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رییس جدیِد کمیسـیون شـکایت های انتخاباتی 
می گویـد دولـت نبایـد در برگـزاری انتخابـات 
شـورای ملـی، پیـش از وارد کـردِن اصالحـات 
بـه  کنـد.  اقـدام  کشـور،  انتخاباتـِی  نظـام  در 
گفتـۀ این مقـام کمیسـیون شـکایات انتخاباتی، 
برگـزاری انتخابـات پیـش از انجـامِ اصالحات 
می توانـد همـان تجربـۀ انتخابات هـای گذشـته 

کند.  تکـرار  را 
بـه گفتـۀ عبدالعزیـز آریایـی رییـس کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی، برگـزاری انتخابـات بدون 
انجـام اصالحـات، عجوالنه اسـت و پیامدهای 
خوبـی بـه دنبـال نخواهد داشـت. این سـخنان 
دقیقـًا در ادامـۀ خواسـته هایی مطـرح می شـوند 

دولـت  شـکل گیرِی  از  پـس  کـه 
وحـدت ملـی در برابـِر این دولت 
قـرار گرفته اسـت. دولت وحدت 
توافق نامـۀ  امضـای  بـا  کـه  ملـی 
سیاسـی میان جناح هـای انتخاباتی 
بخش هـای  در  آمـد،  وجـود  بـه 
معینـی متعهد شـد کـه اصالحات 
سـازد.  رونمـا  را  تغییراتـی  و 
تعهـداِت دولـت وحـدِت ملـی به 
توافق نامـۀ  در  روشـن  صـورت 
سیاسـی درج شـده و اگـر انتقادی 
دولـت  ایـن  کارکـرد  بـه  نسـبت 
وجـود دارد، عمدتًا ناشـی از عدم 
پایـداری و تعهـد آن بـه انجامِ این 

توافق نامـه بـوده اسـت. 
دولـت وحـدت ملی متعهد شـده 
بـود کـه اصالحـاِت انتخاباتـی را 
عمقـی  و  جوهـری  صـورِت  بـه 
صـورت دهـد و بـه جنجال هایـی 
انتخابـات  از  پـس  عمدتـًا  کـه 
بـه وجـود می آینـد، نقطـۀ پایـان 

بگـذارد. 
نظـام  در  اصالحـات  بحـث 
تیـم  یـک  خواسـتۀ  انتخاباتـی، 
نبـود کـه  و یـا جنـاِح مشـخص 
دولـت وحـدت ملی نسـبت به آن 
بی اعتنایـی نشـان دهـد. خواسـت 
انتخاباتـی،  نظـام  در  اصالحـات 
محصـوِل سـال ها تجربـه و تکرارِ 
آن در ایـن عرصـه بود کـه پس از 

آسیب شناسـی های مشـخص از سـوی نهادهای 
مسـوول بـه عنـوان یـک ضـرورِت اساسـی در 
ایـن  گرفـت.  قـرار  افغانسـتان  دولـت  برابـر 
اصالحـات هم زمـان خواسـِت جامعـۀ جهانـی 
بـه عنـوان اصلی تریـن حامـی مالـِی انتخابـات 

افغانسـتان نیـز بـوده اسـت. 
نهادهـای بین المللی یـی کـه پـس از انتخابـات 
ریاست جمهوری سـال 1393 خورشیدی اقدام 
بـه تحلیـل و بررسـی وضعیـت کردند، بـه این 
نتیجه رسـیدند که نظـام انتخاباتی افغانسـتان از 
مشـکالِت سـاختاری و محتوایـِی فـراوان رنـج 
می بـرد و ایـن نظـام پاسـخ گوی خواسـت های 
شـهرونداِن این کشـور نیسـت. دولـت وحدت 
ملـی نیـز در نخسـتین اقدام هـا که بـا تأخیر نیز 
آغـاز یافـت، یک رشـته برنامه ها را بـرای تغییر 
و اصـالح نظـام انتخاباتـی روی دسـت گرفـت 

کـه متأسـفانه به نتایج بنیــادی منجر نشـدند. 
دولـت وحـدِت ملی هرچند با بـه وجود آوردن 
کمیسـیون اصالح نظام انتخاباتـی چنین وانمود 
کـرد که می خواهـد به تعهداتـش در این عرصه 
عمـل کنـد، امـا دیدیم کـه اصالحـات بـر پایۀ 
پیشـنهادهای ایـن کمیسـیون صـورت نگرفـت 
و بـه نحـوی ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در 
عملـی سـاختن پیشـنهادهای کمیسـیون اصالح 
نظـام انتخاباتی، بـه صورِت تعمـدی بی اعتنایی 

داد.  نشان 
در مـورد کمیتـۀ گزینـش نیز چنیـن اتفاقی افتاد 
و عمـاًل ایـن کمیتـه یـک بار پـس از تشـکیل، 
منحـل سـاخته شـد و بـار دوم نیـز بـا تأخیر و 

در میـان موجـی از نگرانی هـا نسـبت بـه عـدم 
جانـب دارِی اعضای آن، بـه کارِ خود آغاز کرد. 
دولـت وحدت ملـی پس از گذشـت نزدیک به 
سـه سـال، کار مهمـی کـه در عرصـۀ انتخابات 
در  تـازه  افـراد  گزینـش  تنهـا  داده،  انجـام 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـوده اسـت و سـوای 
ایـن، هیـچ گام مثبـِت دیگـری را در این عرصه 
برنداشـته اسـت. درحالی کـه بحـث اصالحات 
در نظـام انتخاباتـی، تنهـا بـردِن اعضای پیشـیِن 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـه عنـوان مشـاوران 
رییـس جمهـوری و گزینـش افـراد دیگـر بـه 
در  اصالحـات  نمی توانـد.  بـوده  آن هـا  جـاِی 
نظـام انتخاباتـی زمانـی معنـا پیـدا می کنـد کـه 
ضمـن بررسـِی پرونـدۀ اعضای کمیسـیون های 
دسـت  انتخاباتـی  تقلب هـای  در  کـه  پیشـین 
داشـته انـد، دولـت در طرزالعمل هـا، قوانیـن، 

الیحه هـا و سیسـتم رای دهـی نیـز تغییـرات و 
اصالحـاِت اساسـی را رونمـا سـازد. 

در حـال حاضـر، اعتماد مردم به نظـام انتخاباتی 
کشـور به شـدت صدمه دیده و برگشـتاندن این 
دولـت  اولویت هـای  فوری تریـن  از  اعتمـاد، 
وحـدت ملـی می توانـد باشـد. چـرا مـردم بـه 
درحالی کـه  برونـد  رای  صندوق هـای  پـای 
رای شـان مـورد دسـتبرد قـرار می گیـرد؟ چـرا 
مـردم در انتخابـات شـرکت کننـد، در حالی که 

رای شـان تعیین کننـده نیسـت؟ 
یـک بار بـه همیـن انتخابـات اخیِر امریـکا نظر 
بیندازیـم تـا ببینیم که نظـام انتخاباتی چیسـت. 
شـاید دونالـد ترامـپ رییـس جمهـورِی جدید 
امریـکا بـا اعتراض شـدیِد مخالفـاِن خود 
روبـه رو شـده باشـد، ولـی هرگـز کسـی 
را  کشـور  ایـن  انتخاباتـِی  نظـام  نیامـده 
چنـان زیـر سـوال ببـرد کـه مردم نسـبت 
بـه آن اعتمـادِ خـود را از دسـت بدهنـد. 
امریکایـی  از هـر  همیـن حـاال هـم کـه 
مخالـف  امریکایـی  حتـا  شـود،  پرسـیده 
بـا ترامـپ، قاطعانـه می گویـد کـه او در 
نتیجـۀ رای مـردم بـه ایـن سـمت دسـت 

یافتـه اسـت. 
چـرا در امریـکا و یـا دیگـر کشـورهای 
جهـان، چنیـن اعتمادی به نظـام انتخاباتی 

وجـود دارد؟! 
دلیـل آن روشـن اسـت؛ چـون همـه بـر 
سـِر یـک مکانیسـِم رای دهـِی مشـخص 
توافـق کـرده انـد و آن را مـورد اعتمـاد 
می داننـد. ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه 
دیگـر،  کشـورهای  انتخاباتـی  مکانیسـم 
هیـچ  بـه  خالسـت؛  و  کاسـتی  از  بـری 
صـورت. آن هـا نیـز کاسـتی ها و خال هاِی 
خـود را دارنـد، اما چنـان سیسـتمی را به 
وجـود آورده انـد کـه رای مـردم همچنان 
می توانـد نتیجه را اعالم کنــد. پس نتیجه 
می گیریـم کـه نظـام انتخاباتـی افغانسـتان 
بـه هیـچ صورت نظـام مورد اعتمـاد مردم 
بـه  نظـام  ایـن  تـا زمانـی کـه  نیسـت و 
صـورت همه جانبـه مـورد ارزیابـی قـرار 
داده نشـود و اصالحـات الزم در آن بـه 
میـان نیاید، همچنـان انتخاباِت افغانسـتان 

رونـدی بحـران زا خواهـد بـود. 
از جانـب دیگـر، دولت تنها به گفتـِن این که در 
سـال آینـده آمـادۀ برگـزاری انتخاباِت شـورای 
ملـی و شـوراهای ولسوالی هاسـت، نمی توانـد 
خصـوص  ایـن  در  را  مسـوولیت هایش 
صـورِت  بـه  هنـوز  کنـد.  تلقـی  پایان یافتـه 
دقیـق مشـخص نیسـت کـه دولـت اراده یـی به 
برگـزاری انتخابـات در سـال آینـده دارد و یـا 
خیـر؟ و از سـوی دیگـر، ایـن انتخابـات اگـر 
قـرار اسـت برگـزار شـود، بـا چـه مکانیسـم و 

گیـرد؟ صـورت  می خواهـد  شـیوه یی 
سـخنان رییس کمیسیون شـکایات انتخاباتی به 
صـورِت تلویحـی این ذهنیـت را هـم می تواند 
برگـزاری  آمـادۀ  دولـت  کـه  آورد  بـه وجـود 

انتخابـات بـرای سـال آینده نیسـت.    
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چگونه بحراِن

 انتخابات را کاهش دهیم؟
 

برخـی از رسـانه های خارجـی به نقل از سـرتاج عزیز مشـاور 
امنیـِت ملـی و امـور خارجـِی نخسـت وزیر پاکسـتان گـزارش 
داده انـد کـه حکومـِت پاکسـتان قصد نـدارد بـا طالبـاِن افغانِی 

جـا گرفتـه در مرزهایـش بجنگد.
ایـن درحالی سـت کـه چنــدی پیـش، مقامـاِت پاکسـتانی طی 
یـک نامـه ، فهرسـتی از تروریسـتان را بـه جانـِب افغانسـتان 
ارسـال کردنـد و گفتنـد این ها در داخـل خاِک افغانسـتان علیه 
پاکسـتان فعالیـت می کننـد. حکومـِت ایـن کشـور از مقامـاِت 
افغانسـتان خواسـته بـود که ایـن افراد را بازداشـت کننـد و به 
پاکسـتان تحویـل دهند. موازی بـا این نامـه، حکومت وحدِت 
ملی از طریق وزارت خارجه، نامه و فهرسـتی شـامِل 32 مرکز 
آموزشـی و 85 نفـر از مقامـاِت ارشـِد گـروه طالبـان و دیگـر 
گروه هایـی را کـه علیـه افغانسـتان در خـاِک پاکسـتان فعالیت 
دارنـد را بـه حکومـِت این کشـور ارسـال کرد و خواسـت که 

بـه دسـتگیری آن هـا و توقیِف مراکزشـان اقدام شـود.
ایـن نامه دهـی متقابـل، پـس از حملـۀ وحشـتناِک طالبـان بـه 
قابـل  ایالـِت سـند کـه در آن شـمار  لعـل شـهباز  زیارتـگاهِ 
توجهـی از شـهرونداِن پاکسـتان کشـته و زخمـی شـدند، کلید 
خـورد و ایـن امیـدوارِی ولـو ضعیـف را بـه وجـود آورد کـه 
تروریسـم و ویرانگری هـای آن، باالخـره هـر دو کشـور را بـه 
سـمِت موازنـۀ احسـن در روابـط و مطالبات از یکدیگر سـوق 
داده و حکومـِت پاکسـتان از این پـس برای حفـظ نظم و امنیت 
عمومـِی مردمـش، از ابزارسـازِی تروریسـم و بـازی دوگانه با 
طالبـان دسـت برمـی دارد و بـه سـرکوِب نیروهای تروریسـتی 

در خاکـش می پـردازد.
اما اکنون سـخنان سـرتاج عزیز، این امیــدوارِی ضعیف را نیز 
واهـی و بی اعتبـار می نمایانـد و ثابت می سـازد که پاکسـتان با 
طالبان، پیوندی ناگسسـتنی یافته و تروریسـِم ابـزاری چنان در 
تاروپـودِ سیاسـت و دسـتگاهِ نظامی ـ اسـتخباراتِی این کشـور 
ریشـه دوانـده کـه هرگـز نمی تـوان عالقـۀ پاکسـتان از چنیـن 
بازی یـی را قطـع کـرد و طرحـی نـو و دیپلماسـِی جدیـدی 

بـرای آن ریخت. 
پاکسـتان در دوراِن جنِگ سـرد و نبردِ ایدیولوژی ها، اسـتراتژِی 
به ویـژه  و  منطقـه  در  اسـتیالگری  و  غـرب  از  باج گیـری 
افغانسـتان را بـرای خـود طـرح و تدویـن نمـود. افراطیـت و 
بعدهـا تروریسـم، کارِت برنـدۀ ایـن بـازی شـدند و بـا روی 
کار آوردِن طالبـان در افغانسـتان، ایـن انتبـاه و احسـاس بـرای 
حکومـِت نظامـی و به ویـژه سـازمان اسـتخباراتِی  ایـن کشـور 
)آی اس آی( بـه میـان آمـد کـه بازی با تروریسـم، منبـع عروِج 
پاکسـتاِن آسـیب پذیر از هنـد و افغانسـتان بـوده و ادامـۀ آن 
نیـز ضامـِن بقـاِی این کشـور در جهـاِن پُرآشـوب خواهد بود. 
دقیقـًا چنیـن اندیشـه و اسـتراتژی یی اسـت کـه باعـث شـده 
حکومـت پاکسـتان، صدها مـورد حملـۀ خونبار و وحشـتناِک 
طالبـان در شـهرهایش را تحمـل کنـد و بازهـم بـه پـرورِش 
طالبـان بـه عنوان ابـزارِ اسـتراتژیِک خـود در دنیـای بین الملل 

دهد. ادامـه 
پاکسـتان طـی ایـن سـال ها همـۀ تالشـش را بـه خـرچ داده 
نیروهـای  از زهـِر تروریسـم و  کـه مرزهـا و شـهرهایش را 
تروریسـتی بیــمه کنـد و در عـوض، شـر و َسـم و سـتِم آن ها 
را بـه بیـرون از مرزهایـش و به  طـور عمـده افغانسـتان صـادر 
نمایـد. در اسـتراتژی ایـن کشـور، طالبـان بـه دو دسـتۀ خوب 
و بـد تقسـیم شـده اند. آن هایـی کـه در پاکسـتان بـه جنـگ و 
آشـوب دسـت بزنند، بدون شـک بد هسـتند و الیِق سـرکوب. 
و آن هایـی کـه در افغانسـتان و احتماالً دیگر کشـورها بجنگند 
و بـا دهشت گری شـان، حکومت هـاِی نامطلوب برای پاکسـتان 
و مطلـوب بـرای نظـام بین الملـل را تضعیـف کننـد و باعـث 
ریـزِش سـیِل کمک هـا و یـا بهتـر بگوییـم باج هـای جامعـۀ 
جهانـی بـه این کشـور شـوند، طالباِن خـوب و الیـِق پرورش 

نوازش انـد. و 
و  نادرسـت ترین  ایـن  گفته ایـم،  همیشـه  مـا  چنان کـه  امـا 
غیرانسـانی ترین بـازی در سیاسـِت جهانـی و دنیـاِی مـدرن و 
بهم مرتبـِط امـروز اسـت. یقینـًا تروریسـم، اژدهایی سـت کـه 
هرگـز رام و اهلـی نخواهد شـد و هرکس چنین خیالی داشـته 

باشـد، خـود را فریـب داده و قربانـی کـرده اسـت. 
پاکسـتان بایـد درک کنـد کـه در گذشـته، آن هـم بـه دالیـل و 
شـرایطی، جهان می توانسـت بازی های پاکسـتان را تحمل کند؛ 
امـا اکنـون جهـان در نفـرت از تروریسـم و تروریسـت پروری 
به سـر می بـرد و هرکـه خالِف این مـوج حرکت کنـد، محکوم 

بـه زوال و فروپاشی سـت. 

