت سياحتى و زيارتى جهانگشت
www.jahangasht.net :شماره تماس: 0786433424  آدرس انترنتى

خبرگزارى صداى افغان (آوا) رسانه همه مردم افغانستان
تازه ترين اخبار، گزارش و مصاحبه هاى ويژده افغانستان و جهان را از اين خبرگزارى 

دريافت و مطالعه كنيد.
www.avapress.af   و  www.avapress.com   :ويب سايت انترنت
info@avapress.com و  avapress@gmail.com                :ايميل

تلفن ثابت: 20/2571473(93+)
تلفن همراه: 777152047(93+)

بسم رب الحسين(ع)

فراخوان مسابقه ى شعر و ادبيات عاشورايى
عاشورايى،  شعر  كنگره ى  نخستين  تشنه،  واژه هاى  ادبى  همايش هاى  برگزارى   از  پس 
بوى باران، نخستين كنگره ى شعر بهارى، آيين چشم به راهى، نخستين كنگره ى شعر انتظار 
افغانستان، حلقه ى ادبى پرديس در پى برگزارى دومين كنگره ى ادبى واژه هاى تشنه ويژه ى 

شعر و ادبيات عاشورايى كشور، در عاشوراى سال روان است.
به همين مناسبت از شاعران و هنرمندان متعهد و عاشورايى افغانستان دعوت مى شود، با 

ارسال آثار و آفرينش هاى ادبى ـ هنرى خود در قالب هاى:
   • شعر                • داستان                    • نمايشنامه      

   • نماهنگ          • نثر ادبى                   • خاطره  
   • دكلمه              • و مقاالت تحقيقى در باب ادبيات عاشورا.

مايه ى شكوه ناكى بيشتر اين كنگره ى عاشورايى شده و با احراز جايگاه هاى برتر اول تا سوم 
به جوايزى ارزنده و نفيس دست يابند.

الزم به يادآورى است كه در بخش مسابقه ى شعر اين كنگره، بيشترين امتياز به قالب هاى 
مثنوى و چهارپاره داده خواهد شد.

مهلت نهايى ارسال آثار: 20 ميزان/مهر 1393 خورشيدى 
نشانى دبيرخانه: كابل، پل سوخته، ابتداى جاده ى شهيد مزارى، دبيرستان/ليسه ى پرديس.

wazhaha.tashna2@gmail.com :آدرس الكترونيكى
ياددهانى: آثار و آفرينش هاى ادبى مكتوب، الزاما به صورت فايل word فرستاده شوند 

در غير آن از راه يافتن به بخش مسابقه ى كنگره، محروم خواهند شد.
دبيرخانه ى دومين همايش ادبى واژه هاى تشنه

روزنامه انصاف، مشترك مى پذيرد
      به اطالع عموم هموطنان مى رسانيم كه دريافت مرتب و بدون وقفه روزنامه انصاف، مستلزم اشتراك درروزنامه و پرداخت هزينه آن است، از اين رو آن دسته هموطنانى 
كه عالقه به دريافت هميشگى روزنامه انصاف دارند، مى توانند با تكميل فرم زير و پرداخت حق االشتراك، مطابق هدايت درج شده در اين فرم، شرايط دريافت روزنامه را 

هرروز ازشنبه تا چهارشنبه، فراهم نمايند.

نقش افغان ها در سازندگى ايران در قبل و بعد از جنگ 
مثال  زدنى است

نبايد بيهوده ادعا كنيم كه افغان ها فرصت هاى شغلى را از نيروهاى 
بومى گرفته اند

مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى خراسان رضوى:



2سه شنبه | 24 سرطان 1393 سال سيزدهم | شماره 866

يادداشتنگاه روز
شهيد سيد اسماعيل بلخي، اسوه 

ماندگار و رهبرى براى تمامى نسلها!

ادامه از صفحه اول /... چندى بعد، از افغانستان 
با  خورشيدى،   1327 سال  در  شد.  الخروج  ممنوع 
تأسيس حزب ارشاد، مبارزاتش را با جمعي از دوستانش 
كه هر كدام از شخصيت هاي برجسته كشور بودند، 

سامان داد.
از  شمارى  سال 1329خورشيدى،  قيام  از  پس   
ياران بلخى، مفقوداالثر و برخى ديگر نيز همراه  وى 
در نوروز 1330 خورشيدى (دو روز بعد از قيام 1329 
خورشيدى) دستگير و راهى زندان شدند. شهيد بلخي 
و دوستانش بيش از سيزده سال زندان هاى ستمشاهى 

وقت را تحمل كردند.»
وحدت و حماسه را با نام سترگ شهيد بلخي در 
بلخي(ره) اند!  زده  جاودانه  و  عميق  پيوند  افغانستان 

شبهاي  تاريك  برعطش  كه  فروزان  بود  خورشيدي 
موج  بود  باراني  و  تابيدن  وطن،  مخوف  و  پردامنه 
و  محروميت  آتشفام  و  تفتيده  كويرهاي  بر  كه  خيز 
مهجوريت مردمان گرسنه و پا برهنه اين مرز و بوم، 

باريدن گرفت.
سروشي از عالم ملكوت كه در آشفته بازار نبود 
قوم و  انسانيت و در برهوت نفاق و توتِم  كرامت و 
نژاد پرستي، يك تنه فرياد خدامحوري و شعاِر انسان 

مداري سر داد.
شهيِد شعور و قلم، بلخي بزرگ در عرض چهل 
كه  كرد  ثابت  بركتش،  و  بار  پر  زندگي  سال  چند  و 
روحي دارد بزرگ و سترگ كه در روستاي كوچكي 
به نام «بلخاب» نمي گنجد! دقيقا برعكس بسياري 
از ارواح كوچك و حقيري كه مگِس انديشه و عمل 
آنان، حتي يك ميلي متر آنسوتر از زادگاه شان مجال 

پرو بال زدن ندارد!؟
باري، عقاِب بلند پرواِز روح و انديشه خطه بلخاب، 
عالوه بر زير پرو بال داشتن بلخ باستان، كوچه كوچه 
و خانه خانه ي تمامي شهرها، دهات و قراء و قصبات 
كشور پهناور افغانستان را زير سايه ي بلند باالي فكر 

و انديشه الهي و انساني خويش قرار داده بود.
به  ارزشمندش،  حيات  طول  در  بزرگ  عالمه 
دفعات ثابت كرد كه انساني است كه طبق اصول و 
ضوابط پذيرفته شده اسالمي و انساني، زندگي مي كند 
و ديدگاهش نسبت به انسان ها و مسلمانان، همان 
بينش و ديدگاهي است كه آفريدگار جهان و انسان 
كه  درستي  است: «به  كرده  بيان  بزرگش  كتاب  در 
بهترين شما در نزد پروردگار متعال، پرهيزگار ترين 

شما هستيد».
روح بلند شهيد عالمه سيد اسماعيل بلخي، آنقدر 
بزرگوار و نافذ بود كه بتواند در كشوري مانند افغانستان 
كه از بافت جمعيتي پراكنده اي برخوردار است، مريدان 

