
شـــناس نامه های  در  جدیـــد،  طـــرح  براســـاس 
برقـــی و قانـــون ثبـــت احـــوال نفـــوس هیچ گونـــه 
تغییـــری وارد نمی شـــود؛ امـــا همزمـــان بـــه دارنـــدۀ 
ــه در آن،  ــود کـ ــه داده می شـ ــک برگـ ــناس نامه یـ شـ
ـــت  ـــه ملی ـــوط ب ـــات مرب ـــه اطالع ـــورد ک ـــی م ـــش از س بی

و مذهـــب را در بـــر دارد، گنجانیـــده می شـــود

سا  ل    هشتم        y شما  رۀ     y 1835   شنبه       16 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   2 ذ والقعد ة الحرام y 1437   6 ا  ِگست   2016

لـه  یـې  وايـي، حکومـت  نـواز رشیـف  پاکسـتان صدراعظـم  د 

رسـمي او غیرې رسـمي چینلونـو کار اخيل، څو هغه اووه کسـان 

پـه خونـدي توګه خوشـې يش چـې هليکوپټر یـې د لوګر پـه ازره 

کـې بیړنـۍ ناسـته کـړې او سـپاره یـې د ځايـي طالبانـو لـه خـوا 

دي. شـوي  نیول 

نـواز رشیـف دا څرګندونـې د جمعـې پـه ورځ په یو بیـان کې یوه 

ورځ وروسـته لـه هغـې کـړي چـې یـوه پاکسـتانۍ هلیکوپټـرې د 

لوګـر پـه ازرې ولسـوالۍ د بیړنۍ ناسـتې وروسـته د طالبانو الس 

تـه ولوېـده او اووه سـپاره یـې طالبانو یرغمـل کړل.

د افغانسـتان د دفـاع وزرات ویـيل، پـه الوتکـه کـې ټـول سـپاره د 

وسـله والـو لـه خـوا نیول شـوي دي.

د افغانسـتان د دفـاع وزارت پـه یـوې خربپاڼـې کـې ویـيل، افغان 

حکومـت یـوې پاکسـتانۍ هلیکوپټـرې ته د افغانسـتان لـه فضا د 

تېرېـدو اجازه ورکـړې وه.

خـرب پاڼـه وايـي، دوی اوس پـه دې اړه څېړنـې کـوي چـې ایـا دا 

هامغـه هلیکوپټـره ده او کـه نـه.

بـل خـوا د پاکسـتان د پـوځ لـوی درسـتیز جـرال راحیـل رشیف 

افغـان ولسـمرش ارشف غنـي رسه خـربې کـړي او لـه هغـه یـې د 

برمتـه شـوېو کسـانو پـه خوشـې کولـو کې مرسـته غوښـتې ده.

د افغانسـتان د دفـاع وزارت وايـي، حکومـت دفاعـي او امنیتـي 

ځواکونـو تـه امر کړې چې د لوېدلې پاکسـتانۍ الوتکې د سـپرلیو 

د خونـدي خوشـې کولـو لپـاره دې هڅـې وکړي.

اسـام ابـاد وايـي، دا مـې ۱۷ هلیکوپټره روسـیې ته د ترمیـم لپاره 

روانـه وه چـې پـه الره کې بیړنۍ ناسـتې اړه شـوه.

شریف:
 د هلیکوپټرې عملې د خوشې 

کېدو لپاره له هر چینله کار اخلو
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کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی راه »اصالحات« را هموار کرد

شورای ملی حق بحث دربارة قوانین انتخاباتی را ندارد
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»مـن نـه دل نگـران سـنّتم، نـه دل نگـران تجّدد، 
نـه دل نگـران تمّدن، نـه دل نگـران فرهنگ و نه 
دل نگـران هیـچ امـِر انتزاعـی از ایـن قبیـل. من 
داری  خـون  و  گوشـت  انسـان های  دل نگـران 
هسـتم کـه می آینـد، رنـج می برنـد و می روند.«

مصطفی ملکیان
بـارِ  کابـل  شـهرونداِن  پنجشـنبه،  روز  صبـِح 
و  انسـان ُکش  رویـدادی  وقـوِع  شـاهد  دیگـر 
جانـکاه در ایـن شـهِر پُرآشـوب بودنـد. این بار 
مایـن  انفجـارِ  ایـن رویـداد نـه محصـوِل  امـا 
بـود و نـه حاصـِل حماقـت و شـجاعِت تواماِن 
»بـرادران ناراضـی«. بلکـه فروشـگاهی بـزرگ 
و مزدحـم در شـهری کـه از قضـا »پایتخـت« 
چشـماِن  مقابـِل  در  به یک بـاره  می خواننـدش، 
حیـرت زدۀ هـزاران عابر و رهگـذر، طعمۀ آتش 
شــد و صحنه هـای پُـر از درد و رنـج آفریـد.

در  معروفـی  فروشـگاهِ  زدران«،  »اباسـین 
چهارراهـی کوته سـنگِی کابـل، یکـی از مراکـِز 
اقتصـادی و پُرتـردد پایتخـت، اسـت؛ جایی که 
حتمـًا هـر شـهروند کابـل دسـت کم یـک بـار 
بـرای خریـد کاالِی مـورد نیـاز بـه آن جـا رفته 
و دسـِت پُـر بـه خانـه برگشـته اسـت. صبـِح 
دو روز پیـش، دکانـی از دکان هـای طبقـۀ آخـِر 
ایـن فروشـگاه نُه  طبقـه، بـه دلیلـی که تـا هنوز 
مشـخص نشـده، آتش گرفـت و در ابتدای امر، 
همـه بـه ایـن بـاور بودنـد کـه قبـل از این کـه 
آتـش بتوانـد بـه طبقـاِت پایینـی سـرایت کند، 
و  بازاریـان  مسـاعِی  و  آتش نشـانی  نیروهـای 

اهـل محـل، آتـش را مهـار خواهنـد کـرد. 
حتـا  و  دقایـق  گذشـِت  کـه  شـوربختانه  امـا 
سـاعت ها، نشـان داد کـه تراژدی یـی سـهمگین 
و بی برگشـت در حـاِل شـکل گرفتـن اسـت؛ 
نقطـۀ  یـک  از  نهـم  طبقـۀ  همـان  در  آتـش  
دکانـی  از  دامن گسـتردن  بـه  کوچـک، شـروع 
بـه دکاِن دیگـر کـرد و بـر پهنای دود برخاسـته 
از سـاختمان و شـمارِ تماشـاچیان افـزود. مردم 
و  کوچه هـا  در  بسـیار،  هیجـاِن  و  هیاهـو  بـا 
خانه های شـان  بـامِ  و  دیـوار  در  و  سـرک ها 
ایـن فلـِم واقعـی را به تماشـا نشســتند و هیچ 
منجی یـی یافت نشـد کـه آتش را فـرو خواباند 

و چنـد انســاِن گیرمانده در سـاختمان را از دامِ 
مـرگ برهانـد. 

نـگاه مـردم بـه حادثه، غالبـًا نگاهـی کنجکاوانه 
و تـوام بـا هراس بود کـه هیچ گرهـی از ماجرا 
رسـیدِن  و  پولیـس  حضـور  و  نمی شـکافت 
ناوقـت امـا پُرطمطـراِق نیروهـای آتش نشـانی 
نیـز، حضـور و مانوری بی محتـوا و تقریبًا خالی 
از فایـده بـود کـه دِل هـر انسـاِن جهان دیـده و 
چیزفهـم را بـه درد مـی آورد. نیروهـای پولیس 
مـردمِ  از  دسـت کمی  حیـرت،  و  هیجـان  در 
نیـز  آتش نشـانی  نیروهـای  و  نداشـتند  عـادی 
هماننـِد سـربازانی بودنـد کـه بدون سـازوبرگ 
بـه جنـگ غـوِل آدمخـوار آمده انـد. جالـب و 
دردآور این کـه یکـی از موترهـای آتش نشـانی 
بـا آن همه صـدا و آژیر، خالی از آب به میــدان 
آمـده بـود و دیگر موترهـا نیز توانایی پاشـاندِن 
آب بـر آتـِش افروخته در طبقۀ آخر را نداشـتند 
و آب را یکـی ـ دو طبقـه پایین تـر از هـدف 

می پاشـیدند و بـه هـدر می دادنـد. 
هرچنـد خبرگزاری هـا از مـرگ و سـقوِط یـک 
نفـر در ایـن رویـداد گـزارش دادند، امـا برخی 
شـاهداِن عینی از سـقوط ناگزیرانـه و مظلومانۀ 
دو تن و سـوختِن یک کودک در میان شعله های 
آتـش خبـر می دادنـد؛ مـرگ و سـوختنی کـه 
به نوعـی مـرِگ انسـانیت و مسـوولیت در ایـن 
خرابکـده بـود. بـه گفتـۀ همـۀ شـاهدان عینی، 
وقـت و فرصِت کافی وجود داشـت تـا پولیس 
ایـن افـراد را از مـرگ و سـقوط نجـات دهـد؛ 
امـا موترهـای آتش نشـانی نـه پله کانـی بـرای 
نجـاِت آسـیب دیده گان داشـتند و نـه ابتـکاری 
بـرای جبــران کمبـود امکانـات. هلیکوپترهای 
آسـماِن  در  بی جـا  چـرِخ  آن قـدر  نیـز  ارتـش 
محـِل رویـداد زدنـد کـه آتـش به پشــِت سـِر 
فردِ گیرمانده در سـاختمان رسـید و او در کماِل 
ناامیـدی، ناچـاری و مظلومیـت، خـود را از باال 
بـه پاییـن انداخـت و جمجمۀ سـرش بـر زمین 

شـد.  فرش 
ایـن درحالـی بـود کـه بـا تهیـۀ زینـۀ بلنـد و یا 
حتـا تهیـۀ چنـد دوشـِک جمناسـتیک می شـد 
جـاِن ایـن فـرد را نجـات داد؛ امـا دریـغ و صد 

حیـف کـه جـاِن آدمـی در ایـن دیـار قـدر و 
قیمـت نـدارد!  

روزِ  فـردای  این کـه  دردآور  و  جالـب  بـاز،  و 
حادثـه، پولیـس کابل تا شـامگاه، همـۀ کوچه ها 
و خیابان هـای منتهـی بـه این نقطۀ پرترددِ شـهر 
را بـه روی عبور و مرور عمومی بسـت. موترها 
و سـربازاِن پولیـس در خیابان هـا و کوچه هـای 
متصـل بـه محـِل حادثـه ایسـتادند و از حرکت 
وسـایط نقلیـه و حتـا عابرین پیاده به آن سـمت 
ممانعـت کردنـد. کسـانی کـه ناچار به گذشـتن 
از چهارراهـی کوتـه سـنگی بودنـد، پـس از هر 
بـار بیـرون آمـدن از خانـه، در کوچـه و سـرک 
بـا ممانعـت و پرخاِش سـربازان پولیـس مواجه 
می پرسـیدند،  هـم  را  علـت  وقتـی  می شـدند. 
سـربازان می گفتنـد: »بـه امر وزیر داخلـه، محِل 
حادثـه بـرای انجام بررسـی و تحقیقـات باید از 

ترافیـک خالی باشـد.« 
سـخت گیری  و  راه بنـدان  ایـن  مـردم  امـا 
پولیـس بـر آنـان را، حـرکاِت بی جـا و مانـورِ 
پـس از وقـت از سـوی پولیـس می خواندنـد و 
می گفتنــد: نیروهـای امنیتـی می بایسـت عالِج 
واقعـه را قبـل از وقـوِع حادثـه می کردنـد و یـا 
لیاقـت و کاردانـِی خـود را در روز  دسـت کم 
حادثـه، بـا نجـات جان و مـاِل مردم بـه نمایش 
می بایسـت  کـه  حادثـه  روزِ  در  می گذاشـتند. 
این هـا شـجاعت نشـان می دادند و بـه داد مردم 
می رسـیدند، هیـچ کارِ مثمـری از آنان سـر نزد، 
حـاال کـه همه چیـز سـوخته و خاکسـتر شـده، 
بـه  پرخاشـگری،  راه هـا و  بسـتِن  بـا  آمده انـد 

مـردم زور نشـان می دهنـد! 
در پایـان، نومیــدانه بـه همـۀ سـرمایه داران و 
را خـرج  دالـر  میلیون هـا  فروشـگاه دارانی کـه 
اعمـارِ سـاختمان های بلنـد و پُرشـکوه می کنند، 
دولتـی  موجودیـِت  در  کـه  می شـود  توصیـه 
نامسـوول، خـود تمهیداتـی بـرای جلوگیری از 
ایـن حـوادث در نظـر گیرنـد. در کنارِ سـاخِت 
پله هـای اضطـراری، تشـکیل و تنظیِم یـک تیِم 
ویـژۀ آتش نشـانی برای هـر فروشـگاه، مصرفی 
عقالیـی و پُـر از مصلحـت اسـت کـه هرگـز 

پشـیمانی به بـار نخواهـد آورد! 
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حامـد کـرزی رییس جمهـور پیشـین، هفتـۀ گذشـته در مصاحبـه 
از  کـه   اسـت  رانـده  زبـان  بـر  سـخنانی  گاردیـن  روزنامـۀ  بـا 
یک طـرف نیروهـای امنیتـی را ضربـه می زنـد و از جانـب دیگـر، 
نیـز جنـِگ طالبـان در کشـور را  از طالبـان حمایـت می کنـد و 
در چهـارده   ناتـو  او حضـور  می خوانـد.  داخلـی«  »جنـگ  یـک 
سـاِل اخیـر را نـاکام خوانـده و می گویـد: نیروهـای خارجـی تـا 
حضـورِ  زمـان  در  کـه  می جنگنـد  ولسـوالی هایی  آن  در  هنـوز 

می پرداختنـد.  نبـرد  بـه  آن  در  یک صدوپنجاه هزارنفری شـان 
آقـای کـرزی در بخشـی از مصاحبـه اش، از بمباراِن طالبان توسـط 
افغانسـتان  از  را  کار  ایـن  هـواداراِن  و  کـرده  انتقـاد  خارجی هـا 
نمی دانـد و نیـز گفتـه اسـت کـه مواضـِع طالبـان ماننـِد همیشـه 
قـوی اسـت و ایـن جنگ، سـبب مرگ هـای بیهـوده می گـردد. او 
حتـا گفتـه اسـت که اگـر ما خودمـان نمی توانیـم بجنگیـم، پس از 
نیروهـای خارجـی نیـز نمی توانیـم بخواهیـم کـه بیایند و بـرای ما 

 . بجنگند
آقـای کـرزی در ایـن مصاحبـه گفتـه اسـت کـه کمک ِ نیــروهای 
بین المللـِی مسـتقر در افغانسـتان بـه نیروهـای امنیتـِی مـا بـرای 
این کـه  به جـای  رفتـه،  دسـت  از  مناطـِق  گرفتـِن  پـس  دوبـاره 
هراس افکنـی را تضعیـف نمایـد، تأثیـراِت منفـی بـه همـراه دارد 
و حضـور نیروهـای امریکایـی بـرای مبـارزه بـا طالبـان، بی فایـده 

