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برگرفته از فیسبوک احمدولی مسعود
تنش آفرینـی،  قومـی،  هم اندازی هـای  بـه  همـه  ایـن  
باندبازی هـای درون دولتـی،  و  پرخاش گـری  بحران زایـی، 
نتیجـۀ  نامشـروع و  نامتعـادل، غیرمسـوول،  نظـام  زاییـدۀ 
آجنـدای شـخصی مسـووالنی اسـت که تـاش دارنـد، به 
هـر وسـیلۀ ممکن که شـده، بر مسـند قـدرت باقـی بمانند 

تـا چـه پیـش آید!
شـکی نیسـت که بیشـترین فصل سیاسـی 155 سـال اخیر 
در کشـور ما بـا چنین زدوبندهـا، رنگ آمیزی هـای قومی و 
وابسـته گی های بیرونـی، ضایـع گردیـد تـا کار مملکـت به 
این جاهـا کشـانیده شـد. امـا امـروز مقولـۀ معـروف »وقتی 
تراژیـدی عمیـق می گـردد، بـه کمیـدی مبـدل می شـود« 
بیـان می کنـد.  بـه روشـنی  را  مـا  زار دولت مـردان  حـاِل 
تـداوم ایـن روند بـا فریـب کاری، فرصت طلبـی، فرافگنی، 
جعـل کاری و ُحقه بازی  هـای رهبـری دولت، میـان مردم به 

فکاهـۀ روز مبـدل گردیده اسـت.
اصـرار  دولـت،  رهبـری  وامانده گی هـای  ایـن  علی رغـم 
بـر مانـدن و این کـه بدیلـی نیسـت، شـاید بـرای بیرونی ها 
یـک توجیه داشـته باشـد، اما بـرای مـردم افغانسـتان قطعًا 
نسـل پُرانـرژی و جـوان، چهره هـای جدیِد وطن دوسـت و 

داعیـه دار بدیل روشـن اسـت.
ماندیـا می گویـد: "بـرای وطن دوسـتی، ضـرورت نیسـت 
کـه آسـمان و زمیـن را بـه هـم بریزیـد، فقـط خـود را 

نفروشـید".

دولتی که دولت نشد، دلیل 
نابسامانی های امروز است

ميـدان جنگ مي تواند ميداِن دوستي نيز باشد؛ 
اگر نيروهاي دو طرِف ميدان به حقوِق خويش بسـنده كنند.

نادرشاه افشار

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

معترضان در کابل:

از عـدم توزیع عـادالنة بـرق 
و فسـاد برشنـا به ستوه آمـده ایـم

قانون اساسی افغانستان مطابق به زمان نیست

دو صـدایی 
حکـومت دربارة قـانون اسـاسی

کري:

 الهم افغانستان ډېر چېلنجونه رسه مخ دی

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 3صفحه 6



ــت  ــدی دول ــاه ج ــارده م ــاله در چه ــه س هم
افغانســتان از روز تصویــب قانــون اساســی 
کشــور گرامــی داشــت می کنــد. مقام هــای 
ارشــد کشــور در ایــن روز از تعهــد خــود 
اهمیــت  از  و  گرایــی  قانــون  قانــون،  بــه 
ــون اساســی در کشــور مــی گوینــد. آن هــا  قان
افغانســتان را بــه دو دورۀ متمایــز تاریخــی 
بخــش مــی کننــد: دورۀ بــدون قانــون اساســی 
و دورۀ قانــون اساســی. بــه بــاور دولــت 
مــردان کشــور در چهــار دهــه اخیــر افغانســتان 
ــه در  ــت ک ــرده اس ــپری ک ــای را س ــال ه س
آن هــا از قانــون اساســی خبــری نبــوده و 
ــته  ــواری داش ــای دش ــل روزه ــن دلی ــه همی ب
ــای  ــی و حاکمیت ه ــای بی قانون ــت. روزه اس
ــه  ــی و چ ــه راســت افراط ــواه: چ ــت خ تمامی
ــردان  ــاد دولت م ــه اعتق ــی. ب ــپ افراط ــم چ ه
بــی  ســال های  تحلیل گــران  از  بســیاری  و 
ــی، ســال های تضیــع حقــوق شــهروندی  قانون
ــز  ــر هاب ــه تعبی ــه ب ــال های ک ــت، س ــوده اس ب
ــا از بیشــتر  انســان، گــرگ انســان می شــود. ام
ــون اساســی دارد.  ــه افغانســتان قان ــک ده از ی
ــزرگ  ــک نشســت ب ــد ی ــه در فراین ــی ک قانون
وارد  را  افغانســتان  و  رســید  تصویــب  بــه 
ــرد.  ــی آن ک ــات سیاس ــی از حی ــۀ تازه ی مرحل
در ایــن ســال  هــا افغانســتان هرچنــد روزهــای 
ــک  ــو ی ــی در پرت ــته ول ــی نداش ــوار کم دش
نظــام قانونمنــد و قانــون اساســی توانســته 
راه هــای دشــوار گــذر زیــادی را پشــت 
ــه  ــت ک ــن جاس ــوال ای ــا س ــذارد. ام ــر بگ س
قانــون اساســی افغانســتان چقدر توانســته روی 
ــر بگــذارد و  ــده گــی شــهروندان کشــور اث زن
ــدر خــود را متعهــد  ــردان چق ــت م ــا دول واقع
ــر  ــی و دیگ ــون اساس ــردن قان ــی ک ــه اجرای ب
ــی  ــد؟ برخ ــته ان ــور دانس ــذه کش ــن ناف قوانی
ســال هایی  طــی  در  می گوینــد  منتقــدان 
ــد در  ــی جدی ــون اساس ــب قان ــه از تصوی ک
افغانســتان می گــذرد، قانــون شــکنی هــای 
زیــادی صــورت پذیرفتــه و بارهــا قانــون 
اساســی از ســوی خــود دولــت مــردان کشــور 
نقــض شــده اســت. بــه گفتــه ایــن منتقــدان در 
ــه در  ــی ک ــا ماده ی ــکل آن تنه ــن ش بدبینانه تری
ایــن ســال ها از قانــون اساســی کشــور نقــض 
نشــده، مــاده مربــوط به تعییــن پایتخت کشــور 
اســت کــه کابــل را بــه عنــوان پایتخــت معرفی 

می کنــد. ایــن منتقــدان می گوینــد ســوای 
ــون اساســی دیگــر ماده هــای  ــاده از قان ــن م ای
آن هرازگاهــی از ســوی دولــت مــردان کشــور 
ــی  ــون اساس ــت. قان ــده اس ــه ش ــده گرفت نادی
ــه  ــور ب ــا مجب ــرا دولت ه ــت و چ ــا چیس واقع
ــوان  ــه عن ــی ب ــون اساس ــد؟ قان ــت آن ان رعای
مجموعــه  کشــور،  یــک  در  مــادر  قانــون 
ــا و  ــد ه ــه بای ــت ک ــول اس ــا و اص راهکاره
ــد.  ــی کن ــن م ــام را تعیی ــک نظ ــای ی ــد ه نبای
در پرتــو قانــون اساســی اســت کــه دولــت هــا 
و شــهروندان حقــوق و وجایــب خــود را مــی 
شناســند و بــرای وصــول آن هــا فعالیــت مــی 
ــون اساســی  ــه برخــی کشــورها قان ــد. البت کنن
ــا  ــد ه ــورها بای ــن کش ــد. در ای ــدون ندارن م
و نبایــد هــای نظــام از درون یــک رشــته 
ــی  ــون هــای جانب ــن قان ــا تدوی ــا و ب ارزش ه
ــی از  ــه یک ــا ک ــده اســت. بریتانی مشــخص ش
پیــش گامــان لیبرالیــزم و دموکراســی در ســطح 
ــی  ــون اساس ــه قان ــچ گون ــت، هی ــان اس جه
مــدون نــدارد. در ایــن کشــور ارزش هــای کــه 
باعــث شــکل گیــری کشــوری بــه نــام بریتانیــا 
شــده، بــه عنــوان ارزش هــای پایــه یــی نظــام 
ــک  ــا ی ــن ارزش ه ــوند. هم ــی ش ــناخته م ش
سلســله قوانیــن موضوعــی را بــه وجــود 
ــهروندان  ــا ش ــو آن ه ــه در پرت ــد ک ــی آورن م
بریتانیــا حقــوق و وجایــب خــود را مشــخص 
مــی کننــد. در هرکشــوری قانــون وقتــی ارزش 
ــزم  ــه اجــرای آن مل ــه خــود را ب ــه هم دارد ک
بداننــد. موجودیــت قانــون اساســی وقتــی 
عمــا از ســوی دولــت مــردان و زورمنــدان و 
نقــض مــی شــود، چــه فایــدۀ بــه حــال مــردم 
و کشــور مــی توانــد داشــته باشــد؟ در پانــزده 
ــه  ــزی ک ــه چی ــتان ب ــته در افغانس ــال گذش س
ــون  ــده، قان ــه آن داده ش ــت ب ــن اهمی کمتری
اساســی اســت. دولــت مــردان کشــور هروقــت 
ضــرورت داشــته انــد، بــه یــاد قانــون اساســی 
ــان در  ــای ش ــدام ه ــرگاه اق ــد و ه ــاده ان افت
تضــاد بــا روح قانــون اساســی بــوده، بــه ســاده 
گــی آن را فرامــوش کــرده انــد. چــه در زمــان 
ــوری  ــس جمه ــرزی ریی ــد ک ــت حام حاکمی
ــا شــاهد  ــی باره ــان فعل پیشــین و چــه در زم
ــوده  ــون اساســی از ســوی دولــت ب نقــض قان
ایــم. مــوارد زیــادی همیــن حــاال در افغانســتان 
ــوی  ــی از س ــچ توجیه ــه هی ــد ک ــود دارن وج

قانــون اساســی کشــور بــرای آن هــا نمــی توان 
ســراغ کــرد. نخســتین مســاله بنیــادی در رابطــه 
بــه قانــون اساســی ایــن اســت کــه همــه و بــه 
ویــژه دولــت مــردان کشــور خــود را ملــزم بــه 
رعایــت آن بداننــد. برگزاری محافــل و مجالس 
بــزرگ داشــت از قانــون اساســی در حالــی کــه 
ــرد،  ــرار مــی گی ــی مهــری ق نــص آن مــورد ب
هیــچ فایــدۀ نــدارد. قانــون اساســی زمانــی بــه 
وثیقــه ملــی تبدیــل مــی شــود کــه شــهروندان 
کشــور خــود را در ســایه آن امــن، خوشــبخت 
ــن اعتمــادی  ــا چنی ــد. آی و شــاد احســاس کنن
را قانــون اساســی کشــور در میــان شــهروندان 
ــدون شــک  افغانســتان ایجــاد کــرده اســت؟ ب
پاســخ بــه آن منفــی اســت. چــرا؟ چــون قانون 
اساســی ســندی بــرای توجیــه عملکــرد دولــت 
ــون اساســی از  ــوده اســت. چــون قان مــردان ب
حقــوق و امتیازهــای شــهروندان پاســداری 
نکــرده اســت. و امــا نکتــه دوم در مــورد 
قانــون اساســی فعلــی کشــور ایــن اســت کــه 
ــه  ــه ب ــه جانب ــدی و هم ــاز ج ــون نی ــن قان ای
بازنگــری و تعدیــل در برخــی بخــش هــا دارد، 
تــا بــه روزتــر و کارآ تــر شــود. بحــث تغییــر 
نظــام از مســایل محــوری و اصلــی اســت کــه 
ــر در  ــر ناپذی ــک ضــرورت تاخی ــوان ی ــه عن ب
برابــر مــا قــرار دارد. تجربــه ســال هــای اخیــر 
ثابــت کــرده کــه نظــام ریاســتی فعلــی دیگــر 
کارآیــی بــرای اداره افغانســتان باثبــات و متکثر 
ــن نظــام همــه خــود را  ــه ای ــدارد. در آیین را ن
ــخ  ــد پاس ــی بای ــون اساس ــد و قان ــی یابن نم
ــری  ــوارد دیگ ــد. م ــازی باش ــن نی ــوی چنی گ
ــد  ــون اساســی کشــور وجــود دارن ــز در قان نی
کــه یــا بــا شــرایط موجــود همخوانــی ندارنــد 
و یــا ابهــام آمیــز انــد. بــرای تعدیــل و اصــاح 
ــی  ــای اساس ــدام ه ــد اق ــز بای ــوارد نی ــن م ای
صــورت گیرنــد. ضــرورت فراخــوان نشســت 
بــزرگ بــرای اصــاح و تعدیــل قانــون اساســی 
ــه عنــوان یــک ضــرورت در دســتور  کشــور ب
کار قــرار دارد و دولــت وحــدت ملــی وظیفــه 
ــه ایــن مســاله توجــه نشــان دهــد.  دارد کــه ب
ــا و وارد  ــاره احی ــی را دوب ــون اساس ــد قان بای
حیــات سیاســی و اجتماعــی کشــور کــرد و این 
ــی  ــه افغانســتان را از بحــران فعل چیزیســت ک

ــی بخشــد.  نجــات م
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احمدعمران

افغانستان، کشور 
بی قانونی که قانون اساسی دارد

 

