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د افغانستان د بيارغونې ځانګړي عمومي څارونکي يا سيګار دفرت وايي 

خاوره  فيصده  پنځه  کې  موده  په  مياشتو  څلورو  د  حکومت  افغان  چې 

سخت دريځو ته له السه ورکړې ده.

د سخت دريځو پرمختګونو ته په کتو رسه د امريکا ولسمرش پرېکړه وکړه 

چې په افغانستان کې به د روان کال تر پايه اته زره او څلور سوه امريکايي 

رستېري پريږدي.

د  او  کېږي  کاله  پنځلس  ننوتلو  د  ځواکونو  امریکايي  د  ته  افغانستان 

تر  سیمې  پراخې  کې  افغانستان  په  طالبانو  راهييس  کال  ۲۰۰۱میالدي 

خپل کنټرول الندې کړي دي او د اټکل له مخې، په راتلونکي کې ښايي 

نورې سیمې هم تر السه کړي.

يا سيګار  بيا رغونې ځانګړي عمومي څارونکي  د  افغانستان  د  دا خربه 

دفرت په راپور کې راغلې.

توګه ووزي،  بشپړه  په  افغانستانه  له  امریکايي ځواکونه  لپاره چې  د دې 

امریکا افغان ځواکونو ته روزنه او تجهيزات ورکوي خو افغان ځواکونه 

اوس هم د مهامتو له کمي رسه مخامخ دي.

یا  دفرت  رسمفتش  د  حکومت  د  امریکا  د  لپاره  بیارغونې  د  افغانستان  د 

افغانستان حکومت تر مې  سیګار چې دا راپور یې خپور کړی وايي، د 

دا  خو  لرله  ولکه  برخې   ۶۵،۶ پر  کې  سلو  په  قلمرو  خپل  د  میاشتې 

فیصدي د جنوري په پیل کې ۷۰،۵ وه.

دا په دې مانا ده چې له څلور سوه ولسواليو څخه نولس د حکومت له 

ولکې وتيل دي.

د رويټرز خربي اژانس د راپور له مخې، څېړونکي وايي، په راتلونکي کې 

د دايس وضعيت د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو نيمګرتياوو ته اوس 

هم کايف پام نه دی شوی.

راپور په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو له خولې ليکيل چې افغان 

هغو  له  ځواکونه  افغان  چې  ورکړې  السه  له  خاوره  دا  ځکه  حکومت 

د سیمو  تهاجمي عملیاتو،  د  درلود،  نه  يې  لومړيتوب  سيمو څخه چې 

خونديتوب جاري ساتلو او نورې مواقع تر السه کولو لپاره بل ځای ته 

ولېږل شول.

نيکولسن  جان  جرنال  قوماندان  ځواکونو  امريکايي  د  کې  افغانستان  په 

وييل، د طالبانو تر کنټرول الندي اکرثيت لريي پرتې سيمې دي.

نيکولسن د پنجشنبې په ورځ په ويډيويي وينا کې پنټاګون ته وييل:

»دوی باور درلود چې مځکې به ونييس او وبه يې سايت خو په دې کار 

کې پاته راغلل.«

نورې  لس  دريځو  سخت  مهال  پر  مودې  همدې  د  مخې،  له  راپور  د 

ولسوالۍ هم تر خپل کنټرول الندي راوستيل دي، افغان حکومت په دې 

اړه تر اوسه څه نه دي وييل.

افغانستان کې د سخت دريځو السته راوړنو ته په کتو رسه د امریکا  په 

امریکايي  د  به  کې  افغانستان  په  چې  وکړه  پرېکړه  اباما  بارک  ولسمرش 

اته زره او څلور سوه  پايه  ځواکونو نیمی شمېر پر ځای د روان کال تر 

پوځيان پريږدي چې د ده د ولسمرشۍ دوره به هم پای ته ورسېږي.

کوالی  چې  ورکړي  اختيارات  نوي  ته  ځواکونو  خپلو  همداراز  اوباما 

قوه  او هوايي  په عملیاتو کې ګډون وکړي  افغان ځواکونو رسه  له  يش 

وکاروالی يش.

مخکې نيکولسن يوازي د طالبانو پر ضد په شديدو حاالتو کې د عملیاتو 

اجازه درلوده.

او  ماموريت  مالتړ  غوڅ  مرشۍ  په  ناټو  د  کې  افغانستان  په  نيکولسن 

همداراز د تروريزم پر ضد د امريکايي ماموریت قوماندان هم دی.
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پاکستـان دروازه اش را 

در مـرز تورخـم افتتـاح کـرد
درگيری هــای  جریــان  در  كــه  آنجــا  از 
چنــد  كــه  تورخــم  درمنطقــه  مــرزی 
ــی  ــای مرزبان ــان نيروه ــش مي ــه پي هفت
پاكســتان و افغانســتان رخ داد و یکــی 
از فرماندهــان مــرزی ارتــش پاكســتان 
بــه نــام جــواد علــی چنگيــزی و ســه نفــر 
دیگــر از نيروهــای مرزبــان ایــن كشــور 
شــدند،  كشــته  درگيری هــا  ایــن  در 
ــن دروازه  ــه ای ــد ك ــنهاد ش ــدا پيش ابت
ــت  ــده پاكســتانی ثب ــن فرمان ــام ای ــه ن ب

ــود. ش



یکــی از تبعــاِت جنبــش روشــنایی کــه از 
ــد و  ــی ش ــۀ عمل ــد وارد مرحل ــب دومِ اس ش
بازخوردهــای گســتردۀ آن هنــوز هــم در جامعۀ 
دارد،  اســتمرار  افغانســتان  هــزارۀ  سیاســی 
جابجایی هــای  از  ناشــی  مشــهودِ  ناآرامــی 
آنــی و پیش بینی نشـــده در نهــاد رهبــری ایــن 

ــود.  ــش ب جنب
ــه جنبــش روشــنایی  ــًا ب ــر، صرف ــن ام ــه ای البت
محــدود نمانــد و بازیگــران اصلــی ایــن رونــد 
ــه از  ــده ـ هم ــا برن ــده ی ــم از بازن ــز ـ اع نی
آینـــدۀ آن آگاهــی دارنــد؛ بلکــه در حــال 
بی ثباتــی  و  ناآرامــی  ایــن  دامنــۀ  حاضــر، 
ــرِی  ــِت رهب ــه کلی ــتنج کننده، ب ــش زا و مش تن
هــــزاره های افغانســتان کشــیده شــده اســت.
ســتیزی ســخت میــان چهره هــای جــوان 
و نوظهــور در رأس جنبــش روشــنایی بــا 
رهبــران ســـالخوردۀ هویــِت هزاره گــی در 

ــت. ــان اس جری
از آن جایــی کــه در شــب قبل از تظاهــرات دوم 
اســد، بســیاری از رهبــران نســـل دوم هزاره ها، 
ــی  ــان برپای ــی هواخواه ــارکت و همراه از مش
تظاهــرات کنــار کشــیدند، عرصــه بــه یک بــاره 
ــوار  ــی همـ ــان پُرشــور و تغییرطلب ــرای جوان ب
شــد کــه ظاهــراً از مدت هــا پیــش، بــرای 
ــماری  ــی لحظه ش ــن فرصت ــیدِن چنی ــرا رس ف
می کردنــد تــا رهبـــران ســنتی را از رأس هــرم 
قــدرت و هویــت هزاره گــی در افغانســتان بــه 
زیــر بکشـــند و خــود بــه جــای آن ها بنشــینند.
ــد  ــتفادۀ ح ــه اس ــاز ب ــتا نی ــن راس ــا در ای آن ه
انقالبــی  شــور  و  احساســات  از  اکثــری 
ــور  ــه تص ــتند ک ــی داش ــاِن عدالت خواه جوان
ــی،  ــوذ، برنده گ ــنتی، نف ــران س ــد رهب می کردن
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــی الزم ب ــد و کارآی تعه
آن هــا را ندارنــد و نیــاز کنونــی جامعــۀ هــزارۀ 
افغانســتان، ظهــور رهبران جوان و دگراندیشــی 
ــا  ــری ب ــاط نزدیک ت ــد ارتب ــه می  توانن اســت ک

مــردم معتــرض برقــرار کننــــد. 
ایــن امــر بــه ویــژه پــس از وقــوع انفجــار در 
ــر تشــدید  دهمزنــگ در مقیاســی چندیــن براب
شــد. موضع گیری هــای احساســِی رهبــران 

نوظهــورِ جنبــش روشــنایی علیــه رهبــران 
ســنتی جامعــۀ هــزاره، فضایــی را ایجــاد کــرد 
ــه  ــه هرگون ــبت ب ــی را نس ــکار عموم ــه اف ک
کهنــه،  رهبــران  تحــرک  و  موضع گیــری 
حســاس کــرد و در ایــن مســیر، بــه اندازه یــی 
افــراط و زیــاده روی شــد کــه عده یــی بــا 
اســتفاده از وضعیــت بی مهــار و لجام گســیختۀ 
حاکــم بــر فضــای مجــازی، حتــا حریــم 
خصوصــی و حقــوق فــردِی رهبــران ســنتی را 

ــد.  ــرار دادن ــرض ق ــورد تع ــز م نی
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــنایی و در ُکل،  ــش روش ــد جنب ــری جدی رهب
نهــاد رهبــری جامعــۀ هــزارۀ افغانســتان، پیــش 
از آن کــه در نتیجــۀ یــک جابجایــی مطلــوب و 
ــت و آرام  ــورد انتظــار همــه گان، ســیری مثب م
ــه کــرده باشــد، دچــار بحــران شـــده  را تجرب

اســت.
ــی های  ــه آسیب شناس ــاز ب ــت نی ــن وضعی ای

عمیــق، کارشناســانه و همه جانبــه دارد. 
ــر  ــم ب ــدید حاک ــی ش ــته گی و دوگانه گ دودس
ــتان،  ــزارۀ افغانس ــۀ ه ــی جامع ــای سیاس فض
ــاد  ــته یی را ایج ــق و ناخواس ــکاف های عمی ش
کــرده کــه ترمیــم، بازســازی و بهبــود آن 

ســال ها زمــان نیــاز دارد. 
ــوج  ــر م ــه ب ــوری ک ــد و نوظه ــران جدی رهب
ناشــی از انفجــار دوم اســد، ســوار انــد و 
بی مهابــا اســپ مــراد را در مســیر شــهرت 
جــو  در  می راننــد،  سیاســی  نامبــرداری  و 
احســاس زدۀ کنونــی بــه انــدازۀ کافــی، نســبت 
ــه جوانــب ویران گــر ایــن رویکــرد، عنایــت  ب
ندارنــد. آن هــا بــا تبدیــل موضــوع برِق بامیـــان 
بــه یــک مســالۀ حیثیتــی و غیــر قابــل بحــث، 
شــقاق های  و  شـــکاف ها  آرایــی،  صــف 
ــی  ــۀ برون قوم ــا در عرص ــه تنه ــی را ن بزرگ
هویــت  و  قومیــت  درون  در  حتــا  بلکــه 

ــد. ــرده ان ــاد ک ــی ایج هزاره گ
رهبــران جدیــد، نــه تــوان و تجربۀ کافــی برای 
مدیریــت خردمندانــۀ ایــن وضعیــت را دارنــد، 
نــه از کاریزمــا و وجهــه و اقتــدار قبــول شــدۀ 
اجتماعــی و مذهبــِی نیرومنــدی در ســطح ملــی 

ــۀ  ــادۀ جامع ــای جداافت ــرای جــذب هویت ه ب
ــتفادۀ حــد  ــا اس ــه ب ــد، ن ــزاره برخــوردار ان ه
اکثــری از احساســات و اصالح طلبــِی پُرشـــور، 
ــه از  ــد، ن ــت را دارن ــا حاکمی ــل ب ــوان تعام ت
ــِی  ــوکال و محل ــر از حوزه هــای ل نفــوذی فرات
خــود بــرای مشــروعیت دادن بــه رهبــری 
تــازه، بهره منــد انــد و نــه به تنهایــی قــادر 
ــان،  ــات جوان ــج احساس ــا تهیی ــد ب ــا اب ــد ت ان
و  مدیریــت  از  ناشــی  هزینه هــای ســنگیِن 
رهبــرِی احساسی شــان را تأمیــن و فراهــم 

ــد.  کنن
ــًا  ــردم اساس ــه م ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
ــل  ــۀ قاب ــه کارنام ــه و ســنتی ک ــران کهن از رهب
ــز  ــد نی ــده ان ــای نمان ــه ج ــود ب ــی از خ دفاع
به کـــلی قطــع امیــد کــرده و بازگشــت دوبــارۀ 
آن هــا بــه رأس هــرم رهبــری را خیالــی باطــل 
ــد.  ــه شکســـت می دانن و تجربه یــی محکــوم ب
ــت  ــنایی و کلی ــش روش ــان، جنب ــن می در ای
هویــِت هزاره گــی در حــال حاضــر بــا بحــران 
ناپایداری هــای  از  ناشــی  کننــدۀ  بی ثبــات 
ســریع و ویرانگــر در نهــاد رهبــری رو بــه رو 
ــه  ــد ک ــا می کن ــت اقتضـ ــن وضعی ــت و ای اس
ویرانگــر  هزینه هــای  از  پیش گیــری  بــرای 
بیشــتر، در کنــار داعیــۀ حق طلبانــۀ فعــاالن 
ــل  ــان، معض ــردم بامی ــنایی و م ــش روش جنب
ــۀ  ــه هم ــورد توج ــم م ــا ه ــری هزارهــ رهب
اطــراف و بازیگــراِن ایــن عرصــه قــرار بگیــرد. 
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 عبدالمتين فرهمند

جنبش روشنایی؛ 
نهاد ناآراِم 

رهبری

 

عالـی  شـورای  جلسـۀ  نخسـتین  در  غنـی،  رییس جمهـور 
حاکمیـِت قانـون و مبـارزه با فسـاد اداری و گشـایش مرکز 
قضایـی مبـارزه با فسـاد اداری، ضمـن آن که هفتـۀ پیِش رو 
را آغـاز مبـارزه بـا فسـاد اداری خواند، تصریح کـرد: مبارزه 
بـا فسـاد اداری، یـک اقـدامِ سیاسـی نبـوده و نبایـد بـا آن 

سـلیقه یی برخـورد شـود. 
 مرکـز قضایـی مبـارزه بـا فسـاد اداری به هـدِف اصـالح 
و تقویـِت نظـام عدلـی و قضایـی افغانسـتان و مبـارزه بـا 
فسـاد اداری ایجـاد شـده و قـرار اسـت هر شـش ماه یک بار 
افغانسـتان  رییس جمهـوری  نظـِر  زیـر  آن  فعالیت هـای 
بررسـی شـود. آقای غنـی در این نشسـت گفـت: حکومت 
اراده دارد کـه قبـل از رفتـن به نشسـت بروکسـل »گام های 
عملـی در بخش هـای مختلـف )از جملـه مبـارزه بـا فسـاد 

