
طی  چین  و  روسیه  کشور  دو  جمهور  رؤسای 
تهدید  درباره  روسیه  اوفای  در  امنیتی  نشستی 
گفت وگو  افغانستان  در  داعش  گروه  از  ناشی 

می کنند.
جینپینگ،  شی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
برای  شنبه(  )سه  امروز  چین  جمهوری  رییس 

شرکت در نشستی به روسیه سفر می کند.
کشورهای  سران  با  جمعه  روز  همچنین  وی 
سازمان همکاری شانگهای دیدار خواهد داشت. 
با  است،  قرار  جینپینگ  شی  دیدار  این  از  پیش 

سران کشورهای بریکس نیز دیدار کند.
اعالم  باره  این  در  چین  خارجه  وزیر  معاون 
فعالیت های  تهدیدات  تاثیرات و  افزایش  با  کرد: 
شرایط  با  اکنون  افغانستان  داعش،  تروریستی 

امنیتی ناخوشایندی مواجه است.
به  شانگهای  کشورهای  سران  داد:  ادامه  وی 

افغانستان  طور قطع گفت وگوهایی درباره مساله 
چگونگی  درباره  آن  پی  در  و  داشت  خواهند 
واکنش نشان دادن نسبت به شرایط در این کشور 

گفت وگو خواهند کرد.
افغانستان  اقتصادی خود در  چین به دنبال منافع 
بوده و به همین دلیل نگران نفوذ داعش در این 
به  طالبان  نظامیان  شبه  سو  آن  در  است،  کشور 
دنبال توقف پیوستن...                ادامه صفحه 6  
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس اجرایی در جلسۀ شورای وزیران:

در رویداد جلریز غفلت جدی
 صورت گرفته است

رییس جمهور قرقیزستان با اشاره به اینکه کشورهای 
عضو شانگهای باید توجه خود را به افغانستان و 
اوضاع امنیتی این کشور معطوف نمایند، گفت: ما 
عالقه مند هستیم که صلح ...         ادامه صفحه 6 

باید  کابینه  که  است  گفته  نشستی  در  دیروز  غنی  رییس جمهور 
روی محتوای تذکرۀ برقی فیصله نماید. 

براساس خبرنامۀ ارگ، دیروز تحت ریاست رییس  جمهور غنی 
نشست ارزیابی به هدف توزیع تذکره های برقی، دایر گردید.

تخنیکی  و  مدیریتی  بخش های  کمیته هایی که  نشست  این  در 
تذکره های برقی را ارزیابی نموده بودند، گزارش تفصیلی شانرا 

ارایه کردند.
کمیته های نامبرده در این گزارش بر فرصت های موجود، چالش ها 
و گزینه های احتمالی، پیشنهادات و نظریات شان را ابراز داشتند.
به همین ترتیب، روی پروسه تقسیم اوقات امتحانی، نیازمندی ها، 
مصونیت معلومات و اطالعات و موقعیت های احتمالی مراکز به 

شکل تفصیلی بحث و گفت وگو صورت گرفت.
رییس جمهور غنی  به کمیته های تخنیکی...    ادامه صفحه6  

جامعه  تصمیم گیری  که  می گوید  کشور  دفاع  وزارت 
جهانی در کنفرانس بن اول مبنی بر چگونه گی ساختار 

ارتش ملی، یک اشتباه نه، بل یک خیانت بود.
دیروز  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت 
کار  که  داشت  اظهار  کابل  در  در یک نشست خبری 
از  بلکه  نه   ۲۰۰۱ سال  از  ارتش  ساختن  برای  عملی 

سال ۲۰۰۹ شروع شد.
آقای وزیری تصریح کرد: »در توافقات بن خیانت شد؛ 
اشتباه نه، خیانت شد؛ برای افغانستان ۷۰ هزار اردو را 
ساختند به یک تفنگ؛ نه قوای هوایی بود، نه انجینری 

بود، نه توپچی بود، نه زره دار بود و نه مخابره«.

وی افزود: »شما می بینید یک قوه مسلحی که نه هوایی 
داشته باشد؛ نه توپچی؛ نه زره دار؛ نه تانک؛ نه مخابره؛ 
نه انجینیر؛ آن را ما و شما قوه مسلح گفته می توانیم؟! 
من به صفت یک افسر و یک افغان برای شما می گویم 

که در بن خیانت صورت گرفت«.
به گفتۀ وی، ارتش ملی تا سال ۲۰۰۹ تنها قابلیت یک 
پولیس ضد شورش را داشت و بعد از این سال کار 

عملی روی تشکیل یک ارتش واقعی شروع شد.
معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت: »به ایجاد ۷۰ هزار 
این  که  متوجه شدند  بعداً  اردو شروع کردند؛  نیروی 
یک قوه است که به یک...              ادامه صفحه 6 اردوی ملی نیست یک قوۀ پولیسی است؛ مثل پولیس 
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برابر  در  سنا  مجلس  هشدارآمیز  اعتراض 
جو  از  برخاسته  ملی،  وحدت  دولت 
تمامِ  روزها  این  که  است  نارضایتی یی 
برآشفته  دولت  سراِن  مقابل  در  را  جامعه 

کرده است. 
اعالم  یک شنبه  روز  سنا  مجلس  اعضای 
کردند که در اعتراض به وضع موجود در 
را  سنا  دروازۀ مجلس  افغانستان حاضراند 
ببندند. بستن دروازۀ مجلس سنا هرچند از 
نظر قانونی توجیه الزم را نمی تواند داشته 
باشد، ولی می تواند به عنوان حربۀ فشار بر 
کارگزاراِن دولت به شمار رود تا نسبت به 
بیندیشند. اعضای  اوضاع کشور مسووالنه 
نارضایتی  میزان  که  دریافته اند  مجلس سنا 
که  گرفته  باال  به حدی  دولت  کارکرد  از 
موجه  می تواند  را  آن  علیه  اقدام  هرگونه 

نشان دهد. 
دولت وحدت ملی که از آغاز با مشکالِت 
اخیر  هفته های  در  بود،  روبه رو  جدی 
بحران  و  رهبری  اختالل  دچار  به شدت 
مدیریتی شده است. افزایش میزان ناامنی ها 
به ویژه با رویدادهایی چون قندوز، بدخشان 
از  کم سابقه یی  شکل  به  وردک،  میدان  و 
محبوبیت ناچیِز دولت وحدت ملی کاسته 
روزهای  از  سخن  حتا  برخی ها  است. 
جناح ها  برخی  و  دارند  دولت  این  پایانِی 
از  می خواهند  اند،  اوضاع  مترصد  که  نیز 

آب گل آلود ماهی صید کنند. 
پیش رفت و  این جهت  در  چرا وضعیت 
چرا از اعتبار و محبوبیت دولِت جدید به 
بیشتر  این سوال  کاسته شد؟...  این زودی 
ملی  وحدت  دولت  رهبران  کارکرد  در 

پاسخ می یابد. 
ماه  ده  در  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
داشتند  اختیار  در  مناسبی  فرصت  گذشته، 
به  از مدیریت سیاسی را  که نوع جدیدی 
پیشین  ناکامی های دولِت  نمایش بگذارند. 
به  را  فرصت  این  که  بود  متبارز  چنان 
را  الزم  تغییرات  که  می داد  جدید  رهبراِن 
در تمام ساحاِت کشوری به وجود آورند؛ 
در  سال  سال های  از  مردم  که  تغییراتی 
وحدت  دولت  رهبران  و  بودند  آن  انتظارِ 

ملی به کرات شعار آن را سر داده اند. 

و  غنی  اشرف  دولت داری  ماه  ده  اما 
به  نسبت  را  مردم  به شدت  عبداهلل  داکتر 
ساخته  نگران  جدید  دولِت  توانایی های 
از  هیچ یک  در  جدید  دولت  است. 
در  و  نکرده  عمل  موفق  خود  برنامه های 
شده  مواجه  ناکامی  با  نیز  مسایل  بسیاری 
جدید،  دولت  از  نارضایتی  میزان  است. 
تازۀ  جناح های  نضج گیرِی  به  می تواند 
را  خود  که  جناح هایی  بینجامد؛  مخالف 
در نظام شریک می دانند اما نوع کارکرد و 

بازدهی آن را به باد انتقاد می گیرند. 
تازه، چندین جناح  اساس گزارش های  بر 
دولت  برابر  در  تا  شکل گیری اند  حال  در 
وحدت ملی، الترناتیف های جدید را ارایه 

کنند. 
دولت مرداِن پیشین که به گونه یی از وضعیت 
سرخورده اند، هر اقدام ناکام دولت وحدت 
ملی را سند برائِت خود دانسته و آن را در 
همه جا جار می زنند. حامد کرزی رییس 
جمهوری پیشین که از دولت مرداِن جدید 
دل خوشی ندارد، به شدت در پی آن است 
که کارکرد دولت وحدت ملی را ضعیف و 

حتا مغایر منافع ملی کشور نشان دهد. 
در همین حال، چندین شخصیت سیاسی و 
بانفوذِ دیگر نیز به دلیل سرخورده گی هایی 
دارد، در  از دولت وحدت ملی وجود  که 
تالش مطرح کردِن خود استند. این مسایل 
ملی  وحدت  دولت  که  می شوند  سبب 
نه تنها به وظایف خود عمل کرده نتواند، بل 
بخش بزرگی از سیاست های آن، معطوف 
به خنثاسازی جو ملتهِب موجود شود که به 

گونۀ سازمان یافته عمل می کند. 
تقصیر  نمی توان  البته  میان  این  در 
گرفت.  نادیده  هم  را  جدید  دولت مرداِن 
میدان  به  پا  بزرگ  وعده های  با  آنان 
عرصۀ  در  که  دادند  نشان  ولی  گذاشتند، 

عمل چندان درخشش ندارند. 
دولت وحدت ملی پس از گذشت ده ماه، 
نتوانسته طرحی عملی و منسجم در مورد 
برنامه هایش برای بهبود وضعیت ارایه کند. 
به  را  پیشین  دولِت  رهبران،  همین  بارها 
بی برنامه گی متهم  کردند اما حاال که نوبت 
در  پیشین  دولِت  از  بدتر  رسیده،  آنان  به 

بی برنامه گی به سر می برند. حداقل اگر مردم 
می دانستند که سیاست های دولت، مدون و 
یک پارچه است و دیگر از تضادهای دوران 
انتخابات میان دو تیِم تشکیل دهندۀ دولت 
وحدت ملی خبری نیست، سطح نارضایتی 

این همه گسترده و فراگیر نمی شد. 
در  مرموز  حادثۀ  یک  در  کشور  سربازان 
می شوند  بریده  سر  وردک  میدان  والیت 
اطالِع  هیچ  دفاع  و  داخله  وزارت های  و 
سربازان  این  سِر  بر  که  آن چه  از  دقیقی 
آمده، ندارند. این به چه معناست؟ آیا غیر 
از این است که دولت جدید در ناهماهنگی 

و بی هدفی سیر می کند؟ 
و  می کند  بیداد  کشور  در  بی کاری 
ادامۀ  به  دیگر  عماًل  کمک دهنده  نهادهای 
کمک های خود راضی نیستند. این وضعیت 
است و می تواند  بحران زا  و  چالش برانگیز 
لشکر  کند.  وارد  آسیب  به شدت  را  کشور 
و  مخالف  گروه  های  سرمایۀ  بی کاران، 
اساس  بر  و  می روند  شمار  به  مسلح 
اطالعات موجود، صد ها تن در والیت های 
ناامِن کشور فقط به دلیل یافتن لقمه نانی به 