افغانسـتان در جریـان هفتـۀ قانـون اساسـی قـرار دارد و این 
هفتـه از تاریـخ 14 جـدی کلیـد زده شـده اسـت. دولـت 
وحـدت ملـی که خـود فراتـر از قانون اساسـی شـکل یافته 
اسـت، بـرای پاسـداری از آن در آغاز هفته سـخن گفت. اما 
ایـن قانـون در سیزده سـال گذشـته بـا مشـکل عـدم تطبیـق 
مواجـه بـوده اسـت. قانـون اساسـی کـه در سـال 1382 در 
کشـور شـکل گرفـت کشـور را  دارای قانونـی سـاخت کـه 
بـه بـاور برخی  هـا در  سـطح منطقـه بی نظیـر می باشـد؛ امـا 
بـه بـاور برخی هـای دیگـر مشـکاتی فراوانـی را بـه همراه 
دارد. ایـن قانـون که به هدف داشـتن یک سـند دولت داری 
و شـهروند منشـی، مطابـق با هـوای جدیـد و نیازمندی های 
سیاسـی اجتماعـی کشـور بایـد سـاخته می شـد، سـرانجام 
برابـر بـه قـد و انـدام حاکـم وقـت سـاخته شـد و بیشـتر 
سـلیقه یی بـه تصویـب رسـید و حتـا پـس از تصویـب، در 
نسـخه توشـیح شـده نزدیـک بـه پنجـاه مـورد، دسـت برد 
متفـاوت،  در آن صـورت گرفـت. همین اکنـون دو نسـخۀ 
از قانـون اساسـی داریـم کـه یکـی نسـخۀ توشـیح شـده و 
ددیگـری نسـخۀ تصویـب لویـه جرگۀ قانون اساسـی اسـت 
کـه بـا هـم در مـوراد مهمـی متفـاوت انـد. بنابریـن، نحـوۀ 
نظـام سیاسـی ریاسـتی که قـدرت و صاحیت را در دسـت 
یـک نفـر بـه نـام رییس جمهـوری، متمرکـز کرده اسـت، از 
اصلی تریـن مشـکات اسـت؛ چـون قانـون اساسـی، بـرای 
رییس جمهـور، صاحیت هـای یـک پادشـاه مطلقـه را داده 
اسـت و همیـن خـود بـه تنهایـی بخـش اصلـی مشـکات 
کشـور در نحـوۀ اداره و مدیریـت و کارآزمایـی اسـت که به 
اسـتبداد رای منجـر شـده اسـت. نقـص دیگر قانون اساسـی 
کنونـی، پـا مانـدن روی هویت های دیگر شـهروندان کشـور 
اسـت و تعمیـم یـک هویت بـر دیگران، بدون شـک خاف 
میـل جامعـۀ زنده، پویـا وآگاه می باشـد. این مسـاله خود در 
بعـد از قانـون اساسـی، مشـکات فراوانـی را بـه بـار آورده 
و نفـاق قومـی را در بلندتریـن حـد ممکـن باال برده اسـت. 
امـا قانـون اساسـی کشـور مـا چـه ناقـص و چـه هـم کامل 
چـه هـم خـوب و چـه بـد، اصـًا عملـی نشـده اسـت. نـه 
رییس جمهـوری و نـه هـم دیگـر نهادهـا و افـراد بـاال بـه 
تطبیـق آن همـت گماشـته انـد. هرجا که قانون به نفع کسـی 

نبـود، از آن سـرده اسـت.
اکنـون بـا گذشـت هـر روز، قانـون اساسـی کشـور مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه خاهـا، نواقـص و تناقضات آن آشـکار 
شـده و در صورتـی کـه اراده یـی بـرای اصـاح آن وجـود 
داشـته باشـد، بـه خوبی و به شـکل علمـی به رفـع آن اقدام 
شـده می توانـد تـا به یک سـند معتبـر مطابق به زمان دسـت 
یافـت؛ زیـرا قانـون اساسـی ما، در شـرایط خـاص تدوین و 
توشـیح شـد و بـه همیـن دلیل مشـلکات خاص خـودش را 
دارد؛ امـا حـاال کـه تا اینجـا آمده ایم و افغانسـتان دسـت کم  
وارد نیازمندی هـا و مطالبـات جدید در سـطح داخلی اسـت 
و نیـز وارد فـاز جدیـد از روابـط  ملـی و بین المللـی خـود 
در سـطح جهـان گردیده اسـت، بایـد آن تهداب گذاری های 
بسـیارمصلحتی و شـتاب زده و غیر ملی در قانون اساسـی را 
اصـاح و بازبنیـی کنیـم؛ تجربه یـی کـه در همه کشـورهای 
جهـان طـی شـده اسـت. ایـن را بدانیم کـه با قانون اساسـی 
موجـود، بـه یک انتخابات سـالم و قـدرت مشـروع به گونۀ 
درسـت دسـت نمی یابیـم چنانکـه ایـن تجربـه را در دولـت 
پـس از قانون اساسـی تجربـه کرده ایم. زیرا منبع بسـیاری از 
مشـکات همـان بی دقتی هـا، شـتاب زده گی، بـه انـدام خود 
بریدن هـا و نیـز انحصارطلبـی در قانـون اساسـی اسـت کـه 
در وجـود همیـن نسـخه مـا بـه یـک دولـت قابـل توجـه و 
پاسـخ گو نمی رسـیم. زیـرا بر بنیـاد قانون اساسـی، نهادهای 
کشـور به شـکل سـمبولیک حضـور دارنـد و معنـای اصلی 
و تاثیـر گـذار را هنـوز به خـود  نگرفتـه اند. بنابریـن، تغییر 
نظـام بـه صدرتـی پارلمانـی و نیـز احتـرام بـه هویـت همه 
شـهروندان در قانـون اساسـی، تقویت احزاب بـه جای افراد 
در سیاسـت و دولـت داری و نیـز واضـح سـاختن مـوارد 
متناقـض و مبهـم در این سـند، از نیازهایی اسـت که باید در 
اصـاح قانـون بـه آن رسـیده گی شـود و بایـد چنیـن عزمی 

بـه وجـود آید.

قانون اساسی افغانستان
مطابق به زمان نیست
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دو صـدایی 
حکـومت دربارة قـانون اسـاسی

از سیزدهمین سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان 
ریاست جمهوری  ارگ  در  )16 جدی(  پنجشنبه  روز 

گرامی داشت شد.
برنامه  این  در  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن 
فرهنگ  نهادینهکردن  قانون،  حاکمیت  تأمین  گفتند، 
با  مطابقت  در  معیاری  قوانین  تدوین  و  قانون گرایی 
قانون اساسی و ارزش های اسامی، از اهداف اساسی 

حکومت وحدت ملی می باشد.
نظام  افغانستان،  اساسی  قانون  بربنیاد  آنان،  گفتۀ  به 
کشور اسامی و حکومت بر پایۀ مردم ساالری و آرای 
زور  با  نمی تواند  هیچ کس  و  بوده  استوار  شهروندان 

شمشیر و تفنگ قدرت را بهدست بیارود.
از  دیگر  یک بار  مراسم،  این  در  حکومت  مسووالن 
گروه های مسلحی که در مقابل افغانستان می جنگند، 

خواستند تا به گفت وگوهای صلح بپیوندند.
وحدت  حکومت  رییس جمهور  محمداشرف غنی، 
سالروز  سیزدهمین  از  گرامی داشت  مراسم  در  ملی 
تصویب قانون اساسی کشور گفت: "ما بیشتر از سی 
قواعد  و  اصول  داشتیم،  قرار  قانونی  بحران  در  سال 
جداگانه  مسیر  یک  در  هرحکومت  و  نداشتیم  ثابت 
حرکت می کرد، اما به برکت قانون اساسی، قدرت به 
اقتدار مبدل گردید، یعنی دیگر آن سلسله ختم گردید 

که حکومت به زور شمشیر ایجاد و از بین می رفت."
به  حکومت  یک  باید  حاال  که  گفت  رییس جمهور 
حکومت دیگر جای خود را مطابق به قانون اساسی و 

رأی و رضایت مردم تعویض کند.
استقالیت  به  "حکومت  کرد:  نشان  غنی خاطر  آقای 

قوۀ قضایی و مقننه احترام می گذارد و این نکته را با 
عالی  دادگاه  ُکل و  دادستانی  ابراز می دارم که  افتخار 
افغانستان نسبت به هرزمان دیگر، فیصله های شان را به 
گونۀ مستقانه انجام می دهند و شورای ملی افغانستان 

با استقال تمام امور خود را به پیش می برد."
اعامیۀ  اساسی  ارزش های  به  توجه  با  رییس جمهور 
جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان بیان کرد: 
قانون اساسی ما ضمن تأکید بر حقوق بشر، دولت را 
مکلف می داند که این حقوق را تأمین کند. پس، گفته 
می توانیم که قانون اساسی ما در زمینۀ حقوق بشری از 

اعامیۀ حقوق بشر قوی تر می باشد.
قانون  ارزش  های  کامل  تطبیق  منظور  به  غنی  آقای 
در  متمم  و  کننده  تکمیل  قوانین  تدوین  بر  اساسی، 
سال  در  تنها  گفت،  کرده  تأکید  مختلف  بخش های 
تقنینی  طرح های  و  سند   ۹1 تدقیق  مراحل   13۹4

تکمیل شده است.
 آقای غنی در ادامۀ سخنانش گفت: "من برای مردم 
ارادۀ  اساسی  قانون  تطبیق  برای  که  می دهم  اطمینان 

قوی دارم." 
در  اساسی  قانون  تطبیق  برای  البته  افزود:  غنی  آقای 
نیاز  فرهنگی  تغییر  یک  اداره،  و  سیاست  حوزه های 
این جامعه  در  که  یابد  عادات خاتمه  آن  باید  است، 
و خودسری حکومت  تفنگ  و  نداشت  قانون وجود 

می کرد.

داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
قانون  تصویب  می زد،  مراسم سخن  این  در  که  ملی 
تاریخی  اساسی را در سیزده سال گذشته یک واقعۀ 
مدت  از  پس  افغانستان  شهروندان  گفت:  و  دانست 
داشت،  وجود  که  خودسری  و  ناُخشنودی  طوالنی 
ملی  نتیجۀ  یک  به  و  شدند  ملی  وثیقۀ  یک  صاحب 

رسیدند.
رییس اجرایی با اشاره بر تعهدات قانون اساسی کشور 
گفت، قانون اساسی برای شرایط تعدیل راه ها را باز 

گذاشته است. 
به باور او، توافق نامۀ حکومت وحدت ملی یک قدم 
باید  "همیشه  او تصریح کرد:  بود.  تاریخی در کشور 
یک پروسۀ انتقال صاحیت به اشخاص دیگر وجود 
داشته باشد. مثًا شهردارها انتخابی نشدند و تفویض 
صاحیت صورت نگرفت و در مورد بودجۀ والیات 

ما موفق نبودیم".
بنیاد  بر  ملی  افزود: حکومت وحدت  اجرایی  رییس 
ضرورت و در یک شرایط خاص تشکیل شد. به باور 
رییس اجرایی، غیر از یک ماده، دیگر تمام ماده های 
وضعیت  و  شرایط  به  نظر  افغانستان  اساسی  قانون 
اجتماعی کشور و با توجه به قانون، قابل تعدیل است.
تعدیل  برای  کمیسیون  تشکیل  گفت:  عبداهلل  آقای 
نشده  اجرایی  تااکنون  اما  موافقه شده؛  اساسی  قانون 
بهتر  پارلمانی  نظام  که  دارم  باور  هم  هنوز  است، 

نیازمندی های مردم را رفع کرده می تواند.
در  اساسی  قانون  مورد  در  بحث  کرد،  تصریح  او 
مجامع حرام نیست، در قانون اساسی تنها ماده یی که 

قابل تعدیل نیست، حاکمیت دین مبین اسام و نظام 
جمهوری اسامی افغانستان می باشد.

شرایط  قانون  تعدیل  کرد:  نشان  خاطر  عبداهلل  آقای 
خاص را می طلبد که تااکنون این شرایط برای مان مهیا 

نگردیده است.
که  دارد  تأکید  ملی  وحدت  اجرایی حکومت  رییس 
که  کسانی  همه  بهروی  صلح  گفت وگوهای  دروازۀ 
باید  آن  از  پیش  اما  باز است،  خواهان صلح هستند، 

قانون اساسی افغانستان را قبول کنند.
او تصریح کرد: "امروز با تمام تجربه های تلخ گذشته، 
از صلح بازهم صدای صلح را بلند می کنیم. آنانی که 
می جنگند و دست به کشتار زدند، آنانی که فرصت ها 
بیایند  که  می خواهیم  گرفتن،  افغانستان  مردم  از  را 
صحبت و مذاکره کنیم، تصمیم ما در این مورد یکی 

است."
دادگاه عالی  این حال، سید یوسف حلیم، رییس  در 
قانون  مادۀ 116  در  در سخنانی گفت:  نیز  افغانستان 
است،  شده  شناخته  رسمیت  به  قضایی  قوۀ  اساسی 
قوۀ  در  را  مداخله  از  نشانی  ما  گذشته  سال  دو  در 
هم  مداخله  برخی ها  سوی  از  اگر  ندیده ایم،  قضایی 
صورت گرفته باشد، به گونۀ جدی جلوی آن گرفته 

شده است.
دخالت،  کدام  بدون  که  داد  اطمینان  حلیم  آقای 
با  قانون  بربنیاد  متخلفین  و  مجرمین  قانون شکنان، 

استقالیت کامل محاکمه خواهند شد.
رییس دادگاه عالی با اشاره به اصاحاتی که در دوسال 
گذشته در این نهاد به میان آمده، گفت: برای جلوگیری 
از فساد و ارتقای ظرفیِت قضات، برنامه های ویژۀ را 

ترتیب و تطبیق کرده ایم.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان گفت 
قانون،  نبود  و  قانون شکنی  اثر  از  در گذشته ها  ما  که 
شاهد تجارب تلخ بودیم. ما از آزادی محروم بوده و 
به شکل قانون جنگل تحت شرایط سخت زندهگی 

کردیم. 
و  مردم  مبارزات  برکت  از  افزود:  ابراهیمی  آقای 
حمایت جامعۀ جهانی توانستیم صاحب نظام و قانون 

اساسی شویم و این خا پُر شود.
رییس مجلس نماینده گان، داشتن قانون را بزرگترین 
سرمایه دانست و تأکید کرد که این قانون زمانی اهمیت 
و ارزش بیشتر پیدا می کند که عملی گردد، متخلفین و 

دشمنان قانون از تطبیق آن در هراس باشند. 
آقای ابراهیمی افزود: ارگان های عدلی و قضایی جدا 
از فشارهای سیاسی فیصله های شان را عملی سازند و 
در صورتی که کدام قانون عملی نشود، به یک نسخۀ 
و  باشد  گذاشته شده  تاقچۀ  در  که  می ماند  ارزش  با 

کسی به آن ارزش قایل نشود.
فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا گفت: قانون 
بنٌا هرکس در مقابل  اساسی مادر سایر قوانین است، 

مادر خویش مسوولیت شرعی و قانونی دارد. 
احترام  قانون  به  تا  خواست  همه  از  مسلم یار  آقای 
بگذارند و برای تطبق آن تعهد خویش را تجدید کنند. 
سران  باید  ابتدا  کرد:  تصریح  سنا  مجلس  رییس 
رعایت  را  اساسی  قانون  دولتی  مأمورین  و  حکومت 
از  کنیم،  پای مال  را  قانون  ما  اگر  او  گفتۀ  به  کنند، 

دیگران توقع رعایت آن را نداشته باشیم.
قانون  موجودیت  عدم  به  اشاره  با  مسلم یار  آقای 
و  رعایت  که  کرد  تصریح  افغانستان،  در  گذشته  در 
برای  اگر همه  اما  قانون، کار دشوار است،  حاکمیت 
تطبیق این وثیقۀ ملی آستین برزنند، مشکات موجود 

حل خواهد شد.
نظارت  کمیسیون  رییس  هاشم زی،  محمدقاسم 
مورد  در  سخنان  در  اساسی  قانونی  تطبیق  از 
این  گفت،  متذکره  کمسیون  نظارت  صاحیت های 
از قوای سه گانۀ اجرایی، مقننه و قضایی  کمیسیون، 
جدا و مستقل می باشد که صاحیت های آن در فصل 