می باشـد.
امـا اکنـون سـخِن اساسـی این اسـت: اگر آقـای کرزی بـاور دارد 
دلیـل افزایـِش جنـگ حضور نیروهای خارجی اسـت، پس پاسـخ 
 دهـد کـه طالبـان قبـل از حضـور نیروهـای خارجـی در برابِر چه 

کسـی می جنگیده انـد؟
از جانـب دیگـر، آقـای کـرزی درحالـی جنـِگ طالبـان را »جنـگ 
داخلـی« می دانـد که ماهیِت جنِگ اسـتخباراتِی پاکسـتان در منطقه 
بـاال گرفتـه و طالبـان بـرای همـه، ابـزارِ دسـِت پاکسـتان  شـناخته 
شـده  اند. داخلـی پنداشـتِن جنـگ افغانسـتان، حرفـی نیسـت کـه 
فقـط آقـای کـرزی مطـرح کـرده باشـد. سـال ها پیـش در زمـاِن 
اقتـدار او، آقـای پرویـز مشـرف رییس جمهـور وقِت پاکسـتان نیز 

گفتـه بـود که جنـگ طالبـان، جنـگ داخلی اسـت. 
ایـن نشـان می دهـد که نـگاه آقای کـرزی و نگاه مشـرف به قضیۀ 
طالبـان و جنـگ افغانسـتان، همسـان اسـت. از طرف دیگـر، آقای 
کـرزی بـا قوی معرفـی کـردِن طالبان و ناتـوان پنداشـتِن نیروهای 
امنیتـِی کشـور، بـه گونۀ صریح خود را سـخنگوی طالبـان و یا هم 

یکـی از رهبـراِن ایـن گروه معرفـی می کند. 
آقـای کـرزی اگـر امـروز بـر هـر نقطـۀ منفـی در رونـد مبـارزه با 
تروریسـم انگشـت می گـذارد، ایـن انتقـاد نخسـت بـه خـودش 
برمی گـردد. زیـرا او همـان کسی سـت کـه توسـط امریکایی هـا به 
اقتـدار رسـید و بعـد راهبـردِ آنـان را عملـی سـاخت و بـه پیـازِ 
امریکایی هـا در کشـور بیـخ داد؛ ولـی حـاال در اکـِت یـک رهبـر 
مخالـِف امریـکا نقـش بـازی می کنـد تـا مانـع شـکل گیرِی یـک 
جریـان اصلـِی منتقـد و غیرمسـلح در برابـِر سیاسـت های امریـکا 

 . د شو
اگـر امـروز به قـوِل آقای کـرزی طالبان قـوی شـده اند و نیروهای 
امنیتـی در برابرشـان جنگیـده نمی تواننـد، دلیـِل آن  برمی گـردد به 
سیاسـت های او کـه هـزاران طالـب را از زندان هـا رهـا کـرد و به 
تقویـِت آنـان بـه شـکِل واضـح پرداخـت و تیـوری انتقـاِل جنگ 
بـه شـمال را ریخـت. ایـن آقـای کـرزی بـود کـه اسـتراتژی ناتو 
در امـِر مبـارزه بـا تروریسـم را ناکام سـاخت و در سـطح داخلی، 
آن را شـکارِ عالیـق و سـالیِق خویـش کـرد. این آقای کـرزی بود 
کـه زمانـی بـا افتخـار می گفـت کـه مـا پا بـه پـاِی اهـداِف امریکا 
در منطقـه حرکـت می کنیـم. گویـی در آن زمـان، امریکایی ها و در 
ُکل، خارجی هـا و نیـز اوضـاِع مملکت خوب وخـوش بودند، ولی 

حـاال همـه چیز خراب شـده اسـت! 
سـخنان اخیـِر آقـای کـرزی، یک بارِ دیگر نشـان داده اسـت که او 
بـه عنـوان مهره یـی مخـرب مخالـِف منافـِع ملـِی کشـور عمل  می 
کنـد؛ زیـرا اکنون مزدوراِن آی اس آی را نسـبت بـه فرزندان صدیِق 
وطـن ترجیـح می دهـد و بـرای آنـان تبلیـغ می کنـد. حـاال مـردم 
می داننـد کـه حـرِف آقـای کـرزی و مشـرف هیـچ تفاوتـی از هم 
نـدارد. پنداشـت ها و چشـم اندازهای ایـن دو، کاماًل یکی اسـت و 
هیـچ اختالفـی میاِن ایـن دو در مـوردِ طالبـان وجود نـدارد. مردم 
افـکار و رفتـارِ آقـای کـرزی را درک کرده انـد و فهمیده انـد کـه 
او خـود مسـبِب بسـیاری از ناکامی هـا و بحران هـا ـ حتـا بحـران 
انتخاباتـی ـ در افغانسـتان اسـت و هنـوز هـم در تـالِش خلـِق 

بحـران و مسـأله در کشـور می باشـد.
پیشـنهادِ مـا بـه سـراِن حکومت وحـدِت ملی این اسـت کـه: این 
شـخصیِت مرمـوز را زیـِر نظـر بگیرنـد و بـا رفتارهـا و اظهـاراِت 

مخربـش برخـورد قاطـع و قانونی داشـته باشـند. 

حـرف هـای مشـرف
 از زبـاِن کـرزی

سا  ل    هشتم        y شما  رۀ     y 1835   شنبه       16 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   2 ذ والقعد ة الحرام y 1437   6 ا  ِگست   2016

ACKU



3 www.mandegardaily.com2016   6 ا  ِگست   y 1437 2 ذ والقعد ة الحرام   y    1395       شنبه       16 ا  سد /      مرد ا  د   y 1835     شما  رۀ y        سا  ل    هشتم گزارش

رسانه ها در برزِخ توفیق و شکست
گفت وگو با نظری پریانی پیراموِن رسانه ها، دمکراسی، احزاب و منافع ملی در افغانستان

مصاحبه کننده: بیژن آرین- دانش آموختۀ روابط بین الملل

پریانی  با نظری  این گفت وگو چنـدی پیش  اشاره: 
در  استفاده  به هدِف  ماندگار،  روزنامۀ  مسووِل  مدیر 
است.  شده  انجام  دانشجویی  ـ  علمی  تحقیِق  یک 
برای  را  آن  محتوای  »ماندگار«  که  آن جایی  از  اما 
خواننده گاِن گرامی خالی از فایده نمی داند، به نشرِ 

آن اهتمام ورزیده است.
 ***

y                می گویند آزادی بدون حد و مرز، به آزادِی 
موافق  مورد  این  با  چقدر  می کند.  وارد  صدمه  دیگران 

هستید؟ 
آزادی به شکل افراطی و لجام گسیختۀ آن، مسخره و ویرانگر 
است. در همان کشورهایی که آزادی بیان به بازترین شکل 
و بلندترین حدش اعمال می شود، هرگاه از آزادی به شکل 
افراطِی آن استفاده شده، مشکالت و چالش های فراوانی را 
پدید آورده است. مثاًل کسی که در امریکا قرآن کریم را آتش 
زد و این عمل را مبتنی بر قانوِن آزادی بیان و عقیده خواند، 
ذهنیِت  و  کرد  خدشه دار  اسالم  جهان  در  را  امریکا  چهرۀ 
تقابل اسالم و غرب را شدت بخشید و به نحوی باعث رشد 

افراطیت در جهان  شد. 
هرج ومرج  و  خشونت  مرز،  و  حد  بدون  آزادی  بنابراین، 
پدید می آورد و آزادی تعریف شده و چهارچوب دار، تساهل 
آزادی  برای  سرخ  برخی خطوط  ما  کشورِ  در  پیشرفت.  و 
بیان مشخص شده اند؛ به گونۀ نمونه، توهین به دین اسالم، 
در  می توانند  افراد  است.  بیان  آزادی  سرِخ  خط  شکستن 
گفت وگوها و نوشته های علمی شان، به نقد منطقِی امور دینی 
بپردازند، پرسش کنند و پاسخ منطقی بخواهند، اما این که به 
دین دشنام دهند، به هیچ وجه با آزادی بیان سازگاری ندارد. 
سرخ  خطوط  همان  یا  خود  چوکاِت  از  آزادی  اگر  مسلمًا 
عدول کند، نفرت ایجاد می کند و به هیوالی استبداد بهانه 
می دهد. رسانه یک ابزار است و کار کردن با این ابزار، دانش 

و درایِت الزمِ خود را می طلبد. 
y                رسانه ها در افغانستان چقدر زمینۀ گفت وگو و 

تبادِل ایده  میاِن شهروندان را مساعد ساخته اند؟ 
ما از رسانه در جهت گفت وگو میاِن شهروندان در صورتی 
باشیم.  داشته  آگاه  کنیم که شهرونِد  بهینه  استفادۀ  می توانیم 
اما در حال حاضر، بخش کوچکی از جامعۀ ما شهرونِد آگاه 
آشنا  مدارا  و  تساهل  با  هنوز  متباقی،  و  می شود  محسوب 
این  در  رسانه ها  و  بپردازند  تساهل  مشِق  به  باید  و  نیستند 
اگر  بنابراین  بگیرند.  گردن  به  را  محوری  نقِش  باید  زمینه 
رسانه ها در جامعه یی که به بلوغ فکری نرسیده  است، دقیق 
و هوشمند عمل نکنند، ممکن است به جای تبادل ایده، به 

خلق نفاق و سوءتفاهم میان شهرونداِن کم سواد بپردازند.
y                با در نظرداشت موجودیِت رسانه های فراوان 
در کشور، آیا زمینۀ گفت وگو میان شهروندان ایجاد شده 
است یا این که رسانه ها به تعصبات و جانب داری از افراد 

و بحث های قومی و نژادی پرداخته اند؟ 
باید علمی  تأثیرگذاری یک رسانه،  به کارکرد و  نگاه مان    
باشد. شما زمانی می توانید در برابر تعصب و تبعیض قرار 
بگیرید و آن را حل کنید که اول آن را به عنوان یک واقعیت 
تشریح  باید  تعصب  مطرح شود،  باید  تعصب  کنید.  مطرح 
بفهمند - که  کنند و  استشمام  را  آن  بِد  بوی  تا همه  گردد 
چیِز بدی است-  و سپس در برابرش قرار بگیرند. افرادی 
که به آگاهی برسند، خود به خود در برابِر این پدیده قرار 
تا در زمینۀ آگاهی بخشی  می گیرند. رسانه ها مکلف هستند 
نژادپرستی  و  تعصب  نظیر  اجتماعی  مشکالت  پیرامون 
دست اندرکاراِن  نگاه  چون  متأسفانه  اما  بکنند.  فعالیت 
رسانه ها معطوف به درآمد از بازار و محدود به موضوع مالی 
می شود، از فعالیت در چنین حوزه هایی باز می مانند و بسنده 
برنامۀ تفریحی و فرهنگی و چند چوکاِت  می کنند به چند 
کلیشه و تکراری. یعنی  بسیاری از رسانه های ما نمی خواهند 
اگر  رسانه  مسلمًا  کنند.  رسالت مندانه حرکت  نمی توانند  یا 
به دسِت یک شخص فهیم بیفتد، نقِش خوش می آفریند و 
درخِت دوستی می نشاند؛ اما اگر به دسِت یک فرد متعصب 
بنابرین، زمانی  نفاق جهالِت می افشاند.  بیفتد، تخم  نفهم  و 
تأثیرگذاری رسانه در جامعه برجسته می شود که رسانه تمامِ 
تالشش را در جهِت با سواد و باخبر ساختِن اعضای جامعه 
تا  دهد  به خرج  کشور  سیاست گذاراِن  و  مدیران  به ویژه  و 
جامعه از سخت گیری و تعصب به سوی تساهل و برابری 

اساسی یی  کارِ  نه تنها  مهم  این  تحقِق  برای  کند.  حرکت 
در  می بینیم  روز  هر  برعکس،  بلکه  است؛  نگرفته  صورت 
مناطق مختلِف کشور کتله های افراطی شکل می گیرد و وارد 
میداِن رسانه ها می شود و فضا را مسموم می سازد. از این رو 
عالی و  اندیشه های  به  را  داریم که رسانه های خود  نیاز  ما 

دانِش الزم مسلح کنیم.
y                رسانه ها در افغانستان چقدر در تقویت احزاِب 

سیاسی نقش داشته اند؟
منفی  نقِش  سیاسی  احزاِب  شکل دهِی  قسمت  در  رسانه ها 
برابِر  در  انجام  تا  آغاز  از  رسانه ها  فعالیت  کرده اند.  بازی 
احزاب سیاسی بوده و فقط چند رسانه به نفع احزاِب سیاسی 
کار کرده اند که خود مشمول همان جریان ِ سیاسی بوده اند. 
رسانه های مطرح هیچ گاه دموکراسی را با موجودیت احزاِب 
سیاسی جمع نکردند و دموکراسی را بدون احزاب قلمداد 
کردند. البته این رویکرد متأثر از پروسه یی بود که می بایست 
افغانستان  برای  متمرکز  کاماًل  نظامِ  راستای تشکیِل یک  در 
این رو  از  می شد.  تطبیق  جهانی  جامعۀ  و  امریکا  سوی  از 
بودند  باور  بدین  آمده ها  غرب  از  یک عده  و  کرزی  آقای 
نداریم و  احزاب  از  بد هستند و تجربۀ خوبی  احزاب،  که 
رسانه ها نیز به نحوی از انحا پیام آن ها را انتقال می داد. آقای 
وارد  احزاب،  از  خارج  را  اشخاصی  می کرد  سعی  کرزی 
فراهم  را  احزاب  کامِل  طرد  زمینۀ  و  سازد  قدرت  ساختار 
احزاب  گرفتِن  شکل  دموکراسی،  الزمۀ  آن که  حال  سازد. 
است و تا زمانی که احزاب سیاسِی فعال وجود نداشته باشند، 

از دموکراسی نمی توان بهرۀ چندانی برد. 
y                در رابطه با احزاب و لزومِ آن ها در دموکراسی 

بیشتر توضیح دهید.
دولتی  نظام  و  باشند  داشته  وجود  جامعه  در  احزاب  اگر 
تقسیم  آن ها  میان  دموکراتیک  گونۀ  به  نیز  انتخاباتی  و 
انحصار  از  سه گانه  قوای  و  کابینه  آن که  ضمن  باشد،  شده 
می آید،  بیرون  وی  احتمالِی  زیاده خواهای  و  رییس جمهور 
می گردد؛  کمتر  و  کم  اقتصادی  و  سیاسی  فساد  برای  زمینه 
یعنی احزاب هر کدام مهارکنندۀ یکدیگر در صحنۀ قدرت 
نمی تواند  دیگری  نظرداشِت  در  بدون  هیچ یک  و  هستند 
تصمیِم بزرگی را در سطح کشور عملی سازد. در دموکراسی 
این چنینی، کرسی های قوای سه گانه و از جمله کرسی های 
طریق  از  که  کسانی  و  می شود  بخش  احزاب  میان  پارلمان 
احزاب وارد نظام می شوند، هم در برابر مردم و هم در برابر 
نظام و هم در برابر احزاب پاسخگو می باشند. در دموکراسی 