پاکستان 
همچنان در جادۀ خاکی

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1972   یک    شنبه      8 حو ت    /   ا  سفند          y    1395   29 جما د ی اال و ل   y 1438   26 فبر و ری  2017

دولــت وحــدت ملــی پــس از گذشــت 
نزدیــک بــه ســه ســال، کار مهمی کــه در عرصۀ 
انتخابــات انجــام داده، تنهــا گزینــش افــراد 
تــازه در کمیســیون های انتخاباتــی بــوده اســت 
و ســوای ایــن، هیــچ گام مثبــِت دیگــری را در 
ایــن عرصــه برنداشــته اســت. درحالی کــه 
بحــث اصالحــات در نظــام انتخاباتی، تنهــا بردِن 
انتخاباتــی  کمیســیون های  پیشــیِن  اعضــای 
و  جمهــوری  رییــس  مشــاوران  عنــوان  بــه 
ــوده  ــا ب ــاِی آن ه ــه ج ــر ب ــراد دیگ ــش اف گزین
انتخاباتــی  نظــام  در  اصالحــات  نمی توانــد. 
زمانــی معنــا پیــدا می کنــد کــه ضمــن بررســِی 
ــه  ــین ک ــیون های پیش ــای کمیس ــدة اعض پرون
ــد،  ــی دســت داشــته ان در تقلب هــای انتخابات
ــا و  ــن، الیحه ه ــا، قوانی ــت در طرزالعمل ه دول
سیســتم رای دهــی نیــز تغییــرات و اصالحــاِت 

ــازد ــا س ــی را رونم اساس



ابوبکر صدیق

ــل  ــی شــهری از ســوی شــهرداری کاب ــٔه آدرس یاب برنام
ــدازی شــده اســت. راه ان

عبــداهلل حبیــب زی، سرپرســت شــهرداری کابــل در 
تارنمــای فیســبوک خــود نگاشــته کــه شــهرداری 
ــای  ــم آوری ســهولت و معیاره ــور فراه ــه منظ ــل ب کاب
شــهری، برنامــٔه "آدرس یابــی" خویــش را در دو مرحلــٔه 
جداگانــه و بــا روش هــای خــاص، بــه همــکاری 
ــهر  ــٔه اول ش ــد از ناحی ــل متح ــأت مل ــی دفترهی تخنیک

ــت. ــوده اس ــاز نم ــل آغ کاب

ــٔه  ــت، در مرحل ــرار اس ــه ق ــه ک ــب زی گفت ــای حبی آق
نخســت ایــن برنامــه، ســروی و ثبــت خانه هــا و 
کوچه هــا بــا در نظــر داشــت موقعیــت نواحــی آن 
ــماره  ــاس ش ــه اس ــازی ب ــه و آدرس س ــورت گرفت ص
مربــوط  نواحــی  در  کوچه هــا  و  خانه هــا  گــذاری 
ــر  ــی 125۰ در ه ــمارٔه 1 ال ــه از ش ــرد ک ــورت گی ص
ــک ســمت  ــده و ی ــذاری ش ــماره گ ــا، ش ــذر، خانه ه گ
ــت  ــداد جف ــاق و ســمت دیگــرآن اع ــداد ط کوچــه اع

ــود. ــد ب خواه
ــاحات  ــرای س ــا، ب ــف خانه ه ــه در ردی ــزوده ک او اف

خالــی بــه مســاحت 3 بســوه، شــمارٔه ریزرفــی مدنظــر 
ــذاری  ــام گ ــاًل ن ــه قب ــی ک ــود. کوچه های ــه می ش گرفت
ــطح  ــد، در س ــی می مانن ــود باق ــت خ ــه حال ــده ب گردی
ــرار  ــار تک ــک ب ــط ی ــه فق ــک کوچ ــام ی ــه، ن ــر ناحی ه
مخصــوص،  لوحه هــای  نصــب  بــا  کــه  می گــردد 
شــمارٔه خانــه بــر درب منــازل و شــمارٔه کوچــه و 
ــن  ــه ازی ــردد ک ــا نصــب می گ ــی ه ــه در چهارراه ناحی
طریــق بــرای شــهروندان کابــل در راســتای آدرس یابــی 
ــر فراهــم خواهــد  ــورد نظــر ســهولت بهت مکان هــای م

شــد.
ــه در  ــرده ک ــح ک ــل، تصری ــهرداری کاب ــت ش سرپرس
ایــن مرحلــه شــهروندان بــه نقشــٔه گــوگل، تکنالوجــی 
ــی اس"  ــا "جــی پ ــای هوشــمند ی ــت و تیلیفون ه انترن
ــا  ــد ب ــه دسترســی داشــته باشــند، می توانن وســایط نقلی
اســتفاده از نمبــر خانــه، اســم یــا شــمارٔه کوچــه و نمبــر 
ناحیــه بــه راحتــی و خــودکار جهــت یابــی،آدرس مــورد 

نیــاز را بــدون کمــک دومــی پیــدا کننــد. 
ــر  ــی فوق الذک ــه تکنالوج ــانی که ب ــته است:کس او نگاش
ــت  ــم جمعی ــش از نی ــه بی ــند ک ــته باش ــی نداش دسترس
کابــل را تشــکیل می دهنــد، می تواننــد بــا داشــتن 
معلومــات نمبــر خانــه، اســم یــا شــمارٔه کوچــه و نمبــر 
ناحیهــاز نقشــه نواحــی مربوطــه و کســانیکه اســتفاده از 
ــدک از  ــا درخواســت کمــک ان ــد نباشــند ب نقشــه را بل

ــد. ــر را دریابن ــورد نظ ــردم محــل آدرس م م
ــاختن  ــا س ــرای مهی ــدی، ب ــٔه بع ــه در مرحل ــه ک او گفت
ــرای شــهروندان در امــر  ســهولت های زیســتی بیشــتر ب
آدرس یابــی، کار بــاالی نــرم افــزار آنالیــن آدرس یابــی 
صــورت گرفتــه کــه بــه گونــه آنالیــن و بــا اســتفاده از 

موبایل هــای هوشــمند عمــل می نمایــد.
بــه اســاس نگاشــته آقــای حبیــب زی، بــا شــمارۀ 
مسلســل 8 رقمــی کــه در  درب ورودی هــر ســاختمان 
درج شــده، در نــرم افــزار خــاص بــه صورت هوشــمند، 
آدرس هــای چــون ارگان هــای دولتــی، شــفاخانه ها، 
ــار  ــازل رهایشــی در اختی ــا، کارخانه جــات و من پارک ه
ــن  ــه ای ــت ک ــد گرف ــرار خواه ــدۀ ق ــتجو کنن ــر جس ه
ــد  ــی خواه ــده عمل ــال آین ــد از ســه س ــه بع ــه ک مرحل
ــاالی  ــا داشــتن شــمارٔه مسلســل 8 رقمــی ب شــد کــه ب
ــدون  ــا اســتفاده از تیلیفــون هوشــمند )ب درب ورودی ب
اســتفاده از انترنــت( یــا آلــٔه جهــت یــاب، آدرس مــورد 
ــد. ــی الکترونیکــی دریابن ــه شــیؤه جهــت یاب نظــر را ب

از ســویی هــم، داکتــر عظیــم اهلل نیــازی عضــو شــورای 
ــهر داری  ــۀ ش ــن برنام ــتقبال از ای ــا اس ــل ب ــی کاب والیت
ــدگار می گویــد کــه  ــا روزنامــۀ مان ــل، درمصاحبــه ب کاب
بــا عملی شــدن ایــن برنامــه مشــکالت شــهروندان 

ــد. ــش می یاب ــردن آدرس کاه ــدا ک ــرای پی ب
ــه  ــل ب ــهرداری کاب ــه ش ــان این ک ــا بی ــازی ب ــای نی آق
کارهــای کوچــک رســیده گی کــرده نمی توانــد، افــزود:  
در کشــورهای دیگــر بــرف و بــاران رحمــت اســت، امــا 
ــاران در  ــرف و ب ــل ب نســبت بی توجهــی شــهرداری کاب
ــرای شــهروندان تبدیــل  ــه "زحمــت" بــزرگ ب ــل ب کاب

شــده اســت.
بــه گفتــۀ او، شــهرداری کابــل بایــد بــه کارهــای 
ــهروندان  ــرا ش ــد. زی ــه کن ــتر توج ــود بیش ــی خ ابتدای
ــا و  ــاد در کوچه ه ــکالت زی ــه مش ــر ب ــال حاض در ح

هســتند. گرفتــار  پس کوچه هایشــان 
ــه دهــم کــه مــردم  در کوچه هــا  او گفــت کــه در ناجی
مشــکالت زیــاد دارنــد، "کوچه هــای مــا نیم متــر چقــر 
شــده"  اســت. امــا، شــهرداری کابــل هیــچ توجهــی بــه 
ــی کــه کار ایــن کوچه هــا  ایــن ســاحه نمی کنــد. درحال

ــرد. ــر نمی گی ــه را در ب یــک هفت
ــد  ــد می کن ــل تأکی ــی کاب ــورای والیت ــو ش ــن عض ای
ــی  ــل نمایش ــهرداری کاب ــا ش ــن برنامه ه ــتر ای ــه بیش ک
ــای  ــد کاره ــهرداری بای ــا ش ــت،  ام ــنی" اس و "فیش

ــد. ــام بده ــت انج ــکل درس ــه ش ــود را ب ــی خ ابتدای
ــتقبال از  ــا اس ــز ب ــل نی ــن حــال، شــهروندان کاب درهمی
ــه  ــد ک ــل می گوین ــهرداری کاب ــی ش ــۀ آدرس یاب برنام
ایــن برنامــه در پیــدا کــردن نشــانی  خانه هــا مشــکالت 

را کمتــر می ســازد.
محیــب فرهمنــد، دانشــجو در مــورد ایــن برنامــه 
ــردم   ــرای م ــهرداری ب ــه ش ــن برنام ــه ای ــد ک می گوی
ــردن  ــدا ک ــا در پی ــد ت ــاد می کن ــهولت هایی  را ایج س
ــار  ــکالتی دچ ــه مش ــتان ب ــای دوس ــا و خانه ه کوچه ه

ــوند. نش
ــاور دارد  ــز ب ــل نی ــندۀ کاب ــک باش ــر ی ــان، کبی هم چن
کــه برنامــۀ آدرس یابــی کــه از طــرف شــهرداری 
ــراز  ــا او اب ــک اســت، ام ــدازی شــده کار نی ــل راه ان کاب
امیــدواری می کنــد کــه ایــن برنامــه ماننــد ســایر 
ــد. ــی نباش ــدت و نمایش ــاه م ــت کوت ــای دول برنامه ه

شــماری از تاجــران ملــی و اعضــای اتاق هــای 
کــه  می گوینــد  افغانســتان  صنایــع  و  تجــارت 
بسته شــدن مــرز تورخــم و ســپین بولــدک بــه روی 
ــت. ــور اس ــع کش ــه نف ــدت ب ــتان در درازم افغانس
ــاهراه های  ــدک جــزو ش ــپین بول ــرز تورخــم و س م
حیاتــی بــرای تجــاران و امــوال تجارتــی افغانســتان 
ــن  ــه ای ــته ب ــا از ده روز گذش ــود، ام ــتان ب و پاکس
طــرف دولــت پاکســتان ایــن شــاهراه ها را بــه روی 

تاجــران دو کشــور مســدود کــرده اســت.
پاکســتان پــس از حملــه بــر زیــارت شــهباز قلنــدر 
ــدک  ــپین بول ــم، س ــادر تورخ ــای بن ــند دروازه ه س
و غالم خــان را بــه روی تاجــران بســته کــرده و 
ادعــا کــرده اســت کــه تروریســتان از افغانســتان وارد 
ــت افغانســتان  ــه دول پاکســتان می شــوند؛ در حالی ک
بــه شــدت ایــن ادعــای اســالم آباد را رد کــرده 

اســت.
ــارت  ــای تج ــو اتاق ه ــی عض ــی مهرام ــین عل حس
و صنایــع افغانســتان در ایــن مــورد بــه خبرگــزاری 
ــه  ــای پاکســتان ب ــت، بسته شــدن مرزه ــور گف جمه
ــر  ــه خی ــدت ب ــتان، در دراز م ــران افغانس روی تاج

ــردم کشــور اســت. تجــارت و اقتصــاد م
هــم اکنــون حــدود ۴۰ درصــد تجــارت افغانســتان از 
ــرد و  ــادر پاکســتان صــورت می گی ــر از بن ــادر غی بن
حــدود ۶۰ درصــد تجــارت از طریــق بنادر پاکســتان 
غالم خــان  و  بولــدک  ســپین  تورخــم،  هماننــد 

ــرد. ــورت می گی ص
ــای  ــدن مرزه ــر بسته ش ــت: اگ ــی گف ــای مهرام آق
پاکســتان ســبب شــود کــه افغانســتان مســیر تجارتــی 
ــد  ــا ۷۰ درص ــد ۶۰ ت ــد و بتوان ــر ده ــود را تغیی خ
امــوال تجارتــی را از طریــق بنــادر کشــورهای 
ــد، در آن صــورت  ــتان وارد کن ــر از پاکس ــر غی دیگ
بسته شــدن مرزهــای پاکســتان در درازمــدت بــه 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــردم افغانس ــارت و م ــر تج خی
ــتفاده از  ــد اس ــتان بای ــت افغانس ــۀ وی، دول ــه گفت ب
ــادر را  ــر بن ــم و دیگ ــاهراه ابریش ــار، ش ــدر چابه بن

ــازد  ــال س ــتر فع ــر و بیش ــر بهت ــورهای دیگ ــا کش ب
تــا مســیرهای بدیــل بــرای بنــادر پاکســتان دریافــت 

گــردد.
بتوانــد  افغانســتان  اگــر  کــرد،  خاطرنشــان  او 
ســهولت های الزم را در اســتفاده از بنــادر بدیــل 
ــادی  ــت اقتص ــازد، رقاب ــر س ــران میس ــرای تاج ب
ــه  ــتان ن ــگاه پاکس ــود و آن ــاد می ش ــه ایج در منطق
ــداف  ــور اه ــه منظ ــود را ب ــای خ ــه مرزه ــا ک تنه
سیاســی مســدود نخواهــد کــرد بلکــه مجبــور اســت 
ســهولت های بیشــتری بــرای تاجــران و امــوال 
ــاد و  ــا اقتص ــازد ت ــم س ــتان فراه ــی افغانس تجارت

ــود. ــه نش ــود مواج ــا رک ــور ب ــارت آنکش تج

در همیــن حــال، مســافر قوقنــدی ســخنگوی وزارت 
تجــارت می گویــد کــه بســته شــدن بنــادر تجارتــی 
پاکســتان تاثیــر زیــادی بــر اوضــاع اقتصــادی 
ــه گفتــه وی، هــم اکنــون  ــرا ب ــدارد، زی افغانســتان ن
ــه پاکســتان  افغانســتان بــرای واردات و صــادرات، ب
ــورهای  ــق کش ــد از طری ــت و می توان ــته نیس وابس
آســیای میانــه، ایــران و چیــن، ضروریــات مــردم را 