جداگانۀ قانون اساسی تذکر یافته است.
آقای هاشم زی به ارزش های قانون اساسی اشاره کرده 
گفت که همه مکلف بر رعایت آن می باشیم. او افزود: 
حقوقی  بزرگ  مرجع  و  قوانین  مادر  اساسی  "قانون 

است که طبق آن، قوۀ مقننه چنین قوانین را وضع کرده 
نمی تواند که برخاف ارزش های قانون اساسی باشند، 
کرده  اجرا  را  عملی  نوع  هیچ  قضایی  و  اجرایی  قوۀ 

نمی تواند که به احکام قانون اساسی در تضاد باشد."
اساسی  قانونی  تطبیق  از  نظارت  کمیسیون  رییس 
احترام  و  اساسی عزت  قانون  مهم  ارزش های  گفت: 
به  تبعیض  از  انسانی، مساوات، جلوگیری  به کرامت 
اساس نژاد و جنس به شمار می رود. قانون اساسی به  
حکام  اساس  به  مردم  کارکردهای  تمام  که  معنا  این 

این سند باشد. 
آقای هاشم زی تأکید کرد که نظمی را که قانون اساسی 
برای دولت داری مهیا کرده است، همه مکلف اند تا از 
آن اطاعت و به آن احترام کنند. به گفتۀ او، اگر چنین 
نشود، ما راه را برای هرج ومرج هموار می سازیم، به 
بقای خود و مردم صدمه می رسانیم و نظام اجتماعی 

را خراب می کنیم.
افغانستان تا اکنون نزدیک به 1۰ قانون اساسی داشته 
جرگه های  در  که  قانون هایی  میان،  این  از  اما  است، 

بزرگ تصویب شدند، شناخته شده تر هستند.
با نام »نظام نامۀ اساسی  نخستین قانون اساسی کشور 
دولت علیه افغانستان« در دورۀ شاه امان اهلل و به روز 
لویه جرگۀ   در  1۰ حوت 13۰1 هجری خورشیدی، 

مشرقی، با حضور 8۷2 نماینده تصویب شد.
افغانستان عالی ترین  اساسی جمهوری اسامی  قانون 
قانون  این  است.  افغانستان  دولت  در  حقوقی  سند 
دارای 12 فصل و 162 ماده می باشد. کار بررسی و 
در  اساسی  قانون  جرگۀ  لویه  در  قانون  این  تصویب 
22 قوس 1382 آغاز شد و در 14 جدی به تصویب 

رسید.
در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی و انتخابات 
به خوبی توجه شده است. این قانون در یک جلد و 

دارای 286 صفحه می باشد.

ــه در  ــت کـ ــی اسـ ــتیتوت تخصصـ ــتین انسـ ــن نخسـ ایـ
بخش هـــای صلـــح، رســـانه و حکومـــت داری خـــوب در 

کشـــور فعالیـــت خواهـــد کـــرد.
ــوری روز  ــت جمهـ ــاون دوم ریاسـ ــش، معـ ــرور دانـ سـ
پنج شـــنبه هنـــگام گشـــایش ایـــن انســـتیتوت می گویـــد، 
رســـانه  ها مهمتریـــن حامـــی صلـــح و حکومـــت  در 
کشـــوراند. او می گویـــد، حکومـــت افغانســـتان بایـــد 
متعهـــد بـــه آزادی بیـــان در کشـــور باشـــد و در کنـــار آن 
ـــاف  ـــه خ ـــد ک ـــر کنن ـــی را نش ـــد موضوعات ـــانه ها نبای رس

منافـــع ملـــی و بـــه ســـود دشـــمنان کشـــور باشـــد.
ـــی  ـــتیتوت تخصص ـــس انس ـــاد بیک، ریی ـــل میرش ـــد ُکمی احم
صلـــح، رســـانه و حکومـــت داری خـــوب می گویـــد، 
رســـانه ها  می تواننـــد بـــه عنـــوان میانجـــی و پـــل میـــان 
ـــح  ـــن صل ـــتای تأمی ـــان در راس ـــت و همچن ـــردم و حکوم م
در کشـــور تـــاش کننـــد. او تأکیـــد می کنـــد کـــه نبایـــد 

ــود. ــدود شـ ــانه ها محـ آزادی رسـ
مســـؤوالن انســـتیتوت تخصصـــی صلـــح، رســـانه و 
رســـانه ها  کـــه  می گوینـــد  خـــوب  حکومـــت داری 
ـــت  ـــم حکوم ـــان مه ـــرایط از حامی ـــن ش ـــد در چنی می توانن

ــند. باشـ

افـــراد مســـلح ناشـــناس 13 معدنچـــی کـــه بیشـــتر آن هـــا 
ـــل  ـــه قت ـــان ب ـــه بامی ـــان ب ـــیر بغ ـــتند را در مس ـــیعه هس ش

رســـاندند.
ـــه  ـــی را ک ـــل 13 معدنچ ـــاعتی قب ـــناس س ـــلح ناش ـــراد مس اف

ـــاندند. ـــل رس ـــه قت ـــان ب ـــه بامی ـــان ب ـــت بغ ـــیر والی از مس
ـــک  ـــه و برف ـــوالی تال ـــی از ولس ـــان در مناطق ـــن معدنچی ای

والیـــت بغـــان بـــه قتـــل رســـیده اند.
گفتـــه می شـــود کـــه بیشـــتر افـــراد کشـــته شـــده شـــیعه 

بوده انـــد.
جزئیاتی بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

پیـــش از ایـــن نیـــز در مســـیر بامیـــان بارهـــا تعـــدادی از 
مســـافران کشـــته و یـــا ربـــوده شـــده بودنـــد.

تصـحیـح

گشایش نخستین انستیتوت تخصصی صلح، 
رسانه و حکومت داری خوب در افغانستان

کشته شدن
 ۱3 معدنچی در بغالن

در شـــماره 1۹36 از قـــول وزارت تجـــارت و صنایـــع نوشـــته 
ـــه  ـــادرات ب ـــد از درک ص ـــر عوای ـــون دال ـــت 2,5 میلی ـــده اس ش
خزانـــۀ دولـــت واریـــز شـــده اســـت؛ امـــا ایـــن آمـــار تنهـــا از 
ـــده  ـــز ش ـــت واری ـــۀ دول ـــه خزان ـــازه ب ـــای ت ـــدور جوازه درک ص

ـــت. اس

هارون مجیدی
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بخش چهارم و پایانی
بخش نخسـت

احمدذكی خاورنیا
سیاست مدار،  خلدون  ابن  عبدالرحمن 
و  تاریخ نگار  انسان شناس،  جامعه شناس، 
فیلسوِف مسلمان در سال های -۷32 8۰8 
هـ می زیست و این سال ها را می توان پایان 
درخشنده گِی تمدن اسامی نام گذاری کرد. 
وی در چنین زمانی، کتابی به نامِ »مقدمه« 
و  تفکرات  عصارۀ  کتاب  این  و  نوشت 
تأماِت طوالنِی وی در زمینۀ فلسفۀ تاریخ 
علِم  آن،  نوشتن  با  که  است،  سیاست  و 

جامعه شناسی را پایه گذاری کرد.
تحلیِل  به  همه گان  از  پیشتر  خلدون  ابن 
طبیعِت بشری و سببیِت تاریخ پرداخت و 
مورد  را  دولت ها  فروپاشِی  و  قیام  اسباِب 
بحث قرار داد. یکی از بزرگ ترین فیلسوفاِن 
معاصر به نامِ "ارنولد توینبی" دربارۀ کتاب 
کتاب،  این  »صاحب  می گوید:  »مقدمه« 
که  کرد  طراحی  و  تصور  را  تاریخ  فلسفۀ 
خود  نوِع  از  کار  بزرگ ترین  تردید  بدون 
یافته و  به آن دست  است که عقل بشری 
در پیشنهاد کردِن نظریه های جامعه شناسانه 
عصِر  از  فراتر  تاریخی،  پژوهش های  و 

خویش حرکت کرده است.«  

ابن  منظر  از  دولت ها  فروپاشِی  و  قیام 
خلدون

به  بشریت  تاریخ  به  خلدون  ابن  نگرش 
گونه یی است که آن را همواره در حاِل انتقال 
و گذر از وضعیِت بدوی گری به مدنی گری 
به وسیلۀ  همیشه  روندی  چنین  و  می نگرد 
از  می شود.  مدیریت  دولت،  نامِ  به  نهادی 
این پدید آمد  برای  نهاد دولت  منظر وی، 
برآورده ساخته  انسان را  نیازمندی های  که 
و او را نسبت به زنده گی مطمین ساخته و 
را  او  زمین  عمارِت  و  بشر  نوع  حفظ  در 
یاری رساند. ابن خلدون می نویسد: »ممکن 
نیست بشر به زنده گانی و موجودیِت خود 
ادامه دهد جز در پرتو اجتماع و تعاون برای 
دیگر ضروریاِت  و  روزی  آوردِن  به دست 
انسان  برای  اجتماعات  هرگاه  و  خویش. 
که  می کند  اقتضا  ضرورت  آید،  حاصل 
سازند  برقرار  گوناگون  روابط  یکدیگر  با 
و  برآورند  را  خویش  نیازمندی های  و 
حیوانی  طبیعت  در  آن که  برحسب  هم 
یکدیگر  به  تجاوز  و  ستمگری  انسان، 
دیگری  به  یک  هر  ناگزیر  است،  سرشته 
دست درازی می کند تا حاجاِت خود را به 
مقتضای  بر  دیگری  و  بستاند  وی  از  زور 

اقتضای  و  ننگ  و  نام  و  خشم  طبیعِت 
نیروی بشری در این باره پیش گیری می کند 
به کشمکش و زدوخورد  کار  و سرانجام، 
باعث  جنگ  و  مي گردد  منجر  جنگ  و 
نفوِس  نابودی  و  و خون ریزی  هرج ومرج 
بی شمار می شود و فرجام کار، به انقراض 
نسل بشر منتهی مي گردد؛ درحالي که بقای 
از چیزهایی ست که خداوند سبحانه  نسل 
پس  است.  داده  اختصاص  محافظت  به 
و  هرج ومرج  حالِت  در  بشر،  نوع  بقای 
مانع  که  حاکمی  نداشتِن  و  بی سروسامانی 
و  محال  باشد،  یکدیگر  به  آنان  تجاوز 
به  بشر  سبب  بدین  و  است.  امکان ناپذیر 
رادع یا حاکمی که مانع دست درازی یکی 

به دیگری باشد، نیازمند است.« 
 ابن خلدون با چنین تحلیلی، وجود دولت 
جامعۀ  ضرورت های  از  را  آن  نهادهای  و 
بشری می داند؛ زیرا بشریت از وظایفی که 
بی نیاز  می دهد،  انجام  جامعه  برای  دولت 
نیست که پیشاپیش آن وظایف، همانا تأمین 
برای  و  است.  عمران  و  عدالت  و  امنیت 
محکمی  و  استوار  اساس  بر  دولت  این که 
بنا نهاده شود و وظایف محولۀ خود را به 
بر  که  دارد  نیاز  دهد،  انجام  احسن  وجه 

باشد،  آن  پناهِ  و  که پشت  اساِس عصبیتی 
تأسیس گردد. و عصبیت شخص، باورهای 
اوست که وی را تقویت می کند، و چنین 
متصور  بیشتر  اقارب  و  قوم  از  عصبیتی 
اقارب  به  منحصر  دیگران، گرچه  تا  است 
نیست؛ برای این که »واضح است که پیوند 
و روابط با همدیگر در طبیعِت بشر نهادینه 
شده است، اگرچه همۀ شان از یک اصل و 

نسب نباشند.«
در چنین حالتی، وظیفۀ عصبیت این است 
خود  ارادۀ  که  می سازد  قادر  را  دولت  که 
این که  برای  سازد؛  نافذ  شهروندان  بر  را 
ریاست متصور نیست جز بر غلبه، و غلبه 
بر دیگران امکان پذیر نیست جز به عصبیت؛ 
»از این رو ناچار باید ریاست بر یک قوم از 
عصبیتی برخیزد که بر یکایِک عصبیت های 
همین  زیرا  باشد،  مسلط  قوم  همان  دیگر 
که دیگر عصبیت های آن خاندان قدرت و 
غلبۀ عصبیت خاندان آن رییس را احساس 
را  او  ریاسِت  و  مي آورند  فرود  سر  کند، 
اذعان می کنند و پیروی از وی را بر خود 

الزم می شمرند.« 
این  با  خلدون  ابن  که  هویداست  کامًا   
نیروی  یا  اکثریت  مفهوم  به  اشاره  تحلیل، 

پشتیبانی  از حکومت  که  می کند  نظامی یی 
و  قوانین  اجرای  به  قادر  را  آن  تا  کرده 
ابن  اندیشۀ  بر  آن چه  اما  سازد.  مقررات 
خلدون تأثیر گذاشتهـ  با الهام و تأثیرپذیری 
از وضعیت موجود در آن زمان ـ این است 
که از منظر وی، عصبیت همواره از وضعیِت 
بدوی گری پدید می آید؛ برای این که مردم 
در چنین حالتی تاش می کنند که بر پاکی 
عناصر و نسب های خویش محافظت کرده 
و برای مقابله با عصبیت های دیگر همدیگر 
را کمک و همکاری کنند. به همین منظور، 
که  گذاشت  این  بر  را  فرض  خلدون  ابن 
حکومت از حالِت بدوی گری پدید می آید 
و با مردم خود، سیر صعودی می کند تا به 
مراحل بلنِد مدنیت و زنده گی مرفه به پیش 

 رود. 
این که ابن خلدون مفهوم »عصبیت« را عامل 
اساسی در پدید آمدِن حکومت ها می داند، 
این به این معنا نیست که وی عامِل دینی را 
در این زمینه به فراموشی سپرده است، بل 
وی به این باور است که عصبیت حکومت، 
اثر اختافات و پراکنده گی ها به ضعف  بر 
و ناتوانی روی می آورد. در چنین صورتی، 
عامل دینی برای ایجاد الفت و وحدت میان 
دل ها تأثیرگذار خواهد بود و با این عامل 
می توان رقابت ها را از بین برد و همکاری 
میاِن مردم را قوت بخشید. و عصبیت نیز 
پیروانش  بر  دین  که  یاری رسانی  عامل  با 
می گردد.  محکم تر  است،  کرده  فرض 
مسلماِن  برای  وضعیتی  چنین  چنان که 
و  رومیان  با  نبردهای شان  در  اسام  صدر 
فارسیان روی داد؛ به گونه یی که هیچ یک 
تاِب  عرب ها  برابر  در  مزبور،  گروه  دو  از 
آن ها شکست  برابِر  در  و  نیاورده  مقاومت 
دینی،  وحدت  و  اجتماع  این  و  خوردند. 
و  کرد  دو چندان  را  آن ها  نیروی عصبیِت 
تاِب  آنان  برابِر  در  نیرویی  هیچ  این رو  از 

مقاومت نیاورد.
استوار  بر عصبیت  باید  نیز  دینی  اما عامل 
برای  شود؛  منزلتی  و  شأن  دارای  تا  باشد 
این که خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخت 
مگر آن که در میان قوم خویش ارجمندی و 
خویشتن داری داشت و هرگاه این امر براي 
خرق  در  مردم  شایسته تریِن  که  پیامبران 
به  آنان  جز  براي  باشد،  ضرور  عادات اند 
طریق اولی الزم خواهد بود؛ چه دیگران به 
جز از طریق عصبیت نمی توانند در غلبه و 
جهان گشایی خرق عادت )یا قانون( کنند، 
اهداِف  به  دینی  دعوت  در  این که  برای  و 
عصبیت  از  باید  ناچار  یابد،  دست  خود 

یاری طلبد.  
 