بـردارد.« ادارري( 
 قـرار اسـت در کنفرانـس بروکسـل کـه بـه زودی برگـزار 
می شـود، فعالیت هـای دولـت افغانسـتان به ویـژه در حـوزۀ 
مبـارزه بـا فسـاد بررسـی شـود. سـخن از مبـارزه بـا فسـاد 
اداری در افغانسـتان در حالـی گفتـه می شـود که افغانسـتان 
مقـامِ سـومیِن کشـور فاسـِد جهـان را احـراز کـرده اسـت. 
دولـت همـواره در آسـتانۀ نشسـت های بین المللـی بـرای 
افغانسـتان، از مبـارزه با فسـاد بـا آب وتاب سـخن می گوید 
اقدامـی  هیـچ  کنفرانس هـا،  آن  یافتـِن  پایـان  از  بعـد  امـا 
صـورت نمی دهـد. متأسـفانه جهـان هم زیـاد به ایـن مورد 
 کـه دولـت  افغانسـتان چـه گام هایـی در زمینـۀ مبـارزه بـا 
فسـاد برداشـته  اسـت، اهمیـت نمی دهـد و فقـط برنامه های 
خـودش را دارد. همین اسـت کـه دولت مرداِن کشـور اصاًل 

بحـِث مبـارزه بـا فسـاد را جـدی نمی گیرنـد.  
مرکـز قضایـی مبارزه بـا فسـاد اداری، چندمین نهادی سـت 
کـه به هـدِف مبـارزه بـا فسـاد اداری ایجاد شـده اسـت؛ اما 
خـود ایـن نهاد هـا در مواردی، بخشـی از پروسـۀ فسـاد در 
کشـور را شـکل داده انـد. حـاال ایـن مرکـز قضایـی بـرای 
مبـارزه بـا فسـاد اداری هرچنـد اداره یـی مـوازی بـا اداراِت 
عدلـی و قضایـی کشـور شـمرده می شـود، امـا موجودیـِت 
آن در آسـتانۀ کنفـراِس بروکسـل بـرای دولـت وحدت ملی 
بسـیار مهم پنداشـته می شـود. ولی مسـلمًا آن چه برای مردم 
افغانسـتان مهـم می باشـد، ارادۀ دولت مـردان در مبـارزه بـا 

فسـاد اسـت کـه تا کنـون تجربه نشـده اسـت.  
 مـردم افغانسـتان هنـوز باور ندارند که آقـای غنی در مبارزه 
بـا فسـاد جدیـت دارد؛ زیـرا عمـل و گفتـارِ آقـای غنـی در 
امـِر مبـارزه بـا فسـاد، یکـی نیسـت. او درحالی کـه خواهان 
از بیـن بـردِن عالیـق و سـلیقه ها در مبـارزه با فسـاد اسـت، 
امـا خـود عمـاًل در ایـن مـورد بـا سـلیقه و دیـدی خـاص 
عمـل می کنـد. چنان که او برخی از شـخصیت های سیاسـی 
و مقامـاِت پیشـیِن دولتـی را کـه متهـم بـه فسـاد اداری اند، 
حمایـت کـرده و می کنـد. وزیر پیشـیِن وزارت معـارف که 
از طـرِف یـک نهـاد تحقیقاتـی بین المللـی متهـم بـه فسـاد 
گسـترده شـده اسـت، همچنان در سـایۀ حمایِت آقای غنی 
قـرار دارد و سـمت ها و مسـوولیت های مهمـی را نیـز بـه 
پیـش می بـرد. همچنیـن برخـی از وزیرانـی کـه بـه فسـاد 
متهـم شـده  بودنـد، اکنـون بـه عنـوان سـفیر در کشـورهای 
مختلـف بـه کار گماشـته شـده اند. ده هـا فـردِ فاسـِد دیگـر 
کـه بایـد جای شـان در زنـدان باشـد، در کنارِ آقـای غنی در 
اوِج آسـایش به سـر می برنـد. همیـن اکنـون زیر نـام مالیات 
و پـول بـرق، بزرگ ترین فسـاد اداری جریان دارد. شـرکِت 
برشـنا بـه یکـی از شـرکت های پـول درآور و فاسـد تبدیـل 
شـده اسـت. کمیتـۀ تدارکاتی یـی کـه در ریاسـت جمهوری 
فعال شـده اسـت، همۀ امـور اقتصادی از جملـه قراردادهای 
مهـم را زیـر سـیطره گرفتـه و بخشـی از فسـادِ موجـود در 
کشـور را رقـم زده اسـت. بنابرایـن تـا زمانی که آقـای غنی 
خـود اراده یـی بـرای مبـارزه بـا فسـاد اداری نداشـته باشـد 
و مفسـداِن مالـی و ادرای را بـه زنـدان نفرسـتد و حـد اقل 
حمایـِت خویـش را از آنـان دریـغ نکنـد، مـردم بـه شـعارِ 
مبـارزه بـا فسـاد اداری می خنــدند و بـه حـاِل خـود نیـز 

می گرینـد. 

مبـارزه با فسـاد اداری
 بازهم در حـِد شعار
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مردم اساساً از رهبراِن كهنه و 
سنتی كه كارنامۀ قابِل دفاعی از 
خود به جای نمانده اند نيز به كـلی 
قطع اميد كرده و بازگشت دوبارة 
آن ها به رأس هرم رهبری را خيالی 
باطل و تجربه یی محکوم به شکسـت 
می دانند. در این ميان، جنبش 
روشنایی و كليت هویِت هزاره گی 
در حال حاضر با بحران بی ثبات كنندة 
ناشی از ناپایداری های سریع و 
ویرانگر در نهاد رهبری رو به رو 
است و این وضعيت اقتضـا می كند 
كه برای پيش گيری از هزینه های 
ویرانگر بيشتر، در كنار داعيۀ 
حق طلبانۀ فعاالِن جنبش روشنایی 
و مردم باميان، معضل رهبری 
هزارهــا هم مورد توجه همۀ اطراف 
و بازیگراِن این عرصه قرار بگيرد 
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جنبش روشنایی:

یک گام هم عقب نشینی نمی کنیم
گذشت  از  بعد  روشنایی  جنبش  اعضای 
اعالم کردند که  از حادثۀ دهمزنگ  چند روز 
لجاجت حکومت در برآورده نکردن خواست 
شهروندی از راه های مدنی، سبب شد تا خیلی 

از جوانان این کشور بهخون بغلتند.
آنان با تأکید بر خواست های شان می گویند که 

یک گام هم عقب نشینی نمی کنیم.
اعضای این جنبش که در یک نشست خبری 
کار  به  آغاز  به  اشاره  با  می کردند  صحبت 
برای  دولت  نشانی  از  توظیف شده  کمیسیون 
خود  دولت  گفتند،  دهمزنگ  حادثۀ  بررسی 
مسبب این حادثه است و ایجاد کمیسیونی با 
مردم  پذیرش  مورد  دولتی  چهره های  حضور 

نیست.

آنان می گویند، کمیسیونی که برای حقیقت یابی 
این فاجعه شکل گرفته، هیچ یک از اعضای آن 
یافتن کالف های  و  در جرم شناسی  تخصصِی 
این  اعضای  ندارند.  حوادثی  چنین  سردرگم 
کمیسیون یا حقوق دان هستند، یا آشنا با مسایل 
دکتورای  هم  یا  و  عربی  کشورهای  سیاسی 
روابط  دانش آموختۀ  یا  و  دارند  محیط زیست 

بین الملل اند.
اعضای جنبش روشنایی تأکید می کنند، چنین 
عالی  شورای  نزد  اعتباری  هیچ  کمیسیون 
قضیه  این  ندارد.  روشنایی  جنبش  مردمی 
نهادهای  سوی  از  مستقالنه  به صورت  باید 
و  خبره  اشخاص  اشتراک  با  و  بین المللی 

متخصص امور، تحقیق شود.
دو  کشور  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد 
همایش  به  بمب گذاران  حملۀ  از  پیش  روز 
اعتراضی جنبش روشنایی، هیأت ۱۳ نفری را 
ُکل کشور  دادستان  فرید حمیدی،  ریاست  به 

تعیین کرد تا این رویداد را بررسی کند.
روشنایی،  جنبش  رهبران  از  ناجی،  داوود 

افغانستان  حکومت  گفت:  نشست  این  در 
تأمین  در  کوتاهی  و  بی توجهی  به  متهم  خود 
هیأتی  کار  و  است  تظاهرات کننده گان  امنیت 
که تمام اعضای آن حکومتی اند، قابل پذیرش 
روشنایی  جنبش  و  قربانیان  خانواده های 

نخواهد بود.
آقای ناجی در ادامۀ سخنانش گفت: حکومت 
کمیسیونی  است،  متهم  خودش  درحالی که 

برای انجام تحقیقات توظیف کرده است.
نیروهای  و  حکومت  ما  نظر  از  او:  گفتۀ  به 
این  بنًا  بی توجهی اند.  به  متهم  حداقل  امنیتی 
کمیسیون و نتایج کارش هرچه باشد، از حاال 
از  و  ما  معظم  شهدای  خانواده های  طرف  از 
طرف جنبش روشنایی و شورای عالی مردمی 

کمیسیون  چون  کمیسیون،  این  است.  مردود 
حکومتی است.

این عضو جنبش روشنایی هم چنین گفت که 
روشنایی،  جنبش  میلیونی  تظاهرات  روز  در 
اعتراض  امنیت  تأمین  به جای  حکومت 
چیدِن  برای  را  امنیتی  نیروهای  کننده گان، 

کانتینر و حفظ امنیت ارگ گماشته بود.
آقای ناجی در ادامۀ سخنانش گفت: حکومت 
محل  دهمزنگ،  فاجعۀ  از  پس  ساعت  نیم 
فاجعه را پاک کاری و با آب شست وشو کرد تا 
آثار و نشانه های جنایت قبل از تحقیق، محو 

گردد.
او هم چنین عالوه کرد که جنبش روشنایی به 
هم  گام  یک  و  دارد  تأکید  خود  خواسته های 

عقب نشینی نخواهد کرد.
روشنایی  جنبش  رهبری  شورای  عضو  این 
از  جنبش  این  آیندۀ  برنامه های  که  می گوید 
اعالم  شهدا  فاتحۀ  از  بعد  و  آینده  هفتۀ  آغاز 

خواهد شد.
روشنایی  جنبش  که  داد  ُهشدار  ناجی  داوود 

حادثۀ  قربانیان  خون  که  نمی گذارد  این بار 
تحقیقات  »البه الی  در  شنبه  روز  تروریستی 

فریب کارانه« نابود شود. 
با این حال، رهبران جنبش روشنایی می گویند 
مطالبات  مورد  در  افغانستان  حکومت  که 
وارد  کسانی  با  جنبش  این  خواسته های  و 
مذاکره و گفت وگو شده که در آن مذاکرات، 
خواسته های دیگری از جمله دادن پُست های 
محلی،  ارگان های  مستقل  ادارۀ  ریاست 
از  برخی  و  امور  ادارۀ  کابل،  شهرداری 

سفارت خانه ها مطرح شده است.
اعضای جنبش روشنایی در پایان این نشست 
تظاهرات  که  کردند  تأکید  اعالمیۀ  پخش  با 
دوم اسد جنبش روشنایی یک حرکت مدنی، 
نابرابری  و  تبعیض  ضد  و  عدالت خواهانه 
با  مطابقت  در  که  بود  کشور  در  سیستماتیک 
و  اجتماعات  قانون  افغانستان،  اساسی  قانون 
تظاهرات و براساس هماهنگی با وزارت امور 
شده  برگزار  امنیتی  ارگان های  سایر  و  داخله 

بود. 
در این اعالمیه آمده است که این حرکت مدنی 
و دادخواهانه در اثر بی توجهی نیروهای امنیتی 
و حملۀ ددمنشان و دشمنان آزادی و انسانیت 

به خون کشیده شد.
آمده است:  اعالمیۀ جنبش روشنایی  ادامۀ  در 
به  بی اعتنایی  با  ملی  وحدت  »حکومت 
و  بی اعتنایی  با  نیز  و  شهروندی  مطالبۀ  یک 
بی توجهی به تأمین امنیت هزاران انسانی که در 
مطابقت با قانون و با مجوز رسمی وزارت امور 
داخله و در مسیر تعیین شده از سوی نهادهای 
امنیتی به جاده ها آمده بودند، زمینه ساز ترور و 
خشونت شدند تا به اعتراضات مدنی و منطق 
و استدالل، نقطۀ پایان بگذارند و به خیال خام 
و  فساد  در الک چرکین  آرام  و  راحت  خود، 

بیکاره گی زنده گی کنند.«
مشخص نبودن حادثۀ دهمزنگ

مورد  در  داخله  وزارت  این،  با  همزمان 
جنبش  تظاهرات کننده های  بر  انتحاری  حملۀ 
که  می گوید  کابل  دهمزنگ  در  روشنایی 
چگونه گی این حمله تا هنوز برای پولیس نیز 

واضح نیست.
داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
بر  انتحاری  حملۀ  چگونه گی  که  است  گفته 
مشخص  نیز  پولیس  برای  تظاهرات کننده گان 
موظف  کمیسیون  تحقیقات  پایان  تا  و  نیست 

چیزی در مورد گفته نمی تواند.
»نیروهای  داخله:  وزارت  سخنگوی  گفتۀ  به 
امنیتی به ویژه پولیس، همواره تالش کرده است 
که از مردم حفاظت کند، در حادثۀ دهمزنگ 
نیز این تالش صورت گرفته است؛ اما این که 
دشمن با استفاده از چه فرصت های خود را به 
تظاهرات کننده ها رسانده است؛ هنوز برای ما 

هم مشخص نیست.«

حکومـت  پیشـیِن  و  کنونـی  مقام هـای 
آرامـگاه  بـر  گل  اکلیـل  گذاشـتن  بـا 
محمدظاهـر شـاه، از نهمیـن سـال روز در 

کردنـد. یادبـود  کابـل  در  او  گذشـت 
در مراسـم ویژه یـی کـه روز پنجشـنبه در 
کابـل برگـزار شـده بـود، رییـس اجراییه 
گفـت  کـه محمدظاهـر شـاه در تاریـخ 

افغانسـتان جایـگاه ویژه یـی دارد.
بسـته گان  برخـی از  حـال،  همیـن  در 
آخریـن  کـه  می گوینـد  محمدظاهرشـاه 
شـاه افغانسـتان همـواره بـر پیشـرفت و 

می کوشـید. افغانسـتان  ثبـات 
کـه  می گـذرد  روزی  آن  از  سـال  نـه 
و  درگذشـت  افغانسـتان  شـاه  واپسـین 
از او اکنـون همچـون »بابـای ملـت« یـاد 

. د می شـو
عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجراییـه، گفـت: 
»شـاه پیشـین در تاریـخ افغانسـتان یـک 

جایـگاه خـاص دارد.«
رییـس اجراییـه حکومـت وحـدت ملـی 
از ظاهرشـاه  ایـن مراسـم  افغانسـتان در 
بـه عنـوان یـک شـخص »وطن دوسـت« 
و »صـادق« یـاد کـرده می گویـد که شـاه 
سـابق افغانسـتان حتا در دوران مهاجرت 
فکـر  افغانسـتان  آینـده  مـورد  در  نیـز 
می کـرد. وی تاکیـد کرد که ظاهرشـاه در 
دوران حاکمیـت خـود بنیادهـای زیـادی 

در افغانسـتان بجـا گذاشـت.
وحـدت  حکومـت  اجراییـه  رییـس 
ملـی افغانسـتان گفـت: »دوره حاکمیـت 
تاریـخ  در  ملـت،  بابـای  اعلی حضـرت 
افغانسـتان یـک دوره طالیـی و آرام بود.«
ظاهرشـاه  کـه  می گویـد  عبـدهلل  عبـداهلل 
افتخـار«  بـا  و  »عـزت  بـا  مهاجـرت  از 
بـه عنـوان یـک  بـه کشـور برگشـت و 
شـخصیت قابـل قدر مـورد احتـرام مردم 

قـرار گرفـت.
را  روزگاری  هسـتند،  ایـن  بـر  باور هـا 
کـه افغانسـتان در آن زمـان پشـت سـر 
می گذشـتاند، از رهگـذر امنیتی آسـوده تر 

از اکنـون بـود.
پیشـین  وزیـر  رهیـن،  مخـدوم  سـید 
داشـت:  اظهـار  فرهنـگ،  و  اطالعـات 
»او همـواره بـر آسـوده گی مـردم تأکیـد 
داشـت و تـالش می کـرد کـه خـودش را 
نسـازد.« پیچیـده  سیاسـت های  درگیـر 
مشـاور  اتمـر  محمدحنیـف  همچنیـن 
امنیـت ملـی اشـرف غنی رییـس جمهـور 
افغانسـتان نیـز، در پیامـی از ظاهرشـاه به 
عنـوان یـک شـخص »صلح دوسـت« یاد 
کـرده می گویـد کـه حکومـت افغانسـتان 
مسـوولیت دارد تـا بـه تمـام »آرمان های« 
شـاه سـابق رسـیدگی کند. در این مراسم 
برخـی شـخصیت های سیاسـی از جملـه 
حامـد کرزی رییـس جمهوری پیشـین و 
احمـد ولـی مسـعود رییس عمومـی بیناد 

شـهید مسـعود نیـز اشـتراک کـرده بود. 
امـا باور هایی هـم وجود دارنـد که در آن 
۴۰ سـال افغانسـتان از رهگـذر اقتصادی 
دسـت  پیشـرفت هایی  بـه  سیاسـی  و 

نیافـت و در »رکـود« به سـر می بـرد.
بـا این همـه، در مادۀ ۱۵۸ قانون اساسـی 
افغانسـتان بـرای ظاهرشـاه، لقـب »بابای 
»بـا رعایـت  داده شده اسـت کـه  ملـت« 
احـکام ایـن قانـون اساسـی مادام الحیات 

بـرای ایشـان محفـوظ می باشـد.«
محمدظاهـر شـاه از سـال ۱۳۱۲ هجـری 
خورشـیدی تا ۱۳۴۲ هجری خورشـیدی 
»پادشـاهی«  افغانسـتان  شـاه  به حیـث 
کـرد و در اول اسـد سـال ۱۳۸۷ هجـری 

خورشـیدی در کابـل در گذشـت. 