رفــع کنــد.
بــا  می گویــد،  نیــز  مهرامــی  علــی  حســین 
ــا  ــدک، تنه ــپین بول ــم و س ــادر تورخ ــدن بن بسته ش
تاجــران، مصــرف کننده هــا و بــازار افغانســتان 
پاکســتانی  تاجــران  بل کــه  نمی بیننــد،  آســیب 

می بیننــد. آســیب  بیشــتر 
ــش از  ــه بی ــادی روزان ــت ع ــۀ وی، در حال ــه گفت ب
ــی،  ــوال تجارت ــرور ام ــور و م ــر عب ــون دال 1۰۰ میلی
چــه صــادرات بــه پاکســتان، چــه صــادرات از 
پاکســتان و چــه واردات بــه پاکســتان و چــه واردات 
ــم  ــه ه ــت ک ــورت می گرف ــتان ص ــق پاکس از طری

ــت. ــف اس ــادالت متوق ــن تب ــون ای اکن
اتاق هــای  معــاون  الکــوزی  جــان  خــان  امــا 
بــر  کــه  می گویــد  کشــور  و صنایــع  تجــارت 
اســاس بررســی های ایــن اداره، هــم اکنــون تاجــران 
افغانســتان و پاکســتان بــه دلیــل مســدودبودن مرزها، 

ــد. ــرر می کنن ــر ض ــون دال ــار میلی ــه چه روزان
ــای افغانســتان و پاکســتان  ــان، دولت ه ــۀ آن ــه گفت ب
ــادی و  ــایل اقتص ــد مس ــرایطی نبای ــچ ش ــت هی تح
ــرار  ــود ق ــی خ ــت خارج ــزار سیاس ــاری را اب تج
ــورت  ــم ص ــی ه ــورد نظام ــر برخ ــا اگ ــد، حت دهن

ــرد. گی
ــارت و  ــای تج ــاق ه ــووالن ات ــال، مس ــن ح ــا ای ب
و  افغانســتان  دولت هــای  از  افغانســتان  صنایــع 
ــت،  ــن فرص ــه در زودتری ــد ک ــتان می خواهن پاکس
ــاز  یــک تدبیــری را روی دســت گیرنــد تــا بنــادر ب
ــن متضــرر  ــان دو کشــور بیشــتز از ای شــود و مردم

ــوند. نش
از ســوی دیگــر، عمــر زاخیــل وال ســفیر افغانســتان 
ــادر پاکســتان را  ــز مســدود شــدن بن در پاکســتان نی
ــه کــه  ــده و گفت ــی خوان ــن بین الملل ــا قوانی ــر ب مغای
ــو  ــتانی گفت وگ ــای پاکس ــا مقام ه ــورد ب ــن م در ای

ــاز خواهــد شــد. ــادر ب ــه زودی ایــن بن کــرده و ب
آقــای زاخیــل وال دیــروز در صفحــه فیســبوک خود 
نوشــته کــه بنــدر تورخــم بــه شــکل نســبی بــه روی 

افــراد مریــض و کهن ســاالن بــاز شــده اســت.
باشــنده گان  بــرای  تورخــم  مــرز  مسدودشــدن 
عــادی نیــز مشــکالتی را بــه بــار آورده زیــرا 
برخــی باشــنده گان افغانســتان بــرای تــداوی نیــز بــه 

می رونــد. پاکســتان 
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ــر اســت و ۶5۰  ــی، قوی ت ــواد ضدعفون ــار از م ــا ب ــره صده ــا می دانســتید نق آی
ــرد؟ ــن می ب ــوع میکــروب را از بی ن

آیا می دانستید پلک زدِن زنان، 2 برابر پلک زدِن مردان است؟
ــر1۰ روز  ــانده، ه ــت را پوش ــج دس ــه آرن ــتی یی ک ــۀ پوس ــتید الی ــا می دانس آی

ــود؟ ــوض می ش ــار ع ــک ب ی
آیا می دانستید مرغ با شنیدن موسیقی، بزرگترین تخم را می گذارد؟

ــا 25  ــه ت ــای ملک ــال و مورچه ه ــا 5 س ــر ت ــای کارگ ــتید مورچه ه ــا می دانس آی
ــد؟ ــر می کنن ــال عم س

آیــا می دانســتید زنبــور عســل 2 معــده دارد؛ یکــی بــرای جمــع آوری عســل و 
دیگــری بــرای هضــم غــذا؟

ــگ  ــوان، گن ــن حی ــدارد و ای ــی ن ــار صوت ــه، ت ــرۀ زراف ــتید حنج ــا می دانس آی
ــت؟ اس

ــش از  ــد، بی ــور می میرن ــی زنب ــر گزنده گ ــه در اث ــرادی ک ــتید اف ــا می دانس آی
ــد؟ ــی می میرن ــار گزیده گ ــر م ــه در اث ــتند ک ــرادی هس اف

آیــا می دانســتید کشــور تایــوان از نظــر موقعیــت جغرافیایــی، در خطرناک تریــن 
ــرار دارد؟ نقطۀ جهــان ق

ــرام  ــا 1۰۰۰ کیلوگ ــوان 5۰۰ ت ــی می ت ــت معمول ــک درخ ــتید از ی ــا می دانس آی
کاغــذ تولیــد کــرد؟

آیا می دانستید ساالنه 8۶ میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود؟
ــک از  ــچ ی ــه از هی ــد ک ــدان می باش ــه دارای 35۰۰ دن ــتید کوس ــا می دانس آی

ــد؟ ــتفاده نمی کن ــا اس آن ه
ــو  ــته م ــزار رش ــا 12۰ه ــِر خــود 9۰ ت ــادی در س ــرد ع ــر ف ــتید ه ــا می دانس آی

دارد؟
آیا می دانستید طول رگ های بدن انسان5۶۰هزار کیلومتر است؟

ــه کار  ــه، ۷2 ماهیچــه ب ــر کلم ــان ه ــرای بی ــت ب ــگام صحب ــا می دانســتید هن آی
ــود؟ ــه می ش گرفت

ــت  ــک جف ــل های ی ــک از نس ــچ ی ــال هی ــک س ــر در ی ــتید اگ ــا می دانس آی
مگــس نرومــاده از بیــن نرونــد، حجــم مگس هــای متولــد شــده بــا حجــم کــرۀ 

ــود؟ ــر می ش ــن براب زمی
آیا می دانستید پروانه ها با پای خود مزه را احساس می کنند؟

ــد،  ــاژ می کن ــدن پمپ ــر خــون در ب ــا می دانســتید قلــب در هــر دقیقــه ۴/۷ لیت آی
بــه ایــن ترتیــب در یــک روز حــدود ۷۶۰۰ لیتــر خــون در بــدن پمپــاژ می شــود؟
ــدت  ــن م ــب او در ای ــد، قل ــر کن ــال عم ــر شــخصی ۷۰ س ــا می دانســتید اگ آی
ــار  ــارد ب ــاژ می کنــد و حــدود 2/5 میلی ــر خــون پمپ در حــدود 193 میلیــون لیت

می زنــد.
آیــا می دانســتید مغــز انســان بیــش از ســایر اعضــای بــدن کار می کنــد و بیــش 

از 2۰ درصــد انــرژی بــدن را مصــرف می کنــد؟
ــرار  ــوش ق ــدِن انســان در داخــل گ ــتخوان ب ــن اس ــتید کوچک تری ــا می دانس آی

دارد؟
آیا می دانستید مردم اندونیزیا به 3۶5 زبان صحبت می کنند؟
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می دانستید؟

مرتضی کاظمی
آلمان،  کانادا،  مالزیا،  مانند  کشورهایی  در  آیا 
مناسب  کیفیت  و  قیمت  آن ها،  امثال  و  ترکیه 
کاالهای مختلف به وسیلۀ سازمان های عریض 
آمده  به دست  گران فروشی  با  مبارزه  طویل  و 
برای  از طریق طراحی فضای سالمی  یا  است 

رقابت اقتصادی آزادانه؟ 
عنوان  با  سازمانی  کشورها  این  در  اصاًل  آیا 
با  مبارزه  یا  قیمت ها  بر  نظارت  سازمان 
قیمت  یا  دارد؟  وجود  امثالهم  و  گران فروشی 
ایجاد  طریق  از  محصوالت  مناسب  کیفیت  و 
فضایی برای رقابت منصفانه و آزادانه بنگاه های 

اقتصادی مختلف به دست آمده است؟ 
نگاه  بررسی  به  تا  می کوشد  نوشتار  این 
دیگر  عبارت  به  یا  آزاد«  »اقتصاد  به  موسوم 
حقوق  از  حمایت  حوزۀ  در  رقابتی«  »اقتصاد 
مصرف کننده گان در زمینۀ دسترسی به کاالهایی 
با قیمت و کیفیت مناسب پرداخته و نقاط تمایز 
بخش نامه یی،  و  دستوری  کنترل  دیدگاه  با  آن 

قیمت ها را بررسی کند. 
مبارزه با گران فروشی برای مردم مفهوم خاصی 
این  از  که  مفهومی  نزدیک ترین  و  اولین  دارد. 
می بندد،  نقش  ما  از  بسیاری  ذهن  در  عبارت 
ارگان های  سیستماتیک  نظارت  و  کنترل  به 
دولتی و تشکل هایی خاص بر قیمت ها مربوط 
دولتی  سازمان های  اساس،  این  بر  می شود. 
سود  مقدار  تعیین کنندۀ  اصناف،  مسووالن  یا 
و  هستند  خدمات  و  کاالها  عرضه کنندگان 
موظف اند با نظارت کامل و دقیق، این سود را 
به نفع مصرف کننده کاهش دهند. سازمان های 
اند  موظف  گران فروشی  با  مبارزه  متصدی 

گران فروش را مجازات کنند. 
از کسب وکار  منافع حاصل  مرز مقدار سود و 
تعیین  چه گونه  گران فروشی  تشخیص  برای 
متفاوت،  زاویه یی  از  بفرمایید  اجازه  می شود؟ 
پرسش دیگری مطرح کنیم. مردم سایر کشورها 
چه ذهنیتی از گران فروش و گران فروشی دارند؟ 
هم  برزیل  یا  سویدن  امریکا،  مالزیا،  مردم  آیا 
معتقد اند گران فروش باید توسط سازمان های 
کشورها  این  مردم  آیا  شود.  مجازات  مربوطه 
و  می پذیرند؟  را  گران فروشی  با  مبارزه  مفهوم 
آنان  ذهن  در  که  مفهومی  آیا  می پذیرند،  اگر 
وجود دارد، مشابه با مفهومی است که اکثریت 
نظر  از  دارند؟  باور  آن  به  ما  کشور  در  مردم 
عادت  که  توسعه یافته  اقتصادهای  شهروندان 
با دو  البته  اند دو جنس بسیار مشابه )و  کرده 
برند تجاری متفاوت( را با تفاوت قیمتی فاحش 
شناسایی کنند، چه کسی گران فروش است؟ آیا 
مبارزه  با کسی که گران تر می فروشد،  می توان 
کرد؟ برای مثال، از نظر این مردم آیا می توان به 
یک رستورانت گفت حق نداری غذاهایت را 

گران تر از رستوران مجاور بفروشی؟ 
این بحث را با یک خاطره ادامه می دهم. چند 
شب پیش برای خرید نان به فروشگاه کوچکی 
بقالی  فروشگاه،  این  کردم.  مراجعه  مالزیا  در 
کوچکی است که مشتریانش فقط سکنۀ مجتمع 
مسکونی خاصی هستند و طبیعتًا تعداد مشتری 
این  در  را  نان  خرید  معموالً  دارد.  محدودی 
مایحتاج مان  سایر  و  می دهیم  انجام  فروشگاه 
در  که  بزرگی  زنجیره یی  فروشگاه های  از  را 

اطراف مان هستند، خریداری می کنیم. یک بسته 
کردم  رینگت خریداری  قیمت سه ونیم  به  نان 
و  دورتر  خیابان  دو  یکی  بعد  چند شب   .]1[
قیمت  به  را  نان  بسته  همان  دیگر  مغازه یی  از 
که  نکته یی  اولین  کردم.  تهیه  رینگت  دوونیم 
به ذهنم رسید، گران فروشی آن فروشگاه بود. 
که  کردم  فکر  این  به  و  احساساتی شدم  کمی 
در  اما  بدهم.  تذکری  فروشگاه  آن  به صاحب 
اساسًا  آیا  که  کردم  فکر  این  به  بعد  روزهای 
مجاز به چنین تذکری هستم؟ به چه دلیل باید 
به صاحب این فروشگاه بگویم چه مقدار سود 
چه  به  کند؟  تعیین  خود  کاالی  فروش  برای 
دلیل باید آزادی تعیین قیمت که حق مسلم آن 
فروشنده است را حق خود بدانم؟ تنها اختیاری 
که من به عنوان مصرف کننده دارم، به انتخاب 
صد  و  می شود  مربوط  خرید  برای  فروشگاه 
کاهش  در  ابزار  قوی ترین  انتخاب  همین  البته 
قیمت اجناس آن فروشگاه به نفع مصرف کننده 
تولیدکننده گان  وضعیتی  چنین  در  است. 
بود  خواهند  مجبور  هم  عرضه کننده گان  و 
و  مشتریان  بیشتر  هرچه  افزایش  منظور  به 
حداکثر کردن منافع خویش، بیشترین رضایت 
ماحصل  و  کند  فراهم  خود  مشتریان  برای  را 
می تواند  که  است  سیستمی  همان  تعامل،  این 
گران فروشی  با  مبارزه کننده  سازمان  جایگزین 
و  تولیدکننده گان  منافع  بلندمدت  در  و  باشد 
تامین  همزمان  به طور  را  مصرف کننده گان  نیز 

خواهد نمود. 
آزادی اقتصادی و نقش آن در پویایی اقتصاد 

ملی 
که  است  مساله یی  اقتصادی«،  »آزادی  بحث 
در  کلیدی  بسیار  مفهومی  ساده گی،  عین  در 
تحلیل های اقتصادی محسوب می شود و امروزه 
به عنوان یک ارزش متداول در اکثر اقتصادهای 
است.  گرفته  قرار  توافق  مورد  دنیا،  پویای 
اشاره به این بحث ساده برای همۀ کسانی که 
با مباحث ابتدایی اقتصاد ُخرد و کالن آشنایی 
دارند، یادآور مفاهیمی هم چون »دست نامریی 
»تعادل  یا  جزیی«  »تعادل   ،]2[ اسمیت«  آدام 

عمومی« است ]3[. 
مربوط  شاخص  تهیۀ  به  که  »هریتیج«  موسسۀ 
دنیا  اقتصادی در کشورهای مختلف  آزادی  به 
می پردازد، شاخص یاد شده را این گونه تعریف 
حقوقی  مجموع  به  اقتصادی  »آزادی  می کند: 
می داند  محق  را  انسان  که  می شود  اطالق 
خویش  مالکیت  و  کار  بر  کامل  تسلط  بتواند 
داشته باشد. در جامعه یی که اقتصاد آزاد دارد، 
سرمایه گذاری  و  مصرف  تولید،  کار،  در  افراد 
طریق  از  باید  آزادی  این  دارند.  کامل  آزادی 
گیرد.  قرار  حمایت  مورد  و  محافظت  دولت، 
دارد،  التزام  آزاد  اقتصاد  به  که  جامعه یی  در 
دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه 
کسب وکارهای  به  بتوانند  آزادانه  کاالها  و 
کم ترین  آن ها خارج شده،  از  یا  وارد  مختلف 
قید و بند برای محدود کردن این آزادی وجود 
خواهد داشت«. بر این اساس دولتی که خود را 
ملتزم به حمایت و صیانت از آزادی اقتصادی 
می داند، برای حمایت از حقوق مصرف کننده و 
به قول معروف مبارزه با گران فروشی از ابزاری 
متفاوت از ابزارهای رایج در کشوري هم چون 

کشور ما استفاده می کند. 
زیاده خواهِی  از  نوشته، هدف حمایت  این  در 
برای  تالشی  بلکه  نیست؛  زیاده خواهان 
کنترل  برای  ثمر  مثمر  ابزارهای  شناسایی 
سود  میزان  دارای  سطحی  در  قیمت ها  پایدار 
منصفانه است. دولت می تواند به جای جنگیدن 
و  حمایت  با  گران فروشان،  یا  زیاده خواهان  با 
ایجاد  سیستمی  اقتصادی،  آزادی  از  محافظت 
تولیدکننده گان  منافع  هم  بلندمدت  در  که  کند 
را  مختلف  کاالهای  مصرف کننده گان  هم  و 
از  حمایت  کند.  تامین  هم زمان  صورت  به 
کوتاه مدت  اثراتی  دارای  شاید  مصرف کننده، 
باشد، اما علم اقتصاد به این نتیجه رسیده است 
اثربخش  بلندمدت و  برای حمایت دایمی،  که 
اصول  بر  مبتنی  باید سیستمی  از مصرف کننده 

اقتصاد آزاد بنا نهاد. 
فشرده و کوتاه این که: جنگیدن با گران فروش، 
کنترل  نمی توان  هیچ گاه  و  است  بی فایده 
جایگزین  را،  چماق  و  چوب  با  قیمت ها 

روش های علمی و منطقی نمود.