گروه های مخالِف مسلح می پیوندند. 
و  امنیت  مشکل  بر  که  زمانی  تا  دولت 
بی کاری فایق نیاید، در دیگر عرصه ها نیز 
کارآمدی اش زیر سوال خواهد بود. مردم تا 
باشند و دعواهای رییس  چه زمانی منتظر 
اجرایی و رییس جمهوری را تماشا کنند؟ 
قدرت  تقسیم  افغانستان،  مشکل  کل  آیا 
است و یا این کشور مشکالِت دیگری هم 

دارد؟
سپیدار  کاخ  و  ارگ  کارکردهای  به  وقتی 
مشکل  تنها  که  می رود  گمان  شود،  نگاه 
میان  قدرت  مساویانۀ  تقسیم  افغانستان، 
انتخاباتی است. در ده ماه گذشته،  دو تیم 
احتمال  و  نگرفت  صورت  قدرت  تقسیِم 
که  آینده هم  که ظرف چهارسال  نمی رود 
از عمر دولت جدید باقی مانده، این وظیفۀ 

خطیر به نتیجه بینجامد. 
را  قدرت  حالی  در  جدید  دولت مردان 
بر  هم چنان  که  داد  خواهند  دست  از 
نزاع  به  هم  با  حکومت  کرسی های  سِر 

مشغول اند! 
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احمـد عمران

اعتراض علیه دولت این بار از خانۀ ملت  

در این روزها قصۀ جنایتی که در جلریز بر جاِن سربازاِن 
چنان که  زبان هاست.  وردِ  رفت،  هزاره  محلِی  شجاع 
چندی پیش قصۀ مثله شدن و سر بریده شدِن سربازان 
در بدخشان و سربازانی هم در کنر سِر زبان ها بود. اما 
که  تراژیدی یی  پیمانه  همان  به  جلریز  رویداد  مسلمًا 
داشت، پرسش هایی را نیز به همراه آورد که تا کنون به 
این  در  این که  به خصوص  است.  نشده  داده  پاسخ  آن ها 
حملۀ خونین، قربانیان همه متعلق به یک قومِ خاص بوده 
و سربازانی که با شورشیان به نحوی اشتراکاِت قومی و 
زبانی داشته اند، به طرز مشکوک و معجزه آسایی جان به 

سالمت برده اند.
دربارۀ  امنیتی  بلندپایۀ  مسووالن  از  هیچ یک  کنون  تا 
کمّ وکیِف این ماجرا ایراد سخن نکرده و به جزییاِت آن 
انتقاد  و  سوال  روی  سوال  شدِن  تلمبار  است.  نپرداخته 
بسیاری ها در این  انتقاد سبب شده است که نگاهِ  پشِت 
شود.  پیش  از  مشکوک تر  حکومت  به  نسبت  روزها 
توانسته  جلریز  بحث  که  می بینیم  دم  این  تا  روز  آن  از 
است نگاه های همه را به قومی شدِن جنگ در افغانستان 
این طرف  به  سال ها  که  چیزی ست  این  و  کند  معطوف 

دشمنان برایش برنامه ریزی کرده اند. 
دولت هم به جای آن که عامالن تعلل در رساندِن کمک ها 
به  دست  که  می کند  سعی  کند،  معرفی  دادستانی  به  را 
توجیهاِت خنده آور بزند و از طرف دیگر، یک تعداد در 
صفحه های رسانه ها و صفحات اجتماعی تالش دارند که 
به قضیۀ جلریز، رنگ و بوی ناموسی قومی بدهند که این 
می تواند سبب شعله ور شدِن آتِش انتقام و کینه و نفرت 

میان مردم هزاره و قوم پشتون و... شود.
داشت  وجود  بسیاری  سروصداهای  این هم  از  پیش 
نقاط مختلِف کشور  در  اخیر  ناامنی های  این که  بر  مبنی 
به خصوص ناامنی های شمال، نتیجۀ سیاست های هدفمند 
نظر می رسد  به  اما حاال  از سوی حلقاتی خاص است. 
تبلیغاتی  که این پروژه وارد مراحِل جدیدتر عملیاتی و 
شده است. بدین ترتیب، احتماالً دشمنان مردم افغانستان 
و مهره های داخلی شان بر آن هستند که با کشاندن بازی 
به فاز جدید، عرصه را برای پا گرفتِن تنش های قومی در 

میان اقوام مختلف فراهم کنند. 
حملۀ ناجوان مردانه به پسته های پولیِس اربکی هزاره در 
از  حمایتی  نیروهای  حمایِت  عدم  و  یک سو  از  جلریز 
حاال  است.  فرضیه  همین  مؤید  نحوی  به  دیگر،  سوی 
ریشه های  عموم،  به صورت  افغانستان  در  ناامنی  دیگر 

عمیقی در زمیِن قومیت یافته است.
حکومت وحدت ملی که تا کنون متأسفانه در مدیریت و 
مهندسی اوضاِع امنیتی کارنامۀ خوبی از خود به نمایش 
ناامنی های  این  قبال  در  زودتر  هرچه  باید  نگذاشته، 
این  که  می دانند  همه  زیرا  کند؛  نسبت  تعیین  هدفمند 
پاک سازی  منظور  به  قومی  هدفمنِد  کشتار  نوعی  حمله 
این  هم  برخی ها  است.  بوده  جلریز  از  هزاره  سربازاِن 
حمله را بی ربط با جدال های ممتد و فرسایشی کوچی ها 
و هزاره های ده نشین نمی دانند. اما به هر صورت انتظار 
داریم که مردم افغانستان از هر قوم و تباری که هستند، 
نفاقی  با حمالِت هدفمندش، آتش  اجازه ندهند دشمن 
را  دارد  اشکال وجود  از  به شکلی  ما  مردمِ  میان  در  که 
شعله ور سازد و این کشور را وارد جنگ های فرقه یی و 

قومی کند.  
با این اوصاف، به کسی نباید اجازه داده شود که با استفاده 
از این رویدادها، حرکت هایی را سامان دهد که پیامد آن، 
جز به جاِن هم افتادِن اقوام چیزی دیگری نخواهد بود. 
از طرف دیگر، دولت باید پشِت این رویداد را بکاود و 
حقایق را آشکار کند و عامالن کشتارِ هموطناِن بی گناهِ ما 
را به کیفر برساند و کاری نکند که مردم احساساتی ما، 
شکار بازیگرانی شوند که هر لحظه در پی انداختِن آتش 
به خرمِن جاِن افغانستان اند. دولت و ملت باید هوشیار 
باشند و اجازه ندهند که به هر دلیل و بهانه یی، بار دیگر 

این کشور وارد جنگ های فرقه یی و قومی شود. 

نباید شکار دسیسه های 
تازه شویم
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علمای دینی هرات:

حمایت از نیروهای امنیتی
 یک وجیبۀ دینی است

 

شماری از عالمان دین در والیت هرات به حمایت 
از نیروهای امنیتی کشور در ریاست حج و اوقاف 

این والیت گردهم آمدند.
این عالمان دینی گفته اند که در کنار دولت  از تمامی 
نیروهای امنیتی حمایت می کنند و نیروهای امنیتی 

محافظ دین و کشورشان می باشند.
والیت  در  دینی  عالمان  از  شماری  دیروز  صبح 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  به  هرات، 
ریاست حج و اوقاف هرات گرد هم آمده و گفتند 

که از نیروهای امنیتی کشورشان دفاع می کنند.

در  دین  عالمان  از  تن  یک  فقیری،  محمد  مولوی 
حضور  بدون  امنیتی  نیروهای  اکنون  گفت:  هرات 
خارجی ها در میدان نبرد به تنهایی مبارزه می کنند و 

حمایت از آنان وظیفۀ تمامی مردم کشور می باشد.
او نیروهای امنیتی را محافظ دین و ناموس کشور 
دانسته و می گوید که مبارزات آنان در مقابل تمامی 

دشمنان کشور قابل قدر است.
در همین حال، مولوی محمد محمدی، یک تن دیگر 
از عالمان دین در هرات گفت: حمایت از نیروهای 
امنیتی از جمله وظایف اسالمی تمامی مردم بوده و 

باید حمایت های همه جانبه از آنان صورت گیرد.

و  ا

خواستار توجه بیشتر دولت مردان، روی چالش های 
مدیریتی کشور شده و تصریح کرد: باید مشکالتی 

از جمله موجودیت فساداداری برطرف شود.
الزم به ذکر است که پیش از این هم حمایت های 
به  و  هرات  در  دینی  عالمان  سوی  از  گسترده یی 
گرفته  صورت  کشور  امنیتی  نیروهای  از  پشتیبانی 

بود.
در آخرین مورد، یک ماه پیش، بیشتر از چهارهزار 
امنیتی  نیروهای  از  حمایت  به  دینی  عالمان  از  تن 

کشور در تاالر »موالنا بلخی« گرد هم آمده بودند.

رییس شورای والیتی فاریاب:

چندین ولسوالی فاریاب در 
آستانۀ سقوط قرار دارد

حرکت آرام و بی سروصدای کابل - اسالم آباد 

برای کاهش تنش ها
راه الجورد، بهترین مسیر کاالهای 

افغانی به اروپا، احیا می شود

پاکستان و افغانستان به آرامی و بی سروصدا 
در حال همکاری با یکدیگر به منظور احیای 
پارلمان  به  پی حمله  در  که  هستند  روابطی 
مرزی مخدوش شده  تنش های  و  افغانستان 

است.
تریبیون،  اکسپرس  روزنامه  نوشته  به 
درگیری های مرزی میان پاکستان و افغانستان 
کشور  دو  میان  اختالف  عامل  جدیدترین 
گذشته  تالش های  می تواند  حتی  و  است 
پیش  کند.  تضعیف  روابط  احیای  برای  را 
شدن  عمیق تر  باعث  رخدادها  این  آنکه  از 
دنبال  به  کشور  دو  مقام های  شود،  تنش ها 
تسریع اقدامات برای احیای صلح و سازش 
از  شده  ترتیبی  هر  به  می خواهند  و  هستند 
کانال های ارتباطی روابط را در حالت ثبات 

باقی بگذارند.
شریف،  نواز  است  قرار  منظور  همین  به 
همکاری  نشست  در  پاکستان  نخست وزیر 
از  مقام هایی  با  روسیه  اوفا،  در  شانگهای 

هنوز  اما  کند  گفت وگو  و  دیدار  افغانستان 
مشخص نیست چه کسی از دولت کابل به 

این نشست می رود.
گفت:  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
دو کشور با یکدیگر به گفت وگو می پردازند 
تا درباره مسائل مربوط به منافع مشترک به 

همکاری بهتری بپردازند.
شده  باعث  کشور  دو  میان  مرزی  تنش های 
این  مقصر  را  یکدیگر  اسالم آباد  و  کابل  تا 

تنش ها بدانند.
دولت  گفت:  پاکستان  مسوول  مقام  یک 
به  پاکستان  نمی دهد  اجازه  اسالم آباد 
قلمرویی برای استفاده علیه افغانستان به کار 
گرفته شود. دشمنان کابل، دشمنان اسالم آباد 

هم هستند.
از زمان تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان 
به ریاست اشرف غنی، رییس جمهوری این 
میان  روابط  میالدی،  گذشته  سال  در  کشور 

کابل و اسالم آباد بهبود یافته است.

رییس شورای والیتی فاریاب می گوید که چندین ولسوالی 
این والیت در آستانۀ سقوط قرار دارند.