یادبود از نهمین سال روز 
درگذشت آخرین شاه افغاستان

هارون مجيدی

و  مهاجـران  امـور  ریاسـت 
عودت کننـدگان والیـت ننگرهار 
بـه  مـاه  یـک  از  کـه  می گویـد 
مهاجـران  برگشـت  این سـو 

یافتـه اسـت. افزایـش  پاکسـتان ۸۰ درصـد  از  افغانسـتانی 
پـس از آن کـه در بنـدر تورخـم چهـار بـار زد و خوردهایی 
بیـن سـربازان افغانسـتانی و پاکسـتانی بـر سـر سـاختن یک 
دروازه صـورت گرفـت، حکومـت پاکسـتان بعـد از آن بـا 
مهاجـران افغانسـتانی برخـورد خشـونت بـار را شـروع کرد 
و برخـی را مجبـور بـه تـرک آن کشـور گردانیـد. در این زد 
و خـورد هـا کـه در مـاه رمضـان صـورت گرفـت در هر دو 

طـرف کشـته و زخمـی بـه جا گذاشـت.
غالم حیـدر فقیر زی رئیس امور مهاجران و عودت کننده گان 
والیـت ننگرهـار به دویچـه وله گفت که در یک ماه گذشـته 
از طریـق بنـدر تورخـم در حدود سـه هـزار خانـواده واپس 
بـه وطـن برگشـته اند کـه برعـالوه اهالـی والیـت ننگرهار، 

باشـندگان سـایر والیات نیز در بین شـان می باشـند.
او افـزود: »از یـک مـاه بـه اینسـو ۲۷۰۲ خانـواده بـه وطـن 
آمـده انـد کـه از آن جملـه ۳۵9 خانـواده آن اسـناد دارنـد.«
نامبـرده افـزود کـه در مـاه گذشـته در حـدود 9۰۰ نفـر بـه 
دلیـل نداشـتن اوراق مهاجـرت از طریق پولیس پاکسـتان در 

تورخـم بـه حکومـت افغانستانیسـتان سـپرده شـده اند.
او می گویـد عودت کننده گانـی کـه سـند مهاجـرت داشـته 
باشـند، بـرای هر عضـو خانواده شـان تا ۴۰۰ دالـر امریکایی 

کمـک می شـود، اما کسـانی که اسـناد ندارنـد، از طریق یک 
اداره ملـل متحـد بـه آن هـا بـه ارزش ۳۰۰ دالـر امریکایـی 

مـواد خوراکـی و غیـر خوراکـی کمک می شـود.
از جانـب دیگـر برخـی عودت کننـده گان مـی گوینـد کـه 
پاکسـتان بـا مهاجـران افغانسـتانی بسـیار رفتار خـراب دارد 
کـه از همیـن جهـت بسـیاری مجبـور مـی گردنـد بـه وطن 

برگردند.
یکـی از بازگشـت کننـده گان گفـت: »در آنجـا زندگـی بـی 
عزتـی اسـت، اگـر پادشـاه هـم باشـی در آنجا فقیر هسـتی. 

در کشـور خـود اگـر فقیـر هم باشـی وطن خودت هسـت.«
یـک عـودت کننـده دیگـر گفـت: »هـرگاه کسـی را جایـی 
بییننـد دسـتگیر مـی کننـد و بـه زندان مـی اندازنـد. در آنجا 
پولـش را مـی گیرنـد و بـاز بـه سـرحد مـی آورنـد و بـه 

افغانستانیسـتان مـی سـپارند.« حکومـت 
آن هـا می گوینـد کـه حکومـت بـرای عودت کننـده گان بـه 
کشـور در پهلـوی تهیه سـرپناه کمک های ضـروری دیگری 

نیـز بکند.
بـا این هـم یک تعـداد که اسـناد مهاجـرت ندارنـد از جریان 

توزیـع کمـک هـا ناخشـنود انـد و مـی 
گوینـد بـا آنهـا هیـچ گونه کمک نشـده 

ست. ا
یـک خانـم بیـوه کـه بـه وطـن عـودت 
کـرده اسـت مـی گوید: »کسـی بـه من چیـزی نـداد. آمدیم 
در اینجـا روز ما را گذشـتاندیم کسـی چیزی هـم نداد. ما در 
اینجـا زمیـن داریـم، امـا در آن خانه آبـاد کرده نمـی توانیم، 

زیـرا توانایـی اش را نداریم.«
ماننـد ایـن خانـم شـمار دیگـر عودت کننـده گان بـه کشـور 
نیز که اسـنادی ندارنـد از حکومت افغانستانیسـتان و ادارات 

کمکـی شـکایت مـی کنند.
غـالم حیدر فقیرزی رئیس امور مهاجـران و عودت کننده گان 
والیـت ننگرهار موجودیـت چنین مشـکالتی را تایید نموده 
و مـی گویـد در صـدد یافتـن راه حلـی بـرای آن اسـت. 
نامبـرده مـی گویـد: »حال ایـن کمک ها کم شـده اسـت. ما 
امـروز بـا مسـئولین ملل متحد نشسـت داشـتیم. ما بـه آن ها 
پیشـنهاد افزایـش کمـک ها را نمودیـم، اما آن هـا می گویند 
کـه مـا از ۱6 درصد بیشـتر کمـک نمـی توانیم، امـا اطمینان 
داد کـه در ارتبـاط بـا افزایش کمـک ها با مرکز شـان تماس 

مـی گیرد.«
در حـال حاضـر بیـش از دو میلیـون مهاجـر افغانسـتانی در 
پاکسـتان زندگـی مـی کننـد کـه حـدود یـک و نیـم میلیون 
آن ثبـت دفتـر شـده ه اند و سـند اجازه اقامت در آن کشـور 

دارند.

افزایش هشتاد درصدی بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان

دیـروز جنبـش روشـنایی در تویتـر ریکـورد زد. هـزاران تـن بـا هشـتک هایی ضمـن 
انزجـار از حملـه بـر راهپيمایـی ایـن جنبـش خواسـتار بررسـی ایـن رویداد از سـوی 

نهـاد هـای بـی طـرف بيـن المللی شـده اند.



ادیـپ، نامِ یکی از اسـطوره های یونانی اسـت کـه از نمایش نامۀ 
ادیـپ شـهریار )Oedipus Rex( بـه نـگارش درآمده اسـت. در 
ایـن داسـتان، ادیـپ جـوان پـدرش را می کشـد و بـا مـادرش 

ازدواج می کنـد، بی آن کـه آن زمـان بدانـد کـه آن ها کیسـتند.
 عقـدۀ ادیـپ از آن جـا شـکل می گیـرد کـه پسـر بـه مـادرش 
عشـق مـی ورزد و نسـبت بـه او احسـاس جنسـی دارد؛ امـا در 
ایـن میـان پـدر رقیـب و یـک تهدیـد می باشـد. این امـر باعث 
می شـود کـه در کـودک تـرس خاصـی در مـورد آلتـش شـکل 
می گیـرد. او می ترسـد کـه پـدرش انـدام خاطـی وی را که منبع 
لـذت و هوس های جنسـی او هسـتند، قطـع کند. بدیـن ترتیب 
در کـودک »اضطـراب اخته گـی، Contrition anxiety« پدیـد 

می آیـد. 
تـرس پسـر از اخته گـی چنـان نیرومند اسـت کـه او مجبـور به 
واپـس رانـدِن میل جنسـی نسـبت بـه مـادرش می شـود. فروید 
جریـان را حـل تعـارض ادیـپ می نامـد. ایـن جریـان شـامل 
جای گزینـی مهـری پذیرفته تـر بـه جـای میـل جنسـی بـه مادر، 
همانندسـازی گسـترده بـا پـدر اسـت. بدیـن ترتیـب، یکـی از 

نتایـج حـل عقـدۀ ادیـپ، شـکل گیری »فراخـود« اسـت. 
فرویـد دربارۀ عقـدۀ الکتـرا )Electra Complex( کم تر توضیح 
داده اسـت. در اسـطوره های یونانـی الکترا بـرادرش را با نیرنگ 
وادار بـه کشـتن مـادر و معشـوق مادرشـان کـرد؛ زیـرا ایـن دو 
پیـش از ایـن، پـدر الکتـرا را بـه قتـل رسـانده بودنـد. دختر نیز 
ماننـد پسـر، اولیـن موضـوع عشـقش مـادر اسـت که نخسـتین 
منبـع غـذا، مهـر و امنیـِت او در کودکـی اسـت. امـا در خـالل 
مرحلـۀ آلتـی پـدر موضـوع جدیـد عشـق دختـر می شـود. او 
درمی یابـد کـه کـه پسـرها دارای اندام جنسـی برآمده هسـتند و 
دخترهـا چنیـن چیزی ندارنـد. دختر مادرش را به خاطر شـرایط 
اخته گـی و در نتیجـه فرودسـتی سـرزنش می کنـد و در مقابـل، 
عشـق خـود را بـه پـدرش منتقـل می کند؛ زیـرا پدر مالـک آلتی 
بـزرگ اسـت. بـا این حـال دختر در کنار عشـق، به پدر رشـک 
 Penis ،هـم مـی ورزد. بدین ترتیـب در دختر حالت »غبطـۀ آلتی
envy« پدیـد می آیـد. بدیـن جهـت می بینیـم کـه هـم در دختـر 

و هـم پسـر، اضطـراب آلتـی و غبطـۀ آلتـی بدین ترتیب شـکل 
می گیـرد کـه دختـر احسـاس می کنـد آلتـش را از دسـت داده 

اسـت و پسـر می ترسـد کـه مبـادا آن را از دسـت بدهد. 
منـش یـا شـخصیت آلتـی، نشـان هایی از خودشـیفته گِی شـدید 
بـروز می دهـد و در ایـن حـال، هرچنـد تـالش مسـتمری برای 
جـذب جنـس مخالف انجـام می دهد، امـا برقـراری رابطۀ پختۀ 
دگرجنس خواهانـه بـا دشـواری همراه اسـت. این افراد نیازمند آن هسـتند کـه صفت های 
جـذاب و بی همتای شـان به طـور پیوسـته مـورد شـناخت و تحسـین قـرار گیـرد. آن ها تا 
زمانـی کـه چنیـن حمایتـی را دریافـت می کننـد، کارکردشـان خوب بـه نظر می رسـد، اما 
بـا از دسـت دادن آن، مـورد هجـوم احسـاس های بی کفایتـی و حقـارت قـرار می گیرند. 

مـردی کـه شـخصیت آلتـی دارد، گسـتاخ، خودبیـن و متکـی بـه نفـس اسـت. ایـن افراد 
همـواره مردانه گی شـان را ـ بـرای مثـال از طریـق تصاحب کردن های جنسـی مکـرر ـ به 

رخ می کشـند یـا نمایـان می سـازند. 
زنـی کـه شـخصیت آلتـی دارد، در زنانه گِی خویش اغـراق می کند و قریحـه و فریبنده گِی 

خـود را جهت درهم شکسـتن و تسـخیر مردان بـه کار می گیرد. 
برداشت فروید از ماهیت انسان 

فرویـد تصویـری جـذاب و خوش بینانـه از سرشـت انسـان ترسـیم نکـرد، بلکـه کامـاًل 
برعکـس عمـل نمـود. در تصویـر او، آدمـی مـرداب تاریکـی اسـت کـه همـواره در آن 
تعارضـی در حـال جوش وخـروش می باشـد. فرویـد بـا لحنـی بدبینانـه مـا را محکـوم 
بـه کشـاکش بـا نیروهـای درونی مـان توصیـف می کنـد؛ کشاکشـی کـه تقریبًا همیشـه به 

شکسـِت مـا ختـم می شـود. 
در نظـام فرویـد، تنهـا یـک هـدف غایی و اساسـی در زنده گـی وجـود دارد و آن »کاهش 

تنـش« اسـت. مـا باید تـالش کنیم کـه تا حـد ممکن از تنـش به دور باشـیم. 
فرویـد در مـورد موضـوع ارادۀ آزاد در برابـر جبرگرایـی )جبر و اختیار(، در مورد انسـان 
دیـدی جبرگرایانـه داشـت؛ هر چیـزی که انجـام می دهیم یا می اندیشـیم )و حتـا در رویا 
می بینیـم(، از پیـش بـه وسـیلۀ نیروهایـی گریزناپذیـر و نامرئـی در دروِن مـا رقـم خورده 

است. 
امـا آیـا انسـان می تواند از طریق اندیشـه و اسـتدالل )که خود را تشـکیل می دهـد( از این 
وضعیـت رهایـی یابـد؟ بنـا بر نظریـۀ فروید، خیـر. انسـان خردگرایی که سرنوشـِت خود 
را تحـت کنتـرل دارد و بـه شـکلی خودجـوش بـر پایـۀ اسـتدالل و منطق عمـل می کند، 
زیـر بـار سـنگیِن نهـاد از هـم می پاشـد. این نهاد اسـت، و نه خـرد )یا خـود( که صاحب 
اختیـار ماسـت. اندیشـه و اسـتدالل صرفـًا خدمت گزارانـی هسـتند کـه تنهـا در خدمـت 

نیازهـای نخسـتیِن مـا عمـل می کننـد، و ایـن خود یـک کار تمام وقت اسـت.
social me.blogfa.com :منبع
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بخش نخسـت