و طرفداراني را از هر نژاد و قوميتي فراهم بياورد.
به جرئت مي توان ادعا كرد كه محبوبيت شهيد 
جماعت  و  سنت  اهل  برادران  ميان  در  بلخي(ره) 
افغانستان، اگر بيشتر از محبوبيت آن بزرگمرد در ميان 
اهل تشيع نباشد، به هيچ عنوان كمتر نبوده است. به 
نظر مي رسد يگانه دليل اين امر نيز بر مي گردد به 
روحيه قدر شناسي و گوهر شناسي مردم اين آب و 

خاك.
بلخي بزرگ با روح حماسي و مبارزه جويانه اش 
عليه ستم و بيداد حاكم، با حس دلسوزي براي قاطبه 
مردم افغانستان و با انديشه و عمل وحدت گرايانه اش ، 
به ملت افغانستان اين باور را القاء كرد كه مي تواند در 
قامِت رهبري بزرگ و شايسته براي تمامي قوميت 
هاي ساكن در كشور، قد بر افراشته و سكان رهبري 

امت اسالمي در افغانستان را به دست بگيرد.
از  بسياري  در  كه  بلخي(ره)  شهيد  بزرگ  روح 
اشعارش تجلي كرده بوده، حريم مرزهاي جغرافيايي 
كشور را در نورديده وعقاِب انديشه حماسي- سياسي 
اش، كشور هاي همجوار افغانستان را نيز زير بال و پر 
نفوذ معنوي خويش قرار داده بود! در ايران و تاجكستاِن 
آن وقت، همان مقدار شهيد بلخي را مي شناختند و به 
اشعار انقالبي و اجتماعي ايشان ارج مي گذاردند كه 
در افغانستان مردم و به خصوص روشنفكران متعهد، 

طالب شعر و شعور آن مرد آسماني بودند!
شعر به  يك شاعر نبود و اساساً  بلخي(ره) صرفاً 

عنوان شعر، براي او ارزش و اعتباري نداشت.
بلخي اگر شعر را به عنوان شعار حركت مقدسش 
انتخاب كرده بود، به دليل رسايي و مانايي و نفوذ خارق 
العاده اين هنر در تحريك وتشجيع مردم و جوانان 

دردمند آن روز افغانستان بود.
يك  باشد،  شاعر  كه  آن  از  پيش  بلخي(ره) 
رهبرسياس، كياس و برازنده ديني- اجتماعي براي 

ملت پارچه پارچه افغانستان بود.
ادامه در صفحه 4

نظام پارلمانى
اميدها و واقعيت ها

ادامه از صفحه اول / با ظهور انديشه هاى 
مدرن مبتنى بر حقوق شهروندى و آزادى هاى 
دموكراسى،  انديشه  خصوص  به  و  اساسى 
و  ها  نگرش  و  استبدادى  هاى  نظام  ديگر 
لحاظ  به  حداقل  انحصارگرايانه  رويكردهاى 
نظرى به تاريخ پيوسته و قابل دفاع نيست و 
رعايت  و  احترام  عملى،  لحاظ  به  تاحدودى 
ى  جامه  شهروندان  ومدنى  سياسى  حقوق 

عمل پوشيده است.
در  را  تلخى  هاى  تجربه  كه  هم  كشورما   
در  تنها  و  دارد  خود  سياسى  حيات  پيشينه 
يكدهه ى گذشته نسيم دموكراسى نوپا در اين 
هاى  ساخت  زير  آنكه  با  و  وزيده  سرزمين 
ملى، نگرش  واحد  هويت  گيرى  شكل  چون 
ملت محور، رنگ باختن مرزهاى قومى، بسيار 
جديد  و  قديم  هاى  تجربه  اما  بوده  رمق  كم 
به ما آموخته كه  دموكراسى تنها مدلى است 
آزادى  تواند  مى  قومى  متكثر  جوامع  در  كه 
را  كشور  شهروندان  اساسى  حقوق  و  ها 
هاى  قالب  برخى  ميان  اين  در  نمايد.  تامين 
و  اقتضائات  با  بيشترى  تناسب  دموكراتيك 
واقعيات كشور دارد و در ساختن نظامى كه هر 
شهروند فارغ از قوميت، نژاد، مذهب و بدون 
شهروندى  هاى  آزادى  و  حقوق  از  تبعيض 
براى  رساند.   مى  يارى  باشد،  برخوردار 
رسيدن به اين نقطه كه بهتر است آنرا آرمان 
شهر مردم افغانستان تعبير كنيم، راه دشوار و 
طوالنى فرار روى ماست و اگر بخواهيم، يك 
جامعه برخوردار از عدالت، ثبات و عارى از 
جنگ و خشونت داشته باشيم، چاره اى جز 

حركت در اين مسير نيست.
زيادى  حد  تا  نظرى  لحاظ  به  خوشبختانه 
قانون اساسى  به عنوان ميثاق ملى اتباع كشور، 
حقوق و آزادى هاى شهروندان و رابطه دولت 
ملت را در چهارچوب انديشه مدرن سياسى 
اما  شناخته  رسميت  به  دموكراتيك  قالب  و 
ساخت  زير  برخى  در  كه  نمايد  مى  طبيعى 
ها يا برساخت ها، متناسب با ضرورت هاى 
اختصاصى و الزامات جامعه ما، توزين نشده 
برخى  و  قدرت  كنترول  آئين  هنوز  و  باشد 
و  اصالح  نيازمند  ها  وميكانيسم  ساختارها 

بازبينى و تغيير باشد. 
نظام  تجربه  دهه  يك  از  بيش  به  توجه  با 
رياستى، اكنون كاستى هاى اين مدل به خوبى 
خود را نشان داده و نتوانسته، منويات جامعه 
رنگين كمانى ما را برآورده سازد. عمده ترين 
ساختار  كه  كشورى  در  مدل  اين  اشكاالت 
دموكراتيك  مطالبات  و  دارد  موزاييكى  قومى 
تجربه  از  گرانبار  و  بوده  اغماض  قابل  غير 
محدود،  هاى  نگرش  و  استبدادى  هاى 
كه  است  وسيعى  اختيارات  و  قدرت  تمركز 
نظر  در  مملكت  اول  فرد  براى  اساسى  قانون 
به  حكومت  پاسخگويى  آن،  تبع  به  و  گرفته 
شدت كاهش يافته و اهرمى براى مهار اعمال 
وجود  حكومت  قانونى  غير  و  فراقانونى 
تمام  در  يا  سال   سه  يا  دو  كه  وقتى  ندارد.  
تواند  مى  آن  ارشد  مقامات  حكومت،  عمر 
غير قانونى اجرائات كند و دغدغه اى هم به 
گردد،  نمى  احساس  قانونى  هاى  فرايند  طى 
يا در برخى موارد، نهادهاى قانونى دور زده 
برخالف  روشنى  هاى  راهبرد  يا  شود،  مى 
شود؛  مى  اتخاذ  اجتماعى  و  سياسى  عدالت 
چنين وضعيتى در دراز مدت سر از ناكجا آباد 
استبداد در خواهد آورد و احيانا اتباع كشور 
و  برخوردار  دو،  و  يك  درجه  شهروندان  به 

