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ــی  ــون تازه یـ ــس قانـ ــتان پیش نویـ ــی افغانسـ ــۀ مدنـ جامعـ
راهپیمایی هـــا، اعتصاب هـــا و تجمعـــات را مغایـــر قانـــون 
ــی  ــن بین المللـ ــهروندی و قوانیـ ــای شـ ــی، آزادی  هـ اساسـ

می دانـــد.

ـــتان  ـــی افغانس ـــۀ مدن ـــع جامع ـــس مجتم ـــی، ریی ـــز رفیع عزی
دیـــروز در نشســـتی پیرامـــون »پیش نویـــس قانـــون تـــازۀ 
راهپیمایی هـــا، تجمعـــات و اعتصاب هـــا و قانـــون مبـــارزه 
بـــا جرایـــم ســـایبری« می گویـــد، ایـــن قانـــون نیـــاز بـــه 

ـــدی دارد. ـــری ج بازنگ
ــۀ  ــروه کاری جامعـ ــری گـ ــو رهبـ ــی، عضـ ــل رؤوفـ خلیـ
ـــت  ـــر دول ـــون تصوی ـــن قان ـــرح ای ـــه ط ـــد ک ـــی می گوی مدن
ـــرۀ  ـــک چه ـــوان ی ـــه عن ـــی ب ـــۀ مدن ـــردم و جامع ـــش م را پی

ســـرکوبگر و مســـتبد بـــه نمایـــش می گـــذارد.
ـــیاری  ـــه بس ـــده ک ـــر ش ـــه ذک ـــن قطع نام ـــر ای ـــش دیگ در بخ
از مـــواد ایـــن پیش نویـــس گنـــگ و دوپهلـــو بـــوده کـــه 
بـــا تفســـیر ســـلیقه یی، دســـتاویزی بـــرای مداخلـــه و 
ســـلب آزادی هـــا و ســـرکوب راهپیمایی هـــا و اعتراضـــات 

می شـــود.
اعضـــای جامعـــۀ مدنـــی می گوینـــد، کـــه حلقه هایـــی 
ــهروندی را  ــای شـ ــی و ارزش هـ ــد دموکراسـ ــد دارنـ قصـ

ـــهروندی  ـــگ ش ـــی و فرهن ـــارکت مدن ـــرده و مش ـــد ک تهدی
را بـــر وفـــق مـــراد حکومـــت ســـرکوب کننـــد.

اعضـــای جامعـــۀ مدنـــی از حکومـــت و جامعـــۀ جهانـــی 
ــی  ــای مدنـ ــرای حرکت هـ ــه را بـ ــه زمینـ ــد کـ می خواهنـ
ـــرده و در  ـــن ک ـــهروندی را تأمی ـــوق ش ـــد و حق ـــگ نکنن تن

ــد. ــه نکنـ ــا مداخلـ راهپیمایی هـ
آنـــان همچنـــان خواهـــان لغـــو پیش نویـــس قانـــون 
ــم  ــون جرایـ ــات و قانـ ــات واعتصابـ ــا، تجمعـ راهپیمایی هـ
ســـایبری و یـــا تعدیـــل فصـــول و ماده هـــای مبهـــم ایـــن 

پیش نویـــس انـــد.
پیـــش از ایـــن شـــماری از اعضـــای مجلـــس نماینـــده گان 
نیـــز برخـــی از مـــواد پیش نویـــس قانـــون راهپیمایی هـــا، 
ـــته  ـــی دانس ـــون اساس ـــاف قان ـــات را خ ـــات و اعتصاب تجمع
بودنـــد، امـــا ریاســـت جمهـــوری اعـــام کـــرد کـــه ایـــن 
پیش نویـــس نهایـــی نیســـت و کار بـــاالی آن جریـــان دارد.

نگـرانی نهـادهای مـدنی از اقـدامات 
سـرکوب گرانۀ حـکومت
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از  سیاســی،  نهادهــای  و  ایتاف هــا  ایجــاد 
جامعــۀ  یــک  ویژه گی هــای  مهم تریــن 
کثر ت گراســت کــه می خواهــد مشــکاِت خــود 
گفت وگــو،  کنــد.  حــل  گفت وگــو  راه  از  را 
امــروزی اســت. در  اســاِس دموکراســی های 
جامعــه هیــچ اصاحاتــی رونمــا نخواهــد شــد تا 
ــا  ــق ایتاف ه ــار از طری ــای فش ــه نیروه زمانی ک
ــۀ  ــدای عدالت خواهان ــی، ص ــای سیاس و نهاده
ــت  ــوال این جاس ــا س ــد. ام ــد کنن ــود را بلن خ
ــاف و  ــدر ایت ــتعد چق ــه مس ــک جامع ــه ی ک
نهــاد سیاســی اســت؟ چقــدر می شــود هــر روز 
دســت بــه ایجــاد ایتــاف و نهادســازی سیاســی 
ــی  ــا و ایتاف های زد؟ و به طــور مشــخص نهاده
کــه در افغانســتان شــکل می گیرنــد، چقــدر 
ــل  ــردم عم ــاِت م ــتای مطالب ــد در راس می توانن

ــد؟  کنن
در این کــه هــر جامعــه ظرفیت هــای معینــی 
ــی  ــچ جامعه ی ــد. هی ــوان شــک ورزی دارد، نمی ت
ــت  ــت دس ــا بی نهای ــوان در آن ت ــه بت ــت ک نیس
بــه نهادســازی سیاســی و ایتــاف زد. یــک 
ــازد  ــگ می ب ــز رن ــه همه چی ــد ک ــی می رس جای
ــا  ــا ب ــه حرکت ه ــیاری از این گون ــِت بس و ماهی
ــورهای دارای  ــود. در کش ــه رو می ش ــوال روب س
کامــًا  نهادســازی ها رونــد  ثبــات سیاســی، 
طبیعــی دارنــد و می تــوان فهمیــد کــه چــرا 
ــراد حــزب سیاســی ســاخته اند و  ــان اف ــًا ف مث
ــه وجــود  ــاف سیاســی ب ــا ایت ــان گروه ه ــا ف ی
آورده انــد؛ امــا وقتــی پــای کشــوری مثــل 
ــر  ــه نظ ــد، مشــکل ب ــان می آی ــه می ــتان ب افغانس
می رســد کــه بســیاری حرکت هــا را بتــوان 

ــرد.  ــن ک تبیی
در این کــه از هــر حرکــِت سیاســی کــه بــه 
ــورت  ــت ص ــد حمای ــد، بای ــات بینجام اصاح
ــم  ــن ه ــی ای ــت؛ ول ــث نیس ــای بح ــرد، ج گی
ــای  ــود نهاده ــیده ش ــه پرس ــت ک ــروری اس ض
ــد  ــه کرده ان ــد، چ ــود دارن ــه وج ــی یی ک سیاس
ــا  ــد؟ و ی ــور کن ــام حض ــری اع ــاد دیگ ــه نه ک
ایتاف هــای گذشــته بــه کجــا انجامیــد کــه 
بازهــم بایــد دســت بــه ایجــاد ایتافــی تــازه زد؟  
ــه در  ــه ک ــا آن چ ــت ب ــای مخالف ــه معن ــن ب  ای
ــی  ــت، ول ــاده نیس ــاق افت ــر اتف ــای اخی روزه
ــوولیت و درد  ــِر مس ــؤالی از س ــک س ــدون ش ب
ــه  ــک جامع ــه در ی ــد باشــد. هرکســی ک می توان

ــوان  ــه عن ــران ب ــا دیگ ــترک ب ــی مش ــه زنده گ ب
ــش را  ــن پرس ــد ای ــاده، بای ــردن نه ــهروند گ ش
ــل  ــی و قاب ــی اساس ــن پرسش ــد. ای ــته باش داش
ــن  ــا کــه حداقــل در همی ــرای ماســت؛ م درک ب
ــادی  ــای زی ــا و نامایمت ه ــر مرارت ه دورۀ اخی
را تجربــه کرده ایــم. مــا شــاهد ســاخت و ویــران 
ــم  ــه بوده ای ــادی از این گون ــای زی ــدِن برنامه ه ش
ــا و  ــن ایتاف ه ــه ای ــوده ک ــم نب ــور ه و این ط
نهادهــای سیاســی برنامه هــای غیرملــی و میهنــی 
اعــام کــرده باشــند و یــا از همــان آغــاز گفتــه 
ــخص  ــت و مش ــوم اس ــا نامعل ــه راه م ــند ک باش
ــی  ــم باق ــار ه ــی در کن ــه زمان ــا چ ــت ت نیس
ــکل  ــی را ش ــی ایتاف ــه وقت ــود. هم ــم ب خواهی
داده انــد و یــا بــه ســاخت حــزب سیاســی 
ــز در  ــه هرگ ــد ک ــی بودن ــد، مدع ــت زده ان دس
بنــای ســاختمانی کــه بــه وجــود آورده انــد، درز 
نمی افتــد و هیــچ نیرویــی آن هــا را از هــم جــدا 
نخواهــد کــرد. ولــی واقعــًا واقعیــت همین گونــه 

ــوده اســت؟  ب
بــدون شــک کــه پاســخ بــه چنیــن پرسشــی منفی 
اســت. دســت کم در همیــن شــانزده ـ هفده ســال 
ــه مناســبت های خــاص،  ــر بارهــا و بارهــا ب اخی
ایتاف هــای  ایجــاد تشــکل ها و  مــا شــاهد 
سیاســی بوده ایــم کــه همــه داعیــۀ تغییــر و 
ــر  ــا کمت ــد، ام ــته ان ــر داش ــات را در س اصاح
ــه  ــن ب ــت یافت ــش از دس ــی پی ــزب و ایتاف ح
مطالبــات اساســی یی کــه مطــرح کــرده انــد، بــه 
حیــاِت خــود توانســته انــد ادامــه دهنــد. بیشــتر 
ــان  ــژه در زم ــه وی ــا ب ــا و ایتاف ه ــن نهاده ای
ــی  ــل معامله های ــه دلی ــات ب ــه انتخاب ــک ب نزدی
ــاد  ــه ب ــه، از هــم پاشــیده و ب کــه صــورت گرفت
ــش از  ــه پی ــرادی ک ــه اســت و آن گاه اف ــا رفت فن
آن دوســتان صمیمــی و گرمابــه و گلســتان بــوده 

ــد.  ــه دشــمناِن جــدی تبدیــل شــده ان ــد، ب ان
مگــر همیــن چنــد ســال پیــش در آســتانۀ 
انتخابــات ریاســت جمهــوری کشــور چــه اتفاقی 
ــرای بســیاری ها غیرمنتظــره نبــود  ــاد؟ مگــر ب افت
ــاف  ــک در ایت ــه این ــی ک ــن بزرگواران ــه همی ک
نجــاِت افغانســتان حضــور دارنــد، راه هــای خــود 
را از هــم جــدا ســاختند و هــر کــدام بــه تیــم و 

جناحــی پیوســتند؟ 
چــه تضمینــی وجــود دارد کــه ایتاف هــا و 
بتواننــد صادقانــه  تازه تأســیس یافته  نهادهــای 
در کنــار هــم باقــی بماننــد و تــا رســیدن 
بــه مطالبات شــان یکدیگــر را تــرک نکننــد. 
موضــوع مهــِم دیگــر امــا ایــن اســت کــه 
ایتاف هــا  ســوی  از  مطرح شــده  مطالبــات 
از درون  نهادهــای سیاســی چقــدر واقعــًا  و 
ــردم  ــات واقعــِی م ــرون شــده و مطالب جامعــه بی

باشــد؟  می توانــد 
شــاید در برخــی مــوارد، ظاهــر مطالبــات چنــان 
مــردم  خواســت های  عمــق  از  کــه  بنمایــد 
ــات  ــت آن، مطالب ــی در پش ــده اند ول ــرون ش بی
ــی  ــد. گاه ــرح باش ــته های شــخصی مط و خواس

حتــا نهادســازان و ایتاف کننــده گان نیــز بــه 
یکدیگــر در مــورد نیت هــای اصلــِی خــود 
ــی  ــه دغدغه های ــا هم ــد. این ه ــزی نمی گوین چی
انــد کــه در ایــن شــب و روزهــا جامعــه را 
ــه  ــوان ب ــته اند و نمی ت ــغول داش ــود مش ــه خ ب
ــرد.  ــور ک ــا عب ــار آن ه ــاده گی از کن ــن س همی
کــه  اســت  کیفــی  وضعیــِت  یــک  اعتمــاد 
نمی تــوان آن را بــا پــول و وعــده به دســت 
آورد، بــل اعتمــاد را بــا رفتــار و عمــِل صادقانــه 
می تــوان کمایــی کــرد. ایــن بــار بایــد واقعــًا بــا 
احتیــاط عمــل کــرد. نمی شــود بــه هــر حرکــت 
ــال آن  ــه دنب ــت و ب ــدی آری گف ــرح جدی و ط
رفــت، هرچنــد کــه در کارکــرد و موفقیــِت 
ــا و  ــی ام ــدازۀ کاف ــه ان ــی ب ــدت مل ــت وح دول
اگــر وجــود دارد و همیــن شــک و شــبهه ها 
ــا  ــۀ نارضایتی ه ــدر دامن ــه این ق ــده ک ــث ش باع

ــد.  ــترده باش ــت گس ــن دول از ای
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احمـد عمران

مطالبـاِت پابـرجـا 
و احـزاِب مـوسمی

 

خبـری کـه به تازه گـی در رسـانه های جهـان و ایـران به کرات 
نشـر شـده، این اسـت که حسـین فریدون؛ برادر، رییس دفتر 
و دسـتیارِ ِویـژۀ حسـن روحانـی، رییس جمهـوری اسـامی 
ایـران، بـه ُجرم فسـادهای کاِن مالی به زندان فرسـتاده شـده 
اسـت. ایـن خبـر بـرای همـه در ایـران و افغانسـتان و حتـا 
جهــان، خبری اسـتثنایی بود. شـاید کمتر سـراغ داشته باشیم 
کـه در کشـوری، بـرادر رییس جمهـورش که در عیـن حال از 
افـراد رده بـاالِی حکومـت باشـد، توسـط دسـتگاه قضایـی به 
اتهـام فسـاد بازداشـت گـردد. ایـن خبـر بـرای افغانسـتان که 
اصـًا بحـِث فسـاد و خویش خـوری  در آن بـه یـک عـادت 
تبدیـل شـده و مبـارزه با فسـاد فقط بـا رویکردهای سیاسـی، 
اعمـال  مـردم زدن  بـه چشـِم  سـلیقه یی، شـعاری و خـاک 

می شـود، بسـیار جالـب و هیجان آور اسـت. 
در ایرانـی  کـه انتقادهـای فراوانـی بـه نحـوۀ دولـت داری اش 
از جانـِب بسـیاری ها در افغانسـتان و جهـان مطرح می شـود، 
بـرادر رییس جمهـوری اش کـه رییـس دفتـِر او نیـز اسـت، از 
حکـِم دادگاه مبـرا نیسـت و ناگزیـر بـه زنـدان مـی رود. ایـن 
نشـان می دهـد کـه مبـارزه بـا فسـاد می توانـد در آن کشـور 
بـه نتیجـۀ مطلـوب برسـد. امـا در افغانسـتانی کـه ظاهـراً بـه 
دمکراسـی مجهز اسـت و هر روز هم شـعار مبارزه با فساد در 
آن بلنـد اسـت، هیچ خبری از محاکمۀ دانه درشـت های فسـاد 
وجـود نـدارد. قوۀ قضاییۀ ایـران، برادر رییس جمهـوری را به 
زنـدان می بـرد، امـا در افغانسـتان بـرادر رییس جمهـوری چه 
کـه حتـا افـرادی که فقـط بـا او رابطۀ دوسـتی دارنـد، از تیِغ 
عدالـت و قضـا معافیـت یافته انـد و بـا وجـود اعتراض هـای 
جهانـی دربارۀ فسـادِ گسـترده در افغانسـتان، هیـچ پرونده یی 