پی نوشت ها:
1: رینگت واحد پول مالزی است.

آزاد،  بازار  اقتصادی  نظریۀ  و  اقتصاد  در   :2
 )Invisible hand( نامریی«  »دست 
هماهنگ کنندۀ منافع شخصی و منافع اجتماعی 
است. این اصطالح را نخستین بار آدام اسمیت 
به کار برد. از نظر او، دست نامریی در جامعه یی 
دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط 
آدام  نظر  به  باشد.  برخوردار  کامل  رقابت 
محرک  عامل  مهم ترین  شخصی  نفِع  اسمیت، 
فعالیت های اقتصادی است. اگر افراد در کسب 
نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند 
کند،  تامین  را  خود  شخصی  نفع  مانع،  بدون 
آن گاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل 
مجموع  جز  چیزی  اجتماع  زیرا  شد؛  خواهد 
افراد تشکیل دهندۀ آن نبوده؛ بنابرین منافع فرد 
و اجتماع هماهنگ و هم سو خواهند بود. )منبع: 
اقتصادی، چاپ  دکتر حسین نمازی. نظام های 

سوم، 138۴(
مفهوم  مباحث،  این  در  کلیدی  مفهوم   :3
و  عرضه  »مودل  عنوان  زیر  که  است  ساده یی 
تقاضا یک  و  مودل عرضه  تقاضا« می شناسیم. 
بر مقدار  اثر قیمت را  اقتصادی است که  مدل 
مدل،  این  در  می کند.  بررسی  رقابتی  بازار  در 
قیمت عامل موثری است که بر مقدار تقاضا و 
هم چنین مقدار عرضه و تولید کاالهای مختلف 
در  و  می گذارد  اثر  تولیدکننده گان  طرف  از 
نتیجه، بازار در قیمت و مقدار تولید و مصرف 

مشخصی به تعادل می رسد. 
در بازار رقابتی، قیمت تعادلی و مقدار تعادلی 
یک کاال با عرضه و تقاضای بازار برای آن کاال 
تعیین می شود. در این مودل، قیمت تعادلی یک 
کاال برابر با قیمت مربوط به نقطه یی است که 
مقدار کاالیی را که مصرف کننده گان حاضر اند 
در یک دورۀ زمانی خاص بخرند، برابر می شود 
با مقداری که عرضه کننده گان آن کاال حاضر 

اند عرضه کنند.

بحثی ساده برای حمایت 
از آزادی و رقابت اقتصادی



5سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1972   یک    شنبه      8 حو ت    /   ا  سفند          y    1395   29 جما د ی اال و ل   y 1438   26 فبر و ری  2017 www.mandegardaily.com

رازهایـی در هسـتی وجـود دارنـد کـه تـا زمانـی که در بنـد مفاهیـم فلسـفی و دالیل منطقی هسـتیم، 
نمی توانیـم بـه سـر و حقیقـِت نهفتـه در آن پـی ببریـم و تنهـا بـا حقیقـِت هنری اسـت کـه آن رازها 

نقـاب برمی اندازنـد. 
هـرگاه بـه یـاری نشـانه های زبانـی و مفهوم سـازی های فلسـفی و علمـی نتوانیـم واقعیت، رویـداد یا 
تجربه یـی انسـانی را بیـان کنیـم و بـه دیگـری منتقـل کنیم، به هنـر پناه می بریـم. چرا که هنر مسـیری 
را می گشـاید کـه بـا پـای چوبیـن خـردورزی و منطـق اسـتداللی نمی تـوان از آن گذشـت. هنـر از 
رازهایـی باخبـر اسـت کـه فلسـفه در باالتریـن لحظه هـای تاریخـی اش فقط توانسـته به وجـود آن ها 
اعتـراف کنـد. فلسـفه و علـم مدرن، ناتوان از گشـایش راز هسـتی اسـت و تنها گرهِ این راز به دسـت 
هنرمنـد و شـاعر باز می شـود. و این مسـندی اسـت کـه »فیلسـوف بدبین«، آرتـور شـوپنهاور، هنر را 

می نشـاند.  آن  بر 
در سـال 18۰8، آرتـور شـوپنهاور وارد دانشـکدۀ پزشـکی شـد امـا رهیافـت هـای درونـی، او را بـه 
سـمت فلسـفه کشـاند و بعدهـا برداشـتی از جهان و زنده گانی بشـر ارایـه داد که هـم تکان دهنده بود 
و هـم ناسـازگار بـا فلسـفۀ ایده آلیسـت های برجسـته یی چون هـگل، فیختـه و شـلینگ. او قضاوتش 
دربـارۀ فلسـفۀ آلمـان چنیـن بـود: »فلسـفۀ امـروز آلمـان حاصل دغـل کاری هگل و شـیادی شـلینگ 
و فیختـه اسـت.« امـا در عـوض ستایشـگر تفکر کانـت و فلسـفۀ افالطون بود. آشـنایی اش با فلسـفۀ 
شـرق و به ویـژه عرفـان بودایـی، فلسـفۀ او را به شـدت تحـت تأثیـر قـرار داد. امـا آرای او در زمـاِن 
خـود مـورد توجـه قـرار نگرفـت و سـال ها بعـد وقتـی رد پـای افـکار و مفاهیـم فلسـفی اش در آثار 
نیچـه، فرویـد، ویتگنشـتاین، ریچـارد واگنـر، توماس مان و... مشـاهده شـد، تـازه بعد از نیـم قرن در 

جغرافیـای اندیشـه جایگاهـی پیـدا کـرد و یکـی از فیلسـوفان تأثیرگـذار قرن نوزدهم شـد. 
زنده گـی سراسـر شـر اسـت. از نظـر شـوپنهاور، »رنـج« حقیقـت زنده گـی و بنمایـۀ اصلی آن اسـت. 
و ریشـۀ همـۀ شـرها، بنده گـی »خواسـت« و فرمان بـرداری از »خواسـت زنده گـی« اسـت. آدمی بندۀ 
خواسـت اسـت و هنرمنـد می کوشـد تعمـق رها از خواسـت را موجب شـود. شـوپنهاور بـرای گریـز از بنده گی خواسـت، دو 
راه پیشـنهاد می کنـد کـه یکـی موقـت و دیگری دایمی و کلی اسـت. راه نخسـت، ژرف اندیشـِی هنـری اسـت و دومین طریق، 
پارسامنشـی و راه رسـتگاری اسـت. بـه بـاور او، هنـر و آفرینـش زیبایـی، راه حلـی بـرای رهایـی از خواسـت و پـس زدِن دنیا 
اسـت. دنیـای مـا جلوه یـی اسـت از آن دنیـای پنهـان کـه منطـق این جهان اسـت. مـا جهـان نهایـی و نهـان را از راه نمایش یا 
بیـان آن می شناسـیم. دنیـای مـا »بیـان« دنیـای پنهـان اسـت، امـا هنـر نه »خواسـت« اسـت و نـه »بیانگری«. و بـه ایـن اعتبار از 
جهـان دور اسـت. مـا بـا ایـن جهـان از طریـق خواسـت رابطـه پیـدا می کنیـم. امـا جایی هسـت که انسـان از شـر خواسـت و 
بهره جویـی رهـا می شـود و آن، قلمـرو هنـر و زیبایـی اسـت. لحظـۀ زیبایی شناسـانه، لحظـۀ آزادی »من« اسـت از »خواسـت«. 
در اندیشـۀ شـوپنهاور، زیبایـی از هرگونـه سـود و بهـره جداسـت و اگـر چیـزی بـه هر شـکل مورد اسـتفاده یی داشـته باشـد، 
بحـث از زیبایـی و هنـر دربـاره اش بی معنـا می شـود. از نظـر او، هنر ماحصل نبوغ اسـت. نبوغ، عالی ترین شـکل دانـش آزاد از 
سـلطۀ »خواسـت« اسـت، عالی ترین شـکل علـم خالی از هواهای نفسـانی. نابغـه می تواند در هـر مورد جزیی، مـورد همه گانی 
و کلـی را مشـاهده کنـد و دانایـی او فراتـر از دانـش مرتبـط با خواسـت اسـت. نخسـتین جلـوۀ نبـوغ، توانایـی آفرینش هنری 
اسـت و در مرتبه یـی باالتـر، توانایی درک و ژرف اندیشـی در آن اسـت. نابغه کسـی اسـت کـه توانایی درک و شـهود ایده ها را 
دارد. این  سـان نبـوغ بارهـا فراتـر از اسـتعداد مـی رود. این فیلسـوِف بدبیـن معتقد بود نبـوغ ویژۀ مردان اسـت، اما زنـان گاه از 

بهره مند می شـوند.  »اسـتعداد« 
از نظـر شـوپنهاور بـرای زیبـا خوانـدن پدیده یـی، بایـد آن پدیـده از بهـره و سـود رها باشـد و مهم تر این کـه باید بتـوان »ایده« 
را در آن تشـخیص داد و هـدف هنرمنـد، جـدا کـردن ایـده از واقعیـت و طبیعـت اسـت و هـر چیز کـه به ایدۀ خـود نزدیک تر 
باشـد، زیباتـر اسـت. هنرمنـد ایـده را بـه گونه یـی پیشـاتجربی و ناآگاهانـه تشـخیص می دهـد، امـا مخاطـب آن را بـه صورت 
تجربـی و تـا حـدی آگاهانـه می شناسـد. ایـده در واقـع معنای نهایی ابژه و هسـتِی باطنِی آن اسـت. شـوپنهاور هنرمند و شـاعر 
را یگانـه شناسـندۀ ایـده می دانـد و هنـر را امکانـی جهـت تجربه یـی زیباشناسـانه بـه دور از میـل و غـرض می یابـد. فـرد در 
هنـگام مشـاهده بـه یـک اثـر هنـری، بایـد مشـاهده گری بی تعلـق باشـد، چون اگـر به دیـدۀ سـودجویی بـه آن اثر بنگـرد، باز 
بنـدۀ »خواسـت« اسـت، امـا اگر تنها و تنهـا ارزش هنری اش را در نظـر آورد، آن گاه مدتی از بنده گی »خواسـت« آزاد می شـود. 
وقتـی انسـان بـرای کشـف و درک زیبایـی بـه اثر هنـری بنگـرد، آن گاه می توانـد هنر را بـه عنـوان امکانی برای شـناخت ذات 
حقیقـِی امـور مـد نظـر قـرار دهـد. عمل هنر، رهایـی دانش از قیـد اراده و ترک نفـس و منافع مـادِی آن و ارتقا به مرتبۀ شـهود 

حقیقـت اسـت. مقصـِد علـْم جهان اسـت، ولـی هنـر پدیده یی اسـت و که جهـان در آن پنهان اسـت. 
شـوپنهاور بـه سلسـله مراتِب هنرهـا معتقـد اسـت. او تقسـیم بندِی هنرهـا را اسـتوار بـر میـزاِن خودآشـکاره گِی ایـده در ابـژه 
می دانـد. هنرهـا بـه میـزان دوری از ایـده و نزدیکی به خواسـت، درجه بندی می شـوند. از نظـر او، نازل ترین هنـر، هنر معماری 

اسـت، چـرا کـه از ایـده دور مانـده اسـت و با مادۀ بی جـان سـر و کار دارد. 
و در مرتبه یـی باالتـر از معمـاری، هنـر گلشـن آرایی و باغ آرایـی را قـرار می دهـد. در مرتبه یی فراتر، هنر نقاشـی و پیکرتراشـی 
قـرار می گیـرد و شـعر را هنـری واالتـر و ارجمندتـر از آن هـای دیگـر معرفـی می کنـد، چـرا که بـا مفاهیـم سـر و کار دارد. و 
بعـد از هنـر واالی شـعر، تـراژدی را می گـذارد، چـرا کـه بـه عقیـدۀ وی، تـراژدی خصلـت حقیقـی زنده گـی آدمـی را نمایان 
می کنـد؛ »بی عدالتـی آن، شـر آن و درد بی پایـان آن«. در تـراژدی، سرنوشـت حقیقـی زنده گـی بشـر را می بینیـم کـه در قالـب 

هنر ریخته شـده اسـت. 
امـا جایـگاه برتـر در سلسـله مراتب هنرها در نزد شـوپنهاور از آِن موسـیقی اسـت؛ هنری کـه به زعم وی تمثیل نیسـت، صورت 
محـض اسـت و توانایـِی آشکارسـازِی ماهیـت واقعیـت را بـرای آدمـی دارد. او توصیفـش از برتریـن هنـر این گونـه اسـت: 
»موسـیقی آن هنـری اسـت کـه خبـر از »دنیـای پنهـان« می دهـد. هـر جـا کـه کالم نتوانـد پیـش رود، موسـیقی آغاز می شـود. 
موسـیقی زبـان بی تصویـر دل اسـت.« بـه بـاور شـوپنهاور، هنـر در تـراژدی و موسـیقی به کمـال ظهور می رسـد. نظریـۀ او در 
خصـوص موسـیقی، بعدهـا از جانـب موسـیقی دانان برجسـته یی چـون ریچـارد واگنـر و منتقدینی هم چـون ادوارد هانسـلیک 
بسـیار مورد توجه قرار گرفت. واگنر می نویسـد: »شـوپنهاور نخسـتین کسـی اسـت که با روشـن بینی فلسـفی، وضع موسـیقی 
را در میـان هنرهـای زیبـای دیگـر شـناخت و تعییـن کـرد. او قـدرت هنـر را در بـاال بردِن مـا از این عالم نفسـانی می دانسـت 
و این کـه ایـن قـدرت بـه تمامـی در موسـیقی حضور دارد. موسـیقی مسـتقیمًا )و نـه از راه تصورات( بر احساسـات انسـان اثر 
می کنـد. بـه همیـن دلیـل از هنرهـای دیگـر، نافذتر و قوی تر اسـت. موسـیقی هم چون زورقی اسـت که غریـق منجالب حیات 

را برمی گیـرد و بـه بهشـت آرزو می بـرد.«
منـبع: آفتاب
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گلستان سعدی برای خودش دنیایی است یا دست کم تصویری درست و زنده از دنیاست. سعدی و این 

کتاب، انسان را با دنیای او و با همۀ معایب و محاسن و با تمام تضادها و تناقض هایی که در وجود او 

هست، تصویر می کند. در دنیای گلستان زیبایی در کنار زشتی و اندوه در کنار شادی است و تناقض هایی 

ه در کار دنیاست. سعدی چنین دنیایی را که پر 
هم که عیب جویان در آن یافته اند، تناقض هایی است ک

از تناقض و سرشار از شگفتی و زشتی است، در گلستان خود توصیف می کند و گناه این تناقض ها و 

زشتی ها هم بر دوش او نیست؛ بر خود دنیاست. نظر سعدی آن است که در این کتاب، انسان و دنیا 

را آن  چنان که هست توصیف کند، نه آن چنان که باید باشد و دنیا هم مانند انسان آن چنان که هست، از 

تناقض و شگفتی های بسیار خالی نیست. این دنیا را سعدی نیافریده است، دیده است و درست وصف 

کرده است. دنیای عصر اوست، عصر کاروان و شتر و عصر زهد و تصوف و این دنیا را سعدی که "در 

اقصای عالم بسی گشته است"، زیر و روی آن را دیده است. گلستان او که تصویری فوری و عاجل از 

چنین دنیایی است، تنوعش از همین جاست. تنها گل و بهار و عشق و جوانی و شراب و شاهد نیست 

که در این "روضۀ بهشت" دل را می فریبد. خار و خزان و ضعف و پیری و درد و رنجوری نیز در آن 

ورد و در پایان مستی می گوید: 
جای خود را دارد. اگر پادشاهی هست که شبی را در عشرت به روز می آ

"، در کنار دیوار قصِر او درویشی برهنه هم هست که به 
"ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست

سرما بیرون خفته و با این همه از سر بی نیازی می گوید: "گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست؟" اگر 

در جایی وزیری غافل هست که خانۀ رعیت خراب می کند تا خزینۀ سلطان آباد شود، جای دیگر هم 

پادشاهی عاقل هست که کودک دهقان را می بخشد و می گوید که: "هالک من اولی تر است از خون 

ر بار دارد و چهل بنده خدمتکار و با این همه 
بی گناهی ریختن". آن جا بازرگانی هست که صدوپنجاه شت

سر پیری هوس دنیاجویی و دنیا گردی را یک لحظه از سر به در نمی  کند. جای دیگر درویشی است که 

به غار در نشسته و در به روی جهانیان بسته و هیچ به اهل جهان التفات ندارد. 