محروم و .... تقسيم خواهد شد. 
كه  تاسيساتى  از  يكى  اساس،  اين  بر 
اى  ورطه  چنين  در  افتادن  فرو  از  تواند  مى 
جلوگيرى كند، ساختار هاى پيچيده تر و تعبيه 
قدرت  دادن  قرار  و  بازدارنده  هاى  ميكانسيم 
زمينه  تمهيد  و  استيضاح  و  تاييد  معرض  در 
است  ملت  منتخبان  براى  دموكراسى  نوعى 
نظام  مدل  در  زيادى  حدى  تا  تواند  مى  كه 
پارلمانى تبلور پيدا كند. دراين قالب، افزون بر 
رئيس جمهور كه با رأى مستقيم مردم انتخاب 
مى شود،  نخست وزيرى نيز وجود دارد كه با 
راى غير مستقيم و توسط نمايندگان پارلمان 
برگزيده شده و وى مأمور تشكيل كابينه مى 
گردد و در هر زمانى هم كه... ادامه درصفحه4

پس از آنكه وزير خارجه امريكا و نامزدان 
رياست جمهورى از تشكيل دولت وحدت 
ملى پس از بررسى مجدد آراء سخن گفتند، 
سوال اساسى اين بود كه دولت وحدت ملى 

دقيقا به چه معنى است؟
داخلى  اخبار  مانيتورينگ  گزارش  به   
محمد  حاج  افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى 
محقق به بى بى سى گفته است كه در دولت 
وحدت ملى، برنده انتخابات رئيس جمهور 
و بازنده، رييس شوراى اجرايى خواهد شد.
هنوز هيج سند رسمى و مكتوبى از توافق 
و  جمهورى  رياست  نامزدان  يكشنبه  روز 
نشده  منتشر  كابل،  در  امريكا  خارجه  وزير 

است.
توافق  اين  است  گفته  محقق  آقاى  اما 
و  امريكا  خارجه  وزير  ميانجى گرى  پى  در 
فرستاده خاص سازمان ملل در كابل حاصل 

شده است. 
اساس  بر  كه  ساخت  نشان  خاطر  وى 
اين طرح تا دو سال ديگر و با ايجاد تعديل 
در قانون اساسى، پست رياست اجرايى به 

پست صدر اعظمى تبديل خواهد شد. 
اما فيض اهللا ذكى، سخنگوى ستاد اشرف 
جزئيات  اين  رد  يا  تائيد  از  غنى احمدزى 
خوددارى كرد و گفت كه توافق شده است 
كه تيم بازنده دور دوم انتخابات، از قدرت 

كنار گذاشته نمى شود. 
مذاكرات  در  اينكه  ذكر  با  زكى  آقاى 

حضور داشته ولى شاهد توافق برسر تقسيم 
تا  بايد  كه  كرد  تاكيد  است،   نبوده  قدرت 
پايان بررسى كامل نتايج آراء منتظر بود، به 
گفته او فعال آنچه به دست آمده يك توافق 
نامزد  اينكه  بر  مبنى  است  تاريخى  و  كالن 
ديگر  كشورهاى  مثل  اينكه  جاى  به  بازنده 

و  اپوزيسيون  و  بماند  حكومت  از  بيرون 
منتقد حكومت شود، سهيم و شريك قدرت 

مى شود. 
آقاى زكى افزود كه تجربه تلخ حكومت 
دارى در افغانستان نشان داده كه راهى جز 
قدرت  در  جوانب  همه  فراگير  مشاركت 
نيست و اين چيزى است كه آقاى احمدزى 
رياست  نامزد  عنوان  به  كه  روزى  در  حتى 

جمهورى ثبت نام كرد بر آن تاكيد كرد.
تمامى  بررسى  كار  زودى  به  است  قرار   
بيش از هشت ميليون رأى كه در دور دوم 
آغاز  شده،  ريخته  ها  صندوق  به  انتخابات 

شود.
كميسيون  سوى  از  بررسى ها  اين   
ستادهاى  از  ناظرانى  نظر  زير  و  انتخابات 
بى طرف  ناظران  و  نامزد  هردو  انتخاباتى 

نهادهاى بين المللى، انجام خواهد شد.
و  بررسى  نيست  مشخص  هنوز   
به  و  مى كشد  طول  چقدر  آراء  بازشمارى 
همين دليل نامزدان انتخابات و وزير خارجه 
مراسم  خواستند  كرزى  حامد  از  امريكا 
حدود  را،  جديد  جمهورى  رئيس  تحليف 

يكماه ديگر به تاخير اندازد.
 به نظر مى رسد مردم افغانستان سرانجام 
جمهور  رئيس  ديگر،  ماه  دو  از  كمتر  تا 
رئيس  داشت.  خواهند  را  خود  منتخب 
حال  در  كه  حكومتى  راس  در  جمهورى 

حاضر دولت وحدت ملى نام گرفته است.

در پى تصويب طرح امتيازات 
نمايندگان  براى  العمر  مادام 
هرات  واليتى  شوراى  مجلس، 
واكنش  شدت  به  قضيه  اين  به 

نشان داد.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
مسووالن شوراى واليتى هرات 
اين  خبرى  كنفرانس  يك  در 
طلبى  منفعت  بيانگر  را  اقدام 
اكثريت  بودن  مردمى  غير  و 
وكالى مجلس توصيف كردند.

را  امتيازاتى  گويند:  مى  آنها 

96 تن از مخالفين مسلح دولت از ولسوالى هاى اندراب ها و 
خوست واليت بغالن، صبح روز دوشنبه به پروسه صلح پيوستند.

عبدالصمد استانگزى؛ رئيس شوراى عالى صلح بغالن مى گويد 
سالح   82 با  همراه  عبدالحفيظ»  «قارى  فرماندهى  به  افراد  اين  كه 
مختلف النوع و با همكارى رياست امنيت ملى اين واليت به پروسه 

صلح پيوسته اند. به گفته وى پيوستن اين افراد به پروسه صلح در 
امنيت مناطق اندراب ها و خوست بسيار تاثير گذار است.

قارى عبدالحفيظ؛ فرمانده افراد تسليم شده نيز مى گويد كه آنان 
از جنگ با دولت خسته شده اند و اميدوارند كه حكومت با آن ها 

همكارى نمايد.

اند  خواسته  خود  براى  آنان  كه 
دور از منطق است.

رييس  قتالى؛  وحيد  سيد 
خاطر  هرات  واليتى  شوراى 
اين  تصويب  با  آنان  كرد:  نشان 
طرح نشان دادند كه هرگز براى 
مجلس  وارد  مردم  به  خدمت 
به  آنان  ورود  بلكه  اند  نشده 
منفعت  دليل  به  فقط  مجلس 

طلبى شان است.
رييس  از  همچنين  وى 
شدت  به  تا  خواست  جمهور 

طرح  اين  با  را  خود  مخالفت 
آن  توشيح  از  و  دهد  نشان 

خوددارى نمايد.
اينكه  بر  تاكيد  با  قتالى  آقاى 
فرصت  اين  با  مقابله  براى 
مردمى  هاى  جنبش  بايد  طلبى 
ايجاد شود افزود: بايد نهادهاى 
مدنى با اين فرصت طلبى ها به 
شدت مقابله كنند. شمار اندكى 
مجلس  در  مردم  نمايندگان  از 
طرح  اين  با  كه  افغانستان  ملى 
اند  خواسته  اند؛  بوده  مخالف 

مجلس  به  مجددا  طرح  اين  تا 
برگشته تا در آن تعديل صورت 
گيرد. اين در حالى است كه بر 
اساس اين طرح براى هر عضو 
دوران  اتمام  از  پس  مجلس 
دو  معاش ،  درصد   25 وكالت، 
محافظ، پاسپورت سياسى، براى 
خانواد  شان پاسپورت خدمت و 
دعوت رسمى آنها براى اشتراك 
در تمامى نشست ها و روزهاى 
بزرگ ملى كشور در نظر گرفته 

شده  است.