درآمدی 
بر فلسفۀ 
سیاسِی 
ابن خلدون

علی صارمی
ایـن متفکـران بـر آن انـد کـه اخـاق بایـد بـه فراتـر از انسـان گسـترش یابـد و دنیـای 
طبیعـِی غیربشـری را نیـز دربرگیـرد. گروهـی دیگـر معتقـد انـد کـه ایـن گسـترش بایـد 
حیوانـاِت دارای حـس را شـامل شـود و گروهـی دیگـر می گوینـد کـه ایـن معنا بایسـتی 
ارگانیسـم های منفـرد و حتـا موجـوداِت کلـی مثل رودهـا و اکوسیسـتم ها را دربـر گیرد. 
در ایـن اخاقیـات، مـا ملـزم هسـتیم به محیط زیسـت احتـرام بگذاریـم؛ زیرا عمـًا و از 
جهـات مختلـف بـه موجودات یـا جوهر و هسـتی موجـود در محیط زیسـت بدهکاریم. 
بـه هـر حـال، چـه اعتقـاد مـا بـر دالیـل و براهیـن انسـان مداری یـا غیـر انسـان مـداری 
مبتنـی باشـد، سـرانجام بـه الزامـات مختلـف امـا اغلـب بـا نتیجه های مشـابه، می رسـیم. 
اگرچـه اغلـب متفکـران محیـط زیسـت می خواهنـد برچسـب انسـان مداری را از خـود 
دور کننـد، بـا ایـن وجـود در اخـاق زیسـت محیطی ایـن انسـان مداری به نوعـی خود را 
نشـان می دهـد. بـرای این کـه مفهوم ایـن مطلب را بهتـر دریابیم، کافی اسـت اشـاره کنیم 
کـه هـرگاه مـا از محیـط زیسـت صحبـت می کنیـم، در واقـع تأثیـرات آن بر نوع بشـر را 
در نظـر داریـم. بـه عنـوان مثـال: آلوده گـی هـوا روی سـامت ما اثـر می گـذارد، نابودی 
منابـع طبیعـی اسـتنداردهای زنده گـی مـا را پایین مـی آورد، تغییـرات آب وهوایـی خانه و 
زنده گـی مـا را در خطـر قـرار می دهـد، کاهـش تنـوع زیسـتی به کاهـش بسـی چیزها از 
جملـه داروهـای قـوی و کارآمـد منجـر می شـود و نابـودی بیابان هـا بدیـن معنـی اسـت 
کـه مـا مجموعه یـی از زیباتریـن تفرجگاه هـا و منابـع دیدنی و شـگفت انگیز را از دسـت 
می دهیـم. بنابرایـن، بـه سـاده گی متوجـه می شـویم کـه اخـاق انسـان مدارانه یی که بشـر 
امروزیـن دارد، او را ملـزم می سـازد کـه بـه محیط زیسـت به خاطر خوشـبختی و زنده گی 

بهتـر خـود احتـرام بگذارد. 
از این کـه بگذریـم، نگاهـی جـدی و عمیـق بـه چه گونه گـی رفتـار مـا با محیط زیسـت، 
بیـش از آن کـه بـر زنده گـی امـروز انسـان تأثیـر گـذارد، روی زندگـی آینـده گان تأثیـر 
خواهـد گذاشـت. در واقـع، ما میـراث دار طبیعت و منابعی ارزشـمند از نیـاکان خود بوده 
ایـم کـه سـده ها و هزاره هـا در آن زیسـته و بـا کمترین صدمۀ ممکن در سـالیان گذشـته، 
بـه نسـل مـا و نسـل قبـل از مـا تحویـل داده انـد و آن چه اتفـاق افتـاده و ضرباتـی که بر 
محیط زیسـت وارد شـده، بیشـتر در همین چند نسـل اخیر بوده اسـت. این مسـالۀ بسـیار 
مهـم نیـز مـورد توجـه گروهـی از اندیشـمندان محیط زیسـت قـرار گرفته و باعث شـده 
نظریـه تازه یـی را مطـرح سـازند و آن اخاق زیسـت محیطِی حال نگر و آینده نگر اسـت. 
امـا بـا ایـن وجـود، ایـن نـگاه نیز انسـان مدار اسـت بـا این تفـاوت که عـاوه بـر امروز، 
نسـل های فـردا را نیـز مـورد لحـاظ قـرار می دهـد. البتـه در این شـیوۀ نـگاه نیز بـا افکار 
مخالفـی روبـه رو هسـتیم؛ بدیـن معنـی که گروهی کـه معتقد بـه عمـل و عکس العمل در 
وظایـف اجتماعـی هسـتند، بـرآن انـد کـه کار بـرای نسـل های آینـده نمی تواند درسـت 
و منطقـی باشـد؛ چـرا کـه هـر کاری بایـد متقابـًا پاسـخ داده شـود و نسـل های گذشـتۀ 
مـا نیـز بـرای امـروزِ مـا کاری نکـرده انـد. آن هـا اسـتنتاج می کننـد کـه اگـر مـا وظایـف 
زیسـت محیطِی امروزیـن و پاسـخ بـه مشـکات کنونـِی خـود را، بـه کمال و درسـتی به 
انجـام رسـانیم، نتیجـۀ مثبـت خـود را بـرای نسـل های آینده نیز بـه دنبال خواهد داشـت.

اخالِق
زیست 

محیطی
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ــب  ــزی موج ــه چی ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــال در پاس اقب
تقویــِت خــودی یــا ذاِت بشــری می شــود، عوامــِل زیــر را 

می کنــد: یــادآوری 
ــادر  ــه ق ــت، روحی ســت ک ــه اس ــِف آن گفت ــق؛ در وص 1. عش
بــه تجدیــد جهــان می باشــد. عشــق و محبــت، هــر مانعــی را از 

ســر راه برمــی دارد:

از محبت چون خودی محکم شود
قـوتـش فـرمـانـدۀ عالم شود

پنجۀ او پنجۀ حق مــی شــــود
ماه از انگشت او شق می شود.

عاشـق از کجا نیرو می گیرد؟
عاشقی؟ محکم شو از تقلید یار  

تا کمنِد تو شود یزدان شکار. 
ــان  ــه جه ــی ک ــه پاداش های ــق ب ــِی مطل ــی بی اعتنای ــر؛ یعن 2. فق

ــد. ــوی می ده ــا معن ــادی ی ــوع م از ن
3. غیــرت؛ مقاومــت و ایســتاده گی جســمی و روحــی در 

ــکات. ــا مش ــه ب مواجه
ــود  ــودی خ ــه خ ــه ب ــه ک ــاری؛ همان گون ــل و بردب 4. تحم
احتــرام قایــل هســتید، خــودی دیگــران را نیــز احتــرام بگذاریــد 

ــوید. ــرا ش ــکیبایی پذی ــا ش ــران را ب ــای دیگ و موضع گیری ه
ــن  ــا ای ــال تنه ــب ح ــال، کس ــد اقب ــال؛ از دی ــب ح 5. کس
نیســت کــه ثــروِت به دســت آمــده از راه هــای مشــروع و قانونــی 
ــوده  ــاش ب ــِق کار و ت ــد از طری ــر از آن می بای ــل فرات ــد، ب باش

ــتاید. ــی را نمی س ــای میراث ــن رو ثروت ه ــد. از ای باش

6. شرکت در فعالیت های اخاقی. 
برخــاف، عناصــری کــه خــودی را تضعیــف می دارنــد، از نظــر 

ــد از: ــال عبارت ان اقب
ترس؛  .1

ــدون کار و  ــی ب ــت و کامیاب ــوع موفقی ــی؛ هرن گدای  .2
؛ شــش کو

سیاســی،  ســیطرۀ  نــوع  هــر  قــول  برده گــی؛   .3
اقتصــادی؛ و  فرهنگــی 

غرور نژادی و قومی.  .4

آموزش و پرورش غربی
ــتی های  ــص و کاس ــد، نواق ــی جدی ــام آموزش ــال در نظ     اقب
جدی یــی را می بینــد و از آن به شــدت انتقــاد می کنــد؛ زیــرا 

ــروز: ــۀ وی، دانشــجوی ام ــه گفت ب

می شود در علم و فن صاحب نظر  
از وجــود خـود نگـردد باخبــر.

ــد  ــان امــروزی از لحــاظ معنــوی تشــنه ان ــال، جوان ــه نظــر اقب ب
و در جــامِ آن هــا آبــی وجــود نــدارد، چهره هــای نــازک و زیبــا 
ــن  ــان از یقی ــی و قلب ش ــرت، ته ــان از بصی ــا چشم ش ــد، ام دارن

ــت: ــب اس بی نصی

از جـوانان تشـنـه لـب خالی ایاغ
شسته رو، تاریک جان، روشن دماغ

کـم نگـاه و بـی یقیـن و ناامیـد  
چشـم شان اندر جهان چیزی ندید
ناکسان، منکر خود، مومن به غیر

خشت بنـد از خاک شان معمار دیر
در جوانی نرم و نازک چون حریر  

آرزو در سینــــۀ او زود میـــــــر.
اقبــال می گویــد: آموزش هــای جدیــد، عاطفــۀ دینــی را از 
ــرده  ــرب ک ــدِن غ ــیفتۀ تم ــرون آورده و ش ــان بی ــود جوان وج

ــت: اس

مکتـب از وی جـذبۀ دیـن در ربود  
از وجـودش این قـدر دانم که بود

این ز خود بیگانه، این مست فرنگ 
 

نان جو می خواهد از دست فرنگ.
ــِی نســل  ــرس و ضعــف اخاق ــت ت ــه عل ــد اســت ک    او معتق
جدیــد، تعلیــم و تربیــِت آن هاســت. آمــوزش بــه شــیوۀ غربــی، از 
ــار آورده اســت، چشم های شــان  آن هــا نســلی ترســو و جبــون ب
ــرده اســت:  ــداز ک ــا را بی ســوز و گ ــای آن ه را بی شــرم و دل ه

این زمان جز سر به زیری هیچ نیست
اندر او جز ضعف پیری هیچ نیست

آن شکـوه ربـی االعـلی کجــاســت؟  
ایـن گنـاه اوست یا تقصیر ماست؟

عقـل هـا بـی بـاک و دل ها بی گداز  
چشم ها بی شرم و غرق اندر مجاز.

در نقــد دانــش امــروزی گفتــه اســت: دانــش جدیــد، عمده تریــن 
ــچ، روان را  ــه هی ــه نمی دهــد ب ــان ک ــع خداپرســتی اســت؛ ن مان
می میرانــد. او می گویــد، خــود از نزدیــک ایــن تجربــه را داشــته 

 : ست ا

سوز عشق از دانش حاضر مجوی
کیـف حـق از جـام این کافر مجوی

مـدتی محـو تک و دو بـــوده ام  
رازدار دانــش نـــــو بـــــوده ام

دانـش حاضــر حجاب اکبر است  
بت پرست و بت فروش و بت گر است

سوز و مستی را مجو از تاک شان  
عصـر دیگـر نیسـت در افاک شان.

و یا:
نــوا از سینــۀ مــرغ چمــن بــرد  
ز خـون اللـه آن سـوز کهـن بـــرد  
به این مکتب به این دانش چه نازی  

که نان در کف نداد و جان ز تن برد.  
و  بی خدایــی  مــروِج  جدیــد  آمــوزش  اقبــال،  بــاور  بــه 
ــی را  ــجاعت و مردانه گ ــات، ش ــن تعلیم ــت. ای ــک آفرینی اس ش

یــد:  می زدا

علـم حاضــر پیـش آفـل در سجـود  
شـک بیفـزود و یقیـن از دل ربـــود.  

و یا:
تومی گویی که من هستم، خدا نیست  

جهـان آب و گــل را انتهــا نیــست  
هنـوز ایـن راز بر مـن ناگشـود است  

که چشمم آن چه بیند هست یا نیست.
و همان طور:

من آن علم و فراست را پِر کاهی نمی گیرم 
 

که از تیغ و سپر بیگانه سازد مرد غازی را.
نمونۀ دیگر:

ای مسلمانان فغـان از فتنه های علم و فن 
 

اهـرمن اندر جهان ارزان و یزدان دیریاب.

اخوت اسامی
ــال  ــد، اقب ــه می کش ــا زبان ــی در همه ج ــه ملی گرای ــری ک در عص
ــی را  ــای سیاس ــوم و جغرافی ــاس ق ــر اس ــی ب ــاِس ملی گرای اس
ــت،  ــاس مل ــه اس ــد ک ــر می ده ــدا س ــد و ن ــدت رد می کن به ش

عقیــده اســت نــه قــوم و نــژاد:

چیسـت مـلت؟ ای کـه گـویی ال الـه!  
با هـزاران چشـم بـودن یـک نـگـه

اهل حق را حجت و دعوی یکی است
خیمه های ما جدا دل ها یکی است.

اقبــال، مســلمان را حقیقتــی جهانــی می دانــد کــه از مــرز وطــن 

ملیــت  و 
اســت: فراتــر 

مـی نگنجـد مسلم اندر مرز و بوم  
در دِل او یاوه گردد شام و روم

قلب ما از هند و روم و شام نیست  
مرز و بوم او به حز اسام نیسـت.

قومیــت را اقبــال بــر پایــۀ دیــن و عقیــده بنــا می نهــد و ایــن نــوع 
را بهتــر و واالتــر از قومیــت بــر اســاِس رنــگ و خــون می دانــد. 
آب وخاک پرســتی  از  اســتوارتر  بســی  را،  دینــی  پیونــد  او 

می شــمارد:

قوم تو از رنگ و خون باالتر است
قیمت یک اسودش صد احمر است

اصل ملت در وطن دیدن که چه؟
باد و آب و گـل پرستیدن که چه؟
نیسـت از روم و عـرب پیـوند مـا
نیسـت پابنـد نسـب پیــوند مــا.