منهای احزاب، نماینده گان مجلس می توانند بر اساس سالیق 
و منافِع شخصی به نامزدوزرا رای دهند و به نحوی دست به 
فساد بزنند؛ اما در دموکراسی حزبی نماینده از این استقالل 
و فرصت برای فساد برخوردار نیست و باید بر اساس منافِع 
حزب که در مرام نامه ذکر گردیده، کارت سبز یا سرِخ خود 
را بلند کند و مسلمًا مرام نامۀ احزاب نیز بر اساِس چشم اندازِ 

بزرِگ منافع ملی تنظیم و ترتیب گردیده است. 
به طور کلی می توان گفت که در دموکراسی حزبی، فیلترهای 
بیشتری برای پاالیِش دستگاه قدرت و رهبری وجود دارد 
اکنون  ما  که  کالنی  فسادهای  مجاِل  هرگز  فیلترها  این  و 
شاهدش هستیم را نمی دهد. در نظام ریاستی غیرحزبی است 
قدرِت  به  متکی  آن که  از  بیش  و وکال  می بینیم وزرا  ما  که 
آرای مردم باشند، متکی به قدرِت مافیا می شوند و فسادهای 
ساخت  اقتصادی،  بنگاه های  کردن  ساقط  نظیر  بزرگی 
مکتب های خیالی و پولیس خیالی و به بن بست کشاندن و 
بی اعتبار کردن انتخابات  و پروسه های ملی را رقم می زنند. 
هرچند همیشه می گوییم پس از سقوط طالبان در افغانستان 
طرد  با  که  است  این  واقعیت  اما  گرفت،  دموکراسی شکل 
یا  ناقص و  این دموکراسی  احزاب سیاسی موثر و مردمی، 
بسیار مضر شکل گرفته است، تا حدی که همۀ ارکاِن نظام 
افرادی  محور  در  خاص  حلقه های  یا  و  یک  چنِگ  در  را 

مشخص و منافع آن، قرار داده است که ضد مردم ساالری 
و دمکراسی است. 

y                برخی بدین باورند که بی برنامه گِی احزاب دلیلی 
با  رسانه ها. چقدر  از طرف  حمایت شان  عدمِ  برای  شده 

این دیدگاه موافق هستید؟
وقتی در قانون اساسی به احزاب ارج قایل نمی شوند و آنان 
را از قدرت و سیاست بیرون می کشند؛ وقتی در استراتژی 
داده  مستقل  افراد  به  احزاب  جای   دولت،  سیاسِی  کالِن 
می شود؛ حزب به عنوان یک پدیدۀ مهجور و مطرود، با کدام 
جایگاه  چنانچه  بچیـند.  برنامه  و  بکند  کار  بیاید  امکانات 
قانونی برای احزاب تعیین شود، دولت ها مکلف به حمایت 
یکدیگر  با  رقابت  در  مسلمًا  احزاب  و  هستند  احزاب  از 
دارای برنامه می شوند. اگر فرض کنیم دو حزب باهم رقابت 
دارند، برای به دست آوردن کرسی های در پارلمان بخواهند 
دارند  برنامه  به  نیاز  برای جلب مردم و رای  بکنند،  مبارزه 
که همین نیازمندی آن ها را وادار به برنامه ریزی می کند. اما 
حاال کسانی می آیند و به اصطالح حزب درست می کنند که 
معنای حقیقی و پشتوانۀ حقوقِی الزم را ندارد، فقط نهادی 
ضعیف و شکننده به نام حزب وجود دارد. آن چه امروز ما 
به عنوان احزاب سیاسی و مردمی داریم هم، همه باقی ماندۀ 
دهه  چندین  جمعیت  حزب  مثاًل  جهادند.  و  جنگ  دوراِن 
می شود که وجود دارد. این نوع احزاب به رغم حزب ستیزی، 

به دلیل ریشه های محکِم مردمی شان از بین برده نمی شوند. 
رسمیت  به  و  ثبت  حکومت  توسط  هرچند  احزاب  این 
شناخته شده اند، اما ساختار نظامِ ما به گونه یی است که آن ها 
را برنمی تابد. از طرف دیگر اخالق ارزش گذاری به حزب 
ندارد؛ مثال در همۀ جهان می بینیم  افغانستان وجود  هم در 
احزاب در جریان های انتخابات منسجم می شوند و اعضای 
بیرون  یا  حزبی  درون  نامزد  از  و  شده  نزدیک تر  باهم  آن 
جزبی به شکل خاصی حمایت می کنند. احزاب ایدئولوژیک 
اما  دارند.  را  تمسک  و  دستی  یک  این  دیگران،  از  بیشتر 
قوی تریِن  که  جمعیت  جزب  همین  افغانستان  در  متاسفانه 
هست،  هم  ایدئولِوژیک  و  حزب  تاریخی ترین  از  یکی  و 
در  اما  می نماید  دست  یک  و  متحد  انتخابات  از  بیرون  در 
جریان انتخابات که فرصت ثمر بخشی حزب است، اعضای 
ارشد آن به چندین پارچۀ متضاد تقسیم می شوند و نقش ایفا 
بنیاد  در  احزاب  نفش  که چون  می دهد  نشان  این  می کنند. 
رعایت نشده است، افراد به جای ارزش گذاری به حزب، در 
پی منافع شخصی و فردی از رهگذر سیاست اند و این وضع 
زمانی  تا  شاید  و  می کند  احزاب هم صدق  دیگر  مورد  در 
فهم  تا  و  نکند  تغییر  فردگرایی  و  نظام  متمرکِز  ساختار  که 
عمومی از قدرت و سیاست و منافع عوض نشود، احزابی که 
در آینده هرچه ملی تر هم شکل بگیرند، به عین سرنوشت 

مواجه شوند. فقط در صورت این تغییرات و  تغییر نظام و 
تمرکززدایی از آن، جایگاه حزب معنی پیدا خواهد کرد و 
رسانه ها آنگاه می توانند نقش بسیار بارز و تعیین کننده یی را 
بالنده گی احزاب ایفا کنند. تا وقتی که احزاب قوی در  در 
افغانستان شکل نگیرند و سیاست در ارادۀ این ها نیاید، ما به 
یک نظامِ شایسته دست نمی یابیم و رقابت ها معنای خود را 
از دست می دهد. اکنون افراد با یک خرمِن پول وارد میداِن 
سیاست می شوند و معلوم نیست که این پول را از کدام راه 
به دست آورده و با آن فضای سیاست قدرت را به نفِع خود 

مصادره می کنند. 
y                اگر یک آسیب شناسی در مورد کارکرد رسانه ها 
داشته باشیم، مواردی که رسانه ها در این 14 سال در نظر 

نگرفته اند، چیسـتند؟ 
شاید موارد زیادی باشد که رسانه ها مد نظر نگرفته اند؛ یکی 
بیرون  به  سیاست مداران  و  جهانی  جامعۀ  تشویق  آن ها،  از 
کشیدِن سیاست از شکل وحشی آن و اهلی و مدنی ساختِن 

آن می باشد.
برجسته  در سیاست  را  احزاب  اند شکل  نتوانسته  ـ رسانه 
و  کردِن  حزبی  طرف  به  تا  کند  تشویق  را  دولت  و  کنند 

سازمانی ساختن سیاست، حرکت کند. 
که  بوده  این  در  رسانه ها  کوتاهی  دموکراسی  رشد  برای  ـ 
نتوانستند از ماهیِت انتخابات دفاع کنند و جهان را وادار به 
تمکین در این عرصه بسازند. اگرچه رسانه هایی را داشتیم 
که برای این مهم تالش کردند، اما چون یک پروژۀ جهانی 
بر ما اعمال شده، هنوز در شرایط کاماًل منفعالنه قرار داریم 
کجا  کسی  چه  می گیرند  تصمیم  کالن  قدرت های  هنوز  و 
قالِب  این  می توانند  کنند،  همت  اگر  رسانه ها  اما  بنشیند. 
به  جامعه  برای  را  واقعی  انتخاباِت  و  بشکنند  را  تحمیلی 

ارمغان آورند. 
اصاًل  تصویری  رسانه های  به خصوص  رسانه ها  برخی  ـ 
یعنی  تر،  دور  و  دم  همین  فعالیت شان  که  نیستند  متوجه 
جامعه  فرهنگی  وضعیِت  روی  تأثیری  چه  بعد  نسل  یک 
کاماًل  رسانه ها  از  برخی  برنامه های  می گذارد.  خانواده ها  و 
قرار  ما  جامعۀ  فرهنگِی  ارزش های  و  سنت ها  با  تقابل  در 
دارد. مسلمًا همه سنت های جامعۀ ما همه پسندیده نیستند، 
انداخته شوند.  باید دور  از آن ها آن قدر منفورند که  بعضی 
اما رسانه ها باید سنت ها و ارزش های پسندیدۀ ما را تقویت 
کنند و سنت های ناپسند را با فرهنگ پسندیده جاگزین کنند. 
اما متأسفانه برخی رسانه ها با رویکرد بازاری خود، عکِس 
این مسیر را طی می کنند و با نشر فیلم ها و سریال ها و سایر 
کاالهای نازل سینمایی و رسانه یی، جامعه را مورد شبیخوِن 
ولنگارِی  که  دارد  نگرانی وجود  این  داده اند.  قرار  فرهنگی 
به  روزی  را  جامعه  و  شود  برانگیختاندن  سبِب  رسانه ها 

آشوب و عقب گردِ فرهنگی بکشاند.  
از سنت های  برخی  برای  بدیل  ارایۀ  در قسمت  ـ رسانه ها 
گونۀ  به  نکرده اند.  کار  درست  شکِل  به  جامعه  در  منفور 
نمونه هنوز هم در جامعۀ ما بددادن رایج است. این که کسی 
قتل  کند و خواهرش را به عنواِن ُجرمانه به خانوادۀ مقتول 
بدهند، یکی از عاداِت بسیار ناپسنِد جامعۀ ما و در تضاد با 
ارزش های اسالم قرار دارد. رسانه ها می بایست در این زمینه 
برنامه های  با  را  ناپسند  عنعنۀ  این  و  می کردند  آگاهی دهی 
این رسانۀ رسالت مند و  کنار می زدند.  سالم و روشن گرانه 
و  افراطی  خانواده های  می تواند  حتا  که  است  جامعه شناس 
و سبِب  دهد  قرار  مدارا  و  تساهل  مسیِر  در  را  جزم اندیش 

رشد و بارورِی فرهنگی جامعه گردد.
نگاهِ  و  پویایی اند  و  تحول  حاِل  در  مدام  جوامع،  مسلمًا  ـ 
افراد به پدیده ها با گذشِت زمان تغییر می کند؛ اما متأسفانه 
و  نمی کنند  حرکت  جامعه  تحوالِت  با  همپا  ما  رسانه های 
دست اندرکاراِن  آن که  حال  می زنند.  درجا  اوقات  بسیاری 
را  جوامع  انکشاِف  به  رو  و  جدید  نیازهای  باید  رسانه ها 

دریابند و بر اساس آن، دست به تولید برنامه  بزنند.

بخش دوم
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بخش دوم و پاياني

افسرده گی و خودکشی 
افسـرده گی پـس از جدایی و احتمال خودکشـی، 
از دیگـر عوارض چنین دوسـتی هایی اسـت. پس 
از ایجـاد دوسـتی، به دلیـل ارتباط مسـتمر، نوعی 
حالت وابسـته گی بیـن طرفین ایجاد می شـود. در 
ایـن دوره، نوجـوان برای حفظ ایـن ارتباط تالش 
می کنـد و حاضـر اسـت هـر هزینه یی بـرای ادامۀ 
روابطـش بپـردازد. آن هـا مصـر به ادامـۀ ارتباط و 
حتـا ازدواج هسـتند. در ایـن حالـت، قطـع رابطه 
نوجـوان  و  شـده  منجـر  شـدید  افسـرده گی  بـه 
بی حوصلـه می شـود، میـل بـه زنده گـی نـدارد و 
در مـواردی نیـز دسـت بـه خودکشـی می زند. در 
ایـن شـرایط خانواده هـا بایـد نسـبت بـه شـرایط 

آگاه باشـند و تعـادل برقـرار کنند. 
برخـی از خانواده هـا بـا ایجـاد محدودیـت بیـش 
از حـد و جداسـازی فرزنـدان خـود و برخـی نیز 
بـه  بی منطـق  و  بی حسـاب  آزادی هـای  دادن  بـا 
نوجوانـان، دچـار رفتارهای افراطی می شـوند. اما 
اگـر نوجوان احسـاس کنـد که می تواند براسـاس 
معیارهـا و ضوابـط، رابطه یـی منطقـی بـا جنـس 
مخالـف برقـرار کنـد، دچـار عـوارض شـایع این 

روابـط نمی شـود. 
گذشـته از بی کفایتـی و ناآگاهـی والدین، شـرایط 
محیطـی، تناقضـات اجتماعـی، افـراط و تفریـط 
در مناسـبات اجتماعـی، به هـم ریخته گـی اوضاع 

فرهنگـی و عـدم الگوسـازی مناسـب بـرای جوانـان در کنـار عـوارض طبیعی 
دوران نوجوانـی، شـرایط را بـرای ایجـاد ناهنجاری های اجتماعـی مهیا کرده و 
موجـب ایجـاد مشـکالت عاطفی و روانـی برای نوجوانان شـده اسـت. برخی 
رسـانه ها بـا بزرگ  نمایـی حـوادث و ناهنجاری هـای اجتماعـی، باعـث نگرانی 
خانواده هـا می شـوند و فضایـی نامناسـب و آلـوده را در ذهـن والدیـن شـکل 
می دهنـد. در ایـن صورت والدیـن برای جلوگیـری از انحراف فرزنـدان، اقدام 
بـه محدودسـازی آن هـا کـرده و بـه طـور افراطـی آن هـا را از جامعه جـدا می 

 . کنند
فقـط  امـا  نوجوانـان عاشـق شـوند؛  دارد کـه  احتمـال وجـود  ایـن  همیشـه 
»دل سـتانی« مشـکل ایـن پدیده نیسـت، بلکه مشـکل اصلی از ناآگاهـی والدین 
و فرزنـدان از چگونه گـی ایجـاد ایـن روابـط و حـد آن ناشـی می شـود. در 
جامعـۀ پیچیـدۀ امـروز، نمی تـوان بـه طـور سـنتی جوانـان را بـا هم آشـنا کرد 
و بایـد بـه نقـش اجتمـاع در ایـن زمینـه توجـه شـود. دانشـگاه، محیـط کار، 
مناسـبات اجتماعـی و رفت وآمدهـای خانواده گی، بسـترهای ایجـاد ارتباط بین 

دو جنـس مخالـف را ایجـاد می کنـد. 
زمینـۀ  می تـوان  مناسـب،  مسـیر  بـه  نوجوانـان  هدایـت  و  خالقیت یابـی  بـا 
شـکوفایی اسـتعدادها و ارضـای نیازهـای روانی آن ها را ایجاد کـرد. با توجه به 
این کـه نوجوانـان در ایـن سـنین، نیاز بـه جلب محبـت و ابراز وجـود دارند، با 

به مسـیر مناسـب، می تـوان زمینۀ خالقیت یابـی و هدایـت نوجوانـان 
و  اسـتعدادها  ارضـای نیازهـای روانـی آن هـا شـکوفایی 

کـرد.  ایجـاد  انگیزه سـازی، ایجـاد خالقیت را 
الگوسـازی  در و  مهمـی  نقـش  مناسـب، 
نوجوانـان و کاهش میزان سرگرم سـازی 

ی  سـتی ها و افراطـی در بیـن آن هـا د
دارد.