واكنش شوراى واليتى هرات به تصويب امتيازات دايمى نمايندگان مجلس

تجربه تلخ حكومت دارى در 
افغانستان نشان داده كه راهى جز 
مشاركت فراگير همه جوانب در 
قدرت نيست و اين چيزى است كه 
آقاى احمدزى حتى در روزى كه به 
عنوان نامزد رياست جمهورى ثبت 
نام كرد بر آن تاكيد كرد

به  اما  نمى پذيرد،  را  آن  جدا 
سياسى  پاسپورت  اعطاى 
وكال  امنيت  تامين  مسئله  و 
رضايت دارد. او اين عمل را 
مى داند  مردم  رأى  به  احترام 
خود  مردم  چون  مى گويد:  و 
داده اند،  رأى  وكال  اين  به 
وكال  امنيت  تامين  بنابراين 
به  بنا  پاسپورت  اعطاى  و 
احترام  است،  كه  ضرورتى 
از  است.  مردم  خود  رأى  به 
اين  تصويب  ديگر،  سوى 
گسترده  واكنش هاى  قانوان 
هاى  شبكه  صفحات  در  اى 
داشته  همراه  به  نيز  اجتماعى 
كابران  از  شمارى  است. 
ايجاد  با  اجتماعى  هاى  شبكه 
راه  به  را  كمپاينى  صفحاتى 
انداخته اند و مى گويند با اين 
قانون  اين  تصويب  مانع  كار، 
از سوى مجلس سنا مى شوند.

سر  به  خرابى  اقتصادى  وضعيت 
و  حقوق  چنين  اعطاى  مى برند، 
درست  وكال  به  مصؤونيت هايى 

نيست.
اما غالم فاروق مجروح، عضو 
باره  اين  در  نمايندگان  مجلس 
بعد  معاش  قضيه  با  كه  مى گويد 
و  است  مخالف  وكالت  دوره  از 

و  است  مخالف  طرح  اين  با  كه 
اين  نبايد  سنا  مجلس  مى گويد 

طرح را تصويب كند.
فراتر  طرح  اين  مى افزايد:  او 
است  ممكن  و  است  قانون  از 
را  آن  نيز  جمهور  رييس  حتى 
در  او،  گفته  به  نكند.  توشيح 
چنين  در  مردم  كه  كنونى  شرايط 

مصؤونيت  قانون  تصويب 
ملى  شوراى  وكالى  حقوق  و 
مجلس،  نمايندگان  سوى  از 
واكنش هايى را به همراه داشته 

است.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
و  فصل  چهار  در  قانون  اين 
بيست ماده ترتيب و از سوى 
تصويب  نمايندگان  مجلس 

شده است.
و  مصؤونيت  قانون  در 
ملى  شوراى  اعضاى  حقوق 
آمده است كه نمايندگان پس 
از ختم دوره وكالت مى توانند 
درصد  چون، 25  امتيازاتى  از 
امنيتى،  محافظ  دو  معاش، 
پاسپورت سياسى و پاسپورت 

خدمت استفاده كنند.
داوود اساس، عضو مجلس 
است  سناتورانى  از  يكى  سنا 

واكنش ها به تصويب
قانون مصؤونيت و حقوق اعضاى شوراى ملى

معاون داكتر عبداهللا عبداهللا :

بازنده انتخابات، رئيس شوراى اجرايى مى شود
ُپست صدر اعظمى ايجاد مى شود

در قانون مصؤونيت و حقوق اعضاى شوراى ملى آمده است كه نمايندگان پس 
از ختم دوره وكالت مى توانند از امتيازاتى چون، 25 درصد معاش، دو محافظ 

امنيتى، پاسپورت سياسى و پاسپورت خدمت استفاده كنند

پيوستن 96مخالف مسلح به پروسه صلح در بغالن



3 سال سيزدهم | شماره 866

داشتن  روزه  فلسفه  فرمودند:  رضا(ع)  امام 
را  تشنگي  و  گرسنگي  انسان  كه  است  اين 
او  در  خشوع  و  خضوع  حالت  و  كند  لمس 
پديد بيايد و به ضعف خود پي ببرد و غرور 
وي درهم شكسته شود و براي تحصيل صبر، 
تمرين و ممارست كند و متذكر سختي هاي 
در  كه  را  فقرا  ناراحتي  و  گردد  قيامت  روز 
به  و  نمايد  درك  باشند،  مي  اقتصادي  مضيقه 

فكر كمك و مساعدت نسبت به آنها بيفتد.
در  روزهدار  دعاي  فرمودند:  كاظم(ع)  امام 
مستجاب  حق  حضرت  درگاه  در  افطار  موقع 

مي شود.
علي بن عبدالعزيز كه يكي از محدثان است، 
ميگويد: حضرت صادق(ع) به من فرمودند: به 
تو خبر بدهم كه اصل اسالم و فرع آن و اوج 
عظمت و قله شكوه آن چيست؟ عرض كردم: 
بفرماييد. فرمودند: اصل اسالم نماز و فرع آن 
زكات است و اوج عظمت و قله شكوه اسالم، 
جهاد در راه خدا است. سپس فرمودند: به تو 
روي  به  راه  كدام  از  خير  درهاي  كه  بگويم 
سپر  گرفتن،  روزه  شود؟  مي  گشوده  انسان 

آتش جهنم است.

گدام(انبار) هاى شهر كابل شرايط خوبى براى نگهدارى مواد غذايى ندارند

معارف رمضان

فلسفه و ثواب روزه دارى

ملت افغانستان در روز قدس به حمايت از مردم مظلوم
فلسطين به پا خيزند

•اگر گرفتن روزه باعث شود بيماري ديرتر 
بهبود يابد، تكليف چيست؟

همه مراجع: نبايد روزه بگيرد.
برايش  روزه  اينكه  به  اعتقاد  با  بيمار  •اگر 

ضرر دارد، روزه بگيرد؛ حكم چيست؟
همه مراجع: اگر روزه بگيرد، صحيح نيست 

و بايد پس از ماه رمضان آن را قضا كند.
خوردن  به  تنها  روز  طول  در  كه  •بيماري 
چند قرص نياز دارد، در حالي كه گرفتن روزه 
برايش ضرر ندارد؛ آيا خوردن تنها چند قرص 

روزه را باطل مي كند؟
همه مراجع: آرى، روزه او باطل مى شود.

مي  روزه  ترك  مجوز  ضرر،  احتمال  •آيا 
شود، يا اطمينان به ضرر الزم است ؟ ميزان در 

مقدار ضرر چيست؟
همه (به جز آيات عظام؛ تبريزى، سيستانى 
و وحيد): آنچه كه باعث افطار روزه مىشود، 
داشته  عقاليى  منشأ  كه  است  ضررى  خوف 
باشد و ميزان در مقدار آن، عرف عقال است؛ 
ضرر  را  روزه  بر  مترتب  اثر  كه  گونهاى  به 

بدانند. 
وحيد: آنچه كه باعث  سيستانى و  تبريزى، 
افطار روزه مى شود، خوف ضررى است كه 
منشأ عقاليى داشته باشد و مقدار ضرر، بايد 

قابل توجه باشد.