                  ميالد پورعيسا
افالطـون یکـی از نخسـتین دانشـمنداِن علـوم 
اجتماعـی و بی گمـان یکی از پرنفوذترین شـان 
بـود. بـه ایـن معنـا کـه واژۀ »جامعه شناسـی« 
اسپنسـر  میـل و هربـرت  را آگوسـت کنـت، 
افالطـون  جامعه شناسـِی  میـان  می فهمیدنـد. 
بـه  نـام آن هـا  و جامعه شناسـاِن دیگـری کـه 
شـباهت  یـک  و  تفـاوت  یـک  آمـد،  میـان 
اساسـی وجـود دارد. تمایـز را بایـد در هـدف 
و شـباهت را در روِش آن ها جسـت وجو کرد. 
سـاختن  افالطـون،  جامعه شناسـی  در  هـدف 
کشـوری نیـک، کامـل، تباهی ناپذیـر، حقیقی و 
در یـک کالم ایـده آل اسـت؛ امـا تـالش بـرای 
فرآیندهـای  شـناخت  و  پیشـرفت  توسـعه، 
واقع گرایانـۀ متناسـب بـا ایـن پیشـرفت ها، از 
ماننـد  جامعه شناسـانی  تحلیل هـای  اهـداف 
کنـت و اسپنسـر و هم چنیـن میـل را تشـکیل 
می دهنـد. در واقـع وجـوه تمایـز را بایـد در 
تضـاد میان حقیقـت و واقعیت یافـت. حقیقتی 
شـکل  را  افالطـون  آرمـان  کـه  متافیزیکـی 
می دهـد و واقعیتـی ملمـوس کـه در زنده گـی 
و اندیشـه های اندیشـمندان عصر روشـن گری 

می شـوند. متجلـی 
راه  در  افالطـون  کـه  اسـت  شـگفت  امـا 
برسـاختِن چنیـن کشـور ایده آلـی، از روشـی 
درسـت  ایـن  و  می گیـرد  بهـره  واقع گرایانـه 
نقطـۀ اشـتراِک افالطـون و تحلیل گـران دوراِن 
پسـامدرن  و  مـدرن  عصـر  در  او  از  پـس 
ترکیـب  بـا  افالطـون  واقـع  در  اسـت. 
روشـی  و  ایدیالیسـتی)مینوباورانه(  هدفـی 
توصیـف  بـا  و  ریالیسـتی)واقع گرایانه( 
زنده گـی  و  جامعـه  تحلیـل  بـه  واقعیت هـا 

پرداخـت. انسـان  اجتماعـی 
  از دیـدگاه افالطـون، هسـتی این جهانـی تنها 
مثالـی ناقص از صـورت حقیقـی و کامِل خود 
اسـت. بر این اسـاس، زنده گی اجتماعی انسان 
نیـز رونگاشـتی نـه چنـدان کامـل از صـورت 
مینویـی آن در کشـور ایـده آل اسـت. امـا یـک 
چیـز و تنهـا همـان، بیشـترین میـزان شـباهِت 
خـود را بـا صـورت مینویـی خود حفـظ کرده 
اسـت و آن »روان« یـا »نفس« اسـت. این چنین 
اسـت کـه افالطـون راه خـود را برای سـاختن 
پیـش  در  انسـان  »روان«  از  مینویـی  کشـور 
می گیـرد. بـه بیـان بهتـر اگـر جامعه شناسـانی 
چـون کنـت و اسپنسـر از طریـق قیـاِس بـدن 
انسـان و کارکردهـای متقابـل اندام هـای آن بـا 
اجتمـاع، تـالش خود را برای توصیف زیسـت 
اجتماعـی او به بـار می نشـانند، افالطون همین 
قیـاس را میـان »روان« فـرد و »جامعـه« بـرای 
انجـام  انسـان  اجتماعـی  زنده گـی  توصیـف 
جامعه شناسـی  در  دلیـل  همیـن  بـه  می دهـد. 
افالطـون بـر روان انسـان، تأکیـد زیـادی بـه 
هـم  و  »پایـداری«  هـم  او  می خـورد.  چشـم 

»تباهـی« کشـور را فرآوردۀ مسـتقیم »پایداری« 
و »تباهـی« روان آدمـی می انـگارد.

 بـه گفتـۀ افالطـون: »سـتیزۀ درونـی« و جنگ 
طبقاتـی کـه سـود شـخصی و بـه ویـژه سـود 
مـادی یـا اقتصـادی آن را برمی انگیـزد، نیروی 
عمـدۀ »پویایـی اجتماعـی« اسـت. بـرای فهـم 
ایـن جملـۀ افالطـون نخسـت بایـد گفـت از 
نظـر او »دگرگونـی«، پایـه و اسـاس تباهـی و 

فروپاشـِی یـک جامعـه را تشـکیل می دهـد.
 بنابرایـن وقتـی او »سـتیزۀ درونـی« را در کنار 
جنـگ طبقاتـی، عامل پویایـی جامعـه ارزیابی 
افالطـون  کـه  اسـت  آن  گویـای  می کنـد، 
بـه  یـا  آدمـی  نیروهـای روانـِی درون  جنـگ 
همـراه  رابـه  روانـی  پویش هـای  بهتـر  بیـان 
جنگ هـای طبقاتـی، مهم تریـن عوامل سسـتی 
و فروپاشـی بنیان هـای جامعـه معرفـی می کند. 
روان  چندپاره گـی  او  وقتـی  اسـت  هم چنیـن 
طبقـۀ فرمانـروا را زمانـی کـه بـه چندپاره گـی 
خـود طبقـه منجـر می شـود، زمینه سـاز بـروز 
بحران سیاسـی در کشـورمعرفی می کنـد و راه 
جلوگیـری از ایـن فاجعـه را البتـه بـه صورت 
نـه چندان مسـتقیم، »تربیـت« و دیگر نفوذهای 
روان شـناختی در ایـن طبقـه می دانـد. توصیـۀ 
بگویـم  »بایـد  اسـت:  چنیـن  این بـاره  در  او 
فرمانروایانـی کـه برای شـهر تربیت کـرده اید، 
بایـد از فرزانه گـی بسـنده برخـوردار باشـند.«
از سـوی دیگـر، افالطـون فرد را »رونگاشـت«ِ 
ناقصـی از کشـور می شـمارد و جامعـه را نـه 
همسـان، بلکـه هماننـد فـرد و به ویـژه رواِن او 
توصیـف می کنـد. »هرچنـد کشـور بـه ظاهـر 
بسـیار اسـت، بـه واقـع یـک اسـت.« بـه ایـن 
سـه  جامعـه  و  فـرد  روان  بـرای  او  ترتیـب، 
ایـن  می گیـرد.  نظـر  در  عنصـر  دو  و  بخـش 
سـه بخـش کـه هـر یـک را می تـوان بـا یکـی 
و  جنـگاوران  پاسـداران،  سـه گانۀ  طبقـات  از 
کارگـران منطبـق دانسـت عبارت انـد از: عقل، 
توانـش و غریـزۀ جانـوری. توانـش )هیجـان( 
قـدرت ارادی، جاه طلبـی و شـجاعت را در بـر 
می گیـرد. میـل و شـهوت و تحریـک، اجـزای 
غرایـز جانوری انـد. دانش و هـوش و خرد نیز 
عقالنیـت آدمـی را می سـازند. عقـل، بـازرِس 
کشـتی  ناخـدای  می توانـد  و  اسـت  شـهوات 

باشـد. نفس 
 از توانـش که بگذریم و خوب به روان شاسـی 
فرویـد  کـه  می بینیـم  بیفکنیـم،  نظـر  مـدرن 
پایه گـذار مکتـب روان کاوی در قـرن نوزدهـم 
میـالدی نیـز »مـن« را همپایـۀ عقـل افالطونی، 
در دسـتگاه شـخصیت انسـان بـه سـوارکاری 
در  را  غرایـز  اسـب  کـه  اسـت  کـرده  تشـبیه 
دنیـای واقعیـات می رانـد. او در نظریۀ خویش، 
نیروهـای روانـی انسـان را ماننـد افالطـون بـه 
سـه بخش نهـاد، مـن و فرامن تقسـیم می کند. 
نهـاد، جایگاه غرایز اسـت و بـه صورت فطری 

در انسـان وجود دارد. با رشـد کودک انسـان و 
روبه رویـی تدریجـی بـا واقعیـات، مـن از نهاد 
را  نهـاد  خواسـته های  و  می گیـرد  سرچشـمه 
در دنیـای عینـی تـا زمـان دسـت دادن فرصتی 

مناسـب بـرای ارضـا، بـه تعویق می انـدازد.
از  روان  در  موجـود  عنصـر  دو  هم چنیـن   
دیـدگاه افالطـون »نرمـی« و »تنـدی« هسـتند.

نرمی و تندی، زنده گی و مرگ 
»تنـدی«  و  »نرمـی«  عنصـر  دو  بـاب  در  امـا 
بـرای  را  تنـدی  افالطـون  گفـت،  بایـد  نیـز 
پاسـداران نیک می انگاشـت، نـه از آن رو که بر 
شـهروندان زور بورزنـد، بلکه بدیـن جهت که 
»بـا جانـی بی بـاک « و »رام نشـدنی« رویاروی 
هـر خطـری بروند. او با پاسداشـت هوشـیاری 
بـرای »سـگان گلـه«، به آنـان هشـدار می دهد: 
کـه  اسـت  ناپسـند  سـخت  کاری  »به راسـتی 
شـبانان یـا فرماندهان، سـگ هایی را نگاه دارند 
کـه به جای رفتار سـگ وار منشـی گـرگ وار را 
پیـش گیرنـد و گوسـفندان را بیازارنـد«. و این 
هوشـیاری زمانـی به دسـت می آیـد کـه تنـدی 
سرشـت پاسـداران با نرمـی آن ترازمنـد گردد.
 افالطـون ورزش و موسـیقی را بـرای ایجـاد 
پاسـداراِن  تنـدی  نرمـی و  تعـادل در عناصـر 
کشـور متناسـب یافـت. او در پایـان این بحث 
می افزایـد: »و غـرض از آن چنـدان این نیسـت 
کـه بـه کار روان و تـن آینـد، بلکـه آن اسـت 
کـه دو زه اصلـی را چنـان کـه می سـزد کـوک 

» . کنند
زیگمونـد فرویـد نخسـتین کسـی بـود کـه در 
عصـر مـدرن، دو زه اصلـِی کمـان روان انسـان 
دو  ایـن  او  داد.  تشـخیص  وتنـدی  نرمـی  را 
نیـروی فطـری را »غریـزۀ زنده گـی یا عشـقی« 
و »غریـزۀ مـرگ« نـام نهـاد. او کـوک آن دو زه 
را زمانـی مناسـب می یافـت کـه نـه فقـط بـه 
کشـور  یک پارچه گـی  افالطـون  نظریـۀ  سـان 
را تضمیـن کنـد، بلکـه تأمین کننـدۀ یگانه گـی 

باشـد. انسـان ها 
  فرویـد در پاسـخ نامـۀ آلبـرت انشـتین نابغـۀ 
قرن بیسـتم، ضمـن اعتراف بـه وام گرفتِن ایدۀ 
غرایـز مـرگ و زنده گـی از »مهمانـی« افالطون 
ضـروری  غرایـز  ایـن  از  هریـک  می نویسـد: 
اسـت و تجلیـات حیات از اثـرات متقابل آن ها 
از  را یکـی  او غریـزۀ جنسـی  پدیـد می آیـد. 
تظاهـرات غریـزۀ زنده گـی می دانـد و تشـکیل 
خانـواده را بـر همیـن اسـاس تفسـیر می کنـد. 
عشـقی کـه منجربـه تشـکیل خانواده می شـود، 
بـه دو صـورت خـود را متجلی می سـازد: یکی 
از راه عشـق همسـران بـه هـم، و دیگـر عشـق 
والدیـن بـه فرزنـدان که هـردوی ایـن راه های 
ابـراز عشـق نیز بـاز از غریزۀ پرتـوان زنده گی، 

نیـرو می گیرنـد.
 

خوانش تطبیقِی 
دیدگاه های افالطون و فروید در باِب انسان، زنده گی و جامعه
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             عبـدالحفیظ منصـور
               بخش نخســت

پیامبر خاتم  از دید من،  در میان شخصیت های جهان 
نسبت به همه گرامی تر و محمد در میان نام ها نیکوتریِن 
همه است؛ به حقانیِت او ایمان دارم به او هزاران هزار 
سالم و صلوات می فرستم، در زنده گی از جناِب ایشان 
او  شفاعِت  به  رستاخیز،  روز  در  و  می گیرم  سرمشق 

امیدوار هستم.
اما چرا نسبت به همۀ شخصیت های بزرگ تاریخ، مقام 

و جایگاهِ محمد رفیع و مبارک است؟
کثیری از سیره نویسان به غزواِت پیامبر تأکید می ورزند، 
از کاردانی و نبوِغ جنگِی پیامبر داد سخن می دهند و 
بزرگ  جنگ ساالرِ  یک  امروزی  زباِن  به  جناب  آن  از 
ترسیم می دارند. لیکن من آشکارا می بینم که در تاریخ 
پیامبر  از رهگذر جنگ،  سرداراِن جنگی فراوان اند که 
او  شمایِل  از  دیگر  شماری  نمی رسد.  آن ها  به  هرگز 
می زنند،  حرف  او  موِی  و  روی  خوبی  از  می گویند، 
از قدوباالِی او می گویند و اشعار عاشقانۀ در این باره 
پیامبر  قرآن مجید،  به گواهی  می سرایند. در حالی که 
انسانی ماننِد سایر انسان ها بود و تفاوِت چشم گیری در 
با سایرین نداشت  بلندی قامت و در پوسِت صورت 
و  نمی افزود  چیزی  او  مقامِ  به  می داشت،  هم  اگر  و 
گرهی از کارها نمی گشود. خوب رویی جز این که برای 
می تواند  دیگری  ثمِر  کند، چه  ایجاد  جاذبه  مصاحبان 

به بار آورد؟ 
مهم  پیامبر  معجزاِت  نویسنده گان،  از  پاره یی  نظِر  در 
افتاده و به شرح و بسِط آن ها تمایل نشان داده اند. آن 
برترِی  اثباِت  برای  محکمی  سنِد  را  فوق العاده  اعماِل 
معجزات  ظهور  من،  دید  از  می انگارند.  پیامبر  مقام 
برای اقناع مشتی افرادِ خیره سر در همان زمان به وقوع 
پیوسته است؛ خیره سرانی که از دیدن فضایل اخالقی 
و کماالت معنوِی محمد ناتوان بودند. اما به صدا آمدِن 
سنگ ریزه یا به گریه افتادِن ستون و یا هم سیراب شدِن 
چندین تن از یک جام، چه معضلی از معضالِت حامعۀ 
به ویژه  پژوهش گران  از  اندکی  را حل می کند؟  بشری 
اداری و تشکیالتِی محمد  در سده های پسین به نظام 
یادگار  به  آثاری  باب  این  در  و  کرده اند  عالقه  ابراز 
گذاشته اند. این محققان خواسته اند استعداد و توانایی 
پیامبر را در امر مدیریت و اداره نشان دهند، ولی هرگز 
نیاورده  فراهم  مرا  قناعِت  اسباب  کوشش هایی  چنین 
است؛ زیرا اداره یی که محمد در زماِن خود به وجود 
نه شکوهمندتر  و  بود  روم  دربارِ  از  منظم تر  نه  آورد، 
در  پیامبر  برتری  و  جاذبه  پس  فارس.  تشکیالت  از 