کــه  می خوانــد  عظیمــی  بایــای  از  را  ناسیونالیســم  اقبــال 
ــلمانان  ــۀ مس ــد او، هم ــت. از دی ــده اس ــلمانان ش ــِر مس دامن گی
ــار  ــک نوبه ــروردۀ ی ــان، پ ــی و وطنی ش ــاِت قوم ــارغ از تعلق ف
انــد. دیــن و عقیــدۀ اســامی، همــۀ آن هــا را اهــِل یــک چمــن و 

ــت: ــرده اس ــابه ک ــوِی مش دارای رنگ وب

از حـجاز و چیـن و ابـرانیـم ما  
شبنـم یـک صبـح خنــدانیم ما.

و یا: 
نه افغانیـم و نه ترک و تتـاریـم
چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است
کـه مـا پروردۀ یـک نـوبهـاریم.

ــن اســت،  ــۀ مغرب زمی ــال، مکــر و حیل ــد اقب ناسیونالیســم از دی

کــه بــه منظــور متفــرق ســاختِن مســلمانان طراحــی شــده اســت:

لرد مغرب آن سراپا مکر و فـن  
اهـل دیـن را داد تعلیــــم وطــن

او به فکـر مـرکـز و تـو در نفــاق  
بگـذر از شـام و فلسطیـن و عــراق

تو اگر داری تمیز خوب و زشت
دل نبندی با کلوخ و سنگ و خشت.

کوتــاه ســخن این کــه: ملی گرایــی، قطــع پیونــد بــرادری و 
ــت: ــل اس ــوام و قبای ــه اق ــان ب ــیم انس تقس

آن چنـان قطع اخوت کرده اند  
بر وطن تعمیر ملت کرده اند

تا وطن را شمع محفل ساختند  
نـوع انسان را قبایل ساختند. 

غـرب
ــم را  ــر غــرب خشــِم پُرشــراره دارد؛ هــم غــرِب قدی ــال ب    اقب
نکوهــش مــی دارد و هــم غــرِب جدیــد را. او در اشــعار خویــش، 
ــت  ــه نوب ــد و آن گاه ک ــد می کش ــه نق ــطو را ب ــون و ارس افاط
ــس  ــر، کارل مارک ــر و عصبانی ت ــد، تندت ــد می رس ــرب جدی غ
ــه وی  ــی خطــاب ب ــا طعنه ی ــده و ب ــر حق ناشــناس خوان را پیغمب

می گویــد:

رنگ و بو از تن نگیرد جان پاک  
جز به تن کاری ندارد اشتراک

دیـن آن پیغمبـر حـق ناشناس  
بر مسـاوات شکـم دارد اساس.

ــر  ــش از ه ــت، بی ــخ اس ــدن و مونی ــدۀ لن ــه تعلیم دی ــال ک اقب
غرب دیــدۀ دیگــر از غــرب می نالــد، فریــاد ســر می دهــد؛ 
ــم  ــای شــیرین و ه ــم لطافت ه ــِن او در آن،  ه ــرا چشــم تیزبی زی

می بینــد؛ را  خســروپرویز  حیله هــای 

فریاد ز افرنـگ و دل آویزی افرنگ  
فریاد ز شیـرینی و پرویزی افـرنگ
عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ
معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز.

ــب  ــِد مصای ــرب مه ــت؛ غ ــا نیس ــی ـ دو ت ــرب یک ــای غ فتنه ه
ــیده،  ــرب چش ــوز از غ ــه تاهن ــر آن چ ــت و بش ــکات اس و مش

ــد: ــوز در راه ان ــه هن ــت و بقی ــکات اس ــی از آن مش اندک

فتنه یی را که دوصد فتنه به آغوشش بود
دختری هست که در مهد فرنگ است هنوز

باش تا پـرده گشـایـم ز مقــام دگــری
چه دهم شرح نواها که به چنگ است هنوز.

ــه  ــه به ظاهــر غــرب فریفت ــی دارد ک ــال شــرقیان را گوشــزد م اقب
نشــوند. آن چــه در صــورِت غــرب از ســرور و شــادمانی می بینــد، 

در واقــع درد و اندوهــی بیــش نیســت:

بیا که ساز فرنگ از نوا برافتاده است 
درون سینۀ او نغمه نیست، فریاد است.

اقبــال از ضــرورت طــرح تــازه و اســاِس جدیــدی ســخن 
می گویــد: آن چــه در غــرب از ســازمان های جهانــی وجــود 
دارد، بــه بــاور او، مجمــِع کفن دزدانی ســت کــه بــه مقصــد 
ــان  ــتضعف جه ــورهای مس ــردن کش ــمت ک ــور )قس ــیم قب تقس

ــد: ــته ان ــا داش ــوم( برپ س

نقـش نـو انـدر جهـان بـاید نهـاد
از کفـن دزدان چه امیـدی گشاد؟

در جینوا چیست غیر از مکر و فن 
صید تو آن میش و آن نخچیر من.

و یا: 
برفتـد تـا روش رزم در ایـن بــزم کهــن 

 
دردمندان جهان طرح نو انداخته اند

من از این بیش ندانم که کفن دزدی چند 
 

بهـر تقیسـم قبور انجمنی ساخته اند.
ــد  ــورده ان ــرب را خ ــِر غ ــب مظاه ــه فری ــانی ک ــه کس ــال ب اقب
ــد از  ــه تقلی ــت ب ــن، دس ــم و ف ــه عل ــی ب ــور دسترس ــه منظ و ب
ــی و  ــوت از ظاهرآرای ــه ق ــی دارد ک ــه م ــد، توصی ــان می زنن غربی
ــگ زد و آن  ــش چن ــم و دان ــه عل ــد ب صورت ســازی نیســت، بای

ــرد: ــی ک را کمای
شـرق را از خـود بـرد تقلیـــد غـرب
بایـد این اقــوام را تنقیــد غــــرب

قـوت مغـرب نـه از چنـــگ و ربـاب
نـی ز رقـص دختـران بـی حجــاب

نـی ز سحـر ساحـران الله روســــت  
نی ز عریان ساق و نه از قطع موست

محـکمی او را  نـه از الدینــی اسـت
نی فروغـش از خــط التینـی اسـت

قـوت افـرنـگ از علــم و فـــن است 
 

از همیـن آتش چراغـش روشن است.
غرب زده هــا زیــان کار انــد؛ زیــرا علــم را فــرا گرفتــه و معنویــت 

را کــه بســی گرامی تــر از آن اســت، از کــف داده انــد: 

دانش اندوخته یی دل زکف انداخته یی 
 

آه از آن نقد گرانمایه که درباخته یی.

ُگـلگشتـی در کـوچـه هـای 
انـدیشـة اقبـال

عبدالحفیظ منصـور

بخش دوم
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د امریـکا د بهرنیـو چـارو وزیـر او د پـنټاګون ویانـد په 
افغانسـتان کې د دې هېواد د پوځي او ملکي هڅو سـتاینه 
وکړه او ویې ویـل چې د دغـو هڅو پـه نتیجـه کې د 

افغانسـتان اوسـني حـاالت د ډاډ وړ دی.
د بهرنیـو چـارو وزیـر جـان کـري وایـي، کـه څه هـم د 
افغانسـتان ملـي یووالـي حکومـت د دې هېواد د راتلونکـو 
پرمختګونـو هیـلې ژونـدی سـاتلي خـو د دې هېواد په 

مـخ کې ډېر چېلنجونـه پراتـه دي.
جـان کـري چې د پنجشـنبې په ورځ یې په واشـنګټن 
کې پـه وروسـتۍ خبـري غـونډه کې خبـرې کـولې 

وویل:
"مـوږ پـه افغانسـتان کې د ملـي یووالـي د حکومـت پـه 
جوړولـو کې حیاتـي رول ولوبـاوه. دغـه حکومـت که څه 
هـم لـه ډېرو چېلنجونو سـره مخامـخ دی خو پـه دې اړه 
چې پـه راتلونـکې کې دا هېواد پرمختګونـه وکړي 

دغـه هیـلې او فرصتونـه یې ژونـدي سـاتلي دي."
ښاغلـي کـري شـاوخوا دوه نیم کالـه مخکې د افغانسـتان 
د ملـي یووالـي د حکومـت پـه رامـنځ تـه کولـو کې مهم 
رول لوبولـی او پـه یـوې سیاسـي موافقې سـره یې د دې 
حکومـت دواړه مشـران ولسمشـر اشـرف غنـي او اجرائیـه 
رئیـس عبداهلل عبدهلل چې د ولسمشـرۍ د النجمنو انتخاباتو 
سـره  وې،  ګـټلې  رأيې  ډېرې  نتیجـه کې یې  پـه 

یـوځای کړل.
کـري وویـل، مـوږ ټول پـه دې پـوه یـو چې چې کلـه 
انتخابـات له جدي سـتونزو سـره مخامخ شـول، د دې خطر 
یې زیـات کړی و چې حکومـت سـره وپاشـل شـي او 
ان دا هېواد پـه کـورنۍ جګـړه کې ښکیـل شـي، مـوږ 
منځګړیتـوب وکړ او ټول لـوري مـو د ملـي یووالـي په 
حکومـت کې سـره راټول کړل، هغـه حکومـت چې په 
افغانسـتان کې تـر اوسـه فعـال دی او کارونه مـخ ته وړي.

د امریـکا بهرنیـو چـارو وزیـر زیاتـه کړه، کلـه چې بـارک 

اوبامـا پـه 2۰۰۹ میـادي کال د ولسمشـر په تـوګه کار پیل 
کړ، پـه افغانسـتان کې له سـل زرو زیـات ځواکونه و چې 

هغـه یې شـمېر لـس زرو تـه راکم کړ.
افغانسـتان اوس ښه روزل شـوي وسـله وال ځواکونـه لـري 
چې د وسـله والو طالبانـو او د نـورو سـخت دریځو ډلـو د 

ګواښونـو پـه وړانـدې پـه بریالیتـوب دریدلي دي.
پـه عیـن حـال کې د امریـکا د متحـدو ایالتونـو د دفـاع 

وزارت وایـي، په افغانسـتان کې یې پوځي ماموریت ښه 
مـخ تـه ځي او هغـه بـه تـر هغـو دوام وکړي چې د دې 
هېواد حکومـت او ځواکونـه یې وکـوالی شـي پـه خپلـه 

دځان دفـاع وکړي.
د دفـاع وزارت ویانـد پیټرکـوک د پنجشـنبې پـه ورځ 
پـه واشـنګټن کې خبریاالنـو تـه وویـل، پـه افغانسـتان 
کې د ناتـو د غـوڅ ماتړ ماموریـت او امریکایي ځواکونو 

عمومـي قومنـدان امریکایـي جنـرال جان نیکلسـن او د هغه 
ټیـم د افغانسـتان له حکومت او د دې هېواد له وسـله والو 
ځواکونـو سـره لـه نېژدې کار کـوي او هلتـه لـه اوسـني 

وضعیتـه راضي دي.
ښاغلي کوک زیاته کړه:

"مـوږ د افغـان امنیتـي ځواکونو د پیاوړتیا او په یوازې سـرپه 
جګـړو کې د هغـوی د وړتیـاوو د لوړولـو برخو کې چې 
باالخـره په خپله خپـل هېواد امن کړای شـي، هغه ماتړ 
تـه پـه پـام سـره چې د ناټو لـه نـورو متحدینو سـره یې 
لـه دوی سـره کـوو، پـه اوس وخـت کې د دې هېواد د 
حاالتـو پـه اړه ښه احسـاس کـوو. موږ پـه دې هېواد کې 

پرمختګونـه وینو."
د امریـکا د دفـاع وزارت ویانـد وویـل، پـه دې هېواد کې 
د امریـکا بـل جـا ماموریـت د تـرورېزم پـه وړانـدې پـه 
مبـارزې متمرکـز دی او هغـه د امریـکا لپـاره ډېر مهم ځکه 
دی چې ورسـره د متحـدو ایالتونـو کورنـی امنیـت ډاډمـن 

کېږي.
ښاغلـي کـوک لـه دې ټولـو پرمختګونـو سـره- سـره 
افغانسـتان یـو خطرناکـه ځای یـاد کړ چې پـه وینـا یې 
دا هېواد تـر اوسـه لـه ډېرو چېلنجونـو سـره مخامخ دی.
خـو د پـنټاګون ویانـد ټیـنګار وکړ چې موږ به هغه 
مـاتړ تـه چې پـه تـرڅ کې یې افغـان امنیتـي ځواکونه 
پیـاوړي کېـږي، دوام ورکړو او دا یو حیاتي ماموریت دی.
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روح اهلل بهزاد
شـماری از شـهروندان و فعـاالن مدنـی می گوینـد، در 
توزیـع و اخـذ هزینـۀ صرفیـۀ بـرق از سـوی شـرکت 

برشـنا و ریاسـت بـرق کابـل شـفافیت وجود نـدارد.
شـهروندان و فعـاالن مدنی دیروز )جمعـه، 1۷ جدی( 
در یـک گردهم آیـی اعتراضـِی در پـارک شـهرنو کابل 
گفتنـد، زورمنـدان و مقامـات بلندپایـۀ حکومتـی هـم 
از بـرق بیشـتر برخـوردار هسـتند و هـم هزینـۀ آن را 

نمی پردازنـد.
آنـان هم چنان با بیان این که حکومت و شـرکت برشـنا 
شـهروندان را محکـوم بـه پرداخـِت پـول صرفیـۀ برِق 
زورمنـدان سـاخته اسـت، بـه حکومـت ُهشـدار دادند 
کـه اگـر در ایـن زمینـه توجـه جـدی نکنـد، اعتراض 

شـهروندان بـرای حکومـت گـران تمام خواهد شـد.
احمدشـاه سـتانکزی، یکـی از فعـاالن جامعـۀ مدنـی 
در ایـن گردهم آیـی گفـت: شـهروندان از عـدم توزیع 
عادالنـۀ بـرق بـه سـتوه آمده انـد. ما شـاهد هسـتیم که 
در یک قسـمت شـهر پرچوی برق دو سـاعت اسـت، 

امـا در قسـمت دیگـر، چهـار تـا پنج سـاعت.