علیـه مفسـداِن عالی رتبـه در نظـام گشـوده نمی شـود.
اقتـدار  همـۀ  آن کـه  کنـار  در  افغانسـتان  رییس جمهـوری 
اقتصـادی، سیاسـی و نظامـی را بـه خـود گـره زده اسـت، 
آوازۀ  کـه  کـرده  جمـع  خویـش  بـِر  و  دور  در  را  افـرادی 
فسادشـان شـهرۀ عـام و خـاص اسـت. آقـای غنـی هرگـز 
معرفـی  سـارنوالی  بـه  را  خـود  هم تیمی هـاِی  از  هیچ یـک 
نکـرده تا دسـت کم نشـان دهـد که به آن چـه که در مبـارزه با 

فسـاد شـعار داده اسـت، بـاور دارد. 
حقیقـت ایـن اسـت کـه آقـای غنـی اصـًا ارادۀ الزم بـرای 
مبـارزه بـا فسـاد را نـدارد، از این رو فسـاد در دولـت وحدِت 
ملـی کاهـش نـه، بلکـه افزایـش نیـز می یابـد. امـروزه مـردم 
جـدا از این کـه می بیننـد چگونـه مقامـاِت دولتـی و کارمنداِن 
به ظاهـر متخصـص و نکتایی بـه گردن توانسـته اند کمک های 
بین المللـی را غـارت کننـد و چگونـه دیگرمسـووالِن دولتـی 
توانسـته اند خودشـان را به سـرمایه دارهای بی بدیل در کشـور 
مبـدل سـازند، ایـن سـوال را نیـز مطـرح می سـازند کـه چرا 

هیچ یـک از آنـان مـورد مواخـذه و پیگـرد قـرار نمی گیرنـد.
حتـا منتقـدان دربـارۀ رویکـرد آقـای غنـی در حکومت داری 
می گوینـد کـه کمیتـۀ تدارکاتی یی کـه رییس جمهـوری ایجاد 
کـرده اسـت، پله هـای فسـاد را بلندتر سـاخته اسـت و یا هم 
قراردادی هـا بـه مسـووالِن حکومتی و یـا اعضـای خانواده و 
دوسـتاِن آن هـا واگـذار می شـود. بـا این همـه، معدود کسـانی 
کـه بـه بهانـۀ فسـاد بـه زنـدان رفته انـد، بیشـتر بـه دالیـِل 
سیاسـی بـه دام افتاده انـد، نـه بـه انگیـزۀ محـو فسـاد. خوب 
اسـت آقـای غنـی هـر روز به جـای این کـه بگویـد فسـاد در 
رده هـای باالیـی وجود نـدارد و فقط در سـطوح پایین وجود 
دارد، نیم نگاهـی بـه سـمِت خـود و اطرافیانـش بینـدازد تـا 
ببنیـد کـه فسـاد چگونـه، در کجاهـا و با چـه میزان رسـوایی 

وجـود دارد! 
 بـرای مبـارزه با فسـاد، ارادۀ راسـخ و صادق در رئـوِس نظام 
الزم اسـت. این کـه در ایـران بـرادر رییس جمهـوری بـه اتهامِ 
فسـاد بـه زندان فرسـتاده می شـود، نشـان دهندۀ اسـتقاِل قوۀ 
قضاییـه و جدیـت در امـر مبـارزه بـا فسـاد در سـطوح عالی 
اسـت. امـا در افغانسـتان تـا کنون چیزی بـه نامِ اسـتقاِل قوۀ 
قضاییـه را در عمـل شـاهد نبوده ایـم. دادگاه عالـی و اعضای 
رییس جمهـور  دسـِت  بازیچـۀ  همـواره  آن،  عالـی  شـورای 
بوده انـد و آقـای کـرزی در گذشـته و اکنـون آقـای غنـی، 
از ایـن نهـاد در بازی هـای تیمـی و سیاسـی   سـود جسـته و 
می جوینـد. بنابرایـن تـا زمانی کـه سـاختار متمرکـِز قـدرت 
تغییـر نیابـد و تفکیـِک قـوا و مردم سـاالری شـکِل حقیقی به 
خـود نگیـرد، فسـاد در همۀ سـطوِح دولـت و جامعه سـاری 

و جـاری خواهـد ماند! 
 

تفـاوِت  مبـارزه با فسـاد 

در ایـران و افغـانستان
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ــد  ــرح جدی ــاد از ط ــا انتق ــده گان ب ــس نماین مجل
ــرح  ــن ط ــه ای ــد ک ــل می گوی ــهر کاب ــی ش امنیت
ــراف ارگ  ــاد اط ــد نه ــد ارگ و چن ــا می توان تنه

ــد.  ــون کن را مص
ــنبه  ــروز دو ش ــده گان دی ــس نماین ــای مجل اعض
)۲۶ســرطان(  در نشســت عمومــی ایــن مجلــس 
ــل  ــی شــهر کاب ــه طــرح امنیت ــر این ک ــد ب ــا تأکی ب
ــه محمــد  ــد ک ــه باشــد، می گوین ــد همــه جانب بای
ــاش  ــازه در ت ــرح ت ــه ط ــا ارای ــی ب ــرف غن اش

ــت.  ــود در ارگ اس ــردن خ ــوظ ک محف
برداشــتن  کــه  می گوینــد  مجلــس  اعضــای 
دیوارهــای ســمنتی از اطــراف منــازل برخــی 
شــخصیت ها و نهادهــای خصوصــی، کار مناســب 
اســت، امــا ایــن دیوارهــای ســمنتی بایــد از 
ــی مســدود شــده توســط برخــی  ــای فرع جاده ه

ــود.  ــته ش ــز برداش ــی نی ــای دولت نهاده
ــام  ــش ازح ــت و کاه ــن امنی ــرای تأمی ــرح ب ط
ترافیکــی شــهر کابــل، اخیــراَ از طــرف حکومــت 
ارایــه شــده و شــهر داری مســوول اســت تــا تمــام 
ــا  ــازل ونهاده ــراف من ــمنتی را اط ــای س دیواره

ــردارد.  ب
ــای  ــش از ۵۰ درصــد جاده ه ــال حاضــر بی در ح
ــل از طــرف برخــی  ــهر کاب ــی ش ــی و عموم فرع
ــا گذاشــتن  ــات ب ــازل مقام ــی و من نهادهــای دولت
دیوارهــای ســمنتی مســدود شــه اســت کــه باعــث 
ســنگینی ترافیــک شــهر شــده و از ســویی هــم، بــا 
گذاشــتن دیوارهــای ســمنتی و حصــار کشــی بــر 
دیوارهــا، شــهر کابــل شــکل نظامــی را بــه خــود 

گرفتــه اســت.
امــا، اعضــای مجلــس نماینــده گان می گوینــد 
کــه اشــرف غنــی بــا ارایــه ایــن طــرح در تــاش 
ایجــاد “گریــن زون” اســت تــا خــود و چنــد نهــاد 

اطــراف خــود را تأمیــن امنیــت کنــد. 
ــا  ــن زون” تنه ــاد “گری ــه ایج ــد ک ــان می گوین آن
و  نهادهــای خارجــی  برخــی  و  نیشــنان  ارگ 
امــا  می بخشــد،  مصوونیــت  را  ســفارت خانه 

امنیــت شــهروندان را تأمیــن نمی کنــد. 
اعضــای مجلــس نماینــده گان می گوینــد کــه اگــر 
ــهروندان  ــت ش ــن امنی ــاش تأمی ــت درت حکوم
کابــل اســت، بایــد یــک طــرح جامــع ارایــه کنــد 
ــدید  ــت ش ــت مراقب ــل را تح ــای کاب و دروازه ه

ــد.  ــرار ده ــی ق امنیت
ــه ولســوالی های اطــراف  ــد ک ــد می کنن ــان تأکی آن
ــتان آنجااســت،  ــه تروریس ــز تربی ــه مراک ــل ک کاب
ــل شــامل  ــی شــهر کاب ــازه امنیت ــد در طــرح ت بای

شــود.  
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی  عبدالــرووف 
ــن  ــرای تأمی ــت: ب ــورد گف ــن م ــده گان در ای نماین
امنیــت شــهر کابــل بــه یــک طــرح همــه جانبــه و 

ــت.  ــاز اس ــع نی جام
آقــای ابراهیمــی افــزود کــه  طــرح تأمیــن امنیــت 
ــه  ــاز دادن ب ــدون امتی ــد ب ــل بای ــهروندان کاب ش
ــا و  ــام نهاده ــاالی تم ــد و ب ــردی باش ــروه و ف گ

ــق شــود.  ــراد یکســان تطبی اف

ایــن  نماینــده گا،  بــه گفتــۀ رییــس مجلــس 
ــهروندان را در  ــکات ش ــام مش ــد تم ــرح بای ط
ــۀ  ــت هم ــود و مصوونی ــی ش ــه اجرای ــر گرفت نظ
شــهروندان در ایــن طــرح بایــد گنجانیــده شــود. 
آقــای ابراهیمــی تأکیــد کــرد کــه تبعیــض و امتیــاز 
در طــرح تأمیــن امنیــت شــهروندان نــه تنهــا کــه 
مشــکات را کاهــش نمی دهــد بلکــه ســبب 

ــود.  ــز می ش ــی نی ــای امنیت ــش چالش ه افزای
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــال، وزارت داخل ــن ح در همی
ــن  ــای ورودی ای ــل در دروازه ه ــت شــهر کاب امنی

ــت. ــر داده اس ــکنرها خب ــب اس ــهر از نص ش
کــه  گفته انــد  داخلــه،  وزارت  در  مســووالن 
ــه شــهر  ــه ب ــای ک ــر از موتره ــرای بررســی بهت ب
ــب  ــی نص ــکنرهای برق ــد، اس ــل ورود می کنن کاب

می شــود.
ــر  ــو دیگ ــک عض ــی ی ــارف رحمان ــان، ع هم چن
کابــل  کــه شــهرداری  کــرد  تأکیــد  مجلــس 
خانه هــای  اطــراف  از  را  ســمنتی  دیوارهــای 
برخی هــا می بــردارد، امــا جاده هــای مســدود 
شــده توســط برخــی از نهادهــای دولتــی و ارگ را 

نمی زنــد.  دســت 
ــت  ــس حکوم ــه ریی ــت ک ــی گف ــای رحمان آق
ــن زون”  ــاد “گری ــاش ایج ــی، در ت ــدت مل وح
ــفارت خانه اســت  ــد س ــظ خــود و چن ــرای حف ب
ــدارد.  ــردم ن ــت م ــورد امنی ــری در م ــچ فک و هی
ــن زون”  ــاد گری ــی، “ایج ــای رحمان ــاور آق ــه ب ب
ــد ســفارتخانه  ــد اشــرف غنــی و چن تنهــا می توان
ــه  ــرح ب ــن ط ــا ای ــد، ام ــته باش ــوظ داش را محف
ــت  ــن امنی ــرای تأمی ــد ب ــوان نمی توان ــچ عن هی

ــود.  ــام ش ــر تم ــل موث ــهروندان کاب ش
 ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان افــزود کــه ارگ، 
ــر  ــت اگ ــای امنی ــایر نهاده ــت و س ــورای امنی ش
تصمیــم تأمیــن امنیــت شــهروندان کابــل را دارنــد 
بایــد، دروازه هــای کابــل را تحــت مراقبــت جــدی 

امنیتــی داشــته باشــند. 
آقــای رحمانــی گفــت کــه مراکــز آموزشــی 
تروریســتان در ولســوالی های همجــوار کابــل 
ــهروندان  ــت ش ــن امنی ــرح تأمی ــود دارد و ط وج

ــود.  ــاز ش ــا آغ ــد از آنج بای
ــی  ــد اشــرف غن ــه محم ــی اســت ک ــن در حال ای
حــدود شــش مــاه پیــش از مــردم کابــل فرصــت 
را  کابــل  شــهر  امنیــت  تأمیــن  تــازۀ  طــرح 
ــردن  ــی ک ــن اجرای ــود. در اولی ــده ب ــتار ش خواس
ــا  ــد ت ــوول ش ــل مس ــهردار کاب ــرح ش ــن ط ای
ــی  ــازل برخ ــراف من ــمنتی را از اط ــای س دیواره
ــردارد.  ــی ب ــای حصوص ــخصیت ها و نهاده از ش
ــن طــرح همــه  ــه ای ــد ک ــاور دارن ــان ب ــا، آگاه ام
ــاش ایجــاد  ــی در ت ــه نیســت و اشــرف غن جانب
“گریــن زون” بــرای محفــوظ شــدن ارگ نیشــنان 

ــت.  ــفارت خانه اس ــی س و برخ
ــای خارجــی  ــوری نهاده ــه ط ــد ک ــان می گوین آن
و ســفارتخانه های حــق تأمیــن امنیــت دارنــد 
ــد از  ــه بای ــد ک ــق دارن ــن ح ــز ای ــهروندان نی ش

ــود. ــه ش ــر گرفت ــت  در نظ ــرف حکوم ط

نتایــج یــک پژوهــش و گــزارش تــازۀ 
ــه کشــته  ــد ک ــل نشــان می ده ــازمان مل س
و زخمــی شــدن شــهروندان غیرنظامــی در 

ــده اســت. ــتان بیشــتر ش افغانس
گــروه  توســط  کــه  پژوهــش  ایــن 
دادخواهــی »حفاظــت از افــراد ملکــی« 
ــون  ــاه ج ــه م ــد ک ــده، می نمایان ــام ش انج
ــت  ــی در ۱۶ والی ــراد ملک ــرای اف ۲۰۱۷ ب
کشــور خونین تریــن مــاه ســال بــوده 

ــت. اس
ــا  ــز ب ــد نی ــل متح ــازمان مل ــووالن س مس
ــۀ  ــی در نیم ــات ملک ــزارش تلف ــر گ نش
نخســت ســال جــاری میــادی، می گوینــد 
ــده و  ــتر ش ــی بیش ــراد ملک ــات اف ــه تلف ک
اکثریــت ایــن افــراد توســط عناصــر ضــد 
ــروه  ــان و گ ــمول طالب ــه ش ــی، ب حکومت

ــد. ــده ان ــش کشــته ش داع
ــان  ــل متحــد هم چن مســووالن ســازمان مل
در  جنــگ  کــه  هزینه یــی  می افزاینــد، 
ــامل از  ــذارد، ش ــا می گ ــر ج ــتان ب افغانس
دســت دادن زنده گــی افــراد، ویرانــی و 

رنــج و درد، بیــش از حــد می باشــد.
بربنیــاد یافته هــای ایــن پژوهــش، ۲۴۹ 
فــرد ملکــی شــهید و ۷۹۴ تــن دیگــر 
ــه  ــد ک ــده ان ــروح ش ــاه مج ــن م ــی ای ط
عوامــل تلفــات اصلــی افــراد ملکــی موتــر 
ــن  ــار مای ــاری و انفج ــات انتح ــم، حم ب

می باشــد.
ــا  ــن والیت ه ــل در صــدر فهرســت ای کاب
جــا گرفتــه اســت کــه تلفــات افــراد ملکــی 
در آن از ســایر والیــات بلندتــر اســت و در 
ایــن والیــت در مــاه گذشــته میــادی ۱۸۰ 

فــرد ملکــی مشــته شــده اســت.
ســبب اصلــی ایــن تلفــات در درجــۀ 
نخســت، مخالفــان مســلح دولــت و در 
قــدم بعــدی، نیروهــای امنیتــی کشــور 