چیست؟ 
نه  اند،  محمد  فرعِی  توانایی های  آمد،  گفته  آن چه 
را محمد  آن چه محمد  به عقیدۀ من،  او.  اصلِی  کمال 
مانند  او  غزواتش.  نه  و  بود  او  معجزاِت  نه  ساخت، 
سایر انسان های روی زمین می خورد، می آشامید، خسته 
می شد، به خواب می رفت، شادمان می گردید، به غصه 
می افتاد، حرفش را کسانی می پذیرفتند، عده یی هم رد 
معینی  متولد گردید، عمر  پدری  و  مادر  از  می کردند، 
در سن  سرانجام  و  کرد  سپری  خاکی  کرۀ  این  در  را 
را  محمد  آن چه  پیوست.  اعلی  رفیق  به  ساله گی   6۳
نسبت به همه برگزیده ساخت و در دِل میلیاردها انسان 
اثری هنری همچون  که  نیست  این جهت  از  داد،  جا 
ذخیرۀ  یا  و  باشد  نهاده  یادگار  به  خود  از  تاج محل 
بزرگی از سیم و زر به میراث گذاشته باشد. او کاخی با 
پیام های خویش در عالِم بشریت بنا نهاد که با هیچ اثِر 
دیگری قابل مقایسه نیست و هیچ ثروتی با آن همسری 
کرده نمی تواند. این پیام ها، خلعِت پیامبری را بر تِن او 
کرد و آتش عشِق او را در جاِن من و میلیون ها انساِن 
دیگر فروزان گردانید. ویژه گی های پیامِ آن حضرت از 

این قرارند: 

یک: خدایی بودن
شاه بیِت پیام محمد خدایی بودن است و این شاه بیت 
محورِ همۀ پیام های جناِب ایشان است. رهروان صدیِق 
حضرت محمد؛ نماز، قربانی، زنده گی و مرِگ خود را 
از خدا می دانند. اگر چیزی درمی یابند و یا توان اجرای 
امری را پیدا می کنند، آن را از فضِل خداوند می شمارند 
و اگر به مشکلی گیر می افتند و یا چیزی را از دست 
می دهند، ارادۀ خداوند را در آن دخیل دانسته و آن را 
یاد خدا  با  اینان  پروردگار می دانند.  از جانب  آزمونی 
سِر سفره می نشینند و با حمد و ستایش حضرت باری، 
و  برمی گیرند، سفر و حضرشان، خواب  از طعام  لب 
آغاز  او  از  معاونت  طلِب  و  خدا  یاد  با  بیداری شان، 
می گردد. زنده گی و حیات از نظرشان معنی و مفهومِ 
به سوی  از خدا می دانند و  مثبتی دارد؛ آن ها خود را 
او در حرکت می باشند. اگر صدقه یی می دهند و یا در 
اجرای یک امر اجتماعی سبقت می جویند، دستگیری 
لحاظ  به  نیازمندان  به حال  رسیده گی  و  مستمندان  از 

نوع دوستی صورِت مسأله است، معنی اصلِی آن در نظِر 
رهرو راستیِن محمد کسب رضایت خدای متعال است. 
من بی خدایی را به رسمیت نمی شناسم، آن چه وجود 
دارد؛ یک خدایی، دوخدایی، چنـدخدایی و همه خدایی 
و  واحد  خدای  به  اعتقادی  که  هم  آن هایی  است. 
الشریک ندارند، به گونۀ دیگر این خال را پُر می سازند 
و به دربارِ دیگری سر خم می کنند؛ از همین روست که 
بی شهر،  »جوامِع  دارند  باور  جامعه شناسان  از  بسیاری 
هرگز  اما  داشته،  وجود  تاریخ  در  بی تمدن  و  بی قصر 
انسانی  هر  است«.  نداشته  وجود  معبد  بدون  جامعۀ 
می تواند درک کند که اعتقاد به توحید شایسته است، 
یا به ثنویت و تثلیث، باور به ذاِت حکیم نیکوتر است، 
آن  به  کثریت گرایان  که  مبهم  و  مهمل  خدایانی  به  یا 
را  انسان  آن،  از  بیشتر  و  به دو خدا  ایمان  اند.  معتقد 
به سرگردانی  را  او  و  می کند  متعددی وصل  منابع  به 
روحی و روانی سوق می دهد. در بودیسم به مظاهری 
از خدا سِر تعظیم فرو می آرند و از آن طلِب آمرزش 
می کنند. در هندوییسم بت ها و الهه های زیادی وجود 
یک  هر  و  می رسد  کرور   ۳۳ به  شمارشان  که  دارند 
از آن ها به امری می پردازد؛ و یک هندوی پارسا باید 
خاطِر همۀ آن ها را بخواهد. شما تصور کنید که در 
دروِن یک هندو چه آشوبی برپا است! و یک بودیست 
استفاده می برد؟  از چه حیله هایی  اغفاِل خویش  برای 
و  دارد  وجود  خدا  میلیون   ۸ از  بیش  شینتو،  دین  در 
در صورت ضرورت، خدایاِن دیگری هم برمی گزینند.

یوسف قرضاوی در باب نیاز ایمان به خدا معتقد است: 

»خالی فطرِی اولیه در انسان وجود دارد که پُر کردِن 
آن نه از علم برمی آید، نه از فرهنگ، هنر و فلسفه؛ تنها 
چیزی که می تواند آن خال را پُر سازد و آن کاستی را 

جبران کند، ایمان به خداست و بس«. 
چنین  را  موضوع  این  »مدارج السالکین«  در  قیم  ابن 

شرح می دهد: 
دارد که جز  پراکنده گی وجود  و  آشفته گی  قلب،  »در 
دیگری آن را به سامان  روی کردن به سوی خدا، کارِ 
نخواهد کرد. و احساِس تنهایی و بی پناهی موجود در 
اندوه  ساخت.  نخواهد  زایل  خدا  با  انس  جز  را،  آن 
موجود در قلب را جز سرورِ خداشناسی و صداقت در 
نگرانِی  برد. دغدغه و  از دل نخواهد  پروردگار،  برابر 
سوی  به  شتافتن  و  بودن  خدا  با  همیشه  جز  را  قلب 
قلب  در  کرد.  نخواهد  تبدیل  خاطر  آسوده گی  به  او، 
زبانه های سوزناک و اخگرهایی از حسرت وجود دارند 
که تنها رضایت به امر و نهِی خداوند و خشنودی از 
مقدرات الهی و صبر همیشه گی بر این روش، تا هنگامۀ 
دیدار پروردگار، چیِز دیگری هرگز آن را فرو نخواهد 
دوست  جز  چیزی  را  قلب  نیازمندی  و  فقر  نشاند. 
داشتن خدا، بازگشت به سوی پروردگار، مداومت بر 
ذکِر او و اخالِص صادقانه نسبت به او جبران نخواهد 
کرد؛ چنین فقری حتا با همۀ ثروِت دنیا از قلب زدوده 

نخواهد شد.« 
و  مارکسیسم  مانند  جدید  عصِر  ایدیولوژی های 
یکی  می نشانند؛  خدا  کرسی  بر  را  انسان  لیبرالیسم، 
را  جمع  منفعِت  جلب  دیگری  و  فرد  رضایِت  کسِب 

باعث رضایِت خود می دانند. در چنین مکاتبی، انسان 
پشتوانه یی ندارد، همه چیز به خودش منتهی می شود؛ 
کند.  تکیه  جایی  به  نمی تواند  بحرانی  مواقع  در  لذا 
انساِن بی خدا به غیر از پولیس از کِس دیگری نمی تواند 
همیشه  مکاتب  این  معتقداِن  این رو  از  بطلبد،  یاری 
خیری  کارِ  اگر  صورت،  بهترین  در  آسیب پذیرند. 
انجام می دهند، ذخیره یی برای خود حاصل نمی دارند، 
فقط تمجید و لبخنِد آن نیازمند و در حد اعلی، اخذ 
تحسین نامه ها و گردن بندهای فلزی که طی یک مراسم 
به  را  دل شان  دقایقی  می گردد،  اهدا  آن ها  به  رسمی 
خرسندی می رساند، لیکن ساعاتی بعد انسان هایی که 
نگران  و  حیرت زده  دوباره  نیست،  خدایی  ایشان  کارِ 
اعتقاد به توحید و ربانی بودِن  تنها در  به جا می مانند. 
از  می یابد،  را  واقعی  آرامِش  انسان  که  کارهاست 
زنده گی لذت می برد، در هر کاری؛ پیروزی یا ناکامی، 
خود را صاحب دستاورد می بیند؛ زیرا به باورِ او ذاتی 
هر  قصدونیِت  او  دارد،  به دست  را  امور  تدبیِر  حکیم 
کسی را به خوبی می داند و ذره یی خیر و شر از نظرش 

پنهان نمی ماند. 
وارد  بودن  ربانی  بحث  به  سلجوقی  عالمه  که  آن گاه 
می شود، به وجد می آید و از سِر شادی ندا در می دهد: 
انسانی  و  بودن  خدایی  میان  نمی توانم  رسول اهلل!  »یا 
بودِن کارها جدایی اندازم؛ زیرا در پیام نازنیِن تو چنان 
این دو با هم تاب خورده اند که از خوردن، آشامیدن، 
خوابیدن، راه رفتن، کار کردن، همسر گزیدن و همه و 
همه وقتی به نیتی صورت گیرد که انسان عبادِت خدا 

را به جا آورد، خدایی به حساب می آید. 
نازنین من! این نکته یی از پیام تو بود که تو را محمد 
میلیون ها  و  مرا  و  گردانید  قلب ها  محبوب  ساخت، 
همچو مرا شیفته و شیدای تو گردانید. صلوات و سالم 

بر تو و یارانت باد!

یک دهن خواهم به پهنای فلک   
رشک  ای  مدحت  بگویم  تا    

ملک« 

دو: انسانی بودن
پیام هایی که حضرت محمد آورده  است، در عین خدایی 
بودن، دارای ویژه گی انسانی هم می باشد و هیچ گاه این 
دو در تضاد و تناقض با هم قرار ندارند. دانای یونان، 
افالطون، انسان را حیوانی ناخن پـهن می شمرد، وقتی 
حیواِن  را  انسان  رسید،  ارسطو  شاگردش،  به  نوبت 
تعریف کرد. در سده های پسین، توماس هابس  ناطق 
با بدبینی به انسان نگریست و انسان را موجودی شرور 
و جنایت پیشه خواند. داروین زیر عنوان نظریۀ علمی، 
ایبکور،  میمون را جد اعالِی بشِر کنونی قلمداد کرد. 
عزت،  و  دانست  او  لذت جویی  در  را  انسان  کماِل 
نیامد. قرن ها  انسان در نظرش هیچ  شرافت و کرامِت 
بعد، جرمی بنتام در انگلیس آتش خاکستر شدۀ اپیکور 
انسان  بر لذت جویی  را دوباره فروزان کرد و شرحی 
او  لذِت  در  را  انسان  سعادِت  و  خیر  بنتام،  نگاشت. 
منفعت  و  کرد  وضع  تجربی  واژۀ  آن  برای  و  دانست 
منفعت جویی  بعد،  به  آن  از  و  داد  قرار  لذت  برابر  را 
بنتام  مکتب  شیفته گاِن  اهداف  رأس  در  سودطلبی  و 
سرمایه داری  فلسفی  پایه های  مکتب  این  گرفت.  قرار 
را شکل داد، به توجیِه زراندوزی پرداخت، بهره کشی 
از کارگراِن بی چاره را منطقی جلوه داد و سرانجام از 
رهگذر فکری، راه را برای استثمار، استعمار و غارت 

افریقا، آسیا و امریکای التین هموار کرد. 
که  است  اندیشمندان  از  دیگر  یکی  اسپنسر،  هربرت 
دانست.  دوام دار  درگیری  و  کشمکش  محِل  را  جهان 
از نظر او، درگیری و نزاع میان جانداران به ویژه میان 
آن  او،  باور  به  است.  اجتناب ناپذیر  امری  آدمی،  نسل 
باشد.  بوده  نیرومند  که  می گردد  میدان  پیروز  یکی 
بی هیچ کم وکاستی، اسپنسر زور را حق شمرد و یاری 
به تهیدستان و از پا افتاده گان را نهی کرد و برای بقا در 
نظام هستی، کسب قدرت را به هر شیوۀ ممکن توصیه 
این فیلسوف، ارزش های اخالقی را  داشت. گفته های 
لگدمال کرد، خدعه و فریب، ریا و دورویی، بی رحمی 
در صحنه  ماندن  باقی  به خاطر  تنها  را  خودخواهی  و 
پایۀ  نظریه،  این  فرجام  در  که  نمود،  تقویت  به شدت 
نظرِی رقابت تسلیحاتی و منفعت جویی افراطی را در 

سطح فرد و اجتماع مساعد کرد. 
او گامی را  محمد در تعریِف انسان و ارتقای جایگاهِ 
برداشته است که فراتر از آن در تصور نمی گنجد. در 
معرفی گردید؛  »خلیفه«ی خدا  انسان  پیام های محمد، 
به  از روِح خود در آن دمیده و  خلیفه یی که خداوند 
بهترین صورت او را خلق کرده و تاج »کرمنا« را بر سِر 
او نهاده است. به انسان تواِن بهره برداری از مخلوقات 
را عطا کرده و قدرت تسخیِر ماه و خورشید را به او 

سپرده است. 

م  مقا محمد        
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                 روح اهلل بهزاد
حکومت افغانستان طبق تقسیم اوقاتی که تنظیم کرده 
نشست  در  اشتراک  برای   آماده گی ها  روی  است، 

بروکسل کار می کند.
ریاست جمهوری می گوید که حکومت برای اشتراک 
در نشست بروکسل، برای عملی ساختِن تعهداتی که به 
جامعۀ جهانی سپرده است، گام های عملی بر می دارد.

تأکید  جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
مردم  و  دنیا  آینده  روزهای  در  که  می کند 
روی  عملی  کار  آغازِ  شاهد  افغانستان 
اصالح نظام انتخاباتی و بازشدن پرونده های 

سنگین فساد اداری خواهند بود.
که  داشت  بیان  ریاست جمهوری هم چنان 
نمایندۀ یوناما، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا و برخی 
از سفارت خانه های کشورهای خارجی در 
بخش  در  را  همکاری های شان  کشور، 
اعالم  قضایی  و  عدلی  مرکز  با  تخنیکی 

کردند.
سخنگوی  معاون  مرتضوی،  حسین  شاه 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  جمهور  ریاست 
در  بروکسل  نشست  می گوید:  ماندگار 
چهارم و یا پنج ماه اکتوبر سال جاری برگزار 
می گردد و حکومت افغانستان در این روزها 
مطابق تقسیم اوقاتی که تنظیم کرده است، 
روی آماده گی ها برای این نشست کار دارد.