آقـای سـتانکزی افـزود: نگرانـی دیگر ما و شـهروندان 
ایـن اسـت کـه شـرکت برشـنا بـه قصـد، در دومـاه 
یک بـار میترخوانـی می کنـد تـا بـا ایـن ترفنـد، پـول 

دوچنـد بـه جیب شـان واریـز شـود.
آقـای سـتانکزی بـا بیـان این کـه میترهـای شـهر کابل 
معیـاری نیسـتند و نیـز بـرق بـه صـورت متـوازن میان 
بـرای  داشـت:  بیـان  نمی گـردد،  تقسـیم  شـهروندان 
این کـه بتوانـی یـک لیـِن بـرق بـه منزل تـان آورده و یا 
اضافـه کنیـد، بایـد هزارهـا روپیـه بـه جیـب کارمندان 

شـرکت برشـنا بیندازیـد تـا کارتـان انجام شـود.
او بـا انتقـاد از نبـود تقسـیم اوقـات مشـخص بـرای 
پرچـوی بـرِق کابـل در بیسـت وچهار سـاعت، گفـت: 
"بـرای ترمیـم و یـا جاگزین کـردن یـک فیـوز در میتر، 
بایـد پنج صـد روپیه بـه برقی محل تـان بپردازیـد. این 

بی عدالتـی بزرگـی اسـت."
از سـویی دیگـر، احمـد ذکـی، رییـس جنبـش مدنـی 
عدالـت اجتماعـی در ایـن گردهم آیـی اظهـار داشـت: 
در  را  پارلمـان  اعضـای  و  حکومـت  برشـنا  شـرکت 
حالتـی قـرار داده اسـت کـه هـرکاری که انجـام دهند، 

حکومـت و اعضـای پارلمـان خم بـه ابـرو نمی آورند، 
چـون بـرق بیسـت وچهار سـاعته دارنـد.

آقـای ذکـی بـا بیـان این که شـرکت برشـنا تا ایـن دم، 
مدیریـت ضعیفـی از خود نشـان داده، گفـت: نهادهای 
سـاحات  و  زورمنـدان  بلندپایـه،  مقـات  حکومتـی، 
مشـخصی از صرفیـۀ بـرق ابـا می ورزنـد و در مقابـل، 
شـرکت برشـنا پولـی را کـه از ایـن نشـانی ها بایـد بـه 
دسـت آورد، از مـردم عـادی و بی بضاعـت می گیـرد.
بـه بـاور آقای ذکـی: میترخوانی دوماه در دومـاه، زمینۀ 
افزایـش هزینـۀ بـرق را فراهـم مـی آورد. زیرا شـرکت 
برشـنا می خواهـد از ایـن طریـق صرفیـۀ بـرق را بلنـد 

بـرده و در مقابـل پـول بیشـتری به جیـب بزند.
رییـس جنبـش مدنـی عدالـت اجتماعـی بـا اشـاره به 
بـدون  و  خودسـرانه  برشـنا  شـرکت  ایـن کار  این کـه 
مطابقـت بـا قانـون اسـت، اذعـان داشـت: بسـیاری از 
مسـووالن شـرکت برشـنا بـه موقع بـا مـردم همکاری 
نمی کننـد و در ازای کاری کـه مسوولیت شـان اسـت و 
از آن طریـق معـاش بـه دسـت می آورند، از مـردم پول 

اضافـه و غیرقانونـی نیـز تقاضـا می کننـد.

هم چنـان، سـیدناصر موسـوی، عضـو شـبکۀ نهادهای 
جامعـۀ مدنـی بیان داشـت که شـرکت برشـنا از سـوء 
مدیریـت رنـج می بـرد و ایـن ناتوانـی، وضعیتـی را به 
وجـود آورده کـه مقامات بلندپایـۀ حکومتی، زورمندان 
صرفیـۀ  میلیونـی  پول هـای  حکومتـی  نهادهـای  و 

برق شـان را نپردازنـد.
آقـای موسـوی افـزود: "شـرکت برشـنا توانایـی آن را 
نـدارد تـا پول صرفیـۀ بـرق را از زورمنـدان و مقامات 
بلندپایـۀ حکومتـی بسـتاند، بنـًا تـاش می کننـد تا این 
پـول را از مردم عادی و شـهروندان بـا بلندبردن هزینۀ 

بـرق و یـا میترخوانی دومـاه در دومـاه بگیرد."
ایـن فعـال مدنـی از حکومـت می خواهـد تـا در بـه 
بـرق  از  اسـتفاده  قسـمت  در  شـفافیت  وجودآمـدن 
و صرفیـۀ بـرق، بـر شـرکت برشـنا نظـارت کـرده و 
از زورمنـدان و مقامـات بلندپایـۀ حکومتـی نیـز پـول 

بگیـرد. را  برق شـان  صرفیـۀ 
او بـا ابـراز نگرانی از نبود برق کافی در فصل زمسـتان 
و عـدم توازن در تقسـیم بـرق موجود بیان داشـت: در 
بیسـت وچهار  در  وکیل نشـین  و  وزیرنشـین  سـاحات 
سـاعت یـک الـی دوسـاعت بـرق پرچـو می شـود، اما 
در سـاحاتی کـه شـهروندان عـادی زنده گـی می کننـد، 

بـرق تـا پنج الی شـش سـاعت پرچـوی دارد.
سـیدناصر موسـوی، اظهار داشـت: اگر عدالت اسـت، 
بایـد تفـاوت میان خانـۀ رییس جمهور و یک شـهروند 
عـادی وجـود نداشـته باشـد. رییس جمهـور، رییـس 
اجرایـی وکای پارلمان وسـایر مقامـات حکومتی باید 

اصاحـات را از خـود آغـاز کنند.
ایـن  کننـده گان  اشـتراک  از  یکـی  بیـگ،  عین الدیـن 
گردهم آیـی گفـت: ریاسـت بـرق کابـل پـول صرفیـۀ 
بـرق شـهروندان را بـا شـفافیت جمـع آوری نمی کنـد. 
اطاعاتـی وجـود دارد کـه در سـاحات مشـخصی از 
کابـل پـول صرفیـۀ برق جمع آوری نشـده و فشـار این 

مصـرف بـاالی عـادی بـار می شـود.
افـزود: شـرکت برشـنا و ریاسـت بـرق  بیـگ  آقـای 
کابـل بایـد بـرای مردم پاسـخ گو باشـند که چـرا تاوان 
زورمنـدان را شـهروندان عـادی بپردازنـد؟ بی توجهـی 
حکومـت در ایـن زمینـه سـبب اعتـراض بیشـتر مردم 
و در نهایـت بـرای حکومت گـران تمـام خواهـد شـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه در مـاه میـزان سـال جاری »د 
افغانسـتان برشـنا شـرکت« فهرسـتی از بدهکارانـش را 
منتشـر کـرد کـه نشـان مـی داد، شـماری  از نهادهـای 
دولتـی، مقام های ارشـد حکومتی، نماینـده گان مجلس 
و افـراد زورمند در شـهر کابل، میلیاردهـا افغانی هزینۀ 

بـرق خـود را پرداخـت نکرده اند.
در ایـن فهرسـت نـام 2۰۹۹ فـرد در کابل ذکر شـد که 
حدود سـه میلیارد افغانی از شـرکت برشـنا بدهکاراند.
ایـن شـرکت گفتـه بـود کـه از شـرکت های مخابراتـی 
مقام هـای  تـا  گرفتـه  رهایشـی  شـهرک های  و 
شـرکت های  دکان هـا،  دولتـی،  اداره هـای  حکومتـی، 
تولیـدی و صنعتـی، کارخانـه و کارگاه هـا و حتـا دفتـر 
ریاسـت جمهوری افغانستان از این شـرکت بدهکاراند.

معترضان در کابل:

از عـدم توزیع عـادالنة بـرق 
و فسـاد برشنـا به ستوه آمـده ایـم

کري:

 الهم افغانستان ډېر چېلنجونه رسه مخ دی
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ورزش

ــا  ــا یگان ه ــکا ب ــکاری امری ــه هم ــان این ک ــا بی ــه ب ــاع ترکی ــر دف وزی
ــت،  ــتراتژیک اس ــتباه اس ــوریه( اش ــای س ــوریه )کرده ــق س ــع خل مداف
گفــت: تــاوان ایــن اقدامــات را هــم مــا و هــم خــود امریــکا می پــردازد.

فیکــری ایشــیک، وزیــر دفــاع ترکیــه اعــام کــرد: در حــال حاضــر منطقــه 
ــه  ــش ترکی ــردن نق ــرای خنثی ک ــت. ب ــاره اس ــکل گیری دوب ــال ش در ح
در منطقــه، عملیــات تروریســتی را بــه صــورت سیســتماتیک در کشــور 
ــت.  ــترش یاف ــراق، پ.ک.ک گس ــغال ع ــد از اش ــد. بع ــش داده ان افزای
ــتی  ــات تروریس ــه عملی ــش در ترکی ــر داع ــار دیگ ــار پ.ک.ک و ب یک ب

ــد! ــرار دارن ــت ق ــف نوب ــه در ص ــل این ک ــد، مث ــام می دهن انج
او ادامــه داد: وظیفــۀ مــا ایــن اســت کــه در راســتای دفــع ایــن تهدیــدات 

ــم. ــظ کنی ــان را حف ــاد و یک پارچه گی م اتح
ــه  ــر ب ــۀ مســلحانۀ اخی ــه حمل ــا اشــاره ب ــه ب ــه در ادام ــاع ترکی ــر دف وزی
ــتی  ــات تروریس ــک عملی ــت: ی ــتانبول گف ــبانه در اس ــوب ش ــک کل ی
ــه در  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــت، ای ــام گرف ــده انج ــازماندهی ش س
پشــت ایــن تروریســت کامــًا خون ســرد، قدرت هــای دیگــری حضــور 

ــند. ــته باش داش
ــا داعــش، یگان هــای  ــه این کــه امریــکا در مبــارزه ب ــا اشــاره ب ایشــیک ب
ــرد،  ــود انتخــاب ک ــوان متحــد خ ــه عن ــوریه را ب ــرد س ــق ک ــع خل مداف
افــزود: ایــن گــروه وابســته بــه پ.ک.ک اســت. ایــن مســأله را بــه آنــان 
اعــام کردیــم. همــکاری بــا یــک گــروه تروریســتی بــه معنای واردشــدن 
در یــک باتــاق اســت. امریــکا اشــتباه اســتراتژیک می کنــد، امــا هــم مــا 
ــارزه  ــرای مب ــه ب ــم. ســاح هایی ک ــاوان آن را می پردازی ــکا ت ــم امری و ه

ــا داعــش داده می شــود، اکنــون در دســتان داعــش قــرار دارد. ب
ــه  ــر ب ــارات اخی ــت: اظه ــز گف ــک نی ــوای اینجرلی ــگاه ه ــارۀ پایب او درب
ــگاه  ــا پای ــح روز بعــد نیســت. ام ــگاه در صب ــن پای ــای بسته شــدن ای معن
هــوای اینجرلیــک، متعلــق بــه ناتــو نیســت، نیروهــای خارجــی بــا مجــوز 
ــاره  ترکیــه در آن جــا قــرار دارنــد. در حــال حاضــر مذاکــرات در ایــن ب
ادامــه دارد، مــا از امریــکا و دیگــر طرف هــای مقابــل انتظــار درک متقابــل 
ــا نتیجــه  ــم و مذاکــرات را ت ــاره عــزم راســخ داری ــن ب ــا در ای ــم. م داری

نهایــی پیــش خواهیــم بــرد.
ــد از  ــت: بع ــراق گف ــکا در ع ــت امری ــارۀ وضعی ــه درب ــاع ترکی ــر دف وزی
ســقوط صــدام حســین، در عــراق چالش هایــی بــه وجــود آمــده اســت. 
ــوال  ــز زیرس ــکا نی ــود امری ــه در خ ــه، بلک ــا در ترکی ــأله نه تنه ــن مس ای
ــه  ــکا، در ســوریه ب ــد امری ــت جدی ــم دول ــه  اســت. امیدواری ــرار گرفت ق

ــد. ــار کن درســتی رفت

ــین  ــده و جانش ــدۀ القاع ــته ش ــر کش ــر رهب ــن الدن، پس ــزه ب ــکا، حم امری
ــرار داد. ــود ق ــتی خ ــت تروریس ــروه را در فهرس ــن گ ــی او در ای احتمال
وزارت خارجــۀ امریــکا نــام حمزه بــن الدن را در فهرســت "تروریســت های 
ویــژۀ جهانــی" قــرار داد و تمــام امــوال او را کــه در نواحــی تحــت نظــارت 

حــوزۀ قضایــی امریــکا قــرار دارد، مســدود کرد.
وزارت خارجــۀ امریــکا، عــاوه بــر حــزه بــن الدن، "ابراهیــم البنــا" یکــی 
از رهبــران ارشــد القاعــدۀ یمــن را نیــز در فهرســت ســیاه خــود قــرار داد.
شــهروندان و شــرکت های امریکایــی براســاس ایــن قانــون، از انجــام 
ــع شــدند و  ــا تروریســت های تعیین شــده من ــه ب ــه تجــارت و معامل هرگون
ــان  ــه وضعیــت آن ــی در سراســر جهــان نســبت ب دیگــر دســتگاه های قانون

ــد. ــه حالــت ُهشــدار در آمدن ب
اســنادی کــه نیروهــای امریکایــی در مخفیــگاه اســامه بــن الدن کشــف کــرده 
ــتفاده  ــاخت و اس ــرای س ــن الدن ب ــزه ب ــه حم ــد ک ــان می ده ــد، نش بودن
از مــواد منفجــره، آموزش دیــده و از همــان بچه گــی بــه عضویــت در 

ــت. ــته اس ــل داش ــتی تمای ــای تروریس گروه ه
تحلیل گــران دســتگاه اطاعاتــی امریــکا بــا توجــه بــه ایــن اســناد 
می گوینــد کــه اســامه بــن الدن فرزنــد خــود را بــرای جانشــینی و رهبــری 

ــت. ــرده اس ــاده ک ــده آم القاع
ــد شــده، در  اطاعــات زیــادی از حمــزه بــن الدن کــه در ســال 1۹8۹ متول
دســت نیســت؛ جــز اینکــه او در ســال 2۰۰5 جــزو نیروهــای طالبــان بــود 

کــه ســربازان پاکســتانی را در وزیرســتان جنوبــی هــدف قــرار دادنــد.
در ســال 2۰۰۷ مشــخص شــد کــه او در منطقــۀ مرکــزی بیــن پاکســتان و 

افغانســتان مســتقر و جــزو یکــی از رهبــران القاعــده اســت.
چنــد مــاه پیــش حمــزه بــن الن در یــک پیــام صوتــی حــاوی یک ســخنرانی 
21 دقیقه یــی تحــت عنــوان "همــۀ مــا اســامه )بــن الدن( هســتیم" وعــده 
داده، مبــارزه جهانــی ایــن گــروه شــبه نظامی را علیــه امریــکا و همپیمانانــش 

ادامــه خواهــد داد.
حمــزه بــن الدن در ایــن ســخنرانی تهدیــد کــرد: مــا بــه حملــه بــه شــما و 
هــدف قــراردادن شــما چــه در کشــورتان و چــه در خــارج از آن، در پاســخ 
بــه ســرکوب مــردم فلســطین، افغانســتان، ســوریه، عــراق، یمــن، ســومالی 
و مابقــی کشــورهای مســلمانی کــه از ســرکوب شــما در امــان نمانده انــد، 

ادامــه خواهیــم داد.
او در ادامــۀ ایــن پیــام صوتــی خــود گفــت: در مــورد گرفتــن انتقــام خــون 
اســامه بــن الدن از ســوی امــت اســام بایــد گفــت کــه ایــن انتقــام بــرای 
شــخص اســامه نیســت، بلکــه انتقــام خــون کســانی اســت کــه از اســام 

دفــاع کردنــد.