سید عبدالباقی هاشمی دیروز به رسانه ها گفت که طالبان 
از دو روز بدین سو تحرکات شان  را در تمامی ولسوالی های 

این والیت آغاز کرده اند.
زیر  فاریاب  تمامی ولسوالی های  افزود که  آقای هاشمی 
حمله های طالبان قرار دارند، ولی شدت این حمله ها بر 
ولسوالی های قیصار، المار، خواجه سبزپوش، گرزیوان و 

کوهستانات بیشتر است.
روستای  سه  که  می گوید  فاریاب  والیتی  شورای  رییس 
ولسوالی قیصار درنتیجۀ حمله های طالبان بر پاسگاه های 

امنیتی به دست جنگ جویان این گروه افتاده اند.
او از وضعیت امنیتی فاریاب ابراز نگرانی کرد و گفت که 
رهبری حمله های تهاجمی طالبان را جنگ جویان خارجی 

به دوش دارند و شمارشان نزدیک به هزار تن می رسد.
به  توجهی  حکومت  اگر  که  داد  هشدار  هاشمی  آقای 
به  ولسوالی ها  این  نکند،  فاریاب  ولسوالی های  وضعیت 

دست طالبان سقوط خواهند کرد.
این  فاریاب می گویند که هیچ ولسوالی  امنیتی  مسؤوالن 

والیت در خطر سقوط قرار ندارد
در همین حال مسؤوالن امنیتی فاریاب با تأیید حمالت 
هیچ  که  می گویند  والیت  این  ولسوالی های  بر  طالبان 

ولسوالی فاریاب در خطر سقوط قرار ندارد.
سید مسعود یعقوبی، سخن گوی پولیس فاریاب می گوید 
که طالبان از چند روز بدین سو در چندین ولسوالی این 
نیروهای  توسط  اما  اند،  کرده  آغاز  را  تحرکاتی  والیت 

امنیتی عقب زده شده اند.
او با تأیید سقوط چندین روستای ولسوالی قیصار می گوید 
که پس از حملۀ شب گذشتۀ طالبان بر ولسوالی قیصار، 
عقب نشینی  به  دست  مردمی  و  محلی  امنیتی،  نیروهای 
این ولسوالی زدند و قرار  از بخش های جنوبی  تاکتیکی 
است با راه اندازی عملیاتی، این بخش ها را از طالبان پس 

بگیرند.
آقای یعقوبی گفت که در نتیجۀ درگیری  در ولسوالی های 

فاریاب، تلفات سنگینی به طالبان وارده شده است.
ازسوی دیگر، شورای والیتی فاریاب از بسته شدن شاهراه 
ولسوالی دولت آباد - جوزجان توسط طالبان ابراز نگرانی 
ولسوالی  سرپرست  نزهت،  عبدالسالم  سید  می کند. 
دولت آباد فاریاب با تأیید مسدود بودن شاهراه ولسوالی 
دولت آباد – جوزجان به سالم وطندار گفت که طالبان از 
بامداد روز یک شنبه دست به ایجاد مشکالت امنیتی زده 

اند.
او می گوید که بامداد دیروز کاروان نیروهای ارتش ملی که 
قصد عبور از این شاهراه را داشت، در منطقۀ »پیروره  یی« 
و »شیخا« هدف حملۀ طالبان قرار گرفت و در نتیجۀ آن 

یک سرباز ارتش زخمی شده است.
شاهراه  اکنون  که  می گویند  فاریاب  امنیتی  مسؤوالن  اما 

فاریاب جوزجان به  روی مسافران باز شده است.
که  است  ناامن  والیت  از  یکی  کشور  شمال  در  فاریاب 
بهار  در  دارند.  فعالیت  آن  ولسوالی  چندین  در  طالبان 
امسال نیز چندین روستای ولسوالی قیصار این والیت به 

تصرف طالبان درآمده بودند.

به  تا  گرفت  تصمیم  پیش،  سال  سه  افغانستان  حکومت   
همکاری کشورهای همسایه، راه الجورد را احیا کند و اکنون، 
ترکیه،  آذربایجان و  کشورهایی چون ترکمنستان، گرجستان، 
به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده اند تا در احیای مجدد این 

راه، پیش قدم شود.
از همین رو، وزارت تجارت و صنایع می گوید: نشست های 
پنج جانبه در خصوص راه الجورد صورت گرفته و انتظار می 
رود که با همکاری این کشورها، در آینده نزدیک، راه الجورد 

بازگشایی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
به  صنایع  و  تجارت  وزارت  سخنگوی  قوقندی  مسافر 
خبرگزاری جمهور می گوید: » راه الجورد، بهترین راه، کم 
هزینه ترین راه و امن ترین راه تجارتی برای بازرگانان افغان 

خواهد بود«.
که  کرد  خاطرنشان  صنایع  و  تجارت  وزارت  سخنگوی 
کاالهای  الزم،  های  سهولت  با  توانند  می  افغان،  بازرگانان 
صادر  اروپایی  بازارهای  به  الجورد  راه  طریق  از  را  تجارتی 

کنند.
آقای قوقندی در مورد جلب و جذب سرمایه گذاری عنوان 
می کند: در سال گذشته میالدی، ۳۰ درصد سرمایه گذاری ها 
کاهش یافته بود؛ اما تالش ها جریان دارد تا در سال جاری، 

سرمایه گذاری بیشتر شود.
بر بنیاد گزارش ها؛ در چهار ماه نخست سال جاری، امیدواری 
ها نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی در 
سال  پایان  تا  که  رود  می  انتظار  و  یافته  افزایش  افغانستان 

جاری، چالش های اقتصادی سال گذشته، جبران شود.
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سیزدهـم بخش  شهرابی  شاهرخ 

عبدالحفیظ منصور  
داخل  دسته  دو  در  جوزا  برج  نیمۀ  در  مجاهدین  درگیری  نخستین 
در  و  آمد  »سفیدچهر«  به  مستقیمًا  نخست،  دستۀ  گردیدند.  پنجشیر 
»دهن ریوت« جابه جا  منطقۀ  در  دوم  و دستۀ  قرارگاه گرفت،  آن جا 
گردید. قرار بر این بود که تا ماه اسد دست به عملیات نظامی نزنند، 
بلکه تا آن زمان با برگزاری جلسات و دیدارهای خصوصی با مردم 
در جهت دادِن آگاهی به مردم بکوشند؛ چون از قیام ۲6 سرطان ۱۳54 

علیه حکومت داوود تجربۀ کافی گرفته بودند.
نامه های  فرمانده مجاهدین برای بسیج مردم پنجشیر، به سران قریه 
جداگانه فرستاد و موضوع را با ایشان در میان گذاشت، که این امر 
باعث جلب سریع مردم به مجاهدین گردید و هر روز  مردم دسته دسته 

به مجاهدین می پیوستند، تا این که آوازه در سراسر دره پخش شد.
مجاهدین بدین نظر بودند که با یک حملۀ منظم، کلیۀ افراد دولتی را 
در عالقه داری حصۀ اول دستگیر نمایند. اما عالقه دار منطقه، عجوالنه 
برخورد  اولین  ترتیب،  بدین  و  زد  مجاهدین  باالی  حمله  به  دست 
میان مجاهدین و نیروهای دولتی در »دهن ریوت« به وقوع پیوست 
که در اثر آن، چهار مجاهد زخمی و »ضابط محمدکریم« به شهادت 
افراد رژیم »فیض الدین« عالقه دار، طوفان )یک  از  مقابل،  رسید. در 
کمونیست مشهور منطقه« و هفت سرباز کشته شدند و تعدادی هم 
تسلیم مجاهدین گردیدند. در همین تاریخ، چهل تن از سربازان رژیم 
که محافظِت معادن زمرد را در آن جا به عهده داشتند، با سالح های شان 

و مقادیر زیادی دینامیت به مجاهدین پیوستند.
وقتی مجاهدین مستقر در سفیدچهر وضع را بدین منوال یافتند، دست 
به عمل شده و به خلع سالح کردِن افراد وابسته به رژیم پرداختند و 

در اندک زمان، ده ها میل »پپشه« و »کره بین« به دست آوردند.
روز بعد، رژیم با قوای بیشتری که شامل یک عراده زره پوش و دو 
الری حامل سرباز می شد، به منطقه حمله ور گردید که پس از یک 
زدوخورد در »خارو«، زره پوش مذکور هدف راکت قرار گرفت و با 
سرنشینانش از بین رفت. ۱6 سرباز دیگر در این جریان به هالکت 

رسیدند و مجاهدین دو موتر و ۷۰ میل تفنگ به غنیمت گرفتند.
قوای رژیم تره کی در پنجشیر شامل چندصد سرباز جلبی و تعدادی 
از اعضای حزب کمونیست بود که بیشترشان به تفنگ های کره بین و 
پپشه مسلح بودند؛ اما در جانب مقابل همۀ مردم با سنین و وظایف 
مختلف قرار داشتند. آن هایی که تفنگ شکاری داشتند، تفنگ و بقیه 
با تبر، چوب و کارد در برابر رژیم ایستادند و کسانی که آن را هم 

نداشتند، با دعا و توت و تلخان به مجاهدین یاری می رساندند.
به تاریخ ۲۱ جوزا مجاهدین باالی عالقه داری حصۀ دو )زنه( یورش 
شامل  که  را  تره کی  رژیم  قوای  نبرد،  ساعت  چند  از  پس  و  بردند 
۳5 سرباز، دوصد میل اسلحۀ گونه گون و ۱۲ صندوق مرمی می شد، 
مغلوب ساختند و در جریان زد و خورد یک عراده بردیِم ]خودرو 

زرهی[ دشمن منهدم گردید.
به دست  نیز  دره  عالقه داری  که  بود  نشده  سپری  دیگر  روز  چند 
مجاهدین افتاد؛ در حالی که عالقه دار و تعدادی از افراد رژیم اسیر 
و 6۰ میل سالح نیز به غنیمت گرفته شد و از مجاهدین در این نبرد 

یک تن شهید گردید.)۳(

کـارنامـۀ
مســعود

 )نوشته یی در رابطه با فلسفۀ اخالق و سیر 
اندیشه های اخالقی در عصر مدرن همراه 

بررسی اجمالی مبانی نظری مدرنیسم(
بخش چهـارم و پایانی

نظریه های غایت انگارانه
در  نتیجه گرا  یا  غایت انگار  اصطالح 
به  اخالق  نظریه های  از  دسته  آن  توصیف 
نادرستی  یا  درستی  دربارۀ  که  می رود  کار 
بر  بلکه  نیات شخصی،  مبنای  بر  نه  عمل 

اساس نتایج عمل داوری می کنند.
خودگرایی اخالقی

بر  سعی  همواره  اخالقی  خودگرایی  در 
خود  برای  سود  و  خیر  بیشترین  کسب 
ناظر  اخالقی  خودگرایی  است.  شخص 
به نتایج عمل بوده و هر عمل با توجه به 
نتیجه و برای کسب بیشترین سود و خیر 

برای خود شخص انجام می گیرد.
دگرگرایی اخالقی

اعتقاد به کسب بیشترین خیر و سود برای 
دیگران و این که عمل اخالقی عملی است 

که به خاطر دیگران انجام شود.
سودگرایی

سودگرایی ناظر بر دو حکم کلی است:
۱( خوب و بد اعمال را خیر و شر مترتب 

از آن تعیین می کند.
نه  است  همه گانی  شر  یا  خیر  به  نظر   )۲

شخصی.
کسب  پی  در  است  نظریه یی  سودگرایی 
بیشترین خیر یا دست کم غلبۀ کمترین شر 
در کل جهان. سودگرایی خود به سه دسته 