ــت. ــده اس ــده ش خوان
کــه  می دهــد  نشــان  پژوهــش  ایــن 
بی خبــری مــردم از ســاحات جنگــی و 
ــازی  ــای جازس ــا ماین ه ــان ب ــورد آن برخ
مناطــق  در  مســلحانه  درگیــری  شــده، 
پُــر نفــوس و مزدحــم، عــدم تطبیــق 
ســاحات  در  پاکــی  مایــن  برنامه هــای 
ــا  ــکاب خط ــان، ارت ــده از طالب تصــرف ش
ــای  ــوی نیروه ــی از س ــات هوای در حم
بــر  بمباردمــان  و  داخلــی  و  خارجــی 
خانه هــا و اماکــن ملکــی از جملــه عوامــل 
ــد  ــوده ان ــی ب ــراد ملک ــات اف ــش تلف افزای
کــه نگرانی هــا را افزایــش داده اســت.
مســووالن در گــروه دادخواهــی حفاظــت 
مکانیســم  می گوینــد:  ملکــی  افــراد  از 
در  قربانیــان  بــه  مســاعدت  نظام منــد 
ــی  ــن در حال ــدارد، ای ــتان وجــود ن افغانس
اســت کــه بــا خانواده هــای قربانیــان بایــد 
ــاعدت ها  ــردن مس ــم ک ــم در فراه کم ازک

ــود. ــک ش ــه کم ــات اولی ــرای ضروری ب

جنــگ  قربانیــان  پیــش  ســال  چنــد 
وجهــی  صنــدوق   ۹۹ کــود  طریــق  از 
ــت  ــدی دریاف ریاســت جمهوری کمــک نق
می کردنــد و یاهــم بــه حــج فرســتاده 
می شــدند، امــا نتایــج ایــن پژوهــش نشــان 
ــال ۲۰۱۲  ــد از س ــن رون ــه ای ــد ک می ده
ــو متوقــف شــده اســت و تنهــا  بدین س
وزارت کار و امــور اجتماعــی، شــهدا و 
ــگ،  ــان جن ــوادۀ قربانی ــا خان ــوالن ب معل
مجروحــان  و  افغانــی   ۱۸۰۰۰ ســاالنه 
نقــدی  کمــک  افغانــی   ۷۵۰ ماهانــه 

. می کنــد
مســووالن  از  گــروه  ایــن  مســووالن 
ــا  ــد ت ــی می خواهن ــدت مل ــت وح حکوم
در قــدم نخســت بــه راه کارهــای نظامــی و 
اساســی تأمیــن امنیــت را ســرعت ببخشــند 
و در قــدم بعــدی، توجــه جــدی را بــرای 
کاهــش تلفــات افــراد ملکــی مبــذول 
ــی  ــت مل ــورای امنی ــان ش ــدارد و هم چن ب
ــراد  ــش اف ــی کاه ــر پالیس ــه زودت ــر چ ه
ملکــی را تهیــه و عملــی کنــد تــا از تلفــات 

ــود. ــری ش ــی جلوگی ــر نظام ــراد غی اف
خــودداری حمــات انتحاری و تروریســتی 
ــات  ــم، تأسیس ــی و مزدح ــق ملک در مناط
شــفاخانه ها،  مســاجد،  نظیــر  عامــه 
و  بازســازی  شــرکت های  و  مکاتــب 
ــای  ــط گروه ه ــی توس ــراد ملک ــف اف تعری
مخالــف، از جملــه خواســت هایی هســتند 
ــان  ــی از مخالف ــروه دادخواه ــن گ ــه ای ک

ــد. ــته ان ــت داش دول
ــروز  ــد دی ــل متح ــن، مل ــا ای ــان ب هم زم
ــا نشــر گزارشــی،  ــرطان ب ــنبه، ۲۶ س دوش
ــال  ــت س ــۀ نخس ــی در نیم ــات ملک تلف
جــاری میــادی، گفــت کــه اکثریــت ایــن 
ــی،  ــد حکومت ــر ض ــط عناص ــراد توس اف
ــا  ــت اســامی ی ــان و دول ــه شــمول طالب ب

ــد. ــده ان ــته ش ــش کش داع
در گــزارش ملــل متحــد آمــده اســت کــه 
ــدن  ــته ش ــل کش ــی عام ــر ضددولت عناص
ــن  ــدن ۲۳۴۸ ت ــروح ش ــن و مج ۱۱۴۱ ت
ــدود ۶۷ درصــد  ــه ح ــد ک ــوده ان ــر ب دیگ
ــکیل  ــی را تش ــات ملک ــار تلف ــوع آم مجم
ــان عامــل ۴۳  ــان، طالب می دهــد. از ایــن می
ــد  ــج درص ــوول پن ــش مس ــد و داع درص

ــد. ــوان شــده ان ــات عن ــن تلف ای
هیــأت معاونــت ملــل متحــد در افغانســتان 
ــن  ــه ای ــال ۲۰۰۹ ب ــه از س ــا ک ــا یونام ی
ســو تلفــات ملکــی در افغانســتان را ثبــت 
ــت  ــه اس ــزارش گفت ــن گ ــد، در ای می کن
ــا در  ــن قتل ه ــم ای ــک پنج ــدود ی ــه ح ک
کابــل پایتخــت افغانســتان صــورت گرفتــه 

اســت.
ویــژۀ  نماینــدۀ  یاماموتــو،  تدامیچــی 
در  متحــد  ملــل  ســازمان  سرمنشــی 
کــه  هزینه یــی  می گویــد:  افغانســتان 
ــا  ــتان برج ــنیع در افغانس ــگ ش ــن جن ای

دادن  دســت  از  شــامل  می گــذارد 
زنده گــی افــراد، ویرانــی و رنــج و درد 

می باشــد. حــد  از  بیــش 
ــل  ــازمان مل ــی س ــژۀ سرمنش ــدۀ وی نماین
متحــد در افغانســتان بــه ایــن بــاور اســت 
از  بی رویــه  و  دوام دار  "اســتفادۀ  کــه 
ــه  ــاری تعبی ــواد انفج ــاری و م ــواد انفج م
ــوده  ــۀ تأســف ب ــی، مای ــر قانون شــده و غی
بایــد  مــواد  چنیــن  از  به کارگیــری  و 

ــود". ــف ش ــه متوق بافاصل
ــۀ خبــری یونامــا  در ایــن حــال، در اعامی
آمــده اســت کــه در ایــن دورۀ زمانــی ۴۳۶ 
ــر  ــل دیگ ــده و ۱۴۴۱ طف ــته ش ــل کش طف
ــک درصــد  ــه ی ــد ک جراحــت برداشــته ان
نشــان  را  اطفــال  تلفــات  در  افزایــش 
ــده و  ــه ش ــاری تعبی ــواد انفج ــد. م می ده
ــل  ــم از عوام ــاحات مزدح ــات در س عملی

ــده اســت. ــاد ش ــات ی ــش تلف افزای
در ایــن گــزارش از کاهــش تلفــات ملکــی 
ــی  ــای امنیت ــای نیروه در نتیجــۀ عملیات ه
خبــر داده شــده اســت. یونامــا در شــش ماه 
نخســت ســال روان میــادی کشــته شــدن 
ــی  ــرد ملک ــدن ۶۱۸ ف ــی ش ۳۲۷ و زخم
ــبت  ــت نس ــدار دول ــای طرف ــه نیروه را ب
ــدی را  ــش ۲۱ درص ــه کاه ــت ک داده اس
نســبت بــه نیمــۀ اول ســال گذشــته نشــان 
ــه  ــت ک ــزوده اس ــا اف ــا یونام ــد. ام می ده
تلفــات ناشــی از حمــات هوایــی ۴۳ 
ــه ۹۵ کشــته و  ــه و ب ــش یافت درصــد افزای

ــیده اســت. ــی رس ۱۳۷ زخم
در  کــه  اســت  شــده  گفتــه  هم چنــان 
فــرد   ۴۳۴ حــدود  زمینــی  جنگ هــای 
ملکــی کشــته و ۱۳۷۵ تــن دیگــر زخمــی 
شــده انــد کــه در مقایســه بــا نیمه نخســت 
ســال گذشــته کاهــش ۱۰ درصــدی را 

می دهــد. نشــان 
ایــن ارقــام شــامل تلفــات ملکــی از ســبب 
ــده -  حمــات انتحــاری و حمــات پیچی
حماتــی کــه شــامل بیــش از یــک انتحــار 
کننــده و دو یــا چنــد نــوع ســاح، از 
ــوده  ــه شــده انفجــاری ب ــه مــواد تعبی جمل
کــه باعــث کشــته شــدن ۲۵۹ فــرد ملکــی 
ومجــروح شــدن ۸۹۲ تــن گردیــده اســت. 
رقــِم نشــر شــده نشــان دهنــده افزایــش ۱۵ 
ــاه نخســت  ــه شــش م درصــدی نســبت ب

ســال ۲۰۱۶ می باشــد
گزارش هــا در مــورد تلفــات ملکــی در 
ــد  ــر می رس ــه نش ــس از آن ب ــتان پ افغانس
گــواه  اخیــر  ماه هــای  در  کابــل  کــه 
تروریســتی  مرگ بــار  حملــۀ  چندیــن 
ــبب  ــن حمــات س ــش ای ــه افزای ــوده ک ب
اعتــراض شــهروندان شــد. در جریــان ایــن 
اعتراضــات نیــز شــماری از شــهروندان 
ــته و  ــز کش ــی نی ــای امنیت ــط نیروه توس

ــدند. ــی ش زخم

مجلس نماینده گان:

طرح تازۀ امنیتی شهر کابل ناقض است!

نتایج یک پژوهش و گزارش سازمان ملل:

تلفات ملکی در افغانستان بیشتر شده است

ابوبکر صدیق

هارون مجیدی

ACKU
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بخش سوم                                                           لیــدا كاكیا  

 کمیتۀ فرهنگی پنجشیر 
ســال ۱۳۷۸ خورشــیدی، کارمنــد کمیتــۀ فرهنگــی جبهــۀ مقاومت 

بــودم. آن روزهــا پنجشــیر در محاصــرۀ طالبــان قرار داشــت.
کمیتــۀ فرهنگــی در منطقــۀ قــات درۀ پارنــده موقعیت داشــت. در 
آن جــا دکانــی وجــود نداشــت، یکــی از مجاهدیــن کاغِذ ســفیدی 
ــاز داشــت و از مــن خواهــش کــرد برایــش یــک ورق کاغــذ  نی

بیــاورم.
ــرد دادم کــه انجنیرصاحــب محمــد  ــن م ــه ای ــم و ب ورق را گرفت
ــر  ــه بســیار قه ــد و ب ــرا دی ــۀ فرهنگــی، م ــس کمیت اســحاق، ریی
گفــت: چــرا ایــن  کار را می کنــی، بگــذار خودشــان کاغــذ پیــدا 

ــت! ــه دکان نیس ــا ک ــد، این  ج کنن

 خبرنگار بی بی  سی 
رادیــو  خبرنــگار  »ولیم ریــف«  خورشــیدی،   ۱۳۷۸ ســال 
ــا  ــد و ب ــی آم ــۀ فرهنگ ــه کمیت ــه ب ــت مصاحب ــی جه بی بی س

انجنیــر محمداســحاق رییــِس کمیتــه مصاحبــه کــرد.
ــد. در  ــه صــدا درآم ــه ب ــاره درِب کمیت ــد از خداحافظــی، دوب بع
را بــاز کــردم، دیــدم کــه همــان خبرنــگار اســت. او تقاضــا کــرد 
کــه بــا اســتفاده از تلیفــون ســتایِت کمیتــه، خبــری را بــه لنــدن 

گــزارش دهــد. 
ــر در  ــم، انجنی ــه انجنیرصاحــب محمداســحاق گفت موضــوع را ب
جوابــم گفــت: مــا دســتگاه مخابــره نیســتیم!، می تواننــد از طریــق 
ــۀ  ــه وظیف ــت ن ــان اس ــۀ خودش ــد، وظیف ــن  کار را کنن ــازار ای ب

ــۀ فرهنگــی.   کمیت

 خلیلی 
۳۰ ســنبلۀ ســال ۱۳۷۸ خورشــیدی، جنگ  هــای ســختی در 
ــزب  ــران ح ــی از رهب ــی، یک ــم  خلیل ــت و کری ــان درگرف بامی
وحــدت در محاصــرۀ طالبــان قــرار گرفــت. احمدشــاه مســعود، 
ــه  ــی ب ــم  خلیل ــرای کشــیدن عبدالکری ــه را ب ــای جبه چرخبال ه

ــات داد. ــش را نج ــی و همراهان ــتاد و خلیل ــان فرس بامی
ســاعت پنــج صبــح بــود کــه دو فرونــد چرخبــال، از درۀ پنجشــیر 
بــه اســتقامت بامیــان پــرواز کردنــد و بــه زودی کریــم خلیلــی و 

شــماری از همراهانــش را بــه پنجشــیر رســاندند. 
ــرویس  ــران در س ــرزی ای ــوی بیرون م ــد، رادی ــام روز ۲۹ اس ش
ــای  ــماری از نیروه ــا ش ــی ب ــم خلیل ــت: کری ــود گف ــری خ خب

ــد. ــده ان ــان مان ــرۀ طالب ــود در محاص خ
کریــم خلیلــی بــه پنجشــیر رســید و در خانــۀ ُخســر آمرصاحــب 
هفته نامــۀ  مدیرمســوول  منصــور  عبدالحفیــظ  گرفــت.  جــا 
پیام مجاهــد بــه مــن وظیفــه داد کــه مصاحبه یــی بــا کریــم 
خلیلــی انجــام دهــم. بــه خانــۀ کاکا تاج الدیــن ُخســر آمرصاحــب 
رســیدم، داخــل ســالون بــزرگ شــدم، کریــم خلیلــی بــا شــماری 
ــس متوجــه  ــردم، هیچ ک ــد. ســام ک ــش نشســته بودن از همراهان
ــود  ــار کارِ خ ــس گرفت ــت؛ هرک ــخ نیاف ــن پاس ــامِ م ــد و س نش
ــر  ــره از ه ــی و دله ــا نگران ــی ب ــتم، خلیل ــی نشس ــود. لحظات ب

ــد؟« ــت می  آی ــه وق ــب چ ــید: »آمرصاح ــان  دار می  پرس مهم
ــدت  ــی از ش ــت، کس ــت داش ــان حکای ــات طالب ــی از حم یک
ــال  ــه در چرخب ــش ک ــدِن رفقای ــا مان ــری از ج ــا، و دیگ راکت ه
ــه  ــتند ک ــویش داش ــه تش ــرد. هم ــه می ک ــد قص ــده بودن ــا نش ج

ــوند. ــته نش ــده گان کش جامان
ــار می  پرســید:  ــود، هرب ــرار ب ــاآرام و بی ق ــم خلیلــی بســیار ن کری
»آمرصاحــب نیامــده؟« همراهانــش نیــز می پرســیدند: »از این جــا 
تــا تاجیکســتان چنــد ســاعت فاصلــه اســت و شــام هــم 

ــر؟« ــا خی ــد ی ــرواز کنن ــد پ ــا می  توانن چرخبال ه
مــن کــه دســتپاچه گی آنــان را دیــدم، از خیــر مصاحبــه گذشــتم 

و بــا دســِت خالــی بــه هفته نامــۀ پیــام  مجاهــد برگشــتم.