افزود:  سخنانش  ادامۀ  در  مرتضوی  آقای 
اشتراک  برای  افغانستان می خواهد  حکومت 

در نشست بروکسل در قسمت تعهداتی که به جامعۀ 
جهانی سپرده، گام های عملی بردارد که این تعهدات 
فساد،  با  مبارزه  جمله  این  از  و  شاخصه   ۳9 شامل 

ساده سازی قوانین و اصالح نظام انتخاباتی می باشد.
سخنگوی ریاست جمهوری در پیوند به اهمیت این 
نشست برای افغانستان اظهار داشت: این نشست از 
افغانستان  این که  جمله  از  دارد:  اهمیت  لحاظ  چند 
بین المللی اش نشان بدهد که در قسمت  به متحدین 

توقع جامعۀ جهانی از افغانستان و شاخص هایی را که 
افغانستان به دنیا تعهد سپرده است،  گام های عملی 

برداشته می شود.
او اضافه کرد: در قسمت مبارزه با فساد که نگرانی عمدۀ 
جامعۀ جهانی برای ادامۀ کمک های شان به افغانستان 
مرکز  عالی صالحیت های  دادگاه  و  دادستانی  است، 
عدلی و قضایی را رسماً به این اداره تفویض کرد که 
فردا )امروز شنبه/9/مرداد/اسد( داراالنشای این مرکز 

کارش را آغاز می کند.
با  تأکید کرد: »مرکز عدلی و قضایی  آقای مرتضوی 
داخله  وزارت  ُکل،  دادستانی  با  هماهنگی  و  انسجام 
که  را  فساد  سنگیِن  پرونده های  کارِ  عالی،  دادگاه  و 
عمداً مربوط به مقامات بلندرتبۀ دولتی می شود، آغاز 
پیشرفت های  افغانستان شاهد  مردم  و  دنیا  و  می کند 

چشم گیری در برخورد با فساد خواهند بود.
بیان آقای مرتضوی: در نشستی که روز پنجشنبه  به 

بود،  گردیده  برگزار  جمهوری  ریاست  ارگ  در 
از  برخی  و  اروپا  اتحادیۀ  نمایندۀ  یوناما،  نمایندۀ 
سفارت خانه های کشورهای خارجی همکاری های شان 
با مرکز عدلی و قضایی اعالم  را در بخش تخنیکی 

کردند.
سخنگوی ریاست جمهوری در پیوند به اصالح نظام 
فرمان  داشت  انتظار  »حکومت  می گوید:  انتخاباتی 
تأیید  پارلمان  در  رییس جمهور  تقنینی 
گردد، اما حاال که این کار صورت نگرفت، 
با  حکومت مشورت و رأی زنی هایی را 
دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی و وزارت عدلیه دارد که در 
افغانستان شاهد  این هفته، مردم  جریان 
به  پیوند  در  حکومت  عملی  اقدامات 

اصالح نظام انتخاباتی خواهند بود.«
تا  افغانستان  هیأت  داشت:  بیان  او 
روزهای بعد به رسانه های کشور اعالم 
روی  حکومت  فعاًل  اما  شد،  خواهد 
ویژه  به  نشست  این  برای  آماده گی ها 

شاخص هایی که تعهد سپرده است.
وارسا  نشست  کرد:  تصریح  مرتضوی 
آن  و  دارند  پیام  یک  هردو  بروکسل  و 
مسیر  در  افغانستان  حکومت  این که 
امر  این  و  است  حرکت  در  درست 
سبب شده است که به رغم بحران ها و 
جهان،  مختلف  کشورهای  در  چالش ها 
و   است  توجه  محور  در  افغانستان  هنوز 

حمایت دنیا را با خود دارد.
یا پنج ماه  نشست )کنفرانس( بروکسل در چهارم و 
جامعه  و  می شود  برگزار  میالدی  سال جاری  اکتوبر 
افغانستان  جهانی، تعهدات تازۀ شان برای حمایت از 

در بخش های مختلف را اعالم می کنند.
برگزار  افغانستان  برای  وارسا  نشست  این  از  پیش 
همکاری های  ادامه  ناتو  سران  آن،  پایان  در  که  شد 

نظامی شان را تا سال ۲۰۲۰ تمدید کردند.

پاکستان روز پنجشنبه دروازه مرزی تازه احداث شده 
خود در گذرگاه مرزی تورخم را رسماً افتتاح کرد و 

نام باب پاکستان بر آن نهاد.
پرچم  مرزی،  دروازه  این  رسمی  افتتاح  مراسم  در 

پاکستان برافراشته شد.
درمنطقه  مرزی  درگیری های  جریان  در  که  آنجا  از 
مرزبانی  نیروهای  میان  پیش  هفته  چند  که  تورخم 
فرماندهان  از  یکی  و  داد  رخ  افغانستان  و  پاکستان 
و  چنگیزی  علی  جواد  نام  به  پاکستان  ارتش  مرزی 
این  در  این کشور  مرزبان  نیروهای  از  دیگر  نفر  سه 
این  که  شد  پیشنهاد  ابتدا  شدند،  کشته  درگیری ها 

دروازه به نام این فرمانده پاکستانی ثبت شود.
به هرحال نام یکی ازترمینال های ایجاد شده در این 
پاکستانی  فرمانده  این  نام  به  تورخم،  مرزی  گذرگاه 

ثبت شد.
گذرگاه مرزی تورخم یکی از پرتردد ترین گذرگاه های 
مرزی میان پاکستان و افغانستان است که روزانه 15 تا 

20 هزار نفر و صدها الری از طریق این گذرگاه مرزی 
، میان دو کشور همسایه تردد می کنند.

کار احداث دروازه مرزی و تاسیسات مربوط به آن در 
تورخم در سال 2014 از سوی پاکستان آغاز شد اما 
اعتراض های افغانستان به ساخت این دروازه، موجب 

تاخیر در تکمیل آن شد.
دولت افغانستان با احداث دروازه های مرزی و ایجاد 
موانع مرزی میان دو کشور به ویژه در منطقه تورخم 
مخالف است؛ اما طرف پاکستانی اصرار داد ایجاد این 
دروازه ها موجب قانونمندشدن و کنترل بهتر رفت و 

آمدهای مرزی میان دو کشور می شود.
اسالم آباد اصوالً به دنبال کنترل بیشتر بر مرزهای با 
افغانستان با هدف جلوگیری از ورود بی حد و حساب 
است.  پاکستان  خاک  به  افغان ستانی ها  غیرقانونی  و 
پاکستان در یکی دوسال اخیر تالش های مضاعفی را 
از  افغانی  غیرقانونی  و  قانونی  مهاجران  اخراج  برای 

خاک خود آغاز کرده است.

از زمان آغاز سخت گیری های پاکستان برای اخراج 
قانونی  مهاجران  نگرانی های  بر  شدت  به  مهاجران، 
در  تعدادشان  که  پاکستان  در  افغانستان  غیرقانونی  و 
مجموع نزدیک به سه میلیون است، افزوده بطوری که 
می گویند این نگرانی بر زنده گی روزمره آنها به شدت 
نگذاشته  باقی  آنها  برای  روز خوش  و  گذاشته  تاثیر 

است.
براساس ضوابط جدید مرزی پاکستان، تنها افغان هایی 
که دارای مدارک معتبر هستند، می توانند از گذرگاه ها 

و دروازه های مرزی وارد خاک پاکستان شوند.
مرزی  دروازه  مشابه  دروازه هایی  دارد  پاکستان قصد 
تورخم در تمام شش گذرگام مرزی خود با افغانستان 

ایجاد کند.
پاکستان و افغانستان بیش از دو هزار و 600 کیلومتر 
مرز مشترک دارند که بسیاری از نقاط آن ، کامال نفوذ 

پذیر و خارج از کنترل دو کشور است.

مقامات گارد ملی امریکا اعالم کردند که حدود ۳0 
نظامی این کشور برای انجام ماموریت های پولیسی و 
عملیات امنیتی در والیت های قندهار و پروان مستقر 

خواهند شد.
واحد  نظامی   ۳0 حدود  تایمز،  واشنگتن  گزارش  به 
افغانستان  به  امریکا  ایندیانا در شهر گری  ملی  گارد 

اعزام می شوند.
مقامات گارد ملی این شهر گفتند که این ۳0 نظامی 
انجام  برای  که  می باشند  نظامی  دسته   9۳8 عضو 
ماموریت های پولیسی و امنیتی در والیت های قندهار 

و پروان مستقر خواهند شد.
همچنین چندی پیش یکی از فرماندهان امریکایی از 
اعزام 800 نظامی دیگر این کشور به افغانستان خبر 

داده بود.
این فرمانده امریکایی افزود: تیپ یکم رزمی حمل و 
نقل هوایی )CAB( لشکر پیاده نظام در »فورت ریلی« 
تحت برنامه »جابجایی و چرخش نیرو« به افغانستان 

اعزام خواهند شد.
واحد اعزامی از بالگردهای »بلک هاوک«، »چینوک« و 
»آپاچی« در افغانستان به کار خواهد گرفت و عالوه 
بر آن، مأموریت حمایت از عملیاتهای نظانی افغانستان 

را بر عهده دارد.
پایان سال  به  نزدیک شدن  با  بود  قرار  که  در حالی 
2016 میالدی، تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان 
این  یابند و عملیات های نظامی واشنگتن در  کاهش 
جمهور  اوبامارییس  باراک  اما  شود  محدود  کشور 

که  کرد  اعالم  میالدی  جون  ماه  اوایل  در  امریکا 
افزایش  افغانستان  در  کشور  این  نیروهای  اختیارات 
یافته است و نیروهای هوایی این کشور نیز از آزادی 

بیشتری در هدف قرار دادن طالبان برخوردارند.
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از  کشـور  هوانـوردی  و  حمل ونقـل  وزارت  مسـؤوالن 
سـاخت میـدان هوایـی والیـت بغـالن خبـر می دهنـد. این 
میـدان هوایـی در دشـت خواجه الـواِن شـهر پلخمـری بـا 
هزینـۀ ۲۰۰ میلیـون دالـر آمریکایـی سـاخته خواهـد شـد.
هزینـۀ سـاخت ایـن میـدان هوایی کـه 9 والیت شـمالی را 
بـا آسـیای مرکـزی وصل می کنـد، از سـوی بانـک جهانی 

می شـود. پرداخت 
محمـداهلل بتـاش، وزیـر حمل ونقـل و هوانـوردی می گوید 
کـه افـزون بـر سـاخت ایـن میـدان هوایـی بـه زودی ۸ 
ترمینـال مسـافربری برای رشـد تجـارت و رفع مشـکالت 

رفت وآمـد مـردم نیـز سـاخته می شـود.
عبدالسـتار بـارز، والـی بغـالن نیـز می گویـد، عمده تریـن 
سـاخت  حکومـت،  از  بغـالن  باشـنده گان  خواسـت 
میـدان هوایـی اسـت. آقـای بـارز خاطرنشـان می کنـد کـه 
باشـنده گان ایـن والیـت برای تحقـق رویای شـان حاضرند 
خودشـان امنیت سـاخت این میـدان هوایـی را تأمین کنند. 
او می گویـد کـه بـا آغـاز ساخت وسـاز ایـن میـدان هوایی 

همچنـان صدهـا تـن صاحـب کار می شـوند.
میدان هوایی پلخمری در زمان داوود خان در منطقۀ دشـت 
خواجه الـوان ایـن شـهر در مرکـز بغالن نقشـه برداری شـد 
و کارهـای ابتدایـی آن در زمـان حکومـت دکتـر نجیب اهلل 
پایـان یافتـه بـود، امـا ناامنـی سـبب شـد تـا سـاخت ایـن 

میـدان  هوایـی سـال ها بـه تعویـق بیافتد.

نیکوالی  با  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  اتمر  حنیف 
پتروشووف، مشاور امنیت ملی ورسیه دیدار کرد. آقای اتمر 
می گوید که مسکو برای کمک به نیروهای هوایی افغانستان 

آماد گی نشان داده است.
این  از  روسیه،  به  سفر  در  افغانستان  هیئت  که  افزود  وی 
کشور خواستار ترمیم و خدمات هلی کوپتر های ام آی -۳۵ 

شده است.
وی افزود که گفت وگوها را با ۱۳ تن از مقام های نظامی، 
دیپلومات ها، امنیتی و وزیران این کشور برگذار کرده است 
و دربارۀ گسترش روابط نظامی و امنیتی دو جانبه به خاطر 
هوایی  نیروهای  از  حمایت  و  تروریزم  برابر  در  مبارزه 

افغانستان، بحث کرده است.
وی در یک مصاحبه با یکی از رسانه های این کشور گفته 
است که افغانستان عالقه مند در بهبود همکاری با روسیه در 

کار مبارزه علیه تروریزم بین المللی است.
وی گفت: دلیل که من اینجا استم این است که از روسیه 
درخواست کمک برای مبارزه با داعش نمایم. کمک روسیه 

در پیکار با تروریزم بسیار اثرگذار خواهد بود.
به  روسیه  نظامی  کمک های  آوردن  دست  به  برای  که  او 
مسکو رفته است، می گوید انتظار دارد که صفحۀ تازه یی از 

همکاری ها میان کابل و مسکو باز شود.
رییس جمهور،  با  این سفر  در  ملی  امنیت  مشاور شورای 
روسیه  دیگر  مقام های  و  ملی  امنیت  مشاور  وزیردفاع، 
و  دیدار  نیز  کشور  دو  میان  نظامی  همکاری های  باره  در 

گفت وگو کرده است.
که  است  گفته  کشور  این  رسانه های  به  همچنان  وی 
افغانستان عالقمند است تا چرخبال های ام آی -۳۵ را برای 

مبارزه با تروریزم از روسیه خریداری کند.
وی تأکید کرد: ما برای پیکار در برابر گروه های تروریستی 

نیاز به چرخرخبال های جنگی و سالح های دیگر هستیم.

آماده  گی ارگ برای نشست بروکسل:

منتـظر اصـالحات باشیـد
یک میدان هوایی با هزینة 
200 میلیون دالر در بغالن 

ساخته می شود

اتمر: 
روسیه برای کمک نیروهای هوایی 

افغانستان آماد ه گی نشان داده است
پاکستان دروازه اش را در مرز تورخم افتتاح کرد

اعزام ۳۰ نظامی امریکایی به قندهار و پروان
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ورزش

حزب  ملی  همایش  خاتمه  در  نطقی  طی  شب  پنجشنبه  کلینتون  هیالری 
دموکرات نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت.

او روز سه شنبه در دومین روز همایش حزب دموکرات آرای الزم برای کسب 
نامزدی را به دست آورده بود.

خانم کلینتون گفت:  »با فروتنی، عزم، و اطمینان بی پایان به آینده آمریکاست 
که نامزدی شما برای ریاست جمهوری ایاالت متحده را می پذیریم.«

کلینتون سعی دارد افکار عمومی را قانع کند در حالی که نظرسنجی ها نشان 
می دهد هنوز بخش های بزرگی از جامعه آمریکا می گویند مطمئن نیستند که 

وزیر سابق خارجه »ارزش اعتماد« دارد یا نه.
به  شخصی  ایمیل  یک  از  استفاده  مساله  به  کلینتون  مشکل  این  از  بخشی 
عنوان وزیر خارجه بر می گردد؛ اقدامی که پلیس فدرال، اف بی آی، »به شدت 

غیرمحتاطانه« به خصوص در زمینه مبادله اطالعات محرمانه توصیف کرد.
کلینتون با یادآوری تولد آمریکا در شهر فیالدلفیا، محل برگزاری همایش حزب 
ملی دموکرات که او در آن سخنرانی کرد، گفت وقت آن است سیاستمداران با 
سازش مسائل را حل کنند: »آمریکا بار دیگر در لحظه سرنوشت قرار گرفته. 
پیوندهای  کنند.  متزلزل  را  ما  دارند  تالش  که  هستند  قدرتمندی  نیروهای 
اعتماد و احترام درحال گسستن است. و درست مثل زمان بنیانگذاران آمریکا، 
هیچ تضمینی )برای موفقیت( وجود ندارد. این به عهده ماست. باید تصمیم 
بگیریم آیا همه با هم کار خواهیم کرد تا همه با هم بتوانیم اوج بگیریم یا 

خیر.«
به گزارش بی.بی.سی کلینتون در ستایش باراک اوباما نیز گفت: »آمریکا به 
خاطر ریاست جمهوری باراک اوباما کشوری قوی تر است، و دوستی او مرا 

هم آدم بهتری کرده است.«

رهبر فتح الشام )جبهه النصره سابق( در اظهارات اخیر خود نام مرد شماره دو 
القاعده و معاون ایمن الظواهری را فاش کرد.