تقسیم می شود:
الف( سودگرایی عمل نگر

و  خیر  را  بد  و  خوب  مبنای  دیدگاه  این 
بدان سبب  و  می داند  عمل  از  شر حاصل 
کلی  قاعدۀ  به  توسل  است،  عمل نگر  که 
را برای تعیین و تبیین عمل اخالقی مجاز 
نمی داند و معتقد است هر عمل در شرایط 

خود باید بررسی شود.
ب( سودگرایی عام

سودگرایی  با  عام  سودگرایی  تفاوت 
عمل نگر در این است که سودگرایی عام، 
میزان سود و زیان مترتب بر نوع عمل مورد 
توجه قرار می گیرد، نه خود کار. در اصل 
سودنگر عمل نگر می پرسد اگر من کاری را 
انجام دهم نتیجۀ آن چیست. اما سودنگری 
همین  کسی  هر  اگر  که  می دارد  بیان  عام 

عمل را انجام دهد، چه خواهد شد.
ج( سودگرایی قاعده نگر

سودگرایی قاعده نگر بر نقش اصلی قواعد 
که  است  آن  بر  و  می ورزد  تأکید  اخالقی 
یک  به  تمسک  با  همواره  باید  شخص 
خاص  موقعیت  در  دارد  معلوم  قاعده 
کرد  بررسی  باید  کند.  رفتار  باید  چه گونه 
کدام عمل بیشترین سود را در بر دارد و در 
 )Principle Of Utility( این راه اصل سود
)بیشترین سود برای بیشترین افراد( را باید 

در سطح قواعد کلی تعمیم داد.
فضیلت گرایی

که  دارد  وجود  نیز  دیگری  نظریۀ 
و  کردند  مطرح  را  آن  نوارسطوگرایان 
آنان  می شود.  شناخته  فضیلت  نظریۀ  به 
نادرستی  یا  درستی  بر  تأکید  به جای 
می کنند.  تأکید  فضیلت  روش  بر  اعمال، 
از این دیدگاه، عملی اخالقی است که در 
مجموع باعث رشد فضایل در انسان شود 
غیراخالقی  عملی  آن  عملی خالف  هر  و 

محسوب می شود.
نتیجه گیری

و  مسیحی  اخالق  بسیط،  چشم اندازی  در 
اخالق کانتی با طرح قواعد و چهارچوب ها، 
تنها معیارهایی به دست می دهند که ممکن 
شوند.  تضاد  دچار  مصادیق  در  است 
نتیجه گرایی  از  منتج  سودنگِر  نظریه های 
نیز بر پایۀ تفکرات لیبرال بنا شده اند و به 

طور مستقیم و غیرمستقیم تبلیغ می شدند و 
می شوند. انسان به ذات لذت طلب است و 
کمتر  محدودیت  و  بیشتر  آزادی  خواستار 
به صحت، خواهان  نیز  اخالقی  نظام  هر  و 
منظر  از  که  اعمالی ست  کردن  محدود 

خودش ناشایست است.
به دلیل کهن الگوهای تیرۀ اروپاییان از دین 
انحرافی و خرافی کلیسا،  به واسطۀ عقاید 
نوع  از  آن هم  ایدیولوژی  یک  حد  تا  دین 
نیز  آن  دنبال  به  و  شد  مبدل  منسوخش 
فراموشی سپرده  به  آرام  آرام  دینی  اخالق 
به  رنسانس،  از  پس  اخالق  نظریات  شد. 
از  بیشتر  هرچه  که  کرد  حرکت  سمتی 
مناسبات  پایۀ  بر  تنها  و  بگیرد  فاصله  دین 
نیز  نظریه پردازان  شود.  بنا  سکوالریستی 
و  دین  به  توجه  بدون  مسایل  طرح  به 
پرداختند.  دستوراتش  آن  از  وحیانی  باور 
آن ها شاید بزرگترین اصل را به فراموشی 
انگیزه و  اگر  این است که  سپرده اند و آن 
اراده یی ورای قواعد خشک اخالقی وجود 
نداشته باشد، اگر در پِس مراقبات اخالقی 
و نفسانِی بشر هیچ انگیزۀ غیرمادی وجود 
از  که  دارد  لزومی  چه  پس  باشد،  نداشته 
اساس مقلِد یک مکتب یا اصاًل اخالق مدار 
فراموش  آن ها  از  بسیاری  نیز  و  باشیم 
کرده اند اگر به تکثر اخالقی معتقد باشیم، 
آن گاه قضاوت اخالقی بیهوده، بدون معنا و 

غیرممکن خواهد بود.
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کریستین نوربرگ شولتز
ترجمه: آرش بصیرت

این  با  نگذاشته است،  باقی  ما  برای  معماری  متنی در مورد  هایدگر هیچ 
حال معماری از مقام درخوری در فلسفۀ او برخوردار است. مفهوم هستنده 
در جهانش به محیط انسان ساز اشاره دارد و زمانی که از معضلی به نام 
»مسکنت شاعرانه« سخن می راند، آشکارا به هنر ساختن ارجاع می دهد. بر 
این قوام، این نوشتار به ناچار باید بخشی از تفسیر ما باشد بر فلسفۀ او. 
چنین تفسیری احتمااًل تالشی ست برای فهم بهتر مشکالت پیچیدۀ متبادر بر 
محیط در زمانۀ ما. نوشتار پیش رو فصلی از یک نوشتار بلند از نوربرگ 
شولتز تاریخ نگار و نظریه پرداز نروژی االصل معماری )۲۰۰۰ ۱۹۲۶( است.

نشده اند،  برگردانده  فارسی  به  تاکنون  که  وی  کتاب های  مهم ترین  از   
معماری  و  مکان  اگزیسستنس،   ،)۱۹۶۵( معماری  در  نیت ها  به  می توان 
روکوکو  و  متأخر  باروک  معماری  و   )۱۹۷۹( باروک  معماری   ،)۱۹۷۱(
)۱۹۸۰( اشاره کرد. وجه تشابه رویکرد نوربرگ شولتز و هایدگر در حوزۀ 
معرفت شناسی را می توان در هستی شناسی تاریخ زبان دانست، هایدگر با 
بازگشت به عقبش در زبان به طور مثال، انحراف از مبنای شاکلۀ تفکر غربی 
با عبور از عینیت مستتر در مفهوم فایسس و روی کشیدن در متافایسس 
انتزاع ساز افالطونی را، به ظن خود، سبب ساز صلبیت تفکر معاصر غرب 
می داند و کریستین نوربرگ شولتز نیز با بازگشت به عقبش در ریشه های هر 
صورت بندی تاریخی، انحراف از مبنای هر صورت بندی گفتمانی معماری 
از ذات خود را پی می گیرد، ره یافتی که عماًل در معماری تاریخ مبنا و مکان 
ــور فــن و پیتر زمتور نیز می توان مشاهده کرد. ـُ بنیاد امثال لویی کان، س

***
  زمانی که هایدگر، سرآغاز کار هنری را نوشت، هنوز مفهوم چهارپوش 
را تدقیق نکرده بود، اگرچه در توصیف معبد یونانی همه عناصر حضور 
دارند: ایزدان، میرایان، زمین و تلویحًا آسمان. معبد در قامت یک چیز با 
تمامی این چهارپوش گره می خورد و آن ها را آن گونه که هستند، آشکار 
می رساند.  به وحدت  ساده«  »پوشی  قالب  در  را  آن ها  هم زمان  و  می کند 
معبد، انسان ساخت است و بر اساس برنامه یی از پیش مدون خلق شده تا 
جهان را آشکار کند. چیزهای طبیعی اما، همچنین هم آیندساز چهارپوش اند 
و به دنبال تفسیری اند که شی ییت شان را آشکار می کند. این آشکاره گی 
که  زبان  در  عام  به طور  و  می شود  حادث  شعر  قالب  در  ]به طور خاص[ 
»خودش در معنای ذاتی اش شعر است.«)۱( »زبان با نامیدن هستنده ها برای 

اول بار، از آغاز آن ها را به ساحت واژه آورد و ظاهر کرد.«)۲(
نیز  هنر  نظریۀ هایدگر در مورد  فهم  برای  نشان می دهد  اخیر  نقل قول    
مثابۀ  به  را  هنر  نه  او  دهیم.  قرار  مداقه  مورد  را  زبان  از  برداشتش  باید 
بازنمایی می داند و نه می تواند بپذیرد زبان ابزاری است برای مفاهمه)۳( 
مقوم بر عادت و عرف)۴( زمانی که چیزها برای بار نخست نامی به خود 
می گیرند، در قامت آن چه هستند شناخته می شوندـ  پیش از این، آن ها صرفا 
پدیده هایی ناپایدار هستند. نام ها از چیزها محافظت کرده و به این طریق 
جهان گشایش می یابد.)۵( بر این قرار زبان، هنر اصیل است که »آن چه را 
آشکار می کند که در آن انسان، پیشتر همچون موجودی تاریخ مند، قالب 
بنیانی  زمینش؛  تاریخ مند)۶(  انسان  برای  و  این زمین است  است.  خورده 
خودبسنده که بر آن انسان با هر آن چه از پیش خودش، آرامش می یابد، 
حتا اگر ]آن چیز[ هنوز بر او آشکار نشده باشد، این جهان، جهان اوست که 

دامن می گستراند در فضیلت رابطۀ انسان با نامستوری هستی.«)۷(
  نقل قول پیش آمده از آن جهت مهم است که به ما یادآور می شود زمین 
به  ]به واقع[ هستی آن هاست چرا که آن ها،  انسان تاریخ مند،  و جهان)۸( 
اما،  را حفظ می کند  زبان، جهان  وابسته اند.  زمین و جهان  به  طور کلی، 
مستفاد می شود تا آن را به بیان نیز آورد. به تبعیت از این گزاره هایدگر 
زبان را »کاشانۀ هستی)۹(« می خواند. انسان در زبان مسکنت می یابد)۱۰(، 
زمانی که او به زبان گوش فرا می دهد و به آن پاسخ می گوید، جهانی که 
او هست، گشایش یافته و وجود اصیل امکان حدوث می یابد. هایدگر این 

را »شاعرانه زیستن)۱۱(« می خواند، او می نویسد:
گرد  کجا  از  را  شعر  و  زیستن  ماهیت  بر  اطالعات مان  انسان ها  ما  اما   
می آوریم؟ ما آن را از مفاهمه زبان ]به دست می آوریم[. البته صرفًا وقتی و 

صرفًا تا آن جایی که به ماهیت زبان ]احترام گذاریم[.)۱۲(
 ماهیت زبان شاعرانه است و زمانی که زبان را در وجهی شاعرانه به کار 

می بریم، کاشانۀ هستنده)۱۳( نامستور می شود.
»ماهیت  و  می آید  سخن  به  انگاره ها  در  شعر  می شود  یادآور  هایدگر   
رونوشت ها،  و  بدل ها  خالف،  بر  است،  چیزی  شدن  ظاهر  امکان  انگاره 
ناپیدا  امر  ظاهرشدن  امکان  که  اصیل اند  انگارۀ  آن  از  دگرگشتی  صرفًا، 
در  زیبایی  به  هایدگر  را  آمد  پیش  آن چه  معنای  می آورد.«)۱۴(  فراهم  را 

تحلیلش از شعر ]گئورگ[ تراکــل]۱۹۱۴ ۱۸۸۷[ »غروب زمستانی«)۱۵( 
انگاره های شاعرانه چیست؟ هایدگر  آورده است.)۱۶( پس آن گاه مبدای 
صراحتًا پاسخ می دهد: »خاطره، منبع شعر است.«)۱۷( واژۀ آلمانی خاطره 
)Gedachtnis( )۱۸(در معنای »آن چه به آن فکر می شود« تدقیق شده 