پاره اهی ویپستهبخشچهلوهشـتم
هن  گا بی هلل  رحمت ا ز  ا تی  طرا خا

ــد  ــد فروی ــه را زیگمون ــۀ ژان اغلــب کارهــای پخت
)۱۹۳۹ـ ۱۸۵۶م( تکــرار کــرد یــا تحت الشــعاِع 
ــاد  ــد انتق ــه از فروی ــرار داد. ژان ــود ق ــای خ کاره
ــش،  ــت خوی ــش و برداش ــرای بین ــه ب ــرد ک می ک
ــد  ــت. هرچن ــل اس ــزاف قای ــارِ گ ــت و اعتب اهمی
خــود فرویــد اذعــان می کــرد کــه در مــورد تکوین 
ــه  ــری ب ــِن عظیم ت ــری روان کاوی، دیْ ــاختار نظ س
ــی راه  ــم ب ــدان ه ــه چن ــکایِت ژان ــر دارد، ش فخن
ــۀ روان شناســی دیــن.  نیســت، مخصوصــًا در زمین
ــر  ــت اگ ــوار اس ــورش دش ــال، تص ــن ح در عی
ــه  ــی را ک ــان انقاب ــه هم ــای ژان ــم کاره بگویی
ــار  ــه ب ــی ب ــار آورد، در روان شناس ــه ب ــد ب فروی

ــت.  آورده اس
ــای  ــدا از مدل ه ــن، ج ــه دی ــِی او ب ــت اصل رهیاف
ــرای روح  ــش ب ــی کارهای ــه در ط ــی ک گوناگون
انســانی عرضــه داشــته بــود، عبــارت بــود از تلقــی 
ــوه  ــون جل ــی، هم چ ــعایر دین ــد و ش ــۀ عقای هم
درون خانواده گــی  تعارض هــای  همــان  مبــدل 
ــه،  ــرد را در جامع ــس منف ــک نف ــت ی ــه موقعی ک
ــل  ــه در آن ح ــری ک ــر و متعالی ت ــوزۀ فرات در ح
ــد، دیــن  ــه نظــر فروی ــد. ب می شــود، تعییــن می کن
کارکــردی نظیــر یــک سلســله »توهمــات« داشــت 
ــال  کــه هدفــش ســرکوب و حفــظ آرزوهــا و امی
ضــد اجتماعــی اســت کــه نمونــۀ اعلــی و پیشــیِن 
آن همــان میــل جنســی اودیپــی پســران بــه مــادران 
اســت. فرویــد در چنیــن زمینه یــی احتجــاح 
ــدر  ــخصیت پ ــتن« ش ــا »کش ــن ب ــه دی ــرد ک می ک
کــه بــه صــورت الوهیــت رســمی و مقتــدر ظاهــر 
ــه  ــود ک ــر آن ب ــت، و ب ــده اس ــاز ش ــود، آغ می ش
قربانــی دینــی، نمایانگــر رهایــی از احســاس گنــاه 
ــات  ــی، تمای ــع ابتدای ــت. در جوام ــی اس پدرکش
ــی  ــات دین ــا محرم ــد ب ــارم بای ــه مح ــش ب گرای
ــا قابــل کنتــرل باشــد. و تاریــخ  مواجــه می شــد ت
ــو،  ــای ن ــر در دنی ــوع بش ــترک ن ــی مش خانواده گ
ــترک  ــام روح مش ــراث ع ــی از می ــون بخش هم چ
ــد.  ــه ارث می رس ــرد ب ــر ف ــه ه ــا، ب ــی م جمع
ــرای  ــن ب ــه دی ــد برخــاف همــۀ منافعــی ک فروی
ــت،  ــته اس ــری داش ــدن بش ــی تم ــامت روح س
عقیــده دارد کــه زمــان آن رســیده اســت کــه 
واقعیت شناســی بیشــتر را تشــویق و ترویــج کنیــم 
و بــه سرنوشــت بشــرِی خــود تســلیم شــویم و بــر 

ــم.  ــق آیی ــن فای ــۀ دی ــت کودکان تثبی

از میــان همــۀ شــاگردان فرویــد، دو نفــر بــه 
ــای  ــیس مکتب ه ــان از او و تأس ــر بریدن ش خاط
روان شــناختی مســتقلی از آن خویــش، شــایان 
ــر )۱۸( )۱۹۳۷ ـ  ــرد آدل ــی آلف ــتند: یک ــر هس ذک
۱۸۷۰م( و دیگــری کارل گوســتاو یونــگ )۱۹( 
)۱۹۶۱ ـ ۱۸۷۵م(. یاری هــای آدلــر بــه حــوزۀ 
روان شناســی دیــن، ناچیــز و از حیــث نااســتواری 
بــود؛ امــا یونــگ در تقابــل بــا فرویــد، بــه خاطــر 
توجــه جــدی و همه جانبــه و پاینــده اش بــه 
ــت.  ــاز اس ــی، ممت ــای دین ــی پدیداره روان شناس
اصــل و نســبت فکــری ژانــه، پیونــد آشــکاری بــا 
ــد،  ــد فروی ــگ مانن ــا یون ــت؛ ام ــن گری داش روش
در تعلــق خاطرهــای فلســفی اصلــی اش، بــه 
ــر  ــق خاط ــت. تعل ــه داش ــک تکی ــت رمانتی نهض
ــی  ــن، اســطوره و ســنن باطن ــه دی ــگ ب ــۀ یون اولی
و کنایــی )نمادیــن( نبــود کــه او را از فرویــد 
ــه  ــن ب ــش از دی ــی مثبت ــه ارزیاب ــرد، بلک ــدا ک ج
ــر  ــه نحــوی ژرف ت ــوان نمایانگــر ابعــاد روح ب عن
ــد  ــه فروی ــود، ک ــی ب ــایقۀ جنس ــر از س و جامع ت
محــور روح بشــر می انگاشــت. طبــق بــرآورد 
ــود  ــا ب ــۀ کیمی ــش در زمین ــگ، مطالعات ــود یون خ
ــن  ــد بی ــۀ مشــترک، پیون ــا نشــان دادِن زمین ــه ب ک
روان شناســی و دیــن را بــه او نمایانــد و آن زمینــۀ 

ــی  ــه خودآگاه ــی ب ــیر از ناخودآگاه ــترک، س مش
بــود. و ســرانجام وحــدت آن دو در نفــس منفصــل 
ــوری  ــۀ مح ــه نکت ــه س ــر این ک ــخن آخ )۲۰(. س
ــتی  ــامت هس ــور و س ــل ص ــأ، تبدی ــی منش یعن
ــر  ــن ب ــاب دی ــناختی در ب ــای روان ش ــه نظریه ه ک
حــول آن هــا دور مــی زنــد، و مســایل بحث انگیــر 

ــازد.  ــرح می س ــته را مط ــن رش ای
  تکوین روانی 

ــه  ــناختی ک ــای روان ش ــۀ نظریه ه ــل هم    ذی
ــن  می کوشــند برداشــت جامعــی از ریشــه های دی
در روح انســان بــه دســت دهنــد، دو اســتنباط در 
هم تنیده اســت: نخســت آن کــه روح انســان دارای 
ــه  ــری اســت؛ دیگــر آن ک ــت و الیتغی ســاختار ثاب
ــا،  ــدار روان شــناختی ت ــوان یــک پدی ــه عن ــن ب دی
ــا  ــا و مکان ه ــۀ زمان ه ــه در هم ــی دارد ک الگوهای
میــان  در  و  یک ســان  انســان ها  همــۀ  بــرای 
ــن  ــاوه، پررواج تری ــه ع ــا مشــترک اســت. ب آن ه
ــی  ــه آن های ــی از جمل ــن روان ــای تکوی نظریه ه
کــه در طــول تاریــخ فلســفه عرضــه شــده اند، در 
ــی )۲۲(  ــل فرافکن ــی از اص ــدۀ روایت های بردارن
هســتند. بــه بیــان ســاده، فرافکنــی دینــی، بــه یــک 
جهــش تخیلــی از عواطفــی کــه بســیار نیرومنــد و 
ــه عقیــده در جهانــی  عقــًا مهارناپذیــر هســتند، ب
دارای نیروهــای ماورایــی و متعــال کــه سرنوشــت 
ــه  ــرای آن ک ــاره دارد، و ب ــد، اش ــم بزنن ــرد را رق ف
بتــوان آن را هم چــون اصلــی تکوینــی بــه کار 
ــه  ــت ک ــن فرضــی را مســلم گرف ــد چنی ــرد، بای ب
در مرحله یــی از جامعــۀ انســانی ابتدایــی، چیــزی 
شــبیه بــه گــذار جمعــی از شــرایط ســاختاری روح 

بــه جهــان خــارج وجــود داشــته اســت. 
ــان  ــا نش ــگ در این ج ــد و یون ــن فروی ــل بی تقاب
اساســی  اندیشــۀ  از  چه گونــه  کــه  می دهــد 
در  مختلفــی  کلــی  بــه  ارزیابی هــای  واحــد، 
مــورد دیــن پدیــد می آیــد. از نظــر فرویــد، 
ــه  ــبت ب ــات نس ــمول تمای ــن در ش ــمول دی ش
ــوام  ــه اش، اق ــرکوب ناخودآگاهان ــه س ــارم ک مح
طبیعــت  جان مندانــگاری)۲۳(  از  را  بــدوی 
بــه فرافکنــی ناعقانــی و وهم آمیــز تابوهــای 
ــت. از  ــی اس ــل بازیاب ــده، قاب ــون ش ــی رهنم دین
ــل  ــن را در تمای ــای دی ــگ، فرافکنی ه ــر یون نظ
ــه  ــی ک ــال، تمایل ــت و کم ــه تمامی ــی روح ب طبیع
ذهــن بــدوی بــه محــض رســیدن بــه خودآگاهــی 
ــار  ــت اظه ــته اس ــردازی، توانس ــرای نمادپ الزم ب
ــود  ــر آن ب ــو ب ــت، و هم ــوان بازیاف ــدارد، می ت ب
کــه فقــط بــه مــدد کنــدوکاو در آموزه هــای 
انگاره هــای  پی جویــی  و  ســازمان یافته  دیــن 
اعیــان ثابتــه کــه فرآوردهــای خودانگیختــۀ ذهــن 
ناخــوآدگاه اســت، می تــوان روح مــدون را از نــو 

ــرد.  ــف ک کش
بــه طــور کلــی روان شناســی بــرای پیراســتِن خــود 
رهیافــت  ســاده انگارانه یی  جانب داری هــای  از 
جامعه شناســی  و  مردم شناســی  از  فرافکنانــه، 
ــروزه  ــا ام ــد حت ــر چن ــت؛ ه ــرده اس ــروی ک پی
بســیاری کســان کــه زمینه هــای تکویــن دیــن را در 
ــه توهمــات،  واکنش هــای روان شــناختی نســبت ب
رازبینی هــا،  وجدآمیــز،  یــا  عرفانــی  احــوال 
پدیدارهــای فــرا روان شــناختی، یا بعضــی نیازهای 
ــد،  ــی و اساســی انســان جســت وجو می کنن ابتدای
در پــی آن انــد کــه از ایــن واکنش هــا، اعتبــار 
ــد.  ــتنتاج کنن ــر را اس ــی فراگی ــای تاریخ تبیین ه
کوشــش آبراهــام ماســلوف )۲۴( )۱۹۷۰ـ ۱۹۰۸م( 
ــی«  ــای متعال ــا »تجربه ه ــن ب ــط دادِن دی ــرای رب ب
نظــر اریــک فــروم ) ۱۹۸۰ـ۱۹۰۰م( دربــارۀ دیــن 
بــه عنــوان واکنشــی در قبــال نیازهــای اصیلــی کــه 
ــت و  ــر اس ــایX « جلوه گ ــول او »تجربه ه ــه ق ب
پی جویــی س. گ. برانــدون )۲۵( )۱۹۷۱ـ۱۹۰۷م( 
ــه و  ــان، هم ــوان درونی ســازی زم ــه عن ــن ب از دی
ــی  ــه نوع ــه ب ــی ک ــد از احتجاجات ــه عبارت ان هم

ــد.  ــه دارن ــی تکی ــر فرافکن ب
ــیوه یی  ــه ش ــر ب ــن ناظ ــته گِی دی ــۀ هم بس مطالع
ــه  ــد درمان گران ــی می توان ــنن دین ــه س ــت ک اس
ســیر  و  ســامت  و  کنــد  عمــل  مثبــت  و 
ــر  ــه غی ــد ب ــی بخش ــی را تعال ــتکمالی روح اس
درســت  و  بحث انگیــز  آزمایشــگرهای  از 
ــواد  ــتعمال م ــی از اس ــاالت ناش ــدۀ ح ــرل نش کنت
تخدیرکننــده یــا تغییردهنــدۀ ذهــن، کــه بــه عنــوان 
ــال  ــور خی ــن ص ــد بی ــاع از پیون ــی در دف داده های
ــه  ــی« عرض ــی خودآگاه ــاالت متعال ــی و »ح دین
ــاع از  ــرای دف ــزی ب ــه ناچی ــای تجرب ــده، کاره ش

نظریه هــای فرافکنــی انجــام گرفتــه اســت. 

ACKU
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  آفتاب       رد کتمان
ــه  ــل خشــتی خطب ص ۴۶۸: »... حضــرت در مســجد پ
ســرک  روی  در  مســجد  خــارج  در  می خوانــد- 

لباس هــای مــردم از تــِن آنــان کشــیده می شــد.«
 نقــد: وقتــی وجــدان از فعالیــت بیفتــد، هــر چیــز را 

می توان گفت. 
ــت موقــت  ــۀ دول ص ۴۶۹: »... در مــورد اعضــای کابین
بــه ریاســت حضــرت صبغــت اهلل مجــددی آمــده اســت: 
ــی  ــلیمان گیان ــید س ــازی، س ــر شهرس ــگ وزی حکم بی
وزیــر خارجــه و مولــوی عبدالکریــم وزیــر شــاروالی.«
ــید  ــازی، س ــر شهرس ــگ وزی ــظ بی ــد: عبدالحفی  نق
ســلمان گیانــی وزیــر خارجــه و فضل کریــم ایمــاق 

شهردار کابل نه وزیر شاروالی!
ص ۴۶۹: »... کابینــۀ حضــرت چنــان وســیع بــود کــه در 

تاریــخ گذشــته ماننــد آن را ندیــده بــود.«
ــگاه  ــه از ن ــت ک ــر داش ــه ۱۷ وزی ــن کابین ــد: ای   نق
ــه دورۀ  ــا کابین ــده، ام ــده ش ــد خوان ــعت بی مانن وس
نجیــب بــه صــدارت خالقیــار ۲۸ وزیــر و معــاون 
صدراعظــم داشــت کــه بــا ســه وزیرمشــاور بــه ۳۱ تــن 

می رسید.
ص ۴۷۱: »... شــهباز احمــدزی وزیــر تجــارت و یحیــی 
نــوروز وزیــر امنیــت کــه وزارت هــای آن هــا در منطقــۀ 

ــود ...« تحــت نفــوذ هزاره هــا ب
 نقــد: وزارت امنیــت در مقابــل 
دارد،  قــرار  خارجــه  وزارت 
ــزب  ــوذ ح ــر نف ــه زی ــن منطق ای

وحدت قرار نداشت.
کودتــای  در   ...«  :۴۷۲ ص 
کــوه  بــه  مســعود  هماهنگــی، 
ــل را  ــده، کاب ــاال ش ــون ب تلویزی
هــدف تــوپ و راکــت قــرار داد.«
 نقــد: آیــا در برابــر کودتاگــران 
نمی ایســتاد و بــا آن هــا بــه 

مقابله نمی پرداخت؟
حضــرت  وقتــی   ...«  :۴۷۶ ص 
خــارج  ارگ  از  مجــددی 
دو  ارگ  دروازۀ  در  می شــد... 
الری کــه مملــو از ســامان آالت 
نفیســۀ ارگ بــود، بــه دســتور 

شــد...« برگردانــده  مســعود 
ــدارد، دروغ  ــت ن ــد: واقعی  نق

است.
ص ۴۷۶: »... ربانــی و شــورای 
قیــادی، امــر تأســیس محکمــۀ 
ــد...« اختصاصــی را صــادر نمودن
 نقــد: ربانــی و شــورای قیــادی 
اعــان  را  عمومــی  عفــو 
محکمــۀ  لغــو  بــه  داشــتند؛ 
ــا  ــد و ت ــان دادن ــی فرم اختصاص

اخیر بدان پابند ماندند.
ــدان  ص ۴۷۷: »... مجــددی در ســال های شــصت از زن
آزاد شــد، فــوراً از وطــن برآمــده بــه امریــکا و از 
آن جــا بــه دنمــارک رفــت و ریاســت مرکــز تحقیقــات 
اســامی بــه وی ســپرده شــد. ایــن یــک موسســه کامــًا 

ــود.« ــی ب امریکای
ــط  ــود و توس ــا ب ــوط لیبی ــه مرب ــن موسس ــد: ای  نق

معمر اقذافی رهبری می شد.
ص ۴۷۸: »... مجــددی بــه پنــج زبــان ... چنــان تکلــم و 

نوشــته می کنــد، گویــا کــه زبــان مــادری وی باشــد.« 
 نقد: این گفته، از مبالغه هم فراتر است.