بخش دوم و پایانی

د: تناهی عشق
بی نهایت،  تا  خود  گسترش  از  عشق  اما 
ناتوان است و چنان چه تا بی کران گسترده 
شود، عمقش را از دست می دهد. مظهر این 
می  یافت  مسیح  وجود  در  عمیقًا  ناتوانی، 
شود. هگل نیز »همانند ارسطو می داند که 
عشق نمی تواند بدون از دست دادن شور 
و حالش تداوم یابد«)۱۲(. مسیح به عنوان 
از  او،  تقدیر  که  می یابد  در  عشق  مظهر 
سرنوشت قومش جدا است. او نمی تواند 
به یک باره جهان را به کیش خود در آورد، 
نیز  از طریق مرگ بر روی صلیب و  مگر 
رواج انجیل به واسطۀ حواریانش. بنابراین 
ناآرام  ناشده،  ارضا  اشتیاقی  به  عشق،  این 
و بی پایان بدل می شود که عاملی اساسی 
شمار  به  دینی  تجربۀ  در  اجتناب ناپذیر  و 

می رود. )۱۳(
در مقابل این مذهب )که به واسطۀ شهادت 
عیسی کاماًل شخصی است( دین یهود قرار 
آرمان  یهود،  دین  که  دانست  باید  دارد. 
به حساب  هگل است، زیرا مذهبی قومی 
می آید. )۱۴( این مذهب به واسطۀ اجتناب 

از عشق، در میان قوم تداوم دارد.
ه: آشتی با جهان از طریق عشق

منشای دین یهود، نفرتی است که وحدت 
ابراهیم  می برد.  بین  از  را  زنده گی  کهن 
هیچ عشقی با جهان و آدمیان ندارد و همۀ 

می گسلد  هم  از  را  عاشقانه اش  پیوندهای 
با  روحیـۀ خصومت  از  هگل،  تعبیر  به  و 
جهان و دیگر آدمیان برخوردار است.)۱۵( 
یهود )و در رأس  قوم  بدین طریق نسبت 
است.  ابزاری  جهان،  با  ابراهیـم(  آن ها 
حتا رابطۀ آنان با خدا به سطح برده گی و 
بنده گی تنزل می یابد؛ زیرا انزجار، ضرورتًا 
خدا  حالت  این  در  )که  خواجه  رابطۀ  به 
است( با اموال، انسان ها یا نظایر آن سرایت 
از  متناهی  و  نامتناهی  رابطۀ   )۱۶( می کند. 
در  »نامتناهی  درواقع  است.  گسسته  هم 
ماوراء قرار دارد و خود تبدیل به شئ شده 
با  رابطه  در  دیگر هر چیزی  است«. )۱۷( 

انسان شی یی متناهی است.
اما عیسی پیامبر عشق است و عشقش بیش 
از هر چیز بر وحدت زنده گی تأکیـد دارد. 
هگل در پاسخ به تعارض کانتی وظیفه و 
به خدا،  نسبت  را  بنده وارانه  انقیاد  تمایل، 
طرح می کند. این انقیاد در عشق مسیحی 
قوانین  به  »احترام  مسیح  می یابد.  نمود 
عرضه  را  چیزی  برعکس  آموزد،  نمی  را 
می کند که به قوانین وفادار است، اما آن ها 
را به مثابه قوانین فسخ می کند و بدین سان 
این   )۱۸( است«.  قوانین  اطاعت  از  باالتر 
به  با جهان  آشتی درآمدن  از درِ  یعنی  امر 

واسطۀ عشق.
الهی  رحمت  هم چون  مسیحی  آموزه های 

از طریق شفاعت مسیـح، نمودی از همین 
آشتی پذیری با جهان و تقدیرخویش است.

و:گذر از خود در عشق 
هم  در  را  زنده گی  یهود،  قوم  ابزارانگاری 
بدل  اشیایی  به  را  موجودات  و  می شکند 
تضمین  و  بهره مندی  کار  به  که  می کند 
روابط  می آید.  خانواده اش  و  فرد  امنیت 
میان انسان های یهودی صرفًا عینی و ناشی 
از تفکر است. )۱۹( بنابراین هر چیزی تنها 
با انسان و این قوم معنا می یابد.  در رابطه 
و تقدیر قوم یهود آن است که از جهان و 

آدمیان تا ابد جدا باشند.
از خودگذشته گی  مسیح،  تقدیر  مقابل،  در 
است. »او تقدیر خود را در همین جدایی 
می بیند و قادر به آشتی یافتن با خود نیست... 
مسیح... تقدیر خویش را در تقابل با دنیایی 
از  وی  و  شده  بیگانه  او  برای  که  می بیند 
راه عشق بر آن غلبه می کند«. )۲۰( تقدیر 
مسیح در سر سپردن به صلیب و گذشتن 
برکات  از  آدمیان  سعادت  راه  در  خود  از 
با  آشتی جویی  این  در  هگل  است.  عشـق 
تقدیر خویش و در گذشتن از خود آزادی 

راستین روح را در می یابد. )۲۱(
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ابوالفضل رجبی 

را  زنده گی  یهود،  قوم  ابزارانگاری 
را  موجودات  و  می شکند  هم  در 
کار  به  که  می کند  بدل  اشیایی  به 
فرد  امنیت  تضمین  و  بهره مندی 
میان  روابط  می آید.  خانواده اش  و 
و  عینی  صرفاً  یهودی  انسان های 
بنابراین  از تفکر است. )19(  ناشی 
و  انسان  با  رابطه  در  تنها  چیزی  هر 
این قوم معنا می یابد. و تقدیر قوم 
یهود آن است که از جهان و آدمیان 

تا ابد جدا باشند.
از  مسیح،  تقدیر  مقابل،  در 
خودگذشته گی است. »او تقدیر خود 
قادر  و  می بیند  جدایی  همین  در  را 
نیست...  خود  با  یافتن  آشتی  به 
تقابل  در  را  خویش  تقدیر  مسیح... 
با دنیایی می بیند که برای او بیگانه 
غلبه  بر آن  راه عشق  از  شده و وی 

می کند

با خالقیت یابی و 
هدایت نوجوانان به 
مسیر مناسب، می توان 
زمینة شکوفایی 
استعدادها و ارضای 
نیازهای روانی آن ها 
را ایجاد کرد. با توجه 
به این که نوجوانان 
در این سنین، نیاز 
به جلب محبت و 
ابراز وجود دارند، با 
خالقیت یابی و هدایت 
نوجوانان به مسیر 
مناسب، می توان زمینة 
شکوفایی استعدادها و 
ارضای نیازهای روانی 
آن ها را ایجاد کرد. 
انگیزه سازی، ایجاد 
خالقیت و الگوسازی 
مناسب، نقش مهمی در 
سرگرم سازی نوجوانان 
و کاهش میزان 
دوستی های افراطی در 
بین آن ها دارد 
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کثیری از پژوهش گران اعتراف داشته اند که محمد در 
زیر نور آفتاب متولد شده و در همان جا زنده گی اش 
را سپری کرده است. این سخن بدین معنی است که 
ناگفته  و  پوشیده  محمد  زنده گی  از  گوشه یی  هیچ 
باقی نمانده است. مورخان از زنده گِی مادر و پدرش 
گرفته، تا قوم و قبیلۀ او پرده برداشته اند. ماه و روز 
تولدش، دوران کودکی، عهد جوانی، دوران پیامبری و 
سرانجام لحظاِت مرگش را به رشتۀ تحریر درآورده اند. 
سیره نویسان هرکدام یکی از پهلوهای زنده گی محمد 
را درج و ثبِت اوراِق تاریخ کرده اند. به گونۀ مثال در 
او،  لباس، غذای دل خواه، پاپوش های  از نوع  تاریخ، 
شانۀ موی او، اثاث منزل او، نام همسران و فرزنداِن او 
و خالصه همۀ ابعاد زنده گِی او درج شده است. سید 
سلیمان ندوی می گوید: پیامبر تنها شخصیت در تاریخ 
بشریت است که به همسراِن خود رخصت می داد که 
از چگونه گی زنده گی شان با محمد به دیگران حکایت 
در  بماند،  مخفی  نظرها  از  چیزی  نگذارند  و  کنند 
حالی که سایر چهره های نامدار تاریخ سعی داشته اند 

زنده گی خصوصی شان در پرده مخفی بماند.
هیچ مورخی در ثقه بودِن قرآن دچار شک و تردید 

در  وحی  کاتبان  نام  تفصیل  و  شرح  با  است:  نشده 
تاریخ آمده، چگونه گی ثبت آیات قرآن کریم گزارش 
کار صورت  زمینه  این  در  دقت  با  قدری  به  و  شده 
گرفته که جای سوال در آن باقی نمانده است. این که 
و  یافت  ترتیب  چگونه  محمد  وفات  از  پس  قرآن 
اخبار  از  گرفت،  قرار  مسلمانان  همۀ  دسترس  در 
صحه  آن  بر  نیز  بعدی  پژوهش های  که  اتفاقی ست 
نسخه های  مجید،  قرآن  آیات  کنار  در  است.  نهاده 
کوچکی نیز از احادیث نبوی در آن زمان تدوین شدند 
از جمع آورِی  بزرِگ حدیث  مجموعه های  بعدها  که 

آن ها شکل گرفتند. 
پژوهش گران وقتی به کارِ مقایسه میان ادیان می نشینند، 
پیش از همه مستند بودِن روایت ها برای آن ها مطرح 
می گردد و نمی شود بدون مراعات این اصل، به داوری 
نتیجه یی به دست دهند. در چنین میدانی،  بپردازند و 
هیچ یک از ادیان نمی تواند با پیامِ محمد به همسری 
برخیزد و دم از رقابت زند. به قدرِ لحظه هایی که از 
ازل تا به ابد جاری بوده و جاری است، صلوات بر 

محمد و آل و اصحابش باد!
بیدل در وصف مقام و منزلت سرور کائنات سروده 

است:

  ادب گاهی است زیر آسمان از عرش نازک تـر
  نفس گم کرده می آید، جنید و بایزید این جا

جمع بنـدی 
برتری  و  امتیاز  عمده ترین  آمد،  گفته  که  آن گونه 

پیامبران در پیام شان است، نه در جهان گشایی آن ها و 
نه در قدوقامِت رسای ایشان؛ از همین بابت »پیامبر« 
نامیده می شوند. در میان پیامبران الهی و پیامبران ادیان 
شرقی، محمد جایگاه بی همتایی را احراز کرده است؛ 
زیرا پیامش خدایی، انسانی، جامع، واقع بینانه، واضح، 
و  عالی  الگوی  دارای  و  مستند  انعطاف پذیر،  معتدل، 

فراگیر می باشد. 
وقتی این نبشته در اختیار خواننده گان قرار می گیرد، 
شماری از آن ها امتناع می ورزند، شمار اندکی هم که 
گاهی  دارند،  موضوعات  این گونه  خواندِن  به  میلی 
چه  »پیامبری  می پرسند:  دیگران  از  زمانی  و  از خود 
کاری است که محمد به سر رسانده است؟ ایشان اگر 
وسیله یی اختراع می کردند، بهتر از  کارِ پیامبری نبود؟ 
این همه در باب شفافیِت دستورهای محمد گفته آمد 
و از روشنی پیامِ او سخن رانده شد، پس چرا این همه 
در  خونریزی  و  کشتار  حد  تا  اختالف  و  فرقه بندی 
میان مسلمانان وجود دارد؟ دینی که چندین امتیاز به 
او نسبت داده شد و از برتری محمد و پیامش حرف 
به میان آمد، چرا در حال حاضر رهروانش در وضعیت 

به  که  پیمانه یی  به  می برند،  به سر  ناگواری  به شدت 
دیگر  ادیاِن  پیروان  حاکمیِت  سایۀ  زیر  در  زنده گی 
می شتابند و هرگونه خطری را هم در این راستا پذیرا 
می شوند؟ وقتی پیامی نتواند صلح و آرامش را تأمین 
را  زنده گی  برقرار سازد،  را  اخوت  و  بدارد، دوستی 
سامان بخشد، امتیازات روی کاغذ چه معنا و ارزشی 

می تواند داشته باشد؟«  
برق،  هواپیما،  ماشین،  اختراع  گفت:  باید  پاسخ  در 
بشر  حیات  در  یک  هر  آن ها،  نظایر  و  کمپیوتر 
بهتر  و  سهل  را  زنده گی  و  کرده  ایفا  به سزایی  نقش 
ساخته اند، اما می توان نقش هر یک از آن اختراعات را 
با پیام هایی که به وسیلۀ پیامبران آمده است، به مقایسه 
گرفت؟ آیا ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت، تأکید 
بر عفو و گذشت، تشویق صلۀ رحم، احترام به کرامت 
بشری و امثال آن ها مهم اند یا اختراعاتی که برشمرده 
و  همکاری  نبود  انسان ها،  میان  جدی  معضلۀ  شد؟ 
تعاون، شفقت و نوع دوستی است، نه کمبود وسایل 
مدرن. ابزار مدرن به انسان قدرت و سرعت بخشیده، 
کارهایش را آسان کرده و پاره یی از امراِض مهلک را 
از میان اوالد بشر نابود کرده است، ولی به همان پیمانه 
نیز  مشکل آفرین  بوده اند،  تسهیل کننده  اختراعات  که 
اسباب درد، دربه دری و کشتار دسته جمعی  شده اند؛ 
اصلی  مایۀ  که  چیزی  آن  مسلمًا  کرده اند.  فراهم  را 
وسایل  و  ابزار  نه  می دارد،  مهیا  را  انسان  سعادِت 

پیشرفته، بلکه ایمان و اخالق است. 
وجود اختالف در میان مسلمانان و فرقه فرقه شدِن 

آرا  تعددِ  و  اختالفات  نیست.  مسلمانان  ویژۀ  آن ها، 
در میان همۀ گروه های بشری وجود دارد، این امر به 
ذهِن انتخاب گر تعلق می رساند و از امتیازاِت انسان به 
شمار می رود. در اثر همین اختالفات و انتخاب گری 
روش های  می گردد،  شناسایی  بهتر  راه های  که  است 
ابزار و وسایِل کارسازتر تولید  بیرون می آید و  نیکو 
و  تفسیرها  آبستن  متنی  هر  دیگر،  از سوی  می شود. 
تأویل های متعدد می باشد و هیچ متنی را یارای گریز 
از این قاعده نیست. اما آن چه این مسأله را به جنگ و 
کشتار می کشاند، اختالف در برداشت و تفسیر متون 
جای  در  را  خشونت  و  خصومت  ریشۀ  نمی باشد. 
مگر  دینی.  متون  در  نه  کرد،  باید  جست وجو  دیگر 
فراوان ندیده ایم که اشخاص متعدد با آرا و نظریات 
مختلف در کنارِ یکدیگر زنده گی می کنند و در عین 
زنده گی  در  اگر  می ورزند.  احترام  یکدیگر  به  حال 
اختالف نبود و در میان بشر ظرفیت تفسیر و تأویل 
زنده گانی  به ساِن  انسانی  حیات  نمی داشت،  وجود 
سایر جانوران راکد و یک سان می ماند. آن چه اختالف 
و  می کشاند  خصومت  و  دشمنی  به  را  نظر  و  رای 