احكام روزه دارى

درگفتگو با خبرگزارى صداى افغان(آوا) مطرح شد:
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عنوان  به  را  سليمان  هيكل  آن 
موعود خود كه بر آن عقيده دارند، 
اينكه  هدف  به  نيز  و  كند  ترميم 
چون سليمان بر همه جا حكومت 
داشت و برهمه چيز تسلط داشت، 

يهودى ها نيز به 
موجود  عنوان 
برتر برتمام مردم 
سلطه  بايد  دنيا 

داشته باشند.
قدمى  خانم 
امروز  افزود: 
مردم  متاسفانه 
بى گناه فلسطين 
اين  قربانى 
آنان  شوم  هدف 

گرديده اند.
انسان  او 
رژيم  كشى 
نوار  در  اسراييل 
غزه را يك عمل 
خواند  وحشيانه 

و گفت: هرچه زودتر بايد جامعه 
جهانى دست به كار شود و براين 

فاجعه ى انسانى خاتمه دهد.
يك  بالل  احمد  حال،  درهمين 

تن از قاريان بين المللى كشور در 
حمالت  آوا،  خبرگزارى  با  گفتگو 
اسرائيل به نوار غزه را محكوم كرد 
برابر  در  جهان  مسلمانان  گفت:  و 
اين جنايت ها نبايد سكوت كنند؛ 

بلكه الزم است كه حد اقل با مردم 
همدردى  اظهار  فلسطين  مظلوم 

نمايند.
مردم  براى  گفت  بالل  احمد 

اين  برابر  در  كه  است  ننگ  عرب 
جنايت هاى عيان و آشكار اسراييل 
سكوت كرده ومهر خاموشى مطلق 
مانند  حتى  كه  است  زده  دهان  به 
اعمال  جهان  مسلمانان  ساير 
نه  حشيا و
را  اسرائيل 
محكوم نيز نمى 

كنند.
اين  به  او 
كه  باوراست 
جنايات  جلو 
گرفته  اسرائيل 
شد،  نخواهد 
اينكه  مگر 
آن  هواداران 
امريكا  مانند 
و  انگليس  و 
كشورهاى  ساير 
از  اروپايى 
عمل  شدت 
اسراييل بكاهند.

همواره  كه  آنانى  او،  گفت  به 
دم از حقوق بشر مى زنند، امروز 
كجا هستند كه به داد اطفال و زنان 
بى دفاع فلسطين بشتابند و حداقل 

ازحقوق بشر كه خود آنان تعريف 
كرده است، دفاع كنند؟!

رييس  كاظمى،  عيسى  محمد 
علمى  انجمن  ارتباطات  كميته 
تقبيح  ضمن  نيز  مدثر  فرهنگى 
اسراييل  رژيم  اخير  حمالت 
افغانستان  مردم  از  غزه،  نوار  بر 
جنايت  اين  برابر  در  كه  خواست 
مهر سكوت را بشكند و عليه اين 
رژيم سفاك به پا خيزند و حمايت 
همه جانبه خود را به خصوص در 
مظلوم  مردم  از  قدس  جهانى  روز 

فلسطين اعالم كنند.
مقتدر  كشورهاى  سكوت  وى 
كشورهاى  و  امريكا  مانند  دنيا 
هاى  جنايت  برابر  در  را  اروپايى 
عمدى  كار  يك  اسرائيل  بشرى 
خواند و افزود: بدون شك اسرائيل 
بهره  غربى  كشورهاى  حمايت  از 
شوراى  كه  زمانى  تا  و  است،  مند 
جدى  تصميم  ملل  سازمان  امنيت 
متحدانش  و  امريكا  و  نكند  اتخاذ 
ها  جنايت  اين  نشوند  عمل  وارد 
بر عليه مردم فلسطين ادامه خواهد 

داشت.
شمار  كه  است  درحالى  اين 
رژيم  حمالت  از  ناشى  تلفات 
اسرائيل به نوار غزه به به بيش از 

160 تن رسيده است.

حمالت اخير رژيم صهيونيستى 
هاى  واكنش  با  فلسطين  خاك  به 
شديد مسلمانان جهان به خصوص 
مردم افغانستان رو برو شده است.

به گزارش خبرگزارى آوا، مردم 
افغانستان از شدت گرفتن حمالت 
اسراييل بر نوار غزه نگران هستند 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  از  و 
مى خواهند كه بر مقامات اسرائيلى 
تر  زود  هرچه  تا  كند؛  وارد  فشار 
حمالت خود را بر خاك فلسطين 

متوقف كند.
بخش  مسوول  قدمى،  بصيره 
بهار  نمايشگاه  در  اسالمى  حجاب 
قرآن به خبرگزارى آوا، گفت: رژيم 
اسرائيل مى خواهد هيكل سليمان 
را بازسازى كند و با برجسته كردن 
آن قداست بيت المقدس و مسجد 

االقصى را از بين ببرد.
به گفته او، ما مسلمانان حضرت 
سليمان را به عنوان يك پيامبر مى 
شناسيم؛ در حالى كه يهوديان وى 
و  مقتدر  شخص  يك  عنوان  به  را 
نماد يك فرد سلطه گر كه بر تمام 
است،  داشته  حاكميت  زمين  كره 

مى شناسند.
رژيم  كه  كرد  تصريح  وى 
بيت  خواهد  مى  صهيونستى 
المقدس را خراب كند و به جاى 

كجا  امروز  زنند،  مى  بشر  حقوق  از  دم  همواره  كه  آنانى 
هستند كه به داد اطفال و زنان بى دفاع فلسطين بشتابند و 
حداقل ازحقوق بشر كه خود آنان تعريف كرده است، دفاع 

كنند؟!

روند  كه  كرد  اعالم  انتخابات  مستقل  كميسيون  رئيس 
تفتيش تمام ورق هاى راى دهى دور دوم انتخابات رياست 
خواهد  طول  هفته  سه  و  آغاز  شنبه  سه  فردا  از  جمهورى 

كشيد.
يوسف  احمد  افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
نورستانى طى يك كنفرانس خبرى در اين باره گفت: صد 
تيم موظف روزانه هزار صندوق را بايد تفتيش كنند كه بر 

در  برود  پيش  درست  روند  اين  اگر  اوقات،  تقسيم  اساس 
ظرف سه هفته تكميل و نتايج اعالم مى گردد.

جمهورى،  رياست  انتخابات  نامزد  دو  توافق  اساس  بر 
نتيجه اعالم شده پس از تفتيش آرا مورد قبول هر دو طرف 

خواهد بود.
در همين حال يان كوبيش در اين كنفرانس، گفت: سازمان 
ملل متحد از تمام امكانات براى اجراى الزم روند تفتيش آرا 

در افغانستان استفاده خواهد كرد.
انتخاباتى  نهادهاى  وظيفه  آرا  تفتيش  اينكه  بيان  با  وى 
است، تاكيد كرد كه سازمان ملل متحد با دعوت ناظرين بين 

المللى بر اين روند با جديت نظارت خواهد كرد.
و  اروپا  اتحاديه  از  كوبيش  يان  آزادى،  راديو  گزارش  به 
انستيتيوت ملى دموكراتيك خواسته است كه ناظرين شان را 

براى نظارت از تفتيش آرا به افغانستان بفرستند.