ص ۴۸۰: »... شــورای قیــادی و ربانــی از طریــق 
رادیــو گلبدیــن را ملحــد ... خواندنــد.« 

ــت. در آن  ــاس اس ــًا بی اس ــا کام ــن ادع ــد: ای  نق
زمــان مــن رییــس آژانــس باختــر بــودم، همــۀ اخبــار 
دولتــی را بنــا بــر مأموریتــی کــه داشــتم، از نظــر 

می گذراندم.
ــمال  ــش ش ــر جنب ــتم رهب ــرال دوس ص ۴۸۰: »... جن
ــه وی  ــا ب ــود در آن ج ــکا ســفر نم ــه ســعودی و امری ب
ــد  ــل شــورای حــل و عق ــا در مقاب دســتور داده شــد ت

ــد.« ــودداری کن ــبوتاژ خ ــی از س ربان
 نقــد: جنــرال دوســتم قبــل از شــورای حــل و عقــد، 
ــا  ــی ب ــه ماقات ــه ســعودی داشــت و ن ــه ســفری ب ن

مقامات امریکایی انجام داده است.
»... در شــورای حــل و عقــد دوکان داران  ص ۴۸۱: 
ــع  ــان را جم ــاالن و دست فروش ــل، حم ــتایی کاب روس

ــد.« ــرده بودن ک
حرف هــای  جنــِس  از  مطلــب  ایــن  نقــد:   
برنامــۀ  در  آن  جــای  و  اســت  پروپاگندچیــان 
چای خانــۀ تلویزیــون طلــوع اســت، نــه صفحــات 

تاریخ.
ــوره  ــۀ من ــن ... در مدین ــران مجاهدی ص ۴۸۸: »... رهب
ــه  ــۀ مکرم ــپس در مک ــر و س ــرت پیامب ــرم حض در ح
در مقابــل کعبــۀ شــریفه قســم خوردنــد تــا مــواد ایــن 

ــد. ــی نماین ــه عمل ــده را صادقان معاه
 نقــد: در آن ســفر، مــن در ترکیــب هیــأت مجاهدیــن 

بودم، چنین کاری صورت نگرفت.
ص ۴۸۶: »... تماس هــای زیــادی بیــن حکمتیــار و 
دوســتم و ســپس بیــن عبدالعلــی مــزاری و حشــمت اهلل 
ــد.« ــد صبغــت اهلل مجــددی برقــرار گردی مجــددی فرزن
بــرادر صبغــت اهلل   مجــددی  نقــد: حشــمت اهلل   

مجددی است، نه پسرش.
ص ۴۸۷: »... در هــرات یــک جلســه متشــکل از افغانــان 
ــت  ــان حکوم ــا آن ــب داد، ت ــل را ترتی ــارج و داخ خ

ــد.« ــد نماین ــی را تأیی ربان
 نقــد: برعکــس، آن جلســه بــه مقصــد تحویل دهــی 
ــد یوســف  ــر محم ــه داکت ــی ب ــتاد ربان ــدرت از اس ق

برگزار شده بود، اما جریان مختل گردید.
ــاع دســت  ــچ گاه از وزارت دف ص ۴۹۱: »... مســعود هی

نکشــید.« 
ــود؟  ــه کاره ب ــباوون چ ــداهلل س ــای وحی ــد: آق  نق
بــه  و  گفــت  تــرک  را  کابــل  مســعود  این کــه 

جبل السراج رفت، برای چه بود؟
ص ۴۹۲: »... ربانــی در تخــار کانتینرهــا را گذاشــته بــر 
یکــی نوشــت وزارت معــارف، در لوحــۀ کانتینــر دیگــر 

نوشــته بــود، وزارت داخلــه ...«
ــی را در  ــد: هــزاران نفــر دم ودســتگاهِ اســتاد ربان  نق
ــد،  ــردم تخــار شــاهد ان ــد، دســت کم م تخــار دیده ان
بــا این گونــه حرف هــا چیــزی ثابــت نمی گــردد و 

حاصلی به دست نمی آید.
ص ۴۹۶: »... مســعود تحــت نفــوذ طاهــر بدخشــی 
ــان  ــوروی ها از آن ــا ش ــه ب ــت... او در مفاهم ــرار داش ق
ــعود  ــت... مس ــاز می گذاش ــت و راه را ب ــک می گرف کم
برعکــس گلبدیــن، یــک شــخص آزاد و عیــاش اســت. 
ــل  ــم کاب ــکندر را از موزی ــام س ــه وی ج ــد ک می گوین

بــرده و در آن آب می نوشــد.«
ــاره  ــده و بیچ ــا درمان ــن ادع ــًا در ردِ ای ــد: واقع  نق

شدم!
در  انســان  هــزار   ۶۰...« ص ۴۹۸: 

ــد.« ــته ش ــل گش کاب
 نقــد: مــن در آن ســال ها رییــس 
ــر روز  ــودم و ه ــر ب ــس باخت آژان
ــه  ــه و ب ــهر را تهی ــای ش گزارش ه
نشــر می ســپردم. ایــن ارقــام بســیار 
واقعیــت  از  دور  و  مبالغه آمیــز 
ــم  ــناتور محمدعل ــان س ــت. آقای اس
ــر  ــن مدی ــار، ســلطان احمد بهی ایزدی
عبدالصبــور  خارجــه،  وزارت  در 
صدیــق اهلل  نویســنده،  رحیــل 
ــانه ها  ــن رس ــو انجم ــدی عض توحی
و عبدالخلیــل مینــوی رییــس پیشــین 
در  آن زمــان  در  باختــر  آژانــس 
ــر  ــد. ه ــر کار می کردن ــس باخت آژان
ــن از شــخصیت های فاضــل  ــج ت پن
ــم  ــا ه ــود از آن ه ــد. می ش و آگاه ان

این مسأله را جویا شد. 
ــدن  ــته ش ــد از کش ص ۴۹۸: »... بع
یــک  هــر  او  بــرادران  رســول، 
ــه  ــوان ب ــار پهل ــک و غف ــرال مل جن

ســلطۀ دوســتم خاتمــه دادنــد.«
ــرپل  ــوان از س ــار پهل ــد: غف  نق
اســت و رســول از فاریــاب، ایــن 
ــا یکدیگــر  دو هیــچ پیونــد نســبی ب

ندارند.
جنــگ  اثــر  در   ...«  :۴۹۹ ص 
شــکل  نیــز  دیگــر  شــهرهای 
مغاره هــا را بــه خــود گرفته انــد 

اســت.« داده  تغییــر  آن هــا  رنــگ  ســیاه  دود  کــه 
ــه جــز کابــل،   نقــد: کــدام شــهر؟ در کــدام شــهر ب
این همــه جنــگ و آتــش شــده اســت. از ایــن 

ــال  ــد اغف ــدر می توانن ــد چه ق ــل های بع ــته ها نس نوش
شوند.

ص ۵۰۰: »... هزاره ها بر فرق مردم میخ کوبیدند.«
ــاید پخــش  ــگ، ش ــات دوران جن ــرای تبلیغ ــد: ب  نق
این گونــه مســایل خــوب باشــد، ولــی بــرای درِج آن 
ــت،  ــاز اس ــاهد نی ــند و ش ــه س ــخ ب ــاِت تاری در صفح

لطفًا یکی را ارایه دهید!
بــه  علــوم  اکادمــی  البراتــوار  تمــام   ...«  :۵۰۲ ص 
ــورای  ــوول آن ش ــه مس ــده ک ــال داده ش ــتان انتق پاکس

ــت.« ــعود اس ــار مس نظ
ــی  ــدام دوره اکادم ــا؟ در ک ــدام البراتواره ــد: ک  نق
صاحــب این همــه البراتــوارِ قابــل انتقــال بــوده 

است؟
ــری  ــی و گال ــیف مل ــل، آرش ــم کاب ص ۵۰۳: »... موزی

ــز ســرقت شــدند.« ــی نی مل
ــارت  ــب و غ ــا تخری ــر جنگ ه ــم در اث ــد: موزی  نق
ــزد  ــه ن ــی ک ــری مل ــی و گال ــیف مل ــا آرش ــد. ام ش
ــارش  ــود، دســت نخــورد و هنــوز آث دولــت اســامی ب

برجاست.
ص ۵۰۳: »... تفنگــداران شــورای نظــار کتابخانــۀ عامــه 
را چــور و آثــار قیمتــی آن را بــه پــول ناچیــز فروختنــد.«

ــد و  ــون مان ــر مص ــا اخی ــه ت ــۀ عام ــد: کتابخان  نق
ــه  ــی ب ــاب رحیم ــاروق نی ــام ف ــت آن را غ ریاس

عهده داشت. 
ــران  ــزد غارتگ ــه از ن ــور ک ــک راپ ــی ی ص ۵۰۴: »ط
ــار قبــل التاریــخ، ۴  ــود، ۱۳ هــزار عــدد آث ــده ب به جامان
هــزار ســکه، ۸۰ مجســمه برنــز و عــاج ظــروف چینــی 
باســتانی و ظــروف بلــوری کــه از موزیــم کابــل دزدیــده 

ــود.« ــود، در آن درج ب شــده ب
 نقــد: موزیــم کابــل بــه چــه میــزان اثــر تاریخــی را 
ــه  ــا ب ــان این ه ــه از آن می ــود ک ــا داده ب ــود ج در خ

غارت رفتند و فهرست شان به جاماند؟
ــود  ــی وج ــناد قیمت ــی اس ــیف مل ص ۵۰۵: »... در آرش
ــت آن را  ــار و جمعی ــورای نظ ــای ش ــه اعض ــت ک داش
ــه فــروش رســانیدند.« ــاالی تاجــران پاکســتانی ب ــز ب نی

ــل  ــی را متحم ــچ صدمه ی ــی هی ــیف مل ــد: آرش  نق
نگردید، تمام اسناد آن محفوظ بود و است.

ــگ داران  ــن از تفن ــد ت ــد ص ــعود چن ص ۵۱۷: »... مس
ــه  ــان گفت ــه آن ــتاد. ب ــرات فرس ــه ه ــار را ب شــورای نظ
ــوال  ــد، ام ــدازه کــه در راه چــور نمودن ــه هــر ان شــد ب
ــل داده  ــل نق ــه کاب ــیندند ب ــاره از ش ــه طی ــان ذریع آن

ــد.« ــد ش خواه
 نقــد: هرچــه در افغانســتان باقــی مانــده، بــه همــت 
تفنگــداران شــورای نظــار اســت؛ آن هــا از کشــور در 
برابــر پاکســتان حراســت کردنــد، آن هــا از مــال و 
نامــوس مــردم پاســداری کردنــد، آن هــا از هویــت 
تایخــی و آثــار باســتانی افغانســتان دفــاع کردنــد، آن هــا 
ــد،...  ــه هیچ کــس نفروختن اســلحه و تجهیزات شــان را ب
ــرات  ــه ه ــتانی ب ــران پاکس ــا اجی ــه ب ــرای مقابل ــرا ب چ

نرفته باشند؟ 
ــتاد  ــدار اس ــر و کل ــر )الری( دال ــه موت ص ۵۲۳: »... س
ربانــی را انجنیــر ایــوب وزیــر آب و بــرق ... بــار نمــود، 
ــه  ــی ب ــر آن را مســعود گرفــت و متباق ــک موت در راه ی

اســتاد ربانــی داده شــد.«
ــی از  ــعود و ربان ــا، مس ــن ادع ــاس ای ــر اس ــد: ب  نق
ــرار  ــی ق ــت خوب ــد در وضعی ــادی بای ــذر اقتص رهگ
می داشــتند. می دانیــد یــک الری دالر چقــدر پــول 

است؟ و آن هم در آن زمان!
ص ۵۳۰: »... قتــل عــام دشــت لیلــی به صــورت عمــوم 

جامعــه را متأثــر نمــود.«
 نقــد: امــا بیشــتر از آن، قتــل عــام شــهر مزارشــریف، 

یکاولنگ، بامیان و سوختاندن کوهدامن!
ــعود  ــق مس ــه تواف ــق آباد ب ــرات عش ص ۵۳۸: »... مذاک
ــی  ــتاد ربان ــت اس ــرا در همان وق ــت، زی ــورت گرف ص
ــرات  ــورد مذاک ــت: در م ــو گف ــود در رادی ــا آواز خ ب
عشــق آباد بــا مــا هیــچ مشــوره نشــده اســت و نــه از آن 

ــن کار شــخص مســعود اســت.« ــم. ای ــر داری خب
 نقــد: در مذاکــرات عشــق آباد، آقــای یونــس قانونــی 
ــه در  ــد ک ــرکت ورزی ــت ش ــی از دول ــه نماینده گ ب
رأس آن، اســتاد ربانــی قــرار داشــت و هرگونــه تبصــرۀ 
ــه  ــه گفت ــت. آن چ ــاس اس ــرِف بی اس ــرون از آن، ح بی
ــه  ــات ب ــا جزیی ــر ب ــروار اســت. اگ ــتی از خ ــد، مش آم
ــودِ  ــر از خ ــری بزرگ ت ــود، اث ــه ش ــن پرداخت ــن مت ای
کتــاب به دســت خواهــد آمــد. نویســنده گانی کــه 
چنیــن می نویســند، کارشــان یــا از روی جهالــت اســت 
و یــا از ســِر عنــاد و خصومــت. هرچــه بــر ســِر خــود 
می آورنــد، بیاورنــد؛ جــای انــدوه و افســوس ایــن 
اســت کــه کســانی فریــِب القــاب و عناویــِن اکادمیســین، 
ــه  ــد و ب ــر آن را می خورن ــین و نظای ــد اکادمیس کاندی
نوشــته های آن هــا اســتناد می جوینــد و بدین گونــه 
ــم در  ــد و ه ــا می اندازن ــۀ خط ــه ورط ــود را ب ــم خ ه

حِق دیگران ستم روا می دارند. 
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وزیــر انــرژی و آب خطــوط راهبــردی ایــن وزارت را 
در مدیریــت منابــع آب توضیــح داد.