در این دنیایی که هفت صدسالی است که خاکستر فراموشی و خاموشی بر روی آن نشسته است، هنوز 

همه چیز زنده و جنبنده است. هم سکوت بیابان و هم حرکت شتر را می توان دید و هم صدای تپش 

از دست محبوبی شربت گوارا  نیست و در دهلیزخانه ها  را که کسی جز خود سعدی  قلب عاشقی 

می گیرد، می توان شنید. 

بیان گولی ها و رسوایی هایی را که در این دنیا با احوال و اطوار انسان آمیخته است، بر سعدی عیب 

را  نه ضعف و خطای خود  پرده می افکند و  بر گناه دیگران  نه  این است که  گرفته اند. گناه سعدی 

انکار می کند. کدام دلی هست که در جوانی "چنان که افتد و دانی" در برابر زیبایی ها و دلبری های 

انسان  تا جهان هست،  بوده و  تا جهان  نکند؟  بلرزد و و هوس و آرزوی گناه  وسوسه انگیز خوبان 

صید زیبایی و بندۀ شهوت است و این سرنوشت ابدی و سرگذشت جاودانی بشریت خواهد بود. در 

این صورت آن جا که سعدی از عشق و جوانی سخن می گوید و شیفته گی و زیباپرستِی خود را یاد 

می کند، سخن از زبان بشر می راند و پرمایه ترین، راست ترین و بی پیرایه ترین سخناِن او همین هاست. 

تنها او نیست که شور و زیبایی دلش را به لرزه درمی آورد و عنان طاقت از دستش می رباید. آن زاهد 

بیابان نشین هم از ترس آن که در این راه نلغزد، به غار پناه می برد و باز وقتی به شهر می آید، صید غالمان 

خوب رو و کنیزان دل فریب می شود. تفاوت سعدی با مالمت گران و ریاکاران و دروغ گویان این است 

که سخنش مثل شکر پوست کنده است. نه رویی دارد و نه ریایی؛ اگر لذت گرم گناه عشق را به جان 

می خرد، دیگر گناه سرد و بی لذت دروغ و ریا را مرتکب نمی شود. راست و بی پرده اقرار می کند که 

زیبایی در هرجا و هر کس که باشد، قوت پرهیزش را می شکند و دلش را به شور و هیجان می آورد. 

همین ذوق سرشار و دل عاشق پیشه است که او را با همۀ کاینات مربوط می کند و با کبک و غوک و ابر و 

نسیم همدرد و همراز می سازد. باید دلی چنین عاشق پیشه و زیباپسند باشد تا مثل او، هر پستی و گناه و هر 

سستی و ضعف را ببخشاید و تحمل کند. نه از قاضی همدان و شاهدبازِی او نفرت دارد و نه از ترش رویی 

زاهد بی ذوق و گران جان می رنجد. با این همه برای دل او نیز چیزی هست که از آن نفرت داشته باشد و تحمل 

آن را نکند: خودفروشی و ریاکاری که دنیای زیبای رنگارنگ را در نظر انسان تیره و سیاه می کند. 

برگرفته و خالصه شده از بخش هایی از کتاب با کاروان حله، دکتر عبدالحسین زرین کوب.
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ــدرت و  ــد و ق ــر نکن ــز تغیی ــی متمرک ــام سیاس ــر نظ اگ
صالحیــت  بــه نهادهــای محلــی واگــذار نشــود، ماهیــت 

ــود.  ــد ب ــر پرســش خواه ــی زی ــت وحــدت مل حکوم
ایــن اظهــارات در واکنــش بــه اظهــارات رییــس حکومت 

وحــدت ملــی مطــرح می شــود. 
ــی از نظــام خواهــان  برخــی از احــزاب سیاســی و بدنه ی
تغییــر نظــام سیاســی بــر بنیــاد توافق نامــه سیاســی 
هســتند. امــا بخــش دیگــر، بــر حفــظ نظــام کنونــی تأکیــد 

می ورزنــد. 
ــه  ــه گروه هایی ک ــش ب ــی در واکن ــه تازه گ ــرف غنی  ب اش
ــام  ــه نظ ــدار داد ک ــتند، هش ــام هس ــر نظ ــان تغیی خواه
ــی  ــون اساس ــاد قان ــر بنی ــتان ب ــی افغانس ــی کنون سیاس

ــد. ــر نمی باش ــل تغیی ــز قاب ــه و هرگ ــکل گرفت ش
ــوت(  ــته )5 ح ــه گذش ــنبه هفت ــه پنجش ــی ک ــای غن آق
ــگاه  ــی دانش ــر نظام ــی از افس ــت جمع ــم فراغ در مراس
مارشــال فهیــم صحبــت می کــرد، تأکیــد کــرد کــه 
پایه هــای نظــام سیاســی افغانســتان توســط مــردم و 

ــد. ــد ش ــظ خواه ــور حف ــان کش نظامی
امــا فوزیــه کوفــی عضــو مجلــس نماینــده گان، بــا انتقــاد 
ــه  ــی ب ــدت مل ــت وح ــد: حکوم ــرف غنی می گوی از اش
ــدون  ــت و ب ــی اس ــدرت سیاس ــیم 5۰% ق ــای تقس معن
ــت وحــدت  ــت حکوم ــه سیاســی ماهی اجــرای توافق نام

ملــی بی مفهــوم می شــود.
ــه  ــاس توافق نام ــر اس ــس: ب ــو مجل ــن عض ــه ای ــه گفت ب
ــا  ــد؛ ام ــر کن ــام تغیی ــی نظ ــکل سیاس ــد ش ــی بای سیاس
ــرار  ــرادی در راس نظــام ق ــد اف ــر اینکــه بای مســاله مهم ت
ــدرت و  ــیم ق ــارکت و تقس ــه مش ــاور ب ــه ب ــد ک گیرن
احتــرام بــه ســاختارهای سیاســی -  اجتماعــی افغانســتان 

ــند. ــته باش داش
ــرام و  ــا متاســفانه کمتریــن احت ــو کوفــی: ام ــاور بان ــه ب ب
ــه توافــق نامــۀ سیاســی صــورت  اعتنایــی از دو طــرف ب
نگرفتــه اســت؛ یــک طــرف بســیار بــا نرمــی و تمکیــن به 
پیــش  مــی رود، طــرف دیگــر بــا جدیــت بــرای انحصــار 

ــد. ــالش می کن ــدرت ت ق
ــتان را  ــز در افغانس ــام متمرک ــس، نظ ــو مجل ــن عض ای
ــاور  ــد و ب پاســخ گوی نیازهــای مــردم افغانســتان نمی دان
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــته یی ک ــام بس ــد نظ ــه بای دارد ک

ــد. ــر کن ــم اســت، تغیی افغانســتان حاک
بانــو کوفــی رییس جمهــور غنــی را یــک فــرد اقتدارگــرا 
ــوده و  ــرا ب ــرد انحصارگ ــک ف ــی ی ــت: غن ــده گف خوان

بــه  محــدود  برنامه هــای اش 
ــاد  ــورد اعتم ــاص م ــه خ حلق
خــودش می باشــد و حتــا در 
ــی از  ــی تمثیل ــفرهای خارج س
واقعیت هــای  و  سیاســت ها 

ملــت افغانســتان نمی کنــد.
صالح الدیــن  حــال،  باایــن 
ربانــی وزیــر خارجــه، تشــکیل 
را  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــرای غیرمتمرکزشــدن قــدرت  ب
ــر  ــک گام موث ــتان ی در افغانس
ــد. ــی نمی دان ــا بســنده و کاف ام
او کــه هفتــه گذشــته در مراســم 
ــوت  ــوم ح ــام س ــل از قی تجلی
ــرد:  ــد ک ســخن می گفــت، تاکی
ــرای تحقــق نظــام  تــالش مــا ب
پارلمانــی ادامــه خواهــد داشــت؛ زیــرا نظــام غیــر متمرکز 

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــی م ــت تمام خواس
ــن شــیوه  ــان گفــت: بهتری ــه صراحــت بی ــی ب ــای ربان آق
حکومتــداری در افغانســتان، نظــام پارلمانــی اســت کــه بــا 
ــون اساســی، نظــام  ــه جرگــه و تعدیــل قان برگــزاری لوی
ــر داده  ــی تغیی ــه نظــام پارلمان ــز ب ــد از متمرک ــی بای کنون

شــود.
ــر نظــام  ــان تغیی ــه خواه ــی ک در ســوی دیگــر، گروه های
ــت اســالمی،  ــد. احــزاب جمعی ــش می یابن هســتند، افزای
حــزب وحــدت اســالمی، جنبــش ملــی و شــماری دیگــر 
ــام  ــر نظ ــان تغیی ــی خواه ــوذ سیاس ــای بانف از جریان ه

هســتند. 
درهمیــن حــال، داکتــر عبــداهلل نیــز بــر تغییــر نظــام تاکیــد 
ــرای  ــه زودی کمیســیونی ب کــرده و وعــده ســپرده کــه ب
ــت و در  ــد یاف ــکیل خواه ــام تش ــر نظ ــی تغیی چگونه گ
ایــن کمیســیون حقوق دانــان روی اینکــه نظــام پارلمانــی 
باشــد یــا صدارتــی و چــه نــوع صدارتــی باشــد، بحــث 

خواهنــد کــرد.
ــی  ــت از افســر نظام ــم فراغ ــی در مراس ــای غن ــا آق و ام
دانشــگاه مارشــال فهیــم، بــه صراحــت عنــوان کــرد کــه 
نظــام سیاســی کنونــی افغانســتان بــر بنیــاد قانــون اساســی 

شــکل گرفتــه و هرگــز قابــل تغییــر نخواهــد بــود.
ــده از  ــی را برآم ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــی  در حال  غن
قانــون اساســی می دانــد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری 
ســال 1393 بــه دلیــل تقلبــات گســترده و ســازمان یافتــه 
ــه بحــران  ــی ب توســط کمیشــنران کمیســیون های انتخابات
رفــت و جنجال هــای انتخاباتــی تقریبــاً چهــار مــاه طــول 
کشــید و در نهایــت بــا پادرمیانــی جان کــری وزیرخارجــه 
ــی؛  ــه سیاس ــک توافق نام ــاس ی ــکا و براس ــین امری پیش
ــت  ــت و در نهای ــکل گرف ــی ش ــدت مل ــت وح حکوم
ــات و  ــی )اصالح ــم انتخابات ــا دو تی ــد ت ــن ش ــرار برای ق
ــداوم( 5۰/5۰ در قــدرت ســهیم  همگرایــی و تحــول و ت
ــه اشــرف غنی احمــدزی  ــن توافق نام شــوند؛ براســاس ای
ــده  ــه برگزی ــس اجرایی ــداهلل ریی ــور و داکترعب رییس جمه

شــدند.
ــاداری،  ــوگند وف ــس از س ــا پ ــود ت ــده ب ــن ش ــرار برای ق
ــه  ــی ب ــیون های انتخابات ــات در کمیس ــه اصالح بالفاصل
ــا  ــع شــود ت ــی توزی ــای برق ــده ســپس تذکره ه ــان آم می
ــود و در  ــم ش ــات فراه ــزاری انتخاب ــرای برگ ــه ب زمین

نهایــت زمینه ســاز برگــزاری لویــه جرگــه تعدیــل قانــون 
اساســی باشــد.

پــس از دوســال از عمــر حکومــت وحــدت ملــی 
ــه وجــود آورده  ــی ب ــی در کمیســیون های انتخابات تغییرات
ــنران  ــودن کمیش ــوان ب ــل نات ــه دلی ــون ب ــی اکن ــد؛ ول ش
جدیــد کمیســیون های انتخاباتــی بــه شــدت مــورد انتقــاد 
قــرار دارنــد، در ســوی دیگــر از توزیــع تذکره هــای 
برقــی بــه دالیــل نامعلــوم خبــری نیســت و نیــز رییــس 
ــان  ــام ریاســتی همچن ــظ نظ ــه حف ــم ب ــی ه ــور غن جمه

ــاری دارد. پافش
نظام صدارتی یا پارلمانی؟

ــر  ــی، ب ــت وحــدت مل ــوان یــک طــرف دول ــه عن ــی ب ــر غن داکت
نظــام ریاســتی  پافشــاری دارد؛ امــا طــرف دیگــر حکومت 
وحــدت ملــی بــه تغییــر نظــام ریاســتی تاکیــد مــی کننــد.
انــان امــا روی اینکــه نظــام پارلمانــی باشــد یــا صدارتی و 

ــد. ــا، بحــث و گفتگــو دارن ــوع این ه ــدام ن ک
ــم  ــماری ه ــد و ش ــی ان ــام فدرال ــدار نظ ــا طرف برخی ه
ــدرت   ــدن ق ــز ش ــر متمرک ــرای غی ــی را ب ــام صدارت نظ
موثــر دانســته و بــاور دارنــد کــه نظــام صدراتــی می توانــد 

ــان بگــذارد. ــی در افغانســتان نقطــه پای ــه اقتدارگرای ب
ــا، چــه  ــی چــه تفاوت ه ــی و پارلمان ــا نظــام صدارت و ام

ــا و چــه نواقصــی دارد؟ مزای
جعفــر کوهســتانی اســتاد حقــوق دانشــگاه کابــل ضمــن 
ــدرت   ــش از حــد؛ ق ــه نظــام ریاســتی  را بی اینکــه این ک
ــد:  ــد؛ می گوی ــاص می دان ــه خ ــک حلق ــه ی ــز  ب متمرک
ــه  ــد ک ــر می کن ــام تغیی ــات نظ ــی اساس ــام پارلمان در نظ
یــک سلســله قواعــد و حقــوق در نظــر گرفتــه می شــود 
ــت  ــد حکوم ــور می توان ــوارد رییس جمه ــدام م ــه در ک ک
را منحــل بســازد و در کــدام مــوارد ایــن حــق را نــدارد.
در  رییس جمهــور  کوهســتانی:  اســتاد  گفتــه  بــه   
صدراعظــم  و  کشــور  کل  رییــس  پارلمانــی  نظــام 
البتــه  می گیــرد،  اختیــار  در  را  امــور حکومــت داری 
بُعــد،  دو  در  پارلمانــی  نظــام  در  ریاســت اجراییه 
ــور و  ــر رییس جمه ــدی دارد، اول در براب ــوولیت ج مس