جوی های خون جاری می سازد، عوامل دیگری مانند 
منافع اقتصادی، غلبۀ نیروی شهوانی، برتری جویی های 
قومِی ناشی از تربیت های بدوی و خشونت زا، دسایس 

حلقاِت مغرض و امثالهم می باشد. 
اگر پای مقایسه به میان آید تا معلوم شود که رهرواِن 
محمد شرورند یا پیروان ادیان دیگر، این مسأله جای 
تأمل دارد: کشتن و بستن در همه جا وجود دارد، با 
این تفاوت که کسانی به بمب و راکت مجهزند و از 
آن استفاده می برند و عده یی هم که دسِت خالی دارند، 
با ابزار ساده به میدان می روند. جالب این جاست که 
و  ندارند  ایرادی  اول،  مورد  در  جهانی  رسانه های 
اما  می گویند؛  سخن  آن  از  آب وتاب  با  که  بسا  چه 
گونۀ دوم را یک عمِل تروریستی می خوانند و آن را 
تقبیح می دارند. آن هایی که کشورها را به خاک وخون 
ولی  می شوند؛  خوانده  جهانی  قدرت های  می کشند، 
ناقضین  می جنگند،  ابتدایی  صورت  به  که  کسانی 
حقوق بشر و جنایت کاران جنگی لقب داده می شوند. 
جنایات  این همه  عقِب  در  که  بسا  چه  آن،  بر  افزون 
و کشتار در میان مسلمانان، دست های قدرتمندی در 
فعالیت است که در تباهی و بربادی مسلمانان، منافِع 
خود را جست وجو می کنند. شاید بپرسید که »این چه 
پیام عالی است که پیروانش را در برابر دست درازی ها 
و دسایس دشمنان واکسینه نکرده و همیشه آن ها در 
معرض خطر قرار دارند، فریِب دیگران را می خورند 

و به جاِن هم می افتنـد؟«
کنونِی  اسف بارِ  وضعیِت  مالمتی  نویسنده،  باور  به   
مسوولیِت  برنمی گردد.  محمد  پیام  به  اسالم،  جهان 
این همه به سران و رهبران ناالیِق کشورهای اسالمی 
عاجز  خورشید  دیدِن  از  خفاشان  چون  که  می رسد 
و  به خواهش های شخصی  تاریکی ها  در  و  مانده اند 

قومی شان چسپیده اند. 
سراِن  کاستی های  و  ضعف ها  از  ذره یی  آن که  بدون 
باید  گیرد،  صورت  چشم پوشی  اسالمی  کشورهای 
اسالم  جهان  در  امروز  که  وضعیتی  داشت:  اذعان 
برابر  در  غرب  که  کالنی ست  برنامۀ  می گذرد، 
مسلمانان به راه انداخته است. به سخن دیگر، وضعیت 
شماِل  و  افغانستان  خاورمیانه،  در  جاری  اسف بارِ 
برنامۀ  بل  نیست،  مسلمانان  دروِن  از  افریقا جوشیده 
من  کرده اند.  طرح ریزی  دیگران  که  خصمانه یی ست 
یقین دارم که امِت مسلمه در فرجام از آن به سالمت 
می گذرد و گروه هایی که در عصر حاضر بقای خود 
را در جنگ و ستیز دنبال می کنند، خود راه زوال و 

نابودی خواهند پیمود.

 خدایا چنان کن که پایان کار
 تو خشنود باشی و ما رستگار!  

منـــــــــابع:
۱. قرآن مجید  مترجم: مصطفی خرم دل

۲. فی ضالل القرآن   سید قطب

گوشه یی از پیام تو     .۳
صالح الدین سلجوقی  

ویژه گی های کلی اسالم    .۴
یوسف قرضاوی، مترجم: جلیل بهرامی نیا  

رسالت محمدی     .۵
سید سلیمان ندوی، مترجم: عبدالحق عتید  

دین شناسی تطبیقی     .۶
کدارنات تیواری، مترجم: مرضیه شنکائی

بسط تجربۀ نبوی     .۷
             عبدالکریم سروش

احیای فکر دینی در اسالم    .۸
محمد اقبال، مترجم: احمد گدام

اسالم میان دو دیدگاه شرق و غرب   .۹
علی عزت بیگوویچ، مترجم: سید حسین سیف زاده

جستارهایی در دین شناسی تطبیقی   .۱۰
              سید احمد اشرفی

شرح نصوص الحکم     .۱۱
ابوالعال عفیضی، مترجم: نصراهلل حکمت

به  مقایسه  پای  اگر                     
میان آید تا معلوم شود که رهرواِن محمد 
شرورند یا پیروان ادیان دیگر، این مسأله 
دارد: کشتن و بستن در همه  تأمل  جای 
کسانی  که  تفاوت  این  با  دارد،  وجود  جا 
به بمب و راکت مجهزند و از آن استفاده 
خالی  دسِت  که  هم  عده یی  و  می برند 
می روند.  میدان  به  ساده  ابزار  با  دارند، 
جالب این جاست که رسانه های جهانی در 
مورد اول، ایرادی ندارند و چه بسا که با 
اما گونة  از آن سخن می گویند؛  آب وتاب 
دوم را یک عمِل تروریستی می خوانند و 
آن را تقبیح می دارند. آن هایی که کشورها 
قدرت های  می کشند،  خاک وخون  به  را 
که  کسانی  ولی  می شوند؛  خوانده  جهانی 
ناقضین  می جنگند،  ابتدایی  صورت  به 
لقب  جنگی  جنایت کاران  و  بشر  حقوق 

داده می شوند
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اساسـی  قانـون  تطبیـق  بـر  نظـارت  مسـتقل  کمیسـیون 
افغانسـتان، اجـازه اصالحـات در نظـام انتخاباتـی را بـه 

کـرد. صـادر  حکومـت 
کمیسـیون مسـتقل نظارت بر تطبیق قانون اساسـی کشـور 
در خبرنامه یـی کـه در سـایت خود منتشـر کـرده، در مورد 
کمیسـیون  صالحیت هـای  و  وظایـف  تشـکیل،  قانـون 
مسـتقل انتخابات و کمیسـیون شـکایات انتخاباتی نگاشـته 
قانـون  نهـم  و  یکصـد  مـاده  اسـاس حکـم  »بـر  اسـت: 
اساسـی حکومـت مکلف نیسـت فرمـان تقنینـی مربوط به 
انتخابات و کمیسـیون های انتخاباتی را در سـال اخیر دوره 
تقنینـی بـه شـورای ملـی ارایـه کننـد و بـر فـرض ارائیـه، 
شـورای ملـی نمی توانـد آن را در فهرسـت کار خود داخل 

گرداند.«
در ایـن خبرنامـه افـزوده شـده اسـت: »همچنیـن بـا توجه 
بـه جایـگاه حقـوق بنیادیـن و بی  بدیـل انتخابـات در نظام 
سیاسـی کشـور و ضـرورت حفـظ و تـداوم مشـروعیت 
نظـام مبتنـی بـر قانـون اساسـی و برخاسـته از آرای مردم؛ 
اساسـی  حقـوق  تضییـع  از  پیشـگیری  بـرای  همچنیـن 
شـهروندان، حکومـت براسـاس مـاده هفتـاد و نهـم قانون 
اساسـی می توانـد هر نـوع فرمـان تقنینی جدیـد را در ایام 
رخصتی شـورای ملـی در مورد انتخابات و کمیسـیون های 
اخیـر  سـال  در  فرمـان  ایـن  و  نمایـد  صـادر  انتخاباتـی 
دوره تقنینیـه، بـدون ارائـه بـه شـورای ملـی قابـل تطبیـق 

a».می باشـد

متـن کامـل نظریه حقوقی کمیسـیون نظـارت بر تطبیق 
قانون اساسـی

ریاسـت عمومـی اداره امـور ریاسـت جمهـوری اسـالمی 
افغانسـتان طی مکتوب شـماره )۵۳۵۰( مورخ ۱۳۹۵/۴/۳۱ 

خویش چنین نگاشـته اسـت:
 »بـه کمیسـیون محتـرم مسـتقل نظـارت بـر تطبیـق قانون 
اساسـی. براسـاس هدایـت جاللتمـآب رییـس جمهـوری 
اسـالمی افغانسـتان مراتب ذیل احتراماً نگاشـته می شـود: 
چنانچـه در جریـان قراردارید فرمان تقنینی شـماره )۱۵۹( 

مـورخ ۱۲/۹/ ۱۳۹۴ رییس جمهور اسـالمی افغانسـتان در 
مـورد قانون تشـکیل، وظایف و صالحیت های کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات و کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی که به 
تاریـخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ بـه شـورای ملـی احالـه گردیـد، بـه 
تاریـخ۱۳۹۵/۳/۲۴ از طـرف ولسـی جرگـه رد و بـه تاریخ 
تاییـد شـد ولـی بـه  ۱۳۹۵/۴/۸ از طـرف مشـرانوجرگه 
خاطـر اختـالف نظـر بیـن دو جرگـه مطابق به مـاده صدم 
قانـون اساسـی، هیـأت مختلـط مجلسـین شـورای ملـی 
تشـکیل گردیـد اما موفق بـه رفع اختالف نشـد، اکنون که 
شـورای ملـی در حالـت تعطیـل تابسـتانی خود قـراردارد 
مطابـق بـه احـکام مـواد هشـتم و نهـم قانـون کمیسـیون 
مسـتقل نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی نظر مشـورتی 

حقوقـی خـود را در مـوارد ذیـل ابـراز نمایید:
 ۱. فرمـان تقنینـی مذکـور از نگاه حقوقـی و قانونی در چه 

قراردارد؟ وضعیتی 
 ۲. در صـورت صـدور فرمـان تقنینـی جدیـد در مـورد 
انتخابـات بـر اسـاس  مـاده ۷۹ قانـون اساسـی، آیـا ایـن 
فرمـان، قابـل احالـه بـه شـورای ملی می باشـد یـا خیر؟«.
    کمیسـیون مسـتقل نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی 
تأمیـن  انتخابـات و نقـش آن در  بـه اهمیـت  اذعـان  بـا 
مشـروعیت نظـام مبتنـی بـر اراده مـردم و حاکمیـت ملـی 
و نیـز وجـود نگرانی هـای ملـی و بیـن المللـی از تأخیـر 
و  انتخاباتـی  انجـام اصالحـات  بـر ضـرورت  انتخابـات 
برگـزاری هرچـه عاجـل انتخابـات منـدرج قانون اساسـی 
مقـام  الذکـر  فـوق  احالـه  کمیسـیون  می نمایـد.  تاکیـد 
محتـرم ریاسـت جمهـوری را براسـاس حکم مـاده نهم و 
جـزء دوم مـاده هشـتم قانـون کمیسـیون در جلسـه عادی 
مـورخ۱۳۹۵/۵/۳ خویـش طـرح و بعد از بحث و بررسـی 
بـه اکثریـت آرا نظریـه حقوقـی ذیـل را بـر مبنـای احکام 

قانـون اساسـی ابـراز می نمایـد:
    پاسـخ سـؤال اول: براسـاس حکـم مـاده یکصـد و نهم 
قانـون اساسـی حکومـت مکلـف نیسـت فرمـان تقنینـی 
مربـوط به انتخابات و کمیسـیون های انتخاباتی را در سـال 
اخیـر دوره تقنینیـه به شـورای ملـی ارائه کننـد و بر فرض 

ارائـه، شـورای ملـی نمی تواند، آن را در فهرسـت کار خود 
داخـل گردانـد. امـا از آن جایـی کـه اکنـون در مقابل یک 
عمـل انجـام شـده قـرار گرفته ایـم بایـد گفت: مـاده صدم 
قانـون اساسـی در ایـن مـورد چنیـن صراحـت دارد کـه: 
»هـرگاه مصوبـه یـک مجلـس از طـرف مجلـس دیگر رد 
شـود، بـرای حل اختالف هیـأت مختلط به تعداد مسـاوی 
از اعضـای هـردو مجلس تشـکیل می گـردد. فیصله هیأت 
بعـد از توشـیح رییـس جمهـور نافذ شـمرده می شـود. در 
صورتـی کـه هیـأت مختلـط نتواند اختـالف را رفـع کند، 

مصوبـه رد شـده به حسـاب مـی رود«.
پاسـخ سـؤال دوم: براسـاس حکـم مـواد چهـارم قانـون 
اساسـی کـه حاکمیـت ملی به ملـت تعلق دارد کـه به طور 
مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم توسـط نماینـده گان خـود آن را 
اعمـال می کنـد و مـاده سـی و سـوم قانـون اساسـی کـه 
اتبـاع افغانسـتان حـق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن را 
دارا می باشـند و حکـم ماده هشـتاد و سـوم قانون اساسـی 
کـه براسـاس آن اعضـای ولسـی جرگـه توسـط مـردم از 
طریـق انتخابـات آزاد، عمومـی، سـری و مسـتقیم انتخاب 
می گردنـد و همچنیـن بـا توجه بـه جایگاه حقـوق بنیادین 
و بـی  بدیـل انتخابات در نظام سیاسـی کشـور و ضرورت 
حفـظ و تـداوم مشـروعیت نظـام مبتنـی بر قانون اساسـی 
و برخاسـته از آرای مـردم؛ همچنیـن بـرای پیشـگیری از 
تضییـع حقـوق اساسـی شـهروندان، حکومـت براسـاس 
مـاده هفتـاد و نهم قانـون اساسـی می تواند هر نـوع فرمان 
تقنینـی جدیـد را در ایـام رخصتی شـورای ملـی در مورد 
انتخابـات و کمیسـیون های انتخاباتـی صـادر نمایـد و این 
فرمـان در سـال اخیـر دوره تقنینیـه، بدون ارائه به شـورای 

ملـی قابـل تطبیق می باشـد.
ایـن نظریـه حقوقـی مطابـق حکـم جـزء اول مـاده نهـم 
قانـون کمیسـیون مسـتقل نظارت بـر تطبیق قانون اساسـی 
بـه جاللتمـآب محتـرم رییـس جمهـور دولـت جمهوری 
اسـالمی افغانسـتان تقدیـم می گـردد و بـه موجـب حکـم 
مـاده پانزدهم قانون کمیسـیون از طریق رسـانه های خبری 

دولتـی بـه اطالع عمـوم رسـانیده می شـود.

ابوبکر صدیق
هیـچ برنامه یـی برای محـدود کـردن رسـانه های اجتماعی 

بـه خصوص فیسـبوک در افغانسـتان  وجـود ندارد. 
اداری  اعضـای  و   جمهـوری  ریاسـت  در  مسـووالن 
مجلـس با تکذیب درخواسـت محـدود کردن رسـانه های 
اجتماعـی به خصـوص فیسـبوک می گوینـد: هیـچ اراده یی 
بـرای محـدود کـردن رسـانه های اجتماعـی وجود نـدارد.