است.
این جا، اما باید فکر را در معنای )Andenken( )۱۹(، در قامت آشکاره گی 
»شی ییت« یا »هستی هستنده ها« درک کرد. هایدگر بر آن است که یونانیان، 
خیلی پیشتر، ارتباط میان خاطره و شعر را درک کرده بودند. برای یونانیان، 
الهۀ نــماســـنی)۲۰(، خاطره، مادر میوزز یا الهه گان هنر)۲۱( از نطفۀ 
زئوس بود. زئوس به خاطره نیازمند بود تا هنر را فرا آورد: نمــاســنی 
خودش دختر زمین و آسمان بود، اشارتی بر خاطره هایی که سبب حدوث 

هنر می شوند و فهم ما از ارتباط میان زمین و آسمان را نیز رقم می زنند.
کار  تولید  سبب ساز  نمی توانند  صرف  آسمان  نه  و  تنهایی  به  زمین  نه   
ایزد،  هم  و  انسان  هم  است،  الهه  هم  هم زمان  نمــاســنی  هنری شوند. 
این روست که دخترانش همچون کودکان جهان کامل: زمین، آسمان،  از 
انگارۀ  نتیجه گرفت  این قوام می توان  بر  ایزدان و میرایان، فهم می شوند. 
شاعرانه، حقیقتًا، بارزه یی کلی و یک پارچه دارد و از این رو وجه افتراقی 
اساسی با دسته بندی های تحلیلی تحت شمول منطق و علم. هایدگر بر این 
متقن  و  بسته)۲۲(  خیال صورت  و  انگاره  »صرفا  که  می کند  تأکید  نکته 
یارای حفظ مناظر و مرایا را دارد« و اضافه می کند »در عین حال ماوای 
انگاره و خیال صورت بسته و متقن شعر است.«)۲۳( به بیان دیگر، خاطره 

در زبان حفظ می شود.
در  هنری  اثر  یک  است.  تصویر  ماهیت  هنری  اثر  و  شعر  اشتراک  وجه   
عین حال یک چیزی هم هست، اگرچه وجه بارز و متمایزکنندۀ یک چیز 
همۀ کیفیت و ماهیت تصویر را تحت شمول خود نمی آورد. هر چیزی به 
موازات خاصیت گردآورنده اش آن چهارپوش را بر سیاقی که خود تحریر 
می کند، باز می تاباند، اما شی ییتش پنهان است و صرفًا در صورت تدقیقش 

در قامت یک اثر هنری آشکار می شود.)۲۴(
 هایدگر در کتاب »سرآغاز کار هنری« نشان می دهد که چه گونه نقاشی ون 
گوگ از جفتی کفش روستایی شی ییت کفش ها را آشکار می کند. کفش ها 
خاموشند اما اثر هنری از جانب آن ها سخن می گوید.)۲۵( پردۀ ون گوگ 
ممکن است یک تصویر بازنمودی باشد، اما باید یادآور شویم که ماهیت 
و طبیعتش به مثابۀ یک اثر هنری در گرو بازنمود بوده گی اش نیست. دیگر 
آثار هنری ]به طور اعم[ و آثار معماری به طور اخص نیز، نباید چیزی را 
بازنمایانند، از این رو باید در قامت تصاویر غیربازنمودی درک شوند. اما 
باید کالمی  این پرسش،  به  پاسخ  برای  بازنمودی چیست؟  تصویر غیری 

بیشتر بر چیزهای انسان ساخت ساز کنیم.
 اگرچه شعر هنری اصیل است، اما نمی تواند تبیینی تمام و کمال و به حق 
تدوین  واژه  در  شاعرانه حقیقت  زبان  در  بپردازد.  آشکاره گی حقیقت  از 
می شود، اما در اثر هنری نیز نشسته است. زنده گی انسان، در معنای متقنش، 
جایی میان زمین و آسمان حادث می شود و چیزهایی که متشکله مکان اند، 
در حضور بالفصل شان است که آشکار می شوند و این چنین گشوده گی و 
آشکاره گی است که در قامت معبد یونانی محقق می شود، از این روست که 
هایدگر می گوید انسان »جایی میان اثر هنری و واژه« مسکنت می یابد. واژه 
جهان را می گشاید و اثر هنری جهان را به حضور می رساند. در اثر هنری 
است که جهان بر زمین پس می نشیند و به بخشی از این جا و اکنون در 

آشکار دسترس تبدیل می شود، اگرچه بعدها  دوباره  هستنده گی اش  در 
می شود. هایدگر در واقع بر این نکته تأکید می گذارد که »ماندن با چیزها، 
تدقیق  درون چهارپوش  که  آن چهارپوشی  قرار  بر  که  است  سیاقی  تنها 

شده اند، در هر زمان محقق می شوند.«)۲۶(
  زمانی که انسان، بر قرار مناسک برآمده از ]حدوث توامان[ چهارپوش، با 
چیزهاست »زمین را پاس می دارد، بر آسمان می ساید، ایزدان را به انتظار 
می نشیند و میرایان را بنیان می نهد«)۲۷( بر این قرار »میرایان ]به طور کلی[ 
پرستار و پرورندۀ چیزهایی اند که رشد می کنند و به طور خاص می سازند 
چیزهایی را که رشد نمی کنند«)۲۸( ساختمان ها آن چیزهای برساخته یی اند 
در  هایدگر  می کند.  مهیا  گزیدن  سکنا  برای  و  آورده  گرد  را  جهان  که 

مقاله اش تحت عنوان ]یوهان پتر[ هــبـل)۲۹(، دوستدار خانه می نویسد:
انسان  نزدیکی  به  را  مسکون  چشم اندازی  همچون  زمین  ساختمان ها، 
می آورند و در عین حال، قرب سکونت صمیمانه در زیر گسترۀ آسمان را 

نیز تقریر می کنند.)۳۰(
 این گزاره سرنخ مشکل گرد آمدن معمارانه است. چه چیز گرد می آید؟ 
آشکارا  مسکون  چشم انداز  مسکون«.  »چشم انداز  می دهد  پاسخ  هایدگر 
این  گرفته ایم.)۳۱(  خو  آن  به  که  چیزی  می کند،  مراد  را  آشنا  منظری 
بیان دیگر،  به  یا  به ما نزدیک می شوند،  به واسطۀ ساختمان ها  چشم انداز 

چشم انداز در قامت آن چه در حقیقت هست ]بر ما[ آشکار می شود.
پس چشم انداز چیست؟ چشم انداز مکانی است که در آن زنده گی انسان 
حدوث می یابد. بنابراین مراد یک مکان ریاضی ایسومرفیک نیست، بلکه 

»مکانی زیسته«)۳۲( است بین زمین و آسمان. هایدگر در هستی و زمان 
نتیجه می گیرد »هرآن چه درون جهانی است... درون مکانی نیز هست«)۳۳( 
و توضیح می دهد ماهیت انضمامی این مکان ریشه در باال همچون آن چه 
در سقف است و پایین همچون آن چه در زیر است، دارد. او همچنین از 
طلوع، نیم روز، غروب و نیمه شب یاد می کند، وضعیت های زمانی یی که به 

ساحت های حیات و ممات)۳۴( گره شان می زند.
بیان  به وضوح  چهارپوش  ماهیت  زمان[  و  ]هستی  سترگش  اثر  در  پیشتر 
در  بارزه  مکانیت)۳۵(  که  است  باور  این  بر  او  کلی  طور  به  بود.  شده 
معبد  بر  شده  طرح  بحث  است.   being in the world هستن  جهان 
یونانی موید ماهیت مکانیت است. بنا تدقیق کنندۀ حوزه یا عرصه یی است 
در ظریف ترین فهم از این واژه و در عین حال با در آن جا ماندگاری اش 
آشکارکنندۀ ماهیت این عرصه. هایدگر در مقاله اش تحت عنوان »بنا کردن، 
واضح تری  صورت  به  را  موضوع  این  کردن«)۳۶(  فکر  کردن،  سکونت 
»این  و  هستند   locations ها  جایگاه  بناهای  می گوید  او  می کند،  تبیین 
مقرر  را  admits و آن ها  جایگاه ها هستند که چهارپوش را جا می دهد 
می کند )installs( )۳۷( جا دادن)۳۸( و استقرار)۳۹( دو بارزۀ مکانیت 

در قامت جایگاه مندسازی اند.
را  چهارپوش  هم زمان  و  می آورد  فراهم  چهارپوش  برای  جایی  جایگاه   
از  مفهومی  بنابراین مکان  نمایان می کند.  قامت چیز مصنوع و مستقر  در 
گرو  در  تحققش  امکان  که  است  مفهومی  بلکه  نیست،  شده  داده  پیش 
جایگاه هاست، »بنا کردن هیچ گاه به مکان صرف در قامت یک کلیت مجرد 
بنا کردن چیزها را به مثابۀ جایگاه ها  شکل نمی دهد... بیشتر از آن رو که 
تولید می کند، بنا کردن بیش از آن که در بند هندسه و ریاضیات باشد، در 
گرو ماهیت مکان و خاستگاه ماهیت مکان است.«)۴۰( جایگاه یا فضای 
مکان ها  ساختن  همچون  را  معماری  و  می خوانند  مکان  عمومًا  را  زیسته 

تعریف می کنند.
 هایدگر در یکی از آخرین مقاله هایش تحت عنوان هنر و مکان با جزییات 
نکته  این  بر  ابتدا  او  مکانیت می پردازد)۴۱(.  ماهیت دووجهی  به  بیشتری 
واژۀ  از  مکان  یا   )Raum )Space آلمانی  واژۀ  که  می گذارد  تأکید 
raumen ریشه گرفته است که به معنای »آزاد کردن جاها برای سکونت 

انسانfreeing of places for human dwelling « است.)۴۲(
یک جای خاص، با گرد آوردن چیزهایی که در این جا به هم تعلق دارند، 
]راز هستی[ قلمرویی را می گشاید.«)۴۳( ما باید بیاموزیم، درک کنیم که 
در  ندارند.)۴۴(  تعلق  خاص  جایی  به  صرفًا  و  جاهایند  فی نفسه  چیزها 
تندیس گون  صورت های  واسطۀ  به  جاها  می کند  تدقیق  هایدگر  بعد  گام 
تجسم می یابند. این تجسم یافته گی ها وجوه متشکله جاهایند)۴۵(. تجسم 
تندیس وار »حلول حقیقت)۴۶( هستی است در قامت اثری که جایش را 
بنیان می افکند.«)۴۷( گزاره یی که هایدگر این را طرح می کند، می تواند هم 
تاب توصیف وی از معبد یونانی به مثابۀ پیکره یی است که برجا می  ایستد، 

]در جا[ می آرامد و اوج می گیرد.
بنا به واسطۀ هستنده گی اش میان زمین و آسمان در قامت   شی ییت یک 
صورتی تندیس گون تعیین می یابد. این رویکرد دقیقًا با این گزارۀ هایدگر 
هم راستاست که بنای جهان را بر زمین می نشاند. بر زمین نشاندن به معنای 
جسمانیت یافتن است، یا به بیان دیگر، به آن معناست که چهارپوش به 
واسطۀ عمل ساختن ـ در معنای فرا آوردن)۴۸( ـ در قامت یک چیز فرا 

می آید.
 میل به گشوده گی و تأمین هم زمان، می تواند همچون تعارضی فهم شود که 
هایدگر »شکاف« می خواندش. »تعارضی که البته شکافی نیست در شمایل 
ترکی صرف که وضعیت را از هم بــدرد، بلکه قرابتی است که بر قرار 
آن تضادها هم می آیند.«)۴۹( شکاف اجازه نمی دهد که امور متضاد از هم 
بگسلند؛ شکاف تضاد معیار و مرز را در زمینۀ مشترک شان برمی کشد.)۵۰( 
بر این سو، جهان معیار چیزهاست و زمین به مثابۀ تجسم بخش، فراهم آورندۀ 
مرز. اگر ما این گزاره را بر بستر کارمان ]معماری[ جاری کنیم، می توانیم 
تدقیق می شود. معماری در مرز همچون  به واسطۀ مرزهایش  بگوییم جا 
»مرز  می گوید:  هایدگر  که  همین روست  از  می شود،  تجسم جهان حادث 
مفهومی نیست که بر آن چیزی متوقف شود، بلکه بر قرار آن چه یونانیان 
آغاز  را  حضورش  چیزی  آن  از  که  است  مفهومی  مرز  کردند،  تدوین 
می کند.«)۵۱( مرز همچنین می تواند همچون یک آستانه فهمیده شود که 
در این وضعیت در قامت مفهومی تجسم بخش وجه افتراق در نظر می آید.