ننگیالی عثمانی 
ــامانی های  ــه سـ ــا بـ ــه نـ ــت کـ ــوی افغانستانی یی سـ ــم، بانـ ــا ندیـ دیانـ
داخلـــی در کشـــور، او را مجبـــور بـــه تـــرک افغانســـتان کـــرده و بـــه 
ــه اقامـــت  ــد از این کـ ــا بعـ ــازد. دیانـ ــده می سـ ــارک پناهنـ ــور دنمـ کشـ
ایـــن کشـــور را بـــه دســـت مـــی آورد، تـــاش می کنـــد تـــا هویتـــش را 
بـــرای شـــهروندان دنمـــارک و ســـایر جهانیـــان بـــه معرفـــی بگیـــرد. او 
ورزش را یگانـــه راه بـــرای معرفـــی چهـــرۀ اصلـــی افغانســـتان انتخـــاب 
می کنـــد و در ایـــن زمینـــه در پـــی افتخارآفرینـــی می شـــود. خبرنـــگار 
ـــام  ـــن انج ـــوی افتخارآفری ـــن بان ـــا ای ـــی را ب ـــدگار مصاحبه ی ـــۀ مان روزنام

ــردد. ــدان می گـ ــم عاقه منـ ــه تقدیـ ــت کـ داده اسـ
بانـــو دیانـــا، لطـــف کـــرده در بـــارۀ دســـتاوردهای ورزشـــی تان 
بـــرای مـــا و عاقه منـــدان روزنامـــۀ مانـــدگار معلومـــات ارایـــه 

ـــد؟ کنی
مـــن از نوجوانـــی شـــوق و عاقـــۀ ورزش کـــرن را داشـــتم، بـــه همیـــن 
دلیـــل، زمانی کـــه بـــه کشـــور دنمـــارک پناهنـــده شـــدیم، در یکـــی از 
باشـــگاه های ایـــن کشـــور بـــه تمریـــک مشـــت زنی پرداختـــم. دیـــری 
ـــه  ـــد- متوج ـــودش می گوی ـــه خ ـــه ک ـــم - آنگون ـــه مربی ـــود ک ـــته ب نگذش
اســـتعداد و عاقـــه ام بـــه ورزش شـــد، بـــا ایـــن وجـــود، تمریناتـــم را 
ـــابقه،  ـــد مس ـــد از چن ـــم. بع ـــابقات راه یافت ـــه مس ـــت ب ـــه داده و در نهای ادام
ـــتین دورۀ مســـابقات  ـــی دنمـــارک. در نخس ـــم مل ـــه تی ـــردم ب راه پیـــدا ک
سراســـری دنمـــارک در ســـال 2۰۰۷ مقـــام قهرمانـــی را در ســـطح ایـــن 
کشـــور از آن خـــود ســـاختم کـــه هفـــت دورۀ تمـــام ایـــن قهرمانـــی را 

ـــردم. ـــظ ک حف
در پهلـــوی ایـــن افتخـــار، ســـه بار قهرمـــان کشـــورهای اســـکند نـــاوی 
و یک بـــار قهرمـــاِن »بهتریـــن بانـــوی مشـــت زِن پروفیشـــنل افغانســـتان« 
ـــز  ـــارک نی ـــت زن دنم ـــن مش ـــه بهتری ـــه مرتب ـــدم. س ـــناخته ش ـــا ش در اروپ
در تورنمنت هـــای مختلـــف شـــناخته شـــدم و در آخریـــن مســـابقۀ 
ــتم  ــم توانسـ ــتان هـ ــال 2۰16 در انگلسـ ــت زنی در سـ ــنل مشـ پروفیشـ

کمربنـــد قهرمانیایـــن مســـابقات را بـــه کمـــر ببنـــدم.
ـــا  ـــدال ط ـــده م ـــان، هف ـــن می ـــه از ای ـــام داده ام ک ـــابقه انج در ُکل، 8۹ مس
ـــای  ـــی و ارگان ه ـــابقات محل ـــا، مس ـــگاهی، تورنمنت ه ـــای باش در بازی ه
ـــی  ـــز دســـت آوردهای ـــره و برن ـــدال نق ـــی و 2۰ م ـــف، 1۰ کـــپ قهرمان مختل

ـــرده ام.  ـــب ک ـــابقات کس ـــن مس ـــه از ای ـــت ک اس
راز موفقیت یک ورزشکار را در چه می بینید؟

ـــر  ـــته و در براب ـــوی داش ـــد ارادۀ ق ـــت بای ـــدم نخس ـــکار در ق ـــک ورزش ی
ــرای  ــا بـ ــد تـ ــعی می کنـ ــکار سـ ــود. ورزشـ ــلیم نشـ ــکات تسـ مشـ
مشـــکات خـــود راه حـــِل منطقـــی پیـــدا کـــرده و هیـــچ گاه احســـاس 
ـــد  ـــت می اندیش ـــه مثب ـــوب همیش ـــکار خ ـــد. ورزش ـــی نکن ـــف و ناتوان ضع

و بـــه دنبـــال هـــدف تعیـــن کـــردۀ خـــود مـــی رود.
ــی  ــه ارزیابـ ــه چگونـ ــل جامعـ ــد تکامـ ــش ورزش را در رونـ نقـ

؟ می کنیـــد
ــانی  ــچ انسـ ــد، هیـ ــک می کنـ ــر نزدیـ ــه یک دیگـ ــانان را بـ ورزش انسـ
احســـاس  و گوشـــه گیری،  روابطِ دوســـتانه  و  پیوندهـــا  قطـــع  بـــا 
آرامـــش نمی کنـــد. بـــدون ارتبـــاط بـــا دیگـــران اســـتعدادهای انســـان 
شـــگوفان نمی شـــود، ورزش یگانـــه راهـــی اســـت کـــه انســـانان را بـــا 
هم دیگرشـــان ربـــط داده، بـــه یـــک خانـــواده تبدیـــل می کنـــد. ورزش 

می شـــود. اجتمـــاع  در  یک پارچه گـــی  و  هم دلـــی  ســـبب 
پیام تان برای جواناِن افغانستان چیست؟

قبـــل از پیامـــم فکـــر می کنـــم ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت کـــه 
ـــوان  ـــه عن ـــن ب ـــون از م ـــتان تاکن ـــک افغانس ـــی المپی ـــۀ مل ـــووالن کمیت مس
ـــدان  ـــه می ـــورم ب ـــواره از آدرس کش ـــه هم ـــتانی ک ـــکار افغانس ـــک ورزش ی
ــن  ــدوارم ایـ ــد! امیـ ــت نکرده انـ ــادآوری و حمایـ ــه ام، یـ ــابقات رفتـ مسـ

بی توجهـــی شـــامل حـــال دیگـــر ورزشـــکاران کشـــور نگـــردد.
هم چنـــان از جوانـــان افغانســـتان می خواهـــم تـــا هـــدف زنده گی شـــان 
ـــرک  ـــه تح ـــان را ب ـــده، انس ـــزی ش ـــدۀ برنامه ری ـــرا، آین ـــد، زی ـــن کنن را تعیی
وا مـــی دارد. ارادۀ قـــوی و مثبت اندیشـــنی دو شـــاخصۀ انســـانان موفـــق 

ـــود. ـــه ش ـــاخصه توج ـــن ش ـــه ای ـــدوارم ب ـــه امی ـــت ک اس

وزیر دفاع ترکیه:

امـریکا اشتبـاهـات 
استـراتژیـک انجـام می دهـد

امریکا پسر بن الدن را در فهرست 
سیاه تروریستی قرار داد

دیانا ندیم به کمیتۀ ملی المپیک:

نسبت به ورزشکاران تان 
بی توجه نباشید

كام بخش نیکویی

ــای  ــی و پاره ه ــر قوم ــه ام ــی ب ــر سیاس ــل دادن ام تقلی
قومــی، مــا را یــک گام بــه طرف فراموشــی کار سیاســی 
ــی و  ــای قوم ــا و پاره ه ــرد. هرچــه هویت ه ــش می ب پی
مافیایــی قومــی بــر دهــل تفکــر قوم گرایــی بکوبنــد و خواســت ها و 
ــژاد جســت وجو  ــوم و ن ــاد ق ــع سیاسی شــان را در عشــیره و بنی مناف
ــرافکنده گی  ــی و س ــرف ویران ــه ط ــا ب ــدازه م ــان ان ــه هم ــد، ب کنن

ــم. ــش می روی پی
بنیــاد ســتم و تبهــکاری در کشــور، در چنیــن ســاختارها و نظام هــای 
ــه،  ــی شــکل گرفت ــژادی و قبیله ی ــی و ن ــت قوم ــق هوی ــر تواف ــه ب ک
ریختــه شــده اســت. چنــان کــه حاکمیــت قبیله یــی احمدشــاه ابدالــی 
بــر همیــن موازیــن، یعنــی توافــق قبایــل برســر حاکمیــت و امتیازدهی 
بــر قبایــل حاشــیۀ قــدرت، بنیادگــذاری و ادامــۀ حیــات داد کــه چــه 
پیامدهــای خونیــن و ننگینــی را برمــا بــه میــراث گذاشــت کــه هرچــه 

ــراث ســنتی می کشــیم! ــن می می کشــیم، از همی
ــد  ــا امــر سیاســی و به ســازی سیاســی و فراین ــن، هرچــه م ــر ای  بناب
ــد  ــوم و رش ــان ق ــای ف ــت و پاره ه ــۀ هوی ــازی را در بدن نظام س
مافیایــی فــان قومــی، بنیــاد بگذاریــم و بــرای ایــن امــر هزینــه کنیــم؛ 
ــۀ گــذار و توســعۀ  ــذا الزم ــم. ل ــه و  رفته ای راه همــان اســت کــه رفت
سیاســی در شــرایط کنونــی ایــن اســت کــه دســتگاه مدیریت سیاســی 
ــهروندان در  ــی ش ــارکت سیاس ــی و مش ــن دموکراس ــۀ موازی را برپای
قــدرت، بــه دور از تعلقــات قومــی، زبانــی، مذهبــی و... اصاح ســازی 
کنیــم و خواســت ها و منافع مــان را برپایــۀ حــِق شــهروندی کــه حــق 
دموکراتیــک یــک شــهروند برپایــۀ عدالــت اجتماعــی و عدالــت ملــی 
ــی مملکــت تصویــب و  ــن ُکل ــه شــده باشــد، در قوانی در نظــر گرفت
ــی  ــویم. اال امیتازخواه ــه کار ش ــن حــق، دســت ب ــی ای ــرای اجرای ب
ــی و  ــتم و ناروای ــاد س ــی، بنی ــه گروه ــی و چ ــه قوم ــی، چ فراقانون
ــی  ــاخت و مافیای ــد س ــته خواه ــتحکم تر از گذش ــکاری را مس تبه
ــظ  ــرای حف ــند، ب ــه باش ــطحی ک ــی در هرس ــای قوم ــی و دزده قوم
ــی را  ــاه کننده ی ــر و تب ــعارهای ویران گ ــود، ش ــگاه خ ــود و جای خ
ــت و  ــذار نیس ــرای گ ــیدن ب ــال نفس کش ــه مج ــد ک ــرح می کنن مط
همــه مشــغول نبــرد و هزینــه مصرف کــردن بــه فــان مافیــا و فــان 
ــنی  ــه روش ــروزه ب ــد را ام ــن رون ــه ای ــتند ک ــی هس ــت کار جان جنای

ــم! ــا روانی ــه کج ــه ب ــم ک ــرده و می بینی ــه ک تجرب

پرتو نادری

مــن هیچ گونــه مکلفیتــی نــدارم، آن گونــه بیندیشــم کــه 
ــز مکلفیتــی  ــان نی ــا می اندیشــد. آن ــا آن آق ــو ی ایــن بان
ــه  ــم! ب ــن می اندیش ــه م ــد ک ــه بیندیش ــد، آن گون ندارن
شــمار همــه انســان های جهــان، رنگارنه گــی اندیشــه، حــس و 
عاطفــه وجــود دارد. اندیشــه یــک واژه اســت؛ امــا هزاران هــزار جلــوه 
ــن  ــا همی ــک مفهــوم عــام اســت؛ ام در مفهــوم خــود دارد. عشــق ی
مفهــوم عــام در نــزد هرعاشــقی مفهــوم خــاص خــود را پیــدا می کنــد! 
آنانــی کــه می اندیشــند، گویــا همــه حقیقــت جهــان در اندیشــۀ آنــان 
ــن و  ــه، آیی ــه، اندیش ــی یافت ــان تجل ــگ آن ــان و در فرهن ــن آن و آیی
ــای  ــه ها و فرهنگ  ه ــت؛ اندیش ــان اس ــدۀ جه ــان برگزی ــگ آن فرهن
ــود،  ــنجیده ش ــان س ــگ آن ــه و فرهن ــاد اندیش ــر بین ــد ب ــر را بای دیگ
ــود را در  ــرد خ ــم خ ــا ه ــد، ی ــار دارن ــرد بیم ــا خ ــانی ی ــن کس چنی
ــۀ  ــا رم ــد. م ــوش کرده ان ــخ فرام ــک تاری ــای تاری ــی از مغاره ه یک
ــه  ــا همــه گان ب ــت، م ــه ســویی رف ــه یکــی ب گوســفندان نیســتیم، ک

ــم. آن ســوی روی
بــرای آن کــه رمــۀ گوســفندان اختــاف اندیشــه ندارنــد. همان گونــه 
ــدارد. می شــود  ــاف اندیشــه وجــود ن ــر اخت ــه در گورســتان ها نی ک
ــه و  ــی اندیش ــه را از گوناگون ــد جامع ــه می خواهن ــی ک ــت آنان گف
ــازند.  ــتانی می س ــه گورس ــت از جامع ــد، در حقیق ــاز دارن ــگ ب فرهن
ــا  ــه ها، فرهنگ ه ــی اندیش ــانی در گوناگوناگون ــۀ انس ــکوه جامع ش
و آیین هــای آن اســت. شــکوهمندتر این کــه جامعــۀ انســان مدار 
این همــه گوناگونــی اندیشــه ها و فرهنگ هــا را می پذیــرد و بــر 

می تابــد.