دارد. مســوولیت  پارلمــان  برابــر  در  دوم 
بــه بــاور او مســوول بــودن در برابــر پارلمــان بــه معنــای 
مســوول بــودن در برابــر ملــت اســت؛ بنابرایــن تــا 
ــب  ــی مرتک ــام پارلمان ــر در نظ ــت وزی ــه نخس زمانی ک
ــرده اســت،  ــی ک ــاًل آن را پیش بین ــون قب ــه قان ــی ک اعمال
هرزمانی کــه  نــدارد  حــق  رییس جمهــور  نشــود؛ 

ــد. ــار کن ــم را برکن ــت صدراعظ خواس
اســتاد کوهســتانی، مســاله بســیار مهــم را پیش  بینــی 
قانــون در مــورد تقســیم قــدرت دانســته می گویــد: چنــد 
نــوع نظــام ریاســتی پارلمانــی داریــم؛ یکــی رییس جمهور 
اســت و  داریــم کــه صدراعظــم ســمبولیک  فعــال 
دوم رییــس اجراییــه فعــال داریــم و رییس جمهــور 
ــود. ــد ب ــی خواه ــدت مل ــر وح ــا محض ــمبولیک؛ ام س

ــی  ــای فدرال ــور در نظام ه ــرد: رییس جمه ــد ک وی تاکی
ــا  ــوند؛ ام ــن می ش ــی تعیی ــای ایاالت ــرف پارلمان ه از ط
ــی  ــات حزب ــق انتخاب ــتقیماً از طری ــر مس ــت وزی نخس
ــون افغانســتان  ــن چــون در قان انتخــاب می شــود؛ بنابرای
بــرای احــزاب جایگاهــی مشــخص نکــرده اســت،  
ــتیم. ــه هس ــا مشــکل مواج ــا ب ــود م ــن م ــن در ای بنابرای
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د افغانســتان لــه مخدره مــوادو رسه د مبــارزې وزارت وایي، 

د دې مــوادو پرضــد د مبــارزې پــه الره کــې لــه تررسه شــویو 

مرســتو رسه رسه بیاهــم دغــه مــواد، د یــوې ســتونزې پــه بڼــه 

ــای پاتې ده. پرځ

یــاد وزارت، د هېــواد پــه نــا امنــو او د حکومــت لــه کنټرولــه 

پــه وتلــو ســیمو کــې، د کوکنــارو د کښــت زیاتوالــی منــي 

او د دې مــوادو پرضــد، پــر جــدي مبــارزې او د خلکــو پــر 

یــووايل تاکیــد کــوي.

د مخــدره مــوادو پرضــد مبــارزې وزیــره ســامت عظیمــي 

وايــي، د مخــدرو مــوادو پرضــد یېیــو لــړ پروګرامونــه 

ــه یــې، د خلکــو یووالــی  ترتیــب کــړي چــې پــي کولــو ت

او مرســته رضوري ده.

مېرمــن عظیمــي د شــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې د مخــدره 

مــوادو پرضــد د مبــارزې د والیتــي مســؤلینو پــه ناســته کــې 

ــې  ــه الرک ــارزې پ ــوادو رسه د مب ــادو م ــه ی ــې ل ــل چ ووی

ــت او  ــارو کښ ــم، د کوکن ــتو رسه رسه بیاه ــویو مرس ــه ش ل

د مخــدرو مــوادو تولیــد د یــوې ســتونزې پــه بڼــه پرځــاې 

پاتــې او خلــک یــې اندېښــمن کــړي دي.

نوموړي زیاته کړه:

امنیت،ښــې  د  زمــوږ  شــتون  مــوادو  مخــدره  د  "نــن 

حکومتوالــۍ او د قانــون د حاکمیــت پــه الره کېیــوه جــدي 

ــې  ــته پات ــو وروس ــرو، ن ــه ل ــږي ون ــه همغ ــتونزه ده، ک س

کېــږو، همدارنګــه نــه شــو کولــی چــې خپلــو مطــرح شــویو 

ــېږو." ــو دي، ورس ــړي م ــان ک ــې بی ــه چ ــو ت پروګرامون

اړول،  مېرمــن عظیمــي وویــل، د کوکنــارو د کرونــدو 

ــامله  ــې ش ــداء ک ــه اجن ــورا پ ــت د ش ــي امنی ــواد د م د هې

شــوې او ټــول مســؤلیت لــرو چــې لــه پــي کولــو رسه یــې، 

ــړو. ــته وک مرس

ــوادو  ــو م ــارزې وزارت، د دغ ــوادو رسه د مب ــدره م ــه مخ ل

پرضــد د مبــارزې لپاره د "همغــږۍ او د ظرفیتونــو د لوړولو" 

ترنامــه النــدې پــه کابــل کېیــوه دوه ورځنــۍ غونــډه جــوړه 

کــړې چــې د هېــواد د بېــا بېلــو والیتونــو د مخــدره مــوادو 

پرضــد د مبــارزې مســؤلینو پــه کــې برخــه اخیســتې ده.

ــارزې  ــد د مب ــوادو پرض ــدره م ــرکال د مخ ــه وزارت تې دغ

لپــاره د مــي عمــل یــو پنځــه کلــن پروګــرام ترتیــب 

ــه  ــیمې ل ــې د س ــه ک ــه دې برخ ــې پ ــه ي ــړی او همدارنګ ک

ــه اســتازیو رسه، پنځــه اړخیــزې  ــو ل ــو هېوادون ځینوګاونډی

ــړي دي. ــررسه ک ــم ت ــتې ه ناس

پــه ورتــه وخــت کــې د چاروپــو هــان د کوکنــارو د کښــت 

ــو  ــاره د خلک ــوي لپ ــد د مخنی ــوادو د تولی ــدره م او د مخ

ــي. ــته رضوري ګڼ مرس

د مخــدره مــوادو پرضــد د مبــارزې پخــواين وزیــر جــرال 

خدایــداد پــه دې اړه ازادي راډیــو تــه وویــل:

ــارزې وزارت هــر کال هڅــه  "د مخــدره توکــو پرضــد د مب

کــوي چــې کمپایــن وکــړي، خــو پــه خواشــینۍ رسه چــې 

ــه  ــږي رامنځت ــول او همغ ــازره ک ــراب دی، مب ــر خ امنیتډې

ــیمو او  ــو س ــا امن ــت ن ــه حکوم ــران کار دی، ک ــول ګ ک

ــه کېټینــګ کــړي،  ــه توجــه وکــړي او امنیــت پ ولســوالیو ت

ــړي او  ــې وک ــډې هڅ ــږي او ګ ــې همغ ــی يش چ ــا کول بی

ــوي." ــه ښــه توګــه ولوب ــل رول پ خپ

د جــرال خدایــداد پــه بــاور، نــا امنــي، بېــوزيل، بېــکاري او 

داســې نــورې نــا خوالــې پــه هېــواد کــې د کوکنــار د کښــت 

او د مخــدره مــوادو د تولیــد عمــده الملونــه دي او د یــادو 

الملونــو د ورکولــو لپــاره هــم بایــد مبــارزه ويش.

د ملګــرو ملتونــو د راپــور لــه مخــې افغانســتان د نــړۍ پــه 

ــواد  ــدره م ــې مخ ــږي چ ــمېرل کې ــې ش ــو ک ــو هېوادون هغ

ــږي. ــات تولیدې پکــې زی

د مخــدره مــوادو پرضــد د مبــارزې وزارت وايي، اوســمهال 

د هېــواد پــه شــلو والیتونــو کــې کوکنــار کــرل کېــږي چــې 

نــا امنــه والیتونه، لکــه هلمنــد، ارزګان، بادغیس، بدخشــان 

، ننګرهــار، فــراه او ځیــې نــور پــه کــې شــامل دي.

ماهیت حکومت وحدت ملی 
وابسته به تغییر نظام است

له مخدره موادو رسه د مبارزې وزارت:

مخدره موادو رسه مبارزې لپاره 

د خلکو مرستې ته اړتیا ده

اعضای مجلس و حقوق دانان:

پروژۀ همبسته گی...
بـا حکومـت افغانسـتان، برنامه همبسـتگی ملـی قابل 

نبود. تطبیـق 
نصیراحمـد درانـی، وزیر احیـا و انکشـاف دهات نیز 
تأکیـد کرد که برنامه همبسـتگی ملی در ساخت وسـاز 
روسـتای های  در  جاده هـا  زراعتـی،  زیربناهـای 
افغانسـتان به صورت بسـیار موثر تطبیق شـده اسـت.

وی گفـت کـه برنامه همبسـتگی ملی در سـال 2۰۰3 
وسـاخت  فقرزدایـی  مـردم،  زنده گـی  تغییـر  بـرای 
زیربناها در سرتاسـر افغانسـتان طـرح و آغاز گردید .

او تصریـح کـرد: درایـن مـدت 8۶هـزار پـروژه بـه 
ارزش 1.5میلیـارد دالر در سـکتورهای مختلف تطبیق 

و بـه بهـره برداری سـپرده شـده اسـت.
وی تأکیـد کـرد کـه بـرای تطبیـق پروژه هـا 35هـزار 
شـورای بین روسـتاها ایجاد شـد و ۷۰درصـد بودجه 
برنامـه همبسـتگی ملـی از طریق شـوراهای روسـتاها 

بـه مصرف رسـیده اسـت.
آقـای درانـی می گوید کـه از 8۶هـزار پروژه بـه دلیل 

ناامنی هـای بسـیار جـدی، ۶هـزار پـروژه آن در نقاط 
مختلف افغانسـتان به مشـکل مواجه شـده اسـت.

53هـزار  ملـی  همبسـتگی  برنامـه  طـی  افـزود:  وی 
کیلومتـر سـرک های روسـتایی، 1۰۰هـزار مبنـع آب 
آشـامدنی، 1۰۰هـزار کیلـووات انرژی آبـی و آفتابی، 
۶۰هـزار صنف هـای درسـی وصدهـا مراکـز صحـی 
اعمـار و ایجـاد شـده و بیشـتر از یـک میلیـون هکتار 
زمیـن تحـت آبیـاری و زراعـت قـرار گرفتـه اسـت.

درهمیـن حال، اسـتف ندیکوا، رییـس عملیاتی بانک 
جهانـی ازتطبیـق وبه پایان رسـیدن برنامه همبسـتگی 
ملـی ابـراز خرسـندی کـرده و افـزود کـه ایـن برنامه 
تأثیـرات مثبـت بـر زندگـی مـردم افغانسـتان داشـته 

ست. ا
وی گفـت کـه بانـک جهانـی ادامـه همـکاری خـود 
را بـا حکومـت افغانسـتان تجدیـد نمـوده و عالقمند 
اسـت که در برنامه میثاق شـهروندی نیز درافغانسـتان 

بگیرد. سـهم 
گفتنـی اسـت کـه برنامـه همبسـتگی ملـی یکـی از 
بزرگتریـن برنامه های حکومت افغانسـتان به حسـاب 

می آیـد کـه در چهـارده سـال گذشـته در سرتاسـر 
والیـات و روسـتاهای کشـور تطبیـق شـده اسـت.

حکومـت افغانسـتان هـدف برنامه همبسـتگی ملی را 
کاهـش فقـر، تهـداب گـذاری حکومتـداری محلی و 
انکشـاف روسـتا توسـط مـردم روسـتای اعـالم کرده 

. بود
اکنـون قـرار اسـت برنامـه دیگـری ملـی زیـر عنـوان 
میثاق شـهروندی برای ده سـال آینده در کشـور آغاز 
شـده و در راسـتای فقرزادیـی و بهبـود زنده گی مردم 

تطبیق شـود.
کـه  می گویـد  دهـات  وانکشـاف  احیـا  وزیـر 
آماده گی هـا بـرای آغـاز بـه کار ایـن برنامـه گرفتـه 
شـده و قـرار اسـت تـا مـاه حمـل یا ثـور سـال آینده 

شـود. آغـاز  آن  اول  مرحلـه 
آقـای درانی گفـت: خدماتی کـه در میثاق شـهروندی 
و  تعیلـم  صحـت،  بخش هـای  در  می شـود،  ارایـه 
تربیـه، اعمـار زیربناهـای زراعتـی، ایجـاد سـرک ها و 

می باشـد. آشـامیدنی  آب 

ناجیه نوری
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ورزش

ــود  ــان وانمـ ــه جهـ ــد، "درحالی کـ ــه می گویـ ــت وزیر ترکیـ نخسـ
می کنـــد بـــا تروریســـم می جنگـــد، ترکیـــه در جنـــگ واقعـــی بـــا 
ـــای  ـــه زندان ه ـــرد ک ـــالم ک ـــن اع ـــرار دارد." او همچنی ـــتان ق تروریس

ـــدارد. ـــا ن ـــده گان ج ـــرای بازداشت ش ـــه ب ترکی
بنعالـــی ییلدیریـــم، نخســـت وزیر ترکیـــه مدعـــی شـــد: "ترکیـــه 
ــه  ــا داعـــش مقابلـ ــتی بـ ــه درسـ ــه بـ ــوری اســـت کـ ــا کشـ تنهـ

" می کنـــد.
پروژه هـــای  مراســـم گشـــایش  ییلـــدرم در جریـــان  اقـــای 
ـــا  ـــه ب ـــد ک ـــود می کن ـــان وانم ـــت: جه ـــره گف ـــتی در انق محیط زیس
ـــه  ـــا ترکی ـــت، ام ـــگ اس ـــتی در جن ـــروه تروریس ـــن گ ـــم و ای تروریس

ــد. ــام می دهـ ــن کار را انجـ ــًا دارد ایـ واقعـ
ـــوریه  ـــاب، س ـــکل در الب ـــره مش ـــه داد، انق ـــه ادام ـــت وزیر ترکی نخس
را کـــه مکانـــی اســـتراتژیک در ایـــن کشـــور اســـت، حـــل کـــرد. 