آنـان می گوینـد کـه هیـچ مکتـوب رسـمی در زمینـه از 
نشـانی مجلـس نماینده گان به ریاسـت جمهوری فرسـتاده 

است. نشـده 
و  مخابـرات  وزارت  در  مسـووالن  دیگـر،  سـویی  از 
کـرده  بی خبـری  ابـراز  موضـوع  ایـن  از  نیـز  تکنالـوژی 
رسـانه های  محدودکـردن  بـرای  دسـتوری  می گوینـد: 
اجتماعـی و به خصـوص فیسـبوک از ریاسـت جمهـوری 

نکرده انـد.  دریافـت 
ایـن درحالی اسـت که نهاد نـی حمایت کنندۀ رسـانه های 
آزاد افغانسـتان روز پنجشـنبه ) ۱۴ اسـد ( گفتـه اسـت که 
محدودیـت  خواهـان  مجلـس  نماینـده گان  از  شـماری 

فیسـبوک در کشـور شـده اند.
دفتـر  رسـانه های  دید بـان  رییـس  توحیـدی،  صدیـق اهلل 
نـی گفتـه اسـت کـه بـر اسـاس اطالعاتـی کـه به دسـت 
را  مکتوبـی  مجلـس  نماینـده گان  از  شـماری  آورده انـد، 
بـه اداره امـور ریاسـت جمهـوری فرسـتاده و خواسـتار 

شـده اند. کشـور  ایـن  در  فیسـبوک  محدودیـت 
امـا، مسـووالن در ریاسـت جمهـوری بـا رد ایـن موضوع 
می گوینـد کـه هیـچ مکتـوب رسـمی از طـرف مجلـس 
نماینـده گان مبنـی بر محدود سـاختن شـبکه های اجتماعی 

دریافـت نکرده انـد. 
ریاسـت  سـخنگوی  معـاون  مرتضـوی،  حسـین  شـاه 
مانـدگار می گویـد:  بـا روزنامـۀ  جمهـوری در مصاحبـه 
هیـچ مکتـوب رسـمی کـه در آن شـکایت بـرای محـدود 

سـاختن رسـانه های اجتماعـی صـورت گرفتـه باشـد، از 
طـرف مجلـس نماینده گان به ریاسـت جمهوری فرسـتاده 

نشـده اسـت.
آقـای مرتضـوی گفـت: ایـن وظیفـۀ وزارت اطالعـات و 
فرهنـگ اسـت کـه در مـورد قانونـی سـاختن رسـانه های 
اجتماعـی به خصـوص فیسـبوک چگونـه راهبـردی را در 

پیـش می گیـرد.
مجلـس  منشـی  انعامـی  عبدالـروف  حـال،  همیـن  در 
نماینـده گان از صـدور مصوبـۀ مبنـی بر ایجـاد محدودیت 
ابـراز  نماینـده گان،  مجلـس  از  اجتماعـی  رسـانه های 
به خاطـر  مصوبـۀ  هیـچ  می گویـد:  کـرده  بی خبـری 
مجلـس  نشـانی  از  اجتماعـی  رسـانه های  محدودکـردن 
نماینـده گان بـه ریاسـت جمهوری فرسـتاده نشـده اسـت.
آقای انعامی افزود: در نشسـت های عمومی و نشسـت های 
امتیـازی بحِث روی محدود سـاختن شـبکه های اجتماعی 
صـورت نگرفتـه اسـت و از نشـانی مجلـس نماینـده گان 

چنیـن مصوبه یی صادر نشـده اسـت.
بـه گفتۀ او، خواسـت ها و مصوبات مجلـس نماینده گان به 
دسـت خط هیـأت اداری صـادر می شـود؛ اما درخواسـتی 
مبنـی بر این که مجلـس نماینده گان خواسـتار محدودکردن 
رسـانه های اجتماعی به خصوص فیسـبوک  باشـند، حتا از 
نشـانی کمیسـیون های این مجلس هم صادر نشـده اسـت.

از سـویی هـم، مـژگان مصطفـوی، معاون نشـراتی وزارت 
اطالعـات و فرهنـگ گفته اسـت که تاکنـون مکتوبی مبنی 
بر درخواسـت محدودشـدن فیسبوک از سـوی نماینده گان 

بـه آنها نرسـیده و اگر برسـد نیـز عملی نخواهد شـد. 
ایـن درحالی اسـت که یاسـین صمیـم سـخنگوی وزارت 
و  مخابـرات  وزارت  می گویـد:  تکنالـوژی  و  مخابـرات 
تکنالـوژی در عرصـه ارایـه خدمـات انترنیتـی بـرای همه 
شـهروندان بـه صورت یکسـان تـالش می کند و سانسـور 

و محدودیـت بـرآن را نمی پذیـرد.

آقای صمیم هم چنان از شـکایت نماینـده گان مجلس مبنی 
به خصـوص  اجتماعـی  بـر محـدود سـاختن رسـانه های 
فیسـبوک ابـراز بی خبـری کرده افـزود: تا کنون از ریاسـت 
جمهـوری در مـورد محـدود کـردن رسـانه های اجتماعی 

مکتـوِب به این وزارت فرسـتاده نشـده اسـت. 
از  تکنالـوژی  افـزود: وزارت مخابـرات و  آقـای صمیـم 
بـرای  سانسـور  هرنـوع  و  کـرده  پشـتبانی  بیـان  آزادی 

می پندارنـد. قانونـی  غیـر  را  اجتماعـی  رسـانه های 
سـخنگوی وزارت مخابـرات در قسـمِت از سـخنان خـود 
کنتـرول و پایـن آوردن کیفیـت خدمات انترنـت را در روز 
راه پیمایـی جنبـش روشـنایی )۲ اسـد( بی بنیـاد خوانـده 
افـزود: ایـن وزارت هیچ گونه اراده یی بـرای قطع و کاهش 
سـرعت انترنت و سانسـور بر شـبکه های اجتماعی  ندارد 

و از آزادی بیـان حمایـت می کنـد.
آقـای صمیـم در واکنـش بـه گفته هـای مسـووالن نهاد نی 
حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد مبنـی بـر این کـه سـرعت 
انترنـت در روز راه پیمایـی جنبـش روشـنایی کاهـش یافته 
بـود احتمـاالً کـه از طـرف مسـووالن دولتـی دسـت کاری 
شـده باشـد را حدس و گمانه زنـی خوانده افـزود: محدود 
سـاختن و کاهش دادن سـرعت انتر نت بـه ضرر اقتصادی 

دولـت تمام می شـود. 
او گفـت: وقتـی در سـاحه یی مخابراتـی شـمار مشـترکین 
اضافـه از ظرفیـت پایه همان سـاحه شـود، کیفیـت انترنت 
بـا هجـوم  دهمزنـگ  در سـاحۀ  می یایـد، چیـزی  پایـن 

راه پیمـا کننـده گان ایجـاد شـده بود.
آقـای صمیـم هم چنـان، علـت بـر قـرار نشـدن نشـرات 
زنـدۀ برخـی از رسـانه ها تصویـری را وجود دسـتگاه های 
»جمـر« در برخـی از خودرو هـای افـراد امنیتی مسـتقر در 
سـاحه عنـوان کـرده کـه تداخـل فرکانسـی را بـه وجـود 

آورده  بودنـد.
بـه گفتـۀ آقـای صمیـم: در افغانسـتان ۱۵- ۱۷ درصـد از 
مـردم بـه خدمـات انترنیتـی دسترسـی دارنـد کـه از ایـن 
جمـع ۸۷ درصـد به فیسـبوک »رخنما« ۴ درصـد به تویتر، 
۲،۱در صـد بـه link attached و شـماری محـدود از مردم 

از تلگـرام نیـز در افغانسـتان اسـتفاده می کننـد. 
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هارون مجیدی
مسـووالن ریاسـت اجرایـی حکومت وحـدت ملـی می گوید که 
آنـان به خاطـر بیـرون رفـت از بُن بسـِت توزیـع شـناس نامه های 

برقـی، طـرح بدیلـی را ارایـه کرده اند.
مسـووالن در ریاسـت اجرایـی هم چنـان می گوینـد، طـرح تـازه 
پیشکش شـده در خـود انعطاف هـای فراوانـی دارد و راه را بـرای 

توزیـع شـناس نامه های برقـی بـاز می کنـد.
براسـاس طـرح جدیـد، در شـناس نامه های برقـی و قانـون ثبـت 
احـوال نفـوس هیچ گونـه تغییری وارد نمی شـود؛ امـا همزمان به 
دارنـدۀ شـناس نامه یـک برگـه داده می شـود کـه در آن، بیـش از 
سـی مـورد کـه اطالعـات مربـوط بـه ملیـت و مذهـب را در بر 

دارد، گنجانیـده می شـود.
ایـن گفته هـا درحالـی مطـرح می شـود که داکتـر عبـداهلل عبداهلل، 
رییـس اجرایـی حکومـت وحدت ملی در ماه اسـد سـال ۱۳۹۴، 
در یکـی از نشسـت های شـورای وزیـران وعـده سـپرده بـود که 
بـه تاریـخ ۲۸ اسـد همـان سـال کـه برابـر به سـال روز اسـترداد 
اسـتقالل کشـور می شـود، رونـد توزیـع شـناس نامه های برقـی 
آغـاز می گـردد، امـا ایـن رونـد بنابـر دالیلـی تـا هنـوز آغـاز 

اسـت. نگردیده 
حشـمت رادفر، مشـاور رسـانه یی ریاسـت اجرایی در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار میگویـد: چهار ماه پیـش از ایـن و به خاطر 
بیرون شـدن از بُن بسـِت موجـود در زمینۀ توزیع شـناس نامه های 
برقـی، ریاسـت اجرایی طرح بدیلـی را که در خـود انعطاف های 

دارد ارایـه کرد.
آقـای رادفـر می افزایـد: »بـر مبنـای این طـرح، برگه یی بـه اندازۀ 
نیـم A۴ در کنـار شـناس نامه بـرای متقاضیـان توزیـع می گـردد 
کـه در ایـن برگـه، معلوماتـی کـه سـبب واکنش هایـی در میـان 
نهادهـای مدنـی، اعضـای مجلـس و شـهروندان شـده بـود، ذکر 

می گـردد.« 
در  کـه  می کنـد  تصریـح  اجرایـی  ریاسـت  رسـانه یی  مشـاور 
ایـن برگـه بیـش از سـی مـورد معلومـات در پیونـد بـه دارنـدۀ 
کنـار شـناس نامۀ  در  و  می شـود  گنجانیـده  و  ذکـر  شـناس نامه 
برقـی، بـه عنـوان سـند رسـمی بـه شـهروندان توزیـع می گردد.
توزیـع  بـرای  باقـی  مـوارد  این کـه  بیـان  بـا  رادفـر  آقـای 
نشـان  خاطـر  اسـت،  گذشـته  هماننـد  برقـی  شـناس نامه های 
می کنـد: »تحولـی کـه بـه میـان آمـده ایـن اسـت کـه جمعـی 
گذشـته  مـاه  چنـد  در  کـه  غنـی  رییس جمهـور  اطرافیـان  از 
رونـد شـناس نامه های برقـی را بـه اشـکال مختلـف بـه چالـش 

شـود.« آغـاز  رونـد  ایـن  تـا  شـده اند  قانـع  می کشـیدند، 
مشـاور رسـانه یی ریاسـت اجرایـی در ادامـۀ سـخنانش گفت که 
رییس جمهـور غنـی نیـز به صورت شـفاهی این طـرح را حمایت 

کرده اسـت.
و  رسـانه ها  از  شـماری  در  مطرح شـده  شـایعات  رادفـر  آقـای 
شـبکه های اجتماعـی را کـه گویا بـرای هر شـهروند دو تا کارت 
توزیـع می شـود را رد کرده گفـت: این موضوع در طرح گذشـته 
هـم وجود داشـت، تنهـا با این تفـاوت که همزمان با شـناس نامه 
توزیـع نمی شـد و تنهـا در صـورت مطالبه، در اختیار شـهروندان 
قـرار می گرفـت کـه در طرح تـازه همزمان بـا توزیع شـناس نامه 

می شـود. داده  متقاضی 
آقـای رادفـر تأکیـد می کنـد کـه ایـن طـرح بـرای گذشـتن از 
بُن بسـت موجـود فـرا راه توزیـع شـناس نامه های برقـی ارایـه 
شـده و تـالش جریـان دارد تـا مطابـق بـه قانـون ثبـت احـوال 

نفـوس ایـن رونـد شـروع شـود.
مشـاور رسـانه یی ریاسـت اجرایی تصریـح می کند: طـرح اصلی 
شـناس نامه های برقـی ماننـد گذشـته اسـت، هیچ تغییـری در آن 
وارد نشـده و چـون تاهنـوز طـرح جدیـد نهایـی نشـده و موارد 
ذکـر تابعیـت، قـوم، دیـن و مذهب بعد از مشـوره ممکن اسـت 

تـا در برگـۀ جدید درج شـود. 
آقای رادفر در پاسـخ به پرسشـی که روند توزیع شـناس نامه های 
برقـی چـه زمانی شـروع خواهد شـد، گفت: هر زمانـی که توافق 
سیاسـی میـان رهبـران در ایـن زمینه به میـان آیـد، آماده گی های 

تخنیکـی وجـود دارد و این روند آغاز خواهد شـد.
فرودهـای  و  فـراز  تاکنـون  شـناس نامه ها  ایـن  توزیـع  رونـد 
زیـادی را پیمـوده و همزمـان بـا بحث از سـرگیری رونـد توزیع 
شـناس نامه های برقـی، ریاسـت عمومـی ثبـت احـوال نفـوس و 
شـناس نامه برقـی، شـماری از بسـت های ایـن نهـاد را بـه اعالم 

سـپرده و دنبـال اسـتخدام کارمنـدان جدیـد اسـت. 
ایـن امـر با انتقاد ده ها کارمند پیشـین ادارۀ توزیع شـنا س نامه های 
برقـی روبهـرو شـده اسـت. معترضـان می گوینـد، آنان براسـاس 
آزمـون شـفاف اسـتخدام شـده بودنـد و برکنـاری آنـان مخالف 

قانـون کار و تعهدات قبلی مسـووالن اسـت.
توزیـع  ریاسـت  بـرای  کمک کننـده  نهادهـای  هـم،  سـویی  از 
شـناس نامه های برقـی، کمک هـای خـود را مشـروط بـه توافـق 
مسـووالن حکومت وحـدت ملی بـرای آغاز این رونـد کرده اند.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی راه »اصالحات« را هموار کرد

شورای ملی حق بحث دربارة قوانین انتخاباتی را ندارد
شناسنامة برقی توزیع می شود

مشاور ریاست اجرایی: 

طرح ما برای توزیع 
شناسنامه پذیرفته شده است

ریاست جمهوری و دبیر مجلس:

ACKUفیسبوک محدود نمی شود
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ورزش