می دهد  نشان  تراکل)۵۲(  زمستانی  غروب  شعر  از  تحلیلش  در  هایدگر   
چه گونه آستانۀ یگانه گی و افتراق جهان و چیز ـ این جا زمین ـ را ظاهر 
می کند. در یک بنا، آستانه هم زمان بیرون و درون ـ آن چه غریب است و 
آن چه آشناست ـ را یک پارچه کرده و از یکدیگر متمایز می کند، آستانه 
گشوده  جهان  به  رو  چشم اندازی  که  جایی  کننده،  هم بند  است  میانه یی 

می شود و آشکار و بر زمین پس می نشیند.
 

منبع: پرشین پرشیا  
 
 

تفکر  تأثیر 
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معماری بر   
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اعضای شانگهای توجه ویژه یی...
و ثبات در افغانستان به وجود آید.

آتامبایف  بیک  الماس  ایتارتاس،  گزارش  به 
در  افغانستان  انکار  قابل  غیر  نقش  به  اشاره  با 
تحوالتی که  داشت:  اظهار  منطقه،  امنیت  سیستم 
در این کشور به وقوع می پیوندد نقشی کلیدی در 
نظام ژئوپلتیکی منطقه ایفا خواهد کرد و به طور 
مستقیمی توازن قدرت در منطقه را تحت شعاع 

قرار خواهد داد.
وی افزود: ما عالقه مند به ایجاد صلح و ثبات در 
افغانستان هستیم و از تالش های دولت کابل در 
اجرایی کردن اصالحات دموکراتیک و طرح های 

توسعه ملی استقبال می کنیم.
نقش  به  پایان  در  قرقیزستان  جمهور  رییس 
همکاری  سازمان  در  افغانستان  تاثیرگذار 
مسقیم  حضور  گفت:  و  کرد  اشاره  شانگهای 
خوبی  فرصت  می تواند  مذاکرات  در  افغانستان 

جهت بحث و تبادل نظر پیرامون طیف وسیعی از 
مسایل امنیتی و مقابله با تهدیداتی که این کشور 

را تحت الشعاع قرار می دهد، باشد.
از  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 
عنوان عضو  به  افغانستان  با حضور  سال ۲۰۱۲ 

ناظر در این سازمان موافقت کردند.

ناجیه نوری
نبود  دلیل  به  که  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 

بودجه، امسال در بخش شبانه دانشجو نمی پذیرد.
اما شماری از استادان دانشگاه در پیوند به این موضوع 
می گویند که این کار از جانب شماری از افراد فاسد به 
خاطر گرم  سازی بازار دانشگاه های خصوصی صورت 

گرفته است.  
تحصیالت  اسبق  وزیر  ناکارایی  که  دارند  باور  آنان 
شبانۀ  بخش  برای  بودجه  نکردن  پیشنهاد  عالی، 
دانشگاه های خصوصی به وزارت مالیه و باز گذاشتن 
دست افراد سودجو برای بهره برداری از این موقعیت، 
شبانه  بخش  در  محصل  جذب  عدم  اصلی  علت 

دانشگاه های دولتی است.
این استادان تأکید کردند، زمانی که بخش شبانه شامل 
بودجه نباشد، بدون شک زمینۀ جذب محصل وجود 
نهادهای  برای  را  زمینه  اقدام  این  و  داشت  نخواهد 

تحصیلی خصوصی«ناکارا« فراهم می سازد.
در  با  که   کرده  اعالم  عالی  تحصیالت  وزارت 
نظرداشت فیصله شورای رهبری این وزارت به خاطر 
نبود بودجۀ کافی امسال در بخش شبانه محصل جذب 

نخواهد کرد.
این اقدام وزارت تحصیالت عالی موجی از اعترضات 

را به دنبال داشت. 
می گوید،  کابل   دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین 
دانشگاه های خصوصی  بازار  برنامه های گرم ساختن 
دولتی  دانشگاه های  شبانۀ  بخش  به  تا  شده  سبب 

بودجه پیشنهاد نگردد.
استاد سیحون تاکید کرد: زمانی که بخش شبانه شامل 
وجود  محصل  جذب  شک  بدون  نباشد،  بودجه 
بخش  برای  را  زمینه  اقدام  این  و  داشت  نخواهد 

خصوصی »ناکارا«  مساعد می سازد.
او دلیل دیگر این معضل را ناکارایی وزیر اسبق دانسته 
یک  عالی  تحصیالت  وزارت  پیشین  وزیر  گفت، 
شخص ناکارا بود که نتوانست بودجۀ الزم را برای این 
بخش تخصیص داده و به وزارت مالیه پیشنهاد کند. 

وزیر  بودن  ناکارا  یعنی  افزود،  دانشگاه  استاد  این 
اسبق، دست باز افراد سودجو برای بهره برداری از این 
موقعیت و پیشنهاد نکردن بودجه برای این بخش به 
وزارت مالیه عواملی اند که سبب این معضل گردیده 

است.
اما عبدالعزیز نوربخش سخنگوی وزارت تحصیالت 
شبانه  بخش  برای  ما  می گوید،  ادعاها  این  رد  با 

مالیه  وزارت  به  جاری،  سال  دولتی  دانشگاه های 
بودجه  عدم  دلیل  به  اکنون  اما  داشتیم؛  پبیشنهاداتی 

کافی نمی توانیم در بخش شبانه محصل جذب کنیم.
وزارت  گویا  که  را  مساله  این  ما  گفت،  نوربخش  
تحصیالت عالی عمداً برای بخش شبانه دانشگاه های 

دولتی بودجه پیشنهاد نکرده است، کاماًل رد می کنیم.
به گفته سخنگوی وزارت تحصیالت عالی، جذب ما 
در والیت مختلف در بخش شبانه مختلف بوده و در 
این بخش همه ساالنه تقریباً ده هزار محصل جذب 

می کردیم.
او افزود،  وزارت تحصالت عالی همه ساله در بخش 
ده  شبانه تمامی دانشگاه های کشور خصوصی تقریباً 
نبود  دلیل  به  امسال  که  می کرد  محصل جذب  هزار 

بودجه قادر به این کار نیست.
وی تاکید کرد، در سال گذشته نیز در قسمت توزیع 
مشکالتی  دانشگاه ها  شبانه  بخش  استادان  حق الزمه 
این خصوص  در  پیشنهاداتی  بنابراین  داشت؛  وجود 

به وزارت مالیه داشتیم.
نوربخش گفت، بنابرهمین دالیل وزارت تحصیالت 
این  رهبری  شورای  فیصله  داشت  نظر  در  با  عالی 
محصل  امسال  کافی  بودجه  نبود  خاطر  به  وزارت 

جذب نخواهد کرد.
کانکور  امتحان  برای  آماده گی  که  افرادی  از  شماری 
بخش شبانه دانشگاه کابل داشتند با انتقاد از وزارت 
تحصیالت عالی به روزنامه ماندگار گفتند که ناکارایی 
وزارت تحصیالت عالی دلیل اصلی این معضل است.
آنان با انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی گفتند، 
سپرده  وعده  انتخاباتی  کمپاین  زمان  در  رهبر  هردو 
فراهم  برای جوانان  را  بهتر  تحصیل  زمینۀ  که  بودند 
سرگرم  حکومت  این  رهبران  که  اکنون  اما  می کنند، 
زد و بندهای سیاسی اند، شماری دیگر با استفاده از 
این هرج و مرج در حال گرم کردن بازار دانشگاه های 

خصوصی اند. 
به گفته آنان، اگر زمینه تحصیل از ۱۰ هزار فرد آماده 
تحصیل گرفته شود، بدون شک این اقدام از یک سو 
سبب افزایش مهاجرت ها خواهد شد و از جانب دیگر 
کسانیکه بیکار اند و زمینۀ تحصیل هم برای شان فراهم 
تروریستی  گروه های  طرف  به  خود  به  خود  نیست؛ 

کشانیده خواهند شد.
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نیروهای خود به این گروه تروریستی هستند.
به  نسبت  داعش  گروه  رهبر  به  طالبان  گذشته  ماه 
داد.  هشدار  افغانستان  در  موازی  شورش  یک  ایجاد 
هند،  ایران،  کنار  در  افغانستان  که  است  درحالی  این 
همکاری  سازمان  ناظر  عضو  پاکستان  و  مغولستان 

شانگهای است.
عالوه بر حضور در این نشست ها، رییس جمهور چین 
رییس  پوتین،  والدیمیر  با  جانبه یی  دو  گفت وگوی 
دیدار  هشتمین  این  داشت.  خواهد  روسیه  جمهوری 
دو جانبه روسای دو کشور از زمان روی کار آمدن شی 

جینپینگ در چین است.
و  چین  سران  دیدار  این  در  است  قرار  می شود  گفته 
همکاری های  شامل  جانبه  دو  روابط  درباره  روسیه 
اقتصادی و همکاری ویژه در برخی پروژه ها گفت وگو 

کنند.

روی محتوای تذکرۀ برقی...
و مدیریتی تذکره های برقی و آگاهان بخش حقوقی 
پروسه  این  حقوقی  چوکات  روی  که  داد  هدایت 
متذکره  پروسه  برای  را  فرمان  نوعیت  و  نمایند  کار 

مشخص نمایند.
که  خواست  کمیته  دو  هر  از  غنی  جمهور  رییس 
درکنار شرایط و چالش های موجود، راه حل هایی نیز 

ارایه نمایند...                           ادامه صفحه6
دو  هر  که  کرد  نشان  خاطر  کشور  رییس جمهوری 
کمیته یکجا در یک اداره خاص در رابطه به مرکزی 
نیازمندی های  و  اوقات  تقسیم  طرح،  پروسه،  کردن 
آیا  که  سازند  واضح  و  نموده  مشخص  را  حقوقی 

ایجاد این اداره یکجا با پروسه امتحانی و یا قبل از 
آن آغاز می گردد.

همچنان رییس جمهورغنی بر ایجاد برنامه و پروژه 
مشخص برای این پروسه تاکید نمود.