ـــت. ـــته اس ـــادی بازگش ـــت ع ـــه حال ـــهر ب ـــن ش ـــی در ای زنده گ
ــاع  ــر دفـ ــک، وزیـ ــری ایشـ ــته، فکـ ــه گذشـ ــنبۀ هفتـ روز پنجشـ
ـــت  ـــه دس ـــاب را ب ـــرل الب ـــوریه کنت ـــش آزاد س ـــت، ارت ـــه گف ترکی

نـــد. گرفته ا
عملیـــات موســـوم بـــه »ســـپر فـــرات« بـــا پشـــتیبانی نیروهـــای 
ــای  ــت از نیروهـ ــت، حمایـ ــن امنیـ ــدف تأمیـ ــا هـ ــی بـ ترکیه یـ
ایتـــالف تحـــت رهبـــری امریـــکا و از میـــان برداشـــتن حضـــور 
تروریســـتان در شـــمال ســـوریه هـــم مـــرز بـــا ترکیـــه صـــورت 

گرفتـــه اســـت.
نخســـت وزیر ترکیـــه همچنیـــن بـــه ایـــن مســـأله اشـــاره کـــرد 
ـــه  ـــوری ادام ـــون آوارۀ س ـــه میلی ـــدود س ـــی ح ـــه میزبان ـــره ب ـــه انق ک
ـــازمان  ـــش و س ـــا پ.ک.ک، داع ـــه ب ـــال مقابل ـــه دنب ـــا ب ـــد. م می ده

ـــتیم. ـــن هس ـــح اهلل گول ـــتی فت تروریس
ییلدیریـــم دربـــارۀ بازداشـــت های پـــس از کودتـــا نیـــز گفـــت: 
زندان هـــای کشـــور جـــا بـــرای بازداشت شـــده گان نـــدارد و لـــذا 
ــل  ــاز منتقـ ــای بـ ــه زندان هـ ــر بـ ــم خفیف تـ ــا جرایـ ــان بـ زندانیـ
می شـــوند تـــا جـــا بـــرای بازداشت شـــده گان پـــس از کودتـــای 

ـــود. ـــاز ش ـــوالی ب ـــام 15 ج نافرج

ـــا  ـــکا، مالنی ـــرت در امری ـــوزۀ مهاج ـــی های وکالی ح ـــاس بررس براس
ـــتغال  ـــا اش ـــۀ199۰ ب ـــور در ده ـــن کش ـــت ای ـــوی نخس ـــپ، بان ترام
ـــفر  ـــرای س ـــدش ب ـــرایط روادی ـــگ، ش ـــۀ مدلین ـــی در حرف غیرقانون
بـــه امریـــکا را نقـــض کـــرده و درصورتی کـــه قوانیـــن مهاجرتـــی 
ـــترد  ـــکا مس ـــت از امری ـــد، می بایس ـــادر می ش ـــان ص ـــپ آن زم ترام

ـــود. ش
در ســـال 199۶ مالنیـــا ترامـــپ، همســـر دونالـــد ترامـــپ، 
ـــگر و  ـــک گردش ـــوان ی ـــه عن ـــه ب ـــکا درحالی ک ـــور امری رییس جمه
ـــی را  ـــود، مدت ـــرده ب ـــفر ک ـــکا س ـــه امری ـــری ب ـــد گردش گ ـــا روادی ب
ـــن نقـــض شـــرایط  ـــه ای ـــه کار شـــد ک ـــگ مشـــغول ب ـــۀ مدلین در حرف

روادیـــد و ورود او بـــه امریـــکا بـــود.
ــاهده  ــیتدپرس مشـ ــزاری آسوشـ ــه خبرگـ ــنادی کـ ــاس اسـ براسـ
کـــرده، بانـــوی نخســـتامریکا در آن زمـــان بـــه مـــدت ۷ هفتـــه قبـــل از 
ـــۀ  ـــد، در حرف ـــت کن ـــکا را دریاف ـــی کار در امری ـــوز قانون ـــه مج آنک
ـــه  ـــد ب ـــر درآم ـــزار دال ـــش از 2۰ ه ـــود و بی ـــرده ب ـــگ کار ک مدلین

ـــود. ـــت آورده ب دس
مالنیـــا ترامـــپ در ســـال 2۰۰1 درخواســـت گریـــن کارت داد و 
ـــه  ـــدون آنک ـــد، ب ـــکا ش ـــهروند امری ـــه ش ـــل ب ـــال 2۰۰۶ تبدی در س
ــا روادیـــد امریـــکا  ــته اش در ارتبـــاط بـ بی مالحظگی هـــای گذشـ

ـــد. ـــزارش کن را گ
ـــرت  ـــۀ مهاج ـــپ در زمین ـــت ترام ـــه دول ـــدی ک ـــن جدی ـــق قوانی طب
ـــترداد  ـــرای اس ـــتند ب ـــزم هس ـــی مل ـــات مهاجرت ـــرده، مقام ـــالم ک اع
ـــه  ـــا هرگون ـــاط ب ـــه در ارتب ـــی ک ـــهروند خارج ـــر ش ـــراج ه ـــا اخ ی
مســـألۀ رســـمی یـــا درخواســـت در آژانس هـــای دولتـــی دســـت 

ـــد. ـــدام کنن ـــد، اق ـــدی زده باش ـــب عم ـــا فری ـــب ی ـــه تقل ب
ـــرایط  ـــض ش ـــا نق ـــپ ب ـــا ترام ـــی، مالنی ـــه وکالی مهاجرت ـــق گفت طب
ـــر  ـــده و اگ ـــتور می ش ـــن دس ـــمول ای ـــۀ199۰ مش ـــدش در ده روادی
ـــت  ـــود،او می بایس ـــده ب ـــالم ش ـــان اع ـــپ در آن زم ـــتور ترام ـــه دس ک

از امریـــکا اخـــراج می شـــد.

بـر بنیـاد گزارش هـا، دخالت های سیاسـی روزهـای اخیر در رونـد برگزاری 
انتخابـات فدراسـیون فوتبـال کشـور نگرانی هـای جـدی فدراسـیون جهانی 

فوتبـال را در پی داشـته اسـت.
فیفـا بـا ارسـال نامه یی بـه دبیر کل فدراسـیون فوتبال افغانسـتان اعـالم کرده 
اسـت کـه بـه دلیـل شـرایط نامسـاعد و عـدم برگـزاری انتخابـات شـفاف 
انتخابـات  جـاری،  وضعیـت  تشـدید  از  جلوگیـری  بـرای  و  صلح آمیـز  و 

فدراسـیون فوتبـال برگـزار نشـود.
فیفـا اعـالم کرده اسـت کـه در حـال حاضر شـرایط فرسـتادن نماینـده برای 

بررسـی انتخابـات افغانسـتان را نیـز ندارد.
ایـن نهـاد همچنـان اعـالم کـرده اسـت کـه تـا زمـان مشخص شـدن تاریـخ 
بعـدی انتخابـات و تصمیـم بعـدی فیفـا کـه در اواسـط مـاه اپریل مشـخص 
خواهد شـد، تیم برحال فدراسـیون امـورات فوتبال افغانسـتان را پیش ببرند.
فیفـا درحالـی ایـن اظهـارات را مطـرح می کنـد کـه گفتـه می شـود در روز 
انتخابـات بـرای گزینـش رییـس جدیـد فدراسـیون فوتبال کشـور، شـماری 
از نماینـده گان مجلـس وارد ایـن فدراسـیون شـده و تـالش کرده انـد در این 

انتخابـات مداخلـه کنند.

مسـابقات اسـکی جوانان در والیت بامیان به مناسـبت گرامی داشـت شهدای 
امنیت ملی افغانسـتان برگزار شـد.

در ایـن دوره از مسـابقات کـه بـه همـت نهـاد مالی ریاسـت عمومـی امنیت 
ملی کشـور برگزار شـد، بیش از ۷۰ اسـکی باز از سراسـر افغانسـتان در سـه 

بخـش نوجوانـان، جوانـان و بانـوان بـه رقابت بـا یکدیگـر پرداختند.
ایـن مسـابقات بیـن ۷۴ ورزشـکار بانـو و مـرد در رده هـای سـنی جوانـان، 

نوجوانـان و نوجوانـان بیـن شـش تیـم برگـزار شـد.
محمد افضل نوری، رییس فدراسـیون اسـکی گفته اسـت: در این مسـابقات 
نصـراهلل عادلـی از باشـگاه عقـاب، مجتبـی هـزاره از باشـگاه بابا اوریسـت و 
مجتبـی مبـارز از باشـگاه چب دره به ترتیب مقام اول ،دوم و سـوم را کسـب 

کردند.
در بخـش بانـوان، سـحر نوری از باشـگاه عقاب، زهرا نوری از باشـگاه چب 
دره و ریحانه محمدی از باشـگاه صلصال به ترتیب اول، دوم وسـوم شـدند.

فوتبـال  تیـم  برزیلـی  نوجـوان  هافبـک  بـا  اسـپانیا  پایتخـت  سفیدپوشـان 
سـائوپائولوی برزیـل بـه توافـق رسـیده اند و او را در پایـان فصـل به خدمت 

خواهنـد گرفـت.
آگوسـتو گالوان، هافبک 1۷ ساله تیم فوتبال سـائوپائولو با رئال مادریدقرارداد 

بسـته اسـت و از تابستان سـال آینده می تواند به کهکشـانی ها ملحق شود.
بازیکـن جدیـد،  از خریـد  ماهـه اش   ۶ دلیـل محرومیـت  بـه  رئال مادریـد 
نتوانسـت در مـاه جنـوری امسـال بازیکن بخـرد، اما این باشـگاه از تابسـتان 
دوبـاره می توانـد طبـق روال هـر سـال اقـدام به تقویـت ترکیب خـود کند و 
بـه ایـن منظـور بازیکنـی کـه 25 مـارچ، بـرای رفتن بـه فوتبال اروپا به سـن 

قانونـی می رسـد را خریـده اسـت.
گالـوان در بـدو ورودش بـه تیـم رئال مادریـد کاسـتیا ملحـق خواهـد شـد. 
در همیـن حـال، سـایت گلوبـو اسـپورت هم ادعـا می کند کـه هزینـۀ انتقال 
گالـوان بـه رئال مادریـد یـک میلیـون یورو بـه عنوان رقـم پایـه و دو میلیون 

دیگـر بـه عنوان پـاداش و سـایر امتیـازات بوده اسـت.
رئال مادریـد بازیکنـی را بـه خدمـت گرفتـه اسـت کـه باشـگاه بارسـلونا هم 
بـرای جذب او وسوسـه شـده بـود. این باشـگاه از مـاه اکتبر مذاکـرات خود 

را بـرای خریـد گالـوان آغاز کـرده بود.

ترکیه:
ترکیه تنها کشوری است که

 با داعش می جنگد

طبق قوانین مهاجرتی ترامپ، 

مالنیا باید از امریکا اخراج می شد

واکنش فیفا در پیوند 
به انتخابات فدراسیون فوتبال

مسـابقات اسـکی جـوانان 
در بامیان برگـزار شد

رئال مادرید هافبک ۱7 ساله 
سائوپائولو را خرید

منان ناصح

نورجهان، پُر قدرت ترین زن مسلمان
شـــاید هیـــچ خانمـــی از فـــالت ایـــران بـــه انـــدازۀ 
ــد و  ــاز، قدرت منـ ــگ، طنـ ــان« زرنـ ــه نورجهـ »ملکـ
ــاید هـــم هیـــچ خانمـــی بـــه  سیاســـت مدار نبـــوده باشـــد. و شـ
ـــد.  ـــیده باش ـــی نکوش ـــگ فارس ـــان و فرهن ـــترش زب ـــدازۀ او در گس ان
ـــر  ـــه صاحـــب مه ـــود ک ـــدرِت مســـلمان ب ـــر ق ـــه زن پُ ـــان یگان نورجه
ــن  ــی از بزرگ تریـ ــور یکـ ــد و امـ ــش شـ ــام خویـ ــکه به نـ و سـ

امپراتوری هـــای جهـــان از پشـــت پرده هدایـــت کـــرد.
ــد،  ــهور شـ ــان« مشـ ــه نورجهـ ــه »ملکـ ــان ها بـ ــه پسـ ــا کـ مهرنسـ
دختـــر یکـــی از نخبـــه گان فـــارس بـــود کـــه تقریبـــًا ۴۰۰ ســـال 
ــر  ــه« در عصـ ــاد الدولـ ــا »اعتمـ ــر« یـ ــَمت »وزیـ ــه ِسـ ــش بـ پیـ
نورالدیـــن جهان گیـــر، شهنشـــاه مغولـــی هندوســـتان، ایفـــای 

می کـــرد. وظیفـــه 
ـــوروز  ـــۀ ن ـــم میل ـــاه در مراس ـــم شهنش ـــی چش ـــت، وقت ـــت اس حکای
بـــه مهرنســـا در مینابـــازار دهلـــی افتـــاد، از طنـــازی و زیبایـــی او 
انگشـــت بـــه دهـــان شـــدی و عاجـــل پیشـــنهاد ازدواج بکـــردی. 
ـــخ  ـــود، در پاس ـــگ ب ـــی زرن ـــم خیل ـــاعر و ه ـــم ش ـــه ه ـــا ک مهرنس
ـــز  ـــۀ ج ـــه گزین ـــا چ ـــد، رعای ـــزی بخواه ـــاه چی ـــی ش ـــی: وقت بگفت

ـــتی! ـــت داش اطاع
جهان گیـــر کـــه از پـــدر و پدربـــزرگ، امپراتـــوری بزرگـــی و 
ـــود  ـــده ب ـــی ش ـــب زن ـــال صاح ـــود، ح ـــه ب ـــراث گرفت ـــه می ـــی ب باثبات
کـــه در زیرکـــی، دانـــش و پارســـایی نیـــز همتایـــی در ســـرزمین 
ـــرگ،  ـــگام م ـــا هن ـــاه ت ـــه شهنش ـــود ک ـــان ب ـــت. هم ـــتان نداش هندوس

ـــد. ـــی بمان ـــۀ او باق دل باخت
وقتـــی جهان گیـــر، به خاطـــر افـــراط در شراب نوشـــی و تریـــاک، 
ـــی پیشـــامد  ـــد، فرصت ـــود از دســـت بده ـــک ب لجـــام مملکـــت را نزدی
ـــال  ـــه از 21 س ـــد ک ـــود. گوین ـــور ش ـــه ام ـــاهنگ هم ـــا پیش ـــا مهرنس ت
ـــاًل  ـــین کام ـــال پس ـــت در 15 س ـــور مملک ـــر، ام ـــاهی جهان گی پادش
ـــات  ـــگ، ادبی ـــج فرهن ـــوی تروی ـــود. او در پهل ـــا ب ـــت مهرنس در دس
فارســـی و شهرســـازی، بـــه هنـــر و موســـیقی نیـــز پرداختـــه و در 

بهبـــودی زنده گـــی زنـــان نیـــز همـــت گماشـــت.
مهرنســـا بســـیاری دانشـــمندان، اهـــل هنـــر و ادب و موســـیقی از 
فـــارس و خراســـان بـــه هندوســـتان فراخوانـــد و در منصب هـــای 
ـــرادر  ـــاص، ب ـــدی خ ـــا رن ـــم ب ـــرد. و ه ـــه ک ـــری تعبی ـــوری و هن کش
ـــود، را  ـــا ب ـــا و پارس ـــل او زیب ـــه مث ـــو ک ـــد بان ـــی ارجمن زاده اش یعن
بـــه عقـــد پســـراندر خـــود یعنـــی شـــاه جهـــان در آورد. ارجمنـــد بانـــو 
ـــایی  ـــگ و پارس ـــرد، فرهن ـــان خ ـــه چن ـــل عم ـــل« مث ـــاز مح ـــا »ممت ی
بخـــرج دادی کـــه بـــا مـــرگ او، شـــاه جهـــان اشـــتیاق تخـــت و تـــاج از 
دســـت داد و بنـــای »تـــاج محـــل«، یکـــی از هفتمیـــن عجایـــب دنیـــا را 
ـــم در دو  ـــر ه ـــا و جهان گی ـــا مهرنس ـــاخت. بعده ـــادگار او بس ـــه ی ب
ـــدند. ـــواب ش ـــش به خ ـــرای همی ـــور ب ـــی اله ـــا در حواش ـــای زیب بن
ـــال  ـــد، ح ـــا و قدرت من ـــن دو زِن پارس ـــس از ای ـــال پ ـــًا ۴۰۰ س تقریب
ـــۀ  ـــرس! به گفت ـــم مپ ـــا ه ـــردان م ـــا از م ـــه حت ـــه ک ـــا چ ـــان م از زن

ـــی: ـــرت فردوس حض
به یزدان که گر ما خرد داشتیم

کجا این سرانجام بد داشتیم
این هم یکی از اشعار ملکه نور جهان:

دل به صورت ندهم ناشده سیرت معلوم
بندۀ عشقم و هفتاد و دو ملت معلومپ

زاهدا هول قیامت مفگن در دل ما
هول هجران گذراندیم و قیامت معلوم

صبور رحیل

بــا گذشــت هــر روز، اســتبداد در افغانســتان نیرومندتــر 
ــد.  ــت می کن ــر حکوم ــک نف ــا ی ــا تنه ــود. این ج می ش
ــا و  ــتان ژرف ــتبداد در افغانس ــر روز، اس ــت ه ــا گذش ب
پهنــای بیشــتری می یابــد. این جــا تنهــا یــک کــس همــه کارۀ کشــور 
اســت. رییس جمهــور چــون امپراتــوری خودکامــه کار می کنــد. 
ــا را  ــرد و قض ــاقط ک ــار س ــاخته از اعتب ــته س ــان را تاریخ گذش پارلم
نیــز زیــر فرمــان گرفتــه اســت. افــرادی را در هــر منطقــه و هــر قــوم 
ــالدۀ  ــا ق ــت ت ــاخته اس ــتگاه س ــان دم و دس ــه آن ــت و ب ــده اس خری
ــردم  ــد و وســیلۀ ســرکوب و برده گــی م ــه گــردن بیندازن برده گــی ب

خــود بــه نفــع اربــاب شــوند.
اما؛ 

ــان  ــد، این ــر نمان ــال عم ــی و م ــادر، داوود، تره ک ــر عبدالرحمــن، ن اگ
ــه  ــد و ب ــگ می آین ــه تن ــردم ب ــردا، م ــه ف ــروز ن ــد. ام ــم نمی مانن ه
ــد  ــان بای ــا این ــت، ب ــوان اس ــه در ت ــا هرچ ــد. ب ــد آم ــگ خواهن جن
ــالن  ــن جاه ــرنگونی ای ــه س ــور ب ــه مجب ــش از آنک ــرد، پی ــه ک مقابل
ــار دیگــر کشــور  ــک ب ــد ی ــا خشــم شــوند. نگذاری ــه دار ب گواهی نام

ــران شــود! ــه گان وی ــا خودکام ب

فیـسبـوک نـــامــه



برنامـۀ همبسـتگی ملی،بزرگتریـن برنامـه توسـعه ای 
چهـارده سـاله پسـیندر افغانسـتان پایـان یافت.