ــه  آقــای عثمانــی کــه دیــروز دوشــنبه، ۲۶ ســرطان ب
مجلــس نماینــده گان فراخوانــده شــده بــود، جغرافیای 
آب، مدیریــت منابــع آب و حکم رانــی آب )سیاســت 
و آب( را ســه محــور اســتراتژیک ایــن وزارت عنــوان 

. د کر
بــه گفتــۀ آقــا عثمانــی، شــناخت منابــع آبــی کشــور 
ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــرط دیپلوماس ــتیِن پیش ش نخس

آب هــا بــه شــما مــی رود.
ــت:  ــرژی و آب گف ــر ان ــی، وزی ــد عثمان ــی احم عل
برنامــۀ وزارت انــرژی و آب بــاالی ســه محــورِ 
ــی در کشــور، محــور مدیریــت  ــع آب موجودیــت مناب
منابــع آب و محــور دیپلوماســی آب در جریــان اســت 
و شــامل اولویت هــای منابــع آبــی بــرای وزارت 

انــرژی و آب بــه شــمار می آیــد.
ــت  ــزی مدیری ــه برنامه ری ــد ک ــی می گوی ــای عثمان آق
ــت  ــت آن در نشس ــس نخس ــه پیش نوی ــع آب ک مناب
ملــی منابــع آب ارایــه گردیــد، اکنــون در حــال نهایــی 

شــدن اســت.
ــه  ــن برنام ــه ای ــت ک ــان داش ــرژی و آب بی ــر ان وزی
ــازی  ــع آب و فرهنگ س ــت مناب ــِش مدیری در دو بخ
ــت  ــه دارد و اصــل اساســی مدیری مصــرِف آب توج
ــز  ــع آب را نی ــی در مناب ــع آب و حکمران ــع مناب جام
ــز  ــم تمرک ــن ه ــوژی نوی ــه تکنال ــرار داده و ب ــا ق مبن

دارد.
ــرار  ــی ق ــۀ فعل ــه برنام ــرد ک ــد ک ــی تأکی ــای عثمان آق
ــرژی و آب را  ــنتی ادارۀ وزارت ان ــاختار س ــت س اس
ــل  ــد تبدی ــد و هوش من ــاختار هدف من ــک س ــه ی ب
کنــد و در ایــن برنامــه، تمرکززدایــی از میــز وزارت و 
ــز  ــا نی ــرای حوزه ه ــری ب ــت تصمیم گی دادن صاحی

شــامل اســت.
ــاالی امنیــت پروژه هــا  ــد ب ــۀ جدی ــۀ او، برنام ــه گفت ب
و ســاخت بندهــا توجــه جــدی دارد کــه ســاخت و 

ــای  ــه مرحله ه ــا را ب ــن پروژه ه ــردن ای ــی ک عملیات
مختلــف تقســیم کــرده اســت.

آقــای عثمانــی می گویــد: وزارت انــرژی و آب در 
مجمــع در نظــر دارد تــا از مجمــوع عوامــل موثــر در 
مدیریــت آب هــای کشــور اســتفاده کــرده و برنامه های 

مدیریــت آب هــا را در یــک مســیر ســوق دهــد.
دیپلوماسی آب های مرزی

ــا  ــخنانش ب ــمتی از س ــی در قس ــد عثمان ــی احم عل
اشــاره بــه ســروصداهایی کــه ســخنان رییس جمهــور 
ایــران مبنــی بــر آب هــای افغانســتان در دو کشــور بــه 
ــی  ــع آب ــود، گفــت کــه شــناخت مناب وجــود آورده ب
کشــور نخســتیِن پیش شــرِط دیپلوماســی و مدیریــت 

منابــع آب بــه شــمار مــی رود.
آقــای عثمانــی در نشســت دیــروز مجلــس نماینده گان 
گفــت: "قبــل از آغــاز دیپلوماســی آب، مــا نیــاز داریم 

بدانیــم منابــع آب مــا در کجــا اســت؟ توزیــع آب چــه 
ــن آب  ــرای تأمی ــی ب ــدار اســت؟ چــی توانایی های مق
ــی را  ــۀ مدون ــم برنام ــا بتوانی ــرژی دارد ت ــن ان و تأمی
بــرای دیپلوماســی و مدیریــت آب هــا معرفــی کنیــم".

او از آغــاز فعالیت هــای موثــر در وزارت انــرژی و آب 
در گذشــته و زمــان مأموریــت خــود ســخن گفــت و 
ــک  ــژه بان ــی، وی ــه همــکاران بین الملل ــرد ک ــد ک تأکی
جهانــی و کشــور جاپــان، بیشــترین کمــک را در 
بخــش شــناخت منابــع آب بــا افغانســتان انجــام داده 

انــد.
وزیــر انــرژی و آب بــا بیــان این کــه در شــناخت منابع 
آب مشــکات بی شــماری وجــود دارد، تصریــح 
ــی« در  ــدار بارنده گ ــا، »مق ــکل م ــن مش ــرد: "اولی ک
کشــور اســت؛ مقــدار بارنده گــی در کشــور مــا یــک 
ســوم متوســط جهانــی اســت. دوم این کــه افغانســتان 
ــت؛ و  ــده اس ــع ش ــان واق ــک جه ــد خش در کمربن
ــاخته  ــاوت س ــا را متف ــور م ــه کش ــأله یی ک ــا مس تنه
ــع  ــری از لحــاظ مناب ــدک بهت ــت ان ــا وضعی اســت ت
ــه فلــک کشــیدۀ  آب داشــته باشــیم، کوه هــای ســر ب

افغانســتان اســت، امــا در مناطقــی هــم کــه کوه هــای 
بــزرگ را نداریــم، شــبیۀ صحراهــای آســیای مرکــزی 
شــبه جزیره را دارد کــه والیت هــای بلــخ، جوزجــان، 
فاریــاب، فــراه، بادغیــس، نیمــروز، هلمنــد و قندهــار 
ــم  ــیار ک ــی بس ــدار بارنده گ ــود، مق ــامل می ش را ش

است".
آقــای عثمانــی »پراکنده گــی باران هــا« در ســطح 
کشــور را یکــی از چالش هــای دیگــِر شــناخِت منابــع 
ــی  ــه بارنده گ ــت ک ــان داش ــرد و بی ــوان ک ــا عن آب ه
بــه صــورت متــوازن در ســطح کشــور توزیــع 
ــی  ــه باران ــت ک ــن اس ــی در ای ــا خوب ــود. ام نمی ش
کــه در کوه هــا سرچشــمه می گیــرد، در تابســتان 
ــا  ــرم م ــوار و گ ــق هم ــت ها و مناط ــمِت دش ــه س ب

حرکــت می کنــد.
ــی  ــی یک ــاِن بارنده گ ــی، زم ــای عثمان ــاور آق ــه ب ب
ــمار  ــه ش ــع ب ــناخت مناب ــکاِت در ش ــر از مش دیگ
ــل  ــا فص ــی ب ــان بارنده گ ــد: زم ــی رود. او میگ وی م
کشــاورزی در کشــور مــا یکســان نیســت؛ ۷۵ درصــد 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــتان ص ــا در زمس ــی م بارنده گ
ــازد. ــع نمی س ــا را مرف ــاورزی م ــای کش نبازمندی ه

وزیــر انــرژی و آب اظهــار داشــت کــه »تغییــر اقلیــم« 
ــا در  ــه نه تنه ــا اســت ک یکــی از مشــکات عمــدۀ م
کشــور مــا، بلکــه در ســطح منطقــه بــه یــک نگرانــی 
تبدیــل شــده اســت. تغییــرات اقلیــم نخســتین قربانــی 

را از منابــع آب گرفتــه اســت.
ــک  ــه کم ــه ب ــی ک ــن پژوهش ــت: در تازه تری او گف
ــه اســت، افغانســتان حــدودِ  ــکا« صــورت گرفت »جای
۹ ملیــارد متــر مکعــب از آب هــای ســطحی خــود را 
در ســال از دســت داده ایــم؛ اکنــون حــدود ۴۹ میلیــارد 

ــم. ــر مکعــب آب داری مت
ــوع مدیریــت یکــی از قربانی هــای دیگــر تغییــرات  ن
ــد.  ــوان ش ــرژی و آب عن ــر ان ــوی وزی ــم از س اقلی
بــه گفتــۀ آقــای عثمانــی، ده تــا بیســت ســال پیــش، 
کوهســتان ها  در  وقتــی  زمســتان  در  بارنده گــی 
ــر  ــخ ذخی ــرف و ی ــه شــکل ب ــت، ب صــورت می گرف
ــغ و برف هــا آب شــده  ــن ت می شــد و در تابســتان ای
ــروزه  ــا ام ــت، ام ــا می رف ــا و دریاه ــه رودخانه ه و ب
بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و گرمــی هــوا، ســطح 
ــخ  ــرف و ی ــاع ب ــده و ارتف ــم ش ــا ک ــای م یخچال ه
ــیاب ها از  ــکل س ــه ش ــت و ب ــه اس ــاال رفت ــیار ب بس

ــود. ــارج می ش ــا خ ــترس م دس
ایــن درحالــی اســت کــه چنــد هفتــه پیــش، حســن 
روحانــی، رییس جمهــوری ایــران در یــک ســخنرانی 
ــتان  ــای آب را در افغانس ــاد بنده ــور، ایج در آن کش
اســتان های  از  بعضــی  محیط زیســت  ضــرر  بــه 
ــوی  ــخنان او از س ــن س ــه ای ــده ک ــورش خوان کش
حکومــت و شــهروندان افغانســتان »مداخلــۀ آشــکار« 

ــد. ــده ش ــتان خوان ــور افغانس در ام
آقــای روحانــی گفته بــود: احــداث ســدهای متعدد در 
ــلما و  ــا از کجکــی، کمال خــان، س افغانســتان و بند ه
دیگــر ســدها و بندهــا در شــمال و جنوب افغانســتان، 
ــتان  ــتان و بلوچس ــا و سیس ــان م ــت خراس در والی

تأثیــر محیــط زیســتی گذاشــته اســت.

انجام  برای  ملی  امنیت  مشاور  اتمر  حنیف  محمد 
برخی  مقامات  با  نظامی  و  سیاسی  گفت وگوهای 
کشورهای آسیای مرکزی، در رأس یک هیأت بلندپایۀ 
دولتی، ابتدا عازم آستانه، پایتخت قزاقستان شده است.

در یک بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت ملی آمده است 
به  خود  سفر  اولین  در  کشور  ملی  امنیت  مشاور  که 
پایتخت  آستانه  در  نخست  مرکزی،  آسیای  کشورهای 
و  افغانستان  در  ثبات  و  تأمین صلح  درباره  قزاقستان، 
منطقه، به خصوص چگونگی راه های مبارزه با هراس 
افگنی، با مقام های سیاسی و نظامی این کشور گفتگو 

خواهد کرد.
شورای امنیت ملی افزوده که آقای اتمر در این دیدار 
در کنار بحث درباره توسعه همکاری های دوجانبه میان 

هر دو کشور، در مورد موضوعات تعقیبی نشست ها و 
دیدارهای قبلی نیز گفتگو خواهد کرد.

با  دیدار  در  ملی  امنیت  مشاور  که  آمده  بیانیه  این  در 
دوام همکاری های  و  بهبود  قزاقستانی، روی  مقامات 

اقتصادی میان دو کشور نیز صحبت خواهد نمود.
امنیت ملی کشور  قرار است پس از قزاقستان، مشاور 
مقامات  با  نیز  آن جا  در  و  داشته  ازبکستان  به  سفری 
های  همکاری  چگونگی  درباره  کشور  آن  بلندپایه 
بحث  کشور  دو  هر  میان  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی، 

خواهد کرد.
در همین حال، هیأتی در بخش اقتصادی که در رأس 
آن داکتر محمد همایون قیومی، مشاور اقتصادی رییس 
جمهور قرار دارد، با هیأت بلندپایه امنیتی در ازبکستان 

می پیوندد، که به گونه مشترک به بحث های سیاسی و 
این  و  پرداخت  خواهند  کشور  دو  هر  میان  اقتصادی 

گفت وگوها را پیش خواهند برد.
حنیف  که  افزوده  ملی  امنیت  شورای  مطبوعاتی  دفتر 
اتمر در این سفر با جانب ازبکستانی درباره صلح و نیز 

چگونگی مبارزه در برابر تروریزم گفت وگو خواهد کرد 
و نیز هیأت اقتصادی درباره تطبیق پروژه های بزرگ 
مذاکره  ازبکستانی  مقامات  با  میان دو کشور  اقتصادی 

خواهد کرد.
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ـــر  ـــتازی ظاه ـــو اس ـــار د خلک ـــې، د ننګره ـــه ک ـــي جرګ ـــه ول پ

ـــڅ  ـــې هې ـــوړه ک ـــوره ب ـــه ت ـــت پ ـــې حکوم ـــوي چ ـــا ک ـــر ادع قدی

ــم د  ــې اوس هـ ــې چـ ــه خربه یـ ــړی او پـ ــه دی کـ ــګ نـ پرمختـ

ــه  ــله والو پـ ــش وسـ ــاوره د داعـ ــلنه خـ ــوړې ۷۰ سـ ــورې بـ تـ

ولکـــه کـــې ده.

ـــه  ـــي جرګ ـــه ول ـــې پ ـــه ورځ ی ـــنبې پ ـــې د دوش ـــر چ ـــر قدی ظاه

ـــت د دوی  ـــه حکوم ـــړ ک ـــواښ وک ـــې، ک ـــې کول ـــې څرګندون ک

خـــربو تـــه پاملرنـــه ونه کـــړي، مظاهـــرې بـــه وکـــړي، مـــدين 

ــم د  ــه الر هـ ــار لویـ ــل ننګرهـ ــه د کابـ ــه او وررسه بـ حرکتونـ

ټرافیکـــو پـــر مـــخ وتـــړي.

ښاغيل قدیر زیاته کړه:

"یـــوه نقطه یـــې هـــم پرمختـــګ نـــه دی کـــړی، تاســـو خپلـــه 

ـــدان، وايل  ـــول اردو قومان ـــر، د ق ـــاع وزی ـــړئ، د دف ـــاوت وک قض

ـــه  ـــوړه تصفی ـــوره ب ـــوږ ت ـــې م ـــل چ ـــس ووی ـــت رئی ـــيل امنی او د م

ـــوړه  ـــوره ب ـــيل، ت ـــه دي تل ـــه ن ـــخ ت ـــم م ـــت ه ـــوه لوېش ـــړې، ی ک

اوس هـــم۷۰ فیصـــده د داعـــش پـــه الس کـــې ده."

ـــوي  ـــې ک ـــال ک ـــې ح ـــه داس ـــې پ ـــه څرګندون ـــر دغ ـــر قدی ظاه

ـــيل  ـــاع وزارت وی ـــتان د دف ـــدې د افغانس ـــوده وړان ـــه م ـــې څ چ

ـــه  ـــې ل ـــرڅ ک ـــه ت ـــو پ ـــړ عملیات ـــو ل ـــې د ی ـــوره بوړه ی ـــې ت و چ

ـــې د  ـــې ی ـــرڅ ک ـــه ت ـــو پ ـــو عملیات ـــې او د دغ ـــه نیول ـــش څخ داع

ـــش  ـــه داع ـــوالۍ ل ـــار ولس ـــراګام او چپره ـــت پچی ـــار والی ننګره

ـــړې دي. ـــه ک ـــپړ ډول تصفی ـــه بش ـــې پ ډل

ــش  ــه داعـ ــوا لـ ــو له خـ ــان ځواکونـ ــې د افغـ ــې ده چـ د یادونـ

ــته د  ــې وروسـ ــر نیونـ ــوړې تـ ــورې بـ ــه د تـ ــله والو څخـ وسـ

ننګرهـــار وايل ګالب منـــګل او پـــه خپلـــه ظاهـــر قدیـــر هـــم 

ـــاغيل  ـــې ښ ـــږي چ ـــل کې ـــو وی ـــيل وو، خ ـــه تل ـــوړې ت ـــورې ب ت

قدیـــر همغـــه مهـــال هـــم ادعـــا لرلـــه چـــې تـــوره بـــوړه او 

ـــه دي  ـــه داعـــش وســـله والو ن ـــپړ ډول ل ـــه بش ـــې ب شـــااوخوا کيل ی

تصفیـــه شـــوي.