یا  الشام  فتح  رهبر  الجوالنی،  ابومحمد  ان،  ان  گزارش شبکه خبری سی  به 
همان جبهه النصره روز پنجشنبه در سخنانی تلویزیونی که در واقع اعالمیه 
جدا شدن این جبهه از القاعده بود، از کسی نام برد که همان مرد شماره دو 

القاعده است.
مرد دوم القاعده و معاون ایمن الظواهری، رهبر این گروه »احمد حسن ابوالخیر 
المصری« نام دارد که براساس لیست تروریستی که وزارت خزانه داری آمریکا 
در سال ۲۰۰۵ صادر کرده بود، نام واقعی او »عبداهلل محمد رجب عبدالرحمن« 

است. این فرد در سال ۱9۵۷ در شمال مصر به دنیا آمده است.
به گفته اعضای سابق القاعده، ابوالخیر المصری مسئول نقل و انتقاالت و امور 
لجستیکی و برخی مسائل مربوط به مأموریت های خارجی القاعده و از افراد 

نزدیک به ایمن الظواهری، رهبر القاعده است.
او در اواخر دهه  هشتاد جزو گروه الظواهری در مصر بود و اوایل ده  نود با 
الظواهری به سودان و از آنجا به افغانستان رفت؛ جایی که همراه با الظواهری 

به دار و دسته اسامه بن الدن، رهبر سابق القاعده پیوست.
به گفته سلیمان ابوالغیث، عضو سابق القاعده، المصری همراه با تعدادی دیگر 
از رهبران این گروه سال ۲۰۰۳ در شیراز بازداشت شدند و برای دو سال در 
یکی از زندان های وابسته به سازمان اطالعات ایران در حبس بود وی مارس 

۲۰۱۵ از زندان آزاد شد.
دستکم برای یک سال سازمان اطالعات آمریکا به این نتیجه رسیده بود که 
ابوالخیر المصری جانشین احتمالی ایمن الظواهری پس از کشته شدن ناصر 
شبه  در  القاعده  رهبر  و  الظواهری  سابق  معاون  الوحیشی  است.  الوحیشی 

جزیره عرب بود که سال ۲۰۱۵ در حمله پهپادی آمریکا در یمن کشته شد.

ــان  ــد اطمین ــه، می گوی ــت ترکی ــه حکوم ــرض ب ــغ معت ــن، مبل ــح اهلل گول فت
ــکارا مســترد نخواهــد کــرد. ــه آن ــاالت متحــده وی را ب ــه ای دارد ک

ــرد،  ــه ســر می ب ــکا ب ــد خــود خواســته در آمری ــن کــه در تبعی فتــح اهلل گول
ــت  ــه عضوی ــت ک ــرا« گف ــی »کوریرادالِس ــه ایتالیای ــا روزنام ــه ب در مصاحب
ترکیــه در اتحادیــه اروپــا بهتریــن راه بــرای حصــول اطمینــان از دموکراتیــک 

ــت آزادی هــا و حقوق بشــر اســت. ــن کشــور و رعای ــدن ای مان
ــایر  ــور و س ــس جمه ــان، رئی ــب اردوغ ــب طی ــب رج ــه از جان ــن ک گول
مقام هــای حکومتــی ترکیــه متهــم اســت کــه در کودتــای نافرجــام ۲۵ تیــر 
ــالش  ــرات ت ــه ک ــه ب ــت ک ــه گف ــت گســترده داشــته، روز جمع ــاه دخال م
ــی در آن نداشــته  ــچ دخالت ــرده و هی ــه را محکــوم ک ــا در ترکی ــرای کودت ب

اســت.
ــود  ــا وج ــتنش در کودت ــت داش ــرای دس ــی ب ــی و مدرک ــد دلیل او می گوی

ــد داد. ــل نخواه ــه تحوی ــه ترکی ــنگتن او را ب ــدارد و واش ن
مســئوالن ارشــد ترکیــه تاکنــون بارهــا خواســتار اســترداد گولــن بــه آمریــکا 
ــن  ــا دســت داشــتن ای ــاط ب ــادی در ارتب ــدارک زی ــد م شــده اند و می گوین

مبلــغ مذهبــی در کودتــای نــاکام ترکیــه در اختیــار دارنــد.

ــل  ــتاز در کاب ــم پیش ــان ۸ تی ــل می ــی فوتســال کاب ــابقات قهرمان مس
ــان  ــم قهرم ــاب تی ــۀ انتخ ــه اضاف ــابقات ب ــن مس ــد. در ای ــاز ش آغ
فوتســال کابــل، بهتریــن بازیکنــان بــرای عضویــت در تیــم ملــی نیــز 

انتخــاب می شــوند.
در ایــن مســابقات، ۸ تیمــی اشــتراک کرده انــد کــه در ۴ تورنمینــت  

جــام رمضانــی قهرمــان و نایب قهرمــان شــده بودنــد.
در خبرنامــۀ فدراســیون فوتبــال افغانســتان آمــده کــه در ایــن 
رمضانــی  جام هــای  قهرمانــان  نایــب  و  قهرمانــان  تورنمینــت 
فدراســیون فوتبــال، کمیتــۀ ملــی المپیــک، جمنازیــوم مــوال علــی و 

ــد. ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ــبز ب ــد س ــهرک امی ش
بــر اســاس خبرنامــۀ فدراســیون فوتبــال، در ایــن مســابقات هــر روز 

۲ تیــم بــا هــم 6 بــازی را انجــام می دهنــد.
گفتــه می شــود کــه ایــن مســابقات بــرای یــک هفتــه در جمنازیــوم 

فوتســال ادامــه خواهــد داشــت.
در پایــان مســابقات، تیــم قهرمــان جام هــای رمضانــی اعــالن 
ــن و  ــور تمری ــان به منظ ــن بازیکن ــان بهتری ــد و هم چن ــد ش خواه

ــد. ــد ش ــاب خواهن ــال انتخ ــی فوتس ــم مل ــت در تی عضوی
براســاس اعالمیــۀ فدراســیون فوتبــال، در آغــاز مســابقات تیم شــمس 
ــتاره گان،  ــا و س ــای فیف ــت داد و تیم ه ــر را شکس ــم لم ــی تی میرزای

امرخیــل و صدیقــی بــازی را مســاویانه بــه پایــان رســاندند.
ــل ســتار،  ــۀ ایــن مســابقات، امــروز تیم هــای صدیقــی و کاب در ادام
ــم  ــاف ه ــه مص ــا ب ــی و فیف ــمس میرزای ــل، ش ــریفی و امرخی ش

می رونــد.

رییس جمهـور ترکیـه تصمیـم دارد تـا رییس جمهـور روسـیه را برای 
شـرکت در یـک بـازی خیریه دعـوت کند.

بـا  خیریـه  بـازی  در  شـرکت  از  مسـی«  »لیونـل  انصـراف  پـی  در 
حضـور رییس جمهـور ترکیـه، اردوغـان تصمیـم دارد والدمیـر پوتین 
رییس جمهـور روسـیه را بـرای شـرکت در ایـن بـازی دعـوت کنـد.
روزنامـۀ »ملیت« چاپ ترکیه نوشـته اسـت: اردوغـان، از همتای خود 
والدیمیـر پوتیـن درخواسـت خواهـد کرد در بـازی دوسـتانۀ تیم های 

ملـی ترکیه و روسـیه در آنتالیا، حضـور یابد.
ملیـت تأکیـد کـرد که اردوغـان، این پیشـنهاد را روز 9 اگیسـت آینده 
در دیـداری کـه در سـن پترزبـورگ بـا پوتیـن خواهد داشـت، مطرح 
می کنـد و از او درخواسـت خواهـد کـرد کـه روز ۳۱ آگوسـت، برای 

حضـور در بـازی، بـه آنتالیا سـفر کند.
از  اردوغـان و شـماری  بـا حضـور  بـود  قـرار  بـازی خیریـه،  ایـن 
سـتاره های فوتبـال جهـان نظیـر مارادوانا و مسـی برگزار شـود، اما در 
پـی وقـوع کودتـای نـاکام در ترکیه، مسـی از سـفر به ترکیـه انصراف 

داد و ایـن بـازی بـه تعویـق افتاد.
این بازی، توسط بنیاد خیریۀ سامویل اتو ترتیب داده شده بود.

هیالری کلینتون نامزدی 
حزب دموکرات را پذیرفت

مرد شماره دو القاعده 
کیست

گولن:
  امریکا مرا مسترد نخواهد کرد

مسابقات گزینش تیم قهرمان 
فوتسال کابل آغاز شد

مسی« تعویض شد، »پوتین« 
به زمین می آید؟!

دستگير روشنيالی

ټولنه په رهربانو، اتالنو، بابا گانو، پهلوانانو، امريانو، رياکارانو... 

پسی د گرزيدو په ځای بايد سيستم جوړ کړي. يو سيستم چي 

په هغه کي هرڅه په خپل ځای وي. دين په خپل ځای، دولت 

په خپل ځای، فرهنگ په خپل ځای ... وي. يو سيستم چي په هغه کي د ټولني 

ټولې برخي فعالې او کار وکړي او يو بدلون منونکي او بدليدونکي سيستم وي. 

تر څوسيستم جوړ نيش دلته به همدا شان جگړي او بلواگاين رواين وي. دلته 

به همدا شان د رياکارانو، غولونکو، امريانو ... بازار گرم وي. 

دلته هيڅ جوړښت، هيڅ ارزښت، هيڅ نورم په خپل ځای نه دی. هیڅ يو يي 

خپل مشخص قلمرو نه لري او نه د نورو قلمرو او پولې پيږين. دين، سياست، 

فرهنگ، رواجونه. دودونه، حاکميت او حکومت له يو بل رسه گډ شوي دي او 

هر يو د تحميل کولو هڅي کوي.

تړلې  او  توره  يو  ارزښتونو گډودي  او  د جوړښتونو  او  نشتوالی  د سيستم  دلته 

دايره جوړه کړي چي له يوې ميليوين ټولني يي د راوتلو الره يي ورکه کړي ده. 

په عمل کي دي حالت ټولنه معيوبه کړي ده. همدي معيوب څرنگوالې د وگړو 

نظريات، اخالق، چلندونه او رفتارونه هم په کلکه متاثري کړي هر څوک په هر 

چا کار لري او آن تر دي چي د يوه وگړي خصويص حريم ته هم ورننوزي او 

درناوی يي نه کوي.

سيستم په جوړښتونو او ارزښتونو جوړيږي. جوړښتونه په ارزښتونو تکيه کوي، 

په ارزښتونو توجيه او قانونيت پیدا کوي او د ارزښتونو په وسيله بدليږي. نن په 

ټولنه کي بايد کوم جوړښتونه واکمن يش او څه ډول عمل وکړي او ددی معني 

انسانانو تر منځ اړيکي څه ډول تنظيم يش نن ټولنه  دادي چي په ټولنه کي د 

ته ځواب ورکوالي شی.  ارزښتونه دي رضورتونو  اوکوم  څه ته رضورت لري 

خرافات، افساين او نه بدليدونکي دگمونه ددي رضورتونو ځواب نه دی.

یو سيستم بايد جوړ يش چي د هغه په واکمني کي ټولنه د يوه ژوندي ارگانيزم 

په شان عمل وکړي. ټولنه يو ژوندي ارگانيزم دی او ژوندي ارگانيزم د هر څه په 

وړاندي عکس العمل ښيي. په يوه ژوندی ارگانيزم کي هر غړی خپله دنده او 

خپل رول لري او د هغه د هر غړي پايت را تلل ټول ارگانيزم متاثري کوالي يش. 

يو فعال او سامل ژوندی ارگانيزم هغه دی چي ټول غړي يي اکتيف او فعال وي 

او د هر څه په وړاندي حساسه وي. يو سيستم چي په هغه کي د ټولني هر وگړي 

بايد د سيايس، ټولنيزپرمختگ په کار کي برخه واخيل او دا به په عميل توگه د 

ټولني بی تفاويت له منځه يويس.

صبور رحيل

غالم بچه گان دربار و ماهیت غالم بچه گی از دیروز تا امروز
که  بودند  محلی  متنفذین  و  خوانین  فرزندان  غالم بچه گان 
پادشاه  ابزار سیاسی  از  پادشاهان می زیستند و یکی  در دربار 
برای زیرپا نگهداشتن دم امرای محلی بودند. این ها را در دربار و در خدمت 
شهزاده گان  هم بازی  و  هم درس  غالم بچه گان  می دادند.  قرار  شهزاده گان 
اما با درک این که وظیفۀ شان خدمت و دست یاری به شهزاده گان  می بودند، 
است. به سخن دیگر، این ها را غالم تربیه می کردند و سیستم به گونه یی بود 
که باید هرگونه غرور و مناعت آن ها در برابر شهزاده گان کشته شود. از سویی 
دیگر، شهزاده گان نیز شگردهای غالم داری، مدیریت و اداره می آموختند. کار 
و جز  بود  قربان گویی  بلی  و  شهزاده گان  از  تمجید  و  تعریف  بچه گان  غالم 

فراهم آوری اسباب راحت و آرامش شهزاده، کار دیگری نداشتند.
به  و  می بودند  دربار  اعتماد  مورد  شهزاده ها  از  پس  بزرگی  در  غالم بچه ها 
به جایش  دربار  به کمک  پدر، غالم بچه  با مرگ  کارهایی گماشته می شدند. 
که  را  پسرش  و  کشته اند  به خاطر سرکشی  را  پدری  که  بسا  می نشست. چه 
بچۀ دربار است، به جای پدر نشانده اند. این رسم در اروپا بسیار رایج  غالمِ 
بود. گاهی هم پدر یاغی را می کشتند و پسرش -ولو غالم بچه نبوده باشد- 
به جای پدر می نشاندند. این از نگاه روانی بسیار موثر بود. ترس از کشته شدن 
مقام رسیدن  به جاه و  امید زنده ماندن  قهار و  نیروی  به دست یک  بربادی  و 
فرزند را مجبور به اطاعت می کرد. از نگاه سیاسی این عمل سبب تداوم نفوذ 
پادشاه در منطقه می شد. پسر دست نشانده همان کاری را به پادشاه می کند که 
پدرش پیش از طغیان می کرده است. روشن است که ادارۀ یک منطقه به دست 
امرای محلی وفادار به مراتب بهتر و آسان تر است از تحمیل کسی که با منطقه 

بیگانه است.
در کشور ما رسم غالم بچه گی و غالم بچه داری متحول شده است، اما ماهیت، 
انگیزه ها و اهداف آن همان است که بود. تعریف نو غالم بچه در کنار تعاریف 
پیشین اش، کسی است که به نام بزرگ و متنفذ منطقه و قوم در خدمت دربار 
در می آید و وظیفه اش تطبیق برنامه ها و خواست های دربار در منطقه تحت 

نفوذش است.
با آن که عصر ما عصر آگاهی است و دیگر غالم بچه گان و غالم پدران کارآیی 
ندارند؛ اما می بینیم که بازهم دربارها در پی تطبیق این شگرد اند و این حمامیان 

هنوزهم خریدار این آب های گندیده اند...