رییس جمهورغنی در خصوص سواالت مطرح شده 
در پیوند به بخش تخنیکی، بر ضرورت یک اجماع  
تاکید کرد و پایداری سیستمی را که در حال ایجاد 

است، یک شرط اساسی خواند.
رییس جمهور غنی فیصله بر محتوای تذکره برقی را 
وظیفۀ کابینه دانست و هدایت داد که طرح نهایی در 

رابطه به تمام پروسه، به کابینه ارایه شود
برقی صحبت  تذکرۀ  محتوای  از  درحالی  غنی  آقای 
می کند که پیش از این شورای ملی روزها در این باره 

در  مشخصاتی  چه  این که  روی  سپس  و  کرد  بحث 
قانون  نتیجه رسید و  به  تذکرۀ برقی گنجانیده شود، 
ثبت احوال نفوس را تصویب کرد که خود آقای غنی 

آن را پس از چندی توشیح نمود.
یکی از عمده ترین دالیل تأخیر در توزیع شناسنامه  ها، 
ثبت  قانون  توشیح  از  پس  است.  افغان  واژۀ  بحث 
احوال نفوس که در آن گفته شده که واژۀ افغان در 
تذکره گنجانیده نمی شود، عده یی به رهبری اسماعیل 
یون راهپیمایی کردند و خواستار درج واژۀ افغان در 

تذکره ها شدند. 
این واکنش ها سبب شده که بار دیگر روی محتوای 
شناسنامه بحث صورت گیرد. درحالی که قانون پاس 

شده است که و مرعی االجرا می باشد. 

انتقادها از جذب نکردن دانشجو در 
بخش شبانۀ دانشگاه های دولتی

جامعه جهانی در کنفرانس ...
سال  در  دشمن.  با  نه  کنند  مبارزه  شورش  با  تفنگ 
۲۰۰6 کار باالی آن شروع شد که یک اردو ساخته 
که  کردند  قبول  را  این  باالخره جامعه جهانی  شود؛ 
باالی   ۲۰۰۹ سال  در  بسازند،  را  افغانستان  اردوی 
اردوی شما کار عملی آغاز شد که اردو ساخته شود«.

آقای وزیر خاطرنشان ساخت: با وجود آن که تنها 5 
سال از کار عملی باالی ساختن ارتش ملی می گذرد، 

اما کارهای زیادی صورت گرفته است.
دارای 6  دفاع  این 5 سال، وزارت  به گفتۀ وی، در 
قول اردوی پیاده، یک قول اردوی هوایی، یک فرقه 
دو  نظامی،  پولیس  فرقه  یک  کماندو،  ویژه  عملیات 
لوای ضربتی، یک لوای انجینری، یک لوای حمایت 

می باشد.
قوای  راستای  در  خوبی  اقدامات  کرد:  تصریح  وی 
هوایی صورت گرفته که از آن جمله، می توان به سه 
لوای قوای هوایی موجود در کابل، قندهار و شیندند، 
مکتب قوای هوایی شیندند، دانشگاه قوای هوایی و 

لوای ۷۷۷ هوایی در کابل اشاره کر
.

رییس اجرایی در جلسۀ شورای وزیران:

غفلت  جلریز  رویداد  در 
جدی صورت گرفته است

در  که  می گوید  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
مسأله  این  و  گرفته  غفلت جدی صورت  جلریز  حادثۀ 
پرسش هایی را برای مردم خلق کرده که باید به آنان پاسخ 

ارایه شود. 
چند  به  طالبان  گروه  به  وابسته  افراد  حمالت  دنبال  به 
وردک  میدان  جلریز  ولسوالی  در  محلی  پولیس  پاسگاه 
در روزهای پنجشنبه و جمعه، دست کم ۲۲ سرباز پولیس 

کشته شدند. 
 ۲4 حدود  از  بعد  که  شدند  کشته  زمانی  سربازان  این 
آنان  به  نیروهای مخالف دولت،  ساعت محاصره توسط 

مهمات و نیروهای کمکی نرسید. 
وزیران  شورای  نشست  در  دیروز  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
مسوولیت  محلی  پولیس  از  پشتیبانی  و  حمایت  گفت: 
نهادهای امنیتی است. اما گزارش ها حاکی از این است که 
همکاری الزم با مدافعان مستقر در جلریز صورت نگرفته 
است. ما یک شنبه در جلسۀ فوق العاده شورای امنیت در 
مورد حادثه تکان دهندۀ جلریز با جزئیات صحبت کردیم 
تعیین و  یاب  تا کمیسیون حقیقت  و تصمیم گرفته شد 
چگونکی قضیه را مورد ارزیابی همه جانبه قرار دهد و 
هم چنان یک هیأتی نیز برای دلجویی از خانواده ها تعیین 

گردیده است.«
بررسی های  از  »پس  افزود:  چنان  هم  اجراییه  رییس 
همه جانبه و روشن شدن ابعاد سوال برانگیز این روی داد 
باشد،  گرفته  صورت  که  وظیفه زی  تغافل  مورد  در 
تصمیم جدی گرفته می شود. این وظیفه حکومت است 
که از جان و حضور سربازان در هرجای کشور دفاع و 

پاسداری نماید«.
داکتر عبداهلل گفت: »در روی داد تکان دهندۀ جلریز تغافل 
از  حمایت  برای  الزم  همکاری  و  گرفته  جدی صورت 
از  پس  است.  نگرفته  صورت  محلی  پولیس  نیروهای 
اقدامات  یافته هایش  مورد  در  کمیسیون  کار  تکمیل شدن 

الزم صورت می گیرد«. 
دوم  معاون  محقق  محمد  وزیران،  شورای  نشست  در 
ریاست اجرایی نیز در مورد رویداد جلریز گفت: درباره 
حادثه غم انگیز جلریز تحقیقات جریان دارد و نتایج آن 
در  حکومت  دید  لزوم  طبق  افراد  این  می گردد.  اعالن 
حمایت  آنها  از  باید  و  بودند  گردیده  جابجا  منطقه  این 
همه جانبه صورت می گرفت؛ کاری که در نتیجه کوتاهی 
از  بعد  مورد  این  در  است.  نشده  انجام  مسوول  مراجع 

نهایی شدن تحقیقات صحبت می کنیم. 
هم چنان، معاون دوم ریاست اجراییه از نحوۀ برخورد با 
سربازان نجات یافته از رویداد جلریز گفت: »مساله مهم 
دیگر کوتاهی و بی توجهی پس از ختم شدن حمله دشمن 
بر پوسته هاست. سربازانی که زنده مانده اند، غیر مسووالنه 
خلع سالح شده اند و هر کدام به مسیر بی سرنوشتی رها 
شده اند. وزارت داخله که مسوولیت حمایت از پولیس 
محلی را دارد وظیفه داشت که به وضعیت سربازان نجات 
یافته رسیده گی درست می کرد. در مورد همه کوتاهی ها 
و غفلت ها پس از تکمیل شدن کار کمیسیون حقیقت یاب 

گپ می زنیم«. 
در این نشست، رییس اجرایی به وزارت داخله هدایت 
داد تا رسیده گی به سربازان و مجروحین حادثه را روی 
دست گیرد و در باره استقرار مجدد آنان به صورت عاجل 

اقدام نماید.

نفوذ داعش در افغانستان...
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ورزش
انتقام امریکا از جاپان

ستاره پرتغالی رئال مادرید سختکوشی را فاکتور اصلی رسیدن خود به 
این سطح آمادگی جسمانی عنوان کرد.

به  لیسبون  اسپورتینگ  از   ۲۰۰۳ سال  در  رونالدو  کریستیانو  که  زمانی 
منچستریونایتد پیوست جوانی الغر اندام بود، اما زمانی که در سال ۲۰۰۹ 
از شیاطین سرخ جدا می شد و قصد پیوستن به رئال مادرید را داشت، به 

لحاظ فیزیکی تغییر زیادی کرده بود. این بازیکن ۳۰ ساله که حاال به جنبه 
فیزیکی و آمادگی جسمانی اش خیلی اهمیت می دهد، از این حیث روز به 

روز بهتر و آماده تر نشان می دهد.
کریستیانو رونالدو با حضور در ویدئویی تبلیغاتی گفت: برای داشتن بدنی 
به  کنید. من هم هر روز سخت تمرین می کنم و  باید سخت کار  آماده 
همین خاطر است که سال هاست در سطح باالیی از آمادگی بوده ام. این 
آمادگی جسمانی هم تصادفی نیست و باید بگویم که در خارج از زمین 
خیلی تالش می کنم. زمانی که جوان تر بودم، مردم به من می گفتند رونالدو 

تو بازیکن خیلی مستعدی هستی، اما خیلی الغر اندامی!
سوپراستار رئال مادرید تصریح کرد: به همین خاطر این موضوع را در 
ذهنم فرو کردم که شرایط جسمانی ام می تواند بهتر شود. با فداکاری و 
سختکوشی در باشگاه ورزشی از این حیث پیشرفت چشمگیری کردم. 
برمی گردد.  شما  تفکر  طرز  و  دیدگاه  به  کار  این  انجام  نظرم  به  کل  در 
اما  دارد،  جسمانی  وضعیت  بهبود  بر  بسزایی  تأثیر  هم  بودن  ورزشکار 

جزئیات کوچکی که گفتم تفاوت های بزرگی را رقم می زند.
کاپیتان تیم ملی پرتغال در پایان تأکید کرد: انجام این کارها خیلی مهم 
است و روی من خیلی خوب جواب داد. به همین خاطر است که در 
طول سال همیشه در شکل و فرم خوبی هستم. من چنین کارهایی را انجام 

می دهم، چون باید انجام شان دهم و این جزئی از من شده است.
کریس رونالدو فصل گذشته در 54 بازی از رقابت های مختلف که برای 

سفیدپوشان مادریدی به میدان رفت موفق به زدن 6۱ گل شد.

دیگر  فینال  یک  در  هم  باز  فوتبال  دنیای  ستاره  فوق 
جنجال ساز شد.

لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین، عنوان بهترین 

بازیکن چهل و چهارمین دوره کوپاآمه ریکا را نپذیرفت!
قرار بود عنوان باارزش ترین بازیکن رقابت ها به او تعلق 
بگیرد اما لیونل با رد این جایزه قبل از مراسم اهدای 
جام به انداختن سلفی با کودک شیلیایی مشغول شد و 
مسئوالن برگزاری رقابت ها هم ترجیح دادند به جای 
انتخاب شخص دیگری به جای مسی، برای اولین بار از 
زمان اهدای جایزه بهترین بازیکن جام از سال ۱۹۷۸، 

این عنوان را از فهرست جام حذف کنند.
برنده دوره قبلی این جایزه، لوئیس سوارس اروگوئه ای 
از  امتناع  خاطر  به  که  مسی  آیا  دید  باید  حاال  و  بود 
دریافت جایزه بهترین باریکن بازی تیمش با پاراگوئه 
موجب  کوپاآمه ریکا  اخیر  دوره  گروهی  مرحله  در 
اقدامش  برای  توجیهی  چه  شد،  تیمش  نقدی  جریمه 

دارد.
 6 از  بازی   4 در  چند  هر  اللیگا  تاریخ  گلزن  بهترین 
نام  زمین  بازیکن  بهترین  کوپاآمه ریکا  در  تیمش  بازی 
بازیکن جام چهل و  برترین  اینکه  به  انگار  اما  گرفت 
چهارم بود، اعتقادی نداشت و به همین دلیل برخالف 
را  رقابت ها  بازیکن  بهترین  عنوان   ،۲۰۱4 جام جهانی 

نپذیرفت.