پـــه ورتـــه وخـــت کـــې، د افغانســـتان د دفـــاع وزارت ویانـــد 

دولـــت وزیـــري د دوشـــنبې پـــه ورځ ازادي راډيـــو تـــه وویـــل 

ــې ده او  ــه الس کـ ــو پـ ــان ځواکونـ ــوړه د افغـ ــوره بـ ــې تـ چـ

ـــړي، دوی  ـــه ک ـــن رس پورت ـــله وال مخالفی ـــې وس ـــای چ ـــر ځ ه

به یـــې وځپـــي.

ښاغيل وزیري وویل:

ـــوړه  ـــوره ب ـــه ت ـــم پ ـــې ده، اوس ه ـــه الس ک ـــوږ پ ـــوړه زم ـــوره ب "ت

ـــه  ـــه پرات ـــوږ جوزوتامون ـــکر، زم ـــوږ عس ـــه، زم ـــوږ قوتون ـــې زم ک

دي."

ــتانی  ــد کوهسـ ــوه جاویـ ــارو کارپـ ــي چـ ــا د پوځـ ــوا بیـ بل خـ

وایـــي، پـــه دې وروســـتیو کـــې پاکســـتاين پوځیانـــو د ډیورنـــد 

ــې،  ــه خربه یـ ــړي او پـ ــات کـ ــې عملیـ ــه اوږدو کـ ــې پـ کرښـ

راوښـــتي داعیشـــان اوس هڅـــه کـــوي چـــې د تـــورې بـــوړې 

ســـراتېژکه ســـیمه بېرتـــه ونیـــي.

وزیر انرژی و آب در مجلس:

از دیپلماسی آب حمایت کنید

سفر  اتمر به قزاقستان و ازبکستان

ظاهر قدیر: 

د تورې بوړې ۷۰ سلنه 

ولکه ال هم د داعش په الس کې ده

روح اهلل بهزاد
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ورزش
یعقوب یسنا

ــوز گنــده نشــده  ــوزه و ترب هیــچ وقــت در افغانســتان خرب
بــود، امــا حکومــت اشــرف غنــی خربــزه و تربــوز را گنــده 
کــرد. امســال خربــوزه و تربــوز بــه دلیــل بســته بودن 
ــوزه و  ــۀ خرب ــه گفت ــود؛ ب ــادر نمی ش ــارج ص ــه خ ــارت ب ــای تج راه ه
تربــوزداران، حکومــت نیــز کــدام ســردخانه یی نســاخته اســت. می گوینــد 
ــه  ــد، ب ــد بیارن ــل بخواهن ــه کاب ــدارد، اگــر ب ــروش ن ــوز ف ــوزه و ترب خرب

ــود. ــرف راه اش نمی ش ــه و مص ــرود، هزین ــم ب ــروش ه ف
شــاید تعــدادی کــه در ارگ رفت وآمــد دارنــد، ایــن یادداشــت را ببیننــد، 
ــا یــک  ــوز... طــرف م ــوزه و ترب ــارۀ خرب ــد نوشــته درب ــد و بگوین بخندن
ــردم  ــوده، م ــده ب ــالی ش ــته ها خشک س ــد در گذش ــت؛ می گوین ــل اس مت
ــاه  ــر پادش ــه دخت ــی ب ــا غام ــز ی ــرده، کنی ــته می م ــنه گی داش از گرس
ــاه  ــر پادش ــرده اســت؛ دخت ــنه گی م ــدادی از گرس ــه تع ــد ک قصــه می کن
می گویــد »شــیر برنــج« هــم پیــدا نمی شــده کــه می خورده انــد! در 
زنده گــی روزمــره و در هــر عرصــه، مــردم دچــار مشــکل شــده اســت، 
ــه  ــد ک ــد می دان ــال بع ــد س ــا ص ــد، "افغان ه ــی می گوی ــرف غن ــا اش ام
مــن چیــکار کار کــرده ام"؛ معلــوم نیســت ایــن معمــای اشــرف غنــی چــه 

تأویــل داشــته باشــد!
ــک  ــا ی ــوند، ام ــده می ش ــا گن ــای م ــوز و میوه ه ــوزه و ترب پ.ن: خرب

ــد. ــروش می رس ــه ف ــی ب ــل ۷۰ افغان ــتانی در کاب ــم« پاکس »ه

فرید مزدک

ــد  ــی نتوانن ــوج، وقت ــه و لج ــاز، خودفریفت ــران یکه ت رهب
می ماننــد،  تنهــا  نهایــت  در  کننــد؛  برپــا  دیکتاتــوری 
تنهای تنهــا و غــرق در خیــاالت بلندپروازانــۀ خویــش. 
رهبــران و حاکمیت هــا؛ بــه ویــژه در بیــش از یک ونیــم دهــۀ اخیــر بایــد 
بــه جامعــۀ مملــو از تنــوع و پُــر از تفــاوت، نــگاه واقع بینانــه می داشــتند. 
ــودِ  ــزاری و نب ــی، خوداف ــه زنده گ ــور ب ــگاه قبیله مح ــود، ن ــاختار موج س
آرمــان و برنامــۀ همه پســند و روشــن بــرای پیشــرفت همه جانبــۀ جامعــه 
و مــردم؛ کشــور را بــه بن بســت کشــانده اســت. آنانــی کــه بــرای نجــات 
ــا  ــۀ روزگار« بهــرۀ بســنده داشــته باشــند ت ــد از »تجرب ــد بای فکــر می کنن

بــاز بــه کژراهــه نرونــد.

عزیز جعفری

کارهای نمایشی سیاست مداران افغانستان!
سیاســت مداران افغانســتان بیشــتر کار نمایشــی انجــام 
ــد. به جــای  ــردم بزنن ــه چشــم م ــا خــاک ب ــه ت ــد ک می دهن
ــد مشــکات روزمــرۀ مــردم را حــل  ایــن ایتاف هــا و اختاف هــا، برون
ــد،  ــاب دارن ــد، آب و فاض ــرک دارن ــکات راه و س ــردم مش ــد؛ م کنن
ــران  ــت مداران و رهب ــن سیاس ــک از ای ــدام ی ــد؛ ک ــت دارن ــرق و امنی ب
ــد؟ ــرای حــل ایــن مشــکات دارن گروه هــای سیاســی، طــرح درســت ب
هیــج یــک از سیاســت مدارانی کــه در داخــل و خــارج از نظــام هســتند، 
مشــکات واقعــی مــردم را از نزدیــک لمــس نکردنــد. در ســرک خاکــه 
ــد؛  ــس دارن ــای لوک ــه خانه ه ــهرک های کهن ــد؛ در ش ــای زره دارن موتره
مســافرت های  در  می خورنــد؛  قورمه پلــو  گرســنه،  مــردم  بیــن  در 
و  بــه دست بوســی  عده یــی  انتقــاد،  و  اعتــراض  به جــای  والیتــی، 
ــر  ــد، ه ــر نکن ــگ تغیی ــن فرهن ــه ای ــی ک ــتابند. تازمان ــی می ش چاپلوس
نیرویــی سیاســی کــه در نهادهــای حکومتــی دســت پیــدا کنــد، وضعیــت 

ــد. ــی کن ــر نم ــردم تغیی ــی م زنده گ

علی محمدی

انحصارگران انحصارگرا:
اینــک همــه، حتــی مقام هــای عالی رتبــۀ دولــت و 
ــۀ  ــک حلق ــری ی ــدرت از انحصارگ ــی ق ــرکای اصل ش
خــاص بــه فغــان آمــده و علیــه آن بســیج شــده انــد! مــن اولیــن کســی 
بــودم کــه آشــکارا هــدف حملــۀ کین توزانــۀ ایــن حلقــۀ خبیثــه قــرار 
گرفتــم. آن روز مــن تنهــا بــودم؛ هرچنــد حمایــت و هم نوایــی 
گروهــی از مــردم، برخــی از نخبــه گان و تعــدادی از اعضــای پارلمــان 

ــتم. ــان هس ــپاس گزار همۀش ــه س ــتم ک ــود داش ــا خ را ب
ســرور دانــش ســکوت کــرد و فقــط بــه ایــن اکتفــا کــرد کــه »این هــا 
ــی  ــزاع درون تیم ــک ن ــق آن را ی ــد محق ــد.« محم ــی بی رحمن خیل
تلقــی کــرد! محمدکریــم خلیلــی آن را شخصیت کشــی عنــوان نمــود 
و قابــل اعتــراض دانســت، ولــی در عمــل کاری نکــرد! داکتــر عبــداهلل 
ــه نحــوی در  ــد ب ــح داد؛ هرچن ــر خــود ترســید و ســکوت را ترجی ب

انداختــن بــار اتهــام بــر دوش مــن بــا حلقــۀ خبیثــه همراهــی کــرد!
ــد؛  ــه رقصیدن ــه ســاز همــان حلقــۀ خبیث رســانه هــای مــزدور ارگ ب
مــزدورکاران مشــایی و احمــدی نــژاد شایعه ســازی کردنــد و... قــس 

علیهــذا فعلــل و تفعلــل...
خوش بختانــه، امــروز همــه متفقنــد کــه ریشــۀ تمــام فجایــع و 
بحران هــا همیــن حلقــۀ خبیثــه انحصارگــر و انحصارگــر اســت. مــن 
امــا حــدود دو ســال پیــش در مجلــس عمومــی پارلمــان از چهــرۀ ایــن 
ــه صــدا درآوردم  ــگ ُهشــدار را ب ــرده برداشــتم و زن ــه پ ــۀ خبیث حلق
ــام و  ــه، اته ــۀ خبیث ــن حلق ــذف ای ــتراتیژی ح ــی اس ــش اصل ــه بخ ک

دوسیه ســازی اســت!

برگزاری دومین و بزرگ ترین 

جشنواره ورزشی در کابل

صدیقه صدیقی، قهرمان رقابت های 
دوچرخه سواری بامیان شد

فیـسبـوک نـــامــه

ــا حضــور   ــن جشــنوارۀ ورزشــی ۲۰ جــوالی ب ــن و بزرگ تری دومی
ــزار می شــود. ــل  برگ ــان در کاب ورزشــکارن و فرهنگی

ــه توســط،  ــی ک ــۀ مدن ــر جامع ــر چت ــان زی ــح و جوان ــازمان صل س
ــووالن آن،  ــۀ مس ــه گفت ــت، ب ــده اس ــیس ش ــور تأس ــان کش جوان
تــاش دارد تــا مشــکات و ناهنجاری هــای موجــود را محــو کــرده 
ــش را ادا  ــهم خوی ــن س ــگوفایی وط ــی و ش ــت بالنده گ و در جه

ــد. کنن
ایــن ســازمان مصمــم اســت تــا در همیــن راســتا، دومیــن و 
ــور  ــطح کش ــتان را در س ــی افغانس ــنوارۀ ورزش ــن جش بزرگ تری

می کنــد. برگــزار 
گفتنــی اســت کــه در ایــن جشــنواره برنامه هــای ورزشــی و 
فرهنگــی توســط ورزش کاران و فرهنگیــان کشــور اجــرا می گــردد.
ایــن جشــنواره بــا همــکاری  بنیــاد خیریــۀ هــارون پوپل، شــهرداری 
ــان و  ــان و چنــد نهــاد مدنیــف قهرمان ــل و معینیــت امــور جوان کاب
ــک  ــند، در ی ــه باش ــته یی ک ــر رش ــور را در ه ــان کش افتخارآفرین
رقابــت ســالم نامــزد کــرده و از میــان آنــان بــر اســاس آرای مــردم 
لقــب »ســفیر ورزش ۲۰۱۷ افغانســتان« را بــه فــردی کــه بیشــترین 

ــود. ــد، داده می ش ــود کن رأی را از آن خ
ــان  ــای بین المللی ش ــه مدال ه ــی ک ــام ورزش کاران ــردن تم ــزد ک نام
ــری در  ــد، رأی گی ــده باش ــور ش ــی کش ــت بدن ــت تربی ــت ریاس ثب
ــکار  ــاب ده ورزش ــت انتخ ــردم جه ــط م ــر توس ــایت معتب ــک س ی
ــی »۱۰  ــأت ترکیب ــط هی ــفیر ورزش توس ــاب س ــور، انتخ ــر کش بهت
ــیون های  ــای فدراس ــر روس ــان ، ۲۰ نف ــردم پارلم ــدۀ م ــر نماین نف
ــر  ــی، ۵ نف ــر تجــار مل ــی،  ۵ نف ــاالن مدن ــر فع ــی کشــور،  ۱۰ نف مل
از دانشــکدۀ ریاســت تربیــت بدنــی دانشــگاه پلتخنیــک و کابــل  از 

ــد. ــنوراه می باش ــن جش ــرکت در ای ــل ش ــه مراح جمل
ــر  ــاالر قص ــزرگ در ت ــنوارۀ ب ــن جش ــه ای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــل  ــزار در کاب ــال ۲۰۱۷ برگ ــوالی س ــخ ۲۰ ج ــه تاری ــن ب مرمری

می گــردد. برگــزار 

ــوان  ــا عن ــران کــه روز گذشــته ب رقابت هــای دوچرخه ســواری دخت
ســیر بامیــان بــا حضــور دوچرخه ســواران داخلــی و خارجــی 

ــان رســید.  ــه پای ــی صدیقــه صدیقــی ب ــا قهرمان برگــزار شــد، ب
ــوان  ــا عن ــران کــه روز گذشــته ب رقابت هــای دوچرخه ســواری دخت
»یــر بامیــان بــا حضــور دوچرخه ســواران داخلــی و خارجــی 

ــان رســید. ــه پای ــی ب ــه صدیق ــی صدیق ــا قهرمان ــزار شــد، ب برگ
ایــن رقابــت بــرای یــک  روز در بامیــان برگــزار شــد کــه بیــش از ۱۰ 

بانــوی دوچرخه ســوار در آن شــرکت کردنــد.
ــرد و  ــود ک ــت را از آن خ ــام نخس ــی مق ــه صدیق ــان صدیق در پای

ــدال طــا شــد. ــده م برن
ــدال  ــدۀ م ــه برن ــرد ک ــام دوم را از آن خــود ک نجــا ســخی زاده مق
نقــره شــناخته شــد و مریــم محمــدی بــا کســب مقــام ســوم مــدال 

برنــز را بــه دســت آورد.
برگــزار کننــده گان ایــن مســابقات گفتــه انــد کــه هــدف از راه اندازی 
ایــن رقابت هــا مبــارزه بــا اســتفاده از مــواد مخــدر و تجلیــل از هفتــۀ 

بســیج ملــی در برابــر مــواد مخــدر اســت.