امراهلل صالح

در گذشـته بـه بهانـۀ حرمـت و احتـرام بـه قـران کریم، 
آن را در هفـت پـوش تکه یـی پنهـان می کردنـد و باالی 
تـاق بلنـد می گذاشـتند و از دور بـه طـرف آن اشـارت 
می کردنـد. بـه همیـن دلیـل بسـیاری ها از متـن و مغـز قـرآن تـا امروز 
بی خبرانـد. حـاال حالـت را چنـان آورده انـد کـه گویـی قانون اساسـی 
کدام متن سـخت، بلند و کاسـیک اسـت. نخیر. قانون اساسـی بسـیار 
سـاده و عام فهـم نوشـته شـده اسـت. ایـن کتـاب کوچـک را بایـد در 
اختیـار شـاگردان مکتب تـا وزرای کابینـه، رایگان قرار دهیـد تا بدانند 

کـه ایـن قانون حـق نامه یی شـان اسـت.
از قانون اساسـی نترسـید. آن را بخوانید. در صفحات اش یاداشـت های 
شـخصی تان را بنویسـید و خودتـان را بـا آن آشـنا سـازید. کوتاه ترین، 
سـاده ترین و عام فهم تریـن قانـون اساسـی دنیـا، همین قانون ما اسـت. 
وقتـی ایـن قانـوِن کوتـاه و سـاده را تطبیـق کـرده نمی توانیـم، وای به 
حـال مـا اگـر ماننـد کشـورهای دیگـر، قانـون اساسـی مـا سـه هـزار 

می داشـت. صفحه 

فیـسبـوک نـــامــه
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دو هلیکوپتر نیروهای آلمانی 
هدف گلوله قرار گرفتند

معترضان:

 والی میدان وردک کنار برود

افغانستان هدف گلوله  آلمانی در شمال  نیروهای  دو هلیکوپتر 
باری شورشیان قرار گرفتند. اردوی آلمان روز پنجشنبه خبر داد 

که در این واقعه کسی آسیب ندیده است.
اردوی آلمان روز پنجشنبه خبر داد که دو هلیکوپتر ترانسپورتی 
شریف  مزار  به  کندز  از  چهارشنبه  روز  که   "53-CH" مودل 
پرواز می کردند، هدف گلوله باری قرار گرفتند. این دو هلیکوپتر 
توانستند به کمپ نیروهای آلمانی در مزارشریف برسند. بیشتر 
نیروهای آلمان مستقر در افغانستان در این کمپ حضور دارند.

به دلیل اندازه سوراخ های ناشی از گلوله ها، نیروهای آلمانی 
دست به عمل متقابل نزدند.

»من  گفت:  افغانستان  در  آلمانی  نیروهای  ماموریت  سخنگوی 
پیش از این چنین گلوله باری بر هلیکوپترهای آلمانی را ندیده 
هستند.  پیشگیری  قابل  غیر  و  نادر  بسیار  حماتی  چنین  ام«. 
شورشیان طالبان دیگر قادر نیستند تا در سطح کان با نیروهای 
امنیتی افغانستان مقابله کنند. این سخنگو همچنان افزود: »کاری 
که آنان )طالبان( می توانند انجام دهند این است که هر لحظه و 

در هرجایی که بتوانند ترس و نگرانی ایجاد کنند«.
است.  متاثر  طالبانی  تروریسم  از  هرجایی،  از  بیش  افغانستان 
پایان سال  در  افغانستان  در  ناتو  نظامی  ماموریت  پایان  از  پس 
2۰14، نیروهای آلمانی زیر برنامه "حمایت قاطع" در این کشور 
حضور دارند. در ماموریت "حمایت قاطع" نیروهای بین المللی 
به آموزش و مشورتدهی نیروهای امنیتی افغانستان می پردازند.

در ماه نومبر سال گذشته میادی، شورشیان قنسولگری آلمان در 
مزارشریف را هدف قرار دادند.

از فعاالن مدنی و مردم میدان وردک، والی این والیت  شماری 
را به بی کفایتی و ضعف مدیریت متهم می کنند و از حکومت 

می خواهند که هرچه زودتر او را برطرف کند.
این معترضان دست داشتن افراد حکومتی به فساد، نبود مکتب 
و مراکز بهداشتی و بی توجهی مسؤوالن امنیتی در شاهراه های 
می کنند  عنوان  خود  عمدۀ  مشکات  جمله  از  را  والیت  این 
طالبان  به  میدان وردک  در  حکومتی  مسؤوالن  می گویند،  و 

شناس نامه توزیع می کنند.
والی  تنها  »نه  می گوید:  معترضان  این  نمایندۀ  رحیمی،  نصرت 
زودتر  هرچه  باید  و  اند  مفسد  هم  او  به  نزدیک  افراد  بلکه 

میدان وردک از وجود این افراد پاک شود.«
والی  زمانی،  زری گل  سخنگوی  منگل،  عبدالرحمن  اما 
خواهان  معترضان  از  و  می کند  رد  را  ادعاها  این  میدان وردک 

اسناد و مدارک در این رابطه است.
که  مهم کشور است  از والیت های مرزی و  یکی  میدان وردک 

ناامنی در آن تأثیر منفی یی بر دیگر والیت های مرکزی دارد.

عاصم اسفزاری
کشـــور مـــا کـــه در جغرافیـــای بحرانـــی و در 
ــه،  ــکل گرفتـ ــی شـ ــمکش های منطقه یـ دِل کشـ
ـــه،  ـــی  و منطق ـــای جهان ـــۀ جدال ه ـــواره دامن هم
بـــر داشـــته هایش ســـایه افکنـــده اســـت. بـــرای 
همیـــن تـــا کنـــون نتوانســـته جایـــگاه درخـــورِ 
پیـــدا  دیگـــر  کشـــور های  نـــزد  را  خـــود 
کنـــد. امـــا ایـــن بـــدان معنـــا نیســـت کـــه مـــا 
نمی توانیـــم از ایـــن درمانده گـــی نجـــات یابیـــم 
ـــورهای  ـــه کش ـــد ب ـــت و همانن ـــیر درس و در مس

ــم.  ــت کنیـ ــان حرکـ اطراف مـ
تنگ مایه گی هایـــش،  همـــۀ  بـــا  افغانســـتان 
ــعه،  ــرای توسـ ــی بـ ــِع خوبـ ــا و منابـ فرصت هـ
ــه  ــردن جایگاهـــش در منطقـ ــرفت و بلندبـ پیشـ
و جهـــان دارد. یکـــی از ایـــن منابـــع، آب هـــای 
ــه از دل  ــت کـ ــرزمین اسـ ــن سـ ــدادادِی ایـ خـ
کوهـــای بلنـــد، بـــر رودهایـــش فـــرود می آیـــد 
ــرزمین و   ــربلندی سـ ــبزی و سـ ــر  سرسـ ــا بـ تـ

مـــردم آن بیفزایـــد.  
بـــرای  تنهـــا  نـــه  افغانســـتان  آب هـــای 
کـــه  اســـت  حیات بخـــش  شـــهروندانش 
زنده گـــی  نیـــز  را  بـــر  و  دور  کشـــورهای 
ــتان دو کشـــوری اند  می بخشـــد. ایـــران و پاکسـ
کـــه بیشـــتر از 6۰ درصـــد آب هـــای افغانســـتان 
بـــه خـــاک آن هـــا ســـرازیر می شـــود تـــا 
مناطقـــی از ایـــن کشـــور ها را سرســـبز ســـازد. 
امـــا آن چـــه ســـوال اســـت این کـــه: در شـــرایط 
ــای  ــم از آب هـ ــدر می توانیـ ــا چقـ ــی، مـ کنونـ
کشـــورمان بـــرای کشـــاورزی و تولیـــد انـــرژی 
ـــتان  ـــای افغانس ـــت آب ه ـــم؟ مدیری ـــتفاده کنی اس
ــه  ــور و منطقـ ــاع کشـ ــر اوضـ ــری بـ ــه تأثیـ چـ
می گـــذارد؟ چـــه موانعـــی باعـــث شـــده کـــه 
ـــۀ  ـــه گون ـــرمایه ب ـــن س ـــم از ای ـــون نتوانی ـــا کن ت

ــم؟ ــتفاده کنیـ درســـت اسـ
ـــاد  ـــی و ایج ـــدت مل ـــت وح ـــکیل حکوم ـــا تش ب
یـــک تیـــم متخصـــص بـــرای طـــرح راهبـــردی 
منظـــم بـــرای مدیریـــت و اســـتفادۀ درســـت از 
آب هـــای کشـــور، تاش هـــا بـــرای تکمیـــل و 
ـــای  ـــۀ راه کاره ـــردان و ارای ـــای آب گ ـــاد بنده ایج
درســـت، بـــرای مدیریـــت آن هـــا آغـــاز شـــد. 
هـــر چنـــد نخســـتین جرقه هـــای ایـــن رونـــد 
برمی گـــردد بـــه ایجـــاد حکومـــت نویـــن 
ــاز  ــا آغـ ــه بـ ــی کـ ــای قبلـ ــتان و تیم هـ افغانسـ
ــی را  ــای خوبـ ــا، زمینه هـ ــله کارهـ ــک سلسـ یـ
ـــد؛  ـــاعد کردن ـــود مس ـــس از خ ـــای پ ـــه گروه ه ب
ـــه  ـــش، چ ـــن بخ ـــود در ای ـــای موج ـــا چالش ه ام
ـــس  ـــه پ ـــی و چ ـــدت مل ـــت وح ـــش از حکوم پی
ـــت. ـــده اس ـــدی کار ش ـــث ُکن ـــواره باع از آن، هم

چالش ها
ــور  ــدی در کشـ ــای جـ ــو ضرورت هـ از یک سـ
ـــوی  ـــی و از س ـــع آب ـــتفاده از مناب ـــه اس ـــاز ب و نی
دیگـــر، نبـــود امکانـــات کافـــی بـــرای ایجـــاد 
ـــردان، باعـــث شـــده اســـت  ـــزرگ آب گ ـــای ب بند  ه
ـــد  ـــه کـــه بای ـــد آن گون ـــت افغانســـتان نتوان کـــه دول
بـــه ایـــن موضـــوع بپـــردازد. امـــا ایـــن تنهـــا 
ـــن  ـــم کاری در ای ـــث ک ـــه باع ـــت ک ـــکلی نیس مش
ـــای  ـــا کمک ه ـــتان ب ـــت. افغانس ـــده اس ـــه ش زمین

جامعـــۀ جهانـــی، حـــد اقـــل توانســـته اســـت 
ـــاز  ـــور آغ ـــِم کش ـــای مه ـــی را روی بنده کارهای
ــش از  ــته گی بیـ ــی، وابسـ ــش اصلـ ــد. چالـ کنـ
ـــورهای  ـــه کش ـــتان ب ـــت افغانس ـــردم و دول ـــد م ح
ــتان  ــای افغانسـ ــریک در آب هـ ــایه و شـ همسـ
ــای  ــار نگاه هـ ــورها، در کنـ ــن کشـ ــت. ایـ اسـ
بـــا  افغانســـتان،  آبـــادی  بـــه  عقدمندانـــه 
کـــه  نمی دهنـــد  فرصـــت  دخالت های شـــان 
از ایـــن نعمـــت الهـــی در کشـــور مـــا اســـتفادۀ 

درســـت بـــه عمـــل آیـــد. 
ـــه  ـــراد ب ـــا و اف ـــیون، نهاده ـــماری از سیاس ش
ـــه از  ـــری ک ـــورهای دیگ ـــد: کش ـــن باوران ای

ــد،  ــتفاده می کننـ ــتان اسـ ــای افغانسـ آب هـ
فقـــط بـــه منافـــِع خـــود می اندیشـــند؛ 
ـــازۀ  ـــا اج ـــه آن ه ـــر ب ـــد دیگ ـــن، نبای بنابرای

اســـتفاده از آب های مـــان را داد.
شـــماری دیگـــر نیـــز به تأکیـــد می گوینـــد: 
طبـــق قوانیـــن بین المللـــی، نبایـــد باعـــث 
بـــه  رودخانه یـــی  آب هـــای  کاهـــش 
ـــن  ـــا ای ـــرا ب ـــم؛ زی ـــر گردی ـــور های دیگ کش
کار، کشـــورهای شـــریک در رودخانه هـــا 

متضـــرر می شـــوند.
امـــا حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه هیچ کـــدام 
نیســـت و  ایـــن دیدیگاه هـــا ســـالم  از 
دیدگاه هـــای  و  آرا  نظرداشـــت  در  بـــا 
بین المللـــی حاکـــم بـــر رودخانه هـــای 
ـــای  ـــد از آب ه ـــورها می توانن ـــرزی، کش فرام

ـــه  ـــد، ب ـــالم نماین ـــتفادۀ س ـــان اس فرامرزی ش
ایـــن شـــرط کـــه بـــه کشـــورهای دیگـــر 
ــیب نرســـد. یعنـــی کشـــورهای ذی نفـــع  آسـ
می تواننـــد بـــا ایجـــاد یـــک راهبـــرد مناســـب، 
کـــه  کننـــد  تقســـیم  گونه یـــی  بـــه  را  آب 
هیچ کدام شـــان متضـــرر نگردنـــد. بـــا ایـــن 
ـــی  ـــه پیمانه ی ـــق دارد ب ـــور ح ـــر کش ـــاب، ه حس

مشـــخص از ایـــن آب هـــا اســـتفاده کنـــد. 
افغانســـتان  حکومت هـــای  کـــه  آن جـــا  از 
ــوده،  ــران بـ ــمکش و بحـ ــار کشـ ــواره دچـ همـ
ـــق  ـــای موجـــود در کشـــور، طب ـــه آب ه ـــچ گاه ب هی
ــیده و  ــی نیندیشـ ــرراِت بین المللـ ــوق و مقـ حقـ

ـــی  ـــچ محدودیت ـــدون هی ـــا ب ـــن آب ه ـــواره ای هم
بـــه کشـــورهای دیگـــر ســـرازیر شـــده اســـت. 
حتـــا شـــماری از ایـــن کشـــورها در صـــددِ آن  
ـــِی مـــا را از  ـــد کـــه جلـــِو اســـتفادۀ ســـالم و قانون ان

آب های مـــان بگیرنـــد.
بـــا توجـــه بـــه این کـــه بحـــِث محدودیـــت و 
کاهـــش آب، یکـــی از اصلی تریـــن چالش هـــای 
ــورِ  ــت و کشـ ــک اسـ ــدۀ نزدیـ ــان در آینـ جهـ
ــای  ــعه در بخش هـ ــه توسـ ــدید بـ ــز شـ ــا نیـ مـ
زراعـــت و تولیـــد انـــرژی نیـــاز دارد، می ســـزد 
کـــه مقامـــاِت افغانســـتان نگاهـــی تـــازه و 
اســـتراتژیک نســـبت بـــه آب هـــای افغانســـتان 
ـــاس آن،  ـــر اس ـــد و ب ـــف کنن ـــود تعری ـــراِی خ ب
ـــروز و  ـــود امـ ـــِت بهب ـــی جه ـــادۀ حیات ـــن م از ای

فـــردای افغانســـتان بهـــره بگیرنـــد.

مدیریت آب های مرزی؛
 ضـرورِت امروز و فـردای افغانستان
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