تیم ملی فوتبال زنان امریکا قهرمان جام جهانی شد.
میان  دیروز  بامداد  زنان  فوتبال  جهانی  جام  رقابت های  فینال 
فینالیست های دوره پیش یعنی امریکا و جاپان و به میزبانی کانادا 
برگزار شد و تیم ملی امریکا برای سومین بار موفق شد قهرمانی 

این رقابت ها را به دست بیاورد.
تیم ملی امریکا در همان ۲۰ دقیقه نخست با هت تریک »کارلی 

لوید« و »هالیدی » دو مدافع خود چهار بر صفر پیش افتاد.
جاپانی ها در نیمه اول موفق شدند یکی از گل ها را توسط »یوکی 
اومیگی« در دقیقه ۲۷ جبران کنند تا بازی در نیمه اول با نتیجه 4 

بر یک به پایان رسید.
به خودی  با گل  دقیقه 5۲  تیم جاپان در  ابتدا  نیز  نیمه دوم  در 
»جولی جانسون« به گل دوم رسید اما دو دقیقه بعد »توبی« گل 
پنجم را برای امریکا به ثمر رساند و بازی با نتیجه 5 بر ۲ به نفع 

امریکا به پایان رسید.
تیم امریکا پیش از این در سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۹ نیز قهرمان 

جهان شده بود.
در دوره گذشته این رقابت ها و در سال ۲۰۱۱ که در آلمان برگزار 
شده بود تیم ملی جاپان با برتری برابر امریکا در ضربات پنالتی 
قهرمان جهان شد. حاال امریکایی ها انتقام شکست مقابل جاپان را 

در دور پیش این رقابت ها گرفتند. 
مصاف  به  آلمان  و  انگلیس  تیم های  نیز  بندی  رده  دیدار  در 
این  به مقام سوم  آلمان  برابر  برتری  با  انگلیسی ها  هم رفتند که 

رقابت ها رسیدند.

رونالدو: 

آماده گی جسمانی ام تصادفی نیست

مسی جایزه بهترین بازیکن کوپاآمه ریکا را نپذیرفت

کاپیتان سابق لیورپول در مراسم معارفه خود در تیم لس آنجلس 
گالکسی شرکت کرد و به هواداران این تیم معرفی شد.

استیون جرارد پس از سال ها بازی در لیورپول در این فصل در 
لیگ آمریکا بازی خواهد کرد. او نیز مثل فرانک لمپارد تصمیم 
به ترک جزیره و حضور در لیگ آمریکا گرفت تا در لس آنجلس 
خود  معارفه  مراسم  در  یکشنبه  روز  او  کند.  فعالیت  گالکسی 

شرکت کرد و به هواداران معرفی شد.
جرارد در مراسم معارفه خود در تیم جدیدش گفت: از حضور 
نمی توانم  این  از  بیشتر  و  زده ام  هیجان  خوشحالم.  اینجا  در 
مردم  بمانم.  شما  مقابل  کردن  بازی  و  بازی ها  شروع  آماده 
و  برای من  این  و  داشته اند  با من  رفتار خوبی  در لس آنجلس 
می توانستم  که  داشتم  آرزو  است.  بوده  هیجان انگیز  خانواده ام 
باشگاه  این  در  موفق  آینده ای  داشتن  به  کنم.  بازی  امشب 
خوشبین ام. بروس آره نا مربی تیم و بازیکنان استقبال گرمی از 

من به عمل آوردند.
آنها  با  بازی  برای  و  دارم  خوبی  احساس  داد:  ادامه  جرارد 
آماده ام. تیمی خوب، پر از بازیکنان با استعداد داریم و امیدوارم 
کیفیت هایی جدید به تیم اضافه کنم. صحبت های خوبی پیش 
از پیوستن با دیوید بکام و رابی کین انجام دادم و آنها به من 
این شانسی خوب برای من و خانواده ام است. همه  گفتند که 
زندگی ام در لیورپول گذشته است اما اینجا، جای خوبی برای 
ایجاد تغییر و لذت بردن از فوتبال بود. امیدوارم جام هایی دیگر 

به مجموعه ام اضافه کنم.

جرارد: امیدوارم در گالکسی 

جام های جدیدی کسب کنم
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گرچه رهبران اروپایی پیش از برگزاری رفراندوم یونان اعتراض خود را 
با  یونانی  شهروندان  درصدی   6۰ مخالفت  از  پس  اما  بودند  کرده  اعالم 
شرایط وام دهندگان، همگی بر احترام به رای و خواست مردم این کشور 

تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در پی رفراندوم روز یکشنبه یونان ۳ / 
6۱ درصد از رای دهندگان به پیشنهادات وام دهندگان خارجی رای »خیر« 

دادند و تنها 6 / ۳۸ درصد به پذیرش آن رای دادند.
فرانسه  رییس جمهوری  اوالند،  فرانسوا  و  آلمان  مرکل، صدراعظم  آنگال 
قرار  احترام  مورد  باید  یونان  رفراندوم  نتیجه  که  کردند  اعالم  اتفاق  به 
بگیرد. یک سخنگوی دولت آلمان گفت: رهبران برلین و پاریس معتقدند 
که خواست و اراده شهروندان یونان باید مورد احترام قرار بگیرد. دونالد 
تاسک، رییس شورای اروپا نیز خواستار برگزاری نشست فوق العاده رهبران 

حوزه یورو در عصر سه شنبه شد.
تاسک در پیامی اعالم کرد: من خواستار برگزاری نشستی در عصر سه شنبه 

شده ام تا وضعیت یونان پس از رفراندوم بررسی شود.
یونان گفت  نتایج رفراندوم  به  اشاره  با  بیانیه ای  نیز در  اروپایی  کمیسیون 
که به آن احترام می گذارد. در این بیانیه که یکشنبه در وب سایت این نهاد 
اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است: کمیسیون اروپا به نتایج رفراندوم یونان 
درباره شرایط وام از سوی حامیان بین الملل احترام می گذارد. در همین حال 
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان گفت که یونان تصمیم 

خود را با برگزاری رفراندوم اتخاذ کرد و باید مورد قبول واقع شود.
ما  که  است  الزم  است.  مشخص  کاماًل  نتایج  ظاهراً  گفت:  مایر  اشتاین 
نتیجه رفراندوم را بپذیریم چرا که رای مردم یونان بود. اینکه این رفراندوم 
چه پیامدهایی دارد، مساله ای است که یونان باید در وهله  نخست به آن 

رسیدگی کند.
که  نوشت  توئیتر  در  پیامی  در  نیز  ایتالیا  خارجه  وزیر  جنتیلونی،  پائولو 
»درست این است که تالش برای رسیدن به یک توافق دوباره شروع شود.«
وزیر دارایی بلژیک هم گفت که درهای از سرگیری مذاکرات با یونان باز 

است.
او به شبکه وی آر تی گفت که وزرای دارایی اتحادیه اروپا دوباره می توانند 
درباره تدابیری که »می تواند اقتصاد یونان را به گردش بیاندازد و چشم 

اندازه آینده را برای یونانی ها ترسیم کند بحث کنند.«
کمک  ارائه  بحث  اروپا  پارلمان  رییس  شولتس،  مارتین  دیگر  سوی  از 
بشردوستانه به یونان را مطرح کرد. وی گفت که این مساله باید در نشست 
فوق العاده رهبران حوزه یونان در روز سه شنبه مورد بحث و بررسی قرار 

بگیرد.
شنبه  سه  بانک ها  اینکه  بر  مبنی  یونان  دارایی  وزیر  وعده  گفت:  شولتس 
باز می شود و پول فردا در دسترس خواهد بود، به نظرم شرایط دشوار و 
خطرناکی را ایجاد می کند. به اعتقاد من، مردم یونان طی یک هفته آتی هر 
باید در نشست  روز با شرایط دشوارتری رو به رو می شوند. به نظر من 
روز سه شنبه رهبران حوزه یورو برنامه کمک بشردوستانه برای یونان را 

بررسی کنیم.

با پایان رفراندوم یونان که پس از شکست مذاکرات آتن با وام دهندگان 
خارجی برگزار شد، الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان گفت 
که دولتش آماده بازگشت فوری به پای میز مذاکره است. به اعتقاد وی، رای 
مردم راه حل روشنی را در پیش پای دولت می گذارد و هدف از برگزاری 
رفراندوم ماندن یا رفتن یونان از یورو نبوده و آنها به دنبال درگیری با اروپا 

نیستند.
شجاعانه ای  انتخاب  شما  کنونی،  دشوار  شرایط  وجود  با  گفت:  سیپراس 
داشتید. حکمی که شما به من دادید، حکم تقویت موضع ما در مذاکرات 

است که به راه حل عملی و قابل اجرا می رسد.
سیپراس 4۰ ساله در ادامه گفت که از رییس جمهوری کشورش می خواهد 
تا نشستی را با رهبران احزاب سیاسی تشکیل دهد تا آنها از شرایط کنونی 

مطلع شوند.

واکنش اروپا به رفراندوم یونان:

به رأی مردم احترام می گذاریم
پاکستان و هند به 
سازمان همکاری 

شانگهای می پیوندند

یکی از دیپلمات های ارشد چینی روز دوشنبه اعالم کرد، هند و پاکستان 
روند پیوستن به بلوک امنیتی تحت رهبری چین و روسیه را در نشستی 

که چند روز آتی در مسکو برگزار می شود، آغاز خواهند کرد.
امور  وزیر  معاون  گوپینگ،  چنگ  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از آنجایی که نفوذ »سازمان  خارجه چین در کنفرانسی خبری گفت: 
منطقه  این  در  بیشتری  کشورهای  یافته،  افزایش  شانگهای«  همکاری 
مساله پیوستن به این سازمان را مطرح کرده اند. ورود هند و پاکستان به 
»سازمان همکاری شانگهای« تاثیر بسیار مهمی در توسعه این سازمان 
خواهد داشت و این مساله نقش سازنده ای در بهبود روابط دو جانبه 

آنها ایفا خواهد کرد.
وی افزود: شی جینپینگ، رییس جمهوری چین در این نشست شرکت 

داشته و درباره مساله امنیتی در افغانستان نیز مذاکره خواهد کرد.
در همین حال پکن ادعا کرده گروه های جدایی طلب، در سین کیانگ، 
به  موسوم  خود  مستقل  کشور  تشکیل  دنبال  به  ایغور  اقلیت  خانه 
»ترکستان شرقی« هستند و با شبه نظامیان در آسیای مرکزی و همچنین 

پاکستان و افغانستان ارتباط دارند.
به  موسوم  گروهی  قالب  در  اویغور  نظامیان  شبه  است،  مدعی  چین 
»جنبش ترکستان شرقی« با تروریست های داعش نیز در حال همکاری 

هستند.
چنگ گوپینگ گفت: می توان گفت »جنبش ترکستان شرقی« قطعا با 
کرده  مرتبط شرکت  تروریستی  فعالیت های  در  و  دارد  ارتباط  داعش 
کشورهای  با  و  دارد  نظر  تحت  را  مساله  این  شدت  به  چین  است. 

مربوط همکاری امنیتی خواهد داشت.
چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان از اعضای 
اصلی »سازمان همکاری شانگهای« هستند، در حالی که هند، پاکستان، 

ایران، افغانستان و مغولستان جزو کشورهای ناظر هستند.
هند و پاکستان از سال ۱۹4۷ میالدی سه بار با یکدیگر جنگیده اند که 
دو تا از درگیری های آن ها بر سر منطقه کشمیر بوده که هر دو کشور 
مدعی حکومت بر کل منطقه هستند. پاکستان همچنین معتقد است که 
هند از جدایی طلبان در ایالت بلوچستان و همچنین شبه نظامیان که با 

این کشور می جنگند، حمایت می کند.

اعمال  تهدیدهای  با  مبارزه  برای  ابتدا  در  سازمان همکاری شانگهای 
شده از سوی افراط گرایان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان 

تشکیل شد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7