پنتاگـون بـه علـت خـودداری پاکسـتان از مقابلـه عملـی بـا فعالیـت 
شـبکۀ تروریسـتی حقانـی در ایـن کشـور، از پرداخـت کمـک نظامی 

۳۰۰ میلیـون دالـری بـه اسـالم آبـاد خـودداری می کنـد.
روابـط میـان پاکسـتان و امریـکا در یـک دهـۀ گذشـته تنـش زا شـده 
و مقام هـای امریکایـی به خاطـر عـدم توانایـی اسـالم آباد نسـبت بـه 
مقابلـه بـا شـبکۀ حقانـی و طالبـان افغانسـتان بسـیار از ایـن کشـور 

شـده اند. ناامیـد 
آدام اسـتامپ، سـخنگوی پنتاگـون گفـت: ایـن مبلـغ در حال حاضـر 
بـه دولـت پاکسـتان داده نمی شـود، چـون وزیـر دفـاع امریـکا هنـوز 
ایـن مسـأله را تاییـد نکـرده کـه دولـت پاکسـتان در مقابلـه با شـبکۀ 
حقانـی و شـبه نظامیان طالبـان افغانسـتان آن چنان که بایـد خوب عمل 

یـا خیر. کرده انـد 
او ادامـه داد: ایـن تصمیـم از اهمیـت تالش هـای ارتـش پاکسـتان در 

مقابلـه بـا شـبه نظامیـان در دو سـال گذشـته نمی کاهد.
پرداخـت مبلـغ ۳۰۰ میلیـون دالـر بـه پاکسـتان تحت توافـق صندوق 
کمـک مالـی حمایـت ایتـالف بایـد صـورت بگیـرد کـه جزیـی از 
برنامـۀ پنتاگـون بـرای کمـک به کشـورهای متحد بـه منظـور مقابله با 
گروه هـای تروریسـتی و عملیـات شـبه نظامی گرایانه اسـت. پاکسـتان 
بزرگ تریـن دریافت کننـدۀ ایـن کمک هـای مالـی محسـوب می شـود.
براسـاس آمارهـای وزارت دفاع امریـکا، تاکنون مبلـغ ۱۴ میلیارد دالر 

به پاکسـتان و از سـال ۲۰۰۲ به پاکسـتان داده شـده است.
دولـت اسـالم آباد ایـن مسـأله را رد کـرده کـه بـه شـبه نظامیـان پنـاه 
می دهـد و تنهـا گفتـه کـه تمـام تـالش خـود را بـه کار گرفتـه تـا از 
فعالیت هـای ایـن افـراد در خـاک خـود و هم چنیـن مناطـق اطـراف 

جلوگیـری کنـد.
بـاره گفـت:  ایـن  نیـز در  امریـکا  پاکسـتان در  سـخنگوی سـفارت 
صنـدوق حمایـت مالـی ایتـالف یکـی از توافقـات همـکاری میـان 
امریـکا و پاکسـتان بـرای تـداوم مقابله با گروه های ترویسـتی اسـت.

یکـی از اعضـای سـابق داعش که به افشـاگر مسـایل این گروه تروریسـتی 
تبدیـل شـده، ُهشـدار داده اسـت کـه ایـن گـروه تروریسـتی قصـد دارد 

حمـالت هم زمانـی در انگلیـس، فرانسـه و آلمـان انجـام دهـد.
هری سـارفو، متولد آلمان، بزرگ شـده در انگلیس و یکی از اعضای سـابق 
داعـش اسـت کـه می گویـد، فرماندهان ایـن گروه تروریسـتی قصـد دارند 

حمـالت چندگانه یـی را در اروپا انجـام دهند.
سـارفو توضیـح داده اسـت، زمانی که در سـال ۲۰۱۵ به سـوریه رفته بوده، 
بـه او گفتـه شـده کـه به وطنـت آلمان بازگـرد تا یـک حملۀ تروریسـتی را 

طراحی و اجـرا کنی.
ایـن جـوان ۲۷ سـاله از رویارویـی اش بـا یکـی از اعضای سـرویس مخفی 

داعـش می گویـد کـه بـه او و دوسـتش گفته اسـت بـه خانـه بازگردند.
او می گویـد: ایـن عضـو داعـش صراحتـًا دربـارۀ شـرایط صحبـت می کرد 
و می گفـت تعـداد زیـادی از اعضایـش در کشـورهای اروپایـی زنده گـی 

می کننـد و منتظـر فرمـان گـروه بـرای حملـه بـه مـردم هسـتند.
سـارفو ادامـه می دهـد: ایـن اظهـارات دقیقـًا قبـل از حمـالت بروکسـل و 
پاریـس بـود. آن هـا بـه ما گفتند، ممکن اسـت بـه آلمان بازگردیـد؟ چرا که 
درحال حاضـر مـا بـه این نیـاز داریـم. آن ها همـواره می گفتند به دنبـال آنند 
کـه هم زمـان حمله یـی را در چنـد کشـور عملـی کننـد. آن هـا می خواهنـد 
هم زمـان حمـالت متعـددی را در انگلیـس، آلمان و فرانسـه ترتیـب دهند.

اتهامـات تروریسـتی در زنـدان بـه سـر می بـرد،  اکنـون بـه  سـارفو کـه 
می گویـد: داعـش نیروهـای متعـددی را  در انگلیـس و آلمـان بـه خدمـت 
گرفتـه اسـت، امـا ایـن نیروها پیـش از انجـام حمالت جـا می زننـد. اما در 
مقابـل بـرای انجـام حمـالت تروریسـتی داوطلبان کافـی در فرانسـه دارند.

دربـارۀ  داعـش  عضـو  ایـن  از  دوسـتش  کـه  می دهـد  توضیـح  سـارفو 
عضوگیـری در فرانسـه می پرسـد و او می خنـدد و می گوید، دربارۀ فرانسـه 

نباشـید. نگران 
ایـن مأمور سـابق پُسـت تأکیـد می کند، صدها تـن از اعضـای داعش اکنون 

بازگشـته اند. اروپا  به 
او هم چنیـن می گویـد، داعشـی ها معمـوالً بـه دنبـال افـرادی هسـتند کـه 
سـابقۀ کیفـری دارنـد؛ چـرا که ایـن افـراد معموالً بـا حلقه مجرمـان ارتباط 

دارند.
سـارفو پیـش از ایـن توضیـح داده بـود کـه علـت پیوسـتنش به ایـن گروه 
تروریسـتی چـه بوده اسـت: چرا کـه فلم های شـان وحدت زیـر یک پرچم 
را نشـان می داد... سـیاه، سـفید، آسـیایی و عرب و از هر گروهی از سـنی ها 

می کردند. حمایـت 
او گفتـه بـود که پس از بازداشـت های متعـدد در اروپـا و قرارگرفتن تحت 
نظـارت آژانس هـای اطالعاتـی پـس از گرویـدن بـه اسـالم به او احسـاس 

اسـت. می کرده  قربانی بـودن 
سـارفو در نهایـت پس از سـه ماه دیـدن زنده گی ظالمانۀ داعـش از نزدیک 

تصمیـم می گیـرد از این گروه جدا شـود.

ــه  ــان گزین ــل و گریزم ــا رونالدو،بی ــال اروپ ــه فوتب ــوی اتحادی از س
ــدند. ــا ش ــال اروپ ــت س ــن فوتبالیس ــی بهتری نهای

ــرای  ــی ب ــه نهای ــه انتخــاب ۳ گزین ــدام ب ــا اق ــال اروپ ــه فوتب اتحادی
ــاره ســبز در یــک ســال گذشــته  ــن بازیکــن ق ــوان بهتری کســب عن

کــرد.
ــتیانو  ــز و کریس ــل از ول ــرت بی ــی گ ــد یعن ــال مادری ــتاره رئ ۲ س
ــه  ــم فرانس ــن، مهاج ــوان گریژم ــراه آنت ــه هم ــال ب ــدو از پرتغ رونال
ــی انتخــاب  ــه نهای ــد  ۳ گزین ــورو ۲۰۱۶ و عضــو اتلتیکومادری در ی

ــتند. ــا هس ــال اروپ ــال فوتب ــن س ــن بازیک برتری
ــه  ــه مرحل ــهریور ۹۵  ) ۲۵ اگســت (ک ــخ ۴ ش ــرار اســت در تاری ق
ــن  ــود، بهتری ــی ش ــی م ــا قرعه کش ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی گروه

ــود. ــی ش ــا معرف ــال اروپ ــن فوتب بازیک

قرعــه کشــی مرحلــه پلــی آف لیــگ اروپــا بعــد از ظهــر جمعــه در 
نیــون ســوییس برگــزار شــد.

آستانه )قزاقستان( - باته بوریسف )بالروس(
آروکا )پرتغال( - المپیاکوس )یونان(

میتیلند )دانمارک( - عثمانلی اسپور )ترکیه(
دینامو تفلیس ) گرجستان( - پائوک )یونان(

خنک )بلژیک( - سکندیا ) مقدونیه(
سوندریسک ) دانمارک( - اسپارتا پراگ ) چک(

گتبروگ )سوییس( - قره باغ ) آذربایجان(
راپیدوین )اتریش( - ترنچین ) اسلواکی(

لیبرک )چک( - آاک الرانکا )قبرس(
آستریا وین ) اتریش( - روزنبرگ ) نروژ(

نماینده رژیم اشغالگر قدس- سن اتین ) فرانسه(
ماریبور ) اسلوونی( - قاباال ) آذربایجان(

آسترا ) رومانی( - وستهام ) انگلیس(
برندبی )دانمارک( - پاناتینایکوس )یونان(

اندرلخت ) بلژیک( - اسلوایا پراگ ) چک(
فنرباغچه ) ترکیه( - گرس هوپر )سوییس(

کراسنودار ) روسیه( - پارتیزانی ) ْآلبانی(
بلدیه اسپور ) ترکیه( -  شاختار دونتسک ) اوکراین(

ستاره سرخ بلگراد ) صربستان( - ساسولو ) ایتالیا(
ــت و  ــت بیس ــای برگش ــازی ه ــت و ب ــت ۱۸ آگوس ــای رف دیداره

ــزار خواهــد شــد. ــاه برگ ــن م پنجــم ای

امتناع پنتاگون از پرداخت 300 

میلیون دالر کمک نظامی به پاکستان

افشاگر داعش:
این گروه به دنبال انجام حمالت هم زمان 

در انگلیس، فرانسه و آلمان است

رونالدو، بیل، گریزمان 3 گزینه 

مرد سال فوتبال اروپا

قرعه کشی مرحله پلی آف لیگ 

اروپــا

عتیق اهلل ساکت

ــتهء  ــهء شکس ــتانی و لهج ــای افعانس ــث ه مخن
ــی فارس

ــی از  ــش یک ــخنرانی های ــی از س ــریعتی در یک ش
خاطــرات خــودرا در بــارهء »الیناســیون« یعنــی از خــود بیگانگــی 

ــد: ــو میکن ــن بازگ ــزاری چنی و از خــود بی
ــی در  ــان ایران ــی از جوان ــا یک ــفر در هواپیم ــگام س روزی بهن
کنــارم نشســت. همینکــه بــاوی خواســتم صحبــت کنــم چنــان بــا 
تکلــف و مخلــوط بــا کلمــات انگلیســی و بــا فشــارهای صوتــی 
صحبــت کــرد کــه بنــده فکــر کــردم موصــوف حتمــا فارســی را 
درســت بلــد نیســت و ممکــن همــهء عمــرش در آمریــکا و یــا 
انگلســتان ســپری شــده و انگلیســی برایــش زبــان اول و فارســی 
ــت گناهــش نیســت.  ــن باب ــان دوم شــده اســت وازی ــش زب برای
راســتش بســیار بــا بــی میلــی جوابــم را داد واصــال مایل نبــود که 
بــا مــن ســر صحبــت را بــاز کنــد. از قضــا چنــد لحظــه بعــد یــک 
شــخص انگلیــس واقعــی وارد هــوا پیمــا شــد و او در کنــار مــا 
نشســت. همینکــه جــوان ایرانــی آن انگلیــس را دیــد، مثــل اینکــه 
ــه  ــه باشــد، بســیار باشــوق وعالق ــهء خــودرا یافت دوســت دیرین
ــه  ــود. همینک ــت ش ــا او همصحب ــا ب ــید ت ــوی کوش ــر نح و به
ــه و  ــدون مداخل ــم ب ــن ه ــدو شــروع شــد، م ــان آن ــت می صحب
بــدون اینکــه یــک کلمــه حــرف بزنــم صحبــت هــای ایشــان را 
میشــنیدم ولــی بــا تعجــب متوجــه شــدم کــه همیــن جــوان کــه 
پیشــتر خــودرا نســبت بمــن بــی عالقــه و غربــزده نشــان میــداد، 
چنــان بــا زبــان انگلیســی نــا بلــد هســت و بــی قاعــده و گنــده 
صحبــت میکنــد کــه اصــال انســان خجالــت میکشــد. آرزو کــردم 
ــد،  ــت میکن ــته صحب ــوادانه و شکس ــی را بیس ــه فارس ــاال ک ح
ایــکاش انگلیســی اش خــوب میبــود. آن شــخص انگلیــس هــم 
زمانیکــه متوجــه شــد، ایــن جــوان بجــز چنــد کلمــه و جملــهء 
ــهء  ــد جمل ــس از چن ــت و پ ــد نیس ــی را بل ــدود، انگلیس مح
ــد  ــی انگلیســی اش تمــام میشــود و دیگــر اصــال نمیتوان تعارفات
بــه حــرف هایــش ادامــه دهــد و ســخنان ویــرا درســت بفهمــد 
ــه هــر حــرف او بیجــا بیجــا  ــه رســم تقلیــد نافهمیــده ب بلکــه ب
ــانه  ــد و بعضــا بیجــا ش ــد میجنبان ــت تایی ــا عالم ســر خــودرا ب
ــط  ــز وغل ــخره آمی ــات را مس ــدازد، و کلم ــاال میان ــش را ب های
غلــط تلفــظ مینمایــد، بمنظــور تقویــهء محــاورهء خــود احمقانــه 
از هرجــا بیربــط بیربــط ســوال نمــوده وقــت ویــرا ضایــع میکنــد، 
ــهء  ــا مطالع ــده خــودرا ب ــا وی خــودداری ورزی از حــرف زدن ب
کتــاب مصــروف ســاخت. اینجــا مــن متوجــه شــدم کــه آنهمــه 
ــی و  ــان فارس ــوان در زب ــرف زدن آن ج ــته ح ــته شکس شکس
بــکار بــردن کلمــات انگلیســی بــا زبــان دری و اداهایــش بــرای 
مــن همــه و همــه صرفــا یــک تظاهــر بیجــا بــود وموصــوف در 
ــداد،  ــه نشــان می ــزده و از خــود بیگان ــاد غرب حالیکــه خــودرا زی
متاســفانه کــه همــان زبــان انگلیســی را هــم درســت یــاد نداشــت 
ــد  ــردی، بن ــاوره میک ــا وی مح ــه ب ــار جمل ــر چه ــه اگ و همینک