مركز هماهنگى دانشجويان واليت 
نشست  يك  طى  دوشنبه،  روز  بلخ، 
در  شفافيت  خواهان  كابل  در  خبرى 
درصد  صد  بازشمارى  و  تفتيش  روند 

آرا شدند.
از  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
يزدان  سيدمحمد  مزارشريف، 
هماهنگى  مركز  رييس  پرست، 
دانشجويان بلخ گفت كه 8 ميليون 
در  با  و  شفاف  شكل  به  بايد  رأى 
نظر داشت تمام معيارهاى پذيرفته 

شده مورد تفتيش قرار گيرد.
نامزد  دو  هر  تفاهم  مطابق 
روند  امروز  از  جمهورى  رياست 

ناظرين  نظارت  با  آرا  بازشمارى 
ملى و بين المللى آغاز مى شود.

مركزهماهنگى  رئيس 
دو  در  ما  افزود:  بلخ  دانشجويان 
را  زياد  هاى  آسيب  انتخابات  دور 
متحمل شديم و ديگر نمى خواهيم 
آن تجارب تلخ دو دور انتخابات، 

يك بار ديگر تكرار شود.
ما  كرد:  تاكيد  پرست  يزدان 
كه  هستيم  حاكميتى  يك  خواهان 
ملى  مشاركت  و  عدالت  برمبناى 
و  مصلحت  برمبناى  نه  باشد؛ 
معامالت  و  ائتالفى  ساختارهاى 

سياسى.

او با انتقاد از دولت و كميسيون 
اراده  عدم  گفت:  انتخاباتى  هاى 
تقلب  مهار  جهت  دولت  سياسى 
شد؛  باعث  اول  دور  در  تخطى  و 
تا روند انتخابات به درازا بكشد و 
مسئله  اين  به  هم  خارجى ها  پاى 

كشانده شود.
محمود  مولوى  حال،  همين  در 
دينى،  كميسيون  رييس  دانشجو، 
جرگه  مشرانو  معارف  و  فرهنگى 
در اين نشست گفت: كم كارى و 
طرفى  بى  حفظ  عدم  يا  كندكارى 
كميسيون هاى انتخاباتى باعث شد 
را  اقتصادى  بست  بن  و  ركود  كه 

دركشور تجربه كنيم.
آقاى دانشجو اظهار نگرانى كرد 
كه مبادا در عرض راه تصفيه آراى 
سفيد از سياه، اختالف نظرهايى به 

وجود بيايد.
ناظرين  و  مسئولين  از  او 
خواست كه اين بار با دقت بيشتر 

از پروسه نظارت كنند.
دانشجويان  هماهنگى  مركز 
كردند  صادر  نيز  اى  قط نامه  بلخ 
يك  عزيزى  زينب  بانو  توسط  كه 
تن از اعضاى اين مركز به خوانش 

گرفته شد.
پارلمان،  قطع نامه  اين  مخاطب 

دولت  و  انتخاباتى  هاى  كميسيون 
بود.

در قطعه نامه از مراجع عدلى و 
قضايى خواسته شده كه به اتهامات 
مبنى بر تقلب رسيدگى  و متقلبين 

را محاكمه كنند.
خواهان  همچنان  مركز  اين 
متقلب  كارمندان  محاكمه 
دادگاه  در  انتخاباتى  كميسيون هاى 

علنى است.
مركز هماهنگى دانشجويان بلخ 
وظيفه  مى خواهد  نيز  حكومت  از 
به  را  تقلب  به  مظنون  مقام هاى 

تعليق درآورد.

دانشجويان بلخ خواهان شفافيت در روند تفتيش آرا شدند

روند تفتيش آرا سه هفته طول مى كشد
رئيس كميسيون مستقل انتخابات:

و  توريد  از  جلوگيرى  كميسيون 
تاريخ  كيفيت،  بى  اموال  توليد 
از  متشكل  كه  تقلبى  و  گذشته 
وزارت هاى صحت عامه، زراعت، 
سارنوالى،  لوى  ماليه،  داخله، 
رياست عمومى امنيت ملى، اداره 
كابل،  شاروالى  استندرد،  نورم 
بخش خصوصى و اتاق تجارت از 
اوليه  خوراك  مواد  هاى  ماركيت 
كابل  شهر  اول  ناحيه  ساحه  از 

تفتيش به عمل آورد.
دوشنبه  روز  كميسيون،  اين 
سرزده وارد گدام هاى مواد غدايى 
مى شد و اقالم بى كيفيت و تاريخ 

گذشته را جمع آورى مى كرد.

مال  تاجران  تا  بگيرد  را  كشور 
گذشته  تاريخ  و  كيفيت  بى  هاى 

را توليد و وارد كشور ننمايند.
رئيس اين كميسيون اظهار كرد: 
قاچاق و فساد در گمركات كشور 
صورت  به  كه  است  شده  باعث 
و  كيفيت  بى  مواد  اى  گسترده 

تاريخ گذشته وارد كشور شود.
بى  مواد  بيشترين  كه  گفت  وى 
كشورهاى  از  تقلبى  و  كيفيت 
پاكستان، چين و اندكى از كشور 
از  برخى  و  شود  مى  وارد  ايران 
مخصوص  خوراكى  موادهاى 
توليد  كشور  داخل  در  كودكان 

مى شود.

مسؤوالن  و  شود  مى  وارد  كشور 
اين  ورود  به  نسبت  گمرك 
محصوالت سهل گيرى مى كنند.

شهر  داران  گدام  و  دكانداران 
مى گويند: اگر دولت مى خواهد 
بايد  بگيرد،  را  كار  اين  جلوى 
جلوى توليد و توريد در گمركات 

شهر  دروازه  چهار  در  خوراكى 
مى  گدام  اعمار  صدد  در  كابل 

باشد.
اقدام به  در حالى اين كميسيون 
طور  به  كه  است  نموده  كار  اين 
كيفيت،  بى  موادهاى  اى  فزاينده 
تاريخ گذشته و تقلبى از مرزهاى 

آقاى رحيمى افزود: اكنون نسبت 
مالحظه  قابل  طور  به  سابق  به 
اى حجم مواد بى كيفيت، تاريخ 
يافته  كاهش  تقلبى  و  گذشته 

است.
به گفته وى، طى يك و نيم سالى 
است،  شده  ايجاد  كميسيون  كه 
كيفيت،  بى  مواد  تن   32 حدود 
سطح  از  گذشته  تاريخ  و  تقلبى 

شهر جمع آورى شده است.
ادريس  محمد  حال،  همين  در 
زيست  محيط  رئيس  توخى، 
كابل  شهردارى  محيطى  صحت 
براى  شهردارى  كرد:  عالوه  نيز 
مواد  هاى  گدام  وضعيت  بهبود 