عزیز آریانفر

ُهشدار ُهشدار ُهشدار
مرتجع  و  جاهل  شیوخ  که  می آید  بر  چنین  اوضاع  از 
عربستان، توطیه های بزرگی را در راستای در دادن فتنۀ 
مذهبی در کشور و کشتار عام برادران هزاره روی دست دارند و در 
این راستا با حلقات و محافل معین و شناخته شدۀ رهبری دولت کشور 
خداداد هم به توافق هایی دست یافته اند و روشن است که پاکستان هم 

در این توطیه دست دارد.
بر برادران هزاره است تا ُهشیاری و بیداری خود را از دست ندهد و 
برای دفاع از خود آماده باشند. بر همه هم میهنان است تا با همه نیرو 
جلو توطیه ها را گرفته و آگاه باشند که جنگ های خان مانسوز شیعه و 
سنی تنها و تنها زمینه ساز برباید و تباهی کشور است، آن هم هنگامی 
که گرگان درنده یی چون »آی اِس آی« پاکستان برنامۀ اشغال کشور را 

روی دست دارد.

فيـسبـوک نـــامــه
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                  هندوستان تایمز
روز شـنبه در اثـر یک حمله انتحـاری که تظاهرات 
را  کابـل  در  هزاره هـا  مسـالمت آمیز  و  گسـترده 
هـدف قـرار داد، بیـش از ۸۵ نفـر کشـته و ۲۰۰ 
تـن دیگـر زخمی شـدند. افغانسـتان که دیریسـت 
علیـه گـروه طالبـان مسـتقر در پاکسـتان می جنگد، 
در حـال حاضـر بـا گـروه تروریسـتی داعـش نیـز 
مواجـه اسـت؛ گـروه تروریسـتی کـه مسـوولیت 
ایـن حملـه مرگبـار را بـه عهـده گرفت. متاسـفانه 
جنـگ افغانسـتان که زمانـی به عنـوان جنگ خوب 
بـاراک اوبامـا قلمـداد می شـد، حاال به یـک جنگ 
فراموش شـده ی او مبـدل شـده اسـت. او نسـبتا به 
اعـزام یـک هـزار نیـرو بـه کشـور پولنـد در برابـر 

تهدیـد احتمالـی روسـیه، می اندیشـد.
پیشـنهاد زلمـی خلیـل زاد، سـفیر سـابق امریـکا در 
افغانسـتان مبنـی بـر این کـه امریـکا بایـد پاکسـتان 
و  نظامـی  و کمک هـای  کنـد  فرامـوش  دیگـر  را 
ملکـی اش را بـه این کشـور قطـع نماید، بـا وجود 
سـابقه ی مشـکوک پاکسـتان به عنوان متحد امریکا، 
از جانـب واشـنگتن پذیرفتـه نخواهـد شـد. این که 
مـال اختـر محمـد منصور، رهبـر طالبـان در ماه می 
توسـط هواپیماهـای بدون سرنشـین امریـکا کشـته 
شـد، تعجـب آور بـود امـا این کـه او فقـط در چند 
کیلومتـری کویته و در خاک پاکسـتان کشـته شـد، 
نـه. حتی منصـور اولین یاغی نبود که سـر از خاک 
پاکسـتان در آورد. این کار از جمله  اقداماتی اسـت 

کـه بایـد امریـکا یـک دهه قبـل شـروع می کرد.
تا سـال ۲۰۰۵ تصور می شـد کـه پاکسـتان، امریکا 
را در جنـگ جهانـی اش علیـه تروریزم با دسـتگیر 
اعتمـاد  غیرقابـل  عملیاتی هـای  مـداوم  کـردن 
القاعـده مثـل ابـو ذبیـده و خالـد شـیخ محمـد در 

برابـر غرامـت، کمـک می کنـد.
تنهـا زمـان، می توانـد ثابـت کنـد کـه ایـن حملـه 
هواپیماهـای بدون سرنشـین امریکایـی، هشـداری 
از سـر آمـدن حوصلـه امریـکا نسـبت بـه حمایت 
پاکسـتان از طالبـان و رویکـرد این کشـور نسـبت 
بـه افغانسـتان اسـت و یـا هـم تعیین خط و نشـان 
از سـوی امریـکا بـرای پاکسـتان: »بـا ما هسـتی یا 
علیـه مـا؟«. ایـاالت متحـده امریـکا بایـد از پـس 
مشـکالت فراوان انتخابات سـال جـاری اش برآید 
و در غیـر آن، جهـان با بحران هـای فراوانی مواجه 
خواهـد شـد. فرصـت هنـوز با پاکسـتان اسـت که 
تـا آمـدن یـا انتخاب شـدن رئیـس جمهـور بعدی 
امریـکا، تمامی اعمال اش را بازسـنجی  کند و باالی 
طالبـان بـه آن صورت که الزم اسـت، فشـار  آورد. 
ایـن کشـور از ایـن فرصت برای گسـترده سـاختن 
در  اوضـاع  بدترسـازی  و  افغانسـتان  در  نفـوذش 

کشـمیر نیـز اسـتفاده خواهـد کرد.
توسـط  بایـد  بین المللـی  تروریـزم  علیـه  جنـگ 
همـکاری میـان دولت هـا و کمـک بـه یکدیگـر، 
بـه پیـش بـرده شـود. یـک بخـش بزرگـی از ایـن 
نبـرد  میـدان  در  اسـتخباراتی  هماهنگـی  جنـگ، 
اسـت؛ جایـی کـه تقریبـا تمامـی کارهـای سـخت 
انجـام شـده اسـت. کشـتن منصـور هماننـد مـورد 
پاکسـتانی ها،   خبرکـردن  بـدون  بـن الدن،  اسـامه 
دسـتگاه های  میـان  روابـط  ماهیـت  نشـان دهنده 
اسـتخباراتی امریـکا و پاکسـتان اسـت کـه کامـال 
روی فرصت طلبـی و بی اعتمـادی حاد و حسـاس، 
بنـا شـده اسـت. ایـن موضوع، یک مشـکل بسـیار 
بـزرگ در میـدان جنگ بوده اسـت که باعث شـده 
تـا ایـاالت متحـده خـود بـه دفـاع از خـودش در 
خـاک پاکسـتان متوصـل شـود و یـا در رفتـار و 

رویکـردش تغییـر بیـاورد.
 ،۱9۸۰ سـال های  در  افغانسـتان  جهـاد  زمـان  در 

بـه  را  ایـن جهـاد  تمویـل  و  تامیـن  امریکایی هـا 
عهده آی اس آی سـپرد و این دسـتگاه اسـتخباراتی 
مـواد،  و  پـول  دریافت کننـده  تنهـا  به عنـوان 
در  را  مجاهدیـن  مختلـف  گروه هـای  سرنوشـت 
دسـت گرفت. پاکسـتان پس از سـال ۱9۷۱ در پی 
عمق اسـتراتژیک اش در افغانسـتان، علیه هند شـد 
امـا ایـاالت متحـده در پی شکسـت اتحـاد جماهر 
شـوروی بـود. اهـداف آنهـا متفـاوت از همدیگـر 
بودنـد، اما روابط میان هردو دسـتگاه اسـتخباراتی، 
در کل تیـره نشـد. پاکسـتان آزاد گذاشـته شـد تـا 
تحقیقـات بـرای سـاختن بمـب اتومـی اش را پیش 

ببـرد و »تروریـزم سـیک« را پـرورش دهـد.
بـدی  گونـه ی  بـه  حاضـر  مرحلـه  در  همـکاری 
محمـود  جنـرال  این کـه  به خاطـر  شـد؛  شـروع 
احمـد، اولیـن مشـاور و مامور سـری اسـتخبارات 

پاکسـتان بـرای مـال عمـر در سـال ۲۰۰۱ کـه بـه 
تاکیـد امریـکا فرسـتاده شـده بـود، دقیقـا برعکس 
تقاضـا  طالبـان  از  او  داد.  مشـوره  عمـر  مـال  بـه 
کـرد تـا بـه جنـگ ادامـه دهنـد. پرویـز مشـرف 
در آن زمـان در حلقـه ای ضعیـف قـرار داشـت و 
خواسـت های خشـمانه ی  برابـر  در  نمی توانسـت 
امریـکا کـه احمـد تبدیـل شـود، مقاومـت کنـد. 
سـپس، جانشـین او جنرال احسـان الحق، شـخص 
تضمینـی بـرای همـکاری بـود. بـا آمـدن جنـرال 
اشـفاق کیانی در سـال ۲۰۰۴، ایـن وضعیت دوباره 
برگشـت و با شـرارت همراه شـد. روابط سـازمان 
سـیا و آی اس آی خـراب شـد و جنـرال ندیم تاج، 
جانشـین کیان در سـال ۲۰۰۷، آن را خراب تر کرد. 
پـس از آن، سـازمان سـیا بـه صـورت فزاینـده ای 
نسـبت به این دسـتگاه پاکسـتانی و گرایش طبیعی 
سیاسـت دوگانـه و فریـب اش، محتاطانـه برخورد 
کـرد و شریک سـازی اطالعات حیاتی اسـتخباراتی 

را دیگـر متوقـف سـاخت.
حمـالت  تازه تریـن  در  کـه  جنبه یـی  تنهـا 
هواپیماهـای بدون سرنشـین امریکایـی جدیـد بود، 
ایـن بـود که در ایالت سـرکش و ناآرام بلوچسـتان 
انجـام شـد؛ جایی کـه اوضـاع جنگی هنوز خشـن 
و خشـونت زا اسـت. بی ثباتـی مـداوم، نگرانـی را 

بـرای اسـالم آباد بـه بـار آورده اسـت و بـه شـدت 
تـرس دارد کـه چینایی هـا از پروژه هـای چندیـن 

میلیاردی شـان در ایـن ایالـت دسـت بکشـند.
اوضـاع در زمانـی این گونه شـده اسـت کـه آیندۀ 
هنـد پـس از توافق نامه سـه جانبه افغانسـتان، ایران 
و هنـد در مـورد چابهار، در منطقه نسـبتا روشـن تر 
بـه نظـر می رسـد. سـهام هند بـا افتتـاح بند سـلما 
در هـرات و دانشـگاه علـوم زراعتـی در کندهـار، 
بـاال گرفتـه اسـت. تقویـت شـدن نیروهـای امنیتی 
افغانسـتان نیـز بـه نفـع هنـد و افغانسـتان اسـت. 
هنـد می توانـد پلی میان افغانسـتان و امریکا باشـد. 
هنـد می توانـد در برقـراری تماس ها میـان رهبران 
منطقـه ای کمـک کنـد. هنـد بایـد ظرفیت هایش را 
در  بـدون  فعالیت هایـش  ادامـه  و  افزایـش  بـرای 

نظرداشـت نیـات پاکسـتان، تقویـت و بـاال ببرد.

تحـت  بـه  بازهـم  پاکسـتان  کـه  مـی رود  انتظـار 
فشـار قـراردادن افغانسـتان توسـط شـبکه حقانـی 
و گـروه طالبـان، ادامـه بدهـد. پاکسـتان احتمـاالً 
فکـر می کنـد که بـا همـان فعالیت هـای معمول اش 
علیـه هند، یـک روزنـه ی امیـد دارد و از آن طریق 
افزایـش دادن درگیری هـای  پیـش خواهـد رفـت. 
تروریسـتی در کشـمیر، آخریـن تالش این کشـور 
بـرای جلـب توجـه امریـکا اسـت و نگرانی هـا از 
بـاال گرفتـن )یـک درگیـری احتمالی هسـته ای( را 
بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، افزایـش می دهـد. 
ایـن کشـور در زمانـی کـه ایـاالت متحده پریشـان 
و درگیـر چالش هـای زیادی اسـت، تـالش می کند 
تـا دوبـاره بـر موضـع اش بـاالی کشـمیر برگردد.

رسـانه های  و  کارشناسـان  از  بسـیاری  باآلخـره، 
هنـدی بـه روایتـی می پردازنـد کـه گـروه دولـت 
اسـالمی یـک تهدیـد جدیـد علیـه هنـد اسـت و 
دلیـل ایـن تهدید را اسـتقرار این گـروه جهادی در 
پاکسـتان می داننـد. گـروه داعش در واقـع هم یک 
تهدیـد اسـت امـا در حـدی کـه زیـر سـایۀ نقـش 
شـرورانه پاکسـتان نسـبت بـه تروریـزم در منطقه، 
قـرار داشـته باشـد و ایـن چیزی اسـت کـه ایاالت 

متحـده بایـد مواظب آن باشـد.

جنــگ فــرامـوش شـده در عملیات قهر سیالب در ننگرهار 
36 داعشی کشته شدند

استدیوم جدید فوتبال هرات 
افتتاح می شود

به  سنگین  ضربات  واردشدن  از  ننگرهار  در  محلی  مسؤوالن 
گروه داعش در این والیت خبر می دهند.

عطااهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار روز جمعه به رسانه ها 
گفت که در عملیات نظامی نیروهای امنیتی زیر نام قهر سیالب 
در ۲۴ ساعت گذشته، ۳6 جنگجوی داعش در ولسوالی اچین 

این والیت کشته شده اند.
به گفتۀ خوگیانی، در این عملیات که در ولسوالی های کوت و 
هسکه مینۀ ننگرهار نیز جریان دارد، افزون بر کشته شدن نیروهای 

داعش، جنگ افزار و مهمات هم به دست آمده است.
عملیات نظامی قهر سیالب بنابر دستور رییس جمهور غنی در 
والیت ننگرهار آغاز شده است. شیرین آغا، مسؤول رسانه یی  
قول اردوی ۲۰۱ سیالب روز گذشته در یک نشست خبری در 
جالل آباد گفت که مرحلۀ نخست این عملیات در ولسوالی های 
کوت، نازیان، اچین و هسکه مینه از هفتۀ پیش آغاز شده است 
که در نتیجۀ آن شماری از مراکز داعش در ولسوالی کوت، از 

جمله مرکز سوق واداره و دادگاه صحرایی این گروه نابود شد.
حسن مشرقی وال، مسؤول رسانه یی فرماندهی پولیس ننگرهار 
که در این نشست حضور داشت گفت، یکی از تفاوت ها میان 
عملیات قهر سیالب و عملیات های دیگر این است که در مناطق 
پاکسازی شده از وجود داعش پولیس محلی جابجا خواهد شد.

سخنگوی والی ننگرهار نیز که از شرکت کننده گان این نشست 
در  دارد؛  مرحله  دو  سیالب  قهر  نظامی  عملیات  گفت،  بود، 
بعدی  مرحلۀ  در  و  می شوند  نابود  نخست، جنگجویان  مرحلۀ 

برای ثبات دایمی در منطقه زمینه سازی می شود.
به گفتۀ او، برای تأمین ثبات دایمی در هر ولسوالی یک شورای 
مسؤولیت  شوراها  این  و  می شود  ساخته  پنج نفری  باصالحیت 

دارند که جلو نفوذ مخالفان مسلح را در مناطق شان بگیرند.

استدیوم  امروز  که  می گویند  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مسئولین 
و  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مقامات  حضور  با  هرات  والیات 

مقامات حکومتی هرات افتتاح می شود.
سید علی کاظمی مسئول مطبوعات این فدراسیون به رادیو آزادی 
گفت، این استدیوم از سوی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( ساخته 

شده که چهارمین پروژۀ آن در افغانستان است.
هزینه  دالر  میلیون  یک  استدیوم  این  ساخت  گفت،  کاظمی  آقای 

برداشته است.
به گفته آقای کاظمی، فدراسیون جهانی فوتبال همچنان تصمیم دارد 
تا چنین استدیوم های معیاری را در آیندۀ نزدیک در والیات ننگرهار 

و بلخ نیز بسازد.
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