ایـن برنامـه کـه در راسـتای توسـعۀ روسـتاها کار 
بـود. شـده  2۰۰3راه انـدازی  سـال  در  می کـرد 

افغانسـتان،  دهـات  وانکشـاف  احیـا  وزارت 
نماینـده گان بانـک جهانـی و موسسـات خارجیـروز 
شـنبه)۷حوت( در نشسـتی خبری همزمـان با اعالن 
پایـان برنامـه همبسـتگی ملـی، گـزارش مفصلـی از 

نتایـج ایـن برنامـه ارایـه کردنـد.
احیـا  وزارت  برنامه هـای  معیـن  شـهریار،  شـهیر 
وانکشـاف دهـات گفـت کـه برنامه همبسـتگی ملی 
بـه طـور موثـر ومفید در کشـور تطبیق شـده اسـت.

تأکیـد کـرد کـه در چهـارده سـال  آقـای شـهریار 
بـا  همـکاری  در  خارجـی  3۴موسسـۀ  گذشـته 
حکومـت افغانسـتان این برنامـه را تطبیق کـرده اند.

سـهم گیری  و  همـکاری  بـدون  کـه  افـزود  وی 
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انسـان مـدرن و قـحطی 

اندیشه
هارون مجیدی

»انسان مدرن از این چشم انداز« که سفرنامۀ تحلیلی عبدالبشیر فکرت، 
استاد دانشگاه کابل است، از نشانی انتشارات سعید به نشر رسید.

این کتاب در 129 برگ ارایه شده و شامل دو بخش می باشد که بخش 
فرانسه و تحلیل زنده گی،  از  نویسنده  یادداشت های سفر  آن  نخست 
آن  دوم  و بخش  بردارد  در  را  برداشت های شرق و غرب  و  اندیشه 

شامل مقاالتی در پیوند به زنده گی امروز و انسان مدرن است.
را  چشم انداز«  این  از  مدرن  »انسان  برگ آرایی  و  جلد  طرح  زحمت 

اکرام الدین سعیدی کشیده و در هزار نسخه به چاپ رسیده است.
چنانی که در این اثر هم آقای فکرت واضح ساخته است، انسان در 
پیرامون،  به  پیوند  در  برداشت  از  فراوانی  گونه های  با  امروز  جهان 
زنده گی، هستی و خودش رو به رو است و بوده اند انسان های فراوانی 
که چشم انداز و برداشت خود را از زنده گی و چگونه زیست انسان 

نوشته اند. 
نویسنده در این اثر، برداشت های خود را از انسان مدرن ارایه می کند 
و تصویر تمام نمایی از انسان مدرن و چگونه بودن او را ارایه می دارد.

عبدالبشیر فکرت در یادداشتی بر کتاب انسان مدرن از این چشم انداز، 
دانست.  اندیشه  قحطی  روزگار  می توان  را  ما  روزگار  است:  نوشته 
در  همواره  این سو،  به  دوردست ها  از  سرزمین،  این  در  اندیشیدن 

»ُگم نامی« و »نبودن« به سر برده است.
به باور آقای فکرت: اثرهایی که در کشور و زمان ما، به ویژه در ساحات 
علمی به چاپ می رسند، بیش از همه، فراچنگ آوری مطالب مختلف از 
منابع گوناگون و تألیف آن ها به شکل یک اثر مطبوع است که نوآوری 

و خالقیت چندانی در آن ها به چشم نمی خورد.
آقای فکرت در ادامۀ این یادداشت نوشته است که تألیف چنین آثاری 
را قطع نظر از سودمندی هایی که با خود به همراه دارد، می توان نتیجۀ 
اثر  این  در  او  اما  و  دانست  دیگران  ناهمگون  حتا  و  گوناگون  افکار 

حاصل چشم دید و برداشتش را نوشته است.
روش  که  دارد  باور  چشم انداز  این  از  مدرن  انسان  کتاب  نویسندۀ 
زنده گی انسان مدرن جنبه های مثبت و منفی بسیاری دارد که بایست 
قرار  جامعه شناختی  و  معرفت شناختی  عمیق تِر  پژوهش های  موضوع 

گیرد.
نیم نگاه  شده،  مطرح  چشم انداز  این  از  مدرن  انسان  کتاب  در  آنچه 
نقادانه یی ست که الاقل به قداست زدایی از ارزش هایی که انسان مدرن 
و  خطاناپذیر  نویسنده،  هم نسالن  از  شماری  برای  و  می زید  آن  با 

تابووراه پنداشته می شود، کمک شایانی خواهد کرد.
بیرون وارد شد و  از  انسان غربی  باور است که  این  به  آقای فکرت 
واقعیت را شناخت و رام دستان قدرت مند خودش ساخت؛ اما انسان 
شرقی از درون و با معنویت خواست جهان را بشناسد و از معنویت 
به واقعیّت حرکت کرد و نهایتًا راه مانده شد. او به جای آنکه واقعیّت 
را با واقعیت بشناسد و خودش را تابع قواعد حاکم بر واقعیت قرار 
دهد، سعی کرد واقعیت را تابِع وضع و حال درونی خویش قرار دهد. 
با چگونه گی وضع و  از آنکه، واقعیت دارای عینیت است و  بی خبر 
حال ما تغییر نخواهد کرد. انسان شرقی با این وصف، به دین، عرفان 
زد.  تکیه  تجربه و حس  بر سکوی  انسان غربی  و  برد  پناه  اشراق  و 
همین جا بود که انسان شرقی، درون گرا و متفّطن بار آمد و انسان غربی 
تجربه گر و بیرون بین. شرق خودش را شناخت، اما جهان را به عنوان 
یک واقعیت از یاد برد و گمان کرد که شناخت خود، برای شناخت 
جهان نیز کافی است؛ اما غرب برعکس، جهان را به تماشا و تجربه 

نشست و فرصتی برای چشم گشودن به خود نیافت.
آمده و  دنیا  به  کابل  عبدالبشیر فکرت در سال 13۶۶ خورشیدی در 
سند کارشناسی ارشد در رشتۀ شریعت و قانون دارد. او استاد در بخش 

عقیده و فلسفه در دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل نیز است.
که  است  ماندگار  روزنامۀ  همیشه گی  همکاران  از  یکی  فکرت  آقای 
بخشی از یادداشت ها و مقاالت آمده در این کتاب نیز پیش از این در 

ماندگار به نشر رسیده اند. 

پروژۀ همبسته گی ملی بسته شد

روح اهلل بهزاد
رمه هـای  هم چنـان  و  زباله هـا  بـد  بـوی  روزهـا  ایـن 
گوسـفندان در حـال چریـدن در بـاالی کثافـات اطراف 
دیگـر  چالش هـای  کنـار  در  کابـل،  شـهر  خیابان هـای 
مانندشـلیک ها، رژه هـای موترهـای پولیـس، آماده بـاش 
نیروهـای امنیتـی، انفجـار و... کـه اثرهـای ناگـواری را 
بـر روان شـهروندان به جـا گذاشـته اسـت، ایـن شـهر 
را تقریبـٌا غیرقابل تحمـل بـرای باشـنده گان آن سـاخته 
اسـت. زباله هـای بو گینـی کـه جان هـزاران شـهروند را 

می کنـد. تهدیـد 
شـاید در هیـچ کشـور جهـان، بـه ویـژه در کشـورهای 
افغانسـتان،  انـدازۀ  بـه  عقب مانـده  و  سـومی  جهـان 
شـهروندان و مسـووالن نسـبت بـه حفـظ و نگه داشـت 

نباشـند. بی توجـه  شهرشـان  نظافـِت 
بی توجهـی  ایـن  تقصیـِر  اوقـات،  بیشـتر  درحالی کـه 
انداختـه  پـول داران  و  بـه گـردن مسـووالن حکومتـی 
می شـود؛ اما هرشـهروند در این زمینه مسـوولیت دارد و 
می توانـد بـه سـهم خـود و به تنهایـی، نقش خـود را در 

بهبـود ایـن وضعیـت انجـام دهد.
شـکل گیری  و  جنگ هـا  رسـیدن  پایـان  بـه  از  بعـد 
حکومـت جدیـد در کشـور، بسـیاری ها از مناطـق دور 
دسـت کشـور بـه مرکـز سـرازیر شـدند و بـر جمعیـت 
شـهر کابـل افزودنـد. ایـن وضعیـت آهسته آهسـته بـه 
جایـی کشـید کـه کابلـی را که بیـش از 3 میلیـون تن را 
گنجایش نداشـت، مجبور سـاختند تا بیـش از ۶ میلیون 

انسـان را در خـود جـا دهـد و تحمـل کنـد.
حکومـت  شـکل گیری  نخسـت  روزهـای  از  آنانی کـه 
جدیـد در کابـل زنده گـی می کردنـد، بـه مـرور زمـان 
بـا بـه وجود آمـدن رسـانه های اجتماعـی و آغـاز داد و 
سـتد فرهنگی با سـایر کشـورها، با فرهنگ شهرنشـینی 
آشـنا شـدند و بـا آن خـو گرفتنـد، امـا آنانـی کـه در 
در سـال های اخیـر از والیـات دوردسـت و روسـتاها 
بـه کابـل مهاجـر شـدند، دردا و دریغـا کـه بـا فرهنـگ 
شهرنشـنی بیگانـه بودنـد و تـا جایـی ایـن فرهنـگ را 
حفـظ نمی کننـد. همیـن امـر سـبب شـده اسـت تـا از 

نظافـت و بهداشـت شـهر کابـل کاسـته شـود.
بارهـا مقامـات ادارۀ حفاظـت از محیط زیسـت، وزارت 
صحـت عامـه و هم چنیـن شـهرداری کابـل از آلوده گی 

کابـل و وضعیـت بحرانـی محیط زیسـت خبـر داده اند.
بویـژه  حکومـت  مسـووالن  نمی تـوان  این همـه،  بـا 

شـهرداری کابـل را در ایـن زمینـه براعـت داد. وظیفـۀ 
شـهرداری اسـت تـا از یک سـو اگر مسـوول پـاک کاری 
بـرای  تـا  مسـول اند  دیگـر،  سـوی  از  اسـت،  شـهر 

کننـد. آگاهی دهـی  شـهروندان 
از سـویی هـم، کارشناسـان محیط زیسـتی بـاور دارنـد 
کـه اگـر حکومـت زباله هـا را درسـت مدیریـت کنـد، 
می توانـد بـا اسـتفاده از آن، انـرژی بـرق و یـا آب هـای 

زراعتـی تولیـد کنـد.
رمه های زباله خور!

اوضـاع زمانـی بدتـر می شـود که شـماری از رمـه داران 
بـا رمه های شـان بـه اطـراف ایـن زباله ها می رسـند و از 
مـواد فضلـه و بـه شـدت کثیف شـدۀ زباله هـای اطراف 
سـرک، رمه های شـان را تغذیـه می کننـد تـا چاق وچلـه 

شـده، گران تـر بـه فروش برسـد.
بسـیار از پزشـکان بـر ایـن باورانـد کـه رمه هایـی که از 
زباله هـای اطـراف شـهر تغذیـه می کنند، »بـه هیچ وجه« 
بهداشـتی نیسـتند و هرگاه کسـی از گوشـت آن بخورد، 

سـبب امـرض گوناگـو در بدنش خواهد شـد.
منطقـۀ  در  ترافیـک  مسـووالن  از  یکـی  فریـد،  احمـد 
قلعـۀ نجارها بـه روزنامـۀ مانـدگار می گویـد، زباله های 
موجـود در اطـراف سـرک در بسـیار مواقـع هـم سـبب 
بندش جاده شـده اسـت و هم سـبب حادثات ترافیکی.
آقـای احمـد فریـد در ادامـۀ سـخنانش بیان داشـت که 
رمـه داران تعـداد 2۰ تـا 3۰ رأس رمـه را در گوشـۀ از 
سـرک و بـاالی زباله هـا ایسـتاده می کنـد کـه هـم برای 
مـا بـا بدکـردن مسـیر مشـکل ایجـاد می کند، هـم برای 

شـهروندان بـا بـه وجـود آوردن حادثـات ترافیکی.

بـه یـاد دارم، چنـد سـال پیـش در یکـی کارگاه هـای 
آمـوزِش  »سـیاره« غـرض  بـه مسـألۀ  بـرای  آموزشـی 
ژورنالیسـم صلـح دعـوت شـده بـودم. یکی از اسـتادان 
افزایـش  خارجـی مـا در جریـان آمـوزش گفـت کـه 
رمه هـای گوسـفند در شـهر کابـل آن هـم در فصل هـای 
معیـن برای مـان پرسـش برانگیز شـده بـود و مـا نیـز در 

ایـن زمینـه دسـت بـه پژوهـش زدیـم.
اسـتاد خارجـی مـا گفـت کـه یافته هـای مـا نشـان داد 
کـه ایـن رمه هـای در فصل حاصل گیـری تریاک بیشـتر 
می شـوند و قاچاق بـران تریـاک از ایـن گوسـفندان بـه 
عنـوان ابزارحملـه و نقـل مواد مخـدر اسـتفاده می برند!
بـا توجـه بـه آنچه گفتـه آمد، خوب اسـت بـرای این که 
ما در آینده بتوانیم شـهر پاک داشـته و در آن از زنده گی 
صحت مندتـر از حالـت کنونـی برخـوردار باشـم، ایـن 
وظیفـۀ شـهروندان اسـت کـه بایـد در پـاک نگه داشـتن 
شـهر توجـه بـه خـرج دهنـد. سـهم گیری مـا در پاکـی 
شـهر و مدیریـت زباله هـا یعنـی این کـه مـا هـم بـرای 
صحت منـدی شـخص خودمـان اهمیت قایل هسـتیم و 
هـم به صحـت و سـالمتی دیگـران احتـرام می گذاریم.
بـرای این کـه هـم خودمـان و هـم اعضـای خانـواده و 
بسـته گان مـا سـالم و صحت منـد باشـند، بیاییـد شـهر 
خـود را پـاک نگه داریـم. بیاییـد از انداختـن زبالـه در 
هرجـا خـودداری کنیـم، بدون شـک یکـی از مهم ترین 
بخـش اخالق شـهروندی همیـن امر اسـت؛ ارزش دادن 
بـه صحـت و سـالمت خـود و دیگـران از طریـق پـاک 

نگه داشـتن شـهر و محیـط زنده گـی.
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