و  توريد  از  جلوگيرى  كميسيون 
تاريخ  كيفيت،  بى  اموال  توليد 
هاى  گدام  تقلبى،  و  گذشته 
بررسى  را  كابل  شهر  اول  ناحيه 
كرد و موادهاى بى كيفيت، تاريخ 
آورى  جمع  را  تقلبى  و  گذشته 

نمود.
به گزارش خبرگزارى آوا، حفيظ 
كميسيون  رئيس  رحيمى؛  ولى 
جلوگيرى از توريد و توليد اموال 
بى كيفيت، تاريخ گذشته و تقلبى 
آورى  جمع  حين  (يكشنبه)  روز 
گدام  گفت:  ها  رسانه  به  مواد 
شرايط  مواد  نگهدارى  براى  ها 

مناسبى ندارند.
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ادامه از صفحه 2

افغانستان  در  شماري  بي  اشخاِص  و  افراد 
در عرصه هاي سياسي- اجتماعي، ظهور و افول 
كردند كه هر كدام داعيه رهبري ملت را با خود 
داشتند، اما به جرئت و صراحت مي توان گفت كه 
هيچ كدام به اندازه شهيد حماسه و شعور، بلخي 
نخواهد  اغراق  و  گزافه  نيافتند.  توفيق  بزرگ(ره) 
بود اگر معتقد باشيم كه پس از سيد جمال، اين 
عالمه سيد اسماعيل بلخي بود كه توانست نبض 
به  را  افغانستان  ملت  اسالمي  بيداري  حركت 
دست گرفته و بذر غيرت و جوانمردي معقول را 
در  و  كرخت  اما  مستِعد،  سرزمين  جاي  جاي  در 
خواب رفته اين آب و خاك بيفشاند. سوگمندانه 
ها  بساماني  نا  كه  كرد  اعتراف  بايد  تلخي  به  و 
كشور  از  بسياري  در  كنوني  هاي  ناهنجاري  و 
هاي اسالمي و به خصوص در افغانستان، از نبود 
رهبران سياس و بيداري نظير عالمه شهيد سيد 
اسماعيل بلخي (ره) و امثال او نشئت مي گيرد. 
بلخي بزرگ(ره) آمده بود تا كشور و مردم خويش 
استثمار  و  استعمار  تاريكي  و  ظلمت  محاق  از  را 
و  استقالل  افتخارآميز  برسرير  و  بخشيده  نجات 
عزت بنشاند، اما دريغ و درد كه انديشه خائن و 
زبوِن وقت، در برابر آن فكر و عمِل الهي- ملي 
تاب نياورده و پس از رخنه در نهضت ستم ستيز 
بلخي و يارانش و فروپاشي آن، با حيله و تزوير نا 
جوانمردانه اي، آن سيد جليل القدر و رهبر آزادي 
را به شهادت رساندند. عقاِب روحش بلند پرواز تر 

و راه روشنش، پر رهرو باد.

شهيد سيد اسماعيل بلخي، اسوه ماندگار 
و رهبرى براى تمامى نسلها!

نقش افغان ها در سازندگى ايران در قبل و بعد از جنگ مثال  زدنى است
ادامه از صفحه 2

نظام پارلمانى، اميدها و واقعيت ها
 مصالح كشور و مطالبات مردم ايجاب كند، در برابر 
نمايندگان ملت پاسخگو بوده و در صورتى كه نتواند 
عملكرد مطلوب داشته باشد، از مسئوليت سبكدوش 
شده و فرد ديگرى عهده دار اين مسئوليت مى گردد. 
وانگهى در انتخاب نخست وزير كه درواقع اصلى ترين 
مقام اجرايى كشور به حساب مى آيد، تعامل كتله هاى 
مختلف پارلمانى افزايش مى يابد و منويات اكثريت را 
تامين مى كند. از سوى ديگر، اين امكان براى اقليت 
هاى پارلمانى نيز فراهم مى گردد كه از اهرم هاى 
الزم برخوردار باشد و قدرت را پاسخگو سازد. از اين 
رو، حكومت ها همواره خود را در معرض سنجش و 
آزمون مى بينند و نيز ضمانت هاى جدى براى تامين 
مطالبات و تحقق اراده ى مردم  وجود دارد.  دراين 
مدل، تا حد زيادى، قدرت رام و مقهور غير مستقيم 
ملت مى گردد و به دور از حاشيه امن به انجام وظايف 
و مسئوليت هاى قانونى مى پردازد.  به نظر مى رسد، 
يكى از اتفاقات ميمون جنجال هاى انتخاباتى و توافق 
به عمل آمده، نضج گرفتن نطفه اى چنين نظامى 
تواند  مى  بهتر  ما،  قومى  پلورال  درجامعه  كه  است 
اهداف ملى، مطالبات مردمى و ارزشهاى دموكراتيك را 
تامين كند و عقال هاى موثرى بر نهادهاى قدرت بزند 
و قدرت را به نفع مطالبات و مصالح ملى مهار نمايد. 
لذا بايد همه كسانى كه طالب علو، فساد و برترى 
طلبى نيستند و به عدالت و حقوق قانونى شهروندان 
كشور مى انديشند و احترام مى گذارند، تالش كنند 
تا در ايجاد قالب هايى كه بيشتر، حقوق، آزادى ها و 
دموكراسى را در جامعه ى ما تامين مى كند، تسريع 
شود و اميدهاى مردم رنجديده ى افغانستان جامه ى 

عمل بپوشد. 

مهاجران  و  اتباع  كل  مدير 
رضوى  خراسان  واليت  خارجى 
تا  داد  اجازه  بايد  گويد:  مى 
افغانستانى  قانونى  مهاجران 
زندگى  شهر  اين  در  راحتى  به 
كنند و نبايد بيهوده ادعا كنيم 
كه افغان ها فرصت هاى شغلى 
اند  گرفته  بومى  نيروهاى  از  را 
درست  سخنان  اين  كه  چرا 
خارجى  اتباع  معموال  و  نيست 
به سمت كارهايى مى روند كه 
افراد بومى تمايلى به اشتغال در 

آن را ندارند. 
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
افغان(آوا)، محمد عجمى با اعالم 
قانونى   مهاجر  هزار   150 اينكه 
مى  زندگى  رضوى  خراسان  در 
كنند، به خبرگزارى مهر گفت: 
از اين افراد تنها تعداد اندكى در 
مهمانشهر و اقامتگاه هاى اتباع 
 95 و  هستند  ساكن  خارجى 
درصد مهاجرين اين واليت  در 
گلشهر  ساختمان،  قلعه  مناطق 
سكونت  مشهد  شهر  طالب  و 
مخالفت  به  اشاره  با  وى  دارند. 
كارشناسان براى مهاجرت افغان 
ها به خراسان مى گويد: اگرچه 

افغانستان  و  ايران  دولت هاى 
ايران  در  ها  افغان  ماندن  براى 
اغلب  اما  اند  كرده  موافقت 
با  خود  مخالفت  كارشناسان، 
و  كرده  اعالم  را  موضوع  اين 
اعتقاد دارند حضور آنان به ضرر 
اقتصادى  پويايى  و  كار  فرهنگ 
است اما ما همواره تاكيد كرده 
ايم كه تنها حضور افرادى كه به 
صورت قانونى مهاجرت كرده اند، 
در اين كشور مجاز است، زيرا در 
غير اين صورت شاهد پيامدهاى 
بازار  در  موضوع  اين  بلندمدت 