ــوان مکالمــهء انگلیســی را هــم نداشــت.  ــد و دیگــر ت میمان
حــاال مخنــث هــای ازیــن قبیــل در جامعــهء ســرطانی مــا نیــز بــه 
وفــرت ظهــور کــرده انــد کــه در هنــگام حــرف زدن حــروف »ر« 
ــر اداء نمــوده و دهــان خــودرا قصــدا کــج و معــوج  ــان پ را چن
میســازند کــه گویــی اینجنــاب همــهء عمــرش در قصــر ســفید بــا 
آقــای جــورج دبلیــو بــوش و اوبامــا ســپری شــده اســت. مخنــث 
بچــهء رســانهء خورشــید کــه برنامــهء کنســرت را در تاجکســتان 
گردانندگــی میکــرد، پــرده از روی ایــن واقعیــت تلــخ برداشــت 
و بیچــاره بســیار تصنــع بخــرچ میــداد تــا فارســی را بــا لهجــهء 
انگلیســی بیامیــزد و مــن یقیــن دارم کــه ایــن امــر باعــث تعجــب 
مــردم تاجکســتان شــده وشــاید ایشــان تعجــب کــرده باشــند کــه 
ــه تلفــظ میشــود.  ــان فارســی در افغانســتان اینگون آخــر چــرا زب
آیــا اینگونــه تلفظــات کــج و معــوج در همــهء افغانســتان معمــول 
ــا  ــد؟ آی ــت میکنن ــه صحب ــان اینگون ــهء فارســی زبان اســت وهم
ایــن طــرز حــرف زدن مولــود تهاجــم زبــان انگلیســی واســتقرار 
ــن  ــا بای ــر آنه ــت اث ــا تح ــه افغانه ــت ک ــی اس ــای خارج نیروه
ــع  ــرای رف ــد؟؟ ب ــت داده ان ــودرا از دس ــی خ ــهء ادب زودی لهج
اینگونــه گمانــه زنیهــا مالکیــن و روســای رســانه هــا در همچــو 
برنامــه هــای خارجــی بایــد کارمنــدان بــا ادب و باســواد خــودرا 
بــرای گردانندگــی بفرســتند نــه مخنــث هــای شــکارچی خــودرا 

کــه بوســیلهء ایشــان دام میماننــد و کام میســتانند.
البتــه در چنــد رســانهء دیگــر نیــز میتوانیــد اینگونــه جــوان هــای 
الیناســیون شــده را خصوصــا در برنامــه هــای کــه آهنــگ هــای 
فرمایشــی را پخــش میکننــد، ببینیــد. بــا بینــی و خیشــوم صحبــت 
کــردن، کلمــات را جویــده جویــده تلفــظ کــردن، بجــای الســالم 
و علیکــم، ســام کــم بینــدای عزیــز اینانــگ درج چــررم گررفتــه 

دررر شــب ررررر
من هم نفهمیدم که چه میگویند؟؟؟؟؟؟؟؟

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1835 y Saturday 6 August 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق ، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

                   گفت و گو کننده: روح اهلل بهزاد
رشتۀ  مرتبه یی  چندین  قهرمان  آریا،  فواد  احمد  اشاره: 
قهرمان  و  آزاد«  »مبارزۀ  »هاشی هاراکاراته«،  ورزشی 
که  است  سال  چهارده  او  است.  افغانستان  ملی  تیم 
کرده  تمرین  کشور  در  ورزشی  مختلف  رشته های  در 
می کند.  مسابقه   »HSP« سازمان  در  حال حاضر  ودر 
در  مبارز  بهترین   ۲۰۰۸ الی   ۲۰۰۷ سال های  آریااز 
در  مسابقه یی  اخیراً  آریا  است.آقای  بوده  خود  رشتۀ 
کشور هندوستان داشت که توانست کپ قهرمانی این 
مسابقات را از بهترین مبارزِاین کشور بستاند. روزنامۀ 
ماندگار مصاحبه یی را با آقای آریا ترتیب داده است که 

تقدیم خواننده گان عزیز می گردد:
در نخست لطف کرده در مورد مسابقۀ اخیرتان که در  

کشور هندوستان برگزار گردیده بود، بگویید؟
ماه جاری   ۲۰ تاریخ  به  هندوستان  کشور  در  مسابقه ام 
میالدی برگزار گردید. این مسابقه نیمه مرکزی بود که 

یک  با  نخست  قهرمانی،  کپ  به دست آوردن  ازای  در 
حریف نیپالی مقابل شدم که او از مسابقه با من خود را 
کنار کشید و من با بهترین مبارز یا فایتر هندوستان مقابل 
بوکسینگ  ملی  تیم  قهرمان  هندوستان  فایتر  این  شدم. 
توانستم در ظرف ۱دقیقه و ۳۰  بود که  نیز  هندوستان 
ثانیه او را نک آوت کنم و قهرمان شوم. باید یادآور شودم 
که یک روز بعد از این مسابقه، به صورت بی پیشینه خبر 
در  هندوستانی  یک  باخت  و  افغانستانی  یک  قهرمانی 

رسانه های این کشور پخش و نشر گردید.
چه زمانی ورزش را آغاز کردید و هم چنان بگویید 

که در کدام رشته ها ورزش کرده اید؟
ورزش را چهارده سال قبل از رشتۀ »تکواندو« آغاز کردم، 
دوسال در این رشته ماندم و مسابقات داخلی زیادی هم 
داشتم. بعد از آن وارد رشتۀ »کانکفو توا« شدم و دوسال 
را هم در این رشته به ورزش پرداختم. در مدت چهارده 
در  که  رشتۀ»هاشی هاراکاراته«ماندم  سالدر  سال،هشت 

این مدت، مدال های داخلی و خارجی دارم و پنج سال 
قهرمان تیم ملی افغانستان در این رشته نیز بودم. دلیل 
تبدیل کردن رشته های ورزشی ام بیشتر بی توجهی دولت 
به آن رشته ها و نداشتن مسابقات خارجیبود، چون بسیار 
عالقه داشتم به مسابقات خارجی بروم.اما مدت دوسال 
»MMA«تمرینات  یا  آزاد  مبارزۀ  رشتۀ  در  که  می شود 
خود را به پیش می برم. قابل ذکر است که در حال حاضر 
تیم ملی هردو رشته یعنی هاشی هاراکارته و  عضویت 

مبارزۀ آزاد را دارم.
ما  خواننده گان  برای  دست آوردهای تان  مورد  در 

بگویید، تا به حال چه دست آوردهایی داشته اید؟
همه  زیاددر  دست آوردهای  کشور  داخِل  مسابقات  در 
از سال  که  آن جا  تا  دارم،  تمرین کرده ام  رشته های که 
۲۰۰۴ الی ۲۰۰۹ قهرمان تیم ملی و دوسال بهترین مبارز 
بوده ام. از سفرهای خارجی،یک مدال طال از کشور ترکیه 
و یک مدال نقره از کشور ایران شامل دست آوردهایم 
است. در کنار آن، دو دست آورد خارجی دیگر در رشتۀ 
دارم که هردواز کشور هندوستان  آزاد  مبارزۀ  ورزشی 

یکی در سال ۲۰۱۴ و اخیراٌ ۲۰۱۶است.
چرا رشته های ورزشی هاشی هاراکاراته را ترک کردید؟
در نخست دوست ها و عالقه مندانم برایم پیشنهاد دادند 
از  بعد  بپیوندم،  آزاد  مبارزۀ  ورزشی  رشتۀ  به  باید  که 
مرا  انگیزه  هردو  شدم،  رشته  این  عالقه منِد  خودم  آن 

واداشت تا رشتۀ مبارزۀ آزاد را پیش بگیرم.
ورزش کاران افغانستان با چه مشکالتی مواجه اند؟

در ُکل مشکالت کمیتۀ المپیک افغانستان فراوان است، 
سفرهای  و  ورزشکاران  به  نسبت  اندکی  کمیتۀ  این 
پس  این  از  امیدوارم  که  است  بی توجه  آن ها  خارجی 
این بی توجهی ادامه نداشته باشد، چون این بی توجهی 
فنا می دهد.افغانستان  باد  به  را  ما  استعدادهای ورزشی 
که  دارد  ورزش  قسمت  در  فراوانی  استعدادهای 
اما همکاری از سوی  هرکدام شان یک قهرمان هستند، 
کمیتۀ ملی المپیک دیده نمی شوند، به دلیل حاکم بودن 
روابط بر ضوابط در این کمیته، اکثر استعدادها خاموش 

و نا شناخته مانده اند.
پیام تان به جوانان و خواست تان از حکومت چیست؟

و  است؛ مشکالت  افغانستان یک کشور جهان سومی 
چالش ها در این کشورها فراوان می باشد. جوانان و در 
ُکل مردم افغانستان باید خودشان را از دست ندهند و با 
هرنوع مشکل و چالش مبارزه کنند، امروز و فردای این 
مملکت از ماست، بنٌا خوب است در یک بخشی از این 
کشور سهم بگیریم وبه آبادانی و افتخارآفرینی بپردازیم. 
شاید تکراری باشد اگر بگویم از دخانیات و مواد مخدر 
دوری شود؛ چون ما مصداق های زیاد اشخاص معتاد را 
در جامعه می بینیم که برای خود کاری کرده نمی توانند 

چه رسد به این که برای کشور و مردم خدمت کنند.
در کنار این، از حکومت می خواهم تا توجه شان را به 
بدارند، چون  مبذول  آن  جوانان  و  المپیک  ملی  کمیتۀ 
کارکرد  میزان  و  حکومت ها  شناخت  راه های  از  یکی 
بلندبودن  آن کشور،  مردم  برای  خدمت گذاری  شان  و 
بنٌا  است،  بین الملل  و  جهان  سطح  در  آن کشور  پرچم 
برای نشان دادن چهرۀ واقعی و صلح آمیز افغانستان نیاز 
است تا در قسمت ورزشکاران سرمایه گذاری و توجه 

صورت گیرد.

قهرمان مبارزۀ آزاد به دولت:

کمیتة المپیک را از یاد نبرید

وزیـر دفـاع امریـکا در اظهاراتی تاکیـد کرد مبـارزه با گروه 
تروریسـتی داعـش همچـون نبـرد بـا سـرطان اسـت و باید 
"هرچه سـریعتر" این سـرطان  را ریشـه کن کـرد و در همین 
راسـتا ائتـالف مبـارزه بـا داعش تحـت رهبری امریـکا باید 

حمالتـش علیـه داعش را تشـدید کند.
اشـتون کارتـر، وزیـر دفـاع امریـکا در گفت وگـو با شـکبه 
خبـری فاکـس نیـوز گفـت کـه بـه اعضـای ائتـالف مبارزه 
بـا داعـش گفتـه بایـد اقدامات بیشـتری در جنگ بـا داعش 

دهند. انجـام 
وی خاطـر نشـان کـرد: امریـکا بر تـالش خود علیـه داعش 
افـزوده و از اعضـای ائتـالف نیـز خواسـته بیشـتر در ایـن 
نبردهـا دخیل شـده و فعالیت بیشـتری انجـام دهند چون ما 

بایـد هر چـه سـریعتر در ایـن جنگ پیروز شـویم.
کارتـر گفـت: داعـش بایـد در عراق و سـوریه یعنـی جایی 
کـه ایـن سـرطان آغـاز شـد نابـود شـود. وی افـزود: البتـه 
ایـن کافـی نیسـت، چون آنهـا بـه افغانسـتان و به لیبـی نیز 

سـرایت کرده انـد.
ائتـالف مبـارزه بـا داعـش تحـت رهبـری امریـکا طـی دو 
سـال گذشـته، دسـت به حمالت هوایی در عراق و سـوریه 
علیـه گـروه داعـش زده  اسـت؛ حمالتـی که بخشـی از آنها 
بـرای حمایـت از نیروهای زمینـی درگیر با این تروریسـتها 

انجـام شـده اند.
وزارت دفـاع امریـکا چنـد روز پیـش اعـالم کـرد، ارتـش 
ایـن کشـور، به درخواسـت "دولـت وحدت ملـی" اقدام به 
حمـالت هوایـی علیـه مواضـع داعـش در این کشـور کرده 
اسـت. وزارت دفـاع امریـکا می گوید: در حـال حاضر هنوز 
زمـان مشـخصی بـرای پایـان دادن بـه این حمـالت هوایی 

علیـه داعـش در لیبـی در نظـر گرفته نشده اسـت.

اشـتون کارتـر در گفت وگـو بـا بـرت بایـر مجـری شـبکه 
خبـری فاکـس نیـوز اظهـار کـرد: عملیـات هوایـی در لیبی 
کـه شـبه نظامیان  اسـت چـرا  متمرکـز  »سـرت«  بـر شـهر 
داعـش در ایـن شـهر حضور گسـترده ای دارنـد. وی افزود: 
حملـه بـه مواضعـی انجام می شـود کـه ارتش لیبـی آن ها را 
شناسـایی و اطالع رسـانی می کنـد و مطمئن هسـتم این کار 

ادامـه پیـدا خواهـد کرد.
همچنیـن افغانسـتان هـم از دیگر مناطقی اسـت کـه امریکا 
از ارتـش آن حمایـت کـرده و درگیـر نبردهایـی بـا گـروه 
هـای افـراط گـرا در این کشـور از جمله شـاخه وابسـته به 

اسـت. داعش 
بـه گفته کارتـر، نبرد با داعـش باید هرجایی که سـلول های 
سـرطانی ایـن گـروه بـه آن سـرایت می کننـد، انجـام شـود 

ولـی تمرکـز اصلـی همچنان بر عراق و سـوریه اسـت.
پیـش از ایـن شـبکه خبری ان بی سـی گـزارش داده بـود بنا 
بـر نقشـه ای از فعالیتهـای داعـش کـه در کاخ سـفید وجود 
دارد و ایـن شـبکه به آن دسترسـی پیدا کـرده، دولت امریکا 
اعتقـاد دارد داعـش در ۱۸ کشـور به طور کامل فعال اسـت.
وزیـر دفـاع امریـکا، در بخـش دیگـری از مصاحبـه خـود 
گفـت در حـال حاضـر ۳۵۰۰ پرسـنل نظامـی امریکایـی و 
همیـن شـمار پرسـنل نظامـی ائتـالف در عـراق، در حـال 

کمـک بـه ارتـش و نیروهای امنیتی آن کشـور هسـتند؛ ولی 
مشـخص نیسـت آیـا به نیـروی بیشـتری در آن کشـور نیاز 
اسـت، و در آن صـورت در چـه زمانـی بـرای اعزام پرسـنل 

نظامـی جدیـد در نظـر گرفتـه خواهد شـد.
همزمـان بـا ایـن مصاحبـه کارتـر بـا شـبکه خبـری فاکـس 
در  نیـز  امریـکا  رئیس جمهـوری  اوبامـا،  بـاراک  نیـوز، 

جمـع خبرنـگاران از پیشـرفت های ائتـالف تحـت رهبـری 
واشـنگتن علیـه داعـش ابراز رضایـت و تاکید کـرد: به طور 
حتـم ایـن گـروه نابـود خواهـد شـد. وی گفته اسـت خطر 
حمـالت پراکنـده داعـش همچنـان یـک "تهدیـد واقعـی" 

. ست ا

وزیر دفاع امریکا:

 باید در نابودی سرطان داعش تعجیل کنیم
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