چه گونه زمان 
و سیاست را مدیریت کنیم؟

- ســـاختار)نهادهای دولتـــی( را نظـــر بـــه نیازمندی هـــای 
عینـــی جامعـــه هم آهنـــگ ســـازید. ســـاختارها را طـــوری 
فعـــال ســـازید کـــه امنیـــت اقتصـــادی بـــه بـــار آورنـــد. 
ــاز امنیـــت سیاســـی خواهـــد  ــادی زمینه سـ امنیـــت اقتصـ
ـــه  ـــا دادن ب ـــی و کم به ـــت سیاس ـــه امنی ـــاد ب ـــه زی ـــد. توج ش
ـــی آورد.  ـــار م ـــه ب ـــور ب ـــۀ جنگ مح ـــادی جامع ـــت اقتص امنی
ـــت  ـــادی، امنی ـــی و اقتص ـــت سیاس ـــان امنی ـــوازن می ـــود ت نب
ــیب  ــدت آسـ ــه شـ ــه را بـ ــی جامعـ ــی و فرهنگـ اجتماعـ

می رســـاند.
ــی  ــرای هم گرایـ ــر را بـ ــای کارا و هم دیگرپذیـ - راهکارهـ
ــای  ــد. نهادهـ ــد زنیـ ــاختارها پیونـ ــن سـ ــم کاری ایـ وهـ
ــوند.  ــادی شـ ــای اقتصـ ــاز نهادهـ ــد زمینه سـ ــی بایـ امنیتـ
ـــت  ـــود امنی ـــادی از نب ـــاختارهای اقتص ـــه س ـــی ک ـــر زمان ه
ـــرا  ـــتند؛ زی ـــی هس ـــای امنیت ـــر نهاده ـــوند، مقص ـــج می ش فل
اقتصـــاد ملـــی کـــه جوهـــر منافـــع ملـــی اســـت آســـیب 
می بینـــد. پـــس مســـوولیت ایـــن دو ســـکتور مهـــم بایـــد 

گرهـــگاه امنیـــت ملـــی باشـــد. 
- شـــخصیت های حرفه یـــی، متعهـــد و میهن دوســـت 
را بـــر رأس ایـــن ســـاختارها و راهکارهـــا بگماریـــد. 
مداخله گـــران تبارگـــرا، تنظیم گـــرا و سیاســـت زده گان 

فرســـوده را بـــه ایـــن محـــور راه ندهیـــد. 
ــکل  ــاختارها را شـ ــرد سـ ــر عمل کـ ــی بـ ــون نظارتـ ـ کانـ
دهیـــد تـــا از نحـــوۀ کار و اســـتفاده از منابـــع بـــه  شـــما 
ــِی پایـــدار کننـــد. شـــاخص های اندازه گیـــری  گزارش دهـ
ـــد  ـــکل دهی ـــت ش ـــاختارهای دول ـــه س ـــرای هم ـــر« را ب »تغیی
ـــری  ـــه اندازه گی ـــا را در جامع ـــذاری آن ه ـــزان تأثیرگ ـــا می ت
کننـــد. شـــاخص های تغییـــر بایـــد جوهـــر هـــر گـــزارش 
باشـــد. ایـــن شـــاخص ها پی آمدهـــای کاری هـــر وزیـــر 

شـــما را بیـــان می کننـــد. 
در  پی آمدهـــا  بنیـــاد  بـــر  را  ســـاختارها  مدیـــران   -
ــد.  ــازات کنیـ ــا مجـ ــات و یـ ــر مکافـ ــاخص های تغییـ شـ
بـــه شـــما می گوینـــد کـــدام ســـاختار  شـــاخص ها 
چه گونـــه مدیریـــت می شـــود. شـــاخص های کمـــی و 
کیفـــی سرنوشـــت هـــر نهـــاد را تعییـــن خواهـــد کـــرد.
- سیاســـت رابطـــۀ خـــودکار و پایـــدار را بـــا ســـاختار ها، 
کانون هـــای نظارتـــی و راهکارهـــا برقـــرار کنیـــد. شـــما 
ـــد.  ـــزارش گیری ـــتی از وزرا گ ـــر نشس ـــد در ه ـــازی نداری نی
شـــاخص ها همـــه چیـــز را روشـــن بیـــان می کننـــد. 
وظیفـــه شـــما ارایـــه توصیه هـــا بـــر وزرا بـــر بنیـــاد 

ــت.  ــر اسـ ــاخص های تغییـ شـ
ـــی  ـــع حرفه ی ـــق مناب ـــی را از طری ـــاختارهای دولت ـــع س - مناب
آن بـــه دســـترس جامعـــه قـــرار دهیـــد. ســـاختارها بـــه 

ـــانید. ـــی بکش ـــِل خودکفای ـــد اق ـــا ح ـــی و ی خودکفای
اگر این شاخص ها شکل گرفتند: 

ـ آنگاه ثبات جای بحران را می گیرد. 
ـ آنگاه تخصص جای »واسطه« را می گیرد.

ـ آنگاه خرد جای تعصب را می گیرد.
ـ آنگاه حساب دهی جای بی مسوولیتی را می گیرد.

ـ آنگاه اعتماد جای شک و تردید را پر می کند.
ـ آنـــگاه ســـاختارها کار می کننـــد و کادرهـــا در ایـــن 

ســـاختارها ســـازگار می شـــوند.
ـــی  ـــد حرفه ی ـــچ کارمن ـــری هی ـــر وزی ـــر ه ـــا تغیی ـــگاه ب ـ آن

ــود.  ــت نمی شـ ــور اداری بی سرنوشـ و مأمـ
ــاخص های  ــان شـ ــف وزرا از میـ ــۀ وظایـ ــگاه الیحـ ـ آنـ

ــود. ــب می شـ ــر ترتیـ تغییـ
ـــی و  ـــت مل ـــور، سیاس ـــر رییس جمه ـــر ه ـــا تغیی ـــگاه ب ـ آن

ــود.  ــه نمی شـ ــل وارونـ بین الملـ
ـــوران  ـــایر مأم ـــان س ـــه س ـــز ب ـــور نی ـــس جمه ـــگاه ریی ـ آن
دولـــت زمـــان کافـــی بـــرای کار و خانـــواده خـــود پیـــدا 

می کنـــد.

 ملک ستیز
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ــته اند  ــور توانس ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
کــه بــا شکســت طالبــان، کنتــرول ولســوالی نــاوه 
والیــت هلمنــد را کــه یــک ســال قبــل بــه دســت 
طالبــان ســقوط کــرده بــود را بــه دســت بگیرنــد.
ــی  ــاع مل ــخنگوی وزارت دف ــری، س ــت وزی دول
کــه  گفــت  ســرطان  دوشــنبه۲۶  روز  صبــح 
ولســوالی نــاوه والیــت هلمنــد از وجــود طالبــان 

ــد. ــازی ش پاکس
ــاع  ــح نمــود:" نیروهــای دف ــری تصری ــای وزی آق
ــات  ــو عملی ــه بدینس ــان از ۲ روز ب ــی افغ و امنیت
تصفیــوی را جهــت بــاز پس گیــری ولســوالی 
ــمال و  ــتقامت ش ــد از دو اس ــت هلمن ــاوه والی ن
جنــوب راه انــدازی نمــوده بودنــد که خوشــبختانه 
حوالــی ســاعت ۹:۳۰ ولســوالی در تصــرف نیــرو 
ــمن  ــه دش ــده، ب ــی در آم ــی و امنیت ــای دفاع ه
ضربــات شــدید وارد گردیــده از ســاحه متــواری 
شــده عملیــات تصفیــه و تاشــی و خنثــی ســازی 

ــه دارد". ــن در ســاحه ادام مای
ــه  ــان داشــت ک ــی بی ــاع مل ســخنگوی وزارت دف
در ایــن عملیــات ۵۴ جنگجــوی طالــب کشــته، ۶ 
تــن دیگــر زخمــی و یــک هــراس افگــن دیگــر 

دســتگیر شــده اســت.
ــان  ــات همچن ــن عملی ــه در ای ــرد ک ــد ک وی تاکی
ده هــا مواضــع مســتحکم گــروه طالبــان، چندیــن 

عــراده موتــر و موتــر ســایکل و مقــدار ســاح و 
مهمــات مخالفــان مســلح نیــز از بیــن بــرده شــده 

اســت.
ســخنگوی وزارت دفــاع تاکیــد کــرد کــه رهبــری 
ــش  ــریف خوی ــردم ش ــه م ــی ب ــاع مل وزارت دف

ــوان  ــه عن ــی ب ــش مل ــه ارت ــد ک ــان می دهن اطمین
نیــروی دفاعــی کشــور بــا تمــام تــوان، حاضــر بــه 
هــر نــوع قربانــی بــرای تامیــن امنیــت و آرامــش 
مــردم بــوده و بــه خاطــر ازبیــن بــردن ایــن 

ــد. ــوی دارن ــزم و اراده ق ــتان ع تروریس

ســخنگوی ارتــش پاکســتان ضمــن هشــدار نســبت بــه رشــد تعداد 
و فعالیــت تروریســت های داعــش در شــمال ایــن کشــور از انجــام 

عملیــات نظامــی علیــه داعــش در مــرز بــا افغانســتان خبــر داد.
ــه گــزارش رویتــرز، ارتــش پاکســتان از انجــام عملیــات نظامــی  ب
ــی  ــش در نزدیک ــط داع ــده توس ــخیر ش ــتایی تس ــق روس در مناط

ــر داد. ــا افغانســتان خب ــرز ب م
ــام  ــا اع ــش پاکســتان ب ــزارش ســخنگوی ارت ــن گ ــر اســاس ای ب
ــه  ــدار داد ک ــر هش ــن خب ــام ای ــا اع ــور ب ــف غف ــر آص ــن خب ای
ــا افغانســتان در حــال رشــد و  داعــش در برخــی مناطــق مــرزی ب
پیشــروی بــوده و جلوگیــری از ایــن رونــد نیازمنــد انجــام عملیــات 
نظامــی در مناطــق روســتایی تحــت تصــرف و یــا ســیطره داعــش 

اســت.
ــته  ــال گذش ــی دو س ــش ط ــتی داع ــروه تروریس ــت گ ــی اس گفتن
ــن  ــاری در ای ــدد و بمبگذاری هــای خونب ــه حمــات متع دســت ب
کشــور شــده کــه از بمبگــذاری انجــام شــده در شــهر پاراچنــار در 
ایــن کشــور کــه مــاه پیــش رخ داده و منجــر بــه کشــته شــدن ۷، ۵ 

ــام بــرد. تــن از شــهروندان ایــن کشــور شــد ن

برخــی از اعضــای مجلــس نماینــده گان بــا انتقــاد از رهایــی ۵ فــردی مشــکوکی کــه متهــم 
ــد کــه رییــس امنیــت در  ــد، می گوین ــی بودن ــر ســاختمان شــورای مل ــه ب ــه طــرح حمل ب

بــارۀ رهایــی ایــن افــراد بایــد بــه مجلــس پاســخگو باشــد.
ــوز  ــراد هن ــن اف ــی ای ــت رهای ــد، عل ــده گان می گوی ــس نماین ــان، عضــو مجل ــب افغ حبی

ــی مشــخص بررســی شــود. ــک هیأت ــد از ســوی ی روشــن نســت و بای
بــه گفتــۀ او، رییــس امنیــت ملــی مکلــف اســت کــه در بــارۀ رهایــی ایــن ۵ فــرد مشــکوک 

بــرای مجلــس و مــردم توضیــح دهــد.
عبدالــرؤوف ابراهیمــی، رییــس مجلــس نماینــده گان  نیــز می گویــد کــه کمیســیون امنیــت 
داخلــی مجلــس نماینــده گان، هیــأت مجلــس ســنا و رییــس عمومــی امنیــت ملــی بایــد در 

ایــن بــاره بــا هــم گفت وگــو کــرده و مــردم و نماینــده گان را از نگرانــی خــاص کننــد.
ــه  ــا جــازدن خــود ب ــراد مشــکوک ب ــه اف ــده گان ک ــس نماین ــی، عضــو مجل حضــرت عل
جــای پســران کاکای او تــاش ورود بــه ســاختمان شــورای ملــی را داشــتند، می گویــد کــه 
او در بیــرون از کشــور بــود و پــس از آگاه شــدن از مقام هــای امنیتــی مجلــس خواســت 

تــا ایــن افــراد را بازداشــت کننــد.
ــه  ــد ک ــر دادن ــه وی خب ــراد ب ــن اف ــت ای ــس از باداش ــدود ۵ روز پ ــۀ او، ح ــه گفت ب
ــت. ــراد اس ــن اف ــی ای ــاش رهای ــنا در ت ــس س ــس مجل ــلمیار، ریی ــادی مس فضل  اله
آقــای حضــرت علــی می گویــد، در تماســی کــه بــا رییــس مجلــس ســنا داشــت، او ایــن 

موضــوع را رد کــرد.
او هشــدار داد می گویــد کــه اگــر بــار دیگــر تروریســتان بخواهنــد وارد ســاختمان شــورای 

ملــی شــوند، شــاید جلویــش گرفته نشــود.
فضل الهــادی مســلمیار، رییــس مجلــس ســنا روز پیــش تمامــی ادعاهــا در بــارۀ 

تاش هایــش بــرای رهایــی ایــن افــراد را رد کــرد.

وزارت دفاع:

کنتـرل نـاوه را بـه دست گـرفتیـم

داعش در حال پیشروی 
در پاکستان است

انتقادها از رهایی 5 فرد متهم حمله بر مجلس

وزارت داخله:
 یک عروس با شلیک محافظان 

محمد محقق کشته شد

مقام هـــای امنیتـــی گفته انـــد کـــه شـــلیک های هوایـــی 
شـــادیانه در یـــک محفـــل عروســـی در شـــهر کابـــل 
ـــی را برانگیخـــت  ـــام حکومت ـــک مق ـــن ی ـــل محافظی عکس العم
ـــان  ـــار مهم ـــید و چه ـــل رس ـــه قت ـــروس ب ـــه آن ع ـــه در نتیج ک

دیگـــر زخمـــی شـــدند.
ــه  ــت کـ ــه گفـ ــخنگوی وزارت داخلـ ــش، سـ ــب دانـ نجیـ
ـــای  ـــه کاروان موتره ـــت ک ـــوع پیوس ـــه وق ـــی ب ـــه زمان حادث
ـــگاه  ـــک اقامت ـــور از نزدی ـــگام عب ـــل عروســـی در هن ـــک محف ی
ـــه  ـــت ب ـــی، دس ـــت اجرای ـــاون دوم ریاس ـــق، مع ـــد محق محم

ـــد. ـــادیانه زدن ـــی ش ـــلیک هوای ش
ـــورد  ـــه م ـــن ک ـــرس ای ـــق از ت ـــان محق ـــه او، محافظ ـــه گفت ب
ـــرده  ـــگ ب ـــه تفن ـــه ماش ـــت ب ـــد، دس ـــه ان ـــرار گرفت ـــه ق حمل

ـــد. ـــلیک کردن و ش
ــار تـــن بـــه شـــمول دو مامـــور  دانـــش افـــزود کـــه چهـ
ــد، در  ــت می کردنـ ــق محافظـ ــه محقـ ــه از خانـ ــس کـ پولیـ
ـــده  ـــت ش ـــل بازداش ـــرب کاب ـــه در غ ـــن حادث ـــه ای ـــد ب پیون

ـــد. ان
ــس  ــه پـ ــرد کـ ــورت می گیـ ــی صـ ــه در حالـ ــن حادثـ ایـ
از یـــک سلســـله حمـــات در کابـــل تدابیـــر امنیتـــی 
تشـــدید یافتـــه اســـت. سیاســـتمداران، نهادهـــای دولتـــی و 
ــتر  ــان را بیشـ ــر امنیتی شـ ــی تدابیـ ــای خارجـ نماینده گی هـ

ند. ســـاخته ا
ــا  ــه بـ ــد کـ ــته انـ ــردم خواسـ ــار از مـ ــن بـ ــا چندیـ مقام هـ
توجـــه بـــه خطـــرات از شـــلیک های شـــادیانه خـــودداری 
کننـــد، امـــا بـــه نظـــر می رســـد کـــه شـــماری هنـــوز هـــم 

بـــه ایـــن عمـــل اصـــرار دارنـــد.
ـــد  ـــادیانه بع ـــلیک های ش ـــه ش ـــوری ۲۰۱۶ در نتیج ـــاه جن در م
از پیـــروزی تیـــم ملـــی کریکـــت افغانســـتان بـــر زیمبابـــوه 
ـــدن  ـــی ش ـــد و زخم ـــن در هلمن ـــک ت ـــدن ی ـــث کشته ش باع

ـــود. ـــده ب ـــل گردی ـــر در کاب ـــن دیگ ـــن ت چندی
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