كار خواهيم بود.
 مديركل اداره اتباع ومهاجرين 
خارجى واليت خراسان رضوى، 
به  ايران  كشور  كه  شد  يادآور 
كمك  افغانستانى  پناهندگان 
يك  شكل  به  آنان  با  و  كرده 
لذا  نموده  رفتار  عادى  شهروند 
بايد اجازه داد تا مهاجران قانونى 
شهر  اين  در  راحتى  به  افغان 
زندگى كنند و نبايد بيهوده ادعا 
هاى  فرصت  ها  افغان  كه  كنيم 
شغلى را از نيروهاى بومى گرفته 
اند چرا كه اين سخنان درست 
خارجى  اتباع  معموال  و  نيست 

به سمت كارهايى مى روند كه 
افراد بومى تمايلى به اشتغال در 

آن را ندارند.
كه  است  معتقد  عجمى  آقاى   
كشور  در  افغانستانى ها  حضور 
بايد  را  مشهد  ويژه  به  ايران 
و  نقد  منصفانه  ديدگاهى  با 
مطابق  كه   چرا  كرد  بررسى 
گفته كارشناسان، حضور سامان 
ناخوانده،  ميهمانان  اين  نيافته 
مشكالتى براى اقتصاد و فرهنگ 
اما  آورده   بوجود  سرزمين  اين 
در  مجموع در بخش پيشرفت 
داراى  سرزمين  اين  توسعه  و 
بوده  فراوانى  مثبت  تأثيرات 

است.
قانونمند بودن  به  اشاره  با  وى   
خارجى  اتباع  اشتغال  و  اقامت 
مى افزايد: كسانى كه كارت كار 
به  مى توانند  مى كنند  دريافت 
بدون  قانونى  و  رسمى  صورت 
مجاز  مشاغل  در  مشكلى  هيچ 
كل  اداره  سوى  از  شده  تعيين 
فعاليت  به  اجتماعى  امور  و  كار 
در  افغان ها  نقش  بپردازند.  
سازندگى ايران در قبل و بعد از 
جنگ مثال  زدنى است و تعدادى 

جهبه  در  افغان ها  همين  از 
ايستاگى  عراقى ها  مقابل  جنگ 
رسيدند  شهادت  به  و  كردند 
همسايه  هم  هميشه  بنابراين 

ديوار به ديوار بودن بد نيست.
اواخر  اين  در  كه  است  گفتنى 
در  مهاجر   كسبه  كار  شرايط 
دشوارگرديده  مقدس  مشهد 
هرازگاهى  آنها  از  برخى  و 
ايران،  نظامى  مأمورين  توسط 
دستگير  خود  كسب  محل  از 
و  شوند  مى  اردوگاه  روانه  و 
جريمه  و  تعهد  اخذ  از  پس 
گردند.  مى  آزاد  سنگين  هاى 
در  افغانستان  سفارت  كنون  تا 
افغانستان  كنسولگرى  و  تهران 
هيچ  مقدس  مشهد  شهر  در 
معضل  اين  رفع  براى  تالشى 
نيز  افغانستان  دولت  و  نكرده 
مشكالت  وجود  كنار  از  همواره 
تفاوت  بى  مهاجرين  سطح  در 
تالشى  هيچ  كنون  تا  گذشته، 
زندگى  شرايط  تا  است  نشده 
بهتر مردم درداخل فراهم گردد 
افغانى  مهاجرين  بدينترتيب  تا 
مجبور براى زندگى در خارج از 

كشور نشوند.

نبايد بيهوده ادعا كنيم كه افغان ها فرصت هاى شغلى را از نيروهاى بومى گرفته اند

مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى خراسان رضوى:

اطالعيه 
قابل توجه عموم مردم 

رئوس برنامه هاى قابل اجرا و پيگيرى توسط دفتر نمايندگى حضرت آيت اهللا العظمى ناصر مكارم شيرازى، در كابل
  دفتر نمايندگى حضرت آيت اهللا العظمى ناصر مكارم شيرازى در كابل، به عنوان يك مركز دينى و فرهنگى، از بدو تاسيس  تا كنون 
منشاء خدمات علمى و فرهنگى فراوانى بوده و در راستاى نشر و گشترش فرهنگ و معارف اهلبيت (ع) در حد توان فعاليت هاى ارزنده 

و مفيدى را در قالب برنامه هاى مدون و موثر انجام داده است.
  اين نمايندگى بار ديگر اعالم ميدارد كما فى السابق در عرصه هاى مختلف دينى، علمى و فرهنگى و مسائل اعتقادى فعال بوده و 

آماده خدمت رسانى به عموم ملت مظلوم و ستم ديده افغانستان خصوصا شهروندان محترم كابل مى باشد.
  بدين وسيله حهت اطالع عموم مردم مومن و خداجوى كشور، فهرست مختصرى از اهم فعاليت هاى اين دفتر به شرح زير اعالم 

مى گيرد:
      

ساعات كارى دفتر: هر روز بجز ايام رخصتى، از ساعت 8 صبح الى 12 ظهر و از 1 الى 4 بعد از ظهر.
آدرس دفتر نمايندگى: كابل، ابتداى جاده شهيدمزارى بعد از مسجد امام رضا(ع)، كوچه شهيد عباس نوابى.

تلفن ثابت:202571597(93+)   تلفن همراه:  779649321(93+) 

11) پذيرش طالب مستعد در مدرسه امام اميرالمؤمنين(ع)
   (تحت اشراف دفتر نمايندگى).

12) برپايى مجالس اعياد و شهادت هاى ائمه معصومين(ع).
13) برگزارى مجلس روضه، مداحى و سخنرانى هر هفته 

پنج شنبه ها ساعت 7 تا 8 صبح.
14) برگزارى مسابقات علمى و فرهنگى در سطح شهر كابل و واليات

1) پاسخگويى به مسائل شرعى و اعتقادى (به صورت حضورى، آنالين و تلفنى).
2) توزيع و نشر كتب اعتقادى.

3) توزيع كتب ادعيه- قران كريم (در صورت امكان)
4) اخذ و جوهات شرعيه، امهال و دستگردان و مصالحه در موارد مشكوكه.

5) امورات عقد و نكاح، با دادن نكاح خط رسمى از سوى دفتر نمايندگى.
6) امورات طالق، با دادن طالقنامه رسمى از سوى دفتر.

7) توزيع كتابچه هاى سرسال براى عموم مومنين.
8) نوشتن وصيت، ثبت در دفتر مخصوص و صايا و توزيع

 وصيت نامه هاى شرعى و قانونى.
9) ارتباط با مراكز علمى، دينى و فرهنگى با ارسال كتب

   (در صورت امكان).
10) برگزارى كالس هاى اعتقادى  و احكام.

فروشگاه و خياطى برادران باقرى
مردانه                                                                            زنانه

بصورت عمده و پرچون سفارشا ت مد روز  و هر نوع يونيفرم پذيرفته ميشود  و  
آماده عقد قرار داد با وزارت خانه ها، مدارس و مكاتب مى باشيم.

آدرس: تيمور شاهى، اسالمى ماركيت، منزل اول مقابل  بازار اميد و  منزل 
چهارم.   شماره هاى تماس: 0798981644-0774400711 


